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 :الممخص
تيدؼ الدراسة إلى معرفة مدل مساىمة األعالـ الرياضي في نشر الكعي الصحي لدل 

 قصد تكضيح الدكر الفعاؿ الذم يمعبو ىذا اإلعالـ في ،كبار السف في الكسط العممي
كبار السف بشكؿ خاص ،كتـ كفراد المجتمع بشكؿ عاـ ا  المحافظة عمى الصحة

في نشر الكعي الصحي عند العالـ اليساىـ استخداـ المنيج الكصفي لمتحقؽ مف اف ا
عينة البحث، التي كاف قكاميا لدل  الكعي الصحي قمة ككذاىذه الفئة مف المجتمع ،

 )رجاؿ القضاء،عماؿ الصحة،أساتذة التربية ( منيـ مف الكسط العممي 70 فردا،140
  بكاليتي  تيارت ك البيض،)مسمكع،مرئي،مقركء( منيـ مف رجاؿ األعماؿ 70ك 

كاألداة المستخدمة التي استقينا منيا المعمكمات تمثمت في المقابمة المفتكحة ك 
أف مستكل : االستمارة االستبيانية، كبعد المعالجة اإلحصائية تكصؿ الطالباف إلى 

الكعي الصحي عند كبار السف في الكسط العممي متكسط، كما أف اإلعالـ الرياضي 
ال يمعب دكرا فعاال في نشر التكعية الصحية خصكصا عند عينة الدراسة أم اف 

. االعالـ ال يساىـ في نشر الكعي الصحي 
كما اقترح الطالباف كضع برامج رياضية ك حصص تكعية خاصة لمعماؿ المقبميف عمى 

التقاعد،كما أكصي بضركرة إعطاء أىمية ليذه الفئة التي أفنت حياتيا في خدمة 
. الكطف

 
 .الكسط العممي*الكعي الصحي عند كبار السف *اإلعالـ الرياضي:* الكممات المفتاحية

 .رجاؿ اإلعالـ     * 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ABSTRAIT:   

 

 

 
L' étude opté à connaître l' envergure de la contribution du 

média sportif a propagé la sensibilisation de la santé pour les personnes 

âgées en milieu de la pratique et cela pour clarifier le rôle que jouent les 
médias dans conservation de la santé des gens et la société en générale et 

des personnes en particulier, l' approche descriptive a été utilisé pour s' 

assurer que le média contribue à propager la sensibilisation de la santé chez 

cette catégorie de la société ,ainsi la minorité de la sensibilisation de la 
santé dans la recherche et celle qu été sa texture 140 individus,70 d'entre 

eux été du a 

milieu de la pratique (magistrats ,agents de la santé ,enseignants de l' 
éducation) Et 70 d' Entre eux des hommes d' affaire   ( audible ,visuelle 

,lisible) Dans la wilaya de TIARET et EL BAYADH ,Et les épreuves 

utilisées dont on a en outre enseigné les informations consistent à l' 

entretien ouvert et le questionnaire et après les traitements de statistiques, 
les deux études sont parvenues à ce que le niveau de la sensibilisation de la 

santé chez les gens âgées en milieu pratique est moyenne , ainsi que le 

média sportif ne joue pas un rôle efficace à mettre la sensibilisation de la 
santé spécialement dans la recherche ce qui veut dire le média ne contribu  

guerre à mettre la sensibilisation de la santé . Les deux études ont proposé 

un programme sportif et des séances de sensibilisation spécialement pour 

les travailleurs qui vont avoir leur retraite , Comme il est recommandé de 
donner une importance pour ceux qui ont sacrifié leur vie à servir leur pays. 

 

. Les mots clés: Média sportif. Sensibilisation de la santé pour les 
personnes âgées. Milieu pratique Les gens médiatiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ABSTRACT:  
 

 

 

The study aims to determine the contribution of sports media 

in spreading health awareness among the elderly in the practical field,in 

order to clarify the effective role played by this media in maintaining the 
health of members of society in general and the health of the elderly in 

particular 

The descriptive approach was used to verify that the media did not 
contribute lack to the promotion of health awareness in this part of 

society,As well as of health awareness in the research sample men of 

justice, health workers, educators audible, visual, readable in wilaya of 

tiaret and bayad. 
The tool used to derive the information was the open interview and the 

questionnaire form. 

After the statistical processing, the two students reached to the level of 
health awareness among the elderly in the working environment is average 

moreover, sports media does not play an effective role in spreading health 

awareness, especially in the study sample. The media does not contribute to 

spreading health awareness also the students proposed sports programs and  
awarness sciences .especially for the workers who are going to retire. 

It also recomended  that this category should be given an importance 

because it served the country. 
 

Key words: Sport media Health awareness of older persons Practical field 

Men of media 
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مقدمة 
تعتبر كسائؿ اإلعالـ المصدر الرئيسي لممعمكمات كتؤدم دكرا كبيرا كميما في 
بناء الفرد كتككينو المعرفي ك الكجداني ك السمككي مف خالؿ عمميا عمى زيادة رصيده 

رات التي تستنتج مكاقفو ك أرائو ك سمككياتو مف خالؿ اعتماده بمف المعمكمات ك الخ
ضحت أداة مؤثرة في استحداث كتغيير السمككيات ك أىا فكسائؿ اإلعالـ معؿ

حسف  )ة لألفكار كاضحة لممعايير ناقمة لمحياةتبالممارسات فمضامينو أصبحت مر
 .(ـ1998عماد مكاكم، كليمى حسي السيد، 

ر في  م  الرياضي الذم لـ يعد مجرد مساىـ  صغاإلعالـكمف ىنا جاء 
أصبح عامال ميـ كمؤثر في العممية، فقد دخؿ كؿ بيت  بؿ عممية التنشئة االجتماعية
تركيح ؿ كاقتحـ كؿ  مياديف الرياضة المختمفة مركرا باكالكباركخاطب النشء كالشباب 

 الثقافة الرياضية في المجتمعات ، كذلؾ بمختمؼ كسائمو الشائعة ككصكال إلىالرياضي 
كأضحت ىذه الكسائؿ قكة كبيرة مف خالؿ ، أيضاالمقركءة منيا كالمسمكعة كالمرئية 

حكاـ سيطرتيا عمى مصادر المعمكمات التي تعتمد عمييا أفراد المجتمع كنخبتو ك إ
مجمكعاتو كمنظماتو في اتخاذ اآلراء ك القرارات كتحقيؽ األىداؼ خاصة ما يتعمؽ 

