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جامعة المسيلة

اثر النشاط الرياضي التنافسي امكيف على الةاقات ااجتماعية للمةاق حركيا
.دراسة ميدانية لفريق كرة الطائرة بوسةادة
د .بن دقفل رشيد  /أ .صغري رابح

جامةة امسيلة

ملخص امداخلة :
نهدف من خال هذه امداخلة إى توضيح امكانة ااجتماعية الي حتلها امةاق حركيا من خال
مارسته للنشاط الرياضي التنافسي باعتبار أن هذا اأخر هو احد اأصناف

ذوي احاجات

اخاصة والي ي الكثر من احاات ينضر إليها اجتمع بنضرة السلبية والنقص والتهميش لكن
ي كثر من اأحيان تتغر هذه النظرة إى اإجاب حكم عمل ماء أو اجاز يقوم به امةاق حركيا
يةجز عنه الكثر من اأصحاء ومن بن هذه ااجازات ااجاز الرياضي من خال النشاط البدني
الرياضي التنافسي والذي يثر اهتمام فئة كبرة من اجتمع من خال ما حققه امةاق حركيا
والي تؤدي ي كثر من اأحيان إى مراجةة الةديد من امواقف السلبية هذه الفئة من اجتمع
وانطاقا ما تقدم ذكره فإننا نةاج اإشكالية التالية "هل يؤثر النشاط البدني التنافسي إجابا
على الةاقات ااجتماعية للمةاق حركيا ؟".
وقد كان فريق بوسةادة لكرة الطائرة موذجا ما حققه من اجازات على ارض الواقع .
مقدمة :
إن اإنسان يربى وينمو من خال النشاط البدني الرياضي باعتباره أحد احاجات اأساسية
والضرورية لإنسان .فحب البقاء مع ااحتفاظ بصحة جيدة تتضمن احالة النفسية والفسيولوجية
وااجتماعية و الةقلية الي ينميها النشاط البدني الرياضي ما له من أوجه نشاط متةددة و مواقف
نفسو ـ حركية تستطيع تنمية السمات ااجتماعية واخلقية والصحية للفرد وي نفس الوقت تؤكد
اخصائص الضرورية حياة اجماعة.
وإن تطور ومو النشاط البدني الرياضي م يكن وليد الصدفة إما لةبت الربية احديثة من خال
الةلوم الربوية وامفاهيم احديثة للربية والي غذتها ختلف الةلوم اإنسانية وااجتماعية كةلم
النفس بفروعه وعلم ااجتماع وغرها بالةلوم وامةارف والنظريات والي خرجت بنتيجة أن النشاط
البدني الرياضي هو " تربية للجسم عن طريق النشاط احركي "
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يسةى النشاط البدني الرياضي من خال براجه وأنشطته امختلفة إى بناء شخصية الفرد امةاق
لكي ينمو مواً متزناً ويتكيف مع الواقع اجديد الذي رافقه جراء إعاقته .وتأتي لةبة الكرة
الطائرة ي مقدمة تلك اأنشطة الرياضية الي تةمل على حقيق تلك اأهداف ،حيث أنها لةبة
ماعية مكن مارستها ي ميع فصول السنة فهي مارس ي القاعات امغلقة واماعب
امكشوفة مارسها الصغار والكبار ،اأصحاء وامةاقون ،الشباب والشيوخ ،النساء والرجال على
حد سواء.
انتشرت لةبة الكرة الطائرة للمةاقن ي الباد الةربية انتشاراً كبراً اأمر الذي دعا إى
تطور اأداء امهاري والبدني وطرق اللةب وهذا ا يتأتي إا من جال التدريب الةلمي وامرمج .ومن ي
جال رياضة امةاقن من جهة وي جال لةبة الكرة الطائرة من جهة أخرى فقد مس أن هناك حاجة
ماسة لدراسة اثر النشاط البدني الرياضي على اجانب ااجتماعي لاعي الكرة الطائرة
امةاقن -جلوس  -وخصائص اللةبة للمةاقن.
 - 1مفهوم النشاط البدني والرياضي:
إن النشاط البدني والرياضي كمصطلح ،هو حرك اجسم بأي طريقة تؤدي إى استهاك للطاقة،
مثل امشي ،واجري ،والسباحة ،واللةب بأنواعه امختلفة .
فالنشاط البدني والرياضي جاوز حدود اجسم ،ليشمل أفاق الفكر ،واإدراك وامشاعر
واإحساسات ،واانفةاات ،والدوافع الشخصية ،وهو ما يبن بصورة أوضح ،إن مفهوم النشاط
البدني قد خرج عن نطاق الةضات واجسم ،كما كان يةرف به ،ليشمل كل جوانب النمو
السليم لشخصية الفرد .
 يرى بيوتشر بتشارلز "أن النشاط البدني والرياضي ،هو ذالك اجزء امتكامل من الربيةالةامة ،وميدان جريي هدفه تكوين امواطن الصاح الائق ،من الناحية البدنية والةقلية
واانفةاية وااجتماعية ،وذالك عن طريق ختلف ألوان النشاط البدني ،الذي اختر بهدف حـقيق
هذه امهـام ".

