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دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية يهدف البحث إلى التعرف على: 
وتمثلت إشكالية البحث، في من الشباب،  البشرية المستدامة(: بحث مقارن على عينة

ما دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية( السؤال التالي: 
 للشباب المصري الممارس، وغير الممارس لألنشطة الرياضية؟

أمن ألولريش بيك، ونظرية التعلم  -الالالبحث: المقوالت النظرية، لمجتمع  ىتبن  
دور الثقافة الرياضية في تحقيق األمن الفكري، والتنمية تم تطبيق مقياس )ي، االجتماع

مع االستعانة  والمنهج المقارن (، استخدم البحث المنهج الوصفي، البشرية المستدامة
( شاب، والمقابالت الفردية، وبرنامج التحليل 033لمسح االجتماعي بالعينة على عدد )با

 مي والكيفي، إلجابات األسئلة المفتوحة. ، والتحليل الكSPSSاإلحصائي 
ما مستوى المعرفة بدور )الثقافة الرياضية( للشباب )الممارس  تساؤالت البحث: من

ما مستوى )األمن الفكري( للشباب )الممارس لألنشطة الرياضية(؟  لألنشطة الرياضية(؟
 ياضية(؟للشباب )الممارس لألنشطة الر )التنمية البشرية المستدامة(  ما مستوى 

ا تأثير  )للشباب الممارس لألنشطة الرياضية( : تؤثر الثقافة الرياضية من نتائج البحث
ممارسة الشباب لألنشطة الرياضية، وتدعم  -في المجتمع في التعامل مع اآلخرينا إيجابي  

تزيد ممارسة الشباب لألنشطة الرياضية، من مسئوليتهم تجاه  -مكافحة الفكر المتطرف 
ا مع ا طردي  تتناسب ممارسة الشباب لألنشطة الرياضية، تناسب   - لمجتمعالوطن وا

 )المشاركة المجتمعية(.
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من توصيات البحث: االهتمام بممارسة الشباب لألنشطة الرياضية في المؤسسات 
الجامعة(، وخارجها في النوادي الرياضية ومراكز الشباب  -المدرسة -التعليمية )الحضانة

التعليمية والرياضية لدمج )أنشطة المشاركة المجتمعية والتطوعية(  توجيه المؤسسات -
االهتمام بالتنمية البشرية المستدامة:  -مع )األنشطة الرياضية( التي يمارسها الشباب 

براز دور )األمن( بكافة صوره في تحقيقها.  خاصة للشباب، وا 
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The role of Sporting culture to achieve intellectual 
security and human sustainable Development: A 

comparative research for Youth. 
The research aims at search the role of Sporting Culture to achieve 

intellectual security and human sustainable Development: A comparative 

research for Youth. 

The problematic: what is the role of Sportily Culture to achieve 

intellectual security and human sustainable Development? 

sd  a T eaid sT eeT h se hd  hd sa hsieh Theh r ehT  of Ulrich 
Beck (Society without Security) and, Social Learning Theory. 
The research focuses on the young people between 19-23 years. The 

Research Questions: What is the Knowledge level for the Role of Youth 

Sporting Culture Who are practise the activities Sportily? - What is the 

intellectual security level for practise youth the activities Sportily? - What 

is the human sustainable Development level for practise youth the 

Sporting activities? 

Methodology: Methods and Tools: (Quantitative and qualitative) to 

achieve the objectives of the research, and provide an integrated 

explanation of the subject, as: Descriptive Method, Comparative Method, 

The Social survey, Statistics Analyses SPSS, the individual interview and 

(Likert Scale). 

 The results of the research: Sporting Culture for practice youth the 

Sporting activities affect Positively on behave with Others- The youth 

practice to Sporting activities raise their responsibility for their society 

and their country.  

recommendations of the research:  
Involving youth for practice the Sporting activities in educational 

institution: (Schools and Universities), sporting Clubs and Youth Centers 

- educational institutions have to merge between Sporting activities, 

Voluntaries activities and social Participation- ensuring the role of 

intellectual security to fulfill the human sustainable development.   
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 مقدمة:
فوكو" ميشيل عصرنا الحالي بـ"نهاية التاريخ"، كما وصفه " Fukuyama فوكوياما"" ف  ص  و  

بعد الحداثة بــ: "موت النزعة  بعصر "موت اإلنسان"، ويصف "فاتيمو" عصر ما
يحدد "إيهاب حسن" في كتابه "المنعطف ما بعد  1اإلنسانية، والعدمية، ونهاية التاريخ".

عاصر "عالم ما بعد بعض صفات عالمنا الم  The Postmodern Turnالحداثي"
، absence .2، والغيابdeconstruction ، والتفكيك anarchyـ: الفوضىالحداثة"، ب

أنه عالم التعددية واالختالف واالنفصال والتشظي  G. Deleuzeجيل دولوز  ويؤكد
، ما سبق يعني أن دول العالم في ظل العالم المعاصر والنظام الدولي 0قةوالفوضى الخال  

القطب األوحد والتوجهات الرأسمالية الليبرالية المعاصرة، تعاني حالة من التفكيك،  يذ
كان العالم يعاني من كل ما سبق، فإن معاناة الدول النامية ، إذا أمن -والالوالفوضى، 

                                                 
3 Vattimo, G. The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Postmodern Culture, 
.p. 205 
2 Hassan, Ihab. The Postmodern Turn, Essays in Postmodern Theory and Culture 
(Colum- bus: Ohio State UP, 1987) P. 120. & Hassan, Ihab. The Question of 
Postmodernism, Performing Arts Journal, Vo16, No. 1, 1981, P. 34 

 . 8، ص 9102بدر الدين مصطفى، دروب ما بعد الحداثة، الناشر مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  3
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ا على مواطنيها واقتصادياتها، تتزايد من التفكيك، والفوضى، والال أمن، مما يؤثر سلب  
 .4تقريبا  %21ذين تبلغ نسبتهم في مصر خاصة الشباب مستقبل أي مجتمع، وال  

وسالمة الدولة والمواطنين،  تواجه الحكومات فى المجتمع المعاصر تحدي توفير أمن
رهابية، التي تضر والتصدي لألفكار والمعتقدات المتطرفة لمحاصرة األنشطة اإل

بالمواطنين وتسمح بتجنيد عناصر جديدة، إما بطريقة مباشرة أو من خالل شبكات 
باألساس لتنفيذ عمليات تضر بالمواطن والدولة لصالح  والتجنيد يكون فكريا   ، المعلومات

 اعة أو تنظيم معين، وقد تكون هذه الجماعة أو التنظيم محلي أو إقليمي أو دولي. جم
ثقافة المجتمع هي المسئولة عن األنماط  ن  إهنا يكون المنطلق من الثقافة، حيث 

لذا فإن تغيير الثقافة أساس التغيير  ؛ السلوكية واالتجاهات الفكرية السائدة في المجتمع
تكون مواجهة مثل هذه هداف التي يسعى إليها المجتمع، بالتالي اإليجابي الذي يحقق األ

ا من فكرة أن اإلرهاب قد يقتل نطالق  ا، يوالدين ي والتربو  ي التنظيمات على المستوى الفكر 
 .كامال   اا، أما اإلرهاب الفكري من المؤكد أنه يؤذي مجتمع  فرد  

أهم عوامل التنمية، والتنمية ، ومن  Civilizationالثقافة ُتشكل الشق المعنوي للحضارة
البشرية، وتعكس الثقافة تراث وقيم وعادات وتاريخ المجتمع وكذا المستوى الفكري 
والثقافي لألفراد، والثقافة الرياضية جزء ال يتجزء من الثقافة العامة، وتتعدى "الثقافة 

يأتي لخ. إلترويحية..الرياضية" المفهوم البدني إلى المفاهيم النفسية واألخالقية والجمالية وا
هنا دور )الثقافة الرياضية(، في توجيه عواطف المواطنين ومشاعرهم.. وزرع حب 

فمكوناتها تتعدى معلومات الفرد حول قواعد األلعاب الرياضية، إلى المجال ، 5الوطن
ا ا وتعليمه السلوك المرغوب فيه اجتماعي  االجتماعي الذي يتعلق بتنشئة الفرد رياضي  

ا ا واجتماعي  خالقي  أا و ا ونفسي  ا، والمجال التربوي إلعداد الفرد وتقويم سلوكه جسدي  ورياضي  
ا واكتسابه الخصائص والسمات البيولوجية واألخالقية واالجتماعية والفنية والعلمية وفني  

                                                 
 /https://www.capmas.gov.egالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.  4 

 .091، ص 0228محمد حسن عالوي، علم النفس الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي،  5

https://www.capmas.gov.eg/
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يدعو إلى تعهد الشباب بالتثقيف الرياضي،  Nixonنيكسون وهو ما جعل ، 6واالقتصادية
من الدور الهام للمؤسسات التربوية والثقافية واإلعالمية في تنمية الثقافة  انطالق  ا

 . 7الرياضية
والثقافة تؤثر على األمن الفكري، الذي يؤدي غيابه إلى وقوع الشباب فريسة، الفكر 
المتطرف القائم على تبني رؤى وتصورات ومعتقدات معينة تبرر لهم القيام بأعمال عنف 

رهاب ُتهدد "أمن ، خاصة وأن بعض الشباب المصري يعاني 8المجتمع" لتحقيق أهدافهم وا 
 .9من "تشوه الوعي أو غيابه بكافة أبعاده السياسية واالجتماعية والثقافية والدينية

ا تزايد ما ُيسمى بـ "حروب الجيل الرابع"، التي تنتهجها )التنظيمات يزيد المشكلة سوء  
صالح الدول الحيوية لمحاولة إضعافها أمام الرأي اإلرهابية( وتمتلك خاليا خفية لضرب م

، 13العام الداخلي، من خالل وسائل اإلعالم الجديد والتقليدي ومنظمات المجتمع المدني
وتكمن خطورة هذه الحروب في أن اإلرهاب يعد أول أدواتها، إضافة إلى حالة السيولة 

التى تقع مصر في القلب السياسية وأحداث التناحر والصراعات في المنطقة العربية، 
اهتمام المسئولين لخ(.، لهذا كان إمنها، خاصة مع استهداف الشباب المصري..

 والمواطنين، باألمن الفكري.
البد من وجود األجهزة والمؤسسات التي تساهم في دعمه، ووعيها  ي لتحقيق األمن الفكر 

والنوادي الرياضية،  بدورها، مثل: مؤسسات التنشئة االجتماعية، والمؤسسات التعليمية
                                                 

6 Shahada, O. M (2009). The Impact of Watching Sports Channels in Spreading the Sports 
Culture among the Students of the Univ. of Diyala. Unpublished master Thesis, faculty of 
Physical education, University of Diyala, Iraq. 

 .098، ص 9111، 9أمين الخولي، جمال الشافعي: مناهج التربية البدنية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ط2 
، كلية التربية، 33عيل األمن الفكري التربوي لدى طالبها )دراسة ميدانية(، المجلة التربوية، العدد عبد الناصر راضي محمد، دور الجامعة في تف8 

 .81، ص 9103جامعة سوهاج، 
دد حمدي حسن عبد الميد، وعي طالب التعليم العالي ببعض القضايا السياسية واالجتماعية )دراسة استكشافية(، بحث منشور، مجلة التربية، الع2 

 .950، ص 0221ة التربية، جامعة الزقازيق، ، كلي95
حسين خلف موسى، الجيل الرابع من الحروب، هل تم تطبيقه في مصر فعليا، وكيف تم ذلك ذلك السيناريو، ومن المستفيد، المركز الديمقراطي 01 

 http://democratic.deالعربي، مصر، 

http://democratic.de/
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نسان وحمايته من الفكر المتطرف، خاصة في مرحلة لتقوم بدورها في بناء فكر اإل
  11المراهقة والشباب، ألن استقرار المجتمعات وتقدمها مرهون بسالمة أفكار أبنائها.

اتساق ا مع ما يهدف إليه البحث من الكشف عن العالقة بين متغيراته: دور الثقافة 
 ين   فى ضوء تب  في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة للشباب(، الرياضية 

أمن، ونظرية التعلم االجتماعي.  -ولريش بيك: عن مجتمع الالالمقوالت النظرية أل
استخدام البحث المنهج الوصفي، والمسح االجتماعي بالعينة، مستعينا بالمقابلة الفردية 

الرياضية في تحقيق )األمن الفكري والتنمية البشرية  لتطبيق مقياس )دور الثقافة
التحليل اإلحصائي المستدامة(، والمنهج المقارن للمقارنة بين عينتي البحث، وبرنامج 

SPSS. طار العام احتوى البحث على مقدمة، وأربعة مباحث: تناول المبحث األول: اإل
حث، والمبحث الثالث: مناقشة : اإلجراءات المنهجية للبيللبحث، وتناول المبحث الثان

نتائج البحث: )في ضوء أهدافه والموجهات التنظيرية للبحث، والبحوث السابقة(، وناقش 
 المبحث الرابع: االستخالصات والتوصيات والبحوث المقترحة.

 المبحث األول: اإلطار العام للبحث:
  موضوع البحث -1

مسئولة عن التكوين الفكري لألفراد  إذا كانت الثقافة عامة والثقافة الرياضية خاصة،
وسلوكياتهم، من هنا يأتي دور الثقافة الرياضية في تحقيق األمن الفكري للشباب ، 

تأتي أهمية "األمن الفكرى"، باعتباره أهم أنواع األمن وحمايتهم من التطرف واإلرهاب، و 
بمفهومه الشامل،  ألنه يتعلق بعقول وفكر وثقافة أبناء المجتمع، وهو أساس تحقيق األمن

، وهو ما يؤدي إلى التنمية 12امة لحماية المجتمع والشباب من األفكار الهد  وُيعد مدخال  
صبحت الثقافة الرياضية وسيلة لتعميق صلة المواطن ألهذا ؛والتنمية البشرية المستدامة

                                                 
ير والشرعة، ناصر ابراهيم، دور المدرسة فى تعزيز االمن الفكرى لدى الطلبة فى محافظة القريات مجلة البحوث التربوية البلعاس، سعود مس 00

  13ص 9109،  جامعة بغداد، 35والنفسية العدد
وث، جامعة نايف العربية للعلوم السديسى، عبد الرجمن بن عبد العزيز، الشريعة االسالمية ودورها فى تعزيز االمن الفكرى، مركز الدراسات والبح 09

  01، ص9115االمنية، السعودية، 
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ة، بوطنه، بمعنى تحقيق األمن الفكري للشباب المصري، ومن ثم تحقيق التنمية المستدام
بمفهومها الشامل الذي يشمل الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية، واإلنسانية، وفق 

 م، مما سبق نبعت إشكالية البحث الحالي.2303استراتيجية 
 . إشكالية البحث:2
ا من أن الثقافة، هي ذلك الكل المعقد من العادات والتقاليد واألعراف...إلخ، وأن نطالق  ا

للرياضة،  ضية جزء ال يتجزأ من الثقافة ككل، وأن الشباب أكثر الفئات ممارسة  الثقافة الريا
وأنهم مستهدفون من ناحية، كما أنهم صمام األمان للوطن عن طريق تحقيق )أمنهم  
الفكري، وتنميتهم( من ناحية أخرى، مما سبق نبعت إشكالية البحث ونصوغها في السؤال 

في تحقيق )األمن الفكري والتنمية البشرية( للشباب  ما دور الثقافة الرياضيةالتالي: 
 المصري الممارس، وغير الممارس لألنشطة الرياضية؟

 
 . أهمية البحث:0
 : األهمية األكاديميةأ. 
ا، حيث لم يجد البحث أبحاث سابقة محاولة تزويد المكتبة العربية بموضوع حديث نسبي   -

)دور الثقافة الرياضية في في موضوع  -ود علم البحثفي حد-ا ا، وعالمي  ا أو إقليمي  محلي  
 تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(.

الثقافة الرياضية ، واألمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(، وهو تصميم مقياس: ) -
 .  -في حدود علم البحث-موضوع لم يسبق قياسه من قبل 

 : األهمية المجتمعيةب. 
تأتي أهمية البحث من أهمية موضوعه )األمن الفكري(، أساس أشكال األمن األخرى،  -

 والضامن لتحقيق استقرار المجتمع، بل بقاؤه.
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مليون نسمة، بنسبة  2,23سنة، وعددهم  29 - 18من ئة الشباب فيهتم البحث ب -
 من المجتمع المصري، وهم أساس تقدمه. 10 21%
البحث الميدانية، في توظيف الثقافة الرياضية لتحقيق األمن  إمكانية االستفادة من نتائج -

 الفكري والتنمية البشرية المستدامة للشباب.
 . أهداف البحث:4

يهدف البحث إلى بناء مقياس: )دور الثقافة الرياضية في تحقيق األمن الفكري والتنمية 
اية المجتمع وأفراده، البشرية المستدامة للشباب( مما ُيسهم في تحقيق األمن الفكري وحم

 ويهدف المقياس إلى:
، بمعنى: )القيم ُبعد التعامل مع اآلخرين(. قياس مستوى الثقافة الرياضية: من خالل )1

والسلوكيات والعادات التي يكتسبها الشاب الذي يمارس الرياضة من خالل تفاعلة مع من 
أو مؤذية( للشباب  ة  ضار   ر  ي  غ   احترامه لآلخرين، والتصرف معهم بطريقة   مُ ع   د  حوله، مما يُ 

 الممارس لألنشطة الرياضية.
المسئولية تجاه  -)أبعاد: مكافحة الفكر المتطرف. قياس األمن الفكري: من خالل 2

( للشباب الممارس الرضا عن المجتمع والذات -المشاركة المجتمعية -الوطن والمجتمع
 لألنشطة الرياضية.

)قياس معرفتهم مية البشرية المستدامة": من خالل: . قياس رأي الشباب عن "التن0
ال لسلوكيات المبنية على التخطيط المستقبلي، والتقويمي الفع   -بالسياسة التنموية الشاملة 

البيئي(،  د  ع  االجتماعي، و البُ  د  ع  االقتصادي، البُ  د  ع  الثقافي، البُ  د  ع  البشر، ومراعاة: البُ 
 ضية.للشباب الممارس لألنشطة الريا

. مقارنة دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة( بين 4
 الشباب الممارس، وغير الممارس لألنشطة الرياضية.

                                                 
 https://www.capmas.gov.eg/ -  0-2-9102 ،5 AMالمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.  03

https://www.capmas.gov.eg/الجهاز
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مستوى المعرفة بدور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري  ي. مقارنة الفروق ف5
الممارس لألنشطة الرياضية: )الجماعية(  والتنمية البشرية المستدامة(، بين الشباب

 و)الفردية(.
بعض . المقارنة بين رأي الشباب )الممارس وغير الممارس لألنشطة الرياضية في 6

 ، وتؤثر في األمن الفكري، وهي: القضايا، المؤثرة في ثقافة الشباب
العنف أكثر )فرد أو جهة يتعرض الشباب للعنف منها(: للتعرف على طبيعة من يوجه  -

للشباب، من القائمين على التنشئة االجتماعية، وهو ما يؤثر على رؤية الشباب 
 .ا ومستقبال  لمجتمعهم، وتصرفهم تجاهه حالي  

المثل األعلى من المشاهير: للتعرف على نوعية الشخصيات المؤثرة في الشباب، مما  -
يمكن توجيههم من  يعكس اهتمامات الشباب وثقافتهم ويكونهما في ذات الوقت، وهو ما

 خالله.
: للتعرف على توجهات الشباب ب  ر  ق  المُ  اب   الش   بها صديقُ  يتصفُ  صفة   أفضلُ  -

ها فيمن حولهم، وتوظيف جماعات الرفاق كأحد مؤسسات التنشئة ون  لُ ض   ف  والصفات التي يُ 
 االجتماعية والثقافية في تحقيق األمن والحماية من الفكر المتطرف.

: لتوظيف وسائل اإلعالم في مجاالت اهتمام اب  ا الش  ه  لُ ض   ف  فالم التى يُ نوعية األ -
 الشباب.

في حال مشاهدة ما يهدد أفراد المجتمع: وهو ما يعكس االهتمام الناتج عن  فُ ر  ص  الت   -
 الرضا عن المجتمع وحمايته من المهددات التي قد تهدد أمنه.

: لمحاولة التعامل مع مثل هذه الظواهر السلبية، فى مجتمعه اب  الش   ما يضايقُ  أكثرُ  -
 لحماية الشباب من مشاعر )الكراهية( التي قد تكون ضد المجتمع.

