
 

  النخبوي

  الرياضي وع�قته الرياضي وع�قته 

  باتجاھات سباحي مرحلة المراھقةباتجاھات سباحي مرحلة المراھقة

  »  3جامعة الجزائر -عبد اهللا

             :إشراف ا�ستاذ الدكتور
  بن عكي محند آكليبن عكي محند آكليبن عكي محند آكليبن عكي محند آكلي

- 1 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  3جامعة الجزائر

  معهد التربية البدنية والرياضية

  المدينة الجديدة سيدي عبد اهللا
  

  

  

  

 

النخبوي التدريب الرياضي :تخصص

  

الرياضي وع�قته الرياضي وع�قته ممارسة النشاط البدني ممارسة النشاط البدني 

باتجاھات سباحي مرحلة المراھقةباتجاھات سباحي مرحلة المراھقة
  

عبد اهللا سيدي -معهد التربية البدنية والرياضية   « :

إشراف ا�ستاذ الدكتور             :             الباحث 
بن عكي محند آكليبن عكي محند آكليبن عكي محند آكليبن عكي محند آكلي                                    زاوي عبد السالمزاوي عبد السالمزاوي عبد السالمزاوي عبد السالم

  
 
 
 
 

  2011 / 2010السنة الجامعية 

 

  

ممارسة النشاط البدني ممارسة النشاط البدني 

باتجاھات سباحي مرحلة المراھقةباتجاھات سباحي مرحلة المراھقة

:دراسة ميدانية بـ

  
 
  
 إعداد الطالب  
زاوي عبد السالمزاوي عبد السالمزاوي عبد السالمزاوي عبد السالم    

  
  
  
  
  



- 2 - 

 

                                                          
  
  
    
  

 » وٕاذا تأذن ربك لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد« : قال اهللا تعالى

  07سورة إبراهيم اآلية  .صدق اهللا العظيم
  

  »من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا  «: قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  

على نعمته علينا ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أوال وقبل كل شيء نشكر اهللا عز وجل 

الذي نرجو أن يكون عمال نافعا ، و المتواضع هذا العمل وسدد خطانا إلتماموقدرنا الذي وفقنا 

  .ولجميع الطلبة الباحثين في هذا المجال لنا
  

الفاضل المشرف على هذه األطروحة    كما نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى أستاذي

  الذي مھما قلنا عنه فلن نوفه حقه و"  بن عكي محند آكلي"األستاذ الدكتور 

  لنا الطريقكانت تنير التي فلم يبخل عليا بمعلوماته ونصائحه وتوجيھاته القيمة و

  العمل المتواضع  إلتمام هذامنذ البداية 
        

  زمالئي الذين وقفوا على نجاحيبوعجناق كمال، و كما نتقدم بالشكر إلى الدكتور 

  واهللا في عون العبد مادام العبد في عون أخيه
  

  إلى كل أساتذة وعمال معهد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد اهللا 
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 الرحيم بسم اهللا الرحمان
  

  ﴿وقضى ربك أال تعبدا إال إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك
  

  كريما﴾ الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما، وقل لهما قوال 
  

  صدق اهللا العظيم
  

  

  إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهللا ورعاهما أهدي ثمرة جهدي وتاج عملي 
  

  

  وصغيرا إلى جميع إخوتي كبيرا
  

   

  إلى كل األهل واألقارب  
  

  

  في تنوير فكري منذ نعومة أظافري اإلى كل من ساهمو    
  

  

  إلى كل األصدقاء والزمالء الذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل المتواضع، أخص
  

  

  "بريش علي، رامي إبراهيم رامي عز الدين، مداني فريدة، الدكتور بوعجناق كمال، " بالذكر 
  

  

   وطاقمه اإلداري السيد بوقرة أحمد مدير مكتبة بلدية بني سليمان،إلى 

  

  

  إلى كل أساتذة وعمال معهد التربية البدنية والرياضية                  
  

  

  إلى كل من أحب عبد السالم وأحبوه                        
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  :مقدمة

إن التطــور الحاصــل والســريع فــي مختلــف ميــادين الحيــاة عامــة واأللعــاب الرياضــية خاصــة  
فــــي أغلــــب دول العــــالم ســــواء االقتصــــادية أو االجتماعيــــة أو الثقافيــــة وخاصــــة التكنولوجيــــة ألــــزم 

وســاق بحيــث  موينهضــوا بــه علــى قــد االعــاملين فــي مجــال الرياضــي بمــا فــيهم المــدربين أن يأخــذو 
اعتباطيا، بل جـاء مـن خـالل ترجمـة البحـوث والدراسـات العلميـة نجد أن كل هذا التطور لم يأتي 

  . إلى واقع علمي في خدمة المجتمع الرياضي
علمــــاء والمختصــــين بالتأكيــــد علــــى ال الســــنوات األخيــــرة تزايــــد اهتمــــام مختلــــف تشــــهدلقــــد 

فــي تكامــل بنــاء الفــرد مــن  إلســهامهاويرجــع هــذا االهتمــام . والرياضــية ممارســة األنشــطة البدنيــة
سـاعد عـادًة علـى ت يفهـ ،واجتماعيـة عديـدة فوائـد صـحية، ونفسـية، الهـ، علمـا بـأن جميع النـواحي

ســاعد علــى توحيــاة أطــول وأكثــر نشــاطا، كمــا  رفــع مســتوى اللياقــة البدنيــة مــن أجــل صــحة أفضــل
  .وهاتنمية االتجاهات اإليجابية نح

احة أحد األنشطة البدنية والرياضية التي تمارس في هذا المجتمع، فهـي بضة السوتعد ريا
وممتعـة لكثيــر مـن شـعوب العــالم لمـا تكسـبه للفــرد مـن فوائـد بدنيــة ونفسـية واجتماعيـة، كمــا  ةمميـز 

األلعــــاب األولمبيــــة بعــــد رياضــــة ألعــــاب القــــوى، حيــــث شــــهدت فــــي الســــنوات األخيــــرة  يتعــــد ثــــان
يبها بشــكل خــاص، لــذا بــدأت ر ا واضــحا فــي مجــال تعليمهــا بشــكل عــام وتــدالمنصــرمة تقــدما عمليــ

تطوير هـذه الرياضـة، وصـوال إلـى لليست بقصيرة في تسابق مع الزمن  ةالكثير من الدول منذ فتر 
أفضـــل اإلنجـــازات العالميـــة مـــن خـــالل الدراســـات والبحـــوث العلميـــة التـــي احتـــوى فـــي مضـــامينها 

من خاللها ساهمت في فهم مميزات نمـو المـراهقين وكيفيـة األخـذ االرتقاء برياضة السباحة والتي 
  .بيد هؤالء بغية التمكن من تحقيق األهداف التربوية المنشودة

رياضـــة الســـباحة كبـــاقي األنشـــطة البدنيـــة الرياضـــية األخـــرى، إذ يـــدخل فـــي مجـــال تـــدريبها   
علـــم الطـــب الرياضـــي، علـــم الـــنفس  ،علـــم التـــدريب الرياضـــي: ثـــالث ركـــائز أساســـية متمثلـــة فـــي

 .اإلجتماعي الرياضي

ولقد اهتم الباحث في هذه الدراسة على ركيزة من ركـائز علـم الـنفس اإلجتمـاعي الرياضـي،     
تجاهــات إ خـالل دراسـته التعـرف علـى التغييـر فـيمـن حـاول الباحـث أال وهـي االتجاهـات، والتـي 

  .والرياضي ينحو ممارسة النشاط البدن سباحي مرحلة المراهقة
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ومــن أجــل كــل هــذا وذاك تحتــاج ممارســة النشــاط البــدني الرياضــي بصــفة عامــة والســباحة بصــفة 
خاصــة فـــي الفـــرق الرياضـــية إلـــى مجموعـــة مــن الشـــروط والوســـائل والتجهيـــزات وتـــوفير المـــدربين 

وهــــذا لمســــاعدة الطالــــب وتحفيــــزه لإلقبــــال أكثــــر علــــى ) الســــباحة(المختصــــين فــــي هــــذا الميــــدان 
الرياضي من شأنها أن تسـهم فـي تبنـيهم البدني و اتجاهات إيجابية نحو النشاط  هكسابإل ارسةالمم

  .أنماطا حياتية نشطة وفعالة
كمــا تخضــع الممارســة مــن جهــة أخــرى إلــى خصــائص الســباحين البدنيــة وتحقيــق حاجــاتهم      

 تـؤديمهيأة للسـلوك، النفسية واالجتماعية كاإلتجاهات، والتي تعتبر من بين الدوافع المكتسبة وال

 وظيفـة خـاص بشـكل التربويـة المجـاالت فـي و عـام بشـكل المختلفـة الحيـاة مجـاالت فـي تهادراسـ

 ، األفراد  نحو باالتجاهات معرفتنا أن حيث ، بالسلوك االتجاه عالقة إلى بالنظر ، هذاكبيرة حيوية
 تلـك حيـال يات المتوقعـةكبالسـلو  التنبـؤ عمليـة لنـا تيسـر األنشـطة أو ، واألفكـار ، الجماعـات

  .الموضوعات
طريــق معرفــة اتجــاه الفــرد نحــو ظــاهرة مــا أو عمــل معــين يمكــن أن نتنبــأ بســلوكه فيمــا بعــد    

توجــه ســلوك الفــرد وتــؤثر  تاتجــاه تلــك الظــاهرة أو الحــدث، ويــرى فــؤاد البــاهي الســيد أن االتجاهــا
التـي يحيـا فـي إطارهـا،  ةبـين الفـرد وأنمـاط بيئتـه االجتماعيـ مفيه وتتأثر في تكوينها بالتفاعـل القـائ

فاتجاهات الفرد تعكس نوعية اسـتجاباته وردود أفعالـه نحـو األشـخاص والموضـوعات أو المواقـف 
الموجودة في البيئـة الخارجيـة المحيطـة بـه التـي تـؤدي إلـى اسـتثارة هـذه االسـتجابات وتتكـون هـذه 

  .جتماعية للفرداالستجابات من خالل التنشئة اال
لهـــذا فـــإن لكـــل فـــرد اتجاهـــات خاصـــة بـــه تعبـــر عـــن رأي محـــدد لذاتـــه وتختلـــف بـــين األفـــراد     

لذلك فاالتجاهات هي عوامل مهيأة ومحركة لسلوكات الفـرد تتكـون  ،ةباختالف التنشئة االجتماعي
أدق  معه في بيئته االجتماعية منذ الصغر وتتضح خاصة في مرحلـة المراهقـة، والتـي تعتبـر مـن

ـــزرع االتجاهـــات المرغوبـــة وتغيـــر أو القضـــاء علـــى االتجاهـــات الغيـــر  مراحـــل العمـــر، وانســـبها ل
مرغوب فيها لدى المجتمع، فاتجاه السباح نحو النشاط البدني الرياضي الممـارس يعتبـر مـن بـين 

  .أهم االتجاهات التي يمكن تكوينها لدى السباح خالل فترة المراهقة
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ة خــالل الحصــص التدريبيــة فــي الســباحة تتمثــل فــي قيــام الســباح بمجموعــة كمــا نجــد أن الممارســ
المختلفـــة التـــي تفرضـــها طبيعـــة الحصـــة،لذلك فإنـــه مـــن األهميـــة البالغـــة الوقـــوف  تمـــن الســـلوكيا

والتعــرف علــى اتجاهــات بمــا يقــوم بــه الســباح، وجعــل حصــص الســباحة أكثــر مالئمــة لمتطلبــات 
  .1)السباحة(الممارسة لها

 ةشطة البدنية والرياضية على اكتساب المهارات الحركية وٕاتقانها والعناية باللياقتعمل األن
البدنية من أجل صحة أفضل وقوام سليم وحياة أطول أكثر نشاطًا، باإلضافة إلى تحصيل 

نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي التي تعد بالنسبة  ةالمعارف وتنمية االتجاهات اإليجابي
 اإليجابية االتجاهات أن عالويحسن  محمد رأىا من جوانب شخصيته، فقد للسباح جانبا هام

  2 .الفرد يمارسه الذي النشاط من النوع بهذا االرتفاع في هاما دورا تلعب الرياضي النشاط نحو
لذا فان تنميـة االتجـاه نحـو ممـارس نشـاط الرياضـي خـالل الحصـص التدريبيـة يعـد ضـرورة     

اجتماعيـــا، ومـــن خـــالل ذلـــك أجريـــت عـــدة دراســـات لمعرفـــة العالقـــة بـــين األداء الحركـــي  اومخرجـــ
واالتجاهات وأخـرى لمعرفـة اثـر األلعـاب الجماعيـة فـي تكـوين االتجاهـات ودراسـات أخـرى بحثـت 
فــي مقارنــة اتجاهــات الطــالب فــي الجامعــات نحــو النشــاط الرياضــي وهنــا الحــظ الباحــث غيــاب 

  .حو النشاط البدني الرياضيدراسة اتجاهات الطلبة ن
ـــة نحـــو      ـــة والنظري ـــات العملي ـــة االتجاهـــات كـــل مـــن الكلي كمـــا أوضـــحت دراســـة أخـــرى مقارن

نحـــو  مالنشـــاط الرياضـــي، حيـــث توصـــلت الباحثـــة إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا فـــي اتجاهـــاته
لبـــة النشـــاط البـــدني الرياضـــي، لصـــالح الطلبـــة وبـــين طلبـــة الســـنوات األولـــى والنهـــائي لصـــالح ط

  .السنوات النهائية
وعليـــه بـــرزت الحاجـــة واألهميـــة لدراســـة اتجاهـــات ســـباحي مرحلـــة المراهقـــة نحـــوى ممارســـة    

  .محمد بوضياف بالجزائر العاصمة يالنشاط البدني الرياضي، وذلك بالمسبح األولمب
  
  
    

                                                           
 
 .59، ص 1985والتوزيع، جدة السعودية، ، دار الشروق للنشر علم النفس التربويمحمد مصطفى زيدان، نبيل السالموطي،  1

 .219ص ، 1994 ،القاهر ،9ط المعارف، دار ،الرياضي النفس علم ،عالويحسن  محمد 2
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لغـرض وعليه سـوف نتطـرق فـي بحثنـا هـذا وبعـد اإللمـام بـبعض المفـاهيم األساسـية والمصـطلحات 
  :تحقيق هذه الدراسة إلى

  

 مقدمة 
 

  سنتطرق فيه إلى اإلشكالية المطروحة، والفرضيات، أهميـة الدراسـة،         : المدخل العام 

الهــدف منهــا، أســباب إختيـــار الموضــوع، تحديــد المفــاهيم والمصـــطلحات األساســية للدراســة، ثـــم  
 .الدراسات المرتبطة

 

 .معرفية النظرية، واحتوى على أربعة فصولوالذي شمل الخلفية ال: الباب األول 

  . ممارسة النشاط البدني والرياضي: الفصل األول -
  .االتجاهات النفسية: الفصل الثاني -
  .السباحةالمهارات والطرق األساسية في تعلم : الفصل الثالث -
  .ماهيـة المراهقة: الفصل الرابع -

  

 :التطبيقية، وتضمن فصلين هماوشمل الخلفية المعرفية : الباب الثاني 

  .طرق ومنهجية البحث المتبعة: الفصل الخامس -
 .عرض وتحليل ومناقشة النتائج: الفصل السادس -
  

 :وفي األخير تطرقنا إلى

  .استنتاج عام 
 .اقتراحات وفرضيات مستقبلية 

 خاتمة 
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  :شكاليةاإل
الرياضة من خالل أنشطتها البدنية والرياضية المتعددة إلى إعداد الفرد إعدادا تسعى  

متكامال كما تزوده بخبرات واسعة فهي تعتبر عامل حاسم في تكوين الفرد لكي يساعد نفسه 
ويخدمه مجتمعه بكفاءته وقدراته، لذا اهتمت أوجه النشاط البدني والرياضي بإعداده صحيا 

اعيا وهذا من خالل تطوير ورفع مستوى اللياقة البدنية وتحسين القدرات وبدنيا ونفسيا واجتم
الفكرية والنفسية وتحصيل المعارف التي كونها تعمل على حفظ التوترات الناجمة عن الحياة 
اليومية، واالهتمام باالتجاهات أضحى ضمن الخيارات المثلى واألنسب لفهم حقيقة هذا الكائن 

ته، وهذا نتيجة اتصال الفرد بالبيئة الفيزيقية واالجتماعية المحيطة به، اإلنساني وتحديد اتجاها
وتنمو االتجاهات في بداية نشأتها نحو األمور المادية كحب النادي أو السباحة، والذي تجد فيه 
مكانا مريحا، وتكتسب االتجاهات من خالل التفاعل واالحتكاك االجتماعي، فإذا كان دور الفتى 

الفتاة في الثقافة التي يعيش فيها، فيحتمل أن يختلف اتجاهه عن اتجاهها فيما يختلف عن دور 
 & Corbin) كل من كوربن وليندسيهذا ما تم تأكيده  .يتصل باألمور التي ترتبط بهذه األدوار

Lindsey) وأندرسون1996سنة ، (Andersen)وفاهي وانسل وروث2005سنة ،(Roth & Insel 

& Fahey) ،  النشاط البدني ممارسة نحو ون أن إتجاهات األفراد اإليجابية ، ك2005سنة
ومن هنا جاءت فكرة . قوي في توجيه سلوكهم نحو ممارستهم له واالقتناع به أثر والرياضي له

 سباحي مرحلة المراهقةتجاهات إ على التغيير فيالتعرف بهدف الباحث في تناول هذه الدراسة 
، هذا من تجاهات الطلبةإعلى  معرفة أثر الجنس اكذو ، ضيوالريا نحو ممارسة النشاط البدني

  :خاللها اإلجابة على التساؤالت التالية
    

هل هناك فروق ذات داللة إحصـائية بـين السـباحين فيمـا يتعلـق باألبعـاد السـتة لمقيـاس كنيـون  -
  ؟ لإلتجاهات

  ؟ إيجابية الرياضيالبدني و النشاط ممارسة نحو سباحين التجاهات هل إ -
  ؟   سباحين نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي وفقا لمتغير الجنسالهل تختلف إتجاهات  -
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  :فرضياتال
بنــاءا علــى التســـاؤالت الــواردة فــي اإلشـــكالية واألهــداف التــي يمكـــن دراســتها وضــعت الفرضـــيات 

  :التالية
   :الفرضية الرئيسية

فيمـــا يتعلـــق باألبعـــاد الســـتة لمقيـــاس كنيـــون هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الســـباحين  -
  .لإلتجاهات

    :الفرضيات الثانوية

  .إيجابية الرياضيالبدني و النشاط ممارسة نحو سباحين التجاهات إ -
  .  سباحين نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي وفقا لمتغير الجنسالتختلف إتجاهات  -
  

  :أهمية الدراسة
  :فيما يليذه الدراسة ه أهمية تتجلى

   .الرياضيالبدني و النشاط ممارسة نحو تخصص سباحة الكشف عن اتجاهات الطالب  -
، األمـر الـذي سـيزود )الجـنس(الكشف عن العالقة بين االتجاهات وبعـض المتغيـرات المختـارة  -

بـالكثير مـن المعرفـة التـي يمكـن االسـتناد إليهــا بكـل ثقـة عنـد التخطـيط لألنشـطة الرياضـية فــي 
  . لتتوافق مع االتجاهات واهتمامات وميول الطلبة المعهد

 والرياضـي النشاط البـدنيممارسة نحو  سباحي مرحلة المراهقةن معرفة التغيير في اتجاهات إ -

  . المستقبل في والرياضي البدني النشاط استعداداتهم لممارسة عن يكشف أن يمكن
 االتجاهــــات نحــــو النشــــاط البــــدني المجــــال أمــــام المهتمــــين بمجــــال دراســــة تفســــح هــــذه الدراســــة -

  .الدراسات التي يمكن أن تكون مكملة وداعمة للدراسة الحالية إلجراء المزيد من والرياضي
 مـن التـي اإلجـراءات بعـض التخـاذ ،االتجاهـات طبيعـة علـى التعـرف فـي الدراسـة أهميـة تكمـن -

 أو بتعـديلها السـلبية االتجاهـات مـع والتعامـل اإليجابيـة االتجاهـات تنميـةتسـاهم فـي  شـأنها

  .تغييرها
  .معرفة نوعية وأبعاد اتجاهات الطلبة مرحلة المراهقة نحو ممارسة السباحة -
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  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى تحقيق مايلي

معرفـــة الفـــروق الموجـــودة بـــين أفـــراد عينـــة الدراســـة، وهـــذا فيمـــا يتعلـــق باألبعـــاد الســـتة لمقيـــاس  -
  .كنيون لإلتجاهات

 .والرياضي البدني النشاط ممارسة نحو المراهقة مرحلة سباحي تجاهاتإ طبيعة على التعرف -
النشـاط  ممارسـة نحـو سـباحي مرحلـة المراهقـة تجاهـاتإ علـى معرفـة مـدى تـأثير عامـل الجـنس -

  .البدني والرياضي
  

  :أسباب إختيار الموضوع
ممارســـة النشـــاط البـــدني والرياضـــي مـــن األســـباب التـــي جعلتنـــا نختـــار دراســـتنا والمتمثلـــة فـــي 

  :وعالقته بإتجاهات سباحي مرحلة المراهقة نذكر منها مايلي
  .قلة األبحاث والدراسات من هذا النوع خاصة تلك التي كان هدفها الطالب الجزائري -
  .مالحظة اإلقبال الكبير لدى طلبة معهد التربية البدنية والرياضية نحو ممارسة السباحة -
  

   :األساسية للدراسة المصطلحاتمفاهيم و التحديد 
ــــــاهيم    ــــــه المف ــــــد أن يحــــــدد الباحــــــث في ــــــه أن أي بحــــــث علمــــــي الب ممــــــا هــــــو متعــــــارف علي

فبـدون مفـاهيم علميـة ال " والمصطلحات أساسية التي تخدم بحثه، ويعرفها صـالح أحمـد مرحـاب 
أهــم وظائفهــا أنهــا  يمكــن إقامــة علــم، ألنهــا العناصــر األساســية فــي بنــاء النظــرة العلميــة التــي مــن

ونظــرا لطبيعــة الموضــوع فقــد تطلــب منــا تقــديم بعــض ". تســهم مــع التجربــة فــي إقامــة صــرح العــالم
المصطلحات المرتبطة بالموضوع الـذي نحـن بصـدد دراسـته، بغيـة توضـيحها وذلـك نظـرا لتـداخل 

إن المشــكلة التــي ظهــرت هـــي أن " معانيهــا فــي مواضــيع أخــرى ويقــول محمـــد صــبحي حســانين 
لمجــال قــد أصــبح مزدحمــا بعــدد ضــخم مــن المصــطلحات تتــداخل مــع بعضــها الــبعض وتتمــايز ا

ببعضـــها وتتعـــارض األخـــرى، وعليـــه ســـنحاول توضـــيح بعـــض هـــذه المصـــطلحات الرئيســـية التـــي 
  :شملها بحثنا وهي
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  :الممارسة -1
  :الممارسة لغة -1-1

األمـر عالجـه وزاولـه ) مـرس(ممارسـة ومراسـا = مأخوذة في اللغة العربية من الفعل مـارس       
مــارس، زاول، تعــاطى، طبــق =  PRATIQUER، أمــا فــي اللغــة الفرنســية فهــي 1وعنــاه وشــرع فيــه

  .عمليا، نفذ اختلط، ارتاد، وألف
  :الممارسة اصطالحا -1-2

مــن خــالل هــذا التعريــف يظهــر أن الممارســة " وهــي تعنــي تكــرار النشــاط مــع توجيــه معــزز     
أســاس الـــتعلم بمعنـــى تشــمل جميـــع أســـاليب النشــاط ســـواء كانـــت المتعلقــة باكتســـاب المهـــارات أو 
المعلومــات أو طريقــة التفكيــر، ويلــزم أن يبــذل المــتعلم نشــاطا ذاتيــا فــي تعلمهــا وأن تمــارس بنفســه 

  .2لتعليمي حتى يحدث تغيرا في األداءالموقف ا
  :الممارسة في المجال الرياضي -1-3

كـل شـخص مـؤهال طبيـا يتعـاطى أو : " يعتبـر الممارسـة 64من المادة  95/09فاألمر رقم      
يقــوم بممارســة بنشــاط بــدني رياضــي ضــمن إطــار منــتظم أو مالئــم، عنــدما يكــون الممــارس مجــازا 

  .3"رياضي"في منظومة تنافسية يأخذ تسمية   بانتظام في نادي رياضي ومدمج
  :الرياضيالبدني النشاط  -2
ظهـور النشـاط الرياضــي إلـى العصـر الحــديث، وهـو يعتبـر ميــدانا مـن ميـادين التربيــة  يرجـع   

وعنصــرا قويــا فــي إعــداد الفــرد الصــالح مــن خــالل تزويــده بخبــرات ومهــارات واســعة، تمكنــه مــن 
على تشكيل حياتـه وتسـاعده علـى مسـايرة تقـدم العصـر وتطـوره  التكيف مع مجتمعه وتجعله قادرا

وذلــك لكــون النشــاط الرياضــي يعمــل علــى ترقيــة العــادات اإلنســانية مــن خــالل تــأثيره علــى صــحة 
الفــرد البدنيــة والعقليــة والخلقيــة والحركيــة أو المهــارة فــي أدائهــا مــن خــالل نشــاط رياضــي معــين، 

مختلــف األجهــزة الحيويــة لــدى اإلنســان، كمــا أنــه ال  وهــي عبــارة عــن وحــدة تشــترك فــي إنجازهــا
يمكن اإلسـتغناء عـن الجانـب النفسـي واإلجتمـاعي كـاإلرادة والوسـط الـذي يعتبـر علـى بـذل الجهـد 

    4.واإلستمرار في النشاط

                                                           
 
  .669، ص1992، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ، معجم عربي حديثمحمد الباشا الكافي 1
  .59، ص1985للنشر والتوزيع جدة السعودية، ، دار الشروق علم النفس التربويمحمد مصطفى زيدان السمالوطي،  2
  .24ص 64،65، المادة 25/09/1995المؤرخ في  95/09أمر رقم  وزارة الشباب والرياضة، 3
 . 09،13، ص ص1992، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، نظريات وطرق التربية البدنيةمحمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطي،  4
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ـــاف"ويعرفـــه  ـــه نشـــاط ذو شـــكل خـــاص، جـــوهر المنافســـة المنظمـــة مـــن أجـــل قيـــاس " مـــات في بأن
ها، وبذلك ما يميز النشاط بأنـه التـدريب البـدني الـذي يهـدف إلـى القدرات وضمان أقصى تحديد ل

تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المنافسة ال من أجل الفـرد الرياضـي فحسـب بـل مـن أجـل النشـاط 
  .والنشاط الرياضي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة البدنية للممارس. 1في حد ذاته

كــن أن يعرفــه بأنــه نشــاط مفعــم باللعــب إلــى أن النشــاط الرياضــي يم" لوشــن ويســج"ويشــير 
التنافسي يتضمن أفراد أو فرقا تشـترك فـي مسـابقة، وتقـرر النتـائج علـى ضـوء التفـوق فـي المهـارة 

  . البدنية والخطط
  :االتجاه -3

  2.الموقف الهيئة ووضعية الجسم، كما تعني السلوك: تعني كلمة االتجاه في اللغة      
استعداد نفسي تظهـر محصـلته فـي وجهـة نظـر الشـخص : النفسي بأنهواصطالحا يعرف االتجاه 

  .حول موضوع من المواضيع، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا
  .ويعبر عن هذا االتجاه لفظيا بالموافقة أو المعارضة أو الحياد

نحــو وفــي هــذا البحــث يقصــد باالتجــاه النفســي مجمــوع اســتجابات الســباحين علــى مقيــاس تشــارلز 
  .التربية الرياضية

  :السباحة -4
تعد السباحة إحدى األنشطة المائية المتعددة التي يسـتخدم فيهـا الفـرد جسـمه للتحـرك خـالل 
الوسط المائي الذي يعـد غريبـا نوعـا مـا عليـه بصـفته وسـطا يختلـف كليـا عـن الوسـط الـذي اعتـاد 

عنــه فــي األرض باإلضــافة  فالوضــع الــذي يتخــذه فــي المــاء مختلــف كليــا). األرض(التحــرك فيــه 
إلى تأثيرات ضغط الماء على جسم السباح والتي قد تحـدث عنـه تغيـرات فسـيولوجية فـي األجهـزة 
. الداخلية باإلضافة إلى التأثيرات النفسية في هـذا الوسـط الغريـب وتعرضـه لكثيـر مـن االنفعـاالت

  .3دة أيضاوما يتناقله الناس من أفكار يمكن أن تكون ذات تأثيرات مختلفة الش
يعتبــر المــاء مــدلك طبيعــي لجميــع عضــالت الجســم، إذ يســاعد المــاء علــى التقليــل مــن وزن   

الجســم، بســبب اخــتالف الكثافــة بــين جســم اإلنســان والمــاء، فبواســطة التمــارين المائيــة يــتم تنشــيط 

                                                           
 
 22، ص1996، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، الرياضة والمجتمع أمين أنور الخولي، 1

2 E, thill, R. Tomas, J. Kaja, mannel de l’éducateur sportif 8ed ED vigot, Paris, 1991, P 449.  
، دار الفكر الحديث للطباعة التربية الرياضية عند اإلغريق و عالقتها بالرياضة في مصر الفرعونية عبد الفتاف السيد الطوخي، توفيق سالمة، 3

 .   13، ص1989والنشر، مصر، 
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 الــدورة الدمويــة وزيــادة ســعة القلــب، كمــا تســاعد الســباحة فــي تنشــيط عمليــة الشــهيق والزفيــر مــن
خـــالل اتســـاع الرئتـــان الســـتيعاب اكبـــر كميـــة مـــن الهـــواء وتقويـــة عضـــالت الصـــدر، وهـــي وســـيلة 
ترفيهيــة فــي قضــاء أوقــات ممتعــة، وٕازالــة همــوم الحيــاة والمتاعــب الفكريــة، مــن خــالل القفــز إلــى 

  .الماء والغطس والعوم والتعرض للشمس
كل عـام والخليـة الجسـمية إن رياضة السباحة تمثل حافزا خاصا يقع على جسم اإلنسـان بشـ    

بشـــكل خـــاص، والتـــي تـــؤثر بشـــكل ايجـــابي فـــي أجهـــزة الجســـم المختلفـــة، فممارســـتها بشـــكل دائـــم 
ومنتظم وبتدريبات مؤثرة تؤدي إلى بنـاء مـا يسـمى بالقلـب الرياضـي، الـذي يسـاعد الـدورة الدمويـة 

ـــال ـــة وبالت ـــى تطـــوير اللياقـــة البدني ي تحســـين األداء أن تكـــون اقتصـــادية فـــي عملهـــا ممـــا يـــؤدي إل
  .1الحركي

  

  :المراهقة -5
  :المراهقة لغة -5-1

  . 2العرب لسان في جاء كما ونحوه الخمر شرب من المحارم والجهل،عشيان والسفة الخفة تعني 
  

   :المراهقة اصطالحا -5-2
   3.فالمراهقة هي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد واكتمال النضج  

  

  :التدريب الرياضي -6
التــدريب الرياضــي كمصــطلح بينــت أراء العلمــاء تعريــف مشــترك لــه، حيــث كــان لكــل مــنهم     

  .مفهومه الخاص والذي يتحدد وفقا التجاهاته فلسفته ومجال التخصص
  

  :التدريب الرياضي  من وجهة النظر الفيزيولوجية -6-1

البدينــة الموجهــة والتــي تــؤدي إلــى هــو مجموعــة التمرينــات أو المجهــودات " يعــرف التــدريب    
إحــداث تكيــف أو تغييــر وظيفـــي فــي أجهــزة وأعضـــاء الجســم الداخليــة لتحقيـــق مســتوى عــال مـــن 

  .اإلنجاز الرياضي

                                                           
 
 .17، ص1999، المركز العربي للنشر، الزقازيق، المبادئ العلمية للسباحةمحمد علي أحمد القط،  1

 .367، ص1992، ديوان المطبوعات الجامعية، البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الثانويأصول التربية في مادة التربية رابح تركي،  2

  .242 -241، ص ص1990، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2.، طأصول التربية والتعليمرابح تركي،  3
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ـــك حـــدوث تغييـــر مورفولـــوجي، حيـــث يـــرى أن  1947 عـــام) Holman(" هولمـــان"يضـــيف  إلـــى ذل
فــــي  يوالتــــي تحــــدث تكيــــف بيولــــوج )تمرينــــات(التــــدريب الرياضــــي يشــــير إلــــى المثيــــرات الحركيــــة

  .األعضاء الداخلية وكذلك تكيف مورفولوجي
  

   :التدريب الرياضي من وجهة نظر علم النفس والتربية -6-2
فـــإن التـــدريب الرياضـــي يبنـــى علـــى أســـس علميـــة تعتمـــد فـــي جوهرهـــا علـــى مبـــادئ وقـــوانين     

تـرتبط بتربيـة الفـرد ككـل لكـي تحقـق  ، وهنـا)الـخ...علم الـنفس، التربيـة(العلوم الطبيعية واإلنسانية 
الــدور البيولــوجي فــي عمليــة التــدريب بهــدف تعــديل ســلوك أو حالــة الفــرد فــي القــدرة علــى التعامــل 

  .مع اآلخرين
ـــة بأنـــه     ـــنفس والتربي ـــم ال ـــ"ومـــن وجهـــة نظـــر عل ـــة والخططي ـــة تربوي ـــة  ةعملي والنفســـية والمعرفي

  .الممارس لتحقيق مستوى عالي من اإلنجاز في النشاط الرياضي
  

   :المدرب -7
هو األداة العلمية التدريبية بفعل المعارف والخبرات والمعلومات الرياضية كما أنه شخصـية     

تربويــة تتــولى قيــادة عمليــة التربيــة والتعلــيم ويــؤثر مباشــرة فــي التطــوير الشــامل والمتــزن لشخصــية 
  .1الرياضي

 

  : التدريب -8
وحدات تدريبية ومحاضرات نظريـة واختبـارات مباريـات  هو العملية التدريبية وما تحتوي من    

  .2تجريبية وفترات راحة وأن العملية التدريبية هي عملية تربوية ذات مستوى رفيع
  

   :الرياضة -9
الروابط الحيوية فـي المجتمـع حيـث تسـعى مـن خـالل نشـاطاتها العديـدة  دتعتبر الرياضة أح    

اضــة الهــواة إلــى نمــو الفــرد نمــوا متزنــا متكــامال مــن ري وســواء كانــت رياضــة نخبويــة أو مدرســية أ
  .3جميع النواحي الخلقية، البدنية، االنفعالية، النفسية واالجتماعية

  

                                                           
 
  .23، ص1980الي، بغداد، ، مطبعة وزارة التعليم العمبادئ علم التدريب الرياضيعبد العالي نصيف، قاسم حسن،  1
 35، القاهرة، ص1992، دار المعارف، 12، طعلم التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي،  2

 01ص، 1987،سوريا ، دار األطلس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،الرياضة الحديثةفايز مهنا،  3
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 :المرتبطةالدراسات 

تعتبر الدراسات السـابقة مـن أهـم الجوانـب التـي يجـب علـى كـل باحـث تناولهـا إلثـراء بحثـه،   
وهي تعالج نفس الموضوع وتعتمد على نفس المتغيرات، حيث تستعمل للحكم، المقارنـة، اإلثبـات 

وفـــي حـــدود إمكانيـــة الباحـــث لـــم يتحصـــل علـــى دراســـات ســـابقة، ولكـــن تحصـــل علـــى . أو النفـــي
وضوع والتي أخذت من بعض الباحثين منها الوطنية واألجنبيـة قـام أصـحابها دراسات مشابهة للم

ببنائها واختبار صدقها وثباتها، ولقد راعى الباحث اإلهتمـام بـبعض اإلتجاهـات العربيـة واألجنبيـة 
فيـه . كوسيلة لقياس اإلتجاه نحو النشاط الرياضـي Kenyon scaleالتي إستخدمت مقياس كنيون 

هــذه الدراســة مقيــاس كنيــوون كــأداة لقيــاس إتجاهــات ســباحي مرحلــة المراهقــة  إسـتخدم الباحــث فــي
الجـزء أن نتنـاول بعضـا مـن هـذه  اسـنحاول فـي هـذومنـه  .نحو ممارسة النشـاط البـدني والرياضـي

  :التي لها عالقة بموضوعنا هذا ونذكر من بينهاالدراسات 
  

 :دراسة إبراهيم السيد حجاب -1

العربيـة السـعودية "إتجاهات الطلبة كلية األسـاتذة فـي المدينـة المنـورة"هي دراسة تحت عنوان  
آخـرين  50طالـب فـي التربيـة البدنيـة والرياضـية و 50حيث تم إجراء هذه الدراسـة علـى عينـة مـن 

، كــان هــدف الباحــث هــو معرفــة إتجــاه كلتــا "كنيــون"فــي تخصصــات أخــرى مــع إســتعمال إختبــار 
، حيــث أظهــرت اإلختبــارات بعــد ذلــك أن هنــاك فــرق ملحــوظ بــين العينتــين )ثــر التكــوينأ(العينتــين 

وظهـــرت نفـــس . اإلجتماعيـــة المخـــاطرة، النشـــاط البـــدني كخبـــرة التفـــوق: وذلـــك فـــي األبعـــاد التاليـــة
 األخيـر وفـي )النشاط البدني للصحة واللياقة البدنيـة(النتائج عند العينتين فيما يخص البعد الثاني 

  .على إحترام إتجاه الطلبة في وضع برنامج للنشاطات البدنية باحثال يحث
  

 :1989عام  دراسة أحمد صالح قراعة  -2

إتجاهـــات " قــام بهــا للحصـــول علــى درجــة ماجســـتير فــي التربيــة الرياضـــية بمصــر بعنــوان       
  .تالميذ المرحلة الثانوية بنين بـإدارات أسيوط التعليمية نحو النشاط الرياضي

وٕاستهدفت الدراسة التعرف على إتجاهات تالميذ المرحلة الثانوية في محافضة أسيوط نحـو 
  .النشاط الرياضي

المقارنــة بــين إتجاهــات التالميــذ الممارســين غيــر الممارســين لألنشــطة الرياضــية بالمرحلــة الثانويــة 
  .نحو النشاط الرياضي
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لنشـاط البـدني الرياضـي علـى عينـة ولتحقيق أهداف البحـث اسـتخدم الباحـث مقيـاس كينـون نحـو ا
تلميذ من تالميذ الصفوف الثالثـة بالمرحلـة الثانويـة مـن الممارسـين وغيـر الممارسـين  757قوامها 

  .لألنشطة الرياضية بإدارات أسيوط التعليمية
  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية

  .اتجاهات تالميذ عينة البحث نحو النشاط الرياضي إيجابية -
  .ر اإلتجاهات العامة نحو النشاط الرياضي بممارسة األنشطة الرياضيةتتأث -
تترتــب إتجاهــات التالميــذ عينــة البحــث نحــو النشــاط الرياضــي بأربعــة أبعــاد مرتبــة علــى النحــو  -

  :التالي
  .النشاط البدني كخبرة للصحة واللياقة وكخبرة جمالية -أ

  .عيةالنشاط البدني كخبرة لخفض التوتر وكخبرة إجتما -ب
  .النشاط البدني كخبرة للتفوق الرياضي -ج
  .النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة -د
 :  دراسة مجلس األساتذة في اإلمارات العربية  -3

إتجـــاه الطلبـــة والطالبـــات فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة نحـــو النشـــاط "والتـــي كانـــت تحـــت عنـــوان 
، وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم آثار التطبيق الرياضي على إتجـاه الطلبـة نحـو "البدني والرياضي

 200، وكانــت عينــة البحــث مكونــة مــن "كنيــون"النشــاط البــدني والرياضــي، إســتعمل فيــه مقيــاس 
إنــاث مــن تخصصــات مختلفــة، أجــرى هــذا اإلختبــار قبــل وبعــد  100ذكــور و  100، منهــا طالــب

نهاية هذا البرنامج، وأظهرت النتـائج بالنسـبة للـذكور واإلنـاث زيـادة فـي النتـائج المتحصـل عليهـا، 
فكــان البعــد الجمــالي هــو األكثــر حضــا أمــا بعــد النشــاط البــدني كالبحــث عــن المخــاطرة فكــان أقــل 

: ه كانــت هنــاك إختالفــات ملحوظــة بــين الــذكور واإلنــاث بالنســبة للبعــدين التــاليينحضــا بــرغم أنــ
  .النشاط البدني كالبحث عن المخاطرة ، والنشاط البدني كخبرة إجتماعية

 :دراسة محمود إسماعيل طلبة إبراهيم  -4

قـــام بدراســـة مقارنـــة فـــي االتجاهـــات نحـــو النشـــاط الرياضـــي بـــين تالميـــذ وتلميـــذات المرحلـــة 
   .بمصر مينا الثانوية بمدينة

  :إلى الباحث توصل الثالثة للصفوف ممثلة وتلميذة تلميذ 400 العينة شملت
وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطات التالميــذ وتلميــذات المرحلــة الثانويــة فــي اتجاهــات  -

  .نحو النشاط الرياضي لصالح التالميذ في درجات مقياس الكلية
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لتلميذات بتقاليد وعادات مجتمع مدينة مينا حيث ظهـرت اتجاهـات كـل مـن لم تتأثر اتجاهات ا -
التالميــذ والتلميـــذات نحـــو النشــاط الرياضـــي ايجابيـــة وان اتجاهـــات التالميــذ أكثـــر ايجابيـــة مـــن 

 .التلميذات، وجود فروق دالة إحصائيا

  :1977عام  دراسة عزيزة سالم  -5

النفسية لطالبات المرحلـة الثانويـة نحـو النشـاط االتجاهات "وهي رسالة دكتوراه تحت عنوان 
توصــلت الباحثــة إلــى أن اتجاهــات تلميــذات المــدارس الثانويــة نحــو النشــاط الرياضــي  ".الرياضــي

بدرجـة اكبـر مـن التفـوق  ةكخبرة جمالية وللصحة واللياقة ولخفض التوتر وكخبرة اجتماعية ايجابي
 .الرياضي والتوتر والمخاطرة

  :1982 دراسة عفت مختار -6

وهـــي دراســـة مقارنـــة االتجاهـــات طـــالب كـــل مـــن الكليـــات العلميـــة والنظريـــة نحـــو النشـــاط   
  . الرياضي رسالة ماجستير غير منشورة

أوضــحت الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصــائيا فــي االتجاهــات نحــو النشــاط الرياضــي بــين   
إحصـائيا بـين طلبـة وطالبـات طلبة وطالبات الكليات العلمية لصالح الطلبة بينما كانت غير دالة 

العلميـة والنظريــة لصــالح  تالكليـات النظريــة، وكـذلك وجــود فــروق دالـة إحصــائيا بـين طلبــة الكليــا
  .بينما كانت غير دالة إحصائيا بين طالبات الكليات العلمية والنظرية -الكليات العلمية

    :1984دراسة ماكلوك  -7

وتوصــل فــي  ابأيرلنــد) بالفــاس(لثانويــة لمدينــة قــام بدراســة علــى تالميــذ وتلميــذات المرحلــة ا    
األخيـر إلـى أن اتجاهــات لـدى التالميــذ والتلميـذات كانــت جـد ايجابيــة فـي أبعــاد النشـاط الرياضــي 

  .للصحة واللياقة، وكخبرة اجتماعية وكخبرة لخفض التوتر

ومـــن خـــالل الدراســـات المشـــابهة توصـــل الباحـــث إلـــى أن جلهـــا ينصـــب فـــي دراســـة االتجاهـــات  
النفســــية نحــــو ممارســــة النشــــاط الرياضــــي لطلبــــة الجامعــــات فــــي مختلــــف المنــــاطق، إال أن تلــــك 
الدراســـات بينـــت ان اتجاهـــات طـــالب الجامعـــات تتفـــاوت فيمـــا بيـــنهم مـــن حيـــث شـــدة االســـتجابة 

 .ألبعاد المقياس

 :2006  عام رحيم محمود أنور دراسة -8

 إلـى الدراسـة هـدفت. "الرياضـي النشـاط نحـو السـليمانية جامعـة طلبـة بعـض اتجاهـات"بعنـوان    

 نحـو الثانويـة، المرحلـة طلبـة اتجاهـات نحـو السـليمانية جامعـة طلبـة بعـض اتجاهـات علـى التعـرف

 موقـف الجـنس، :يلـي لمـا تبعـا الطلبة اتجاهات في الفروق على وكذلك الرياضية، األنشطة ممارسة
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 طلبة من طالباً  (150) قوامه عينة على الدراسة وأجريت .األساسية والمرحلة السكن، مكان األسرة،

 تطبيـق تم حيث الوصفي، المنهج بإطار المسح أسلوب الباحث وأستخدم السليمانية، جامعة كليات

 :مايلي إلى الدراسة نتائج توصلت قد و الرياضي، النشاط نحو لالتجاهات  "كينيون" مقياس

 .المحاور باقي على األول تسلسله كان والمخاطرة التوتر يمثل الذي المحور أن ظهر -

 كبيرة نسبة يشكل لم والترويح الصحة لفرص الرياضية األنشطة لممارسة البحث عينة اتجاه إن -
  .البحث عينة عند

 أفضل هي ومخاطرة توتر ة خبر على الحصول لفرص الرياضية األنشطة ممارسة أن ظهر - 

  .البحث عينة لدى الرياضية األنشطة ممارسة نحو االتجاهات
 أضعف يمثل الجمالية لفرص الرياضية األنشطة ممارسة نحو البحث عينة اتجاه كان - 

 . األنشطة تلك ممارسة نحو االتجاهات

 : 2005عام طامع أبو بهجت دراسة -9

 هـدفت". الرياضـي النشـاط ممارسـة نحـو خضـوري التقنيـة فلسـطين كليـة طلبـة اتجاهـات " بعنـوان

 النشـاط ممارسـة نحـو خضـوري التقنيـة فلسـطين كليـة طلبـة اتجاهـات علـى التعـرف إلـى الدراسـة

 البرنـامج ، الجـنس : لمتغيـرات تبعـا الطلبـة اتجاهـات فـي الفـروق تحديـد إلـى إضـافة الرياضـي،

 أجريـت ،ذلـك ولتحقيـق .الرياضـية والممارسـة الدراسـي، المسـتوى االختصـاص، نـوع األكـاديمي،

 وقـد االتجاهـات، لقيـاس ،"ونيكن"مقياس عليها طبق وطالبة، طالباً (135) قوامها عينة على الدراسة

 لالسـتجابة المئويـة النسـبة وصلت حيث ايجابية كانت الطلبة اتجاهات أن : الدراسة نتائج ت أظهر
 النشـاط نحـو الطلبـة اتجاهـات فـي  0.05داللـة ذات فـروق توجـد ال أنـة إلـى إضـافة ،(%76) 

 كانـت بينمـا الدراسـي، والمسـتوى التخصـص، األكـاديمي، البرنـامج الجـنس، :لمتغيـرات الرياضـي

 الباحـث أوصـى قـد و الممارسـين، ولصـالح الرياضـية الممارسـة لمتغيـر تبعـا إحصـائيا دالـة الفـروق

 فـي لإلنـاث الرياضـية باألنشـطة االهتمـام وزيـادة الطلبـة اتجاهـات تعزيـز: أهمهـا توصـيات بعـدة

 .الكلية

  : 2002عام الشنباري خميس أزير دراسة - 10

 هـدفت،  "الرياضـية األنشـطة ممارسـة نحـو غـزة بقطـاع الجامعـات طـالب اتجاهـات "بعنوان    

 ، الرياضية األنشطة ممارسة نحو غزة بقطاع الجامعات طالب اتجاهات على التعرف إلى الدراسة
 مقيـاس باسـتخدام الباحـث وقـام ، ◌ً  عشـوائيا اختيارهـا تـم ◌ً  طالبـا (404) مـن الدراسة عينة وتكونت

 :يلي ما الدراسة نتائج وكانت الدراسة كأداة الرياضي النشاط نحو لالتجاهات )كنيون(
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 حيث الرياضية األنشطة ممارسة نحو اتجاهات لديهم غزة قطاع في الجامعات طالب إن -

 االيجابي االتجاه على يدل مما ، (56.9 %)إلى (75.8 %) بين ما االستجابات نسبة تراوحت

  .الرياضية األنشطة ممارسة نحو
 ممارسين الغير والطالب الممارسين الطالب بين 0.01 إحصائية لة دال ذات فروق توجد -

 .كنيون مقياس إبعاد في الممارسين الطالب0.05 داللة مستوى عند لصالح،

 : 1999 عام سابق فتحي وليد دراسة - 11

 " القـاهرة بمحافظـات الرياضـية التربيـة مفهـوم نحـو الثانويـة المرحلـة طلبـة اتجاهـات "بعنـوان    
 الرياضـية التربيـة مفهـوم نحـو الثانويـة المرحلـة طلبـة اتجاهـات علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت

 المدارس في المقيدين الطالب عدد من 5% بواقع (1146) الدراسة عينة وكانت .القاهرة بمحافظات

 ، لبدني ا النشاط نحو لالتجاهات "كنيون"مقياس باستخدام الباحث قام وقد الرسمية، العامة الثانوية
 عينـة الطلبـة علـى توزيعهـا تـم مطبوعـة اسـتمارة صـورة فـي البحـث أداة المقيـاس الباحـث طبـق كمـا

 إيجابية اتجاهات لديهم القاهرة بمحافظات الثانوية المرحلة طلبة بأن نتائجها أهم من وكان .البحث

 .البدني النشاط نحو عام بوجه

  :1999 عام(James Athan)  الثن جيمس دراسة - 12

 اتجاهـات علـى التعـرف الدراسـة هـدفت ."البدنيـة التربيـة نحـو المجتمـع اتجاهـات"بعنـوان    
 مدرسـة مـن اختيـارهم تـم طالبـا (348) مـن الدراسـة عينـة تكونـت قـد و البدنيـة، التربية نحو المجتمع

 المظاهر لتحديد ،االتجاهات مقياس باستخدام الباحث وقام ،"ركتوإ" والية مركز تقع واحدة إعدادية

 كـان االتجـاه ذلـك إن :يلـي مـا الدراسـة نتـائج أهـم وكانت .الرياضية األنشطة ممارسة نحو المختلفة

 والمتعلقـة المصـاحبة والتغيـرات التصـنيفات معظـم الـذكور، عنـد عنـه اإلنـاث عنـد ◌ً  واضـحا

 الفصـل، أجـواء الدراسـي، المحتـوى :تتضـمن البدنيـة التربيـة نحـو والسـلبية االيجابيـة باالتجاهـات

 دراسـتها تـم متغيـرات عـن عبـارة كانـت كلهـا الشخصـية واالتجاهـات الرياضي، والزى المعلم، سلوك

 .الدراسة أجراء أثناء
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 :1994 عامCarlson) ( كارسون دراسة - 13

 والعوامـل الرياضـية التربيـة نحـو الثانويـة - المرحلـة طـالب اتجاهـات علـى التعـرف "بعنـوان    

 الثانويـة المرحلـة طـالب اتجاهـات تحديـد إلـى الدراسـة هـدفت ،"االتجاهـات تلـك تحديـد فـي المـؤثرة

 الدراسـة عينـة وتكونـت االتجاهـات، تلـك تكـوين فـي المـؤثرة والعوامـل الرياضية التربية ممارسة نحو

 المالحظـة، وبطاقـة اسـتبيان باسـتخدام الباحـث الثانويـة،وقام المرحلة طلبة من وطالبة طالبا 150 من

 علـى ◌ً  تـأثيرا العوامـل أكثـر مـن واالجتماعيـة الثقافيـة العوامـل أن :مـايلي الدراسـة نتـائج أهـم وكانـت

 ومستوى واإلعالم األسرة أن : الدراسة نتائج أظهرت ذلك إلى إضافة الطلبة لدى االتجاهات تكوين

 فـي هامـة جميعهـا الرياضـية الممارسـة فـي السـابقة والخبـرة واألصـدقاء الطلبـة لـدى المهـاري األداء

 للتربيـة الطلبـة مفهـوم أن : النتـائج أظهـرت كمـا الرياضـية التربيـة نحـو الطلبـة اتجاهـات تحديـد

 األهـداف محـدودة الرياضـية التربيـة وأن المتعـة، أجـل مـن الرياضـية التربيـة أن يظهـر يـة الريـاض

 . الرياضيين إعداد على وتقتصر

 : 1992عام  ,Xuming)( زومينج دراسة - 14

 دراسـته فـي خلـص فقـد" الرياضـي النشـاط نحـو الصـينية الجامعـات طـالب اتجاهات "بعنوان    

 قام والتي الرياضي، النشاط نحو الصينية الجامعات طالب اتجاهات على التعرف إلى هدفت التي

 طالباً   1686من مكونة عينة على الرياضي النشاط نحو لالتجاهات" وننيك"مقياس بتطبيق خاللها

 :التالية النتائج إلى صينية، جامعات عشر من وطالبة

 لدى إيجابية اتجاهات الرياضية األنشطة ممارسة نحو الثانوية، المرحلة طلبة اتجاهات توجد -

  .الرياضي النشاط نحو الصينيين الطالب
 كينون لمقياس الستة باألبعاد يتعلق فيما الدراسة عينة أفراد بين داللة ذات فروق توجد - 

  .الرياضي النشاط نحو لالتجاهات
  .اإلناث لصالح وذلك الجنس لمتغير وفقا الرياضي النشاط نحو االتجاهات في فروق توجد -
 ومخاطرة توتر وكخبرة جمالية كخبرة الرياضي النشاط ثمنوا المرتفعة البدنية اللياقة يذو  الطالب -

  . المنخفضة البدنية اللياقة ذوي أقرانهم من أكثر
 التوتر وخفض والترويح الجمالية الخبرة بعدي على الطالب درجات بين داللة ذات فروق توجد -

  .الرياضية لألنشطة ممارستهم لمستوى وفقا
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 : 2007رمزي رسمي جابر عام  دراسة - 15

 هـدفت .مـدارس فـي الرياضية األنشطة ممارسة نحو الثانوية، المرحلة طلبة اتجاهاتبعنوان     

 فـي الرياضـية األنشـطة ممارسـة نحـو الثانويـة المرحلـة طلبـة تجاهـاتا علـى التعـرف إلـى الدراسـة

 .لمتغيـرالجنس ◌ً  تبعـا االتجاهـات تلـك فـي الفـروق معرفـة وكـذلك غـزة، قطـاع محافظـات مـدارس
 (104) كالتـالي مـوزعين ةوطالبـ ب،الـط (208) قوامهـا عينـة علـى الدراسـة أجريـت ،ذلـك ولتحقيـق

 الدراسـة بيانـات ولجمـع الوصـفي، المـنهج اسـتخدام تـم وقـد بالتسـاوي، طالبـات (104) و طـالب
 وقـد. 1998 )عـالوي حسـن محمـد باقتباسـه قـام حيـث، "نكنيـو "مقياس استخدام تم .أهدافها وتحقيق

 :التالي عن الدراسة نتائج أسفرت

 محافظـات مـدارس فـي الرياضـية األنشـطة ممارسـة نحـو الثانويـة المرحلـة طلبـة اتجاهـات أن - 

 .جداً  كبيرة بدرجة ايجابية كانت غزة قطاع
 محـور الثانيـة المرتبـة وفـي ذلـك تـال األولـى، المرتبـة جماليـة كخبـرة البـدني النشـاط محـور أحتـل -

 المرتبـة فـي ة ومخـاطر تـوتر كخبـرة البـدني النشـاط محـور جـاء ثم ، التوتر لخفض البدني النشاط
 النشـاط محـور ثـم الرابعـة، بالمرتبـة اجتماعيـة كخبـرة البـدني النشـاط محـور ذلـك تـال ثـم الثالثـة،
 للصـحة البدني النشاط محور جاء ثم الخامسة، المرتبة احتل وقد الرياضي للتفوق كخبرة البدني

 .واألخيرة السادسة المرتبة في واللياقة
 .الجنس لمتغير اإلبعاد جميع في (0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 

  :1995عام  وذياب عبد العظيمبها كل من قام دراسة  - 16
التربيـة األساسـية نحـو  اتجاهـات طلبـة وطالبـات جامعـة الكويـت وكليـة"وهي تدور حول موضوع 

الباحثـــان مقيـــاس كنيـــون لالتجاهـــات نحـــو  اســـتخدم ،ولتحقيـــق هـــدف الدراســـة. "النشـــاط البـــدني
. طالبـةً  )194(طالبـًا و )163(مـنهم  )357(البالغة  البدني، حيث طبق على عينة الدراسةالنشاط 

وطالبات جامعة الكويـت بكلياتهـا المختلفـة لـديهم اتجاهـات  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن طالب
البــدني، كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين  ايجابيــة بوجــه عــام نحــو النشــاط

  .الطالبات نحو النشاط البدني والطالبات لصالحالطالب 
  
  
  
  
  
  



- 33 - 

 

  :2001عام الطويل بها قام دراسة  - 17

والتـــي كـــان الهـــدف منهـــا   "الرياضـــية اتجاهـــات طلبـــة جامعـــة مؤتـــة نحـــو التربيـــة"بعنـــوان   
تـدريس مقـرر مبـادئ التربيـة الرياضـية علـى تغييـر اتجاهـات طلبـة جامعـة مؤتـة  التعـرف إلـى أثـر

مــن اإلنــاث،  )64(طالبــًا وطالبــًة مــنهم  )126(تكونــت عينــة الدراســة مــن . الرياضــية نحــو التربيــة
 ولجمع البيانات قـام الباحـث باسـتخدام أداة قيـاس تـم بناؤهـا خصيصـا لتحقيـق. الذكور من )62(و

جميـع  وأشارت النتائج إلى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي تغيـر اتجاهـات. أهداف الدراسة
أظهرت النتـائج  كما. راسة نحو التربية الرياضية على المجالين النفسي واالجتماعيأفراد عينة الد

أنشـــطة رياضـــية  وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا فـــي تغييـــر اتجاهـــات الطلبـــة الـــذين لـــم يشـــتركوا فـــي
  .النفسي، واالجتماعي فقط سابقًا، وطلبة الكليات اإلنسانية نحو التربية الرياضية على المجالين

  :2003عام بوصالح بها قام دراسة  - 18

علـى اتجاهـات طالبـات جامعـة الملـك فيصـل فـي المملكـة  فقـام بدراسـة هـدفت إلـى التعـرف        
الجانـب البـدني، : النشاط البدني من خـالل أبعـاد أربعـة هـي العربية السعودية نحو أهمية ممارسة

وتـــم تصـــميم مقيـــاس لهـــذا وتـــم توزيعـــه علـــى عينـــة الدراســـة . والنفســـي واالجتمـــاعي، والترويحـــي،
وأشــارت النتــائج إلــى وجــود . فــي جامعــة الملــك فيصــل فــي مدينــة اإلحســاء طالبــةً  )150(البالغــة 

لـدي الطالبـات نحـو أهميـة ممارسـة النشـاط البـدني، كمـا أظهـرت النتـائج وجـود  اتجاهـات إيجابيـة
ارســـــة النشـــــاط البـــــدني تعـــــزى إلـــــى المســـــتوى الدراســـــي اتجاهـــــات الطالبـــــات نحـــــو مم فـــــروق فـــــي
  .األكاديمي والتخصص

 

  :1998عام  (Matthys and Lantz) والنتز ماثيسبها كل من قام دراسة  - 19

نحو النشاط البدني بعد دراسـة  تفي مستوي االتجاها إلى قياس التغييرهذه الدراسة هدفت  
ـــة الدراســـة  ـــة المســـجلين فـــي مقـــرر  مـــن )156(مســـاق لألنشـــطة البدنيـــة، حيـــث شـــملت عين الطلب

البيانـات باسـتخدام أداة قيـاس تـم  وقـام الباحـث بجمـع. أسـابيع )08(إجباري لألنشطة البدنية لمـدة 
عــدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية  وأظهـرت النتـائج. بناؤهـا خصيصـًا لقيــاس هـدف الدراســة

علــى كــل المجــاالت بنــاًء لدراســتهم  البــدني فــي تغيــر اتجاهــات أفــراد عينــة الدراســة نحــو النشــاط
  .لمساق األنشطة البدنية
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(Twellman,Biggs,and Lantz) تولمان وبيكس والنتزبها كل من قام دراسة  - 20   :2000عام 

التربية الصحية على تغيير اتجاهات طلبة الجامعة نحو ممارسة النشـاط  أثر تدريس مساق  
ولجمــع البيانــات قــام الباحــث . مــن الطــالب والطالبــات )103(عينــة الدراســة مــن  تكونــت. البــدني

وأشارت النتائج إلى وجود فـروق . أداة قياس تم بناؤها خصيصا لتحقيق أهداف الدراسة باستخدام
 .داللـة إحصـائية فـي تغيـر اتجاهـات طلبـة الجامعـة نحـو ممارسـة النشـاط والتـدريب البـدني ذات

 ائيا فــي تغييــر اتجاهــات الطلبــة نحــو النشــاطكمــا أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــ

  .البدني تعزى لمتغير الجنس والسنة الدراسية
 

  :2004عام  (Mack) ماكبها قام دراسة  - 21

بدراســة هــدفت التعــرف إلــى التغييــر فــي اتجاهــات طلبــة الجامعــة المســجلين فــي  فقــد قــام      
وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس ". البــدنينحــو ممارســة النشــاط والتــدريب  الشخصــية العافيــة"مســاق 

 كـأداة لجمـع البيانـات، حيـث طبـق المقيـاس علـى عينـة نحـو النشـاط والتـدريب البـدني االتجاهـات
وأشـارت . المسـاق طالبًة وطالبًا في اليـوم األول واليـوم األخيـر مـن أيـام )1625(من الطلبة بلغت 

أفـراد عينـة الدراسـة نحـو  اتجاهـات جميـعالنتـائج إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي تغيـر 
إحصــائيا فــي تغييــر اتجاهــات  كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة. النشــاط والتــدريب البــدني

والخبــرة فــي النشــاط البــدني لصــالح  الطلبــة نحــو النشــاط والتــدريب البــدني تعــزى لمتغيــر الجــنس
  .الطالبات

  :2005عام  المالعبداهللا فيصل حميد بهاقام دراسة  - 22

هــدفت هــذه الدراســة إلــى . تــأثير تــدريس مســاق الصــحة والرياضــة علــى تغييــر اتجاهــاتبعنــوان 
على تغيير اتجاهات طلبـة كليـة التربيـة بجامعـة  التعرف إلى أثر تدريس مساق الصحة والرياضة

كــذلك معرفــة أثــر تــدريس المســاق علــى تغييــر اتجاهــات  البحــرين نحــو ممارســة النشــاط البــدني،
بحســب الجــنس، والتخصــص األكــاديمي، والســنة الدراســية،  ممارســة النشــاط البــدنيالطلبــة نحــو 

طالبـًا وطالبـًة مـنهم  )75(تكونـت عينـة الدراسـة مـن . البـدني والخبـرة السـابقة فـي ممارسـة النشـاط
الــذكور مــن طلبــة كليــة التربيــة ممــن ســجلوا المســاق فــي الفصــل  مــن )14(مــن اإلنــاث، و  )61(

ولجمــع البيانــات قــام الباحــث باســتخدام أداة  .2004/2005الجــامعي  لعــامالدراســي الصــيفي مــن ا
بناؤهـا خصيصـا لتحقيـق أهـداف الدراسـة، وتـم اسـتخراج معـامالت الصـدق والثبـات لهـا،  قياس تم

أســئلة  ولتحليــل البيانــات واإلجابــة عــن. تطبيقهــا فــي اليــوم األول للمقــرر واليــوم األخيــر لــه وتــم
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االنحرافـات المعياريـة،  اليب اإلحصـائية الالزمـة كالمتوسـطات الحسـابية،الدراسة تم استخدام األس
 :الدراسة عن النتائج التالية وأسفرت. والنسب المئوية

الطلبــة عينــة الدراســة نحــو ممارســـة  وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تغييـــر اتجاهــات -
   .النشاط البدني

ت الطلبة نحو ممارسة النشاط البدني تعـزى تغيير اتجاها وجود فروق ذات داللة إحصائية في -
   .اإلناث لمتغير الجنس، وذلك لصالح

   1998:عام )Yong Bae( يونج بيدراسة  - 23

وتشــانج نــام  )Yeungnam( لعالقــة بــين اتجاهــات طــالب جــامعتي يــونج نــاما"تحــت موضــوع      
)Chungnam( إلــى فتوصــل  ،بكوريـا نحــو التربيــة الرياضــية ومســتوى ممارســتهم للنشــاط الرياضــي

  :ما يلي
  .الطالب الكوريون لديهم اتجاهات إيجابية نحو النشاط الرياضي -
  .الحكومية الثانوية المدارس طالب من أكثر الرياضي النشاط نام يونج جامعة طالب يمارس -
يوجــد اختالفــات بــين الــذكور واإلنــاث فــي اتجاهــاتهم نحــو النشــاط الرياضــي وفــي عــدد ســاعات  -

 لألنشطة الرياضيةممارستهم 

هنـــــاك عالقـــــة ذات داللـــــة بـــــين اتجاهـــــات الطـــــالب نحـــــو التربيـــــة الرياضـــــية وعـــــدد الســـــاعات  -
 .األسبوعية لممارستهم الفعلية لألنشطة الرياضية

   1998:عام )Matthy & Lantz(ماتثي والنتزقام بها كل من دراسة  - 24

اتجاهـــات الطـــالب نحـــو أثـــر االشـــتراك فـــي برنـــامج للنشـــاط الرياضـــي علـــى "تحـــت عنـــوان       
 Truman State(وقـد تكونـت العينـة مـن طـالب جامعـة ترومـان الحكوميـة " النشـاط الرياضـي

University ( وطبق عليها مقياس كنيـون للنشـاط الرياضـي)ATPA ( قبـل وبعـد االشـتراك فـي
وقــد أســفرت النتــائج عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة فــي . برنــامج رياضــي مدتــه ثمانيــة أســابيع

  .تجاهات الطالب نحو النشاط الرياضيا
   1992:عام )Xuming( زومينجدراسة  - 25

فقـد خلــص فـي دراســته التـي هــدفت إلـى التعــرف علـى اتجاهــات طـالب الجامعــات الصــينية     
 نحو النشاط الرياضي، والتي قام خاللها بتطبيق مقياس كنيون لالتجاهات نحو النشاط الرياضـي

توجــد  - :التاليـة النتـائج إلـى صـينية، جامعـات عشـرة مــن وطالبـة طالبـا )1686(مـن مكونـة عينـة علـى
  .اتجاهات إيجابية لدى الطالب الصينيين نحو النشاط الرياضي
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 .نونتوجد فروق ذات داللة بين أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق باألبعاد الستة لمقياس كي -

 . جنس وذلك لصالح اإلناثتوجد فروق في االتجاهات نحو النشاط الرياضي وفقا لمتغير ال -

الطــــالب ذوي اللياقــــة البدنيــــة المرتفعــــة ثمنــــوا النشــــاط الرياضــــي كخبــــرة جماليــــة وكخبــــرة تــــوتر  -
 .ومخاطرة أكثر من أقرانهم ذوي اللياقة البدنية المنخفضة

توجـــد فـــروق ذات داللـــة بـــين درجـــات الطـــالب علـــى بعـــدي الخبـــرة الجماليـــة والتـــرويح وخفـــض  -
 .وى ممارستهم لألنشطة الرياضيةالتوتر وفقا لمست

   1991:عام )Hardin(هاردن دراسة  - 26

التــــي هــــدفت مــــن خاللهــــا تفحــــص العالقــــة بــــين مســــتوى اللياقــــة البدنيــــة لطــــالب الجامعــــة       
واالتجاهات نحو النشاط الرياضي، إلى أن الطـالب ذوي اللياقـة البدنيـة المرتفعـة لـديهم اتجاهـات 

الرياضي، كما وأن االتجاهات نحو النشاط الرياضي تتأثر إيجابيا مـع إيجابية عالية نحو النشاط 
ولـم تكشـف الدراسـة عـن وجـود فـروق فـي االتجاهـات . طول الخبرة في ممارسـة النشـاط الرياضـي

نحو النشاط الرياضي بـين الـذكور واإلنـاث، وكـذلك بـين أفـراد عينـة الدراسـة وفقـا لمتغيـر الكليـات 
 .التي يدرسون بها

   1989:عام حماحميالدراسة  - 27
للتعرف على أثر دراسة مقرر يتعلق بالتربية الرياضية على اتجاهـات طـالب هذه الدراسة هدفت     

جامعــة أم القــرى بالمملكــة العربيــة الســعودية نحــو النشــاط الرياضــي، وجــد أن اتجاهــات الطــالب نحــو 
  .النشاط الرياضي تتأثر بشكل إيجابي بعد دراسة هذا المقرر

  1983:عامزايد دراسة  - 28

وقـد طبـق " اتجاهات طلبة الجامعـة األمريكيـة بالقـاهرة نحـو النشـاط الرياضـي"دراسة بعنوان وهي     
طالبـا وطالبـة مـن طـالب  )220(مقياس كنيون لالتجاهات نحو النشاط الرياضي على عينة مكونة مـن

  :إلى مايليتوصل الباحث وقد .الجامعة األمريكية بالقاهرة
إيجابيــة لــدى أفــراد العينــة نحــو النشــاط الرياضــي فــي أبعــاد الصــحة واللياقــة والتــرويح توجـد اتجاهــات  -

  .ومخاطرة توتر وكخبرة الرياضي التفوق بعدي نحو منها أكثر وجمالية اجتماعية وكخبرة وخفض التوتر،
وجود فروق ذات داللـة بـين درجـات كـل مـن الرياضـيين وغيـر الرياضـيين علـى بعـض أبعـاد مقيـاس  -

   .ن لالتجاهات نحو النشاط الرياضيو يكن
توجــد فــروق فــي االتجاهــات تبعــا لمتغيــر الجــنس فــي بعــض أبعــاد مقيــاس االتجاهــات نحــو النشــاط  -

 .الرياضي
   



- 37 - 

 

 :السابقة الدراسات على التعليق

 أن لتدريس بعض مقررات التربية سابقة دراسات من عرضه سبق ما مراجعة خالل منيتضح 
، كما والرياضي نحو ممارسة النشاط البدني أثرًا فعاًال في تغيير اتجاهات طلبةالرياضية و  البدنية

التي تناولت دراسة  ، وكذا الدوليةالمحلية والعربية يتضح أيضا أن هناك ندرة واضحة للدراسات
 .هذا في حدود معرفة الباحث. إتجاهات سباحي مرحلة المراهقة نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي

 من بمناقشتها قومنس المتغيرات، تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث بعضن إال أ

 عرض بهدف، هذا منها المستخلصةوالنتائج  ، األدوات المستخدمة،المستخدم المنهج، األهداف حيث

  :وهي كاآلتي الحالية الدراسة بينو  بينها واالختالف الشبة أوجه
  

 .األهداف حيث من  :أوالً 

النشاط  ممارسة نحو الطالب إتجاهات على التعرف حاولت قد الدراسات تلك معظم أن أتضح
 بيئتها من عينة خالل من هدفها دراسة اختارت الدراسات تلك جميع أن المالحظ ومن .البدني والرياضي

والرياضي نحو ممارسة النشاط البدني  المراهقة مرحلة سباحي إتجاهات الباحث دراسة وهنا  يحاول
  ).معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة دالي إبراهيم(بيئته  في ولكن

  

  .المنهج حيث من: ثانياً 
تكن  لم إن المسحية، بالطريقة" الوصفي المنهج" استخدام على الدراسات تلك معظم اتفقت

 نحو المراهقة مرحلة سباحي إتجاهات على التعرف إلى هدفت الحالية الدراسة إن بحيث. جميعها

المنهج  إستخدام هذه الدراسةعلى الباحث  ممارسة النشاط البدني والرياضي، في حين تستوجب
  .الدراسة هذه لطبيعة يعود المسحية، وهو بالطريقة الوصفي

 

 .األداة حيث من: ثالثاً 

لقياس اإلتجاهات الطالب نحو النشاط  كنيون مقياس السابقة الدراسات أغلب استخدمتلقد   
لقياس " كنيون" مقياس الباحث فيها استخدم الذي الحالية الدراسة مع يتفق ما وذلك البدني والرياضي،

  .النشاط البدني والرياضي ممارسة نحو المراهقة مرحلة سباحي تجاهاتإ
 

  .النتائج حيث من :ارابع
 نحو االيجابي االتجاه حيث من ليةاالح الدراسة نتائج مع السابقة الدراسات معظم نتائج اتفقت

   .الرياضيو  البدني النشاط ممارسة
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  : تمهيد

الرياضي بنظمه وقواعده السليمة وألوانه المتعددة يعتبر ميدانيا البدني و النشاط ممارسة إن   
بخيرات ومهارات من ميادين التربية وعنصرا قويا في إعداد الفرد الصالح من خالل تزويده 

واسعة، تمكنه من التكيف مع مجتمعه وتجعله قادرا على تشكيل حياته وتساعده على مساير 
تقدم العصر وتطوره، وذلك لكون النشاط الرياضي يعمل على ترقية العادات اإلنسانية من 

من خالل  خالل تأثيره على صحة الفرد البدنية والعقلية والخلفية والحركية أو المهارة في أدائها
نشاط رياضي معين هي عبارة عن وحدة تشترك في إنجازها مختلف األجهزة الحيوية لدى 
اإلنسان كما أنه ال يمكن اإلستغناء عن الجانب النفسي واإلجتماعي كاإلدارة والوسط الذي 

  .يعتبر على بذل الجهد واإلستمرار في النشاط
وسيلة من بين الوسائل التي تختص  الرياضي بكونهاالنشاط البدني و وقد تميزت ممارسة 

بتهيئة الكفاءة البدنية والحركية وما يتصل بها من قيم صحية ونفسية وٕاجتماعية وذهنية تساعد 
مهني، وقد تبلورت الحاجة الماسة  الفرد على التحصيل في الدراسة وفي إعطاء مردود وتوافق

وفي هذا  ،الرياضيةاط البدني و ممارسة النشالدراسات في مجال إلى تكثيف في وقتنا الحالي 
من خالل  ارمي إليهيالتي الفصل سنحاول توضيح معنى ذلك أكثر، وصوال إلى األهداف 

الممارسة المنتظمة في ظل تنوع األهداف والدوافع المتعلقة به، ومدى تأثيراته التي تدفع بالفرد 
  .إلى التعرف أكثر على مقومات النشاط البدني والرياضي
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  1:نبذة تاريخية عن النشاط البدني والرياضي -1-1

أخذ النشاط البدني والرياضي صورا مختلفة منذ ظهور اإلنسان على وجه األرض حيث   
تباينت بمرور الحضارات، وتميزت كل حضارة بطابعها الخاص وفق متطلبات كل عصر، 

وربما لم يكتب التاريخ  ،الخ...حيث كانت هناك أنشطة كالسباحة والمصارعة والفنون القتالية 
القديم عن حضارة أولت للرياضة اهتماما مثلما أولتها الحضارة اإلسالمية كما أنه ال يوجد دين 
من األديان السماوية أو األديان الوضعية كان له موقفا إيجابيا، مثلما للدين اإلسالمي من 

ان والمناسك وشروط القيام مواقف، حيث برز النشاط البدني والرياضي من خالل ارتباطه باألرك
  .بالعبادات، فهذه على سبيل المثال ال الحصر

بالمثل بدأت الممارسة تأخذ مكانتها في عصر النهضة بتطور المفهوم التربوي لإلنسان، "  
حيث ما اعترف بها كمادة منهجية في المدارس وتبلورت الحاجة الماسة بأن تكون الممارسة 

يث بدأ المجهود البدني الذي يبذله يقل تدريجيا حتى أصبح في الرياضية في وقتنا الحالي، ح
بعض البلدان المتحضرة يقترب من العدم، وحتى الذين يقومون بمجهودات بدنية فإنها محدودة 
ومتكررة وال تغطي جميع مفاصل الجسم، أي أن الممارسة الرياضية هي وليدة حاجة اإلنسان 

ماضية والمستقبلية وعودة إلى الطبيعة والبساطة في الماسة للنشاط البدني في الحضارات ال
  .الخ...الحياة

   :قبل اإلحتالل النشاط البدني والرياضيممارسة  - 1-1-1
تعتبر الرسومات الموجودة بالطاسيلي، وكذا الحفريات المنتشرة في كل مناطق البالد 

مناطق تيمقاد، وجميلة، ومختلف المركز الممثلة للحضارة اليونانية والرومانية والتي تعتبر 
وتيبازا، شاهدة إلى يومنا هذا عن مرور الحضارات ببالدنا واستقرارها في تلك المناطق لخير 
دليل حول إبراز وجود اإلنسان الجزائري عبر العصور، وكذا إيضاح سبل حياته وطريقة عيشه، 

  .بل التاريخوصرعه من أجل البقاء في تلك الحقبة الزمنية لتي كانت تعرف بفترة ما ق
عن تكييف الحياة " بالطاسيلي"إذ توحي  هذه الرسومات الموجودة بالصحراء الجزائرية

من خالل " البدائية  للجزائري، والتي كانت حسب تلك الصور، الحياة صراع من أجل البقاء
صور الركض والصيد والقفز والرقص، ومن خالل ذلك فإن مجمل الدراسات األثرية التي قام 

  .ماء آلثار والحفريات تؤكد على أن الجزائري كان صاحب ثقافة بدنيةبها عل

                                                           
 
  .                                              191، ص1980، دار النهظة العربية، مصر، 1، طالرياضة للمجتمععلي عمر المنصوري،  1
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وباعتبار أن البربر أول من استوطن هذه المناطق فإن حياتهم كانت تعتمد على الزراعة 
كان البربر :" "Andre Julian“والصيد وغيرها من األنشطة األخرى، يقول المؤرخ أتدري حوليان 

طياد الحيوانات المفترسة، واعتماد الزراعة التي كانوا يعتمدون في طريقة عيشهم عل اص
  .1"عارفين بها، وكذا تربية الماشية واألغنام والماعز، واألبقار، واألحصنة

كان :" من خالل وصفة للسكان إذ يقول" عن قوة الجزائري:" ويتحدث محفوظ قداش
وكان األطفال مرحبا بهم السكان البربر عديدين، بفضل نسبة مواليد عالية وتعمير استثنائي، 

جنسا من الناس ذوي جسم قوي ورشيق ومقاوم " لدى األسر، لقد كانوا، كما يقول هيرودروث
  .للتعب

كان مسينيسا، ملك النوميديين، :" واصفا القائد مسينيسا:ويتحدث عن قوة القائد فيقول
ام في صحة أفضل وأسعد الملوك في أيامنا، حيث حكم أكثر من ستين سنة، وظل على الدو 

جيدة، عاش طويال، وبلغ سن التسعين سنة، وقد كان يتفوق على كل معاصريه بقوة  البدن، 
فكان بإمكانه أن يظل واقفا نهارا كامال في نفس المكان، عندما يتحتم البقاء واقفا، يتحمل 

  .األتعاب التي تحتمه عليه المسيرات الطويلة على الحصان، وهذا حدث يوضح قوته البدنية
يخبرنا سالوست أن يوغرطة قد تميز منذ :" فيقول" يوغرطا"كما يصف  القائد البربرية

الصغر بقوته، وهيبته وخاصة بذكائه، كان بارعا في التمارين البدنية، والصعود على الحصان، 
ورمى الرمح كان األول في العدو واألحسن في الصيد، الشيء الذي يؤكد جيدا اسم 

  ".أي الرجل العظيم أو أعظمهم  Yougourthen”يوغرطان"
أما بالنسبة للجزائريين الذين قادوا معارك :" يقول األستاذ حمدي أحمد عن تلك الفترة