2

 1- 2ماهية النشاط البدني الرياضي :
إن الربية الرياضية كوسيلة للنشاط البدني الرياضي تةتر إحدى فروع الربية اأساسية الي
تستمد نظرياتها من ختلف الةلوم و تستخدم النشاط البدني امختار امنظم و اموجه إعداد اأفراد
من إعداد متكاما بدنيا و اجتماعيا و عقليا كما أنها تكيف الفرد ما يتاءم مع حاجاته و
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اجتمع الذي يةيش فيه و تةمل على تطوره و التقدم به و تكيفه بأقصى سرعة مكنة  ،حيث
تشمل أنشطتها على برامج تربوية ختلفة و ترفيهية و الةاب ختلفة و سلوك اجتماعي ميز .1 4
كما جةلت الربية الرياضية من اإشراف الرياضي على تلك النواحي طابةا ميزا من التوجيه و
اإرشاد الصحي و النفسي لتقوم به السلوك اإنساني ما تكفله الرياضة بسامة اأفراد و تكوين
هم ي كل مرحلة من مراحل أعمارهم جةلت منها الوسيلة اأهم الي تربي الفرد تربية صاحة خدم
نفسه و جتمةه من ميع الوجوه.ومن هذه اأسس الةلمية و الربوية أخذت مكانتها من الربية
الةامة .حيث يقول الدكتور ناي ان الربية البدنية والرياضية الي تةرض ها الكثر من الةلماء ي
تةاريف ختلفة نذكر منها قول جون جاك روسو صاحب أفكار ي البيداغوجيا  ,الربية البدنية
ضرورية لتحضر الطفل وتطوير استةداده للحياة الراشدة  ,فهي تطور جسم الطفل ليصبح ي توازن
مع جانبه الروحي.1 5
كما جد أن النشاط البدني الرياضي قد جاوز حدود اجسم ،ليشمل آفاق الفكر واإدراك
وامشاعر واإحساسات واانفةاات والدوافع الشخصية وهو ما يبن بصورة أوضح أن النشاط البدني
الرياضي ي صورته الربوية قد خرج عن نطاق الةضات واجري كما كان يةرف به .
وما زاد النشاط البدني الرياضي أهمية اعتباره أساس عملية الربية وميدانا من ميادينها إذ يلةب
دورا كبرا ي إعداد اإنسان الصاح امنتج حن يزوده مهارات واسةة وخرات كثرة تسمح له
بالتكيف مع جتمةه الذي يةيش فيه.
 .3- 2أهداف النشاط البدني الرياضي:
لقد اهتم علماء الربية احديثة ي ختلف دراساتهم بإعطاء أهمية بالغة جميع أعضاء جسم
الفرد ي كل مراحل موه مدى تأثرها امباشر على سةادة الفرد واجتمع الذي يكتسبه من خال
النشاط البدني الرياضي وبواسطته يستطيع التحكم ي جسمه ووسطه الداخلي أو حتى الوسط
ااجتماعي وبفضله ينمي قدراته احركية،فالنشاط البدني الرياضي يساعد الفرد على إرضاء
حاجته إى احركة وغرها من مستلزمات احياة والي مكن تلخيصها فيما يلي: 1 6
الصحـة:
 14ة ه رشءل ا انبي ض آخلضو ر ا ملشب ا لءاله ا للرضي را منشال ا لامل نشل ض ا لضزءع ضاإةاو ر ط 3ر ءرءا
ر3893رص.35
15
NAFI RABAH, finalité activité physique et sportives, dans la renaissance et le monde contemporaine,R.S.E.P.S,vol 1 ,2000,p54.
 16رو لضمه ةرب ا نا،ل ر محاللا مالللءلر ملهب ا للرل ا ربنءل ض ا لءالءل ر ا لزا ل ر3009/3007
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يساهم النشاط البدني الرياضي بقدر وفر ي تنمية الوظائف الكرى وتناسقها وحفيز النمو،
وجةل الفرد مياا للةمل وبالتالي التكيف مع الوسط الطبيةي.
النمو احركي:
للنشاط البدني الرياضي ي هذا اجال دور فةال حيث يساعد الفرد على تنمية الوعي جسمه
وبالةاقة بن الزمان وامكان واإيقاع.
التنشئة ااجتماعية:
والنشاط البدني الرياضي يساهم ي الربية ااجتماعية للفرد من خال حسن مةرفته لنفسه
والتحكم ي سلوكه الذاتي ،وتفهم القواعد ااجتماعية واخضوع ها وروح امسؤولية والوعي
