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دور بعض عوامل التنشئة الاجتماعية في نشر الثقافة الرياضية بين الطالب املمارسين 

 وغير املمارسين للمناشط الرياضية

 محمد عبدهللا الحاج     *

 **فوزي املبروك الهواري     

              ***ياسين علي شاغوش 

 مستخلص البحث : 

يهدف البحث في التعرف على  الدور التي تقوم به بعض عوامل التنشئة الاجتماعية )ألاسرة ، املدرسة ،      

وساااااعل ألاع م ، العامل الاجتما ي ، العامل الادت(اااااشي  في اشاااار اليقافة الرطابااااية لد  ال    املمارساااااين 

ية ، ومساااااااااااااتو  ال روت في ألاشوار التي تقوم  ها بعض عوامل التنشااااااااااااائة وغير املمارساااااااااااااين ل م اشااااااااااااا  الرطابااااااااااااا

م اختيار ت، والاجتماعية ، واساااااتلدم الباايون امل وص الواااااا ا بايسااااا و  املساااااري مل عمته ل بيعة الدراسااااااة

 م  055عي ااة الاادراسااااااااااااااة بااال رطقااة العشااااااااااااااواعيااة ال بقيااة م   جمااا ي م تم  البحااث والبااال  دوامهااا )
 
  طااالبااا

ل  (اال ألاول والتاااااا واليالااث ثانااوي ، وتم تحااديد أشاة البحت يفراش عي ة البحت  ا اااة التع ايم املتوس مرااا

-527.0باساااااااتلدام اساااااااتجيان التنشااااااائة الاجتماعية الرطاباااااااية ب رطقة  عاشة الاختبار ايت  انت القيمة م  )

  وطتكون م  550.م   عداش  ه ل محمد )  5250  وهي ديمة شاله  ا(ااااااااااعيا ع د مساااااااااتو  مع وطة )..520

  عبارة ، العوامل الاجتماعية 00  عبارة ، وساعل ألاع م )07  عبارة ، املدرسة ).0خمس محاور هي ألاسرة )

   عبارة ديد الدراسة 002  عبارة ، العامل الادت(اشي )01)

ة البحث واسااااااااااااااي اشا ملا ورش في في اادوش أهاداف و جراتاو وعي االبحاث وللا   وقد  سسدددددددددددجر  س    تدا        

الدراسااو ال ررطة والساابقة له ا الدراسة وم  خ ل م ادشة وت سير ال تاعع ع  طرطا التح يل صا(ا ا 

"عدم وجوش و ي م  ألاسااااارة بحت أب الها على ممارساااااة الرطاباااااة  توصددددل البا ثون الاسي الاسددددتنتاجا  التالية

ر ألاسرة ال واة ألاو ى لإلاسانية ، وأن املدرسة توفر امل اش  كهدف رعيسايي ككيساا  الةحة والوروطب باعتبا

الرطاااباااااااااااااايااة التي ت وي داادراو ال  بااة وهوطااايهم فيي تقوم باادور فعااال في تقوطم مااا أعوج م  ساااااااااااااا وك ال  بااة 

وتح(ااي ه بييير م  املعايير الاجتماعية الساا يمة وان وساااعل ألاع م تركا على القيمة الةااحية املساات اشة م  

 في تشجي  ال  بة نحو ممارسة ألااش ة الرطابية " 2ممارس
 
 ة امل اش  الرطابية كما  نها ت عب شورا

تيقيف ألاسااااارة واشااااار الو ي بشاااااتة الوسااااااعل صع مية نحو  ويوصددددلب البا ثون الاست التوصدددديا  التالية        

 باارور 
 
ي ي اشار الو ي الرطا اايتوبايب شورها في ت مية وميول ألاط ال نحو ممارساة ألااشاا ة الرطاباية وأيراا

م  خ ل وسااااعل ألاع م نحو أهداف وف سااا ة الرطاباااة وألااشااا ة الرطاباااية امللت  ة لد  ألاسااارة وامل تم  

 املدرساااااة ولل  
 
واعتبارها املر ة ألاو ى لإلاسااااانية وك ل  الاهتمام بمتساااااسااااااو التنشاااائة الاجتماعية وخاااااااة