يعتبر الشخص الكاعي صحيان ىك الشخص  حيث،ككعيو الصحي اإلنساف بصحة 
المثالي المتمتع  بدرجات كمستكيات عالية مف الصحة المتمثمة بالتكامؿ البدني، 

 الرياضية تعمؿ عمى األنشطةكأف ممارسة  العقمي، النفسي، االجتماعي كالصحي،
ىاز الج العصرية مثؿ مرض السكرم كأمراض القمب كأمراض  األمراضالكقاية مف أىـ

التنفسي كالسمنة كالكزف الزائد كالتشكىات القكامية، باعتبار أف الجانب الصحي يشتمؿ 
المعارؼ   عمى جانبيف أساسييف ىما الثقافة الصحية كالتي تتمثؿ في  اكتساب

 كالمعمكمات الصحية، كالكعي الصحي الذم يتمثؿ في ممارسة كتطبيؽ تمؾ المعارؼ 



 الجانب التمهيدي                                                                              
 

2 
 

كالمعمكمات في الكاقع العممي خاصة عند شريحة كبار السف التي تعد مف اىـ شرائح 
 (2005عمي جالؿ الديف، )المجتمع لما قدمتو في خدمة الكطف 

  :إشكالية البحث. 1

 كالمعمكمات كالحقائؽ األخبارتـ بنشر قاإلعالـ الرياضي العممية التي تيعتبر 
كجو النشاط الرياضي أالمرتبطة بالرياضة كتفسير القكاعد كالقكانيف المنظمة لأللعاب ك

 المجتمع كتنمية الكعي الرياضي كتنمية أفراد،بقصد نشر الثقافة الرياضية بيف 
الدكتكر  ) الرياضيةاألحداث الفراغ في متابعة أكقاتاتجاىاتيـ االيجابية نحك ممارسة 

. (1995ابراىيـ اماـ، 
التطرؽ الى  الكعي الصحي كالثقافي مف خالؿ الرياضي كما يمكف لإلعالـ 

الممارسة الرياضية التي تكمف في قدرة الرياضة عمى تكصيؿ المعمكمات كالبيانات 
بيدؼ االرتقاء بالمياقة البدنية كالحالة المجتمع  قاعدة عريضة مف إلىبشكؿ رائع 

تطبيؽ العادات الصحية المرغكبة في كالكعي الصحي ،كنشر الصحية العامة لمفرد 
 أىـ الرياضية تعمؿ عمى الكقاية مف األنشطةكاف ممارسة ،حياة الشخص اليكمية 

رؼ كالمعمكمات في اؿ في ممارسة كتطبيؽ تمؾ المعمث كالكعي الصحي يتاألمراض ،
كما تكمف . (2017االكاديمية لمدرسات االجتماعية كاالنسانية، جانفي )الكاقع العممي 

 كالقضايا  األمكر عف األفرادمككناتو في مجمكعة مف المعارؼ كالمعتقدات التي يككنيا 
كاألمراض  كالمشكالت الصحية المزمنة كالتدخيف كاإلدماف كاإلصابة باألمراض 

الجنسية كالسمنة المفرطة خاصة عند كبار السف في الكسط العممي الذيف ال يجدكف 
ىماليـ المفرط ألىـ شرط مف شركط الحياة التي األنشطةكقتا لممارسة   الرياضية كا 

تساعد عمى تقميؿ احتماالت اإلصابة بأمراض القمب، كداء السكرم، كآالـ أسفؿ 
الظير، كالسمنة، باإلضافة إلى تنمية الجكانب المعرفية المتعمقة بالصحة كالتغذية، 

 .كتنمية االتجاىات اإليجابية نحك النشاط البدني
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 في بعض اإلقصاء حد إلى كما اف ىذه الفئة تندرج في خانة التيميش  
 اإلعالمية المؤسسات االجتماعية كالصحية ك ،ككذاالمجتمعات السيما  النامية كالفقيرة 

 األطراؼ أفتمعب دكر ايجابي في تنمية كنشر الكعي عند ىذه الفئة ،كبما ال التي 
 فإنناالكاجب  عمييا االىتماـ بشريحة كبار السف عديدة كتتقاطع مسؤكلياتيا إزاءىا 

في نشر الكعي الصحي مساىمة اإلعالـ الرياضي سنركز في بحثنا ىذا عمى مدل 
. عند كبار السف في الكسط العممي 

 ومنه نطرح التساؤل العام
 الرياضي في نشر الكعي الصحي عند كبار السف في الكسط اإلعالـمدل مساىمة  ما

العممي؟ 
:  الجزئيةتساؤالتال

   ما مستكل الكعي الصحي عند كبار السف ؟ 
 دكر في نشر الكعي الصحي عند كبار السف ؟ اإلعالمية برامج ؿ لؿق

:  أهداف البحث.2

 التعرؼ عمى كاقع اإلعالـ كدكره في نشر الكعي الصحي. 
  التعرؼ عمى الفرؽ بيف أنكاع اإلعالـ كبنية الكعي الصحي لدل المجتمع بصفة

 .عامة 
  عكم كالجانب التبل حظمكاضيع تبمحاكلة تنكير المجتمع كمحاكلة تكعيتو

 .الصحي
  تبياف أىمية الكعي الصحي لكبار السفمحاكلة. 
 التعرؼ عمى مستكل الكعي الصحي لدل كبار السف في الكسط العممي. 
 ة كبار السفمعرفة درجة الكعي الصحي كأثره في حيا . 
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 :الفرضيات.3
: الفرضية العامة. 1.2
 الرياضي ال يساىـ في نشر الكعي الصحي عند كبار السف في الكسط اإلعالـ 

. العممي

 :الفرضيات الجزئية.  2.2
 .العممي الكعي الصحي عند كبار السف في الكسط نقص في .1
 . فعاال في نشر الكعي الصحي عند كبار السفا دكر تمعب الاإلعالميةالبرامج  .2

:  البحث  مصطمحات4
 : اإلعالم الرياضي 4-1
 : التعريف االصطالحي . أ

تمؾ العممية التي تيتـ بنشر األخبار كالحقائؽ المرتبطة " يعرفو بعض الكتاب عمى انو 
بالرياضة ، كتفسير القكاعد كالقكانيف المنظمة لأللعاب كأكجو النشاط الرياضي لمجميكر 

المكجي ككثر ).قصد نشر الثقافة الرياضية بيف أفراد المجتمع كتنمية الكعي الرياضي 
 (2007سعيد، 

