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أثره على الممارسة الریاضیة للنشاط البدني الترویحي في والمستوى الثقافي
الجنوب الجزائري

اعیةقواإلیعلوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیةمخبرھیزوم دمحم
.ملخص

أثره على الممارسة الریاضیة  للنشاط البدني الترویحي ویھدف البحث إلى إبراز أھمیة الوعي الثقافي
االنفعالیة وانعكاسھا على توجھات اإلنسان المعرفیةوالوعي الریاضي للممارسة وبإبعاده القیمیة 

خاصة الصحراویة  ووالسلوكیة في سد وقت الفراغ الذي یعتبر ظاھرة سلبیة في المجتمعات النامیة
الجنس وتقالید المنطقة التي تختلف حسب السنوعاداتولتي تمتاز بقیمالریفیة برمتھا اوالحضریة

والمؤھل العلمي  والمستوى المعیشي باإلضافة إلى عوامل طبیعة الممارسة الریاضیة  بین الماضي
الذي یؤثر على الھویة الثقافیة سببھا  ) التغیر الثقافي ( الحاضر یوجد اختالف یرجع إلى العولمة الثقافیة  و

التي أصبحت الصدیق الكبیر في نشر الثقافة الریاضیة حول الممارسة ) االنترنت(وسائل اإلعالم الحدیثة 
.ونوعیتھا المستمدة من الثقافة العامة

.، الممارسة الریاضیة ، النشاط البدني الترویحيالثقافة الریاضیة:الكلمات الدالة
Summary.

The research aimstohighlight the importance ofcultural consciousnessandits
impact on thesportspracticeof physical activity and on the dimensions
ofrecreationalvalue, Andconsciousnesssportspracticeandits impacts
onhumancognitiveorientationsandemotionaland behavioralin closingleisure time,
which is a negative phenomenonin under developing societies, especiallydesert
,urbanandthe rural zonecharacterized by the conservationof
valuesandhabitsandtraditions ofthe region, which varyby age, sex and
educational qualificationandstandard of livingtime ;As well asthe nature
ofsportspracticebetween the pastandpresentfactors,there is a differencewhich due
to thecultural globalization(cultural change) that affects thecultural
identitycaused bymodern media(Internet), which has become abig friendin
spreading theculturalsportspracticederived from thegeneral culture.
Key words: sports culture, sportspractice, recreationalphysical activity.

.مقــدمــة
تعتبر النشاطات البدنیة بصفة عامة والنشاطات البدنیة الریاضیة بصفة خاصة سلوكیات اجتماعیة 

للفرد، فھي جزء مكمل للثقافة والتربیة حیث تلعب دورا في إعداد الفرد وذلك مھمة في الحیاة الیومیة 
معنى لألنشطةمنأكثرھناك.بتزویده بمھارات واسعة وخبرات كبیرة تسمح لھ بالتكیف مع مجتمعھ

التبلد،طابعھامثیرةغیرمجتمعاتفياإلثارةعنبحثاتكونقدفالریاضةالترویح،بمفھومتتصللریاضة
األداء وقیاسالمشاھد،األداءواقعیةمنالریاضةومنظماتالتوتر،تزیلالقدمتوقعھوماوعلى عكس

االسترخاءتجاھلالمعنىھذاأنوالفعل، غیرالقراردینامیكیةوتنفیذالستثارةاختیرتقدوالمنافسة
.قمتھااالستثارة إلىتصلأنبعدالمباراةیعقبالذيالتوتروإزالة

والصحیة كاللیاقةالبدنیةوالفوائدالقیمببعضالممارسةاكتسابالریاضیةبالممارسةیتصلحیث
وقد نجد أن مصطلح الترویح یستخدم في .والنفسیةالبدنیةالطاقاتعنوالتنفیسالحركیةوالمھارةالبدنیة

یستعمل ھذا المصطلح باإلشارة والغالب بمعنى قریب من مصطلح وقت الفراغ في سیاقات الثقافة الغربیة،
الحریة كمفاھیم أساسیة وإلى أنواع معینة من األنشطة ال تأخذ شكال واحدا وإنما بالجمع بینھما المتعة

