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 مقدمــــــة:
من الناحية اجلسمية  تعد األسرة نظام متكامال يف بناء وتنمية شخصية الفرد من مجيع النواحي سواء أكان ذالك

او العقلية فتعترب األسرة ىي ادلنشأ األول للطفل فيو يتكون وينمو وتقوم األسرة بتهيئة وتوفري ذلم كل الوسائل اليت 
من خالذلا تقوم بتشجيع األبناء وجعلو فردا صاحلا يف اجملتمع ، وتعد الرياضة من بني النظم الًتبوية ادلتكاملة واليت 

يف تكوين األفراد وإعدادىم إعدادا سليما ،فقد ذىب بعض ادلختصني إىل اعتبارىا احد أىم أثبتت جناعاهتا 
الركائز الًتبوية يف رلتمعنا احلايل فبالرغم من بذل ىاتو اجملهودات إال أهنم جيدون أنفسهم أمام تالميذ ليس لديهم 

سرة حتاول جاىدة بكل رلهوداهتا لتوفري تشجيعات أو اىتمامات يف ممارسة النشاط البدين الرياضي ،يف حني أن أل
األجهزة الرياضية او بدفعهم دلمارسة الرياضة أو بإعطاء اىتمام للرياضة كنقطة أولية يف األسرة فتحاول ترسيخ 
األبعاد اإلجيابية للرياضة يف أذىان أبنائها ،وتعد دراستننا  موضوع مهما يف ميدان النشاط البدين الرياضي وىذ دلا 

وائد يف حتقيق أىداف ىذا األخري، فنجد العديد من األسر تشجع وتدعم أبنائها على ممارسة النشاط لو من ف
البدين الرياضي أو الرقي بادلمارسة الرياضية ، ومن جهة أخرى تعترب األسرة البنية اإلجتماعية األوىل باجملتمع  اليت 

 ة من حياتو ،تعترب حامسا يف بناء شخصيتو .يعيش فيها الفرد واليت تنفرد يف تشكيل شخصيتو لسنوات عديد
يعترب ادلستوى التعليمي للوالدين  من أىم العوامل الىت ذلا دورا كبريا يف ترسيخ وتثقيف أبنائهم وإكساهبم الثقافة 

إيصال  الرياضية ومساعدة أبنائهم يف اختيار الرياضة اليت قد يربز االبن قدراتو البدنية والعقلية ويقدم مرودا كبريا يف
ومتابعة أبنائهم ،كما تقوم اإلمكانيات ادلادية بدورا كبريا يف دفع األبناء دلمارسة النشاط البدين الرياضي مما يعطي 

 ذلم حافزا كبريا للممارسة .
إن األسرة غالبا تتابع أبنائها يف إختيار مجاعة الرفاق سواء بادلؤسسات الًتبوية أو مبختلف النوادي الرياضية  أو  

ماكن أخرى  وىذا احلرص جيعلهم مييلون إىل جعلهم يكونون أصدقاء رياضني لكوهنم مصدر لألخالق غالبا بأ
وكون اوقاهتم لدراسة وممارسة الرياضة ما ينعكس اجيابا على صحتهم اجلسدية والعقلية ، وجعلهم افراد صاحلني ىف 

 اجملتمع.
ارسة النشاط البدين والرياضي لدى تالميذ ادلرحلة وقد جاءت دراستنا ىذه دلعرفة دور األسرة يف تشجيع مم

 ادلتوسطة وقد قسمنا دراستنا اىل ستة سبعة فصول  وىى كاتايل :
الفصل األول: تناولنا فيو اإلشكالية والفرضيات وأمهية و أىداف الدراسة وإضافة إىل حتديد ادلفاىيم والدراسات 

 السابقة وقمنا بالتعليق عليها .
 ل النظري الذي يبدأ بالفصل الثاين : األسرة و التنشئة الرياضية فيتكون من مبحثني.يعد اجلانب األو 

 أما الفصل الثالث: الًتبية البدنية والرياضية وادلراىقة فيتكون من مبحثني. 
 مث اجلانب التطبيقي الذي يبدأ بالفصل الرابع لعرض ادلنهجية ادلتبعة يف الدراسة: فكانت الدراسة ادليدانية على
مستوى متوسطة وىي متوسطة الشهيد عاشوري مصطفى مبنطقة العالية، وقد استخدمنا يف دراستنا ىذه ادلنهج 
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الوصفي التحليلي باستخدام األسلوب الكمي الكيفي وبالنسبة لألداة البحث فاعتمدنا على االستبيان دلعرفة رأي 
 .بقية عشوائية وإجابات ادلبحوثني، ويف ما خيص العينة فتم اختيارىا بطريقة ط

فقمنا يف الفصل اخلامس بعرض وحتليل البيانات الشخصية والفرضية األوىل ،أما الفصل السادس قمنا بعرض 
وحتليل البيانات اخلاصة بالفرضية الثانية ،و يف الفصل السابع قمنا بعرض وحتليل البيانات اخلاصة بالفرضية الثالثة 

،مث وضع مجلة من االقًتاحات اليت نراىا ختدم ادلوضوع لنختتم البحث  وأكملنا مبناقشة عامة للفرضيات الثالثة
 خبادتة.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 )اإلشكالية(  مشكلة الدراسة-1
 فرضيات الدراسة-2
 أهمية الدراسة-3
 أهداف الدراسة-4
 المفاهيمتحديــد  -5
 الدراسات السابقة أو المشابهة للبحث-6

 
 
 
 



 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظري الجانب         األسرة والتنشئة الرياضية                                             الثاني الفصل
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 المبحث األول: االسرة والتنشئة الرياضية
 التطور التاريخي لألسرة:- 1
إف مسألة نشأة األسرة اإلنسانية مازاؿ يكتنفها كثَت من الغموض،فهناؾ العديد من اآلراء اؼبتباينة بل كاؼبتناقضة    

ياؿ،كقلة منها تدعمو ك حوؿ أصوؿ كتاريخ األسرة اإلنسانية،ك الكثَت من ىذه اآلراء ؾبرد أساطَت ك ضرب من اػب
 تؤيده األدلة ك الشواىد العلمية .

على أية حاؿ،فإف بعض العلماء فبن اىتموا بدراسة تاريخ النظم االجتماعية كتطورىا عرب التاريخ اضطركا إىل 
 اللجوء إىل الظن ك التخمُت ك إىل افًتاض بدايات نشأة األسرة،كذلك كما فعل عدد كبَت من علماء القرف التاسع

 عشر من أصحاب نظريات التطور.
كبناء عليو يصعب إعطاء فكرة كاضحة عن نشأة األسرة ك كيف بدأت،كلكن بعض الوثائق التارخيية ك آثار 
القدماء تثبت كجود األسرة بأكضاع ـبتلفة،كما أف نظاـ األسرة قائم بُت أحط أنواع البشر كبُت أنواع القردة العليا 

دييات،كديكن القوؿ إف حاجة الصغار إىل الرعاية ك العناية حتمت على اآلباء ك كبُت بعض فصائل الطيور كالث
األمهات ضركرة إجياد صلة قوية مستمرة لضماف مستقبل األبناء،كىكذا نشأة فكرة األسرة كتكوينها من حتمية 

عبنسية بدأت بنوع من رعاية األبناء،كقد كانت األسرة يف نشأهتا شديدة البعد عن التنظيم،ك اؼبرجح أف العبلقات ا
اإلباحية ك الفوضى،كلو أنو ال يوجد من الوثائق التارخيية ما يثبت أف ىذا النظاـ كاف سائدا يف عصر من 
العصور،كما أنو ال يوجد يف أم شعب من الشعوب أك قبيلة من القبائل يف الوقت اغباضر،كيف ظل ىذا النظاـ 

العائلية كانت بعيدة عن التحديد ك التنظيم،كؼبا كانت تربية تفقد األسرة عضو االستمرار،كما أف العبلقات 
األطفاؿ ىي العامل األكؿ ك األساسي يف تكوين األسرة بل ىي أىم كاجباهتا قبد أف تنظيم األسرة قد ازبذ 

ياة أشكاال متباينة حىت يبلءـ ظركؼ اجملتمع،كما أنو ظهر يف اجملتمع كثَت من اؼبؤسسات ك اؼبنشآت اليت تعٌت باغب
 .( 11،ص 2008)عصاـ توفيق قمر ك سحر فتحي مربكؾ، الزكجية 

 كلذلك فقد اختلف تكوين األسرة تبعا لؤلجناس ك الديانات اؼبختلفة على النحو التايل: 
 أوال:اليهود:

كاف نظاـ األسرة من النوع األبوم،ككاف قائما على أساس تعدد الزكجات حىت ظهور اؼبسيح،حيث بدأ نظاـ    
الواحدة كمنع تعدد الزكجات،ككاف نظاـ األرقاء ك احملظيات كزكاج أرملة األخ شائعا،ككاف األب يتمتع الزكجة 

بسلطة قوية كنفوذ دائم مكنو من تزكيج أطفالو كيفما شاء بل كبيعهم كأرقاء إذا أراد ذلك،ككاف الطفل الذم 
ترتكب جردية الزنا باؼبوت،ككانت الزكجة  يعصى أمر أبويو عرضة للحكم عليو باؼبوت،ككاف حيكم على الزكجة اليت

 تعترب ملكا لزكجها يتصرؼ فيها كيف يشاء كيطلقها مىت أراد بينما الزكجة ال تتمتع هبذا اغبق.
 ثانيا:الشرقيون:

كاف نظاـ األسرة يف الشرؽ من النوع األبوم،ككاف تعدد الزكجات شائعا كما كاف عند اليهود،ككاف نظاـ الرقيق ك   
ك احملظيات مألوفا،ككانت اؼبرأة يف اؼبنزؿ بعيدة عن االشًتاؾ يف اغبياة العامة،ككاف الرجاؿ أكثر حرية يف العاىرات 
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شئوف الزكاج ك الطبلؽ من النساء كما كاف ؿبرما زكاج األرامل يف كثَت من اؼبناطق،ككاف على األطفاؿ الطاعة ك 
 .( 12،ص 2008)عصاـ توفيق قمر ك سحر فتحي مربكؾ،االحًتاـ لذكيهم 

 ثالثا:اليونان:
كاف نوع اغبياة السائد ىو نظاـ القبائل،ككاف يسود يف األسرة نظاـ الزكجة الواحدة مع كجود األرقاء ك 
احملظيات،ككاف اللواط شائعا،ككانت حقوؽ اؼبرأة كمركزىا االجتماعي أدىن من حقوؽ الرجل،إال أف النساء يف 

كثر اندماجا يف اغبياة العامة من سائر النساء يف اليوناف،ككاف االىتماـ أسربطة كن أكثر حظا من حيث التعليم،كأ
 موجها إىل معيشة األسرة كالنهوض هبا.

 رابعا:الرومان: 
كاف نظاـ األسرة يف العصور الركمانية القددية شبيها دبثيلو يف اليوناف،حيث كاف من النوع األبوم،ككاف نظاـ   

ائعا،ككاف لآلباء السلطة التامة على زكجاهتم سلطة تذىب بعيدا إىل حد الزكجة الواحدة ك عبادة األسبلؼ ش
قبل اؼبيبلد طرأت عدة تغيَتات مهمة يف حياة األسرة الركمانية،فمنذ ذلك التاريخ  200اغبياة ك اؼبوت،كيف سنة

ف التاسع عشر بعد اؼبيبلد تغَتت حياة األسرة حبيث أصبحت فباثلة ؼبا كانت عليو األسرة يف القر  300إىل سنة 
يف أكركبا، فقد سادت الركح الدديقراطية يف األسرة ك أصبح أفرادىا يتمتعوف بقدر غَت قليل من اغبرية،كفقد األب 
سلطتو القوية ك أصبح حق الطبلؽ مشاعا للزكجُت على السواء،كما تغلبت على األسرة ركح الرغبة يف عدـ 

اع نظاـ الرقيق،ك كاف األرقاء يقوموف باألعماؿ اليدكية مع الرجل إقباب األطفاؿ،كؼبا كثرت الفتوحات الركمانية ش
العادم،كىكذا ظبحت الفرصة لكثَت من النساء للتخلص من األعماؿ اؼبنزلية كترؾ عبئها على األرقاء،فربز منهن 

لذاتية ك عدد غَت قليل يف ميداف السياسة ك الفن ك األدب ك العلـو رغم أف الكثَتات منهن كن مولعات باللذة ا
 .(13،ص2008)عصاـ توفيق قمر ك سحر فتحي مربكؾ،الغراـ بالرجاؿ 

    خامسا:العصر المسيحي األول:
كانت األسرة من النوع األبوم،ككاف نظاـ الزكجة الواحدة شائعا،ككاف حييط األسرة سياج من التمسك بأىداب   

كاف شائعا لدل الركماف،ككانت اؼبسيحية األكىل الدين دينع أفرادىا من االندماج يف ؿبيط اللذات اعبسمية الذم  
 ال تقر الطبلؽ إال يف حاالت اإلغباد ك الزنا،كما أف الكنيسة مل تكن لتبيح كأد األطفاؿ أك اإلجهاض.

كيف أكاخر العهد الركماين ك أكائل العهد اؼبسيحي أنشأ التيوتوف نظاما غبياة األسرة كانت اؼبرأة تتمتع فيو دبركز 
تاز عما كانت عليو يف فبالك البحر األبيض اؼبتوسط،كقد مكنها ىذا من احتبلؿ مراكز رفيعة يف اجتماعي فب

اجملتمع كصلت هبا أحيانا إىل مرتبة اغبكاـ ،كردبا كاف التيوتوف أكؿ من ظبح للمرأة باختيار زكجها،فاؼبرأة اؼبسيحية 
 ئل على حد سواء.تدين باؼبركز الذم كصلت إليو إىل التيوتوف ك اؼبسيحيُت األكا

 سادسا:العصور المتوسطة:
كانت للكنيسة يف العصور الوسطى سلطة ركحية عظيمة على السكاف،ككانت قوة يعمل حساهبا عند إحداث   

أم تغيَت يف أية ناحية من نواحي اغبياة االجتماعية،فكاف الطبلؽ فبنوعا حبكم القانوف الكنسي إال يف حاالت 
و القاعدة اؼبتفق عليها لدل رجاؿ الدين إىل القرف العاشر ميبلدم،كإف كاف ذلك ال دينع الزنا،ككاف نظاـ العزكبة ى



 النظري الجانب         األسرة والتنشئة الرياضية                                             الثاني الفصل

  
16 

من زكاج بعض ىؤالء،كقد شاع يف ىذا الوقت نظاـ الفركسية ك العشق بُت الطبقات األرستقراطية يف أكركبا اليت  
عن الكنيسة الركمانسية  كاف يسود فيها النظاـ اإلقطاعي حينئذ،كؼبا جاء عصر النهضة انفصلت بعض الببلد

كزادت اغبرية اعبنسية ك كافق "مارتن لوثر" على زكاج رجاؿ الدين،كأصبحت العبلقات االجتماعية بُت اعبنسُت 
أكثر حرية،كشاعت أمور العشق ك اغبب العذرم خصوصا بُت الطبقات العليا،ككاف االذباه يسَت كبو ربقيق 

  صبيع ميادين اغبياة.التكافؤ ك اؼبساكاة بُت الرجل ك اؼبرأة يف
كيف هناية عصر النهضة ظهرت يف إقبلًتا اغبركة البيوريتانية اليت ارتبطت جبهود الطبقة اؼبتوسطة يف انتزاع الثركة ك 
السلطة من الطبقات االرستقراطية،ك اغبركة البيوريتانية كلو أهنا حركة دينية إال أهنا كانت مهمة للتقدـ 

لتخلص من لذات اغبياة ككضعت للزكاج أساسا ىو قبوؿ الزكجُت،كإف كانت االقتصادم،فقد كانت تسعى ل
 مكانة اؼبرأة أدىن من مكانة الرجل يف نظر البيوريتانيُت.

كىكذا نرل أف الزكاج كنظاـ األسرة قد ازبذا أكضاعا ـبتلفة بالنسبة للعصور ك األدياف،كال شك أف الوضع اغبايل 
 (.15،ص2008)عصاـ توفيق قمر ك سحر فتحي مربكؾ،لعديدة  لؤلسرة يعترب كليد ىذه التطورات ا

ىكذا،كقبل أف ننتقل من موضوع التطور التارخيي لؤلسرة غلى موضوع آخر رأينا أنو من اؼبهم أف نعرضو يف سياؽ 
ىذا التطور نظاـ السيادة ك االنتساب يف األسرة الذم كاف موازيا ك لصيقا هبذا التطور التارخيي لؤلسرة ،فقد 

 كوف ىناؾ نظاماف لتقصي أصل األسرة ،مها:ي
 النظام األممي:-

يف ىذا النظاـ تعترب األـ ىي أصل األسرة،فالطفل ينتمي إىل أسرة أمو كليس إىل أسرة أبيو،كمل يكن األصل يف 
وة النظاـ األمومي لؤلسرة نوع من اإلباحية اعبنسية،كلكن كاف من السهل إثبات األمومة ك االعًتاؼ هبا عن األب

،ذلك أف تعلق الطفل بأمو منذ طفولتو ك اعتماده عليها يف مأكلو ك مشربو جعل تقصي النسب من ناحية األـ 
أمرا طبيعيا ،كعبلكة على ذلك كاف الرجل يف مثل ىذه األسر يعيش عقب زكاجو مع أسرة زكجتو،فتبقى الزكجة مع 

كا فيها.كقد ظل ىذا النظاـ سائدا يف كثَت من أسرهتا ك ينشأ األطفاؿ منتمُت إىل البيت ك األسرة اليت نشأ
اجملتمعات فًتة زمنية طويلة،كتدؿ بعض الوثائق على أنو كاف سائدا يف مصر يف كقت من األكقات،ففي السنة 
الثالثة ك الثبلثُت غبكم"بطليموس فيبلدلفوس" ظهر يف أكراؽ بعض الدعاكل القضائية أشخاص ينتسبوف إىل 

 هم.أمهاهتم كال ذكر آلبائ
 النظام األبوي:-

ينتسب الطفل يف ىذا النظاـ إىل أبيو،كقد كاف من الصعب اإلقبلع عن النظاـ األمومي عقب ثبوتو كرسوخ أقدامو 
يف األسرة،كمل يؤثر يف مركزه إال عوامل قوية عملت على اقتبلع أسسو من النظاـ االجتماعي،كمن العوامل اليت 

 ٌب:أدت إىل سيادة األب يف األسرة ما يأ
ربوؿ اإلنساف إىل نظاـ الرعى ،فقد كاف الرعى يقتضي أف تتغيب األسرة كتذىب بعيدا عن موطنها كعن غَتىا  -أ

من األسر،كما كاف من اؼبرغوب فيو أف يزداد عدد أفراد األسرة بقدر اؼبستطاع حىت يبذؿ كل فرد ما يستطيع من 
بقطعاهنا،كما أف الرجل مل يعد مرغما على التغيب عن خدمات يف سبيل هنوض األسرة ك زيادة ثركهتا ك العناية 
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منزلو مدة طويلة،فساد نظاـ يف األسرة ك أصبحت اؼبرأة ال ينظر إليها كعنصر مهم من عناصر األسرة ألف قطعاف 
 اؼباشية ك األغناـ كانت تكفى إلمداد األسرة بالغذاء دكف اعتماد كبَت عن معونة األـ.

قبلية أثرىا الفعاؿ أيضا يف تغيَت النظاـ األمومي لؤلسرة ،فكاف النساء يقعن  كاف للحركب ك الغزكات ال-ب
كغنيمة للفائز كيصبحن ملكا لو،ككن يعاملن معاملة الزكجات كيصبح أكالدىن ملكا ألبيهم ،كىكذا بدأت قوة 

 الرجل يف الظهور ك احتوائو ك سيطرتو على األسرة.
 ح فخورا ك معتزا هبا ألهنا كسيلة من كسائل زبليد اظبو كاسم عائلتو.أدرؾ الرجل حقيقة األبوة كقيمتها ك أصب-ج
ظهرت الديانة كعامل مؤكد لقوة الرجل فظهرت عبادة اآلباء ك األجداد اليت أظهرت الرجل دبظهر القول القادر -د

ثناء الرعي،كمن كاستخفت باؼبرأة،كقد كانت اغباجة لؤلبناء شديدة من الوجهة االقتصادية كعماؿ لرعاية القطعاف أ
الوجهة االجتماعية كأداة شبينة نافعة يف اغبرب ك القتاؿ ،أما من الوجهة الدينية فكاف األبناء مرغوبا فيهم ألداء 
الطقوس الدينية كبو عبادة اآلباء ك األجداد ،كلذلك كانت اللعنة ربل على األمهات البلئي ال يلدف ذكورا فكاف 

 (.18،ص2008)عصاـ توفيق قمر ك سحر فتحي مربكؾ،فع مكركىات من اآلؽبة ينظر إليهن على أهنن عدديات الن

ك النظاـ السائد اآلف ىو النظاـ األبوم كلكنو خيتلف يف ركحو باختبلؼ األمم ك الشعوب ،ففي الصُت مثبل قبد 
م الشعوب أف صبيع السلطات مركزة يف يد األب ،ك الزكجة زبضع لو يف كل صغَتة ك كبَتة ،أما يف أمريكا كمعظ

الغربية فنجد أف الفلسفة الفردية ىي السائدة ،فاالنتساب لؤلب كلكن السيادة قسمة بُت األب ك األـ ك 
األكالد،فلكل من ىؤالء شخصيتو اؼبستقلة عن شخصية اآلخرين ك رأيو اػباص ك حريتو اػباصة،ك يسود األسرة 

ت اغبالة يف الببلد اؼبتمدينة األخرل بُت اغبالة يف ىذين ركح التعاكف يف جو من اغبرية ك اإلخاء ك اؼبساكاة ،كتتفاك 
 الطرفُت من العامل .

كتشَت أحباث االجتماعيُت إىل أف النظاـ األمومي كاف سابقا للنظاـ األبوم يف السيادة ك االنتساب يف األسرة 
بة أكالد آدـ لو ال إىل حواء ،كلكن الثابت يف الشريعة اإلسبلمية أف النظاـ األبوم يسبق النظاـ األمومي بدليل نس

 (.28)سورة اؼبائدة: ("واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق")يف قولو تعاىل:
كمن احملتمل أف تكوف قد طرأت على اغبياة االجتماعية بعد عهد آدـ ما جعل النظاـ األمومي سائدا ٍب تطور 

 (19،ص2008توفيق قمر كسحر فتحي مربكؾ،)عصاـ اغباؿ طبقا ؼبا سبق أف فصلناه حىت ساد النظاـ األبوم أخَتا 

 /خصائص االسرة: 2
"األسرة يف طبيعتها ارباد تلقائي تؤدم إليو االستعدادات ك القدرات الكامنة يف  الطبيعة البشرية النازعة إىل  

االجتماع ،كىي بأكضاعها كمراسيمها عبارة عن مؤسسة اجتماعية تنبعث عن ظركؼ اغبياة الطبيعة التلقائية 
لنظم كاألكضاع االجتماعية ،كىي ضركرية حتمية لبقاء اعبنس البشرم كدكاـ الوجود االجتماعي .فقد أكدعت ،ل

الطبيعة يف اإلنساف ىذه الضركرة بصفة فطرية كيتحقق ذلك بفضل اجتماع كائنُت ال غٌت ألحدمها عن اآلخر كمها 
 رة يقرىا اجملتمع ك ىو األسرة"الرجل كاؼبرأة،كاإلرباد الدائم اؼبستقر بُت ىذين الكائنُت بصو 

 (43،ص 1985)مصطفى اػبشاب ، 
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كتعترب األسرة نظاـ متميز لو خصائص يتميز هبا عند مقارنة ىذا النظاـ يف عدد من اجملتمعات القددية كاغبديثة 
رية كلكن رغم ىذا االختبلؼ ،إال أف النظاـ األسرم لو ؾبموعة من اػبصائص يشًتؾ فيها مع بقية األنظمة األس

 األخرل كمنها كاآلٌب:
ػ األسرة ذات كجود عاؼبي ،فهي توجد يف صبيع اجملتمعات كيف كل مراحل النمو االجتماعي ،كىي أكثر الظواىر 1

 االجتماعية انتشارا كىي أساس االستقرار يف اغبياة االجتماعية .
تمع ،كىي ليست خاضعة يف ػ األسرة ىي ليست من صنع اجملتمع ،بل قائمة على مصطلحات كنظم يقرىا اجمل2

تطويرىا ؼبا يريده القادة كاؼبشرعوف ،بل ىي من تلقاء نفسها عن العقل اعبمعي كاذباىاتو كزبلقها طبيعة االجتماع 
 كظركؼ اغبياة .

ػ األسرة ؿبدكدة اغبجم ،كىي أصغر ىيئات اجملتمع ،قائمة على أساس االلتزامات القانونية كاالقتصادية 3
 بادلة بُت أفرادىا ،كىي تعترب قواعد أساسية لقياـ ىذه الوحدة .كاالجتماعية اؼبت

ػ"تعترب األسرة اػبلية األكىل للمجتمع ،كىي اعبماعة اإلنسانية األكىل اليت يتعامل معها الطفل ،كيعيش فيها 4
فسو كعلى السنوات  األكىل من عمره ،كاألسرة ىي البيئة االجتماعية األكىل اليت بدأ فيها الطفل يتعرؼ على ن

 . "اآلخرين
ػ "األسرة ىي الوسط الذم اصطلح عليو اجملتمع لتحقيق غرائز اإلنساف كدكافعو الطبيعية كاالجتماعية ،كمن ذلك 5

حب اغبياة كبقاء النوع كربقيق الغاية من الوجود االجتماعي كربقيق الدكافع اعبنسية كالعواطف كاالنفعاالت 
مومة كاألخوة كالغَتة كما إليها ،كىذه كلها عبارة عن قوالب كمصطلحات االجتماعية كمنها عواطف األبوة كاأل

حيددىا اجملتمع لؤلفراد ،كيستهدؼ من كرائها اغبرص على الوجود االجتماعي كربقيق الغاية من االجتماع 
 اإلنساين "

كتقاليدىا كتارخيها إف نظاـ األسرة يف أمة من األمم يرتبط ارتباطا كثيقا دبعتقدات أف ىذه األمة كدينها ػ 6
 كعرضها كىي دبثابة دعامة الدين اليت تنقل الًتاث االجتماعي عن طريق التنشئة االجتماعية .

ػ األسرة تعترب اإلطار العاـ الذم حيدد تصرفات أفرادىا ،إذ تعترب عربة الوعي االجتماعي كالًتاث القومي  7
كىي مصدر العادات كالتقاليد كالعرؼ كقواعد  اغبضارم ،إذ تعمل على نقل ىذا الًتاث من جيل إىل جيل
 (67، 62، ص ص ، 1999")عبد القادر لقصَت ،  السلوؾ كاآلداب العامة كىي دعامة الدين يف البناء االجتماعي. 

 أهمية االسرة : -3
يف قوة  يقوؿ ماكيفر كيبدج :"التوجد بالتنظيمات اليت حيتويها اجملتمع الكبَت منها أك الصغَت ،مايفوؽ األسرة

أمهيتها االجتماعية ، فهى تؤثر يف حياة اجملتمع بأكملها بأساليب متعددة ، كما إف صدل التغَتات اليت تطرأ 
 عليها تًتدد يف اؽبيكل االجتماعي برمتو.

كيقوؿ علي عزت بيقوفيتش :" لقد كرمت صبيع األدياف األسرة باعتبارىا عش الرجل ،كاعتربت االـ اؼبعلم الذم 
ستبدالو بغَته أما الطوبيا فإهنا بابتهاج عن التعليم االجتماعي كمدارس اغبضانة كبيوت األطفاؿ كأمثاؿ الديكن ا

 . (72،ص  2002) مراد زعيمي ، ذالك
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  وظائف االسرة : -4
 : األطفال ورعايتهم -4-1

واسطتها،كىناؾ أكثر الوظائف كضوحا اإلقباب فاألطفاؿ يف كل اجملتمعات ينشئوف يف أسر كيتلقوف تربيتهم ب
كظيفة أخرل مرتبطة بالوظيفة السابقة كىي تنظيم النشاط اعبنسي ،القائم على الشرعية .كيهاجم اإلنتاج غَت 

 كعموما فإف األطفاؿ ينشئوف داخل أسر حىت كلو كاف غَت شرعي.-الشرعي
غَت مقيدة ،حيث  كال جيد ؾبتمع على اإلطبلؽ على مر التاريخ قد ظبح لوجود عبلقات جنسية غَت منظمة أك

 يعترب اعبنس غَت اؼبلتـز مدمرا للغاية.
 التنشئة االجتماعية:-4-2
الطفل الذم يرىب داخل األسرة تصنع قواعد اغبياة مثل التدريب على قوؿ الصدؽ كهتيئتو حسب قدراتو غبسن  

التعامل رغبة كليس رىبة.لذلك التعامل ك االحًتاـ ،كاحًتاـ األىل ك األقارب كارثاء قواعد الدين كاحًتاـ القانوف ك 
 فإف كل اؼبنظورات األساسية ك القيم ك اؼبعايَت تندمج يف ىذا اؼبناخ.الودم اغبميم. 

كتتمثل اآلثار القومية لعملية التنشئة االجتماعية اؼببكرة يف ىذا اؼبناخ األسرم. ككظيفة اآلباء يف عملية التنشئة 
ع أبنائهم يف كل صغَتة ككبَتة لكي يكونا )أم األب ك األـ( ناجحُت االجتماعية أف يكونوا حذرين يف التعامل م

 يف تربيتهم،ك إال أصبحت اغبياة األسرية ىادمة كؿبطمة كليست ناشئة.
الوظيفة الوجدانية ،كتلبية اغباجات األساسية يف حدكد اإلمكانيات ،ك –كىناؾ كظائف أخرل لؤلسرة النواة 

 بوظيفة اغبماية ،كسبنع اغباجة إىل العزلة االجتماعية ك النفسية  االنتماء كالرعاية ،كما أهنا تقـو
 . (19، 18،ص ص ، 2009عتماف، )سعيد ؿبمد

 طبيعة االسرة : -5
اف االسرة كا مؤسسة اجتماعية تقـو اساسا على دعائم فطرية، كىي خصائص من خواص االنساف الفطرية مثلها 

 65،ص ص  2002) مراد زعيمي ، ها اكثر ثباتا كاستمرارية كانتشارا مثل سائر اؼبؤسسات االجتماعية االخرم ، لكن
72.) 

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما  ") يقول اهلل تعالى :
 (.1)سورة النساء االية ( "رجاال كثيرا ونساء 

)سورة  ("اجا لتسكنو اليها وجعل بينكم مودة ورحمةومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازو  "وقال ايضا : )
 (.21الرـك االية 

 (.223)سورة البقرة االية ("نسائكم حرث لكم فاتو حرثكم اني شئتم"وقال تعالي :)
اف اؼبتدبر يف ىذه االيات  يكشف اف اهلل تعاىل قد بُت اف ىناؾ حاجات فطرية يف االنساف الديكنو اف يلبيها اال 

ن االسرة، كبطريقة ربفظ العرض كالنسل  من االختبلط كذبنب اجملتمع اؼبهالك كاؼبضار ، فقد من خبلؿ تكوي
بينت ىذه االيات اف الرجل كاؼبراة جزءاف متكامبلف ، اساس  العبلقات بينهما الزكاج اؼببٍت علي اؼبودة كالرضبة 

 كالسكينة كالذم تليب من خبللو اغباجات الفطرية للجنس كالقباب .
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لمنا اف االسبلـ حيـر من جهة اخرم الزنا كالتبٍت كامر بالزكاج كفق نظاـ معُت،  اتضح اف االطار الصحيح كاف ع
اؼبناسب للفطرة كلتلبية تلك اغباجات ىو االسرة ، كفق ما شرعو االسبلـ بالرغم من انو ديكن تلبيتها بطريقة 

 ـبتلفة متعددة اال اهنا تبقي قاصرة ككثَتا ما تكوف ضارة .
 ايدؿ على اف االسرة من دكاعي الفطرة :م
اف االسرة مؤسسة اجتماعية عامة ام اهنا كجدت يف كل اجملتمعات بل استثناء فهي الوحدة االساسية لتنظيم   -

 القرابة كمظهر من مظاىر اؼبشًتكة بُت اجملتمعات االنسانية.
اليت تنجم عن الفوضى اعبنسية كنفسية اهنا اجملاؿ االمثل لتلبية اغباجات اعبنسية بعيدا عن اؼبخاطر   -

 كاجتماعية، كالحباث التجارب تؤكد ذلك.
اف االسرة ىي البيئة االجتماعية االكيل اليت ينشأ فيها الطفل كتبٍت فيها شخصيتو االجتماعية ، فهي اجملاؿ   -

 لعاجزين يف الكرب .االمثل للتنشئة االجتماعية القاعدية  كصياغة الشخصية االنسانية يف الصغر كالتكفل با
اهنا منبت العبلقات االجتماعية ففيها  يتعلم الطفل اساليب التعامل مع االخرين ،كيكسب العادات كالتقاليد   -

كالقواعد االساسية يف اؼبخالطة ككلما كربت االسرة كاف اجملاؿ اكسع لتجارب اكثر كمناذج اكثر  من العبلقات ، 
 (.68،ص  2002) مراد زعيمي ، مو كمع اخيو كمع اختو ، ككل منها ؽبا طابعها فهناؾ عبلقة الطفل مع ابيو كمع ا

 مراحل التنشئة األسرية:-6
الشيء اؼبعركؼ عن اؼبنشئ يف األسرة أنو ال يعّلم أك يلقن كل شيء للمنشأ يف كقت كاحد ك مرة كاحدة،ألهنا 

مسؤكليتو التنشيئية اليت تتطلب التدرج يف زبضع ؼبراحل عمرية متسلسلة ك اىتماـ اؼبنشئ بالدرجة األساس على 
أدائها ك تطبيقها حسب مراحل عمرية مع الًتكيز على السنُت األكىل يف حياة اؼبنشأ)الطفل( ك ىي مرحلة الرضاعة 
إذ تبدأ من األمور األكلية ك البسيطة اليت تتطلبها اغبياة االجتماعية من النسق االجتماعي ،ؼبساعدة اؼبنشأ يف 

ُت السلوكيات اؼبرادة ك اؼبرفوضة لتقلل من حاالت اضطرابو ك قلقو ك ردكد فعلو السلبية .بعد اشباع حاجاتو سبييزه ب
البايولوجية ك السلوكية األساسية تدخل عملية التنشئة إىل مدار األدكار االجتماعية ،لتعلمو كيفية أدائها ك 

ي لكي يطلع على مكامنها كدكاخلها ك األدكار فبارستها كىي يف نسيجها االجتماعي ك على تدرجها االجتماع
اؼبرتبطة هبا داخل النسق األسرم ك االجتماعي،ك نقصد باألدكار األخرل أدكار اآلخرين الذين يتفاعل معهم 
)أدكار األب ك األـ كاألخ ك األخت ك العم ك العمة ك اػباؿ ك اػبالة ك اعبد ك اعبدة ك سواىا ( كل ذلك يعمل 

ت ك إمنائها اليت يقًتف معها منو ظبات الشخصية فينمواف معا.عندئذ يكوف مؤىبل للدخوؿ يف على بلورة الذا
من نافلة القوؿ إف أكؿ األفراد الذين يتولوف مهمة تنشئة الوليد يف اجملتمع ىم األب ك األـ ،ك ك  النسق االجتماعي

وين يستلهموف عناصر األدكار اؼبرادة يف يقوموف بتلقينو بشكل مباشر كمن خبلؿ اؼبكافئات ك العقوبات ك أف األب
ثقافتهم االجتماعية اؼبتضمنة رموزىا ك معانيها ك معايَتىا ك قيمها ك معتقداهتا ك أساطَتىا،لكي يتطبع بالطابع 

 الثقايف العاـ الذم يشًتؾ فيو صبيع أفراد ؾبتمعو.
لسلوؾ ك الشخصية ك التفكَت بل كل كلكن على الرغم من ذلك فإنو ال يوجد أخواف يف أسرة كاحدة ؽبما نفس ا

منهما خيتلف عن الثاين يف ىذه االعتبارات،كذلك راجع إىل اختبلؼ مراحل عمرمها كنوع جنسهما )ذكر أك 
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أنثى( ك اختبلؼ خربة كالديهما يف شؤكف التنشئة اليت تتنامى مع مركر الزمن كتعلمهما مستجدات حديثة عن 
 تنشئة أبنائهم.

تنشئة اؼبنشأ يلزمٍت أف ال أغفل حقيقة مفادىا أف تنشئة األسرة األكىل ال تستطيع أية  إف سياؽ اغبديث  عن
صباعة أف ربل ؿبلها )مربية أك دار حضانة أك ملجأ أك مدرسة أك جليسة أك أقارب( ألهنا عبلقة عضوية 

 .(131،ص1986)ؿبمد مصطفى زيداف،)بايولوجية نفسية( أكثر من كوهنا اجتماعية  
ية اؼبنشأ ك ذاتو يف بداية تبلورىا ك نشوئها ك تكوينها فإف كل ما يزرع فيها ككل ما يتم كضعو فيها من كلكوف نفس

عادات ك سلوكيات ك أفكار كمعتقدات ك عقوبات ك مكافآت تبقى "مًتسبة" يف قاعها ،ال تستطيع أية صباعة 
لى صفحاهتا األكىل فتبقى ثابتة فيها حىت أخرل إزالتها أك إلغائها بالكامل أك إحبلؿ أخرل ؿبلها،ألهنا طبعت ع

لو تعرض لتنشئة صباعات أخرل أفضل كأجود ك أرقى مستول من أسرتو،فإف ىذه "الركاسب" اليت ترسبت يف ذاتو  
ككضعت بتعمد ك قصد من قبل النشء يف األسرة تؤثر )سلبا أك إجيابا( على سلوؾ اؼبنشأ ك تفكَته عند الكرب ال 

 مثل التعاليم الدينية ،اؼبعايَت احملافظة ،اللغة كاؼبعتقدات ،اػبيبلت، اؼبشاعر الوجدانية، يستطيع التخلص منها
اػبرافات ك األساطَت ك سواىا ،أك ركح التعاكف أك ركح اؼبنافسة أك اإليثار يف سبيل اآلخرين ،أك األنانية أك 

ه ك ال يستطيع التخلص منها حىت يف كربه االتكالية ،اغبب ،الكراىية ،مثل ىذه السلوكات تبقى ثابتة يف ال شعور 
ك خضوعو عبماعات اجتماعية تعلمو غَت ذلك،إال أف طبع يف دخيلتو أك باطنيتو يف الصغر تغلب على تطبعو يف 

 الكرب.
بعد ىذه التوطئة نعرج إىل طرح مراحل ىذه التنشئة اليت تباين العلماء حوؿ اؼبعيار يف ربديد مراحل التنشئة 

أف صبيعهم يلتقوف يف ىدؼ كاحد ىو تنشئة الطفل داخل األسرة كمن قبل األبوين،كىذا ال خيلق  األسرية ،إال
 إشكالية منهجية أك تنظَت بو بل بالعكس يغذم اؼبعرفة االجتماعية يف ؾباؿ التنشئة،كىي مايلي:

 القبوؿ االجتماعي كمعيار يف ربديد مراحل التنشئة األسرية.-1
 مراحل التنشئة األسرية. الصراع كمعيار يف ربديد-2
 سنوات عمر الطفل كمعيار يف ربديد مراحل التنشئة األسرية.-3
 بنية األسرة كمعيار يف ربديد مراحل التنشئة األسرية .-4
 البواعث كمعيار يف ربديد مراحل التنشئة األسرية.-5

يراىا ىي األفضل ك األكثر أم أف كل عامل سلط الضوء على أسلوب تنشئة الطفل يف األسرة على زاكية معينة 
قيمة يف استحصاؿ اؼبعلومات اؼبرادة يف تفاعل األبوين مع االبن يف تربيتو ك تعليمو االجتماعي ،كنقلو من كونو  

 كائنا بايولوجيا إىل كائن اجتماعي كغرس البذكر الثقافية يف تنشئتو ليصبح عضوا حيويا يف اجملتمع.
 القبول االجتماعي:-1

ر "كولَتيك " ليصنف التنشئة األسرية إىل ثبلث مراحل مستخدما"القبوؿ االجتماعي"معيارا طرح ىذا اؼبعيا
 أساسيا للتمييز بُت مرحلة ك أخرل.كمل يستخدـ التسلسل العمرم للطفل أك حجم األسرة أك مستواىا التعليمي

 .( 134،ص1986)ؿبمد مصطفى زيداف،
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ألكىل تنطوم على قدرة الطفل يف اكتساب مهارات إدائية ىذه اؼبرحلة اأ.مرحلة ما قبل القبول االجتماعي:
مناطية بو،يتعلمها من أبويو لكنو ال يعرؼ ك ال يستطيع فهم أك ادراؾ ؼباذا يقـو بتصرفات يطلبها كالده منو ك 

رضامها .أم أنو عند تصرفو بأم سلوؾ ال يأخذ بنظر االعتبار  ينفذىا حبذافَتىا خوفا من عقاهبما لو أك لكسب
قيمة ك أمهية اآلخرين ،بل يتصرؼ دبا يطلب منو من قبل أبويو خوفا من عقاهبما أك طمعا باغبصوؿ على 
ثواب،إمنا دكف كعي دبعٌت ك ىدؼ تصرفو أك حىت ؼباذا طلب منو أف يقـو هبذا التصرؼ كؼباذا يتعلم مثل ىذه 

 .السلوكية
:يف ىذه اؼبرحلة يبدأ الطفل فيها األخذ بعُت االعتبار رأم ك حكم اآلخرين عندما ب.مرحلة القبول االجتماعي

يريد أف يتصرؼ ك يتعرؼ على قيمتو كأمهيتو عندىم،ك كيف حيكموف عليو كىو يتصرؼ كإزاء أمهيتهم عنده ك 
لو على ذلك فإنو يبدأ إدراؾ بأف ما يتصرؼ من أجل كسب رضاىم كاستحساهنم ك تقديرىم لسلوكو.كعند حصو 

قاـ بو كاف ديثل التصرؼ الصح كخبلفو يعٍت التصرؼ اػبطأ ألنو غَت مقبوؿ من قبل اآلخرين احمليطُت بو،أم 
يستطيع التمييز كإدراؾ السلوؾ اؼبقبوؿ اجتماعيا كغَت اؼبقبوؿ.ىدفو الرئيسي يف ذلك معرفة معايَت القبوؿ 

لكي يستخدمها يف تصرفو ك تفكَته من أجل اغبصوؿ على استحساهنم ك رضاىم أك  االجتماعي عند احمليطُت بو
 إعجاهبم بو.

