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ـــــي مالعـــــب كـــــرة القـــــدم     هـــــدفت الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى أســـــباب عـــــزوف األســـــر عـــــن التواجـــــد ف

وعالقتهـــــا بـــــبعض قـــــیم المجتمــــــع والتعـــــرف علـــــى عالقــــــة كـــــل بعـــــد مـــــن أبعــــــاد القـــــیم بأســـــباب العــــــزوف 

،ومـــــن أجـــــل ذلـــــك قمنـــــا بـــــإجراء  الدراســـــة علـــــى مجموعـــــة مـــــن األســـــر بالعاصـــــمة وبحـــــي حـــــي الزیانیـــــة 

مــــــن مجتمــــــع الدراســــــة  % 59أســــــرة أي مــــــا یمثــــــل نســــــبة  280بلــــــغ عــــــدد األســــــر بشــــــوفالي بالتحدیــــــد و 

الكلــــــي، وقــــــد اختیــــــرت العینــــــة بالطریقــــــة العشـــــــوائیة البســــــیطة ،واســــــتخدمنا المــــــنهج الوصــــــفي لمالئمتـــــــه 

ــــــق أهــــــداف الدراســــــة تــــــم اســــــتخدام اســــــتبیانین ، االســــــتبیان  لموضــــــوع الدراســــــة ،ولجمــــــع البیانــــــات وتحقی

ــــــیم المجتمــــــع  وتــــــم معالجــــــة البیانــــــ ات المتحصــــــل األول خــــــاص بــــــالعزوف األســــــري والثــــــاني خــــــاص بق

ـــــــامج  ـــــــي برن ـــــــداني وتفریغهـــــــا ف ـــــــق المی ـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن  spssعلیهـــــــا مـــــــن جـــــــراء التطبی وعرضـــــــها ف

الجــــــــداول اإلحصــــــــائیة للقیــــــــام بتحلیلهــــــــا ومناقشــــــــتها علــــــــى ضــــــــوء الفرضــــــــیات الموضــــــــوعة فــــــــي بدایــــــــة 

  . الدراسة 
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  بـین أسـباب عـزوف األسـر عـن التواجـد فـي مالعـب كـرة القـدم  إحصـائیادالة  ارتباطیهتوجد عالقة

 . والقیم السیاسیة في المجتمع
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 .كرة القدم والقیم الثقافیة في المجتمع

  بـین أسـباب عـزوف األسـر عـن التواجـد فـي مالعـب كـرة القـدم  إحصـائیاتوجد عالقة ارتباطیة دالة

 .والقیم األخالقیة في المجتمع

 .، القیم األسرةالعزوف ، : لمات المفتاحیةالك
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Abstract 
The present study aims to know the reasons of familiesabstention to attend football 

stadiums and its relationship with some social values, then identify the relationship between 

these values and the abstention reasons. Within this scope, we have carried out a study on a 

group of Algiers’ families, the city of ElZayania (Chevaley) in particular. The number of 

families has been estimated at 280 representing 59 percent of the whole study population. The 

sample has been selected randomly and we alsoused the descriptive method as it matches the 

subject. In order to gather data and achieve the study goals, we have made two questionnaires: 

the first was inherent to families abstention and the second was about social values. Finally, 

the data results have been treated through the SPSS program to be  presented in some 

statistical tables, analysed and discussed in light of the aforesaid assumptions.  

The following resultshave been reached:  

 There is a statistically significant correlation between familiesabstention to attend 

football stadiums and some social values. 

 

 There is a statistically significant correlation between familiesabstention to attend 

football stadiums and political values within society. 

 

 There is a statistically significant correlation between familiesabstention to attend 

football stadiums and social values within society.  

 

 There is a statistically significant correlation between familiesabstention to attend 

football stadiums and cultural values within society. 

 

 There is a statistically significant correlation between familiesabstention to attend 

football stadiums and moral values within society. 

 

Keywords: Abstention, The family, values  
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  92  .....................  "األسر عزوف أسباب" استبیان عبارات توزیع یوضح: 1 رقم جدول
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  102  ....  المجتمع وقیم األسري العزوف من لكل الكلیة للدرجة الوصفي اإلحصاء یمثل: 10 رقم جدول

  103  ..................  المجتمع قیم استبیان ألبعاد الوصفي اإلحصاء یمثل: 11 رقم جدول

 عـن العـزوف في األسرة معارضة دور بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 12 رقم جدول

  103  .......................................................  .القدم كرة مالعب في التواجد

 العــزوف فــي الرغبــة تــوفر عــدم دور بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 13 رقــم جــدول

  104  ....................................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن

 فـــي الكــافي الوقــت تــوفر عــدم دور بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 14 رقــم جــدول

  105  ...........................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن العزوف

 العــزوف فــي والتقالیــد العــادات دور بمعرفــة المتعلــق" ²كــا" اختبــار نتــائج یمثــل: 15 رقــم جــدول

  106  ....................................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن

 السـتقبال المالعـب مالئمـة عـدم دور بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 16 رقـم جدول

  107  .............................  .القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب األسر

 العـزوف فـي الشخصـیة القناعـة دور بمعرفـة المتعلـق" ²كـا" اختبار نتائج یمثل: 17 رقم جدول

  108  ...................................................  .القدم كرة مالعب في التواجد عن

 عـن العـزوف فـي التـذاكر سـعر دور بمعرفـة المتعلـق" ²كـا" اختبـار نتائج یمثل: 18 رقم جدول

  109  .......................................................  .القدم كرة مالعب في التواجد

  قائمة الجداول



 

 

 الالئقـة الغیـر الجمـاهیر تصـرفات دور بمعرفـة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 19 رقم جدول

  110  .................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن العزوف في كسبب

 الجمـــاهیر بـــین الثقـــة ضـــعف دور بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 20 رقـــم جـــدول

  111  .......  .القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب یعد والالعبین الفني والجهاز

 المفضـلة األندیـة مسـتوى ضـعف دور بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثل: 21 رقم جدول

  112  .............  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب إخفاقاتها وتكرار لألسرة

 المسـتقبل وخطـط الرؤیـة وضـوح دور بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 22 رقـم جدول

  113  ..............  .القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف سببا اعتباره یمكن ال لألندیة

 والمواصــــالت النقـــل تـــوفر عـــدم بمعرفـــة المتعلـــق" ²كــــا" اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 23 رقـــم جـــدول

  114  ...........................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب للمالعب

 كســبب العمومیــة المرافــق تــوفر عــدم بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 24 رقــم جــدول

  115  ...........................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف

 الــدخول قبــل األمــن إجــراءات دور بمعرفــة المتعلــق" ²كــا" اختبــار نتــائج یمثــل: 25 رقــم جــدول

  116  ...........................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب للمالعب

 كســــبب المناخیــــة األســــباب دور بمعرفــــة المتعلــــق ²كــــا اختبــــار نتــــائج یمثــــل: 26 رقــــم جــــدول

  117  ...........................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف

 دور لـه المشـجعین روابـط تنظـیم عـدم بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثل: 27 رقم جدول

  118  ........................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن العزوف في

 فــي المتمیــزین المعلقــین وجــود دور بمعرفــة المتعلــق" ²كــا" اختبــار نتــائج یمثــل: 28 رقــم جــدول

  119  ...  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب للمباریات الناقلة الریاضیة القنوات

 األســر جــذب علــى األندیــة قــدرة عــدم بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 29 رقــم جــدول

  120  ........  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب الریاضي التسویق خالل من

 عملیــــة فــــي األســــر إشــــراك عــــدم بمعرفــــة المتعلــــق ²كــــا اختبــــار نتــــائج یمثــــل: 30 رقــــم جــــدول

  121  ............  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف سببا یمكن ال والتنظیم التخطیط

 تواجـد بفكـرة األمـور أولیـاء اقتنـاع عـدم بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 31 رقم جدول

  122  ....................................................  للعزوف كسبب بالمالعب أسرهم



 

 

 الســتقطاب التشــجیعیة الحــوافز قلــة بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 32 رقــم جــدول

  123  ..............................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب األسر

 المخصصـــة األمـــاكن تـــوفیر عـــدم بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 33 رقـــم جـــدول

  124  ..............  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب المالعب داخل لألسر

 لألســرة والمتعـة بالرضـا الشـعور عـدم بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 34 رقـم جـدول

  125  ................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف سببا یعد ال

 المباریـات بمشـاهدة األسـر اهتمام عدم بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 35 رقم جدول

  126  ....................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب

 لألسـر المشـجعین روابـط تشـجیع عـدم بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبار نتائج یمثل: 36 رقم جدول

  127  ....................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب

 لألســــرة الســــلبیة المجتمــــع نظــــرة بمعرفــــة المتعلــــق ²كــــا اختبــــار نتــــائج یمثــــل: 37 رقــــم جــــدول

  128  ...............  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب الملعب في المتواجدة

 كســبب واألمــن بالراحــة الشــعور عــدم بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 38 رقــم جــدول

  129  ...........................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف

 الســلوكیة الســمات بعــض انتقــال دور بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 39 رقــم جــدول

  130  ......................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب لألسرة السلبیة

 واألخالقــي الثقـافي الــوعي تـوفر عـدم بمعرفــة المتعلـق ²كــا اختبـار نتـائج یمثــل: 40 رقـم جـدول

  131  ................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف سببا یعد ال

 والتكنولــوجي اإلعالمــي التطــور دور بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 41 رقــم جــدول

  132  .................  القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب االتصال وسائل في

 یعــد الریاضــیة بــالروح االلتــزام عــدم بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 42 رقــم جــدول

  133  ..........................................................  المالعب عن للعزوف سببا

 المالعــب فــي العنــف ظــاهرة تفشــي بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 43 رقــم جــدول

  134  ........................................................  المالعب عن للعزوف كسبب

 للقــــوانین الصــــارم التطبیــــق عــــدم بمعرفــــة المتعلــــق ²كــــا اختبــــار نتــــائج یمثــــل: 44 رقــــم جــــدول

  135  ................  المالعب في التواجد عن للعزوف كسبب بالجماهیر الخاصة الریاضیة



 

 

 أخـــرى ریاضـــات إلـــى األســر میـــول بمعرفـــة المتعلــق ²كـــا اختبـــار نتــائج یمثـــل: 45 رقـــم جــدول

  136  ....................................  القدم كرة مالعب في التواجد عن لعزوفهم كسبب

  137  .........  كلیة كدرجة األسر عزوف أسباب بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 46 رقم جدول

 للقـوانین والطـوعي الـواعي االلتزام دور بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 47 رقم جدول

  137  .............................................  المجتمع في القیم قوة كنقطة والتشریعات

 القـیم الشـباب إكسـاب فـي األسـرة دور بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثل: 48 رقم جدول

  138  .........................................................................  االجتماعیة

 فـــي اإلعالمیـــة المؤسســـات اهتمـــام بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 49 رقـــم جـــدول

  139  ..............................................................  األفراد لدى القیم غرس

 یـــدفع الســـلوك بـــآداب االلتـــزام دور بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 50 رقـــم جـــدول

  140  ................................................................  االحترام إلى اآلخرین

 ترســیخ عـدم فــي المتردیـة التربیـة أثــر بمعرفـة المتعلـق ²كــا اختبـار نتـائج یمثــل: 51 رقـم جـدول

  141  ................................................................................  القیم

 تعویـــد فـــي للـــوطن االنتمـــاء أهمیـــة بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 52 رقـــم جـــدول

  142  .....................................  الوطن ممتلكات على الحفاظ عدم على المواطن

 ترسـیخ مـن یحـد ال األسري التفكك أثر بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 53 رقم جدول

  143  ................................................................................  القیم

 الغربیـة المجتمعـات ثقافـات انتقـال أثـر بمعرفـة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 54 رقم جدول

  144  .................................  األصیلة القیم تأصیل من یحد الفضائیة القنوات عبر

 لألسـرة األخالقـي الـدلیل تشـجیع عـدم بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 55 رقم جدول

  145  ............................................  األخرى القیم حساب على األخالقیة للقیم

 تثقیــف عــدم فــي الدینیــة البــرامج دور بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 56 رقــم جــدول

  146  ...........................................................  قیمهم تنمیة وعدم الشباب

 دعـم فـي للـوطن االنتمـاء مساعدة دور بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 57 رقم جدول

  147  ............................................................  للمواطنین واألمان األمن

 فعـــال غیـــر طریـــق العمـــل اعتبـــار بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 58 رقـــم جـــدول

  148  ..............................................................  الفرد طموحات لتحقیق



 

 

 عبــر تبـث التـي البـرامج مشـاهدة دور بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 59 رقـم جـدول

  149  ..............................................  االنحراف عملیات في الفضائیة القنوات

 الجـــنس أســـاس علـــى التمیـــز عـــدم بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 60 رقـــم جـــدول

  150  ....................................................  المجتمعیة القیم من یزید والمنطقة

 یعــد الكریمــة بــاألخالق االلتــزام دور بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 61 رقــم جــدول

  151  .........................................................  الدینیة القیم قوة على مؤشر

 احتـرام علـى یسـاعد ال للـوطن االنتمـاء بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 62 رقم جدول

  152  ...................................................................  واألنظمة القوانین

 المشـكالت حـل فـي األسـرة إشـراك أن بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثل: 63 رقم جدول

  153  ............................................تطویره على یعمل ال للمجتمع االجتماعیة

 الـوعي بث عدم في الصحافة مساهمة بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 64 رقم جدول

  154  .........................................................................  األفراد لدى

ـــیم بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 65 رقـــم جـــدول  علـــى الحكـــم ومعیـــار األداء تقی

  155  ..........................................................  القیم على یعتمد ال النجاح

 مؤشــر لــیس اإلعالمیــة القــیم إهمــال بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 66 رقــم جــدول

  156  ........................................................  ككل المجتمعیة القیم لضعف

 ســـلیمة تنشـــئة الشـــباب تنشـــئة دور بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 67 رقـــم جـــدول

  157  .............................  التنظیمي الوالء غرس في لدیهم الوجدانیة النواحي وتنمیة

 القــیم مــع الصــداقة التكافــل، قــیم أن بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 68 رقــم جــدول

  158  ........................................  ككل المجتمعیة بالقیم وثیق ارتباط لها الفردیة

 كـل فـي السـائدة المجتمعیـة الثقافـة أن بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثل: 69 رقم جدول

  159  ......................................  ثقافي أساس على المثالیة القیم من تحد مجتمع

 التـي األخالقیـة والغایة الهدف رسم أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 70 رقم جدول

  160  .....................................  المجتمعیة القیم تطویر في تسهم الفرد لها یسعى

 عامــل یعــد الــدیني الــوازع ضــعف أن بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 71 رقــم جــدول

  161  ........................................................  المجتمعیة القیم لنقص محدد



 

 

 لحمایــة الرامیــة األنشــطة تحدیــد أن بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 72 رقــم جــدول

  162  ......................................................  المجتمعیة القیم من تزید األفراد

 درجــة فــي أصــبحت الفردیــة القــیم أن بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 73 رقــم جــدول

  163  .............................  للمجتمع االجتماعیة الناحیة من الجماعیة القیم من أعلى

 البیئیــــة القـــیم علـــى المحافظـــة أن بمعرفــــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتــــائج یمثـــل: 74 رقـــم جـــدول

  164  ..........................  للمجتمع الثقافیة القیم في هام عنصر یعد المحیطي والنظام

 أخالقـي نشـئ اعتبارهـا یمكـن القـیم أن بمعرفـة المتعلـق ²كا اختبار نتائج یمثل: 75 رقم جدول

  165  ...............................................................  األفراد نفوس في رفیع

 علـى تعتمـد أن یمكـن الدینیـة القـیم أن بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتائج یمثل: 76 رقم جدول

  166  ...................................................................  فقط التعبدیة القیم

 والمســـاواة العـــدل بقـــیم الشـــعور أن بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 77 رقـــم جـــدول

  167  ..............................................  الفرد لدى اتزانا أكثر سیاسیة قیم یعطي

 قواعــد تفعیــل عــن األســرة ابتعــاد أن بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 78 رقــم جــدول

  168  ........................  نسبیا القیم بعض زوال إلى یؤدي عامال یعد االجتماعیة النظم

 بــــین الثقــــافي والتنــــوع اإلبــــداع أن بمعرفــــة المتعلــــق ²كــــا اختبــــار نتــــائج یمثــــل: 79 رقــــم جــــدول

  169  ............................  للفرد غنیا قیمیا زخما یعطي هاما عنصرا یعد المجتمعات

 أن یمكـــن األخالقیـــة المســـؤولیة أن بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 80 رقـــم جـــدول

  170  ...................  الحمیدة واألخالق المبادئ ترسیخ ناحیة من المجتمعیة بالقیم ترتبط

 المنـوط الـدیني بالـدور األسرة قیام عدم بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 81 رقم جدول

  171  .................................  المجتمعیة القیم لتفعیل الهامة المؤسسات كإحدى بها

 یمكـــن المطلـــق بفعلهـــا الحریـــة أن بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 82 رقـــم جـــدول

  172  ........................  الجماعة من أكثر بالفرد ترتبط سیاسیة لقیم قوة نقطة اعتبارها

 صــفوف واحتــرام الجمــاعي العمــل أن بمعرفــة المتعلـق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 83 رقــم جـدول

  173  .......................  المجتمع في االجتماعي التفاعل على داال عنصرا یعد اآلخرین

 أن یمكــم الســابقة الحضــاریة القــیم أن بمعرفــة المتعلـق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 84 رقــم جـدول

  174  ............................  حضاري منظور وفق السائدة الثقافیة المعطیات على تؤثر



 

 

 فــي دائمـا تــنجح بـاألخالق التربیـة أن بمعرفــة المتعلـق ²كــا اختبـار نتـائج یمثــل: 85 رقـم جـدول

  175  .....................................................  األفراد لدى المجتمعیة القیم زرع

 تزیــد أن الدینیـة للمناسـبات یمكـن أنــه بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبــار نتـائج یمثـل: 86 رقـم جـدول

  176  ...........................................  الدینیة القیم مع المجتمعیة القیم تفاعل من

 فــي القــیم تــدریس اعتبــار یمكــن أنــه بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 87 رقــم جــدول

  177  ..............................  .المجتمع كفاءة لزیادة قویة سیاسیة بإرادة ترتبط المناهج

 داخـل األسـرة مكانـة اعتبـار یمكـن أنـه بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبار نتائج یمثل: 88 رقم جدول

  178  .......................  للفرد إیصالها المراد القیم نوع تحدد التي هي االجتماعي النظام

 التاریخیــة الثوابــت اعتبــار یمكــن أنــه بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 89 رقــم جــدول

  179  ..................................................  الفكریة الناحیة من ثقافیة لقیم خزان

 إلـى یرجع األشخاص قیمة تصغیر أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 90 رقم جدول

  180  .....................................................  اجتماعي منه أكثر أخالقي وازع

 والشـعائر العبـادات علـى المحافظـة أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 91 رقم جدول

  181  .........................................  للفرد نضجا أكثر قیم یصنع أن یمكن الدینیة

 األساســي دورهــا تلعــب لــم األســر أن بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 92 رقــم جــدول

  182  ................................  السائدة والتقالید بالعادات ترتبط اجتماعیة قیم زرع في

 یمكــن والخیــر والفضــیلة التســامح أن بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 93 رقــم جــدول

  183  ...........................................  الفرد ألخالق األساسیة المحددات اعتبارها

  183  ....................السیاسیة القیم ببعد المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 94 رقم جدول

  184  .................  االجتماعیة القیم ببعد المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 95 رقم جدول

  184  .....................  الثقافیة القیم ببعد المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 96 رقم جدول

  185  ...................  األخالقیة القیم ببعد المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 97 رقم جدول

  185  ......................  الدینیة القیم ببعد المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 98 رقم جدول

  186  .............  كلیة كدرجة القیم باستبیان المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 99 رقم جدول

 أفــراد یــدركها كمــا األســر عــزوف أســباب درجــة بــین االرتبــاط معامــل یمثــل: 100 رقــم جــدول

  187  ..........................................................  السیاسیة القیم وببعد العینة



 

 

 أفــراد یــدركها كمــا األســر عــزوف أســباب درجــة بــین االرتبــاط معامــل یمثــل: 101 رقــم جــدول
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النشــاط الریاضــي بجمیــع أشــكاله أحــد أهــم مؤشــرات التكامــل داخــل المجتمعــات تعتبــر ممارســة 

والتــي تمثــل أســاس تحقیــق المتطلبــات االجتماعیــة والنفســیة للفــرد واألســرة، كمــا ال یخفــى علــى 

ـــذي تلعبـــه المنظومـــة  ـــدور ال الریاضـــیة بجمیـــع أهـــدافها ومؤسســـاتها فـــي توجیـــه وتغییـــر أحـــد ال

األهـداف السـامیة للدولـة، ولـذلك فممارسـة النشـاط الریاضــي ال سـلوكات األفـراد وفـق الغایـات و 

بل یتعدى األمر إلى رسـم وتحقیـق الغایـات الكبـرى وهـي سـلوكات الفـرد  ،یرتبط بمتغیر الفعلیة

  .داخل البیئة األسریة والریاضیة

إن المالحــظ الســتراتیجیات الممارســة الریاضــیة یــرى مــدى قــوة وتــالزم األهــداف الخاصــة للقــیم 

ادئ الممارسـات الریاضـیة علــى أنواعهـا وأطیافهـا وأهـدافها، كمــا أن المنظومـة القیمیـة هــي ومبـ

ـــذلك وجـــب اســـتغالل هـــذه  حقیقـــة میدانیـــة تالمـــس الواقـــع المعـــاش وخاصـــة الواقـــع الریاضـــي ل

لیــه المجتمــع مــن تحقیــق المكاســب التربویــة التــي تــزرع ســلوكات إالمنصــة لتحقیــق مــا یصــبو 

، وعلــى الصــعید اآلخــر البــد مــن إدمــاج ت المجتمــع فــي حــد ذاتــهائص وعــادااألســر وفــق خصــ

جمیــــع أشــــكال القــــیم كصــــورة تالمــــس حیــــاة الفــــرد لتحقیــــق الرغبــــة واالتجــــاه فــــي ترســــیخ القــــیم 

  .األخالقیة والدینیة وصوال إلى القیم الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة

خـالل السیاسـات العامـة التـي تمثل القیم أحد أهم مقاییس تطور المنظومة الریاضیة وذلك من 

، فـي حـین نشـاهد ارتبـاط القـیم لتحقیـق إشـباعات فراد داخل وخارج البیئة الریاضیةیالحظها األ

نفسیة واجتماعیة ندرك أهمیة هذا المتغیر من عدید الزوایـا والجهـات ونطمـح لتحقیـق األفضـل 

مــدخالت ازن بــین جمیــع مــن خــالل توجیــه تلــك القــدرات والرغبــات األســریة لألفــراد لتحقیــق التــو 

ــــة ومخرجــــات العملیــــة الریاضــــیة ــــذلك تتضــــح الصــــورة النهائیــــة للتواجــــد األســــري فــــي البیئ ، ول

الریاضــیة المتمثلــة حالیــا فــي مالعــب كــرة القــدم وارتباطهــا الوثیــق بعــدة حقــائق تبــدأ باألســباب 

  .وتنتهي بالحلول

یمیة حـافزا لدراسـة نقـاط التعامـد لقد شكلت الریاضة كمفهوم له أبعاده ودوافعه مع المنظومة الق

بینهمــا والتــي تلتقــي بشــكل أو بــآخر مــع التواجــد األســري داخــل مالعــب كــرة القــدم خصوصــا 

والذي یضـفي رونقـا لهـذه الریاضـة علـى الشـكل األمثـل، ومـع أن البحـث فـي هـذا األمـر یـؤدي 
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یــة إال أن متغیــر إلــى إثبــات حقیقــة التكامــل الــوظیفي بــین المنظومــة الریاضــیة والمنظومــة القیم

عزوف األسر یتعدى البیئة األسریة كأحد األسباب إلى المنظومة الریاضیة والقیم مـع بعضـهم 

  .البعض من أجل إیجاد السبل والحلول المنطقیة لهذه الظاهرة

التواجد األسري ومنه الجمـاهیري یـرتبط أساسـا بأسـباب عـزوف األسـر مـن خـالل عدیـد النقـاط 

ولــذلك  ةعــض قــیم المجتمــع وارتباطهــا بهــا فــي ظــل الممارســة الریاضــیالتــي تمثلــت أساســا فــي ب

تمكین األسر من تحقیق التواجد الجماهیري بصورة تعطي األهمیـة البالغـة للریاضـة ومنـه زرع 

وترسیخ السلوكات والقـیم الحمیـدة والتـي ترقـى بـالمجتمع إلـى مصـاف النبـل واألخـالق الفاضـلة 

  .هر وغایات السیاسة الریاضیة عموماوالتي هي في الحقیقة جوهر من جوا

إن الـــدارس ألســـباب عـــزوف األســـر ینجلـــي منـــه األمـــر وتتضـــح لـــه معـــالم األســـباب فـــي 

القسم األول متعلق بالخصائص الذاتیـة والشخصـیة للفـرد والقسـم الثـاني متعلـق بالبیئـة : قسمین

مـع الـذي یتغیـر المجتمعیة المحیطة بنا والتـي تجعـل مـن الفـرد عنصـر تفاعـل داخـل هـذا المجت

باستمرار ومن جهة أخرى بمعرفـة األسـباب تعطینـا السـبق وخطـوة أولیـة لتهیئـة البیئـة المالئمـة 

واســتباق كــل المتغیــرات المشوشــة وتهیئــة المتطلبــات األساســیة لتحقیــق األهــداف المرجــوة فــي 

سباب خطوة المیدان الریاضي وعلى هذا یتأتى للباحث الدالئل والقرائن الجوهریة أن معرفة األ

أساســیة لتعزیــز منظومــة القــیم داخــل األســرة ممــا یــنعكس علــى التواجــد األســري داخــل مالعــب 

كــرة القــدم وهــذا بفضــل الــربط بــین محــددات التبــاین المشــترك بــین أســباب عــزوف األســر عــن 

  .التواجد في مالعب كرة القدم وقیم المجتمع الذي نؤثر فیه ونتأثر به

حیـزا مهمـا فـي حیـاة الفـرد فهـو الحامـل لقـیم مجتمعـه وبیئتـه  ویرى الباحث أن القـیم تمثـل

والتــي تلقاهــا منــذ تنشــئته األســریة األولــى وهــي تتــراكم مــع األحــداث والممارســات التــي یتلقاهــا 

الفـــرد، ومــــن ناحیـــة أخــــرى فالبحـــث فــــي أســـباب العــــزوف األســـري ومعرفــــة دالالتـــه المنهجیــــة 

ط الحلــول ومــدى فعالیتهــا لتحدیــد حجــم التواجــد واإلحصــائیة یمكننــا مــن تحدیــد ترتیــب أهــم نقــا

األسري داخل مالعب كرة القدم ومدى التـزام القـدرة علـى تحقیـق آلیـات القـیم ومنابعهـا بالشـكل 

المطلـــوب والـــذي یتوافـــق مـــع عـــادات وتقالیـــد المجتمـــع الـــذي نعـــیش فیـــه وفـــق مـــا هـــو موجـــود 

راســة االرتباطیــة بــین تحدیــد وملمــوس علــى أرض الواقــع الریاضــي، ومــن هــذا البــاب تشــكل الد

أسباب عزوف األسر وبعض قیم المجتمع عن التواجد في مالعب كـرة القـدم بجمیـع متغیراتهـا 
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دراسة وصفیة تحلیلیة لكـل هـذا الواقـع المیـداني وتحدیـد كـل جوانـب معـامالت التحدیـد والتبـاین 

  : وقمنا بتقسیم هذا الموضوع إلى. المشترك بین جمیع متغیراته

أهـــداف  مشــكلة الدراســة، العــام للدراســة والــذي تناولنــا فیــه مــدخل عــام للدراســة، اإلطــار

  .فرضیات الدراسة، شرح مصطلحات الدراسة وأسباب اختیار الموضوع ،الدراسة

 تقســیمه تــم وقــد النظریــة والدراســة والمرتبطــة المشــابهة الدراســات فــي یتمثــل األول البــاب

ـــى ـــاني الفصـــل والمرتبطـــة، المشـــابهة بالدراســـات خـــاص األول الفصـــل: فصـــلین إل  خـــاص الث

 أمـا البحـث، بمتغیـرات المتعلـق النظري الجانب عرض إلى فیها تطرقنا والتي النظریة بالدراسة

 واإلجــراءات البحــث بمنهجیــة خــاص األول الفصــل فصــلین إلــى تقســیمه تــم فقــد الثــاني  البــاب

 المتحصـــل النتـــائج ومناقشـــة وتحلیـــل عـــرض إلـــى خصـــص فقـــد الثـــاني الفصـــل أمـــا المیدانیـــة،

ـــداني التطبیـــق جـــراء مـــن علیهـــا  عـــن األســـر عـــزوف أســـباب لمعرفـــة وذلـــك البحـــث ألداة المی

 بحثنـــا اســـتنتاجات قـــدمنا وبعـــدها المجتمـــع، بقـــیم ذلـــك وعالقـــة القـــدم كـــرة مالعـــب فـــي التواجـــد

 دراسـتنا موضـوع تهـم االقتراحات بعض وٕاعطاء تقدیم إلى األخیر في لنصل الدراسة، موضوع

.المالحــــق عــــرض بعــــدها لیــــأتي الدراســــة خــــالل علیهــــا المعتمــــد المراجــــع قائمــــة عرضــــنا ثــــم
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  : اإلشكالیة-1

تشكل الریاضة أحـد أهـم الفضـاءات ذات التـأثیر القیمـي علـى المتغیـرات اإلنسـانیة بشـكل عـام 

واألسرة بشكل خاص لما لها من ارتباطات اجتماعیة وثقافیـة واقتصـادیة بـالمجتمع، ولعـل أهـم 

هـــذه االرتباطـــات القـــدرة علـــى صـــناعة قناعـــات نابعـــة مـــن أهـــداف الممارســـة الریاضـــیة، وقـــد 

رة تشــكل قواعــد وأســس لقــیم األســر مــن الناحیــة االجتماعیــة ذلــك أن هــذه أضــحت هــذه األخیــ

تربویــة تعبــر  سیســیولوجیةالفضــاءات هــي عوامــل فــي حــد ذاتهــا تمــد التواجــد األســري بعالقــات 

عـــن النســـیج األســـري داخـــل هـــذه الفضـــاءات، ومـــن جهـــة أخـــرى تشـــكل عدیـــد المـــؤثرات فـــي 

ب الحیــاة األســریة تقریبــا إلــى اضــطرابات المجتمعــات التــي تتغیــر بســرعة  حیــث تتعــرض جوانــ

مما یوضح  الطریقـة التـي یتـأثر علـى أساسـها النسـق األسـري بالوسـط االجتمـاعي الـذي یوجـد 

أمعن النظر في المستویات المتعددة للتفاعل في األسرة، ومالحظـة األسـالیب المتعـددة  إذافیه 

   )368ص ،2011 ،سناء حسنین الخولي( .التي تتغیر على أساسها

ـــنشء الخصـــائص  ـــي تكســـب ال ـــى الت ـــذلك تعـــد األســـرة بـــال منـــازع الجماعـــة االجتماعیـــة األول ل

 ،2010 ،محمـد النـوبي محمـد علـي(االجتماعیة األساسیة أي أنها القناة الرئیسیة للتنشئة االجتماعیـة 

  ).17ص

ط إن االمتـــدادات المتزامنـــة والتطـــور التكنولـــوجي الحاصـــل فـــي المیـــادین الریاضـــیة تشـــكل نقـــا

تالقـــي مـــع األهـــداف المرســـومة للقناعـــات األســـریة المرتبطـــة بالتواجـــد األســـري علـــى مســـتوى 

ــة  الممارســة الریاضــیة، ولعــل أبــرز هــذه االمتــدادات هــي القــدرة علــى رفــع كفــاءة التواجــد بدالل

المعطیـــات والمتغیـــرات الخاصـــة بـــالمجتمع ممـــا یـــؤدي إلـــى التفـــاعالت الخاصـــة بنتاجـــات هـــذا 

ثقافـة الریاضـیة السـائدة بكـل إیجابیاتهـا وسـلبیاتها الجهة، ومـن جهـة أخـرى أن التواجد هذا من 

ـــى ظهـــور ظـــاهرة عـــزوف األســـر عـــن التواجـــد فـــي المالعـــب لعدیـــد األســـباب مفادهـــا  أدت إل

  .تضارب الثقافة األسریة ومبادئها باألوضاع الریاضیة السائدة

لقـــد أدت التطـــورات الحاصـــلة علـــى مـــدار الســـنین الســـابقة إلـــى ترســـیخ قناعـــات حـــول القیمـــة 

االجتماعیة واألخالقیة لتواجدها كأحد أعمدة الثقافة الریاضیة المنشـودة داخـل المجتمـع، حیـث 

تأثرت بكل السیاسات والممارسات الفردیة والجماعیة مما أدى إلى عزوف األسـر عـن التواجـد 

ة القــدم وهــذا خیــر دلیــل علــى وجــود خلــل فــي تلــك القاعــدة إضــافة إلــى تأثیرهــا فــي مالعــب كــر 

أن  )خالـــد محمـــد(الواســـع علـــى المنظومـــة ككـــل بكـــل جوانبهـــا خاصـــة التربویـــة منهـــا، ویشـــیر 
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المجتمعــات لهــا وجهــات نظــر مختلفــة نحــو الریاضــة وتنشــئة الجیــل، فهنــاك مجتمعــات تضــع 

 ،الجیـل نحـو الـدفاع عـن الـوطن تهیـئمعـات أخـرى فـي حـین مجت ،الریاضة ضمن تقالید دینیة

ــــرویح،  ــــة نحــــو الصــــحة والت ــــران والحالــــة  والعناصــــروثالث ــــك هــــي األســــرة واألق التــــي تحــــدد ذل

خالـــد ( .االجتماعیــة والتقالیــد والــدین وهــي المحــددات األساســیة للتــأثیر علــى التنشــئة الریاضــیة

  )96، ص 2013 ،محمد الحشحوش

مالعـب وفـي كـرة القـدم خصوصـا بقیمهـا الریاضـیة األكثـر شـعبیة یشكل التواجـد األسـري فـي ال

واألكثر ممارسة من ناحیة تعداد الممارسین نقطة تحول على الصعید التربوي والثقـافي لألسـرة  

خاصـــة أنهـــا تعطـــي قیمـــة المجتمـــع مـــن خـــالل هـــذه الصـــورة وفـــق فـــك الـــنظم القیمیـــة لألســـرة 

ات ثقافیـــة وتربویـــة تشـــكلت معالمهـــا داخـــل تلـــك وعالقتهـــا بالتواجـــد األســـري انطالقـــا مـــن قناعـــ

محددات الثقافـة حیـث تتسـاوى فـي األهمیـة مـع محـددات مثـل  أهماألسرة، كما تعتبر القیم من 

النظـــام االجتمـــاعي أو النســـق االجتمـــاعي، حیـــث أن القـــیم تعبـــر عـــن أهـــداف نهائیـــة للتفاعـــل 

  )179، ص 2005 ،یر الدین علي عویسخ( .االجتماعي وما ینبغي أن یكون

التواجـــد األســــري أحــــد أهــــم مخرجــــات ومحــــاور قــــیم المجتمــــع ذات التــــأثر والتــــأثیر بالمنظومــــة 

الریاضیة خاصـة فـي ظـل ظـاهرة عـزوف هـذه األخیـر ممـا أدى بـدون سـابق إنـذار إلـى ظهـور 

هذا العزوف بصورة متعاظمة، ولعل عدید الدراسات أعطت قیمة الریاضة من الناحیـة القیمیـة 

بالتواجـد األســري داخـل مالعـب كــرة القـدم، دون تحلیــل وتحدیـد أســباب  وفـق ارتباطهـا المباشــر

كـان هنـاك عناصـر  إذاتعاظم هذه الظاهرة، ولقد أدت عدید األسباب إلـى هـذا التخـبط خاصـة 

أخالقیة وتربویة ودینیة نابعة من تعالیم الـدین وعـادات وتقالیـد المجتمـع كـان لزامـا علینـا التقیـد 

  .اعیةبها وفق ضوابط وأسس اجتم

تعتبـــر قـــیم المجتمـــع أحـــد دعـــائم التواصـــل االجتمـــاعي المثـــالي الخـــاص بكـــل ثقافـــات وعـــادات 

المجتمــع مــن ناحیــة األهــداف والغایــات، ولــذلك یمكــن القــول بــأن القــیم عبــارة عــن صــفة كمیــة 

وصفة ضروریة في نفس الوقت ألي عالقة بـین الـذات والموضـوع وهـذه العالقـة ال تتواجـد إال 

  )44، ص 2008 ،طارق كمال( .فینبتواجد الطر 

حیث أن قیم المجتمع تشكل وفق محـددات وضـعت مسـبقا وهـي بـذلك تعطـي داللـة تـأثیر هـذه 

القیم على التواجد األسري في حد ذاته على  الرغم مـن ارتباطـه بحیثیـات أخـرى ال تقـل أهمیـة 

تــي صــنعت ، حیــث أن هــذه القــیم هــي الر  عــن التواجــد بالمالعــب الریاضــیةعــن عــزوف األســ
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بصورة مباشرة أو غیر مباشـرة قناعـات شخصـیة نابعـة مـن درجـة القیمـة الكلیـة لهـذه القـیم ممـا 

یفســر جــزءا مـــن هــذا التبــاین الواضـــح لعــزوف بعــض األســـر عــن الحضــور فـــي مالعــب كـــرة 

القــدم، ولقــد عملــت مجموعــة مــن العوامــل علــى تحدیــد االتســاقات الخاصــة بكــل قیمــة مــن قــیم 

ط تربویــة واجتماعیــة هــي امتــداد لثقافــات وســلوكیات األســر اتجــاه التواجــد المجتمــع وفــق ضــواب

األسـري فـي مالعــب كـرة القـدم ومتخــذة مـن ذلـك خطــوة أساسـیة لتحدیـد ارتبــاط هـذه القـیم بعــدد 

التواجــد األســري ومنــه االرتقــاء وتفعیــل هــذه القــیم لزیــادة مردودیــة وكفــاءة األفــراد، ولــذلك یعتبــر 

جموعـة مـن المعـاییر التـي یصـبح بهـا السـلوك القیمـي معقـوًال وذا معنـى نسق القـیم هـو تلـك الم

   .)114، ص 2002 ،محمد أحمد بیومي(

ولعل أبرز عنصر تحدد من خالل هذا الطرح هو عزوف األسر عن التواجد في مالعـب كـرة 

تشـیر القدم یرتبط بعدید التقسیمات تبدأ من الغایات وتنتهي بالنتائج وسبل تحلیلها علمیـا، كمـا 

إلى أن الهدف یكمن في تحدیـد األسـباب كخیـر مخـرج للوقایـة مـن ظـاهرة العـزوف التـي تحـدد 

  .بأسباب ترتبط بقیم المجتمع

یعتبـــر عـــزوف األســـر عـــن التواجـــد فـــي مالعـــب كـــرة القـــدم مـــن أهـــم القضـــایا التـــي ارتبطـــت 

قـوى التـأثیر بفضاءات التأثیر الخاص بالممارسة الریاضیة حین أن هـذه الظـاهرة تعـددت فیهـا 

إلــى درجــة التبــاین الواضــح والجلــي فــي عــزوف هــذه األســر علــى التواجــد فــي المالعــب، ویــرى 

الباحث أن هذا التـداخل المتشـابك بـین كـل منظومـة وأخـرى أدى إلـى عدیـد القـراءات الوصـفیة 

لألســباب والعوامــل التــي تــأثر فــي القیمــة الكمیــة للتواجــد األســري داخــل مالعــب كــرة القــدم مــن 

  .ل نشر القیم التربویة أوال مرورا بقیم التواصل والتعاون وانتهاء بالقیم األخالقیةأج

أن االرتبــاط المباشـــر وغیــر المباشـــر لعدیــد األســـباب الدینیــة والخلقیـــة والسیاســیة واالجتماعیـــة 

لألسر ونمط ثقافتها هـو المحـور المحـدد لحجـم هـذا التواجـد كمـا أن القناعـات الشخصـیة تـؤثر 

لمباشـــر علـــى هـــذا العنصـــر، ولعـــل مـــا لفـــت انتبـــاه الباحـــث هـــو التبـــاین الواضـــح فـــي بالشـــكل ا

الخصائص السیسیولوجیة لألسر وفق مؤثر طبقي وجغرافي یمكن أن یوضح بعـض الفروقـات 

  .الخاصة في هذا المیدان

إن الــدارس لظــاهرة عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة القــدم یبصــر عدیــد األســباب 

ظهـور هـذه الظـاهرة ومـدى ارتبـاط قـیم المجتمـع بهـا مـن ناحیـة الفعالیـة والتـأثیر   التي أدت إلى

ـــد مـــن  ـــى أســـباب الب ویـــري الباحـــث أن كـــل هـــذه المحـــددات واالشـــتراطات یمكـــن أن تـــؤدي إل
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حصرها وتحدید مجاالتها، كما یمكن استباق كل هذه العوامل لزیـادة قـیم التواجـد األسـري، وأن 

یم المجتمع أدى ذلك إلى تعزیز قیم اجتماعیـة وخلقیـة  وتربویـة مثالیـة دالالتها كلما ارتبطت بق

هي محك بحد ذاتهـا لتلـك القـیم، وقـد جـاءت هـذه الدراسـة إلزالـة الغمـوض مـن ناحیـة الوصـف 

العلمــي وتحدیــد األســباب وتصــنیفها وفــق معامــل عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة 

 .د القدم واالرتباط على حسب درجات التحدی

  :  التساؤل العام

  بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب  إحصــائیادالــة  ارتباطیــههــل توجــد عالقــة

  كرة القدم وبعض قیم المجتمع؟

   :التساؤالت الجزئیة

  دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب  ارتباطیــههــل توجــد عالقــة

 تمع؟  كرة القدم والقیم السیاسیة في المج

  دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب  ارتباطیــههــل توجــد عالقــة

 كرة القدم والقیم االجتماعیة في المجتمع؟

  دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب  ارتباطیــههــل توجــد عالقــة

 كرة القدم والقیم الثقافیة في المجتمع؟

  دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب  باطیــهارتهــل توجــد عالقــة

 كرة القدم والقیم األخالقیة في المجتمع؟

  دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب  ارتباطیــههــل توجــد عالقــة

 كرة القدم والقیم الدینیة في المجتمع؟

   :الفرضیات-2

  : الفرضیة العامة-2-1

  دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة  ارتباطیــهتوجــد عالقــة

  القدم وبعض قیم المجتمع

  : الفرضیات الجزئیة-2-2

  دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة  ارتباطیــهتوجــد عالقــة

 . القدم والقیم السیاسیة في المجتمع
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  دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة  ارتباطیــهتوجــد عالقــة

 .القدم والقیم االجتماعیة في المجتمع

  دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة  ارتباطیــهتوجــد عالقــة

 .القدم والقیم الثقافیة في المجتمع

  ألســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف ا ارتباطیــهتوجــد عالقــة

 .القدم والقیم األخالقیة في المجتمع

  دالــة إحصــائیا بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة  ارتباطیــهتوجــد عالقــة

 .القدم والقیم الدینیة في المجتمع

  : أهمیة الدراسة-3

ط األول بموضــــوع تتشــــكل أهمیــــة الدراســــة الحالیــــة انطالقــــا مــــن معلمــــین أساســــین یهــــتم ویــــرتب

التواجـــد األســـري فـــي مالعـــب كـــرة القـــدم أمـــا الثـــاني یـــرتبط بمنظومـــة القـــیم مـــن خـــالل دراســـة 

االرتباط لتحدید طبیعـة وأهمیـة الدراسـیة، ولقـد ارتبطـت منظمـة القـیم بعدیـد المتغیـرات الخاصـة 

ضــوع بمیــدان النشــاط البــدني والریاضــي التربــوي ومــن هــذا المنطلــق تتحــدد معــالم ومجــاالت مو 

البحـــث مـــن ناحیـــة األهمیـــة خاصـــة أن الباحـــث یـــرى أن هـــذا الموضـــوع یبحـــث فـــي منظومـــة 

ـــة النظریـــة  ـــد مـــن الناحی ـــاین وفـــق معـــامالت التحدی ـــة لتحدیـــد ســـبل نســـب التب متشـــعبة ومتداخل

  : والتطبیقیة ویمكن أن یحدد الباحث أهمیة الدراسة فیما یلي

 أسـباب عـزوف األسـر فـي مالعـب كـرة  تحدید طبیعة ونوع العالقـة االرتباطیـة بـین درجـات

  .القدم وبعض قیم المجتمع

  تحدید قیم الفروق بین جمیع جوانـب منظومـة القـیم وهـذا باعتبـار أن هـذه القـیم تتحـدد وفـق

  .طبیعة ودرجات األهمیة في حد ذاتها

  الوقــوف علــى أهــم األســباب المحــددة لهــذا العامــل مــن خــالل تحدیــد أســباب عــزوف األســر

  .ي مالعب كرة القدم وفق نظرة تربویة ریاضیة شاملةعن التواجد ف

  لیـات آمعرفة داللة االستفادة اآلنیة التي تمكن الباحثین فـي هـذا المجـال مـن تحدیـد طـرق و

 .لزیادة مفهوم التواجد األسري في مالعب كرة القدم من منطلق القیم في حد ذاتها
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  : أهداف البحث-4

كمــا أن أهــداف  ،لــه مــن الناحیــة المنهجیــة واإلحصــائیةلــة اتعتبــر أهــداف أي بحــث القیمــة الد

ومـن هنـا البـد  ،لیهـاإالبحث تتحدد وفـق اسـتراتیجیات یحـددها الباحـث كمعـالم یسـعى للوصـول 

أن یــنظم الباحــث كیفیــات تحقیــق هــذه األهــداف بدایــة مــن معرفــة أســباب عــزوف هــذه األســر 

اســــیة واالجتماعیــــة والقــــیم الثقافیــــة ووصــــوال إلــــى تحدیــــد العالقــــات االرتباطیــــة بــــین القــــیم السی

  : ووصوال إلى القیم األخالقیة والدینیة ومن هنا یحدد الباحث األهداف التالیة

 ترتیب العوامل وفق درجة التأثیر وهذا من خالل تحدید الدرجات الكلیة لهذه األسباب.  

 سريتحلیل التباین المشترك بین منظومة القیم والعوامل المؤثرة في التواجد األ.  

  الوصـــول إلـــى االســـتنباط العـــام الخـــاص بطبیعـــة العالقـــة االرتباطیـــة بـــین التواجـــد األســـري فـــي

 .مالعب كرة القدم وبعض قیم المجتمع

  : أسباب اختیار الموضوع-5

  : أسباب اختیار موضوع البحث تتحدد وفق سببین هما أهمیري الباحث أن 

وهــذا نــابع مــن مجموعــة المتغیــرات الشخصــیة التــي یــرى الباحــث أنهــا : أســباب شخصــیة: أوال

 أهـمالدوافع لدراسة هذا الموضوع ابتداء مـن اهتمامـه الشخصـي وحرصـه علـى معرفـة  أهممن 

  .العوامل المؤدیة إلى عزوف األسر عن التواجد في كرة القدم

ة والمرتبطة بموضـوع على الدراسات السابق االطالعوهذا من خالل : أسباب موضوعیة: ثانیا

البحث، كمـا أن طبیعـة تخصـص الباحـث تفـرض علیـه الخـوض فـي هـذا الموضـوع مـن وجهـة 

نظــر تربویــة ریاضــیة وعلــى العمــوم فكــل هــذه األســباب والــدوافع تــؤدي بالباحــث إلــى الوصــول 

إلى الطریق العلمي والمنهجي الصحیح الخاص بدراسة العالقة االرتباطیة بین أسباب عـزوف 

 .عن التواجد في مالعب كرة القدم وبعض القیماألسر 

 :المصطلحات تحدید المفاهیم-6

 العزوف:  

ــزَ عَ ": لغــة ــفْ نَ  تْ َف ــي عَ ِس ه، تعــزف عزوفــا زهــدت فیــه، وانصــرفت عنــه أو ملتــه فهــو ْن

  )1086ص ،2008، آبادي الفیروز(. "عزوف عنه

 :اصطالًحا

 ".منه والنفور الشيء ترك هو"
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 ."اختیاري بشكل الحدث أداء عن االبتعاد"

 )268ص ،2010 ،علي رفاعي عیسى(". العودة إلیه وعدم للشيء والكراهیة االنزیاح عملیة"

االبتعــاد عــن الشــيء أو االنصــراف عنــه، أي عــزف عــن "یقصــد بــالعزوف مــن ناحیــة المعنــى 

  ".الشيء ابتعد عنه وانصرف

وهنـاك فــرق بــین اإلحجــام والعــزوف، فاإلحجــام یعنــي االبتعــاد كلیــا عــن الشــيء أو عمــل معــین 

مع وجود الرغبة فیه، فیما یعني العزوف، االبتعاد عن الشيء أو العمـل مـع وجـود الرغبـة فیـه 

ـــه یعـــزف عـــن العمـــل أو االتجـــاه  أحیانـــا، ولكـــن لوجـــود ظـــروف خارجیـــة ال تالئـــم الفـــرد، تجعل

 )295 ص ،2015 ،الموسوي سلمان محسن فضیلة(. المعین

 األسـباب، كمـاهو االنقطـاع وعـدم الرغبـة فـي الحضـور بشـكل مؤقـت أو نهـائي لعدیـد  :إجرائیا

  .یشیر أیضا إلى المكونات الحقیقة التي تغذي العزوف األسري بجمیع أشكاله

 األسرة:  

  :عرف العدید من الباحثین األسرة بتعریفات متعددة 

اتحاد حتمي تؤدي إلیه االستعدادات والقدرات الكامنة في الطبیعة :"بأّنها "الخشاب " عرفتها 

البشریة النازعة إلى االجتماع وهي بأوضاعها ومراسیمها مؤسسة اجتماعیة تنبعث من 

ظروف الحیاة تلقائیا للنظم واألوضاع االجتماعیة ،كما أنها ضرورة حتمیة للقاء الجنس 

جتماعي ویتحقق ذلك بفضل اجتماع اثنین هما الرجل والمرأة البشري ودوام الوجود اال

  )06،ص1983عبدالباقي زیدان،( ".واالتحاد الدائم المستقر بینهما بصورة یقرها المجتمع هو األسرة

أصغر وحدة اجتماعیة مسؤولة عن المحافظة على نسق القیم : "بأنها"  الخولي"وعرفتها    

نساق التربویة فیتحكم في تحدید أنماط السلوك المرغوبة أو الّذي یتحدد عن طریق الدین واأل

المطلوبة أو الشرعیة ، ومن واجباتها أنها تعمل على تماثل أعضاءها ، وامتصاص توتراتهم 

موسى رشاد علي عبد ( " وبدون انجاز هذه المتطلبات ال یمكن للنسق األسري والمجتمع أن یوجد

  .)135،ص1993العزیز ،

  :إجرائیا

األسـرة النــواة األساسـیة التــي تعمـل علــى بنـاء المجتمـع حیــث تضـم مجموعــة مـن األفــراد  تعتبـر

لهـــم روابـــط مشـــتركة كمـــا لهـــا دور فـــي عملیـــة التفاعـــل والتعامـــل داخـــل المجتمـــع فـــي مختـــف 

  .العملیات االجتماعیة
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 القدم مالعب كرة:   

صـــة طـــوال یطلــق مصـــطلح المالعـــب علـــى العقــارات مـــن أراضـــي وبنـــاء، ســواءا كانـــت مخص

الوقـــت أو بعضـــه لممارســـة األنشـــطة الریاضـــیة وتشـــمل المالعـــب الریاضـــیة وســـائر األمكنـــة 

والمنشــــآت المخصصــــة لممارســــة األنــــواع المختلفــــة مــــن الریاضــــة وقــــد حــــدد االتحــــاد الــــدولي 

  )21،ص2019فرید رداوي،( .مواصفات هاته المالعب

فـردا لكـل فریـق لمـدة شـوطین  11بعـدد وكرة القدم هي لعبة شعبیة عالمیة یتنافس فیها فریقـان 

ــــــد ( دقیقــــــة لكــــــل شــــــوط وحســــــب قواعــــــد وضــــــوابط معروفــــــة 45بواقــــــع  ــــــي خال محمــــــد ســــــلیمان بن

  )93،ص2014وآخرون،

 القیم:  

منـــه، والقیمـــة ثمـــن ثاســـتخدمت لمعرفـــة قیمـــة الشـــيء فقیمـــة الشـــيء قـــدره، وقیمـــة المتـــاع : لغـــة

ا أي قـدره، وقـد اسـتخدمت القیمـة أیضـا قـیم الشـيء تقییمـ الشـيء بـالتقویم، وفـي معجـم الوسـیط

أي : وقـام الحـق. قـام األمـر أي اعتـدل واسـتقام: فقد قیل. بمعنى التعدیل واالستقامة واالعتدال

     )16ص ،2009، قندوز منیر(. أي عدله وأزال اعوجاجه: ظهر واستقر، وقوم األعوج

  : اصطالحا

مجموعـة مـن األفكــار واالهتمامـات التـي كونهـا الفــرد مـن خـالل تجاربـه المتنوعــة "تعـرف بأنهـا 

والعملیـــة فـــي المجتمــــع حیـــث اكتســــبت الصـــفة المعیاریــــة لتصـــرفات اإلنســــان، واتخـــذت ســــمة 

 )30ص ،2012 ،األشقر راتب فارس(". اإلیجابیة الشرعیة للحكم على تصرفاته وسلوكه في المجتمع

أحكــام مكتســبة مــن الظــروف االجتماعیــة، یتشــربها : "الفلســفي القــیم علــى أنهــایعــرف المعجــم 

الفرد ویحكم بها وتحـدد سـلوكه وتـؤثر فـي تعلیمـه، فالصـدق واألمانـة والشـجاعة األدبیـة والـوالء 

كلهـــا قـــیم یكتســبها الفـــرد مـــن المجتمـــع الــذي یعـــیش فیـــه، وتختلـــف القـــیم ... وتحمــل المســـؤولیة

  )398ص ،2012 ،محمد بن عوض الخباص(". والمجتمعات الصغیرة باختالف المجتمعات، بل

التحـــوالت مختلـــف هـــي مجموعـــة مـــن العناصـــر األساســـیة التـــي تســـمح للفـــرد بـــادراك  :إجرائیـــا

مــــن خــــالل عملیــــة التفاعــــل  العناصــــر اكتســــبها وهــــذهمجتمعــــه التــــي تحــــدث فــــي والتوجهــــات 

تطـویر مكتسـباته  علـىبـدورها القواعد التـي تعمـل بتحدید مختلف  سمحت لهاالجتماعي والتي 

  .ولمجتمعهوالتي تساعده على أن یكون فردا صالحا لنفسه 
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 القیم السیاسیة:   

تهــتم بنــواحي الســلطة والمركــز االجتمــاعي، ویعبــر عنهــا مــن خــالل اهتمــام الفــرد بالنشــاط أو 

العمــل السیاســي وحــل مشــكالت الجمــاهیر، ویتمیــز األشــخاص الــذین تســود عنــدهم هــذه القــیم 

بالقیــادة فــي نــواحي الحیــاة المختلفــة، ویتصــفون بقــدراتهم علــى توجیــه غیــرهم، كمــا تســاعد فــي 

یســـاس ویســـوس، وتعویـــد الفـــرد علـــى التـــدبیر الحكـــیم والنظـــر الحصـــیف فـــي ن ألإعـــداد الفـــرد 

 .عواقب األمور

 القیم الدینیة:   

لیست مبادئ نظریة، فهي سلوك وعمل ووقائع حیاة، كما تتجه إلى تكوین، الفرد الصالح فـإذا 

المجتمـع القـوي السـلیم، الـذي یتعـاون أفـراده علـى البـر والتقـوى وتسـتقر  مما تم ذلـك، تحقـق قیـا

  )257ص  ،2012 ،بوكرمة، أغالل فاطمة الزهراء( .دعائم الكفایة والعدل والسالم

 القیم االجتماعیة :  

 موجهــــات وتمثــــل النســــبي، االســــتمرار مــــن بقــــدر تتســــم التــــي المعتقــــدات مــــن مجموعــــة فهــــي

 هـــــؤالء ویفضـــــلها یختارهـــــا ســـــلوكیة أنمـــــاط أو لتحقیقهـــــا ائلوســـــ أو غایـــــات نحـــــو لألشـــــخاص

ــــالقیم لغیرهــــا، بــــدیالً  األشــــخاص ــــى الفــــرد مســــاعدة شــــأنها مــــن ف  الحاجــــات بعــــض إشــــباع عل

 متعـة ویجـد مساعدتهم إلى ویمیل الناس یحب القیمة هذه علیه تغلب الذي فالفرد االجتماعیة،

 الغیـــر وحـــب والحنـــان بـــالعطف األفـــراد هـــؤالء ویتمیـــز العالقـــات، وتكـــوین الخـــدمات تقـــدیم فـــي

 )19ص  ،2011 ،بوعطیط سفیان(

 انفعالـه خـالل مـن الفـرد عنـد تظهـر بمضـامین واقعیـة، متصـلة معیاریـة أحكـام مجموعـة هـي

 وثقافیـة اجتماعیـة متغیـرات اإلنسـان مـع تفاعـل محصـلة فهـي والخبـرات المواقـف مـع وتفاعلـه

  )ص ،2005 ،إسماعیل عبد الفتاح الكافي( .للمجتمع الثقافیة المحددات من أساسي محدد فهي ُمعینة

  األخالقیةالقیم:  

 أفرادها للتمییز بها وتلزم الجماعة إلیها تتوصل معیاریة وحدات بأنها األخالقیة القیم ُتعرف كما

 یتعلـق فیمـا القیمیـة األحكـام إصـدار وكـذلك عنـه والمرغـوب فیـه المرغـوب السـلوك بـین

  )38ص ،2018 ،سهام بوقلوف( .الخلقیة واالختیارات االجتماعیة بالمشكالت
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 القیم الثقافیة: 

ـــیم " زینـــب عرفـــات جـــودة" تعـــرف ــــع " :الثقافیـــةالق عبـــارة عـــن أحكـــام ومعـــاییر واتجاهـــات ودواف

ضــمنیة  أوصــورة صــریحة  فــيومعتقـــدات تكتســب مــن خــالل مؤسســات تنشــئة وتربیــة الطفــل 

یرغبــه المجتمــع ویرتضــیه ألفــراده وتكــون  الــذياالتجــاه  فــيبهــدف ضــبط وتوجیــه ودفــع ســلوكه 

س مـن خـالل اوتحظـى بقبـول غالبیـة أفـراد المجتمـع وتقـ واألعـرافمستمدة من العقیدة والتقالید 

  )15ص ،2012 رمضان،ابتسام ( ."مـن المجتمع أصیالمظاهر السلوك وبذلك تمثـل جـزءا 
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  :تمهید

الدراسـات المشــابهة والمرتبطـة مـن أهــم الخطـوات والمراحـل التــي ینبغـي للباحـث المــرور  تعتبـر

بهـــا وعـــدم التخلـــي عنهـــا ســـواء مـــن خـــالل مطالعتهـــا أو عرضـــها أو توظیفهـــا كونهـــا الحجـــر 

األســاس للقیـــام بــأي موضـــوع أو دراســة خاصـــة فــي بـــدایتها األولــى فهـــي توجــه الباحـــث حـــول 

ل اإللمــام الصــحیح بكــل جوانــب الدراســة وســنحاول مــن الضــبط الصــحیح للموضــوع مــن خــال

  .خالل هذا الفصل عرض مختلف الدراسات المشابهة والمرتبطة الخاصة بموضوع بحثنا
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  :لمشابهة والمرتبطةالدراسات ا-1

  :الدراسة األولى-1-1

 بدولـة المالعب القدم في كرة مباریات مشاهدة عن الجماهیر عزوف أسباب: "عباس موسى

- والریاضـة البدنیـة التربیـة عشـر الثالـث الـدولي العلمـي المـؤتمر ،"المتحـدة العربیـة اإلمـارات

  .كلیة التربیة الریاضیة للبنین بالهرم، جامعة حلوان5مصر، المجلد  – األلفیة الثالثة تحدیات

مـــاهي أســـباب عـــزوف الجمـــاهیر عـــن : حیـــث تمحـــورت إشـــكالیة البحـــث فـــي التســـاؤل التـــالي

المتغیـرات -المسـتوى الفنـي –ریات كرة القدم بالمالعب والمتعلقة بكـل مـن اإلعـالم مشاهدة مبا

  .اإلجراءات اإلداریة واألمنیة-الشخصیة واالجتماعیة

وقــد اســتعمل الباحــث المــنهج الوصــفي نظــرا لمالئمتــه طبیعــة هــذه الدراســة، كمــا اشــتملت عینــة 

مـن الریاضـیین  عمدیـهعینـة  200مواطن و 1000عینة عشوائیة قوامها  :وعیننالبحث على 

  .شاملة لكل من المدربین والحكام والالعبین واإلداریین

وقـــد أســـفرت الدراســـة عـــن النتـــائج محـــاور  4كمــا اســـتعمل الباحـــث االســـتمارة االســـتبیانیة ذات 

  : التالیة

  أهـــم األســـباب المتعلقـــة بـــالمحور اإلعـــالم مـــن وجهـــة نظـــر الجمـــاهیر كانـــت ضـــعف التغطیـــة

  .ستوى األداء الفني للمباریاتاإلعالمیة لم

  أهم األسباب المتعلقة بالمحور الثاني المستوى الفني من وجهة نظر الجماهیر كانـت اخـتالف

تحلیل األداء الفني لمواقف اللعـب بـین الجمـاهیر اعتـراض بعـض الالعبـین مـن بعـض قـرارات 

 .الحكام

  :  الدراسة الثانیة-1-2

االرتقــاء بمســتوى الحضــور الجمــاهیري وتطــویر هــذا "بدراســة عنوانهــا " مبــارك الغیالنــي"قــام 

ـــة الحضـــور لمصـــلحة الریاضـــة تهـــدف إلـــى االرتقـــاء بمســـتوى الحضـــور الجمـــاهیري  "الكروی

وتطویر هذا الحضور لمصلحة الریاضة العمانیة وكـرة القـدم فـي السـلطنة والتعـرف علـى نقـاط 

تـي تجعـل المشـاهد یغیـب عـن متابعـة الـدوري وقـد شـمل حجـم عینـة ضعف الـدوري المحلـي وال

النتـائج أن عـدم حضـور الجمـاهیر للمباریـات الكرویـة نتیجـة  أهماستبانة وكانت  500الدراسة 

التحكــیم واألثــر الســلبي علــى المبــاراة یتغیــب بعــض الجمــاهیر عــن الحضــور لوجــود حكــام فــي 

فــي الــدوري المحلــي رغــم موافقــة اتحــاد كــرة القــدم رأي الجمهــور غیــر جــدیرین بــإدارة المباریــات 
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على تولیهم التحكیم في مثل هذه المباریات، عـدم تـوافر وسـائل نقـل للمالعـب أثنـاء المباریـات 

وعدم توافر هذه المرافق یؤدي إلى العزوف عن حضور المباریات واكتفاء الجمـاهیر بمشـاهدة 

المقــاهي المختلفــة وفقــدان الثقــة بــین إدارة  فــرقهم علــى التلفــاز أو علــى الشاشــات المتــوافرة فــي

النادي والجمهور وبالتالي یبتعد الجمهور عن النـادي ومشـاركاته ومسـاهماته وال سـیما حضـور 

  .إشراكهم في المباریات المحلیة  المباریات، احتراف الالعبین وعدم

  : الدراسة الثالثة-1-3

 البنــاء القیمــي وعالقتــه"دكتــوراه بعنــوان أطروحــة " إبــراهیم الســید أحمــد الســید"دراســة الباحــث 

ــــازیق، معهــــد البحــــوث والدراســــات  ،"بالتنشــــئة االجتماعیــــة والدافعیــــة لإلنجــــاز جامعــــة الزق

 : تناول الباحث الفروض التالیة 2005األسیویة، قسم العلوم االجتماعیة، سنة 

 ة والدافعیـة لإلنجـاز توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التنشئة االجتماعیة والقـیم االجتماعیـ

 .لدى الشباب اإلندونیسي والمالیزي

  توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین اتجاهــات التنشــئة االجتماعیــة فــي إطــار القبــول بــالقیم

 . االجتماعیة والدافع لإلنجاز

  توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین اتجاهــات التنشــئة االجتماعیــة فــي اتجــاه الضــبط والقــیم

 . والدافعیة لإلنجاز االجتماعیة

واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي واســتخدم الباحــث األدوات التالیــة بالنســبة لدراســته اســتبیان 

مقیــاس القــیم الفارقــة، مقیــاس الدافعیــة لإلنجــاز، كمــا قــدرت العینــة التــي أجــرى -نمــط الوالدیــة 

  اندونیسیات 40-طالب إندونیسي  50–مالیزیات  39-مالیزیا  42علیها الباحث الدراسة بـ 

 : وتوصل الباحث في النهایة إلى النتائج التالیة

  دالة بین القـیم االجتماعیـة وأسـالیب المعاملـة الوالدیـة كنمـوذج للتنشـئة  ارتباطیهال توجد عالقة

 .االجتماعیة لدى عینة الدراسة

  االجتماعیــة توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین أســالیب المعاملــة الوالدیــة كنمــوذج للتنشــئة

  .والدافعیة لإلنجاز لدى عینة الدراسة
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  : الدراسة الرابعة-1-4

تـأثیر القـیم االجتماعیـة علـى صـورة ": ، أطروحـة دكتـوراه بعنـوان"بوغالیة فایزة"دراسة الباحثة 

 ،"باتجاهات طالبات معهـد التربیـة البدنیـة نحـو النشـاط البـدني فـي الجزائـر الجسم وعالقتها

  .2015/2016معهد التربیة البدنیة والریاضیة، موسم ، 3جامعة الجزائر 

تتلخص مشكلة البحث في محاولة التعـرف : حیث تمحورت إشكالیة البحث في التساؤل التالي

علـى التـأثیر القـائم بـین القـیم االجتماعیـة وصــورة الجسـم، وكـذا طبیعـة العالقـة االرتباطیـة لكــل 

  .البات الجامعة نحو النشاط البدنيمن القیم االجتماعیة وصورة الجسم باتجاهات ط

  : على ضوء اإلشكالیة السابقة وضعت الباحثة مجموعة من الفروض كانت كالتالي

 یوجد تأثیر ایجابي للقیم االجتماعیة عند الطالبات بمعهد التربیة البدنیة والریاضیة.   