باجموعة وحسن الةاقات مع الغر.
اهدف الةاجي:
والذي يتم من خال مةاجة النفسيات عن طريق النشاط احركي والرياضي ،أن الكثر من
اانفةاات تظهر بصفة واضحة ي األةاب وامباريات وبالتالي يظهر مع بةض امكونات وهو ما ا
يظهر ي ختلف استبيانات الشخصية امقننة.
و من بن أهم اأهداف و الي تناولناها ي دراستنا هي تنمية القدرات الةقلية :
التنمية الةقلية :
يشر غرض التنمية الةقلية إى جميع امةارف أو الةناية على التفكر وتفسر هذه امةارف
وأوجه النشاط البدني  ،جب أن تةلم وعلى ذلك فهناك حاجة إى التفكر من جانب اجهاز الذهي
وينتج عن ذلك اكتساب امةرف ة  ،فيلم الشخص مسائل مثل فوانين وفنون اأداء واإسراتيجية ي
أوجه النشاط البدني الرياضي ومكن أن نتخذ كرة السلة هنا كنموذج ففي هذه الرياضة جب
على اممارس أن يلم جوانب عديدة كقانون اللةبة وإسراتيجية الدفاع واهجوم وأنواع التمريرات
امختلفة  ،وأخرا ابد أن يةرف الفوائد والقيم امستمدة من مارسة هذه الرياضة .
واخرات الفنية الي يتةلمها ا لشخص باخرة ينتج عنها مةارف على الفرد أن يكتسبها  ،فمثا
يةرف الشخص أن الكرة تسر أسرع وبدقة أكر ر إذا قام خطوة عند مريرها كما مكن
للمرء اكتساب بةض امةارف الي تةتر غاية ي اأهمية مثل التبةية والقيادة والشجاعة وااعتماد
على النفس وجب أن نؤخذ امةرفة اخاصة بالصحة مكانا هاما ي الرنامج وحصيلة امةلومات مد
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الشخص خرات وتساعد على تفهم وتفسر امواقف اجديدة الي تقابلها من يوم إى آخر ،وهذا
يةي أنه ملك قدرة أكر على الوصول إى قرارات حكيمة ،وأنه يستطيع أن يفرق بن اخطأ
والصواب فةن طريق خراته ي األةاب والرياضيات امختلفة يستطيع الشخص أن ينمي إحساسه
بالقيم وتنمية اليقظة وامقدرة على شخصية اموقف امشحون باانفةال  1 7ونرى أن ان النشاط لبدني
الرياضي يهدف إى تنمية احواس وامقدرة على التفكر ،واكتساب امةارف وامةلومات عن
كيفية أداء احركات الرياضية واممارسة امنظمة ها ،وتنمية قابلية القيادة الرشيدة وتدعيم
الصفات امةنوية والسمات اإرادية والسلوك الائق لديهم
 .اأسس الةلمية للنشاط البدني الرياضي:1 8
إن الفرد الرياضي عندما يقوم بأداء حركة ما أو أداء مهارة ي رياضة ما أو ااشراك ي منافسة،
فإنه ي قوم بهذا الةمل كوحدة واحدة ا تتجزأ ،فالةضات واأعصاب والدورة الدموية واجهاز
التنفسي وخاياه تشرك ي هذا اأداء ،كما أن الفرد يبذل جهدا حتاج لقوة اإرادة ،ويتنافس مع
خصم ي صراع حتاج لقدر كبر من الطاقة ويلةب ي ماعة ها خصائصها.
" من هذا امنطلق فإن كل حركة أو مهارة ،وكل نشاط وكل صراع ابد أن جد تفسرا له،
وي ضوء امةلومات امنسقة وامستندة إى القوانن السابقة تستند الربية البدنية والرياضية ي وضع
براجها على قاعدة علمية ثابتة ( بيولوجيا ،نفسيا ،حركيا و اجتماعيا وسوف نتناول هذه اأسس
مستةينن ي ذلك باخطوط الةامة الةريضة الي وصفها نشالز بيونشر ي مؤلفه القيم " أسس
الربية البدنية ")" .وقد قسم اأسس إى ثاثة أقسام هي :
أ  -اأسس البيولوجية للنشاط الرياضي.
ب  -اأسس النفسية للنشاط الرياضي.
ت  -اأسس ااجتماعية للنشاط الرياضي.
اعتر امختصون ي ميدان النشاط البدني الرياضي أن أي نشاط ما أسس يركز عليها ،حيث
تةد كمقومات للنشاط وهي ا خرج عن ما حيط باإنسان ي ختلف اميادين خاصة الةلمية منها
وهو ما جةلهم يفضلون اأسس التالية كقاعدة للنشاط البدني الرياضي :