 :التعريف اإلجرائي . ب

        ىك كؿ كسائؿ اإلعالـ المتخصصة في العمؿ في مجاؿ الرياضة بصفة عامة 
عممية نقؿ كنشر أيضا  كىك،في كنقصد بيا في بحثنا المسمكعة كالمكتكبة كالمرئية ،

المعمكمات الرياضية بيف األطراؼ الفاعمة في الساحة الرياضية كفي مختمؼ الرقع 
الجغرافية ،بدءا بالجميكر الرياضي الذم ىك لب العممية داخؿ الييئات الرياضية 

 . ثقافة الكعي الرياضياكتساب،كذلؾ قصد 
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 : الوعي الصحي4-2
دراؾ  عممية إدراؾ الفرد لذاتو"يعرفو بعض الكتاب بأنو : التعريف االصطالحي. أ ،كا 

الصحة العامة  الظركؼ الصحية المحيطة كتككيف اتجاه عقمي نحك
 .(1992محمد الجكىرم كآخركف، ) لممجتمع 

 جانب مف الصحة العامة الذم يتعامؿ مع المشاركة المتضمنة"كما يعرؼ أيضا 
 (1991إقباؿ إبراىيـ مخمكؼ، )"مشكالتيـ الصحية ،كالفعالة لألفراد في حؿ

 : التعريف اإلجرائي.      ب

 ،  الفرد بمجمكعة مف العادات كالممارسات الصحية الصحيحةإلماـمدل 
ىك عممية  ،ككالقدرة عمى التصرؼ الصحيح اتجاه المشكالت الصحية التي تقابميـ

إعالمية ىدفيا حثُّ الناس عمى تبّني نمط حياة كممارسات صحية سميمة ،مف أجؿ 
 .رفع المستكل الصحي لممجتمع ،كالحّد مف انتشار األمراض

 : الوعي الصحي عند كبار السن4-3
 لإلبقاء  كبار السفالنصائح التي يجب اف يتبعياىي النصائح التي يتبعيا 

عمى النشاط كالصحة كتشمؿ كؿ مف لكقاية ،كممارسة الرياضة ،كاالبتعاد عف العادات 
تباعالسيئة  . الخ... نظاـ غذائي متكازف كا 

 :الدراسات المشابهة-5

 الرياضي المكتوب في نشر الثقافة اإلعالممساهمة :"عنوان الدراسة :  الدراسة األولى 5-1

بحث مقدـ ضمف   ،ية مستغانـالبحث مسحي أجرم بك  الرياضية المرتبطة بالصحة

ستر في عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية ممتطمبات نيؿ شيادة الماج
 .تخصص الرياضة كالصحة

 2012/2013 ، فتحي بكخارم :  الطالبإعداد
 :إشكالية الدراسة 
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 الرياضي المكتكب في نشر الثقافة الرياضية المرتبطة بالصحة؟ اإلعالـىؿ يساىـ 
 الرياضي المكتكب في نشر الثقافة الرياضية اإلعالـ معرفة مساىمة :وكان يهدف إلى 

 .المرتبطة بالصحة
 الرياضي المكتكب في نشر الثقافة الرياضية المرتبطة اإلعالـ يساىـ :فرض البحث

 .بالصحة بشقيا التنافسي كال ييتـ بالجانب التركيحي منيا 
.  المسحيباألسمكبالمنيج  الكصفي  :منهج البحث
 . لمدراسة مف مكاطني كالية مستغانـاألصمييتككف المجتمع  : عينة البحث
 .االستبياف :أداة البحث 

 .طريقة عشكائية منتظمة: عينة البحث وكيفية اختيارها 
 مف المجتمع عمى الصحافة الرياضية إقباؿىناؾ : النتائج المتوصل إليها

ىماليا في  نشرا لمثقافة الرياضية التنافسية األخيرةالمكتكبة،كمساىمة ىذه   لمثقافة كا 
 . المجتمعأكساطالرياضية التركيحية ذات البعد الصحي في 

التركيز عمى المكاضيع  التثقيفية لمرياضة كإعطائيا البعد الحقيقي ليا  :أهم التوصيات 
كىك الجانب الصحي منيا مف خالؿ مساىمتيا في نشر ثقافة الممارسة الرياضية  

. التركيحية في المجتمع 
ميذ تالدراسة مقارنة لمستوى الوعي الصحي بين ال :"عنوان الدراسة :  الدراسة الثانية 5-2 

مذكرة مقدمة ضمف متطمبات   "ةر في الثانوي.ب.الممارسين و غير الممارسين لحصة ت
 نيؿ شيادة الماستر في عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية

 2015/2016  جراد محمد أميف :  الطالبإعداد
 :إشكالية الدراسة 

ؿ تكجد فركؽ في مستكل الكعي الصحي بيف التالميذ الممارسيف ك غير الممارسيف ق
 ؟لحصة التربية البدنية كالرياضية في المرحمة الثانكية 
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 معرفة الفركؽ في مستكم الكعي الصحي بيف التالميذ الممارسيف ك :وكان يهدف إلى 
 .غير الممارسيف لحصة التربية البدنية ك الرياضية في مرحمة الثانكية

 تكجد فركؽ في مستكم الكعي الصحي بيف التالميذ الممارسيف ك غير :فرض البحث
 ..الممارسيف لحصة التربية البدنية ك الرياضية في مرحمة الثانكية

. المنيج الكصفي المقارف :منهج البحث
 45 إلى ثانكيات ،مقسمة 4 تمميذ عمى مستكل 90تمثمت عينة الدراسة بػػ  : عينة البحث

تمميذ غير الممارسيف لحصة 45تمميذ يمارسكف لحصة التربية البدنية ك الرياضية ، ك
 .الرياضيةكالتربية البدنية 

 .استمارة االستبياف :أداة البحث 
العينة الطبقية ، أما اختيار ىذه العينة فقد كاف بالطريقة : عينة البحث وكيفية اختيارها 

 .العشكائية
 ممارسة حصة التربية البدنية ك الرياضية ، ليا دكر فعاؿ ك إف: النتائج المتوصل إليها

ايجابي في تنمية الكعي الصحي لمتالميذ ك تعمؿ عمى تطكير سمككيـ الصحي ك 
 كتربيتو تربية صحية إعداده تحقيؽ السالمة ك الكفاية البدنية بغرض تيـ فيمساعد

 .سميمة مما يتناسب مع طمكحاتو
زيادة الحجـ الساعي لمزاكلة حصة التربية البدنية كالرياضية حتى يتـ  :- أهم التوصيات 