تظهر ىذه اؼبرحلة عندما يبتعد الطفل بشكل كبَت عن ؿبيط أسرتو ك يتفاعل مع ج.ما بعد القبول االجتماعي:
ديدة،عندئذ يبدأ بإرساء اآلخرين من غَت أسرتو)أصدقائو ك زمبلئو( ليكتسب منهم خربات تفاعلية ك عبلئقية ج

مبادئ عامة حوؿ األمور اإلنسانية ك األخبلقية ك بالذات فيما يتعلق بالعدالة ك اغبقوؽ ك اؼبساكاة،كتتبلور عنده 
معايَت شخصية ك ترسي عنده أساليب التربير السلوكي يف األفعاؿ االجتماعية.أم يبحث عن معايَت خاصة بو 

ي اليت اكتسبها من أسرتو ك استخدامها يف استحصاؿ تأييدىم ك استحساهنم بعيدا عن معايَت القبوؿ االجتماع
لتصرفاتو.أما يف ىذه اؼبرحلة فإنو يريد االعتماد على نفسو يف بناء خربة اجتماعية تعكس تفاعبلتو ك عبلئقو مع 

رر من معايَت القبوؿ أفراد من خارج كغَت أسرتو.يف الواقع تفضي ىذه اؼبرحلة إىل إبانة االستقبلؿ الشخصي ك التح
االجتماعي األسرية ك إرساء مبادئ ك أحكاـ إنسانية كليست ؿبلية.معايَت خاصة بو ال باآلخرين كىذا البناء ال 

 .(135،ص1986)ؿبمد مصطفى زيداف،حيصل إال من خبلؿ كجود خربة خاصة بو خارج ؿبيط أسرتو 
تماعي ك أمهيتو ك قيمتو يف ؿبيط األسرة عندما نبلحظ على ىذا التصنيف أف الفرد يبدأ جبهلو للقبوؿ االج

يتصرؼ.كعندما يتصرؼ يكوف بدافع اػبوؼ أك اغبصوؿ على مكافأة أك رضى األبوين عليو إمنا ال يعي بادراؾ 
قيمة اآلخرين الذين حولو،ٍب يتحوؿ بعد إدراكو ألمهية اآلخرين احمليطُت بو إىل البحث عن أفعاؿ تكوف ؽبا قيمة ك 

م لكي حيصل على قبوؽبم كحبهم ك تقديرىم لفعلو)كىم األبواف ك اإلخوة أك  األقارب أك اعبَتاف ك أمهية عندى
سواىم( ك بعد أف حيقق ىذا اؽبدؼ يذىب إىل بناء معايَت خاصة بو تعكس مستول تفكَته ككثافة معرفتو 

 ن أك األخذ بوجهة نظرىم.االجتماعية ك عمقها يف اغبياة االجتماعية يستخدمها دكف اػبضوع ؼبعايَت اآلخري
ىذا التحديد يريد أف يوضح لنا أف الفرد عند تنشئتو األسرية دير بثبلث مراحل عرب مقياس"القبوؿ 

 االجتماعي"كىي :اعبهل بالقبوؿ االجتماعي،إدراؾ القبوؿ االجتماعي،إمهاؿ القبوؿ االجتماعي.
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ب منو االدراؾ العقلي ك تكثف العبلقات ىذه اؼبراحل الثبلثة اؼبختلفة اؼبتصلة بعضها ببعض ربصل بسب
 االجتماعية ك تعمق معريف يف الثقافة االجتماعية.

 الصراع:-2
مل يدرس ىذا التحديد ماذا يتعلم الطفل يف كل سنة من سنُت طفولتو،كمل يفسر ك يشرح ماذا يكتسب من 

لنا بأف الطفل يكتسب ك  سلوكيات ك مهارات كمعايَت ك قيم مع منو جسمو البايولوجي .بل يريد أف يقوؿ
 ثبلثة مراحل كىي:-استنادا ؽبذا اؼبعيار-يتصارع كمن خبلؽبما يتنشأ أسريا ك تأخذ تنشئتو األسرية

يتعلم فيها كيف يتكيف غباجاتو البايولوجية كيتقبل اؼبعاين االجتماعية للمواقف اليت حددىا المرحلة األولى : -أ
)الكبار(يف تعلمو لؤلشياء بل يستبعد األمناط السلوكية اليت ال تأٌب لو  لو الكبار ،لكنو ال خيضع لكل متطلباهتم

بنتيجة إجيابية ،كال تشبع حاجاتو ك رغائبو فيقـو بعملية تتمايز للسلوكيات اؼبطلوبة منو فيأخذ ما يناسبو ك يشبع 
لصراخ كأسلوب يف التعبَت رغائبو ك يًتؾ األخرل اليت يستفاد منها.ذبدر اإلشارة إىل أف الطفل عادة ما يستخدـ ا

 عن رفضو ك صراع فيصرخ عبلب اىتماـ أمو أك رفضو بقبوؿ شيء يفرض عليو من قبل أحد أبويو.
أم أف الطفل يتعلم ما جيده مناسبا لو كمشبعا غباجاتو ك يرفض ماال يتناسب مع حاجاتو مستخدما الصراخ ك 

ل لكل ما يطلب منو من األبوين على الرغم من صغر البكاء للتعبَت عن ذلك.فهو إذف ال خيضع بشكل تاـ ك كام
 (137،ص1986.)ؿبمد مصطفى الزيداف، سنو كقلة  خربتو فإنو دييز بُت ما ىو مفيد كما ىو مصفر لو.

تزداد حدة الصراع بينو كبُت كالديو بسبب سوء معاملة الوالدين أك إمهاؿ أحدىم لو.أك في المرحلة الثانية: -ب
 التنشئة ،أك تذبذهبما يف التعامل معو يف موقف كاحد.األمر الذم يؤدم بعجزه يف تكوين.عدـ كعيهما بأساليب 

معاين مستقرة للسلوؾ فيجد نفسو يف صراع مع كالديو تتفاكت شدتو،فيؤدم إىل تعديل معاين اؼبواقف ك  
ك بآخر ليتوافق العبلقات اليت يستجيب ؽبا بناء على ما يًتتب على سلوكو من عواطف ك يتعدؿ سلوكو بشكل أ

مع مواقف حياتو اعبديدة اليت تكتسب بالتايل معاين اجتماعية جديدة.كفبا يزيد من حدة الصراع ىو أف الطفل يف 
.)ؿبمد مصطفى ىذه اؼبرحلة ال يكوف قد تعلم بعد استخداـ اللغة بصورة سبكنو من التعبَت عن نفسو

 (.137،ص1986الزيداف،
ع كالديو اللذين ال حيسناف التعامل معو الفتقارمها إىل اػبربة التنشيئية أك أم يتنشأ الطفل من خبلؿ صراعو م

لتذبذب معاملتهما معو يف الواقع.يتميز الطفل يف ىذه اؼبرحلة باغبركة ك انتقالو من مكاف إىل آخر الذم دينحو 
رقابة الكبار.كسبكنو ىذه االستقبلؿ النسيب عن أبويو،كيكوف تعاملو مع األشياء بدرجة أكرب من اغبرية بعيدا عن 

اغبركة من تناكؿ األشياء ك يقرهبا من فمو أك يتذكقها أك يضرهبا يف األرض.أم يكتشف بالتدريج أنو قادر على 
إحداث أثر كاضح يف البيئة اؼبادية ك االجتماعية احمليطة بو كقد جيد مساعدة من الكبار يف ىذه اغبركة.يبلور ىذا 

كبار ألنو يريد أف يكتشف بنفسو كل شيء يدكر حولو،بذات الوقت يرفض منع االكتشاؼ عنده صراعا مع ال
الكبار)اؼبنشئ( لو لذا فإنو يتعلم ك يكتشف أشياء كثَتة عن طريق صراعو مع )اؼبنشىء(الكبار الذم يأخذ شكل 

 اغبركة ك االبتعاد عن الكبار يف حركاتو ك يعاند يف االمتثاؿ ألكامرىم ك توجيهاهتم.
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يزداد صراع الطفل يف ىذه اؼبرحلة بسبب امتبلكو آليات أكثر من اؼبرحلة السابقة مثل اللغة لة الثالثة:المرح -جـ
ك رموزىا اليت بواسطتها تستجيب لؤلشياء .كعن طريق اللغة تتكوف عنده عملية التفكَت كعن طريق اللغة ك 

يدفعو للدخوؿ يف صراع أك صراعات  التفكَت يستطيع اكتساب اذباىات كقيم كعادات ك تقاليد ؾبتمعو.كل ذلك
 مع كالديو يتعلم من خبلؽبا أساليب تنشئتو.

ىذا التحديد كىذا اؼبعيار طرحو قبيب اسكندر )عامل نفس اجتماعي مصرم( الجـر يف القوؿ بأف ىذه اؼبراحل مل 
تخدمت الصراخ ك ربدد بشكل دقيق ال يف حدكدىا كال يف تغليبها للطفل سلوكيات ك مهارات اجتماعية ،إمنا اس

البكاء كالرفض كآليات لصراع الطفل مع الكبار كىذا تعبَت غَت دقيق .إذ كيف نقوؿ على طفل بأنو يتصارع مع 
الكبار من خبلؿ رفضو ؟ يف الواقع ىذا استخداـ مكرب ؼبصطلح الصراع يف تنشئتو األبناء ،حيث أف األبوين ال 

ن ال يكوناف ندا لو أك خصما لو ،إذ أف الطفل اليدرؾ بأنو داخل يتصارعاف مع ابنهما ،قد يفرضاف عليو شيئا لك
يف صراع مع الكبار أك متخاصم معهم قد ال يستجيب ؼبتطلباهتم ك توجيهاهتم كقد يرفض ك يصرخ ك يبكي، كمن 
خبلؿ ذلك يتعلم أشياء ال يكتسبها بشكل تلقائي ك عفوم إال أهنا أحد أساليب تعلم السلوؾ يف اغبياة 

 (.138،ص1986)ؿبمد مصطفى زيداف،اعية كيف عملية التفاعل االجتماعي الرمزماالجتم
 :سنوات عمر الطفل.3

طرح ىذا اؼبعيار العامل الفرنسي)بياجو( يف الربع األخَت من القرف العشرين عندما فصل اؼبراحل اليت دير هبا الطفل 
 )حديث الوالدة( قبل أف يدرؾ ذاتو كىي ستة مراحل:

اليت بواسطتها يتبلور عند الطفل إدراكو ك شعوره بثدم أمو كحلمتها)إال أف بياجو يعًتؼ بأنو :مرحلة المص -أ
 ال توجد براىُت مؤكدة لتقوؿ بأف الطفل يف ىذه اؼبرحلة يفكر هبذه االدراكات إمنا ىو ؾبرد سلوؾ إرضاعي ال غَت 

اكية معينة أك تركيز نظره على شيء أم تعود الطفل على سلوكية معينة مثل النظر من ز مرحلة العادات : -ب
معُت بشكل متكرر،ك من خبلؿ ذلك يتبلور شعوره ك إدراكو بذلك الشيء.إال أف شعوره بالتفكَت ال يتكوف 
بشكل كامل بل يبدأ يف ذلك ،بدليل إذا اختفى عن بصره أم ىو يرل األشياء ك يتعود على رؤيتها بعدئذ يشعر 

كال يتخيلها ،ك إذا غابت عن نظره ال ينزعج كال يبحث عنها )ىذه اغبالة سبثل هبا لكنو ال يستطيع التفكَت هبا 
 .(138،ص1986)ؿبمد مصطفى زيداف،الشهر الثاين من عمر الوليد( 

يكوف فيها قادرا على الرؤية بشكل مدرؾ ال في الشهر الثالث و لغاية الشهر السادس من عمر الوليد: -جـ
قادرا على ربط األحداث اليت حيصل عليها عرب عدة أحاسيس )مثل ظبعو  تتعدل حدكد اؼبسك ك اللمس ك يكوف

ك ؼبسو ك أحيانا مشو(لكن يف الشهر اػبامس إذا كقع شيء بالقرب منو فإنو ال يبذؿ جهدا ؼبتابعتو ببصره ،لكنو 
 اذباه القنينة يستمر بالنظر إليو ك إىل مكاف كقوعو.ك إذا جاع ك أعطي قنينة الرضاعة بعيدا عن فمو فإنو ال يغَت

 كبوه بل يضع اؼبصاصة يف فمو كىنا ال يستطيع التحكم بالقنينة.
يبدأ الطفل بالبحث عن األشياء  اليت يراىا ك يكوف قادرا على ربريك مبلبسو وفي الشهر التاسع و العاشر: -د

ر تغَتات اؼبواقع. أم اليت توضع جنبو،لكن مع ذلك فإنو ال يكوف قادرا على األخذ بعُت االعتبار تباعيات كآثا
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إذا كانت اللعبة يف مكاف)أ( ك اؼببلبس يف مكاف)ب( فإنو ينظر إىل اؼبكاف )أ( ألنو يركز على اللعبة كال يعَت أمهيتو 
 ؼبوقع اؼببلبس.ىذا ما يتعلمو يف ىذه األشهر.

ع األشياء لكن ليس يتعلم الطفل فيها األخذ بعُت االعتبار مواقوفي الشهر الثاني عشر لغاية الثامن عشر: -ه
 دقيق.

يستطيع الطفل فيها التحكم باألشياء لدرجة يستطيع أف  وفي الشهر الخامس عشر لغاية التاسع عشر: -و
يتصور كجودىا عندما تكوف مرئية حىت إذا ًب تغيَت موقعها عدة مرات  فإنو يشاىدىا بشكل كامل .كىنا ديكن 

اء من دخيلتو ألهنا تأخذ حيزا يف إدراكو لدرجة تستطيع ربطها إىل القوؿ بأف الطفل يكوف قادرا على إدراؾ األشي
 (.140،ص1986)ؿبمد مصطفى زيداف،حد ما باألشياء اػبارجية مثلما يدركها الصيب

 بنية األسرة :-4
استخداـ ىذا التحديد معيار األسرة ليضع أربعة مراحل يعيش فيها الطفل ليكتسب عناصر تنشئتو األكىل يف 

ا إياىا اعبماعة الرئيسية ك اعبماعة اؼبرجعية للتنشئة، لذا كجب الًتكيز عليها ك األخذ بعُت االعتبار بنية حياتو معترب 
األسرة يف ربملها ؼبسؤكلية التنشئة اليت تكوف متباينة من ؾبتمع إىل آخر،بيد أف األسرة النواة )جيلُت زكج ك زكجة 

 ية يف الوقت الراىن.ك أبناء( ىي األكثر شيوعا يف اجملتمعات اإلنسان
:اليت تعرب عن الدؼء األسرم،ك االىتماـ بتغذية الوليد ك العناية بو كمن خبلؽبا  يتحقق  المرحلة األولى -أ

التفاعل االجتماعي بُت األبوين ك الوليد )بُت اؼبنشئ ك اؼبنشأ(،بشكل سليم ك جيد يكوف فيها الطفل معتمدا 
يها يبلور الطفل توقعاتو عن رضاعتو ك تغذيتو ك أكقاهتا ،ك مدهتا ك كميتها على أبويو يف كافة مستلزمات عيشتو كف

،ك يتعلم أيضا اإلشارات األكىل من أمو ك أبيو مركزا فقط على ذاتو ك على أمو دكف التوغل أكثر من ذلك ليصل 
الوقت تركز أمو عليو إىل باقي أفراد أسرتو )أبيو،إخوتو،أجداده،أعمامو،أخوالو( أم اىتماـ أحادم ك جانيب بذات 

فقط ،كىنا يكوف تبادؿ االىتماـ بينهما بشكل مركز ألف األـ يف ىذا الًتكيز سبارس دكر كأـ ذباىو كجيد الطفل 
 .(انبساطو ك راحتو عندما يلتصق جبسد أمو عند احتضاهنا لو

ها ك ؾبتمعو احمللي بكامل أعضائ اليت فيها يعتمد الطفل على اجملتمع كبالذات أسرتو المرحلة الثانية: -ب
،كتظهر فيها طلبات جديدة مثل تدريبو على استعماؿ اغبماـ بنفسو ك يتعلم دكره ك مهاـ دكر أمو.الطفل يف ىذه 
اؼبرحلة ال يتعلم فقط االىتماـ ك العناية بو بل اغبب ك أسلوب التعبَت عن غضبو ك نفوره ك زعلو ك اعتدائو على 

هبم ،بل يبدأ بالدفاع عن نفسو إذا كاجو شيء مفركض عليو أك يريد إذاءه األشياء ك األشخاص الذين ال يرغب 
ك يتعلم أيضا التوبيخ من أجل تصويب كتعديل أداء سلوؾ غَت مرغوب فيو أك غَت مستحب من قبل أمو ك يعرؼ 

 ماذا يزعج أمو ك يغضبها ك يقلقها .
عندىا يكوف اكتسب عضويتو يف أسرتو بشكل عاـ اليت سبثل السنة الرابعة من عمر الطفل ك المرحلة الثالثة: -جـ

كفيها يتبوأ أربعة أدكار أسرية،يتماثل مع الدكر االجتماعي اؼبوركث احملدد بايولوجيا )ذكر أـ أنثى( كفيو تربز صفة 
ها الغَتة مثل غَتة االبن من أبيو ذباه أمو )عقدة اكديب( أك )عقدة الكًتا( اليت سبثل غَتة البنت من أمها كبو أبي

إمنا الطفل يف عمره اػبامسة ك السادسة ال يدرؾ التميز بينو ك بُت اعبنس اآلخر ،لكنو حياكؿ التماثل مع الدكر 
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الذم حيبو ك اعبماعة اليت يتفاعل معها .إذ يقلد أبيو يف سلوكو ك ملبسو كحديثو ك تعاملو ،كتقلد البنت أمها يف 
 لبسها كسلوكها ك زينتها ك مظهرىا.

ىي مرحلة اؼبراىقة اليت تكوف مستقلة ك غَت معتمدة على األـ أك األب كعندىا يربز التميز الرابعة :المرحلة  -د
 .(140،ص1986)ؿبمد مصطفى زيداف، بُت القدرة يف القياـ بعمل معُت كطريقة ازباذ القرار.

 البواعث:-5
دة.بيد أف البواعث تكوف مكتسبة من تشَت البواعث إىل ؿبركات سلوؾ الفرد اليت تدفعو بالوصوؿ إىل أىدافو اؼبرا

خبلؿ التنشئة األسرية على الرغم من االرتباط بالتكوين البايولوجي .مثل مهارات الفرد فمنها قسم موركث ك 
 األبوين كاإلخوة ( اآلخر مكتسب .فأدكاره اؼبناطة بو تكوف مكتسبة يتعلمها عن طريق التلقُت )من قبل

 اؼبوركثة كاؼبهارة اػباصة بنوع اعبنس )ذكر ك أنثى( أك اؼبهارة اػباصة بعمر الفرد.كعادة ما تبٌت ىذه على اؼبهارة 
فالبواعث إذف تكتسب بعضا من خواصها من األدكار اليت ديارسها الفرد،كمن اؼبوجهات الثقافية اليت تنطوم على 

ك أفعالو لتكوف منسجمة مع  اجملموعة األخبلقية ك األدبية اليت تقـو بتصفية ك تنقية ادراكات الفرد ك أفكاره
األمناط السلوكية اؼبألوفة ك اؼبقبولة اجتماعيا ك ثقافيا ك تغذيتو دبا ىو مسموح ك مقبوؿ ك مرفوض. فهي إذف تقـو 

 بتقوًن السلوؾ اليومي للفرد ك تعرض لو ما ىو سليب ك إجيايب ك ما ىو خطأ ك ما ىو صح.
ثل حجر األساس يف توجيو سلوكو ألهنا منتجة أسريا ك نفهم من ذلك أف بواعث الطفل تكوف مكتسبة ك سب

اجتماعيا.أم قاـ الدكر االجتماعي بصياغتها ك عملت اؼبوجهات الثقافية بتجميلها ك تنقيتها كصقلها نبلحظ 
على ىذا التحديد أنو مل يدخل يف تفاصيل السلوؾ االجتماعي ك تفاعبلتو السلبية ك االجيابية ككيف خيضع 

رم.بل اكتفى باحملركات السلوكية ككيف تتبلور لتقـو بدكرىا التنشيئي عند اؼبنشأ كمل يتناكؿ ىذا اإلنساف العم
التحديد دكر  اؼبنشئ ككظيفتو كىذا طرح اختلف عن التحديات السابقة اليت تناكلت شرح دكر ككظيفة اؼبنشئ ك 

 عبلقتو باؼبنشأ.
يس لتحديد اؼبراحل اليت دير منها الكائن البايولوجي داخل شاىدنا طبسة معايَت متباينة استخدمها الباحثوف كمقاي

األسرة فقط ،كقد يتساءؿ أحد اؼبتسائلُت ؼباذا اتفق الباحثوف على تقسيم تنشئة األسرة لوليدىا إىل مراحل طاؼبا 
جي أنو يعيش يف أسرة كاحدة ؟ اعبواب ىو أف التنشئة حبد ذاهتا ما ىي سول عملية طورية ،ك الكائن البايولو 

أيضا ينمو جسديا ك إدراكيا ك حسيا كذكائيا ،األمر الذم يتطلب مضامُت التنشئة بشكل متساكؽ مع منو الطفل 
اعبسدم ك الذىٍت ك اإلدراكي ،لكي ال حيصل زبلف يف احديهما على األخرل ،أك حيدث ذباكز كاحدة على 

 (.142.141،ص1986ى زيداف ،.)ؿبمد مصطفالثانية كىذه اؼبسؤكلية يدركها األبواف ك يلتزماف هبا

 أهداف التنشئة األسرية: -7
 ديكن ربديد أىداؼ التنشئة األسرية يف النقاط التالية:

 تعليم الطفل كيف يتصرؼ بطريقة إنسانية.-1
 تلقُت اؼبنشأ قيم كمعايَت ك أىداؼ اعبماعة االجتماعية اليت ينتمي إليها.-2
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من التدريب على أعماؿ ك عادات النظافة حىت االمتثاؿ لثقافة  تلقُت اؼبنشأ النظم األساسية ك اليت تبدأ-3
 اجملتمع ،فضبل عن تلقينو مستويات الطموح.

 تعليم اؼبنشأ األدكار االجتماعية ك مواقفها اؼبدعمة .كربقيق النضج االجتماعي.-4
 إشباع حاجات اؼبنشأ البايولوجية ك االجتماعية.-5
 خبلؿ إكسابو اؼبعايَت كالقيم ك النظم األساسية ك أدكاره االجتماعية. دمج اؼبنشأ باغبياة االجتماعية من-6
 (.148،ص2004.)معن خليل العمر،إكساب اؼبنشأ شخصيتو يف اجملتمع-7

 غرس عوامل ضبط داخلية للسلوؾ غَت ـبالف للقيم ك اآلداب االجتماعية.-8
 إشباع اغباجات الصحية.-9

إدراؾ الوالدين غبقيقة دكافع كحاجات كرغبات كقدرات ربقيق النضج النفسي من خبلؿ تفهم ك -10
كاستعدادات طفلهما ك خطورة استعراض عيوبو أك أخطائو أماـ اآلخرين ،األمر الذم ينعكس على صحتو 

 .  (118،ص2008)ؿبمد فتحي فرج الزليتٍت،النفسية 
 العوامل المؤثرة في عملية التنشئة األسرية : -8
 حجم األسرة: -1

 " على خاصية اغبجم ك عبلقتها دبتغَتات أخرل مثل االتصاؿ ك القيادة كاؼبشاركة...اخليؤكد "بيلز
كيعد حجم األسرة من العوامل اليت تؤثر تأثَتا كبَتا يف عملية التنشئة االجتماعية كخاصة يف أساليب فبارستها ،ك 

من األسرة اليت تضم أكثر من طفلُت تؤكد الدراسات  إف الرعاية اؼببذكلة يف أسرة تضم طفلُت تكوف أكثر فاعلية 
 إذ تتدخل عوامل عديدة يف ربديد مستول الرعاية ك درجة فاعليتو )كاؼبستول االقتصادم لؤلسرة مثبل(.

 نوع العالقات األسرية:-2
كثَتا ما تنعكس اؼبشاكل األسرية اليت ربدث بُت الزكجُت على سلوؾ الطفل ك العكس فالسعادة الزكجية ىي اليت 

 سباسك األسرة،فبا خيلق جوا يساعد على منو شخصية الطفل بصورة صحيحة ك متكاملة.تعزز 
 ثقافة المجتمع:-3

الثقافة العامة يف اجملتمع ليست ىي فقط اؼبؤثرة يف عملية التنشئة بل إف للثقافات الفرعية أيضا أثرىا يف تلك 
االقتصادية ك التعليمية...اخل يكوف ؽبا دكر   العملية،فخصائص اجملتمع احمللي ك كذلك خصائص األسرة من الناحية

 كبَت يف ذلك.
 :الطبقة االجتماعية التي تنتمي إليها األسرة-4
تعد عامبل ىاما يف منو الفرد كمن اؼبعركؼ بأف قيم اآلباء زبتلف باختبلؼ طبقاهتم االجتماعية كىذه القيم تؤثر  

لدراسات إىل أف اآلباء الذين ينتموف إىل الطبقات يف عملية التنشئة لدل أبناء كل طبقة،فقد أشارت بعض ا
االجتماعية الدنيا يقدركف االحًتاـ كالطاعة ك االمتثاؿ ك الدقة كالتأدب يف حُت أف آباء الطبقة االجتماعية 
الوسطى يركزكف اىتمامهم كبو النمو الداخلي للطفل ك على منو الشعور باؼبسؤكلية ك ربملها كعلى الضبط الذاٌب 

 كعلى دكافع التحصيل ك االقباز. للطفل
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 الوضع االقتصادي و االجتماعي لألسرة:-5
لقد بينت الدراسات اليت أجريت حوؿ تأثَت الوضع االقتصادم على حياة األسرة أف ىناؾ ارتباطا اجيابيا بُت 

ا من بُت العوامل اؼبوقف اؼبايل لؤلسرة ك أنواع الفرص اليت تقدمها لنمو أبنائها ك الوضع االقتصادم يعترب كاحد
اؼبسؤكلة عن شخصية الطفل ك منوه االجتماعي،حيث تعجز األسر ذات الوضع االقتصادم اؼبنخفض على تلبية 
احتياجات أبنائها ك إشباعها.كمن الناحية االجتماعية تشَت الدراسات إىل أف األسرة اؼبتصدعة نتيجة النفصاؿ 

لهم عرضة لبلكبراؼ أكثر من غَتىم الذين نشأكا يف أسر متكاملة الزكجُت بالطبلؽ مثبل،ينشأ أبنائها بطريقة ذبع
ك متماسكة.كما أف غياب أحد الوالدين لفًتة طويلة عن األسرة قد يكوف أحد عوامل التغيَت يف بنية السلطة يف 

 (.115،ص2008.)ؿبمد فتحي فرج الزليتٍت،األسرة
  المستوى التعليمي و الثقافي للوالدين:-6

التعليمي ك الثقايف للوالدين على معاملة األبناء ك التعامل مع اؼبواقف ك اؼبشاكل اليت يؤثر اؼبستول 
تواجههم،كاعتماد األساليب الًتبوية السليمة كإدراؾ حاجاهتم ك كيفية إشباعها .كما ينعكس اؼبستول التعليمي 

 ر هبا األبناء.للوالدين على تقديرمها للخصائص اؼبميزة لكل مرحلة عمرية من اؼبراحل اليت دي
 أنثى(:–نوع الطفل )ذكر -7
تعترب التنشئة من ناحية زبصص أدكار للذكور ك أخرل لئلناث كاحدة من أىم التجارب التعليمية للطفل،كمن  

 التفاعل االجتماعي بصوره اؼبختلفة مع اآلخرين يتعلم الطفل نوع السلوؾ الذم يكوف مبلئما لكل جنس.
 إخوته: مركز الطفل أو ترتيبه بين-8

تشَت العديد من الدراسات إىل أف مركز الطفل يف أسرتو حيدد مكانتو لدل كالديو، كتثبت ىذه الدراسات أف 
الطفل األكؿ ىو األكثر ترددا على العيادات النفسية،ك ذلك ألنو نشأ ك كالديو مل يكتسبا بعد اػبربة البلزمة لًتبية 

ساعدىا على استقباؿ الطفل اعبديد، كما أف بقاء الطفل كحيدا لفًتة األطفاؿ ك مل يتم بعد بينهما التوافق الذم ي
 طويلة يعرضو للحرماف من فوائد التنافس ك األخوة ك األخذ ك العطاء.

 كىناؾ عوامل أخرل ذات صلة باألسرة كتلعب ىي األخرل دكرا ىاما يف عملية التنشئة االجتماعية منها مايلي:
 سن الوالدين.-أ

 ذكاء الطفل.-ب
 التكوين اعبسمي للطفل.-ج
 منط معاملة الطفل)أسلوب التنشئة(.-د
 (.116،ص2008ؿبمد فتحي فرج الزليتٍت، (البيئة اؼبادية ك االجتماعية احمليطة بالطفل-ق

 دور األسرة في تغيير اتجاهات األبناء إزاء المشاركة في الفعاليات الرياضية: -9
ألبناء للمشاركة يف األلعاب الرياضية فاألسرة من خبلؿ عمليات تؤدم األسرة الدكر اؼبؤثر يف دفع ك ربفيز ا

التنشئة االجتماعية لؤلبناء تستطيع تكوين اؼبواقف االجيابية عند أبنائها إزاء الرياضة ك أنشطتها الًتكحيية االجيابية 
ياضة ك مؤسساهتا ك أك تستطيع تكوين اؼبواقف السلبية عندىم.تلك اؼبواقف اليت ذبعلهم بعيدين كل البعد عن الر 
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فعالياهتا اإلنشائية ك التقوديية ك اإلبداعية.غَت أف األسرة مهما تكن خلفيتها االجتماعية ك اؼبهنية ىي مرآة 
للمجتمع الذم تعيش فيو كتتفاعل معو.فإذا كاف اجملتمع يقـو الرياضة ك فعاليتها ك ينظر ؽبا نظرة مليئة باالحًتاـ  

كذلك،ك العكس ىو الصحيح إذا كاف اجملتمع ال يقـو الرياضة كال يدعم حركتها ك   ك التقدير فإف العائلة تكوف
 مؤسساهتا الرظبية ك األىلية.

كمن ناحية أخرل نبلحظ بأف العائلة كحدىا ال تستطيع ربفيز األبناء كبو اإلسهاـ يف األلعاب ك الفعاليات 
لرياضة كال تثمن أنشطتها كأىدافها ك مؤسساهتا.ك الرياضية إذا كانت اعبماعات اؼبرجعية يف اجملتمع ال تقـو ا

اعبماعات اؼبرجعية اليت تستطيع أف تسهم مع العائلة يف دفع األبناء إىل اؼبشاركة يف األنشطة الرياضية ىي اؼبدرسة 
ىَتية ك ك اجملتمع احمللي ككسائل اإلعبلـ اعبماىرية ك القيادة ك أماكن العمل ك العبادة ك اؼبنظمات اغبزبية ك اعبما

 (.108،ص2005.)إحساف ؿبمد اغبسن، الشعبية.

كلكن ما ىي اؼبهاـ اليت ديكن أف تضطلع هبا العائلة ك اليت من شأهنا أف تدفع ك ربفز األبناء كبو اؼبشاركة اعبادة 
 يف األلعاب ك األنشطة الرياضية؟

و تقوًن الرياضة كاؼبشاركة يف أنشطتها إف اؼبهاـ اليت ديكن أف تؤديها العائلة يف ؿباكلة منها لتحفيز األبناء كب
 التقوديية ك الًتكحيية ديكن ربديدىا بالنقاط اآلتية:

قياـ العائلة ك خباصة اآلباء ك األمهات بتثقيف األبناء ك البنات بالفوائد ك االجيابيات الصحية ك الًتبوية ك -1
 .األخبلقية اليت تتمخص عنها األلعاب ك األنشطة الرياضية اؼبختلفة

 مبادرة العائلة بتغيَت اآلراء ك األفكار ك اؼبعتقدات السلبية اليت حيملها البعض إزاء الرياضة ك الرياضيُت. -2
مشاركة العائلة يف كضع الربامج الرياضية لؤلبناء ك ربفيزىم على العمل دبوجبها ك ربطها باألىداؼ العليا  -3

 للعائلة.
 . قاب مع أبنائها بالنسبة إىل مواقفهم ك فبارساهتم الرياضية كالًتكحييةاعتماد العائلة أساليب الثواب ك الع -4

فالعائلة اغبريصة تستطيع مكافئة ك تقوًن األعضاء الذين يسهموف يف األنشطة الرياضية ك يتميزكف من التزاماهتا 
 كضوابطها كيقفوف ضد الربامج ك األنشطة الرياضية اػباصة ك العامة.

ة بتوفَت اؼبستلزمات الرياضية اليت حيتاج إليها األبناء كاؼببلبس الرياضية ك الكرات ك النقود ضركرة قياـ العائل -5
 اليت تساعد األبناء على اؼبشاركة يف األلعاب ك السباقات ك البطوالت احمللية ك الدكلية.

ك الًتكيح مع استثمار  قياـ العائلة حبث أبنائها على رسم جدكؿ زمٍت يوازف بُت أكقات العمل ك أكقات الفراغ -6
أكقات الفراغ يف فبارسة  األنشطة الرياضية اليت تتبلءـ مع أذكاقهم ك ميوؽبم ك اذباىاهتم ك أعمارىم ك مستوياهتم 

 االقتصادية ك االجتماعية .
ية ك قياـ العائلة بالتنسيق مع اعبماعات اؼبرجعية األخرل ك اؼبؤسسات االجتماعية كاؼبدارس ك اجملتمعات احملل -7

.)إحساف ؿبمد اؼبنظمات يف تنظيم األنشطة الرياضية ك االستفادة من التسهيبلت الرياضية ك الًتكحيية اؼبتاحة
 (. 109.108ص , ،ص2005اغبسن،
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 المبحث الثاني : التنشئة الرياضية.
 نظريات الدوافـــع :-3
عدة نظريات تطرقت يف حتليالهتا و تفسرياهتا إىل ادلفاىيم النفسية و االجتماعية للدوافع حيث حاولت يف  ىناك 

رلملها إعطاء صورة كاملة عن مفهوم الدافع زلاولة منها يف مساعدتنا على فهم أعمق ذلذا السلوك اإلنساين و تكوين 
 تصور واضح عنو و من أىم النظريات صلد:

 يل النفسي:نظرية التحل 3-3
تنسب ىذه النظرية إىل العامل الشهري )سيغموند فرويد( حيث ترى ىذه النظرية أن أي نشاط لإلنسان يكون مدفوعا 
بدافعني علا اجلنس و العدوان ، كما تفسر مفهوم الدافعية بأنو يعود أساسا لالشعور فيما يقوم بو الفرد من أفعال و 

لى حتديد أو معرفة الدوافع الكامنة وراء أي سلوك سواء كان ذلك الفعل و سلوكات كما أن للكبت دور يف قدرتنا ع
 . ( 03، ص  6891) سيغموند فرويد : ، السلوك سوي أو غري سوي 

 نظرية مفاهيم الحاجة: 3-2
" و حسب ىذه النظرية فإن القوة الدافعة للفرد تنطلق أصال شلا لديو من 3311موراي سنةترجع أصوذلا إىل العامل" 

 اجات،واحلاجة ىي اليت جتعل الفرد ينتقل من ادلواقف ادلشبعة إىل مواقف حتقق لو إشباع ىذه احلاجات.ح
  احلاجة بأهنا تنشأ عن الشروط البيولوجية احليوية ادلثلى الالزمة حلفظ أو بقاء اإلنسان. (6891زكي صاحل )كما يعرف

 النظرية الفيزيائية:  3-1
 "،وفيها يربز أعلية اجلانب احلركي على اجلانب الوجداين.6893لورتز"عاملتعود أصول ىذه النظرية إىل ال

حيث يربرىا بالقوة الدافعة الذاتية إضافة إىل القوة الدافعة اخلارجية، إذ أن ىناك قوى خارجية متثل ادلثري البيئي حيث إذا 
 ى اخلارجية ثانوي. ازدادت ىذه القوة الدافعة الذاتية أصدر الفرد أفعاال ما ، و أصبح دور القو 

 النظرية المعرفية:4 -3 
" و تفسر ىذه النظرية الدافع على أن 6899سنة ATKINSONيرجع أصل ىذه النظرية إىل العامل"أتكينسون 

 اإلنسان ليس رلربا على تصرفاتو بل سلري.
يزوده بدافعية ذاتية متأصلة فيو مؤدية بذلك إىل النشاط الذي ىو غاية و ليس وسيلة للنجاح و  فالنشاط الفرد الفعلي

يكون نتاج ذلك رلموعة من العمليات معاجلة للمعلومات و ادلدركات احلسية ادلتوفرة لدى الفرد يف الوضع ادلثري ادلوجود 
 (.09. 69، ص ص،6883مل راتب ، أسامة كا )–فيو و بذلك يتمتع بدرجة عالية من الضبط الذايت. 

 نظرية التعلم االجتماعي: 3-5
"إىل أن التعلم السابق يعترب أىم مصادر الدافعية فالنجاح أو اإلخفاق الستجابة معينة يؤدي إىل 3313فيدي يشري" 

أن أصحاب ىذه  تفهم األشياء اليت تؤدي إىل نتائج إغلابية أو سلبية ، و من مثة الرغبة يف تكرار السلوك الناجح كما
 النظرية يرجعون أصول الدافعية إىل العمليات االجتماعية وحدىا .

وتركز النظريات اليت تقول بادلنشأ االجتماعي للدافعية احملددات الثقافية احلضارية لتشكيل السلوك الدافعي لإلنسان. 
 (. 636،ص   1339-1332)بن عبد السالم زلمد ، 
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وم افًتاضي ؼلتلف من فرد آلخر و ال ؽلكن قياسو ، فقد حدد "موراي "مخسة معايري وانطالقا من أن احلاجة ىي مفه
 ؽلكن على أساسها تقييم فعالية ىذه احلاجات وسلوك الفرد ىي: 

 .تراجع السلوك و نتيجتو 
 .ظلط السلوك ادلتبع للوصل إىل تلك النتيجة 
  زلددة.اإلدراك االنتقايل جملموعة من ادلوضوعات و االستجابة دلؤثرات 
 .التعبري بصراحة عن االنفعاالت و ادلشاعر اليت تتصل بتلك احلاجة 
 . إبداء الرضا عن حتقيق احلاجة و عدم الرضا عند اإلخفاق يف الوصول إىل النتائج ادلرجوة 
  النظرية الوظيفية: 3-6

ان وظيفة "و يقوم أساسها على أن لدوافع اإلنسALLPORT 6823تنسب ىذه النظرية إىل العامل"ألبورت
استقاللية مرحلية تتغري وتنمو مع الفرد حيث يتم عن طريق التعديل يف ادليول الفردية و قيمها و اجتاىاهتا و أظلاط 

 تفاعل الفرد يف سلتلف عناصر البيئة ادلادية و ادلعنوية ،و ذلذه النظرية رلموعة من ادلبادئ أعلها:
 لدافع عند الفرد و ىي مشتقة من طاقة الالشعور خاصة أن عملية ادلرحلة الوظيفية :حسب ىذه النظرية تعين طاقة ا

 التعلم عند الفرد تتجدد دوما.
 .مادام الدافع مرتبط مبرحلة ظلو الفرد و تطوره حسب ىذه النظرية نعين رفض ادلثري الشرطي أو اإللزامي 
  التكامل و النمو و التدريب و النضج عوامل ضرورية لتكوين الدافعية لدى الفرد. 

النظرية الوظيفية من خالذلا ؽلكن تفسري األحداث ادلفاجئة حلياة الفرد كالصدمات العصبية الناجتة من التخيالت و 
 .( 68،ص6899) ضلايت عثمان ، األوىام و ادلخاوف ادلرضية. 

 :  وظيفة الدافعية -2
 وظيفة الدافعية في الموقف التعليمي العام : -2-3

 العام وظيفة ذات ثالث ابعاد : للدافع يف ادلوقف التعليمي
البعد االول : وىو ان الدوافع عامل منشيط ،فهي تنشط الكائن احلي يف ادلوقف التعليمي وحترير السلوك من 

 غقلو وتنقل الكائن احلي من احلالة السكون اىل حالة احلركة.
احلي اىل اوجو معينة ضلو غرض البعد الثاين : وىو ان الدافع عامل موجو ومنظم ، فهي توجو  السلوك الكائن 

معني حتقق لو اشباعات معينة فمثال اذ الحظنا ان احليوان يف ادلعمل يناي عن الطعام ويقبل على ادلاء قانا انو 
 (.90، ص 6889)أسامة كامل راتب ، يشعر بالعطش واجلوع .

بالبعد الثاين وذلك  الن توجيو البعد الثالث : وىو ان الدافع عامل مدعم او معزز ، وىذا البعد ذاصلة وثيقة 
 السلوك لتحقيق اىداف واغراض  معينة ىو يف نفس الوقت تعزيز وتدعيم لسلوك الذي ادى اىل ىذه االشباعات 

 وظيفة الدافعية في الموقف التعليمي الرياضي : -2-2
 وتتضمن وظيفة الدافعية كذلك الجابة عن تساؤالت ثالث :

 نوع الرياضة.ماذا تقرر ان تفعل ؟ =اختيار 
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 ما مقدار تكرار العمل؟ =كمية الوقت واجلهد اثناء التدريب .
 كيفية اجادة العمل ؟= ادلستوي االمثل  للدافعية يف ادلنافسة. 

يقول الدكتور اسامة كامل راتب : وفيما يتعلق بالاجابة عن السؤالني االول والثاين فإهنما يتضمنان إختيار 
، وفًتة ومقدار ادلمارسة ،وليس مثةشك ىف ان الدافعية عندما تكون مرتفعة ضلوى الالعب لنوع النشاط الرياضي

الرياضة معينة ،فإن ذلك يعكس مدى االىتمام هبذه الرياضة وللالستمرار يف ادلمارسة، اي يؤدي اىل ادلثابرة يف 
 الرياضة. التدريب ،إضافة إىل العمل اجلاد مبا يضمن تعلم واكتساب وصقل ادلهارات احلركية هبذه

أما خبصوص إجابة السؤال الثالث عن كيفية إغلاد العمل ؟ فإن وظيفة الدافعية يف مضمون ىذا السؤال تتضح يف 
مستوى أداء الالعب باعتبار أن ادلستوى األمثل للدافعية خاصة يف موقف االختبار وادلنافسة يتطلب مستوى 

ل العب ادلستوى ادلالئم من االستشارة حىت ػلقق أفضل مالئما من احلالة التنشيطية )االستشارة ( حيث إن لك
 أداء يف موقف ادلنافسة .