تجعلنا نظن بأن إعدادهم " يوغرطة"و" مسينيسا"بقيادة القائدين) الروماني( ضارية ضد المحتل
  2.البدني والحركي كان موازيا إلعداد الرومان وغيرهم من الشعوب

في القرن الخامس بعد الميالد، " نوميديا" ضيف قائال جاء الوندال  والبزنطيين واحتلوا بدورهموي
وتخلصوا بذلك من اإلحتالل الروماني لكن تواجدهم بالمنطقة م يدم طويال وال يوجد لهم آثار 
واضحة في الجزائر، وبالمقابل شهدت هذه المنطقة عدة انتفاضات شعبية ضد المحتل باختالف 

                                                           
 

1CH.Andre Julien,histoire de l`Afrique du Nord”Tunisie-Algerie-Maroc ” ,Deuxieme edition,revue et mise en 

jour,par Christian Cortois,Payot,Paris,1968.P56. 
  .29ص ،1993، ترجمة صالح عباد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر الجزائر في العصور القديمةمحفوظ قداش،  2
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لوانه، مما يدعونا إلى الظن اليقيني بأن الجزائريين كانوا معدين كان لديهم إعداد بدني وحربي أ
  1.بصفة جيدة

واستقر الحال على ذلك، إال أن دخل العرب الشمال والذي كان في عهد عثمان بن 
بن هـ حين وجه الخليفة معاوية 46عفان ثالث الخلفاء الراشدين، لكن الدخول الحقيقي كان سنة 

، فقام )م699(هـ50أبي سفيان إلى إفريقيا عقبة بن نافع الفهرى حيث عينه واليا عليها في سنة 
بمواجهة البزنطيين والبربر في عدة معارك في مدينة باغاي وفي مدينة تازولت وفي الزاب وفي 

  .تيهرت، وبعد أن بلغ المغرب األقصى عاد إلى القيروان
النعمان بمواصلة مهمة الفتح فخرجت الكاهنة لمواجهته، وقد كلف بعد ذلك حسان بن 

، واصطدم الجمعان بوادي مسكيانة بين عين البيضاء وتبسة، وكان )دهيا بنت ينقاف(واسمها
النصر حليف الكاهنة، وقد تم بعد ذلك محاصرة الكاهنة مدة استمرت ستة أشهر، إلى أن 

ذلك أدرك أبنائها حقيقة اإلسالم  يئست من اإلنتصار، فأقبلت على الموت بثبات، وبعد
  .فاعتنقاه

وكذلك أدرك أبناء نوميديا حقيقة الغاية التي جاء بها الفاتحين العرب، وهذا ما يفسر 
السرعة التي أقبل لها أبناء نوميديا على اإلسالم سرعة، وبقاءهم عليه ووفائهم له، إن هذا 

الغربيين، الذين الحظوا أن اإلسالم اإلقبال على اإلسالم بهذه لسرعة أدهش كل المؤرخين 
والعربية قد قضيا بسهولة على المحاوالت التي بذلتها الالتينية والمسيحية خالل قرون طويلة، 

  .لربط مصير المغرب العربي بالغرب األوروبي
ومما ينبغي التذكير به هو إبراز الدور الكبير الذي قام به الدين اإلسالمي في تحرير 

ل على التحضير البدني الجيد لبناء األمة، وذلك من خالل الممارسة البدنية الطاقات، والعم
التي لها صفة القوة والشجاعة من أجل تنمية روح الدفاع وجهاد األعداء والغزاة، وكذلك العمل 

  2 .البدني من خالل القيام بالتكاليف الشرعية البدنية المفروضة على العبد المسلم
مام بالبدن وممارسة الرياضة التي حث عليها الدين اإلسالمي باعتباره وال غرابة في هذا اإلهت

رسالة سموية، تقوم على المحافظة على النوع البشري من خالل الدفاع عن الكليات الخمس 
  .والمحافظة عليها وكذا المحافظة على عقيدته

                                                           
 

1Hamdi.Mohamed, les premisses socio-economiques du developpement de la culture physique et sportive en 
Algerie, thrse DES Moscou 1985 

  72ص ،1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2ط، مختصر تاريخ الجزائر شريط، محمد مبارك الميلي، عبد اهللا 2
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ما ذكره  ومن الشواهد التي تدل على أن الجزائريين كانوا يمارسون الرياضة بشكل عام
وكان الشبان من أبناء الفالحين زيادة هذا التكوين :".األستاذ مصطفى األشرف إذ يقول

المعرفي، يمارسون الرياضة البدنية التي جعلت منهم رجاال اكتملت فيهم صفات الرجولة، 
  ".خاصة أنهم كانوا يعيشون في الهواء الطلق، وان حياتهم كانت تمضي في الرخاء والهناء

أن منظر هؤالء الرجال المتمتعين بالكمال الجسماني هو الذي آثار إعجاب وال شك 
لو كان سكان :" الجنرال بيجوا، وغيره من القادة الفرنسيين األشداء إذ يصف هؤالء الشبان فيقول

الجزائر قوما آخرين غير العرب، أو كانوا يشبهون شعوب الهند المخنئة لما أوصيت أبدا 
سبيل تعمير البالد بالعساكر والجنود، ولكن وجود هذه األمة القوية بصرف أموال طائلة في 

العتيدة المستعدة كامل اإلستعداد للحرب، والمتفوقة على العناصر القوية من األوربيين لتوطينهم 
  .أما أولئك العرب، وجنبا إلى جنب معهم، وبين ظهرانيهم

ن يسلكون مع تالميذهم مسلكا وكان بعض المؤدبي:" يقول الدكتور أبو القاسم سعد اهللا
تربويا جيدا، فيشاركون ويشاطرونهم ألعابهم ونحو ذلك، فقد روى محمد بن سليمان أن مؤدبة، 
وهو عمر بن يوسف، كان يخرج مع الطلبة يوم الخميس إلى المرج خارجة تلمسان، ويلعب 

  .معهم الكرة
   :ةالممارسة البدنية والرياضية خالل الحقبة اإلستعماري -1-1-2

كما سبق وان ذكرنا فإن هذه المرحلة من تاريخ الجزائر تميزت بالتدمير الشامل لمختلف 
الهياكل والمنشآت اإلجتماعية واإلقتصادية من طرف المستعمر ما تسبب في تدهور المستوى 
المعيشي والثقافي واإلقتصادي للمجتمع الجزائري والذي تسبب هذا الوضع في حرمانه من 

  1 .الذي يهمنا في هذا الجانب حقه في مزاولة النشاط البدني والرياضيحقوق عديدة و 
في مجال النشاط الرياضي فإن المستعمر الفرنسي عمل مباشرة :" محمد حمدي: يقول األستاذ

على تحطيم العادات والتقاليد الجسمية التي كانت معروفة من قبل، ويمكن تلخيصها على النحو 
  :اآلتي

  .راضي وعلى القطيع والخيولاإلستيالء على ال -
منع الجزائريين من حمل السالح والخناجر التي كانت تمثل بالنسبة للجزائريين رمز للشرف  -

  .واالفتخار

                                                           
 
  .81ص ،1983الجزائر  ، ترجمة حنفي عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر األمة والمجتمعف، يمصطفى شر  1



- 44 - 

 

  جعل هناك قوانيني لتنقل األشخاص والممتلكات وحدها، ومنع المقابالت والحفالت -
أجل الوقاية والنظافة، وبذلك  وأخيرا منع التجند، واعتياد أماكن العبادة، وكذلك الحممات من -

  .1طمس الثقافة والرياضة
وفي بداية القرن العشرين حيث كانت أوروبا تشهد تطورا كبيرا في مجال التربية البدنية 
والرياضية، خاصة بعد إنشاء الحركة الكشفية في فرنسا، وكذا ظهور وٕانشاء الفيدراليات الدولية 

  .1901ة بعد ظهور قانون وبعث األلعاب األولمبية الحديثة، خاص
  :ويمكن تحديد هذا النشاط الرياضي البدني على محورين

  :في مجال الرياضة -

تخصص رياضي جزائري، وبذلك فقد ) 33(لقد بلغ قبل نهاية الخمسينات ثالثة وثالثون
جمعية رياضية  1900:مشارك لـ )100.00(بلغ عدد الممارسين لهذه الرياضات حوالي 

وقد نجد هذه الممارسة متمثلة في الرياضات ، هياكل متنوعة 516مستخدمين أكثر من 
  .)كرة القدم، المالكمة، العاب القوى(التالية

  :في مجال التربية البدنية -

قاعة  72، فإنه كان يوجد 1958حسب بعض المؤرخين فإنه في أول أكتوبر من عام 
للتربية البدنية والرياضية مهيأة مع  204و ،البدني والرياضي لممارسة مختلفة أوجه النشاط

المحقات الخاصة بها، كما أن التدريس والتدريب كان معتمد ومضمون من طرف أساتذة كونوا 
  .”CREPS“من طرف  1958خصيصا لهذه المهمة سنة 

وفمبر وقد استمر الوضع على هذه الحالة إال أن كان انطالق الثورة التحريرية في أول ن
، وبذلك ثم وقف ومنع كل النشاطات والحفاالت والتجمعات بما في ذلك النشاطات البدنية 1954

والرياضية، حيث كانت مزاعم اإلستعمار أن مزاولة النشطة الرياضية يسبب خطرا على أفراد 
  .الشعب وممتلكاته

ن نفائس وترانيم ومن يذكر ثورتنا  التحريرية المجيدة لن ينسى ما قدمه أبناء الجزائر م  
الفداء ، ولما كان فكر ثورنا األوائل متكامال، لم تقتصر العملية ضد المستعمر على حمل 
السالح فقط، بل امتدت لتشمل كل معاني التعبير عن الهوية الجزائرية ومقوماتها، فكان 

                                                           
 

1Universite d`Alger,institut d`education pysique et sportive”revue scientifique de l`education physique et 
sportive O.P.U. Alger.Vol.1№4-Annee 1995.p 89/90. 
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ر على الصوت الجزائري مدويا في المحافل الدولية دبلوماسيا وفنيا ورياضيا، فتراءت الجزائ
  .أعين الناس وكأنها ملحمة كبرى

وكان فريق جبهة التحرير الوطني هذا السفير الكبير، الذي رأى النور في الخامس عشر 
بتونس كافيا لتفجير قنبلة مدوية في األوساط الرياضية واإلعالمية  1958من أفريل سنة 

  .الفرنسية واألوروبية والعالمية
ولم يأت فريق الجبهة من العدم بل جاء وريثا لسلفه فريق جيش التحرير الوطني الذي 

الذي كان مدربا للنادي " أحمد بنلول"، بالعاصمة التونسية بفكرة للسيد1957ماي  1تأسس في 
اإلفريقي والعبا سابقا في اإلتحاد الرياضي اإلسالمي للبليدة، وقد ساعدته في المهمة أسماء 

حاج دراوة، عبد القادر زرار، علي دودو والعامري سالمي، وقد أجرى فريق جيش ال: خالدة
  .لقاء كلها مع نوادي ومنتخبات عربية، فاز في عشرين وتعادل في اثنتين 22التحرير 

كما أن ميالد فريق الجبهة بالعبين محترفين في أوروبا لم يكن استخفافا بمهارات 
 : ظروف تلك الفترة لتحقيق غايتين عناصر فريق الجيش، بل ضرورة أهلتها

ثانيهما، جلب أنظار أكبر عدد ممكن من الرياضيين بفرنسا وخارجها والحضور في أهم  -
  .التظاهرات الدولية للتعريف بالقضية الجزائرية

  .أوالهما سياسية واستراتيجية، ضرب فرنسا في الصميم -
لم يكن سهال بتاتا، لذا توخى  أما التحاق النخبة الجزائرية المحترفة بفريق الجبهة

الالعبون السرية والحيطة وتحمل مشاق السفر عبر بلجيكا وألمانيا الغربية وٕايطاليا للوصول إلى 
  .تونس

مرحلة : لذلك فإن اإللتحاق بصفوف جبهة التحرير الوطني تم عن طريق كمرحلتين
لعاصمة التونسية كل إلى ا 1958أفريل  14وهكذا وصل في  )م1960(أفريل وجويلية ونوفمبر

عبد العزيز بن تيفور، عبد الرحمن بوبكر، مصطفى زيتوني، قدور بخلوفي وعمار رواي، : من
وانظم إليهم بعد ستة أيام مختار لعريبي، سعيد براهيمي، رشيد مخلوفي، عيد الحميد كرملي، 

  1 .المدعو بلقاسم" محمد بومرزاق" عيد الحميد بوشوك والمدير الفني الوطني
قام فريق جبهة التحرير الوطني  1961إلى ديسمبر عام  1958ي سجله الحافل من أفريل ف  

  .بجوالت عديدة قادته إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة

                                                           
 
  16ص ،135العدد : هـ1422محرم  22م الموافق لـ2001أبريل  16اإلثنين ، جريدة  الشروق اليومي :أنظر 1
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  :بعد اإلستقالل النشاط البدني والرياضيالممارسة   -1-1-3

، وذلك بعد ان قدمت قوافل 1962جويلية  05ما إن حصلت الجزائر على اإلستقالل في 
سنة، إال ووجدت نفسها أمام تدمير  190من الشهداء طيلة الفترة اإلستعمارية، التي امتدت قرابة 

  .شامل لجميع الممتلكات وعلى كافة األصعدة
لذلك كان على الحكومة الفتية أن تعمل على تعبئة الشعب الجزائري من أجل النهوض به لحمل 

  .يد على جميع المستويات وحسب إلمكانيات القليلة المتوفرة آنذاكرسالة البناء والتشي
فكانت أهم اإلنشغاالت  المطروحة في ذلك الوقت هي محاربة األمية والجهل الذي كان 
متفشي بصورة كبيرة وخطيرة  في أوساط الشعب الجزائري لذلك عمدت الحكومة على إنشاء 

  .هد التربوية وذلك في كل مناطق القطروبناء المؤسسات التعليمية والمدارس والمعا
هذا من جهة، أما فيما يخص التربية البدنية والرياضية فقد كان اإلهتمام بإنشاء النوادي 
الرياضية والمالعب والمركبات الرياضية وحث أبناء الشعب الجزائري على مزاولة أوجه النشاط 

  .البدني والرياضي من أبرز اهتمامات الدولة الجزائري
د أوكلت لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية مهام البرمجة واإلشراف على وق

النشاطات الرياضية داخل المؤسسات التربوية القاعدية باعتبار هذه األخيرة النواة األساسية 
  .للتربية والتعبئة الجماهيرية

تربية البدنية وعلى المستوى المدرسي فقد بذلت جهود جبارة من أجل إدماج مادة ال
والرياضية في التكوين المدرسي وذلك عبر مختلف المستويات التعليمية، بداية من دخول التلميذ 

  :إلى المدرسة إلى التحاقه بالجامعة هذا مما استدعى إنشاء النصوص والقوانين التالية
ث والمتضمن تنظيم التربية أو التكوين، حي 1976أفريل  16والمؤرخة في  35- 76المادة

 تنص هذه المادة على أن كل جزائري له الحق في التربية والتكوين، كما أنها إجبارية ومجانية
  .)7و 5 المادة(

 كما لعب القطاع المدرسي دورا هاما وحيوي في بعث من جديد الحركة الوطنية الرياضية لكن

العائق األساسي في  السبعينات فترة في خاصة البالد شهدته الذي الكبير السكاني اإلنفجار كان
  .تكوين المؤطرين وتوفير الهياكل والعتاد الالزمين لممارسة التربية البدنية والرياضية

أوكلت التربية البدنية والرياضية إلى وزارة التربية الوطنية مما فتح  1978وفي سنة 
والرياضية لمجال إلى التفكير في فتح وتجهيز معاهد عليها لتكوين إطارات في التربية البدنية 

، ولم تكن توجد إال المعاهد الجهوية للتربية 1987إلى غاية سنة  1978وبدأت العملية من سنة 
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بعنابة، وبالغرب الجزائري ) سيرايدي(البدنية والرياضية وذلك في منطقة الشرق الجزائري معهد
بلغت قدرة  حيث أوكلت لهم مهام تكوين إطارات في التربية البدنية والرياضية وقد) شلف(معهد

طالب سنويا مما أعطى فراعا  1340طالب بدال من  260استيعاب الطلبة لهذين المعهدين قرابة 
كبيرا بالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي والتقني في مادة التربية البدنية والرياضية ولسد هذا الفراغ 

ربية البدنية فتح فروع أخرى لتكوين وتطوير األساتذة المساعدين في الت 1981تم سنة 
  .والرياضية

حين  1982 سنة فكانت والرياضية، البدنية للتربية ألساتذة دفعات أول لتكوين الفعلية اإلنطالقة أما
والرياضية، وهذا  البدنية التربية في المجازين األساتذة لتكوين اإلشارة العالي التعليم وزارة أعطت

  :المهام التي أوكلت إليهم كاآلتيعن طريق فتح معاهد التربية البدنية  بقسنطينة و 
  .مأل الفراغ الحاصل في التعليم الثانوي والتقني الخاص بأساتذة التربية البدنية والرياضية  - أ

ضمان تعليم مادة التربية البدنية والرياضية في معاهد التعليم المنتشرة في كل أنحاء البالد   - ب
  .ولكل أبناء الشعب الجزائري دون استثناء

الفضل األكبر في انتشار وتوسيع قاعدة المشاركة في األنشطة البدنية وقد كان 
والرياضية عبر كامل التراب الوطني إلى صياغة القرارات والمراسيم التشريعية التي كانت 
تصدر من حيث آلخر مبينة توجهات الدولة الجزائرية من سياسة التكفل بالشباب وتكوين جيل 

ا ومثقف فكريا واعي بكل ما يحيط بالجزائر من تغييرات سليم من كل العاهات وقوي بدني
  :وتفاعل اجتماعي وقد تم ذلك من خالل النصوص التالية

  .1976الميثاق الوطني لسنة  -
  .1976أكتوبر  28لـ 76- 81قانون التربية البدنية والرياضية قانون -
 14المؤرخ بتاريخ  03-89قانون رقم (قانون تنظيم المنظومة الوطنية للثقافة البدنية والرياضية -

 .1989فيفري 
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  :الرياضيو  البدني النشاط ممارسة مفهوم -1-2
  :مفهوم الممارسة -1-2-1

ممارسة ومراسا = مأخوذة في اللغة العربية من الفعل مارس :الممارسة لغة -1-2-1-1
=  PRATIQUERاألمر عالجه وزاوله وعناه وشرع فيه، أما في اللغة الفرنسية فهي ) مَرس(

  .1مارس، زاول، تعاطى، طبق عمليا، نفذ ،اختلط، ارتاد، وألف
من " معززتكرار النشاط مع توجيه :" فالممارسة تعني :الممارسة اصطالحا -1-2-1-2

خالل هذا التعريف يظهر أن الممارسة أسس التعلم بمعنى تشمل جميع أساليب النشاط سواء 
كانت المتعلقة باكتساب لمهارات أو المعلومات أو طريقة التفكير، ويلزم أن يبذل المتعلم نشاطا 

  2.ذاتي في تعلمها وأن تمارس بنفسه الموقف التعليمي حتى يحدث تغيرا في األداء
  :الممارسة في المجال الرياضي -1-2-1-3

كل شخص مؤهال طبيا يتعاطى أو :" يعتبر الممارسة 64من المادة  95/09فاألمر رقم   
يقوم بممارسة بنشاط بدني رياضي ضمن إطار منتظم أو مالئم، عندما يكون الممارس مجازا 

  3".رياضي"بانتظام في نادي رياضي ومدمج في منظومة تنافسية يأخذ تسمية 
  :الرياضة -1-2-2

لراقية للظاهرة الحركية لدى اإلنسان، وهي طور متقدم من االرياضة أحد األشكال        
األلعاب وبالتالي من اللعب، وهي األكثر تنظيما، واألرفع مهارة، وكلمة رياضية في اللغتين 

، DISPORT هو لها اإليتمولوجي ،واألصلDIPOT الالتينية في ،SPORT والفرنسية اإلنجليزية
ومعناها التحويل والتغيير، ولقد حملت معناها ومضمونها من الناس عندما يحولون مشاغلهم 

  .واهتماماتهم بالعمل على التسلية والترويج من خالل الرياضة
نشاط مفعم باللعب، تنافسي، :" ويشير لوشن وسيج إلى أن الرياضة يمكن أن تعرف بأنها  

د، يتضمن أفرادا أو فرقا تشترك في مسابقة، وتقرر النتائج في داخلي وخارجي المردود أو العائ
  4.ضوء التفوق في المهارة البدنية والخطط

  

                                                           
 
  .669ص ،1992، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر معجم عربي حديثمحمد الباشا الكافي،  1
  59ص ،1985، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة السعودية، علم النفس التربويمحمد مصطفى زيدان، نبيل السالموطي،  2
.24ص ،1995، 64-65المادة ، 09-95 أمر رقم ،وزارة الشباب والرياضة 3  
    .32ص ،1994، عالم المعرفة، الكويت، الرياضة والمجتمعأمين أنور الخولي،  4
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  :النشاط مفهوم -1-2-3

هو كل عملية عقلية أو سلوكية أو بيولوجية متوقفة على طاقة الكائن الحي وتمتاز 
  1.منها اإلستجابة أكثربالتلقائية 

  : النشاط البدني مفهوم - 1-2-4
يعتبر  النشاط الرياضي أحد اتجاهات الثقافة الرياضية التي ترجع إلى القديم حيث كان 

  2.اإلنسان البدائي يمارسه كثيرا
فالنشاط البدني يخص كل األفعال الحركية الموجهة نحو هدف ما ، كفقرة القيام بفعل حركي 

الخفيف، أو قصد كالجمباز أو الجري :قصد الصيانة الجسمية عن طريق ممارسة رياضة ما 
جو مدرسي والذي يكون  FOOTINGهدف تربوي في حصص التربية البدنية والرياضية داخل 
كما يمكن للنشاط البدني أن يمارس ."هدفه العام التحسين والتحكم في الجسم أو للترويح فقط 

فرديا أو جماعيا وهون يشبه النشاط الرياضي إشراكه للحركة أو الجسم البدني في مجمله والفرق 
  3.بينهما هوة أن النشاط البدني ال يخضع ألية قوانين

  :النشاط الرياضيمفهوم  -1-2-5

يرجع ظهور النشاطات البدنية الرياضية إلى العصر الحديث بالمدرسة وكان مفهومها   
وذلك لكون أهدافها كانت محدودة إذ تقتصر فقط على اكتساب " بالتدريب البدني"األول يعرف

جلب  التلميذ للصحة البدنية وبالتالي البيئة الجسمية ونظرا ألهمية النشاط ليس فقط بالمدرسة
النظار وبدأت النية جادة في تطويره، إذ أخذ التدريب يرتكز على أسس ونظريات علمية مما 

  .جعله يأخذ بعد آخر وذلك حيث استبدل مصطلح التدريب البدني بالنشاط البدني الرياضي
وما زاد النشاط أهمية اعتباره أسس عملية التربية وميدانا من ميادينها إذ يلعب دورا كبيرا   
التكيف مع مجتمعه إعداد الفرح الصالح حين يزوده بمهارات واسعة وخبرات كثيرة تسمح له بفي 

  .الذي يعيش فيه
كما نجد أن النشط البدني الرياضي قد تجاوز حدود الجسم، ليشمل آفاق الفكر واإلدراك   

نشاط والمشاعر، واإلحساسات واإلنفعاالت، والدوافع الشخصية وهو ما يبين بصورة أوضح ان ال
  .لهذا المفهوم قد خرج عن نطاق العضالت والجري كما كان يعرف به

                                                           
 
  .08ص ،1977 ،، مكتبة لبنانمعجم العلوم اإلجتماعيةأحمد زكي بدوي،  1
  .211-210- 209ص ص ،1971دار النهظة العربية، مصر،  ،مدخل للثقافة الرياضية علي يحي المنصوري، 2

 3 Missoum G, psycho pédagogie des activités du corp, Ed vigot, Paris,1986, p34 .  
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هو ممارسة ذاتية حرة أو موجهة "في حين يمكن القول بأن ممارسة النشاط البدني والرياضي
تسهم في تنمية وتطوير مهارات الفرد وقدراته تعد استجابات حركية لمثيرات تختار نوعا 

   1".منها وتمارس وتدار للحصول على العائد
فإن ممارسة النشاط البدني والرياضي أصبح عنصرا من بين عناصر التضامن بين 
المجتمعات الرياضية، وفرصة لشباب العالم أجمع ليتعارفوا على بعضهم البعض لخدمة 
المجتمع، باإلضافة إلى ذلك في تساهم في تحقيق ذات الفرد بإعطائه الفرصة إلثبات صفاته 

اته عن طريق الصراع وبذل المجهود، فهو يعد عامال من عوامل التقدم الطبيعية، وتحقيق ذ
  2.االجتماعي، وفي بعض األحيان التقدم المهني

بأنه نشاط ذو شكل خاص، جوهره المنافسة المنظمة من أجل قياس " ماتيفياق"ويعرفه   
البدني الذي  القدرات وضمان أقصى تحديد لها، وبذلك فإن ما يميز النشاط البدني بأنه التدريب

يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة في المنافسة، ال من أجل الفرد الرياضي فحسب بل 
  3.من أجل النشاط في حد ذاته

وفي تعريف آخر فإن ممارسة النشاط البدني والرياضي تتميز بحدوثه في جمهور غفير من 
توي على مزايا عديدة ومفيدة المشاهدين، األمر الذي ال يحدث في كثير من فروع الحياة، ويح

تساعد الفرد على التكيف مع محيطه ومجتمعه، حيث يستطيع إخراج الكبت الداخلي واالستراحة 
  4.من عدة حاالت عالقة في ذهنه

وبالرغم من وجود بعض التباين بين األنشطة البدنية والرياضية إال أن الظاهرة التي نجمع 
  5.اإلنسان بشكل عامبينهما في األصل هي ظاهرة حركة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 
  .73، ص2002، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1، طمدخل التربية الرياضية مكارم حلمي أبو هرجة وآخرين،  1
  .209، ص1971، دار النهظة العربية، مصر، 1، طالثقافة الرياضيةعلي يحي المنصوري،   2
  .08، صسابق مرجعأحمد زكي بدوي،  3
  .15_14، ص 1986، مصر، 3معية، ط، دار الكتب الجاالتدريب الرياضيعصام عبد الحق،  4
   29، ص1996، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، المدخل، التاريخ، الفلسفة، طأصول التربية البدنية والرياضيةأمين أنور الخولي،  5
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  :أهمية ممارسة النشاط البدني والرياضي عند المراهق -1-3
يعد النشاط البدني والرياضي دورا كبيرا في عملية الشعور بالدور والتعبير عن        

، ولكن هذا ااالنفعاالت الداخلية وتطوير عواطفهما عن طريق الترويح والتنفيس عن مشاعرهم
عند الكثير من األفراد على إختالف أعمارهم وجنسهم، وطبقا لظروف كل فرد، قد يختلف 

  .وطبقا لقدراته وٕامكانياته في جو يسوده الفرح والسعادة
وممارسة النشاط البدني والرياضي لها ميزة خاصة، حيث يلتمس منها الفرد الراحة النفسية   

ك حريته ووجوده كفرد لما تسمح له والجسمية إلعتبارها تعبر عن ما هو شعوري ومكبوت، وكذل
الفرصة إلثبات نفسه، أو عبارة عن وقت فراغ حركي إرادي واحد وهي حق كل فئات المجتمع 
دون التمييز في العمر والجنس، وهي منظمة ومطورة في األوساط الخارجية عن المدرسة، على 

رف المؤسسات شكل نشاط بدني ورياضي على أساس برامج موسعة وموضوعة للتطبيق من ط
  1.واألجهزة العامة والخاصة

وقد تتجل أهمية ممارسة النشاط البدني والرياضي من الناحية االجتماعية على المراهق 
باعتبارها مساحة مفتوحة لتحقيق عملية االندماج للتلميذ المراهق مع مجتمعه، كما تسمح له أن 

 ةم أيضا بتطوير الطاقات البدنييحصل على القيم التي تعجز األسرة على توفيرها له وتساه
والنفسية وتنمية قنوات االتصال في الجماعة، وزيادة فرص التعاون والتنافس وكال العمليتين 
تساهم في تعليمة فن التعاون والمعاملة واحترام األنظمة وفهم العالقات االجتماعية واكتساب 

  2.في الحياةالخبرات والمهارات الحركية التي تزيده رغبة وتفاعال أكثر 
   :أهداف النشط البدني الرياضي -1-4

ال تعتبر الممارسة الرياضية الركيزة األساسية لتحمية جسم الفرد فحسب، بل حدودها تتعدى هذا 
المجال نظرا للدور الذي تلعبه والمهارة التي ُأْسِنَدْت إليها، بحيث تبقى قبل كل شيء تربية تعمل 

رياضية على الحفاظ وكذا تحسين القدرات النفسية والحركية للفرد، حيث نجد أن الممارسة ال
أدمجت في نظام التعليم بدأ بالتعليم اإلبتدائي إلى غاية التعليم الجامعي، وكذلك نجدها في 
النوادي ودور الشباب والجمعيات التي ترمي إلى هدف واحد، هو التحضير البدني للفرد حتى 

اضية تسهل عليه اإلندماج واإلتصال في المؤسسة التي يعتبر جزًءا منها، وتهدف الممارسة الري

                                                           
 
  .128، ص1999لقاهرة ، دار الفكر العربي االنمو والدافعية في توجيه النشاط الحركي للطفلأسامة كامل راتب، إبراهيم عبد ربه خليفة،  1
  .92، ص1989، دار المعرفة، لبنان، المراهقة وسن البلوغمحمد رفعت،  2
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إلى القاعدة الواسعة من أبناء المجتمع فعاليات الرياضة المختلفة والتي تحدد أهدافها، بتحسين 
الصحة وصيانتها والترقية وزيادة اإلنتاج لتطوير اللياقة البدنية التي تخلق القدرة على الدفاع 

  :وهنا سنحاول تلخيص أهم األهداف كاآلتي. عن الوطن
  :يةهدف التنمية الحرك -1-4-1

إن النشاط البدني والرياضي يسعى دوما إلى أرفع النتائج والمستويات المهارية والحركية   
بمختلف أنواعها لدى الفرد، بشكل يسمح له بالسيطرة الممكنة على حركته ومهارته ثم على 
آدائه، وحتى يحقق هذا الهدف يجب أن يقدم النشاط البدني الرياضي من خالل األنشطة 

  :ماطها ومهاراتها المتنوعة في سبيل إكتسابالحركية وأن
 .الكفاية اإلدراكية -

 .انطالقة الحركية -

 1.المهارة الحركية -

كما يستعمل هدف التنمية الحركية عدد من القيم والخبرات والمفاهيم حيث يعمل على 
فالمهارة . المهارة الحركية، الكفاءة اإلدراكية: تطويرها واالرتقاء بكفاءاتها، ومن هذه المفاهيم نجد

الحركية تنمي مفهوم الذات وتكسبه الثقة بالنفس، والمهارة الحركية توفر طاقة العمل وتساعد 
على اكتساب اللياقة البدنية، وهي أيضا تتيح فرص االستمتاع بأوقات الفراغ والتنشيط 

  2.والترويج
 

  :هدف التنمية اإلجتماعية -1-4-2

النشاط البدني، أحد األهداف المهمة والرئيسية، فاألنشطة تعد التنمية اإلجتماعية عبر برامج 
الرياضية تتسم بثراء المناخ اإلجتماعي ووفرة العمليات والتفاعالت اإلجتماعية التي من شأنها 
إكتساب الممارس للرياضة عدد كبيرا من القيم والمميزات المرغوبة، والتي  تنمي الجوانب 

هداف اإلجتماعية للنشاط البدني من خالل عرض اإلجتماعية في الشخصية ومن بين األ
"Coakley."3 

  

                                                           
 
  .166، ص 1980، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، طأصول التربية البدنية والرياضيةأمين أنور الخولي،  1
  .14، ص1992، دار المعارف، القاهرة، 6، طعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي،  2
  .14، ص1982، دار الكتب الجامعية، مصر، 2، طالتدريب الرياضي نظريات وتطبيقاتعصام عبد الخالق،  3
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  :هدف التنمية النفسية -1-4-3

يعبر هدف التنمية النفسية عن مختلف القيم والخبرات والحصائل اإلنفعالية المقبولة التي   
تكتسبها برامج النشاط البدني والرياضي للممارسين له، بحيث يمكن إجمال هذا التأثير في 

  .الشخصية المتزنة لإلنسان والتي تتصف بالشمول والتكاملتكوين 
كما يؤثر النشاط البدني والرياضي على الحياة اإلنفعالية للفرد بتغلغله إلى أعمق   

" Oglifi"مستويات السلوك، ولقد أوضحت الدراسة التي أجراها رائد علم النفس الرياضي 
  : ات النفسية التاليةعلى خمسة عشر ألف من الرياضيين التأثير " Netko"و
 .إكتساب الحاجة إلى تحقيق وٕاحراز أهداف عالية ألنفسهم ولغيرهم -

 .اإلتسام باالنضباط اإلنفعالي والطاعة وٕاحترام السلطة -

الثقة في النفس، اإلتزان اإلنفعالي، : إكتساب مستوى رفيع من الكفايات النفسية المرغوبة مثل -
 1 .اض في التغيرات العدوانيةالتحكم في النفس، إنخفاض التوتر، إنخف

  :هدف التنمية الترويحية -1-4-4

تشير األصول الثقافية للرياضة أنها نشأت بهدف التسلية والمتعة والترويح والهدف   
الترويحي للنشاط البدني هو الهدف الذي يرمي إلى إكتساب الفرد للمهارات الحركية الرياضية 

المتصلة بها، وكذا إثارة اإلهتمامات باألنشطة الرياضية، وكذلك زيادة عن المعارف والمعلومات 
ولها تأثيرات إيجابية نحوه بحيث تصبح ممارسة األنشطة الرياضية نشاطا ترويحيا يستمتع به 

  .الفرد في وقت فراغه مما يعود عليه بالصحة الجيدة واإلرتياح النفسي واإلنسجام اإلجتماعي
  :هدف التنمية المعرفية -1-4-5

والمفاهيم  والخبرات والرياضي البدني النشاط ممارسة بين العالقة المعرفية التنمية هدف اوليتن   -
المعرفية التي يمكن إكتسابها من خالل ممارسة النشاط البدني والرياضي وتحكم أداءه بشكل 
عام، ويهتم الهدف المعرفي بتنمية المعلومات والمهارات المعرفية كالفهم والتطبيق، التحليل 

تاريخ الرياضة : التركيب وتقديم الجوانب المعرفية رغم انتسابها للنشاط البدني والرياضي مثلو 
وسير األبطال، المصطلحات والتعبيرات اللفظية، الصحة الرياضية والوقاية، ضبط الجسم 

 .واألنماط التنفيذية، طرق األداء الفني والمهاري وأساليبها
 

                                                           
 
  .15، صالمرجع نفس 1
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  :ةيالصح هدف التنمية -1-4-6

النشاط البدني الرياضي بقدر وفير في تنمية للوظائف الكبرى وتناسقها وتحفيز  يساهم
  1.النمو، وجعل الفرد مياال للعمل وبالتالي التكيف مع الوسط الطبيعي

  

  :األسباب المتعلقة بممارسة النشاط البدني والرياضي -1-5
كب، نظرا لتعدد أنواع إن األسباب المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي تتميز بالطابع المر   

األنشطة الرياضية ومجاالتها، ومن األهمية القصوى معرفة أهم الدوافع التي تحفز األفراد على 
ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة، وأهميتها بالنسبة للرياضي، أو بالنسبة للمجتمع الذي 

  :إلىب المرتبطة بالنشاط الرياضي أهم األسبا" Rudik"يعيش فيه، ويفسر 
  :األسباب المباشرة -1-5-1

 .اإلحساس بالزمن واإلشباع بسبب النشاط الرياضي الممارس -

 .المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجمال ومهارة الحركات الذاتية -

 .محاولة التغلب على تلك التدريبات التي تتسم بالصعوبة والتي تتطلب الشجاعة والجرأة -

  :األسباب غير المباشرة -1-5-2

 .الوصول إلى القوة والصحة عن طريق النشاط الرياضيمحاولة  -

 .السعي عن طريق الممارسة الرياضية إلى اإلستعداد للعمل واإلنتاج -

 2.الوعي بالدور اإلجتماعي الذي تقوم به الممارسة الرياضية -
  

  :الرياضيةالبدنية و األسس العلمية للنشاطات  -1-6
أسس علمية هائلة غير أن توظيفها في يعتمد النشاط البدني والرياضي في تصوره على 

الميدان يبقى صعب المنال بسبب جهل القاعدة االجتماعية إضافة إلى عدم تمكن المدرس من 
إستيعاب فكرة رصيده العلمي وتطبيقها في الميدان لتصبح عرضة للنسيان والتجاهل، ويستند 

وحركة إجتماعية تضمنها  النشاط البدني والرياضي على قاعدة علمية ثابتة بيولوجية نفسية
  .مرجع تشارلز الشهير المتمثل في أسس التربية البدنية

  

                                                           
 
  .34، ص 1990، دار الفكر العربي، القاهرة، أصول الترويح وأوقات الفراغكمال درويش، أمين أنور الخولي،  1
  .31، ص سابق مرجععلي المنصوري،  2
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  :الرياضيالبدني و س البيولوجي للنشاط ااألس -1-6-1

يعتبر هذا األساس جزءا ال يتجزء من مجموع المعارف والمفاهيم المتعلقة بالنشاط البدني        
ا المجال بإعتبار جسم اإلنسان ذو ديناميكية والرياضي، مما يتطلب معرفة القائمين عليها بهذ

معقدة جدا والبد أن يكون هذا التركيب مألوفا لكل مربي حتى يمكنه من إعطاء تفسيرا علميا 
لطبيعة عمل العضالت أثناء كل تمرين ، وكذلك ما يتصل بها من أجهزة تمدها بالطاقة مثل 

زاؤه كروافع تقوم بها العضالت، لذلك الجهاز الدوري التنفسي والجهاز العظمي الذي تعمل أج
فإن منهج التربية البدنية والرياضية باحتوائه على المواد البيولوجية يمكن المربي من اكتساب 

  1.قواعد بيولوجية تمكنه من تفسير الظواهر المحيطة بالعملية عامة
 .األسس النفسية للنشاط الرياضي -1-6-2

ضي بعد اقتصارها على أهداف بدنية جافة ذهبت مع تطور أهداف النشاط البدني والريا
إلى الخوض في مستوى التأثير الفعال على الجوانب البسيكولوجية للفرد، فأصبح من الضروري 
معرفة األسس النفسية تمكن من إعطاء تحليل ألهم نواحي النشاط البدني والرياضي و تساهم 

اط الحركي وكذلك إعداد طرق للتعليم في التحليل الدقيق للعمليات النفسية المرتبطة بالنش
  .والتدريس الرياضي لكافة األنشطة

 .األسس اإلجتماعية للنشاط الرياضي -1-6-3

إن التربية البدنية والرياضية تنمي العالقات اإلنسانية السليمة المثقفة ومن أوجه نشاطات 
نفس الوقت تؤكد متعددة نستطيع تنمية الصفات االجتماعية لتحقيق المصالح الشخصية وفي 

  .الخصائص الضرورية للحياة االجتماعية
وتعتبر المعارف والمفاهيم المتعلقة بالجوانب االجتماعية للتربية البدنية و الرياضية ضمنية 
وأساسية بمفهومها تتحداها مظاهر اجتماعية يجب تفسيرها ، تحليلها و توجيهها من قبل المربي 

  .والقائمين على هذا المجال 
الرياضي أن ألي نشط ما أسس يركز البدني ون في ميدان النشاط صعتبر المتخصاوقد 

عليها، بحيث تعضد كمقومات للنشاط وهي ال تخرج عن ما يحيط باإلنسان في مختلف 
  2.الميادين خاصة العلمية منها،وهو ما جعلهم يفضلون األسس التالية كقاعدة للنشاط الرياضي
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  :  شروط ممارسة النشاط البدني والرياضي -1-7
  :الشروط المادية -1-7-1

أدوات اللعب "تتمثل في توفير ساحات اللعب في المؤسسات التربوية والوسائل الرياضية  
مناهج التخطيط والتنظيم إضافة إلى إمكانيات التلميذ المادية والتربوية الفردية مثل " والتجهيزات

  .اللباس الرياضي
  :الشروط البدنية -1-7-2

تتمثل في سالمة الجسم ويستدعي ذلك دراسة صفات الفرد الجسمية وقدراته، لممارسة أي   
نشاط رياضي، وتتضمن سالمة الجسم كل من النظر، الشم، اللوزتان، الغدد، القلب، الرئتان، 

النشاطات  الدم، العظام، العضالت، الطول، الوزن والحالة العصبية، ويشترط هذا لممارسة كل
البدنية الرياضية، في حين أن الذين يشتكون إنحرافا أو أنكثر يحتاجون إلى بعض التجديد في 

  1.نشاطهم
  :الشروط النفسية -1-7-3

تكوين فرضي " تتمثل في اإلستعداد النفسي الذي يعبر عن اإلتجاه والذي يعرف على أنه   
ر الفرد ومعارفه واستعداده للقيام يشير إلى توجه ثابت أو تنظيم مستقر إلى حد ما لمشاع

بأعمال معينة نحو أي موضوع من الموضوعات ويتمثل درجات من القبول والرفض لهذا 
الموضوع يمكن التعبير عنه لفظيا أو أدائيا وهذا يعني أن ممارسة أي نشاط بدني أو رياضي 

  .يهمرتبط بمدى ميل الفرد واتجاهه ألداء هذا النوع من النشاط واإلقبال عل
  :الشروط الذاتية -1-7-4

تتمثل في قدرة الجسم  وتستدعي ذلك  دراسة صفات الفرد الجسدية وقدراته لممارسة أي   
نشاط رياضي من سالمة حواس في كل من النظر، الشم، السمع، وسالمة القلب والغدد، 

تى نحدد والرئتان والدم، والعظام والعضالت، والطول والوزن والجهاز العصبي ويشترط هذا ح
فهؤالء الذين ليس لديهم خلل صحي أو بدني  .نوع النشاط الذي يمكن لكل فرد أن يمارسه

يشتركون في نشاط البرنامج العام، في حين الذين يشتكون بعض أنواع اإلعاقة يحتاجون إلى 
  2".المكيف" بعض التحديد في نشاطهم في إطار النشاط الرياضي الخاص
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  :والرياضيأنواع النشاط البدني  -1-8
  :يمكن تقسيم النشاط البدني والرياضي إلى ثالثة أنواع هي

  :النشاط الرياضي التنافسي -1-8-1

يستخدم تعبير المنافسة استخداما موسعا وعريضا في األوساط الرياضية، كما يستخدم   
تعبير المنافسة بشكل عام من خالل وصف عملياتها، وتتحقق عندما يتنافس اثنين أو أكثر في 
سبيل تحقيق شيء ما أو هدف معين، وعلى الرغم أن الفرد حقق غرضه بالتحديد إال أن روعة 
اإلنتصار ال تتم إال من خالل إطار تنافسي يزيد من احترام قوانين األلعاب وقواعد التنافس 

  .والروح الرياضية
ويسعى فالنشاط البدني الرياضي التنافسي يفرج بين سلوكات التعاون وسلوكات التنافس   

  :إلى تحقيق األهداف التالية
 .رفع المستوى الصحي وٕاضفاء روح معنوية عالية لألفراد -

 .تحقيق التنافس في إطار القيم واألخالق السامية -

 .التحلي بالروح الرياضية -

 .احترام الخصم والتنافس بشرف وتكوين الشخصية المتزنة -

 .تحقيق الذات بإحراز النصر -

 .تنمية الثقة بالنفس -

كما يتميز أيضا النشاط البدني والرياضي التنافسي بسلبيات، فقد تتحول المنافسة        
الرياضية إلى صراع ربما قد يخرج عن حدود القيم البشرية أو اإلستعانة بألوان وأساليب هي 

  .أبعد ما تكون عن قيم الرياضة، كالعنف والعدوان والغش
تها، فقط يجب أن تحاط بإطار من القيم إال أنها تبقى جوهر الرياضة وٕاحدى مقوما

  1.المقبولة كالتنافس بنبل ونزاهة، وبذلك نبتعد عن الصراعات
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  : النشاط البدني النفعي -1-8-2

وهي معظم األنشطة التي تعود بالفائدة على الفرد والمنفعة من الناحية النفسية 
البدني تعتبر نفعية، كما أن هناك أنواع واإلجتماعية والبدنية والصحية، مع أن كل أنواع النشاط 

  :أخرى هي بدورها نفعية وهامة من أهمها

تعتبر التمرينات الصباحية األكثر انتشارا واألقل تكلفة، من حيث أنها : التمرينات الصباحية -
ال تحتاج إلى مساحة كبيرة، ووقتا طويال إلجرائها، وتتمثل في جميع معظم العضالت 

  .تمرين 12إلى  06دة من عااألساسية وتكون 
هذا النوع من التمرينات يمارس داخل وحدات اإلنتاج أثناء فترة : تمرينات الراحة النشطة -

 .الراحة، وتزاول بشكل فردي أو جماعي

وتؤدي هذه المسابقات من طرف الفرق الهاوية، وتختار فيها : المسابقات الرياضية المفتوحة -
 .األنشطة األكثر شعبية

الغرض األساسي منها هو إكتساب الصحة، كالتمارين : تمرينات اللياقة من أجل الصحة -
 .الخاصة بالفئة المتأخرة في السن والتي تتمثل في تمارين البطن والظهر

 .واحدة مناسبة في األفراد من كبيرة أعداد بين الوعي لنشر فرصة تعد :الرياضية المهرجانات -

األشكال المنظمة لممارسة النشاط البدني والرياضي ويخضع هو أحد : التدريب الرياضي -
 .لقوانين وقواعد الرياضة، وتتم بإشراف المدربين، وهذا يتم في األندية الرياضية

وهذا النوع من األنشطة يقدم في مؤسسات عالجية خاصة، معدة لهذا : التمرينات العالجية -
 .الغرض ومزودة بمختصين مؤهلين

هذا النوع من النشاط الرياضي يهدف إلى تخفيف من أعباء العمل : رياضة المؤسسات -
وتطوير اللياقة البدنية والصحية والتمتع بأوقات الفراغ، وتؤكد الدراسات التي أجريت في 
السنوات األخيرة على األهمية الكبيرة لألنشطة الرياضية التي ترفع من مستوى اللياقة 

يعني توفر األكسجين أثناء أداء النشاط مما يزيد من " Aérobic"ومصطلح هوائي . الهوائية
  1.قدرة العمل
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  :  النشاط البدني الترويحي -1-8-3

الترويح حالة إنفعالية تنتج من شعور الفرد بالوجود الطيب في الحياة والرضا، ويتصف       
لذات، وهو بذلك بمشاعر إيجابية كاإلنجاز واإلجادة واإلنتعاش والنجاح والقبول والبهجة وقيمة ا

يدعم الصورة اإليجابية لذات الفرد كما أنه يستجيب للخبرة الجمالية ويحقق األغراض 
  .الشخصية، ويتخذ الترويح أنشطة مستغلة لوقت الفراغ تكون مقبولة إجتماعيا

وتتصل الرياضة إتصاال وثيقا بالترويح، فطالما استخدم اإلنسان الرياضة كمتعة وتسلية ونشاط 
في وقت فراغه، ويعتقد رائد الترويح أن دور مؤسسات الترويح وأنشطة الفراغ في ترويجي 

المجتمع قد أصبحت كثيرة، وخاصة فيما يتعلق باألنشطة البدنية والرياضية، بحيث تتنوع 
مشاركة األفراد والجماعات في ضوء اإلعتبارات المختلفة كالسن والمهارة، ويهدف النشاط 

  : ما يلي البدني الترويحي لتحقيق
 .إتاحة فرص اإلسترخاء وٕازالة التوتر -

 .إشباع الحاجة إلى القبول واإلنتماء -

 .التقديرات والقيم الجمالية وتذوقها -

 .إشباع حب اإلطالع والمعرفة والفهم -

 .تحقيق الذات ونمو الشخصية -

 .الصحة واللياقة البدنية -

 .نمو العالقات اإلجتماعية السليمة والنضج اإلجتماعي -

 .والسعادة واإلستقرارالبهجة  -

 1.احترام البيئة، الطبيعة، والحفاظ عليها -
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  :وظائف النشاط البدني والرياضي -1-9

  :النشاط البدني والرياضي لشغل أوقات الفراغ بطريقة مفيدة -1-9-1

إذا أردنا لمجتمعنا أن يكون قويا وسليما في بنيانه، عامال للخير متطلعا إلى غد أفضل "
نعمل على استغالل وقت الفراغ واستثماره وتحويله من وقت مضر وضائع إلى نافع فالبد أن 

  ".ومفيد تنعكس فوائده على كل أفراد المجتمع
قد يكون النشاط البدني والرياضي أحسن مصدر لكل الناس الذين يودون اإلستفادة على األقل 

رغما عن وجود الكثير من من أوقات فراغهم، من نشاط بّناء يعود عليهم بالصحة والعافية، 
األنشطة المفيدة كالرسم، والنحت، قيادة السيارات وغيرها، إال أنه ال يجب أن تكون بديلة للنشاط 
الرياضي والوسيلة الوحيدة لتنمية الكفاءة البدنية والحركية الالزمة للحياة المتدفقة، ولكن يمكن 

وهكذا يساهم النشاط . بطريقة مفيدة أن تكون هذه األنشطة وسائل مساعدة لشغل أوقات الفراغ
البدني والرياضي في حسن استغالل وقت الفراغ وحل إحدى أهم مشكالت العصر الخطيرة، 
ألن الكثير من المدمنين على الكحول والمخدرات كان سبب إدمانهم عدم استغالل مفيد لوقت 

  .الفراغ
  :النشاط البدني والرياضي لتنشيط الذهن -1-9-2

الذي يقبل على النشاط البدني بحيوية وصدق يكون في حالة تهيأ عقلي أفضل إن الفرد    
من اإلنسان الذي يركن إلى الكسل والخمول، حيث تكافؤ العوامل األخرى المؤثرة على النشاط 

  .الذهني مثل الثقافة، الوراثة، السن والجنس
العقلية ألن مجاالت  كما يبدو منطقيا أن يتفوق الممارسون لألنشطة الرياضية في القدرة  

الرياضة زاخرة بالمواقف التي تتطلب إدراكا بصريا للحركة، األمر الذي يؤدي إلى تنمية وتطوير 
القدرة، وبالتالي تنمية وتطوير التفكير والذكاء العام، وهذا يعني بوضوح أن النشاط الرياضي 

  .يساهم في إنعاش الذهن وٕاستخدامه إستخداما أكثر فائدة وتأثيرا
ما يعمل على فتح العقول وتقوية العضالت، باإلضافة إلى ألوان النشاط الرياضي ليست ك

مقتصرة على الناحية البدنية فقط بل يصاحبها إكتساب الكثير من المعلومات والمعارف ذات 
  1.األهمية البالغة في تنمية الثقافة العامة
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  :النشاط البدني والرياضي لتنمية التفكير -1-9-3

داء الرياضي الحركي جانبين، جانب فكري يتمثل في التفكير في الحركة قبل أدائها إن لأل  
وهذا التحديد العقلي هو ما يسمى بالتوقع ) القوة، السرعة، اإلتجاه(وتحديد غرضها ومسارها 

  .الحركي أي المداومة الفكرية الرياضية
القات الكائنة بين وآخر عملي بتطبيق الحركة فعليا، على ضوء استبصاره المسبق للع  

  .الوسيلة والهدف وهو ما يسمى باإليقاع الحركي
والمؤكد أن التفكير المسبق للحركة ومدى صياغة العقل وأبعادها هو الذي يتوقف عليها نجاحه، 
فكلما التفكير واألداء ناجحا ومحققا ألغراضه وأهدافه والعكس صحيح، فاألداء الحركي 

نه يتأسس على التفكير الذي يؤثر فيه ويتأثر به وهنا تكمن الرياضي ال يتم بصورة آلية ولك
  .أهمية األنشطة الرياضية في تنمية التفكير

  :النشاط البدني والرياضي إلثراء العالقات اإلجتماعية -1-9-4

النشاط البدني والرياضي الحق هو الذي يتخذ مركبة العناية في مجاله للفرج في نطاق   
ي نطاق العضالت البارزة والمنافسة المستعصية والفرد الذي يعرفه الجماعة والمجتمع وليس ف

  .من خالل الرياضة ذاته ويتحكم فيها ويتغلب عليها ويطوعها لخدمة اآلخرين
والنشاط الرياضي ال يقتصر على تقديم وسائل تتيح للشباب فرص اإلقتراب من بعضهم فقط 

اعي وٕاثراء العالقات اإلجتماعية والروح ولكنه يساعد هؤالء الشباب أيضا على التكيف اإلجتم
  1.الرياضية ليست في مجال الرياضة فحسب بل في مجال الحياة داخل المجتمع

  :النشاط البدني والرياضي لدعم مقاومة اإلنسان لمتاعب الحياة الحديثة -1-9-5

اهم يحتل النشاط البدني الرياضي مكانة بارزة بين الوسائل الترويحية الهادفة التي تس  
بدرجة كبيرة في تحقيق الحياة المتوازنة والتخلص من حدة التوتر العصبي ذلك أن الفرد حينما 
يستغرق في األداء الرياضي الحركي يترك جانبا كل الهموم اليومية ومشاكلها ويتفاعل مع 

  2.النشاط الرياضي الذي يكون يمارسه، ويتراخى تبعا لذلك من قبضة التوتر التي تشد أعصابه
أن السرعة المتزايدة للحياة الحديثة يمكن أن تحقق وطأتها عن طريق النشاط " "Rydon"يرى و 

البدني وأن المالعب والمساحات والشواطئ بمثابة معامل ممتاز ويستطيع أن يمارس فيها 
  ".ويتحكم في عواطفه ويطرح القلق جانبا ويشعر بالثقة النابغة من قبل
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  :لصيانة الصحة والتحسينها النشاط البدني والرياضي -1-9-6

إن المجهود البدني الذي كان يقوم به اإلنسان، وحتى المجهودات البدنية اإلعتيادية فهي   
محدودة ومتكررة وهذا ما جعلها تفقد اإلنسان تدريجيا مرونته وحساسيته وقدرته ويقع فريسة 

مثل أمراض الدورة ويشتكي من أمراض لم يكن يشتكي منها من قبل " السمنة"لألمراض مثال 
الدموية، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، واألمراض التنفسية، في حين استطاع الطب 
البشري أن يسيطر على معظم األمراض ولكنه وقف عاجزا أمام الكثير من األمراض األخرى، 

يتجه والراجعة إلنتقال اإلنسان من حياة النشاط والحركة إلى حياة الكسل والخمول، مما يجعله 
إلى مزيد من التحلل البدني، وبالتالي عدم القدرة على النهوض بواجباته األساسية، ألن ذلك 

1.يتطلب منه قدرا كبيرا من اللياقة البدنية التي تمكنه من القيام بهذه الواجبات
     

  :تأثيرات ممارسة النشاط البدني والرياضي -1-10

  :الصفات الشخصيةأثر النشاط البدني والرياضي على  -1-10-1

يبين تأثير النشاط البدني والرياضي على شخصية الفرد، ومدى أهمية هذا األخير في   
ترقية سلوك اإلنسان، ومن ذلك أن بعض علماء النفس الرياضة، أن ممارسة الرياضة تؤدي 
إلى خفض السلوك العدواني باعتبارها وسيلة لتنفيس الطاقة وأنها تساعد  على التخلص من 

  .األمراض مثل اإلكتئاب بعض
إن تطوير اللياقة البدنية يؤثر في تحسين مفهوم وتقدير الذات للفرد، فعلى سبيل المثال   

  .Morgan "1980: "أظهرت النتائج والدراسات التي أجريت في البيئة األجنبية مثل
  :إن الممارسين وغير الممارسين توجد فروق بينهم متمثلة في

  2.ض القلق، اإلستقرار اإلنفعالي، والمسؤوليةالثقة في النفس، إنخفا
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  :أثر ممارسة النشاط البدني والرياضي على الحالة المزاجية -1-10-2

يعني المزاج حالة الفرد اإلنفعالية أو قابليته لإلنفعال وأسلوبه فيه ولذلك فهو دائم ومستمر    
  .ويعكس الحالة المزاجية التي تستمر عادة لفترة قصيرة

القلق، : أهم المشاكل التي قد يعاني منها الفرد غير الممارس للنشاط البدني والرياضي هي ومن
الحزن، التوتر، اإلكتئاب، الغضب، العدوان، فقدان الحيوية والنشاط، التعب والكسل 
واإلضطراب واإلرتباك، وبينت أهم النتائج للبحوث التي أجريت للتعرف على أثر الممارسة 

  .ضية على الحالة المزاجيةالبدنية والريا
الجري، السباحة والمشي، تؤثر على النشاط وزيادة : إن ممارسة األنشطة الهوائية مثل  

الحيوية لدى األفراد مقابل إنخفاض األبعاد األخرى السلبية، مثل الحزن واإلكتئاب والغضب 
  .والعدوان

  :عاليةأثر ممارسة النشاط البدني والرياضي على الحالة اإلنف -1-10-3

يعتبر اإلنفعال بوجه عام مظهر لفقدان اإلستقرار أو التوازن بين الفرد ومحيطه   
اإلجتماعي، كما أنه في الوقت ذاته وسيلة إلعادة التوازن، والنشاط البدني الرياضي يؤدي إلى 

  .اإلستمتاع، السعادة، الرضا، الحماس والتحدي: زيادة مصادر اإلنفعاالت اإليجابية مثل
م التعرف على العالقة بين إنتظام األفراد في ممارسة Kerter "1987"حاول  ولقد"  

النشاط البدني الرياضي ودرجة السعادة، فأظهرت النتائج أن األشخاص األكثر إنتظاما في 
ممارسة الرياضة هم األكثر بالسعادة، وأمكن تفسير ذلك في ضوء المتغيرات التي حسنت نتيجة 

  1".زيادة كفاية الذات والحصول على فرص أكثر لإلتصال اإلجتماعي: ممارسة الرياضة ومنها

  :أثر ممارسة النشاط البدني والرياضي على خفض القلق واإلكتئاب -1-10-4

يعد القلق النفسي أكثر األمراض النفسية شيوعا هذا العصر، الذي يمكن أن نطلق عليه   
خيرة بمعرفة التمرينات التي تساعد ببساطة عصر القلق، ولقد اهتم الباحثون في السنوات األ

على عالج القلق واإلكتئاب، وأظهرت األبحاث العلمية أن معدل إنتشار اإلكتئاب بين الناس 
، وغالبا يظهر المرض في سن ½وهو أكثر إنتشارا بين النساء منه عند الرجال بـ %6حوالي 

منهم يصفون  %85، طبيبا أمريكيا 1750الشباب وتشير بحوث أقيمت على عينة قوامها 
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إلى توقع زيادة إستخدام " Dechnan"إستخدام التمرينات الرياضية كعالج لإلكتئاب، ويذهب 
  :ممارسة النشاط البدني كنوع من الوقاية والعالج في مجال الصحة النفسية لإلعتبارات التالية

 .تزايد الوعي بأهمية أسلوب الحياة في تطوير حياة الفرد إلى األفضل -

مجاالت جديدة تستخدم التمرينات الرياضية كنوع من العالج، مثل مجاالت الصحة تطوير  -
 .النفسية، والطب السلوكي

محددات إستخدام العالج التقليدي لبعض األمراض النفسية والحاجة إلى إستخدام أساليب  -
 .التمرينات الرياضية: عالج حديثة مثل

لى البحث عن بديل أقل تكلفة وأقل مخاطرة زيادة التكلفة لعالج األمراض النفسية والحاجة إ -
  .النشاطات الرياضية: مثل

  :أثر النشاط الرياضي على بعض الوظائف الحيوية -1-10-5

يؤدي النشاط البدني إلى تغيرات فزيولوجية وكيميائية داخل الخاليا العضلية، إلطالق   
هرمونات واألنزيمات ومواد الطاقة الالزمة لألداء الرياضي، ويحدث ذلك نتيجة لزيادة نشاط ال

الطاقة التي تشارك في عمليات التمثيل الغذائي، ويتوقف تقدم المستوى الوظيفي للفرد على 
مدى إيجابية تلك التغيرات، بما يحقق التكيف لألجهزة أعضاء الجسم لكي تواجه الجهد والتعب 

  .الذي ينتج عن النشاط البدني
تتم داخل الخاليا العضلية إرتباطا وثيقا بعمليات  وترتبط عمليات التمثيل الغذائي التي  

التمثيل الحيوي للطاقة، بحيث تسير لك تلك العمليات  في حالة من اإلتزان إلتمام التفاعالت 
الكيميائية فتكون مركبات بسيطة من مركبات أخرى أكثر تعقيدا في بعض الفترات، وتتكون 

رى، وينتج عن ذلك كله إنتاج طاقة عضلية المركبات المعقدة من أخرى بسيطة في فترات أخ
  1.يستخدمها الفرد في نشاطه اليومي العادي، وعند ممارسة النشاط البدني
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  :الرياضيو  النشاط البدنيخصائص  -1-11

  :الرياضيو  للنشاط البدنيالخصائص العامة  -1-11-1

  :فيمايليالمرتبطة بممارسة النشاط البدني والرياضي يمكن تلخيص أهم الخصائص 
  .النشاط البدني الرياضي عبارة عن نشاط إجتماعي وهو تعبير تلقائي عن متطلبات الفرد -
إن أي نشاط يقوم به لفرد ما هو إال التعبير على  مستوى الفرد وعن شخصيته ككل، وهو ما  -

 .إال أن وسيلة التعبير عن الشخصية، الممارس الرياضيالبدني و ينطبق على النشاط 

 .التدريب والمنافسة أهم أركان النشاط البدني والرياضي -

 .يحتاج التدريب والمنافسة الرياضية إلى درجة كبيرة من المتطلبات واألعباء البدنية -

 .الواضحة السلوكية النواحي من منهما بكل يرتبط وما الهزيمة أو الفوز أثناء واضح أثر له -

يحتوي النشاط البدني والرياضي على عدة مزايا مفيدة تساعد الفرد على التكييف مع محيطه  -
  . ومجتمعه، حيث يستطيع إخراج مكبوتاته واإلستراحة من حاالت عاقلة في ذهنه

الرياضي عن النشاط اليومي العادي لإلنسان من ناحية المتطلبات و  النشاط البدنييختلف  -
لنفسية،فالمجهود البدني الكبير المرتبط بالنشاط الرياضي يؤثر على سير واألعباء البدنية وا

  .العمليات النفسية للفرد ألنه يحتاج لدرجة عالية من اإلنتباه والتركيز
وذلك بالنسبة لرياضة المستويات العالية التي " الطابع التنافسي" إن النشاط يحمل في طياته -

الرياضي البدني ستوى ممكن في نوع النشاط يهدف فيها الفرد إلى الوصول ألعلى م
التخصصي، ويعتبر بعض العلماء، أن كل  نشاط بدني له صيغة اللعب ويتضمن تنافسا مع 

  .الذات أو مع الغير، أو مواجهة مع العناصر الطبيعية فهو رياضة
  :الرياضيو  بممارسة النشاط البدني المرتبطةالخصائص النفسية  -1-11-2

ولكل نشاط رياضي  متنوعة،لالرياضية المتعددة واالبدنية و هنالك الكثير من األنشطة       
خصائصه النفسية  التي ينفرد ويتميز بها عن غيره من أنواع األنشطة الرياضية األخرى سواء 
بالنسبة لطبيعة أو مكونات أو محتويات نوع النشاط، أو بالنسبة طبيعة المهارات الحركية أو 

لخططية التي تشمل عليها أو بالنسبة لما يتطلبه النشاط من عمليات عقليا القدرات ا
أو بالنسبة لما ينبغي أن يتميز به الالعب ) كاإلدراك والتصور والتذكر و التفكير واإلنتباه(عليا

 ).كالتعاون والشجاعة وقوة اإلرادة كالتصميم وضبط النفس والمثابرة(من سمات نفسية معينة
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  :الرياضيالبدني و ممارسة النشاط دوافع  -1-12

تتميز الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي، بتعددها نظرا لتعدد المجاالت لمختلفة األنواع 
النشطة الرياضية، ونظرا لتعدد األهداف التي يمكن تحققها عن طريق ممارسته للنشاط 

  .الرياضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة
  :تشكيل دوافع الفرد لممارسة النشاط الرياضي ما يأتي ومن أهم العوامل لتي تساهم في

  .المتطلبات لحياة الفرد، وأثر البيئة التي يعيش فيها -
  .الحياة العائلية للفرد، وتوجيه الوالدين ألبنائهم لممارسة النشاط الرياضي -
كالنشاط التربية الرياضية في المرحلة الدراسية األولى وما تشمل عليه من مؤثرات ومنبهات  -

  .والنشاط خارج الجدول الدراسي) درس التربية البدنية الرياضية مثال(الداخلي
  .التربية الرياضية في الساحات والمؤسسات واألندية الرياضية -
  .المهرجانات والمنافسات الرياضية -
  .الراديوو الوسائل اإلعالمية للتربية الرياضية عن طريق الحصص والمجالت، التلفزة،  -
  .التشريعات الرياضية واإلمكانيات التي تتيحها الدولة للتربية الرياضية -

هناك الكثير من الدوافع العامة التي توجه الفرد لممارسة النشاط الرياضي كهدف في و 
 حد ذاته، وبمحاولة تحقيق بعض الهداف الخارجية عن طريق لممارسة هذا النشاط وطبقا لذلك

  1.مباشرة غير دوافعو  مباشرة دوافع:إلى الرياضي بالنشاط المرتبطة الدوافع "روديك" يقسم
  :الدوافع المباشرة للنشاط الرياضي -1-12-1

  :يمكن تلخيص الدوافع المباشرة فيمايلي
  .اإلحساس بالرضى واإلشباع كنتيجة للنشاط البدني والرياضي -1
  .المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجمال ومهارة الحركات الذاتية للفرد -2
الشعور باإلرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية التي تتميز بصعوباتها وتتطلب   -3

  .المزيد من الشجاعة الرياضية وما بها من خبرات انفعالية متعددة
 2.تسجيل األرقام القياسية والبطوالت، إثبات التفوق وٕاحراز الفوز  -4
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  :الدوافع الغير مباشرة للنشاط الرياضي -1-12-2

  :من أهم الدوافع الغير مباشرة للنشاط الرياضي ما يأتي
  .محاولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط الرياضي -
  .ممارسة النشاط البدني الرياضي يساهم في رفع مستوى قدرات الفرد على لعمل واإلنتاج -
  .اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي -
ر اإلجتماعي الذي تقوم به الرياضة،إذ يسعى الفرد لإلنتماء إلى جماعة معينة الوعي بالدو  -

  1.وهذا بالمشاركة في الندية والفرق
  

  :المراهقةبعالقة ممارسة النشاط الرياضي  -1-13

إن إلنسان عبارة عن وحدة متكاملة عقال وجسما ووجدانا فال نستطيع أن نقوم بتجربة   
ملية تفكير في األداء الحركي مع اإلنفعال، والتصرف إزاء هذا حركية اوحدها، بل البد من ع

الموقف ومن هذا أصبحت ممارسة النشاط البدني والرياضي تهدف إلى تنمية النشء تنمية 
كاملة من الناحية الصحية، الجسمانية والعقلية واإلجتماعية والنهوض به إلى المستوى الذي 

، وراعت في ذلك مراحل نمو الطفل منذ والدنته، يصبح فيه عنصرا فعاال في مجتمعه ووطنه
ومتابعة هذا الطفل واإلعتناء به خاصة في مرحلة المراهقة، وذلك بوضع برنامج معادلة 
تتماشى مع ميوله ورغباته وانفعاالته وتكوينه الجسماني وٕاعداده الصحي وتهدف ممارسة 

مية الكفاءة العقلية والكفاءة الحركية الرياضة إلى أهداف كثيرة منها تنمية الكفاءة البدنية وتن
  .وتنمية العالقات اإلجتماعية

  :الرياضي للبنات في مرحلة المراهقةالبدني و  النشاط ممارسة  -1-13-1

  .العناية باعتدال القامة وتقوية عضالت الجذع -
  .جعل النشاط خلويا حتى تتمتع البنت بالهواء الطلق -
  .بحيث تكون متعددة وسهلة بدال من ان تكون قليلة وصعبةانتقاء التمرينات واأللعاب  -
  .تجنب محاولة تخطي األرقام في الوثب العالي والعريض والقفز -
  2.التركيز على تمرينات التوازن وخطوات الرقص والحركات اإليقاعية والجري والسباحة -
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  :الرياضي للذكور  في مرحلة المراهقةالبدني و النشاط ممارسة  -1-13-2

 ال تصل لدرجة التعب الشديد أو أنتعقيدا من الدور السابق، على  أكثرنات يأن تكون التمر  -
  .اإلجهاد العصبي

  .يجب أن يستخدم األدوات الرياضية بكثرة لتنمية القوة المهارة وترقية الجراة -
  .والمردودأن يعمل الطالب في جماعات لتوليد المنافسة الشريفة ولرفع مستوى اللياقة  -
  .اإلكثار من رحالت الخالء والزيارات والمعسكرات -

ومن األمور الهامة في هذه المرحلة تعويد الطالب على القيادة لشعورهم بالمسؤولية        
وحبهم للجماعة وٕاخالصهم في العمل والتضحية في سبيل الجماعة، لألننا نالحظ أن الطفل 

لى المنافسة أكثر من التعاون في حين أن المراهق يرغب يميل إلى اللعب الفردي الذي يعتمد ع
في التعاون مع اآلخرين للعب معهم في فريق واحد، وليس هذا قاصرا على األوالد فحسب بل 
يتعداه إلى البنات أيضا، فنجد أن األوالد ولعون في لإلشتراك في الفريق مثل كرة القدم و غيرها 

فراد وتتوقف قوتها على تنظيم أفرادها ومدى اتفاقهم من الرياضات لتي يحتاج إلى تعاون األ
  .وتعاونهم فيما بينهم

أما عند البنات فإن الفتيات المراهقات يملن إلى اإلشتراك في أعمال جماعية مثل كرة 
  .1السلة والرقص التوقيعي والغناء الجماعي

 احتياجاتهم حسب المعدلة التربية برامج في والمراهقات المراهقون يشترك أن يجب لذا

 بصرف البدني للفرد والنشاط البدنية التربية قيم الجميع يدرك أن ويجب الفسيولوجي، وتكوينهم

 والجماعات بالتنظيمات الطالبية، الثانوية المدارس نعني أن ينبغي والجنس،و السن عن النظر

  .الجماعاتوتكوين  اإلنتماء فرص للمراهقين تتيح التي الرياضية والفرق المدرسية،
  
  
  
  
  
  

                                                           
 
  .88-87ص، ص 1987دار األطلس، سوريا،  ،التربية الرياضية الحديثةفايز مهنا،  1
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  :خالصة
، أنه واسع بالنظر إلى فيما يخص ممارسة النشاط البدني والرياضيإن ما يمكن قوله   

تعدى لتشمل كل الجوانب يقتصر على جانب واحد، بل يال  هإذ أن ،نهادياتساع مجاالته ومي
نب التي تساهم في بناء وتطوير شخصية الفرد، والتي منها الجانب البدني الصحي، الجا

ممارسة اإلجتماعي، الجانب التربوي، حيث أن كل هاته الجوانب لن يتم تحقيقها إال إن طرق 
  .الذي تكون أهدافه مرتبطة بأهداف التربية بصفة عامةالنشاط البدني والرياضي 

كما لممارسة النشاط البدني والرياضي ضرورة وأهمية كبيرة في حياة الفرد الشخصية        
واإلجتماعية حيث تكمن هذه األهمية في اآلثار اإليجابية له والتي تبرز في األبعاد الثقافية 
واإلجتماعية وكذلك الصحية من حيث إعداد الفرد الصالح والسليم، ومن جهة أخرى له أهداف 

  .ية وتعليميةتربو 
  

كما أن ممارسة النشاط البدني والرياضي يرقى بمستوى المهارات الحركية الفردية   
والجماعية إلى أعلى المستويات، في حين أصبحت الممارسة الرياضية تحتل مكانة أساسية عند 

بعد أن كانت في أوقات ماضية غير هادفة في نفس الدرجة التي هي  العام والخاص، هذا
  .ليومعليها ا
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  :تمهيد

إن العالقة بين الفرد والمجتمع عالقة تفاعل وأخذ وعطاء وتأثير متبادل وهي في 
جوهرها عالقة ايجابية ال سلبية، فالمجتمع يؤثر في الفرد ويطبعه بالطابع الذي يتالءم مع هذا 
المجتمع، والفرد بدوره يؤثر في حياة المجتمع بما يضيفه إلى الحيلة االجتماعية من إنتاج 

سفات واختراعات، والفرد يكتسب معظم ميوله واتجاهاته وقيمه ومثله العليا من وأفكار وفل
المجتمع الذي يعيش فيه أو باألحرى نتيجة للتفاعل بينه وبين المجتمع وذلك عن طريق ما يمر 

  .   به الفرد من خبرات ومواقف منذ طفولتنا
خاصـة فـي اهتمامـا كبيـرا مـن قبـل علمـاء الـنفس والبـاحثين، اإلتجاهـات  موضوعحتل لقد ا
علم النفس اإلجتماعي وعلم النفس التربوي، فاإلتجاهـات النفسـية اإلجتماعيـة مـن أهـم في ميادين 

نفــس الوقــت مــن أهــم دوافــع الســلوك التــي تــؤدي دورا فــي نــواتج عمليــة التنشــئة اإلجتماعيــة، وهــي 
  .أساسيا في ضبطه وتوجيهه

جاهات ومازالـت محـور الكثيـر مـن الدراسـات فـي علـم الـنفس اإلجتمـاعي بصـفة كانت اإلت
خاصة، والواقع أن اإلتجاه له أهمية تطبيقيـة تماثـل تمامـا أهميتـه العلميـة األكاديميـة فـإذا الحظنـا 
أن سـلوكا معينــا يصـدر عــن شـخص وفــي كـل مــرة يظهـر فيهــا موضـوع معــين فإننـا نقــول أن هــذا 

 .هذا الموضوع الشخص عنده  اتجاه نحو
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  :مدخل إلى علم النفس االجتماعي -2-1

يدور موضوع علم النفس بصفة عامة حول دراسة السلوك اإلنساني المتعدد الجوانب 
واألبعاد، وعلم النفس في دراسته لإلنسان يأخذ في اعتباره أن اإلنسان كائن اجتماعي محكوم 

  . في تشكيله وتكوينه وقي نموه وفي سلوكه بالوسط الذي يعيش فيه ويتفاعل معه ويتأثر به
نفس يعتني بدراسة السلوك اإلنساني ومحاولة الكشف عن القوانين وٕاذا كان علم ال

والمبادئ التي تحكم هذا السلوك وتوجهه والعمل على تنسيق هذه القوانين والمبادئ في نظام 
معرفي متكامل، فإن علم النفس االجتماعي هو أحد فروع علم النفس الذي يهتم بالدراسة العلمية 

  .الذي يحدث بين الفرد واآلخرينالمنظمة بالتفاعل المتبادل 
وقد اهتم علماء النفس االجتماعي بدراسة ذلك التفاعل والعوامل التي تؤثر فيه كما 
اهتموا أيضا بدراسة العمليات النفسية المختلفة التي تحدث أثناء هذا التفاعل وما ينتج عنها من 

  1.أشكال للسلوك واكتساب لالتجاهات وأنماط للقيم ومعايير سائدة
  

  :ماهية علم النفس االجتماعي -2-2

علم النفس االجتماعي هو العلم الذي يدرس سلوك الفرد كما يتشكل من خالل المواقف 
االجتماعية المختلفة، بعبارة أخرى فإن موضوع هذا العلم هو الدراسة العلمية للسلوك الصادر 

من عالقات، يقصد بالسلوك كل عن الفرد تحت تأثير المثيرات االجتماعية المختلفة وما بينها 
ما يصدر عن الفرد من استجـابات أو بعبارة أخرى كل ما يصدر عن الفرد ككل متكامل من 

   2.تغيرات من مستوى نشاطه في لحظة ما
 

  :مفهوم اإلتجاهات -2-3
مختلفــة لإلتجاهــات تكشــف عنــه التعريفــات المتعــددة التــي قــدمها البــاحثون،  يهنــاك معــان

 تســــــــتمد معناهــــــــا مــــــــن اإليطاليــــــــة ATTITUDE" اتجــــــــاه"فمــــــــن الناحيــــــــة اإلبتمولوجيــــــــة فكلمــــــــة 
ATTITUDINE  وهذه الخيـرة مشـتقة مـن الالتينيـةAPTITUDO  وهـي تعنـي اإلسـتعداد الفطـري

بمعنـــى المواقـــف أو الموقـــف كمـــا ذكـــره  ”Attitude“إلنجـــاز بعـــض المهـــام، و يســـتعمل اإلتجـــاه 

                                                           
 
  .05، صسنة، بدون المدخل إلى علم النفس االجتماعيمحمود فتحي عكاشة، محمود شفيق زكي،    1
 .06، ص نفس المرجع   2
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نزعة اإلنسان لإلستجابة إلى حادث معـين : " الدكتور فاخر عاقل في معجمه حيث عبر عنه أنه
 1".أو فكرة معينة بطريقة محددة سلفا، ولمواقف قد تكون إيجابية أو سلبية

يــــــرت سبنســــــر وقــــــد قــــــدم العديــــــد مــــــن العلمــــــاء تعــــــاريف مختلفــــــة لمصــــــطلح اإلتجــــــاه وكــــــان هر 
H.SPENCER   الفيلسوف اإلنجليزي من أسبق علماء النفس إلى استخدام هـذا المصـطلح حيـث

أن الوصول إلى أحكـام صـحيحة فـي المسـائل الحديثـة يعتمـد علـى اإلتجـاه الـذهني للشـخص "ذكر
وهــذا اإلســتعمال قريــب مــن الــذي شــاع بــه المصــطلح فــي الدراســات ".المســتمع أو المشــارك فيهــا

  .اإلجتماعيةالنفسية 
مفهــوم يعبــر عــن نســق : " بأنــه -علــى تعريــف اتجــاه الفــرد -يتفــق عــدد كبيــر مــن البــاحثين

أو تنظــيم لمشــاعر الشــخص، ومعارفــه وســلوكه، أي اســتعداده للقيــام بأعمــال معينــة،  ويتمثــل فــي 
  2".درجات من القبول والرفض لموضوعات اإلتجاه

ة مــن اإلســتعداد أو التأهــب العصــبي حالــ( اإلتجــاه بأنــه  ”ALLPORT“البــورت " ويعــرف
علــى اســتجابة دينــاميكي  النفســي، تــنظم مــن خاللــه خبــرة الشــخص وتكــون ذات تــأثير تــوجيهي أو

  .3)الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثير هذه اإلستجابة
أصــول المفهــوم الحــديث لإلتجاهــات وأوضــح أن هنــاك فيــه قــد تتبــع وفــي تعــرف آخــر لــه 

لهـذا المفهـوم هـي، علـم الـنفس التجريبـي، حركـة التحليـل النفسـي وعلـم اإلجتمــاع ، ثالثـة مصـادر 
  :ومن ثمة عرفه كالتالي

اإلتجـــاه حالـــة اســـتعداد عقلـــي وعصـــبي تتكـــون خـــالل التجربـــة والخبـــرة وتـــؤثر بصـــورة موجهـــة " 
  4".دينامية على استجابة الفرد لكل الموضوع في المواقف التي ترتبط بهذا اإلستعداد