 .التعرؼ أكثر عمى أىمية الحصة
 ضركرة إبراز الدكر االيجابي لمنشاطات البدنية الرياضية في تنمية الكعي الصحي- 

 .كاألىداؼ المرجكة منيا
دور اإلذاعة المحمية في نشر الوعي الصحي لدى  :"عنوان الدراسة : الدراسة الثالثة 5-3

لنيؿ شيادة  مقدمة رسالة"الطالب الجامعي ،دراسة ميدانية بجامعتي بسكرة وقسنطينة  
 عمـ اجتماع التنمية  في الدكتكراه
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 2005/2006  شعباني مالؾ :  الطالبإعداد
 :إشكالية الدراسة 

ما دكر إذاعتا  سيرتا كالزيباف المحميتيف في نشر الكعي الصحي لدل الطمبة 
 الجامعييف؟ كأم منيما لو الدكر األكبر في ذلؾ؟  

 تقييـ كتحميؿ دكر كفعالية كسائؿ اإلعالـ السيما اإلذاعة المحمية في :وكان يهدف إلى 
إبالغ رسالتيا الصحية عمى الخصكص، كمدل قدرتيما عمى تعبئة الجماىير كتكعيتيـ 

 . السمبيةـسمككياتوبمخاطر األمراض، كتغيير بعض 
تقدـ اإلذاعة المحمية سيرتا ك الزيباف برامج صحية شاممة لمختمؼ * :فرض البحث

رشادات كقائية كعالجية لمستمعييا  .األمراض تتضمف نصائح كا 
  .تكلي اإلذاعة المحمية سيرتا ك الزيباف أىمية معتبرة لممكاضيع الصحية *

 .منيج المسح االجتماعي ك المنيج المقارف :منهج البحث
طمبة السنة رابعة بكؿ تخصصا المكجكدة في قسـ عمـ االجتماع إناث  : عينة البحث

طالبة ك منتكرم قسنطينة   113فقط بجامعتي محمد خيضر بسكرة كقدرت  ب 
 . طالبة293 طالبة أم 180ب

 .استمارة االستبياف :أداة البحث 
طالبة مف  50تضمنت عينة البحث كىي عينة عشكائية : عينة البحث وكيفية اختيارها 

طالبة مف  50جامعة محمد خيضر بسكرة جميع التخصصات مف مجتمع الطمبة ك
 .جامعة منتكرم قسنطينة

نسبة االستماع لإلذاعة المحمية الزيباف ببسكرة تفكؽ نظيرتيا  أف :النتائج المتوصل إليها
كما أف . المسجمة في سيرتا قسنطينة، كأف أكبر نسبة استماع لإلذاعتيف تتـ في المنزؿ
، بينما تيـ نسبة كبيرة مف المبحكثيف بقسنطينة يناقشكف البرامج اإلذاعية مع أفراد عائال

 .في بسكرة فتتـ مناقشتيا مع الزمالء
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ا توأف نسبة رضا المبحكثيف عف البرامج المقدمة في إذاعة سيرتا أكبر مف نظير
بالزيباف بينما كقت بث البرامج الصحية عمى الخصكص المقدمة باإلذاعتيف مناسب، 

كيغمب عمييا الطابع الكقائي، لكف الحجـ الساعي المخصص ليذه الحصص غير 
كاؼ، كمستكل أداء الطاقـ اإلذاعي متكسط 

زيادة الحجـ الساعي لمزاكلة حصة التربية البدنية كالرياضية حتى يتـ  :- أهم التوصيات 
 .التعرؼ أكثر عمى أىمية الحصة

 ضركرة إبراز الدكر االيجابي لمنشاطات البدنية الرياضية في تنمية الكعي الصحي- 
 .كاألىداؼ المرجكة منيا

مستوى الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا الممارسين   :"عنوان الدراسة : الدراسة الرابعة 5-4

قسـ العمـك االجتماعية /  جكاإلنسانية لمدراسات االجتماعية األكاديمية  لمنشاط الرياضي
 38 - 30ص  . 2017جانفي  - 17العدد 

سيفي بمقاسـ . د  مقراني جماؿ،. د  بف زيداف حسيف،.د: من إعداد 
  جامعة مستغانـ-         معيد التربية البدنية كالرياضية 

 :إشكالية الدراسة 
مستكل الكعي الصحي لدل المعاقيف حركيا م ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا ؼ

 الممارسيف كغير الممارسيف لمنشاط الرياضي؟ 
 معرفة مستكل الكعي الصحي لدل المعاقيف حركيا الممارسيف كغير :وكان تهدف إلى 

 .الممارسيف لمنشاط الرياضي
 مستكل الكعي الصحي  لدل المعاقيف فيتكجد فركؽ دالة إحصائيا  * :فرض البحث

   ..حركيا الممارسيف كغير الممارسيف لمنشاط الرياضي
 .المنيج الكصفي :منهج البحث
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كرة } كتمثمت في مجتمع المعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الرياضي ِ  :  عينة البحث
 لمنشاط الرياضي في كاليات مستغانـ كغير الممارسيفعمى الكراسي المتحركة  { السمة

 .، عيف تيمكشنت ، سعيدة كغميزاف 
 ..قياس الكعي الصحيـ :أداة البحث 

شممت عينة البحث المعاقيف حركيا الممارسيف كغير : عينة البحث وكيفية اختيارها 
 فرؽ رياضية في كرة السمة عمى 4الممارسيف لمنشاط الرياضي ، حيث تـ اختيار

 18المتمثمة في فريؽ مف كالية مستغانـ يضـ كالكراسي المتحركة مف الغرب الجزائرم 
 العبا، فريؽ مف كالية عيف  تيمكشنت يضـ 15العبا، فريؽ مف كالية سعيدة يضـ 

أما .  رياضيا60 العبا كاف مجمكعيـ 15 العبا كفريؽ مف كالية غميزاف يضـ 12
 لمنشاط الرياضي فكانكا مف نفس الكاليات المذككرة سابقا، ككؿ الممارسيفعينة غير 

 .معاقا حركيا 50لدييـ إعاقة حركية كشممت 
 : النتائج المتوصل إليها

 .مستكل الكعي الصحي لدل المعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الرياضي جاء عاليا- 
مستكل الكعي الصحي لدل المعاقيف حركيا غرم الممارسيف لمنشاط الرياضي جاء - 

 . متكسطا
 لمنشاط الرياضي كغرم الممارسيف عينة الممارسيفتكجد فركؽ دالة إحصائيا بني - 

