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إهـداء
إىل من تعبت لراحيت إىل من محلتين كرها  ،ووضعتين كرها ،
وشقت لس ــعاديت  ،إىل مدرسة الب ــذل والعطف والعناء
إىل من كانت حترتق كالشمعة لتضيء يل الطريق
أمي الغالية
إىل العائلة الكرمية  ،كل واحد ابمسه  ،إىل زمالء الدراسة ورفقاء الدرب
وكل أصحايب
إىل من ساعدين من قريب ومن بعيد
إىل كل هؤالء "أهدي مثرة جهدي املتواضع"

مسعود

أ

إهـداء
أهدي هذا العمل املتواضع إىل رفيقة دريب " أم حممد عبد الرمحان "
و إىل قرة عيين " حممد عبد الرمحان "
إىل الوالدين الكرميني حفظهما هللا
و إىل مجيع أفراد عائليت صغريا وكبريا .
إىل كل أعضاء اجلمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة
وإىل روح فقيد املعهد واجلمعية " خبدجية حممد قريشي "
وإىل جدي الغايل "أيب بلخري" أسال هللا له وافر الصحة والعافية .
عبد الباسط

ب

نشكر هللا عز وجل الذي وفقنا يف اجناز هذا البحث
كما نتقدم ابلشكر اجلزيل إىل كل من قدم لنا يد املساعدة يف إمتام هذا البحث املتواضع وخنص ابلذكر أستاذان
الفاضل "عياد مصطفى" الذي مل يبخل علينا بعطائه العلمي وأرائه وأفكاره ونصائحه وإرشاداته من خالل
مراحل هذا البحث وال ننسى أساتذتنا الكرام مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة قاصدي
مرابح ورقلة ،وحنن نكن هلم فائق التقدير واالحرتام ونشكرهم جزيل الشكر على ما قدموه لنا طوال فرتة
الدراسة .
كما ال يفوتنا أن نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد يف إجناز العمل املتواضع .
"وهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه"

ج

:ملخص الدراسة

بعض نظم التنشئة االجتماعية وعالقتها ابلدافعية ملمارسة السباحة
 حيث، هتدف الدراسة إىل الكشف عن عالقة بعض نظم التنشئة االجتماعية ابلدافعية ملمارسة السباحة
 طالبا ختصص سباحة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية بورقلة ومت41 كانت عينة البحث ل ـ
،  ومن خالل إجراء الدراسة، استخدام االستبيان لقياس الدافعية والتنشئة االجتماعية اعتماداً على املنهج الوصفي
: توصلنا إىل النتائج التالية
 أنه مت حتقق الفرضية العامة واليت تنص على أنه هناك عالقة ذات داللة احصائية لبعض نظم التنشئة. االجتماعية ابلدافعية ملمارسة السباحة
:  أنه مت حتقق الفرضيات اجلزئية واليت تنص على.  أنه هناك عالقة ذات داللة احصائية لألسرة و اجلامعة ومجاعة الرفاق ابلدافعية ملمارسة السباحةومن خالل ما سبق للنتائج املتحصل عليها جند أن التنشئة االجتماعية تساهم وهلا أثر ابلدافعية ملمارسة السباحة
. لدى طالب معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرايضية بـ ورقلة
 فيجب ترقية،  إذ تعد احملرك األساسي للمجتمع، وعليه فإننا نوصي بضرورة االهتمام بنظم التنشئة االجتماعية
. أساليبها والسهر على إعطاء املردود اجلديد لألسرة واجملتمع
.  السباحة،  الدافعية،  التنشئة االجتماعية: الكلمات املفتاحية
Abstract
Some socialization systems and their relationship motivated for swimming.
The study aims to reveal the relationship of some socialization motivation systems for swimming,
where the research sample for 41 students specialization pool Institute of Science and techniques of
physical and sports activities Ouargla was used questionnaire to measure the motivation and socialization
based on the descriptive method, and through the study, we determined the results next :
- It has been achieved and the general hypothesis which states that there are statistically significant for
some socializing systems motivation for swimming relationship.
- It has been achieved partial hypothesis, which states:
- That there is a statistically significant for the family and the university relationship and peer group
motivated to practice swimming.
Through the above results obtained, we find that socialization contribute and have an impact motivation
for swimming among students Science Institute and techniques of active physical and sports at Ouargla.
Therefore, we recommend you need to take care of socialization systems, as is the main engine of
society, they must upgrade their methods and to ensure that give the new payback for the family and the
community.
Key words: socialization, motivation, swimming..
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الدافعية لدى الطالب لممارسة السباحة

ز

مقدمة:
يعتــا النشــا البــدي والرايضــي عــامال هام ـا يهــدف إىل حتســن األداء اإلنســاي وإث ـراء اجلوانــب البدنيــة والعقليــة
واالجتماعيــة والوجدانيــة للفــرد  .ووفقــا هلــهلا اهلــدف العظــيم تســعى الــدول يف تكــوين املـواطن الصــاحل القــوي مــن الناحيــة
البدنيــة والنفســية  ،وهــهلا مــا تؤكــد لنــا السياســة املتبعــة يف هــهلا امليــدان مــن اجنــاز ملختلــف املرافــق الرايضــية عــا خمتلــف
املؤسســات الرتبويــة والن ـوادي الرايضــية والثقافيــة  ،إىل جانــب اهتمامهــا بتك ــوين اإلطــارات  ،وت ـرتبط ممارســة األنشــطة
البدنيــة والرايضــية ارتباطــا وثيقــا ابلدافعيــة شــو هــهل األنشــطة  ،فالدافعيــة اإلبابيــة شــو ممارســة النشــا البــدي والرايضــي
تلعب دورا كبريا ومهما للنجاح واالحرتاف ألهنا متثل القـوى الـيت حتـرك الفـرد وتثـري شـو ممارسـة هـهلا النشـا واالسـتمرار
فيــه بصــورة منتظمــة لتحقيــق كــل األهــداف الــيت يعمــل الفــرد علــى حتقيقهــا ابملمارســة الرايضــية س ـواء كانــت اكتســاب
الصحة أو الرتفيه أو االحرتاف .
لكننــا يف دراســتنا هــهل ســنتناول فكــرة أساســية ومهمــة للرايــة تتعلــق بــدور بعــض نظــم التنشــئة االجتماعيــة  ،والــيت
هي حماولة إعانة الفرد على حسن التكيف مـع حميطـه مـن متريـر اخلـاة السـابقة مـن جيـل إىل جيـل ومتكـن اجليـل اجلديـد
مــن البقــاء وا فــا علــى الــهلات الفرديــة والــهلات االجتماعيــة  .فالتنشــئة االجتماعيــة الــيت يتلقاهــا الفــرد داخــل األســرة
واجلامعة ومجاعة الرفاق اها أتثري كبري علـى مـا يبنيـه مـن دوافـع خمتلفـة خاصـة الدافعيـة املتعلقـة ابلسـباحة  ،هـهل الدافعيـة
تتطــور وتنمــو مــع مــرور الوقــت حيــث تكــون يف البدايــة ميــوالت تتطــور لتصــب ر بــة تصــب بعــد ذلــد دافعــا شــو
امتهان ههلا النشا .
إذن فاملســةلة متشــعبة وواســعة جــدا وســنحاول تناوهلــا مــن زاويــة حمــددة أال وهــي بعــض نظــم التنشــئة االجتماعيــة
وعالقتهــا ابلدافعيــة ملمارســة الســباحة  ،كمــا حتــاول الدراســة تــدعيم هــهل الرليــة وهــهلا التوجــه النظــري بش ـواهد وحقــائق
علميـة انطالقــا مـن حتليــل مواقــف طلبـة التخصــص سـباحة ومــدى ارتبــاطهم ةـا وأتثــرهم ابلتنشـئة االجتماعيــة وتصــوراهتم
للدور الهلي تقوم به أسرهم ومجاعة الرفاق واجلامعة بصفتهم رايضيي التخصص.
وال يــتم هــهلا اهلــدف إال بوجــود مقــوم هــام أال وهــو الدافعيــة إذ إن حاجــات املــرء املســتثارة تولهــد لديــه تــوتراً يســعى
إىل الــتخلص منــه  ،فيعتمــد إىل بعــض األداء ال ـهلي يبلرــه هــدفاً معين ـاً خيفــض تــوتر  .والســلوك الــهلي قــق لــه ارتياح ـاً
مييل الشخص إىل تكرار  ،بينما ير ب يف جتنهـب السـلوك الـهلي يـؤدي إىل إيالمـه وإيهلائـه  ،ويتحقـق االرتيـاح إذا أشـبع
حاجاته اليت حتركه وتوجهه .
وقد جاءت ههل الدراسة حملاولة معرفة أثر التنشئة االجتماعية على تنمية الدافعية ملمارسة السباحة وقد قسمت
إىل جانبن :اجلانب النظري واجلانب التطبيقي .

اجلانب النظري توي على فصلن ومها :
 مدخل للدراسة ( التعريف ابلبحث ) الدراسات املرتبطة ( املشاةة والسابقة )بينما اجلانب التطبيقي توي أيضا على فصلن :
 توي الفصل األول على طرق ومنهجية الدراسة  ،يف حن احتوى الفصل الثاي على عرض وحتليل نتائجاالستبيان .
كل ذلد مت ابستعمال أدوات منهجية مالئمة تساير املنهج املتبع  ،خلفت يف هناية الدراسة نتائج إبابية أكدت
مدى صحة الفرضيات املقرتحة لفد اإلشكال الهلي فرض نفسه .

 -1اإلشكـاليــة :
تعد الرايضة جانبا مهما من جوانب ا ياة االجتماعية للفرد  ،والشيء الهلي ال ميكن أن خيتلـف عليـه اثنـان هـو
أن لرايضة السباحة نصيب من الشعبية يف العامل مثلها مثل ابقي الرايضات  ،فلها ممارسوها ومجهورها .
وإن أهم ما مييز اإلنسان عن ري من الكائنات ا ية األخرى كونه كائن اجتمـاعي بطبعـه  ،يـؤثر ويتـةثر يف نفـ
الوقت بواسطة الثقافة وعـادات وتقاليـد جمتمعـه  ،ويف هـهلا السـياق يقـول عـامل االجتمـا (دوركـيم) " :إنـه عنـدما يـتكلم
اإلنسان فاجملتمع هو الهلي يتكلم".1
ويتميــز اإلنســان عــن بقيــة الكائنــات ا يــة ابلطبيعــة االجتماعيــة حيــث ال ميكــن ي حــال مــن األح ـوال تصــور
منعزال عن جمتمعه الهلي يعيش فيه  ،ويقوم ههلا التشعب يف اجملتمع على العالقة املتبادلة بـن الطـرفن والتفاعـل املسـتمر
بينهمــا  .إال أن أتثــري اجملتمــع بواســطة وســائط تربويــة وثقافيــة يشــحهل شخصــية الفــرد ممــا بعــل مــن الصــعب خروجــه مــن
ههلا النظام وعن القواعد االجتماعية املتفق عليها  ،هكهلا تؤثر البيئة بعادهـا الثالثـة  :الطبيعيـة  ،االجتماعيـة والثقافيـة
بطريقة مباشرة على حياة الفرد  .و دد األسلوب الـهلي قـق لـه التكيـف واملالئمـة مـع كـل جانـب مـن اجلوانـب البيئيـة
حيث ترتبط البيئة الطبيعيـة بشـكل خـال ابلتكيـف البيولـوجي أمـا البيئـة االجتماعيـة فتظهـر مـن خـالل اجلماعـات الـيت
ينتمي إليها الفرد كاألسرة  ،املدرسة  ،النادي  ،مجاعة الرفاق  ،وههل كلها تؤثر بشكل أو آبخر على توافق الفرد.
إذن تعــد األســرة واملدرســة ومجاعــة الرفــاق مــن أهــم الــنظم الــيت تــتم مــن خالهلــا التنشــئة االجتماعيــة  ،وقــد أكــد
(الكندري1995م) ن "الطفل يولد يف أسرة تعد له اجلماعة األوىل اليت يتعلم فيها لرته وعاداته وتقاليد وقيمه وعـن
طريـق هــهل األســرة وبــن أحضــان األم تبــدأ عمليــة التنشــئة االجتماعيــة فيتعلــق الطفــل مــه ويطمــئن جلوارهــا تتــدرج بــه
ا يــاة فيمتــد بتعلقــه إىل أبيــه وإخوتــه وذويــه يســتقل إىل حــد مــا عــن أسـرته ليــنظم إىل مدرســته الــيت تكســبه مزيــدا مــن
العــادات والتوقعــات الســلوكية واملعــاي واالجتاهــات والقــيم بعــد ذلــد تتطــور تنشــئته االجتماعيــة عــن طريــق تلــد املدرســة
وما هتيئه للطفل من مجاعات أخرى تسري به قدما يف مدارج تلـد التنشـئة وذلـد عنـدما يتصـل صـدقائه ليصـب معهـم
عضوا يف مجاعة األصدقاء أو لتصب مجاعة األصدقاء له مجاعة مرجعية شةهنا يف ذلد شةن األسرة واملدرسة".2
لكن  ،يف نف الوقت فإن لكل واحدة من ههل النظم االجتماعية ظـروف وعوامـل خاصـة تـنعك بـدورها علـى
الفــرد ذاتــه يف مســاراته وأداءاتــه ا ياتيــة فمــثال املســتوى املعيشــي لألســرة والــدخل الفــردي ابإلضــافة إىل املســتوى الثقــايف
والتعليمي للوالدين تشكل كلها عوامل مؤثرة يف تكوين شخصية الفـرد ييـث يصـب مـراة عاكسـة ألسـرته وصـورة تظهـر
 1بن حامد نور الدين  ،الدافعية وعالقتها ابالجناز الرايضي لدى رايضيي الكرايت دو  ،أطروحة ماجستري  ،اجلزائر 2007 ،
 2الكندري  ،أمحد مبارك  ،علم النفس االجتماعي واحلياة املعاصرة ،