 17لشا ز أرءضقضل رألل ا للرءل ا ربنءلر لللمل حلو ملضا ضقمال ،ا حر فلنق ءو طراةل ضا نشلر ا قدايللر م،دل  3833ر
ص. 338
 3رو لضمه ةرب ا نا،ل ر محاللا

مالللءلر ملهب ا للرل ا ربنءل ر ا لزا ل ر.3009/3007
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اأسس البيولوجية:
وامقصود بها هي طبيةة عمل الةضات أثناء النشاط البدني الرياضي إضافة إى ختلف اأجهزة
اأخرى الي تزوده بالطاقة كاجهاز الدوري ،التنفسي ،الةظمي وغرها.
اأسس النفسية:
هي كل الصفات اخلقية واإرادية وامةرفية و اإدراكية لشخصية الفرد ودوافةه ،وانفةااته وهي
تساعد على حليل أهم نواحي النشاط الرياضي من خال السلوك،كما تساهم ي التحليل الدقيق
للةمليات امرتبطة بالنشاط الرياضي ،إضافة إى مساعدتها ي اإعداد اجيد و امناسب لطرق
التةلم والتدريب احركي امناسب للنشاط.
اأسس ااجتماعية:
ويقصد بها الةمل اجماعي ،التةاون ،األفة وااهتمام بأداء اآخرين ومكن هذه الصفات تنميتها
من خال أوجه النشاطات الرياضية امتةددة.
اأهداف الةامة للنشاط البدني الرياضي امكيف :
تهدف النشاطات البدنية امكيفة عن طريق خصوصياتها إى مساعدة و مرافقة كل اأشخاص
امةوقن علي إبراز كفاءتهم و قدراتهم البدنية و النفسية واحركية و احسية لكي تنمى و تستغل
عن طريق النشاطات التةبرية احركية ،عن طريق النشاطات البدنية الرفيهية أو عن طريق
النشاطات الرياضية امختلفة.
برجتها و إدماجها ي برنامج التكفل بامؤسسة امتخصصة ،ستأخذ مكانتها احقيقية و الطبيةية
و تصبح من أهم النشاطات الربوية احيوية امفيدة لأشخاص امةنين ،ليثبتوا وجودهم ضمن
اجماعة و اجتمع.
من أهم الغايات الي نطمح ميةا لتحقيقها:
.2التةبر الكلي و إثبات الوجود و اخروج من اانطواء.
.1تنمية الوظائف الفيزيولوجية لتةزيز الةامل الصحي.
.3تنمية الوظائف احركية للتحكم ي اجسم و التخفيف من ااضطرابات.
133