  اماو املمارسة الرطابية " 2م  خ ل الاهتمام بالنشاط الرطا يي وتوفير  ل مست

  املق مة ومشكلة البحث : -1
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أااااااااابحت الرطابااااااااة في ودت ا الحاباااااااار مرهر م  مراهر الر ي والتقدم التي تقا   ها ارااااااااارة الشااااااااعو        

   ال رش وامل تم  بال    والتقدم وامل تمعاو وتيشف ع  مد  تقدمها ورديها كما أنه مرهر تربوي يعوش على

فالرطابااااة أااااابحت غاية باااارورطة وأساااااسااااية لب وف الةااااحة البدنية وال  سااااية والاجتماعية ، وأن الدول     

 ك يقااال بااا ي ااااال م  ألااوال ع  اهتماااامهاااا باااامل ااااكو 
 
املتقاادماااة يهتم ألااشاااااااااااااا اااة الرطاااابااااااااااااااياااة اهتمااااماااا باااال اااا

 و  محبة ملمارسااة الرطابااةالسااياسااية والادت(اااشية والاجتماعية ألاخر  فيي ترطد أن تحول شااعو ها   ي شااع

 على  افة املستوطاو ولجمي  أفراش امل تم  2

  أن عم ية التنشئة الاجتماعية تساهم بشكل مباشر في ب ات .50.وط كر مي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوش واشي و خرون )       

 ششااي(ااية ال رش كما تسااام في الح اث على ثقافة امل تم  واسااييمار ارااارته ، فيي عم ية لاو أهمية ل  ر 

وامل تم  وهااااااااااااااااااا متداخ ة تشورك فيها أكور م  متسسة وت ريم اجتما ي يهااااااااااااااااااااادف   ها لدف  وتحااااااااااااديد م مب 

ال مو الاجتما ي وان ارمان ال رش م  هدا املتساااااااااساااااااااااو يحدد خ   كبير في م مب شل  ال مو بشااااااااااكل عام 2 

  035، ا حة .50.لي وبشير خ ف، )مي وش واشي ومحمد العجي

  أن عوامل التنشااائة الاجتماعية تسااااعد على ب ات الشاااي(اااية صاساااانية والتي .55.وتعاز سااا و  الي يب )

بمقتراها يتحول ال رش م   اع  بيولوجي ع د مولدا   ي  اع  اجتما ي يييسب خبراته وت اربه مم  سبقوا 

   .0، ا حة .55.)س و  عبد الحميد الي يب، تم  ال ي يعيش فيه 2 في الحياة وطتثر وطت ثر بيقافة امل 

 في الت مية املتكام ة لإلاساااااااااااان في  ل مراال اياته امللت  ة        
 
 هاما

 
كما ت عب التنشااااااااااائة الاجتماعية شورا

ع مية الياااااة بالتنشااائة الاجتماعية تتكد فيي عم ية مساااتمرة باساااتمرار اياة صاساااان وأغ ب الدراسااااو ال

 في سااااااا واو ال داااااااص خ ل مراال نمو ال رش 2 
 
 أسااااااااسااااااايا

 
)محمد سااااااايد فهوي، على  نها عم ية وهي تعتبر م  با

  9.، ا حة 0990

ور التي تلراااااااااااااا  ل ت يير   أن اليقاافة الرطابااااااااااااااية م  ألام559.وطراااااااااااااايف خاالاد علي وعبادالرزات الق  ي )     

والت وطر في مواكبة الع(ر ايت تساعد الانيشار اليقافي الرطا يي ع  طرطا عوامل التنشئة الاجتماعية التي 

يهاادف   ي توعيااة وتوجيااه الجماااهير وتوجيههم نحو الساااااااااااااا وك الرطااا اااااااااااااايي الساااااااااااااا يم وهو مااا يهاادف  ليااه اليقااافااة 

)خااالاد علي وعبادالرزات الق  ي، ابااااااااااااااياة امللت  اة لهم 2 الرطاابااااااااااااااياة م  خ ل تقااديم املعاارف واملع وماااو الرطا

  991، ا حة 559.

