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"لوق إعملو فسرر
صدق

إعملم لرفلول ل ووعمعملن"

ووعظيم

وهي ال يطسب وومسق ال بشكرك لال يطسب وومهار ال بطاإتك,,لال تطسب وومحظات ال بذكرك..لال تطسب وألخرة ال بعفلك,,لال تطسب ووجمة ال
برميتك يا ربي.
وى عن بمغ وورفاوة لأدر وألعامة لمصح وألعة ,,وى مبي وورحعة لملر ووعاوعسن فسدما دمحم صق

إميل لإمى أول لصحبل لفمم تفميعا.

وى عاللي ي ووحياة ..وى ععمى ووحب ل ووتفامي ,,وى ووشععة ووتي تمسر ظمعة حياتي ,,وى بفعة ووحياة لفر وولجلد ,,وى عن كان دإائها
فر مجاحي ل حمامها بمفم جروحي وى أغمى ووحباسب أعي مجاة.
وى عن كممل

باوهسبة ل وولوار ..وى عن إمعمي ووعطاء بدلن متظار ,,وى عن أحعق فعل بكق تخار,,لوودي ووعزيز فميعان.

وى عن حبهم سجري ي إرلوي,,ليمهج بذكرهم مودي ..وى جعيع أ رود إائمتي,
زين ووعابدسن,أفعاء,زكريا,مجعة,وفاعة,إائشة.
وى ووقمب ووطاهر ووروسق,ل وومفس ووصفية,ل ووشععة ووتي تمسر ظمعة حياتي بعد أعي ..وى رومدو حسرش,ل كق إائمتها وولريعة ..وى وولتللة
ووصغسرة أختي ووتي وم تمدها أعي مادسن حسرش.
وى إعي إبد ووقادر ,وى إعتي عباركة ووحملمة ووتي كامت وي أعا ثامية ..وى وإلخلة ل وألخلوت ووذسن وم تمدهم أعي,,أبماء ل بمات
إعتي ..وى عن تحمل باإلخاء لتعسزلو باول اء لووعطاء وى سمابيع ووصدق ووصا ي ..وى عن ععهم فعدت,لبر قتهم ي درلب ووحياة ووحملة ل
ووحزيمة فرت وى عن كاملو ععي إمى طريق وومجاح ل ووخسر وى عن إر ت كسف أجدهم ل إمعلمي أن ال أظيعهم وى حعزة,وحفن ,باشي
بروهيم,تلهاعي أسلب,دمحم وألعسن,بشسر ,ووعمعي,بزإي,بشسر باي,دريد,ل كق زعالئي بجاععة واصدي عرباح لرومة.
وى ووذسن بذولو كق جهد لإطاء ولي أصق وى هذه وومحظة,شك ور ومجعيع.
دمحم رج

رسول السالم وىادي األانم ..

إىل

إىل منبع النور ومزيل الظالم..حبييب اي رسول هللا عليك الصالة والسالم..
أىدي ىذه الصفحات ادلتواضعة..
إىل من كانت أول صربي وسهرت من أجلي الليايل..إىل من أوصاين ريب هبا..ومنحتين كل نفيس وغايل..إىل من
جعل هللا اجلنة حتت أقدامها..إىل الغالية دوما وأبدا..أمي .
إىل قرة عيين ووميض وجداين وصانع أحالمي وكياين من تعلمت منو معىن الكفاح والصربوكان قبسا ينًن مسًنيت..
…..ومشعة حترتق لتضيء دريب..أيب الغايل
إىل أحلى نغم يف الكون ومشوع بييت وأعز ما يف سريريت إخويت وأخوايت وبناهتم وأبنائهم...حفظهم هللا
إىل كل األىل واألقارب؛إىل أفراد العائلة صغًنا وكبًنا.
إىل كل األساتذة
إىل كل من عرفين فابتسم..إىل كل من غرس يف سهما فلم يندثر ..
إىل كل من عرفين من قريب أو من بعيد ،إىل كل من يقدر العلم ويسعى يف طلبو.
إىل كل من أدركهم القلب...ومل يدركهم القلم...

شكر لتقدسر
وومهم وك ووحعد حعدو كثس ور طسبا عباركا يل كعا سمبغي وجالل لجهك لإظيم فمطامك,وومهم وك ووحعد حتى
ترضى لوك ووحعد ذو رضست لوك ووحعد بعد ووالضى لووصالة لووفالم إمى أشرف ووخمق أجععسن فسدما
لعلالما دمحم صق

إميل لفمم ,لحعدو هلل ووعمي ووقدسر إمى عاعمحما عن ودرة لصبر إلتعام هذو

ووبحث,عدسمسن باولثسر عن ووجهلد ووصادوة ووتي ودعها وما أصحابها بال حدلد.
لوذو متقدم بخاوص ووشكر لوإلعتمان وى وألفتاذ وودكتلر جرعلن إمي وعا كان وتلصياتل ووعمعية وودويقة
طلول ترة وإلشروف لووذي كان ألروئل ووفلية ألبر وألثر ي مجاز هذو ووبحث.
كعا متقدم باوشكر وى كق أفاتذة ععهد إملم لتقميات وومشاطات ووبدمية لوورياضية بجاععة واصدي عرباح
بلرومة.
لاليفلتما ون متقدم بخاوص شكري وى أفرتسما لوإت ور ا ولق ذي ضق وفضمل.
لووشكر كق ووشكر هلل عن وبق لبعد إمى كريم تل يقل لإظيم رإاستل,ل
أن ووحعد هلل رب ووعاوعسن.

لوي ووتل سق,لوتلن أخر دإلوتسما

عفتليات ووثقا ة وورياضية لإالوتها بتقدسر ووذوت ودر طمبة ووفمة ووثاوثة جاععي إملم لتقميات
.وألمشطة ووبدمية ل وورياضية
:ووعمخص
ىدفت الدراسة إىل معرفة ادلستوى الثقايف الرايضي ودوره يف رفع مستوى تقدير الذات ذلم من خالل معرفة العالقة بينهما
ولتحقيق أىداف الدراسة أتبع الباحث ادلنهج الوصفي ألنو ادلنهج ادلناسب ذلذه الدراسة وقد إستعمل مقياس تقدير الذات
حيث طبقت الدراسة، و مقياس الثقافة الرايضية للدكتور عكلة سليمان احلوري وخالد طو سعيد1955 لتنيسي لوليام فيتس
 وأجريت بطريقة عشوائية من معهد الًتبية البدنية و الرايضية بورقلة و بعد ادلعاجلة اإلحصائية، طالب66 على عينة قدرىا
 تبُت أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بُت مستوايت الثقافة الرايضية و تقدير الذات لدى،وعرض ومناقشة النتائج
.طلبة سنة اثلثة جامعي زبصص تربية وعلم احلركة دبعهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرايضية بورقلة
.تقدير الذات، ادلستوايت، الثقافة الرايضية:وولمعات ووعفتاحية

Sports Culure levels and it’s Relationship with Self-esteem among Students of The third
year Universityin Physical Sciences and sporting activities techniues institute.
Summary :
The study aimed to determine the sports cultural levels and it’s role in raising the self esteem level of
the student of the third year university,by knowing the relationship between them,and to achieve the
objectives of the study , The researcher has followed the descriptive approach because it’s the suitable
approach for this study,the researcher has used the self esteem Measure(Tennesse) Of William Phits
and sports culture Measure of (Dr.Akla souleyman Houri, and Khaled Taha) where this study has
applied for a sample of 66 students, so that the researcher underwent it randomly from the Physical
sciences and sporting activities institute in Ouargla, and after statistical processing and presentation and
discussion of results,We realized that there is a Positive statistically significant relationship between
sports culture levels and self esteem for the third year University students specialization of education
and human kinetics science in Physical science and sporting activities institute in Ouargla.
Key Words:Sport Culture,Levels,Self-esteem.
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عقدعة:
تعترب الرايضة بتنوع أنظمتها وقواعدىا ميداان من ميادين الًتبية و عنصرا قواي يف إعداد الفرد الصاحل من خالل تزويده ابخلربات و
ادلهارات ادلختلفة حيث سبكنو من التكيف مع رلتمعو وتنظيم حياتو اليومية و مسايرة تقدم العصر و كل التغَتات احلاصلة اليت ولدهتا
الثقافة الرايضية.
رلال الرايضة كذالك من أىم اجملاالت احليوية اليت يقوم هبا اإلنسان ابحلركة و النشاط ادلتواصل الذي ؼللق نوع من الراحة ومازاد أعلية
النشاط البدين الرايضي داخل رلتمعاتنا ىو أنو قد ذباوز حدود اجلسم ليشمل أفاق الفكر و اإلدراك و ادلشاعر و اإلنفعاالت و
الدوافع الشخصية للفرد حبد ذاتو ذلذا فإن ىناك العديد من الوسائل اليت ساعلت بشكل قريب على بروز أعلية النشاط البدين
الرايضي و لعل من أىم ىذه الوسائل صلد الثقافة .
الثقافة ىف عصران احلديث من متطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي الدال على رقى األمم وربضرىا  ،خاصة دلا ذلا من دور فعال ىف
إعداد الفرد كمواطن صاحل ،وقضية بناء اإلنسان قضية تربوية ال يقتصر ربقيقها على مؤسسة بعينها ىف اجملتمع.
والثقافة الرايضية ىي رلموعة ادلعلومات الرايضية لدى الفرد وتشمل القيم وادلعتقدات وادلواقف واآلراء اليت ترتبط ابجملال الرايضي
والنشاط التخصصي.
حسب نظرايت الثقافة فإن الثقافة الرايضية قريبة من بيئة الفرد الرايضي وهبذا يكون أتثَتىا قواي سواء إغلابيا او سلبيا على سلوكياتو
حيث تعترب اخلطوة األوىل للفرد الرايضي ضلو السيطرة على عادلو الداخلي ىو طريق سلتصر إىل تقدير ذاتو لذا يعد تقدير الذات من
أىم ادلتغَتات النفسية لفهم الشخصية فهو يعترب رلرد الزاوية يف الشخصية كما يعترب زلك للعديد من ادلتغَتات الًتبوية و النفسية
الرايضية.
من ىنا نشَت إىل أن موضوع دراستنا متمركز حول معرفة وجود عالقة بُت الثقافة الرايضية و تقدير الذات.
ألجل ذالك قسمنا حبثنا ىذا إىل جانبُت رئيسُت وعلا :اجلانب النظري و اجلانب التطبيقي.
اجلانب النظري تناولنا فيو فصلُت:الفصل األول :مدخل عام للدراسة
الفصل الثاين :الدراسات السابقة
اجلانب التطبيقي:يضم فصلُت:
الفصل األول :اإلجرءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية
الفصل الثاين :و عرض ربليل و مناقشة نتائج الفرضيات

توصيات الدراسة-اخلاسبة

.1.1تفامالت وودروفة:
 1-1.1تفامل ووعام:
ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت مستوايت ثقافة الرايضية و تقدير الذات لدى طلبة معهد علوم وتقنيات
األنشطة البدنية والرايضية (سنة اثلثة جامعي)؟
 2-1.1تفامالت ووفرإية:
-1ىل توجد مستوايت متباينة للثقافة الرايضية لدى طلبة سنة اثلثة يف معهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية والرايضية ؟
-2ىل توجد مستوايت تقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرايضة؟
-3ىل توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بُت مستوى الثقافة و تقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة معهد علوم وتقنيات
األنشطة البدنية و الرايضية ؟
 .2رضيات وودروفة:
 .1.2رضية إاعة:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت مستوايت الثقافة الرايضية و تقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة دلعهد علوم وتقنيات
األنشطة البدنية والرايضية .
 .2.2رضيات جزئية:
-1توجد مستوايت متباينة للثقافة الرايضية لدى طلبة سنة اثلثة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرايضية.
-2توجد مستوايت تقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة معهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية
-3توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بُت مستوى الثقافة وتقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة دبعهد علوم وتقنيات األنشطة
البدنية و الرايضية.
.3أفباب ختيار ووعلضلع:
تكمن أسباب إختياران للبحث،يف تسليط الضوء على دور كل من الثقافة الرايضية و تقدير الذات و طبيعة العالقة بينهما.
نظرا ألعلية كل من تقدير الذات و الثقافة الرايضية ابلنسبة لطالب سنة اثلثة جامعي دبعهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و
الرايضية ،إرأتينا ان نثري بو ادلكتبة اجلامعية إبعتبارىا حديثة النشأة.
 -4أهعية وودروفة:

 تتمثل أعلية الدراسة يف كوهنا اىتمت دبستوايت الثقافة الرايضية والتعرف على مستوى الثقافة الرايضية لكل طالب لسنة اثلثةجامعي يف ادلعهد ومدى أتثَتىا على مستوى تقدير الذات اخلاص لكل طالب .
 يعترب ىذا البحث زلاولة علمية للتعرف على العالقة بُت مستوايت الثقافة الرايضية وتقدير الذات لطلبة معهد علوم و تقنياتواألنشطة البدنية والرايضية(سنة اثلثة جامعي).
 ربديد مفهوم تقدير الذات دلا لو من أعلية يف اجملال الًتبوي ذالك الن موضوع تقدير الذات يركز على ادلكوانت النفسية و القدراتاليت ؽلتلكها ،كما تنمي مواىبو و تساعده على أبراز قدراتو.
-5أهدوف وودروفة :
 التعرف على وجهات نظر طلبة(سنة اثلثة جامعي ،معهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية والرايضية ) ضلو دور الثقافة الرايضية يفرفع ادلستوى تقدير الذات ذلم .
 ربديد الدالالت اإلحصائية دلستوايت الثقافة الرايضية من خالل تقدير الذات لدى الطالب . السعي إىل استغالل اجلانب الثقايف االغلايب للطلبة للرفع من مستوى تقدير الذات . التعرف على ادلستوى الثقايف لطلبة سنة اثلثة جامعي تربية حركية دلعهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية والرايضية ابعتبارىم مقبلُتعلى اجملال الًتبوي التعليمي .
-6تحدسد عصطمحات لعفاهيم وودروفة :
عفهلم ووثقا ة (وصطالحا) :
العلوم وادلعارف والفنون اليت يطلب احلدقة فيها و ىو كل ما ؽلكن إن يعلم عن طريق العالقات اإلنسانية ادلتداخلة ،ويتضمن اللغة
والعادات والتقاليد والنظم االجتماعية.

1

ووثقا ة وورياضية:
ىي رلموعة العلوم وادلعارف وادلعلومات من الفنون لألنشطة الرايضية ادلختلفة واليت يكتسبها الفرد م ن البيئة ويتزود من خالل خربتو
اخلاصة سواء ابدلشاىدة أو ادلمارسة أو القراءة يل تلك األنشطة الرايضية .

ووتعريف وإلجروئي ووثقا ة وورياضية:
ىي الدرجة اليت يبديها ادلبحوث علي مقياس الثقافة الرايضية.