جامعة المسيلة

مجلة اإبداع الرياضي العدد  40أكتوبر 1422

.0تنمية السيكولوجية و الذهنية لتةزيز الشخصية و الثقة ي النفس و ااستقرار الشامل.
.1تنمية ااستقالية للتكفل بالذات.
.8تنمية عائقية و اجتمةة.
.1ديناميكية سرورة الدمج.
استةما ل النشاط البدني الرياضي امكيف كوسيلة تربوية آلي من اممكن أن تسمح بتنمية وسائل
أخرى للتواصل ،أي التواصل اجسدي باإضافة إى اأصناف اأخرى لاتصال امةروفة.
كيفيات التواصل :
مرر اإنسان مةلومات كثرة و متنوعة بواسطة كل اجسم و ليس فقط عن طريق احبال
الصوتية ،إن اجسم كوسيلة للتةبر و التواصل لدا كل شخص.استيةاب و فهم هذه احقيقة
اأساسية ستسمح للخروج حو جتمع تواصلي لكن هذا الوعي ابد أن مر بتغير النظرة اموجهة
إى اآخرين و كذا مةرفة جيدة لوظيفة اجسم و التحكم فيه.
يتدخل امنشط لتنمية أو توظيف كيفيات أخرى للتواصل خاصة مع اأشخاص امةوقن و ذوي
الصةوبات و هذا لتخفيف من إشكاليات التواصل مةهم و بإمكانه أن يوصل امةلومات الكاملة و
بإخاص و احرافية أثناء الفةل الربوي.
خاط ب امربي الشخص ككل أي "بشمولياته" ،إننا خاطب اإنسان الذي يةيش إعاقة ما وسط
حيطه ااجتماعي و ليس قاصرا.
امنشط أو امربي الذي تةرضه مشكلة التواصل مع أي شخص ،ابد أن يستةمل أو يستنجد
بوسائل أخرى كالتواصل اجسدي (كل التمارين البدنية) باإضافة إى التخطيط أو األوان ،اخ.
و هذا للتخفيف من امشكلة .جب على امربي أن خطى اخطوة اأوى و يقطع النصف امسافة حو
الشخص امةي ،حيث يضع نفسه تلقائيا ي اجانب البدني و الذي يشكل بالطبع الدعم امفضل ي
التواصل مع الشخص امستفيد .التدخل الفةلي للمربي سيسمح له بتةزيز عملية التكفل و النجاح
السريع ي التقرب من امةي.

