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شكر وعرفان
قال هللا تعانٗ  :رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن
أعمل صالحا ترضاه وارحمني برحمتك في عبادك الصالحين انًُم .19:
فانحًذ هلل حًذ انشاكش ٍٚيٕصٕال بانثُاء عهٔ ّٛتٕفٛقّ نُا ف ٙإتًاو إَجاص
ْزِ انًزكشة ،فانحًذ نّ أٔال ٔانشكش نّ ثاَٛا ٔ ،انفضم نّ ثانثا.
ٔقال انشسٕل (ص) :من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل.
حٛث َتقذو بانشكش انجضٚم إنٗ األستار :انذكتٕس " بٕعشٔس٘ جعفش "  ،انًششف عهٗ يزكشة
تخشجْ ٙزِ ،نًا أسذٖ نُا بّ يٍ َصح ٔتٕج. ّٛ
ٔإنٗ جًٛع األساتزة انز ٍٚدسسَٕٔ، ٙإنٗ انطاقى اإلداس٘ ٔانبٛذاغٕج ٙنًعٓذ انتشبٛت انبذَٛت ٔ
انشٚاضٛت بجايعت يحًذ خٛضش بسكشة .
ٔال ٚفٕتُا أٚضا انتُٕ ّٚبانتسٓٛالث انعًهٛت نهًذسب ٍٛانكشاو :
سئٛس َاد٘ اتحاد يستقبم انعانٛت نهسباحت
ٔإنٗ كم يٍ ساعذَا يٍ قشٚب أٔيٍ بعٛذ .
فانشكش نٓى جًٛعا ٔعسٗ هللا أٌ ٚتقبم يُا ْزا انعًم ٔٚجعهّ خانصا نٕجّٓ انكشٚى.
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المقدمة
إف الًتبية البدنية الرياضية ؽبا أنبيتها يف سبكُت الفرد من أداء دكره يف اعبامع بشكل فعاؿ كمتميز كزبلق لديو الشعور
بالدافعية كاؼبثابرة على العمل بفاعلية كبركح اهبابية سبكنو من ضبط انفعاالتو النفسية ,فاؼبمارسات الرياضية كظركؼ
الفعاليات العديدة كخصوصيتها ذبعل الفرد يعيش أجواء نفسية اجتماعية متزنة كىادئة ,كلذلك قبد غالبية األفراد الذين
يبارسوف الرياضة كألعاهبا كفعاليتها يتصفوف خبصائص شخصية نفسية كاجتماعية اهبابية ,حيث زبلق اؼبشاركة الرياضية من
ىؤالء األفراد عناصر فاعلة يف ؾبتمعهم .
زبلق اؼبمارسة الرياضية حالة من االستقرار النفسي كاالتزاف العاطفي لدل الفرد اؼبشارؾ بفعاليتها اؼبختلفة ,كما تنتمي
الركح االستعداد للتفوؽ كالوصوؿ إذل أعلى اؼبستويات الرياضية.
يشَت الدكتور 'ؿبمد حسن عبلكم' إذل الرياضة عبارة عن نشاط ,ككل نشاط للفرد ما ىو إال نشاط اجتماعي ,يتحدد
من خبلؿ الدكافع االجتماعية .كالرياضة تعترب ظاىرة اجتماعية مثلها يف ذلك مثل صبيع أنواع األنشطة األخرل لئلنساف,
تتميز بتفاعل اإلنساف مع بيئتو ,كىي جزء أساسي من عملية تربوية كتطوير للشخصية ككل ,حيث تعد من الوسائل
اؼبهمة يف تربية الفرد تربية شاملة متزنة كيف ما يأيت الوظائف االجتماعية للًتبية البدنية كالرياضة.
كتناكؿ الدكتور 'قبم الدين السهر كردم' األبعاد االجتماعية للرياضة ,كأهنا أمست جزء من كياف حياتنا االجتماعية,
كأهنا جزء مهم من مظاىر اغبياة االجتماعية اؼبتقدمة ,كأف األلعاب الرياضية ظاىرة اجتماعية ؽبا أركاف متينة ثابتة,
حدكدىا الفرد كاإلنساف كاعبماعات كاجملتمعات ,كأف الركن األكؿ يتمثل يف اللعب كالرياضة كضركرة أساسية من
ضركريات اغبياة اؼبستديبة حبكم تكوين اإلنساف اعبسماين كالنفسي ,أما الركن الثاين فيشمل إدارة الشؤكف الرياضية
كتنظيم األلعاب اؼبختلفة  ,كماؽبا من أمور إدارية متنوعة كقضايا تنظيمية كبالنسبة إذل الركن الثالث فهو اإلنساف بكل
مالو من معٌت للمفهوـ الوجودم كالوجود كالركن الرابع يتبلور بطبيعة تعلق األطفاؿ باللعب كاؼبسابقات الرياضية ككذلك
تعلق اعبماىَت هبوايتهم اؼبفضلة.
فالرياضة عملية تربوية تكوف الفرد ذىنيا ,بدنيا كثقافيا كىي عامل من عوامل نقل الثقافات عند سبثيل أم فريق لبلده
كتعمل على اتزاف اعبسم من الناحية البدنية كاألخبلقية كمن اعبانب الركحي تعمل على اتزاف اإلنساف من الناحية
النفسية .كالدافعية كاغبياة االجتماعية يف تناسق بدين يف إطار رياضي سليم كىي تعتمد على العلوـ القاعدية اليت تكوف
اؼبتدرب من صبيع النواحي فممارستها تعٍت سبلمة اعبسم كالفكر كقوؿ العادل 'سقراط' " اعبسم السليم يف العقل
السليم" .تعترب الرياضة ظاىرة من ظواىر التنشئة االجتماعية ألهنا تساىم يف عملية تلقُت الفرد قيم كمقاييس كمفاىيم
ؾبتمعو الذم يعيش فيو ,كاؼبعركؼ أف الرياضة بصفتها ظاىرة اجتماعية تسعى إلكساب الفرد ـبتلف نواحي كجوانب
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السلوؾ االجتماعي اؼبقبوؿ ,كالتعاكف كاألخبلؽ اغبميدة كالركح الرياضية اعبيدة ,فالرياضة أصبحت ؽبا أبعاد كبَتة يف
حياة الفرد كاجملتمع ,فمن خبلؿ اؼبشاركة الرياضية يتضح لنا الدكر اؼبهم يف عملية التنشئة االجتماعية حيث يتمكن
الرياضي من ضبل التقاليد كالعادات الصحيحة ,ككل جوانب التطور االجتماعي كاغبضارم جملتمعو ,كيربز من خبلؿ
اؼبنافسات كاؼبشاركات الرياضية كل القيم السامية ليكوف مبوذجا صاغبا جملتمعو ,كبذلك تأخذ الفعاليات الرياضية أنبيتها
كمكانتها يف عملية التنشئة االجتماعية ,كاليت تعد عملية مهمة لكل من الفرد كاجملتمع.
سبثل الرياضة للمجتمع اعبانب الًتفيهي كأيضا التنافسي ؼبا ؽبا من ركح التدريب الدؤب كرسم األىداؼ كغَتىا من
مظاىر النشاط ,كزبتلف الرياضة بأنواعها فمنها الفردية كمنها اعبماعية ,كمنها من سبارس يف اؽبواء الطلق كمنها يف
القاعات ,أما السباحة فهي رياضة زبتلف يف فبارستها كال تقل عن كل الرياضات أنبية .فهدؼ كل الرياضات ىو رقي
اإلنساف كتألقو بفضل اللياقة البدنية اليت يكتسبها كأيضا الصحة اعبسمية اليت ينميها عن طريق اؼبمارسة.
تعترب السباحة رياضة تنافسية كىي رياضة أكؼببية ,كتتسم أيضا أهنا رياضة تركهبية ترفيهية خاصة بالنسبة لؤلطفاؿ ,ؽبا دكر
ثاين تعترب من أىم الرياضات العبلجية ألمراض العظاـ أك فًتة ما بعد النقاىة  ,حيث ينصح هبا األطباء دكما ,كما تعترب
عبلجا نافعا بالنسبة ألمراض الربو كاألمراض اؼبزمنة كاغبساسية ,خاصة بالنسبة لؤلطفاؿ.
يعترب الطفل تلك اؼبادة اغبية اليت ربيا هبا األمم لتتواصل األجياؿ كتنتقل األعراؼ كالتقاليد كالديانات ,فهو الذخَتة لبناء
صرح اجملتمع كإذا أردنا أف ننمي ؾبتمعنا علينا أف كبافظ على ىذا الطفل الثركة اغبقيقية كننشئو تنشئة اجتماعية سليمة,
كطبعا ذبتمع كل أساليب التنشئة االجتماعية لتنشئة الطفل فليست األسرة كحدىا مسؤكلة على تنشئة الطفل ألف الطفل
ال يعيش دبعزؿ عن اجملتمع فهو ىبرج من كنف األسرة ليتلقفو اجملاؿ الًتبوم كىي اؼبدرسة كأيضا الشارع كثقافتو اؼبختلفة
عن تربية األكلياء.
أما الًتفيو شيء مهم غبياة الطفل فإذا ما ضيقنا على الطفل أصبح معقدا كخائفا كدكف شخصية كقد نصل غلى نتائج ال
ربمد عقباىا ,فلذلك هبب أف نراقب أطفالنا كنوعية الربامج اؼبشاىدة خاصة كأف اؽبوائيات اؼبقعرة غزت بيوتنا دكف اف
نشعر كىي رباكؿ جاىدة لتغيَت مبادئنا كشخصيتنا كلكن ىنا يكمن دكر الوالدين كاؼبدرسة ىي اؼبكملة فهي ذلك اجملاؿ
الًتبوم اػبصب بالقيم الًتبوية كاألخبلقية كالتعليم البيداغوجي ,كدكر اؼبدرسة ال يقتصر على التعليم فقط ,بل يتعدل إذل
األنشطة الًتبوية كالرسم كاؼبوسيقى كالرياضة كىي مهمة يف حياة الطفل فهي تسمح لو بالتعبَت بكل طبلقة عن قدراتو
البدنية لذلك تعُت على اؼبعلم الرياضي توجيو الطفل إذل النوادم الرياضية خاصة إذا الحظ أف الطفل ذك موىبة كبَتة يف
فبارسة رياضة ما .
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كؼبا ال التنسيق مع النوادم كما كاف سالفا ,فبعض األطفاؿ عربكا عن رأيهم أف بعض معلمي الرياضة كجهوىم ؼبمارسة
الرياضة بل كقد اتصلوا بالنوادم لتسهيل اؼبهمة فهذا ىو دكر اؼبعلم الرياضي كما هبب على اؼبدرسة أف تنسق مع األكلياء
فيما ىبص دراستو كسلوكو كأيضا فبارستو للرياضة فقد قبد بعض األكلياء مهتمُت بكبل اعبانبُت الدراسة كالرياضة.
فتقريبا جل األكلياء ىم السباقُت لتسجيل أطفاؽبم ؼبمارسة نوع من أنواع الرياضة ,فنجد األكلياء مدفوعُت إذل تسجيل
أطفاؽبم يف الرياضة احملبذة ؽبم أك اليت يركهنا مناسبة لطفلهم ,فالسباحة من بُت الرياضات اليت تستهوم اعبميع الكبار
كالصغار كفبارستها تعد جد شيقة خاصة لؤلطفاؿ فنجدىم مدفوعُت مع أكليائهم لتسجيل أنفسهم ,كالتعرؼ عليها من
خبلؿ األصدقاء كاؼبدربُت كمن مارسها كيودكف رؤية اؼبسبح كل ىذا يفسر حبب الرياضة كأيضا الدافعية اليت سبثل ذلك
احملرؾ الديناميكي للفرد ,متمسكا بفكرتو للوصوؿ إذل مبتغاه ,فنجد الطفل مدفوعا بكل قوتو إلبراز قدرتو من أجل
إرضاء كالديو كلنيل اؼبدح كاالمتياز من طرؼ مدربو كأيضا أصدقائو فمن األفراد من توجد لديو دافعية داخلية كمنهم من
لديو دافعية خارجية ,فبعض الرياضيُت يبارسوف الرياضة ألهنا تستهويهم كحبا للممارسة من أجل لياقتهم البدنية ال غَت
كلكن قبد من يريدكف صنع الفوز كاأللقاب فهم يضعوف نصب أعينهم الفوز كاأللقاب كالشهرة كغَتىا من ميزات البطولة
فنجد ىذا الرياضي يعمل جاىدا كاضعا نصب عينيو الفوز كدكدا خائفا من ىاجس اؽبزيبة ألنو يبثل لو ذلك اإلحباط
أماـ الوالدين كاألصدقاء.
لقد قاـ الباحث يف الفصل االكؿ بتقدًن حملة موجزة عن التنشئة االجتماعية  ،التعريف هبا ،أنبيتها ك أىدافها ،
خصائصها  ،كؾبموعة من العناصر األخرل اليت ؽبا صلة بالتنشئة االجتماعية كعبلقتها بالطفل .
كما ربدث الباحث يف ىذا الفصل الثاين عن السباحة كأيضا منافع السباحة بالنسبة للطفل كعبسمو كربط العبلقة بُت
فبارسة الطفل للسباحة كطرؽ تعلمها كفوائد تعلمو ,فالطفل لديو طاقة زائدة يستنفذىا يف فبارسة الرياضة ,الدراسة
كاللعب.
كتناكلنا أيضا يف الفصل الثالث الطفولة من خبلؿ التطرؽ إذل التعريف بالطفولة كمراحل النمو من مرحلة الرضاعة غلى
مرحلة النمو الفسيولوجية .كما عرفنا ـبتلف اؼبراحل اليت يبر هبا الطفل يف مبوه من مرحلة النمو اعبسماين كالبدين
كاالجتماعي كاػبلقي ،كتناكلنا أيضا الدافعية عند األطفاؿ ػ تعريفها  ،كخصائصها  ،كانبيتها .
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أما يف الفصل الرابع كالذم يدرس اعبانب اؼبيداين للبحث فقد قدـ فيو الباحث شرحا عن كيفية العمل اؼبيداين من
كصف للعينة ككيفية ربضَت االستبياف اؼبقدـ لؤلكلياء  ,كعملية صبع البيانات كتفريغها كما قدـ الطرؽ كاألساليب
اإلحصائية كاغبسابية لكل من اؼبتغَتات اليت مت التساؤؿ حوؽبا .كيف الفصل اػبامس كاألخَت استوؼ الباحث بتحليل
للنتائج اؼبتحصل عليها كمناقشتها مع تقدًن االستنتاج لكل نتيجة ,كختم الدراسة باستنتاج عاـ كتوصيات ك اقًتاحات .
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اإلشكالية:

دبا أف الفرد ال يبكن أف يعيش دبفرده أك دبعزؿ عن اجملتمع كدبا أنو يولد مث ينمو كيتطور بيولوجيا كاجتماعيا ,فإف
ىناؾ أساليب استكماؿ اجتماعية الفرد كإنسانيتو كذلك عن طريق أنظمة سائدة داخل اجملتمع ؽبا طرقها اػباصة يف
اإلدماج أك االقتصاد مستعملة أمباطا خاصة يف جعل الفرد يسَت كفق اؼبعايَت اجملتمعية كضغط(العقاب ,التواب ,التعليم
...إخل) .فاألسرة أصغر خلية ؾبتمعية كأكؿ مؤثرة يف فكر الطفل كأنو يعيش مراحل األكذل فيها ,كأف العبلقات السائدة
داخل ؾبموعة األسرة عامل أساسي يف ربديد مبط التنشئة االجتماعية ,كذبدر اإلشارة إذل نوع ىذه العبلقات كعبلقة
األب كاألـ ( انسجاـ ,طبلؽ أك صراعات ) عبلقة الوالدين باألخوة ( مستبدة ,قاسية ,مفتوح ,تفاضلية )...عبلقة
األخوة فيما بينهم ( أخوية ,عدكانية ,نفور ,كراىية ) فعبلقة األسرة بالعادل اػبارجي لو أثره الكبَت يف تنشئة الطفل .كال
هبب أف هنمل ىنا النمط الثقايف كالعريف أم التقاليد كالطقوس السائدة داخل األسرة ,فالطفل يتأثر أيضا باحمليط الذم
حولو ,كاؼبدرسة فهي حلقة ضمن سلسلة مؤثرات كمشكبلت لنمط التنشئة االجتماعية كربدد كسائلها داخل اؼبدرسة يف
عملية التعليم كالتعلم ,كيف التفاعل مع ؾبموعة جديدة ىي ؾبموعة اؼبدرسة ,مث ؾبموعة الفصل كال ننسى العوامل اعبزئية
اؼبدرسية الفاعلة يف التنشئة كعبلقة اؼبريب بالطفل كطبيعة ىذه العبلقة ضمن مشركع بيداغوجي مستلهم من الربامج
كاؼبقررات الضابطة لفلسفة اجملتمع كاؼبًتصبة يف النهاية لغاياتو العليا ,كما أف النظاـ السائد يف اؼبدرسة من زماف كمكاف
كتوزيع الفضاء كاقتساـ األدكار كبركز تراكمات داخل القسم كلها تساىم يف رسم الشخصية االجتماعية لدل الطفل .كال
ننسى أف ىناؾ مدارس من نوع خاص تتبع طرؽ تعليمية أخرل كيلجها أطفاؿ من أكساط ميسورة هتيئ ؽبم الظركؼ
اؼببلئمة إلبراز شخصياهتم كتأكيد ذكاهتم ضمن عملية التنشئة اليت تنتهجها ىذه اؼبدارس اػباصة كاليت تستلهم براؾبها من
تصورات حديثة كإعطاء اللعب دكره يف التنشئة كاإلبداع كاػبلق ك التعبَت .ىذا من جهة كمن جهة أخرل كسائل اإلعبلـ
كاالتصاؿ اليت غزت بيوتنا كأصبحت ظاىرة اجتماعية هبب معرفة التعامل معها ,كخاصة التلفزة كتتم عملية التنشئة
االجتماعية من خبلؿ عدة كسائل من بينها الوسائل السمعية البصرية.
كالتلفزة ,كىي كسيلة من كسائل اإلعبلـ اؼبباشر اؼبؤثرة يف نفسية الفرد نظرا النتشارىا الواسع يف صبيع األكساط أكثر من
غَتىا ,كقد تكوف سلبية أك إهبابية على التنشئة االجتماعية للفرد .
الفيديو كالسينما من العوامل اغبديثة اؼبؤثرة يف التنشئة االجتماعية إذ أف ىناؾ أشرطة ال تساير ميوؿ األطفاؿ كنزاعاهتم
االجتماعية كالنفسية.
الوسائل اؼبقركءة اليت يبكن أف ربدث نوعا من التباعد بُت كل ما ىو مقركء حبيث أف طبيعة األسر اعبزائرية ال تورل ؽبذا
اعبانب أية أنبية ,كينحصر دكرىا يف مراقبة جزئية ؼبراجعة اؼبقررات الدراسية .كحديثنا عن الطفل يف إطار اؼبوضوع هبب
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ربطو باؼبفهوـ البيولوجي كاالجتماعي أم اؼبفهوـ الشمورل دكف أف هنمل الدافعية اليت ؽبا أنبية رئيسية يف كل ما قدمو علم
النفس الرياضي حىت اآلف من نظم كتطبيقات سيكولوجية ,كيرجع ذلك يف اغبقيقة أف كل سلوؾ كراءه دافع ,أم تكمن
كراءه قول دافعية معينة .اعبانب الثقايف كاحمليط الطبيعي الذم تتم فيو عملية النمو مع مسانبة اؼبؤسسات الًتبوية
اؼبختلفة ,اػبربات السارة نتيجة إشباع الطفل الرياضي غب اجتو لبلنتماء عبماعة معينة ' نادم معُت' كحاجتو إذل االحًتاؼ
كالشهرة  ,كإثبات الّذات ,حيث يسعى ألف يكوف عضوا فعاال يف اعبماعة ,كأف يظهر نفسو كنموذج يقتدم بو كأف
يتحمل مسؤكلية رفع علم كطنو عاليا يف اؼبنافسات كالبطوالت الدكلية.
أشار'ؿبمد حسن عبلكل ' " إذل أف سلوؾ الفرد ال يصدر عن دافع كاحد فغالبا ما يكوف سلوؾ الفرد نتيجة عدة دكافع
متداخلة كمتعددة ,كىكذا فإف الدكافع اؼبرتبطة بالنشاط الرياضي تتميز بتعددىا نظرا لتعدد أنواع النشاط الرياضي كلتعدد
األىداؼ اليت يبكن ربقيقها عن طريق فبارسة النشاط الرياضي".1
تعترب الرياضة ذات أنبية بالغة لكوهنا مادة اجتماعية ,يهتم هبا الفرد كاجملتمع ,داخل اغبياة االجتماعية كاألسرة كاؼبدرسة
كاحمليط  ...إخل ,كتعد دبثابة التنشئة االجتماعية للرياضة فتطبيق ىذا اؼبفهوـ يف ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية يساعد على
فهم الرياضي ,كفهم عملية مشاركة الفرد بالرياضة ,فالفرد يتعلم من خبلؿ البراطو يف النشاطات البدنية كالرياضية كيتعلم
مهارات حركية كمعارؼ حوؿ اللياقة البدنية كاغبركية بشكل عاـ.
ىذا من جهة كمن جهة أخرل تنمي يف الفرد مقدرة التعامل كالتفاعل مع اآلخرين ,فقد سانبت ىاتو العملية اؼبعقدة يف
البرا ط ىذا الرياضي يف النشاط البدين الرياضي من خبلؿ مركره بعدة عمليات للتعلم متسلسلة كمًتابطة كاليت تؤدم
بالفرد إذل االلبراط بالرياضة فمنهم من يشارؾ بصفة أساسية أك مباشرة يف اللعب بأم شكل من األشكاؿ ,أك بصفة
ثانوية كأف يكوف مدربا أك حكما أك حىت متفرجا ,أين يتفاعل الفرد مع اعبماعة كيتصل مع اآلخرين ,فبغض النظر عن
أجناسهم أك معتقداهتم ,بل اؽبدؼ السامي ىو التواصل ك التنافس ضمن قوانُت كقواعد علمية ,يهدؼ منها لًتقية نفسو
كإثبات ذاتو كقدراتو البدنية ك اػبلقية كاؼبهارية ,كحىت اإلبداعية يف كل اجملاالت الرياضية ,سواء كانت رياضة تركوبية
كاللعب اغبر كاؼبتعة ك اؼبشاركة لنفسو كأصدقائو ,أك رياضة تنافسية خاضعة لقوانُت ,كىذا للرقي باؼبستول اغبضارم
لنفسية الرياضي ,كجملتمعو.
يتميز أم ؾبتمع من اجملتمعات بتماسك أفراده ,حيث تربطهم عادات كتقاليد كأعراؼ ,كيربطهم التاريخ اؼبوحد كحىت
الدي انة يف بعض اجملتمعات ,كاجملتمعات اإلسبلمية .كوف اجملتمع نظاـ متكامل كمًتابط يستند كل جزء منو على اعبزء

 -1عمرك بدركف,الدافعية يف اجملاؿ الرياضي .جامعة اؼبنصورة مصر2003 .
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اآلخر ,كيعد مكمبل لوظيفتو ,فاألفراد دكف النظر إذل مؤسساهتم أك اؼبنظمات اليت ينتموف اليها ىم خبليا مًتابطة يف
تلك اؼبؤسسات كاؼبؤسسات االقتصادية كالثقافية كالسياسية كحىت الرياضية منها.
تعترب اؼبؤسسة الرياضية مؤسسة تربوية كتنافسية تركوبية ترفيهية ,فهي الوسيلة الفعالة لًتقية اإلنساف ,من الناحية النفسية
كالًتكيح عنو كاللعب مثل لو كاف شكل من أشكاؿ الرياضة الغَت منظمة نوعا ما كأيضا إثبات الذات كالقدرات
اؼبهارية ,كالتفوؽ كالتميز خاصة إذا كانت رياضة تنافسية أم تدخل فيها ؾبموعة من األىداؼ االجتماعية كتحقيق رغبة
األسرة كاألصدقاء كاحمليط االجتماعي ,ىذا ف جهة كمن جهة أخرل تتميز الرياضة بأخبلقياهتا كاالبتعاد عن اآلفات
االجتماعية ,فهي تعلم التحكم يف الذات كتعلم اؼبواجهة كمواجهة اػبصم كربمل النتيجة كتقبلها بكل ركح رياضية
كأيضا التفوؽ كالدخوؿ يف عادل الشهرة كالنجومية بالنسبة للرياضي النخبة ,فأنبيتها يف اغبياة ال تنقص عن بقية العلوـ,
فهي كسيلة مهمة يف زيادة خربات التعلم ,فبواسطة الرياضة يتعلم الفرد كيفية أداء العمل اؼبضٍت ,كالتحلي بالصرب ,فضبل
عن تنمية ركح اإلقداـ كاعبرأة كالتعاكف ,كىذه الصفات زبلق من الفرد عنصرا فاعبل يف ؾبتمعو ,بغض النظر عن
اختبلفاهتم القومية كالعرفية كالدينية كتباينهم الثقايف كاالجتماعي.
فاؼبعركؼ أف اؼبمارسة الرياضية الفعالة للجسم كالعقل ,فالرياضة ال تفرؽ بُت األجناس أك اعبنس أم بُت الرجل كاؼبرأة أك
الطفل كالبنت ,أك اؼبراىق كالشباب ,أك األفراد من اعبنس الواحد كالذين زبتلف قدراهتم كإمكانيتهم البدنية كاليت تدفعهم
إذل فبارسة الرياضة لدل األفراد ,فهي تشجع على التعصب الوطٍت كالقومي من خبلؿ التأكيد على ربقيق الفوز بأم
شبن,فاإلنساف الذم يتمتع دبشاركة رياضية فهو يبارس قسوة على جسمو ,فتنعدـ بذلك ركح اؼبتعة كاإلثارة لدل اؼبمارسُت
كاؼبتفرجُت على حد سواء .سنحاكؿ من خبلؿ ىذا العمل اؼبتواضع ,تسليط الضوء على النشاط الرياضي البدين الًتبوم
كمادة رياضية فبارسة من طرؼ اعبميع كخاصة األطفاؿ كأيضا دراسة اعبوانب النفسية كاالجتماعية اليت تؤثر على مبو
الطفل من اعبهة ,كطريقة تعاملو مع ؾبتمعو الذم يعيش فيو,كقد أخذنا كمثاؿ السباحة اليت تعترب أحد األنشطة
الرياضية ,إال أننا أردنا دراسة اغبالة النفسية االنفعالية كدافعية الطفل يف فبارسة الرياضة بشكل عاـ كالسباحة بشكل
خاص كما مدل تواصلو مع ؾبتمعو.
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كىاتو األفكار تقودنا إذل طرح اإلشكالية العامة اليت تطرحها ىاتو الدراسة:
ىل تؤثر التنشئة االجتماعية في تنمية دافعية الطفل لممارسة السباحة؟.
 ك يقودنا ىذا التساؤؿ إذل طرح ؾبموعة من األسئلة الفرعية: .1ىل االىتماـ بالتنشئة االجتماعية للطفل تعترب عامبل مهم يف صقل شخصيتو؟
 .2ما مدل تنمية دافعية الطفل من خبلؿ كسائل اإلعبلـ؟
-2

فرضيات البحث :

تعترب الفرضيات حلوال مؤقتة يقوـ هبا الباحث بإثبات صحتها أك نفيها  ،ك ىذا من خبلؿ الوسائل اؼبتخذة من طرؼ
الباحث  ،ك يقوؿ مصطفى حسُت الباىي أف الفرضيات ىي "إجابة ؿبتملة للمشكلة اليت يدرسها الباحث ك ىي عبارة
عن نقطة ربوؿ من البناء النظرم للبحث إذل التصميم التجرييب لئلجابة عن اؼبشكلة القائمة "()1
لإلجابة على ىاتو التساؤالت سبت صياغة الفرضيات التالية :
الفرضية العامة :
 تؤثر التنشئة االجتماعية يف تنمية دافعية الطفل ؼبمارسة السباحة .
 كتتفرع ىذه الفرضية إذل الفرضيات اعبزئية اآلتية : تعترب األسرة عامل مهم لًتبية الطفل ك تعلمو االجتماعي.
 تشجيع األسرة للطفل من خبلؿ تنمية دافعتيو ؼبمارسة السباحة .
-3

أىداف البحث :

إف لكل دراسة ىدؼ أك غرض هبعلها ذات قيمة علمية ،ك اؽبدؼ من الدراسة يفهم عادة على أنو السبب الذم
من اجلو قاـ الباحث بإعداد ىذه الدراسة ك البحث العلمي ىو الذم يسعى إذل ربقيق أىداؼ عامة غَت شخصية
ذات قيمة ك داللة علمية كهتدؼ الدراسة الراىنة للتعرؼ غلى كيفية تنشئة الطفل ك رعايتو  ،كتوفَت لو اإلمكانيات
اؼبادية ك البشرية  ،ؼبمارسة رياضة السباحة  ،ػبلق لديو جو مفعم باغبيوية ك الًتكيح ك ىذا من خبلؿ أسرتو ،
كاحمليط  ،ك األصدقاء  ،ككسائل اإلعبلـ خلق لديو ركح اؼبنافسة مع األصدقاء  ،بتنمية دافعتيو بتحفيزه باؼبدح ك
غَتى ا من األساليب اليت تضفي على نفسيتو جو من اللعب ك فهم جوانب النقص يف أساليب التنشئة االجتماعية ك
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ؿباكلة تفادم كل األخطاء اؼبوجودة ؿبولة تطوير طرؽ تنمية الدافعية لدل الطفل اؼبمارس لرياضة السباحة ،كأىم
أىداؼ البحث ىي :
 معرفة دكر األسرة كأنبيتها يف تربية الطفل ك تعلمو االجتماعي. تشجيع األسرة للطفل من خبلؿ تنمية دافعتيو ؼبمارسة السباحة . التعرؼ على دكر األصدقاء ك احمليط ككسائل اإلعبلـ على حياة الطفل االجتماعية ك فبارستو للسباحة . -4أىمية البحث :
إف لكل دراسة اكادمية أنبيتها اليت تدفع الباحث لسرب أغوارىا  ،كؿباكلة التواصل إذل نتائج ذبيب على تساؤالتو  ،ك
يكوف طريقة يف ذ لك األدكات اؼبختلفة للبحث العلمي ك منهاجو مع استخدامها بطريقة علمية موضوعية  ،ك البحث
العلمي يف علم النفس ك علم النفس االجتماعي يسعى إذل ربقيق ىدفُت رئيسيُت  :أكؽبا نظرم  ،ك الثاين عملي  ،ك
اؽبدؼ النظرم  :يتم من خبللو التعرؼ على طبيعة اغبقائق ك العبلقات االجتماعية  ،ك الًتبية الرياضية  ،أما اؽبدؼ
العلمي  :فيمكن االستفادة منو يف كضع خطة لئلصبلح على أساس سليم كفق ما يرتضيو التطور الطبيعي للطفل ك
للمجتمع الذم يعيش فيو ك تكمن األنبية النظرية للدراسة الراىنة يف أف ىناؾ دراسات عديدة أجريت حوؿ التنشئة
االجتماعية ك عبلقتها دبتغَتات متعددة  ،إال أننا سعينا إذل أساليب التنشئة االجتماعية اليت تتبعها األسرة يف تربية أطفاؽبا
كمدل انعكاسها على بناء شخصية األبناء  ،ك أمباط سلوكهم اؼبختلفة  ،ك بذالك نكوف قد تناكلنا ىذه الظاىرة من
زكايا جديدة دل يتطرؽ ؽبا الباحثُت  ،ك تأيت األنبية العلمية يف أف األسرة تورل أساليب تنمية دافعية الطفل ؼبمارسة
السباحة رياضة ك أىم األساليب االجتماعية اليت تتبعها األسرة يف تنشئة األبناء .

1

 --5أسباب اختيارنا للموضوع :
اختيار الباحث للموضوع جاء التنشئة االجتماعية لتنمية دافعية الطفل ؼبمارسة السباحة لبلعتبارات التالية :
 االىتماـ الكبَت الذم توليو معظم الدكؿ  ،لدراسة التنشئة االجتماعية ك ؼبا ؽبا من تأثَت على الطفل يعد ثركةاجتماعية اليت تًتكز غليها أم دكلة فهو اعبيل الصاعد الذم وبمل بذكر اؼبستقبل
 شعورنا بأنبية ىذا اؼبوضوع  ،فالتنشئة االجتماعية تعد اللبنة األساسية لبناء اجملتمع  ،متطور  ،إذا تعترب األسرةاػبلية اغبية لتطور ك بناء أم ؾبتمع فإذا صلحت األسرة صلح اجملتمع  ،ك الطفل يعترب الدعامة اليت ندفع هبا
قدكما كبو جيل متفتح ك متحضر  ،كىو السراج الوىاج الذم نعده غبمل اؼبشعل ؼبستقبل زاىر لنفسو ك جملتمعو
 1جيهان رشتا  ،مذكرة في تحليل المضمون (رسالة غير منشورة ) كلية اإلعالم  ،جامعة القاهرة  ، 1978 ،ص .4
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 اقتناعنا باف الطفل ى و مركز التطور  ،ك االىتماـ بو ك رعايتو ىو السبيل إذل التميز يف فبارسة الرياضة تعد جدمهمة يف حياة الطفل خاصة ك  ،أهنا تنمي القدرة العقلية كاللياقة البدنية  ،ك رياضة السباحة باعتبارىا الرياضة
متميزة لكوهنا مائية  ،أين ينجذب ؽبا الطفل ؼبا ؽبا من جو ترفيهي لدل الطفل ك األسر اعبزائرية خاصة يف
فصل الصيف .
-6

تحديد المفاىيم و المصطلحات :

 .1-6تعريف التنشئة االجتماعية :
" العملية "اليت يتم هبا انتقاؿ الثقافة من جيل إذل جيل ,كالطريقة اليت يتم هبا تشكيل األفراد منذ طفولتهم حىت يبكنهم
اؼبعيشة يف ؾبتمع ذم ثقافة معينة.1
المفهوم االجرائي :
أف التنشئة االجتماعية ؽبا مفهومُت أحدنبا ؿبدد يتصل بعملية التعليم االجتماعي لؤلطفاؿ حيث تقوـ بغرس قيم ك
معايَت اعبماعة لدل الناشئُت لدرجة سبثيلهم ؽبا ك مشاركتهم فيها ك الثاين شامل حيث سبتد من ؿبيط األطفاؿ ك ؾباؽبم
إذل ؿبيط ك ؾباؿ الراشدي ن حيث يتم غرس للقيم ك اؼبهارات ك اؼبعايَت من ناحية ك ربطهما باعبماعة االجتماعية اعبديدة
بالدرجة اليت سبكن من توافق االجتماعي
 .2-6الطفل :
ترجع كلمة طفل أم  enfant ،إذل كلمة التينية ( )infansك اليت تعٍت عند الركمانيُت " الذم ال يتكلم " كقد
تغَتت مفهوـ الطفولة قديبا مع تغيَت يف اؼبعتقدات اليت كانت سائدة قديبا  ،يف أيامنا ىذه  ،ك ىذا عرب التطور
اغبضارات ك تعاقبها ك تطور اإلنساف ك ـبتلف العلوـ  ،ك الطبقات االجتماعية ك كذا التغَتات االجتماعية األسرة ك
2

اآلباء الطفل من جنس أنثى ك ذكر .

المفهوم االجرائي  :الطفل ىم األشخاص احملصورة أعمارىم من غبظة الوالدة حىت البلوغ.