1

مسعد سٌد عوٌس،اإلعالم الرٌاضً ،الماهرة،مركز الكتاب للنشر،ج ،1998،1ص.492
-الدوسمً،عالء الدٌن،الثمافة الرٌاضٌة ،الماهرة،دار الفكر العربً1994 ،

2

عفهلم تقدسر ووذوت :
يعترب تقدير الذات من أىم ادلفاىيم ادلتعلقة بشخصية اإلنسان ،وقد شاع استخدامو يف كتب علم النفس و االجتماع ،ولقد كتب
الكثَت عن أعلية تقدير الذات ،وظهرت ادلقاالت ابنتظام عن ذالك يف اجلرائد و اجملالت العامة وادلقاالت اخلاصة بعلم
النفس،وادلؤسبرات العلمية ،فمفهوم تقدير الذات يعد احد األبعاد اذلامة للشخصية  ،بل ويعده العلماء من أكثر تلك األبعاد أعلية
وأتثَتا يف سلوك فال ؽلكن أن ضلقق فهما واضحا للشخصية أو السلوك اإلنساين بوجو عام ،دون إن نشمل ضمن متغَتاتنا ادلبسطة
مفهوم تقدير الذات.
حيث يرى ووبلرت Albortان تقدير الذات يدخل يف كل اجلوانب  ،و السمات الوجدانية للفرد  ،ويعترب البعض أن تقدير الذات
3
االغلابية ىامة وأساسية إىل درجة أن كل بناءات الشخصية تلعب دورا يف تنظيمها.
كما يشَت جسرجن Grigrenإىل أن تقييم او تقدير الفرد لذاتو يلعب دورا أساسيا يف ربديد سلوكو  ،ويشَت روجرز إىل أن الدافع
4
األساسي لإلنسان ىو ربقيق الذات و ربسينها.
كما يعد مفهوم تقدير الذات اإلطار ادلرجعي الذي يعطي القوة وادلرونة للسلوك اإلنساين،ولذالك فان مفهوم تقدير الذات ابلنسبة
لدراسة علم النفس الًتبوي من ادلسلمات اليت ال تقبل اجلدل  ،وقد بُت احلفايف أن تقدير الذات يشَت بدرجة أساسية إىل حسن
تقدير ادلرء إىل ذاتو  ،ونفسو  ،وشعوره  ،جبدارتو وكفايتو.
ووتعريف والجروئي وتقدسر ووذوت :
ىو تقدير الطالب اجلامعي (سنة اثلثة ) لذاتو ،وىو تقدير الطالب الذباىاتو  ،ورغباتو السلبية واالغلابية  ،وىي مدى اعتقاد الفرد انو
ىام وقادر وانجح اي ان تقدير الذات ىو حكم الطالب على نفسو او على درجة كفاءتو النفسية (.التقييم الذي يضعو الطالب
لتقييم من خالل اجابتهم على رلموعة العبارات الواردة يف مقياس تقدير الذات ) .
 -7ووثقا ة ل ووثقا ة وورياضية:
-1-7عفهلم ووثقا ة:
جاء إعالن اليونسكو دبكسيكو بتحديد مفهوم الثقافة يف إطار عام وواسع كالتايل :إن الثقافة دبعناىا الواسع ؽلكن أن ينظر إليها اليوم
على أهنا مجيع السمات الروحية و ادلادية و الفكرية و العاطفية اليت سبيز رلتمعا بعينو ،أو فئة إجتماعية بعينها ،وىي تشمل الفنون و
األداب و طرائق احلياة ،كما تشمل احلقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم و العادات و التقاليد و ادلعتقدات ،مث يفسر ىذا اإلعالن
تعريف الثقافة تعريفا إجرائيا ابلقول :إن الثقافة ىي اليت سبنح اإلنسان القدرة على التفكَت يف ذاتو،و ىي اليت ذبعل منو كائنا يتميز
ابإلنسانية ادلتمثلة يف العقالنية و القدرة على النقد و اإللتزام األخالقي ،وعن طريقها هنتدي إىل القيم ،وظلارس اإلختيار و ىي وسيلة

3

عكاشة محمود فتحً ،تمدٌر الذات وعاللته ببعض المتغٌرات البٌئٌة و الشخصٌة لدى عٌنة من أطفال صنعاء -الكوٌت-الجمعٌة الكوٌتٌة لتمدم الطفولةالعربٌة،1990،ص.09
4
-حامد زهرات،التوجه واإلرشاد النفسً ،الماهرة،عالم الكتب،1977 ،ص.98

اإلنسان للتعبَت عن نفسو و التعرف على ذاتو،كمشروع غَت مكتمل،و إعادة النظر يف إصلازتو و البحث دون توازن عن مدلوالت
جديدة و إبداع و أعمال يتفوق فيها على نفسو5 .
و يقول جان بلل فارتر Jhone Paul Sarterعن الثقافة أن اإلنسان يضفي ذاتو،يتعرف فيها على ذاتو ،وىي وحدة
ادلرأة القوية اليت تعكس صورتو6.
و يف احلقيقة إن ىناك العشرات و قد تصل إىل ادلئات من التعريفات اليت تدور حول معٌت او مفهوم الثقافة أغلبها مقصورة على
ادلفاىيم اإلبداعية ،و يالحظ أن مفهوم الثقافة بوجو عام يشتمل على كل النماذج السلوكية و البشرية اليت تكتسب إجتماعيا ،ومن مث
ؽلكن القول أن الثقافة تتضمن كل ما ؽلكن ان ربققو اجملتمعات البشرية ويشتمل ذالك
اللغة،الدين،الصناعة،الفن،العلم،القانون،األخالق.

7

-2-7بعض تعريفات ووثقا ة:
تاسملر  :1871 Taylorىي ذالك ادلركب ادلعقد الذي يشمل ادلعلومات و ادلعتقدات و الفن و اخللق و القانون و التقاليد و
العرف و العادات و كل مايكسبو اإلنسان.

8

بلوز :1930 Pouazتظم كل مظاىر العادات اإلجتماعية يف مجاعة ما ،وكل ردود أفعال الفرد ادلتأثرة بعادات اجملموعة اليت
يعيش فيها و كل منتجات األنشطة اليت ربدد بتلك العادات.

9

علردوك  :Murdakيصف الثقافة أبهنا تراث إجتماعي مكتسب ينتقل من جيل إىل جيل و يساعد اإلنسان يف نواحي إشباع
الدوافع البيوجلية و النفسية.

10

بارفلمز :1944 Parsonzإن الثقافة تتكون من تلك النماذج ادلتصلة ابلسلوك الناتج عن الفعل اإلنساين اليت ؽلكن ان
تورث دبعٌت أن تنتقل من جيل إىل جيل.

11

إن الثقافة لإلنسان كالصحة للجسد تؤشر مدى سالمة احلياة و ادلعيار األساسي لتألقها ،فالتخلف الثقايف كإعتالل الصحة عالمة
إختالل يف التوازن و نقص يف التكييف أو إنقطاع يف مسار النمو.

12

تلعاس : 1937 Thomasالثقافة ىي القيم ادلادية و اإلجتماعية ألي مجاعة من الناس سواء كانت متوحشة او متمكنة و
ىي نظمهم وأعرافهم و إذبهاهتم وردود أفعاذلم.

5

13

إعالن الٌونسكو،الرٌاضة ومظاهرها السٌاسٌة و اإلجتماعٌة و التربوٌة ،تعرٌب عبد الحمٌد سالمة،سلسة العلوم اإلجتماعٌة ،طرابلس،الدار العربٌة.1986 ،6
حواس محمود،الثمافة و المثمفون ،مجلة الحوار المتمدن،العدد  ،1384سنة 20057
عوٌس،مسعد،الثمافة البدنٌة للطفل ،الماهرة،دار الفكر المعاصر،1979 ،ص .648
سمعان،وهٌب،الثمافة و التربٌة فً العصور المدٌمة ،مصر،دار المعارف،1961،ص.719
نفس المرجع السابك،ص .7110
البهً فؤاد،علم النفس اإلجتماعً ،ط،3الماهرة،دار الفكر العربً،1958 ،ص .29111
الساعتً،سامٌة ،الثمافة و الشخصٌة ،ط،4الماهرة،دار الفكر العربً،2002 ،ص.3812
الجمال دمحم منعم،التفسٌر الفرٌد،ج،1الماهرة،1952،ص .14713
 -الساعتً سامٌة،الثمافة و الشخصٌة ،ط،4الماهرة،دار الفكر العربً،2002 ،ص.42

فلرلكن  : 1947 Sourokonإن ادلظهر الثقايف ادلكون فوق العضوي فيكون من ادلعاين و القيم و اجملموعات ادلتكاملة و
الغَت ادلتكاملة ،ألن ىذه الناصر ذبسد من خالل األفعال الظاىرة يف الكون السيولوجي الثقايف.

14

كلتل  :1949 Kotoالثقافة ىي إحدى التكوينات األكثر مشوال و اليت تطلق عليها رلاالت التفاعل اإلجتماعي أهنا أسلوب
حياة شعب أبسره ،إن الثقافة ابلنسبة لشعب من الشعوب ىي كالشخصية ابلنسبة للفرد وروح اجلماعة ابلنسبة للثقافة ىي كاألان
ابلنسبة للشخصية أي أهنا لنب كل أنواع السلوك احملتملة.

15

دو سز  :1949 Davizالثقافة ىي كل أساليب التفكَت و السلوك اليت تنقل من جيل إىل أخر ابلتفاعل اإلتصايل.

16

بمديكت  :1929 Bendictىي ذالك الكل ادلركب الذي يشمل العادات اليت يكتسبها اإلنسان كعضو يف اجملتمع.

17

دمحم إبد ووملر  :1960ىي كل أوجو النشاط اإلنساين اليت جاءت نتيجة اإلجتماع و العلوم اليت يدركها و يكتشفها البشر و
ىي تلك األداين و العقائد اليت يعتنقها .

18

ووجعال دمحم إبد ووعمعم :1952إن الثقافة لإلنسان كالصحة للجسد تؤشر مدى سالمة احلياة و ادلعيار األساسي لتألقها،
فالتخلف الثقايف كإعتالل الصحة عالمة إختالل يف التوازن و نقص يف التكييف أو إنقطاع يف مسار النمو .

19

ليفمر :1916 Whislerؽلكن النظر إىل الظواىر الثقافية على أهنا ربوي كل أنشطة اإلنسان اليت يكتسبها عن طريق التعلم،و
20

لذالك ؽلكن تعريف الظواىر الثقافية أبهنا مركبات من السلوك .

إذن ؽلكن القول أن الثقافة عي عن إستمرار دينامكي متميز ابحلركة الفاعلية ،للخربات اإلنسانية ،اليت إخًتعت أثناء الوجود على
ظهر البسيطة  ،مث ترابطت و إستمرت إذ أهنا الواقع الوظيفي دلظاىر احلياة ادلادية و غَت ادلادية اليت يبدو العقل و الفكر ابلنسبة ذلا

جزءا متالزما و اليت تعيد بطريق مباشر او غَت مباشر يف إمتداد ادليول و احلاجات اإلنسانية وإتباعها وإطمئناهنا .

21

و من منظور علم اإلجتماع،أيخذ التعريف اللغوي السابق يف التوسع و التعمق على يد علماء منهم (جَتارد أودونيل،ماكس
فَت،ماركس) ليصبح تعريفا إصطالحيا يشَت إىل طريقة احلياة اليت تتمكن مجاعة بشرية من أتسيسها لتكون مقبولة من مجيع أفراد
اجلماعة ،و مالئمة ذلم كمجموع و ىي طريقة تتضمن ظلط التفكَت،و أداب السلوك و ادلعتقدالت و منظومات األخالق و القيم اليت
ربكم اجلماعة و كذالك اللغة ،وظلط العيش دبا يتضمنو من عالقات وأنظمة سلوك تؤسس التواصل بُت الفرد و الفرد و بُت الفرد و
اجلماعة و بُت الفرد و الطبيعة و بُت الفرد و الوجود.

14

نفس المرجع السابك،ص .4215
نفس المرجع السابك،ص .4816
 الساعتً،سامٌة ،الثمافة و الشخصٌة ،ط،4الماهرة،دار الفكر العربً،2002 ،ص.3817
نفس المرجع السابك،ص .3818
دمحم عبد النور،أسس علم اإلجتماع اإلنسانً ،مصر،دار المعارف ،1960،ص .2719
الجمال دمحم عبد المنعم ،التفسٌر الفرٌد،ج،1952،1ص .14720
 الساعتً سامٌة،الثمافة و الشخصٌة ،ط،4الماهرة،دار الفكر العربً،2002 ،ص.4521
عبد العاطً،دمحم،و عبد الحلٌم عباس ،نموذج فلسفً لمنهج التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة فً سٌالة الثمافة العربٌة اإلسالمٌة ،ط ،1الماهرة ،دار الفكر العربً،2000 ،ص.13

الثقافة،إذن ىي مجاع األنظمة ادلادية و الروحية اليت إبتكرىا اإلنسان لتحكم سلوكو فيما ىو ذاىب إىل اإلرتقاء هبويتو وذاتو وظلط
حياتو و اإلعالء من شأن وجوده يف احلياة.

22

-3-7عفهلم ووثقا ة وورياضية:
إن الثقافة الرايضية ىي إحدى فروق الثقافة العامة تعتمد على الثقافة العريضة ادلبنية على سلتلف نواحي ادلعرفة اإلنسانية لتساىم يف
سبكُت الفرد من القيام بواجبتو و مسؤلياتو الًتبوية و ادلهنية كشخص يف اجملتمع و لكي يقوم هبذا الدور ادلطلوب منو أن يفكر و
يتحدث ويفهم و يعرب عن مهنتو ليجعلها قريبة إىل أذىان الناس و غلد ذلا ادلؤيدين و الراغبُت و ادلشجعُت وىذا اليتم إال من خالل
ثقافة رايضية تستند و تًتابط مع ثقافة عامة ؽلكن توظيف العام يف خدمة اخلاص،و بتعبَت أخر إن الثقافة الرايضية ىي ثقافة فكرية
زبصصية يف اجملال الرايضي ال تبلغ مداىا التطبيقي إال بعد ان تعتمد على ثقافات زبصصية أخرى كالثقافة الصحية و السياسية و
الفنية و اإلجتماعية،وغَتىا لتشكل معها مجيعا الثقافة العامة الضرورية لبناء الشخصية الثقافية الرايضية.

23

فالثقافة الرايضية ىي رلموع العلوم و ادلعارف و ادلعلومات من فنون األنشطة الرايضية ادلختلفة و اليت يكتسبها الفرد من البيئة،و يتزود
هبا من خالل خربتو اخلاصة سواء ابدلشاىدة و ادلمارسة او القراءة لتلك األنشطة الرايضية.
-4-7أهدوف ووثقا ة وورياضية:
 .1للثقافة الرايضية دور متميز يف نشر الوعي الثقايف الرايضي بُت اجملتمعات.
 .2تربية الفرد جسميا ونفسيا وسلوكيا وفكراي.
 .3اكتساب ادلهارات ادلفيدة للحياة العملية.

24

25

 .4أن الثقافة الرايضية ذات اثر تربوي يف مجيع أفراد اجملتمع صغاراً وكباراً  ،ذكوراً وإاناثً.
-5-7خصائص ووثقا ة وورياضية:

 .5الثقافة الرايضية تؤثر يف تشكيل شخصية الفرد واجلماعة عن طريق ادلواقف الثقافية العديدة ومن خالل التفاعل االجتماعي ادلستمر.
26

 .6الثقافة تزود الفرد بنظرة مطابقة للحياة االجتماعية.
-6-7أهعية ووثقا ة وورياضية:

لتلعن أهعية ووثقا ة وورياضية ي والإتباروت ووتاوية:
تنشيط األطر ادلعرفية وإاثرة االىتمام لتوسيع دائرة ادلعرفة اإلنسانية ادلرتبطة ابلرايضة.
أتصيل ادلعرفة النظرية للرايضة والًتويح وأتسيس بنية معرفية للنظام األكادؽلي.
زايدة الوعي أبعلية النشاط البدين على سلتلف جوانب الشخصية اإلنسانية.
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تشكيل وبناء اىتمامات واذباىات تروػلية ورايضية مؤسسة على قواعد معرفية صحيحة وراسخة.
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 بسٌٌو،دمحم فٌصل ،نظرٌات وطرق التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة ،الجزائر،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،2005 ،ص225
تشارلٌز نٌونشر،أسس التربٌة البدنٌة ،ترجمة معوض،حسن،كمال صالح،الماهرة،دارالفكر العربً،مكتبة األنجلو المصرٌة،1964 ،ص.3824
الدوسمً عالء الدٌن،الثمافة الرٌاضٌة ،الماهرة،دار الفكر العربً،1994 ،ص 3525
 غسان دمحم صادق ،مبادئ التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة ،بغداد،دار الحكمة للطباعة و النشر،1990 ،ص .11026
خٌر الدٌن علً،وعصام الهاللً ،اإلجتماع الرٌاضً ،2005،ص.174

-7-7عجاالت ووثقا ة وورياضية:

 .1ووعجال ووععر ي(ووععر ة وورياضية):
ىي رلموع كل ادلعلومات الرايضية اليت لدى الفرد وتشمل معرفة قواعد وقوانُت وخطط األلعاب اليت زبص اجملال الرايضي .
 .2ووعجال والجتعاإي:
ىو تنشئة األفراد وتثقيفهم رايضيا وتعليمهم السلوك ادلقبول اجتماعياً ورايضياً فضال عن تلقينهم ادلعارف والعقائد الرايضية اليت تشكل
بيئتهم الثقافية واحلضارية ضلو الرايضة.
 .3ووعجال ووتربلي:
إعداد الفرد وتقومي سلوكو جسدايً ونفسياً وأخالقياً واجتماعياً وفنياً واكتسابو اخلصائص والسمات البيولوجية واألخالقية واالجتماعية
والفنية والعلمية واالقتصادية عن طريق الرايضة .