يتابعها الشباب: بهدف توجيه مزيد من االهتمام نحوها،  يالت الرياضات   أفضلُ  -
 م وحمايتهم من الفكر المتطرف.هوتوظيفها في توجيه



  أ.د.م/ أمل عبد الفتاح شمس                   أ.د.م/ هاني محمد زكريا
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (311                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

هم، وبالتالي عتمع: للتعرف على تقبل الشباب لمجتمالنسبة المئوية للرضى عن المج –
 العمل على حمايته.

 ا، الهتمام وخدمة الشباب لمجتمعهم.نعكاس  ا : مما يعد  اب  الش   به   قام   يطوع   ت   عمل   خرُ آ -
 :    . أسئلة البحث5

ما مستوى المعرفة بدور )الثقافة الرياضية( للشباب )الممارس لألنشطة  -أ
 الرياضية(؟

 مستوى )األمن الفكري( للشباب )الممارس لألنشطة الرياضية(؟ما  -ب
للشباب )الممارس لألنشطة آراء الشباب عن )التنمية البشرية المستدامة( ما  -ت

 الرياضية(؟
ما الفرق بين مستوى المعرفة بدور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري  -ث

الجماعية  لألنشطة الرياضية( )الشباب الممارسبين والتنمية البشرية المستدامة( 
     والفردية.

ما الفرق بين مستوى المعرفة بدور الثقافة الرياضية في تحقيق ) األمن الفكري  -ج
والتنمية البشرية المستدامة( بين الشباب الممارس )لألنشطة الرياضية(، و)غير 

            الممارس  لألنشطة الرياضية(؟                                         
ما الفرق بين رأي الشباب الممارس، وغير الممارس لألنشطة الرياضية في  -ح

 بعض القضايا: 
 ما  أكثر فرد أو جهة يتعرض الشباب منها للعنف؟ -
 المثل األعلى من المشاهير من وجهة نظر الشباب؟ ن  م   -
 ؟ب  ر  ق  ما أفضل صفة يتصف بها صديق الشاب المُ  -
 في حال مشاهدة ما يهدد أفراد المجتمع؟ فُ ر  ص  ما الت   -
 ما أكثر ما يضايق الشاب فى مجتمعه؟ -
 ما أفضل الرياضات التى يتابعها الشباب؟ -
 ما النسبة المئوية للرضى عن المجتمع؟ –
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 خر عمل تطوعى قام به الشباب الممارس وغير الممارس لألنشطة الرياضية؟آما  -
 . صعوبات البحث:6
 ا لحداثته.م وجود بحوث سابقة في موضوع البحث، نظر  المعاناة من عد -
 -عدم وجود مقاييس سابقة لقياس متغيرات البحث، والعالقة بينهم: )الثقافة الرياضية -

 التنمية البشرية المستدامة(.  -األمن الفكري 
  . مصطلحات البحث:7

 ، والشباب.تشمل: الثقافة الرياضية، واألمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة
ا من أنماط الثقافة العامة تعد الثقافة الرياضية، نمط   مصطلح "الثقافة الرياضية": .أ

لها خصائصها المميزة، كالثقافة العامة مادية ومعنوية،  لها، كما أن   ال  م   ك  مُ  اوجزء  
وتتداخل جوانبها المادية والمعنوية لتسهم في تعزيز  ، وتتصف بالحركة والدينامية

الثقافة  ت  ، هذا وقد تعد  14لوك الذي يجب أن يكون عليه أفراد المجتمعصور الس
الرياضية في المفهوم الحديث المفهوم البدني لتشمل المفاهيم األخالقية والثقافية وهي 

 .15وسيلة لتعميق صلة المواطن بوطنه وواقعه 
قتصادي في تحقيق أهداف المجتمعات: مثل تحقيق النمو اال وللثقافة الرياضية دور  

وزيادة إنتاج الفرد واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة وزيادة القدرة على التخطيط ورفع مستوى 
ا وتحقيق حماية البيئة من ا وعقلي  ا واجتماعي  ا ونفسي  العنصر اإلنساني، وصحة الفرد بدني  
 .16التلوث، واالستعداد للدفاع عن الوطن

                                                 
ومية في جمهورية مصر العربية، دكتوراه  كلية التربية الرياضية، جامعة محمد يسري موسى، مصادر وآليات التنشئة الرياضية لدى العبي الفرق الق04 

 .13، ص 0222حلوان، 
ورة، حسام جودة، دراسة تقويمية للثقافة الترويحية لطالب جامعة المنصورة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة المنص 05

 .15-91م، ص ص 9118
 .05،90، ص ص 9111رصد العلمي للثقافة الرياضية، مسعد سيد عويس، الم01 
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: ويعتبرها )مجموعة من القيم المعرفية يقة  ض للثقافة الرياضية نظرة  ينظر البعض  -
 .17واالجتماعية والتربوية والصحية المرتبطة بالمفاهيم الرياضية( 

معنى الثقافة الرياضية لتشمل: )زيادة الخبرة اإلنسانية من خالل  اآلخرُ  البعُض  عُ وس   يُ و   -
م، وهي مجموعة األنشطة الرياضية، التي تؤدي إلى فهم وتقدير أفضل للبيئة المحيطة به
 من القيم المعرفية واالجتماعية والتربية المرتبطة بالمفاهيم الرياضية(. 

)مجموعة القيم االجتماعية والتربوية والصحية المرتبطة بالمفاهيم الرياضية، التي  -
تساهم في خلق السلوك األمثل واألفكار واألعراف الثقافية للفرد في مجاله الرياضي وفي 

 .18جتمعية األخرى المجاالت الم
)مجموعة من العلوم والمعارف والمعلومات والفنون المكتسبة من األنشطة الرياضية،  -

يكتسبها الفرد من البيئة ويتزود بها من خالل خبرته الخاصة سواء بالمشاهدة أو 
 19الممارسة أو القراءة لتلك األنشطة الرياضية(

بحث بالثقافة الرياضية: )القيم والسلوكيات يعني ال التحديد اإلجرائي للثقافة الرياضية: -
والعادات التي يكتسبها الفرد الذي يمارس الرياضة من خالل تفاعلة مع من حوله، والتي 
ُتدعم احترامه لآلخرين، والتصرف معهم بطريقة غير متطرفة، وتحقق له التنمية البشرية 

 المستدامة(.
ري إلى تعدد تعريفاته، تبعا لتعدد : أدت حداثة مصطلح األمن الفكب. األمن الفكري 

 وجهات النظر والمرجعية العلمية لكل باحث، إضافة إلى التعريفات اللغوية واإلصطالحية.
، واألمن: هو طمأنينة النفس، وزوال 23ا(: األمن ضد الخوفوي  غ  : )لُ تعريف األمن
ه، يئنان أهله فاستقر األمن في قلبه، وأمن البلد: اطم اا إذكون آمن  ينسان الخوف، واإل
 ه".يا علالسالمة منه، وأمن فالن على كذا: وثق فيه واطمأن عليه وجعل أمين   :وأمن الشر

                                                 
 .091، ص 1998دار الفكر العربي،  محمد حسن عالوى: علم النفس الرياضي، القاهرة،17 

علمين ميساء نديم، محمد إسماعيل مهدي، الثقافة الرياضية وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي للطالب في المرحلة الخامسة بمعهد تعليم الم 18
 .011-041، ص ص 9109، 3، ع 5ديالى. مجلة علوم التربية الرياضية، مج  -

( سنة. )رسالة 02-05(. تأثير الوسائط الرياضية المرئية على تطور الثقافة الرياضية لدى طالب المرحلة الثانوية )9109الراجحي ، ن. )19 
 .00، ص  بسكرة ، الجزائر -، جامعة. محمد خضر  STAPSماجستير غير منشورة( ، 
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ا(: الحفاظ على مصالح كل الناس التى يخافون عليها ويحرصون على األمن )اصطالح  
زالته، وهو "مجموعة إجراءات تربوية  حفظها ورعايتها، وجلب النفع، ودفع الضرر وا 

  21ا، على مصالحها".ا وخارجي  قابية تتخذها السلطة لتأمين تحقيقه داخلي  ووقائية وع
أن: )األمن في جانبه الموضوعي يعني غياب  Arnold Wolfersرنولد وولفرز أيرى  -
ية تهديدات تجاه قيم مكتسبة، وفي جانبه الذاتي يعني غياب الخوف من أن يتم المساس أ

 (.22بأي من هذه القيم
: قال ابن منظور في معنى الفكر: "الفكر إعمال الخاطر في ا(غوي  )لُ : تعريف الفكر

عمل العقل..، والفكر أ " جاء من قولك فكر في األمر فكر ا أي 20ر: التأملك  ف  ، والت  يءالش
ا(: فهو جملة ما إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول؛ أما )اصطالح  

ن الثقافات والقيم والمبادىء األخالقية التى يتغذى بها يتعلق بمخزون الذاكرة اإلنسانية م
 اإلنسان من المجتمع الذى ينشأ ويعيش فيه.

الذي  يءيشير القوسي، إلى أن: "الفكر هو مادة الثقافة وماهيتها، أو هو أداؤها والش -
تقوم به وتتكون، والثقافة من ناحية أخرى هي: ثمرة للفكر في المجال النظري وقد يطلق 

 منهما على اآلخر. كل
تأتي أهمية "األمن الفكري" من أن اإلخالل به يؤدي إلى اإلخالل بصور األمن 

ا، وتوعيتهم وتهيئتهم للمشاركة في تنمية ، كما أنه أساس حماية المواطنين فكري  24األخرى 
 تتعدد أنواع األمن حسب التقسيمات والزوايا التى ينظر من خاللها إليه.المجتمع، و 

                                                                                                                         
 .45م/ص0222سعود بن سعد محمد البقمى / نحو بناء مشروع تعزيز االمن الفكرى بوزارة التربية والتعليم / جامعة نايف / 91
 .30م/ص0222امل محمد احمد / مفهوم االمن الفكرى فى االسالم وتطبيقاته التربوية /جامعة ام القرى بمكة المكرمة / 90
99 of Security, the pros and cons of Expansion and  Bojorn Moller, the concept
.www.co.ri.dk -Contraction, paper submitted to the Conference, I.RA, Finland. 2000/ 
، 3ان العرب، دار صادر، بيروت، طاألنصاري الرويفعي اإلفريقي، ، لس ابن منظورمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين 93 

 .15، ص  0223ه0404
عربية عبد العزيز عقيل العنزي، محمد سليم الزيون، أسس تربوية مقترحة لتطوير مفهوم األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في المملكة ال94 

 .14، ص 9105، 9السعودية، مجلة دراسات في العلوم التربوية، جامعة اليرموك، ع 

http://www.co.ri.dk/


  أ.د.م/ أمل عبد الفتاح شمس                   أ.د.م/ هاني محمد زكريا
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (311                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

(: إلى: "حماية عقل اإلنسان وفكره ومبتكراته ومعارفه ومنتجاته ألمن الفكرى ايشير )
 .مؤثر، سواء من قبل الشخص نفسه أو من قبل غيره أيرأيه من  ةووجهات نظره وحري

نحراف والخروج عن الوسطية واالعتدال فى فكر اإلنسان وعقله وفهمه من اال ة"سالم -
 .فهمه لألمور الدينية والسياسية"

عتدال لغرس القيم الروحية واألخالقية والتربوية وتنقيته "منهج فكرى يلتزم الوسطية واال -
 من التوجهات المتطرفة".

األمن الفكري: تأمين خلو أفكار وعقول أفراد المجتمع من الفكر والمعتقد الشائب أو  -
رار الحياة، ا على نظام الدولة وأمنها، مما يحقق استقخطر   لُ الخاطئ، وكل ما قد ُيشك   
 .25اا، وتعليمي  ا، واقتصادي  ا، واجتماعي  بوعي أبناء المجتمع سياسي  

هو: سالمة فكر اإلنسان وتحصين عقله من األفكار الخاطئة، مما يحقق الشعور  -
 األهل والمنزل والممتلكات واألموال واألفكار والمعتقدات.و باألمان والسالمة على النفس 

: يعني البحث باألمن الفكري: )خلو أفراد المجتمع من من الفكري التحديد اإلجرائي لأل -
متسامحة، والمسؤولية تجاه  األفكار الشائبة أو المعتقدات الخاطئة، والتعامل بطريقة
 الوطن، والمشاركة المجتمعية، والرضا عن الذات والمجتمع(. 

 : مصطلح التنمية البشرية المستدامةج. 
: بالتركيز على الناحية الحديث، عن كل ما يحيط بالبشر: أوال  تم تناول مصطلح التنمية ب

االقتصادية: )الدخل القومي والدخل الفردي(، ثم التركيز على الجوانب االجتماعية: 
االستدامة في التنمية(،  د  البيئي: )بالتأكيد على ُبع   د  ع  البُ   تناولُ  م  )الصحة والتعليم(، ثم ت  

نساني للتنمية وهموم الناس وحقوقهم التركيز على الوجه اإلثم كان االهتمام بالبشر، ب
وواجباتهم االقتصادية واالجتماعية، أي )التنمية البشرية المستدامة(. ورد في تقرير 

                                                 
 انظر في ذلك:95 

 .8، ص 9115عبد الرحمن إبراهيم الشاعر: األمن الفكري، دار النشر جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض،  -
 .09، ص 0284، جامعة الدول العربية، مصر، 935علي الدين هالل: األمن القومي العربي دراسة في األصول، مجلة الشئون العربية، ع  -
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جاء في .، و 26ولى(: أن )تنمية البشر تأتي في المرتبة األ1988الجمعية العامة عام 
: )إن الثروة الحقيقية ليست قوالب  م2313التقرير العشرين للتنمية البشرية العالمية لعام 

ن البشر هم جاح  الن   فتاحُ الذهب أو آبار النفط، ولكنها البشر المكافحون، فهم م   ، وا 
المقياس الحقيقي لثروة الدول وليس الناتج القومي اإلجمالي، أو االستثمار األجنبي 

 .27طالمباشر، أو المساعدات الرأسمالية للتنمية، بل إنهم البشر فق
عندما قام البرنامج  1993ا منذ عام تزايد  ا ومُ ا خاص  اكتسب مفهوم التنمية البشرية اهتمام  

اإلنمائي لألمم المتحدة بتكوين فريق من الخبراء للبحث في مفهوم التنمية البشرية وتقديم 
نمائي تقرير التننمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإل ف  ر  تقرير سنوي عنه. ع  

، وطبقا 28التنمية البشرية على أنها: )عملية توسيع اختيارات الشعوب( 1993عام 
فإن حرية االختيار هي صلب الرفاهية اإلنسانية، والتي تتم من خالل  "ألمارتيا صن"

تعزيز قدرات الناس لتحقيق مستويات أعلى من الصحة والمعرفة واحترام الذات والقدرة 
مستوى المعيشة ال ُيقاس  ن  إاالجتماعية بشكل نشيط، حيث  على المشاركة في الحياة

بالدخل الفردي واستهالك السلع بل ُتقاس بالقدرات البشرية، أي ما يستطيع الفرد عمله وأن 
توسيع هذه القدرات يعني حرية االختيار، والخيارات التي يؤكد عليها مفهوم التنمية 

لحصول على المعارف، والحصول على البشرية، هي: العيش حياة طويلة وصحية، وا
الموارد الضرورية لتوفير مستوى المعيشة المناسب، ويتسع مفهوم التنمية البشرية ويتعدى 
هذه الخيارات، إلى الحريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتمتع باحترام 

 .غيرهاالذات والتمكين وفرص اإلبداع واإلنتاج، وضمان حقوق اإلنسان و 

                                                 
ص  0225ية البشرية: مراجعة نقدية للمفهوم والمضمون: التنمية البشرية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية جورج القصيفي: التنم 91
82. 

نمية عامر خضير الكبيسي، المدخل إلى دراسة التنمية المستدامة ودور الجامعات إزاءها، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، دراسات حول الت27 
 م.9105 -ه0432دار جامعة نايف للنشر، الرياض،  المستدامة،

 . 09، ص 0229األمم المتحدة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية،  28
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غير  - من التنمية المحدودة جاء مصطلح )التنمية البشرية المستدامة( ليمثل انتقاال  
متكاملة األهداف، الى تنمية بشرية ذات صفة توزيعية للمنافع، ُتعبر عن الوجه اإلنساني 

نسان وخياراته، هي تنمية موالية للناس والطبيعة، تعطي للتنمية، مؤكدة على حقوق اإل
 حساس باألمن.حد من الفقر والعمالة المنتجة والتعامل االجتماعي واإلأولوية لل

التنمية البشرية المستدامة: تعني: )إتاحة أفضل الفرص الممكنة الستغالل الطاقات  -
 البشرية المتاحة من أجل تحقيق مستوى رفاهة أفضل لألفراد(.

 ، هي:جوانب للتنمية البشرية المستدامةهناك خمس 
سيع القدرات والخيارات المتاحة أمام األفراد يزيد من قدرتهم على التمكين: تو  -

ممارسة تلك الخيارات، كما أنه ُيضاعف الفرص المتاحة لهم للمشاركة في صنع 
 .القرارات والموافقة عليها

نتماء ا ويتفاعلون في ظل الشعور باالالتعاون: الطرق التي يعمل بها الناس مع   -
 .وبوجود هدف ومعنى للحياة

اإلنصاف: توسيع اإلمكانيات والمهارات والفرص يعني ما هو أكثر من زيادة  -
 تعليمي يمكن الجميع االلتحاق به. يعني اإلنصاف وجود نظامالدخل، إذ 

االستدامة: تلبية احتياجات هذا الجيل دون المساس بحق األجيال المقبلة في  -
 .التحرر من الفقر والحرمان، وفي ممارسة قدراتها األساسية

وأمن المعيشة فاألفراد يحتاجون أن يتحرروا مما يهدد معيشتهم  تحقيق األمن: -
مثل المرض أو التقلبات الضارة المفاجئة في حياتهم؛ ومن أهداف التنمية البشرية 
المستدامة: القضاء على الفقر، وخلق الوظائف واستدامة الرزق وسبل العيش 

م بالتعليم والثقافة وتطوير إمكانات ، ما يعني االهتما29وحماية البيئة وتجديدها
 د المجتمع.اأفر 

                                                 
  -0222برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة،  29

www.poger.org/publications/other/undp/governanc/undppolicy 

http://www.poger.org/publications/other/undp/governanc/undppolicy
http://www.poger.org/publications/other/undp/governanc/undppolicy
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تلبية احتياجات يعني البحث بها: )التحديد اإلجرائي )التنمية البشرية المستدامة(:  -
الناس، وتمكينهم، وتوسيع قدراتهم وخياراتهم، ورعايتهم، والتعاون، وزيادة الدخل، والشعور 

 ألجيال المقبلة(نتماء واألمن، دون المساس بحق ابالرضا واال
ا على قدرة الدولة، والمجتمع على ر  ش   ؤ  : ُيعد االهتمام بالشباب، مُ Youth الشبابد. 

