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 من القيم ، وتعد احلياة جماالت من العديد يف الثقايف ودوره االجتماعية وظائفه له راقي، إنساين نشاط والرتويح الرايضة   :امللخص
و  واجلماعات. الفرد حياة يف ؤثروت السلوك مظاهر وخمتلف الشخصية تكوين مبراحل وثيقاا  اتصاالا  تتصل فهي للفرد، املهمة املعايري

ملمارسني ألنشطة ا الكبار القيم لدى معرفة مستوى عليه حناول يف هذا املوضوع معرفة اآلاثر االجيابية للممارسة الرايضية من خالل
ترتاوح  غيف وقت الفرا  ممارس للنشاط الرايضي الرتوحيي 100. حيث استخدم املنهج الوصفي على عينة قوامها الرتويح الرايضي

 يفةخل ربة عبد  لكل من إبراهيممقياس القيم الباحثون . واستخدم 2017بوالية مستغامن خالل سنة  سنة 50و  35أعمارهم بني 
قسم  عبارة موزعة على جمموعة القيم )القيم االجتماعية، القيم االقتصادية، القيم األخالقية، 35من يتألفالذي  و حسن حممد ونبيل

وبعد املعاجلة اإلحصائية للنتائج  .عباراته حىت تتناسب مع عينة البحث( حيث مت صياغة اجلماليةلقيم املعرفية، القيم ا تقدير الذات،
 أن:اخلام توصل الباحثون إىل 

 للقيم قيد البحث لدى الكبار املمارسني ألنشطة الرتويح الرايضي. ةعالي درجة ▪
 يف تنمية القيم لدى الكبارملمارسة أنشطة الرتويح الرايضي إسهامات اجيابية  ▪

 اغ ، القيم، الكباراحية: الرتويح الرايضي، وقت الفر الكلمات املفت
 

 مقدمة ومشكلة البحث:
ويح الفراغ ظاهرة أصبحت          ويح االهتمام بدا كما اجملتمع منها يتألف اليت االجتماعية النظم نسيج ضمن والرتا  كأحد ابلرتا

ويح تزايد فقد ولذا ، للفرد احلضاري السلوك مظاهر  اجملتمع يف الفراغ لوقت النامية الزايدة ملواجهة جماالته وتعددت اإلهتمام ابلرتا
ويح على الطلب وزايدة املعاصر  من اجملتمعات حضارة علىه ميكن التعرف أن ويحالرتا  بدراسة املهتمون ويرى ، الوقت هذا الستثمار الرتا

 اجملتمع بثقافة وثيقا ارتباطا ترتبط واليت ويحوالرتا  الفراغ ألنشطة وميهاتق ومدى اجملتمعات تلك تستخدمها اليت الوسائل معرفة لخال
 الكبار واملسنني خيتاره والذي الفراغ وقت يف ميارس الذي النشاط أنواع من نوع ويحوالرتا  . ويحالرتا  أنواع خمتلف يف شاركةامل ومستوايت

 كبارال تنتاب حالة يعد أنه كما ، واالجتماعية عرفيةامل ،اخللقية، البدنية القيم اكتساب نتائجها من يكون واليت ذاتية بدافعية ملمارسته
 النجاح و لوالقبو  واالنتعاش  اإلجادة رتبطةامل شاعرابمل يتصف ويحالرتا  وإن ،احلياة يف الطيب والوجود ابلرضا إلحساسهم نتيجة

 (اجتماعيا قبولةوامل الفراغ بوقت رتبطةامل ناشطامل من يعد هأن كما  الذات، لصورة اإلجيايب والتدعيم ، والسرور الذاتية والقيمة
 (81 صفحة ،1982،درويش
ويح األمهية هذه وبدعم         ويح ميثاق من) الرابعة املادة ( يف ورد ما الرايضي للرتا  الرابطة قبل من وضع والذي الفراغ ووقت الرتا
ويح العاملية ويح أنواع كل يف املشاركة يف  احلق إنسان لكل إن " إىل أشار لذيوا الفراغ ووقت للرتا  الفراغ وقت أثناء فيها واالندماج الرتا