 .4ووعجال ووصحي:
قدرة الفرد على االىتمام بسالمة جسمو والعناية بو وإشباع حاجاتو العضوية وربقيق حالة من االتزان بُت الوظائف اجلسمية ادلختلفة
28

تشعره ابلصحة والسالمة اجلسمية .
-8تقدسر ووذوت:

-1-8أهم وومظريات ووعففرة وتقدسر ووذوت:
ىناك عدة نظرايت حاولت تفسَت تقدير الذات ومن أىم ىذه النظرايت.
-1-1-8مظرية رلزمبرخ :1965 Rosenbergh
تدور أعمال روزنربخ حول دراسة النمو وإرتقاء تقييم الفرد لذاتو و سلوكو من زاوية ادلعايَت السائدة يف الوسط اإلجتماعي احمليط
ابلفرد ،و قد إىتم روزنربخ بصفة خاصة بتقييم ادلراىقُت لذواهتم ووسع دائرة إىتمامو بعد ذالك حبيث مشلت ديناميكيات تطور الذات
اإلغلابية يف مرحلة ادلراىقة و إىتم ابلدور الذي تقوم بو األسرة يف تقدير الذات و عمل على توضيح العالقة بُت تقدير الذات الذي
يتكون يف إطار األسرة و أساليب السلوك اإلجتماعي الالحق للفرد فيما بعد و ادلنهج الذي إستخدمو روزنربخ ىو اإلعتماد على
مفهوم اإلذباه إبعتباره أداة زلورية تربط بُت السابق و الالحق من األحداث و السلوك و إعترب روزنربخ أن تقدير الذات مفهوم يعكس
إذباه الفرد ضلو نفسو وطرح فكرة أن الفرد يكون إذباه ضلو كل ادلوضوعات اليت يتعامل معها،و ما الذات إال أحد ىذه ادلوضوعات
ويكون الفرد ضلو إذباىا الؼلتلف كثَتا عن اإلذباىات اليت يكوهنا ضلو ادلوضوعات األخرى و لكنو فيما بعد عاد وإعًتف ابدلوضوعات
29

األخرى.

-2-1-8مظرية كلبر فعسث :Coper smith
يتضمن تقدير الذات عند كوبر مسيث كال من عملية تقييم الذات وردود الفعل و اإلستجابة اإلندفاعية ،و إذ كان تقدير الذات
يتضمن إذباىات تقييمية ضلو الذات بقدر كبَت من العاطفة فتقدير الذات عند مسيث ىو احلكم الذي يصدره الفرد على نفسو
27

Under Wood, G.L1 The Physical Education Curriculum in the secondary school planning implementation ,the falner press .
Dover . 1993,P80.
28
عثمان محمود شحاذة ،أثر مشاهدة المنوات الرٌاضٌة الفظائٌة فً نشر الثمافة الرٌاضٌة بٌن طلبة جامعة دٌالً ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة،جامعة دٌالً،2009 ،ص .256
29
-عاٌدة ذٌب،عبد هللا دمحم ،اإلنتماء و تمدٌر الذات فً مرحلة الطفولة ،ط،1دار الفجر،2010،ص 81

متضمنا اإلذباىات اليت يرى أهنا تصفو على ضلو دقيق،ويقسم تعبَت الفرد عن ذاتو إىل قسمُت علا التعبَت الذايت و ىو إدراك الفرد لذاتو
ووصفو ذلا ،و تعبَت سلوكي يشَت إىل األساليب اليت تفصح عن تقدير الفرد لذاتو و اليت تكون متاحة للمالحظات اخلارجية و ؽليز
كوبر مسيث بُت نوعُت من تقدير الذات و علا كالتايل:
تقدسر ووذوت ووحقيقي  :و يوجد عند األفراد الذي يشعرون ابلفعل أهنم ذو قيمة.
تقدسر ووذوت وود اإي :و يوجد عند األفراد الذي يشعرون أن ليس ذلم قيمة ولكنهم يستطيعون اإلعًتاف هبذا الشعور و التعامل
على أساسو مع أنفسهم و مع األخرين و لقد ركز كوبر مسيث على خصلئص العملية اليت تصبح من خالذلا سلتلف جوانب الظاىرة
اإلجتماعية ذات عالقة بعملية تقييم الذات و قد إفًتض أربع رلموعات من ادلتغَتات و ىي كالتايل:
30

النجاحات،القيم،الطموحات،الدفاعات.

-3-1-8مظرية زيمر:1969Ziler
لقد انلت أعمال زيلر شهرة أقل من سابقتها وحظيت بدرجة أقل من الذيوع و اإلنتشار وىي يف نفس الوقت أكثر ربديدا و أشد
خصوصية فزيلر يرى أن تقدير الذات ماىو إال البناء اإلجتماعي للذات وينظر إىل التقدير من زاوية نظرية اجملال يف الشخصية ويؤكد
أن تقييم الذات الػلدث يف معظم احلاالت إال يف اإلطار ادلرجعي اإلجتماعي ويصف زيلر تقدير الذات أبنو تقدير يقوم بو الفرد لذاتو
و يلعب دور ادلتغَت الوسيط و أنو يشغل ادلنطقة ادلتوسطة بُت الذات و العامل الواقعي وعلى ذالك فعندما ربدث تغَتات يف بيئة
الشخص اإلجتماعية فإن تقدير الذات ىو التعامل الذي ػلدد نوعية التغَتات اليت ستحدث يف تقييم الفرد لذاتو تبعا لذالك و تقدير
الذات طبقا لزيلر ىو مفهوم يربط بُت تكامل الشخصية من انحية و قدرة الفرد على ان يستجيب دلختلف ادلثَتات من انحية أخرى
و لذالك فإنو إفًتض ان الشخصية اليت تتمتع بدرجة عالية من التكامل زبطر بدرجة عالية من الكفاءة يف الوسط اإلجتماعي الذي
31

توجد فيو.

-2-8أهعية تقدسر ووذوت:
يؤكد أغلب الباحثُت أن تقدير الذات السوي ىهو الذي يسمح للفرد أن يتكيف و ابلتايل غللب لو اإلحساس ابألمن،ويسمح لو
بتوظيف طاقتو النفسية ضلو معرفة احلقائق.
إن احلاجة لتقدير الذات أو الشعور ابلقيمة الذاتية ىي يف الواقع موجودة يف أساس كل سلوك بشري و دبعٌت أخر فإن كل واحد منا
ىو شخص مهم يف نظر نفسو،وىذا يعٍت شيئ كبَت من سلوكنا مدفوع بنظرتنا إىل أنفسنا و ضلن حُت نتصرف أنخذ بعُت اإلعتبار
ذواتنا و أتثَت ىذا التصرف ابلنسبة إليها فمن ادلمكن أخَتا التأكد على أن الفرد يدرك ذاتو أبصالة على أهنا جديرة ابلتقدير و
32

اإلىتمام لديو أقوى شلا لدى الشخص ذوي ادلشاعر الدونية .
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 نفس المرجع السابك،ص .8131
نفس المرجع السابك،ص .8332
-كمال الدوسمً،النمو التربوي للطفل و المراهك ،ط،1بٌروت،لبنان،دار النهضة العربٌة للنشر و التوزٌع،1979 ،ص.87

-3-8عفتليات تقدسر ووذوت:
لقد وجد كوبر مسيث  1967أن ىناك ثالث مستوايت لتقدير الذات و ىي كالتايل :ادلستوى العايل،ادلستوى ادلتوسط،ادلستوى
ادلنخفض.
-1-3-8ووعفتلر ووعاوي وتقدسر ووذوت:
عرفو جوزيف مواتن أنو الصورة اإلغلابية لتقدير الذات اليت يكوهنا الفرد حول نفسو،إذ يشعر أبنو إنسان انجح جدير ابلتقدير و تنمو
لديو الثقة بقدراتو وإغلاد حلول دلشكالتو و الؼلاف من ادلواقف اليت غلدىا حولو بل يواجهها بكل إرادة و إبفًتاضتو بل و سينجح
فيها.
عظاهر ووعفتلر ووعاوي وتقدسر ووذوت:

-1النظر إىل الذات نظرة واقعية
-2تقبل الذات
-3القدرة على ربديد نقاط الضعف و القوة
 -4يستند ىذا التقدير إىل تغذية راجعة صحيحة
-5الرغبة يف مساعدة األخرين و اجملازفة
-6القدرة على تكوين رلموعة كبَتة من األصدقاء
-7اإلستجابة للتحدايت و الرغبة يف زلاوالت جديدة
-8عدم الشعور ابلتهديد بسبب التغَتات او ادلواقف اجلديدة
 -9التعامل إبغلابية مع الثناء و التقدير
-10الشعور ابلرضاء عن اإلصلازات جراء الشعور ابدلسؤولية إزاء النتائج
-11القدرة على اإلقرار ابألخطاء عند مواجهتها
-12ربديد األىداف و السعي إىل ربقيقها.
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-2-3-8ووعفتلر ووعمخفض وتقدسر ووذوت:
33

-مرٌم سلٌم،تمدٌر الذات و الثمة بالنفس ،ط،1بٌروت،لبنان،دار النهضة العربٌة للنشر و التوزٌع.2002 ،

34

ؽلكن أن صلده بعدة تسميات و من بينها التقدير السليب للذات ،ادلستوى ادلتدين لتقدير الذات .
ل عن فعات وألشخاص ذلي تقدسر ووذوت ووعمخفض :

-1يبدو عليهم أهنم أكثر إىتماما ابحلفاظ على شعورىم إبحًتام الذات
-2ينشغلون بسلوكيات دلنع األخرين من معرفة مدى القصور او عدم األمان الذي يشعرون بو وىذه السلوكيات
تشمل:التمرد،ادلقاومة،التحدي،الرد،الشك يف األخرين
-3توجيو اللوم لألخرين عند حدوث فشل او خطأ
-4الفشل يف ربمل ادلسؤولية
 -5اإلنسحاب و اخلجل و اإلستفراق يف أحالم اليقظة
-6ضعف العزم يف إزباذ القرارات و ادلضي فيها.
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-3-3-8ووعفتلر ووعتلفط وتقدسر ووذوت:
يذكر" كوبر مسيت" أن تقدير الذات ادلتوسط يقع بُت ادلستويُت ادلرتفع وادلنخفض بكل ما ؼلتص هبما من خصائص ومسات ،ؽلكن
القول أن تقدير الذات ادلتوسط ىو تلك القيمة اليت تتوسط مقياس تقدير الذات وىو كل تقدير فوق ادلنخفض ومل يصل بعد للمرتفع
وينطبق ىذا القياس على كل اخلصال وادلميزات اليت سبق ذكرىا يف ادلستويُت السابقُت
-4-8طرق تمعية تقدسر ووذوت:
إن تقدير الذات يؤثر يف أسلوب احلياة وطريقة التفكَت و يف العمل و يف ادلشاعر فمع إحًتامنا وتقديران لذاتنا تزدا الفاعلية و
األنتاجية.
فال صلعل إخفاقات ادلاضي تؤثر علينا،فتقودان للوراء أوتقيدان عن سَتان ،فتقودان للوراء أو تقيدان عن سَتان ،ننسى عثرات ادلاضي و
صلعل ادلاضي سراجا منَتا ابلتجارب و اخلربة يف كيفية التعامل مع القظااي و األحداث إذ يعتمد مستوى تقديران لذاتنا على ذباربنا
الفردية و من أراد أن ػلسن صورتو الذاتية عليو أن يكون مدركا لوضعو احلايل و عالقتو بنفسو ورؤيتو لذاتو فعليو أن غلعل لو عادة و
ىي ادلالحظة ادلنظمة مع نفسو ،ويف ىذه احلالة البد أن يضع نقاط إنتقالية معروفة وعالمات واضحة لتقييم مسَتتو وتطويره ذاتو عن
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فٌولت إبراهٌم ،دراسات فً سٌكولجٌا النمو ،ط،1الماهرة،مصر،مكتبة الشرق األوسط للنشر و التوزٌع،2002 ،ص19235
-سعاد جبر،علم نفس الممارن ،ط،1عمان،األدرن،عالم الكتاب الحدٌث للنشر و التوزٌع.2008 ،

طريق التفكَت اإلغلايب مع نفسو و قظاء بعض الوقت مع نفسو يف الًتكيز فيما لديو و فيما أصلز،و غلب إستبدال كل فكر سليب عن
نفسو بشيء إغلايب لديو ،وذالك بعمل ماػلب و إكتشاف مايريد عملو و العمل فيما ترغب نفسو وليس مايرغبو األخرون .
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سمٌرة طرج،تمدٌر الذات و فاعلٌة االنا عند المراهك المصاب بداء السكري ،رسالة ماستر،جامعة دمحم خٌضر،كلٌة العلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة،لسم علم
النفس،بسكرة.2011،ص .22
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.1إرض وودروفات ووفابقة:
 قامت مدحية إمام بدراسة سنة  1979هبدف التعرف على دور الصحافة يف نشر الثقافة الرايضية بٌن ادلواطنٌن و بلغت عينة البحث  1400منطلبة و طالبات ادلدارس الثانوية و اجلامعة إتبعت ادلنهج التجرييب و قد أسفرت النتائج أن الصحافة الرايضية يف مصر ال تساىم يف رفع ادلستوى الرايضي
كذالك مل ربقق أىدافهم و ىي نشر الثقافة الرايضية و التعرف أبنواع الرايضةات ادلختلفة كما أن الصفحة الرايضية ابلصحف اليومية ال تقدم ادلعلومات
الكافية.
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 قامت أميمو حامد أبو اخلًن بدراسة سنة 1979م :هتدف إىل معرفة أراء اخلرباء حول الربامج الرايضية كوسيلة لنشر الوعيالرايضي و كانت اىم نتائجها:
قلة اإلىتمام بتوضيح ىدف وأعلية الرايضة.الربامج الرايضية ابلتلفزيون التعتمد على األفالم ووسائل اإليضاح اليت يصاحبها التعليق الغٍت الذي يدعوا إىل التأثَت واإلقناع.-الربامج تًتكز حول البطوالت الرايضية بنسبة  %75وحازت كرة القدم على أعلى نسبة زمنية بنوعية ادلبارايت .