 ىذا ويظهر أعلية وظيفة الدافعية عندما ندرك أن االصلاز يف الرياضة يتطلب توافر عناصر ثالثة أساسية :   
 استعداد مناسب ذلذه الرياضة .   -6
 التدريب اجلاد لتطوير االستعداد .  -1
 (.90، ص 6889)أسامة كامل راتب ، اء الرياضي عند التقييمكفاءة أد  -0

 دوافع ممارسة النشاط الرياضي : -1
يوجد مصدران للدافعية :ادلصدر األول يأيت من داخل الفرد ويطلق عليو الدافعية إل النشاط ذاتية اإلثارة ،أما 

  خارجي اإلثارةادلصدر الثاين فيأيت من خارج الفرد ويطلق عليو الدافعية إىل النشاط 
من خالل  الدافعية  إىل النشاط الذايت اإلثارة يؤدونو  من منطلق الرغبة  وعادة  فإن األفراد الذين يؤدون النشاط

يف الشعور باإلقتدار وتأكيد الذات واإلصرار والنجاح ،وىذه الصفات عندما ػلققها الفرد خالل ادلمارسة تعترب 
 قيمة يف حد ذاهتا .

دلثال ،فإن الرياضي أو الالعب الذي ؽلارس الرياضة وىذا بدافع الرياضة ، وحتقيق واالستمتاع و  فعلى سبيل ا  
 الرغبة ،و ذلك حتقيق النجاح حىت دون أن يشاىده أحد يعترب ذلذا الفرد دافعية إىل النشاط ذايت اإلثابة .

دلك يأيت من أشخاص آخرين ،وال ينبع أما بالنسبة للمصدر الثاين للدافعية إىل النشاط خارجي اإلثارة ،فإن   
من الفرد ذاتو ،ويتم ذلك عن طريق التدعيم سواء إغلايب أو سليب وقد يكون ماديا مثل ادلكافآت ادلالية واجلوائز أو 

 معنويا مثل التشجيع واالطراء .
ية االثارة وعلا كالوجهني ويبدو يف ضوء ما سبق أنو توجد عالقة وثيقة بني الدافعية ذاتية اإلثارة والدافعية خارج  

للعملة الواحدة ،حيث إن مجيع الرياضيني ؽلارسون الرياضة هبدف احلصول على مصدري الدافعية )الذاتية و 
 اخلارجية(
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 إثارة الدافعية في ممارسة النشاط البدني الرياضي : -4
االثارة وادلكافأة الذاتية واالنشطة الرياضية تعترب احلقيقة ا طلبة الطالقة اليت تسببها حالة اإلثارة ادلثلى متثل نوعا من 

 ظلوذجا فريدا وخاصة بالنسبة للناشئ الرياضي االهنا تزيد من درجة االثارة اىل ادلستوى االمثل وذلك مصدر ادلتعة.
ئم ىذا وػلدث يف بعض االحيان ان تصبح شلارسة الرياضة شيئا غري شلتع ، فهي التزيد درجة االثارة بالقدر ادلال

 .،واظلا تزيد االثارة بدرجة مبالغ فيها ،وعندئذ تتحول شلارسة الرياضة اىل مصدر للتوتر والشعور بالقلق 
 الدوافع المرتبطة بممارسة النشاط البدني والرياضي : -5

دافع ، تعددت االراء يف حتديد مفهوم الدافعية ، اال انا مايهمنا يف رلالنا ىذا ىو ان اجلميع تقريبا اتفق وان ال
) أسامة كامل راتب  سواء كان مثريا واستعدادات داخليا او خارجيا او حاجة فهو السبب االساسي يف السلوك .

 (639. 19، ص ص، 6889،
ومع ذلك نشري ايل بعض االراء  ادلخلفة يف تعريف الدوافع ، حيث يشري مصطلح الدافعية اىل العملية الداخلية 

ساند ىذا التعريف  زلمد عاطف بتعريف للدافع : ىو باعث الفكر بطريقة اليت تضهر الشخص اىل الفعل وي
معيتة ، بينما يعرف الزيين  الدافع بقولو مثري داخلي وزلرك سلوك الكائن احلى ، ويواصلو ويوجهو ضلو ىدف معني 

 ػلفض التوتر وعيد التوازن .
قوى الداخلية الىت حترك الفرد وتوجهو كما يتفق معو زلمد حسن العلوي حيث يقصد بالدوافع احلاالت او ال

 لتحقيق ىدف معني .
بينمايعرف عبد الرمحان عيسوى ان الدافعية عبارة عن حالة للسعي لتحقيق او اشباع حاجة معينة او االعادة 

 التوازن حلالة داخلية فقدت التوازن .
التعاريف نري ان ىناك من ادىل بان الدوافع حاجات داخلية واخري يذكر باهنا قوية  فمن خالل مناقشة ىذاه

داخلة ، ويربط بعضهم بني الدوافع  وحتقيق ىدف معني ، وربط البعض االخر بني الدافع واشباع حاجات معينة 
 او االعادة التوازن . ،وضلن نري ان الدافع مثري داخلي ػلرك سلوك الفرد ويوجهو لتحقيق او اشباع حاجات معينة

 العوامل التي تساهم في تشكيل دوافع الفرد لالق بال على ممارسة النشاط البدني الرياضي : -6
 من أىم العوامل اليت تساىم يف تشكيل دوافع  الفرد لالقبال على شلارسة النشاط البدين الرياضي ما يلي :

 يعيش فيها.  ادلتطلبات االساسية حلياة الفرد واثر البيئة اليت -
 احلياة العائلية للمراىق و اجتاه الوالدين ضلو النشاط الرياضي .-
 الًتبية الرياضية يف ادلرحلة الدراسية االوىل وما عليو من مثريات ومنبهات . -
 .الًتبية البدنية يف الساحات وادلؤسسات واالندية الرياضية  -
 ادلهرجانات وادلنافسات الرياضية . -
 عالمية للًتبية البدنية والرياضية سواء عن طريق الصحف أو اجملالت أو التلفزيونية أو غريىا .الوسائل اال-
 التشريعات الرياضية و االمكانيات اليت تتيحها الدولة للًتبية و الرياضة.  -
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يرتبط بصورة وىناك الكثري من الدوافع العامة اليت تعمل علي توجيو الفرد ضلو شلارسة النشاط الرياضي ،ومنها ما 
مباشرة مبمارسة النشاط الرياضي كهدف يف حد ذاتو ،وما يرتبط بذلك من نواحي متعددة ،ومنها ما يرتبط 
مبحاولة حتقيق بعض االىداف اخلارجية عن طريق ادلمارسة الرياضية ،وطبقا لذلك يقسم )روديك ( الدوافع 

  ( 06، ص 1339زلمد ناصر ،  (.ادلرتبطة بالنشاط البدين الرياضي إىل 
 دوافع مباشرة .-
 دوافع غري مباشرة . -
 : الدوافع المباشرة لممارسة النشاط البدني الرياضي 6-3

  ؽلكن تلخيص  ىذه الدوافع فيما يلي :
 االحساس بالرضى واالشباع كنتيجة النشاط البدين .-
 ادلتعة اجلمالية بسبب رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية للفرد. -
 االشًتاك يف ادلنافسات اليت تعترب ركنا ىاما من اركان النشاط الرياضي وما يرتبط من خربات انفعالية متعددة . -
الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها أو اليت تتطلب مزيد من الشجاعة  -

 واجلرأة وقوة االرادة .
 وإثبات التفوق وإجراء الفوز.تسجيل أرقام البطوالت  -
 الدوافع الغير المباشرة لممارسة النشاط البدني الرياضي :  6-2 
 زلاولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق شلارسة النشاط البدين الرياضي .-
)ادلراىق (  شلارسة النشاط الرياضي واسهامو يف رفع مستوى قدرة الفرد على العمل واالنتاج ،فقد غليب الفرد -

 بانو ؽلارس النشاط الرياضي النو يسهم يف زيادة قدرة على أداء عملو ورفع مستوى انتاجية يف العمل.
 االحساس بضرورة شلارسة النشاط الرياضي إذا قد غليب التلميذ مبا يلي : -

نية والرياضية "بدأت يف شلارسة النشاط الرياضي ،ألنو كان من الضروري على حضور حصص الًتبية البد     
 .بادلدرسة ألهنا إجبارية وتدخل ضمن اجلدول الدراسي 

الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم بو الًتبية البدنية والرياضية ،إذ يرى ادلراىق أنو يريد أن يكون رياضيا  -
 (00، ص 1339،  زلمد ناصر (.يشًتك يف االندية والفرق الرياضية يسعى إىل االنتماء إىل مجاعة معينة ومتثيلها 
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 التربية البدنية والرياضية:المبحث األول :
 عالقة الرياضة بالتربية البدنية -1

لقد استخدـ مصطلح الرياضة ،الًتبية البدنية بشكل واسع ،وبصورة ترادفية إرل احلد الذي جعل سوء الفهم كل 
انب متعددة حىت إف يصب منهما امرا وارد ، وطبيعي أف ىناؾ قدرا كبَتا من العالقات بُت مفهومُت من الزوايا وجو 

 على بعض ادلختصُت يف اجملاؿ التميز بينهما بدقة .
انو لكي نعرؼ طبيعة العالقة بُت مفهومُت غلب أوال أف نعرؼ ادلقصود بكل منهما ، ولقد ناؿ  فَتى رزواج  

ة يستدعى يف أذىاف مفهـو الرياضة قبوال واسعا بُت أوساط اجملتمع على سلتلف فئاهتا وأنواعها ،فذكر مفهـو الرياض
  القت قبوؿ  والىت  الناس على األقل تقدير ادلسابقات الرياضية ادلرتبطة هبا

الناس وتقديرىم ،كما ناؿ مفهـو الًتبية البدنية أيضا قدرا من القبوؿ فلقد درج الناس على نسب االنشظة البدنية  
اصة التمرينات البدنية ،وذلذا فإف الًتبية البدنية بشكل والرياضية ذات الطبيعة التعليمية او ادلدرسية اللي الًتبية وخ

 أكثر تنوع من ادلفاىيم العريضة يف السياؽ الًتبوي. 
إف الفرؽ بُت االثنُت يتمثل يف إف  الًتبية البدنية تتحرر من ادلنافسة وتعمد إذل تقليدىا     gillehأوضح جيليو 

طرؽ نظامية وبداغوجية  تتيح لكل فرد أف يشارؾ يف ضوء قدراتو إذل ادين حد ،كما يتطلب تنفيذ الربامج استخداـ 
،بينما صلد اف الرياضة تتأسس بشكل جوىري على االختيار ،وحرية الفرد يف التفضيل   بُت ألواف النشاط الرياضي 

    .(339،333،ص ، 6991اخلوذل ، )أمُت أنور  التنافسي
 أهداف التربية البدنية والرياضية: -2

الًتبية البدنية والرياضية تعربعن مفاىيم وإذباىات النظاـ الًتبوي، وتعمل يف سبيل ربقيقها وإصلازىا، ومن  إف أىداؼ
خالذلا تربر ادلهنة وجودىا، وتوضح وظائفها ورلاالت اىتماماهتا، تتفق هبذا مع أىداؼ الًتبية يف تنشئة وإعداد 

 ادلواطن الصاحل بطريقة متوازنة، متكاملة وشاملة.
 بُت فيما يلي األىداؼ األكثر شيوعا يف قوائم األىداؼ العامة للًتبية البدنية والرياضية لبعض ادلدارس العادلية:وسن
 :التنمية البدنية و العضوية 

هتتم الًتبية الرياضية يف ادلقاـ األوؿ بتنشيط الوظائف احليوية لإلنساف من خالؿ إكسابو اللياقة البدنية والقدرات 
تعمل على تكييف أجهزة اإلنساف بيولوجيا ورفع مستوى كفايتها الوظيفية وإكساهبا الصفات اليت احلركية اليت 

تساعد اإلنساف على قيامو بواجباتو احلياتية دوف سرعة الشعور بالتعب أو اإلرىاؽ، فمن خالؿ األنشطة البدنية 
) أمُت لقدرة العضلية، والرشاقة، وادلرونة،يكتسب الفرد القوة والسرعة واجللد العضلي والتحمل الدوري والتنفسي، وا

 (611أنور اخلورل ، ص 
والتوافق العضلي العصيب، باإلضافة إذل ربسُت عمل اجلهاز القليب الوعائي، وبقية أجزاء اجلسم شلا يساعد على  

 ة وجسمية مهمةاالرتقاء دبقومات وأسس اللياقة البدنية يف اإلنساف. وتتضمن التنمية البدنية والعضوية قيما بدني
 تصلح ألف تكوف أغراضا مالئمة ومهمة على ادلستويُت الًتبوي و االجتماعي وتتمثل يف: )
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 اللياقة البدنية: أػ  
حيث كتب شيفرز عن مفهـو اللياقة "أهنا مركبة للكائن البشري ، سبكنو من أداء وظائفو يف أقصى حد ذلا ، 

 هارة"التحمل ػ ادل -الكفاية -وتتضمن تركيب اجلسم 
 :ب ـالقوام السليم الخالي من العيوب واالنحرافات

يرتبط القواـ السليم لإلنساف إذل حد كبَت دبستوى لياقتو البدنية، وبقوة عضالتو ربديدا فهي اليت ذبعل جسم 
 اإلنساف يف وضع متزف ميكانيكيا يف مواجهة تأثَت اجلاذبية األرضية، حيث يعرؼ شطا، عياد القواـ اجليد بأنو "
اجلسم ادلعتدؿ الذي يكوف يف حالة إتزاف ثابت بُت القوة العضلية واجلاذبية األرضية، حبيث يكوف ترتيب العضالت 
والعاـ يف وضع طبيعي حبيث ربفظ إضلناءات اجلسم الطبيعية دوف أي زيادة أو نقصاف، حىت يقـو اإلنساف بعملو 

عب وبسهولة وبأقل رلهود " وبرنامج الًتبية البدنية والرياضية اليومي ويؤدي مجيع احلركات اليت ػلتاج إليها دوف أي ت
ادلدرسية ػلتوي على أنشطة بدنية مالئمة لدعم القواـ ووقايتو من االضلرافات والتشوىات، كما يتزود التلميذ من 

 )611-613أمُت أنور اخلورل ، ص ) د.خاللو بادلعارؼ وادلعلومات لتنمية االذباىات االغلابية ضلو القواـ اجلي
 :التركيب الجسمي المتناسق والجسم الجميلج ػ 

تؤثر أنشطة الًتبية البدنية والرياضية على الًتكيب اجلسمي للتالميذ حيث تزداد ضلافة كتلة اجلسم، وتقل مسنة 
-6911اجلسم، وىذا يسري على اجلنسُت بشكل عاـ خالؿ سٍت النضج والبلوغ، وقد فحص ويلز وزمالؤه 

مراىقة، مقارنة بعدد شلاثل كعينة ضابطة وقد  31سة أشهر من التدريب البدين اليومي على تأثَت مخ 6913
أوضحت النتائج تغَتات واضحة يف الًتكيب اجلسمي، حيث زاد ظلو االنسجة النشطة وضلافة اجلسم، يف مقابل 

 ة اليت دل سبارس التمرين البدين.تناقص يف ظلو األنسجة الدىنية يف اجملموعة اليت سبارس التمرين البدين، من اجملموع
 السيطرة على البدانة والتحكم في وزن الجسم:-د 

يسعى مدرس الًتبية البدنية والرياضية إذل توعية التالميذ دبدى فعالية األنشطة ادلقًتحة يف السيطرة على البدانة 
ية جُت مايرحيث قالت:"أف والتحكم يف وزف اجلسم إذل جانب تنظيم الطعاـ وىذا ما أكدتو خبَتة علم التغذ
 الرياضة والنشاط البدين أمر ضروري للسيطرة على البدانة ، وأنو ال يكفي تنظيم الطعاـ

 تنمية المهارات الحركية:   
من أىم أىداؼ الًتبية الرياضية، حيث تبدأ برارلها من فًتة الطفولة لتنشيط احلركة األساسية ) األصلية( وتنمية 

 يت تنقسم إذل:أظلاطها الشائعة وال
 .حركات انتقالية: كامشي واجلري والوثب 
 .حركات غَت انتقالية: كالثٍت واللف وادليل 

 )611 – 611،صص 1006أمُت أنور اخلورل،(".حركات معاجلة وتناوؿ: كالرمي والدفع والركل

ى اللياقة البدنية من مث تأسس ادلهارة احلركية على ىذه األظلاط، فهي مهارات متعلمة. فهي وإف كانت تتأسس عل
واحلركات األصلية، إال أف االعتبارات اإلدراكية واحلسية ذلا أعليتها يف اكتساب ادلهارات احلركية ومن أمثلتها: 
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ضرب الكرة  –ادلهارات الرياضية التخصصية، فادلهارات اخلاصة بكرة القدـ منها على سبيل ادلثاؿ ) إيقاؼ الكرة 
كرة بالرأس ( ، زبتلف عن ادلهارات اخلاصة بكرة اليد أو الطائرة أو نشاط رياضي ضرب ال –بالوجو اخلارجي للقدـ 

 آخر .
 :التنمية المعرفية 

يتصل ىذا اذلدؼ باجلانب العقلي وادلعريف، وكيف ؽلكن للًتبية الرياضية أف تساىم يف تنمية ادلعرفة والفهم والتحليل 
ألنشطة البدنية والرياضية، كتاريخ ادلسابقة أو اللعبة، وقواعد والًتكيب، من خالؿ اجلوانب ادلعرفية ادلتضمنة يف ا

اللعب اخلاصة هبا، وأساليب التدريب وادلمارسة، وقواعد التغذية وضبط الوزف اخلاصة هبا،..اخل من جوانب ذلا طبيعة 
 )11،ص6991زلمود عوض بسيوين ،  .)معرفية ال تقل أعلية عن اجلوانب احلركية والبدنية يف النشاط

 :التنمية االجتماعية 
تساىم الًتبية البدنية والرياضية يف غرس القيم الثقافية واخللقية اليت تواجو أععماؿ كل مواطن وتساىم يف تعزيز احملبة  

 كي يتعدى ذاتو يف العمل وتنمية روح اإلنضباط والسعادة وادلسؤولية. 
اضية أحد األىداؼ ادلهمة والرئيسية يف الًتبية البدنية، كما تعد التنمية االجتماعية عرب برامج الًتبية البدنية والري

فاألنشطة الرياضية تتسم بثراء ادلناخ االجتماعي ووفرة العمليات والتفاعالت االجتماعية اليت من شأهنا إكساب 
ي اجلوانب ادلمارس للرياضة والنشاط البدين عددا كبَتا من القيم واخلربات و احلصائل االجتماعية ادلرغوبة واليت تنم

االجتماعية يف شخصيتو وتساعد يف التطبيع والتنشئة االجتماعية والتكيف مع مقتضيات اجملتمع ونظمو ومعايَته 
االجتماعية و األخالقية. ففي دراسة أولسن  التجريبية على أطفاؿ ادلرحلة االبتدائية أوضحت النتائج أثر برنامج 

لى التكيف االجتماعي لألطفاؿ، وأوضحت دراسة ليماف أف أوجو رياضي على على ربسُت ادلهارات احلركية، وع
النشاط اليت يقبل عليها األطفاؿ من سن السابعة حىت التاسعة عشر كوهنا تشكل أساس التفاعل االجتماعي ذلم، 

(، من ربسُت 6931( ودراسة كوثر رواش )6999وىذا ما أكدتو الدراسات العربية مثل أطروحة نبيلة منصور) 
 ).11، ص 6990زلمد احلماؽلي ، أمُت اخلورل ،  (ف االجتماعي كنتيجة دلمارسة النشاط البدين والرياضيالتكي

 :التنمية الجمالية والتذوق الحركي 
يف رلاؿ الًتبية البدنية والرياضية كثَتا ما يًتدد لفظ مجيل للتعبَت عن آداءات حركية رفيعة ادلستوى، كما يصف 

و) فناف ( ألنو صاحب أسلوب ذايت متميز يف أدائو ولعبو، فلقد تعدى أداء ىؤالء التالميذ التالميذ أحد زمالئهم بأن
مرحلة التكنيك ادلوصوؼ، إذا أصبحت تؤدى ىذه ادلهارات بقدر كبَت من اإلحساس وادلشاعر تعبَتا عن تذوؽ 

 حركي مجارل رفيع ادلستوى.
بُت مهارة راقص أو  –يف رأيو  –يكولوجي جوىري ولقد بُت فيلسوؼ اجلماؿ ريد  بأنو ال يوجد أي إختالؼ س

 شاعر أو العب كرة، أو العب تنس أو رساـ. 
وقد أشار مونرو  إذل أف دائرة الفن قد اتسعت يف لعصر احلديث حىت أصبحت تشتمل مهارات بشرية متباينة  

 كاأللعاب الرياضية. 
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من صميم طبيعتها، ذلك ألف للًتبية البدنية والرياضية  وبالتارل فإف القيم اجلمالية يف الرياضة إظلا ىي: قيم أصيلة
لغتها اخلاصة اليت زبتلف عن لغة ادلوسيقى أو الرسم ىي اللغة اليت ذبذب)ادلشاىدين وادلمارسُت ( إليها األمر الذي 

 )693، ص 6991رل ، أمُت أنور اخلو (يرقق ادلشاعر، وينمي التذوؽ وادلشاركة االنفعالية جلماليات احلركة بألواهنا ادلختلفة

 :التنمية النفسية 
  طريق يظهر دور الًتبية البدنية والرياضية من خالؿ تدريب التلميذ اليت على التحكم يف تعبَتاتو االنفعالية عن

تطيع ادلراىق فيو أف ؽلارس التحكم يف عواطفو اشًتاكو يف األلعاب ادلختلفة فاللعب يكوف دبثابة معمل شلتاز يس
 وطرح القلق والشعور بالثقة والتمتع بالبهجة.

كما تستفيد الًتبية الرياضية من ادلعطيات االنفعالية والوجدانية، ادلصاحبة دلمارسة النشاط البدين، يف تنمية شخصية 
للفرد، وتعتمد أساليب ومتغَتات التنمية  الفرد تنمية تتسم باالتزاف والشموؿ والنضج، هبدؼ التكيف النفسي

االنفعالية يف الًتبية الرياضية على عدة مبادئ، منها: الفروؽ الفردية، وانتقاؿ أثر التدريب، على اعتبار أف الفرد   
كياف مستقل ، لو قدراتو اخلاصة بو ، اليت زبتلف عن بقية أقرانو . وعلى اعتبار أف القيم النفسية ادلكتسبة من 

شاركة يف الربامج )ادلقننة ( للًتبية الرياضية، تنعكس آثارىا من داخل ادللعب إذل خارجو، يف شكل سلوكيات ادل
مقبولة. ومن ىذه القيم النفسية السلوكية: ربسُت مفهـو الذات النفسية والذات اجلسمية، الثقة بالنفس، تأكيد 

ادلربية، تنمية مستويات الطموح، والتطلع للتفوؽ الذات، إشباع ادليوؿ واالحتياجات النفسية،  خربة النجاح 
 )11-11ص ص,،  6991درويش جلوؿ و آخروف ،  عدناف واالمتياز.)

 المتوسط : أهداف التربية البدنية في المرحلة2-1
 أهداف المجال الحسي الحركي :

 ية يف التعليم الثانوي و غلب يف ىذا اجملاؿ هتدؼ الًتبية البدنية و الرياضية إذل تطوير ادلهارات و القدرة البدن
 مساعدة التلميذ على اكتساب و ربسُت القدرات التالية :

  إدراؾ التلميذ جلسمو جيدا و تعلمو تدرغليا حركات متزايدة الصعوبة كفنيات الوثب العارل 
 ؿ يكتسب سلوكات حركية منسقة و متالئمة مع احمليط يف كل الوضعيات الطبيعية كادلشي و اجلري و من خال

 الوضعيات األكثر تعقيدا كاجتياز احلواجز و مالمسة األجهزة الًتبوية .
  التحكم يف الفنيات احلركية القاعدية و الوضعيات التكتيكية البسيطة ادلربرلة يف ادلؤسسة 
 . اكتساب القدرات البدنية كالسرعة ، القوة ، ادلداومة ، ادلرونة ، ادلقاومة ، ...اخل 
 هده و تناوب الفًتات الراحة و العمل .تعليمو كيفية توزيع ج 
   تعلمو كيفية االسًتجاع و الراحة بطرؽ سليمة. 
 : أهداف المجال االجتماعي العاطفي 
  تتميز مادة الًتبية البدنية و الرياضية عن باقي ادلواد األخرى بالعالقات الديناميكية ادلبنية على ادلساعدة و التعاوف

 إعطاء التلميذ الفرصة الزباذ ادلواقف و التحكم يف القدرات التالية : و ادلنافسة و ذلذا األساس غلب
  حب النشاط البدين  و امتالؾ الرغبة و القدرة على بذؿ اجلهد قد تعوده على التدرب باستمرار 
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  درلو يف الفوج عن طريق مشاركتو يف النشاط البدين و التقمص التدرغلي دلختلف األدوار 
 قوانُت و احًتامها و تطبيقو للقوانُت داخل الفوج و ذباه الزميل . هتذيبو خلقيا بتقبل ال 
 . تعبَته عن انفعاالتو بطريقة اغلابية بالفرح و االرتياح أثناء شلارستو النشاط و تقبلو اذلزؽلة 
 : أهداف المجال المعرفي 
  خاصة أثناء األلعاب اجلماعية األنشطة البدنية تساعد التلميذ على ربسُت القدرات اإلدراكية و التفكَت التكتيكي

و ادلسائل اليت تطرحها من تركيز و يقظة و سرعة االستجابة و التصور الذىٍت دلواقف اللعب كما ؽلكن ادلراىق من 
 أف يكتسب ادلعارؼ التالية :

  . كيفية شلارسة و تطبيق قوانُت اللعب 
  التعرؼ على تاريخ األنشطة البدنية و الرياضية 

 (.9-1، ص ص ,6999.) مديرية الًتبة و التعليم ،ة و تأثَتىا على اجلسم من الناحية التشرػلية و الفسيولوجيةفهم معٌت الًتبي

 أهمية التربية البدنية و الرياضية : -3
 : األهمية التربوية 

 تعترب الًتبية البدنية يف النظاـ الًتبوي الوسيلة األساسية يف نقل الثقافة و توظيفها إجتماعيا .
قوؿ معمر علي حافظ يف ىذا الصدد أف النشاط ادليداين مهم يف ميادين الًتبية و عنصر قوي يف إعداد حيث ي

ادلواطن الصاحل ، يزوده خبربات و مهارات واسعة سبكنو من أف يتكيف مع رلتمعو ، و تشكيل حياتو و مسايرة 
 العصر .

  : األهمية النفسية و اإلجتماعية 
على اف سلوؾ الفرد يتشكل من خالؿ إتصاالتو  كوكلييف ىذا اجملاؿ و على رأسهم  لقد أكد الكثَت من العلماء 

باجلماعة األولية من أسرتو ، و مجاعات اللعب اليت يندمج فيها ، حيث يتوقف توافقو اإلجتماعي بدرجة كبَتة على 
قد اعترب لقى منها أفكاره  ، و طبيعة و ظروؼ اإلتصاالت اإلجتماعية اليت تتم يف إطار اجلماعات اليت ؽلر هبا ، و يت

اللعب  أبسط أشكاؿ النشاط و أكثره تفضيال فمن خاللو تكتسب كل أظلاط اخلربات األساسية احلركية ، و يتم 
 ذلك بوجود التنمية ادلعرفية و الوجدانية حيث تتبلور إذباىات النمو يف إطار ثقايف .

شطة احلركية و العادل احمليط بو ، و يدرؾ ادلفاىيم و أف الطفل يكتشف من خالؿ اللعب االنرياغيتوقد أوضح  
الرموز و العالقات من خالؿ حصيلة معرفية تنمو و تتطور لتمكنو يف األخَت من السيطرة على إستجاباتو على 

 .)166، ص 6991أمُت أنور اخلورل ( ادلستوى النفسي اإلجتماعي ، و من خالؿ ادلعايَت و القيم اإلجتماعية الثقافية 

  : األهمية الصحية 
أف الناس تلعب من أجل أف يتعافوا و ينشطوا أنفسهم ، حيث   GUTS MUTRSيذكر ادلريب األدلاين 

أشارت الدراسات و البحوث الفيزيولوجية إذل أف النشاط البدين ادلنظم يساعد على إطلفاض نسبة الدىوف يف 
 لكثَت من أمراض القلب و األوعية الدموية .اجلسم ، و اطلفاض الكولسًتوؿ يف الدـ  و الذي يتسبب يف ا
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كما أوضحت الدراسات و البحوث يف رلاالت الطب و الًتبية البدنية أف النشاط البدين قادر على خفض الثورات 
و الضغوط االنفعالية و سوء التغذية و زلاربة التغذية و زلاربة التدخُت و اإلدماف و للتمرينات البدنية دور عالجي 

أدل منطقة أسفل الظهر و عسر اذلضم ادلزمن و ظهور العضالت و عالج تصلب ادلفاصل و التأىيل  يف زبفيض
 حلاالت ما بعد اجلراحة .

  : األهمية السياسية 
أكد الفرنسي ىنري بوي أف الرياضة من العوامل اليت تشكل أظلاط جيدة للعالقات يف تكوين وطنية لألفراد ، فقد 

فيما ؼلص تأسيس ىيئات و منظمات رياضية زللية وطنية و عادلية ، فقدمت بذلك  قدمت الكثَت من ادلساعدات
 إسهاما كبَتا يف التعايش السلمي و التفاىم بُت الشعوب .

كما ساعدت الرياضة يف تدعيم التفاىم بُت األمة اعتمادا على وجود بعض ادلؤسسات كالقوى األودلبية ، حيث      
ت و الدليل على ذلك آراء ادلسؤولُت و مناصري الرياضة اليت جاءت تدعم أثر يعيش الرياشيوف يف شكل رلموعا

 )610، ص  6999عبد الوىاب بوىدية ،  (الرياضة  احلاسم يف تطوير النزاعات و إمتصاصها

 مكانة التربية البدنية والرياضية:-4
لنضج  البدين  وارتفاع مستوى يري الدكتور عباس امحد صاحل انو يكوف يف مرحلة الدراسات الثانوية اكتماؿ ا

الكفاءة البدنية وعليو فاف متطلبات ادلدرس تكوف ذات اثر فعاؿ الجل توفَت ارضا اكثر خصوبة للنمو والتعارؼ 
والتعاوف وادلنافسة، وكالعلا يتضمن عالقات مباشرة حقيقية مع الغَت ،والًتبية البدنية والرياضية يف ىذه ادلرحلة 

ة ذلا أثرىا يف مساعدة الطالب على تكوين أظلاط مرضية حلياة تضع العمل و اللعب باإلمكاف  اف تصبح قو 
والتمارين والًتويح كل يف مكانو الصحيح،وتعطي عنايتها لكل من ىذه ادلظاىر على حدا ،وبذلك تساعد على 

ايف يف االصلاز واالكتساب إرساء العادات واالذباه اليت ذبعل الطالب أف يبادروا يف توفَت الصحة البدنية و القدر الك
والعالقات الطيبة مع اآلخرين ،وىنا تربز ادلكانة احلقيقية للًتبية البدنية والرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي ،فاجملتمع 
التقدمي الواعي يستطيع أف يقدر مستقبلو بأخبار الًتبية ونوع ادلناىج واألىداؼ اليت يقدمها ألبنائو من األجياؿ 

 ( 690،ص6936)عباس أمحد صاحل السمراين، الصاعدة 

 مشكالت التربية البدنية والرياضية :-5
أف ىناؾ سلبيات معروفة مثل نقص ميزانيات النشاط الرياضي والتسهيالت  6991يرى الدكتور عدناف درويش 

دلواد األجدر وإىدار ادلساحات ادلخصصة للمالعب يف بناء فصوؿ وتوزيع حصص الًتبية البدنية والرياضية على ا
بالرعاية فمازالت الًتبية البدنية والرياضية مادة غَت أساسية يف ادلنهج أو عبارة عن حصة واحدة يف األسبوع يف 
غالبية ادلراحل ادلتوسطة والثانوية األمر الذي أدى إذل انتشار ادلفاىيم وادلدركات اخلاطئة وإحساس العاملُت يف اجملاؿ 

ى عدـ وجود تنظيمات مهنية قوية إذل فقداف الروابط ادلهنية وضعف أو إعلاؿ النمو بوضع اجتماعي متدين كما أد
( bronson    ،Nelsonادلهٍت وضياع احلقوؽ ادلادية  واألدبية لبعض العاملُت ولقد أشار )نيلسوف ويرونسوف 

م بادلشكالت العديدة اليت غلب إذل ادلدرسي الًتبية البدنية والرياضية يف بداية حياهتم العملية يف ادلدرسة ومواجهته
عليهم أف يتعرفوا عليها وأف يعقلوىا وػلللوىا ويعملوا على حلها فمن األمور الدارجة إهنم تعودوا على استظهار ىذه 
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ادلشكالت عن ظهر قلب قبل التخرج دوف إكتماؿ العقل يف دواعيها والتفكَت يف حلوذلا ويوصي )سكوت 
الطرؽ ادلنطقية دلواجهة مشكالت الًتبية البدنية والرياضية وذلك بإدراؾ ىذه  بإتباع  snyder ،(Scottوسنايدر

ادلشكالت مث ربديد الكفايات ادلهنية اليت ربتاج إليها يف سبيل احلل مث وصف اخلربات التعليمية الفعالة لتنمية ىذه 
 (611،ص 6993.)زلمد حسن عالوي،الكفايات قبل اخلروج
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 أوال : تحليل البيانات الشخصية-1
 السن-
 ادلستوى التعليمي-
 أنثى  –اجلنس 8 ذكر -
  .الذين وزعت عليهم االستمارات ادلبحوثنيديثل سن ( : 1) س 11جدول رقم -

 النسبة  التكرار الفات العمرية
 [11 - 11[ 01 01.31% 
 [ 11- 10[ 14 14.01% 
 [10 - 11[   12 12.01% 
 [11 - 12[ 15 15.03% 
 [12 - 13[ 26 %26.56 

 %111 98 المجموع

 مث تليها نسبة %26.56 مث تليها نسبة %30.61 من خبلل نتائج اجلدول نبلحظ أن أعلى نسبة تقدر بــ8-
 .%12.01مث تليها نسبة% 14.01مث تليها نسبة 18.36%

ادلبحوثني الذين تًتاوح أعمارىم وىي دتثل  %01.31تقدر بـ   من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن أعلى نسبة
 الذين تًتاوح أعمارىم بني وىي دتثل ادلبحوثني %13.23مث تليها النسبة سنة ]11 - 11]بني 

مث ]11 - 11]الذين تًتاوح أعمارىم بني  وىي دتثل ادلبحوثني %15.03نسبة سنة مث تليها]11 -11] 
أقل نسبة قدرت بــــ و]11 -11]  أعمارىم بنيالذين تًتاوح  دتثل ادلبحوثني وىي %14.01تليها النسبة 

 سنة.]11 - 11]بني  وىي دتثل ادلبحوثني الذي تًتاوح أعمارىم 12.01%
 ]11 - 11]و]11 -11]و]11 - 11]8 أغلبية ادلبحوثني تنحصر أعمارىم يف الفأت  نستنتج أن ومنه

 سنة. ]11 - 11]يف الفئة  سنة فتوزيعهم متقارب نسبيا مث تليها أدىن نسبة للمبحوثني]11 -11] و
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 الذين وزعت عليهم االستمارات. للمبحوثنيديثل ادلستوى التعليمي (: 1)س 11جدول رقم -

 
 %13.20 نسبةمث تليها  %00.34  اجلدول نبلحظ أن أعلى نسبة تقدر بــ 8 ادلبينة يف نتائجالمن خبلل -

 . %15.03 مث تليها نسبة %11.11  مث تليها نسبة
يف السنة يدرسون وىي دتثل ادلبحوثني الذين  %00.34من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن أعلى نسبة تقدر بـ 

مث  السنة الثالثة متوسط وىي دتثل كل من ادلبحوثني الذي يدرسون يف %13.20األول متوسط مث تليها النسبة 
مث تليها أقل نسبة قدرت  يدرسون يف السنة الرابعة متوسطوىي دتثل ادلبحوثني الذي  %11.11تليها نسبة 

 .ثانية متوسطيدرسون يف السنة الوىي دتثل ادلبحوثني الذي  %15.03بــــ
النسب متقاربة فيما بينها وىذا راجع للتقسيم ادلتكافئ بني ادلستويات األربعة يف ادلؤسسات ومنه نستنتج أن : 

 الًتبوية.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 النسبة المئوية التكرارات المستوى
 %00.34 00 السنة األول متوسط
 %18.36 11 السنة الثانية متوسط
 %5313. 11 السنة الثالثة متوسط
 %21.42 11 السنة الرابعة متوسط

 %111 65 المجموع
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 ديثل جنس ادلبحوثني الذين وزعت عليهم االستمارات. :( 0)س 10جدول رقم 

 .%21النسبة متساوية قدرت بــــــمن خبلل النتائج ادلبينة يف اجلدول نبلحظ أن 
 من  جنسي الذكور وىي دتثل ادلبحوثني %21من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن النسب  متساوية قدر بـ  

  . و اإلناث 
 ىذا راجع للصدفة يف توزيع االستمارات .بني اجلنسني و  متقاربةنسبة الومنه نستنتج أن : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرارات   الجنس
 %50 16 ذكور  

 %50 16 إناث
 %111 65 المجموع
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 ثانيا : تحليل الفرضية األولى:-1
 .تالميذ المرحلة المتوسطة للمستوى التعليمي دور في تشجيع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدي 

 ة.ادلستوي التعليمي لؤلب مع ممارسة األب للرياض عبلقة يوضح( : 5+ س 6)س 46جدول رقم 
 ممارسة األب للرياضة                  

 ادلستوي التعليمي لؤلب
 اجملموع ال نعم

 اإلبتدائي
25                            1 % 75                    3% 2                  011% 

 ادلتوسط
12.5                        2  % 47             ;:78  % 04               011%     

 % %011 07 %084.2           04  %15.78 3 الثانوي

 %011 37 %59.32 35 %40.67 24 اجلامعي

 %011 98 %69.38 68 %30.61 30 اجملموع

وىذا  %36.05من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة لفئة ادلبحوثني الذين صرحوا بعدم ممارستهم الرياضة بــــ 
ذين ال ديارسون الرياضة ىي النسبة األعلى وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على اآلباء مما أن  نسبة اآلباء اليوضح 

تليها نسبة متوسطة على العموم ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحو مبمارسة بــــ مث اليستطيعون ممارسة الرياضة  
سمح ذلم مبزاولة الرياضة فهذا  يوضح أن اآلباء  ديارسون الرياضة ألن لديهم ثقافة رياضية مما ي  01.31%

 وىذا راجع للثقافة وتأثري الرياضة عليهم .
بالنسبة للفئة األوىل)ال( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي لآلباء  ادلتوسط والثانوي نسبهم متقاربة  تقدر بـ -

أخرى غري  توىذا يعين أهنم ال ديارسون الرياضة الن لديهم انشغاالت واىتماما , %11711و 1.71%
رسة الرياضة وىذا ما جعلهم ال ديارسون واليعطني للرياضة أمهية كبرية، وجند نسبة األباء الذين  مستواىم مما

مما ديكن القول أن اآلباء الذين مستواىم االبتدائي حياولون ممارسة الرياضة    %1.التعليمي االبتدائي  تقدر بـــ 
هم من ممارسة الرياضة إضافة إىل عدم وجود الوقت الكايف يف ضل وجود الضغوطات ادلهنية اليت تؤثر عليهم ودتنع

وىم حياولون ممارسة الرياضة ىذا  %76.=9لذلك ,تليها نسبة اآلباء الذين مستواىم التعليمي اجلامعي تقدر بـــ
 ماصرحو ادلبحوثني على أن أبائهم حياولون ادلمارسة يف ضل عدم وجود الوقت.

حظ أن ادلستوي التعليمي  اجلامعي لآلباء  ديارسون الرياضة قدرت النسبة بـــ بالنسبة للفئة الثانية )نعم( نبل-
وىذا راجع إىل أن اآلباء  الذين مستواىم اجلامعي يؤثر  على أبنائهم وحيثهم على ممارسة األنشطة  11.34%

مما نبلحظ  % 11سبة بـــتليها نسبة اآلباء الذين مستواىم التعليمي االبتدائي تقدر بن الرياضة دلا ذلا من فوائد,
وعدم وجود ضغوطات تؤثر عليهم  , تليها نسبة اآلباء الذين  ةجو للممارس قأهنم ديارسون الرياضة  مما خيل
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,يرون أن ممارسة النشاط الرياضي ليس لديهم وقت كايف  %117.1مستواىم التعليمي الثانوي واليت تقدر بـــ  
وىذا راجع  %56.9ء الذين مستواىم التعليمي ادلتوسط وقدرت النسبة بـــ دلمارسة الرياضة ,مث تليها نسبة اآلبا

 .لعم إلىنمام بادلمارسة 
ليمي لآلباء يؤثر على األبناء يف ممارسة النشاط البدين والرياضي وىذا ماجيعل للمستوي التع:ومنه نستنتج أن

 األبناء ديارسون وحياولون اختاذ اآلباء قدوة ذلم .