مشرفةطاقاتإلىتحتاجعلمیةأسسإلىویستندواسعامجاالالترویحومجال.  مالزمة لھذه األنشطة
علىسواءجوانب المجتمعبكلمرتبطالمجالھذاأنظنالحوقدالمجال،بھذاللنھوضومتخصصةكفؤة
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الماديودخلھمووضعھم اإلقتصاديالجماعاتمستوىوعلىوعلمھم،جنسھمسنھم،األفراد،مستوى
.وتنفیذھابرامج الترویحوبناءتخطیطعواملفيیتحكموغیرهھذاكلالثقافي،ومستواھم

وقت قضاءتحبذالفئةھذهفإنالشباب،مناألكبرجزءهمشكلالجزائريالمجتمعأنومن المالحظ
البدنیةطبیعتھاحسبوالریاضیةالبدنیةباالستمتاع بالعدید من األنشطة من بینھا األنشطةفراغھا

لتفعیلأساسیةكوسیلةالبدنیةاألنشطةعلىالتركیزالمجالھذاعلى مشرفيیجبلذاوالسیكولوجیة،
كما یتغیر .الترویح كأي جانب من جوانب السلوك اإلنساني یتغیر باستمرارو.الفراغوقتوقضاءالترویح

زالت ھناك تغیرات كبرى  تحدث في مجاالتھ من ودرجة المشاركة فقد كانتوكذلك االتجاه نحو الترویح
الحضر العمل على التقدم بھا في الزمنودراسة تاریخ الترویح تساعد على تنمیة المفاھیموقدیم الزمان

.كما تساعد على تكوین االتجاھات المحتملة  مستقبال للترویح

.البحثفروضوالمشكلةطرح.2
تتصل الریاضة اتصاال وثیقا بالترویح، ولعل الترویح ھو أقدم النظم االجتماعیة ارتباطا بالریاضة،

وأنشطة الفراغ في المجتمع أن دور مؤسسات الترویح ) BRAYHTBIL(ویعتقد رائد الترویح برایتبیل 
المعاصر قد أصبحت كثیرة، وخاصة فیما یتعلق باألنشطة البدنیة الریاضیة، بحیث تتوزع مشاركة األفراد 
والجماعات في ضوء االعتبارات المختلفة كالسن، المیول، ومستوى المھارة، األمر الذي یعمل على 

تالي یربط المجتمع بشبكة من االھتمامات تخطي ھوة انفصال األجیال وتضییق الفجوة بینھم، وبال
، 1996،  أمین أنور الخولي. (واالتصاالت من خالل األسرة مما ینتج قدرا كبیرا من التماسك والتفاھم  

أفرادهوثقافةوبناهالمجتمعبنظممرتبطاجتماعينشاطالفراغفي وقتالترویحفلسفةتعتبرو.)193
ھذا تطویرفيخطواتاألممخطتوقدإشباعھا،منالبدغریزةبلإنسانیةضرورةوھووأنماط حیاتھم،

تأسیس مؤسساتمعالمجتمعوتقالیدوعاداتقیمتسایرخاصةاجتماعیةفلسفةخلقعبروتنظیمھالمجال
.الفراغأوقاتإستغاللوتشجعتنظموتشریعاتوقوانینقاعدیة
إتاحة الفرصة لالسترخاء وإزالة التوتر، وھذا بتحقیق النشاط البدني الترویحي یھدف إلى و

الذات،ونمو الشخصیة، والنضج االجتماعي ناھیك أن فكرة تنمیة اللیاقة البدنیة ومنھ من یرى أنھ ذلك 
النشاط ھو وسیلة للتخفیف من الضغط المھني ومشاكل الحیاة، كما أن ھناك فئة أخرى من جانبھا العالجي 

العصر منھا أالم المفاصل الناتجة أن قلة الحركة، ھذا ما ضرة السمنة واألمرامثال القضاء على ظاھ
الریاضیة بمفھومھا العاموالثقافة البدنیةلعالو.النسق القميوینعكس على فئات المجتمع وثقافتھم الریاضیة