38

 قام أمٌن نور اخلويل بدراسة سنة 1983م اذلدف منها التعرف على أىم ادلصادر اليت يعتمد عليها طالب اجلامعة يف إكتسابادلعرفة الرايضية العامة و النوعية و بلغت العينة  300طالب و طالبة من جامعة حلوان و إستخدم الباحث ادلنهج ادلسحي و
أسفرت نتائج البحث عن تفوق التلفزيون كمصدر للمعرفة الرايضية و الثقافة الرايضية كما أن الشباب ادلمارس يلجأ إىل ادلصدر
األكثر إقناعا و ىو مشاىدة ادلبارايت يف ادللعب ة التلفزيون .
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 قامت قوت عبد التواب بشًن وأخرون بدراسة سنة 1983م موضوعها معرفة مصادر الرتبية الرايضية لتالميذ ادلرحلةاإلعدادية،وكانت من أىداف الدراسة:
أنواع األنشطة الرايضية اليت تعرفها تلميذات ادلرحلة اإلعدادية.مصادر ادلعلومات الرايضية لدى تلميذات ادلرحلة اإلعدادية..اىم وسائل اإلعالم أتثَتا على ادلعرفة الرايضية لدى تلميذات ادلرحلة اإلعدادية.
ومت إختيار العينة ابلطريقة العشوائية،و استخدام ادلنهج ادلسحي،وكان من أىم النتائج:
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مدٌحة اإلمام،دور الصحافة فً نشر الثمافة الرٌاضٌة عامة و ألعاب الموى خاصة ،اإلسكندرٌة ،رسالة دكتوراة غٌر منشورة،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة1979 ،م.38
أمٌمة حامد ابو الخٌر ،برامج التلفزٌون الرٌاضٌة و الوعً الرٌاضً 1979،م،جامعة الحلوان،رسالة دكتوراه منشورة ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة1991 ،م.39
أمٌن أنور الخولً،مصادر المعرفة الرٌاضٌة لطلبة و طالبات جامعة حلوان ،اإلسكندرٌة ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،إنتاج علمً،ممدمة المؤتمر العلمً الرابع للدراسات والبحوث الرٌاضٌة1983 ،م.

تعرف التلميذات على 28نشاط وإحتل التلفزيون ادلرتبة األوىل من مصادر ادلعرفة يف ادلدرسة مث اجلرائد و اجملالت مث األسرة مث اإلذاعة
مث النادي.
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 قام عادل حسن بدراسة سنة  1991م اذلدف منها التعرف على الوعي الرايضي وعالقتو ابدلمارسة الرايضية لدى تلميذات جامعة ادلنيا،و إتبعادلنهج الوصفي ومت إختيار العينة ابلطريقة العشوائية من بُت الطالب ادلنتظمون،وكانت من أىم النتائج:
 -التلفزيون من أكثر ادلصادر للحصول على الوعي الرايضي لطالب كلية الًتبية الرايضية.

41

 قام مويسي فريد بدراسة سنة  2003هبدف إبراز العالقة بيت تقدير الذات و دافعية اإلجناز لدى العيب كرة القدم ودراسة ماإذ كانت ىناكفروق يف دافعية اإلجناز بٌن الالعبٌن ذوي التقدير ادلرتفع و ادلنخفض للذات و بلغت عينة البحث  88العب يف  3نوادي و ىي إرباد
العاصمة،رائد القبة ،نصر حسُت داي بطريقة عشوائية و يهدف البحث إىل التعرف على تقدير الذات عند الالعب و ابلتايل التنبؤ بسلوكاتو يف
ادليدان،الوصول ابلالعب إىل تقدير قدراتو كما يراىا ىو وإتبع يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي و كانت النتائج ادلتحصل عليها ىي أنو يوجد إرتباط دال
إحصائيا عند مستوى  0.01بُت كل من تقدير الذات و دافعية اإلصلاز عند العيب كرة القدم.
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 قام عيسى اذلادي بدراسة سنة  2008م هتدف إىل أثر الربامج الرايضية التلفزيونية على نشر الوعي الرايضي وذالك بتحليل زلتوايت الربامجالرايضية يف التلفزيون اجلزائري،وكانت النتائج ادلتحصل عليها:
 .ان الربامج الرايضية يف التلفزيون اجلزائري التساعد على نشر الوعي الرايضي والتؤدي الوظيفة ادلناطة منها والذبذب ادلشاىدين إليها لوجود رلموعة من
األسباب اخلاصة ابلكم و النوع.
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قام جرمون علي سنة  2008بدراسة هتدف إىل زلاولة إقرتاح خطة لربامج التلفزيون اجلزائرية كوسيلة إعالمية لنشر الوعي الرايضي،دراسة وصفيةمسحية لتالميذ ادلرحلة ادلتوسطة و كانت نتائج الدراسة كما يلي:
احلصص الرايضية ابلتلفزيون اجلزائري ذلا متابعيها من ىذه الشرػلة اإلجتماعية وتساىم يف نشر الوعي الرايضي بينهم ولو ابلقدر الغَت الكايف،وذلذا الغرض
ولتفعيل دورىا يف نشر الثقافة،النشاط،ادلمارسة،الًتبية،الصحة و الوعي الرايضي يف أوساط من سيكونون جيل للمستقبل ارأتينا أن نقًتح توصيات
التالية:
 زايد الوقت ادلخصص إلرسال الربامج الرايضية ابلتلفزيون اجلزائري حىت تساعد على نشر الوعي الرايضي وحىت تساير الربامج الرايضية بتلفزيون الدولادلتقدمة.
زبصيص قناة تقدم فيها األنشطة الرايضية. اإلستعانة ابخلرباء و ادلتخصصُت يف رلال الًتبية البدنية و الرايضية يف إعداد مواد الربانمجاإلىتمام ابلربامج التعليمية الرايضية40

لوت عبد التواب بشٌر واخرون ،مصادر المعرفة الرٌاضٌة لتلمٌذات المرحلة اإلعدادٌة  ،الماهرة،إنتاج علمً،ممدمة للمؤتمر العلمً الرابع لدراسات وبحوث التربٌةالرٌاضٌة1983،م.
41
عادل حسن،الوعً الرٌاضً وعاللته بالممارسة الرٌاضٌة لدى طالب جامعة المنٌا ،بنٌن،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،جامعة المنٌا،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة1999 ،م.42
موٌسً فرٌد،الذات وعاللته بدافعٌة اإلنجازعند العبً كرة المدم فً الجزائر ،الجزائر،م عهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضسة2004/2003،43
عٌسى الهادي،البرامج الرٌاضٌة التلفزٌونٌة وأثرها على نشر الوعً الرٌاضً ،سٌدي عبد هللا،الجزائر،رسالة ماجستٌر،جامعة الجزائر،معهد التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة2008،م.

-التنوع يف أسلوب تقدمي الربامج الرايضية.
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قام عكلة سليمان احلوري وخالد طو سعيد بدراسة سنة  2009حول بناء مقياس الثقافة الرايضية لالعيب منتخبات األلعابالفردية يف كليات جامعة ادلوصل  :ىدفت ىذه الدراسة:
بناء مقياس الثقافة الرايضية لالعيب منتخبات األلعاب الفردية ادلشاركُت يف بطوالت كليات جامعة ادلوصل،مشلت ىذه الدراسة عينةقوامها  133العبا مت إختيارىم بطريقة عشوائية لالعيب األلعاب الفردية ادلشاركُت يف بطولة اجلامعة يف ألعاب
(السباحة،التايكواندو،تنس الطاولة،الريشة الطائرة)،و مت إستخدام ادلنهج الوصفي بطريقة ادلسح،و خلصت الدراسة إىل:
بناء مقياس الثقافة الرايضية قادر على تشخيص ظاىرة الثقافة الرايضية لالعيب ادلنتخبات االلعاب الفردية ادلشاركُت يف بطوالتكليات جامعة ادلوصل.

45

قام نصر حسٌن عبد األمًن بدراسة سنة ،2011اذلدف منها التعرف على مستوى تقدير الذات و األداء ادلهاري لالعبٌنالناشئٌن و الشباب يف كرة السلة،و إجياد العالقة بٌن مستوى تقدير الذات و األداء ادلهاري لالعبٌن الناشئٌن و الشباب يف كرة
السلة،وإتبع الباحث يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي و بلغت عينة البحث 40العب و كانت على الشكل التايل 20 :العب من
الناشئُت و  20العب من الشباب و كانت النتائج ادلتحصل عليها كالتايل :عدم وجود عالقة إرتباطية معنوية بُت تقدير الذات و
األداء ادلهاري بُت الناشئُت و الشباب،عدم وجود فروق فردية يف مستوى تقدير الذات بُت الالعبُت الناشئُت و الشباب.

46

قامت مسًنة طرج بدراسة سنة  2011هبدف التعرف على تقدير الذات و فاعلية األان عند ادلراىق ادلصاب بداء السكري وبلغت عينة البحث  3حاالت تًتاوح أعمارىم بُت  16و  18سنة إختَتوا ابلطريقة العشوائية إتبعت ادلنهج اإلكلنيكي العيادي الذي
يناسب موضوع الدراسة و أسفرت نتائج الدراسة أنو يوجد تقدير ذات متوسط عند ادلراىق ادلصاب بداء السكري و أنو توجد فاعلية
أان مرتفعة عند ادلراىق ادلصاب بداء السكري.

47

قامت كل من اباب عريب لطيفة وحياة بدراسة سنة  2011هبدف التعرف على العالقة بٌن تقدير الذات و السلوك العدواين ،وبلغت عينة البحث  131تلميذ و تلميذة من ادلرحلة الثانوية إختَتوا ابلطريقة العشوائية و أسفرت نتائج الدراسة أنو ال توجد عالقة
ذات داللة إحصائية بُت تقدير الذات و السلوك العدواين لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية .
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44

علً جرمون،محاولة إلتراحات خطة لبرامج التلفزٌون الجزائري كوسٌلة إعالمٌة لنشر الوعً الرٌاضً ،سٌدي عبد هللا،الجزائر،رسالة ماجستٌر،جامعة الجزائر،معهدالتربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة2008 ،م.
45
سلٌمان الحوري و طه سعٌد ،بناء ممٌاس الثمافة الرٌاضٌة لالعبً منتخبات األعاب الفردٌة ،العراق،رسالة ماجستٌر،جامعة الموصل2009 ،م.46
نصر حسٌن عبد األمٌر ،تمدٌر الذات و عاللته باألداء المهاري لالعبٌن الناشئٌن و الشباب بكرة السلة ،بوادي دجلة،العراق،جامعة دجلة،كلٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة2011،م.
47
سمٌرة طرج،تمدٌر الذات و فاعلٌة االنا عند المراهك المصاب بداء السكري ،بسكرة،رسالة ماستر،جامعة دمحم خٌضر،كلٌة العلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة،لسم علمالنفس.2011.،
48
بابا عربً لطٌفة وحٌاة ،تمدٌر الذات و عاللته بالسلون العدوانً ،بسكرة،رسالة لٌسانس، ،جامعة لاصدي مرباح،كلٌة العلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة،لسم علمالنفس.2011،

قامت عبد العزيز حنان بدراسة سنة  2011هبدف التعرف على العالقة بٌن منط التفكًن وتقدير الذات ،و بلغت عينة البحث
 200طالب من جامعة بشار إختَتو ابلطريقة العشوائية و أسفرت نتائج الدراسة على أنو ىناك عالقة إرتباطية بُت ظلط التفكَت
وتقدير الذات لدى طلبة جامعة بشار ،و ىناك عالقة إرتباطية بُت التفكَت اإلغلايب و تقدير الذات ادلرتفع لدى الطلبة،و أن ىناك
عالقة إرتباطية بُت التفكَت السليب وتقدير الذات ادلنخفض لدى الطلبة.
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قام راجحي صابر بدراسة سنة  2012هبدف التعرف على أتثًن اإعالم الرايضي ادلرئي يف تنمية الثقافة الرايضية لدى تالميذادلرحلة الثانوية  17-15سنة وبلغت عينة البحث  1530تلميذ من  3اثنوايت سنة اوىل و سنة اثنية،إتبع الباحث ادلنهج
الوصفي وإختَتت العينة ابلطريقة العشوائية و أسفرت النتائج أن تالميذ ادلرحلة الثانوية يتعرضون لوسيلة التلفاز إبستمرار وأن اإلعالم
الرايضي ادلرئي يؤثر على السلوك و عادات التالميذ ادلرحلة الثانوية و أن اإلعالم الرايضي يؤثر على اجلانب ادلعريف للتلميذ.
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قامت ميساء ندميأمحد بدراسة حبث يف رللة علمية ابلعراق سنة  2012هبدف التعرف على دور الثقافة الرايضية و عالقتهاابلتوافق النفسي و اإلجتماعيمن طالب ادلرحلة اخلامسة مبعهد إعداد ادلعلمٌن صباحي /و بلغت العينة  75طالب إختَتت
ابلطريقة العشوائية و إتبعت ادلنهج الوصفي و أسفرت النتائج على أنو توجد عالقة إرتباطية معنوية بُت الثقافة الرايضية و التوافق
النفسي اجتمتعي لصاحل طالب قسم الًتبية الرايضية دبعهد إعداد ادلعلمُت داييل،و أسفرت النتائج على أنو ال توجد فروق معنوية بُت
طالب أقسام معهد إعداد ادلعلمُت يف داييل و توجد فروق معنوية ابلتوافق اإلجتماعي بُت طالب أقسام معهد إعداد ادلعلمُت .

51

قام عبد احلق قحمص و عبد الباسط بدراسة سنة  2014هبدف التعرف على أمهية تقدير الذات خالل ممارسة األنشطةالبدنية و الرايضية لتالميذ الطور ادلتوسط  15-12سنة و بلغت العينة  80تلميذ و تلميذة دبتوسطات بلدية الطيبات و إتبع
الباحثان ادلنهج الو صفي و أختَتت العينة بطريقة عشوائية و أسفرت النتائج أن ىناك فروق فردية ذات داللة تعزى إىل عامل السن،و
تنامي الشخصية و األان عند ادلراىق شلا غلعل تقدير الذات عندىم أكرب .
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قام د .جرمون علي سنة  2015بدراسة حول مستوايت الثقافة الرايضية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة ورقلة ،هتدف الدراسة ادليدانية إىل معرفة مستوايت الثقافة الرايضية،وقد أقيمت ىذه الدراسة التطبيقية على عينة
قوامها  24طالب و طالبة ابلسنة األوىل جذع مشًتك إختَتوا ابلطريقة العشوائية،وإستخدم الباحث ادلنهج الوصفي ابألسلوب
ادلسحي دلالئمتو مع الدراسة،و أسفرت الدراسة عن وجود مستوايت للثقافة الرايضية لدى عينة الدراسة مع عدم وجود فروق ذات

49

عبد العزٌز حنان،نمط التفكٌر وعاللته بتمدٌر الذات ،تلمسان،رسالة ماجستٌر،جامعة ابً بكر بلماٌد،لسم علم النفس.2011 ،50
راجحً صابر،مذكرة ماستر أكادٌمً،تخصص تربٌة حركٌة لدى الطفل و المراهك ،تأثٌر اإلعالم الرٌاضً المرئً فً تنمٌة الثمافة الرٌاضٌة ،بسكرة،جامعة دمحمخٌضر،لسم التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة2012 ،م.
51
مٌساء ندٌم أحمد،مجلة علوم التربٌة الرٌاضٌة ،دور الثمافة الرٌاضٌة و عاللتها بالتوافك النفسً و اإلجتماعً ،عدد،3مجلد خاص،العراق2012 ،م.52
عبد الحك لحمص ،أهمٌة تمدٌر الذات البدنٌة خالل ممارسة األنشطة البدنٌة و الرٌاضٌة لتالمٌذ الطور المتوسط  15-12سنة،ورللة،مذكرة ماستر أكادٌمً،تخصصتربٌة حركٌة لدى الطفل و المراهك جامعة لاصدي مرباح2014 ،م.