ورغم حيازة هذا التعريف على قبول غالبية المختصـين إال أنـه يبقـى غيـر شـامل وال يوجـد تعريـف 
واحد مقنن يعترف به المنشغلين في الميـدان فقـد تعـددت التعـاريف بـاختالف أطرهـا النظريـة التـي 

بأنــه حالــة مفترضــة مــن اإلســتعداد لإلســتجابة "  SCHARAMشــرام " يــدين بهــا أصــحابها فيعرفــه
  5.ة تقييمية تؤيد أو تعارض موقفا مثيرا معينابطريق

                                                           
 
  .57، ص1992، دار النهضة العربية، بيروت، سيكولوجية العالقة بين مفهوم الذات واإلتجاهاتعبد الفتاح دويدار،  1
 .57، صمرجع سابقعبد الفتاح دويدار،  2

  .168ص ،1982اإلسكندرية،  ،، دار المعرفة الجامعية4ط، علم النفس المعاصرمليجي، حلمي ال 3
  .334ص ،1996 مكتبة اإلنجلو المصرية، ،2،طمقدمة في علم النفس اإلجتماعي مصطفى سويف، 4
  . 94ص ،1974 القاهرة، ،دار النهضة العربية ،2ط ،كيف نربي أطفالنااسماعيل محمد عماد الدين وآخرون،  5
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استعدادا عقلي متعلم للسلوك بطريقـة ثابتـة إزاء موضـوع " بأنه  STANFORDويعرفه ستانفورد  
  1.معين أو مجموعة من الموضوعات

أن هنـــــاك عالقـــــة بـــــين اإلتجاهـــــات والميـــــول أو اإلهتمامـــــات  ،)Aysenck ")1968أيزنـــــك "ويـــــرى
Interestsاتجاهـــات إزاء أشـــياء يشـــعر الشـــخص نحوهـــا " اإلهتمـــام عنـــده عبـــارة عـــن  ، فالميـــل أو

ـــــة آراء وتفصـــــيالت تتصـــــل بموضـــــوعات  ـــــل اإلتجاهـــــات اإلجتماعي ـــــة خاصـــــة، بينمـــــا تمث بجاذبي
وهناك عدد من لباحثين يعرف اإلتجـاه علـى أنـه ميـل، والميـل علـى أنـه اتجـاه، فمـثال،  .إجتماعية

النفســي ميــل عــام مكتســب، نســبي فــي ثبوتــه، عــاطفي فــي  أن اإلتجــاه" فــؤاد البهــي الســيد" يــرى 
أعماقــه يواجـــه ســـلوك الفـــرد، وهـــو إحـــدى حـــاالت التهيـــؤ والتأهـــب العقلـــي العصـــبي التـــي تنظمهـــا 
الخبرة، وما  يكاد يثبـت اإلتجـاه حتـى يمضـي مـؤثرا وموجهـا إلسـتجابة الفـرد وٕاهتماماتـه بموضـوع 

ى أهــم عنصــر مــن عناصــر الميــل مــا ينبــه الفــرد معــين أو فــي ميــدان خــاص، فاإلنتبــاه بهــذا المعنــ
  2.إلى ما يميل إليه ويميل إلى ما ينتبه له

فقد اعتبـروا  ALLPORTيتضح لنا من خالل التعاريف السابقة أن أصحابها يتفقون مع  
اإلتجــاه قــوة أو اســتعدادا بلـــون ســلون الفــرد نحـــو موضــوع مــا بشــكل معـــين بمعنــى أن هنــاك قـــوة 

ك تظهــــر بأســــماء مختلفــــة مثــــل القــــوة، اإلســــتعداد ، التهيــــؤ، وهكــــذا جــــاءت داخليــــة دافعــــة للســــلو 
تعــــاريفهم فــــي مجملهــــا تتصــــف بــــالغموض والغيبيــــة  المــــر الــــذي جعلهــــا غيــــر قابلــــة للمالحظــــة 

  3.والقياس
وهناك فريق آخر أكد على ضرورة استخدام التعريف اإلجرائي لإلتجاه والذي ال يزيـد عـن 

  .إلستجاباتكونه مفهوما  يشتق من واقع ا
الــذي يــرى أن اإلتجــاه هــو تعمــيم اإلســتجابات   THURSTONومــن بــين هــؤالء تيرســتون

  4.تعميما ينحو بالفرد بعيدا عن شيء نفسي أو يقربه نحوه
اإلتجـــــاه بأنـــــه التـــــرابط الرصـــــين إلســـــتجابات الفـــــرد بالنســـــبة " الـــــذي يعـــــرف CAMPELوكامبـــــل 

  5.لمجموعة من المشكالت اإلجتماعية

                                                           
 
  .43ص ،1984 دار النهضة العربية، بيروت، ،علم النفس بين النظرية والتطبيقعبد الرحمان محمد عيسوي،  1
  .57ص، مرجع سابقعبد الفتاح دويدار،  2
  .279- 278صص  ،1975، دار الفكر العربي، القاهرة، 4ط، األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخةفؤاد البهي السيد،   3
  .28ص ،1980 ، دار النهضة العربية، بيروت،علم النفس اإلجتماعيمود عوض، عباس مح 4
  .295ص ،1961دار النهضة العربية، ،3ط ،الدراسة العلمية للسلوك اإلجتماعي ابراهيم وآخرون، 5
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محمد عماد الدين إسماعيل وجماعته الـذين يعرفـون اإلتجـاه بأنـه مفهـوم يعبـر عـن  وكذلك تعريف
محصـــلة اســـتجابة الفـــرد نحـــو موضـــوع ذي صـــيغة اجتماعـــة، وذلـــك مـــن حيـــث تأييـــد الفـــرد لهـــذا 

  1.الموضوع أو معارضته له
إضــافة إلــى مــا ســبق فهنــاك فريــق ثالــث مــن ســيكولوجيين يقــع وســيطا بــين الفريــق األول والثــاني 

  KRECH ETكــز علــى مســألة التنظــيم فــي تعريفــه لإلتجــاه مثــل تعريــف كــرتش  وكريتشــفيلد  ر 
CRUTCHFIELD عبــــارة عــــن عــــدد مــــن العمليــــات الدافعيــــة واإلنفعاليــــة " لإلتجـــاه النفســــي بأنــــه

واإلدراكيــة والمعرفيــة التــي انتظمــت فــي صــورة دائمــة وأصــبحت تحــدد اســتجابة الفــرد لجانــب مــن 
  2.جوانب بيئته

بأنه تنظيم مستمر نسبيا للمعتقـدات " وكذلك تعريف محمد علي محمد الذي يعرف اإلتجاه
التي تتصل بموقف أو موضوع بحيث يجعل المرء على استعداد طبيعي لإلسـتجابة لهـذا الموقـف 

  3".أو الموضوع بطريقة مفضلة
ب ثابت استعدادا مرك" لإلتجاه أنه   G-KENYONوهناك تعريف أخرى منها تعريف كنيون 

نسبيا يعكس  كل من وجهة وشدة الشعور نحو موضوع نفسي  معين سواء أكان عيانيا أو 
الذي     "SEIDRNBERG AND PROSHANSKY"وتعريف بروكشانسكي وسيدنبرج 4مجردا،

يبين أن اإلتجاه ميل معقد لإلستجابة الثابتة بالموافقة أو المعارضة للموضوعات اإلجتماعية في 
  5.ستجابة تختلف من ثقافة إلى أخرىالبيئة وهذه إل

أن االتجاهات استجابة مدمرة السياقة ومتوسط ذلك بالنسبة " DOBدوب "ويرى أيضا 
ألنماط المثيرات الواضحة والمختلفة، االتجاهات تسيرها أعداد متباينة من التغيرات ذات داللة 

  . اجتماعية في البيئة االجتماعية للفرد
االتجاه هو ميل إلى الشعور أو السلوك أو التفكير " Michel Argilميشال ارجيل "ويعرف 

بطريقة محدودة إزاء الناس اآلخرين أو الموضوعات أو المنظمات أو األمور ذات الطبيعة 
  6.البسيطة، ويتكون االتجاه من ثالث عناصر وهي الشعور، السلوك، التفكير
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ر له االتجاه من جهة معرفية حيث ينظ" New Comb Amdallنيو كومب وزمالئه "يعرف 
ودفاعية ومن جهة النظر المعرفية يمثل االتجاه تنظيما لمعرفة ذات ارتباطات موجبة أو سالبة 

 1.أو من الناحية الدفاعية أنه يمثل حالة من االستعداد الستشارة الدوافع

 أن االتجاه النفسي تنظيم مكتسب  له صفة االستمرار » Roukachروكاش « كما يعرف 
النسبي للمعتقدات التي يعتقدها  الفرد نحو  موضوع أو موقف و يهيئه الستجابة تكون لها 

  2.عندهاألفضلية 
  :لالتجاهات أهم وأشمل التعاريف" G.W.Albertجول آلبرتل "ويعتبر تعريف 

االتجاه هو حالة التهيأ والتأهب العقلي التي تنظمها الخبرة تستطيع حالة من توجيه استجابات "
  3.فرد والمثيرات التي تنظمها موافق البيئةال

من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أنه هناك اختالف واضح في تحديـد مفهـوم اإلتجـاه 
لــدى جميــع المهتمــين بدراســته باســتثناء التعــاريف اإلجرائيــة التــي تــرى جميعهــا أن اإلتجــاه عبــارة 

والمالحظــة، ونظــر لــذلك فــإن الباحــث عــن مجموعــة مــن اإلســتجابات وهــذه األخيــرة قابلــة للقيــاس 
الســنة " يتبنــى التعريــف اإلجرائــي التــالي لإلتجــاه بأنــه مجموعــة اســتجابات تالميــذ المرحلــة الثانويــة

ى التربيــة نحــو التربيــة البدنيــة والرياضــية حســب مقيــاس تشــارلز ادجنتــون لإلتجاهــات نحــو " األولــى
يف فـإن اإلتجـاه مفهـوم متـداخل مـع بعـض وخالصة لما جاء في مختلف التعار البدنية والرياضية 

  :المفاهيم األخرى لذلك يجب توضيح الفرق بينه وبين هذه المفاهيم ومنها
  :به المتصلةاإلتجاه وبعض المفاهيم * 

هـــي عبـــارة عـــن تنظيمـــات عقليـــة انفعاليـــة معمقـــة نحـــو األشـــخاص واألشـــياء والمعـــاني : القـــيم -أ
  4.وأوجه النشاط
مجموعة من الفلسفات والمعتقدات واإلفتراضات والتوقعات واإلتجاهات وقواعد " بأنها " كيلمان"ويعرفها كذلك 

  5".السلوك التي تربط المجتمع في شكل وحدة متماسكة
حيـث تمثـل القـيم ) اإلتجـاه( والخـاص) القيمـة( إذا الفرق بين القيم واإلتجاهات هـو فـرق بـين العـام

تعميمــات تتضــح أو تكشــف عــن نفســها مــن خــالل محــددات اتجاهــات الفــرد، فــالقيم تجريــديات أو 
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تعبيــر األفــراد عــن اتجاهــاتهم نحــو موضــوعات محــددة، فاتجــاه الفــرد نحــو مبنــى ضــخم مــثال قــد 
يتــأثر بالدرجــة التـــي توجــد بهـــا قيمــة الجمـــال عنــد هـــذا الفــرد،  معنـــى هــذا أن مفهـــوم القيمــة أعـــم 

هــات، فــالقيم ينقصــها موضــوع محــدد وأشــمل مــن مفهــوم اإلتجــاه، وأن القــيم تقــدم المضــمون لإلتجا
تنصــــب عليــــه بعكــــس اإلتجــــاه الــــذي يــــرتبط دائمــــا بموضــــوع محــــدد فــــإذا كــــان لــــدى الفــــرد آالف 
اإلتجاهــــات، فإنــــه لديــــه العشــــرات فقــــط مــــن القــــيم، ألن القيمــــة تشــــمل مجموعــــة مــــن اإلتجاهــــات 

  1.المرتبطة فيما بينها
ضـرب مـن الحمـاس الشـديد الـذي " همعجم العلوم اإلجتماعيـة يعـرف التعصـب بأنـ :التعصب -ب

يـــدعو إلـــى العلـــو واإلستمســـاك بـــرأي وموقـــف معـــين، ولـــه مظهـــر مختلـــف وواضـــح فـــي المواقـــف 
  2.الوطنية والدينية

أن التعصـب مـا هـو إال اتجـاه نفسـي يؤكـد فكرتـه عـن نفسـه لإلحتفـاظ " سعد جالل " ويرى
  3.بالشعور بالتعالي على اآلخرين

مشــكلة فـي التفاعـل اإلجتمـاعي، وحــاجز قـد يصـد الفـرد ويعزلــه ومنـه فالتعصـب قـد يعتبـر 
  .عن الجماعات األخرى، أما اإلتجاه فهو يكتسب عن طريق التفاعل مع المجتمع

التعبير  الذي يصرح به الفرد استجابة لسـؤال مـا فـي " أن الرأي هو " أحمد بدر" يرى :الرأي -جـ
فيتصـف بالثبـات نسـبيا، فـي حـين الـرأي يعتقـد وقت معـين قـد يتغيـر يتغيـر الظـروف، أمـا اإلتجـاه 

  4".أن يكون صحيحا وهو وسيلة من وسائل التعبير اللفظي عن اإلتجاهات
نســتنتج مــن ذلــك أن اإلتجــاه أكثــر عموميــة مــن الــرأي، وأن الــرأي هــو التعبيــر العلنــي عــن 

لوحــدة العالقــة بــين الــرأي واإلتجــاه مــن حيــث أن الــرأي هــو اEYSENK اإلتجــاه ويوضــح أيزنــك 
البسيطة واإلتجاه هو الوحدة األكثر تركيبا فاإلتجاه في رأيه عبارة عن عدد من اآلراء التي تنـدرج 

  5.على بعد الموافقة أو المعارضة لموضوع اإلتجاه
هـــو مجموعـــة الوقـــائع الماديـــة التـــي تصـــدر عـــن الفـــرد أو عـــن عالقتـــه اإلجتماعيـــة : الســـلوك -د

  6.وبالتالي فهو تعبير عن اإلتجاه
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ـــا التنبـــؤ بســـلوك الفـــرد مـــن خـــالل اتجاهـــه نحـــو مختلـــف المواضـــيع، ويمكـــن أن يتحـــول  إذ يمكنن
  .اإلتجاه إلى سلوك حسب المخطط التالي

إذن الســلوك الفعلــي " ســلوك فعلــي" قــرار واســتجابة   "      رأي"قوليــةاتجــاه            تعبيــرات 
ة ونشـاط حركـي يأخـذ صـورة واقعيـة أو هو تعبيرا عن اتجاه ليس مجرد كلمات وٕانما حركـة إيجابيـ

  1.أكثر تحديدا من حيث موقفها الواقعي إزاء المنبه مصدر الفعل
هــــذا المفهــــوم أضــــيق مــــن مفهــــوم أإلتجــــاه، فهــــو يعنــــي مجــــرد معــــارف الشــــخص : المعتقــــد -ه

وتصـــوراته عـــن موضـــوع مـــا، فالمعتقـــد إذن ذو طبيعـــة معرفيـــة أو معلوماتيـــة وال يتصـــف بالصـــفة 
  2.وبالتالي فهو يشير إلى مكون واحد من مكونات اإلتجاه اإلنفعالية،

  

  :أهمية اإلتجاهات -2-4
تبــرز األهميــة البالغــة لإلتجاهــات فــي حيــاة الفــرد فهــي تســاعده علــى التكيــف مــع الحيـــاة 
الواقعيــة، كمــا تســاعده علــى التكيــف اإلجتمــاعي، وذلــك عــن طريــق قبــول الفــرد لإلتجاهــات التــي 

يعـيش فيهـا والتـي ينتمـي إليهـا، فيشـاركهم فيهـا  ومـن ثمـة يشـعر بالتجــانس تعتنقهـا الجماعـة التـي 
معهم، وتضفي اإلتجاهات على حياة الفرد معنى وداللـة حـين يتفـق سـلوكه مـع اتجاهاتـه، ويشـبع 
هــذا الســلوك تلــك اإلتجاهــات، كمــا تعمــل اإلتجاهــات علــى إشــباع الكثيــر مــن الــدوافع والحاجــات 

، ومـــــن هـــــذه الحاجـــــات الحاجـــــة إلـــــى التقـــــدير اإلجتمـــــاعي والقبـــــول النفســـــية واإلجتماعيـــــة للفـــــرد
اإلجتمــاعي والحاجــة لإلنتمــاء للجماعــة، والحاجــة إلــى المشــاركة الوجدانيــة وهنــا يتقبــل الفــرد قــيم 
الجماعـــة ومعاييرهـــا، كمـــا أن عليـــه اكتســـاب األلفـــاظ والشـــعارات التـــي تســـتخدمها الجماعـــة حتـــى 

  .تتعايش معها
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  :ت اإلتجاهمميزا -2-5
  1:تتمير اإلتجاهات من عدة عناصر تتمثل فيما يلي

تشير وجهة اإلتجاه  إلى شعور الفرد نحـو مجموعـة مـن الموضـوعات وفيمـا : الوجهة -2-5-1
كانت محبوبة لديه فالطالب الذي له اتجاه مرض نحو الجامعة يعني أن وجهته إجابية  نحو كـل 

الـــذي يتجنـــب الجامعـــة أو نشـــاطاتها فـــإن إتجاهـــه  أو بعـــض الجوانـــب فـــي الجامعـــة أمـــا الطالـــب
ـــى  ـــه إتجـــاه إيجـــابي نحـــو الرياضـــة فإنـــه يعمـــل عل ـــذي ل ســـلبي، ففـــي المجـــال الرياضـــي فـــالفرد ال
ممارســتها ويســعى إلــى إحتــرام نجومهــا أمــا الــذي لديــه إتجــاه ســلبي نحــو الرياضــة فإنــه يبعــد تمامــا 

   .عن ممارستها واإلهتمام بنشاطاتها ومن معرفة نجومها
تختلف اإلتجاهات من حيث الشدة إذ نجد لشخص معين اتجاها ضـعيفا نحـو  :الشدة -2-5-2

موضــوع مــا، بينمــا نجــد إتجاهــا نحــو نفــس الموضــوع أو موضــوع آخــر لــدى شــخص آخــر، ولفهــم 
  .اإلتجاه نبغي أن يعكس هذا األخير مدى قوة شعور الفرد

تلميــذا ال يحــب أو يكــره بشــدة جانبــا ويطلــق عليــه أيضــا المــدى حيــث نجــد  :اإلنتشــار -2-5-3
  .واحدا أو جانبين من جوانب المدرسة بينما قد نجد آخر ال يحب أي شيء يتعلق بالتعليم

مــن المالحــظ أن بعــض األفــراد يســتجيبون لســلم اإلتجــاه بأســلوب مســتقر  :اإلســتقرار -2-5-4
ه يعتقـد بـأن القضــاة بينمـا نجـد آخـرين يعطــون إجابـات مرضـية لـنفس الموضــوع فقـد يقـول فـرد بأنــ

  .محايدون  وفي نفس الوقت يجادل قاضيا معينا ليس محايدا
ويقصـــد بـــه درجـــة التلقائيـــة أو التهيـــؤ للتعبيـــر عـــن اإلتجـــاه ويمكـــن مالحظـــة  :البـــروز -2-5-5

 .البروز بشكل أكثر إيجابية في المواقف عن طريق المقابالت والمالحظات
 

 :خصائص االتجاهات -2-6

  2:العلماء أن أكثر الخصائص التي تتميز بها االتجاهات تتمثل فييرى العديد من 
  :اإلتجاه تكوين فرضي -2-6-1

يعنــي هــذا أننــا نفتــرض وجــوده دون أن نمتلــك الوســيلة للتحقــق مــن وجــوده بصــورة عيانيــة 
  .وبذلك فإن التكوين الفرضي يقصد به مجموعة من العمليات التي ال نالحظها بطريقة مباشرة
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تتميـــز اإلتجاهـــات المتعـــددة للفـــرد نحـــو مثيـــرات معينـــة بدرجـــة مـــن اإلتفـــاق فعلـــى ســـبيل كثيـــرا مـــا 
المثـال هنـاك بعـض األفــراد الـذين تتسـم اســتجاباتهم نحـو نشـاط رياضـي معــين بأنهـا إيجابيـة، فهــم 
ــــى قــــراءة  ــــون عل ــــى مشــــاهدة النشــــطة الرياضــــية ويواظب ــــون إل يمارســــون النشــــاط الرياضــــي ويميل

وبذلك يمكن القول بأن اتجاه هؤالء األفـراد إيجـابي نحـو النشـاط الرياضـي الموضوعات الرياضية 
لتفســير مــا بــين هــذه اإلســتجابات المتعــددة مــن اتفــاق واســتاق، ولإلشــارة إلــى أن هــذه اإلســتجابات 
اإليجابية المتعددة هي مثابة استعداد عنـد الفـرد يجعلـه يسـتجيب بصـورة إيجابيـة بـالرغم مـن تعـدد 

) أي اإلتجــــاه(طــــة بالنشــــاط الرياضــــي، ونظــــرا إلــــى أن هــــذا اإلســــتعداد لإلســــتجابةالمثيــــرات المرتب
يصـــعب مالحظتـــه وتســـجيله بصـــورة موضـــوعية فقـــد اتفـــق علـــى اعتبـــاره تكوينـــا فرضـــيا، أي أننـــا 

وبــذلك فــإن التكــوين ) عيانيــة(نفتــرض وجــوده دون أن نمتلــك الوســيلة للتحقــق مــن وجــوده بصــورة
  .مليات التي ال نالحظها بطرق مباشرةالفرضي يقصد به مجموعة من الع

  :اإلتجاه متعلم -2-6-2

يكتســـب اإلتجـــاه مـــن الثقافـــة عـــن طريـــق عمليـــة التطبيـــع اإلجتمـــاعي، ومـــن المعـــروف ان 
التطبيــع اإلجتمــاعي هــو عمليــة إعــداد الفــرد للحيــاة فــي المجتمــع الــذي يعــيش فيــه، وهكــذا يمكننــا 

فسي في داخل الفـرد إلثـار المجتمـع والثقافـة نظـرا ألن النظر إلى اإلتجاهات على أنها التمثيل الن
الفــرد يكتســب فــي مجتمعــه ومــن ثقافتــه اإلتجاهــات المناســبة نحــو اآلخــرين ونحــو بعــض األنشــطة 
الرياضية أو اإلجتماعية وغيرها من األنشطة األخـرى، كمـا أنـه يمكـن اإلفـادة مـن نظريـات الـتعلم 

  .ة الرياضيةفي تدعيم أو تغيير اإلتجاهات نحو التربي
تكاد تجمع كل التعـاريف أن اإلتجاهـات متعلمـة أو مكتسـبة مـن الثقافـة عـن طريـق عمليـة 
التطبيع اإلجتماعي، ومن المعروف أن هـذه العمليـة هـي عمليـة  إعـداد الفـرد للحيـة فـي المجتمـع 

فــرد الــذي يعــيش فيــه، وهكــذا يمكننــا النظــر إلــى اإلتجاهــات إلــى أنهــا التمثيــل النفســي فــي داخــل ال
ألثار المجتمع والثقافة نظـرا ألن الفـرد يكتسـب مـن مجتمعـه ومـن ثقفتـه اإلتجاهـات المناسـبة نحـو 

  .اآلخرين ونحو بعض األنشطة الرياضية أو اإلجتماعية وغيرها من األنشطة األخرى
ونظرا ألن اإلتجاهات متعلمة فإنه بالتالي يمكن أن ينطبق على اكتساب اإلتجاهـات نحـو 

نيــة والرياضــية الكثيـر مــن مبــادئ الـتعلم كمــا انــه يمكـن اإلفــادة مــن نظريـات الــتعلم فــي التربيـة البد
 .تدعيم أو تغير اإلتجاهات نحو التربية البدنية والرياضية
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  :اإلتجاه يتكون من عناصر معرفية و وجدانية ونزوعية -2-6-3

الوجــــداني فيتنــــاول يقصــــد بالعنصــــر المعرفــــي اإلعتقــــاد أو عــــدم اإلعتقــــاد، أمــــا العنصــــر 
  .التفضيل أو عدم التفضيل و العنصر التروعي يتضمن اإلستعداد لإلستجابة

    :اإلتجاه إما إيجابي أو سلبي أو حيادي -2-6-4

يمكــن تشــبيه اإلتجــاه بخــط مســتقيم يمتــد بــين نقطتــين أو طــرفين لهــذا الخــط يمثــل أحــدهما التأييــد 
  .به اإلتجاه ويمثل اآلخر المعارضة المطلقةللموضوع الذي يتعلق ) أقصى اإليجابية(التام

وتنقســـم المســـافة بـــين هـــذين لطـــرفين إلـــى نصـــفين متســـاويين فـــي نقطـــة ) أقصـــى الســـلبية(
  1.نطلق عليها نقطة الحياد

  :اإلتجاه بين الجزئية و الشمولية -2-6-5

هنــاك ســؤاال مهمــا يطرحـــه العديــد مــن المهتمــين لموضـــوع اإلتجاهــات والــذي يــدور حـــول 
خصوصـــــية اإلتجـــــاه أو عموميتـــــه وهنـــــا انقســـــم البـــــاحثون إلـــــى فـــــريقين، األول يـــــرى بـــــأن مـــــدى 

اإلتجاهـــات جزئيـــة منفصـــلة منعزلـــة عـــن بعضـــها الـــبعض، تتعـــد وتختلـــف حســـب المثيـــرات التـــي 
  2.ترتبط بها وهي تتضمن دائما عالقة بين الفرد وموضوع من موضوعات البيئة

حـول الغـش حيـث  ”HARTCHORNE AND MAY“وهـذا مـا أثبتتـه دراسـة هارتشـون ومـاي  
بينت أنه ال يوجد أطفاال ال يغشون مطلقا، وال أطفاال يغشون دائما فـالغش أو عـدم الغـش يتوقـف 
فــي الغالــب علـــى الموقــف، أمـــا لفريــق لثـــاني فيــرى عكــس ذلـــك، فتنــاقض اتجاهـــات األفــراد نحـــو 

الموقــف إذا أن المشــكلة فــي الموضـوع الواحــد ال يعنــي وجــود اتجاهــات جزئيــة منعزلـة تتعــد بتعــدد 
جوهرهــا مشــكلة تعمــيم فبالنســبة لهــم التنــاقض فــي اإلتجــاه مكتســب مــن المحــيط اإلجتمــاعي وحــل 
هــــذا التنــــاقض يمكــــن الفــــرد مــــن تعمــــيم اتجاهــــه علــــى جوانــــب الموضــــوع الواحــــد والموضــــوعات 

  3.المتشابهة
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 :مكونات االتجاهات -2-7

لالتجاهات بمعنى األسس التي من خاللها يتكون إن تناول موضوع المكونات األساسية 
االتجاه، نال وافر الحظ من االهتمام من قبل علماء النفس االجتماعي وكذا علماء النفس 
التربوي ولكنه موضوع يمس ليس فقط سلوكيات اإلنسان في إطار المجتمع بل جميع المجاالت 

م في تحديد هذه األسس انطالقا من الحياتية لهذا الكائن، ومنها المدرسة لذا كان اختالفه
الميادين العلمية التي يريدون المناقشة فيها، ورغم هذا يمكن أن نعطي بعض األسس التي ال 

    1:يختلف فيها العلماء ومنها
يتكون اإلتجاه النفسي عند الفرد وينمو ويتطور من خالل تفاعل هذا الفرد مع بيئته و   

وبهذا يصبح اإلتجاه بحد ذاته دليل على نشاط الفرد وتفاعله مع بعناصرها ومقوماتها وأصولها، 
  :يدخل في تكويل اإلتجاه ثالث عناصر أساسية هي 2.بيئته

  :مكون معرفي -2-7-1

يتضـمن كـل مـا لـدى وهو المكـون الـذي يتـراكم عنـد الفـرد أثنـاء احتكاكـه بعناصـر البيئـة، و 
بموضــوع اإلتجــاه، كمــا يشــمل مــا لديــه مــن  الفــرد مــن عمليــات ادراكيــة، ومعتقــدات، وأفكــار تتعلــق

 3.حجج تقف وراء تقبله لموضوع اإلتجاه

   :ويمكن تقسيمها إلى
  .أي  كل ما يدركه الفرد حسيا أو معنويا: المدركات والمفاهيم -
 4.وهي مجموعة المفاهيم المتبلورة الثانية في المستوى النفسي للفرد: لمعتقداتا -

  .يتنبأ به الفرد بالنسبة لآلخرين أو يتوقع حدوثه منهم وهي ما يمكن أن: لتوقعاتا -
فمثال نجد أن االتجاه النفسي لفرد نحو التربية الرياضية والبدنية ينبعث من معتقـدات معينـة وهـذا 

  5.ما يشكل الجانب المعرفي التجاهه
ويتضح من هذا أن المدركات والمعتقدات والتوقعات هي أساس تكوين االتجاه المعرفي     

  6.للفرد بدون مراعاة إن كان هذا االتجاه سلبيا أو ايجابيا
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إذ قلنا أن أهم مكونات اإلتجاه هي الشحنة  نبالغكون نقد ال  :مكون انفعالي -2-7-2
اإلنفعالية التي يصطبغ بها سلوك الفرد فالمكونات العاطفية واإلنفعالية هي تلك الشحنة 

كما له دور رئيسي  .القوي عن اإلتجاه الضعيف اإلتجاهمن خاللها نستطيع تمييز المصاحبة، 
في تكوين االتجاه، بحيث عندما يتكون اتجاه معين نحو موضوع ما ال يكتمل هذا االتجاه إال 
بمصاحبة الجانب االنفعالي الدافع وراء الفرد ليدفعه سلوك معين، ويكون هذا االتجاه إما أن 

 1.يميل إلى هذا الموضوع أو ينفر منه

يمكن القول أن سلوك  اإلنسان ونزوعه تعبير عن رصيد معرفته  :سلوكيكون م -2-7-3
بشيء ما ثم عاطفته المصاحبة لهذه المعرفة، فعندما يكون لدى الفرد رصيد من المعرفة التي 
استقاها من اإلدراك والخبرة ثم يتوافر لديه الشحنة اإلنفعالية والعاطفية المناسبة فال يتبقى أمامه 

  . العملي سوى التروع
وهذا ما يتجسد في الميدان لرياضي فالطفل يكون حقل معرفي خاص بالعب أو برياضة معينة 
فعندئذ تتكون لديه الشحنة اإلنفعالية والعاطفية ففي هذه الحالة يعبر السلوك لدى الطفل فيسعى 

 .لممارسة هذا النوع من الرياضة أو تقليد ذلك الالعب
 

 :مراحل تكوين االتجاه -2-8

  :اإلتجاه النفسي يمر بثالث مراحل مراحل تكوينيؤكد المهتمون بدراسة اإلتجاهات أن 
يتكـــون اإلتجـــاه النفســـي عنـــد الفـــرد وينمـــو ويتطـــور مـــن خـــالل تفاعـــل هـــذا الفـــرد مـــع بيئتـــه       

بعناصرها ومقوماتها وأصولها، وبهذا يصبح اإلتجاه بحد ذاته دليل على نشـاط الفـرد وتفاعلـه مـع 
  :عندما يكون اإلتجاه ناشئا بهذه الطريقة يمر أثناء تكوينه في ثالث مراحل أساسية هيبيئته، و 

  :المرحلة اإلدراكية المعرفية -2-8-1

وهــي المرحلــة التــي يــدرك فيهــا الفــرد مثيــرات البيئــة التــي تحــيط بــه ويتعــرف إليهــا ويتكــون 
  .والعناصر المثيرات لهذه معرفي أو مرجعي إطار بمنزلة ويكون والمعلومات، الخبرة من رصيد لديه
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  :المرحلة التقييمية -2-8-2

هي المرحلة التي يقيم فيها الفرد نتائج تفاعله مع المثيرات ويكون التقييم مستندا إلـى ذلـك 
اإلطـار المعرفــي الــذي كونــه لهــذه المثيــرات باإلضــافة إلـى عــدة إطــارات أخــرى منهــا مــا هــو ذاتــي 

  1.األحاسيس والمشار التي تتصل بهذا المثيرغير موضوعي فيه الكثير من 
 : المرحلة التقريرية -2-8-3

وهــي المرحلــة التــي يصــدر فيهــا الفــرد القــرار علــى نوعيــة عالقتــه بهــذه العنصــر وقــد يتكــون   
  .اإلتجاه عن طريق التلقين أي عن طريق نقل الخبرة بصورة غير مباشرة إلى الفرد

ســـواء بالطريقـــة المباشـــرة أو الغيـــر المباشـــرة فـــإن وبصـــرف النظـــر عـــن تكـــوين اإلتجاهـــات 
عملية التطبيع اإلجتماعي والتعليم اإلجتمـاعي أو التنشـئة اإلجتماعيـة هـي العمليـة المسـؤولة عـن 

  2.تكوين اإلتجاهات وتنميتها وتأكيدها أو محوها أو إزالتها أو تغييرها
 

   :المستويات التي تأثر على الفرد في تكوينه لإلتجاهات -2-9
الغالـــب بـــين علمـــاء الســـلوك هـــو أن اإلتجاهـــات تتكـــون علـــى أســـاس مـــن الخبـــرة  اإلتجـــاهو 

ــــى  ــــق البــــاحثون عل المباشــــرة أو غيــــر المباشــــرة بموضــــوع اإلتجــــاه وأنهــــا متعلمــــة ومكتســــبة، ويتف
  3:اختالفهم على ان هناك ثالثة مستويات متداخلة تؤثر على الفرد في اكتسابه لإلتجاهات هي

  :األولالمستوى  -2-9-1

يتمثـل فـي المســتوى الثقـافي العــام مـن قــيم واتجاهـات وعــادات وتقاليـد وأنمــاط ثقافيـة غالبــة 
في مجتمع ما في مرحلة من مراحل تطوره، فهناك قيم واتجاهـات وعـادات وأفكـار تسـود المجتمـع 
ا فــي فتــرة محــددة مــن تطــوره وتطبــع معظــم أبنائــه بمثــل هــذه القــيم واألفكــار واإلتجاهــات ويقــدم هــذ

  4.المستوى نموذجا ألبعاد الشخصية القومية
فاإلتجــــــاه نزعــــــة شخصــــــية أو اســــــتعداد نفســــــي يســــــتند إلــــــى عناصــــــر وجدانيــــــة بمعنــــــى أن   

اإلتجاهات والقيم دوافع مكتسبة، وال شك أن الثقافة هي في حد ذاتها نسق مـن القـيم وافتجاهـات، 
وهـي مكمـن الـدوافع وراء كـل سـلوك وحو القيم تتجمع اإلتجاهات، فالقيم هي النواة وهي الجوهر، 

هــادف غرضــي يتجــه نحــو هــدف خــاص لــه جاذبيتــه النفســية أو اإلجتماعيــة، لــذلك يؤكــد علمــاء 
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الــنفس والمربــون أهميــة العوامــل الثقافيــة هــذه فــي نمــو اإلتجاهــات، إذ يكتســب األفــراد الكثيــر مــن 
  1.اإلتجاهات السائدة في المجتمع الذين يعيشون فيه ويتفاعلون معه

  :المستوى الثاني -2-9-2

يشمل مستوى الجماعات األولية والثانويـة ومسـتوى القافـات الفرعيـة واألفـراد داخـل المجتمـع 
الواحد رغم تعرضهم لقيم واتجاهات تسود المجتمع ككل فهـم يتعرضـون كـذلك إلـى قـيم واتجاهـات 

ادات قلـــيال أو كثيـــرا تســـود الفئـــة الفرعيـــة داخـــل هـــذا المجتمـــع، وتختلـــف هـــذه القـــيم واألفكـــار والعـــ
ــــأثير كــــل مــــن األســــرة . بــــاختالف هــــذه الجماعــــات أو الفئــــات وتتمثــــل الجماعــــات األوليــــة فــــي ت

وجماعـــــات اللعـــــب أو جماعـــــات األفـــــران علـــــى اتجاهـــــات أفرادهـــــا مـــــن خـــــالل التفاعـــــل اليـــــومي 
 2.المباشر

  :تأثير األسرة -

هـات وأثـر البيـت فـي ذلـك البيئة األسرية حسب األستاذ رجاء محمود هـي التـي تحـدد اإلتجا
ـــين اتجاهـــات األبـــاء  ـــاك ترابطـــا كبيـــر ب ـــى أن هن ـــت دراســـات كثيـــرة عل ـــة خاصـــة وقـــد دل ـــه أهمي ل
واتجاهــات أبنــاءهم ويرجــع ذلــك فــي رأيــه إلــى أن األبنــاء يتلقــون خبــراتهم األولــى مــن المنــزل ومــع 

  3.هذه الخبرات يكتسبون اتجاهات والديهم
لغزالــي اهتمامــا واضــحا بــأثر األســرة فــي توجيــه الــنشء وقــد اهــتم حجــة اإلســالم أبــو حامــد ا  

وخــص الوالــدين وحملهمــا مســؤولية جســيمة إزاء ذلــك فهــو يســتند بمــا جــاء فــي القــرآن الكــريم قولــه 
 ســورة التحــريم اآليــة" يــا أيهــا الــذين آمنــوا قــوا أنفســكم و أهلــيكم نــارا وقودهــا النــاس والحجــارة"تعــالى

56.  
  :الب كرم اهللا وجهه في تفسيرهافقد قال اإلمام علي بن أبي ط

  4".علموهم وأدبروهم ففيها أن الرجل يجب أن يتعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه زوجة وولده" 
كـــل " فـــي ذلـــك وبروايـــة البخـــاري عـــن أبـــي هريـــرة رضـــي اهللا عنـــه قـــال) ص(وقـــال الرســـول 

  5".مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسحانه
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لنــا أن لألســرة أثــر كبيــر فــي إكســاب أفرادهــا اإلتجاهــات نحــو الرياضــة والنشــاط البــدني  يتضــحو 
  .وهذا ما نالحظه مثال في أسر بعض األبطال الرياضيين

  :جماعة اللعب أو جماعة األقران -

  .تعتبر هذه الجماعة من العوامل المؤثرة في توجيه سلوك الفرد وتكوين اتجاهه  
معهــا الطفـل وتكـون مــن نفـس ســنه وتعتبـر مـن أقــوى العوامـل المــؤثرة  فهـي الجماعـة التــي يتفاعـل

على سلوك األطفال والمراهقين سواء داخـل القسـم أو خارجـه وتأثيرهـا علـى الطفـل أقـل مـن تـأثير 
  1.األبوين خالل مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة

هنــــاك كــــذلك تــــأثير إضـــافة إلــــى تــــأثير الجماعــــات األوليــــة علــــى تكـــوين اتجاهــــات أفرادهــــا   
 :الجماعات الثانوية ويتمثل ذلك في

  :المحيط المدرسي* 

للمدرسـة أهميتهـا الخاصــة فـي تكـوين اإلتجاهــات، فاإلتجاهـات الجماعـة المدرســية قـد يكــون 
لهـــا أثـــر كبيـــر علـــى اتجاهـــات التالميـــذ، وهـــذا عـــن طريـــق نمـــا تقدمـــه مـــن محتويـــات فـــي المـــنهج 

درسية فقد دلت الدراسات كذلك على أن للمدرسة أهمية خاصـة التربوي، إضافة إلى العالقات الم
تبـين أن شخصـية المـدرس  ”BRAWEN“في تكوين اتجاهات التالميذ ففي دراسة قام بها بـراون 
  2.وسماته الخلقية عامل مهم في تكوين اتجاهات التالميذ

اجد، ودور إضــافة إلــى ذلــك هنــاك تــأثير وســائل اإلتصــال الجمعــي فــي تكــوين اإلتجاهــات كالمســ
الثقافة والنوادي، ووسائل اإلعالم، وهذا عن طريق ما تقدمه من الحقائق واآلراء والمعلومات عـن 
ـــه نـــح هـــذه  ـــى تعـــرف الفـــرد عليهـــا تكـــوين اإلتجـــاه لدي ـــاة، التـــي يترتـــب عل كافـــة موضـــوعات الحي

   .الموضوعات
  :المستوى الثالث -2-9-3

  التعرض إلى أثرها يجب أن نشير إلى وهو يشير إلى الخبرات الشخصية للفرد، وقبل     
يرى األستاذ رجاء محمود بأن اإلتجاه متوقف على خبرة الفرد السابقة و  :النضج عامل مهم هو

 لذلك فإن أثر المثيرات البيئية يتوقف على النضج الجسمي والعضوي، وال ينطبق هذا على
العقلية يرتبط تكون اإلتجاه  الجهاز العصبي فحسب بل يتعداه إلى نمو الجسم كله فمن الناحية

 بنمو الذكاء، إذا أن تكون اتجاه معين يتطلب إدراك خبرات معينة وقدرة على الفهم الموقف
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 على محدود القدرة الصغير والطفل والفهم، واإلدراك بالذاكرة متصل اإلتجاه يكون أن أي وتذكره

  .معقدة أو بعيدة اتجاهات تكوين على قادر غير فهو ولذلك به يحيط الذي العالم فهم
ومــن الناحيــة اإلنفعاليــة نجــد أن اســتجابة الطفــل عامــة ســارة أو غيــر ســارة، وكلمــا اكتســب 
قـدرة علـى التمييــز بـين المثيـرات ويبــدأ فـي تكـوين انفعــاالت مثـل الخـوف، الغضــب، الغيـرة، وقــدرة 

ا أن التمييــز الطفــل علــى لتميــز بــين المثيــرات تتوقــف علــى نمــوه الجســمي وبخاصــة العصــبي كمــ
  1.يتوقف على الخبرات التي يكتسبها الطفل أيضا

  :مما سبق يتبين أن هناك ثالث عوامل أساسية تؤثر على تكوين اإلتجاه هي 
  .الثقافة العامة للمجتمع -1
  .الثقافات الفرعية داخل المجتمع -2
  .الخبرات الشخصية -3

طريـق التفاعـل اإلجتمـاعي بـين وان هذه العوامـل تحـدث أثرهـا فـي اكتسـاب اإلتجاهـات عـن 
الفــرد و البيئــة اإلجتماعيــة التــي يعــيش فيهــا، وهــي عوامــل متداخلــة فــي الواقــع يــؤثر بعضــها فــي 

  .البعض اآلخر
ويتضح من ناحية أخرى  بصورة ال تقبل الشك أن اإلتجاهات متعلمة ومكتسبة وأنها تخضـع فـي 

  .تعلمها و اكتسابها لقوانين التعلم
اإلتجاهـــات هـــي أحـــد نـــواتج مؤسســـات التطبيـــع اإلجتمـــاعي كاألســـرة  كمـــا يتضـــح أيضـــا أن

  . والمدرسة ووسائل اإلعالم واإلتصال وغير ذلك
 

  :العوامل المؤثرة في تكوين اإلتجاه -2-10
  :الدوافع والحاجات -2-10-1

تعمــل الــدوافع والحاجــات واألهــداف علــى تكــوين وتشــكيل اإلتجاهــات، فهــي تعتبــر بمثابــة 
المحركة لفرد على العمل والنشاط وهي التي توجهه فـي األشـياء واألهـداف المرغـوب فيهـا، القوى 

إضافة إلى كونها تحدد مدى اإلستجابة للمؤثرات المحيطة به فتوجهـه إلـى أشـياء معينـة وينجـذب 
إلى أهداف خاصة ألنها تحقق له حاجات، ومن هنا كان إختالف إتجاهـات األفـراد فـي المجتمـع 

  .الواحد
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  :المؤثرات الثقافية -2-10-2

تلعــب الثقافــة دورا هامــا فــي تشــكيل إتجاهاتنــا بمــا تشــتمل عليــه مــن نظــم دينيــة وأخالقيــة، و 
ـــة ورياضـــة مختلفـــة فاإلنســـان يعـــيش فـــي إطـــار ثقـــافي يتـــألف مـــن  إقتصـــادية وسياســـية وٕاجتماعي

الفرد مـن خـالل عالقاتـه العادات والمعتقدات والقيم وهذا جميعا يتفاعل تفاعال ديناميكيا يؤثر في 
اإلجتماعية مع بيئته سـواءا كانـت أسـرته أم المدرسـة، بمعنـى أن إخـتالف الجماعـات التـي ينتمـي 

أن المدرســة بمــا تقدمـــه  Blair” 1959“إليهــا لفــرد يــؤثر فـــي إكتســابه  إلتجاهاتــه، ويؤكــد بليـــر 
 .للتلميذ من ثقافة تساعد عل تشكيل إتجاهاته

  :ية والجماعيةالمؤثرات الوالد -2-10-3

يعتبر الوالدان من أقوى العوامل المؤثرة  في تكوين إتجاهات الفرد وسـائر أعضـاء األسـرة 
حيث أن أكثر إتجاهات الفرد تتأثر إلى حد كبير بإتجاهات والديه وذلك من خالل عملية التطبـع 

  .اإلجتماعي
اإلتجاهـــات لـــدى  عـــد تـــأثير الوالـــدين مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تســـاهم فـــي تكـــوينوبالتـــالي ي

األطفــال الصــغار ونموهـــا، إذن إن إلتجاهــات الوالــدين الخاصـــة ومــا يقدمانــه مـــن تعزيــز لـــبعض 
  .أساليب الطفل السلوكية تأثير عميق على تكوين إتجاهاته ونموها

  :تأثير اإلقران -2-10-4

إلقـران يأتي مـن جانـب ا) كلما تقدم الطفل في العمر(إن أهم تأثير يحل محل تأثير الوالدين  
  .ويبدأ هذا التأثير في وقت جد مبكر، وتزداد أهميته كلما تقدم الطفل في العمر

  :تأثير وسائل اإلعالم -2-10-5

قد تساعد وسائل اإلعـالم فـي تكـوين اإلتجاهـات فعلـى سـبيل المثـال قـد تقـدم بعـض البـرامج   
ـــك ال ي ـــة معلومـــات هامـــة تتصـــل بـــبعض المســـائل السياســـية، ومـــع ذل حتمـــل ان تســـهم التليفزيوين

في تكوين اإلتجاهات، وٕانما هي باألحرى تدعم اإلتجاهـات التـي  -في حد ذاتها -وسائل اإلعالم
  1.تأثرت في تكوينها بأحد المصادر الرئيسية األخرى لتكوين اإلتجاهات

كما تلعب هذه األخيرة دورا فعاال في تكوين االتجاهات حيث يـتم التعـرف مـن خاللهـا علـى   
حقـائق واآلراء والمعلومـات عـن جميـع موضـوعات الحيـاة وظـروف النـاس وقضـاياهم الكثير من ال

  .والتي يترتب عليها تعرف الفرد فتحقق تكوين االتجاه لديه نحو هذه الموضوعات

                                                           
 
  .214- 215ص، ص 1994دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  ،، لمعلمينعلم النفس التربوي ،نمحمد المنسي 1
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  :تأثير التعليم -2-10-6

يعـــد التعلـــيم مصـــدرا هامـــا آخـــر يـــزود الفـــرد بالمعلومـــات التـــي تســـهم فـــي نمـــو اتجاهاتـــه 
عامة كلما ازدادت السنوات التـي يقضـيها الفـرد فـي التعلـيم الرسـمي كلمـا بـدت  وتدعيمها وبصورة

  .اتجاهاته أكثر تحررا
 :طبيعة االنتماء االجتماعي -2-10-7

تشكل االتجاهات لدى الفرد عن طريق تأثير الجماعة التي ينتمي إليها والتي يكون 
يم الجماعة ومعتقداتها، ولذلك نحوها مشاعر ووالء عميق ومن ثم تعكس اتجاهاته وباستمرار ق

يهتم المختصون في علم  النفس االجتماعي لعوامل تكوين اتجاهات ومعايير الجماعة التي 
تساهم في هذه العملية إذا كانت ال تتناقض مع المعايير العامة وكانت محل قبول كل أفراد 

    1.الجماعة
درجة انتشار العالقات  وكذلك يتوقف مدى تأثير الجماعة في تكوين االتجاهات على

المباشرة، يعينان الجماعة كلما زادت عددا فإننا وقع أن يقل تأثيـرها في تكوين اتجاهات ألن 
وكذلك يتوقف تأثير  حجم الجماعة يؤدي إلى وجود تناقضات وخالفـات داخل الجماعة،

لجماعة، الجماعة في تكويـن االتجاهات على طبيعـة السلطة وأسلوب العمل السائد داخل ا
      2.بغض النظر عن كونها رسمية

 :مقومات شخصية -2-10-8

تعكس اتجاهات الفرد مقومات شخصية بالرغم من تأثير الجماعة في تكوين اتجاهات 
أفرادها إال أننا نجد اتجاهات خاصة بكل فرد ومردها وجود الفروق الشخصية بين األفراد، 

توجيهات اجتماعية يتصرفون تصرفات معينة عند  فاألطفال في أمريكا مثال يتلقون منذ الصغر
تلك الفتات التي سمعت الباب : الكبار وهذا يخص تمييز بين البيض والسود ومثال على ذلك 

يقرع فذهبت األم لترى هذه السيدة ثم عادت لتقول البنتها أنها ليست سيدة يا بنيتي إنها مجرد 
  3.زنجية

اه معين اتجاه الزنجيات وهكذا تصبح هذه الخبرة تدخل في فمن هنا تكون عند الفتاة اتج       
  .تكوين مقومات الشخصية

                                                           
 
  .278، ص1976القاهرة،  دار المعارف، ،السلوك اإلنساني في التنظيممحمد علي شعيب،   1
  .157، ص1974، دار النهضة العربية، بيروت، 1، طدراسات علم النفس االجتماعيعبد الرحمان العيساوي،   2
  .145، صنفس المرجع  3
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هنا إلى أن االتجاهات تتكون عن طريق الخبرات االنتقائية المختلفة، " أحمد زكي صالح"ويشير 
   1.فإذا الخبرة االنفعالية الناجمة عن موقف معين سلبيته كان االتجاه ناتج سلبيا والعكس

 :يل السلوكيالم -2-10-9

يشير على أنه تعرف الفرد على موضوع ما تم عقب عملية التفاعل معه، شعور محدد 
االيجابي أو السلبي حسب ما يثار في النفس االنسانية من خبرات سارة أو مؤلمة، فإن اإلنسان 

 .يكون ميله يسلك سلوكا محددا التجاه هذا الموضوع

  :إشباع الحاجات -2-10-10

االتجاهات عن طريق إشباع الحاجات الفيزيولوجية مثـل المأكـل والمشـرب والمـأوى تتكون 
فــنالحظ مــن خــالل ذلــك نمــو االتجاهــات يكــون مــن خــالل عمليــة إشــباع الحاجــات، فــالفرد تكــون 
اتجاهاتـه ايجابيــة نحــو النـاس والــذين يســاعدونه علـى إشــباع هــذه الحاجيـات، كمــا تكــون اتجاهاتــه 

  2.فون أمام تحقيق هذا اإلشباعالسلبية نحو الذين يق
  :األنماط الشخصية العامة -2-10-11

تــؤثر بعــض الصــفات المزاجيــة والشخصــية فــي تكــوين اإلتجاهــات فتجعــل الفــرد محصــنا 
" ضد التأثر ببعض اإلتجاهـات فـي حـين يكـون عرضـه للتـأثر الشـديد باتجاهـات أخـرى وقـد ذكـر 

بــين صــفات الشخصــية الخاصــة كــاإلنطواء،  أنــه قــد أجريــت دراســة لفحــص اإلرتبــاط" 1959بليــر
نطــواء تسـاعد علـى أن يكــون اإلمبسـاط واإلتجاهـات، واتضــح مـن نتـائج هــذه الدراسـة أن صـفة اإل

ة علــى ان يكــون الفــرد ميــل إلــى تكــوين إتجاهــات محافظــة، بينمــا تســاعد صــفة اإلنبســاطييالفــرد 
  .وريةفإلى تكوين إتجاهات تقدمية  ميلي

  
  
  
  
 
 

  

                                                           
 
  .137صبدون سنة، ، دار النهضة الحديثة، القاهرة، علم النفس في اإلدارة والصناعةأحمد زكي صالح،  1
  .146ص  ،مرجع سابقعبد الرحمان العيساوي،  2
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 :االتجاهاتوظائف  -2-11

تختلف وظائف االتجاهات اختالف االتجاهات نفسها، وكل اتجاه البد أن يكون له هدف وغاية 
ويكون له وظيفة، ويصعب علينا تحديد كل الوظائف لكل االتجاهات لذل يكون تحديدنا لهذه 

  1.الوظائف انطالقا من جميعها ونستعين في وضع هذه الوظائف لما جاء به النشواني
  :من بينهاوظائف تؤديها اإلتجاهات ) 1960(يحدد دانيال كاتزو 
  :الوظيفة الوسيلة التالؤمية النفعية -2-11-1

وتقوم هذه الوظيفة في جوهرها على أساس أن الناس يسعون إلى زيادة اإلثابـة التـي تعـود 
تشـــبع  علــيهم مــن البيئـــة الخارجيــة، فالطفــل تتكـــون لديــه اتجاهـــا إيجابيــة نحــو الموضـــوعات التــي

حاجاتــه، وتتكـــون لديــه اتجاهـــات ســـلبية نحــو الموضـــوعات التـــي تحبطــه أو تعاقبـــه، فاإلتجاهـــات 
التي تخدم الوظيفة التالؤمية قد تكـون وسـيلة للوصـول إلـى هـدف مرغـوب أو أنهـا تـرتبط بخبـرات 

  .أدت في  الماضي إلى التوصل إلى هذه األهداف
 :وظيفة اقتصادية تنظيمية -2-11-2

الفــرد علــى الخبــرات الجزئيــة قــد يدخلــه فــي متاهــات ال يســتطيع الخــروج منهــا إن اعتمــاد  -
كـــذلك لغايـــة معروفـــة، فكـــرة أو خبـــرة أو مبـــدأ ســـلوكي يكيفـــه أن يســـتخدم بعـــض القواعـــد البســـيطة 

  2.والمنظمة والمهمة في شكل االتجاه

  :الوظيفة المعرفية -2-11-3

ن مـنظم فالسـعي وراء معـاني األشـياء تقوم على حاجة الفرد إلى رؤيـة دنيـاه فـي شـكل بنيـا
والحاجــــة للفهــــم والنزعــــة إلــــى تحســــين اإلدراك والمعتقــــدات لوضــــوح الرؤيــــا أمــــام الفــــرد والشــــعور 

  .باإلطراد كلها أوصاف أخرى لهذه الوظيفة
   :وظيفة التعبير عن القيم -2-11-4

ي الحياة الفرد من حيث هو كائن إنساني يحتاج إلى من يتكلم عنه ويعبر عن ماهيته ف
االجتماعية لكي يستجيب لمؤشرات البيئة االجتماعية المحيطة به، كما أنه بدونها يصبح 

   3.هامشيا بعيدا عن المحورية االنسانية أي تكتسب شخصية الفرد دوام اتصالنا بمؤثراته

                                                           
 
  .471ص، مرجع سابقالنشواني عبد المجيد،  1
  .86ص المصرية بدون سنة، أنجلو، مكتبة علم تغير اإلتجاهات النفسية اإلجتماعية عزيز حنا داوود، 2
  .170- 169صص  ،مرجع سابق سعد جالل، 3
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تـه وفيها  يجد الفرد إشـباعا بـالتعبير عـن اتجاهاتـه التـي تتناسـب والقـيم التـي يتمسـك بهـا وفـي فكر 
عن نفسه، هذه الوظيفـة لهـا دورهـا المركـزي فـي علـم الـنفس األنـا الـذي يؤكـد علـى أهميـة التعبيـر 
عن الذات وتحقيقها، وٕاذا كان الفرد فوظيفة الـدفاع عـن األنـا يحـاول عـدم مواجهـة معلومـات عـن 

ثابـة نفسه، ففي وظيفة التعبير عن القـيم يسـعى صـراحة للتعبيـر عـن التزامـات واإلعتـراف بهـا واإل
هنــا ليســت الرضــى اإلجتمــاعي أو رضــى اآلخــرين ولكنهــا تأكيــد الفــرد للصــفات اإليجابيــة لفكرتــه 

  .عن نفسه
   :وظيفة الدفاع عن األنا -2-11-5

تعمل على توجيه سلوكه وحفظ توازنه وبما أنه ترتبط بدوافعه وحاجاته الشخصية أكثر 
بقائه وتوازنه أي يستخدمها للدفاع عن من ارتباطها بالموضوعية، فعليه أن تكون بما يحفظ 

وفيها يحمي الفرد نفسه نمن اإلعتراف بأشياء حقيقية عن نفسه أو الوقائع في عالمه  ذاته،
الخارجي، وتدور الفلسفة الفرويدية القديمة أو الحديثة حول هذا النوع من الدوافع ونتائجه، 

ية هروب تسمح للفرد بحماية فكرته عن فعملية اإلنكار كعملية عقلية ال شعورية ما هي إال عمل
نفسه، وما التعصب إال اتجاه نفسي يؤكد للفرد فكرته عن نفسه للإلحتفاظ بالشعور بالتعالي 

  .على اآلخرين
تخــــــدم بعــــــض اإلتجاهــــــات الفــــــرد وتحميــــــه كميكانزمــــــات دفــــــاع مــــــن اآلالم الداخليــــــة   كما

يســتخدم ميكــانزم التبريــر كــدفاع عــن فالرياضــي الفاشــل قــد يبــرز فشــله لعــدم كفــاءة التــدريب وهنــا 
  .الذات التي تؤدي واجبها كما يجب أثناء التدريبات واإلستعداد للمنافسة

  :الوظيفة التعزيزية -2-11-6

تسهم الوظيفة التعزيزية إسهاما إيجابيا في تحقيق الذات، حيث تعمل على تكوين صورة 
يتبنى اتجاها مع اإليرادات التي مقبولة للذات، فالرياضي في مجتمع يتبنى الرياضة، قد 

  تصدرها الدولة قد تعزز موقفه وتعدل صورته
  :الوظيفة التوافقية -2-11-7

وبة، وتقليل العقوبة وعليه يسعى في تنمية اإلتجاهات التي تيبحث اإلنسان في زيادة ال  
تأميم  ضد اتجاها يكون المرتفع الدخل ذو المشهور فالرياضي أهدافه، تحقيق في تساعده

الرياضة عكس الرياضي الناشئ قد يكون اتجاها مع التأميم ويعني أن اإلتجاه قد يحقق أهداف 
  .الفرد
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 :أنواع االتجاهات -2-12

يمكـــن أن تتعـــرف علـــى هـــذه األنـــواع مـــن اإلتجاهـــات وذلـــك مـــن الناحيـــة الوصـــفية وهـــذا 
ون فـي دراسـة االتجاهـات لقد قسم علماء النفس المختصو ، يساعدنا على التمييز بين إتجاه وآخر

  :عدة من بينها نجدأنواع 
  :اإلتجاه العام -2-12-1

نقصد باإلتجاه العام ذلك اإلتجاه العام النفسـي الـذي ينصـب كليـة علـى الموضـوع بغـض  
النظر مـن كونـه موجبـا أو سـالبا فإتجـاه فـرد مـا نحـو بلـد معـين سـواء كـان موجبـا أو سـالبا يتنـاول 

  .شعب هذا البلد ومسألته ونظامه اإلقتصادي وهذا ما يطلق عليه باإلتجاه العام
  .رازيل تحضى لعبة كرة القدم بأكبر شعبية وهي مصدر تطور هذا البلدفيجد مثال أن في الب

 :اإلتجاه النوعي -2-12-2

هو الذي ينصب على جزء مـن  تفاصـيل الموضـوع أو المـدرك دون جـزء آخـر مثـال ذلـك  
مهـاجم لكـن بعـض األفـراد  -مـدافع-نجد أن في لعبة كـرة القـدم يوجـد عـدة مناصـب حـارس مرمـى

مى علـى أن يكونـوا العبـي ميـدان فهـذا التفضـيل مـن المـدرك لعبـة كـرة القـدم يفضلون حراسة المر 
  .واإلتجاه النوعي هنا هو حراسة المرمى مثال

  :اإلتجاه الفردي -2-12-3

اإلتجاه الفردي هو ذلك اإلتجاه الذي يؤكده فرد واحـد مـن أفـراد الجماعـة وذلـك مـن ناحيـة 
الفـرد إذا تكــون عنـده إتجــاه خــاص نحـو مــدرك يهمــه النـوع أو الدرجــة أو اإلتجـاه، ويعنــي ذلــك أن 

  .دون غيره من أفراد الجماعة فإنه تسميته هنا اإلتجاه الفردي
  :اإلتجاه الجمعي -2-12-4

هـو ذلــك اإلتجـاه الــذي يشـترك فيــه عـدد كبيــر مـن أعضــاء الجماعـة، مثــل إعجـابهم ببطــل 
  .من أبطال الرياضة أو أحد نجوم السينما

  :العلنياإلتجاه  -2-12-5

هــو ذلــك اإلتجــاه الــذي يســتطيع الفــرد إظهــاره بــدون حــرج او تحفــظ حيــث يســلك مــا يمليــه 
عليه مثل هذا اإلتجاه الذي غالبا ما يكون مثقفا مع معايير الحاجة ونظمها ومـا يسـودها مـن قـيم 

  1.وضغوط إجتماعية
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  :اإلتجاه السري -2-12-6

فــي قــرارة نفســه بــل يميــل إلــى إنكــاره فهــو ذلــك اإلتجــاه الــذي يحــرص الفــرد علــى إخفــاءه 
بصورة ظاهرية وال يسلك بما يمليه مثل هذا اإلتجاه وغالبا ما يكون هذا اإلتجاه غيـر منسـجم مـع 

  .قوانين الجماعة ونظمها وقيمها وما فيها من ضغوط وقيود
 :االتجاه القوي واالتجاه الضعيف  -2-12-7

فة شديدة فهنا االتجاه القوي واالتجاه كاتجاهنا بالحب أو الكراهية نحو موضوع ما بص
الضعيف كأن نحب أو نكره ولكن بشكل أقل درجة بكثير من االتجاه القوي،ففي حالة الفرد الذي 
يملك اتجاها ضعيفا فإنه يستنكر موقفا ما يواجهه ولكنه ال يثور وال ينفعل، أما في حالة الفرد 

 1.ا رأى سلوكا أو موقفا يستنكرهالذي يملك اتجاها قويا فنجده يثور وينفعل إذا م

  : االتجاه الموجب واالتجاه السالب  -2-12-8

اتجاه الحب واالحترام اتجاه موجب، أما االتجاه السالب كالكراهية والنفور وغيرها، 
واالتجاه االيجابي هو الذي يجمع الفرد نحو موضوع معين ليقربه منه، أما االتجاه السلبي فهو 

   2.ليبعد أفرادها عن ذلك الموضوعالذي يفكك الجماعة 
 :تعديل أو تغيير االتجاه -2-13

إن االتجاهات تتميز بالثبات واالستقرار ومع ذلك فإن االتجاهات رغم ثباتها تتغير أو 
تتعدل وخصوصا إذا ما كان االتجاه ضعيف ويتصف بعدم الرسوخ، فمن المعروف أن المعايير 

  3.الفردالحالل والحرام تقوي االتجاهات عند 
الميول واإلتجاهات النفسية تسعى إلى المحافظة على ذاتها إلرتباطها باإلطار كما أن 

العام لشخصية الفرد وبحاجته وبمفهومه لذاته، وبما أنها مكتسبة ومتعلمة لذا فإنها قابلة للتغير 
والتعديل، وقد وضح دكتور فيصل العياشي أنه يمكن أن تعمل الكثير لتغير أو تعديل 

  4.تجاهات عن طريق عملية إعادة التربية وفعلها بتغيير أو تعديل اإلتجاه النفسياإل
ضف إلى هذا هناك بعض االتجاهات تكون نتيجة معلومات خاطئة غير صحيحة أو من 
إدراك خاطئ وعليه تصبح الركيزة في تعديل االتجاه هي إعطاء المعلومات الصحيحة والحقيقية 
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على ذلك يكتسب الفرد خبرة جديدة من نوع جديد تعدل المحتوى المتعلقة بالموضوع، وبناء 
  .المعرفي واإلدراكي التجاه الفرد

و بما أن اإلتجاهات متعلمة ومكتسبة فإن تعديلها يمكن أن يتم باسـتعمال شـروط التعلـيم وقوانينـه 
 لكــن تعــديل اإلتجاهــات أكثــر صــعوبة مــن اكتســابها أو تعلمهــا لــذلك هنــاك شــروط معينــة ينبغــي

  1.توفيرها لتحقيق النجاح في تعديل اإلتجاهات منها
  :توافر الدافع لتعليم اإلتجاه الجديد -2-13-1

لتعــديل  اتجاهــات الفــرد يجــب معرفــة دوافــع الفــرد واتجاهاتــه الحاليــة، وعنــد تعريــف الفــرد  
لفـــرد وتوعيتـــه باإلتجـــاه الجديـــد البـــد أن نراعـــي إمكانيـــة نجـــاح اإلتجـــاه الجديـــد فـــي إشـــباع دوافـــع ا

الحاليــة، فــإذا كــان اإلتجــاه الجديــد أكثــر إشــباع لهــذه الــدوافع مــن اإلتجــاه القــديم ســرعان مــا يأخــذ 
الفرد اإلتجاه الجديد ، أما إذا كانـت ممارسـة اإلتجـاه الجديـد سـوف ال تشـبع دوافعـه الحاليـة فالبـد 

  .من خلق دوافع جديدة عند المتعلم تتماشى مع اإلتجاهات الحالية
  :اك الفرد اإلتجاه الجديد وتفهم أبعادهإدر  -2-13-2

إن إدراك الفرد لموضوع نما يتم على أساس خبرته السـابقة، ويتـأثر إدراك الفـرد للموضـوع 
ـــد كـــذلك باتجاهاتـــه الســـابقة نحـــو الموضـــوعات المشـــابهة لـــه وعنـــد تعريـــف الفـــرد باإلتجـــاه  الجدي

ي فــي ضــوئها ســوف يفســر اإلتجـــاه  الجديــد، البــد أن يراعــي موقفــه الحــالي وخبراتــه الســـابقة والتــ
  2.الجديد

فإذا كانت هناك مقاومـة متوقعـة لإلتجـاه الجديـد فـي ضـوء الخبـرات السـابقة يجـب تحليلهـا 
ومعنــى ذلــك أنــه يجــب الــربط بــين دوافــع الفــرد الحاليــة وبــين اإلتجــاه الجديــد، ويكــون وعــي الفــرد 

يـزدادا بازديـاد ممارسـته لـه وتحسـن أبعـاده باإلتجاه الجديد وأبعاده وعيا غير كامال في البداية، ثم 
  3.ومغزاه

  :تدعيم ممارسة اإلتجاه -2-13-3

ويكـــون ذلـــك عـــن طريـــق تـــدعيم ممارســـة اإلتجـــاه الجديـــد تـــدعيما إيجابيـــا وتـــدعيم ممارســـة 
اإلتجـــاه القـــديم تـــدعيما ســـلبيا، وذلـــك بزيـــادة المـــؤثرات المؤيـــدة لإلتجـــاه الجديـــد ونقـــص المـــؤثرات 

  .مرين معاالمضادة له أو األ
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إن هــــذا التــــدعيم توضــــيح ومزايــــا ومحاســــن وٕايجابيــــات اإلتجــــاه الجديــــد الــــذي نريــــد غرســــه       
وٕاظهــاره بصــورة حســنة وواضــحة وجليــة، وٕاعطــاء الفرصــة للفــرد لممارســته، وٕابعــاده قــدر اإلمكــان 

اله عـن ممارسـة اإلتجـاه القــديم وهـذا عـن طريــق إظهـار عيوبـه وتوضـيح الفائــدة مـن تغييـره واســتبد
إن عمليــة تغييــر وتعــديل اإلتجاهــات ليســت بالعمليــة الســهلة بــل إن هــذه العمليــة تواجــه صــعوبات 

  1:كبيرة في بعض الحاالت حسب منها
  .إذا ما كانت هذه اإلتجاهات تساعد في إشباع الحاجات -
  .إذا ما تم اكتسابها في سنوات الحياة المبكرة -
  .اليب التطبيع اإلجتماعيإذا ما تم تعلمها عن طريق الترابط وأس -
  2.إذا ما تكاملت في شخصية اإلنسان وأسلوب سلوكه -

  

   :عوامل تغيير وتعديل اإلتجاهات -2-14
اإلتجاهــات اســتنادا إلــى الشــروط وتغييــر هنــاك عوامــل عديــدة يمكــن اســتخدامها فــي تعــديل   
  .من بينها السابقة

 :تغيير شخصية الفرد وخصائصها -2-14-1

وخصائصها كبيرة في تغيير اتجاهاته وتتستر قابلية االتجاه على حد  إن شخصية الفرد
ما على مستوى من ذكاء الفرد ومدى إدراكه لألحداث والمواقف التي تحدث في الوسط 

حول عالقة نسبة الذكاء بتغيير االتجاه، تبين أنه كلما " ترومان"االجتماعي، وفي دراسة قام بها 
   3.ية التغيير في اتجاهاته والعكسزاد ذكاء الفرد كلما ضعفت عمل

 :تغيير الجماعة المرجعية -2-14-2

إذا غير الفرد جماعته المرجعية التي ينتمي إليها بجماعة جديدة فبمرور الوقت يميل الفرد إلى 
  4.تعديل أو تغيير اتجاهه مثل الطالبة القروية التي تنتقل على جامعة المدينة

ي تلعبـه الجماعـة فـي تغييـر اتجـاه الفـرد، إذا وجـد أنـه أعطيت أهميـة كبـرى للـدور الـذكما 
كلمـا كـان توحـد  الفـرد بالجماعـة يكـون متعمقـا، فـإن تغيـر اتجاهاتـه يصـبح أمـرا صـعبا لـذلك فــإن 
تغيـــر اإلتجــــاه البــــد أن يســــبقه تغيـــر اإلتجــــاه البــــد أن يســــبقه تغيـــر توحــــد الفــــرد بالجماعــــة، ولقــــد 
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اثني عشر مجموعة مـن فتيـان الكشـافة ) 12(يدان على دراسة في هذا الم" كللي، فولكارت"أجرى
ألقيت فيها عليهم محاضرة عن مساوئ العمل الكشفي، وقاموا بقيـاس مقـدار والء الفـرد لجماعتـه، 
ووجد أنه كلما كانت درجة والء الفرد عليه كلما كان مقـدار تغيـر اتجاهاتـه نحوهـا بعـد المحاضـرة 

  .قليال والعكس صحيح
 1951عــام  ”DEUTSCH AND COLLINS” "دوتــيش وكــولينز" ةوأكــدت كــذلك دراســ

إن بعض الزوجات البيض الالئي اضطررن إلـى السـكن فـي مشـروعات إسـكانية عامـة جنبـا إلـى 
جنب مع زوجات زنجيات، قد غيرن اتجاههن نحو الزنـوج بحيـث أصـبحن أقـل تعصـبا، فـي حـين 

  1.لم يحدث هذا التغير في المساكن التي تفصل فيها بينهما
  :تغيير القيم -2-14-3

إن تغييــر اإلتجاهــات المرتبطــة بقــيم الفــرد يتطلــب تغيــرا فــي هــذه القــيم، وتغيــرا فــي صــحة 
وصــدق اإلتجاهــات التــي تعبــر عــن قــيم الفــرد، وبطبيعــة الحــال فــإن تغيــر قــيم الفــرد يحــدث بعــد 

ك يحـــدث فتـــرات زمنيـــة يتخللهـــا تعـــرض الفـــرد لمواقـــف الفشـــل واإلحبـــاط والضـــغوط الشـــديدة، كـــذل
التغير في القيم لدى األفـراد والجماعـات نتيجـة لعمليـة التغيـر اإلجتمـاعي، إذا يجـد الفـرد تعارضـا 
بــين قيمــه واألوضــاع اإلجتماعيــة واإلقتصــادية الجديــدة التــي حلــت محــل األوضــاع  القديمــة وٕاذا 

ضــاد أدرك الشــخص عــدم تناســب اتجاهاتــه مــع قيمــه، وٕاذا وجــد أن اتجاهاتــه تســير فــي اتجــاه م
  2.لقيمه، فعند ذلك سكون لتغير في اإلتجاه مهما

 :تغيير األحداث العامة -2-14-4

  .يؤثر تغيير األحداث في تغيير اإلطار المرجعي وهذا التغيير في اإلطار يؤثر في االتجاه
 :تغيير المرفق االجتماعي -2-14-5

تتغير اتجاهات الفرد وتتعدل كذا اتجاهات الجماعة، وذلك بتغير المرافق االجتماعية، 
  . فقد تتغير اتجاهات الفرد عندما ينتقل من مستوى اقتصادي على مستوى آخر

 :تغيير اإلتجاهات الدفاعية -2-14-6

للشـــخص  وهـــي تلـــك اإلتجاهـــات التـــي توجـــد جـــذورها فـــي الصـــراعات اإلنفعاليـــة الالشـــعورية      
والتي تلعب دورا هاما في توافقه النفسـي اإلجتمـاعي، وبالنسـبة لتغييـر اتجاهـات الـدفاع عـن األنـا 
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هــذه فالطريقــة المناســبة لــذلك هــي التــي تأخــذ علــى عاتقهــا تقليــل التهديــد وخفــض التــوتر، ومــن ثــم 
  1.تقل حاجة الفرد للدفاع وتقل مقاومته

  :ءتغيير رأي األغلبية ورأي الخبرا -2-14-7

  .ممكن تعديل اتجاهات الفرد باستخدام رأي الخبرة والمكانة والذين يثق بهم الفرد
للعوامل الموافقية دور كبير في التأثير حتى على تغيير اتجاهات الفرد وجد أن الشخص الذي 
يحصل على معلومات من أشخاص آخرين كاألصدقاء تزداد عنده درجة التغيير في اتجاهاته، 
بينما إذ حصل على نفس المعلومات من وسائل االتصال واإلذاعة والتلفزيون فال تزداد عنده 

التغيير، ومجموع العوامل الموافقية عموما يؤثر على نوعية تغيير االتجاه رغم  كثيرا درجة
  . تعدادها

  :المثل والقدوة -2-14-8

بينت دراسات عديدة فعالية القدوة أو المثل في تعـديل افتجاهـات، فالطالـب مـثال قـد يعـدل 
ائــد، وتلعــب القــدوة مــن اتجاهاتــه وفــق اتجاهــات أســتاذة كمــا يأخــذ اإلبــن عــن األب والتــابع عــن الق

دورا مزدوجا ، فهي  تزيد من احتمال االقتناع، وفي  الوقت  نفسـه تلعـب دورا فـي تـدعيم اإلتجـاه 
  2.الجديد

  :التربية في تغير اإلتجاهات تأثير -2-15
التربية العملية الكلية الشاملة  هي التربية التي تحيط بالفرد منذ مـيالده حتـى مماتـه والتـي 

التنشــئة اإلجتماعيــة مــن خــالل األســرة ومــن خــالل المؤسســات التعليميــة التــي ينخــرط تتمثــل فــي 
فيهـا، ولكــي نحـدد دور التربيــة فـي بنــاء وتغيـر اإلتجاهــات علينهـا أن نســتعرض أهـم الركــائز فيهــا 

  3:وهي
  :األسرة -2-15-1

تعــــد األســــرة المؤسســــة اإلجتماعيــــة األولــــى التــــي ينشــــأ فيهــــا الطفــــل ومــــن خــــالل التنشــــئة 
ــــة تكتســــب بعــــض اإلتجاهــــات مــــن الكبــــار  إذ تتجســــد عــــادات .) األب، األم، األخــــوة(اإلجتماعي

واتجاهــات وتعليمــات الكيــان فــي نفــس الكفــل وتصــبح جــزءا مــن بنــاء هــذه الــنفس فالطفــل يقتــدي 
  .بالكبار من حوله ويبحثون نماذج بالنسبة إليه
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  :المدرسة -2-15-2

  .نشئة اإلجتماعية خصوصا في بداية مرحلة المراهقةتكمل المدرسة دور األسرة في عملية الت
التــأثير الحاســم لــدور المدرســة إكتســاب أو تعــديل إتجاهــات قائمــة تكمــن أساســا فــي الــدور الفعــال 

  .الذي يؤديه المعلمون في هذه المرحلة فيعد المعلم بدال لألب، كما نتعد المعلمة بديلة لألم
طفـــال والمـــراهقين كثيـــرا مـــا يتطـــابقون معلمـــيهم وقـــد ثبـــت فـــي العديـــد مـــن الدراســـات أن األ

ومدرسيهم فيمتصون إتجاهاتهم والكثير من خصائصهم وعليه يصـبح إعـداد المعلـم والمـدرس مـن 
األهميــة بــل والخطــوة األولــى التــي تــؤثر فــي هــذه الفئــة وتختلــف األدوار التــي يؤديهــا المعلــم فــي 

  :النقاط في ضوء الدراسات التجزئية والتجريبية
  :المجتمع -2-15-3

كــل مجتمــع ثقافتــه والمقصــود بهــذا كــل مــا يميــز مجتمــع عــن آخــر مــن حيــث العموميــات 
والنظـر إلـى الولـد والبنـت، العـادات والتقاليـد،  كاللغة المستخدمة، نوع التطبيع اإلجتمـاعي السـائد،

قافــة ومـع وجــود هـذه العموميــات التــي تميـز مجتمــع مــا عـن آخــر يوجــد داخـل نفــس الث  .والطقوس
الواحــدة ثقافــات فرعيــة تتمثــل فــي شــرائح المجتمــع المتباينــة علــى وقــف الوضــع الطبقــي أن كــان 

الريـــف والحضـــر، نـــوع التعلـــيم ومســـتواه، نـــوع لمهنـــة ومســـتواها مـــدخول األفـــراد  -المجتمـــع طبقيـــا
الـــخ مـــن تباينـــات داخـــل الشـــرائح، بحيـــث تتحـــدد بالممارســـة خصـــائص مختلفـــة إزاء كـــل .المتبـــاين
إضــافة إلــى مــا هــو شــائع بــين أفــراد الثقافــة العامــة يبــد أنــه داخــل كــل شــريحة ذات ثقافــة شــريحة 

فرعية توجد أيضا قباليات بين أفراد الشريحة نفسها في ضوء لخيرات الذاتية والممارسـات الفرديـة 
  1.لكل فرد

  :نظريات اإلتجاهات -2-16
زيــن  يهــاإلت قــد أشــار نظريــالقــد تمــت دراســة جوانــب كثيــرة لإلتجاهــات، وفيمــا يلــي نتنــاول   

  :وهي العابدين درويش
  : نظريات التعلم -2-16-1

اإلفتراض األساسي لهذه النظريـات هـو أن اإلتجاهـات  النفسـية متعلمـة بـنفس الطريقـة التـي 
يتم بها تعلم العادات وصور السلوك األخرى ومن ثمة فالمبـادئ والقـوانين التـي تنطبـق علـى تعلـم 
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فيـــة اكتســـاب وتكـــوين اإلتجاهـــات النفســـية، فـــالفرد يســـتطيع أن يكتســـب شـــيء مـــا تحـــدد أيضـــا كي
  .المعلومات والمشاعر بواسطة عمليات الترابط واإلقتران بين موضوع ما وبين الشحنة الوجدانية

ــتعلم التقليــدي، والتــي تعتمــد أساســا علــى نظريــة  ــتعلم هــذه هنــاك نظريــات ال ومــن بــين نظريــات ال
ونظريـة اإلشـتراط  ”SKINER“رها نظريـة اإلشـتراط الفعـال لسـكينر المثير واإلستجابة، ومن أشـه

  .”PAVLOVE”اإلستجابي لبافلولف
الـذي يـرى أن  ”PANDORA“وهناك أيضـا نظريـة الـتعلم اإلجتمـاعبي وصـاحبها بـان دورا 