 یوجد تأثیر للقیم االجتماعیة على صورة الجسم لدى الطالبات.   

 70ثة المنهج الوصـفي فـي الدراسـة كمـا بلغـت العینـة التـي أجـرت علیهـا الدراسـة واتبعت الباح

 lmd طالبـة مــن معهــد التربیــة البدنیــة والریاضــیة بجامعــة الشــلف مــن جمیـع مســتویات نظــام

وبطریقــة قصــدیة، وتمثلــت األداة التــي وضــعت للدراســة فــي مقیــاس القــیم االجتماعیــة، مقیــاس 

  .النفسیة نحو النشاط البدني لكینون صورة الجسم، مقیاس االتجاهات

   :وتوصلت الباحثة في نهایة الدراسة إلى النتائج التالیة

 یوجد اتجاهات ایجابیة لصورة الجسم لدى طالبات معهد التربیة البدنیة والریاضیة.   

 یوجد ترتیب ایجابي للقیم االجتماعیة عند طالبات معهد التربیة البدنیة والریاضیة.  

 ایجابیــــة نحــــو النشــــاط البــــدني الریاضــــي عنــــد طالبــــات معهــــد التربیــــة البدنیــــة  توجــــد اتجاهــــات

  .والریاضیة

 هناك عالقة طردیة بین القیم االجتماعیة وصورة الجسم . 

  : الدراسة الخامسة-1-5

دور ممارســــة األنشــــطة البدنیــــة "، مــــذكرة ماجیســــتر بعنــــوان "كــــروم البشــــیر"دراســــة الباحــــث 

، جامعــة محمــد "م األخالقیــة لــدى تالمیــذ المرحلــة الثانویــةوالریاضــیة فــي تنمیــة بعــض القــی

  .2014سنة بوضیاف المسیلة، معهد علوم وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة، 

ما درجـة تنمیـة ممارسـة األنشـطة البدنیـة والریاضـیة لـبعض : وقد تمحورت إشكالیة الدراسة في

  القیم األخالقیة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة؟
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  : الباحث الفروض التالیة ووضع

  ممارسة األنشطة البدنیة والریاضـیة تنمـي قـیم احتـرام وحـب اآلخـرین بدرجـة عالیـة لـدى تالمیـذ

  . المرحلة الثانویة

  ممارســـة األنشـــطة البدنیـــة والریاضـــیة تنمـــي قـــیم التواضـــع بدرجـــة عالیـــة لـــدى تالمیـــذ المرحلـــة

  .الثانویة

كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وتكون مجتمـع البحـث مـن جمیـع أسـاتذة التربیـة 

أســـتاذ  63البدنیـــة والریاضـــیة فـــي التعلـــیم الثـــانوي بوالیـــة األغـــواط وكانـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

نهایـة واعتمد الباحـث علـى االسـتبیان كـأداة للدراسـة وهـو موجـه لألسـاتذة وتوصـل الباحـث فـي 

  : لى النتائج التالیةالدراسة إ

  ممارسة األنشطة البدنیة والریاضـیة تنمـي قـیم احتـرام وحـب اآلخـرین بدرجـة عالیـة لـدى تالمیـذ

  المرحلة الثانویة من وجهة نظر أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة 

  ممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة تنمي قیمة حسن الخلـق بدرجـة عالیـة لـدى تالمیـذ المرحلـة

  .الثانویة من وجهة نظر أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

  : الدراسة السادسة-1-6

التغیر في القیم االجتماعیة وأثره على ": ، مذكرة ماجیستر بعنـوان"قندوز منیر"دراسة الباحث 

االجتمـاع،  م، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االجتماعیـة واإلنسـانیة، قسـم علـ"التكافل االجتماعي

  .2009سنة 

هــل للتغیــر االجتمــاعي القیمــي الــذي تعــرض لــه المجتمــع : وقــد تمحــورت إشــكالیة الدراســة فــي

  أثر على التكافل االجتماعي؟

  :  وكانت فرضیات الدراسة كالتالي

  یمكــن للتغیــرات التــي طــرأت علــى منظومــة القــیم فــي المجتمــع الجزائــري أن تــؤدي إلــى تراجــع

  . مظاهر التكافل االجتماعي

 یــرات اجتماعیــة وسیاســیة وثقافیــة طــرأت علــى المجتمــع الجزائــري قــد تكــون ســببا فــي هنــاك تغ

  . انحصار القیم التقلیدیة األصیلة

  یمكــن للتغیــرات التــي طــرأت علــى منظومــة القــیم الســابقة أن تــؤدي إلــى تراجــع مظــاهر التكافــل

  . االجتماعي في المجتمع الجزائري
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طالـب وطالبـة وقـد تـم  300 ـر مجتمـع الدراسـة بـواعتمد الباحث على المنهج الوصـفي كمـا قـد

طالـــب باســـتخدام جـــدول  120اختیـــار العینـــة بالطریقـــة العشـــوائیة البســـیطة حیـــث تـــم اختیـــار 

األرقام العشوائیة واعتمد الباحث على االستمارة االسـتبیانیة والمقابلـة كـأداتین للدراسـة وتوصـل 

  : في النهایة إلى النتائج التالیةالباحث 

 غیــرات التــي طــرأت علــى منظومــة القــیم فــي المجتمــع الجزائــري أدت إلــى تراجــع مظــاهر أن الت

  . التكافل االجتماعي

 كما تم تحدید التغیرات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي طرأت على المجتمع الجزائري.  

  : الدراسة السابعة-1-7

القـــیم الثقافیـــة فـــي التربیـــة صـــراع "، رســـالة دكتـــوراه بعنـــوان "فتیحـــة حـــراث" دراســـة الباحثـــة 

ســــــنة ، كلیـــــة العلــــــوم االجتماعیــــــة، قســـــم علــــــم االجتمـــــاع، 02، جامعـــــة الجزائــــــر "األســــــریة

2011/2012.  

  :  وتم وضع مجموعة من التساؤالت نذكر منها

 القـیم تلقـین فـي یتحكمـون هـم الـذین ألیسـوا التغییـر؟ هـذا عـن مسـئولین أنفسـهم اآلبـاء یعتبـر أال 

 له؟ تتصدى أو التغییر تقبل أن شأنها من التي ألبنائهم

 عـن الوسط الخـارجي یوفرها موضوعیة عوامل طرف من علیهم مفروضا ذلك اعتبار یمكن أم 

 الثقافیة القیم أن أي یستوعب؟ لم الذي هو الثقافتین بین التناقض أم األسرة نطاق

 فـي  المتسـبب هـو الثقـافتین إحـدى رفـض شـدة هـل االتجـاه؟ هـذا فـي التغییـر عـن مسـئولة تعتبـر

  المؤثر؟ العامل هو الناتج والتناقض الثقافي المزج رفض ذلك أم

 التماسـك عـدم فـي السـبب هـو لـكذ یكـن ألـم الشـباب؟ طـرف مـن الوعي بالتنـاقض تم فعال وهل 

  االجتماعي؟

 هـي الـدافع ألیسـت التربویـة؟ القـیم ضـمن المادیـات علـى الحصـول قیمـة دخلـت مـدى أي إلـى 

 ألبنـائهم مـن اآلبـاء تشـجیع یصـل مـدى أي إلـى ذلـك؟ في الوسیلة هي أم الذات فرض لمحاولة

 ذلـك؟ وٕالـى علـى الشـباب المجتمـع یشـجع مـدى أي وٕالى المادیات؟ على الحصول تكثیف أجل

 بین الثقافتین؟ ما اتفاق محل القیمة هذه أتعتبر بذلك؟ أنفسهم الشباب وعي یصل مدى أي

 : ومن خالل التساؤالت السابقة تم وضع الفرضیات التالیة
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 تقلیدیـة وأخـرى لقـیم طبقـا تـتم تربیـة مجـتمعهم، بإعطـائهم ضـمن لالنـدماج أبنـائهم اآلبـاء یهیـئ 

 .بالتناقض منهم وعي دون ذلك متناقضة، ویتم عصریة

 یتعلـق بالطموحـات واألولیـاء، فیمـا األبنـاء بـین مـا اتفـاق عـدم الثقـافتین بـین ما التناقض یحدث 

 القیم التقلیدیة، سرعان بعض من الفئة هذه تحرر محاولة لألبناء، نتیجة المستقبلیة والتصورات

 .معینة استراتجیات باتخاذ تجاوزه یتم ما

 بـالتغیر  التربیـة، تـأثرا نمـاذج ضـمن تعـدیالت إحـداث إلـى الجنسـین مـن واألبنـاء األولیـاء یمیـل

 .الثقافتین بین ما للتناقض تعزیزا التعدیالت تلك االجتماع، وتعتبر

 مـن  فئـة الثقـافي، لتـأثر التوافـق عـدم بسـبب وأولیـائهم األبنـاء مـن فئـة بـین الحـاد الصـراع نتیجـة

 .انحراف إلى األخیرة هذه األوساط، تصل ببعض الشباب

 العصـریة،  الثقافـة وبالخصـوص المـادة علـى الحصـول أهمیـة علـى الثقـافتین كلتـا التفـاق طبقـا

 وعیـا مـنهم بها التمسك على یحرصون جهتهم من لألبناء، والذین تلقینها على األولیاء یحرص

  .القیم بین باقي فیما التأثیر في وراءها والسعي هیمنتها حیاتهم، فتصل في بأهمیتها

مبحوثـــا وتـــم اســـتخدام أداة االســـتبیان  325كمـــا بلغـــت العینـــة التـــي أجریـــت علیهـــا الدراســـة بــــ 

  : وتوصلت الدراسة في النهایة إلى النتائج التالیةصول على المعلومات من المبحوثین للح

 الذي یغلـب األسرة بنمط بدأ العصریة المؤشرات من الكثیر األسرة، هناك خصائص ناحیة من 

یؤكـد  ذلـك األطفـال، كـل عـدد حیـث مـن تراجـع فـي یعـد الـذي األسـرة النـووي، وحجـم الشـكل فیـه

  .تأثیرا األكثر هو العصري الثقافي االتجاه أن على

 تمامـا،  عصـریة وال تقلیدیـة جدیـدة، لیسـت طبیعـة كـذلك یعكـس واألبنـاء األولیـاء بـین التعامـل

وتقـدیم  العقـاب طبیعـة تغییـر  ذلـك، كالصـداقة أثبتـت عدیـدة ومؤشرات تغیرت قد األولیاء فتربیة

ومناقشـتهم  معهـم المسـتطاع، والتواصـل قـدر المادیـة األبناء رغبات الیومیة، وٕاشباع المصاریف

الغربیـة، رغـم  األسـر فـي االهتمـام یشـبه بهـم المتزاید التحرر، فاالهتمام ومنحهم مشاریعهم حول

التعامـل  فـي خاصـة طـرق اتخـاذ إلـى بالشـباب تـدفع لـدیهم التقلیدیـة الثوابـت بعـض الزالـت ذلـك

 اسـتراتیجیة عـن عبـارة أصـبحوأفعـال،  ممارسـات مـن األولیـاء یفرضـه مـا إخفـاء معهـم بحیـث

 علیهـا، وبـذلك یـرونهم أن یریـدون التـي الصـورة لهـم یقـدمون طریقـه فعـن التعامـل جدیـدة فـي

 .رغباتهم تحقیق والصدام، مع التوتر وتجنبوا معهم السالم قد ضمنوا نجدهم
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  : الدراسة الثامنة-1-8

ـــد "قامـــت  ـــد المـــنعم عبـــد الحمی ء العـــاملي للتعصـــب البنـــا"بدراســـة عنوانهـــا " 1999حنـــان عب

، وهـدفت هـذه الدراسـة إلـى تحدیــد البنـاء العـاملي البسـیط للتعصــب "المشــجعین الریاضـي لـدى

صــبحي حســانین "الریاضــي لــدى المشــجعین باســتخدام مقیــاس التعّصــب الریاضــي الــذي أعــده 

 229مشـــجعا مـــن النـــادي األهلـــي،  313(مفحـــوص  515، واشـــتملت العینـــة علـــى "وآخـــرون

). مشــجعا مــن نــادي الجزیــرة 18مشــجعا مــن نــادي الصــید،  55الزمالــك،  مشــجعا مــن نــادي

ـــین متغیـــرات ظـــاهرة  ـــة ب ـــة الترابطی ـــى المـــنهج الوصـــفي باســـتخدام العالق واعتمـــدت الدراســـة عل

التعصــب الریاضــي فــي مراحلــه، وأظهــرت النتــائج عــدم اخــتالف التعصــب الریاضــي بــاختالف 

تلــــف التعصــــب بــــاختالف األنشــــطة التــــي النــــادي الــــذي تشــــجعه عینــــة البحــــث، وأیضــــا ال یخ

یشــــجعها أفــــراد العینــــة، بینمــــا یختلــــف مســــتوى التعصــــب بــــاختالف المراحــــل الســــنیة، المؤهــــل 

 .الدراسي، الوظیفة وأیضا الحالة االجتماعیة

  : الدراسة التاسعة-1-9

العنـــــف والقــــیم فـــــي الریاضــــة اآلن واســـــتخدام "بدراســــة عنوانهــــا " bredeeierبریــــدر "قــــام 

ــابهمالریاضــی ــاتهم وألع ــیم فــي حی ، هــدفت الدراســة إلــى فحــص األخــالق والعــدوان فــي "ین للق

الریاضة عن طریق الریاضیین والهواة كما اشتملت الدراسة علـى معـاییر للحكـم علـى موضـوع 

فــي مشــروعات " لغــة اللعــب"وانتهــت الدراســة إلــى مناقشــة اســتخدام . العــدوان عنــد الریاضــیین

  .ة والعمل وتناقش ما تتضمنه هذه الحقیقةاجتماعیة أخرى تشمل السیاس

  : الدراسة العاشرة-1-10

ــة " "2016جوداشــي "الباحــث  دراســة ــالقیم الثقافی ــدني الترویحــي ب ــر ممارســة النشــاط الب أث

هــل تتــأثر ممارســة النشــاط البــدني : وقــد تمحــورت إشــكالیة الباحــث فــي "الســائدة فــي المجتمــع

  الترویحي بالقیم الثقافیة السائدة في المجتمع؟

ومن أجل التوصل إلى النتـائج اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي لمالئمتـه طبیعـة الدراسـة كمـا 

اســتعمل الباحــث  فــردا، أمــا األداء فقــد 160تــم اختیــار العینــة بصــفة عشــوائیة والبــالغ عــددها 

  .االستمارة االستبیانیة لجمع البیانات عن الظاهرة المدروسة

  :وقد توصلت الدراسة إلى
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  تساهم بقسط وافر في الحیاة العامة لألفراد باعتبارها أحـد أهـم المنافـذ التـي  ةالترویحیالریاضة

  .لیها األفراد كمتنفس یجدون فیه الراحة بشتى أنواعهاإیلجأ 

  : الحادي عشرالدراسة -1-11

تــأثیر القــیم الثقافیــة االجتماعیــة علــى دافعیــة الناشــئ " "2016عبــدلي فــاتح "دراســة الباحــث 

مــا مــدى تــأثیر : ، وقــد تمحــورت إشــكالیة الباحــث فــي"لممارســة األنشــطة البدنیــة والریاضــیة

  القیم الثقافیة االجتماعیة على دافعیة الناشئ لممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة؟

اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي لمالئمتـــه لدراســـته وبلـــغ حجـــم العینـــة التـــي أجـــرى علیهـــا  كمـــا

سنة، أما فیما یخص أداة البحـث  18-15تلمیذ تتراوح أعمارهم ما بین  100الباحث الدراسة 

للدافعیة واستمارة استبیانیة للقیم الثقافیة االجتماعیـة، وقـد توصـل  EMS28فقد استخدم مقیاس 

  :ألخیر إلى النتائج التالیةالباحث في ا

  تبــین أن مســتویات القــیم االجتماعیــة الثقافیــة ال تــؤثر علــى دافعیــة الناشــئ لممارســة األنشــطة

  البدنیة والریاضیة

  أن وظــائف القــیم االجتماعیــة الثقافیــة ال تــؤثر علــى دافعیــة الناشــئ لممارســة األنشــطة البدنیــة

 .والریاضیة

   :عشر ثانیةالدراسة ال-1-12

بهــدف  "القــیم الموجــودة فــي التربیــة البدنیــة والریاضــیة": بعنــوان "رابــحنــافي "ة الباحــث دراســ

لتربیـة البدنیـة والریاضـیة مـن طـرف تالمیـذ لالكشف عـن التصـورات والمعـاییر والقـیم الممنوحـة 

  :الثانویة وكانت الفرضیات كالتالي

 ن المعــاییر والقــیم الممنوحــة للتربیــة البدنیــة والریاضــیة تنجــر عــن تصــور ریاضــي بحــث لهــذه إ

المـــادة وان المظهـــر الغالـــب علیهـــا یمنحهـــا دور مهـــدئ ومســـكن، ومفـــرج عـــن الغـــم فـــي إطـــار 

  تدریسها في الثانویة 

  ســــنة یفهمــــون ویــــدركون دور حصــــة  16-15أن تالمیــــذ الســــنة األولــــى ثــــانوي ذوي األعمــــار

سـنة  18بیة البدنیة بطریقة مختلفة عن التي لدى تالمیذ السنة الثالثة ثـانوي ذوي األعمـار التر 

  .فما فوق وان ذلك بارز على مستوى البعدین المعرفي والنفسي والعاطفي
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  أن الصــــنف االجتمــــاعي المهنــــي لــــألب یــــؤثر بشــــكل مــــا عــــل تصــــور التلمیــــذ للتربیــــة البدنیــــة

عائلیة الذي یسمح له والمعاییر والقیم التي ینقلها فهـو بوجـه والریاضیة من خالل نمط الحیاة ال

  .اختیار الثانویین في ممارستهم للنشاط البدني والریاضي

فوجــد مــن خــالل نتــائج البحــث مــا یســمح لــه بإثبــات وتأكیــد مطابقــة الفرضــیة األولــى مــع واقــع 

نســـبة للفرضـــیتین الثانیـــة أمـــا بال. التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة فـــي المؤسســـات الثانویـــة الجزائریـــة

فالنتــائج لـم تســمح كفایـة للجــزم القـاطع غــم مطابقتهـا ألرض واقــع مـادة التربیــة البدنیــة . والثالثـة

ذلـك إلــى عشـوائیة تعلـیم هاتــه المـادة التــي  الباحــثرجـع أوالریاضـیة فـي المؤسســات الجزائریـة و 

وهـذا یتعلـق . بقة مسـتدیمةوانعكاسـاتها ضـئیلة أمـام أحكـام مسـ. تجعل أثرها التربـوي غیـر فعـال

بالفرضــیة الثانیــة، وأمــا بمــا یتعلــق بالفرضــیة الثالثــة فرجــع ذلــك إلــى الوضــعیة المتأزمــة التــي 

  .یعیشها المجتمع الجزائري في جمیع المیادین بسبب ضغط النظام العالمي الجدید

  : ة عشرلثالدراسة الثا-1-13

نحــــو مــــادة التربیــــة البدنیــــة  االتجاهــــات"بعنــــوان  "محمــــد ریــــاض فحصــــي"دراســــة الباحــــث 

وكــان الهــدف هــو ، "تالمیــذ الثانویــة الجزائریــة دىوالریاضــیة وعالقتهــا بــالقیم االجتماعیــة لــ

ــــى عــــدد مــــن نــــواحي  ــــذ الثــــانویین وعل ــــة لــــدى التالمی ــــى كــــل مــــن القــــیم االجتماعی التعــــرف عل

تلمیـــذ  390مهـــا ااتجاهـــاتهم نحـــو مـــادة التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة طبـــق البحـــث علـــى عینـــة قو 

  .غیر ممارسین لنشاط البدني الریاضي التربوي 190ممارسین و 160

للقــیم وصــمم اختبــار  "فرنــون لنــدي أللبــرت"وقــد اســتعمل مقیــاس االختبــار القــیم االجتماعیــة 

  : لى ما یليعاالتجاهات من وأسفرت نتائج 

ــائج التابعــة للعینــة الكلیــة للبحــث أن ارتبــاط الناحیــة الدینیــة مــن  ،مــن المالحــظ مــن خــالل النت

. االتجـــاه نحـــو مـــادة التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة بالقیمـــة الجمالیـــة لـــدى التالمیـــذ الثانویـــة عامـــة

لـم یسـبق أن ثبتـت . وارتباط الناحیة النظریة من اتجاههم نحو المادة بالقیمـة االجتماعیـة لـدیهم

ن الممارســـــین لمـــــادة التربیـــــة البدنیـــــة داللتهـــــا فـــــي بحثنـــــا بالنســـــبة لمجموعـــــة التالمیـــــذ الثـــــانویی

 )18-17ص: 2016 فایزة بوغالیة. (أیضا ممارستها منوالریاضیة وبالنسبة لمجموعة نظائرهم المعفیین 

  : ة عشررابعالدراسة ال-1-14

تنمیة القیم األخالقیة في المرحلة الثانویـة مـن "بعنوان ) 2007(دراسة عوض حمد الحسني 

  .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، السعودیة ، رسالة"خالل األنشطة غیر الصفیة



 الفصل األول                                               الدراسات المشابهة والمرتبطة

27 

 

هــدفت دراســة الباحــث للتعــرف علــى واقــع تنمیــة القــیم األخالقیــة الــواردة ضــمن دلیــل األنشــطة 

الصـــادر عـــن اإلدارة العامـــة للنشـــاط الطالبـــي بـــوزارة  2004الطالبیـــة بالمرحلـــة الثانویـــة لعـــام 

  .السعودیة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة

حیـث كـان مجتمـع الدراسـة ، وقد استخدم الباحـث المـنهج الوصـفي معتمـدا علـى أداة االسـتبیان

  :ومن أهم نتائج الدراسة نذكر، طالبا 554هم طالب الصف الثالث الثانوي، وبلغت العینة 

 تــم تنمیــة القــیم األخالقیـــة الــواردة ضــمن دلیـــل األنشــطة الطالبیــة للمرحلـــة الثانویــة مــن خـــالل 

  .مزاولة األنشطة غیر الصفیة بدرجة عالیة ومتوسطة

 معوقات األنشطة غیر الصفیة للمرحلة الثانویة تعیق تنمیة القیم األخالقیة بدرجة متوسطة  

  نشــاط التوعیــة اإلســالمیة بصــفة عامــة مــن أكثــر األنشــطة غیــر الصــفیة ممارســة وٕاقبــاال مــن

  الطالب 

 ر األنشـطة غیـر الصـفیة تنمیـة للقـیم األخالقیـةنشاط التوعیـة اإلسـالمیة بصـفة عامـة مـن أكثـ ،

  :هم التوصیات التي تقدمت بها الدراسة نذكرأومن 

  إلــزام الطــالب المشــاركین فــي األنشــطة بإلقــاء الكلمــات، وٕادارة الحــوارات فــي المحافــل واإلذاعــة

  .المدرسیة، وتجمع الطالب لتقویة جانب الشجاعة األدبیة لدیهم

 ـــة لل ـــر الصـــفیة فـــي فـــن التعامـــل مـــع طـــالب إعطـــاء دورات تدریبی ـــى األنشـــطة غی مشـــرفین عل

  .وكیفیة تنمیة أخالقهم من خالل األنشطة. المرحلة الثانویة

  إعطــاء الطــالب المشـــاركین فــي األنشـــطة غیــر الصــفیة درجـــات إضــافیة تحســـب فــي المعـــدل

 .التراكمي العام للطالب المشارك والمثابر في األنشطة

  : ة عشرخامسالدراسة ال-1-15

مدى ممارسـة طلبـة المرحلـة الثانویـة للقـیم األخالقیـة "بعنوان ) 2004(دراسة مرتجى عاهد 

رســالة ماجســتیر، كلیــة التربیــة، جامعــة " مــن وجهــة نظــر معلمــیهم فــي محافظــة قطــاع غــزة

   .األزهر، غزة، فلسطین

قیـة فـي وقد هدفت الدراسـة إلـى الكشـف عـن درجـة ممارسـة طلبـة المرحلـة الثانویـة للقـیم األخال

محافظـــة غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــیهم وكـــذلك الكشـــف عـــن أثـــر متغیـــر الجـــنس فـــي درجـــة 

ممارســـة طلبـــة المرحلـــة الثانویـــة للقـــیم األخالقیـــة باإلضـــافة إلـــى التعـــرف علـــى األســـالیب التـــي 

  .یستخدمها المعلمون والمعلمات لحث الطلبة وتشجیعهم على ممارسة القیم األخالقیة
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  .لمنهج الوصفي التحلیلي وقد قام بإعداد استبیان لجمع المعلوماتوقد استخدم الباحث ا

معلـم ومعلمـة ممـن یعملـون فـي المـدارس الحكومیـة فـي  290وقد اشـتملت عینـة الدراسـة علـى 

وتـم اختیارهـا بالطریقـة العشـوائیة البسـیطة وقـد توصـلت الدراسـة إلـى  2003-2002غزة لعام 

  عدة نتائج منها

 فـــي مـــدى ممارســـة طلبـــة المرحلـــة ) 0.05(حصـــائیة عنـــد المســـتوى توجـــد فـــروق ذات داللـــة إ

 .الثانویة للقیم األخالقیة تعزى لمتغیر الجنس لصالح الطالبات

  فـــي مـــدى ممارســـة طلبـــة المرحلـــة ) 0.5(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد المســـتوى

  .الثانویة للقیم األخالقیة تعزى لمتغیر التخصص

  لدى معلمي المرحلـة الثانویـة لحـث الطلبـة وتشـجیعهم علـى ممارسـة من أكثر األسالیب شیوعا

  القیم األخالقیة هو أسلوب التربیة بالقدوة باإلضافة إلى أسلوب النصح والموعظة 

   :وقدمت الدراسة بعض التوصیات نذكر منها

  ــالقیم األخالقیــة المســتمدة مــن اإلســالم وتنمیــة بعــض القــیم األخالقیــة لــدى ضــرورة االهتمــام ب

  . طلبة المرحلة الثانویة والتي كشفت الدراسة على أنهم یمارسونها بنسبة أقل من غیرها

  ــاتهم بمــا هــو نــافع ومفیــد لهــم بإقامــة النــوادي ضــرورة االهتمــام بالشــباب وتلبیــة حاجــاتهم ورغب

والثقافیـــة الخاصـــة بهـــم، وٕاقامـــة المخیمـــات الصـــیفیة الهادفـــة إلـــى صـــقل شخصـــیتهم  الریاضـــیة

  .وغرس القیم األخالقیة واإلسالمیة

  حــث المدرســة الثانویــة علــى اإلكثــار مــن األنشــطة االجتماعیــة والتربویــة والثقافیــة التــي تــدعم

  .القیم األخالقیة وغرسها لدى الطلبة

  باألسالیب التربویة المختلفة لحث الطلبة على ممارسة القـیم ضرورة إلمام المعلمین والمتعلمین

 .األخالقیة

  : سة عشرةداسالدراسة ال-1-16

نظـــرة إلـــى حاجـــة للتعلـــیم "بعنـــوان  Wilson.JAndreu )1995(دراســـة ویلســـون أنـــدرو 

  ."األخالقي

 ورقـــة البحـــث هـــذه الموجهـــة إلـــى جمهـــور المعلمـــین والممارســـین للتربیـــة تحـــاول إثبـــات الحاجـــة

الماسة لتعلیم الخلقي في المجتمـع األمریكـي مـن خـالل إظهـار أن وجهتـي نظـر الـبالد الثنائیـة 
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قــــد ) النظریــــة والموجــــودة علــــى أرض الواقــــع(بــــین األخــــالق المحسوســــة واألخــــالق الممارســــة 

الشــباب إلــى درجــة أنــه أصــبح مــن الصــعوبة بمكــان تمییــز الصــواب مــن الخطــأ مبینــة  شوشــت

   .البحث على وجوب أن تلعب المدارس دور فعال في التعلیم الخلقيخطورة الوضع ویدافع 

فــي مقابــل ذلــك الــدور الــذي یفــرض علــیهم مــن قبــل كیــان عــائلي فاســد وهنالــك عــدة أمثلــة تــم 

تقدیمها لما تم تعریفه كوجهات النظر الثنائیة فـي المجتمـع تتماشـى مـع االقتراحـات المطروحـة 

  )52-49ص ،2014 ،البشیر كروم(. المدارس فيلتطبیق برنامج تعلیم أخالقي قوي 

  :ةرتبطوالم مشابهةالتعلیق على الدراسات ال-2

لقــد وجهنــا اهتمامنــا فــي مراجعتنــا  الدراســات الســابقة والمشــابهة أن تكــون فــي مجــال التنشــئة 

األســـریة وعالقتهـــا بمواضـــیع أخـــرى ســـواء القیمیـــة أو االجتماعیـــة مـــع التركیـــز علـــى األنشـــطة 

البدنیــــة والریاضــــیة ومــــن خــــالل عــــرض هــــذه الدراســــات تبــــین أن الجــــزء المشــــترك یتمثــــل فــــي 

ئة األســریة والمنظومــة القیمیــة  حســب عدیــد متغیــرات الدراســة، ومــن ناحیــة االرتبــاط بــین التنشــ

أخرى فقد استكمل الباحث قواعد االستدالل بكل الدراسات التي تناولـت أسـباب عـزوف األسـر 

عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة القــدم مــن جمیــع النــواحي وارتباطهــا بــالمتغیر األساســي لتحقیــق 

األســباب وتالفــي حــدوثها، كمــا أن الدراســات المشــابهة التــي الســبل المنهجیــة الخاصــة بمعرفــة 

تناولت عزوف األسر تعطي الباحث النظرة الشاملة عما تم دراسته ومنه یفضـي الباحـث قـراره 

مــن الزوایــا المتبقیــة التــي یمكــن دراســة مكــامن االخــتالف بــین جــل الدراســات العربیــة واألجنبیــة 

لحصــر الشــامل وبالتــالي إیجــاد الحلــول ذات الفعالیــة ولهــذا الســبب فتعــدد األســباب یمكنــا مــن ا

لتحییـد العناصــر السـلبیة وزیــادة التفاعـل بــین المتغیـرات للوصــول إلـى مــا یسـمى بالنمذجــة بــین 

جل المتغیرات، وقد اشتملت كل التعلیقات في هـذا الصـدد علـى الجوانـب األساسـیة مـن ناحیـة 

نهـا نقـاط التالقـي بـین كـل الدراسـات وهـي االستدالل اإلحصائي والمنهجي حیث یرى الباحث أ

المحـــــدد الحقیقـــــي للتوافـــــق واالخـــــتالف وعلـــــى هـــــذا األســـــاس یـــــرى الباحـــــث أن التعلیـــــق علـــــى 

الدراســـات الســـابقة والمشـــابهة یكـــون فـــي التحدیـــد اإلحصـــائي للنتـــائج المتوصـــل إلیهـــا، وقـــد تـــم 

نظومـة القیمـة و المقومـات االعتماد على هذه الدراسات لإللمـام بجوانـب التنشـئة األسـریة و الم

الریاضیة وذلـك مـن منطلـق التـدعیم للبنـاء المعرفـي فـي مجـال النشـاط البـدني الریاضـي مجـال 

 : دراستنا وهذا من خالل
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كل هذه التعلیقات قادتنـا إلـى نظـرة شـاملة عـن التنشـئة األسـریة كمجـال نظـري، باإلضـافة إلـى 

ـــه مـــن دالالت إضـــافیة ل علـــى  االطـــالعفكـــرة الباحـــث مـــن خـــالل دیباجـــة اإلشـــكالیة لمـــا تحمل

، كذلك تم االعتماد على الجانب التطبیقي لكـل دراسـة مـن حیـث والمرتبطة الدراسات المشابهة

  .كیفیة حساب النتائج في ضوء المعطیات المتوفرة
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  :خالصة

االعتماد علـى الدراسـات المشـابهة والمرتبطـة فـي أي دراسـة مهمـا كـان نوعهـا ،مـن األمـور  إن

مراجعــة هاتــه األخیــرة فــي بدایــة الدراســة فالباحــث یحــاول  أوالمهمــة ســواء مــن خــالل االطــالع 

في كل مرة ربط النتائج المتحصل علیها بنتائج هاته الدراسات ومقارنتها ببعضها الـبعض ممـا 

علمیـة لبحثـه فالهـدف األساسـي مـن مراجعـة الدراسـات المشـابهة والمرتبطـة هـي  إضـافةیعطي 

یمــا یتعلــق بمشــكلة البحــث فــي حــد ذاتهــا األمــر الــذي فوخاصــة  إتمامــهلــذي ســبق ا تحدیــد مــا

یســاعد الباحــث علــى تجنــب التكــرار فــي المواضــیع المدروســة والوقــوف علــى كــل مــا هــو جدیــد 

مساعدة الباحث على البناء المنهجي والسـلیم لخطـة  إلى باإلضافةفینا یتعلق بموضوع البحث 

  .بحثه



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

ة النظریةسالدرا
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  :تمهید

 ســواء ،االجتمــاع وعلــم الــنفس فــي علــم الهامــة المواضــیع مــن  األســریة التنشــئة موضــوع یعتبــر

 القادمــة األجیــال إعــداد فــي الموضــوع هــذا ألهمیــة نظــرا األســالیب، أو المضــامین ناحیــة مــن

 تشـكیل فـي األسـریة التنشئة وتؤثر ومعنویا، مادیا المجتمع وجود استمراریة على ستحافظ التي

 تفـرض فتـرة وهـي ، الحیـاة مواقـف كافـة فـي والحسـي والنفسـي، االجتمـاعي والتوافق الشخصیة

 متعـــددة عملیـــات علـــى یشـــتمل لمفهـــوم مصـــطلح وهـــي ومعتقـــدات وقـــیم وتقالیـــد عـــادات إثنائهـــا

سیاســــیة وثقافیــــة، (أنواعهــــا  میــــة وبجمیــــعوذات ارتبــــاط كبیــــر بعدیــــد األمــــور منهــــا األطــــر القی

فإذا كانت القیم قویة ولها جذورها الراسخة المتجددة والمستمدة مـن ) اجتماعیة ودینیة وأخالقیة

تراثنـا اإلســالمي العربــي فمـن الصــعب أن تتــأثر وكلمـا ابتعــدت عــن التـراث المــوروث أصــبحت 

افـات األقـوى وهـذا مـا سـنتعرض إلیـه في مهب الریح قابلـة للتغیـر واالنصـهار والـذوبان فـي الثق

  .في هذا الفصل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الدراسة النظریة                                                             الفصل الثاني

34 

 

 :التنشئة االجتماعیة-1

   :االجتماعیةمفهوم التنشئة -1-1

تعددت تعریفات التنشئة االجتماعیة بتعدد النظریات التي حاولت تفسیر هذه العملیة مـن جهـة 

  .أخرىوبتعدد حقول المعرفة التي تناولتها من جهة 

ویمكــن تعریـــف التنشــئة االجتماعیـــة بأنهــا العملیـــة التــي یكتســـب مــن خاللهـــا األفــراد المهـــارات 

. فــي الجماعــة والمجتمــع أعضــاء فعــالینوالمعــاییر وأنــواع الســلوك التــي تمكــنهم مــن أن یكونــوا 

أن التنشـــئة االجتماعیـــة هـــي عملیـــة تربیـــة وتعلـــم وتـــتم مـــن خـــالل  )1985(الریحـــاني ویـــرى 

الفرد المعاییر والعـادات والتقالیـد واألدوار االجتماعیـة  إكسابماعي، وتؤدي إلى التفاعل االجت

الضروریة التي تمكنه من مسـایرة الجماعـة واالنـدماج معهـا وتسـاعده علـى تحقیـق التكیـف مـع 

   .المجتمع الذي یعیش فیه

 .اجتماعیــایســلكوا بطــرق مقبولــة  أنفالتنشــئة االجتماعیــة هــي أداة الثقافــة فــي تعلــیم أعضــائها 

وهـــي عملیـــة ضـــروریة ألن البشـــر یجـــب أن یتعلمـــوا كیـــف یشـــعرون ویفكـــرون ویتصـــرفون فـــي 

المدرســة   ویتــولى هــذه العملیــة مؤسســات اجتماعیــة متعــددة مثــل األســرة، .األوضــاع المختلفــة

والجهــات الدینیــة، وأن عملیــة التنشــئة االجتماعیــة عملیــة مســتمرة فــي  اإلعــالموالرفــاق ووســائل 

احــل حیــاة الفــرد وذلــك لمســاعدته علــى اكتســاب األدوار االجتماعیــة المالئمــة فــي كــل جمیــع مر 

مرحلة من هذه المراحل، ولكنها تبدو أكثر أهمیة فـي مرحلتـي الطفولـة والمراهقـة بسـبب سـرعة 

النمو وقابلیة الشخصیة للتشكل خـالل هـاتین المـرحلتین، وتبـدأ عملیـة التنشـئة االجتماعیـة منـذ 

الطفـــل معـــاییر المجتمـــع  إكســـابمـــن خـــالل عملیـــة التفاعـــل االجتمـــاعي بهـــدف  الـــوالدة، وتـــتم

عـــاییر لیصـــبح قـــادرا علـــى االنـــدماج فـــي مجتمعـــه موتوقعاتـــه، ومســـاعدته علـــى تـــذویب هـــذه ال

ویعنـــي التـــذویب اســـتدخال معـــاییر المجتمـــع وقیمـــه وتبنیهـــا مـــن قبـــل الفـــرد لتصـــبح جـــزءا مـــن 

ـــذات األساســـیة وتصـــبح ضـــوابط لل ـــة لهـــا  .یجـــوز انتهاكهـــا ســـلوك المكونـــات ال وأن أي مخالف

 .ستؤدي إلى الشعور بالذنب، فهـي تلعـب دورا هامـا فـي تطـور سـلوك الفـرد ومبادئـه األخالقیـة

مـــــع مفهـــــوم التنشـــــئة االجتماعیـــــة ومفهـــــوم الـــــتعلم  )Newcomb( "نیوكمـــــب"لـــــذا فقـــــد تعامـــــل 

االجتمــاعي علـــى أنهمــا مفهومـــان مترادفـــان، ویبــدو أن وظیفـــة التنشـــئة االجتماعیــة تقـــوم علـــى 

تشــكیل ســلوك الفــرد وتحویلــه مــن كــائن بیولــوجي یراعــي فــي ســلوكه قواعــد المجتمــع ومعــاییره 

  .اإلنسانیةصفة  اإلنسانفمن خالل هذه العملیة یكتسب  .وأعرافه وتوقعاته
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ویـــتعلم الفـــرد عـــن طریـــق التنشـــئة االجتماعیـــة ثقافـــة المجتمـــع ولغتـــه وعاداتـــه وتقالیـــده وأعرافـــه 

وتاریخــه وآدابــه ومورثاتــه الدینیــة ومهاراتــه وفنونــه ویــتعلم كیــف یحترمهــا ویتقیــد بهــا ویعتــز بهــا 

  .تطویرهاویعمل على 

االجتماعیــة مــن خــالل دوره فــي  واراالجتماعیــة األد خــالل التنشــئة كــذلك مــنویكتســب الفــرد 

ودوره خــــارج األســــرة ضــــمن مجموعــــة  زوجــــة،األســــرة كــــأب أو أم أو أخ أو أخــــت أو زوج أو 

فــي العمــل والمهنــة وغیرهــا مــن األدوار  ودوره. مــرؤوس أوتــابع وكــرئیس  أواألصــدقاء كقائــد 

 )492-491ص ،2004 ،الریماوي محمد عودة(. االجتماعيالالزمة لتحقیق التكیف النفسي والتوافق 

  :االتجاهات األساسیة في دراسة التنشئة االجتماعیة-1-2

لقـد تنوعــت واختلفــت دراســة التنشــئة االجتماعیــة حســب دارســیها مــن علمــاء الــنفس االجتمــاعي 

الــخ، األمــر الــذي أدى إلــى ظهــور اتجاهــات عــدة لكــل منهــا رؤیــة ومنظــور  ...واألنثروبولوجیــا

  .عیةخاص لمفهوم التنشئة االجتما

 : االتجاه النفسي-1-2-1

یؤكـــد أنصـــار هـــذا االتجــــاه مـــن علمـــاء الــــنفس علـــى أن شخصـــیة الفــــرد تتكـــون وتتشـــكل فــــي 

نها تبقـى ثانویـة إالسنوات األولى فقط من حیاته أما ما یتعرض له الفرد فیما بعد من تأثیرات ف

بالنسبة لما یكون قد تعرض له فـي مرحلـة الطفولـة، فعناصـر شخصـیة الفـرد تعـود إلـى مرحلـة 

أو سـلبیة، فالطفـل یولـد ولدیـه مجموعـة مـن  إیجابیـةالطفولـة ومـا یتعـرض لـه الفـرد مـن خیـرات 

علمــاء والتــي قــد تهــدد اســتقرار المجتمــع، ولقــد عــرف  إشــباعهاالغرائــز والنــزوات، والتــي یحــاول 

العملیـــة التـــي یســـتطیع بمقتضـــاها األفـــراد المنشـــئین :" الـــنفس مفهـــوم التنشـــئة االجتماعیـــة بأنهـــا

ـــا عـــن كـــبح نـــزواتهم وتنظیمهـــا وفـــق متطلبـــات المجتمـــع ونظامـــه االجتمـــاعي الســـائد  اجتماعی

والذین تـؤدي أنـانیتهم إلـى  ویكون سلوكهم هذا مناقضا لسلوك األفراد غیر المنشئین اجتماعیا،

 ".باآلخرین وبسالمة المجتمع لألضرارنزواتهم  باعإش

العملیـــة التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا التوفیـــق بـــین " أن التنشـــئة االجتماعیـــة هـــي " أبـــو النیـــل"ویـــرى 

وبـــین اهتمامـــات اآلخـــرین والتـــي تكـــون ممثلـــة فـــي البنـــاء الثقـــافي الـــذي  الفـــرد،رغبـــات ودوافـــع 

كالمحافظــــة علــــى  المجتمــــع،یعــــیش فیــــه الفــــرد واالســــتخدام المــــألوف لألســــالیب الشــــائعة فــــي 

ـــى الفـــرد أن یحیـــا فـــي وئـــام مـــع نفســـه ومـــع  إذاالمواعیـــد وهـــذه األشـــیاء ضـــروریة  مـــا كـــان عل

  .المجتمعاآلخرین في 
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تحقیــق التــوازن بــین  الــنفس،التنشــئة االجتماعیــة مــن جهــة نظــر علمــاء  وبهــذا نجــد أن وظیفــة

رغبـــات الفـــرد ورغبـــات المجتمـــع بحیـــث یمكـــن تهـــذیب هـــذه النـــزوات وتحویلهـــا إلـــى ســـلوكیات 

ولذلك وضعوا العدیـد مـن النظریـات التـي  الطفولة،مع بدایة  إالمقبولة اجتماعیا وال یكون هذا 

  .الخ "...سیغموند فروید وجروج مید"مثل نظریات  تحاول تفسیر كیفیة تشكیل الشخصیة

 : االتجاه االجتماعي-1-2-2

یـــــذهب علمـــــاء االجتمـــــاع فـــــي تعـــــریفهم لمفهـــــوم التنشـــــئة االجتماعیـــــة إلـــــى االهتمـــــام بـــــالنظم 

نســان تلـك المــادة العضــویة إلـى فــرد اجتمــاعي قــادر االجتماعیـة والتــي مــن شـأنها أن تحــول اإل

ر مـــــع أفــــراد المجتمـــــع، فالتنشــــئة االجتماعیـــــة حســــب المفهـــــوم علــــى التفاعــــل واالنـــــدماج بیســــ

تـــدریب األفـــراد علـــى أدوارهـــم المســـتقبلیة، لیكونـــوا أعضـــاء فـــاعلین فـــي " إالاالجتمـــاعي مـــاهي 

المجتمـــع، وتلقـــنهم القـــیم االجتماعیـــة والعـــادات والتقالیـــد والعـــرف الســـائد فـــي المجتمـــع لتحقیـــق 

قوانین االجتماعیة، مما یؤدي إلى خلق نوع مـن التضـامن التوافق بین األفراد وبین المعاییر وال

  ".والتماسك في المجتمع

عملیـة یقصـد بهـا طبـع المهـارات واالتجاهـات الضـروریة التـي "بأنهـا  "فیلیب مـایر"ولقد عرفهـا 

  ".االجتماعیة في المواقف المختلفة األدوارتساعد على أداء 

وتعلـیم وتربیـة تقـوم علـى التفاعـل االجتمـاعي عملیـة تعلـم "ویذهب مختار حمزة فـي قولـه بأنهـا 

ومعــاییر واتجاهــات مناســبة ألدوار  طفــال، فمراهقــا، فراشــدا، فشــیخاالفــرد  إكســابوتهــدف إلــى 

الفــرد فــي تفاعلــه مــع أفــراد الجماعــة یأخــذ ویعطــي  االنــدماج، وأناجتماعیــة معینــة وتیســر لــه 

النفسیة والشخصیة الناتجة فـي النهایـة فیما یختص بالمعاییر واألدوار االجتماعیة واالتجاهات 

  ".نتیجة لهذا التفاعل هي

التنشئة االجتماعیـة تشـمل كافـة األسـالیب التـي یتلقاهـا الفـرد مـن األسـرة "أن  "أبو النیل"ویقول 

خاصة الوالدین والمحیطین به من أجـل بنـاء شخصـیة نامیـة متوافقـة جسـمیا ونفسـیا واجتماعیـا 

اللعـب والغـذاء والتعـاون والتنـافس والصـراع مـع اآلخـرین فـي كافـة وذلك في مواقف كثیرة منها 

  ..."مواقف الحیاة

ن التنشــــئة االجتماعیــــة بهــــذا المفهــــوم تعنــــي عملیــــة تعلــــیم الفــــرد منــــذ نعومــــة أظــــافره عــــادات إ

وأعراف وتقالید المجتمع أو الجماعة التي یحیا بـداخلها حتـى یسـتطیع التكیـف مـع أفرادهـا مـن 

نمــــاط مــــن المعــــاییر والقــــیم المقبولــــة اجتماعیــــا والتــــي تجعــــل الفــــرد فــــاعال خــــالل ممارســــته أل
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 األفـــراد، هـــذاوهـــي تحـــدث مـــن خـــالل وجـــود التفاعـــل بـــین  ومجتمعـــه،اجتماعیـــا داخـــل أســـرته 

  .عملیة التنشئة التفاعل الذي یعتبر جوهر

 : األنثروبولوجياالتجاه -1-2-3

قــدرتها  اإلنســانیةأنــه مــن أهــم خصــائص المجتمعــات  األنثروبولــوجيیــرى العلمــاء فــي االتجــاه 

علــى حفــظ الثقافــة ونقلهــا مــن جیــل آلخــر عــن طریــق التنشــئة االجتماعیــة التــي تعتبــر الوعــاء 

من خالل هـذا  "سعید فرح"األول الذي من خالله یستطیع المجتمع الحفاظ على ثقافته، ویرى 

عناصر الثقافة في نسـق الشخصـیة  إدماجعملیة تهدف إلى "االتجاه التنشئة االجتماعیة بأنها 

تبــدأ مــن المــیالد داخــل األســرة وتســتمر فــي المدرســة وتتــأثر بجماعــات الرفــاق  وهــي مســتمرة،

ونسق المهنة ومن ثم تستمر عملیة التنشئة باتساع دائرة التفاعـل وهـي تسـعى لتحقیـق التكامـل 

  ".والتوحد مع العناصر الثقافیة واالجتماعیة

عملیــــة امتصــــاص مــــن طــــرف الطفــــل لثقافــــة  األنثروبولــــوجیینتماعیــــة عنــــد ن التنشــــئة االجإ

قـف االجتماعیـة المختلفـة االمجتمع الذي یحیا فیه، فالفرد یكتسب ثقافة مجتمعه من خـالل المو 

التـــي یتعـــرض لهـــا أثنـــاء الطفولـــة وهـــذه المواقـــف تختلـــف مـــن مجتمـــع آلخـــر بـــاختالف الثقافـــة 

وثقافـــة المجتمـــع هـــي التـــي تحـــدد  الثقافـــة،لـــف بـــاختالف الســـائدة كمـــا أن أســـالیب التنشـــئة تخت

  .أسالیب التنشئة االجتماعیة المتبعة

ــدكت" "Franz Boasفرانزبــواس "مثــل  األنثروبولوجیــاویــرى بعــض علمــاء   Ruthوروث بنی

Benedict "مرجریت مید "وMargaret Mead " أنـه لـیس هنـاك عملیـات تعلـم لنقـل الثقافـة إلـى

فالطفــل یكتســب ثقافــة المجتمــع بشــكل تلقــائي مــن خــالل أســالیب الثــواب والعقــاب التــي  الفــرد،

  .الطفولةیتعرض لها الفرد في مرحلة 

كمـــــا یـــــرى الـــــبعض أن اســـــتدماج الطفـــــل لثقافـــــة المجتمـــــع هـــــو العنصـــــر األساســـــي للتنشـــــئة  

قـــیم یـــذهبان إلـــى أن العنصـــر األساســـي مـــن الثقافـــة هـــو " تـــالكوت وشـــیلز"االجتماعیـــة ونجـــد 

  )86-83ص ،2012 ،محمود حامد خضر( .المجتمع

  :االجتماعیةخصائص عملیة التنشئة -1-3

یتحـول مـن خاللهـا الفـرد مـن كـائن بیولـوجي  ،ن عملیة التنشئة االجتماعیـة عملیـة نمـو وتغیـرإ

حاجاته البیولوجیة والفیزیولوجیـة إلـى فـرد اجتمـاعي یراعـي القواعـد  إشباعیعتمد على غیره في 

  .تجاه ذاته وتجاه اآلخرین باالستقاللیةحاجاته ویتمتع  إشباعاالجتماعیة لدى 
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نها عملیة مسـتمرة فـي جمیـع مراحـل الحیـاة ولكنهـا أشـد مـا تكـون حساسـة فـي مرحلـة الطفولـة أ

 .لسریع التي تتشكل فیها شخصیة الفردثم مرحلة المراهقة ألنها مراحل التغیر ا

ـــمنهـــا أ ـــي ســـینهض بهـــا  عملیـــة تعل ـــتعلم مـــن خاللهـــا الفـــرد األدوار االجتماعیـــة الت اجتمـــاعي ی

ـــف بـــاختالف الطبقـــة  االجتمـــاعي،وتســـاعده علـــى تحقیـــق التكیـــف ضـــمن محیطـــه  وهـــي تختل

 .الفرد إلیهااالجتماعیة والثقافة الفرعیة التي ینتمي 

تقــوم التنشــئة االجتماعیــة علــى مســاعدة الفــرد علــى اســتدخال قــیم المجتمــع ومعــاییره وقواعــده 

ـــة  ـــه،األخالقی ـــدماج والتوافـــق فـــي  وتوقعات ـــة االن ـــى حال ـــذي یســـاعده علـــى الوصـــول إل األمـــر ال

 .المؤسسات االجتماعیة المختلفة

قــوم علــى تنشــئته مــن تعــد عملیــة التنشــئة االجتماعیــة عملیــة تفاعــل دینــامیكي بــین الفــرد ومــن ی

والفـــرد  وغیرهـــا،ودور العبـــادة  اإلعـــالموالرفـــاق ودور  والمدرســـة،مؤسســـات وأفـــراد مثـــل األســـرة 

 .ویعلمهاخالل هذه العملیة یؤثر ویتأثر ویتعلم األدوار والمعاییر االجتماعیة 

م تستخدم في عملیة التنشـئة االجتماعیـة أسـالیب عـدة مـن أجـل تشـكیل سـلوك الفـرد مثـل التعلـی

 .والثواب والعقاب والتقمص اإلقناعالمباشر والمالحظة وأسالیب 

  :االجتماعیةالمؤثرة في عملیة التنشئة  العوامل-1-4

  :العوامل الخاصة بالفرد-1-4-1

یتــوفر لــدى الفــرد مجموعــة مــن الســمات تســاعده علــى االســتفادة مــن النشــاطات والممارســات 

  :وهيالتي تتم في هذه العملیة 

 .واالندماج في المؤسسات التي یتواجد فیها االنتماءاالجتماعیة مثل دافعیة  دوافع الفرد

 .وتقلیدهالنزوع الفطري للتعلم االجتماعي من خالل مالحظة سلوك الراشدین 

مكانات الفـرد الفطریـة المتعلقـة بالقـدرة علـى اكتسـاب السـلوك مـن خـالل التفاعـل مـع اآلخـرین إ

 .الممارسات والتدریب صقل هذا السلوك من خالل وٕامكانیة

امــتالك الفــرد ألنمــاط مــن الســلوك االجتمــاعي مثــل التعــاطف والتعــاون والتضــحیة تمكنــه مــن 

  .تكوین عالقات ودیة وعاطفیة متینة مع اآلخرین

   :العوامل المساندة الخاصة بالمجتمع-1-4-2

تســهل عملیــة التنشــئة االجتماعیــة  أنیتــوفر فــي المجتمــع عــدة عناصــر ومؤسســات مــن شــأنها 

  :یليوتوفر لها عناصر النجاح ومن هذه العوامل ما 
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عــــادات  إكســــابهمیعمــــل المجتمــــع علــــى تحقیــــق االتســــاق االجتمــــاعي بــــین أفــــراده مــــن خــــالل 

واتجاهــات وقــیم ومثــل تنســجم مــع تلــك الســائدة فــي ذلــك المجتمــع وذلــك مــن خــالل مــا تمارســه 

 .الهدفها لتحقیق ذلك المجموعة من ضغوط على أفراد

وتطالــب األفـراد بــاحترام هــذه  المناسـب،تتوصـل كــل مجموعـة إلــى معـاییر للســلوك االجتمــاعي 

فكـل فـرد مطالـب بـالتخلي عـن بعـض جوانـب فردیتـه  الیـومي،المعاییر في نشاطاتهم وسلوكهم 

 .الجماعةلصالح االلتزام بمعاییر 

ویطالــب أفــراده  العامــة،ســرة والعمــل والحیــاة یحــدد كــل مجتمــع ألفــراده أدوارا اجتماعیــة فــي األ

 .بااللتزام بخصائص هذه األدوار وما تملیه على أصحابها

 اإلعـالموجود مؤسسات تتولى عملیة التنشئة االجتماعیـة مثـل األسـرة والمدرسـة والرفـاق ودور 

 .التنشئة االجتماعیة هدفا رئیسا تعمل هذه المؤسسة على تحقیقه وتعد. وغیرها

واقتصــــادیة ومهنیــــة كمــــا یتضــــمن طبقــــات  وٕاعالمیــــةل مجتمــــع قطاعــــات ثقافیــــة یتضــــمن كــــ

 أعضــائه إكســاباجتماعیــة واقتصــادیة وجماعــات ثقافیــة فرعیــة یحــاول كــل منهــا العمــل علــى 

الثقافـــة والقـــیم واألعـــراف والمعـــاییر الخاصـــة بـــذلك القطـــاع مـــن جهـــة وثقافـــة المجتمـــع وقیمـــه 

 )494-493ص ،2004 ،الریماويد عودة محم(. أخرىوأعرافه ومعاییره من جهة 

كمـا أنـه یوجـد مجموعـة أخــرى مـن العوامـل المـؤثرة علـى التنشــئة االجتماعیـة فـي األسـرة یمكــن 

  :في النقاط التالیة إدراجها

 جـو یسـاعد  إیجـادكلما كانـت العالقـة المنسـجمة كلمـا سـاعد ذلـك فـي  :العالقة بین الوالدین

تفكــك األســرة یعــد ســببا رئیســیا لجنــوح  بینمــا. متزنــةعلــى نمــو الطفــل وتكــوین شخصــیة كاملــة 

  .األطفال

 بــین الوالــدین والطفــل والتــي تشــمل  اإلیجابیــةتعتبــر العالقــة  :العالقــة بــین الوالــدین والطفــل

لتكـــــوین  عــــامالوالدیمقراطیــــة الجــــو العــــاطفي المتســــامح والحـــــب والثقــــة والمشــــاركة والتعـــــاون 

 .سويشخصیة األبناء بشكل 

أو كونــه . أي كــون الطفــل األول أو األكبــر أو األصــغر أو الوحیــد :األســرةمركــزه وتربیتــه فــي 

فالطفــل األول یعــد الخبــرة األولــى لــدى الوالــدین باألطفــال فیكــون مجــاال  متبنــي،غیــر شــقیق أو 

 یعلمانــه وهــویعلــم والدیــه بقــدم مــا للمحاولــة والخطــأ ویطبــق علیهــا مــا تعلمــاه ومــا ســمعاه وهــو 

 .أن ینجح أو یفشل ال سمح اهللا فأمامحط أنظار والدیه وبؤرة طموحهما یدفعانه دفعا نحوها 
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كان األخیر فیمثل مكانـه خاصـة فـي قلـب والدیـه وینـال رعایـة  إذاأما الطفل األصغر وخاصة 

لـــدین خبـــرة فـــي التربیـــة نتیجـــة اكتســـاب الوا إخوتـــهواهتمـــام بـــالغ وقـــد یتفـــوق فـــي النمـــو علـــى 

  .والتنشئة

بالنســبة للطفــل الوحیــد فانــه ینــال رعایــة كبیــرة وزائــدة لــذا یتقــدم لغویــا بســرعة ویكتســب مهــارات 

اجتماعیة متقدمة بسبب تفاعله كثیرا مع الكبار لهذا یفضل ان یكون الطفل الوحیـد العدیـد مـن 

  .إلخوانهالصداقات تعویضا 

  تفیـد نتـائج الدراسـات أن اآلبـاء كـانوا أكثـر تسـامحا مـع األبنـاء الـذكور مـنهم  :األبنـاءجنس

وأن األمهــات أكثــر تســلطا  للــذكور،مــنهن  لإلنــاثوأن األمهــات كــن أكثــر ضــبطا  اإلنــاث،مــع 

 .الذكورباء أكثر دیمقراطیة مع األبناء منهن مع الذكور وأن اآل اإلناثمع 

 تــائج الدراســات أن األمهــات األكثــر أطفــاال هــن أكثــر تفیــد ن: حجــم األســرة أو عــدد أفرادهــا

وأنهـــن فـــي األســـرة متوســـطة الحجـــم كـــن أكثـــر انضـــباطا مـــن  لهـــم،مایـــة حمـــیال لرفضـــهم وأقـــل 

  .األمهات في األسر الصغیرة أو الكبیرة

 تفیـد نتـائج الدراسـات المختلفـة أن أسـر : المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة

بینمـا تمیـل أسـر الطبقـة  والتخویـف،الطبقة الـدنیا أكثـر مـیال السـتخدام العقـاب البـدني والتهدیـد 

 .العلیااللفظي أكثر من الطبقتین الدنیا أو  واإلرشادالمتوسطة إلى استخدام أسلوب النصح 

میالن إلى البعد عن التشدد والعقاب البـدني  وكلما ارتفع المستوى التعلیمي لآلباء كلما أصبحا

ســنوات مــن عمــر الطفــل لــه  3ن خــروج األم للعمــل وخاصــة فــي أول أو  .التنشــئةفــي أســالیب 

ــة وآخــرون سحــاب( .أســوأ األثــر فــي شخصــیة الطفــل وســلوكه االجتمــاعي -195ص  ،2003 ،العوامل

197( 

  :دور األسرة في عملیة التنشئة االجتماعیة -1-5

تعتبر األسرة من أقوى العوامل التـي تسـهم فـي تكـوین شخصـیة الفـرد وتـؤثر فـي توجیـه سـلوكه 

وتحــدد اتجاهــات مســتقبله، ویمكــن وصــف عملیــة التنشــئة االجتماعیــة بأنهــا عملیــة التــي تشــكل 

فاألســرة هــي المســؤولة عــن تكــوین  وســلوكه،خاللهــا معــاییر الفــرد ومهاراتــه ودوافعــه واتجاهاتــه 

طفل مثل اتجاهاته نحو الصدق والوفـاء واألمانـة وغیرهـا مـن القـیم األخالقیـة وتعـد أخالقیات ال

شء الجدیـد خصائصـه االجتماعیـة األساسـیة ناألسرة بال منازع الجماعة األولیة التي تكسب الـ

  .االجتماعیةأي أنها الوسیلة الرئیسیة للتنشئة 
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  : العالقة بین الوالدین -1-5-1

ها أهمیة كبیرة في تنشئة الطفل وال شك أن انسـجام عالقـات الوالـدین ل یبعضهاعالقة الوالدین 

ـــة  ـــل المتزن ـــاء شخصـــیة الطف ـــى بن ـــة،واســـتقرارها یســـاعد عل وحـــین یســـود جـــو األســـرة  والمتكامل

ن ذلـــك یتـــرك فـــي نفـــوس األطفـــال آثـــارا إعالقـــات یشـــوبها الخالفـــات والتشـــاجر بـــین األبـــوین فـــ

  .نفسیة مؤلمة

ـــة التنشـــئة االجتمإ ـــة كتفاعـــل ن عملی معقـــد یتكـــون مـــن مجموعـــة عوامـــل مترابطـــة  إنســـانياعی

 أنومـن هنـا نالحـظ  .مسـتقبلهومتغیرات شخصیة وبیئیة تسهم في بلورة شخصیة الطفل ورسم 

قلــة الخالفــات والمشــاجرات بــین الوالــدین والتفــاهم فیمــا بینهمــا یكــون لــه أثــره فــي تنشــئة األبنــاء 

ن ذلـك یعـرض األبنـاء إلوالدان في حالة صراع مسـتمر فـكان ا إذاأما  سلیمة،تنشئة اجتماعیة 

ـــه آثـــار نفســـیة علـــى األبنـــاء فـــي المســـتقبل ال یســـتطیعون  ـــیم وكـــذلك یكـــون ل لصـــراع نفســـي أل

  .بسهولة االتخلص منه

  العالقة بین الوالدین والطفل -1-5-2

لــذي عالقــة الوالــدین بالطفــل وكیفیــة معاملتــه تلعــب دورا مهمــا فــي تكــوین شخصــیته فالطفــل ا

المناســب لحاجاتــه النفســیة والبیولوجیــة تتوقــع أن  اإلشــباعتقــوم عالقتــه بوالدیــه علــى قــدر مــن 

 وقـد. اآلخـرینتكون شخصیته في المستقبل متزنة قادرة على التوافق االجتمـاعي والتعـاون مـع 

  .تتأثر عالقة الطفل بوالدیه بسبب حجم العائلة ومشكالتها واقتصادیاتها

  األخوة العالقة بین -1-5-3

بعضهم ببعض واتسامهم باالنسجام والتوافق وعدم الصراع له أثر كبیر فـي نمـو  اإلخوةعالقة 

بعضهم ببعض یقوم بغرسه اآلباء بعدم التفرقـة فـي  اإلخوةشخصیة األطفال فعدم الغیرة وحب 

تـأثیر ) ، ومـورفينیوكـوص(ولقـد أوضـحت الدراسـة التـي أجراهـا العالمـان  بیـنهم،المعاملة فیمـا 

أوضــحوا أن ترتیــب الطفــل فــي المــیالد ال یكــون لــه  االجتماعیــة،فــي عملیــات التنشــئة  األخــوة

كان أسلوب الوالدین في معاملة األطفال أسـلوبا تربویـا سـلیما یقـوم علـى تقبـل األبنـاء  إذاتأثیر 

 )130-128 ص ،2010 ،الصالحمحمد  فزغیر، یوسرشید حمید (. معاملتهمجمیعهم دون تفرقة في 

  :االجتماعیة أهداف التنشئة -1-6

فمــن  :االجتمــاعيالحاجــات وفقــا للتحدیــد  إشــباعالتــدریبات األساســیة لضــبط الســلوك وأســالیب 

خالل عملیة التنشئة االجتماعیة یكتسب الطفل من أسرته اللغة والعـادات والتقالیـد السـائدة فـي 
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 والنفســیة،رغباتــه وحاجاتــه الفطریــة واالجتماعیــة  إشــباعمجتمعــه والمعــاني المرتبطــة بأســالیب 

 .كما یكتسب القدرة على توقع استجابات الغیر نحو سلوكه واتجاهاته

  تنبثـــق المعـــاییر االجتماعیـــة مـــن  :وتوجهـــهاكتســـاب المعـــاییر االجتماعیـــة التـــي تحكـــم الســـلوك

نـه إافه وغایاتـه فیحقق المجتمع أهد عامة، فلكيأهداف المجتمع وقیمه ونظامه الثقافي بصفة 

كمـا یضـع المعـاییر االجتماعیـة التـي تسـاعد الفـرد فـي  األفـراد،یقوم بغرس قیمه واتجاهاته فـي 

 .اختیار استجاباته للمثیرات في المواقف االجتماعیة

  لكـــي یحـــافظ المجتمـــع علـــى بقائـــه واســـتمراره وتحقیـــق رغبـــات أفـــراده  :االجتماعیـــةتعلــم األدوار

ـــه ـــي یشـــغلها ویمارســـها  واألدواریضـــع تنظیمـــا خاصـــا للمراكـــز  وجماعاتـــه، فان االجتماعیـــة الت

وكــذلك بــاختالف ثقافــة  والمهنــة،بــاختالف الســن والجــنس  وتختلــف المراكــزاألفــراد والجماعــات 

 .المجتمع

 أي أنهـــا تشـــمل أســـالیب : اكتســـاب المعرفـــة والقـــیم واالتجاهـــات والرمـــوز وكافـــة أنمـــاط الســـلوك

 .اإلنسانلخاصة بجماعة معینة أو مجتمع معین سیعیش فیه التعامل والتفكیر ا

  وهنــا یظهــر  الشخصــي،والتــي تصــبح جــزءا مــن تكوینــه  للجماعــة،اكتســاب العناصــر الثقافیــة

إلــى  باإلضــافةالتبــاین فــي أنمــاط الشخصــیة، علــى أســاس درجــة تمثــل الفــرد لألنمــاط الثقافیــة 

 .الفوارق الفردیة واالجتماعیة

 االجتماعیةئن بیولوجي إلى كائن اجتماعي حیث یكتسب الفرد صفته تحویل الفرد من كا. 