داللة إحصائية بُت مستوايت الثقافة الرايضية لدى طلبة السنة األوىل جذع مشًتك علوم وتقنيات النشاطات الدنية و الرايضية تعزى
لعامل اجلنس.
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.2عماوشة وودروفات ووفابقة:
من خالل عرضنا للدراسات ادلرتبطة دبوضوع دراستنا،و اليت تناولت مواضيع الثقافة الرايضية،الوعي الرايضي،تقدير الذات،و مدى
إسهامها يف تطوير الرايضة ونشر ثقافتها ،وجدان أن معظم الدراسات إتفقت يف نواحي كثَتة وإختلفت يف غَتىا،وكان من أبرز
ماتوصلنا اليو:
إن رلمل الدراسات اليت تناولنها هتدف إىل التعرف على الثقافة الرايضية و تقدير الذات وأتثَتهتما على السلوك الرايضي،حيث اننا
الحظنا من خالل ربليلنا لتلك الدراسات اهنا توصلت إىل نتائج متقاربةو ىي أن معظم أصحاب ىذه الدراسات إعتمدوا على
مقياس الثقافة الرايضية و تقدير الذات كوسيلة للقياس وإن جل ىذه الدراسات إعتمدت على عينات من جامعات وفرق رايضية و
مدارس واثنوايت،ومعظم أصحاب ىذه الدراسات إعتمدوا على ادلنهج الوصفي يف الوصول غلى أىداف الدراسة وكذا إستعمال نفس
األدوات البحثية للوصول إىل النتائج،مع اإلستعانة بعينات كبَتة يف ىذه الدراسة،و كان إختالف الدراسات عن بعضها يكمن يف
نوعية العينات ادلستخدمة و عدد ادلتغَتات التابعة و ادلستقلة و ايظا إختالف البيئة اليت أجريت فيها الدراسة.
و من ىنا ؽلكننا القول ان ذلذه الدراسات دورا ىاما و منفعة لنا يف حبثنا ىذا دلا استقيناه من خالل إطالعنا على أىم النتائج و اليت
أضفت الكثَت من ادلوضوعية يف معاجلة موضوع حبثنا،و اليت إستفدان منها يف ضبط إشكالية حبثنا ضبطا دقيقا،وكذا التعرف على
ادلنهج ادلناسب و األداة اليت تناسب موضوعنا،و تتميز دراستنا احلالية عن الدراسات السابقة فيما أييت ربديد مستوايت الثقافة
الرايضية وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة معهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية.
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د.جرمون علً،مجلة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة ،مستوٌات الثمافة الرٌاضٌة لدى طلبة معهد علوم وتمنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة،ورللة،عدد،20سبتمبر.2015

وودروفة وإلفتطالإية:
- 1
إشتمل رلتمع الدراسة على طلبة سنة اثلثة جامعي دبعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية بوالية ورقلة،الذي
يقدر عددىم اإلمجايل ب  96طالب  3إانث و  93ذكور و قدر عدد العينة ادلختارة ب  30طالب.
ووعمهج ووعمعي ووعتبع:
- 2
ىو الطريق ادلؤدي إىل اذلدف ادلطلوب وىو اخليط غَت ادلرئي الذي يشد البحث من بدايتو حىت النهاية قصد الوصول إىل
نتائج معينة.
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وإنطالقا من طبيعة الدراسات وادلعلومات ادلراد احلصول عليها للتعرف على مستوايت الثقافة الرايضية وعالقتها بتقدير
الذات لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية و الرايضة (طلبة سنة اثلثة جامعي)،فقد إستخدمنا ادلنهج
الوصفي ادلسحي الذي يعتمد على دراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا،حبيث يعرب عنها تعبَتا
كميا وكيفيا،فالتعبَت الكيفي يصف لنا الظاىرة ويوضح خصائصها،و التعبَت الكمي يعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار ىذه
الظاىرة و حجمها و درجات إرتباطها مع الظواىر األخرى.
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-3عتغسروت وودروفة:
أ -

ادلتغَت ادلستقل :تقدير الذات

ب  -ادلتغَت التابع :مستوايت الثقافة الرايضية
-4عجاالت وودروفة:
.1-4ووعجال ووزعمي :يقصد ابجملال الزمٍت ادلدة الزمنية اليت إستغرقتها الدراسة ادليدانية ىذه األخَتة اليت مت إجراؤىا يف
الفًتة ادلمتدة من  2016/10/12إىل غاية 2016/ 03/09
 -2-4ووعجال ووعكامي :لقد أجريت دراستنا ادليدانية دبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرايضية بورقلة.
 -3-4ووعجال ووبشري :ىم كل الطلبة الذين يزاولون دراستهم بصفة عادية دبعهد علوم و تقنيات النشطة البدنية و
الرايضية سنة اثلثة زبصص ترية و علم احلركة بورقلة.
 -5عجتعع لإسمة وودروفة :
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مخمد ازهر السمان وأخرون،األصول فً البحث العلمً ،دار الحكمة للطباعة والنشر1980 ،م،ص.4255
-عبٌدات ذولان وأخرون،البحث العلمً،مفهومه وأدواته وأسالٌبه ،عمان،دار الكتاب للنشر،2001 ،ص.87

إشتمل رلتمع الدراسة على طلبة سنة اثلثة جامعي دبعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية بوالية ورقلة،الذي يقدر
عددىم اإلمجايل ب  96طالب  3إانث و  93ذكور
إستخدمنا يف دراستنا،عينة عشوائية لتسهيل إجراء الدراسات ادليدانية ،و قد وقع إختياران على  66طالب من بُت طلبة السنة الثالثة
تربية حركية البالغ عددىم اإلمجايل  96طالب ،و ىي شلثلة بنسبة  %68،75من رلتمع الدراسة و عليو ستقتصر عينتنا على 96
طالب من طلبة السنة الثالثة لقسم النشاط البدين الرايضي الًتبوي 30 ،منهم للدراسة اإلستطالعية،و  66للدراسة ادليدانية.

الذكور

اإلناث

اللمستبعون

اللجلوع

عينة البناء

93

03

ــ

96

عينة إجراء صعق اإلخستار

28

02

ــ

30

عينة إجراء ثتات اإلخستار

28

02

ــ

30

عينة العرامة %68،75

65

01

ــ

66

ووجدلل روم  :01خصائص عجتعع لإسمة وودروفة

-6أدلوت جعع ووبيامات:
تتوفر الساحة العلمية على عدد ىائل من األساليب اليت ال ؽلكن حصرىا،إال أن طبيعة ادلوضوع وخصوصيتو و طبيعة التساؤالت او
الفروض اليت قمت بطرحها،البياانت ادلراد احلصول عليها كل ذالك يفرض على إنتقاء اداة أو تقنية مناسبة او مالئمة.
-1-6عقياس ووثقا ة وورياضية:
مقياس الثقافة الرايضية أعده (أ.م.د عكلة سليمان احلوري ،م.م خالد طو سعيد).
عدد فقرات مقياس الثقافة الرايضية ( )27فقرة ملحق ( )01مقسمة اىل ثالث مكوانت رئيسية ىي:
أوالً :ادلدخالت ادلادية والعامة للثقافة الرايضية وتشمل ( )8فقرات ىي (.)24 ،16 ،15 ،13 ،12 ،7 ،4 ،1
نياً :ادلدخالت الفنية والعلمية للثقافة الرايضية وتشمل ( )10فقرات ىي (.)27 ،25 ،23 ،21 ،19 ،18 ،15 ،8 ،3 ،2
لثا :سلرجات الثقافة الرايضية وتشمل ( )9فقرات ىي (.)26 ،22 ،20 ،17 ،14 ،11 ،9 ،6 ،5

و لقد مت إعتماد طريقة ادلقياس الثالثي و عليو سوف يتم إعطاء  3درجات للبديل (موافق) و  2درجة للبديل (موافق أحياان) و 1
درجة للبديل (غَت موافق) ودبا أن ادلقياس مكون من  27فقرة وبذلك تكون الدرجة الكلية للمقياس بُت (  )81 – 27ويتم تصنيف
الطلبة إىل مايلي:

اللجال

الفئة

] ] 45 ___ 27

ذوي ثقافة رياضية ضبيفة

] ] 63 ___ 45

ذوي ثقافة رياضية لسومطة

] [ 81 ___ 63

ذوي ثقافة رياضية عالية

ووجدلل روم  :02ئات ووطمبة حفب عجاالت ووعقياس (ووصلرة وأللوية ومعقياس)

 -2-6عقياس عفهلم ووذوت وتميفي :مت إعداد ىذا ادلقياس من قبل ويليام فيتس  1955ابإلشًتاك مع قسم الصحة
النفسية بتنيسي و الذي يشار لو دبقياس تنيسي دلفهوم الذات،و قد قام صفوت فرج وسهيل كامل سنة  1985بًتمجة و تقنُت ىذا
ادلقياس يف البيئة ادلصرية ،كما ػلتوي ىذا ادلقياس على  99عبارة تتضمن أوصاف ذاتية يستخدمها ادلوصوف لَتسم عن طريقها صورة
ذاتية عن شخصو و يطبق ىذا ادلقياس بواسطة ادلفحوص سواء كان فردا أو مجاعة و ؽلكن إستخدامو مع مفحوصُت يف مرحلة عمرية
تبدأ من  12عاما أو أكثر شلن أمضوا ستة سنوات دراسية على األقل.
و لقد مت إعتماد طريقة ادلقياس اخلماسي و عليو سوف يتم إعطاء  5درجات للبديل (ينطبق علي سباما) و  4درجة للبديل (ينطبق
علي غالبا) و  3درجة للبديل (الينطبق أحياان وينطبق أحياان أخرى) و  2درجة للبديل (الينطبق علي غالبا) و  1درجة للبديل
(الينطبق علي سباما) عندما تكون العبارة موجبة و يتم إعطاء  1درجات للبديل (ينطبق علي سباما) و  2درجة للبديل (ينطبق علي
غالبا) و  3درجة للبديل (الينطبق أحياان وينطبق أحياان أخرى) و  4درجة للبديل (الينطبق علي غالبا) و  5درجة للبديل (الينطبق
علي سباما) عندما تكون العبارة سالبة ودبا أن الصورة النهائية للمقياس مكونة من  36فقرة وبذلك تكون الدرجة الكلية للمقياس بُت
(  )180 – 36ويتم تصنيف الطلبة إىل مايلي:

اللجال

الفئة

] ] 231 ___ 99

ذوي سقعير ذات لنخفض

] ] 363 _ 231

ذوي سقعير ذات لسومط

] [ 495 __ 363

ذوي سقعير ذات عالي

ووجدلل روم  :03ئات ووطمبة حفب عجاالت ووعقياس (ووصلرة وأللوية ومعقياس)

 -7ووخصائص ووفيكلعترية ألدلوت وودروفة ( :عقياس ووثقا ة وورياضية  +تقدسر ووذوت )
-1-7ووخصائص ووفيكلعترية وعقياس ووثقا ة وورياضية:
صدق ووعقياس :ععاعق والتفاق وودوخمي ومعقاس (عقياس ووثقا ة وورياضية)
مت استخراج معامل االتساق الداخلي للوصول إىل القوة التمييزية للفقرات إذ إن ىذه الطريقة تقدم لنا مقياسا متجانسا يف فقراتو حبيث
تقيس كل فقرة البعد السلوكي نفسو الذي يقيسو ادلقياس ككل ،فضال عن قدرهتا على إبراز الًتابط بُت فقرات ادلقياس.
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فقد مت توزيع ادلقياس على ( )30طالب ،وذلك ابستخراج معامل االتساق الداخلي بُت فقرات ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس،
ابستخراج معامل االرتباط البسيط (بَتسون) ابستخدام نظام (  )Excelعلى احلاسوب اآليل كمايلي:

رقم

قيم (ر) اللحموتة

الفقرة

رقم

قيم (ر) اللحموتة

الفقرة

رقم

قيم (ر) اللحموتة

الفقرة

1

0,458

10

0,448

19

0,518

2

0,485

11

0,300

20

0,332

3

0,280

12

0,290

21

0,366

4

0,451

13

0,453

22

0,387

5

0,395

14

0,387

23

0,383

6

0,450

15

0,312

24

0,371
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السامرائً،باسم نزهت،وطارق،حمٌد البلداوي ،إتجاهات الطلبة نحو مهنة التدرٌس بغداد ،العراق،المجلة ،7العدد الثانً،المجلة العلمٌة للبحوث التربوٌة( ،مجلة
علمٌة).1987،

7

0,485

16

0,283

25

0,393

8

0,333

17

0,441

26

0,415

9

0,513

18

0,413

27

0,401

ووجدلل روم  :04سبسن ععاعق والرتباط بسن قروت عقياس (ووثقا ة وورياضية) لوودرجة وولمية ومعقياس بافتخدوم طريقة والتفاق وودوخمي.

قيمة (ر) اجلدولية عند درجة حرية (  )28وأمام مستوى معنوية ()0,361( = )0,05
تحمسق ووجدلل روم  :04يتضح من اجلدول( )03إن قيم معامل االرتباط بُت فقرات ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس تراوحت
مابُت ( )0,518 – 0,280وعند الرجوع إىل قيمة (ر) اجلدولية و عند درجة حرية (  )28وأمام مستوى معنوية ( )0,05صلد إهنا
تساوي ( )0,361ويف ضوء ذلك فان مجيع الفقرات كانت شليزة إال ىذه العبارات:
العبارة  ،3العبارة ،8العبارة ،11العبارة ،12العبارة  ،15العبارة  ،16العبارة .20
ثبات ووعقياس:
يعد الثبات من الشروط ادلهمة لألداة اجليدة والثبات يعٍت االتساق يف النتائج.
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والثبات ىو اتساق ادلقياس يف الشيء الذي تقيسو األداة.
ويقصد ابلثبات ،االستقرار دبعٌت لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد لبينت درجتو شيئا من االستقرار ومعامل الثبات ىو معامل
ارتباط بُت درجات األفراد يف االختبار ولغرض إغلاد معامل الثبات دلقياس الثقافة الرايضية مت استخدام طريقة التطبيق االختبار وإعادة
تطبيقو ( )test re-testبوصفها إحدى الطرائق الشائعة يف حساب الثبات ،إذ إهنا تكشف عن مدى استقرار النتائج عند تطبيق
ادلقياس على رلموعة معينة من األفراد ألكثر من مرة وعرب فاصل زمٍت.
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إذ مت تطبيق ادلقياس على عينة مؤلفة من (  )30طالبا من طلبة السنة اثلثة جامعي علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ،وأعيد
تطبيق ادلقياس مرة اثنية بعد مرور ( )10أايم من موعد التطبيق األول وبعد مجع االستمارات مت معاجلتها إحصائيا ابستخدام معامل
االرتباط البسيط (بَتسون) فظهرت قيمة (ر) احملتسبة تساوي ( )0,75وىو دال إحصائيا شلا يدل على ثبات ادلقياس ،ويف ىذا
الصدد يشَت مساره وآخرون ( )1989إىل إن معامل الثبات إذا بلغ (  )0,75فأعلى فانو يعد ثبات عال.
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-2-7ووخصائص ووفيكلعترية وعقياس تقدسر ووذوت:
57

-Allen, Marshall and Yen, W.M. (1979): Introduction to measurement theory, mantery California, Brookole.