دم فبزياااشة التقاا وط   مرا ااة التع يم املتوساااااااااااااا  م  أهم الق اااعاااو وال ئاااو التي يركا ع يهااا امل تم  ،     

الع وي والتي ولوجي تاشاش أوداااااو ال راف لااااد  هتكت الشاااااااااااااابااااا  ، لاااادلاااا  أااااااااااااااابب م  ألاهميااااة الاهتمااااام  هم 

وأعداشهم م   افة ال واحي ال  ساية والاجتماعية والرطاباية لكا ي(بحوا داشرط  على ب ات مستقبل أفرل 

 لهم ولب شا 2

تم بالرطابة واليقافة الرطابية ولل  ل دور الوربوي ال ي تقوم وأن هدا الدراساة تي اول الجانب ال ي يه    

 به عوامل التنشئة الاجتماعية في امل تم  2
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 في شف  أو عدم شف      
 
 أساااااااااااااساااااااااااايا

 
وم  ه ا رأ  الباايون أن بعض عوامل التنشاااااااااااائة الاجتماعية ت عب شورا

ة على ال    شاخل املدار  نحو ال    ملماارسااااااااااااااة امل ااشاااااااااااااا  الرطاابااااااااااااااياة ملاا لها ا العوامال م  متثراو دوط

املشااااااااركة ال عالة وب(اااااااورة  ي ابية في ألااشااااااا ة الرطاباااااااية امللت  ة و كساااااااا هم ثقافة املمارساااااااة ما ي ب أن 

 تتشيه وال تاعع التي اققتها2

 -س مية البحث : -2

 يتع ا بنشاااااااار الو ي الرطا اااااااايي واليقا     
 
 مهما

 
ة فة الرطاباااااااايتيم  أهمية هدا البحت في أنه يي اول موبااااااااوعا

لد  الشاااااااااابا  وال ي يمي  أن تحدثه بعض عوامل التنشاااااااااائة الاجتماعية في تعميا هدا الو ي وكيف يمي  

لبعض عوامل التنشااااائة الاجتماعية أن تتثر على ميول فئة الشاااااابا  ل رطاباااااة )كممارسااااااين ،وغير ممارسااااااين   

 وزطاشة ثقافتهم الرطابية 2

  -  ف البحث : -3

يهدف ه ا البحث   ي التعرف على الدور ال ي تقوم به بعض عوامل التنشاائة الاجتماعية ) ألاسااارة ،          

املدرساااة ، وسااااعل ألاع م ، العامل الاجتما ي ، العامل الادت(ااااشي   في اشااار اليقافة الرطاباااية لد  ال    

ئة الدور التة تقوم  ها بعض عوامل التنشاملمارسين وغير املمارسين ل م اش  الرطابية ومستو  ال روت في 

 الاجتماعية ) ألاسرة ، املدرسة ، وساعل ألاع م ، العامل الاجتما ي ، العامل الادت(اشي   2

 -تتمثل في التساؤال  التالية : -فروض البحث : -4

الاجتما ي ،  * هل تتثر بعض عوامل التنشااااااااااائة الاجتماعية ) ألاسااااااااااارة ، املدرساااااااااااة ، وسااااااااااااعل ألاع م ، العامل 

 العامل الادت(اشي   في اشر اليقافة الرطابية لد  ال    املمارسين وغير املمارسين ل م اش  الرطابية 2

 بين ال    املمارسااين وغير املمارسااين ل م اشاا  الرطابااية في بعض عوامل 
 
* هل توجد فروت شاله  ا(اااعيا

 التنشئة الاجتماعية ل(الح ال    املمارسين 2

  -لحا  البحث :مصط -5

هي عم ية ت مية الكاع  الجشري م   اع  بيولوجي   ي  اع  اجتما ي م  الدرجة  -التنشئة الاجتماعية : -5-1

ألاو ى تحركه ديمة ومعاييرا وات اهاته التي أكسااااجته  ياا بياته املحي  به والتي تتميل ألاساااارة أاد ع اااااارها 

ساااااااااااااايد )أامد الت ااع ياة بين أفراش أساااااااااااااارتاه وبين ال رش وم تمعه 2 ألاو ى واملهماة وها ا العم ياة تكون تبااشلياة 