نحو ممارسة المجتمعات في التوجیھ الفلسفيوتقدم الشعوبوالشامل ال یمكننا إال أن نعكس مدى تطورو
من فرض ھذه الفلسفة في إطار العولمة انطالقاو.الریاضي عامةوالنشاط البدنيوالتربیة البدنیة خاصة

فقدان ومن جھة) األمیة الریاضیة(تجاه المجتمعات النامیة مع غیاب الوعي بأھمیة الممارسة بشقھا الثقافي 
الریاضیة داخل كل المؤسسات اإلجتماعیةوالثقافة البدنیةاإلطار النظري الفلسفي في عملیة توجیھ فلسفة 

.ترسیخ الفكر الثقافي للممارسةوالمساھمة في تطویرو
السبل ومعالمالبتبریرلریاضة ليالثقافالوعي مستوى یتأثر یمكن أن إلى أي حد:فالتساؤل العام

ة بأنشطتھا المختلفة ریاضیالممارسي عینة منالنشاط البدني الترویحي لدىالدافعة نحو تجسید مؤشرات 
:ومنھ یتفرع إلى تساؤالت فرعیة ھي كالتالي؛ الجنوب الجزائري ب

باالجتماعیة أن تؤثر على ممارسي الریاضیة الترویحیة بالجنووھل یمكن للبیئة  المناخیة- 
؟الجزائري

من النشاط الریاضي ھل تلعب المعرفة الریاضیة المكتسبة للممارس في اختیار نوع دون غیره- 
الترویحي ؟

.؟ اتجاھات الممارس لألنشطة الترویحیةوكیف یمكن للعولمة الثقافیة أن تؤثر على میول- 
دور في الرفع من تجسید يلریاضليالثقافالوعي مستوى ل:الفرضیة العامة كانت على النحو التالي

الجنوب ة بأنشطتھا المختلفة بریاضیالممارسي عینة منالترویحي لدىالریاضيالنشاط مؤشرات 
:فرعیة ھي كالتاليفرضیات تفرع تھاومن؛ الجزائري
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باالجتماعیة  بعناصرھا تأثیرا على ممارسي الریاضة الترویحیة بالجنووللبیئة  المناخیة- 
؛الجزائري

من النشاط تلعب المعرفة الریاضیة المكتسبة للممارس  دورا ایجابیا في اختیار نوع دون غیره - 
؛الریاضي الترویحي

اتجاھات الممارس لألنشطة الترویحیة في الجنوب مع تضاربھا وتؤثر العولمة الثقافیة أن على میول- 
.قیمھومع عاداتھ

.إجراءات البحث التطبیقي. 3
.   المنھج. 1.3

فاختالفیتطرق إلیھالذيالموضوعطبیعةعلىغیرهمادونلمنھجالباحثاستخدامیرتكز
ونظرا،ھذهدراستناوفيالمواضیع المستعملةفياختالفایستوجبوالوضوحالتحدیدحیثمنالمواضیع

تقریرالمنھجھذایستھدفوالمالئمالمنھجھوالوصفي التحلیليالمنھجأننرىالمطروحةللمشكلة
منبالسھولةتتسمالوصفیةالبحوثطبیعةو،الظاھرةالعواملوصفمن حیثمعینموقفخصائص

فيالمختلفة والمتضمنةالخطواتعنالمعلوماتبعضعلىالحصولخاللمنواستیعابھاحیث فھمھا
.الدراساتتحتھاتصنفقدالتيالعامةالفئاتإلىباإلضافةالبحث

فيھي قائمةكماالظواھرمنظاھرةفيینصباستقصاءعنعبارة"ھوالوصفيفالمنھجإذن
.)23، 1984،  رابح تركي("عناصرھابینالعالقاتوتحدیدجوانبھاوكشفتشخیصھاقصدالحاضر

. اختیارھاطرقومجتمع الدراسة، العینة. 2.3
ألنھذا المجتمعمنالمأخوذةالعیناتعلىأساساتعتمداجتماعیةظاھرةأوسلوكأيدراسةإن
،علیھاالتعرفنحاولالتيإلى األسبابللوصولنسعىونعرفھاأننریدالتيالمعلوماتمنبعتعتبرالعینة