تعلـــم الســـلوك يـــتم علـــى أســـاس تفاعـــل مســـتمر، متبـــادل بـــين المحـــددات المعرفيـــة والبيئيـــة ويؤكـــد 
الطــابع اإلجتمــاعي للــتعلم حيــث اتجهــت نظريتــه فــي تفســير الــتعلم علــى أســاس مالحظــة القــدوة، 
فالطفــــل يــــتعلم مــــن خــــالل مالحظتــــه لســــلوك والديــــه بطريقــــة مباشــــرة أو مــــن خــــالل مــــا يشــــاهده 

  1.عرض إليه في مجتمعهويت
نســــتخلص ممــــا ســــبق أن نظريــــات الــــتعلم تؤكــــد ن التــــرابط، التــــدعيم والتقليــــد هــــي اآلليــــات 

  .ومحددات الرئيسية في اكتساب أو تعلم اإلتجاهات
  :نظرية الباعث -2-16-2

تــرى هــذه النظريــة أن تكــون اإلتجاهــات يتحقــق مــن خــالل عمليــة تقــدير أو موازنــة بــين كــل مــن 
إليجابيـــات، أو بـــين التأييـــد والمعارضـــة لجوانـــب أو لموضـــوعات مختلفـــة، ثـــم اختيـــار الســـلبيات وا

الـذي قـال ) القيمـة -التوقع( أحسن البدائل بعد ذلك، ومن أبرز معالم نظرية الباعث هذه منحنى 
الــذي يشــير فيــه إلــى أن األشــخاص يتبينــون المواقــف التــي تــؤدي "  ”EDWARDERبــه إدواردر

االت اآلثـار الطبيـة ، ويرفضـون المواقـف واإلتجاهـات التـي يمكـن أن تـؤدي إلى توقع أكبر إلحتم
  .إلى اآلثار السلبية غير المرغوبة

  :النظريات المعرفية -2-16-3
تؤكد أن األفراد يسعون دائما إلى تحقق الترابط والتماسـك وٕاعطـاء معنـى ألبنيـتهم المعرفيـة، 

ـــى تأكيـــد اإلتســـاق فيمـــا بـــين معـــارفهم ا لمختلفـــة وبالتـــالي فإنـــه لـــن يقبـــل  الفـــرد إال أي يســـعون إل
اإلتجاهـات التـي تتناسـب مــع بنائـه المعرفـي الكلــي، كـذلك يـرى أنصــار هـذه النظريـات أن الســعي 
الــدائم والمســتمر مــن جانــب الفــرد لتحقيــق هــذا اإلتســاق يعتبــر دافعــا ألوليــا يتحــدد فــي ضــوئه مــا 

  2.وعات المختلفةيمكن أن يتبناه الفرد من اتجاهات نفسية نحو الموض
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  :ومن بين هذه النظريات المعرفية نجد نظريتين هما
  : نظرية التنافر المعرفي -2-16-3-1

  .وهي تبرز أهمية التعارض بين معطيات موقف ما واتجاه الفرد المتلقي إزاء هذا الموقف
  :نظرية التوازن المعرفي -2-16-3-2

كولوجي بــــين اعتقاداتــــه واتجاهاتــــه والتــــي تفتــــرض أن الفــــرد يحــــاول اإلحتفــــاظ باتســــاق ســــي 
  .وسلوكه

ممـــا ســـبق نســـنتنتج أن هـــذه النظريـــات تقـــدم مـــا يشـــبه التفســـير لمـــنظم لتكـــوين اإلتجاهـــات 
النفســية، وأنهــا تكمــل بعضــها الــبعض وتختلــف فقــط مــن ناحيــة طبيعــة العوامــل والمحــددات لتــي 

  1.تساهم في هذا التكوين
  :قياس اإلتجاهات -2-17

أن قياســـها يســـمح  النشـــاط البـــدني والرياضـــيإن مـــن أهـــم أســـباب قيـــاس اإلتجاهـــات نحـــو 
نظـرا ألن اإلتجـاه يوجـه اسـتجابات الفـرد  النشـاط البـدني والرياضـيبتوقع نوعية سلوك الفـرد تجـاه 

بطريقة تكـاد تكـون ثابتـة نسـبيا ومـن ناحيـة أخـرى فـإن قيـاس مثـل هـذه اإلتجاهـات يسـاعد المربـي 
يجابيــة، كمــا يســهم فــي محاولــة تعــديل أو تغييــر اإلتشــجيع اإلتجاهــات الرياضــية  الرياضــي علــى

  .اإلتجاهات السلبية والتمهيد لتنمية اتجاهات جديدة وٕاكسابها لألفراد
  :طرق قياس اإلتجاهات -2-18

إن قيـــاس اإلتجـــاه هـــو تســـجيال لإلســـتجابة اللفظيـــة لفـــرد والخاصـــة باتجاهـــه عـــن موضـــوع    
  .الخ...عياقتصادي أو اجتما

إذن مقـاييس اإلتجاهـات هــي وسـائل تحديــد  شـدة أو قـوة اإلتجــاه الـذي يعتبــر متغيـر رئيســي 
، فإنــه الــخ… يخــص كــل إنســان، فكــل اتجــاه مهــام كــان سياســي، اقتصــادي، دينــي أو اجتمــاعي

يمكننــا تشخيصــه بــدرجات تهمــا فــي معرفــة اإلتجــاه ونوعــه ولقــد طــور علمــاء الــنفس اإلجتمــاعيون 
لطــرق المنظمــة إلســتنتاج وقيــاس اتجاهــات، منهــا الطــرق الغيــر مباشــرة أي اإلســقاطية عــدد مــن ا

والطـــرق المباشـــرة أو اللفظيـــة التـــي تســـتخدم بكثيـــرة فـــي قيـــاس اإلتجاهـــات إضـــافة إلـــى مـــا يســـمى 
  2.بطرق القياس العملي والتي تقيس اإلتجاه باستعمال المالحظة المختلفة في مواقف معينة
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2 Norbert sel  Lany, Dictionnaire Enegchpeaique de psychologie edition Bordas, paris, 1980, p122. 
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  ): التفسيرية( المباشرةالطرق غير  -2-18-1
تعتبـــر الطـــرق التفســـيرية محاولـــة للكشـــف عـــن اتجاهـــات المفحـــوص دون درايـــة مـــن جانبـــه 
بأهداف البحث، وهي تسمح للمفحوص بأن يكون بنفسه استجاباته، وتنقسم الطرق التفسيرية إلـى 

  1.المنبهات اإلسقاطية والسلوك التعبيري: قسمين هما
لقيـاس اإلتجاهـات باإلضـافة إلـى الكشـف عـن وهـي طريقـة  :اإلسـقاطية ةقيالطر  -2-18-1-1

" بعــض جوانـــب الشخصــية المرتبطـــة بهــذه اإلتجاهـــات، ومــن هـــذه اإلختبــارات اإلســـقاطية إختبـــار
  2.وٕاختبارات تداعي الكلمات" لروزنفيج" وٕاختبار اإلحباط لمصور" تفهم الموضوع

ــــــري -2-18-1-2 وك التعبيــــــري هنــــــاك اختبــــــارات الســــــل بــــــين مــــــن: طريقــــــة الســــــلوك التعبي
  .للرسم" مايرا"واختبار" كروت"اختبار

ويتلخص اإلختبار األول في أن معرفة الحركات الذاتيـة الصـادرة عـن نفـس الشـخص تشـير 
  .اإلتجاهات معينة نحو اآلخرين

أمـا اإلختيــار الثــاني فـيلخص فــي أن نطلــب مـن المفحــوص الــذي يعصـب عينيــه اإلثنــين أن 
منى ومـــرة باليـــد اليســـرى، ويتـــرك للمفحـــوص الحريـــة فـــي الكيفيـــة يرســـم عشـــرة خطـــوط، مـــرة بـــالي

واتجاهــات الخطــوط، ولــذلك فــإن اإلتجاهــات المحتملــة لهــذه الخطــوط والتــي تختلــف مــن شــخص 
  3.إلى آخر تعبر عن مختلف اإلتجاهات

  :الطرق المباشرة أو اللفظية في قياس اإلتجاهات -2-18-2

ثرهــا شـــيوعا واســـتعماال فــي هـــذا الميـــدان وقـــد تعتبــر مـــن أســـهل طــرق قيـــاس اإلتجاهـــات وأك
  :ابتكر الباحثون طرقا عدة منها

  :"بوجاردوس"مقياس  -2-18-2-1

وتعــرف طريقتــه باســم مقيــاس ) 1925(كــان أول مــن طبــق القيــاس علــى مجــال اإلتجاهــات
ويتكون هذا المقياس من سـبع  Social distanceالبعد اإلجتماعي أو مقياس المسافة اإلجتماعية 

عبارات تمثل درجات مختلفة من المسافة اإلجتماعيـة وقـد اعتـرض علـى مقيـاس بوجـاردوس بأنـه 
  4.تنقصه صفة أساسية من صفات المقياس

                                                           
 
  .313- 312صص  ،1985 ،مرجع سابقأبو النيل،  1
  .222ص ،1974 دار المعارف، القاهرة، ،2ط ،علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي،  2
  .315ص ،1985 ،مرجع سابقالسيد أبو النيل محمود،  3
  .340ص ،1983، ، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرةجتماعيإلمقدمة لعلم النفس اسميف مصطفى،  4
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  ":لترستون" مقياس المقارنة الزوجية -2-18-2-2

" اإلجتماعيــةالمســافة " يعتبــر مــن أقــدم المحــاوالت التــي ظهــرت فــي الميــدان لقيــاس مــا ســماه
  .ويعتمد على الدراسة التجريبية للتعصب القومي 1928وقد نشره سنة 

وتــتلخص مثــل هــذه الطريقــة فــي المقارنــة بــين شــيئين أو مثيــرين لتوضــيح أيهمــا أفضــل أو 
أقــوى وممــا يؤخــذ علــى هــذا المقيــاس أنــه يحتــاج إلــى عــدد هائــل مــن المقارنــات الزوجيــة حتــى فــي 

  1.التغيراتحالة وجود عدد محدود من 
  :"ليكارت"مقياس  -2-18-2-3

فــي ســهولة " ترســتون"قــدم ليكــرت مقياســا جديــدا عــرف باســمه يفــوق مقيــاس 1932فــي ســنة 
  .صنعه وفي ثبات نتائجه

وتختلف طريقة ليكرت عن الطـرق السـابقة فـي عـدة أمـور منهـا أنـه يطلـب مـن المفحوصـين 
  ".ترستون"ةإبداء رأيهم في كل عبارة وليس كما هو الحال في طريق

حيـــث تقتصـــر اإلســـتجابات علـــى بعـــض العبـــارات دون غيرهـــا، كمـــا أن اإلســـتجابات فـــي طريقـــة 
تشــــمل علــــى الــــرفض أيضــــا، وكــــذلك اســــتجابة حياديــــة بالنســــبة ألي عبــــارة ال يســــتطيع " ليكــــرت"

  2.المفحوص الموافقة عليها أو رفضها
ض بحيـث يمكــن اسـتخدامه بعــد وقـد رأى ليكـرت أنــه مـن األفضــل بنـاء مقيــاس موحـد للتأييـد والــرف

ذلك عند تقدير اتجاهات النـاس نحـو أي موضـوع مـن الموضـوعات ورأى أن هـذا المقيـاس يمكـن 
موافـق (نقط تتراوح بين الموافقة التامة، والمعارضة التامـة أمـا كـل عبـارة ) 5(أن يتألف من خمس

ـــى ويطلـــب مـــن المبحـــوث أن يضـــع عال) جـــدا، موافـــق، محايـــد، معـــارض، معـــارض جـــدا مـــة عل
 3اإلجابة التي تعبرعن رأيه أحسن تعبيرا بالنسـبة لكـل عبـارة مـن العبـارات التـي يتضـمنها المقيـاس

نفســه قــد اســتخدم خمــس درجــات تتــراوح بــين الموافقــة التامــة والمعارضــة " ليكــرت"وبــالرغم مــن أن 
د علـــى التامــة إال أن بعــض البــاحثين قــد اســتخدم عــددا مـــن درجــات الموافقــة والمعارضــة قــد تزيــ

  .4خمسة أو تنقص عنها
  

                                                           
 
  .310ص ،مرجع سابق إبراهيم وآخرون، 1
  .225ص ،1994، مرجع سابقين عالوي، محمد حس 2
  .728ص ،1983مصر،  دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،، 9ط ،علم افجتماع والمنهج العلميمحمد علي محمد،  3
  .323ص ،مرجع سابقإبراهيم وآخرون،  4
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  "تشارلز أوزجود"لـ )تمايز معاني المفاهيم("طريقة التمايز السيماني -2-18-2-4

عـــالم الـــنفس األمريكـــي كـــأداة للقيـــاس فـــي " Osgoodتشـــارلز أوزجـــود "هـــذه الطريقـــة قـــدمها 
 الخمســــينات مــــن هــــذا القــــرن، فــــي البدايــــة لــــم يكــــن يقصــــد بهــــا أن تكــــون أداة أو مقيــــاس لقيــــاس
اإلتجاهــات النفســية نحــو األشــخاص او الموضــوعات المختلفــة، وٕانمــا كــان هدفــه أن تكــون وســيلة 
لدراســة المعــاني والمفــاهيم، ولــم تلبــث هــذه الوســيلة أن اســتخدمها البــاحثون فــي الدراســات النفســية 

  . 1كوسيلة للكشف عن اإلتجاهات النفسية نحو العديد من المفاهيم والموضوعات
المعنـــى اإلشـــاري، : د إلـــى أن كـــل لفـــظ أو مفهـــوم يحمـــل معنيـــين مختلفـــين همـــاوقـــد أشـــار أوزجـــو 

 :المعنى اإلنفعالي أو النفسي وتتأسس طريقة تمايز معاني المفاهيم على عنصرين أساسـيين همـا
  .مقاييس التقديرو  المفاهيم

وقــد أشــارت دراســات اوزجــود وأعوانــه أن هنــاك عــدد مــن المقــاييس تشــكل العوامــل الرئيســية 
  :ي مقاييس التمايز السيمانتي هيف
  عامل القيم  -
  عامل القوة   -
 عامل النشاط  -

وتبعـــا لدراســــة أوزجــــود وأعوانــــه تتطلــــب البحـــوث فــــي مجــــال اإلتجاهــــات باســــتخدام التمــــايز 
" الســيمانتي قــدرا كبيــرا مــن تتبــع عبــارات المقيــاس بالعامــل التقــويمي أكثــر مــن العــاملين اآلخــرين

لتـــالي زيـــادة عـــدد عناصـــر التقـــويم عـــن عناصـــر القـــوة وعناصـــر النشـــاط إلـــى وبا" القـــوة والنشـــاط
  .الضعف أو الثالثة أضعاف بحيث يبرز العامل التقويمي بوضوح

تقـويم، صـفة القـوة،  :وقد اتخذ أوزجود وحدة نسـبية لتمثيـل العوامـل الثالثـة أي ثالثـة صـفات
  :وعلى ذلك نجد أن مقياس التمايز السيمانتي يتخذ الشكل التالي

  :النشاط البدني والرياضيمقاييس اإلتجاهات نحو  -2-19
يسمح قياس اإلتجاهات في ميـدان التربيـة البـدنيو الرياضـية بتوقـع نوعيـة سـلوك الفـرد اتجـاه 

د بطريقـة تكـاد تكـون ثابتـة نسـبيا مـن ناحيـة أخـرى أنشطتها نظرا ألن اإلتجاه يوجه استجابات الفر 
أو (فــإن قيــاس مثــل هــذه اإلتجاهــات يســاعد المربــي الرياضــي علــى تشــجيع اإلتجاهــات اإليجابيــة

و التمهيـد )غيـر المرغوبـة(كما يسهم في محاولة تغيير أو تعديل اإلتجاهات السلبية)المرغوب فيها

                                                           
 
  .146ص ،1988 القاهرة، ،للطباعة والنشر، دار النهضة العربية أحمد عبد العزيز سالمة، علم النفس اإلجتماعيعبد الغفار عبد السالم،  1
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قيـاس اإلتجاهــات يجــب مراعــاة الفــرق بــين اإلتجــاه  لتنميـة اتجاهــات جديــدة وٕاكســابها لألفــراد وعنــد
ومـــــــــــــــن أهـــــــــــــــم مقـــــــــــــــاييس   .العملي أو الفعلي الذي يعبر عنه الفرد عن طريق األداء أو السلوك

  :اإلتجاهات نحو التربية البدنية والرياضية مقاييس كل من
  "جيرالد كينون"مقياس -
  "تشارلز أدجنجتون"مقياس -
  .مقياس التفوق الرياضي -
  :لإلتجاهات نحو النشاط البدني" كنيون"مقياس  -2-19-1

تحـت عنـوان  1968عـام  G.KENGNON” جيرالـد كنيـون"هذا المقياس وضعه في األصل 
 .، وأعــد صــورته العربيــة محمــد حســن عــالوي”ATPA“مقيــاس اإلتجاهــات نحــو النشــاط البــدني 

يمكـــن ) اضـــيالنشـــاط الري(وقـــد تـــم وضـــع هـــذا المقيـــاس علـــى أســـس إفتـــراض أن النشـــاط البـــدني
تبســـيطه إلـــى مكونــــات أكثـــر تحديــــدا وأكثـــر معنــــى، كمـــا يمكـــن تقســــيمه إلـــى فئــــات فرعيـــة غيــــر 

  1 :متجانسة تقريبا، وهذه المكونات أو الفئات هي
  .النشاط البدني كخبرة اجتماعية -1
  .النشاط البدني للصحة واللياقة -2
  .النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة -3
  .النشاط البدني كخبرة جمالية -4
  .النشاط البدني لخفض التوتر -5
  النشاط البدني كخبرة للتفوق الرياضي -6
  :مقياس اإلتجاهات نحو أبعاد التفوق الرياضي -2-19-2

يهــدف قيــاس اإلتجاهــات نحــو الرياضــة ونحــو   "DONALD BELL“وضــعه فــي األصــل 
  .بعض األبعاد المرتبطة بالتفوق الرياضي

 الفـرد إلى الدرجة الكلية للمقياس والتي تشير إلـى اتجـاهوهذا المقياس يقيس ثالثة أبعاد باإلضافة 

 :هـــي كالتـــالي المقيــاس وأبعـــاد خاصــة، بصـــفة الرياضــي التفـــوق ونحــو عامـــة بصــفة الرياضـــة نحــو
  .اآلخرين احترام نحو اإلتجاه ،بالمسؤولية اإلحساس نحو اإلتجاه ،النفس ضبط نحو اإلتجاه

                                                           
 
  .222ص ،1994، مرجع سابق محمد حسن عالوي، 1
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الفــرد باإلجابــة علــى كــل عبــارة طبقــا إلتجاهاتــه نحوهــا عبــارة يقــوم  54وهــذا المقيــاس يتكــون مــن 
أوافــق بدرجــة كبيــرة، أوافــق، غيــر متأكــد، أعــارض، أعــارض :تــدريجات 5علــى مقيــاس مــدرج مــن 

سـنة فـأكثر علـى  14بدرجة كبيرة، ويصـلح هـذا المقيـاس للتطبيـق علـى مراحـل النسـبة ابتـداء مـن 
  1.الرياضيين الذكور واإلناث

  :تون لإلتجاهات نحو التربية الرياضيةمقياس أدجنج -2-19-3

لقيـاس اتجاهـات  1965عـام ”CHARLES EDGINGTON“وضـعه تشـارلز أدجنجتـون   
عبــارة نصــفها  66تالميــذ المــدارس الثانويــة الجــدد نحــو التربيــة الرياضــية ويشــمل المقيــاس علــى 

لقيــاس علــى موجــب والنصــف اآلخــر ســالب ويقــوم كــل تلميــذ باإلســتجابة لكــل عبــارة مــن عبــارات ا
أوافــق بدرجــة كبيــرة جــدا، أوافــق بدرجــة كبيــرة، : مقيــاس مــدرج مــن ســت تــدريجات بالشــكل التــالي

  .أوافق، ال أوافق، ال أوافق بدرجة كبيرة، ال أوافق بدرجة كبيرة جدا
وقد قام محمد حسن عالوي بتكييف وتعديل الصورة األصـلية للمقيـاس مـع البيئـة المصـرية، 

  .عبارة 14رته العربية الجديدة يتكون من فأصبح المقياس في صو 
  :خالصة

على ضوء ما تم تقديمه في هذا الفصل نستخلص أن اإلتجاهات تلعب دورا هاما في حيـاة   
ــــة منهــــا  ــــواحي المختلف ــــزهم مــــن الن ــــديهم مــــا يمي ــــة ل ــــة المراهق ــــي مرحل ــــذ ف ــــار التالمي ــــرد وباعتب الف
االجتماعيــة، العقليــة البدنيــة، والنفســية إضــافة إلــى رغبــتهم فــي التفــوق والــدأب والمثــابرة والحماســة 

ارسة مـواهبهم ومـن ثـم فـإن دوافعهـم واتجاهـاتهم بحاجـة إلـى حـوافز ومكافئـات خارجيـة مـن في مم
ويمكـن .  اجل نجاحهم وتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم الرياضـية وٕاعطـائهم االهتمـام للنشـاط الرياضـي

تعديلها أو تغييرها إذا كانـت غيـر مرغوبـة وهـذا بعـد معرفتهـا، ولتحديـدها وقياسـها هنـاك مجموعـة 
لطــرق يلجــأ وهــذا بعــد معرفتهــا، ولتحديــدها وقياســها هنــاك مجموعــة مــن الطــرق يلجــأ إليهــا مــن ا

الباحثون،فإذا أراد الباحث معرفـة اإلتجـاه اللفظـي عليـه بتطبيـق أسـاليب القيـاس المختلفـة، أمـا إذا 
  .أراد معرفة التعبير عن اإلتجاه فإنه يلجأ إلى المالحظة المباشرة لسلوك الفرد

اإلتجاهات موجودة دائما وتطبع سلوكات األفراد سواء كانت إيجابية أو  وبما أن هذه
 .محايدة أو سلبية نحو موضوع ما، وأنها تستقر وتتحد نسبيا في مرحلة المراهقة
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  :تمهيد
أن يحدث تعتبر الرياضة بشكل عام والسباحة بشكل خاص نموذجا مصغرا لما هو متوقع   

ال، ومما الشك فيه أن السباحة تعتبر قاعدة هامة وضرورية بالنسبة بفي المجتمع مستق
  .المجتمع وسطمارسيها وتسمح لهم بالنمو السوي في مل

اإلجتماعية أو الثقافية أو  ومع تطور المجتمع من جميع نواحيه سواء اإلقتصادية أو           
وسايرت الركب الحضاري إلى أن أصبحت إلى ما هي عليه حتى التكنولوجية تطورت السباحة 

المتداولة، وكذا تداخل كل من العلوم التربوية النفسية وعلم  اآلن بأشكالها المختلفة وأنواعها
الميكانيكا والحركة باألداء المهاري للسباحة ومجمل القوانين التي لها تأثير كبير في تحسين 

  .وتطوير األقسية في السباحة
تطور األداء الرياضي للسباحة منذ القدم إلى يومنا هذا حتى أصبح على مستوى  وقد  

يؤهل المتسابق تحقيق أفضل المستويات وذلك بدراسة أفضل وأنسب أوضاع الجسم بما يساير 
قوانين ميكانيكية الحركة التي توضح المقدرة الحركية لإلنسان في أفضل صورها، لذا بدأت 

لتؤدي دورا بارزا لإلرتقاء إلى أفضل المستويات  السباحة في التطور القواعد المنظمة لرياضة
 .الرقمية وٕاستغالل أقصى اإلمكانيات لدى السباحين لممارسة رياضة السباحة
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 :ماهية السباحة -3-1

  :نبذة تاريخية عن السباحة -3-1-1
تطورات عدة وتغيرات جمة إال لم تكن السباحة بالشكل المتعارف عليه اليوم، بل شهدت   

 :أن وصلت إلى ما هي عليه وسنحاول سرد هذه التغيرات بالشكل التالي

  :القديم العالم في السباحة -3-1-1-1

إن رياضة السباحة من الفعاليات التي تنفرد بإمكانية ممارستها لجميع األعمار ولكال 
يمكن أن يقضي وقتا ممتعا وينشط فالجنين يسبح في رحم أمه والشيخ . الجنسين وبدون تحديد

كذلك الحال بالنسبة لإلناث فالسباحة رياضة جميلة وهي رياضة للجميع فهي . جسمه بالسباحة
في السلم والحرب بصفتها وسيلة للترويح والمتعة وقت السلم وسالح وقت الحرب  ةمفيد

في المنافسات والخطر، وليس من الضروري للسباحة أن تمارس بالقوة والسرعة التي تظهر 
  .وٕانما يمكن تكيفها وفقا لقابليات الفرد

إن اإللمام بما تقدم عن السباحة من آراء واستنتاجات محاولة منا في االنتفاع بالخبرات 
السابقة ألقصى حد ممكن دفعنا للعودة إلى الماضي، وحيث أننا ال نملك من الحقائق التاريخية 

ى نشأة السباحة لكي نتوصل من خاللها إلى كيف عن العصور األولى للخليقة ما يدلنا عل
ومتى وأين تعلم اإلنسان السباحة؟ لذا لجأنا إلى اإلستنتاج المنطقي لضرورة تعلم اإلنسان 
للسباحة لكونها وسيلة من الوسائل األساسية لحياته في ذلك العصر، فقد كانت حياة اإلنسان 

ع مع الطبيعة وكائناتها لغرض المحافظة على تتسم بطابع الصراع الدائم والقتال المستمر، صرا
حياته وألجل تأمين حاجاته في الحياة والتي تتطلب منه قوة بدنية وممارسة أنواع من األنشطة 

  .لتساعده في ذلك
لقد يسرت السباحة لإلنسان األول التقرب من سواحل البحار واستثمار ثرواته وٕانقاذ 

لصراع مع الكائنات المحيطة به أو للتصدي للكوارث حياته إذا أجبرته الحياة الصعبة إلى ا
الطبيعية أو الهروب منها كالفيضانات والزالزل والحرائق، كما أنه لجأ إلى الماء للصيد بطرقه 

  1.البدائية التي تتطلب منه الدخول إلى الماء أو الغوص فيه أحيانا
مدى إهتمام الحضارات واألمم ونظرة إلى ما كانت عليه السباحة في األزمنة التاريخية ترينا 

  القديمة بها إلى حد إلزام بعض هذه األمم مواطنيها بضرورة تعلمها وٕان تباينت األهداف من 
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وراء ذلك، ومن أمم هذه الحضارات وأكثرها عراقة حضارة وادي الرافدين ووادي النيل اللتان 
  .ة ورياضيةحرصتا على ترك آثار تدل على أصالتها وما يملكانه من علوم ثقافي

وبالرغم من غياب المصادر عن ماضي الحياة الرياضية في حضارة وادي الرافدين وٕان 
كتبت عنها فهي مؤلفات كتبها منافسو الحضارة العربية وحسادها إال أنها أشادت بأمجاد العرب 

حرى بنا نحن العرب جميعا أن نعي مسؤوليتنا نحو مضطرا بحكم األحداث والوقائع، فمن األ
  .ازات أسالفنا وعطاءاتهم اإلنسانيةانج

لقد بدأت الحضارة في وادي الرافدين زراعية حالها حال معظم الحضارات األولى، 
ولكنها اختلفت في مظاهرها ومستحدثاتها فكانوا يميلون إلى الحرب والفتوحات، وكان اإلعداد 

اإلهتمام بالتربية البدنية، الحربي هو الهدف من التربية والتعليم ألبناء الشعب مما ساعد على 
فإعداد المحارب يحتاج إلى تدريب جسماني، لذا يمكننا القول بان التدريب الحربي هوالبرنامج 
الوحيد الذي كان رياضيا في هذه البالد القديمة بالنسبة ألبناء الفقراء، وكان بعض الجنود 

الدور  نللهو وقد كان لآلشوريييمارسون السباحة من أجل قيمتها العملية ال من أجل الترويح وا
الكبير في ممارسة السباحة حيث أدخلوها ضمن برامجهم البدنية إلعداد المحاربين وعدوا تعلمها 

  1.ضروريا لكنهم لم يهتموا بإقامة المنافسات فيها
قبل  650و 880ودليل قولنا هو تلك النقوش األثرية التي يرجع تاريخها إلى ما بين

توضحان مجموعة من الجنود في أثناء  نقتان مصورتان من عهد اآلشورييفهناك وثي. الميالد
الذي يدل على " القربة"سباحتهم، وكان بعضهم مزودا بجلود الحيوانات المنفوخة بالهواء 

معرفتهم للوسائل المستعملة آنذاك، فإن من المعتقد أنهم كانوا يسبحون بطريقتين هما السباحة 
  .الحرة وسباحة الصدر كل حسب تعلمه

الحمامات وكانت عندهم أكثر إنتظاما من الحمامات الرومانية، ب نكما إشتهر اآلشوريي
وهي مختلفة اإلتساع . فقد وجدت في آثارهم حمامات فخمة بناها العرب في العصور القديمة

  2.ومغطاة جدرانها بالموزائيك الثمين وفيها طريقة تسمح بتعديل المياه
الصور التي وجدت، فتربة العراق ونحن إذا دعمنا معلوماتنا في الوقت الحاضر من النقوش و 

التي كانت وال تزال خصبة إلخراج هذه الكنوز تجعلنا نأمل في المستقبل أن تصيب أكثر من 
الحضارة القديمة الغنية، أما عن حضارة وادي النيل فقد زاول المصريون القدماء السباحة في 
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مناخها على ممارسة  القرى الواقعة على نهر النيل كما ساعد موقعها الجغرافي وطبيعة
المصريين لرياضة السباحة وسيلة للتربية واإلعداد، وقد دلت النقوش القديمة التي يرجع تاريخها 

آالف سنة قبل الميالد على أنها أقدم ما يشير إلى اهتمام المصريين بالسباحة، وقد  4إلى 
ية وهناك آثار أخرى كانت حركات الرجلين عندهم تشبه حركة الرجلين في السباحة الحرة الحال

موجودة على جدران معابد بني حسن وأبي سنبل إضافة إلى تمثال من الخشب يمثل فتاة في 
ليساعدها على الطفو يرجع تاريخه " القربة"وضع طفو وفي يدها جلد حيوان منفوخ بالهواء 

  ".م.ق 3000"إلى
إلقطاعيات التي كانوا لقد بلغ اهتمام كثير من البلدان إلى إقامة حمامات للسباحة داخل ا

كان " م.ق 2900"يمتلكونها، ذلك في العهد الذي كانت تتمتع بأوج عظمتها وقوتها ففي حوالي 
ألحد الملوك الفراعنة حوض سباحة عظيم مقسم إلى قسمين أحدهما للرجال ، واآلخر للنساء 

جر في قبو مما يشير إلى أن المرأة كانت تمارس السباحة أيضا، وهناك في مصر عثر على ح
" نيبو"نقش عليه إسم أحد الخدم " م.ق2400"يرجع تاريخه إلى نهاية األسرة السادسة " سينو"

ومعنى نيب بالهيروغليفية سباحة، وقد تكررت هذه التسمية عدة مرات في مصر القديمة 
والوسطى ثم اختفت، واهتم النبالء والملوك بتعليم السباحة ألوالدهم حيث كان يشرف على ذلك 
التعليم مدرسون متخصصون، ويذكر أن السباحة كانت تحتل ركنا أساسيا في البرامج التعليمية 

في معركة قادش " رمسيس الثاني"والحربية إذ أنها استخدمت في الحروب، فقد وجدت في آثار 
صور لجنود وهم يعبرون أحد األنهار بطريقة تشبه إلى حد ما يعرف اآلن السباحة األولية على 

والسباحة على الجنب والسباحة الحرة، كما تدل نقوش هذه المعركة على الطريقة البدائية  الظهر
األولى لإلنقاذ، فكان قسم منها يوضح أن بعض الجنود قبضوا على مفصل قدم ملكهم وحملوه 
مقلوبا ورأسه لألسفل رغبة في اإلسراع في إرجاعه إلى وعيه، وقسم آخر من الجنود واقفون 

يمدون أيديهم لمساعدة البعض اآلخر وهذا يعني أنهم عرفوا عمليات اإلنقاذ على الشاطئ 
  1.أيضا

وعند اإلغريق احتلت السباحة مكانة بارزة إلعداد المحاربين وخوض غمار البحار سباحا، 
وهناك دالئل وأساطير كثيرة تروي لنا كثيرا من القصص اليونانية التي ترد فيها حوادث البطولة 

أندر يقطع عرض مضيق الدردنيل البالغ  –حيث كان لي " أندر -هيرو"أسطورة في السباحة ك
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وكان اليونانيون يمارسون الرياضة على شكل طقوس دينية في . ميال ونصفا للذهاب إلى هيرو
  .الحمامات حيث كانت تقام المعابد قرب   شواطئ البحيرات والينابيع

رياضية تعرف بالجمنيزيوم كانوا وكانت لإلغريق أبنية خاصة لممارسة األلعاب ال
يفضلون بنائها خارج المدينة بالقرب من األنهار تحيطها غابة صغيرة من األشجار تمارس فيها 
الرياضة بإشراف مسئولين من الدولة، وكذلك كان الحال اسبرطة وأثينا وال شك أنهم قد عرفوا 

بل الميالد تقريبا إذ وجدت رسوم وذلك في القرن الخامس ق" جمنيزيوم"السباحة في هذه األبنية 
على قدر محفوظة بمتحف اللوفر تمثل جماعة من النسوة في حمام السباحة إحداهن تسبح 

  .واألخرى تستعد للقفز في الماء
وتعطينا النقوش التي اكتشفت على األواني فكرة عن الطقوس التي كانت مستخدمة لدى 

قد ذكر أفالطون شيئا عن شخص يسبح على اإلغريق والتي تشبه السباحة الحرة والظهر، ف
ظهره، أما السباحة على الصدر والجانب فكان استخدامها بدرجة أقل ولكنهم عرفوا الطفو 

السباحة السريعة واحتلت جانبا مهما من جوانب نشاط المنافسات  اوالوقوف في الماء كما عرفو 
، فقد كتب هوميروس "Ge cian. Hermin Games"التي كان ينظمها اإلغريق والتي عرفت باسم 

في اإللياذة أن اوليوس كان سباحا ماهرا وٕان المنافسات في السباحة بدأت في العصر الهوميري 
  .في اليونان

وللسباحة شهرة واسعة في نهضة روما وهناك سجالت عديدة تثبت أن الرومان كانوا 
ر الرومان إلى الحرب على يحبون السباحة واعتبروها جزءا مهما من اإلعداد العسكري حيث نظ

  .أنها أسمى حرفة، فاحتلت فعاليات الجيش جانبا مهما من برنامج التربية إلعداد الشباب
فروما من أوائل المهتمين بإقامة الحمامات العامة والمغاطس في قصور السادة لألغراض 

ى أوربا فقد الترويحية والعالجية، أما عند ظهور الدين المسيحي وسيطرة الكنيسة والدين عل
أهملت السباحة كما أهملت سائر أنواع الرياضة واعتبرت الحمامات الرومانية من أماكن الكفر 
التي حرمتها المسيحية إلى حد كبير وصل إلى حد تحريم السباحة لذا اعتبرت هذه الفترة مرحلة 

  .ة واألمراضمظلمة بالنسبة للتربية البدنية عامة مما أدى إلى تدهور الصحة وانتشار األوبئ
أما عرب الحجاز فال يوجد ما يؤيد كونهم قد مارسوا السباحة ربما لعدم وجود األنهار 
والبحار القريبة منهم بعكس عرب الجنوب والشرق، فقد عرفوا السباحة والغطس واشتغلوا 

  .بالمالحة والتجارة وصيد اللؤلؤ لقرب مدنهم من السواحل الخليجية
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قبل اإلسالم على تربية أبنائها تربية بدنية عسكرية بسبب  لقد أكدت القبائل العربية
ظروف التنافس والتناحر بينهم، لذلك كان اهتمامهم مركزا على ركوب الخيل والقتال والسباحة 

  .لخلق مقاتلين أشداء
وفي القرن السابع ميالدي وعند ظهور اإلسالم ازدادت العناية بالتربية البدنية بما فيها السباحة 

المسلمين إليها في أثناء الحروب ونشر الدعوة اإلسالمية وحث اإلسالم على مزاولتها  لحاجة
علموا أبناءكم السباحة : "وتعلمها وقد جاء في األحاديث الشريفة للرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 كل شئ ليس من ذكر اهللا(، "حق الولد على والده أن يعلمه السباحة والرماية والقراءة"، "والرماية
مشي الرجل بين القرصين وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله : "فهو لهو أو سهو إال أربعة خصال

إن العرب في الجزيرة العربية مارسوا السباحة في المياه المتجمعة : ، ولقد قيل"وتعليمه السباحة
من السيول واألمطار وأن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يتعلم السباحة في بئر صغير لعدم 

  1.توفر غيرها في الجزيرة
واستمر المسلمون األوائل على سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم الذي كان يمارس أنواع  

فكانوا يستخدمون البحر دائما في غزواتهم الكثرة، وقد  ،ومن ضمنها السباحة النشاط الرياضي
أدخلوا معهم تقاليد بعثت الرياضة البدنية في أقطارعديدة بعد فتحها من قبل المسلمين الذين 

  .الفروسية والقنص وكذلك السباحة
أما في العصور الالحقة فلم يقل اهتمام العرب المسلمين بالسباحة التي كانت تمارس لغرض 
الترويح، وقد احتوت بعض قصور الخلفاء العباسيين على برك تدل على البهرجة وتقدم فيها 

  .عروض السباحة
للسباحة في سامراء، تعلم فيه كثير من الشباب السباحة،  وقد بني الخليفة المستكفي حوضا

وكانت تقام في ذلك الوقت سباقات للسباحة في نهر دجلة يحضرها الخليفة العباسي وتخصص 
  2.جوائز للفائزين تشجيعا لهم

  :تاريخ السباحة في العالم الحديث -3-1-1-2

بعد القرن السادس عشر ميالدي بداية التاريخ الحديث للسباحة إذ ظهر أول كتاب يعتن 
، وفيه يبين كيف "نيكوالس وينمان"أعده " محادثة في السباحة"عنوانه  1538بالسباحة عام 

يتعلم الفرد السباحة عن طريق محادثة بين معلم وتلميذ وقد اتخذ المعلم الضفدعة مثاال ألداء 
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باحة مما يشير إلى انتشار سباحة الصدر وٕاهتمامهم بها دون غيرها فقد ذكر أنها حركات الس
تمارس كناحية من النواحي الدينية إذ يتخذ الجسم شكل الصليب في مرحلة من مراحل سباحة 

  .الصدر
تكلم فيه بطريقة تشبه إلى حد " تيفينو"للفرنسي " فن السباحة"ثم ظهر كتاب آخر بعنوان 

  .احة الصدركبير طريقة سب
تأسس أول نادي للسباحة في العالم في السويد واستخدمت الطرق  1796وفي عام 

الفردية لتعليم السباحة فيه فكان كل فرد يمارس تدريباته على حدة إلى أن إخترع األلمان بعض 
تساعد المدرب على تدريب السباحين إذ أن الطريقة الفردية مجهدة جدا  1798األجهزة عام 

  .الفائدة ومحدودة
وازداد إنتشار السباحة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين بشكل خاص وظهرت 
مؤلفات كثيرة، ثم بدأت حركات سباحة الصدر بالتغير والتطور عندما استعمل بعض السباحين 

أقيم  1840حركات الذراعين المتتابعة تحت سطح الماء والرجلين بطريقة سباحة الصدر عام 
قدما اشترك فيها بعض هنود أمريكا الشمالية  130في حوض طوله  1844م أول سباق عا

الذي كان يسبح بطريقة تخلط بين السباحة الحرة والصدر، " فالينج جل"وبرز منهم السباح 
وذكر بعض النقاد بان الهنود كانوا يسبحون بطريقة خشنة، أما االنجليز الذين كانوا ينافسونهم 

 1855وفي عام . هم الخاصة التي تطورت بعد ذلك إلى السباحة الحرةفقد كانوا يسبحون بطريقت
كانت الخطوة األولى لظهور الحركة الرجوعية للذراعيين خارج الماء حيث تغير وضع الجسم 

  .إلى السباحة الجانبية وظهور ضربات ذراع واحدة خارج الماء
" حاد السباحة لبريطانياإت"بدأت السباحة الحقيقية في إنجلترا إذ تأسس  1869وفي عام  

نادي وأقام في نفس العام أول مسابقة لمسافة ميل في نهر التايمز بطريقة  200اشترك فيه 
  .السباحة الصدر والجانب

أثر في تطور السباحة ودفعها لألمام  1875المانش عام " ماثيوديب"وكان لعبور الكابتن 
سطح الماء مدة طويلة إذ قطع المسافة بـ حيث أثبتت أن اإلنسان اكتملت له وسيلة الحياة على 

أما أول سباق أقيم في حوض سباحة ولمسافة مائة ياردة . دقيقة سباحة صدر 45ساعة و  21
  .في إنجلترا  1887فكان عام 

وتأسس اإلتحاد األمريكي للسباحة  1883وعرفت أمريكا السباحة الحرة وسباقاتها عام 
  .تأسس قبله بمدة ، أما أول نادي للسباحة فقد1888عام 



- 115 - 

 

-100"وبثالث مسافات  1896وقد دخلت السباحة برامج الدورات األولمبية الحديثة 
  .وبطريقة السباحة الحرة بذراعين طاحونة وبدون حركة رجلين" 500-1200

أقيمت الدورة االولمبية الثالثة وقد أدخلت فيها ألول مرة سباحة الصدر  1904وفي عام 
، وكانت تؤدي والذقن خارج الماء "302.33"ياردة ما يعادل  440بجانب السباحة الحرة 

والذراعان فوق سطح الماء بدائرة كبيرة للخلف ثم تضم أسفل الصدر والرجالن تدفع للخارج في 
اتساع كبير ثم تضم، وفي حركتها الرجوعية كانا يضمان على البطن بدرجة كبيرة وبذلك تحدث 

  1.اع حركة الرجلين والذراعينتموجات كبيرة في الجسم نتيجة اتس
في لندن وبدا تنظيم " F.I.N.A"تأسس اإلتحاد الدولي للسباحة  1908وفي عام        

المسابقات الدولية واألولمبية بعد أن وضع قوانين دولية للسباحة والغطس وكرة الماء ووفق 
ابتداءا من  ياردة440متر بدال من 200القانون الجديد أصبحت مسافة سباق سباحة الصدر 

. وتطورت طرق تدريب السباحة مع تطور جوانبها األخرى. دورة لندن األولمبية في العام نفسه
مدرب جمعية الشبان المسيحية األمريكية للسباحة طريقة مستحدثة " جورج كورسان"فقد استخدم 

ر، وأخيرا في التدريب الجماعي بطريقة السباحة الحرة، ثم أضاف إلى تدريبه طريقة سباحة الظه
  .وضع تدريبا على سباحة الجانب ولكنه لم يمس إطالقا سباحة الصدر

". بسباحة الصدر المعكوسة"وكانت طريقة سباحة الظهر تؤدى كسباحة الصدر وكانت تسمى 
حركة الذراعيين المتبادلة في دورة " هينر"إال أن األداء تطور بعد أن استخدم سباح يدعى 

مما أدى إلى إخراجه من السباق في الوقت الذي كان ينص  1912استوكهولم األولمبية عام 
  .القانون آنذاك على شرط واحد هو أداء الطريقة من وضع الطفو على الظهر فقط

ياردة 100وفي هذه الدورة األولمبية دخلت ألول مرة سباقات السباحة للنساء لمسافة 
وبذلك أصبحت أول بطلة أولمبية " دوراكفاني "فازت فيها السباحة االسترالية . السباحة حرة فقط

، تطور 1920في هولندا عام " Antwerpen"في السباحة، ثم أقيمت دورة أنتفربن األولمبية 
فيها أداء سباحة الصدر من حيث تقصير مدى حركات الذراعين والرجلين مما ساعد على رفع 

  2.وضع الجسم
داء الحالي على يد السباح وٕاستمرت السباحة الحرة في التطور حتى وصلت إلى األ

الذي ظل في مقدمة سباحي الحرة في العالم لمدة طويلة، وقد تميزت " جوني ويملر"األمريكي 
                                                           

 
 . 120، ص1997، دار المعارف، اإلسكندرية، مقدمة األسس العلمية للسباحةنبيل العطار، أسامى حلمي،   1

 .20، صمرجع سابق  قاسم حسن حسين، افتخار أحمد،  2



- 116 - 

 

طريقته بحركات ذراعين مرتخية لألمام ووضع الجسم المائل قليال عن وضع اإلنبطاح، إضافة 
  .جلينر إلى أداء الحركة التبادلية القوية لل

باحة األولمبية للنساء فقد اقتصرت على سباق واحد لمسافة مائة أما بالنسبة لسباقات الس
م ضمن 200حيث أدخلت سباحة الصدر لمسافة  1924ياردة بطريقة السباحة الحرة لغاية عام 

  .سباقات لسباحة النساء في أولمبياد باريس
 أن يبقى في خدمة رياضته المفضلة فنشر كتابا" جوني ويسملر"وأراد السباح األمريكي 

شرح فيه النقاط األساسية التي تساعد على أداء " السباحة على الطريقة األمريكية"بعنوان 
  .1930السباحة الحرة بسرعة وذلك في عام 

فقد تغير أداء سباحة . وكما تطورت طريقة السباحة الحرة تطورت الطرق األخرى للسباحة
ن الدفع إلى الخلف مباشرة الصدر حتى أصبح دفع الرجلين يركز على الدفع للخارج أكثر م

الذي كان يؤدي " راديماخر"ثم جاء السباح األلماني . الذي كانت تتميز به الطريقة القديمة
حركات الذراعين بطريقة أفضل وكانت رجاله تدفع للجانبين بشكل كبير ثم تضم من الركبتين 

قة جديدة ما زالت مميزات كل الطرق السابقة وكون طري" بنتش"وبعده جمع السباح األلماني 
  .تستخدم حتى اآلن وتتميز باتساع الذراعين وسحبها أسفل البطن بطريقة معتدلة

إلى خطر عدم ظهورها وعدم إمكانية مشاهدتها من قبل  1950وتعرضت سباحة الصدر عام 
المتفرجين عندما الحظ السباحون أن بإمكانهم السباحة بسرعة أكبر بطريقة السباحة تحت سطح 

  .الماء
في سباقات سباحة الصدر أنه بدال " 1952-1935"كما لوحظ خالل المدة الواقعة بين 

من أن يلمس السباح خط النهاية بيديه معا تحت سطح الماء، فقد أخرجهما في حركة دائرية 
هذه الطريقة في أثناء سباحته في " هوينجر"ثم استعمل السباح . أمامية من فوق سطح الماء

الصدر كان قد تعرض بسببها إلى إلغاء سباقه لوال أن القانون لم ينص سباق السباحة على 
  .آنذاك إال على حركة تماثلية للذراعين

وظلت هذه الطريقة تمثل شكال من طريقة سباحة الصدر إلى أن تغيرت فيها حركة   
مستقلة الرجلين الضفدعية إلى حركة الرجلين التموجية العمودية الدولفينية وأصبحت بهذا طريقة 

ومختلفة تماما عن سباحة الصدر وسميت بسباحة الفراشة أو الدولفينية وذلك بالنسبة لحركات 
 .الذراعين أو الرجلين
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، 1952وقد إعتمدها اإلتحاد الدولي للسباحة وفرق بينهما وبين سباحة الصدر عام   
قام السباحة ، واقتربت أرقامها من أر 1946وظهرت معالمها في دورة طوكيو األولمبية عام 

  .ثاني أسرع طريقة سباحة بعد السباحة الحرة" الدولفينية"الحرة، وعليه تعد سباحة الفراشة 
وبعد أن فصل اإلتحاد الدولي للسباحة بين سباحة الصدر وسباحة الفراشة، تغير القانون 
الخاص بسباحة الصدر وأصبح السباحة تحت الماء مسموحا بها شرط أن يظهر جزء من رأس 

سباح على األقل فوق سطح الماء، ويسمح بأداء حركة كاملة تحت الماء بعد البدء والدوران ال
  .فقط، ويمنع حركة الذراعين فوق سطح الماء

: ووفقا للقانون فقد تغير أداء سباحة الصدر السابق، وظهرت معالم الطريقة الجديدة وهي
ر حركة الذراعين حتى تشكل تقصير سعة حركة الرجلين وزيادة سرعتها، إلى جانب استمرا

كما أن عملية . الساعدان والكفان وضعا عموديا تقريبا باتجاه القاع، وٕانعدام فترة اإلنسياب تقريبا
واستمر تطور سباحة .الشهيق تؤدي فوق سطح الماء عند بدء الحركة الرجوعية للذراعين

دورة روما األولمبية عام  تغيرات في أدائها بعد) باسترنسكي(الصدر، وأحدث السباح األمريكي 
1960.  

بعد ذلك تميزت حركات الذراعين والرجلين بالسرعة والقوة وبمجال حركي صغير، ولم يعد هناك 
مدة انسياب واضحة لغرض الحصول على أكبر سرعة ممكنة خالل مسافة السباق، وأصبح 

  1.لماءالشهيق يتم فوق السطح الماء عند نهاية سحب الذراعين والزفير تحت سطح ا
  تطور السباحة في الجزائر - 3-1-1-3

يعود ظهور السباحة الحديثة في الجزائر إلى عهد اإلستعمار الفرنسي، أين كان معظم     
المشاركين من أصل أوربي، وٕاستطاعت فئة قليلة من الجزائريين كانوا يسكنون المدن الكبرى أن 

المقامة في الجزائر وشمال إفريقيا وحتى في يفرضوا وجودهم ويشاركوا في التظاهرات الرياضية 
  .أوربا
المعدة من طرف األستاذ رابح سعد اهللا فإن وجد ) الماضي والحاضر(وحسب مقاالت     

، "بن حمو"، أنجب سباحين كبار من بينهم نجد )c.n.r(نادي السباح في مدين غليزان 
من بين المنشطين للبطوالت المحلية التي كانت تقام بالغرب  ا، الذين كانو "بالعروسي"، "العريبي"

الذي إعتبر بمثابة المنافس األول للبطل العالمي، في " بلحاج مصطفي"الجزائري، فنجد 
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م 400حيث إستطاع بلحاج أن يحطم الرقم القياسي األوربي في " Alex janny"األربعينيات 
  .م سباحة حرة200م و100أربع أنواع وأن يكون بطل شمال إفريقيا في 

الذي تحصل على بطل منطقة سكيكدة، والسباح " بن سليمان"وكذالك نشير إل تألق     
وعدة مرات بطل  1936الذي كان بطل فرنسا في صنف األشبال لسنة " بسكارة بن شعيب"

   1.شمال إفريقا

ين إلى نداء جبهة وعند إندالع الثورة التحريرية لبا الرياضيين الجزائريين ومن بينهم السباح
التحرير الوطني الذي كان يدعونه الرياضيين المسلمين عن وقف المشاركات الرياضية تحت 

  .لواء فرنسا، واإللتحاق بالثورة الجزائرية
، أنشأ أول مكتب مؤقت للسباحة في الجزائر وأنشئت 26/06/1962وبعد اإلستقالل، في     

وبعدها وفي نفس الشهر . الجزائر العاصمةوكانت هي رابطة . 09/10/1962أول رابطة في 
الذي " مصطفى العرفاوي"، وكان أول رئيس لها )F.A.N(أنشئت الفيدرالية الجزائرية للسباحة 

وفي إحصاء قامت به الفيدرالية سنة ). F.I.N.A(أصبح رئيسا لإلتحادية العالمية للسباحة 
 1987أما إحصائية . ياضيةجمعية ر  20ممارسا لسباحة داخل  973أسفر على وجود  1964

جمعية وطنية، حيث أغلب الممارسين، أي  82رياضيا سباحا موزعين على  4313تبين وجود 
فإن عدد الجمعيات الرياضية على  2001يقل سنهم عن عشر سنوات، وفي عام  2701

رياضي، أما عدد الربطات الرياضية المنتمية  2065نادي يحتوي على  17مستوى العاصمة 
  .رابطة موزعة على المستوى الوطني 14رالية فهي بعدد للفيد
بلة : "إن السباحين جيل اإلستقالل مثلوا وشرفوا الجزائر على عدة مستويات ونذكر منهم    

بن شكور "م سباحة على الصدر، و 100الذي بحوزته الرقم القياسي اإلفريقي في " عبد الرزاق
م سباحة حرة في وقت قدره 100اإلفريقي في  البطل" مهدي عدادي"، و"عطار فارس"، و"سفيان

والذي يعتبر حاليا من أحسن الباحين " سليم إلياس. "بفرنسا 05/2001//10ثانية في 49.56
" قويدري سميرة"و " بلة مهدية: "اإلفريقيين ذو مكانة عالمة البأس بها،كما هناك عند اإلناث

  .1985لى الظهر منذ سنة م سباحة ع100والتي بحوزتها الرقم القياسي الوطني في
  

      

                                                           
 

1 Rabah sààdalah , passé et présent, parus dans le soir d'algé le 02/10/1999, alger.  
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  :فوائد السباحة -3-1-2

إتفق كثيرون على أن رياضة السباحة هي رياضة الرياضات فهي تعمل على تشغيل 
جميع المجموعات العضلية العاملة في الجسم التي نحن في أمس الحاجة إلى تحريكها بعد أن 

أحيان كثيرة، لذا هو في حاجة أصبحت اآللة تسيطر على اإلنسان وحركاته وحتى تفكيره في 
ماسة إلى خلق لحظات يبتعد فيها عما يشغله ويحرك جسمه وعقله بعيدا عن مشاغله وهمومه 
في هذا العصر الذي خلق كثيرا من األمراض، فأمراض القلب والمفاصل والمتاعب النفسية هي 

اء باالتجاه إلى نماذج من تراكمات هذا الزمن فحبذا لو استطعنا التغلب على هؤالء األعد
رياضة جميلة هادفة مفيدة لها تأثيرات كبيرة على سالمة وصحة اإلنسان وتنمية عضالته 
وتناسق جسمه ومرونة مفاصله، فالسباحة تنظم عملية التنفس وتنشيط الجهاز الدوري وتساعد 
على الهضم وتشرك عضالت الجسم كافة وخاصة عضالت العمود الفقري وكثيرا ما تزيل 

، ومن هنا عدت "الكساح"هات في الجسم خصوصا انحناء الظهر وتقوس عظمة الساق التشو 
الرياضة الكاملة التي ال تعادلها أخرى لنمو التكوين الجسمي المثالي ويمكن إدراج فوائدها 

  1:كاألتي
  :الفوائد الجسمية 1-2-1-3-

ئية التي تكسب للسباحة دورها في التكوين الجسمي العام من خالل تأثير التمارين الما
  .الفرد نموا متزنا فيه تناسق ورشاقة

وللسباحة تأثير كبير على نمو العضالت ومرونة العمود الفقري باإلضافة إلى زيادة تحمل الفرد 
فهي تعلم الفرد التحكم في عضالته وأطرافه ونظرا ألنها تعمل بصورة منتظمة . ورشاقة حركاته

  .وبشدة وارتخاء مستمرين
  :وائد الفسيولوجيةالف2-2-1-3- 

تؤثر السباحة تأثيرا كبيرا على أجهزة وأعضاء الجسم فهي تعمل على توسيع وتقوية 
عضالت الصدر، ثم اتساع الرئتين الستعاب اكبر كمية من الهواء للقيام بعملية الزفير مما 

ة أثناء يؤدي إلى زيادة مرونة الرئتين ثم إلى السعة الحيوية النقباض وانبساط العضالت الصدري
  .التنفس المنتظم

                                                           
 
 .37، ص1990، 2، دار الفكر العربي، القاهرة، طتعليم السباحة أسامة كامل راتب، 1
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كما أن للسباحة تأثيرا كبيرا على زيادة قدرة الجهاز الدوري وزيادة حجم عضلة القلب 
  .باإلضافة إلى تأثيراتها على األعضاء الداخلية للبطن مما يؤدي إلى تسهيل عملية الهضم

  :الفوائد االجتماعية  3-2-1-3-

االجتماعية، فهي تعمل على إيجاد عالقات لرياضة السباحة دور مهم في تعميق الناحية 
جيدة مع السباحين اآلخرين وبقية أفراد األسرة عند االشتراك بنشاط جميل مما يعمل على 
إضفاء روح األلفة والتعاون بينهم كما يظهر ذلك عندما يحاول الفرد إنقاذ اآلخرين أو يساعدهم 

 عما تبثه السباحة من سرور ومرح في حالة الضرورة مما يوجد عالقات اجتماعية جيدة فضال
  .يظهر واضحا على وجوه السباحين

  :الفوائد الصحية -2-1-34-

تعمل رياضة السباحة على إزالة التعب العضلي إذ ينصح في حاالت كثيرة ممارسة 
السباحة إلزالة التوتر وكراحة ايجابية لالعبين باإلضافة إلى كونها تدفع الفرد إلى النظام والتعود 

العادات الصحية الجيدة مثل االستحمام قبل وبعد النزول إلى حوض السباحة واالعتناء  على
بنظافة األنف والعين واألذن وسائر أعضاء الجسم ناهيك عن أهمية الهواء الطلق والشمس مما 

  .يحسن الصحة العامة للفرد
  :الفوائد النفسية والعقلية5-2-1-3- 

حة العقلية إذ أنها تعمل على تنمية الجهاز تعمل السباحة على اكتساب الفرد الص
العصبي من خالل أداء مهارات توافقية وتحت قوانين ثابتة باإلضافة إلى ما لها من تأثير على 
الناحية النفسية فهي تزيل التوترات العصبية وتنمي الشجاعة واألقدام وتبعد الخوف وتزيد من 

  تماسك 
ضافة إلى الشعور بالثقة بالنفس والقدرة على مساعدة الجماعة وتنمي القدرة على القيادة باإل

 .اآلخرين والتكيف مع البيئة

  :الفوائد العالجية -2-1-36-

تعد السباحة من الطرق العالجية المهمة لمن لهم عاهة في الجسم أو في جزء منه على 
  .أن يكون ذلك تحت إشراف أخصائيين في العالج الطبيعي وأحيانا في أحواض خاصة

المكفوفون والمصابون بالشلل وضعاف السمع فيمكن مساعدتهم بوضع مناهج خاصة  أما
  .لهم وتقديم المساعدات العالجية والنفسية الالزمة

  :ويمكن تلخيص فوائد السباحة باالتي
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الحفاظ على الصحة العامة وتحسين قدرات اإلنسان االنجازية ثم رفع قدرة الجسم على  -1
المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن "يث الشريف مقاومة األمراض تيمنا بالحد

  ".الضعيف
تحقيق النمو البدني السليم وخاصة لجيل الشباب الذين يشكلون عماد األمة والمساهمة في  -2

رفع قدراتهم البدنية فهي تعمل على تنمية المطاولة والمرونة ثم السرعة في مراحل متأخرة، أما 
 .احل التدريب ومن خالل تمارين األثقالمطاولة القوة فتنمو خالل مر 

إشباع الرغبة في ممارسة الرياضة ورفع قدرات االنجاز بعد التعرف على القدرات  -3
الشخصية، وذلك من خالل مقارنتها مع قدرات اآلخرين في المسابقات والبطوالت المحددة 

 .لجميع األعمار والمستويات

 .ة بالنفس والطموح واإلرادةتنمية الصفات الشخصية لدى اإلنسان مثل الثق -4

عدم اقتصار ممارسة السباحة على سن أو جنس معين حيث يمكن ممارستها في أي سن  -5
 .ولكال الجنسين

رفع االستعداد للدفاع عن الوطن وقد ثبت تاريخيا مساهمة السباحة في ذلك حيث أضعفت  -6
  فمن يجيد السباحة يستطيع تأثير الموانع المائية، وأخذت دورا مهما في عملية التأهيل العسكري 

أن يعبر الحدود المائية واألنهار لمتابعة العدو أو للتخلص منه، كما قد يحتاج المقاتل إلى أن 
يبقى مدة  طويلة في البرك المائية بكامل قيافته العسكرية وأسلحته وبذلك يكون اقدر على 

 .مواجهة المواقف فيما لو كان يجيد السباحة

فع السمعة الوطنية وتمثيل القطر في المحافل القارية والعالمية وفي تساهم السباحة في ر  -7
تعميق الصداقة بين الشعوب ويكمن دورها المهم في العدد الكبير لمسابقات السباحة االولمبية 

مسابقة فتوفر إمكانية أفضل إلحراز عدد كبير من األوسمة مما يساهم في  29التي يبلغ عددها 
 .ين الدول المتنافسةاحتالل مراكز متقدمة ب

دفع خطر الغرق من خالل إنقاذ النفس وٕانقاذ الغير فكم من أرواح ذهبت لم تستطع إنقاذ  -8
 .نفسها ولم تجد من ينقذها

وأخيرا، وبعد هذا العرض الموجز لفوائد السباحة نأمل أن تكون هذه الفوائد دافعا للشروع     
حياة كل إنسان، وال نأتي بجديد أن  في العمل على نشر وتطوير هذه الرياضة الضرورة في

نذكر أن بعض الدول المتقدمة قد استطاعت محو أمية السباحة وحققت أكثر مما كان يصبوا 
  .إليه اآلخرون حيث خصصت للسباحة حصصا دراسية إلى جانب حصص الرياضة
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  :مجاالت السباحة 3-1-3-
  1:فهناك. تختلف مجاالت السباحة باختالف الغرض

  :سباحة التنافسيةال 1-3-1-3-

وتمارس وفقا لقواعد محددة ومعرفة من قبل االتحاد الدولي للسباحة وذلك من حيث عدد 
السباقات وطريقة السباحة والبدء والدوران لكل نوع من األنواع، وتتطلب السباحة التنافسية بذل 

  .فة المقررةأقصى جهد واستعدادا نفسيا وبدنيا وعقليا لمحاولة تسهيل أقصى زمن ممكن للمسا
ولتحقيق ذلك وجب أن يخضع السباح لبرنامج تدريبي مقنن ومستمر تتطلب منه بذل كثير من 

  وجدير بالذكر أن أسلوب نظام تدريب السباحة . الوقت والجهد لتحقيق أفضل النتائج
التنافسية يؤثر بشكل كبير في أسلوب حياة الفرد الممارس من حيث نظام الحياة اليومية، 

  .الخ...، النوم، الناحية الصحيةالتغذية
  :ومسابقات السباحة التنافسية حسب قانون اتحاد السباحة الدولي، هي

 ).م للنساء800م للرجال و1500-م400-م200-م100- م50(مسابقات السباحة الحرة  -1

 .م200-م100مسابقات سباحة الظهر  -2

 .م200-م100مسابقات سباحة الصدر  -3

 .م200-م100مسابقات سباحة الفراشة  -4

 .م400-م200مسابقات الفردي المتنوع  -5

 ).م رجال ونساء200×4) (م رجال ونساء100×4(مسابقات التتابع الحرة  -6

  ).م رجال ونساء100×4(مسابقات التتابع المتنوع  -7
  :السباحة التعليمية -3-1-32-

السباحة التعليمية واحدة من أهم مجاالت السباحة، فهي أساس ال غنى عنه لالنتقال إلى 
باإلضافة إلى كونها األساس لممارسة مهارات . المراحل المتقدمة للوصول إلى االنجاز العالمي

السباحة بدءا بمصادقة الماء والتكيف معه إلى الطفو واالنسياب والوقوف في الماء ومهارات 
السباحة التمهيدية مثل السباحة على الصدر والظهر وصوال إلى اكتساب الفرد طرق السباحة 

، وذلك ضمن تحقيق مبدأين مهمين هما )الحرة، الظهر، الصدر، الفراشة(افسية األربعة التن
  .الترويح وتحقيق األمن والسالمة

                                                           
 
 .17ص ،1999، المركز العربي للنشر، الزقازيق، المبادئ العلمية للسباحةحمد القط، محمد علي أ  1
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  :السباحة العالجية 3-3-1-3-

فهي . وهي إحدى األهداف المهمة لممارسة السباحة لوقاية من بعض التشوهات وعالجها
تزايدت هذه االستخدامات يوما بعد يوم حتى تستخدم منذ زمن بعيد للنواحي العالجية، وقد 

 .أصبح برنامج السباحة جزءا من برامج العالج لكثير من حاالت العوق والتشوه

يجمع الخبراء على أن رياضة السباحة تكاد تمثل المرتبة األولى من حيث قيمتها العالجية     
الماء بصورة اكبر من مقارنة باألنشطة األخرى، وذلك الن للمعوق القدرة على الحركة في 

اليابسة حيث أن وزن الجسم في الماء يفقد جزءا من وزنه يساوي وزن السائل المزاح، لذا فهو 
يبذل جهدا اقل لالحتفاظ باالتزان، كما أن األلم الذي يعني منه على األرض بسبب وزن جسمه 

ثقة المعوق عندما يرى  باإلضافة إلى الناحية النفسية التي تزيد من. يقل بدرجة كبيرة في الماء
إمكانية تعلمه لمهارات السباحة وسهولة تحركه في الماء مما ينمي لديه إتجاهات إيجابية نحو 
نفسه ونحو اآلخرين، كما أن رياضة السباحة توفر للمريض فرصة التعرف على اآلخرين في 

ق النفسي في ظروف ممارسة اقرب للطبيعة مما يساعد على زيادة التكيف اإلجتماعي والتواف
  .المجتمع الذي يعيش فيه

ويعد تعليم المعوقين والمرضى السباحة من األمور التي تتطلب عناية خاصة وربما مميزة 
ويتطلب للتعامل مع هذه الفئة من األفراد التفهم الواعي لخصائص حالتهم ويفضل عادة 

المعلم في تحديد طرق االستفادة من توجيهات وٕارشادات الطبيب المختص والتعاون بينه وبين 
  .السباحة التي تالؤم الشخص وكمية الجهد المطلوب منه

والستثمار ما تقدم في هذا الباب من أهمية السباحة وتحقيق الفائدة من مجاالتها المتعددة 
نضع بين يدي القارئ بعض التمارين العالجية التي تعمل على تطوير القابليات البدنية لجهاز 

ذ أن عمليات الشهيق والزفير المتكررة تقوي عضالت الصدر نتيجة التحكم الدوري التنفسي، إ
ويمكن تصنيف هذه التمارين كال حسب فائدته، فالمجموعة . في كمية الهواء الداخل إلى الرئتين

األولى تكون حركاتها بطيئة مع استخدام قوة كبيرة وتنفس عميق، وفائدتها هنا تحفيز أنسجة 
أما تمارين المجموعة الثانية، فان التنفس يكون . الهواء أثناء عملية الشهيقالرئتين لزيادة كمية 

أسهل الن الرأس خارج الماء عندئذ ال نحتاج إلى جهد كبير لتنظيم عملية التنفس، أما تمارين 
المجموعة الثالثة التي تؤدي من وضع الوقوف، فان توقف التنفس لدورتين أو ثالث ضروري 

إال انه ال ينصح باستخدام هذه التمارين للمصابين بأمراض القلب، ألن  لتقوية عضالت الصدر
أما المجموعة الرابعة فتؤدي من الوضع المختلط، ويمكن . وقف التنفس يزيد من ضغط القلب
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أن تؤدي هذه التمارين لمعالجة تشوهات القوائم وأمراض الجهاز الدوري التنفسي أو للترويح، 
  .وأخيرا لبناء القوة

  :السباحة الترويحية4-3-1-3- 
هي السباحة التي يمارسها الفرد لغرض تهدئة النفس وأشغال وقت الفراغ وألغراض     

هواية ترويحية من قبل الفرد تعد شيئا مهما في  ةترويحية بعيدة عن المنافسة والعالج، فممارس
  .خلق الشخصية المتكاملة من الناحية النفسية واالجتماعية

بهيجا على  لونا تضفي أن تستطيع والتي المهمة الترويحية األنشطة من السباحة رياضة وتعد
الحياة بعد عناء العمل للتحرر من الضغط والتوتر الذي يصاحب رتابة الحياة اليومية، والسباحة 
نشاط ترويحي ال تلزم الفرد الممارس بإتباع قواعد محددة أو طريقة معينة للسباحة، وٕانما تترك 

ية اختيار الوقت والطريقة فهو يمارسها بغرض اللعب والتسلية واللهو والترفيه وما للفرد حر 
  .يصاحبها من ضحك وسعادة ومرح باعتبار أنها نشاط طوعي يميل إليه ويستمتع به

  :األسس والعوامل المؤثرة في السباحة4-1-3- 
  :أسس وعوامل األمن والسالمة1-4-1-3- 

السباحة توفير الوسائل التي تضمن عدم تعرض المتعلمين  يجب أن يراعى عند ممارسة رياضة
والممارسين للحوادث والمخاطر وكثير ما تحدث اإلصابات أو حاالت الغرق نتيجة اإلهمال 
والتهور وعدم توفر العناية الالزمة لعوامل األمن والسالمة وفيما يأتي بعض االعتبارات المهمة 

  1.وادث واإلصابات وحاالت الغرقالتي يجب مراعاتها مما يضمن تجنب الح
  :عوامل األمن الصحية* 
إجراء الكشف الطبي وفحص الحالة الصحية لجميع المشتركين في تعلم برنامج السباحة   -1

وعدم السماح للمتعلمين الذين لديهم أي نوع من األمراض المعدية مثل األمراض الصدرية 
  .والجلدية بالنزول إلى الماء خشية نقل العدوى إلى بقية زمالئهم

 .مهيأة دائما لالستعمالينبغي أن تكون هناك أدوات إسعاف أولية   -2

 .ال يسمح بالنزول إلى الماء إذا كان الجسم مجروحا أو مصابا بخدش عميق -3

 .عدم السماح للمتعلمين بالنزول إلى الماء والمعدة ممتلئة بالطعام  -4

                                                           
 
  .46مرجع سابق، ص  ،مبادئ وأسس السباحةقاسم حسن حسين، افتخار أحمد،   1
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قطع "عدم السماح للمتعلمين بالنزول إلى الماء وهم يأكلون أو يضعون أي شيء في الفم   -5
 ".الحلوى أو العلك

أخذ اإلحماء الكافي قبل الدخول إلى حوض السباحة وذلك لتجنب التقلص العضلي   -6
 .واإلصابات واإلرهاق

 االغتسال ثم يجف حتى االنتظار واألفضل متعرقا الجسم إذا كان الحوض إلى النزول عدم  -7

 .جيدا

 .أخذ دوش والذهاب إلى دورة المياه قبل النزول إلى الحوض  -8

 .ول للماء بمواد معقمةتعقيم األقدام قبل النز   -9

تجنب الوقوف مدة طويلة بدون حركة داخل الماء وخاصة في الماء البارد حيث يعمل  - 10
 .ذلك على إحداث تقلصات عضلية باإلضافة إلى هبوط درجة حرارة الجسم

تنشيف الجسم جيدا بعد السباحة وعدم ترك الجسم مبتال خاصة الوجه والصدر واإلبط   - 11
عقب االنتهاء من السباحة ويمكن للمتعلم تناول شراب " المايوه"س المبللة مع أهمية تبديل المالب

  .دافئ إذا كان الجو باردا عقب الخروج من المسبح
  :األمن والسالمة في حوض السباحة *

 .عدم وجود أرضية زلقة في الممر المحيط للحوض وتجنب األرضية المصقولة  -1

 .يجب االعتناء بمصادر اإلضاءة والتهوية والحرارة والرطوبة  -2

يحدد ويوضح شكل وعمق أرضية حوض السباحة على أساس درجة المهارة للسباحين   -3
 .ويكتب بوضوح عمق الحوض على الممر الخارجي لحافة الحوض

المكائن الخاصة بتجهيز "إجراء فحص لحوض السباحة بصورة دورية وصيانته باستمرار   -4
 .وكذلك بالنسبة لبالط األرضية والجدران والقاع" وتصفية وتعقيم مياه الحوض

يجب معالجة الممرات الخارجية وأحواض األقدام والحواجز ودورات المياه بالمطهرات   -5
 .والمعقمات في فترات منتظمة

يجب إجراء الفحص والكشف المستمرين لالطمئنان على صالحية التركيب الكيميائي لماء   -6
 .الخ...الحوض من حيث اختبار الكلور المتبقي والبكتريا والحرة

  :األمن والسالمة للسباحين أسس*

  .تجنب السباحة بمفردك وأسبح دائما مع زمالئك لمساعدتك عند الضرورة  -1
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التي تكون تحت إشراف وتوجيه المدرس أو الشخص المختص يجب السباحة في المنطقة   -2
 .بالمراقبة واإلنقاذ

إتباع القواعد والتعليمات الخاصة بالنزول إلى الماء بطريق السلم أو في المنطقة التي   -3
 .ترغب السباحة فيها

اطلب النجاة والمساعدة بالتلويح وٕاشارات الذراعين في حالة عدم قدرتك على السباحة أو   -4
 .حالة التعرض لإلصابة المفاجئة وتجنب طلب المساعدة بطريقة غير جدية ولمجرد التسليةفي 

تجنب التهريج والصخب في الماء وكذلك الجري حول أرضية الحمام أو ممارسة األلعاب   -5
 .التي قد تعرضك للخطر سواء في المنطقة الضحلة أو في الممرات المحيطة لحوض السباحة

 .في المناطق غير المعروفة عدم القفز إلى الماء  -6

 .عدم استخدام أدوات الطفو المساعدة واالعتماد عليها بديال لمهارة السباحة  -7

يحدث في بعض األحيان اإلصابة بتقلص عضلي لألطراف وذلك نتيجة عدم اإلحماء   -8
الكافي أو التعب واإلرهاق والشعور بالبرد وعند حدوث مثل هذه اإلصابة يجب أن يغير السباح 

يقة سباحته ويجعل جسمه مسترخيا ثم يقوم بتدليكها للتخلص من التقلص العضلي الذي طر 
 .يتطلب دائما اإلمتداد السريع للعضالت

تعد القدرة على الطفو أطول مدة ممكنة من الطرق المفيدة في حالة التعرض للغرق لحين  - 10
المهمة لألمن والسالمة وصول المساعدات الالزمة لإلنقاذ فضال عن أن الطفو من المهارات 

  .وخاصة الطفو المتكرر
  :إنقاذ الغرقى *

تحدث معظم حاالت الغرق الطارئة في األماكن التي تمتد إليها يد المساعدة السريعة   
 :وعندئذ يمكن تقديم المساعدة المناسبة على النحو التالي

على الحافة ومد عندما يكون الشخص المراد مساعدته قريبا من الحافة فيمكن االنبطاح  -1
إحدى الذراعين للشخص المراد إنقاذه ومسك حافة الحوض باليد األخرى بقوة ويسحب الغريق 

  .من الرسغ والذراع
عندما يكون الشخص المراد مساعدته في مدى ابعد من متناول الذراع فيمكن إنقاذه  -2

لخ، بحيث يسمح له ا...باالستعانة بأدوات مساعدة يمكن إيصالها إلى الغريق مثل عصى اإلنقاذ
 .بمسك احد طرفي األداة الممتدة نحوه ويسحب ببطء نحو حافة الحوض
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عندما يكون الشخص المراد مساعدته في مدى ال يمكن الوصول إليه بمد الذراع أو أي  -3
متصلة بحبل النجاة يسمح بوصولها " أطواق النجاة"شيء فيمكن أن تلقى له إحدى أدوات الطفو 

 .للغريق

الشخص المراد مساعدته على مسافة بعيدة يصعب إلقاء شيء إليه يمسك به  عندما يكون -4
خاصة بالمياه المفتوحة فيمكن الوصول إليه باستخدام القارب ثم مد المجداف نحوه وعندما 

 .يمسك به يبدأ بسحبه ببطء بطول القارب حتى يستطيع اإلمساك بمؤخرته

لم ودراية وتفكير ومعرفة اإلمكانيات الذاتية والمهم هنا عدم االندفاع لمساعدة الغريق دون ع
لعدم تعرض المنقذ والغريق إلى نتيجة اخطر مما هو عليه عندما يصبح االثنان في حالة 

  .خطر، لذا يجب التأني واستخدام الطرق السابقة لإلنقاذ
أدوات  على أن ال ننسى أن هناك طرقا كثيرا لإلنقاذ يمكن للمعلم استعمالها مع المبتدئين وبدون

  .وتعتمد هذه على إمكانيات المدرس الذاتية
  :األسس الميكانيكية 2-4-1-3-

سنة من قبل العالم  220يكون مقدار قوة الطفو، وفقا لمبدأ اكتشف قبل أكثر من   
ارخميدس، مساوية لوزن الماء الذي يزيحه الجسم المغمور كليا أو جزئيا وهذا يعني انه إذا أزاح 

ثر من وزن الجسم نفسه فان الجسم سيطفو كالفلين، ولجسم اإلنسان غالبا الجسم ماء وزنه أك
أقصى مقدار لقوة الطفو، ويتحقق ذلك عندما يكون الجسم مغمورا كليا وبذلك يزيح اكبر حجم 

  1.ممكن من الماء، حجم مساو لحجم ذلك الجسم المغمور نفسه
  ):الوظيفية(األسس والعوامل الفسيولوجية  3-4-1-3-

السباحة من األنشطة ذات االستجابات الفسيولوجية المعقدة فيما لو قورنت باألنشطة  تعد  
كما تشترك في . بيئة األداء واتخاذ وضعا أفقيا مختلفا عن بقية األلعاب فاألخرى، الختال

السباحة مجموعات عضلية كبيرة تعمل بإيقاع عال لعمليات الشد واالرتخاء وحسب المسافة 
  أي نشاط حركي ترتبط في واقعها باألجهزة الحيوية التي تتكيف وفق المقطوعة، وهي ك

متطلبات النشاط الممارس فهي بحق ذات اثر كبير على الجسم وأجهزة اإلنسان الحيوية ومن 
 2:التأثيرات الوظيفية للسباحة
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الجمع بين الجهاز العصبي والعضلي للضبط العصبي لالنقباض العضلي الذي له الدور  -1
عمليات السباحة، إذ أن الجهاز العصبي هو مصدر اإلثارة الحقيقية لكل أجهزة  الكبير في

  .الجسم لتقوم بالحركات المطلوبة لتظهر الحركة في الجهاز العضلي
زيادة عدد السعرات الحرارية المبذولة في السباحة نظرا الن جزء منها يحتاجها السباح  -2

ة، إذ يحاول السباح تدفئة جسمه والماء المحيط للتغلب على مقاومة الماء وانخفاض درجة الحرار 
 .وعند تحرك الماء االنسيابي يذهب الماء الدافئ ليبدل الماء البارد. به

  :األسس والعوامل النفسية والتربوية 4-4-1-3-
وتكمن الخصوصية بربط شخصية السباح . تتحقق السباحة جراء دقة ونتائج التصرف  

معايير التصرف في السباحة يظهر بأنها تحتاج إلى الوحدة وتنظيمها بشعوره، فبواسطة 
النفسجسمية لكامل الشخصية، ويجد المرء في التدريب على السباحة صياغة جديدة تؤكد أن 
السباحة عنصر الحياة تتطلب مزاولتها من قبل جميع أفراد المجتمع لتقوية جسمه وفكره وعقله 

  .ووعيه واستعداده وقدراته
رف في السباحة يتكون بواسطة النظرة إلى علم النفس الرياضي الذي يظهر من إن نموذج التص

فقابلية الرياضي إلى التوجيه الشعوري . متطلبات االنجاز الرياضي في التدريب والمنافسات
ويفهم في علم النفس . وسلوكه يتم عن طريق تعلم السباح تعدد جوانب التدريب وهدفه وشعوره

ى التصرف أو السلوك الكامل لتحقيق التصرف أو السباحة طبقا بأنه توجيه اإلحساس عل
  .لمصطلح اإلرادة

ويتم التفاعل بين األجهزة الوظيفية والبيئة وتغيرها جراء أسس وقواعد المعرفة، ويشترط في   
قواعد المعرفة توافر استقبال المعلومات واستيعابها وخزنها، حيث أن استمرار المعرفة لدى 