  0.0، ا حة 0993 سماعيل، 

هي لل  النسااايع اليلي م  ألافكار واملعتقداو والقيم والات اهاو وأسااااليب الحياة والت يير  -الثقافة : -5-2

  0970)محمد فتري ،   ديداو وابتكار ووساعل اياة ال ا  2والعمل وأنماط الس وك و ل ما يتثر م  ت

شل  املكون املعرفي ال ي يشمل املعتقداو والعاشاو والس وكياو التي تسي ر  -الثقافة الرياضية : -5-3

  10، ا حة 09.1)تشارلا بيوتشر، على أفراش امل تم  نحو  ل أوجه ألااش ة الرطابية 2 
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  -ال راسا  السابقة : -2

 (9( )2112دراسة ميلود وادي وآخرون ) -2-1

عض عوامل التنشاااااائة الاجتماعية وع دتها بمسااااااتو  ال  ات الحر ا لد  ط   الشااااااا اليااا   -العنوان :

 م  التع يم ألاساسيي بم  قة د(ر ب  غشير 2

بعض عوامل التنشئة الاجتماعية ) ألاسرة ،  املدرسة ، وساعل ألاع م ، شور  -:التعرف على -  ف ال راسة :

العباشة   وع دتها بمستو  ال  ات الحر ا لد  ط   الشا اليااا م  التع يم ألاساسيي بم  قة د(ر ب  

 غشير 2

 ل بيعة الدراسة  املسري مل عمتةاستلدم الباايون امل وص الوا ا بايس و   -منهج ال راسة :

 2 075تم اختيار عي ة الدراسة بال رطقة العشواعية والبال  عدشها  )  -:عينة ال راسة 
 
   طالبا

برورة الاهتمام بمتسساو التنشئة الاجتماعية وخااة املدرسة وشل  م  خ ل الاهتمام  - تا   ال راسة :

 رطابية 2بالنشاط الرطا يي املدرسيي وتوفير  ل مست اماو املمارسة ال

   0) (2111دراسة محمود محم  الهوش ) -2-2

شور بعض متسساو التنشئة الاجتماعية في ت مية املستولية الاجتماعية لد  الرطابيين بال واشي  -العنوان :

 الرطابية بشعبية ال قاط اليمس  2

 املستولية الاجتماعيةفي ت مية  شور التي تقوم  ها بعض متسساو التنشئة التعرف على-  ف ال راسة :

 لد  الرطابيين بال واشي الرطابية بشعبية ال قاط اليمس  2

 استلدم الباايون امل وص الوا ا بايس و  املسري مل عمتة ل بيعة الدراسة 2 -منهج ال راسة :

رطابة لاشتم ت عي ة الدراسة على الرطابيين ألاواس  بايندية الرطابية التابعة مل  س ا  -:عينة ال راسة 

  0052بم  قة ال قاط اليمس والبال  دوامها )
 
  رطابيا

لعوامل التنشئة الاجتماعية شورا  ي ابا في ت مية املستولية الاجتماعية لد  الرطابيين  - تا   ال راسة :

 بال واشي الرطابية 2

 (5( )2111دراسة محم  الجيالني ) -2-3

رطابية اليقافية الاجتماعية شراسة تح ي ية ل قيم في بعض أندية التنشئة الاجتماعية في ال واشي ال -العنوان :

 طراب س  2

ب ات مقيا  القيم ل تعرف على القيم التي يييسبها أعرات ال رت الرطابية م  مدر هم  -  ف ال راسة :

 نشاخل بعض أندية طراب س وأيرا التعرف على ال روت لاو الدكلة صا(اعية بين است اباو املدربين وبي

 است اباو أعرات ال رت الرطابية في القيم وفي  ل بعد م  أبعاش املقيا    2

 املسري مل عمتة ل بيعة الدراسة استلدم الباايون امل وص الوا ا بايس و   -منهج ال راسة :

 ةاشتم ت عي ة الدراسة على كعبي أندية مدي ة طراب س وهي ناشي املدي ة ،ناشي الورسان  -:عينة ال راسة 