1

إبراهيم محمود  ،أمل دكاك  [ ..و آخرون ]  ،تحرير عبد الواحد علواني  ،ثقافة الطفل  ،واقع و آفاق ،ط ( 1دمشق  :دار الفكر ،)1991 ،ص .56

2ؿبمود فتحي عكاشة  ،مدخل إذل علم النفس االجتماعي  ،دار الفكر العريب  ،مصر  1999 ،ص41
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 .3-6الدافعية :
يعرؼ نيوتن الدافعية بأهنا العامل الديناميكي اؼبوجو للطفل (انتقائي أك اختيارم ) يف سلوكو  ،أما "ميهر" فَتل انو الفعل
العلمي الذم يظهر عند اإلنساف  ،عندما يكوف مشدكدا ألم نشاط  ،بفعل انتباىو اغبسي ف فبا هبعل اإلنساف يعمل
جاىدا من اجل ىذا األخَت  ،خاصة ربدم العراقيل  ،كذلك عن طريق شدة ربمسو ؼبمارسة نشاطو  ،ماكبا إياه كل
جهده ك قوتو مواصبل إذل بلوغ ىدفو اؼبنشود معتمدا على إمكانية اؼبهارية ك قدرتو البدنية ك هبذا يزيد من إقباح فرصتو
للنجاح .1
المفهوم االجرائي  :يبكن القوؿ أف الدافع ىو اعبانب السيكولوجي للحاجة ،كمن الواضح إذف أف الدافع ال يبكن
مبلحظتو مباشرة ،كإمبا نستدؿ عليو من اآلثار السلوكية اليت يؤدم إليها .كهبذا يبكن القوؿ بأف الدافع عبارة عن مفهوـ
أك تكوين فرضي.
. .4-6السباحة :
السباحة ىي حركة الكائنات اغبية يف اؼباء دكف اؼبشي يف القاع تعترب السباحة 2نشاطا يبارس بشكل كبَت للًتفيو ك
كذالك كرياضة عاؼبية ك اكؼببية كما إهنا تشمل على أنشطة ـبتلفة كالسباحة فوؽ سطح اؼباء ك السباحة ربت اؼباء
(الغوص  ،السباحة االقاعية )  ،أك اللعب يف أحواض السباحة  ،كسبارس السباحة يف اؼبسابح  ،يف البحر  ،البحَتة  ،أك
اؼبياه الضحلة لبعض اؽبواة .
المفهوم االجرائي  :ىي رياضة اكؼببية ك تنقسم إذل أنواع من السباحة ك ىي ( سباحة الصدر ك الظهر ك سباحة الفراشة
ك السباحة اغبرة ).
-7

الدراسات السابقة و المشابهة :

لقد تطرقت الدراسات الس ابقة مواضيع التنشئة االجتماعية اػباصة بالرياضية عرب دراسات ـبتلفة حيث تطرقت دراسة
"اموركس  2003ربت عنواف اثر نظرة األـ ك األب ك اؼبدرب ك األصدقاء يف ضمن متغَت تقدير الذات ك سبت الدراسة
على عينة األطفاؿ اؼبتمدرسُت  66تلميذ من الثانوية ك التعليم األساسي ك أكضحت ىاتيو الدراسة أف غياب األب لو
أثر فعاؿ على الطفل  ،أما األـ كاف ؽبا حضور قوم بالنسبة للطفل  ،حيث كانت تشجع طفلها يف كل األحواؿ ك
سبب يف تنمية دافعية الطفل ؼبمارسة األنشطة الرياضية أين أخد  49من الذكور ك فئة العمر كانت من  6إذل  8سنوات
1
2

عمر بدرون  ،الدافعية في المجال الرياضي  ،دار الفكر العربي  ،جامعة المنصورة  ،مصر  2003،ض .42
أسامة كامل راتب وآخرون ،األسس العلمية لتدريب السباحة ،دار الفكر العربي  ،القاهرة1992م،ص14
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ك بينت ىاتو الدراسة تشجيع الوالدة كاف عامبل اهبابيا يف مشاركة الطفل يف األنشطة الرياضية على عكس األب الذم
كاف منتظر النتائج ابنو دكف مراعاة نفسيتو بل كاف دكر األب مقتصر على اؼبراقبة كدعم اؼبادم فقط ك بينت ىاتو
الدراسة أف اقبازات األكلياء مع أطفاؽبم كاف اكرب من اقباز اؼبدرب مع الطفل أما ىاتو الدراسة تطرقت إذل التنشئة
اجتماعية من جانب أخر لكوف التنشئة االجتماعية عنصر فعاؿ يف بناء الطفل ك تشجيعو ؼبمارسة الرياضة ك خاصة
رياضة السباحة لكوهنا رياضة ـبتلفة ك متميزة عن بقية الرياضات األخرل تليها دراسة "باكس ككيس"  1999ربت
عنواف ذبريب أثر الوالدين على اإلجابات ك االقبازات الطفل يف فبارسة الرياضة التنافسية دراسة حالة  277رياضي
النخبة لكرة القدـ "أصاغر"ك"أبائهم" ك تضمنت الدراسة دراسة الوالدين كمرآة اجتماعية للطفل ك ما ينتظره اآلباء من
أبنائهم حيث ينتظر الوالدين اقبازات أطفاؽبم دكف أدىن سبييز بأنو يضغط عليو نفسيا على زيادة دافعية الطفل من خبلؿ
ربفيزه على اؼبشاركة يف اؼبنافسة ك إعطاء مردكد اهبايب بينت الدراسة انو عبلقة بُت إجابة أطفاؽبم ضمن اؼبشاركة يف
اؼبنافسات .
كإذا مت الربط بُت الدراسة الرياضية اغبديثة ك الدراسات اعبامعية حبيث طلبة اعبامعة من ىاتو الدراسة يف إطار البحث
العلمي  ،ك ؿباكلة تطبيقها ميدانيا حىت ال تبقى أفكار ؾبسدة على الورؽ ك تركن يف الرفوؼ .
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الجانب النظري
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الفصل االول :
التنشئة االجتماعية

15
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تمهيد :
يعد موضوع التنشئة االجتماعية احد أىم اؼبواضيع التػي حظيت باىتماـ العديد من الباحثُت كما أهنا تعد من
اؼبوضوع ػػات ذات التاريػػخ الطويل من االىتماـ فمند بداية التاريػخ الطويل للكائن البشرل كالتساؤؿ دل ينقطػػع عػن
الكيفية اليت من خبلؽبا نقػ ػػل الًتاث إذل األجياؿ البلحقة  ,كمن تػم ربقيػػق التفاعل كاالتصاؿ بُت األجياؿ ىػده العملية
اليت تشكل ق ػواـ مفه ػػوـ التنشئة االجتمػ ػ ػػاعية.
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مفهوم التنشئة االجتماعية :

إف موضوع التنشئة يعد كاحدان من اؼبوضوعات األساسية اليت حظيت باىتماـ كاضح من جانب العديد من الباحثُت
كنذكر على اػبصوص منهم أكلئك الذين تدخل زبصصاهتم يف إطار العلوـ االجتماعية.
 كالتنشئة االجتماعية عملية قديبة قدر اجملتمعات اإلنسانية ذاهتا ،مارستها األسرة منذ نشأهتا لتنشئ أطفاؽبا على مانشأة عليو ،ؿبافظة بذلك على استمرار عاداهتا كتقاليدىا كمعايَتىا كقيمتها كلغتها كخصائصها االجتماعية
اؼبختلفة ،كتتوقف فاعلية التنشئة يف إكساب األفراد السلوؾ االجتماعي اؼببلئم.
كفيما ىبص تعريف التنشئة فتدؿ التنشئة االجتماعية يف معناىا العاـ على العمليات اليت يصبح هبا الفرد كاعيان
كتستجيب للمؤثرات االجتماعية ،كما تشتمل عليو ىذه اؼبؤثرات من ضغوط كما تفرضو من كاجبات على الفرد
حىت يتعلم كيف يعيش مع اآلخرين ،كيسلك معهم مسلكهم يف اغبياة.
 أما التنشئة يف معناىا اػباص فهي نتاج العمليات اليت يتحوؿ هبا الفرد من ؾبرد كائن عضوم إذل شخصاجتماعي.1
كما أف التنشئة االجتماعية ىي عملية التفاعل اليت يتم خبلؽبا تكػيف الفرد مع بيئتو االجتماعية كتشكيلو ليتمثل
معايَت ؾبتمعو كىذه العمليات تقوـ أساسان على نقل الًتاث الثقايف كاالجتماعي
كما مت تعريف التنشئة بأهنا العملية اليت يتم هبا انتقاؿ الثقافة من جيل إذل جيل ،كالطريقة اليت يتم هبا تشكيل
األف راد من طفولتهم حىت يبكنهم العيش يف ؾبتمع ذم ثقافة معينة ،كيدخل يف ذلك ما يلفتو اآلباء كاؼبدرسة،
كاجملتمع كاألفراد من لغة كدين كعادات كتقاليد كقيم كمهارات...اخل.2
كقد عرؼ سعد جبلؿ التنشئة على أهنا تشكيل الفرد عن طريقة ثقافية حىت يتمكن من العيش يف ىذه الثقافة

-1معتز سيد عبد اهلل ,علم النفس االجتماعي ،دار الغريب للنشر ،القاىرة بدكف طبعة بدكف تاريخ ،ص ص.210-209

 -2السيد عبد القادر الشريف ,التنشئة االجتماعية للطفل في عصر العولمة ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،الطبعة األكذل ،2002،ص.08
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كأيضان عرفها بارسونز على أهنا :عملية تعلم تعتمد على التلقُت كاحملاكاة كالتوحيد مع األمباط العقلية كالعاطفية كاألخبلقية
عند الطفل كالراشد كىي عملية دمج عناصر الثقافة يف نسق الشخصية كىي عملية مستمرة1أم أف التنشئة االجتماعية:
ىي عملية ربويل الفرد من كائن عضوم حيواين السلوؾ إذل شخص آدمي بشرم التصرؼ يف ؿبيط آخرين من التميز
يتفاعلوف مع بعض كيتعاملوف على أسس مشًتكة من القيم اليت تبلور طرائقهم يف اغبياة

2

كقد عرفها حامد عبد السبلـ زىراف :كقاؿ بأهنا عملية تعلم كتعليم كتربية تقوـ على التفاعل االجتماعي كهتدؼ إذل
اكساب الفرد طفبل فمراىقا فراشدان فشيخان سلوكان ،كمعايَت كاذباىات مناسبة ألدكار اجتماعية معينة سبكنو من مسايرة
صباعتو كالتوافق االجتماعي معها كيكسبو أيضان الطابع االجتماعي كنيسر لو االندماج يف اغبياة االجتماعية

3

كقد عرفها جولياف اندركرل يف مؤلفو حوؿ تنشئة اؼبراىق كالفشل اؼبدرسي بأهنا عملية االندماج يف اجملتمع مع األخذ بعُت
االعتبار اآلخرين ,كال يكوف ذالك إال بتعلم السلوكيات االجتماعية كاألساسية ؽبذا االندماج مثل التلقي كاؼبشاركة اليت
تكسر حاجز العزلة باإلضافة إذل إقامة العبلقات االجتماعية كتعزيز مثل ىذه السلوكيات .كتقوـ التنشئة االجتماعية على
تنشئة صبيع اعبوانب اػباصة باؼبنشئة مثل اعبانب الفيزيولوجي ,كالعقلي ,كاللغوم...4اخل
كاليت تعمل على تكوين قاعدة صحيحة تنهض عليها شخصية الطفل يف اؼبستقبل كتسهل لو االندماج يف بيئتو
االجتماعية كتكوف ىذه التنشئة ضركرية كفعالة خاصة يف سن الطفولة اؼببكرة قبل سنوات التمدرس لتدعم كتتطور
بالتعليم اؼبدرسي كغَته من مؤسسات التنشئة االجتماعية.

5

 -1ظبيع أبو مغلي كآخركف ,التنشئة االجتماعية للطفل ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف بدكف ط ،2002 ،ص.15

 -2أسامة ظافر كبارة ,برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال ،دار النهضة العربية ،بَتكت لبناف ،ط ،1،2003ص.69

 3مراد زعيمي ,مؤسسات التنشئة االجتماعية ،منشورات جامعة عنابة اعبزائر بػ ط ،ب ،ت ،ص.11

; 4 ANDREOLI Julien. Réflexion sur la socialisation de l’adolescent IMC en échec scolaire
institue de formation en Ergothérapie de RENNES ,2000,P.13-15

5 SMAGALA L. – Les troubles psychologiques du jeune enfant IMC. Journal de réadaptation
médicale, Masson, Paris, 1996, 16, 4, p. 30-38.
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أىمية التنشئة االجتماعية :

تتلخص أنبية التنشئة فيما يلي:
 -1ضبط السلوؾ :دبعٌت أف الطفل يتعلم بعض العادات السلوكية ،مثبل كيف يأكل ،كيف يشرب ،كيقضي حاجتو
كذلك كلو كفق آداب سلوكية تعلمها.
 -2اكتساب اؼبعايَت االجتماعية :حبيث أنو يكتسب اؼبعايَت نتيجة اشًتاكو يف أنشطة اجملتمع اؼبختلفة كتنسيق اؼبعايَت من
أىداؼ اجملتمع العامة كقيمو ،كنظمو كتراثو الثقايف اؼبًتاكم.
 -3اكتساب اؼبراكز االجتماعية :حيث أف كل فرد يف اجملتمع وبتل مركزان اجتماعيان على األقل كزبتلف باختبلؼ السن
كاعبنس كاؼبهنة.
 -4اكتساب األدكار االجتماعية  :كما أف الدكر االجتماعي يعترب اػبلص اغبركي كالتطبيقي ك اؼبيداين للمركز االجتماعي
أم أف اؼبركز الذم حبوزة الفرد يؤدم إذل دكر أك وبكم الفرد بأف يقوـ بدكر معُت يف اجملتمع.1
كما تعترب التنشئة أيضان عملية تعلم يتاح للفرد فيها فرصة التفاعل االجتماعي مع اآلخرين خبلؿ موائها كأدكار متعددة
كيرل(نيوكومب) ) (New combأف مصطلح التنشئة االجتماعية يبكن أف يكوف مرادفان للتعلم االجتماعي

2

كمنها ربديد اإلشارة إليو ىو أف ىناؾ عبلقة بُت عملية التنشئة االجتماعية كالًتبية ،حيث أف التنشئة تعد جزءان من
عملية الًتبية ،فالًتبية تتضمن عملية التنشئة االجتماعية كالتدريب الفكرم كاألخبلقي كتطوير القول العقلية كاألخبلقية
فهي أمشل من عملية التنشئة االجتماعية

3

 -1إبراىيم ناصر ,علم االجتماع التربوي ،دار اعبيل بَتكت ،لبناف ،ط ،ب ت ،ص ص.54-53

 -2خليل ميخائيل معوض ,علم النفس االجتماعي ،دار الفكر اعبامعي ،ط ،2،1999اإلسكندرية ،ص147
 -3السيد عبد القادر الشريف ,التنشئة االجتماعية للطفل في عصر العولمة ,ص.09
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 كتعترب الًتبية تضمن تشكيل الفرد على كبو تؤكد فيو عبلقتو بثقافتو ؾبتمعو كدبطالبها اػباصة اليت حددىا اجملتمع ؼبركزهالذم يشغلو كلػدكره الذم يبارسو ،قبدىا متمثلة يف التنشئة االجتماعية كتتضمن ىذه العملية ،عمليات ذات مغزل
تربوم ىاـ زبتلف يف بساطتها كتعقيدىا تبعان لبساطة اجملتمع كتعقيده1كيربز أنبية التنشئة االجتماعية على مستويُت
أساسُت نبا:
فاؼبستول األكؿ متعلق بالفرد كاؼبستول الثاين متعلق باجملتمع
كبالنسبة للفرد فإف اإلنساف كونو ـبلوؽ يتميز بفطرتو كاستعدادات كحاجات ال يستطيع اغبياة منعزالن إال أنو ال يشعر
دائمان باغباجات اليت تفيد ؾبتمعو كاليت قد يعمل صنعها كؽبذا كاف لزامان أف يكوف ملوؾ اإلنساف كلو كنشاطو منسجمان
مع اؼبصاحل اعبماعية للمجتمع كال يكوف ىذا إال دبمارسة اجملتمع نشاطان يؤثر على ىؤالء األفراد
كؽبذا فإف التنشئة االجتماعية تعد من أىم العمليات االجتماعية كأخطرىا شأنان يف حياة الفرد ألهنا توفر لو الدعامة األكذل
تركز عليها مقومات شخصيتو ،كيقوـ اجملتمع من خبلؿ التنشئة االجتماعية بدكر ىاـ كأساسي يف اكتسابو خصائص
ؾبتمعو كاللغة كالعقيدة كالعادات كالتقاليد ،فإف كاف اإلنساف ال يولد كائنان اجتماعيان فإنو على اجملتمع من خبلؿ
مؤسسات التنشئة صقلو كتركيضو كتوجيهو.
 أما بالنسبة للمجتمع فإف بقاء اجملتمع كاستمراره مرىوف ببقاء ثقافتو كاستمرارىا فالعقائد كالقيم كالعادات كالتقاليد ككل مايبيز ؾبتمع من آخر ال يبكن اغبفاظ عليو إال إذا مت توارثو جيبلن عن جيل كتعترب التنشئة االجتماعية العملية اليت تقوـ
اجملتمع بواسطتها -لغرس ىذا بواسطة التنشئة االجتماعية كاليت تبدأ بتغيَت اؼبفاىيم كالقيم كاؼبعتقدات مث السلوؾ

2

إذا أخدنا الطفل بعُت االعتبار فإف أنبية التنشئة االجتماعية بالنسبة للطفل تكمن يف كوهنا تلعب دكران أساسيان يف
تشكيل شخصية الفرد يف اؼبستقبل كتكوين االذباىات االجتماعية لديو كإرساء دعائم شخصيتو

-1منَت اؼبرسي سرحاف ,في اجتماعيات التربية ،دار النهضة العربية ،بَتكت ،ط ،3،1981ص .112

 -2مراد زعيمي ,مؤسسات التنشئة االجتماعية ,منشورات جامعة عنابة اعبزائر ,بدكف طبعة ,بدكف تاريخ ,ص .14-12
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ألف الشخصية ىي نتاج األساليب كالدعائم األكذل للشخصية كاليت توضع يف مرحلة الطفولة طبقان لؤلساليب اليت يبارسها
الوالداف على الطفل يف ىذه اؼبواقف ،إف عملية التنشئة اليت مر هبا الطفل يف األسرة مث يف ؾبموعات صغَتة تكرب تدرهبيان
مثل صباعة الرفاؽ كاألصدقاء سوؼ تعلمو كيف يسلك السلوؾ اؼبناسب كبو اآلخرين كقباح الطفل يف ذلك سيوصلو إذل
التحقيق ذاتو كفهم غَته كلذا فإف دكر التنشئة االجتماعية يف حياة الطفل يتمثل يف تكيف الطفل مع اجملتمع حىت يكوف
عضوان مقبوالن فيو كتبدك أنبية التنشئة االجتماعية للطفل من خبلؿ ؿبورين:
األكؿ :أهنا تعترب كسيلة أساسية لتطوير شخصية الفرد كإمداده دبواجهة التغَتات االجتماعية.
الثاين :إف عملية التنشئة االجتماعية عملية تعليم كتعلم أم تربية تقوـ على التفاعل االجتماعي ،كهتدؼ إذل اكتساب
الطفل سلوكان كمعايَت كاذباىات مناسبة قصد سبكينو من التكيف مع اجملتمع الذم يعيش فيو كتيسر لو االندماج يف اغبياة
االجتماعية كيتم ذلك بأسلوبُت:
أ -اإلعداد كالتوجيو كالتدريب :كيتدرج ذلك مع مراحل النمو تبعان الستعدادات الطفل اعبسمية كالعقلية كالنفسية
ب -التقليد كاحملاكاة :تبعان لظركؼ احمليطة بالطفل ،ككلما كانت القدكة حسنة من تصرفات كأمباط سلوكية كانت النشأة
سليمة كسوية

1

كيبقى الشكل النهائي للتنشئة االجتماعية ىو مساعدة الطفل على النمو كمعايشة ؾبتمعو كالتفاعل مع أفراده.
-3

خصائص التنشئة االجتماعية :

أما إذا جئنا للحديث عن خصائص عملية التنشئة اإلجتماعية فتقوؿ أف ىناؾ ظبات كمعادل معينة سبيز عملية التنشئة
اإلجتماعية كىي:
-1أف سلوؾ الفرد يرتبط تدرهبيان نً باؼبعاين اليت تتكوف لديو يف اؼبواقف اليت يتفاعل فيها
مر ًَهبا الفرد كعبلقة تلك اػبربات باؼبواقف اغبالية.
-2أف ىذه اؼبعاين تتحدد باػبربات السابقة اليت َ

 -1السيد عبد القادر شريف ,التنشئة االجتماعية للطفل في عصر العولمة  ،ص .10،11
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-3أف الطفل يولد يف صباعة تكوف قد حددت معاين معظم اؼبواقف العامة اليت تواجهو ككونت لنفسها قواعد مناسبة
للسلوؾ فيها.
-4أف الطفل يتأثر هبذه اؼبعاين منذ كالدتو،كتنمو شخصيتو يف مراحلهااألكذل تبعان ؽبذه اؼبعاين.

1

 -4أشكال التنشئة االجتماعية:
كتكوف التنشئة االجتماعية على شكلُت
األول :تنشئة مقصودة والثاني تنشئة ال مقصودة
أما التنشئة اؼبقصودة فتتم يف اؼبؤسسات الرظبية مثل األسرة كالقبيلة كاؼبدرسة ،كدكر العبادة ،كلكنها تتضح سبامان يف
اؼبدرسة كمؤسسة تعليمية رظبية .ففي ىذه اؼبؤسسات تتم عملية التنشئة االجتماعية اؼبقصودة عندما يتعلم الطفل ما
تريده لو اؼبؤسسات

2

كإذا جئت للحديث عن األس رة :فهي تعلم أبناءىا اللغة كالسلوؾ كفق نظامها الثقايف كمعايَتىا كربدد ؽبم الطرؽ
كاألساليب كاألدكات اليت تتمثل بتشرب ىذه الثقافة
أما التعلم اؼبدرسي دبختلف مراحلو يكوف تعليمها مقصودان لو أىدافو كطرقو كأساليب كنظمو كمناىجو اليت تتصل بًتبية
األفراد كتنشئتهم بطرؽ معينة
 كفيما ىبص التنشئة االجتماعية غَت اؼبقصودة :فإف ىذا النوع من التنشئة يتم من خبلؿ كسائل الًتبية كالثقافة العامة مثلكسائل اإلعبلـ اؼبختلفة كاؼبسجػد ،كغَتىا من اؼبؤسسات اليت تسهم يف عملية التنشئة االجتماعية3فيتعلم الفرد يف ىذه
اؼبؤسسات اآلماؿ ،كاؼب هارات كاؼبعاين عن طريق اكتساب اؼبعايَت االجتماعي اليت زبتلف باختبلؼ تلك اعبماعات
كاؼبؤسسات.فعن طريقها يكتسب الفرد االذباىات كالعادات اؼبتصلة باغبب كالكره كاعبنس كالنجاح كالفشل كاللعب
1عمرأضبد نبشرم,التنشئة اإلجتماعية للطفل،دار صفاء للنشر كالتوزيع-عماف ط،1،2003ص.30

 -2إبراىيم ناصر ,علم االجتماع التربوي ص .25

 -3ؿبمد عبده ؿبجوب كآخركف ,التنشئة االجتماعية ,دار اؼبعرفة اعبامعية ,الطبعة األكذل ,بدكف مكاف ،.2005ص ص .18 ،17

22

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــ التنشئة االجتماعية

كالتعاكف كالواجب كاؼبشاركة الوجدانية كربمل اؼبسؤكلية ،ككذلك العادات اؼبتصلة بالعمل كاإلنتاج كاالستهبلؾ كغَت ذلك
من أنواع السلوؾ كاالذباىات كاؼبعايَت كاؼبراكز كاألدكار االجتماعية.
كما أف تشكيل التنشئة االجتماعية يكوف كفقان لنمط اغبياة يف اجملتمع فهناؾ حياة اجملتمعات البسيطة اليت تقوـ على
التقاليد الثانية ،فتقوـ التنشئة االجتماع ية فيها على أسس التقليد كاػبربة اؼبباشرة ،كىناؾ اجملتمعات ذات اغبياة اؼبعقدة
باذباىات اؼبتعارضة ،كمعايَتىا اؼبتغَتة كقيمها اؼبتغَتة نتيجة التغَت اؼبتبلحق ،فتقوـ التنشئة االجتماعية فيها أسس التقليد
كالتمييز ،كاالختيار كاؼبعانات يف اكتساب اػبربة لذلك فإف ىذه اجملتمعات تكثر كتتنوع من كسائل التنشئة االجتماعية
ألفرادىا ،فتعمل على نشر دكر اغبضانة كاألندية كتزيد من اجملبلت ككتب األطفاؿ كتنوع من برامج التلفزيوف كاإلذاعة
كغَتىا من كسائل االتصاؿ اعبماىَتم 1على كبو رباكؿ فيو ضبط كتوجيو عملية التنشئة االجتماعية.
 -5أىداف التنشئة االجتماعية للطفل:
إف التنشئة االجتماعية باعتبارىا نشاطان إنسانيا كاعيان فعلي البد أف تكوف ؽبا أىدافها ،ألف عمل اإلنساف ال يبكن أف
يكوف إال ىادفا ،كقد تتعدد األىداؼ ،كما قد ذبد عدة آراء حوؿ ىذه األىداؼ كعدة تفصيبلت.
كقد حددىا البعض يف نقاط ؿبددة كىي كاآليت:
 )1اكتساب اؼبعايَت كالقيم كاؼبثل السائدة يف اجملتمع
 )2ضبط السلوؾ كأساليب إشباع اغباجات كفقان ؼبا يفرضو كوبدده اجملتمع مثل :اكتساب اللغة من األسرة كالعادات
كالتقاليد كإشباع الرغبات كاغباجات الفطرية كاالجتماعية كالنفسية.
 )3تعلم األدكار االجتماعية اؼبتوقعة من الفرد حبسب جنسو كمهنتو كمركزه االجتماعي كطبقتو االجتماعية اليت ينتمي
إليها.
 )4اكتساب اؼبعرفة كالقيم كاالذباىات ككافة أمباط السلوؾ مثل :أساليب التعامل كالتفكَت اػباصة جبماعة معينة.
 )5اكتساب العناصر الثقافية للجماعة اليت تصبح جزءان من تكوينو الشخصي.
 -1منَت اؼبرسي سرحاف في اجتماعيات التربية ,دارالنهضة العربية,بَتكت ,بدكف طبعة,بدكف تاريخ  ،ص ص .123 ،122
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 )6ربويل الطفل من كائن بيولوجي إذل كائن اجتماعي ،دبعٌت ربوؿ الفرد من طفل يعتمد على غَته إذل طفل يعتمد على
نفسو يدرؾ معٌت اؼبسؤكلية

1

 )7اكتساب الطفل مبادئ كاذباىات كقيم اجملتمع الذم يعيش فيو حىت يبكن اندماجو مع أفراد ىذه اجملتمع كيؤدم
كاجباتو دكف معوقات.
 )8هتذيب ا لغرائز الطبيعية لدل الطفل ،كتعويده العادات الصاغبة يف اؼبأكل كاؼبلبس كاؼبشرب كطرؽ اؼبعاملة كإكسابو
معلومات عن اغبياة كعن ؾبتمعو
)9

الطفل للقيم االجتماعية كاالهبابية مثل :التعاكف كاغبرية كاالستقبلؿ كالثقة بالنفس كاالنتماء للجماعة كالصدؽ
كاغبب كاحًتاـ الكبَت.

 )10تقدير قيمة الوقت كقيمة اعبهد لدل الفرد ،فاستغبلؿ الوقت ينظم التفكَت لدل الفرد ككذلك حياتو بأكملها،كإتقاف
كوبوؽبا من شخصية عادية مغمورة إذل شخصية قوية جذابة
العمل يصنع شخصية اإلنساف ن

2

 )11اإلعداد العلمي للطفل لكي يكوف مرتفع الكفاءة العلمية كالعملية من خبلؿ مراحل متتالية

3

 -6أىداف التنشئة االجتماعية :
مت ربديد أىداؼ التنشئة االجتماعية للطفل على شكل ؿباكر رئيسية نذكر منها:
 )1ربقيق ركائز الفطرة أك تنميتها كاإليباف أك االعتقاد ،اغبرية
 )2تنمية القدرة على االعتماد على الذات يف تلبية اغباجات بالطرؽ اؼبقبولة اجتماعيا :فعن طريق التنشئة االجتماعية
يتدرب اإلنساف على الكيفية اؼبناسبة اجتماعيا لتلبية تلك اغباجات ،كما يتعلم ما ىو نافع كما ىو غَت نافع من
اؼبواد اليت يبكن أف تليب حاجاتو.

 -1ؿبمد عبده ؿبجوب كآخركف  ،مرجع سابق ،،ص ص .16 ،15

2فاخر عاقل,علم النفس التربوي،دار اؼببليُت،بَتكت بط،1990،ص14

 -3السيد عبد القادر شريف , ,التنشئة االجتماعية للطفل في عصر العولمة ،ص ص .11،12
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 )3هتيئة الفرد للتكيف مع اجملتمع :دبا أف الفرد عند كالدتو البد لو من التعرؼ على قواعد كقيم اجملتمع كالتكيف معها
فإف اجملتمع من خبلؿ التنشئة االجتماعية يعمل على غرس قيمو كاذباىاتو كمعايَته يف األفراد كيشكل بذلك
أرضية اإلدراكية أك إطاره اؼبرجعي.
 )4هتيئة الفرد ليكوف صاغبان لنقل اؼبوركث الثقايف :فعن طريقة التنشئة االجتماعية يندمج الفرد قيم كعاداتو كتقاليد
ؾبتمعو كيتمثلها كلها أك جزء منها بالتقليد كاغبفظ كاحملاكاة لتصبح بعد ذلك جزءان من أفكاره كقناعتو كمعتقداتو
كسلوكو
 )5بناء الشخصية اؼبتكاملة :فالشخصية كصفة متكاملة تنمو من خبلؿ اػبربة اؼبكتسبة أثناء التفاعل االجتماعي
كاػبربة اليت يكتسبها الفرد يف اؼبواقف اؼبختلفة باختبلؼ البيئات تعينو على ظهور شخصيتو كمبوىا كليس اؽبدؼ
ىنا ىو بناء شخصيتو فقط بل بناء شخصيتو

1

 )6غرس النظم األساسية يف الفرد :حبيث أف ىذه النظم يف إمكاهنا تعديل اإلستجابة الفسيولوجية (العضوية) كابتعاد
بعض األشخاص عن األفعاؿ احملًتمة اجتماعيان بفضل التطبيع االجتماعي.
 )7غرس الطموح يف النفس :فنجد كل ؾبتمع وباكؿ أف يغرس يف كل عضو من أعضائو أنواع الطموح اؼبتبادلة كاليت
تقابل كضع كل فرد.
 )8غرس اؽبوية يف الفرد :كمهما ذبد كاإلشارة إليو ىو أف عملية التطبيع يف ىذه األياـ زبتلف سبامان من ذم قبل من
حيث اعتمادىا على طموح كىوية الفرد الحتياجاتو كقدراتو التعليمية كاؼبهنية ال كفقان ؽبوية كطموح اآلباء.
 )9غرس اؽبوية القومية :كىذا بعد أف يصبح الفرد ـبلوقان اجتماعيان يبثل اجملتمع الذم ينتمي إليو كيسلك كفق السلوؾ
اؼبثارل كاؼبطلوب كاؼبرغوب للجماعة احمليطة...فهو يف ىذه اغبالة مبوذج إلنساف ؾبتمعو كقومو كجنسو

1مراد زعيمي ,مؤسسات التنشئة االجتماعية  ،ص .17-14

 -2إبراىيم ناصر ,علم االجتماع التربوي,دار النهضة العربية ,بَتكت’,بدكف طبعة ,بدكف تاريخ ،ص ص .57 ،56
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كفبا هبب علينا قولو يف ىذا الصدد ىو أف للتنشئة االجتماعية أىداؼ عامة معها اختلفت أنواعها كأشكاؽبا
كتستهدؼ الطفل من مراحلو األكذل إذل أف يصبح فردان متطبعان تابعان جملتمع معُت وبمل نفس خصالو.
 -7نظريات التنشئة االجتماعية :
يشَت تعريف النظرية بشكل عاـ إذل اعتبارىا نسق فكرم استنباطي منسق حوؿ ظاىرة أك ؾبموعة من الظواىر اؼبتجانسة
وبوم إطاران تصوريان كمفاىيم كقضايا نظرية توضح العبلقة بُت الوقائع كتنظيمها بطريقة ذات داللة كمعٌت ،كىي تعتمد
على الواقع كمعطياتو باإلضافة إذل أهنا توج و تنبئي يساعد على تفهم مستقبل الظاىرة .كما أف النظرية يف اجملاالت
اإلجتماعية تعترب اؼبسلمات أك التكوينات اإلفًتاضية اليت يتوقع منها الباحث أف تفسر الشركط اؼبختلفة يف اؼبوقف
التجرييب.
كمن أىم النظريات اؼبفسرة للتنشئة االجتماعية قبد:
 )1نظرية الًتبية االجتماعية عند إميل دكركاًن :يعد إميل دكركاًن كاحد من العلماء الركاد الغربيُت الذين ألقوا الضوء
بالتفصيل على األىداؼ كاإلذباىات األساسية لنظرية التنشئة االجتماعية كىو يرل أف التنشئة أك الًتبية ما ىي
إال تنشئة اجتماعية منهجية لؤلجياؿ الناشئة.
كترل تلك النظرية أف الطف ل يف مراحل مبوه األكذل ما ىو إال كائن بيولوجي بعت ،ؾبرد من أية خصائص
اجتماعية كمن مث تأيت عملية التنشئة االجتماعية اليت ربطها دكركاًن بالًتبية كي يتحقق من خبلؽبا التفاعل بُت
إمكانيات الفرد للتعلم كقبوؿ الًتبية كبُت الظركؼ االجتماعية اليت زبلق منو كائنا اجتماعيا فعاالن لديو القدرة
على القياـ بسلوؾ اجتماعي.
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 )2اإلذباه البنائي الوظيفي كدراسة التنشئة:
حبيث ينظر ىذا االذباه إذل عملية التنشئة االجتماعية على أهنا إحدل اعبوانب النسق االجتماعي ،كبناء على
ذلك فإهنا تتفاعل مع باقي عناصر النسق ،كما تساعد على احملافظة على البناء االجتماعي ككل كبذلك فإف
عملية التنشئة االجتماعية تقوـ باحملافظة على البناء االجتماعي كتوازنو ألف الفرد أثناء عملية التنشئة
يتعرض لعدة عمليات مثل الضبط كاالمتثاؿ اليت تقل عند التوافق مع اجملموعة اليت ينتمي إليها ألف بذلك
يتحقق التوازف االجتماعي فعملية التنشئة اليت ربدث للفرد ترتبط بعملية التعلم .دبعٌت تعلم الفرد أمباط كقيم
كعادات كأفكار الثقافة اليت تنتقل من جيل إذل جيل كما تتضمن أيضان تعلم الرموز اليت سبد الفرد بوسائل
اإل تصاؿ فمن خبلؿ ىذه العملية يتبٌت الطفل اذباىات كالديو كمواقفها كيقوـ بتقليدىا كتكرار كلماهتما
كسلوكياهتما كبذلك يشابو الطفل األفراد احمليطُت بو كيبكنو التوافق معهم.1
كقد كصف ىارم جوسنوف عملية التنشئة بأهنا عملية استدراج لقيم الثقافة السائدة اؼبتوقعة من الفرد يف اؼبواقف
اؼبختلفة بقصد التوافق مع اجملتمع ،كما حلل بارسونن التنشئة من خبلؿ الًتكيز على عمليات أك ميكانيزمات
التعلم أثناء تفاعلو مع اعبماعة كىي التعلم ،اإليداؿ ،التقليد ،التوحد ،كمن اؼببلحظ أف ىذه النظرية قد ركزت
على اعبوانب االجتماعية للتنشئة أكثر من تركيزىا على اعبوانب األخرل.2
 )3إذباه التفاعلية الرمزية كدراسة التنشئة االجتماعية:
يشَت ىذا اإلذباه إذل كيف تتم عملية التنشئة لكل من الذكور كاإلناث كتدريبهم على أداء أدكار خاصة لكل
منهما ،كيؤكد اذباه التفاعلية الرمزية على أف كل اؼبؤسسات اؼبوجودة يف اجملتمع يسودىا التفاعل ،ليشَت إذل أف
ىناؾ أدكار خاصة بالذكور كأخرل باإلناث كتعترب نظرية التفاعل الرمزم االجتماعي