ــة مــع قــیم  ویتضــح ممــا ســبق أن التنشــئة االجتماعیــة تعمــل علــى بنــاء شخصــیة الفــرد المتماثل

أي أن الفــــرد یتشــــرب ثقافــــة مجتمعــــه بواســــطة عملیــــة التنشــــئة  مجتمعــــه،واتجاهــــات وعــــادات 

  .االجتماعیة

فــبعض الثقافــات تعمــل علــى تقــدیر  المفضــلة،ألنمــاط الســلوكیة وتختلــف الثقافــات فــي تقییمهــا ل

 .سلوك معین وتشجعه في حین تقوم ثقافة أخرى على رفض هذا السلوك

  :األسرة والتنشئة االجتماعیة لألطفال -1-7

بیئــة اجتماعیــة تســتقبل الطفــل وفیهــا یــتم تكــوین قدراتــه المختلفــة وتشــكیل العناصــر  األســرة أول

ویــرتبط ســلوك الفــرد تــدریجیا بالمعــاني التــي تتكــون عنــده مــن المواقــف  .لشخصــیتهاألساســیة 

وتصـــاغ شخصـــیته فـــي  المعـــاني،والطفـــل یتـــأثر بهـــذه  .ومحیطـــهالتـــي یتفاعـــل بهـــا فـــي أســـرته 

مــن كیانــه الشخصــي الســیما أنــه یقضــي فتــرة طویلــة مــع والدیــه  وتصــبح جــزءامراحلهــا األولــى 
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هنــا فــان أوضــاع األســرة  ومــن. والمــدارسریــاض األطفــال بــالرغم مــن انتشــار دور الحضــانة و 

  .وخصائصها تشكل أهم العناصر التي تؤثر في كل سنوات حیاته الالحقة

یكتســـب  األطفـــال، ففیهـــاعلـــى أهمیـــة الســـنوات الســـت األولـــى مـــن عمـــر  أجمـــع البـــاحثونوقـــد 

ممـا یتطلـب مــن  .حیاتــهشـؤون  إدارةالمهـارات العقلیـة والنفســیة واالجتماعیـة التـي تســاعد علـى 

األسرة الوعي الكامل بحاجاته الالزمة لنموه وتطوره ومن أهم هذه الحاجـات حاجـة الطفـل إلـى 

   .بنفسهقته ثالشعور باألمن واالستقرار وٕالى تعزیز 

ن تربیة األطفال في محیط العائلة یأخذ جانبا كبیرا مـن التعقیـد والتنـوع والمطلـوب مـن العائلـة إ

ومـن األهمیـة أن یـتم  الطفل،المعرفة والقدرة على التكیف مع شخصیة  أن یكونا على قدر من

یظهــر اآلبــاء عیــوب أبنــائهم أمــام  وأالّ األطفــال عــن أي صــراعات وعنــف داخــل األســرة  إبعــاد

متهكمة الذعـة ألن ذلـك یـؤدي إلـى اهتـزاز ثقـتهم  أقرانهم بصورةاآلخرین أو یقارنوا بینهم وبین 

نهم یشـــعرون بالراحـــة واألمـــن إل تشـــجیعا وعنایـــة مـــن الوالـــدین فـــوجـــد األطفـــا إذا بأنفســـهم أمـــا

  . ویحسون بمكانتهم االجتماعیة بداخل األسرة

 بالوالــدین،فــي البیــت فــان ذلــك یزیــد مــن ارتبــاط األبنــاء  واألمهــات أوقاتــاوكلمــا أمضــى اآلبــاء 

هــم وفقــا لمــا أســالیبهم مــع أوالد اآلبــاء تغییــرارتباطــا یتناســب طردیــا مــع مــدة هــذا الوقــت وعلــى 

بــــاء بــــذل الجهــــود كمــــا أن علـــى اآل وعقلیــــة،یطـــرأ علــــى هــــؤالء األطفـــال مــــن تغیــــرات جســـمیة 

وهـذا مـا یصـطلح علـى  وتطـورهم،لمساعدة أطفالهم علـى اكتسـاب مهـارات جدیـدة وفقـا لنمـوهم 

 تسمیته بالتنشئة األسریة

  :المؤسسات المؤثرة في عملیة التنشئة االجتماعیة -1-8

  األسرة -1-8-1

لــى حیــث أن األســرة هــي الوحــدة االجتماعیــة األو  ،هــي أقــوى الجماعــات تــأثیرا فــي ســلوك الفــرد

وهـي النمـوذج األمثـل للجماعـة األولیـة  اجتماعیـا،التي ینشأ فیها الطفل والمسـئولة عـن تنشـئته 

ویعتمـد علـى الكبـار لفتـرة زمنیـة طویلـة ویتقبلونـه ویعترفـون  أعضـائها،التي یتفاعـل الطفـل مـع 

  .به

  المدرسة -1-8-2

هـــي المؤسســـة االجتماعیـــة الرســـمیة التـــي تقـــوم بوظیفـــة التربیـــة ونقـــل الثقافـــة المتطـــورة وتـــوفیر 

والطفـــل یـــدخل المدرســـة مـــزودا  واجتماعیـــا،الظـــروف المناســـبة للنمـــو جســـمیا وعقلیـــا وانفعالیـــا 



 الدراسة النظریة                                                             الفصل الثاني

44 

 

ر المدرســة بــالكثیر مــن المعــاییر االجتماعیــة والقــیم واالتجاهــات التــي اكتســبها مــن األســرة ودو 

بجماعة جدیدة مـن الرفـاق فـي المدرسـة یـتعلم  یلتقيهو توسیع الدائرة االجتماعیة للطفل حیث 

ویــتعلم التعــاون واالنضــباط الســلوكي  مــنظم،الطفــل المزیــد مــن المعــاییر االجتماعیــة فــي شــكل 

  .هذا بجانب ما یتعلمه الطفل من المنهج المدرسي فیزداد علما وثقافة وتنمو شخصیته

  جماعة الرفاق -1-8-3

فهـي تـؤثر  للفـرد،وهم القرناء أو الصحبة والتي یقوم بـدور هـام فـي عملیـة التنشـئة االجتماعیـة 

ـــام بـــأدوار اجتماعیـــة متعـــددة ال تتیســـر لـــه  االجتماعیـــة،فـــي معـــاییره   خارجهـــا،وتمكـــن لـــه القی

ییرهــا وقیمهــا ویتوقــف مــدى تــأثر الفــرد بجماعــة الرفــاق علــى درجــة والئــه لهــا ومــدى تقبلهــا لمعا

  .أعضائهاوعلى تماسك هذه الجماعة ونوع التفاعل القائم بین  واتجاهاتها،

   اإلعالموسائل  -1-8-4

فهـــي تـــؤثر علـــى  وأنواعهـــا،مقـــروءة أو مســـموعة أو مرئیـــة علـــى مختلـــف أشـــكالها  إمـــاوهـــي  

وأفكــار التنشــئة االجتماعیــة للفــرد بمــا تنشــره ومــا تقدمــه مــن معلومــات وحقــائق وأخبــار ووقــائع 

وآراء تحـــیط النـــاس علمـــا بموضـــوعات معینـــة مـــن الســـلوك حیـــث تعكـــس جوانـــب متنوعـــة مـــن 

  الثقافة

  العبادة  دور -1-8-5

علم الفـــرد والجماعـــة التعـــالیم تفمـــن خاللهـــا یـــ االجتماعیـــة،لهـــا أثـــر كبیـــر فـــي عملیـــة التنشـــئة  

وتنمیة الضمیر لدیهم، والدعوة إلـى ترجمـة تلـك  السلوك،الدینیة والمعاییر السماویة التي تحكم 

، وكـــذلك فـــان دور العبـــادة تقـــوم بتقـــدیم النمـــاذج الســـلوكیة المثالیـــة يســـلوك علمـــ إلـــىالتعـــالیم 

  .منهماوالدعوة إلى االبتعاد عن السلوك المنحرف وهذا یتم من خالل الترغیب لكل 

  العمل مجال -1-8-6

 مـــن خـــاللوهـــذا الـــدور مـــتعلم ومكتســـب  االجتماعیـــة، ویقـــوم الفـــرد فیـــه بـــدور مـــن أهـــم األدوار

االجتمـاعي یـؤثر  اإلطـارفـالفرد یقضـي وقتـا طـویال فـي العمـل فـي  االجتماعیة،عملیة التنشئة 

الرؤسـاء والمرؤوسـین وهنـاك عالقـات بـین أصـحاب العمـل  نفهناك عالقـات بـی به،فیه ویتأثر 

 والجمهــور،لك العالقــات بــین العــاملین وهنــاك عالقــات بــین الــزمالء فــي العمــل وكــذ والعــاملین،

وكـــل هـــذه العالقـــات حتـــى تحقـــق هـــدفها یجـــب أن تبنـــى علـــى أســـاس دیمقراطـــي تســـوده روح 

  .والثقة المتبادلة والتعاون للصالح العام اإلخاء
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 للفـــرد،ویـــتلخص أثـــر مجـــال العمـــل فـــي عملیـــة التنشـــئة االجتماعیـــة فـــي تعلـــیم الـــدور المهنـــي 

مهنـــــي والعالقـــــات االجتماعیـــــة المهنیـــــة، وتنمیـــــة تحمـــــل المســـــئولیة وتعلـــــیم معـــــاییر الســـــلوك ال

الحاجات إلى المكانـة االجتماعیـة التـي تتحقـق مـن خـالل  إشباعاالجتماعیة في العمل وكذلك 

  .)116-114ص ،2008 ،مصطفى السایح محمد( .قیام الفرد بدوره المهني في المجتمع

 علیـه،البـالغ  ألثرهمـاكما أن تنشئة الطفل وحسن سلوكه وتصرفه أمر یرجع إلى الوالدین نظرا 

  .األثرواتصال وثیق وال أحد غیرهما ینعم بمثل هذا  وثیقة،لما بینهما من عالقة 

بینـــه وبـــین أهلـــه  اإلرادةن ســلوك األطفـــال یصـــبح فیمـــا بعـــد وكأنـــه نــوع مـــن التحـــدي وصـــراع أ

  .الكیان وٕاثباتكید الذات وذویه ونوعا من تو 

ومهما كان األمر فـان الطفـل سـیبقى موضـع االهتمـام الـالزم مـن أبویـه وبشـكل یفـوق كثیـرا مـا 

وبخاصة فـي مرحلـة  غیرهما،یفوق كثیرا أثر  بهماوالتأثر  علیه،یلقاه غیره منهما ویبقى أثرهما 

أو التصـدي  الخلقیـة،بـادئ وأكثر ما یبدو ذلك في ضـبط الـنفس وااللتـزام بالم المدرسة،قبل  ما

  )111ص ،2003 ،عدس الرحیم عبد محمد(. علیهملآلخرین واالعتداء 

 :التنشئة األسریة -2

  :مفهوم التنشئة األسریة -2-1

لتنشــــئة األســــریة التــــي هــــي جــــزء ال یتجــــزأ مــــن التنشــــئة االجتماعیــــة تهیئــــة الفــــرد علــــى أداء ا 

والكفـــاءات التـــي تجعلـــه قـــادرا علـــى خدمـــة األســـرة الوظـــائف المطلوبـــة منـــه والتـــزود بالمهـــارات 

ـــدات والقـــیم التـــي توجـــه ســـلوكه وتفاعالتـــه بمـــا ینســـجم مـــع  والمجتمـــع واكتســـاب اآلراء والمعتق

   .توجهات وأهداف المجتمع

ـــى التنشـــئة األســـریة  ـــي تعتمـــد عل ـــه المجتمـــع، والت غیـــر أن قـــدرة الفـــرد علـــى أداء مـــا یریـــده من

تتحقق وتـؤدي فعلهـا فـي الكـل  أنجتمعیة بالدرجة الثانیة، ال یمكن بالدرجة األولى والتنشئة الم

التـي  اإلیجابیـةاالجتماعي دون بلورة معالم شخصیته وتكاملهـا دون تمیـز الشخصـیة بالسـمات 

تجعلها متمكنة من أشغال األدوار الوظیفیة المتكاملة التي من خاللها تستطیع خدمـة المجتمـع 

  .لذاتیةوالتكیف ألوضاعه الموضوعیة وا

یعـــرف علمـــاء االجتمـــاع التنشـــئة األســـریة بأنهـــا عملیـــة اســـتدخال المهـــارات والقـــیم واألخـــالق 

وطـــرق التعامـــل مـــع اآلخـــرین عنـــد الفـــرد بحیـــث یكـــون الفـــرد قـــادرا علـــى أداء مهامـــه ووظائفـــه 

ویتفاعــل  إلیـهوفاعلـة مـن تحقیــق أهدافـه الذاتیـة وأهـداف المجتمــع الـذي ینتمـي  إیجابیـةبطریقـة 
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رات ومهــارات وقــیم الفــرد فــي مجــال بــكمــا عرفــت التنشــئة األســریة بأنهــا طریقــة صــقل خ. معــه

  التكیف االجتماعي والحضاري للوسط الذي یعیش فیه إحرازیمكنه من 

وهنــاك مــن عــرف التنشــئة األســریة علــى أنهــا ضــرب مــن ضــروب الــتعلم والتربیــة االجتماعیــة 

 اآلخـــرینالقبـــول والرضـــا االجتمـــاعي مـــن لـــدن  إحـــرازتؤدیـــه األســـرة بطریقـــة تمكـــن الفـــرد مـــن 

علمــا بــأن  .وتمكنــه مــن اكتســاب خبــر وتجــارب جدیــدة تجعلــه ممــثال حقیقیــا للكــل االجتمــاعي

 إذالتنشئة االجتماعیة التي یتلقاها الفرد ال تتوقف عند عمر معین بل تستمر طیلة فترة حیاتـه 

دة التــي تنمــي شخصــیته وتطورهــا أنــه دائمــا یحصــل علــى المعلومــات والخبــر والتجــارب الجدیــ

  ).234-233ص ،2005 ،الحسنمحمد  إحسان( .وتمكنها من بلوغ غایتها القریبة والبعیدة

فالتنشئة االجتماعیة تركز بدرجة كبیرة على األسـرة  ألنهـا تعـد مـن أكثـر الوحـدات االجتماعیـة 

عدیـد مـن الـدوافع كمـا موجودة في كل المجتمعات، وأن بناءها قائم علـى أسـاس ال نهاألانتشارا 

، كمـا أنهـا أصـغر وحـدة فـي البنـاء االجتمـاعي، اإلنسـانأنها تمثل أقدم وحدة اجتماعیـة عرفهـا 

ن إوتقوم بوظائف متعددة وأساسیة لحیاة الفرد في المجتمع حیث تختلف وظائفهـا، ومـع ذلـك فـ

ل عملیتــي الوظــائف الرئیســیة لألســرة یمكــن تحدیــدها بالمحافظــة علــى النــوع البشــري مــن خــال

التناســـل وتربیـــة األطفـــال وتـــوفیر متطلبـــات الرعایـــة االجتماعیـــة والتعلـــیم والتثقیـــف االجتماعیـــة 

والتنشــئة االجتماعیــة، فاألســرة هــي الوســیلة التــي یمكــن مــن خاللهــا نقــل المعلومــات والثقافــات 

اكــزهم فــي العواطــف االجتماعیــة بــین األفــراد واكتســابهم الكیفیــة التــي تحــدد أدوارهــم ومر  وٕادامــة

  .المجتمع

، وهـي اإلنسـاناالجتماعیة التي تعنى باسـتمرار فـي حیـاة  التنشئة سرة من أهم مؤسساتن األإ

باســتمرار األســرة  إالقاعــدة لكــل المؤسســات االجتماعیــة األخــرى حیــث ال یكــون لهــا اســتمرار 

كمؤسسة اجتماعیة، ولذلك كانت العالقة بین األسرة والمؤسسات االجتماعیة األخـرى عالقـات 

قویــــة ووثیقــــة ومتبادلــــة، فاألســــرة حساســــة لمــــا یصــــیب المجتمــــع فــــي نظمــــه وقیمــــه مــــن تغیــــر 

وتحویـــل، والمجتمـــع بـــدوره یتـــأثر بمـــا یقـــع فـــي األنمـــاط األســـریة مـــن تغیـــر، ولهـــذا فهـــي تتـــأثر 

النظــام االجتمــاعي وتــؤثر فیــه عــن طریــق تفاعلهــا معــه فــي قیامهــا بوظیفتهــا، ولكونهــا تمثــل ب

تنظیما اجتماعیا له أهدافه ووسائله وشروطه وقواعده التي تهدف إلى تجدیـد المجتمـع وترتیـب 

 عبـد الكـریم، إیـاد( .النشاط االقتصادي  ألفراد هذا المجتمـع وتحدیـد صـیغ التربیـة االجتماعیـة فیـه

  )29-28ص ،2002 ،إبراهیموان عبد المجید مر 



 الدراسة النظریة                                                             الفصل الثاني

47 

 

    :آلیات التنشئة األسریة -2-2

التنشــئة األســریة خصصــت لهــا أســالیب تســتطیع مــن خاللهــا القیـــام  أهــدافمــن أجــل تحقیــق 

  :بمسؤولیاتها التي أوكلها لها مجتمعها وهي ما یلي

   :االجتماعيالتفاعل  -2-2-1

أو غیـــر ) وجهـــا لوجـــه(الـــذي ینطـــوي علـــى التـــأثیر والتـــأثر بـــین فـــردین أو أكثـــر بشـــكل مباشـــر 

أن النــوع المباشــر  إال) اإلعــالموســائط معینــة مثــل وســائل االتصــاالت ووســائل  عبــر(مباشــر 

ن المعاییر والعـادات والقـیم تقـوم إعن ذلك ف المباشر، فضالیسود األسرة أكثر بكثیر من غیر 

ذن من القول بأن التفاعل االجتماعي قوامه السـلوك الـذي بـه یـؤثر الفـرد فـي إجرم  ال. بتنمیته

وال یمكــن أن نتصــور قــیم الجماعــات االجتماعیــة بــدون  الباطنــة،أفعــال اآلخــر الظــاهرة وحالتــه 

فرد ال یســتجیب لمــا یقولــه أو یفعلــه شــخص آخــر بــل یســتجیب للمعنــى الــذي لفــا .التفاعــلهــذا 

   .یفعلهلشخص أو یسقطه على ما یقوله ا

مبـادئ  وٕارسـاءومن خـالل هـذه اآللیـة یسـتطیع المنشـئ أن یبلـور عنـد المنشـأ ذاتـه االجتماعیـة 

 .أساسیة لعالقاته االجتماعیة داخل األسرة وخارجها

  : التقلید أو المحاكاة من أجل التوحد -2-2-2

اجئ بــل بــدرجات تقلیــد المنشــأ للمنشــئ ال تحصــل مــرة واحــدة أو بشــكل مفــ أننــه مــن البــدیهي إ

الذي هو أضعف درجات االحتـواء ویكـون  اإلذعانمن احتواء االتجاه الذي یتمثل في  ةمتفاوت

االسـتدخال أقواهـا فــنحن مـثال أن نعمــل مـذعنین لقـیم الشــخص اآلخـر دون أن نكــون قـد أخــذنا 

بة اجـل الحصـول علـى اسـتجابالفعل هذه القیم باعتبارها قیمنـا نحـن، وقـد یحـدث هـذا فقـط مـن 

فـي المیـل إلـى " قـوة الـتحكم"علـى أنـه یمثـل  إلیـهالتوحد ینظـر  أنثم  .مقبولة من شخص آلخر

مـــن جانـــب " تحییـــد التهدیـــد"إلـــى األشــیاء الحســـنة، هـــذا فضـــال عـــن قیـــام التوحـــد علــى الحاجـــة 

 .شخص قوي كاألب مثال

  : التعلم االجتماعي -2-2-3

الطفــل عــادات وتقالیــد ومعــاییر وقــیم مجتمعــه حتــى یصــبغ فهمــه  باكتســاالــذي ینطــوي علــى 

یـــزود الفـــرد باالتجاهـــات  نذإفهـــو  .للعـــالم الخـــارجي المحـــیط بـــه بـــادراك هـــذا المجتمـــع وٕادراكـــه

والقــیم التــي تیســـر لــه القیـــام بــأدواره االجتماعیـــة وبأنمــاط الســـلوك التــي توافـــق علیهــا الجماعـــة 

تالف مراحـــل النمـــو حیـــث یصـــل أقصـــى تـــأثیر لـــه فـــي وأنـــه یختلـــف بـــاخ ویرتضـــیها المجتمـــع،
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مرحلتـــي الطفولـــة المبكـــرة والوســـطى، ومـــع ذلـــك تهیـــئ أســـالیب الـــتعلم المســـتمر للكبـــار فـــرص 

أن الـتعلم " روتـر" تنشئتهم االجتماعیـة، ویؤكـد إعادةالتعلم االجتماعي المناسب لتسهیل عملیة 

 تأكیـد المكانـة االجتماعیـة،: فـرد وهـياالجتماعي یحقق حاجات أساسیة في التنشـئة األسـریة لل

 .السیطرة، االستقالل، الحب، العطف والراحة البدنیة الحمایة،

  : ممارسة األدوار االجتماعیة -2-2-4

االجتمــاعي الــذي حولــه مــن خــالل تدریبــه علــى  اإلطــارمــن أجــل تكــوین شخصــیة المنشــأ فــي 

ســرته، تســتخدم هــذه اآللیــة مــن اكتســاب مســتلزمات وتوقعــات أدوار حــددها المجتمــع لــه داخــل أ

 .أسرتهخالل المحفزات واالستجابات وفي ضوئها یحتل الناشئة موقعا معینا داخل 

   :التلقین -2-2-5

أي یلقــن اآلبــاء ویعلمــون أبنــائهم أدوار األبــوة وتعلــم  واألمومــة،فیهــا یلقــن األبــوان أدوار األبــوة 

كمــا أن  .المیــدانســالیب متمــایزة فــي هــذا األمهــات بناتهــا أدوار األمومــة، ولآلبــاء واألمهــات أ

بــائهم طلبــا للمشــورة لهــم وهــم فــي بدایــة عهــد االضــطالع بخبــرة تنشــئة آ إلــىاألبنــاء یرجعــون 

 .صغارهم

   :والتلفزیونوالرادیو  والمجالت والجرائدالكتب  -2-2-6

مسـتوى ذ یوجد في هـذه الرسـائل الكثیـر مـن المعلومـات عـن كیفیـة تنشـئة األبنـاء وهـذا علـى الإ

وهذا على المسـتوى غیـر  .المعنىكما أن فیها الكثیر أیضا بما یمكن أن یوحي بهذا  .المباشر

عــن ذلــك وان كــان اآلبــاء لیســوا جمیعــا علــى مســتوى واحــد مــن حیــث التعامــل  فضــال. المباشــر

مع هذه المصادر فان هذا یتحدد بالنسبة لكل مـنهم فـي ضـوء المسـتوى التعلیمـي واالقتصـادي 

كمـا یتحـدد بالنسـبة لهـم جمیعـا فـي ضـوء ظـروف المجتمـع  الجدیـدة،تفـتح علـى الخبـرة ومدى ال

 .ومدى تحضره ودرجة تفهمه للقضایا االجتماعیة الحیویة

  : أهداف التنشئة األسریة -2-3

األخــرى مـن حیـث تحدیــدها أهـدافا خاصــة  التنشـئةال تختلـف التنشـئة األســریة عـن بـاقي أنــواع 

  :بها تعكس آمالها وطموحها ووظیفتها وهي بما یلي

  إنسانیةتعلیم الطفل كیف یتصرف بطریقة  

  إلیهاتلقین المنشأ قیم ومعاییر وأهداف الجماعة االجتماعیة التي ینتمي  

 تلقین المنشأ النظم األساسیة. 
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 ا المدعمةتعلیم المنشأ األدوار االجتماعیة ومواقفه 

 حاجات المنشأ البیولوجیة واالجتماعیة إشباع 

  المعـــاییر والقـــیم والـــنظم األساســـیة وأدواره  إكســـابهدمـــج المنشـــأ بالحیـــاة االجتماعیـــة مـــن خـــالل

 االجتماعیة

 148-145ص ،2010 ،عمرالمعن خلیل ( .المنشأ شخصیته في المجتمع إكساب( 

  :تعریف األسرة -2-4

االجتمـاعي، ارها الوحدة االجتماعیة األولـى فـي التنظـیم باألسرة باعتیتعامل علم االجتماع مع 

ال یلبـث أفرادهـا أن یكونـوا عـددا مـن  األنـواع التـيمـن " البشـر" اإلنسانياعتبار أن النوع  على

  .الجماعات المحددة المتنوعة

  :ولتوضیح المقصود باألسرة سنتعرض لبعض تعریفاتها وذلك كما یلي

 لیـه الطبیعـة حیـث ینظـر إلـى األسـرة علـى أسـاس إهـي أول اجتمـاع تـدعو  :تعریف أرسـطو

 .الدوافع األولیة لألفراد واستمرار بقاء األفراد من جهة أخرى وٕاشباعوظیفتها وتحقیق 

  وهي النقطـة التـي یبـدأ فیهـا  المجتمع،هي الخلیة األولى في جسم  ":أوجست كونت"تعریف

 المجتمـع،ء فانـه یـدل علـى أن األسـرة هـي أسـاس بنـاء التطور وان دل هذا التعریف علـى شـي

 .فان صلحت األسرة صلح المجتمع كله

  هي عبارة عن مجموعة من األشخاص ارتبطـوا بـروابط الـزواج والـدم أو  :لوكتعریف جون

 .بعطائهاالتبني مكونین حیاة معیشیة مستقلة ومتفاعلة یتقاسمون عبء الحیاة وینعمون 

  عالقاتموعة من األشخاص تقوم بینها هي مج :دیفزتعریف . 

 الـــدرع  بــه، واألســرةمــا یشــد  األســار، وهــواألســرة مـــن  ):البســتاني( تعریــف قطــر المحــیط

 العشیرة الحصینة، أو

 التــي یربطهــا أمــر  وعشــیرته، والجماعــةاألســرة تعنــي أهــل الرجــل : تعریــف المعجــم الــوجیز

 مشترك

 األســـرة هـــي جماعـــة بیولوجیـــة نظامیـــة تتكـــون مـــن رجـــل  :تعریـــف قـــاموس علـــم االجتمـــاع

األســـرة (تقـــوم بینهمـــا روابـــط زوجیـــة مقـــررة وأبنـــاء ویطلـــق علـــى هـــذا الشـــكل مصـــطلح  وامـــرأة،

ویتفــق معظـــم العلمــاء علــى أن هــذا الشـــكل البســیط لألســرة ینتشــر فـــي ) األولیــة( و، أ)النوویــة

  .المجتمعات كافة
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 األولى، والتـياألسرة هي الوحدة االجتماعیة : تماعیةتعریف معجم مصطلحات العلوم االج 

وتقـــوم علـــى المقتضـــیات التـــي یرتضـــیها العقـــل  ،اإلنســـانيتهـــدف إلـــى المحافظـــة علـــى النـــوع 

 .والقواعد التي تقررها المجتمعات المختلفة الجمعي،

  یعـرف جـورج مـوردوك :ياألنثروبولـوجتعریـف علـم "George Murodock " األسـرة علـى

بیـــنهم، أنهــا مجموعــة أفــراد یتســـمون بشــكل متشــابه وصــفات مشـــتركة وتعــاون اقتصــادي فیمــا 

األســرة عــادة أنواعـا اجتماعیــة مختلفــة فــي الجــنس  التناسـل، وتشــملإلــى القــدرة علــى  باإلضـافة

 .وقد یوجد بها طفل أو أكثر ،)ناث ذكورإ(

 واحـدة، وتـربطبیـنهم قـیم مشـتركة وأهـداف األسرة هي مجموعة أفـراد : تعریف قاموس اللغة 

مـا تتكـون األسـرة مـن األب واألم  واحـد، وغالبـابینهم عالقـات دائمـة ویعیشـون عـادة فـي مكـان 

حســین الخزاعــي (. العائــلمــا یوجــد بهــا أحــد الوالــدین وتســمى أســرة وحیــدة  وأطفــالهم، وأحیانــامعــا 

 )88ص ،2009 ،وآخرون

  :وظائف األسرة -2-5

هنــاك كثیــر مــن المجتمعــات قائمــة بالفعــل دون أن یكــون لهــا نســق رســمي أو نســق قــانوني أو 

ففـي  رسـمیا،أنـه ال یوجـد أي مجتمـع فـي العـالم لـیس بنـاءات أسـریة محـددة  إالسیاسي محدد، 

كــل مجتمعــات العــالم تتحــدد المكانــة أو الوضــع االجتمــاعي لألطفــال عــن طریــق انتمــائهم إلــى 

  .االجتماعيبون وینشئون ویخضعون للضبط أسر معینة، حیث یر 

ویرى كثیـر مـن المفكـرین والفالسـفة الخیـالیین أن وظـائف األسـرة یمكـن أن تتحـول إلـى هیئـات 

یــرى هــؤالء أن الشــباب یجــب أن یتــدربوا وفقــا لمهــاراتهم ومقــدراتهم الشخصــیة ولــیس  إذ أخــرى،

وال یقـوم  مسـتقلة،بتكوین أسـر  اإلناثیسمح للذكور أو  الّ أكما یجب  .العائلیةوفقا النتماءاتهم 

. المجتمــعیتلقــون هــذه التربیــة عــن طریــق جهــات متخصصــة فــي  وٕانمــااآلبــاء بتربیــة أطفــالهم 

  )56 ص ،2008 ،الخولي سناء(

ویمكــن  وحیاتــه،تقــوم األســرة بمجموعــة مــن الوظــائف تتنــاول مختلــف جوانــب شخصــیة الطفــل 

  :توضیح هذه الوظائف على النحو التالي

  وتختلـــف هـــذه  االنقـــراض،والتناســـل وحفظـــه مـــن  اإلنجـــابوهـــي تشـــمل  :البیولوجیـــةالوظیفـــة

 .الوظیفة باختالف نوع المجتمع الذي توجد فیه األسرة وباختالف نوع األسرة

 إلـى أن أهـم " وول"وتعني هذه الوظیفة بتوفیر الـدعم النفسـي لألبنـاء ویشـیر  :الوظیفة النفسیة

 .األسرةائها هي تزویدهم باإلحساس باألمن والقبول في وظیفة تقدمها األسرة ألبن
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 وتتمثــل هــذه الوظیفــة بتــوفیر الــدعم االجتمــاعي ونقــل العــادات والتقالیــد  :الوظیفــة االجتماعیــة

والقیم والعقائد السائدة في األسرة إلى األطفـال وتزویـدهم بأسـالیب التكیـف كمـا تتضـمن توریـث 

 .الملكات الخاصة

  ویقصــد بهــا تــوفیر المــال الكــافي والــالزم الســتمرار حیــاة األســرة وتــوفیر  :االقتصــادیةالوظیفــة

 )182-181ص ،2002 ،أبو مغلي وآخرون سمیح. (الكریمةالحیاة 

  :الخصائص التي تتمیز بها األسرة -2-6

  ـــة ـــان االجتمـــاعي وهـــي أكثـــر الظـــواهر االجتماعیـــة عمومی األســـرة أول خلیـــة تكـــون منهـــا البنی

 .االجتماعیةوهي أساس االستقرار في الحیاة وانتشارا 

  تقوم األسرة علـى أسـاس عالقـات زوجیـة اصـطلح المجتمـع علـى مشـروعیتها حیـث تتكـون مـن

بط الـــزواج أو الـــدم أو التبنـــي طبقـــا للعـــادات واألعـــراف والتقالیـــد الســـائدة فـــي اأفـــراد ارتبطـــوا بـــر 

 .المجتمع

 هم األسریة ویحققون مصـالحهم وحاجـاتهم یعیش جمیع أفرادها تحت سقف واحد یمارسون حیات

 .الیومیة

 انتساب أفرادها إلى اسم عائلي یحظى باحترامهم جمیعا ویرتبطون برباط القرابة الدمویة.  

  العـــام الـــذي یحـــدد تصـــرفات أفرادهـــا فهـــي التـــي تشـــكل حیـــاتهم وتقضـــي  اإلطـــارتعتبـــر األســـر

علـى أسـس دینیـة تشـكلت حیـاة األفـراد بالطـابع الـدیني  تقامـ فـإذاعلیهم خصائصها وطبیعتها 

 .كانت قائمة على اعتبارات قانونیة شكلت حیاة األفراد بالطبع التقدیري والتعاقدي وٕاذا

  تعتبر األسرة وحدة اقتصادیة فبالرغم من التطورات التي طـرأت علـى نظـم األسـرة وانتقالهـا مـن

ل تــؤدي وظائفهــا االقتصــادیة فــاألب یعمــل لتــوفیر ال تــزا فإنهــاأســرة منتجــة إلــى أســرة مســتهلكة 

مصــدر للــرزق یصــرفه علــى واجبــات الحیــاة األســریة وكــذلك األم تعمــل لــدعم الحیــاة المعیشــیة 

 )107-106ص ،2009 ،مزاهره سلیمان أیمن(. فضال عن قیامها بتدبیر شؤون المنزل وتربیة األوالد

  :االجتماعیةاألسرة والمعاییر  -2-7

حیاتـه، المعاییر االجتماعیة هي القواعد االجتماعیة والمقاییس التي یسیر الفرد بمقتضاها فـي 

ـــول فـــي الجماعـــة  ویقـــاس ـــول والســـلوك غیـــر المقب علـــى أساســـها ســـلوكه وتحـــدد الســـلوك المقب

القبــول أو الــرفض وتتمثــل فــي العــادات والعــرف والقــیم والتقالیــد والــرأي العــام والرقابــة  وأســباب

  عیة االجتما
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  :العادات -2-7-1

 علیهــا،إلــى أفعــال النــاس التــي تعــودوا  الجمعــي، تشــیرالعــادات هــي قاعــدة أو معیــار للســلوك 

والتعلم والتدریب وٕالى هذا الطابع الشـبه  المستمر،وسلوكهم على نحو شبه آلي بفضل التكرار 

. العـاداتك آلي یعزى الشعور بعدم االرتیاح الذي نحـس بـه عنـدما نسـلك سـلوكا خـارج عـن تلـ

جــزء هــام أو فعــل هــام مــن دســتور األمــة غیــر المكتــوب بیــد أنهــا مدونــة فــي صــدور  والعــادات

  .وراسبة في تكوینهم األفراد،

واألنمــاط الرمزیــة األخــرى التــي تعبــر عــن أفكــار الفــرد ومعتقداتــه  اللغــة،وتتمثــل العــادات فــي 

والتودیــع  واالســتقبال،التحیــة  وأنــواع الســلوك كــآداب المائــدة واألزیــاء وأســلوب الحــدیث وطــرق

  .والتهنئة

  :العرف -2-7-2

العــرف عبــارة عــن طائفــة مــن األفكــار واآلراء والمعتقــدات التــي تنشــأ فــي جــو الجماعــة، وتمثــل 

مـن  إلیـه یلجئـونومـا  أعمـال،مقدسات الجماعـة ومحرماتهـا وتـنعكس فیمـا یقـوم بـه األفـراد مـن 

ویحــــدث ذلــــك داخــــل طبقــــات أو مجموعــــات معینــــة فــــي المجتمــــع  .الجمعــــيمظــــاهر الســــلوك 

  .الجماعةوینحصر العرف في الجانب السلبي لمحرمات ومقدسات 

  : التقالید -2-7-3

هـــي قواعـــد الســـلوك التـــي تنشـــأ عـــن الرضـــا واالتفـــاق الجمعـــي وهـــي تســـتمد قوتهـــا مـــن  دالتقالیـــ

الخلـف  ویتناقلهـا المجتمـع،ر بها وتحتفظ بالحكم المتراكمة وذكریات الماضي التي م المجتمع،

  .جیلعن السلف جیل بعد 

وتختلــف العــادات عــن التقالیــد فــي أن األخیــرة تعنــي انتقــال العــادات مــن جیــل إلــى جیــل مــن 

أمـــا التقالیـــد فتتعلـــق  الخـــاص،كمـــا أن العـــادات تتعلـــق بالســـلوك  .االجتماعیـــةخـــالل التیـــارات 

    .بسلوك المجتمع بكلیته
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  :القیم -2-7-4

تشــمل القــیم كــل الموضــوعات والظــروف والمبــادئ واألفكــار التــي أصــبحت ذات معنــى خــالل 

وذلـك كالشـجاعة  مرفوض،وما هو سيء  مقبول،هو حسن  وتحدد ما الطویلة، اإلنسانتجربة 

 الثرثـــــرة،والصـــــمت أو  واألناقـــــةوضـــــبط الـــــنفس  الفنیـــــة،والمهـــــارة  ،واإلیثـــــاروالقـــــوة واالحتمـــــال 

  .والعدالةوالحریة  والحب، واالنفعال، واالتزان،

یحرصـــون علـــى  وهـــم. لـــدیهموتلقـــى قبـــوال واحترامـــا  المجتمـــع،ویتفـــق علـــى القـــیم غالبیـــة أفـــراد 

  .متفاوتةوان كانت درجة تقبلهم لها  وتوارثها،استمرارها 

. القیمهي أنماط السلوك التي تعبر عن هذه  وٕانما فحسب،والقیم لیست هذه الصفات المجردة 

  .السلوك في النسق االجتماعي هي موجهات أو

  :المركز والدور -2-7-5

ومعنـى هـذا أن كــل شـخص یــرتبط  معــین،تخضـع العالقـات التــي یقـوم بـین األشــخاص لتنظـیم 

  .النسبیةباآلخر بطرق لها مستویات محددة تعتمد في تحدیدها على أوضاعهم أو مراتبهم 

زاء اآلخـر إشخاص في المجتمع كـل ویعتبر المركز بأنه األوضاع أو المراتب التي یتخذها األ

  .مرؤوسیهمثل مرتبة الرئیس أمام 

والتـي تعتبـر فـي نفـس  وااللتزامـات،أي الحقوق والواجبـات  –ویرتبط بالمركز ما نسمیه بالدور 

الوقــــت المكونــــات األساســــیة لهــــذه المراكــــز التــــي تطبــــع األشــــخاص الحاصــــلین علیهــــا بطــــابع 

ـــات تســـمى . خـــاص ـــه أن  األب،نقـــول دور  كـــأن. واراأدهـــذه الحقـــوق والواجب حیـــث ینتظـــر من

كمـا أن  معینـا،وأن یرتـب لـه مسـتقبال  الراحـة،لـه  ویهیـئ الحمایـة،ویعطیـه  ویعنفه،ینصح ابنه 

ویتوقع من الكبار أن یسلكوا سـلوكا یختلـف عـن  االبن،ودور یقوم به  األم،هناك دور تقوم به 

ومــن الشــباب أن  النســاء،ومــن الرجــال أن یســلكوا ســلوكا یختلــف عــن ســلوك  الصــغار،ســلوك 

  )155-153 ص ،2003 ،رشوان الحمید عبد حسین(. یأتوا أفعاال تختلف عن أفعال كبار السن

  :المعاصرأهمیة األسرة في مجتمعنا  -2-8

ا تـأثیرا فـي وأكثرهـ اإلنسـانیةوهي من أهم الجماعات  األول، اإلنسانيتعتبر األسر هي النظام 

حیـــاة األفـــراد والجماعـــات وأنهـــا الوحـــدة البنائیـــة األساســـیة التـــي تنشـــأ عـــن طریقهـــا التجمعـــات 

وهــي التــي تتــولى القیــام بالــدور الرئیســي فــي بنــاء صــرح المجتمــع وتــدعیم وحدتــه  االجتماعیــة،
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مع األدوار االجتماعیة المختلفة طبقا لـنمط الحضـارة  یتالءموتماسكه وتنظیم سلوك أفراده بما 

  .العام

واألســـرة بطبیعـــة تكوینهـــا تشـــكل جماعـــة اجتماعیـــة لهـــا مـــن المقومـــات مـــا یجعلهـــا قـــادرة علـــى 

دینامیكیة متفاعلـة مـع أفرادهـا ولهـا قیادتهـا المتمثلـة فـي  إنسانیةالتأثیر في أفرادها، فهي وحدة 

هـــا التـــي تســـتلهمها مـــن قـــیم ونضـــم المجتمـــع، وتســـتمد األســـرة الوالـــدین، وهـــي لهـــا نظامهـــا وقیم

كیانهـــا وقوتهـــا فـــي المجتمـــع مـــن كونهـــا األداة الحقیقیـــة لتنشـــئة وتربیـــة األبنـــاء الـــذین هـــم فـــي 

المجهــودات المتعــددة، وتأكــدت أهمیتهــا فــي المواثیــق  إلیهــاالنهایــة أفــراد المجتمــع، لــذا وجهــت 

عایتهــــــا حتــــــى تصــــــبح قــــــادرة علــــــى أداء وظائفهــــــا والتشــــــریعات المتعــــــددة بقصــــــد حمایتهــــــا ور 

  .االجتماعیة

وعلــى الــرغم مــن كــل التغیــرات والمســتجدات التــي طــرأت فــي المجتمعــات المعاصــرة فمــا زالــت 

وال تعادلهـا أي جماعـة  األفـراد،الحیاة األسـریة ذات أهمیـة متعاظمـة وقیمـة كبـرى بالنسـبة لكـل 

هــا مــن كــل مــا مــن شــأنه التــأثیر علــى بنائهــا ومــن ثــم رعایــة األســرة وحمایت أخــرى،اجتماعیــة 

ولقـــد تزایـــد االهتمـــام باألســـرة فـــي  .المجتمـــعووظائفهـــا یعتبـــر مـــن األمـــور التـــي یحـــرص علیهـــا 

عصـــر قـــد زادت فیـــه العدیـــد مـــن التغیـــرات وتتعـــرض فیـــه حیـــاة الفـــرد والمجتمـــع إلـــى تحـــدیات 

وهیمنتهــا وفرضــیة العولمــة ولقــد أصــبحت األســرة فــي معیــة النظــام العــالمي الجدیــد  واختبــارات،

ــــة والتكنولوجیــــة وتــــداعیاتها علیهــــا فــــي وضــــع مصــــحوبا  وتــــدفق تجلیاتهــــا االقتصــــادیة والثقافی

بالمخــاطر ممــا یتطلــب ضــرورة االهتمــام باألســرة لــیس فقــط علــى المســتوى المحلــي بــل أیضــا 

  .على المستوى الدولي

  :هداف من بینهاوتظهر أهمیة األسرة في أنها تسعى إلى تحقیق مجموعة من األ

حیـث تقـدم للمجتمـع أغلـى الثـروات التـي یعتمـد  البنـاء،األسرة ذات أهمیة خاصـة فـي عملیـات 

ن تســـتطیع أن تهـــب المجتمـــع بتلـــك أوهـــي  .البشـــریةأال وهـــي ثـــروة  ونمائـــه،علیهـــا فـــي بنـــاءه 

قامــــت علــــى أســــس قویــــة ومقومــــات تمثــــل الــــدعامات األساســــیة التــــي  إذا إالالثــــروات الهائلــــة 

عدها علـــى أداء وظائفهـــا االجتماعیـــة بمـــا یـــنعكس أثـــره علـــى آراء المجتمـــع لوظائفـــه وبمـــا تســـا

 .تنمیتهیحقق 
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 االجتماعیـــة،تعـــد األســـرة هـــي البیئـــة االجتماعیـــة التـــي یعـــیش فیهـــا الطفـــل فـــي عملیـــة التنشـــئة 

وهي في نفـس الوقـت المحـیط االجتمـاعي األول  االجتماعي،ومساعدته على اكتساب السلوك 

 .ینشأ ویتربى فیه الطفلالذي 

ــــتم بهــــا تكوینهــــا أو العوامــــل المســــاعدة لقیامهــــا  ــــي ی ــــة الت تكتســــب األســــرة أهمیتهــــا مــــن الكیفی

-18ص  ،2009 ،محمـد عبـد الفتـاح محمـد( .وبالتالي فهي تعـد مـن أقـوى أنسـاق المجتمـع وتماسكها،

19( 

  :األسرة في الخدمة االجتماعیة -2-9

صــلحت صــلح المجتمــع  فــإذافاألســرة هــي النــواة أو الخلیــة األولــى التــي یتكــون منهــا المجتمــع 

برمتـه، فهــي التــي تعــد أفرادهــا لیكونــوا مـواطنین وهــي التــي تــزودهم بالمأكــل والمشــرب والملــبس 

والتحصـینات المختلفـة  واإلرشادوالمصروف الیومي، وهي التي توفر لهم سبل الوقایة والعالج 

فــوق كــل ذلــك  صــابات، ووادث واإلحــراض وهــي التــي تحمــي أفرادهــا مــن أخطــار الضــد األمــ

هــــي التــــي تغــــرس فــــیهم القــــیم والمثــــل العلیــــا والمعــــاییر والمبــــادئ والقواعــــد والــــنظم األخالقیــــة 

وهـي التـي تغـرس فـیهم مشـاعر االنتمـاء للـوطن والحـب  واإلسالمیةوالروحیة والوطنیة والعربیة 

والتقـوى والـورع والصـالح والخشـوع وتـربیتهم  واإلحسانوالرحمة والبر  والعطف والحنان والشفقة

 وٕاتقانــهعلــى الطاعــة وااللتــزام واالنضــباط وتنمــي فــیهم العــادات الســلوكیة الســویة كحــب العمــل 

  )8ص ،2009 ،العیسوي الرحمن عبد( .والتفاني فیه والنشاط والحركة والحیویة

كمـــا أن األســـرة مازالـــت تمثـــل القاعـــدة األساســـیة فـــي حیـــاة األفـــراد والمجتمعـــات لمـــا تـــوفره مـــن 

 إطـــارففـــي . التـــي یحتاجهـــا البشـــر خـــالل مســـیرة الحیـــاة اإلنســـانیةاألمـــن والتـــدعیم والمشـــاعر 

فینمـو الفـرد  اإلنسـانیةاألسرة یولد ویعیش جمیـع األفـراد ویتلقـون الخبـرات األولـى فـي العالقـات 

ع حاجاتـــه األساســـیة ویتعـــرف علـــى العـــالم الخـــارجي ویتفاعـــل معـــه مـــن خـــالل اســـتخدام وتشـــب

ویتفـــق كثیـــر مـــن  .األســـرةالمعـــارف والقـــیم والرمـــوز اللغویـــة ومنظومـــة التفكیـــر التـــي تنقلهـــا لـــه 

ال أن هنــاك بعــض الخصــائص إ األســرة،العلمــاء علــى صــعوبة تحدیــد مفهــوم محــدد لمصــطلح 

علیهـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بالخصـــــائص الرئیســـــیة لألســـــرة كوحـــــدة  األساســـــیة التـــــي یمكـــــن أن نتفـــــق

  .اجتماعیة

فاألسرة من الممكن اعتبارها مجموعة من األفراد الذین یشتركون معا في خلفیة تاریخیة واحـدة 

تتضمن مجموعة من العادات والمشاعر المشتركة والسلوكیات ولهم توقعات مستقبلیة مشـتركة 
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بادلــة، فوجــود مجموعــة مــن األفــراد یعیشــون معــا وینتمــون تــتم مــن خــالل عالقــات متوازنــة ومت

إلـــى بعضـــهم الـــبعض بـــروابط الـــزواج بشـــكل قـــانوني شـــرعي یـــوفر االعتـــراف المجتمعـــي الـــذي 

یحـــدد الـــذي یحـــدد التزامـــات أفـــراد األســـرة تجـــاه بعضـــهم الـــبعض بحیـــث یـــوفر ذلـــك المشـــاركة 

تطلعـــات مشـــتركة وبـــذل الطاقـــة  الوجدانیـــة والعاطفیـــة وقـــدر مـــن التفـــاهم والموافقـــة علـــى تبنـــي

والجهد لتحقیق أهداف مستقبلیة مشتركة، كما یتضـح أن األسـرة ككیـان یـوفر لألعضـاء فـرص 

التــي تــرتبط ببقــاء الجــنس  اإلنســانیةاالحتیاجــات  إشــباعالنمــو المتــوازن الــذي یحقــق األمــن فــي 

  .البشري واستمراریته

ســرة وتعتبرهــا البیئــة الطبیعیــة التــي تــؤثر الممارســة تهــتم باأل إطــارالخدمــة االجتماعیــة فــي  إن

الــذي یعــیش فیــه العمیــل یمكــن أن یحــدث  اإلشــكاليوتتــأثر بالعمیــل ومــن ثــم فــان فهــم الموقــف 

مـــن خـــالل رؤیـــة العالقـــات والتفـــاعالت التـــي یعیشـــها العمیـــل داخـــل األســـرة وهـــو مـــا یعـــرف 

عـین ولكنهـا مشـكلة األسـرة فالمشكلة طبقا لهذا المفهوم لیسـت مشـكلة فـرد م األسري،بالمنظور 

  ) 282-281ص ،2005،وآخرون سلیمان حسن حسین(. بأكملها

إلـــى الحیـــاة األســــریة نجـــد أنهـــا مجموعـــة مـــن العالقـــات والوظــــائف  باإلشـــارةكـــذلك فلـــو قمنـــا 

ولكــي تــنجح األســرة فــي قیامهــا وأدائهــا لوظائفهــا وفــي لعــب كــل فــرد مــن  والتفــاعالت،واألدوار 

ة األســر البــد مــن أن یكــون هنــاك تكامــل فــي الحیــاة األســریة مــن جمیــع أفرادهــا لــدوره فــي حیــا

  )100ص ،2008 ،حالوة السید محمد(. جوانب الحیاة

  :األسریةتصویب وصیانة العالقات  -2-10

  :أردنا التصدي لمهمة تصویب وصیانة العالقات األسریة نرى ما یلي إذا

  وهـــو البـــد أن یكـــون دور األهـــل  .األســـریة اإلدارةالبـــد مـــن تحدیـــد دور لجهـــة فاعلـــة هـــو دور

ولكنـه ال یمكـن أن یكـون وحـده ألنـه  .األسـریة ةللدینامیكیـواألب بخاصة عنـدما یصـبح مرجعـا 

 .غالبا ما یكون خصما وحكما في آن واحد

  مؤسسات عصریة وهي عبارة عن مؤسسات الخدمة والصیانة األسریة إیجادالبد من: 

 األسري اإلرشاد 

 العالج األسري 

 تشخیص وتحلیل المشاكل األسریة 

 التوجیه األسري بالمعنى االجتماعي 
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  یتطلـــب ذلـــك التشـــجیع البـــدء والتوســـع بمشـــاریع الخـــدمات األســـریة وذلـــك بـــالترویج لضـــرورتها

  .علیهاوبالدعوة إلى االعتماد 

  یضــــم مؤسســــات الخدمــــة والصــــیانة " مجلــــس أعلــــى للخــــدمات األســــریة "  إنشــــاءالــــدعوة إلــــى

ـــــةاألســـــریة بمعنـــــى الخدمـــــة الفنیـــــة كاالستشـــــارة الوقائیـــــة أو  ـــــه تحدیـــــد  .العالجی وتكـــــون مهمت

  )197 ص ،2007 ،مكي محمود عباس( .والعملیةخصائص هذه الخدمات وضبط حركتها القانونیة 

  :للطفولةاالجتماعیة واجبات المربیین في تحقیق الرعایة  -2-11

یجــب علــى المــربیین والمعلمــین واآلبــاء مراعــاة الفــروق الفردیــة فــي عملیــة التنشــئة االجتماعیــة 

تعــوق وهنــاك مــؤثرات تعــول أو تعمــل علــى تقــدم النمــو االجتمــاعي للطفــل وأهــم هــذه  لألطفــال،

  :المؤثرات

 :الحالة الصحیة للطفل -2-11-1

الطفــل العلیــل یبتعــد عــادة عــن األطفــال واآلخــرین وتحــول العزلــة بینــه وبــین النمــو االجتمــاعي 

ــــل المــــریض لضــــعفه وعجــــزه فیســــتجیبون لرغباتــــه  الصــــحیح، ــــار علــــى الطف ــــد یعطــــب الكب وق

أو خجلـه وخضـوعه لیسـتمد عونـه  وأنانیتـهویحققون له آماله وقد یؤدي ذلك إلى سیطرة الطفل 

  .من اآلخرین

 :األسرة والمدرسة -2-11-2

جتماعیة ولتكوین العالقات االجتماعیـة الـوثقى بـین الطفـل األسرة هي المكان األول للتنشئة اال

وهــذه العالقــات تهــیمن علــى ســلوك الطفــل حتــى  ،وٕاخوتــهوأمــه ثــم العالقــات األولیــة بــین أبیــه 

عیـة كلمـا وعادة مـا تضـعف العالقـات االجتما نضجه،المراهقة حیث یتخفف منها عند اكتمال 

  .الحضارةتقدمت 

 .مدنیـــةكمـــا أن النمـــو االجتمـــاعي للطفـــل یتـــأثر بنـــوع األســـرة التـــي ینشـــأ فیهـــا ریفیـــة كانـــت أو 

  .االجتماعيوشخصیة الطفل تتأثر بنوع العالقة الوالدیة خالل عملیات النمو 

ــــوطن فــــي التنشــــئة االجتماعیــــة حیــــث یكتســــب الطفــــل  كمــــا تــــؤثر ثقافــــة األســــرة والمدرســــة وال

  .االجتماعيمعاییر والقیم التي ینمو بها في تفاعله وال

والمدرسة لها دورها البارز في تعلـم الطفـل التعـاون والمنافسـة المرغـوب فیهـا فـي حـدود األطـر 

  .وتعلیمه األخذ والعطاء وكیفیة خدمة الجماعة واالستفادة منها السلیمة،االجتماعیة 
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ع األكبــــر والمؤسســــات التربویــــة كاألندیــــة المنــــزل والمدرســــة والمجتمــــع األصــــغر والمجتمــــ إن 

 السـویة،والمعسكرات والجماعات المنظمة كالكشـافة لهـا دورهـا الفعـال فـي التنشـئة االجتماعیـة 

  )250-249 ،2007 ،فرج حسین اللطیف عبد( .حیث تعمل على تربیة أبناء مجتمع فاضل متماسك

  :مفهوم وطبیعة المشاهدین في المنافسات الریاضیة -2-12

في المنافسات الریاضیة بأنهم التجمعات مـن األفـراد الـذین ) المتفرجین(المشاهدین  تم تعریفی

  .یحضرون بأنفسهم لمشاهدة المنافسات في المالعب الریاضیة

ومـــن المالحـــظ فـــي المجـــال الریاضـــي أن هنـــاك مـــن المتفـــرجین أو المشـــاهدین مـــن یفضـــلون 

مشـــاهدین یفضـــلون مشـــاهدة  إن هنـــاكل یمكـــن القـــو  معینـــة، ولـــذامشـــاهدة منافســـات ریاضـــیة 

یفضلون مشاهدة مباریات كـرة السـلة أو المالكمـة أو رفـع  آخرینمباریات كرة القدم ومشاهدین 

األثقـال مـثال، كمــا قـد یكــون هنـاك مشــاهدون یمیلـون إلــى مشـاهدة المنافســات الریاضـیة بصــفة 

  .عامة بغض النظر عن نوع النشاط الریاضي الممارس

علــى حضــور منافســات األنشــطة التــي  یواظبــونهنــاك مشــاهدین  أنالریاضــة وهكــذا نجــد فــي 

یهتمون بها ویتتبعون أخبارها ونتائجهـا وأخبـار العبیهـا كمـا قـد یكـون لـبعض األندیـة أو الفـرق 

تفوتــه منافســة لهــذه الفــرق الریاضــیة ویهــتم بمعرفــة أدق  الریاضــیة جمهورهــا الخــاص الــذي ال

ریقـه والعبیـه والـذي یقـوم بتشـجیعهم بحمـاس منقطـع ویسـعى دائمـا المرتبطة بنادیـه أو ف األمور

  )155ص ،2007 ،محمد حسن عالوي( .إلى قراءة أو مشاهدة كل ما یرتبط بهم

فیـه أن حجـم المشـاهدة أو عـدد المشـاهدین یختلـف مـن نشـاط ریاضـي آلخـر فـي  كال شـومما 

یمكـــن  ذ الإضـــوء مـــدى شـــعبیة هـــذا النشـــاط وســـعة المالعـــب التـــي تجـــرى علیهـــا المنافســـات 

مقارنــة حجــم المشــاهدین أو الشــعبیة التــي تتمیــز بهــا ریاضــة كــرة القــدم فــي العدیــد مــن البلــدان 

 اإلعـالملطاولـة فـي بلـدان أخـرى كمـا أن اهتمـام وسـائل بریاضات أخـرى مثـل التـنس أو تـنس ا

معینة من األنشطة الریاضـیة یـؤثر بصـورة بالغـة علـى كثافـة عـدد  بأنواععلى مختلف أنواعها 

  .المشاهدین لهذه األنشطة

وتتسـم ظــروف التبــاري والمنافســات باإلقبــال الجمــاهیري المتزایــد، ومــن ثــم تحفــل هــذه الظــروف 

 وألــــوانالســــمعیة البصــــریة، وصــــفیر الجمــــاهیر وهتافاتهــــا، وتحركاتهــــا،  بالعدیــــد مــــن المثیــــرات

  )249ص ،2010 ،الزغبي، صالح عبد اهللا( خال... مالبسها
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ثین فـــي علـــم الـــنفس الریاضـــي أن المشـــاهدین أو المتفـــرجین فـــي الریاضـــة حویـــرى بعـــض البـــا

شــد أو الجمهــور مــن حیــث أن هــذا الح" الجمهــور الریاضــي"أو " الحشــد"یمكــن اعتبــارهم بمثابــة 

الریاضي یتكون من تجمعات من الناس تختلف في أعـدادها وتسـتجیب عاطفیـا لمثیـر مشـترك 

  .وهو المنافسة الریاضیة

ومتعة المشاهدین الریاضیة لها مبرراتهـا ومقوماتهـا النفسـیة واالجتماعیـة والجمالیـة واالتصـالیة 

تتطلــب قــدرا كبیــرا مــن الدراســة األمــر الــذي قــد یجعــل مــن المشــاهدة الریاضــیة ظــاهرة معقــدة 

فكأن المشاهدة لم تعد مجرد حـدث عرضـي مـن جمـوع المتفـرجین . والتحلیل حتى یسهل فهمها

ربمـــا فـــي بعـــض  الریاضـــیة، بـــلتســـعى وتبـــذل كـــل جهـــدها لمشـــاهدة المنافســـات  يالغفیـــرة التـــ

علــــى  المواظبــــةاألفــــراد أعمــــالهم أو دراســــتهم أو مصــــالحهم فــــي ســــبیل  هــــؤالءاألحیــــان یتــــرك 

ویهتمـون بهـا وبـذل الجهـد  إلیهـاالمنافسات واألحداث الریاضـیة التـي یمیلـون  حضور ومشاهدة

  .لیهاإفي سبیل تشجیع الالعبین والفرق التي یحبونها ویمیلون 

وقد استدعى انتباه بعض الباحثین في مجاالت علم النفس وعلم االجتماع وعلم التربیـة ظـاهرة 

لریاضــیة فــي المالعــب والتشــجیع الریاضــي وعكفــوا علــى دراســة اهتمــام المتفــرجین بالمشــاهدة ا

أســـبابها ونتائجهـــا وخاصـــة فـــي ضـــوء التطـــور المـــذهل فـــي وســـائل االتصـــال الحدیثـــة وأثارهـــا 

  .الهائلة التي تخطت حاجز المسافة والزمن

وفي رأي بعض الباحثین أن المشاهدة الریاضیة ضرورة اجتماعیة تغذي االتصال بـین األفـراد 

فــرص التقبــل المتبــادل بــین أفــراد أو بــین فئــات مختلفــة فــي المجتمــع ال یعرفــون بعضــهم  وتتــیح

متنفسـا اجتماعیـا مقبـوال للمشـاعر  البعض وتحدث فیهم شـعورا باالنتمـاء والتوحـد كمـا أنهـا تقـدم

قــــد تكــــون غیــــر مقبولــــة  أو، أخــــرىوأنــــواع الســــلوك التــــي یصــــعب التعبیــــر عنهــــا فــــي مواقــــف 

  )156ص ،2007 ،محمد حسن عالوي( .ي مواقف مغایرةحدثت ف إذااجتماعیا 

  :الخصائص النفسیة للمشاهدین في المنافسات الریاضیة -2-13

أشــار بعــض البــاحثین إلــى أن ســلوك الحشــد مــن المتفــرجین یظهــر خصــائص تختلــف اختالفــا 

ذ أن أفكـــارهم إ واضـــحا عـــن ســـلوك األفـــراد الـــذین یشـــكلون هـــذا الحشـــد حینمـــا یكونـــون فـــرادى،

كمـا أن " بالعقـل الجمعـي"األمر الـذي یشـكل مـا یعـرف  وانفعاالتهم تأخذ اتجاها واحدا مشتركا،

شــد یتمیــز بــالتطرف فــي ســرعة التصــدیق ممــا یمهــد النتشــار الشــائعات كمــا حالفــرد فــي هــذا ال

 مـــاإیكســـب الفـــرد نوعـــا مـــن التفكیـــر والســـلوك المنـــدفع الصـــارم المتطـــرف الـــذي یـــرى األشـــیاء 
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یفســح المجــال للمعارضــة أو  ء وال مجــال للوســطیة ویغــذي التعصــب الــذي البیضــاء أو ســودا

إلى وجـود صـفة التنـاقض كسـیادة روح السـیطرة واالسـتبداد أو  باإلضافةالمناقشة  أو االمتناع 

  .الخضوع واالستسالم

راء علــى أســاس أن ســلوك الحشــد ال یســیطر علیــه العقــل وقــد عــارض بعــض البــاحثین هــذه اآل

عبارة عن سلوك فردي ولكن بصـورة مبـالغ فیهـا نظـرا ألن سـلوك الفـرد ودوافعـه  الجمعي ولكنه

  .األساسیة تزداد شدة وقوة في مواقف التجمهر

یعــرف أهمیــة الســلوك ) كقائــد جماعــة المشــجعین فــي الریاضــة(كمــا أشــار إلــى أن قائــد الحشــد 

ینشــدها، ت العلنیــة التــي االســتجابا إثــارةاالنفعــاالت وبالتــالي  إثــارةالتعبیــري الــذي یعتمــد علــى 

أن وجود الفرد مع اآلخرین الذین یقلدون سلوكه یساعد على زیادة الحماس وبالتالي زیـادة  كما

  .وحدة االستجابات

االنفعــاالت الشــدیدة واالســتثارة العالیــة هبــوط روح النقــد الــذي یمكــن أن یحمــى  ینــتج عــنكمــا 

محاكـاة أعمـال اآلخـرین وتقلیـد سـلوكهم  ، أواآلخـرینالفرد مـن التقلیـد اآللـي النفعـاالت وأفكـار 

  ".العدوى السلوكیة"أو ما یطلق علیه 

ن أهـي تعبیـر عـن التقـاط أفعـال اآلخـرین دون وعـي وتمكـن خطورتهـا فـي " العدوى السلوكیة"و

المزیــد مــن االنفعــاالت  إشــعالكــل فــرد یســتجیب ویثیــر فــي نفــس الوقــت األمــر الــذي یســهم فــي 

لیة الفردیـة فـي ؤو احیة ومن ناحیة أخرى فانه نظرا لصـعوبة تحدیـد المسـهذا من ن .وقوة التأثیر

ن الفـرد یقــوم باالسـتجابات العنیفـة بـال خـوف أو تـردد وینســاق إفـ، الجمـع الحاشـد الغفیـر الثـائر

  .)159-157ص ،2007 ،محمد حسن عالوي( .وراء التیار العام لسلوك الجمهرة أو الحشد

  :العنفأسالیب معالجة ظاهرة  -2-14

 النظر في طریقة اختیار أعضاء األندیة واالتحادات والالعبین والحكام إعادة  

 تشـریعات وقـوانین وعقوبـات رادعـة علـى المتسـببین فـي أحـداث العنـف والشـغب فـي  إصدار

  المجال الریاضي 

 منع تنقل الجماهیر من أماكنهم إلى أماكن الفرق األخرى  

 الموسم الریاضي من الجهـات األمنیـة تظهـر أن بطاقات خاصة للجمهور في بدایة  إصدار

هــذه  بــإبرازال إهــذا الشــخص مــن مثیــري الشــغب أم ال وال یــدخل الفــرد لحضــور المباریــات 

أو یــتم  المباریــات،كــي یــتم منــع صــاحب الســوابق مــن دخــول المــدرجات وحضــور  البطاقــة،
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إلى حین أن یثبت هـذا الشـخص عـدل عـن سـلوك  المدرجات،عزله في أماكن خاصة على 

 .العنف داخل المالعب

  أن یلعـــب الفریـــق بـــدون  الشـــغب، أوخصـــم نقـــاط مـــن الفریـــق الـــذي یقـــوم مشـــجعوه بأعمـــال

 .جمهور أو تنقل له مباریات خارج ملعبه أو یغرم

  منــــع العنصــــریة والفســــاد والتالعــــب فــــي نتــــائج المباریــــات وتطبیــــق عقوبــــات صــــارمة علــــى

 .یثیر ذلك مشاعر الغضب لالعبین والجماهیر حتى ال مرتكبیها،

 االهتمام بوسائل تأمین المالعب بالكامیرات ورجال األمن والحواجز والشباك. 