 توظيف الحاضر وتوجيه المستقبل، ألفضل استثمار ممكن لطاقات المجتمع.
ب اُب لُ  اث ُة، عكس ه ر م، وشبابُ ة  غ  كلمة الش  د  ُلُه. ، تعني الف تاُء والح  : أ و  في  ، ورد03الشيء 

لسان العرب البن منظور: الفتوة والفتاء، بمعنى: الحيوية والقوة والديناميكية. يشير 
تعني: أول الشيء، بمعنى أنه طازج  youthنجليزية، إلى أن القاموس في اللغة اإل

وحيوي، وهي مرحلة مبكرة في تطور شيء ما، وتشير للفترة ما بين الطفولة وعمر 
 . 01البالغين

 - 18: يعني البحث بالشباب: )األفراد في المرحلة السنية من ئي للشبابالتحديد اإلجرا
 سنة(. 29
 . قضايا تنظيرية توجه البحث:8

 أمن ألولريش بيك، ونظرية التعلم االجتماعي، وتفصيلهما كالتالي: -وتشمل مجتمع الال
 : Beckألولريش بيك  Non Securityأمن  -أ. مجتمع الال

بسبب كتابه الذي ظهر  Beckأمن، بأولريش بيك  -اللوجي باارتبط المفهوم السوسيول
عن المخاطرة باعتبارها )جسم انعكاسي(،  ه، وحديث1986عام ” مجتمع المخاطرة“بعنوان 

ا عن األمان مجتمع المخاطر العالمي: بحث  “ا للنظرة الكوزموبوليتانية، ثم مؤلفه وفق  
 .2336عام ” المفقود

ي بناء  على العالقات والقيم واألفكار العالمية التي بدأت أطلق مجتمع المخاطرة العالم
دارات  ل في مواجهة األخطار العالمية، والتي ال يمكن إدارتها من خالل الحكومات وا  تتشك 

                                                 
 PM ar/%D9%-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 1، 9102-8-93قاموس المعاني: معنى الشباب:  31 

2019, 8PM.-8-, 23https://www.lexico.com/en/definition/youth 30 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%25
https://www.lexico.com/en/definition/youth
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العالمي غير المرتبط بدولة أو مكان  واإلرهابمحدودة، من هذه المخاطر: التلوث البيئي، 
 فتها أو توقعها.والذي يستخدم وسائل وأساليب يصعب معر 

حول الضروريات التي يحتاج إليها اإلنسان  Ulrich Beckفي إطار طرح أولريش بيك 
في عالم العولمة، قال: )يحتاج المرء إلى تعليم، وضمانات حياتية ومواقع شغل وتأمينات 
اجتماعية، لكي يمكنه التفاعل مع عالمه المعاصر، أما إذا ما كانت هذه الشروط غير 

إن العملية ستكون صعبة(، خاصة في ظل ما تحمله العولمة من أفكار مضمونة ف
تحتل  02 .وممارسات وسياسات تؤكد أن العالم يعاصر "مجتمع المخاطرة، والخطر("

مسائل األمن والحرية والمساواة المراكز المتقدمة من حيث األولويات، مما يؤدي إلى 
 00ل الماء والكهرباءتغليظ القوانين، ..كما يصبح األمن سلعة مهمة مث

أمن الجوانب البيئية والصحية واالجتماعية المعاصرة، ومن جملة هذه -يشمل مجتمع الال
التغيرات: انعدام األمن، وانحصار أثر العادات والتقاليد على الهوية الشخصية، وتآكل 

تقبل وألن مس ،أنماط العائلة التقليدية وشيوع التحرر والديمقراطية في العالقات الشخصية
ا كما كان في المجتمعات التقليدية، فإن ي  ب  س  ا ن  ا وثابت  األفراد الشخصي لم يعد مستقر  

وي على واحد أو أكثر من عناصر تالقرارات مهما كان نوعها واتجاهها أصبحت اآلن تح
 يهدد األمن اإلنساني. ، مما ألفرادلبالنسبة المخاطرة 

 : ningSocial Lear. نظرية  التعلم االجتماعي 2
تؤكد نظرية التعلم االجتماعي على دور التأثيرات الذاتية في تحفيز وتوجيه سلوك الفرد، 
من خالل وضع أهداف محددة لألفعال، وعواقب هذه األفعال، وفعالية هذه األفعال في 

 ، إضافة إلى تحفيز العوامل المحيطة في التعلم.04إحداث نتائج مفيدة.
                                                 

ي أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي: بحثاً عن األمان المفقود، ترجمة عالعادل، هند إبراهيم، بسنت حسن، الترجمة والنشر للمركز القوم 39
 .94، 90، ص ص 9103للترجمة، 

 .39-30المرجع نفسه، ص ص   33
34 Colette A. Frayne & Gary P. Latham, Application of Social Learning Theory to Employee 

Self-Management of Attendance, Journal of Applied Psychology 1987, Vol. 72, No. 3. 387-392  

https://www.researchgate.net/profile/Gary_Latham2/publication/232429020_,  3-11-2018, 5 
PM 

https://www.researchgate.net/profile/Gary_Latham2/publication/232429020_
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أن التعلم االجتماعي يتم من خالل التفاعل المتبادل  Banduraيؤكد ألبرت باندورا 
المستمر للمحددات البيئية والشخصية، عن طريق التجربة المباشرة، من خالل مالحظة 
سلوك اآلخرين واآلثار المترتبة عليه، تتأثر السلوكيات بالمالحظة والخبرة المباشرة، فالتعلم 

اس وبيئاتهم، أي العوامل الشخصية االجتماعي ينتج عن التفاعل االجتماعي بين الن
 .05والبيئية

في المواقف االجتماعية، يتعلم تأتي أهمية )المالحظة( في عملية التعلم، يقول باندورا: "
نسان بسرعة وبساطة بمالحظة سلوك اآلخرين، عندما يتعلم األطفال أداء األغاني اإل

يدون التتابعات المطولة ألي واأللعاب المنزلية بنفس طريقة آبائهم، فإنهم غالبا ما يع
سلوك جديد، بحيث يبدو أنهم يكتسبون مقاطع جديدة من السلوك الجديد في الحال من 

ويؤكد أن المالحظة تعلمنا النتائج ، 06خالل المالحظة، فقوة التعلم بالمالحظة موثقة جدا
العملية المحتملة للسلوك الجديد ألننا نالحظ ما يقوم به اآلخرون، يسمي باندورا هذه 

بـ)التدعيم البديل(، فنحن نتعلم من خالل نماذج مختلفة األنواع، نماذج حية ونماذج رمزية 
مراحل المالحظة  "باندورا" مُ س   ق  مثل التي نراها في التليفزيون، أو نقرأ عنها في كتاب، ويُ 

العمليات التدعيم و  -اكي  ر  داء ح  عمليات إعادة األ -عمليات الحفظ -نتباهإلى: عمليات اال
 -ترميز أحداث مماثلة في الذاكرة   -مالحظة األنشطة ذات الصلة، بمعنى 07الدافعية

 . 08وتوليد حوافز كافية للتعلم -االحتفاظ بما تم تعلمه 
                                                 

35 Chih - Hsiung Tu, On-line learning migration: from social learning theory to social 

presence theory in CMC environment, Journal of Network and Computer Applications 

(2000), https://www.researchgate.net/profile/Chih_Hsiung_Tu/publication/220172861_  2-10-

2018, 5 AM 
36  Bandura and Walter, R.H., 1963, Social Learning and Personality Development, New York, 
Holt, Rinehart & Winston. Ch. 2, Hanigan.   
37 Bandura, 1971, Analysis of modeling Processes. In A. Bandura (Ed), Psychological Modeling, 
Chicago: Atherton, Aldine. P. 17- 18, 46. 
- Bandura, 1977, Social Learning Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, P 25- 27 
- Bandura, 1986, Social Foundations of Thought and Action, A Social Cognitive Theory, 
Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall.  P 89. 
38 Chih - Hsiung Tu, On-line learning migration: from social learning theory to social presence 
theory, Op-cit. 

https://www.researchgate.net/profile/Chih_Hsiung_Tu/publication/220172861_%20%202-10-2018
https://www.researchgate.net/profile/Chih_Hsiung_Tu/publication/220172861_%20%202-10-2018
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لكي ننجح في تقليد نموذج، علينا أن ننتبه لهذا النموذج، وأن يكون لدينا بعض طرق 
ون لدينا مهارات حركية ضرورية إلعادة االحتفاظ بما شاهدناه في صيغ رمزية، وأن يك

ا لحدوث تقليد النموذج، ومن خالل مؤسسات داء السلوك، ويعد )التدعيم( المتزامن شرط  أ
التنشئة االجتماعية يتعلم األطفال الكثير، من خالل أنواع النماذج التي تقدم لهم، فاألطفال 

"العدوان" بنفس  مُ ل  ع  ويكون ت   09ا لذلك،طبق   هُ ون  دُ قل   يالحظون متى يتلقى النموذج التدعيم ويُ 
أن التنشئة للعدوان مثل أي سلوك آخر، هي مسألة اشتراط  "باندورا"اعتقد  .الطريقة

إجرائي، فاآلباء ومؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى يكافئون األطفال عندما يعبرون 
هم عندما يعبرون عن العدوان بأسلوب اجتماعي صحيح مثل: األلعاب والصيد، ويعاقبون
 عن العدوان بطرق غير مقبولة اجتماعيا مثل ضرب صغار األطفال.

في  expectancies  and  incentivesعن دور التوقعات والحوافز:  "باندورا"يتحدث 
 السلوك: 

التوقعات: ثالثة أنواع: التوقعات حول اإلشارات البيئية "المعتقدات حول كيفية ارتباط  -
قعات بشأن عواقب تصرفات الشخص بمعنى "توقع النتائج"، والتوقعات األحداث"، والتو 

 بشأن كفاءة الفرد في أداء السلوك الالزم للتأثير على النتائج "توقع الفعالية".
الحوافز أو التعزيزات: بمعنى قيمة كائن معين أو النتيجة، قد تكون النتيجة الحالة  -

مكاسب اقتصادية، أو عواقب أخرى. الصحية، المظهر الجسدي، موافقة اآلخرين، 
يؤكد  43السلوك تنظمه العواقب )التعزيزات(، يتم ذلك عندما يفهم الفرد تلك العواقب

أننا نتعلم من تفاعالتنا مع اآلخرين في السياق االجتماعي، من خالل مالحظة  "باندورا"
 سلوكيات اآلخرين.

                                                 
39  Bandura, 1967, The Role of Modeling Processes in Social Personality Development in W.W. 
Hart up and W. I. Smoth ergil (Eds). The Young Child: Reviews of Research, Washington, DC: 
National Association for the Education of Young Children.   
40  Irwin M. Rosenstock, Victor J. Stretcher, Marshall H. Becker, Social Learning Theory 

and the Health Belief Model, 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/67783/10.1177, 1-7-2018, 1AM. 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/67783/10.1177,
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جتماعي والثقافي، يرى فكرة  باندورا عن التعلم اال Vygotskyُيكمل فيجوتسكي 
Vygotsky  وهو أساسي لتطوير التفاعل االجتماعيأن التطور المعرفي الكامل يتطلب ،

اإلدراك، حيث تظهر كل وظيفة في التطور الثقافي للطفل على مستويين: المستوى 
، من inter psychological، والمستوى الفردي intra psychologicalاالجتماعي

البيئة االجتماعية على الطالب في التعلم والتفكير، فالتفاعل االجتماعي وجهة نظره، تؤثر 
 .41هو مفتاح تأثير الوجود االجتماعي على التعلم االجتماعي والثقافي

تمكنه من مسايرة حياته  ا سلوكيات  دريجي  أثناء التنشئة االجتماعية، يتعلم الفرد ت  
تعلم مباشر وتعلم غير مباشر: يتم )التعلم االجتماعية بصورة جيدة، هذا التعلم ينقسم إلى 

المباشر(: عن طريق إكساب وتلقين الكبار للصغار ما ينبغي وما ال ينبغي القيام به، 
ا، كلما أتوا ا ومادي  الكبار يعملون على تحفيز الصغار معنوي   ن  إحيث ،بطريقة مباشرة

مل الطفل على تكرار بسلوك حسن، ويتم عقابهم كلما أتوا بسلوك قبيح، بالتالي يع
السلوكيات التي تدر عليه المزيد من التحفيز والدعم المعنوي، مع االبتعاد عن السلوكيات 

.. وهكذا. أما )التعلم غير المباشر(: فيتجلى في اكتساب لهُ  عقاب   ر  د  ص  م   لُ ك   ش  التي تُ 
ه، وذلك الفرد لسلوكيات ومعارف بطريقة غير مباشرة، وغير مقصودة انطالقا من محيط

 عبر اللعب والتقمص والتقليد.
ا في تسريع عملية م  اا هيرى بعض علماء النفس واالجتماع أن له دور   :اللعبفيما يتعلق ب

التنشئة االجتماعية للطفل إذ يقوم الطفل عادة في لعبه بتقمص دور الطبيب أو المعلم أو 
أفضل مع محيطه لخ. مما يكسبه خبرات تؤهله للتكيف بصورة إو األم ..أاألب 

على أهميته في التعلم  Seward "سيوارد"؛ أكد التقمصاالجتماعي. وبخصوص 
االجتماعي، فما دام الطفل يتقمص دور األب أو األم ، تزيد عملية اكتسابه للقيم 

                                                 
41 Chih - Hsiung Tu, On-line learning migration: from social learning theory to social 

presence theory in CMC environment, Journal of Network and Computer Applications 

(2000), https://www.researchgate.net/profile/Chih_Hsiung_Tu/publication/220172861_  2-10-

2018, 5 AM 

https://www.researchgate.net/profile/Chih_Hsiung_Tu/publication/220172861_%20%202-10-2018
https://www.researchgate.net/profile/Chih_Hsiung_Tu/publication/220172861_%20%202-10-2018


  أ.د.م/ أمل عبد الفتاح شمس                   أ.د.م/ هاني محمد زكريا
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (311                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 "دوالرد"و "ميلر"؛ يرى كل من التقليدوالمعايير السلوكية، خاصة قيم والديه. أما بخصوص 
Meller et Dollard   ا في عملية ا كبير  أنه نمط من االستجابات المتعلمة، ويلعب دور
 42التنشئة االجتماعية.
يحدث بالصدفة، التعليم المباشر  -مقصود، أو تعليم غير مباشر -التعليم، لكونه مباشر

من خالل المؤسسات التى يكون هدفها، تنشئة جيل يستطيع التعامل مع اآلخرين فى 
عادة التفكير فيها، وكونها إ فكرة أو وجهة نظر دون  أييتقبل  ال  أالمجتمع دون خوف و 
ا م  أسرة ودور الحضانه والمدرسة والجامعة. م ال، هذه المؤسسات: األأتوافق ما تربى عليه 

و موقع تواصل أو أالتعلم غير المباشر يحدث عن طريق برنامج يعالج مشكلة معينه 
ال يوجد تناسق بين المؤسسات المباشرة وغير عالن يقدم رسالة للجيل الصغير، رغم ذلك إ 

أحيانا الى انتشار حاالت التطرف الفكري  يالمباشرة فى تقديم رسالة التعليم، مما يؤد
 رهاب.واإل
 : استنتاجات تنظيرية توجه البحث -

أمن، كما أن العولمة وما تحمله من أفكار  -أ. يوصف العصر الحالي: بأنه عصر الال
أمن: نتيجة تسهيل نقل وترويج وتجنيد الشباب  -تدعم حالة الال وممارسات وسياسات

على المستوى العالمي في األنشطة اإلرهابية التي تهدد أمن المجتمعات، وهو ما يلقي 
ا من المسؤولية على الدولة ومؤسسات التنشئة االجتماعية، والنوادي الرياضية، في زيد  م  

ة الشباب من التطرف الفكري، بإرساء مبادئ أهمية وضرورة حماية أفراد المجتمع، خاص
 وسلوكيات األمن الفكري لهم من خالل الثقافة الرياضية.

ب. يتعلم النشء والشباب من خالل التفاعل بين العوامل الشخصية والبيئية، عن طريق 
مالحظة سلوك المحيطين بهم في المواقف االجتماعية، يحفز )التدعيم البديل(، عملية 

تعلم الشباب الثقافة والسلوكيات المرغوبة بطريقة مباشرة، وغير مباشرة، ويدعم التعلم، وي
التعلم غير المباشر، عن طريق اللعب والتقمص والتقليد، عملية اكتساب القيم والمعايير 

                                                 
42 - http://socio.montadarabi.com/t3271-topic 

http://socio.montadarabi.com/t3271-topic
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السلوكية؛ واالستجابات المتعلمة، اإليجابية والسلبية، مثل معاملة اآلخرين بطريقة جيدة أو 
رهاب اآلخرين، ويتم تدعيم هذه االستجابات من مؤسسات التنشئة  العدوان والتطرف وا 

االجتماعية المحيطة بالفرد بالمكافأة أو العقاب والحوافز والتعزيزات. يعد التفاعل 
سرة والمدرسة والجامعة االجتماعي لألفراد الضامن لتحقيق عملية التعلم التي تتم فى األ

ية الثقافة الرياضية للشباب الممارسين للرياضة في والنوادي الرياضية، من هنا تأتي أهم
 حماية أمنهم الفكري، وبالتالي تحسين أوضاعهم وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.  

 . البحوث والدراسات السابقة: 9
تم عرض البحوث والدراسات السابقة في )ثالثة محاور(، هي: محور الثقافة الرياضية، 

 حور التنمية البشرية المستدامة، وتفصيلهم كالتالي: ومحور األمن الفكري، وم
  : محور الثقافة الرياضية:أوال  
جري أ مصادر الثقافة الرياضية لتالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة القليوبية(:بحث: ) -

البحث على عينة عشوائية من التالميذ البنين بالمدارس اإلعدادية الحكومية في محافظة 
دارة القناطر التعليمية( عدد العينة القليوبية )إد غير  اتلميذ   453ارة قليوب التعليمية، وا 

ا( لكل من الصف تلميذ   153ممارس لألنشطة الرياضية باألندية ومراكز الشباب بواقع )
 اممارس   ا( تلميذ  53ا، إضافة إلى )تلميذ   453األول والثاني والثالث اإلعدادي بإجمالي 

استخدم البحث المقابلة واالستبيان،  .ية الرياضية ومراكز الشبابللنشاط الرياضي باألند
ثم  -ومدرس التربية الرياضية -من نتائج البحث: أهم مصادر الثقافة الرياضية: التليفزيون 

التليفزيون هو  ن  أفي  Oneill "أونيل"ويتفق ذلك مع دراسة ،حصة التربية الرياضية
ال توجد فروق ذات دالة إحصائية بين تالميذ المصدر األول للثقافة الرياضية، كما 

 .40الصفوف الثالثة للمرحلة اإلعدادية

                                                 
(، مصادر الثقافة الرياضية لتالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة القليوبية، مؤتمر الرياضة الجامعية في الدول العربية،  9111علي محسن رمضان، )43

 كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة. 
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دور وسائل اإلعالم الجماهيرية في نشر الثقافة الثقافة الرياضية لدى طالب بحث: ) -
(: استهدف البحث التعرف على دور وسائل اإلعالم بعض الجامعات المصرية

الب الجامعة، استخدم البحث المنهج الوصفي الجماهيرية في نشر الثقافة الرياضية لط
تم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية، واستخدم الباحث  وطالبة   اطالب   243على عينة 

من نتائج البحث أن البرامج الرياضية في  .استبيان الثقافة الرياضية والمقابلة الشخصية
 .44ةا في مكونات الثقافة الرياضيالتليفزيون تؤثر إيجابي  

مستوى ثقافة السيدات الممارسات للرياضة بالجامعة في كولومبيا وتأثير بحث ) -
( يهدف لمعرفة مستوى ثقافة السيدات الممارسات ممارسة الرياضة على هذه الثقافة

للرياضة بالجامعة في كولومبيا وتأثير ممارسة الرياضة على هذه الثقافة، على عينة 
ياضة باستخدام المالحظة واالستبيان، وكانت أهم النتائج: للر  ممارسة   طالبة   72قوامها 

وجود عالقة طردية بين الممارسة الرياضية والمستوى الثقافي، كما أن عنصر الصداقة 
 . 45ا مع ممارسة الرياضةوالوالء يتزايد طردي  

(: يهدف )بناء مقياس الثقافة الرياضية لطالب المرحلة الثانوية بمحافظة سوهاجبحث:  -
لبحث إلى التعرف على الثقافة الرياضية لدى طالب المرحلة الثانوية بشعبتيها )األدبية ا

 د  ع  بُ  -الرياضة والصحة العامة د  ع  والعلمية( ويشمل المقياس على األبعاد التالية: بُ 
لرياضة واالقتصاد. ا د  ع  بُ   -أهداف الرياضة د  ع  بُ  -الرياضة والسياسة د  ع  بُ  -الرياضة والقيم

 -من طالب المرحلة الثانوية )علمي وطالبة   اطالب   153البحث على عينة قوامها  ري  جأُ 
م.، واستعان بالمقابلة الشخصية وبناء 2318-2317أدبي( المقيدين بالعام الدراسي 

مقياس الثقافة الرياضية، ومن نتائج البحث: بناء مقياس الثقافة الرياضية لطالب الثانوية 

                                                 
الدين السيد مبارك، دور وسائل اإلعالم الجماهيرية في نشر الثقافة الثقافة الرياضية لدى طالب بعض الجامعات المصرية، ماجستير، كلية حسام 44

   م.، 9113التربية الرياضيةـ، جامعة طنطا، 
41 Oneill Denise: A Case Study of a Women “s athletic student Culture at an Urban Univ., 
Columbia Univ, Columbia, 2001   
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تقدم الوطن وتحد من األمراض وترفع كفاءة األحهزة  تدعم اضيةالثقافة الريالعامة، 
 46الحيوية. 