 ، 2الكويت  ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع 1995 ،
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جبــالء مــدى قيــام األبــوين بواجباهتمــا مــن وقــت خــر  ،لكــن تبقــى تلــد العوامــل مرتبطــة ابلظــروف املتعلقــة ابألســرة
نفســها .وابإلضــافة إىل ه ـهلا قــد نلم ـ عوامــل وظروف ـا أخــرى تــؤثر علــى املدرســة وعلــى دورهــا يف تكــوين الفــرد وتنميــة
مستوا وحتصيله الرتبـوي  .وممـا الشـد فيـه أن تلـد الظـروف والعوامـل اخلاصـة ابلـنظم القائمـة علـى التنشـئة االجتماعيـة
قــد ت ـرتبط هــي كــهللد ابجتاهــات التلميــهل شــو ممارســة النشــا البــدي والرايضــي  ،وهنــاك عالقــة بــن تلــد الــنظم وهــهلا
النشا حيث تعتا الدافعية مـن املوضـوعات اهلامـة يف جمـال علـم الـنف الرايضـي واهلـدف املقصـود مـن ممارسـة النشـا
الرايضي نه منه أنخهل وله نعطي  ،أنخهل ما شتاج إليه من معلومات وبياانت وخصائص ومميزات وعلى ضـوئها نعطـي
ما تاج إليه من نشا وحركة ووعي وثقافة يف برامج رايضية مقننة مدروسة .
وانطالقــا مــن ذلــد ســوف يركــز البحــث ا ــاري علــى دراســة أتثــري التنشــئة االجتماعيــة علــى تنميــة دافعيــة ممارســة
السباحة بن ظروف وعوامل بعـض نظـم التنشـئة االجتماعيـة ودافعيـة الطلبـة شـو ممارسـة النشـا البـدي والرايضـي سـواء
كــانوا ذكــورا أم إانل والعوامــل احمليطــة ةــم مــن خمتلــف عناصــر التنشــئة االجتماعيــة ومــا لــهللد مــن عالقــة بدافعيــة ممارســة
السباحة .
وما ميكن مالحظته يف ههلا امليـدان هـو أن هنالـد عـدة أسـباب تـؤدي إىل تفـاوت عـدد املمارسـن هلـهل الرايضـة
مــن جمتمــع إىل اخــر ومــن فئــة إىل أخــرى  ،ومــن بــن هــهل األســباب  :التنشــئة االجتماعيــة ملــا هلــا مــن أتثــري علــى تنميــة
الدافعية  ،ومنه قادان ههلا املوضو إىل طرح التسالالت التالية :
 التساؤل العام:
هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بن بعض نظم التنشئة االجتماعية و الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة ؟
 التساؤالت الجزئية:
 .1هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بن األسرة و الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة ؟
 .2هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بن اجلامعة و الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة ؟
 .3هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بن مجاعة الرفاق و الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة ؟
من خالل التسالل الهلي أوردان يف اإلشكالية السابقة الهلكر قمنا بوضع الفرضية العامة التالية واليت نضـعها كحـل
مبدئي :
 الفرضية العامة:
توج ــد عالق ــة ذات دالل ــة احص ــائية ب ــن بع ــض نظ ــم التنش ــئة االجتماعي ــة و الدافعي ــة ل ــدى الط ــالب ملمارس ــة
السباحة .
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 الفرضيات الجزئية:
 .1توجد عالقة ذات داللة احصائية بن األسرة و الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة .
 .2توجد عالقة ذات داللة احصائية بن اجلامعة و الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة .
 .3توجد عالقة ذات داللة احصائية بن مجاعة الرفاق و الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة .
 -2متغيرات الدراسة :
استنادا إىل فرضيات البحث تبن لنا أن هناك مترريان اثنان أحدمها مستقل وا خر اتبع ومها كالتاري :
 تعريف المتغير المستقل:
هـو عبـارة عـن املترـري الـهلي يفـرتض الباحـث أنـه السـبب أو أحـد األسـباب لنتيجـة معينـة  ،ودراسـته قـد تــؤدي إىل
معرفة أتثري على مترري اخر .
تحديد المتغير المستقل" :التنشئة االجتماعية ".
 تعريف المتغير التابع:
مترــري يــؤثر فيــه املترــري املســتقل هــو الــهلي تتوقــف قيمتــه علــى مفعــول أتثــري قــيم املتر ـريات األخــرى حيــث أنــه كلمــا
أحدثت تعديالت على قيم املترري املستقل ستظهر على املترري التابع.1
تحديد المتغير التابع " :تنمية الدافعية ".
 -3أهميــة الدراسة :
تكم ــن أمهي ــة الدراس ــة يف اإلض ــافة النوعي ــة ال ــيت أتيت ة ــا  ،يي ــث عن ــد مقارنته ـا ابلدراس ــات الس ــابقة جن ــد ه ــهل
اإلضافة :
أ  -تزايد عدد املقبلن على التخصص سباحة .
ب  -وجود أتثري من قبل مجاعة الرفاق على التوجه الختيار ههلا التخصص .
ج  -استرالل الفرصة ملمارسة ههلا النشا من خالل اختيار ختصص السباحة .
وتبقى أمهية الدراسة األوىل هي تدعيم البحث العلمي يف اجلزائر خاصة يف ميادين الرتبية البدنية والرايضية .

 1حممد حسن عالوي  ،أسامة كامل راتب  ،البحث العلمي يف الرتبية الرايضية وعلم النفس  ،مصر ،دار الفكر العريب  ، 1999 ،ل219
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 -4أهداف الدراسة :
إن لكل دراسة اية ترجى من ورائها وأهداف تسعى لتحقيقها من أجل تقدمي البديل أو تعديل ما هـو موجـود،
ويبقــى إعطــاء األجوبــة عــن األســئلة ال ـيت تطرحهــا املشــكلة هــدفا لكــل دراســة  ،وميكــن تلخــيص أهــداف الدراســة فيم ـا
يلي:
 توضي العالقة بن بعض نظم التنشئة االجتماعية و الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة . فهم العالقة بن التنشئة االجتماعية و الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة . التعرف على جوانب التنشئة االجتماعية املسامهة يف التةثري على الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة . -5التحديد اإلجرائي لمصطلحات ومفاهيم الدراسة :
 -1.5التنشئة االجتماعية:
اصطالحا :تعرف التنشـئة االجتماعيـة علـى أهنـا العمليـة الـيت يـتم ةـا انتقـال الثقافـة مـن جيـل إىل جيـل اخـر  ،والطريقـة
الــيت يــتم ةــا تشــكيل األفـراد منــهل طفــولتهم حــا ميكــنهم العــيش يف اجملتمــع ذي ثقافــة معينــة  .ويــدخل يف ذلــد مــا يلقنــه
1

ا ابء واملدرسة واجملتمع لألفراد من لرة ودين وتقاليد وقيم معلومات.

إجرائي ــا :ه ــي الوس ــيلة ال ــيت يتحق ــق ة ــا رب ــط الف ــرد عجتمع ــه  ،وذل ــد ع ــن طري ــق تعلم ــه ك ــل الق ــيم والرم ــوز واملع ــايري
االجتماعية اليت تسم له ابلتفاعل مع ا خرين وإدماجه يف ا ياة االجتماعية .
 -2.5نظم التنشئة االجتماعية:
تعــددت عوامــل التنشــئة االجتماعيــة بتعــدد نظــم ومؤسســات التنشــئة االجتماعيــة الــيت تــد ةــا الفــرد يف اجملتمــع ،
ومن خالل دراستنا ههل اخرتان ثالث نظم وهي  :األسرة  ،مجاعة الرفاق و اجلامعة .
 األسرة :تعد األسرة من بن العوامل األكثر أتثـريا علـى سـلوك الفـرد  ،وتقـوم بتنشـئته اجتماعيـا عـن طريـق اهتمامهـا
بنمو وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه  ،وهي بهللد تعتا املدرسة االجتماعية األوىل الـيت يواجههـا الطفـل ويتعامـل
معهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،ويكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن طريقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم واملعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايري واالجتاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك املختلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
ولكي تقوم األسرة بدورها املثاري يف عملية التنشئة االجتماعية وحتقق ألفرادها النمو النفسـي واالجتمـاعي السـليم ،
البــد أن تعمــل علــى إشــبا ا اجــات النفســية لألفـراد وتنميــة قــدراهتم عــن طريــق اللعــب واملمارســة املوجهــة  ،وتعلــم
2

طرق وأساليب التفاعل االجتماعي السليم واحرتام ا خرين والتعاون وعدم نكران الهلات.
 1أمحد زكي بدوي  ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  ،اجنليزي  -فرنسي  -عريب  ،اإلسكندرية  ، 1977 ،ل 400
 2إخالل حممد عبد ا فيظ  ،مصطفى حسن ابهي  ،االجتماع الرايضي  ، 2 ،مركز الكتاب للنشر  ، 2004 ،ل 41-40
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 املدرســة :تواصــل املدرســة دور األســرة يف التنشــئة االجتماعيــة  ،فاملدرســة أكــا حجمــا مــن األســرة  ،وهــي مؤسســة
1

اتفق اجملتمع على إنشائها بقصد احملافظة على ثقافته ونقل ههل الثقافة من جيل إىل جيل جديد.

كمــا تعتــا املدرســة املؤسســة االجتماعيــة الرتبويــة الــيت تقــوم بعمليــة الرتبيــة والتعلــيم للطفــل  ،فهــي تعمــل علــى تــوفري
أفض ــل الظ ــروف لنم ــو الطف ــل ب ــدنيا وعقلي ــا ونفس ــيا واجتماعي ــا ابإلض ــافة إىل أهن ــا تق ــوم بنق ــل الثقاف ــة املتط ــورة إلي ــه .
وللمدرسة دور هام يف عملية التنشئة االجتماعية وذلد عن طريق توجيه النشا املدرسي ييث يـؤدي إىل تعلـم الطفـل
املعـ ــايري االجتماعيـ ــة واألدوار االجتماعيـ ــة واألسـ ــاليب السـ ــلوكية االجتماعيـ ــة املر وبـ ــة  ،ويـ ــتعلم التعـ ــاون وال ـ ــتحكم يف
السلوك ،وكهللد يتعلم حقوقه وواجباته  .كما يتةثر الطفل عا يتلقا داخل املدرسة من مناهج مدرسية وأنشـطة رايضـية
2

واجتماعية وفنية و ريها  ،فتتسع دائرة معلوماته وثقافته وتنمو شخصيته من خمتلف جوانبها.