  وضـــــع خطـــــط مدروســـــة وفعالـــــة لمنـــــع الشـــــغب مـــــن الجهـــــات المختصـــــة بـــــأمن المالعـــــب

 .والالعبین

  جیج مشــاعر الجمــاهیر نحــو إلــى عــدم تــأ) خالــ.. .إذاعــة، تلفزیــون، صــحافة(اإلعــالم دور

 .الصورة المتوازنة في التوقعات والتحلیل للمباریات والمنافسات وٕاظهاراستخدام العنف، 

  ــــة ــــیم العــــالي فــــي نشــــر الثقاف ــــة ووزارة التعل دور المدرســــة والجامعــــة مــــن خــــالل وزارة التربی

ــــف مــــن خــــالل الم ــــة مــــن العن ــــة والســــامیة والخالی ــــروح الریاضــــیة العالی نــــاهج الریاضــــیة وال

 .واألنشطة الریاضیة المختلفة في المدرسة

 مـــن عواقـــب اســـتخدام العنـــف فـــي المالعـــب وأثـــاره علـــى  ادور األندیـــة فـــي تثقیـــف جمهورهـــ

النــادي وكــذلك توعیــة الالعبــین وتثقــیفهم بالســلوكیات المرغوبــة وغیــر المثیــرة للشــغب وعــدم 

وهنــا یــأتي أهمیــة دور  اســتخدام العنــف ضــد الالعبــین اآلخــرین لفــریقهم أو للفریــق الخصــم

أخصــائي علــم الــنفس الریاضــي الــذي یعــد جــزء مــن عملــه هــو الحــد مــن هــذه الظــاهرة مــن 

خــــالل االبتعــــاد عــــن الشــــحن النفســــي الســــلبي وتقلیــــل مــــن حــــدة ضــــغوط وتــــوترات مــــا قبــــل 

 .المنافسة لالعبین

  علــى كــل فریــق تحدیــد عناصــر مــن رابطــة المشــجعین وتــدریبهم فــي تنظــیم عملیــة التشــجیع

  )179-178ص ،2015 ،محمد سلمان الخزاعلة وآخرون(الریاضي 

  :دور األسرة في الوقایة من العنف -2-15

فقــد وقــع علــى كاهلهــا  القــویم،أفرادهــا الســلوك  وٕاكســاباألســرة هــي النــواة األولــى فــي التنشــئة 

وفي عدة مجاالت لحمایـة أفـراد األسـرة مـن  مسؤولیات،حیث أنها مطالبة بعدة  الكبیر،العبء 

  :ومن تلك المسؤولیات العنف،
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 اتباع األسالیب الواعیة في التحاور بین أفراد األسر.  

 التعامل مع األبناء  المساواة في  

 احتیاجات األبناء النفسیة واالجتماعیة والسلوكیة وكذلك المادیة إشباع  

  فوسهم نومصادقتهم لبث الثقة في  األبناء،المشاركة الحسیة والمعنویة مع  

  التلیفزیونالتقلیل من مشاهدة مظاهر العنف على أجهزة   

  الصغرغرس القیم والمبادئ واألخالق في نفوس األبناء منذ.  

  ســـناء محمـــد ســـلیمان( .إلیهمـــاتنمیـــة العواطـــف الكامنـــة مـــن حـــب الـــوطن والمجتمـــع واالنتمـــاء ،

  )204-203ص  ،2008

 لدى النشء تنمیة الروح الریاضیة.  

 االهتمام بالتربیة الشاملة لألطفال  

 29ص  ،2006 ،ماهر حسن محمود( .تعلیم القیم االجتماعیة للریاضة(  

   :الریاضیةالوقایة من العنف في المنشآت  -2-16

ــــانون   ــــص الق ــــد ن ــــة والریاضــــیة فــــي مــــواده مــــن  "05-"13لق ــــق بتنظــــیم األنشــــطة البدنی المتعل

الوقایــة مــن العنــف فــي المنشــآت الریاضــیة ومكافحتــه أثنــاء أو ، تكــرس 196،197،198المــادة

التظــاهرات الریاضــیة عملیــات دائمــة وذات أولویــات لتطــویر وترقیــة النشــاطات  إجــراءبمناســبة 

  : وتلخص ذلك في التالي البدنیة والریاضیة

  ترقیة قیم الریاضیة واألولمبیة  

  تعمیم أخالقیات الریاضة والروح الریاضیة  

 ـــــر والشـــــأن العـــــام ومكافحـــــة تحســـــین ال ـــــاحترام الغی غیـــــر  تالســـــلوكیامـــــواطنین بالتمـــــدن وب

  الحضاریة

 ترقیة ثقافة السلم والتسامح  

 مكافحة العنف في المنشآت الریاضیة  

 وضع وسائل للوقایة من العنف في المنشآت الریاضیة ومكافحته.  

 مهـور جنة وأمـن الالمعاقبة على أعمال العنف التي تمس بتنظیم التظاهرات الریاضیة وسـكی

  .والممتلكات
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الفـــاعلین فـــي مجـــال الوقایـــة مـــن العنـــف فـــي المنشـــآت الریاضـــیة  التزامـــات -2-17 

  :ومكافحته

  :وذلك في التالي "05-13"من القانون  204إلى المادة  199وتم توضیح ذلك من المادة 

  التظاهرات الریاضیة في السكینة  إلجراءتوفیر الظروف المالئمة  

  العائالت على المساهمة في الوقایة من العنف في المنشآت الریاضیة ومكافحتهتحسین  

  الترقیـة والتحســیس مـن طــرف مؤسسـات التربیــة والتعلـیم والتكــوین وكـذا المؤسســات التابعــة

لقطــــاع الشــــؤون الدینیــــة بثقافــــة المواطنــــة والتمــــدن وقــــیم الســــالم والتســــامح التــــي تكرســــها 

  .الریاضة واألولمبیة

 ادرات الحركة الجمعویة في میدان الوقایة من العنف في المنشآت الریاضیةتشجیع مب  

 ترقیة القیم الریاضیة ومرافقة لجان المناصرین المؤسسة قانونا  

 تشجیع األبحاث والدراسات المتعلقة بالوقایة من العنف في المنشآت الریاضیة ومكافحته 

 وٕاجرائهاضیة وتأمینها توفیر الشروط والعمل على حسن تنظیم التظاهرات الریا  

 مراقبة المداخل الخارجیة والداخلیة للمنشآت الریاضیة 

 ضمان الفصل بین المتفرجین 

 تطبیق النظام الداخلي للمنشأة الریاضیة 

 األولیــة والحمایــة المدنیــة وكــل هیئــة أخــرى معنیــة  واإلســعافاتعــالم المصــالح المختصــة إ

 بالوقائع التي تهدد األمن في المنشأة الریاضیة

 28-27،ص05-13 قانون( .تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم(.  

  :أهم العوامل التي تحد من ظاهرة الشغب -2-18

  :علماء التربیة -2-18-1

أجمعــوا علــى أن التربیــة ظــاهرة ممارســة یمكــن عــن طریقهــا لقــد أصــاب التربویــون كثیــرا حینمــا 

تقویم السلوك وتعدیله ومن ثم فهم أكثر اقتناعا بأهمیة الـدور یمكـن أن تلعبـه التربیـة بشـكل أو 

یكتسـب جـانبي الخیـر والشـر بـالتطبع ولـیس  حیـث انـهوطبائعـه  اإلنسـانبآخر فـي تغییـر طبـع 

مفاهیم وقـیم التربیـة  إطارهاوتدخل في  التربیة،یعتمدون على كافة أدوات  فإنهم بالطبع، وعلیه

  .أدوات التربیة العامة إحدىالریاضیة باعتبارها 
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  :علماء االجتماع -2-18-2

یتفــق علمــاء االجتمــاع فیمــا بیــنهم علــى أن التنشــئة االجتماعیــة الســلیمة هــي هــدفهم األســمى 

بقــوة علــى أهمیــة  الجماعــة ویؤكــدونوالمنشــود لتعــدیل ســلوك الفــرد بمــا یتماشــى مــع متطلبــات 

الـــدور الـــذي یمكـــن أن تلعبـــه وســـائل وأســـالیب الضـــبط االجتمـــاعي كالبیـــت واألســـرة والمدرســـة 

  .والجامعة

  :علماء النفس -2-18-3

یحــدد علمــاء الــنفس هــدفهم األســمى لعــالج تلــك الظــاهرة فیمــا یســمى بعلــم الــنفس الفــردي مــن 

جهــة وعلــم الــنفس االجتمــاعي مــن الجهــة األخــرى حیــث یركــز األول علــى ســلوكیات الفــرد فــي 

لـــدى الفـــرد وتطویعهـــا  اإلرادیـــةحـــین الثـــاني یتنـــاول عالقتـــه بـــاآلخرین وكیفیـــة اســـتثارة الســـمات 

  .صالح المجتمع وتدعیم خبرات النجاح وزیادة الثقة بالنفسل

  :علماء الدین -2-18-4

منـــاص مـــن العـــودة إلـــى تعـــالیم الـــدین كـــي تتبـــوأ األخـــالق مكانتهـــا  یؤكـــد علمـــاء الـــدین أنـــه ال

الســــامیة ألن األخــــالق مكتســــبة ومــــن ثــــم یمكــــن تعــــدیلها بمــــا یتناســــب مــــع تقالیــــد الــــدین وقــــیم 

فضـال عـن أسـالیب  اإلقنـاعفي ظل القدوة الصالحة وأسلوب  اإلصالح سبل أردنا إذاالمجتمع 

  )144-137ص ،2014 ،الحكیمعماد سمیر ( .الترغیب والترهیب لضبط السلوك وتقویمه
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 :مفهوم القیم -3

یعد مفهوم القیم من المفاهیم التي اهتم بها الكثیر من الباحثین في مجـاالت مختلفـة كالفلسـفة، 

والتربیــة، واالقتصــاد، وعلــم االجتمــاع وعلــم الــنفس، وغیــر ذلــك مــن المجــاالت وقــد واالقتصــاد، 

ترتـــب علــــى ذلــــك نــــوع مــــن االخـــتالف فــــي تنــــاول هــــذا المفهــــوم مـــن مجــــال آلخــــر، بــــل ومــــن 

تخصـــص آلخـــر، وقـــد یســـتخدم اســـتخدامات متعـــددة داخـــل التخصـــص الواحـــد فمـــثال ال یوجـــد 

  .شتغلین في مجال علم النفس االجتماعيتعریف واحد لمفهوم القیم یعترف به جمیع الم

  :وفیما یلي عرض لبعض تعریفات القیم

  .یسعى الفرد بغیة تحقیقها أهدافم أن القیم عبارة عن 1970یرى محمد إبراهیم كاظم 

، اإلنســانیةیصــدرها الفــرد علــى بیئتــه  أحكــامم أنهــا مجموعــة 1979حطــب  بینمــا یــرى فــؤاد أو

  .هي في بعض جوانبها نتیجة تقویم الفرد أو تقدیره حكاماألاالجتماعیة، المادیة، وهذه 

القــیم عبــارة عــن مجموعــة مــن األحكــام المعیاریــة المتصــلة  أنم 1986كمــا یــرى ضــیاء زاهــر

بمضـامین واقعیــة یتشــربها الفـرد مــن خــالل انفعالـه أو تفاعلــه مــع المواقـف والخبــرات المختلفــة، 

بإمكاناتــه الشخصــیة مــع متغیــرات اجتماعیــة  اإلنســانمحصــلة تفاعــل  أنهــا "الــو"ویشــیر كــذلك 

  .وثقافیة معینة وأنها محدد أساسي من المحددات الثقافیة للمجتمع

 وأحكـامالقیم هي أحد موجهات السلوك الفردي، فهي تحدد مجموعـة معـاییر  أنمما سبق نجد 

سـمات لما یجب أن یكون علیه الفرد، فهي مرشد للتصرفات واالنفعاالت، حیث أنها من أكثر 

ختلــــف عــــدد القــــیم بــــاختالف یالشخصـــیة تــــأثرا بالثقافــــة العامــــة التــــي یعیشــــها الفــــرد، ومــــن ثــــم 

  )24-23ص ،2014 أحمد،مؤمن عبد العزیز عبدا لحمید (. المجتمعات والشعوب

  :كما عرفها الباحثون تعریفات شتى نذكر منها

 ه المتنوعة والعملیـة فـي مجموعة من األفكار واالهتمامات التي كونها الفرد من خالل تجارب

الشـرعیة  اإلیجابیـة، واتخـذت سـمة اإلنسـانالمجتمع حیث اكتسبت الصفة المعیاریـة لتصـرفات 

 .للحكم على تصرفاته وسلوكه في المجتمع

  المبـــادئ الجمالیـــة التـــي یـــؤمن بهـــا المجتمـــع ویعتـــز بهـــا ویحـــرص علیهـــا، ولـــذلك فهـــي ذات

  .ة شخصیةصفة جماعیة بعكس االتجاهات التي لها صف

 هي توجه السلوك العام وتكسبه نوعا من الثبات وتحدد الغایات.  
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  معـــــاییر وأحكـــــام تتكـــــون لـــــدى الفـــــرد مـــــن خـــــالل تفاعلـــــه مـــــع المواقـــــف والخبـــــرات الفردیـــــة

 .واالجتماعیة بحیث تجعله قادرا على اختیار أهدافه بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  تنظیمـــات نفســـیة ألحكـــام فكریـــة وانفعالیـــة یشـــترك فیهـــا أشـــخاص بحیـــث تعمـــل علـــى توجیـــه

دوافــع ســلوك األفــراد ورغبــاتهم فــي الحیــاة االجتماعیــة لخدمــة أهــداف محــددة تســعى تلــك الفئــة 

  .تحقیقها إلى

  تملــي علــى إسـالميبمعتقـدات راســخة مشـتقة مــن مصـدر دینــي  اإلیمــانمعـاییر تعبــر عـن ،

ثابــت اختیــاره أو نهجــه الســلوكي فــي المواقــف المختلفــة التــي یعیشــها ویمــر بهــا،  الفــرد بشــكل

 .، صریحة أو ضمنیة، یمكن استنتاجها من خالل السلوك اللفظي وغیر اللفظيإیجابیةوهي 

  ـــه مـــع المواقـــف ـــة یتشـــربها الفـــرد مـــن خـــالل تفاعل أحكـــام معیاریـــة متصـــلة بمضـــامین واقعی

قبوال اجتماعیـا حتـى تتجسـد فـي سـیاقات الفـرد  األحكامنال هذه ت أنوالخبرات المختلفة شریطة 

 .السلوكیة أو اللفظیة أو اتجاهاته واهتماماته

  مفهوم صریح أو ضمني یمیز الفرد أو الجماعة من خـالل مـا هـو مرغـوب فیـه، ویـؤثر فـي

 .ووسائل وغایات أشكالعملیة االختیار مما هو متاح من 

 مرغـــوب عنـــه مـــن الوســـائل والغایـــات واألفعـــال، ســـواء كانـــت مـــا تحـــدد المرغـــوب فیـــه أو ال

فـارس (. أم سلبیة، صریحة أم ضمنیة، وهـي تسـتنتج مـن السـلوك اللفظـي وغیـر اللفظـي إیجابیة

  )30-29ص ،2012 ،راتب األشقر

  :في الفلسفات المختلفة القیم -3-1

  : الفلسفة المثالیة -3-1-1

قـة ال تتغیر بتغیـر الزمـان، وهـي تجسـید لمفهـوم الحقیتتصف القیم عند المثالیین بالثبات، فهي 

مـن وجهـة نظـر الفلسـفة المثالیـة تـم اكتشـافها مـن قبـل ودونـت  ومصدرها القـوة العظمـى، والقـیم

في كتب مقدسة، أو وثائق سیاسیة، أو تم االحتفاظ بها في المكتبـات وعقـول الحكمـاء، ولـذلك 

  .فهي صالحة لجمیع األجیال

القـیم علـى أنهـا مكتسـبة، یـتم تعلمهـا مـن خـالل البحـث، واالكتشـاف  إلـىون كذلك ینظر المثالی

والوحي، ویرى المثالیون أن القیم أتت لنا عبر العصور، حیـث توصـل لهـا المفكـرون العظمـاء 

، وال یجوز الشك بها، بل یجب أخذها والسـیر بموجبهـا دون جـدال، واذا مـا اإلیحاءعن طریق 

ا هــو مطلــوب للحیــاة القائمــة علــى المســؤولیة والكفایــة، فهــذا ال حصــل تنــافر بــین هــذه القــیم ومــ
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یعني أن القـیم غیـر صـادقة، بـل أن طـرق وأسـالیب حیاتنـا وفكرتنـا عـن مـا هـو مطلـوب للحیـاة 

القــیم التــي ثبــت  إلــىتصــویب، والســبیل الوحیــد لــذلك هــو العــودة  إلــىالســعیدة خاطئــة وتحتــاج 

  .نجاحها عبر القرون

ون علـى أن القـیم المثالیـة العلیـا تمثـل ثالثیـة الحـق والخیـر والجمـال، فقیمـة ویكاد یجمع المثـالی

الحــق تتعلــق بالمعرفــة، وقیمــة الخیــر تتعلــق بالســلوك، وقیمــة الجمــال تعلــق بالوجــدان، وتشــكل 

  .هذه القیم أهداف التربیة المثالیة

  :الفلسفة الواقعیة -3-1-2

تـــه، أي أنهــــا تنبــــع مـــن الواقــــع المحســــوس، وخبرا اإلنســــانیـــرى الواقعیــــون أن القــــیم مـــن نتــــاج 

هـــو الـــذي یحـــددها ویضـــفي علیهـــا  اإلنســـانویســـتدل علیهـــا عـــن طریـــق التجربـــة والحـــس، وأن 

ن القیم في نظـر الـواقعیین ال یمكـن أن تسـتمد مـن إمعانیها حسب ظروفه واحتیاجاته، وبذلك ف

والواقـع االجتمـاعي الـذي  ، بـل مـن الحیـاة الواقعیـة التـي یحیاهـا هـذه المجتمـع،واإللهـامالحدس 

ن الــواقعیین یــرون أنــه یمكــن اكتشــاف القــیم مــن خــالل المالحظــة الدقیقــة فــي إیفرزهــا كــذلك فــ

ن المجتمــع هــو جــزء مــن الطبیعــة تحكمــه ذات القــوانین الطبیعــة وحیــاة النــاس فــي المجتمــع، أل

  .التي تحكم الطبیعة

  :الفلسفة البراغماتیة -3-1-3

ن التغیـر هـو أالحیاة عملیـة متغیـرة ومتجـددة دومـا، و  إن: "غماتیة القائلةانطالقا من الفكرة البرا

ن القـیم التـي یؤمنـون أقانون الطبیعة فقد رأت الفلسفة البراغماتیـة أنـه لـیس هنـاك قـیم مطلقـة، و 

هو الذي یخلق قیمه الخاصة، وهـو الـذي یخلـق  اإلنسانوأن . بها تتغیر بتغیر الزمان والمكان

  .ن المعیار الوحید هو النفعیةألتجربة، و الجمال من خالل ا

یتســاءل عــن فائــدتها، وهــل  وٕانمــان البراغمــاتي ال یتســاءل عــن أصــل القــیم ووجودهــا، إكــذلك فــ

لهــــا فوائــــد عملیــــة لألفــــراد والجماعــــات؟ والقیمــــة األهــــم التــــي یلتــــزم بهــــا البراغمــــاتي هــــي قیمــــة 

والمســاواة، وحقــوق األفــراد  اإلیمــانالدیمقراطیــة وتطبیقاتهــا السیاســیة واالجتماعیــة القائمــة علــى 

  .في المجتمع
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ومــــن جهــــة أخــــرى یــــرى البراغمــــاتیون أن مــــن الضــــرورة أن یســــمح النــــاس للــــذكاء أن یتنــــاول 

بـــدون تحیـــز، وأن یتخیـــروا القـــیم القـــادرة علـــى حـــل المشـــكالت، وان یـــتم  اإلنســـانیةالمشـــكالت 

  )20-19، ص2014 ،نوارةخالد (. االتفاق على هذه القیم

  :الفلسفة الوجودیة -3-1-4

در علــــى ابتكــــار قیمــــه الخاصــــة مــــن خــــالل اختیاراتــــه وأفعالــــه، یــــرى الوجودیــــون أن الفــــرد قــــا

فاإلنســان مــن جهــة نظــرهم هــو خــالق القــیم وهــو الوجــود األول، والقــیم عنــدهم نســبیة وعاطفیــة 

  .وشخصیة

 اإلنســانالمعاصــر، وهــي القــیم التقلیدیــة التــي یســتعملها  اإلنســانوتعــد الوجودیــة ثــورة علــى قــیم 

فـــي عـــالم ملـــيء باالختیـــارات  إنســـانامعنـــى الحقیقـــي لوجـــوده لخـــداع ذاتـــه بـــدال مـــن مواجهـــة ال

مــن الخــارج، ومهمــا كانــت خیــرة أو  اإلنســانوتــرفض أیــة قــیم أخالقیــة مفروضــة علــى . البدیلــة

 اإلنســانشـریرة، صــحیحة أو غیــر صــحیحة، صــادقة أو كاذبـة، ثابتــه أو متغیــرة، وأنهــا تطالــب 

الخیر والشر یتوقفان على اعتقاد الفـرد ورغبتـه  وأن. القیمیة واألخالقیة بنفسه هبتطویر مفاهیم

حریتــي هــي أســاس القــیم، ال : "عــن هــذه الفكــرة یقــول ســارتروفــي تعبیــر . فــي أمــر مــن األمــور

  ".اعتناقي ألیة قیمة إلىیدفعني  اإلطالقشيء آخر، ال شيء آخر على 

أن یطور مفاهیمه القیمیة واألخالقیة بنفسه، فاإلنسان یتعـرف علـى  اإلنسانوتطالب الوجودیة 

قیمـه مـن القـیم مـن خـالل تعرفـه علیهـا أثنـاء ممارسـته لحریتـه، فحریتـه هـي أسـاس القـیم فـالفرد 

هو المسؤول األول عن اختیار القیم التي یتبعها في حیاتـه وأنـه لـیس مسـؤوال عـن صـنع نفسـه 

إذ أن كــل مــا یحــدث لإلنســان إنمــا یحــدث  ،لمــه كــذلكنــه مســؤول عــن صــنع عاإوحســب، بــل 

  .بسببه

مغــــادرة القــــیم  إلــــىوتعـــد فلســــفة القــــیم الوجودیـــة تشــــاؤمیة تبــــث الیـــأس لــــدى الشــــباب وتـــدفعهم 

أن یخلق القـیم لترضـي  إال اإلنسانلیس هناك قیم مطلقة، وما على  إذاالجتماعیة األخالقیة، 

  .نزواته وأهدافه

  :اإلسالمي القیم في المنظور -3-1-5

، ومـن وحـي اإلنسـانیةمنهجا متكامال متوازنا للحیاة  اإلسالمتشكل منظومة القیم التي جاء بها 

، اإلنسـانیةللعالقـات  اإلسـالميهـذه القـیم تتبـوأ ثقافـة العـدل والسـالم مكانـة رفیعـة فـي المنظـور 
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فـي  سـالمیةاإلفقـد جـاءت التعـالیم . فهي عنصر أخالقي من عناصر تعالیمه ومعـاییر أخالقـه

  .مجال العدل بصیغة األمر، لتؤكد أهمیة المأمور به وضرورة تنفیذه

 إنســـانیةیعتبـــر دینـــا وثقافـــة یحمـــل منظومـــة متكاملـــة مـــن القـــیم ذات أبعـــاد  اإلســـالمومعلـــوم أن 

وكونیــة تنطلــق مــن رؤیــة فلســفیة للكــون والحیــاة والمصــیر، وتصــاغ فــي الواقــع نظریــات وأفكــار 

أرض الواقــع، وتصــاغ فــي شــكل مســلكیات  إلــىوأســالیبهم فــي تنزیلهــا ممتزجــة بخبــرات النــاس 

أخالقیــة تحكــم تربیــة األجیــال مــن أجــل اســتمرارها وتفاعلهــا وتطورهــا واتســاع تمثــل النــاس لهــا، 

ویــتم التركیــز فــي كــل ذلــك علــى الشــباب وتكــوینهم وتنمیــة كفــاءتهم وقــدراتهم باعتبــارهم حملــة 

  .التغییر والتطویر

هـي مجموعـة مـن المثـل العلیـا والغایـات والمعتقـدات والتشـریعات  اإلسالميظور والقیم في المن

  .والوسائل والضوابط والمعاییر لسلوك األفراد والجماعات مصدرها اهللا عز وجل

مــن حیــث المصــدر، فــالقرآن والســنة النبویــة همــا مصــدرا  اإلســالميوتتمیــز القــیم فــي المنظــور 

وتفصـیال مـع اهللا  إجمـاالوتوجهـه  اإلنسـانهذه القیم عالقة ، وتحدد اإلسالمالقیم واألخالق في 

، ومـع نفســه، ومــع اآلخـرین مــن البشــر، ومـع الكــون، وتتضــمن هــذه "االلتــزام بمــنهج اهللا"تعـالى 

  .القیم غایات ووسائل

علـى أهمیـة الجانـب القیمـي واألخالقـي فـي بنـاء الشخصـیة المسـلمة بمـا منحهـا  اإلسالمویؤكد 

ومقومات خلقیة، فالطبیعة اإلنسانیة تمتلك في ذاتهـا مقومـات  إمكاناتاهللا سبحانه وتعالى من 

 )32-29ص ،2011 ،ماجد الزیود(. نموها األخالقي

  :خصائص القیم -3-2

  :وللقیم مجموعة من الخصائص منها أنها

دة أي غیــــر محسوســــة، فالعــــدل فــــي حــــد ذاتــــه ال نلمســــه، وال نشــــاهده، ولكــــن لكــــل قیمــــة مجــــر 

ینطـــوي علـــى  بأنـــهیصـــف موقفـــا معینـــا  أنمؤشـــرات علیهـــا، ولهـــذا ال یمكـــن لإلنســـان العـــادي 

   .عدل، وآخر ینطوي على ظلم

لكـن  أن المـرء یغیـر قیمـه، وأنهـا ال تبقـى علـى حالهـا،إذ ، تسب من البیئة التي تحـیط بـالفردتك

مما ینبغي التنبیه إلیه أن تغّیر القیم عند األفراد ال یعني أن القـیم فـي حـد ذاتهـا متغیـرة، فـالقیم 

  .ربانیة المصدر، فهي بهذا ثابتة أبد الدهر، وما یتغیر هو مدى التزام األفراد بها اإلسالمیة
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القیم موجهات لسلوك المجتمع الذي تسود فیه، وهي تعمل بصورة متكاملة، فقیمة التعـاون فـي 

األخــرى، ولهــذا أمــر المســلم بالتعــاون  اإلســالمیةتــرتبط بالعبــادة وبســائر القــیم  إســالميمجتمــع 

مع اآلخرین على البر والتقوى، ونهى عن التعـاون مـع غیـره علـى ارتكـاب المعاصـي، ومفهـوم 

فــي المجتمــع الــذي یــؤمن بالفلســفة البرغماتیــة یتصــرف علــى نحــو مغــایر، فــو مســتعد التعــاون 

للتعاون مع أفراد من مجتمعـه لتحقیـق مـا یفیـد ذلـك المجتمـع، حتـى لـو كـان ذلـك علـى حسـاب 

المجتمعــات األخــرى، فــالقیم منظومــة متكاملــة، وال تعمــل كــل منهــا بصــورة منعزلــة عــن غیرهــا 

  .المجتمع، وأن حدث ذلك كان خروجا على القاعدةمن القیم التي تسود في ذلك 

نظــرا ألن حاجــات المجتمــع مــن المجتمعــات لیســت علــى نفــس الدرجــة مــن األهمیــة، فــان القــیم 

، اإلنســانیةذات طبیعــة متدرجــة، فهنــاك قــیم أساســیة، وقــیم فرعیــة تنضــوي تحتهــا، وحتــى القــیم 

فإنهــا قــد ال تكــون علــى نفــس الدرجــة مــن األهمیــة، ولهــذا كــان مــن الضــروري معرفــة التنظــیم 

ســعاد جبــر (. الهرمــي للقــیم التــي تســود فــي مجتمــع معــین، أو مؤسســة معینــة، أو لــدى فــرد معــین

 )37-36ص  ،2008 ،سعید

  : تصنیف القیم -3-3

  :هناك تصنیفات مختلفة للقیم نستعرضها على النحو التالي

 ـــى فئتـــینت ـــیم : صـــنیف القـــیم فـــي ضـــوء ارتباطهـــا بـــالنمط البنـــائي للمجتمـــع وینقســـم إل ق

 .تقلیدیة وقیم عقلیة

 مجموعـة القـیم االجتماعیـة، مجموعــة : تصـنیف القـیم علـى هیئـة أنمـاط تتمثـل فیمـا یلـي

القــیم األخالقیــة، مجموعــة القــیم القومیــة والوطنیــة، مجموعــة القــیم الجســمانیة، مجموعــة 

ویحیـــة، مجموعـــة قـــیم تكامـــل الشخصـــیة، مجموعـــة القـــیم المعرفیـــة والثقافیـــة، القـــیم التر 

 .مجموعة القیم العملیة واالقتصادیة

  تصنیف علـى أسـاس نـوع المجتمـع، واتجـاه أن القـیم تصـنف إلـى قـیم خاصـة بـالمجتمع

الشـــعبي الـــذي تســـوده التقلیدیـــة، وقـــیم خاصـــة بـــالمجتمع الحضـــري الـــذي تســـوده القـــیم 

 .العصریة

 القـــــــیم االقتصـــــــادیة والثقافیـــــــة : ف طبقـــــــا لالعتمـــــــاد علـــــــى وظائفهـــــــا وتتضـــــــمنتصـــــــنی

 .الخ بمعنى ربط كل قیمة بنظام اجتماعي معین... والسیاسیة
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  تصــنیف یتمثــل فــي اســتخدام مفهــوم القــیم الغائیــة والقــیم الوســیلیة والقــیم النظامیــة والقــیم

 .الفردیة

 یة، التقدمیـــــة، المتكـــــررة، اإلیجابیـــــة، الســـــلب: تصـــــنیف فـــــي ضـــــوء االهتمامـــــات ویشـــــمل

 .الكامنة، العقلیة

  ـــــیم ـــــة، والق ـــــیم الدینی ـــــة والق ـــــیم الجمالی ـــــل الق ـــــوى القیمـــــة مث ـــــى محت ـــــف عل تصـــــنیف یتوق

 .االقتصادیة، والقیم األخالقیة، والقیم المنطقیة

 قـیم مادیـة وجسـمانیة، : تصنیف حسب الفوائد المنتظر أن تحققها تلك القیم وتتمثـل فـي

 .أخالقیة، وقیم اجتماعیة، وقیم عاطفیة وقیم اقتصادیة، وقیم

  تصــنیف القــیم فــي ضــوء مفهــوم اإلســالم ومــا فیــه مــن مجموعــة مــن العقائــد والعبــادات

قــیم عقائدیــة، وقــیم تعبدیــة، وقــیم : واألخــالق التــي جــاء بهــا القــرآن الكــریم وتصــنف إلــى

 .أخالقیة

  القـــیم : هـــيتصـــنیف علـــى أســـاس مظـــاهر النشـــاط اإلنســـاني فـــي المجـــاالت المختلفـــة و

النظریـــة، القـــیم االقتصـــادیة، القـــیم الجمالیـــة، القـــیم السیاســـیة، القـــیم االجتماعیـــة، القـــیم 

 .الدینیة

 قیم تفصیلیة، قیم مثالیةإلزامیةقیم : تصنیف القیم إلى مستویات تتمثل فیما یلي ، 

 ـــى أســـاس ـــدة، المنفعـــة، موضـــوعات القیمـــة، : تصـــنیف القـــیم عل متضـــمن القیمـــة، الفائ

 .األغراض، العالقة بین القیم ذاتها، العالقة بین مختص القیمة والفائدة

 بعــد المحتــوى، بعــد المقصــد، بعــد الشــدة، : تصــنیف للقــیم علــى أســاس أبعادهــا الرئیســیة

 .بعد العمومیة، بعد الوضوح، بعد الدوام

 تصــــنیف القــــیم علــــى عــــدة مجموعــــات فیمــــا بینهــــا ترتیبــــا منظمــــا وتتمثــــل فیمــــا یلــــي :

عة االجتماعیـة، المجموعـة األخالقیـة، المجموعـة العلمیـة، المجموعـة المعرفیـة، المجمو 

 المجموعة الترویحیة، المجموعة الذاتیة
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 القیمــة النظریــة، القیمــة : تصــنیف القــیم علــى تصــنیف البشــر ویتضــمن ســتة أنمــاط هــي

 .ینیةاالقتصادیة، القیمة السیاسیة، القیمة االجتماعیة، القیمة الجمالیة، القیمة الد

وفــي حقیقـــة األمـــر فــان كـــل مـــا ســـبق مــن تصـــنیفات تعكـــس وجهــات نظـــر مختلفـــة واتجاهـــات 

ن مــا یصــلح لدراســة قــد ال یصــلح ألخــرى، ولــذا فإننــا بنــاء علــى ذلــك أفكریــة متباینــة للعلمــاء و 

  )16-15ص ،2005 ،محمد سعد زغلول وآخرون(. تصنیف شامل وجامع للقیم إلىنفتقر 

  :لتدریس القیمالمبادئ العامة  -3-4

عنــد التعامــل مــع القــیم تعلمــا وتعلیمــا ینبغــي مراعــاة مجموعــة مــن المبــادئ العامــة التــي توجــه 

  :عملیات اكتسابها وتعلمها أجملها فیما یأتي

  : القیم واالقتناع العقلي الحر -3-4-1

عـن  فبناء القیم الصحیح یقوم على قاعدة واضـحة مـن االقتنـاع العقلـي واالختیـار الحـر، بعیـدا

، فــالقیم التلقینیــة والمفروضــة ال تتســم بالثبــات واالســتمرار، وال تشــكل واإلجبــار واإلكــراهالتلقــین 

وجدانا حقیقیا عند الفـرد، ذلـك ألن القـیم قضـیة تصـوریة وجدانیـة متأصـلة فـي الـنفس البشـریة، 

ل عنـد وعلیه البد من مراعاة قیامها على قاعدة عقلیـة ممزوجـة بالعاطفـة والوجـدان حتـى تتشـك

 .الفرد بصورة صحیحة

  : القیم والتفكیر -3-4-2

فـالقیم تـرتبط بـالتفكیر ارتباطـا وثیقـا، فالطریقـة التــي یفكـر بهـا الفـرد تصـبغ مظـاهر حیاتـه كافــة 

ـــه، یتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل اســـتجابات األفـــراد  ـــیم والســـلوك التـــي تصـــدر عن وتحـــدد أنمـــاط الق

الـدماغ الـذي  إلـىا، حیـث تصـل هـذه المثیـرات للمثیرات البیئیة التـي یتعرضـون لهـا ویسـتقبلونه

وتحلیلهـــا وتصــنیفها، ثـــم اتخــاذ القـــرار المناســب حیالهـــا، وهــي عملیـــات  إدراكهــایقــوم بعملیـــات 

ویالحـظ أن ... بالغة التعقید تتداخل فیها التجارب والخبـرات والمعلومـات والعواطـف والمشـاعر

ویمثلـه مـن قـیم  هكیـر السـلیم وبـین مـا یختـار هناك ارتباطا بین ما یملكه الفرد من قدرة علـى التف

 .واتجاهات
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  : القیم واالعتقاد -3-4-3

االعتقاد من أقوى العوامل المؤثرة في بناء القیم وتشكیلها عند األفراد، ویشمل االعتقاد تصـور 

أنــا "، واعتقــاد الفــرد عــن ذاتــه "واإلنســان، والكــون، والحیــاة، اإللــه"الفــرد لحقــائق الوجــود الكبــرى 

ـــا ضـــعیف ـــى األشـــیاء ..."أمـــین، أن ـــاده عـــن معن ـــة"، واعتق ـــا أحـــب األمان ـــاده عـــن ..."أن ، واعتق

 ..."ألنه... الصدق أهم شيء في الوجود"أسباب األشیاء 

، إیجابیـةمعتقـدات  إلـىوتعلیم القـیم یتضـمن تغییـر االعتقـادات السـلبیة المـؤثرة علـى بنـاء القـیم 

ســلبیاته وتأثیراتــه علــى الفــرد، وبیــان االعتقــاد  وذلــك مــن خــالل رصــد المعتقــد الســلبي، وبیــان

عملیــة التغییــر الــذاتي ودعمــه بــالمواقف  إجــراء، ثــم وٕایجابیــاتالبــدیل، وتحدیــد فوائــده  اإلیجــابي

  .والمعززات

  : القیم ومواقف الصراع القیمي -3-4-4

المواقـف یعتمد تعلیم القیم على تخطیط مجموعة من المواقف التعلیمیـة المتنوعـة، وتعتمـد هـذه 

تضـم قیمتـین متصـارعتین، قـد یعبـر عنهـا  قیمیهعلى عرض القیمة المتعلمة في صورة مشكلة 

وما نود التأكید علیه هنا أهمیة تعلـیم القـیم ... بالقصص أو المسرحیات، أو بالحوار والمناقشة

یـاتهم من خالل المواقف والمشاهد الحیاتیة العادیـة التـي یعیشـها الطلبـة، وربـط مـا یتعلمونـه بح

ومشـــكالتهم وواقعهـــم، ومـــا یالحظونـــه مـــن قـــیم متصـــارعة تـــؤثر علـــى اختیـــاراتهم وتســـبب لهـــم 

 .الحیرة والقلق بین ما یقبلون وما یرفضون

فتعلــیم القــیم عبــر المواقــف القیمیــة المتصــارعة یضــع المــتعلم مــع الخبــرة القیمیــة المباشــرة، وال 

ا دون تأسیســـها علـــى رؤیـــة واضـــحة، یقـــف بـــه عنـــد الدراســـة النظریـــة التـــي تفـــرض القـــیم فرضـــ

وقاعدة معرفیة ووجدانیة حقیقیة، وتهیئة المواقف القیمیة تساعد الطلبة على االختیار الـواعي، 

من المعرفة المعمقة، والتفكیر في عواقب ونتـائج مـا یختـارون،  إطاروالنقد والتقویم لقیمهم في 

ء ذلـك االختیـار، كمـا أنهـا تـوفر الفـرص وتوضح لهم أسباب اختیار األفراد لقیمهم والـدوافع ورا

 إبـداءالتعلیمیة التي تتیح للطلبة التعبیر عن آرائهم وتوجهاتهم القیمیة بحریـة، وتشـجیعهم علـى 

  .وسلبیة إیجابیةأفكارهم حول ما یعتقدون من قیم 
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  : القیم والقدوة -3-4-5

للقــــدوة الحســــنة تأثیرهــــا البــــالغ فــــي التنشــــئة بجوانبهــــا المختلفــــة، فاإلنســــان یــــتعلم مــــن األفعــــال 

والسلوكیات الحیة أكثر مما یتعلم مما یلقـى علیـه مـن معلومـات وتوجیهـات ومعـارف نظریـة ال 

بتلقائیــة  اإلیجابیــةواقــع لهــا، ومــن خــالل القــدوة الحســنة والنمــاذج المشــرفة یتشــرب الفــرد القــیم 

تظهر أمامه القیم فـي تصـرفات وأفعـال لهـا آثارهـا المشـاهدة والملموسـة، كمـا تـؤثر  إذفویة، وع

 .القدوة السیئة فیه فتكسبه القیم السلبیة والسلوكیات المرفوضة

وتعلــیم القــیم یتطلــب وجــود القــدوة الحســنة، القــدوة مــن الوالــدین اللــذین یصــبغان بســلوكهما حیــاة 

والبنـات، والقـدوة مـن المعلـم الـذي یعـد للطالـب نموذجـا فـي كـل مـا األطفال والناشئة من البنین 

یصــدر عنــه مــن أقــوال وأفعــال، فوجــود هــذه القــدوات یعــوض الفــرد ویجعلــه یقــارن ویمیــز بــین 

 .أنماط السلوك المختلفة

  : المنحنى التكاملي في تدریس القیم -3-4-6

حنـى التكـاملي فـي تـدریس القـیم، ومن أساسیات تـدریس القـیم التـي ینبغـي مراعاتهـا اعتمـاد المن

 :أي التعامل مع القیمة من منظور شمولي تكاملي ویتضمن ذلك

  السلوكیةو المعرفیة والوجدانیة : الثالثة أبعادهاالنظر للقیمة في  

 التنویع في استخدام طرائق واستراتیجیات تعلیم القیم  

  وتعزیزهاتوظیف األنشطة التعلمیة التعلیمیة التي تراعي تنمیة القیم  

  االهتمام بقیاس مدى اكتساب الطلبة للقیم، وجعل تقویم اكتساب القیم وتمثلهـا ركنـا رئیسـیا فـي

 )96-94ص ،2005 ،دماجد زكي الجال (.تقویم الطلبة

 : اإلنسانيالقیم كمحددات للسلوك  -3-5

لقد كان القاسم المشترك بین مختلف االتجاهات الفلسفیة هو التأكید على أن القـیم تعـد محـددا 

، حیــث أكــدت معظــم النظریــات أن الســلوك اإلنســانيوموجهــا مــن محــددات وموجهــات الســلوك 

فضـال عـن  إحـداهایتحدد مـن خـالل مجموعـة معقـدة مـن المحـددات التـي تمثـل القـیم  اإلنساني

ــــى أ ــــت عل ــــه قیمــــه  اإلنســــانن أنهــــا اتفق ــــي مجتمــــع ل ــــد وأن یعــــیش ف ــــي، أي الب ــــوان أخالق حی

  .األخالقیة ومثله العلیا التي یدین الفرد لها بالوالء
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 :التأثیرات التبادلیة بین القیم ومكونات الواقع والبناء االجتماعي -3-5-1

هـو التأكیـد لقد كان القاسم المشترك بـین هـذه االتجاهـات هـو التأكیـد علـى أن هـذه االتجاهـات 

علــى أن هنــاك تــأثیرات تبادلیــة بــین النســق القیمــي وجمیــع مكونــات الواقــع والبنــاء االجتمــاعي، 

أي أن القیم تـؤثر علـى كافـة مكونـات الواقـع والبنـاء االجتمـاعي، أي أن القـیم تـؤثر علـى كافـة 

ت فـان القـیم أو سلبیا، وفي نفس الوقـ إیجابیامكونات الواقع االجتماعي، وهذا التأثیر قد یكون 

تتأثر بجمیع مكونات هذا البناء وباألحداث والتغیرات التي تطرأ على البنـاء االجتمـاعي، علـى 

ضــوء هــذه الحقیقــة أصــبح مــن الضــروري تفســیر القــیم والظــاهرة األخالقیــة علــى ضــوء الســیاق 

  ) 82ص ،2008 ،طاهر محمد بو شلوش( .إطارهاالجتماعي والتاریخي الذي توجد في 

 :الدراسة العلمیة للقیم والظواهر األخالقیة -3-6

ـــي نـــادت باالبتعـــاد عـــن دراســـة القـــیم والظـــواهر  مـــن خـــالل وجـــود مجموعـــة مـــن الدراســـات الت

األخالقیــة، بــدعوة أن المعالجــة العلمیــة للقــیم تبعــد العلــم عــن الموضــوعیة وتغرقــه فــي الذاتیــة 

لعكــس، حیــث انطلقــت االتجاهــات التــي تتســم بهــا القــیم والظــواهر األخالقیــة، فــي حــین تأكــد ا

أن الدراسة العلمیـة للقـیم والظـواهر  مفادهالمؤیدة لدراسة القیم دراسة علمیة من منطلق أساسي 

األخالقیــة تعــد أمــرا منهجیــا وعلمیــا، وأنــه ینبغــي دراســتها بــنفس الطریقــة المنهجیــة التــي تــدرس 

قـــیم هـــي التـــي تضـــفي علـــى بهـــا الظـــواهر األخـــرى فـــي دائـــرة الواقـــع االجتمـــاعي، ذلـــك ألن ال

الســـلوك معنـــى، وبـــذلك فهـــي منطلـــق كـــل فهـــم، وال یمكـــن فهـــم الســـلوك بمنـــأى عـــن القـــیم التـــي 

  .تشكله وتحدد ماهیته

 :الطبیعة الطبقیة والصراعیة للقیم -3-6-1

الطبیعـــة  إبــرازلقــد كــان القاســم المشــترك بــین مختلــف االتجاهــات الفلســفیة هــو تأكیــدها علــى 

للقیم، بمعنى أن القـیم تختلـف بـاختالف الطبقـات، أي أن لكـل طبقـة قیمهـا  الطبقیة والصراعیة

ومفاهیمهــا القیمیــة التــي تتســق وطبیعــة مصــالحها ومكانتهــا الطبقیــة، تلــك المصــالح التــي تتســم 

ن القیم تتسـم بالطبقیـة والصـراع الـذي ینبثـق عـن تعـدد أبالتباین، وعلى ضوء ذلك یمكن القول 

  .المصالح وتناقضها
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 :اإلنسانيالرؤیة التأویلیة في تفسیر السلوك  -3-6-2

ینبغـي علیـه أال یقـف فـي دراسـته  اإلنسـانيفالباحث العلمي عندما یكون بصدد تفسیر السـلوك 

عنــد حــدود رصــد مظــاهر الســلوك ومــا یحــدث فــي دائــرة الواقــع، بــل یجــب علیــه أن یتعمــق فــي 

أن أي سـلوك  إذ، اإلنسـانيوراء السـلوك  السلوك وأن یبحث عن المعاني والقیم التي تقع دائما

تجســیدا لقــیم ومعــاني وتصــورات تمكننــا مــن تفســیر الســلوك وفهمــه فهمــا صــحیحا  إالمــا هــو 

  . متكامال

  :وظائف القیم -3-7

 :القیم كمعاییر اجتماعیة -3-7-1

أن القــیم كمعــاییر تــدل علــى النشــاطات وتوجههــا، وان النظــام القیمــي، كخطــط عامــة، یوظــف 

  .اإلنسانیةلحل المشكالت، ولصنع القرارات، كما أن القیم تعبر عن الحاجات 

  :وعلى ذلك، فالقیم معاییر ذات أوجه متعددة، توجه السلوك وتسیره بطرق مختلفة، منها

ذ مواقــــــف محــــــددة، ومتجانســــــة، بالنســــــبة للمســــــائل علــــــى اتخــــــا اإلنســــــاند القــــــیم تعــــــوِّ  -1

 .االجتماعیة

 .سیاسیة أو دینیة على أخرى أیدیولوجیةتهیؤه لتقبل وتفضیل  -2

القــیم كمعــاییر توظـــف لتوجــه عملیـــة عــرض ذواتنــا علـــى اآلخــرین بطـــرق مقبولــة ذاتیـــا  -3

 .واجتماعیا

 تستعمل القیم لتقییم الذات واآلخرین والحكم علیها -4

 .وات مركزیة للمقارنة والمقابلة بین أنفسنا واآلخرین بقضایا أخالقیةتستخدم القیم كأد -5

توظــف القــیم كمعــاییر إلقنــاع اآلخــرین والتــأثیر علــیهم، وإلخبارنــا عــن المعتقــدات لــدى  -6

اآلخـــــــرین، والمواقـــــــف، واالتجاهـــــــات، والقـــــــیم، واألعمـــــــال، واألعمـــــــال الجـــــــدیرة بالتحـــــــدي، أو 

 .ى التأثیر، أو التغییراالحتجاج، أو المجادلة، أو القدرة عل

تحدد لنا القـیم كیفیـة التبریـر فـي مفهـوم التحلیـل النفسـي، ومیكانیكیـة الـدفاع عـن الـذات  -7

للمعتقــــدات والمواقــــف واالتجاهــــات واألعمــــال التــــي قـــــد تكــــون غیــــر مقبولــــة عنــــدنا نفســـــیا أو 

 .اجتماعیا

لي بــإعالء تــؤمن القــیم أســاس التبریــر المنطقــي حســب الحاجــة والضــرورة، وتقــوم بالتــا -8

 .تقدیر الذات، والحفاظ علیها
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بحــت، نشــأت نتیجــة الحاجــة الیهــا، فاإلرشــاد وحــده  إنســانيفــالقیم كمعــاییر هــي اختــراع  -9

والكائنـات  اإلنسـانمثال، یوظـف القـیم كمعـاییر للحكـم علـى السـلوك، وبهـذا یمكـن التمییـز بـین 

  )32-31ص  ،2012، رائد فخري أبو لطیفة وآخرون( .األخرى

  :المعاییر االجتماعیة عن القیم في ثالث طرقتختلف 

نمــط  إلــىنمــط مــن الســلوك أو غایــة، فــي حــین أن المعیــار یشــیر فقــط  إلــىتشــیر القــیم  -10

 .من السلوك

تتفــــوق القیمــــة، وتجتــــاز بعــــض الحــــاالت الســــلوكیة واألوضــــاع، فــــي حــــین أن المعیــــار  -11

 .داالجتماعي، هو وصفة للسلوك، أو تحضیر له بطریقة معینة ووضع محد

تعتبــر القیمــة أكثــر شخصــیة وداخلیــة مــن المعیــار االجتمــاعي الخــارجي، والبعیــد عــن  -12

 .أحاسیس الفرد

 :الوظیفة التوفیقیة للقیم -3-7-2

حاجـات  إرضـاءیعتبر التوافق عملیة تغییر فـي الجهـاز النفسـي واالنفعـالي والمعرفـي مـن أجـل 

  .اجتماعیة

وك والغایات، والتـي یمكـن أن تكـون توفیقیـة أو تتعلق بعض محتویات القیم مباشرة بأنواع السل

  .مثالیة

فـــبعض القـــیم الوســـیلیة تتعلـــق بحـــب الطاعـــة، أو التوافـــق مـــع اآلخـــرین، أو األدب أو الضـــبط 

كمــــا أن بعــــض القــــیم الغائیــــة یتعلــــق بالرغبــــة فــــي الحصــــول علــــى الراحــــة المادیــــة أو . الــــذاتي

  .النجاح، أو الشهرة والنظام والقانون

خــرى تتعلــق بالتوفیقیــة، وهــي التــي تشــدد علــى أهمیــة الســلوك المســؤول والفعــال، وهنــاك قــیم أ

  .كالتي تشدد على غایات علیا كراحة الضمیر، وسالمة الذات، والعائلة والوطن

 إلـىأننا نختلف في الدرجة التي نضعهم فیها بالنسبة  إالومع أننا نتفق على أهمیة تلك القیم، 

  .تراتیبهم حسب األهمیة

ظـن أن القـیم المتعلقـة بــالتوافق، قـیم زائفـة، ألنهـا نتیجــة ضـغوط الجماعـة والمجتمـع علــى وقـد ی

أنها، مع ذلك، تبقى قیما ذاتیة، ومقبولة بدرجة متساویة مع غیرهـا، ألنهـا  إالالفرد حتى یقبلها 

  .مقیاس على درجة التماثل االجتماعي والتوافق
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  : وظیفة القیم الدفاعیة عن الذات -3-7-3

نظریة التحلیل النفسي أن للقیم وظائف دفاعیة عن الذات، فالحاجات والشـعور واألعمـال  ترى

ـــة عـــن طریـــق  ـــى تصـــبح مقبول ـــا، یمكـــن تســـویة أوضـــاعها حت ـــا أو اجتماعی ـــة ذاتی ـــر المقبول غی

التبریــر، وتشــكیل االســتجابة واالنفعــال المطلــوبین، وتنظــیم ردود الفعــل حتــى تبــدو أكثــر قبــوال 

  .معوتناغما مع المجت

فالقیم تشكل مفاهیم جاهزة، تقدم من قبل الثقافة السـائدة، لتأكیـد أن مثـل تلـك التبریـرات یمكـن  

  )34-33ص  ،2012 ،رائد فخري أبو لطیفة وآخرون(. لها االستمرار بسهولة وبدون جهد

  :بما یلي إجمالهاكما تعمل القیم أیضا على أداء عدة وظائف یمكن 

  والسلوك الصادر عن األفراد في المواقف المختلفةتعمل كمعیار لتوجیه القول 

  تعمل على بناء شخصیة الفرد 

  تعمل على تنظیم المجتمع وضبطه واستمراره 

 تحافظ على البناء االجتماعي 

 تساعد األفراد في التكیف مع األوضاع المستجدة علیهم 

  یعطــي تســاعد فــي تحقیــق التكامــل فــي المجتمــع مــن خــالل النســق القیمــي العــام الــذي

 .الشرعیة لألهداف والمصالح الجماعیة ویحدد المسؤولیات

تســاعد فــي حــل الصــراعات واتخــاذ القــرارات، ذلـــك أن القــیم هــي مجموعــة مــن المبــادئ التـــي 

یتعلمها الفرد لتساعده على االختیار بین البدائل المختلفة وحل الصراعات واتخاذ القرارات فـي 

 )39ص ،2009 ،ه مجلي الخزاعلةعبد اهللا عقل( .المواقف التي تواجهه

  :مكونات القیم -3-8

المكــون المعرفــي، والمكــون الوجــداني، والمكــون : تتكــون القــیم مــن ثــالث مســتویات رئیســیة هــي

  .السلوكي

االختیـار، والتقـدیر، : ویرتبط بهذه المكونات والمعاییر التي تتحكم بمنهاج القیم وعملیاتها وهي

  .والفعل
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  : المعرفيالمكون  -3-8-1

، أي انتقـــاء القـــیم مـــن بـــدائل مختلفـــة بحریـــة كاملـــة بحیـــث ینظـــر الفـــرد فـــي "االختیـــار" ومعیـــاره

االنعكـاس الـالإرادي ال  أنعواقب انتقاء كل بدیل ویتحمل مسئولیة انتقائه بكاملها، وهذا یعني 

 إلــىؤدیــة ویعتبــر االختیــار المســتوى األول فــي ســلم الــدرجات الم. یشــكل اختیــارا یــرتبط بــالقیم

استكشـاف البـدائل الممكنـة، والنظـر : القیم، ویتكون مـن ثـالث درجـات أو خطـوات متتالیـة هـي

 .في عواقب كل بدیل، ثم االختیار الحر

  : المكون السلوكي -3-8-2

ویشـمل الممارسـة الفعلیـة للقیمـة أو الممارسـة علـى نحـو " الفعـل"أو " الممارسة والعمل" ومعیاره

تقــاة، علــى أن تتكــرر الممارســة بصــورة مســتمرة فــي أوضــاع مختلفــة كلمــا یتسـق مــع القیمــة المن

القـیم،  إلـىسمحت الفرصة لذلك، وتعتبر الممارسة المستوى الثالث فـي سـلم الـدرجات المؤدیـة 

 .ممارسة، وبناء نمط قیمي إلىترجمة القیمة : وتتكون من خطوتین متتالیتین هما

  : المكون الوجداني -3-8-3

الذي یـنعكس فـي التعلـق بالقیمـة واالعتـزاز بهـا، والشـعور بالسـعادة الختیارهـا " التقدیر"ومعیاره 

 إلـىوالرغبة في إعالنها على المأل ویعتبـر التقـدیر المسـتوى الثـاني فـي سـلم الـدرجات المؤدیـة 

ســك الشـعور بالســعادة الختیـار القیمــة، وعـالن التم: ویتكــون مـن خطــوتین متتـالیتین همــا ،القـیم

 )82-81ص ص  ،2015 ،جبریل بن حسن العریشي(. بالقیمة على المأل

  :األهمیة االجتماعیة والثقافیة للقیم -3-9

میـادین الحیـاة  إلـىإن أهمیة دراسة القیم ال تنحصر في نطاق الفكر الفلسـفي وحـده بـل تتعـداه 

ضـــــرورة "بكافـــــة صـــــورها ألنهـــــا  اإلنســـــانیةاالقتصـــــادیة واالجتماعیـــــة، ألنهـــــا تمـــــس العالقـــــات 

ســواء أكــان متقــدما  ،ن توجــد فــي كــل مجتمــع مــنظمأال بــد  ،وألنهــا معــاییر وأهــداف ،"اجتماعیــة

وتظهـر فـي السـلوك  ،أم متأخرا، فهي تتغلغـل فـي األفـراد فـي شـكل اتجاهـات ودوافـع وتطلعـات

فــراد تعبــر القــیم الظــاهري، الشــعوري والالشــعوري، وفــي المواقــف التــي تتطلــب ارتبــاط هــؤالء األ

عــن نفســها فــي قــوانین التنظــیم االجتمــاعي وبرامجــه االجتماعیــة، ویرتكــز المفهــوم االجتمــاعي 

المرغـوب فیـه والـذي یتوقـف علـى مـا تحـدده الثقافـة مـن معـاییر تجـاه الخیـر "للقیم أساسـا علـى 

  .والشر والصواب والخطأ والجمال والقبح
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القــیم مــن معتقــدات وأفكــار النــاس حــول أهــداف أنــه حیــث تتكــون " ج.ج وبیبــولز.بیلــي"ویــرى 

ویقصــد األفكــار األكثــر عمومیــة عــن –وأســلوب الحیــاة المرغــوب فیــه بالنســبة لهــم ولمجــتمعهم 

فبــذلك تتضــح أهمیــة القــیم حیــث أنهــا تــؤثر  –الحیــاة الجیــدة التــي تــأثرت بقــیم الثقافــة األصــلیة 

الضـروریة للحفـاظ علـى الثقافـة ككـل تأثیرات عمیقة على سلوك الناس، كما أنهـا أحـد العوامـل 

ألنها تمثل أخالقیات یعتقد الناس بضـرورتها السـتمرار طـریقتهم فـي الحیـاة، كمـا أنهـا تتضـمن 

معـــاییر أساســـیة یجـــب تـــدعیمها، فحریـــة الصـــحافة  وحریـــة الكلمـــة وحریـــة الـــدین هـــي معـــاییر 

م، وقـــد یضـــحى أساســـیة ســـیطرت علـــى كافـــة األفكـــار واالهتمامـــات، وقـــد یولـــع الـــبعض بقـــیمه

  .البعض اآلخر في ظل ظروف معینة بحیاتهم بسبب ما یعتنقونه من قیم

تــــــالكوت "وخاصــــــة نظریــــــات  نللــــــوظیفییأن النظریــــــات االجتماعیــــــة " جــــــوردن مارشــــــال"ورأى 

ــد( .أكــدت أهمیــة القــیم المشــتركة فــي الحفــاظ علــى النظــام االجتمــاعي" بارســونز  ســلوى الســید عب

  )27ص  ،2016 ،القادر

ل االعتقــاد فیمــا هــو صــحیح ومــا هــو خــاطئ وأنهــا تتشــكل فــي معــاییر هامــة تســتحق مــن خــال

علیهـــا فـــي أي مجتمـــع فإنهـــا تـــوفر تعلیمـــات عامـــة للســـلوك وتتضـــمن  واإلبقـــاء إلیهـــاالوصـــول 

وقیم الخصوصیة والسریة والملكیة الخاصة، وقیم حول  اإلنسانیةاعتقادات حول احترام الحیاة 

أهمیة المال والنجاح، وتتعرض الشـعوب لضـغوط قویـة للتوافـق مـع أهمیة الزواج وأخرى حول 

قـــیم المجتمـــع التـــي كثیـــرا مـــا تســـجل أو تـــدون كقـــوانین تفـــرض وتتضـــمن عقابـــا قانونیـــا إذا تـــم 

فـي  اإلنسـانیةخرقها، فالقوانین الصادرة ضد القتـل مـثال وضـعت وفرضـت النظـر لقیمـة الحیـاة 

  .المجتمع

جماعیــــة حــــول مــــا هــــو جدیــــد  والقــــیم باعتبارهــــا مفــــاهیم فردیــــة أأن " ویلیــــام كوكرهــــام"وذكــــر 

ومرغــــوب فیــــه تمثــــل أهــــدافا وضــــعتها الشــــعوب والمجتمعــــات ألنفســــهم ومــــن ثــــم علــــى وســــائل 

وأهداف السلوك، كما تعمل كمعیار لتقییم األفعال، كمـا تحـدد القـیم مـا یجـب أن یحـدث بغـض 

مرجعیـــا الختیـــار  إطـــاراذن إر القــیم النظــر عمـــا إذا كـــان یحـــدث أو ال یحــدث فـــي الواقـــع وتـــوف

ن النسـاء والرجـال یجـب أن یعـاملوا علـى حـد سـواء أكان الناس یؤمنـون بـ فإذامضمون الفعل، 

  .المحتمل أن یعكس سلوكهم هذه القیمة فمن -والمرأةأي المساواة بین الرجل –

التـي تظهـر فـي أن كل الثقافـات تتضـمن عـددا مـن القـیم المجـردة والعامـة و " رالف لینتون"وأكد 

تعبیــرات النــاس ومختلــف أنمــاط الســلوك وهــي جــزء مكمــل لثقافــة المجتمــع وأحــد األســس التــي 
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ن أصـل القـیم وانتشـارها وتكاملهـا یـتم طبقـا لـنفس القواعـد إیقوم علیها البناء الثقافي الكلي لذا ف

والثقافـات  التي تحكم العناصر الثقافیـة األخـرى، وبـالرغم مـن انتشـار القـیم فـي كـل المجتمعـات

  )28ص  ،2016، القادر سلوى السید عبد( .ن أهمیتها تختلف من مجتمع آلخر ومن ثقافة ألخرىإف

في أن القیم تمثل عامال جوهریـا فـي تحقیـق " رالف لینتون"مع ما أكده " كالید كالكهون"واتفق 

كة وتتفــق التكامــل الثقــافي الــذي یعتمــد علــى مجموعــة مــن التوجیهــات القیمیــة األساســیة المشــتر 

النظریتان الوظیفیة والبنائیة الوظیفیة في أن وحـدة الجماعـة علـى االهتمـام بـالقیم ورؤیـة العـالم 

وبـــذلك یتفـــق الوظیفیـــون البنـــائیون   األنثروبولـــوجيكموضـــوع رئیســـي مـــن موضـــوعات البحـــث 

 البریطـــانیون ومنظـــرو الثقافـــة األمریكیـــون فـــي افتـــراض التكامـــل والتـــوازن كمعیـــار أساســـي ممـــا

متناغمـة ومتكاملـة تصـدق بالنسـبة لكافـة أفـراد المجتمـع  قیمیـهافتراض وجود أنساق  إلىقادهم 

تأكیــد وجــود قــیم  إلــىعلــى مــر العصــور، وهــذا علــى عكــس نقــاد هــذه االتجاهــات الــذین ذهبــوا 

متعددة ومتناقضة فیما بینها ومتصارعة أحیانا مع بعضها الـبعض، ورفـض هـذا  قیمیهوأنساق 

الفریق القول بأن القیم تمثل في حد ذاتهـا قـوة مـن قـوى التماسـك والتنظـیم المـؤثرة فـي المجتمـع 