-1ؿبمد عبده ؿبجوب كآخركف ,التنشئة االجتماعية ،دار اؼبعرفة اعبامعة ،ط ،1،2005ص.44-43-42
 -2ؿبمد عبده ؿبجوب كآخركف  ،مرجع سابق  ،ص .32
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يف التعلم كالتعليم من أىم النظريات اؼبعاصرة 1كمن أىم األسس اليت تقوـ عليها ىذه النظرية ىي:
 )1أف اغبقيقة االجتماعية ىي حقيقة عقلية تقوـ على التخيل كالتصور
 )2الًتكيز على قدرة الفرد على االتصاؿ من خبلؿ الرموز كقدراتو على ربمل معاف كأفكار كمعلومات يبكن أف
ينقلها إذل غَته.
كترل ىذه النظرية أف تعرؼ الفرد على صورة كأنو وبدث من خبلؿ تصور اآلخرين لو ،كمن خبلؿ تصوره
لتصور اآلخرين لو ،كشعوره اػباص كشعوره بالكربياء ،كذلك من خبلؿ تفاعلو مع اآلخرين كما ربملو تصرفاهتم
كسلوكاهتم لسلوكو ،كما إىتم جورج بدراسة عبلقة اللغة بالتنشئة حيث توجد عند اإلنساف قدرة على اإلتصاؿ
كالتفاعل من خبلؿ رموز ربمل معاف متفق عليها اجتماعيا 2كما نلخص إليو من خبلؿ ىذه النظرية ىو أف
لؤلفراد داخل اجملتمع أدكار ـبتلفة تنشأ عن طريق التفاعل
 )4نظرية التبادؿ االجتماعي كدراسة التنشئة  :يقوـ مبوذج ىذه النظرية على اؼبقدمة األساسية ،كىي أف القوة ترتبط
باؼبوارد كاؼبقصود من ذلك ىو أف القوة اليت يبتلكها الوالداف على األبناء تبدك يف السنوات األكذل من عمر الطفل
عند ما يكوف ؿبتاجان ،كينمو الطفل كإحساسو بأنو يبتلك بعض اإلمكانيات ذبعل العبلقة بينو كبُت كالديو تتطور
إذل عملية مساكمة كتسمى ىذه اؼبرحلة التبادلية أم يف مقابل طاعتو لوالديو وبصل على أشياء يرغبها ،كتتضمن
النظرية التبادلية فكرة اؼبكافأة كاػبسارة كاعبزاء ،ففكرة اؼبكافأة ذبسد شعور الوالدين بالسعادة عندما وبذكا األبناء
حذكىم أما فكرة

-1ؿبمد ؿبجوب كآخركف ,مرجع سابق ،ص .45
-2نفس اؼبرجع ،ص 46
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اػبسارة فتتجسد بالعكس عندما يرفض األبناء أسلوب الوالدين كاؼبعايَت كالقيم السائدة اليت يتمسك هبا الوالداف
كمن نبا يشعر الوالداف باػبسارة ،أما فكرة اعبزاء فتعٍت أف يكوف اعبزاء اهبابيان عندما يكوف السلوؾ مقبوؿ،
كسليب عندما يكوف السلوؾ غَت مقبوؿ

1

 )5نظرية الصراع :يتخذ أصحاب النظرية من الصراع إطاران لفهم موضوع األدكار السائدة يف اجملتمع كاليت تعكس
سيطرة الرجل على اؼبرأة كيف ضوء ىذه النظرية يعد اجملتمع ؾبتمعان للرجاؿ ألهنم كحدىم اؼبسيطركف على النسق
الوظيفي كاؼبنتفعُت بفوائده ،كيفسر أصحاب ىده النظرية موقف األمهات يف تنشئة بناهتن تنشئة ـبتلفة عن
الذكور بأف ىؤالء األمهات يؤمن دبا يسمى الوعي الزائف كاػباطئ الذم يعود لعملية التنشئة اليت تعرضنا ؽبا،2
من جهة أخرل ال بد من بياف أف الوعي يؤثر يف عملية التنشئة االجتماعية كعليو زبتلف التنشئة تبعان للطبقة
كالوضع االجتماعي.
 ) 6نظرية التعلم اإلجتماعي :تعترب عملية التنشئة االجتماعية حبد ذاهتا عملية تعلم ألهنا تتضمن تغيَتان كتعويدان يف
السلوؾ نتيجة التعرض ػبربات كفبارسات معينة ،كما أف مؤسسة التنشئة االجتماعية اؼبختلفة نستخدـ أثناء
عملية التنشئة االجتماعية بعض األساليب كالوسائل اؼبعركفة يف ربقيق التعليم سواء أكاف بقصد أك بدكف قصد،
كما تنظر ىذه النظرية إذل التطبيع االجتماعي بأنو مبطان تعليميان يساعد الفرد على القياـ بأدكاره االجتماعية
 كيعطي أصحاب ىذه النظرية عن طريق التقليد أمثاؿ دكالرد أنبيتو كبَتة للتعزيز يف عملية التعلم ،كالسلوؾيتدعم أك يتغَت تبعان لنمط التعزيز اؼبستخدـ أك العقاب أما ياندكرا ككلًت فيشراف إذل أف التعزيز كحده غَت كاؼ
لتعبَت تعلم أك حدكث بعض أمباط السلوؾ اليت تطرأ فجأة لدل الطفل ،كيعتمد مفهوـ مبوذج التعلم باؼببلحظة
على افًتاض مفاده أف اإلنساف ككائن اجتماعي يتأثر باذباىات اآلخرين كمشاعرىم كتصرفاهتم كسلوكهم

-1ؿبمد عبده ؿبجوب كآخركف  ,التنشئة االجتماعية  ،ص .46
-2نفس اؼبرجع ،ص .47
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كينطوم ىذا اإلفًتاض على أنبية تربوية بالغة ن شَت إذل أف التعلم دبفهومو األساسي عملية اجتماعية كما تشَت
نظرية التعلم االجتماعي إذل أف ىناؾ عدة مراحل للتعلم باؼببلحظة أك النمذجة كىي:
 )1مرحلة اإلنتباه :حبيث يعترب االنتباه شرط أساسي من شركط التعلم ،كتلعب اغبوافز دكران مهما يف ىذه
العملية ،كىناؾ أيضان مدل ؽبذا اإلنتباه.
 )2مرحلة اإلحتفاظ :وبدث التعلم باؼببلحظة من خبلؿ االتصاؿ كالتجاكز فاؼببلحظوف الذين يقوموف بتدبَت
األنشطة اؼبزدكجة يتعلموف كوبتفظوف بالسلوؾ بطرؽ أفضل من الذين يقوموف باؼببلحظة كىم منشغلوف
بأمور أخرل.
 )3مرحلة إعادة اإلنتاج :كيف ىذه اؼبرحلة يوجو الًتميز اللفظي كالبصرم يف الذاكرة لؤلداء اغبقيقي للسلوكات
اؼبكتسبة حديثان ،كالتعلم باؼببلحظة يعترب أكثر دقة عندما يتبع سبثيل الدكر السلوكي للتدريب العقلي ،حيث
لوحظ أنبية التغذية الراجعة التصحيحية قبل أف يتم تطوير عاداتو السيئة

1

 اإلتجاه السيكو ثقافي ودراسة التنشئة:كيف ىذا الصدد فقد أشار كل من إبراـ كاردينر Kardinerكرالف لينتوف  Lintonإذل ضركرة
االىتماـ عند دراسة التنشئة االجتماعية كعبلقتو بالبناء الثقايف ؼبا أطلق عليو األنساؽ اإلسقاطية
projective Systemsكىي اليت ربتوم على النواحي كالطقوس السحرية كالشعائر الدينية ،كفبارسة
الفنوف كاؼبهارات احمللية ،ككاردينز كلينتوف ينظراف إذل تلك األنساؽ اإلسقاطية على أهنا أنساؽ للدفاع أك
اغبصانة النفسية.
مث حاكؿ جوف ىواينتج كأرفن تشايلد بعد ذلك االستعانة بكل ما قدمتو الدراسات السابقة يف موضوع
التنشئة االجتماعية .كاستطاعا تقدًن نظرة متكاملة حوؿ موضوع التنشئة كبناء الشخصية ذبمع بُت فهم
عناصر البناء االجتماعي كالثقايف إذل جانب الًتكيز على اؼبؤثرات اليت تقوـ هبا العمليات السيكولوجية يف
 .-1ؿبمد عبده ؿبجوب كآخركف  ،مرجع سابق ،ص48-47
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حياة الطفل ،من خبلؿ تتبع ـبتلف مراحل النمو عند الطفل مع الًتكيز على كافة أساليب كطرؽ التنشئة
كمعامل الوالدين ،فهي األساليب الًتبوية اليت سبارس مع الطفل خبلؿ مبوه لتشكيل عنده السلوؾ الضركرم
للحياة االجتماعية ،كفق معايَت كميكانيزمات الثقافة اؼبعلية السائدة
ككانت ترتكز أغلب الدراسات على فكرة أف فهم كربليل عملية التنشئة االجتماعية يف أية بيئة ثقافية إمبا
ىي بالضركرة دراسة لعملية التثقيف من أجل نقل عناصر الثقافة بقصد أك دكف قصد ،فهناؾ آؿ ىواينتج
يف دراستهم اؼبقارنة حوؿ التنشئة االجتماعية كتربية األطفاؿ قد ركزىا على الوصف للعادل لعادل الكبار
الذم يولد فيو الطفل كيعيش مث تتبع الطرؽ كاألساليب اػباصة بًتبية الطفل للوصوؿ إذل إثبات العبلقة بُت
بناء الشخصية كالعناصر الثقافية احمللية

1

-8دور التنشئة االجتماعية :
تساىم عملية التنشئة االجتماعية يف التوفيق بُت دكافع الفرد كرغباتو كمطالب اآلخرين احمليطُت بو كبذلك يتحوؿ الفرد
من طفل مًتكز حوؿ ذاتو كمعتمد على غَته ىدفو إشباع حاجاتو األكلية ،إذل فرد ناضج يتحمل اؼبسؤكلية االجتماعية
كيدركها بالقيم كاؼبعايَت االجتماعية السائدة  ،فيضبط انفعاالتو كيتحكم يف إشباع حاجاتو كينشئ عبلقات اجتماعية
سليمة
كقد ػبص "ؿبمد عبدك ؿبجوب" دكر التنشئة االجتماعية يف النقاط التالية

2

*تقوـ التنشئة بدكر ىاـ يف تشكيل شخصية الفرد كيف تكوين اذباىاتو كميولو كنظرتو إذل اغبياة من حولو ،فاؼبواقف
االجتماعية اؼبؤؼبة كاؼبفرحة اليت يتعرض ؽبا الطفل يف سنواتو األكذل مثل مواقف الرضاعة كالفطاـ كالتدريب على النظافة
كغَتىا من أساليب التنشئة ؽبا اثر على تكوين شخصيتو يف اؼبستقبل.
*تقوـ التنشئة االجتماعية بدكر فعاؿ يف إعداد الفرد ليلعب أدكاران متعددة ،ألنو مطالب دبجموعة من النشاطات
كاألفعاؿ يف اجملتمع الذم يعيش فيو كي تنتظم اغبياة االجتماعية كعليو فبلبد أف وبتل ؾبموعة من اؼبكانات اليت منها ما
يتحدد بوالدتو مثل:النوع ،الدين ،العرؼ كالطبقة كأف يكوف مستعدان كقادران على القياـ باألدكار اليت توكل إليو.
 -1ؿبمد عبده ؿبجوب كآخركف ,التنشئة االجتماعية ،ص48
2عبداهلل قاسم الوشلي  ،اإلعبلـ اإلسبلمي يف مواجهة اإلعبلـ اؼبعاصر  ،ط ( 2صنعاء اليمن  :دار عماف للنشر ك التوزيع  ،1994 ،ص.102
31

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــ التنشئة االجتماعية

* تشمل عملية التنشئة على ؾبموعة من اؼبدخبلت اليت يكسب هبا الفرد من خبلؽبا بعض خصائصو الشخصية مثل:
اؼبعرفة ،اؼبدركات ،اؼبهارات ،االذباىات ،القيم ك الدكافع ،اغباجات كىي ربدد يف ؾبموعها معادل الشخصية اؼبتميزة
كربدد لو الطريقة اليت يتكيف هبا مع عاؼبو الثقايف كاالجتماعي كالفيزيقي .
* تشمل عملية التنشئة االجتماعية على ؾبموعة من اؼبدخبلت أك اؼبكونات البنائية اليت يكسب الفرد من خبلؽبا بعض
خصائص شخصيتو ،كاليت منها القيم كالرموز كاألخبلؽ كالسجايا كاؼبعتقدات كاؼبفاىيم ،كاألمثاؿ كاؼبعايَت كالتقاليد
كاألعراؼ كالوسائل كاؼبهارات اؼبستعملة من طرفو يف تعاملو مع بيئتو.
كمن أىم كظائف التنشئة االجتماعية تعليم الشخص اؼبشاركة يف األدكار االجتماعية كلذلك تكوف اؼبوضوعات اليت يبكن
إستدماجها ىي األدكار االجتماعية ككظائفها.
 -9مؤسسات التنشئة اإلجتماعية:

إف عملية التنشئة االجتماعية ليست عملية تعلم رظبي يتلقاه الفرد يف اؼبؤسسات الرظبية ،كإمبا ىي أكسع من ذلك بكثَت،
إذ يدخل فيها اكتساب الفرد ألساليب السلوؾ كالعادات الفردية كاؼبهارات كاالذباىات كغَتىا ،كىي كلها أمور تنتقل إذل
الفرد عن طريق احمليطُت بو عن طريق التفاعل كالتواصل كيف اؼبواقف اغبياتية اؼبتعددة ،كمن خبلؿ كحدات اجتماعية
كمؤسسات ينشئها اجملتمع من اجل تنمية استعدادات األفراد الفطرية كتدريبهم على تلبية حاجاهتم كتأىيلهم للحياة
االجتماعية .كلذلك سنتناكؿ ىذه اؼبؤسسات اليت زبتلف يف تقسيمها كتصنيفها باختبلؼ كظائفها بالتفصيل. 1
 - 1-9األسرة:

تعترب األسرة من أىم اؼبؤسسات االجتماعية كالًتبوية اؼبسؤكلة عن تزكيد اعبيل اعبديد بالًتبية كالتعليم كاكتساب اػبربات
كاؼبهارات كاؼبؤىبلت العلمية كالتقنية اليت ىي السبيل الوحيد لنهوض اجملتمعات اؼبعاصرة كرقيها كتقدمها ،لذا قبد أف
األسرة تسعى من أجل زرع اػبصاؿ القيمة كالسلوكية االهبابية عند األحداث كاؼبراىقُت كالشباب ،كرعايتهم من كل
اعبوانب ،كمن أجل اكتساب أسس كمبادئ كمقومات الثقافة كالًتبية كالتعليم لكي يكونوا قادرين على اؼبشاركة الفاعلة
يف بناء اجملتمع كتطويره يف كافة اجملاالت
 -2-9دار الحضانة:

ض َن كىي الوالية على الطفل لًتبيتو كتدبَت شؤكنو.
اغبضانة :مصدر َح َ

1عبد الصبور مرزكؽ  ،الغزك الفكرم  ،أىدافو ك كسائلو ( مؤسسة مكة للطباعة ك اإلعبلـ ) ،ص.68
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مدارس اغبضانة  :ىي مدارس ينشأ فيها صغار األطفاؿ .أما َحاضنَة  :ىي اؼبرأة اليت تقوـ على تربية الصغَت ،كاؼبرأة اليت
تقوـ مقاـ األـ يف تربية الولد بعد كفاهتا.

ربتضن دار اغبضانة األطفاؿ ؾبهولوف الوالدين ،كاألطفاؿ الذين عجز الوالداف عن القياـ بًتبيتهم كحضانتهم بسبب
عاىة عقلية ،أك حاالت االنفصاؿ كالزكاج بأخرل كتنازؿ الوالدين عن الطفل.
تعترب دكر اغبضانة من أىم العوامل يف تنشئة الطفل الثقافية كاالجتماعية بعد أسرتو ألف تفكَت األطفاؿ يف ىذه اؼبرحلة
من العمر يزداد مبوان ًَ كتطوران ،فبا يستلزـ معو إعداد اػبربات التجريبية كالًتبوية كتدريب األشخاص القائمُت على رعايتهم
توفر اغبضانة اإليوائية كل كسائل الرفاىية النموذجية لؤلطفاؿ فتحتوم على عدد كبَت من اغبجرات يقطن كل عدد
خاص من األطفاؿ يف حجرة خاصة ،كؽبم أـ بديلة تقوـ برعايتهم كتستوعب احتياجاهتم للحب كاغبناف كما تتوفر على
مبلىي لؤلطفاؿ ،كما توجد هبا ركضة مبوذجية لؤلطفاؿ ما قبل اؼبدرسة.
تدفع بعض األسر بأطفاؽبا بُت الثانية كالرابعة من العمر إذل دار اغبضانة ،ىذا التوجو اؼببكر لوضع الطفل يف مؤسسة
يفًتض أهنا تربوية ،يبكن أف يكوف بالنسبة للعديد من األطفاؿ خربة شبينة هتيئ للعب مع أطفاؿ من نفس عمره تقريبا.
كما تقدـ لو أىم أكجو اغبماية كالرعاية أثناء عمل أكليائو ،كالعمل على توفَت اإلمكانيات كاألجهزة كالربامج االجتماعية،
كالصحية ،كالرياضية ،كالنفسية ،كالعقلية اليت تتناسب مع عمره كغبماية الطفولة ككقايتهم من اؼبشكبلت كاالكبرافات
األخبلقية كالسلوكية .
 -3-9رياض األطفال :

ك ىي تلك اؼبؤسسة الًتبوية االجتماعية اليت يلتحق هبا األطفاؿ من سن مابُت الثالثة كالسادسة من العمر ،كما تعرؼ يف
كثَت من البلداف دبدارس اغبضانة أك مراكز الرعاية النهارية أك رياض األطفاؿ.
تعد الركضة ثاين اؼبؤسسات الًتبوية اؽبامة اليت تسهم يف تربية األطفاؿ كتنشئهم ،كىي تلي األسرة كمؤسسة تربوية أكذل،
سواء من حيث اؼبكانة اؽبامة اليت ربتلها ،أك الدكر الًتبوم الذم تقوـ بو.
تسهم الركضة يف إعداد الطفل جسديان كنفسيان كمعرفيان كاجتماعيانً كأخبلقيا .كهتتم دبجاالت ؿبددة عديدة مثل السلوؾ
النفسي االجتماعي كتعليم األطفاؿ اآلداب كقواعد اؼبركر كاللغة كاإلؼباـ باؼببادئ العلمية األكلية إضافة إذل االىتماـ
باللعب كاؼبوسيقى كالغناء كسواىا ،كما تقوـ رياض األطفاؿ بتهيئة األجواء النفسية اليت يشعر الطفل فيها باألماف
كاالستقرار العاطفي الذم يشجعو على االنطبلؽ كالتعبَت عن ذاتو ،كتنمية مهاراتو كإشباع ـبتلف حاجاتو.
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 -4-9المدرسة :

انو مع تطور اجملتمعات ظهرت اغباجة إذل اؼبدرسة اليت دل يقصد بإنشائها نقل كظيفة األسرة إليها .كإمبا أريد هبا مقابلة
تلك االحتياجات اعبديدة الناشئة عن تطور اجملتمع كتقدمو باشًتاؾ اؼبدرسة كاألسرة ،من جانب أك من جوانب قد ال
تستطيع األسرة الوفاء هبا يف ظل إمكانياهتا كالتغَتات اليت طرأت على اجملتمع.
تشًتؾ اؼبدرسة مع غَتىا من مؤسسات اجملتمع يف فعل التنشئة االجتماعية ،كىي أقرب إذل األسرة كاؼبؤسسة كاؼبدرسة
كغَتىا من الوكاالت اإلعبلمية .اؼبدرسة ىي كاحدة من ككاالت التنشئة االجتماعية لكن الفرؽ بُت اؼبدرسة كغَتىا من
الوكاالت أف اؼبدرسة ىي الوحيدة اؼبتخصصة بالتنشئة أم ليس ؽبا أدكار أخرل فهي تقتصر على التنشئة ،كما يرتبط هبا
من اصطفاء.
ىي أىم اؼبنظمات االجتماعية اليت تعمل على تنشئة الطفل اجتماعيا خبطط كبرامج مقصودة ،كما أف ؽبا دكرا يف بيئة
التعلم النفسية كاالجتماعية ،ؽبا دكر خطَت يف حياة الطبلب ألهنا ربقق ؽبم عوامل النجاح كالفشل .يهتم علماء النفس
التعليمي بعمليات التعلم كتسهيلو كربسينو ،كتنمية التفكَت العلمي كاالبتكار كالقدرات العقلية كلذلك يذكر" صبلح
مراد" أف التعلم يهدؼ إذل اكتساب التبلميذ للمعرفة كتنمية اؼبهارات يف اجملاالت اؼبختلفة ،كما يهدؼ إذل تنمية أساليب
التفكَت العلمي كاالستدالرل.
كتتميز اؼبدرسة كبقية اؼبؤسسات االجتماعية بالديناميكية كالتفاعل كىي من أدلة ازدياد مرحلة التخصص كالنواة.
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خالصة الفصل :
التنشئة االجتماعية ىي عبارة عن اإلظبنت اؼبسلح الذم يربط ـبتلف مكونات النسق االجتماعي ببعضها البعض،من
خبلؿ إعادة إنتاج منظومة القيم كاؼبعاين كاؼبعايَت االجتماعي ،كترسيخها يف نفوس الناشئة ،فالفاعلُت االجتماعيُت
يرتبطوف مع بعضهم من خبلؿ صبلة من األدكار توجهها قيم ثقافية مت إنتاجها عرب آليات التنشئة االجتماعية،اليت ىي
دبثابة بناء شخصية الكائن اإلنساين من خبلؿ سبثلو لشبكة العبلقات القائمة بُت األدكار االجتماعية ،ككذا مضموف ىذه
العبلقات كمعانيها ألنو على ضوء ذلك تتحدد طبيعة العبلقة القائمة بُت اؼبستويُت االجتماعي كالثقايف اؼبشكبلف للنسق
االجتماعي.كالشك أف مهمة التنشئة االجتماعية أضحت اليوـ مسؤكلية أصعب من أم كقت مضى ،فمع تعدد
اؼبؤسسات الراعية للناشئة ،كتنوع االذباىات كالنزعات ،بات قي حكم العسَت ضبط التنشئة حسب إيقاع ؿبدد ،فبا
هبعل من الضركرم التزاـ أسلوب اؼبركنة كالتكيف االهبايب يف التعاطي مع ـبتلف الربامج كاؼبخططات مع اغبرص الدائم
على تنمية شخصية الفرد كبناء ذاتو بصورة متوازنة تقول على مواجهة الصعاب ،كالوعي بالتحديات دكف االنصهار فيها
.كلن يأخذ الوجود الثقايف للمجتمع يف الظركؼ الراىنة أبعاده اغبقيقية إال إذا مت هتيئة األرضية الًتبوية اؼببلئمة عن طريق
تنمية اؼبتعلم،كتزكيده بكل اآلليات الًتبوية اليت ذبعل منو قوة فاعلة كقادرة على أف تعيش عصرىا دكف أف تفقد إحساسها
بذاهتا ،شخصية قادرة على األخذ كالعطاء كالتفاعل كاإلثراء .ربقق ذاهتا ،كترسم بصماهتا اغبضارية على اؼبشهد .
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السباحة
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تمهيد :
الرياضة الكاملة كما يسميها بعض اؼبختصوف اك كما يلقبها البعض االخر بسيدة الرياضات الفردية ايا كانت التسمية
فالسباحة تعترب من اقدـ الرياضات اؼبعركفة كاليت كانت سبارس من طرؼ عدة شعوب يف العصور القديبة حيث نالت
اىتماـ الكثَت من الرياضيُت كتتميز السباحة كإحدل انواع الرياضات اؼبائية بتعدد طرقها كما اهنا زبتلف عن سائر
االنشطة الرياضية االخرل من حيث الوسط الذم سبارس فيو ككضع اعبسم يف اؼباء كطريقة التاقلم يف اؼباء كالتعود عليو
كىي ككل الرياضات االخرل ؽبا مسابقاهتا اػباصة من حيث طرقها اليت تتميز باؼبنافسة الشديدة على اؼبراتب االكذل
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 -1نبذة عن الرياضة المائية:
الرياضة اؼبائية ىي ؾبموعة من االنشطة اليت يزاكؽبا الفرد جبسمو اك باستخداـ بعض األجهزة كاألدكات كوسيلة للتحرؾ
من خبلؿ الوسط اؼبائي بغرض ربقيق االىداؼ الًتبوية كتنمية القدرات اؼبختلفة للفرد كاعبماعة.
كتتميز الرياضةاؼبائية عن باقي الرياضات كاأللعاب االخرل يف كوهنا تؤدم داخل الوسط اؼبائي كاف تباينت فيما بينهما
من حيث طرؽ كأشكاؿ اؼبمارسة ككسائل التنظيم كالتقييم كأماكن اؼبمارسة بوجو عاـ.
زمن انواع الرياضات اؼبائية ( السباحة-كرة اؼباء-العطس-السباحة التوقيعية-التجديف -الشراع-الغوص-االنزالؽ على
اؼباء-صيد االظباؾ) .

1

كيبكن تقسيم الرياضات اؼبائية من حيث:
أكال :االجهزة االدكات
 بدكف اجهزة كأدكات ،السباحة القصَتة ،السباحة الطويلة.
 باستخداـ الشراع ،الغطس ،التجديف ،اإلنزالؽ ،الغوص.
 باستخداـ األدكات ،كرة اؼباء ،السباحة التوقيعية.
ثانيا :اماكن فبارستها:
داخل اؼباء:السباحة القصَتة كالطويلة كالتوقيعية ،كرة اؼباء ،الغوص
 خارج اؼباء :التجديف ،الشارع ،االنزالؽ.

2

 داخل كخارج اؼباء :الغطس.
1

Marcel Boisseau :Apprences à nager’,Edition bornemam.1965.p.3-9.
 2عبد الرضباف ك آخركف  ،عبلقة اػبوؼ ك القلق من اؼباء باألداء اؼبهارم عند السبحُت  ،قسم الًتبية البدنية ك الرياضية ،كلية العلوـ االجتماعية  ،جامعة اعبزائر
.200،ص42
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ثالثا :كضع اعبسم
 اعبلوس :التجديف ،الشارع ،االنزالؽ.
 الوقوؼ :االنزالؽ.
 اؼبركب :الغطس ،السباحة التوقيعية ،الغوص.
رابعا :التقييم
 الزمن :الوصوؿ اذل خط النهاية يف االقل زمن فبكن (السباحة القصَتة كالطويلة ،التجديف ،الشارع).
 اؼبسافة :الوصوؿ البعد نقطة فبكنة ( االنزالؽ ،الغوص) .
 النقاط :دقة االداء كصباؿ اغبركة كقلة األخطاء ( الغطس ،السباحة التوقيعية).
 االىداؼ :تسجيل أىداؼ اكثر يف مرمى الفريق اآلخر ( كرة اؼباء).
خامسا :التكوين التنافسي
 فردم :صبيع الرياضات.
 زكجي :التجديف ،الشارع ،السباحة التوقيعية.
 رباعي :السباحة ،التجديف ،السباحة التوقيعية ،الشارع.
1

 صباعي :السباحة التوقيعية ،الشارع ،التجديف.
 .2ماىية السباحة :

السباحة ىي احدل انواع الرياضة اؼبائية اليت تستخدـ الوسط اؼبائي كوسيلة للتحرؾ فيهوذلك عن طريق ربريك الذراعُت
كاعبذع من اجل رفع مستول كفاءة الفرد من الناحية اعبسمية كالعقلية كاالجتماعية
1اسامة كامل راتب  ،تعليم السباحة  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة ،ط ، 1998 ،3ص13
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كتسمو رياضة السباحة عن كوهنا ؾبرد احدل الرياضات اؼبائية كعصبها االساسي من حيث اهنا سبثل القدرة الذاتية
اجملردة لئلنساف للتعامل كالتحرؾ يف كسط غريب عن الوسط الذم خلق فيو باإلضافة اذل انو يبثل اعلى مستويات
اػبطورة على االنساف إال كىو اؼبوت غرقا كلذلك تعترب الرياضة من اىم الرياضات اؼبائية اليت هتى للنشء الفرصة للتنشئة
الًتبوية اؼبتكاملة من صبيع اعبوانب النفسية كالبدنية كالعقلية كاالجتماعية ؼبا ؽبا من انبية يف التأثَت على اجهزة اعبسم
اؼبختلفة كؼبا تكسبو من قدرات تساعد الفرد على اعداده اعدادا متكامل كمستثمر لطاقات النشء يف العمل حيث سبارس
بصورة ؿبببة للنفس من قبل صبيع االعمار ك االجناس

1

 .3نبذة تاريخية عن رياضة السباحة
 .1-3نظرة تاريخية لرياضة السباحة
اف االنساف الذم عاش يف الرب رىب اؼباء ألكؿ كىلة كلكنو بالتدريج اخذ بالتقرب من سواحل البحار ك شواطئ النهار
كضفاؼ البحَتات كمن مث صار بإمكانو النزكؿ يف اؼبياه الضحلة كتابعت ؿباكالتو فتارة يطوؼ فوؽ سطح اؼباء كتارة
ىبفف يف مسعاه حىت ؼبس يف نفسو القدرة على السباحة اخَتا.
كال شك يف اف معرفة االنساف للسباحة يسرت لو االستجابة لدكافعو اليت كانت ربركو كهتيمن عليو كما اهنا ساعدتو يف
انقاذ نفسو اذا اجرب على ىذا الصراع مع ما ىو اقول منو خباصة اغبيوانات اؼبفًتسة كما تلزمو اؼبعرفة بالسباحة عند
تقلبات الطبيعة ككوارثها من فيضانات ك زالزؿ كحرائق كمن مث فانو يلجا اذل اؼباء.
 .2-3التطور التاريخي لرياضة السباحة
اف اؽبدؼ من دراسة التطور التارىبي لرياضة السباحة تتيح لنا التعرؼ على ما حققو االنساف حىت نستكمل سلسلة
التاريخ متصلة اغبلقات كاليت تتبلحق النتائج باؼبقدمات كيرتبط فيها اؼباضي باغباضر ك اؼبستقبل.

 1اسامة كامل راتب  ،نفس اؼبرجع  ،ص.22
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كلقد توصل االنساف من فبارستو للسباحة اذل اف يدرؾ اف السباحة ىي نوع من الفن كتعلم ايضا اف صبيع انواع الكائنات
اليت تعيش يف اؼبياه من اظباؾ كبرمائيات كطيور مائية كغَتىا يتعلموا اغبركة من اؼباء ك دبساعدة بعض الغرائز كباستخداـ
نفس طريقة اغبركة الربية يف اؼباء.
كعلى الرغم من اف االنساف ليس من الفصيلة الربمائية فانو قد قطع شوطا طويبل يف تعلمو للسباحة كذلك باستعماؿ
عقلو يف صبيع تصرفاتو كقدرتو اؽبائلة على استخداـ عضبلتو كعلى ذلك يبكن فبارسة السباحة على الوجو اك على
اعبانب اك على الظهر كيبكن اف يطفو فوؽ اؼباء اك يغوص ربت سطح اؼباء كعلى العكس فاغبيوانات اليت تعرؼ
السباحة قبد اف حركتها ؿبدكدة كعلى الرغم من اف االنساف ابتك ؾبموعة متنوعة من اؼبهارات اك اغبركات البارعة ك
اعطاىا اظباء ـبتلفة مثل القفز كالوثب ك غَتىا كاإلنساف حىت االف دل يتوصل اذل كيف كؼباذا تعلم السباحة كلكن ىناؾ
ثبلثة دكافع اكيدة لذلك ىي :
 .1الراحة
 .2اغباجة االقتصادية
 .3احملافظة على اغبياة يف اكقات اػبطر

1

كيف الغالب اف اغباجة االقتص ادية ىي العامل االساسي فاستجلب االنساف معظم غذائو من االحياء البحرية كالتجوؿ
دبثابة الغذاء يف اؼبياه الضحلة اليت كانت الدافع االساسي كمهدت الطريق لظهور بعض حركات السباحة

1عبد الرضباف ك آخركف  ،عبلقة اػبوؼ ك القلق من اؼباء باألداء اؼبهارم عند السبحُت  ،قسم الًتبية البدنية ك الرياضية ،كلية العلوـ االجتماعية  ،جامعة اعبزائر
،2000،ص24
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 .3-3تاريخ وتطور السباحة في الجزائر:
فيما ىبص السباحة يف اعبزائر فقد كانت سبارس يف عهد االستعمار الفرنسي من طرؼ اؼبعمرين كلكن ىذا ال يبنع بربكز
عناصر المعة من السباحُت اعبزائريُت سنة  1948من بينهم عبد السبلـ مصطفى بلحاج كىو من قسنطينة حيث ناؿ
بطولة افريقيا الشمالية يف منافسات  800 ,200, 100مًت سباحة حرة .
كعند االستقبلؿ مباشرة أم يف  1962/07/31أنشأت االربادية اعبزائرية اليت ترأسها السيد مصطفى العرفاكم عقب
ذلك نظمت االربادية اعبزائرية للسباحة اكؿ بطولة جزائرية مستقلة باعبزائر ككاف ذلك سنة  1963كما ظبحت ىذه
اؼبنافسة بربكز عدة مواىب سبلك قدرات كإمكانيات معتربة سواء لدل االناث اك الذكور ففي السبعينيات كبالضبط عاـ
 1974ظهرت السباحة الوطنية ك كذلك اؼبغربية كجوه مثل بكلي بوطاغو طبيسي كمعمر الذين شاركوا فيما بعد يف
اللقاء الدكرل الودم الذم صبع السباحُت اعبزائريُت بالتونسيُت اذ حقق السباحوف اعبزائريوف نتائج اهبابية مثل بكلي يف
نوع  200-100مًت سباحة حرة اك معمر  200مًت سباحة على الصدر ك بوطاغو  200مًت سباحة اربعة انواع .اما
يف السباحة النسوية فقد شرفت عفاؼ زازة السباحة اعبزائرية بتحطيمها لعدة ارقاـ قياسية كطنية كافريقية خبلؿ االلعاب
االفريقية اليت جرت باعبزائر عاـ  1978ككذلك يف منافسات اخرل تلتها فيما بعد سباحات اخريات مثل ؿبمدم
مهدية قويسي ظبية ك الواعدة سارة حاج عبد الرضباف

1

كما ال ننسى صاحب االلقاب سليم الياس الذم يعد اكؿ سباح عريب افريقي يناؿ ميدالية يف بطولة العادل باحرازه بركنزية
يف موسكو  2002كاؼبتوج بثبلث ذىبيات يف البطولة االفريقية اؼباضية
 -4مجاالت السباحة
تنقسم السباحة اذل:
 سباحة اؼبنافسات
 1عبد الرضباف ك آخركف  ،مرجع سابق ،ص25
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 سباحة اؼبسافات الطويلة
 السباحة التوقيعية
 السباحة العبلجية
 السباحة الشعبية الًتكوبية
 السباحة التعليمية
 السباحة العسكرية
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 .1-4سباحة المنافسات
كىي تلك اؼبسافات احملدكدة قانونا على اؼبستول الدكرل كاليت تلتزـ هبا صبيع االربادات االىلية كاليت تتفرع من االرباد
الدكرل للسباحة للهواة كما تدؿ االرقاـ كالقياسات اليت يستطيع السباحوف ربقيقها على مدل التقدـ ك الفوز يف
اؼبسابقات كزبضع سباحة اؼبنافسات اذل برامج عملية ـبططة كفق ما توصل اليو البحث من نظريات علمية كذبارب يقوـ
بتنفيذىا مدربوف متخصصوف
كطرؽ سباحة اؼبنافسات اؼبتعرؼ هبا قانونا يف اؼبسابقات الدكلية تشمل على مايلي :
ا-السباحة اغبرة كمسابقاهتا ىي :
بالنسبة للسيدات  50،100،200،400،800 :مًت.
بالنسبة للرجاؿ  50،100،200،400،1500 :مًت.
ب-سباحة الظهر كمسابقاهتا ىي :
بالنسبة للسيدات  200 ،100 :مًت.
 1علي زكي ك آخركف  ،تكتيك التعليم ،تدريب  ،انقاذ يف لسباحة دار الفكر العريب  ،القاىرة ،ط.2002ص70
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بالنسبة للرجاؿ 200 ،100 :مًت.
ج-سباحة الصدر كمسابقاهتا ىي :
بالنسبة للسيدات  200 ،100:مًت.
بالنسبة للرجاؿ 200 ،100 :مًت.
د-سباحة الفراشة( الدكلفُت ) كمسابقاهتا ىي :
بالنسبة للسيدات  200 ،100 :مًت.
بالنسبة للرجاؿ 200 ،100 :مًت.
ق-سباحة الفردم اؼبتنوع كمسابقاهتا كىي :
بالنسبة للسيدات  400 ،200 :مًت.