 مجاعـة الرفـاق :الرفقـة عامـل هـام يف ـو الطفـل نفسـيا واجتماعيـا  ،فالرفقـة تـؤثر يف قيمـه وعاداتـه وطريقـة معاملتـه
لرفاقه  ،حيث بد الطفل جمموعة من األفراد الـهلين يتصـل ةـم ويقاربونـه يف العمـر وامليـول  .وعـن طريـق الرفقـة يـتم
3

تكوين جانب مهم من االجتاهات واألدوار والقيم االجتماعية.

إن أتثري مجاعة الرفاق على الفرد يتحرر يف ضوء عدد من العوامل منها درجة والء لتلد اجلماعة ومدى تقبله ملعايريها
وقيمتها واجتاهاهتا  ،وأيضا درجة متاسكها وطبيعة العالقات القائمة بن أعضائها.4
 -3.5الدافعية:
اصطالحا :هي احملركات اليت تقف وراء سلوك الفـرد وا يـوان علـى حـد سـواء  ،فهنـاك سـبب أو عـدة أسـباب وراء كـل
سلوك  ،وههل األسباب ترتبط يالة الكائن ا ي الداخلية عند حدوث السلوك من جهة وعترـريات البيئـة اخلارجيـة مـن
5

جهة أخرى ".

إجرائيـا :هـي احملــرك لسـلوك اإلنسـان وجعلــه يف حالـة نشـا لتحقيــق أهـداف معينـة مــن شـةهنا إرضـاء جانــب معـن مــن
جوانب ا ياة اإلنسانية .

 1فهمي سليم العروي  ،عبد العزيز علي خزاعة واخرون  ،مدخل إىل علم االجتماع  ، 2 ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان األردن  ، 1997 ،ل 197
 2إخالل حممد عبد ا فيظ  ،مصطفى حسن ابهي  ،االجتماع الرايضي  ،مرجع سابق  ،ل 41
 3فهمي سليم الرروي  ،عبد العزيز على خزاعة واخرون  ،مدخل إىل علم االجتماع  ،مرجع سابق  ،ل 197
 4إخالل حممد عبد ا فيظ  ،مصطفى حسن ابهي  ،االجتماع الرايضي  ،مرجع سابق  ،ل 42
 5صاحل حممد علي أبو جادو  ،علم النفس الرتبوي  ، 1 ،دار املسرية  ،األردن  ،ب س  ،ل 22
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 -4.5السباحة:
اصــطالحا :السـباحة هــي حركــة الكائنــات ا يــة يف املــاء دون املشــي يف القـا  ،وهــي نشــا ميــارس بشــكل كبــري للرتفيــه
أكثر منها رايضة بر م االعرتاف ةا عامليا وتواجدها الدائم يف الدورات األوملبية.1
إجرائيــا :هــي رايضــة تســتعمل الوســط املــائي كوســيلة للتحــرك خاللــه  ،وذلــد عــن طريــق حركــات ال ـهلراعن واجلــهل ،
بررض االرتقاء بكفاءة اإلنسان بدنيا ومهاراي وعقليا واجتماعيا ونفسيا .
 -6أهم النظريات المفسرة :
 -1.6نظريات التنشئة االجتماعية:
لقـد وجـدت عـدة نظـرايت حتـاول أن تفسـر العمليـة الـيت حتـدث ةـا التنشـئة االجتماعيـة وإبـراز مـا تناولتـه هـهل
النظرايت ذات الرلية والبعد االجتماعي  ،شاول إبباز تبين وتوضي مرامي ههل النظرايت فيما يلي :
 -1.1.6نظرية التحليل النفسي:
وهي نظرية يف السلوك اإلنساي  ،تفسر و الكائن ا ي وتطور وقد وضع (فرويد) هـهل النظريـة ابلقـول أن
الطفـل يولـد ب ـ (اهلـو) الـهلي هـو جمموعـة معقـدة مـن الـدوافع الرريزيـة الشـهوية  ،لكنـه أثنـاء ـو يتعـرض لعمليـة الكـب
وبطرق خمتلفة من قبل األبوين وهو ال يستطيع القيام بكل ما لو له  ،ونتيجة هلهل الضرو والضبط يتحول جـزء مـن
(اهلو( فهو يعمل دائما على إخضا مطلب اللهلة والرريزة للتحكم  ،ويوجه النشا وفـق مبـدأ الواقـع الـهلي يعـيش فيـه
الفرد وما يتماشى مع قيم ومبادئ اجملتمع  ،وهنا يتحقق ما يعرف ابلتطبيع االجتماعي وكل ما بد يف (األان) صعب
يف مواجهته ويكبـت  ،وهـهلا مـا يعـرف بــالالشعور عنـد (فرويـد) وهـو تلـد القـوة الكبـرية املكبوتـة الـيت جتـد يف األحـالم
ويف حاالت الشرود الهلهين واألمراض النفسية منفهلا هلا .
فعمليــة التفاعــل االجتمــاعي الــهلي تــتم بــن الفــرد واجملتمــع هــي عمليــة تطوريــة  ،إذ هنــاك مراحــل ــو أساســية
وحتمية ذات أتثري ابلغ يف شخصية الفرد خالل مراحـل حياتـه  ،وهنـاك املرحلـة الفميـة الـيت يسـتطيع فيهـا الطفـل إشـبا
حاجاته عن طريق الفم  ،فهي حتدد شخصية الطفل وعالقته االجتماعية انطالقا من كيفية إشبا حاجاته الفمية .
وهنــا ضــر قــول (إيـرين جوســيلني)  " :الطفولــة الــيت بــد فيهــا الطفــل إشــباعا ورعايــة لشــؤونه  ...ســوف تعطــي
الطفل إحساسا ابلطمةنينـة املر ـة يف العـامل الـهلي ـيط بـه ييـث يـرا مكـاان أ ـا يعـيش فيـه ولـي مكـاان ابردا أو مكـاان
2

معاداي ال بد أن صى نفسه منه".
 1هديل حسن دايب  ،تعليم السباحة ،

 ، 1دار البادية للنشر  ،ل13

 2عبد هللا الرشدان  ،علم االجتماع الرتبية  ، 1 ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،رام هللا ،فلسطن ،سنة  ، 1999ل 88
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وهناك مراحل تلي املرحلـة الفميـة كاملرحلـة الشـربية والقضـيبية  ،وهـي مراحـل جتعـل الفـرد ميـارس نوعـا مـن الضـبط
الهلايت  ،ألنه خيضع لنو من الثوابت وكل ذلد يؤثر على شخصيته  ،فهو يتعلم كل مـا يتعلـق عطالـب اجملتمـع وخاصـة
مـن الوالـدين  ،فيمـتص بــهللد عـادات قـيم اجملتمـع ومــا يتقبلـه الضـمري املمثـل يف األان العليــا الـيت توجـه وتصـح وتراقــب
سلوكات الفرد .
وبهللد يكون تركيب الشخصية حسب (فرويد) على النحو التاري :
"اهلو  ،األان  ،واألان العليا"  ،واألان أو الهلات هلما وظيفتان :
* -أوهلما يف املوازنة بن مطالب (اهلو) ومطالب السلوك املقبول من قبل اجملتمع أي الصادرة عن األان العليا .
أمــا الوظيفــة الثانيــة لــألان أي الــهلات الواعي ـة  ،فتتوســط بــن الشخصــية ككــل والبيئــة االجتماعيــة  ،وإذا مــا حققــت
الــهلات الواعيــة التـوازن والتنــا م داخــل الشخصــية وبــن الشخصــية الكليــة واجملتمــع يكــون الفــرد متكيفـا بصــورة طبيعيـة ،
1

وإذا ما فشلت األان يف ههل الوظيفة أو املهمة تكون الشخصية والهلات يف حالة معاانة .
 -2.1.6نظرية التفاعل الرمزي:

يرج ــع الفض ــل يف نظري ــة التفاع ــل الرم ــزي لكت ــاابت تشـ ــارلز كـ ــويل ( )1929 - 1864ورايـ ــت ميلـ ــز (- 1916
 )1962وجورج ميد (. )1863-1931
هــهل النظريــة تعتمــد أكثــر علــى عمليــات التفاعــل القائمــة بــن الفــرد وجمتمعــه  ،فا قيقــة االجتماعيــة حقيقــة عقليــة
تقـوم علـى التطـور والتخيـل  ،وتعطـي أيضـا األولويـة للمحـيط اخلـارجي مـن أشـخال ومعـان وأفكـار ومعلومـات ورمـوز
ولرـة ومـدى أتثريهـا علـى الشخصـية والفـرد وتوجيهـه لتنشـئة اجتماعيـة  ،وتـرى أن التعـرف علـى الـهلات ـدث مـن
خالل:
* -تصور ا خرين له .
* -تصور لتصور ا خرين .
* -شعور خال ابلفرد مثل الكاايء .
ومــن خــالل تفاعــل الفــرد مــع ا خ ـرين ومــا حتملــه تصــرفاهتم واســتجاابهتم الســلوكية كــاالحرتام والتقــدير  ،وتفســري هــهل
التصــرفات واالســتجاابت  ،فإنــه يكــون صــورة لنفســه  ،أي أن ا خ ـرين مــراة يــرى فيهــا نفســه  ،فمــراة الــهلات هنــا هــي
اجملتمع الـهلي يتعامـل معـه الفـرد  .واجملتمـع يـزودان ابملعلومـات الـيت ميكننـا مـن خالهلـا مالحظـة رد فعـل ا خـرين لسـلوكنا

 1عبد هللا الرشدان  ،مرجع سابق  ،ل 89
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أو ختيــل مــا تكــون عليــه اســتجاابهتم لــبعض أنـوا الســلوك الــيت جتعلنــا قــادرين علــى تقيــيم أنفســنا وأفعالنــا  ،فعلــى أســاس
ذلد التقييم يتم أتكيد سلوكنا أو تريري وابلتاري أتكيد مفهوم الهلات لدينا .
ومن هنا يتحدد وضع الهلات و وها الهلي يقوم على مبـدإ أن الفـرد واجملتمـع ال ينفصـالن عـن بعضـهما  ،واجملتمـع
ال يستطيع البقاء بدون تفاعل األفراد  ،كما أن ذات الفرد يستحيل وجودها بدون تفاعل اجتماعي .
ومن ههلا املنطلق جند أن (جورج ميد) اهتم يف دراسته على عالقة اللرة ابلتنشئة االجتماعيـة  ،ييـث يـرى أن اإلنسـان
لــه قــدرة علــى االتصــال والتفاعــل مــن خــالل رمــوز حتمــل معــاي متفــق عليهــا اجتماعيــا متكــنهم مــن التفاعــل مــع بعضــهم
1

البعض وإنشاء عالقات اجتماعية.