  .أو الثقافة بل أنها تعبر عن قوى أخرى في المجتمع والثقافة

اتفقـوا  قـد -مـنهمماعـدا قلـة -ودارسي القـیم مما خالل ما سبق یتضح أن غالبیة علماء النفس 

  :على أهمیة بالنسبة للمجتمعات والشعوب ویمكن تلخیص أهمیة القیم في

وجود القیم في كل أنـواع المجتمعـات البسـیطة والمعقـدة بحیـث ال یخلـو مجتمـع مهمـا بلـغ عـدد 

 .أفراده من وجود مجموعة من التوجهات القیمیة

 لحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وارتباطها بها أیضاتغلغل القیم في كافة جوانب ا

التـــأثیر القـــوي للقـــیم علـــى ســـلوك األفـــراد وقـــد شـــكل ضـــغوطا قویـــة علـــى األفـــراد تـــوجههم نحـــو 

فـي ضـغوط عرفیـة یعرفهـا النـاس  إمـاالمرغـوب فیـه مـن أنمـاط السـلوك وتتشـكل هـذه الضـغوط 

 .غوط قانونیة رسمیةفي شكل ض وٕاماویحفظونها في عقولهم وقلوبهم، 

 .ات األساسیة التي ترتكز علیها الهویة الثقافیة للمجتمعاتالقیم أحد المحكّ 

القـــــیم بـــــالرغم مـــــن أهمیتهـــــا وضـــــرورتها فـــــي تحقیـــــق التماســـــك واالســـــتقرار والتكامـــــل واألمـــــن 

االجتمــاعي هنــاك مــن یخــرج علیهــا وال یعیــر لهــا أي اهتمــام بــل ویعتبرهــا معوقــا أساســیا للتقــدم 

  )29-28ص  ،2016 ،القادر سلوى السید عبد. (زدهار في الحیاةواال
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  :دور األسرة في اكتساب األبناء للقیم -3-10

تعـد األســرة المحضــن األول الــذي یــتم فیــه اكتســاب القــیم مــن خــالل آلیــات التنشــئة االجتماعیــة 

تشكیل الفرد على صـورة مجتمعـه وصـیاغته فـي القالـب والشـكل الـذي ترضـیه  إلىالتي تهدف 

  .الجماعة

فاألسرة هي التي تزود الفرد بالرصید األول من القیم، وبذلك تمده بالنور الذي یسترشـد بـه فـي 

ســلوكه وتصــرفاته، ففــي األســرة یتلقــى الطفــل أول درس عــن الحــق الواجــب، والصــواب والخطــأ 

المرغوب فیه والمرغوب عنـه، ومـا یجـوز ومـا ال یجـوز، ومـا یجـب علیـه أن والحسن والقبیح، و 

  .یفعله وما یجب أن یتجنبه ولماذا یتجنبه، وكیف یكسب رضا الجماعة ویتجنب سخطها

واألســرة هــي الوحــدة االجتماعیــة األولـــى التــي ینشــأ فیهــا الطفـــل، وهــي المســؤولة األولــى عـــن 

فــل النظــام الصــالح الــذي یحقــق لــه الشــعور بالطمأنینــة، تنشــئته اجتماعیــا، كمــا تقــوم بتعلــیم الط

  .كما توضح له حدود الخیر والشر وحدود الحریة والفوضى

انعكــاس للتنشــئة االجتماعیــة التــي اكتســبها أوال  إالولهــذا یمكــن القــول إن ســلوك الفــرد مــا هــو 

ویتفاعـل  وقبل كل شيء في األسرة، تم في مختلف المؤسسـات االجتماعیـة التـي یتعامـل معهـا

  .من خاللها

ال یوجـد بـین التنظیمـات التـي یحتویهـا المجتمـع مـا "القـول  إلـى" مـاكیفر وذبیـدج"وذلك مـا دفـع 

یفـــوق األســـرة فـــي قـــوة أهمیتهـــا االجتماعیـــة، فهـــي تـــؤثر فـــي حیـــاة المجتمـــع بأكملهـــا بأســـالیب 

  ".متهمتعددة كما أن صدى التغیرات التي تطرأ علیها تتردد في الهیكل االجتماعي بر 

كانــت هنــاك مؤسســات اجتماعیــة تشــترك مــع األســرة فــي عملیــة التنشــئة االجتماعیــة للفــرد  فــإذا

وفــي مقــدمتها القنــوات الفضــائیة وشــبكة  اإلعــالمكالمدرســة والمســجد وجماعــة الرفــاق ووســائل 

ن األسرة تعد المسؤولة األولـى واألهـم مـن بـین بقیـة مؤسسـات التنشـئة عـن تكـوین إ، فاإلنترنت

هـــي التـــي تســـتطیع أكثـــر مـــن أي مؤسســـة  إذ، والقیمیـــة لألبنـــاءاالتجاهـــات الفكریـــة والســـلوكیة 

أخــرى بمــا تتیحــه ألفرادهــا مــن عملیــة امتصــاص بطــيء ومســتمر أن تهیــئ لهــم التــدریب علــى 

  .القیم والعادات االجتماعیة

ومـــا یســـاعد األســـرة علـــى تشـــكیل ســـلوك األبنـــاء وصـــیاغة شخصـــیتهم، ونمـــو قـــیمهم وأخالقهـــم 

وعـــواطفهم ومیـــولهم، طبیعـــة شخصـــیة الطفـــل المرنـــة والمطاوعـــة والتـــي یمكـــن تشـــكیلها حســـب 

  .األهداف التي تضعها التنشئة االجتماعیة
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ل والعوائـد المذمومـة لـم یتلـوث بالرذائـ إنسـانویشترك في نقاء الفطرة وصفاء سریرة الطفـل كـل 

والسلوكیات المنحرفة، فیكون علـى سـجیته وفطرتـه السـلیمة قـابال للتـأثر بـالقیم النبیلـة ومسـتعدا 

لیــه ابــن خلــدون فــي مقدمتــه إالعتناقهــا وااللتــزام بهــا فــي تفاعالتــه االجتماعیــة، وهــذا مــا أشــار 

مـــا یـــرد علیهـــا وینطبـــع الـــنفس إذا كانـــت علـــى الفطـــرة األولـــى كانـــت متهیئـــة لقبـــول  إن: "بقولـــه

 )160-158ص  ،2011 ،نسیمة طبشوش(". فیها
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  :خالصة

   وهي النواة األولى لترسیخ القیم لدى الفرد، المجتمع لبناء واألولى األساسیة الخلیة هي األسرة

 أن الطبیعــي مــن كــان لــذلك لبیئــاتهم األفــراد بــین التفاعــل وثمــرة البیئــة ولیــدة هــي القــیم أن كمــا

ــا تعــددا تتعــدد  والقــیم واضــحا اختالفــا مختلفــة األخیــرة هــذه الن البیئــات بــاختالف وتختلــف بین

 مـــن انـــه كمـــا بكثیـــر ذلـــك مـــن أوســـع ألنهـــا الرمـــوز مـــن خـــاص تنظـــیم فـــي تنحصـــر ال كـــذلك

 مـن وكـم والرمـوز األمـم تعـرف أن قبـل والثقافـات القـیم وجدت وقد مكوناتها كل ترمیز الصعب

 الرمـــــوز بأهمیـــــة اعترافنـــــا مـــــع هـــــذا یعرفهـــــا وال بـــــالرموز یـــــأنس ال عالیـــــة درجـــــة علـــــى مثقـــــف

  .وضرورتها



  

 

  

  

  

  الباب الثاني

الجانب التطبیقي
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  :تمهید

إن البحــوث العلمیــة عمومــا تهــدف إلــى الكشــف عــن الحقــائق، حیــث تكمــن قیمــة هــذه البحــوث 

مجموعــة المنــاهج والطــرق "فــي الــتَّحكم فــي المنهجیــة المتبعــة فیهــا، ومصــطلح المنهجیــة یعنــي 

التي تواجه الباحث في بحثه، وبالتالي فإن الوظیفة المنهجیـة هـي جمـع المعلومـات، ثـم العمـل 

رتیبهــا وقیاســها وتحلیلهــا مــن أجــل اســتخالص نتائجهــا والوقــوف علــى ثوابــت علــى تصــنیفها وت

  ).231ص ،1998،فریدیریك معتوق(" الظاهرة المراد دراستها

العمـــود ویعتبـــر الجانـــب المیـــداني األكثـــر أهمیـــة فـــي موضـــوع أي دراســـة علمیـــة، فهـــو بمثابـــة 

النظـري ویثبـت صـحته  یـدعم مـا جـاء فـي الجانـبالفقري لتصمیم وبناء أي بحث علمـي، ألنـه 

أو خطأه، فعلـى كـل باحـث القیـام بجمـع البیانـات المتعلقـة بموضـوع دراسـته، ثـم القیـام بتبویبهـا 

فــي جــداول بیانیــة وتحلیلهــا وتفســیرها علــى ضــوء مــا جــاء فــي الفرضــیات، وســنحاول فــي هــذا 

 .الفصل المزج بین الجانب النظري وما یطابقه ویخدمه في الجانب المیداني

أسباب عزوف األسر عن التواجـد فـي مالعـب : "حـول ارتباطیهلبحث عبارة عن دراسة وهذا ا

، حیـث تـم اسـتخدام ِاسـتبیان خـاص بأسـباب عـزوف "كرة القـدم وعالقتـه بـبعض قـیم المجتمـع

 المشـابهة والمرتبطـةاألسر وِاستبیان خاص بقیم المجتمع، مـع األخـذ بعـین االعتبـار الدراسـات 

لتــي طرحــت فــي هــذا المجــال، وبالتــالي اإللمــام بــبعض جوانــب بحثنــا فــي تحدیــد هــذه العالقــة ا

  .هذا
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 الدراسة االستطالعیة -1

 للوصـول وذلـك العلمـي، البحـث فـي األساسـیة الشروط أهم من واحدة اِالستطالعیة الدراسة إن

لیَّـة دارسـة عـن عبـارة" اِالسـتطالعیة الدراسـةُ  تعـد إذ، بهـا وموثـوقٍ  دقیقـة نتـائج إلـى  اهـب یقـوم أوَّ

 ،وجیـه محجـوب(" وأدواتـه البحـث أسالیب اختیار بهدف هببحث قیامه قبل صغیرة عینة على الباحث

حــــي الزیانیــــة أســــرة مــــن  20، وقــــد قمنــــا بــــإجراء الدراســــة االســــتطالعیة علــــى )179ص ،1993

وهي من نفس المجتمع األصلي للدراسة، ومن خارج عینة الدراسـة األساسـیة، وكـان ، بشوفالي

 :من هذه الدراسة االستطالعیة األولى ما یلي الهدف

 التأكد من مدى صالحیة المكان المخصص إلجراء الدراسة وكذا ترتیب أداء الدِّراسة. 

 التأكد من مالئمة األداة للدراسة. 

  التعــرف علــى األخطــاء والمشــكالت التــي تظهــر أثنــاء التطبیــق األول لتفادیهــا فــي الدراســة

 .األساسیة

  ِلَتَقبُِّلهاتناسب أداة البحث لعینة الدراسة، ومدى استعداد المفحوصین التَّأكُّد من. 

  واسـتبیان "أسـباب عـزوف األسـر"السـتبیان ) باتالثّ /دقالصّ (التأكد من المعامالت العلمیة ،

  ".قیم المجتمع"

  : المنهج المستخدم -2

نجـد كیفیـة جمـع  إن اختیار منهج البحث یعتبر من أهم المراحل في عملیة البحـث العلمـي، إذ

البیانــات والمعلومــات حــول الموضــوع تعتمــد علــى أســس وقواعــد معینــة لكــل مــنهج مــن حیــث 

اســـتعمالها وتطبیقهـــا، وانطالقـــا مـــن موضـــوع البحـــث والـــذي یهـــتم بدراســـة العالقـــة بـــین أســـباب 

  .عزوف األسر عن التواجد بمالعب كرة القدم وعالقته ببعض قیم المجتمع

لمــنهج الــذي اتبعنــاه لدراســة الموضــوع هــو المــنهج الوصــفي، الــذي ومــن خــالل مــا ســبق فــإن ا

یعتبر بأنه دراسة الوقائع السائدة والمرتبطة بظاهرة أو موقف معین أو مجموعة مـن األفـراد أو 

  .مجموعة من األحداث أو مجموعة معینة من األوضاع

مـل لوصـف الظـاهرة مجموعة من اإلجراءات البحثیـة التـي تتكا": بأنه المنهج الوصفيویعرَّف 

أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبیانـات وتصـنیفها ومعالجتهـا وتحلیلهـا تحلـیال كافیـا 

   ).181ص ،1986 ،محمد علي محمد(" ودقیقا الستخالص داللتها والوصول إلى النتائج
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 یعـــرف المـــنهج الوصـــفي بأنـــه المـــنهج الـــذي یتضـــمن دراســـة الحقـــائق الراهنـــة المتعلقـــة بطبیعـــة

. ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحـداث أو مجموعـة مـن األوضـاع

وال تقتصــر الدراســات الوصــفیة علـــى معرفــة خصــائص الظــاهرة بـــل تتجــاوز ذلــك إلــى معرفـــة 

  ).33ص ،2008 ،فوزي غرابیة وآخرون(. المتغیرات والعوامل التي تتسبب في وجود الظاهرة

المتبع لدراسة وٕایضاح خصائص الظاهرة أو حالة معینة كمـا هـي  المنهج: "ویعرف أیضا بأنه

كائنـــة فـــي الواقـــع، وتفســـیرها وتحدیـــد عالقاتهـــا فـــي إطـــار ظواهرهـــا والمتغیـــرات المحیطـــة بهـــا، 

باإلضافة إلى اإلحداثیات التـي تقـود إلـى تعمیمـات متباینـة، ویتطلـب هـذا المـنهج جمـع بیانـات 

ظة والمشاهدة، وٕاجراء مسوحات میدانیـة، والتـي تعتمـد حول الظاهرة محل البحث، وفق المالح

 ،2002 ،حمــــد ســــلیمان المشــــوخي( "بدرجــــة كبیــــرة علــــى اختیــــار عینــــات مناســــبة بمختلــــف أنواعهــــا

  ).177ص

ویلجــأ الباحــث إلــى اســتخدام هــذا المــنهج مــن أجــل فــتح مجــاالت جدیــدة للدراســة التــي ینقصــها 

وصـــل إلـــى معرفـــة دقیقـــة وتفصـــیلیة لعناصـــر القـــدر الكـــافي مـــن المعـــارف وهـــو بـــذلك یریـــد الت

الظــاهرة موضــوع البحــث والتــي تفیــد فــي تحقیــق فهــم لهــا أو وضــع إجــراءات مســتقبلیة خاصــة 

  .بها

ویعد المنهج الوصفي من أحسن المناهج التي تتسم بالموضوعیة ذلك أن المسـتجَوِبیَن یجـدون 

هـــذا الموضـــوع تتطلـــب هـــذا كـــل الحریـــة فـــي التعبیـــر عـــن آرائهـــم، وزیـــادة علـــى هـــذا؛ فطبیعـــة 

  .المنهج مما دفعنا إلى اختیاره

  :البحثوعینة مجتمع  -3

  :مجتمع البحث -3-1

تلك المجموعة األصلیة التـي تأخـذ منهـا العینـة وقـد تكـون هـذه ": من الناحیة االصطالحیة هو

 ،2003 ،محمـد نصـر الـدین رضـوان(" أو أي وحـدات أخـرى ،سـكان ،تالمیـذ ،فرق ،المجموعة مدارس

  ).14 ص

إن المجتمع یعتبر شمول كافة وحدات الظاهرة التي نحن بصدد دراستها وهذا ما یشـمل جمیـع 

  .أسرة 476، والبالغ عددهم شوفالياألسر المتواجدین بحي الزیانیة ب

  :عینة البحث -3-2

للحصــول علــى المعلومــات مــن المجتمــع األصــلي یعتمــد الباحــث علــى مجموعــة مــن األســس 

ــه المعلومــات حــول موضــوع الدراســة، وهــذا بــالرجوع إلــى وحــدات تمثــل المجتمــع  التــي تــوفر ل
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جـــزء مـــن : "األصـــلي بصـــورة صـــحیحة ودقیقـــة أو مـــا یســـمى بالعینـــة، والتـــي تعـــرَّف علـــى أنَّهـــا

البیانــات المیدانیــة، وهــي تعتبــر جــزءًا مــن الكــل، بمعنــى أنــه  مجتمــع الدراســة الــذي تجمــع منــه

تؤخــذ مجموعــة مــن أفــراد المجتمــع، علــى أن تكــون ممثلــة لمجتمــع البحــث، لــذلك فــإن اختیــار 

" عینــة ممثلــة تمثـــیًال صــحیحا للمجتمـــع األصــلي یعتبــر مـــن أهــم الخطـــوات إلنجــاز أي دراســـة

   ).344ص ،2007 ،رشید زرواتي(

النمــوذج الــذي یجــري الباحــث مجمــل ومحــور عملــه علیهــا أو هــي جــزء مــن  كمــا تعتبــر العینــة

مجتمع البحث الذي یتناوله الباحث بالبحث والتحلیل بهـدف تعمـیم النتـائج التـي یحصـل علیهـا 

علــى المجتمــع الــذي ســحبت منــه العینــة، فالعینــة إذن یجــب أن تمثــل مجتمــع األصــل وتحقــق 

راســة المجتمــع األصــلي بأكملــه وتتالفــى موانــع أغــراض البحــث وتغنــي الباحــث عــن مشــتقات د

  ).33ص ،2013 ،محسن علي السعداوي، سلمان الحاج عكاب الجنابي(ذلك 

كما تعتبر عملیة اختیار العینة عملیـة حاسـمة وأساسـیة فـي البحـث العلمـي، فهـي تحـدد وتـؤثر 

ن تعمـم، ولـو على جمیع خطوات البحث، فاذا كانت النتائج التي یـتم التوصـل إلیهـا ال یمكـن أ

بدرجـــة بســـیطة، خـــارج نطـــاق العینـــة المســـتخدمة فـــي البحـــث أو الدراســـة فـــان هـــذا البحـــث ال 

یضیف للمعرفة أي شـيء جدیـد، وال یسـهم فـي تقـدم الممارسـات العملیـة فـي مجـال التخصـص 

فاختیــار العینــة . الــذي تقــع بــه المشــكلة، ویكــون الجهــد والوقــت الــذي وضــع فیــه قــد ذهــب هبــاء

بنـاء علـى إجـراء یسـمح لنـا أن نقـدر الدرجـة التـي یعتبـر فیهـا أفـراد العینـة ممثلـین  یجب أن یتم

العینة إلى مجموعة جزئیة ممیزة ومنتقـاة مـن مجتمـع  رللمجتمع الذي تم انتقائهم منه، كما تشی

الدراســة، فهــي ممیــزة، مــن حیــث أن لهــا نفــس خصــائص المجتمــع، ومنتقــاة، مــن حیــث أنــه یــتم 

-95ص ،2007 ،ســعید التــل وآخــرون( الدراســة وفــق إجــراءات وأســالیب محــددة انتقاؤهــا مــن مجتمــع

96 .( 

مــن المجتمــع األصــلي وقــد تــم  %59أســرة وتمثــل هــذه النســبة  280وتمثلــت عینــة بحثنــا فــي 

 .اختیار العینة بالطریقة العشوائیة البسیطة

  :الدراسة متغیرات -4

  .متغیرین اثنین أحدهما مستقل واألخر تابعِاستنادا إلى فرضیة البحث تبین لنا جلیا أن هناك 
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 : المتغیر المستقل -4-1

هـــو عبـــارة عـــن المتغیـــر الـــذي یفتـــرض الباحـــث أنـــه الســـبب أو أحـــد األســـباب لنتیجـــة معینـــة، 

 ،1999 ،محمـد حسـن عـالوي، أسـامة كامـل راتـب(ودارسته قد تؤدي إلى معرفة تأثیره علـى متغیـر آخـر 

  ).219ص

أیضــا، بأنــه المتغیــر الــذي نریــد أن نقــیس مــدى تــأثیره علــى المواقــف ویعــرف المتغیــر المســتقل 

أي الذي یبحث أثره فـي متغیـر آخـر، وللباحـث القـدرة علـى الـتحكم فیـه، للكشـف عـن اخـتالف 

  .)196ص ،2007 ،جودت عزت عطوي(هذا األثر باختالف قیمته أو فئاته أو مستویاته 

  .أسباب عزوف األسر: وهو في حالتنا

  یر التابعالمتغ -4-2

هــو الـــذي تتوقــف قیمتـــه علــى مفعـــول تــأثیر قـــیم المتغیــرات األخـــرى، حیــث أنـــه كلمــا أحـــدثت "

محمـد حسـن عـالوي، أسـامة كامـل ( "تعدیالت على قیم المتغیر المستقل سـتظهر علـى المتغیـر التـابع

  .)219، ص1999 ،راتب

أو هــو األثــر أو النــاتج أو المتغیــر التــابع هــو المتغیــر الــذي ینــتج عــن تــأثیر المتغیــر المســتقل "

لــذلك فــان الباحــث ال یتــدخل فــي هــذا المتغیــر، . االســتجابة التــي تترتــب علــى المتغیــر المســتقل

  .)196، ص2007 ،جودت عزت عطوي( ولكنه یالحظ أو یقیس األثر الذي یحدثه المتغیر المستقل

 .بعض قیم المجتمعوهو في حالتنا  

 :أدوات البحث -5

أدوات البحـــث كحجـــر أســـاس لمعرفـــة وجمـــع المعلومـــات الالزمـــة عـــن  تعتمـــد كـــل دراســـة علـــى

الدراســـة مـــن أجـــل بلـــوغ حقـــائق وأهـــداف هـــذا البحـــث مـــن خـــالل مجموعـــة معینـــة مـــن األدوات 

 :یختارها الباحث لتحقیق ما سبق وتمثلت أدوات بحثنا في التالي

والتــي تعــد بقصــد مجموعــة مــن األســئلة المكتوبــة : "تــم اســتخدام االســتبیان والــذي یعــرف بأنــه

  ".الحصول على معلومات أو آراء المبحوثین حول ظاهرة أو موقف معین

وسـیلة لجمـع المعلومـات المتعلقـة بموضـوع البحـث عـن طریـق إعـداد اسـتمارة : "ویعرف أیضا 

ء االســـتمارة ألفـــراد، ویســـمى الشـــخص الـــذي یقـــوم بمـــلیـــتم تعبئتهـــا مـــن قبـــل عینـــة ممثلـــة مـــن ا

  ."بالمستجیب
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أداة لجمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بموضـــوع البحـــث عـــن طریـــق اســـتمارة معینـــة : "اویعـــرف أیضـــ

تحتوي على عـدد مـن األسـئلة، مرتبـة بأسـلوب منطقـي مناسـب، یجـري توزیعهـا علـى أشـخاص 

  ).91، ص2009 ،ربحي مصطفى علیان(" معنیین لتعبئتها

و العبـارات المكتوبـة تلك االستمارة التي تحتوي على مجموعة من األسئلة أ"بأنه : یعرف أیضا

-مـــثال- مـــزودة بإجاباتهـــا أو اآلراء المحتملـــة، أو بفـــراغ لإلجابـــة ویطلـــب مـــن المجیـــب علیهـــا

اإلشارة إلى ما یراه مهما، أو ما ینطبـق علیـه منهـا، أو مـا یعتقـد أنـه مـا یعتقـد أنـه هـو اإلجابـة 

  ).97-96، ص2010إبراهیم بن عبد العزیز الدعیلج ("الصحیحة 

  :یان الخاص بقیم المجتمعاالستب -5-1

هــو وســـیلة مـــن وســائل جمـــع البیانـــات ویعتمـــد أساســا علـــى اســـتمارة تتكــون مـــن مجموعـــة مـــن 

األســـئلة تســـلم إلـــى أشـــخاص یـــتم اختیـــارهم مـــن أجـــل القیـــام بدراســـة موضـــوع معـــین، فیقومـــون 

  . بتسجیل إجاباتهم على األسئلة الواردة في هذه االستمارة ویتم إعادتها ثانیة إلى الباحث

وسیلة من وسائل البحث الشائعة، فهو یطرح مجموعة من األسـئلة التـي ": كما یعرف على أنه

تهــــدف إلــــى جمــــع معلومــــات تــــرتبط بموضــــوع البحــــث وفوائــــده كونــــه اقتصــــادي فــــي الوقــــت 

  )25، ص1992 ،أحمد شبلي( ."والتكالیف

  :كما هو موضح في الجدول التالي عبارة ونقیضها 34وتضم االستمارة االستبیانیة الحالیة 

 "األسر"  استبیان عبارات توزیع یوضح: 1 مرق جدول

  الدرجة  عدد العبارات  أرقام العبارات واتجاهها  االستبیان

أسباب "

عزوف 

  "األسر

(+)1،2،3،4،6،7،9،10،12،13،14،16،17،18 ،

20،21،22،24،25،26،27،28،3،31،32،33،34  
34  

102 

كأعلى 

  درجة

كأدنى  34

  درجة
)-(5،8،11،15،19 ،23 ،29  
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ـــرت" قمنـــا باســـتخدام طریقـــة  یمثـــل ثـــالث إجابـــات لكـــي تكـــون ســـهلة وفـــق مقیـــاس متـــدرج "لیك

  :اإلدراك كما هو مبین في الجدول التالي

 )لیكرت طریقة(الستبیان عزوف األسر  اإلجابة نوع یمثل: 2 رقم جدول

 نوع اإلجابة

 نوع العبارة
 ال أوافق محاید أوافق

 1 2 3 العبارات اإلیجابیة

 3 2 1 العبارات السلبیة

  :الشروط العلمیة لألداة -5-1-1

  :الثبات -5-1-1-1

یعـــد الثبـــات مــــن أهـــم العوامـــل الواجــــب توافرهـــا فـــي أي اختبــــار أو اســـتمارة اســـتبیانیه كشــــرط 

، ولحســاب ثبـــات اســـتبیان عــزوف األســـر اعتمـــدنا علــى إحـــدى الطـــرق وعلمـــي لـــألداةأساســي 

علـى  عینـة الدراسـةوقـد اشـتملت  ،"اعـادة اختبـار-اختبـار"األربعة لحساب ثباتهـا وهـي طریقـة 

لتحدیــد ثبــات  الثبــاتوالجــدول التــالي یمثــل قیمــة معامــل  بشــوفالي،حــي الزیانیــة  أســرة مــن 20

 .األداة

 األسر عزوف استبیان ثبات یمثل: 3 رقم جدول

 معامل الثبات االستبیـــــــــــــــــــــــان

0.81* استبیان عزوف األسر  

یالحظ من الجدول السـابق أن قیمـة معامـل الثبـات مرتفعـة وقویـة ودالـة إحصـائیا عنـد مسـتوى 

  .وهذا ما یعكس ثبات االستبیان بدرجة معینة 0.05الداللة 

  :الصــدق -5-1-1-2

  :متها لموضوع البحث قمنا باستخدام ما یليئللتأكد من صدق أداة الدراسة ومال

 وذلــك للتأكــد مــن أن هــذا االســتبیان یقــیس مــا أعــد لــه، مــع العلــم أنــه تــم  :صــدق المحكمــین

عـــرض االســـتمارة االســـتبیانیة علـــى األســـتاذ المشـــرف ومجموعـــة مـــن األســـاتذة الجـــامعیین مـــن 

أســاتذة وكانــت هنــاك توجیهــات حــول تعــدیل  09داخــل الجامعــة ومــن خارجهــا والبــالغ عــددهم 

ر بهــذه التوجیهــات كونهــا تعــدل وتــدقق مــن مســتوى بعــض األســئلة وقــد تــم األخــذ بعــین االعتبــا

 .قیاس االستمارة االستبیانیة لما أعدت له
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 الصدق الذاتي:  

  :ویقاس عن طریق حساب الجذر التربیعي لمعامل ثبات األداة وذلك من خال المعادلة التالیة

 األسر عزوف الستبیان الذاتي الصدق قیمة یوضح: 4 رقم جدول

 الصدق الذاتي االستبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 0.9 استبیان عزوف األسر

  :استبیان قیم المجتمع-5-2

  :عبارة ونقیضها كما هو موضح في الجدول التالي 47یحتوي االستبیان على 

    

 معامل الثبات  = معامل الصدق الذاتي
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 "المجتمع قیم" استبیان أبعاد توزیع یوضح: 5 رقم جدول

  أرقام العبارات واتجاهها  األبعاد
عدد عبارات 

  البعد
  الدرجة

القیم 

  السیاسیة

 (+)1،11،21،26،31،36،41  
09  

  كأعلى درجة 27

  6،16) -(  كأدنى درجة 09

القیم 

  االجتماعیة

 (+)2،12،22،27،32،37،42،46  
10  

  كأعلى درجة 30

  7،17) -(  كأدنى درجة 10

  القیم الثقافیة
 (+)3،13،23،28،33،38،43،  

09  
  كأعلى درجة 27

  8،18) -(  كأدنى درجة 09

القیم 

  األخالقیة

 (+)4،14،24،29،34،39،44،47،  
10  

  كأعلى درجة 30

  كأدنى درجة 10

)- (9،19    

  القیم الدینیة

 (+)5،15،25،30،35،40،45  

09  

  كأعلى درجة 2

كأدنى  09    

 درجة
)- (10،20  

ـــرت"قمنـــا باســـتخدام طریقـــة  وفـــق مقیـــاس متـــدرج یمثـــل ثـــالث إجابـــات لكـــي تكـــون ســـهلة  "لیك

  :اإلدراك كما هو مبین في الجدول التالي

 )لیكرت طریقة( قیم المجتمع الستبیان اإلجابة نوع یمثل: 6 رقم جدول

 نوع اإلجابة

العبارةنوع   
 ال أوافق محاید أوافق

 1 2 3 العبارات اإلیجابیة

 3 2 1 العبارات السلبیة
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  :الشروط العلمیة لألداة -5-2-1

  :الثبــات -5-2-1-1

یعتبـــر الثبــــات مــــن العوامــــل الهامــــة، أو الخصـــائص الواجــــب توافرهــــا لصــــالحیة اســــتخدام أي 

اختبار، فالمقیاس الثابت سوف یعطـي نفـس النتیجـة تقریبـا لـنفس الشـخص عنـد إجـراء القیـاس 

ولحســـاب ثبـــات االســـتبیان اعتمـــدنا علـــى . لمـــرات عدیـــدة فـــي نفـــس الیـــوم أو فـــي أیـــام مختلفـــة

، ویشـــیر هـــذا األخیـــر إلـــى ثبـــات األداة ویعـــرف كـــذلك بمعامـــل تبـــارإعـــادة اخ-اختبـــارطریقـــة 

  .أسرة من حي الزیانیة بشوفالي 20على عینة قوامها  ستبیان، حیث طبق االاالستقرار

  :والجدول التالي یبین معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد استبیان قیم المجتمع

 قیم المجتمع استبیان ثبات یمثل: 7 رقم جدول

 الثبات الكلي لالستبیان مستوى الداللة معامل الثبات أبعاد المقیاس

0.79*  القیم السیاسیة  

0.05 *0.80  

0.81*  القیم االجتماعیة  

0.76*  القیم الثقافیة  

0.84*  القیم األخالقیة  

0.82*  القیم الدینیة  

ویالحــظ مــن الجــدول الســابق أن معــامالت الثبــات ِلُكــلِّ ُبْعــٍد مرتفعــة وقویــة ودالــة عنــد مســتوى 

  .وهذا ما یعكس ثبات االستبیان بدرجة معینة 0.05داللة 

  :الصدق -5-2-1-2

أن ": بالصــدقصــدق األداة یعنــي التأكــد مــن أنهــا ســوف تقــیس مــا أعــدت لقیاســه، كمــا یقصــد 

التـــي یجـــب أن تـــدخل فـــي التحلیـــل مـــن ناحیـــة، ووضـــوح فقراتـــه یشـــمل المقیـــاس كـــل العناصـــر 

ــوبي محمــد" (ومفرداتــه مــن ناحیــة أخــرى؛ بحیــث تكــون مفهومــة لكــل مــن یســتخدمه  ،علــي محمــد الن

   .)118، ص2010

  :وللتأكد من صدق أداة الدراسة ومالءمتها للبیئة الحالیة قمنا باستخدام التالي

 وذلـك للتأكـد مـن أن هـذا االسـتبیان یقـیس مـا أعـد لقیاسـه، فقمنـا بعـرض : صدق المحكمین

المقیــــاس علــــى األســــتاذ المشــــرف، ومجموعــــة مــــن األســــاتذة الجــــامعیین مــــن داخــــل الجامعــــة 
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أســـاتذة وكـــان االتفـــاق علـــى أن هـــذا االســـتبیان یقـــیس مـــا وضـــع  09وخارجهـــا والبـــالغ عـــددهم 

  .لقیاسه

 ویقصـد بـه الصـدق الـداخلي لالختبـار، وهـو عبـارة عـن الـدرجات التجریبیـة  :الصدق الذاتي

لالختبــار منســوبة للــدراجات الحقیقــة الخالیــة مــن أخطــاء القیــاس؛ ویقــاس عــن طریــق حســاب 

  :الجذر التربیعي لمعامل ثبات األداة وذلك من خال المعادلة التالیة

  

 قیم المجتمع استبیان ألبعاد الذاتي الصدق قیمة یوضح: 8 رقم جدول

 الصدق الذاتي لالستبیان ككل الصدق الذاتي األبعاد

 0.88  القیم السیاسیة

0.89 

 0.90  القیم االجتماعیة

 0.87  القیم الثقافیة

 0.91  القیم األخالقیة

 0.89  القیم الدینیة

 :المستخدمة في الدراسةاألسالیب اإلحصائیة -6

 :سیتم اللجوء إلى األسالیب اإلحصائیة التالیة للتحقق من فروض الدراسة وهي 

 اإلحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة. 

 ²اختبار كا.  

 معامل االرتباط بیرسون.  

 معامل التحدید R2.  

  اختبارT-test.    

 لثباتمعامل ا  = معامل الصدق الذاتي
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  .الدراسةوالجدول التالي یبین مالئمة األسالیب اإلحصائیة مع فروض 

 الدراسة لفروض اإلحصائیة األسالیب مالئمة یمثل: 9 رقم جدول

 األسالیب اإلحصائیة األدوات المستعملة الفرضیات

توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین 

أسباب عزوف األسر عن التواجد في 

 مالعب كرة القدم وبعض قیم المجتمع

عزوف األسر استبیان أسباب 

واالستبیان الخاص بقیم 

 المجتمع

معامل االرتباط 

 بیرسون

توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین 

أسباب عزوف األسر عن التواجد في 

 مالعب كرة القدم والقیم السیاسیة

استبیان أسباب عزوف األسر 

واالستبیان الخاص بقیم 

 المجتمع

معامل االرتباط 

 بیرسون

ارتباطیة دالة إحصائیا بین توجد عالقة 

أسباب عزوف األسر عن التواجد في 

 مالعب كرة القدم والقیم االجتماعیة

استبیان أسباب عزوف األسر 

واالستبیان الخاص بقیم 

 المجتمع

معامل االرتباط 

 بیرسون

توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین 

أسباب عزوف األسر عن التواجد في 

قیم الثقافیةمالعب كرة القدم وال  

استبیان أسباب عزوف األسر 

واالستبیان الخاص بقیم 

 المجتمع

معامل االرتباط 

 بیرسون

توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین 

أسباب عزوف األسر عن التواجد في 

 مالعب كرة القدم والقیم األخالقیة

استبیان أسباب عزوف األسر 

واالستبیان الخاص بقیم 

 المجتمع

االرتباط معامل 

 بیرسون

توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین 

أسباب عزوف األسر عن التواجد في 

 مالعب كرة القدم والقیم الدینیة

استبیان أسباب عزوف األسر 

واالستبیان الخاص بقیم 

 المجتمع

معامل االرتباط 

 بیرسون

أي أبعاد قیم المجتمع األكثر إسهاما 

األسر في تباین درجات أسباب عزوف 

 لدى عینة الدراسة

 معامل التحدید استبیان قیم المجتمع

  .spssوتم حساب هذه األسالیب باستخدام حزمة البیانات اإلحصائیة 
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  :المجال الزماني والمكاني للدراسة -7

  :المجال المكاني -7-1

 یعــرف المجــال المكــاني علــى أنــه المجتمــع الــذي یختــاره الباحــث إلجــراء الدراســة، كمــا یعــرف

وقمنــا بــإجراء الدراســة الخاصــة بالبحــث  ،أیضــا بأنــه اإلطــار الجغرافــي الــذي یطبــق بــه البحــث

   .ة من األسر بحي الزیانیة بشوفاليمجموععلى 

  :المجال الزماني -7-2

یــرى بعــض البــاحثین أن المجــال الزمنــي للبحــث العلمــي یتضــمن الفتــرة الزمنیــة الكلیــة إلجــراء 

وتحدیــد مشــكلة البحــث مــرورا بجمیــع خطــوات البحــث العلمــي  البحــث وتنفیــذه بــدءا مــن اختیــار

وصوال إلى مرحلة اسـتخراج النتـائج كمـا یعتبـر فتـرة جمـع البیانـات مـن المیـدان وتحلیلهـا وذلـك 

في حالـة البحـوث الوصـفیة والكشـفیة ویحـدد بفتـرة تنفیـذ التجربـة أو البرنـامج التجریبـي كمـا فـي 

 ء البحــث فـــي الفتــرة الممتـــدة مــن النصـــف األخیــر لشـــهروبالتـــالي تــم إجـــرا .البحــوث التجریبیــة

تم خالل هـذه الفتـرة الزمنیـة جمـع المعلومـات حیث  2018ماي  إلى غایة شهر 2016نوفمبر

الـــــى بنـــــاء األداة الخاصـــــة بالدراســـــة وعرضـــــها علـــــى  باإلضـــــافةالخاصـــــة بموضـــــوع الدراســـــة 

البیانــات  بمعالجـة تـم القیـام ، ثـم علـیهم األداة  وتوزیـعالمحكمـین وضـبط العینـة بصـورة نهائیـة 

تحلیلها عن طریق عرضها في مجموعة من الجداول اإلحصـائیة ومناقشـة و  spssفي برنامج 

  .النتائج المتحصل علیها ومقارنتها بالفرضیات الموضوع في الدراسة

  :إجراءات التطبیق المیداني لألداة -8

واســتبیان قــیم المجتمــع  تطبیــق اســتبیان أســباب عــزوف األســر بعــد اختیــار العینــة وتحدیــدها تــم

تم ذلك وفقـا لطلـب اإلجابـة مـن المفحـوص ألنـه الشـخص المؤهـل لتزویـدنا و على أفراد العینة، 

بهذه المعلومـات، كـذلك اختیـار نـوع اإلجابـة الـذي یعبـر عـن رأیـه أكثـر والتأكیـد لـه بأنـه لیسـت 

  .مع هذه العبارات همدى تطابق رأیهناك إجابات خاطئة وأخرى صحیحة وٕانما 

وفـــي األخیـــر تـــم مراجعـــة إجابـــات المفحوصـــین والتأكـــد مـــن أنهـــم أجـــابوا علـــى جمیـــع الفقـــرات 

وسجلوا جمیع البیانـات الخاصـة، وتـم توزیـع االسـتمارات واسـترجاعها خـالل نفـس الوقـت الـذي 

  .یة من أفراد العینةوهذا بغیًة منَّا للوصول إلى اإلجابات التلقائ )نفس الیوم(وزعت فیه 
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  :خالصة

فـالمنهج بـدوره یعتبـر األداة الفعالـة التـي نستخلص مما سبق أنه ال دراسة علمیـة بـدون مـنهج، 

وكل دراسة علمیة مفیدة البد لها وأن تتـوفر علـى منهجیـة ال یمكن ألي باحث االستغناء عنها 

القیــام بــه، كمــا یجــب  علمیــة معینــة ومناســبة وتتماشــى مــع موضــوع ومتطلبــات البحــث المــراد

على الباحث أن یكون على درایـة تامـة بمـا یحـدث فـي موضـوع بحثـه وال ُیْهِمـْل أي صـغیرة أو 

كبیرة في ذلك، وذلك بدایة من اختیاره للمشرف ثم الختیاره للبحث في حد ذاته، كما یجـب أن 

مصــادر والمراجــع تتــوفر لــدى الباحــث الخبــرات الســابقة واإلمكانیــات المادیــة والبشــریة وتــوفر ال

لكي یكون الباحـث علـى اسـتعداد تـام للقیـام ببحثـه، كمـا  ،وهكذا المشابهة والمرتبطةوالدراسات 

یجب على الباحث التحقق من فروض بحثه عن طریق اختیار األداة المناسبة والتي تتفـق مـع 

ئـــم موضـــوعه وأن یختـــار العینـــة التـــي تمثـــل لـــه مجتمعـــه أحســـن تمثیـــل وأن یـــوفر المنـــاخ المال

للحصول على أفضل المعلومات من العینـة المختـارة وأن یقـوم بتحلیلهـا ومناقشـتها علـى ضـوء 

 . الفروض الموضوعة في مشكلة بحثه



 

 

  

  

  الفصل الثاني

النتائجعرض وتحلیل ومناقشة 
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 :عرض وتحلیل ومناقشة النتائج -1

 :عرض النتائج -1-1

  .وفیما یلي عرض للنتائج المترتبة عن اختیار كل فرضیة من فرضیات الدراسة

  :لمتغیرات الدراسةاإلحصاء الوصفي   -1-1-1

ــــم حســــاب المتوســــط  ــــة الدراســــة وطبیعــــة أهــــدافها وتســــاؤالتها وفرضــــیاتها ت ــــا مــــن أهمی انطالق

لتـــواء والـــتفلطح لمعرفـــة الخصـــائص الوصـــفیة اإلحصـــائیة اال ،الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري

  :لمتغیرات الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي

ــیم األســري العــزوف مــن لكــل الكلیــة للدرجــة الوصــفي اإلحصــاء یمثــل: 10 رقــم جــدول  وق

 المجتمع

 المتغیرات اإلحصائیة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 التفلطح االلتواء

عزوف  الستبیانالدرجات الكلیة 

 األسر
73.29 8.89 0.455 - 0.100 

قیم  الستبیانالدرجات الكلیة 

 المجتمع
114.62 11.35 1.295 - 2.396 

 الستبیان عزوف األسریتبین أن قیمة المتوسط الحسابي لدرجة  )10(من قراءة الجدول رقم 

 التفلطحوقیمة  - 0.455كما بلغت قیمة االلتواء  ،8.89وانحراف معیاري قدره  73.29

لدى عینة الدراسة، بینما بلغ المتوسط الحسابي لدى العینة بالنسبة لدرجة االستبیان  0.100

بلغت قیمة االلتواء  ، كما11.35وانحراف معیاري قدره  114.62الخاص بقیم المجتمع 

  .نفس العینة لدى 2.396 التفلطح وقیمة - 1.295
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 المجتمع قیم استبیان ألبعاد الوصفي اإلحصاء یمثل: 11 رقم جدول

 التفلطح االلتواء االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المتغیرات اإلحصائیة

 1.229 - 0.998 2.87 22.50 محور القیم السیاسیة

 1.170 - 0.984 2.95 24.71 محور القیم االجتماعیة

 0.356 - 0.393 2.89 20.51 محور القیم الثقافیة

األخالقیةمحور القیم   25.52 2.89 1.142 - 1.885 

 0.338 - 0.779 2.75 21.36 محور القیم الدینیة

حیث تم حساب هذه النتائج كداللة وصفیة یمكن االعتماد علیها في تفسیر بعض المتغیرات 

كما یدركها القیم بمختلف أبعاده  المرتبطة بالدراسة وفق ما توصلنا إلیه من نتائج استبیان

  .الدراسةعینة 

  :عزوف األسرالستبیان  عرض الجداول اإلحصائیة  -1-1-2

هل ترى أن معارضة األسرة سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة  :01العبارة رقم 

 القدم؟

معرفة هل لمعارضة األسرة دور في العزوف عن التواجد في مالعب كرة : الهدف من العبارة

  القدم

 العـزوف فـي األسـرة معارضـة دور بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثل: 12 رقم جدول

 .القدم كرة مالعب في التواجد عن

 النتائج

 اإلجابات
% التكرار النسبة  ²كا   

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 51.8 145 أوافق

68.407 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 11.8 33 محاید

 36.4 102 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 
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  :عرض نتائج الجدول

معارضة األسـرة لفكـرة  یرون أن األسرمن  %51.8من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

 %36.4التواجد في المالعب تعـد سـببا لعـزوفهم عـن مشـاهدة المباریـات، فـي حـین نجـد نسـبة 

من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي  %11.8من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هـي قیمـة و 68.407المحسـوبة بلغـت  "²كـا"أسـرة، كمـا نجـد قیمـة  280مع حجم العینة قـدر بــ 

ومســـتوى الداللـــة  2عنــد درجـــة الحریـــة  0.000بلغـــت  sig دالــة إحصـــائیا واحتمـــال المعنویـــة

0.05.  

  هل عدم توفر الرغبة لدیك سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم؟ 2:العبارة رقم 

عــن التواجـد فــي مالعــب  معرفــة هـل لعــدم تــوفر الرغبـة دور فــي العـزوف: الهـدف مــن العبــارة

  .كرة القدم

 العـزوف فـي الرغبـة تـوفر عدم دور بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 13 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

 dfالحریة 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 55.7 156 أوافق

90.886 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 9.3 26 محاید

 35 98 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

عــدم تــوفر الرغبــة  یــرون أن األســرمــن  %55.7مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

مــن األســر  %35لــدیهم للــذهاب إلــى المالعــب تعــد ســببا لعــزوفهم عنهــا، فــي حــین نجــد نســبة 

مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم  %9.3یــرون عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة 

هـــي قیمـــة دالـــة و  90.886المحســـوبة بلغـــت  "²كـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280العینـــة قـــدر بــــ 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sig إحصائیا واحتمال المعنویة
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تواجد فـي مالعـب كـرة هل عدم توفر الوقت الكافي لدیك سبب لعزوفك عن ال: 3العبارة رقم 

   القدم؟

عــن التواجــد فــي معرفــة هــل لعــدم تــوفر الوقــت الكــافي دور فــي العــزوف : الهــدف مــن العبــارة

  .مالعب كرة القدم

 فـي الكـافي الوقـت تـوفر عـدم دور بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتائج یمثل: 14 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن العزوف

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 49.3 138 أوافق

66.350 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 11.1 31 محاید

 39.6 111 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :الجدولعرض نتائج 

عــدم تــوفر الوقــت  یــرون أن األســرمــن  %49.3مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

مـن  %39.6الكافي لدیهم للذهاب إلى المالعب تعد سببا لعـزوفهم عنهـا، فـي حـین نجـد نسـبة 

من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع  %11.1األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هـي قیمـة دالـة و 66.350المحسـوبة بلغـت  "²كـا"أسرة، كما نجد قیمـة  280حجم العینة قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sig إحصائیا واحتمال المعنویة

هل ترى أن العادات والتقالید سبب لعزوف األسرة عن التواجد في مالعب كرة : 4العبارة رقم 

  القدم؟

معرفة هل للعادات والتقالید دور في العزوف عن التواجد في مالعب كـرة : الهدف من العبارة

 القدم
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 العـزوف فـي والتقالید لعاداتا دور بمعرفة المتعلق" ²كا" اختبار نتائج یمثل: 15 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجـــــــــة 

الحریـــــة 

df 

احتمـــــــــــال 

المعنویـــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 36.1 101 أوافق

37.850 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 17.1 48 محاید

 46.8 131 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

ال  وتقالیدهمعاداتهم  یرون أن األسرمن  %36.1من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

تسمح لهم بالذهاب إلى المالعب وبالتالي تعد السبب الرئیسي لهم للعزوف عن هذه األخیرة، 

من  %17.1من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  %46.8في حین نجد نسبة 

 "²كا"مة أسرة، كما نجد قی 280األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

عند  0.000بلغت  sig هي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویةو  37.850المحسوبة بلغت 

 .0.05ومستوى الداللة  2درجة الحریة 

هل ترى أن عدم مالئمة المالعب الستقبال األسر لیس سبب لعزوفكم عن  :5العبارة رقم 

  التواجد في مالعب كرة القدم؟

عدم مالئمة المالعب الستقبال األسر لیس سببا للعزوف عن معرفة هل : الهدف من العبارة

 .التواجد في مالعب كرة القدم
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 المالعـــب مالئمـــة عـــدم دور بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 16 رقـــم جـــدول

 .القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب األسر الستقبال

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 45 126 أوافق

53.171 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 12.9 36 محاید

 42.1 118 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یـرون أن عـدم مالئمـة المالعـب  األسـرمـن  %45من خالل الجـدول السـابق نالحـظ أن نسـبة 

 %42.1الستقبالهم ال یعد السبب الرئیسي لهم فیما یخص عزوفهم عنها، في حین نجـد نسـبة 

من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي  %12.9من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هـي قیمــة و  53.171المحسـوبة بلغـت  "²كـا"أسـرة، كمـا نجــد قیمـة  280مـع حجـم العینـة قـدر بــ 

ومســتوى الداللــة  2عنــد درجــة الحریــة  0.000بلغــت  sig دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة

0.05.  

  قناعتك الشخصیة سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم؟ هل: 6العبارة رقم 

الشخصـیة دور فـي العـزوف عـن التواجـد فـي مالعـب معرفـة هـل للقناعـة : الهدف مـن العبـارة

 .كرة القدم
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ــق" ²كــا" اختبــار نتــائج یمثــل: 17 رقــم جــدول  فــي الشخصــیة القناعــة دور بمعرفــة المتعل

 .القدم كرة مالعب في التواجد عن العزوف

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجـــــــــة 

ـــــة  الحری

df 

احتمـــــــــــال 

المعنویـــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 28.6 80 أوافق

80.000 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 14.3 40 محاید

 57.1 160 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن لقناعتهم الشخصیة  األسرمن  %28.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

تعد السبب الرئیسي لهم وبالتالي الدور الكبیر في عزوفهم عن التواجد في مالعب كرة القدم 

من األسر یرون عكس ذلك، في حین  %57.1فیما یخص عزوفهم عنها، في حین نجد نسبة 

رة، كما أس 280من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ  %14.3نجد نسبة 

 sig هي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویةو  80.000المحسوبة بلغت  "²كا"نجد قیمة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت 

  هل سعر التذاكر عامل سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم؟ :7العبارة رقم 

دور في العزوف عن التواجد في مالعب كرة معرفة هل لسعر التذاكر : الهدف من العبارة

 .القدم
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 عن العزوف في التذاكر سعر دور بمعرفة المتعلق" ²كا" اختبار نتائج یمثل: 18 رقم جدول

 .القدم كرة مالعب في التواجد

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجـــــــــة 

ـــــة  الحری

df 

احتمـــــــــــال 

المعنویـــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 27.5 77 أوافق

31.293 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 23.6 66 محاید

 48.9 137 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن لسعر التذاكر  األسرمن  %27.5من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

الخاصة بالدخول لمشاهدة المباریات في المالعب الدور الكبیر في عزوفهم عنها، في حین 

من األسر  %23.6من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  %48.9نجد نسبة 

المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

 2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigقیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة  وهي 31.293

 .0.05ومستوى الداللة 

أن بعض التصرفات غیر الالئقة للجماهیر لیس سببا لعزوفكم عن  ترى هل: 8العبارة رقم 

  التواجد في مالعب كرة القدم؟

الالئقة ال تعد سببا في العزوف عن  معرفة هل لتصرفات الجماهیر الغیر: الهدف من العبارة

 .التواجد في مالعب كرة القدم
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ــم جــدول ــائج یمثــل: 19 رق ــار نت ــا اختب ــة المتعلــق ²ك ــر الجمــاهیر تصــرفات دور بمعرف  الغی

 القدم كرة مالعب في التواجد عن العزوف في كسبب الالئقة

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 36.4 102 أوافق

46.550 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 15.4 43 محاید

 48.2 135 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یـــرون لتصـــرفات الجمـــاهیر  األســـرمـــن  %36.4مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

حـین  في الغیر الالئقة ال تعد سببا في عزوفهم عن الذهاب إلى المالعب لمشاهدة المباریات،

مـــن األســـر  %15.4مـــن األســـر یـــرون عكـــس ذلـــك، فـــي حـــین نجـــد نســـبة  %48.2نجـــد نســـبة 

المحسوبة بلغـت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

 2عنـد درجـة الحریـة  0.000بلغـت  sigهي قیمـة دالـة إحصـائیا واحتمـال المعنویـة و 46.550

  .0.05ومستوى الداللة 

ـــم ـــارة رق هـــل تـــرى أن ضـــعف الثقـــة بـــین الجمـــاهیر والجهـــاز الفنـــي والالعبـــین ســـبب : 9 العب

  لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم؟

لضعف الثقة بین الجماهیر والجهاز الفني والالعبـین تعـد سـببا معرفة هل : الهدف من العبارة

 .للعزوف عن التواجد في مالعب كرة القدم

    



 النتائجالفصل الثاني                                             عرض وتحلیل ومناقشة 

111 

 الجمــاهیر بــین الثقـة ضــعف دور بمعرفــة المتعلـق ²كــا اختبــار نتـائج یمثــل: 20 رقــم جـدول

 .القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب یعد والالعبین الفني والجهاز

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 43.6 122 أوافق

14.257 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 25.7 72 محاید

 30.7 86 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :نتائج الجدولعرض 

یــــرون لضــــعف الثقــــة بــــین  األســــرمـــن  %43.6مـــن خــــالل الجــــدول الســــابق نالحــــظ أن نســــبة 

الجماهیر والجهاز الفني والالعبین تعد سببا فـي عـزوفهم عـن الـذهاب إلـى المالعـب لمشـاهدة 

المباریات وذلك لما له من تأثیر علیهم كون هذا األخیر من النقاط األساسیة التـي یقـوم علیهـا 

تنظیم داخل المالعب كون المدرب والالعبین هم اقرب األشیاء بالنسبة للجمـاهیر، فـي حـین ال

مـــن األســـر  %25.7مـــن األســـر یـــرون عكـــس ذلـــك، فـــي حـــین نجـــد نســـبة  %30.7نجـــد نســـبة 

المحسوبة بلغـت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

 2عنـد درجـة الحریـة  0.000بلغـت  sigهي قیمـة دالـة إحصـائیا واحتمـال المعنویـة و 14.257

 .0.05ومستوى الداللة 

هل ترى أن ضعف مستوى نادیـك المفضـل وتكـرار اإلخفاقـات سـبب لعـزوف  :10العبارة رقم 

 أسركم عن المالعب؟

إخفاقاتهـا تعـد معرفة هـل لضـعف مسـتوى األندیـة المفضـلة لألسـرة وتكـرار : الهدف من العبارة

  .عن التواجد في مالعب كرة القدم سببا للعزوف
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 األندیـــة مســـتوى ضـــعف دور بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 21 رقـــم جـــدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب إخفاقاتها وتكرار لألسرة المفضلة

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 51.9 145 أوافق

149.571 0،05 2 0،00 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 20.3 57 محاید

 27.8 78 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون لضعف مستوى األندیة  األسرمن  %51.9من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

المفضلة لألسرة وتكرار إخفاقاتها تعد سببا في عزوفهم عن الذهاب إلى المالعب لمشاهدة 

المباریات كون األسرة ملت من النتائج السلبیة لألندیة المفضلة وبالتالي ترى انه ال حاجة لها 

لى المالعب لمشاهدة المباریات كون نفس الصورة تتكرر فیما یخص عنصر في الذهاب إ

من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  %27.8النتائج السلبیة، في حین نجد نسبة 

أسرة، كما نجد قیمة  280من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ  20.3%

 0.00بلغت  sigمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة هي قیو 149.571المحسوبة بلغت  "²كا"

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة 

هل ترى أن وضوح الرؤیة وخطط المستقبل لنادیك لیس سببا لعزوف أسركم  :11العبارة رقم 

 عن التواجد في مالعب كرة القدم؟

لألندیة ال یمكن اعتباره سببا معرفة هل لوضوح الرؤیة وخطط المستقبل : الهدف من العبارة

 .للعزوف عن التواجد في مالعب كرة القدم
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ـــار نتـــائج یمثـــل: 22 رقـــم جـــدول  وخطـــط الرؤیـــة وضـــوح دور بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختب

 .القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف سببا اعتباره یمكن ال لألندیة المستقبل

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

 sigالمعنویة 

القرار 

 اإلحصائي

 28.5 80 أوافق

4.229 0،05 2 0.121 

توجد ال 

داللة 

 إحصائیة

 32.9 92 محاید

 38.6 108 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون لوضوح الرؤیة وخطط  األسرمن  %28.5من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

المستقبل لألندیة ال یمكن اعتباره سببا في عزوفهم عن الذهاب إلى المالعب لمشاهدة 

حین نجد  في المباریات وان السبب یرجع إلى عوامل أخرى تعیق ذهابهم إلى هذه األخیرة،

من األسر محایدین  %32.9من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  %38.6نسبة 

 4.229المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

 2عند درجة الحریة  0.121بلغت  sigغیر دالة إحصائیا واحتمال المعنویة  هي قیمةو

 .0.05ومستوى الداللة 

ترى أن عدم توفر وسائل النقل والمواصالت للمالعب سبب لعزوفك  هل: 12العبارة رقم 

 عن التواجد في مالعب كرة القدم؟

معرفة هل لعدم توفر النقل والمواصالت للمالعب یمكن اعتباره سببا : الهدف من العبارة

 .عن التواجد في مالعب كرة القدم للعزوف
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 والمواصــالت النقــل تــوفر عــدم بمعرفــة المتعلــق" ²كــا" اختبــار نتــائج یمثــل: 23 رقــم جــدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب للمالعب

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 43.93 123 أوافق

47.579 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 13.93 39 محاید

 42.14 118 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن عدم توفر النقل  األسرمن  %43.93من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

والمواصالت للمالعب یمكن اعتباره سببا في عزوفهم عن الذهاب إلى المالعب لمشاهدة 

المباریات وذلك كون النقل والمواصالت هي الوسیلة التي تساعد األسر في الوصول إلى 

إلى  المالعب براحة تامة بدون أي مشاكل وبالتالي األسرة تجد الراحة التامة قبل دخولها

من األسر یرون عكس ذلك، في  %42.14المالعب لمشاهدة المباریات، في حین نجد نسبة 

 280من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ  %13.93حین نجد نسبة 

هي قیمة دالة إحصائیا واحتمال و 47.579المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة 

 0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigالمعنویة 

هل عدم توفر المرافق العمومیة سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة  :13العبارة رقم 

 القدم؟

معرفة هل لعدم توفر المرافق العمومیة یمكن اعتباره سببا للعزوف عن : الهدف من العبارة

 .التواجد في مالعب كرة القدم
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 كسـبب العمومیـة المرافـق توفر عدم بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 24 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 48.6 136 أوافق

41.600 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 17.1 48 محاید

 34.3 96 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N = 280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن عدم توفر المرافق  األسرمن  %48.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

لمشاهدة المباریات یها عن الذهاب إل ره سببا في عزوفهمالعمومیة في المالعب یمكن اعتبا

خاصة فیما یتعلق بتواجد األسر في المالعب براحة  ،هاته المرافق من أهمیة كبیرةللما 

 %34.3وبدون الذهاب إلى المرافق التي تتواجد خارج أسوار الملعب ،في حین نجد نسبة 

ن هذا الرأي من األسر محایدین ع %17.1من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هي قیمة و 41.600المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280مع حجم العینة قدر بـ 

ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigدالة إحصائیا واحتمال المعنویة 

0.05  

هل ترى أن إجراءات األمن قبل الدخول للمالعب سبب لعزوفك عن التواجد : 14العبارة رقم 

 في مالعب كرة القدم؟

معرفة هل إلجراءات األمن قبل الدخول للمالعب یمكن اعتباره سببا : الهدف من العبارة

 .للعزوف عن التواجد في مالعب كرة القدم
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 الـدخول قبـل األمـن إجـراءات دور بمعرفـة المتعلـق" ²كا" اختبار نتائج یمثل: 25 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب للمالعب

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 44.3 124 أوافق

44.450 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 14.6 41 محاید

 41.1 115 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن اإلجراءات األمنیة  األسرمن  %44.3من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

الخاصة بالدخول إلى المالعب لمشاهدة المباریات تعدد السبب الرئیسي في عزوفهم عنها 

فاإلجراءات األمنیة هي المحدد الرئیسي والوحید التي یمكن األسرة من مشاهدة المباریات 

ب وفي وبدون مشاكل فغیاب عنصر األمن یعني غیاب الراحة والطمأنینة داخل المالع

من األسر یرون  %41.1نفسیة األسرة التي بودها التواجد داخل الملعب، في حین نجد نسبة 

من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة  %14.6عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هي قیمة دالة إحصائیا و  44.450المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280قدر بـ 

  0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sig ةواحتمال المعنوی

لیس سببا لعزوفكم عن ) التقلبات الجویة(ترى أن األسباب المناخیة  هل: 15العبارة رقم 

 التواجد في مالعب كرة القدم؟

عن التواجد في  معرفة هل لألسباب المناخیة یمكن اعتباره سببا للعزوف: الهدف من العبارة

 .مالعب كرة القدم
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ــائج یمثــل: 26 رقــم جــدول ــار نت ــة األســباب دور بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختب  كســبب المناخی

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 45.7 128 أوافق

44.086 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 15 42 محاید

 39.3 110 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن لألسباب المناخیة أو  األسرمن  %45.7من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

فیما یخص بالتقلبات الجویة سببا في عدم ذهابهم إلى المالعب وبالتالي عزوفهم عنها، في 

من األسر  %15من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  %39.3حین نجد نسبة 

حسوبة بلغت الم "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

 2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigقیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة  وهي 44.086

 0.05ومستوى الداللة 

هل ترى أن عدم تنظیم روابط المشجعین سبب لعزوف أسركم عن التواجد  :16العبارة رقم 

  في مالعب كرة القدم؟

المشجعین دور في العزوف عن التواجد في معرفة هل لعدم تنظیم روابط : الهدف من العبارة

 .مالعب كرة القدم
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لـه  المشـجعین روابـط تنظـیم عـدم بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 27 رقـم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن العزوف دور في

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 50.4 141 أوافق

45.521 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 17.5 49 محاید

 32.1 90 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یــرون أن عــدم تنظــیم روابــط  األســرمــن  %50.4مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

المشجعین یعد سببا في عـدم ذهـابهم إلـى المالعـب وبالتـالي عـزوفهم عنهـا فـروابط المشـجعین 

تعد من الركائز األساسیة في المالعب لتنظیم الجماهیر خاصة الجماهیر التـي تصـدر الكـالم 

ك، فــي حــین الغیــر الالئــق فــي المــدرجات فهــي تعمــل علــى تنظــیمهم بشــتى الطــرق المؤدیــة لــذل

مـــن األســـر  %17.5مـــن األســـر یـــرون عكـــس ذلـــك، فـــي حـــین نجـــد نســـبة  %32.1نجـــد نســـبة 

المحسوبة بلغـت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

 2عنـد درجـة الحریـة  0.000بلغـت  sigهي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویـة و 45.521

  .0.05ة ومستوى الدالل

هل ترى أن وجود المعلقین المتمیزین في القنوات الریاضـیة الناقلـة للمباریـات : 17العبارة رقم 

 سبب لعزوفك عن التواجد في المالعب؟

ـــدف مـــن العبـــارة ـــة : اله ـــوات الریاضـــیة الناقل ـــة هـــل لوجـــود المعلقـــین المتمیـــزین فـــي القن معرف

 .كرة القدمللمباریات یعد سببا للعزوف عن التواجد في مالعب 
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 في المتمیزین المعلقین وجود دور بمعرفة المتعلق" ²كا" اختبار نتائج یمثل: 28 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب للمباریات الناقلة الریاضیة القنوات

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 28.9 81 أوافق

57.093 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 17.5 49 محاید

 53.6 150 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یـــرون أن لوجـــود المعلقـــین  األســـرمـــن  %28.9مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

ــة للمباریــات یعــد ســببا فــي عــدم ذهــابهم إلــى المالعــب  المتمیــزین فــي القنــوات الریاضــیة الناقل

مــن األســر یــرون عكــس ذلــك، فــي حــین  %53.6وبالتــالي عــزوفهم عنهــا، فــي حــین نجــد نســبة 

كمـا  أسـرة، 280من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینـة قـدر بــ  %17.5نجد نسبة 

 sigهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویـــة و 57.093المحســوبة بلغــت  "²كــا"نجــد قیمــة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت 

هــــل تـــرى أن عــــدم قــــدرة األندیـــة علــــى جـــذب أســــركم مـــن خــــالل التســــویق : 18العبـــارة رقــــم 

 الریاضي سبب لعزوفك عن التواجد في المالعب؟

معرفـــة هـــل عـــدم قـــدرة األندیـــة علـــى جـــذب األســـر مـــن خـــالل التســـویق : مـــن العبـــارةالهـــدف 

   .الریاضي یعد سببا للعزوف عن التواجد في مالعب كرة القدم
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 األسـر جـذب علـى األندیة قدرة عدم بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 29 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب الریاضي التسویق خالل من