134

جامعة المسيلة

مجلة اإبداع الرياضي العدد  40أكتوبر 1422

دور النشاط البدني الرياضي امكيف ي التنمية البدنية "الشاملة" :
يلةب النشاط البدني الرياضي امكيف دورا أساسيا ي التنمية البدنية الشاملة لدا اأشخاص
امةوقن حركيا.
من اهم أن نفرق بن النشاط البدني و الذي يةر على مارسة أنواع كثرة من التمارين البدنية و
امتةلقة مباشرة مستوى اللياقة البدنية للشخص اممارس (عمل قاعدي ) و الرياضة الي تهدف
باخصوص إى احصول على نتيجة رياضية مع مراعاة بةض القوانن امتةلقة بالةمل التقي أو الفي.
يسمح النشاط البدني الرياضي امكيف بااستةانة بوسائل تةليمية مكيفة ممارسة النشاط البدني
و الي تستجيب للحاجيات احقيقية للمستفيد ليجد ي اأخر نفس الفوائد لدا الشخص الةادي
رغم الصةوبات الي يةيشها.
يهدف النشاط البدني الرياضي امكيف إى حقيق غاية على امدى القريب و هي ،التحضر
البدني (اكتساب القاعدة البنية) باستةمال القدرات البدنية و هي قدرات فردية (قاعدة بدنية
طبيةية) و الي تةتر عن طريق اممارسة البدنية .اكتساب هته القدرات البدنية هو مثابة احصول
على مؤهات و كفاءات حركية و التحكم ي جمل امميزات الفيزيولوجية (الةضوية) و
البيوميكانيكية (احركية احيوية) و البيوطاقوية (الطاقوية احيوية) و السيكولوجية
(النفسانية) و الي تسمح باستغاها لبناء حركية مهيكلة و تنمية قدرة التةبر الشامل و منه
الوصول اى ااندماج ااجتماعي و امكانة ااجتماعية الي يبحث عنها امةاق حركيا من خال
حقيق هذه امكتسبات ثم امشاركة ي امنافسات و التدريبات الرمية .
الغرض ااجتماعي:
التكيف والتأقلم الذاتي مع اآخرين ي اجتمع
*امقدرة على احكم ي وسط اجماعة
*تةلم ااتصال باآخرين والقدرة على تبادل اآراء
*مو اانتماء اجماعي حتى يصبح عضوا ي ماعة
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*مو الشةور ي اانتماء للمجتمع
*مو الشخصية ااجابية تةلم ااستغال البناء لوقت الفراغ
*مو ااجاهات الي تةكس اأخاق احميدة ي شخصيته
*التجاوب الصحي للنشاط البدني من خال حقيق احاجات أأساسية
الغرض الوجداني :
مو الفةل ااجابي وامشاركة ي النجاح والفشل
*التخلص من التوتر من خال النشاط البدني امناسب
*النشاط الرياضي وسيلة للتةبر عن الذات واخلق واإبداع
*القدرة على اكتساب خرات للتسلية وامرح والسرور
اجانب اميداني :
مت الدراسة اميدانية على فريق بوسةادة للمةاقن القسم الوطي الثاني أكابر لكرة الطائرة وقد
م استةمالنا ااستمارة ااستبيانية
وقد ملت الةينة  21اعبا
خصائص الةينة:
مكن أن نلخص بةض اخصائص للةينة ي النقاط التالية :
 اجنس :ذكور القسم  :الوطي الثاني امستوى التةليمي مابن  3أساسي و 3ثانوي نوع اإعاقة  :إعاقة حركية النشاط اممارس  :كرة الطائرة.136
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حليل نتائج ااستبيان اموزع على الاعبن :
السؤال اأول :
هل أنت راض على انتمائك هذا الفريق ؟
الغرض من السؤال مةرفة مستوى الرضا لاعبن .

اإجابة

الةدد

النسبة امئوية

نةم

21

%244

ا

4

%4

التحليل والتفسر :
من خال اجدول جد أن كل الاعبن راضون بانتمائهم هذا الفريق وهو ما يفسر أن هذا النوع من
النشاط الرياضي التنافسي هو اختياري من طرف كل اعب وحسب قناعته الشخصية
السؤال الثاني :
هل تلقيت الدعم والتشجيع من طرف اهلك وأصحابك ؟
الغرض من السؤال  :مةرفة مدى امساندة والتشجيع من طرف ااهل وااصحاب
النسبة امئوية