. لمنشاط في جميع المجاالت لصالح عينة الممارسيف
 مف اإلعاقةنشر الكعي الصحي في جميع مؤسسات كمراكز ذكم  :- أهم التوصيات 
.  المختمفة اإلعالـخالؿ كسائؿ 

 ممارسة النشاط الرياضي المكيؼ كتكجيو ألىميةنشر الكعي الرياضي كالنفسي - 
  .المجتمع لذلؾ



 الجانب التمهيدي                                                                              
 

11 
 

 التعرؼ عمى دكر الكسائؿ  الدراسة األكلى كالثانية استيدفت :التعميق عمى الدراسات - 6
ككضع خطة   ، في نشر الكعي كالثقافة الرياضية كتككيف المعرفة الرياضيةاإلعالمية

 ،أما فيما  الرياضيةُ  ك مكاجية مشاكؿ الرياضةاإلعالميةامج رمقترحة لمنيكض بالب
يخص الدراسة الثالثة فقد تطرقت إلى مستكل الكعي الصحي لدل التالميذ الممارسيف 

كغير الممارسيف لمتربية البدنية ، ككذلؾ بالنسبة لمدراسة األخيرة التي كاف  قياس 
مستكل الكعي الصحي فييا عمى المعاقيف حركيا الممارسيف كغير المماريف لمنشاط 

 .الرياضي
ذلؾ لمناسبتو  لطبيعة ككاتفقت كؿ الدراسات السابقة عمى استخداـ ػالمنيج الكصفي  

. الدراسات
كمف خالؿ عرضنا لتمؾ الدراسات تبيف لنا تنكع العينات قيد كؿ دراسة مف 

  المقابمة الشخصية أفكما كذلؾ كفقا الحتياجات كؿ مجاؿ كمؤسسة ، .الدراسات
تـ التعرؼ عمى   كقد. التي  استخدمتيا جؿ الدراسات السابقة ُ األدكاتكاالستبياف ىي 

.  النتائج التي تكصمت إلييا الدراسات السابقة لمبدء مف حيث انتيت ىذه الدراساتأىـ
 :نقد الدراسات- 7

مف خالؿ عرض الدراسات السابقة كالمتشابية لمكضكع البحث، فإف دراستنا 
 كالرياضة اإلعالـىذه تمثمت في عينة جديدة عف الدراسات التي سبقتيا في مجاؿ 

. ،حيث تتمثؿ ىذه العينة في كبار السف 
 في نشر اإلعالـ بعض الدراسات السابقة تناكلت مساىمة أف إلى باإلضافة

  مسمكعة ،أك مكتكبة إماكاحدة إعالمية الكعي الصحي ك الثقافة الرياضية عبر كسيمة 
 . المرئي كالمسمكع كالمكتكبأنكاعو الرياضي بكؿ اإلعالـ دراستنا ىذه فقد تناكلت أما
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: تمهيد
يشكؿ اإلعالـ الرياضي عنصرا أساسيا مف عناصر أم مجتمع رياضي ميما 

غير أف ،كلذلؾ فإنو يدرس عمى أنو ظاىرة رياضية اجتماعية ،كانت درجة تطكره 
اإلعالـ الرياضي ال يعدك أف يككف فرعا مف ظاىرة أكبر كأشمؿ أال كىي ظاىرة 

.  االتصاؿ
كُيقاس مدل تحضر الدكؿ رياضينا بمدل ما تقدمو مف إعالـ رياضي راؽ 

كما أف اإلعالـ الرياضي يعكس الكزف الحقيقي ، كمتحضر في مختمؼ كسائمو المتعددة
لمرياضة في مجتمع ما كفي مرحمة ما مف تطكره ، كأدل بركز الرياضة في المجتمع 
إلى أف يبمغ اإلعالـ الرياضي دكرا متميزا ،كاف يصبح نشاطا كاسعا كمعقدا فمـ تعد 

الرياضة المعاصرة محصكرة في عدد محدكد مف األلعاب ، كتعددت كتنكعت 
الرياضات ذات الطابع العالمي ككجدت ليا مكانا عمى الساحة الرياضية ىذا كمو أدل 
إلى ازدياد كنضج كتعقيد الخارطة الرياضية ككاف ذلؾ أساسا لظيكر كتطكر اإلعالـ 

. الرياضي كمازاؿ ىذا المكضكع بحاجة مف البمكرة كالنضج كالفيـ
:  الرياضيواإلعالم اإلعالم مفاهيم -1

: اإلعالمتعريف : 1.1

 مف الفعؿ عمـ ،تقكؿ العرب استعممو الخبر فأعممو ايو إعالـاشتقت كممة  
المنجد في ). األخبار نقؿ اإلعالـ طمب معرفتو ،فمغكيا معنى أفأم صار يعرفو بعد 

 (527 ص 15المغة كاالداب كالعمكـ ط
 ك تقديـ معمكمات،أف أعمـ ، اإلخبار  كممة إعالـ إنما تعني أساساأفكما 

-أفكار-معمكمات-أخبار)كيتضح في ىذه العممية،عممية اإلخبار،كجكد رسالة إعالمية
أم حديث مف طرؼ كاحد،ك إذا   كاحد مف مرسؿ إلى مستقبؿ،اتجاهتتنقؿ في  (آراء

كاف المصطمح يعني نقؿ المعمكمات ك األخبار ك األفكار كاآلراء، فيك في نفس الكقت 
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 مف أجؿ استرجاعو مرة اختزانويشمؿ أم إشارات أك أصكات ك كؿ ما يمكف تمقيو أك 
تقديـ األفكار ك اآلراء ك التكجيات "أخرل عند الحاجة ك بذلؾ فإف اإلعالـ يعني 

المختمفة إلى جانب المعمكمات ك البيانات بحيث تككف النتيجة المتكقعة ك المخطط ليا 
مسبقان أف تعمـ جماىير مستقبمي الرسالة اإلعالمية كافة الحقائؽ كمف كافة 

أك أفكار يفترض أنيا صائبة حيث  جكانبيا،بحيث يككف في استطاعتيـ تككيف آراء
يتحرككف ك يتصرفكف عمى أساسيا مف أجؿ تحقيؽ التقدـ ك النمك الخير ألنفسيـ ك 

 . المجتمع الذم يعيشكف فيو
تقديـ األخبار ك المعمكمات الدقيقة الصادقة لمناس، ك الحقائؽ " كما يعني المصطمح

التي تساعدىـ عمى إدراؾ ما يجرم حكليـ ك تككيف آراء صائبة في كؿ ما ييميـ مف 
". أمكر