 (4 صفحة ، 1998 ،احلمامحي)" الطلق واءابهل واالستمتاع واأللعاب كالرايضة



 حياة يف وتؤثر السلوك مظاهر وخمتلف ةالشخصي تكوين مبراحل وثيقاا  اتصاالا  تتصل فهي ، للفرد املهمة املعايري من القيم وتعد      
 وابلرغم ، اجملتمع قواعد ظل يف السلوك أصناف من مرغوب هو ما حنو واجتاهاته وأحكامه الفرد سلوك توجه وهي ، واجلماعات الفرد
 االمتياز أو تفضيلال عن تعرب ضمنية مفاهيم هي القيم أن منها كثرية مفاهيم تعطي فقد ، الباحثني يشغل مازال القيم موضوع أن من
 األخرى. النشاط أوجه أو واملعاين األشخاص تربط اليت
 يسعى معينة حاجة هناك تكن مل إن الفرد لدى قيمة توجد أن ميكن ال حيث ،القيم مفهومها يف تكايف حباجات مدفوع اإلنسانو 

 وتغري تطوره هتدد وابلتايل النفسي ابألمن يشعر ال الفرد أن إىل يؤدي الذي االجتماعي االستقرار عدم إىل األسباب وترجع لتحقيقها،
ويح وابعتبار .لألحداث وتفسريه إدراكه  البدنية الفرد صحة على عامة وفوائد بياتإجيا مما له من احلياة ضرورات من ملحة ضرورة الرتا

 .ر تنمية بعض القيم لدى الكبايح يفملعرفة مدى إسهامات ممارسة أنشطة الرتو  البحث هذا جاء والفكرية واالجتماعية والنفسية
 أهداف البحث:

 حتديد مستوى القيم قيد البحث لدى الكبار املمارسني ألنشطة الرتويح الرايضي. ▪

 إدراك إسهامات ممارسة أنشطة الرتويح الرايضي يف تنمية القيم لدى الكبار. ▪

 البحث: صطلحاتم

 أعراض ظهور وابلتايل ابلعمر التقدم أنه عديدة دراسات أوضحت ولقد كبارال تعريف يف العلماء أراء اختلفت :كبارال       
 .الزمين العمر مراحل من مرحلة أي يف تبدأ قد عقلياو  نفسيا ،صحيا سواء الشيخوخة

 هناية حىت سنة 60 بعد ما إىل سنة 21 من ومتتد والشيخوخة، الرشد من كال تتضمن الكبار مرحلة أن السيد البهيمي فؤاد ويرى
 إىل 40 من ومتتد العمر وسط مرحلة ،سنة 40 إىل 21 من ومتتد املبكر الرشد مرحلة :جزئية مراحل ثالث إىل تنقسم هي و. العمر
 .العمر هناية إىل سنة 60 من ومتتد الشيخوخة سنة،  60
 الكرب املتوسطة. سنة هي مرحلة 60إىل  35عمرية، وان املرحلة العمرية من  فتاات ست إىل احلياة دورة (1973) هافرجست ويشري

 فيها واالشرتاك اختيارها ويتم الفراغ وقت أثناء تؤدى واليت وعقائداي اجتماعيا واملقبولة البناءة النشاط أوجه مجيع هوالرتويح:         
 السرورو  الرضا وحتقيق الشخصية وتطوير الشخصية القيم من العديد اكتساب بغرض وذلك، الفرد إلرادة وفقا داخلية لدوافع نتيجة

 (.45،ص 2002 الفاضل،) املعنوي أوخارجية كالكسب املادي  لدوافع وليس ذاهتا املشاركة من والسعادة
ويح         ويح من النوع ذلك هو الرايضي الرتر  أنواع أكثر يعد انه كما والرايضية البدنية املناشط من العديد براجمه تتضمن الذي الرتا
ويح  احلمامي، ( الرايضات و األلعاب على تشتمل اليت مناشطه ألوجه املمارس للفرد والفسيولوجية بدنيةال اجلوانب على أتثريا الرتا

 (48صفحة ، 2009
ويح من النوع ذلك وميكن القول انه  .فراغهم أوقات يف كبارال ميارسها واليت أبنواعها الرايضية األنشطة براجمه تتضمن الذي الرتا