 ادلستوي التعليمي لؤلم مع ممارسة األم للرياضة. عبلقة يوضح( : 5+ س 6)س 45جدول رقم 
 ممارسة األم للرياضة                  

 ادلستوي التعليمي لؤلم
 اجملموع ال نعم

 اإلبتدائي
7                    8:747 % 42.85                3% 7                 011% 

 ادلتوسط
6                       6:78 % 62.5                  5 % 8                  011%     

 % %011 41 %       51.21 21 %26.56 01 الثانوي

 %011 42 %64.28 27 %13.50 03 اجلامعي

 %011 98 %69.38 68 %30.61 30 اجملموع

الديارسن الرياضة صرحوا بــــ ال  من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين  أمهاهتم  -
أن  نسبة األمهات اللوايت ال ديارسون الرياضة ىي النسبة األعلى وىذا وىذا يوضح  %36.05وقدرت النسبة بــــ 

راجع لعدة عوامل تؤثر على األمهات مما اليستطيعون ممارسة الرياضة وىذا ما نبلحظو يف انتشار ألمراض مثل 
توسطة على العموم ىي فئة ادلبحوثني الذين أمهاهتم ديارسن الرياضة صرحوا بـــــ نعم وقدرت تليها نسبة ممث السمنة 

فهذا  يوضح أن األمهات  لديهم ثقافة رياضية مما يسمح ذلم مبزاوالة الرياضة وىذا راجع   %01.31النسبة بــــ 
ياضة مما يدعم ابنائهم للمارسة الرياضة للثقافة وتأثري الرياضة عليهم  وىذه النسبة داللة على مزاولة األم للر 

 وتشجيعهم.
بالنسبة للفئة األوىل )ال( نبلحظ أن األمهات من ادلستوي التعليمي  اجلامعي وادلتوسط نسبهم متقاربة  تقدر بـ -

منزلية غري  تمما اليساعدىن على ممارسة الرياضة الن لديهم إىتمامت وانشغاال , 6.9%:, %>8.6:
وىذا ما جعلهم ال ديارسون واليعطني للرياضة أمهية كبرية مما نبلحظ وجود أمراض السمنة ، وجند ممارسة الرياضة 

مما ديكن القول أن األمهات اللوايت   %95.65نسبة األمهات اللوايت مستواىن التعليمي الثانوي تقدر بـــ 
عليهن ودتنعهن من ممارسة الرياضة وىذا يؤثر  تمستواىن الثانوي حياولن ممارسة الرياضة  يف ضل وجود انشغاال

ونقص الثقافة الرياضية إضافة إىل عدم وجود الوقت الكايف لذلك ,ويليها ادلستوي التعليمي االبتدائي لؤلمهات 
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أن األمهات حياولن جاىدات ممارسة الرياضة إال أهنن توجد انشغاالت  حضمايو وىذا  %11.52بنسبة قدرت بــــ
 .أخر غري الرياضة

 %66.;9ة للفئة الثانية )نعم( نبلحظ أن األمهات من ادلستوي التعليمي  االبتدائي تقدر اعلي  بـــ بالنسب-
وىذا راجع إىل أن األمهات  اللوايت مستواىن االبتدائي  ديارسن الرياضة وىذا راجع  إىل عدة عوامل من بينها  

تليها نسبة األمهات  رياضة دلا ذلا من فوائد,السمنة وىذا ما يؤثر على أبنائهم وحيثهم على ممارسة األنشطة ال
مما نبلحظ ان األمهات اللوايت  مستواىن الثانوي  % >;.>8بـــاللوايت مستواىن التعليمي الثانوي  تقدر بنسبة 

وعدم وجود ضغوطات تؤثر عليهم  , تليها نسبيت  ةلديهم اىتمامات يف اجملال الرياضي مما خيلق جو للممارس
يرون أن  %5;.79 , %9.;7يت مستواىن التعليمي ادلتوسط واجلامعي متقاربتان واليت تقدر بـــ  األمهات اللوا

ممارسة النشاط الرياضي لو أمهية كبرية يف تشجيع ممارسة النشاط البدين الرياضي مما لديهم جتارب مبا تفعلو الرياضة 
 . ةباجلسم وتقدم لو الفوائد الصحي

ليمي لؤلمهات دور كبري وفعال يف تشجع األبناء يف ممارسة النشاط البدين للمستوي التع:ومنه نستنتج أن
 والرياضي  وىذا ماجيعل ألبناء ديارسون الرياضة.

 نوع الرياضة ادلمارسة من طرف الوالدين. يوضح( : 1+ س 6)س 41جدول رقم 

 .متعدد اإلجابات 1كون السؤال س13)*(8 تضاعف  حجم العينة لؤلولياء الذين ديارسون الرياضة وتفوق 
ا بأن أبائهم ديارسون اجلري بنسبة تقدر من خبلل نتائج اجلدول أعبله نبلحظ أن ادلبحوثني الذين صرحو -
,إال أن ىنا أباء ديارسون  %4.11,يف حني يفضل األإباء ممارسة رياضة السباحة  بنسبة قدرة بـــ   %11.11بـ

 .%0.13ب مث تليها األباء الذين ديارسون كرة اليد بنسبة قدرت بــ ,%2.11رياضة كرة القدم بنسبة قدرت بــ 
ويعود السبب يف ذلك   %11.11بله نبلحظ أن الوالدين يفضلون اجلري بنسبة قدرة بــمن خبلل اجلدول أع 

إىل  أن اجلري يفيد الصحة ويعيد اللياقة البدنية ما التكلف ماديا ىذا ما جعل اآلباء ديارسوهنا إال ان ىناك أولياء 
,وىذا راجع لثقافة الوالدين  %4.11يفضلون ممارسة رياضات أخرى من بينها رياضة السباحة وتقدر النسبة بـــ 

مما نبلحظ ,%2.11يف حني تليها رياضة كرة القدم بنسبة تقدر بـــ  لكون رياضة السباحة لديها فائدة صحية ،
أن اجملتمع لديهم اىتمامات مبمارسة كرة القدم ويؤثر على اآلباء فيحني ان ىناك مايفضلون ممارسة رياضة كرة اليد 

 النسبة ادلئوية التكرارات نوع الرياضة ادلمارسة من طرف الوالدين
 نعم

 
 
 
 

 %00.20 00 ياجلر 
 %3.01 13 كرة القدم
 %1.14 11 كرة اليد
 %5.02 15  السباحة

 %011 )*( 14 رلموع اإلجابة بنعم
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أن ممارسة رياضة كرة اليد قليلة لعدم توفر ادلنشآت الرياضة مايعكس  حوىذا مايو ض %0.13بنسبة قدرة بـــ  
 نقص مزاولتها .  

الرياضة من خبلل ممارسة الوالدين للرياضة مما  ةلآلباء دور كبري يف حتفيز أبنائهم للممارس8  نستنتج أن ومنه
 يعطي لؤلبناء نظرة حلب الرياضة.

 ادلستوي التعليمي لؤلباء و مشاركة األب يف ممارسة الرياضة. عبلقة ضحيو ( : 6+ س 6)س 46جدول رقم 
ممارسة  األبمشاركة

   الرياضة
ادلستوي التعليمي 

 لؤلب

 اجملموع أبدا أحيانا دائما

 اإلبتدائي
- - 7                100% 2        100% 

 ادلتوسط
- 31.25             5%  44        9;7:8 % 04       100%     

 الثانوي
- 0063.15           % 5        14.62 

% 
07100     %  

 %011 59      %35.40 12 %           0035.59 % 4             6.7 اجلامعي

 %98011       %35.40 34 %           1638.7  %     4        4.08 اجملموع

 
صرحوا بــــ الرياضة والذين   ال يشاركون أبائهم دلبحوثني الذينمن خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ا

ان األبناء اليشاركون نفس الرياضة اليت يفضلها اآلباء وىذا راجع وىذا يوضح  %24.31النسبة بــــ  توقدر  أبدا
أحيانا  الذين ىي فئة ادلبحوثني  %05.44مث تليها نسبة  دليوالت االبناء وان لكل رغباتو يف الرياضة اليت حيبها ,

نا وىذا ما يوضح أن بعض ادلبحوثني بعضهم يفضل ممارسة صرحوا بـــــ أحياما يشاركون آلبائهم الرياضة والذين 
نفس  الرياضة اليت ديارسها والديهم وىذا راجع على مدي تأثري الوالدين على أبنائهم وتأثر األبناء باآلباء مث تليها 

ثني الذين يفضلون مشاركة األباء نفس الرياضة والذين صرحوا بـــــ دائما وىي ىي فئة ادلبحو  %1.15أدىن نسبة 
 نسبة قليلة جدا وىذا ما يوضح  ان ىناك أبناء يفضلون مشاركة الوالدين تلك الرياضة .  

باء ادلستوي التعليمي االبتدائي  ديثل اعلى نسبة وىذا مايوضح ان لبل )أبدا( نبلحظ أن  األوىلبالنسبة للفئة - 
فكانت الذين مستواىم ابتدائي اليشارك ابائهم نفس الرياضة وىذا راجع اىل انا مستواىم ضعيف مما اليؤثر فيهم 

تقارب يف الثقافة الرياضة مما   وىذا راجع إىل أنيف حني ان األباء الذين مستواىم ادلتوسط ,%111النسبة 
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 ويليها ادلستوي التعليمي اجلامعي%35.42سبة بـــ اليؤثر على األبناء يف مشاركتهم نفس الرياضة وتقدر الن
أما %24.31 وتقدر النسبة بـــنظرا لعدم وجود الوقت الكايف وانشغاالهتم بالعمل  التشاركون نفس الرياضة

 بوالديهم أثرونما ي ن ان االبناء يت, مب%03.51وقدرت بــ  األباء الذين مستواىم الثانوي تعترب ادىن نسبة 
  س الرياضة .   ويشاركون نف

ادلستوي التعليمي الثانوي  لؤلباء ان تاثريىم على ابنائهم للمشاركة بالنسبة للفئة الثانية )أحيانا( نبلحظ أن -
نفس الرياضة بأهنم أحيانا مايتشاركون اللعب معهم يف نفس الرياضة واهنم ال دييلون اىل ممارسة نفس الرياضة 

ادلستويني التعليمني  اجلامعي وادلتوسط لؤلباء اهنم حياولون ترسيخ الرياضة  ويليها, %30.12 وقدرت النسبة بـــ 
  %01.12و     %02.26الىت يفضلها األباء على األبناء حملاولة منهم مشاركة نفس الرياضة  بنسبة قدرة بـــ 

 ى األبناء .يف حني  أن ادلستوي التعليمي االبتدائي التوجد نسبة فيو لكون ادلستوي ضعيف  واليؤثر عل
ادلستوي التعليمي  اجلامعي لؤلباء حسب تصرحيات ادلبحوثني اهنم ( نبلحظ أن دائما) الثالثةبالنسبة للفئة -

يفضلون مشاركة والديهم نفس الرياضة ويرون ان أبائهم ىم القدوة وجيب اتباعهم واتباع اختياراهتم لكوهنم 
د ىي اعلى نسبة عكس ادلستويات األخر اليت مل حيضو بأي وتع %3.44جامعني ومثقني فقدرت النسبة بــــــــ 

 لديهم تأثري كبري يف أبنائهم. نسبة وىذا مايوضح ان الوالدين الذين مستواىم اجلامعي
ادلستوي التعليمي لؤلباء يؤثر على  األبناء يف مشاركة األباء لرياضة اليت ديارسوهنا وباالخص  ومنه نستنتج أن:

  ادلستوي اجلامعي .  
 ادلستوي التعليمي  لؤلم و مشاركة األم يف ممارسة الرياضة. عبلقة يوضح( : 6+ س 6)س 46جدول رقم 

ممارسة  األممشاركة
   الرياضة
 ادلستوي التعليمي لؤلم

 اجملموع أبدا أحيانا دائما

 اإلبتدائي
- 14.28             1 % 6                 75% 7         011% 

 ادلتوسط
-  25                     2%  6               75% 8         011%     

 الثانوي
7.31             3   % 46.34           19  %  46.34       19 % 41       011%  

 %42011        %  25       59.52 %  16            38.09 %1            2.38 اجلامعي

 %98011        %35.40         34 %             1638.77  %4              4.08 اجملموع
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أهنم اليشاركون ممارسة الرياضة اليت  من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا
ضة اليت تفضلها ان األبناء اليشاركون ممارسة الرياوىذا يوضح  %24.31النسبة بــــ  توقدر  أبدابــــ  دتارسها األم

ىي فئة   %05.44مث تليها نسبة  األمهات وىذا راجع دليوالت االبناء وان لكل رغباتو يف الرياضة اليت حيبها ,
نا وىذا ما يوضح أن بعض بـــــ أحيا بأهنم احيانا ما يشاركون ممارسة الرياضةو الذين صرحو صرحوا  ادلبحوثني الذين

ياضة اليت ديارسها والديهم وىذا راجع اىل مدي تأثري الوالدين على أبنائهم ادلبحوثني بعضهم يفضل ممارسة الر 
بــ دائما شاركون ممارسة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا  %1.15وتأثر األبناء باألمهات مث تليها أدىن نسبة 

أبناء يفضلون مشاركة  بـــــ دائما وىي نسبة قليلة جدا وىذا ما يوضح  ان ىناكالرياضة مع األمهات والذين صرحو 
 الوالدين تلك الرياضة .  

ادلستوي التعليمي االبتدائي  ديثل اعلى نسبة وىذا مايوضح ان األمهات  )أبدا( نبلحظ أن  األوىلبالنسبة للفئة -
الذين مستواىم ابتدائي اليشارك أمهاهتم ممارسة الرياضة وىذا راجع اىل انا مستواىم ضعيف مما اليؤثر فيهم 

يف حني ان األمهات اللوايت مستواىم ادلتوسط تعد  الثقافة الرياضية  منخفضة مما ,%52.41النسبة  فكانت
اجلامعي  نمستواى لوايتال األمهاتأما  %42اليؤثران على األبناء يف مشاركتهم نفس الرياضة وتقدر النسبة بـــ 

أبنائهن الرياضة وقدرت  نأبنائهم وال يشاركهلنظرا لؤلنشغاالهتن يف العمل وعدم توفر الوقت الكايف لتأثري على 
, يف حني جند أن ادلستوي التعليمي  الثانوي  لؤلمهات منخفض وىذا راجع لوجود %26.21النسبة بـــ  

وليست لديهم  ما نبلحظ أن ليست لديهم ثقافة رياضية%13.01  أسباب خمتلفة وتعترب أدىن نسبةوتقدربــــ
 .وقت كايف للمشاركة ادلمارسة 

ادلستوي التعليمي الثانوي لؤلمهات  ان تأثريىم على أبنائهم للمشاركة بالنسبة للفئة الثانية )أحيانا( نبلحظ أن -
ويليها %13.01 ممارسة الرياضة بأهنم أحيانا مايتشاركون اللعب معهم يف ممارسة الرياضة وقدرت النسبة بـــ 

رسيخ الرياضة اليت يفضلها األمهات على األبناء حملاولة منهم ادلستوى التعليمي اجلامعي لؤلمهات أهنم حياولون ت
ىن حياولن ترسيخ و يليها ادلستوي التعليمي ادلتوسط لؤلمهات %05.16مشاركة ممارسة الرياضة  بنسبة قدرة بـــ 

يؤثر  وتشجيع ابنائهم يف مشاركة الرياضة اليت يفضلنها األمهات مما ديكن القول ان للمستوي التعليمي ادلتوسط
يف حني  أن ادلستوي التعليمي االبتدائي توجد نسبة قليلة لكون ادلستوي   %12 على االبناء  بنسبة قدرت بــ

 %11.15ضعيف  واليؤثر على األبناء بنسبة قدرة بــــ     
م الثانوي لؤلمهات حسب تصرحيات ادلبحوثني اهن ادلستوي التعليمي( نبلحظ أن دئما) الثالثةالنسبة للفئة -

يفضلون مشاركة أمهاهتم نفس الرياضة ويرون أهنن القدوة وجيب اتباعهن واتباع اختياراهتن لكوهنن جامعيات 
ويليها ادلستوي التعليمي اجلامعي لؤلمهات حيث يرون أن مشاركة الؤلبناء  %4.01ومثقفات فقدرت النسبة بــــــــ 

عكس %1.05ا يشاركوهنا نفس الرياضة وقدرت النسبة بـــــ للرياضة اليت دتارسها األمهات لتاثريىن على االبناء مم
لديهن  ادلستويات األخرى اليت مل حيضو باي نسبة وىذا مايوضح ان األمهات اللوايت مستواىم الثانوي واجلامعي

  تأثري كبري يف أبنائهم.    
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هات للرياضة اليت ديارسوهنا ادلستوي التعليمي لؤلمهات يؤثر على  األبناء يف مشاركة األم ومنه نستنتج أن:
 وباالخص ادلستوي الثانوي.

 ادلستوي التعليمي لؤلب مع إىتمامات األب بالرياضة. عبلقة يوضح( : 6+ س 6)س 46جدول رقم 
األب إىتمامات             

  بالرياضة
 ادلستوي التعليمي لؤلب

 اجملموع ال نعم

 اإلبتدائي
50                        2  % 50                     2% 2                  011% 

 ادلتوسط
43.75                      7  % 56.25               9 % 04               011%     

 % %011 07 %6               31.57 %68.42 13 الثانوي

 %011 37 %32.72 14 %79.27 45 اجلامعي

 %011 98 %31.63 31 %68.36 67 اجملموع

 
من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأهنم هبتمون بالرياضة  والذين اجابو بــــ 

أن  نسبة األباء الذين يهتمون مبمارسة الرياضة وىذا راجع لعدة وىذا يوضح  %35.03نعم وقدرت النسبة بــــ 
تليها نسبة متوسطة على العموم ىي فئة ادلبحوثني الذين مث الرياضة  عوامل تؤثر على االباء مما يستطيعون ممارسة 

فهذا  يوضح أن األباء ليس لديهم   %01.30صرحوا اليهتمون بالرياضة والذين اجابو  بـــــ الوقدرت النسبة بــــ 
 ثقافة رياضية مما  اليسمح ذلم مبزاولة الرياضة وىذا راجع للثقافة وتأثري الرياضة عليهم .

وىذا  %46.14بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي اجلامعي لؤلباء  تقدر أعلى نسبة  بـــ -
تليها  راجع إىل أن االباء  يهتمون مبمارسة الرياضة  وحيثون أبنتئهم على ممارسة االنشطة الرياضة دلا ذلا من فوائد,

مما نبلحظ ان لديهم اىتمامات يف  %  35.11ـقدر بنسبة بــنسبة االباء الذين مستواىم التعليمي الثانوي ت
اجملال الرياضي مما خيلق جو للمارسة وعدم وجود ضغوطات تؤثر عليهم  , تليها نسبيت االباء الذين مستواىم 

نبلحظ أن ىم يهتمون مبمارسة النشاط الرياضي وذالك راجع لثقافة  , %21التعليمي االبتدائي تقدر بـــ  
ويعود السبب يف ذالك كوهنم ,%10.42,تليها ادلستوى التعليمي ادلتوسط بقيمة منخفضة قدرت بـــ   الرياضة

 .لديهم إىتمامات وإنشغاالت أخرى
 %23.12بالنسبة للفئة الثانية )ال( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي  ادلتوسط واالبتدائي نسبهم متقاربة  تقدر بـ -
ياضة الن لديهم انشغاالت واىتمامت اخرى غري ممارسة الرياضة وىذا ما مما اليهتمون مبمارسة الر  , 21%,
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جعلهم ال يهتمون واليعطني للرياضة امهية كبرية، وجند نسبة االباء الذين  مستواىم التعليمي  الثانوي تقدر بـــ 
الضغوطات  مما ديكن القول ان االباء الذين مستواىم الثانوي ال يهتمون بالرياضة  يف ضل وجود  01.24%

ادلهنية اليت تؤثر عليهم ودتنعهم من ممارسة الرياضة اضافة اىل عدم وجود الوقت الكايف لذلك يف حني يليها 
 اليهتمون مبمارسة الرياضة كوهنم لديهم إنشغاالت اخرى. %10.41ادلستوي التعليمي اجلامعي وتقدر بـــ

 ت دلمارسة الرياضة وىذا ما يؤثر على االبناء .ليمي لبلباء لديهم إىتماماللمستوي التع:ومنه نستنتج أن

 ادلستوي التعليمي  لؤلم مع إىتمامات األم بالرياضة. عبلقة يوضح( : 6+ س 6)س 64جدول رقم 

   األم بالرياضةإىتمامات             
 ادلستوي التعليمي لؤلم

 اجملموع ال نعم

 اإلبتدائي
57.14                      4 % 42.85                3% 7                 011% 

 ادلتوسط
7                        85 % 7                   85 % 8                  011%     

 % %011 41 %02.17         01 %53.41 10 الثانوي

 %011 42 %11.11 02 %44.44 06 اجلامعي

 %011 98 %10.41 10 %46.14 45 اجملموع

 
بلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأن أمهاهتن لديهن إىتمامات مبمارسة من خ

أن  نسبة األمهات اللوايت يهتمن مبمارسة وىذا يوضح  %35.03الرياضة والذين أجابوبــــ نعم وقدرت النسبة بــــ 
تليها نسبة ضعيفة ىي فئة مث طعن ممارسة الرياضة  الرياضة وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على االمهات مما ممايست

ادلبحوثني الذين صرحوا بأن أمهاهتن ليس لديهن إىتمامات مبمارسة الرياضة والذين أجابوبـــــ ال وقدرت النسبة بــــ 
فهذا  يوضح أن األمهات ليست لديهن ثقافة رياضية مما  اليسمح ذلن مبزاولة الرياضة وىذا راجع   01.30%

 ة انشغاالت منزلية وعادات وتقاليد اجملتمع مما تؤثر عليهن  .لعد
بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي الثانوي لؤلمهات  تقدر أعلى نسبة وقدرت بـــ -

وىذا راجع إىل أن األمهات  اللوايت مستواىن الثانوي يؤثر  على ابنائهن وحيثهن على ممارسة  42.31%
تليها نسبة األمهات الذين مستواىم التعليمي اجلامعي تقدر بنسبة بــ  الرياضة دلا ذلا من فوائد صحية, االنشطة
مما نبلحظ ان األمهات اللوايت مستواىن اجلامعي لديهن اىتمامات يف اجملال الرياضي مما خيلق جو  % 33.33

ئهن, تليها نسبيت األمهات الوايت للمارسة وعدم وجود ضغوطات  يف العمل ىذا مايساعدىا على دعم أبنا
نبلحظ  أن ىاتو النسبة نسبة جيدة بنسبة لؤلمهات اللوايت  , %24.11مستواىم التعليمي االبتدائي تقدر بـــ  
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يليها ادلستوى التعليمي ادلتوسط بقيمة قدرت  لعدة أسباب ، ضة يف ظل عزوف األمهات عن الرياضةاديارسن الري
جد جيدة مقارنة بنسبة االباءالذين مستواىم التعليمي متوسط وىذا راجع لعدة عوامل مما ان النسبىة %21بـــ 

 .من بينها السمنة وأمراض القلب مما جعل األمهات يزاولن الرياضة  ويشجعن أبنائهم على ممارسة الرياضة
مما اليهتمن  , %21بـبالنسبة للفئة الثانية )ال( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي  ادلتوسط نسبهم متقاربة  تقدر -

مبمارسة الرياضة الن لديهم انشغاالت واىتمامت اخرى غري ممارسة الرياضة وىذا ما جعلهن ال ديارسن واليعطني 
مما ديكن   %11.52للرياضة امهية كبرية، وجند نسبة األمهات الذين  مستواىم التعليمي  الئلبتدائي تقدر بـــ 

الئلبتدائي حياولن قدر ادلستطاع  اإلىتمام بالرياضة  يف ضل وجود الضغوطات القول ان األمهات اللوايت مستواىم 
العائلية اليت تؤثر عليهن ودتنعهم من ممارسة الرياضة لذلك يف حني يليها ادلستوي التعليمي اجلامعي وتقدر 

تؤثر ىاتو النسبة ديكن القول ان األمهات اللوايت مستواىن  اجلامعي اليهتمن  بالرياضة يف حني    %00.00بـــ
على ابنائهم علي ممارسة الرياضة فلرمبا عزوفهم عن الرياضة فتليها  نسبة الؤلمهات اللوايت مستواىن التعليمي 

 .وىاتو النسبة نسبة ضعيفة مما يؤكد على ان االمهات   اليهتمون مبمارسة   %11712الثانوي اليت تقدر بـــ 
هات لديهن إىتمامات كبرية  دلمارسة الرياضة وىذا ما جيعل على  ليمي األمللمستوي التع:ومنه نستنتج أن

 االبناء يتاخذون األمهات قدوة وديارسون الرياضة.

 االىتمامات اليت يهتم هبا الؤلبوين بارياضة. يوضح( : 6)س 66جدول رقم 

 

 متعدد اإلجابات. 2)*(8 تضاعفت العينة كونو السؤال س

 االىتمامات اليت يهتم هبا الؤلبوين بالرياضة.
 

 النسبة ادلئوية التكرارات

 %46.14 45 التلفزيون نعم
 %03.11 03 الكتب
 %01.01 01 اجملبلت

 %13.50 13 من خبلل ممارسة الرياضة
 %011 )*( 005 رلموع اإلجابة بنعم

 %46.14 45 اجملموع
 %10.14 10  ال

 %011 76  اجملموع



                  عرض وتحليل نتائج الدراسة                                                           الجانب التطبيقي 
     

 
66 

بله نبلحظ أن ادلبحوثني الذين صرحوا بأن والديهم يهتمون بالرياضة والذين أجابو  من خبلل نتائج اجلدول أع-
بـــ نعم ىم األعلى نسبة بكثري ممن صرحوابأن والديهم اليهتمون بالرياضة والذين أجابو بــــ ال فقدرت النسب على 

 . %01.03و  %35.03التوايل بــــ 
والديهم على أن  نعمبـــ  ن والديهم يهتمون بالرياضة والذين أجابوبأوىذا راجع إىل أن ادلبحوثني الذين صرحوا

لديهم إىتمامات بالرياضة يف رلاالت خمتلفة وىذا راجع لعدة عوامل تأثر عليهم وتسمح ذلم مبمارسة الرياضة  و 
ا ذلا من فوائد توفرلديهم الرغبة يف ممارسة الرياضة من طرف االولياء وىذا راجع للثقافة الرياضة وحب الرياضة دل

وىذا مايسمح لؤلبناء يف حب للرياضة ومتابعة األبناء لئلىتمامات الوالدين  وجعل الؤلولياء قدوة  من خبلل 
إىتماماهتم وىذا مايوضحو اجلدول أما الذين صرحوا بأن والديهم اليهتمون بالرياضة والذين أجابو بـــ ال  وذلك 

لديهم إىتمامات بالرياضة وىذا لئلنشغاالهتم يف أمور أخرى وىذا حسب رأي ادلبحوثني أن  اوليائهم ليست  
 مايؤثر على إىتمامات األبناء.

وىذا مايوضح أن  %11711فالوالدين يهتمون مبشاىدة التلفزين ىذا حسب راي ادلبحوثني وتقدر النسبة بـــ
ية,يف حني نرى أن ىناك أولياء شاىدت برامج رياضة او برامج اخرى تثقيفبالرياضة من خبلل م الوالدين يهتمون 

 جياب على االبناء ويقومون بتقليدعلى االة مايرجع يهتمون مبمارسة الرياضة ماتعطيهم صحة نفسية وبدني
يف حني يرى حسب ادلبحوثني أن أبائهم يهتموم بالرياضة من خبلل ,  % 02.41وقدرت النسبة بــ  ألباء

تليها االباء الذين يهتمون , % 12.01 هبا وقدرت النسبة بـــ ومطالعة الكتب والبحث عن أفكار جديد يتزود
 . %11.11وقرت النسبة بــ  وإطبلع على األراء اجلديد حول الرياضة  بالرياضة من خبلل قراءة اجملبلت

 ةبالرياضة  يف رلبلت متعددة ذلا دور كبري يف تشجيع وحتفيزىم  على ممارس 8  إىتمام الوالدين نستنتج أن ومنه
 لرياضة لتطوير قدراهتم البدنية والرياضية. ا
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ادلستوي التعليمي  لؤلب مع تشجيع األب على ممارسة  عبلقة يوضح( : 64+ س 6)س 66جدول رقم 
 الرياضة.

تشجيع األب على             
  ممارسة الرياضة

 ادلستوي التعليمي لؤلب

 اجملموع ال نعم

 %011                  2 %58                    4 % 8:                     6    اإلبتدائي

     %011               04 %9758                 4 %67:8>                 48  ادلتوسط

 % %011 07 %04.10              3  %51.46 02 الثانوي

 %011 37 %4.55 4 %71.00 33 اجلامعي

 %011 98 %00.00 00 %66.55 65 اجملموع

من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأن أباىم يشجعوهنم على ممارسة  -
وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على االباء يف ممارسة  %55.44الرياضة و الذين أجابوا  بــــ نعم وقدرت النسبة بــــ 

أباىم اليشجعوهنم على ممارسة الرياضة  ادلبحوثني الذين صرحوا بأنتليها نسبة ضعيفة  ىي فئة مث الرياضة , 
فهذا  يوضح أن األباء لديهم عوائق واسباب جتعلو اليشجع   %11.11والذين أجابوا بـــــ ال وقدرت النسبة بــــ 

 أبنائهم على ممارسة الرياضة. 
و اجلامعي لؤلباء قدرت النسبة بـــ  بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي ادلتوسط-

وىذا راجع إىل أن االباء  يشجعوهنم على ممارسة االنشطة الرياضة دلا ذلا من فوائد  % 7.66=و60.42%
مما  % >:.7;و % 9;بـــتليها نسبة االباء الذين مستواه التعليمي الئلبتدائي و الثانوي تقدر بنسبة  صحية,

م  االبتدائي الثانوي لديهم اىتمامات يف اجملال الرياضي مما خيلق جوا لتشجيع نبلحظ ان االباء الذين مستواى
 االبناء على ممارسة الرياضة وعدم وجود ضغوطات تؤثر عليهم  .

 %13.01بالنسبة للفئة الثانية )ال( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي  الثانوي واألبتدائي نسبهم متقاربة  تقدر بـ -
على ممارسة الرياضة الن لديهم انشغاالت واىتمامت اخرى غري ممارسة الرياضة وىذا مما اليساعدىم   %12و

ما جعلهم ال  يشجعون األبناء على ديمارسة الرياضة واليعطني للرياضة امهية كبرية، وجند نسبة االباء الذين  
باء الذين مستواىم مما ديكن القول ان اال %3.12و %3.43مستواىم التعليمي  اجلامعي وادلتوسط تقدر بـــ 

اجلامعي وادلتوسط حياولون تشجيع ممارسة الرياضة  يف ضل وجود الضغوطات ادلهنية اليت تؤثر عليهم ودتنعهم من 
 تشجيع ممارسة الرياضة اضافة اىل عدم وجود الوقت الكايف لذلك .
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 رسة الرياضة .ليمي لبلباء لو دور كبري يف تشجيع االبناء على مماللمستوي التع:ومنه نستنتج أن
 ادلستوي التعليمي لؤلم مع تشجيع األم على ممارسة الرياضة. عبلقة يوضح( : 64+ س 6)س 66جدول رقم 
تشجيع األم على ممارسة             

 الرياضة  
 ادلستوي التعليمي لؤلم

 اجملموع ال نعم

 اإلبتدائي
42.85                     3 % 57.14                4% 7                 011% 

 ادلتوسط
6                         75 % 2                   25 % 8                  011%     

 % %011 41 %2.43         1 %97.56 40 الثانوي

 %011 42 %9.52 4 %90.47 38 اجلامعي

 %011 98 %11.22 11 %88.77 87 اجملموع

 
بأن أمهاهتم يشجعوهنم على ممارسة  أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوامن خبلل اجلدول أعبله جند 

أن  نسبة األمهات اللواتى يشجعن وىذا يوضح  %55.44الرياضة و الذين أجابوا بــــ نعم وقدرت النسبة بــــ 
تليها نسبة ضعيفة مث ابنائهم على ممارسة الرياضة وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على الؤلمهات يف ممارسة الرياضة, 

بأن أمهاهتم اليشجعوهنم على ممارسة الرياضة و الذين أجابوا بـــــ ال وقدرت النسبة  ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا
 فهذا  يوضح أن األمهات لديهن عوائق واسباب جتعلهن اليشجعن أبنائهم على ممارسة الرياضة.   %11.11بــــ 
نبلحظ أن ادلستوي التعليمي الثانوي واجلامعي لؤلمهات قدرت النسبة بـــ بالنسبة للفئة األوىل )نعم( -

 وىذا راجع إىل أن األمهات يشجعهن على ممارسة االنشطة الرياضة دلا ذلا من فوائد, %;4.8=و64.23%
ن  مما نبلحظ ان األمهات اللواتى مستواى %9;ـتليها نسبة األمهات اللوايت مستواىن ادلتوسط تقدر بنسبة بــ

ادلتوسط لديهم اىتمامات يف اجملال الرياضي مما خيلق جوا لتشجيع االبناء على ممارسة الرياضة وعدم وجود 
وتعترب ىاتو %9>.86ضغوطات تؤثر عليهم  ,ويف األخري جندنسبة األمهات ذات ادلستوى اإلبتدائي تقدر بــ 

 . ألبناءا ويؤثر علىالنسبة نسبة مقبولة على العموم مراعات بادلستوى التعليمي ذلن 
مما و %58.;9بالنسبة للفئة الثانية )ال( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي اإلبتدائي  لؤلمهات نسبتو تقدر بـ -

اليساعدىم على تشجيع ممارسة الرياضة الن لديهم اىتمامت اخرى غري  تشجيع ممارسة الرياضة وىذا ما جعلهم 
ية كبرية، وجند نسبة األمهات اللواتى  مستواىن التعليمي  ادلتوسط ال  يشجعون ممارسة الرياضة واليعطينها امه

مما ديكن القول ان األمهات حياولن تشجيع ممارسة الرياضة  يف ضل وجود الضغوطات ادلهنية اليت  %12تقدر بـــ 
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ات ذات تؤثر عليهم ودتنعهم من ممارسة الرياضة اضافة اىل عدم وجود الوقت الكايف لذلك يف حني جند األمه
يشجعن أبنائهن على ممارسة الرياضة وذالك لثقافتهن  %6.21ادلستوى التعليمي اجلامعي وقدرت النسبة بــ 

وىي نسبة جيدة مقارنة %1.10الرياضة يف جند اقل نسبة لؤلمهات الوايت مستواىن التعليمي الثانوي تقدر بــ
 .ضةمبستواىم وىذا ان دل على شيئ دل على تشجيع ادلمارسة الريا

 ليمي لؤلمهات  لو دور كبري يف تشجيع االبناء على ممارسة الرياضة .للمستوي التع:ومنه نستنتج أن
 اىتمامات الوالدين وعبلقتو بتشجيع ممارسة الرياضة. يوضح( : 64+ س 6)س 66جدول رقم 

تشجيع على ممارسة             
 الرياضة  

اىتمامات الوالدين للمارسة 
 الرياضة

 موعاجمل ال نعم

 % %011 45 %2.25         1 %73.30 42 وجود إىتمامات رياضية

 %011 10 %03.61 6 %52.07 01 عدم وجود إىتمامات رياضية

 %011 98 %11.22 11 %88.77 87 اجملموع

من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأن ىناك إىتمام الوالدين حنو تشجيع -
أن  نسبة األباء الذين يهتمون بتشجيع أبنائهم وىذا يوضح  %55.44ارسة الرياضة بــــ نعم وقدرت النسبة بــــ مم

حنو ممارسة الرياضة وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على االباء مماجتعلهم ياىتمون بتشجيع  ممارسة األبناء للرياضة  
دو عدمهم إىتمامهم وتشجيعهم لؤلبنائهم على ممارسة تليها نسبة منخفضة ىي فئة ادلبحوثني الذين أكمث 

فهذا  يوضح أن األباء ليس لديهم ثقافة رياضية مما    %11.11الرياضةو صرحوا بـــــ الوقدرت النسبة بــــ 
اليسمح ذلم الئلىتمام بتشجيع األبناء دلمارسة الرياضة وىذا راجع للثقافة وعدم وجود أىتمامات جتعلهم 

 بناء.يوجهوهنا لؤل
بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نبلحظ أن إىتمامات الوالدين يف ممارسة الرياضة موجودة على ارض الواقع لوجود -

 %62.21إىتمام وتطوير قدرات أبنائهم فسعوا إىل توفري ذلم وتشجيعهم دلمارسة الرياصة فقدرت النسبة بـــ 
غبات يف حتسني صورة أبنائهم ممايؤثر  على ابنائهم وحيثهم وىذا راجع إىل أن االباء  الذين لديهم ميول رياضية ور 

تليها نسبة الوالدين الذين اليهتمون بتشجيع الرياضة فقدرت النسبة   على ممارسة االنشطة الرياضة دلا ذلا من فوائد,
ود عدة مما نبلحظ ان الوالدين الذين اليهتمون بتشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة وذالك لوج % 41.16ـبــ

اسباب تعيق األباء  فمن بني العوائق جند مثبل العائق الثقافة الرياضة والتفكري الذي يفكر فيو األباء حنو عدم 
 تشجيع األبناء  .
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بالنسبة للفئة الثانية )ال( نبلحظ أن الوالدين الذين اليهتمون بالرياضة اليشجعون أبنائهم على ممارسة الرياضة -
 %12.5لواقع الرياضة دلا ذلا من خلفيات وحوادث تؤثر عليهم وقدرت النسبة بـــ   وذالك لتفكريىم السليب

الوالدين الذين لديهم إىتمامات مبمارسة الراضة اليشجعون أبنائهم على ممارسة الرياضة وذالك لفرط أبائهم 
 .%1.14للرياضة وتركهم للدراسة فقدرت النسبة بــــ  

هتمون بالرياضة ذلم دور يف تشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة لتنمية القدرات الوالدين الذين ي:ومنه نستنتج أن
 العقلية والبدنية والفكرية والصحية وما تقدمو  الرياضة للفرد .

 كيف يشجع الوالدين ابنائهم على ممارسة الرياضىة.  يوضح( : 66)س  65جدول رقم 

 متعدد اإلجابات. 11)*(8 تضاعفت العينة كون السؤال 
من خبلل نتائج اجلدول أعبله نبلحظ أن ادلبحوثني الذين أبائهم يشجعون أبنائهم على ممارسة الرياضةوتوفري -

ـ ال فقدرت ذلم حاجياتو من دعم معنوي ومادي والذين صرحوا بـــ نعم ىم األعلى نسبة بكثري ممن صرحوا بـــ
 . %11.11و  %55.44النسب على التوايل بــــ 

والديهم يشجعون أبنائهم على ممارسة الرياضة يف على أن  نعمبـــ   وىذا راجع إىل أن ادلبحوثني الذين صرحوا
رلاالت خمتلفة وىذا راجع لعدة عوامل تأثر عليهم وتسمح ذلم مبمارسة الرياضة  و توفرلديهم الرغبة يف ممارسة 
الرياضة من طرف االولياء وىذا راجع لتطوير القدرات الرياضة دلا ذلا من فوائد , وجند ان الوالدين يشجعون 

وىذا  %13.60أبنائهم على ممارسة الرياضة وذالك من خبلل شراء ذلم ادلستلزمات الرياضية بنسبة قدرت بــ
لو ادلستلزمات وتدعيمو من الناحية ادلادية ,تليها مايسمح لؤلبناء يف تشجيع األبناء حنو ممارسة الرياضة يف توفري 

نسبة الوالدين الذين يقومون بتوجيو الؤلبناء حنو األخنراط يف النوادي الرياضة وىذا مايشجع األبناء على ممارسة 
,يف حني تليها نسبة الوالدين الذين يقومون بدفع  %04.42الرياضة مما يؤثر عليهم الوالدين وتقد النسبة بـــ 

 كيف يشجع الوالدين ابنائهم على ممارسة الرياضىة
 

 النسبة ادلئوية لتكراراتا

 %24.71 24 شراء ادلستلزمات الرياضية نعم
 %7.06 17 مشاركة والديك يف ممارسة الرياضة

 %15.53 15 بدفعك للؤل خنراط ىف النوادي
 %07.37 07 مشاىدة الربامج الرياضية معا

 %011 )*( 000 رلموع اإلجابة بنعم
 %66.55 65 اجملموع

 %00.00 00  ال
 %011 76  اجملموع
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األبناء حنو ممارسة الرياضة مبشاىدة برامج رياضة معا مما يراه الئلبن  قدوة ذلم وىذا يشجهم واحلماس الذي يسود 
,وتليها األباء الذين  يشجعون أبنائهم على ممارسة  %16.26بينهم عند مشاىدة الربامج  وقدرت النسبة بـــ 

بة من مشاركة األبناء لوالديو نفس الرياضة وىذا راجع الرياضة وذالك مبشاركتهم للرياضة وىذا جيعل ىاتو النس
دليول األبن ورغباتو لرياضة ختتلف عن تلك الرياضة التلى يفضلها األباء وىذا ما الحضتو يف جدول سابق كما 

 .%6.15فقدرت النسبة بــــ   ;ىو موضح يف اجلدول رقم 
ويعود السبب يف ذلك عدم تشجيع الوالدين %11.11ــ أما نسبة ادلبحوثني الذين أجابو بـــ ال فقدرت النسبة بـ

نبلحظ أن الوالدين الذين  اليشجعون أبنائهم على ممارسة الرياضة وذالك لتفكريىم السليب  على ممارسة الرياضة
 لواقع الرياضة دلا ذلا من خلفيات وحوادث تؤثر عليهم وذالك لفرط أبائهم للرياضة وتركهم للدراسة 

8  تشجيع الوالدين على ممارسة الرياضة دلا ذلا من كبري من الناحية الدعم لشراء ادلستلزمات  نستنتج أن ومنه
 ومشاىدة الربامج الرياضة معا يؤثران على األبناء ويدفعهم دلمارسة الرياضة.  