اإجابة

الةدد

نةم

24

%63.33

ا

41

%28.88

التحليل والتفسر :
من خال النتائج يتبن ان نسبة  % 63.33تلقو االتشجيع من طرف ااهل وااصدقاء ممارسة هذا
النشاط ي حن جد ان نسبة  %28.88قالوا عكس ذالك.
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السؤال الثالث :
كيف كانت عاقتك بأصدقائك قبل انضمامك اى الفريق ؟
الغرض من السؤال مةرفة نوع الةاقة بينه وبن أصدقائه :

ااجابة

الةدد

النسبة

جيدة

41

%28.88

مقبولة

43

%11

حدودة

41

%16.33

التحليل والتفسر :
من خال اجدول يتضح ان نسبة % 28.88قالو بان عاقتهم كانت جيدة قبل انظمامهم اى
الفريق ي حن جد ان نسبة % 11قالو ا بان عاقتهم مقبولة ام نسبة  %16.33فقالو ان عاقتهم
كانت حدودة .
وهذا التباين ي النسب يبن خصوصية كل اعب ومدى وعي الشرحة الي يةيش مةها والي
ختلف من شخص اى اخر
السؤال الرابع :هل غر انضمامك إى الفريق شيئا ي عاقتك مةه اآخرين؟
الغرض من السؤال مةرفة مدى تأثر هذا النشاط على الةاقة بن امةاق واآخرين
ااجابة

الةدد

النسبة

نةم كثرا

43

%11

قليا

41

%28.88

ا شيىء

42

%6.33
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التفسر والتحليل :
من خال اجدول ناحظ أن نسبة  %11من الاعبن قالوا بان هناك تغر كبر ي عاقتهم
باآخرين ي حن جد ان نسبة  %28.88قالوا بان هذا التغر كان قليا فيما قال  %6.33انه
ليس هناك تغر ي الةاقة.
السؤال اخامس :
أثناء لةب امباريات هل هناك مهور يتابع هذه اللقاءات؟
ااجابة

الةدد

النسبة

نةم كثر

43

%11

قليل

43

%11

منةدم

44

%44

التحليل والتفسر :
من خال اجدول يتضح أن نسبة  %11قالوا بان اجمهور كثر ي حن جد ان نسبة % 11يقولون
بان اجمهور قليل وهذا راجع إى طبيةة اللقاءات ونوع الرياضة اممارسة والي تةتر شةبيتها حدودة
مقارنة بالرياضات اأخرى ككرة القدم واى طبيةة الاعبن ي حد ذاتهم .
السؤال السادس :
ي حالة الفوز هل تلقى ااهتمام و التشجيع من اآخرين ؟
اإجابة

الةدد

النسبة امئوية

نةم

21

%244

ا

44

%44
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التحليل والتفسر :
يتضح من اجدول أن كل أاعبن يقولون بان هناك اهتمام من طرف اآخرين ي حالة الفوز وهذا
ما يةكس اهتمام فئة مةينة من اجتمع واى مستوى امنافسة ي حد ذاته .
السؤال السابع :
هل هناك فرق ي عاقتك مع اآخرين قبل اانضمام إى الفريق وبةده؟
اإجابة

الةدد

فرق كبر

21

%244

ا فرق

44

%44

النسبة امئوية

التحليل والتفسر :
اجدول يوضح أن هناك فرقا كبرا ي عاقتهم مع ااخرين قبل وبةد اانضمام اى الفريق وهذا ما
يفسر الدور ااجابي للنشاط البدني الرياضي التنافسي على الةاقات ااجتماعية للمةاقن مع
ااخرين .
السؤال الثامن :
هل تود أن تواصل اللةب ي الفريق ؟
اإجابة

الةدد

النسبة امئوية

نةم

21

%244

ا

44

%44

التحليل والتفسر :
اجدول يبن أن نسبة  244من الاعبن قالوا بأنهم سيواصلون اللةب ي الفريق وهذا ما يفسر
الدور ااجابي هذا النشاط من النواحي النفسية وااجتماعية والبدنية للمةاق حركيا .
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