اهر الطبيعة والمجتمع والمتطلبات تتم بواسطة التحليل وتركيب األعصاب اإلنسان مع ظو 
فعند تغير نشاط السباح مع بيئته تحصل حالة موضوعية في الضبط والوضوح . والنشاط الفردي

والشكل المجرد المنطقي في شعور السباح، فأي نشاط سواء كان رياضيا أو غير رياضي 
                    .يهدف إلى التصرف

والتي لها أهمية مختلفة في وحدة الوظائف تؤدي ) قواعد المعرفة(ة توافر لألسس العقلية ونتيج
لكي يتم الوصول إلى هدف النشاط الحركي في السباحة يجب مراقبة الرياضي . إلى التصرف
  :وٕاخباره حول

  .المستلزمات االجتماعية وخاصة حياته الشخصية ودراسته ووظيفته  -1
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 .المستلزمات الداخلية الحديثة وتصرفه  -2

  .المستلزمات الجديدة التي تحقق التدريب والسباقات في السباحة  -3
تتضمن المعرفة جميع النشاط العقلي الذي يشمل اإلدراك والتذكير والتفكير والتصور على الرغم 

تتشابه من تمييز هذه العمليات بخصائص معينة بعضها عن بعض، بيد أنها في الوقت نفسه 
في خبرات السباح وفي استجابته العقلية، كما أنها جميعها تكاد تخضع لنفس المبادئ والقوانين 
فقبل بدء المنافسات يجب إخبار السباح حول المنافسين وحول المستلزمات األخرى مثل مسار 

من المنافسات وحول زمن بدء المنافسة ولتسلسل المنافسات والحكم وغير ذلك، ويحصل السباح 
خالل العناصر السابقة على وضع تنظيم المراقبة، فلكي يحصل تنظيم التصرف، سواء كان 
الوصول إلى الهدف الموضوع في المنافسات عامة والتنظيم الالزم لمسار التصرف والذي يأخذ 

اإلحساس "ويجب إدراك المستلزمات المختلفة . فيه مكونات مراقبة التصرف معنى خاصا
) الذاكرة(عاب الصحيح، بينما يلعب نوع وكمية خزن المعلومات المهمة واالستي" والشعور

إن ارتباطها بمحتوى الشكل الموضوع يكسب السباح مواقف . وٕامكانية إخبار المرجع دورا مهما
المنافسات بنفسه أو سوف يقوم بتنظيم أسلوبه وتصرفه وٕامكان انتظاره على أعلى انجاز ممكن، 

  .مستلزمات واستيعابها يؤثر بصورة مختلفة على إنجاز أي سباحال هفحجم ونوع انعكاس هذ
فاستقبال المعلومات على شكل . فالمعرفة عبارة عن إحساس دقيق وتصور وتفكير وذاكرة  

قواعد معرفية تقليدية أو داخلية وقاعدة مراقبة التصرف تحصل بواسطة اإلحساس وتناول 
الدقيق إلى المجهود المعنوي وتنتهي بتنفيذ المعرفة استيعاب معلومات التفكير الظاهري والتفكير 

  .التصرف وتنظيم )والتوقع الحركي التصور( األسلوب برمجة عند )األمثل التنظيم أسلوب تميز(
إن كل واحدة من . أما خزن المعلومات فيحصل بأشكال مختلفة نسبة إلى شكل الذاكرة  

ينتظر من خاللها إلى مختلف الجوانب  تلك األجزاء تعطي وحدة المعلومات والمعارف بحيث
العقلية وٕادراكها وتقنيتها بواسطة تأثيرها في التفكير ضمن جانب ال يمكن تحقيق المعرفة دون 

فخالل اإلحساس . الحس، فمن جانب آخر تحصل المعرفة الحسية بواسطة مجال التقنيات
) المعلومات المقننة(تفكيره  تنعكس الظواهر أوال ويتبادلها السباح بواسطة) المعرفة الحسية(

  .كأغراض المعرفة، بحيث يتم طبقا لعالقات سابقة تبادلية
فالسباح يجد نفسه أن لديه معرفة . ويظهر بوضوح على تركيب المتطلبات الخاصة  

بالعالقات المعقدة، ألنها تتكون من الماء والسباحين الذين يسبحون معه ثم السباحين 
  . لنظام نسبة إلى قوانين وحدود معينةوليظهر هذا ا. المنافسين
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فعندما يستنتج اإلحساس شكل الظواهر الخارجية بواسطة التفكير أو ال يتم ذلك وفق العالقات 
ومعرفة السباحة ونظام المنافسات يمكن . فمراقبة النظم ومعرفة أسلوب اللعب بدقة. الداخلية

  .اهرة من الظواهرالسباح بعد ذلك معرفة االرتباط المشترك بأكمله ألي ظ
تحصل القواعد العقلية وفق عالقة مشتركة خاصة بالمنافسات الرياضية طبقا لمراعاة التأثير 

فالسباح يراقب خصمه بدقة وذلك لتنظيم سرعته، . المباشر وغير مباشر بواسطة المنافسين
كبير بين فالمتطلبات العقلية وخصوصياتها من النشاط الرياضي تراقب بدقة بسبب االختالف ال

 1.خواص السباحة، وان تنويعها يعد عنصرا مهما لتحقيق المستوى الرياضي العالي
 

  :المهارات األساسية في السباحة لدى المبتدئين 2-3-
  :مهارة الثقة مع الماء 1-2-3-

إنه من األفضل البدء  بالتعليم بالنسبة لألطفال الصغار في السن في حماما تعليمي 
بصورة تسمح للمبتدئ بالوقوف والجلوس والجثور والزحف ) سم70-40(يتميز بعمق  مناسب 

  .والطفو والمشي على اليدين مع أداء ضربات الرجلين التبادلية
وعلى مدرب السباحة أن يحاول كل جهده إكساب األطفال الثقة في الماء واأللفة مع 

ت الثقة وهناك مجموعة الوسط المائي، ويستطيع تحقيق ذلك من خالل األلعاب الصغيرة وتمرينا
  .من التمرينات التي تهدف إلى إكساب الثقة للمتعلم

  :وطفمهارة ال 2-2-3-

إنه من المهارات الهامة والواجب تلقينها للطفل مهارة الطفو ونقصد هنا الطفو بقاء الجسم   
غمر إذا :" كليا أو جزئيا فوق سطح الماء، ويمكننا اإلستدالل هنا بنظرية أرخميدس التي تقول

، وهذه القوة "وزن السائل المزاح ةإلى أعلى تعادل قو  أسفلجسم في سائل فإنه يلقى دفعا من 
التي تتجه ألعلى تجاه جسم السباح تساوي حجم وزن الماء المزاح وتكون مساوية لحجم الجزء 
المغمور من جسمه في الماء، لذلك فإن دفع الماء من أسفل ألعلى يعتمد على العالقة بين 

  .وحجم الجسم الطافي فكلما زاد ثقل الشخص نسبيا عن حجمه كلما قلت لديه فرصة الطفو وزن
وللطفو عالقة مباشرة مع األجسام البشرية، حيث تختلف هذه األخيرة من حيث خاصية  

جاذبيتها، فاألشخاص الذين يملكون نسبة كبيرة من العظام والعضالت يكونوا أثقل من غيرهم، 
عضالت لها خاصية جذب عالية، بينما األنسجة الدهنية تتميز بخاصية حيث أن العظام وال
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قل فيها نجذب أقل، ولهذا فإن األجسام التي تتركب من نسبة عالية من العظام والعضالت 
خاصية الطفو عن األجسام التي يدخل في تركيبها نسبة عالية من الدهن، وهذا ما يفسر مقدرة 

  .لماء بشكل أفضل من الرجالالبنات والسيدات على الطفو في ا
م المدرب دوعادة فإنه من الصعب على المبتدئ الطفو بشكل جيد، لهذا يستحسن أن يق 

وتعود الصعوبة إلى طبيعة األجسام بالنسبة  -بعض األدوات المساعدة على الطفو في الماء
  .بهم في الماء، التوتر والتشنج العضليالألطفال، الخوف الشديد الذي ينت

 :مهارة الوقوف في الماء 3-2-3-

تعد هذه المهارة هامة لما تسهم به في تحقيق األمن والسالمة للمتعلم المبتدئ، حيث تتيح         
للمتعلم اإلحتفاظ بجسمه مرتفعا حيث الفم واألنف يكونان خارج الماء مما يسهل من عملية 

   1.التنفس

  .تعليم السباحة تحت الماء 4-2-3-

التعلم هنا إلى جعل المتعلم قادرا على الغوص بجسمه كلية تحت الماء، لكي يشعر يهدف    
باختالف الضغط، والتغلب على ذلك تدريجيا، وذلك مع فتح العينين، ويجب أن يتأكد المعلم أن 
المتعلم يفتح عينيه فقط بعد غوص رأسه في الماء، ألن تفتيح العينين قبل الغوص في الماء قد 

  .حساسية سيئة عند اتصال العينين المفتوحتين بسطح الماءيحدث خبرة إ
تبدأ في الماء الضحل، ويبدأ المتعلم بلمس  أنوعملية تعلم السباحة تحت الماء يجب       

  2.الماء بوجهة لفترات قصيرة، ثم الزيادة التدريجية
 :  تعليم الوثب في الماء 5-2-3-

اء منذ الدرس األول باعتبار أن ذلك يساعد يجب أن يتعلم المبتدئ اعتياد الوثب في الم   
على زيادة الثقة عندما يكون في الماء، وأغلب المتعلمين الجدد يؤدون ذلك التمرين بحماس 
ويجب أن يستثمر المعلم رغبة المتعلم وٕارادته في تحقيق ذلك ألن ذلك يساعد المتعلم في 

المبتدئ يشعر بقوة دفع الماء تحسين مهارات التنفس والغوص، فالوثب في ماء عميق يجعل 
ألعلى مما يزيد من ثقته في أن الماء يساعده في دفع جسمه إلى أعلى، والوثبة األولى يجب 

لطول المتعلم، ثم يتبع ذلك الوثب في ماء عميق إلى مستوى الصدر  يأن تؤدى في عمق مساو 
  .والكتف، ثم مع التقدم يمكن للمتعلم الوثب في ماء أكثر عمقا
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  :اإلنزالقمهارة   تعليم 6-2-3-

يجب إعطاء اهتمام خاص بتعلم اإلنزالق، حيث إن النجاح أو الفشل في اكتساب المتعلم       
" لهذه المهارة يؤثر  بدرجة كبيرة على النجاح أو الفشل في المراحل المتقدمة، ويعتبر استخدام 

اإلنزالق من وضع الطفو على في تعلم هذه المهارة أمرا ذا أهمية خاصة سواء كان " العمود
  1.البطن أم وضع الطفو على الظهر

  :يم التنفستعل 7-2-3-

الطفل أنه بمجرد نزول األنف والفم أسفل الماء فإنه يجب إخراج هواء  يتعود نأ يجب      
  .والفم حتى ال يدخل إليها الماء الزفير من األنف

  :الطرق األساسية في السباحة 3-3-
  :الزحف على البطنتعليم سباحة  1-3-3-

  :تعليم حركة الرجلين *

عند تعليم المتعلم أداء حركة الرجلين يجب إعطاؤه نموذجا ألداء الحركة على األرض 
لفترة قصيرة، وذلك لمساعدته في تكوين تصور أفضل لنموذج حركة الرجلين، وتمارس كل 

  طيع المتعلم أداء حركةالتمرينات األخرى في الماء، وعندما يكون الماء في عمق الركبة، يست

الرجلين من وضع اإلنزالق، وفي هذه الحالة يمكن أن يبدأ في حركة الذراعين التبادلية تحت 
، وعندما تؤدى حركة الرجلين والمتعلم ممسك بحافة الحمام، فيجب عليه )السباحة الكالبي(الماء

- 30لك بالضغط على الحائطأن يمسك الحافة بيد واحدة بينما اليد األخرى تقوم بدور السند، وذ
سنتيمترا أسفل سطح الماء، وتشير األصابع إلى قاع الحمام، ويجب المحافظة على أن  40

تكون اليدان ممتدتين لتحافظا على الجسم في وضع اإلنبطاح، وفي البداية فإن المتعلم يرفع 
ليخرج الزفير رأسه ليكون قادرا على التنفس بحرية وسهولة، وبعد ذلك يمكن أن يخفض الرأس 

  2.داخل الماء، ويأخذ الشهيق من الجانب، كما يجب تبديل المتعلم لوضع الذراعين
ويستخدم المتعلم أربع ضربات للرجلين مع التنفس، أو ضربتين للرجلين ثم يضع الوجه في 

  3.الماء إلخراج الزفير، كما يجب تعلم أخذ التنفس من الجانبين وٕادارة الرأس
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  :الذراعينتعليم حركة  *

يقدم للمتعلم نموذج ألداء حركة الذراعين مع إتاحة الفرصة له لتجربتها لفترة قصيرة خارج الماء 
ثم في الماء، وذلك من وضع الوقوف ثني الجذع وٕامتداد الذراعين أمام، مع مالحظة أن يكون 

  عمق الماء في مستوى الصدر، ومن المهم أن يحتفظ المتعلم بوضع الجذع 

على سطح الماء كما في السباحة، ويبدأ المتعلم بأداء مرجحة تبادلية للذراعين لألمام،  والكتفين
  1.وذلك وفقا لألداء الحركي الذي شرح له

وال يعطى اإلهتمام في هذه المرحلة للتنفس، ولكن عندما يستطيع المتعلم أداء الحركة 
لشهيق من أي جانب، ويؤدى في صورتها األولية يجب ربطها بالتنفس، كما يجب ممارسة أخذ ا

بعد ذلك نفس التمرين مع حركات الذراعين من وضع الطفو على البطن، وبمساعدة الزميل 
الذي يقف بين رجلي المتعلم، ويمسك رجليه من أعلى الركبة، كذلك يمكن مساعدة الزميل 

خارج، ألن ويجب على المتعلم عدم رفع الرجلين لل،للمتعلم، وذلك بالوقوف خلفه ومسك الكعبين
ذلك سوف يؤثر على وضع الجسم المستقيم، ويمكن أن يستخدم المتعلم بعض األدوات 
المساعدة لسند الرجلين في هذه الفترة، وأياما كان األمر فيجب أن تؤدى حركات الذراعين أوال 
بدون ربط ذلك بالتنفس، ثم بعد ذلك يدمج توقيت الحركة مع التنفس، وأثناء المرحلة التالية 

لممارسة تطور المهارة فإن المتعلم يؤدي حركة الذراع دون مساعدة، وأفضل طريقة ألداء ذلك ل
تكون بواسطة دفع حائط الحمام واإلنزالق وأداء حركات الذراعين، ويجب المحافظة على اتزان 
الجسم بواسطة أداء حركات الرجلين ألعلى و ألسفل بانتظام مع عدم العنف في الحركة، 

طيع المتعلم أداء حركت الذراعين بشكل مقبول، وتكون كمية الدفع للماء واضحة، وعندما يست
 .يجب البدء في ربط الرجلين والذراعين في حركة متكاملة

  :تعليم التوافق *

ال يجد أغلب المتعلمين صعوبة في توافق حركات الذراعين والرجلين، ويبدأ العديد من 
إيقاعية بحركات الرجلين، ولكن بالنسبة لبعض المبتدئين ربط حركات الذراعين بطريقة 

المتعلمين تكون ممارسة بعض التمرينات التالية ضرورية لتوافق حركات الذراعين مع حركات 
 :الرجلين وهي
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الدفع واإلنزالق، ثم يتبع ذلك حركة الرجلين وتبقى الذراعان ممتدتين أمام الرأس، والرأس  -
 .تكون مرتفعة قليال بين الذراعين

أمتار بعد الدفع، وأداء ست ضربات  5-4حركة الذراعين بحركة الرجلين لمسافة من  ربط -
كما هو . رجلين يجب أداء دورة كاملة بالذراعين مشتملة على مرحلة الدفع والمرحلة الرجوعية

مالحظ فإن طريقة أداء التنفس تتحقق وتدعم عند أداء السباحة كاملة، وذلك يوضح أهمية 
ين والرجلين، كما يجب على المتعلم بعد الدفع وبعد البدء التركيز على ذراع الربط بين الذراع

التنفس، ويجب أن يسبح مسافة قصيرة مستخدما الحركة المركبة المكونة من الذراعين والرجلين 
  1.والزفير والشهيق

  :تعليم سباحة الزحف على الظهر 2-3-3-
 :تعليم حركات الرجلين *

بحيث تكون األيدي متشابكة، تمتد الذراعان للخارج، ويرقد يقف المتعلمون في دائرة 
المتعلمون على ظهورهم، والقدمان تشيران إلى مركز الدائرة، وفي ذلك الوضع يطلب من 
المتعلم أداء حركات الرجلين تبادليا محتفظا بالقدمين ممتدتين، وتؤدى حركات الرجلين مع 

القدم سطح الماء، وبعد تكرار األداء عدة  مالحظة أن يكون التركيز على أن تخترق أصابع
  2.أعلى إلى مرات يطلب من المتعلم تدوير القدمين للداخل أثناء الحركة

بعد ذلك يبدأ التركيز على حركات الرجلين بعد الدفع أو اإلنزالق، وفيمايل بعض التمرينات التي 
  :زحف على الظهر وهيتساعد على تحقيق نتائج متقدمة لتعليم حركات الرجلين في سباحة ال

الدفع واإلنزالق بمساعدة حركات الرجلين، وعمل حركات تبادلية بالذراعين تساعد على  -1
  .الطفو في الماء

   .وعدم تحريكها الجسم بجانب بالذراعين اإلحتفاظ مع الرجلين، حركات بمساعدة واإلنزالق الدفع -2
الماء، والثانية توضع بجانب التمرين السابق، مع تثبيت إحدى الذراعين أعلى الرأس في  -3

 3.وهكذا…الفخذ ثم يتبادل الذراعان
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  :تعليم حركات الذراعين *

  .يبدأ المتعلم في أخذ إحساس األداء الحركي على األرض بأداء حركة مروحية بالذراعين -
يقف المتعلم وظهره للحائط، أو يرقد على الظهر ، ثم تؤدى الحركة المروحية بالذراعين مع  -

داء بحيث تتحرك الذراعان جانبا بطول الجسم، وتؤدى الحركات بدون توقف، شكل األتعديل 
وأشكال ) سنتيمتر 20-15(يؤدى نفس التمرين بفاعلية في الماء الضحل عمق  أنويمكن 

التمارين الخاصة بالذراعين يمكن أن تنبثق من تمرينات الذراعين في سباحة الزحف على 
  1.البطن

  :تعليم التوافق *

بق نفس التمرينات الخاصة بسباحة  الزحف على البطن والتي سبق شرحها، وٕان كان تط
نتيجة تواجد الفم واألنف خارج الماء مما يسهل من عملية التنفس نسبيا،  -الربط هنا أسهل

ويفضل ربط التنفس بحركة ذراع واحدة، ويكون الشهيق أثناء مرحلة رجوعية، بينما الزفير يكون 
  2.دفعأثناء مرحلة ال

  :تعليم سباحة الفراشة 3-3-3-
  :تعليم حركات الرجلين *

يجب أن يمتلك المتعلم السيطرة الكاملة على أداء ضربات الرجلين لسباحتي الزحف 
  .على البطن والظهر، قبل أن يبدأ في تعلم حركات الرجلين في سباحة الفراشة

هامة ألداء حركة ) السفلىعضالت الظهر (كما يجب معرفة أن براعة حركة الظهر،أي 
الفراشة، وتلك البراعة يمكن تنميتها  من خالل تصميم بعض التمارينات الخاصة، وليكون 

  .المعلم واعيا مدركا لعملية انسياب الحركة من الظهر إلى الرجلين
الفراشة من خالل أداء وثبات تموجية قوية في ماء عمق  سباحةويبدأ المتعلم في تعلم 

، حيث يؤدى المتعلم حركة الوثب مع مرجحة الذراعين والغوص في الماء الصدر والفخذ
  بالذراعين أوال ثم يعقبها بالرأس، وأثناء الغوص يكون الجسم مفرودا على سطح الماء، وبعد 

للرجلين لتصل القدمان إلى قاع الحمام " لف"ذلك يحدث تجوف بسيط في الظهر، ثم تدوير
  3.استعدادا لوثبة الدولفين
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تبر إعطاء النموذج ألداء الحركة هاما جدا لمساعدة المتعلم اكتساب المهارات األخرى يعو 
المطلوبة لحركة الدولفين، فالنموذج يساعد المتعلم في التعرف على كيفية بدء الحركة من أسفل 
الظهر، وكيف تنساب ألسفل الفخذين والساق والقدمين، ورؤية المتعلم لذلك يمنحه الفرصة 

      1.ى البناء الحركي، وتذكر طبيعة األداءللتعرف عل
تمارس حركة الدولفين من وضع الطفو على البطن أسفل وأعلى سطح الماء مع البدء بالدفع 
واإلنزالق، والذراعان تكونان ممتدتين أمام في البداية، وفي اللحظة التي يفقد فيها الجسم بعض 

أسفل ناحية الفخذين، وفي هذه العملية يجب  قوته الدافعة، فإن المتعلم يجذب الذراعين جانبا
على المتعلم إخراج الزفير ببطء ويالحظ عدم التنفس عند أداء اإلنزالق على سطح الماء، 
وحركات الرجلين دولفن، ومن المستحسن عند محاولة ربط التنفس بالحركة استخدام أداة الطفو 

نفس بالحركة استخدام أداة الطفو في في البداية، ويفضل في المرحلة األولى محاولة ربط الت
المرحلة األولى تعلم أربع ضربات رجلين مع دورة شهيق وزفير، فتلك تمنح ي البداية، ويفضل ف

الزفير مع مرجحة  ينتهيينظم التنفس بحيث  أنالمتعلم وقتا أكثر للتركيز على التنفس، ويجب 
  2.الرجلين عاليا، وأخذ الشهيق مع مرجحة الرجلين ألسفل

  :تعليم حركات الذراعين *

  .يستخدم المنهج المتعب في تعليم الذراعين لسباحة الزحف على البطن
تعلم في هذه الفترة أخذ الشهيق وٕاخراج الزفير كل أربع دورات، يويجب على المتعلم أن 

ألن زيادة عدد مرات التنفس تحدث اضطرابا في التوافق الحركي، ثم بعد ذلك يمكن أخذ التنفس 
  3.ورتين، أما أخذ التنفس مرة واحدة كل دورة يعتبر أكثر صعوبةكل د

  :تعليم سباحة الصدر 4-3-3-
) الفراشة -الزحف على الظهر -الزحف على البطن(بعد اكتساب المتعلم لثالث سباحات 

يصبح من السهل تعلم سباحة الصدر، ويمكن اإلستفادة من أشكال التمرينات المستخدمة في 
  .السابقةالسباحة 
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  :تعليم حركات الرجلين *

  :فيمايلي بعض النقاط الفنية التي يجب مالحظتها وهي
  .أن يكون الجسم ممتدا في وضع مستقيم أثناء حركة الرجلين، بينما تكون الرأس ثابتة -1
يجب أن تستمر حركة الرجلين بطريقة انسيابية سلسة، وليست بطريقة تتميز بإخراج القوة  -2

المفاجئة كما يجب اإلحتفاظ بالكعبين متالصقين وكذلك الركبتان عند بداية الحركة، وتتحرك 
نحو اإلليتين أثناء المرحلة الرجوعية لحركة الرجلين، بينما يجب عدم تحريك اإلليتين،  الساقان

 .القدمان يثني أن يجب بينما قليال يتباعدان قد الركبتين فإن الرجوعية الحركة مرحلة نهاية وعند ئذ،عند

يجب التأكد  من اإلنتقال اإلنسيابي بين المرحلة األولية والمرحلة الرئيسية لحركة الرجلين،  -3
 1.وذلك لتحقيق اإليقاع السليم وتنظيم الجهد

حركات الرجلين لسباحة الصدر أو أداء حركة الرجلين على المتعلم تعلم  عندما يصعب -4
  :عندئذ يمكن أداء اآلتي) مثل الحركة الرجوعية غير المتساوية للرجلين(بطريقة خاطئة

ويدي بحيث تكون نهاية المقعد عند منتصف الفخذ، وتثنى سعلى مقعد  ينبطح المتعلم -
  .رجعا للوضع اإلبتدائيالركبتان وتسحب الرجالن حتى يلمس الكعبين اإلليتين، ثم ي

يحتفظ المتعلم بالركبتين والكعبين قريبا أحدهما من اآلخر ، وتثنى القدمان نحو الذقن، بحيث  -
تشير أصابعهما للخارج، يقوم زميل بمسك باطن القدم لهذا المتعلم ليعطيه اإلحساس بالضغط 

 .عند امتداد الرجلين

 نتيجة القدم باطن على الماء بضغط علمالمت يشعر حتى الماء في السابق التمرين يستخدم -

  .الدفع
أداء التمرين  ويمكنيستخدم التمرين أوال في الماء الضحل، وتستخدم اليدان للمشي أماما،  -

 .عدة الزميلاأيضا بمس

داء الصحيح وضع حزام مطاط حول الرجلين وأعلى ويفضل لضمان تركيز المتعلم على األ -
ضم الكعبين أثناء الحركة الرجوعية للرجلين، وأن القدمين بالركبتين، ويجب أن يتأكد المتعلم 

 2.تثنيان نحو الذقن

  
 

                                                           
 
  . 23، صمرجع سابق قاسم حسن حسين، افتخار أحمد، 1

 .199، صسابقمرجع  محمد علي القط،  2
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  :تعليم حركات الذراعين *

 :الذراعين وهي  حركة هناك بعض النقاط الفنية التي يجب معرفتها عند تعليم

، ومن وضع سو ليجب التدريب على حركة الذراعين في الماء الضحل من وضع الج -1
  .القدمين أما األخرىالوقوف، أمام، أحد 

يجب أن يقدم المعلم المساعدة للمتعلم للتنظيم الديناميكي واإليقاعي للحركة، وفي سبيل  -2
  .يستخدم اإلشارات الصوتية كما سبق شرح ذلك في حركات الرجلين أنذلك يمكن 

  .يجب أن تكون الذراعان ممتدتين كامال بعد كل دورة ذراع  -3
ها تستكمل األداء الفني لحركة الذراعين والرجلين، ويتعلم يجب اإلهتمام بطريقة التنفس ألن -4

  .المتعلم التنفس في المرحلة األولى من تمرين الذراعين
  :تعليم التوافق *

  :فيمايلي بعض النقاط الفنية
يبدأ الربط بين حركات الرجلين والذراعين وهما على كامل امتدادهما، ثم يقوم المتعلم  -1

  ).الخ…الذراعان والرجالن ممتدة، الشد، الدفع (باإلستجابة لنداء المعلم
بعد اعتياد المتعلم على اإلشارات الصوتية، فإن إيقاع الحركة يتغير لتكيف ويتوافق مع  -2

بعد أداء الدفع واإلنزالق يبدأ المتعلم بحركة الذراع، وعند ( نموذج األداء الفني السليم للحركة
 ).نهاية حركة الذراع تبدأ حركة الرجلين

دما يصل المتعلم إلى نهاية حركة الرجلين والذراعين، يجب أن يبقى الجسم ممتدا للحظة عن -3
حتى يتسنى للمتعلم التركيز الكامل على الحركة التالية، وبعد ذلك ) مرحلة اإلنزالق(قصيرة

  .تنقص تدريجيا وبانتظام مرحلة اإلنزالق مع تحسن كفاءة المتعلم حتى تختفي كلية
رأس ثابتة وعدم دورانها أو ميلها على أحد الجانبين حتى يمكن اإلحتفاظ يجب اإلحتفاظ بال  -4

 .بوضع الجسم مستقرا

  :تعليم سباحة المتنوع 5-3-3-
تبدو أهمية أداء سباحة المتنوع في الدور الذي تلعبه لتحسين التوافق وتكيف المتعلم، 

اع السباحات األربع، وٕان مبية، كما يجب أن يمارس المتعلم أنو لكما أنها ضمن المسابقات األو 
كانت الخبرة العملية قد أوضحت أن ليس من المالئم البدء بها جميعا، وٕانما يجب البدء بنوعين 
فقط من السباحة والدوران المتضمن لهما، ثم إضافة تعلم السباحة الثالثة ثم الرابعة وذلك خالل 

  .البرنامج التدريبي
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  :تعليم البدء *
أداء البدء العادي الممثل في أشكال الوثب الشائعة في الماء قبل يجب أن يتعلم المتعلم 

تعلم البدء بالغوص بالرأس في الماء، ويجب أن يبدأ تعلم البدء بالغوص السهل بالرأس في 
عدة المعلم أو الزميل، االماء الضحل، ثم من أداء الدحرجة، وكذلك  الوقوف على اليدين بمس

داء أول وثبة بالرأس في الماء، ويمكن أداء نموذج عن زيادة فتلك تعتبر تمرينات تمهيدية أل
  1.عدد المتعلمين، ويطلب من األطفال التقليد بدون شرح النواحي الفنية

  :نقاط فنية عند تعليم البدء •

  .عند التدريب على البدء في المراحل األولى يجب أن يكون الماء على عمق كاف  -1
  ).مكان البدء -افة الحمامح(التدريب على البدء من أوضع مختلفة  -2
 . مرات عدة الرجلين مع الذراعين بمرجحة لذلك المتعلم يعد أن يجب الجيد، اإلرتفاع يتحقق لكي  -3

  .عند أداء كل أنواع البدء يجب التأكد من أن جسم السباح على كامل امتداده -4
  :البدء الخاص بسباحة الزحف على الظهر •

يجد المبتدئ عادة صعوبة في أداء ثني رأسه للخلف، ويمكن التغلب على تلك الصعوبة 
بالتركيز على أهمية وضع الرأس أثناء مرحلة الطيران، والدخول، ثم أثناء اإلنزالق، ويمكن شرح 

ان جسمه أعلى سطح الماء، بعد أداء وفط رلمتعلم أوال تطوياذلك من خالل النموذج، ويتعلم 
ويجب أن يعتاد المتعلم  على التثبيت الجيد للقدمين بالحائط، ، ل وتقوس عميق للظهرارتقاء عا

وذلك للحصول على الدفع الجيد، وٕاذا لم يستطع ذلك، فيجب وضع القدمين في ماسورة الحمام، 
  .لمنع انزالقهما، حيث إن ذلك يساعد على التجوف المطلوب لمنطقة الظهر

  :تعليم الدوران *
المتعلم على الدوران بكفاءة وبسرعة على سرعة رد الفعل وسرعة تعتمد مقدرة 

، والمقدرة على الربط والتوجيه، لهذا الغرض يجب ممارسة كل أشكال ) الدفع(اإلنطالق
التمرينات األرضية التي تساعد على تحقيق ذلك، كما يجب شرح وٕاعطاء نموذج للمتعلمين 

المفيد في ذلك عرض التحليل الفني لألداء من ألداء النواحي الفنية للدوران الحديث، ومن 
  ).الخ…أفالم سينمائية وسلسلة من الصور(خالل وسائل إيضاح

 
 

                                                           
 
 .35، صمرجع سابقمحمود حسن، علي البيك، مصطفى كاظم،   1
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  :خالصة
تعد السباحة إحدى األنشطة المائية المتعددة التي يستخدم فيها الفرد جسمه للتحرك 

الوسط الذي خالل الوسط المائي الذي يعد غريبا نوعا ما عليه بصفته وسطا يختلف كليا عن 
فالوضع الذي يتخذه في الماء مختلف كليا عنه في األرض ). األرض(اعتاد التحرك فيه 

باإلضافة إلى تأثيرات ضغط الماء على جسم السباح والتي قد تحدث عنه تغيرات فسيولوجية 
في األجهزة الداخلية باإلضافة إلى التأثيرات النفسية في هذا الوسط الغريب وتعرضه لكثير من 

  .وما يتناقله الناس من أفكار يمكن أن تكون ذات تأثيرات مختلفة الشدة أيضا. االنفعاالت
يعتبر الماء مدلك طبيعي لجميع عضالت الجسم، إذ يساعد الماء على التقليل من وزن     

الجسم، بسبب اختالف الكثافة بين جسم اإلنسان والماء، فبواسطة التمارين المائية يتم تنشيط 
لدموية وزيادة سعة القلب، كما تساعد السباحة في تنشيط عملية الشهيق والزفير من الدورة ا

خالل اتساع الرئتان الستيعاب اكبر كمية من الهواء وتقوية عضالت الصدر، وهي وسيلة 
ترفيهية في قضاء أوقات ممتعة، وٕازالة هموم الحياة والمتاعب الفكرية، من خالل القفز إلى 

  .م والتعرض للشمسالماء والغطس والعو 
كما أن تطور صفتي الرشاقة والتوازن تختلف بين المتدربين وغير المتدربين فعند     

المتدربين تالحظ تصور هاتين الصفتين بشكل جيد، أما عند غير المتدربين فبدا هاتين 
الصفتان بالتراجع وذلك لقرب اكتمال األجهزة الهيكلية للجسم وعلى وجه الخصوص المفاصل 

بيرة، أما بالنسبة لصفة المهارة فتتطور نتيجة تطور الصفات البدنية والحركية ويكون هذا الك
  .التطور بأعلى مستوياته عند المتدربين

رياضة السباحة تمثل حافزا خاصا يقع على جسم اإلنسان   في األخير يمكن القول بأن  
ي أجهزة الجسم المختلفة، بشكل عام والخلية الجسمية بشكل خاص، والتي تؤثر بشكل ايجابي ف

فممارستها بشكل دائم ومنتظم وبتدريبات مؤثرة تؤدي إلى بناء ما يسمى بالقلب الرياضي، الذي 
يساعد الدورة الدموية أن تكون اقتصادية في عملها مما يؤدي إلى تطوير اللياقة البدنية وبالتالي 

  .تحسين األداء الحركي
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 تمهيد 

تعد مرحلة المراهقة من أكبر وأصعب سنوات الفرد تعقيًدا إٌال أنها في إطارها الزمني 
  .تعتبر الجسر الرابط بين الطفولة والرشد

لذلك تظهر اختالفات السلوك بين سن اإلفراد ذاتهم وبين اختالف أجناسهم الذكرية 
الممثل في البنية الجسمية والفيزيولوجية وفي القدرات واألنثوية الظاهرة على المستوى الجسمي 

العقلية والحسية كالشعور والٌالشعور والغرائز والميوالت مما يكسبه سلوًكا خاًصا يؤثر على 
شخصيته في حاضره  ومستقبله الذي تحدده أبعاده اإلنسانية المختلفة مع غيره المتمثلة في 

تستمر الحياة اإلنسانية، لهذا اهتم علماء النفس والتربية  البعد النفسي، االجتماعي والتاريخي كي
في العصر الحديث اهتماًما بمرحلة المراهقة والمراهق، بوضع برنامج تربوي وتعلم رياضي 

  .لخدمة مصلحته في هذه المرحلة العمرية ألهميتها وحساسيتها وتوجيهها
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  :تعريف بالمراهقة -4-1
  :المراهقة في اللغة -4-1-1

في معجم اللغة العربية بمعان عدة فقد جاء في لسان اللسان  "راهق"جاءت مادة الفعل
  :ما يلي "رهق"من معاني 

  .الخفة، وأرهقنا الليل دنا منا، وأرهقتنا الصالة رهقا أي حانت: الكذب، والرهق: الرهق -
الغالم الذي قد قارب الحلم : قراهق الغالم، فهو مراهق إذا قارب اإلحتالم، والمراه: نقول

  .العجلة: الكبر والرهق: وجارية مراهقة والرهق
كما جاء في المعجم الوسيط و  1.قاربه: اللحاق، وراهق الحلم: الهالك أيضا والرهق: والرهق -

  :من معاني رهق ما يلي
  .الفترة من بلوغ الحلم إلى سن الرشد: "المراهقة" •

  :في كتاب المفردات في غريب القرآن ما يلي "رهق"كما وردت كلمة 
رهقة أألمر غشية يقهر، يقال رهقة رهقته وأرهقته نحو ردفته وأردفته وبعتته وابتعثته، : رهق -

، ومن أرهقت الصالة إذا أخرتها حتى غشي "سأرهقه صعودا"وقال  "وترهقهم ذلة"قال تعالى
  2.وقت األخرى

  :المراهقة في اإلصطالح -4-1-2

المرحلة النمائية الثالثة التي يمر بها :" دكتور محمد الزعبالوي المراهقة هييقول ال
اإلنسان في حياته من الطفولة إلى الشيخوخة، وهي تتوسط بين الصبا والشباب، وتتميز بالنمو 

  .3السريع في جميع اتجاهات النمو، البدني والنفسي والعقلي واإلجتماعي
الناضج انفعاليا وجسميا وعقليا من مرحلة البلوغ ثم وهي لفظ وصفي يطلق على الفرد غير 

  4.الرشد ثم الرجولة
كل التعاريف تجمع على أنها الفترة التي تقع بين عالم الطفولة وعالم الكبار، فهي مرحلة 

المراهقة مصطلح يطلق على أحد " مصطفى زيان"انتقالية من الطفولة إلى الكبر، حيث يعرفها 

                                                           
 
  .520ص ،1993 ، دار الكتب العلمية، بيروت،1ط ،1ج، تهذيب لسان العربمال الدين محمد بن منظور، ج 1
  .210ص ،1998 بيروت،، ، دار المعرفة1ط، المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاني،  2
  .14ص ،1998 ،مكتبة التوبة المملكة العربية السعودية ،، مؤسسة الكتب الثقافية1ط، المراهق المسلممحمد السيد محمد الزعبالوي،  3
  .169، ص 1994، الدار العربية للعلوم، لبنان، سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسيةعبد العالي الجسماني،   4
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من الفعل الالتيني والذي يعني التدرج نحو النضج الجنسي والجسمي  فترات الحياة، وهو مشتق
  1.والعقلي واالجتماعي واالنفعالي وتقع هذه الفترة بين البلوغ الجنسي والرشد

وتعني المراهقة من الناحية البيولوجية على أنها تلك الفترة التي تبدأ من بداية البلوغ حتى 
سنة، أما من الناحية النفسية  20سنة إلى غاية  18و 12اكتمال النمو العام وتقع عادة بين 

فهي مرحلة زوابع وعواصف نفسية يذوب أثناءها التكوين النفسي للطفل مما يؤدي إلى حدوث 
  .« Eissler »واضطراب على المستوى الشخصي للطفل حسب خلط 

وبالتالي الدرجة التي يحاول فيها الطفل االنتقال من كائن يعتمد على اآلخرين إلى الرشد 
  2.منتقل متكيف مع ذاته

مرحلة تغير شديد، وتبلور الكثير من الوظائف البيولوجية "بأنها " زيغود"وقد عرفها 
تحدث بفضل اإلفرازات الهرمونية للغدد الصماء التي يؤدي نشاطها إلى والجنسية وهذه التغيرات 

التأثير في سلوك الفرد، وبالتالي إلى توجيه نشاطه أو عدمه اتجاه الخارج، أي أن المراهقة كفترة 
كما عرفها  3".خاصة من الحياة هي حالة من النمو تقع بين الطفولة إلى الرجولة أو األنوثة

هي مرحلة من الحياة بين الطفولة وسن الرشد تتميز بالتحوالت الجسمية المراهقة " سالمي"
  .سن 20و 18سنة وتنتهي عند سنة  13و 12والنفسية تبدأ عند حوالي 

المراهقة تعتبر مرحلة انتقال من الطفولة إلى الشباب وتتسم بأنها ": إبراهيم خليل السعد"ويعرفها
  .4غيرات عضوية ونفسية وذهنية واضحةفترة معقدة من التحول والنمو تحدث فيها ت

وتعرف عبد المنعم حنفي بأنها تنتج عن التغيرات الفيزيولوجية التي تقرب الفرد من النضج 
الجسمي والبيولوجي وتحدث هذه التغيرات عند البنات في سن مبكرة وال تحدث عند األوالد غالًبا 

  .5قبل سن الثانية عشر
المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد ن فهي عملية فيزيولوجية والمراهقة بمعناها العام هي 

  .6حيوية عضوية في بدءها وظاهرة اجتماعية في نهايتها
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  :نظرة علم النفس الحديث للمراهقة -4-2
كان الكثير من الباحثين يعتبرون المراهقة مرحلة مستقلة قائمة بذاتها كما كانت هذه 

توتر والثورة والتمرد والقلق والصراع إال أن علم النفس الحديث يتجه المرحلة في نظرهم تتميز بال
أي اعتبار المراهقة مرحلة غير مستقلة عن بقية المراحل األخرى للنمو، والتي تتضمن تدرجا 
في النضج البدني والجنسي والعقلي واإلنفعالي ومعنى ذلك أن الدعامات األولى لجوانب النمو 

  .رة الطفولة ثم أخذت تسير نحو النضج في فترة المراهقةالمختلفة قد بدأت في فت
وهنا نستطيع أن نقول أنه من الخطأ، اعتبار فترة المراهقة فترة مستقلة عن فترات النمو، 
مع افتراض وجود خط فاصل بين خصائص النمو في المراهقة و المرحلة السابقة لها على 

  .عن غيرهاأساس أن لكل مرحلة خصائص بارزة مستقلة تميزها 
وقد اختلف العلماء في تحديد فترة المراهقة، لكنهم اتفقوا مبدئيا على أنها الفترة الواقعة 
بين أول البلوغ الجنسي واكتمال النمو الجنسي للراشدين، وانتهوا إلى تحديد متباينة، وسبب هذا 

طبقونها على اإلختالف يعود إلى المقاييس الجسمية واألسس النفسية المتنوعة التي كانوا ي
  .1دراسة المراهقة
أن المراهقة بمعناها العام تمتد من النضج الجنسي إلى ان " إليزبيت هيرلوك" وفي ذلك ترى

يتمكن الفرد من التأكيد القانوني إلستقالله عن الكبار، وهي بذلك توضح صعوبة تحديد سن 
وأن النضج العقلي المراهقة بأكثر من تحديد سن الطفولة وذلك في ضوء المتوسط العام، 

واإلنفعالي واإلجتماعي يحدث ويتم في أعمار تختلف من فرد إلى آخر األمر الذي يتوقف من 
ناحية على المستوى العقلي للفرد وعلى الفرص التي توفرها البيئة التي يعيش فيها من ناحية 

من الثانية عشر  أما الحدود العمرية للمراهقة فهي تمتد من العقد الثاني من حياة الفرد ،أخرى
  2.عامين، أو بعد ذلك بعام أو عامينإلى التاسعة عشر أو قبل ذلك بعام أو 

المراهقة انتقال من مرحلة الطفولة إلى الرشد، :" وقد حدد قاموس علم النفس مدتها كما يلي
سنة، وال يمكن  20سنة إلى  18سنة حتى  13سنة أو  12حدودها العمرية تكون تقريبا بين 

بدقة ألن السن مرحلة المراهقة يتغير حسب الجنس، مناطق الجغرافية وخاصة حسب  تحديدها
  .المحيط اإلجتماعي اإلقتصادي والثقافي

                                                           
 
  .18ص ،1986 ،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت، 2ط ،خفايا المراهقة، رزيق معروف 1
  .123ص ،1982 ، ديوان المطبوعات الجماعية، الجزائر،محاضرات في علم النفس اإلجتماعي ،حي الدين مختارم 2
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  :وحسب مخائيل إبراهيم أسعد تتألف المراهقة من ثالثة مراحل فرعية هي
  . سنة )14-11(المراهقة المبكرة الممتدة بين السنتين الحادية عشر والرابعة عشر -1
  .سنة) 18-14(قة المتوسطة الممتدة بين الرابعة عشر والثامنة عشرالمراه -2
  1 .سنة )21-18(المراهقة المتأخرة وتمتد بين الثامنة عشر والحادية والعشرين -3

) 17 -12(وهناك من يقترح تقسيمها إلى قسمين لها تطور البلوغ أو المراهقة المبكرة تمتد من 
  2.ةسن) 20 -17(سنة وطور المراهقة يمتد من 

يعني مصطلح المراهقة، كما يستخدم في علم :"ويقول الدكتور حامد عبد السالم زهران
إلى مرحلة الرشد ) مرحلة اإلعداد لمرحلة المراهقة(النفس مرحلة اإلنتقال من الطفولة

فالمراهقة مرحلة تأهب لمرحلة الرشد، وتمتد في العقد الثاني من حياة " ويضيف قائال."والنضج
الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة تقريبا أو قبل ذلك بعام أو عامين أو بعد ذلك بعام أو الفرد من 

  3).سنة 12- 11أي بين (عامين
أما الدكتور محمد مصطفى زيدان، فلم يعنى بالفرق بينهما بل اعتبرها مرحلة واحدة، وان   

مرحلة العمر التي تتوسط  المراهقة هي:" البلوغ هو العالمة البارزة لبداية مرحلة المراهقة، فقال
بين الطفولة واكتمال الرجولة أو األنوثة، وذلك بمعنى النمو الجسمي، وتحسب بدايتهما عادة 

إلى نحو  -في األحوال العادية -ببداية البلوغ الجنسي الذي يتفاوت األفراد تفاوتا واسعا، صل
ة المراهقة أهم مراحل وتعتبر مرحل الخ،...خمس سنوات بين أول المبكرين وآخر المتأخرين

النمو في حياة  حال، فإن ظهور عالمات البلوغ هي المؤشر الحقيقي لبداية مرحلة البلوغ تلك 
وهي بداية اإلحتالم عند الذكر، والحيض عند أألنثى، ويأخذ الذكر شكل الرجل وتأخذ األنثى 

  .4شكل اإلناث
وغ مرحلة من النمو تتطور فيها سن البل" وفي نفس الصدد يقول الدكتور الطبيب خليل بيدس 

الصفات الجنسية الثانوية، يكتمل فيها نمو الجسم، كما ينموا الشعر في بعض مناطق الجسم، 
  .5"والبلوغ يترافق مع التبدالت، والتغيرات المألوفة في سن المراهقة

                                                           
 
  .225ص ،1991، دار اآلفاق الجديدة، بيروت،2، طمشكالت الطفولة والمراهقة ،ميخائيل إبراهيم أسعد 1
  .242ص ،1990 زائر،ديوان المطبوعات الجامعية، الج، 2، طأصول التربية والتعليمتركي رابح،  2
  .289ص ،1971، عالم الكتب، القاهرة،4ط، )الطفولة والمراهقة(علم نفس النموحامد عبد السالم زهران،  3
  .265ص ،1998 مصر، ،دار الفكر العربي ،1ط، اإلتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسة محمود أحمد شوقي، 4
  .699ص ،1998بيروت،  ، دار الجيل،2ط، أمراضنا وكيفية معالجتهاإميل خليل بيدس،  5
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وقد وجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى أبناء هذه المرحلة بخاصة، وأبناء المراحل 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر :" لتالية بعامة قولها

  .صحيح مسلم" وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء
ومن هذا العرض يتبين أن علماء النفس يختلفون في نظرتهم تجاه الرماهقة، حيث ذهب 

أن المراهقة تبدأ بعد عالمات البلوغ، وأن البلوغ ال يشمل بعضهم إلى التفريق بينهم وبين البلوغ و 
  .جميع النمو وغنما يختص بالنمو الجنسي

والشيء الذي يهمنا تأكيده على وجه الخصوص في هذه المسألة أن لفظة المراهقة ذات أصل 
والمراهقة مصدر الفعل الثالثي المزيد  -فعل متصرف -عربي، وفعلها الثالثي رهق

  .، كما جاء هذا الفعل في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية الشريفة)مراهقة -راهق(باأللف

من خالل التعاريف السابقة للعلماء يمكننا القول أن المراهقة هي مرحلة انتقال الفرد من    
 12الطفولة إلى الرشد وهي فترة هامة من حياة الفرد، تبدأ مع البلوغ لدى الجنسين أي حوالي 

وهي تختلف حسب المناطق   21إلى 19عندما يصبح الفرد راشد في حوالي سنة وتنتهي 
الجغرافية وحسب الجنس والمحيط اإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي وتحدث فيها مجموعة من 
التحوالت الكبيرة والسريعة في النواحي الجسمية والفيزيولوجية، ويصاحب ذلك أثار انفعالية كبيرة 

إلجتماعية والنفسية التي تؤدي في غالب األحيان إلى بعض يصحبها غالبا األزمات ا
  .اإلضطرابات في حياة المراهق، ومن هنا سوف نتطرق لخصائص المراهقة في المبحث القادم

  

  : خصائص النمو في مرحلة المراهقة -4-3
ابتداء من سن البلوغ في اكتمال النضج يتعرض المراهق لتغيرات عديدة وهامة مترابطة     
ضها البعض من حيث ظهورها ومن هذه الخصائص التي يتميز بها المراهق في مرحلة ببع

  :النمو نذكر
  :تعريف النمو -4-3-1

النمو سلسلة متتابعة من التغيرات الطبيعية وفق مراحل معينة تشمل جميع جوانب  
  .شخصية الفرد الجسمية، والعقلية واإلنفعالية، واللغوية، واإلجتماعية ينتج عنها نضج الفرد

النمو سلسلة متتبعة متماسكة من تغيرات :" ويعرف الدكتور مصطفى زيدان النمو فيقول
هي اكتمال النضج، وعملية النمو عملية مستمرة فها الحياة، والحياة  تهدف إلى غاية واحدة
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عملية مستمرة ومعنى الحياة هو النشاط، فالنمو عبارة عن تغيرات تقدمية متجهة نحو تحقيق 
  1.غرض ضمني هو النضج ومعنى ذلك ان التغيرات تسير إلى األمام ال إلى الوراء

النمو يشير إلى تلك العمليات المتتابعة من  إلى أن:"بينما يشير الدكتور محمد عالوى
  2 .التغيرات التكوينية والوظيفية

ويقصد بالتغيرات التكوينية تلك التغيرات التي تتناول نواحي الطول والعرض والزن والشكل 
والحجم وتشتمل على التغيرات التي تتناول المظهر الخارجي العام للفرد والتي تؤثر بالتالي على 

داخلية المختلفة، أما التغيرات الوظيفية فتشمل على التغيرات التي تتناول الوظائف األعضاء ال
  .الحركية والجسمانية والعقلية واإلجتماعية واإلنفعالية لتساير تطور حياة الفرد

وينظر اإلسالم للنمو على انه ال يحدث فجأة وٕانما يحدث تدريجيا وبصرة مستمرة، 
  3:ان في المفهوم اإلسالمي إلى التاليةويمكن تقسيم مراحل حياة اإلنس

، ومرحلة )التكليف(مرحلة الحمل، ومرحلة الطفولة، ومرحلة التادب، ومرحلة البلوغ
يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ": الشباب، ومرحلة الكهولة، ثم الشيخوخة، قال تعالى

مخلقة لنبين لكم ونقر في  فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مخلقة وغير
األرحام ما نشاء إلى اجل مسمى ثم نخرجكم طفال ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من 

  .4"يرد إلى أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئا
  :على النحو اآلتيأهم الخصائص المتعلقة بالنمو  تحديدا يمكن إبراز و من خالل هذ

 :النمو الجسمي -4-3-2

تميز هذه المرحلة بسرعة النمو وكثرة التغيرات الجسمية الخارجية والداخلية حيث يرى ت
يمكن تلخيص التغيرات التي تحدث في نشاط الفحص األمامي من الغدة " إبراهم أسعد أنه

النخامية إلفراز نوعين من الهرمونات أحدهما يهيمن عل تحديد حجم الجسم ونسب أعضائه، 
لمناسل، فإذا نبهت هذه الخيرة فإنها تفرز هرمونات خاصة تختلف في واآلخر خاص بتنبيه ا
  5.الذكر عنها في األنثى

                                                           
 
  .73ص ،1990 دار الشروق، جدة، ،3، طالنمو النفسي للطفل والمراهقمصطفى زيدان،  1
  .91ص ،1991، دار المعارف، لقاهرة،7ط، علم النفس الرياضيمحمد عالوى،  2
  .331ص ،1990 الهاشمية، عمان، ، المملكة األردنيةبحوث المؤتمر التربوي فتحي حسن ملكاوي وجماعة من األساتذة، 3
  .05 ، اآليةسورة الحج 4
  .228ص ،1991، دار اآلفاق الجديدة، بيروت،2، طمشكالت الطفولة والمراهقة ،ميخائيل إبراهيم أسعد 5
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وتصبح قادرة على أداء   ”Sexual glands“ففي هذه المرحلة تنمو الغدد الجنسية 
وظائفها في التناسل وهذه الغدد هي المبيضين عند األنثى ويقومان بإفارز البويضات، أما الغدد 

ند الذكر فهي الخصيتان وتقوم بإفراز الحيوانات المنوية والهرمونات الجنسية، لتناسلية ع
الصفات الجنسية " ويصاحب النضج الجنسي ظهور مميزات أخرى يطلق عليها اصطالح

فعند البنات تنمو عظام الحوض بحيث تتخذ شكل حوض األنثى، واختزان األرداف " الثانوية
حت اإلبط وكذلك نمو أعضاء أخرى كالرحم والمهبل ونموهما ونمو الشعر فوق العانة وت

  .1والثديين وتبدأ دورة الحيض
أما عند الذكور فأبرز التغيرات في هذا الصدد، تغيرات الصوت نتيجة النم السريع 
للحنجرة واستطالة األحبال الصوتية المشدودة عليها، كذلك تبدأ بالظهور بعض الشعيرات على 

العلوي من الصدعين أما األذنين مباشرة، كما يصبح الشعر النابت جانبي الذقن وعلى الجانب 
  .على الشفة العليا أكثر خشونة

كثيرا ما يشار إلى بدأ هذه المرحلة بظهور معالم جسمية وفيزيولوجية " يقول محي الدين مختار
سواء معينة،حيث يزداد الطول والوزن، وتتغير العالقات ونسبتها بين األجزاء المختلفة للجسم 

عند البنين أو البنات فتسبق البنات البنين في بدأ مرحلة البلوغ بنسبة واحدة على األقل كما 
  2".سبقتهم في كبر حجم القلب واكتمال النضج ولذا فالبنات أكثر إحساسا من البنين

فالنمو عند البنات يبدأ في العاشرة والنصف تقريبا، ويصل المعدل أقصاه في سن الثانية عشر 
بينما يتأخر األوالد بسنتين على األقل في البداية، أما السن الذي يصل فيه الطول أقصاه 
فيتوقف على ظروف البيئة التي يعيش فيها المراهق، ويبدأ في مرحلة المراهقة نمو طول 

  .3الساقين ثم بعد ذلك الجذع واكتمال يكون في اليدين والرأس واألقدام، وآخر جزء هو األكتاف
العظمي  الجهاز من نموا أسرع يكون العضلي فالجهاز التوازن، عدم من بنوع الجسمي لنمو ويمتاز

  .4وربما كان سببا فيما يبدو على المراهق من القابلية للتعب والعجز عن القيام بالمجهودات
وفيما يتعلق بالنشاط العضلي عموما فإن البنات تزيد قواهن العضلية زيادة مطردة حتى 

شر، بينما تظهر القوة العضلية بأجلى معانيها عند األوالد في حوالي الخامسة سن السادسة ع

                                                           
 
  .36ص ،1987بيروت، ،، دار النهضة العربية للطباعة والنشرسيكولوجية النمو، دراسة في نمو الطفل والمراهق، عيسوي عبد الرحمان 1
  .230ص ،1982 ،مرجع سابقمخائيل إبراهيم أسعد،  2
  .34 -33صص  ،1984الكويت،  ،، دار القلم2ط، علم النفس التعليميمحمد خليفة بركات،  3
  .48، ص1977، دار الثقافة، بيروت،األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب ،عمر محمد الشباني 4
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عشر وتستمر هذه الزيادة حتى بين الثامنة عشر، حيث تكون الفروق بين األوالد والبنات في 
  1.منتهى الوضوح فيما يتعلق بالقوة العضلية

ا ومدتها، وتختلف كذلك إن هذه التغيرات في النواحي الجسمية تختلف حسب الجنس في نوعيته
حسب المناطق الجغرافية، وبانتهاء هذه التغيرات يأخذ الذكر صورة الرجل الحقيقة وتأخذ األنثى 
صورة المرأة الحقيقية، وتصبح هذه التغيرات  تغيرات داخلية أخرى يشعر بها المراهق شعورا 

 .مهما وواضحا تتمثل في التغيرات العقلية واإلنفعالية واإلجتماعية

  :النمو الحركي -4-3-3
يتأخر نمو الجهاز العضلي عن الجهاز العظمي بمقدار سنة تقريبا، ويسبب ذلك للمراهق 
تعبا وٕارهاقا بدون عمل يذكر وذلك لتوتر عضالته وانكماشها مع نمو العظام السريع كما أن 

لخمول والكسل سرعة النمو في الفترة األولى من المراهقة تجعل حركاته غير دقيقة ويميل إلى ا
والتراخي حتى يتسنى له إعادة تنظيم عاداته الحركية بما يالئم هذا النمو الجديد أما بعد سن 
الخامسة عشر فتغدو حركات المراهق التوافق واالنسجام، كما يتعرض المراهق في السنوات 

ا في التي تجعل الجسم أقل مقاومة لألمراض، أم" فقر الدم"األولى من المراهقة لإلصابة 
  .منها المراهقون هي أمراض وهمية المرحلة األخيرة فيالحظ أن كثيرا من األمراض التي يشكو

   : النمو الجنسي -4-3-4

النخامية في تنشيط الغدد التناسلية ويتبع  دنالحظ تقدم في النمو الجنسي حيث تبدأ الغد
ذلك إفرازالهرمونات الجنسية عند الذكور واإلناث وتعمل الهرمونات الجنسية على نمو األعضاء 

  .2التناسلية
  :النمو االنفعالي -4-3-5

يؤثر النشاط االنفعالي في جميع أنماط سلوك المراهق، وال تكون مظاهره واحدة طول 
يظهر مدة من الزمن ثم تنتقل مدتها أو تختفي، في حين أن بعضها  الوقت بل إن بعضهم

اآلخر يستمر وجوده، وتتخذ انفعاالت المراهق طابعا عنيفا عندما يعجز عن تلبية حاجاته و 
تحقق أهدافه الخاصة وتأكيد ذاته المستقلة والمميزة، فيفقد اتزانه العاطفي ويمارس الكثير من 

ان الرأي السائد في أوائل العقد الثالث من هذا القرن هو رأي فقد كو . ظروف السلوك الشاذ

                                                           
 
  .208ص ،1992مصر،  مكتبة النهضة المصرية، ،4ط ،نفس التربويعلم ال ،أحمد زكي صالح 1
  .275، ص1975، القاهرة، األسس النفسية للنمو دار الفكر العربيفؤاد البهي السيد،  2
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أن أزمة المراهقة شديدة الضيق بغض النظر عن الظروف االجتماعية "القائل " ستانلي هول"
وكانت التغيرات الفيزيولوجية تحتل المكانة األولى في تحليل جوانب هذه ". المحيطة بالمراهق

 لوجيين االجتماعيين والباحثين في حياة الشعوب المسماةاألزمة التي أظهرت بحوث األنتربو 

  1.العلمية التربية أثر تستشف أن المقارنة النظرة هذه فأقامت لديهم للتربية والنظر بالبدائية
وكما أسلفنا فإن المراهقة فترة نمو متصاعدة من الناحية الجسمية والنفسية واالجتماعية وهذه 

يعانيه المراهق من حساسية شديدة، وصراع نفسي وأحيانا إلى العوامل متشابكة تؤدي إلى ما 
  .أحالم اليقظة تستغرق ساعات من نومه

تمتاز حياة المراهق من الناحية اإلنفعالية بالعنف واإلندفاع، كما يساوره من حين قد 
آلخر أحاسيس بالضيق أو القلق، ولقد اختلف الباحثون في تقسيم بواعث هذه اإلضطرابات 

لية التي تسود حياته فهناك من يرجعها إلى تغيرات إفرازات الغدد وهناك من يرجعها إلى اإلنفعا
 .2العوامل البيئية المحيطة بالمراهق

فالتغيرات السريعة التي تفاجئ الطفل تشد انتباهه إلى جسمه، وتسبب له الكثير من القلق 
  .3واإلضطرابات النفسية

متجليا في تحول سلوكه بين سلوك األطفال وتصرفات ويالحظ عدم الثبات اإلنفعالي للمراهق 
  .الكبار وتغير شعوره بين الحب والكره والشجاعة والخوف واإلنشراح واإلكتئاب

وقد يظهر عليه الخجل والميول واإلنطوائية والتمركز حول الذات نتيجة التغيرات الجسمية       
هذه المرحلة يكون الخيال خصبا، مما  المفاجئة، والتردد نتيجة عدم الثقة بالنفس، في بداية

يسمح للمراهق بتحقيق الرغبات التي ال يستطيع تحقيقها في الواقع، كما يساعده على تخيل 
مستقبله ويستغرق المراهق في أحالم اليقظة وينتابه القلق النفي أحيانا، فيتنقل من عالم إلى 

  .4عالم غير واقعي
نفعالية له عالقة  بصحة الفرد ونشاطه العقلي فالتأثير السريع بمختلف المثيرات اإل

تؤثر اإلنفعاالت الحادة القوية على " حيث يقول) فؤاد البهي السيد(ونموه، وما يؤكده ذلك ما ذكره
صحة الفرد وعلى نشاطه العقلي وعلى اتجاهاته النفسية وعاداته المختلفة تأثير قد يعوق نموه 

                                                           
 
  .303، ص1986، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 2، طمشكالت الطفولة والمراهقةميخائيل إبراهيم أسعد،  1
  .166-165صص  ،1981، مطابع مؤسسة الوحدة، القاهرة،الطفولة والمراهقةعلم نفس ، مالك سليمان مخول 2
  .162ص ،مرجع سابق، محي الدين مختار 3
  .315ص .1972 ، عالم الكتاب، القاهرة،الطفولة والمراهقة -علم نفس النموحامد عبد السالم زهران،  4
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على ضبط النفس حتى يروضها على رؤية الجوانب وتطوره لذ من الواجب أن يعود المراهق 
  ".السارة لكل موقف مؤلم

إن هذه المظاهر اإلنفعالية التي يعيشها المراهق تتأثر بعدة عوامل موجودة في المجتمع الذي 
يعيش فيه منها أسرته وبيئته اإلجتماعية وما تحمله من عادات وتقاليد وعرف وهذا يؤثر بالتالي 

   .داخ المجتمع وذلك كله يؤثر على عملية تكيفه داخل المجتمع على اتجاهه وسلوكه
  :النمو االجتماعي -4-3-6

الحياة اإلجتماعية في مرحلة المراهقة تتميز باإلتساع والشمول والتباين، والتمايز، 
  .وخاصة في إطار السرة والمدرسة

اإلجتماعية، والثقافية، فهو ويكتنف المراهق في هذه المرحلة الغموض والتردد أما القيم 
يرى الكبار يتقولون بمفاهيم هم يرفضونها في حقيقة األمر، حيث تكذبها سلوكاتهم الظاهرة، 
كانت يكون األب مدخن للسجائر ويعطي محاضرة إلبنه المراهق عن أضرار التدخين، وهذا 

ماعة أخرى تشبع التناقض الذي يره المراهق يجعله يعيش صراعا مع هذه القيم، فيلجأ إلى ج
  .حاجاته اإلجتماعية

وهذه الجماعة هي جماعة األقران حيث تزداد اهمية الرفاق وتكوين عالقات وطيدة معهم في 
  .مرحلة المراهقة أكثر من أي مرحلة أخرى

  .1فمن الصعب على المراهق أن يتخلى عن أصدقائه وزمالئه الذين يضع فيهم ثقته التامة
تختفي تدريجيا جماعة األطفال التي كانت من " :"مختارمحي الدين "وفي ذلك يقول 

قبل، ويحل محلها بعض األصدقاء من نفس الجنس، حيث يستطيع المراهق أن يبوح بأسراره، 
  2".ويطلعهم على ما يعانيه ويطمئن على نفسه إذا ما كانوا يمرون بنفس التجربة التي يمر بها

ه وواجباته، ويخفف من أنانيته، ويقترب كما تتسع دائرة نشاطه اإلجتماعي ويدرك حقوق
سلوكه من معايير الناس، ويتعاون معهم في نشاطه، كما يظهر التآلف عنده من خالل ميله 
نحو الجنس اآلخر، ويتميز المراهق في هذه المرحلة بالتعصب آلرائه ومعايير جماعة األقران، 

مراهق لمكانته عن طريق المنافسة مع وقد يتخذ تعصبه سلوكا عدوانيا، كالنقد الالذع، وتأكيد ال
  .3زمالئه في ميدان الدراسة واللعب

                                                           
 
  .368ص ،1965مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  ،السلوك اإلجتماعي للفرد ،مصطفى زيدان محمد 1
  .163ص ،مرجع سابق ،محي الدين مختار 2
  .160ص ،مرجع سابقمالك سليمان مخول،  3
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ومن أهم اإلتجاهات التي تظهر بوضوح عنده، اإلتجاه الديني، والميل بمناقشة األمور 
  .الدينية، إذ قد يشعر المراهق بالتشكيك في بعض العادات واألمور الدينية

ر الذي يحيطون به، وان هناك فجوة اجتماعية وثقفية إذ أنه يعتقد انه ال يجد فيها فهما من الكبا
  1.بينه وبينهم، تقف حائال دون أن فهموه فهما أحسن

أن لحياة اإلجتماعية للمراهقة تتأثر في تطورها بمدى تحررها من  "فؤاد البهي السيد"في ذلك يرى
المدرسي القائم قيود األسرة وبمدى خضوعها للجماعة واستقاللها عنها وبمدى تفاعلها مع الجو 

ثم من ذلك كله إلى اإلتصال القوي الصحيح بعالم لقيم والمعايير والمثل العليا، وللتغلب على ما 
في ) ل اهللا عليه وسلمص(يعانيه عن طريق تعريفه بأمور دينية وممارستها وقد قال الرسول

دبه سبعا العب ابنك سبعا وأ"سنة  21حديث يلخص فيه طريقة التربية من الوالدة حتى سن
  2."وصاحبه سبعا ثم أترك له حبله على غاربه

وكذلك ينبغي أبعده عن أقران السوء وتوجيهه إلى ممارسة الهوايات المفيدة والمفضلة وخاصة 
  .ممارسة النشاطات البدنية والرياضية لشغل أوقات الفراغ

من  17و 13ل كما يحاول المراهق أن يمثل رجل المستقبل فهو وٕان كان يملك جسم الرجل خال
عمره إال أنه ال يزال يتصرف تصرفات غير ناضجة لذلك فإن المجتمع يتأخر في إعطائه 
حقوق الرجولة وواجباتها االجتماعية، فيؤدي التعارض بين الرغبتين إلى مظاهر انفعالية التي 

 .تكلمنا عنها وٕالى بعض المشكالت التي تختلف من مجتمع إلى آخر

ة المراهق بالتنافس في المدرسة والبيت والعالم الخارجي ألنه وفضال عن ذلك تتميز حيا
يريد أن يمارس الحكمة وضبط النفس ويصبح أكثر اعتمادا على نفسه وقادرا على االستجابة 
لنوازعه الداخلية بدال من االستجابة للضغوط الخارجية في التوجيه نحو االستقاللية الشخصية، 

  .بية هذه السلوكياتوعدم تفهم التصرفات يؤدي إلى سل
 :النمو العقلي -4-3-7

إن النمـو العقلـي ال يسـير بسـرعة واحدة في جميع األعـمار فقد أثبـتت األبحاث أن هذا 
النمو يكون بطـيئا في الصـغر، ويلي ذلك فتـرة النمو العـقلي السـريع وذلك خـالل فترة الطفـولة 

سـادس عشر في المتأخـرة حتى مرحلة المراهـقة المبكرة، ثم يأخـذ النـمو العقلي ابتـداء من العـام ال
  . التباطؤ

                                                           
 
  .368ص ،1965، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، السلوك اإلجتماعي للفردمحمد مصطفى زيدان،  1
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يحدث تقدم في النمو العقلي عند المراهق، حيث يتم تحقق الفرد من قدراته وذلك من خالل 
  .1الفرص والمواقف وتقييم نفسه من خاللها ويقيمه اآلخرون اعتمادا عليها

ويظهر نمو الذكاء، وتصبح قدراته العقلية أكثر دقة في التعبير مثل القدرات اللفظية 
رات العددية، كما تنمو القدرة على التعلم والتحصيل واكتساب المهارات والمعلومات  ويصل والقد

النمو العقلي في نهاية هذه المرحلة إلى درجة عالية، حيث يصل الذكاء إلى قمة نضجة ويطرد 
نمو التفكير المجرد والمنطقي ويتبلور حول التخصيص المهني، كذلك قدرة المراهق على 

    .2قلي مع اآلخريناالتصال الع
إن النمو العقلـي يرتبط لـدى المراهـق برغبـته في تحقيق " : "مالك سلـيمان مخول"كما يرى 

استقالله الذاتي ويتـميز بين نوعـين من األشخـاص يميلون إلى ادعاء بأكثر مما لديـهم بالفعل 
ل عن اآلخـرين تكون من قدرات تكون لديهم، رغبة في تحقـيق ذواتـهم ورغـبتهم في االسـتقال

   3.أقـوى من األشخـاص الذين يميلون على التواضـع الكاذب والتقلـيل من قيـمة ذواتـهم
في انتقاله من النمط المشخص إلى   ”J.PIAJET“عند بياجيه  المراهقويتضح تفكير 

النمط المجرد، بحيث نجد الطفل حين يستعمل منطقة يستعين في ذلك باألشياء المحسوسة، 
بينما المراهق يتعدى هذا المستوى من التفكير باعتباره يصبح يستعمل المنطق حتى في األمور 

  4.ا هو مجردالتي ليس لها عالقة بالمحسوس وبالخاص، بمعنى أنه يفهم ويدرك م
فالقدرة على التفكير التجريدي ترتبط ارتباطا وثيقا بفهم العالقات الكيفية باألشياء وتشكل 

  .5الجانب الهام والضروري من النضج الذهني والعاطفي والخلفي
ومن أبرز خصائص النشاط العقلي في فترة المراهقة أيضا أنه يأخذ في البلورة والتركيز حول 
نوع معين من النشاط كأن يتجه المراهق نحو الدراسة العلمية أو األدبية بدال من تنوع نشاطه 
واختالف اهتمامه، فبعد أن كانت قدرته على اإلنتباه محدودة وكانت لمدة التي يستطيع أن 

انتباهه فيها نحو موضوع معين محدودة أيضا ويصبح قادرا عل تركيز انتباهه لمدة  يركز
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وفي هذه المرحلة أيضا يصبح خيال المراهق خياال مجردا، أي مبنيا على استخدام . طويلة
  1.الصورة اللفظية وعلى المعاني المجردة

يز والبلورة نحو مظهر ففترة المراهقة هي الفترة التي يتجه فيها النشاط العقلي نحو الترك
معين من مظاهر النشاط، األمر الذي جعل فترة المراهقة مرحلة التوجيه التعليمي والتوجيه 
المهنيلذلك ينبغي ان يوجه عناية كبيرة لتنمية التفكير العلمي لدى الرماهقين، وتعويدهم على 

نبغي توجيه المراهقين استعمال العلم والمنطق والواقعية في حل المشاكل التي تواجههم، كما ي
في هذه الفترة في الميدان الدراسي إلى شعب تالئم قدراتهم الفكرية والعقلية مع مراعاة مختلف 

  2.اتجاهاتهم
  

  :أنواع المراهقة -4-4
الواقع أنه ليس هناك نوع واحد من المراهقة، فلكل فرد نوع خاص حسب ظروفه 

  .الطبيعية الجسمية واإلجتماعية والمادية وحسب استعداداته
فالمراهقة تختلف من فرد إلى فرد، ومن بيئة جغرافية إلى أخرى، ومن ساللة إلى ساللة، 
كذلك تختلف باختالف األنماط الحضارية التي يتربى في وسطها المراهق فهي في المجتمع 

  .البدائي تختلف عنها في المجتمع المتحضر
ختلف في المجتمع الذي يفرض كذلك تختلف في مجتمع المدينة عنها في الريف كما ت

الكثير من القيود واألغالل على نشاط المراهق عنها في المجتمع الحر الذي يتيح للمراهق 
  .فرص العمل والنشاط وفرص اشباع الحاجات والدوافع المختلفة

األنتربولوجيا (وهي من علماء  M.Medفقد دلت األبحاث  التي أجرتها مارجريت مد 
المجتمعات البدائية ينتقل الطفل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة  أنه في" اإلجتماعية

مباشرة أما في المجتمعات المتحضرة فقد أسفرت األبحاث على أن المراهقة تتخذ أشكاال 
  .3مختلفة
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  .مراهقة سوية خالية من المشكالت والصعوبات -
ومن مجتمع األقران ويفضل حيث ينسحب المراهق من مجتمع األسرة : كمراهقة انسحابية -

  .اإلنعزال واإلنفراد بنفسه حيث يتأمل ذاته ومشاكله
حيث يتسم سلوك المراهق فيها بالعدوان على نفسه وعلى غيره من الناس : مراهقة عدوانية -

    واألشياء
  :حاجات المراهقين األساسية -4-5

، وألول وهلة تبدوا يصاحب التغيرات التي تحدث مع البلوغ تغيرات في حاجات المراهقين
حاجات المراهقين قريبة من حاجات الراشدين، إال أن المدقق يجد فروقا واضحة خاصة بمرحلة 
المراهقة، ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا أن الحاجات و الميول والرغبات تصل في مرحلة المراهقة إلى 

و من المستحيل في أقصى درجة من التعقيد، ويالحظ أن المراهق المعوق قد يجد من الصعب أ
  1.بعض األحيان رغم جهود ومحاوالته إشباع بعض حاجاته

كما نجد بأن الحاجة هي الظروف أو الموقف التي تتطلب العمل للوصول إلى هدف معين 
ومنها الحاجات البيولوجية التي تتميز بها كل الكائنات الحية المتمثلة في األكل والشرب في 

جات اجتماعية أيضا، لذلك ارتأينا أنه من الضروري اإلشادة إلى سبيل البقاء، كما أن هناك حا
 . بعض حاجات المراهق

  :الحاجة إلى األمن -4-5-1

الحاجة إلى األمن الجسمي والصحة الجسمية، الحاجة إلى الشعور باألمن : وتتضمن
االسترخاء الداخلي، الحاجة إلى البقاء حيا، الحاجة إلى تجنب الخطر واأللم، الحاجة إلى 

والراحة، الحاجة إلى الشفاء عند المرض أو الجرح، الحاجة إلى الحياة األسرية الآلمنة المستقرة  
السعيدة، الحاجة إلى الحماية ضد الحرمان من إشباع الدوافع، الحاجة إلى المساعدة في حل 

  2.المشكالت الشخصية
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  :الحاجة إلى الحب والقبول -4-5-2

الحب والمحبة، الحاجة إلى القبول والتقبل اإلجتماعي، الحاجة  الحاجة إلى: وتتضمن
إلى األصدقاء، الحاجة إلى الشعبة، الحاجة إلى إنتماء إلى الجماعات، الحاجة إلى إسعاد 

  .اآلخرين
 :الحاجة إلى مكانة الذات -4-5-3

جتماعية، الحاجة إلى اإلنتماء إلى جماعة الرفاق، الحاجة إلى المراكز والقيمة اإل: وتتضمن
الحاجة إلى الشعور بالعدالة في المعاملة، الحاجة إلى التقبل من اآلخرين، الحاجة إلى النجاح 
اإلجتماعي، الحاجة إلى اإلقتناء واإلمتالك، الحاجة إلى حماية اآلخرين، الحاجة إلى تقليد 

مصروف اآلخرين، الحاجة إلى المساواة مع رفاق السن والزمالء في المظهر والمالبس وال
الحاجة إلى ان  ،والمكانة اإلجتماعية، الحاجة إلى تجنب اللوم، الحاجة إلى المعاملة العادلة

يصبح سويا وعاديا، الحاجة إلى التغلب على العوائق والمعوقات، الحاجة إلى العمل نحو 
 .1هدف، الحاجة إلى معارضته لآلخرين، لحاجة إلى توجيه الذات

  :الجنسيالحاجة إلى اإلشباع  -4-5-4

الحاجة إلى التربية الجنسية، الحاجة إلى اهتمام الجنس وحبه، الحاجة إلى : يتضمن
  .2التخلص من التوتر، الحاجة إلى التوافق الجنسي الغيري

  :الحاجة إلى اإلنتماء -4-5-5

إن رغبة المراهق في اإلستقالل المادي والعاطفي عن األسرة مرتبط برغبته في اإلنتماء 
  3.خارج إطار األسرة وهي جماعة األصدقاءإلى جماعات 

فالمراهق إذا استطاع أن يحصل على حب اآلخرين وتقديرهم، وٕاذا أمكنه أن يحب 
اآلخرين ويهب نفسه لهم، فإن ذلك من شأنه أن ينمي الثقة في نفسه، وٕاذا ما وثق في نفسه 

واإلنتاج واالرتباط ورضي عنها استطاع أن يتقبلها ويحبها ويكون حب نفسه دافعا إلى العمل 
  4.بالجماعة، فينشأ جريئا قادرا على تكوين عالقات اجتماعية سليمة
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 :الحاجة إلى اإلستقالل -4-5-6

النضج الجسمي لدى المراهق هو من أسباب محاولته لإلعتماد على نفسه، واإلستقالل في 
ألقران واألصدقاء اتخاذ القرارات الخاصة بحياته، ونتيجة لتعدد العالقات اإلجتماعية مع ا

خاصة، يعمل المراهق من أجل اإلستقالل اإلنفعالي، لكن تبعيته اإلقتصادية من جهة وفرض 
 1.السلطة األبوية من جهة أخرى قد تجعله يفقد التوازن في سلوكه وردود أفعاله

 :الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار -4-5-7

كر والسلوك، الحاجة إلى تحصيل الحقائق، الحاجة إلى التفكير وتوسيع قاعدة الف: وتتضمن
الحاجة إلى تفسير الحقائق، الحاجة إلى التنظيم، الحاجة إلى الخبرات الجديدة والتنوع، الحاجة 
إلى إشباع الذات عن طريق العمل، لحاجة إلى النجاح والتقدم الدراسي، الحاجة إلى التعبير عن 

عي وراء اإلثارة، الحاجة إلى المعلومات ونمو النفس، الحاجة إلى المطابقة، الحاجة إلى الس
  .2القدرات، الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد العالجي والتربوي والمهني والسري والزواجي

  :الحاجات االجتماعية -4-5-8

وتتمثل في الحاجة إلى االستقالل والشعور بالقيمة الذاتية واالحترام وٕاثبات الذات 
ل ما يدرك من األشخاص مباشرة المظهر الجسدي ودرجة وتأكيدها خاصة وأن المجتمع أو 

اختالفه عن النموذج المرغوب فيه وكذلك فإن المرض والضعف الجسدي في أكثر من األحيان 
  .3أساس سوء التكيف

  :الحاجات الوجدانية -4-5-9

 ةوهي كل الحاجات التي تعمل على تحقيق التوازن النفسي وترتبط بنظيرتها الفيزيولوجي
بحيث عدم تحقق األولى يساهم في خلق الصراع النفسي وأولها يحتاج إليه المراهقون من 

  .الناحية النفسية والشعور باألمان العاطفي
وٕاذا كان األمر كذلك فال بد أن نحرص على إشباع هذه الحاجات حيث ينشا المراهقون 

  .4أشخاص أصماء في نفوسهم أسوياء في سلوكياتهم
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  : ةت الفيزيولوجيالحاجا -4-5-10

وهي تلك المطالب التي تلتزم لبقاء الجسم وراحته ورفاهيته، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالظروف الجسمية وظائف األعضاء المختلفة كالحاجة إلى الطعام، الماء، التخلص من 