.الممارسین للنشاط الریاضي الترویحي بصفة منتظمة بمدینة األغواطولعلى مجتمع دراستنا یتمثل في 
الذيوالنتائجكل القیاساتأنكونالباحثیصادفھاالتيالمشاكلأھممنالعینةاختیارمشكلةوتعتبر
بھذایقومالالعینةاختیارعندفالباحث.دراستھ علیھاویطبقیختارھاالتيالعینةعلىتوقفتبھایخرج

علىالحرصومراعاتھایجبخاصةشروطھناكبلعلمیة خاصة،وسیلةأوبنظامالتقیددوناالختیار
:  ھماأساسیانشرطانالشروطھذهأھمومناألصليالمجتمععنبھانستعیضالعینة حتىفيتوافرھا

فيمتساویةفرصااألصليالمجتمعلوحداتتكون.دقیقااألصلي تمثیالللمجتمعممثلةالعینةتكون
ألغواط وھذا لشساعة الوالیة من جھة والیة افقد اختار الباحث . )195، 1997،  دمحمالسید(االختیار

شملت والتي . لباحث من جھة أخرى وقد كان حصر العینة مسبقا وذلك من الدراسة االستطالعیةھا لوقرب
. االستبیانوزع علیھم ریاضي ممارس بانتظام 160
.أدوات جمع المعلومات. 3.3

أحد األسالیب األساسیة التي تستخدم في "في ھذه الدراسة على االستمارة االستبیانیة باعتبارھا ناعتمدا
.  ع بیانات أولیة أو أساسیة، أو مباشرة من العینة المختارة، أو من جمیع مفردات مجتمع البحثجم

واالستمارة االستبیانیة ھي الطریقة األنسب لموضوع دراستنا وطبیعتھ، وكذا طبیعة المنھج المستخدم وھو 
.)49، 1994،  دمحماحسان(األسلوب الوصفي

ا النظریة، تم تحدید ووضع أھداف وفرضیات البحث، ارتأینا من من خالل الدراسة االستطالعیة وكذ
، وكان بنائھ على أساس محاور حددناھا من خالل للریاضیین الممارسین خاللھا أن نوزع استبان موجھ 

المستوى الثقافي وأثره على الممارسة الریاضیة للنشاط الریاضي : موضوع بحثنا الذي ھو بعنوان 
الریاضیة فأكدوا على ووتم    عرض االستبیان عل خبراء ومختصین في معھد التربیة البدنیة. الترویحي 

وعلیھ تم تحقیق الصدق الظاھري .مالئمة ھذه األسئلة بدراستنا، وذلك بعد تعدیل البعض المصطلحات منھا
.الستمارة االستبیان

:منھاوالخصائص السیكومتریة لألداة



)2015مارس ()2015/1(07رقم مجلة علوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیة والفنیة

21

مقاییس الصدق من أھم المقاییس التي یجب على الباحث مراعاتھا عند القیام إن: االستبیانصدق - 
یقصد بالصدق صحة االختبار بقیاس ما وضع لقیاسھ ، ویركز أیضا على انھ یمكن حساب درجة وبالبحث 

الصدق عن طریق حساب نسب االتفاق بین ھؤالء المحكمین، فكلما زاد عدد المحكمین الذین یوافقون على 
یة األداة أو األسلوب لتحقیق أھداف ھذه الدراسة دل ذلك على أن نسب الصدق الظاھري عالیة ، صالح

.حیث عرضنا المقیاس على مجموعة من المختصین الذین أبدوا مدى مالئمة المقیاس بموضع الدراسة 

على طبق وإعادة االختبار واألداة بطریقة االختبارقد اتبعنا في حساب ثبات : االستبیانثبات - 
17بفاصل زمني بین التطبیق األول والثاني یقدر  ب ریاضي20تمثلت في الریاضیینمجموعة من 

ھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة و0.93= حیث عند حساب معامل االرتباط كانت قیمتھ ر. یوما
.األداةحقق ثبات  تقد نقول انھبالتالي و.0.05

ھدف الدراسة اإلحصائیة، ھو محاولة التوصل إلى مؤشرات كمیة ذات داللة إن:التحلیل اإلحصائي- 
:، تساعدنا على التحلیل والتفسیر والحكم على مدى صحة الفرضیات والمعدالت اإلحصائیة المستعملة ھي