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 31.4 88 أوافق

14.943 0،05 2 0.001 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 25 70 محاید

 43.6 122 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

عـدم قـدرة األندیـة علـى جـذب  األسـرمـن  %31.4من خـالل الجـدول السـابق نالحـظ أن نسـبة 

األسر من خالل التسویق الریاضي یعد سببا في عـدم ذهـابهم إلـى المالعـب وبالتـالي عـزوفهم 

عنها فالتسویق الریاضي یساهم بدرجة معتبرة في مسـاعدة األسـرة علـى الـذهاب إلـى المالعـب 

ر یـرون مـن األسـ %43.6من خالل مختلف المنتجات الخاصـة بالنـادي، فـي حـین نجـد نسـبة 

مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة  %25عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة 

هــي قیمــة دالــة إحصــائیا و 14.943المحســوبة بلغــت  "²كــا"أســرة، كمــا نجــد قیمــة  280قــدر بـــ 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.001بلغت  sigواحتمال المعنویة 

هـل تـرى أن عـدم إشـراك أسـركم فـي عملیـة التخطـیط والتنظـیم ال یعتبـر سـببا  :19العبارة رقم 

 لعزوف أسركم عن التواجد في مالعب كرة القدم؟

معرفــة هــل عـــدم إشــراك األســر فــي عملیـــة التخطــیط والتنظــیم ال یمكـــن : الهــدف مــن العبـــارة

 .اعتباره سببا للعزوف عن التواجد في مالعب كرة القدم
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ــائج یمثــل: 30 رقــم جــدول ــار نت  عملیــة فــي األســر إشــراك عــدم بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختب

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف سببا یمكن ال والتنظیم التخطیط

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 39.3 110 أوافق

12.200 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 23.6 66 محاید

 37.1 104 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

عـدم إشـراك األسـر فـي عملیـة  األسـرمـن  %39.3من خالل الجدول السابق نالحـظ أن نسـبة 

التخطــیط والتنظـــیم الخاصــة بالمالعـــب ال یعــد ســـببا فـــي عــدم ذهـــابهم إلیهــا وبالتـــالي عـــزوفهم 

مــن األســر یــرون  %37.1عنهــا وٕانمــا العــزوف یرجــع إلــى عوامــل أخــرى، فــي حــین نجــد نســبة 

مـن األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم العینـة  %23.6عكس ذلك، في حین نجد نسـبة 

هــي قیمــة دالــة إحصــائیا و  12.200المحســوبة بلغــت  "²كــا"أســرة، كمــا نجــد قیمــة  280قــدر بـــ 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigواحتمال المعنویة 

هم داخـل المالعـب سـبب تـرى أن عـدم اقتنـاع أولیـاء األمـور بتواجـد أسـر  هـل: 20العبارة رقـم 

 لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة القدم؟

معرفــة هــل عــدم اقتنـاع أولیــاء األمــور بفكــرة تواجــد أســرهم بالمالعــب یعــد : الهــدف مــن العبــارة

 .سببا لعزوفهم
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 بفكــرة األمـور أولیـاء اقتنـاع عـدم بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 31 رقـم جـدول

 للعزوف كسبب بالمالعب أسرهم تواجد

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 51.1 143 أوافق

46.979 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 17.8 50 محاید

 31.1 87 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

عـــدم اقتنـــاع أولیـــاء األمـــور  األســـرمـــن  %51.1مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

بفكــرة تواجــد أســرهم بالمالعــب یعــد ســببا رئیســیا فــي عــدم ذهــابهم إلیهــا وبالتــالي عــزوفهم عنهــا 

مــن  %31.1الن هــذه الفكــرة ال تتقبلهــا عقــولهم فــي نظــرتهم الشخصــیة، فــي حــین نجــد نســبة 

أي مـع من األسـر محایـدین عـن هـذا الـر  %17.8األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هـي قیمـة دالـة و 46.979المحسـوبة بلغـت  "²كـا"أسرة، كما نجد قیمـة  280حجم العینة قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

هــل تــرى أن قلــة الحــوافز التشــجیعیة الســتقطاب األســر ســبب لعــزوفكم عــن  :21العبــارة رقــم 

 التواجد في مالعب كرة القدم؟

معرفــة هـل قلـة الحــوافز التشـجیعیة السـتقطاب األســر تعـد سـبب للعــزوف : الهـدف مــن العبـارة

 .عن التواجد في مالعب كرة القدم
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 السـتقطاب التشـجیعیة الحـوافز قلـة بمعرفـة المتعلـق ²كا اختبار نتائج یمثل: 32 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب األسر

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 52.5 147 أوافق

50.193 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 18.9 53 محاید

 28.6 80 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

قلـــــة الحـــــوافز یـــــرون أن  األســـــرمـــــن  %52.5مــــن خـــــالل الجـــــدول الســـــابق نالحـــــظ أن نســــبة 

یعد سببا رئیسیا في عدم ذهـابهم إلیهـا وبالتـالي عـزوفهم عنهـا فـالحوافز  همالتشجیعیة الستقطاب

التشــجیعیة تســاعد ولــو بالشــيء القلیــل فــي تواجــد األســرة بالمالعــب كمــا هــو الحــال فــي بعــض 

مـن األسـر یـرون عكـس ذلـك، فـي حـین نجـد  %28.6المالعب الخلیجیة، في حین نجـد نسـبة 

أسـرة، كمـا نجـد  280لرأي مع حجم العینة قدر بـ من األسر محایدین عن هذا ا %18.9نسبة 

بلغــت  sigوهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة  50.193المحســوبة بلغــت  "²كــا"قیمــة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000

هــل تــرى أن عــدم تهیئــة األمــاكن المخصصــة لألســر داخــل المالعــب ســبب  :22العبــارة رقــم 

 لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة القدم؟

معرفــة هــل عــدم تــوفیر األمــاكن المخصصــة لألســر داخــل المالعــب تعــد : الهــدف مــن العبــارة

 .سببا للعزوف عن التواجد في مالعب كرة القدم
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 المخصصــة األمــاكن تــوفیر عــدم بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 33 رقــم جــدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب المالعب داخل لألسر

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 73.6 206 أوافق

204.779 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 11.1 31 محاید

 15.3 43 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن عــــدم تــــوفیر األمــــاكن  األســــرمــــن  %73.6مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق نالحــــظ أن نســــبة 

المخصصة لألسر داخل المالعب یمكن اعتبارها سـببا رئیسـیا فـي عـدم ذهـابهم إلیهـا وبالتـالي 

عـزوفهم عنهـا فاألسـرة فـي هـذه الحالـة ال تحبــب االخـتالط مـع المشـجعین فـي نفـس المــدرجات 

وبالتــالي یجــب فصــل المــدرجات عــن بعضــها وضــع مــدرجات خاصــة باألســر وأخــرى خاصــة 

من األسر یرون عكس ذلك، فـي حـین نجـد  %15.3شجعین اآلخرین، في حین نجد نسبة بالم

أسـرة، كمـا نجـد  280من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ  %11.1نسبة 

بلغـت  sigوهـي قیمـة دالـة إحصـائیا واحتمـال المعنویـة  204.779المحسـوبة بلغـت  "²كـا"قیمـة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000

هــل تــرى أن عــدم الشــعور بالرضــا والمتعــة ألســركم لــیس ســببا لعــزوفكم عــن : 23العبــارة رقــم 

 التواجد في مالعب كرة القدم؟

معرفة هل عدم الشعور بالرضـا والمتعـة لألسـرة ال یعـد سـببا للعـزوف عـن : الهدف من العبارة

 .التواجد في مالعب كرة القدم
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 لألسـرة والمتعة بالرضا الشعور عدم بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 34 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف سببا یعد ال

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 35.36 99 أوافق

20.450 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 21.43 60 محاید

 43.21 121 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن عدم الشعور بالرضا  األسرمن  %35.36من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

والمتعة لألسرة ال یمكن اعتبارها سببا رئیسیا في عدم ذهابهم إلى المالعب لمشاهدة 

من األسر یرون عكس ذلك،  %43.21المباریات وبالتالي عزوفهم عنها، في حین نجد نسبة 

 280 من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ %21.43في حین نجد نسبة 

هي قیمة دالة إحصائیا واحتمال و  20.450المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigالمعنویة 

هل أن عدم اهتمامكم بمشاهدة المباریات سبب لعزوفك عن التواجد في : 24العبارة رقم 

  مالعب كرة القدم؟

معرفة هل عدم اهتمام األسر بمشاهدة المباریات یعد سببا للعزوف عن  :الهدف من العبارة

 .التواجد في مالعب كرة القدم
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ــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 35 رقــم جــدول  بمشــاهدة األســر اهتمــام عــدم بمعرفــة المتعل

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب المباریات

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 52.1 146 أوافق

56.921 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 15.3 43 محاید

 32.5 91 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن عدم اهتمام األسر  األسرمن  %52.1من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

بمشاهدة المباریات یعد سببا في عدم ذهابهم إلى المالعب لمشاهدة هذه األخیرة وبالتالي 

عزوفهم عنها فعدم اهتمام األسر بمشاهدة المباریات یعكس الصورة الحقیقیة بأنها غیر 

كرة التواجد في المالعب وهذا كما أشرنا إلیه سابقا، في حین نجد نسبة مقتنعة أصال بوجود ف

من األسر محایدین عن  %15.3من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  32.5%

 56.921المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

ومستوى  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sig هي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویةو 

 .0.05الداللة 

هل عدم تشجیع روابط المشجعین لألسر سبب لعزوفكم عن التواجد في  :25العبارة رقم 

 مالعب كرة القدم؟

معرفة هل عدم تشجیع روابط المشجعین لألسر یعد سببا للعزوف عن : الهدف من العبارة

 .التواجد في مالعب كرة القدم
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 المشــجعین روابــط تشــجیع عــدم بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 36 رقــم جــدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب لألسر

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 47.5 133 أوافق

31.850 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 20 56 محاید

 32.5 91 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن عدم تشجیع روابط  األسرمن  % 47.5من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

المشجعین لألسر على الذهاب إلى المالعب من خالل مختلف التظاهرات والملتقیات التي 

تنظمها یعد سببا في عدم ذهابهم إلى إلیها وبالتالي عزوفهم عنها، في حین نجد نسبة 

من األسر محایدین عن هذا  20%من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  32.5%

هي و 31.850المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280رأي مع حجم العینة قدر بـ ال

ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigقیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة 

0.05.  

ترى أن نظرة المجتمع السلبیة لألسرة المتواجدة في الملعب سبب  هل: 26العبارة رقم 

 لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة القدم؟

معرفة هل نظرة المجتمع السلبیة لألسرة المتواجدة في الملعب یعد سببا : الهدف من العبارة

 للعزوف عن التواجد في مالعب كرة القدم
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ــار نتــائج یمثــل: 37 رقــم جــدول  لألســرة الســلبیة المجتمــع نظــرة بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختب

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب الملعب في المتواجدة

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 59.643 167 أوافق

98.046 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 12.143 34 محاید

 28.214 79 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن نظرة المجتمع  األسرمن  59.643%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

السلبیة لألسرة المتواجدة في الملعب یعد سببا في عدم ذهابهم إلى إلیها وبالتالي عزوفهم 

من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  28.214%عنها، في حین نجد نسبة 

أسرة، كما نجد  280من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ  % 12.143

بلغت  sigهي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة و 98.046المحسوبة بلغت  "²كا"قیمة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000

عدم الشعور بالراحة واألمن سبب لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة  هل: 27العبارة رقم 

  القدم؟

عدم الشعور بالراحة واألمن یعد سببا للعزوف عن التواجد في معرفة هل : الهدف من العبارة

  .مالعب كرة القدم
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 كسـبب واألمـن بالراحـة الشعور عدم بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 38 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 75.7 212 أوافق

227.086 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 10 28 محاید

 14.3 40 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون عدم الشعور بالراحة  األسرمن  75.7%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

 14.3%واألمن یعد سببا في عدم ذهابهم إلیها وبالتالي عزوفهم عنها، في حین نجد نسبة 

من األسر محایدین عن هذا الرأي  % 10من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هي قیمة و  227.086المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280مع حجم العینة قدر بـ 

ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigدالة إحصائیا واحتمال المعنویة 

0.05. 

هل ترى أن انتقال بعض السمات السلوكیة السلبیة ألسركم سبب لعزوفك : 28العبارة رقم 

 عن التواجد في مالعب كرة القدم؟

السلوكیة السلبیة لألسرة یعد سببا معرفة هل النتقال بعض السمات : الهدف من العبارة

 .للعزوف عن التواجد في مالعب كرة القدم
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 السلوكیة السمات بعض انتقال دور بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 39 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب لألسرة السلبیة

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 68.2 191 أوافق

155.236 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 12.5 35 محاید

 19.3 54 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن النتقال بعض  األسرمن  % 68.2من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

السمات السلوكیة السلبیة لدیهم یعد سببا في عدم ذهابهم إلیها وبالتالي عزوفهم عنها، في 

من األسر  12.5%من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  19.3%حین نجد نسبة 

المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

 2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigهي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة و  155.236

  .0.05ومستوى الداللة 

هل ترى أن عدم توفر الوعي الثقافي واألخالقي لیس سببا لعزوفكم عن  :29العبارة رقم 

 التواجد في مالعب كرة القدم؟

معرفة هل لعدم توفر الوعي الثقافي واألخالقي ال یعد سببا للعزوف عن : الهدف من العبارة

 .التواجد في مالعب كرة القدم
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 واألخالقـي الثقافي الوعي توفر عدم بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 40 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف سببا یعد ال

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 35 98 أوافق

43.743 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 16.4 46 محاید

 48.6 136 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یـــرون أن عـــدم تـــوفر الـــوعي  األســـرمـــن  35%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

ـــى المالعـــب لمشـــاهدة المباریـــات  ـــدیهم ال یعـــد ســـببا فـــي عـــدم ذهـــابهم إل ـــافي واألخالقـــي ل الثق

مــن األسـر یــرون عكـس ذلــك، فـي حــین  48.6%وبالتـالي عــزوفهم عنهـا، فــي حـین نجــد نسـبة 

أســرة،  280مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة قــدر بـــ  % 16.4نجــد نســبة 

 sigهي قیمة دالة إحصـائیا واحتمـال المعنویـة و 43.743المحسوبة بلغت  "²كا"كما نجد قیمة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت 

ـــارة ـــم العب  ســـبب االتصـــال وســـائل فـــي والتكنولـــوجي اإلعالمـــي التطـــور أن تـــرى هـــل :30 رق

  .القدم كرة مالعب في التواجد عن لعزوفكم

معرفــة هــل أن التطــور اإلعالمــي والتكنولــوجي فــي وســائل االتصــال یعــد : الهــدف مــن العبــارة

 .سببا للعزوف عن التواجد في مالعب كرة القدم
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 والتكنولـوجي اإلعالمـي التطور دور بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 41 رقم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن للعزوف كسبب االتصال وسائل في

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 41.43 116 أوافق

40.850 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 15.36 43 محاید

 43.21 121 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یـرون أن التطـور اإلعالمـي  األسـرمـن  41.43%من خـالل الجـدول السـابق نالحـظ أن نسـبة 

والتكنولوجي في وسائل االتصال یعد سـببا فـي عـدم ذهـابهم إلـى المالعـب لمشـاهدة المباریـات 

مـن األسـر یـرون عكـس ذلـك، فـي حـین  43.21%وبالتالي عزوفهم عنها، في حین نجد نسبة 

أسـرة،  280من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم العینـة قـدر بــ  % 15.36نجد نسبة 

 sigهي قیمة دالة إحصـائیا واحتمـال المعنویـة و 40.850المحسوبة بلغت  "²كا"كما نجد قیمة 

 . 0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت 

هــل تــرى أن عــدم االلتــزام بــالروح الریاضــیة ســبب لعــزوفكم عــن التواجــد فــي  :31العبــارة رقــم 

  مالعب كرة القدم؟

معرفـــة هـــل أن عـــدم االلتـــزام بـــالروح الریاضـــیة یعـــد ســـببا للعـــزوف عـــن : الهـــدف مـــن العبـــارة

 .التواجد في مالعب كرة القدم
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یعـد  الریاضـیة بـالروح االلتـزام عـدم بمعرفـة متعلـقال ²كا اختبار نتائج یمثل: 42 رقم جدول

 سببا للعزوف عن المالعب

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 65.36 183 أوافق

130.121 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 15 42 محاید

 19.64 55 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یــرون عــدم االلتــزام بــالروح  األســرمــن  65.36%مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

الریاضیة یعد سببا في عدم ذهابهم إلى المالعـب لمشـاهدة المباریـات وبالتـالي عـزوفهم عنهـا، 

  .یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة من األسر 19.64%في حین نجد نسبة 

أســرة، كمــا نجــد قیمــة  280مـن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة قــدر بـــ  %15

بلغــــت  sigهــــي قیمــــة دالــــة إحصــــائیا واحتمــــال المعنویــــة و 130.121المحســــوبة بلغــــت  "²كــــا"

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000

 ترى أن تفشي ظاهرة العنف في المالعب سبب لعزوفكم عنها؟ هل :32العبارة رقم 

تفشي ظاهرة العنف في المالعب یعد سببا للعزوف عن لمعرفة هل : الهدف من العبارة

 .المالعب
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 المالعـب فـي العنـف ظـاهرة تفشـي بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبار نتائج یمثل: 43 رقم جدول

 المالعب عن للعزوف كسبب

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجـــــــــة 

الحریـــــة 

df 

ــــــــــال  احتم

ــــــة  المعنوی

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 80.71 226 أوافق

283.400 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 11.43 32 محاید

 7.86 22 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :الجدول عرض نتائج

یـــرون أن تفشـــي ظـــاهرة  األســـرمـــن  80.71%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

العنــف فــي المالعــب یعـــد ســببا فــي عـــدم ذهــابهم إلــى المالعـــب لمشــاهدة المباریــات وبالتـــالي 

من األسر یـرون عكـس ذلـك، فـي حـین نجـد نسـبة  7.86%عزوفهم عنها، في حین نجد نسبة 

أســرة، كمــا نجــد  280مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة قــدر بـــ  11.43%

بلغـت  sigهـي قیمـة دالـة إحصـائیا واحتمـال المعنویـة و 283.400المحسوبة بلغـت  "²كا"قیمة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000

ــارة رقــم  الریاضــیة الخاصــة بالجمــاهیر هــل تــرى أن عــدم التطبیــق الصــارم للقــوانین : 33العب

 سبب لعزوفكم عن التواجد في المالعب؟

معرفة هل أن عدم التطبیق الصارم للقوانین الریاضیة الخاصة بالجمـاهیر : الهدف من العبارة

  .یعد سبب للعزوف عن التواجد في المالعب
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 للقــوانین الصــارم التطبیــق عــدم بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 44 رقــم جــدول

 المالعب في التواجد عن للعزوف كسبب بالجماهیر الخاصة الریاضیة

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجــــــــــة 

الحریــــــة 

df 

احتمـــــــــــال 

ـــــــة  المعنوی

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 71.1 199 أوافق

179.879 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 16.1 45 محاید

 12.8 36 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون أن عدم التطبیق الصـارم  األسرمن  71.1%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

للقـــوانین الریاضـــیة الخاصـــة بالجمـــاهیر یعـــد ســـببا فـــي عـــدم ذهـــابهم إلـــى المالعـــب لمشـــاهدة 

مـن األسـر یـرون عكـس ذلـك،  12.8%المباریات وبالتالي عزوفهم عنها، فـي حـین نجـد نسـبة 

 280من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم العینـة قـدر بــ  16.1%في حین نجد نسبة 

وهـــي قیمـــة دالـــة إحصـــائیا واحتمـــال  179.879المحســـوبة بلغـــت  "²كـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigالمعنویة 

هــل تــرى أن میــولكم إلــى ریاضــات أخــرى ســبب لعــزوفكم عــن التواجــد فــي : 34العبــارة رقــم 

  مالعب كرة القدم؟

معرفـة هـل أن لمیـول األسـر إلـى ریاضـات أخـرى یعـد سـببا لعـزوفهم عـن : الهدف مـن العبـارة

 .التواجد في مالعب كرة القدم
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 أخـرى ریاضـات إلـى األسـر میـول بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 45 رقـم جدول

 القدم كرة مالعب في التواجد عن لعزوفهم كسبب

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجــــــــــة 

الحریــــــة 

df 

ـــــــــــال  احتم

ـــــــة  المعنوی

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 34.64 97 أوافق

37.879 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 17.86 50 محاید

 47.5 133 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یــــرون أن میــــولهم إلــــى  األســــرمــــن  34.64%مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق نالحــــظ أن نســــبة 

ریاضات أخرى یعد سببا فـي عـدم ذهـابهم إلـى المالعـب لمشـاهدة المباریـات وبالتـالي عـزوفهم 

مــــن األســــر یــــرون عكــــس ذلــــك، فــــي حــــین نجــــد نســــبة  %47.5عنهــــا، فــــي حــــین نجــــد نســــبة 

أســرة، كمــا نجــد  280مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة قــدر بـــ  %17.86

بلغــت  sigوهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة  37.879المحســوبة بلغــت  "²كــا"قیمــة 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000
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 كلیة كدرجة األسر عزوف أسباب بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 46 رقم جدول

 النتائج

 اإلجابات
²كا  

مســــــــــتوى 

αالداللة  

درجــــــــــة 

الحریــــــة 

df 

ـــــــــــــال  احتم

ـــــــــة  المعنوی

sig 

 القرار اإلحصائي

الدرجــــة الكلیـــــة 

 لالستبیان
 توجد داللة إحصائیة 0.000 37 0.05 110.586

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

 sigوقیمـة احتمـال المعنویـة  258.857بلغـت  "²كـا"من خالل الجدول السابق نالحظ أن قیمة 

مـع حجـم العینـة كـان قـد  0.05وهي قیمة دالة إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة  0.000قدرت بــ 

 .أسرة 280قدر بـ 

 :قیم المجتمعالستبیان  اإلحصائیةعرض الجداول -1-1-3

االلتزام الواعي والطوعي للقوانین والتشریعات نقطة قوة القیم  هل تعتقد أن: 01العبارة رقم 

  في المجتمع؟

یعد نقطة  معرفة هل أن االلتزام الواعي والطوعي للقوانین والتشریعات :الهدف من العبارة 

 .قوة القیم في المجتمع

ــائج یمثــل: 47 رقــم جــدول ــار نت ــة المتعلــق ²كــا اختب ــزام دور بمعرف ــواعي االلت  والطــوعي ال

 المجتمع في القیم قوة كنقطة والتشریعات للقوانین

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجــــــــة 

الحریــــة 

df 

احتمــــــــــال 

المعنویــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 77.5 217 أوافق

246.221 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 12.86 36 محاید

 9.64 27 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 
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  :عرض نتائج الجدول

یرون االلتزام الواعي والطـوعي  األسرمن  77.5%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

للقــوانین والتشــریعات یعــد نقطــة قــوة القــیم فــي المجتمــع ذلــك أن هــذه القــوانین هــي التــي تــنظم 

المجتمــع وبالتــالي یكــون هنــاك انتشــار للقــیم بصــورة كبیــرة فــي المجتمــع، فــي حــین نجــد نســبة 

ایـدین عـن من األسـر مح 12.86%من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  %9.64

 246.221المحسـوبة بلغـت  "²كـا"أسـرة، كمـا نجـد قیمـة  280هذا الرأي مع حجم العینة قدر بــ 

ومســتوى  2عنــد درجــة الحریــة  0.000بلغــت  sigوهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة 

 .0.05الداللة 

  هل تعتقد أن لألسرة دور في إكساب الشباب القیم االجتماعیة؟: 02العبارة رقم 

 .معرفة هل لألسرة دور في إكساب الشباب القیم االجتماعیة: الهدف من العبارة

 الشــباب إكســاب فــي األســرة دور بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 48 رقــم جــدول

 االجتماعیة القیم

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجــــــــــة 

الحریــــــة 

df 

احتمـــــــــــال 

المعنویـــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 4.286 12 أوافق

347.221 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 10 28 محاید

 85.714 240 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یــــرون أن لهــــا دور فــــي  األســــرمــــن  4.286%مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق نالحــــظ أن نســــبة 

الطفــل خاصــة فــي  ةإكســاب الشــباب القــیم االجتماعیــة ذلــك لمــا لهــا مــن أهمیــة كبیــرة فــي تنشــئ

،فـي بدایة حیاته األولى وتنشئته على قوام صـالح ومسـتقیم لیكـون فـردا نافعـا لنفسـه ولمجتمعـه 

مـــن  10%مـــن األســـر یـــرون عكـــس ذلـــك، فـــي حـــین نجـــد نســـبة  85.714%حـــین نجـــد نســـبة 

ـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280األســـر محایـــدین عـــن هـــذا الـــرأي مـــع حجـــم العینـــة قـــدر بــــ  " ²ك
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 0.000بلغـــت  sigوهـــي قیمــة دالــة إحصـــائیا واحتمــال المعنویــة  347.221المحســوبة بلغــت 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة 

  األفراد؟هل تهتم المؤسسات اإلعالمیة في غرس القیم لدى : 03العبارة رقم 

 معرفة هل تهتم المؤسسات اإلعالمیة في غرس القیم لدى األفراد: الهدف من العبارة

 فـي اإلعالمیـة المؤسسـات اهتمـام بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثل: 49 رقم جدول

 األفراد لدى القیم غرس

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجـــــــــة 

الحریـــــة 

df 

احتمـــــــــــال 

ـــــــة  المعنوی

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 38.2 107 أوافق

6.907 0،05 2 0.032 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 26.1 73 محاید

 35.7 100 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یــــرون بــــأن المؤسســــات  األســــرمــــن  38.2%مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق نالحــــظ أن نســــبة 

اإلعالمیة تهتم بغرس القیم لدى األفراد وذلك من خالل مختلـف األنشـطة التـي تبـادر بهـا هـذه 

مـــن األســـر یـــرون عكـــس ذلـــك، فـــي حـــین نجـــد نســـبة  35.7%األخیـــرة، فـــي حـــین نجـــد نســـبة 

أسـرة، كمـا نجـد قیمـة  280من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بــ  %26.1

 0.032بلغـت  sigهـي قیمـة دالـة إحصـائیا واحتمـال المعنویـة و 6.907المحسـوبة بلغـت  "²كا"

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة 

  هل ترى أن االلتزام بآداب السلوك یدفع اآلخرین إلى احترامك؟ :4العبارة رقم 

 .السلوك یدفع اآلخرین إلى االحتراممعرفة هل أن االلتزام بآداب : الهدف من العبارة
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 یـدفع السـلوك بـآداب االلتـزام دور بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 50 رقم جدول

 االحترام إلى اآلخرین

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجــــــــة 

الحریــــة 

df 

احتمــــــــــال 

المعنویــــــة 

sig 

 القـــــــــــــرار

 اإلحصائي

 88.6 248 أوافق

384.993 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 7.5 21 محاید

 3.9 11 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یـــرون بـــأن االلتـــزام بـــآداب  األســـرمـــن  88.6%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

مـن األسـر یـرون عكـس ذلـك،  3.9%السلوك یدفع اآلخرین إلى االحترام، في حین نجـد نسـبة 

 280مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة قــدر بـــ  7.5%فــي حــین نجــد نســبة 

وهـــي قیمـــة دالـــة إحصـــائیا واحتمـــال  384.993المحســـوبة بلغـــت  "²كـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigالمعنویة 

  ن التربیة المتردیة تحد من ترسیخ القیم؟أرى بهل ت: 05العبارة رقم 

 .بیة المتردیة تحد من ترسیخ القیممعرفة هل أن التر : الهدف من العبارة
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ــائج یمثــل: 51 رقــم جــدول ــار نت  عــدم فــي المتردیــة التربیــة أثــر بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختب

 القیم ترسیخ

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجــــــــة 

الحریــــة 

df 

احتمــــــــــال 

المعنویــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 64.3 180 أوافق

122.971 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 20.7 58 محاید

 15 42 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون بأن التربیـة المتردیـة تحـد  األسرمن  64.3%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

مــن ترســیخ القــیم وهــذا مــا نالحظــه فــي الوقــت الحــالي فالطفــل الــذي ال یتلقــى التربیــة بالصــورة 

سـلبیه وبالتـالي یكـون عبئـا علـى  ئةالفعالة من طرف والدیه أو باألحرى محیط أسرته ینشأ تنشـ

ــ 15%نفســه أوال تــم أســرته فمجتمعــه، فــي حــین نجــد نســبة  رون عكــس ذلــك، فــي مــن األســر ی

 280مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة قــدر بـــ  20.7%حــین نجــد نســبة 

هـــي قیمـــة دالـــة إحصـــائیا واحتمـــال و 122.971المحســـوبة بلغـــت  "²كـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigالمعنویة 

االنتمـــاء للـــوطن یهـــم فـــي تعویـــد المـــواطن علـــى عـــدم الحفـــاظ علـــى  أنهـــل  :06العبـــارة رقـــم 

   ممتلكات الوطن؟

لـى عـدم الحفـاظ االنتمـاء للـوطن یهـم فـي تعویـد المـواطن ع أنمعرفـة هـل : الهدف من العبـارة

 .على ممتلكات الوطن
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 تعویـد فـي للـوطن االنتمـاء أهمیـة بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثل: 52 رقم جدول

 الوطن ممتلكات على الحفاظ عدم على المواطن

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجـــــــــة 

الحریـــــة 

df 

احتمـــــــــــال 

المعنویـــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 30 84 أوافق

54.971 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 17.14 48 محاید

 52.86 148 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یــرون بــأن االنتمــاء للــوطن یهــم  األســرمــن  30%مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

 52.86%فــي تعویــد المــواطن علــى عــدم الحفــاظ علــى ممتلكــات الــوطن، فــي حــین نجــد نســبة 

مـن األسـر یـرون عكــس ذلـك وذلـك مـن خــالل أن االنتمـاء للـوطن یهـم بدرجــة كبیـرة فـي تعویــد 

المواطن على الحفاظ على الـوطن وممتلكاتـه وهـذا یـدخل فـي نطـاق المواطنـة الصـالحة للفـرد، 

 280من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قـدر بــ  17.14%في حین نجد نسبة 

وهــــي قیمـــة دالــــة إحصـــائیا واحتمــــال  54.971المحســــوبة بلغـــت  "²كــــا"أســـرة، كمـــا نجــــد قیمـــة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigالمعنویة 

  هل ترى بان التفكك األسري ال یحد من ترسیخ القیم؟: 07العبارة رقم 

 .معرفة هل أن التفكك األسري ال یحد من ترسیخ القیم: الهدف من العبارة
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 مــن یحــد ال األســري التفكــك أثــر بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 53 رقــم جــدول

 القیم ترسیخ

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجـــــــــة 

الحریـــــة 

df 

احتمـــــــــــال 

المعنویـــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 37.86 106 أوافق

35.171 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 17.14 48 محاید

 45 126 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یـرون بـأن التفكـك األسـري ال  األسـرمن  37.86%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

من األسر یرون عكـس ذلـك وذلـك مـن خـالل  45%یحد من ترسیخ القیم، في حین نجد نسبة 

أن التفكــك األســري یحــد مــن ترســیخ القــیم فكیــف لعائلــة الوالــد فــي جهــة واألم فــي جهــة أخــرى 

ینشأ بینهم طفل صـالح فهـذا نعتبـره مـن المسـتحیالت فالتفكـك األسـري یسـاهم بدرجـة كبیـرة فـي 

یاتــه لیكــون فــردا ســویا تفكــك الطفــل مــن خــالل أن هــذا األخیــر ال یجــد أي قــیم یبنــي علیهــا ح

مـن األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع  17.14%وناجحا فـي المسـتقبل، فـي حـین نجـد نسـبة 

هـي قیمـة دالـة و 35.171المحسـوبة بلغـت  "²كـا"أسرة، كما نجد قیمـة  280حجم العینة قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

هــل أن انتقــال ثقافــات المجتمعــات الغربیــة عبــر القنــوات الفضــائیة یحــد مــن  :08العبــارة رقــم 

  تأصیل القیم األصیلة؟

معرفة هل النتقال ثقافات المجتمعات الغربیـة عبـر القنـوات الفضـائیة یحـد : الهدف من العبارة

  .األصیلة من تأصیل القیم
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ــائج یمثــل: 54 رقــم جــدول ــار نت  المجتمعــات ثقافــات انتقــال أثــر بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختب

 األصیلة القیم تأصیل من یحد الفضائیة القنوات عبر الغربیة

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجــــــــــة 

الحریــــــة 

df 

احتمـــــــــــال 

ـــــــة  المعنوی

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 68.6 192 أوافق

156.543 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 16.4 46 محاید

 15 42 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یـــرون بـــأن النتقـــال ثقافـــات  األســـرمـــن  68.6%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

المجتمعات الغربیة عبر القنوات الفضائیة یحد من تأصیل القیم األصیلة، في حـین نجـد نسـبة 

من األسر محایدین عـن هـذا  16.4%من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة % 15

هـي و 156.543المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

ومسـتوى الداللـة  2عند درجة الحریـة  0.000بلغت  sigقیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة 

0.05. 

هل ترى أن لألسرة دلیل أخالقي ال یشجع القیم األخالقیـة علـى حسـاب القـیم : 09العبارة رقم 

   األخرى؟

األخالقیــة علــى حســاب معرفــة هــل لألســرة دلیــل أخالقــي ال یشــجع القــیم : الهــدف مــن العبــارة 

 .القیم األخرى
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 لألسـرة األخالقي الدلیل تشجیع عدم بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 55 رقم جدول

 األخرى القیم حساب على األخالقیة للقیم

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجـــــــــة 

الحریـــــة 

df 

احتمـــــــــــال 

المعنویـــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 35.714 100 أوافق

10.164 0،05 2 0.006 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 24.643 69 محاید

 39.643 111 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یرون بأن لهـا دلیـل أخالقـي  األسرمن  35.714%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

من األسـر  39.643%ال یشجع القیم األخالقیة على حساب القیم األخرى في حین نجد نسبة 

یــرون عكــس ذلــك بــأن لألســرة دلیــل أخالقــي یســاهم بدرجــة كبیــرة یشــجع علــى القــیم األخالقیــة 

ــدلیل مــن خــالل خبرتهــا بكــل مــا یحــدث داخــل محــیط األســرة وداخــ ل مــا فاألســرة تكــون هــذا ال

یحدث داخل المجتمع لتكوین هـذا الـدلیل األخالقـي بالصـورة المناسـبة لـه، فـي حـین نجـد نسـبة 

أســرة، كمـا نجــد  280مـن األسـر محایــدین عـن هـذا الــرأي مـع حجـم العینــة قـدر بــ  %24.643

بلغــت  sigوهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة  10.164المحســوبة بلغــت  "²كــا"قیمــة 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.006

  هل تعتقد أن للبرامج الدینیة دور في عدم تثقیف الشباب وعدم تنمیة قیمهم؟: 10العبارة رقم 

تثقیــف الشــباب وعــدم تنمیــة  معرفــة هــل أن للبــرامج الدینیــة دور فــي عــدم: الهــدف مــن العبــارة

  .قیمهم
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 تثقیـف عدم في الدینیة البرامج دور بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 56 رقم جدول

 قیمهم تنمیة وعدم الشباب

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجـــــــــة 

الحریـــــة 

df 

احتمـــــــــــال 

المعنویـــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 36.8 103 أوافق

65.150 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 12.1 34 محاید

 51.1 143 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یـرون بـأن للبـرامج الدینیـة دور  األسـرمـن  36.8%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

مــن األســر یــرون  % 51.1فــي حــین نجــد نســبة . فــي عــدم تثقیــف الشــباب وعــدم تنمیــة قــیمهم

عكــس ذلــك وهــذا مــن خــالل أننــا نســتمد أخالقنــا وقیمنــا بــاألحرى مــن الــدین اإلســالمي بدرجــة 

بالصـورة الصـحیحة لـه ووضـع بـرامج دینیـة خاصـة بـذلك تسـاهم  سـالمياإلأولى فمعرفة الدین 

ن بدرجة كبیرة في تثقیف الشباب وتنمیة قیمهم وذلك ألنها مبنیة على الدین اإلسـالمي وال یمكـ

التحــدث عــن أي تضــاد فــي ذلــك مــا دام األمــر متعلــق بالــدین اإلســالمي، فــي حــین نجــد نســبة 

أسـرة، كمـا نجـد قیمـة  280من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بــ  %12.1

 0.000بلغـت  sigهي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة و 65.150المحسوبة بلغت  "²كا"

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة 

  هل االنتماء للوطن یساعد في دعم األمن واألمان للمواطنین؟ :11العبارة رقم 

 .معرفة هل االنتماء للوطن یساعد في دعم األمن واألمان للمواطنین: الهدف من العبارة
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 فـي للـوطن االنتمـاء مسـاعدة دور بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتائج یمثل: 57 رقم جدول

 للمواطنین واألمان األمن دعم

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجــــــــة 

الحریــــة 

df 

احتمــــــــــال 

المعنویــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 71.78 201 أوافق

186.564 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 12.86 36 محاید

 15.36 43 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یــرون بــأن االنتمــاء للــوطن  األســرمــن  71.78%مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

یســاعد فــي دعــم األمــن واألمــان للمــواطنین وذلـــك مــن خــالل تعویــد الفــرد علــى مختلــف القـــیم 

السیاســـیة والتـــي بـــدورها تســـاهم فـــي دعـــم األمـــن واألمـــان للمـــواطنین وذلـــك مـــن خـــالل تكـــوین 

مـن األسـر یـرون عكـس ذلـك، فـي حـین  15.3%المواطنة الصالحة للفـرد فـي حـین نجـد نسـبة 

أســرة،  280مــن األسـر محایــدین عــن هــذا الـرأي مــع حجــم العینـة قــدر بـــ  12.86%نجـد نســبة 

هــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة و 186.564المحســوبة بلغــت  "²كــا"كمــا نجــد قیمــة 

sig  0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت. 

 العمل طریق غیر فعال لتحقیق طموحات الفرد؟ هل: 12العبارة رقم 

 معرفة هل یمكن اعتبار العمل طریق غیر فعال لتحقیق طموحات الفرد: الهدف من العبارة
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 فعــال غیــر طریــق العمــل اعتبــار بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 58 رقــم جــدول

 الفرد طموحات لتحقیق

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مســــتوى 

αالداللة  

درجــــــــة 

الحریــــة 

df 

احتمــــــــــال 

المعنویــــــة 

sig 

القـــــــــــــرار 

 اإلحصائي

 23.93 67 أوافق

117.650 0،05 2 0.000 

توجـــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  دالل

 إحصائیة

 12.86 36 محاید

 63.21 177 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یـــرون بأنـــه یمكـــن اعتبـــار  األســـرمـــن  23.93%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

مــن األســر  63.21%العمــل طریــق غیــر فعــال لتحقیــق طموحــات الفــرد، فــي حــین نجــد نســبة 

من األسر محایدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم  12.86%یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

ـــ  هــي قیمــة دالــة و 117.650المحســوبة بلغــت  "²كــا"ة أســرة، كمــا نجــد قیمــ 280العینــة قــدر ب

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

ــم  ــارة رق هــل مشــاهدة البــرامج التــي تبــث عبــر القنــوات الفضــائیة تســهم فــي عملیــات : 13العب

  االنحراف؟

التـي تبـث عبـر القنـوات الفضـائیة دور فـي  معرفة هـل أن مشـاهدة البـرامج: الهدف من العبارة

 .عملیات االنحراف
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 تبــث التــي البــرامج مشــاهدة دور بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 59 رقــم جــدول

 االنحراف عملیات في الفضائیة القنوات عبر

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 67.86 190 أوافق

150.200 0،05 2 0.000 
توجد داللة 

 إحصائیة

 16.43 46 محاید

 15.71 44 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یــرون أن مشــاهدة البــرامج  األســرمــن  67.86%مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

وذلـك مـن خـالل مـا تحتویـه هـذه  التي تبث عبر القنوات الفضـائیة دور فـي عملیـات االنحـراف

فـي حـین نجـد  األخیرة من مشاهدة سلبیة للفرد ومحاولة هذا األخیـر تقلیـدها فـي بعـض األمـور

مـــن األســـر  16.43%مـــن األســـر یـــرون عكـــس ذلـــك، فـــي حـــین نجـــد نســـبة  15.71%نســـبة 

ــا"أســرة، كمــا نجــد قیمــة  280یــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة قــدر بـــ محا المحســوبة  "²ك

عنــد درجــة  0.000بلغــت  sigهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة و 150.200بلغــت 

 .0.05ومستوى الداللة  2الحریة 

ـــم  ـــارة رق القـــیم هـــل تعتقـــد أن عـــدم التمیـــز علـــى أســـاس الجـــنس والمنطقـــة یزیـــد مـــن : 14العب

  المجتمعیة؟

لمنطقــة یزیــد مــن القــیم معرفــة هــل أن عــدم التمیــز علــى أســاس الجــنس وا: الهــدف مــن العبــارة

 .المجتمعیة
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 الجـنس أسـاس علـى التمیـز عـدم بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 60 رقم جدول

 المجتمعیة القیم من یزید والمنطقة

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 57.86 162 أوافق

76.314 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 19.28 54 محاید

 22.86 64 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یــرون أن عــدم التمیــز علــى  األســرمــن  57.86%مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

 هلـــ أســـاس الجـــنس والمنطقـــة یزیـــد مـــن القـــیم المجتمعیـــة وهـــذا للـــتخلص مـــن كـــل مـــا یعـــرف أو

عالقــة بمصـــطلح العنصــریة فهـــذا التمییـــز یســاهم بدرجـــة كبیــرة فـــي تفكـــك أفــراد المجتمـــع فیمـــا 

مــن األســر یــرون عكــس ذلــك،  22.86%فــي حــین نجــد نســبة  ،بیــنهم وبالتــالي تفكــك المجتمــع

 280من األسر محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قـدر بــ  19.28%في حین نجد نسبة 

هـــي قیمـــة دالـــة إحصـــائیا واحتمـــال و 76.314المحســـوبة بلغـــت  "²كـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigالمعنویة 

  االلتزام باألخالق الكریمة مؤشر على قوة القیم الدینیة؟ هل: 15العبارة رقم 

 .قوة القیم الدینیةى معرفة هل االلتزام باألخالق الكریمة یعد مؤشر عل: الهدف من العبارة
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 یعـد الكریمـة بـاألخالق االلتـزام دور بمعرفـة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 61 رقم جدول

 الدینیة القیم قوة على مؤشر

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 82.86 232 أوافق

309.114 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 9.28 26 محاید

 7.86 22 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

یــرون أن االلتــزام بــاألخالق  األســرمــن  82.86%مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

الكریمــة یعــد مؤشــر علــى قــوة القــیم الدینیــة وهــذا هــو الــدلیل الصــحیح فــي عكــس القــیم الدینیــة 

بالصــورة الصــحیحة لهــا ولــیس فقــط كمــا یحــدث عنــد بعــض األســر نجــدها تعــرف الــدین كاســم 

فـي  ،.تنـافقط لكن ال تطبق ما بداخل هذا األخیر واألمثلة على ذلـك كثیـرة خاصـة فـي مجتمعا

مـــن  9.28%مـــن األســـر یـــرون عكـــس ذلـــك، فـــي حـــین نجـــد نســـبة  % 7.86حـــین نجـــد نســـبة 

ــــ  ـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280األســـر محایـــدین عـــن هـــذا الـــرأي مـــع حجـــم العینـــة قـــدر ب  "²ك

 0.000بلغــت  sigهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة و 309.114المحســوبة بلغــت 

 .0.05لداللة ومستوى ا 2عند درجة الحریة 

 االنتماء للوطن ال یساعد على احترام القوانین واألنظمة؟ هل: 16العبارة رقم 

 .معرفة هل االنتماء للوطن ال یساعد على احترام القوانین واألنظمة: الهدف من العبارة
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 علــى یســاعد ال للــوطن االنتمــاء بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 62 رقــم جــدول

 واألنظمة القوانین احترام

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 23.93 67 أوافق

108.779 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 13.93 39 محاید

 62.14 174 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

االنتمـاء للـوطن ال أن  یـرون األسـرمـن  23.93%من خالل الجـدول السـابق نالحـظ أن نسـبة 

مـن األسـر یـرون عكـس  62.14%فـي حـین نجـد نسـبة . یساعد على احترام القوانین واألنظمـة

ذلك بأن االنتماء للوطن یساهم بدرجة كبیرة في احترام األنظمة والقوانین، فـي حـین نجـد نسـبة 

أســرة، كمــا نجــد  280مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة قــدر بـــ  %13.93

بلغـت  sigوهـي قیمـة دالـة إحصـائیا واحتمـال المعنویـة  108.779المحسـوبة بلغـت  "²كـا"قیمـة 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000

هل تعتقد أن إشراك األسرة في حل المشكالت االجتماعیة للمجتمع ال یعمل : 17العبارة رقم 

  على تطویره؟ 

عیة للمجتمع ال معرفة هل أن إشراك األسرة في حل المشكالت االجتما: الهدف من العبارة

 .یعمل على تطویره
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 المشـكالت حـل في األسرة إشراك أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 63 رقم جدول

 تطویره على یعمل ال للمجتمع االجتماعیة

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 25 70 أوافق

104.943 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 13.6 38 محاید

 61.4 172 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن إشـراك األسـرة فـي حـل  یـرون األسـرمـن  25%من خالل الجـدول السـابق نالحـظ أن نسـبة 

ـــى تطـــویره ـــة للمجتمـــع ال یعمـــل عل مـــن  61.4%فـــي حـــین نجـــد نســـبة . المشـــكالت االجتماعی

من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع  13.6%األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هي قیمة دالـة و 104.943المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280حجم العینة قدر بـ 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigائیا واحتمال المعنویة إحص

  هل تسهم الصحافة في عدم بث الوعي لدى األفراد؟ :18العبارة رقم 

 .افة في عدم بث الوعي لدى األفرادمعرفة هل تسهم الصح: الهدف من العبارة
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 بــث عــدم فــي الصــحافة مســاهمة بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 64 رقــم جـدول

 األفراد لدى الوعي

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 43.9 123 أوافق

24.993 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 20 56 محاید

أوافقال   101 36.1 

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن الصـحافة تسـاهم فـي  یـرون األسـرمـن  43.9%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسـبة 

مـن األسـر یـرون عكـس ذلـك، فـي % 36.1عدم بـث الـوعي لـدى األفـراد، فـي حـین نجـد نسـبة 

أسـرة،  280من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم العینـة قـدر بــ  20%حین نجد نسبة 

 sigهي قیمة دالة إحصـائیا واحتمـال المعنویـة و 24.993المحسوبة بلغت  "²كا"كما نجد قیمة 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت 

  النجاح ال یعتمد على القیم؟هل تعتقد أن تقییم األداء ومعیار الحكم على : 19العبارة رقم 

معرفــة هــل أن تقیــیم األداء ومعیــار الحكــم علــى النجــاح ال یعتمــد علــى : الهــدف مــن العبــارة

 .القیم
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 علــى الحكــم ومعیــار األداء تقیــیم بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 65 رقــم جــدول

 القیم على یعتمد ال النجاح

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 27.14 76 أوافق

50.171 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 20 56 محاید

 52.86 148 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن تقیـیم األداء ومعیـار  یرون األسرمن  27.14%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

مـــن األســـر یـــرون  52.86%الحكـــم علـــى النجـــاح ال یعتمـــد علـــى القـــیم، فـــي حـــین نجـــد نســـبة 

مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة  20%عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة 

هــي قیمــة دالــة إحصــائیا و 50.171المحســوبة بلغــت  "²كــا"أســرة، كمــا نجــد قیمــة  280قــدر بـــ 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigواحتمال المعنویة 

هــل تعتقــد أن إهمــال القــیم اإلعالمیــة لــیس مؤشــر لضــعف القــیم المجتمعیــة : 20العبــارة رقــم 

  ككل؟

مؤشر لضـعف القـیم المجتمعیـة  إهمال القیم اإلعالمیة لیسمعرفة هل أن : الهدف من العبارة

 .ككل
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 مؤشـر لـیس اإلعالمیـة القـیم إهمال بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 66 رقم جدول

 ككل المجتمعیة القیم لضعف

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 35.36 99 أوافق

9.521 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 25 70 محاید

 39.64 111 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن إهمـــال القـــیم  یـــرون األســـرمـــن  35.36%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

مـــن  % 39.64اإلعالمیـــة لـــیس مؤشـــر لضـــعف القـــیم المجتمعیـــة ككـــل، فـــي حـــین نجـــد نســـبة 

مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع  25%األســر یــرون عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة 

وهــي قیمــة دالــة  9.521المحســوبة بلغــت  "²كــا"أســرة، كمــا نجــد قیمــة  280حجــم العینــة قــدر بـــ 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

أن تنشـئة الشــباب تنشــئة ســلیمة وتنمیــة النــواحي الوجدانیــة لــدیهم تعمــل علــى : 21العبــارة رقــم 

  غرس الوالء التنظیمي؟

هم النــواحي الوجدانیــة لــدی أن تنشــئة الشــباب تنشــئة ســلیمة وتنمیــة معرفــة: الهــدف مــن العبــارة

 .تعمل على غرس الوالء التنظیمي
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 سـلیمة تنشـئة الشـباب تنشـئة دور بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبار نتائج یمثل: 67 رقم جدول

 التنظیمي الوالء غرس في لدیهم الوجدانیة النواحي وتنمیة

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 73.6 206 أوافق

205.743 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 16.4 46 محاید

 10 28 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن تنشئة الشباب تنشـئة سـلیمة  األسرمن  73.6%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

 %10وتنمیة النواحي الوجدانیة لدیهم تعمل علـى غـرس الـوالء التنظیمـي، فـي حـین نجـد نسـبة 

من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي  16.4%من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

وهـي قیمـة  205.743المحسـوبة بلغـت  "²كـا"أسرة، كما نجـد قیمـة  280مع حجم العینة قدر بـ 

ومســـتوى الداللـــة  2عنـــد درجـــة الحریـــة  0.000بلغـــت  sigدالـــة إحصـــائیا واحتمـــال المعنویـــة 

0.05. 

هـل تعتقـد أن قـیم التكافـل، الصـداقة مـع القـیم الفردیـة لهـا ارتبـاط وثیـق بـالقیم  :22العبارة رقم 

  المجتمعیة ككل؟

تبـاط وثیـق بـالقیم التكافـل، الصـداقة مـع القـیم الفردیـة لهـا ار معرفـة أن قـیم : الهدف مـن العبـارة

 .المجتمعیة ككل
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 القـیم مـع الصـداقة التكافـل، قـیم أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 68 رقم جدول

 ككل المجتمعیة بالقیم وثیق ارتباط لها الفردیة

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 75.7 212 أوافق

228.457 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 15.7 44 محاید

 8.6 24 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

   :عرض نتائج الجدول

أن قـیم التكافـل، الصـداقة مـع  األسـرمـن  75.7%من خـالل الجـدول السـابق نالحـظ أن نسـبة 

مــن األســر  %8.6القــیم الفردیــة لهــا ارتبــاط وثیــق بــالقیم المجتمعیــة ككــل، فــي حــین نجــد نســبة 

مـن األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم  15.7%یرون عكس ذلك، فـي حـین نجـد نسـبة 

وهـــي قیمـــة دالـــة  228.457المحســـوبة بلغـــت  "²كـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280العینـــة قـــدر بــــ 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

هل تعتقد أن الثقافة المجتمعیة السائدة في كل مجتمع تحد مـن القـیم المثالیـة : 23العبارة رقم 

  على أساس ثقافي؟

ن القـیم المثالیـة معرفة أن الثقافة المجتمعیة السائدة في كل مجتمـع تحـد مـ: العبارةالهدف من 

 .على أساس ثقافي
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 فـي السـائدة المجتمعیـة الثقافـة أن بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبار نتائج یمثل: 69 رقم جدول

 ثقافي أساس على المثالیة القیم من تحد مجتمع كل

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 50 140 أوافق

35.086 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 24.3 68 محاید

 25.7 72 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن الثقافـة المجتمعیـة السـائدة فـي  األسـرمن  50%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

مـن األسـر  25.7%كل مجتمع تحد من القیم المثالیة على أسـاس ثقـافي، فـي حـین نجـد نسـبة 

مـن األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم  24.3%یرون عكس ذلك، فـي حـین نجـد نسـبة 

هــي قیمــة دالـــة و  35.086 المحســوبة بلغــت "²كــا"كمــا نجــد قیمــة أســرة،  280العینــة قــدر بـــ 

 .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

هـل تعتقـد أن رسـم الهـدف والغایـة األخالقیـة التـي یسـعى لهـا الفـرد تسـهم فـي : 24العبارة رقم 

  تطویر القیم المجتمعیة؟

د تسـهم فـي معرفـة أن رسـم الهـدف والغایـة األخالقیـة التـي یسـعى لهـا الفـر : الهدف مـن العبـارة

 .تطویر القیم المجتمعیة
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 األخالقیـة والغایـة الهـدف رسـم أن بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثل: 70 رقم جدول

 المجتمعیة القیم تطویر في تسهم الفرد لها یسعى التي

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 7.14 20 أوافق

465.886 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 12.5 35 محاید

 80.36 225 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

   :عرض نتائج الجدول

أن رســــم الهــــدف والغایــــة  األســــرمــــن  7.14%مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق نالحــــظ أن نســــبة 

األخالقیـــة التــــي یســـعى لهــــا الفـــرد تســــهم فـــي تطــــویر القـــیم المجتمعیــــة، فـــي حــــین نجـــد نســــبة 

من األسـر محایـدین عـن  12.5%من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  %80.36

 465.886 المحسـوبة بلغـت "²كـا"أسـرة، كمـا نجـد قیمـة  280هذا الرأي مع حجم العینة قدر بــ 

ومســتوى  2عنــد درجــة الحریــة  0.000بلغــت  sigهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة و 

  .0.05الداللة 

  هل تعتقد أن ضعف الوازع الدیني عامل محدد لنقص القیم المجتمعیة؟ :25العبارة رقم 

 عامل محدد لنقص القیم المجتمعیة الدیني یعدمعرفة أن ضعف الوازع : الهدف من العبارة
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 عامـل یعـد الـدیني الـوازع ضـعف أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 71 رقم جدول

 المجتمعیة القیم لنقص محدد

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 71.43 200 أوافق

183.050 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 13.21 37 محاید

 15.36 43 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن ضـعف الـوازع الـدیني یعـد  األسرمن  71.43%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

مــن األســر یــرون عكــس  %15.36عامــل محــدد لــنقص القــیم المجتمعیــة، فــي حــین نجــد نســبة 

مـن األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم العینـة قـدر  13.21%ذلك، في حین نجـد نسـبة 

ــــ  إحصـــائیا وهـــي قیمـــة دالـــة  183.050 المحســـوبة بلغـــت "²كـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280ب

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigال المعنویة واحتم

هــــل تعتقـــــد أن تحدیـــــد األنشـــــطة الرامیـــــة لحمایـــــة األفـــــراد تزیـــــد مـــــن القـــــیم : 26العبـــــارة رقـــــم 

  المجتمعیة؟

 .األفراد تزید من القیم المجتمعیةمعرفة أن تحدید األنشطة الرامیة لحمایة : الهدف من العبارة
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 لحمایـة الرامیـة األنشـطة تحدیـد أن بمعرفـة المتعلـق ²كا اختبار نتائج یمثل: 72 رقم جدول

 المجتمعیة القیم من تزید األفراد

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 71.1 199 أوافق

179.450 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 14.3 40 محاید

 14.6 41 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن تحدیـــد األنشـــطة الرامیـــة  األســـرمـــن  71.1%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

مـن األسـر یـرون عكـس  14.6%لحمایة األفراد تزید من القیم المجتمعیة، في حـین نجـد نسـبة 

من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم العینـة قـدر بــ  14.3%ذلك، في حین نجد نسبة 

واحتمـال  دالـة إحصـائیاوهي قیمة  179.450بلغت المحسوبة  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigالمعنویة 

هل تعتقد أن القیم الفردیة طغت على القیم الجماعیة من الناحیة االجتماعیـة : 27العبارة رقم 

  للمجتمع؟

ة مـن معرفـة أن القـیم الفردیـة أصـبحت فـي درجـة أعلـى مـن القـیم الجماعیـ: الهدف من العبـارة

 .االجتماعیة للمجتمع الناحیة
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 درجـة فـي أصـبحت الفردیة القیم أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 73 رقم جدول

 للمجتمع االجتماعیة الناحیة من الجماعیة القیم من أعلى

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 69.64 195 أوافق

167.321 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 17.86 50 محاید

 12.5 35 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن القیم الفردیة أصـبحت فـي  األسرمن  69.64%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

     درجــــة أعلــــى مــــن القــــیم الجماعیــــة مــــن الناحیــــة االجتماعیــــة للمجتمــــع، فــــي حــــین نجــــد نســــبة

مــن األســر محایــدین  17.86%مــن األســر یــرون عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة  % 12.5

ــــ  ـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280عـــن هـــذا الـــرأي مـــع حجـــم العینـــة قـــدر ب بلغـــت المحســـوبة  "²ك

عنــد درجــة الحریــة  0.000بلغــت  sigقیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة  وهــي 167.321

  .0.05ومستوى الداللة  2

هل تعتقد أن المحافظة علـى القـیم البیئیـة والنظـام المحیطـي عنصـر هـام فـي : 28العبارة رقم 

  القیم الثقافیة للمجتمع؟

البیئیـة والنظـام المحیطـي یعـد عنصـر هـام معرفة أن المحافظة علـى القـیم : الهدف من العبارة

 .في القیم الثقافیة للمجتمع
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 البیئیــة القــیم علــى المحافظــة أن بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 74 رقــم جــدول

 للمجتمع الثقافیة القیم في هام عنصر یعد المحیطي والنظام

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 81.8 229 أوافق

296.450 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 11.1 31 محاید

 7.1 20 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن المحافظة على القـیم البیئیـة  األسرمن  81.8%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

مـن  7.1% والنظام المحیطي یعد عنصر هام فـي القـیم الثقافیـة للمجتمـع، فـي حـین نجـد نسـبة

من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع  11.1%األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هـي قیمـة دالـة و  296.450المحسـوبة بلغـت "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280حجم العینة قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

  هل تعتقد أن القیم هي نشئ أخالقي رفیع في نفوس األفراد؟ :29العبارة رقم 

 .اعتبارها نشئ أخالقي رفیع في نفوس األفرادمعرفة أن القیم یمكن : الهدف من العبارة
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ــائج یمثــل: 75 رقــم جــدول ــار نت ــیم أن بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختب  نشــئ اعتبارهــا یمكــن الق

 األفراد نفوس في رفیع أخالقي

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 83.2 233 أوافق

313.636 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 9.3 26 محاید

 7.5 21 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن القـیم یمكـن اعتبارهـا نشـئ  األسـرمـن  83.2%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسـبة  

مـن األسـر یـرون عكـس ذلـك، فـي  %7.5أخالقي رفیع في نفوس األفراد، في حین نجد نسبة 

أسـرة،  280من األسر محایدین عن هذا الـرأي مـع حجـم العینـة قـدر بــ  9.3%حین نجد نسبة 

وهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة  313.636المحســوبة بلغــت  "²كــا"كمــا نجــد قیمــة 

sig  0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت. 

  هل تعتقد أن القیم الدینیة تعتمد على القیم التعبدیة فقط؟ :30العبارة رقم 

 .تعتمد على القیم التعبدیة فقطمعرفة أن القیم الدینیة یمكن أن : الهدف من العبارة
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 تعتمـد أن یمكـن الدینیـة القـیم أن بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثـل: 76 رقـم جـدول

 فقط التعبدیة القیم على

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 27.5 77 أوافق

75.136 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 15.714 44 محاید

 56.786 159 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن القـــیم الدینیـــة یمكـــن أن  األســـرمـــن  27.5%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

مـن األسـر یـرون عكـس ذلـك،  %56.786تعتمد على القیم التعبدیة فقط، في حـین نجـد نسـبة 

مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة قــدر بـــ  15.714%فــي حــین نجــد نســبة 

وهــي قیمـة دالــة إحصــائیا واحتمــال  75.136المحســوبة بلغــت  "²كــا"أسـرة، كمــا نجــد قیمـة  280

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigالمعنویة 

هــل تعتقــد أن الشــعور بقــیم العــدل والمســاواة یعطــي قــیم سیاســیة أكثــر اتزانــا  :31العبــارة رقــم 

  لدى الفرد؟

یم سیاسیة أكثر اتزانا لـدى معرفة أن الشعور بقیم العدل والمساواة یعطي ق: الهدف من العبارة

 .الفرد
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 والمسـاواة العـدل بقـیم الشـعور أن بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتـائج یمثل: 77 رقم جدول

 الفرد لدى اتزانا أكثر سیاسیة قیم یعطي

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 77.8 218 أوافق

249.779 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 11.1 31 محاید

 11.1 31 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن الشــــعور بقــــیم العــــدل  األســــرمــــن  77.8%مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق نالحــــظ أن نســــبة 

مــن األســر  %11.1والمســاواة یعطــي قــیم سیاســیة أكثــر اتزانــا لــدى الفــرد، فــي حــین نجــد نســبة 

مـن األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم  11.1%یرون عكس ذلك، فـي حـین نجـد نسـبة 

ـــ  هــي قیمــة دالــة و 249.779المحســوبة بلغــت  "²كــا"أســرة، كمــا نجــد قیمــة  280العینــة قــدر ب

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

هــل تعتقــد أن ابتعــاد األســرة عــن تفعیــل قواعــد الــنظم االجتماعیــة أدى إلــى  :32العبــارة رقــم 

  زوال بعض القیم نسبیا؟

معرفــة أن ابتعــاد األســرة عــن تفعیــل قواعــد الــنظم االجتماعیــة یعــد عــامال : الهــدف مــن العبــارة

  .یؤدي إلى زوال بعض القیم نسبیا
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 قواعـد تفعیـل عـن األسـرة ابتعـاد أن بمعرفـة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 78 رقم جدول

 نسبیا القیم بعض زوال إلى یؤدي عامال یعد االجتماعیة النظم

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 73.2 205 أوافق

200.836 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 15 42 محاید

 11.8 33 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن ابتعــاد األســرة عــن تفعیــل  األســرمــن  73.2%مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

قواعــد الــنظم االجتماعیــة یعــد عــامال یــؤدي إلــى زوال بعــض القــیم نســبیا، فــي حــین نجــد نســبة 

من األسر محایـدین عـن هـذا  15%من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  11.8%

هـي و 200.836المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

ومسـتوى الداللـة  2عند درجة الحریـة  0.000بلغت  sigقیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة 

0.05.  