)  "غريها دون لفكرة وتفضيالا  ميالا  أكثر وجتعله الفرد من الصادر السلوك يوجه معيار" أبهنا مولر عرفها القيم:       
(Muller,1989,p5 ، أبعاد ثالثي ذو مفهوم "  أبهنا  (2002) وصبحي إسيت وعرفها )،جمرد ضمين )سلوكي انفعايل، معريف 

 بيئة يف الفرد يكتشفها ومبادئ أفكار جمموعة إىل ويشري ، النشاط وأوجه واملعاين األشخاص هبا ترتبط اليت التفضيل درجة عن يعرب
 (71،ص2002" )إسيت، به يقوم الذي السلوك صورة يف وتتجسد اجتماعية
 القيم خصائص

 : اهمن قيملل اخلصائص من عدد هناك



 .مجاعة أو فرداا  كان سواء به خاص حنو ىعل ابلقيم منا واحد كل حيس إذ اجلماعي، أو الفردي عمللل األساس ىهمنت القيمة  -
 . اآلخرين وكسل ىعل حملكم أساسا تتخذ القيمة -
 .ثقافة إىل ثقافة ومن زمن، إىل زمن ومن ألخر، شخص من فختتل أهنا مبعىن ابلفرد، خاصة تسمية القيم -
 .اآلخرين من هيتوقع ما معرفة من الفرد متكن القيمة  -
 االجتماعي التفاعل طريق وعن االجتماعية لتنشئةا يةلعم خالل من اجملتمع من اهويكسب القيمة ميتعل الفرد -

 (3،ص1992)الكندري،
  القيم تصنيف

 : اهمن تصنيفات عدة إىل القيم واملفكرين ماءلالع قسم
 :هاومن احملتوى حسب القيم

 . املعارف واكتساب احلقيقة ابكتسابالفرد  تمامها يوه : النظرية القيم ✓
  ومفيد انفع هو ما كل إىل وميله الفرد تمامها : االقتصادية القيم ✓
 . مجيل هو ما إىل وميله الفرد تمامها : اجلمالية القيم ✓
 . لآلخرين هوحب هبتعاون الفرد تماماه : االجتماعية القيم ✓
 .احلياة السياسية يف واملشاركة ابلقيادة الفرد تمامها : السياسية القيم ✓
 (397،ص2008)عرسان،. الكرمية واألخالق الدين بتعاليم ميذالتل تماماه : الدينية القيم ✓

 نوعني يوه هالتوجي حسب القيم
 : الذات حنو الذات من ةهاملوج القيم ▪

 .العمل يف النجاح وأخالقيات الصارمة، األخالقية ابلقيم قوتتعل فردية قيمية اتهتوج عن تعبري يه     
 : اآلخرين من املوجهة القيمة ▪
 (3،ص1998األسرية. )طلعت، واحلياة والصداقة التسامح قسم نهاوم اجتماعية قيمية توجيهات على تعتمد      

 منهج البحث وإجراءاته امليدانية:

 استخدم الباحثون املنهج الوصفي ملالءمته موضوع وطبيعة البحث. منهج البحث: 

ث جمموعة من الكبار أما عينة البح ( سنة ،50-35إن جمتمع البحث الكبار من املرحلة العمرية املتوسطة )جمتمع وعينة البحث:
فرد ممارس لنشاط الرتويح  100املمارسني للنشاط الرتوحيي الرايضي يف وقت الفراغ بشكل منتظم بوالية مستغامن، إذ بلغ عددهم

 .2017الرايضي خالل عام 

 جماالت البحث:

 ( سنة املمارسني لنشاط كرة القدم50-35عينة الكبار ) اجملال البشري:-

توزيع أداة ع املادة اخلربية و وقد مت خالل هذه الفرتة مج 30/04/2017إىل  08/01/2017داية البحث يوم ب اجملال الزمين : -
 البحث على عينة البحث

 كرة القدم بوالية مستغامن )اجلزائر(مارسة  ابملالعب اجلوارية  مل اجملال املكاين:-



 أداة البحث

(. 2002حسن) حممد ونبيل خليفة ربة عبد إبراهيم من كل ببنائه قام يالذ القيم مقياس ابستخدام الباحثون قام: مقياس القيم
قيم ، الاألخالقيةالقيم  االجتماعية، القيم االقتصادية، عبارة موزعة على عدة قيم املتمثلة يف القيم (35من) املقياس ويتألف