58
الحلعاني،ثالر لحلوع :)2007 ( ،بعض وومعاذج ووععر ية لوالجتعاإية وودو عية والمجاز وورياضي لإالوتها بعفتلر والمجاز ودر الإبي كرة ووقدم ،البراق،أطروحة عكسوراه

(غير لنشورة) ،كمية السربية الرياضية ،جالبة اللوصل.2007 ،
59

ملاره ،عزيز وآخرون،عبادئ ووقياس لووتقليم ي ووتربية ،علان،األرعن،ط ،2لكستة عار الفكر لمثقافة والنشر والسوزيع.1989 ،

صدق ووعقياس :ععاعق والتفاق وودوخمي ومعقاس (عقياس تقدسر ووذوت بتميفي :)1955
مت استخراج معامل االتساق الداخلي للوصول إىل القوة التمييزية للفقرات إذ إن ىذه الطريقة تقدم لنا مقياسا متجانسا يف فقراتو حبيث
تقيس كل فقرة البعد السلوكي نفسو الذي يقيسو ادلقياس ككل ،فضال عن قدرهتا على إبراز الًتابط بُت فقرات ادلقياس .
فقد مت توزيع ادلقياس على ( )30طالب ،وذلك ابستخراج معامل االتساق الداخلي بُت فقرات ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس،
ابستخراج معامل االرتباط البسيط (بَتسون) ابستخدام نظام (  )Excelعلى احلاسوب اآليل كمايلي:
رقم

قيم (ر) اللحموتة

الفقرة

رقم

قيم (ر) اللحموتة

الفقرة

رقم

قيم (ر) اللحموتة

الفقرة

1

0,340

34

0,106

67

0,520

2

0,029

35

0,243

68

0,064

3

0,185

36

0,511

69

0,430

4

-0,131

37

0,375

70

0,305

5

0,382

38

0,117

71

-0,023

6

0,386

39

-0,0110

72

0,643

7

0,137

40

0,023

73

0,141

8

0,342

41

-0,053

74

0,057

9

0,420

42

0,331

75

0,311

10

0,456

43

0,555

76

0,312

11

0,158

44

0,462

77

0,074

12

-0,127

45

0,191

78

0,563

13

0,250

46

-0,298

79

0,484

14

0,250

47

0,284

80

0,529

15

0,478

48

0,376

81

0,350

16

0,015

49

0,510

82

0,377

17

0,327

50

0,441

83

0,180

18

0,579

51

0,028

84

0,628

19

0,377

52

-0,034

85

0,229

20

0,188

53

0,064

86

0,402

21

0,076

54

0,607

87

0,060

22

-0,121

55

0,569

88

0,011

23

-0,239

56

0,236

89

-0,070

24

0,290

57

-0,096

90

-0,047

25

0,110

58

0,059

91

0,120

26

0,404

59

-0,056

92

0,547

27

0,437

60

0,502

93

0,568

28

0,177

61

0,628

94

0,064

29

0,321

62

0,487

95

0,051

30

0,351

63

0,758

96

0,499

31

0,394

64

0,171

97

0,006

32

0,231

65

0,343

98

0,129

33

0,104

66

0,371

99

-0,031

اجلدول رقم  :05يبٌن معامل االرتباط بٌن فقرات مقياس (تقدير الذات) والدرجة الكلية للمقياس ابستخدام طريقة االتساق
الداخلي
قيمة (ر) اجلدولية عند درجة حرية (  )28وأمام مستوى معنوية ()0,361( = )0,05
تحمسق ووجدلل روم  :05يتضح من اجلدول( )3إن قيم معامل االرتباط بُت فقرات ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس تراوحت
مابُت ( )0,758 ، -0,096وعند الرجوع إىل قيمة (ر) اجلدولية عند درجة حرية (  )28وأمام مستوى معنوية (  )0,05صلد إهنا
تساوي ( )0,361ويف ضوء ذلك فان مجيع الفقرات كانت شليزة إال ىذه العبارات:
العبارة،1العبارة ،2العبارة ،3العبارة ،4العبارة ،7العبارة ،8العبارة،11العبارة ،12العبارة  ،13العبارة ،14العبارة  ،16العبارة،17
العبارة  ،20العبارة  ،21العبارة  ،22العبارة  ،23العبارة  ، 24العبارة  ،25العبارة  ،28العبارة  ،29العبارة  ،30العبارة ،32

العبارة  ،33العبارة  ،34العبارة  ،35العبارة  ،38العبارة  ،39العبارة  ،40العبارة  ،41العبارة  ،42العبارة  ،45العبارة ،46
العبارة  ،47العبارة  ،51العبارة  ،52العبارة  ،53العبارة  ،56العبارة  ،57العبارة  ،58العبارة  ،59العبارة  ،64العبارة ،65العبارة
،68العبارة ،70العبارة  ،71العبارة  ،73العبارة  ،74العبارة  ،75العبارة  ،76العبارة ،77العبارة  ،81العبارة ،83العبارة ،85
العبارة  ،87العبارة  ،88العبارة  ،89العبارة ،90العبارة  ،91العبارة  ،94العبارة  ،95العبارة ،97العبارة  ،98العبارة .99
ثبات ووعقياس:
يعد الثبات من الشروط ادلهمة لألداة اجليدة والثبات يعٍت االتساق يف النتائج ،والثبات ىو اتساق ادلقياس يف الشيء الذي تقيسو
األداة.
ويقصد ابلثبات ،االستقرار دبعٌت لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد لبينت درجتو شيئا من االستقرار ومعامل الثبات ىو معامل
ارتباط بُت درجات األفراد يف االختبار ولغرض إغلاد معامل الثبات دلقياس تقدير الذات مت استخدام طريقة التطبيق االختبار وإعادة
تطبيقو ( )test re-testبوصفها إحدى الطرائق الشائعة يف حساب الثبات ،إذ إهنا تكشف عن مدى استقرار النتائج عند تطبيق
ادلقياس على رلموعة معينة من األفراد ألكثر من مرة وعرب فاصل زمٍت.
إذ مت تطبيق ادلقياس على عينة مؤلفة من (  )30طالبا من طلبة السنة اثلثة جامعي علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ،وأعيد
تطبيق ادلقياس مرة اثنية بعد مرور ( )10أايم من موعد التطبيق األول وبعد مجع االستمارات مت معاجلتها إحصائيا ابستخدام معامل
االرتباط البسيط (بَتسون) فظهرت قيمة (ر) احملتسبة تساوي ( )0,84وىو دال إحصائيا شلا يدل على ثبات ادلقياس ،ويف ىذا
الصدد يشَت مساره وآخرون ( )1989إىل إن معامل الثبات إذا بلغ (  )0,75فأعلى فانو يعد ثبات عال.
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 -8ووصلرة وومهائية ألدلوت وودروفة(:عقياس تقدسر ووذوت,عقياس ووثقا ة وورياضية ):
بعد إجراء كل من عملية الصدق و الثبات على ادلقياسُت اتضحت لنا الفقرات اليت ربمل قوة سبيزية عن غَتىا يف كل من مقياس
تقدير الذات و مقياس الثقافة الرايضية،و ابلتايل مت حذف كل العبارات الضعيفة و إبقاء العبارات اليت ربمل قوة سبيزية و كانت
الصورة النهائية دلقياس تقدير الذات ربتوي على  36عبارة من  99عبارة وىي
كالتايل:ع
96،93،92،86،84،82،80،79،78،72،69،67،66،63،62،61،60،55،54،50،49،48،44،43،37،36،3
1،27،26،19،18،15،10،9،6،5
العبارات
ادلوجبة:ع
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ملاره ،عزيز وآخرون،عبادئ ووقياس لووتقليم ي ووتربية ،علان،األرعن،ط ،2لكستة عار الفكر لمثقافة والنشر والسوزيع.1989 ،

5،9،15،18،19،26،27،31،36،37،43،44،48،49،50،54،55،60،61،62،63،66،67،72،78،79،80،
.84،86،96
العبارات السالبة دلقياس تقدير الذات:ع.6،10،69،82،92،93
و يف ادلقابل كانت الصورة النهائية دلقياس الثقافة الرايضية ربتوي على  20سؤال من  27سؤال وىي كالتايل:
ع27،26،25،24،23،22،21،19،18،17،14،13،10،9،7،6،5،4،،2،1
العبارات ادلوجبة دلقياس الثقافة الرايضية:ع 1،2،4،5،6،7،9،10،13،14،17،19،21،23،24،25،26
.27،
العبارات السالبة دلقياس الثقافة الرايضية:ع.14،18
ووصلرتسن وومهائستسن ولق عن عقياس ووثقا ة وورياضية ل تقدسر ووذوت:
اللجال

الفئة

] ] 33 ___ 20

ذوي ثقافة رياضية ضبيفة

] ] 47 ___ 33

ذوي ثقافة رياضية لسومطة

] [ 60 ___ 47

ذوي ثقافة رياضية عالية

ووجدلل روم  :06ئات ووطمبة حفب عجاالت ووعقياس (ووصلرة وومهائية وعقياس ووثقا ة وورياضية)
اللجال

الفئة

] ] 84 __ 36

ذوي سقعير ذات لنخفض

] ] 132 _ 84

ذوي سقعير ذات لسومط

] [ 180 _ 132

ذوي سقعير ذات عالي

ووجدلل روم  :07ئات ووطمبة حفب عجاالت ووعقياس (ووصلرة وومهائية وعقياس تقدسر ووذوت)

 -9ووععاوجة وإلحصائية:
 -النسب ادلئوية

 ادلتوسط احلسايب اإلضلراف ادلعياري معامل اإلرتباط البسيط بَتسون-إستخدام برانمجٍ   SPSS+Excelللوصول لإلجابة على التساؤالت( :ادلتوسطات احلسابية،اإلضلرافات ادلعيارية،قيمة ر احملسوبة).

إرض ل تحمسق وومتائج حفب ووفرضيات:
ووفرضية وأللوى:
توجد ىناك مستوايت للثقافة الرايضية لدى طلبة السنة اثلثة جامعي علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.

البـينة

السك اررات

النمب اللئوية %

الفئات

اللـجاالت
] ] 33 __ 20

0

%0

ذوي ثقافة رياضية لنخفظة

] ] 47 __ 33

37

%56

ذوي ثقافة رياضية لسومطة

] [ 60 __ 47

29

%44

ذوي ثقافة رياضية عالية

اللجلوع

66

% 100

ووجدلل روم :08عفتليات ووثقا ة وورياضية ودر إسمة وودروفة
تحمسق ووجدلل روم : 08
يتضح من خالل اجلدول رقم ) (08ادلوجو لطلبة سنة الثالثة جامعي معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية بورقلة أن
النتائج ادلتحصل عليها تدل على و جود مستوى ثقايف متوسط حيث بلغت النسبة ادلئوية لدرجات الطلبة  %56بتكرار  37طالب
يف ادلستوى الثقايف ادلتوسط و يف ادلقابل بلغت النسبة ادلئوية لدرجات الطلبة  %44بتكرار  29طالب يف ادلستوى الثقايف العايل يف
حيث أنو مل تسجل أي نسبة للمستوى الثقايف ادلنخفض.

ووفرضية ووثامية:
توجد مستوايت لتقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة معهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية
البـينة

السك اررات

النمب اللئوية %

الفئات

اللـجاالت
] ] 84 ___ 36

00

% 00

ذوي سقعير ذات لنخفض

] ] 132 ___ 84

10

% 15،16

ذوي سقعير ذات لسومط

] [ 180 __ 132

56

% 84،84

ذوي سقعير ذات عالي

اللجلوع

66

% 100

ووجدلل روم :09عفتليات تقدسر ووذوت ودر إسمة وودروفة
 تحمسق ووجدلل روم : 09يتضح من خالل اجلدول أعاله أن أغلب الطلبة يبدون ذوي تقدير عايل إذ جاءت نسبتهم مقدرة بـ  ،% 84،84بتكرار 56
طالب ذوي تقدير ذات عايل و يف ادلقابل بلغت النسبة ادلئوية  %15،16بتكرار  10للطلبة ذوي تقدير ذات متوسط يف حُت أننا
مل نسجل أي نسبة لذوي تقدير الذات ادلنخفظ .

ووفرضية ووثاوثة:
توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بُت مستوى الثقافة وتقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة دبعهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية
و الرايضية.
اللقياس

ثقافة

اللسومط

اإلنحراف

الحمابي

اللبياري

47،68

3،53

عرجة الحرية

64

قيلة ر

قيلة ر

اللحموتة

اللجعولة

0،269

0،25

لمسوى العاللة
0,05
غير عال

رياضية
سقعير

138،67

8،558

الذات

ووجدلل روم :10متائج ختبار ر ودالوة ووفرلق بسن تقدسر ووذوت ل ووثقا ة وورياضية
تحمسق ووجدلل روم :10
يتضح من خالل اجلدول أن قيمة ادلتوسط احلسايب دلقياس الثقافة الرايضية تعادل  47،68ابضلراف معياري قدره  3،53يقابلو
قيمة ادلتوسط احلسايب دلقياس تقدير الذات اليت تعادل  138،67واضلراف معياري قدره  ،8،558وقد جاءت قيمة اختبار ر
احملسوبة للفروق بُت ادلتوسطات مقدرة بـ  0،269والقيمة اجلدولية عند درجة احلرية  64تساوي  0،25شلا غلعلها أكرب من قيمة ر
اجلدولية وىذا يدل على عدم وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بُت مستوى الثقافة وتقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة دبعهد
علوم وتقنيات األنشطة البدنية و

الرايضية.

 -2عماوشة وومتائج إمى ضلء ووفرضيات:
 1-2ووفرضية وأللوى :توجد ىناك مستوايت للثقافة الرايضية لدى طلبة السنة اثلثة جامعي علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرايضية.
تبُت لنا من خالل عرض و ربليل نتائج الفرضية األوىل أنو توجد مستوايت للثقافة الرايضية لدى طلبة السنة اثلثة جامعي وأن معظم
الطلبة جاءت مستوايتهم بُت ادلتوسط و العايل و ىذه النتئج جاءت موافقة إىل حد ما لدراسة )د.جرمون علي (61 2015و دراسة
)ميساء ندمي و دمحم إمساعيل مهدي  (62 2012األوىل كانت حول مستوايت الثقافة الرايضية لكل من طلبة السنة األوىل جامعي
دبعهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية بورقلة و الثانية حول الثقافة الرايضية و عالقتها ابلتوافق النفسي اإلجتماعي لدى
طالب ادلرحلة اخلامسة بعهد إعداد ادلعلمُت داييل ابلعراق ،فهدفت كل من الدراستُت إىل التعرف على مستوايت الثقافة الرايضية
وإعداد مقياس للثقافة الرايضية و اليت توصلت نتائجهما إىل أنو توجد مستوايت للثقافة الرايضية لكل من طلبة السنة األوىل جامعي
دبعهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية بورقلة و لدى طالب ادلرحلة اخلامسة بعهد إعداد ادلعلمُت داييل،و يرجع أيظا
تفسَت ىذه النتائج لكل من ادلدخالت ادلادية و العامة و الفنية و سلرجات الثقافة الرايضية حبيث ان وجود الطلبة يف ادلستويُت
ادلتوسط و العايل يرجع إىل إىتمام معظم الطلبة ابجلانب ادلعريف الذي بدوره ػلوي رلموع ادلعلومات الرايضية و القوانُت و القواعد و
اخلطط اليت زبص اجملال الرايضي ،و يرجع ايظا إىل أن معظم الطلبة إقتنعوا أبن شلارسة الرايضة و متابعة الربامج الرايضية تساىم يف
إيقاظ احلس اجلماعي و تكوين حظارة و أخالق البشر وىذا مايثبت وجود إىتمام يف اجملال الًتبوي اإلجتماعي للثقافة الرايضية لدى
الطالب اجلامعي ،و يف ادلقابل يعود سبب وجود الطلبة يف ادلستويُت العايل و ادلتوسط إىل إقتناع الطلبة أبن شلارسة الرايضة يزيد من
كفاءة أجهزة جسمهم الوظيفية و ػلافظ على صحتهم و ىذا ما يثبت لنا أيظا وجود تدين يف اجملال الصحي للثقافة الرايضية،و إظافة
على ىذا كلو ؽلكن لنا معرفة أن مستوايت الثقافة تتأثر بعالقة طردية دبجاالت الثقافة الرايضية ( اجملال ادلعريف ،الًتبوي،
اإلجتماعي،الصحي) .يعٍت أنو كل ماكان اإلىتمام دبجاالت الثقافة الرايضية من طرف طالب السنة اثلثة جامعي كل ماكان أضمن
دلستوى ثقايف عايل ،و ىذا ماجاء يف دراسة عثمان زلمود شحاذة ( رسالة ماجستَت غَت منشورة )  63و يرجع ىذا ايظا إىل طبيعة
العلوم اليت يكتشفها ويدركها طالب سنة اثلثة جامعي و إىل طبيعة احمليط احمليط الذي يعيش فيو و العادات اليت يكتسبها منو كعضو
يف اجملتمع وكل ردود أفعالو ادلتأثرة بعادات اجملتمع الذي يعيش فيو ،وىذا ماأكده كل من بنديكت  641929و بواس 1930
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 د.جرمون علً،مجلة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة  ،مستوٌات الثمافة الرٌاضٌة لدى طلبة معهد علوم وتمنٌات النشاطات البدنٌة و الرٌاضٌة  ،ورللة،عدد،20سبتمبر.2015،
62
 مٌساء ندٌم أحمد،مجلة علوم التربٌة الرٌاضٌة ،دور الثمافة الرٌاضٌة و عاللتها بالتوافك النفسً و اإلجتماعً ،العراق،عدد،3مجلد خاص2012 ،م63
عثمان محمود شحاذة ،أثر مشاهدة المنوات الرٌاضٌة الفظائٌة فً نشر الثمافة الرٌاضٌة بٌن طلبة جامعة دٌالً ،العراق،جامعة دٌالً،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌةالتربٌة الرٌاضٌة،2009 ،ص .256
64
 الساعتً،سامٌة ،الثمافة و الشخصٌة ،ط،4الماهرة،دار الفكر العربً،2002 ،ص.3865
-سمعان،وهٌب،الثمافة و التربٌة فً العصور المدٌمة ،مصر،دار المعارف،1961،ص.71