ىك عممية  "فاإلعالـ  إذا الجميكر بالمستجدات الحديثة ،إخبار أك إبالغكىك 
 صادقة كمكضكعات دقيقة كأخبارنشر كتقديـ المعمكمات الصحيحة كحقائؽ كاضحة 

حامد عبد السالـ )".ككقائع محددة كمنطقية مع ذكر مصادرىا خدمة لمصالح العاـ 
 (, زىراف

 باألخبار ىك تزكيد الناس اإلعالـ " أفكيقكؿ الدكتكر عبد المطيؼ حمزة 
 (1993العيد عاطؼ عدلي، )". الصحيحة كالمعمكمات السميمة كالحقائؽ الثابتة

 ىك اإلعالـ إف ،فنقكؿ آنفامف ىنا يمكف كضع تعريؼ حسب ما تـ تقديمو 
 معمكمات عمى جميكر عريض مف الناس باستعماؿ أكعممية بث الحقائؽ الكاقعية 

كسائؿ متطكرة حديثة كاسعة االنتشار مثؿ الصحؼ كالمجالت كاإلذاعة كالتمفزيكف 
 .آخره إلى....كالمسرح 
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 :تعريف اإلعالم الرياضي  : 1-2
يعتبر اإلعالـ الرياضي جزء مف اإلعالـ العاـ فيك إعالـ ييتـ بمجاؿ كاحد 

خبار الرياضة كالرياضييف كيعتبر المكضكع  كىك المجاؿ الرياضي حيث ييتـ بقضايا كا 
األساسي لو ،فيك ييدؼ قبؿ كؿ شيء إلى إيصاؿ كؿ المعمكمات كاألخبار إلى 

 . الرياضييف كالعامميف في المجاؿ الرياضي بشكؿ عاـ
       كفي ىذا المجاؿ يمكف لنا عرض بعض التعاريؼ الخاصة باإلعالـ الرياضي 

برازىا التعريؼ الذم قدمو الدكتكر أديب خضكر الذم يعرفو عمى انو  عممية نشر " كا 
األخبار كالمعمكمات كالحقائؽ الرياضية كشرح القكاعد كالقكانيف الخاصة باأللعاب 

كاألنشطة الرياضية بقصد نشر ثقافة عنصر جذب كاستقطاب لمنشء كالمساىمة في 
كسابيـ الميارات كالمعمكمات العممية كالفنية   كالرياضية فيصبحكف أكثر قدرة  تثقيفيـ كا 

 (1994خضكر اديب، ).عمى تحقيؽ قدر مف النمك كالتكامؿ
ذلؾ النشاط اإلعالمي الذم يختص :" كما يعرفو فيصؿ غامض عمى انو 

بتقديـ األخبار المتعمقة أساسا بالرياضة كالمرتبطة بما تصنعو الرياضة مف أحداث 
رياضية كالتي يدعميا نكع مف التفسير كأيضا تكجيو فئات المجتمع الميتمة 

 (1993 سبتمبر 26الى 20غامض، االثنيف مف )".بالرياضة
كيعرفو كذلؾ كؿ مف خير الديف عمي عكيس كعطاء حسف عبد الرحيـ عمى 

عممية نشر األخبار كالمعمكمات كالحقائؽ الرياضية كشرح القكاعد كالقكانيف : "إنو 
الخاصة باأللعاب كاألنشطة الرياضية لمجميكر بقصد نشر الثقافة الرياضية بيف أفراد 

، ,خير الديف عمي عكيس كعطاء حسف عبد الرحيـ )"المجتمع كتنمية كعيو الرياضي 
1998) . 
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كىك عممية نشر األخبار كالمعمكمات كالحقائؽ كشرح القكاعد كالقكانيف الخاصة 
باأللعاب كاألنشطة الرياضية لمجميكر بقصد نشر الثقافة الرياضية بيف أفراد المجتمع 

 (2003الشافعي، ).كتنمية كعيو الرياضي
 :خصائص اإلعالم الرياضي .1-3

يتميز اإلعالـ بامتالكو لمعديد مف الخصائص كالسمات التي تميزه عمى غيره 
 :مف أنكاع اإلعالـ المتخصص كمف ابرز ىذه الخصائص نذكر 

اإلعالـ الرياضي يتضمف جانبا مف االختيار حيث انو يختار الجميكر الذم يخاطبو - 
كيرغب في الكصكؿ إليو فيذا برنامج إذاعي رياضي مكجو إلى جميكر كرة القدـ كىذه 
مجمة رياضية خاصة بكرة السمة كىذا حديث تمفزيكني مكجو إلى جميكر كرة اليد كىكذا 

 (1998خير الديف عمي عكيس كعطاء حسف عبد الرحيـ،  )
اإلعالـ الرياضي يتميز بأنو جماىيرم لو القدرة عمى تغطية مساحات كاسعة -

 .كمخاطبة قطاعات كبيرة مف الجميكر
اإلعالـ الرياضي في سعيو الجتذاب اكبر عدد مف الجميكر يتكجو إلى نقطة -

متكسطة افتراضية يجتمع حكليا اكبر عدد ف الناس باستثناء ما يكجو إلى قطاعات 
 .محددة مف الناس كالبرامج الرياضية لكبار السف كغيرىا 

اإلعالـ الرياضي بكسائمو المختمفة مؤسسة اجتماعية يستجيب إلى البيئة التي يعمؿ -
  .(1998، ,خير الديف عمي عكيس كعطاء حسف عبد الرحيـ )فييا 

اإلعالـ الرياضي بكسائمو المختمفة مؤسسة اجتماعية يستجيب إلى البيئة التي 
يعمؿ فييا بسبب التفاعؿ القائـ بينيا كبيف المجتمع كحتى يمكف فيمو البد أكال مف 
دراسة أك فيـ المجتمع الذم يعمؿ فيو حتى ال يتعارض مع ما يقدمو مف رسائؿ 

إعالمية مع القيـ كالعادات السائدة في المجتمع ،فاإلعالـ الرياضي بمثابة المرآة التي 
 .تعكس صكرة كفمسفة ىذا المجتمع
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 :  وظيفة اإلعالم الرياضي 1-4
تكمف كظيفة اإلعالـ الرياضي الرئيسية في إحاطة الجميكر عمما باألخبار 
الصحيحة كالمعمكمات الثابتة كالمكضكعية التي تساعد عمى تككيف رأم عاـ صائب 

 :في كاقعة أك حادثة أك مشكمة تتعمؽ بالمجاؿ الرياضي كمف أىـ كظائفو ما يمي 
 : الوظيفة المعرفية  1-4-1