 ،ناشي الش  ،ناشي الوادة ،ناشي الرهرة ،ناش اليرموك 2
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 متعدشة ومت وعة م  مدر هم شاخل ألاندية  - تا   ال راسة :
 
أن أعرات ال رت الرطابية دد اكيسبوا ديما

 مت وعة ل عبيهم شاخل ألاندية الرطابية م  خ ل واداو التدرطب 
 
الرطابية وان املدربين دد اكيسبوا ديما

 وامل افساو 2 الرطا يي

 -الاستجادة من ال راسا  السابقة : -2-4

بعد اط ع الباايون على الدراساو املرجعية التي أمي  الاست اشة منها وجُد أنها ألقت الروت على الييير        

  -م  املع وماو التي است اشوا منها م  خ ل :

 تحديد الي واو املتبعة إلجرات البحث 2 -

 لبحث م  خ ل تواياو ت   الدراساو 2اختيار مشك ة ا -

 تحديد امل وص امل اسب لهدف البحث 2 -

 تحديد أس و  اختيار العي ة وتحديد عدشها ، -

 تحديد صجراتاو صا(اعية امل اسبة له ا البحث  2 -

 2التوال   ي م موعة نقاط ساعااااادو الباايون في م ادشة ال تاعع وتدعيم ال تاعع املتوال  ليه  -

 -الاجراءا  البحث :  -3

 2الباايون املنهااع الوا ا بايسا و  املسااري مل عماته ل بيعة الدراسة اساتلدم -منهج البحث: -3-1

اشتمل م تم  البحث على طاا   مرااا اة التع ايم املاتوسااا  بمادي ااة تارهاونااة ل عام  -مجتمع البحث: -3-2

9932)والبال  عدشهم  500.-507.الدراسيي 
 
   طالبا

 -مجاال  البحث: -3-3

 ط   مراااا ة التع اايام املاتوساا  ل سااا ة ألاولااى واليانيااة واليالية بمدي ة ترهونة2 -املجال البشري:  -3-3-1

 2 500.-507.العام الدراسيي ) -املجال الزماني: -3-3-2

 بعض مدار  مدي ة ترهونة ل مرا ة اليانوطة 2 - املجال املكاني: -3-3-3

تم اخاتيار عاي ة الدراساة بال رطقة العاشواعيااة ال بقية  م  أجما ي م تم  البحث  - عدينة البحث: -3-3-4

، وداااد ميا ااوا اااسبة )055والبال  داوامهام )
 
  % ماا   جمالاااا امل تماا  البحث ،ودد  ان عدش 05230  طااالبا

 وطالبة وعدش غير املمارسين 003املمارسين )
 
 وطالبة 307)  طالبا

 
   طالبا

دام الباايون بالرجوع   ي استجيان التنشئة الاجتماعية الرطابية م   عداش  ه ل علي  -سداة البحت : -3-4

 –عية العوامل الاجتما –وساعل ألاع م  –املدرسة  –  وطتكون م  خمس محاور هي : ألاسرة 550.محمد )

العامل الادت(اشي ودد ب  ت ديمة معام و الارتباط كستجيان عوامل التنشئة الاجتماعية ب رطقة  عاشة 

   2 5250  وهي ديمة شالة  ا(اعية ع د مستو  مع وطة )..520-527.0الاختبار ايث  انت القيمة م  )

 -ال راسة الاستطالعية : -3-5

 م   شاخل م تم  البحث وم  05عية على عي ة دوامها )دام الباايون بإجرات شراسة است        
 
  طالبا

 -خارج عي ة البحث وال رض منها:

 * التعرف على كي ية ملت الاستجيان املستلدمة في البحث 2
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 * التعرف على كي ية ت ري  البياناو 2

 * التعرف على ال(عوباو التي م  املمي  أن يتعرض لها الباايون ع د ت بيا الدراسة 2

 -ال راسة ألاساسية : -3-6

ايث دام الباايون بتوزي  استجيان  500./1/0.  ي  500./0/.أجرطت الدراسة ألاساسية في ال ورة م  