وىذا مايثبت صحة الفرضية األوىل و اليت تنص على أنو توجد مستوايت متباينة للثقافة الرايضية لدى طلبة سنة اثلثة جامعي دبعهد
علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية بورقلة.
 .2-2ووفرضية ووثامية :توجد مستوايت لتقدير للذات لدى طلبة سنة اثلثة معهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية
تبُت لنا من خالل عرض و ربليل نتائج الفرضية الثانية انو توجد مستوايت لتقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة جامعي دبعهد علوم و
تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية بورقلة و ىذه النتائج جائت مواقفة حلد ما لدراسة )كوبر مسيث  (661967و اليت كانت أىم
نتائجها أن ىناك ثالث مستوايت لتقدير الذات و ىي كالتايل :ادلستوى العايل،ادلستوى ادلتوسط،ادلستوى ادلنخفظ.
و كذالك جاءت موافقة لدراسة )عبد احلق قحمص و عبد الباسط  (672014و اليت أسفرت نتائجها أنو ىناك مستوايت لتقدير
الذات ووجود فروق فردية ذات داللة تعزى إىل عامل عامل السن و اجلنس شلا غلعل تقدير الذات عندىم أكرب.
و كذالك جائت موافقة لدراسة )مسَتة طرج  (682011و اليت أسفرت نتائجها أن ىناك تقدير ذات متوسط عند ادلراىق و توجد
مستوايت لتقدير الذات ،و ىذا راجع إىل أن معظم الطلبة واثقُت من أنفسهم و ذلم ثقة عالية يف قرارهتم و إختيارهتم كما أهنم اقل
أتثَتا ابلنظرة اإلجتماعية حيث وجدان أهنم اليولون أعلية لإلنقدات ادلوجهة ذلم او ابألحرى اقل أتثرا هبا عكس أصحاب ادلستوى
ادلتوسط ،كما وجدان الطلبة الذين لديهم مستوى تقدير ذات عايل اسرع و أكثر تلقائية يف اإلجابة على األسئلة اليت تتعلق بذواهتم
من الطلبة ذوي التقدير ادلتوسط للذات ،و يرجع ىذا األخَت إىل قدرة الطالب على إبداء مالديو من أراء ورغبات بشكل عادي و
القدرة على اإلتصال و التواصل مع األخرين .و ىذا يفسر أن معظم الطلبة مل غلعلوا إخفاقات ادلاضي تؤثر عليهم وأهنم أحسنوا
التعامل مع ىذه القظااي خبربة وحكمة وقد إعتمدوا على ذبارهبم الفردية داخل وخارج اجلامعة وذالك إبستبدال كل تفكَت سليب بشيئ
إغلايب عن طريق مالحظة أنفسهم ،وىذا ماجاء يف دراسة تقدير الذات و فاعلية األان عند ادلراىق و ادلصاب بداء السكري لسمَتة
طرج سنة .2011
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وىذا مايثبت صحة الفرضية الثانية و اليت تنص على أنو يوجد تقدير للذات لدى طلبة سنة اثلثة جامعي دبعهد علوم و تقنيات
األنشطة البدنية و الرايضية بورقلة.
 .3-2ووفرضية ووثاوثة :توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بُت مستوى الثقافة وتقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة دبعهد
علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرايضية.
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 عاٌدة ذٌب،عبد هللا دمحم ،اإلنتماء و تمدٌر الذات فً مرحلة الطفولة ،ط ،1دار الفجر،2010،ص 8267
 عبد الحك لحمص ،أهمٌة تمدٌر الذات البدنٌة خالل ممارسة األنشطة البدنٌة و الرٌاضٌة لتالمٌذ الطور المتوسط  15-12سنة،ورللة،مذكرة ماستر أكادٌمً،تخصصتربٌة حركٌة لدى الطفل و المراهك جامعة لاصدي مرباح2014 ،م.
68
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تبُت لنا من خالل عرض و ربليل نتائج الفرضية الثالثة،أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت مستوايت الثقافة الرايضية و تقدير
الذات وىذه النتائج جاءت موافقة دلا ماإعتمدان عليو يف اجلانب النظري من مفاىيم و تعاريف كإعالن مكسيكو ادلفسر للثقافة و
القائل أبهنا ىي اليت سبنح اإلنسان على القدرة على التفكَت يف ذاتو و ىي وسيلة اإلنسان للتعبَت عن نفسو و التعرف على ذاتو.
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و كذالك جاءت موافقة دلا قالو الفيلسوف الفرنسي )جون بول سارتر (71عن الثقافة أنو هبا الثقافة أن اإلنسان يضفي ذاتو،يتعرف
فيها على ذاتو ،وىي وحدة ادلرأة القوية اليت تعكس صورتو.
و كذالك جائت موافقة دلا قال )ابرسونز  721944عن الثقافة و ماقال )جرغلرن (73عن تقدير الذات حبيث أن الفرد يسعى دائما
إىل تقييم و تقدير ذاتو ليحدد سلوكو و ذالك عن طريق الثقافة،ألن ىذه األخَتة تتكون من تلك النماذج ادلتصلة ابلسلوك الناتج عن
الفعل اإلنساين.
وكذالك جاءت موافقة لدراسة )عبد العزيز حنان  (742011و اليت أسفرت نتائجها أن ىناك عالقة إرتباطية بُت ظلط التفكَت و
تقدير الذات و أن ىناك عالقة إرتباطية بُت التفكَت اإلغلايب و تقدير الذات ادلرتفع و أن ىناك عالقة إرتباطية بُت التفكَت السليب و
تقدير الذات ادلنخفض لدى طلبة جامعة بشار،و ىذا يرجع إىل أن الثقافة للطالب اجلامعي كالصحة للجسد وىي مؤشر سالمة
احلياة و ادلعيار األساسي لنجاحو يف حياتو ،فأي زبلف ثقايف للطالب ىو عالمة على إختالل يف التوازن ونقص يف التكيف أو
إنقطاع يف مسار النمو.
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وإبعتبار أن الثقافة ىي ىي القيم ادلادية و اإلجتماعية ألي مجاعة من الناس وىي نظمهم و إقًتاحتهم وردود أفعاذلم حسب ماقالو
الفيلسوف توماس .1937
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فيمكننا القول أن العالقة بُت تقدير الذات و الثقافة موجودة وأن أي إختالل ثقايف بدوره يؤدي إىل إطلفاض يف مستوى تقدير الذات
لدى طالب سنة الثالثة جامعي.
وىذا مايثبت صحة الفرضية الثالثة و اليت تنص على أنو توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بُت مستوى الثقافة وتقدير الذات
لدى طلبة سنة اثلثة دبعهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرايضية.
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وإلفتمتاجات حفب ووفرضيات:
بعد تفريغنا للبياانت و عرضها و ربليلها و مناقشتها،توصلنا إىل صياغة نتائج الدراسة و التحقق يف صدق أو نفي الفرضيات ادلبنية
وفقا لإلشكالية زلاولُت اإلجابة على التساؤالت ادلطروحة،حيث إستنتجنا من خالل ادلقياس و اإلستبيان أن النتائج تؤكد على مايلي:
ووفرضية وأللوى :بعد ربليلنا و مناقشتنا لنتائج احملور األول،تبُت لنا أن معظم الطلبة لديهم مستوى ثقايف متوسط و مستوى ثقايف
عايل،و ىذا مايثبت صحة فرضيتنا اليت تنص على أنو توجد مستوايت متباينة للثقافة الرايضية لدى طلبة سنة اثلثة دبعهد علوم
وتقنيات األنشطة البدنية و الرايضية.
ووفرضية ووثامية :بعد أن قمنا بعرض و ربليل و مناقشة لنتائج احملور الثاين إتضح لنا جليا أن رلمل الطلبة ػلملون تقدير ذات
عايل و يف ادلقابل كان القليل منهم ذوي تقدير ذات متوسط،و ىذه النتائج تثبت و تؤكد صحة الفرضية الثانية،اليت تنص على أنو
يوجد تقدير للذات لدى طلبة سنة اثلثة دبعهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرايضية.
ووفرضية ووثاوثة :من خالل مناقشتنا و ربليلنا لنتائج احملور الثالث تبُت لنا أنو توجد عالقة بُت تقدير الذات و الثقافة الرايضية،و
ىذا مايؤكد لنا صحة الفرضية الثالثة،القائلة أنو توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بُت تقدير الذات و الثقافة الرايضية لدى
طلبة سنة اثلثة دبعهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرايضية.
بعد كل ىذه ادلعطيات ؽلكن القول أن الفروض اليت وضعناىا يف اإلشكالية صحيحة وقد ربققت كلها.

ووتلصيات ل وإلوترحات:
 إجراء ادلزيد من الدراسات ادلتعلقة ابلثقافة الرايضية و عالقتها بتقدير الذات وتوفَت سبل الدعم الثقايف للطلبة للرفع من مستوىتقديرىم لذواهتم.
جعل الطلبة زلبُت للمعرفة من خالل تنمية حبهم للثقافة الرايضية لديهم و ذالك بطرح دراسات معاصرة و مثَتة لإلىتمام وتوجيههم للرفع من مستواىم الثقايف و تطوير ثقتهم بقدراهتم.
تعليم الطالب اجلرأة يف التعبَت عن وجهات نظرىم و الرغبة و احلماس يف مواجهة ادلشكالت اليت تواجههم ،و أن ال يستسهلالطرق القريبة و البسيطة و السطحية دلواجهة ىذه ادلشكالت،حيث تعرض الطالب للمشكالت يفرض عليو مستوى ثقايف حلل ىذه
ادلشكالت ،لذا فإنو البد من زايدات وعي الطالب و إدراكو ألعلية الثقافة الرايضية و اإلستقصاء حلل ىذه ادلشكالت ادلختلفة.
مساعدة الطالب على أن ينشد التغيَت و التعديل يف نفسو و ذاتو بذاتو،و يكون ذالك شلكنا إن كان ىناك تنمية للمستوى الثقايفالرايضي لدى الطالب.
و يف األخَت صلو أن يكون ىذا البحث قد ساىم ولو ابلقدر القليل يف معاجلة ىذا ادلوضوع الذي نسعى من خاللو تسليط الضوء
على طبيعة العالقة بُت تقدير الذات و الثقافة الرايضية و لكن بفضل ىذا النوع من الدراسات و بفضل ادلختصُت يف اجملال الرايضي
ؽلكن إعادة اإلعتبار للثقافة الرايضية و تقدير الذات من خالل إدراج مواضيع ذات بعد نفسي سلوكي و ذات بعد تثقيفي وذالك
خلدمة الثقافة الرايضية و تقدير الذات.

ووخاتعة
من خالل القيام هبذه الدراسة ادلتواضعة وعلى ضوء النتائج ادلتحصل عليها و اليت مفادىا أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت
مستوايت الثقافة الرايضية و عالقتها بتقدير الذات لدى طلبة سنة اثلثة جامعي زبصص تربية وعلم احلركة دبعهد علوم وتقنيات
األنشطة البدنية و الرايضية بورقلة.
و من خالل إستعمال أدوات حبثنا ادلناسبة قصد عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وذلذا فإن إختياران دلقياس تقدير الذات لتنيسي و
الثقافة الرايضية عند الطلبة كان عند قصد و كان اذلدف من تطبيقو على عينة دراستنا ىو معرفة مستوايت كل من الثقافة الرايضية و
تقدير الذات و العالقة بينهما لدى الطالب.
مستوى الثقافة الرايضية متوسط و عايل لطلبة سنة اثلثة دبعهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرايضية بورقلة و يرجع ذالك إىل
درجة إكتساب الطلبة للعلوم و ادلعارف و ادلعلومات من فنون األنشطة الرايضية وكذالك بطبيعة ىذا التزود الذي يكون من خالل
خرباهتم اخلاصة سواء ابدلشاىدة اوالقراءة او تطبيق ىذه األنشطة الرايضية.
مستوى تقدير الذات عايل لدى طلبة سنة اثلثة دبعهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرايضية بورقلة وذالك راجع إىل صلاح وصالح
الطالب يف حياتو ،حبيث يذىب لنا أن الطلبة ذوي تقدير الذات العايل يعتربون أنفسهم أشخاصا ىامُت يستحقون اإلحًتام و
اإلعتبار فضال عن أن لديهم فكرة زلددة دلا يظنون أنو صوااب ،كما أهنم ؽللكون تصورا طيبا لنوع الطالب الذي يكونونو ،و يستمتعون
ابلتحدي،و ال يظطربون عند الشدائد.
أغلب الطلبة الذين لديهم مستوى متوسط يف الثقافة الرايضية فهم يتميزون بتقدير ذات متوسط حول ذواهتم ،اما الطلبة الذين لديهم
مستوى عايل يف الثقافة الرايضية فهم يتميزون بتقدير عايل حول ذواهتم ،نتيجة ذلذا نستنتج أن الثقافة الرايضية للطالب تعترب عامال
أساسيا و أكثر إسهاما يف ربديد تقدير الذات لديو ،أي وجود عالقة بُت الثقافة الرايضية و تقدير الذات.
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عمحق روم :01
ووصلرة وأللوية وعقياس تقدسر ووذوت:
اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية
جامعة قاصدي مرابح ورقلة
معهد الًتبية البدنية والرايضية
مقياس تقدير الذات لطلبة سنة  3جامعي
ادلعلومات االولية:
اإلسم.........................:
القب..........................:
اللسن.........................:
هتدف العبارات الوصفية إىل التعرف على أبعاد الذات التسعة،من فضلك أجب على مجيع األسئلة أبحد اجلمل التالية:
التنطبق علي سباما1.........................
التنطبق علي غالبا2........................
تنطبق علي أحياان والتنطبق حياان أخرى3.....
تنطبق علي غالبا4..........................
تنطبق علي سباما 5.........................
و أعلمك أنو التوجد جابة صحيحة و أخرى خاطئة،وسوف تبقى إجابتك يف سرية اتمة.