 (01. )انظر املرفقعرفيةالقيم امل قيم تقدير الذات و االجتماعية،

 :حيح فهو كاأليتأما مفتاح التص
 ( يوضح مفتاح التصحيح ألداة البحث01اجلدول )

 غري موجودة موجودة بدرجة متوسطة موجودة بدرجة كبرية الصفة
 01 02 03 الدرجة

 
 املستوايت:حتديد 

 اخلاصة اتالتعليم العينة فهم أفراد من فرد كل  من طلب حيث، عينة البحث علىتوزيعها بباحثون ال قام البحث أداةاعتماد  بعد
 املناسب. وقدمت املكان يف)×( فقرة غري واضحة لديه بوضع اإلشارة  أي عن واالستفسار ّدقة بكل العبارات عن اإلجابة بكيفية

 التصحيح مفتاح من األصغر التصحيح مفتاح بطرح ككل  واألداة ابلعبارات اخلاصة احلسابية لألوساط العددية الفئة طول احتساب
 اجلدول. يف موضح هو كما  وذلك 0.66 قيمته فكانت األداة فئات عدد على تجالنا وقسمة األكرب

 يوضح حتديد املستوايت( 02) جدول رقم

 متوسط عال عال جدا ى الدرجاتمستو 
 01-1.66 1.67-2.33 2.34-3 املدى

 األسس العلمية للمقياس 

بغية حتكيمها و إعطاء اآلراء يف جمال التخصص مت عرض األداة بشكلها األويل على جمموعة من اخلرباء الصدق الظاهري: 
واملالحظات من اجل صياغتها يف شكلها النهائي، وبناءا على مالحظات األساتذة احملكمني ومقرتحاهتم املوضوعية واملنهجية مشلت 

بتوزيعه على عينة  باحثونال قام إخراج أداة القياس يف شكلها النهائي بعد و استبدال مصطلح التلميذ ابلفرد أو الشخص.التعديالت 
، ومت استبعادهم من عينة التجربة الرئيسة. أفراد 10، وبلغ عددهم نشاط الرتوحيي الرايضي واملتمثل يف كرة القدمملمارسني للامن الكبار 

 لغرض حتديد الزمن الالزم لإلجابة على املقياس والتعرف على الصعوابت والعقبات وتنظيم إدارة املفحوصني.

بغية إجراء التجربة االستطالعية حيث مت اختيارهم بطريقة عشوائية من جمتمع  أفراد 10 مت توزيع  األداة على: األداةثبات وصدق 
 البحث وذلك خالل مرحلتني قبلية وبعدية تفصلهما مدة أسبوع واحد حيث امتدت هذه املرحلة بني القبلية والبعدية من

لك متت املعاجلة اإلحصائية ابستخدام معامل االرتباط البسيط بريسون حلساب معامل وبعد ذ، 22/01/2017و  15/01/2017
  الثبات والصدق.

 

 



 ( يوضح قيم معامل الثبات والصدق ألداة البحث03اجلدول رقم )

عدد  قيمال الرقم
 الفقرات

حجم 
 العينة

درجة 
 احلرية

معامل 
 الثبات

R 
 اجلدولية

  06 االجتماعيةالقيم  1
 
10 

 
 
08 

0.96  
 
0.6 

 0.95 06 القيم االقتصادية 2
 0.94 06 األخالقيةالقيم  3
 0.94 06 قيم تقدير الذات 4
 0.97 06 عرفيةالقيم امل 5
 0.96 05 القيم اجلمالية 6

وهي أكرب   قيمةكأكرب  0.96كأصغر قيمة و   0.94( أن نتائج قيم معامالت الثبات بلغت 03يالحظ من خالل اجلدول رقم )      
 ، و هذا التحصيل اإلحصائي يؤكد على مدى08و درجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة  0.60من القيمة اجلدولية املقدرة بـ 
 فيما وضعت لقياسه. ةعالي متتع أداة البحث بدرجة ثبات

و قد  15/03/2017وإىل غاية  20/02/2017أجرى الباحثون التجربة الرئيسية على أفراد عينة البحث من  التجربة األساسية:
  .عه بكل سهولة و بتعاون اجلميعجرت عملية توزيع املقياس و مج