1

بالنسبة للرجاؿ  400 ،200 :مًت.
كيتم ربديد ىذه اؼبسابقات كفق ما حدده القانوف الدكرل فيبدأ السباؽ بسباحة الفراشة مث سباحة الظهر مث سباحة
الصدر مث سباحة الزحف على البطن
ك-تتابع حر كمسابقاهتا ىي :
بالنسبة للسيدات  100 × 4:مًت.
بالنسبة للرجاؿ  100× 4 :مًت 200×4 ،مًت.
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ف-تتابع اؼبتنوع كمسابقاهتا كىي :
بالنسبة للسيدات 100×4 :مًت.
بالنسبة للرجاؿ  100×4 :مًت 200×4 ،مًت.
كيتم تنفيذ اؼبسابقات كفق ما حدده القانوف الدكرل فيبدأ السباؽ بسباحة الظهر مث سباحة الفراشة مث سباحة الزحف
على البطن.
كطريقة التقييم يف مسابقات السباحة تتم باستخداـ ساعة التوقيت حبيث يكوف الفائز االكؿ ىو الذم يقطع مسافة
السباؽ يف اقل زمن فبكن ىذا اذل جانب االداء القانوين لطريقة السباحة كالبدا كالدكراف كؼبس حائط النهاية.

1

 .2-4سباحة المسافات الطويلة
ىا النوع من السباحة لو تنظيماتو كطريقتو ربكيمو كقانونو كذبرل ىذه اؼبسابقات يف االهنار كالبحَتات كوبدد لو خطوط
سَت كاضحة للسباحُت كيغلب عليها طابع االحًتاؼ كيتطلب ىذا النوع من السباحة صفات خاصة للسباح مثل اعبلد
كاؼبثابرة قوة التحمل الثقة بالنفس كالشجاعة حىت يستطيع مواجهة التغَتات غَت الطبيعية للجو كأيضا مقاكمة االمواج
كالتيارات اؼبوجودة يف البحار كاألهنار كالبحَتات اذل جانب ربمل درجة الربكدة اؼباء يف احيانا كثَتة .
 .3-4سباحة التوقيعية
يستأثر ىذا النوع من السباحة للفتات دكف الرجاؿ اؼبعوضة كرة اؼباء كيرجع ىذا االستئثار اذل الفتيات اذل متطلبات
السباحة التوقيعية كيف مقدمتها الطفو العارل فوؽ سطح اؼباء مع القدرة على رفع األذرع كاألرجل خارج اؼباء بسهولة دكف
تغيَت ىذا الوضع كى ذا نتيجة للكثافة النوعية لؤلجسامهن ،كما اهنا تتطلب ألجسامهن التدريب اؼبتواصل لرفع الكفاءة
التنفسية ألداء اغبركات ربت سطح اؼباء.
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كذبمع السباحة التوقيعية بُت رياضة البارل كالسباحة يف قالب موسيقي كبدأت فكرة السباحة التوقيعية يف عادل 1892ـ
كزاد االقباؿ على فب ارستها يف اكائل النصف الثاين من القرف العشرين كتكونت الفرؽ يف بعض الدكؿ االكربية مثل اؼبانيا
كفرنسا كىولندا كبلجيكا كالواليات اؼبتحدة االمريكية كأخَتا احتلت مكاهنا باعًتاؼ االرباد الدكرل للسباحة التوقيعية.

1

كزبتلف السباحة التوقيعية عن االداء اػباص بسباحة اؼبنافسات اليت تتطلب االنسيابية كذلك بإبقاء الراس خارج اؼباء
كغوص القدمُت سبشيا مع اؼبتطلبات اعبمالية للحركة كمتابعة اؼبوسيقى كما تستخدـ بعض االجهزة بصورة ىامة يف
التدريب كللبطوالت كيف مقدمتها اؼبيكركفوف اؼبائي لسماع االيقاع داخل اؼباء ككذلك مشبك األنف ؼبنع االنف ؼبنع
دخوؿ اؼباء فيو ذبنب لئلصابة دبرض اعبيوب االنفية.
تشمل السباحة التوقيعية على خمس مجموعات ىي:
 ؾبموعة االرجل
 ؾبموعة الدكلفُت بالرأس
 ؾبموعة الدكلفُت بالقدمُت
 ؾبموعة الدكرات االمامية كاػبلفية
 ؾبموعة مركبة من حركات
كتشمل على كل ؾبموعة عدد من اغبكات كما يتبع النظاـ االجبارم كاالختيارم يف البطولة اليت تردل اما فرديا اك ثنائيا
اك صباعيا كيتبع يف التقييم االسلوب التقديرم للحكاـ كبنفس الدرجات التقديرية من صفر اذل مع استعماؿ جدكؿ
الصعوبة لكل حركة كيكوف الفوز باغبصوؿ على اكبَت عدد من الدرجات
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 .4-4السباحة العالجية
ىي ؾبموعة من حركات اعبسم تؤدل يف الوسط اؼبائي كؽبا طبيعة خاصة تؤدل ربت اشراؼ اخصائيُت يف اعبلج
الطبيعي كؽبا احواض ؾبهزة علمية حبيث يكوف التحكم يف درجة حرارة اؼباء كنوعية السباحة حسب اغبالة اؼبراد عبلجها
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 .5-4السباحة الشعبية الترويحية
يظهر ىذا النوع من السباحة لفي االندية الرياضية كمراكز الشباب اليت تتوفر فيها ضبامات السباحة كأيضا يف موسم
الصيف على الشواطئ بُت ؾبتمع اؼبصيفُت ىذا النوع من السباحة تستطيع صبيع الطبقات كيف فئات الشعب اف سبارسو
فهي رياضة ؿبببة لنفس كال ترتبط بالسن اك جبنس كال ربتاج اذل مقدرة خاصة فهي حق الرياضة للجميع كىي ال تتقيد
بأم طريقة من الطرؽ اؼبنافسات اؼبعركفة كال زبضع لقوانُت السباحة الدكلية
كمن خبلؿ فبارسة السباحة الشعبية للًتكيح عن النفس يستطيع الفرد اف يبارس الغطس كيبكنو اف يؤدم بعض حركات
ال باليو اؼبائي مثل الشقلبة يف اؼباء اك الوقوؼ على اليدين يف اؼباء اك االخذ كضع طفو على الظهر كيضل ثابتا يف اؼباء
كذلك يبكن اف يسبح على اعبانب االيبن اك االيسر اك الظاىر اك يقفز كيلعب كيبرح كهبرم اذا كاف على شاطئ من
الشواطئ مع اسرتو اك اصدقائو
كمن اىم اىداؼ ىذا النوع من السباحة ىو القضاء على مشكبل كقت الفراغ اك الًتكيح عن النفس كاستعادة انشاط
كاغبيوية كإعطاء الفرد جرعة متجددة لبلستمرار يف مواجهة متطلبات اغبيات العصرية كخاصة العاملُت الذين يبذلوف
جهدا كبَتا يف اعماؽبم.
.6-4السباحة التعليمية.
يظهر ىذا النوعى من السباحة لفي اؼبدارس الصيفية التعليمية للسباحة باألندية كمراكز الشباب هبدؼ:
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 استغبلؿ طاقات النشء بتعليمهم السباحة يف ما يعود عليهم من فوائد نفسية بدنية عقلية اجتماعية.
 نشر رياضة السباحة بُت فئات اجملتمع.
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 توسيع قاعدة فبارسة السباحة دبحو امية السباحة ألكرب عدد من النشء.
اتاحة الفرصة الختيار العناصر الصاغبة ؼبمارسة السباحة التنافسية القادرة على استمرار مستول البطولة كما يظهر ىذا
النوع يف كليات الًتبية الرياضية ضمن اعداد مدرس الًتبية الرياضية كإخراج اؼبدربُت الرياضيُت يف ؾباؿ رياضة السباحة.
.7-4السباحة العسكرية
تعد السباحة احدا اؼبهارات اغبركية العسكرية اليت ؽبا قيمة عالية يف اغبياة العسكرية ليس بسبب قدرة حوادث الغرؽ اليت
ربدث سنويا كإمبا ىي جزء يف الًتبية البدنية كاليت سبنح اعبندم القدرة على التمتع باغبيات العسكرية بشكل جيد نتيجة
لقدرهتا على بناء عضبلت كأجهزة اعبسد بشكل متكامل اك كوهنا ربرؾ كافة اجزاء اعبسم عند فبارستها.
كقد اثبتت اغبركب كافة انبية السباحة للمقاتل العسكرم اذ ال توجد ارض زبلو من اؼبياه سواء اكانت حبر اك هنر اك
حبَتات اك جداكؿ ككثَتا ما تتطلب اػبطط العسكرية عبور ىذه اؼبوانع اؼبائية لتنفيذ بعض اؼبهاـ يف الضفة االخرل فبا
يتطلب ذلك اجادة اؼبقاتلُت للسباحة كلذلك تعد رياضة السباحة مناىم االلعاب الرياضية الرئيسة يف معظم اؼبناىج
العسكرية لدكؿ العادل كتعطيها انبية خاصة باعتبارىا عامبل ىاما يف كماؿ شخصية اؼبقاتل.
 -5انواع السباحة:
 .1-5سباحة الزحف على البطن:
يكوف كضع اعبسم مائبل قليبل حبيث تكوف األكتاؼ أعلى قليبل من اؼبعقدة أسفل سطح اؼباء ،كالنظر لؤلماـ كلؤلسفل
قليبل كالذقن يف كضع ال يؤدم اذل توتر عضبلت الرقبة كالرجبلف فبتدتاف متقاربتاف دكف تصلب ،كتؤدم ضربات الرجلُت
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بالتبادؿ ألعلى كألسفل كتكوف أساس اغبركة من

1

مفصل الفخذ من إنشاء خفيف يف مفصل نتيجة ؼبقاكمة اؼباء،

كتساىم ضربات الرجلُت بنسبة تًتاكح بُت  %30-20من النسبة لكلية ؼبعدؿ التقدـ يف سباحة الزحف على البطن،
حيث يتم التقدـ يف اؼباء عن طريق حركات الذراعُت يف سباحة الزحف على البطن من خبلؿ دفع اؼباء للخلف كتساىم
حركات الذراعُت بنسبة تًتاكح ما بُت  %80-70من النسبة الكلية ؼبعدؿ التقدـ.
يتم التنفس يف سباحة الزحف على البطن من أحد اعبانبُت كيتم خركج الرأس للجانب عند دخوؿ الذراع اؼبقابلة إذل
اؼباء حبيث يكوف الفم أعلى سطح اؼباء مباشرة كيتم أخذ الشهيق بسرعة مث تعود الوجد مرة أخرل إذل اؼباء.
 2-5سباحة الزحف على الظهر:
يأخذ اعبسم الوضع األفقي على الظهر اؼبائل قليبل ألسفل حبيث تكوف الرجبلف أسفل سطح اؼباء كالرأس ألعلى قليبل
مع اذباه الذقن قدر الصدر ،كتؤدم ضربات الرجبلف ألعلى كألسفل بالدـ بتبادؿ كتؤدم اغبركة أساسا من مفصل
الفخذ مع كجود انثناء خفيف يف مفصل الركبة ،كهبب عدـ ظهور الركبة أعلى سطح اؼباء كتساىم ضربات الرجلُت يف
معدؿ التقدـ بنسبة  % 40من النسبة الكلية ؼبعدؿ التقدـ ،كيتم التقدـ يف اؼباء عن طريق حركات الذراعُت بالتبادؿ من
خبلؿ دفع اؼباء لؤلماـ كتساىم حركات الذراعُت بنسبة  %60من النسبة الكلية ؼبعدؿ التقدـ.
كيكوف التنفس يف سباحة الزحف على الظهر طبيعيا حيث يكوف الوجو بكاملو خارج اؼباء كيتم اخذ الشهيق أثناء اغبركة
الرجوعية ألحد الذراعية.
 3-5سباحة الزحف على الصدر:
يأخذ اعبسم كضع االنزالؽ يف اؼباء حيث الوجو متجو اذل األسفل كالذراعاف كالرجبلف مفركدتاف كاليداف متجاكرتاف
ككذلك القدماف ،تبدأ الذراعاف اغبركة حيث يتباعداف يف شكل دائرم كعندئذ يتهيأ السباح ألخذ الشهيق ،كيتم ثٍت
اؼبرفق تدرهبيا حيث تتجو اليدين ألسفل كيف نفس الوقت تتحرؾ الركبتاف لؤلماـ كاػبارج كيتقارب الكعباف كتؤدم
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ضربات الرجلُت حركة كربابية للخارج كللخلف مع رفع الذراعُت أماـ ،يتخذ اعبسم كضع االنزالؽ حيث يكوف انسيابيا
كمفركدا على كامل امتداده كيتم يف نفس الوقت إخراج الزفَت ،كيرتبط توقيت التنفس بكل كن حركة الذراع كالرأس فالوجو
يتجو لؤلسفل كالذراعاف على كامل امتدادانبا كعندما يبدك ربريكهما ألسفل كللجانب كبو الصدر فإف اعبسم يرتفع
ألعلى كيف ىذه اللحظة يتم ارتفاع الرأس ألخذ الشهيق ،مث مت خفض الرأس كالوجو يف اؼباء إلخراج الزفَت بينما الذراعاف
أماـ اعبسم مرة أخرل.
 4-5سباحة الفراشة.
يدخل الذراعاف اؼباء أماـ الكتفُت بينما تؤدم الرجبلف حركتهما ألسفل ،امتداد الرجلُت حبيث تصبح يف مستول أفقي
مع اعبسم ،كترتفع اؼبقعدة ؼبستول سطح اؼباء ،كتؤدم اليداف ضغطا مع التحرؾ للخارج الداخل حبيث ينثٍت اؼبرفقاف مع
االحتفاظ هبما مرتفقُت ،كيستمر الضغط كالشد باليدين حىت يصبحا متقاربتُت ربت صدر السباح كتكمل الرجبلف
حركتهما ألسفل.
تؤدم الذراعاف حركتهما الرجوعية فوؽ سطح اؼباء كالرأس متجو ألسفل ك غالبا ما زبرج القدماف عن مستول سطح اؼباء
عند بداية الضربة الثانية ،كىبرج السبح الزفَت عند بداية الصدر.1
تنهي الذراعاف مرحلة الشد بينما تؤدم ضربة الرجلُت الثانية كيؤخذ الشهيق .كما تؤدم الذراعاف حركتهما الرجوعية
فوؽ اؼباء بينهما ىبفض كجو السباح ألسفل.
 -6اىمية السباحة
مع التطور التارىبي السريع اؼبتبلحق يف كل اكباء العادل كمع التقدـ التكنولوجي الكبَت يف البحث العلمي اتفق العلماء
كاػبرباء على اف السباحة من اىم الرياضات ؼبا ؽبا من قيم كبَتة تفيد فبارسيها بدنيا كنفسيا كاجتماعيا ،كلقد تضاعفت

 1اسامة كامل راتب ،مرجع سابق  ،ص90
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اغباجة اذل ىذه الرياضة يف السنوات األخَتة مع التطور العاـ للمجتمعات الذم صاحب التقدـ العلمي كالتكنولوجي
كظهور الكثَت من اؼبشكبلت.
كللسباحة فوائد عديدة يبكن تلخيص أنبها فيما يلي:
.1-6الفوائد البدنية و الحركية:
تكسب السباحة ؼبمارسيها فوائد بدنية كحركية كسبيزىم عن سائر الرياضيُت كىذا يتضح من اؼبتطلبات اليت تقضيها فبارسة
السباحة من تعرض اعبسم بأكملو ألشعة الشمس كاؽبواء النقي كالضغط اؼبتعادؿ من اؼباء على صبيع أجزاء اعبسم
بأكملو ألشعة الشمس كاؽبواء النقي كالضغط اؼبتعادؿ من اؼباء على صبيع أجزاء اعبسم ،كتتيح السباحة عامة كؼبمارسيها
حصة النمو اؼبت كامل الذم يتوافر فيو التناسق كاالتزاف كالرشاقة كحسن اؼبظهر كصباؿ التكوين ،كما تكسبهم قدرة
فسيولوجية عالية ألجهزة الوظيفية ،االمر الذم يكسبهم لياقة بدنية كاملة كصحة جيدة كسبلمة لؤلنسجة كقدرة عالية
على أداء اؼبهارات التوافقية جبانب النشاط كاغبيوية كبذلك تزيد من قدرهتم على ربمل االعماؿ اؼبتنوعة.
.2-6الفوائد الترويحي
فبارسة السباحة تنعش النفس كزبفف عنها اؼبتاعب كاؽبموـ فهي رياضة ؿبببة للنفس عبميع األعمار السنية كمن اعبنسُت
كما أهنا لؤلصحاء كاؼبعاقُت كيبكن عبميع الطبقات أف سبارسها فهي سبتع اعبميع كتدخل األلفة بُت قلوهبم.
.3-6الفوائد الصحية والعالجية
فبارسة السباحة تشجع فبارستها على اجراء الكشف الطيب الدكرم الشامل على كل جزء من اجسامهم ،باإلضافة إذل ما
تكسبو من نظافة كاملة ؼبا يلزمو من أخذ (الدش) مع الصابوف قبل السباحة من عادات صحية سليمة كتجفيف اعبسم
جيدا كعدـ استعماؿ منشفة الغَت كتنظيف اصابع القدمُت كعبلج لبعض اكبرافات القواـ كالظهر اؼبسطح كاالكبناء
اعبانيب فهي تعترب من الرياضات التعويضية ؽبذه األكضاع.
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.4-6الفوائد النفسية واالجتماعية
السباحة تلعب دكرا كبَتا يف عبلج الكثَت كن اغباالت النفسية ،كما تساعد على تبليف اؼبشكبلت االجتماعية،
فاالنطبلؽ يف اؼباء كالتحرر من اؼببلبس اللهم إال قليل كالبعد عن اعباء اغبياة اليومية يعطي الفرصة ؼبمارسيها التخلص
من حالة الكآبة أك اؽبموـ الكثَتة أك التوتر العصيب ،كتتمثل الفائدة االجتماعية ؽبا يف تكوين الصداقات بُت فبارسيها
سواء يف اؼبصايف أك األندية كمراكز الشباب حيث أهنا سبارس من صبيع الطبقات.

1

.5-6الفوائد التربوية والعقلية
السباحة تكسب فبارسيها صفات ضبيدة يف النواحي اػبلقية كالعقلية كيضل الفرد يتمتع هبا يف حياتو ،فهي تغرس ظبات
خلقية عظيمة من اغبب كالتضحية كاؼبركءة كالشهامة خاصة عند انقاذ أحد الغرقى من الغرؽ كالتفاين يف مساعدة الغَت
كالسباحة تكسب من يزاكؽبا ركحا رياضية عالية كتنمي اػبلق الرياضي يف نفوس فبارسيها ،اما من الناحية العقلية فهي
تساعد فبارسيها على استيعاب اغبركات كسرعة التصرؼ كحسن البديهة كرفع مستول الذكاء اذل درجة أعلى من
الشخص العادم الذم ال يبارس السباحة.
 -7التحليل الفني لسباحة الزحف على البطن ( السباحة الحرة)
2

 .1كضع اعبسم:

 هبب اف يكوف اعبسم افقيا انسيابيا كسطحيا كلما أمكن.
 يؤدم كضع اعبسم اؼبتناسب لئلقبلؿ من اؼبقاكمات للحد األدىن.
 الوضع اؼبناسب للجسم يكوف أكثر مبلئمة لتطبيق القول احملركة.
 .2حركة الذراع :كتنقسم اذل مرحلة أساسية رجوعية

 1اسامة كامل راتب ،مرجع سابق  ،ص101
2علي زكي ك آخركف  ،تكتيك التعليم ،تدريب  ،انقاذ يف السباحة دار الفكر العريب  ،القاىرة ،ط.2002ص 132
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 اؼبرحلة األساسية :كىي اليت يستفيد منها للتقدـ لؤلماـ كىي تتكوف من ( الدخوؿ-اؼبسك-الشد-الدفاع) كسبثل
حركة الذراعُت من  %75-%70كمن القول احملركة لؤلماـ.
 تدخل الذراع اذل االماـ يف نقطة أماف الكتف كللداخل.
 األصابع تدخل اؼباء أكال كالكوع أخَتا.
 يراعي عدـ االمتداد الكامل للذراع.
 مسك اؼباء باذباه راحة اليد للداخل.
 اغبفاظ على نقطة الكوع تعلو راحة اليد.
 يبدأ الشد بدكراف اليد ألسفل كللداخل على شكل حرؼ.
 يتم الشد يف خط يقع مباشرة أسفل مركز ثقل السباح.
 خط سَت الذراع يف ؾباؿ كاسع يف خط متعرج ينتج قدرة أكرب من خط اؼبستقيم.
التخلص كاغبركة الرجوعية للحركة الذراع:

1

 يًتؾ اؼبرفق اؼباء اكال يليو اؼبعصم فاليد.
 هبب االحتفاظ باؼبرفق عاليا يف كضع ثابت ليقوـ برد ؿبور حركة الذراع.
 تتم اغبركة باسًتخاء كامل للذراع.
 دكؿ الذراع األخرل اذل اؼباء استعدادا لبداية مسك كشد جديدة.
 .3ضربات الرجلُت" :كتنقسم اذل مرحلتُت اساسية كمرحلة رجوعية".
 اؼبرحلة األساسية :كاليت يتم فيها حركة الرجلُت اذل اسفل كحركة الرجلُت سبثل  %25اذل  %30من القول
احملركة اذل االماـ.

1
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 اؼبرحلة الرجوعية :كتكوف حركة الرجلُت ألعلى.
 تتم اغبركة مع استقامة الرجل ربت سطح اؼباء.
 تبدأ اغبركة من مفصل الفخذ كتنتقل اذل الركبة.
 تتم ضربات الرجلُت بشل كرباجي اذل الساؽ كاؼبشط.
 االنثناء اػبفيف أثناء الضربة ألسفل "يف الركبة".
 امتداد الركبتُت عند أداء ضربات الرجلُت ألعلى "اغبركة الرجوعية".
 مدل حركة الرجلُت أسفل كأعلى اؼباء من  16:08بوصة.
 سبثل حركة الرجل اذل اسفل اعبزء الكبَت من القول الدافعية للرجلُت.
 عند أداء ضربات رجلُت خاطئة يؤدم ىذا اذل سقوط اعبذع ألسفل كبالتارل زيادة اؼبقاكمة.
التنفس:
 بعد أخذ الشهيق بصورة خاطفة( كقت قصَت) يتم تفريغو كامبل يف اؼباء.
 يتم اداء الزفَت برفق يف اعبزء األكؿ على مستول سطح اؼباء مث بشدة ربت اؼباء كعند هناية دكراف الرأس.
 يبكن اخذ التنفس كل دكرة ذراعُت أم على جنب كاحد.
كيبلحظ دكراف الرأس للجانب للشهيق عند بداية اغبركة الرجوعية للذراع.
 تًتاكح زاكية ميل اعبسم ألخذ التنفس على اعبانبُت ما بُت 50:35ـ كسبثل عملية التنفس عملية فردية لكل
سبح كحسب اؼبسافة اؼبقطوعة يف السباحة.

1

1
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التوافق:
كىو العبلمة بُت عملية التنفس كضربات الذراعُت كضربات الرجلُت دبا يشكل انسيابية يف اغبركة ،كبوجو عاـ تشَت
الدراسات كالبحوث أف الطرؽ اؼبستخدمة بُت حركات الرجلُت كالذراعُت تنوعت ما بُت أداء ست ضربات رجلُت لكل
دكرة ذراعُت اذل ضربتُت لكل دكرة ذراعُت.
تلخيص للتحليل الفٍت لسباحة الزحف على البطن.
 .1تبدأ احدل الذراعُت يف الشد مع امتداد اؼبرفق ،مث تبدأ الذراع األخرل يف اغبركة الرجوعية بثٍت اؼبرفق كرفعو اذل
أعلى.
 .2تبدأ الذراع اليت تقوـ بالشد يف ثٍت مفصل اؼبرفق كتستمر يف الشد أسفل اعبسم مع استمرار بقاء اؼبرفق عاليا.
 .3يصل ثٍت اؼبرفق اذل اقصاه عندما سبر الذراع أسفل الكتف كالصدر.
 .4عندما تكمل الذراع األكذل الشد تدكر الرأس اذل إحدل اعبانبُت للتنفس.
 .5يؤخذ التنفس عندما زبرج الذراع من اؼباء ،كيتم عن طريق األنف كالفم.
 .6حركات الرجلُت تبادلية كاغبركة من مفصل الفخذ مع انثناء بسيط يف الركبتُت.

1
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خالصة الفصل :
تسمو رياضة السباحة عن كوهنا ؾبرد احدل الرياضات اؼبائية كعصبها االساسي من حيث اهنا سبثل القدرة الذاتية اجملردة
لئلنساف للتعامل كالتحرؾ يف كسط غريب عن الوسط الذم خلق فيو باإلضافة اذل انو يبثل اعلى مستويات اػبطورة على
االنساف إال كىو اؼبوت غرقا كلذلك تعترب الرياضة من اىم الرياضات اؼبائية اليت هتى للنشء الفرصة للتنشئة الًتبوية
اؼبتكاملة من صبيع اعبوانب النفسية كالبدنية كالعقلية كاالجتماعية ؼبا ؽبا من انبية يف التأثَت على اجهزة اعبسم اؼبختلفة كؼبا
تكسبو من قدرات تساعد الفرد على اعداده اعدادا متكامل كمستثمر لطاقات النشء يف العمل حيث سبارس بصورة ؿبببة
للنفس من قبل صبيع االعمار ك االجناس.
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الفصل الثالث :
الطفولة والدافعية
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تمهي ــد:
تعد الطفولة أىم مراحل حياة الفرد حسب رأم علماء االجتماع ففيها تتكوف القاعدة األساسية لشخصية ككذلك تتم
تنشئتو تنشئة موالية للمجتمع الذم ينتمي إليو كاليت يعتمد عليها يف باقي مراحل حياتو .كىنا تكمن أنبية إمداد الفرد بكل
ما يرغبو األكلياء من تعليم أبنائهم كتنشئتهم تنشئة اجتماعية ذبعلهم متوافقُت مع أسرهتم كاجملتمع من حوؽبم كيكوف ذلك
من خبلؿ االىتماـ دبصادر استسقائهم ؽبا كيرل علماء الًتبية أف معرفة مفاىيم النمو األساسية سبثل عامبلن من عوامل فهم
سلوؾ اؼبتعلم الناتج يف التنشئة االجتماعية كتعترب اعبوانب اؼبعرفية ،اللغوية من أىم التغَتات اليت ؽبا عبلقة كثيقة بالًتبية
كالتعليم كبالتارل بالتنشئة االجتماعية.
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.I

الطفولة :

 -1تعريف الطفولة.
الطفولة ىي مرحلة عمرية من دكرة الكائن اإلنساين ،1سبتد من اؼبيبلد حىت البلوغ ،2كيقوؿ اهلل عز كجل يف ؿبكم تنزيلو « مث
لبرجكم طفبلن ».3
كيشَت(فليب آريس) أف الطفولة مصطلح حديث نسبيا ،فاألطفاؿ يف القدًن يعيشوف بُت الكبػار يرتدكف نفس الطراز من
اؼببلبس ،كعليهم أف يتصرفوا كالكبار ،كدل يكن معركفا للطفولة خصائصها كحاجاهتا كأغراضها كفرصها كاللعب ،فذركة حياة
الكائن اإلنساين كانت ثبلث مراحل عمرية رضاعة ،كما قبل البلوغ ،اليت يعد فيها الفرد للعمل كاإلنتاج ،كضبل اؼبسؤكلية اليت
يبارسها يف مرحلة البلوغ 4حيث كاف األطفاؿ متماسكُت كمتفاعلُت مع عادل األحداث كالشباب ،5لكن بعد تلك الدراسات
اليت قدمها علماء النفس أمثاؿ ستانلي ىوؿ( ،ىافجهرست)( ،كبياجيو)(،أريكسوف)(،كولنربج) ،كعلماء مدرسة التحليل
النفسي ،علماء اإلجتماع مثل «قبوم أريسوف» ،التارىبية  ،1960ككذا الدراسات اإلكلينيكية كالتجريبية ،أكدت أف
الطفولة مرحلة حياتو فريدة ،منفصلة عن مرحلة الشباب كأزداد االىتماـ ىذا الفصل بُت اؼبرحلتُت ينمو بسرعة يف القرف 18
كأزداد االىتماـ هبا خاصة مع ظهور نظرية التعليم اعبديدة ،كيف هناية ؽ  19حصل تأكيد على تنمية اآلداب كاألخبلؽ
العامة كمتطلب للطفولة دبا فيها ؾبموعة مواقف ذباه مسؤكليات األبوين ،كيف ؽ  20بدأ االىتماـ هبذه التنشئة لؤلطفاؿ منذ
ميبلدىم 6فالطفولة ىي مرحلة القاعدة كاألساس بالنسبة للنمو يف اؼبراحل التالية ،حيث يوضع أساس بناء شخصية الفرد
كأساس السلوؾ اؼبكتسب الذم يساعد على التوافق ،7كبو تكامل سليم كشخصية كعقلية ناضجة ،كمبو جسمي،

1ؿبمد عودة الريباكم" ,علم نفس الطفل"دار الشركؽ ,الطبعة األكذل ,األردف بدكف تاريخ ،ص .45

2حسن شحاتة كآخركف ,معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،الدار اؼبصرية اللبنانية ،بدكف سنة ،ص .90
3سورة اغبج اآلية .05
4ؿبمد عودة الريباكم مرجع نفسو ،ص .45
5معن خليل عمر ,معجم علم االجتماع المعاصر ،دار الشركؽ ،ط ،2000 ،1ص .149
6نفس اؼبرجع ،ص .150 – 149

7سعيد اغبديدم ،سلول املم ,اإلعالم والمجتمع ،الدار اؼبصرية اللبنانية ،بدكف سنة ،ص .192
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فيزيولوجي ،حسي ،حركي ،كعقلي كلغوم كنفسي كاجتماعي يف ؿبيطو الذم يعيش فيو،1فهذه اؼبرحلة سبثل الطفل اؼبرف الذم
يبكن تعليمو ،كتشكيل سلوكو حسب ما ىو سائد يف البيئة االجتماعية ،كأكثر استعداد لعمليات التلقي كالتعلم ،2كبالتارل
فإف أنبية ىذه اؼبرحلة تكمن يف أهنا القاعة األساسية ،كالركيزة اؼبتينة كؿبطة االنطبلؽ كاؼبستقبلية يف تكوين الطفل.
 -2م ـ ـراحل الطفولة
لقد تباينت اؼبعايَت يف ربديد مرحلة الطفولة كاختلفت األسس اليت تبٍت عليها مراحل النمو باختبلؼ أىداؼ الباحث
كميدانو كفائدة ىذه األقساـ يف اغبياة ككظيفتها يف التنظيم العلمي ،كمن أىم ىذه األسس:
/1-2التقسيم على األساس البيولوجي:
 مرحلة المه ـ ــد :كاليت تبدأ من غبظة اؼبيبلد كلغاية أسبوعُت ،كيسمى طفل ىذه اؼبرحلة بالوليد ،3كالذم يتميز
حبساسية كبَتة كبو اؼبؤثرات اػبارجية ،كىو وبتاج يف ىذه اؼبرحلة لفحص مدقق الحتماؿ كجود صفات غَت
طبيعية ،كتشوىات ـبتلفة كخلو مسالك التنفس كحرارة اعبسم ،كما إذل ذلك.4
 مرحلة الرضاع ــة :كتبدأ ىذه اؼبرحلة من هناية األكذل كلغاية العاـ الثاين من العمر ،يبدأ الطفل ىنا بالقياـ
ببعض اغبركات البسيطة ،مث اعبلوس يف الشهر 6كالوقوؼ يف  10كاؼبشي يف  12مع ظهور بعض األسناف
لدل يهتم بتغذيتو كبصحتها اعبسدية كذلك.5
 مرحلة الطفولة المبكرة :كىي سبتد من هناية مرحلة الرضاعة إذل الدخوؿ اؼبدرسي ،تتميز ىذه اؼبرحلة بالنمو
السريع لكن أقل من مرحلة الرضاعة كيزداد النمو اللغوم بسرعة فائقة أما يف السنة الرابعة يبدأ تكوين

1عبد الرضباف الوايف ،مدخل إلى علم النفس ،دار صودل ،ط ،2008 ،3اعبزائر ،ص .135
2ؿبمد جاسم ؿبمد  :علم النفس التربوي وتطبيقاتو ،دار الثقافة ،ط ،2004 ،1ص31

 .3حابس العواملة ،أيبن مزاىرة ,سيكولوجية الطفل ،،علم النفس النمو ،األىلية للنشر ،ط ،1،2003ص .56

4عبد اجمليد رزؽ اهلل ،طفلك في سنواتو األولى ،الدار التونسية الوطنية للكتاب ،تونس ،اعبزائر ،بدكف سنة ،ص .21-20
5أيبن ركوبة ،ولدى في حالة الصحة والراحة ،دار العلم ،بَتكت ،لبناف ،بدكف سنة ،ص .16 -15
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الشخصية القاعدية مع مبو الضمَت كمبو الذات كظهور األنا األعلى كما تتميز انفعاالت الطفل بالشدة
كاؼببالغة كاالنطواء.1
 مرحلة الطفولة الوسطى :سبتد من 6إذل  9سنوات.
 مرحلة الطفولة اؼبتأخرة :سبتد من  9إذل  12سنة.
 كالتحديد العاؼبي للطفولة أمدىا حىت سن الثامنة عشر .2حيث أف ىناؾ.
 مرحلة ما قبل اؼبراىقة(البلوغ) :سبتد من  10إذل  13سنة بالنسبة لئلناث ،كمن  12إذل  14سنة بالنسبة
للذكور.
 مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة :من13إذل17سنة لئلناث ،كمن14إذل 17بالنسبة للذكور.
 مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة :من  17إذل  21سنة.3
حيث يعود يف ىاتو اؼبراحل الثبلث النمو اعبسمي لسرعتو ،كظهور عبلمات البلوغ ،كما سبتاز ىذه اؼبراحل
باالنفعاالت العنيفة ،كالشخصية كيزداد كعيو االجتماعي ،كتظهر اغباجة اؼبلحة إذل اعبماعة.
/2-2التقسيم على األساس التربوي:
كىو تقسيم يكوف كفق مراحل تعليمية تساير النظم اؼبدرسية كىي كالتارل:
مرحلة ما قبل المدرسة :كىي مرحلة اغبضانة كرياض األطفاؿ.
مرحل ـ ـ ـ ــة المدرس ـ ـ ـ ــة االبتدائي ـ ـ ـ ــة :كى ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػػيت تقاب ػ ػ ػ ػػل الطفول ػ ػ ػ ػػة اؼبت ػ ػ ػ ػػأخرة ،كال ػ ػ ػ ػػيت سبت ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػػن دخ ػ ػ ػ ػػوؿ الطف ػ ػ ػ ػػل
الصف األكؿ االبتدائي ،كلغاية هناية الصف السادس االبتدائي.4
المدرسة اإلعدادية :ثبلث سنوات بعد هناية سنوات االبتدائية.
1عبد الرضباف العيسوم ,اآلثار النفسية واالجتماعية للتلفزيون العربي",دار النهضة العربية بَتكت ،1984ص .138 – 136
2سعيد اغبديدم ,سلول إيباف",اإلعالم والمجتمع"الدار اؼبصرية اللبنانية ,بدكف طبعة ,بدكف تاريخ  ،ص .192