العبارات
الرلم

.1

امتلن جسما سلٌما

.2

أحب آن أبدو وسٌما وأنٌما فً كل األولات

.3

أنا شخص جذاب

.4

أنا مثمل باألوجاع واآلالم

.5

اعتبر نفسً شخصا عاطفٌا

.6

أنا شخص مرٌض

.7

لست بدٌنا جد أو نحٌفا جدا

.8

لست طوٌال جدا أو لصٌرا جدا

.9

أحب مظهري أن ٌكون بنفس الطرٌمة التً هو
علٌها

.10

ال اشعر أننً على ما ٌرام كما ٌجب

.11

بودي أن أغٌر بعض األجزاء من جسمً

.12

ٌجب أن ٌكون لدى جاذبٌة أكثر

.13

اعتنى بنفسً جٌدا من الناحٌة البدنٌة

.14

اشعر أنني على ما ٌرام معظم الولت

.15

أحاول أن اهتم بمظهري

.16

غالبا ما أتصرف كما لو كنت غٌر ماه ر

.17

نـومً لـلـٌـل

.18

أنا شخص مهذب

.19

أنا شخص متدٌن

.20

أنا شخص أمٌن

.21

أنا فاشل أخاللٌا

ال
ٌنطبق
على
تماما

ال
ٌنطبق
علً
غالبا

ال ٌنطبق
أحٌانا
وٌنطبك
أحٌانا
أخرى

ٌنطبك
علً
غالبا

ٌنطبك
علً
تماما

.22

أنا شخص سٌئ

.23

أنا شخص ضعٌف من الناحٌة األخاللٌة

.24

أنا راض عن سلوكً األخالقي

.25

أنا متدٌن كما أرٌد أن أكون

.26

أنا راض عن صلتً باهلل

.27

بودي أن أكون جدٌرا بالثمة

.28

ٌنبغً أن اذهب إلى الجامع (الكنٌسة) أكثر من ذ لن

.29

ال ٌجب أن ألول مثل هذه األكاذٌب الكثٌرة

.30

أنا مخلص نحو دٌنً فً كل ٌوم من حٌاتً

.31

افعل ما هو صواب معظم الولت

.32

أحاول أن أتغٌر عندما اعرف أننً ألوم بأشٌاء
خاطئ.
ة

.33

استخدم أحٌانا وسائل غٌر مشروعة لشك طرٌمً

.34

افعل أحٌانا أشٌاء سٌئة جدا

.35

أجد صعوبة فً أن افعل ما ه و صحٌح

.36

أنا شخص مرح

.37

لدي لدر من ضبط النفس

.38

أنا شخص هادئ وسلس

.39

أنا شخص حمود

.40

أنا الشًء

.41

افمد أعصابً

.42

أنا راض بان كون كما أنا تماما

.43

أنا أنٌك كما أود أن أكون

.44

أنا لطٌف تماما كما ٌجب علً أن أكون

.45

أنا لست الشخص الذي أود أن أكونه

.46

احتمر نفسي

.47

ارغب فً أال استسلم بسهولة كما افعل

.48

أستطٌع دائما العناٌة بنفسً فً أي ولت

.49

احل مشاكلً بسهولة تامة

.50

أتحم ل التأنٌب عن أشٌاء دون أن افمد أعصابً

.51

أغٌر رأًٌ كثٌرا

.52

افعل أشٌاء بدون تفكٌر مسبك فٌها

.53

أحاول أن اهرب من مشاكلً

.54

لدي أسرة تساعدنً دائما فً أي نوع من المشاكل

.55

أنا شخص مهم بالنسبة ألصدلائً وأسرتً

.56

أنا عضو فً أسرة سعٌدة

.57

أنا غٌر محبوب من أسرتً

.58

أصدلائً ال ٌثمون بً

.59

اشعر أن أسرتً ال تثق بً

.60

أنا راض عن عاللتً األسرٌة

.61

أعامل والدي كما ٌجب علً معاملتهما
(استخدام الفعل الماضي في حالة الوفاة)

.62

افهم أسرتً تماما كما ٌجب علً أن كون

.63

أنا حساس جدا لما تموله أسرتً

.64

ٌجب علً أن أثك فً أسرتً أكثر من ذلن

.65

ٌجب أن أحب أسرتً أكثر من ذلن

.66

أحاول أن أكون عادال مع أصدلائً وأسرتً

.67

ألوم بأداء نصٌبً من العمل فً المنزل

.68

اشعر باهتمام حمٌمً نحو أسرتً

.69

أتشاجر مع أسرتً

.70

استسلم لوالدي
(استخدم الفعل الماضي في حالة الوفاة )

.71

ال أتصرف بالطرٌمة التً ترى أسرتً انه ٌجب

علً أن أتصرف بها
.72

أنا شخص ودود

.73

أنا مشهور بٌن النساء

.74

أنا مشهور بٌن الرجال

.75

أنا غاضب من العالم كله

.76

ال اهتم بما ٌفعله اآلخرون

.77

من الصعب مصادلتً

.78

أنا اجتماعً كما أود أن أكون

.79

أنا راض عن الطرٌمة التً أعامل بها اآلخرٌن

.80

أحاول أن ارض اآلخرٌن ولكنً ال أبالغ فً ذلن

.81

ٌجب أن أكون أكثر أدبا بالنسبةلآلخرٌن

.82

لست صالحا إطاللا من وجهة النظر االجتماعٌة

.83

ٌنبغً أن أتعامل بصورة أفضل مع اآلخرٌن

.84

أحاول أن افهم وجهة نظر الزمالء اآلخرٌن

.85

أرى جوانب حسنة فً كل من التمٌت بهم من
الناس

.86

أتعامل فً ٌسر مع اآلخرٌن

.87

ال اشعر بالراحة مع بمٌة الناس

.88

ال أسامح اآلخرٌن بسهولة

.89

أجد صعوبة بالتحدث مع الغرباء

.90

ال ألول الصدق دائما

.91

فً بعض األحٌان أفكر فً أشٌاء سٌئة جدا ال
ٌصح الحديث عنها

.92

ٌعترٌنً الغضب أحٌانا

.93

أحٌانا عندما أكون على غٌر ما ٌرام ٌنتابنً
الضٌك

.94

ال أحب كل من اعرفهم

.95

أروج الشائعات للٌال فً بعض األحٌان

.96

اضحن أحٌانا من النكت التً لد تخرج عن حدود
اللٌالة

.97

اشعر أحٌانا برغبة فً السب

.98
.99

أفضل الفوز على الهزٌمة فً

اللعب

أحٌانا اوجل عمل الٌوم إلى الغد

عمحق روم :02
ووصلرة وأللوية وعقياس ووثقا ة وورياضية:
اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية
جامعة قاصدي مرابح ورقلة
معهد الًتبية البدنية والرايضية
مقياس الثقافة الرايضية لطلبة سنة  3جامعي
ادلعلومات االولية:
اإلسم.........................:
القب..........................:
اللسن.........................:
هتدف العبارات الوصفية إىل التعرف على مدخالت و سلرجات الثقافة الرايضية ،من فضلك أجب على مجيع األسئلة أبحد اجلمل
التالية:
موافق3....................................
موافق أحياان2..............................
غَت موافق1................................
و أعلمك أنو التوجد جابة صحيحة و أخرى خاطئة،وسوف تبقى إجابتك يف سرية اتمة.

رقم

العبارة

01

أشاىد البطوالت واألحداث الرايضية احمللية والدولية والعادلية بشكل كايف.

02

لدي معرفة بقوانُت األلعاب الرايضية

03

ال هتمٍت معرفة ادلهارات الرايضية

04

لدي معرفة اتريخ األلعاب الرايضية

05

أمارس الرايضة ألهنا ربافظ على صحيت

06

شلارسة الرايضة تساىم يف إيقاظ احلس اجلماعي وتكوين حضارة وأخالق البشر

07

أاتبع مواعيد وأماكن اإلحداث الرايضية البارزة يف العامل

08

يعجبٍت التشويق يف عرض النواحي الفنية لأللعاب الرايضية من خالل الفضائيات الرايضية

09

لدي معرفة آبراء اخلرباء وادلختصُت الرايضيُت يف سلتلف قضااي الرايضة

10

اعرف اغلب الشخصيات الرايضية البارزة يف العامل

11

الرايضة تنمي مفهوم االنتماء للجماعة والوطن

12

أستمتع ابلعنف والشغب يف البطوالت وادلنافسات الرايضية

13

الربامج الرايضية تشجع ادلشاىدين على االنتماء إىل ادلؤسسات واألندية الرايضية الشبابية

14

الرايضة تساعد على توجيو حياة الفرد ضلو أىداف انفعة ومفيدة

15

االلتزام بتوجيهات ادلدربُت ال ػلد من بعض االضلرافات عند الالعبُت

16

مشاىدة ادلعامل الرايضية الهتمٍت

17

أذبنب العادات اخلاطئة أثناء شلارسة النشاط الرايضي

18

الصلة بُت الرايضة والعلوم األخرى ضعيفة

19

البحوث والدراسات الًتبوية تعمق العالقة بُت الرايضة واجلمهور

20

السلوك الرايضي الصحيح ىو الذي يبعد الالعب عن التعصب

موافق

موافق

غًن

أحياان

موافق

21

أان غَت مهتم برايضة ادلعوقُت

22

تربز أعلية شلارسة الرايضة يف زايدة كفاءة أجهزة اجلسم والوظيفية

23

لدي وعي كامل دبضار ادلنشطات

24

احتكار بعض القنوات لبث األحداث الرايضية ػلرم بعض ادلشاىدين من حق ادلشاىدة

25

لدي معرفة يف كيفية تاليف اإلصاابت وعالجها

26

شلارسة ادلرأة للرايضة تكسبها الرشاقة واجلمال اجلسمي

27

برامج التأىيل البدين والصحة العالجية والقوام السليم غَت مهمة ابلنسبة يل

عمحق روم :03
ووصلرة وومهائية وعقياس تقدسر ووذوت:
اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية
جامعة قاصدي مرابح ورقلة
معهد الًتبية البدنية والرايضية
مقياس تقدير الذات لطلبة سنة  3جامعي
ادلعلومات االولية:
اإلسم.........................:
القب..........................:
اللسن.........................:
هتدف العبارات الوصفية إىل التعرف على أبعاد الذات التسعة،من فضلك أجب على مجيع األسئلة أبحد اجلمل التالية:
التنطبق علي سباما1.........................
التنطبق علي غالبا2........................
تنطبق علي أحياان والتنطبق حياان أخرى3.....
تنطبق علي غالبا4..........................
تنطبق علي سباما 5.........................
و أعلمك أنو التوجد جابة صحيحة و أخرى خاطئة،وسوف تبقى إجابتك يف سرية اتمة.

ال ينطبق ال ينطبق
الرقم

العب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

01

اعترب نفسي شخصا عاطفيا

02

أان شخص مريض

03

أحب مظهري أن يكون بنفس الطريقة اليت ىو عليها

04

ال اشعر أنٍت على ما يرام كما غلب

05

أحاول أن اىتم دبظهري

06

أان شخص مهذب

07

أان شخص متدين

08

أان راض عن صليت ابهلل

09

بودي أن أكون جديرا ابلثقة

10

أفعل ما ىو صواب معظم الوقت

11

أان شخص مرح

12

لدي قدر من ضبط النفس

13

أان أنيق كما أود أن أكون

14

أان لطيف سباما كما غلب علي أن أكون

15

أستطيع دائما العناية بنفسي يف أي وقت

16

أحل مشاكلي بسهولة اتمة

17

أربمل التأنيب عن أشياء دون أن أفقد أعصايب

على دتاما

ال ينطبق

ينطبق

ينطبق

علي

أحياان

علي

علي

غالبا

وينطبق

غالبا

دتاما

أحياان
أخرى

18

لدي أسرة تساعدين دائما يف أي نوع من ادلشاكل

19

أان شخص مهم ابلنسبة ألصدقائي و أسريت

20

أان راض عن عالقيت األسرية

21

أعامل والدي كما غلب علي معاملتهما (استخدام الفعل ادلاضي
يف حالة الوفاة)

22

أفهم أسريت سباما كما غلب علي أن أكون

23

أان حساس جدا دلا تقولو أسريت

24

أحاول أن أكون عادال مع أصدقائي و أسريت

25

أقوم أبداء نصييب من العمل يف ادلنزل

26

أتشاجر مع أسريت

27

أان شخص ودود

28

أان إجتماعي كما أود أن أكون

29

أان راض عن الطريقة اليت أعامل هبا األخرين

30

أحاول أن ارض األخرين ولكٍت ال أابلغ يف ذالك

31

لست صاحلا إطالقا من وجهة النظر اإلجتماعية

32

أحاول أن أفهم وجهة نظر الزمالء األخرين

33

اتعامل يف يسر مع األخرين

34

يعًتيٍت الغضب أحياان

35

أحياان عندما أكون على غَت ما يرام ينتابٍت الضيق

36

اضحك أحياان من النكت اليت قد زبرج عن حدود الياقة

عمحق روم :04
ووصلرة وومهائية وعقياس ووثقا ة وورياضية:
اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية
جامعة قاصدي مرابح ورقلة
معهد الًتبية البدنية والرايضية
مقياس الثقافة الرايضية لطلبة سنة  3جامعي
ادلعلومات االولية:
اإلسم.........................:
القب..........................:
اللسن.........................:
هتدف العبارات الوصفية إىل التعرف على مدخالت و سلرجات الثقافة الرايضية ،من فضلك أجب على مجيع األسئلة أبحد اجلمل
التالية:
موافق3....................................
موافق أحياان2..............................
غَت موافق1................................
و أعلمك أنو التوجد جابة صحيحة و أخرى خاطئة،وسوف تبقى إجابتك يف سرية اتمة.

رقم

العبارة

01

أشاىد البطوالت واألحداث الرايضية احمللية والدولية والعادلية بشكل كايف.

02

لدي معرفة بقوانُت األلعاب الرايضية

03

لدي معرفة اتريخ األلعاب الرايضية

04

أمارس الرايضة ألهنا ربافظ على صحيت

05

شلارسة الرايضة تساىم يف إيقاظ احلس اجلماعي وتكوين حضارة وأخالق البشر

06

أاتبع مواعيد وأماكن اإلحداث الرايضية البارزة يف العامل

07

لدي معرفة آبراء اخلرباء وادلختصُت الرايضيُت يف سلتلف قضااي الرايضة

08

اعرف اغلب الشخصيات الرايضية البارزة يف العامل

09

الربامج الرايضية تشجع ادلشاىدين على االنتماء إىل ادلؤسسات واألندية الرايضية الشبابية

10

الرايضة تساعد على توجيو حياة الفرد ضلو أىداف انفعة ومفيدة

11

أذبنب العادات اخلاطئة أثناء شلارسة النشاط الرايضي

12

الصلة بُت الرايضة والعلوم األخرى ضعيفة

13

البحوث والدراسات الًتبوية تعمق العالقة بُت الرايضة واجلمهور

14

أان غَت مهتم برايضة ادلعوقُت

15

تربز أعلية شلارسة الرايضة يف زايدة كفاءة أجهزة اجلسم والوظيفية

16

لدي وعي كامل دبضار ادلنشطات

17

احتكار بعض القنوات لبث األحداث الرايضية ػلرم بعض ادلشاىدين من حق ادلشاىدة

18

لدي معرفة يف كيفية تاليف اإلصاابت وعالجها

19

شلارسة ادلرأة للرايضة تكسبها الرشاقة واجلمال اجلسمي

20

برامج التأىيل البدين والصحة العالجية والقوام السليم غَت مهمة ابلنسبة يل

موا

موافق

غَت

فق

أحياان

موافق