 الوسائل اإلحصائية:

 . معامل االرتباط البسيط )بريسون( -  النسبة املئوية   -   االحنراف املعياري -الوسط احلسايب   -

 عرض ومناقشة النتائج:
  عينة البحثلنتائج مستوى القيم و  سابيةاملتوسطات احلبني (: 04اجلدول )

 الرتتيب املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملاالت الرقم

 02 عايل 0.65 2.41 االجتماعيةالقيم  1

 04 عايل 0.75 2.38 القيم االقتصادية 2

 01 عايل 0.53 2.66 األخالقيةالقيم  3

 05 متوسط 0.79 2.13 قيم تقدير الذات 4

 06 متوسط 0.66 1.92 عرفيةالقيم امل 5

 03 عايل 0.69 2.40 القيم اجلمالية 6

 عايل 2.42 املتوسط العام املقياس ككل

 



  2.66البحث حسب اجملاالت تراوحت بني  أداةاملتوسطات احلسابية لالستجابة على عبارات  أن( نالحظ 04من اجلدول )       
لغت  املتوسطات احلسابية للمجاالت اخلاصة ابلقيم األخالقية، القيم االجتماعية، القيم قيمة. حيث ب كأصغر  1.99قيمة و كأكرب

 .ةالعالي ( أي الدرجة2.34-3تمي إىل جمال )( وهي تن2.38، 2.41،2.40، 2.66اجلمالية مث القيم االقتصادية على التوايل )
على التوايل وهي  1.92و  2.13جاءت املتوسطات احلسابية  فيما خيص اجملاالت اخلاصة بقيم تقدير الذات و القيم املعرفية أما

 املستوى املتوسط. إىلتنتمي 
 درجة أن( أي 2.33-3اجملال ) إىلوهذه القيمة تنتمي  2.42يف حني كانت قيمة املتوسط العام ملقياس القيم املستخدم يف البحث 

 .ت عاليةالقيم لدى عينة البحث كان
-35لدى الكبار ) قيد البحث القيم هلا األثر االجيايب يف تنمية أن ممارسة أنشطة الرتويح الرايضة كانويرجع الباحثون هذه النتائج 

سنة( من املمارسني للنشاط الرتوحيي الرايضي يف وقت الفراغ. وها ما يبني أمهية استثمار وقت الفراغ يف األنشطة الرتوحيية االجيابية  50
جيابية على النواحي البدنية املتمثلة يف القيم اجلمالية، النواحي االجتماعية املتمثلة يف القيم كالرتويح الرايضي ملا له من فوائد ا

لة يف االجتماعية، اجلوانب النفسية املتمثلة يف قيم تقدير الذات، اجلوانب الرتبوية املتمثلة يف القيم األخالقية، اجلوانب الفكرية املتمث
 القتصادية املتمثلة يف القيم االقتصادية. القيم املعرفية، اجلوانب الصحية وا

 إقامةتتضمن تلك احلاجات يف ممارسة النشاطات الرتوحيية  أن( 2009حيث يشري حممد احلمامحي وعايدة عبد العزيز مصطفى )
ة يف االحتفاالت عالقة صداقة مع اآلخرين واالنتماء إىل اجلماعات املختلفة والقبول االجتماعي، السلوك االجتماعي السوي واملشارك

واملهرجاانت الرايضية. كذلك حتقق درجة أعلى من احلاجات الذاتية  وحتتوي على احلاجات املرتبطة ابلثقة ابلنفس، القدرة على 
زايدة على ذلك انه يساهم زايدة على تنمية قوة اإلرادة، التفوق على الذات، تزويد  اآلخرين.االجناز، احرتام الذات والتقدير من 

 راد ابلعديد من اخلربات احلياتية.األف
 نشاطلل املمارسات وغري املمارسات لدى قيملل جيد مستوى وجود عن (2011ما توصلت إليه مها صربي حسن )وهذا ما يتفق مع 

 .ى املمارسني عن غري املمارسنيعن اجيابيات ممارسة النشاط الرايضي يف تنمية القيم لديف املدارس  وكذا   الرايضي
يساعد الفرد على اكتساب جمموعة من العادات والقيم واملثل العليا اليت  يالنشاط الرايض( أن 2002عبد احلميد شرف )ضيف وي