)مستوى الثقافة الرياضية وعالقتها بالهوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية بحث:  -
يهدف البحث إلى التعرف على مستوى الثقافة  الرياضية في جامعة النجاح الوطنية(:
لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة  الرياضية وعالقتها بالهوية الرياضية

النجاح الوطنية، إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى الثقافة الرياضية والهوية الرياضية 
( 152البحث على عينة طبقية عشوائية ) ي جر أي الجنس والسنة الدراسية، ر  ي  غ  ت  ا لمُ ع  ب  ت  

للثقافة  Shahada, 2009لباحثان مقياس من قسم التربية الرياضية، واستخدم ا وطالبة   اطالب  
للهوية الرياضية، كأدوات لجمع البيانات،  Brewer& Cornelius, 2001الرياضية، ومقياس 

ا لدى طلبة تخصص التربية ا جد  من نتائج البحث: أن مستوى الثقافة الرياضية كان عالي  
باإلضافة إلى % 77ومستوى الهوية الرياضية بلغت نسبته  %84,66الرياضية، بنسبة 

حصائية بين مستوى الثقافة الرياضية والهوية الرياضية إوجود عالقة إيجابية دالة 
(R=0.48 كما توجد فروق ذات داللة )حصائية في مستوى الهوية الرياضية ترجع إلى إ

 . 47متغير الجنس لصالح الطالب الذكور
يهدف  (:ةي جامعة مؤت)مستوى الثقافة الرياضية لدى أعضاء هيئة التدريس فبحث:  -

البحث إلى التعرف على مستوى الثقافة الرياضية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
هيئة  و  ض  ( عُ 542مجتمع البحث من ) ن  كو  ، استخدم البحث المنهج الوصفي وت  ةمؤت

من مجتمع  %16,97عضو هيئة تدريس بنسبة  92الدراسة من  ةُ ن  ي  ع   ت  ن  كو  تدريس، وت  
لثقافة الرياضية لدى أعضاء هيئة التدريس اث، وكانت تساؤالت البحث: ما مستوى البح

                                                 
تربية عبد التواب، عبد التواب عبد الاله، بناء مقياس الثقافة الرياضية لطالب المرحلة الثانوية بمحافظة سوهاج، مجلة أسيوط لعلوم وفنون ال 41

 .9108 0، ج41الرياضية، عدد 
اضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، الناشر بحث القدومي، محمد، مستوى الثقافة الرياضية وعالقتها بالهوية الري 42

 .9102، 0، ع30جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، مج 
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ما  –إنسانية(  -الكليات )علمية -الرتبة األكاديمية -متغير النوع – ؟في جامعة مؤتة
 ؟.مصادر الحصول على الثقافة الرياضية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة

للثقافة  ةدريس في جامعة مؤتتعضاء هيئة التبين من البحث: أن مستوى معرفة أ 
وق ذات داللة إحصائية في ر ا، كما أظهرت النتائج عدم وجود فالرياضية جاء مرتفع  

إلى النوع، وأظهرت وجود  ى مستوى معرفة أعضاء هيئة التدريس بالثقافة الرياضية تعز 
ة مؤتة فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معرفة أعضاء هيئة التدريس في جامع

 .48بالثقافة الرياضية تعزى للكلية
)مستويات الثقافة الرياضية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية دراسة:  -

ولى األتهدف الدراسة إلى معرفة مستويات الثقافة الرياضية لطلبة السنة  والرياضية(:
 اطالب   24ة على جريت الدراسألبدنية والرياضية، ابمعهد علوم وتقنيات النشاطات 

لوصفي واألسلوب ائية، واستخدم البحث المنهج ا، تم اختيارهم بالطريقة العشو وطالبة  
المسحي، فرضيات الدراسة: توجد مستويات للثقافة الرياضية لدى طلبة أولى جذع 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -مشترك علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
ولى جذع مشترك علوم وتقنيات النشاطات األقافة الرياضية لدى طلبة السنة مستويات الث

البدنية والرياضية تعزى لعامل النوع، وتبين من الدراسة: عن وجود مستويات للثقافة 
الرياضية لدى عينة الدرسة مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات 

، جذع مشترك علوم وتقنيات النشاطات البدنية الثقافة الرياضية لدى طلبة السنة األولى
 . 49والرياضية تعزى لعامل النوع

)الثقافة الرياضية وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة بحث:  -
يهدف البحث إلى )إعداد مقياسي التوافق النفسي   الخامسة بمعهد إعداد المعلمين(:

                                                 
ية، الصعوب، سامر نهار، والزغيالت، مهند عودة، مستوى الثقافة الرياضية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤته، جامعة األزهر مجلة الترب48 

 .9105، 0ج ،011مصر، ع
ذع جرمون، علي، مستويات الثقافة الرياضية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة ورقلة: دراسة ميدانية لطلبة ج42 

 9105، 91ع  الجزائر، -ورقلة -مشترك علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قصدي مرباح
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التعرف على مستوى التوافق النفسي واالجتماعي  -اضيةواالجتماعي ومقياس الثقافة الري
إيجاد عالقة الثقافة الرياضية بالتوافق النفسي  -والثقافة الرياضية لدى عينة البحث

البحث على  ي واالجتماعي لدى عينة البحث، استخدم البحث المنهج الوصفي، وُأجر 
صباحي / ديالى،  ا من طالب المرحلة الخامسة بمعهد إعداد المعلمين( طالب  75)

اختيرت بالطريقة العشوائية.، توصل الباحثان إلى االستنتاجات التالية:  توجد عالقة 
ارتباط معنوية بين الثقافة الرياضية والتوافق النفسي واالجتماعي لصالح طالب قسم 
التربية الرياضية بمعهد إعداد المعلمين، ال توجد فروق معنوية بين طالب أقسام معهد 

ديالى في الثقافة الرياضية، توجد فروق معنوية بالتوافق االجتماعي بين  –المعلمين  إعداد
 . 53ديالى –طالب أقسام معهد إعداد المعلمين 

 : ثانيا: محور األمن الفكري 
)الـدور الوقـائي لألخصـائي النفسـي المدرسـي وعالقتـه بتحقيـق األمـن الفكـري بحث:  -

: استهدف لحادي عشر من وجهـة نظـر الطلبـة أنفسـهم(لدى طلبة الصفين العاشر وا
البحث: التعرف على الـدور الوقـائي لألخصـائي النفسـي المدرسـي وعالقتـه بتحقيـق األمـن 

ا وطالبة  ( طالب  654سـة مـن )راالفكـري من وجهـة نظـر الطلبـة أنفسـهم، وتكونـت عينـة الد
محافظات مسقط والداخلية وشمال وجنوب من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر ب

الباطنة، تم تطبيق مقياس الدور الوقـائي لألخصـائي النفسـي المدرسـي ببعديه: )الوقايـة 
الوقايـة االجتماعيـة(، ومقيـاس األمـن الفكـري فـي ثالثـة أبعـاد )معـزازت األمـن  -النفسـية
ن الفكـري(، واتبـع البحـث المـنهج مهـددات األمـ -معيقـات األمـن الفكـري  –الفكـري 

الوصفي االرتباطي، والمعالجات اإلحصائية، وتوصل البحث إلى: أن مسـتوى تطبيـق 
ا، األخصـائي النفسـي فـي المدرسـة للـدور الوقـائي للطلبـة من وجهة نظرهم جاء متوسط  

شـر مـن وجهة العاشـر والحـادي ع ينوكذلك جاء مستوى األمن الفكري لـدى طلبـة الصـف
                                                 

 أحمــد، ميساء نديـم ، مهدي، محمد إسماعيل، الثقافة الرياضية وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة الخامسة بمعهد51 
 .9109، 5، مج3مجلة علوم التربية الرياضية، عديالى،  –إعداد المعلمين 
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ا، كما ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى نظر الطلبة أنفسهم متوسط   ا أيض 
سـة حـول درجـة ممارسـة األخصـائي النفسـي للـدور ا( فـي تقـديرات عينـة الدر 0.05الداللـة) 

لمتغيـر سـي، وظهـرت فـروق تعـزى االوقـائي لـدى الطلبـة تعـزى لمتغيـر الصـف الدر 
المحافظـة التعليميـة، وتوجد فروق ذات داللـة إحصـائية حـول مسـتوى األمـن الفكري لدى 

سـي لصـالح طلبـة الصـف الحـادي عشـر، وتوجـد عالقـة راالطلبة تعزى لمتغيـر الصـف الد
 ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية بـين الـدور الوقـائي لألخصـائي النفسـي ومسـتوى األمـن

 51الفكـري 
 (،AUS)القيم األخالقية في منهج التعليم في الواليات المتحدة األمريكية بحث:  -

استهدف البحث دراسة اهتمـام المؤسسـات التعليميـة بتعزيـز مبـادئ األمـن الفكـري مـن 
 خـالل دمـج القـيم األخالقيـة والثقافيـة فـي المنـاهج التربويـة فـي أمريكـا، استعان البحث
بالمـنهج التحليلـي، لبحث دور المؤسسات التعليمية بتعزيز مبادئ األمن الفكري من خالل 

ا فـي تعزيـز ا  رئيسـ  القيم األخالقية، ومن نتائج البحث: تؤدي كل من المدرسـة والمعلـم دور  
 األمـن الفكـري بـين الطلبـة، وذلـك مـن خالل الجهود التي يبذلونها في نشر مفاهيم القيم

 .  52ى عليها المنهج الدراسين  ب  مـن األسـس التربويـة التـي يُ  ـد  ع  واألخـالق والثقافـة والتـي تُ 
استهدف البحث  )دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكـري لـدى الطـالب(:بحث  -

احـث الب ق  لى دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكري لـدى الطلبـة، وطبـ  عالتعرف 
مـن مـديري المـدارس المتوسـطة  %28من مديري المدارس االبتدائيـة و %52.7على 

ا  مـن المـدارس متصـلة المراحـل ،مسـتخدم   %0,8مـن مـديري المـدارس الثانويـة و %15,5،و
مـن مـديري المـدارس  %58,2المـنهج الوصفي التحليلـي وأشـارت النتـائج إلـى أن نسـبة 

سـة امـن عينـة الدر  %49لحاجـة لتعزيـز األمـن الفكـري للطلبـة كبيـرة، وأن نسـبة يـرون أن ا

                                                 
خصائي النقسي المدرسي وعالقته بتحقيق األمن الفكري لدى طلبة الصفين العاشر اليحمدي، أحمد بن سعيد بن حمود، الدور الوقائي لأل50 

  .9101ولحادي عشر من وجهة نظرهم، ماجستير، كلية العلوم واآلداب: جامعة نزوي، 
Tomlinson, J. 2006. Values: the curriculum of moral education Online Article,  59 

Children and Society Journal, 11 (4).    



دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن 
 على عينة من الشباب

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (312                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

، ومن التوصيات: ضرورة ر اا أو كثييطبقـون إجراءات تعزيـز األمن الفكري: )إما دائم  
تركيـز المنـاهج على وسـائل تعزيـز األمن الفكري وتفعيل مؤسسات المجتمع المحلي في 

 .  50تعزيزها لدى الطلبة
 ءمدخل نفسي مجتمعي للحماية من العنف والتطرف من وجهة نظر النشبحث: ) -

، في البحث، على: Clinch 2011أكد  الحماية األولية في المدارس الثانوية(: على للتعرف
ـة فـي مرون عطـائهمٕ  إ  ضرورة محاربـة التطـرف الفكـري بـين طلبـة المـدارس فـي بريطانيـا و

خـرين، وكـذلك تعزيـز االنتمـاء للمدرسـة والمجتمع والوطن من خالل االتصـال مـع اآل
 .  54تهم حول برامج السالمة المدرسية والوقاية الفكريةاتصور 

)دور التوجيه واإلرشاد الطالبي في تعزيز األمن الفكري لدى طـالب المرحلـة بحث:  -
دور التوجيـه واإلرشـاد استهدف البحث التعـرف علـى  الثانوية في مدينة مكة المكرمة(:

النفسـي فـي تعزيـز األمـن الفكـري لـدى طلبـة الثانويـة بمكـة المكرمـة، واسـتخدم المـنهج 
ا طُ مدير   150الوصـفي، وتكونت عينة البحث مـن  ا مرشد   97ا ومدير   56ا بواقـع البيـ  ا ومرشـد 

جيـه واإلرشـاد النفسـي فـي تعزيـز ا، وتم تطبيق استبيان، تبين من البحث: أهميـة التو طالبي  
ا والممارسـة بدرجـة متوسـطة، كما أن مـديري المـدارس ـد  ج   هاماألمـن الفكـري بدرجـة 

والمرشـدين الطالبيـين فـي المرحلـة الثانويـة موافقـون علـى المعوقـات التـي تحـد مـن دور 
ري لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة، كما ال التوجيـه واإلرشـاد النفسـي فـي تعزيـز األمـن الفكـ

توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية من وجهة نظرهم حول األهمية والممارسة والمعوقات 
ا لدور التوجيه واإلرشاد النفسـي فـي تعزيـز األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانويـة تبعـ  

                                                 
( دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكـري لـدى الطـالب، رسالة ماجستير، جامعة األمير نايف 9111السليمان، إبراهيم بن سليمان ) 53

 العربية للعلوم األمنية، الرياض. 
14 Clinch, Amy, (2011) A community psychology approach to preventing violent 
extremism Gaining the views of young people to inform primary prevention in 
secondary schools Ap .Ed.& Child Psy.D. thesis, University of Birmingham.  
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العلمـي ونوع اإلعداد وعدد الدوارت لمتغيـرات العمـل الحـالي وسـنوات الخبـرة والمؤهـل 
 .  55ونوع المبنى المدرسي وعدد المرشدين بالمدرسة

استهدف البحث   رة التربيـة والتعلـيم(:ا)نحـو بنـاء مشـروع تعزيـز األمـن الفكـري بـوز بحث:  -
احـث التعـرف علـى فاعليـة المؤسسـات التعليميـة فـي تعزيـز األمـن الفكـري، وقـد اعتمـد الب

علـى المـنهج الوصـفي باسـتخدام األسـلوب االسـتقرائي، من نتـائج البحث: تبين أن فاعليـة 
 تعزيـز فـي المـدارس إسـهامٕ  المؤسسـات التعليميـة فـي تعزيـز األمـن الفكـري )متوسطة(، و

مـع قـة مـع مؤسسـات المجتالعال وتنميـة المدرسـية، األنشـطة خـالل مـن الفكـري  األمـن
المحلـي )متوسط(، كما كشف البحث عن عدم وجود آلية ومعايير يقاس بها تعزيـز األمـن 

 .  56الفكـري فـي المـدارس، وكذلك ضعف متابعة وتقويم برامج دعم وتعزيز األمن الفكري 
ا ألسـاليب التفكيـر لـدى عينـة مـن طـالب )الفـروق فـي األمـن الفكـري وفقـ  دراسة:  -

استهدفت الدراسة: التعـرف علـى الفـروق فـي  ثانوية بمدارس مكة المكرمة(:المرحلة ال
مسـتوى األمـن الفكـري بـاختالف أسـاليب التفكيـر: )التركيبـي، المثـالي، العملـي، التحليلـي، 

ا مـن ( طالبـ  161سـة )راالـواقعي، السـطحي( لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة، بلغت عينـة الد
ة الثانويـة بقسـميها العلمـي والشـرعي بمدينـة مكـة المكرمـة، تم تطبيق استبانة من المرحلـ

من ألسـاليب التفكيـر،  Bramsen &Harrisonإعداد الباحث، ومقياس هاريسون وبارمسون 
ا فـي مستوى األمن الفكري باختالف أساليب سـة: وجـود فـروق دالـة إحصـائي  راالدنتائج 

ب المرحلة الثانوية، وارتفاع مستوى األمـن الفكري لدى مجموعة األسلوب التفكير لدى طال
، وتبين أهمية نمط التفكير ى التركيبي واألسلوب التحليلي مقارنة   باألساليب األخـر 

التحليلي في تعزيز األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية، وأكدت الدراسة على أهمية 
نمط التفكير التحليلي، واالهتمام بالبرامج اإلرشـادية الوقائيـة إعداد برامج إرشادية لتنمية 

                                                 
دينة مكة المكرمة، ، دور التوجيه واإلرشاد الطالبي في تعزيز األمن الفكري لدى طـالب المرحلـة الثانوية في م9109المحمادي، طالل،    55

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.  
، نحـو بنـاء مشـروع تعزيـز األمـن الفكـري بـوازرة التربيـة والتعلـيم، وثـائق المؤتمر ال وطني األول ، كرسي األمير 9118البقمي، سـعود بـن سـعد،  51

 نايف لألمن الفكري، جامعة الملك سعود.
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التـي تركز على تنمية مهارات التفكير والحوار وتقبل اآلخر وسالمة العقل والتفكير 
 .  57يجابياإل
 محور التنمية البشرية المستدامة::ا ثالث  
ا"، مع ندرة إن لم "نظري   ا لحداثة المصطلح، وحداثة تناوله في العالم العربي، تم تناولهنظر  

من الدراسات .  _حثافي حدود علم الب_يكن عدم وجود بحوث ميدانية تناولته بالبحث
 التي تناولت التنمية البشرية المستدامة:

ركزت الدراسة  ها:ئدراسة: المدخل إلى دراسة التنمية المستدامة ودور الجامعات إزا -
ها وبعض الجهود الدولية التي ُبذلت خالل تأعلى التعريف بالتنمية المستدامة، ونش

النصف األخير من القرن العشرين لبلورة منطلقاتها ومبادئها وأهدافها كما أقرتها الجمعية 
العامة لألمم المتحدة. أكدت الدراسة على أهمية التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية، 

ا، من أجل تحقيق العدالة أن تمضي مع   والتنمية السياسية واإلدارية والتقنية، والتي يجب
 واإلنصاف والمساواة، فال يسعد جيل ويشقى جيل آخر.

شاعة ثقافة  من الوسائل والمداخل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة: غرس القيم وا 
، واعتماد ةاالستدامة والترشيد، بناء المؤسسات والمنظمات المستدامة بقيادات متمكنة وشاب

تعليم والحوار واإلقناع مع التحفيز والمساءلة إلحداث التغيير، وتخصيص التوعية وال
 .58القنوات اإلعالمية والصحافة اليومية للتوعية والتعريف

: دراسة: محمد عبد الله السليمان، مؤشرات ومعايير قياس التنمية المستدامة وتطبيقاتها -
أدوات يمكن من خاللها قياس تأتي أهمية الدراسة، من أهمية بحث المؤشرات التي ُتعد 

مدى تحقق األهداف التي تم رسمها وتبنيها، لكي يتأكد القائمون على التخطيط أنهم 
يسيرون في الطريق الصحيح للتنمية، حيث يستلزم االنتقال من مرحلة التنظير إلى حالة 

ا تنموي   التطبيق والتنفيذ وضع مجموعة من المقاييس والمؤشرات التي ُتخبرنا أين نحن اآلن
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لى أين نريد أن نصل بمجتمعنا؟  اوبيئي   . تشمل مؤشرات التنمية المستدامة، أربعة ؟  وا 
 -الصحة  -مؤشرات اجتماعية )لحوكمة -أبعاد رئيسة، هي: مؤشرات اقتصادية )الفقر(

البحار  -الغالف الجوي  -األخطار الطبيعية -مؤشرات بيئية )التركيبة السكانية -التعليم(
  59مؤشرات مؤسسية . -العذبة...إلخ(ه الميا -ات والشواطئوالمحيط

 : دراسة: التنمية البشرية المستدامة، وبناء مجتمع المعرفة -
هو إتاحة أفضل الفرص الممكنة الستغالل  اأساسي   اتتضمن التنمية البشرية، مفهوم  

ق الدراسة من الطاقات البشرية المتاحة من أجل تحقيق مستوى رفاهية أفضل لألفراد. تنطل
فرضية مفادها: أن هناك عالقة متبادلة ومتداخلة بين بناء مجتمع المعرفة وتحقيق تنمية 
بشرية مستدامة، فبناء مجتمع المعرفة المتضمن توسيع المعارف والقدرات البشرية 
واالستخدام الواسع للمعلوماتية له دور في إيجاد التنمية الحقيقية كذلك أن التنمية البشرية 

نسان وتوسيع قدراته المعرفية لتوسيع قدرته على التحليل تضمن مقاييس أهمها: تمكين اإلت
 63بداع(. واالبتكار واإل

 : ت  على الدور المؤثر للثقافة عامة، نالحظ مما سبق أن  الدراسات والبحوث السابقة أك د 
ات. كما تم لذا تمت دراستها في المدارس والمعاهد والجامع ؛ والثقافة الرياضة خاصة

 -خصائيين النفسيين، مثل )األهتناول األمن الفكري في سياقات: دور األفراد في تحقيق
 –اإلدارات المدرسية  -: )الجامعاتهالتوجيه الطالبي(، ودور المؤسسات في تحقيق

المدارس الثانوية(، أما التنمية البشرية المستدامة، فكانت معظم الدراسات نظرية، وليست 
 ميدانية.