 ادلستوي التعليمي لؤلبو مبرافقة األب يف خرجات رياضية. عبلقة يوضح( : 66+ س 6)س 61جدول رقم 
األب يف  مرافقة

 خرجات رياضية
 ادلستوي التعليمي

 األب

 اجملموع أبدا أحيانا دائما

 اإلبتدائي
- 50                    2 % 2             50   % 4             011% 

 ادلتوسط
-  50                     8%  8             50  % 16            001%     

 الثانوي
- 42.10               8% 11   57.89 % 19            011%  

 %011           59 %30          50.84 %25             42.37 %4                 6.77 اجلامعي

 %011           98 %51          52.04 %  43           43.87  %4                 4.08 اجملموع

 
بأهنم اليرافقون  أبائهم يف اخلرجات  لى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا من خبلل اجلدول أعبله جند أع

ان األبناء اليرافقون أبائهم وىذا راجع إىل عدم وىذا يوضح  %21.11النسبة بــــ  توقدر  أبدابــــ الرياضة 
مث كون األب ىو القدوة ,   اإلىتمام من طرف الؤلباء وعدم مراعاة التحفيز الذي يراه اإلبن احلافز دلمارسة الرياضة

نا وىذا ما يوضح أن بعض ادلبحوثني جيدون ادلتعة مع مرافقة األباء ادلبحوثني الذين صرحوا بـــــ أحيا تليها نسبة
ومشاىدهتم ديارسون الرياضة وىذا ماحيفزىم ويًتك ذلم بصمة يف قلوهبم ويشجعهم علة ادلمارسة وقدرت النسبة 
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دلبحوثني الذين يقولون أهنم دائما يرافقون أبائهم يف خرجات رياضية واهنم صرحوا ,وتليها نسبة ا %10.54بـــ
 .  %1.15وثقدر النسبة بـــ  ىذه ادلرافقةىف اخلرجات يعطيهم دافع معنوي مما يشجعهم على ادلمارسة بأن
ة وىذا مايوضح ان لبلباء ادلستوي التعليمي الثانوي لؤلباء  ديثل اعلى نسب )أبدا( نبلحظ أن األوىلبالنسبة للفئة -

الذين مستواىم ابتدائي اليأخذون  أبنائهم يف خرجات رياضية كون الرياضة ادلمارسة من طرف الوالدين ليست 
يف حني ان األباء الذين مستواىم اجلامعي ,%24.26فكانت النسبة نفس الرياضة اليت يفضلها الؤلبناء 

وتقدر النسبة بـــ  لعدم وجود الوقت الكايف وانشغاالهتم بالعمل راجع وىذااليرافقهم أبنائهم يف اخلرجات الرياضية 
اإلبتدائي وادلتوسط  لؤلباء بنفس النسبة اليرافقهم أبنائهم يف خرجات يليها ادلستوي التعليمي ,و  21.51%

 .%21و%21 رياضة كون مستواه التعليمي ضعيف وىذا ما اليوجد إنسجام بينهم وتقدر النسبة بـــ
ادلستوي التعليمي اإلبتدائي وادلتوسط  لؤلباء ذلما نفس النسبة مما بة للفئة الثانية )أحيانا( نبلحظ أن بالنس-

نبلحظ أن مستواىم متقارب حبيث ديكن القول أن كل من ادلستويني أحيان ما يرافقهم  أبنائهم ىف اخلرجات 
ما يؤثر على الؤلبناء وتقدر النسبة الرياضية ويتضح لدينا أن مستواىم الرياضي متطور على العموم ىذا 

أحيانا ما  %;86.7, يف حني أن ادلستوى التعليمي اجلامعي لؤلباء حيضى بنسبة تقدر بــ %94و%94بــ
يرافقون أبائهم يف خرجات رياضية ذالك لعدم توافق  وقت األب مع وقت األبن وىذا ماصرحو ادلبحوثني فيحني 

وىذا  %86.54قدرت بـــ   لتعليمي الثانوي وىوبدوره حضىي بنسبة متقاربةتليها نسبة متقاربة وىو ادلستوى ا,
 .ان دل على شيئ دل على أن الوقت غري مناسب وغري مبلئم لكليهما 

ادلستوي التعليمي  اجلامعي لؤلباء حسب تصرحيات ادلبحوثني اهنم ( نبلحظ أن دائما)الثالثةسبة للفئة بال-
ات الرياضية ويرون ان أبائهم ىم القدوة وجيب اتباعهم ومرافقتهم دلعرفة يفضلون مرافقة والديهم يف اخلرج

واإلحساس بادلتعة الىت يشعر هبا األب وتنعكس باإلجياب على اإلبن دلمارسة الرياضة فقدرت النسبة بــــــــ 
ين وتعد ىي اعلى نسبة عكس ادلستويات األخر اليت مل حيضو بأي نسبة وىذا مايوضح ان الوالد 3.44%

  لديهم تأثري كبري يف أبنائهم.     الذين مستواىم اجلامعي
ادلستوي التعليمي لؤلباء لو تأثري اجيايب على مرافقة أبنائهم معهم  يف اخلرجات الرياضية وىذا  ومنه نستنتج أن:

 مايؤثر على  األبناء يف مرافقة األباء لرياضة اليت ديارسوهنا.    
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 ادلستوي التعليمي مبرافقةاألبوين يف خرجات رياضية. عبلقة يوضح( : 66س+  6)س 66جدول رقم 
يف خرجات  ممرافقة األ

 رياضية
 ادلستوي التعليمي

 اجملموع أبدا أحيانا دائما

 اإلبتدائي
- 42.85             3 % 4            57.14% 7         011% 

 ادلتوسط
-  50                8  %  4                  50% 8       011%     

 الثانوي
2.43             1% 43.90         18 % 23      56.09 %  41     011%  

 19             45.23 %3            7.14 اجلامعي
% 

56.09           20% 42       011% 

  43           43.87  %4            4.08 اجملموع
% 

52.04          51% 98       011% 

بأهنم اليرافقون  أمهامت يف اخلرجات  من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا 
ان األبناء اليرافقون أمهاهتم وىذا راجع إىل عدم وىذا يوضح  %21.11النسبة بــــ  توقدر  أبدابــــ الرياضة 

ة التحفيز الذي يراه اإلبن احلافز دلمارسة الرياضة كون األم ىى القدوة , اإلىتمام من طرف األمهات وعدم مراعا
نا وىذا ما يوضح أن بعض ادلبحوثني جيدون ادلتعة مع مرافقة ادلبحوثني الذين صرحوا بـــــ أحيا مث تليها نسبة

ادلمارسة وقدرت  األمهات ومشاىدهتن ديارسن الرياضة وىذا ماحيفزىم ويًتك ذلم بصمة يف قلوهبم ويشجعهم على
,وتليها نسبة ادلبحوثني الذين يقولون أهنم دائما يرافقون أمهاهتم يف خرجات رياضية واهنم  %10.54النسبة بـــ

 .  %1.15وثقدر النسبة بـــ  ىذه ادلرافقة ىف اخلرجات يعطيهم دافع معنوي مما يشجعهم على ادلمارسة صرحوا بأن
ادلستوي التعليمي اإلبتدائي و الثانوي وادلتوسط لؤلمهات ال يرافقهن  أن  )أبدا( نبلحظ األوىلبالنسبة للفئة -

ابنائهن يف خرجات رياضية كون الرياضة ادلمارسة من طرف الوالدين ليست نفس الرياضة اليت يفضلها الؤلبناء 
يف حني ان األمهات الوايت مستواىن اجلامعي ,%21%23.16و%24.11 على التوايل فكانت النسب

وتقدر النسبة بـــ  لعدم وجود الوقت الكايف وانشغاالهتم بالعمل وىذا راجعفقهن أبنائهن يف اخلرجات الرياضية اليرا
14.31%.  

ادلستوي التعليمي ادلتوسط  لؤلمهات نبلحظ أن أحيان ما يرافقهم  بالنسبة للفئة الثانية )أحيانا( نبلحظ أن -
مستواىم الرياضي متطور على العموم ىذا ما يؤثر على الؤلبناء  أبنائهم ىف اخلرجات الرياضية ويتضح لدينا أن

 أحيانا ما %4=.87يف حني أن ادلستوى التعليمي الثانوي لؤلمهات بنسبة تقدر بــ ,%94وتقدر النسبة بــ
حني  بن وىذا ماصرحو ادلبحوثني يفإلمع وقت ا األميف خرجات رياضية ذالك لعدم توافق  وقت  نأبائه هنيرافق
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احيانا ما يرافقهن  %9>.86. اجلامعي واإلبتدائي لؤلمهات وتقدر بـــادلستوى التعليمي  بني متساويةيها نسبة تل,
 .وىذا ان دل على شيئ دل على أن الوقت غري مناسب وغري مبلئم لكليهما  األبناء يف خرجات رياضية 

عي لؤلمهات حسب تصرحيات ادلبحوثني اهنم ادلستوي التعليمي  اجلام( نبلحظ أن دائما) الثالثةبالنسبة للفئة -
يفضلون مرافقة والديهم يف اخلرجات الرياضية ويرون ان أمهاهتم ىن القدوة وجيب اتباعهن ومرافقتهن دلعرفة 
واإلحساس بادلتعة الىت تشعر هبا األم وتنعكس باإلجياب على اإلبن دلمارسة الرياضة فقدرت النسبة بــــــــ 

واليت دتثل ادلستوي التعليمي الثانوي لؤلمهات الوايت يرفقوىن  %6.87تليها نسبة  وتعد ىي اعلى 58%.;
ن عكس ادلستويات األخر اليت  أبائهن يف اخلرجات الرياضية وىذا راجع كون االمهات يفضلن اخلروج مع األبناء
  تأثري كبري يف أبنائهم.    لديهم  مل حيضو بأي نسبة وىذا مايوضح ان الوالدين الذين مستواىم اجلامعي والثانوي 

ادلستوي التعليمي ألمهات لو تأثري اجيايب على مرافقة أبنائهن معهن  يف اخلرجات الرياضية وىذا  ومنه نستنتج أن:
 مايؤثر على  األبناء يف مرافقة األمهات لرياضة اليت ديارسنها.    
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ي التعليمي لؤلب وتشجيعو لؤلبناء حسب اجلنس يف يوضح  ادلستو ( : 64س3++س4)س 66جدول رقم 

 ممارسة الرياضة .
تشجيع األب على 

 ممارسة الرياضة 
 اجملموع ال نعم 

 
   اجلنس  

 ادلستوي التعليمي لؤلب

 انثى ذكر انثى ذكر 

 اإلبتدائي
4 0 0 0 2                  

     58%       03%      58%        58% 011%     

                04 1 1 1 01 وسطادلت

  9758%  4;7:8% 4;7:8%        - 011%     

   07 1 0 1 00 الثانوي

8:7;<% 03.56% 01.30% 03.56% 011%  

                37 0 1 55 ;6 اجلامعي

97775% 667;<% - 0.74% 011% 

              98        00           :;   اجملموع

66.55 % 00.00% 011 % 
من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأن أباىم يشجعوهنم على ممارسة  -

وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على االباء يف ممارسة  %55.44الرياضة و الذين أجابوا  بــــ نعم وقدرت النسبة بــــ 
أباىم اليشجعوهنم على ممارسة الرياضة  ة ادلبحوثني الذين صرحوا بأنتليها نسبة ضعيفة  ىي فئمث الرياضة , 
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فهذا  يوضح أن األباء لديهم عوائق واسباب جتعلو اليشجع   %11.11والذين أجابوا بـــــ ال وقدرت النسبة بــــ 
 أبنائهم على ممارسة الرياضة. 

عي لؤلباء الذين يشجعون أبنائهم الذكور أكثر من بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي اجلام-
وىذا راجع إىل أن االباء  يفضلون , %=>.77و%31.11اإلناث على ممارسة الرياضة قدرت النسبة بـــ 
والذين يشجعون  تليها نسبة االباء الذين مستواه التعليمي الثانوي الذكور على اإلناث وىذا راجع لثقافة اجملتمع,

مما  ,% >>.59و % =>.;9بـــأكثر اإلناث على ممارسة الرياضة قدرت النسبة تقدر بنسبة  أبنائهم الذكور
نبلحظ أهنم يفضلون الذكور على اإلناث وىذا راجع لثقافة اجملتمع,يف حني جند أن نسبة األباء الذين مستواىم 

وىذا راجع لعدم ,%12ة بـــالتعليمي اإلبتدائي متساوية يف تشجيع ممارسة الرياضة بني اجلنسني وتقدر النسب
التعليمي ادلتوسط يشجعون اإلناث على الذكور  ,يف حني تليها نسبة األباء الذين مستواىم التفرقة بني اجلنسني 

وىذا راجع إلعطاء الفرص ألنثى دلمارسة الرياضة دلا ذلا من مشاكل ,%3.12و %15.42بنسبة قدرت بـــ
 .صحية

حظ أن ادلستوي التعليمي اإلبتدائي لؤلباء الذين اليشجعون الذكور واإلناث بنسبة بالنسبة للفئة الثانية )ال( نبل-
,وىذا راجع لعدم وجود ثقافة رياضة دلا اليساعدىم على ممارسة الرياضة ، وجند نسبة %12متساوية  تقدر بـ 

لدى اإلناث تقدر بـــ  االباء الذين  مستواىم التعليمي ادلتوسط لؤلباء الذين اليشجعون الذكور و تنعدم النسبة
مما ديكن القول ان االباء الذين مستواىم ادلتوسط الحياولون تشجيع  الذكور يف ممارسة الرياضة  يف  15.42%

ضل وجودمشاكل وىروهبم من الدراسة وتركيزىم على اللعب مما يًتك الوالدين اليشجعهم ,تليها نسبة األباء الذين 
وىذا خلوفهم من اإلناث من ادلشاكل الىت ,%54.96و%12.54قدر بــ اليشجعون اإلناث والذكور بنسبة ت

,وتليها نسبة األباء الذين مستواىم التعليمي اجلامعي الذين اليشجعون اإلناث تواجههما من ضغوطات اجملتمع
ب  وىذا راجع لثقافة والنظرة الىت يراىا األ,%1.63على ممارسة الرياضة وتنعدم عند الذكور بنسبة تقدر بـــ

 اجلامعي كون الرياضة تفيد اجلسم. 
ليمي لبلباء  يشجعون الذكور على ممارسة الرياضة أكثر من اإلناث وىذا يعود إىل للمستوي التع:ومنه نستنتج أن

 ثقافة اجملتمع  
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 النتائج العامة للفرضية األولى:-6
 ا يف اختيار الرياضة يعود اىل اإلبن.ادلستوى التعليمي للوالدين يشجع األبناء يف ممارسة الرياضة أم -6
 ممارسة الوالدين للرياضة يشجع وحيفز األبناء دلمارسة الرياضة .-6
 مشاركةاألبناء الوالدين يف ممارسة الرياضة مما يعطيهم الثقة حنو ادلشاركة يف الرياضات.  -6
 إىتمام األبوين بالرياضة يشجع األبناء  ويوجههم حنو ممارسة الرياضة.  -6
 .تشجيع الوالدين على ممارسة أبنائهم للرياضة من خبلل شراء مستلزمات ممايعطيهم دافعية للمارسة – 5
 .حب الرياضة هميف اخلرجات الرياضة يكسب األبناء األبوين مرافقة  -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 الدراسة االستطالعية.-1
 منهج الدراسة المستخدمة.-2
  أداة الدراسة.-3
 ضبط الشروط العلمية لألداة )الصدق(.-4

 متغيرات الدراسة.-5

 مجاالت الدراسة.- 6

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.-7
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 :الدراسة االستطالعية-1
إن البحث االستطالعي يعترب أول خطوة يف سلسلة البحوث االجتماعية حبيث تتوقف عليو سلتلف اإلجراءات 

 وادلراحل الالحقة للدراسة.
البحث حىت يتسٌت  عيف ىذه ادلرحلة قمنا جبمع ادلعلومات واإلطالع على الدراسات السابقة اليت ذلا صلة مبوضو 

شاملة وكاملة ذلذا ادلوضوع، مث قمت بدراسة استطالعية على اجملال ادلكاين والبشري الذي سوف  لنا أخذ فكرة
نقوم عليو الدراسة فتوجهت إىل متوسطة الشهيد عاشوري مصطفي من أجل طلب االستفادة من موافقتهم 

لب منهم إعطائنا معلومات إلجراء دراستنا ادليدانية يف ادلؤسسة فبعد أخذ ادلوافقة من ادلدير وبعد ذلك قمت بط
فنية عن ادلؤسسة مبا يتعلق عدد التالميذ اإلمجايل ويف كل مستوى تعلمي، ولقد مت يف ادلرحلة الثانية بعد تصميم 
االستبيان عدت مرة أخرى بزيارة ادلؤسسة فقمت باختيار رلموعة من ادلبحوثُت الختبارىم ومعرفة مدى ارتباط 

باالختبار األول لالستبيان، والذي قمت بو كان مبثابة استمارة مقابلة تظم األسئلة  األسئلة بالواقع وىذا ما يسمى
 ادلتعلقة مبختلف ادلؤشرات ادلعنية بفرضيات الدراسة.

 استمارات يف متوسطة عاشوري مصطفي مقسمة بُت الذكور واإلناث.10حيث قمت بتوزيع 
ن وىذا حبذف بعض األسئلة وإضافة أسئلة جديدة ولقد أدت ىذه ادلرحلة إىل تغيَت يف بعض أسئلة االستبيا

 وتعديل صياغة البعض اآلخر يف شكلها النهائي وىذا من أجل مسايرة إجابتها مع مؤشرات البحث وىدفو.   
وعلى ىذا األساس تعترب الدراسة االستطالعية من أىم ادلراحل اليت جيب على الباحث القيام هبا قصد التأكد من 

اسة للبحث ومدى صالحية األداة ادلستعملة حول موضوع البحث ، وىذا من أجل التحقق مالئمة مكان الدر 
 من صالحية األداة للتطبيق على تالميذ ادلرحلة ادلتوسط.

  ىدف الدراسة حتقيق اجلملة من الغايات ىي:
 معرفة مدى تناسب االستبيان لعينة البحث.-
 إبراز األسس العلمية لالستبيان )الصدق(-
 الصعوبات اليت ميكن مواجهتها ميدانيا لتفاديها.معرفة -
 :المنهج المستخدم في الدراسة-2

ادلنهج ىو الطريقة اليت تؤدي إىل الغرض ادلطلوب، وىو فن التنظيم الصحيح لسلسة من األفكار إما من أجل 
عبد اليمُت،  )بوداودالكشف عن حقيقة رلهولة لدنيا أو من أجل الربىنة على حقيقة ال يعرفها اآلخرون". 

 (26،ص2010
ومنها ادلنهج الوصفي الذي يعرف بأنو كل استقصاء ينصب  وختتلف وتتنوع ادلناىج ادلستخدمة يف البحث العلمي

حول ظاىرة من الظواىر االجتماعية  أو النفسية بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بُت 
    (20م،ص2003، زلمد نصر الدين رضوان) ة أخرى.عناصرىا أو بينها وبُت ظواىر اجتماعية أو نفسي
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لكل حبث علمي أو سوسيولوجي منهجيتو وتقنياتو، وىذا حسب ما يفرضو ادلوضوع ادلدروس، وقد اتبعنا يف حبثنا 
ىذا ادلنهج الوصفي التحليلي باستخدام األسلوب الكمي والكيفي استنادا إىل ادلعطيات ادليدانية اليت تتطلب 

لبيانات وتفريغها وتبويبها وتصنيفها يف جداول قصد الوصول إىل نتائج موضوعية أساسها البيانات بدورىا مجع ا
 اإلحصائية.

فادلنهج الوصفي يتمثل يف وضع التكرارات وتصنيفها يف فئات مث جدولتها يف سياق ونظام منطقي، ومن حيث 
مية بُت ادلتغَتات، ومن حيث دتثيل مقاومة ىذه التكرارات عن طريق النسب ادلئوية لتوضيح اخلصائص الك

البيانات ووضعها يف جداول مركبة أو بسيطة على أساس إجياد العالقة بُت متغَتين أو بعدين وأكثر سواء كانت 
 ( 415،ص1993،زلمد سيد أمحد غريب)ىذه العالقة طردية أو سلبية . 

  أداة الدراسة:-3
البحث والوقوف على مدى حتققها، ومن أجل حتقيق أىداف انطالقا من طبيعة الدراسة وألجل اختبار فرضيات 

البحث قمنا بتطبيق االستبيان على عينة الدراسة هبدف التعرف على مسامهة األسرة يف تشجيع شلارسة النشاط 
 البدين الرياضي لدي تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة.

ادلستوى التعليمي ودوره يف نات حول بيا -أسئلة(  3يتكون االستبيان من أربعة زلاور )البيانات الشخصية )
االمكانيات  بيانات حول -اسئلة( 09) تشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لدي تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة

بيانات  -سؤال(07) تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة تشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لدي االبناءادلادي ودوره يف 
 تالميذ ادلرحلة ادلتوسطةاختيار مجاعة الرفاق لتشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لدى يف  ىادور و السرة حول ا

 سؤال(.  11)
 ضبط الشروط العلمية لألداة )الصدق(:-4
 الصدق الظاهري:-4-1

 5من أجل التأكد من صدق األداة قمنا بتوزيع أداة الدراسة على رلموعة من احملكمُت حيث بلغ عددىم 
 يف ادلوضوع مع تصحيح األخطاء وإعطاء إضافة تفيدنا يف الدراسة واألداة.   إلعطاء رأيهم

 متغيرات الدراسة: -5
ادلستوى التعليمي لألب وادلستوى التعليمي لألم واإلمكانيات ادلادية,طريقة )ىى المتغير المستقل: و-5-1
 (.ختيار األصداقاءإ

لدي تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة ,واإلىتمام مبمارسة الرياضة  شلارسة النشاط البدين الرياضي)المتغير التابع: -5-2
  . (والتشجيع شلارسة الرياضة

 يف التغَت يؤدي اليت األداة وىو التابع ادلتغَت يف تأثَت لو يكون أن جيب متغَت :المستقل المتغير تعريف-5-3
 زروايت، رشيد) .بو صلة ذات تكون أخرى متغَتات قيم يف التأثَت طريق عن وذلك التغَت إحداث إىل قيمتها
 (119،ص2002
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 قيم تأثَت مفعول على قيمتو تتوقف الذي وىو ادلستقل ادلتغَت فيو يؤثر متغَت: عالتاب المتغيرتعريف -5-4
 ادلتغَت قيم على النتائج ستظهر ادلستقل ادلتغَت قيم على تعديالت أحدثت كلما أنو حيث األخرى، ادلتغَتات

 (119،ص2002 زروايت، رشيد) .التابع

 مجاالت الدراسة:-6
،  2016إىل غاية أواخر شهر ماي  2015بدأت دراستنا انطالقا من شهر نوفمرب المجال الزمني: -6-1

حيث قمنا بعملية ادلسح ادلكتيب جلمع ادلادة العلمية على مستوى ادلكتبة اخلاصة بكلية العلوم اإلنسانية 
الرابطة،وتوجهة اىل مدينة قسنطينة، أما فيما خيص اجلانب التطبيقي فقد واإلجتماعية، وادلكتبة ادلركزية، ومكتبة 

 .17/03/2016إىل غاية  2016/  03/ 13 وزعنا ومجعنا االستبيان يف الفًتة ادلمتدة من
لقد مت إجراء دراستنا على مستوى متوسطة عاشوري مصطفى مبنطقة العالية والية المجال المكاني: -6-2

 بسكرة:
 شوري مصطفىمتوسطة عا -

 وىي تضم تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة باختالف ادلستوى الدراسة واجلنس والسن.
يف يتمثل رلتمع حبثنا تلميذا يف ادلتوسطة،  490لقد بلغ عدد رلتمع الدراسة الكلي  المجال البشري:-6-3

بالعالية مدينة  د عاشوري مصطفيالشهيتالميذ ادلرحلة ادلتوسط الذين يزاولون الدراسة يف ادلؤسسة الًتبوية التالية: 
 بسكرة.

 :عينة الدراسة --61-3 
يعترب حتديد عدد مفردات العينة من األمور اذلامة جدا اليت على الباحث أن يوليها أمهية خاصة، فصغر حجم 

فا العينة قد جيعلها غَت شلثلة جملتمع الدراسة األصلي، وبادلقابل فإن زيادة حجم العينة بشكل كبَت يكون مكل
ويتطلب من الباحث الكثَت من الوقت واجلهد، وبشكل عام ال يوجد عدد زلدد أو نسبة مئوية معينة من حجم 

 (97،ص1999)زلمد عبيدات وآخرون، رلتمع الدراسة األصلي ميكن تطبيقو على مجيع الدراسات. 

شكيل العينة على أساس أخذ يتم تويف دراسيت ىذه قمت باختيار العينة بطريقة طبقية عشوائية ففي ىذه احلالة 
عينة من رلتمع البحث بواسطة السحب بالصدفة من داخل رلموعات فرعية وطبقات مكونة من عناصر ذلا 

 (304،ص2004)موريس أصلرس، خصائص مشًتكة 

 طريقة اختيار العينة: -6-3-2
متوسطات مت  8ن رلموعها بعد استفساري عن عدد ادلتوسطات ادلوجودة مبنطقة العالية )مدينة بسكرة( واليت كا

الشهيد عاشوري اختيار متوسطة منها حبكم العالقات اليت تربطٍت هبا وحبكم إقاميت هبذه ادلنطقة فقد اخًتت 
والذي يوضح من خاللو حجم وحسب الدكتور " عبد الغٍت عماد " 490رلموع تالميذ ادلؤسسة ىو  مصطفي

من حجم اجملتمع األصلي والذي  1000صلي حيث حدد أن العينة عند مستويات سلتلفة من رلتمع الدراسة األ
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عبد الغاين )وىي ضعف العينة الىت أخذىا الدكتور عبد الغاىن عماد . %20واخذنا  490وضلن %5أخذا منها 
 (30، ص2000، عماد

ا يفوق كم ما يعٍت أن ىذا التحديد لعينة دراستنا يفوق ىذا القانون 98  أخذنا منو 490 ورلتمع دراستنا الكلي
 .%20كذلك نسبة 

 لتقسيم حجم العينة كما يلي : أما بالنسبة
 100                    490                      ومنوX=20 × 094 = 99 

       20                          X         100 
 ادلبحوثة فهو كما يلي:لتقسيم حجم العينة  أما بالنسبة
 165ىو:  ع التالميذرلمو  :السنة أوىل متوسط 
 X=165 × 99 = 33ومنو                      98                    490
165                        X 490 
 130 رلموع التالميذ ىو:: السنة الثانية  
 X=130 × 99 = 89ومنو                      98                    490

94      X                               490      
 130 رلموع التالميذ ىو:: السنة الثالثة 
 X=130 × 99 = 62ومنو                      98                    490
130                       X                                 490       
 94 رلموع التالميذ ىو:: السنة الرابعة  
 X=107 × 99 = 21ومنو                      98                    490
107               X                490                                   

 قمت بتقسيم حجم ادلبحوثُت على أربعة مستويات )سنة أوىل،ثانية،ثالثة،رابعة( بطريقة متساوية. -
 :ةالمستخدمة في الدراس اإلحصائية الوسائل-7
 ادلئوية، بالنسب ادلختلفة األسئلة رلموعة على حتتوي اليت االستمارة نتائج حتليل يف االستعانة مت الدراسة ىذه يف

 ، وكذلك مت استخدام جداول بسيطة ومركبة ونسب مؤوية. سؤال بكل اخلاصة التكرارات حساب بعد وىذا
 وية القانون التايل: استخدمنا يف اجلداول ادلركبة والبسيطة حلساب النسبة ادلئ-

X=  844 × التكرار  
 رلموع التكرارات       

Xىي النسبة ادلؤوية لكل قيمة : 
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 أوال : تحليل البيانات الشخصية-1
 السن-
 ادلستوى التعليمي-
 أنثى  –اجلنس 8 ذكر -
  .الذين وزعت عليهم االستمارات ادلبحوثنيديثل سن ( : 1) س 11جدول رقم -

 النسبة  التكرار الفات العمرية
 [11 - 11[ 01 01.31% 
 [ 11- 10[ 14 14.01% 
 [10 - 11[   12 12.01% 
 [11 - 12[ 15 15.03% 
 [12 - 13[ 26 %26.56 

 %111 98 المجموع

 مث تليها نسبة %26.56 مث تليها نسبة %30.61 من خبلل نتائج اجلدول نبلحظ أن أعلى نسبة تقدر بــ8-
 .%12.01مث تليها نسبة% 14.01مث تليها نسبة 18.36%

ادلبحوثني الذين تًتاوح أعمارىم وىي دتثل  %01.31تقدر بـ   من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن أعلى نسبة
 الذين تًتاوح أعمارىم بني وىي دتثل ادلبحوثني %13.23مث تليها النسبة سنة ]11 - 11]بني 

مث ]11 - 11]الذين تًتاوح أعمارىم بني  وىي دتثل ادلبحوثني %15.03نسبة سنة مث تليها]11 -11] 
أقل نسبة قدرت بــــ و]11 -11]  أعمارىم بنيالذين تًتاوح  دتثل ادلبحوثني وىي %14.01تليها النسبة 

 سنة.]11 - 11]بني  وىي دتثل ادلبحوثني الذي تًتاوح أعمارىم 12.01%
 ]11 - 11]و]11 -11]و]11 - 11]8 أغلبية ادلبحوثني تنحصر أعمارىم يف الفأت  نستنتج أن ومنه

 سنة. ]11 - 11]يف الفئة  سنة فتوزيعهم متقارب نسبيا مث تليها أدىن نسبة للمبحوثني]11 -11] و
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 الذين وزعت عليهم االستمارات. للمبحوثنيديثل ادلستوى التعليمي (: 1)س 11جدول رقم -

 
 %13.20 نسبةمث تليها  %00.34  اجلدول نبلحظ أن أعلى نسبة تقدر بــ 8 ادلبينة يف نتائجالمن خبلل -

 . %15.03 مث تليها نسبة %11.11  مث تليها نسبة
يف السنة يدرسون وىي دتثل ادلبحوثني الذين  %00.34من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن أعلى نسبة تقدر بـ 

مث  السنة الثالثة متوسط وىي دتثل كل من ادلبحوثني الذي يدرسون يف %13.20األول متوسط مث تليها النسبة 
مث تليها أقل نسبة قدرت  يدرسون يف السنة الرابعة متوسطوىي دتثل ادلبحوثني الذي  %11.11تليها نسبة 

 .ثانية متوسطيدرسون يف السنة الوىي دتثل ادلبحوثني الذي  %15.03بــــ
النسب متقاربة فيما بينها وىذا راجع للتقسيم ادلتكافئ بني ادلستويات األربعة يف ادلؤسسات ومنه نستنتج أن : 

 الًتبوية.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 النسبة المئوية التكرارات المستوى
 %00.34 00 السنة األول متوسط
 %18.36 11 السنة الثانية متوسط
 %5313. 11 السنة الثالثة متوسط
 %21.42 11 السنة الرابعة متوسط

 %111 65 المجموع
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 ديثل جنس ادلبحوثني الذين وزعت عليهم االستمارات. :( 0)س 10جدول رقم 

 .%21النسبة متساوية قدرت بــــــمن خبلل النتائج ادلبينة يف اجلدول نبلحظ أن 
 من  جنسي الذكور وىي دتثل ادلبحوثني %21من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن النسب  متساوية قدر بـ  

  . و اإلناث 
 ىذا راجع للصدفة يف توزيع االستمارات .بني اجلنسني و  متقاربةنسبة الومنه نستنتج أن : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرارات   الجنس
 %50 16 ذكور  

 %50 16 إناث
 %111 65 المجموع
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 ثانيا : تحليل الفرضية األولى:-1
 .تالميذ المرحلة المتوسطة للمستوى التعليمي دور في تشجيع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدي 

 ة.ادلستوي التعليمي لؤلب مع ممارسة األب للرياض عبلقة يوضح( : 5+ س 6)س 46جدول رقم 
 ممارسة األب للرياضة                  

 ادلستوي التعليمي لؤلب
 اجملموع ال نعم

 اإلبتدائي
25                            1 % 75                    3% 2                  011% 

 ادلتوسط
12.5                        2  % 47             ;:78  % 04               011%     

 % %011 07 %084.2           04  %15.78 3 الثانوي

 %011 37 %59.32 35 %40.67 24 اجلامعي

 %011 98 %69.38 68 %30.61 30 اجملموع

وىذا  %36.05من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة لفئة ادلبحوثني الذين صرحوا بعدم ممارستهم الرياضة بــــ 
ذين ال ديارسون الرياضة ىي النسبة األعلى وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على اآلباء مما أن  نسبة اآلباء اليوضح 

تليها نسبة متوسطة على العموم ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحو مبمارسة بــــ مث اليستطيعون ممارسة الرياضة  
سمح ذلم مبزاولة الرياضة فهذا  يوضح أن اآلباء  ديارسون الرياضة ألن لديهم ثقافة رياضية مما ي  01.31%

 وىذا راجع للثقافة وتأثري الرياضة عليهم .
بالنسبة للفئة األوىل)ال( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي لآلباء  ادلتوسط والثانوي نسبهم متقاربة  تقدر بـ -

أخرى غري  توىذا يعين أهنم ال ديارسون الرياضة الن لديهم انشغاالت واىتماما , %11711و 1.71%
رسة الرياضة وىذا ما جعلهم ال ديارسون واليعطني للرياضة أمهية كبرية، وجند نسبة األباء الذين  مستواىم مما

مما ديكن القول أن اآلباء الذين مستواىم االبتدائي حياولون ممارسة الرياضة    %1.التعليمي االبتدائي  تقدر بـــ 
هم من ممارسة الرياضة إضافة إىل عدم وجود الوقت الكايف يف ضل وجود الضغوطات ادلهنية اليت تؤثر عليهم ودتنع

وىم حياولون ممارسة الرياضة ىذا  %76.=9لذلك ,تليها نسبة اآلباء الذين مستواىم التعليمي اجلامعي تقدر بـــ
 ماصرحو ادلبحوثني على أن أبائهم حياولون ادلمارسة يف ضل عدم وجود الوقت.

حظ أن ادلستوي التعليمي  اجلامعي لآلباء  ديارسون الرياضة قدرت النسبة بـــ بالنسبة للفئة الثانية )نعم( نبل-
وىذا راجع إىل أن اآلباء  الذين مستواىم اجلامعي يؤثر  على أبنائهم وحيثهم على ممارسة األنشطة  11.34%

مما نبلحظ  % 11سبة بـــتليها نسبة اآلباء الذين مستواىم التعليمي االبتدائي تقدر بن الرياضة دلا ذلا من فوائد,
وعدم وجود ضغوطات تؤثر عليهم  , تليها نسبة اآلباء الذين  ةجو للممارس قأهنم ديارسون الرياضة  مما خيل
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,يرون أن ممارسة النشاط الرياضي ليس لديهم وقت كايف  %117.1مستواىم التعليمي الثانوي واليت تقدر بـــ  
وىذا راجع  %56.9ء الذين مستواىم التعليمي ادلتوسط وقدرت النسبة بـــ دلمارسة الرياضة ,مث تليها نسبة اآلبا

 .لعم إلىنمام بادلمارسة 
ليمي لآلباء يؤثر على األبناء يف ممارسة النشاط البدين والرياضي وىذا ماجيعل للمستوي التع:ومنه نستنتج أن

 األبناء ديارسون وحياولون اختاذ اآلباء قدوة ذلم .

 ادلستوي التعليمي لؤلم مع ممارسة األم للرياضة. عبلقة يوضح( : 5+ س 6)س 45جدول رقم 
 ممارسة األم للرياضة                  

 ادلستوي التعليمي لؤلم
 اجملموع ال نعم

 اإلبتدائي
7                    8:747 % 42.85                3% 7                 011% 

 ادلتوسط
6                       6:78 % 62.5                  5 % 8                  011%     

 % %011 41 %       51.21 21 %26.56 01 الثانوي

 %011 42 %64.28 27 %13.50 03 اجلامعي

 %011 98 %69.38 68 %30.61 30 اجملموع

الديارسن الرياضة صرحوا بــــ ال  من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين  أمهاهتم  -
أن  نسبة األمهات اللوايت ال ديارسون الرياضة ىي النسبة األعلى وىذا وىذا يوضح  %36.05وقدرت النسبة بــــ 

راجع لعدة عوامل تؤثر على األمهات مما اليستطيعون ممارسة الرياضة وىذا ما نبلحظو يف انتشار ألمراض مثل 
توسطة على العموم ىي فئة ادلبحوثني الذين أمهاهتم ديارسن الرياضة صرحوا بـــــ نعم وقدرت تليها نسبة ممث السمنة 

فهذا  يوضح أن األمهات  لديهم ثقافة رياضية مما يسمح ذلم مبزاوالة الرياضة وىذا راجع   %01.31النسبة بــــ 
ياضة مما يدعم ابنائهم للمارسة الرياضة للثقافة وتأثري الرياضة عليهم  وىذه النسبة داللة على مزاولة األم للر 

 وتشجيعهم.
بالنسبة للفئة األوىل )ال( نبلحظ أن األمهات من ادلستوي التعليمي  اجلامعي وادلتوسط نسبهم متقاربة  تقدر بـ -

منزلية غري  تمما اليساعدىن على ممارسة الرياضة الن لديهم إىتمامت وانشغاال , 6.9%:, %>8.6:
وىذا ما جعلهم ال ديارسون واليعطني للرياضة أمهية كبرية مما نبلحظ وجود أمراض السمنة ، وجند ممارسة الرياضة 

مما ديكن القول أن األمهات اللوايت   %95.65نسبة األمهات اللوايت مستواىن التعليمي الثانوي تقدر بـــ 
عليهن ودتنعهن من ممارسة الرياضة وىذا يؤثر  تمستواىن الثانوي حياولن ممارسة الرياضة  يف ضل وجود انشغاال

ونقص الثقافة الرياضية إضافة إىل عدم وجود الوقت الكايف لذلك ,ويليها ادلستوي التعليمي االبتدائي لؤلمهات 



                  عرض وتحليل نتائج الدراسة                                                           الجانب التطبيقي 
     

 
11 

أن األمهات حياولن جاىدات ممارسة الرياضة إال أهنن توجد انشغاالت  حضمايو وىذا  %11.52بنسبة قدرت بــــ
 .أخر غري الرياضة

 %66.;9ة للفئة الثانية )نعم( نبلحظ أن األمهات من ادلستوي التعليمي  االبتدائي تقدر اعلي  بـــ بالنسب-
وىذا راجع إىل أن األمهات  اللوايت مستواىن االبتدائي  ديارسن الرياضة وىذا راجع  إىل عدة عوامل من بينها  

تليها نسبة األمهات  رياضة دلا ذلا من فوائد,السمنة وىذا ما يؤثر على أبنائهم وحيثهم على ممارسة األنشطة ال
مما نبلحظ ان األمهات اللوايت  مستواىن الثانوي  % >;.>8بـــاللوايت مستواىن التعليمي الثانوي  تقدر بنسبة 

وعدم وجود ضغوطات تؤثر عليهم  , تليها نسبيت  ةلديهم اىتمامات يف اجملال الرياضي مما خيلق جو للممارس
يرون أن  %5;.79 , %9.;7يت مستواىن التعليمي ادلتوسط واجلامعي متقاربتان واليت تقدر بـــ  األمهات اللوا

ممارسة النشاط الرياضي لو أمهية كبرية يف تشجيع ممارسة النشاط البدين الرياضي مما لديهم جتارب مبا تفعلو الرياضة 
 . ةباجلسم وتقدم لو الفوائد الصحي

ليمي لؤلمهات دور كبري وفعال يف تشجع األبناء يف ممارسة النشاط البدين للمستوي التع:ومنه نستنتج أن
 والرياضي  وىذا ماجيعل ألبناء ديارسون الرياضة.

 نوع الرياضة ادلمارسة من طرف الوالدين. يوضح( : 1+ س 6)س 41جدول رقم 

 .متعدد اإلجابات 1كون السؤال س13)*(8 تضاعف  حجم العينة لؤلولياء الذين ديارسون الرياضة وتفوق 
ا بأن أبائهم ديارسون اجلري بنسبة تقدر من خبلل نتائج اجلدول أعبله نبلحظ أن ادلبحوثني الذين صرحو -
,إال أن ىنا أباء ديارسون  %4.11,يف حني يفضل األإباء ممارسة رياضة السباحة  بنسبة قدرة بـــ   %11.11بـ

 .%0.13ب مث تليها األباء الذين ديارسون كرة اليد بنسبة قدرت بــ ,%2.11رياضة كرة القدم بنسبة قدرت بــ 
ويعود السبب يف ذلك   %11.11بله نبلحظ أن الوالدين يفضلون اجلري بنسبة قدرة بــمن خبلل اجلدول أع 

إىل  أن اجلري يفيد الصحة ويعيد اللياقة البدنية ما التكلف ماديا ىذا ما جعل اآلباء ديارسوهنا إال ان ىناك أولياء 
,وىذا راجع لثقافة الوالدين  %4.11يفضلون ممارسة رياضات أخرى من بينها رياضة السباحة وتقدر النسبة بـــ 

مما نبلحظ ,%2.11يف حني تليها رياضة كرة القدم بنسبة تقدر بـــ  لكون رياضة السباحة لديها فائدة صحية ،
أن اجملتمع لديهم اىتمامات مبمارسة كرة القدم ويؤثر على اآلباء فيحني ان ىناك مايفضلون ممارسة رياضة كرة اليد 

 النسبة ادلئوية التكرارات نوع الرياضة ادلمارسة من طرف الوالدين
 نعم

 
 
 
 

 %00.20 00 ياجلر 
 %3.01 13 كرة القدم
 %1.14 11 كرة اليد
 %5.02 15  السباحة

 %011 )*( 14 رلموع اإلجابة بنعم
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أن ممارسة رياضة كرة اليد قليلة لعدم توفر ادلنشآت الرياضة مايعكس  حوىذا مايو ض %0.13بنسبة قدرة بـــ  
 نقص مزاولتها .  

الرياضة من خبلل ممارسة الوالدين للرياضة مما  ةلآلباء دور كبري يف حتفيز أبنائهم للممارس8  نستنتج أن ومنه
 يعطي لؤلبناء نظرة حلب الرياضة.

 ادلستوي التعليمي لؤلباء و مشاركة األب يف ممارسة الرياضة. عبلقة ضحيو ( : 6+ س 6)س 46جدول رقم 
ممارسة  األبمشاركة

   الرياضة
ادلستوي التعليمي 

 لؤلب

 اجملموع أبدا أحيانا دائما

 اإلبتدائي
- - 7                100% 2        100% 

 ادلتوسط
- 31.25             5%  44        9;7:8 % 04       100%     

 الثانوي
- 0063.15           % 5        14.62 

% 
07100     %  

 %011 59      %35.40 12 %           0035.59 % 4             6.7 اجلامعي

 %98011       %35.40 34 %           1638.7  %     4        4.08 اجملموع

 
صرحوا بــــ الرياضة والذين   ال يشاركون أبائهم دلبحوثني الذينمن خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ا

ان األبناء اليشاركون نفس الرياضة اليت يفضلها اآلباء وىذا راجع وىذا يوضح  %24.31النسبة بــــ  توقدر  أبدا
أحيانا  الذين ىي فئة ادلبحوثني  %05.44مث تليها نسبة  دليوالت االبناء وان لكل رغباتو يف الرياضة اليت حيبها ,

نا وىذا ما يوضح أن بعض ادلبحوثني بعضهم يفضل ممارسة صرحوا بـــــ أحياما يشاركون آلبائهم الرياضة والذين 
نفس  الرياضة اليت ديارسها والديهم وىذا راجع على مدي تأثري الوالدين على أبنائهم وتأثر األبناء باآلباء مث تليها 

ثني الذين يفضلون مشاركة األباء نفس الرياضة والذين صرحوا بـــــ دائما وىي ىي فئة ادلبحو  %1.15أدىن نسبة 
 نسبة قليلة جدا وىذا ما يوضح  ان ىناك أبناء يفضلون مشاركة الوالدين تلك الرياضة .  