وهلــهل العالقــات أثــر مميــز يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة مثــل األســرة ومجاعــة الرفــاق ومجاعــات العمــل  ،حيــث أنــه
لكــل مجاعــة مــن هــهل اجلماعــات الــيت يتفاعــل معهــا الفــرد ابســتمرار قــيم واجتاهــات ومعــايري خاصــة ةــا  ،إذا تتطلــب
عضـوية أي الفــرد يف هـهل اجلماعــات تعلـم أدوارهــا وقيمهـا ومعايريهــا  ،فهـي بــهللد متـد الطفــل جـاات اجتماعيــة وحتــدد
هويت ــه ف ــريى ذات ــه م ــن خ ــالل مجاعت ــه  ،ويع ــين ذل ــد أن الطف ــل يكتس ــب ذات ــه م ــن خ ــالل تفاعل ــه م ــع أفـ ـراد أعض ــاء
2

اجلماعات ،فمراة الهلات هي اجملتمع الهلي استمدت منه القيم واملعايري االجتماعية.
 -3.1.6نظرية الدور االجتماعي:

يرى (جورج ميد) رائد ههل النظرية أن هناك مفهومان رئيسيان يف نظرية الدور االجتماعي ومها :
* -املكانة االجتماعية .
* -الدور االجتماعي .
ومعـى املكانـة االجتماعيـة وضـع يف بنـاء اجتمـاعي يتحـدد اجتماعيـا وتـرتبط بـه واجبـات وحقـوق  ،ولكـل فـرد عـدة
مكاانت مثل :مكانة السن  ،مكانـة الوظيفـة  .ويـرتبط بكـل مكانـة ـط مـن السـلوك املتوقـع أو جمموعـة مـن التوقعـات
االجتماعيـة  ،فالـهلكر لـه وضـع اجتمـاعي يرتتـب عليـه سـلوكيات اجتماعيـة متوقعـة  .ويكتسـب الطفـل مكانتـه ويـتعلم
دور مـن خـالل تفاعلـه مـع ا خـرين وخاصـة األشـخال املهمـن يف حياتـه كـاألب واألم الـهلين يـرتبط ةمـا ارتباطـا
عاطفيا قواي  ،فعندما يـرى الطفـل والديـه وأخوتـه يعـاملون رجـل الـدين معاملـة تتسـم ابالحـرتام فإنـه يـتعلم هـهل املشـاعر
جتـا رجـل الـدين عـن طريـق التعـاطف االجتمـاعي مـع ا خـرين املهنيـن  ،وهنـا يـتعلم كيـف يتعامـل مـع دور اجتمـاعي
مرتبط عكانة اجتماعية معينة ،ويتم تعلم الدور عن طريق :
 1فهمي سليم الرزوي  ،عبد العزيز علي خزاعة واخرون  ،مدخل إىل علم االجتماع  ، 3 ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان األردن  ، 1997 ،ل 195
 2عقاب نصرية  ،التنشئة االجتماعية وأاثرها يف السلوك واملمارسات االجتماعية للفتيات  ،ل 11

11

 -1.3.1.6التعلم المباشر:
كةن يتعلم الطفل الفكر من أمه أنه ال ينبري أن يرتدي مالب خاصة ابلبنات وكهللد ا ال ابلنسبة للبنات  .والسن
أيضـا ـدد مكانـة اجتماعيـة معينـة فمـا كـان يسـم للطفـل يف سـن عـامن مل يعـد مسـموحا بـه لطفـل يف اخلامسـة أو
السادسة .
 -2.3.1.6المواقف:
كثريا ما يتعلم الطفـل أدوار االجتماعيـة عـن طريـق مـا يتعـرض لـه مـن مواقـف يسـلد فيهـا سـلوكا مناسـبا ملـا هـو متوقـع
منـه  ،فيبقـى التةييـد مـن الـهلين يتفاعـل معهـم أو يسـلد سـلوكا منافيـا لـهللد التوقـع فيواجـه الـرفض واملعارضـة وطلـب
التريري ويعدل سلوكه وفقا هلهلا ويتعلم أدوار من ههل املواقف مباشرة .
 -3.3.1.6اتخاذ اآلخرين المهمين نماذج:
يعطـي ا خـرون املهمـون معـى لألشـياء واملواضـيع عـن طريـق اسـتعماهلم هلـا  ،ويـتعلم الطفـل معـاي تلـد األشـياء
واملواضـيع ،فمـثال عنـدما يعـاون يف تفـاعلهم االجتمـاعي عـن توقعـاهتم ويكتسـب مـا قـد يعكسـه مـن اجتاهـات شـو
1

أصحاب ههل املكاانت ومدى تقديرهم هلا.
 - 2.6نظرية الدافعية:

هن ــاك أرب ــع نظ ـرايت ابرزة حاول ــت تفس ــري ح ــاالت الدافعي ــة وتتمث ــل يف  :النظري ــة اإلنس ــانية  ،نظري ــة التحلي ــل
النفسي  ،نظرية التعلم االجتماعي  ،ونظرية اإللرة املنشطة .
 - 1.2.6النظرية اإلنسانية:
يكمـن أســاس النظريـة اإلنســانية يف مـا يســمى ةرميـة ا اجــات الـيت أشــار إليهـا (أبراهـام ماسـلو) وميكننــا تقــدمي
موجز مبسط هلهل اهلرمية فيما يلي :
 ا اجات الفيزيولوجية (دوافع البقاء) .
 حاجات األمن (دوافع األمن) .
 حاجات االنتماء ودوافع التقبل و التواد .
 حاجات التقدير (دوافع املكانة واالنتماء) .

 1عبد هللا الرشدان  ،علم االجتماع الرتبية  ، 1 ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،رام هللا فلسطن  ، 1999 ،ل 91
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 حاجــات تقــدير الــهلات (حتقيــق الفــرد ملــا يكــون قــادراً علــى حتقيقــه وبــب أن ــدث إشــبا ولــو جزئيـاً عنــد
أي مستوى قبل أن يصب املستوى التاري ذو أمهية ابلنسبة للفرد) ويرى األخصـائي النفسـي الـهلي يتبـع هـهل النظريـة أن
حتقيق الهلات هو اهلدف النهائي لكل شخص .
 - 2.2.6نظرية التحليل النفسي:
لصــاحبها (ســيجموند فرويــد) حيــث يــرى ن الدافعيــة تعبــري ال شــعوري بصــورة كبــرية عــن الر بــات العدوانيــة
واجلنسية واليت يعا عنها بطريقة صحيحة أو ببعض الصور الرمزية مثل األحالم أو زالت اللسان .
 -3.2.6نظرية التعلم االجتماعي:
يشــري علمــاء هــهل النظريــة إىل أن الــتعلم الســابق يعتــا أهــم مصــدر مــن مصــادر الدافعيــة  ،فالنجــاح أو اإلخفــاق
الســتجاابت معينــة يــؤدي إىل تفهــم األشــياء وا صــول علــى نتــائج إبابيــة أو ســلبية  ،ومــن ــة الر بــة يف تكـرار األ ــا
السلوكية الناجحة  .واخلاة الشخصية ال ترتبط ابلضرورة يدوث التعلم االجتماعي  ،فقد يكون الـتعلم عالحظـة بعـض
األشخال ا خرين الناجحن أو الفاشلن كافيا الستثارة حاالت الدافعية  ،وعالوة على ذلد فـإن الثـواب أو العقـاب
قد يكون داخلياً أو خارجياً .
 -4.2.6نظرية اإلثارة المنشطة:
تفرتض ههل النظرية أن أي كائن لديه مستوى معن ومناسب وخال بـه لالسـتثارة  ،وابلتـاري فالسـلوك سـيوجه
شــو حماولــة االحتفــا ةــهلا املســتوى وأن هــهلا يعــين أنــه إذا كانــت اإللرة البيئيــة مرتفعــة أكثــر مــن الــالزم ــدث الســلوك
1

حملاولة ختفيض اإللرة  ،وإذا كانت اإللرة منخفضة أكثر من الالزم يقوم السلوك عحاولة زايدة اإللرة.

1

 -أرنـوف ويتـيج  :ترمجـة عـادل عـز الـدين األشـول واخـرون  ،نظـرايت ومســائل يف مقدمـة علـم الـنفس  ،ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة اجلزائريــة  ، 1994 ،ل -126

127
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تمهيد :
تعتـا الدراسـات الســابقة واملشـاةة مــن أهـم العوامــل املسـاعدة يف تطــور البحـث العلمــي وتقدمـه  ،حيــث أهنـا متثــل
القاعدة ألي دراسة جديدة ترمي إىل كشف جوانب أخرى من املواضيع املةخوذة يف هاته الدراسات .
وقــد اســتفدان مــن هــهل الدراســات يف عــدة جوانــب نــهلكر منهــا  :بنــاء األدوات  ،وكيفيــة إجـراء الدراســة امليدانيــة ،
وطريقة اختيار العينة املناسبة وحتديد حجمها يف ضـوء الظـروف الزمنيـة واملكانيـة  ،ونوعيـة األداة املسـتخدمة  ،والتعـرف
على الصعوابت اليت واجهت الباحثن السابقن ألخهلها بعن االعتبار أثناء إجراء الدراسة ا الية .
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 -1الدراسات السابقة والمشابهة :
من البديهي واملعروف أن الدراسة العلمية والبحـث علـى وجـه اخلصـول يتسـم بطابعـه الرتاكمـي  ،فمـا مـن دراسـة
أو يــث إال وجــاءت بعــد دراســات ويــوث عديــدة قــد تتناولــه هــو ابلشــرح والتحليــل  ،أو تشــرتك معــا يف املوضــو أو
بعض جوانبه وبهللد يشكل ههل الدراسات .
ويعرفهــا (رابــت تركــي) " :كلمــا أقيمــت دراســة علميــة قتهــا دراســات أخــرى تكملهــا وتعتمــد عليهــا وتعتــا عثابــة
ركيزة أو قاعدة للبحوث املستقبلية  ،إذ إنه من الضروري ربط املصـادر األساسـية مـن الدراسـات السـابقة بعضـها بـبعض
حا يتسى لنا تصنيف وحتليل معطيات البحث والربط بينهما وبن املوضو الوارد والبحث فيه".1
 - 1.1الدراسات المتعلقة بالتنشئة االجتماعية:
الدراسة األوىل :دراسة بن الدين كمال :2013
دراسة أطروحة دكتورا ل ـ بن الدين كمال حتـت عنـوان "عالقـة بعـض نظـم التنشـئة االجتماعيـة واجتاهـات التالميـهل
شو ممارسة النشا البدي الرايضي الرتبوي" وقد توصلت ههل الدراسة إىل النتائج التالية :
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا تبعا لكل من حمددي املدرسـة ومجاعـة الرفـاق  ،بينمـا كانـت الفـروق دالـة إحصـائيا يف2

حمدد األسرة وههلا لصاحل الهلكور .

 عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــن اجلنســن يف كــل األبعــاد  ،أمــا ابلنســبة للنتــائج حــول الفــروق واالجتاهــات تبعــاملترري البيئة فإن الباحث أدرك عدم وجود فروق يف أ لب أبعاد االجتاهات .
الدراسة الثانية :دراسة فاسخ وسام :2008
"أثر التنشئة االجتماعية يف تنمية دافعية الطفل ملمارسة السباحة دراسة حالة اندي الـدلفن للسـباحة" ،مـهلكرة لنيـل
شهادة املاجستري يف منهجية ونظرية الرتبيـة البدنيـة والرايضـية  ،ختصـص النشـا البـدي الرايضـي الرتبـوي  ،معهـد الرتبيـة
البدنية والرايضية سيدي عبد هللا  ،جامعة اجلزائر  ، 03السنة اجلامعية . 2008/2007
حاولــت الباحثــة الرتكيــز علــى عــدة مؤسســات للتنشــئة االجتماعيــة مثــل األســرة ووســائل اإلعــالم واحملــيط االجتمــاعي
واألصدقاء وههلا من خالل طرح التسالالت التالية :
 هل االهتمام ابلتنشئة االجتماعية للطفل تعتا عامال مهما يف صقل شخصيته؟ ما مدى تنمية دافعية الطفل من خالل وسائل اإلعالم؟ 1راب تركي  ،مناهج البحث يف علوم الرتبية وعلم النفس  ،اجلزائر  ،املؤسسة الوطنية للكتاب  ، 1999 ،ل123
 2بن الدين كمال  ،عالقة بعض نظم التنشئة االجتماعية ابجتاهات التالميذ حنو ممارسة النشاط البدين الرايضي الرتبوي  ،أطروحة دكتورا  ،اجلزائر ، 2013ل238
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هل يسهم احمليط االجتماعي يف حث الطفل على ممارسة السباحة ؟هل التدريب الرايضي للسباحة يعمل على تقوية ا الة النفسية واالجتماعية وعليه ا الة البدنية؟وقد صا ت الباحثة أربعة فرضيات هي:
تعتا األسرة عامال مهما لرتبية الطفل وتعلمه االجتماعي.تشجيع األسرة للطفل من خالل تنمية دافعيته ملمارسة السباحة.أتثري األصدقاء واحمليط ووسائل اإلعالم على حياة الطفل االجتماعية وممارسة السباحة.وجود وسائل اإلعالم يدفع ابلطفل للتعلق برايضة السباحة.وللقيــام ةــهل النظريــة اعتمــدت الباحثــة علــى املــنهج الوصــفي حيــث يتمثــل هــهلا الوصــف يف اإلجابــة علــى أثــر التنشــئة
االجتماعية ابلنسبة للطفل وطرق تنمية الدافعية لديه.
كمــا أن الباحثــة وظفــت تقنيــات املالحظة املقابلــة واســتبياانن األول خــال ابألوليــاء و تــوي علــى  19س ـؤاال ،والثــاي
خال ابألطفال و توي على  20سؤاال حيث توصلت الباحثة إىل النتائج التالية:
األوليــاء يولــون أمهيــة كبــرية لرعايــة أطفــاهلم ومتــابعتهم يف البيــت واملدرســة وإعطــائهم أمهيــة للرايضــة لرتقيــة فكــر طفلهــموههلا ابختيارهم رايضة السباحة والعمل على رلية أوالدهم سباحن.
الطفل ال يهـتم ابلسـباحة لكوهنـا مـادة ترفيهيـة بـل ألهنـا مفيـدة للجسـم ،كمـا أهنـا تسـم ابلتعـرف علـى أصـدقاء جـدد1

وتريري احمليط البيئي واالجتماعي والرتفيه والتخفيف من حدة الضرط وشدة الضبط الهلي تفرضه املدرسة.