ي فى ر  ج  أُ معظم البحوث السابقة  ن  أ يعن باقى البحوث السابقة ف ياختلف البحث الحال
لدى طالبها(  ي من الفكر الدول العربية، ما عدا دراسة )دور المدرسة الثانوية فى تعزيز األ

محافظة المنوفية، كما تناولت الدراسات السابقة دور )المؤسسات  يجريت فأ يالت
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على جميع مؤسسات التنشئة االجتماعية بما فيها  ز  رك   يبحث الحالالتعليمية(، لكن ال
 عالم، والمراكز الرياضية.المدرسة والجامعة ودورالعبادة  ووسائل اإل

 يعـن البحوث السابقة كونه أول بحث على المستوى المحل يمـا يميـز البحث الحال
فة الرياضية في تحقيق )األمن يحاول قياس: )دور الثقا -حـثافـي حـدود علـم الب-والعربي 

ا ا بحثي  موضوع   يالفكري، والتنمية البشرية المستدامة(، وبالتالي يعد موضوع البحث الحال
 . اجديد  

 المبحث الثاني: اإلجراءات المنهجية للبحث: 
 يهدف إلى وصف وقياس استجابات العينة من  ي: البحث وصفنوع البحث

ي تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية الشباب عن: دور الثقافة الرياضية ف
 .المستدامة(

 مناهج البحث وأدواته: 
 ( شاب.033المسح االجتماعي بالعينة على عدد ) -
 المنهج المقارن. -
 المقابالت الفردية. -
تطبيق مقياس: )دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية  -

 المستدامة(.
 كيفي، إلجابات األسئلة المفتوحة.التحليل الكمي وال -
 .SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي  -
 المعطيات التاريخية للتعرف على األدبيات واألطر التنظيرية لمتغيرات البحث.  -
 عينة البحث : 
 .اشاب   63عينة استطالعية قوامها  -
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عينة من األبطال الممارسين للرياضة، في األلعاب الفردية والجماعية، عددهم  -
 .ا( شاب  153)

 .ا( شاب  153عينة من الشباب غير الممارسين للرياضة، وعددهم ) -
 أبعاد المقياس، وحساب الصدق والثبات: 

 من األبعاد التالية: المقياُس  ن  و  ك  ت  
لثقافة الرياضية: من خالل )القيم والسلوكيات ا: لقياس خرينالتعامل مع اآل د  ع  بُ  -

مع من  هارس الرياضة من خالل تفاعلوالعادات التي يكتسبها الفرد الذي يم
 (أو مؤذية   ة  ضار  غير   حوله، وتدعم احترامه لآلخرين، والتصرف معهم بطريقة  

المشاركة  -المسئولية تجاه الوطن والمجتمع -أبعاد: )مكافحة الفكر المتطرف -
 لقياس األمن الفكري لدى الشباب. -(:الرضا عن المجتمع والذات -المجتمعية

 -لقياس معرفة الشباب بالسياسة التنموية الشاملة البشرية المستدامة:  ُبعد التنمية -
ال لسلوكيات البشر، ومراعاة: المبنية على التخطيط المستقبلي، والتقويمي الفع  

 البيئي( د  ع  االجتماعي، و البُ  د  ع  االقتصادي، و البُ  د  ع  الثقافي، البُ  د  ع  البُ 
: وتراوحت المتوسطات الحسابية اشاب   63ة عددها تم تطبيق المقياس: على عينة استطالعي

، 00.5 -29، وتراوحت قيم الوسيط ألبعاد المقياس بين 03: 28.5ألبعاد المقياس بين 
، بينما كانت قيم معامالت االلتواء لعينة البحث 5: 0.7نحراف المعياري بين وتراوحت قيم اال

عتدالية التوزيع ا مما يدل على  0± ها تقع بينأن   ي( أ 3.5:  3.7-ستطالعية بين )اال
 لبيانات المقياس. يالطبيع

عن طريق ما  م  تأما عن حساب )صدق المقياس(: للتحقق من الشروط العلمية للمقياس، 
 يلي:

:بإيجاد معامل االرتباط بين درجة كل عبارة تساق الداخلي(صدق المقياس )اال -أ
صدق التكوين الفرضي على أساس افتراض تمثله، ليتحقق  تيللعبارات ال يوالمجموع الكل

 ا للدرجة الكلية:د  ا جي  ر  ش   ؤ  مُ  د  ع  أن الدرجات الفرعية تُ 
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( التعامل مع اآلخرين(:كانت قيم معامالت االرتباط لجميع العبارات اإليجابية األولُ  دُ ع  البُ )
:  3.86)قيم ) ر ( تراوحت بين  ن  إحيث  3.35عند مستوى  ةللبعد األول دالة إحصائي  

(، 3.35( وكانت جميع القيم المحسوبة أكبر من قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى )3.97
صدق العبارات فى  يتنتمى إليه، وبالتال يمما يدل على اتساق كل عبارة مع البعد الذ

(: )مكافحة الفكر المتطرف(: كانت قيم معامالت الثاني دُ ع  األول. )البُ  د  ع  التعبير عن البُ 
قيم )  ن  إحيث  3.35عند مستوى  ةدالة إحصائي   يالثان د  ع  لبُ لباط للعبارات اإليجابية االرت

( وكانت جميع القيم المحسوبة أكبر من قيمة 3.95:  3.89ر ( المحسوبة تراوحت بين )
حتمالية المحسوبة أقل (، كما أن القيم اال3.35)ر( الجدولية عند مستوى داللة معنوية )

إليه،  يتنتم يالذ د  ع  معنوية لها، مما يدل على اتساق كل عبارة مع البُ من مستوى دالة 
الثالث(: )المسئولية تجاه  دُ ع  . )البُ يالثان د  ع  صدق العبارات فى التعبير عن البُ  يوبالتال

الثالث دالة  د  ع  لبُ لالوطن والمجتمع(: تبين قيم معامالت االرتباط العبارات اإليجابية 
( 3.97: 3.92قيم )ر( المحسوبة تراوحت بين ) ن  إحيث  3.35وى عند مستة إحصائي  

(، 3.35وكانت جميع القيم المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
 يصدق العبارات ف يإليه، وبالتال يتنتم يالذ د  ع  مما يدل على اتساق كل عبارة مع البُ 

رابع(: )المشاركة المجتمعية(: كانت قيم معامالت ال دُ ع  الثالث. )البُ  د  ع  التعبير عن البُ 
، 29، 28، 26، 25رتباط بين درجة كل عبارة من العبارات اإليجابية على التوالي: )اال
:  3.91وتراوحت قيم )ر( المحسوبة بين ) 3.35عند مستوى  ة( دالة إحصائي  03

(، دالة  02،  01،  27رتباط بين )(، أما العبارات السلبية، كانت قيم معامالت اال3.95
( ، وكانت القيم 3.79-:  3.89-، وتراوحت قيم )ر( بين )3.35مستوى عند  ةإحصائي  

(، مما يدل على 3.35المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية عند مستوى دالة معنوية )
لرابع. ا د  ع  التعبير عن البُ  يإليه، وصدق العبارات ف يتنتم يالذ د  ع  اتساق كل عبارة مع البُ 

الخامس(: )التنمية البشرية المستدامة(، كانت قيم معامالت اإلرتباط بين درجة كل  دُ ع  )البُ 
(، بدالة 47، 46، 45، 44، 40، 42، 41عبارة من العبارات اإليجابية، على التوالي: )
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( ، وكانت 3.95:  3.78، وتراوحت قيم )ر( المحسوبة بين )3.35إحصائية عند مستوى 
، 3.35( عند دالة إحصائية بمستوى 48باط بين درجة العبارة السلبية رقم )رتقيمة اال

(، وجميع القيم المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية  3.97-وكانت قيمة )ر( المحسوبة ) 
إليه،  يتنتم يالذ د  ع  (، مما يدل على اتساق كل عبارة مع البُ 3.35عند قيمة معنوية ) 

 . د  ع  عبير عن هذا البُ الت يصدق العبارات ف يبالتال
:  قام الباحثان بحساب معامل ثبات مقياس دور الثقافة الرياضية في ب. ثبات المقياس

 تحقيق )األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة( عن طريق:
معامل "ألفا": قام الباحثان بحساب معامل ثبات مقياس دور الثقافة الرياضية في تحقيق  -

لتنمية البشرية المستدامة( باستخدام معامل ألفا كرونباخ  وفقا لتعديل )األمن الفكري وا
كرونباخ، على عينة التقنين من نفس مجتمع البحث من خارج العينة األساسية، وكان 

خرين، والمسئولية تجاه الوطن )التعامل مع اآلاألول والثالث:  د  ع  لبُ لمعامل الثبات: 
السادس بمعامل ثبات  د  ع  ، و البُ 3.96بمعامل ثبات  الثاني د  ع  ، و البُ 3.97( والمجتمع
والرضا عن المجتمع( على التوالي: المشاركة المجتمعية، الرابع والخامس ) د  ع  ، و البُ 3.93
، مما سبق نجد أن جميع أبعاد المقياس، تتمتع بقيم مقبولة لمعامل ألفا 3.72، و3.84

 كرونباخ، مما يدل على ثبات المقياس .
ا لها أن جميع أبعاد المقياس، تتمتع وفق   ن  ي  ب  ستخدام معادلة جتمان: ت  اة النصفية بالتجزئ -

 ستخدام معادلة جتمان، مما يدل على ثبات المقياس .ابقيم مقبولة لمعامل الثبات ب
التطبيق وا عادة التطبيق: تم التحقق من ثبات المقياس من خالل تطبيقه على عينة  -

، وتم إعادة تطبيق 2319يناير  23 -1خالل الفترة من  اشاب   (63ستطالعية )البحث اال
وجود ارتباط م.، تبين 2319فبراير  23-1المقياس على نفس العينة خالل الفترة من 

 يطردي قوي بين التطبيق األول والتطبيق الثاني فى أبعاد المقياس والمجموع الكل
(: التعامل مع 3,81: 3.95للمقياس حيث كانت قيم )ر( المحسوبة تتراوح مابين )

كل من التنمية البشرية المستدامة، والمشاركة المجتمعية و ، 3.95خرين بمعامل ارتباط اآل
الرضا (، 3.92) مكافحة الفكر المتطرف، والمسئولية تجاه الوطن والمجتمع(، و 3.94)
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 وجميعها أكبر من قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة معنوية(، 3.81)عن المجتمع 
 مما يدل على ثبات المقياس. 3.35
 :مجاالت البحث 
 ( من الشباب المصري.033: تم تطبيق البحث على عدد )ي المجال البشر  .أ
محافظات  ىحدإالمجال الجغرافي: أجري البحث في محافظة القليوبية: وهي   .ب

القليوبية(، بلغ عدد سكان محافظة القليوبية  -الجيزة -)القاهرة الكبرى: القاهرة
وسكان الحضر  %57.0مليون نسمة، بلغت نسبة سكان الريف  5.715
42.7%61. 

سبتمبر  -2318تم تطبيق البحث في الفترة من سبتمبر عام المجال الزمني:  .ت
 م. 2319عام 

 المبحث الثالث: مناقشة نتائج البحث، في ضوء أهدافه والبحوث السابقة:
 خصائص عينة البحث:   .1

ممن يمارسون الرياضة،  153شاب، منهم  033تم تطبيق البحث على عينة قوامها 
 آخرون ال يمارسون الرياضة. 153و

  النوع 
ا لزيادة نسبة الممارسين لألنشطة الرياضية من الذكور تم اختيار العينة من الذكور، نظر  

في محافظة تجمع بين الحضر  البحثُ  ي  ر  ج  عن نسبتهم من اإلناث، خاصة وقد أُ 
: )مستويات الثقافة الرياضية لدى طلبة معهد علوم ثوهو ما يتفق مع بحوالريف، 

لثقافة الرياضية أعلى لدى اوتقنيات النشاطات البدنية والرياضية(، في أن مستويات 
 . 62الذكور عنها عند اإلناث، وهو ما دفع البحث الراهن الختيار العينة من الذكور
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 المرحلة العمرية: 
 عام 20-19توزعت العينة على المرحلة السنية من  

 التعليم: 
 إلى التعليم المتوسط. %8من العينة إلى التعليم الجامعي،  %92تنتمي نسبة 

  :مكان السكن 
شاب( على ريف وحضر محافظة القليوبية، سواء الممارسين أو  033توزعت العينة )

، 153غير الممارسين لألنشطة الرياضية، وكان عدد الممارسين لألنشطة الرياضية 
 .اممارس   153ممارسين لألنشطة الرياضية وعدد غير ال

  :األلعاب التي يمارسها الشباب 
( يوضح توزيع )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية(، طبقا لنوع اللعبة 1جدول )

 153التي يمارسها  ن=
عدد الالعبين في كل  نوع الرياضة اسم النادي م

 نادي
كرة 
 قدم

كرة 
 يد

 كاراتيه مصارعة

 22 0 4 7 8 الرياضينادي بنها  1

 15 - - 6 8 نادي طوخ الرياضي 2

 11 5 7 - - جمعية الشبان المسلمين   0

 11 6 5  - - مركز شباب المنشية ببنها 4

 13 - - 4 6 مركز شباب دملو 5

 16 6 - - 13 مركز شباب بنها 6

 15 - 5 - 13 نادي بهتيم الرياضي 7

 23 5 - 5 13 نادي العبور الرياضي 8



دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن 
 على عينة من الشباب

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (312                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 10 6 - - 8 نادي شبين القناطر الرياضي 9

 9 5 - - 5 مركز شباب كفر شكر 13

 8 4 2 - 4 مركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة 11

إجمالي عدد الالعبين في األلعاب الفردية  12
 والجماعية

93 63  

 153 المجموع

  بمحافظة القليوبية ارياضي   اتوزعت العينة على أحد عشر مركز  
 تبين من البحث الميداني ما يلي: 

  فيما يتعلق بمستوى المعرفة بدور )الثقافة الرياضية( للشباب )الممارس لألنشطة
 الرياضية(:



  أ.د.م/ أمل عبد الفتاح شمس                   أ.د.م/ هاني محمد زكريا
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (311                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 خرين(األول: )التعامل مع اآل دُ ع  مستوى المعرفة بدور الثقافة الرياضية )للشباب الممارس لألنشطة الرياضية(: البُ ( 2جدول )
 153=  60ن

 م
المتوسط  الأوافق بشدة الأوافق إلى حد ما  أوافق  بشدة أوافق 

 الحسابى 
اإلنحراف 
 المعيارى 

 الترتيب 
اإلتجاه 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار العام

أوافق  1 3.5 4.7 %3 3 %3.7 1 %2.7 4 %19.0 29 %77.0 116 ا
 بشدة 

أوافق  2.5 3.5 4.6 3.7% 1 3% 3 3% 3 43.6% 61 58.7% 88 2
 بشدة 

أوافق  2.5 3.7 4.6 3% 3 3.7% 1 8.7% 10 25.0% 08 65.0% 98 0
 بشدة 

أوافق  5 3.7 4.4 3% 3 2% 0 5.0% 8 43.7% 61 52% 78 4
 بشدة 

                                                 
 



 دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن على عينة من الشباب

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (314                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

أوافق  6.5 1 4.0 4% 6 1.0% 2 8% 12 00.0% 53 50.0% 83 5
 بشدة 

أوافق  6.5 3.8 4.0 3% 3 2% 0 10.0% 23 08.7% 58 46% 69 6
 بشدة 

أوافق  4 3.7 4.5 3.7% 1 3.7% 1 9.0% 14 29.0% 44 63% 93 7
 بشدة 

 أوافق  8 1 4 2% 0 13.7% 16 13.7% 16 60% 60 04.7% 52 8

أوافق  3.2 4.5 المتوسط الحسابى المرجح واإلنحراف المعيارى للبعد األول
 بشدة 



  أ.د.م/ أمل عبد الفتاح شمس                   أ.د.م/ هاني محمد زكريا
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (311                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

ا لورودها في الجدول، كالتالي: ، تبع  خرين()التعامل مع اآلاألول:  د  ع  كانت عبارات البُ 
ممارسة الرياضة قيم التسامح  يوتكسبن -وأفكارهم عند مناقشتي معهم يراء زمالئآحترم أ)

حترم خصائص أو  -ي وحوار  يتعامالت يخرين فوأتسامح وأتقبل اآل -خرينوقبول اآل
تنظم  يعد العامة التوالقوا  هحترم القانون وال أخالفأو  -يمصادر معلومات يوأنتق -يزمالئ

وأثناء  -التعامل معهم نُ س  ح  خرين وأُ اآل رُ قد   أُ  يللرياضة تجعلن يوممارست -حركة المجتمع
 ا صواب(، وفي المرتبة الرابعة:   دائم   يأشعر أن رأي ي حوار 
( جاءت 4.7:  4يتبين من الجدول: أن المتوسطات الحسابية تراوحت، للعبارات بين ) 

 د  ع  البُ كان ترتيب عبارات (، 4.7قدره ) يبمتوسط حساب ىالمرتبة األول ي( ف1العبارة رقم )
اتجاه  يوأفكارهم عند مناقشتي معهم(، ف يالئ  م  راء زُ آ حترمُ أفي المرتبة األولى: ) األول:

وهو ما يتفق مع ، 3.5نحراف معياري ا، و 4.7ستجابة )أوافق بشدة( بمتوسط حسابي اال
د عالقة طردية بين الثقافة والممارسة الرياضية والمستوى ( في وجو (Oneill Deniseبحث 

(، ي وحوار  يتعامالت يخرين فاآل لُ وأتقب   وفي المرتبة الثانية: )عبارة أتسامحُ الثقافي.، 
)أحمد، الثقافة ، وهو ما يتفق مع بحث 3.7نحراف معياري ا، و 4.6بمتوسط حسابي 

من وجود عالقة ارتباط معنوية بين  الرياضية وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي(
لكن كان   -بمعنى التسامح وتقبل اآلخر-الثقافة الرياضية والتوافق النفسي واالجتماعي

بغض النظر  -االختالف أن البحث الراهن درس )الطالب الممارسين لألنشطة الرياضية
قسم عن كونهم من طالب الكليات أو المعاهد الرياضية(، بينما درس البحث طالب 

 . 64التربية الرياضية بمعهد إعداد المعلمين
خرين وأحسن التعامل اآل رُ د   ق  أُ  يللرياضة تجعلن يوفي المرتبة الثالثة: عبارة )ممارست

 ي( ف 8،  وجاءت العبارة رقم ) 3.7نحراف معياري ا، و 4.5معهم(، بمتوسط حسابي 
المرجح  يتوسط الحساب( ، كما يتضح أن الم4قدره ) يالمرتبة األخيرة بمتوسط حساب

 Oneill( ، وهو ما يتفق مع بحث 4.5خرين( بلغ قيمته )األول )التعامل مع اآل د  ع  لبُ ل

                                                 
 



دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن 
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 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (311                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

Denise  يتفق 65بوجود عالقة طردية بين الممارسة الرياضية والمستوى الثقافي للشباب .
)بناء مقياس الثقافة الرياضية لطالب المرحلة الثانوية(، في البحث الراهن مع بحث 

مقياس الثقافة الرياضية، إال أن البحث الراهن اهتم كذلك باألمن الفكري والتنمية تصميم 
البشرية المستدامة في تصميم المقياس.، كما يتفق البحث الراهن مع نظرية التعلم 

خرين متعلمة عن االجتماعي لباندورا، في أن سلوكيات األفراد وطريقة تعاملهم مع اآل
 والنادي الرياضي. طريق األسرة والمدرسة

 فيما يتعلق بمستوى )األمن الفكري( للشباب )الممارس لألنشطة الرياضية(:
 :ُبعد: )مكافحة الفكر المتطرف( .أ

 153ن = نشطة الرياضية(  ( ُبعد: )مكافحة الفكر المتطرف( )للشباب الممارس لأل0جدول )