.)كاف تربیع ( 2قانون معالجة التكرارات  كـا

.مناقشة النتائجوتحلیل. 4
ھل تتابع الحصص الریاضیة في وسائل اإلعالم ؟:السؤال الثامن- 

حول مشاھدتھم للحصص الممارسین للنشاط الترویحيیوضح إجابات الریاضیین :1الجدول رقم 
.سائل اإلعالموالریاضیة في

المبینة في الجدول أعاله و2من خالل المعالجة اإلحصائیة  لألجوبة التكراریة عن طریق حساب كـا
عند درجة الحریة 5.99المجدولة 2ھي أعلى  من قیمة كـاو1.39المحسوبة تساوي  2نجد إن قیمة كـا

من خالل النتائج السابقة و.توجد ھناك فروق ذات داللة إحصائیةال إذن 0.05مستوى الداللة و02
التي وابعون الحصص الریاضیة في وسائل اإلعالمنستنتج أن اغلب إجابات  المبحوثین كانت متفاوتة إذ یت

ھي لیست بصفة منتظمة وھذا راجع إلى أن وسائل اإلعالم قد تنوعت برامجھا ، إال انھ ھناك نسبة معتبرة 
التي أصبحت محط استقطاب الشبابوربما متابعتھم لحصص الجزیرة الریاضیةوتشاھد بصفة متكررة

.ازات الفریق الوطني في اآلونة األخیرة كذلك دور الفعال الذي لعبتھ انجو
في مشاھدتك للبرامج الریاضیة، ماذا تحبذ في مشاھدتك ؟:السؤال الثاني عشر- 

.یوضح إجابات االفراد عن السؤال الثاني عشر: 02الجدول رقم 

من التالمیذ أجابوا بأنھم یشاھدون القنوات الریاضیة  %87من خالل تحلیل نتائج الجدول نجد أن نسبة 
ألعاب القوى كذلك السباحة ومن ناحیة ریاضة كرة القدم ،أما البقیة فقد توزعت بین مشاھدة ریاضة التنس
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2من خالل المعالجة اإلحصائیة لالستبیان عن طریق حساب كـاو.ثم الریاضات القتالیة مع المیكانكیة
المجدولة 2و ھي أعلى  من قیمة كـا579المحسوبة تساوي  2ول أعاله نجد إن قیمة كـاالمبینة في الجدو

.د ھناك فروق ذات داللة إحصائیة إذن توج0.05مستوى الداللة و05عند درجة الحریة 11.07
نستنتج من خالل النسب المدونة أن حب كرة القدم أصبح جنونیا في متابعة الدوریات األوروبیة وھذا 

ع إلى الجزیرة الریاضیة التي تغطي كل ما یتعلق بھا وتخصص الجزء الكبیر ومشاھیرھا لھا مع العلم راج
أن بعض الریاضات أحسن فائدة منھا مثل السباحة وألعاب القوى وھذا راجع لسیاسة الدولة فیھا وإعطاءھا 

.سین لھاأما الذین یشاھدون الریاضات األخرى لربما ھم ممار. يالمعنووالدعم المادي
ھل المجتمع الذي تعایشھ یعطي قیمة للممارسة الریاضیة ؟: السؤال الثامن عشر- 

.یوضح إجابات التالمیذ حول السؤال الثامن عشر: 03الجدول رقم 

من التالمیذ أجابوا بأن المجتمع الصحراوي یعطي %81من خالل تحلیل نتائج الجدول نجد أن نسبة 
من خالل المعالجة اإلحصائیة و.أجابوا على عكس ذلك%18نسبة  وة قیمة لحصة التربیة البدنی

65.02المحسوبة تساوي  2المبینة في الجدول أعاله نجد إن قیمة كـاو2لالستبیان عن طریق حساب كـا
إذن توجد ھناك 0.05مستوى الداللة و01عند درجة الحریة 3.84المجدولة 2ھي أعلى  من قیمة كـاو