حاولت الباحثة دراسة أثر التنشئة االجتماعية يف تنمية دافعيـة الطفـل ملمارسـة رايضـة السـباحة ،وقـد كـان توظيفهـا
ملفهــوم التنشــئة االجتماعيــة توظيفــا واســعا ،حيــث تنــاول أكــا قــدر مــن مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة مثــل األســرة،
2

األصدقاء ،واحمليط االجتماعي ،مع إضافة عنصر اخر هو وسائل اإلعالم.
 - 2-1الدراسات المتعلقة بالدافعية:
الدراسة األوىل دراسة أمحد بن قالوز التوايت :2008

"السمات الدافعية لدى عدائي املسافات الطويلة ونصف الطويلة وعالقتها بدافعية اإلجناز أللعاب القوى" حيث
هدفت ههل الدراسة إىل معرفة طبيعة السمات الدافعية لدى عدائي املستوايت العالية واملنخفضة والعادية للمسافات
الطويلة ونصف الطويلة للنخبة الوطنية أللعاب القوى.
 1فاسخ وسام  ،أثر التنشئة االجتماعية يف تنمية دافعية الطفل ملمارسة السباحة  ،مهلكرة ماجستري  ،جامعة اجلزائر  ، 03سنة .2008
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وكهلا التعرف على دافعية االجناز لدى عدائي املستوايت العالية واملنخفضة للنخبة الوطنية للمسافات الطويلة
ونصف الطويلة أللعاب القوى ،إضافة إىل دراسة الفروق لسمات الدافعية كما تقيسها قائمة الدافعية الرايضية ودراسة
الفروق لدافعية االجناز بن عدائي املستوايت العالية واملنخفضة و التعرف على نو العالقات بن مسات الدافعية
ودافعية االجناز لدى عدائي املستوايت العالية وعلى نو العالقات لدى عدائي املستوايت العالية.
حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن ابعتبار يتالءم مع مشكلة البحث فيما متثلت عينة البحث يف
 260عداء من عدائي املسافات نصف الطويلة والطويلة ألندية ألعاب القوى على مستوى الوطن واملنخرطن لدى
الفيدرالية اجلزائرية أللعاب القوى.
وقد استخدام الباحث االختبارات واملقايي التالية:
مقياس تقدير السمات الدافعية الرايضية لـ" تتكو "و" ريتشارد "سنة . 1972مقياس دافعية االجناز لـ "جولس  "Gewillisوقام بتعريبه حممد حسن عالوي .وفقا ملا أشارت إليه نتائج التحليل اإلحصائي يف ضوء مناقشة النتائج ويف حدود عينة البحث متكن الباحث من
التوصل إىل النتائج التالية:
-1يتميز عدائي املستوايت العالية والعادية للمسافات الطويلة والنصف طويلة  ،ابلتقييم العاري يف مسات (ا افز ،
العدوان  ،التصميم  ،املسؤولية القيادة  ،الثقة ابلنف لضبط االنفعاري  ،واقعية التفكري  ،التدريبية ،الضمري ا ي ،
الثقة اب خرين)
-2هناك فروق ذات داللة إحصائية بن عدائي املستوايت العالية وعدائي املستوايت العادية للمسافات الطويلة
ونصف الطويلة.
-3يتميز عدائي املستوايت العالية والعادية للمسافات الطويلة والنصف الطويلة ابلتقييم العاري يف بعد دافع اجناز
النجاح وبعد دافع جتنب الفشل على أقراهنم أصحاب املستوايت املنخفضة يف نف االختصال.1
الدراسة الثانية دراسة مرازقة مجال :2001
حتــت عن ـوان " أمهيــة اســتثارة الدافعيــة مــن خــالل ممارســة الرتبيــة البدنيــة والرايضــية وعالقتهــا ابلتفــوق الدراســي لــدى
طالب املرحلة الثانويـة ابجلزائـر"  ،وقـد توصـل الباحـث إىل اسـتثارة الدافعيـة لـدى الطلبـة الثـانوين انعكسـت إبـااب علـى
حتسن مستواهم الدراسي ،وابلتاري فإن العالقة بن الدافعية والتفوق يف األداء الدراسي كانت عالقة طردية إبابية.

2

 1إبراهيم عبد ربه خليفة  ،الصفات احلركية والقياسات احلسية والسمات الدافعية املميزة ملتسابقي امليدان واملضمار ،رسالة دكتورا ري منشورة  ،كلية الرتبية الرايضية للبنن،
القاهرة  ،جامعة حلوان 1985
 2بن حامد نور الدين  ،الدافعية وعالقتها ابالجناز الرايضي لدى رايضيي الكرايت دو  ،أطروحة ماجستري  ،اجلزائر  ، 2007ل 30
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 -2نقد الدراسات السابقة:
من خالل ههلا العرض ملختلف الدراسات خنلص إىل جمموعة من االستنتاجات اليت نوردها كما أييت:
إن هــهل الدراســات تشــيد يف معظمهــا ابألمهيــة الكــاى ملوضــو التنشــئة االجتماعيــة وأخــرى ابلدافعيــة ،وحتــث علــىضرورة تناوله ابلدراسة والبحث إلضفاء املزيد من الوضوح والبيان على املواضع اليت مازالت حتتاج إىل توضي وبيان.
إن موضو التنشئة االجتماعية وأتثريها على تنميـة الدافعيـة موضـو حيـوي ألنـه ميـ ابلدرجـة األوىل تعـديل السـلوكاإلنسـاي س ـواء عنــد الرايضــين أو ــريهم ،لــهللد وجــب اعــتالل حمــل الصــدارة يف الدراســات والبحــوث األكادمييــة الــيت
تتسم ابلعلمية واملوضوعية.
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خالصة الفصل:
قدمنا يف ههلا الفصل جمموعة من الدراسات السـابقة واملشـاةة ملوضـو دراسـتنا هـهل  ،حيـث كـان اهلـدف العـام
مــن هــهل الدراســة هــو التوصــل إىل تعميمــات تعطــي الفرصــة واإلمكــاانت لتفســري ســلوك اإلنســان والتنبــؤ بــه إذا أمكــن،
وكهلا حماولة عدم تكرار ما جاء فيها برية إعطاء ههل الدراسة مصداقية أكثر.

20

الجانب التطبيقي
الفصل الثالث
منهجية الدراسة

تمهيــــــــــد :
لك ــل دراس ــة جان ــب تطبيق ــي ،وم ــن خ ــالل املش ــكلة املطروح ــة يف دراس ــتنا ه ــهل واملعنونـ ـة ( بع ــض نظ ــم التنش ــئة
االجتماعيــة وعالقتهــا ابلدافعيــة ملمارســة الســباحة ) ،كــان لزام ـا علين ـا أن نوض ـ منهجيــة الدراســة وإجراءاهتــا امليدانيــة،
واألدوات املســتخدمة فيهـا ،وعــرض الطريقــة اإلحصــائية املنهجيــة ،خنلــص إىل اســتنتاج عــام نوضـ فيــه مــدى صــدق
الفرضيات املطروحة سابقا.
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 -1منهج الدراسة :
يف جمال البحث العلمي اختيار املنهج الصحي

ل مشكلة يعتمد ابألساس على طبيعة املشكلة نفسها ،فاملنهج

هو الطريق املؤدي إىل اهلدف املطلوب أو اخليط ري املرئي الهلي يشد الدراسة من بدايتها حا هنايتها قصد الوصول
إىل نتائج العينة .

1

وختتلف املناهج املتبعة تبعا الختالف اهلدف الهلي يود الباحث التوصل إليه ،وويف دراستنا ههل استخدمنا املنهج
الوصفي الهلي يعتا من املناهج األكثر استعماال يف البحوث الوصفية ولتاللمه مع مشكلة دراستنا.
هلهلا يعرف املنهج الوصفي نه " مجع أوصاف مفصلة على الظواهر املوجودة بقصد استخدام البياانت لتاير األوضا
أو املمارسة الراهنة ،أو لوضع خطط أكثر ذكاء لتحسن األوضا والعمليات االجتماعية أو االقتصادية أو الرتبوية".2
ويعرفه (وجيه حمجوب)  ":هو عبارة عن استقصاء حول ظاهرة من الظواهر الرتبوية والنفسية على ما هي عليه يف
ا اضر ،قصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقة بن عناصرها وإباد العالقة بينها وبن الظواهر األخرى اليت
هلا عالقة ةا".3
وعا أن الدراسة هتدف ملعرفة ظاهرة نفسية لدى رايضيي معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ،واملتمثلة يف
"التنشئة االجتماعية وأثرها على تنمية الدافعية للممارسة السباحة" فقد مت إتبا املنهج الوصفي املسحي.
 - 2مجتمع الدراسة:
طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية لوالية ورقلة السنة الثالثة (ليسان ختصص سباحة ) ،حيث
أن اجملتمع األصلي للبحث قدر بـ  41 :طالبا وقمنا ابختيار العينة كاملة .
 - 3عينة الدراسة:
مشلت عينة الدراسة كل طلبة ختصص سباحة ملعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية لوالية ورقلة ،حيث
كان عدد  41طالبا موزعن على فوجن كما هو موض فاجلدول رقم ()01

 1حممد أزهر السماك واخرون  ،األصول يف البحث العلمي  ،دار ا كمة للطباعة والنشر  ،العراق  ، 1988 ،ل 42
 2صالح مصطفى لفوال  ،مناهج البحث يف العلوم االجتماعية  ،مكتبة ريب  ، 1982 ،القاهرة  ،ل155
 3وجيه حمجوب جاسم  ،طرق البحث العلمي وطرق إعداد البحوث  ، 1995 ،اجلزائر  ،ل130
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اجلدول رقم ( )01يوضت توزيع العينة اليت أجري عليهما االختبار:
العينة
األفواج

فوج رقم 01

عدد العينة

فوج رقم 02

20

جمموع العينة

21
41

 - 4مجاالت الدراسة:
 -1.4المجال البشري:
طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية والية ورقلة السنة (الثالثة ليسان  ،ختصص سباحة ).
 -2.4المجال المكاني:
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية والية ورقلة.
 - 3.4المجال الزماني:
نقصد ابجملال الزماي هو الوقت املخصص للجانب النظري للبحث زائد الوقت املخصص إلجراء االختبارات ،ميكن
حصر يف اجلدول التاري:
اجلدول رقم ( )2يوضت توزيع الوقت اخلاص ابلدراسة النظرية والتطبيقية:
بداية العمل

هناية العمل

2016/02/13

2016/03/14

اجلانب التطبيقي للدراسة(الدراسة االستطالعية) 2016/03/06

2016/03/13

اجلانب التطبيقي (الدراسة األساسية)

2016/03/15

2016/04/19

اجلانب التطبيقي (تفريغ وحتليل البياانت)

2016/04/18

2016/05/08

اجلانب النظري للبحث

 -5أدوات البحث:
 -1.5مقياس التنشئة االجتماعية:
بعد اإلطال على الدراسات السابقة اعتمدان على مقياس التنشئة االجتماعية املرتجم من طرف (حممد حسن
عالوي) للباحث (بن الدين كمال  )2013مع التعديل.
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 -2.5صدق المحكمين :
إذ يعد عرض املقياس على املتخصصن و اخلااء يف اجملال خطوة هامة حتقق عديد الفوائد من أمهها مدى مناسبة
البنود وقدرهتا على القياس اخلاصية أو السمة طبقا للتعريف اإلجرائي واهلدف من القياس واإلطار النظري اخلال
1

ابلسمة أو اخلاصية ملوضو القياس والفئة .