هل تـرى أن اإلبـداع والتنـوع الثقـافي بـین المجتمعـات یعطـي زخمـا قیمیـا غنیـا : 33العبارة رقم 

  للفرد؟

هامـا یعطـي أن اإلبداع والتنوع الثقافي بین المجتمعات یعد عنصرا  معرفة :الهدف من العبارة

  .زخما قیمیا غنیا للفرد
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 بــین الثقــافي والتنــوع اإلبــداع أن بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 79 رقــم جــدول

 للفرد غنیا قیمیا زخما یعطي هاما عنصرا یعد المجتمعات

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 68.6 192 أوافق

157.507 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 18.2 51 محاید

 13.2 37 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن اإلبـداع والتنـوع الثقـافي بـین  األسرمن  68.6%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

 مـن %18.2نسـبة المجتمعات یعد عنصـرا هامـا یعطـي زخمـا قیمیـا غنیـا للفـرد، فـي حـین نجـد 

من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع  13.2%األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هـي قیمـة دالـة و 157.507المحسـوبة بلغـت "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280حجم العینة قدر بـ 

  0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

هـل تعتقـد أن المسـؤولیة األخالقیـة تـرتبط بـالقیم المجتمعیـة مـن ناحیـة ترسـیخ  :34العبارة رقم 

  المبادئ واألخالق الحمیدة؟

معرفـــة أن المســـؤولیة األخالقیـــة یمكـــن أن تـــرتبط بـــالقیم المجتمعیـــة مـــن : مـــن العبـــارة الهـــدف

 .ترسیخ المبادئ واألخالق الحمیدةناحیة 
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 أن یمكـن األخالقیـة المسـؤولیة أن بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبار نتائج یمثل: 80 رقم جدول

 الحمیدة واألخالق المبادئ ترسیخ ناحیة من المجتمعیة بالقیم ترتبط

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 78.6 220 أوافق

258.200 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 12.1 34 محاید

 9.3 26 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن اإلبـداع والتنـوع الثقـافي بـین  األسرمن  78.6%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

مــن  9.3% المجتمعــات یعــد عنصــرا هامــا یعطــي زخمــا قیمیــا غنیــا للفــرد، فــي حــین نجــد نســبة

من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع  12.1%األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

هي قیمة دالـة و 258.200المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280حجم العینة قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

المنــوط بهــا كإحــدى المؤسســات هــل تعتقــد أن األســرة ال تقــوم بالــدور الــدیني : 35العبــارة رقــم 

  الهامة لتفعیل القیم المجتمعیة؟

معرفــة أنــه یمكــن اعتبــار األســرة بأنهــا ال تقــوم بالــدور الــدیني المنــوط بهــا : الهــدف مــن العبــارة

 .كإحدى المؤسسات الهامة لتفعیل القیم المجتمعیة
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 الــدیني بالــدور األســرة قیــام عــدم بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 81 رقــم جــدول

 المجتمعیة القیم لتفعیل الهامة المؤسسات كإحدى بها المنوط

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 56.8 159 أوافق

70.207 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 19.3 54 محاید

 23.9 67 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أنـه یمكـن اعتبـار األسـرة بأنهـا  األسـرمـن  56.8%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسـبة 

حـین  فـي ،ال تقوم بالدور الدیني المنوط بها كإحدى المؤسسات الهامة لتفعیل القـیم المجتمعیـة

مــن األســـر  19.3%مـــن األســر یــرون عكـــس ذلــك، فـــي حــین نجــد نســـبة  23.9%نجــد نســبة 

لمحسـوبة بلغـت ا"²كـا"أسرة، كما نجد قیمة  280محایدین عن هذا الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

 2عنـد درجـة الحریـة  0.000بلغـت  sigهي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة و 70.207

  .0.05ومستوى الداللة 

هل تعتقد أن الحریة بفعلها المطلق تعطي نقطة قوة لقیم سیاسیة ترتبط  :36العبارة رقم 

  بالفرد أكثر من الجماعة؟

بفعلها المطلق یمكن اعتبارها نقطة قوة لقیم سیاسیة معرفة أن الحریة : الهدف من العبارة

 .ترتبط بالفرد أكثر من الجماعة
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 یمكــن المطلـق بفعلهــا الحریـة أن بمعرفــة المتعلـق ²كـا اختبــار نتـائج یمثــل: 82 رقـم جـدول

 الجماعة من أكثر بالفرد ترتبط سیاسیة لقیم قوة نقطة اعتبارها

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 52.5 147 أوافق

48.650 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 20 56 محاید

 27.5 77 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن الحریة بفعلها  األسر یرونمن  52.5%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة 

حین نجد  في ،المطلق یمكن اعتبارها نقطة قوة لقیم سیاسیة ترتبط بالفرد أكثر من الجماعة

من األسر محایدین  20%من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  27.5%نسبة 

 48.650المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280ر بـ عن هذا الرأي مع حجم العینة قد

ومستوى  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة وه

  .0.05الداللة 

هل تعتقد أن العمل الجماعي واحترام صفوف اآلخرین عنصر دال على  :37العبارة رقم 

  التفاعل االجتماعي في المجتمع؟

لى معرفة أن العمل الجماعي واحترام صفوف اآلخرین یعد عنصرا داال ع: الهدف من العبارة

 .التفاعل االجتماعي في المجتمع
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 صـفوف واحتـرام الجماعي العمل أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 83 رقم جدول

 المجتمع في االجتماعي التفاعل على داال عنصرا یعد اآلخرین

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 78.6 220 أوافق

260.450 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 14.6 41 محاید

 6.8 19 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :نتائج الجدول عرض

أن العمـــل الجمـــاعي  األســـر یـــرونمـــن  78.6%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

واحتــرام صــفوف اآلخــرین یعــد عنصــرا داال علــى التفاعــل االجتمــاعي فــي المجتمــع، فــي حــین 

مـــن األســـر  14.6%مـــن األســـر یـــرون عكـــس ذلـــك، فـــي حـــین نجـــد نســـبة  6.8%نجـــد نســـبة 

ــا"أســرة، كمــا نجــد قیمــة  280محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم العینــة قــدر بـــ  المحســوبة  "²ك

عنــد درجــة  0.000بلغــت  sigوهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة  260.450بلغــت 

  .0.05ومستوى الداللة  2الحریة 

هــل تــرى أن القــیم الحضــاریة الســابقة تــؤثر علــى المعطیــات الثقافیــة الســائدة  :38العبــارة رقــم 

  وفق منظور حضاري؟

افیة معرفة أن القیم الحضاریة السابقة یمكم أن تؤثر على المعطیات الثق: الهدف من العبارة

 .السائدة وفق منظور حضاري
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 یمكـم السـابقة الحضـاریة القـیم أن بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبـار نتائج یمثل: 84 رقم جدول

 حضاري منظور وفق السائدة الثقافیة المعطیات على تؤثر أن

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 62.5 175 أوافق

107.450 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 20 56 محاید

 17.5 49 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن القـــیم الحضـــاریة  األســـر یـــرونمـــن  62.5%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

الســابقة یمكــم أن تــؤثر علــى المعطیــات الثقافیــة الســائدة وفــق منظــور حضــاري، فــي حــین نجــد 

مــن األســر محایــدین  20%مــن األســر یــرون عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة  17.5%نســبة 

ــــ  ـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280عـــن هـــذا الـــرأي مـــع حجـــم العینـــة قـــدر ب المحســـوبة بلغـــت  "²ك

عنــد درجــة الحریــة  0.000بلغــت  sigوهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة  107.450

  .0.05ومستوى الداللة  2

ــم  ــارة رق هــل تعتقــد أن التربیــة بــاألخالق تــنجح دائمــا فــي زرع القــیم المجتمعیــة لــدى  :39العب

  األفراد؟

زرع القیم المجتمعیة لدى معرفة أن التربیة باألخالق تنجح دائما في : الهدف من العبارة

 األفراد
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 في دائما تنجح باألخالق التربیة أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 85 رقم جدول

 األفراد لدى المجتمعیة القیم زرع

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 77.86 218 أوافق

249.800 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 10.71 30 محاید

 11.43 32 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن التربیــة بــاألخالق  األســر یــرونمــن  77.86%مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

مــن األســر  11.43%تــنجح دائمــا فــي زرع القــیم المجتمعیــة لــدى األفــراد، فــي حــین نجــد نســبة 

من األسر محایدین عـن هـذا الـرأي مـع حجـم  10.71%یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

وهـــي قیمـــة دالـــة  249.800المحســـوبة بلغـــت  "²كـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280العینـــة قـــدر بــــ 

  .0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

هــل تعتقــد أن المناســبات الدینیــة تزیــد مــن تفاعــل القــیم المجتمعیــة مــع القــیم  :40العبــارة رقــم 

  الدینیة؟

لقیم المجتمعیة مع معرفة أنه یمكن للمناسبات الدینیة أن تزید من تفاعل ا: الهدف من العبارة

 القیم الدینیة
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 أن الدینیــة للمناســبات یمكــن أنــه بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 86 رقــم جــدول

 الدینیة القیم مع المجتمعیة القیم تفاعل من تزید

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 75.36 211 أوافق

222.950 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 13.93 39 محاید

 10.71 30 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أنــه یمكــن للمناســبات  األســر یــرونمــن  75.36%مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

مـن  10.71%الدینیة أن تزید من تفاعل القیم المجتمعیة مع القیم الدینیة، في حین نجـد نسـبة 

مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي  13.93%األســر یــرون عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة 

وهـي قیمـة  222.950المحسـوبة بلغـت "²كـا"أسـرة، كمـا نجـد قیمـة  280مع حجم العینة قدر بــ 

ومســـتوى الداللـــة  2عنـــد درجـــة الحریـــة  0.000بلغـــت  sigدالـــة إحصـــائیا واحتمـــال المعنویـــة 

0.05.  

هل ترى أن تدریس القیم في المناهج تـرتبط بـإرادة سیاسـیة قویـة لزیـادة كفـاءة  :41العبارة رقم 

  المجتمع؟

اسیة معرفة أنه یمكن اعتبار تدریس القیم في المناهج ترتبط بإرادة سی: الهدف من العبارة

 .قویة لزیادة كفاءة المجتمع
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 فـي القـیم تـدریس اعتبـار یمكـن أنه بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 87 رقم جدول

 .المجتمع كفاءة لزیادة قویة سیاسیة بإرادة ترتبط المناهج

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 66.43 186 أوافق

140.150 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 20.36 57 محاید

 13.21 37 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أنـــه یمكـــن اعتبـــار  األســـر یـــرونمـــن  66.43%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

تدریس القیم في المناهج ترتبط بإرادة سیاسیة قویة لزیادة كفـاءة المجتمـع، فـي حـین نجـد نسـبة 

مــن األســر محایــدین  20.36%مــن األســر یــرون عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة  %13.21

المحســـوبة بلغـــت "²كـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280عـــن هـــذا الـــرأي مـــع حجـــم العینـــة قـــدر بــــ 

عنــد درجــة الحریــة  0.000بلغــت  sigوهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة  140.150

 .0.05ومستوى الداللة  2

هل تعتقد أن مكانة األسرة داخل النظام االجتماعي هي التـي تحـدد نـوع القـیم : 42العبارة رقم 

  المراد إیصالها للفرد؟

داخل النظام االجتماعي هي التي معرفة أنه یمكن اعتبار مكانة األسرة : الهدف من العبارة

 .نوع القیم المراد إیصالها للفرد تحدد
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 األســرة مكانــة اعتبــار یمكــن أنــه بمعرفــة المتعلــق ²كــا اختبــار نتــائج یمثــل: 88 رقــم جــدول

 للفرد إیصالها المراد القیم نوع تحدد التي هي االجتماعي النظام داخل

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 67.5 189 أوافق

147.993 0،05 2 0.000 
توجد داللة 

 إحصائیة

 18.57 52 محاید

 13.93 39 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أنـه یمكـن اعتبـار مكانـة  األسـر یـرونمـن  67.5%من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسـبة 

األسرة داخل النظام االجتماعي هي التي تحـدد نـوع القـیم المـراد إیصـالها للفـرد، فـي حـین نجـد 

مـــن األســـر  18.57%مـــن األســـر یـــرون عكـــس ذلـــك، فـــي حـــین نجـــد نســـبة  13.93%نســـبة 

ــا"أســرة، كمــا نجــد قیمــة  280م العینــة قــدر بـــ محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــ المحســوبة  "²ك

عنــد درجــة  0.000بلغــت  sigوهــي قیمــة دالــة إحصــائیا واحتمــال المعنویــة  147.993بلغــت 

  .0.05ومستوى الداللة  2الحریة 

هـل تـرى أن الثوابـت التاریخیـة یمكـن أن تكـون خـزان لقـیم ثقافیـة مـن الناحیـة : 43العبارة رقـم 

  الفكریة؟

لقیم ثقافیة من الناحیة معرفة أنه یمكن اعتبار الثوابت التاریخیة خزان : الهدف من العبارة

 .الفكریة
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 التاریخیـة الثوابـت اعتبـار یمكن أنه بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 89 رقم جدول

 الفكریة الناحیة من ثقافیة لقیم خزان

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 71.43 200 أوافق

183.629 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 16.43 46 محاید

 12.14 34 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أنـــه یمكـــن اعتبـــار  األســـر یـــرونمـــن  71.43%مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن نســـبة 

مــن  12.14%الثوابــت التاریخیــة خــزان لقــیم ثقافیــة مــن الناحیــة الفكریــة، فــي حــین نجــد نســبة 

مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي  16.43%األســر یــرون عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة 

وهـي قیمـة  183.629المحسـوبة بلغـت  "²كـا"، كما نجـد قیمـة أسرة 280مع حجم العینة قدر بـ 

ومســـتوى الداللـــة  2عنـــد درجـــة الحریـــة  0.000بلغـــت  sigدالـــة إحصـــائیا واحتمـــال المعنویـــة 

0.05.  

تـــرى أن تصـــغیر قیمـــة األشـــخاص یرجـــع إلـــى وازع أخالقـــي أكثـــر منـــه  هـــل: 44العبـــارة رقـــم 

  اجتماعي؟

ثر منه قیمة األشخاص یرجع إلى وازع أخالقي أكمعرفة أن تصغیر : الهدف من العبارة

 .اجتماعي
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 یرجـع األشـخاص قیمـة تصـغیر أن بمعرفـة المتعلـق ²كـا اختبار نتائج یمثل: 90جدول رقم 

 اجتماعي منه أكثر أخالقي وازع إلى

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 61.8 173 أوافق

102.050 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 19.6 55 محاید

 18.6 52 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن تصــــغیر قیمــــة  األســــر یــــرونمــــن  61.8%مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق نالحــــظ أن نســــبة 

مـــن  18.6%األشـــخاص یرجـــع إلـــى وازع أخالقـــي أكثـــر منـــه اجتمـــاعي، فـــي حـــین نجـــد نســـبة 

من األسـر محایـدین عـن هـذا الـرأي مـع  19.6%األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة 

وهـي قیمـة دالـة  102.050المحسوبة بلغت  "²كا"أسرة، كما نجد قیمة  280حجم العینة قدر بـ 

 0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigتمال المعنویة إحصائیا واح

قــیم أكثــر  یصــنعهــل تعتقــد أن المحافظــة علــى العبــادات والشــعائر الدینیــة : 45العبــارة رقــم 

  نضجا للفرد؟

قیم  یصنعمكن أن معرفة أن المحافظة على العبادات والشعائر الدینیة ی: الهدف من العبارة

 .أكثر نضجا للفرد
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 العبـــادات علـــى المحافظـــة أن بمعرفـــة المتعلـــق ²كـــا اختبـــار نتـــائج یمثـــل: 91 رقـــم جـــدول

 للفرد نضجا أكثر قیم یصنع أن یمكن الدینیة والشعائر

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 77.86 218 أوافق

250.550 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 13.21 37 محاید

 8.93 25 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن المحافظــة علــى  األســر یــرونمــن  77.86%مــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن نســبة 

 8.93%قیم أكثر نضجا للفرد، في حین نجد نسـبة  یصنعالعبادات والشعائر الدینیة یمكن أن 

مــن األســر محایــدین عــن هــذا  13.21%مــن األســر یــرون عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة 

وهـي  250.550المحسـوبة بلغـت " ²كا"أسرة، كما نجد قیمـة  280الرأي مع حجم العینة قدر بـ 

ومسـتوى الداللـة  2عند درجة الحریـة  0.000بلغت  sigدالة إحصائیا واحتمال المعنویة قیمة 

0.05.  

هـل تعتقـد أن األسـر لـم تلعـب دورهـا األساسـي فـي زرع قـیم اجتماعیـة تـرتبط  :46العبارة رقـم 

  بالعادات والتقالید السائدة؟

تبط قیم اجتماعیة تر معرفة أن األسر لم تلعب دورها األساسي في زرع : الهدف من العبارة

 .بالعادات والتقالید السائدة
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 األساسـي دورهـا تلعـب لـم األسر أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 92 رقم جدول

 السائدة والتقالید بالعادات ترتبط اجتماعیة قیم زرع في

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 62.143 174 أوافق

112.314 0،05 2 0.000 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

 12.143 34 محاید

 25.714 72 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن األسـر لـم تلعـب دورهــا األســر مـن  62.143%مـن خـالل الجـدول الســابق نالحـظ أن نسـبة 

األساســــي فــــي زرع قــــیم اجتماعیــــة تــــرتبط بالعــــادات والتقالیــــد الســــائدة، فــــي حــــین نجــــد نســــبة 

من األسر محایـدین  12.143%من األسر یرون عكس ذلك، في حین نجد نسبة  %25.714

ـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280عـــن هـــذا الـــرأي مـــع حجـــم العینـــة قـــدر بــــ  حســـوبة بلغـــت الم" ²ك

عنـد درجـة الحریـة  0.000بلغـت  sigهي قیمـة دالـة إحصـائیا واحتمـال المعنویـة و 112.314

  .0.05ومستوى الداللة  2

ــارة رقــم  هــل تعتقــد أن التســامح والفضــیلة والخیــر هــي المحــددات األساســیة ألخــالق  :47العب

 الفرد؟

المحـددات األساسـیة معرفـة أن التسـامح والفضـیلة والخیـر یمكـن اعتبارهـا : الهدف مـن العبـارة

 .ألخالق الفرد
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 یمكـن والخیر والفضیلة التسامح أن بمعرفة المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 93 رقم جدول

 الفرد ألخالق األساسیة المحددات اعتبارها

 النتائج

 اإلجابات
²كا %النسبة التكرار  

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 84.3 236 أوافق

327.457 0،05 2 0.000 
توجد داللة 

 إحصائیة

 6.4 18 محاید

 9.3 26 ال أوافق

 %100 280 المجموع

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

أن التسـامح والفضـیلة والخیـر األسـر مـن  84.3%من خالل الجـدول السـابق نالحـظ أن نسـبة 

مـــن األســـر  9.3%یمكـــن اعتبارهـــا المحـــددات األساســـیة ألخـــالق الفـــرد، فـــي حـــین نجـــد نســـبة 

مــن األســر محایــدین عــن هــذا الــرأي مــع حجــم  6.4%یــرون عكــس ذلــك، فــي حــین نجــد نســبة 

وهـــي قیمـــة دالـــة  327.457المحســـوبة بلغـــت " ²كـــا"أســـرة، كمـــا نجـــد قیمـــة  280العینـــة قـــدر بــــ 

 0.05ومستوى الداللة  2عند درجة الحریة  0.000بلغت  sigإحصائیا واحتمال المعنویة 

 السیاسیة القیم ببعد المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 94 رقم جدول

²كا الـبـعــــــــــــــــــــــد  
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 0.000 13 0،05 229.500 القیم السیاسیة

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 
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وقیمة  229.500بلغت  "²كا"من خالل الجدول السابق نالحظ أن قیمة  :عرض نتائج الجدول

مع  0.05وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  0.000قدرت بــ  sigاحتمال المعنویة 

 .أسرة 280حجم العینة كان قد قدر بـ 

 االجتماعیة القیم ببعد المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 95 رقم جدول

²كا الـبـعــــــــــــــــــــــد  
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 0.000 13 0،05 278.200 القیم االجتماعیة

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 

 :عرض نتائج الجدول

 sigوقیمـة احتمـال المعنویـة  278.200بلغـت  "²كـا"من خالل الجدول السابق نالحظ أن قیمة 

مـع حجـم العینـة كـان قـد  0.05وهي قیمة دالـة إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة  0.000قدرت بــ 

 .أسرة 280قدر بـ 

 الثقافیة القیم ببعد المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 96 رقم جدول

²كا الـبـعــــــــــــــــــــــد  
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

القرار 

 اإلحصائي

 0.000 15 0،05 207.200 القیم الثقافیة

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 
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  :عرض نتائج الجدول

 sigوقیمـة احتمـال المعنویـة  207.200بلغـت " ²كـا"من خالل الجدول السابق نالحظ أن قیمة 

مـع حجـم العینـة كـان قـد  0.05وهي قیمة دالة إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة  0.000قدرت بــ 

  .أسرة 280قدر بـ 

 األخالقیة القیم ببعد المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 97 رقم جدول

²كا الـبـعــــــــــــــــــــــد  
مستوى 

αالداللة  

درجة 

 dfالحریة 

  احتمال 

 sigالمعنویة 
 القرار اإلحصائي

القیم 

 األخالقیة
277.714 0،05 15 0.000 

توجد داللة 

 إحصائیة

N=280 

 277.714بلغـــت  "²كـــا"مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نالحـــظ أن قیمـــة  :عـــرض نتـــائج الجـــدول

ـــ  sigوقیمــة احتمــال المعنویــة  وهــي قیمــة دالــة إحصــائیا عنــد مســتوى الداللــة  0.000قــدرت بـ

  .أسرة 280مع حجم العینة كان قد قدر بـ  0.05

 الدینیة القیم ببعد المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 98 رقم جدول

²كا الـبـعــــــــــــــــــــــد  
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

 القرار اإلحصائي

 0.000 13 0،05 263.000 القیم الدینیة
توجد داللة 

 إحصائیة

N=280 
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  :الجدولعرض نتائج 

 sigوقیمة احتمال المعنویة  263.000بلغت " ²كا"من خالل الجدول السابق نالحظ أن قیمة 

مع حجم العینة كان قد  0.05وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  0.000قدرت بــ 

 .أسرة 280قدر بـ 

 كلیة كدرجة القیم باستبیان المتعلق ²كا اختبار نتائج یمثل: 99جدول رقم 

²كا األداة  
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

 القرار اإلحصائي

الدرجة الكلیة 

 لالستبیان
258.857 0،05 45 0.000 

توجد داللة 

 إحصائیة

N=280 

  :عرض نتائج الجدول

 sigوقیمة احتمال المعنویة  258.857بلغت  "²كا"من خالل الجدول السابق نالحظ أن قیمة 

مع حجم العینة كان قد  0.05وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  0.000قدرت بــ 

 .أسرة 280قدر بـ 
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عــرض نتــائج معــامالت االرتبــاط أســباب عــزوف األســر عــن المالعــب وعالقتــه  -1-1-4

  ببعض قیم المجتمع لدى عینة الدراسة

وعالقتها بدرجات األبعاد الكلیة الستبیان قیم  عزوف األسرأسباب انطالقا من استبیان 

  :المجتمع یمكن عرض النتائج التالیة

 :العینة وعالقته بالقیم السیاسیةأسباب عزوف األسر كما یدركه أفراد 

 أفـراد یـدركها كمـا األسـر عـزوف أسـباب درجـة بـین االرتبـاط معامـل یمثل: 100 رقم جدول

 السیاسیة القیم وببعد العینة

 النتائج

 اإلجابات
R 

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

أسباب عزوف 

قیم/األسر  السیاسیة 
**0.258  0.01 278 0.000 99% 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 

من قراءة الجدول السابق یتضـح أن هنـاك ارتباطـا موجبـا وضـعیف بـین أسـباب العـزوف وبعـد 

أســـرة، حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل  280القــیم السیاســـیة كمـــا یدركـــه أفـــراد العینـــة والبــالغ عـــددها 

وهــــي قیمــــة دالــــة إحصــــائیا واحتمــــال المعنویــــة بلغــــت  R=0.258**االرتبــــاط بــــین المتغیــــرین 

 .α=0.01ومستوى الداللة  =278df عند درجة حریة 0,000
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 لعینة وعالقته بالقیم االجتماعیةأسباب عزوف األسر كما یدركه أفراد ا

 أفـراد یـدركها كمـا األسـر عـزوف أسـباب درجـة بـین االرتبـاط معامـل یمثل: 101 رقم جدول

 االجتماعیة القیم وببعد العینة

 النتائج

 اإلجابات
R 

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

أسباب عزوف 

قیم/األسر  

 االجتماعیة

**0.195  0.01 278 0.001 99% 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 

من قراءة الجدول السابق یتضح أن هناك ارتباطا موجبا وضعیف بین أسباب العزوف وبعد 

أسرة، حیث بلغت قیمة معامل  280القیم االجتماعیة كما یدركه أفراد العینة والبالغ عددها 

وهي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة بلغت  R=0.195**االرتباط بین المتغیرین 

 α =0.01ومستوى الداللة  =278dfیة عند درجة حر  0.001

 :العینة وعالقته بالقیم الثقافیةأسباب عزوف األسر كما یدركه أفراد 

 أفـراد یـدركها كمـا األسـر عـزوف أسـباب درجـة بـین االرتبـاط معامـل یمثل: 102 رقم جدول

 الثقافیة القیم وببعد العینة

 النتائج

 اإلجابات
R 

مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

أسباب عزوف 

قیم/األسر  

 الثقافیة

**0.300  0.01 278 0.000 %99 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 

من قراءة الجدول السابق یتضح أن هناك ارتباطا موجبا وضعیف بین أسباب العزوف وبعد 

أسرة، حیث بلغت قیمة معامل  280القیم الثقافیة كما یدركه أفراد العینة والبالغ عددها 
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وهي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة بلغت  R=0.300**االرتباط بین المتغیرین 

  .α=0.01ومستوى الداللة  =278dfعند درجة حریة  0.000

 :لعینة وعالقته بالقیم األخالقیةأسباب عزوف األسر كما یدركه أفراد ا

 أفـراد یـدركها كمـا األسـر عـزوف أسـباب درجـة بـین االرتبـاط معامـل یمثل: 103 رقم جدول

 األخالقیة القیم وببعد العینة

 النتائج

 اإلجابات
R 

مستوى 

αالداللة  

درجة 

 df الحریة

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

أسباب عزوف 

قیم/األسر  األخالقیة 
** 0.157 0.01 278 0.009 99% 

توجد داللة 

 إحصائیة

N=280 

من قراءة الجدول السابق یتضح أن هناك ارتباطا موجبا وضعیف بین أسباب العزوف وبعد 

أسرة، حیث بلغت قیمة معامل  280القیم األخالقیة كما یدركه أفراد العینة والبالغ عددها 

وهي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة بلغت  R= 0.157**االرتباط بین المتغیرین 

  α =0.01ومستوى الداللة  =278dfعند درجة حریة  0.009

 :العینة وعالقته بالقیم الدینیة أسباب عزوف األسر كما یدركه أفراد

 أفـراد یـدركها كمـا األسـر عـزوف أسـباب درجـة بـین االرتبـاط معامـل یمثل: 104 رقم جدول

 الدینیة القیم وببعد العینة

 النتائج

 اإلجابات
R 

مستوى 

αالداللة  

درجة 

 dfالحریة 

احتمال 

 sigالمعنویة 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

أسباب عزوف 

الدینیةقیم /األسر  
**0.265  0.01 278 0.000 99% 

توجد داللة 

 إحصائیة

N=280 

من قراءة الجدول السابق یتضح أن هناك ارتباطا موجبا وضعیف بین أسباب العزوف وبعد 

أسرة، حیث بلغت قیمة معامل  280القیم الدینیة كما یدركه أفراد العینة والبالغ عددها 
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وهي قیمة دالة إحصائیا واحتمال المعنویة بلغت  R= 0.265**االرتباط بین المتغیرین 

  .α=0.01ومستوى الداللة  =df 278 عند درجة حریة 0.000

 :اد العینة وعالقته بقیم المجتمعأسباب عزوف األسر كما یدركه أفر 

 أفـراد یـدركها كمـا األسـر عـزوف أسـباب درجـة بـین االرتبـاط معامـل یمثل: 105 رقم جدول

 كلیة كدرجة المجتمع وقیم العینة

 النتائج

 اإلجابات
R 

مستوى 

αالداللة  

درجة 

 dfالحریة 

احتمال 

 sigالمعنویة 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

أسباب عزوف 

قیم /األسر

 المجتمع

**0.297 0.01 278 0.000 99% 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 

من قراءة الجدول السابق یتضح أن هناك ارتباطا موجبا وضعیف بین أسباب العزوف 

أسرة، حیث  280وبعض قیم المجتمع كدرجة كلیة كما یدركه أفراد العینة والبالغ عددها 

وهي قیمة دالة إحصائیا واحتمال  R=0.297**بلغت قیمة معامل االرتباط بین المتغیرین 

  .α=0.01ومستوى الداللة  =278df رجة حریةعند د 0.000المعنویة بلغت 
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لحساب الفروق في الـدرجات الكلیـة السـتبیان العـزوف  "T"عرض نتائج اختبار  -1-1-5

  :األسري واستبیان قیم المجتمع لدى عینة الدراسة

لتحدید الفروق بغرض معرفة وجود هذه الفروق بین أسباب عزوف  "T"یستخدم اختبار 

 :المجتمع المذكورة سلفا كما یدركها أفراد الدراسةاألسر وأبعاد قیم 

 األسر كما یدركها أفراد الدراسة للدرجة الكلیة لالستبیان أسباب عزوف" T"اختبار 

 العینة أفراد یدركه كما األسر عزوف أسباب لدرجات" T" اختبار یمثل: 106 رقم جدول

 Tاختبار األداة
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

الدرجة الكلیة 

"العزوف" لالستبیان  
137.805 0.05 279 0.000 95% 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 

تساوي  sig، وقیمة 137.805المحسوبة بلغت  "T"من قراءة الجدول السابق نجد قیمة 

 α=0.05أسرة وذلك عند مستوى داللة  280وحجم العینة  =279dfعند درجة حریة  0,000

لمعرفة قوة الفروق بین استبیان العزوف األسري كدرجة كلیة كما  95 %ومستوى ثقة یقدر ب

 .یدركها أفراد الدراسة
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 یـدركها كمـا أبعـاده بكـل المجتمع قیم لالستبیان الكلیة للدرجة" T" اختبار: 107 رقم جدول

 الدراسة أفراد

 Tاختبار األداة
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

الدرجة الكلیة 

"القیم" لالستبیان  
89.461 0.05 279 0.000 95% 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 

 0,000تسـاوي  sig، وقیمة 89.461المحسوبة بلغت  "T"من قراءة الجدول السابق نجد قیمة 

ومسـتوى  α=0.05أسرة وذلك عند مستوى داللة  280وحجم العینة  =279dfعند درجة حریة 

كمــا یــدركها ) البعــد السیاســي(لمعرفــة قــوة الفــروق بــین أبعــاد قــیم المجتمــع  95% ثقــة یقــدر ب

 .أفراد الدراسة

 :كما یدركها أفراد الدراسة) یةالسیاسالقیم (ألبعاد قیم المجتمع " T"اختبار 

 العینة أفراد یدركه كما السیاسیة القیم بعد لدرجات" T" اختبار یمثل: 108 رقم جدول

 اختبارT البعـــــــــــــد
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

السیاسیةالقیم   130.809 0.05 279 0.000 %95 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 

تساوي  sig، وقیمة 130.809المحسوبة بلغت  "T"من قراءة الجدول السابق نجد قیمة 

 α=0.05أسرة وذلك عند مستوى داللة  280وحجم العینة  =279dfعند درجة حریة  0,000
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كما ) البعد السیاسي(بین أبعاد قیم المجتمع لمعرفة قوة الفروق  95% ومستوى ثقة یقدر ب

  .یدركها أفراد الدراسة

 :كما یدركها أفراد الدراسة) القیم االجتماعیة(ألبعاد قیم المجتمع " ت"اختبار 

 العینة أفراد یدركه كما االجتماعیة القیم بعد لدرجات "T" اختبار یمثل: 109جدول رقم 

 Tاختبار البعــــــــــــد
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

االجتماعیةالقیم   139.841 0.05 279 0.000 95% 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 

تساوي  sig، وقیمة 139.841المحسوبة بلغت " ت"من قراءة الجدول السابق نجد قیمة 

 α=0.05أسرة وذلك عند مستوى داللة  280وحجم العینة  =279dfعند درجة حریة  0,000

كما ) البعد االجتماعي(لمعرفة قوة الفروق بین أبعاد قیم المجتمع  %95ومستوى ثقة یقدر بـ 

  .یدركها أفراد الدراسة

 :كما یدركها أفراد الدراسة) القیم الثقافیة(ألبعاد قیم المجتمع " T"اختبار 

 العینة أفراد یدركه كما الثقافیة القیم بعد لدرجات "T" اختبار یمثل: 110رقم جدول 

 Tاختبار البعــــــــــــد
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

الثقافیةالقیم   118.756 0.05 279 0.000 95% 
داللة توجد 

 إحصائیة

N=280 
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تساوي  sig، وقیمة 118.756المحسوبة بلغت "T"من قراءة الجدول السابق نجد قیمة 

 α=0.05أسرة وذلك عند مستوى داللة  280وحجم العینة  df=279عند درجة حریة  0,000

كما ) البعد الثقافي(لمعرفة قوة الفروق بین أبعاد قیم المجتمع  %95ومستوى ثقة یقدر بـ 

  .یدركها أفراد الدراسة

 :كما یدركها أفراد الدراسة) قیةالقیم األخال(ألبعاد قیم المجتمع  "T"اختبار 

 العینة أفراد یدركه كما األخالقیة القیم بعد لدرجات "T" اختبار یمثل: 111جدول رقم 

 Tاختبار البعـــــــــــد
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

األخالقیةالقیم   24.472 0.05 279 0.000 95% 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 

 0,000تسـاوي  sig، وقیمة 24.472المحسوبة بلغت " T"من قراءة الجدول السابق نجد قیمة 

 α=0.05أســــرة وذلــــك عنــــد مســــتوى داللـــــة  280وحجــــم العینـــــة  =279dfعنــــد درجــــة حریــــة 

كمــا ) البعــد األخالقــي(لمعرفــة قــوة الفــروق بــین أبعــاد قــیم المجتمــع  %95ومســتوى ثقــة یقــدر بـــ 

  .یدركها أفراد الدراسة

 :كما یدركها أفراد الدراسة) ینیةالقیم الد(ألبعاد قیم المجتمع  "T"اختبار 

 العینة أفراد یدركه كما الدینیة القیم بعد لدرجات" T" اختبار یمثل: 112جدول رقم 

 Tاختبار البعــــــــــــــــد
مستوى 

αالداللة  

درجة 

الحریة 

df 

احتمال 

المعنویة 

sig 

مستوى 

 الثقة

القرار 

 اإلحصائي

الدینیةالقیم   129.956 0.05 279 0.000 95% 

توجد 

داللة 

 إحصائیة

N=280 
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تســــاوي  sig، وقیمــــة 129.956المحســــوبة بلغــــت " T"الســــابق نجــــد قیمــــة  مــــن قــــراءة الجــــدول

 α=0.05أسرة وذلك عند مسـتوى داللـة  280وحجم العینة  =279dfعند درجة حریة  0,000

كمــا ) دیني البعــد الــ(لمعرفــة قــوة الفــروق بــین أبعــاد قــیم المجتمــع  %95ومســتوى ثقــة یقــدر بـــ 

  .یدركها أفراد الدراسة

  ":R2 "معامل التحدید  نتائجعرض  -1-1-6

یمكن حساب نسبة االرتباط وهي عبارة عن نسبة مربعات االنحدار إلى المربعات الكلیة، 

وتعد هذه النسبة جزء من التباین في المتغیر التابع والذي یمكن تفسیره بمعادلة االنحدار، 

بین المتغیرین وهذا ما یطلق علیه  "R"هي مربع معامل االرتباط البسیط ونسبة االرتباط 

أو نسبة االرتباط هي نسبة التباین  معامل التحدید وعلیه فإن )R2(معامل التحدید أحیانا اسم 

المشترك بین المتغیرین، ومعنى هذا أننا ال نستخدم معامل االرتباط كنسبة مئویة وٕانما 

  .ین المتغیریننستخدم مربع معامل االرتباط كنسبة مئویة لتفسیر العالقة ب

 القیم السیاسیة لدى عینة الدراسةمعامل التحدید ألسباب عزوف األسر وعالقته ببعد 

 السیاســیة القــیم ببعــد وعالقتــه األســر عــزوف ألســباب) R2( قیمــة یمثــل: 113جــدول رقــم 

 الدراسة عینة لدى

(معامل االرتباط  R(  معامل التحدید) R2( 
المئویة النسبة 

 المشتركة

النسبة المئویة 

 المتبقیة

0.25 0.06 %6 94% 

وهذا بتربیع قیمة  0.06من خالل الجدول السابق یتضح أن قیمة معامل التحدید بلغت 

أما  %6معامل االرتباط البسیط بین المتغیرین، كما بلغت النسبة المشتركة بین المتغیرین 

  .فهي القیمة المتبقیة من تباین المتغیرین %94النسبة 

 قیم االجتماعیة لدى عینة الدراسةمعامل التحدید ألسباب عزوف األسر وعالقته ببعد ال

 االجتماعیـة القـیم ببعـد وعالقتـه األسـر عـزوف ألسـباب )R2( قیمـة یمثـل: 114جدول رقم 

 الدراسة عینة لدى

(معامل االرتباط  R(  معامل التحدید) R2( 
النسبة المئویة 

 المشتركة

النسبة المئویة 

 المتبقیة

0.19 0.03 3% 97% 
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وهذا بتربیع قیمة  0.03من خالل الجدول السابق یتضح أن قیمة معامل التحدید بلغت 

أما  %3معامل االرتباط البسیط بین المتغیرین، كما بلغت النسبة المشتركة بین المتغیرین 

  .فهي القیمة المتبقیة من تباین المتغیرین %97النسبة 

 القیم الثقافیة لدى عینة الدراسةمعامل التحدید ألسباب عزوف األسر وعالقته ببعد 

 لـدى الثقافیـة القـیم ببعـد وعالقتـه األسر عزوف ألسباب )R2( قیمة یمثل: 115جدول رقم 

 الدراسة عینة

(معامل االرتباط  R(  معامل التحدید) R2( 
النسبة المئویة 

 المشتركة

النسبة المئویة 

 المتبقیة

0.30 0.09 9% 91% 

وهذا بتربیع قیمة  0.09من خالل الجدول السابق یتضح أن قیمة معامل التحدید بلغت 

أما  %9معامل االرتباط البسیط بین المتغیرین، كما بلغت النسبة المشتركة بین المتغیرین 

  .فهي القیمة المتبقیة من تباین المتغیرین %91النسبة 

 لقیم األخالقیة لدى عینة الدراسةمعامل التحدید ألسباب عزوف األسر وعالقته ببعد ا

 لدى األخالقیة القیم ببعد وعالقته األسر عزوف ألسباب )R2( قیمة یمثل: 116جدول رقم 

 الدراسة عینة

( معامل االرتباط R(  معامل التحدید) R2( 
النسبة المئویة 

 المشتركة

النسبة المئویة 

 المتبقیة

0.157 0.02 %2 %98 

وهـــذا بتربیـــع قیمـــة  0.02مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق یتضـــح أن قیمـــة معامـــل التحدیـــد بلغـــت 

أمـــا 2%معامــل االرتبـــاط البســیط بـــین المتغیــرین، كمـــا بلغـــت النســبة المشـــتركة بــین المتغیـــرین 

  .فهي القیمة المتبقیة من تباین المتغیرین %98 النسبة
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 معامل التحدید ألسباب عزوف األسر وعالقته ببعد القیم الدینیة لدى عینة الدراسة

 لـدى الدینیـة القـیم ببعـد وعالقتـه األسـر عـزوف ألسباب )R2( قیمة یمثل: 117جدول رقم 

  الدراسة عینة

(االرتباط معامل  R(  معامل التحدید) R2( 
النسبة المئویة 

 المشتركة

النسبة المئویة 

 المتبقیة

0.26 0.06 %6 %94 

وهذا بتربیع قیمة  0.06من خالل الجدول السابق یتضح أن قیمة معامل التحدید بلغت 

أما % 6معامل االرتباط البسیط بین المتغیرین، كما بلغت النسبة المشتركة بین المتغیرین 

  .فهي القیمة المتبقیة من تباین المتغیرین 94%النسبة 

كل هذه النتائج تم االعتماد علیها في تحلیل الفرضیات من خالل القیم التي تم التوصل 

إلیها، كذلك یعتبر هذا العرض األساس األول في تحلیل ومناقشة النتائج على ضوء الحقائق 

ئیة یمكن االعتماد علیها في الدراسة، وعلى وفرضیات الدراسة بما تشمله من نتائج إحصا

غرار كل ما فرض من فرضیات تبقى كل المتغیرات الوصفیة خاضعة لقیم الدراسة المتوصل 

إلیه كمعامالت االرتباط واالنحرافات المعیاریة، المتوسط الحسابي وقیم اإلحصاء البارامتري، 

للمشكلة أو اإلجابة عن التساؤالت حیث یتم في كل دراسة جمع البیانات لمحاولة تقدیم حل 

وتلك البیانات في حد ذاتها ال تقدم الحل وال تجیب على التساؤالت إال إذا تم تحلیلها 

  .باألسالیب اإلحصائیة المناسبة
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 المشـاركة ونسـب الترتیـب حسـب التحدید معامالت قیم نتائج عرض یمثل: 118جدول رقم 

 الدراسة عینة لدى المجتمع قیم ودرجات األسر عزوف أسباب درجات بین

 المتغیرات اإلحصائیة
قیمة التباین 

 المشترك
 الرتبة

الدرجة الكلیة / الدرجة الكلیة ألسباب العزوف األسري 

 لبعد القیم السیاسیة
6% 3 

الدرجة الكلیة / الدرجة الكلیة ألسباب العزوف األسري 

االجتماعیةلبعد القیم   
3% 4 

الدرجة الكلیة / الدرجة الكلیة ألسباب العزوف األسري 

 لبعد القیم الثقافیة
9% 1 

الدرجة الكلیة / الدرجة الكلیة ألسباب العزوف األسري 

 لبعد القیم األخالقیة
%2 5 

الدرجة الكلیة / الدرجة الكلیة ألسباب العزوف األسري 

 لبعد القیم الدینیة
%6 2 

  :النتائج تحلیل -2

للتحقق من صحة الفرضیات یتم االحتكام إلى النتائج وتحلیلها وتفسیرها على ضوء 

 .المتغیرات المتوفرة لدى الباحث وفیما یلي تحلیل النتائج من خالل جداول عرض المتغیرات

  :تحلیل الفرضیة العامة -2-1

  :من خالل طرح الفرضیة العامة في اإلشكالیة والتي تقول

أسباب عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة ة ارتباطیه دالة إحصائیا بین توجد عالق"

تبین أن هذه الفرضیة مبنیة على جانبین أحدهما أسباب عزوف ، "القدم وبعض قیم المجتمع

  .األسر مع الدرجة الكلیة الستبیان قیم المجتمع لدى عینة الدراسة

سباب أل الكلیة تباط بین الدرجةوللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم حساب معامل االر 

  :عزوف األسر كما یدركها أفراد العینة والدرجة الكلیة الستبیان قیم المجتمع من خالل

تبین أن هناك ارتباطا ضعیف وموجبا بین عزوف األسر ودرجة قیم  )105(الجدول رقم 

المجتمع لدى عینة الدراسة یرقى إلى الداللة اإلحصائیة من خالل قیمة معامل االرتباط 
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**R=0.297  0.01وهذا عند مستوى داللةα=  صحة  وهذا ما یؤكد % 99ومستوى ثقة بلغ

  .N=280لدى عینة مكونة من  الفرضیة العامة من خالل نتائجها

  :تحلیل الفرضیة الجزئیة األولى -2-2

أسباب عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین  

  .القدم والقیم السیاسیة

مــن خــالل طــرح هــذه الفرضــیة تبــین أنهــا مبنیــة بــین الدرجــة الكلیــة الســتبیان أســباب عــزوف 

  .السیاسیة كأحد أبعاد قیم المجتمع لدى عینة الدراسةاألسر والقیم 

ـــین أســـباب عـــزوف األســـر والقـــیم  ـــاط ب ـــم حســـاب معامـــل االرتب وللتحقـــق مـــن هـــذه الفرضـــیة ت

  :السیاسیة كأحد أبعاد قیم المجتمع كما یدركه أفراد الدراسة من خالل

بــین  وضــعیف مــن خــالل عــرض نتائجــه تبــین أن هنــاك ارتباطــا موجــب )100(الجــدول رقــم 

أسباب عزوف األسر والقیم السیاسـیة كأحـد أبعـاد قـیم المجتمـع كمـا یدركـه أفـراد الدراسـة یرقـى 

 مـــــن خـــــالل قیمـــــة معامـــــل االرتبـــــاط =0.01αإلـــــى الداللـــــة اإلحصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة 

**0.258R= وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الجزئیة األولى من خـالل  %99 ومستوى ثقة بلغ

  .N=280مطابقتها لنتائج الفرض لدى عینة الدراسة 

  :تحلیل الفرضیة الجزئیة الثانیة -2-3

أسباب عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین "

  "القدم والقیم االجتماعیة

یة تبــین أنهــا مبنیــة بــین الدرجــة الكلیــة الســتبیان أســباب عــزوف مــن خــالل طــرح هــذه الفرضــ

  .األسر والقیم االجتماعیة كأحد أبعاد قیم المجتمع لدى عینة الدراسة

ـــین أســـباب عـــزوف األســـر والقـــیم  ـــاط ب ـــم حســـاب معامـــل االرتب وللتحقـــق مـــن هـــذه الفرضـــیة ت

  :خالل االجتماعیة كأحد أبعاد قیم المجتمع كما یدركه أفراد الدراسة من

بین وضعیف من خالل عرض نتائجه تبین أن هناك ارتباطا موجب  )101(الجدول رقم 

أسباب عزوف األسر والقیم االجتماعیة كأحد أبعاد قیم المجتمع كما یدركه أفراد الدراسة 

 من خالل قیمة معامل االرتباط =0.01αیرقى إلى الداللة اإلحصائیة عند مستوى داللة 

R=0.195** وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الجزئیة الثانیة من خالل  %99 ثقة بلغ ومستوى

  .N=280مطابقتها لنتائج الفرض لدى عینة الدراسة 
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  :تحلیل الفرضیة الجزئیة الثالثة -2-4

أسباب عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین "

  ".القدم والقیم الثقافیة

طرح هذه الفرضیة تبین أنها مبنیة بین الدرجة الكلیة الستبیان أسباب عزوف من خالل 

  .األسر والقیم الثقافیة كأحد أبعاد قیم المجتمع لدى عینة الدراسة

وللتحقق من هذه الفرضیة تم حساب معامل االرتباط بین أسباب عزوف األسر والقیم الثقافیة 

  :لدراسة من خاللكأحد أبعاد قیم المجتمع كما یدركه أفراد ا

بین  وضعیف من خالل عرض نتائجه تبین أن هناك ارتباطا موجب )102(الجدول رقم 

أسباب عزوف األسر والقیم الثقافیة كأحد أبعاد قیم المجتمع كما یدركه أفراد الدراسة یرقى 

من خالل قیمة معامل االرتباط  =0.01αإلى الداللة اإلحصائیة عند مستوى داللة 

R=0.30** وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الجزئیة الثالثة من خالل  %99 ومستوى ثقة بلغ

  .N=280مطابقتها لنتائج الفرض لدى عینة الدراسة 

  :تحلیل الفرضیة الجزئیة الرابعة -2-5

أسباب عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین "

  ".القدم والقیم األخالقیة

خالل طرح هذه الفرضیة تبین أنها مبنیة بین الدرجة الكلیة الستبیان أسباب عزوف  من

  .األسر والقیم األخالقیة كأحد أبعاد قیم المجتمع لدى عینة الدراسة

وللتحقق من هذه الفرضیة تم حساب معامل االرتباط بین أسباب عزوف األسر والقیم 

  :أفراد الدراسة من خالل األخالقیة كأحد أبعاد قیم المجتمع كما یدركه

بین  وضعیف من خالل عرض نتائجه تبین أن هناك ارتباطا موجب )103(الجدول رقم 

كأحد أبعاد قیم المجتمع كما یدركه أفراد الدراسة یرقى  األخالقیةأسباب عزوف األسر والقیم 

من خالل قیمة معامل االرتباط  =0.01αإلى الداللة اإلحصائیة عند مستوى داللة 

R=0.157** ة الفرضیة الجزئیة الرابعة من خالل صحّ  یؤكدوهذا ما  %99 ومستوى ثقة بلغ

  .N=280مطابقتها لنتائج الفرض لدى عینة الدراسة 
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  :تحلیل الفرضیة الجزئیة الخامسة -2-6

أسباب عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین "

   "الدینیةالقدم والقیم 

من خالل طرح هذه الفرضیة تبین أنها مبنیة بین الدرجة الكلیة الستبیان أسباب عزوف 

  .األسر والقیم الدینیة كأحد أبعاد قیم المجتمع لدى عینة الدراسة

وللتحقق من هذه الفرضیة تم حساب معامل االرتباط بین أسباب عزوف األسر والقیم الدینیة 

  :كما یدركه أفراد الدراسة من خاللكأحد أبعاد قیم المجتمع 

بین  وضعیف من خالل عرض نتائجه تبین أن هناك ارتباطا موجب )104(الجدول رقم 

أسباب عزوف األسر والقیم الدینیة كأحد أبعاد قیم المجتمع كما یدركه أفراد الدراسة یرقى إلى 

 **R=0.265 االرتباطمن خالل قیمة معامل  =0.01αالداللة اإلحصائیة عند مستوى داللة 

وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الجزئیة الخامسة من خالل مطابقتها  %99 ثقة بلغ ومستوى

  .N=280لنتائج الفرض لدى عینة الدراسة 

  :"T"تحلیل اختبار  -2-7

لتحدید الفروق بین متغیر أو متغیرین بغض النظر عن ارتباطهما أو  "T" یستخدم اختبار

استقاللهما، وقد فرضت الدراسة الحالیة إجراء هذا االختبار لمعرفة الفروق وداللتها 

اإلحصائیة من خالل الدرجات التي یتحصل علیها أفراد العینة وللتحقق من قیم القوة 

لدرجات كل من الدرجة الكلیة  "T"ستخدام اختبار البرهانیة لهاته الدرجات وفق الفروق تم ا

ألسباب عزوف األسر والدرجة الكلیة لقیم المجتمع والدرجة الكلیة لكل بعد من أبعاده 

  :الخمسة المذكورة سلفا من خالل

المحسوبة والتي بلغت  "T"من خالل عرض نتائجه سابقا تبین أن قیمة  )106(الجدول رقم 

للدرجة الكلیة ألسباب عزوف األسر ولقد كانت قیمة درجة االحتمال  بالنسبة 137.805

وبالتالي توجد  =0.05αوهي أقل من مستوى الداللة  0,000قدرت بـ  والتي sigالمعنویة 

وفق المتوسط الحسابي أسباب عزوف األسر فروق ذات داللة إحصائیة في نتائج استبیان 

تباین الذي یفسر تشتت قیم المتوسط الحسابي مع المرجح للمجتمع وأن هذه الفروق لدیها ال

وبالتالي هناك  280درجات عینة الدراسة والتي یفسرها االنحراف المعیاري عند عینة قوامها 

  .لمبحوثیناختالفات جوهریة بین درجات ا
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لدرجات " ت"وللتحقق من قیم القوة البرهانیة لهاته الدرجات وفق الفروق تم استخدام اختبار 

  :المجتمع كدرجة كلیة لالستبیان وذلك من خاللقیم 

المحسوبة والتي بلغت  "T"من خالل عرض نتائجه سابقا تبین أن قیمة  )107(الجدول رقم 

 sigللدرجة الكلیة لقیم المجتمع ولقد كانت قیمة درجة االحتمال المعنویة  بالنسبة 89.461

وبالتالي توجد فروق ذات داللة  =0.05αوهي أقل من مستوى الداللة  0,000قدرت بـ  والتي

وفق المتوسط الحسابي المرجح للمجتمع وأن هذه قیم المجتمع إحصائیة في نتائج استبیان 

الفروق لدیها التباین الذي یفسر تشتت قیم المتوسط الحسابي مع درجات عینة الدراسة والتي 

وبالتالي هناك اختالفات جوهریة بین  280یفسرها االنحراف المعیاري عند عینة قوامها 

  .درجات المبحوثین 

لدرجات " T"وللتحقق من قیم القوة البرهانیة لهاته الدرجات وفق الفروق تم استخدام اختبار 

  :كل من بعد القیم السیاسیة وذلك من خالل

المحسوبة والتي بلغت "T"من خالل عرض نتائجه سابقا تبین أن قیمة  )108(الجدول رقم 

للدرجة الكلیة لبعد القیم السیاسیة، ولقد كانت قیمة درجة االحتمال  بالنسبة، 130.809

وبالتالي توجد  =0.05αوهي أقل من مستوى الداللة  0,000قدرت بـ  والتي sigالمعنویة 

وفق المتوسط الحسابي المرجح  القیم السیاسیةفروق ذات داللة إحصائیة في نتائج بعد 

للمجتمع وأن هذه الفروق لدیها التباین الذي یفسر تشتت قیم المتوسط الحسابي مع درجات 

وبالتالي هناك  280عینة الدراسة والتي یفسرها االنحراف المعیاري عند عینة قوامها 

  .اختالفات جوهریة بین درجات المبحوثین

لدرجات " T" هاته الدرجات وفق الفروق تم استخدام اختباروللتحقق من قیم القوة البرهانیة ل

  :كل من بعد القیم االجتماعیة وذلك من خالل

المحســوبة والتـي بلغــت " T"مـن خــالل عـرض نتائجــه سـابقا تبــین أن قیمـة  )109(الجـدول رقــم 

للدرجــة الكلیــة لبعــد القــیم االجتماعیــة، ولقــد كانــت قیمــة درجــة االحتمــال  بالنســبة،  139.841

ـــ  والتــي sigالمعنویــة  وبالتــالي توجــد  =0.05αوهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة  0,000قــدرت بـ

وفــق المتوســط الحســابي المــرجح  القــیم االجتماعیــةفــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي نتــائج بعــد 

للمجتمـع وأن هــذه الفـروق لــدیها التبــاین الـذي یفســر تشـتت قــیم المتوســط الحسـابي مــع درجــات 
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وبالتـــــالي هنـــــاك  280عینـــــة الدراســـــة والتـــــي یفســـــرها االنحـــــراف المعیـــــاري عنـــــد عینـــــة قوامهـــــا 

  .اختالفات جوهریة بین درجات المبحوثین

لــدرجات  "ت" هاتـه الــدرجات وفـق الفـروق تــم اسـتخدام اختبـاروللتحقـق مـن قـیم القــوة البرهانیـة ل

  :كل من بعد القیم الثقافیة وذلك من خالل

المحســوبة والتـي بلغــت  "T"مـن خــالل عـرض نتائجــه سـابقا تبــین أن قیمـة ) 110( الجـدول رقــم

للدرجــــة الكلیــــة لبعــــد القــــیم الثقافیــــة، ولقــــد كانــــت قیمــــة درجــــة االحتمــــال  بالنســــبة ،118.756

ـــ  والتــي sigالمعنویــة  ــة  0,000قــدرت ب وبالتــالي توجــد  =0.05αوهــي أقــل مــن مســتوى الدالل

وأن هــذه الفــروق لــدیها التبــاین الــذي  القــیم الثقافیــةفــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي نتــائج بعــد 

بي مع درجات عینة الدراسة والتي یفسرها االنحـراف المعیـاري یفسر تشتت قیم المتوسط الحسا

  .وبالتالي هناك اختالفات جوهریة بین درجات المبحوثین 280عند عینة قوامها 

لـدرجات " ت"وللتحقق مـن قـیم القـوة البرهانیـة لهاتـه الـدرجات وفـق الفـروق تـم اسـتخدام اختبـار 

  :كل من بعد القیم األخالقیة وذلك من خالل

المحسـوبة والتـي بلغـت  "ت"مـن خـالل عـرض نتائجـه سـابقا تبـین أن قیمـة  )111( الجدول رقـم

ـــة، ولقـــد كانـــت قیمـــة درجـــة االحتمـــال  بالنســـبة،  24.472 للدرجـــة الكلیـــة لبعـــد القـــیم األخالقی

ــة  0,000قــدرت بـــ  والتــي sigالمعنویــة  وبالتــالي توجــد  =0.05αوهــي أقــل مــن مســتوى الدالل

وفـــق المتوســـط الحســـابي المـــرجح  القـــیم األخالقیـــةفـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي نتـــائج بعـــد 

للمجتمـع وأن هــذه الفـروق لــدیها التبــاین الـذي یفســر تشـتت قــیم المتوســط الحسـابي مــع درجــات 

وبالتــــالي هنـــــاك  280عینــــة الدراســــة والتــــي یفســــرها االنحــــراف المعیــــاري عنــــد عینــــة قوامهــــا 

  .الفات جوهریة بین درجات المبحوثیناخت

لــدرجات " T"وللتحقـق مــن قــیم القــوة البرهانیــة لهاتــه الــدرجات وفــق الفــروق تــم اســتخدام اختبــار 

  :كل من بعد القیم الدینیة وذلك من خالل

المحســوبة والتـي بلغــت " T"مـن خــالل عـرض نتائجــه سـابقا تبــین أن قیمـة  )112( الجـدول رقــم

للدرجــــة الكلیــــة لبعــــد القــــیم الدینیــــة، ولقــــد كانــــت قیمــــة درجــــة االحتمــــال  ، بالنســــبة129.956

وبالتــالي توجــد  α =0.05وهـي أقــل مــن مســتوى الداللــة  0,000قــدرت بـــ  والتــي sigالمعنویـة 

هــذه الفــروق لــدیها التبــاین الــذي  القــیم الدینیــة، وأنفــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي نتــائج بعــد 
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بي مع درجات عینة الدراسة والتي یفسرها االنحـراف المعیـاري یفسر تشتت قیم المتوسط الحسا

  . وبالتالي هناك اختالفات جوهریة بین درجات المبحوثین 280عند عینة قوامها 

  :تحلیل نسب معامل التحدید -2-8

معامل التحدید للدرجة الكلیة الستبیان عزوف األسر مع الدرجة الكلیة لبعد  -1- 2-8

  .القیم السیاسیة

حـد المتغیـرین یمكـن تفسـیره أمـن التبـاین فـي  %6نجـد أن نسـبة  )113( رقـممن خالل الجـدول 

تبـاین درجـات أسـباب عـزوف األسـر مشـتركة  مـن %6بمعرفة داللة المتغیر اآلخر بمعنـى أن 

ن أسباب عزوف األسر كمتغیـر أول مع تفسیر درجات بعد القیم السیاسیة كذلك یمكن القول أ

 %94بعد القیم السیاسیة كمتغیر ثاني یعتمدان على بعضهما فـي النسـبة أعـاله بینمـا النسـبة و 

إلـى عوامـل أخـرى وهـذا التحلیـل یبقــى نسـبي ألن حجـم العینـة والمتغیـرات الدخیلـة یبقــى  فترجـع

لهـــا األثـــر البـــالغ فـــي تحدیـــد هـــذه النســـب بـــین المتغیـــرین لحجـــم التبـــاین المشـــترك فـــي الدراســـة 

الدرجــة الكلیــة /ســباب عــزوف األســراإلحصــائیة ومعامــل التحدیــد فــي الدرجــة الكلیــة ألوداللتــه 

یبقـــى مرهـــون بقیمـــة معامـــل االرتبـــاط البســـیط فكلمـــا كـــان االرتبـــاط قـــوي بعـــد القـــیم السیاســـیة ل

ومرتفـــع بغـــض النظـــر عـــن اتجاهـــه یكـــون حجـــم التبـــاین المشـــترك بـــین المتغیـــرین كبیـــر وهـــذا 

لــة اإلحصــائیة بــین المتغیــرین وهــذا مــا أثبتتــه قیمــة معامــل االرتبــاط التحلیــل یختلــف بوجــد الدال

  .بعد القیم السیاسیةو الدرجة الكلیة لأسباب عزوف األسر الخاصة بالدرجات الكلیة لكل من 

معامل التحدید للدرجة الكلیة الستبیان عزوف األسر مع الدرجة الكلیة لبعد  -2- 2-8

  .القیم االجتماعیة

حــد المتغیــرین یمكــن تفســیره أمــن التبــاین فــي  %3رقــم نجــد أن نســبة  )114(مــن خــالل الجــدول

تبـاین درجـات أسـباب عـزوف األسـر مشـتركة  مـن %3بمعرفة داللة المتغیر اآلخـر بمعنـى أن 

كـذلك یمكـن القـول أن أسـباب عـزوف األسـر كمتغیـر  القـیم االجتماعیـةمع تفسیر درجـات بعـد 

كمتغیـــر ثـــاني یعتمـــدان علـــى بعضـــهما فـــي النســـبة أعـــاله بینمـــا  القـــیم االجتماعیـــةأول و بعـــد 

إلـى عوامـل أخـرى وهــذا التحلیـل یبقـى نسـبي ألن حجـم العینـة والمتغیــرات  فترجـع %97النسـبة 

الدخیلة یبقى لها األثر البالغ في تحدید هذه النسـب بـین المتغیـرین لحجـم التبـاین المشـترك فـي 

الدرجـة /سـباب عـزوف األسـرتحدیـد فـي الدرجـة الكلیـة ألالدراسة وداللته اإلحصائیة ومعامـل ال

یبقــى مرهــون بقیمــة معامــل االرتبــاط البســیط فكلمــا كــان االرتبــاط  القــیم االجتماعیــةبعــد الكلیــة ل
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قوي ومرتفع بغـض النظـر عـن اتجاهـه یكـون حجـم التبـاین المشـترك بـین المتغیـرین كبیـر وهـذا 

المتغیــرین وهــذا مــا أثبتتــه قیمــة معامــل االرتبــاط التحلیــل یختلــف بوجــد الداللــة اإلحصــائیة بــین 

  القیم االجتماعیةبعد والدرجة الكلیة لأسباب عزوف األسر الخاصة بالدرجات الكلیة لكل من 

معامل التحدید للدرجة الكلیة الستبیان عزوف األسر مع الدرجة الكلیة لبعد  -3- 2-8

  .القیم الثقافیة

حـد المتغیـرین یمكـن تفسـیره أمـن التبـاین فـي  %9رقـم نجـد أن نسـبة  )115(من خالل الجـدول 

تبـاین درجـات أسـباب عـزوف األسـر مشـتركة  مـن %9بمعرفة داللة المتغیر اآلخر بمعنـى أن 

ن أسـباب عـزوف األسـر كمتغیـر أول مع تفسیر درجات بعد القـیم الثقافیـة كـذلك یمكـن القـول أ

 %91بعـد القـیم الثقافیــة كمتغیـر ثــاني یعتمـدان علــى بعضـهما فــي النسـبة أعــاله بینمـا النســبة و 

إلـى عوامـل أخـرى وهـذا التحلیـل یبقــى نسـبي ألن حجـم العینـة والمتغیـرات الدخیلـة یبقــى  فترجـع

لهـــا األثـــر البـــالغ فـــي تحدیـــد هـــذه النســـب بـــین المتغیـــرین لحجـــم التبـــاین المشـــترك فـــي الدراســـة 

الدرجــة الكلیــة /ســباب عــزوف األســراإلحصــائیة ومعامــل التحدیــد فــي الدرجــة الكلیــة ألوداللتــه 

یبقى مرهون بقیمة معامل االرتبـاط البسـیط فكلمـا كـان االرتبـاط قـوي ومرتفـع بعد القیم الثقافیة ل

بغـــض النظـــر عـــن اتجاهـــه یكـــون حجـــم التبـــاین المشـــترك بـــین المتغیـــرین كبیـــر وهـــذا التحلیـــل 

لـة اإلحصـائیة بــین المتغیـرین وهـذا مـا أثبتتــه قیمـة معامـل االرتبـاط الخاصــة یختلـف بوجـد الدال

  .بعد القیم الثقافیةو الدرجة الكلیة لأسباب عزوف األسر بالدرجات الكلیة لكل من 

معامل التحدید للدرجة الكلیة الستبیان عزوف األسر مع الدرجة الكلیة لبعد  -4- 2-8

  .القیم األخالقیة

حـد المتغیـرین یمكـن تفسـیره أمـن التبـاین فـي 2%  رقـم نجـد أن نسـبة )116( من خـالل الجـدول

درجـات أسـباب عـزوف األسـر مشـتركة  مـن تبـاین 2%بمعرفة داللة المتغیر اآلخر بمعنـى أن 

مــع تفســیر درجــات بعــد القــیم األخالقیــة كــذلك یمكــن القــول أن أســباب عــزوف األســر كمتغیــر 

أول و بعد القیم األخالقیة كمتغیر ثاني یعتمدان على بعضـهما فـي النسـبة أعـاله بینمـا النسـبة 

ة والمتغیـرات الدخیلـة إلى عوامل أخرى وهذا التحلیـل یبقـى نسـبي ألن حجـم العینـ فترجع %98

یبقى لها األثر البالغ في تحدید هذه النسب بـین المتغیـرین لحجـم التبـاین المشـترك فـي الدراسـة 

الدرجـة الكلیـة /سـباب عـزوف األسـر وداللتـه اإلحصـائیة ومعامـل التحدیـد فـي الدرجـة الكلیـة أل

كـــان االرتبـــاط قـــوي  یبقـــى مرهـــون بقیمـــة معامـــل االرتبـــاط البســـیط فكلمـــا بعـــد القـــیم األخالقیـــةل
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ومرتفـــع بغـــض النظـــر عـــن اتجاهـــه یكـــون حجـــم التبـــاین المشـــترك بـــین المتغیـــرین كبیـــر وهـــذا 

التحلیــل یختلــف بوجــد الداللــة اإلحصــائیة بــین المتغیــرین وهــذا مــا أثبتتــه قیمــة معامــل االرتبــاط 

  .خالقیةبعد القیم األو الدرجة الكلیة لأسباب عزوف األسر الخاصة بالدرجات الكلیة لكل من 

معامل التحدید للدرجة الكلیة الستبیان عزوف األسر مع الدرجة الكلیة لبعد  -5- 2-8

  .القیم الدینیة

حـد المتغیـرین یمكـن تفسـیره أمـن التبـاین فـي  %6نجـد أن نسـبة  )117( رقـممن خالل الجـدول 

مشـتركة تبـاین درجـات أسـباب عـزوف األسـر مـن  %6بمعرفة داللة المتغیر اآلخر بمعنى أن 

ن أسـباب عـزوف األسـر كمتغیـر أول مع تفسـیر درجـات بعـد القـیم الدینیـة كـذلك یمكـن القـول أ

 94%بعــد القــیم الدینیــة كمتغیــر ثــاني یعتمــدان علــى بعضــهما فــي النســبة أعــاله بینمــا النســبة و 