. لة إحصائیة فروق ذات دال
نستنتج من خالل النسب المدونة أن المجتمع الصحراوي ال یولي أھمیة لقیمة الممارسة الریاضیة من 
المنظور الثقافي  ألنھ متمسك بعاداتھ وتقالیده وھناك الطابع البدوي لھذا المجتمع، وھذا ما یفسر درجة 

باإلضافة إلى مشاكل الحیاة الصعبة . العولمةتالثقافة لدى المجتمع الصحراوي وعدم االستفادة من إیجابیا
. السكن والمتمثلة في ظغوط العمل

.خاتمة
التغیراتتناميواألنتروبولوجیة عملیةالسوسیولوجیةوالدراساتالبحوثمنالكثیرفيتأكدت
الحضارياالحتكاكنتیجةالسنوات األخیرة،فياإلنسانیةوالمجتمعاتالدوللمعظمالمتسارعة
األلفیة بعدمختلفةتحوالتمجتمعھاشاھدالدول،تلككواحدة منوالجزائرالتقدم،فيشعوبھاوطموحات

عامة والتربیة المجتمعوتطویرنموبھدفالشاملةالتنمویةوالبرامجتطبیقھا الخططمعخاصةالثالثة،
لمجتمعنا المتحولضعالوطبیعةحولالضوءإلقاءالدراسةھذهفيلذا حاولناالمدرسیة خاصة،

المختلفة لحیاةالمجاالتفيالتغیرمظاھرتتبعناخاللمنالبحثمجتمعفيتأتىالصحراوي، والذي
.المجتمعأفرادشخصیةفيوكیفیة تأثیرھاذلكعنالناتجةالثقافیةللتغیراتوكشفناالمدروس،المجتمع
الجزائرتوصلتؤكد نسبیةالدراسة،مجالالصحراویةالمنطقةفيالحالیةالعامةالحیاةمظاھرإن

نتیجةالصحراوي،للمجتمعوالالمادیةالحیاة المادیةمجاالتمختلفتنمیةفيإیجابیةنتائجتحقیقإلى
التعلیمانتشارعلىعملوھیكلتھاالمدارسفإنجازأرض الواقع،فيوالمجّسدةالعدیدةللمشاریع

عنناھیكللمجتمع،والعقالنیةالمعاصرةالمعرفةوأدخلوالجنسیةالعمریةالفئاتكل وشملوعمومیتھ،
.المعاصرةالثقافةمنجدیدةأنماطونشراألفكارإدخالفيوسائل االتصالدور

تبدلفياألثرلھكان)والتجاریةالصناعیةالزراعیة،(قطاعاتھونمواالقتصاديالجانبتطور
العمل،فرصوتوفروالمھنالوظائفبسبب تعددالبحث،مجتمعألفرادواالجتماعیةالمادیةالظروف

. فقطومنتوجاتھابالفالحةمرتبطةتبقىولماألسر،مداخیل أفرادتعددعلىساعدالذيالشيء
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یُْسفر االحتكاك المتواصل بین الثقافات عن التثاقف، أي العملیة التي یتم بمقتضاھا تبني أصحاب و
فمثالً ھزم . وفي كثیر من األحیان، قد یحدث ذلك عن طریق الغزو والفتح. فة معینة، سمات ثقافة أخرىثقا

م تقریبًا، وخالل القرون التي تلت ذلك، تبنى الرومان الكثیر من .الرومان اإلغریق في القرن الثاني ق
ي معظم حاالت التثاقف، تقتبس كل وف. مالمح الثقافة اإلغریقیة، بما في ذلك الفن اإلغریقي، واألدب والدین

.ثقافة من الثقافات األخرى
وھناك عملیة أخرى تُسمى المماثلة أو التمثُّل أو التقلید أو المحاكاة أو االمتصاص التي یغلب علیھا 

ویقع التمثُّل عندما یتبنى المھاجرون أو الوافدون الُجدد ثقافة . طابع االستعارة أو األخذ من جانب واحد
وقد یؤدي التمثُّل إلى اختفاء ثقافة األقلیة، نظراً لفقدان أعضائھا الخصائص . المجتمع الذي یستقرون فیھ

.الثقافیة التي كانت تمیزھم عن اآلخرین
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