باء ادلستوي التعليمي االبتدائي  ديثل اعلى نسبة وىذا مايوضح ان لبل )أبدا( نبلحظ أن  األوىلبالنسبة للفئة - 
فكانت الذين مستواىم ابتدائي اليشارك ابائهم نفس الرياضة وىذا راجع اىل انا مستواىم ضعيف مما اليؤثر فيهم 

تقارب يف الثقافة الرياضة مما   وىذا راجع إىل أنيف حني ان األباء الذين مستواىم ادلتوسط ,%111النسبة 
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 ويليها ادلستوي التعليمي اجلامعي%35.42سبة بـــ اليؤثر على األبناء يف مشاركتهم نفس الرياضة وتقدر الن
أما %24.31 وتقدر النسبة بـــنظرا لعدم وجود الوقت الكايف وانشغاالهتم بالعمل  التشاركون نفس الرياضة

 بوالديهم أثرونما ي ن ان االبناء يت, مب%03.51وقدرت بــ  األباء الذين مستواىم الثانوي تعترب ادىن نسبة 
  س الرياضة .   ويشاركون نف

ادلستوي التعليمي الثانوي  لؤلباء ان تاثريىم على ابنائهم للمشاركة بالنسبة للفئة الثانية )أحيانا( نبلحظ أن -
نفس الرياضة بأهنم أحيانا مايتشاركون اللعب معهم يف نفس الرياضة واهنم ال دييلون اىل ممارسة نفس الرياضة 

ادلستويني التعليمني  اجلامعي وادلتوسط لؤلباء اهنم حياولون ترسيخ الرياضة  ويليها, %30.12 وقدرت النسبة بـــ 
  %01.12و     %02.26الىت يفضلها األباء على األبناء حملاولة منهم مشاركة نفس الرياضة  بنسبة قدرة بـــ 

 ى األبناء .يف حني  أن ادلستوي التعليمي االبتدائي التوجد نسبة فيو لكون ادلستوي ضعيف  واليؤثر عل
ادلستوي التعليمي  اجلامعي لؤلباء حسب تصرحيات ادلبحوثني اهنم ( نبلحظ أن دائما) الثالثةبالنسبة للفئة -

يفضلون مشاركة والديهم نفس الرياضة ويرون ان أبائهم ىم القدوة وجيب اتباعهم واتباع اختياراهتم لكوهنم 
د ىي اعلى نسبة عكس ادلستويات األخر اليت مل حيضو بأي وتع %3.44جامعني ومثقني فقدرت النسبة بــــــــ 

 لديهم تأثري كبري يف أبنائهم. نسبة وىذا مايوضح ان الوالدين الذين مستواىم اجلامعي
ادلستوي التعليمي لؤلباء يؤثر على  األبناء يف مشاركة األباء لرياضة اليت ديارسوهنا وباالخص  ومنه نستنتج أن:

  ادلستوي اجلامعي .  
 ادلستوي التعليمي  لؤلم و مشاركة األم يف ممارسة الرياضة. عبلقة يوضح( : 6+ س 6)س 46جدول رقم 

ممارسة  األممشاركة
   الرياضة
 ادلستوي التعليمي لؤلم

 اجملموع أبدا أحيانا دائما

 اإلبتدائي
- 14.28             1 % 6                 75% 7         011% 

 ادلتوسط
-  25                     2%  6               75% 8         011%     

 الثانوي
7.31             3   % 46.34           19  %  46.34       19 % 41       011%  

 %42011        %  25       59.52 %  16            38.09 %1            2.38 اجلامعي

 %98011        %35.40         34 %             1638.77  %4              4.08 اجملموع

 



                  عرض وتحليل نتائج الدراسة                                                           الجانب التطبيقي 
     

 
16 

أهنم اليشاركون ممارسة الرياضة اليت  من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا
ضة اليت تفضلها ان األبناء اليشاركون ممارسة الرياوىذا يوضح  %24.31النسبة بــــ  توقدر  أبدابــــ  دتارسها األم

ىي فئة   %05.44مث تليها نسبة  األمهات وىذا راجع دليوالت االبناء وان لكل رغباتو يف الرياضة اليت حيبها ,
نا وىذا ما يوضح أن بعض بـــــ أحيا بأهنم احيانا ما يشاركون ممارسة الرياضةو الذين صرحو صرحوا  ادلبحوثني الذين

ياضة اليت ديارسها والديهم وىذا راجع اىل مدي تأثري الوالدين على أبنائهم ادلبحوثني بعضهم يفضل ممارسة الر 
بــ دائما شاركون ممارسة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا  %1.15وتأثر األبناء باألمهات مث تليها أدىن نسبة 

أبناء يفضلون مشاركة  بـــــ دائما وىي نسبة قليلة جدا وىذا ما يوضح  ان ىناكالرياضة مع األمهات والذين صرحو 
 الوالدين تلك الرياضة .  

ادلستوي التعليمي االبتدائي  ديثل اعلى نسبة وىذا مايوضح ان األمهات  )أبدا( نبلحظ أن  األوىلبالنسبة للفئة -
الذين مستواىم ابتدائي اليشارك أمهاهتم ممارسة الرياضة وىذا راجع اىل انا مستواىم ضعيف مما اليؤثر فيهم 

يف حني ان األمهات اللوايت مستواىم ادلتوسط تعد  الثقافة الرياضية  منخفضة مما ,%52.41النسبة  فكانت
اجلامعي  نمستواى لوايتال األمهاتأما  %42اليؤثران على األبناء يف مشاركتهم نفس الرياضة وتقدر النسبة بـــ 

أبنائهن الرياضة وقدرت  نأبنائهم وال يشاركهلنظرا لؤلنشغاالهتن يف العمل وعدم توفر الوقت الكايف لتأثري على 
, يف حني جند أن ادلستوي التعليمي  الثانوي  لؤلمهات منخفض وىذا راجع لوجود %26.21النسبة بـــ  

وليست لديهم  ما نبلحظ أن ليست لديهم ثقافة رياضية%13.01  أسباب خمتلفة وتعترب أدىن نسبةوتقدربــــ
 .وقت كايف للمشاركة ادلمارسة 

ادلستوي التعليمي الثانوي لؤلمهات  ان تأثريىم على أبنائهم للمشاركة بالنسبة للفئة الثانية )أحيانا( نبلحظ أن -
ويليها %13.01 ممارسة الرياضة بأهنم أحيانا مايتشاركون اللعب معهم يف ممارسة الرياضة وقدرت النسبة بـــ 

رسيخ الرياضة اليت يفضلها األمهات على األبناء حملاولة منهم ادلستوى التعليمي اجلامعي لؤلمهات أهنم حياولون ت
ىن حياولن ترسيخ و يليها ادلستوي التعليمي ادلتوسط لؤلمهات %05.16مشاركة ممارسة الرياضة  بنسبة قدرة بـــ 

يؤثر  وتشجيع ابنائهم يف مشاركة الرياضة اليت يفضلنها األمهات مما ديكن القول ان للمستوي التعليمي ادلتوسط
يف حني  أن ادلستوي التعليمي االبتدائي توجد نسبة قليلة لكون ادلستوي   %12 على االبناء  بنسبة قدرت بــ

 %11.15ضعيف  واليؤثر على األبناء بنسبة قدرة بــــ     
م الثانوي لؤلمهات حسب تصرحيات ادلبحوثني اهن ادلستوي التعليمي( نبلحظ أن دئما) الثالثةالنسبة للفئة -

يفضلون مشاركة أمهاهتم نفس الرياضة ويرون أهنن القدوة وجيب اتباعهن واتباع اختياراهتن لكوهنن جامعيات 
ويليها ادلستوي التعليمي اجلامعي لؤلمهات حيث يرون أن مشاركة الؤلبناء  %4.01ومثقفات فقدرت النسبة بــــــــ 

عكس %1.05ا يشاركوهنا نفس الرياضة وقدرت النسبة بـــــ للرياضة اليت دتارسها األمهات لتاثريىن على االبناء مم
لديهن  ادلستويات األخرى اليت مل حيضو باي نسبة وىذا مايوضح ان األمهات اللوايت مستواىم الثانوي واجلامعي

  تأثري كبري يف أبنائهم.    
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هات للرياضة اليت ديارسوهنا ادلستوي التعليمي لؤلمهات يؤثر على  األبناء يف مشاركة األم ومنه نستنتج أن:
 وباالخص ادلستوي الثانوي.

 ادلستوي التعليمي لؤلب مع إىتمامات األب بالرياضة. عبلقة يوضح( : 6+ س 6)س 46جدول رقم 
األب إىتمامات             

  بالرياضة
 ادلستوي التعليمي لؤلب

 اجملموع ال نعم

 اإلبتدائي
50                        2  % 50                     2% 2                  011% 

 ادلتوسط
43.75                      7  % 56.25               9 % 04               011%     

 % %011 07 %6               31.57 %68.42 13 الثانوي

 %011 37 %32.72 14 %79.27 45 اجلامعي

 %011 98 %31.63 31 %68.36 67 اجملموع

 
من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأهنم هبتمون بالرياضة  والذين اجابو بــــ 

أن  نسبة األباء الذين يهتمون مبمارسة الرياضة وىذا راجع لعدة وىذا يوضح  %35.03نعم وقدرت النسبة بــــ 
تليها نسبة متوسطة على العموم ىي فئة ادلبحوثني الذين مث الرياضة  عوامل تؤثر على االباء مما يستطيعون ممارسة 

فهذا  يوضح أن األباء ليس لديهم   %01.30صرحوا اليهتمون بالرياضة والذين اجابو  بـــــ الوقدرت النسبة بــــ 
 ثقافة رياضية مما  اليسمح ذلم مبزاولة الرياضة وىذا راجع للثقافة وتأثري الرياضة عليهم .

وىذا  %46.14بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي اجلامعي لؤلباء  تقدر أعلى نسبة  بـــ -
تليها  راجع إىل أن االباء  يهتمون مبمارسة الرياضة  وحيثون أبنتئهم على ممارسة االنشطة الرياضة دلا ذلا من فوائد,

مما نبلحظ ان لديهم اىتمامات يف  %  35.11ـقدر بنسبة بــنسبة االباء الذين مستواىم التعليمي الثانوي ت
اجملال الرياضي مما خيلق جو للمارسة وعدم وجود ضغوطات تؤثر عليهم  , تليها نسبيت االباء الذين مستواىم 

نبلحظ أن ىم يهتمون مبمارسة النشاط الرياضي وذالك راجع لثقافة  , %21التعليمي االبتدائي تقدر بـــ  
ويعود السبب يف ذالك كوهنم ,%10.42,تليها ادلستوى التعليمي ادلتوسط بقيمة منخفضة قدرت بـــ   الرياضة

 .لديهم إىتمامات وإنشغاالت أخرى
 %23.12بالنسبة للفئة الثانية )ال( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي  ادلتوسط واالبتدائي نسبهم متقاربة  تقدر بـ -
ياضة الن لديهم انشغاالت واىتمامت اخرى غري ممارسة الرياضة وىذا ما مما اليهتمون مبمارسة الر  , 21%,
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جعلهم ال يهتمون واليعطني للرياضة امهية كبرية، وجند نسبة االباء الذين  مستواىم التعليمي  الثانوي تقدر بـــ 
الضغوطات  مما ديكن القول ان االباء الذين مستواىم الثانوي ال يهتمون بالرياضة  يف ضل وجود  01.24%

ادلهنية اليت تؤثر عليهم ودتنعهم من ممارسة الرياضة اضافة اىل عدم وجود الوقت الكايف لذلك يف حني يليها 
 اليهتمون مبمارسة الرياضة كوهنم لديهم إنشغاالت اخرى. %10.41ادلستوي التعليمي اجلامعي وتقدر بـــ

 ت دلمارسة الرياضة وىذا ما يؤثر على االبناء .ليمي لبلباء لديهم إىتماماللمستوي التع:ومنه نستنتج أن

 ادلستوي التعليمي  لؤلم مع إىتمامات األم بالرياضة. عبلقة يوضح( : 6+ س 6)س 64جدول رقم 

   األم بالرياضةإىتمامات             
 ادلستوي التعليمي لؤلم

 اجملموع ال نعم

 اإلبتدائي
57.14                      4 % 42.85                3% 7                 011% 

 ادلتوسط
7                        85 % 7                   85 % 8                  011%     

 % %011 41 %02.17         01 %53.41 10 الثانوي

 %011 42 %11.11 02 %44.44 06 اجلامعي

 %011 98 %10.41 10 %46.14 45 اجملموع

 
بلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأن أمهاهتن لديهن إىتمامات مبمارسة من خ

أن  نسبة األمهات اللوايت يهتمن مبمارسة وىذا يوضح  %35.03الرياضة والذين أجابوبــــ نعم وقدرت النسبة بــــ 
تليها نسبة ضعيفة ىي فئة مث طعن ممارسة الرياضة  الرياضة وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على االمهات مما ممايست

ادلبحوثني الذين صرحوا بأن أمهاهتن ليس لديهن إىتمامات مبمارسة الرياضة والذين أجابوبـــــ ال وقدرت النسبة بــــ 
فهذا  يوضح أن األمهات ليست لديهن ثقافة رياضية مما  اليسمح ذلن مبزاولة الرياضة وىذا راجع   01.30%

 ة انشغاالت منزلية وعادات وتقاليد اجملتمع مما تؤثر عليهن  .لعد
بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي الثانوي لؤلمهات  تقدر أعلى نسبة وقدرت بـــ -

وىذا راجع إىل أن األمهات  اللوايت مستواىن الثانوي يؤثر  على ابنائهن وحيثهن على ممارسة  42.31%
تليها نسبة األمهات الذين مستواىم التعليمي اجلامعي تقدر بنسبة بــ  الرياضة دلا ذلا من فوائد صحية, االنشطة
مما نبلحظ ان األمهات اللوايت مستواىن اجلامعي لديهن اىتمامات يف اجملال الرياضي مما خيلق جو  % 33.33

ئهن, تليها نسبيت األمهات الوايت للمارسة وعدم وجود ضغوطات  يف العمل ىذا مايساعدىا على دعم أبنا
نبلحظ  أن ىاتو النسبة نسبة جيدة بنسبة لؤلمهات اللوايت  , %24.11مستواىم التعليمي االبتدائي تقدر بـــ  
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يليها ادلستوى التعليمي ادلتوسط بقيمة قدرت  لعدة أسباب ، ضة يف ظل عزوف األمهات عن الرياضةاديارسن الري
جد جيدة مقارنة بنسبة االباءالذين مستواىم التعليمي متوسط وىذا راجع لعدة عوامل مما ان النسبىة %21بـــ 

 .من بينها السمنة وأمراض القلب مما جعل األمهات يزاولن الرياضة  ويشجعن أبنائهم على ممارسة الرياضة
مما اليهتمن  , %21بـبالنسبة للفئة الثانية )ال( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي  ادلتوسط نسبهم متقاربة  تقدر -

مبمارسة الرياضة الن لديهم انشغاالت واىتمامت اخرى غري ممارسة الرياضة وىذا ما جعلهن ال ديارسن واليعطني 
مما ديكن   %11.52للرياضة امهية كبرية، وجند نسبة األمهات الذين  مستواىم التعليمي  الئلبتدائي تقدر بـــ 

الئلبتدائي حياولن قدر ادلستطاع  اإلىتمام بالرياضة  يف ضل وجود الضغوطات القول ان األمهات اللوايت مستواىم 
العائلية اليت تؤثر عليهن ودتنعهم من ممارسة الرياضة لذلك يف حني يليها ادلستوي التعليمي اجلامعي وتقدر 

تؤثر ىاتو النسبة ديكن القول ان األمهات اللوايت مستواىن  اجلامعي اليهتمن  بالرياضة يف حني    %00.00بـــ
على ابنائهم علي ممارسة الرياضة فلرمبا عزوفهم عن الرياضة فتليها  نسبة الؤلمهات اللوايت مستواىن التعليمي 

 .وىاتو النسبة نسبة ضعيفة مما يؤكد على ان االمهات   اليهتمون مبمارسة   %11712الثانوي اليت تقدر بـــ 
هات لديهن إىتمامات كبرية  دلمارسة الرياضة وىذا ما جيعل على  ليمي األمللمستوي التع:ومنه نستنتج أن

 االبناء يتاخذون األمهات قدوة وديارسون الرياضة.

 االىتمامات اليت يهتم هبا الؤلبوين بارياضة. يوضح( : 6)س 66جدول رقم 

 

 متعدد اإلجابات. 2)*(8 تضاعفت العينة كونو السؤال س

 االىتمامات اليت يهتم هبا الؤلبوين بالرياضة.
 

 النسبة ادلئوية التكرارات

 %46.14 45 التلفزيون نعم
 %03.11 03 الكتب
 %01.01 01 اجملبلت

 %13.50 13 من خبلل ممارسة الرياضة
 %011 )*( 005 رلموع اإلجابة بنعم

 %46.14 45 اجملموع
 %10.14 10  ال

 %011 76  اجملموع
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بله نبلحظ أن ادلبحوثني الذين صرحوا بأن والديهم يهتمون بالرياضة والذين أجابو  من خبلل نتائج اجلدول أع-
بـــ نعم ىم األعلى نسبة بكثري ممن صرحوابأن والديهم اليهتمون بالرياضة والذين أجابو بــــ ال فقدرت النسب على 

 . %01.03و  %35.03التوايل بــــ 
والديهم على أن  نعمبـــ  ن والديهم يهتمون بالرياضة والذين أجابوبأوىذا راجع إىل أن ادلبحوثني الذين صرحوا

لديهم إىتمامات بالرياضة يف رلاالت خمتلفة وىذا راجع لعدة عوامل تأثر عليهم وتسمح ذلم مبمارسة الرياضة  و 
ا ذلا من فوائد توفرلديهم الرغبة يف ممارسة الرياضة من طرف االولياء وىذا راجع للثقافة الرياضة وحب الرياضة دل

وىذا مايسمح لؤلبناء يف حب للرياضة ومتابعة األبناء لئلىتمامات الوالدين  وجعل الؤلولياء قدوة  من خبلل 
إىتماماهتم وىذا مايوضحو اجلدول أما الذين صرحوا بأن والديهم اليهتمون بالرياضة والذين أجابو بـــ ال  وذلك 

لديهم إىتمامات بالرياضة وىذا لئلنشغاالهتم يف أمور أخرى وىذا حسب رأي ادلبحوثني أن  اوليائهم ليست  
 مايؤثر على إىتمامات األبناء.

وىذا مايوضح أن  %11711فالوالدين يهتمون مبشاىدة التلفزين ىذا حسب راي ادلبحوثني وتقدر النسبة بـــ
ية,يف حني نرى أن ىناك أولياء شاىدت برامج رياضة او برامج اخرى تثقيفبالرياضة من خبلل م الوالدين يهتمون 

 جياب على االبناء ويقومون بتقليدعلى االة مايرجع يهتمون مبمارسة الرياضة ماتعطيهم صحة نفسية وبدني
يف حني يرى حسب ادلبحوثني أن أبائهم يهتموم بالرياضة من خبلل ,  % 02.41وقدرت النسبة بــ  ألباء

تليها االباء الذين يهتمون , % 12.01 هبا وقدرت النسبة بـــ ومطالعة الكتب والبحث عن أفكار جديد يتزود
 . %11.11وقرت النسبة بــ  وإطبلع على األراء اجلديد حول الرياضة  بالرياضة من خبلل قراءة اجملبلت

 ةبالرياضة  يف رلبلت متعددة ذلا دور كبري يف تشجيع وحتفيزىم  على ممارس 8  إىتمام الوالدين نستنتج أن ومنه
 لرياضة لتطوير قدراهتم البدنية والرياضية. ا
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ادلستوي التعليمي  لؤلب مع تشجيع األب على ممارسة  عبلقة يوضح( : 64+ س 6)س 66جدول رقم 
 الرياضة.

تشجيع األب على             
  ممارسة الرياضة

 ادلستوي التعليمي لؤلب

 اجملموع ال نعم

 %011                  2 %58                    4 % 8:                     6    اإلبتدائي

     %011               04 %9758                 4 %67:8>                 48  ادلتوسط

 % %011 07 %04.10              3  %51.46 02 الثانوي

 %011 37 %4.55 4 %71.00 33 اجلامعي

 %011 98 %00.00 00 %66.55 65 اجملموع

من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأن أباىم يشجعوهنم على ممارسة  -
وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على االباء يف ممارسة  %55.44الرياضة و الذين أجابوا  بــــ نعم وقدرت النسبة بــــ 

أباىم اليشجعوهنم على ممارسة الرياضة  ادلبحوثني الذين صرحوا بأنتليها نسبة ضعيفة  ىي فئة مث الرياضة , 
فهذا  يوضح أن األباء لديهم عوائق واسباب جتعلو اليشجع   %11.11والذين أجابوا بـــــ ال وقدرت النسبة بــــ 

 أبنائهم على ممارسة الرياضة. 
و اجلامعي لؤلباء قدرت النسبة بـــ  بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي ادلتوسط-

وىذا راجع إىل أن االباء  يشجعوهنم على ممارسة االنشطة الرياضة دلا ذلا من فوائد  % 7.66=و60.42%
مما  % >:.7;و % 9;بـــتليها نسبة االباء الذين مستواه التعليمي الئلبتدائي و الثانوي تقدر بنسبة  صحية,

م  االبتدائي الثانوي لديهم اىتمامات يف اجملال الرياضي مما خيلق جوا لتشجيع نبلحظ ان االباء الذين مستواى
 االبناء على ممارسة الرياضة وعدم وجود ضغوطات تؤثر عليهم  .

 %13.01بالنسبة للفئة الثانية )ال( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي  الثانوي واألبتدائي نسبهم متقاربة  تقدر بـ -
على ممارسة الرياضة الن لديهم انشغاالت واىتمامت اخرى غري ممارسة الرياضة وىذا مما اليساعدىم   %12و

ما جعلهم ال  يشجعون األبناء على ديمارسة الرياضة واليعطني للرياضة امهية كبرية، وجند نسبة االباء الذين  
باء الذين مستواىم مما ديكن القول ان اال %3.12و %3.43مستواىم التعليمي  اجلامعي وادلتوسط تقدر بـــ 

اجلامعي وادلتوسط حياولون تشجيع ممارسة الرياضة  يف ضل وجود الضغوطات ادلهنية اليت تؤثر عليهم ودتنعهم من 
 تشجيع ممارسة الرياضة اضافة اىل عدم وجود الوقت الكايف لذلك .
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 رسة الرياضة .ليمي لبلباء لو دور كبري يف تشجيع االبناء على مماللمستوي التع:ومنه نستنتج أن
 ادلستوي التعليمي لؤلم مع تشجيع األم على ممارسة الرياضة. عبلقة يوضح( : 64+ س 6)س 66جدول رقم 
تشجيع األم على ممارسة             

 الرياضة  
 ادلستوي التعليمي لؤلم

 اجملموع ال نعم

 اإلبتدائي
42.85                     3 % 57.14                4% 7                 011% 

 ادلتوسط
6                         75 % 2                   25 % 8                  011%     

 % %011 41 %2.43         1 %97.56 40 الثانوي

 %011 42 %9.52 4 %90.47 38 اجلامعي

 %011 98 %11.22 11 %88.77 87 اجملموع

 
بأن أمهاهتم يشجعوهنم على ممارسة  أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوامن خبلل اجلدول أعبله جند 

أن  نسبة األمهات اللواتى يشجعن وىذا يوضح  %55.44الرياضة و الذين أجابوا بــــ نعم وقدرت النسبة بــــ 
تليها نسبة ضعيفة مث ابنائهم على ممارسة الرياضة وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على الؤلمهات يف ممارسة الرياضة, 

بأن أمهاهتم اليشجعوهنم على ممارسة الرياضة و الذين أجابوا بـــــ ال وقدرت النسبة  ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا
 فهذا  يوضح أن األمهات لديهن عوائق واسباب جتعلهن اليشجعن أبنائهم على ممارسة الرياضة.   %11.11بــــ 
نبلحظ أن ادلستوي التعليمي الثانوي واجلامعي لؤلمهات قدرت النسبة بـــ بالنسبة للفئة األوىل )نعم( -

 وىذا راجع إىل أن األمهات يشجعهن على ممارسة االنشطة الرياضة دلا ذلا من فوائد, %;4.8=و64.23%
ن  مما نبلحظ ان األمهات اللواتى مستواى %9;ـتليها نسبة األمهات اللوايت مستواىن ادلتوسط تقدر بنسبة بــ

ادلتوسط لديهم اىتمامات يف اجملال الرياضي مما خيلق جوا لتشجيع االبناء على ممارسة الرياضة وعدم وجود 
وتعترب ىاتو %9>.86ضغوطات تؤثر عليهم  ,ويف األخري جندنسبة األمهات ذات ادلستوى اإلبتدائي تقدر بــ 

 . ألبناءا ويؤثر علىالنسبة نسبة مقبولة على العموم مراعات بادلستوى التعليمي ذلن 
مما و %58.;9بالنسبة للفئة الثانية )ال( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي اإلبتدائي  لؤلمهات نسبتو تقدر بـ -

اليساعدىم على تشجيع ممارسة الرياضة الن لديهم اىتمامت اخرى غري  تشجيع ممارسة الرياضة وىذا ما جعلهم 
ية كبرية، وجند نسبة األمهات اللواتى  مستواىن التعليمي  ادلتوسط ال  يشجعون ممارسة الرياضة واليعطينها امه

مما ديكن القول ان األمهات حياولن تشجيع ممارسة الرياضة  يف ضل وجود الضغوطات ادلهنية اليت  %12تقدر بـــ 
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ات ذات تؤثر عليهم ودتنعهم من ممارسة الرياضة اضافة اىل عدم وجود الوقت الكايف لذلك يف حني جند األمه
يشجعن أبنائهن على ممارسة الرياضة وذالك لثقافتهن  %6.21ادلستوى التعليمي اجلامعي وقدرت النسبة بــ 

وىي نسبة جيدة مقارنة %1.10الرياضة يف جند اقل نسبة لؤلمهات الوايت مستواىن التعليمي الثانوي تقدر بــ
 .ضةمبستواىم وىذا ان دل على شيئ دل على تشجيع ادلمارسة الريا

 ليمي لؤلمهات  لو دور كبري يف تشجيع االبناء على ممارسة الرياضة .للمستوي التع:ومنه نستنتج أن
 اىتمامات الوالدين وعبلقتو بتشجيع ممارسة الرياضة. يوضح( : 64+ س 6)س 66جدول رقم 

تشجيع على ممارسة             
 الرياضة  

اىتمامات الوالدين للمارسة 
 الرياضة

 موعاجمل ال نعم

 % %011 45 %2.25         1 %73.30 42 وجود إىتمامات رياضية

 %011 10 %03.61 6 %52.07 01 عدم وجود إىتمامات رياضية

 %011 98 %11.22 11 %88.77 87 اجملموع

من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأن ىناك إىتمام الوالدين حنو تشجيع -
أن  نسبة األباء الذين يهتمون بتشجيع أبنائهم وىذا يوضح  %55.44ارسة الرياضة بــــ نعم وقدرت النسبة بــــ مم

حنو ممارسة الرياضة وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على االباء مماجتعلهم ياىتمون بتشجيع  ممارسة األبناء للرياضة  
دو عدمهم إىتمامهم وتشجيعهم لؤلبنائهم على ممارسة تليها نسبة منخفضة ىي فئة ادلبحوثني الذين أكمث 

فهذا  يوضح أن األباء ليس لديهم ثقافة رياضية مما    %11.11الرياضةو صرحوا بـــــ الوقدرت النسبة بــــ 
اليسمح ذلم الئلىتمام بتشجيع األبناء دلمارسة الرياضة وىذا راجع للثقافة وعدم وجود أىتمامات جتعلهم 

 بناء.يوجهوهنا لؤل
بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نبلحظ أن إىتمامات الوالدين يف ممارسة الرياضة موجودة على ارض الواقع لوجود -

 %62.21إىتمام وتطوير قدرات أبنائهم فسعوا إىل توفري ذلم وتشجيعهم دلمارسة الرياصة فقدرت النسبة بـــ 
غبات يف حتسني صورة أبنائهم ممايؤثر  على ابنائهم وحيثهم وىذا راجع إىل أن االباء  الذين لديهم ميول رياضية ور 

تليها نسبة الوالدين الذين اليهتمون بتشجيع الرياضة فقدرت النسبة   على ممارسة االنشطة الرياضة دلا ذلا من فوائد,
ود عدة مما نبلحظ ان الوالدين الذين اليهتمون بتشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة وذالك لوج % 41.16ـبــ

اسباب تعيق األباء  فمن بني العوائق جند مثبل العائق الثقافة الرياضة والتفكري الذي يفكر فيو األباء حنو عدم 
 تشجيع األبناء  .
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بالنسبة للفئة الثانية )ال( نبلحظ أن الوالدين الذين اليهتمون بالرياضة اليشجعون أبنائهم على ممارسة الرياضة -
 %12.5لواقع الرياضة دلا ذلا من خلفيات وحوادث تؤثر عليهم وقدرت النسبة بـــ   وذالك لتفكريىم السليب

الوالدين الذين لديهم إىتمامات مبمارسة الراضة اليشجعون أبنائهم على ممارسة الرياضة وذالك لفرط أبائهم 
 .%1.14للرياضة وتركهم للدراسة فقدرت النسبة بــــ  

هتمون بالرياضة ذلم دور يف تشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة لتنمية القدرات الوالدين الذين ي:ومنه نستنتج أن
 العقلية والبدنية والفكرية والصحية وما تقدمو  الرياضة للفرد .

 كيف يشجع الوالدين ابنائهم على ممارسة الرياضىة.  يوضح( : 66)س  65جدول رقم 

 متعدد اإلجابات. 11)*(8 تضاعفت العينة كون السؤال 
من خبلل نتائج اجلدول أعبله نبلحظ أن ادلبحوثني الذين أبائهم يشجعون أبنائهم على ممارسة الرياضةوتوفري -

ـ ال فقدرت ذلم حاجياتو من دعم معنوي ومادي والذين صرحوا بـــ نعم ىم األعلى نسبة بكثري ممن صرحوا بـــ
 . %11.11و  %55.44النسب على التوايل بــــ 

والديهم يشجعون أبنائهم على ممارسة الرياضة يف على أن  نعمبـــ   وىذا راجع إىل أن ادلبحوثني الذين صرحوا
رلاالت خمتلفة وىذا راجع لعدة عوامل تأثر عليهم وتسمح ذلم مبمارسة الرياضة  و توفرلديهم الرغبة يف ممارسة 
الرياضة من طرف االولياء وىذا راجع لتطوير القدرات الرياضة دلا ذلا من فوائد , وجند ان الوالدين يشجعون 

وىذا  %13.60أبنائهم على ممارسة الرياضة وذالك من خبلل شراء ذلم ادلستلزمات الرياضية بنسبة قدرت بــ
لو ادلستلزمات وتدعيمو من الناحية ادلادية ,تليها مايسمح لؤلبناء يف تشجيع األبناء حنو ممارسة الرياضة يف توفري 

نسبة الوالدين الذين يقومون بتوجيو الؤلبناء حنو األخنراط يف النوادي الرياضة وىذا مايشجع األبناء على ممارسة 
,يف حني تليها نسبة الوالدين الذين يقومون بدفع  %04.42الرياضة مما يؤثر عليهم الوالدين وتقد النسبة بـــ 

 كيف يشجع الوالدين ابنائهم على ممارسة الرياضىة
 

 النسبة ادلئوية لتكراراتا

 %24.71 24 شراء ادلستلزمات الرياضية نعم
 %7.06 17 مشاركة والديك يف ممارسة الرياضة

 %15.53 15 بدفعك للؤل خنراط ىف النوادي
 %07.37 07 مشاىدة الربامج الرياضية معا

 %011 )*( 000 رلموع اإلجابة بنعم
 %66.55 65 اجملموع

 %00.00 00  ال
 %011 76  اجملموع
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األبناء حنو ممارسة الرياضة مبشاىدة برامج رياضة معا مما يراه الئلبن  قدوة ذلم وىذا يشجهم واحلماس الذي يسود 
,وتليها األباء الذين  يشجعون أبنائهم على ممارسة  %16.26بينهم عند مشاىدة الربامج  وقدرت النسبة بـــ 

بة من مشاركة األبناء لوالديو نفس الرياضة وىذا راجع الرياضة وذالك مبشاركتهم للرياضة وىذا جيعل ىاتو النس
دليول األبن ورغباتو لرياضة ختتلف عن تلك الرياضة التلى يفضلها األباء وىذا ما الحضتو يف جدول سابق كما 

 .%6.15فقدرت النسبة بــــ   ;ىو موضح يف اجلدول رقم 
ويعود السبب يف ذلك عدم تشجيع الوالدين %11.11ــ أما نسبة ادلبحوثني الذين أجابو بـــ ال فقدرت النسبة بـ

نبلحظ أن الوالدين الذين  اليشجعون أبنائهم على ممارسة الرياضة وذالك لتفكريىم السليب  على ممارسة الرياضة
 لواقع الرياضة دلا ذلا من خلفيات وحوادث تؤثر عليهم وذالك لفرط أبائهم للرياضة وتركهم للدراسة 

8  تشجيع الوالدين على ممارسة الرياضة دلا ذلا من كبري من الناحية الدعم لشراء ادلستلزمات  نستنتج أن ومنه
 ومشاىدة الربامج الرياضة معا يؤثران على األبناء ويدفعهم دلمارسة الرياضة.  

 ادلستوي التعليمي لؤلبو مبرافقة األب يف خرجات رياضية. عبلقة يوضح( : 66+ س 6)س 61جدول رقم 
األب يف  مرافقة

 خرجات رياضية
 ادلستوي التعليمي

 األب

 اجملموع أبدا أحيانا دائما

 اإلبتدائي
- 50                    2 % 2             50   % 4             011% 

 ادلتوسط
-  50                     8%  8             50  % 16            001%     

 الثانوي
- 42.10               8% 11   57.89 % 19            011%  

 %011           59 %30          50.84 %25             42.37 %4                 6.77 اجلامعي

 %011           98 %51          52.04 %  43           43.87  %4                 4.08 اجملموع

 
بأهنم اليرافقون  أبائهم يف اخلرجات  لى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا من خبلل اجلدول أعبله جند أع

ان األبناء اليرافقون أبائهم وىذا راجع إىل عدم وىذا يوضح  %21.11النسبة بــــ  توقدر  أبدابــــ الرياضة 
مث كون األب ىو القدوة ,   اإلىتمام من طرف الؤلباء وعدم مراعاة التحفيز الذي يراه اإلبن احلافز دلمارسة الرياضة

نا وىذا ما يوضح أن بعض ادلبحوثني جيدون ادلتعة مع مرافقة األباء ادلبحوثني الذين صرحوا بـــــ أحيا تليها نسبة
ومشاىدهتم ديارسون الرياضة وىذا ماحيفزىم ويًتك ذلم بصمة يف قلوهبم ويشجعهم علة ادلمارسة وقدرت النسبة 
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دلبحوثني الذين يقولون أهنم دائما يرافقون أبائهم يف خرجات رياضية واهنم صرحوا ,وتليها نسبة ا %10.54بـــ
 .  %1.15وثقدر النسبة بـــ  ىذه ادلرافقةىف اخلرجات يعطيهم دافع معنوي مما يشجعهم على ادلمارسة بأن
ة وىذا مايوضح ان لبلباء ادلستوي التعليمي الثانوي لؤلباء  ديثل اعلى نسب )أبدا( نبلحظ أن األوىلبالنسبة للفئة -

الذين مستواىم ابتدائي اليأخذون  أبنائهم يف خرجات رياضية كون الرياضة ادلمارسة من طرف الوالدين ليست 
يف حني ان األباء الذين مستواىم اجلامعي ,%24.26فكانت النسبة نفس الرياضة اليت يفضلها الؤلبناء 

وتقدر النسبة بـــ  لعدم وجود الوقت الكايف وانشغاالهتم بالعمل راجع وىذااليرافقهم أبنائهم يف اخلرجات الرياضية 
اإلبتدائي وادلتوسط  لؤلباء بنفس النسبة اليرافقهم أبنائهم يف خرجات يليها ادلستوي التعليمي ,و  21.51%

 .%21و%21 رياضة كون مستواه التعليمي ضعيف وىذا ما اليوجد إنسجام بينهم وتقدر النسبة بـــ
ادلستوي التعليمي اإلبتدائي وادلتوسط  لؤلباء ذلما نفس النسبة مما بة للفئة الثانية )أحيانا( نبلحظ أن بالنس-

نبلحظ أن مستواىم متقارب حبيث ديكن القول أن كل من ادلستويني أحيان ما يرافقهم  أبنائهم ىف اخلرجات 
ما يؤثر على الؤلبناء وتقدر النسبة الرياضية ويتضح لدينا أن مستواىم الرياضي متطور على العموم ىذا 

أحيانا ما  %;86.7, يف حني أن ادلستوى التعليمي اجلامعي لؤلباء حيضى بنسبة تقدر بــ %94و%94بــ
يرافقون أبائهم يف خرجات رياضية ذالك لعدم توافق  وقت األب مع وقت األبن وىذا ماصرحو ادلبحوثني فيحني 

وىذا  %86.54قدرت بـــ   لتعليمي الثانوي وىوبدوره حضىي بنسبة متقاربةتليها نسبة متقاربة وىو ادلستوى ا,
 .ان دل على شيئ دل على أن الوقت غري مناسب وغري مبلئم لكليهما 

ادلستوي التعليمي  اجلامعي لؤلباء حسب تصرحيات ادلبحوثني اهنم ( نبلحظ أن دائما)الثالثةسبة للفئة بال-
ات الرياضية ويرون ان أبائهم ىم القدوة وجيب اتباعهم ومرافقتهم دلعرفة يفضلون مرافقة والديهم يف اخلرج

واإلحساس بادلتعة الىت يشعر هبا األب وتنعكس باإلجياب على اإلبن دلمارسة الرياضة فقدرت النسبة بــــــــ 
ين وتعد ىي اعلى نسبة عكس ادلستويات األخر اليت مل حيضو بأي نسبة وىذا مايوضح ان الوالد 3.44%

  لديهم تأثري كبري يف أبنائهم.     الذين مستواىم اجلامعي
ادلستوي التعليمي لؤلباء لو تأثري اجيايب على مرافقة أبنائهم معهم  يف اخلرجات الرياضية وىذا  ومنه نستنتج أن:

 مايؤثر على  األبناء يف مرافقة األباء لرياضة اليت ديارسوهنا.    
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 ادلستوي التعليمي مبرافقةاألبوين يف خرجات رياضية. عبلقة يوضح( : 66س+  6)س 66جدول رقم 
يف خرجات  ممرافقة األ

 رياضية
 ادلستوي التعليمي

 اجملموع أبدا أحيانا دائما

 اإلبتدائي
- 42.85             3 % 4            57.14% 7         011% 

 ادلتوسط
-  50                8  %  4                  50% 8       011%     

 الثانوي
2.43             1% 43.90         18 % 23      56.09 %  41     011%  

 19             45.23 %3            7.14 اجلامعي
% 

56.09           20% 42       011% 

  43           43.87  %4            4.08 اجملموع
% 

52.04          51% 98       011% 

بأهنم اليرافقون  أمهامت يف اخلرجات  من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا 
ان األبناء اليرافقون أمهاهتم وىذا راجع إىل عدم وىذا يوضح  %21.11النسبة بــــ  توقدر  أبدابــــ الرياضة 

ة التحفيز الذي يراه اإلبن احلافز دلمارسة الرياضة كون األم ىى القدوة , اإلىتمام من طرف األمهات وعدم مراعا
نا وىذا ما يوضح أن بعض ادلبحوثني جيدون ادلتعة مع مرافقة ادلبحوثني الذين صرحوا بـــــ أحيا مث تليها نسبة

ادلمارسة وقدرت  األمهات ومشاىدهتن ديارسن الرياضة وىذا ماحيفزىم ويًتك ذلم بصمة يف قلوهبم ويشجعهم على
,وتليها نسبة ادلبحوثني الذين يقولون أهنم دائما يرافقون أمهاهتم يف خرجات رياضية واهنم  %10.54النسبة بـــ

 .  %1.15وثقدر النسبة بـــ  ىذه ادلرافقة ىف اخلرجات يعطيهم دافع معنوي مما يشجعهم على ادلمارسة صرحوا بأن
ادلستوي التعليمي اإلبتدائي و الثانوي وادلتوسط لؤلمهات ال يرافقهن  أن  )أبدا( نبلحظ األوىلبالنسبة للفئة -

ابنائهن يف خرجات رياضية كون الرياضة ادلمارسة من طرف الوالدين ليست نفس الرياضة اليت يفضلها الؤلبناء 
يف حني ان األمهات الوايت مستواىن اجلامعي ,%21%23.16و%24.11 على التوايل فكانت النسب

وتقدر النسبة بـــ  لعدم وجود الوقت الكايف وانشغاالهتم بالعمل وىذا راجعفقهن أبنائهن يف اخلرجات الرياضية اليرا
14.31%.  

ادلستوي التعليمي ادلتوسط  لؤلمهات نبلحظ أن أحيان ما يرافقهم  بالنسبة للفئة الثانية )أحيانا( نبلحظ أن -
مستواىم الرياضي متطور على العموم ىذا ما يؤثر على الؤلبناء  أبنائهم ىف اخلرجات الرياضية ويتضح لدينا أن

 أحيانا ما %4=.87يف حني أن ادلستوى التعليمي الثانوي لؤلمهات بنسبة تقدر بــ ,%94وتقدر النسبة بــ
حني  بن وىذا ماصرحو ادلبحوثني يفإلمع وقت ا األميف خرجات رياضية ذالك لعدم توافق  وقت  نأبائه هنيرافق
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احيانا ما يرافقهن  %9>.86. اجلامعي واإلبتدائي لؤلمهات وتقدر بـــادلستوى التعليمي  بني متساويةيها نسبة تل,
 .وىذا ان دل على شيئ دل على أن الوقت غري مناسب وغري مبلئم لكليهما  األبناء يف خرجات رياضية 

عي لؤلمهات حسب تصرحيات ادلبحوثني اهنم ادلستوي التعليمي  اجلام( نبلحظ أن دائما) الثالثةبالنسبة للفئة -
يفضلون مرافقة والديهم يف اخلرجات الرياضية ويرون ان أمهاهتم ىن القدوة وجيب اتباعهن ومرافقتهن دلعرفة 
واإلحساس بادلتعة الىت تشعر هبا األم وتنعكس باإلجياب على اإلبن دلمارسة الرياضة فقدرت النسبة بــــــــ 

واليت دتثل ادلستوي التعليمي الثانوي لؤلمهات الوايت يرفقوىن  %6.87تليها نسبة  وتعد ىي اعلى 58%.;
ن عكس ادلستويات األخر اليت  أبائهن يف اخلرجات الرياضية وىذا راجع كون االمهات يفضلن اخلروج مع األبناء
  تأثري كبري يف أبنائهم.    لديهم  مل حيضو بأي نسبة وىذا مايوضح ان الوالدين الذين مستواىم اجلامعي والثانوي 

ادلستوي التعليمي ألمهات لو تأثري اجيايب على مرافقة أبنائهن معهن  يف اخلرجات الرياضية وىذا  ومنه نستنتج أن:
 مايؤثر على  األبناء يف مرافقة األمهات لرياضة اليت ديارسنها.    
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ي التعليمي لؤلب وتشجيعو لؤلبناء حسب اجلنس يف يوضح  ادلستو ( : 64س3++س4)س 66جدول رقم 

 ممارسة الرياضة .
تشجيع األب على 

 ممارسة الرياضة 
 اجملموع ال نعم 

 
   اجلنس  

 ادلستوي التعليمي لؤلب

 انثى ذكر انثى ذكر 

 اإلبتدائي
4 0 0 0 2                  

     58%       03%      58%        58% 011%     

                04 1 1 1 01 وسطادلت

  9758%  4;7:8% 4;7:8%        - 011%     

   07 1 0 1 00 الثانوي

8:7;<% 03.56% 01.30% 03.56% 011%  

                37 0 1 55 ;6 اجلامعي

97775% 667;<% - 0.74% 011% 

              98        00           :;   اجملموع

66.55 % 00.00% 011 % 
من خبلل اجلدول أعبله جند أعلى نسبة ىي فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأن أباىم يشجعوهنم على ممارسة  -

وىذا راجع لعدة عوامل تؤثر على االباء يف ممارسة  %55.44الرياضة و الذين أجابوا  بــــ نعم وقدرت النسبة بــــ 
أباىم اليشجعوهنم على ممارسة الرياضة  ة ادلبحوثني الذين صرحوا بأنتليها نسبة ضعيفة  ىي فئمث الرياضة , 
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فهذا  يوضح أن األباء لديهم عوائق واسباب جتعلو اليشجع   %11.11والذين أجابوا بـــــ ال وقدرت النسبة بــــ 
 أبنائهم على ممارسة الرياضة. 