3فؤاد البهي السيد ،األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ،دار الفكر العريب ،القاىرة،1998،ص80

 4حابس العوامة ,أيبن مزاىرة" سيكولوجية الطفل"األىلية للنشر ,الطبعة األكذل ,2003,بدكف مكاف النشر  ،ص .58-57
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المدرسة الثانوية :ثبلث سنوات بعد اإلعدادم.
مرحلة التعليم العالي أو الجامعي :تقابل اؼبراىقة اؼبتأخرة كالرشد.1

/3-2التقسيم تبعاً لألساس الشرعي:
تقسم مراحل الطفولة إذل ثبلث مراحل.
مرحلة الرضاعة أو المهد :من اؼبيبلد إذل سنتُت.
مرحلة التمييز :من  7إذل  12سنة.2
كلقػ ػ ػ ػ ػ ػػد اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ بعػ ػ ػ ػ ػ ػػض علمػ ػ ػ ػ ػ ػػاء الػ ػ ػ ػ ػ ػػنفس مثػ ػ ػ ػ ػ ػػل «بياجيػ ػ ػ ػ ػ ػػو»«،كػ ػ ػ ػ ػ ػػولنربج»«،فركيػ ػ ػ ػ ػ ػػد» ،مفهػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ اؼبرحل ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،يف
كص ػ ػ ػ ػ ػػف بع ػ ػ ػ ػ ػػض جوان ػ ػ ػ ػ ػػب النم ػ ػ ػ ػ ػػو ،ك ػ ػ ػ ػ ػػالنمو اؼبع ػ ػ ػ ػ ػػريف ،النفس ػ ػ ػ ػ ػػي ،كاألخبلق ػ ػ ػ ػ ػػي ،كألنبي ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػ ػػل جان ػ ػ ػ ػ ػػب منه ػ ػ ػ ػ ػػا يف
فهػ ػ ػ ػ ػ ػػم العوامػ ػ ػ ػ ػ ػػل اؼبػ ػ ػ ػ ػ ػػؤثرة يف سػ ػ ػ ػ ػ ػػلوؾ الطفػ ػ ػ ػ ػ ػػل ،ككػ ػ ػ ػ ػ ػػذلك تعاملػ ػ ػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػ ػ ػػع ؿبيطػ ػ ػ ػ ػ ػػو كؽبػ ػ ػ ػ ػ ػػذا نسػ ػ ػ ػ ػ ػػتعرض أىػ ػ ػ ػ ػ ػػم ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذه
التقس ػ ػ ػ ػ ػػيمات عل ػ ػ ػ ػ ػػى أساس ػ ػ ػ ػ ػػا عينتن ػ ػ ػ ػ ػػا ،.حي ػ ػ ػ ػ ػػث ػب ػ ػ ػ ػ ػػص«بياجي ػ ػ ػ ػ ػػو» ،كظيف ػ ػ ػ ػ ػػة العق ػ ػ ػ ػ ػػل يف كظيفيت ػ ػ ػ ػ ػػُت أساس ػ ػ ػ ػ ػػيتُت،
كقػ ػ ػ ػػد أك ػ ػ ػ ػػد عل ػ ػ ػ ػػى ثباهتمػ ػ ػ ػػا ،كع ػ ػ ػ ػػدـ تغَتنب ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػع تقػ ػ ػ ػػدـ العم ػ ػ ػ ػػر كنب ػ ػ ػ ػػا التنظػ ػ ػ ػػيم كالتكي ػ ػ ػ ػػف فالوظيف ػ ػ ػ ػػة األكذل سبث ػ ػ ػ ػػل
نزعػ ػ ػ ػ ػػة الفػ ػ ػ ػ ػػرد إذل ترتيػ ػ ػ ػ ػػب العمليػ ػ ػ ػ ػػات العقليػ ػ ػ ػ ػػة ،كتنسػ ػ ػ ػ ػػيقها يف أنظمػ ػ ػ ػ ػػة كليػ ػ ػ ػ ػػة متناسػ ػ ػ ػ ػػقة كمتكاملػ ػ ػ ػ ػػة ،أمػ ػ ػ ػ ػػا الثانيػ ػ ػ ػ ػػة
فتمثػ ػ ػ ػػل نزعػ ػ ػ ػػة الفػ ػ ػ ػػرد إذل الػ ػ ػ ػػتبلؤـ مػ ػ ػ ػػع البيئػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػػيت يعػ ػ ػ ػػش فيهػ ػ ػ ػػا ،3كمػ ػ ػ ػػا حػ ػ ػ ػػدد أربػ ػ ػ ػػع عوامػ ػ ػ ػػل رئيسػ ػ ػ ػػة تػ ػ ػ ػػؤدم إذل
انتقاؿ الفرد من مرحلة إذل أخر كىي:
 النض ـ ـ ـ ــج :ف ػ ػ ػ ػػإذا دل يػ ػ ػ ػػتم تط ػ ػ ػ ػػوير قػ ػ ػ ػػدرة الف ػ ػ ػ ػػرد علػ ػ ػ ػػى التنس ػ ػ ػ ػػيق اغبركػ ػ ػ ػػي إذل ح ػ ػ ػ ػػد معػ ػ ػ ػػُت م ػ ػ ػ ػػثبلن فلػ ػ ػ ػػن ي ػ ػ ػ ػػتمكنالطفل من اؼبشي ،حيث أعترب عامل مهم يف التطور العقلي ،كأعترب كمفسر كحيد.

1فؤاد البهي السيد ,األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة"  ,دار الفكر العريب ,القاىرة ،ص80
2ؿبمد عودة الريباكم  ,علم نفس الطفل ص .47

3صاحل ؿبمد علي أبو جادكا ,علم النفس التطوري الطفولة والمراىقة ،دار اؼبيسرة ،ط ،2001 ،2ص .157
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 التفاع ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع الخب ـ ـ ـ ــرة المادي ـ ـ ـ ــة :كال ػ ػ ػ ػػيت تش ػ ػ ػ ػػَت إذل تفاع ػ ػ ػ ػػل الطف ػ ػ ػ ػػل م ػ ػ ػ ػػع بيئت ػ ػ ػ ػػو ي ػ ػ ػ ػػؤدم إذل زي ػ ػ ػ ػػادة نس ػ ػ ػ ػػبةالتطور كمبلحظة األشياء ،كالقدرة على التحكم هبا.
 التفاعـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــع البيئـ ـ ـ ـ ــة الماديـ ـ ـ ـ ــة :كىن ػ ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػ ػػربز أث ػ ػ ػ ػػر اػبػ ػ ػ ػ ػربات يف التط ػ ػ ػ ػػور اؼبع ػ ػ ػ ػػريف منه ػ ػ ػ ػػا اللغ ػ ػ ػ ػػة كالت ػ ػ ػ ػػدريسكالقراءة ،كالتفاعل االجتماعي مع الغَت.
 التـ ـ ـ ـ ـ ــوازن :كيقصػ ػ ػ ػ ػ ػػد هبػ ػ ػ ػ ػ ػػا عمليػ ػ ػ ػ ػ ػػة تنظػ ػ ػ ػ ػ ػػيم ذايت تتضػ ػ ػ ػ ػ ػػمن اس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعادة حػ ػ ػ ػ ػ ػػاالت االت ػ ػ ػ ػ ػ ػزاف يف ف ػ ػ ػ ػ ػ ػًتات عػ ػ ػ ػ ػ ػػدـاالت ػ ػ ػ ػزاف ،يكتسػ ػ ػ ػػب الفػ ػ ػ ػػرد م ػ ػ ػ ػػن خبلؽبػ ػ ػ ػػا كظػ ػ ػ ػػائف العملي ػ ػ ػ ػػات اؼبعرفي ػ ػ ػ ػػة العلي ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػن خػ ػ ػ ػػبلؿ سلسػ ػ ػ ػػلة الهنائي ػ ػ ػ ػػة
من عمليات التمثل ك اؼبوائمة.1
كىك ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا قس ػ ػ ػ ػ ػ ػػم « بياجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػو » ،مراح ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الطفول ػ ػ ػ ػ ػ ػػة حس ػ ػ ػ ػ ػ ػػب مراح ػ ػ ػ ػ ػ ػػل النم ػ ػ ػ ػ ػ ػػو العقل ػ ػ ػ ػ ػ ػػي إذل أرب ػ ػ ػ ػ ػ ػػع مراح ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
أساسية يكوف اإلنتقاؿ بينها بشكل متسلسل كمنظم كىي:
المرحلة الحسية الحركية :منذ غبظة الوالدة كحىت هناية السنة الثانية ،كتعترب اغبواس ىي السبيل للتطور اؼبعريف،
باإلضافة للنشاط اغبركي ،فالرضيع يبدأ باغبركات الفطرية اؼبنعكسة كيف هناية اؼبرحلة يبدأ باكتساب نظاـ رمزم
بداءم كاللغة للتفكَت يف األحداث اؼبوجودة يف البيئة ،2كما يتطور الوعي بالذات كفكرة ثبات األشياء ،3كاىم ميزة
للمرحلة ىو االستكشاؼ حملاكلة التعرؼ على العادل اغبسي احمليط.4
مرحلة التفكير التصوري أو مرحلة ما قبل العمليات:
كسبتد من عمر سنتُت حىت سبع سنوات

 1صاحل ؿبمد علي ابو جادك ,علم النفس النظري الطفولة والمراىقة ",دار اؼبسَتة ,الطبعة التاسعة,2006,ص 160, 129
2صاحل نفس اؼبرجع,ص 161
3أسامة ظافر كبارة"برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال"دار النهضة العربية ,الطبعة األكذل ,لبناف2003ص.182 -181

4علي أسعد كطفة ،خالد الرميضي،التربية والطفولة,مجد المؤسسة الجامعية ,ط, 2006, 1ص.289
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كىي اؼبرحلة اليت أىتم كدقق « بياجيو » ،بدراستها خاصة السنوات األخَتة منها ،1كقد ظبيت اؼبرحلة .دبا قبل
العمليات لعدـ قدرة الطفل على الدخوؿ يف عمليات ذىنية لعدـ توفر اؼبنطق البلزـ لذلك ،كألف مستول اؼبفاىيم
اليت يطورىا بالتمثيل الرمزم للبيئة ،كمبو قدرتو على التطور الذىٍت لؤلحداث غَت ناضج أك ؿبدد اؼبعادل ،كيقتصر مبوه
اؼبعريف على هتذيب القدرات اغبسية اغبركية كازدياد القدرة على استخداـ اللغة ،كتبدد التمركز كبو الذات ،2كما
تنمو الفاعلية الرمزية ؾبسدة يف اللعب اإليهامي حيث تبدك لديو العلبة قارب ،كاؼبكعب سيارة ،كالعصا بندقية،3
كما يتقدـ اإلدراؾ البصرم على التفكَت اؼبنطقي.4
مرحلة العمليات المادية ( المحسوسة العيانية )  :كسبتد ىذه اؼبرحلة من 7سنوات إذل 11سنة ،كىي اؼبرحلة اليت
استهدفناىا يف دراستنا اؼبيدانية ،كاليت سنتناكؿ خصائصها يف ىذا اعبانب بالتفصيل يف اؼببحث اؼبوارل.
مرحلة العمليات المجردة :كىي بُت  11سنة  14أك حىت ما بعدىا ،فيستطيع الطفل أف يفكر كيبحث دبعزؿ عن
األشياء كاؼبوضوعات اؼبادية اؼبلموسة فاألشياء دل تعد فقط يف العادل اػبارجي بل يف العقل أيضا فيصرب التفكَت ؾبرد،
قادر على حل اؼبشكبلت عرب كضع افًتاضات كاقًتاح حلوؿ فبكنة لنفسو ضمن البدائل اؼبتوفرة.5
 /4-2تقسيم حسب النمو اللغوي:
ذبدر اإلشارة إذل أف اللغة تنمو مع النمو العقلي كىي مظاىره ،لكن يف نفس الوقت عامل ىاـ يف النمو العقلي،
فإكساب الكبلـ أداة شبينة من أدكات التفكَت ،حيث تزيد اإلمكانيات العقلية زيادة كبَتة ،كيقسم العلماء مراحل النمو
اللغوم عند الطفل إذل عدة مراحل كذلك اعتمادان على عدد الكلمات اليت ينطقها الطفل كاليت ىي كمايلي:

1سعد مرسي أضبد ،كوثر حسن كوبك ،تربية طفل ما قبل المدرسة ،عادل الكتب ،ط ،2القاىرة،1967 ،ص 401
2ؿبمد علي أبو جادكا ,مرجع سابق ،ص161
3علي أسعد كطفة ،خالد الرميضي مرجع سابق ,ص292
4أسامة ظافر كبارة ,مرجع سابق،ص182

 .5صاحل ؿبمد علي أبو جادك ،علم النفس التطوري الطفولة والمراىقة  ،ص.162
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 مرحلة الكلمة الواحدة :تبدأ من بداية السنة الثانية ،حيث تبلغ اغبصيلة اللغوية فيها حوارل 50كلمة تتعلق
أكثر بأشياء كاقعية ملموسة.
 مرحلة الكلمتين :تكوف بُت منتصف السنة الثانية كهنايتها ،كىنا يستطيع الطفل كصل كلمتُت مع بعضهما
ليعرب عن صيغة النسبة أك اؼبلكية.
 مرحلة األكثر من كلمتين :تبدأ مقدرة الطفل على استخداـ صبل من ثبلث كلمات أك أكثر للتعبَت عن فكرة
ما ،كتزداد يف العاـ الثالث ،كتصَت من  4إذل  6كلمات يف العاـ الرابع.
 مرحلة الطفولة المتوسطة :ىنا يعترب النمو اللغوم بالغ األنبية بالنسبة للنمو العقلي كاالجتماعي ،كتعترب
مرحلة اعبمل اؼبركبة كالطويلة ،1كما سيتم التطرؽ لو أكثر تفصيبلن.
 )1تقسيم أريكسون (النمو النفسي) :إف النمو النفسي للطفل ليس عملية شرطية داخلية ربدث بطريقة تلقائية
بعيدان عن التأثَتات الًتبوية بل ؽبا دكر قيادم يف ذلك حيث ذبنبو مشكبلت التوافق النفسي كاالجتماعي
كذلك ،كعلى ذلك يرل اريكسوف أف النمو النفسي يكوف يف سياؽ اجتماعي كيقوؿ بالنمو النفسي كقسمو
إذل مراحل ىي:
 المرحلة األولى :يبدأ تشكل الشخصية الصحيحة يف أكؿ األمر من إحساس الوليد بالثقة بالنفس كالبيئة كبتطور
ىذا اإلحساس يف السنة األكذل من عمره كىذه اؼبسألة تتحقق من خبلؿ اعتماده على اآلخرين يف تأمُت احتياجاتو
من مأكل كمشرب بطريقة منسقة.
 المرحلة الثانية :تبدأ من الشهر  18حىت سن  3سنوات ،إذ يبدأ الطفل بالرغبة القياـ ببعض األعماؿ دبفرده دكف
مساعدة ،حيث يواجو صراع بُت ىذه الرغبة يف تأكيد انتقالو الذايت كبُت إحساسو بقدـ قدرتو الكاملة على ربقيق
ذلك ،كالدكر الًتبوم ىنا يكمن يف احملافظة على التوازف.

1أسامة ظافر كبارة"برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال"دار النهضة العربية ,الطبعة األكذل ,لبناف ،2003ص184,183
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 المرحلة الثالثة :من السنة الثالثة حىت سن  6سنوات كىي مرحلة التعبَت الفعلي عن اإلحساس باالنتقاؿ الذايت،
كيبدأ بتطور الضمَت أك اإلحساس باألصح كاػبطأ.
 المرحلة الرابعة :من  6حىت  12عشر ىنا يسخر الطفل قواه من اجل ربسُت قدراتو الذاتية كفبارستو.
 المرحلة الخامسة :من  12إذل  18سنة كتكوف يف ىذه اؼبرحلة بداية اؼبراىقة إذ يبدأ اؼبراىق بتكوين ىوية خاصة
بو ربدد موقعو يف العادل ؿباكالن حلوؿ ألسئلة يطرحها حوؿ ماىية ىويتو ،كدكره اعبنسي ،كما وباكؿ أف هبرب
ىوايات ـبتلفة حىت يصل انتقاء إحداىا يتضح ذلك من التغَتات اليت تطرأ على اىتماماتو ،تفكَته ،صداقاتو ،أمباط
سلوكو ،معايَته ،معتقداتو ،كمثلو العليا.1
 )5-2تقسيم كوىلبرج (النمو األخالقي):
فبوادر مبو الضمَت تبدأ يف السن الثانية من عمر الطفل اليت تكسب من تكرًن أفعاؿ معينة (ال تفعل)كذا أما
فيما بُت السنة الثالثة كالسادسة فذاكرة الطفل ال تساعده على االحتفاظ بتعليمات كمبادئ السلوؾ األخبلقي من
موقف آلخر ،كالقدرة على تعميم ما يفعلو ،ككما كاف الطفل قادر على الفهم كاالستيعاب بدرجة أكثر كلما كانت
معايَت سلوكو أكثر ميبلن إذل ذباكز التحريبات البسيطة ،إذ يتفق علماء النفس أف سلوؾ الطفل يف الطفولة اؼببكرة
يكوف ال أخلقيان مرتبطان حباجاتو اغبسية مباشر ،كيف سن الثماين سنوات وبكم على أشياء حكمان موضوعيان ،كلقد
قاـ« كوىلربج » يف عاـ  1963بدراسة التفكَت األخبلقي عند األطفاؿ من تسع سنوات فما فوؽ كاضعان ثبلث
مستويات ؽبا ىي:
 مستوى ما قبل التقليدي :حىت  9من العمر يتأثر الطفل بالقواعد كالتسميات اليت تنسبها الثقافة مثل اػبَت كالشر،
فاػبَت حسب النتائج اؼبادية للفعل ،كالفعل الذم تلحقو مكافأة سلوؾ جيد فاغبكم األخبلقي للطفل قائم على
اؼبنفعة الشخصية فقط.2
1أسامة ظافر كبارة ،برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال  ،ص187--185
2أسامة ظافر كبارة برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال  ،ص188
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المستوى التقليدي :من تسع سنوات حىت اػبامسة عشر ىنا وبًتـ الطفل توقعات األسرة كاعبماعة كاألمة بغض
النظر عما يًتتب عليها من نتائج مادية مباشرة كيتضمن ىذا اؼبستول:
 مرحلة توافق العالقات الشخصية المتبادلة :حيث يرل الطفل أف العمل اغبسن ما يسعد اآلخرين ،كيناؿاستحساهنم كتقوؾ أحكامو األخبلقية على نية الفاعل كليست النتائج اؼبادية للفعل.
 مرحلة التوجيو نحو النظام والقانون :يتمسك بالنظم كالقوانُت االجتماعية ،كيعمل على تطبيقها بشكل كاملكالدافع ىو أداء الواجب فقط ،كما ينبع ذلك من التزاـ ذايت داخلي.
 المستوى ما بعد التقليدي :يبدأ من سن اػبامسة عشر وباكؿ ربديد اؼببادئ كالقيم األخبلقية ذات النزعة.
 مرحلة التوجيو نحو العقد االجتماعي القانوني :فينزع للتأكيد على ركح القانوف كليس نصو اغبريف ،كإمكانية تغيَتهيف ضوء تصورات عقلية ؼبصلحة اجملتمع.
 مرحلة التوجو المبدئي األخالقي العالي :تعتمد ىذه اؼبرحلة على اؼببادئ كاؼبعايَت الذاتية للفرد ،كىي مرحلة اؼببادئالعامة القائمة على العدالة كاإليباف بتساكم اغبقوؽ ،كاحًتاـ األفراد بناءان على االعتبارات اإلنسانية احملضة.1
 )2التقسيم الديني:
 مرحلة الطفولة اؼببكرة :يبدأ الطفل اكتساب اؼبعايَت الدينية كاغببلؿ كاغبراـ من خبلؿ التنشئة كتظهر لدل الطفل األسئلة
الدينية عن اهلل كصفاتو كمكانو كاؼببلئكة ك األنبياء ،كما يلم مبدئيا بأمور اغبياة(اؼبوت أك اغبساب)-لكن تظل فكرتو
عن الدين فكرة مادية ؿبسوسة ،إذ ال يقدر على إدراؾ اؼبفاىيم اجملردة كالتقول كالصبلح.
 مرحلة الطفولة اؼبتوسطة كاؼبتأخرة :يتميز النمو الديٍت بالنفعية يف اؼبتوسطة ،كباالجتماعية يف اؼبتأخرة.
 بداية اؼبراىقة :يبيل إذل إعادة تقسيم الدينية ،كيزدكج التطور الديٍت بُت حب اهلل ،كاػبوؼ منو ،أك اإليباف باؼبوت كاػبوؼ
منو ،كما يكتشف اؼبرحلة الشك بالقيم الدينية اليت تعلمها يف الطفولة ،لكن ببلوغ  16سنة يرجع كبو الدين الذم تعلمو
لذلك تسمى مرحلة( اليقظة الدينية) ،لكن ىذا الشك يكوف لدل القلة فقط إذ ربافظ األغلبية على االذباىات الدينية،
 1ليندا دايفد ،ترصبة قبد الفونس حزاـ ،سيد الطواب ،السلوك اإلنساني ،الدار الدكلية الستمارات الثقافة ،ط ،1،2001ص.71
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كبُت 12ك 15سنة ربدث حالة من التحرر لبعض اإلجابات مثل ليس من الضركرم الذىاب لدار العبادة للبقاء على
الدين.1
إف ما هبب تأكيده يف األخَت أف ىذه اؼبراحل ليست منفصلة سباما لكن متداخلة متصلة ،كىذه األعمار اليت ربدد بدئ
كهناية كل مرحلة ما ىي إال متوسطات عامة زبضع يف جوىرىا للفركؽ الفردية القائمة بُت األفراد ،فالنمو ؿبكوـ بعملية
النضج أيضا لدل األطفاؿ لذلك قبدىم مثبلن ال يبشوف كال يتكلموف يف سن كاحدة.
إذ يقوؿ«أضبد زكي صاحل» أف النمو سلسلة كاملة من األحداث اؼبتبلحقة اليت تتميز بشيء من التغَت يف كل فًتاهتا
باإلضافة إذل أف كل مرحلة فيها تتوقف على سابقتها كتؤثر يف تابعتها ،كتتصف بالكلية ألف دكرة النمو سلسلة كاملة من
التغَتات كاليت ربدث نظاـ معُت كتتابع زمٍت خاص.2
-3خصائص النمو لمرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة.
إف عينة حبثنا اؼبيداين اختَتت على أساس اؼبرحلة الثانية من تقسيم «بياجيو» ؼبراحل الطفولة حسب النمو العقلي ،كاليت سبتد
من  7إذل  11سنة ،كبذلك فهي تضم الثبلث سنوات األخَتة من مرحلة الطفولة اؼبتوسطة كالثبلث األكذل من الطفولة
اؼبتأخرة ىاتو اؼبرحلة اليت ظباىا «بياجيو» مرحلة الكموف ، lateceyكيسميها السيكولوجيوف بعمر االندماج ،كىي مرحلة
قل اىتماـ العلماء بدراستها بسبب انشغاؽبم الدائم بالسنوات األكذل للطفل كاألخَتة منها ،كتكمن أنبية ىذه اؼبرحلة كوهنا
انتقالية بُت الطفولة كاؼبراىقة ،كىي هتيئة للتغَتات اعبذرية السريعة حيث يتم الًتكيز يف ىاتو اؼبرحلة على إتقاف كاكتساب
اؼبهارات األساسية للطفل إجتماعية كعقلية كتقوية قيمة كمعايَته كتدعيم مفاىيم صحيحة كسليمة لذات الطفل 3كفيها يذىب
الطفل للمدرسة حيث تتسع عبلقاتو االجتماعية كيزداد استقبللو عن األـ كما أف اؽبدكء كاالستقرار يساعد على توجيو نشاطو
إذل تعلم قدرات كمعلومات جديدة ،4إذ يهتم باأللعاب الرياضية ،ألعاب التسلية عرب شاشة التلفزيوف كالكمبيوتر كغَتىا ،1كما
 1أسامة ظافر كبارة ،برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال  ،ص .192 -191
 2سعيد حسن العزة,سيكولوجية النمو في الطفولة ،الدار العلمية ،ط ،1،2002ص .31

 3مٌت كشيك,القيم الغائبة في اإلعالم" دار فرحة ,2003 ,بدكف طبعة ,بدكف مكاف نشر  ،ص .181

 4علي السيد ,ظباح كواثرم",طرق إشباع الحاجات النفسية للطفل"دار يوسف,دار الرفيق ,الطبعة األكذل ,لبناف ،.2006,2007,ص .32
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أهنا مرحلة إتقاف اػبربات اؼبكتسبة يف اؼبرحلة السابقة ،كمرحلة اؼبهارات اللغوية كاغبركية كالعقلية ،2فبا يعٍت أف مبوه يشمل
التغَتات اؼبنظمة كاؼبتكاملة كظيفيا يف تكوينو جسديا كنسبيا ،عقليان ،كاؼبًتابطة اليت تستهدؼ اكتماؿ نضجو ،3إذ يكوف لنموه
مظهراف مبو تكويٍت كالذم يقصد بو الشكل كالوزف كالتكوين يف مظهره اػبارجي العاـ ،كتبعان لنمو أعضائو اؼبختلفة ،كمبو
كظيفي كالذم يقصد بو مبو الوظائف اعبسمية ،العقلية ،االجتماعية لتساير تطور اغبياة كاتساع نطاؽ بيئتو.4
كلذلك نسعى من خبلؿ ىذا اؼبطلب التعرض ألىم خصائص مبو مرحلة الطفولة اؼبتأخرة كالوسطى(أك اؼبرحلة االبتدائية على
اػبصوص).
/1-3النمو الجسمي(:الطفولة المتوسطة والمتأخرة)
إف من أىم ميزات النمو اعبسمي يف ىاتو اؼبرحلة التباطئ ،كما تقًتب النسب اعبسمية عند الطفل من قياسات البالغ ،ربدث
تغَتات يف حجم الرأس كالشعر كالوجو كاألطراؼ كتكرب العضبلت حجمان كقوة كيزداد مبو العظم بتفوؽ اإلناث على الذكور يف
الوزف ، 5كيف ىذه الفًتة يكوف الطفل حسن الصحة قليل القابلية للتعب كلديو القدرة على ربمل اللعب لساعات طواؿ ،6كما
تكوف الفركؽ اعبنسية طفيفة ،كيصَت الطفل قادران على السيطرة يف اغبركات الكبَتة كاالستمتاع باعبرم كالقفز باإلضافة
للحركات الدقيقة كعضبلت اليد كاألصابع اليت تتفق من النظر ،إذ يستطيع الكتابة كالرسم ،كاقباز بعض األشغاؿ اليدكية كما
تزداد اىتماماتو باللعب اغبركي كاإلنشائي مثل الرسم باأللواف كالصلصاؿ كالورؽ.7
كفيزيولوجيان تقل عدد ساعات النمو عن ذم قبل ،8كتصل إذل  10ساعات ،1حيث تستمر كظائف اعبهاز العصيب يف النمو،
كما تتغَت كظائف الغدد خاصة التناسلية استعدادان للبلوغ ،2أما حسيا فبل يستطيع من سن  7حىت  8تذكؽ اؼبوسيقى اليت
 1جرجس ميشاؿ جرجس ,اؼبرجع السابق ،ص .449

 2علي السيد ،ظباح كوثراين ،طرق إشباع الحاجات النفسية لألطفال  ،ص .32

 3علي أسعد كطفة ،خالد الرميضي ،التربية والطفولة,مجد المؤسسة الجامعية  ،ص .46
 4سهَت كامل أضبد,مدخل إلى علم النفس ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،ط ،2002 ،2ص .179 -178
 5باسم علي حوامد ة وسائل اإلعالم والطفولة ص .61 -54

 6مٌت كشيك ,القيم الغائبة في اإلعالم ص .119
 7علي السيد ،ظباح كوثراين مرجع سابق ،ص .33 -32
 7باسم علي حوامدة ،مرجع سابق ،ص.63
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تشمل توزيع دقيق للنغم كاألصوات بل البسيطة منها ،كأما من  9كحىت  11يبيز األنغاـ اؼبوسيقية بدقة ،كيكوف التمييز
البصرم يف سن  7حىت  8ضعيف يبتاز بطوؿ النظر ،إذ ال ينظر تدقيق النظر يف بعض أنواع الكتابة كيتطور البسيط إذل اؼبقعد
فيما بعد كيكتمل النمو اغبسي اغبركي يف آخر اؼبرحلة لنمو صبيع اغبواس كيتطور اإلدراؾ اغبسي إذل ؾبرد إذ يدرؾ الزمن
مثبل.3

/2-3النمو العقلي للطفولة المتوسطة والمتأخرة:
يربز يف أكساط ىذه اؼبرحلة كتقريبان ما بُت  8ك 9لدل الطفل انتقاؿ كاضح من مرحلة اػبياؿ كاللعب اإليهامي إذل مرحلة
الواقعية أك اؼبوضوعية إذ تزداد ادراكاتو اغبسية لعناصر بيئتو ،4فطفل اؼبدرسة االبتدائية ينتقل إذل أنساؽ جديدة من التفكَت
ألنو أزاؿ أك يف طريقو إلزالة العقبات اليت كانت ربوؿ دكف أف يفكر تفكَتان عمليان سليمان كىي التمركز حوؿ الذات ،اإلحيائية،
كضعف قدرتو على إدراؾ خاصية االحتفاظ كعلى أداء عمليات التصنيف كالًتتيب ،إذ ينتقل من التفكَت اػبرايف إذل بديات
التفكَت العلمي ، 5كما أف القول العقلية تأخذ يف النضج كالتذكر كالتفكَت كالربط كالقدرة على التصرؼ باإلضافة إذل زيادة
قدراتو على االنتباه اإلرادم لكن مع مساعدة على الفهم ،أما الذاكرة فتصبح قادرة على استيعاب الكثَت فبا يصل إليها،
كقادرة على االحتفاظ باؼبعلومات اغبركية كالعقلية عن طريق تكرار كفبارسة الذكرل ،6كحدكث التفكَت اؼبنطقي من سن السابعة
حىت اغبادية عشر يتم عرب استخداـ األشياء كاؼبوضوعات اؼبادية اؼبلموسة حيث يتطور مفهوـ البقاء كتلة ككزنان كحجمان
باإلضافة ألف التفكَت يكوف يف أكثر من طريقة أك أبعد إذ يستطيع تصنيف األشياء يف ضوء أبعاد متعددة ،باإلضافة إذل
عمليات التجميع كتكوين اؼبفاىيم ،كطفل ىذه اؼبرحلة يبيل لؤلمور اليت ال ربتاج إذل ؾبهود عقلي عنيف أك تركيز ذىٍت طويل،

 1مٌت كشيك ،مرجع سابق ص .60
 2حابس العواملة ,سيكولوجية الطفولة ،ص .144

 2عبد الرضباف الوايف ,مدخل ألى علم النفس ،ص .145

 4علي السيد ،ظباح كوثراين ,طرق إشباع الحاجات النفسية لألطفال ،ص .34
 5ؿبمد عودة الريباكم ,علم نفس الطفل  ،ص ..291
 6علي السيد ،ظباح كوثراين ,مرجع سابق  ،ص .291
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كأىم عمليتُت عقليتُت أجريت عليها التجارب يف ىذه اؼبرحلة كمنذ سن السابعة نبا القدرة على إدراؾ خاصية االحتفاظ
باغبجم كالكم ،أما الثانية فهي مهارة التصنيف فالثدييات عند الطفل ىنا مثبلن حيواف كإنساف كاإلنساف إناث كذكور ،كالذكور
أضبد كغَت أضبد [ التصنيف اؽبرمي ] ،كيف األخَت ينشغل دبا يبكن أف يكوف ألف التفكَت يصبح ربليلي إذ يضع صبيع اغبلوؿ
اؼبمكنة ؼبشكلة معينة على شكل فركض تفسَتية فالطفل الذم يعيش سنواتو األكذل يف اؼبدرسة االبتدائية منغمس يف الواقعية
يتحوؿ يف هناية اؼبرحلة إذل التفكَت يف اؼبمكن كيف اؼبستقبل.1
كمن معوقات النمو العقلي السليم يف مرحلة الطفولة الوسطى كاؼبتأخرة ىي الصحة العامة كبعض األمراض مثل اغبمى الشوكية
اؼبخية ،التفويد ،اؼببلريا كاؼبؤثرة على الذكاء ،باإلضافة لبلضطراب النفسي كالقلق كعدـ التوافق مع البيئة كاؼبشاكل العائلية ،إذ
ينشغل الطفل بالصراع الداخلي مع العادل اػبارجي كأيضا اؼبستول االقتصادم كاالجتماعي ككذا مهنة األب.2
 /3-3النمو اللغوي لمرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة.
يكوف الطفل يف السنة السادسة من العمر قد اكتسب الكلمات أكثر من ثبلث آالؼ كلمة ،كمع دخولو اؼبدرسي تزداد
اؼبفردات اليت يكسبها من خبلؿ تعلم اللغة حبوارل  ،%360فهو ينتقل من البيت إذل اؼبدرسة مزكد بذخر لغوم ضخم إذ
يكوف قادران على التعبَت عن نفسو يف صبل تقصر أك تطوؿ ،كما يف استطاعتو ركاية بعض القصص ،4كما تشمل لغتو أشكاؿ
ـبتلفة من االتصاؿ كالكتابة ،الكبلـ ،اإلشارات ،تعبَتات الوجو كغَتىا من حركات االتصاؿ اليت تساعده يف تكوين عبلقات
اجتماعية ،5كبالتارل يبتلك القدرة اعبهرية كالصامتة كتزداد سرعتو فيهما مع ازدياد النمو ،كيف هناية اؼبرحلة تقريبان يصبح نطق
الطفل تقريبان يف مستول نطق الراشد ،كاإلناث يسبقن الذكور يف ىذا النطق كيتفوقن.