قصد التةكد من صدق حمتوى األداة وقصد حتقيق الشر األساسي يف أداة البحث ،مت اختيار ثالث نظم
للتنشئة االجتماعية (األسرة ،املدرسة  ،جمموعة الرفاق ) ومت القيام بعرضه على جمموعة من احملكمن حيث مت توظيف
بعض اجلمل وإزالة عبارات أخرى اليت هي حتت األرقم التالية  )13.15.16.17.18.19.20( :ألهنا ال تتالءم
مع موضو الدراسة.
كما مت توزيع العبارات على النحو التاري :
عشرة ( )10عبارات لألسرة  ،و أربعة ( )04عبارات للمدرسة  ،و ( )11عبارة جلماعة الرفاق.
العبارات اإلبابية )01.02.07.11.14.25( :
العبارات السلبية)03.04.05.06.08.09.10.12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24( :
 -3.5مقياس الدافعية الرياضية:
يهدف مقياس السمات الدافعية للرايضين الهلي قام إبعداد (حممد حسن عالوي) على ضوء املقياس السابق
(قائمة السمات الدافعية ) إىل قياس بعض السمات الدافعية املختارة اليت ترتبط ابالجناز الرايضي الهلي يتميز
ابملستوى العاري .

2

اشتمل املقياس على  38عبارة 20 :عبارة إبابية و 18عبارة سلبية.
 -4.5إجراءات االختبار وتعليماته:
بعدما قمنا بنسخ العدد الكايف من االختبار حسب عدد العينة ،اتبعنا اخلطوات التالية يف عملية القيام ابالختبار:
 -1قمنا بتقدمي تعريف وجيز عن الدراسة وأمهيتها يف اجملال الرايضي.
 -2وزعنا استمارات االختبار على كل أفراد العينة.
 -3قمنا بتوضي وشرح طريقة اإلجابة بوضع اإلشارة " "xيف إحدى مربعات اإلجابة اخلاصة ابلعبارات واليت تعا
عن وجهة نظر اجمليب.
 1حممد منري  ،البحث الرتبوي وكيف نفهمه  ،عامل الكتاب  ،القاهرة  ، 1994 ،ل 162
 2حممد حسن عالوي  ،االختبارات النفسية للرايضيني  ، 1 ،مركز الكتاب للنشر  ، 1997 ،ل 34
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 -5.5طريقة تقييم االختبار :
بعد تفريغ االستمارة حيث يتم تفريغ كل بعد وما تويه من عبارات إبابية وسلبية على حدة  ،حيث نقوم
بتحويل الدرجات اخلام إىل درجات معيارية وهي كا يت :
يف االختبار األول اخلاص بنظم التنشئة االجتماعية :
العبارات اإلجيابية :
عند اإلجابة عوافق بشدة  5 :درجات .
عند اإلجابة عوافق  4 :درجات .
عند اإلجابة عحايد  3 :درجات .
عند اإلجابة برري موافق  :درجتان .
عند اإلشارة برري موافق على اإلطالق  :درجة واحدة .
العبارات السلبية :
عند اإلجابة عوافق بشدة  :درجة واحدة .
عند اإلجابة عوفق  :درجتان .
عند اإلجابة عحايد  3 :درجات .
عند اإلجابة برري موافق  4 :درجة .
عند اإلشارة برري موافق على اإلطالق  5 :درجات .
و يف االختبار الثاين اخلاص ابلدافعية :
العبارات اإلجيابية :
عند اإلجابة بنعم  3 :درجات .
عند اإلجابة برري متةكد  :درجتان .
عند اإلجابة ب ـ ال  :درجة واحدة .
العبارات السلبية :
عند اإلجابة بنعم  :درجة واحدة .
عند اإلجابة برري متةكد  :درجتان .
عند اإلجابة ب ـ ال 3 :درجات .
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 - 6الدراسة االستطالعية:
 -1.6الغرض من الدراسة:
من أجل الوصول ألفضل طريقة إلجراء االختبار اليت تؤدي بدورها إىل ا صول على نتائج صحيحة ومضبوطة
وكهللد تطبيقا للطرق العلمية املتبعة،كان البد من تنفيهل االختبار وههلا لأل راض التالية:
 التوصل إىل أفضل األسئلة وفهمها من العينة املختاة.
 معرفة مدى وضوح األسئلة وفهمها من العينة املختاة .
 معرفة مدى التفهم اللروي لبنود االختبار من طرف العينة.
 معرفة الوقت الكايف واألنسب إلجراء االختبار.
 اختيار األسلوب األنسب لشرح مراحل االختبار
 -2.6األسس العلمية لالختبار:
 ثبات االختبار:يعرفه (مقدم عبد احلفيظ)":أن ثبات االختبار هو مدى الدقة أو االنسياق أو استقرار نتائجه فيما لو طبق
1

على عينة من األفراد يف مناسبتن خمتلفتن".

ويقول (فان فالني) عن ثبات االختبار":أن االختبار يعتا لبتا إذا كان يعطي نف

النتائج ابستمرار ،إذا ما

2

تكرر على نف املفحوصن وحتت نف الشرو ".

و قد استخدم ساب ثبات االختبار طريقة "تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه" للتةكد من مدى دقة واستقراء
نتائج االختبار ،وهلهلا مت القيام إبجراء االختبار على مرحلتن بفاصل زمين قدر أسبو مع ا فا على كل املترريات
(نف العينة ،نف التوقيت ،ونف املكان).
حيث يدل االرتبا بن درجات التنشئة االجتماعية والدافعية على معامل استقرار االختبار ،فكلما اقرتب
ههلا املعامل من الواحد ( )01.00زاد ههلا االختبار استقرارا وثباات.

 1مقدم عبد ا فيظ  ،اإلحصاء والقياس النفسي والرتبوي  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ، 1987 ،اجلزائر  ،ل.56
 2حممد صبحي حسنن  ،القياس والتقومي فالرتبية البدنية والرايضية  ، 2 ،دار الفكر العريب  ، 1995 ،القاهرة  ،ل.193
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 -3.6كيفية تطبيق وتصحيت أداة الدراسة:
قبل إجراء التطبيق النهائي للمقياسن املطبقن (مقياس التنشئة االجتماعية ،ومقياس الدافعية) ،يف الدراسة
استوجب علينا املرور ابخلطوات التالية:
 -1.3.6إبراز اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة:
لقد مت التةكد من ثبات وصدق املقياسن من طرف العديد من الباحثن  ،وههلا ما مت اإلشارة إليه يف الدراسات
السابقة ابجلزء التمهيدي.
ويهدف التةكد من مالئمة األداة املطبقة يف دراستنا (اخلصائص السيكومرتية) قمنا يساب معامل الثبات
كرومباخ ومعامل الصدق بطريقة الصدق التمييزي ( )T. test.على جمموعة من الطلبة يقدر عددهم بـ ( )16من
جمتمع الدراسة.
 -2.3.6صدق و ثبات أداة الدراسة:
يعتا ثبات االختبار صفة أساسية بب أن يتمتع ةا االختبار اجليد ،حيث يعرفه (مقدم عبد احلفيظ)1993
نه مدى الدقة واالتساق  ،واستمرار النتائج عند تطبيق أدوات مجع البياانت على عينة من األفراد يف مناسبتن
1

خمتلفتن(.مقدم عبد ا فيظ1993،ل.)152

أما يف الدراسة ا الية فقد أعيد ثبات املقياسن املطبقن يساب معامل آلفا كرومباخ  ،ييث مت توزيع املقياس
على عينة استطالعية من جمتمع الدراسة عددها  16طالبا.
أوال :مقياس التنشئة االجتماعية
 حساب معامل الثبات ملقياس التنشئة االجتماعية :جدول رقم (  ) 03معامل التنشئة االجتماعية:
عدد املتـ ـ ـ ــرريات

الفا كرومباخ

25

0.709

نالحظ من اجلدول جند أن عدد املترريات يساوي  ، 25والفا كرومباخ . 0.709 :
كما نالحظ من اجلدول أن قيمة معامل الفا كرونبخ تساوي  0.709وهي قيمة مقبولة ودالة وابلتاري فإننا
نستطيع تطبيق اختبار التنشئة اإلجتماعية .
 1درويش املولدي  ،عبشة يوسف  ،مسات الشخصية وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى التالميذ املشاركني يف الرايضة املدرسية  ،أطروحة ماسرت  ،اجلزائر ورقلة ، 2015 ،
ل.41
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 حساب الصدق الذايت ملقياس التنشئة االجتماعية :ويتم ذلد يساب اجلهلر الرتبيعي ملعامل الثبات  ،فالصدق الهلايت يساوي 0.842 = √0.709:
وعليه فقد بلرت قيمة الصدق الهلايت  0.842وهي تعتا درجة عالية من الصدق.
اثنيا  :مقياس الدافعية
 حساب معامل الثبات ملقياس الدافعية:جدول رقم ( )04معامل الثبات ملقياس الدافعية
عدد املتـ ـ ـ ــرريات

الفا كرومباخ

38

0.655

نالحظ من اجلدول جند أن عدد املترريات يساوي  38و أن قيمة الفا كرومباخ تساوي  0.655وهي
قيمة مقبولة ودالة وابلتاري فإن نستطيع إجراء اختبار الدافعية .
 حساب الصدق الذايت ملقياس الدافعية :ويتم ذلد يساب اجلهلر الرتبيعي ملعامل الثبات  ،فالصدق الهلايت يساوي  0.809 = √0.655:وعليه
فقد بلرت قيمة الصدق الهلايت  0.809وهي تعتا درجة عالية من الصدق الهلايت.
 - 7األساليب اإلحصائية املستعملة :
إن طبيعة املوضو واهلدف منه يفرض أساليب إحصائية خاصة ،تساعد الباحث يف الوصول إىل نتائج
ومعطيات يفسر و لل من خالهلا الظاهرة وموضو الدراسة ،وقد مت االعتماد يف ههل الدراسة على مجلة من
األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة تصميم الدراسة وهي كما يلي:
استخدام اختبار االشدار البسيط و اختبار فيشر.
 -1.7اإلحصاء االستداليل :
ويتضمن :
 استخدام اختبار االشدار البسيط
 اختبار

فيشرFisher's Exact test.
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خالصة الفصل :
تضــمن هــهلا الفصــل مــنهج البحــث وإجراءاتــه امليدانيــة حيــث مشلــت عينــة البحــث وجماالتــه البش ـرية واملكانيــة
والزمنيــة وكــهلا أدوات الدراســة املســتعملة ،كاملقيــاس واملصــادر واملراجــع واألســاليب اإلحصــائية ومــا حتتويــه مــن معــادالت
تتناســب مــع موضــو الدراســة واختيــار  .ومشــل البحــث كــهللد دراســة أوليــة لالختبــار أيــن بينــا الرــرض مــن هــهل الدراســة
وقمنــا فيمــا بعــد إبدخــال بعــض التعــديالت علــى هــهلا االختبــار وهــهلا لنــز الرمــوض لــبعض املفــردات ،كمــا تطرقــاان إىل
ثبات وصدق األدوات املستعملة.
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الفصـــــل الرابع
عرض و تحليل
ومناقشة النتائج