عي لؤلباء الذين يشجعون أبنائهم الذكور أكثر من بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نبلحظ أن ادلستوي التعليمي اجلام-
وىذا راجع إىل أن االباء  يفضلون , %=>.77و%31.11اإلناث على ممارسة الرياضة قدرت النسبة بـــ 
والذين يشجعون  تليها نسبة االباء الذين مستواه التعليمي الثانوي الذكور على اإلناث وىذا راجع لثقافة اجملتمع,

مما  ,% >>.59و % =>.;9بـــأكثر اإلناث على ممارسة الرياضة قدرت النسبة تقدر بنسبة  أبنائهم الذكور
نبلحظ أهنم يفضلون الذكور على اإلناث وىذا راجع لثقافة اجملتمع,يف حني جند أن نسبة األباء الذين مستواىم 

وىذا راجع لعدم ,%12ة بـــالتعليمي اإلبتدائي متساوية يف تشجيع ممارسة الرياضة بني اجلنسني وتقدر النسب
التعليمي ادلتوسط يشجعون اإلناث على الذكور  ,يف حني تليها نسبة األباء الذين مستواىم التفرقة بني اجلنسني 

وىذا راجع إلعطاء الفرص ألنثى دلمارسة الرياضة دلا ذلا من مشاكل ,%3.12و %15.42بنسبة قدرت بـــ
 .صحية

حظ أن ادلستوي التعليمي اإلبتدائي لؤلباء الذين اليشجعون الذكور واإلناث بنسبة بالنسبة للفئة الثانية )ال( نبل-
,وىذا راجع لعدم وجود ثقافة رياضة دلا اليساعدىم على ممارسة الرياضة ، وجند نسبة %12متساوية  تقدر بـ 

لدى اإلناث تقدر بـــ  االباء الذين  مستواىم التعليمي ادلتوسط لؤلباء الذين اليشجعون الذكور و تنعدم النسبة
مما ديكن القول ان االباء الذين مستواىم ادلتوسط الحياولون تشجيع  الذكور يف ممارسة الرياضة  يف  15.42%

ضل وجودمشاكل وىروهبم من الدراسة وتركيزىم على اللعب مما يًتك الوالدين اليشجعهم ,تليها نسبة األباء الذين 
وىذا خلوفهم من اإلناث من ادلشاكل الىت ,%54.96و%12.54قدر بــ اليشجعون اإلناث والذكور بنسبة ت

,وتليها نسبة األباء الذين مستواىم التعليمي اجلامعي الذين اليشجعون اإلناث تواجههما من ضغوطات اجملتمع
ب  وىذا راجع لثقافة والنظرة الىت يراىا األ,%1.63على ممارسة الرياضة وتنعدم عند الذكور بنسبة تقدر بـــ

 اجلامعي كون الرياضة تفيد اجلسم. 
ليمي لبلباء  يشجعون الذكور على ممارسة الرياضة أكثر من اإلناث وىذا يعود إىل للمستوي التع:ومنه نستنتج أن

 ثقافة اجملتمع  
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 النتائج العامة للفرضية األولى:-6
 ا يف اختيار الرياضة يعود اىل اإلبن.ادلستوى التعليمي للوالدين يشجع األبناء يف ممارسة الرياضة أم -6
 ممارسة الوالدين للرياضة يشجع وحيفز األبناء دلمارسة الرياضة .-6
 مشاركةاألبناء الوالدين يف ممارسة الرياضة مما يعطيهم الثقة حنو ادلشاركة يف الرياضات.  -6
 إىتمام األبوين بالرياضة يشجع األبناء  ويوجههم حنو ممارسة الرياضة.  -6
 .تشجيع الوالدين على ممارسة أبنائهم للرياضة من خبلل شراء مستلزمات ممايعطيهم دافعية للمارسة – 5
 .حب الرياضة هميف اخلرجات الرياضة يكسب األبناء األبوين مرافقة  -1
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 ثالثا 8 تحليل الفرضية الثانية8 -1
تالميذ المرحلة  لدي لإلمكانيات المادية دور فعال تشجيع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى-

     .المتوسطة
 للوالدين ومدي توفر األجهزة الرياضية يف ادلنزل. يوضح عالقة احلالة ادلهنية( 8 91+س 91)س 97جدول رقم 
توفرألجهزة          
 الرياضية

 احلالة ادلهنية لألب

 اجملموع ال نعم

 %25.13 يعمل 
 

32 

74.86% 
 

72 

511% 
 

23 
 اليعمل
 

 

2  11% 
11% 

2  
 
7   511% 

 %23.71 اجملموع
 

23 

76.28%             
 

77 

511% 
 

24 

اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين أبائهم اليوفرون الألجهزة من خالل بيانات -
يف ادلقابل جند الذين أبائهم يوفرون األجهزة الرياضية يف ادلنزل بنسبة ,%45.11 الرياضية يف ادلنزل ومتثل بـــ

وفري اجلهزة الرياضية يف ادلنزل ,وىي نسبة متثل ثلث رلتمع الدراسة تقريبا وىي ممثلة تعكس مدي ت 16.43%
 . لدى العديد من األباء

 بالنسبة للفئة االويل الذين أباىم اليوفرون األجهزة الرياضية جند ىم يعملون متثل أعلى نسبة تقدر -
وىذا راجع لكون األباء لديهم إنشغاالت أخري غري توفري األجهزة ,يف حني جند أن األباء الذين , % 46.15بــــ

وىذا راجع لعدة عوامل من بينها عدم توفر ,%35اليوفرون األجهزة يف ادلنزل جندىم اليعملون متثل النسبة بـــ
 ادلال الكايف .   

أما بالنسبة للفئة الثانية واليت أبائهم يوفرون األجهزة الرياضة يف ادلنزل جند أعلى نسبة ىى فئة الألباء الذين -
حلبهم لرياضية وثقافتهم الرياضية مما جيعلوهنم يدعمون األبناء يف ادلنزل ,يف وىذا راجع ,%35اليعملون بنسبة 

,وىي نسبةمتثل الثلث  %19.36حني تليها نسبة الألباء الذين يوفرون األجهزة يف ادلنزل جندىم يعملون بنسبة 
 جملتمع البحب وىذا راجع لتوفر ادلال وحبهم للرياضة .

أن احلالة ادلهنية لألباء تؤثر على إمكانية توفرىم لألجهزةالرياضية يف ادلنزل وىذا مايؤثر علىي  ومنه نستنتج 8
 .ممارسة الرياضة لدي األبناء
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 يوضح عالقة احلالة ادلهنية للوالدين ومدي توفر األجهزة الرياضية يف ادلنزل.( 8 91+س 91)س 65جدول رقم 
توفرألجهزة          
 الرياضية

 مادلهنية لأل احلالة

 اجملموع ال نعم

 %81 تعمل 
 

54 

71% 
 

36 

511% 
 

81 
 التعمل
 

 

58  37.85% 
62.14% 

22 
 

12   511% 

 %23.71 اجملموع
 

23 

76.28%             
 

77 

511% 
 

24 
اليوفرون الألجهزة  لوايت أمهاهتممن خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني ال-

يوفرون األجهزة الرياضية يف ادلنزل بنسبة  أمهاهتم لوايتيف ادلقابل جند ال,%45.11 الرياضية يف ادلنزل ومتثل بـــ
,وىي نسبة متثل ثلث رلتمع الدراسة تقريبا وىي ممثلة تعكس مدي توفري اجلهزة الرياضية يف ادلنزل  16.43%

 . األمهاتلدى العديد من 
 ة للفئة االويل الذين أمهاهتم اليوفرون األجهزة الرياضية جند ىم التعملن متثل أعلى نسبة تقدر بالنسب-
لديهم إنشغاالت أخري غري توفري األجهزة ,يف حني جند أن  األمهاتوىذا راجع لكون , % 51.36بــــ

وىذا راجع لعدة عوامل من بينها ,%45اليوفرون األجهزة يف ادلنزل جندىم يعملن متثل النسبة بـــ اللوايت األمهات
 عدم توفر ادلال الكايف .   

الذين األمهات يوفرون األجهزة الرياضة يف ادلنزل جند أعلى نسبة ىى فئة  أمهامت أما بالنسبة للفئة الثانية واليت-
نزل ,يف حني يدعمون األبناء يف ادلن الرياضية مما جيعلوهن نلرياضية وثقافته نوىذا راجع حلبه,%15يعملن بنسبة 

,وىي نسبةمتثل الثلث  %64.19يوفرن األجهزة يف ادلنزل جندىم يعملون بنسبة  لوايتال األمهاتتليها نسبة 
 جملتمع البحب وىذا راجع لتوفر ادلال وحبهم للرياضة .

مايؤثر علىي  الرياضية يف ادلنزل وىذا تؤثر على إمكانية توفرىم لألجهزةألمهات أن احلالة ادلهنية ل ومنه نستنتج 8
 .ممارسة الرياضة لدي األبناء
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يوضح عالقة احلالة ادلهنية للوالدين ومدي إستخدام األجهزة الرياضية ( 8 93+س 91)س 69جدول رقم 

 ادلنتوفرة يف ادلنزل.
إستخدام األجهزة الرياضية 
 ادلنتوفرة يف ادلنزل.

 احلالة ادلهنية لألب

 اجملموع ال نعم

 %27.21 يعمل 
 

28 

72.18% 
 

14 

511% 
 

23 
 اليعمل
 

 

8  77.77% 
22.22% 

3  
 
7   511% 

 %24.66 اجملموع
 

24 

75.33%             
 

71 

511% 
 

24 

الألجهزة  اليستخدمونمن خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين -
األجهزة الرياضية يف ادلنزل بنسبة  يستخدمونيف ادلقابل جند الذين ,%49.66 الرياضية يف ادلنزل ومتثل بـــ

جهزة األ إستخدام متثل ثلث رلتمع الدراسة تقريبا وىي ممثلة تعكس مدي جد جيدة  ,وىي نسبة  16.55%
 . األبناء  الرياضية يف ادلنزل لدى العديد من 

يستخدمون األجهزة الرياضية متثل أعلى نسبة تقدر بالنسبة للفئة االويل الذين أباىم يعملون جند أبنائهم  ال-
إستخدام األجهزة وممارسة رياضات اخرة  لديهم إنشغاالت أخري غري  األبناءوىذا راجع لكون , %41.51بــــ

يف ادلنزل الرياضية  األجهزة  يستخدمون ال اليعملون ابائهم ,يف حني جند أن األباء الذين غري اإلحتكاك باألجهزة
 .   وعدم توفراألجهزة يف ادلنزلوىذا راجع لعدة عوامل من بينها عدم توفر ادلال ا,%11.11النسبة بـــمتثل 

يف ادلنزل جند أعلى نسبة  اليعملون ابنائهم يستخدمون األجهزة الرياضيةأما بالنسبة للفئة الثانية واليت أبائهم -
يف ادلنزل ,يف  يستخدمون اجلهزة الرياضية  علوهنموىذا راجع حلبهم لرياضية وثقافتهم الرياضية مما جي,44.44%

,وىي  %14.73يف ادلنزل بنسبة الرياضية األجهزة  يستخدمون يعملون أبنائهم حني تليها نسبة الألباء الذين
وإحتكاكهم باجلهزة وتوفر األجهزة يف  وىذا راجع لتوفر ادلال وحبهم للرياضة  البحثنسبةمتثل الثلث جملتمع 

 .ادلنزل
إستخدامات األبناء لألجهزة  الرياضيةكون اإلحتكاك باألجهزة أن احلالة ادلهنية لألباء تؤثر على  ومنه نستنتج 8

 .ممارسة الرياضة تعطي لألبناء حافز 
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يوضح عالقة احلالة ادلهنية للوالدين ومدي إستخدام األجهزة الرياضية ( 8 93+س 91)س 66جدول رقم 

 ادلنتوفرة يف ادلنزل
إستخدام األجهزة          

 الرياضية ادلتوفرة يف ادلنزل
 ماحلالة ادلهنية لأل

 اجملموع ال نعم

 %33.33 تعمل 
 

51 

66.66% 
 

21 

511% 
 

81 
 التعمل
 

 

34  13.42% 
86.57% 

31 
 

12   511% 

 %24.66 اجملموع
 

24 

75.73%             
 

71 

511% 
 

24 

الألجهزة  اليستخدمونمن خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين -
األجهزة الرياضية يف ادلنزل بنسبة  يستخدمونيف ادلقابل جند الذين ,%49.66 الرياضية يف ادلنزل ومتثل بـــ

جهزة األ إستخدام ثلة تعكس مدي متثل ثلث رلتمع الدراسة تقريبا وىي ممجد جيدة  ,وىي نسبة  16.55%
 . األبناء  الرياضية يف ادلنزل لدى العديد من 

بالنسبة للفئة االويل: اللواتى امهاهتم يعملن جند أبنائهم  اليستخدمون األجهزة الرياضية متثل أعلى نسبة تقدر -
,يف حني جند أن  باألجهزةديارسون رياضات اخرة غري اإلحتكاك  األبناءوىذا راجع لكون , %55.55بــــ

وىذا راجع ,%15.94يف ادلنزل متثل النسبة بـــالرياضية  األجهزة  يستخدمون ال لواتى اليعملن ابائهمال األمهات
 .   وعدم توفراألجهزة يف ادلنزللعدة عوامل من بينها عدم توفر ادلال ا

يف ادلنزل جند أعلى نسبة  مون األجهزة الرياضيةاليعملن ابنائهم يستخد أمهامتأما بالنسبة للفئة الثانية واليت -
يف ادلنزل ,يف  يستخدمون األجهزة الرياضية  وىذا راجع حلبهم لرياضية وثقافتهم الرياضية مما جيعلوهنم,36.61%

 وىذا, %66.66يف ادلنزل بنسبة الرياضية األجهزة  يستخدمون لواتى يعملن أبنائهمال األمهاتحني تليها نسبة 
 .وإحتكاكهم باجلهزة وتوفر األجهزة يف ادلنزل راجع لتوفر ادلال وحبهم للرياضة 

إستخدامات األبناء لألجهزة  الرياضيةكون اإلحتكاك تؤثر على  لألمهاتأن احلالة ادلهنية  ومنه نستنتج 8
 .مارسة الرياضةدل باألجهزة تعطي لألبناء حافز 
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احلالة ادلهنية لألب ومدي تدعيم الوالدين ماديا  دلمارسة يوضح عالقة ( 8 94+س 91)س 61جدول رقم 
 الرياضة. 

تدعيم األب ماديا دلمارسة 
 الرياضة. 

 احلالة ادلهنية لألب

 اجملموع ال نعم

 %34.37 يعمل 
 

37 

65.22% 
 

77 

511% 
 

23 
 اليعمل
 

 

5  57.77% 
42.22% 

1  
 
7   511% 

 %36.11 اجملموع
 

36 

63.88%             
 

65 

511% 
 

24 
ماديا على  اليدعمهم األباءمن خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين -

بنسبة يدعمهم أبائهم ماديا على ممارسة الرياضة يف ادلقابل جند الذين ,%56.11 الرياضة ومتثل بـــممارسة 
تدعيم متثل ثلث رلتمع الدراسة تقريبا وىي ممثلة تعكس مدي متوسطةعلى العموم  ,وىي نسبة  65.33%

 األباء أبائهم ماديا دلمارسة الرياضة.
بالنسبة للفئة االويل :الذين أباىم  اليعملون جندىم اليدعمون أبنائهم ماديا على ممارسة الرياضةبسبة تقدر -
 ,يف حني جند أن األباء الذين ليس لديهم ادلال الكايف لتدعيمهم األباءوىذا راجع لكون , %42.22ب

وىذا راجع لعدة عوامل من ,%59.11متثل النسبة بـــ يدعمون أبنائهم ماديا على ممارسة الرياضةال يعملون ابائهم
 .   اإلىتمام بالرياضةبينها عدم 

جند أعلى نسبة  يعملون يدعمون  ابنائهم  ماديا على ممارسة الرياضةواليت أبائهم  :أما بالنسبة للفئة الثانية-
,يف يدعمون أبنائهم على ممارسة الرياضة وىذا راجع حلبهم لرياضية وثقافتهم الرياضية مما جيعلوهنم,66.64%

,وىي  %94.44بنسبة  الرياضية  ماديا على ممارسة اليعملون يدعمون أبنائهم حني تليها نسبة الألباء الذين
 ة تدل علة مدى الإلىتمام واحلث على ادلمارس نسبة

تدعيم األبناء ماديا دلمارسة الرياضية كون التدعيم ادلادي يقدم أن احلالة ادلهنية لألباء تؤثر على  ومنه نستنتج 8
 احلافز الكبري دلمارسة الرياضة.
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 يوضح عالقة احلالة ادلهنية لألم ومدي تدعيم األم  دلمارسة الرياضة. ( 8 94+س 91)س 61جدول رقم 
تدعيم األم  دلمارسة          

 الرياضة
 ماحلالة ادلهنية لأل

 اجملموع ال نعم

 %37.77 تعمل 
 

53 

62.22% 
 

22 

511% 
 

81 
 التعمل
 

 

51  34.21% 
65.72% 

24 
 

12   511% 

 %36.11 اجملموع
 

36 

63.88%             
 

65 

511% 
 

24 
ماديا  اليدعمهم األمهاتمن خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين -

بنسبة يدعمهم األمهات ماديا على ممارسة الرياضة يف ادلقابل جند الذين ,%56.11 الرياضة ومتثل بـــعلى ممارسة 
تدعيم سة تقريبا وىي ممثلة تعكس مدي متثل ثلث رلتمع الدرامتوسطةعلى العموم  ,وىي نسبة  65.33%

 األباء األمهات ماديا دلمارسة الرياضة.
بالنسبة للفئة االويل :الذين األمهاهتم  يعملن جندىن اليدعمون أبنائهم ماديا على ممارسة الرياضةبسبة تقدر -
 األمهات,يف حني جند أن  ليس لديهن ثقافة رياضية لتدعيمهم األمهاتوىذا راجع لكون , %62.22ب
وىذا راجع لعدة عوامل ,%59.47متثل النسبة بـــ يدعمون أبنائهم ماديا على ممارسة الرياضةاللواتى ال يعملن ال

 .   اإلىتمام بالرياضة وعدم توفر ادلال الكايف من بينها عدم 
جند أعلى نسبة  لرياضةيعملن يدعمون  ابنائهم  ماديا على ممارسة ا أمهاهتم الواليت  :أما بالنسبة للفئة الثانية-

,يف يدعمون أبنائهم على ممارسة الرياضة وىذا راجع حلبهم لرياضية وثقافتهم الرياضية مما جيعلوهنم,66.15%
,وىي  %64.44بنسبة  الرياضية  ماديا على ممارسة لواتى يعملن يدعمون أبنائهمال األمهاتحني تليها نسبة 

 تدل على مدى الإلىتمام واحلث على ادلمارسة . نسبة
تدعيم األبناء ماديا دلمارسة الرياضية كون التدعيم ادلادي تؤثر على  لألمهاتأن احلالة ادلهنية  ومنه نستنتج 8

 يقدم احلافز الكبري دلمارسة الرياضة.
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 يوضح  مكان دعم الوالدين بالوسائل الرياضية. ( 8 95)س63جدول رقم

 متعدد اإلجابات. 98تضاعفت العينة كون السؤال س )*(:
من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن ادلبحوثني الذين صرحوابأهنم اليوجد لديهم دعم والذين أجابو  بـــ ال -

ىم أعلى نسبة بكثري ممن صرحوا بأهنم توجد لديهم دعم والذين أجابو بــــ نعم فقدرت النسب على التوايل بــــ 
 . %44.77و  44.77%

أماكن تواجد الدعم دلمارسة الرياضة فيها نقص من  على أن  الصرحوا بـــ وىذا راجع إىل أن ادلبحوثني الذين 
 الناحية الدعم وىذا مايوضحو اجلدول.

أما الذين صرحوا بـــ نعم  وذلك حسب رأي ادلبحوثني أن  دعم الوالدين من خالل شراء ادلستلزمات الرياضية   
ن النوادي الرياضية ذلا تأثري على ممارسة الرياضة وىذا راجع ا, %97.43بالنوادي متثل اعلى نسبة تقدر بــ 

يوجد العديد من الوالدين الذين يدعمون ابنائهم من خالل شراء  وتوفري النشاطات الواسعة وادلختلفة ,يف حني
وىذا راجع كون احمليط ادلدرسي واألنشطة ادلوجودة فيها , %44.69مستلزمات رياضية بادلدرسة تقدر النسبة بــ

نسبةالوالدين الذين يدعمون أبنائهم من خالل شراء جتهيزات  الألبناء مما جتعلو ديارس الرياضة ,مث تليها تؤثر على
وىذا راجع ثقافة االسرة الرياضة مما يدعمها وحترص على ممارسة البناء ,%44.47 رياضة بادلنزل وتقدر النسبة بــ

رياضية باحلى تقدر بــ   هم من خالل شراء مستلزماتللرياضة,يف حني تليها نسبة الوالدين الذين يدعمون أبنائ
وىذا راجع كون الدعم يف ىف احلي حيفز األبناء على ممارسة الرياضة لألن اللعب يف احلى يقدم ,24.94%

  لألبناء حب للرياضة وحب تكوين أصدقاء رياضني.
قدرات االبناء وحتسني قدراهتم تساعد على تطوير  مكان دعم الوالدين بالوسائل الرياضية:  نستنتج أن ومنه

  البدنية والرياضية.
 

 النسبة ادلئوية التكرارات مكان دعم الوالدين بالوسائل الرياضية
 %33.38 33 جتهيزات رياضية بادلنزل نعم

 %57.23 57 مستلزمات رياضية باحلي
 %28.72 28 مستلزمات رياضية بالنوادي
 %37.12 37 مستلزمات رياضية بادلدرسة

 %511 )*(24  رلموع اإلجابة بنعم
 %36.11 36 اجملموع

 %63.88 65  ال
 %511 24  اجملموع
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 يوضح  طلب من األب اإلخنراط يف النوادي .( 8 96+س91)س 64جدول رقم 
طلب من األب اإلخنراط   

      يف النوادي
 حلالة ادلهنية لألبا

 اجملموع يرفضان الًتدد يوافقان

 %72.17 يعمل 
 

78 

33.43% 
 

35 

6.71% 
 
6 

511% 
 

23 
 اليعمل
 

 

8  77.77% 
22.22% 

3 
 

- 
 

-        

 
7   511% 

 %72.24 اجملموع
 

74 

32.87%             
 

32 

6.58% 
 
6 

511% 
 

24 

يوافق  أبائهم الإلخنراط يف من خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين -
يًتدد  أبائهم يف ادلوافقة فىإلخنراط يف النوادي يف ادلقابل جند الذين الذين ,%47.16 بـــ نقدرو النوادي الرياضية 

وتليها نسبةاألباء الذين يرفضون إخنراط أبنائهم يف النوادي الرياضية قدرت بىــ  , %61.14بنسبة الرياضية 
 ضعيفة . وىي نسبة  5.91%

يوافقون  أبنائهم على اإلخنراط يف النوادي الرياضية   بالنسبة للفئة االويل) يوافقان( :الذين أباىم  يعملون جندىم-
لديهم إحتكاك بانوادي الرياضية والعلم الكبري الذي تقدمو   األباءوىذا راجع لكون , %47.34بسبة تقدربــــ 

يوافقون على إخنراط  أبنائهم  يف  اليعملون  يف حني جند أن األباء الذين ذلم النوادي وإكساهبم اللياقة البدنية ,
 .   اإلىتمام بالرياضة وىذا راجع لعدة عوامل من بينها ,%44.44متثل النسبة بـــالنوادي الرياضية 

اليعملون  يًتددون يف ادلوافقة ألبنائهم يف اإلخنراط يف النوادي  واليت أبائهم  ) يًتدد(:أما بالنسبة للفئة الثانية-
 وىذا راجع حلبهم لرياضية وثقافتهم الرياضية,يف حني تليها نسبة الألباء الذين,%11.11سبة نال الرياضية  متثل 

تدل على مدى  ,وىي نسبة %66.66بنسبة يعملون يًتدد أبائهم يف ادلوافقة على االخنراط يف النوادي الرياضية 
 الإلىتمام واحلث على اإلخنراط يف النوادي.

يعملون  يرفضون ادلوافقة ألبنائهم يف اإلخنراط يف النوادي  واليت أبائهم  يرفضان(:) ةة الثالثأما بالنسبة للفئ-
لعدم اإلىتمام بافكار األباء اليت يريدون افنخراط يف النوادي يف وىذا راجع ,%5.45نسبة ال الرياضية  متثل 

 راعات األفكار األباء .حني تليها نسبة منعدمة لألباء الذين اليعملون وىذا راجع اىل ان األباء يقومون مب
موفقة األباء يف اإلخنراط يف النوادي الرياضية وىذا راجع اىل أن احلالة ادلهنية لألباء تؤثر على  ومنه نستنتج 8

 الثقافة الىت يكتسبها من أبائهم لينخرطو يف النوادي.
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 يوضح  طلب من األم االخنراط يف النوادي .( 8 96+س91)س 65جدول رقم 
طلب من األم اإلخنراط   

      يف النوادي
 احلالة ادلهنية لألم

 اجملموع يرفضان الًتدد يوافقان

 %62.22 تعمل 
 

22 

38.88% 
 

55 

3.33% 
 
5 

511% 
 

81 
 التعمل
 

 

21  77.12% 
33.78% 

53 
 

55.21% 
 

7        

 
12   511% 

 %72.24 اجملموع
 

74 

32.87%             
 

32 

6.58% 
 
6 

511% 
 

24 

يوافق  أمهاهتم الإلخنراط يف من خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين -
يًتدد  أمهاهتم يف ادلوافقة فىإلخنراط يف النوادي يف ادلقابل جند الذين الذين ,%47.16 بـــ نقدرو النوادي الرياضية 

وتليها نسبةاألمهات  الذين يرفضون إخنراط أبنائهم يف النوادي الرياضية قدرت بىــ  , %61.14بنسبة الرياضية 
 ضعيفة . وىي نسبة  5.91%

بالنسبة للفئة االويل) يوافقان( :الذين أمهاهتم  يعملن جندىن يوافقون  أبنائهم على اإلخنراط يف النوادي الرياضية  -
لديهم معرفة كبرية الذي تقدمو ذلم النوادي وإكساهبم   هاتاألم وىذا راجع لكون, %51.11بسبة تقدربــــ 

متثل يوافقون على إخنراط  أبنائهم  يف النوادي الرياضية  لواتى  اليعملنال األمهاتيف حني جند أن  اللياقة البدنية ,
 .   اإلىتمام بالرياضة وىذا راجع لعدة عوامل من بينها ,%44.51النسبة بـــ

يعملن  يًتددن يف ادلوافقة ألبنائهم يف اإلخنراط يف النوادي   أمهاهتم ذينوال ) يًتدد(:الثانيةأما بالنسبة للفئة -
 األمهاتوىذا راجع حلبهم لرياضية وثقافتهم الرياضية,يف حني تليها نسبة ,%61.11نسبة ال الرياضية  متثل 

تدل على  ,وىي نسبة %66.41نسبة باليعملن يًتددن يف ادلوافقة على االخنراط يف النوادي الرياضية  الذين
 مدى الإلىتمام واحلث على اإلخنراط يف النوادي.

اليعملن  يرفضن ادلوافقة ألبنائهم يف اإلخنراط يف النوادي   أمهاهتمواليت  ) يرفضان(:ةة الثالثأما بالنسبة للفئ-
للخوف على األبناء من اإلصابات الرياضية يف حني تليها نسبة وىذا راجع ,%99.15نسبة ال الرياضية  متثل 

لألباء ,%6.66األمهات اللواتى تعملن يرفضن مطلقا ادلوافقة لألبناء ىف اإلخنراط يف النوادي بنسبة قدرت بـــ 
 وىذا راجع اىل ان األمهات اليقومون مبراعات األفكار األباء .

موفقة األبناء يف اإلخنراط يف النوادي الرياضية وىذا راجع اىل تؤثر على  اتلألمهأن احلالة ادلهنية  ومنه نستنتج 8
 الثقافة الىت يكتسبها من أبائهم لينخرطو يف النوادي.
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 يوضح  دعم األب يف اخلرجات الرياضية مع الألصدقاء .( 8 97+س91)س 66جدول رقم 
دعم األب يف اخلرجات 
 الرياضية مع الألصدقاء 

 احلالة ادلهنية لألب 

 
 دائما

 
 أحيانا
 
 

 
 أبدا

 اجملموع

 %28.64 يعمل 
 

23 

84.25% 
 

81 

57.21% 
 

51 

511% 
 

23 
 اليعمل
 

 

3  22.22% 
11% 

2 
 

57.77% 
 

5        

 
7   511% 

 %28.72 اجملموع
 

28 

84.26%             
 

84 

57.23% 
 

57 

511% 
 

24 
يوافق دعم أبنائهم  احيانا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذينمن خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا 

دائما  أبائهم يف دعم يف  يف ادلقابل جند الذين الذين,%16.75 بـــ نقدرو اخلرجات الرياضية مع األصدقاء 
وتليها نسبةاألباء الذين يرفضون دعم األبناء يف خرجات  , %11.47بنسبة اخلرجات الرياضية مع األصدقاء 
 ضعيفة . وىي نسبة  %94.16رياضية مع األصدقاء قدرت بىــ 

اخلرجات الرياضية  بالنسبة للفئة االويل) أحيانا( :الذين أبائهم ال يعملون جندىم أحيانا مايدعمون  أبنائهم يف-
يرون أن اخلرجات الرياضية واللعب مع الصدقاء   األباءلكون وىذا راجع , %35مع الألصدقاء بسبة تقدربــــ 

 يوافقون أحيانا يف دعم  أبنائهم يف يعملون  يف حني جند أن األباء الذين يكسب أبنائهم حب ممارسة الرياضة,
   بالرياضةاإلىتمام وىذا راجع لعدة عوامل من بينها ,%16.79متثل النسبة بـــاخلرجات الرياضية مع الألصدقاء و 

اخلرجات الرياضية مع  يعملون  دائما مايدعمون  أبنائهم يف واليت أبائهم  ) دائما(:أما بالنسبة للفئة الثانية-
وىذا راجع حلبهم لرياضية وثقافتهم الرياضية,يف حني تليها نسبة الألباء ,%11.56نسبة ال الألصدقاء ومتثل 

,وىي  %11.11بنسبة اخلرجات الرياضية مع الألصدقاء أبائهم  اليعملون دائما مايدعمون  أبنائهم يف الذين
 تدل على مدى الإلىتمام واحلث على ممارسة الرياضة. نسبة

اخلرجات الرياضية مع  ال يعملون  يرفضون دعم أبنائهم يفواليت أبائهم  ) أبدا(:ةة الثالثأما بالنسبة للفئ-
اإلىتمام باخلرجات  مع , يف حني تليها نسبة األباء لعدم وىذا راجع ,%94.44نسبة ال الألصدقاء  متثل 

وىذا راجع  % 94.15اخلرجات الرياضية مع الألصدقاء  بنسبة قدرة بــ   يرفضون دعم أبنائهم يف الذين يعملون
 اىل ان األبناء يقومون مبراعات األفكار األباء.

يف دعم األبناء يف اخلرجات الرياضة مع األصدقاء   موافقة األباءأن احلالة ادلهنية لألباء تؤثر على  ومنه نستنتج 8
 ليكتسبو وحيبو الرياضة وتشجعهم على ادلمارسة.
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 يوضح  دعم األم يف اخلرجات الرياضية مع الألصدقاء .( 8 97+س91)س 67جدول رقم 
دعم األم يف اخلرجات   

 الرياضية مع الألصدقاء
 احلالة ادلهنية لألم

 
 دائما

 
 أحيانا

 
 أبدا

 اجملموع

 %26.66 تعمل 
 

56 

87.77% 
 

35 

51.11% 
 
6 

511% 
 

81 
 التعمل
 

 

56  23.16% 
11.28% 

36 
 

57.27% 
 

2        

 
12   511% 

 %28.72 اجملموع
 

28 

84.26%             
 

84 

57.23% 
 

57 

511% 
 

24 
يوافق  أمهاهتم على  احيانا من خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين

دائما أمهاهتم يدعمهن يف ادلقابل جند الذين ,%16.75 بـــ تقدرو دعم أبنائهم اخلرجات الرياضية مع األصدقاء 
وتليها نسبةااألمهات اللواتى يرفضون دعم األبناء يف  , %11.47بنسبة يف خرجات الرياضية مع األصدقاء 

 ضعيفة . وىي نسبة  %94.16ـ خرجات رياضية مع األصدقاء قدرت بىـ
اخلرجات الرياضية  بالنسبة للفئة االويل) أحيانا( :الذين أمهاهتم ال يعملن جندىن أحيانا مايدعمن  أبنائهم يف-

يرون أن اخلرجات الرياضية واللعب مع  األمهاتوىذا راجع لكون , %35.71مع الألصدقاء بسبة تقدربــــ 
يوافقون أحيانا يف  لوايت ال  يعملنال األمهاتيف حني جند أن  ممارسة الرياضة,األصدقاء يكسب أبنائهم حب 

وىذا راجع لعدة عوامل من بينها ,%14.44متثل النسبة بـــاخلرجات الرياضية مع الألصدقاء و  دعم  أبنائهم يف
 اإلىتمام بالرياضة .

اخلرجات الرياضية مع  ا مايدعمون  أبنائهم يفيعملون  دائم  أمهامتواليت  ) دائما(:أما بالنسبة للفئة الثانية-
 األمهاتوىذا راجع حلبهم لرياضية وثقافتهم الرياضية,يف حني تليها نسبة ,%15.55نسبة ال الألصدقاء ومتثل 

,وىي  %16.55بنسبة اخلرجات الرياضية مع الألصدقاء أبائهم  لواتى اليعملون دائما مايدعمون  أبنائهم يفال
 تدل على مدى الإلىتمام واحلث على ممارسة الرياضة. نسبة

اخلرجات الرياضية مع الألصدقاء   ال يعملن  يرفضن دعم أبنائهم يف أمهاهتمواليت  ) أبدا(:ةة الثالثأما بالنسبة للفئ-
لعدم اإلىتمام باخلرجات  مع األصدقاء, يف حني تليها نسبة األمهات وىذا راجع ,%94.74نسبة ال متثل 

وىذا راجع  % 93.33اخلرجات الرياضية مع الألصدقاء  بنسبة قدرة بــ   يرفضن دعم أبنائهم يف اللواتى يعملن
 اىل ان األمهات خيافون على أبائهم من اإلصابات .

موافقة األباء يف دعم األبناء يف اخلرجات الرياضة مع األصدقاء  تؤثر على  األمأن احلالة ادلهنية  ومنه نستنتج 8
 .ليكتسبو وحيبو الرياضة وتشجعهم على ادلمارسة
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 النتائج العامة للفرضية الثانية8 -6
 .احلالة ادلهنية للوالدين ذلا فعالية وتأثري على األبناء يف ممارسة الرياضة -5
 وجود جتهيزات رياضية يف ادلنزل وإستخدامها ذلا دور كبري يف تشجيع األبناء وترسيخ الرياضة فيهم.  -3
 دعم الوالدين ماديا دلمارسة الرياضة يعطي لألبناء القوة والعزدية يف ممارسة الرياضة. -2
 اإلخنراط يف النوادي الرياضية يقدم ويدفع األبناء حنو ممارسة الرياضة.  -8
 دعم الوالدين يف اخلرجات الرياضية مع األصدقاءيساىم يف تكوين عالقات بني األبناء واألصدقاء.   -1
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 رابعا : تحليل الفرضية الثالثة:-1
تالميذ المرحلة  لديلالسرة دور في اختيار جماعة الرفاق لتشجيع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى  -

 .المتوسطة

 .االسرة اللعب مع االصدقاء يوضح إختيار مجاعة الرفاق وقبول :(02+س02)س 03 جدول رقم
قبول االسرة اللعب مع يوضح 

 .االصدقاء
 إ ختيارمجاعة الرفاق  

 اجملموع ال نعم

 % %833 53 %82.41         83 %17.58                  03 إختيارك

 %833 45 88.88% 0 %11.11 2 إختيار الوالدين

 %833 8 - - %833 8 إختيار األخوة

 %833 98 %80.40 80 %10.50 17 اجملموع

تقبل األسرة اللعب مع  من خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين
بنسبة نقدر و  التقبل األسرة اللعب مع األصدقاءيف ادلقابل صلد الذين ,%37.68 بـــ نقدرو  األصدقاء
28.07%. . 

وىذا راجع , %222بالنسبة للفئة االويل)نعم( :صلد أن الإلخوة ىم الذين خيتارون مجاعة الرفاق بسبة تقدربــــ -
الوالدينهم الذين خيتارون يف حني صلد أن  اإلخوة ذلم خربة وجتارب وان معضم أصدقائهم ديارسون الرياضة, لكون

اإلىتمام ومراعات األبناء وتفضيل دة عوامل من بينها وىذا راجع لع,%33.33دتثل النسبة بـــو  مجاعة الرفاق 
 .وتليها فئة الذين خيتارون مجاعة الرفاق بأنفسهم بنسبة تقدر بــ إختيار األصدقاءالذين ديارسون الرياضة

 ,اللعب معهم ويعتمدون على أنفسهم نوىذا راجع أهنم لديهم مجاعة يفضلو ,37.62%
وىذا ,%22.03.نسبة ال صلد أن الذين الخيتارون مجاعة الرفاق بأنفسهم ودتثل  )ال(:أما بالنسبة للفئة الثانية-

الخيتارون  ,يف حني تليها نسبة الألباء الذينأهنم يفضلون العب مهم ودياررسون الرياضة مع بعضهم البعضراجع 
تدل على أن األباء اليفضلون شلارسة الرياضة مع مجاعة  ,وىي نسبة %22.22بنسبة مجاعة الرفاق لألبناء 

الرفاق,يف حني تنعدم نسبة الذين إخوهتم الخيتارون مجاعة الرفاق وىذا راجع أن االخوة اليريدون أن يعتمدو 
 عليهم يف األختيار.

  ديارسون الرياضة. األسرةتؤثر على األبناء يف إختبار مجاعة الرفاق وختتارذلم الرفاق الذينأن  ومنه نستنتج :
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 يوضح مجاعة الرفاق. :(00)س 08 جدول رقم
 النسبة ادلئوية التكرارات مجاعة الرفاق من

 %72.44 27 ادلدرسة
 %51.02 05 احلي
 %7.14 52 النادي
 %11.22 77 أخرى
 %833 )*(801 اجملموع

 متعدد اإلجابات. 22)*(: تضاعفت العينة كون أن السؤال س
مث تليها  %44.77 تقدر بــ: مجاعة الرفاق من ادلدرسة نسبة ىى اجلدول نالحظ أن أعلى من خالل نتائج-

مث تليها  %00.44 مجاعة الرفاق من أماكن أخرى ىبـــ مث تليها نسبة %20.14 نسبةب مجاعة الرفاق من احلى
 .%4.07نسبةب مجاعة الرفاق من النادي

,وىذا راجع   %44.77تقدر بـ   مجاعة الرفاق من ادلدرسة من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى ىي نسبة
بنسبة  مجاعة الرفاق من احلى, مث تليها كوهنم يقضون االوقات مع بعضهم البعض مايتيح ذلم اللعب معهم

مجاعة الرفاق من  تليها ,وىذا راجع كوهنم جريان وفرض األسرة عدم اللعب ىف أماكن أخرى, 20.14%
,وىذا راجع توفر سلتلف انواع األلعاب وعدم فرض األسرة عليهم  %00.44بــ  النسبةاألماكن األخرى وتقدر 

,وىذا راجع كون االسرة تدفع االبناء لقضاء االوقات يف  %4.07بنسبة  مجاعة الرفاق من النادي, مث تليها 
 النوادي.

: أغلبية ادلبحوثني يفضلون مجاعة الرفاق الذين يدرسون معهم يف ادلدرسة وىذا مايؤثر عليهم يف  نستنتج أن ومنه
 شلارسة الرياضة.

 . شلارسة الرياضة مكان تفضيليوضح  :(08)س 04 جدول رقم
 النسبة ادلئوية التكرارات شلارسة الرياضة تفضيل مكان

 %21.42 27 ادلنزل
 %72.44 27 األصدقاء
 %12.24 72 اخري
 %833 )*(832 اجملموع

 متعدد اإلجابات. 22)*(: تضاعفت العينة كون أن السؤال س
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 بــادلبحوثني الذين يفضلون شلارسة الرياضة مع االصدقاء  نسبة من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن أعلى-
 مث تليها نسبة %40.74 نسبةنسبة ادلبحوثني الذين يفضلون شلارسة الرياضة يف ادلنزل بمث تليها 44.77%

 .%04.47 ادلبحوثني الذين يفضلون شلارسة الرياضة يف أماكن أخرى ىبـــ
تقدر بـ ىي نسبة ادلبحوثني يفضلون شلارسة الرياضة مع االصدقاء نسبةمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى 

وىذا راجع كون األصدقاء لديهم ميوالت ورغبات يف شلارسة نفس الرياضة شلا يؤثر على ادلبحوثني , 44.77%
,ىذا لتوفر لديهم األجهزة  %40.74بنسبة  نسبة ادلبحوثني الذين يفضلون شلارسة الرياضة يف ادلنزلمث تليها ,

يفضلون شلارسة الرياضة يف أماكن أخرى  ادلبحوثني الذين تليها ,اخلاصة بالرياضة ومدى تأثري األسر على األبناء
,ىذا راجع كون أن األبناء يفضلون شلارسة الرياضة يف أماكن أخرى ما يعطيو   %04.47بــ  وتقدر النسبة

 الراحة.
 : أغلبية ادلبحوثني يفضلون شلارسة الرياضة مع األصدقاء كوهنم لديهم نفس الرغبات وادليول. نستنتج أن ومنه

الرفاق و ختصيص الوقت  ادلناسب دلمارسة الرياضة  إ ختيارمجاعةيوضح  :(02+س02)س 00 جدول رقم
 معهم.