إلـى عوامـل أخـرى وهـذا التحلیـل یبقــى نسـبي ألن حجـم العینـة والمتغیـرات الدخیلـة یبقــى  فترجـع

األثـــر البـــالغ فـــي تحدیـــد هـــذه النســـب بـــین المتغیـــرین لحجـــم التبـــاین المشـــترك فـــي الدراســـة  لهـــا

الدرجــة الكلیــة /ســباب عــزوف األســروداللتــه اإلحصــائیة ومعامــل التحدیــد فــي الدرجــة الكلیــة أل

یبقى مرهـون بقیمـة معامـل االرتبـاط البسـیط فكلمـا كـان االرتبـاط قـوي ومرتفـع بعد القیم الدینیة ل

ظـــر عـــن اتجاهـــه یكـــون حجـــم التبـــاین المشـــترك بـــین المتغیـــرین كبیـــر وهـــذا التحلیـــل بغـــض الن

یختلـف بوجـد الداللـة اإلحصـائیة بــین المتغیـرین وهـذا مـا أثبتتــه قیمـة معامـل االرتبـاط الخاصــة 

  .بعد القیم الدینیةوالدرجة الكلیة لأسباب عزوف األسر بالدرجات الكلیة لكل من 

  :مناقشة النتائـج -3

  :ناقشة الفرضیة العامةم -3-1

أسباب عزوف توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین " تنص الفرضیة العامة على أنه

  "األسر عن التواجد في مالعب كرة القدم وبعض قیم المجتمع 

وتحلیل نتائجهمـا )105(و )104(و) 103(و) 102(و) 101(و) 100( من خالل الجدول رقم

 دال إحصائیا بین أسباب عزوف األسر وقـیم المجتمـعوضعیف یتبین أن هناك ارتباط موجب 

لدى عینة الدراسة وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة العامة، حیث بلغت قیمة معامـل االرتبـاط فـي 

ـــیم المجتمـــع )105(الجـــدول رقـــم  عنـــد مســـتوى  **R=0.297 بـــین أســـباب عـــزوف األســـر وق

حیـث أنـه مـن خـالل مقارنـة  sig 0,000كما بلغـت قیمـة االحتمـال المعنویـة  =0.01αالداللة 

ــــة  ــــة  sigقیمــــة االحتمــــال المعنوی ــــة أكبــــر مــــن قیمــــة  αبمســــتوى الدالل نجــــد أن مســــتوى الدالل
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وهـــذا مـــا یؤكـــد صـــحة الفـــرض الموضـــوع قیـــد الدراســـة وینفـــي صـــحة  sigاالحتمـــال المعنویـــة 

 =0.01αالفرض الصفري الذي ینفي وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا عند مستوى الداللـة 

وتشیر الداللة اإلحصائیة السـابقة لمعامـل االرتبـاط وصـحة الفرضـیة العامـة إلـى وجـود ارتبـاط 

بـالقیم وأسـباب عـزوف األسـر وأن نسـبة التفسـیر بـین  ةبین الخصائص لبنیة المتغیرات الخاص

ن المتغیرین لیست بالضرورة العالقة السببیة بل األمر یتعدى ذلك إلى اسـتقاللیة المتغیـرات عـ

ــــة معامــــل االرتبــــاط ال تفســــر بإلزامیــــة المتغیــــرات اإلحصــــائیة  بعضــــها ویــــرى الباحــــث أن دالل

المطلقـــة بـــل تتعـــداه إلـــى االطـــار الخـــاص باســـتقاللیة العوامـــل فـــي حـــد ذاتهـــا، كمـــا أن دراســـة 

خلصت إلى آلیات البناء القیمي لقیم المجتمـع وعالقتهـا " 2005إبراهیم السید أحمد "الباحث 

إلنجاز والتي تشترك مع دراستنا في ناحیة تحدید العالقـات االرتباطیـة بـین منظومـة بالدافعیة ل

هــذا ذكــرت  ىالقــیم والممارســة الریاضــیة وأســباب تحدیــد التواجــد فــي مالعــب كــرة القــدم، وعلــ

أن مـــــدى تـــــأثیر القـــــیم األخالقیـــــة علـــــى اتجاهـــــات األفـــــراد " 2016 بوغالیـــــة فـــــایزة"الباحثـــــة 

البدني بصورة عامة في الجزائر وعلى هذا األساس یتفـق الباحـث مـع وسلوكیاتهم نحو النشاط 

ما توصلت إلیه دراسة الباحثة في تأثیر منظومـة القـیم علـى سـلوكیات األسـر واتجاهـاتهم نحـو 

التواجـــــد فـــــي مالعـــــب كـــــرة القـــــدم ولتعزیـــــز هـــــذه المنظومـــــة وجـــــب اســـــتغالل كـــــل الفضـــــاءات 

مبنیــة علــى قاعــدة تنشــئة اجتماعیــة وأســریة وفــق  واإلمكانـات المتاحــة لتفعیــل ســلوكیات إیجابیــة

خصائص المجتمع ومع كل التطورات المیدانیة والتكنولوجیة الحاصلة في المیـدان، كمـا أشـار 

حـول دور ممارسـة األنشـطة البدنیـة والریاضـیة " 2014كـروم البشـیر"في هذا الصدد الباحـث 

نویـة علـى قـدرة تحدیـد نسـب االشـتراك في تنمیة بعض القیم األخالقیة لـدى تالمیـذ المرحلـة الثا

 ، كمـا تشـیر دراسـة الباحـثالفعال في بعض قیم المجتمع وممارسة األنشطة البدنیة والریاضـیة

والتي تبحث في أسباب عزوف الجماهیر عن مشاهدة مباریـات كـرة القـدم فـي " عباس موسى"

وبسـبب  عالمیـةاإلبسـبب ضـعف التغطیـة  اإلعـالممرتبطـة بمحـور  األسـبابأن  إلـىالمالعب 

وقــد ذكـــرت دراســـة  ،ضــعف األداء الفنـــي خاصــة اذا ســـلمنا باالرتبـــاط المباشــر بـــین المتغیـــرین

 األمــورأن عــدم حضــور الجمـاهیر للمباریــات الكرویــة مــرتبط بعدیــد " مبــارك الغیالنــي"الباحـث 

 وعلـى هـذا األسـاس یـرى الباحـث أن كـل االشـتراطات السـابقة القیمـي لكـل متغیـر اإلطارمنها 

تعطي قیمة العالقة االرتباطیة وقوتها لتفسیرها میدانیا بما یحقـق البنـاء المنهجـي والقیمـي وفـق 

مقومــات التنشــئة األســریة فــي حــد ذاتهــا، وعلیــه نــرفض الفــرض الــذي یقــر بعــدم وجــود عالقــة 
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ارتباطیــة دالــة إحصــائیا ونقبــل الفــرض اإلحصــائي البــدیل الــذي یقــر بوجــود العالقــة االرتباطیــة 

أســـباب عـــزوف األســـر عـــن التواجـــد فـــي مالعـــب كـــرة القـــدم وبعـــض قـــیم لـــة إحصـــائیا بـــین الدا

  .المجتمع

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة األولى -3-2

أسباب توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین "ینص الفرض الجزئي األول على أنه 

 ".عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة القدم والقیم السیاسیة

دال  وضـــعیف وتحلیـــل نتائجـــه تبـــین أنـــه یوجـــد ارتبـــاط موجـــب )100(مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 

ببعــد القــیم السیاســیة لــدى عینــة الدراســة حیــث  إحصــائیا بالنســبة لعالقــة أســباب عــزوف األســر

وهـــذا مـــا یؤكـــد صـــحة الفرضـــیة الجزئیـــة األولـــى،  **R=0.258بلغـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط 

ة كمـــا قـــدرت قیمـــ α=0.01الداللـــة وقیمـــة معامـــل االرتبـــاط قیمـــة دالـــة إحصـــائیا عنـــد مســـتوى 

 sigاالحتمـــال المعنویـــة  حیـــث أنـــه مـــن خـــالل مقارنـــة قیمـــة ،sig 0,000االحتمـــال المعنویـــة 

وهـذا مـا یؤكـد  sigل المعنویـة نجد أن مستوى الداللة أكبر من قیمة االحتما αبمستوى الداللة 

صــحة الفــرض الموضــوع قیــد الدراســة وینفــي صــحة الفــرض الصــفري الــذي ینفــي وجــود عالقــة 

وتشــــیر الداللــــة اإلحصــــائیة الســــابقة  =0.01αارتباطیــــة دالــــة إحصــــائیا عنــــد مســــتوى الداللــــة 

عینــة  وبعـد القــیم السیاسـیة لـدى لمعامـل االرتبـاط إلـى وجــود عالقـة بـین أســباب عـزوف األسـر

الدراسة وهـذا مـن خـالل القـدرة علـى تفسـیر األهـداف العامـة للمنظومـة الریاضـیة كلیـة، كمـا ال 

یخفــــى علــــى أحــــد أهمیــــة هــــذا الجانــــب بالضــــبط خاصــــة اذا علمنــــا أنــــه إن لــــم تتــــوفر اإلرادة 

السیاسیة فكل شيء مرهون بمجموعة من المتغیرات األخـرى وعلـى هـذا األسـاس یـرى الباحـث 

یاســـیة هـــي عنصـــر أساســـي ومتجـــذع فـــي البنـــاء الكـــروي بصـــورة مباشـــرة أو غیـــر أن القـــیم الس

مباشــرة وهــذا مــن أجــل تحقیــق غایــات وأهـــداف ســامیة تتمثــل فــي تشــریف الرایــة الوطنیــة فـــي 

المحافــل الدولیــة والقاریــة، كمــا بــین الباحــث أن هــذا المتغیــر بالضــبط مــرتبط بعدیــد المتغیــرات 

فـــرض الغایـــات والرؤیـــة المســـتقبلیة لحجـــم هـــذا التواجـــد ع منـــه قاعـــدة أساســـیة فـــي نالتـــي تصـــ

والتـي " 2012فتیحة حراث "ة، كما نالحظ في دراسة الباحثة األسري في المالعب بصفة عام

تدرس طرح القیم الثقافیة في التربیة األسریة، وكلنـا یعـرف أن الثقافـات الموجـودة فـي المجتمـع 

العـــام لســـلوكیات األفـــراد وارتباطهـــا  اإلطـــارد هـــي نتـــاج سیاســـات معینـــة تنتهجهـــا الدولـــة لتحدیـــ

   .بالمنظومة الریاضیة
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بــین بوجــود عالقــة ارتباطیــة دالــة إحصــائیا  وعلیــه یــرى الباحــث قبــول الفــرض البــدیل الــذي یقــر

  .أسباب عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة القدم والقیم السیاسیة

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة الثانیة -3-3

أسباب توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین "ینص الفرض الجزئي الثاني على أنه 

 "عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة القدم والقیم االجتماعیة

 وموجـــب دالٌّ  ضـــعیف وتحلیـــل نتائجـــه تبـــین أنـــه یوجـــد ارتبـــاط )101(مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 

ببعد القـیم االجتماعیـة لـدى عینـة الدراسـة حیـث  إحصائیا بالنسبة لعالقة أسباب عزوف األسر

وهـــذا مـــا یؤكـــد صـــحة الفرضـــیة الجزئیـــة الثانیـــة،  **R=0.195بلغـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط 

كمـــا قـــدرت قیمـــة  =0.01α وقیمـــة معامـــل االرتبـــاط قیمـــة دالـــة إحصـــائیا عنـــد مســـتوى الداللـــة

 sigاالحتمـــال المعنویـــة  أنـــه مـــن خـــالل مقارنـــة قیمـــة حیـــث ،sig 0,000االحتمـــال المعنویـــة 

وهـذا مـا یؤكـد  sigنجد أن مستوى الداللة أكبر من قیمة االحتمال المعنویة  αبمستوى الداللة 

صــحة الفــرض الموضــوع قیــد الدراســة وینفــي صــحة الفــرض الصــفري الــذي ینفــي وجــود عالقــة 

ابقة وتشــــیر الداللــــة اإلحصــــائیة الســــ =0.01αارتباطیــــة دالــــة إحصــــائیا عنــــد مســــتوى الداللــــة 

وبعد القیم االجتماعیـة لـدى عینـة  لمعامل االرتباط إلى وجود عالقة بین أسباب عزوف األسر

الدراسة وهذا من خالل أن القـیم االجتماعیـة هـي نتـاج التنشـئة األسـریة التـي یتلقاهـا الفـرد منـذ 

ة نعومــة أظــافره وتكــون ضــمن االطــار العــام للقــیم المتفــق علیهــا ومــا یؤكــد ذلــك دراســة الباحثــ

التــي أكــدت علــى تــأثیر القــیم االجتماعیــة علــى اتجاهــات األفــراد نحــو " 2016بوغالیــة فــایزة "

النشاط البدني لتحقیق الرغبات وٕاشباع المتطلبات النفسـیة واالجتماعیـة المتزایـدة، مـن أجـل أن 

تكـــون القـــیم االجتماعیـــة عنصـــرا فعـــاال فـــي زیـــادة تواجـــد األســـر فـــي مالعـــب كـــرة القـــدم، وممـــا 

تلعبــه القــیم االجتماعیــة ومــدى ارتباطــه بقــدرة المنظومــة فــي حــد الشــك فیــه أهمیــة الــدور الــذي 

ذاتهــــا علــــى تفعیــــل البنــــاء الســــلوكي المتــــزن لــــدى األفــــراد لتحقیــــق الهــــدف األســــمى للممارســــة 

القـــیم االجتماعیـــة ال تـــرتبط وفـــق معـــامالت فقـــط بـــل یتعـــداه األمـــر إلـــى تحدیـــد  أنّ و الریاضـــیة، 

خیر على صناعة القرارات المسـتقلة التـي تؤكـد علـى نسب التباین المشترك ومدى قدرة هذا األ

كمـا  أهمیة القیم االجتماعیة ومدى عالقتها االرتباطیـة بالتواجـد األسـري فـي مالعـب كـرة القـدم

أكــدت فــي مســتهل نتائجهــا علــى البنــاء القیمــي لــدى " 1999حنــان عبــد المــنعم "أن الباحثــة 

، أبعادهـاالتحلیل فـي ظـل المنظومـة بكـل المشجعین من الناحیة االجتماعیة الستظهار مكامن 
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قــد بینــت أهمیــة ارتبــاط الناحیــة النظریــة مــن " حفصــي محمــد ریــاض" كمــا أن دراســة الباحــث

وعلیه یرى الباحث قبـول الفـرض البـدیل الـذي اتجاهاتهم نحو المادة بالقیمة االجتماعیة لدیهم، 

سـر عـن التواجـد فـي مالعـب أسـباب عـزوف األبـین  یقر بوجود عالقة ارتباطیة دالـة إحصـائیا

  .كرة القدم والقیم االجتماعیة

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة الثالثة -3-4

أسباب توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین "على أنه  الثالثینص الفرض الجزئي 

 "عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة القدم والقیم الثقافیة

وموجـــب دال ضـــعیف وتحلیـــل نتائجـــه تبــین أنـــه یوجـــد ارتبــاط  )102(مــن خـــالل الجـــدول رقــم 

ببعــد القــیم الثقافیــة لــدى عینــة الدراســة حیــث  إحصــائیا بالنســبة لعالقــة أســباب عــزوف األســر

وهذا مـا یؤكـد صـحة الفرضـیة الجزئیـة الثالثـة، وقیمـة  **R=0.30بلغت قیمة معامل االرتباط 

 كمــا قــدرت قیمــة االحتمــال =0.01α معامــل االرتبــاط قیمــة دالــة إحصــائیا عنــد مســتوى الداللــة

ـــة  بمســـتوى  sigاالحتمـــال المعنویـــة  حیـــث أنـــه مـــن خـــالل مقارنـــة قیمـــة ،sig 0,000المعنوی

وهـذا مـا یؤكـد صـحة  sigمـال المعنویـة نجد أن مستوى الداللـة أكبـر مـن قیمـة االحت αالداللة 

الفرض الموضوع قید الدراسة وینفي صحة الفرض الصفري الذي ینفـي وجـود عالقـة ارتباطیـة 

ــــة  ــــد مســــتوى الدالل ــــة إحصــــائیا عن ــــة اإلحصــــائیة الســــابقة لمعامــــل  =0.01αدال وتشــــیر الدالل

وبعــد القــیم الثقافیــة لــدى عینــة الدراســة  االرتبــاط إلــى وجــود عالقــة بــین أســباب عــزوف األســر

وهـــذا مـــن خـــالل أن تشـــكل القـــیم الثقافیـــة مـــرتبط بمجموعـــة عـــادات وتقالیـــد المجتمـــع وأن هـــذه 

طـــار العـــام اإلالثقافـــات تحمـــل خصـــائص المجتمـــع وممیزاتـــه عـــن بـــاقي المجتمعـــات، ویتحـــدد 

القــدم مــن خــالل مــا  لداللــة القــیم الثقافیــة وأســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة

حــول القــیم الثقافیــة فــي التربیــة األســریة وأن القــیم " 2012فتیحــة حــراث "حددتــه دراســة الباحثــة 

 الثقافیة عنصر أساسي لتحدید توجهات وسلوكیات األفراد نحو التواجد فـي مالعـب كـرة القـدم،

علـى الفـرد فـي أن مستویات القـیم ووظائفهـا ال تـؤثر " 2016فاتح عبدلي "ولذلك یرى الباحث 

حوداشــي "یــة، وعلــى هــذا األســاس تبــین دراســة الباحــث ســبیل تحقیــق القــیم الثقافیــة واالجتماع

باعتبارهــا أحــد أهــم المنافــذ  لألفــرادأن الریاضــة تســاهم بقســط وافــي مــن الحیــاة العامــة " 2016

ل المنهجـي كما أن متغیر القیم الثقافیـة لـیس مـرتبط بمـا یسـمى االسـتدال لیها األفرادإالتي یلجأ 

فقط بل یتعداه إلى االستدالل اإلحصائي وفـق القاعـدة األساسـیة المتعـارف علیهـا، وعلیـه یـرى 
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الباحث أن القیم الثقافیة تلعب دورا فـي زرع مبـادئ القـیم علـى توجهـات وسـلوكیات األفـراد فـي 

تربـوي تعلیمـي یشـمل جمیـع المتغیــرات األخـرى الخاصـة بالممارسـة الریاضـیة، وهـذا مــن  إطـار

أجـــل الوصـــول إلـــى تحقیـــق الغایـــات واألهـــداف والرؤیـــة المســـتقبلیة للمنظمـــة الریاضـــیة بصـــفة 

بـــین عالقـــة االرتباطیـــة دالـــة إحصـــائیا  بـــل الفـــرض البـــدیل الـــذي یقـــر بوجـــودخاصـــة، وعلیـــه نق

  .تواجد في مالعب كرة القدم والقیم الثقافیةأسباب عزوف األسر عن ال

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة الرابعة -3-5

أسباب توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین " ینص الفرض الجزئي الرابع على أنه

 "عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة القدم والقیم األخالقیة

بالنسـبة  موجـب وضـعیف وتحلیـل نتائجـه تبـین أنـه یوجـد ارتبـاط )103(من خـالل الجـدول رقـم 

ببعد القیم األخالقیة لـدى عینـة الدراسـة حیـث بلغـت قیمـة معامـل  لعالقة أسباب عزوف األسر

كمــــا قــــدرت قیمــــة  وهــــذا مــــا ینفــــي صــــحة الفرضــــیة الجزئیــــة الرابعــــة، **R=0.157االرتبــــاط 

 sigاالحتمـــال المعنویـــة  مقارنـــة قیمـــة حیـــث أنـــه مـــن خـــالل ،sig 0,000االحتمـــال المعنویـــة 

 ؤكـدوهـذا مـا ی sigالمعنویة  من قیمة االحتمال كبرنجد أن مستوى الداللة أ αبمستوى الداللة 

صــحة الفــرض الصــفري الــذي ینفــي وجــود عالقــة  نفــيصــحة الفــرض الموضــوع قیــد الدراســة وی

وتشــــیر الداللــــة اإلحصــــائیة الســــابقة  =0.01αدالــــة إحصــــائیا عنــــد مســــتوى الداللــــة  ارتباطیــــه

وبعـد القـیم األخالقیـة لـدى عینـة  لمعامل االرتباط إلى وجـود عالقـة بـین أسـباب عـزوف األسـر

الدراســة وهــذا مــن خــالل أن القــیم األخالقیــة هــي أســاس بنــاء المجتمعــات وممــا الشــك فیــه أن 

األســر عــن التواجــد هــذه القــیم بالضــبط هــي مفتــاح بــاقي القــیم مــن أجــل معرفــة أســباب عــزوف 

التـي تؤكـد علـى " 2014كـروم البشـیر "في مالعب كرة القدم وهذا ما یتفق مع دراسة الباحث 

عــوض محمــد الحســني "ویــرى الباحــث أهمیــة القــیم األخالقیــة وعالقتهــا بالممارســة الریاضــیة، 

 األنشــطةالطالبیــة مــن خــالل مزاولــة  األنشــطةأنــه تــم تنمیــة القــیم الــواردة ضــمن دلیــل " 2007

ویشــیر الباحــث فــي بالممارســة الریاضــیة  األخالقیــةغیــر الصــفیة  وبالتــالي یبــین ارتبــاط القــیم 

هـــذا الصـــدد إلـــى القیمـــة األساســـیة لهـــذا المتغیـــر ویعتبـــره أحـــد الـــدعامات التـــي تحـــدد التواجـــد 

األسري داخل مالعب كرة القدم خاصـة مـا یـرتبط باألسـرة كمـا ال یمكـن أن نتغاضـى عـن هـذا 

ذا تعلـــق األمـــر بالشـــفافیة والمســـؤولیات إبـــدأ األساســـي داخـــل المنظومـــة الریاضـــیة خاصـــة الم

األخالقیة، ولذلك فارتباط القیم األخالقیة بأسباب عـزوف األسـر هـو أن الجانـب األخالقـي اذا 
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كان بالصورة المطلوبة داخل المالعب والمنظومة الریاضیة ككل أصبح الفرد في راحـة نفسـیة 

ب ویســتطیع تحمــل تبعــات هــذا التواجــد األســري أمــا عكــس ذلــك فــالفرد یفقــد نــوع مــن هــذا الجانــ

 األســاسوعلــى هــذا  مــن الثقــة فــي هــذه المنظومــة التــي تعطیــه القــدرة علــى تحمــل المســؤولیات

والباحـث  القیم األخالقیـة فـي التواجـد األسـري، أهمیة" 2004مرتجى عاهد "یؤكد ذلك الباحث 

ن القــیم هــو النقطــة األساســیة التــي یجــب أن تــدرس وتســتخلص هنــا یؤكــد علــى أن االتــزان بــی

منهــا الكیفیــات واآللیــات لتحقیــق مــا نصــبوا إلیــه لزیــادة التواجــد األســري فــي مالعــب كــرة القــدم 

بـــین  إحصـــائیادالـــة   ارتباطیـــهوعلیـــه فالباحـــث یقبـــل الفـــرض البـــدیل الـــذي یقـــر بوجـــود عالقـــة 

  .ة القدم والقیم األخالقیةأسباب عزوف األسر عن التواجد في مالعب كر 

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة الخامسة -3-6

أسباب توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین " ینص الفرض الجزئي الخامس على أنه

 "عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة القدم والقیم الدینیة

دال  وضـــعیف وتحلیـــل نتائجـــه تبـــین أنـــه یوجـــد ارتبـــاط موجـــب )104(مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 

ببعـــد القـــیم الدینیـــة لـــدى عینـــة الدراســـة حیـــث  إحصـــائیا بالنســـبة لعالقـــة أســـباب عـــزوف األســـر

وهـذا مـا یؤكـد صـحة الفرضـیة الجزئیـة الخامسـة،  ** R=0.265بلغـت قیمـة معامـل االرتبـاط 

كمـــا قـــدرت قیمـــة  =0.01α مســـتوى الداللـــةوقیمـــة معامـــل االرتبـــاط قیمـــة دالـــة إحصـــائیا عنـــد 

 sigاالحتمـــال المعنویـــة  أنـــه مـــن خـــالل مقارنـــة قیمـــة حیـــث ،sig 0,000 االحتمـــال المعنویـــة

وهـذا مـا یؤكـد  sigنجد أن مستوى الداللة أكبر من قیمة االحتمال المعنویـة  αبمستوى الداللة 

صــحة الفــرض الموضــوع قیــد الدراســة وینفــي صــحة الفــرض الصــفري الــذي ینفــي وجــود عالقــة 

وتشــــیر الداللــــة اإلحصــــائیة الســــابقة  =0.01αارتباطیــــة دالــــة إحصــــائیا عنــــد مســــتوى الداللــــة 

وبعــد القــیم الدینیــة لــدى عینــة  لمعامــل االرتبــاط إلــى وجــود عالقــة بــین أســباب عــزوف األســر

هـــذا مـــن خـــالل اعتبـــار القـــیم الدینیـــة المحـــور األساســـي الـــذي تحملـــه الغایـــات التـــي الدراســـة و 

الخـــاص بعالقـــة القـــیم الدینیـــة  اإلطـــارتحـــددها الدولـــة للممارســـة الریاضـــیة وعلـــى هـــذا یتشـــكل 

بأســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة القــدم، ویــرى الباحــث أن داللــة معامــل 

نا صورة واضـحة عـن مـدى أهمیـة هـذا المتغیـر فـي تعزیـز مبـادئ االرتباط بین المتغیرین تعطی

التنشـــئة األســـریة الســـلیمة التـــي تســـتمد أهـــدافها مـــن منظومـــة القـــیم المرتبطـــة بخصـــائص  موقـــی

األفــراد وأســرهم، كمــا أن النتــائج المتوصــل إلیهــا مــن طــرف الباحــث تتفــق مــع عدیــد الدراســات 
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ت تأثیر الممارسة الریاضـیة التـي أصـبحت أحـد التي تناولت منظومة القیم داخل المجتمع وتح

أهــــم مــــدارس صــــناعة قــــیم وعــــادات وســــلوكیات یتبعهــــا األفــــراد مــــن أجــــل تحقیــــق المتطلبــــات 

األساســـیة فـــي النشـــاط البـــدني الریاضـــي وبهـــذا الصـــدد یشـــدد الباحـــث علـــى القـــوة اإلحصـــائیة 

كن الباحث من اسـتغالل القـیم والبرهانیة لداللة معامل االرتباط من الناحیة االستداللیة التي تم

الدینیة في تحقیق األهداف المرسومة وهذا من خـالل بحـث فـرص وسـبل كیفیـات تطبیـق القـیم 

هـــذا الشـــأن، وعلیـــه یـــرى الدینیـــة لتحقیـــق قفـــزة فـــي المیـــدان ومواكبـــة التطـــورات الحاصـــلة فـــي 

ـــة أســـباب عـــزوف األســـر عـــن  الباحـــث أن ـــة هـــي أحـــد المحركـــات الرئیســـیة لمعرف ـــیم الدینی الق

التواجد في مالعب كرة القدم، ومنه نقبل الفرض البدیل الذي یقر بوجـود عالقـة ارتباطیـة دالـة 

 أسباب عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة القدم والقیم الدینیةبین  إحصائیا

  :قیم المجتمع خص الفروق بین درجات أبعادفیما ی" T"مناقشة اختبار  -3-7

تبین أنه توجد  )112(و) 111(و) 110(و) 109(و) 108(و) 107(من خالل الجداول رقم 

فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات أفراد العینة في الدرجة الكلیة الستبیان قیم المجتمع 

یمكن تأكید ذلك من خالل  وجمیع أبعاده، وهذا ما یؤكد وجود فروق بین درجات األبعاد كما

حیث انه في كل بعد نجد أن قیمة االحتمال  α ةومستوى الدالل sigالمقارنة بین قیمة 

  .α أقل من مستوى الداللة sigالمعنویة 

أن وجود فروقات جوهریة بین نتائج أفراد الدراسة في الدرجات الكلیة الستبیان قیم المجتمع 

المعالم عن االختالفات الجوهریة في مدى قوة وتفاوت قیم بجمیع أبعاده یعطي داللة واضحة 

المجتمع لدى عینة الدراسة وأن هذه األسر تختلف في إطارها الفكري والتربوي من مجموعة 

إلى أخرى كما أن هذه الفروق توضح للباحث أن ترتیب القیم عند عینة الدراسة هو حسب 

حسب ثقافة وعادات وتقالید األسرة والمحیط  معامل األهمیة بمعنى أن أولویات القیم قد تكون

  .الذي تعیش فیه

توضح للباحث أن هذه الفروق في األبعاد  "T"القیم اإلحصائیة المتوصل إلیها في اختبار  نإ

هي نتاج سلوكیات التنشئة األسریة المتبعة لتحدید أهمیة كل قیمة وارتباطها المباشر بعزوف 

  .لقدماألسر عن التواجد في مالعب كرة ا
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  ":R2"مناقشة نسب معامل التحدید -3-8

والتــي تخــتص فــي القیمــة  )117(و )116(و )115(و )114(و )113(مــن خــالل الجــداول رقــم 

النسبیة لمربع معامل االرتباط من خالل ما یطلق علیه معامل التحدید یمكن القـول أن التبـاین 

المشترك بین كل من الدرجة الكلیة ألسـباب عـزوف األسـر والدرجـة الكلیـة لكـل بعـد مـن أبعـاد 

ن تـأثیر مباشـر علـى قیم المجتمع لدى عینة الدراسة تبقى في اتجاه متوسط لمـا لهـذه النسـبة مـ

R2"قیمــة وداللــة معامــل االرتبــاط وهــذا الشــيء المالحــظ فــي قــیم الجــداول الســابقة لقیمــة 
مــع  "

العلم انه ضمنیا البد وان تكون هذه النسب ذات داللـة واضـحة المعـالم كـي تكـون فـي اإلطـار 

الصــحیح للدراســة ویمكــن االســتفادة منهــا فــي تفســیر هــذه العالقــات وهــذا مــا ســبق طرحــه فــي 

مناقشة الفرضیات األساسیة لعالقة أسـباب عـزوف األسـر والدرجـة الكلیـة لقـیم المجتمـع، وعـل 

یمكـــن التأكیـــد علـــى أهمیـــة التبـــاین المشـــترك بـــین المتغیـــرین فكلمـــا كـــان معامـــل  هـــذا األســـاس

االرتباط مرتفع كانت نسبة التباین المشترك اكبر وذات قیمة فـي حالـة داللتهـا اإلحصـائیة مـن 

خــالل تحلیــل العالقــة والبحــث فــي متغیراتهــا التــي تعمــل علــى زیــادة أو التقلیــل مــن هــذا التبــاین 

لنســب األخــرى المتبقیــة صــاحبة الفصــل فیمــا یكــون علیــه شــكل وقــوة واتجــاه المشــترك، وتبقــي ا

 .أمكن تحدید نسبة االشتراك بینها كل هذه العالقات إن

أن المناقشة اإلحصائیة لمعـامالت التحدیـد تنطلـق مـن داللـة العالقـة االرتباطیـة لتصـبح هنـاك 

معامـل التحدیـد مـن تفسـیر العالقــات ننـا القـدرة علـى التحدیـد االسـتداللي لهـذا األخیـر، كمـا یمكّ 

بصورة أوضح وأشمل، ویرى الباحث فـي هـذا البـاب أن قـیم معـامالت التحدیـد المتوصـل إلیهـا 

تبقى ضعیفة بسبب عـدم اسـتقاللیة المتغیـرات ممـا أثـر بشـكل مباشـر علـى معـامالت التحدیـد، 

یریة للنمـــوذج لكـــن مـــن جهـــة أخـــرى یمكـــن اســـتغالل هـــذا الجانـــب مـــن أجـــل معرفـــة القـــوة التفســـ

لتحدیــــد كیفیــــات معرفــــة أســــباب عــــزوف األســــر وتالفیهــــا مســــتقبال مــــن أجــــل تحقیــــق الهــــدف 

األساسـي للدراســة وعلیـه فالتوصــل إلـى معــامالت تحدیـد مرتفعــة النسـب والتبــاین المشـترك بــین 

متغیراتهــا یــرتبط بمــدى مطابقــة النمــاذج المثالیــة لمــا هــو موجــود فعلیــا علــى أرض الواقــع ومنــه 

وأشــكالها وممارســتها مــن أجــل رســم المیــدان والشــكل العــام لهــذه  امــة القــیم بجمیــع أبعادهــمنظو 

  .الظاهرة

تعتبر دراسة العالقة الجدلیة بین منظومة القیم وخصائص المجتمع أمرًا ضروریا ألنها تحدد 

األولویات الخاصة بكال الطرفین، كما أن األنساق االجتماعیة المرتبطة بالمجتمع تنبثق من 

أهدافها مجموعة قیم تحمل الخصائص الثقافیة والدینیة واالجتماعیة لكل مجتمع، ومن هذا 
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المنطلق تتحدد القیم الحقیقیة لداللة منظومة القیم في التأثیر على سلوكیات واتجاهات األفراد 

  .نحو قضایا وظواهر معینة

الها والتــي تعطــي یشــكل مفهــوم القــیم مخرجــا لمجموعــة المكتســبات علــى جمیــع أطیافهــا وأشــك

الفرد صفة ممیزة لـه عـن بـاقي الحـاالت ونمكنـه مـن تكـوین منظومـة قیمیـة تتحـدد معالهمـا مـن 

خــالل الســلوكیات التــي یحــذوها هــذا الفــرد داخــل األســرة ومــع مجتمعــه، ولعــل تــأثیر هــذه القــیم 

 یالحــظ فــي كثیــر مــن القضــایا والظــواهر ومنهــا الممارســة الریاضــیة التــي تحمــل مجموعــة مــن

ـــى غـــرار كـــل الممارســـات النفســـیة واالجتماعیـــة األخـــرى، كمـــا أن الباحـــث  ـــیم عل ـــادئ والق المب

یالحــظ أن هــذا التــأثیر نــابع مــن مجموعــة مــن الخصــائص داخــل األســرة فــي حــد ذاتهــا بــدلیل 

  .أسالیب التنشئة األسریة المتبعة في تنشئة الفرد

والتنشئة األسریة للفرد عـن عدیـد نـواتج  یعبر هذا االرتباط والتداخل بین االطار التطبیقي للقیم

المـدخالت والمخرجــات لكـل قیمــة علــى حـدى ووفــق عـادات وخصــائص األســرة فـي حــد ذاتهــا، 

ولــذلك یــرى الباحــث أن قیمــة هــذا االرتبــاط تتوقــف علــى عدیــد األســباب والمعــامالت التــي مــن 

وأســالیب التنشــئة  خاللهــا یمكــن الــتحكم فــي نســق وأهــداف هــذه القــیم ووفــق مــا یتطلبــه الموقــف

األسریة لتحدید المفاهیم واألولویات وانتهاء بكیفیات التطبیق، ومن جهة أخرى فهذه المنظومـة 

هــي عنصــر مــؤثر فــي الظــاهرة الریاضــیة بكــل المؤسســات واألســالیب المباشــرة وغیــر المباشــرة 

لقـدم خصوصـًا ولعل أبرز ظاهرة حالیا التي تتأثر بهذه القیم التواجد األسري في مالعـب كـرة ا

لعدیـد األســباب والمتغیـرات، وممــا یؤكـد هــذه العالقـة والتــأثیر أن آلیـات ومفــاهیم القـیم الخاصــة 

بـــالمجتمع هـــي المـــؤثر األساســـي علـــى هـــذا التواجـــد لكـــن الباحـــث یبحـــث عـــن هـــذه األســـباب 

وتصنیفها لتحدید الخلل والمسؤولیات مـن أجـل أن یكـون هنـاك التـوازن النظـري والتطبیقـي بـین 

كل المفاهیم، ولذلك فدراسة أسباب عزوف األسر عـن التواجـد فـي مالعـب كـرة القـدم وعالقتـه 

بـــبعض قـــیم المجتمـــع هـــو أولویـــة تربویـــة إلزالـــة وتصـــحیح مســـار التواجـــد األســـري وفـــق نظـــرة 

  .شمولیة ترتبط بالقیم السائدة وتحقق الغایة والهدف المرجو منها

كرة القدم یتحدد من خالل المنظومة التربویة  إن العزوف األسري عند التواجد في مالعب

والریاضیة السائدة من خالل أهدافها وغایاتها لتحدید أسباب هذا العزوف ولكن الباحث من 

على عدید الدراسات یرى أن هذا األخیر یندرج ضمن عدید األسباب وبترتیب  اإلطالعخالل 

نهجي لهذه األسباب معین من أجل الوصول إلى الهدف األساسي وهو وضع مجال م

وعالقتها ببعض قیم المجتمع، كما أن االتصاف بقیم نبیلة هو ضرورة قیمیة بسبب أهداف 
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التنشئة األسریة والممارسة الریاضیة للفرد، ومن هنا فالتواجد األسري في مالعب كرة القدم 

مور، كما یشكل یرتبط بعدید األسباب منها القانونیة والدینیة والثقافیة واالقتصادیة وعدید األ

تحدید الفروقات بین كل متغیر عنصرًا هامًا لمعرفة سبل االختیار األمثل واألنقع لعالج هذه 

االختالالت من ناحیة العزوف األسري، ولهذا یالحظ أن االمتدادات المتزامنة والتطورات 

اجد األسري الحدیثة للمنظومة الریاضیة والقیمیة یشكل نقطة تعامد مع األهداف المرجوة للتو 

  .في مالعب كرة القدم

یعتبر تحدید أسباب العزوف األسري عن التواجـد فـي مالعـب كـرة القـدم منطلقـا مهمـا لتحدیـد  

ـــة أن الحكـــم  ـــة تتحـــدد مـــن زاوی ـــة الجدلی ـــذلك فالعالق ـــا لدرجـــة أهمیتهـــا، ول ـــول وترتیبهـــا وفق الحل

یـر یتحقـق مـن خـالل احتـرام المطلق لهذا األمر مرتبط بعدید الجوانب كما یستنتج أن هذا األخ

كافــة اللــوائح القانونیــة وتطبیقهــا بصــرامة واحتــرام العــادات والتقالیــد التــي تــنظم الســلوكیات فــي 

المجتمع واألهم من ذلك الضوابط الدینیة، كما یشیر الباحث في هذا الصدد أن منظومة القـیم 

ة الممارســــات فــــي هــــي ســــلوكیات یمتــــاز بهــــا عدیــــد األفــــراد وتعطــــي الصــــبغة األساســــیة لكافــــ

المجتمع، ولعل أبرز الدراسات في هذا المجال تحدد اطار تصنیف القیم وكیفیة االستفادة مـن 

أن األســـباب هـــي  یتبـــّین ،مخرجاتهـــا، ومـــن كـــل مـــا ســـبق طرحـــه والعالقـــة الجدلیـــة المطروحـــة

دد نتاجات مشاكل اجتماعیة واقتصادیة ومرتبطـة بجوانـب قانونیـة لـدیها عدیـد االشـتراطات تتحـ

مــن خــالل مــا ســبق طرحــه فــي اإلشــكالیة، ومــن هنــا یمكــن للباحــث أن یعطــي مجموعــة حلــول 

ــــات  ــــد األهــــداف والغای لتالفــــي هــــذه األســــباب مســــبقا ووصــــف الواقــــع كمــــا هــــو موجــــود لتحدی

 .المرسومة من أجل تطبیقها
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 :نتائــج الدراســة -4

مـــــــن خـــــــالل الجانـــــــب التطبیقـــــــي ومـــــــا یحتویـــــــه مـــــــن عناصـــــــر منهجیـــــــة تبحـــــــث كلهـــــــا عـــــــن 

ـــــائج  ـــــل ومناقشـــــة النت ـــــة عـــــرض وتحلی ـــــى غای ـــــة للدراســـــة إل الحقـــــائق مـــــن اإلجـــــراءات المنهجی

 :نتائج اإلحصائیة ما یليأوضحت كل المعطیات وال

  توجــــــد عالقـــــــة ارتباطیــــــة دالـــــــة إحصــــــائیا بـــــــین أســـــــباب عــــــزوف األســـــــر عــــــن التواجـــــــد فـــــــي

 مالعب كرة القدم وبعض قیم المجتمع

  بــین أســباب عــزوف األســر عــن التواجــد فــي مالعــب كــرة  إحصــائیاتوجــد عالقــة ارتباطیــة دالــة

 . القدم والقیم السیاسیة في المجتمع

 بـــــــین أســـــــباب عــــــزوف األســـــــر عــــــن التواجـــــــد فـــــــي  إحصــــــائیاة دالـــــــة توجــــــد عالقـــــــة ارتباطیــــــ

 .مالعب كرة القدم والقیم االجتماعیة في المجتمع

  بـــــــین أســـــــباب عــــــزوف األســـــــر عــــــن التواجـــــــد فـــــــي  إحصــــــائیاتوجــــــد عالقـــــــة ارتباطیــــــة دالـــــــة

 .مالعب كرة القدم والقیم الثقافیة في المجتمع

  بـــــــین أســـــــباب عــــــزوف األســـــــر عــــــن التواجـــــــد فـــــــي  إحصــــــائیاتوجــــــد عالقـــــــة ارتباطیــــــة دالـــــــة

 .مالعب كرة القدم والقیم األخالقیة في المجتمع

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات أفراد العینة في أبعاد قیم المجتمع. 
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  :ودراسات مستقبلیة اقتراحـــات -5

  :اقتراحات -5-1

  حول مدى أهمیة التواجد األسري في مالعب كرة القدمالتركیز على القیام بندوات ودورات 

 التركیز على االستراتیجیات ذات الصلة والتي تعمل على تقلیل العنف في المالعب. 

  القیــام ببرنــامج تربــوي مبنــي علــى أســس منهجیــة لدراســة الحالــة النفســیة واالجتماعیــة للجمــاهیر

 .جات المالعبالمتواجدة في مدر 

 أهمیة النظر إلى اإلرشاد األسري على انه جزء ال یتجزأ من حیاة األسر ودورتها. 

 تفعیل التواصل المشترك بین األسرة وكافة الجهات المعنیة. 

  العمل مع األخصائي المخـتص علـى بنـاء اتجاهـات وأسـالیب سـویة مـع الجمـاهیر ممـا یسـاعد

 .دة بین الجماهیر خالل المباریاتعلى التقلیل من مختلف المشاكل المتواج

 تحسین التواصل األسري وتهیئة المناخ لنجاح عملیات التواصل. 

  توثیق الروابط والعالقات بین المؤسسات الریاضیة بعضها البعض وتنسیق المجهود بیـنهم فـي

 .مواجهة المشاكل التي تحدث داخل المدرجات بین الجماهیر

  العمــل علــى عقــد دورات ونــدوات بصــفة دائمــة لجمیــع الهیئــات التــي لهــا صــلة كبیــرة بالشــباب

 تضم رؤساء األندیة والطاقم اإلداري وروابط المشجعین 

  فرض عقوبات صارمة عن كل شخص یقوم بالمشاكل داخل المالعب 

  العمل قدر المستطاع على نشر الروح الریاضیة بین الجماهیر 

  عدم شحن الجماهیر شحن سلبي خاصة أثناء الخسارةحث األندیة على. 

 تخصیص جوائز تحفیزیة في كل مباراة تعطى للفریق الذي تتحلى جماهیره بالروح الریاضیة 

 :دراسات مستقبلیة -5-2

  في المالعب  األسريمتطلبات التواجد  على تأثیر المنظومة القیمیة. 

 نف في المالعبالتواجد األسري وعالقته بالتقلیل من ظاهرة الع. 

  البیئة الریاضیة  داخل  األسرياستراتیجة التواجد. 

 ات الوقایة من العنف في المالعب في ظل القوانین الریاضیة الحدیثة آلی.  
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   :خاتمـة

أسباب عزوف األسر عن التواجـد فـي مالعـب "لقد حاولت الدراسة الحالیة الكشف عن 

مـن أجـل اسـتیفاء المنـابع التربویـة الخاصـة بتحلیـل ، "كرة القدم وعالقتـه بـبعض قـیم المجتمـع

القاعـدة المتینـة التـي  كونهـا تشـكلاألسباب وتباین تأثیرها وتأثرهـا بـالقیم السـائدة فـي المجتمـع، 

عالقــة مباشــرة بمخرجــات  أن لهــا  ممــا یبــین لنــا ، المختلفــةنقــارن بهــا الســلوكیات المجتمعیــة 

 بالعاصـمةمجموعة من األسـر مستوى  ه الدراسة علىتم إجراء هذ السلوك البشري، ولهذا  فقد

مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى تحلیـــل مســـار العالقـــة بـــین أســـباب عـــزوف األســـر عـــن التواجـــد فـــي 

مـــن التوصـــل إلـــى التفســـیر  یمكننـــامالعـــب كـــرة القـــدم مـــن زاویـــة نظـــر المعنـــین بـــاألمر، ممـــا 

  . المنطقي والمنهجي في ظل تحقق مثالیة القیم المتعارف علیها 

التطبیقات التي تهتم بدراسة العزوف عن المالعب خاصة فیما یتعلق مختلف كما أن 

والتي تظهر بطبیعة  بمخرجات سلوك األسربنسبة كبیرة  مرتبط  بعنصر التواجد األسري 

التناغم كما أن حدوث التفاعل و  ،الحال على مختلف السلوكات التي تصدر عن األفراد

  ،االعتماد على أهم مؤسسا التنشئة االجتماعیة وهي األسرة ال یتحقق اال من خالل  القیمي

مفتاح االرتقاء باألفراد من خالل ما تكسبهم إیاه من قیم ومیوالت واتجاهات نحو  كونها

وهذا من خالل مجموعة من األسالیب التي والبد لها أن تتمیز  ،مختلف مواقف الحیاة

ومنها لیكونوا ، لدیهم قیمي والنفسي واالجتماعي بالسواء لتكون قادرة على االرتقاء باإلطار ال

أفرادا صالحین ألنفسهم أوال ثم ألسرهم ومجتمعهم ثانیا، وعلى عكس كل التوقعات التي 

على عكس هذا  الدراسةتصور دراسة تحلیلیة للعالقة بین المتغیرات خصوصا، عملت هذه 

الدراسة تحاول عكس هذا  كانت هذه  ،العزوف األسري والقیمالتصور بین العالقة بین 

  الترابط بین المتغیرین 

وقیم المجتمع والذي ان اسباب العزوف االسري عن التواجد في مالعب كرة القدم وعلیه ف

تعلق بالسلوكات فیما یخاصة  المتغیرات لتشمل عدید  القیمیةنطاق المنظومة بدوره یتعدى 

التداخل هذا قیمي لدیهم ، كما أن واألفعال الناتجة عن االفراد والتي تمثل المخزون ال

المتشعب لهذه العناصر قد یكون الفیصل في تحدید الواجبات والحقوق انطالقا من القوانین 
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واالعراف ساریة المفعول والتي تنتقل بنا من البناء القیمي الى ما یسمى بالبناء التفاعلي 

  .القیمي النابع من خصائص وسلوكات تربویة بحته

ویعتبر هذا البحث عنصر كشف لعالقة رئیسیة ما بین أسباب العزوف األسري عن التواجد  

حد األعمدة أویمكن القول أن تالفي األسباب هو  في مالعب كرة القدم والمنظومة القیمیة ،

وفي األخیر،  .األساسیة لتحقیق مكتسبات تربویة من خالل مجتمعنا الذي نؤثر ونتأثر به

-لى دراسات أخرى أكثر عمقًا وأشمل، ویكون هذا البحث بدایة أعمال أخرى نأمل ونتطّلع إ

  .، وٕالى الملتقى والسالم علیكم- إن شاء اهللا
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دار الوفـاء لـدنیا ، علم االجتماع في التربیـة الریاضـیة: مصطفى السایح محمد )58

  .2008، االسكندریة، 1، طالطباعة والنشر

 ،1ط والتوزیــع،دار الشــروق للنشــر  ،علــم اجتمــاع العنــف :معــن خلیــل العمــر )59

  .2010 عمان،
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،دار عـــــــــالم علـــــــــم الـــــــــنفس الـــــــــدیني:موســـــــــى رشـــــــــاد علـــــــــي عبـــــــــد العزیـــــــــز )60

  .1993المعرفة،القاهرة،،

ــــد )61 ــــد أحمــــد مــــؤمن عب ــــي : العزیــــز عبدالحمی ــــرار ف ــــة واتخــــاذ الق ــــیم التربوی الق

  .2014، ، االسكندریة1ط دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ،المؤسسات الریاضیة

 ،ات الفضـائیة وأثرهـا علـى القـیم األسـریة لـدى الشـبابالقنـو  :نسیمة طبشوش )62

  .2011 الجزائر، ،األبیار ،ؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیعم

 ، دار الحكمـة للنشـر والتوزیـع،طرائق البحـث العلمـي ومناهجـه :وجیه محجوب )63

 .1993 ،بغداد ،ب ط

  األطروحات والمذكرات: ثانیا

فاعلیة برنامج ترویحي باستخدام أغاني وألع�اب  : الرحیم ابتسام رمضان محمد عبد )1
 ، م��ذكرة ماجیس��تر، جامع��ة الق��اھرة،األطف��ال الش��عبیة لتنمی��ة بع��ض الق��یم الثقافی��ة

2012. 

، القیم الشخصیة في ظل التغییـر وعالقتهـا بـالتوافق المهنـي: بوعطیط سـفیان )2

واالجتماعیـــة، اطروحــة دكتــوراه فـــي علــم الـــنفس العمــل والتنظیم،كلیــة العلـــوم االنســانیة 

  .2012 جامعة قسنطینة، قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا،

تأثیر القیم االجتماعیة على صـورة الجسـم وعالقتهـا باتجاهـات : بوغالیة فـایزة )3

ــر ــدني فــي الجزائ ــة نحــو النشــاط الب ــة البدنی ــات معهــد التربی اطروحــة دكتــوراه،  ،طالب

  .2016 ،3سیدي عبداهللا، جامعة الجزائر

 ،القــیم الریاضــیة فــي الكتــاب المدرســي وانعكاســها علــى ســلوك التلمیــذ: خالـد نــوارة )4

  .2015 ،3، سیدي عبداهللا، جامعة الجزائریرمذكرة ماجیست

، مــذكرة ماجیســتر تخصــص علــم الثقافــة االســالمیة والتنشــئة األســریة: رقیــة الخیــاري )5

  .2005 اجتماع التنمیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،

اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي وأثرهــا علــى القــیم األخالقیــة : ســهام بوقلــوف )6

تخصــص  ، أطروحــة دكتــوراه الطــور الثالــث فــي علــوم االعــالم واالتصــال،واالجتماعیــة

جامعـــــة  قســـــم علــــوم االتصــــال، ،هــــور، كلیــــة علـــــوم االعــــالم واالتصــــالدراســــات الجم

  .2018، 3الجزائر
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شـــطة البدنیـــة والریاضـــیة فـــي تنمیـــة بعـــض القـــیم دور ممارســـة األن: كـــروم البشـــیر )7

معهـــد علـــوم وتقنیـــات  مـــذكرة ماجیســـتر، ،األخالقیـــة لـــدى تالمیـــذ المرحلـــة الثانویـــة

 .2014 النشاطات البدنیة والریاضیة، جامعة المسیلة،

، مــذكرة التغیــر فــي القــیم االجتماعیــة وأثــره علــى التكافــل االجتمــاعي: منیــر قنــدوز )8

 قســم علــم االجتمــاع، جامعــة الجزائــر كلیــة العلــوم االجتماعیــة واالنســانیة،  ،ماجســتار

2009 .  

  المجالت والدوریات العلمیة: ثالثا

ــى القــیم :أغــالل فاطمــة الزهــراء بوكرمــة، )1 مجلــة عــالم  ،دور المدرســة فــي التربیــة عل

  .2012 المغرب، ،21العدد التربیة،

قواعــد اللغــة العربیــة عــن أســباب عــزوف معلمــي مــادة : علــي رفــاعي عیســى )2

، كلیـة التربیـة، 4، العـدد17، مجلة التربیة والعلم، المجلـد اعداد الخطة الیومیة للدرس

  .2010، جامعة الموصل

الجزائریـة ،  المیدیا الشباب وظاهرة العنـف فـي مالعـب كـرة القـدم: فرید رداوي )3

 .2019،الجزائر، 2، العدد رقم10مجلة االبداع الریاضي،المجلد رقم 

أسـباب عـزوف طلبـة المـدارس الثانویـة عـن : فضیلة محسن سـلمان الموسـوي )4

كلیـــة  ،45العـــدد مجلـــة البحـــوث التربویـــة والنفســـیة، ،المشـــاركة فـــي النشـــاط المدرســـي

  .2015، التربیة

دور مــدرس التربیــة االســالمیة فــي غــرس القــیم : محمــد بــن عــوض الخبــاص )5

ـــة عـــالم ، وبلورتهـــا مـــن خـــالل المنهـــاج المدرســـي  المغـــرب، ،21العـــدد التربیـــة،مجل

2012 . 

العدوان الریاضي فـي مالعـب : محمد سلیمان بني خالد،منصور نزال الحمدون )6

ــة  ــات التربی ــي كلی ــة التدریســیة ف ــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهیئ ــدم األردنی كــرة الق

 13، العـدداالجتماعیـة واالنسـانیة، األكادیمیة للدراسات الریاضیة في الجامعة األردنیة

،2015 
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  القوانین والمراسیم: رابعا

  .2013 ،39 عدد ،05-13قانون : الجریدة الرسمیة الجزائریة )1



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المالحق



  

 

  

  

  

  

  



 

  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة زيان عاشور الجلفة

  النشاطات البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات 

  

  

  :يف اطار اجناز أطروحة دكتوراه بعنوان

  "أسباب عزوف األسر عن التواجد في مالعب كرة القدم وعالقته ببعض قيم المجتمع"

يف  (x)قــراءة متأنيــة ووضــع عالمــة  هبعــد قــراءة كــل عبــارة مــن عباراتــ املرفــق، االســتبيانيرجــى التكــرم بتعبئــة 

لـن و بسـرية  حفظعلمـا بـأن أجـابتكم سـت، عن مدى موافقتكم عليها حسب الواقع الذي تعملون بهاخلانة اليت تعرب 

  .الدراسة إليهاوتتوقف على دقتها صحة النتائج اليت ستتوصل  ،ألغراض البحث العلمي إالتستخدم 

  .يف انتظار إجاباتكم القيِّمة، تقبَّلواْ، ساديت، فائق التَّقدير واإلحرتام     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نة اجل   2019- 2018 ــــــامعی�ةالس��

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  استبیان العزوف األسري

 الرقم العبارات أوافق  محاید ال أوافق

 01 هل ترى أن معارضة األسرة سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم؟    

 02 هل عدم توفر الرغبة لدیك سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم؟   

عدم توفر الوقت الكافي لدیك سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم؟ هل     03 

 04 هل ترى ان العادات والتقالید سبب لعزوف االسرة سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم ؟   

   
ة عن التواجد في مالعب كر  م سبب لعزوفكلیس  هل ترى أن عدم مالئمة المالعب الستقبال االسر 

 القدم ؟
05 

 06 هل قناعتك الشخصیة سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم ؟   

 07 هل سعر التذاكر عامل سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم ؟   

   
عن التواجد في مالعب كرة  ملعزوفك اسبب لیس هل ترى أن بعض التصرفات غیر الالئقة للجماهیر 

 القدم؟ 
08 

   
هل ترى أن ضعف الثقة بین الجماهیر والجهاز الفني والالعبین سبب سبب لعزوفك عن التواجد في 

 مالعب كرة القدم؟ 
09 

 10 هل ترى أن ضعف مستوى نادیك المفضل وتكرار االخفاقات سبب لعزوف اسركم عن المالعب؟   

   
لعزوف أسركم عن التواجد في مالعب  اسببلیس  هل ترى أن وضوح الرؤیة وخطط المستقبل لنادیك 

 كرة القدم؟ 
11 

   
هل ترى أن عدم توفر وسائل النقل والمواصالت للمالعب سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة 

 القدم؟ 
12 

 13 هل  عدم توفر المرافق العمومیة سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم؟    

 14 هل ترى أن اجراءات االمن قبل الدخول للمالعب سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم؟    

   
عن التواجد في مالعب كرة  ملعزوفك اسببلیس  ) التقلبات الجویة ( هل ترى أن األسباب المناخیة 

 القدم ؟
15 

التواجد في مالعب كرة القدم؟هل ترى أن عدم تنظیم روابط المشجعین سبب لعزوف أسركم عن      16 

   
هل ترى أن وجود المعلقین المتمیزین في القنوات الریاضیة الناقلة للمباریات سبب لعزوفك عن 

؟المالعبالتواجد في   
17 

   
هل ترى أن عدم  قدرة األندیة على جذب أسركم من خالل التسویق الریاضي سبب لعزوفك عن 

؟المالعبالتواجد في   
18 

   
لعزوف أسركم عن التواجد  اسببال یعتبر  هل ترى أن عدم اشراك أسركم في عملیة التخطیط والتنظیم 

 في مالعب كرة القدم؟
19 

هل ترى أن عدم اقتناع أولیاء األمور بتواجد أسرهم داخل المالعب سبب لعزوفكم عن التواجد في     20 



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 مالعب كرة القدم؟

   
التشجیعیة الستقطاب األسر سبب لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة هل ترى أن قلة الحوافز 

 القدم؟
21 

   
هل ترى أن عدم تهیئة األماكن المخصصة لألسر داخل المالعب سبب لعزوفكم عن التواجد في 

 مالعب كرة القدم؟
22 

   
لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة  اسببلیس   هل ترى أن عدم الشعور بالرضا والمتعة ألسركم 

 القدم؟ 
23 

 24 هل أن عدم اهتمامكم بمشاهدة المباریات سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة القدم؟   

 25 هل  عدم تشجیع روابط المشجعین لألسر سبب لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة القدم؟   

   
المتواجدة في الملعب سبب لعزوفكم عن التواجد في مالعب  هل ترى أن نظرة المجتمع السلبیة لألسرة

 كرة القدم؟
26 

 27 هل عدم الشعور بالراحة واألمن سبب لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة القدم؟   

   
هل ترى أن انتقال بعض السمات السلوكیة السلبیة ألسركم سبب لعزوفك عن التواجد في مالعب كرة 

 القدم ؟
28 

   
لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة القدم  اسببلیس  هل ترى أن عدم توفر الوعي الثقافي واالخالقي 

 ؟
29 

   
هل ترى أن التطور االعالمي والتكنولوجي في وسائل االتصال سبب لعزوفكم عن التواجد في 

 مالعب كرة القدم
30 

 31 هل ترى أن عدم االلتزام بالروح الریاضیة سبب لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة القدم؟    

 32 هل ترى أن تفشي ظاهرة العنف في المالعب سبب لعزوفكم عنها؟   

   
هل ترى أن عدم  التطبیق الصارم للقوانین الریاضیة الخاصة بالجماهیر سبب لعزوفكم عن التواجد 

؟مالعب الفي   
33 

 34 هل ترى أن میولكم الى ریاضات أخرى سبب لعزوفكم عن التواجد في مالعب كرة القدم؟   



 

  

 عاستبیان قیم المجتم-2

 الرقم  العبارات أوافق  محاید ال أوافق

 01 هل تعتقد أن االلتزام الواعي والطوعي للقوانین والتشریعات نقطة قوة القیم في المجتمع؟   

 02 هل تعتقد أن لألسرة دور في اكساب الشباب القیم االجتماعیة؟    

 03 هل تهتم المؤسسات االعالمیة في غرس القیم لدى االفراد؟   

 04 هل ترى أن االلتزام بآداب السلوك یدفع اآلخرین الى احترامك ؟   

هل ترى بان التربیة المتردیة تحد من ترسیخ القیم؟      05 

االنتماء للوطن یهم في تعوید المواطن على عدم الحفاظ على ممتلكات الوطن؟ان      06 

؟یحد من ترسیخ القیمال  ان التفكك األسري هل ترى ب      07 

   
 ؟ان انتقال ثقافات المجتمعات الغربیة عبر القنوات الفضائیة یحد من تأصیل القیم األصیلةهل  

   
08 

؟یشجع القیم االخالقیة على حساب القیم األخرىال هل ترى أن لألسرة دلیل أخالقي      09 

؟تنمیة قیمهمعدم تثقیف الشباب و  عدم للبرامج الدینیة دور فيهل تعتقد أن       10 

؟االنتماء للوطن یساعد في دعم األمن واآلمان للمواطنین هل      11 

؟طموحات الفردالعمل طریق غیر فعال لتحقیق هل       12 

 13  ؟مشاهدة البرامج التي تبث عبر القنوات الفضائیة تسهم في عملیات االنحراف هل    

؟هل تعتقد أن عدم التمیز على أساس الجنس والمنطقة یزید من القیم المجتمعیة     14 

 15  ؟االلتزام باالخالق الكریمة مؤشر على قوة القیم الدینیة هل    

 16  ؟یساعد على احترام القوانین واألنظمةال  االنتماء للوطن  هل    

؟ ال یعمل على تطویرههل تعتقد أن اشراك األسرة في حل المشكالت االجتماعیة للمجتمع      17 

؟بث الوعي لدى األفرادعدم  تسهم الصحافة في هل       18 

 19  ؟یعتمد على القیمال  هل تعتقد أن تقییم األداء ومعیار الحكم على النجاح    

؟مؤشر لضعف القیم المجتمعیة ككللیس  هل تعتقد أن اهمال القیم االعالمیة      20 

   
ان تنشئة الشباب تنشئة سلیمة وتنمیة النواحي الوجدانیة لدیهم تعمل على غرس الوالء 

  ؟التنظیمي
21 

؟هل تعتقد أن قیم التكافل ، الصداقة مع القیم الفردیة لها ارتباط وثیق بالقیم المجتمعیة ككل      22 

 23  ؟هل تعتقد أن الثقافة المجتمعیة السائدة في كل مجتمع تحد من القیم المثالیة على أساس ثقافي   

م في تطویر القیم هل تعتقد أن رسم الهدف والغایة األخالقیة التي یسعى لها الفرد تسه    24 



 

  

؟المجتمعیة  

؟هل تعتقد أن ضعف الوازع الدیني عامل محدد لنقص القیم المجتمعیة     25 

؟هل تعتقد أن تحدید األنشطة الرامیة لحمایة األفراد تزید من القیم المجتمعیة     26 

؟للمجتمعهل تعتقد أن القیم الفردیة طغت على القیم الجماعیة من الناحیة االجتماعیة      27 

   
هل تعتقد أن المحافظة على القیم البیئیة والنظام المحیطي عنصر هام في القیم الثقافیة 

؟للمجتمع  
28 

د؟هل تعتقد أن القیم هي نشئ  اخالقي رفیع في نفوس األفرا     29 

؟هل تعتقد أن القیم الدینیة تعتمد على القیم التعبدیة فقط     30 

؟الشعور بقیم العدل والمساواة یعطي قیم سیاسیة أكثر اتزانا لدى الفردهل تعتقد أن      31 

 32  ؟هل تعتقد ان ابتعاد األسرة عن تفعیل قواعد النظم االجتماعیة أدى الى زوال بعض القیم نسبیا   

؟هل ترى أن االبداع والتنوع الثقافي بین المجتمعات یعطي زخما قیمیا غنیا للفرد     33 

   
تعتقد أن المسؤولیة األخالقیة ترتبط بالقیم المجتمعیة من ناحیة ترسیخ المبادئ واألخالق هل 

؟الحمیدة  
34 

   
هل تعتقد أن األسرة ال تقوم بالدور الدیني المنوط بها كاحدى المؤسسات الهامة لتفعیل القیم 

؟المجتمعیة  
35 

؟سیاسیة ترتبط بالفرد أكثر من الجماعة هل تعتقد أن الحریة بفعلها المطلق تعطي نقطة قوة لقیم     36 

   
هل تعتقد أن العمل الجماعي واحترام صفوف اآلخرین عنصر دال على التفاعل االجتماعي في 

؟المجتمع  
37 

؟هل ترى أن القیم الحضاریة السابقة تؤثر على المعطیات الثقافیة السائدة وفق منظور حضاري     38 

؟باألخالق تنجح دائما في زرع القیم المجتمعیة لدى األفرادهل تعتقد أن التربیة      39 

؟هل تعتقد أن المناسبات الدینیة تزید من تفاعل القیم المجتمعیة مع القیم الدینیة      40 

؟هل ترى أن تدریس القیم في المناهج ترتبط بارادة سیاسیة قویة لزیادة كفاءة المجتمع      41 

   
هل تعتقد أن مكانة األسرة داخل النظام االجتماعي هي التي تحدد نوع القیم المراد ایصالها للفرد 

 ؟
42 

؟هل ترى أن الثوابت التاریخیة یمكن أن تكون خزان لقیم ثقافیة من الناحیة الفكریة     43 

؟هل ترى أن تصغیر قیمة األشخاص یرجع الى وازع أخالقي أكثر منه اجتماعي      44 

؟هل تعتقد أن المحافظة على العبادات والشعائر الدینیة یفعل قیم أكثر نضجا للفرد     45 

   
هل تعتقد أن األسر لم تلعب دورها األساسي في زرع قیم اجتماعیة ترتبط بالعادات والتقالید 

 السائدة؟
46 

الفرد؟هل تعتقد أن التسامح والفضیلة والخیر هي المححدات األساسیة ألخالق      47 
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