 1ؿبمد عودة الريباكم علم نفس الطفل  ،ص .296 -294 ,222

 2علي السيد ،ظباح كوثراين ,طرق إشباع الحاجات النفسية لألطفال ص.35
 3عبد الرضباف الوايف" ,مدخل إلى علم النفس",دار ىومة ك الطبعة الثالثة ,اعبزائر2008,ص .143 -142

 4عبد الفتاح أبو معاؿ",أدب األطفال وأساليب تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم",دار الشركؽ ,الطبعة األكذل ,عماف ,األردف,ص .25
 5مٌت كشيك ,القيم الغائبة في اإلعالم  ،ص .123
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أما يف مرحلة الطفولة اؼبتأخرة تزداد اؼبفردات كيزداد فهمها ،كتزداد اؼبهارات اللغوية ،كيبكن إدراؾ بعض اؼبعاين اجملردة
كالصدؽ ،اغبرية ،األمانة ،اؼبوت ،كيصبح قادران على االستماع الفٍت كالتذكؽ األديب ،1ككتابتو غالبان ما تتسم بالبطء كاعبهد
ككثرة التوقف سن 7ك  8كما يعد الرسم كسيلتو للتعبَت اغبر عن تصوراتو كمشاعره ،2كيتوقف النمو اللغوم عند الطفل ىذه
اؼبرحلة على عوامل عديدة منها الذكاء ،اؼبستول العقلي الذم يصبغو مبوه اللغوم ،كاعبنس ،ككذا اغبالة االجتماعية كالتشجيع
الذم يتاح لو ،3من الكبار ،أما ؿبتول كبلـ ىذه اؼبرحلة فيكوف أقل سبركزان حوؿ الذات عن اؼبراحل السابقة كما يسميو
«بياجيو» بػ"اللغة االجتماعية" أما اؼبوضوعات اؼبتناكلة غالبان زبص اللعب كالفوز باللعبة كالربامج اؼبشاىدة يف التلفيزيوف كاؼبهن
اؼبستقبلية.4
 /4-3النمو النفسي واالنفعالي لمرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة.
تكوف حياة الطفل االنفعالية يف اؼبرحلة االبتدائية متجهة كبو الثبات كاالستقرار كاؽبدكء العاطفي لذلك ظبيت" مرحلة الكموف
" عكس مرحليت ما قبل اؼبدرسة كاؼبراىقة اليت سبتاز بالصراع الداخلي ،لذلك تعترب أنسب كقت لتكوين العادات اغبسية إذ
يساعد مبوه االنفعارل اغبسن على اتساع دائرتو االتصالية كربويل اؼبنفذ الطبيعي للعدكاف إذل تنافس مع أقرانو يف اؼبدرسة أك
األلعاب الرياضية ،5فمن  6إذل  12سنة يعمل الطفل على تطوير إحساس العمل اؼبثابر إذ يعمل على تكوين كجو نظر
صحيحة عن ذاتو حىت أنو قد يتولد لديو إحساس بكفاءتو اؼبتزايدة كىذا يرتبط باألجواء اليت يعيشها كدكر األشياء
كاؼبوجهُت ،6كما يصبح طفل ىذه اؼبرحلة قادر على فهم العواطف اؼبتناقصة تبعان الختبلؼ اؼبواقف كتنوعها فقد يكوف بطل
القصة حزينان ألنو فقد لعبتو ،كيف موقف أخَت يكوف سعيدان ألنو عاد ألمو مثبلن ،7كما تزداد سيطرة الطفل على انفعاالتو منذ 6
إذل  8سنوات فيتعلم التحكم يف مظاىر الغضب ،كيتكلف الشجاعة يف مواجهة أمور قد ىبافها ،كما تظهر استطاعتو يف
 1أسامة ظافر كبارة برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال  ،ص ص .185 -184
 2باسم علي حوامدة,اؼبرجع السابق ،ص .59
 3مٌت كشيك ,القيم الغائبة في اإلعالم  ،ص .124
4مٌت كشيك  ،اؼبرجع السابق ،ص .124

 5علي السيد ،طرق إشباع الحاجات النفسية لألطفال ، ,ص .36
 6أسامة ظافر كبارة ,برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال  ،ص .36
 7ؿبمد عودة الريباكم ,اؼبرجع السابق ،ص .291
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إخفاء معادل الغَتة لكن إذا ما أنفعل فيكوف انفعالو شديد لكن قصَت كعابر ،كىباؼ ىذا الطفل من أجل اغبفاظ على نفسو
كذبنب األخطار ، 1كـباطر كنبية تكوف من صنع خيالو أك شاىدىا يف شاشة التلفزيوف كما ينتابو خوؼ من نوع أخر ،كىو
الفشل الدراسي مع عدـ القياـ باؼبهمات اؼبدرسية ،2كأكثر ما يغضب الطفل ىنا شعوره باإلحباط كحىت يف أبسط مواقفو
كتقيد حركتو كالتنافس ،3كاؼببلحظ أف حىت غضبو يتسم باؽبدكء فإذا غضب نبلحظ استجاباتو االنفعالية زبتلف كل
االختبلؼ فهو يكتفي...بأف يتخذ موقفان يقرب من اؼبقاكمة السلبية مع التمتمة ببعض األلفاظ كتغَت كاضح يف تغَتات الوجو
كما تظهر الغَتة عند البنات ،4كما يبلحظ السركر الشديد للطفل من  9إذل  11إذا ما قاـ بأعماؿ تتحدل قدراتو ،5ك فوؽ
ذلك قبد أنو لو إسًتاتيجية للهركب من القلق كالصراع كذلك باالستغراؽ يف أحبلـ اليقظة كما يشهد مبو للميوؿ.6
 /5-3النمو االجتماعي الطفولة المتوسطة المتأخرة.
إف سبكن الطفل من اللعب يكوف عامل ىاـ لبلتزاف كالتوافق االجتماعي ،7الذم يشمل الذات كالغَت كتنشئة اآلخرين لو
كهتذيب النمو األخبلقي كالعبلقات الوالدية كالتحقق الدراسي ،كمدل النمو االجتماعي ،8فاللعب كسيلة لتكوين العبلقات
االجتماعية كالصدقات ،إذ يتجو األطفاؿ من اعبنسُت يف ىذه السن إذل األلعاب الرياضية خاصة مباريات التنافس...اعبنس
للعب الذم يناسبو يساعده على تكوين صورة للدكر اؼبستقبلي كلعب البنت لؤلدكار اؼبنزلية كاػبياطة ،كاألكالد كرة القدـ
كاأللعاب الرجولية القوية ،كاستعماؿ أدكات مهن الرجاؿ ،9كتعترب اؼبدرسة يف ىذه اؼبرحلة حقل ذبارب ػبربات الطفل
االجتماعية كيبر يف ىذه اؼبرحلة بػ  3أطوار حىت يندمج مع ىذا اجملتمع كىي:
 طور األنانية.
 1باسم علي حوامدة ,وسائل اإلعالم والطفولة  ،ص .57 -56
 2مٌت كشيك ,القيم الغائبة في اإلعالم ص .125

 3باسم علي حوامدة ,مرجع نفسو ص .57
 4باسم علي حوامدة ،اؼبرجع السابق ،ص .57 -56
 , 5اؼبرجع السابق ،ص .62
 6حابس العواملة سيكولوجية الطفولة  ،ص .145

 7علي السيد ،ظباح كوثراين ,طرق إشباع الحاجات النفسية لألطفال  ،ص .33

 8كماؿ الدسوقي ,النمو التربوي للطفل والمراىق ،دار النهضة العربية ،بَتكت ،بدكف سنة ،ص .57
 9علي السيد ،ظباح كوثراين ,طرق إشباع الحاجات النفسية لألطفال  ،ص .33
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 طور ؿباكلة االندماج يف اجملتمع اعبديد :فيبدأ الطفل اىتماـ برأم الزمبلء كاألصدقاء أكثر من رأم اآلباء كالكبار،
كيبدأ تكوين اعبماعات كالشلل ،كيكوف عددىم من  7إذل  8أفراد ؿباكالن االندماج باحملاكاة كالتقليد أك االتفاؽ يف
الرأم مهما كاف ،1كلذلك ظباىا« ركبك ك سولربج » يف أحباثهما دبرحلة العصابات فالطفل يف االبتدائية خاصة يف
مرحلة الطفولة اؼبتأخرة يتخفف من صلتو بالراشدين كتزداد الفتنة مع قرناءه ،2الذين يقلدىم يف سلوكهم كطريقة
كبلمهم كلباسهم كيف حُت تعارضها مع معايَت األسرة .فإنو ينحاز للعصابة كاغبل السليم بُت الطفل كأسرتو ىو
اؼبصادقة.3
 طور النضج االجتماعي :تظهر الصداقة العميقة الطويلة إذ يتبادؿ األطفاؿ اآلراء كاألفكار يف جو االحًتاـ اؼبتبادؿ،
كيكوف أساس العبلقة األخذ كالعطاء ،التعاكف ،الشعور باؼبسؤكلية ،احتقار الشغل كالغش ،كاحًتاـ ملكية الغَت ،كتتغَت
سرعة اجتياز ىذه اؼبراحل من طفل آلخر ،أما يف العبلقة مع الكبار فطفل وبب األـ كيفضلها عن غَتىا من أفراد
األسرة كبعد ىذا السن حىت اؼبراىقة فيتخذ كل طفل مثبلن أعلى من اجملتمع اػبارجي كأبطاؿ التاريخ ،أك فبثل
سينمائي ، 4كمع ذلك تظهر يف الطفولة اؼبتأخرة نزعات استقبللية كفردية ذلك لقضاء الطفل معظم كقتو خارج اؼبنزؿ
بعيد عن ضباية الوالدين مع الرفقاء اليت تكوف عبلقتو معهم من  3نواحي كىي:
 القبوؿ االجتماعي الصداقػػة التعاكف كالتنافس :نبا ظاىرتاف متدخلتاف كمقبولتاف اجتماعيان كالتنافس بُت فريقُت كنبا شائعُت يف لعب أطفاؿ ىذهاؼبرحلة ،حيث ال يوجد ارتباط قوم بُت اؼبنافسة كاؼبيوؿ العدكاين ،فكل منهما مستقبل تقريبان عن اآلخر.5

 1اؼبرجع السابق ،ص .37 -36

 2فؤاد البهي السيد ,األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة  ،ص .209
 9فؤاد البهي السيد  ،اؼبرجع السابق ،ص .211
 4علي السيد ،ظباح كوثراين ,طرق إشباع الحاجات النفسية لألطفال  ،ص .39 -38

 5انتصار يونس ,السلوك اإلنساني ،اؼبكتبة اعبامعية ،اإلسكندرية ،2001 ،ص .189 -185
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كمن سن  6إذل  12سنة تصبح خبلفات الطفل مع كالديو كأخوتو كاضحة خاصة بعد سن  ،9كعند انتقاء الوالداف
ألصدقائو ،كؿباكلة إبعادىم عنو لسبب أك ألخر ،كينتشر خبلؼ الولد مع أختو أك العكس داخل األسرة لكنو قريب
إذل األخوة الصغار من الكبار لتجنب انتقاداهتم ،1كما يدرؾ التلميذ يف ىذا السن اؼبكانة االجتماعية ،كما ربدد عن
طريق مهن اآلباء كمستواىم االقتصادم ،إذ يصبح إدراكو ؼبكانة أسرتو عنصر مهمان يف مفهومو عن نفسو ،كتزداد
قدرتو على تقوًن الغَت ،كإدراؾ الصفات اؼبقبولة اجتماعيان كتقدير النواحي اعبمالية كالفكاىية باستخداـ معايَت
اعبماعة.2
أما اقتصاديان فينمو لدل الطفل اؼبيل إذل اعبميع كاالدخار كاقتناء األشياء.3
 /6النمو األخبلقي كالديٍت ؼبرحلة الطفولة الوسطى كاؼبتأخرة.
النمو األخبلقي :الطفل يف سن الثامنة وبكم على األشياء حكم موضوعي دكف أخد الدكافع يف االعتبار كىذا يعٍت
دكف اعتبار الظركؼ احمليطة ،كاؼببلبسات فالطفل يتبع حرفية النص اغبلقي أك حرفية القاعدة يف ألعابو ،فالعقاب
يتناسب مع حجم اػبسارة اؼبادية اليت أحدثها الطفل ،كليس كفقان لدكافع الطفل كنواياه ،أك سبق اإلصرار حيث إف
الطفل الذم كسر عوضان أك مصادفة عشر أطباؽ مثبلن عنده ىو أكثر شقاكة من الذم كسر عمدان طبق كاحد ،كوبل
اؼبفهوـ العاـ ؼبا ىو صواب كخطأ من  6إذل  9سنوات ،حيث تظهر اؼبركنة يف األحكاـ اػبلقية فيدرؾ أف القاعدة
اػبلفية هبب أف تتعدؿ كفقان للظركؼ حبيث ربقق الصاحل العاـ كاػبَت ،أما من  9سنوات إذل  12يدرؾ اؼبفاىيم
األخبلقية مثل أصدؽ ،األمانة ،كالعدالة كيبارسها كمفاىيم زبتلف عن التطبيق األعمى للقواعد كيصل يف آخر اؼبرحلة
إذل ربقيق توازف بُت أنانيتو كالسلوؾ األخبلقي ،ساعيان لتجنب الشعور بالذنب بإتباعو طرؽ تتفق مع التقاليد
4
تبع للتنشئة اليت تلقاىا يف األسرة كاؼبدرسة ،5كاؼببلحظ
تتحدد
األخبلقية
اذباىاتو
أف
حيث
،
االجتماعية السائدة
ن

 1فؤاد البهي السيد ,األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة  ،ص .207
2فؤاد البهي السيد  ،اؼبرجع السابق ،ص .211
 3عبد الفتاح أبو معاؿ ,أدب األطفال ص .108

 4أسامة ظافر كبارة ,برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال ص .188 -187
 5عبد الرضباف الوايف ,مدخل إلى علم النفس  ،ص .147
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لدل بعض األطفاؿ بعضان من أمباط السلوؾ ألؤلخبلقي كالشجار مع األخوة كالزمبلء كاأللفاظ البديئة ،كالكذب
كالسرقة كالغش كعدـ اإلصغاء للدركس.1
النمو الديػػٍت :يتميز النمو الديٍت يف مرحلة الطفولة اؼبتوسطة بالنفعية حيث سبثل العبادات كالصبلة كسيلة للحصوؿ
على مطالب الطفل أك ربقيق األمن لو ،كلكن بتقدـ العمر يدرؾ أف بعض دعواتو ال تستجاب فبلبد أف يؤمن لقيمة
العمل حىت ذباب مطالبو ،2فبل يدعو بعدىا بنفس الرباءة يف الطفولة اؼبتأخرة كما يف اؼبتوسطة ،كتتحوؿ الصبلة إذل
عادة يبارسها حبكم التقليد إذل أف يدرؾ العبلقة بُت الدعاء كالعمل كأف الدعاء كسيلة تغَت السلوؾ حىت يصبح ؾبابان
مقبوالن ،فتبدأ ىنا البذكر األكذل للشعور الديٍت الصحيح ،كيستطيع إدراؾ أف الدين ىو أسلوب حياة ،3فيتميز شعوره
الديٍت باالجتماعية فيدرؾ أف اهلل ليس ربو كحده بل إلو كل الناس ،كأف الدين هبمع صباعة كبَتة أكرب من أسرتو ،كأف
صباعات أخرل من الناس تدين بديانات أخرل ،4كتظهر األسئلة الدينية كمناقشة كؾبادلة معلمو ككالديو ،كتبدأ البوادر
األكذل للنقد الديٍت ،كيصطبغ ىذا الشعور بالرىبة كالقداسة حيث سبيل أغلب أسئلتو عن النواحي الغربية يف العقائد
الدينية عن اؼبوت ،البعث كالوالدة ،كيقتنع دبا يقاؿ لو من إجابات عابرة يف الطفولة اؼبتوسطة لكن يناقشها يف
اؼبتأخرة.5
-4حاجات مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة.
إف ؿباكلة حصر دكافع اإلنساف كحاجاتو يف قائمة ؿبدكدة تعترب بالغة الصعوبة ألف حاجات الوليد تتعدد منذ خركجو
إذل اغبياة كقد حاكؿ « جَت سلدم » ...تصنيف اغباجات من حيث قوة إثارهتا لبلنفعاؿ كأكضح أف أكثر
اغباجات كضوحان كأثران من تلك اليت تستهدؼ ؿباكلة اغبفاظ على البقاء ،كيأيت يف اؼبرتبة الثانية اغباجات اليت
تكشف عنها القدرات اليت تشًتؾ فيها الكائنات اإلنسانية عموما مث اؼبيوؿ اليت تنشأ يف حياة الفرد ،كقد رأل «
 1أسامة ظافر كبارةمرجع سابق ،ص .189
 2أسامة ظافر  ،اؼبرجع السابق ،ص .192 -191

 3فؤاد البهي السيد ,األسس النفسية للنمو ص .222
 4أسامة ظافر كبارة برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال  ،ص .192
 5فؤاد البهي السيد ,مرجع نفسو ص .121
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جولد شتُت » أف الطفل منذ طفولتو اؼببكرة وباكؿ بكل احملاكالت أف هبعل من نفسو الشخص الذم يريد يف
اؼبستقبل ؽبذا فبل يكتفي بإشباع حاجاتو اؼبادية اليت تكفل لو البقاء بل يعمل أيضان على تفتيح مواىبو كقدراتو سعيان
منو للوصوؿ إذل النمو اؼبتكامل .إف التعرؼ على حاجات الطفل يشكل أمر يف غاية األنبية بالنسبة لتنشئة الفرد
كترجع ىذه األنبية لكوف العديد من اؼبشكبلت السلوكية لؤلطفاؿ تنشأ من اإلحباط يف إشباع حاجات الطفل
النفسية كاالجتماعية كالعقلية ىذا ما جعل التعرؼ على حاجات الطفل عملية مهمة بالنسبة للقائم على تربية
األطفاؿ.
معنى الحاجة :تعرؼ اغباجة  Needبأهنا دالة على النقص تقًتف بنوع من الضيق ،كالقلق كالتوتر ال يلبث أف
يزكؿ مىت قضيت اغباجة كزاؿ النقص سواء أكاف ىذا النقص ماديان أـ معنويان ،داخليا أـ خارجيان ،1أم أف اغباجة
ىي االفتقار إذل شيء ما إذا كجد ربقق اإلشباع كالرضا كاالرتياح للكائن اغبي ،كإشباعها يكوف إما الستقرار اغبياة
نفسها ،أك للحياة بأسلوب أفضل ،كاغباجة قد توجو سلوؾ الكائن اغبي سعيان إلشباعها إذ يتوقف الكثَت من
خصائص الشخصية على مدل إشباع حاجات الفرد ،كمن ىذا اؼبنطق يصبح من الضركرم لكل من اؼبتعاملُت مع
األطفاؿ يف كسائل اإلعبلـ كمؤسسات الًتبية النظامية ،كغَت النظامية ،التعرؼ على حاجاتو حىت يبكن تفعيل دكر
إعبلـ الطفل كمؤسسات التنشئة يف إشباعها.
أنماط الحاجات وأنواعها لدى طفل المرحلة المتوسطة والمتأخرة :تتعدد اغباجات كتتنوع لدل طفل يف ىذه
اؼبرحلة من حاجات جسيمة ،نفسية ،اجتماعية ،كسنحاكؿ ذكرىا بشيء من التفصيل ىي:
الحاجات الجسمية ( الفسيولوجية) :من أىم اغباجات الفسيولوجية ىي اغباجة للهواء ،الغداء ،اؼباء ،درجة اغبرارة
اؼبناسبة ،الوقاية من اعبركح كاألمراض كالسموـ كالتوازف بُت الراحة كالنشاط ،كتتزايد حاجة الطفل إذل الرعاية الغذائية
يف السنوات اؼبتقدمة من مرحلة الطفولة اؼبتأخرة ،حيث وبتاج لتناكؿ األغذية ذات السعرات اغبرارية اؼبطلوبة لنمو

 1بلقيس إظباعيل داغستاين ,التربية الدينية واإلجتماعية لألطفال ،مكتبة العبيكات ،ط ،2،2006ص .108 -107
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1
جسمو مع توفَت ثقافة غذائية سبكنو من حسن اختيار أنواع األغذية كدقة توقيت تناكؽبا  ،كىذا الغذاء يؤدم دكران

مهمان يف مبو الطفل فهو يزكد جسمو بالطاقة اليت وبتاجها للقياـ بنشاطو سواء كاف ىذا النشاط بدنيان أـ عقليان أـ
اجتماعيان بدكف أف ننسى دكره يف إص بلح اػببليا التالفة ،كما أف بعض أساليب الًتبية أفضل من غَتىا يف ضماف
حصوؿ الطفل على أكجو االستمتاع اؼبرتبطة خبربات التغذية.2
الحاجات العق ــلية :ترتكز اغباجات العقلية للطفل يف ثبلث حاجات رئيسية كىي اغباجة إذل البحث كاالستطبلع،
اغباجة إذل تنمية اؼبهارات العقلية ،كاغباجة إذل اكتساب اؼبهارات اللغوية ،كال يتم إشباع ىذه اغباجات إال من
خبلؿ األنشطة اليت توفرىا األكساط الًتبوية للطفل كتسهم يف تثقيف الطفل كمساعدتو على النمو العقلي.3
الحاجات النفس ــية :إف اغباجات النفسية تتميز بأهنا أكثر تأثران بالتعليم كاػبربات ،كالتأثَتات االجتماعية من
اغباجات الفيزيولوجية إذ أف ىناؾ اختبلفات عديدة بُت األفراد كاعبماعات من حيث نشأة اغباجة النفسية كطبيعة
األىداؼ اؼببلئمة إلشباعها اليت تؤدم دكر مهمان يف دفع السلوؾ البشرم يف أية ثقافية ،كمن بُت ىذه اغباجات:4
الحاجة إلى األمن :تتألف اغباجة إذل األماف عند الطفل من عنصرين يصعب فصلهما أكؽبما الرغبة يف الود من
اآلخرين ،كتعٍت حاجة الطفل إذل االلتصاؽ اؼبادم مع شخص آخر كوالديو مثبلن بأخد صورة االحتضاف كالرتب
كالتقبيل ،كثانيهما يف اغبصوؿ على اؼبساعدة كاغبماية من شخص آخر ،5كما وبتاج الطفل إذل الشعور باألمن
كالطمأنينة كاالستقرار كاالنتماء إذل صباعة األسرة كاؼبدرسة ،كالرفاؽ يف جو آمن يشعر فيو باغبماية من كل العوامل
اػبارجية ،كعدـ مراعاة كسائل اشباع ىذه اغباجة يؤدم إذل شعوره بالتهديد لكيانو ،كبالتارل تكوف أساليب سلوكية
قد تكوف انسحابية أك عدكانية ،كمن أسباب فقداف الشعور باألمن غياب األـ كاػببلفات األسرية ،6كبالتارل اغباجة

 1سعيد اغبديدم ,سلول إماـ ،اإلعالم والمجتمع ،ص .194

 2بلقيس إظباعيل داغستاين ,التربية الدينية واإلجتماعية لألطفال اؼبرجع السابق ،ص .111
 3بلقيس إظباعيل داغستاين ،اؼبرجع السابق ،ص .114
 , 4اؼبرجع السابق ،ص .194
 5بلقيس إظباعيل داغستاين ،مرجع سابق ،ص .118

 6ؿبمود عبد اغبليم منسي كآخركف ,علم النفس التربوي ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،2002،ص .29
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إذل الصداقة كاغبناف ،كعدـ ربقق ذلك يعٍت اعبوع كالنقص العاطفي إذ يصبح سيء التوافق كمضطرب نفسيان ،إذ أف
اغبب أكؿ العبلقات اإلنسانية اليت يبارسها الطفل مع األـ.1
الحاجة إلى الرعاية الوالدية والتوجيو :فهاتو الرعاية تكفل ربقيق مطالب النمو ربقيقان سليمان ،كمن ىنا فغياب
األب أك األـ لسبب أك آلخر كترؾ األـ طفلها لَتعاه اعبد مثبل أك اػبدـ ،أك إيداعو يف مؤسسة للرعاية يؤثر سلبان يف
مبوه النفسي ،كىنا يربز دكر توفَت برامج الثقافة الوالدية من خبل ؿ كسائل اإلعبلـ ؼبا يساعد يف معرفة أساليب الرعاية
كالتنشئة السليمة.
الحاجة إلى أرضاء الكبار واألقران :كىذا يكوف يف نشاطات الطفل السوية كالذم وبرص على إرضاء الكبار فبن
وببهم للحصوؿ على الثواب ،كاإلشباع يكمن يف استجابات األخريُت من احمليطُت بو بصفة عامة كأقرانو الذين
يكسبونو حبهم كترحيبهم بو كعضو يف صباعتهم ،ككذلك توفَت كإتاحة فرصة التفاعل االجتماعي مع األقراف
كمشاركتهم اللعب.2
الحاجة إلى التقدير والقبول االجتماعي :تشَت اغباجة إذل التقدير كاحًتاـ الذات ،كإذل الرغبة يف شعور الطفل
باؼبدح كلفت انتباه اآلخرين ،كيطمح إذل الوصوؿ للمكانة العالية بُت صباعة الرفاؽ ،3ألف ىذا يساعده على القياـ
بدكره االجتماعي السليم الذم يتناسب مع سنو فنبذ الوالدين للطفل يؤدم إذل سوء توافقو االجتماعي ،4كيبكن
إشباع حاجات الطفل إذل التقدير من خبلؿ قياـ الطفل خبدمات بسيطة لغَته فبن حولو ،كاإلسهاـ على قدر طاقتو
يف بعض األعماؿ اؼبنزلية اليت تتناسب مع سنو ككيانو كتقدًن األشياء للضيوؼ كغَتىا من األعماؿ اليت تشعر الطفل
بأنو فرد لو قيمتو كأف أعمالو تلزـ اآلخرين

 1سعيد اغبديدم ,اإلعالم والمجتمع  ،ص .196
2سعيد اغبديدم  ،اؼبرجع السابق ،ص .196
 3بلقيس إظباعيل داغستاين ،التربية الدينية واإلجتماعية لألطفال اؼبرجع السابق ،ص .124
 4سعيد اغبديدم ،نفس اؼبرجع ،ص .197 -196
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الحاجة إلى الحرية واالستقالل :إف ىذه اغباجة بالذات كثيقة الصلة باغباجة إذل تقدير الذات كتأكيدىا كىذا ال
يتحقق إال باالستقبلؿ الذم يتاح للطفل خبلؿ فًتات مبوه اؼبختلفة ،كأف اغباجة لبلستقبلؿ مرادفو للحاجة إذل
االعتماد على النفس أك اغباجة للحرية ،كاألطفاؿ يف ىذه اؼبرحلة العمرية ،يرفضوف أف تفرض عليهم اذباىات الكبار
كدائمان يرغبوف يف الشعور باحًتاـ حقوقهم يف اؼبشاركة بتخطيط حياهتم ؽبذا هبب على اؼبدرسة أف تتيح التبلميذ
فرصة زبطيط األنشطة التعليمية يف اؼبنهج،1كىذا كلو من اجل أف يتمكن من الفطاـ االجتماعي اؽبادئ عن
األسرة ،لكن التدخل يكوف ضركرم يف اغباالت الضركرية اليت تستلزـ ضباية الطفل من اػبطر.
الحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية :إف الطفل وبتاج اؼبساعدة يف تعلم اؼبعايَت السلوكية كبو األشخاص كاألشياء
كالظركؼ اليت وبددىا كل ؾبتمع ،كتقوـ اؼبؤسسات التنشيئية مثل األسرة ،اؼبدرسة ،كسائل اإلعبلـ بتعليمها للطفل،
الشيء الذم يزيد من توافقو االجتماعي باإلضافة لتعلم حقوقو ككجباتو ،كما هبب فعلو كما ال هبب من سلوكيات.2
الحاجة إلى اللعب :أف اللعب لو أنبية تنفسية يف التعليم التشخيصي كالعبلجي فإشباع ىذه اغباجة عند الطفل
شيء مفيد كيتطلب إشباعها إتاحة الوقت الكايف للعب كاختيار األلعاب اؼبتنوعة كاؼبشوقة كاؼبناسبة ؼبرحلتو العمرية(
اؼبتوسطة كاؼبتأخرة ككذلك الىتمامو ،فاللعب نشاط فبتع كسار يؤديو الطفل لذاتو كىو ليس نشاط حركي لًتفيو فقط
بل ىو فرصة مثلى لتحقيق كل جوانب النمو كأىدافو.
الحاجة إلى اإلنجاز والنجاح :كيكاد يكوف إصباع بُت علماء اإلجتماع على أف تقبل الوالدين للطفل يؤدم بو إذل
النمو السليم كعلى العكس نبذ الوالدين للطفل يؤدم بو إذل سوء التوافق االجتماعي.3 .
الحاجة إلى االنتماء :كدبا أف أم فرد يعيش يف صباعة فكاف البد من نشوء ىذه اغباجة فيو دكف أف ننسى اؼبصاحل
اؼبشًتكة اليت تربطو هبم ىاتو األخَتة اليت تدفعو إذل تبادؿ اؼبنافع معهم كاف يلتمس منهم اغبماية كاؼبساعدة  ،كىذا ما
ينعكس على طفل ىذه اؼبرحلة من حيث حاجتو إذل االنتماء.
 1بلقيس إظباعيل داغستاين ،نفس اؼبرجع ،ص .126 -125
 2سعيد اغبديدم ،اإلعالم والمجتمع ,اؼبرجع السابق ،ص .197
 3بلقيس إظباعيل داغستاين ,اؼبرجع السابق ،ص .122 -120
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الدافعية عند الطفل :

.II

مفهوم الدافعية:

.I

لقد حظي موضوع الدافعية باىتماـ عدد كبَت من علماء النفس ،كبالتارل تعددت ؿباكالت تعريفها كمن ىذه
التعاريف نذكر:
التعريف الذم يرل أف الدافعيػة ىػي "احملركػات الػيت تقػف كراء سػلوؾ الفػرد ك اغبيػواف علػى حػد سػواء فهنػاؾ سػبب
أك عػػدة أسػػباب كراء كػػل سػػلوؾ  ،كىػػذه األسػػباب تػرتبط حبالػػة الكػػائن اغبػػي الداخليػػة عنػػد حػػدكث السػػلوؾ مػػن جهػػة  ،ك
دبثَتات البيئة اػبارجية من جهة أخرل".1
كقبد الدافع عند مصطفى عشوي أنػو "حالة من التوتر النفسي ك الفزيولوجي قد يكوف شعورم أك ال شعورم
يدفع الفرد إذل القياـ بأعماؿ ك نشاطات ك سلوكات إلشباع حاجات معينة للتخفيف من التوتر كإعادة التوازف
للسلوؾ ك النفس عامة ".2
كيرل  " THOMAS.Rأهنا عبارة عن كلمة عامة زبتص بتنظيم السلوؾ إلشباع اغباجات ك البحث عن
األىداؼ".3
أما عند أليكسون الدافعية " ؾبرد الرغبة يف النجاح أك أنو النشاط الذم يقوـ بو الفرد كيتوقع أف يتم بصورة
فبتازة".4
كنستخلص أف تعريف الدافع قد تعدد كتنوع كاختلف يف مفاىيمو كمهما كاف ىذا اػببلؼ إالا أهنا تبقى احملرؾ
لسلوؾ اإلنساف ك اليت ذبعل اعبسم يف حالة نشاط .
-2وظائف الدوافع:
إف أم رد فعل عن أم سلوؾ ال يبكن أف وبدث تلقائيا كإمبا وبدث كنتيجة ؼبا يدكر يف نفسية الفرد كمنو
فالسلوؾ لو أغراض تتجو كبو ربقيق نقاط معينة هبا ىذا الفرد حاجياتو كغرائزه كمنو نستخلص أف للدكافع عدة
كظائف تقوـ هبا لتنشيط السلوؾ كىي ثبلثة :
 - 1صاحل ؿبمد علي أبو جادك  ،علم النفس التربوي  ،دار اؼبيسرة  ،ط  ،1األردف  ،بدكف سنة  ،ص 22
 - 2مصطفى عشوم  ،مدخل إلى علم النفس  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر ، 1990 ،ص 83

- Thomas.R , Preparation Psychologique du Sportif ,ed ,Vigot ,1991 ,p32

 - 4مصطفى أضبد زكي  ،تقدًن عثماف قبايت  ،الرعاية الوالدية  ،دار النهضة العربية للنشر  ،القاىرة  ، 1974 ،ص 144
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 – 1-2مد السلوك بالطاقة :
كمعػػٌت ذلػػك أف الػػدكافع تستشػػَت النشػػاط الػػذم يقػػوـ بػػو الفػػرد كيػػؤدم التػػوتر الػػذم يصػػحب إحبػػاط الػػدافع لػػدل
الكائن اغبي إذل قيامو بالنشاط لتحقيق ىدفو كإعادة توازنو كتدؿ اؼببلحظة على أف اإلنساف كاغبيػواف مػن خػبلؿ التجػارب
يف اغبياة اليومية كبلنبا خامبل طاؼبا حاجاتػو مشػبعة أمػا إذا تعػرض للحرمػاف فإنػو ينشػط مػن أجػل إشػباع ىػذه اغباجػات ك
الرغبػػات فالػػدافع سبػػد السػػلوؾ بالطاقػػة فمػػثبل يبػػنح لبلعػػب جػػائزة مكافػػأة لػػو علػػى ربسػػن قدراتػػو كتكليلهػػا بالنجػػاح ،لكػػن
سػػرعاف مػػا تفتقػػد ىاتػػو اؼبكافػػأة جاذبيتهػػا إذا أدرؾ اؼبراىػػق أف الرياضػػة أخػػبلؽ قبػػل أف تكػػوف مػػن أجػػل اؼبكافػػأة ففػػي ىػػذه
النقطة تصبح اؼبكافأة غَت ضركرية.
-2-2أداء وظيفة االختيار:
كيتجلى ذلك يف أف الدكافع زبتار نوع النشػاط أك الرياضػة الػيت يسػتجيب ك يتفاعػل معهػا اؼبراىػق ك يهمػل األنشػطة
األخرل  ،فالذم يهول كرة القدـ قبده يكره كػرة السػلة مػثبل  ،كمػا أهنػا ربػدد غبػد كبػَت الطريقػة الػيت يسػتجيب هبػا ؼبواقػف
أخرل  ،فقد أقر " جوردن ألبورت " أنو عندما يكوف اذباه عػاـ للمواقػف ك اؼبيػوؿ فإنػو ال ىبلػق فقػط حالػة التػوتر يسػهل
استشػػارهتا فتػػؤدم إذل نشػػاط ظػػاىر يشػػبع اؼبوقػػف أك اؼبيػػل بػػل يعمػػل كوسػػيلة خفيػػة النتشػػار كاختيػػار كػػل سػػلوؾ متصػػل بػػو
كتوجيهو.

1

-3-2توجيو السلوك نحو الهدف:
إف ؾبرد عدـ الرضا على حالة اؼبراىق ال يؤدم كال يكفي إلحداث التحسن ك النمو عنده بل هبب توجيو
طاقاتو كبو أىداؼ معينة يبكن الوصوؿ إليها ك ربقيقها.
فالدكتور حلمي المليجي يلخص كظائف الدكافع فيما يلي :2
أ -

إثارة اآلليات ك األجهزة الداخلية أم أهنا سبثل اؼبصادر الداخلية للعمل.

ب-

مد السلوؾ بالطاقة البلزمة ك دبساعدة اؼبثَتات اػبارجية اليت تستثَت السلوؾ.

ج-

اختيار نوع النشاط ك ربديده.

د-

تأخَت ظهور التعب ربوؿ دكف اؼبلل فبا يزيد من يقظة الفرد كقدرتو على اإلنتباه كمقاكمة التشتت.

 - 1حلمي اؼبليجي  ،علم النفس المعاصر  ،دار اؼبعرفة العربية  ،ط ، 6بَتكت  ، 1984 ،ص 95 -94
 - 2حلمي اؼبليجي  ،علم النفس المعاصر  ،مرجع سابق  ،ص 95
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-3تصنيف و تقسيم الدوافع:
-1-3تصنيف الدوافع:
يوضح " ساج " < >SAGEعاـ  1977أف أحد الطرؽ اؼبفيدة لفهم موضوع الدافعية ىو تصػنيفها إذل فئتػُت عرضػيتُت
نبػا  :الػػدافع الػداخلي كالػػدافع اػبػارجي  ،كيتفػػق العديػد مػػن اؼبهتمػػُت بالكتابػة يف ؾبػػاؿ علػم الػػنفس الرياضػي مػػع التصػػنيف
السابق يف تناكؽبم ؼبوضوع الدافعية كعبلقتها باألداء الرياضي كمنهم على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر " :
" فوس " ك " تركدباف " " " TROPPMAN " et " FOUSSEعاـ 1981
" ليولن " ك " بلوكز " "  "LIEWELIN " et "BLUCKERعاـ 1982
" ؿبمد عبلكم " عاـ . 1983
" سنجر " " " SINGERعاـ . 1984
" دركش ىارس " " " DROTHY HARRISعاـ .1984
 -1-1-3الدافع الداخلي :
يعٍت الدافع الداخلي أنو مكافأة داخلية أثناء األداء  ،كيعرب عن ىذا اؼبعٌت " مارتنز " عاـ  1980عندما
يقر أف الدافع الداخلي يعترب جزءا مكمبل ؼبوقف التعلم كخاصة إذا كاف الفرد يسعى للتعلم مستمتعا باغبصوؿ على
اؼبعرفة كليس ىدفو من التعلم اغبصوؿ على اؼبكافأة اػبارجية  ،كيتضح الدافع الداخلي يف النشاط الرياضي عندما
نبلحظ إقباؿ بعض النشء على فبارسة نشاط رياضي معُت أك اإلنضماـ لفريق رياضي بدافع الرغبة كاغبب يف
اؼبمارسة  ،كقد تستمر ىذه الرغبة ما داـ النشاط أك األداء الرياضي يبثل لو خربة جيدة كليس ىناؾ ما يهدده أك
يعاقبو كيبنع إستمراره فدافع اإلستمرار يف اؼبمارسة يكوف نابعا من طبيعة النشاط الرياضي الذم أحبو كاألداء الذم
يستمتع بو  ،كالواقع أف الناشئ عندما يقبل على فبارسة النشاط الرياضي يشعر بالسعادة ألنو يبارس النشاط الذم
يريده كيرغب فيو  ،كىذه السعادة تفوؽ اغبصوؿ على مكسب مادم أك مكافأة خارجية .
إف الدافع الداخلي ينبع من داخل الفرد  ،كوبدث أثناء األداء.