تقديـ المعمكمات عف األحداث الرياضية في المجتمع الذم يحيط باألفراد بما 
 .يؤدم إلى تكيؼ األفراد مع ىذا المجتمع كاالندماج فيو ،كيساىـ في استقراره كتقدمو 

 : الوظيفة التفسيرية 1-4-2
ككثر السعيد المكجي ) :كذلؾ لدعـ ركابط المجتمع كيحقؽ مف خاللو ما يمي 

 (2006،كاخركف، 
 .الشرح كالتفسير كالتعميؽ عمى االحداث كالقضايا المثارة كبياف ابعادىا كدكافعيا * 
 .تقديـ الدعـ لممؤسسات كالنظـ الرياضية القائمة في المجتمع الرياضي * 
 : الوظيفة االستمرارية 1-4-3

 .التعبير عف الثقافات السائدة في المجتمع ككذلؾ الثقافات الفرعية* 
صير عناصر المجتمع في بكتقة كاحدة كالحفاظ عمى القيمة السائدة فيو كالحفاظ *

 .عمى استمرارية ثقافتو الرياضية 
 :  الترويح1-4-4

التخفيؼ مف عكامؿ التكتر كالضغط االجتماعي كالبعد عف الركتيف اليكمي 
 .كعجمة الحياة التي جعمت الناس اليفكركف في أم شيء سكل لقمة العيش 

 : عناصر اإلعالم الرياضي 1-5
ىك صاحب الرسالة اإلعالمية أك الجية التي تصدر عنيا ىذه الرسالة : المرسل1-5-1

 .إلخ.....سكاء كانت ىذه الجية االتحاد أك النادم أك الالعب أك المدرب
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 . الرسالة اإلعالمية سكاء كاف فردان أك جماعةإليوىك مف تكجو :المستقبل 1-5-2 
 ىي ما تؤدل بو الرسالة اإلعالمية سكاء كانت صحيفة أك :األداة أو الوسيمة 1-5-3

 .الخ.....إذاعة أك تمفزيكف 
ىي ما تحممو كسيمة اإلعالـ الرياضية لتبميغو أك تكصيمو :الرسالة أو المضمون 1-5-4

 المستقبؿ ،ك يعتمد اإلعالـ الرياضي في بمكغ أىدافو عمى الرسالة ك المضمكف إلى
الذم تقدمو ىذه الرسائؿ ك مدل اعتماده عمى الحقائؽ ك األرقاـ ك مسايرتو لركح 

العصر ك الشكؿ الفني المالئـ ك مناسبتو لمستكل المستقبميف مف الجميكر مف حيث 
أعمارىـ ك حاجاتيـ ك يتـ نقد اإلعالـ الرياضي ك تقكيمو إيجابان أك سمبان في ضكء 

 تحققت تجعؿ تأثيرىا في الناس أكبر ك تحكز إفتكفر ىذه الشركط ك المعايير التي 
 ك االتصاؿعمى ثقتيـ ك تفاعميـ معيا، كحكؿ عناصر اإلعالـ ىذه بنيت نظرية 

خير الديف عمي عكيس كعطاء حسف عبد  ).تفسيراتيا لسيككلكجية اإلعالـ الرياضي
 (1998الرحيـ، 

مما سبؽ نستنتج أف لإلعالـ الرياضي عناصر قيمة عمى إنجاح العممية 
االتصالية في المجاؿ الرياضي بدءا بالمرسؿ صاحب المعمكمة مركرا عمى األداة كما 

تحكيو مف رسالة كصكال إلى المستقبؿ الذم يتحصؿ عمى معمكمة متعمقة بالمجاؿ 
 .الرياضي 

 :  اهداف االعالم الرياضي 1-6

: ىناؾ عدة أىداؼ لإلعالـ الرياضي منيا
نشر الثقافة الرياضية مف خالؿ تعريؼ الجميكر بالقكاعد ك القكانيف الخاصة - 

. باأللعاب ك األنشطة الرياضية المختمفة ك التعديالت التي قد تطرأ عمييا
تثبيت القيـ ك المبادئ ك االتجاىات الرياضية ك المحافظة عمييا حيث أف لكؿ - 

مجتمع نسؽ قيمي يشكؿ ك يحدد أنماط السمكؾ الرياضي متفقة مع تمؾ القيـ ك 
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.  المبادئ فيككف التكافؽ سمة مف سمات المجتمع
نشر األخبار ك المعمكمات ك الحقائؽ المتعمقة بالقضايا ك المشكالت الرياضية - 

المعاصرة ك محاكلة تفسيرىا ك التعميؽ عمييا لكي تككف أماـ الرأم العاـ في المجاؿ 
. المشكالتك الرياضي ك إعطائو الفرصة التخاذ ما يراه مف قرارات تجاه ىذه القضايا 

 .التركيح كالترفيو عف النفس بما يفيد كينفع -
 .نشر الكعي الثقافي باأللعاب الرياضية كأىميتيا -
التركيح عف الجميكر كتسميتيـ باألشكاؿ كالطرؽ التي تخفؼ عنيـ صعكبات الحياة -

  (2006ككثر السعيد المكجي ،كاخركف، ).اليكمية
  كىذه ىي أكضح أىداؼ اإلعالـ الرياضي التي ترمي إلى تكعية الجميكر ك 
تثقيفيـ رياضيان مف خالؿ إمدادىـ بالمعمكمات الرياضية التي تستجد في حياتيـ عمى 

المستكييف المحمي ك الدكلي 
 : دور اإلعالم الرياضي 1-7
 .تغطية األخبار الرياضية لمختمؼ المجاالت *
سمير عبد ,).تحميؿ كنقد نتائج المباريات كالمسابقات الرياضية لمختمؼ األلعاب *

 (2002الحميد عمي حامد، 
 .نشر األلعاب الرياضية كطرؽ مزاكلتيا كتعريؼ الجميكر بيا*
 : أنواع اإلعالم الرياضي 1-8

لقد تعددت أنكاع اإلعالـ الرياضي كتعددت أشكالو ،كيمكف تصنيؼ ىذه 
 :األنكاع كالتالي 

كىك الذم يعتمد عمى الكممة المكتكبة مثؿ الصحؼ :   اإلعالم الرياضي المقروء1-8-1
 .كالكتب كالمجالت كالنشرات كالممصقات
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كىك الذم يعتمد عمى سمع اإلنساف مثؿ الراديك : اإلعالم الرياضي المسموع 1-8-2
 .كأشرطة التسجيؿ كككاالت األنباء