 م

المتوسط  افق بشدةالأو  الأوافق إلى حد ما  أوافق  أوافق بشدة 
 الحسابى 

اإلنحراف 
 المعيارى 

 الترتيب 
اإلتجاه 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار العام

 أوافق 8 1 4 2 0 6.7 13 23 03 29.0 44 42 60 9

أوافق  0 1 4.2 0.0 5 4.7 7 9.0 14 08.7 58 44 66 13
 بشدة 

أوافق  0 1 4.2 4.7 7 7 1 7.0 11 46 69 41.0 62 11
 بشدة 

 أوافق 6.5 1.1 4.1 5.0 8 2.7 4 13 15 06 54 46 69 12

 أوافق 6.5 1 4.1 4.7 7 2 0 18 27 04 51 41.0 62 10

أوافق  0 1 4.2 3.7 1 6 9 16.7 25 28 42 48.7 70 14
 بشدة 

أوافق  0 1.2 4.2 6 9 4.7 7 9.0 14 26.7 43 50.0 83 15
 بشدة 

                                                 
 



  أ.د.م/ أمل عبد الفتاح شمس                   أ.د.م/ هاني محمد زكريا
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (311                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

أوافق  0 1 4.2 2.7 4 2.7 4 9.0 14 08 57 47.0 71 16
 بشدة 

 أوافق 3.1 4.1 المتوسط الحسابى المرجح واإلنحراف المعيارى للبعد الثانى

)مكافحة الفكر  يالثان د  ع  يوضح الجدول التكرارات والنسب المئوية لعبارات البُ       
ت الحسابية المتطرف( للشباب الممارس لألنشطة الرياضية، حيث تراوحت المتوسطا

(، 16،  15، 14، 11، 13( حيث جاءت العبارات رقم ) 4.2:  4للعبارات بين )
ا ام  م  )أقتنع ت   -نطباع األول وال أغيره .خرين من االعلى اآل يعبارات: )أصدر أحكام

يعجبني العنف  -ا على صواب( دائم   يلتأكدي أن يسمح ألحد بمناقشتأوال  ي بأفكار 
 -الفشل بالنسبة لى بداية لطريق النجاح. -منافسات الرياضية  والشغب فى البطوالت وال

 ي(، فيجتماعاستنكر الفكر المتطرف على صفحتى الشخصية لمواقع التواصل اال
 قيم   رُ د   ق  (: )أُ 9( ، بينما جاءت العبارة رقم ) 4.2قدره )  يالمراتب األولى بمتوسط حساب

( ، كما يتضح أن المتوسط 4قدره ) يابالمرتبة األخيرة بمتوسط حس يومكانته( ف يوطن
اتجاه  ي( ف 4.1)مكافحة الفكر المتطرف( قيمته ) يالثان د  ع  لبُ لالمرجح  يالحساب

 ُبعد: )المسئولية تجاه الوطن والمجتمع(:ب. ستجابة )أوافق(. اال
 



 دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن على عينة من الشباب

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (311                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 (153)ن =    ( ُبعد: )المسئولية تجاه الوطن والمجتمع( )للشباب الممارس لألنشطة الرياضية(  4جدول )

 م
المتوسط  الأوافق بشدة الأوافق إلى حد ما  أوافق  أوافق بشدة 

 الحسابى 
اإلنحراف 
 المعيارى 

 الترتيب 
اإلتجاه 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار العام

أوافق  2.5 3.8 4.0 2 0 3 3 12 18 08.7 58 47.0 71 17
 بشدة 

 أوافق 8 1 4 5.0 8 2.7 4 12.7 19 45.0 68 04 51 18

 أوافق 6.5 1 4.1 4 6 3 3 20.0 05 24 06 48.7 70 19

أوافق  5 1 4.2 6.7 13 2.7 4 11.0 17 20.0 05 56 84 23
 بشدة 

أوافق  2.5 3.8 4.0 3.7 1 3.7 1 12 18 06.7 55 53 75 21
 بشدة 



  أ.د.م/ أمل عبد الفتاح شمس                   أ.د.م/ هاني محمد زكريا
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (311                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

أوافق  2.5 3.9 4.0 0.0 5 2 0 0.0 5 46.7 73 44.7 67 22
 شدة ب

أوافق  2.5 1 4.0 2.7 4 4 6 6.7 13 00.0 53 50.0 83 20
 بشدة 

 أوافق 6.5 1.2 4.1 9.0 14 2 0 8.7 10 25.0 08 54.7 82 24

أوافق  3.1 4.2 المتوسط الحسابى المرجح واإلنحراف المعيارى للبعد الثالث
 بشدة 

الثالث )المسئولية تجاه الوطن والمجتمع ( للشباب الممارس لألنشطة الرياضية  د  ع  يوضح الجدول  التكرارات والنسب المئوية لعبارات البُ       
(: )أشارك فى األحداث المصيرية 20، 22، 21،  17(، جاءت العبارات أرقام )4.0:  4حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للعبارات بين )

)أحرص  -المادية يشباع حاجاتإل يأرغب فى الهجرة وأترك بلد   -رهابية على أرض الوطن إعمال أ الحزن عند حدوث  يينتابن -للمجتمع 
 ي(، وتتفق عبارة )أشارك ف 4.0قدره )  يالمراتب األولى بمتوسط حساب يا(، فا وعالمي  دولي   امشرف   فى الخارج تمثيال   يا على تمثيل وطندائم  

ا مع ممارسة األنشطة أن عنصر الصداقة والوالء يتزايد طردي  ( في تأكيده على (Oneill Deniseاألحداث المصيرية للمجتمع(، مع بحث 



 دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن على عينة من الشباب

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (311                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

بحث )عبد التواب، بناء مقياس مع ا(، ا وعالمي  دولي   اف  شر   مُ  ا على تمثيل وطنى فى الخارج تمثيال  )أحرص دائم  الرياضية، كذلك تتفق عبارة: 
ستفتاء (: )شاركت فى اال18تدعم تقدم الوطن. بينما جاءت العبارة رقم )الثقافة الرياضية لطالب المرحلة الثانوية(، في أن الثقافة الرياضية 

الثالث  د  ع  لبُ لالمرجح  ي( ، كما يتضح أن المتوسط الحساب4قدره ) يالمرتبة األخيرة بمتوسط حساب ي( ف2319على التعديالت الدستورية لعام 
 ستجابة )أوافق بشدة(.اتجاه اال ي( وف4.2، بلغ قيمته ))المسئولية تجاه الوطن والمجتمع( إجماال  

 ) المشاركة المجتمعية(:ُبعد:  .ث
 153الرابع )المشاركة المجتمعية( )للشباب الممارس لألنشطة الرياضية(           ن:  دُ ع  البُ ( 5جدول )     

 م
المتوسط  الأوافق بشدة الأوافق إلى حد ما  أوافق  أوافق بشدة 

 الحسابى 
اإلنحراف 
 المعيارى 

 رتيب الت
اإلتجاه 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار العام

 أوافق بشدة  1 1 4.0 5.0 8 3.7 1 6 9 05.0 50 52.7 79 25

 أوافق بشدة  2 1.1 4.2 5.0 8 6 9 5.0 8 04.7 52 48.7 70 26

 أوافق 4.5 1.2 4 6.7 13 8.7 10 8 12 04.7 52 42 60 27



  أ.د.م/ أمل عبد الفتاح شمس                   أ.د.م/ هاني محمد زكريا
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (313                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

الرابع )المشاركة المجتمعية( للشباب الممارس لألنشطة الرياضية، تراوحت المتوسطات  د  ع  يوضح الجدول التكرارات والنسب المئوية لعبارات البُ 
المرتبة  يات الخيرية(، فسخرين لمساعدة المحتاجين والمؤسمع اآل (: )أتعاون 25(، جاءت العبارة رقم )4.0:  0.5الحسابية للعبارات بين )
المرتبة  يجيراني في حل مشكالت الحي الذي نعيش فيه(، ف شاركُ أُ (: )01(، بينما جاءت العبارة رقم )4.0قدره ) ياألولى بمتوسط حساب
ة متوسطة، ألن هؤالء الشباب لم يتعلموا من أسرهم (، وقد جاءت المشاركة في حل مشكالت الحي بقيم0.5قدره ) ياألخيرة بمتوسط حساب

 أوافق 0 1 4.1 0.0 5 4 6 13.7 16 48 72 04 51 28

 أوافق 4.5 1.2 4 8 12 4 6 14 21 24.7 07 49.0 74 29

 أوافق 6 1.1 0.7 13.7 16 3.7 1 18 27 52 78 18.7 28 03

 أوافق 8 1.6 0.5 25.0 08 4 6 2.7 4 26.7 43 41.0 62 01

 أوافق 7 1.1 0.6 19.0 29 0.0 5 6 9 42 60 29.0 44 02

 أوافق 3.0 4 لحسابى المرجح واإلنحراف المعيارى للبعد الرابعالمتوسط ا



 دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن على عينة من الشباب

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (312                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

والمحيطين أن يكونوا إيجابيين في التعامل مع مشكالت مجتمعهم، ولم يتم تعزيز استجاباتهم أو مكافأتهم على إيجابيتهم. كما يتضح أن 
 ستجابة )أوافق(.اتجاه اال ي( وف4 بلغت قيمته )الرابع )المشاركة المجتمعية(، إجماال   د  ع  لبُ لالمرجح  يالمتوسط الحساب

 ) الرضا عن المجتمع(:ُبعد:  .ج
 153الخامس ) الرضا عن المجتمع( )للشباب الممارس لألنشطة الرياضية(          ن:  دُ ع  البُ ( 6جدول )         

 م
المتوسط  الأوافق بشدة الأوافق إلى حد ما  أوافق  أوافق بشدة 

 الحسابى 
اإلنحراف 
 المعيارى 

 الترتيب 
إلتجاه ا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار العام

 أوافق 8 1.6 0.4 25.0 08 4 6 8.7 10 28 42 40 51 00

 أوافق 7 1.4 0.7 15.0 20 6.7 13 6.7 13 02.7 49 08.7 58 04

 أوافق 6 1.0 0.8 12 18 2 0 14 21 06.7 55 05.0 50 05

 أوافق بشدة  0 1.1 4.2 6.7 13 3.7 1 4.7 7 09.0 59 48.7 70 06

 أوافق 4.5 1 4.1 5.0 8 3 3 13 15 45.0 68 09.0 59 07
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 أوافق بشدة  2 3.9 4.4 0.0 5 3 3 7.0 11 06.7 55 52.7 79 08

 أوافق 4.5 3.9 4.1 4 6 1.0 2 13 15 47.0 71 07.0 56 09

 ة أوافق بشد 1 3.7 4.5 3 3 3.7 1 8.7 10 00.0 53 57.0 86 43

 أوافق 3.4 4 للبعد الخامس ي نحراف المعيار المرجح واال يالمتوسط الحساب

الخامس )الرضا عن المجتمع( للشباب الممارس لألنشطة الرياضية حيث تراوحت  د  ع  يوضح الجدول التكرارات والنسب المئوية لعبارات البُ 
 يا(، فعن سياسات وخطط الدولة المصرية حالي   ى  ض  (: )أر  43رقم )( حيث جاءت العبارة 4.5:  0.4المتوسطات الحسابية للعبارات بين )

في وجود عالقة إيجابية دالة (، وهو ما يتفق مع بحث الثقافة الرياضية وعالقتها بالهوية الرياضية 4.5قدره ) يالمرتبة األولى بمتوسط حساب
حصائية في مستوى الهوية الرياضية ترجع إا توجد فروق ذات دالة بين مستوى الثقافة الرياضية والهوية الرياضية، كملدى الطلبة حصائية إ

 يالمرتبة األخيرة بمتوسط حساب ي(، في(: )أشعر بالرضا عن ذات00بينما جاءت العبارة رقم ) .66إلى متغير الجنس لصالح الطالب الذكور
اج إلى تعليم، وضمانات حياتي....إلخ، لكي يمكنه أمن في أن المرء يحت -(، وهو ما يتفق مع تصور أولريش بيك عن عام الال0.4قدره )

التفاعل مع عالمه المعاصر، أما إذا ما كانت هذه الشروط غير مضمونة فإن العملية ستكون صعبة، خاصة في ظل ما تحمله العولمة من 
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الخامس )الرضا عن  د  ع  لبُ ل ح  ج  ر  المُ  يأفكار وممارسات ومخاطر، مما يسهم في شعوره بالرضا عن ذاته. كما يتضح أن المتوسط الحساب
 ستجابة )أوافق(.اتجاه اال ي( وف4 )المجتمع(، بلغت قيمته إجماال  

  للشباب )الممارس لألنشطة الرياضية(:المعرفة بــ)التنمية البشرية المستدامة( فيما يتعلق بمستوى 

 م
 الأوافق بشدة الأوافق إلى حد ما  أوافق  أوافق بشدة 

 اإلتجاه العام الترتيب  اإلنحراف المعيارى  بى المتوسط الحسا
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 أوافق بشدة  2.5 3.9 4.0 0.0 5 1.0 2 6 9 41.0 62 48 72 41

 أوافق  5 1.2 4.1 5.0 8 6.7 13 12.7 19 25.0 08 53 75 42

 أوافق 7.5 1 4 0.0 5 4.7 7 15.0 20 41.0 62 05.0 50 40

 أوافق بشدة  1 3.9 4.5 0.0 5 3 3 6 9 28 42 62.7 94 44

 أوافق 5 3.9 4.1 2.7 4 2 0 12 18 48 72 05.0 50 45

 أوافق بشدة  2.5 3.9 4.0 2.7 4 3 3 11.0 17 09.0 59 46.7 73 46
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 153السادس )التنمية البشرية المستدامة( للشباب الممارس لألنشطة الرياضية       ن =  د  ع  البُ ( 7جدول )
السادس )التنمية البشرية المستدامة( للشباب الممارس لألنشطة الرياضية، حيث تراوحت  د  ع  ارات البُ يوضح الجدول التكرارات والنسب المئوية لعب

قدر كبير من الثقافة العامة عن وطني ومنطقتي العربية  ى(: )لد44(، وجاءت العبارة رقم )4.5:  4المتوسطات الحسابية للعبارات بين )
(: )إذا قمت بسلوك خطأ يتم توجيهي للسلوك 48، 40ن رقم )ا(، بينما جاءت العبارت4.5قدره ) يالمرتبة األولى بمتوسط حساب يوالعالم(، ف

(، كما يتضح أن المتوسط 4قدره ) يالمرتبة األخيرة بمتوسط حساب يأعرف أن مستقبل أبنائي سيكون أفضل مني(، ف -الصحيح بطريقة جيدة
 ستجابة )أوافق بشدة( .اتجاه اال ي( وف4.2 )مستدامة( بلغ قيمته إجماال  السادس )التنمية البشرية ال د  ع  لبُ لالمرجح  يالحساب

ويتفق البحث الراهن فيما يتعلق بعبارة: )إذا قمت بسلوك خطأ، يتم توجيهي للسلوك الصحيح بطريقة جيدة(: أوافق وأوافق بشدة بنسبة 
على االهتمام بالبرامج اإلرشـادية الوقائيـة التـي التأكيد  التفكيـر( في ا ألسـاليببحث: )الفيفـي، الفـروق فـي األمـن الفكـري وفقـ  ، مع 76.6%

يجابي. كما يتفق مع نظرية التعلم االجتماعي في التعلم المباشر الذي تقوم به تركز على تنمية مهارات التفكير وتقبل اآلخر والتفكير اإل
 مؤسسات التنشئة االجتماعية تجاه النشء والشباب.

 أوافق 5 3.9 4.1 4 6 1.0 2 10.0 23 46.7 73 04.7 52 47

 أوافق 7.5 1.0 4 13 15 6 9 6 9 27.0 41 53.7 76 48

 أوافق بشدة  3.2 4.2 السادس  د  ع  لبُ ل  ي نحراف المعيار المرجح واال يالمتوسط الحساب
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ياضية(: ق بين مستوى المعرفة بدور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة(، بين )الشباب الممارس لألنشطة الر ا: الفر ثالث  
 الفردية:و الجماعية 
: شباب الممارس لألنشطة الرياضية()ال)األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة( بين  تحقيق( قياس الفرق في: دور الثقافة الرياضية في 8جدول )

 (63=2، ن 93=  1) ن الجماعية والفردية.

 المتوسط الحسابى ن
 العينة

 قيمة "ت" المحسوبة الفرق بين متوسطين االنحراف المعيارى   

1 
 2 06.7 93 األنشطة الجماعية  التعامل مع  اآلخرين

0.4 
7.6* 

 0.4 00.0 63 األنشطة الفردية 
 

2 
 2.7 04.5 93 األنشطة الجماعية  لفكر المتطرفمكافحة ا

0.4 
5.8* 

 4.2 01.1 63 األنشطة الفردية 
 

0 
 المسئولية تجاه

 الوطن والمجتمع 

 0.6 04.9 93 األنشطة الجماعية 
0 

5* 

 0.0 01.9 63 األنشطة الفردية 
 

 *5.2 0.5 4.5 02.7 93 األنشطة الجماعية  المشاركة المجتمعية 4
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 0.0 29.2 63 نشطة الفردية األ
 

5 
 4.6 00.2 93 األنشطة الجماعية  الرضا عن المجتمع

2.0 
0* 

 4.4 03.9 63 األنشطة الفردية 
 

6 
 0.6 04.5 93 األنشطة الجماعية  التنمية البشرية المستدامة

2.9 
4.8* 

 0.8 01.6 63 األنشطة الفردية 
 

 المجموع 7
 9 236.5 93 األنشطة الجماعية 

18.5 
14* 

 5.6 188 63 األنشطة الفردية 
 

 1.984= 148ودرجة حرية  3.35قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضح الجدول وجود فروق دالة إحصائية فى أبعاد مقياس دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة(، 

ن الشباب الممارس لألنشطة الرياضية الجماعية والشباب الممارس لألنشطة الرياضية الفردية، حيث تراوحت قيم للمقياس بي يوالمجموع الكل
(، وهذا يوضح زيادة 3.35( وكانت جميع القيم المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دالة معنوية )14:  0"ت" المحسوبة بين )

قيق )األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة( بين الشباب الممارس لألنشطة الرياضية الجماعية، عن معرفة دور الثقافة الرياضية في تح
دور الشباب الممارس لألنشطة الرياضية الفردية.، وهو ما يؤكد أهمية دور )األنشطة الرياضية الجماعية( في دعم قيم العمل الجماعي، ل
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، وهو ما يتفق مع رأي باندورا في تأكيده على دور التفاعل االجتماعي ي والتنمية البشرية المستدامة(الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكر 
للمحددات البيئية والشخصية )خاصة في األنشطة الجماعية للممارسين لألنشطة الرياضية( في التعلم االجتماعي، من خالل مالحظة سلوك 

 بية، التي تدعمها مؤسسات التنشئة االجتماعية والنوادي الرياضية.اآلخرين وتقليدهم خاصة في السلوكيات اإليجا
الرياضية(،و)غير  الفرق بين مستوى المعرفة بدور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة( بين الشباب: )الممارس لألنشطةرابعا : 

                                            الممارس  لألنشطة الرياضية(:
الممارس لألنشطة  ( داللة الفروق فى أبعاد مقياس دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة( بين الشباب الممارس وغير9جدول )

 :(153=2= ن 1) ن الرياضية.