ختصيص وقت دلمارسة 
 الرياضة مع األصدقاء

 إ ختيارمجاعة الرفاق 

 اجملموع ال نعم

 % %833 53 %85.82         84 %14.17                    71 إختيارك

 %833 45 %05.30 83 %04.01 85 إختيار الوالدين

 %833 8 - - %833 8 إختيار األخوة

 %833 98 %44.22 44 %55.77 57 اجملموع

يقومون بتخصيص وقت للعب  من خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين
 نقدرو  األصدقاءيقومون بتخصيص وقت للعب مع  ال يف ادلقابل صلد الذين,%66.77 بـــ نقدرو  مع األصدقاء

 . %00.22بـــ 
بالنسبة للفئة االويل)نعم( :صلد أن ادلبحوثني يعتمدون على الإلخوة يف ختصيص الوقت ادلناسب دلمارسة الرياضة -

اإلخوة ذلم خربة وجتارب وان معضم أصدقائهم ديارسون  وىذا راجع لكون, %222مع األصدقاء بنسبة تقدربــــ 
 خيتارون بأنفسهم الوقت ادلناسب دلمارسة الرياضة مع األصدقاء بنسبة تقدر بــ وتليها فئة الذين الرياضة,

يف حني  ,يتفامهون مع بعضهم البعض ويتفقون على وقت واحد للممارسة الرياضة وىذا راجع أهنم,30.37%
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عوامل  وىذا راجع لعدة,%70.79بـالوالدين ىم الذين خيصصون الوقت ادلناسب دلمارسة الرياضة بنسبةصلد أن 
 اإلىتمام ومراعات  الوقت ادلناسب للعب مع األصدقاء كوهنم خيافون عليهم من اإلضلراف.من بينها 

الخيصصون الوقت ادلناسب ألبنائهم دلمارسة  يف حني تليها نسبة األباء الذين )ال(:أما بالنسبة للفئة الثانية-
صلد أن ادلبحوثني يعتمدون على أن األباء الخيصصون الوقت ىف شلارسة الرياضة مع  , %86.28بنسبة الرياضة 

 مجاعة الرفاق وكون األبناء ديارسون الرياضة عشوائيا,يف حني صلد أن الذين الخيصصون ألنفسهم  الوقت ودتثل 
األوقات وليس أهنم يفضلون العب ودياررسون الرياضة مع بعضهم البعض يف كل وىذا راجع ,%26.22نسبة ال

يف حني تنعدم نسبة  ادلبحوثني  الذين إخوهتم يرفضون ختصيص الوقت  دلمارسة  ,بالضرورة أن خيصصون الوقت
 الرياضة مع األصدقاء وىذا راجع أن االخوة اليريدون لألخوهتم ختصيص الوقت خلوفهم عليهم من اإلصابة.

الوقت ادلناسب دلمارسة الرياضة مع األصدقاء وىذا مايدل األسرة تؤثر على األبناء يف إختيار أن  ومنه نستنتج :
 على اخلوف على األبناء من اإلضلرافا

 .ادلمارسة مع األصدقاء  نوع الرياضةيوضح  :(07)س 02 جدول رقم

 متعدد اإلجابات. 25)*(: تضاعفت العينة كون أن السؤال س
من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن ادلبحوثني الذين صرحوابأن الرياضة ادلمارسة مع األصدقاء والذين -

أجابو  بـــ نعم و ىم أعلى نسبة, يف حني أن ادلبحوثني الذين الديارسون الرياضة مع األصدقاء والذين  أجابو بــــ ال 
 . %44.77و  %44.22فقدرت النسب على التوايل بــــ 

وىذا , %71.00الفئة األوىل)نعم( وىي نسبة ادلبحوثني  الذين ديارسون كرة القدم واليت تعترب نسبة تقدر بــ 
صلد  و,مجيع ادلمارسني ديارسون كرة القدم ماجيعل األصدقاء ديارسوهنا أيضا ومدي تأثري اجملتمع عليهم راجع ان

وىذا راجع كون احمليط , %42.22النوادي و تقدر النسبة بــالذين يفضلون شلارسة كرة اليد والذين ينشطون يف 
الذي يعيشو فيو ادلبحوثني ترسخت فيهم كرة اليد وىذا راجع لدفع الوالدين األبناء وحثهم على ادلداومة على 

 النسبة ادلئوية التكرارات ادلمارسة مع األصدقاء نوع الرياضة
 %18.36 73 اجلري نعم

 %40.81 05 كرة القدم
 %29.59 24 اليدكرة 

 %13.26 72 السباحة
 %833 )*( 833 رلموع اإلجابة بنعم

 %77.55 50 اجملموع
 %22.44 44  ال

 %833 11  اجملموع
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وىذا راجع ثقافة االسرة ,%00.81 نسبة الذين يفضلون شلارسة اجلري بنسبة بــ الرياضة ,مث تليها ادلمارسة
ادلبحوثني الذين ,يف حني تليها نسبة الرياضة وللمحافضة على اللياقة اضة شلا يدعمها وحترص على شلارسة الري

أن أبائهم ديارسوهنا وحياولون ترسيخها على وىذا راجع ,%08.41يفضلون شلارسة رياضة السباحة و تقدر بــ 
  األبناء دلا ذلا من فوائد صحية .

صلة لدي األبناء ىي رياضة كرة القدم كوهنا رياضة ذات شعبية ىف األوساط الرياضة ادلف:  نستنتج أن ومنه
 الشعب اجلزائري.

 الرفاق وتبادل الزيارات فيما بينهم وشلارسةالرياضة .إ ختيارمجاعة يوضح  :(07+س02)س 07 جدول رقم
تبادل الزيارات مع مجاعة 
الرفاق الذين دتارس معهم 
 الرياضة

 إ ختيارمجاعة الرفاق 

 اجملموع ال نعم

 % %833 53 %02.41         42 %07.58                    20 إختيارك

 %833 45 %05.30 83 %04.01 85 إختيار الوالدين

 %833 8 - - %833 8 إختيار األخوة

 %833 98 %02.01 02 %07.03 02 اجملموع

يتبادلون الزيارات مع مجاعة  ادلبحوثني الذينمن خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة 
يتبادلون الزيارات مع مجاعة  ال يف ادلقابل صلد الذين,%77.82 بـــ نقدرو  الرفاق الذين ديارسون معهم الرياضة
 . %82.79 بنسبة الرفاق الذين دتارسون معهم الرياضة

تبادل الزيارات مع مجاعة الرفاق الذين  الإلخوة يفبالنسبة للفئة االويل)نعم( :صلد أن ادلبحوثني يعتمدون على -
اإلخوة ذلم خربة وجتارب وان معضم أصدقائهم  وىذا راجع لكون, %222بنسبة تقدربــــ  دتارس معهم الرياضة

تبادلون الزيارات بأنفسهم  مع مجاعة الرفاق وتليها فئة الذين ي ديارسون الرياضةويوجهوهنم اىل تبادل الزيارات ,
يتفامهون مع بعضهم البعض ولديهم   وىذا راجع أهنم,%77.62 بنسبة تقدر بــ ديارس معهم الرياضة الذين

تبادل الزيارات مع  الوالدين ىم الذين حيث أبنائهم إىليف حني صلد أن  ,رابط واحد جيمعهم يف شلارسة الرياضة
اإلىتمام بأبناء وىذا راجع لعدة عوامل من بينها ,%70.79بـبنسبة مجاعة الرفاق الذين دتارس معهم الرياضة
 ومدي تأثري األصدقاء ىف مداومةاللعب.
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تبادل الزيارات مع مجاعة الرفاق  يف عدماألباء  صلد أن ادلبحوثني يعتمدون على  )ال(:أما بالنسبة للفئة الثانية-
تدل على أن األباء يرفضون تبادل األبناء الزيارات مع  ,وىي نسبة %86.28بنسبة  الذين ديارس معهم الرياضة

مع األصدقاء وىذا راجع اىل اخلوف على األبناء من األصدقاء,يف حني صلد أن الذين يتبادل الزيارات بأنفسهم  
أهنم يفضلون اللعب ودياررسون الرياضة وىذا راجع ,%86.03نسبة ب مجاعة الرفاق الذين ديارس معهم الرياضة

هم البعض يف كل األوقات ,يف حني تنعدم نسبة  ادلبحوثني  الذين إخوهتم يرفضون يتادل الزيارات مع مع بعض
 األصدقاء ,وىذا راجع أن االخوة اليريدون لألخوهتم تبادل الزيارات خلوفهم عليهم.

ديارس معهم الرياضة تبادل األبناء الزيارات مع مجاعة الرفاق الذين األسرة  حتث االبناء على أن  ومنه نستنتج :
  .يل اإلحتكاك معهم ومزاولة الرياضة

الرفاق وحرص األسرة على دوام شلارسة  النشاط الرياضة  مجاعة راختيايوضح  :(27+س02)س 00 جدول رقم
 معهم .

حرص األسرة على دوام 
شلارسة الرياضة مع مجاعة 
 الرفاق

 إ ختيارمجاعة الرفاق 

 اجملموع ال نعم

 % %833 53 %04.17         40 %05.82                    25 إختيارك

 %833 45 %77.77 87 %22.22 84 إختيار الوالدين

 %833 8 %833                   8 - - إختيار األخوة

 %833 98 %01.51 01 %03.43 71 اجملموع

الذين أسرىم حيرصون على دوام من خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني 
أسرىم الحيرصون على دوام شلارسة  يف ادلقابل صلد الذين,%72.02 بـــ نقدرو  شلارسة الرياضة مع مجاعة الرفاق

 . %89.69 بنسبة الرياضة مع مجاعة الرفاق
بنسبة  بالنسبة للفئة االويل)نعم( :صلد أن ادلبحوثني يعتمدون على أنفسهم يف شلارسة الرياضة مع مجاعة الرفاق -

يف  م حياولون ترسي  دوام اللعب مع ألصدقاء الذين ديارسون الرياضة ,وىذا راجع لكوهن, %76.22تقدربــــ 
وىذا راجع ,%70.79بـ على دوام شلارسة الرياضة مع مجاعة الرفاق الوالدين ىم الذين حيث أبنائهمحني صلد أن 

اإلىتمام بأبناء ومدي تأثري األصدقاء ىف مداومةاللعب,يف حني أن اليوجدإلخوة امهية يف لعدة عوامل من بينها 
 ترسي  فكرة حرصهم لدفع اإلخوةضلو دوامهم للعب مع األصدقاء.
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 ىف دوام شلارسة الرياضة مع مجاعة الرفاق ن ادلبحوثني اليعتمدون على اإلخوة صلد أ )ال(:أما بالنسبة للفئة الثانية-
تدل على أن اإلخوة يرفضون مداومة شلارسة الرياضة مع األصدقاء وىذا لنقص اخلربة  ,وىي نسبة %222بنسبة 

 على دوام شلارسة الرياضة مع مجاعة الرفاق يف اجملال الرياضى,يف حني صلد أن الوالدين ىم الذين الحيثون أبنائهم
اإلىتمام بألبناء مبمارسة الرياضة وخوفهم على  عدم وىذا راجع لعدة عوامل من بينها,%77.77نسبة ب

اإلصابات,يف حني صلد أن ادلبحوثني الذين يعتمدون على أنفسهم يف شلارسة الرياضة مع مجاعة الرفاق بنسبة   
  .اإلنسجام والتأقلم وعدم إجياد الألصدقاء وإختالف األوقات ,وىذا راجع كون عدم88.37%

حيرصون على دوام شلارسة الرياضة مع مجاعة الرفاقوالذي خيلق جوى من الدافعية يف األسرة  أن  ومنه نستنتج :
  .ادلمارسة الرياضة

 الرفاق وشلارسة الرفاق لعدة رياضات.  إ ختيارمجاعةيوضح  :(03+س02)س 05 جدول رقم
شلارسة الرفاق لرياضات 
 متعددة

 إ ختيارمجاعة الرفاق 

 اجملموع ال نعم

 % %833 53 %41.75         43 %58.24                    73 إختيارك

 %833 45 %22.22 84 %77.77 87 إختيار الوالدين

 %833 8   -                      -      %833                       8 إختيار األخوة

 %833 98 %04.07 04 %05.02 00 اجملموع

مجاعة رفاقهم ديارسون  من خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة ادلبحوثني الذين
 مجاعة رفاقهم الديارسون رياضات سلتلفة بنسبة يف ادلقابل صلد الذين,%76.82 بـــ نقدرو  رياضات سلتلفة

82.79% . 
إختيار مجاعة الرفاق الذين ديارسون  للفئة االويل)نعم( :صلد أن ادلبحوثني يعتمدون على الإلخوة يفبالنسبة -

اإلخوة ذلم خربة وان معضم أصدقائهم ديارسون  وىذا راجع لكون, %222بنسبة تقدربــــ  رياضات سلتلفة
على وتليها فئة الذين يعتمدون  الرياضةويوجهوهنم اىل شلارسة الرياضة مع اجلماعة الىت دتارس رياضات سلتلفة  ,

 وىذا راجع أهنم,%62.20 بنسبة تقدر بــ أنفسهم  يف إختيار مجاعة الرفاق الذين ديارس رياضات سلتلفة
الوالدين ىم الذين  ادلبحوثينت يعتمدون على يف حني صلد ,هم البعض  وحلبهم للرياضات متعددةيتفامهون مع بعض
وىذا راجع لعدة عوامل ,%77.77بـبنسبة إختيار مجاعة الرفاق الذين ديارسون رياضات سلتلفة حيث أبنائهم إىل

 اإلىتمام بأبناء ومدي تأثري األصدقاء ىف مداومةاللعب.من بينها 
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إختيار مجاعة الرفاق الذين ال ديارسون يف األباء  صلد أن ادلبحوثني ال يعتمدون على  )ال(:بالنسبة للفئة الثانيةأما -
تدل على أن األباء يرفضون األصدقاءالذين ديارسون رياضات  ,وىي نسبة %22.22بنسبة  رياضات سلتلفة

نسبة ب الديارسون رياضات سلتلفة الخيتيارون مجاعة الرفاق الذين متعددة  ,يف حني صلد أن الذين
أهنم اليفضلون اللعب معهم,يف حني تنعدم نسبة  ادلبحوثني  الذين إخوهتم يرفضون وىذا راجع ,03.76%

 اللعب مع  األصدقاء الذين ديارسون رياضات متعددة,وىذا راجع أن االخوة اليريدون لألخوهتم اللعب معهم.
 إختيار ألبنائها مجاعة رفاقهم الذين  ديارسون رياضات سلتلفة.األسرة  حترص على أن  ومنه نستنتج :

 يوضح نوع الرياضة ادلتعددة اليت ديارسها مجاعة الرفاق. :(09)س 01 جدول رقم

 متعدد اإلجابات. 24)*(: تضاعفت العينة كون أن السؤال س
من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن ادلبحوثني الذين صرحوابأن الرياضة ادلتعددةادلمارسة من طرف مجاعة -

الرفاق والذين أجابو  بـــ نعم و ىم أعلى نسبة, يف حني أن ادلبحوثني الذين الديارسون الرياضة ادلتعددةمن طرف 
 . %84.12و  %14.87التوايل بــــ مجاعة الرفاق والذين  أجابو بــــ ال فقدرت النسب على 

وىذا , %71.28الفئة األوىل)نعم( وىي نسبة ادلبحوثني  الذين ديارسون كرة القدم واليت تعترب نسبة تقدر بــ 
يف حني  ,مجيع ادلمارسني ديارسون كرة القدم ماجيعل األصدقاء ديارسوهنا أيضا ومدي تأثري اجملتمع عليهم راجع ان

أن أبائهم ديارسوهنا وىذا راجع ,%77.02ادلبحوثني الذين يفضلون شلارسة رياضة السباحة و تقدر بــ تليها نسبة 
صلد الذين يفضلون شلارسة كرة اليد تقدر النسبة  وحياولون ترسيخها على األبناء دلا ذلا من فوائد صحية ,و

م كرة اليد وىذا راجع لدفع الوالدين الذي يعيشو فيو ادلبحوثني ترسخت فيهوىذا راجع كون احمليط ,%41.28بــ
 نسبة الذين يفضلون شلارسة اجلري بنسبة بــ الرياضة ,مث تليها األبناء وحثهم على ادلداومة على ادلمارسة

 الرياضة وللمحافضة على اللياقة .وىذا راجع ثقافة االسرة الرياضة شلا يدعمها وحترص على شلارسة 01.84

 النسبة ادلئوية التكرارات ادلتعددة ادلمارسة من طرف مجاعة الرفاق نوع الرياضة
 %16.32 71 اجلري نعم

 %46.93 01 كرة القدم
 %26.53 21 اليدكرة 

 %44.89 00 السباحة
 %833 )*(804 رلموع اإلجابة بنعم

 %67.34 11 اجملموع
 %32.65 22  ال

 %833 11  اجملموع
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دلتعددةادلمارسة من طرف مجاعة الرفاق ىي كل من كرة القدم والسباحة وكرة اليد : الرياضة ا نستنتج أن ومنه
 واجلري.

 شاركة الرياضة معهم.إ ختيارمجاعة الرفاق وميوضح   :(82+س02)س 01 جدول رقم

يشاركون االصدقاء شلارسة  ادلبحوثني الذينمن خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا أن أعلى نسبة ىي لفئة 
 . %87.62 يشاركون االصدقاء شلارسة الرياضة بنسبة ال يف ادلقابل صلد الذين,%72.03 بـــ نقدرو الرياضة 

إختيار مجاعة الرفاق الذين يشاركون  بالنسبة للفئة االويل)نعم( :صلد أن ادلبحوثني يعتمدون على الإلخوة يف-
اإلخوة ذلم خربة وان معضم أصدقائهم ديارسون  وىذا راجع لكون, %222بنسبة تقدربــــ  شلارسة الرياضة

على أنفسهم  يف مشاركة مجاعة الرفاق شلارسة وتليها فئة الذين يعتمدون  الرياضةويوجهوهنم اىل شلارسة الرياضة ,
 يف حني صلد ,يتشاركون مع بعضهم البعض  وحلبهم لرياضة وىذا راجع أهنم,%72.03 بنسبة تقدر بــالرياضة 

مجاعة الرفاق يف شلارسة الرياضة  الوالدين ىم الذين حيث أبنائهم على مشاركة ادلبحوثينت يعتمدون على
 اإلىتمام بأبناء ومدي تأثري األصدقاء ىف مداومةاللعب.وىذا راجع لعدة عوامل من بينها ,%70.97بـبنسبة
أبائهم ويرفضون مشاركة أبنائهم الرياضة مع  صلد أن ادلبحوثني ال يعتمدون على  )ال(:للفئة الثانيةأما بالنسبة -

تدل على أن األباء يرفضون مشاركة األبناءشلارسة الرياضة مع  ,وىي نسبة %86.20بنسبة مجاعة الرفاق 
نسبة باليشاركون مجاعة الرفاق ىف شلارسة الرياضة  األصدقاءوىذا راجع لعدة عوامل ,يف حني صلد أن الذين

أهنم اليفضلون مشاركة  اللعب معهم,يف حني تنعدم نسبة  ادلبحوثني  الذين إخوهتم وىذا راجع ,87.62%
 يرفضون مشاركة  اللعب مع  األصدقاء,وىذا راجع أن االخوة اليريدون لألخوهتم مشاركة اللعب معهم.

 حترص على إختيار ألبنائها مجاعة رفاقهم ومشاركتهم اللعب معهم.األسرة  أن  ومنه نستنتج :
 
 
 

 مشاركة األصدقاء للرياضة
 إ ختيارمجاعة الرفاق 

 اجملموع ال نعم

 % %833 53 %07.58         47 %02.41                   27 إختيارك

 %833 45 %05.30 83 %04.10 85 إختيار الوالدين

 %833 8   -                      -      %833                       8 إختيار األخوة

 %833 98 %07.58 07 %02.41 00 اجملموع
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 النتائج العامة للفرضية الثالثة:-0
 إختيار مجاعة الرفاق لو تأثري اجيايب ضلو اإلحتكاك وقابلية ادلمارسة الرياضية. -2
 قبول االسرة اللعب مع الصدقاء يكسب األبناء اللعب اجلماعي  . -4
  لو دور التفاىم واللعب مع بعضهم البعض.جلماعة الرفاق  -0
 تفضيل مكان شلارسة الرياضة يعطي ألبناء األرحيية ضلو شلارسة الرياضة. -2
 ختصيصي وقت  شلارسةالرياضة مع األصدقاء لو أمهية كبريةفىي إعادة اللعب وحب الرياضة. -7
 شلارسة الرياضة.  حرص األسرة على دوام شلارسة الرياضة مع مجاعة الرفاق يرس  فكرة -0
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 مناقشة نتائج الدراسة:-8
 التحقق من الفرضيات:-1-3
 التحقق من الفرضية الجزئية األولى:-1-3-2

تالميذ ادلرحلة  للمستوى التعليمي دور يف تشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لديلقد افًتضنا أنو 
( 12( )9البسيط وادلركبة واستخدمنا طريقة النسب ادلئوية، فمن خالل اجلداول )،اعتمدنا على اجلداول ادلتوسطة

( نالحظ نسبة الفئة األوىل 9(واليت ذلا أكرب نسب ختدم الفرضية، من خالل اجلدول رقم )18( )16) (14)
ت بـــ )نعم( أن ادلبحوثني الذين أبائهم مستواىم التعليمي لديهم إىتمامات مبمارسة الرياضة بنسبة قدر 

رقم  اجلدول، أما أن للمستوي التعليمي لو دور فعال يف خلق اإلىتمام دلمارسة وىذا ما يوضح  73.87%
نالحظ نسبة الفئة األوىل )نعم( أن ادلبحوثني الذين أبائهم مستواىم التعليمي يقومون بتشجيع أبنائهم  (84)

الوالدين ذلم دور فعال يف تشجيع األبناء يف شلارسة وىذا ما يدل أن ,%33.66دلمارسة الرياضة بنسبة قدرت بـــ 
( بالنسبة للفئة األوىل )نعم( نالحظ أن ادلبحوثني الذين أبائهم لديهم إىتمامات 82، أما اجلدول رقم ) الرياضة

,وىذا ما يدل أن اإلىتمام  %33.66بالرياضة يشجعون األبناء على شلارسة الرياضة حيث قدرت نسبتهم بــــــ 
( نالحظ نسبة الفئة الثانية 80من خالل اجلدول رقم ) بالرياضة يساىم يف تشجيع األبناء على شلارسة الرياضة ,

بــــــ  )أحيانا( أن ادلبحوثني الذين أبائهم مستواىم التعليمي يرافقهم األبناء يف اخلرجات الرياضة بنسبة قدرت
( نالحظ نسبة 81من خالل اجلدول رقم )ء قدوة ذلم, وىذا ما يدل على أن األبناء يعتربون األبا ,28.36%

الفئة األوىل )نعم(أن ادلبحوثني من جنس الذكر  الذين أبائهم لديهم مستوى تعليمي لديهم إىتمامات يف شلارسة 
 األولوية لذكور. نوىذا راجع اىل ان الثقافة اجملتمع ويعطو , %72.22بــــــ  الرياضة و بنسبة قدرت

للمستوى التعليمي دور يف ومنو نقول أن نتائج الدراسة ومناقشتها أكدت الفرضية القائلة بأنو  االستنتاج :
 .تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة تشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لدي

 التحقق من الفرضية الجزئية الثانية: -1-3-0 
تالميذ ادلرحلة  لدي النشاط البدين الرياضي لدىلإلمكانيات ادلادية دور فعال تشجيع شلارسة لقد افًتضنا أنو 

( 40اعتمدنا على اجلداول البسيط وادلركبة واستخدمنا طريقة النسب ادلئوية، من خالل اجلداول ) ، ادلتوسطة
( من نالحظ نسبة الفئة األوىل )يوافقان( والفئة الثانية)يًتددان( من خالل الفئة 40فمن خالل اجلدول ) ( ,41)

االوىل )يوافقان( أن ادلبحوثني الذين أبائهم يعملون يوافقون لألبنائهم افنخراط يف النوادي الرياضية بنسبة 
افقة فإلطلراط وتشجيعهم على شلارسة أن ادلستوي ادلادي لو دور فعال يف ادلو وىذا ما يوضح , 79.83%

يف حني أن احملوثني الذين أبائهم يعملون يًتددون أحيان من خالل الفئة الثانية )يًتددان( الرياضة يف النوادي ,
وىذا راجع لكوهنم يريدون , %08.22بنسبة ـ لنحفيز األبناء ضلوى توجيههم إلطلراط يف النوادي الرياضة 

نالحظ نسبة الفئة  (41رقم ) اجلدول، أما تشجيع األباء وزلاولت منهم إىل الدفع اإلجيايب دلمارسة الرياضة 
بالنسبة للفئة األوىل )أحيان(  أن ادلبحوثني الذين أبائهم  يعملون أحيانا ما  األوىل )أحيان(والفئة الثانية)دائما(,
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,وىذا راجع كون األباء خيلقون لألبناء  %23.96رجات الرياضة مع األصدقاء بنسبة يدعمون أبنائهم يف اخل
جوى رياضي مايساعدىم على شلارسة الرياضة, يف حني تليها الفئة الثانية)دائما(والذين دائما ماتتم عملية الدعم 

 دالثقافة والزا وىذا راجع كون,%96.43 من طرف الوالدين يف اخلرجات الرياضة مع الصدقاء بنسبة قدرت
ادلعريف واإلمكانيات ادلادية الىت ديتاز هبا الوالدين يكسب لألبناء حب الرياضة وحب ادلمارسة ومن ىذه العملية 

  تتم عملية التشجيع دلمارسة الرياضة.
فعال لإلمكانيات ادلادية دور  ومنو نقول أن نتائج الدراسة ومناقشتها أكدت الفرضية القائلة بأنواالستنتاج: 

 تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة لدي تشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لدى
 التحقق من الفرضية الجزئية الثالثة: -1-3-8

تالميذ ادلرحلة  لديلالسرة دور يف اختيار مجاعة الرفاق لتشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لدى لقد افًتضنا أنو 
( 03البسيط وادلركبة واستخدمنا طريقة النسب ادلئوية، فمن خالل اجلداول )اعتمدنا على اجلداول  ،ادلتوسطة

( بالنسبة للفئة  03( واليت ذلا أكرب نسب ختدم الفرضية، من خالل اجلدول رقم )01) (00( )07( )04)
األوىل)نعم( نالحظ أن ادلبحوثني الذين أسرىم راضية على إختيار األصدقاء للعب معهم حيث جاءت النسبة 

وىذا ما يدل أن األسر هتتم وتتابع أبنائها يف إختيار األصدقاء للعب معهم  ، أما , %37.68على التوايل 
,وىذا راجع  %02.20( صلد أن ادلبحوثني يفضلون شلارسة الرياضة يف ادلنزل وتقدر النسبة بــ04اجلدول رقم )

ة  األوىل)نعم( أن ادلبحوثني الذين أسرىم حيثهم ( بالنسبة للفئ07لتوفري األجهزة من طرف األسرة  ، أما اجلدول )
وىذا راجع لإلىتمام األسرة تبادل األفكار ,%77.82وتقدر النسبة بــ على يتبادلون الزيارات مع مجاعة الرفاق

، أما اجلدول رقم  وتبادل الثقفات الرياضة اليت رأهتا األسرة وتقوم حبث على مداومة الزيارات مع مجاعة الرفاق
( بالنسبة للفئة األوىل)نعم( نالحظ أن ادلبحوثني الذين أسرهتم حترص على دوامهم على شلارسة الرياضة مع 00)

األسر تقوم مبتابعة األبناء وحتثهم على ادلداومة اللعب  وىذا ما يدل أن,%72.02مجاعة الرفاق واليت تقدر بـــــ 
( بالنسبة للفئة األوىل)نعم( نالحظ أن 01أما اجلدول رقم )ارسة الرياضة, مع مجاعة الرفاق ىذا حيفزه على شل

وىذا إن دل على ,%72.03يشاركون مجاعة الرفاق الرياضات الىت يفضلون اللعب بنسبة قدرت بـــــ  ادلبحوثني
 .شيئ دل على ان مجاعة الرفاق يؤثرون على ادلبحوثني شلا جيعلهم يتشاركون يف الرياضة

لالسرة دور يف اختيار مجاعة الرفاق  ومنو نقول أن نتائج الدراسة ومناقشتها أكدت الفرضية القائلة بأنواالستنتاج: 
  .تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة لديلتشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لدى 
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حاولت الدراسة احلالية الكشف عن مسامهة األنشطة الرياضية اجلماعية أثناء حصة الًتبية  :استنتاج عام-2
 البدنية والرياضية يف حتقيق االندماج االجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة. 

 98بعد حتليل وإثراء متغريات البحث نظريا، وتوزيع أداة الدراسة جلمع البيانات وتطبيقها على عينة مكونة من 
تلميذ يف ادلرحلة ادلتوسطة يف سلتلف ادلستويات، وبعد مجع البيانات وعرضها ومعاجلتها ومناقشة نتائج الدراسة 

 ديكن استنتاج ما يلي:
 .تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة يع شلارسة النشاط البدين الرياضي لديللمستوى التعليمي دور يف تشج -8
 تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة لدي لإلمكانيات ادلادية دور فعال تشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لدى -4
تالميذ ادلرحلة  لديلالسرة دور يف اختيار مجاعة الرفاق لتشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لدى  -0
 .دلتوسطةا
 لألسرة ذلا دور فعال يف ترسي  الرياضة وتشجيع األبناء على ادلمارسة الرياضة.أن -2
 التعاون احلاصل بني األب واألم يف تربية األبناء تربية رياضية يكسبهم الصحة اجلسمية. -7
 األنشطة الرياضية تساعد على التعامل مع الزمالء وتكوين عالقات معهم.-0
 الرياضية تساىم يف تكوين أصدقاء جدد داخل وخارج ادلؤسسة.األنشطة -5
  حرص األسرة على دوام شلارسة الرياضة مع مجاعة الرفاق يساىم يف تكوين عالقات بني األبناء ومجاعة الرفاق.-1
 دعم األسرة األبناء يف شلارسة الرياضة يكسبهم حب الرياضة والدوام . -1
 بناء ويدفعهم اىل شلارسة الرياضة .شلارسة األم للرياضة يشجع اال-83
 وجود األجهزة يف ادلنزل ذلا أمهية كبرية يف تطوير وحتسني قدرات األبناء ضلوى شلارسة الرياضة. -88
 شخصية األب ذلا دور كبري يف التحكم الكلي والتأثري على اإلبن دلمارسة الرياضة.-84
 دلمارسة الرياضة إلنشاء جيل صاحلا.متابعة الوالدين ألبنائهم واحلرص عليهم  -80
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 االقتراحات والتوصيات:-7
لألسرة دور  أن أثبتت واليت اجلانب ذلذا ادلفصلة والدراسة بالتالميذ اخلاصة االستبيان لنتائج دراستنا ضوء على

االقًتاحات  نقدم أن ارتأينا لذالك ،فعال يف تشجيع شلارسة النشاط البدين الرياضي لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة
 التالية:

 احلث على شلارسة األنشطة الرياضة واحلرص على مداولتها .-7
 احلث على مشاركة األصدقاء شلارسة الرياضة على اللعب اجلماعي. -2
 إعطاء أمهية كبرية لتوفري األجهزة الرياضية يف ادلنزل.-2
 توعية األسرة بالفوائد الناجتة عن شلارسة الرياضة .-0 

 االىتمام باألبناء اىتماما كبريا ومراعاة ميوالهتم واحلرص على مداومة  الرياضة.-0
 احلث على تبادل الزيارات مع مجاعة الرفاق .-1
  يف اجملال الرياضي.إعطاء أمهية حلصة الًتبية البدنية والرياضية يف ادلؤسسات الًتبوية من قبل ادلختصني-5
 حث األسرة على جتنب استعمال العنف ضد األبناء والضغط عليهم يف إختيار الرياضة. -1
 حث األسرة على  ختصيص الوقت ادلناسب  دلمارسة الرياضة. -1
 حث اآلباء باالىتمام بأبنائهم  وعدم التميز بني اجلنسني ومساعدهتم.-83

 الذين ديارسون الرياضة .  حث األسرة على إختيار األصدقاء-88
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 خــاتمة:
إن دور األسرة يف تشجيع ممارسة النشاط البدين الرياضي لو امهية كبرية يف جمتهعنا مما يغرس فيهم حب الرياضة 

هبا ويعطي لألبناء حافز للههارسة الرياضة، لذا جيب على األسرة أن تعطي للرياضة أمهية كبرية وأن تقوم  واالىتهام
ا يقلل ن  األنراض والملل الذي يثرر على األفراد وأن يوون ىنا  بتسخري كل الوسائل للنهوض جبيل رياضي مم

اىتهانات كبرية حنو الرياضة وان يتجنب التهيز بني اجلنسني فيجب احلث على ممارسة الرياضة لما توسب الفرد  
م نعهم، كفائة بدنية وتوسبو ايضا الذكاء وتطور لو القدرات النفسية والعقلية وكذا توسبو حب اجلهاعة والتأقل

فالرياضة تلعب دورا كبرية يف القضاء على األنراض والتقليل ن  الضغوطات الناجتة ع  الدراسة ,فيعد التشجيع 
المادي والمعنوي ن  بني الركائز اليت جيب على األسرة أن تعطيها األولوية لتدعيم الفرد وحتضريه لمهارسة الرياضة ن  

ل الفرد حمفزا مما يعطيو حب اللعب وإظهار قدراتو فاألسرة الداعهة شراء لألجهزة والمستلزنات الرياضة لتجع
للهارسة الرياضة جتعل األفراد ميارسون الرياضة وتنعوس باإلجياب على األبناء واجملتهع ،كها أن العديد ن  

سر على ممارسة الرياضة بتقد م مهم حتفيزات نادية وحماولة اجملتهعات تشجع ن  خالل إدراج سياسات داعهة لأل
لتنسيق نع اجلهاعات المرجعية األخرى و المثسسات  با األسرقيام جاىدة ننها بالنهوض بالرياضة ، فيجب 

واعطاء االولوية لألسر لوي االجتهاعية كالمدارس و اجملتهعات احمللية و المنظهات يف تنظيم األنشطة الرياضية 
دم لألبنائها كل التغطيات الالزنة جلعلو فردا رياضيا ،وجيب على األسرة توفري مهم الوسائل الرياضة يف المنزل تق

وتسخري الوقت لمهارس الرياضة ومحايتو ن  اإلدنان اإللوًتوين خاصة نايتعلق باأللعاب  وشبوات التواصل 
ء يدركون ن  خالمها أمهية الرياضة لتصبح األسرة البنية تربوية  جتعل األبنا أساليب  األسر علىاعتهاد و اإلجتهاعية،

 األساسية باجملتهع الىت مها الدور الفعال ىف تفعيل ممارسة الرياضة ورفع نستواىا والرقى هبا .
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الوالدين نحو ممارسة االبناء للنشاط الرياضي التربوي وانعكاساتو اىتمام وتشجيع ( ،2008بلقاسم دودو،) -2

 ، مذكرة ماجيستري غري منشورة ، معهد الرتبية البدنية والرياضية ، جامعة اجلزائر. على الجوانب النفسية واالجتماعية
و نمط شخصية أستاذ التربية البدنية و الرياضية و عالقت(، 2005-2004بن عبد السالم حممد،)3-

 ، سيدي عبد اهلل . بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة الثانوية
  المراجع باللغة األجنبية:-3

1- Thomas.R ,( .1991) Preparation Psychologique du Sportif ,ed 
,Vigo 
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                   :10ملحق رقم 
 اجلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 -بسكرة-جامعة حممدخيضر
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم الرتبية البدنية والرياضية
 استمارة استبيان

 الرتبيةالبدنية والرياضية حتت عنوان: ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسرتيف يف اطار مذكرة التخرج
 "دوراالسرة في تشجيع ممارسة النشاط البدني والرياضي لدي تالميذ المرحلة المتوسطة"

 الضهيد عاشوري مصطفى(""احلي اجلامعي مبنطقة العالية مدينة بسكرة )متوسطة
حتت اشراف  :من اعداد الطالبة

 األستاذة:
 جيماوي نتيجة                                                                                            فارس رحالوي

 
أعزائي التالميذ الرجاء منكم التكرم باإلجابة على أسئلة ىذا االستبيان علما انو لن يستخدم إال يف البحث العلمي وىو غاية يف 

 تكم اإلجابة بصدق وصراحة تامة ولنا منكم جزيل الشكر على مساعدتكم ادلخلصة.السرية ونرجو من سياد
{يف ادلكان ادلناسب xالرجاء منكم فهم جل االسئلة و أىدافها جيدا قبل اإلجابة عليها وذلك بوضع عالمة}مالحظة هامة:

  الذي تراه مالئما للموقف حسب السؤال ادلطروح.
 البيانات الشخصية:

   ...........................................السن:...  - 1
  ثانية                           ثالثة           رابعة                 اوىل     ادلستوى التعليمي: -2
 أنثى                                 ذكر      اجلنس:   -3

 دافعية ممارسة النشاط البدني والرياضي لدي االبناء لمستوى التعليمي للوالدين دور فياالمحور األول:
 ماىو ادلستوى التعليمي:-4

 لألب:                 إبتدائي                   متوسط             ثانوي             جامعي          
 ي             جامعي  إبتدائي                   متوسط             ثانو                    : لألم

 ال         نعم                                    ميارس والديك الرياضة ىل-5
 ...................................................................... يف حالة نعم  ماىي الرياضة ادلمارسة-6
 احيانا              ابدا                                              دائما   تشارك والديك يف دمارسة الرياضة    ىل -7

 ال                                                نعم         ىل أبويك لديهم اىتمامات بالرياضة-8
 من خالل ادلمارسةاجملالت              الكتب                             التلفزيون     :بنعم ىل ىي  اإلجابةيف حالة   -9

 ىل يشجعك أبويك علي دمارسة الرياضة نعم                     ال-10
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 يف حالة اإلجابة بنعم ىل   بــــــــ : -11
 لرياضة معاشراء مستلزمات          مشاركة أبويك يف دمارسة للرياضة         بدفعك لالخنراط يف النوادي      مشاىدة برامج ا

 ىل ترافق أبويك يف خرجات رياضية          دائما                         أحيانا                        أبدا-12
 لإلمكانيات المادية دور فعال في دافعية ممارسة النشاط البدني والرياضي لدي األبناءالمحور الثاني :

 ب:             يعمل                                   اليعملماىية احلالة ادلهنية للوالدين األ -13
 األم:              تعمل                                    التعمل                                    

 ال                  نعم                                  ىل يوجد يف منزلك جتهيزات رياضية   -14
 ...................................................ىل تستخدم ىذه التجهيزات......  بنعم اإلجابةيف حالة -15
 ال     ال                نعم                                   ىل يدعم والديك ماديا دلمارسة الرياضة -16
 : من خالليف حالة اإلجابة بنعم -17

 جتهيزات رياضية بادلنزل      مستلزمات رياضية باحلي       مستلزمات رياضية النوادي         مستلزمات رياضية بادلدرسة
 الرتدد يف ادلوافقة                     يرفضان         عندما تطلب من والديك االخنراط يف النوادي الرياضية       يوافقان  -18
 ويك يف اخلرجات الرياضية مع األصدقاء             دائما                        أحيانا               أبداىل يدعمك أب-19

 ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى األبناء تشجيعجماعة الرفاق أهمية في دور االسرة في اختيار المحور الثالث :
 ىل مجاعة الرفاق ىم من                         اختيارك                    اختيار والديك           اختيار من االخوة -20
 ال                              نعمىل آسرتك راضية على أصدقائك الذين تلعب معهم                                -21

                    أخرى           دلدرسة                  احلي                            النادي              ا     ىل مجاعة رفاقك من -22 
                                                   ادلنزل                         األصدقاء                       أخري                        كيف تفضل دمارسة الرياضة -23

 ىل ىناك وقت خمصص دلمارستك الرياضة مع األصدقاء                            نعم                              ال -24 
   ..يف حالة اإلجابة بنعم مانوع الرياضة....................................................................... -25
 يف حالة اإلجابة بـــــــــــــ  نعم  ىل تتبادل الزيارات مع مجاعة الرفاق                    نعم                              ال -26
        ال                   نعم             ىل حيرص أفراد أسرتك على دوام دمارستك للرياضة مع مجاعة الرفاق           ىل  -27
   ال                   نعم              رفاقك ميارسون رياضات متعدد                                            مجاعةىل  -28
 .......................................ماىي ىاتو الرياضات  نعم  بــــــــيف حالة االجابة-29
 نعم                            ال                                                      ىل تشارك رفاقك تلك الرياضات-30

 20ملحق رقم : 
 بسكرةجامعة 

 اسم األستاذ الفاضل :                                                     معهد الرتبية البدنية والرياضية     

 الوظيفــة :                                                       كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلمضاء :                                                                                                                                       
 استمارة   استطالع   رأي   السادة    الخبراء

 السيد األستاذ الدكتور /
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 حتية طيبة وبعد

دور األسرة في تشجيع ممارسة  االستمارة ادلعروضة على سيادتكم بشأن استطالع رأيكم يف بناء استبيان 
ادلشرفة والباحث يشكران مسبقا تفضلكم بالتعاون  لدى تالميذ المرحلة المتوسطة النشاط البدني الرياضي 
شودة وإثراء البحث يف جمال علوم الرتبية وباخلصوص يف جمال النشاط البدين الرياضي العلمي يف بناء القائمة ادلن

 الرتبوي .

 –لدى تالميذ المرحلة المتوسطة  دور األسرة في تشجيع ممارسة النشاط البدني الرياضي  "عنوان البـحــث : عنوان البـحــث : 
 -منطقة العالية بسكرة-دراسة ميدانية على متوسطة عاشوري مصطفى

نيل شهادة ادلاسرت يف علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية ختصص تربية حركية عند الطفل  تضمن متطلبا
 وادلراىق

 األستاذة / جيماوي نتيجة .  المشـــــــــرف :المشـــــــــرف :

 فارس رحالوي. البـــــاحث:البـــــاحث:

لدى تالميذ ادلرحلة  دور األسرة يف تشجيع دمارسة النشاط البدين الرياضي  بناء استبيان ::  الهدف من استطالع الرأيالهدف من استطالع الرأي
  .ادلتوسطة

ات بناء القائمة ادلنشودة من ويأمل الباحث من سيادتكم التفضل بادلساعدة يف استكمال خطوات وإجراء
 :حيث

 أوال:    مدى مناسبة احملاور ادلقرتحة لالستبيان. 
 ثانيا:    إضافة أو حذف أو تعديل احملاور اليت من شأهنا إثراء االستبيان. 
 مدى سالمة صياغة العبارات ادلقرتحة.    ثالثا: 
 رابعا:   مدى مناسبة العبارات لكل حمور. 

دور األسرة يف تشجيع دمارسة النشاط البدين  : حذف أو تعديل أو إضافة عبارات أخرى تعرب عنخامسا
 . لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة الرياضي 

عند تطبيق االستمارة على عينة البحث ويشمل  وسوف يستخدم الباحث أمام كل عبارة اختيارات خمتلفة
 االستبيان ادلقرتح على أربعة حماور ىي :

 
 عدد عبارات المحور اسم المحور المقترح المحور

 20 البيانات الشخصية المحور األول

 20 المستوى التعليمي المحور الثاني
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 اإلمكانيات المادية المحور الثالث
 
 

20 

 المحور الرابع
 

 11 ة وإخيار جماعة الرفاقالألسر 



 

 

 