 البحث على أفراش العي ة م  ط   مرا ة التع يم املتوس  بمدي ة ترهونة 2

  -املعالجا  إلا صا ية : -3-7

  في بوت طبيعة البحث وأهدافه واستوجب الت(ميم صا(ا ا SPSSاستلدمت الحامة صا(اعية )    

  Tاختبار  –معامل ارتباط  بيرسون  –الانحراف املعياري  –الوسي   –ألاتا ) املتوس  الحسابا 

  -عرض النتا   ومناقشتها : -4

تماعية ديد جت اول الباايون عرض ال تاعع وم ادشتها اليااة البحث املتمي ة في بعض عوامل التنشئة الا    

 الدراسة 2

 (1ج ول )

املتوسط الحسابي والا حراف املعياري وقيمة       بين الطالب املمارسين وغير املمارسين للمناشط 

                                                             الرياضية في بعض عوامل التنشئة الاجتماعية قي  ال راسة                                                                         

 1096= 1015قيمة      

  وجوش فروت لاو شكلة  ا(اعية في بعض عوامل التنشئة الاجتماعية بين ال  بة 0يتدح م  الجدول )     

  وهي أكبر م  .20.الرطابية في املدرسة ايت  انت ديمة )و  املحيسبة ) املمارسين وغير املمارسين ل م اش 

  وهي أكبر م  0299  وك ل  في وساعل ألاع م ايت  انت ديمة )و  املحيسبة ).029ديمة )و  الجدولية )

   وهي شاله  ا(اعية ل(الح ال  بة املمارسبن ، بي ما لم توجد فروت لاو شكلة.029ديمة )و  الجدولية )

 العوامل
 (183غير ممارسين )ن= (183ممارسين )ن=

 قيمة    
 ع س ع س

 1016 1013 2011 1078 2013 ألاسرة

 *2016 2018 2013 2041 2055 امل رسة

 *5099 3035 2098 2061 3098 وسا ل ألاعالم

 1051 2075 2014 3015 2051 العامل الاجتماعي

 1011 1041 1065 2041 1066 العامل الاقتصادي
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 ا(اعية في العوامل ألاسرة والعامل الاجتماعية والعامل الادت(اشي ايث  انت ديم )و  املحيسبة أدل م  

 ديمة )و  الجدولية  2

  أن عوامل التنشئة الاجتماعية املدرسة ووساعل ألاع م عام ين لهما ت ثيرهما في 0وتبين م  الجدول )      

  ممارسة ال  بة ل م اش  الرطابية ،
 
  ي ابيا

 
في اين لم ت عب ألاسرة والعامل الاجتما ي والادت(اشي شورا

في ممارسة ال  بة ل نشاط الرطا يي ، وه ا يوضح أهمية شور املدرسة ووساعل ألاع م في توفير مت  باو 

 النشاط الرطا يي ل   بة 2

بمتسساو التنشئة    على برورة الاهتمام.50.وه ا يت ا م  ما لكرا  مي وش واشي و خرون )      

الاجتماعية وخااة املدرسة ولل  م  خ ل الاهتمام بالنشاط الرطا يي املدرسيي وتوفير مست اماو املمارسة 

الرطابية ، وك ل  برورة تيتيف ألاع م الرطا يي لألاش ة الرطابية وخااة املدرسية ملا تحم ه م  عاعد 

شير )مي وش واشي ومحمد العجيلي وباليقافة الرطابية 2 تربوي واجتما ي وثقافي ورطا يي يساهم في زطاشة اشر 

  .03، ا حة .50.خ ف، 

ودد ات ا ع مات الاجتماع على أن ه اك عامل م  العوامل ال  رطة تولد م  ال رش له أكبر أثر في تكوط       

ت   الرغبة املت ا ة في ال  س الجشرطة ، وه ا العامل يهم املتل((ين في  صاسان وهي الرغبة في ال عب ،

 الوربية البدنية والرطابية بال او أكور م  غيرهم 2

 -الاستنتاجا :  -1 -5

في ادوش أهداف و جراتاو وعي ة البحث واسااي اشا ملا ورش في الدراساااو ال ررطة والسااابقة له ا الدراسااة     

سير ال تاعع عاااااااا  طرطا التح يل صا(ا ا توال الباايون   ي الاستنتاجاو التالية : وم  خ ل م ادشة وت 

- 

عدم وجوش و ي م  ألاسااارة بحث أب الها على ممارساااة الرطاباااة كهدف رعيسااايي ككيساااا  الةاااحة والوروطب  -0

 باعتبارها ال واة ألاو ى لإلاسانية 2

ددراو ال  بة وهوطايهم فيي تقوم بدور فعال في تقوطم  أن املدرسة توفر امل اش  الرطابية التي ت وي -.