  .1الفضالت، الدفء، العناية الطبية، النوم والحاجة إلى الراحة وحاجات الدافع الجنسي
  

  :مشاكل المراهقة -4-6
إن تعقيد فترة المراهقة يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمط القافي السائد في المجتمع الذي يعيش 

  :منها نجد يعانيومن بين المشاكل التي  ،فيه المراهق
  :المشكالت التي تتأثر بالتفكير -4-6-1

من  1960إلى  1950لقد اتضح نتيجة للدراسات التي أجراها عدد من الباحثين ما بين 
وآخرون سواهم، اتضح " ونرز.مورجان و.ه.د"وزميله " هنتر.أ.بوندور. جي أ"، و"اوزبيل"أمثال 

أن مرحلة المراهقة فترة تخوف وقلق شديدين يستحوذان على المراهق فيجعالنه يعيش في عالم 
لمراهق غير عالم الراشدين، وقد وجد أن مصدري اإلزعاج هذين يشمالن مختلف جوانب تفكير ا

وسائر حياته الوجدانية، ومجمل المشكالت التي انتهت إليها البحوث المذكورة كانت متعددة 
شاملة تالزم المراهق أينما ارتحل وهي تستبد به أكثر في المدرسة وخاصة غرف الدراسة ومن 

  .هنا تأتي معظم المشاكل االنضباطية في المدرسة
 :مشكالت تتصل بالصحة والنمو -4-6-2

خصائص ذلك األرق الشعور بالتعب بصورة سريعة، معاناة الغثيان، قضم األظافر،  وأهم
عدم االستقرار النفسي، قبح المنظر، عدم تناسق أعضاء الجسم، فهذه األمور ال تهم الراشد 
كثيرا، لكنها بالنسبة للمراهق تكون مصدر إقالق وخاصة إذا ما جعلته معرضا للسخرية والتهكم 

  .ن أحيانامن جانب اآلخري
  :مشكالت خاصة بالشخصية -4-6-3

اإلعتداد : تتميز مرحة المراهقة بتكوين عواطف نحو الذات وتأخذ المظاهر التالية
وأهم ما يشغل بال المراهق هو مظهره . بالنفس، والعناية بالهندام وبطريقة الجلوس والكالم

وكفاءته  اإلجتماعي ومركزه ومستقبله الجسمي تكوينه عليه سيكون ما على يخشى فهو وسلوكه،
وجاذبيته بالنسبة للجنس اآلخر، لذلك يتوقع المراهق باستمرار رد فعل اآلخرين نحو هذه الشياء، 
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كل هذه . ويعني هذا أنه يكون حساس بشكل واضح لفكرة اآلخرين عنه فيما يشغل باله هو
امه في هذه الفترة ألنه المشاكل تدخل في تكوين مفهوم الذات لدى المراهق الذي يعد مركز اهتم

يحدد له معالم حياته خالل المراهقة وبعدها، ومن ثمة يعمل جاهدا لحل مشاكله من جهة ومن 
  1.جهة أخرى لحماية ذاته والدفاع عنها عن طريق بعض الحيل الدفاعية

  :مشكالت تصاحب المراهق من جو أسرته -4-6-4

الخلوة على نفسه في داره، وجود عدم توفر محل خاص به في البيت، عدم استطاعته 
الحواجز بينه وبين والديه فلم يستطع اطالعهم على ما يعانيه من حاالت نفسية، التشاجر 
والعراك مع إخوته وٕاخوانه، عدم حصوله على مخصصات خاصة به من أسرته، خصام 

حريته، عدم األبوين فيما بينهما، معاملته معاملة الطفل من جانب األبوين، التزمت في تقييد 
  .السماح له باختيار أصدقائه

  :مشكالت تتعلق بالمكانة االجتماعية -4-6-5

التهيب من االنطالق في الحياة االجتماعية خشية الوقوع في أخطاء، التهيب من مقابلة 
أفراد آخرين غير األبوين، القلق الخاص بالمظهر الخارجي والتفكير بنوع الرداء الذي يضن 

يجعله موضع سخرية، الخوف من صدود لذاته وٕاعراضهم عنه، الشعور  المراهق بأنه قد
بالحاجة إلى أصدقاء ولكنه ال يعلم كيف يكونهم أو كيف ينتجهم، الشعور بأنه قد ال يكون 

  .محببا لآلخرين
  :مشكالت ترتبط بمسألة التحدث إلى الجنس اآلخر -4-6-6

باك لدى التحدث إلى الجنس اآلخر، التخوف من عدم االستجابة، اإلصابة باللعثمة واالرت
  . الجهل بوجوب إقامة العالقات االجتماعية الحسنة التي تقرها األخالق مع الجنس اآلخر

  :مشكالت تمس المعايير األخالقية -4-6-7

عدم تلقي المراهق توجيهات بشأن ما عليه المجتمع من عرف وتقاليد ينبغي الحفاظ عليها 
من عدم التمييز بين الخير والشر، الخلط بين الحق والباطل، عدم  ورعايتها، االضطراب الناشئ

إدراك مغزى الحياة، القلق بشأن أي سبيل أفضل لإلصالح، التفكير بمسائل التسامح والتعرض 
   2.االجتماعيين
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  :مشكالت ترد إلى المدرسة والدراسة -4-6-8

ئبة بشأن أسلم األساليب عدم القدرة على التركيز في التفكير، عدم توفر النصائح الصا
الدراسية، عدم المعرفة بشأن االنتفاع بالوقت، شك المراهق بقدراته، التخوف من الرسوب، 
تشتيت الجهود على فعاليات شتى فال يستطيع إنجاز الشي معين فيتركب على هذا القلق بغض 

فهم اإلدارة المدرسة ومن فيها، إما لعدم استطاعته مسايرة أقرانه في الصف، وٕاما لعدم ت
والمدرسين له، أو جزاء تعرضه لألذى من جانب زمالئه أو من هذه األمور مجتمعة، عدم 

   1 .معرفته بأصول الدراسة النافعة، عدم معرفته باتجاهه في الحياة، التخوف من االمتحانات
  : مشكالت ترجع إلى اختيار مهنة معينة في الحياة -4-6-9

نهجا في الحياة، الحاجة إلى الخبرة في نوع العمل  الحاجة إلى من يشد إلى أن يخط
الذي يرغب فيه، عدم معرفته بكيفية البحث عن عمل ما، انعدام الرغبة واالهتمام مما يولد القلق 

  2.النفسي والكآبة القائمة، عدم معرفته بما يوافق قابليته من المهن
  

  :الحيل الدفاعية الشائعة لدى المراهقين -4-7
  :المشاكل واألزمات السابقة يستعمل المراهق بعض الحيل الدفاعية منها للتخلص من   
  :التقمص -4-7-1

يتحول المراهق بشعوره كلية إلى شخصية حقيقية أو خيالية ويتوحد معها توحدا تاما، 
فيأخذ في تقليد ما يصدر عنها أو يتوهم أنه يصدر عنها، فقد يتقمص بعض التالميذ المراهقين 

أو المدرسة ويتعلق بها تعلقا انفعاليا عنيفا، ويساهم هذا السلوك السلبي في شخصية المدرس 
التعبير عن اإلنفعاالت في إعاقة النمو الصحي لشخصية الرماهق، ذال ينصح في مثل هذه 
الحاالت أن يعمل المدرس أو المدرسة على توجيه المراهق بشكل غير مباشر للعمل المثمر 

كما 3وجميع مسؤولياته األخرى مستغال في ذلك طاعته العمياء له  والقيام بواجباته المدرسية
يتقمص المراهق شخصيات األبطال الرياضيين وذلك من خالل تقليدهم في اللباس وتحليقه 
الشعر مثال، ويتمنى أن يصبح مثل هذا البطل لذلك ينبغي على األسرة تدعيمه ومساعدته 
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هه لممارسة النشاط الرياضي الذي يحقق أمنيته ومراعاة اتجاهه وميوله وذلك عن طريق توجي
  .وٕافهامه انه إذا أراد ان يصبح مثل بطله عليه بممارسة النشاط الرياضي والمثابرة عليه

  :اإلستغراق في الخيال وأحالم اليقظة -4-7-2

إن هذه الظاهرة عامة عند المراهقين، إذ يستغرق المراهق في أحالم اليقظة في بعض 
لشدة الدوافع الجديدة التي يعانيها في هذه الفترة، وللتحريم أو القيود الشديدة التي األحيان وذلك 

  .تقع على هذه الدوافع
أعمال البطوولة، الفروسية، " وعلى ذلك ال يجد أمامه سوى التصور والتخيل عن

  ".الخ…المغامرات الغرامية والزواج
  :اإلنعزال واإلنطواء -4-7-3

التي قد تساعد المراهق على التخلص من القلق الذي يعانيه وسيلة أخرى من الوسائل 
في المواقف افجتماعية، ولو مؤقتا، هي اإلبتعاد عن المجتمع قدر افمكان، والمراهق الذي يتخذ 
هذا األسلوب هو في العادة ذلك الذي تكرر فشله في المواقف اإلجتماعية ومثل هذا األسلوب 

يرا من المراهقين ينعزلون لفترة ثم يعودون مرة أخرى قد يتخذه المراهق لبعض الوقت، وكث
للتفاعل اإلجتماعي العادي، ولكن الخطورة هي فبي استمرار هذا األسلوب بحيث يصعب بعد 

  .ذلك الخروج من العزلة التي تتطور إلى مرض نفسي أو عقلي خطير
الفوج المدرسي  لذلك ينبغي على المدرسين اإلعتناء الكبير بالتلميذ المنعزل وٕادماجه في

عن طريق مناقشته في أسباب الفشل حتى ال تتكرر وكذلك إشراكه في أعمال وأن يتفاعل مع 
مجموعة كبيرة من أقرانه مثل النشاط البدني الرياضي بحيث يساعده على إبراز مواهبه والتنفيس 

  .عن مشاكله
  :المبالغة في المثالية -4-7-4

الحد الذي قد يتعطل فيه عن العمل ذاته  قد يحرص الشخص على أن يتقن عمله إلى
بحجة اإلتقان والمبالغة الشديدة في ان يكون خيرا في سلوكه على حساب صحته مثل هذا 
السلوك المبالغ فيه في اتجاه المثالية يظهر أحيانا في دور المراهقة، عندما تنشط الدوافع 

ذنب عندئذ تكون إحدى الوسائل الجنسية التي قد تدفع بدورها إلى إثارة القلق والشعور بال
للتخفيف من ذلك الشعور بالذنب هي انهماك المراهق في القيام بأعمال ال معنى لها محاوال 

 .بذلك أن يتغلب على مشاعره
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  :النشاط الزائد -4-7-5

كثيرا ما يكون عدم اإلتزان وزيادة النشاط عرضا من أعراض القلق في هذه الحالة ال 
فهذا ..ال، فهو دائم الحركة وحتى وهو جالس فقد يهز ساقيه وذراعيهيستقر المراهق على ح

النشاط الذي ال هدف له هو وسيلة المراهق ألن يخلص نفسه من قلقه، ومحاولة إيقاف هذا 
النشاط من شأنه أن يزيد من قلقه الداخلي وبالتالي يزيد من حجته إلى النشاط الحركي وربما 

اعدته بطريقة بناءة على ممارسة الرياضة وأوجه النشاط كان الحل األحسن هو عن طريق مس
  .أإلجتماعي والهوايات

إن هذا النشاط الزائد في مرحلة المراهقة يظهر بشكل جلي لدى المراهق في بحثه الدائم 
، وهذا إلظهار مختلف قدراته الحركية الرياضي الرياضة والنشاط البدني أوجهعن ممارسة 

  .شخصيته في هذه المرحلة وهذا ما سنتكلم عنه فيما يأتيالبدنية ومهاراته وٕاثبات 
  

  :اإلتجاهات المختلفة في دراسة المراهقة -4-8
  :اإلتجاه البيولوجي في سيكولوجية المراهقة -4-8-1

الذي وضع مؤلفين كبيرين   ”C.Stanley Hall”مؤسس هذا االتجاه هو ستانلي هول 
هذا اإلتجاه في صورته المتطرفة يذهب إلى القول بأن التغيرات  1904عن المراهقة سنة 

السلوكية التي تحدث خالل المراهقة تخضع كلية لسلسلة من العوامل الفسيولوجية التي تحدث 
  :على النحو التالي "Hall هول"نتيجة إفرازات الغدد ويمكن تلخيص نظرية 

هناك فروقا ملحوظة بين سلوك المراهق، وسلوك طفل المرحلة السابقة وسلوك أبناء  إن -1
المرحلة التالية، ومن هنا يمكن النظر إلى مرحلة المراهقة على انه ميالد جديد يطرأ على 
شخصية الفرد فهناك التغيرات السريعة الملحوظة التي تظهر في ذلك الوقت والتي تحول 

  .ة جديدة كل الجدة مختلفة كل اإلختالفشخصية الطفل إلى شخصي
هذه التغيرات تعتبر نتيجة النضج، والتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على الغدد ومن حيث  -2

  .هذا كذلك، فإن نتائجها النفسية تكون متشابهة وعامة عند جميع المراهقين
دث تكون غير ولما كانت هذه الفترة بمثابة ميالد جديد للمراهق، فإن التغيرات التي تح -3

مستقرة وال يمكن التنبؤ بها بسلوكه، كما تكون الفترة كلها فترة ضغط وتوتر أو فترة عاصفة 
 .وشدة  نتيجة السرعة في الغيرات، والطبيعة الضاغطة لناحية التوافق في هذه المرحلة
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  :اإلتجاه األنثروبولوجي واإلجتماعي في سيكولوجية المراهقة -4-8-2

ة والثقافة في تنويع دوافع السلوك المحددة تحديدا بيولوجيا في ميدان ظهرت أهمية البيئ
م على قبائل 925*1سنة " مرجريت ميد"الدراسات األنثروبولوجية ففي الدراسات التي قامت بها 

حيث أوضحت هذه الدراسات أن المشكالت التي تواجه المراهقين  ”SAMOO“السامو 
اإلنتقال إلى مرحلة الشباب والرجولة يتم بصورة أكثر تختلف من ثقافة إلى أخرى بشكل يجعل 

  .أو أقل تعقيدا، اكثر أو أقل صراعا
ومثل هذه الدراسة تجعل من الضروري القيام ببحوث ودراسات مقارنة بين ثقافات 
مختلفة أزمنة مختلفة أو نفكر في مشكالت المراهقة على ضوء بيئته اإلجتماعية والثقافية ألن 

إلجتماعية والثقافية تنعكس بالضرورة على مشكالت المراهق الذي يمر بمرحلة هذه التغيرات ا
  .عدم استقرار
إن المراهقة هناك تعتبر فترة سرور وبهجة خلو (عن المراهقة في قبائل السامو " ميد"كما ذكرت

، ففي هذه الشعوب تعتبر الفترة الواقعة بين النضج والدخول في مستويات )من الشدة والتوتر
جال قصيرة ومتقاربة فليس على المراهق أن ينتظر سنوات طويلة كي يصبح أهال لتحمل الر 

  .مسؤوليات الكبار وحقوقهم وواجباتهم
وقد الحظ الدكتور مصطفى فهمي في دراسته القبائل الشلوك والذبكا أو هذه الجماعات    

نجده عندها ال يزيد على وٕان كل ما ) أزمة المراهقة(البدائية ال تعرف ما هو معروف عادة باسم
فترة بلوغ قصيرة، يكتمل فيها نضج الفرد جنسيا نضجا يسمح له بتحمل مسؤوليات  المجتمع ، 
كما أن سلوك الكبار في هذه القبائل ال يقوم على إثقال كاهل المراهق بقيود وتقاليد اجتماعية 

تماعتنا الحديثة ومادية تجعل من طور المراهقة طور أزمات نفسية كما هو مشاهد في مج
  1.مثال

  :التفاعل المتبادل بين العوامل البيولوجية واإلجتماعية -4-8-3

غير أن هذا االتجاه اإلجتماعي  والثقافي يدعونا إلى كثير من التأمل والبحث، فقد بين 
األثر القوي الذي تحدثه العوامل اإلجتماعية والثقافية كما بين أن العوامل البيولوجية ال يمكنها 
أن تفسر المحتوى الخاص لسلوك المراهق، لكن هل معنى ذلك أن التغيرات البيولوجية ال قيمة 
لها البتة أوال تأثير لها على سلوك المراهق ألن كان ذلك هو ما تعنيه فإنها تكون بذلك قد 
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تخطت حدود التجارب والخبرات المشاهدة، وبذلك تكون قد أغفلت أحد المتغيرات الهامة 
ونعني به الكائن الحي نفسه، فالعوامل البيولوجية تساهم بنصيب كبير في نمو  األساسية،

وتطور السلوك البشري، أما إذا كان ما تعنيه هو أن السلوك يتحدد ليس فقط بالحالة البيولوجية 
للفرد وٕانما أيضا بالعوامل اإلجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الفرد، فإذا كان للظواهر 

اإلجتماعية دور واضح فإن الكائن الحي نفسه يلعب دور ال يقل أهمية عن دور  والتأثيرات
( البيئة وبعد أحد المتغيرات الهامة التي ال يمكن إغفالها، وهذا اإلتجاه الخير عبر عنه بوضوح 

 The“مفاهيم عن المراهقة : م بعنوان1939في مقالة نشرها سنة ) Sollenberger-سولنبرج

concept of Adolescence” أما هؤالء الذين يهتمون بتوافق المراهق مع الدور :" حيث يقول
اإلجتماعي الذي يفرضه عليه المجتمع مع إغفال عالقة ذلك بحالة الفرد الفسيولوجية فإننا 

وباختصار يمكن " نقترح لهم تسمية جديدة لموضوع بحثهم هي علم النفس  اإلجتماعي للمراهق
يعطي المراهق فرصا كافية للقيام بالدور الذي يتفق ومستويات  القول بأن المجتمع نفسه ال

  .نضجه الجسمي  والعقلي ونزعته إلى التحرر واإلستقالل
ومن هنا ينشأ اإلحباط والصراع الذي تتمس به المراهقة إال أن هذه المشكالت وهذا الصراع 

البيولوجية والعوامل  ليس ولسيد الثقافة وحدها بل هو نتيجة التفاعل المتبادل بين العوامل
اإلجتماعية التي يعيش فيها الفرد وهكذا نستطيع أن ننظر إلى المراهقة ال على أنها تمثل فترة 
مستقلة منفصلة عن مراحل النمو وٕانما باعتبارها مرحلة انتقال ونمو مستمر من الطفولة إلى 

  1.الرجولة
  

  :اإلتجاه النفسي، التحليلي واإلجتماعي -4-8-4

موند فرويد، مؤسس النظرية التحليلية حيث أوضح ن الصراع األساسي توصل سيغ
 "Super Ego“ومطالب األنا األعلى  ”ID”لمرحلة المراهقة هو صراع التوازن بين مطالب الهو

وان المراهق ينمو وينضج كما ينضج معه األنا األعلى أو الضمير بطريقة أفضل ويصبح قوة 
كما أوضحت هذه الدراسة صياغة موضوع جديد أتى فرويد .داخلية تتحكم وتسيطر على السلوك

  .على أساس مضمون لمفهوم الحياة الجنسية للمراهق
حيث نجد أن فرويد يميز بين الحياة الجنسية والحياة التناسلية ورأى أن األولى أشمل من 

ر الحياة من مظاه -قد يكون األتم واألكمل -الثانية بحيث ال تشكل الحياة التناسلية إال مظهرا
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الجنسية، وقد توصل سيغموند فرويد إلى صياغة نظريته الجنسية من خالل ممارسته العيادية، 
فقد تبين له أن المرضى العصبيين كانوا يذكرون بصورة شبه دائمة حدثا أساسيا وقع لهم في 

ل طفولتهم، أال وهو إغراء الراشدين لهم، واعتبر فرويد في بداية األمر أن هذا الحدث يشك
حقيقة تاريخية، إال أن ظهر له ما بعد أن ما اعتبره حدثا يتعلق بتاريخ المريض العصابي هو 
مجرد هوام طفلي، وبات من الممكن عندئذ التكلم بصدد هذا الحدث عن حقيقة نفسية ال عن 

 ال(حقيقة تاريخية، وقد أتاح هذا اإلكتشاف لفرويد بالقول أن الحياة الجنسية لدى الكائن البشري
في مرحلة المراهقة، بل هي تظهر لدى الطفل منذ لحظة  -تظهر كما كان اإلعتقاد شائعا

  ).الوالدة
ومن أبرز مظاهر الحياة النفسية في فترة المراهقة رغبة :" يقول الدكتور محمد الزعبالوي

المراهق في اإلستقالل عن األسرة وميله نحو اإلعتماد على النفس، نتيجة للتغيرات الجسمية 
لتي تطرأ على المراهق ويشعر أنه لم يعد طفال قاصرا، كما أنه ال يجب أن يحاسب على كل ا

صغيرة وكبيرة، أو أن يخضع سلوكه لرقابة السرة وصايتها، فهو ال يحب أن يعامل كطفل ولكنه 
من الناحية األخرى مازال يعتمد على السرة في قضاء حاجاته اإلقتصادية وفي توفير األمن 

  .1ن له، فاألسرة تريد أن تمارس األوامرواإلطمئنا
  :اإلتجاه اإلسالمي في دراسة المراهقة -4-8-5

لقد تناول الفقهاء األحكام الخاصة بالمراهق الضابطة لسلوكه مع أفراد المجتمع مما يدل 
على أن مصطلح المراهقة ال يرجع في أصله إلى اللغة الالتينية حيث أن الغالبية من علماء 

  .يرجعون هذا المصطلح إلى أصل التينيالنفس 
والبلوغ بالحلم قدر لشارع اإلطالع به، إذ عنده يتم التجارب بتكامل :" يقول أبو البقاء الكفوي

القوى الجسمانية التي هي مراكب القوى العقلية، واألحكام علقت بالبلوغ عام الخندق، وأما قبل 
  .2عنه ذلك منوطة بالتمييز، بدليل إسالم علي رضي اهللا

ويشترط في المحكوم : ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في شروط المحكوم عليه ما يلي
األول أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل التكليف، ألن التكليف خطاب من ال : عليه شرطان

عقل له وال فهم محال، والقدرة على الفهم تكون بالعقل، ألن العقل هو أداة الفهم واإلدراك، وبه 
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إلمتثال، ولما كان العقل من األمور الخفية، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك ا
  .بالحس هو البلوغ عاقال

ويعرف العل بما يصدر عنه من األقوال واألفعال بحسب المألوف بين الناس، فمن بلغ الحلم، 
شرط التكليف إذ به العقل :" ولم يظهر خلل في قواه العقلية صار مكلفا، قال في مسلم الثبوت

  1".الفهم، وذلك متفاوت ويناط بكل قدر، فأنيط بالبلوغ عاقال
والبلوغ يحصل إما بإمارات البلوغ الطبيعية أو بتمام الخامسة عشرة عند جمهور الفقهاء، 
واألصل أن أهمية  الداء بتوافر العقل، ولما كان العقل من األمور الخفية أرتبط بالبلوغ، ألنه 

، واألحكام ترتبط بعلل ظاهرة منضبطة، فيعتبر الشخص عاقال بمجرد البلوغ وتثبت مظنة العقل
  2.له حينئذ أهلية أداء كاملة

  :مناقشة هذه اإلتجاهات واآلراء •

  :عند دراستنا لهذه اإلتجاهات واآلراء والنظرات نستطيع أن تخرج باإلستنتاجات التالية
حية العوامل الثقافية والبيئية فاألنماط لخاصة فهي ضيقة محدودة من نا" هول"بالنسبة لنظرية -

للسلوك ومحتوياته اختالفا كبير باختالف البيئات اإلجتماعية والثقافات المختلفة وذلك حسب 
  .كل مجتمع

حيث " هول"وقد أوضحت الدراسات العلمية الكثير من الحقائق وأفكار والتي تدحض نظرية -
فترة من الحياة مستقلة منعزلة عن بقية المراحل أوضحت هذه الدراسات أن المراهقة ليست 

بل هي جزء من كل ما تحتويه عملية النمو، تتأثر بما سبقها من مراحل وتأثر، بعد ذلك في 
  3 .المراحل المقبلة

على عالقة النضج الجنسي والتوتر  ” ”HOLLINGUOTHوالدراسات التي قامت بها  -
لتوترات اإلنفعالية تستمر فترة طويلة حتى بعد اإلنفعالي في المراهقة، وأوضحت أن هذه ا

  .اكتمال النضج الجنسي عند الفرد
وٕازاء هذه الحقائق ضعفت وجهة نظر اإلتجاه لبيولوجي وأصبح من الواضح أن بعض  -

مظاهر المراهقة ليس نمن الضروري أن يتصف بالعمومية وأن هذا الضغط والصراع التي 
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إلى الفروق الثقافية، والقيود المفروضة على المراهق  يتعرض لها المراهق يرجع جزء منها
  .وكذا مستوى طموحه

وفيما يخص اإلتجاه األنثروبولوجي والتفاعل اإلجتماعي فإننا نستطيع أن نقول أن المراهق  -
يتفاعل سلبا وٕايجابيا مع المجتمع الذي ينشأ فيه وما يحتويه هذا المجتمع من ثقافة وعقيدة 

يحيط به المراهق من أخالق ونظم اجتماعية، حيث أن لهذه العوامل تأثير وتقاليد وكذلك ما 
نفسي كبير على سلوك المراهقين، لكن اإلقتصار على النظرة األنثروبولوجية ليكفي وحده في 
تحديد سلوك المراهق بل يجب النظر واإللمام بالمتغيرات أخرى التي تطرأ على المراهق من 

   .كل االتجاهات
تجاه النفسي فإنه بالرغم  من أهميته في تحديد سلوك المراهق وخاصة بناء شخصيته بينما اإل -

فإن اإلهتمام بالجانب الجنسي واعتباره أهم عامل نضج المراهق وتطبيق عليه النظرة 
اإلسقاطية وٕاعطائها صبغة ذات طابع جنسي محظ حسب آراء فرويد، فإننا نعتبر ذلك غير 

  .و عامل من عوامل التغيرات التي تطرأ على المراهقكاف، بل أن النضج الجنسي ه
ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول أن سيغموند فرويد  مؤسس مدرسة التحليل النفسي له أفكار  -

غريبة عن الجنس أشاعها في المجتمع اإلنساني بواسطة مدرسته وتالميذه وعمال اليهود 
الرذائل األخالقية وتحطيم العالقات  وكتابهم، وقد جهد فرويد في بث أفكاره الخبيثة لنشر

اإلنسانية بين أفراد المجتمع بل حتى بين أفراد السرة الواحدة، وهذا ال ينطبق بطبيعة الحال 
  1 .على مجتمعنا اإلسالمي وتقاليدنا الحضارية

وبينما يمكن أن نقول على النظرة اإلسالمية في دراسة المراهقة على أنها نظرة عمومية  -
يث حددت هذه النظرة على اعتبار هذه المرحلة بداية التكاليف الشرعية، باعتبار وشمولية ح

أن الشخص يصبح عقال بمجرد البلوغ لذلك فهو مكلف بتطبيق خطاب اهللا وباقي الحقوق 
والواجبات األخرى، فاالتجاه اإلسالمي ينظر إلى مبدأ التكاليف الشعرية، ومبدأ تطبيق العيادة 

  2).وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون:( لى في األرض لقوله تعا

وأخيرا إذا أردنا تحديد مرحلة البلوغ أي المراهقة بين بدايتها ونهايتها يمكن تحديدها في الفترة  -
سنة، وبذلك نكون قد جمعنا بين معظم هذه اآلراء، وذلك من حيث  18-10الممتدة نما بين 

إن تحديد مراحل بداية المراهقة ونهايتها ومعرفة حد التكاليف الشرعية، أما من حيث التربية ف
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هذه المرحلة تعتبر أهم مراحل التربية وهي اخطر مرحلة يمر بها اإلنسان والتي يمكن أن 
تؤدي بالشباب إلى اإلنحراف واإلنزالق عن سواء السبيل ، وهذا بسبب نمو الدافع الجنسي 

  .بشكل غير عاد
حيث من  –والمراهق ليس طفال وليس رجال ف نفس الوقت، وٕانما هو مرحلة نبدأ معاملتهم  -

اقترابهم من مستويات النضج المختلفة ككبار، كم يبدأ هم أنفسهم النظر إلى أنفسهم نفس 
هذه النظرة، فهم إذن على عشية النضج والرجولة، وبالتالي يحاولون التوافق ومواجهة 

  .المستقبل
إن تاريخ :" عن أزمة المراهقة ما يلي ”Helene deutsc H.M.D.1970”تقول هيلين دوتش -

ولة عامة قبل المراهقة يعتبر كميدان للتطور حيث أن كل مرحلة من مراحل التطور الطف
الذي يشهده الفرد، تؤثر على المراحل الالحقة التي يمر بها، بينما تشكل التغييرات 

والتي " األزمات" أهم ميزة حيث يتشكل ما يعرف باسم - خالل مرحلة المراهقة - السيكولوجية
لشكل عن طريق شدة وقوة األحداث والتغييرات التي تشهدها هذه تأخذ هذه التسمية هذا ا

 ".المرحلة
 

  :أنماط المراهقة -4-9
  :1يرى صموئيل مغاريوس أن هناك أربعة أنماط عامة للمراهقة يمكن تلخيصها فما يلي

  :المراهقة المتكيفة -4-9-1

تخلوا من التوترات  وهي المراهقة الهادئة نسبيا والتي تميل إلى اإلستقرار العاطفي وتكاد
أإلنفعالية الحادة وغالبا ما تكون عالقة المراهق بالمحيطين به عالقة طيبة، كما يشعر المراهق 
بتقدير المجتمع له وتوافقه معه وال يسرف المراهق في هذا الشكل في أحالم اليقظة أو الخيال 

  .أو اإلتجاهات السلبية أي ان المراهقة هنا أميل إلى االعتدال
  :المراهقة اإلنسحابية المنطوي -4-9-2

وهي صورة مكتئبة تميل إلى اإلنطواء والعزلة والسلبية والتردد واخجل والشعور بالنقص 
وعدم التوافق اإلجتماعي، ومجاالت المراهق الخارجية اإلجتماعية ضيقة محدودة، وينصرف 

يني والتأمل في القيم جانب من تفكير المراهق إلى نفسه، وحل مشكالت حياته أو التفكير الد
الروحية واألخالقية، كما يسرف في اإلستغراق في الهواجس وأحالم اليقظة، وتصل أحالم 
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اليقظة في بعض الحاالت حد األوهام والخياالت المرضية وٕالى مطابقة المراهق بين نفسه وبين 
  .أشخاص الروايات التي يقرؤها

  :المراهقة العدوانية المتمردة -4-9-3

فيها المراهق ثائرا متمردا على السلطة سواء سلطة الوالدين أو سلطة المدرسة أو ويكون  
المجتمع الخارجي، كما يميل المراهق إلى توكيد ذاته  والتشبه بالرجال ومجاراتهم في سلوكهم 
كالتدخين وٕاطالق الشارب واللحية، والسلوك العدواني عند هذه المجموعة قد يكون صريحا 

اإليذاء، أو قد يكون بصورة غير مباشرة يتخذ صورة العناد، وبعض المراهقين  مباشرا يتمثل في
  .من هذا النوع الثالث قد يتعلق باألوهام والخيال وأحالم اليقظة لكن بصورة أقل مما سبقها

  :المراهقة المنحرفة -4-9-4

وحاالت هذا النوع تمثل الصورة المتطرفة للشكلين المنسحب واعدواني، فإذا كانت 
الصورتين السابقتين غير متوافقة أو غير متكيفة إال أن مدى اإلنحراف ال يصل في خطورته 
إلى الصورة البادية في الشكل الرابع حيث نجد اإلنحالل الخلقي واإلنهيار النفسي، وحيث يقوم 
المراهق بتصرفات تروع المجتمع ويدخلها البعض أحيانا في عدادا الجريمة أو المرض النفسي 

 1.رض العقليوالم
  

  :والرياضي البدني النشاط ممارسته عند للمراهق واالجتماعية النفسية القيمة -4-10

تتجلى القيمة النفسية لها في تأثيرها المباشر والجلي في نفسه المراهق من بناء للشخصية 
  .ومداومة الهادئة والمتزنة إلى تنمية القدرات الفكرية وكذا القدرات البدنية من قوة وسرعة 

المراهق إنسان في تطوير دائم ومستمر والحاالت النفسية، " وكما قال أحد علماء النفس 
الجسمية، الفيزيولوجية، الحركية في تحسن دائم وأثناء هذه التغيرات فإنه يحتاج إلبراز قدرته 

يته وٕاظهارها إلى اآلخرين تعبير منه بأنه خرج من مرحلة الطفولة، وهنا يبدأ في فرض شخص
ووجوده سواء في المواد األخرى أو في مادة التربية البدنية والرياضية، وذلك بإبراز قدراته البدنية 

  .التكتيكية والتقنية خالل تواجده في ملعب أو قاعة رياضية بالثانوية
فحصص التربية البدنية والرياضية في الثانويات هي حصص ترفيهية وذلك لدورها الكبير في 

الذي يتعرض له التلميذ سواء من األسرة أو من المجتمع أو حتى من دروس إزالة الضغط 
  .   المواد األخرى ، فممارسة األنشطة الرياضية تخلص المراهق من العقد كالحرج واالنطواء
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 :النشاط البدني والرياضيممارسة عالقة المراهق ب -4-11

لنشاط البدني والرياضي إن المراهقين في هذا السن يكونون منغمسين في ممارسة ا   
ومستعدون لتجاوز الحدود، إذا كان األمر متعلقا بتحسين وتعديل ممارسة الرياضة وتنمية 

  .  استعداداته ومواهبه
تجعله هذه المرحلة في الكثير من الحيان مضطربا وقلقا، بحيث يتميز بالغضب من كما 

ن األسرة ومحاولة الظهور عدم تحقيق حاجياته فهو يسعى دائما إلى تحقيق اإلستقالل ع
والتفوق في مختلف المجاالت ولتحقيق ذلك يميل المراهق إلى اللعب والنشاط البدني الرياضي 
إذ يعتبر اللعب والنشاط الرياضي كمخفف للقلق والتوتر الذي هو وليد اإلحباط، فعن طريق 

يع المراهق حل أو اللعب يمكن للطاقة الغريزية أن تتحرر بصفة اجتماعية مقبولة، إذا يستط
التحكم في صراعاته  الالشعورية المرتبطة بمرحلة الطفولة وبالتالي التحكم في ذاته ، وبفضل 

  .1اللعب والنشاط الرياضي أيضا يتمكن المراهق من تقييم وتقويم إمكانياته المختلفة
يحرر فبفضل الرياضة يخفف المراهق من الضغوطات الداخلية ذات المنشأ الفيزيولوجي كما 

طاقاته ويعبر عن مطامحه، كما يجعله يعطي صورة حسنة لكينونته الشخصية، وحضوره 
  2.الجسدي إلى غاية تحقيق رغبة التفوق والهيمنة

" الرياضيو أو النشاط البدني " فمن الناحية الجسمية، فحصة التربية البدنية والرياضية
وتزويده بالحركة والحيوية التي ال غنى عنها كما ان لنشاط  المراهقتعتبر عالجا لتنشيط جسم 

الجسمي له قيمة عالجية كبيرة في تخفيف حدة توتر األعصاب واألعضاء، وتعطي الفرصة 
لتعبير عن أنفسهم بحرية وانطالق بعد أن يكون ساكنا ومركزا إلنتباهه في موضوعات ا للمراهق

  3.الدروس طيلة الحصص التعليمية األخرى
ما من الناحية اإلجتماعية فإن نقص إشباع الحاجات االجتماعية  يؤدي بالمراهق عادة إلى أ

الهجوم والسلوك العدواني أو إلى اإلنزواء واإلبتعاد عن الناس، وفي هذه المرحلة كذلك يتجه 
المراهقين إلى التكتل في الجماعات وتبدأ العالقات بين البنات والبنين، في الظهور ويبدأ 

اهق لتساؤل عن جماعته ومركزه وسطها؟ فالتربية البدنية والرياضية تستطيع تقديم إجابات المر 
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للمراهق للميل للظهور بالمظهر الالئق أمام الجماعة، وتلعب كذلك دورا كبيرا في تنظيم العالقة 
بين الجنسين، وخاصة في األلعاب المختلطة فلعب الجنسين معا يساعد كل منهما التكيف في 

حقال خصبا للنمو اإلجتماعي، فالتعاون والتنافس اللذان " ر.ب.ت"بيعي، ويعتبر نشاطاتجو ط
يستخدمان كثيرا في النشاط الرياضي هما من أقوى األسس في الحياة اإلجتماعية، فالتلميذ يتعلم 

  :الكثير من خالل
  .معاشرته اآلخرين في أثناء األلعاب الرياضية -
وتدريب  البدنية والرياضية وعن طريق تنمية الروح الرياضية ومن الناحية الوجدانية فالتربية -

  هم في تحقيق التكيفالتلميذ على الثبت واإلتزان من الناحية الوجدانية فإنها ستسا
والتوافق اإلجتماعي الوجداني، فأهم ما يميز الشخص المتزن وجدانيا هو أن يقابل النجاح 

  .1ا ما تهدف إليه األنشطة البدنية والرياضيةوالنصر بمثل ما يقابل اإلنهزام والفشل، وهذ
وللتربية البدنية أهمية بالغة بالنسبة للرماهق، فهي تهدف للمواصلة تربية المراهق من جميع 

  :النواحي وتحقق عدة أهداف هي
وتعلم المهارات الحركية والنشطة الرياضية التي تتفق  المراهقتنمية الصفات البدنية لدى  •

  .لمرحلةوالمستوى السني ل
التوجيه السليم إلبراز الطاقات اإلبداعية الخالقة وتنمية الروح و  للمراهقرعاية النمو النفسي  •

على القيادة والتبعية والتعرف على الحقوق هم الرياضية والسلوك الرياضي السليم وتدريب
 .2والواجبات وتنمية صفات التعاون واإلحترام المتبادل واإلهتمام بالجانب الترويجي

فبعدما كان لعب المراهق رمزي في مرحلة الطفولة يشترط في مرحلة المراهقة تنظيم تقني 
للعب بحيث يجب توفير العتاد والمكان وكل الظروف المالئمة للمراهق وهي المرحلة التي يزيد 
فيها أبعاد المراهق عن السلبيات المهمة والغير واضحة، دون أن توفر له أو تقترح عليه 

الجذابة لالهتمام باللعبة ويرجع هذا ربما إلى عدم معرفة التحول النفسي الذي يحدث  اإلمكانيات
عند كل مراهق وتعتبر الرياضة من أنواع اللعب المميزة التي توحد الجسم مع العقل حيث أن 

المفكر االجتماعي يرى أن الرياضة تربية حركية نفسية وحركية اجتماعية وعلى هذا " بريلياس"
المراهقة لم تصبح المهارة والتقنية هما األساس في الرياضة، وٕانما التلميذ المستعمل  ففي مرحلة
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لها أدى إلى االهتمام بقدراته وٕامكانياته وميوله إلى تحديد نوع اللعب الرياضي الذي سوف 
  .1يمارسه ولهذا فإن الرياضة تستدعي بعض الشروط التي يمكن للفرد القيام بها

هي مرحلة مناسبة لتطوير مختلف الصفات البدنية والحركية وتعليم  إذن فمرحلة المراهقة
المهارات الرياضية المختلفة وهذا نظرا لمواكبة تطوير هذه الصفات مع تطوير عملية النمو 
خالل هذه المرحلة، إذا أن مختلف األجهزة سواء العظمية أو العضلية أو العضوية تقترب كلها 

  .تهاء المراهقةمن حالة التطور النهائية بان
ن الرياضة والتربية البدنية تشكل بالنسبة للمراهق وسيلة من وسائل التربية وتحقيق الحاجات إ

لمختلفة فهي تساهم في تحقيق نمو الجسمي المتوازن وتحافظ على اللياقة البدنية وتعمل على 
المجتمع وهذا تخفيض القلق واإلضطرابات التي يعاني منها، كما تساعده على اإلندماج داخل 

عن طريق جماعات الرفاق التي يمارس معها نشاطاته الرياضية المختلفة وحصة التربية البدنية 
تعتبر وسيلة هامة لذلك ألنها تؤدي في إطار تربوي ويشرف عليها أساتذة مختصون ولها 
برنامج معد خصيصا لتلبية حاجيات هذه المرحلة وهي مادة تربوية تدريبية كباقي المواد 

 .األخرى

كما ذكرنا آنفا فإن المراهق في هذه المرحلة ينمو جسمه نموا سريعا، ويزيد وزنه لدرجة 
قد تجعل الهيمنة والتحكم على األعضاء المختلفة صعب لحد ما، حيث يتعرض بعض 
المراهقين إلى زيادة مفرطة في وزن الجسم، ويظهر ذلك في صورة شحوم على أجزاء الجسم، 

ئة بسبب حصول المراهق على كمية اكثر من السعرات التي تزيد عن وهذه الزيادة ناش
احتياجات الجسم من الطاقة، مما يفقد المراهق السيطرة على جسمه، فتصبح حركات األطراف 
كاأليدي واألرجل وحركات الجذع كذلك غير متناسقة وغير متزنة، وعلى األخص عند الذكور، 

  .تياتإذ تبدو فيهم هذه الظاهر أكثر من الف
وفي اعتقادي أن مرحلة المراهقة تفسح المجال أما المراهق :" يقول الدكتور محمد الزعبالوي

ليمارس أنشطة رياضية ما كان يمارسها في صباه لميلها إلى الخشونة والقوة البدنية وذلك مثل 
الجيدوا والكارتيه والمالكمة والمصارعة وسباق الدراجات، وهذه األنشطة ال تعتمد على القوة 
البدنية بقدر ما تعتمد على المهارة الحركية والمراوغة و اإلتزان وغير ذلك مما يالزم هذه 
األنشطة الرياضية التي تتميز بالحركة واإلنطالق، أما كون الصبي حين يراهق فيشاهد عدم 

                                                           
 

1Pehier, Luise, Psychologique parles unt PUF, Paris, 1973, P 140. 



- 174 - 

 

اتزانه في أداء الحركات واأللعاب التي اعتادها في الصبا فليس هذا دليال على اضطراب 
بب النمو السريع بقدر ما هو دليل على تخطي المراهق لهذا المستوى النهائي الذي الحركة بس

لم يعد متناسبا لسنه ونمو جسمه وتسمية هذه الظاهرة بالرؤية أوال، وذلك ألن المراهق حين 
يعود أللعاب الصبا وال يمهر في أدائها فإنه بذلك يهدف إلى لفت النظار إلى تخطيه الدور 

  1.النهائي
أن النتائج التالية التي توصلت إليها بعض الدراسات األكاديمية تمثل أهمية التربية البدنية كما 

والرياضية خاصة لدى المراهقين، وذلك من خالل اإلستجواب الذي قام به أحد الباحثين قصد 
معرفة صورة المراهقين في المرحلة الثانية حول مادة التربية البدنية والرياضية، حيث أن هذه 
النتائج تمثل أقوى دليل على أهمية هذه المادة خاصة في مرحلة المراهقة، وأظهرت هذه النتائج 

يرون عكس ذلك،  %)12(من المستوجبين يرون أنها تمنح الحرية واإلستقاللية، بينما %)68(أن
من المستوجبين تمنحهم  %"87"من المراهقين أنها تمنحهم السعادة، كذلك “%94“كذلك يرى

من آراء المراهقين  “%61”يعتبرونها كمصدر للرغبة والبهجة، وأخيرا فإن  % "89"و الجمال،
  .الذين يرون أنها ميدان لألعمال الشاقة “%36“يرون فيها أنها ميدان هام للتسلية والراحة عكس

خالل الدراسة التي قام بها إلى  ” ”Hocie Rouibi,1995كما توصل األستاذ رويبي 
عتبر العامل البيومتري، مثل الوزن والطول، خالل فترة المراهقة كعامل ي: الخالصة التالية

أساسي يؤخذ بعين اإلعتبار خالل لتعليم أو التدريب البدني والرياضي، ألن في هذه الفترة من 
  .الحياة فإن مرحلة التطور المرجوة تتطلب معايير بيداغوجية مكيفة

المراهقة تتبادر في أذهاننا موضوع وأخيرا فإنه عند ذكرنا أو مجرد إطالق مصطلح 
والذي يعتبر أهم ميزة في هذه المرحلة وبالمقابل أهم مشكل يواجه  ” ”Delinquanceالجنوح 

األباء والمربين بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة، لذلك فال غرابة أن نقول أن أهم عالج 
جون " والرياضي، يقول األستاذ  لهذا المشكل بالنسبة للمراهقين هو ممارسة أوجه النشاط البدني

من الناحية النظرية، فإن أهمية الرياضة كوسيلة لوضع حد لعدم :" في هذا اإلطار" ياف السال
التكيف بالنسبة للجناح كانت نتائجها اإليجابية مسطرة منذ أمد ، لكن هذه النظرة ال تزال تبحث 

لعدم التكيف الحاصل لدى  عن متغيرات وأبحاث علمية تبين لنا هذا اإلتجاه وتضع حد
  .الجانحين

                                                           
 
 .76ص ،مرجع سابق ،محمد الزعبالوي 1
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إن ما حسن ممارسة الرياضة بشكل عام من خالل اعتبار الرياضة :" ويضيف قائال
كوسيلة عالجية تعمل على تفتح الشخصية، وانشراح للصدر كذلك من خالل اعتبارها كتهيئة 

  .للفرد الجانح إلى مختلف النشطة اإلجتماعية
إن فائدة النشطة التي يمارسها المراهق ضمن أوقات محددة " :ويقول الدكتور عبد الرحيم عدس

وضمن حدود مرسومة ومخطط لها هي أنها توفر له ما يشعر به كيانه وهويته، وبأهميته ودوره 
في المجتمع والحياة، وكلما شعر بكيانه وهويته كلما قل احتمال إقباله على ممارسة سلوك  

ه، او يحقق ذاته، ويعزز هويته الشخصية، فهو ليس يتعرض فيه للخطر من أجل أن يثبت كيان
في حاجة في هذه الحال إلثبات ذلك عن طريق المخاطرة والمغامرة والقيام بتصرفات من أجل 

  1.إثبات ذلك فحسب
  

  : دوافع ممارسة النشاط البدني والرياضي -4-12
إن الدوافع المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي تتميز بالطابع المركب نظرا لتعداد األنشطة      

البدنية والرياضية ومجاالتها وعن األهمية الكبرى أن تعرف األنشطة أهم الدوافع التي تحفز 
الالعب على ممارسة الرياضة واألنشطة المختلفة وذلك بالنسبة للفرد الرياضي، وبالنسبة 

مع الذي يعيش فيه، فكل فرد إذن في الوجود له دوافع تحثه للقيام بعمل ما ولقد حدد العالم للمجت
  :أهم الدوافع المرتبطة بممارسة النشاط البدني والرياضي "Ludik" ليديكوالباحث 

يعد النشاط العقلي كنتيجة للنشاط البدني إذ أن المراهق يشعر  :اإلحساس بالرضا واالتساع -
 .نشاط يتطلب جهدا ووقت خاص عند تحقيقه للنجاحبالرضا بعد 

بسبب رشاقة ومهارة وجمال الحركات الذاتية للفرد، ونذكر على سبيل  هذا: المتعة الجمالية -
الجمباز، السباحة، التزحلق عل الجليد، وغيرها من الرياضات التي تتطلب برشاقة (المثال 

 ).األداء والحركات

لتغلب على التدريبات البدنية التي تتميز بالصعوبة والتي تتطلب الشعور باالرتياح كنتيجة ا -
 .المزيد من الشجاعة وقوة اإلرادة

 .االشتراك في المنافسات الرياضية التي تعتبر ركن هام من أركان النشاط الرياضي -

   .  2تسجيل األرقام والبطوالت وٕاثبات التفوق وٕاحراز الفوز

                                                           
 
 .301ص ،2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط، تربية المراهقينمحمد عبد الرحيم عدس،  1

  .161، ص1987، دار المعارف، القاهرة، علم النفس الرياضيمحمد عالوي صالح،   2
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  : خالصة
يبين لنا أن فترة المراهقة، هي مرحلة صعبة وحساسة  من خالل عرض هذا الفصل ،

صاحب "ستانلي هول " نظرا للتغيرات الجسمية والفزيولوجية واالنفعالية والعقلية ، والتي سماها 
حيث يتعرض خاللها المراهق " العاطفة والضغط" الدراسات العلمية للمراهقين أنها مرحلة 

وتعارض حاجاته مع التقاليد والقيم الدينية  للضغط والصراعات خاصة الصراعات النفسية
  .واالجتماعية

مرحلة المراهقة هي أكثر مراحل النمو حساسية، وأكثرها عبئا على األباء و كما أن 
المربين وحتى المجتمع ككل، حيث تنعكس تصرفات بعض المراهقين ليس عليهم أو على 

ن نجد هذه المرحلة كثيرا ما شكلت في حيذويهم فحسب، بل تتعدى لتمس جميع أفراد المجتمع، 
أزمة حقيقة عند الكثير من الشباب المراهق، نظرا لقلة خبرته في ميدان الحياة وعدم قدرته على 
المواجهة أو التحكم في المواقف الجديدة التي لم يتعود عليها مما يجعله يعاني الكثير من 

  .وتصرفاته الصعوبات واالضطرابات التي تؤثر بالضرورة على سلوكياته
وعليه أكد الكثير من علماء النفس عامة وعلماء نفس النمو خاصة أن المراهق بحاجة 

من طرف األسرة أو المربي حتى نتفادى أي خلل في سلوكه " دائمة إلى االهتمام سواء 
وشخصيته واتخاذ هذه العناصر بما فيها النشاط البدني الرياضي ساهم ذلك بشكل فعال في 

ات االجتماعية ودمجه في محيطه وتوازنه الطبيعي باإلضافة إللى الحصول على تطوير العالق
القيم وتطوير شخصيته ، كل هذه السلوكات تندرج ضمن التفاعل الحاصل بين أعضاء الفوج 

 . والمربي وانماط تفاعلهما وعالقاتهما االجتماعية
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  :تمهيد

أي بحــث علــم مــن العلــوم يقــاس بدرجــة الدقــة التــي يصــل إليهــا فــي تحديــد  الشــك أن تقــديم  
مفاهيمـــه وفـــي دقـــة األدوات المســـتخدمة لقياســـه وتـــزداد الصـــعوبة فـــي المقيـــاس الـــذي يعتمـــد عـــل 
السلوك البشري في مجاالته المتعـددة، واليمكـن للباحـث أن يقـوم بدراسـة ظـاهرة دون أن تكـون لـه 

  .اة المناسبة لقياس هذه الظاهرةاألد

وفــي هــذا الفصــل ســنحاول أن نوضــح أهــم اإلجــراءات الميدانيــة التــي إتبعناهــا فــي الدراســة،   
ـــائج علميـــة، يمكـــن الوثـــوق بهـــا وٕاعتبارهـــا نتـــائج موضـــوعية قابلـــة  ـــى نت ومـــن أجـــل الحصـــول عل

عــروف فــإن الــذي للتجريــب مــرة أخــرى، وبالتــالي الحصــول علــى نفــس النتــائج األولــى، كمــا هــو م
يميــز أي بحــث علمــي، هــو مــدى قابليتــه للموضــوعية العلميــة وهــذا يتحقــق إال إذا إتبــع صــاحب 

   .الدراسة، منهجية علمية دقيقة وموضوعية
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  :المنهج المتبع -5-1
  .يتميز البحث العلمي بتعدد مناهجه    

  .الخ…1فالمنهج لغة هو الطريق الواضح والمستقيم
  .الخ…2"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"قوله تعالى : الترتيلفي 

حيــث يعتبــر اختيــار مــنهج الدراســة مرحلــة هامــة عمليــة البحــث العلمــي، إذ يحــدد كيفيــة جمــع     
البيانات والمعلومات حول الموضوع المدروس، لذا فإن منهج الدراسة له عالقـة مباشـرة بموضـوع 

عــــة الموضــــوع هــــي التــــي تحــــدد إختيــــار المــــنهج المتبــــع، الدراســــة، وبإشــــكالية البحــــث، حيــــث طبي
ممارســـة النشـــاط البـــدني الرياضـــي وعالقتـــه باتجاهـــات ســـباحي : (وٕانطالقـــا مـــن موضـــوع دراســـتنا

حيث نتطرق في بحثنا إلى موضـوع أو ظـاهرة مـن الظـواهر النفسـية اإلجتماعيـة ) مرحلة المراهقة
ة بــين عناصــرها، بغــرض توضــيح تــأثير مــاهي عليــه فــي الحاضــر وكشــف جوانبهــا وتحديــد العالقــ

وٕاســــتجابة لطبيعــــة الدراســـة إعتمــــدنا المــــنهج الوصــــفي . المتغييـــر المســــتقل علــــى المتغييـــر التــــابع
هــو : "الــذي يعــرف بـــو . وأهــدافها بأســلوبه المســحي وذلــك لمالءمتــه لطبيعــة هــذه الدراســةالتحليلــي 

لميـــول والرغبـــات والتصـــور بحيـــث تصـــور دقيـــق للعالقـــات المتبادلـــة بـــين المجتمـــع واإلتجاهـــات وا
  . الخ…3"يعطي صورة للواقع الحياتي ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلية

ـــاهج) هـــويتي(وقـــد عرفـــه  ـــائق والمعلومـــات ثـــم : "فـــي تصـــنيفه للمن ـــع الحق ـــى تجمي بأنـــه يعتمـــد عل
  .   الخ…4"مقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعمينات مقبولة

لدراســـة حقـــائق راهنـــة متعلقـــة بظـــاهرة أو موقـــف أو أفـــراد أو أحـــداث أو  ةالطريقـــة المنظمـــ"    
أوضــــاع معينــــة بهــــدف إكتشــــاف حقــــائق جديــــدة أو لتحقيــــق مــــن صــــحة حقــــائق قديمــــة، وأثارهــــا، 

  .الخ…5"والعالقات التي تتصل بها وتفسيرها وكشف الجوانب التي تحكمها
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  : الدراسة اإلستطالعية -5-2
اإلستطالعية، هي تلك الدراسات التي تتنـاول موضـوعات جديـدة لـم يتطـرق إليهـا الدراسات       

أي باحث من قبل وال تتوفر عنهـا بيانـات أو معلومـات أو حتـى يجهـل الباحـث كثيـرا مـن أبعادهـا 
كما إعتبرها عمار بخوش بمثابة األسس الجوهريـة لبنـاء البحـث كلـه وهـي نظـرة  .الخ...1وجوانبها

الدراسات العلمية، إذ من خاللها يمكن للباحث تجربة وسـائل بحثـه للتأكـد مـن أساسية ومهمة في 
  .2سالمتها ودقته ووضوحها

ممارســـة النشــــاط البـــدني والرياضـــي وعالقتــــه بإتجاهـــات ســـباحي مرحلــــة ( وباعتبـــار أن دراســـتنا 
، وقــــد 12/12/2007فكانـــت بدايـــة المشــــروع منـــذ توجيـــه وٕارشـــاد األســــتاذ المشـــرف يـــوم) المراهقـــة

إقتصـرت علــى مجمــوع أفــواج الطلبــة تخصــص سـباحة، بمعهــد التربيــة البدنيــة والرياضــية، جامعــة 
فــوج للســاحة، وهــذا التوزيــع  46مــوزعين علــى الكــل  ،2009/2010دالــي إبــراهيم، للموســم الجــامعي

كــل فــوج، حيــث يظــم كــل فــوج مجموعــة مــن الطلبــة يتــراوح  تيكــون حســب متطلبــات وخصوصــيا
فــــي حـــين قمنـــا بزيــــارة عينـــة الدراســـة فــــي مكـــان تــــدريبها . طالـــب) 43ى إلـــ 16(عـــددهم مـــا بــــين 

وحضــور بعــض حصصــهم التدريبيــة، والتــي كانــت تظــم مجمــوع أفــواج تخصــص ســباحة، بمعهــد 
التربية البدنية والرياضية، جامعة دالـي إبـراهيم، والتـي تنشـط بالمسـبح األولمبـي محمـد بوضـياف، 

زائر العاصــمة، ولقــد مكنتنــا الدراســة اإلســتطالعية مــن جويليــة بــالج 05التــابع للمركــب الرياضــي 
  :معرفة مايلي

  .مميزاتهم، وخصائصه المجتمع، أفراد على والتعرف للدراسة، األصلي المجتمع حجم معرفة -
 .مع عينة البحث) مقياس كنيون(معرفة مدى صالحية وتناسب أداة الدراسة  -

 .جمع وتحصيل المعلومات واإلحصائيات بطريقة دقيقة -

 التأكيد من مدى فهم األسئلة المطروحة ومدى صالحيتها وتماشيها مع متطلبات الدراسة -

 . المعرفة المسبقة بظروف إجراء الدراسة الميدانية األساسية -

الصعوبات والعراقيل  أجل تفادي من مباشرة واإلحتكاك بها الفئة إتصال بهته على ماجعلنا هذا
التقنيات واإلحتماالت قصد صياغة فرضية عمل قابل  التي من شأنها أن تواجهنا، ودراسة كل

  . لإلختبار ومدى إستجابة عينة الدراسة لألهداف

                                                           
 
 . 74، ص1984مكتبة الفالح الكويتية، ، 1، طأضواء على الدراسة الميدانيةناصر ثابت،  1

  .279، ص1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بخوش، 2 
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  :مجتمع الدراسة -5-3 
فقد كان مجتمع هذه الدراسة يمتثل في مجموع أفواج الطلبة تخصص سباحة، بمعهد التربية   

، حيث إستجاب لإلستبانة 2009/2010البدنية والرياضية، جامعة دالي إبراهيم، للموسم الجامعي
  %78.12 الطلبةالمعادة من قبل أفراد عينة  بلغت نسبة االستبانات، في حين طالبًا وطالبةً  855

وبعد استبعاد . استبانة 855 البالغ عددهمو  من مجموع االستبانات الموزعة على الطلبة
 الطلبة من الدراسة عينة أصبحت حين في ،ةستبانإ 190 وعددها الناقصة، البيانات ذات االستبانات

 %82.7 ، أي بنسبة550 ومنهم ،اإلناث من %17.3 بنسبة أي 115منهم وطالبًة، طالباً  665النهائية
فوج للساحة، وهذا التوزيع يكون حسب متطلبات  46موزعين على من الذكور، الكل 

إلى  16(كل فوج، حيث يظم كل فوج مجموعة من الطلبة يتراوح عددهم ما بين  توخصوصيا
  .طالب) 43
   :عينة الدراسة -5-4

إن العينة هي جزء من مجتمع الدراسة، وهي تخضع لشروط تشابه مجتمع الدراسة،  الهـدف   
 منهـا الحصـول علــى معلومـات مــن المجتمـع األصــلي للبحـث، فلــيس مـن الســهل أن يقـوم الباحــث
بتطبيــق بحثــه علــى جميــع أفــراد المجتمــع األصــلي، فالعينــة هــي إنتقــاء عــدد األفــراد لدراســة معينــة 
تجعل النتائج منهم ممثلـين لمجتمـع الدراسـة، فاإلختبـار الجديـد للعينـة يجعـل النتـائج قابلـة للتعمـيم 

بيـدات، الـخ، كمـا عرفهـا أيضـا ذوقـان ع...1على المجتمع، حيث تكون نتائجها صادقة بالنسبة له
عبد الرحمان عدس، وأخرون بأن العينة هـي الوحـدة المصـغرة التـي تمثـل تمثـيال حقيقيـا لمجتمـع، 

  . 2ليقوم الباحث بإجراء مجمل دراسته عليها
تيار العينة من المجتمع األصلي بطريقة عشوائية، وذلك كونها من أبسـط الطـرق لختيـار خفكان إ

 550ظــم أفــراد العينــة والتــي ضــمت فــي دراســتنا هــذه العينــة، حيــث أنهــا تعطــي فــرص متكافئــة لمع
 .طالبة وهذا كمرحلة نهائية 115طالب 
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  :أدوات البحث -5-5
قصد نفي أو إثبـات الفرضـيات المقدمـة إلشـكالية دراسـة يسـتلزم علينـا إختيـار أنجـع الطـرق،     

  :  وذلك من خالل الدراسة والتفخص، وهذا باستخدام األدوات التالية
  :لإلتجاهات نحو النشاط البدني والرياضي" كنيون" ستعمال مقياسإ* 
 لإلتجاهـات نحـو النشـاط البـدني والرياضـي،" كنيـون"إلجراء هـذا البحـث قمنـا باسـتعمال مقيـاس   

ويعتبـــر وأعـــد صـــورته العربيـــة محمـــد حســـن عـــالوي،  وضـــعه فـــي األصـــل جيرالـــد كنيـــون،الـــذي 
علــى نطــاق واســع فــي مجــال قيــاس االتجاهــات نحــو مقيــاس كينــون مــن المقــاييس التــي تســتخدم 

ون أن النشـاط يـيـرى كن فيـه. النشاط البدني وذلك لما يتمتع به من معـامالت صـدق وثبـات عاليـة
جتماعيــة وأن االتجاهــات نحــو النشــاط الرياضــي تتحــدد مــن إالرياضــي عبــارة عــن ظــاهرة نفســية 

ل نـــوع الخبـــرات التـــي يســـعى الطـــالب خـــالل المـــردود العملـــي أو القيمـــة األدائيـــة، وذلـــك مـــن خـــال
 إمـاعليهـا تكـون  ولإلجابة إحتماالت، عبارة لكل عبارة، 54ويتكون هذا المقياس من  ،1كتسابهاإل

موزعــة ، حيــث نجــد هــذه العبــارات )بشــدة أوافــق ال أوافــق، ال رأي، أكــون لــم أوافــق، بشــدة، أوافــق(
 . على ستة أبعاد حسب خصوصيات كل بعد

  :هذا المقياس في الدراسة مبررات استعمال* 
بما أن عملية جمع البيانات والمعلومات ال يتم إال من خـالل المقـاييس واإلسـتبيانات وكـذا طبيعـة   

الحصــول علــى بيانــات ومعلومــات عت اســتعمال هــذه األداة لغــرض دمشــكلتنا وصــياغة فرضــياتنا اســت
ة النشــاط البــدني والرياضــي، وتــأتي تتعلــق بطبيعــة العالقــة الموجــودة بــين إتجاهــات الطلبــة نحــو ممارســ

أهمية هذا المقياس أنه إقتصادي في الجهد والوقت إذا ما قورن بالمقابلة والمالحظة، وهو يحتوي على 
مجموعة من العبارات يقوم فيها كل مشارك باإلجابة عليها بنفسه كال حسـب معرفتـه، دون مسـاعدة أو 

  .تدخل أحد

  :إجراءات الدراسة -5-6
طالبـة،  30طالـب و 30، تتكـون مـن )ذكور، إنـاث(قمنا بتوزيع القياس على مجموعة من الطلبة   

ثم قمنا بإعادة نفس . تم إختيارهم بطريقة عشوائية من أجل إعطاء فرص متكافئة لمعظم أفراد المجتمع
تســليم بعــدها قمنــا ب ،إلــى نفــس العينــة بعــد أســبوع مــن أجــل التأكــد مــن صــدق وثبــات اإلختيــار المقيــاس

 . تخصص سباحة) ذكور، إناث( المقياس على مجموع الطلبة

                                                           
 
  .43، ص2000، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ،مدخل في علم النفس الرياضي، محمد حسن عالوي 1
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 :اإلحصائية العمليات -5-7

ألي باحث أن يستغني عن الطـرق واألسـاليب اإلحصـائي مهمـا كـان نـوع الدراسـة ال يمكن   
التــي يقــوم بهــا ســواء كانــت إجتمــاعي أو إقتصــادية، تمــد بالوصــف الموضــوعي الــدقيق، فالباحــث 
اليمكــن اإلعتمــاد علــى المالحظــات، ولكــن اإلعتمــاد علــى اإلحصــاء يقــود الباحــث إلــى األســلوب 

هــدف إلــى محاولــة التوصــل إلــى مؤشــرات كميــة دالــة تســاعدنا علــى الصــحيح والنتــائج الســليمة، ت
ــــرجم  ــــات التــــي تجمــــع وتت ــــا مــــن تصــــنيف البيان التحليــــل والتفســــير، والتأويــــل والحكــــم، كمــــا تمكنن

  :اإلحصائية التالية التقنياتإستخدمنا في بحثنا هذا  بالتاليو  .الخ...1بموضوعية 
سب المئوية لتحليل النتـائج فـي جميـع العبـارات حيث إستخدم الباحث قانون الن :النسبة المئوية -

 .وفي جميع النقاط المتحصل عليها، وهذا بعد جمع تكرارات كل منها

 :تكون كمايلي )الطريقة الثالثية(فطريقة حساب النسبة المئوية     

  النسبة المئوية: م    
  عدد التكرارات: س    
  المجموع الكلي: ع  

 ):2كا(إختبار بارصون  -

حيـــث يســـمح لنـــا هـــذا اإلختبـــار بـــإجراء مقارنـــة بـــين مختلـــف النتـــائج المتحصـــل عليهـــا مـــن خـــالل 
  المقياس الموجه للطلبة، ذلك بمقارنة التكرارات الحقيقية المشاهدة والتكرارات المتوقعة، حيث نجد

كيفية حسـاب التكـرار المتوقـع  -

 ) E :(حيث نجد 

E  : التكرارالمتوقع  

  عدد أفراد العينة: ن  

   عدد اإلختبارات الموضوعة لإلجابة على األسئلة:  و  

 حيث نجد: ) DF (درجة الحرية - 

                                           عدد المتغيرات: ن  

                                              =   N :عــــــــــــــــــــــــدد المتغيــــــــــــــــــــــــرات                                               
                                                                            

                                                           
 
  .74، ص1970، دار النهضة العربية، مصر، 2، طةاإلحصاء البحوث النفسية والتربوية واإلجتماعيمحمد السيد،  1

  
  x  100س          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =   %م
  ع              

     

  2)وت -حت(مج   2)التكرار المتوقع -التكرار الحقيقي(مجموع        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    2كا

  وت                            التكرار المتوقع                  

  ن          
  E   = ــــــــــــــــــــــ  

  و         

DF  = 1مجموع األعمدة ـ  
DF =   1ن ـ  

DF =  N  1ـ  
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  :متغيرات الدراسة -5-8
إذ يتعلـــق األمـــر اآلن  ،غالبـــا مـــا يكـــون طـــرح الفرضـــيات علـــى شـــكل مصـــطلحات ومفـــاهيم

بتحديـــد المتغيـــرات المســـتعملة وبـــاألحرى جعلهـــا عمليـــة بمعنـــى آخـــر، أوال نقـــوم بتغيـــر المتغيـــرات 
دد الظــاهرة التــي نحــن حــالمســتعملة التــي تبحــث فــي قيــاس النتــائج، ثــم المتغيــرات التابعــة التــي ت

  .بصدد محاولة دراستها
كم المسـبق فـي المقاربـة النظريـة للموضـوع ولتعيين وٕاختيـار متغيـرات البحـث، البـد مـن الـتح  

المتعلـــق بعالقـــة ممارســـة النشـــاط البـــدني والرياضـــي بإتجاهـــات ســـباحي مرحلـــة المراهقـــة، الشـــيء 
ـــذي يســـمح بتوضـــيح هـــذه العناصـــر بشـــكل دقيـــق، إذ كـــان علينـــا التفكيـــر المســـبق فـــي تحديـــد  ال

  :متغيرات هذه الدراسة على النحو التالي
   :المتغير المستقل - 

، ومنــه يجـدر بنــا اإلشـارة إلــى 1المتغيــر التجريبـي، المتغيــر المـراد معرفــة تـأثيره علــى الظـاهرة وهـو
  .ممارسة النشاط البدني والرياضي

  :المتغير التابع - 

، وفيــه تجــد اإلشــارة إلــى إتجاهــات ســباحي 2وهــو المتغيــر النــاتج مــن تــأثير المتغيــر التجريبــي
   .مرحلة المراهقة

  :اإلختباروثبات صدق  -5-9
  :صدق اإلختبار -5-9-1

يعتبــــر صــــدق اإلختبــــار شــــرطا أساســــيا لإلختبــــار النــــاجح والفعــــال ونقصــــد بصــــدق حيــــث     
اإلختبـــار الـــذي وضـــع مـــن أجلـــه، وهـــذا يمكـــن تفســـيره علـــى أنـــه اإلســـتعمال فـــي البحـــوث العلميـــة 

لكـن متغيـرات للتوصل إلى نتائج لها داللة معنوية أي استعملت من طرف بـاحثين لدراسـة نفـس ال
 المقياسمصمم هذا " جيرالد كنيون"ففي بحثنا هذا استعمل هذا اإلختبار من طرف  ،في ظروف مغايرة
  .دكتوراه ألطروحةفي دراسته " يوسف حرشاوي"وكذا من طرف 

ـــــــى خمســـــــة    ـــــــاس علـــــــى األســـــــتاذ المشـــــــرف أوال، ثـــــــم عل ـــــــة للمقي ـــــــه عرضـــــــنا الصـــــــورة األولي في
صــــدقها  ىطلــــب مــــنهم تحكــــيم االســــتبانة مــــن حيــــث مــــدوقــــد ذوي خبــــرة فــــي التخصــــص، محكمــــين 

ـــــي قيـــــاس األهـــــداف التـــــي وضـــــعت مـــــن  ـــــالمحور الـــــذي تنـــــدرج جلهـــــا، و أف مـــــدى ارتبـــــاط العبـــــارات ب
                                                           

 
  .54، ص1996، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، البحث العلمي مناهجه وتقنياتهمحمد زيان عمر، 1  
  .48، ص1986، دار المعارف الجامعية اإلسكندرية، مصر، علم اإلجتماع والمنهج العلميمحمد على محمد، 2  
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ـــــه ـــــاً ، و تحت ـــــة العبـــــارات لغوي ـــــاك اقتراحـــــات  ى، ومـــــدمـــــدى دق صـــــالحيتها للتطبيـــــق، ومـــــا إذا كـــــان هن
  .الفقرات والمحاورلتعديل صياغة أي من 
األخـذ بمالحظـاتهم وٕاقتراحـاتهم التـي قـد تـم االطـالع علـى مالحظـات المحكمـين، وبعد جمع االسـتبانة و 

زودت الباحــث حــول صــياغة بعــض العبــارات ومناســبتها ألهــداف الدراســة مــن حيــث انتمائهــا للمحــور 
عبارة بعد أن كانـت فـي األصـل  )45(عدد العبارات إلى ، كما تم األخذ باقتراح اقتصار الذي يتضمنها

النشـاط البـدني للصــحة واللياقـة، النشـاط البــدني  :عبـارة موزعــة علـى سـتة محــاور هـي )54(مكونـة مـن 
النشــاط البــدني للتفــوق ، لخفــض التــوتر، النشــاط البــدني كخبــرة جماليــة، النشــاط البــدني للتــوتر ومخــاطرة

 نسـبة متوسـط بلـغفـي حـين  ،االستبانة في صورتها النهائية على نفس المحكمـين رضتثم ع .الرياضي

 .الظاهريصدق ال من عالية بدرجة تتمتع االستبانة أن يدل ما هذا ،%95 بينهم االتفاق

 :اإلختبارثبات  -5-9-2

إن اإلختبـــــار يعتبـــــر ثابتـــــا إذا كـــــان يعطـــــي نفـــــس النتـــــائج "  :يقول فان دالين عن ثبات اإلختبار  
  ."باستمرار إذا ما تكرر على نفس المفحوصين تحت نفس الشروط

ن صـحة واسـتقرار نتـائج الدراسـة التـي نحـن بصـدد القيـام بهـا قمنـا بتطبيـق اإلختبـار ولكي نتأكـد مـ  
تــم إختيــارهم ، طالبــة  30وطالــب  30 متكونــة مــن، )إنــاث، ذكــور( مــن الطلبــةمــرتين علــى نفــس العينــة 

قمنا بإعادة تقديم يوما  15 وبعد بطريقة عشوائية من أجل إعطاء فرص متكافئة لمعظم أفراد المجتمع،
لـــنفس الفئـــة للتأكـــد مـــن ثبـــات اإلختبـــار أي قمنـــا بإعـــادة اإلختبـــار، ويمكـــن تفســـير هـــذا  المقيـــاسنفـــس 

   .Pearson Braveوهو إختبار  )تطبيق وٕاعادة تطبيق(باستعمال إختبار اإلرتباط
، وهــي تــدل 0.969وبعــد التطبيــق وٕاعــادة التطبيــق تــم تســجيل نتــائج متشــابهة ذات درجــة ثبــات     

  . في حين تسمح هذه النتيجة بتنفيذ اإلجراءات اإلحصائية. على أنه ال يوجد تباين كبير بين األجوبة

  : خالصة

عـة مـن يمكن إعتبار هذا الفصل الذي تطرقنـا مـن خاللـه إلـى المنهجيـة وطـرق البحـث المتب    

فكان يعتبـر بمثابـة الـدليل والمرشـد الـذي سـاعدنا علـى تخطـي بين أهم الفصول في هذه الدراسة، 

، وصـوال إلـى تحقيـق والعوامل التـي كـان بإمكانهـا أن تعيـق السـير الحسـن للدراسـةكل الصعوبات 

 تفيــد الدراســة بشــكليحتــوي علــى أهــم العناصــر األساســية التــي قــد  أهــداف البحــث بســهولة، كونــه

المـــنهج المتبـــع، متغيـــرات البحـــث، الدراســـة اإلســـتطالعية، مجتمـــع الدراســـة، أدوات (مباشـــر منهـــا 

 ).البحث، العمليات اإلحصائية
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  :تمهيد
حيث تم  ،تم جمعهاإلى المعالجة اإلحصائية للمعطيات التي لقد تطرقنا في هذا الفصل 

ا، في حين  بحيث كل محور يخدم خاصية نود التأكد منهإلى ثالث محاور أساسية، تقسيمها 
 :كل محور على حدا، إذ نجد ومناقشة النتائج عرض والتحليلتطرقنا من خاللها إلى 

   
الفـــروق الموجـــودة بـــين الســـباحين فيمـــا يتعلـــق باألبعـــاد الســـتة لمقيـــاس يـــدرس  :المحـــور األول -

     .كنيون لإلتجاهات
إتجاهات وطبيعة التباين في درجـات وشـدة اإلسـتجابة للسـباحين نحـوى يدرس  :محور الثانيال -

  .ممارسة النشاط البدني والرياضي
مــدى تــأثير عامــل الجــنس علــى إتجاهــات الســباحين نحــوى ممارســة يــدرس  :المحــور الثالــث -

  .النشاط البدني والرياضي
اإلقتراحـــات والفرضـــيات مـــع جملـــة مـــن  اتمـــةخثـــم  ،إســـتنتاج عـــامإلـــى توصـــلنا فـــي النهايـــة 

  .المستقبلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  .النشاط البدني والرياضي كخبرة إجتماعية
  ؟ السباحة كونها تمتاز بجلب عدد كبير من األفراد

السباحة كونها تمتاز بجلب عدد ممارسة 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

238.50  09.49  0.05  04  
12.03  

، والتـــي تبـــين لنـــا 01فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد
وافـق ال أ، و %  13.83والتي بلغـت نسـبتها 

ــــي الشــــكل ــــر ف  2حينهــــا قيمــــة كــــا إذ بلغــــت، 01 مثــــل مــــاهو موضــــح أكث

 الداللـة مسـتوى عنـد هذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%13,83

%06,92

%39,7
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    :األول المحورعرض وتحليل نتائج 

النشاط البدني والرياضي كخبرة إجتماعية:عرض وتحليل نتائج عبارات البعد األول
السباحة كونها تمتاز بجلب عدد كبير من األفرادأفضل ممارسة 

ممارسة  معرفة نسبة ميول الطلبة نحو :01

:01للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

27.52  264  39.70  46  06.92  92  13.83  80  

      :01تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول  ةمـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي موضـــح

مــن عينــة البحــث قــد% 39.70، فكانــت نســبة 01 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
والتي بلغـت نسـبتها أوافق ال نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى، منها 

ــــي الشــــكل ،% 12 ــــر ف مثــــل مــــاهو موضــــح أكث
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة . 04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 01يمثل النسب المئوية للعبارة  : 01 الشكل

%27

%12

 

عرض وتحليل نتائج  -6-1

عرض وتحليل نتائج عبارات البعد األول -6-1-1

أفضل ممارسة  :01العبارة 
01الهدف من العبارة 

  .كبير من األفراد
تكرارات و اليمثل  :01جدول 

  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

27.52  183  01عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي موضـــح  
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى، منها 
12.03 بنســــبةبشــــدة 

وهي أكبر من قيمة كا 238.50 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
 
 
 
 
 
 

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

27,52

12,03



 التي مختلف األنشطة البدنية والرياضية

يسوده طابع  الذي النشاط البدني والرياضي

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

507.49  09.49  0.05  04  
03.46  

، والتـــي تبـــين لنـــا 02فـــي الجـــدول 
بشــدة، أوافــق  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال ، % 08.57والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 02 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

النشـاط البـدني ممارسـة بتهـتم ومنه يمكننا القول بـأن نسـبة كبيـرة مـن الطلبـة 

 

%08,57

%08,57

%50,08
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مختلف األنشطة البدنية والرياضيةممارسة أكثر بينبغي اإلهتمام  خالل مرحلة المراهقة
  ؟ يسودها طابع الجماعة
النشاط البدني والرياضيممارسة ب الطلبةمعرفة مدى إهتمام  :02الهدف من العبارة 

:02للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

29.32  333  50.08  57  08.57  57  08.57  23  

   :02تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 50.08، فكانــت نســبة 02 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
والتـي بلغـت نسـبتها  أوافـقال وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 03.46
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بـأن نسـبة كبيـرة مـن الطلبـة . 04 
  .يسوده طابع الجماعة

  02 يمثل النسب المئوية للعبارة :02 الشكل

%29

%03

 

خالل مرحلة المراهقة :02العبارة 
يسودها طابع الجماعة
الهدف من العبارة 

  .الجماعة
 

تكرارات و اليمثل  :02جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

29.32  195  02عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
46 بنســبة بشــدةأوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 507.49 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

يسوده طابع الجماعة الذي والرياضي
  
  

 
 
 
 
 
 

             
  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

29,32

03,46



  ؟ أني أستطيع من خاللها اإلتصال بالناس

   .السباحةمارس لم في تشجيع الطلبة

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

174.86  09.49  0.05  04  
10.38  

، والتـــي تبـــين لنـــا 03فـــي الجـــدول 
، بشــدةأوافــق  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وهـي ، % 10.38أوافق والتي بلغت نسـبتها 
حينهـا  إذ بلغـت، 03 مثـل مـاهو موضـح أكثـر فـي الشـكل

 عنـــد هـــذا. 09.49المجدولـــة والتـــي كانـــت 

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون 
  .بين الفرد والجماعة

 

%10,38

%15,49

%27,52
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أني أستطيع من خاللها اإلتصال بالناس السباحة هوجعلني أمارس شيء ي

في تشجيع الطلبةمعرفة دور عملية اإلتصال  :03

:03للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  183  27.52  103  15.49  69  10.38  69  

   :03تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 36.24، فكانــت نســبة 03 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافق والتي بلغت نسـبتها ال وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى، منها 

مثـل مـاهو موضـح أكثـر فـي الشـكل ،بشـدة ال أوافقنفس النسبة التي أجابت 
المجدولـــة والتـــي كانـــت  2وهـــي أكبـــر مـــن قيمـــة كـــا 174.86 المحســـوبة
ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون  .04 ودرجــة الحريــة 0.05

بين الفرد والجماعةاإلتصال في عملية ممارسة السباحة كونها تساهم 
                                                               

 03يمثل النسب المئوية للعبارة  :03الشكل 

%

%

 

شيء يأهم  :03العبارة 

03الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :03جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