1

 -1أسامة كامل راتب  ،دوافع التفوق في النشاط الرياضي  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ، 1990 ،ص 38
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 -2-1-3الدافع الخارجي :
يقصد بالدافع اػبارجي حصوؿ البلعب على مكافأة خارجية جراء األداء كاؼبمارسة  ،كإف السبب الرئيسي
لئلستمرار يف اؼبمارسة كاإلقباؿ على األداء الرياضي ىو اؼبكافأة اػبارجية اؼبنتظر أف وبصل عليها .
فالدافع اػبارجي على النحو السابق ينشأ من خارج البلعب كربركو قيمة اؼبكافأة اػبارجية اليت ينتظرىا .1
إذف نعٍت بالدكافع الداخلية أسباب كدكافع اػبوض يف نشاط رياضي  ،كعادة تقابل الدافعية الداخلية دافعية خارجية ،
فالشخص احملفوز داخليا يتصرؼ حىت يتحصل على مكافآت مرتبطة بالفعل ذاتو  ،فاىتمامو إذف مركز على تأدية
الدكر  ،دبعٌت البحث عن اللذة اليت قد يشعر هبا أثناء القياـ بالفعل الرياضي .
أما الشخص احملفوز خارجيا فهو يتصرؼ حىت يتحصل على مكافآت خارجية عن فعلو  ،فاىتمامو إذف يًتكز
يف ىذه اغبالة على اغبصوؿ على مكافآت مرتبطة بالفعل ال على الدكر يف حد ذاتو .
 -2-3تقسيم الدوافع :
كنقسمها إذل قسمُت نبا  :الدكافع األكلية  ،الدكافع الثانوية.
 -1-2-3الدوافع األولية :
كتسمى أيضا بالدكافع الفيسيولوجية أك اعبسمانية كىي عبارة عن دكافع أك حاجات جسمانية تفرضها طبيعة
تكوين جسم اإلنساف ككظائف أعضائو كمن أمثلتها  :اغباجة إذل الطعاـ  ،اغباجة إذل الشراب  ،اغباجة إذل الراحة ،
اغباجة اعبنسية  ،اغباجة إذل اللعب (عند األطفاؿ) ك اغباجة إذل اغبركة ك النشاط.....إخل.
كقديبا كانت تسمى ىذه الدكافع بػ" الغرائز " إال أف الكثَت من علماء النفس يف الوقت اغبارل ال يستخدموف
مصطلح الغرائز لتفسَت سلوؾ اإلنساف إذ غالبا ما يستخدموف لفظ الغرائز لتفسَت سلوؾ اغبيواف.
-2-2-3الدوافع الثانوية:
كتسمى أيضا الدكافع أك اغباجات اؼبكتسبة أك اإلجتماعية إذ يكتسبها الفرد نتيجة تفاعلو مع البيئة  ،كتقوـ
الدكافع الثانوية على الدكافع األكلية  ،غَت أهنا تستقل عنها ك تصبح ؽبا قوهتا اليت تؤثر يف السلوؾ كنتيجة لتأثَت

 - 1أسامة كامل راتب  ،دوافع التفوق في النشاط الرياضي  ،مرجع سابق  ،ص 38
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العوامل اإلجتماعية اؼبتعددة  ،كمن أمثلة الدكافع الثانوية  :اغباجة إذل التفوؽ ك اؼبركز أكاؼبكانة  ،السيطرة ك القوة ك
األمن ك التقدير ك اإلنتماء ك اغباجة إذل إثبات الذات..........اخل.

1

-4تطور دوافع النشاط الرياضي:
إف الدكافع اؼبرتبطة بالنشاط الرياضي ال تستمر ثابتة أبد الدىر  ،بل تتناكؽبا بالتبديل يف غضوف الفًتة الطويلة
اليت يبارس فيها الفرد النشاط الرياضي.
إذ تتغَت دكافع النشاط الرياضي يف كل مرحلة سنية حىت ربقق مطالب كاختيار اؼبرحلة السنية اليت يبر هبا الفرد
كما زبتلف دكافع الفرد طبقا ؼبستواه الرياضي  ،إذ زبتلف دكافع التلميذ يف اؼبرحلة األساسية عن دكافع تلميذ اؼبرحلة
الثانوية كاليت زبتلف بدكرىا عن دكافع البلعب ذك اؼبستول العارل نظرا ألف كل مستول دكافعو اليت يتميز هبا .
يقسم  -بوي – الدكافع اؼبرتبطة بالنشاط الرياضي طبقا للمراحل الرياضية األساسية اليت يبر هبا الفرد ،إذ يرل
الفرد أف لكل مرحلة رياضية دكافعها اػباصة هبا كىذه اؼبراحل ىي :
 مرحلة اؼبمارسة األكلية للنشاط الرياضي  ،كتكوف يف مدة 6سنوات إذل  14سنة .
 مرحلة اؼبمارسة التخصصية للنشاط الرياضي  ،كتكوف من15سنة إذل 18سنة .
 مرحلة اؼبستويات الرياضية العالية  ،كتكوف من 18سنة فما فوؽ .
كدبا أف اؼبرحلة الثانية ىي اليت هتمنا  ،اقتصرنا على توضيح دكافعها دكف التطرؽ إذل اؼبرحلتُت األكذل كالثالثة.
كىذه اؼبرحلة ترتبط دكافع اؼبراىق بالتخصص يف نوع معُت من أنواع األنشطة الرياضية ،إذ يرغب اؼبراىق يف أف يكوف
العبا يف كرة السلة أك يف كرة القدـ أك صببازيا مثبل.
كمن أىم الدكافع يف ىذه اؼبرحلػة :2
ميل خاص كبو نشاط معُت .
اكتساب قدرات خاصة .
اكتساب معارؼ خاصة .
اإلشًتاؾ يف اؼبنافسات .
 - 1ؿبمد حسن علوم  ،سيكولوجية التدريب و المنافسة  ،دار اؼبعارؼ  ،ط، 6القاىرة  ، 1987،ص 205
 - 2ؿبمد صاحل علوم ،علم النفس الرياضي  ،مرجع سابق  ،ص 165

85

الفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطفولة

خالصة الفصل :
النشاط البدين كالرياضي لو مكانة ىامة يف حياة الطفل كمبوه لدكره اؽباـ يف تنمية ـبتلف األنظمة من أجل مبو
متناسق فبا يؤدم إذل األخذ بعُت االعتبار معرفة ـبتلف التحوالت أثناء فبارسة النشاط الرياضي فبا يتطلب منو
ؾبهود بدين كنفسي .
كتلعب الدافعية دكرا ىاما يف ميداف التعلم كالنشاط الرياضي ،فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن أف وبضر الفرد طفبل أك شابا
ذكر أك أنثى  ،إذل اؼبكاف اؼبخصص للتعلم أك التدريب ك لكن إذا دل يكن لو الدافع للتعلم ك التدريب  ،فبل شك
أف الفائدة من التعلم ك التدريب ستكوف ؿبدكدة  ،دبعٌت آخر فإنو يبكن لآلباء أف هبربكا أكالدىم على فبارسة نشاط
رياضي معُت  ،بل وبضركف فعبل إذل اؼبلعب اؼبخصص للممارسة الرياضية  ،كلكن يف نفس الوقت ال يستطيع أم
من اآلباء أف يضمن أف ىذا الناشئ سوؼ يبذؿ اعبهد ك العطاء اؼبطلوبُت لئلستفادة من عملية التعلم ك اؼبمارسة
الرياضية ألنو يفتقد إذل الدافع ك الرغبة يف التعلم ك اؼبمارسة الرياضية
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تمهيد:
مكنتنا الفصوؿ السابقة للدراسة النظرية ؼبوضوع البحث من التحدث على مفاىيم التنشئة االجتماعية كفهم أكسع
للموضوع ,كما سبثلت يف التحدث على عبلقة الطفل بالسباحة  ,كىذه النتيجة كسعت نظرنا إذل ربديد ؾباؿ البحث
اؼبتخذ كبالتارل ربديد أدؽ لتساؤالت البحث كؼبيدانو كاالنطبلقة يف زبصيص منهجية خاصة دبوضوع حبثنا ,كسنقدـ يف
ىذا الفصل الطرؽ كاألساليب اؼبتخذة ؼبعاعبة اؼبوضوع ,حيث نقدـ موضوع البحث اؼبتبع كطريقة التحليل اؼبستعملة
لعرض النتائج مع اإلشارة إذل اغبدكد اؼبنهجية للبحث مث تنتقل إذل األدكات اؼبختارة لقياس اؼبتغَتات بالتعرؼ عليها
كعلى أىدافها كمراحل إعدادىا االستبياف كنتعرؼ أيضا على اجملتمع األصلي للدراسة اؼبيدانية كطريقة سحب العينة ك
اختيار عينة كالتحليل اإلحصائي ؽبذا اجملتمع ,كما نشَت يف أخر اعبانب التطبيقي إذل التقنيات اؼبستعملة يف ربليل النتائج
كعرضها كأخَتا نستعرض النتائج كيليها استنتاج عاـ للدراسة اؼبيدانية.
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 -1الدراسة االستطالعية :
يعتمد ىذا البحث على الدراسة االستطبلعية حبيث قمنا بإجراء اتصاالت ك مقاببلت مع األفراد اؼببحوثُت سواء أكلياء
األطفاؿ السباحُت كأيضا األطفاؿ السباحُت ك مؤطَتين لنادم السباحة من رئيس النادم إذل كافة اؼبسَتين كىي عبارة
عن مقاببلت غَت مسجلة ربمل نقاط رئيسية كتعرض نقاط موضوع البحث اؼبدركس كتلم بإشكالية البحث.
الغرض من ىذه الدراسة اؼبيدانية ىو التعرؼ على ؾبتمع البحث كميدانو قصد ربديد العينة اليت سوؼ ذبرم عليها
الدراسة كىذا بتوزيع اال ستبيانات ( على شكل استمارات ) ربتوم على األسئلة اليت تشمل احملاكر الرئيسية لبلستبياف
النهائي.
.1-1حدود الدراسة :
المجال الزماني  :لقد تناولنا دراستنا ىذه عبر مرحلتين :
الجانب النظري كداـ من  01جانفي  2016اذل غاية  15مارس من نفس السنة أما الجانب التطبيقي  :من 20
مارس اذل غاية  25أفريل . 2016
المجال المكاني :أجريت ىذه الدراسة على عينة عبارة عن اكلياء األطفاؿ السباحُت اؼبنخرطُت يف النادم للسباحة
كىاتو الدراسة أجريت دبسبح العالية األكؼبيب ك كزعت االستبيانات كااليت  :كزع الباحث االستبياف اػباص بأكلياء
األطفاؿ أثناء حصة السباحة كىذا ألف جل األكلياء ينتظركف أطفاؽبم كىاتو فرصة ساكبة لتقدًن كافة الشركحات ك
االستفسارات إذا ما كانت ىناؾ استفسارات من طرؼ األكلياء ككاف اختيار األكلياء بطريقة عشوائية .
 -3منهج البحث :
تقوـ كل دراسة علمية على منهج ية خاصة يستخدـ فيها الباحث خطوات معينة القبازىا كيتمثل ذلك يف األسلوب
كاؼبنهج الذم يستخدمو ,كيفرؽ بعض علماء االجتماع بُت مصطلحي األسلوب العلمي كمنهج البحث ,حيث يقصد
العلماء باألكؿ اإلطار الفكرم الذم يعمل داخلو عقل الباحث ,أما الثاين فيشمل اػبطوات التطبيقية لذلك اإلطار
الفكرم.1
أما فيما ىبص ىذا البحث فقد استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي الذم عرفو الباحث " ىوييت" بقولو :إف معٌت اؼبنهج
الوصفي هبب أف يكوف قاصرا أك ـبتصرا يبحث الظواىر أك الوقائع يف الوقت الراىن ,انو يتضمن دراسة اغبقائق الوقتية
1

 -محمد زيان العمر  ,البحث العلمي وتقنياته ,دار الشروق العربي للتوزيع والطباعة  ,جدة, 1981 ,ص .46
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اؼبتصلة دبجموعة من األكضاع أك األحداث أك الناس " يربز ىذا التعريف أف اؼبنهج الوصفي يقوـ على كصف حقائق
متعلقة بأكضاع أك أحداث أك أفراد معنيُت يف حقبة معينة  ...إخل لذلك انصب عملنا على كصف التنشئة االجتماعية
كدراسة كل اؼبتغَتات ,كالدافعية يف الرياضة كالسباحة كالطفولة من خبلؿ اؼبصادر ك اؼبراجع اليت كتبت عن تلك اؼبواضيع
ككشف العبلقة بُت اؼبتغَتات كاستخدـ الباحث يف اعبانب التطبيقي 'اؼبيداين' ربليل اؼبضموف الذم عرفو الباحث برليسوف
بأنو أسلوب للبحث يهدؼ إذل الوصف اؼبوضوعي اؼبنظم الكمي للمحتول الظاىر لبلتصاؿ "

1

كما اعتمد الباحث يف موضوعو علم اؼبنهج اإلحصائي باستخداـ اغبساب اإلحصائي يف ربليل البيانات كتفسَتىا
كاػبركج باستنتاجات بناء على ذلك فقد قاـ الباحث حبساب نتائج اعبداكؿ باستعماؿ اإلحصاء كىذا حبساهبا بالطريقة
اليدكية كاالستعانة باختبار كا 2يف اؼبعطيات الكمية اؼبرتبطة باألعداد ,كذلك يف ربليل نتائج االستبيانات على مستول
عينة أكلياء األطفاؿ ,كتتفق كل ىذه التقنيات اإلحصائية على ىدؼ كصف الوضعية عن طريق اؼبقارنة.
-4

مجتمع وعينة البحث :

يتناكؿ ىذا الفصل إجراءات صبع البيانات ,اؼبتمثلة يف العينة ,كاؼببلحظة ك اؼبقابلة كاالستمارة ,كتفريغ كتصنيف البيانات,
مث التحليل اإلحصائي للمتغَتات اؼبستقلة ,كالغرض فيما يلي سحب العينة.
 -1-4عينة البحث
تعتمد الدراسة اؼبيدانية على خطوات كفنيات معينة يف صبع البيانات ,كتعد العينة من أىم مراحل البحث كأصعبها ,إذ
يواجو الباحث العراقيل لسحبها كربديدىا كيعرؼ الباحث إحساف ؿبمد اغبسن 'العينة' بأهنا "ؾبموعة من األشخاص
ينتموف إذل ؾبتمع ...كهبب أف تكوف العينة ـبتارة فبثلة جملتمع البحث يف مزاياه الديبوغرافية كاالجتماعية كاغبضارية
كالفكرية ,مث يضيف ,يدرس ىذا اعبزء الصغَت من ؾبتمع البحث بعد إختياره منظما أك عشوائيا "

2

 -2-4العينة
تضم ىاتو الدراسة عينة تتمثل يف األسرة ,اين قاـ الباحث باختيار  40أسرة (أكلياء األطفاؿ السباحُت) ,كىذا بطريقة
عشوائية ,أم عدـ اخذ بعُت االعتبار اؼبستول التعليمي لؤلكلياء أك اؼبستول االقتصادم كاالجتماعي كال جنس الورل أك
السن ,كتضم عينة البحث  40أسرة ,ذبمع بُت اعبنسُت ,حيث ركز الباحث على مقابلة كاستجواب األكلياء.

1

 جيهان رشتا ,مذكرات في تحليل المضمون ( ,رسالة غير منشورة) ,كلية االعالم ,جامعة القاهرة, 1973 ,ص.42
 -محمد الحسن إحسان ,األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي  ,دار الطليعة  ,بيروت ,1982 ,ص.919
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 -5أدوات جمع البيانات
بعد أف قمنا باؼبعاينة كاستكماؿ خطوات حبثنا عبئنا إذل استخداـ أدكات البحث الضركرية عبمع اؼبعلومات كالبيانات
اػباصة بدراستنا ,تتلخص يف اؼببلحظة كاؼبقابلة كاالستمارة (اإلستبياف).
 -1-5المالحظة
ال يبكن للباحث اختيار موضوع حبث معُت دكف مبلحظة أشياء تلفت انتباىو إذل الظاىرة اليت رباكؿ دراستها دراسة
علمية ,كال تتحقق الدراسة العلمية عن طريق اؼببلحظة العشوائية ,لكنها تقوـ على اؼببلحظة اؼبقصودة ,اليت هتدؼ إذل
فهم أسباب حدكث ظاىرة معينة كمعرفة العبلقة بُت اؼبتغَتات اليت تنتجها ,لذلك ال نستطيع أف ننظر إذل الوقائع العلمية
النظرة العلمية كالنظرية العلمية تتعارض ,كال يكوف ذلك إال عن طريق اؼببلحظة اؼبتأنية ؼبا يدكر حوؿ كقائع الظاىرة
كاؼبدركسة يف ؾبتمع البحث كذلك مبلحظة ما كتب عنها يف اؼبصادر كاؼبراجع كالسجبلت أك قيل عنها ألف البحث
العلمي يهدؼ إذل كشف حقيقة ,قصد التعرؼ على حقائق كانت خفية أك استكماؿ معرفة بعض اعبوانب اليت زبص
حقائق معركفة .كبتجميع تلك اغبقائق كدراستها يتمكن الباحث من إثبات أك نفي فرضيات البحث اتفقت أك دل تتفق
مع ميولو.1
تعترب اؼببلحظة من أقدـ كسائل البحث العلمي يف صبع البيانات اليت ال تقتصر على ؾبرد اغبواس ,بل تستعُت بأدكات
علمية دقيقة للقياس ,فهي عموما مشاىدة دقيقة لظاىرة ما مع استخداـ طرؽ الدراسة اليت تناسب طبيعة تلك الظاىرة
أما اؼبعٌت اػباص للمبلحظة فيتمثل يف" اغبقائق اؼبشاىدة اليت يقررىا الباحث يف فرع خاص من فركع اؼبعرفة".2
استخدـ الباحث اؼببلحظة بكل أنواعها ,حيث قاـ دببلحظة األطفاؿ داخل اؼبسبح كالتحدث إليهم ,كما الحظ
الباحث  ,عدة حصص يف السباحة كطريقة التعليم كعبلقة األطفاؿ دبدرب السباحة كباؼبسبح كطريقة اللعب يف اؼباء ,كما
استخدـ الباحث اؼببلحظة اؼبنظمة يف الربط بُت األطفاؿ كاؼبسبح كحصص السباحة اؼبربؾبة كربط العبلقة بُت الطفل
ككالديو كطريقة تعامل الوالدين مع أطفاؽبم يف حصص السباحة ,كاستعاف الباحث إذل جانب اؼببلحظة بأداة أخرل ال
تقل عنها أنبية تتمثل يف اؼبقابلة.
 -2-5المقابلة

1

حسين عبد الحميد احمد رشوان ,ميادين علم االجتماع ومناهج البحث العلمي ,طبعة ,7المكتب الجامعي’ اإلسكندرية ,مصر,1998 ,ص.1392
-
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ال تقل اؼبقابلة أنبية عن اؼببلحظة ,بل تعترب من األدكات الرئيسية يف صبع البيانات كأكثر الوسائل شيوعا كفعالية يف
اغبصوؿ على البيانات الضركرية يف الدراسات االجتماعية ,كغالبا ما تبدك اؼبقابلة الشخصية بالنسبة للشخص العادم
مسألة يف غاية البساطة لكنها يف الواقع مسألة فنية تتجاكز ؾبرد اللقاء باألفراد ,تطرح عليهم بعض األسئلة تتعلق دبوضوع
معُت.1
لقد استخدـ الباحث بعض أنواع اؼبقابلة يف حبثو ,حيث قاـ دبقاببلت فردية كأخرل صباعية ككاف يقوـ يف كل مكاف
بشرح اؽبدؼ من اؼبقابلة كمدل فائدهتا لبحثها ,كالفائدة من ىذه البيانات حوؿ التنشئة االجتماعية بالنسبة لؤلكلياء
كدافعية الطفل ؼبمارسة السباحة كأخرل مع أكلياء األطفاؿ ؼبعرفة ماىية اؼبؤثرات االجتماعية الصطحاب أبنائهم للمسبح,
طريقة األبواف يف تنشئة أبنائهم ,كمدل تفهمهم لعادل أطفاؽبم .كما أجر الباحث مع رئيس النادم الرياضي ارباد مستقبل
العالية للسباحة" السيد مدين عقبة " أين طرح أنبية ىاتو الدراسة اؼبيدانية كىدفها مستقببل على أطفالنا كؾبتمعنا ,أين
كانت استجابة رئيس النادم جد مشجعة ,فقد سخر كل الوسائل اؼبادية كاؼبعنوية بكل ضباس ؿبفزا كل الطاقم من
مسَتين كأكلياء للمساعدة كإثراء ىذا البحث ,كما قابل ؾبموعة من أعضاء النادم ,الذين كانت ؽبم ردكد أفعاؿ ملموسة
كإهبابية لفهم ؿبتول الرسالة كؼبا ؽبا من فائدة مستقببل ألطفالنا ك للسباحة بشكل عاـ كحىت مسَتم اؼبسبح ىرعوا
للمساعدة كال ننسى األطفاؿ الذين استجابوا ب شكل ملفت لبلنتباه حيث كاف كل طفل يأيت بأبويو الستبلـ االستمارة
كىذا للمشاركة ,كما تلقى الباحث تشجيعا من طرؼ األكلياء ككافة اإلطارات ؼبواصلة ىذا البحث..
 -3-5االستمارة
تعترب االستمارة إحدل أىم أدكات البحث االجتماعي يف صبع البيانات حوؿ الظاىرة اؼبدركسة ,ألهنا تعطينا معلومات
دقيقة نسبيا حوؿ تلك الظاىرة الف تطبيقها على عينة البحث يف اؼبيداف يِدم إذل الكشف عن حقائق هبهلها الباحث,
قد تفيده يف تعديل بعض األفكار حوؿ الظاىرة اؼبدركسة كتعينو يف إثراء فرضياتو’ كتبُت لو مدل صحتها من خبلؿ
األسئلة اليت تتضمنها كيعرؼ الباحثاف 'صباؿ زكي' ك'سيد ياسُت'االستمارة بأهنا "عبارة عن مبوذج يضم ؾبموعة من
األسئلة اليت توجو لؤلفراد قصد اغبصوؿ على بيانات معينة ,كاالستبياف عبارة عن كسيلة قائمة بذاهتا عبمع البيانات
بطريقة سريعة ,كعن موضوعات ؿبددة ,كمن ؾبموعة كبَتة من األفراد ,كتستخدـ استمارة االستبياف كأداة ؽباتو
الوسيلة".2

 -1ؿبمد الزياف العمر ,البحث العلمي كمناىجو كتقنياتو ,طبعة  ,1دار الشركؽ للنشر كالطباعة ,جدة,1981 ,ص.289,290
2
 صباؿ زكي كسيد ياسُت ,أسس البحث االجتماعي ,دار الفكر العريب ,القاىرة,1962 ,ص.29993
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 1-3-5االستبيان
االستبياف أداة للحصوؿ على اغبقائق كذبميع البيانات عن الظركؼ كاألساليب القائمة بالفعل كيعتمد االستبياف على
إعداد ؾبموعة من األسئلة ترسل لعدد كبَت نسبيا من أفراد اجملتمع" حيث ترسل األسئلة عادة لعينة فبثلة عبميع فئات
اجملتمع اؼبراد فحص أرائها" 1لذلك قاـ الباحث بصياغة أسئلة باػبطوات العلمية كاليت زبدـ موضوع التنشئة االجتماعية
كفبارسة السباحة بالربط مع دافعية الطفل كقد صمم استبياف ـبصص لؤلكلياء
 2-3-5ىدف االستبيان
كما ذكرنا آلفا أف ىدؼ االستبياف ىو صبع اؼبعطيات حوؿ التنشئة االجتماعية كالدافعية كفبارسة الطفل للسباحة
كاالستبياف يضم معظم التغَتات الرئيسية ك التحديد اإلجرائي ؽبا يف البحث ,كذلك هبدؼ تدعيم كإثراء النتائج
كمؤشرات التنشئة االجتماعية كالدافعية ؼبمارسة السباحة يف ربليلها ؽبذه اؼبتغَتات اليت ال يبكن الوصوؿ إليها إال عن
طريق التحقيقات اؼبيدانية كأكثرىا تتعلق بالتنشئة االجتماعية ,كاألسرة ككسائل اإلعبلـ ,اؼبدرسة كرياضة السباحة كىي
من العوامل اليت يتدخل فيها التأثَت على الطفل للممارسة السباحة ,كمتغَتات مستقلة أك كسيطة كاليت حددت إجرائيا
دبجموعة من اؼبؤشرات لكل متغَت.
 3-3-5تصميم االستبيان وإخراجو في صورتو النهائية
دامت مدة تصميم االستبياف شهرين إبتداءا من شهر جانفي  2016إذل غاية شهر فيفرم  2016حيث قاـ الباحث
بتصميم استبياف كطرح األسئلة اػباصة بفرضيات البحث كترقيمها حسب البيانات اؼبطلوبة يف البحث ,كقد صمم
الباحث استبياف ,خاص بأكلياء األطفاؿ كقد أكد صدقها كثباهتا ؾبموعة من مدريب السباحة  .كبعدىا قاـ الباحث
بطبع  50استمارة استبياف بالنسبة ألكلياء األطفاؿ ربسبا ألم ضياع أك أخطاء .,كقد طبع كل االستمارات على
حساب الباحث ,كاستغرؽ توزيع االستبيانات حوارل  15يوـ نظرا لغياب األكلياء من جهة كلسوء األحواؿ اعبوية من
جهة أخرل كالذم أدل ببعض األكلياء لعدـ اغبضور إذل اؼبسبح خاصة كأف حصص السباحة مربؾبة يوـ اعبمعة.
 4-5معامل الصدق والثبات
1

 -احمد بدر ,أصول البحث العلمي ومناهجه ,وكالة المطبوعات ,الكويت ,1982 ,ص.10

94

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المنهجي للدراسة

عند قياـ الباحث بالدراسة اؼبيدانية ,كذلك على أكلياء األطفاؿ قاـ بصياغة استبياف عادم ,الذم كاف اؽبدؼ منو ىو
معرفة دافعية الطفل كأثر التنشئة االجتماعية ؼبمارستو للسباحة كلكن كجد صعوبة يف إيصاؿ اؼبعلومات االستبياف لؤلكلياء
نظرا جملموعة من الظركؼ  ،كقد قاـ بالتصديق على االستبياف ؾبموعة من مدريب السباحة " لزىر جودم ،مستشار يف
الرياضية " " ،فنكركز خالد  ،مستشار يف الرياضة ك طالب دكتوراه " ،ك" غويل منَت مستشار يف الرياضة ك مدرب
سباحة "
 -.6-5عملية توزيع االستمارات وجمعها
استعاف الباحث يف عملية توزيع االستمارة كصبعها بأعضاء نادم ارباد مستقبل بسكرة للسباحة  ,أين كاف على رأسهم
السيد رئيس النادم" مدين عقبة "  ,الذم قاـ بدكره بتحفيز صبيع إطارات النادم باؼبساعدة كونو شغوفا بالسباحة
كربمسو ؼبوضوع ىذا البحث العلمي .كعليو مت توزيع االستمارات على أفراد عينة البحث ,حيث قاـ الباحث جبزء ال
بأس بو من اؼبقاببلت مع األكلياء ,كشرح االستمارة كىدفها بالنسبة للدراسة كؼبستقبل الرياضة كالسباحة بشكل عاـ
كاألطفاؿ بشكل خاص ,حيث مت توزيع االستمارات  ،أين قاـ الباحث بتوزيع  40استمارة لكن بعد إسباـ عملية صبع
االستمارات ربصل على ما يلي:
ربصل الباحث على  31استمارة مستوفاة للشركط  ،ك  09استمارات كانت دكف إجابة كاعترب الباحث عدد
االستمارات اؼبملوءة كافيا لتمثيل ؾبتمع البحث كطبقتو على عينة حبثها.
كتتضمن االستمارة  20سؤاؿ منها ما ىبص الرياضة كالطفل كمنها ما ىبص التنشئة االجتماعية للطفل ,كتتعلق ىذه
األسئلة بكيفية تنشئة األسرة للطفل كتربيتها لو كعبلقة الطفل دبحيطو االجتماعي كعبلقتو بأصدقائو كملكية الطفل
لوسائل اإلعبلـ كمدل اىتماـ الطفل بالتلفزيوف كملكيتو للعب االلكًتكنية ,كطريقة تعامل األسرة مع الطفل خاصة يف
ىاتو اؼبرحلة ,اللعب مع أصدقائو كخلق لو ركنو يف البيت مع اغبرية عبلب أصدقائو سواء أصدقاء اؼبدرسة أك أصدقاء
آخرين ,كذلك االىتم اـ بالتلفزيوف ك ـبتلف كسائل اإلعبلـ كمدل تأثَتىا على حياة الطفل كتفكَته ككل ىذا مع الربط
بُت الوالدين كعادل الطفل.
 -6-5توزيع وتصنيف البيانات
بعد صبع االستمارات من اؼبيداف شرع الباحث يف عملية الفرز للبيانات كتفريغها يدكيا ,قاـ بعملية التصميم كصرب اآلراء
معتمدا على األجوبة.
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 6-5تفريغ البيانات :
مت تفريغ االستبياف عن طريق اعبداكؿ ,كذلك لكوف األسئلة مغلقة كىذا يف بداية شهر أبريل من سنة  .2016كبعدىا
شرعت يف عملية اغبساب عن طريق العمليات اإلحصائية اػباصة بعلم النفس االجتماعي كىذا يدكيا مث استعماؿ
اغباسوب لرسم الدكائر النسبية.
 -6التحليل االحصائي للبيانات :
يتم ربليل البيانات عن طريق ,اغبساب اليدكم باآللة اغباسبة ,كسبثيلها باغباسوب.
 -1-6طريقة إجراء االختبار
● يتم إجراء االختبار عن طريق حساب (
● القانوف:

)

) للتكرارات

(

اختبار كا ( 2بالنسبة لبلستبياف األكؿ)
● طريقة إجراء االختبار
● حساب القيمة اغبرجة (

) كاليت تساكم إذل

كيف االستبياف لدينا  3إجابات أم كبسب (
ػ
حبيث
إذا كانت

ػ

) كالتارل:

كبالتارل القيمة اغبرجة ىي  2على مستول داللة  5%كاليت تعادؿ .5,99
يعرب عن حجم العينة.