 األبعاد م 
 

 العينة
 ن

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

بين  الفرق 
 متوسطين

قيمة " ت " 
 المحسوبة

1 
 التعامل مع

 اآلخرين

 0.1 05.0 153 الممارس للرياضة
5.8 15.2* 

 0.4 29.5 153 غير الممارس للرياضة 

2 
 0.7 00.2 153 الممارس للرياضة مكافحة الفكر المتطرف

7 15.2* 
 4.2 26.2 153 غير الممارس للرياضة
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0 
 0.8 00.7 153 الممارس للرياضة الوطن والمجتمع المسئولية تجاه 

8 15.7* 
 5 25.7 153 غير الممارس للرياضة

4 
 

 المشاركة المجتمعية

 4.4 01.0 153 الممارس للرياضة
5.4 13.6* 

 4.4 25.9 153 غير الممارس للرياضة

5 
 

 الرضا عن المجتمع

 4.7 02.0 153 الممارس للرياضة
2.4 11.1* 

 0.7 26.9 153 الممارس للرياضةغير 

6 
 4 00.0 153 الممارس للرياضة التنمية البشرية المستدامة

7.9 17.0* 
 4 25.4 153 غير الممارس للرياضة

 المجموع 7
 11.9 199.1 153 الممارس للرياضة

09.5 26.6* 
 10.7 159.6 153 غير الممارس للرياضة

 1.984= 298ودرجة حرية  3.35وية قيمة ت الجدولية عند مستوى معن
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يوضح الجدول وجود فروق دالة إحصائيا  فى أبعاد مقياس دور الثقافة الرياضية في تحقيق 
للمقياس بين الشباب الممارس  ي)األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة(، والمجموع الكل

ضية من جهة أخرى، حيث لألنشطة الرياضية من جهة، والشباب غير الممارس لألنشطة الريا
( وكانت جميع القيم المحسوبة أكبر من قيمة 26.6:  13.6تراوحت قيم " ت" المحسوبة بين )

(، وهذا يوضح تأثير زيادة مستوى المعرفة 3.35)ت( الجدولية عند مستوى دالة معنوية )
ين الشباب بدور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة( ب

الممارس لألنشطة الرياضية عن الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية، وهو ما يتفق مع 
الثقافة الرياضية تدعم بحث: )بناء مقياس الثقافة الرياضية لطالب المرحلة الثانوية(، في أن 

 67تقدم الوطن. تعمل علىو التنمية 
)للشباب الممارس لألنشطة مقياس: مفتوحة اإلجابات لل -االسئلةنتائج مناقشة ا: خامس  

 الرياضية( و)الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(:
 التعرض للعنف: .1

ستجابة الشباب )الممارس لألنشطة الرياضية(، و)الشباب غير ا( مقارنة بين 13جدول )
 (الممارس لألنشطة الرياضية( فيما يتعلق )بالتعرض للعنف

 153= 1ن      153ن=
 من:تعرض للعنف أ

 الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية الشباب الممارس لألنشطة الرياضية 

 % التكرارات ستجاباتاال % التكرارات ستجاباتاال م

 %21.0 02 يأصدقائ %08 57 المنافسين  1
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 %14.7 22 أبي %21.0 02 الزمالء 2

 %12.7 19 أخي %6.7 13  يأب 0

 %9.0 14 أمي %9.0 14  يأخ 4

 %11.0 17 مدرسي %8 12 أحدال 5

 %4 6 عمي %2 0 أمى 6

 %14.7 22 خالي %14.7 22 المدرس 7

 %12 18 الجيران - - - 8

ستجابة )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية(، على السؤال يتبين من الجدول: بالنسبة ال
ا ، نظر  % 08حول مصدر )التعرض للعنف(، كانت أعلى استجابة ) المنافسين( بنسبة 

ألنشطة الرياضية، خاصة تلك التي يكون فيها احتكاك مباشر مع شخص أو الممارستهم 
فريق آخر، لكن هنا يكون التعرض للعنف، له ضوابط قدر اإلمكان، حيث تحكم قوانين 
األلعاب سواء أكانت فردية أم جماعية، التصرفات تجاه الطرف اآلخر، وهو ما يتفق مع 

)التدعيم( المتزامن في حدوث تقليد النموذج، من  ى أهميةرأي )باندورا( في تأكيده عل
خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية والنوادي الرياضية يتعلم األطفال والشاب الكثير، من 
خالل النماذج التي تقدم لهم، ويكون تعلم "العدوان" بنفس الطريقة، فالتنشئة على العنف 

لتنشئة االجتماعية والنوادي الرياضية تكافيء والعدوان، مسألة اشتراط إجرائي، فمؤسسات ا
بينما  الشباب عندما يعبرون عن العدوان بأسلوب اجتماعي صحيح في األلعاب الرياضية. 

 .% 2كانت أقل استجابة، هي األم بنسبة 
ستجابة )الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(، كانت أعلى استجابة أما بالنسبة ال

، هنا يكون العنف غير محكوم بقواعد أو معايير، فهو عنف  % 21.0( بنسبة ي)أصدقائ
ألجل السيطرة واإليذاء على الشاب، وليس مثل )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية(، 
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حيث يكون العنف موجه في مكان وزمان وموقف ممارسة اللعبة، ومحدد بقواعد حاكمة، 
 .% 4( بنسبة الشاب –)عم  أقل استجابة على مصدر العنف، بـكانت 

)الشباب الممارس من المالحظ أن نسبة تعرض الشباب للعنف من المدرس بالنسبة 
بلغت  و)الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(،، %14.7بلغت لألنشطة الرياضية(، 

، وهو ما يدل على الدور السلبي للمعلم، بل ولألخصائي النفسي واالجتماعي، 11.0%
أنه اخل المدرسة، وهو ما يختلف مع نظرية التعلم االجتماعي في في أنه لم يقم بدوره د

نسان بسرعة وبساطة بمالحظة سلوك اآلخرين، فإنهم المواقف االجتماعية، يتعلم اإل في
بنفس الطريقة التي تعلموها، مما  ا ما يعيدون التتابعات المطولة ألي سلوك جديد،غالب  

 إلى لمدرسين تجاههم، فإنهم يميلون مستقبال  يعني أنهم إذا الحظوا عمليات العنف من ا
إعادة نفس طرق التعامل مع أفراد آخرين، مما يعني استمرار تصدير السلوك العنيف 

 نتيجة عنف المدرسين معهم. 
سي المدرسي فوتتفق نتيجة البحث مع بحث )اليحمدي، الدور الوقائي لألخصائي الن

ـق )األخصـائي النفسـي( فـي المدرسـة للـدور وعالقته بتحقيق األمن الفكري(، في أن تطبي
ا، مما انعكس على تحقيق )األمن الفكري( الوقـائي في الحماية من العنف، كان محدود  

لـدى الطلبـة ، مما يؤكد ضرورة وجود الدور الوقائي للمدرس واألخصائي االجتماعي في 
 المدرسة.

، (Values: the curriculum of moral education)ويتفق البحث الراهن مع بحث 
في تأكيده على الدور الجوهري لكل من )المدرسـة والمعلـم( فـي تعزيـز األمـن الفكـري بـين 

 الطلبـة، مـن خالل الجهود التي يبذلونها في نشر مفاهيم القيم واألخـالق والثقافـة. 
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 المثل األعلى من المشاهير :-2 
لألنشطة  ألنشطة الرياضية(، و)غير الممارسممارس لستجابة )الشباب الا( 11جدول مقارنة )

 الرياضية( عن: )المثل األعلى من المشاهير(                                                                                     
 153=1ن     153ن=

 المثل األعلى من المشاهير من وجهة نظر الشباب: 

 الشباب  غير الممارس لألنشطة الرياضية شطة الرياضيةالشباب الممارس لألن

 % التكرارات ستجاباتاال % التكرارات ستجاباتاال م

 14.7 22 محمد صالح  %58 87 محمد صالح  1

 %12 18 بو تريكةأ %18 27 كريستانو 2

 %13.7 16 محمد رمضان %12 18 أبو تريكة 0

 %13 15 مجدى يعقوب %6 9 ميسى 4

 %9.0 14 عادل إمام %4 6 امحازم إم 5

 %9.0 14 ال أحد %2 0 طارق حامد 6

 %7.0 11 عمرو دياب    7

 %6 9 يتامر حسن    8

 %5.0 8 أحمد السقا    9

 %5.0 8 عمر الشريف     13

 %4 6 مامإمحمد     11

 %4 6 الشيخ الشعراوى     12

 %2 0 يبروسل    10



دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن 
 على عينة من الشباب

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (214                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

كل من العينتين على شخصية واحدة، شكلت أعلى يتبين من الجدول السابق، اتفاق    
)للشباب الممارس لألنشطة  % 58استجابة وهي العب كرة القدم )محمد صالح ( بنسبة 

)للشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(، ورغم التباين  % 14.7الرياضية(، و نسبة 
ثل أعلى من الكبير بين النسبتين، إال أن العينتين اتفقتا على )محمد صالح( كم

المشاهير، وهو ما يشير إلى دور الثقافة الرياضية في التعريف بالشخصيات الرياضية 
الناجحة على المستوى العالمي، وا عجاب الشباب بها، واتخاذها مثل أعلى بالنسبة لهم، 

نظرية التعلم لباندورا في أننا لكي ننجح في تقليد نموذج، علينا أن ننتبه وهو ما يتفق مع 
النموذج، وأن يكون لدينا بعض طرق االحتفاظ بما شاهدناه في صيغ رمزية، وأن  لهذا

ا داء السلوك، ويعد )التدعيم( المتزامن شرط  أيكون لدينا مهارات حركية ضرورية إلعادة 
لحدوث تقليد النموذج، ومن خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية يتعلم الشباب، من خالل 

هم، فهم يالحظون متى يتلقى النموذج التدعيم ويقلدونه طبقا أنواع النماذج التي تقدم ل
مؤسسات ا مثل العب الكرة محمد صالح، فإن ، مما يعني أن النموذج إذا كان جيد  لذلك.
 ة ُتدعم تقليد النموذج الجيد.التنشئ

وكانت أقل استجابة عن المثل األعلى، لكل من )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية(، 
على التوالي لكل من: )طارق  % 2ير الممارس لألنشطة الرياضية( بنسبة و)الشباب غ

 ن  إ.، كذلك يأتي دور الثقافة الرياضية في التأثير حيث  % 2حامد(، بــ )بروسلى( بنسبة 
الشخصيتين، شخصيات رياضية أيضا. لكن المالحظ في المقارنة أن الممارسين لألنشطة 

رياضيين فقط سواء على المستوى العالمي أو المحلي، الرياضية كان مثلهم األعلى من ال
بينما غير الممارسين لألنشطة الرياضية توزعت آراء العينة وتباينت حول الرياضيين، 

من أفراد العينة  %13والفنانين وعلماء الدين. لكن المثير للقلق أن نسبة ما يقارب من 
أحد(، بمعنى ال يوجد شخصية  من غير الممارسين لألنشطة الرياضية أجابوا بأنه )ال

يرون أنها تصلح أو تستحق أن تكون مثال  أعلى بالنسبة لهم، وهو ما يعني أن هؤالء 
ا يعجب به ويحبه، ويسعى لتقليده، الشباب بال هدف، ألن المثل األعلى يمثل للفرد هدف  
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مؤسسات المجتمع مما ُيظهر شخصية وتوجه وهوية الشاب، وهو ما يؤكد على دور )
 ة( بجانب األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم في توجيه الشباب نحو نماذج القدو لمحليا

ألنها تؤثر في تكوينهم وشخصيتهم، وهو ما يتفق مع بحث: )السليمان، دور  ؛ الحسنة
في ضرورة تفعيل )دور مؤسسات المجتمع اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكـري(: 

 الحسنة، كوسـائل لتعزيـز األمن الفكري لدى الطلبة. ةالمحلي( على نموذج القدو 
 :  أفضل صفة يتصف بها الصديق المقرب للشباب. 0

ستجابة )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)الشباب غير ا( مقارنة 12جدول )
 (بُ ر  ق  المُ  الممارس لألنشطة الرياضية( على: )أفضل صفة يتصف بها الصديقُ 

 153=1ن    153ن=
 ضل صفة يتصف بها الصديق المقرب:أف 

 )الشباب  غير الممارس لألنشطة الرياضية( )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( 

 % التكرارات ستجاباتاال % التكرارات ستجاباتاال م

 %14 21 الوفاء %12 18 الثقة بالنفس 1

 %10.0 23 اإلخالص %11.0 17 األمانة  2

 %12 18 الصدق %13.6 16 الوفاء  0

 %12 18 الشجاعة %8 12 الصدق 4

 %8.7 10 طيب القلب  %8 12 الشجاعة 5

 %8 12 حب الناس %7.0 11 القوة 6

 %8 12 التواضع %7.0 11 التواضع  7

 %7.0 11 احترام الغير %6.7 13 لتزاماال 8



دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن 
 على عينة من الشباب

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (211                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 %6 9 التسامح %6.7 13 الحماس 9

 %4.7 7 العدل %6 9 العزيمة والجرأة 13

 %0.0 5 الثقة بالنفس %5.0 8 سامحالت 11

 %2.7 4 التعاون  %4 6 العدل 12

    %0.0 5 الكرم  10

    %0.0 5 اإلخالص 14

(، من وجهة بُ ر  ق  يتبين من الجدول السابق: أن  )أفضل صفة يتصف بها الصديق المُ 
( نظر: )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( كانت أعلى استجابة هي: )الثقة بالنفس

، وبالنسبة للـ )الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(، كانت صفة % 12بنسبة 
 ة  ل  ، وهو ما يؤكد دور تحديد الهدف والثقة بالنفس كصفات ُمفض  % 14)الوفاء( بنسبة 

ألصدقاء الشباب الممارس لألنشطة الرياضية. وكانت أقل استجابة )اإلخالص، الكرم(  
 ، على التوالي لكال العينتين. % 2.7بنسبة  ، )التعاون(  % 0.0بنسبة 

 : . نوعية األفالم التى يفضلها الشباب4
ستجابة )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)الشباب غير ا( مقارنة 10جدول )

                                        يفضلونها(               يالممارس لألنشطة الرياضية( على: )نوعية األفالم الت
 153=1ن     153ن=

 يفضلها ينوعية األفالم الت

 الشباب  غير الممارس لألنشطة الرياضية الشباب الممارس لألنشطة الرياضية

 النسب المئوية التكرارات ستجاباتاال النسب المئوية التكرارات ستجاباتاال م
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 %06.7 55 األكشن %43.7 61 األكشن 1

 %12.7 91 الرعب %21.0 02 الرعب 2

 %11.0 17 الدراما %15.0 20 يالكوميد 0

 %11.0 17  يالخيال العلم %8 12 األفالم الرومانسية 4

 %13.7 16 يالكوميد %5.0 8 يالهند 5

 %9.0 14 يالهند %5.0 8 الدراما 6

 %8 12 األفالم الرومانسية %4 6  يالخيال العلم 7

ضلها: )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( يف ييتبين من الجدول: أن نوعية األفالم الت
و)الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(، كانت أعلى استجابة على ذلك السؤال بـــ: 

على التوالي، وهو ما  % 06.7.7، و % 43.7أفالم )األكشن(، لكال العينتين بنسبة 
ا يؤكد ضرورة تحقيق ا، مميشير الهتمام الشباب عموما بأفالم الحركة، بل والعنف أحيان  

مزيد من الرقابة حول هذه األفالم وحول القيم التي تؤسسها وتدعمها في عقول الشباب 
أثناء عملية التنشئة االجتماعية، ومدى تأثير ذلك على شخصيتهم، ودوره في إعادة 
تصدير العنف إلى اآلخرين من أفراد المجتمع، خاصة مع إمكانية ارتباط أفالم )األكشن( 

بالتطرف أو التشدد، مما يهدد األمن الفكري بل وأمن المجتمع عموما، وهو ما يتفق هذه 
المواقف  ( في عملية التعلم، من خاللمالحظة سلوك اآلخرينفي دور )مع رأي باندورا 

االجتماعية، فالمالحظة تعلمنا النتائج المحتملة للسلوك الجديد ألننا نالحظ ما يقوم به 
، عن طريق )التدعيم البديل(، والتعلم من خالل -كشن العنيفةفي أفالم األ-اآلخرون 

نماذج رمزية مثل التي يشاهدها الشباب في التليفزيون، أو في السينما، تشكل  تصرفهم 
 .العنيف مستقبال  



دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن 
 على عينة من الشباب

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (211                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 % 4(، و)األفالم الرومانسية( بنسبة يوكانت أقل استجابة للعينتين: )أفالم الخيال العلم 
 على التوالي. % 8، 
 : تصرف الشباب في حالة مشاهدة: ما يهدد أفراد المجتمع. 5

ستجابة )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)الشباب غير ا( 14جدول )
                                 الممارس لألنشطة الرياضية( على: التصرف في حالة مشاهدة ما يهدد أفراد مجتمعي                                                    

 153=1، ن153ن=
 ذا شاهدت ما يهدد أفراد مجتمعي(إ)أقوم بـــ .... 

 الشباب  غير الممارس لألنشطة الرياضية الشباب الممارس لألنشطة الرياضية

 النسب المئوية التكرارات ستجاباتاال % التكرارات ستجاباتاال م

 %23.6 01 الحزن  %28 42 الحزن  1

 %18 27 االنفعال %22.7 04 الغضب 2

 %17.0 26 أحاول المساعدة %25.0 08 االنفعال 0

 %10.0 23 الكره %14 21 الكره 4

 %10.0 23 الغضب %13 15 ىءالش 5

 %13 15  ىءالش    6

 %7.0 11 التعصب    7

يبين الجدول السابق، التصرف في حالة مشاهدة ما يهدد أفراد المجتمع، بالنسبة للـــ:  
لشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(، )ا

 23.6، و % 28جاءت أعلى استجابة على هذا السؤال بــ )الحزن( بنسبة مئوية قدرها 
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للـ )الشباب الممارس  %13على التوالي، وكانت أقل استجابة بـ )الشىء( بنسبة   %
)للشباب غير الممارس لألنشطة  %7.0بة لألنشطة الرياضية( ، و)التعصب( بنس

 -الغضب -الرياضية(. لكن المالحظ عموم ا أن االستجابات تراوحت بين: )الحزن 
، ُتظهر التعاطف مع ما شعورية فقطالتعصب(، وكلها أفعال  -ال شيء -الكره -االنفعال

ما يتفق مع  ُيهدد أفراد المجتمع، لكنها ال تحمي المجتمع أو تحاول حمايته من المهددات،
نظرية التعلم في التفاعل المتبادل المستمر للمحددات البيئية والشخصية في عملية التعلم، 
عن طريق التجربة المباشرة، التي تغيب عنها اإليجابية في التصرف تجاه ما يهدد 
المجتمع، ويتعلمه الشباب في بيئاتهم، مما ينعكس في سلوكياتهم تجاه ما يهدد المجتمع، 

، والمالحظ أنهم من غير الممارسين %17.0ن يحاول المساعدة كانت نسبتهم أما م
لألنشطة الرياضية، وهو ما يوجه لضرورة استهداف الشباب المصري بدورات تدريبية 
وتثقيفية عن التصرف األفضل وقت األزمات أو وجود ما ُيهدد المجتمع المصري، 

: )مدخل نفسي مجتمعي Clinchبحث:  وبالتالي تحقيق األمن الفكري.، وهو ما يتفق مع
للحماية من العنف والتطرف(: في ضرورة محاربـة التطـرف الفكـري بـين طلبـة المـدارس 

 االنتمـاء لتعزيـز وذلك اآلخـرين، مـع االتصـال فـي مرونـة عطـائهمٕ  إ  فـي بريطانيـا و
 .والوطن والمجتمع للمدرسـة

في التأكيد على  ـاء مشـروع تعزيـز األمـن الفكـري(:ويتفق كذلك مع بحث: )البقمي، نحـو بن
فاعليـة دور المدرسة فـي تعزيـز األمـن الفكـري، مـن خـالل األنشـطة المدرسـية، كما يتفق 

 في أنه ال توجد معايير ُتقاس بها وسائل تعزيـز األمـن الفكـري فـي المـدارس.  