  36.24  241  03عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى، منها 
نفس النسبة التي أجابت 

المحســـوبة 2قيمـــة كـــا
0.05 الداللــة مســتوى

ممارسة السباحة كونها تساهم 
                                                             

             
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%36,24

%10,38



التي تساهم في تطوير وتحسين الرياضية 

  .ممارسة السباحة في تطوير وتحسين العالقات اإلجتماعية

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

452.24  09.49  0.05  04  
05.11  

، والتـــي تبـــين لنـــا 04فـــي الجـــدول 
وهـي ، أوافـق  اأجـابو  مـن عينـة البحـث قـد

وال     ، % 10.38أوافــق والتــي بلغــت نســبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 04 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

الرياضــية البدنيــة و األنشــطة  الســباحة هــي مــن بــين 

 

%10,38

%13,83

%51,73
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الرياضية البدنية و األنشطة بين من تعتبر ممارسة السباحة 
 ؟

ممارسة السباحة في تطوير وتحسين العالقات اإلجتماعيةمعرفة مدى إسهام  :04

:04للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

18.95  344  51.73  92  13.83  69  10.38  34  

   :04تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مـن عينـة البحـث قـد% 51.73، فكانـت نسـبة 04 إجابات الطلبـة حـول العبـارة
أوافــق والتــي بلغــت نســبتها ال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 05.11
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

الســباحة هــي مــن بــين ومنــه يمكننــا القــول بــأن  .04 ودرجــة الحريــة
  .في تطوير وتحسين العالقات اإلجتماعية

                                                               
 04يمثل النسب المئوية للعبارة  :04الشكل 

%18

%01

 

تعتبر ممارسة السباحة  :04العبارة 
؟ العالقات اإلجتماعية
04الهدف من العبارة 

  

تكرارات و اليمثل  :04جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

18.95  126  04عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابات الطلبـة حـول العبـارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 
11 بنســبة بشــدةأوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 452.24 المحسوبة
ودرجــة الحريــة 0.05

في تطوير وتحسين العالقات اإلجتماعيةكبيرة لتي تساهم ا

  
                                                             

             
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

18,95

01,11



  ؟ السباحينالتي يشترك فيها عدد كبير من 

التي يشترك فيها عدد كبير من  السباحة

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

136.21  09.49  0.05  04  
30.98  

، والتـــي تبـــين لنـــا 05فـــي الجـــدول 
، ال أوافـق بشـدة اأجـابو  من عينة البحث قد

كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى 
 إذ بلغـت، 05 مثل مـاهو موضـح أكثـر فـي الشـكل

 عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ٕاهتمــام إعجــاب و الطلبــة يولــون أغلبيــة 
  

 

%10,38

%30,98

%30,98
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التي يشترك فيها عدد كبير من  السباحة ممارسةتعجبني بصفة خاصة 

السباحة ممارسةمعرفة مدى إعجاب الطلبة ب :05الهدف من العبارة 

:05للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

10.38  92  13.83  92  13.83  206  30.98  206  

   :05تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

من عينة البحث قد% 30.98، فكانت نسبة 05 إجابات الطلبة حول العبارة
كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى نسـبة تعتبـر  وهـي ،أوافـقال أجابت قد نفس النسبة التي 

مثل مـاهو موضـح أكثـر فـي الشـكل ،% 10.38 نسبتهاوالتي بلغت 
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا 136.83 المحسوبة

أغلبيــة بــأن ومنــه يمكننــا  .04 ودرجــة الحريــة 0.05
  . السباحينعدد كبير من يشترك فيها  التيكبير بممارسة السباحة 

                                                               
 05يمثل النسب المئوية للعبارة  :05الشكل 

%

 

تعجبني بصفة خاصة ال  :05العبارة 

الهدف من العبارة 
  .السباحين

  

تكرارات و اليمثل  :05جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

10.38  69  05عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابات الطلبة حول العبارة

نفس النسبة التي وهي 
والتي بلغت بشدة أوافق منها 

المحسوبة 2حينها قيمة كا
0.05 الداللــة مســتوى

كبير بممارسة السباحة 
  

                                                             
             

  
  
  
  
 
 
 
 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%13,83

%13,83



  ؟ بمفرده يستطيع اإلنسان ممارسته

التي يستطيع ممارستها  النشاط البدني والرياضي

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

171.40  09.49  0.05  04  
30.98  

، والتـــي تبـــين لنـــا 06فـــي الجـــدول 
ال أوافـق بشـدة،  اأجـابو  من عينة البحث قـد

وأوافــق  ،%25.86 وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
ــــي الشــــكل ــــر ف  2حينهــــا قيمــــة كــــا إذ بلغــــت، 06 مثــــل مــــاهو موضــــح أكث

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ممارسـة يفضـلون ال نسـبة كبيـرة مـن الطلبـة 

 

%30,98

%27,67
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يستطيع اإلنسان ممارسته الذي  النشاط البدني والرياضيأفضل ممارسة 

النشاط البدني والرياضيممارسة معرفة ميول الطلبة نحو  :06

:06للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

08.57  172  25.86  46  06.92  184  27.67  206  

   :06تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

من عينة البحث قـد% 30.98فكانت نسبة ، 06 إجابات الطلبة حول العبارة
وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

ــــي الشــــكل ،% 08 ــــر ف مثــــل مــــاهو موضــــح أكث
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

نسـبة كبيـرة مـن الطلبـة ومنه يمكننا القـول بـأن هنـاك  .04 
  .مهبمفرد النشاط البدني والرياضي

                                                               
 06يمثل النسب المئوية للعبارة  :06الشكل 

%06

%08

 

أفضل ممارسة  :06العبارة 

06الهدف من العبارة 

  .هبمفرد
  

تكرارات و اليمثل  :06جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

08.57  57  06عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابات الطلبة حول العبارة

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
08.57 بنســــبةبشــــدة 

وهي أكبر من قيمة كا 171.40 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

النشاط البدني والرياضي

  
                                                             

             
  
  
  
  
 
 
 
 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

06,92

%25,86

08,57



  ؟أهمية قصوى لي بالنسبة يمثل ال

النشاط البدني اإلتصال اإلجتماعي التي تتيحه ممارسة 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

150.99  09.49  0.05  04  
29.32  

، والتـــي تبـــين لنـــا 07فـــي الجـــدول 
ال أوافـق بشـدة،  اأجـابو  من عينة البحث قـد

وهي نفس النسبة التي قد أجابت ال أوافـق، وهـي تعتبـر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى 
 إذ بلغـت، 07 مثل مـاهو موضـح أكثـر فـي الشـكل

 عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

يـرون بـأن ومنـه يمكننـا القـول بـأن نسـبة كبيـرة مـن الطلبـة 
  .أهمية قصوى

 

%06,92

%29,32

%29,32
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ال والرياضي البدني النشاط تيحهي التي اإلجتماعي اإلتصال

اإلتصال اإلجتماعي التي تتيحه ممارسة  مدى ضرورةمعرفة  :07الهدف من العبارة 
  .للطالب

:07للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

06.92  160  24.06  69  10.38  195  29.32  195  

   :07تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

من عينة البحث قـد% 29.32فكانت نسبة ، 07 إجابات الطلبة حول العبارة
وهي نفس النسبة التي قد أجابت ال أوافـق، وهـي تعتبـر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى 

مثل مـاهو موضـح أكثـر فـي الشـكل ،% 06.92 والتي بلغت نسبتها
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا 150.99 المحسوبة

ومنـه يمكننـا القـول بـأن نسـبة كبيـرة مـن الطلبـة  .04 ودرجة الحريـة 0.05
أهمية قصوىلهم  يمثل ال والرياضي البدني النشاط تيحهي  التياإلتصال اإلجتماعي 

                                                               
 07يمثل النسب المئوية للعبارة  :07الشكل 

 

اإلتصال إن :07العبارة 

الهدف من العبارة 
للطالببالنسبة والرياضي 

  

تكرارات و اليمثل  :07جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

06.92  46  07عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابات الطلبة حول العبارة

وهي نفس النسبة التي قد أجابت ال أوافـق، وهـي تعتبـر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى 
والتي بلغت نسبتهابشدة منها أوافق 

المحسوبة 2حينها قيمة كا
0.05 الداللة مستوى

اإلتصال اإلجتماعي 
  
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
 
 

  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%10,38

%24,06
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  .األول البعديمثل تكرارات ونسب مئوية لعبارات  :08جدول 
  

  األجوبة               
  العبارات  

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

544  55.76  0.05  34  

عبارة 
01  

  12.03  80  13.83  92  06.92  46  39.70  264  27.52  183  المشاهد.ت

  /  116  /  149  /  72  /  209  /  118  المتوقع.ت

 عبارة
02  

  03.46  23  08.57  57  08.57  57  50.08  333  29.32  195  المشاهد.ت

  /  116  /  149  /  72  /  209  /  118  المتوقع.ت

 عبارة
03  

  10.38  69  10.38  69  15.49  103  27.52  183  36.24  241  المشاهد.ت

  /  116  /  149  /  72  /  209  /  118  المتوقع.ت

 عبارة
04  

  05.11  34  10.38  69  13.83  92  51.73  344  18.95  126  المشاهد.ت

  /  116  /  149  /  72  /  209  /  118  المتوقع.ت

 عبارة
05  

  30.98  206  30.98  206  13.83  92  13.83  92  10.38  69  المشاهد.ت

  /  116  /  149  /  72  /  209  /  118  المتوقع.ت

 عبارة
06  

  30.98  206  27.67  184  06.92  46  25.86  172  08.57  57  المشاهد.ت

  /  116  /  149  /  72  /  209  /  118  المتوقع.ت

 عبارة
07  
  

  29.32  195  29.32  195  10.38  69  24.06  160  06.92  46  المشاهد.ت

  /  116  /  149  /  72  /  209  /  118  المتوقع.ت

  17.47  813  22.43  1044  10.85  505  31.51  1467  17.74  826  المجمـوع

  

  :08جدول  تحليل نتائج

، والتـــي تبـــين لنـــا 08مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي موضـــحة فـــي الجـــدول     
 مـــن عينـــة البحـــث قـــد% 31.51كانـــت نســـبة  إجابـــات الطلبـــة حـــول مجمـــوع عبـــارات البعـــد األول،

 بلغــت نســبتهاوهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي أوافــق،  اأجــابو 

وهي أكبـر مـن  544 المحسوبة 2حينها قيمة كا إذ بلغت، % 17.47 وال أوافق بشدة بنسبة ،22.43%
ومنــه  .34 ودرجــة الحريــة 0.05 الداللــة مســتوى عنــد هــذا. 55.76المجدولــة والتــي كانــت  2قيمــة كــا

ســاهم فــي تحقيــق  قــد )النشــاط البــدني والرياضــي كخبــرة إجتماعيــة(األول البعــد  بــأنالقــول  نــايمكن
 . الفرضية األولى

 
 
 

  
  
  



النشـاط البـدني والرياضـي كخبــرة  

  ؟ للطالبينبغي التركيز على القيمة الصحية 

  .للطالب أثناء ممارسته للنشاط البدني والرياضي

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

646.96  09.49  0.05  04  
01.65  

، والتـــي تبـــين لنـــا 09فـــي الجـــدول 
بشــدة، أوافــق  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

، وال % 03.46أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 08 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

 ضـــرورةعلــى  يؤكـــدونومنـــه يمكننــا القـــول بــأن نســـبة كبيــرة مـــن الطلبــة 
  

 

%03,46

%06,92

%41,35

- 196 - 

 :الثـانيعـرض وتحليـل نتـائج عبـارات البعـد 

ينبغي التركيز على القيمة الصحية  أثناء ممارسة  النشاط البدني والرياضي

للطالب أثناء ممارسته للنشاط البدني والرياضيالقيمة الصحية معرفة  :08

:08للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

46.62  275  41.35  46  06.92  23  03.46  11  

   :09تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 46.62، فكانــت نســبة 08 حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها ال وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 01.65
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنـــه يمكننــا القـــول بــأن نســـبة كبيــرة مـــن الطلبــة  .04 ودرجــة الحريــة
   .أثناء ممارسة  النشاط البدني والرياضي على القيمة الصحية

                                                               
 08يمثل النسب المئوية للعبارة  :08الشكل 

%46

%01

 

عـرض وتحليـل نتـائج عبـارات البعـد  -6-1-2
  .للصحة واللياقة

أثناء ممارسة  النشاط البدني والرياضي :08العبارة 

08الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :09جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

46.62  310  08عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
حــول العبــارة إجابــات الطلبــة

وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
65 بنســبة بشــدة أوافــق

وهي أكبر من قيمة كا 646.96 المحسوبة
ودرجــة الحريــة 0.05

على القيمة الصحيةالتركيز 

  
                                                             

             
  
  
  
  
  
 

  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

46,62

01,65



لدي  حافظ على الياقة البدنيةممارسة السباحة في ال

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

745.53  09.49  0.05  04  
00.00  

، والتـــي تبـــين لنـــا 10فـــي الجـــدول 
بشــدة، أوافــق  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

، وال % 05.11أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 09 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%05,11

%10,38

%25,86
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  ؟ تحافظ على الياقة البدنية ممارسة السباحة ألنها

ممارسة السباحة في ال معرفة الدور الذي تلعبه :09الهدف من العبارة 

:09للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

58.65  172  25.86  69  10.38  34  05.11  00  

   :10تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 58.65، فكانــت نســبة 09 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها ال وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 00.00
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .ها تحافظ على اللياقة البدنية

                                                               
 09يمثل النسب المئوية للعبارة  :09الشكل 

%58

%

 

ممارسة السباحة ألنهاأفضل  :09العبارة 

الهدف من العبارة 
  .الطالب

  

تكرارات و اليمثل  :10جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

58.65  390  09عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
00 بنســبةبشــدة أوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 745.53 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

ها تحافظ على اللياقة البدنيةكون
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

58,65

%00,00



  

  .السباحة

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

278.62  09.49  0.05  04  
05.11  

، والتـــي تبـــين لنـــا 11فـــي الجـــدول 
بشــدة، أوافــق  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

، وال % 12.03أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 10 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

 الـذي الـدور علـى يؤكدوننسبة كبيرة من الطلبة 

  .لديهم

 

%12,03

%13,83

%27,67
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  ؟ السباحةالصحة بالنسبة لي هي الدافع الرئيسي لممارسة 

السباحة يالصحة بالنسبة لممارسمعرفة مكانة  :10

:10للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

41.35  184  27.67  92  13.83  80  12.03  34  

   :11تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 41.35، فكانــت نســبة 10 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها ال وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 05.11
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

نسبة كبيرة من الطلبة  يمكننا القول بأن والتالي .04 
لديهم الرئيسي الدافع تعتبر حيث السباحة، ممارسة

                                                               
 10يمثل النسب المئوية للعبارة  :10الشكل 

%41

%05

 

الصحة بالنسبة لي هي الدافع الرئيسي لممارسة  :10العبارة 

10الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :11جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

41.35  275  10عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
11 بنســبةبشــدة أوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 278.62 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

ممارسة أثناء لصحةا تلعبه
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

41,35

05,11



  ؟ لها فائدة كبيرة بالنسبة للصحة

  .لها فائدة كبيرة بالنسبة للصحة

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

638.57  09.49  0.05  04  
00.00  

، والتـــي تبـــين لنـــا 12فـــي الجـــدول 
بشــدة، أوافــق  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

، وال % 05.11أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 11 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

 رورةضـعلـى  يؤكـدونيمكننـا القـول بـأن نسـبة كبيـرة مـن الطلبـة 

 

%08,57
%05,11

%36,24
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لها فائدة كبيرة بالنسبة للصحة السباحة كونأعتقد أنه من األهمية القصوى ممارسة 

لها فائدة كبيرة بالنسبة للصحة السباحة كونممارسة مدى ضرورة معرفة  :11

:11للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

50.08  241  36.24  57  08.57  34  05.11  00  

   :12تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 50.08، فكانــت نســبة 11 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها ال وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 00.00
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

يمكننـا القـول بـأن نسـبة كبيـرة مـن الطلبـة  وبالتـالي .04 
  .كون لها فائدة كبيرة بالنسبة للصحة

                                                               
 11يمثل النسب المئوية للعبارة  :11الشكل 

%50

%

 

أعتقد أنه من األهمية القصوى ممارسة  :11العبارة 

11الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :12جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

50.08  333  11عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
00 بنســبةبشــدة أوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 638.57 المحسوبة
 ودرجة الحريـة 0.05

كون لها فائدة كبيرة بالنسبة للصحةممارسة السباحة 

  
                                                             

             
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

50,08

%00,00



  ؟ ليبالنسبة 

  .تكتسيها ممارسة السباحة بالنسبة للطالب

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

477.58  09.49  0.05  04  
01.80  

، والتي تبين لنا 13في الجدول 
بشدة، أوافق  اأجابو  من عينة البحث قد

، وال % 08.57أوافق والتي بلغت نسبتها 
 2حينها قيمة كا إذ بلغت، 12 مثل ماهو موضح أكثر في الشكل

 الداللة مستوى عند هذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

يرون بأن ممارسة ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيرة من الطلبة 

 

%08,57

%08,57

%39,70
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بالنسبة هامة جدا عالية و مزايا صحية تكتسي ممارسة السباحة 

تكتسيها ممارسة السباحة بالنسبة للطالبمعرفة المزيا الصحية التي  :12

:12للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

41.35  264  39.70  57  08.57  57  08.57  12  

   :13تحليل نتائج جدول 
في الجدول موضحة من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي 

من عينة البحث قد% 41.35، فكانت نسبة 12 إجابات الطلبة حول العبارة
أوافق والتي بلغت نسبتها ال وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى، منها 

مثل ماهو موضح أكثر في الشكل ،% 01.80
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيرة من الطلبة  .04 ودرجة الحرية
  .بالنسبة لهمهامة جدا عالية و مزايا صحية 

                                                               
 12يمثل النسب المئوية للعبارة  :12الشكل 

%41

%01

 

تكتسي ممارسة السباحة  :12العبارة 

12الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :13جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

41.35  275  12عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

من خالل نتائج التحليل اإلحصائي كما هي   
إجابات الطلبة حول العبارة

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى، منها 
80 بنسبةبشدة أوافق 

وهي أكبر من قيمة كا 477.58 المحسوبة
ودرجة الحرية 0.05

مزايا صحية تكتسي السباحة 

  
                                                             

             
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

41,35

01,80



  ؟ فقط إكتساب الصحة واللياقة البدنية

إكتساب الصحة يقتصر في  ما إذا كان الدور الذي تلعبه ممارسة السباحة

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

334.30  09.49  0.05  04  
43.16  

، والتـــي تبـــين لنـــا 14فـــي الجـــدول 
ال أوافـق بشـدة،  اأجـابو  من عينة البحث قد

 ،% 27.52 وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع اإلجابـــات األخـــرى منهـــا ال أوافـــق والتـــي بلغـــت نســـبتها
 2حينهــــا قيمــــة كــــا إذ بلغــــت، 13 مثــــل مــــاهو موضــــح أكثــــر فــــي الشــــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

يفضـــلون ممارســـة ال ومنـــه يمكننـــا القـــول بـــأن نســـبة كبيـــرة مـــن الطلبـــة 

 

%43,16

%27,52
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إكتساب الصحة واللياقة البدنية من أجل ممارسة السباحة

ما إذا كان الدور الذي تلعبه ممارسة السباحة معرفة :13
  .فقط أم هناك أسباب أخرى دخيلة

:13للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

13.83  92  13.83  11  01.65  183  27.52  287  

   :14تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

من عينة البحث قد% 43.16فكانت نسبة ، 13 إجابات الطلبة حول العبارة
وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع اإلجابـــات األخـــرى منهـــا ال أوافـــق والتـــي بلغـــت نســـبتها

مثــــل مــــاهو موضــــح أكثــــر فــــي الشــــكل ،% 13
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنـــه يمكننـــا القـــول بـــأن نســـبة كبيـــرة مـــن الطلبـــة  .04 ودرجـــة الحريـــة
  . فقط إكتساب الصحة واللياقة البدنية

                                                           
 13يمثل النسب المئوية للعبارة  :13الشكل 

%01

 

ممارسة السباحةأفضل  :13العبارة 

13الهدف من العبارة 

فقط أم هناك أسباب أخرى دخيلة واللياقة البدنية
  

تكرارات و اليمثل  :14جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

13.83  92  13عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابات الطلبة حول العبارة

وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع اإلجابـــات األخـــرى منهـــا ال أوافـــق والتـــي بلغـــت نســـبتها
13.83 وأوافــــق بنســــبة

وهي أكبر من قيمة كا 334.30 المحسوبة
ودرجـــة الحريـــة 0.05

إكتساب الصحة واللياقة البدنية من أجلالسباحة 

  
                                                         

             
  
  
  
  
  
  
  

 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%13,83

%13,83

01,65
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  .الثاني البعديمثل تكرارات ونسب مئوية لعبارات  :15جدول 
  

  األجوبة                   
  العبارات  

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

2305  42.56  0.05  29  

 عبارة
08  

  01.65  11  03.46  23  06.92  46  41.35  275  46.62  310  المشاهد.ت

  /  57  /  68  /  55  /  204  /  279  المتوقع.ت

 عبارة
09  

  00.00  00  05.11  34  10.38  69  25.86  172  58.65  390  المشاهد.ت

  /  57  /  68  /  55  /  204  /  279  المتوقع.ت

 عبارة
10  

  05.11  34  12.03  80  13.83  92  27.67  184  41.35  275  المشاهد.ت

  /  57  /  68  /  55  /  204  /  279  المتوقع.ت

 عبارة
11  

  00.00  00  05.11  34  08.57  57  36.24  241  50.08  333  المشاهد.ت

  /  57  /  68  /  55  /  204  /  279  المتوقع.ت

 عبارة
12  

  01.80  12  08.57  57  08.57  57  39.70  264  41.35  275  المشاهد.ت

  /  57  /  68  /  55  /  204  /  279  المتوقع.ت

عبارة 
13  

  43.16  287  27.52  183  01.65  11  13.83  92  13.83  92  المشاهد.ت

  /  57  /  68  /  55  /  204  /  279  المتوقع.ت

  08.62  344  10.30  411  08.32  332  30.78  1228  41.98  1675  المجمـوع

  

  :15جدول  نتائجتحليل 

، والتـــي تبـــين لنـــا 15مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي موضـــحة فـــي الجـــدول     
 مـــن عينـــة البحـــث قـــد% 41.98إجابـــات الطلبـــة حـــول مجمـــوع عبـــارات البعـــد الثـــاني، كانـــت نســـبة 

منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى أوافــق بشــدة،  اأجــابو 
وهــي  2305 المحســوبة 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، %08.62 وال أوافــق بشــدة بنســبة ،%10.30 نســبتها

 .29 ودرجـة الحريـة 0.05 الداللة مستوى عند هذا. 42.56المجدولة والتي كانت  2أكبر من قيمة كا
سـاهم فـي  قـد )للصـحة واللياقـة كخبرة النشاط البدني والرياضي(الثاني البعد  بأنالقول  نايمكنومنه 

  . تحقيق الفرضية األولى
  
  



النشــاط البــدني والرياضــي كخبــرة  

  ؟ الرياضة التي تتضمن قدرا كبيرا من الخطورة

 الرياضة التي تتضمن قدرا كبيرا من الخطورة

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

186.27  09.49  0.05  04  
34.44  

، والتـــي تبـــين لنـــا 16فـــي الجـــدول 
ال أوافـق بشـدة،  اأجـابو  من عينة البحث قـد

 وأوافــق ،%22.41 وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
ــــر فــــي الشــــكل ــــل مــــاهو موضــــح أكث  2حينهــــا قيمــــة كــــا إذ بلغــــت، 14 مث

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنــــه يمكننــــا القـــول بــــأن نســــبة كبيــــرة مـــن الطلبــــة اليفضــــلون ممارســــة 

 

%34,44

%25,86
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 :عــرض وتحليــل نتــائج عبــارات البعــد الثالــث

الرياضة التي تتضمن قدرا كبيرا من الخطورةالبدنية و أفضل األنشطة 

الرياضة التي تتضمن قدرا كبيرا من الخطورةالبدنية و األنشطة معرفة مدى أهمية  :14

:14للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

13.83  149  22.41  23  03.46  172  25.86  229  

   :16تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

من عينة البحث قـد% 34.44فكانت نسبة ، 14 إجابات الطلبة حول العبارة
وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

ــــر فــــي الشــــكل ،% 13 ــــل مــــاهو موضــــح أكث مث
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنــــه يمكننــــا القـــول بــــأن نســــبة كبيــــرة مـــن الطلبــــة اليفضــــلون ممارســــة . 04 ودرجـــة الحريــــة
  .الرياضة التي تتضمن قدرا كبيرا من الخطورة

 14يمثل النسب المئوية للعبارة  :14الشكل                                                                

%

%03,46

 

عــرض وتحليــل نتــائج عبــارات البعــد الثالــث -6-1-3
  .توتر ومخاطرة

أفضل األنشطة  :14العبارة 

14الهدف من العبارة 

  .عند الطلبة
  

تكرارات و اليمثل  :16جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

13.83  92  14عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابات الطلبة حول العبارة

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
13.83 بنســــبة بشــــدة

وهي أكبر من قيمة كا 186.44 المحسوبة
ودرجـــة الحريــــة 0.05

الرياضة التي تتضمن قدرا كبيرا من الخطورةالبدنية و األنشطة 
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%22,41

%13,83



غير الالخطرة عن األنشطة البدنية والرياضية 

األنشطة غير الخطرة عن  الرياضة الخطورة

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

321.16  09.49  0.05  04  
22.41  

، والتـــي تبـــين لنـــا 17فـــي الجـــدول 
وهـي ال أوافـق،  اأجـابو  من عينة البحـث قـد
بشـدة وأوافـق  ،% 12.03 نسبة كبيرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى منهـا أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها

 المحســـوبة 2حينهـــا قيمـــة كـــا إذ بلغـــت

 0.05 الداللـــة مســـتوى عنـــد هـــذا. 09.49

األنشــطة يفضــلون ممارســة ال ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة 

 

%03,46

%22,41

%44,81
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البدنية والرياضية إذا طلب مني اإلختيار فإنني أفضل األنشطة 
  ؟ 
الرياضة الخطورةالبدنية و األنشطة معرفة مدى أولوية  :15الهدف من العبارة 

:15للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

03.46  80  12.03  115  17.29  298  44.81  149  

   17تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

من عينة البحـث قـد% 44.81فكانت نسبة ، 15 إجابات الطلبة حول العبارة
نسبة كبيرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى منهـا أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها

إذ بلغـــت، 15 مثـــل مـــاهو موضـــح أكثـــر فـــي الشـــكل
09.49المجدولـــة والتـــي كانـــت  2وهـــي أكبـــر مـــن قيمـــة كـــا

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة  
  .غير الخطرة أو أقل خطورةالالخطرة عن األنشطة 

 15يمثل النسب المئوية للعبارة  :15الشكل                                                                

%

 

إذا طلب مني اإلختيار فإنني أفضل األنشطة  :15العبارة 
 الخطرة أو أقل خطورة
الهدف من العبارة 

  .أو أقل خطورة
تكرارات و اليمثل  :17جدول 

  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

03.46  23  15عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابات الطلبة حول العبارة

نسبة كبيرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى منهـا أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها
مثـــل مـــاهو موضـــح أكثـــر فـــي الشـــكل ،% 03.46 بنســـبة

وهـــي أكبـــر مـــن قيمـــة كـــا 321.16
 .04 ودرجــة الحريــة

الخطرة عن األنشطة البدنية والرياضية 

  
                                                             

             
  
  
  
  
  
  
  

  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%17,29

%12,03



  ؟ المغامرة إلى أقصى مدى
الرياضية التي تتطلب الجرأة البدنية و نشطة 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

81.22  09.49  0.05  04  
30.98  

، والتـــي تبـــين لنـــا 18فـــي الجـــدول 
ال أوافـق بشـدة،  اأجـابو  من عينة البحث قـد

 ،% 24.06 وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع اإلجابـــات األخـــرى منهـــا ال أوافـــق والتـــي بلغـــت نســـبتها
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 16 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولـة والتـي كانـت 

ال يميلــــون لممارســــة ومنــــه يمكننـــا القــــول بــــأن نســـبة كبيــــرة مــــن الطلبـــة 
.  

 

%30,98

%24,06 %
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المغامرة إلى أقصى مدىو الرياضية التي تتطلب الجرأة البدنية و نشطة 

نشطة لممارسة األ ميول الطلبةمعرفة مدى  :16الهدف من العبارة 
  .حد ممكن

:16للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

17.29  115  17.29  69  10.38  160  24.06  206  

   :18تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

من عينة البحث قـد% 30.98فكانت نسبة ، 16 إجابات الطلبة حول العبارة
وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع اإلجابـــات األخـــرى منهـــا ال أوافـــق والتـــي بلغـــت نســـبتها

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 17.29 
المجدولـة والتـي كانـت  2وهي أكبر مـن قيمـة كـا

ومنــــه يمكننـــا القــــول بــــأن نســـبة كبيــــرة مــــن الطلبـــة  .04 ودرجـــة الحريــــة
.المغامرة إلى أقصى مدىو الرياضية التي تتطلب الجرأة 

                                                               
 16يمثل النسب المئوية للعبارة  :16الشكل 

%10,38

 

نشطة لأل أميل :16العبارة 

الهدف من العبارة 
حد ممكنالمغامرة إلى أقصى و 
  

تكرارات و اليمثل  :18جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

17.29  115  16عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابات الطلبة حول العبارة

وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع اإلجابـــات األخـــرى منهـــا ال أوافـــق والتـــي بلغـــت نســـبتها
 بنســبة بشــدة وأوافــق

وهي أكبر مـن قيمـة كـا 81.22 المحسوبة
ودرجـــة الحريــــة 0.05

الرياضية التي تتطلب الجرأة البدنية و نشطة لأل

  
                                                             

             
  
  
  
  
  
  
  

 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%17,29

%17,29



  ؟ الرياضية التي ترتبط بلحظات من الخطورة

  .الرياضية التي ترتبط بلحظات من الخطورة

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

122.20  09.49  0.05  04  
32.78  

، والتـــي تبـــين لنـــا 19فـــي الجـــدول 
ال أوافـق بشـدة،  اأجـابو  من عينة البحث قـد

 وأوافــق ،%18.95 وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
ــــر فــــي الشــــكل ــــل مــــاهو موضــــح أكث  2حينهــــا قيمــــة كــــا إذ بلغــــت، 17 مث

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

يفضـــلون ممارســـة ال ومنـــه يمكننـــا القـــول بـــأن نســـبة كبيـــرة مـــن الطلبـــة 

 

%32,78

%25,86
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الرياضية التي ترتبط بلحظات من الخطورةالبدنية و أفضل األنشطة 

الرياضية التي ترتبط بلحظات من الخطورةالبدنية و األنشطة  معرفة مدى أفضلية :17

:17للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

13.83  126  18.95  57  08.57  172  25.86  218  

   :19تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

من عينة البحث قـد% 32.78فكانت نسبة ، 17 إجابات الطلبة حول العبارة
وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

ــــر فــــي الشــــكل ،% 13 ــــل مــــاهو موضــــح أكث مث
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنـــه يمكننـــا القـــول بـــأن نســـبة كبيـــرة مـــن الطلبـــة  .04 ودرجـــة الحريـــة
  .الرياضية التي ترتبط بلحظات من الخطورة

                                                               
 17يمثل النسب المئوية للعبارة  :17الشكل 

%18

%08,57

 

أفضل األنشطة  :17العبارة 

17الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :19جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

13.83  92  17عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابات الطلبة حول العبارة

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
13.83 بنســــبة بشــــدة

وهي أكبر من قيمة كا 122.20 المحسوبة
ودرجـــة الحريـــة 0.05

الرياضية التي ترتبط بلحظات من الخطورةالبدنية وا�نشطة 

  
                                                             

             
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

18,95

%13,83



  ؟الخطرة المواقف على السيطرة

 لدى سيطرة على المواقف الخطرةفي ال

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

178.23  09.49  0.05  04  
18.95  

، والتـــي تبـــين لنـــا 20فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد
ال و        ،% 20.75 أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 18 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

األنشــطة ممارســة  همتعجــبومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة 

 

%18,95

%20,75

%01,65
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السيطرة الطالب من تتطلب التي الرياضيةو  البدنية األنشطة

في الالرياضية البدنية و األنشطة  معرفة أهمية :18الهدف من العبارة 

:18للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

25.86  218  32.78  11  01.65  138  20.75  126  

    :20تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 32.78فكانــت نســبة ، 18 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافــق والتــي بلغــت نســبتهاال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 18.95
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة  .04 ودرجــة الحريــة
  .السيطرة على المواقف الخطرةهم الرياضية التي تتطلب من

                                                               
 18يمثل النسب المئوية للعبارة  :18الشكل 

%32

 

األنشطة تعجبني :18العبارة 

الهدف من العبارة 
  .الطلبة

  

تكرارات و اليمثل  :20جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

25.86  172  18عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا 
18.95 أوافــق بشــدة بنســبة

وهي أكبر من قيمة كا 178.23 المحسوبة
ودرجــة الحريــة 0.05

الرياضية التي تتطلب منالبدنية و 

  
                                                             

             
  
  
  
  
  
  
  

 
 

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

432,78 أوافق بشدة

%25,86



  ؟اإلحتماالت الكبيرة لإلصاباتب الرياضية التي ترتبط

 رتبطت التيالرياضي البدني و  طاالنش

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

257.52  09.49  0.05  04  
10.38  

، والتـــي تبـــين لنـــا 21فـــي الجـــدول 
أوافــق بشــدة،  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

ال و      ،%15.49 أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 19 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ممارســة  نحــو ونميلــيال ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة 
  .اإلحتماالت الكبيرة لإلصابات

 

%15,49

%06,92

%25,86
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الرياضية التي ترتبطالبدنية و  األنشطةممارسة  نحوأميل 

النشممارسة  نحو معرفة مدى ميول الطلبة :19الهدف من العبارة 
  .اإلحتماالت الكبيرة لإلصابات

:19للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

41.35  172  25.86  46  06.92  103  15.49  69  

    :21تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 41.35فكانــت نســبة ، 19 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتهاال وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى منها 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 10.38
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة  .04 ودرجــة الحريــة
اإلحتماالت الكبيرة لإلصاباتب الرياضية التي ترتبط

                                                               
 19يمثل النسب المئوية للعبارة  :19الشكل 

%41

%10

 

أميل ال  :19العبارة 

الهدف من العبارة 
اإلحتماالت الكبيرة لإلصاباتب
  

تكرارات و اليمثل  :21جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

41.35  275  19عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى منها 
38 بنســبةبشــدة أوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 275.52 المحسوبة
ودرجــة الحريــة 0.05

الرياضية التي ترتبطالبدنية و  األنشطة
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

41,35

10,38



  ؟ الرياضة الخطرة

  .الرياضة الخطرةالبدنية و الممارسة المتكررة لألنشطة 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

230.50  09.49  0.05  04  
10.34  

، والتـــي تبـــين لنـــا 22فـــي الجـــدول 
أوافــق بشــدة،  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال      ،%17.24 أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 20 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

الممارسـة المتكـررة  همال تناسـبومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة 

 

%17,29

%08,62

%22,41

- 209 - 

الرياضة الخطرةالبدنية و تناسبني الممارسة المتكررة لألنشطة 

الممارسة المتكررة لألنشطة معرفة الدور الذي تلعبه  :20

:20للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

41.38  149  22.41  57  08.62  115  17.29  69  

   :22تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 41.38فكانــت نســبة ، 20 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتهاال وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى منها 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 10.34
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة  .04 
  .الرياضة الخطرة

                                                               
 20يمثل النسب المئوية للعبارة  :20الشكل 

%41

%10

 

تناسبني الممارسة المتكررة لألنشطة ال  :20العبارة 

20الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :22جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

41.38  275  20عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى منها 
10.34 أوافــق بشــدة بنســبة

وهي أكبر من قيمة كا 230.50 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

الرياضة الخطرةالبدنية و لألنشطة 

  
                                                             

             
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

41,38

10,34



عن السباحة في المياه الهادئة السباحة في المياه 

السباحة في المياه الهادئة عن السباحة في المياه ذات 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

234.45  09.49  0.05  04  
13.83  

، والتـــي تبـــين لنـــا 23فـــي الجـــدول 
أوافــق بشــدة،  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال      ،%29.31 وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 21 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

السـباحة ممارسـة  يفضـلونومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة 

 

%13,83

%05,17

%29,31
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السباحة في المياه ممارسة إذا طلب مني اإلختيار فإنني أفضل 
  

السباحة في المياه الهادئة عن السباحة في المياه ذات ممارسة  مدى أولويةمعرفة  :21

:21للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

37.93  195  29.31  34  05.17  92  13.83  92  

   :23تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 37.93فكانــت نســبة ، 21 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 13.83
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة  .04 
  .في المياه الهادئة عن السباحة في المياه ذات األمواج العالية

                                                               
 21يمثل النسب المئوية للعبارة  :21الشكل 

%37

%13,83

 

إذا طلب مني اإلختيار فإنني أفضل  :21العبارة 
  ؟ ذات األمواج العالية

21الهدف من العبارة 

  .األمواج العالية
  

تكرارات و اليمثل  :23جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

37.93  252  21عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
13.83 أوافــق بشــدة بنســبة

وهي أكبر من قيمة كا 234.45 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

في المياه الهادئة عن السباحة في المياه ذات األمواج العالية
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
 
 

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

37,93

83
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  .الثالث البعديمثل تكرارات ونسب مئوية لعبارات  :24جدول 
  

  األجوبة                    
  العبارات  

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

509.34  55.76  0.05  39  

عبارة 
14  

  34.44  229  25.86  172  03.46  23  22.41  149  13.83  92  المشاهد.ت

  /  145  /  156  /  51  /  150  /  162  المتوقع.ت

عبارة 
15  

  22.41  149  4481  298  17.29  115  12.03  80  03.46  23  المشاهد.ت

  /  145  /  156  /  51  /  150  /  162  المتوقع.ت

 عبارة
16  

  30.98  206  24.06  160  10.38  69  17.29  115  17.29  115  المشاهد.ت

  /  145  /  156  /  51  /  150  /  162  المتوقع.ت

 عبارة
17  

  32.78  218  25.86  172  08.57  57  18.95  126  13.83  92  المشاهد.ت

  /  145  /  156  /  51  /  150  /  162  المتوقع.ت

 عبارة
18  

  18.95  126  20.75  138  01.65  11  32.78  218  25.86  172  المشاهد.ت

  /  145  /  156  /  51  /  150  /  162  المتوقع.ت

 عبارة
19  

  10.38  69  15.49  103  06.92  46  25.86  172  41.35  275  المشاهد.ت

  /  145  /  156  /  51  /  150  /  162  المتوقع.ت

 عبارة
20  

  10.34  69  17.29  115  08.62  57  22.41  149  41.38  275  المشاهد.ت

  /  145  /  156  /  51  /  150  /  162  المتوقع.ت

 عبارة
21  

  13.83  92  13.83  92  05.17  34  29.31  195  37.93  252  المشاهد.ت

  /  145  /  156  /  51  /  150  /  162  المتوقع.ت

  21.77  1158  23.50  1250  07.74  412  22.63  1204  24.36  1296  المجمـوع

  

  :24جدول  نتائجتحليل 

، والتـــي تبـــين لنـــا 24مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي موضـــحة فـــي الجـــدول      
 مـــن عينـــة البحـــث قـــد% 24.36كانـــت نســـبة حـــول مجمـــوع عبـــارات البعـــد الثالـــث، إجابـــات الطلبـــة 

 اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتهاوهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع أوافــق،  اأجــابو 

وهـي أكبـر  509.34 المحسـوبة 2حينها قيمـة كـا إذ بلغت، % 21.77 وال أوافق بشدة بنسبة ،23.50%
ومنـه  .39 ودرجة الحريـة 0.05 الداللة مستوى عند هذا. 55.76المجدولة والتي كانت  2من قيمة كا

ســـاهم فـــي  قـــد )النشـــاط البـــدني والرياضـــي كخبـــرة تـــوتر ومخـــاطرة(البعـــد الثالـــث  بـــأنالقـــول  نـــايمكن
  . تحقيق الفرضية األولى

  
 

  



النشــاط البــدني والرياضــي كخبــرة  

ترتبط الرياضية التي ترتبط بقدر بسيط من الخطورة عن األنشطة التي 

الرياضية التي ترتبط بقدر بسيط من الخطورة 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

234.69  09.49  0.05  04  
15.49  

، والتـــي تبـــين لنـــا 25فـــي الجـــدول 
بشــدة، أوافــق  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

، وال % 17.29أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 22 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%17,29

%05,11 %20,75
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 :عــرض وتحليــل نتــائج عبــارات البعــد الرابــع

الرياضية التي ترتبط بقدر بسيط من الخطورة عن األنشطة التي البدنية و  أفضل األنشطة
  ؟ بقدر كبير من الخطورة

الرياضية التي ترتبط بقدر بسيط من الخطورة البدنية و  األنشطة معرفة مدى أهمية :22
  .عن األنشطة التي ترتبط بقدر كبير من الخطورة

:22للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

41.35  138  20.75  34  05.11  115  17.29  103  

   :25تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 41.35، فكانــت نســبة 22 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها ال وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 15.49
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               

 22يمثل النسب المئوية للعبارة  :22الشكل 

%15,49

 

عــرض وتحليــل نتــائج عبــارات البعــد الرابــع -6-1-4
  .جمالية
أفضل األنشطة :22العبارة 

بقدر كبير من الخطورة
22الهدف من العبارة 

عن األنشطة التي ترتبط بقدر كبير من الخطورة
تكرارات و اليمثل  :25جدول 

  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

41.35  275  22عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
49 بنســبةبشــدة أوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 234.69 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

  
  

                                                             
             

  
  
 

  
  
 

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%41,35



  ؟ جمال الحركاتل 

جمال ل إعطاء أهمية معرفة الدور الذي تلعبه ممارسة النشاط البدني والرياضي في

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

100.03  09.49  0.05  04  
12.07  

، والتـــي تبـــين لنـــا 26فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال     ، % 20.69والتــي بلغــت نســبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 23 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%20,69

%10,34
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 إعطاء أهميةينبغي عند ممارسة النشاط البدني والرياضي 

معرفة الدور الذي تلعبه ممارسة النشاط البدني والرياضي في :23

:23للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

27.59  195  29.31  69  10.34  138  20.69  80  

   :26تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 29.31، فكانــت نســبة 23 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
والتــي بلغــت نســبتها  أوافــقال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 12.07
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
     .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 23يمثل النسب المئوية للعبارة  :23الشكل 

%27

%12,07

%29,31

 

عند ممارسة النشاط البدني والرياضي  :23العبارة 

23الهدف من العبارة 

  .الحركات
  

تكرارات و اليمثل  :26جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

27.59  183  23عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 
07 بنســبة بشــدةأوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 100.03 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

27,59

07

31



  ؟ تتيح الفرص المتعددة إلظهار جمال الحركات

الفرص المتعددة إلظهار جمال  ةحاتفي إ

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

258.17  09.49  0.05  04  
10.34  

، والتـــي تبـــين لنـــا 27فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال     ، % 20.69والتــي بلغــت نســبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 24 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%10,34

%20,69
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تتيح الفرص المتعددة إلظهار جمال الحركات ممارسة السباحة

في إ ممارسة السباحةمعرفة الدور الذي تلعبه  :24

:24للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

22.41  275  41.35  34  05.11  138  20.69  69  

   :27تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 41.38، فكانــت نســبة 24 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
والتــي بلغــت نســبتها  أوافــقال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 10.34
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 24يمثل النسب المئوية للعبارة  :24الشكل 

%05,11

 

ممارسة السباحة :24العبارة 

24الهدف من العبارة 

  .الحركات
  

تكرارات و اليمثل  :27جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

22.41  149  24عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 
34 بنســبة بشــدةأوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 258.17 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%41,35

%22,41



  ؟ الرياضية التي تهدف إلى إشباع التذوق الجمالي
الرياضية التي تهدف إلى إشباع التذوق 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

167.24  09.49  0.05  04  
15.49  

، والتـــي تبـــين لنـــا 28فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال     ، % 20.69والتــي بلغــت نســبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 25 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%20,69

%03,45
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الرياضية التي تهدف إلى إشباع التذوق الجماليالبدنية و أفضل بصفة خاصة األنشطة 

الرياضية التي تهدف إلى إشباع التذوق البدنية و األنشطة  معرفة مدى أهمية :25الهدف من العبارة 

:25للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

29.31  206  31.03  23  03.45  138  20.69  103  

   :28تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 31.03، فكانــت نســبة 25 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
والتــي بلغــت نســبتها  أوافــقال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 15.52
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 25يمثل النسب المئوية للعبارة  :25الشكل 

%15,49

%31,03

 

أفضل بصفة خاصة األنشطة  :25العبارة 

الهدف من العبارة 
  .الجمالي

  

تكرارات و اليمثل  :28جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

29.31  195  25عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 
52 بنســبة بشــدةأوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 167.24 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

 
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%29,31

03
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  .الرابع البعديمثل تكرارات ونسب مئوية لعبارات  :29جدول 
  

  األجوبة
  العبارات

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

605.52  30.14  0.05  19  

  22عبارة 
  15.49  103  17.29  115  05.11  34  20.75  138  41.35  275  المشاهد.ت

  /  88  /  132  /  40  /  203  /  200  المتوقع.ت

  23 عبارة
  12.07  80  20.69  138  10.34  69  29.31  195  27.59  183  المشاهد.ت

  /  88  /  132  /  40  /  203  /  200  المتوقع.ت

  24 عبارة
  10.34  69  20.69  138  05.11  34  41.35  275  22.41  149  المشاهد.ت

  /  88  /  132  /  40  /  203  /  200  المتوقع.ت

  25 عبارة
  15.49  103  20.69  138  03.45  23  31.03  206  29.31  195  المشاهد.ت

  /  88  /  132  /  40  /  203  /  200  المتوقع.ت

  13.35  355  19.89  529  06.02  160  30.60  814  30.15  802  المجمـوع

  

  :29جدول  نتائجتحليل 

، والتـــي تبـــين لنـــا 29مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي موضـــحة فـــي الجـــدول     
 اأجـابو  من عينة البحث قد% 30.60كانت نسبة حول مجموع عبارات البعد الرابع، إجابات الطلبة 

 ،%19.89 اإلجابات األخرى منها ال أوافق والتـي بلغـت نسـبتهاوهي نسبة كبيرة مقارنة مع أوافق، 
وهـي أكبـر مـن قيمـة  605.52 المحسـوبة 2حينهـا قيمـة كـا إذ بلغت، % 13.35 وال أوافق بشدة بنسبة

 نــايمكنومنــه  .19 ودرجــة الحريــة 0.05 الداللــة مســتوى عنــد هــذا. 30.14المجدولــة والتــي كانــت  2كــا
ساهم فـي تحقيـق الفرضـية قد       )النشاط البدني والرياضي كخبرة جمالية(البعد الرابع  بأنالقول 
  . األولى

 
 
 
 

  
  



النشاط البـدني والرياضـي كخبـرة  

  ؟ أحس بسعادة ال حدود لها عندما أشاهد جمال الحركات الرياضية
  .شاهد جمال الحركات الرياضية

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

499.34  09.49  0.05  04  
03.45  

، والتـــي تبـــين لنـــا 30فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال  ، % 03.45والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــــا قيمــــة كــــا إذ بلغــــت، 26 مثــــل مــــاهو موضــــح أكثــــر فــــي الشــــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%01,72

%17,24

%48,28
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 :عرض وتحليل نتائج عبارات البعد الخامس

أحس بسعادة ال حدود لها عندما أشاهد جمال الحركات الرياضية

شاهد جمال الحركات الرياضيةمعند  اس الطالبحسإمعرفة مدى  :26

:26للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

29.31  321  48.28  115  17.24  11  01.72  23  

   :30تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 48.28، فكانــت نســبة 26 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
والتـي بلغـت نسـبتها  بشـدةأوافـق ال نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى، منها 

مثــــل مــــاهو موضــــح أكثــــر فــــي الشــــكل ،% 01
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
    .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

 26يمثل النسب المئوية للعبارة  :26الشكل                                                                

%29

%03

 

عرض وتحليل نتائج عبارات البعد الخامس -6-1-5
  .لخفض التوتر

أحس بسعادة ال حدود لها عندما أشاهد جمال الحركات الرياضية :26العبارة 

26الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :30جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

29.31  195  26عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخرى، منها 
01.72 أوافــــق بنســــبة

وهي أكبر من قيمة كا 499.34 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
 

  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

29,31

03,45



  ؟ أعطيها الكثير من إهتمامي

  .الطابع الجمالي يسودها الرياضية التي

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

135.61  09.49  0.05  04  
05.17  

، والتـــي تبـــين لنـــا 31فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال     ، % 18.97أوافــق والتــي بلغــت نســبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 27 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%18,97

%17,24

%31,13
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أعطيها الكثير من إهتماميالطابع الجمالي  يسودها الرياضية التيالبدنية و األنشطة 

الرياضية التيالبدنية و األنشطة معرفة مدى أهمية  :27

:27للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

27.59  207  31.13  115  17.24  126  18.97  34  

   :31تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 31.13، فكانــت نســبة 27 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافــق والتــي بلغــت نســبتها ال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 05.17
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 27يمثل النسب المئوية للعبارة  :27الشكل 

%05,17

 

األنشطة  :27العبارة 

27الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :31جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

27.59  183  27عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 
17 بنســبةبشــدة أوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 135.61 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

  

  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%27,59

17



الرياضية التي تستخدم الجسم كوسيلة للتعبير أعتبرها من أحسن أنواع 

م الجسم كوسيلة استخدإ فيالرياضي 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

210.73  09.49  0.05  04  
10.34  

، والتـــي تبـــين لنـــا 32فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال     ، % 12.07أوافــق والتــي بلغــت نســبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 28 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%12,07

%15,52
%41,38
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الرياضية التي تستخدم الجسم كوسيلة للتعبير أعتبرها من أحسن أنواع البدنية و  األنشطة

الرياضي البدني و  طاالنشمعرفة الدور الذي يلعبه  :28الهدف من العبارة 

:28للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

20.69  275  41.38  103  15.52  80  12.07  69  

   :32تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 41.38، فكانــت نســبة 28 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافــق والتــي بلغــت نســبتها ال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 10.34
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 28يمثل النسب المئوية للعبارة  :28الشكل 

%10,34

 

األنشطة :28العبارة 
  ؟ األنشطة

الهدف من العبارة 
  .للتعبير

  

تكرارات و اليمثل  :32جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

20.69  138  28عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 
34 بنســبة بشــدةأوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 210.73 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%20,69

34



التي تتميز بالتوافق  الرياضية أستطيع أن أمضي عدة ساعات في مشاهدة بعض الحركات

على  التي تتميز بالتوافق الجيد الرياضية

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

434.11  09.49  0.05  04  
03.45  

، والتـــي تبـــين لنـــا 33فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال     ، % 18.97أوافــق والتــي بلغــت نســبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 29 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%18,97

%08,62

%50,00
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أستطيع أن أمضي عدة ساعات في مشاهدة بعض الحركات

الرياضية مشاهدة بعض الحركاتمعرفة تأثير  :29الهدف من العبارة 

:29للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

18.97  333  50.00  57  08.62  126  18.97  23  

   :33تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 50.00، فكانــت نســبة 29 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافــق والتــي بلغــت نســبتها ال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 03.45
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 29يمثل النسب المئوية للعبارة  :29الشكل 

%03

 

أستطيع أن أمضي عدة ساعات في مشاهدة بعض الحركات :29العبارة 
  ؟ الجيد

الهدف من العبارة 
  .الرياضيين

  

تكرارات و اليمثل  :33جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

18.97  126  29عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 
45 بنســبة بشــدة أوافــق

وهي أكبر من قيمة كا 434.11 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
 

  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%18,97
03,45



  ؟ إزالة التوترات النفسية الشديدة

  .إزالة التوترات النفسية الشديدة

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

619.93  09.49  0.05  04  
00.00  

، والتـــي تبـــين لنـــا 34فـــي الجـــدول 
بشــدة،  أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال  ، % 06.90أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 30 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%06,90
%06,90

%37,93
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إزالة التوترات النفسية الشديدة في السباحةممارسة ما تساهم 

إزالة التوترات النفسية الشديدة في السباحةممارسة إسهام معرفة مدى  :30

:30للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

48.28  252  37.93  46  06.90  46  06.90  00  

   :34تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 48.28، فكانــت نســبة 30 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها ال وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 00.00
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 30يمثل النسب المئوية للعبارة  :30الشكل 

%48

%00

 

ما تساهم  غالبا :30العبارة 

30الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :34جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

48.28  321  30عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخـرى، منهـا 
00 بنســبةبشــدة أوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 619.93 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

 
  

  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

48,28

00,00



  ؟ تعتبر السباحة من أهم األنشطة البدنية والرياضة التي تمنح الطالب فرصة اإلسترخاء
  .ممارسة السباحة في منح الطالب فرصة اإلسترخاء

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

376.78  09.49  0.05  04  
03.45  

، والتـــي تبـــين لنـــا 35فـــي الجـــدول 
بشــدة،  أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال  ، % 10.34أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 31 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%10,34

%12,07

%29,31
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تعتبر السباحة من أهم األنشطة البدنية والرياضة التي تمنح الطالب فرصة اإلسترخاء

ممارسة السباحة في منح الطالب فرصة اإلسترخاء معرفة الدور الذي تلعبه :31

:31للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

44.83  195  29.31  80  12.07  69  10.34  23  

   :35تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 44.83، فكانــت نســبة 31 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها ال وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 03.45
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 31يمثل النسب المئوية للعبارة  :31الشكل 

%03

 

تعتبر السباحة من أهم األنشطة البدنية والرياضة التي تمنح الطالب فرصة اإلسترخاء :31العبارة 

31الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :35جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

44.83  298  31عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخـرى، منهـا 
45 بنســبة بشــدة أوافــق

وهي أكبر من قيمة كا 376.78 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

  

  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%44,83

03,45



أو مشاهدة  السباحةمثل ممارسة  الدراسة

في  المباريات الرياضيةأحد أو مشاهدة 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

218.64  09.49  0.05  04  
10.34  

، والتـــي تبـــين لنـــا 36فـــي الجـــدول 
بشــدة،  أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال   ،% 22.41أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 32 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%22,41

%05,17
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الدراسةاإلسترخاء من متاعب  للطالبهناك فرص كثيرة تتيح 
  

أو مشاهدة  السباحةممارسة الدور الذي تلعبه  معرفة :32
   .الدراسةمن متاعب  للطالب فرص اإلسترخاء 

:32للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

37.93  161  24.14  34  05.17  149  22.41  69  

   :36تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 37.93، فكانــت نســبة 32 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها ال وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 10.34
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 32يمثل النسب المئوية للعبارة  :32الشكل 

%37

%10,34

%24,14

 

هناك فرص كثيرة تتيح  :32العبارة 
  ؟ المباريات الرياضية

32الهدف من العبارة 

فرص اإلسترخاء  إتاحة
  

تكرارات و اليمثل  :36جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

37.93  252  32عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخـرى، منهـا 
34 بنســبةبشــدة أوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 218.64 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
 

  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

37,93

34

14



  ؟ للتحرر من الصراعات النفسية والعدوان

لتحرر من الصراعات النفسية في ا 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

270.03  09.49  0.05  04  
06.90  

، والتـــي تبـــين لنـــا 37فـــي الجـــدول 
بشــدة،  أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
حينهــا  إذ بلغــت، 33 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 عنـــد هـــذا. 09.49المجدولـــة والتـــي كانـــت 

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون 

 

%05,26

%18,97

%34,48
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للتحرر من الصراعات النفسية والعدوان ةهي طريق السباحةممارسة 

 السباحةممارسة معرفة الدور الذي تلعبه  :33الهدف من العبارة 

:33للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

34.48  229  34.48  126  18.97  35  05.26  46  

   :37تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 34.48، فكانــت نســبة 33 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 05.26 أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
المجدولـــة والتـــي كانـــت  2وهـــي أكبـــر مـــن قيمـــة كـــا 270.03 المحســـوبة
ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون  .04 ودرجــة الحريــة 0.05

  .ممارسة السباحة كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 33يمثل النسب المئوية للعبارة  :33الشكل 

%34

%06,90

 

ممارسة  :33العبارة 

الهدف من العبارة 
  .والعدوان

  

تكرارات و اليمثل  :37جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

34.48  229  33عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر  وهي
أوافــق والتــي بلغــت نســبتهاال 

المحســـوبة 2قيمـــة كـــا
0.05 الداللــة مســتوى

ممارسة السباحة كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
 

  
  

  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

34,48

90



  ؟ تعزلني تماما عن المشاكل المتعددة للحياة اليومية
المشاكل المتعددة للحياة  من في التخلص

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

297.71  09.49  0.05  04  
06.90  

، والتـــي تبـــين لنـــا 38فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد
وهـي     ، % 06.90أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها 
حينهـا  إذ بلغـت، 34 مثـل مـاهو موضـح أكثـر فـي الشـكل

 عنـــد هـــذا. 09.49المجدولـــة والتـــي كانـــت 

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون 

 

%06,90

%18,80

%43,10
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تعزلني تماما عن المشاكل المتعددة للحياة اليومية ممارسة السباحةأشعر بأن 

في التخلص ممارسة السباحةمعرفة الدور الذي تلعبه  :34

:34للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

24.14  287  43.10  125  18.80  46  06.90  46  

   :38تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 43.10، فكانــت نســبة 34 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها ال نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخـرى، منهـا 

مثـل مـاهو موضـح أكثـر فـي الشـكل ،بشـدةال أوافق نفس النسبة التي أجابت 
المجدولـــة والتـــي كانـــت  2وهـــي أكبـــر مـــن قيمـــة كـــا 297.71 المحســـوبة
ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون  .04 ودرجــة الحريــة 0.05

  .ممارسة السباحة كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 34يمثل النسب المئوية للعبارة  :34الشكل 

%06,90

 

أشعر بأن  :34العبارة 

34الهدف من العبارة 

  .اليومية
  

تكرارات و اليمثل  :38جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

24.14  161  34عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخـرى، منهـا 
نفس النسبة التي أجابت 

المحســـوبة 2قيمـــة كـــا
0.05 الداللــة مســتوى

ممارسة السباحة كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%24,14



  ؟ لإلسترخاءلعملية   طريقة
  .لإلسترخاء في عملية 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

396.55  09.49  0.05  04  
00.00  

، والتـــي تبـــين لنـــا 39فـــي الجـــدول 
أوافــق بشــدة،  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وهي نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
حينهــا  إذ بلغــت، 35 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 عنـــد هـــذا. 09.49المجدولـــة والتـــي كانـــت 

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون 

 

%08,72

%15,52

%37,93
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طريقةبالنسبة لي أحسن تعتبر  النشاط البدني والرياضيممارسة 

في عملية النشاط البدني والرياضي ممارسةمعرفة دور  :35

:35للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

37.93  252  37.93  103  15.52  58  08.72  00  

   :39تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 37.93فكانــت نســبة ، 35 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
وهي نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 08.72ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها 
المجدولـــة والتـــي كانـــت  2وهـــي أكبـــر مـــن قيمـــة كـــا 396.55 المحســـوبة
ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون  .04 ودرجــة الحريــة 0.05

  .ممارسة السباحة كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 35يمثل النسب المئوية للعبارة  :35الشكل 

%37

%

 

ممارسة  :35العبارة 

35الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :39جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

37.93  252  35عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها 

المحســـوبة 2قيمـــة كـــا
0.05 الداللــة مســتوى

ممارسة السباحة كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
 

  
  

  

  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

37,93

%00,00
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  .الخامس البعديمثل تكرارات ونسب مئوية لعبارات  :40جدول 
  

  األجوبة
  العبارات

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

2702.44  67.50  0.05  49  

عبارة 
26  

  03.45  23  01.72  11  17.24  115  48.28  321  29.31  195  المشاهد.ت
  /  33  /  74  /  90  /  251  /  215  المتوقع.ت

 عبارة
27  

  05.17  34  18.97  126  17.24  115  31.13  207  27.59  183  المشاهد.ت
  /  33  /  74  /  90  /  251  /  215  المتوقع.ت

 عبارة
28  

  10.34  69  12.07  80  15.52  103  41.38  275  20.69  138  المشاهد.ت
  /  33  /  74  /  90  /  251  /  215  المتوقع.ت

 عبارة
29  

  03.45  23  18.97  126  08.62  57  50.00  333  18.97  126  المشاهد.ت
  /  33  /  74  /  90  /  251  /  215  المتوقع.ت

 عبارة
30  

  00.00  00  06.90  46  06.90  46  37.93  252  48.28  321  المشاهد.ت
  /  33  /  74  /  90  /  251  /  215  المتوقع.ت

 عبارة
31  

  03.45  23  10.34  69  12.07  80  29.31  195  44.83  298  المشاهد.ت
  /  33  /  74  /  90  /  251  /  215  المتوقع.ت

 عبارة
32  

  10.34  69  22.41  149  05.17  34  24.14  161  37.93  252  المشاهد.ت
  /  33  /  74  /  90  /  251  /  215  المتوقع.ت

 عبارة
33  

  06.90  46  05.26  35  18.97  126  34.48  229  34.48  229  المشاهد.ت
  /  33  /  74  /  90  /  251  /  215  المتوقع.ت

 عبارة
34  

  06.90  46  06.90  46  18.80  126  43.10  287  24.14  161  المشاهد.ت
  /  33  /  74  /  90  /  251  /  215  المتوقع.ت

 عبارة
35  

  00.00  00  08.72  58  15.52  103  37.93  252  37.93  252  المشاهد.ت
  /  33  /  74  /  90  /  251  /  215  المتوقع.ت

  05.01  333  11.22  746  13.59  904  37.77  2512  32.41  2155  المجمـوع
  

  :40جدول  نتائجتحليل 

، والتـــي تبـــين لنـــا 40مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي موضـــحة فـــي الجـــدول     
 مــن عينــة البحــث قــد% 37.77كانــت نســبة حــول مجمــوع عبــارات البعــد الخــامس، إجابــات الطلبــة 

 اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتهاوهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع أوافــق،  اأجــابو 

وهـي أكبـر  2702.44 المحسوبة 2حينها قيمة كا إذ بلغت، %05.01 وال أوافق بشدة بنسبة ،11.22%
ومنـه  .49 ودرجة الحريـة 0.05 الداللة مستوى عند هذا. 67.50المجدولة والتي كانت  2من قيمة كا

ســاهم فــي  قــد )لخفــض التــوتركخبــرة النشــاط البــدني والرياضــي (البعــد الخــامس  بــأنالقــول  نــايمكن
  . تحقيق الفرضية األولى

  
  



النشاط البـدني والرياضـي كخبـرة  

  ؟ في الحياة اليوميةستطيع أن تجعلني سعيدا 

في حياته سعيدا في جعل الطالب  النشاط البدني والرياضي

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

295.73  09.49  0.05  04  
00.00  

، والتـــي تبـــين لنـــا 41فـــي الجـــدول 
بشــدة،  أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال  ، % 12.07أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 36 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%12,07

%18,97

%32,76
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 :عرض وتحليل نتائج عبارات البعد السادس

ستطيع أن تجعلني سعيدا ت النشاط البدني والرياضيممارسة 

النشاط البدني والرياضيممارسة معرفة دور  :36الهدف من العبارة 

:36للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

36.21  218  32.76  126  18.97  80  12.07  00  

   :41تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 36.21، فكانــت نســبة 36 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافـق والتـي بلغـت نسـبتها ال وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 00.00
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

 36يمثل النسب المئوية للعبارة  :36الشكل                                                                

%36

%

 

عرض وتحليل نتائج عبارات البعد السادس -6-1-6
  .للتفوق الرياضي

ممارسة  :36العبارة 

الهدف من العبارة 
  .اليومية

  

تكرارات و اليمثل  :41جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

36.21  241  36عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابات األخـرى، منهـا 
00 بنســبةبشــدة أوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 295.73 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

36,21

%00,00



الرياضية  تاإللتحاق بالمنافسا من فرص

 تفي المنافساالرياضي البدني و ممارسة النشاط 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

188.98  09.49  0.05  04  
05.26  

، والتـــي تبـــين لنـــا 42فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال     ، % 18.97أوافــق والتــي بلغــت نســبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 37 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%18,97

%15,52

%37,93
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من فرص تقللالرياضي البدني و ممارسة النشاط إستمرارية 
  ؟

ممارسة النشاط إستمرارية عدم معرفة مدى تأثير  :37
  .الرياضية ذات الطابع النخبوي

:37للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

22.41  252  37.93  103  15.52  126  18.97  35  

   :42تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 37.93، فكانــت نســبة 37 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافــق والتــي بلغــت نســبتها ال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 05.26
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 37يمثل النسب المئوية للعبارة  :37الشكل 

%22

%05,26

 

إستمرارية عدم  :37العبارة 
؟ ذات الطابع النخبوي

37الهدف من العبارة 

الرياضية ذات الطابع النخبوي
  

تكرارات و اليمثل  :42جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

22.41  149  37عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 
26 بنســبة بشــدةأوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 188.98 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

22,41

26



  ؟ التفوق الرياضي

  .السباحة في التفوق الرياضي

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

443.99  09.49  0.05  04  
05.26  

، والتـــي تبـــين لنـــا 43فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

    ، % 05.26والتـــي بلغـــت نســـبتها بشـــدة 
 2حينهـــا قيمـــة كـــا إذ بلغـــت، 38 مثـــل مـــاهو موضـــح أكثـــر فـــي الشـــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%03,45
%12,07

%41,38

- 230 - 

التفوق الرياضيأعتبرها وسيلة هامة من وسائل  السباحةممارسة 

السباحة في التفوق الرياضيممارسة معرفة الدور الذي تلعبه  :38

:38للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

37.93  275  41.38  80  12.07  23  03.45  35  

   :43تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 41.38، فكانــت نســبة 38 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
بشـــدة أوافـــق ال نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع اإلجابـــات األخـــرى، منهـــا 

مثـــل مـــاهو موضـــح أكثـــر فـــي الشـــكل ،% 03.45
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 38يمثل النسب المئوية للعبارة  :38الشكل 

%37

%05,26

 

ممارسة  :38العبارة 

38الهدف من العبارة 
  

تكرارات و اليمثل  :43جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

37.93  252  38عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع اإلجابـــات األخـــرى، منهـــا 
45 وال أوافـــق بنســـبة

وهي أكبر من قيمة كا 443.99 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

  

  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

37,93

26



 اإلنضماميوميا إذا كان ذلك يعطيني فرصة 

 الفرق الرياضيةعلى يومي ال النخبوي 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

258.17  09.49  0.05  04  
05.17  

، والتـــي تبـــين لنـــا 44فـــي الجـــدول 
أوافــق بشــدة،  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وهي نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
 إذ بلغــت، 39 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون 

 

%17,24

%08,72

%34,48
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يوميا إذا كان ذلك يعطيني فرصة  النخبوي أستطيع أن أمارس التدريب الرياضي
  ؟ رفيعة المستوى إلحدى الفرق الرياضية

 التدريب الرياضي ةمارسممعرفة مدى تأثير  :39
  

:39للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

34.48  229  34.48  58  08.72  115  17.24  34  

   :44تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 34.48فكانــت نســبة ، 39 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
وهي نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 05.17والتــي بلغــت نســبتها 
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا 258.17 المحسوبة

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون  .04 ودرجــة الحريــة 0.05
  .ممارسة السباحة كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 39يمثل النسب المئوية للعبارة  :39الشكل 

%34

%05

 

أستطيع أن أمارس التدريب الرياضي :39العبارة 
إلحدى الفرق الرياضية
39الهدف من العبارة 

  .ذات المستوى العالي
  

تكرارات و اليمثل  :44جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

34.48  229  39عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
والتــي بلغــت نســبتها  بشــدة ال أوافــق

المحسوبة 2حينها قيمة كا
0.05 الداللــة مســتوى

ممارسة السباحة كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

34,48

05,17



منظم لفترات طويلة والتي نظامي الرياضية التي تحتاج إلى تدريب 
  ؟ على مستوى عالي من المهارة

منظم نظامي الرياضية التي تحتاج إلى تدريب 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

499.34  09.49  0.05  04  
00.00  

، والتـــي تبـــين لنـــا 45فـــي الجـــدول 
  وهي ، أوافق اأجابو  من عينة البحث قد

وال     ، % 05.17أوافــق والتــي بلغــت نســبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 40 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%05,17

%13,79

%41,38
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الرياضية التي تحتاج إلى تدريب البدنية و  ةتعجبني األنشط
على مستوى عالي من المهارةالرياضية قدرته في المنافسات 

الرياضية التي تحتاج إلى تدريب البدنية و  ةاألنشط مدى أهميةمعرفة  :40
  على مستوى عالي من المهارةالرياضية لفترات طويلة في المنافسات 

:40للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

39.66  275  41.38  92  13.79  34  05.17  00  

   :45تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

من عينة البحث قد% 41.38، فكانت نسبة 40 إجابات الطلبة حول العبارة
أوافــق والتــي بلغــت نســبتها ال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 00.00
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 40يمثل النسب المئوية للعبارة  :40الشكل 

%39

%

 

تعجبني األنشط :40العبارة 
قدرته في المنافسات  الرياضييقيس فيها 

40الهدف من العبارة 

لفترات طويلة في المنافسات 
  

تكرارات و اليمثل  :45جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

39.66  264  40عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابات الطلبة حول العبارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 
00 بنســبة بشــدةأوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 499.34 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

39,66

%00,00



التضحية من  قليلعلى  ذات المستوى العالي يعتمد

ذات البطوالت الرياضية الرياضيين في 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

159.33  09.49  0.05  04  
06.90  

، والتـــي تبـــين لنـــا 46فـــي الجـــدول 
أوافــق بشــدة،  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وهي نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
 إذ بلغــت، 41 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون 

 

%18,97

%12,07

%31,03
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ذات المستوى العالي يعتمدأعتقد أن النجاح في البطوالت الرياضية 

الرياضيين في نجاح في التضحية والجهد معرفة دور  :41الهدف من العبارة 

:41للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

31.13  206  31.03  80  12.07  126  18.97  46  

   :46تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 31.13فكانــت نســبة ، 41 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
وهي نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،%06.90ال أوافــق بشــدة والتــي بلغــت نســبتها 
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا 159.33 المحسوبة

ومنــه يمكننــا القــول بــأن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة يفضــلون  .04 ودرجــة الحريــة 0.05
  .ممارسة السباحة كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 41يمثل النسب المئوية للعبارة  :41الشكل 

%06,90

 

أعتقد أن النجاح في البطوالت الرياضية  :41العبارة 
  ؟ والجهد

الهدف من العبارة 
  . المستوى العالي

  

تكرارات و اليمثل  :46جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

31.13  207  41عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

وهي نفس النسبة التي أجابت أوافق، وهي تعتبر نسـبة كبيـرة مقارنـة مـع اإلجابـات األخـرى، منهـا 
ال أوافــق بشــدة والتــي بلغــت نســبتها 

المحسوبة 2حينها قيمة كا
0.05 الداللــة مســتوى

ممارسة السباحة كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%31,13

90



النشاط نظرا ألن المنافسة مبدأ أساسي في المجتمع فعلى ذلك ينبغي التشجيع على ممارسة 

 في المجتمع النشاط البدني والرياضي

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

604.11  09.49  0.05  04  
05.26  

، والتـــي تبـــين لنـــا 47فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد

وال     ، % 06.90أوافــق والتــي بلغــت نســبتها 
 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 42 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%06,90

%12,07

%56,90
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نظرا ألن المنافسة مبدأ أساسي في المجتمع فعلى ذلك ينبغي التشجيع على ممارسة 
  ؟ التي يظهر فيها الطابع التنافسي بصورة واضحة

النشاط البدني والرياضيالتشجيع على ممارسة معرفة مدى أهمية  :42الهدف من العبارة 
  .فيها الطابع التنافسي بصورة واضحة

:42للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

18.97  378  56.90  80  12.07  46  06.90  35  

   :47تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 56.90، فكانــت نســبة 42 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
أوافــق والتــي بلغــت نســبتها ال نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 05.26
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

 42يمثل النسب المئوية للعبارة  :42الشكل                                                                

%05,26

 

نظرا ألن المنافسة مبدأ أساسي في المجتمع فعلى ذلك ينبغي التشجيع على ممارسة  :42العبارة 
التي يظهر فيها الطابع التنافسي بصورة واضحة البدني والرياضي

الهدف من العبارة 
فيها الطابع التنافسي بصورة واضحة التي يظهر

  

تكرارات و اليمثل  :47جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

18.97  126  42عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى، منهــا 
26 بنســبة بشــدةأوافــق 

وهي أكبر من قيمة كا 604.11 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%18,97
26



ال أستطيع تحمل التدريب الرياضي الرفيع المستوى طول العام لكي أستعد لالشتراك في 

المستوى طول العام لكي يستعد لالشتراك 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

341.45  09.49  0.05  04  
03.45  

، والتـــي تبـــين لنـــا 48فـــي الجـــدول 
وهــي ، أوافــق اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد
ال و        ،% 08.62 نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 43 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%08,62

%13,79

%37,93
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ال أستطيع تحمل التدريب الرياضي الرفيع المستوى طول العام لكي أستعد لالشتراك في 
  

المستوى طول العام لكي يستعد لالشتراك تحمل الطلبة للتدريب الرفيع معرفة مدى  :43
  .في المنافسات الرياضية

:43للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

36.21  252  37.93  92  13.79  57  08.62  23  

   :48تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 37.93فكانــت نســبة ، 43 الطلبــة حــول العبــارة
نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 03.45
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

 43يمثل النسب المئوية للعبارة  :43الشكل                                                                

%36

%03

 

ال أستطيع تحمل التدريب الرياضي الرفيع المستوى طول العام لكي أستعد لالشتراك في  :43العبارة 
  ؟ المنافسات الرياضية

43الهدف من العبارة 

في المنافسات الرياضية
  

تكرارات و اليمثل  :48جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

36.21  241  43عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
الطلبــة حــول العبــارةإجابــات 

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
45 بنســبة بشــدة أوافــق

وهي أكبر من قيمة كا 341.45 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
 

  
  
  
 

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

36,21

03,45



  ؟ أفضل أي نشاط بدني رياضي يزداد فيه الطابع التنافسي بدرجة كبيرة

في ممارسة النشاط البدني والرياضي الذي يزداد فيه الطابع 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

242.21  09.49  0.05  04  
06.90  

، والتـــي تبـــين لنـــا 49فـــي الجـــدول 
وهــي أوافــق،  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد
وال        ،% 27.59 نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 44 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%27,59

%05,17
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أفضل أي نشاط بدني رياضي يزداد فيه الطابع التنافسي بدرجة كبيرة

في ممارسة النشاط البدني والرياضي الذي يزداد فيه الطابع معرفة رغبة الطلبة  :44الهدف من العبارة 
  

:44للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

24.14  241  36.21  34  05.17  183  27.59  46  

   :49تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 36.21فكانــت نســبة ، 44 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 06.90
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 44يمثل النسب المئوية للعبارة  :44الشكل 

%06,90

%36,21

 

أفضل أي نشاط بدني رياضي يزداد فيه الطابع التنافسي بدرجة كبيرةال  :44العبارة 

الهدف من العبارة 
  .التنافسي بدرجة كبيرة

  

تكرارات و اليمثل  :49جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

24.14  161  44عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
06.90 أوافــق بشــدة بنســبة

وهي أكبر من قيمة كا 242.21 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

  

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%24,14
90



عدم اإلهتمام بمحاولة الفوز أثناء ممارسة النشاط البدني والرياضي التنافسي بدرجة زائدة عن 

إهتمام الطالب بمحاولة الفوز أثناء ممارسة النشاط البدني والرياضي 

:  

  ال أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

%  

205.75  09.49  0.05  04  
08.62  

، والتـــي تبـــين لنـــا 50فـــي الجـــدول 
وهــي أوافــق،  اأجــابو  مــن عينــة البحــث قــد
وال        ،% 15.52 نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

 2حينهــا قيمــة كــا إذ بلغــت، 45 مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل

 الداللـة مسـتوى عنـد هـذا. 09.49المجدولة والتي كانت 

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة 

 

%15,52

%12,07
%39,66
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عدم اإلهتمام بمحاولة الفوز أثناء ممارسة النشاط البدني والرياضي التنافسي بدرجة زائدة عن 

إهتمام الطالب بمحاولة الفوز أثناء ممارسة النشاط البدني والرياضي معرفة مدى  :45

:45للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات و 

ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  

  ت  %  ت  %  ت  %  ت

24.14  264  39.66  80  12.07  103  15.52  57  

   :50تحليل نتائج جدول 
فـــي الجـــدول موضـــحة مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي 

مــن عينــة البحــث قــد% 39.66فكانــت نســبة ، 45 إجابــات الطلبــة حــول العبــارة
نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها

مثــل مــاهو موضــح أكثــر فــي الشــكل ،% 08.62
المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر من قيمة كا

ومنه يمكننا القول بأن نسبة كبيـرة مـن الطلبـة يفضـلون ممارسـة السـباحة  .04 
  .كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد

                                                               
 45يمثل النسب المئوية للعبارة  :45الشكل 

%08,62

 

عدم اإلهتمام بمحاولة الفوز أثناء ممارسة النشاط البدني والرياضي التنافسي بدرجة زائدة عن  :45العبارة 
  ؟ حد الممارسة

الهدف من العبارة 
  .التنافسي

  

تكرارات و اليمثل  :50جدول 
  

  األجوبة      

  العبارات
  أوافق بشدة

  %  ت

24.14  161  45عبارة 

  

تحليل نتائج جدول 

مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي   
إجابــات الطلبــة حــول العبــارة

نســبة كبيــرة مقارنــة مــع اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتها
08.62 أوافــق بشــدة بنســبة

وهي أكبر من قيمة كا 205.75 المحسوبة
 ودرجة الحرية 0.05

كون يشترك فيها عدد كبير من األفراد
  

                                                             
             

  
  
  
  
  
  
  

 

أوافق بشدة

أوافق

لم أكون رأي

4 أوافق

4 أوافق بشدة

%24,14
62
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  .السادس البعديمثل تكرارات ونسب مئوية لعبارات  :51جدول 
  