 .والوالء اإلخالصحيتاجها اجملتمع مثل التعاون، االحرتام، 
 الرايضية طةاألنش ممارسة أن إىل توصلت اليت و (1995) كيالين الدين وسام دراسة مع الدراسة هذه نتائج تتفق كما

 يف دور هلا الرايضية األنشطة ممارسة أن إىل توصلت ( واليت1989) حسانني ءهبا دراسةحتافظ على القيم األخالقية وتنميتها. و
 األنشطة زااي ممارسةم من  أن كما  .الفرد هلا يتعرض اليت السلوكية املواقف خالل من تكتسب اخللقية القيم وأن اخللقية، القيم تنمية

 . الذات رانونك زانواالت والتحمل الصرب ىلع القائم قلاخل الرايضيني يفغرس   ايضيةالر 
 أواحلركة واللعب  إىلامليل  إشباعايضية تساهم يف األنشطة الرتوحيية الر ممارسة  أن إىلمن الناحية النفسية تشري  أما

للمغامرة  الدافع إشباع سرتخاء والتوازن النفسي،حتقيق اال هلواية الرايضة، التعبري عن الذات وحتقيق السعادة والرتويح،
 الدموية الدورة وتنشيط العضلية التوترات إزالة إىل الرايضة ممارسة ( أن1997هللا بن انصر السدحان ) ويضيف عبد واملنافسة.
 . ابجلسم الرئيسة األجهزة وحتسني ، البدنية اللياقة من األدىن احلد اجلسم وإكساب

 اهلزمية تقبل و النصر عند التواضع الرايضي النشاط ارسةممل اإلجيابية العوامل من( أن 1996اخلويل ) ويذكر أمني أنور
 لعدوان.وا التطرف و التعصب عن التخلي وكذا



 ( أن األفراد واجلماعات املمارسني ملناشط الرايضة للجميع تساهم2009) وعايدة عبد العزيز أما الناحية االقتصادية يشري احلمامحي
يف حتسني نوعية احلياة لألفراد املمارسني مع التقليل من النفقات العالجية والصحية )الوقاية خري من العالج( كما تساعد على زايدة 

 الرغبة والتحفيز للعمل والكفاءة اإلنتاجية للفرد.
 اإلنتاجية زايدة إىل إجيايب بشكل رستهاومما استثمارها اإلنسان أحسن إذا الرتوحيية األنشطة أن( 1997) انصر بن هللا عبدكما يقر 

 الفرد فعاليات على اإلجيايب أبثره ينعكس مما فيها حيوالرتو  ،ساألنفا اللتقاط فرصة األوقات هذه تعد إذ ، عام بشكل وللمجتمع لديه
 االبتكارية، املناشط خالل نم يتأتى وهذا للفرد والعقلية العلمية احلاجات إشباعكما تساهم يف   . للعمل عودته حال وحيويته ونشاطه

 إذا وخباصة ، املختلفة املواقف مع اإلجيايب والتفاعل والذكاء العقلية القدرات تنمية إىل الغالب يف االبتكارية الرتوحيية الربامج تؤدي إذ
  الفرد من اإلقبال و الرغبة املمارسة تلك مع تصاحب

اجع والدراسات السابقة تبني أن ملمارسة األنشطة الرايضية وأنشطة الرتويح ومن النتائج املتحصل عليها ومن خالل املصادر واملر 
الرايضي لدى عينة البحث سامهت بشكل كبري واجيايب يف تنمية القيم قيد البحث )القيم االجتماعية، القيم االقتصادية، القيم 

مبخلف أنواعها ملا هلا من فوائد اجيابية  ةأبمهية املمارسة الرايضيوعليه نوصي .األخالقية، قيم تقدير الذات، القيم املعرفية، القيم اجلمالية(
 على صحة الفرد.