دور الثقافة الرياضية في تحقيق )األمن الفكري، والتنمية البشرية المستدامة(: بحث مقارن 
 على عينة من الشباب
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 . أكثر ما يضايق الشباب في مجتمعه:6 
ستجابة )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)الشباب غير ا( 15جدول )

 (                                                 يمجتمع يف يالممارس لألنشطة الرياضية( على: )أكثر ما يضايقن
 153=1ن      153ن=

 مجتمعهم: يأكثر ما يضايق الشباب ف

 غير الممارس لألنشطة الرياضية  الشباب الشباب الممارس لألنشطة الرياضية

 % التكرارات ستجاباتاال % التكرارات ستجاباتاال م

 %40.0 65 اإلرهاب %45.0 68 اإلرهاب 1

 %7.0 11 الشائعات %9.0 10 الشائعات 2

 %2.7 4 الكذب %4.7 7 الكذب 0

 %8 12 التعصب %8 12 التعصب 4

 %8 12 الجهل %13 15 الجهل 5

 %5.0 8 التطرف %9.0 14 التطرف 6

 %8 12 الرشوة %8 12 الرشوة 7

 %7.0 11 الواسطة %7.0 11 الواسطة 8

9 
   

 %8 12 الظلم

جاءت استجابات )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)الشباب غير الممارس 
لألنشطة الرياضية(، انعكاس لطبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية 

 صر العربية، حيث كان ) أكثر ما يضايق الشباب فى مجتمعهم هو( : وجمهورية م
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، على التوالي لكال العينتين، % 40.0، % 45.0كانت أعلى استجابة )اإلرهاب( بنسبة 
على التوالي. والمالحظ في هذا السؤال  %2.7و %4.7وأقل استجابة )الكذب( بنسبة 

يرجع ذلك بالتأكيد لوجودهم في مجتمع تقارب االستجابات إلى حد كبير بين العينتين، و 
واحد يتعرض لكثير من الحوادث اإلرهابية فاشتركت العينتان في اإلحساس بالضيق من 

والتي تعد أداة من أدوات حروب الجيل -وجود )الحوادث اإلرهابية(، كذلك الشائعات 
 ، والجهل والتعصب والتطرف والرشوة والواسطة.-الرابع
 :يتابعها الشباب يت. أفضل الرياضات ال7

ستجابة )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)الشباب غير ا( 16جدول )
 يتابعها( يالممارس لألنشطة الرياضية( على: )أفضل الرياضات الت

 153=1ن     153ن=  
 مجتمعهم ييتابعها الشباب ف يأفضل الرياضات الت

 مارس لألنشطة الرياضيةالشباب  غير الم الشباب الممارس لألنشطة الرياضية

 % التكرارات ستجاباتاال % التكرارات ستجاباتاال م

 %47.0 71 كرة القدم  %28 42 كرة القدم  1

 %14.7 22 الكاراتيه  %21.0 02 كرة اليد 2

 %12 18 المصارعة %12.7 19 الكاراتيه  0

 7.0 11 كرة اليد %13.7 16 السباحة 4

 %6.7 13 السباحة %7.0 11 المصارعة 5

 %6 9 كرة السلة %6 9 كرة السلة 6

 %6 9 الكرة الطائرة  %4 6 تنس الطاولة 7

 - - - %13 15 الكرة الطائرة  8
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ستجابات )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)الشباب غير ايتبين من الجدول    
 47.0، % 28الممارس لألنشطة الرياضية(: جاءت أعلى استجابة  )كرة القدم( بنسبة 

على التوالي لكل من العينتين، وهو ما يشير الهتمام غير الممارسين لألنشطة  %
الرياضية بلعبة كرة القدم بصورة أكبر، وقد يرجع ذلك الهتمام )الشباب الممارس لألنشطة 

ا، وكانت أقل استجابة )كرة السلة( ، الرياضية( باألنشطة التي يمارسها ويتدرب فيها فعلي  
 في العينتين. %6سلة، والكرة الطائرة( بنسبة و )كرة ال

 . نسبة الرضى عن المجتمع الذي يعيش فيه الشباب: 8
ستجابة )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)الشباب غير الممارس ا( 17جدول )

 عن المجتمع" الألنشطة الرياضية( عن:"نسبة الرض
 153=1ن      153ن=

 بنسبة  )% ( ي "أرضى عن مجتمع

 الشباب  غير الممارس لألنشطة الرياضية الشباب الممارس لألنشطة الرياضية

 % التكرارات عن المجتمع انسبة الرض % التكرارات عن المجتمع انسبة الرض م

1 93% 03 23% 93% 07 24.7% 

2 83% 21 14% 83% 18 12% 

0 75% 10 8.7% 75% 10 8.7% 

4 63% 19 12.7% 63% 21 14% 

5 53% 01 23.7% 53% 24 16% 

6 43% 22 14.7% 43% 20 15.0% 

7 03% 14 9.0% 03% 14 9.0% 
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)الشباب الممارس لألنشطة الرياضية(  ايتبين من الجدول السابق، أن نسبة رض    
و)الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية( عن مجتمعهم، كانت: أعلى استجابة: نسبة 

من الشباب الممارس لألنشطة  %23ها نسبة (، ثم تلت% 53ترضى بنسبة ) 23.7%
عن المجتمع الذي تعيش فيه. بينما كانت أعلى استجابة  %93الرياضية ترضى بنسبة 

للشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(، ترضي عن مجتمعها بنسبة ) %24.7نسبة ب
( %75(. و كانت أقل استجابة على ذلك السؤال ترضى عن مجتمعها بنسبة: )% 93)

لكل من العينتين. وهو ما يعني أن أعلى نسبة للرضا عن مجتمعها في  %8.7ونسبتهم 
، ثم تتوزع %93)الممارسين لألنشطة الرياضية( خمس عدد أفراد العينة فقط بنسبة رضا 

ا لنسبة الرضا، وقد يعكس ضعف رضا أفراد العينة عن وتتباين باقي أعداد أفراد العينة تبع  
سين، لبحث عن االحتراف أو اللعب في الخارج، ويشجعهم على مجتمعهم خاصة الممار 

 ذلك كثرة الفرص التي يمكن أن يحصلوا عليها بالسفر للخارج، مما أضعف نسبة رضاهم.  
 قام به الشباب:  ي. أخر عمل تطوع9

ستجابة )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)الشباب غير ا( 18جدول )
 خر عمل تطوعي قام به الشباب(آعلى: ) الممارس لألنشطة الرياضية(

 153=1ن    153ن= 
 قام به الشباب يخر عمل تطوعآ

 الشباب  غير الممارس لألنشطة الرياضية الشباب الممارس لألنشطة الرياضية

 % التكرارات ستجاباتاال % التكرارات ستجاباتاال م

 %00.0 53 العطف على المحتاجين %03.7 46 العطف على المحتاجين 1

 %23.7 01 عطاء المساكينإ  %21.0 02 عطاء المساكينإ  2

 %14 21 المساهمة لجمعية خيرية %14.7 22 المساهمة لجمعية خيرية 0
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 %14 21 ىءالش %14 21 ىءالش 4

 %18 27 مساعدة اآلخرين %19.0 29 مساعدة اآلخرين 5

لممارس لألنشطة يتبين من الجدول السابق: أن آخر عمل تطوعي قام به: )الشباب ا
الرياضية( و)الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(: جاءت أعلى استجابة )العطف 

، على التوالي للعينتين، وهي نسبة %00.0، بنسبة  %03.7.0على المحتاجين ( بنسبة 
متقاربة إلى حد كبير، مما يعني أن فكرة العمل التطوعي والعطاء عن طريق مؤسسات 

فراد المجتمع ال يهتم بها الشباب سواء الممارس لنشاط رياضي أو غير تقدم خدماتها أل
نما كانت فكرة التطوع لديهم تعني الجهود الفردية المتفرقة، والتي تتمثل في  الممارس، وا 

، و)المساهمة  %14( بنسبة ىء)العطف على المحتاج(، وكانت أقل استجابة )الش
)الشباب الممارس لألنشطة  %14ها (  بنفس النسبة قدر ىءلجمعية شرعية، وال ش

 الرياضية( و)الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(.
 المبحث الرابع: االستخالصات، والتوصيات، والبحوث المقترحة:

 أوال : االستخالصات: 
في ا ا إيجابي  تأثير  )للشباب الممارس لألنشطة الرياضية( تؤثر الثقافة الرياضية  .1

 ي المجتمع.ف التعامل مع اآلخرين
 ممارسة الشباب لألنشطة الرياضية، مكافحة الفكر المتطرف.تدعم  .2
 .تزيد ممارسة الشباب لألنشطة الرياضية، من مسئوليتهم تجاه الوطن والمجتمع .0
ا مع )المشاركة ا طردي  تتناسب ممارسة الشباب لألنشطة الرياضية، تناسب   .4

 المجتمعية(.
 من )الرضا عن المجتمع(. تزيد ممارسة الشباب لألنشطة الرياضية .5
 .تدعم ممارسة الشباب لألنشطة الرياضية، )التنمية البشرية المستدامة( .6
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على تحقيق األنشطة الرياضية الجماعية(، )الثقافة الرياضية(، )لممارسي تساعد  .7
 ، عن )األنشطة الرياضية الفردية(.)األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة(

ثقافة الرياضية للشباب الممارس لألنشطة الرياضية، تحقيق اليدعم زيادة مستوى  .8
)األمن الفكري والتنمية البشرية المستدامة( عن غير الممارسين لألنشطة 

 الرياضية. 
ن )لممارسي األنشطة و يتعرض الشباب من خاللها للعنف، هم: المنافس ةأكثر فئ .9

 .الرياضية(، واألصدقاء )لغير الممارسين لألنشطة الرياضية(
يعد العب كرة القدم )محمد صالح( المثل األعلى للشباب: الممارس، وغير   .13

 الممارس لألنشطة الرياضية.
أكثر صفة يفضلها )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( في الصديق المقرب،   .11

هي: )الثقة بالنفس( وبالنسبة )للـشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(، كانت 
 صفة: )الوفاء(.

ل )الشباب الممارس لألنشطة الرياضية( و)غير الممارس لألنشطة يفض  .12
 الرياضية(، أفالم )األكشن(.

يعاني الشباب )الممارس لألنشطة الرياضية( و)غير الممارس لألنشطة   .10
 الرياضية(، من السلبية في التصرف مع ما ُيهدد أفراد المجتمع.

لألنشطة الرياضية( ُيعد اإلرهاب أكثر ما يهدد كل من الشباب )الممارس   .14
 و)غير الممارس لألنشطة الرياضية(.

يتابعها، كل من: )الشباب الممارس(  يتعد )كرة القدم(، أفضل الرياضات الت  .15
 و)الشباب غير الممارس لألنشطة الرياضية(.

(، أكثر وآخر عمل تطوعي، قام به كل من: )العطف على المحتاجينشكل   .16
 ممارس لألنشطة الرياضية(.)الشباب الممارس( و)الشباب غير ال
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 ثانيا : التوصيات:
 : التوصيات األكاديمية .أ

وجيه مزيد من االهتمام ببحث ودراسة وسائل وأدوات: تحقيق األمن الفكري، والتنمية ت -
البشرية المستدامة، لما لذلك من أهمية في مواجهة الفكر المتطرف واإلرهاب، في المنطقة 

 العربية والمرحلة الراهنة.
ضرورة تصميم مقاييس، لقياس مستويات األمن الفكري، لدى النشء والشباب،  -

الستهدافهم بمزيد من البرامج التوجيهية واإلرشادية، لحمايتهم وحماية المجتمع من التطرف 
 واإلرهاب.

 : ب. التوصيات المجتمعية
ضرورة االهتمام بممارسة الشباب لألنشطة الرياضية في المؤسسات التعليمية  -

الجامعة(، وخارجها في النوادي الرياضية ومراكز الشباب، لما لها  -المدرسة -)الحضانة
نتماء من تأثير في توظيف طاقتهم بطريقة إيجابية، إضافة إلى دعمها لقيم الوالء واال

 للفريق والنادي والمجتمع والوطن.
لمجتمعية توجيه المؤسسات التعليمية والرياضية لضرورة دمج )أنشطة المشاركة ا -

والتطوعية( مع )األنشطة الرياضية( التي يمارسها الشباب، لما لذلك من تدعيم قيم 
 نتماء له وحمايته.حساس بمشاكل المجتمع، والمشاركة في حلها، وبالتالي االاإل
براز دور )األمن( بكافة  - ضرورة االهتمام بالتنمية البشرية المستدامة: خاصة للشباب، وا 

 .صوره في تحقيقها
توجيه مزيد من االهتمام إلى )األنشطة الرياضية الجماعية(، لدورها في إرساء قيم  -

 نتماء للفريق والوطن.العمل الجماعي، التعاون، التساند، حب الفريق واال
االهتمام بنشر الثقافة الرياضية، بين الشباب، عن طريق وسائل اإلعالم التقليدية  -

في تحقيق األمن الفكري وعدم التطرف وبالتالي تحقيق والحديثة، لما لدورها من أهمية 
 تنمية البشرية المستدامة.لا
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توعية الفئات المتعاملة مع النشء والشباب، عن اآلثار السلبية لممارسة العنف ضدهم،  -
 الذي قد يحول هؤالء الشباب إلى مصدر للعنف تجاه اآلخرين والمجتمع من حولهم.

 -ا مزيد من التركيز على نماذج )القدوة( الحسنة: علمي  توجيه وسائل اإلعالم إلى  -
 ا ، لما لها من تأثير على حياة الشباب ورؤيتهم للعالم.ورياضي   -اوأخالقي  

توظيف حب الشباب ألفالم الحركة )األكشن(، في إنتاج أفالم موجهة، لتعليم قيم  -
 فيلم )الممر(. ل، مثمشاركة المحتاجين -مساعدة الضعيف -إيجابية، مثل: حب الوطن

ستهداف الشباب ببرامج تدريبية وتوجيهية، عن كيفية التصرف في أوقات األزمات ا -
 والمشاكل التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ضرورة فتح مجاالت للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني من ناحية، والنوادي  -
طاقة الشباب في العمل والتطوع،  الرياضية ومراكز الشباب، من ناحية أخرى، الستيعاب

وتوعيتهم بأهمية التطوع لتنمية المجتمع، وتأكيد أن مساعدة المحتاجين ال تقتصر على 
مجرد )العطف عليهم(، وهو ما ُيسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ولجميع 

 أفراده.
 بحوث المقترحة:ا: الثالث  
 قياس األمن الفكري لطالب الجامعة. -
 ور اإلرهاب في إعاقة التنمية البشرية المستدامة.د -
 دور األنشطة الرياضية في التنمية. -
 دور األمن اإلنساني في تحقيق التنمية المستدامة. -
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 مراجع البحث
 :اوال  : المراجع العربية 

(: دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكـري 2336إبراهيم بن سليمان السليمان ) -1
 لطـالب، رسالة ماجستير، جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. لـدى ا

األنصاري الرويفعي  ابن منظورمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين  -2
 ه.1414، 0اإلفريقي، ، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط

المدرسي وعالقته  أحمد بن سعيد بن حمود اليحمدي: الدور الوقائي لألخصائي النقسي -0
بتحقيق األمن الفكري لدى طلبة الصفين العاشر ولحادي عشر من وجهة نظرهم، 

  .2316ماجستير، كلية العلوم واآلداب: جامعة نزوي، 
ميساء ، نديـم مهدي، محمد إسماعيل: الثقافة الرياضية وعالقتها بالتوافق  ،أحمــد -4

ديالى، مجلة  –معهد إعداد المعلمين النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة الخامسة ب
 .2312، 5، مج0علوم التربية الرياضية، ع

 لدى الرياضية الثقافة تطور على المرئية الرياضية الوسائط ن.، تأثير ، الراجحي -5
 خضر محمد. جامعة منشور،  غير سنة، ماجستير(17-15) الثانوية المرحلة طالب

 .2312الجزائر،  ، بسكرة -
: مفهوم االمن الفكرى فى االسالم وتطبيقاته التربوية /جامعة ام القرى امل محمد احمد  -6

 م.1997بمكة المكرمة /
أمين الخولي، جمال الشافعي: مناهج التربية البدنية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر  -7

 . 2333، 2العربي، ط
دل، هند أولريش بيك: مجتمع المخاطر العالمي: بحثا  عن األمان المفقود، ترجمة عالعا -8

 .2310إبراهيم، بسنت حسن، الترجمة والنشر للمركز القومي للترجمة، 
بدر الدين مصطفى: دروب ما بعد الحداثة، الناشر مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  -9

2317.  
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة،  -13
1997-  

ية البشرية: مراجعة نقدية للمفهوم والمضمون. التنمية البشرية جورج القصيفي: التنم -11
 . 1995في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية 

حسام الدين السيد مبارك: دور وسائل اإلعالم الجماهيرية في نشر الثقافة الثقافة  -12
، الرياضية لدى طالب بعض الجامعات المصرية، ماجستير، كلية التربية الرياضيةـ
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 المالحق
 

                                          كلية التربية الرياضية للبنين                                  
 كلية التربية

قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية                                                          
 قسم الفلسفة وعلم االجتماع

 عبارة( 8: ُبعد: التعامل مع األخرين  ) اوال 

أوافق  العبارة 
 بشدة

إلى  أوافق
حد 
 ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

      احترم أراء زمالئى وأفكارهم عند مناقشتي معهم. 1

تكسبنى ممارسة الرياضة قيم التسامح وقبول   2
 األخرين. 

     

      رى  .أتسامح وأتقبل األخرين فى تعامالتى وحوا 0

      احترم خصائص زمالئى.    4

      أنتقى مصادر معلوماتى :   5

احترم القانون وال أخالفة والقواعد العامة التى تنظم  6
 حركة المجتمع .
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ممارستى للرياضة تجعلنى أقدر األخريين وأحسن  7
 التعامل معهم.

     

       أثناء حوارى أشعر أن رأيى دائما صواب .   8

 عبارة( 8: ُبعد: مكافحة الفكر المتطرف )ثانيا 

      أقدر قيم وطنى ومكانته .  9

أصدر أحكامى على األخريين من األنطباع األول وال  13
 أغيره .

     

أقتنع تماما بأفكارى وال سامح ألحد بمناقشتى ليقينى بأنى  11
 دائما على صواب   

     

بعض األشخاص لدرجة التخلص أشعر أحيانا بكرهى ل 12
 منهم.

     

      مصدرى الوحيد للفتاوى الدينية هو ا ألزهر الشريف   . 10

يعجبني العنف والشغب فى البطوالت والمنافسات الرياضية   14
. 

     

      الفشل بالنسبة لى بداية لطريق النجاح. 15

 استنكر الفكر المتطرف على صفحتى الشخصية لمواقع  16
 التواصل األجتماعى   

     

 عبارة( 8: ُبعد:  المسئولية تجاه الوطن والمجتمع )ثالثا 

      أشارك فى األحداث المصيرية للمجتمع  .  17
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شاركت فى األستفتاء على التعديالت الدستورية لعام  18
2319 . 

     

      أقدر رموز الوطن وقيادته فى شتى المجاالت    . 19

      عند تعرض المجتمع الزمة فى أى مجال . أحزن  23

ينتابنى الحزن عند حدوث اعمال أرهابية على أرض  21
 الوطن   .

     

      أرغب فى الهجرة وأترك بلدى الشباع حاجاتى المادية  .   22

أحرص دائما على تمثيل وطنى فى الخارج تمثيل مشرف  20
 دوليا وعالميا.

     

      ذى أنتمى اليه  .   أحب النادى ال 24

 عبارة( 8: ُبعد: المشاركة المجتمعية )رابعا 

أتعاون مع األخرين لمساعدة المحتاجين والمؤسات   25
 الخيرية .

     

      أقوم بأنشطة تطوعية فى أحد الجمعيات األهلية . 26

أشارك فى لقاءات وزيارات للمرضى فى المستشفيات  27
 ث األرهابية   .والمصابين فى األحدا

     

      أستغل أوقات فراغى فيما يعود بالنفع على المجتمع . 28

      أشعر بحاجتى للعزلة عن المحيطين بى  . 29

      مشاكل المجتمع من حولى ال تهمنى  .  03
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      اشارك جيراني في حل مشكالت الحي الذي نعيش فيه 01

      لمساعدةأساعد زمالئي اللذين يحتاجون ل 02

 عبارة( 8: ُبعد: الرضا عن المجتمع )خامسا 

      أشعر بالرضا عن ذاتى   .  00

      أشعر بالرضا عن أسرتى   . 04

      أشعر بالرضا عن أصدقائى  . 05

      أشعر بالرضا عن زمالئى فى النادى   . 06

      أشعر بالرضا عن زمالئى فى العمل   . 07

      ر أحيانا فى األنتحار  .أفك   08

      أرى أن امام المسجد يعلمني ديني وأخالقياته. 09

      أرضى عن سياسات وخطط الدولة المصرية حاليا. 43

 عبارة( 8: ُبعد: التنمية البشرية المستدامة )سادسا   

تقوم الدولة بتطبيق سياسات تنموية، تعمل على تطوير   41
 أوضاعي.

     

      شعر أن مشروعاتي المستقبلية محل اهتمام مجتمعي.أ 42

إذا قمت بسلوك خطأ، يتم توجيهي للسلوك الصحيح  40
 بطريقة جيدة.

     

لدي قدر كبير من الثقافة العامة عن وطني ومنطقتي  44
 العربية والعالم
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مستوى اسرتي االقتصادي يسمح لي بتحقيق احتياجاتي  45
 األساسية 

     

      اشعر أن مجتمعي يشعرني باألمن باإلنتماء والمحبة   46

      ارضى عن مسكني وبيئتي ومدينتي  47

      أعرف أن مستقبل أبنائي سيكون أفضل مني.  48

 ................... أتعرض للعنف من 
 ................. المثل األعلى من المشاهير لى هو 
 قرب هي ..............أفضل صفة يتصف بها صديقي الم 
 .................. نوعية األفالم التى أفضلها هى 
 أقوم بـــ....................... اذا شاهدت ما يهدد أفراد مجتمعي 
 ........................أكثر ما يضايقنى فى مجتمعى هو 
 ..................أفضل الرياضات التى أتابعها هي 
  أرضى عن مجتمعى بنسبة.)%....( 
  .............................. أخر عمل تطوعى قمت به هو 