  األجوبة             

  العبارات  

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  2اك

  ةالمحسوب
  2اك

  المجدولة
  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

2679.19  67.50  0.05  49  

عبارة 
36  

  00.00  00  12.07  80  18.97  126  32.76  218  36.21  241  المشاهد.ت

  /  31  /  89  /  82  /  259  /  203  المتوقع.ت

 عبارة
37  

  05.26  35  18.97  126  15.52  103  37.93  252  22.41  149  المشاهد.ت

  /  31  /  89  /  82  /  259  /  203  المتوقع.ت

 عبارة
38  

  05.26  35  03.45  23  12.07  80  41.38  275  37.93  252  المشاهد.ت

  /  31  /  89  /  82  /  259  /  203  المتوقع.ت

 عبارة
39  

  05.17  34  17.24  115  08.72  58  34.48  229  34.48  229  المشاهد.ت

  /  31  /  89  /  82  /  259  /  203  المتوقع.ت

 عبارة
40  

  00.00  00  05.17  34  13.79  92  41.38  275  39.66  264  المشاهد.ت

  /  31  /  89  /  82  /  259  /  203  المتوقع.ت

 عبارة
41  

  06.90  46  18.97  126  12.07  80  31.03  206  31.13  207  المشاهد.ت

  /  31  /  89  /  82  /  259  /  203  المتوقع.ت

 عبارة
42  

  05.26  35  06.90  46  12.07  80  56.90  378  18.97  126  المشاهد.ت

  /  31  /  89  /  82  /  259  /  203  المتوقع.ت

 عبارة
43  

  03.45  23  08.62  57  13.79  92  37.93  252  36.21  241  المشاهد.ت

  /  31  /  89  /  82  /  259  /  203  المتوقع.ت

 عبارة
44  

  06.90  46  27.59  183  05.17  34  36.21  241  24.14  161  المشاهد.ت

  /  31  /  89  /  82  /  259  /  203  المتوقع.ت

 عبارة
45  

  08.62  57  15.52  103  12.07  80  39.66  264  24.14  161  المشاهد.ت

  /  31  /  89  /  82  /  259  /  203  المتوقع.ت
  04.68  311  13.43  893  12.41  825  38.95  2590  30.54  2031  المجمـوع

  

  :51جدول  تحليل نتائج

، والتـــي تبـــين لنـــا 51مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي كمـــا هـــي موضـــحة فـــي الجـــدول     
 مــن عينــة البحــث قــد% 38.95كانــت نســبة حــول مجمــوع عبــارات البعــد الســادس، إجابــات الطلبــة 

 اإلجابــات األخــرى منهــا ال أوافــق والتــي بلغــت نســبتهاوهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع أوافــق،  اأجــابو 

وهـــي  2679.19 المحســـوبة 2حينهـــا قيمـــة كـــا إذ بلغـــت، % 04.68 وال أوافـــق بشـــدة بنســـبة ،13.43%
 .49 ودرجـة الحريـة 0.05 الداللة مستوى عند هذا. 67.50المجدولة والتي كانت  2أكبر من قيمة كا

سـاهم قـد  )للتفـوق الرياضـي كخبـرة النشـاط البـدني والرياضـي(البعـد السـادس  بأنالقول  نايمكنومنه 
  . في تحقيق الفرضية األولى
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  :عرض وتحليل نتائج المحور الثاني -6-2

  عرض وتحليل نتائج كل بعد -6-2-1
    .وشدة اإلستجابة لعبارات البعد األوليمثل تكرارات ونسب مئوية  :52جدول 

  

  األجوبة         
  العبارات   

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  بشدةأوافق 
  %مج   مج ت

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  665  12.03  80  39.70  264  06.92  46  27.52  183  13.83  92  01عبـارة  

100  

 665  03.46  23  08.57  57  08.57  57  50.08  333  29.32  195  02عبـارة  

 665  10.38  69  10.38  69  15.49  103  27.52  183  36.24  241  03عبـارة  

 665  05.11  34  10.38  69  13.83  92  51.73  344  18.95  126  04عبـارة  

 665  30.98  206  30.98  206  13.83  92  13.83  92  10.38  69  05عبـارة  

 665  30.98  206  27.67  184  06.92  46  25.86  172  08.57  57  06عبـارة  

 665  29.32  195  29.32  195  10.38  69  24.06  160  06.92  46  07عبـارة  

  100 4655 17,47  813  22,43  1044  10,85  505  31,51  1467 17,74 826  المجمـوع

  العبـارات 

  الموجبـة

  2293  ت

%  49,26  

  العبـارات 
  السالبـة

  1857  ت

%  39,89  

  العبـارات 
  الحياديـة

  505  ت

%  10,85  

  

        :52تحليل نتائج جدول 

، الـــذي 52فـــي الجــدول هــي موضــحة يتبــين لنــا مـــن خــالل نتــائج التحليـــل اإلحصــائي كمـــا   
النســـب  ، هـــذا مـــا أكدتـــهتبـــاين فـــي شـــدة اإلســـتجابةأن هنـــاك  ،األوليشـــمل مجمـــوع عبـــارات البعـــد 

وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع البعـــد موجبـــة، هـــذا مـــن مجمـــوع عبـــارات  %49.26المئويـــة، فكانـــت 
، %10.85بنســبة الحياديــة ، و %39.89والتــي بلغــت  نســبة العبــارات الســالبةاألخــرى، منهــا  النســب 
الرياضــي كخبــرة و  البــدني النشــاطبــأن  52المبينــة فــي الجــدول  النتــائجالقــول مــن خــالل  نــايمكنومنــه 

 .إجتماعيـةاد جـدد وتكـوين عالقـات فـر بإمكانية التعـرف علـى أله دور فعال وٕاجابي في إجتماعية 
 .ساهم في تحقيق الفرضية الثانيةيقد وهذا 
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  .وشدة اإلستجابة لعبارات البعد الثانييمثل تكرارات ونسب مئوية  :53جدول 
  

  األجوبة         

  العبارات  

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
   % مج   تمج 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  665  01.65  11  03.46  23  06.92  46  41.35  275  46.62  310  08عبـارة 

100  

  665  00.00  00  05.11  34  10.38  69  25.86  172  58.65  390  09عبـارة 

  665  05.11  34  12.03  80  13.83  92  27.67  184  41.35  275  10عبـارة 

  665  00.00  00  05.11  34  08.57  57  36.24  241  50.08  333  11عبـارة 

  665  01.80  12  08.57  57  08.57  57  39.70  264  41.35  275  12عبـارة 

  665  43.16  287  27.52  183  01.65  11  13.83  92  13.83  92  13عبـارة 

  100  3990  8,62  344  10,30  411  8,32  332  30,78  1228  41,98  1675  المجمـوع

  العبـارات 

  الموجبـة

  2903  ت

%  72,76  

  العبـارات 
  السالبـة

  755  ت

%  18,92  

  العبـارات 
  الحياديـة

  332  ت

%  8,32  

  

  :53تحليل نتائج جدول 

، الـــذي 53فـــي الجــدول هــي موضــحة يتبــين لنــا مـــن خــالل نتــائج التحليـــل اإلحصــائي كمـــا   
النســـب  ، هـــذا مـــا أكدتـــهتبـــاين فـــي شـــدة اإلســـتجابةأن هنـــاك  ،يشـــمل مجمـــوع عبـــارات البعـــد الثـــاني

وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع البعـــد موجبـــة،  هـــذا مـــن مجمـــوع عبـــارات %72.76المئويـــة، فكانـــت 
 .%08.32، والحياديــة بنســبة %18.92النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات الســالبة والتــي بلغــت 

النشـاط البـدني والرياضـي البعـد الثـاني بـأن القـول  نـايمكنونطالقا من هذه النتـائج المتوصـل إليهـا 
 وممارسة السـباحة  ،يفيد الصحة ويسهم في إكساب اللياقة البدنية أنيمكن  كخبرة للصحة واللياقة

تتميـز أساسـا بإسـهامها وبدرجـة كبيـرة فـي تحسـين والرياضـية التـي األنشطة البدنية تعتبر من بين 
  .ساهم في تحقيق الفرضية الثانيةهذا كله قد ي .صحة الفرد ولياقته البدنية
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  .وشدة اإلستجابة لعبارات البعد الثالثيمثل تكرارات ونسب مئوية  :54جدول 
  

  األجوبة         

  العبارات  

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
   % مج   تمج 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  665  34.44  229  25.86  172  03.46  23  22.41  149  13.83  92  14عبـارة 

100  

  665  22.41  149  44.81  298  17.29  115  12.03  80  03.46  23  15عبـارة 

  665  30.98  206  24.06  160  10.38  69  17.29  115  17.29  115  16عبـارة 

  665  32.78  218  25.86  172  08.57  57  18.95  126  13.83  92  17عبـارة 

  665  18.95  126  20.75  138  01.65  11  32.78  218  25.86  172  18عبـارة 

  665  10.38  69  15.49  103  06.92  46  25.86  172  41.35  275  19عبـارة 

  665  10.34  69  17.29  115  08.62  57  22.41  149  41.38  275  20عبـارة 

  665  13.83  92  13.83  92  05.17  34  29.31  195  37.93  252  21عبـارة 

  100  5320  21.77  1158  23.50  1250  07.74  412  22.63  1204  24.36  1296  المجمـوع

  العبـارات 
  الموجبـة

  2500  ت

%  46.99  

  العبـارات 
  السالبـة

  2408  ت

%  45.26  

  العبـارات 
  الحياديـة

  412  ت

%  07.74  

  

  :54تحليل نتائج جدول 

، الـــذي 54فـــي الجــدول هــي موضــحة يتبــين لنــا مـــن خــالل نتــائج التحليـــل اإلحصــائي كمـــا   
النســـب  ، هـــذا مـــا أكدتـــهفـــي شــدة اإلســـتجابة تبـــاينأن هنـــاك  ،يشــمل مجمـــوع عبـــارات البعـــد الثالـــث

وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع البعـــد موجبـــة، هـــذا مـــن مجمـــوع عبـــارات  %46.99المئويـــة، فكانـــت 
 .%07.74، والحياديــة بنســبة %45.26النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات الســالبة والتــي بلغــت 

مـدى أغلبيـة الطلبـة يـدركون جيـدا بـأن  54المبينـة فـي الجـدول   النتـائجالقول من خـالل  نايمكنومنه 
والتـي قـد المثيـرة للشـعور،  شتمل على جوانب معينـة مـن المخـاطري والذي بدوره هذا البعد خطورة

ـــر الســـريع  ـــز باســـتخدام الســـرعة الزائـــدة أو التغي تظهـــر فـــي بعـــض األنشـــطة الرياضـــية التـــي تتمي
ض قــدرة الفــرد بصــفة عامــة علــى المفــاجئ للحركــات أو توقــع التعــرض لــبعض األخطــار مــع افتــرا

  .هذا كله قد يساهم في تحقيق الفرضية الثانية .التحكم في مثل هذه المواقف والسيطرة عليها
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  .وشدة اإلستجابة لعبارات البعد الرابعيمثل تكرارات ونسب مئوية  :55 جدول
  

  األجوبة        

  العبارات  

  أوافق بشدةال   ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  %مج   تمج 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  665  15.49  103  17.29  115  05.11  34  20.75  138  41.35  275  22عبـارة 

100  
  665  12.07  80  20.69  138  10.34  69  29.31  195  27.59  183  23عبـارة 

  665  10.34  69  20.69  138  05.11  34  41.35  275  22.41  149  24عبـارة 

  665  15.49  103  20.69  138  03.45  23  31.03  206  29.31  195  25عبـارة 

  100  2660  13.35  355  19.89  529  06.02  160  30.60  814  30.15  802  المجمـوع

  العبـارات 
  الموجبـة

  1616  ت

%  60.75  

  العبـارات

  السالبـة 

  884  ت

%  33.23  

  العبـارات 

  الحياديـة

  160  ت

%  06.02  

  

  :55تحليل نتائج جدول 

، الـــذي 55فـــي الجــدول هــي موضــحة يتبــين لنــا مـــن خــالل نتــائج التحليـــل اإلحصــائي كمـــا   
النســـب  ، هـــذا مـــا أكدتـــهتبـــاين فـــي شـــدة اإلســـتجابةأن هنـــاك  ،يشـــمل مجمـــوع عبـــارات البعـــد الرابـــع

وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع البعـــد موجبـــة،  هـــذا مـــن مجمـــوع عبـــارات %60.75المئويـــة، فكانـــت 
 .%06.02، والحياديــة بنســبة %33.23نســبة العبــارات الســالبة والتــي بلغــت النســب  األخــرى، منهــا 

هنـــاك نســـبة كبيـــة مـــن الطلبـــة  بـــأن 55المبينـــة فـــي الجـــدول   النتـــائجالقـــول مـــن خـــالل  نـــايمكنومنـــه 
تــرتبط ، وقــد رياضــية معينــة علــى أنهــا ذات طــابع جمــاليبدنيــة هنــاك أنشــطة يــدركون جيــدا بــأن 

 .أو قد تمتلك القدرة على إشباع التذوق الجمالي أو الفنـي لـدى الـبعضبنوعيات فردية أو جمالية 
  .ساهم في تحقيق الفرضية الثانيةيوهذا 
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  .وشدة اإلستجابة لعبارات البعد الخامسيمثل تكرارات ونسب مئوية  :56 جدول
  

  األجوبة       

  العبارات  

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  %مج   تمج 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  665  03.45  23  01.72  11  17.24  115  48.28  321  29.31  195  26عبـارة 

100  

  665  05.17  34  18.97  126  17.24  115  31.13  207  27.59  183  27عبـارة 

  665  10.34  69  12.07  80  15.52  103  41.38  275  20.69  138  28عبـارة 

  665  03.45  23  18.97  126  08.62  57  50.00  333  18.97  126  29عبـارة 

  665  00.00  00  06.90  46  06.90  46  37.93  252  48.28  321  30عبـارة 

  665  03.45  23  10.34  69  12.07  80  29.31  195  44.83  298  31عبـارة 

  665  10.34  69  22.41  149  05.17  34  24.14   161  37.93  252  32عبـارة 

  665  06.90  46  05.26  35  18.97  126  34.48  229  34.48  229  33عبـارة 

  665  06.90  46  06.90  46  18.80  125  43.10  287  24.14  161  34عبـارة 

  665  00.00  00  08.72  58  15.52  103  37.93  252  37.93  252  35عبـارة 

  100  6650  05.01  333  11.22  746  13.59  904  37.77  2512  32.41  2155  المجمـوع

  العبـارات
  الموجبـة 

  4667  ت

%  70.18  

  العبـارات 

  السالبـة

  1079  ت

%  16.23  

  العبـارات 

  الحياديـة

  904  ت

%  13.59  
  

  :56تحليل نتائج جدول 

، الـــذي 56فـــي الجــدول هــي موضــحة يتبــين لنــا مـــن خــالل نتــائج التحليـــل اإلحصــائي كمـــا   
النســب  ، هــذا مــا أكدتــهتبــاين فــي شــدة اإلســتجابةأن هنــاك  ،يشــمل مجمــوع عبــارات البعــد الخــامس

وهـــي نســـبة كبيـــرة مقارنـــة مـــع البعـــد موجبـــة،  هـــذا مـــن مجمـــوع عبـــارات %70.18المئويـــة، فكانـــت 
 .%13.59، والحياديــة بنســبة %16.23النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات الســالبة والتــي بلغــت 

قـد يكـون النشـاط البـدني والرياضـي  بأن 56المبينة في الجدول   النتائجالقول من خالل  نايمكنومنه 
وسـيلة لخفـض التـوترات الناجمـة عـن اإلحباطـات الناشـئة مـن ضـغوط  الطلبة هو في نظر بعض

الرياضـي فـي هـذه الحالـة وسـيلة للتـرويح وقضـاء وقـت و  البـدني الحياة، وعلى ذلك يصبح النشـاط
ق نجد هذا البعد قـد سـاهم فـي تحقيـالفراغ وكعامل مساعد في تفريغ اإلنفعاالت المكبوتة وبالتالي 

  .الفرضية الثانية
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  .وشدة اإلستجابة لعبارات البعد السادسيمثل تكرارات ونسب مئوية  :57 جدول
  

  األجوبة        
  العبارات  

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  %مج   تمج 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  665  00.00  00  12.07  80  18.97  126  32.76  218  36.21  241  36عبـارة 

100  

  665  05.26  35  18.97  126  15.52  103  37.93  252  22.41  149  37عبـارة 

  665  05.26  35  03.45  23  12.07  80  41.38  275  37.93  252  38عبـارة 

  665  05.17  34  17.24  115  08.72  58  34.48  229  34.48  229  39عبـارة 

  665  00.00  00  05.17  34  13.79  92  41.38  275  39.66  264  40عبـارة 

  665  06.90  46  18.97  126  12.07  80  31.13  207  31.03  206  41عبـارة 

  665  05.26  35  06.90  46  12.07  80  56.90  378  18.97  126  42عبـارة 

  665  03.45  23  08.62  57  13.79  92  37.93  252  36.21  241  43عبـارة 

  665  06.90  46  27.59  183  05.17  34  36.21  241  24.14  161  44عبـارة 

  665  08.62  57  15.52  103  12.07  80  39.66  264  24.14  161  45عبـارة 

  100  6650  04.68  311  13.43  893  12.41  825  38.95  2590  30.54  2031  المجمـوع

  العبـارات 

  الموجبـة

  4621  ت

%  69.49  

  العبـارات
  السالبـة 

  1204  ت

%  18.11  

  العبـارات
  الحياديـة 

  825  ت

%  12.41  
  

       :57تحليل نتائج جدول 
، الــذي يشــمل 57فــي الجــدول هــي موضــحة يتبــين لنــا مــن خــالل نتــائج التحليــل اإلحصــائي كمــا   

النســب المئويــة،  تبــاين فــي شــدة اإلســتجابة، هــذا مــا أكدتــهأن هنــاك  ،مجمــوع عبــارات البعــد الســادس
وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب األخــرى، البعــد موجبــة، هــذا مــن مجمــوع عبــارات  %69.49فكانــت 

القــول مــن  نــايمكنومنــه  .%12.41والحياديــة بنســبة ، %18.11منهــا نســبة العبــارات الســالبة والتــي بلغــت 
قد يوفر المجال  هذا البعد ونير من الطلبة  نسبة ال بأس بهابأن  57النتائج  المبينة في الجدول خالل 

النشــــاط البــــدني إلشــــباع الحاجــــة إلــــى التفــــوق الرياضــــي والمنافســــة الرياضــــي، وقــــد يبــــدو أن ممارســــة 
التنافسية وخاصة في مجال المستويات الرياضية العاليـة تـرتبط بنـوع مـن الخبـرات تـدفع إلـى  والرياضي

المثابرة على التدريب الشاق وبذل الجهد وكبح جماح النفس في العديد من المواقف كما تتطلب التخلي 
 .وهذا يساهم في تحقيق الفرضية الثانية .كثير من المصادر التي تشبع بعض الرغبات-عن
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  :عرض وتحليل نتائج مجموع األبعاد -6-2-2
       .وشدة اإلستجابة لمجموع األبعاديمثل تكرارات ونسب مئوية  :58جدول 

  

  األجوبة       

  العبارات

  ال أوافق بشدة -ال أوافق   لم أكون رأي  أوافق –أوافق بشدة 
  % مج  ت مج

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  01البعـد 
826  17,74 1467  31,51  505  10,85  1044  22,43  813  17,47  

4655  

100  

2293 49.26 505  10.85  1857  39.89  

  02البعـد 
1675  ,9841  1228  ,7830  332  8,32  411  30.10 344  8,62  

3990  
2903  72.76  332  08.32  755  18.92  

  03البعـد 
1296  24.36  1204  63.22  412  07.74  1250  50.23 1158  21.77  

5320  
2500  46.99  412  07.74  24.08  45.26  

  04البعـد 
802  30.15  814  .6030  160  06.02  529  89.19 355  13.35  

2660  
1616  75.60  160  06.02  884  33.23  

  05البعـد 
2155  32.41  2512  77.37  904  13.59  746  22.11 333  05.01  

6650  
4667  .1870  904  13.59  1079  16.23  

  06البعـد 
2031  30.54  2590  95.38  825  12.41  893  43.13 311  68.04  

6650  
4621  49.69  825  12.41  1204  18.11  

  المجمـوع
8785  29.36  9815  32.80  3138  10.49  4873  28.16 3314  11.07  29925  

18600  16.62  3138  10.49  8187  .3627  29925  100 

األبعـاد 

  الموجبـة

  18600  ت

%  62.16  

األبعـاد 

  السالبـة

  8187  ت

%  27.36  

األبعـاد 

  الحياديـة

  3138  ت

%  10.49  

  

  :58تحليل نتائج جدول 

، الـــذي 58فـــي الجــدول موضــحة  هــييتبــين لنــا مـــن خــالل نتــائج التحليـــل اإلحصــائي كمـــا 
النســب المئويــة،  ، هــذا مــا أكدتــهتبــاين فــي شــدة اإلســتجابةأن هنــاك  المقيــاس يشــمل مجمــوع أبعــاد

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا مــن مجمــوع األبعــاد موجبــة، %62.16فكانــت 
فـي األخيـر نسـتطيع القـول  ،%10.49، والحيادية بنسـبة %27.36نسبة األبعاد السالبة والتي بلغت 

إتجاهــات وطبيعــة التبــاين فــي درجــات يــدرس كــل النتــائج المستخلصــة فــي هــذا المحــور الــذي  بـأن
ـــدني والرياضـــي قـــد ســـاهمت فـــي تحقيـــق  وشـــدة اإلســـتجابة للســـباحين نحـــوى ممارســـة النشـــاط الب

  .الفرضية الثانية
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  :عرض وتحليل نتائج المحور الثالث -6-3

  .تائج عبارات كل بعدعرض وتحليل ن -6-3-1
      .لعبارات البعد األول) ذكور(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :59جدول 

  

األجوبة            

  العبارات

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  وركذ

  %مج 
  وركذ  ذكور  ذكور  ذكور  ذكور  وركذ

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 15.38 18 38.46 45 4.24 5 30.77 36 12 14  01عبارة 

100 

 118 0.00 0 15.38 18 7.69 9 50.00 59 26.92 32  02عبارة 

 118 11.54 14 34.62 41 23.08 27 19.23 23 11.54 14  03عبارة 

 118 0.00 0 11.54 14 11.54 14 61.54 73 15.38 18  04عبارة 

 118 7.69 9 23.08 27 15.38 18 15.38 18 38.46 45  05عبارة 

 118 3.85 5 26.92 32 7.69 9 26.92 32 34.62 41  06عبارة 

 118 7.69 9 19.23 23 30.77 36 34.62 41 7.69 9  07عبارة 

 100 826 06.59 54 24.16 200 14.33 118 34.05 281 20.87 172  المجموع

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
وج

الم
  

  454  ت  ذكور

  54.91  %  ذكور

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
سال

ال
  

  254  ت  ذكور

  30.75  %  ذكور

ت  
ارا

عبـ
ال

يـة
ياد

لح
ا

  

  118  ت  ذكور

  14.33  %  ذكور

  

  :59تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 59يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %54.91النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهشدة اإلسـتجابة لـدى الـذكور تباين في

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
 األولبـــأن البعـــد القـــول  نـــايمكن، ومنـــه %14.33، والحياديـــة بنســـبة %30.75الســـالبة والتـــي بلغـــت 

   .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية  إجتماعيةالنشاط البدني والرياضي كخبرة 
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  .لعبارات البعد األول) إناث(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :60جدول 
  

األجوبة              
  العبارات

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  إناث

  %مج 
 إناث إناث إناث إناث إناث  إناث

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 7.69 9 46.15 54 4.24 5 26.92 32 15 18  01عبارة 

100 

 118 3.85 5 0.00 0 7.69 9 53.85 64 34.62 41  02عبارة 

 118 7.69 9 42.31 50 3.85 5 38.46 45 7.69 9  03عبارة 

 118 7.69 9 7.69 9 23.08 27 50.00 59 11.54 14  04عبارة 

 118 11.54 14 42.31 50 7.69 9 11.54 14 26.92 32  05عبارة 

 118 11.54 14 30.77 36 0.00 0 38.46 45 19.23 23  06عبارة 

 118 11.54 14 42.31 50 15.38 18 26.92 32 3.85 5  07عبارة 

 100 826 08.79 73 30.25 250 08.83 73 35.09 290 17.06 141  المجموع

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
وج

الم
  

  431  ت إناث

  52.15  % إناث

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
سال

ال
  

  322  ت إناث

  39.04  % إناث

ت  
ارا

عبـ
ال

يـة
ياد

لح
ا

  

  73  ت إناث

  08.83  % إناث

  

  :60تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 60يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %52.15النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهشـدة اإلسـتجابة لـدى اإلنـاث تباين في

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
بـــأن البعـــد األول القـــول  نـــايمكن، ومنـــه %08.83، والحياديـــة بنســـبة %39.04الســـالبة والتـــي بلغـــت 

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية النشاط البدني والرياضي كخبرة إجتماعية 
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  .لعبارات البعد الثاني) ذكور(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :61جدول 
  

 األجوبة        

  العبارات

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  وركذ

  %مج 
  وركذ  ذكور  ذكور  ذكور  ذكور  وركذ

    %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 3.85 5 3.85 5 7.69 9 42.31 50 42.31 50  08عبارة 

100 

 118 0.00 0 0.00 0 7.69 9 30.77 36 61.54 73  09عبارة 

 118 0.00 0 11.54 14 7.69 9 23.08 27 57.69 68  10عبارة 

 118 0.00 0 3.85 5 3.85 5 42.31 50 50.00 59  11عبارة 

 118 0.00 0 7.69 9 3.85 5 50.00 59 38.46 45  12عبارة 

 118 34.62 41 38.46 45 15.38 18 7.69 9 3.85 5  13عبارة 

 100 709 06.41 46 10.90 77 07.69 54 32.69 231 42.31 300  المجموع

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
وج

الم
  

 531  ت  ذكور

 75.00  %  ذكور

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
سال

ال
  

 123  ت  ذكور

 17.31  %  ذكور

ت  
ارا

عبـ
ال

يـة
ياد

لح
ا

  

 54  ت  ذكور

 07.69  %  ذكور

   
  :61تحليل نتائج جدول 

تبـاين أن هنـاك ، 61يتبين لنا من خالل نتائج التحليل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
من مجموع عبـارات  %75.00النسب المئوية، فكانت  ، هذا ما أكدتهفي شدة اإلستجابة لدى الذكور

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع النسب  األخرى، منها نسبة العبارات السـالبة والتـي هذا البعد موجبة، 
النشــاط البــدني  الثــانيبــأن البعــد القــول  نــايمكن، ومنــه %07.69، والحياديــة بنســبة %17.31بلغــت 

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية  للصحة واللياقةوالرياضي كخبرة 
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  . لعبارات البعد الثاني) إناث(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :62جدول 
  

  األجوبة               
  العبارات 

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  إناث

  %مج 
 إناث إناث إناث إناث إناث  إناث

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 54  08عبارة 
46.1

5 
54 

46.1
5 

0 0.00 9 7.69 0 0.00 118 

100 

 77  09عبارة 
65.3

8 
27 

23.0
8 

5 3.85 9 7.69 0 0.00 118 

 36  10عبارة 
30.7

7 
41 

34.6
2 

23 
19.2

3 
14 

11.5
4 

5 3.85 118 

 68  11عبارة 
57.6

9 
41 

34.6
2 

9 7.69 0 0.00 0 0.00 118 

 59  12عبارة 
50.0

0 
41 

34.6
2 

9 7.69 9 7.69 0 0.00 118 

 23 0.00 0  13عبارة 
19.2

3 
0 0.00 27 

23.0
8 

68 57.69 118 

 295  المجموع
41.6

7 
227 

32.0
6 

45 
06.3

6 
68 

09.6
0 

73 10.31 708 100 

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
وج

الم
  

 522  ت إناث

 73.73  % إناث

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
سال

ال
  

 141  ت إناث

 19.92  % إناث

ت  
ارا

عبـ
ال

يـة
ياد

لح
ا

  

 45  ت إناث

 06.36  % إناث

  

  :62تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 62يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %73.73النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهتباين في شـدة اإلسـتجابة لـدى اإلنـاث

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
بـــأن البعـــد الثـــاني القـــول  نـــايمكن، ومنـــه %06.36، والحياديـــة بنســـبة %19.92الســـالبة والتـــي بلغـــت 

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية  النشاط البدني والرياضي كخبرة للصحة واللياقة
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  .لعبارات البعد الثالث) ذكور(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :63جدول 
  

 األجوبة               

  العبارات  

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  وركذ

  %مج 
  وركذ  ذكور  ذكور  ذكور  ذكور  وركذ

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 15.38 18 38.46 45 26.92 32 15.38 18 3.85 5  14عبارة 

100 

 118 15.38 18 42.31 50 15.38 18 19.23 23 7.69 9  15عبارة 

 118 7.69 9 38.46 45 19.23 23 15.38 18 19.23 23  16عبارة 

 118 15.38 18 30.77 36 7.69 9 34.62 41 11.54 14  17عبارة 

 118 3.85 5 15.38 18 19.23 23 26.92 32 34.62 41  18عبارة 

 118 0.00 0 34.62 41 11.54 14 34.62 41 19.23 23  19عبارة 

 118 3.85 5 15.38 18 11.54 14 38.46 45 30.77 36  20عبارة 

 118 7.69 9 7.69 9 15.38 18 38.46 45 30.77 36  21عبارة 

 100 944 08.69 82 27.88 263 15.87 150 27.88 263 19.71 186  المجموع

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
وج

الم
  

 449  ت  ذكور

 47.60  %  ذكور

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
سال

ال
  

 345  ت  ذكور

 36.57  %  ذكور

ت  
ارا

عبـ
ال

يـة
ياد

لح
ا

  

 150  ت  ذكور

 15.87  %  ذكور

  

    :63تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 63يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %47.60النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهتباين في شدة اإلسـتجابة لـدى الـذكور

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
 الثالـــثبـــأن البعـــد القـــول  نـــايمكن، ومنـــه %15.87، والحياديـــة بنســـبة %36.57ي بلغـــت الســالبة والتـــ

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية  توتر ومخاطرةالنشاط البدني والرياضي كخبرة 
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  . لعبارات البعد الثالث) إناث(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :64جدول 
  

  األجوبة        
  العبارات

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  إناث

  %مج 
 إناث إناث إناث إناث  إناث  إناث

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 30.77 36 34.62 41 23.08 27 11.54 14 0.00 0  14عبارة 

100 

 118 30.77 36 53.85 64 11.54 14 3.85 5 0.00 0  15عبارة 

 118 11.54 14 26.92 32 11.54 14 19.23 23 30.77 36  16عبارة 

 118 23.08 27 23.08 27 15.38 18 34.62 41 3.85 5  17عبارة 

 118 0.00 0 19.23 23 19.23 23 42.31 50 19.23 23  18عبارة 

 118 11.54 14 19.23 23 3.85 5 53.85 64 11.54 14  19عبارة 

 118 15.38 18 19.23 23 0.00 0 50.00 59 15.38 18  20عبارة 

 118 0.00 0 19.23 23 7.69 9 42.31 50 30.77 36  21عبارة 

 100 944 15.36 145 26.91 254 11.55 109 32.21 304 13.98 132  المجموع

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
وج

الم
  

 436  ت إناث

 46.19  % إناث

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
سال

ال
  

 399  ت إناث

 42.27  % إناث

ت  
ارا

عبـ
ال

يـة
ياد

لح
ا

  

 109  ت إناث

 11.55  % إناث

  

  :64تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 64يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %46.19النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهفي شـدة اإلسـتجابة لـدى اإلنـاث تباين

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
بـــأن البعـــد الثالـــث القـــول  نـــايمكن، ومنـــه %11.55، والحياديـــة بنســـبة %42.27الســالبة والتـــي بلغـــت 

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية  البدني والرياضي كخبرة توتر ومخاطرةالنشاط 
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  .لعبارات البعد الرابع) ذكور(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :65جدول 
  

  األجوبة               

  العبارات

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  مج ت

  وركذ
  %مج 

  وركذ  ذكور  ذكور  ذكور  ذكور  وركذ

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 0.00 0 26.92 32 19.23 23 38.46 45 15.38 18  22عبارة 

100 

 118 11.54 14 11.54 14 19.23 23 30.77 36 26.92 32  23عبارة 

 118 0.00 0 3.85 5 30.77 36 46.15 54 19.23 23  24عبارة 

 118 3.85 5 34.62 41 15.38 18 26.92 32 19.23 23  25عبارة 

 100 472 03.81 18 19.23 91 21.15 100 35.58 168 20.19 95  المجموع

بـة
وج

الم
ت 

ارا
عبـ

ال
  

 263  ت  ذكور

 55.77  % ذكور

بـة
سال

 ال
رات

عبـا
ال

  

 109  ت ذكور

 23.04  % ذكور

يـة
ياد

لح
  ا

رات
عبـا

ال
  

 100  ت ذكور

 21.15  % ذكور

  

  :65تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 65يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %55.77النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهشدة اإلسـتجابة لـدى الـذكور تباين في

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
 الرابـــعبـــأن البعـــد القـــول  نـــايمكن، ومنـــه %21.15، والحياديـــة بنســـبة %23.04الســـالبة والتـــي بلغـــت 

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية جمالية دني والرياضي كخبرة النشاط الب
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  .لعبارات البعد الرابع) إناث(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :66جدول 
  

 األجوبة              

  العبارات 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  مج ت
  إناث

  %مج 
 إناث إناث إناث إناث  إناث  إناث

    %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 7.69 9 7.69 9 19.23 23 50.00 59 15.38 18  22عبارة 

100 

 118 11.54 14 7.69 9 19.23 23 30.77 36 30.77 36  23عبارة 

 118 7.69 9 15.38 18 11.54 14 42.31 50 23.08 27  24عبارة 

 118 0.00 0 30.77 36 11.54 14 34.62 41 23.08 27  25عبارة 

 100 472 06.78 32 15.47 73 15.47 73 39.41 186 23.08 109  المجموع

بـة
وج

الم
ت 

ارا
عبـ

ال
  

 295  ت  إناث

 62.48  % إناث

رات
عبـا

ال
 

 
بـة

سال
ال

  

 104  ت إناث

 22.25  % إناث

يـة
ياد

لح
  ا

رات
عبـا

ال
  

 73  ت إناث

 15.47  % إناث

  

  :66تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 66يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %62.48النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهشـدة اإلسـتجابة لـدى اإلنـاثتباين في 

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
بـــأن البعـــد الرابـــع القـــول  نـــايمكنومنـــه ، %15.47، والحياديـــة بنســـبة %22.25الســـالبة والتـــي بلغـــت 

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية ني والرياضي كخبرة جمالية النشاط البد
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  .لعبارات البعد الخامس) ذكور(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :67جدول 
  

األجوبة               
  العبارات

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  وركذ

  %مج 
  وركذ  ذكور  ذكور  ذكور  ذكور  وركذ

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 3.85 5 0.00 0 19.23 23 53.85 64 23.08 27  26ارة عب

100 

 118 7.69 9 15.38 18 23.08 27 23.08 27 30.77 36  27عبارة 

 118 3.85 5 15.38 18 15.38 18 42.31 50 23.08 27  28عبارة 

 118 0.00 0 19.23 23 11.54 14 50.00 59 19.23 23  29عبارة 

 118 0.00 0 7.69 9 0.00 0 46.15 54 46.15 54  30عبارة 

 118 0.00 0 11.54 14 11.54 14 38.46 45 38.46 45  31عبارة 

 118 7.69 9 38.46 45 23.08 27 23.08 27 7.69 9  32عبارة 

 118 3.85 5 3.85 5 15.38 18 42.31 50 34.62 41  33عبارة 

 118 7.69 9 0.00 0 19.23 23 42.31 50 30.77 36  34عبارة 

 118 0.00 0 7.69 9 19.23 23 42.31 50 30.77 36  35عبارة 

 100 1180 03.47 41 11.92 141 15.77 186 40.38 477 28.46 336  المجموع

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
وج

الم
  

 812  ت  ذكور

 68.85  %  ذكور

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
سال

ال
  

 182  ت  ذكور

 15.40  %  ذكور

ت  
ارا

عبـ
ال

يـة
ياد

لح
ا

  

 186  ت  ذكور

 15.77  %  ذكور

  

  :67تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 67يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %68.85النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهتباين في شدة اإلسـتجابة لـدى الـذكور

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
 الخــامسبــأن البعــد القــول  نــايمكن، ومنــه %15.77، والحياديــة بنســبة %15.40الســالبة والتــي بلغــت 

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية لخفض التوتر النشاط البدني والرياضي كخبرة 
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  .لعبارات البعد الخامس) إناث(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :68جدول 
  

  األجوبة            
  العبارات

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  إناث

  %مج 
 إناث إناث إناث إناث  إناث  إناث

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 0.00 0 0.00 0 11.54 14 50.00 59 38.46 45  26ارة عب

100 

 118 0.00 0 23.08 27 7.69 9 42.31 50 26.92 32  27عبارة 

 118 15.38 18 7.69 9 11.54 14 46.15 54 19.23 23  28عبارة 

 118 3.85 5 15.38 18 3.85 5 57.69 68 19.23 23  29عبارة 

 118 0.00 0 3.85 5 7.69 9 34.62 41 53.85 64  30عبارة 

 118 3.85 5 7.69 9 7.69 9 23.08 27 57.69 68  31عبارة 

 118 0.00 0 42.31 50 19.23 23 26.92 32 11.54 14  32عبارة 

 118 3.85 5 3.85 5 15.38 18 30.77 36 46.15 54  33عبارة 

 118 3.85 5 11.54 14 15.38 18 50.00 59 19.23 23  34عبارة 

 118 0.00 0 7.69 9 7.69 9 38.46 45 46.15 54  35عبارة 

 100 1180 03.05 36 12.29 145 10.76 127 40.00 472 33.81 399  المجموع

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
وج

الم
  

 871  ت  إناث

 73.85  % إناث

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
سال

ال
  

 182  ت إناث

 15.38  % إناث

ت  
ارا

عبـ
ال

يـة
ياد

لح
ا

  

 127  ت إناث

 10.77  % إناث

  

  :68تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 68يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %73.85النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهتباين في شـدة اإلسـتجابة لـدى اإلنـاث

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
بــأن البعــد الخــامس القــول  نــايمكنومنــه ، %10.77، والحياديــة بنســبة %15.38الســالبة والتــي بلغــت 

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية النشاط البدني والرياضي كخبرة لخفض التوتر 
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  .لعبارات البعد السادس) ذكور(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :69جدول 
  

  األجوبة             
  العبارات 

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  وركذ

  %مج 
  وركذ  ذكور  ذكور  ذكور  ذكور  وركذ

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 0.00 0 11.54 14 26.92 32 23.08 27 38.46 45  36عبارة 

100 

 118 0.00 0 19.23 23 30.77 36 38.46 45 11.54 14  37عبارة 

 118 3.85 5 3.85 5 11.54 14 46.15 54 34.62 41  38عبارة 

 118 3.85 5 23.08 27 15.38 18 30.77 36 26.92 32  39عبارة 

 118 0.00 0 11.54 14 19.23 23 34.62 41 34.62 41  40عبارة 

 118 11.54 14 34.62 41 3.85 5 34.62 41 15.38 18  41عبارة 

 118 7.69 9 7.69 9 15.38 18 50.00 59 19.23 23  42عبارة 

 118 3.85 5 11.54 14 15.38 18 38.46 45 30.77 36  43عبارة 

 118 0.00 0 38.46 45 7.69 9 34.62 41 19.23 23  44عبارة 

 118 7.69 9 11.54 14 11.54 14 30.77 36 38.46 45  45عبارة 

 100 1180 03.85 45 17.31 204 15.77 186 36.15 427 26.92 318  المجموع

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
وج

الم
  

 744  ت  ذكور

 63.08  %  ذكور

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
سال

ال
  

 250  ت  ذكور

 21.15  %  ذكور

ت  
ارا

عبـ
ال

يـة
ياد

لح
ا

  

 186  ت  ذكور

 15.77  %  ذكور

  

  :69تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 69يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %63.08النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهتباين في شدة اإلسـتجابة لـدى الـذكور

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
بــأن البعــد الســادس القــول  نــايمكن، ومنــه %15.77، والحياديــة بنســبة %21.15الســالبة والتــي بلغــت 

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية  النشاط البدني والرياضي كخبرة للتفوق الرياضي
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  .لعبارات البعد السادس) إناث(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :70جدول 
  

األجوبة               
  العبارات

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  إناث

  %مج 
 إناث إناث إناث إناث  إناث  إناث

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 118 0.00 0 11.54 14 3.85 5 46.15 54 38.46 45  36عبارة 

100 

 118 3.85 5 19.23 23 15.38 18 38.46 45 23.08 27  37عبارة 

 118 3.85 5 0.00 0 7.69 9 42.31 50 46.15 54  38عبارة 

 118 3.85 5 7.69 9 0.00 0 42.31 50 46.15 54  39عبارة 

 118 0.00 0 0.00 0 3.85 5 50.00 59 46.15 54  40عبارة 

 118 26.92 32 30.77 36 3.85 5 30.77 36 7.69 9  41عبارة 

 118 0.00 0 3.85 5 3.85 5 73.08 86 19.23 23  42عبارة 

 118 0.00 0 3.85 5 7.69 9 38.46 45 50.00 59  43عبارة 

 118 11.54 14 19.23 23 0.00 0 38.46 45 30.77 36  44عبارة 

 118 7.69 9 19.23 23 7.69 9 53.85 64 11.54 14  45عبارة 

 100 1180 05.76 68 11.53 136 05.42 64 45.42 536 31.95 377  المجموع

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
وج

الم
  

 912  ت  إناث

 77.37  % إناث

ت 
ارا

عبـ
ال

بـة
سال

ال
  

 204  ت إناث

 17.29  % إناث

ت  
ارا

عبـ
ال

يـة
ياد

لح
ا

  

 64  ت إناث

 05.42  % إناث

  

  :70تحليل نتائج جدول 

أن هنـاك ، 70يتبين لنا من خالل نتـائج التحليـل اإلحصـائي كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 
مـن مجمـوع  %77.37النسـب المئويـة، فكانـت  ، هـذا مـا أكدتـهتباين في شـدة اإلسـتجابة لـدى اإلنـاث

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة العبــارات عبــارات هــذا البعــد موجبــة، 
بــأن البعــد الســادس القــول  نــايمكن، ومنــه %05.42، والحياديــة بنســبة %17.29الســالبة والتــي بلغــت 

  .الثالثةقد ساهم في تحقيق الفرضية  النشاط البدني والرياضي كخبرة للتفوق الرياضي
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  :)إناث -ذكور( األبعادعرض وتحليل نتائج مجموع  -6-3-2
          .لمجموع األبعاد) ذكور(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :71جدول 

  

األجوبة             

  العبارات

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق    أوافق بشدة  
  وركذ

  %مج 
  وركذ  ذكور  ذكور  ذكور  ذكور  وركذ

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 826 6,59 54 24,16 200 14,33 118 34,05 281 20,87 172 01البـعــد 

100 

 709 6,41 46 10,90 77 7,69 54 32,69 231 42,31 300 02البـعــد 

 944 8,69 82 27,88 263 15,87 150 27,88 263 19,71 186 03البـعــد 

 472 3,81 18 19,23 91 21,15 100 35,58 168 20,19 95 04البـعــد 

 1180 3,47 41 11,92 141 15,77 186 40,38 477 28,46 336 05البـعــد 

 1180 3,85 45 17,31 204 15,77 186 36,15 427 26,92 318 06البـعــد 

 100 5311 5,40 287 18,37 976 14,96 795 34,78 1847 26,49 1407  المجموع

اد 
ألبع

ا

بـة
وج

الم
  

 3254  ت  ذكور

 61,27  %  ذكور

اد 
ألبع

ا

بـة
سال

ال
  

 1262  ت  ذكور

 23,77  %  ذكور

د  
بعا

األ

يـة
ياد

لح
ا

  

 795  ت  ذكور

 14,96  %  ذكور

  

  :71تحليل نتائج جدول 

أن بــ، 71يتبــين لنــا مــن خــالل نتــائج التحليــل اإلحصــائي كمــا هــي موضــحة فــي الجــدول 
مـن مجمـوع األبعـاد  % 61.27النسب المئوية، فكانت  ، هذا ما أكدتهتباين في شدة اإلستجابةهناك 

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا نســبة األبعــاد الســالبة والتــي بلغــت موجبــة، 
بــأن نســبة   النتــائجهــذه القــول مــن خــالل نســتطيع ، وبالتــالي %14.96، والحياديــة بنســبة 23.77%

  .الثالثةالفرضية  ساهمت في تحقيققد  كبيرة من مجموع أبعاد المقياس لدى الذكور
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          .لمجموع األبعاد) إناث(وشدة اإلستجابة يمثل تكرارات ونسب مئوية  :72جدول 
  

 األجوبة              

  العبارات 

  مج ت  ال أوافق بشدة  ال أوافق  لم أكون رأي  أوافق  أوافق بشدة
  إناث

  %مج 
 إناث إناث إناث إناث  إناث  إناث

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 826 5,01 73 17,16 250 5,01 73 63,14 920 9,68 141 01البـعــد 

100 

 708 10,31 73 9,60 68 6,36 45 32,06 227 41,67 295 02البـعــد 

 944 15,36 145 26,91 254 11,55 109 32,20 304 13,98 132 03البـعــد 

 472 6,77 32 15,43 73 15,43 73 39,32 186 23,04 109 04البـعــد 

 1180 3,05 36 12,30 145 10,77 127 40,03 472 33,84 399 05البـعــد 

 1180 5,76 68 11,52 136 5,42 64 45,39 536 31,92 377 06البـعــد 

 100 5311 7,19 427 15,58 926 8,26 491 44,51 2645 24,45 1453  المجموع

اد 
ألبع

ا

بـة
وج

الم
  

 4098  ت  إناث

 68,97  % إناث

اد 
ألبع

ا

بـة
سال

ال
  

 1353  ت إناث

 22,77  % إناث

د  
بعا

األ

يـة
ياد

لح
ا

  

 491  ت إناث

 8,26  % إناث

  

  :72تحليل نتائج جدول 

، الــذي 72يتبــين لنــا مــن خــالل نتــائج التحليــل اإلحصــائي كمــا هــي موضــحة فــي الجــدول 
النســب المئويــة،  ، هــذا مــا أكدتــهتبــاين فــي شــدة اإلســتجابةأن هنــاك يشــمل مجمــوع أبعــاد المقيــاس 

وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة مــع النســب  األخــرى، منهــا مــن مجمــوع األبعــاد موجبــة، %68.97فكانــت 
القـول مـن وبالتـالي نسـتطيع ، %08.26، والحيادية بنسـبة %22.77نسبة األبعاد السالبة التي بلغت 

فـي أيضـا بأن نسبة كبيرة مـن مجمـوع أبعـاد المقيـاس لـدى اإلنـاث قـد سـاهمت   هذه النتائجخالل 
 .الثالثةتحقيق الفرضية 
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 تسير ومناقشة النتائج -6-4

 :تفسير ومناقشة نتائج الفرضية األولى -6-4-1

إن النتائج المحصل عليها في المحور األول، قد ساهمت في تحقيق الفرضية األولى،   
الدراسة المتحصل عليها في المحور األول  بأن هناك فروق ذات داللة حيث أسفرت نتائج 

هذا من خالل قيم . إحصائية بين السباحين فيما يتعلق باألبعاد الستة لمقياس كنيون لإلتجاهات
، حيث كانت القيمة )08،15،24،29،40،51(المبينة من خالل نتائج كل من الجدول   2كا

بعاد الستة للمقياس أكبر من القيم المجدولة لها، في حين يمكن لكل بعد من األ 2المحسوبة لـ كا
تأويل هذه النتائج المتوصل إليها فيما يخص وجود فروق ذات داللة إحصائية بين السباحين 
فيما يتعلق باألبعاد الستة لمقياس كنيون لإلتجاهات، إلى طبيعة النشاط البدني والرياضي 

كون إال من خالل تكامل جملة من العوامل الهامة والحاسمة الممارس، إذ نجد هذا األخير ال ي
التي تساهم في التنمية الشاملة والمتكاملة لدى الطالب، هذا من خالل إسهاماته لكسب الصحة 
واللياقة، وتخفيض التوتر، باإلضافة إلى التفاعالت اإلجتماعية الحضارية األكثر تقبال وٕانفتاحا 

عن المهارات والخبرات التي تتضمنها المادة الدراسية في هذا  على الحياة اإلجتماعية، نهيك
المجال، والتي قد تحقق إبراز الذات والتفوق الرياضي البعيد كل البعد عن التوترات والمخاطرة، 
فيه يمكن القول بأن الطلبة قد حرصوا على االهتمام باتجاهاتهم نحو ممارسة النشاط البدني 

زومينج هذه النتائج الحقائق تتفق إلى حد كبير مع ما توصل إليه في حين نجد بأن . والرياضي
)Xuming(  نحو  الصينية الجامعات طالب اتجاهات "بعنوانالتي كانت في دراسه و  1992عام

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طالب ، بحيث كانت "الرياضي النشاط ممارسة
والتي قام خاللها بتطبيق مقياس كنيون لالتجاهات الجامعات الصينية نحو النشاط الرياضي، 
. طالبا وطالبة من عشرة جامعات صينية )1686(نحو النشاط الرياضي على عينة مكونة من

فمن بين النتائج المستخلصة نجد بأن هناك فروق ذات داللة بين أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق 
وهي أيضا تتطابق مع الدراسة  .نشاط الرياضيباألبعاد الستة لمقياس كنيون لالتجاهات نحو ال

والتي كانت تهدف إلى التعرف على اتجاهات طالبات جامعة  2003التي قام بها بوصالح عام 
الملك فيصل في المملكة العربية السعودية نحو أهمية ممارسة النشاط البدني من خالل أبعاد 

 توتر واللياقة، إجتماعية، للصحة ( رةالنشاط البدني كخب: الستة لمقياس كنيون لإلتجاهات هي

حيث تم توزيع هذا المقياس على عينة . )وللتفوق الرياضي التوتر، لخفض جمالية، ومخاطرة،
ومن بين النتائج . في جامعة الملك فيصل في مدينة اإلحساء طالبةً  )150(الدراسة البالغة 
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اتجاهات الطالبات نحو ممارسة المتوصل إليها وجد بأن هناك فروق ذات داللة إحصائية في 
   .األكاديمي المطبق هناك هذا يعود إلى المستوى الدراسي والتخصص. النشاط البدني

بينما هناك دراسات أخرى نتائجها تتنافى أي ال تتفق مع الدراسات  السالفة الـذكر بصـفة عامـة،       
والنتـز  كل من تولمـان وبـيكس من بينها نجد الدراسة التي  قام بها. ومع دراستنا على وجه الخصوص

)Twellman, Biggs, and Lantz ( والتــي أظهــرت نتائجهــا عــدم وجــود فــروق دالــة 2000 ســنة
ضـــف إلـــى هـــذا . إحصـــائيا فـــي تغييـــر اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو ممارســـة النشـــاط البـــدني والرياضـــي

تحـت عنـوان   1998سـنة) Matthy & Lantz(قـام بهـا كـل مـن مـاتثي والنتـزهنـاك دراسـة أخـرى 
، وقـد "أثر االشتراك في برنامج للنشـاط الرياضـي علـى اتجاهـات الطـالب نحـو النشـاط الرياضـي"

وطبـق عليهـا  )Truman State University(تكونت العينـة مـن طـالب جامعـة ترومـان الحكوميـة 
قـد و . مقياس كنيون للنشاط الرياضي قبل وبعد االشـتراك فـي برنـامج رياضـي مدتـه ثمانيـة أسـابيع

أسفرت النتائج في األخير عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي اتجاهـات الطـالب نحـو 
  .ممارسة النشاط الرياضي

ـــا  ـــه هـــذه الدراســـة وحســـب مالحظتن ـــي إطـــار وحـــدود وظـــروف مـــا ترمـــي إلي ـــا وف ومـــن هن

  .للفرق يمكننا القول أنه قد تحققت الفرضية األولى
  

  .الفرضية الثانيةتفسير ومناقشة نتائج  -6-4-2
، قد ساهمت في تحقيق الفرضية الثانية، الثانيإن النتائج المحصل عليها في المحور  

نحو سباحين إتجاهات الحيث أسفرت نتائج الدراسة المتحصل عليها في المحور الثاني بأن 
لنسب هذا ما تم تأكيده أكثر من خالل التكرارات وا. ممارسة النشاط البدني والرياضي إيجابية

% 62.16حيث كانت . 58المئوية، وشدة اإلستجابة لمجموع أبعاد المقياس الموضحة في الجدول 

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع النسب األخرى، منها نسبة األبعاد من مجموع األبعاد موجبة، 
، في حين يمكن تأويل هذه النتائج %10.49، والحيادية بنسبة %27.36السالبة والتي بلغت 

إلى وجود اتجاهات إيجابية بصفة عامة لدى السباحين نحو ممارسة النشاط ل إليها المتوص
البدني والرياضي، حيث كانت نسبة اإلستجابة الخاصة بالبعد الثاني النشاط البدني والرياضي 

ثم يليها البعد الخامس النشاط  53 كما هو موضح في الجدول% 72.76كخبرة للصحة واللياقة 
فالبعد ، 56 كما هو مبين في الجدول% 70.18البدني والرياضي كخبرة لخفض التوتر بنسبة 

كما هو  %69.49السادس النشاط البدني والرياضي كخبرة للتفوق الرياضي والذي كان بنسبة 
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برة جمالية بنسبة ثم يليه البعد الرابع النشاط البدني والرياضي كخ،  57 مدون في الجدول
ليليه البعد األول النشاط البدني والرياضي كخبرة  ،  55 كما هو موضح في الجدول 60.75%

وأخيرا يأتي البعد الثالث النشاط البدني ،  52 كما هو مبين في الجدول %49.26إجتماعية بنسبة 
كل هذه  .54 كما هو موضح في الجدول %46.99والرياضي كخبرة للتوتر ومخاطرة بنسبة 

النتائج تأكد على أن هناك وعي صحي لدى السباحين من خالل اتجاهاتهم اإليجابية نحوى 
ع مراعات الجهود المبذولة من طرف األساتذة مممارسة النشاط البدني والرياضي، 

المتخصصين والباحثين بالنشاط البدني والرياضي في جميع مراحل التعليم سواء كان العام أو 
في تفعيل ممارسة النشاط البدني والرياضي ورفع مستواها بصورة متنامية لدى  الخاص الرامية

في حين نجد بأن دراستنا هاته تتفق إلى حد كبير مع ما توصل إليه . الجنسين على حد السواء
في دراسته على عينة مختارة من طالب الجامعة األمريكية بالقاهرة، وكذلك مع  1983زايد سنة 

سنة  )Xuming(وزومنج ،  1998سنة ) Yong Bae(ل إليها كل من يونج بي النتائج التي توص
فيها احتل البعد الثاني . 1991سنة )Hardin(وكذلك الدراسة التي قامت بها هاردن ، 1993

النشاط البدني والرياضي كخبرة للصحة واللياقة مرتبة متقدمة ضمن اتجاهات طالب الجامعات 
إذ تجعلنا نستنتج بأن القيمة الصحية للرياضة يتم إدراكها على . في أرجاء مختلفة من العالم

نحو كبير من قبل طلبة الجامعات الذين ينتمون إلى شريحة ثقافية متقاربة على الرغم من 
  .اختالف السياق االجتماعي والجغرافي والعرقي

& Corbin) وليندسي كوربن من كل بها قام التي الدراسة مع ما حد إلىيتطابق  هذا    

Lindsey)  على أن ممارسة األفراد للنشاط البدني والرياضي والتي أكد من خاللها  1996سنة
والقيم واألنماط السلوكية اإليجابية نحو النشاط البدني  واالقتناع به يعتمد على تنمية االتجاهات

  .والرياضي
االتجاهات اإليجابية إلى أن  في دراسته 2005 سنة (Andersen) وقد أشار أيضا اندرسون     

في تنشيط الفرد نحو ممارسة النشاط البدني  نحو النشاط البدني والرياضي تلعب دورًا مهماً 
والعكس صحيح بالنسبة لالتجاهات السلبية،  والرياضي، وتدفعه إلى االستمرار في ممارستها،

فاالتجاهات  قوي وفعال في توجيه سلوكه، مؤكدا في ذلك على أن اتجاهات الفرد لها تأثير
تساعده على ممارسة النشاط البدني والرياضي  تضفي على إدراك الفرد ونشاطاته معني ومغزى

لذا فإن تنمية االتجاه اإليجابي نحو النشاط البدني والرياضي يعد ضرورة . برغبة وفاعلية
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واألخالقية ومخرجًا تربويا واجتماعيا للتغلب على المشكالت الصحية والنفسية والسلوكية 
   .المتعلقة بالتقدم  لدى األفراد عامة

يمكن أيضا تفسير اتجاهات بعض السباحين نحو البعد الثالث النشاط البدني والرياضي     
كخبرة توتر ومخاطرة والتي لم تكن عالية، وذلك يرجع إلى أن الرياضات الخطرة ليست رائجة 

أما فيما يخص . عم الرياضة التي تتسم بالعنفعندنا، كما أن الثقافة الجزائرية بشكل عام ال تد
تفسير امتالك بعض السباحين التجاهات السلبية والحيادية نحو ممارسة النشاط البدني 
والرياضي لبعض أبعاد المقياس قد يرجع ربما إلى نقص الوقت المالئم لهم بسبب األعباء 

بع لديهم هذا الجانب، وهذا ربما الدراسية الملقاة على عاتقهم، أو ال يجدون األنشطة التي تش
ولكن نستطيع القول بأن اإلتجاه السلبي أو الحيادي يبقى  دائما . يحتاج إلى المزيد من البحث

  .   إتجاه قائم بحد ذاته
ـــا  ـــه هـــذه الدراســـة وحســـب مالحظتن ـــي إطـــار وحـــدود وظـــروف مـــا ترمـــي إلي ـــا وف ومـــن هن

  .ةللفرق يمكننا القول أنه قد تحققت الفرضية الثاني
    

   .الثالثةتفسير ومناقشة نتائج الفرضية  -6-4-3
، ، قد ساهمت في تحقيق الفرضية الثالثةالثلثفي المحور  النتائج المحصل عليهاإن   

سباحين تختلف نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي البأن إتجاهات  والتي كان يفترض فيها
 72و )الخاص بالذكور( 71هذا ما تم تأكيده أكثر بعد مقارنة نتائج الجدول . وفقا لمتغير الجنس

يعالج كالهما شدة اإلستجابة بين إتجاهات الذكور واإلناث لمجموع أبعاد  حيث، )الخاص باإلناث(
 %68.97  كانتفكانت إيجابية بنسب متفاوتة ولكن لصالح اإلناث بدرجة أولى، إذ . المقياس

والمقدرة  ، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع النسب األخرى منها نسبة الذكورمن مجموع األبعاد موجبة
يخص مجموع األبعاد السالبة فكانت لصالح الذكور بدرجة أقل من مجموع  أما فيما ،%61.27 بـ

في حين تأتي  ،%22.77 بـ           لتليها نسبة اإلناث، %23.77أبعاد المقياس الموجبة بنسبة 
مجموع أبعاد المقياس الحيادية لصالح الذكور ولكن بنسبة أقل من مجموع األبعاد السالبة أيضا 
كل هاته النتائج المتوصل إليها نجد بأنها تتفق  %.08.26 بـ تليها نسبة اإلناث، ل %14.96بنسبة 

وهي تدور حول  ،1995سنة  وذياب عبد العظيمكل من  إلى حد كبير مع ما توصل إليه
 التربية األساسية نحو النشاط البدني اتجاهات طلبة وطالبات جامعة الكويت وكلية"موضوع 
الباحثان مقياس كنيون لالتجاهات نحو النشاط  استخدم ،الدراسةولتحقيق هدف . "والرياضي
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قد و  ،طالبةً  )194(طالبًا و )163(منهم  )357(البالغة  البدني، حيث طبق على عينة الدراسة
وطالبات جامعة الكويت بكلياتها المختلفة لديهم اتجاهات  أشارت نتائج الدراسة إلى أن طالب

وفي هذا السياق تبين أيضا من خالل . ات نحو النشاط البدنيالطالب ايجابية بوجه عام لصالح
وهي تتفق أيضا مع ما توصلنا إليه من نتائج،  ،2004سنة  (Mack) ماكالدراسة التي قام بها 

التعرف إلى التغيير في اتجاهات طلبة نحو ممارسة النشاط والتدريب  منها هدفإذ كان ال
كأداة لجمع  نحو النشاط والتدريب البدني وقد استخدم الباحث مقياس االتجاهات". البدني

وأشارت  .طالبًة وطالباً  )1625(من الطلبة بلغت  البيانات، حيث طبق المقياس على عينة
يا في تغيير اتجاهات الطلبة نحو النشاط والتدريب البدني إحصائ النتائج إلى وجود فروق دالة

وهذه النتائج تتفق مع النتائج . والخبرة في النشاط البدني لصالح الطالبات لمتغير الجنس وفقا
أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا في التي  2004 سنة Mack)(التي توصلت لها دراسة ماك 

اط البدني والرياضي وفقا لمتغير الجنس، في حين نجد بأن تغيير اتجاهات الطلبة نحو ممارسة النش
 كل هذه النتائج والحقائق المتوصل إليها ال تتفق مع الدراسة التي قام بها كل من تولمان وبيكس

والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق  ،2000سنة  )Twellman, Biggs, and Lantz(والنتز 
دالة إحصائيا في تغيير اتجاهات الطلبة نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي وفقا لمتغير 

  .الجنس
سباحين نحو الويمكن تأويل هذه النتائج المتوصل إليها فيما يخص اختالف اتجاهات 

هذا التفوق اإليجابي الذي  قد يعود. ممارسة النشاط البدني والرياضي تبعا لمتغير الجنس
والطابع اإلجتماعي الحضاري الذي يقيمون فيه يحضون به اإلناث إلى القدر الكبير من الحرية 

ويجعلهن يتفوقن عن الذكور، أو ربما قد يعود ذالك التفوق اإليجابي مبني على أساس أن الطالبات 
الرياضي باإلضافة إلى الصحية واللياقة لديهن اهتمام في أثر النشاط البدني والرياضي كخبرة للتفوق 

المفاهيم  من الطالب في استيعاب أكثر منه في المجاالت األخرى، أو ربما ألن الطالبات أقدر
  .والمعارف نظرًا التساع قاعدتهن المعرفية في هذا مجال

ومن هنا وفي إطار وحدود وظروف ما ترمي إليه هذه الدراسة وحسب مالحظتنا للفرق     

 .القول أنه قد تحققت الفرضية الثالثة يمكننا
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  :امستنتاج عإ
ة النتائج متحصل عليها  مناقشمن خالل المعطيات النظرية والتطبيقية وبناء على تحليل و 

  : تم إستنتاج مايلي
بين السباحين فيما يتعلق باألبعاد الستة لمقياس كنيون  فروق ذات داللة إحصائيةأن هناك  -

وهذه النتيجة المحققة تعني . األبعادمجموع لإلتجاهات في جميع العبارات وكذلك بالنسبة ل
بأن الطلبة قد تفاعلوا بشكل إيجابي ملموس في تغيير اتجاهاتهم نحو ممارسة النشاط البدني 

 .والرياضي

  

تجاهات إالمتوصل إليها في المحور الثاني أسفرت بأن  إن نتائج التحليل اإلحصائي -
كانت إيجابية على عموما ولكن بنسب  الرياضيالبدني و النشاط ممارسة نحو سباحين ال

 .متفاوتة، هذا بدون مراعات عامل الجنس
 

تختلف حسب شدة استجابتهم نحو ممارسة النشاط ) ذكور و إناث(سباحين الإن إتجاهات  -
 البدني النشاط األبعاد في اإلناث لصالح ذلك الجنس، لمتغير وفقا والرياضي البدني

، في حين نجد بأن األبعاد )جمالية، لخفض التوتر، وللتفوق الرياضي ( والرياضي كخبرة 
إجتماعية، للصحة واللياقة، توتر ومخاطرة ( األخرى المتبقية النشاط البدني والرياضي كخبرة 

أما فيما يخص مجموع األبعاد فكانت إيجابية لصالح  ، كانت إيجابية لصالح الذكور،)
والطابع وقد يعود هذا التفوق اإليجابي الذي يحضون به إلى القدر الكبير من الحرية . اإلناث

 .اإلجتماعي الحضاري الذي يقيمون فيه ويجعلهن يتفوقن عن الذكور

  
  
  

  

  

  
 
  



- 266 - 

 

  :إقتراحات وفرضيات مستقبلية
فــــــــي ضــــــــوء وحــــــــدود مــــــــا توصــــــــلنا إليــــــــه مــــــــن نتــــــــائج، وجــــــــب علينــــــــا الخــــــــروج بــــــــبعض        

  :اإلقتراحات والفرضيات المستقبلية منها
ــــــــــدني    - ــــــــــة للطلبــــــــــة نحــــــــــوى ممارســــــــــة النشــــــــــاط الب ــــــــــز اإلتجاهــــــــــات اإليجابي البــــــــــد مــــــــــن تعزي

  .والرياضي
تخصــــــيص إطــــــارات ذات كفــــــاءة وتكــــــوين أســــــاتذة لإلشــــــراف علــــــى تنضــــــيم دورات رياضــــــية  -

  .معية ذات طابع تنافسيجا
وضــــع بــــرامج مــــن شــــأنها تنميــــة اإلتجاهــــات اإليجابيــــة لــــدى الطلبــــة نحــــوى ممارســــة النشــــاط  -

  .البدني والرياضي
ـــــدرج مثلمـــــا كـــــان فـــــي الســـــابق نظـــــرا  - ـــــى ت ـــــي الســـــنة األول ـــــة إدراج تخصـــــص ســـــباحة ف محاول

  الخ...ألهميتها والدور الذي تلعبه، هذا من الناحية الصحية والنفسية
وفير العتـــــاد والوســـــائل البيداغوجيـــــة الالزمـــــة والمنشـــــآت الرياضـــــية، حتـــــى تصـــــبح ممارســـــة تـــــ -

  .النشاط البدني والرياضي ممارسة حقيقية نفعية
ــــــــــة  - زيــــــــــادة إهتمــــــــــام البــــــــــاحثين بدراســــــــــة اإلتجاهــــــــــات النفســــــــــية وعالقتهــــــــــا باألنشــــــــــطة البدني

  .والرياضية المختلفة
ــــــد علــــــى دراســــــة إتجاهــــــات الطلبــــــة نحــــــوى م - ــــــدني والرياضــــــي فــــــي التأكي مارســــــة النشــــــاط الب

  .جميع مناطق الوطن
ضـــــرورة إعـــــادة النظــــــر فـــــي بعــــــض األنشـــــطة البدنيـــــة والرياضــــــية  مـــــن حيــــــث الكـــــم والنــــــوع  -

  .والحداثة وتحسينها للوصول بها إلى مستوى أفضل
ــــة  - ــــة البدني ــــي أقســــام ومعاهــــد التربي ــــتعلم المســــتخدمة ف ــــدريس وال ضــــرورة تطــــوير طــــرق الت

حيــــــــث تتضــــــــمن الجانــــــــب النظــــــــري والعملــــــــي بــــــــدًال مــــــــن اقتصــــــــارها علــــــــى والرياضــــــــية، ب
  .الجانب النظري فقط
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  : خاتمة
يمكننا القول بأن هناك عالقة بين إتجاهات ومن خالل الدراسة التي قمنا بها والنتائج المتوصل إليها 
، ولعل هذا األخير يعتبر عنصر رامي سباحي مرحلة المراهقة نحوى ممارسة النشاط البدني والرياضي

يساهم في عملية بناء وتطوير المجتمعات من خالل تكامل جملة من العوامل الهامة والحاسمة 
  . في حياة الفرد والمجتمع، تزودهم بما يلزمهم من العلوم والثقافة والتربية

  

لمراهقة وبناء على ما تقدم خلص الباحث إلى أهمية دراسة إتجاهات سباحي مرحلة ا
نحوى ممارسة النشاط البدني والرياضي، وما تلعبه هذه األخيرة في بروز أبعاد معينة لإلتجاه 
يسعى فيه السباحين إلى إبراز الذات فيها، منها ممارسة النشاط البدني والرياضي للصحة 

توتر  واللياقة، وأيضا لخفض التوتر، للتفوق الرياضي، وكذلك كخبرة جمالية، وٕاجتماعية، وأيضا
فيه جاءت هذه األبعاد لتوضح لنا أكثر اإلتجاه القائم لدى السباحين نحوى ممارسة . ومخاطرة

النشاط البدني والرياضي، باإلضافة إلى طبيعة التباين والتي كانت إيجابية بنسب متفاوتة 
  . لصالح اإلناث

  

إشترك كل  في البعد الثالث النشاط البدني والرياضي كخبرة توتر ومخاطرة، أين أما
السباحين فيه على أساس أنه سلبي، مع هذا يمكننا القول في األخير بأن مهما كانت إتجاهات 

  .   السباحين إال وأنها تبقى قائمة في حد ذاتها
  

من جوانب  ابقى مفتوح للبحث فيه والتعمق في دراستهت الدراسة هوأخيرا نذكر أن هذ
 .لدراسات أخرى من زوايا أخرى وكانطالقةأخرى لم نتطرق إليها 
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  العلمـي والبحـث العالـي التعليـم وزارة
  دالي إبراهيم جامعـة      

  والرياضيـة البدنيـة التربيـة معهـد
  اللـه عبـد سيـدي - الجديـدة المدينـة 

  ..….……………………:في الجزائـر                                                                   

  
  

  إستبيان خاص بالطلبة                                     
  أخي الطالب/ الطالبة  أختي

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،، وبعد
  

 نظريــــــة فــــــي الــــــدكتوراه شـــــهادة نيــــــل متطلبــــــات ضــــــمن أطروحـــــة تحضــــــير إيطــــــار فـــــي       

ــــــة والتــــــي تهــــــدف هــــــذه  الرياضــــــي، التــــــدريب تخصــــــص والرياضــــــية، البدنيــــــة التربيــــــة ومنهجي

معرفـــــــة إتجاهــــــات ســـــــباحي مرحلـــــــة المراهقـــــــة نحــــــو ممارســـــــة النشـــــــاط البـــــــدني  الدراســــــة إلـــــــى

جميـــــع عبـــــارات االســـــتبانة بطريقـــــة تعبـــــر فيهـــــا عـــــن  علـــــى اإلجابـــــة مـــــنكم نرجـــــووالرياضـــــي، 

ـــــــة هـــــــذه االتجاهـــــــات ـــــــي تلـــــــك العبـــــــارات،  ،حقيق ودرجـــــــة موافقتـــــــك أو معارضـــــــتك لمـــــــا ورد ف

داخـــــــــل العمـــــــــود المناســـــــــب الـــــــــذي يتفـــــــــق ودرجـــــــــة الموافقـــــــــة أو ) X(ضـــــــــع إشـــــــــارة وذلـــــــــك بو 

ـــــارات االســـــتبانة ـــــارة مـــــن عب ـــــة، . المعارضـــــة أمـــــام كـــــل عب ـــــة ودق ـــــب بكـــــل حري ونأمـــــل أن تجي

أن هـــــذه اإلجابـــــات ســـــتبقى ســـــرية ولـــــن يطلـــــع عليهـــــا أحـــــد غيـــــر الباحـــــث، كمـــــا إنهـــــا  امؤكـــــد

  . لن تستخدم إال إلغراض البحث والدراسة
   

  . تعاونك على الشكر جزيل مني لك     
  
 

البـاحـث                                                                             
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  .............................................................:الجنس ......................................................:السن .........................................................:سباحة الفوج ...............................................................:السنة

  

 المتـغيــــرات
 الرقم  العبــــارات

  

  أوافق ال

 بشدة
 أوافق ال

  

  أكون لم

  رأي
 

 وافقأ

  

  أوافق

 بشدة

 01 .السباحة كونها تمتاز بجلب عدد كبير من األفرادأفضل ممارسة      

     
ــة ــة المراهق ــام  خــالل مرحل ــر بينبغــي اإلهتم ــة ممارســة أكث ــف األنشــطة البدني مختل

 .يسودها طابع الجماعة التي والرياضية 
02 

 03 .أني أستطيع من خاللها اإلتصال بالناس السباحة هوجعلني أمارس شيء يأهم       

     
ــر ممارســة الســباحة  ــين مــن تعتب ــة و األنشــطة ب ــي الرياضــية البدني ــي تســاهم ف الت

 .تطوير وتحسين العالقات اإلجتماعية
04 

 05 .السباحين من كبير عدد فيها يشترك التي السباحة ممارسة خاصة بصفة تعجبني ال     

 06 بمفرده ممارسته اإلنسان يستطيع  الذي والرياضي البدني النشاط ممارسة أفضل     

     
ال يمثـل بالنسـبة لـي  النشـاط البـدني والرياضـيتيحه يإن اإلتصال اإلجتماعي التي 

 .أهمية قصوى
07 

  
 

  
 

  
 

 08 .للطالب الصحية القيمة على التركيز ينبغي والرياضي البدني النشاط ممارسة أثناء  

 09 .تحافظ على الياقة البدنية ممارسة السباحة ألنهاأفضل      

 10 .السباحةالصحة بالنسبة لي هي الدافع الرئيسي لممارسة      

 11 .للصحة بالنسبة كبيرة فائدة لها كون السباحة ممارسة القصوى األهمية من أنه أعتقد     

 12 .ليبالنسبة هامة جدا عالية و مزايا صحية تكتسي ممارسة السباحة      

 13   .فقط إكتساب الصحة واللياقة البدنية من أجل ممارسة السباحةأفضل      

 14 .الرياضة التي تتضمن قدرا كبيرا من الخطورةالبدنية و أفضل األنشطة      

     
الخطـــرة عـــن البدنيـــة والرياضـــية إذا طلـــب منـــي اإلختيـــار فـــإنني أفضـــل األنشـــطة 

 أو أقل خطورةغير الخطرة الاألنشطة 
15 

 16 .الرياضية التي تتطلب  الجرأة المغامرة إلى أقصى مدىالبدنية و نشطة لأل  أميل     

 17 .الرياضية التي ترتبط بلحظات من الخطورةالبدنية و أفضل األنشطة      

     
السيطرة على المواقف  الطالبتتطلب من  الرياضية التيالبدنية و تعجبني األنشطة 

 .الخطرة
18 

 19 .لإلصابات الكبيرة اإلحتماالتب ترتبط التي الرياضيةو  البدنية األنشطة نحو أميل ال     

 20 .الرياضة الخطرةالبدنية و تناسبني الممارسة المتكررة لألنشطة ال      

     
السباحة في المياه الهادئة عن ممارسة إذا طلب مني اإلختيار فإنني أفضل 

 .ذات األمواج العاليةالسباحة في المياه 
21 

     
الرياضية التي ترتبط بقدر بسيط من الخطورة عن البدنية و  أفضل األنشطة

 .األنشطة التي ترتبط بقدر كبير من الخطورة
22  

 23 .جمال الحركاتل إعطاء أهميةينبغي عند ممارسة النشاط البدني والرياضي      
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 المتـغيــــرات
   الرقم  العبــــارات
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 بشدة
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  أكون لم

  رأي
 

 أوافق

  

  أوافق

 بشدة

 24 .تتيح الفرص المتعددة إلظهار جمال الحركات ممارسة السباحة     

 25 .الجمالي التذوق إشباع إلى تهدف التي الرياضيةو  البدنية األنشطة خاصة بصفة أفضل     

 26 .الحركات الرياضيةأحس بسعادة ال حدود لها عندما أشاهد جمال      

 27 .إهتمامي من الكثير أعطيها الجمالي الطابع يسودها التي الرياضيةو  البدنية األنشطة     

     
الرياضــية التــي تســتخدم الجســم كوســيلة للتعبيــر أعتبرهــا مــن البدنيــة و  األنشــطة

 .أحسن أنواع األنشطة
28  

     
التي تتميز  الرياضية الحركاتأستطيع أن أمضي عدة ساعات في مشاهدة بعض 

 .بالتوافق الجيد
29 

 30 .إزالة التوترات النفسية الشديدة في السباحةممارسة ما تساهم  غالبا     

 31  .اإلسترخاء فرصة الطالب تمنح التي والرياضة البدنية األنشطة أهم من السباحة تعتبر     

     
ــيح  ــرة تت ــاك فــرص كثي ــبهن ــل ممارســة  الدراســةاإلســترخاء مــن متاعــب  للطال مث

 .أو مشاهدة المباريات الرياضية السباحة
32 

 33 .للتحرر من الصراعات النفسية والعدوان ةهي طريق السباحةممارسة      

 34 .تعزلني تماما عن المشاكل المتعددة للحياة اليومية ممارسة السباحةأشعر بأن      

 35 .لإلسترخاء لعملية طريقة أحسن لي بالنسبة تعتبر والرياضي البدني النشاط ممارسة     

 36 .اليومية الحياة في سعيدا تجعلني أن ستطيعت والرياضي البدني النشاط ممارسة     

     
اإللتحـــاق  مـــن فـــرص تقلـــلالرياضـــي البـــدني و ممارســـة النشـــاط إســـتمرارية عـــدم 

 .الرياضية ذات الطابع النخبوي تبالمنافسا
37 

 38 .التفوق الرياضيأعتبرها وسيلة هامة من وسائل  السباحةممارسة      

     
يوميـا إذا كـان ذلـك يعطينـي فرصـة  النخبوي أستطيع أن أمارس التدريب الرياضي

 .رفيعة المستوى إلحدى الفرق الرياضية اإلنضمام
39 

     
يقـيس  والتـي طويلـة لفتـرات تـدريب إلـى تحتـاج التي الرياضيةو  البدنية ةاألنشط تعجبني

 .على مستوى عالي من المهارةالرياضية قدرته في المنافسات  الرياضيفيها 
40 

     
 قليـلعلـى  ذات المسـتوى العـالي يعتمـدأعتقد أن النجـاح فـي البطـوالت الرياضـية 

 .التضحية والجهدمن 
41 

     
التشــجيع علــى نظــرا ألن المنافســة مبــدأ أساســي فــي المجتمــع فعلــى ذلــك ينبغــي 

 .ممارسة األنشطة الرياضية التي يظهر فيها الطابع التنافسي بصورة واضحة
42 

     
ال أســـتطيع تحمـــل التـــدريب الرياضـــي الرفيـــع المســـتوى طـــول العـــام لكـــي أســـتعد 

 .لالشتراك في المنافسات الرياضية
43 

 44 .كبيرةال أفضل أي نشاط بدني رياضي يزداد فيه الطابع التنافسي بدرجة      

     
ال أهتم بمحاولة الفـوز أثنـاء ممارسـة النشـاط البـدني والرياضـي التنافسـي بدرجـة 

 زائدة عن حد الممارسة
45 
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 العبارات الموجبة والسالبة ألبعاد مقياس اإلختبار
  

  المجموع  العبارات السالبة  العبارات الموجبة  الترتيب  أبعـاد المقيـاس

  إجتماعيةالنشاط البدني كخبرة 

  49- 39-19  29-25- 20-17  ترتيب األول
07  

  07-06-05  04-03-02-01  ترتيب الثاني

  النشاط البدني للصحة واللياقة

  06  40- 32-23- 15-04  ترتيب األول
06  

  13  12-11-10-09-08  ترتيب الثاني

  النشاط البدني للتوتر ومخاطرة

  38-13- 22-53  50-42- 28-07  ترتيب األول
08  

  21-20-19-18  17-16-15-14  الثانيترتيب 

  النشاط البدني كخبرة جمالية

  / 33-30- 14-01  ترتيب األول
04  

  /  25-24-23-22  ترتيب الثاني

  النشاط البدني لخفض التوتر

  ترتيب األول
35-41 -45-48 -12-21-

16-26 -37-31  
/  

10  

  ترتيب الثاني
26-27-28-29-30-31-

32-33-34-35  
/  

  للتفوق الرياضيالنشاط البدني 

  ترتيب األول
44-51 -54-02 -  

09-34 -43  
05-24-52  

10  

  ترتيب الثاني
36-37-38-39-  

-41-4240 
43-44-45  

 

  

           
  
  