تمهيد :
يف ههلا الفصل سنتطرق إىل عرض الدراسة ا الية املتوصل إليها اخلاصة بتطبيق مقياس التنشئة االجتماعية ومقياس
الدافعية ،وكل ههلا يتم يف ضوء اإلطار النظري ونتائج بعض الدراسات السابقة.
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 -1عرض  ،تحليل ومناقشة الفرضيات :
 -1-1عرض وتحليل الفرضيات:
أوال -الفرضية الجزئية األولى " :توجد عالقة ذات داللة احصائية بن األسرة و الدافعية لدى الطالب
ملمارسة السباحة"
من خالل اجلدول رقم ( )05الهلي يبن االشدار البسيط بن بُعد األسرة -كمترري مستقل -والدافعية لتعلم

السباحة -كمترري اتبع-

الجدول رقم ( : ) 05نتائج اختبار االشدار البسيط ألثر بعد األسرة على الدافعية لدى الطالب ملمارسة
السباحة
املتغري املستقل :بعد األسرة
املتغري التابع:
الدافعية لتعلم

معامل
االرتبا R

معامل
التحديد R2

قيمة F
احملسوبة

السباحة

0.509

0.260

13.668

املصدر  :من إعداد الطالب ابالستعانة باانمج SPSS v20

القيمة
قيمة F
درجة ا رية
اجلدولية االحتمالية()sig
()38،1

4.03

0.001

* االختبار دال إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05

من خالل اجلدول نالحظ وجود عالقة ذات داللة إحصائية ،حيث بلرت قيمة معامل االرتبا R=0.509

كما بلغ معامل التحديد  ، R2 = 0.260ما يفسر أن نسبة  % 26من الترري يف الدافعية لتعلم السباحة يعود إىل
الترري يف بُعد األسرة  ،وهي قيمة ضعيفة.كما أن قيمة  Fاحملسوبة تساوي  13.668أكا من قيمتها اجلدولية -
انظر امللحق رقم(  - ) 04اليت تبلغ  ، 4.03وعا أن مستوى الداللة يساوي  Sig=0.001و هو أقل من 0 05

مستوى الداللة اإلحصائية املعتمدة  ،وابلتاري نقبل الفرضية القائلة بوجود عالقة لبعد األسرة و الدافعية لدى الطالب
ملمارسة السباحة ولكنه متوسط.
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ثانيا -الفرضية الجزئية الثانية " :وجود عالقة ذات داللة احصائية بن اجلامعة و الدافعية لدى الطالب
ملمارسة السباحة"
من خالل اجلدول رقم (  ) 06الهلي يبن االشدار البسيط بن بُعد اجلامعة -كمترري مستقل -والدافعية لتعلم
السباحة -كمترري اتبع-

الجدول رقم (  : ) 06نتائج اختبار االشدار البسيط ألثر بعد اجلامعة على الدافعية لدى الطالب ملمارسة
السباحة
املتغري املستقل :بعد اجلامعة
املتغري التابع:

معامل

معامل

قيمة F

الدافعية لتعلم

االرتبا R

التحديد R2

احملسوبة

السباحة

0.625

0.375

24.955

املصدر  :من إعداد الطالب ابالستعانة باانمج SPSS v20

درجة ا رية
()38،1

قيمة F

القيمة

اجلدولية االحتمالية()sig
4.03

0.000

* االختبار دال إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05

من خالل اجلدول نالحظ وجود عالقة ذات داللة إحصائية ،حيث بلرت قيمة معامل االرتبا

R=0.625

كما بلغ معامل التحديد  ، R2 = 0.375ما يفسر أن نسبة  % 37.5من الترري يف الدافعية لتعلم السباحة يعود
إىل الترري يف بُعد اجلامعة  ،وهي قيمة متوسطة.كما أن قيمة  Fاحملسوبة تساوي  24.955أكا من قيمتها اجلدولية
 انظر امللحق رقم ( - )04اليت تبلغ  ، 4.03وعا أن مستوى الداللة يساوي  Sig=0.000وهو أقل من 0 05مستوى الداللة اإلحصائية املعتمدة  ،وابلتاري نقبل الفرضية القائلة بوجود عالقة بن بعد اجلامعة و الدافعية لدى
الطالب ملمارسة السباحة وهو أتثري قوي نسبيًا.

34

ثالثا -الفرضية الجزئية الثالثة " :وجود عالقة ذات داللة احصائية بن مجاعة الرفاق و الدافعية لدى
الطالب ملمارسة السباحة"
من خالل اجلدول رقم (  ) 07الهلي يبن االشدار البسيط بن بُعد مجاعة الرفاق -كمترري مستقل -والدافعية
لتعلم السباحة –كمترري اتبع-
الجدول رقم (  : ) 07نتائج اختبار االشدار البسيط ألثر بعد مجاعة الرفاق على الدافعية لدى الطالب ملمارسة
السباحة
املتغري املستقل :بعد مجاعة الرفاق
املتغري التابع:
الدافعية لتعلم

معامل
االرتبا R

معامل
التحديد R2

قيمة F
احملسوبة

السباحة

0.455

0.207

10.205

املصدر  :من إعداد الطالب ابالستعانة باانمج SPSS v20

القيمة
قيمة F
درجة ا رية
اجلدولية االحتمالية()sig
()38،1

4.03

0.003

* االختبار دال إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05

من خالل اجلدول نالحظ وجود عالقة ذات داللة إحصائية ،حيث بلرت قيمة معامل االرتبا

R=0.455

كما بلغ معامل التحديد  ، R2 = 0.207ما يفسر أن نسبة  % 20.7من الترري يف الدافعية لتعلم السباحة يعود
إىل الترري يف بُعد مجاعة الرفاق  ،وهي قيمة متوسطة.كما أن قيمة  Fاحملسوبة تساوي  10.205أكا من قيمتها
اجلدولية  -انظر امللحق رقم ( - )04اليت تبلغ  ، 4.03وعا أن مستوى الداللة يساوي  Sig=0.003وهو أقل

من  0 05مستوى الداللة اإلحصائية املعتمدة  ،وابلتاري نقبل الفرضية القائلة بوجود عالقة بن بعد مجاعة الرفاق و
الدافعية لدى الطالب ملمارسة السباحة وهو أتثري متوسط.
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 -2.1مناقشة الفرضيات:
 -1.2.1مناقشة الفرضية الجزئية االولى:

من خالل النتائج املتحصل عليها من خالل دراستنا نستنتج وجود عالقة بن نظام أو بعد األسرة و الدافعية
ملمارسة السباحة ،فلألسرة دور هام يف تنمية الدافعية ملمارسة النشا البدي والرايضي من خالل مشاركة الطالب
ميوله ور بته وكهلا حتفيز ماداي ومعنواي.
 -2.2.1مناقشة الفرضية الجزئية الثانية :

من خالل النتائج املتحصل عليها من خالل دراستنا نستنتج وجود عالقة بن نظام أو بعد اجلامعة و الدافعية
ملمارسة السباحة ،فاجلامعة تلعب دوراً هاما ومتميزاً يف تنمية الدافعية ملمارسة النشا البدي والرايضي من خالل توفري
املنشآت الرايضية والوسائل البيدا وجية املتنوعة اليت تسم عمارسة النشا البدي الرايضي وكهلا اقامة وتنظيم
الدورات والتظاهرات الرايضية داخل املعهد اليت تزيد من دافعية الطالب شو ممارسة النشا البدي الرايضي.
 -3.2.1مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة :

من خالل النتائج املتحصل عليها من خالل دراستنا نستنتج وجود عالقة بن نظام أو بعد مجاعة الرفاق و
الدافعية ملمارسة السباحة ،فجماعة الرفاق تلعب دوراً يف تنمية الدافعية ملمارسة النشا البدي والرايضي و كون
االنسان اجتماعي بطبعه فانه البا ما مييل الختيار نف

النشا الرايضي الهلي اختار رفاقه املقربن لهلا فان

والتشجيع والدعم والتحفيز له من طرفهم يزيد من مستوى أداء الطالب ،ور بته يف الدافعية فا لب االنشطة الرايضية
اليت تكون بن مجاعة الرفاق تتسم اب ماس الشديد.
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 -4.1االستنتاج العام :
من خالل عملية حتليل ومناقشة نتائج الدراسة واليت كانت تسعى لتسليط الضوء حول ما إذا كانت بعض
نظم التنشئة االجتماعية هلا أتثري على تنمية دافعية الطلبة شو ممارسة السباحة وههلا يف ظل ظروف وعوامل تلد النظم
أو االبعاد واملتمثلة يف األسرة  ،املدرسة  ،ومجاعة الرفاق  ،وانطالقا مما أظهرت نتائج الدراسة من حتقق للفرضيات
اجلزئية اليت نصت على أنه لألسرة واجلامعة ومجاعة الرفاق أثر على تنمية الدافعية ملمارسة السباحة لدى طالب
ختصص سباحة ععهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية .
نستنتج حتقق الفرضية العامة اليت تنص على أن للتنشئة االجتماعية أثر يف تنمية الدافعية ملمارسة السباحة.
حيث ستكون هلهل النتائج أثر كبري وهام يف تدعيم نظم وأبعاد التنشئة االجتماعية ومدى أتثريها على تنمية الدافعية
ملمارسة السباحة لدى الطالب وههلا ما يدعو إىل فت اجملال للعديد من الدراسات األخرى من أجل التعرف والتعمق
يف نظم التنشئة االجتماعية وعالقتها بتنمية الدافعية .
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الخاتمة :
إن ملمارسة السباحة أمهية كبرية يف حياة الفرد الرايضي فهي القلب النابض للياقة البدنية السليمة الهلي ينص
األخصائيون على ممارستها منهل الطفولة لتقوية وتعزيز صفة املرونة والرشاقة والتحمل  ،كما ينص األطباء عمارسة ههلا
النو من الرايضة لعالج بعض األمراض املزمنة أما علماء النف فينصحون عمارسة السباحة ملا هلا من انفراج نفساي
لكوهنا رايضة اجتماعية يرلب عليها الطابع الرتو ي وتقوم دوما بتوقري سلوك اإلنسان وهتهليبه كوهنا رايضة .
ونظرا للعالقة املوجودة بن الوسط االجتماعي عختلف أنظمته والفرد ابعتبار أن ههلا األخري يكتسب قواعد
وسلوكه ممن حوله من األفراد ويستمد خمتلف أفكار وقيمه وأيخهل طابعه املعيشي من وسطه االجتماعي فإننا تطرقنا
إىل دراسة موضوعها بعض نظم التنشئة االجتماعية وعالقتها ابلدافعية ملمارسة السباحة.
وما جتدر اإلشارة إليه أن ممارسة النشا البدي الرايضي ال يقتصر وال يرتبط يف معظم األحيان بظروف
وعوامل التنشئة االجتماعية فنرى الكثري من البارزين يف املمارسة الرايضية من ذوي األسر البسيطة كما ال ميكن القول
أن لنظم التنشئة االجتماعية أثر لدافعية ممارسة السباحة وذلد الختالف البيئة االجتماعية والظروف املناخية.
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توصيات
و بعــد هــهلا اجملهــود يف العمــل والبحــث والتحليــل ومــا ترتــب عليــه مــن نتــائج معلنــة نقــرتح مســتقبال أن تكــون
هنــاك دراســات ويــوث تشــمل هــهل الدراســة والدراســات الســابقة وتزيــد عليهــا يف التطــرق إىل كــل اجلوانــب اخلفيــة و ــري
مدروسة سابقا لتكون دراسة وذجية حول ههلا املوضو  ،وههلا من أجل العمل على إنشاء وتكوين جيل وا ورايضـي
يعمل على بناء الوطن.
لذا نوصي :
 التعمق يف ههلا املوضو من خالل فت ابب البحث والدراسة على مستوى اجلامعات واملعاهد.
 ضرورة تقدمي الدعم املعنوي واملادي من طرف ا ابء لألبناء ومرافقتهم يف مراحل حياهتم.
 على األسرة مراعاة ميول األبناء واختياراهتم ور باهتم.
 توجيه الطالب شو حميط اجتماعي مالئم من خالل اختيار جمموعة رفاق حسنة السلوك.
 ضــرورة اخــهل الطالــب لتشــجيع وحتفيــز زمالئــه كمنطلــق ملمارســة النشــا البــدي والرايضــي وان يعمــل كــل مــا
بوسعه يف ظل وجود ذلد.
 ضرورة تكوين أساتهلة وخمتصن وفق مناهج عصرية من أجل تنشئة بدنية ونفسية واجتماعية سليمة.
 ضرورة توفري املرافق البيدا وجية اليت تسهل عملية ممارسة النشا البدي يف ظروف مالئمة .
 اجناز املساب العامة واخلاصة لفت اجملال أمام الطالب ملمارسة نشا السباحة.
الفرضيات المستقبلية:
انطالقا من الدراسة اليت مت القيام ةا حول أتثري التنشئة االجتماعية على تنمية الدافعية ملمارسة السباحة ،
ومع إدراك أن ههل الدراسة ال ميكن اعتبارها دراسة كاملة بل جزء من البحوث العلمية اجلديدة ،وكهلا تناول ههلا
اجلانب املهم واملهمل ور م أمهيته وفائدته يف حتديد خمتلف العوامل اليت هلا عالقة عمارسة النشا البدي الرايضي  ،مت
استخالل بعض الفرضيات املقرتحة مستقبال اليت ميكن رليتها مناسبة وحصرها فيما أييت:
 دراسة عالقة النوادي الرايضية عمارسة النشا البدي الرايضي. دراسة عالقة وسائل اإلعالم عمارسة النشا البدي الرايضي. -دراسة مدى عالقة العمر عند بداية ممارسة النشا البدي الرايضي يف انعكاساته على املمارسة الرايضية.
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جامعة قاصدي مرابح ورقلة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
استم ـ ــارة استبيانيه