 : H°ال يوجد اختبلؼ يف االختيار حسب األنبية

(القيمة احملسوبة) < ( 5,99القيمة اجملدكلة) على مستول داللة  5%نرفض الفرضية الصفرية دبعٌت أف

ىناؾ داللة إحصائية.
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إذا كانت

(القيمة احملسوبة) > ( 5,99القيمة اجملدكلة) على مستول داللة  5%نقبل الفرضية الصفرية دبعٌت أنو

ليست ىناؾ داللة إحصائية.
أما فيما ىبص احملور الثاين فقد استعملت الباحثة النسب اؼبئوية كمثلتها بالدكائر النسبية.
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الفصل الخامس :
عرض و تحليل و مناقشة
نتائج الدراسة
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.I

عرض و تحليل نتائج الدراسة:

س  -1ىل تعتبرون أن ممارسة طفلكم للرياضة عامال أساسيا لنموه ؟.
الغرض من السؤال  :ىدفنا من ىذا السؤاؿ إذل إبراز أنبية فبارسة الطفل للرياضة ،من ناحية كمن ناحية
أخرل إىتماـ الوالدين دبمارسة طفلهم للرياضة كؼبا ؽبا من أثر على مبوه ،كعلى عبلقة الوالدين يف توجيو أبنائهم.
 جدول رقم ( :)01تنمية دافعية الطفل من أجل فبارسة رياضة السباحة.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

29

% 72.5

ال

2

% 05

دكف إجابة

9

% 22.5

اجملموع

40

% 100

ممارسة االطفال للرياضة
23%
5%

نعم
ال
دون اجابة

72%

تحليل النتائج ومناقشتها:

من اعبدكؿ التارل يتضح لنا أف القيمة احملسوبة  29.45أكرب من القيمة اجملدكلة (اغبرجة) كاليت تعادؿ 5.99

عند مستول داللة  % 05كهبذا ترفض الفرضية الصفرية ،كىنا يتضح أف لسؤاؿ داللة إحصائية ،كأف فبارسة الطفل
للرياضة يعترب بالفعل عامبل أساسيا لنمو الطفل كىذا ما أكدتو إجابة األكلياء اليت كانت بنسبة  % 72.5حيث يركف
أف للرياضة منافع كبَتة على صحة أبنائهم بينما نرل نسبة  % 05فبن ينفوف ذلك كىي نسبة الغَت بالكافية.
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س  -2ىل يهتم طفلكم بممارسة الرياضة ؟.
الغرض من السؤال  :يهدؼ ىذا السؤاؿ إذل تسليط الضوء على فبارسة الطفل للرياضة ،كالطريقة اليت يفكر
هبا الطفل ضمن أسرتو ،كفهم أسرتو لتطلعاتو ،كإىتماماتو.
 جدول رقم ( :)02تنمية دافعية الطفل دبمارسة الرياضة من خبلؿ األسرة.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

30

% 75

ال

1

% 2.5

دكف إجابة

9

% 22.5

اجملموع

40

% 100

ممارسة الطفل للرياضة
23%
2%

نعم
ال
دون إجابة

75%

تحليل النتائج ومناقشتها:
دبا أف القيم احملسوبة ؿ 2xكاليت تساكم  33.64كىي بذلك أكرب من القيمة اجملدكلة كاليت تتمثل يف 5.99
على مستول داللة  % 05أم اجملدكلة (اغبرجة) كمنو نستنتج أف الفرضية الصفرية مرفوضة كبالتارل ىناؾ داللة إحصائية
كأف الطفل اعبزائرم يهتم دبمارسة الرياضة كيعتربىا من أحد إنشغاالتو كىذا ما دلتو نسبة  % 75من األجوبة بنسبة نعم
كىذا يدؿ على مبو فكر الطفل عندنا.
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س  -3ىل يوجد في العائلة أحد يمارس الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :يهدؼ السؤاؿ إذل توضيح العبلقة بُت فبارسة أحد من العائلة الرياضة كبالتارل التأثَت
على الطفل للممارسة الرياضة ؼبا أعجبو من أقاربو أك كالديو.
 جدول رقم ( :)03التنشئة اإلجتماعية عن طريق األسرة.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

26

% 65

ال

5

% 12.5

دكف إجابة

9

% 22.5

اجملموع

40

% 100

عالقة العائلة بممارسة الطفل للرياضة
23%
نعم
ال

12%
65%

دون إجابة

تحليل النتائج ومناقشتها:
من الطريقة اليت يوضح هبا اعبدكؿ النتائج يؤكد لنا إختبار كا ،2إف القيمة احملسوبة ؿ 2 2كاليت تتمثل يف
 18.64كىي قيمة أكرب من القيمة اجملدكلة على مستول داللة ∞  % 5كاليت تعادؿ  5.99كىنا نرل أف ىناؾ داللة
إحصائية كبالتارل نرفض الفرضية الصفرية ،كنسبة إجابة بنعم كاليت قدرت بػ  % 65كاليت إف دلت تدؿ أف للعائلة دكر يف
تأثَت على الطفل يف إختياراتو اؼبستقبلية.
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س  -4ىل لطفلكم أصدقاء بالمدرسة ؟
الغرض من السؤال  :يوضح السؤاؿ عبلقة الطفل بأصدقاء اؼبدرسة كمدل إحتكاكو هبم كتأثره هبم ،حيث أف
الطفل يعي قرابة  6ساعات يوميا يف اؼبدرسة كىذا ما هبعلو يندمج مع صباعة األصدقاء اؼبدرسة كبالتارل التعرؼ على
عادات جديدة كعادل جديد كمنو عادل الرياضة عن طريق أصدقائو يف اؼبدرسة.
 جدول رقم ( :)04التنشئة اإلجتماعية عن طريق احمليط الًتبوم.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

30

% 72

ال

1

% 2.5

دكف إجابة

9

% 22.5

اجملموع

40

% 100

محيط الطفل مع اصدقاء المدرسة
23%

نعم

2%

ال
دون إجابة

75%

تحليل النتائج ومناقشتها:
إف القيمة احملسوبة لػ كا  2كاليت تساكم  33.64كىي بذلك أكرب من القيمة اجملدكلة كاليت تتمثل يف 5.99
على مستول داللة  % 05أم اجملدكلة (اغبرجة) ،كمنو نستنتج أف الفرضية الصفرية مرفوضة كبالتارل ىناؾ داللة
إحصائية ،كنقوؿ أف للطفل أصدقاء يف اؼبدرسة حيث مثلت نسبة  % 75ىاتيو اإلجابة كىذا يدؿ على أف الطفل يتأثر
دبحيطو الًتبوم.
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س  -5ىل يلعب طفلكم بالبيت ؟
الغرض من السؤال توضيح دكر األسرة يف خلق للطفل ركن يف البيت للعب فيو كالتعبَت عن ذاتو.
 جدول رقم ( :)05دكر التنشئة اإلجتماعية يف حياة الطفل.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

31

% 77.5

ال

0

%0

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

ركن الطفل بالبيت للعب
23%
0%

نعم
ال
دون إجابة

77%

تحليل النتائج ومناقشتها:
يوضح اعبدكؿ التارل بأف القيمة احملسوبة ( )2 2كاليت سبثلت يف  38.15كىي أكرب من القيمة اجملدكلة أم
 5.99على مستول داللة  % 5كمن ىنا نستنتج أف ىناؾ داللة إحصائية كبالتارل ترفض الفرضية الصفرية كىذا ما يدؿ
على أف الطفل يلعب بالبيت حيث أف نسبة  ،% 77.5من اإلجابات األكلياء أكدت أف الطفل لو ركنو اػباص بو يف
البيت كنسبة  % 00نفت قطعا لذا نرل أف األسرة تورل أنبية يف تربية الطفل كتنشئتو جيدا.
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س  -6ىل يلعب طفلكم في الشارع مع أصدقائو ؟.
ىدؼ السؤاؿ ىل أف لؤلصدقاء يف الشارع أثر على إختيار الطفل لرياضة السباحة.
 جدول رقم ( :)06التنشئة اإلجتماعية عن طريق صباعة األصدقاء.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

15

% 37.5

ال

16

% 40

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

احتكاك الطفل باالصدقاء في الشارع
23%

37%
نعم
ال

40%

دون إجابة

تحليل النتائج ومناقشتها:
من اعبدكؿ نبلحظ أف القيمة احملسوبة  2.15أصغر من القيمة اجملدكلة كاليت سبثلت يف  5.99على مستول
داللة  % 05كبالتارل نتبٌت الفرضية الصفرية لكوف أف األكلياء أجابوا بنسبة  % 37.5فيما كانت إجابتهم قاطعة بأف
أطفاؽبم ال يلعبوف يف الشارع مع أصدقائهم بنسبة  % 40كىنا نبلحظ أف األسرة تورل إىتماما بالطفل حىت ال يذىب
يف متاىات الشارع كذلك ضباية ألبنائهم من ما كراء الشارع.
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س  -7ىل لطفلكم أصدقاء يمارسون الرياضة ؟.
الغرض من السؤال :ىدؼ السؤاؿ تبيُت ىل أف إختيار الطفل للرياضة عن طريق أصدقاء لو يبارسوف الرياضة
كبالتارل يتأثر هبم.
 جدول رقم ( :)07التنشئة اإلجتماعية عن طريق األصدقاء.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

13

% 32.5

ال

18

% 45

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

عالقة الطفل باصدقاء الرياضة
نعم

32%

23%

ال
45%

دون إجابة

تحليل النتائج ومناقشتها:
يبُت اعبدكؿ التارل بإستعماؿ إختبار كا  2حبيث تساكم  3.03كالقيمة احملسوبة ىي أصغر من القيمة اجملدكلة
على مستول داللة  % 05كاليت تعادؿ  5.99كهبذا نتبٌت الفرضية الصفرية ،إذف ىناؾ داللة إحصائية كىنا نستنتج أنو
ليس بالضركرة أف يكوف للطفل أصدقاء يبارسوف الرياضة كما تدؿ عليو نسبة القبوؿ بػ  % 32.5كاليت عكست نتائجها
نسبة الرفض كانت اليت عادلت  % 45من اإلجابات كبالتارل نبلحظ أف الطفل ال يستطيع أف يكوف كاآللة بأف ينتقي
األصدقاء الذين يبارسوف الرياضة فقط بل الطفل عفوم ىبتار األصدقاء حسب أىوائو كميولو.
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س  -8ىل ترون أن لممارسة طفلكم السباحة دور في تنشئة الطفل إجتماعيا ؟.
الغرض من السؤاؿ  :توضيح أنبية فبارسة الطفل للسباحة كبالتارل تعرفو على عاؼبو اعبديد الذم يكسبو ثقة
بالنفس كمعرفة رياضية كلياقة بدنية ،حيث أنو يؤثر يف ؿبيطو االجتماعي سواء األسرة أك األصدقاء ،إخل..
 جدول رقم ( :)08أثر التنشئة اإلجتماعية على الطفل من خبلؿ فبارسة السباحة.
اإلجابة

النسبة

التكرار

نعم

31

% 77.5

ال

00

% 00

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

دور الرياضة في التنشئة االجتماعية للطفل
23%

نعم
ال

0%

77%

دون إجابة

تحليل النتائج ومناقشتها:
توضح النتائج التالية للجدكؿ أف القيمة احملسوبة  38.15ؿ  2 2بإستعماؿ إختبار كا  2تعد أكرب من القيمة
اجملدكلة أم  5.99على مستول داللة  % 05كىنا ترفض الفرضية الصفرية كبالتارل للسؤاؿ داللة إحصائية كبالفعل أف
للسباحة دكر ىاـ يف عملية التنشئة اإلجتماعية كتؤثر على الطفل حيث ذبعلو كائنا متوازنا من الناحية اإلجتماعية فهو
يدرس كيتمرف كأيضا يلع ب ألف الرياضة تبدأ للطفل كنوع من اللعب كخاصة السباحة ؼبا ؽبا دكر يف الًتفيو على الطفل
لكوهنا رياضة مائية كىي تساعد األسرة على متابعة أبنائهم كىذا ما دلت عليو إجابات األكلياء اليت كانت بنسبة 77.5
 %من اإلجابات بنعم كىذا ما يساعد األسرة يف السماح للطفل لتغيَت كلتنفيذ طاقتو يف نشاط رياضي مفيد كما يؤكد
ربليلنا ىو نسبة

 % 00اليت نفت أف السباحة ليس ؽبا دكر يف ملية التنشئة اإلجتماعية.
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س  -9ىل كانت فكرة ممارسة طفلكم السباحة عن طريق ؟.
يهدؼ السؤاؿ إذل معرفة كيفية إلتحاؽ الطفل فبارسة السباحة.
 جدول رقم ( :)10التنشئة األسرة اإلجتماعية للطفل.
اإلجابة

التكرار

النسبة

األصدقاء

4

% 10

المحيط

4

% 10

إقتناع شخصي

15

% 37.5

سبب طبي

08

% 20

أسباب أخرى

00

% 00

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

دور االسرة في اختيار لطفلها السباحة
10%
10%

23%

االصدقاء

0%

المحيط
اقتناع شخصي

20%

سبب طبي
اسباب اخرى

37%

دون اجابة
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س  -10ىل ترون أن لوسائل اإلعالم دور في ممارسة ابنكم للسباحة ؟.
الغرض من السؤال  :إذل توضيح مدل تأثَت كسائل اإلعبلـ على اختيار الطفل لرياضة السباحة.
 جدول رقم ( :)11تنمية حب الطفل للسباحة عن طريق التلفزة.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

27

% 67.5

ال

13

% 32.5

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

اثر وسائل االعالم على ممارسة الطفل السباحة
18%
نعم
ال

55%

27%

دون اجابة

تحليل النتائج ومناقشتها:
من خبلؿ اعبدكؿ التارل تتضح لنا القيمة احملسوبة كاليت تعادؿ  21.04كىي أكرب من القيمة اجملدكلة على
مستول داللة  % 05كاليت تعادؿ  5.99كىنا نرفض الفرضية الصفريةكبالتارل للسؤاؿ داللة إحصائية كنستنتج أف
لوسائل اإلعبلـ دكر ىاـ مهم يف حياة األسرة اعبزائرية كالتارل يف حياة الطفل ،حيث قبد الطفل شغوفا هبذه األخَتة كىذا
ما دلت عليو نسبة  % 67.5دبعٌت أف للطفل عاؼبو اػباص كأف األسرة اعبزائرية تورل أنبية كبَتة يف تنشئة الطفل.
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س  -11ما ىي عدد الساعات التي يقضيها طفلكم أمام التلفزة ؟.
يهدؼ السؤاؿ إذل توضيح اغبجم الساعي الذم يقضيو الطفل أماـ شاشة التلفزة يف مشاىدة براؾبو اؼبفضلة.
 جدول رقم ( :)12تنشئة الطفل عن طريق تأثره بوسائل اإلعبلـ.
اإلجابة

التكرار

النسبة

ساعة

05

% 12.5

أكثر من ساعة

26

% 65

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

اثر وسائل االعالم على ممارسة الطفل السباحة
12%

23%

ساعة
اكثر من ساعة
دون اجابة

65%

تحليل النتائج ومناقشتها:
من القيم اليت نوضحها يف التحليل يتضح أف القيمة احملسوبة كىي  ،18.64أكرب من القيمة اجملدكلة كاليت
تعادؿ  5.99على مستول داللة  % 05كىذا ما يعٍت أننا نرفض الفرضية الصفرية ،كمنو نبلحظ أف الطفل يقضي
أكثر من ساعة أماـ التلفزة كما توضحو نسبة  % 65من إجابات األكلياء كىذا إف دؿ فإنو يدؿ أف لوسائل اإلعبلـ
كلبص بالذكر التلفزة فلها دكر يف حياة الطفل كاألسرة معا كما أكده اآلباء ،أما نسبة  % 12.5فهي قليلة مقارنة
بالنسبة األخرل كىنا يتضح لنا أف األسرة اعبزائرية تورل إىتماما برعاية أطفاؽبا كتوفَت ؽبم أساليب الًتفيو كؿباكلة تنشئتهم
التنشئة السليمة.
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س  -12ىل يتابع طفلكم برامج األطفال ؟.
الغرض من السؤاؿ  :يهدؼ السؤاؿ إذل توضيح العبلقة الطفل بوسائل اإلعبلـ اؼبتمثلة يف التلفزة عن طريق
برامج األطفاؿ.
 جدول رقم ( :)13التنشئة اإلجتماعية عن طريق التلفزة كبرامج األطفاؿ.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

25

% 62

ال

6

% 15.5

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

اثر وسائل االعالم على الطفل
23%
نعم
ال

15%

62%

دون إجابة

تحليل النتائج ومناقشتها:
تدؿ قيمة احملسوبة  12.95كىي تعد أكرب من القيمة اجملدكلة  5.99على مستول داللة  % 05كمنو نرفض
الفرضية الصفرية كبالتارل لسؤالنا داللة إحصائية كىنا نرل أف الطفل اعبزائرم يشاىد برامج األطفاؿ بإعتباره طفبل أكال
كثانيا نرل أف للتلفزة حضور داخل األسرة كىذا ما أكدتو نسبة  % 62من جهة كمن جهة أخرل ،أعطت الدكلة
اعبزائرية الطفل حقو يف اغبياة كسانبت يف صقل شخصيتو من خبلؿ بث الربامج التثقيفية كالًتفيهية للطفل لًتقية األسرة
اعبزائرية كاحملافظة على النشء كبالتارل اجملتمع ألف األسرة تعد اػبلية األساسية لبناء صرح اجملتمع كسباسكو.
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س  -13ىل يتابع طفلكم رسوم متحركة ذات طابع رياضي ؟.
الغرض من السؤاؿ  :ىو توضيح تعلق الطفل بوسائل اإلعبلـ من خبلؿ التلفزة كالربامج الرياضية.
 جدول رقم ( :)14التنشئة اإلجتماعية من خبلؿ كسائل اإلعبلـ.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

24

% 60

ال

07

% 17.5

دون إجابة

09

% 22.5

المجموع

40

% 100

اهمية وسائل االعالم
23%
نعم
ال

17%

60%

دون إجابة

تحليل النتائج ومناقشتها:
من النتائج اليت ربصلنا عليها بنسبة احملسوبة  12.94كىي أكرب من القيمة احملسوبة  5.99على مستول
داللة  % 05كمنو نرفض الفرضية الصفرية كبالتارل لسؤالنا داللة إحصائية كمنو نستنتج أف الطفل اعبزائرم يتابع برامج
األطفاؿ يف التلفزة كبتنوع الربامج التلفزة اعبزائرية من برامج تثقيفية للطفل كجودة إنتقاء الربامج كمع تعدد القنوات،
إستطاعت الرسوـ اؼبتحركة أف تدخل يف فكر الطفل كحياتو ،حيث تدؿ نسبة  % 60من إجابة الوالدين على أف
أبنائهم يتابعوف الرسوـ اؼبتحركة بصفة منظمة خاصة إذا بثت رسوـ رياضية اليت يوجد فيها نوع من اؼبنافسة كاإلثارة
(ككرة القدـ كاؼبنافسات الرياضية ....إخل) كىذا يدؿ على تفتح األسرة اعبزائرية كالسعي اغبثيث منها إذل تربية أطفاؽبم،
كاإلىتماـ هبم كفسر بعض اآلباء على أف برامج األطفاؿ جعلت أبنائهم يتعلقوف بالرياضة كيطلبوف منهم أخذىم
ؼبمارستها.
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س  -14ما نوع البرامج التي يتابعها طفلكم ؟.
الغرض من السؤال توضيح أثر كسائل اإلعبلـ على الطفل.
 جدول رقم ( :)15التنشئة اإلجتماعية للطفل عرب كسائل اإلعبلـ.
اإلجابة

التكرار

النسبة

برامج رياضة

06

% 15

برامج أطفال

20

% 50

برامج أخرى

05

% 12.5

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

15%

23%

برامج رياضة
12%

برامج اطفل
برامج اخرى
دون اجابة

50%

تحليل النتائج ومناقشتها:
القيمة احملسوبة  14.2كىي أكرب من القيمة اجملدكلة كاليت سبثلت يف  7.82على مستول داللة  % 05كهبذا
ترفض الفرضية الصفرية ،كتدؿ على أف الطفل يهتم بعادل الطفولة أكثر من عادل الرياضة حيث دلت نسبة  % 50من
إجابات اآلباء على ذلك لكوهنم على إطبلع ما وببو أطفاؽبم بينما كانت نسبة  % 15لربامج الرياضة كىنا نرل أف
ىناؾ فئة مع ينة من األطفاؿ هتمهم الرياضة أكثر من باقي برامج األطفاؿ كىذا على حسب أىوائهم كذكقهم ،أما بعض
األكلياء أكدكا أف أطفاؽبم يهتموف برامج أخرل بنسبة  % 12.5مثل الربامج الًتفيهية كالكوميديا كأفبلـ األطفاؿ
كاؼبغامرة كنادرا ما يشاىدكف برامج األطفاؿ كىم وبًتموف أذكاؽ أطفاؽبم طاؼبا أهنا صبيانية كربت مراقبتهم.
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س  -15ىل يلعب طفلكم بمحطات اللعب ؟.
الغرض من السؤاؿ  :يهدؼ السؤاؿ إذل توضيح أنبية اللعب عند الطفل خاصة اللعب اإللكًتكنية اليت نبلحظ
إىتماـ الطفل هبا.
 جدول رقم ( :)16التنشئة اإلجتماعية للطفل.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

10

% 25

ال

21

% 52.5

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

اهمية اللعب االلكترونية للطفل
25%

نعم

23%

ال
52%

دون إجابة

تحليل النتائج ومناقشتها:
من خبلؿ النسبة احملسوبة من خبلؿ إختبار كا  2كحساب  2 2كاليت سبثلت يف  6.46أم أكرب من القيمة
اجملدكلة أم  5.99على مستول داللة  % 05كبالتارل نتبٌت الفرضية الصفرية كبالتارل نرل أنو ليس بالضركرة أف تكوف
لكل أسرة ؿبطة لعب ألطفاؽبم ،كىذا ما يؤكده اآلباء يف إجاباهتم كاليت سبثلت بػ  % 52.5حبيث أهنم يركا أهنا تلهي
األطفاؿ على الدراسة من ناحية كمن ناحية أخرل تضر بصحتهم ألهنم هبلسوف أمامها ؼبدة يوـ كامبل غالبا كىذا من
خبلؿ آراء األكلياء اؼبختلفة حيث رأل بعض األكلياء أهنا تساعدىم يف مراقبة أبنائهم كلكن بتحديد ساعات اللعب
للطفل كبالتارل مراقبتو عوض أف ىبرج للشارع كال يعرؼ اآلباء مصَت أبنائهم غالبا كمع أم فئة من األصدقاء هبالس كىذا
ما إستدعى بعضهم إلقتنائها تلبية لرغبة أطفاؽبم كحفاظا عليهم كسبثلت نسبة إجاباهتم بػ  % 25فقط كىذا يرجو إذل
إعتقادات بعض األكلياء كطريقة تنشئة أبنائهم.
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س . -16ىل يمارس طفلكم الرياضة في المدرسة ؟.
الغرض من السؤال توضيح أنبية احمليط الًتبوم يف التأثَت على فبارسة الطفل للرياضة.
 جدول رقم ( :)17التنشئة اإلجتماعية للطفل من خبلؿ اؼبدرسة.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

19

% 47.5

ال

12

% 30

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

23%
47%
نعم
ال
30%

دون إجابة

تحليل النتائج ومناقشتها:
( )2 2

دبا أف القيمة احملسوبة ؿ

اؼبساكية لػ  3.94كاليت تعد أصغر من القيمة اجملدكلة لػ  % 05كاؼبساكية لػ

 5.99فإننا نتبٌت الفرضية الصفرية كىذا ما يدؿ أف الطفل ال يبارس الرياضة باؼبدرسة بشكل ملفت إلنتباه كأف نسبة
اؼبمارسة للرياضة اؼبقدرة بػ  % 47ال تفوؽ كثَتا باغبالة اؼبقدرة بػ ..% 30
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س  -17ىل تتحدثون مع مدرب ابنكم ؟
الغرض من السؤال توضيح مدل إىتماـ األسرة بالطفل كفبارستو السباحة عن طريق مدربو.
 جدول رقم ( :)18تنمية دافعية الطفل من خبلؿ اإلىتماـ حبصص السباحة.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

21

% 52.5

ال

10

% 25

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

23%

نعم

52%

ال

25%

دون إجابة

تحليل النتائج ومناقشتها:
من القيمة احملسوبة يف اعبدكؿ رقم  18نبلحظ أف القيمة احملسوبة كاليت تساكم  6.44أكرب من القيمة
اجملدكلة على مستول داللة  % 05كاليت قدرت بػ  5.99كبالتارل نرفض الفرضية الصفرية كىذا دليل على أف األكلياء
يتحدثوف مع مدرب أبنائهم.
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س  -18ىل يتحدث طفلكم عن السباحة ؟
الغرض من السؤال :يوضح ىذا السؤاؿ العبلقة اغبميمية بُت الطفل كأسرتو ،كمدل تركيز األسرة مع حكايات
الطفل.
 جدول رقم ( :)19التنشئة اإلجتماعية لؤلسرة.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

31

% 77.5

ال

00

% 00

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

23%
0%
نعم
ال
دون إجابة

77%

تحليل النتائج ومناقشتها:
بعد حساب كا  2كجدنا القيمة احملسوبة  24.82أكرب من القيمة اجملدكلة كاليت تساكم  5.99على مستول
داللة  % 5كىنا نرفض الفرضية الصفرية كىذا دليل على أف أطفالنا يتحدثوف مع أكليائهم على حصص السباحة.

116

الفصل الخامس ــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة

س  -19ىل تتابعون حصص السباحة مع طفلكم ؟.
الغرض من السؤال  :يهدؼ ىذا السؤاؿ إذل توضيح عبلقة الطفل بوالديو كتشجيعو لو عن طريق اغبضور معو
حصص السباحة.
 جدول رقم ( :)20تشجيع األسرة الطفل ؼبمارسة السباحة.
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

17

% 42.5

ال

14

% 35

دون إجابة

9

% 22.5

المجموع

40

% 100

23%
42%
نعم
ال
35%

دون إجابة

تحليل النتائج و مناقشتها :
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.II

مقارنة النتائج بالفرضيات :

 .1-1مناقشة الفرضية األولى :
دبا أف لدينا متغَت كاحد فإف درجة اغبرية ؾ ىي عدد الفئات ( 6فئات) كىكذا فإف درجة اغبرجة اجملدكلة اليت
تقابل ىذه الدرجة ىي  14.64كىنا نبلحظ أف القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجملدكلة كاليت تعادؿ  11.07على
مستول داللة  % 05كمنو نرفض الفرضية الصفرية كىذا ما يدؿ على كجود فركؽ يف فكرة فبارسة الطفل للسباحة حيث
أف نسبة  % 37.5كانت بإقتناع شخصي كىذا ألف الوالدين كانت لديهم فكرة مسبقة عن السباحة من األكلياء من
يعتربكف أف السباحة تقوم بدف أطفاؽبم كبالتارل تطوير اللياقة البدنية للطفل كمنهم من يرل أهنا تبعده عن الشارع
كأصدقاء السوء ،كبالتارل يفرغ طاقتو الكامنة يف السباحة مث يف دراستو كمنها إذل النوـ كىذا ما يساعد األكاف يف .......
أطفاؽبم جيد كتليها نسبة  % 20اليت تلزـ اآلباء إذل أخذ أبنائهم كىذا بسبب مرض الربو أحيانا كاغبساسية أحيانا
أخرل أك سبب طيب آخر حيث ال يوجد عبلج مفيد للطفل عوضا عن اؼبناخ اؼبائي كالطبيعي أما نسبة  % 10كانت
لسببُت أكال احمليط لقرب اؼبسبح من البيت أما الثاين ىو أصدقاء الوالدين أك أصدقاء العمل حيث يتأثر بعض الوالدين دبا
يقولو الصديق عن أبائو أك أصدقاء اعبَتاف أك اغبارة كىذا ما يكوف حافزا لدل األكلياء لؤلخذ أبنائهم للممارسة السباحة
كبالتارل إكتشاؼ عادل آخر من عادل الرياضة كىو الرياضة اؼبائية.
كعليو الفرضية االكذل اليت تفرض أف" األسرة تعتبر عامل مهم لتربية الطفل و تعلمو االجتماعي" قد
ربققت .
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 .2-1مناقشة الفرضية الثانية :
نستنتج أف األكلياء يولوف أنبية كبَتة لرعاية أطفاؽبم ،ليس فقط عن طريق الًتبية السليمة كالرعاية الدائمة
كاغبرص على تنشئتهم تنشئة جيدة كسليمة ،بل بتوفَت اغبياة اغبضرية ،بتأمُت ؽبم ما إستطاعوا من سبل العيش الكرًن
حيث أكد األكلياء أهنم يعملوف جاىدين لتوفَت ألبنائهم مستقبل زاىر ،فهم يتابعوف أبنائهم يف البيت كاؼبدرسة
كيتحدثوف مع أبنائهم حىت يستطيع األطفاؿ تفهم ما يطمح ؽبم أطفاؽبم ،دكف أف ننسى أف الطفل ؿبتاج إذل الرعاية
كلتفهم عاؼبو ،أ يضا أكد جل األكلياء أف الرياضة ىي الوسيلة الوحيدة لًتقية فكر طفلهم كدؾبو يف عبلقات إجتماعية
جديدة كربت مراقبتهم من خبلؿ إدماجهم يف الرياضة كقد إختار تقريبا كاألكلياء رياضة السباحة بالنسبة ألطفاؽبم عن
إقتناع شخصي كذلك يعود إذل عدة إعتبارات ،أف حلمهم رؤية أبنائهم يبارسوف رياضة السباحة ليصبحوا سباحُت كأنو
حلم طفولتهم اؼباضية فالرياضة السباحة تعترب الرياضة الوحيدة الكاملة للجسم فبإضافة تعمل على تفريغ طاقة أبنائهم
يف شيء مفيد.
ناىيك عن كسائل اإلعبلـ يف البيت فهي تعترب مهمة يف حياة الطفل خاصة اإلناث منهم إذ ال زبرج اإلناث
كثَتا إذل الشارع خوفا عليهن من ـباطر الشارع فيحرص اآلباء على مراقبة أطفاؽبم كخاصة مراقبة أطفاؽبم كنوعية الربامج
اؼبشاىدة كنوعية األصدقاء أيضا ،كقد أعرب تقريبا جل األكلياء عن عدـ السماح ألطفاؽبم من اللعب يف الشارع خوفا
من الثقافة اليت يتميز هبا كخ وفا على أبنائهم منها كيف األخَت نستنتج أف األكلياء ىم السباقُت إلدماج أطفاؽبم يف الرياضة
كخاصة رياضة السباحة ؼبا ؽبا من منافع على أجسامهم كؿبيطهم اإلجتماعي ،كىم يشجعوف أطفاؽبم على اؼبواصلة بكل
الوسائل اؼبتاحة لتشجيعهم.
كبالتارل فإف الفرضية الثانية اليت تفرض أف " تشجيع األسرة للطفل من خالل تنمية دافعتيو لممارسة
السباحة" قد ربققت .
كمنو فإف الفرضية العامة اليت تقوؿ بأف " التنشئة االجتماعية تؤثر يف تنمية دافعية الطفل ؼبمارسة السباحة" قد ربققت .
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.III

االستنتاج العام :
نستنتج من كل ما رأيناه أف للتنشئة االجتماعية أثر كبَت يف تنمية دافعية الطفل ؼبمارسة السباحة ؼبا لو من كقع
بالنسبة لؤلكلياء على الطفل كاالىتماـ بو كرعايتو كالوقوؼ جبانبو دكف أف ننسى دكر كسائل اإلعبلـ يف تغذية فكر
الطفل إذا ما كانت ىادفة طبعا كال ىبفى أيضا دكر اؼبدرسة باعتبارىا البيت الثاين بعد األسرة حيث يقضي الطفل

معظم كقتو يف الدراسة كؼبا ؽبا من أثر يف تنميو فكر الطفل كتوعيتو تربويا كخلقيا كاجتماعيا كسلوكيا إلعداده ؼبستقبل
زاىر ,فاؼبدرسة كونت كالزالت تكوف إطارات اؼبستقبل يف شىت العلوـ,
كأىم النتائج اليت مت استنتاجها من الدراسة :
 تؤثر التنشئة االجتماعية يف تنمية دافعية الطفل ؼبمارسة السباحة . تعترب األسرة عامل مهم لًتبية الطفل ك تعلمو االجتماعي. تشجع األسرة الطفل من خبلؿ تنمية دافعتيو ؼبمارسة السباحة . -يؤثر األصدقاء ك احمليط ككسائل اإلعبلـ على حياة الطفل االجتماعية ك فبارستو للسباحة .

120

الفصل الخامس ــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة

التوصيات و االقتراحات :

.IV

لقد خرجنا من حبثنا ىذا بعض التوصيات كاالقًتاحات اؼبستقبلية آملُت أف يتم العمل هبا مستقببل.
•

ترقية برامج كسائل اإلعبلـ اؼبخصصة لؤلطفاؿ من برامج تثقيفية كتعليمية كرياضية خاصة مع ىذا الغزك

اإلعبلمي الشرس دكف أف ننسى قيمنا كتقاليدنا كأعرافنا كديننا.
•

إدماج الرياضة يف كل األطوار التعليمية ك اؼبدارس مع توفَت اؼبؤطرين الرياضيُت اؼبختصُت يف الرياضة.

•

توفَت الوسائل الرياضية البيداغوجية للسماح للطفل بإظهار مواىبو الكامنة.

•

التنسيق بُت اؼبدارس كالنوادم الرياضية من أجل انتقاء العناصر اعبيدة إلدماجهم يف النوادم الرياضية كمنها

لتحضَت سباحي اؼبستقبل.
•

توفَت اؼبسابح على مستويات ـبتلفة من البلديات كالواليات من أجل تعميمها كال تصبح حكرا على فئة معينة

من األطفاؿ.
•

زيادة حصص السباحة لؤلطفاؿ لتمكُت كل األطفاؿ من اؼبشاركة مع األخذ بعُت اإلعتبار جدكؿ توقيت

األطفاؿ.
•

اػبفض من مصاريف االشًتاؾ حىت يتسٌت لكل األسر االشًتاؾ يف اؼبسبح.

•

التنسيق بُت النوادم الرياضية كاألكلياء كذلك ؼبتابعة أبنائهم كالتحدث إذل اؼبدرب ؼبعرفة مستول أبنائهم.

كيف األخَت التنشئة االجتماعية تعد احملرؾ غبياة الطفل كاجملتمع فيجب ترقية أساليبها كالسهر على إعطاء اؼبردكد اعبيد
لؤلسرة ك اجملتمع.
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خاتمة :
إف ؼبمارسة الرياضة أنبية كبَتة يف حياة الطفل كاجملتمع ,فهي القلب النابض للياقة بدنية سليمة كترفيو رياضي لذلك
ينصح األخصائيوف الرياضيوف ككل الفيدراليات الوطنية كالعاؼبية دبمارسة الرياضة منذ حداثة السن أم منذ الطفولة ؼبا
عبسم الطفل من مركنة كرشاقة ,يستطيع التعلم بكل سهولة ,أيضا ينصح األطباء دبمارسة الرياضة لعبلج اعبسم من
األمراض اؼبزمنة كأمراض اغبساسية كفًتات ما بعد النقاىة ككذالك احملللوف النفسانيوف ينصحوف دبمارسة الرياضة ؼبا ؽبا من
انفراج نفساين لكوهنا اجتماعية كتستطيع أف تفرج على اإلنساف كسبنحو القدرة على االستمرار يف اغبياة.
تتنوع الرياضة يف ؾبملها لكنها هتدؼ دكما إذل توقَت سلوؾ اإلنساف كهتذيبو حىت يستطيع أف يعيش بسبلـ ,ألننا نعرؼ
كلنا متاعب اغبياة كصعوبتها كمشاكلها لذلك فالرياضة ىي اغبل األسلم لئلنساف للتعبَت عما بداخلو ,لذلك هبب على
اؼبربُت كاؼبعلمُت توعية أطفالنا ؼبمارسة الرياضة .فالطفل ىو ذلك العنصر الصغَت يف خلية اجملتمع كالذم هبب االىتماـ بو
كرعايتو فاف صلحت األسرة صلح اجملتمع فهي القاعدة الصلبة لبناء صرح اجملتمع ,فكيف لنا أف نتقدـ دكف أف تصلح
األسرة على حد قوؿ الشاعر "إمبا أمم األخبلؽ ما بقيت إف ىم ذىبت أخبلقهم ,ىم ذىبوا" لذلك كجب على األسرة
رعاية أبنائها عن طريق السهر على تربيتهم كتدريسهم كالسهر على مستقبلهم .فالتنشئة االجتماعية تعترب من اؼبواضيع
اؽبامة كالشائكة يف نفس الوقت فبل يكفي أف نوفر ألبنائنا بل السؤاؿ ماذا ندخر ألبنائنا ككيف نوفر ألبنائنا ,فالطفل
صورة من أبويو فهم يهتموف بًتبيتو كرعايتو كأيضا بغرس التعاليم الدينية كاؼببادئ كاألخبلؽ اغبميدة ,كتلقينو التعليم اعبيد
لواجو مصاعب اغبياة كهتيئتو لبناء مستقبلو بكل الوسائل اؼبتاحة ,كمنها إدماجو يف الرياضة كعنصر ترفيهي ,خاصة كأف
بعض األسر ال سبلك اإلمكانيات ألخذ أطفاؽبا يف رحلة غلى خارج الوطن أك داخلو على حد سواء ,لذلك فهي تفضل
أخذ أبنائها ؼبمارسة إحدل الرياضات كذلك للتفريج عنو حىت ال يعلق يف متاىات الشارع.
فخوؼ األكلياء من ـباطر الشارع كثقافة الشارع اػبارجية اليت سوؼ تؤثر على تربية أبنائهم كقد تؤدم إذل عواقب كخيمة
لذلك فهم يسألوف أطفاؽبم عن الرياضة احملبذة ؽبم كيتناقشوف معهم حوؿ فبارسة رياضة ما حيث وباكؿ اآلباء إقناع
أطفاؽبم كإف دل تكن ىناؾ ضركرة فهم يسجلوف أطفاؽبم يف الرياضة اليت يركهنا مناسبة .كمن بُت الرياضات احملبذة لدل
األكلياء السباحة اليت تعد رياضة مائية ؼبا تضفي من جو البهجة كالسركر لدل الكبَت كالصغَت كخاصة األطفاؿ الذين
يعتربكهنا رياضة جد فبتعة ؼبا ؽبا من جو اؼبتعة كالفرحة باؼباء كالغطس كاللعب مع األصدقاء كالًتفيو إضافة إذل تعلمهم
لقواعد السباحة كفبا يزيد يف شغف األطفاؿ للسباحة ىو تشجيع أكليائهم بالتصفيق من أعارل اؼبدرجات كاؽبتاؼ
بأظبائهم فبا يضفي عليهم اؼبرح كالدافعية غبب ىاتو الرياضة كالعمل اعباد من أجل إرضاء الوالدين كالفخر أماـ
األصدقاء ,فاألكلياء يتابعوف بكل حرص أطفاؽبم عند فبارستهم غبصص السباحة كخاصة األمهات فهن يهتممن بأدؽ
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التفاصيل من الرياضة إذل الغذاء السليم ,االستحماـ ,كالنوـ يف الوقت كتوفَت جو الدراسة كاؽبدكء لًتكيز طفلهم ,فمن
األكلياء من أراد أف يرل طفلو يبارس الرياضة اليت استهوتو كثَتا كىو صغَت كدل تسمح لو الظركؼ دبمارستها كمنهم من
أراد أف يبارس طفلو السباحة بسبب نصائح الطبيب كمنهم لصحة أطفاؽبم كربط عبلقات جديدة مع أصدقاء جدد
كاالبتعاد عن أصدقاء الشارع كـباطره لذلك فهم يضحوف بكل ما لديهم من أجل أطفاؽبم كالسهر على أف يوفركا ؽبم
اعبو اؼبناسب للدراسة كفبارسة الرياضة بشكل صحي كتربوم كاللعب يف البيت ,حىت يتمكن األكلياء من ربط عبلقة
ضبيمة مع أطفاؽبم كمشاركتهم ألعاهبم فهم يستمعوف لقصص أطفاؽبم بشغف عن مغامراتو يف اؼبسبح كاؼبدرسة كفوزه على
ىذا كعلى ذاؾ ,دكف أف ننسى أف ىذا الطفل الذم عرب عن حبو للسباحة بقدكمو إذل اؼبسبح يف كل اغبصص إال إف
كاف لديو عذر قاىر كاؼبرض أك سوء األحواؿ اعبوية كندرة اؼبواصبلت ,أما البعض اآلخر فقد أراد لو كانت كل أياـ
األسبوع حصص سباحة ,لتعلقهم باؼبسبح كبرفاؽ السباحة كدبدرهبم الذم يعتربه األطفاؿ دبثابة األخ الذم يرشدىم
كوبنو عليهم كما أكد األطفاؿ مدل فرحهم عند قدكـ الوالدين ؼبشاىدهتم يف اؼبسبح كتشجيعهم .
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