 وتةحيب س وك ال  بة وتح(ي ه بييير م  املعايير الاجتماعية الس يمة 2

3-  
 
أن وساعل ألاع م تركا على القيمة الةحية املست اشة م  ممارسة امل اش  الرطابية كما  نها ت عب شورا

 ابية " 2في تشجي  ال  بة نحو ممارسة ألااش ة الرط

 -التدوصديددددا :  -5-2

 -م  خ ل استنتاجاو الدراسة توال الباايون   ى التواياو التالية:     

تيقيف ألاسرة واشر الو ي بشتة الوساعل صع مية نحو توبيب شورها في ت مية وميول ألاط ال نحو  -0

 ممارسة ألااش ة الرطابية2  
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وساعل ألاع م نحو أهداف وف س ة الرطابة وألااش ة الرطابية بروري اشر الو ي الرطا يي م  خ ل  -. 

 امللت  ة لد  ألاسرة وامل تم  واعتبارها املر ة ألاو ى لإلاسانية 2

 املدرسة ولل  م  خ ل الاهتمام بالنشاط الرطا يي  -3 
 
الاهتمام بمتسساو التنشئة الاجتماعية وخااة

 وتوفير  ل مست اماو املمارسة الرطابية " 2

  -:املراجع 

القاهرة: شار  مشي و ال  ل الس وكية " أساليبه معام ة الوالدي  "2 2 0993أامد السيد  سماعيل2 )1-

 ال ير العربا2

 القاهرة: ميتبة الان  وا امل(رطة2 "ترجمة اس  معوض وكمال االح "2 2 09.1تشارلا بيوتشر2 ) -.

وساعل الاع م وشورها في اشر اليقافة الرطابية بين ط   مرا ة  2 559.خالد علي وعبدالرزات الق  ي2 ) -3

الااوطة: م  ة املتتمر الع وي لع وم الوربية البدنية والرطابة   ية الوربية  التع يم املتوس  بم  قة الااوطة2

 البدنية ، جامعة الااوطة 2

 القاهرة: شار ال ير العربا2 نررة في ع م الاجتماع املعاار2 2 .2.55 )س و  عبد الحميد الي يب -1

التنشئة الاجتماعية في ال واشي الرطابية اليقافية الاجتماعية ،شراسة  2 555.محمد الج اا سالم2 ) -0

 طراب س: رسالة ماجستير غي منشورة جامعة طراب س 2 تح ي ية ل قيمى ا بعض أندية طراب س2

 القاهرة: شار ال ير العربا2 تي ولوجيا الات(اكو واليدمة الاجتماعية2 2 0990فهوي2 ) محمد سيد -.

مد  أهتمام الةحافة الرطابية والوربية البدنية ، رساله ماجستير غير منشورة  2 0970محمد فتري 2 ) -7

 القاهرة 2 جامعة ا وان 2

جتماعية في ت مية املستلية الاجتماعية شور بعض متسساو التنشئة الا  2 500.محموش محمد الهوش 2 ) -0

  لد  الرطابيين بال واشي الرطابية بشعبية ال قاط اليمس 2

بعض عوامل التنشئة الاجتماعية وع دتها بمستو   2 .50.مي وش واشي ومحمد العجيلي وبشير خ ف2 ) -9

ا )امل  د العدش الياار الد ات الحر ا لد  ط   الشا اليااا م  التع يم الاساسيي بم  قة د(ر ب  غشي

 عشر 2 طراب س، ليجيا: م  ة الع وم الرطابة واملرتب ة ،   ية الوربية البدنية وع وم الرطابة2
  