التنشئة االجتماعية وأثرها على تنمية الدافعية ملمارسة السباحة
دراسة ميدانية لطلبة ختصص سباحة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية بورقلة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:
يف إطار إجناز مهلكرة خترج لنيل شهادة ماسرت أكادميي يف الرتبية البدنية والرايضية ختصص الرتبية ا ركية لدى الطفل
واملراهق ،حتت عنوان التنشئة االجتماعية وأثرها على تنمية الدافعية ملمارسة السباحة  ،نرجو منكم مساعدتنا وذلد
ابإلجابة على األسئلة املوالية ةدف إثراء يثنا و الوصول إىل معلومات وحقائق تفيدان يف ههل الدراسة .

مالحظة  -1:نعلم الطلبة الكرام ن البياانت اليت نتحصل عليها ستكون حمفوظة بسرية كاملة.
مالحظة  -2 :ضع عالمة (×)داخل املربع الهلي يناسب رأيد.
من إعداد :
 بوهين مسعود
 ريقي عبد الباسط
 البياانت الشخصية:
 اجلن  :ذكر ...........................
أنثى ...........................
 ما هو سند؟ (أكتب العدد).........سنة.
 صفة اإلقامة:
 داخلي .............
 خارجي.............
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إشراف األستاذ :
أ  -عياد مصطفى

املوسم اجلامعي 2016-2015
ملحق رقم 01:
الرقم

العبارات

01

توري أسريت اهتماما كبريا ملمارسيت لألنشطة البدنية الرايضية

02

يتابع والدي ابهتمام مداوميت علي ممارسة النشا البدي الرايضي

03

كثريا ما مينعين والدي من ممارسة النشا البدي الرايضي بسبب ضعف الدخل األسري

04

مستوي دخل أسريت دد طبيعة النشاطات الرايضية اليت اقبل علي ممارستها

05

يؤثر ضعف الدخل األسري علي القدرة الشرائية للمالب الرايضية

06

نقص اهتمام األولياء عمارسة أبنائهم ابلنشا البدي الرايضي يقلل من إقبال الطلبة شو ممارسة النشا
البدي الرايضي

07

أحب أن يزوري والدي يف املعهد جصول ممارسيت للنشا البدي الرايضي

08

الظروف املعيشية الصعبة لبعض الطلبة تقلل من ميوهلم شو النشا البدي الرايضي

09

يف حالة وجود مشاكل عائلية انقطع عن ممارسة األنشطة الرايضية

10

ياب املؤثرات احملفزة من طرف األولياء يقلل من اهتمامي عمارسة للنشا البدي الرايضي

11

نقص املنشآت الرايضية ال يسم ري عمارسة النشا البدي الرايضي بشكل جيد

12

نقص الوسائل واألجهزة الرايضية ال تسم ري عزاولة كل األنشطة الرايضية

13

انعدام الدورات والتظاهرات الرايضية داخل املعهد يقلل من ميوري شو ممارسة النشا البدي الرايضي

14

الوقت املخصص صة السباحة يزيد من ميوري شو ممارسة النشا البدي الرايضي

15

نقص التشجيع من طرف زمالئي يقلل من مستوي أدائي للنشا البدي الرايضي

16

سخرية زمالئي مين أثناء ممارسيت للرايضة يقلل من اهتمامي ةا

17

ال ار ب يف مزاولة األنشطة الرايضية ععزل عن ا خرين

18

اشعر ابرتباك كبري عندما يريب زمالئي عن ا صص الرايضية

19

عدم وجود زميل ميارس معي النشا البدي الرايضي يشعري ابلضيق

20

نقص الدعم والتحفيز من طرف زمالئي يقلل من ميوري شو ممارسة النشا البدي الرايضي

21

نقص إقبال زمالئي علي ممارسة النشا البدي الرايضي يقلل من اهتمامي بنشا البدي

22

إذا اب ا ماس بن زمالئي عند ممارسة النشا الرايضي فان ذلد يقلل من طاقايت

23

نقص اهتمام زمالئي ملمارسيت للرايضة ال يسم ري ابلتعرف علي مواهيب

24

أمارس فقط األنشطة الرايضية اليت تكون حسب ميول زمالئي املقربن إري شوها

25

زمالئي ابملعهد هم أكثر حتفيزا ري ملمارسة الرايضة اكرت من أصدقائي الهلين وهم خارج املعهد
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موافق موافق
بشدة

حمايد

غري

موافق

غري موافق

على اإلطالق

ملحق رقم 02:
العبارات

الرقم
01

أتدرب جبدية لكي أصب أفضل العب يف رايضيت .

02

أشعر بعدم الثقة يف قدرايت وخاصة عند مواجهة مناف على درجة عالية من املستوى.

03

أتناف

04

يعتقد بعض زمالئي ي من الالعبن الهلين يتميزون بشدة االنفعال.

05

أنفهل بدقة كبرية جدا كل ما يطلبه املدرب مين.

06

أتدرب جبدية فقط حا ال أهنزم يف املنافسة.

07

قدرايت ومهارايت عالية ابملقارنة بزمالئي.

08

هناك بعض املهارات ا ركية اليت أجد صعوبة يف تنفيهلها.

09

أثناء املنافسة عندما أنفعل بسبب ما فإنين أستطيع أن أهدأ بسرعة واضحة .

10

يتحيز املدربون البا لبعض الالعبن .

11

مستوى أفضل من املنافسات القوية عن املنافسات السهلة .

12

ثقيت يف نفسي كالعب رايضي ليست على درجة عالية جدا.

13

يف املنافسة الرايضية أحاول أن أبهلل أقصى ا ميكن من اجلهد برض النظر عن نتيجة املنافسة.

14

القلق و التوتر الهلي قد أشعر به قبل املنافسة يضايقين.

15

هبو مستوى الالعب هو نتيجة ألخطاء الالعب وليست ألخطاء املدرب .

16

يف بعض األحيان يبدو أي ال أبهلل قصار جهدي يف املنافسة .

17

أستطيع أن أصرف بصورة جيدة فاملواقف ري املتوقعة أثناء املنافسة.

18

أان من النو الهلي ميكن ان يستسلم بسهولة يف املنافسة عند اهلزمية بفارق كبري .

19

عندما تسوء األمور يف املنافسة فإنين أستطيع أن أحتكم يف إنفعااليت بدرجة كبرية.

20

أشعر ن مدريب ال يفهمين جيدا.

21

أبهلل قصار جهدي يف سبيل الوصول ألعال املستوايت الرايضية.

22

أحياان أمتنع عن إبداء رأيي ملدريب خوفا من أن ينتقدي.

23

أتدرب عفردي ابإلضافة إىل أوقات التدريب العادية.

24

أجد انه من الصعوبة حماوليت التحكم يف انفعااليت أثناء املنافسة.
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قصى جهدي سواء كنت فائز أو مهزوما بفارق كبري .

نعم

غري متأكد

ال

العب ـارات

الرقم
25

احرتمت كل مدرب قام بتدرييب .

26

لي من طبيعيت أن أواجه حتدي املناف .

27

معظم زمالئي يعتقدون نين العب واثق جدا من نفسه.

28

عندما أرتكب بعض من األخطاء يف بداية املوسم فإن ذلد ال يؤثر على أدائي بصورة واضحة.

29

أشعر أن مدريب ينتقدي بدون وجه حق.

30

التدريب الشاق لفرتات طويلة هو الطريق للتفوق الرايضي.

31

أحياان تكون قدريت على اختاذ القرار سببا يف هبو مستوىل أدائي يف املنافسة.

32

عندما أتعلم مهارة جديدة فإنين أتدرب عليها حا أتقنها متاما.

33

ال أستطيع أن أحتفظ ةدوئي عندما يضايقين املناف .

34

أستشري مدريب دائما عندما أواجه بعض املشكالت.

35

يف بعض املنافسات يبدو أنين ال أتناف بصورة جدية.

36

أستطيع أن أعا عن وجهت نظري بدون تردد حا ولو كانت خمتلفة عن رأي املدرب.

37

اندرا ما أستمر يف التمرن بعد انتهاء فرتة التدريب العادية.

38

أفقد أعصايب بصورة اندرة أثناء املنافسة.
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نعم

غري

متأكد

ال

ملحق رقم 03
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Variables introduites/supprimées

Modèle
1

a

Méthode
b

UNIVER

.

Entrée

a.
b.

Récapitulatif des modèles

R

Modèle
1

.625

R-deux
a

R-deux ajusté

.390

.375

.12682

a.

a

ANOVA

ddl

Modèle
1
Régression
Résidu
Total

D

.401

1

.401

.627

39

.016

1.029

40

Sig.
.000

24.955

b

a.
b.

Coefficients

a

Coefficients non standardisés
Modèle
1
(Constante)
UNIVER

A

t

Bêta
1.762

.104

.207

.041

.625

Sig.

16.927

.000

4.995

.000

a.
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Variables introduites/supprimées

Modèle
1

a

Méthode
COMPN

b

.

Entrée

a.
b.

Récapitulatif des modèles

R

Modèle
1

.455

R-deux
a

R-deux ajusté

.207

.187

.14459

a.

a

ANOVA

ddl

Modèle
1
Régression
Résidu
Total

D

.213

1

.213

.815

39

.021

1.029

40

Sig.
.003

10.205

b

a.
b.

Coefficients

a

Coefficients non standardisés
Modèle
1
(Constante)
COMPN

A

t

Bêta
1.767

.160

.218

.068

.455

Sig.

11.032

.000

3.194

.003

a.
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Variables introduites/supprimées

Modèle
1

a

Méthode
b

FAMILY

.

Entrée

a.
b.

Récapitulatif des modèles

R

Modèle
1

.509

R-deux
a

R-deux ajusté

.260

.241

.13975

a.

a

ANOVA

ddl

Modèle
1
Régression
Résidu
Total

D

.267

1

.267

.762

39

.020

1.029

40

Sig.
.001

13.668

b

a.
b.

Coefficients

a

Coefficients non standardisés
Modèle
1
(Constante)
FAMILY

A

t

Bêta
1.788

.133

.209

.057

.509

Sig.

13.429

.000

3.697

.001

a.
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