 :االستنتاجات
 درجة عالية للقيم قيد البحث لدى الكبار املمارسني للنشاط الرتوحيي الرايضي. ▪
 ملمارسة أنشطة الرتويح الرايضي إسهامات اجيابية يف تنمية القيم لدى عينة البحث  ▪

 :التوصيات
 ة القيم لدى أفراد اجملتمع من خالل:تنمي -
 مبختلف أنواعها الرايضية واألنشطة ربامجابل االرتقاء  -
 االهتمام أبنشطة الرتويح الرايضي يف وقت الفراغ لدى أفراد اجملتمع )مجيع الفئات العمرية( -
 . وكلالس وتعديل احلميدة األخالق غرز يفالنشاط الرايضي مبختلف أنواعه  دور رازإب  -
 الفراغ. أبوقاتالرايضية  األنشطةة أبمهية ممارساجملتمع  أفرادة توعي -

 املصادر واملراجع:
على  عاملية دراسة ، املدرسية الرايضية ملمارسة األنشطة للقيم مقياس بناء ، (2002).حسن ونبيل حممد خليفة، ربة عبد إبراهيم -

 حلوان معةجا ، الرايضية الرتبية مؤمترمصر:  ، تالميذ املرحلة اإلعدادية
 .الفالح مكتبة:الكويت ، املعاصرة واحلياة االجتماعي النفس علم ، (1992كندري ) مبارك حممد امحد -
البيت  آل لطلبة واألخالقية والعلمية واالجتماعية القيم املعرفية  بني مقارنة دراسة (،2002وصبحي ) ملحس دالل  إسيت -

 . 21ع ،جملة مركز البحوث جامعة قطر.واجلامعة األردنية،
بية وزارة :(. الرايض27 العدد الرتوحيية ) اجمللد للربامج قيادات توجد ال (.2002).الفاضل -  .املعرفة جملةوالتعليم  الرتا
 جامعة أسيوط، طالب لدى اخللقية القيم بعض تنمية يف الرايضية األنشطة ممارسة دور (،1989حسانني. ) حممد سيدهباء  -

 الرايضية. الرتبية كلية املنيا، جامعة :صرم منشورة، غري ماجستري رسالة
 (. الرتويح والرتبية الرتوحيية. القاهرة: دار الفكر العريب.2001هتاين عبد السالم حممد.) -
 دار الفكر العريب. :(. الرتبية الرايضية والرتويح للمعاقني. القاهرة1998حلمي إبراهيم، ليلى السيد فرحات. ) -



ويح يف حديثة (. اجتاهات1982).اخلويل وأنور احلمامحي حممد ، كمال درويش -  الفكر دار :القاهرة .الفراغ وأوقات الرايضي الرتا
 .العريب

 عامة مصرية طبعة النفس، علم جملة مصر:، والقيم الناقد ابلتفكري وعالقته اإلدراكي االستقالل (،1998) احلواملي طلعت -
 .42،ع للكتاب

 .النبوي العصر يف تطبيقاته  ضوابطه  دوافعه. الرتويح(.1997.)السدحان هللا عبد بن انصر بن هللا عبد -
  والطباعة للنشر الفتح دار ، املعاصرة الرتبوية ابلفلسفات مقارنة دراسة اإلسالمية الرتبية فلسفة (،2008) .الكيالن عرسان ماجد -
ويح (1998).العزيز ، عايدة عبد احلمامحيحممد  -  الكتاب والنشر مركز :القاهرة) 2ط اجمللد(والتطبيق النظرية بني الرتا
 مركز الكتاب للنشر. :(.الرتويح بني النظرية والتطبيق.القاهرة2009حممد احلمامحي، عايدة عبد العزير.) -
 .والطباعة للنشر املسرية دار . عمان:االجتماعي النفس علم ، (2011ربيع ) شحاتة مدحم -

. دايىل حمافظة مركز يف املدرسية الرايضية لألنشطة املمارسات وغري اتللممارس للقيم مقارنة دراسة(.2011. )حسن صربي مها -
 .العراق يف الرايضية الرتبية وأقسام لكليات عشر 08 الدوري املؤمتر العراق:

 (.الرايضة وصحة اجملتمع. القاهرة: مركز الكتاب احلديث للنشر.2014. )إمساعيلحممود  هاين حممد حجر، -
 جامعة الرايضية، الرتبية كلية مصر:،غري منشورة ماجستري رسالة ،الرايضيني لدى اخللقية القيم (.1995.)كيالين الدين وسام  -

 .حلوان
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