كىك الذم يعتمد عمى بصر اإلنساف مثؿ السينما : اإلعالم الرياضي المرئي 1-8-3
كالفيديك كشبكة االنترنيت كأحيانا يطمؽ عميو اسـ اإلعالـ الرياضي المرئي المسمكع 

 .ألنو يعتمد عمى حاستي السمع كالبصر في آف كاحد 
كىك الذم يتكجو إليو الناس لإلطالع عميو مثؿ :  اإلعالم الرياضي الثابت 1-8-4

 .المعارض كالمؤتمرات كالمسارح
 : أهمية اإلعالم الرياضي1-9

يعتبر اإلعالـ الرياضي قديما كحديثا بمثابة المدرسة العامة التي تكصؿ عمؿ 
المؤسسة الرياضية المختمفة كاألندية ك مراكز الشباب بؿ ك التعميمية بمراحميا المختمفة 
ك تتجاكزىا فتقرب الفركؽ بيف الناس عف طريؽ ما تنشره بينيـ مف خبرات تعدؿ بيف 

كلإلعالـ ،سمككيـ كبارا كصغارا بما يتالءـ مع القيـ ك التقاليد الرياضية السميمة
الرياضي دكر متشعب في المجتمع ظير بجالء بعد انتشاره عمى نطاؽ كاسع في القرف 
العشريف كلذلؾ أخذت الحككمات عمى اختالؼ سياستيا الفكرية تخصص ليا الصحؼ 
ك القنكات اإلذاعية ك التمفزيكنية ك تكجييا نحك تحقيؽ أىدافيا الداخمية مف حيث رفع 
مستكل الثقافة الرياضية لمجميع كزيادة الكعي الرياضي لدييـ بأىمية دكر الرياضة في 

ك استخداميا أيضا لو لمكصكؿ إلى أىدافيا الخارجية مف ،حياتيـ العامة ك الخاصة
حيث تعريؼ العالـ بحضارة شعكبيا الرياضية ك التي تعكس بدكره رقي ىذه الدكؿ ك 

 (2011ياسيف فضؿ ياسيف، ,)،تقدميا في شتى المجاالت
كفي ظؿ التقدـ العممي ك التكنكلكجي الكبير ك السريع في المجاؿ الرياضي 
تبرز أىمية اإلعالـ الرياضي ك ضركرة إحاطة األفراد بالمجتمع عمما بكؿ ما يدكر 
حكليـ مف أحداث ك تطكرات في ىذا المجاؿ ك ذلؾ في ظؿ الزيادة الكبيرة ألفراد 
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خير  ).المجتمع ك بالتالي صعكبة االتصاؿ المباشر بمصادر المعمكمات ك األخبار
  (1998الديف عمي عكيس كعطاء حسف عبد الرحيـ، 

كمف ىنا تتضح أىمية اإلعالـ الرياضي في القياـ بكاجبو ىذا باإلضافة إلى 
زيادة تدفؽ المعمكمات الرياضية ك زيادة مصادرىا ك تشابؾ المجاؿ الرياضي 

بالمجاالت األخرل سكاء اقتصادية أك اجتماعية أك سياسية كعدـ قدرة الفرد عمى 
فأقؿ ما ،مالحقة ك متابعة ىذا التدفؽ لممعمكمات ك الذم يعد مف األمكر الصعبة

يكصؼ بو ىذا العصر أنو عصر المعمكمات نتيجة لمتقدـ الذم لحؽ بالكمبيكتر ك 
 كىنا تبرز الحاجة الضركرية ك الممحة في ،األقمار الصناعية ك ظيكر شبكة االنترنيت

قياـ اإلعالـ الرياضي بالتغمب عمى ىذه الصعكبات بما يساعد جميكر الرياضة عمى 
ك اإلنساف في نظر .استيعاب كؿ ما ىك جديد في المجاؿ الرياضي ك التجاكب معو

كمف ىنا تبدك ،رجاؿ اإلعالـ عبارة عف نفس إعالمية تتغذل بالخبز ك تنمك بالفكر
أىمية اإلعالـ الرياضي أيضا في السيطرة عمى جميكر الرياضة ك تكجيو مشاعرىـ 

فإذا كجيت نحك الخير كانت كسيمة ال تضاىى في البناء ك ،الكجية التي يريدىا المكجو
 فاإلعالـ الرياضي بأنكاعو المختمفة يؤثر ،إذا كجيت إلى العكس صارت شرا مستنيرا

تأثيرا كبرا في الكقت الراىف ك يشكؿ جكانب خطيرة مف النمك السمككي ك القيمي ألفراد 
 .  المجتمع في المجاؿ الرياضي
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 : الصةخ
حيث ،إف اإلعالـ الرياضي يحتؿ المكانة التي تحميا الرياضة في المجتمع

كما أنو يمعب ،أصبح عنصرا ىاما مف العناصر األساسية المككنة لممجتمع المعاصر
عالـ الجماىير بكؿ ما يدكر مف  دكرا أساسيا مف خالؿ تغطية لألحداث الرياضية كا 

أحداث عمى المستكييف المحمي ك الدكلي ك تكعيتو بالثقافة المرتبطة بمجاؿ 
العتماده عمى عدة نظريات يمكف مف خالليا التأثير في القارئ ك لكي يككف ،الرياضة

ىذا اإلعالـ ىادفا يجب أف يحقؽ لجميكره عدة متطمبات بتزكيده باألخبار ك 
 .المعمكمات ك المعارؼ الرياضية ك القكاعد ك القكانيف الخاصة باأللعاب الرياضية
كما أف لممنظكمة اإلعالمية الرياضية نفس الخصائص التي تتمتع بيا المنظكمة 

كالمالؾ أك الناشر،مكاف ،اإلعالمية العامة،كذلؾ حسب الكسيمة اإلعالمية
 .الصدكر،إضافة إلى نكع الرياضة التي تتعرض ليا

إضافة إلى كؿ ىذا فإف المادة اإلعالمية تعرض في كسائؿ اإلعالـ إما في شكؿ خبر 
أك تقرير أك تحقيؽ أك تعميؽ رياضي يمكف مف خالؿ كؿ نكع مف أنكاع الصحؼ ىذه 

أف تقدـ تحميؿ ك تفسير ك تعميؿ يتـ عف طريقيـ التأثير في مشاعره ك انفعاالتو ك 
عكاطفو، أما الصحؼ الرياضية فيمكف حصر دكرىا في تثقيؼ القراء بتزكيدىـ 

 .كذلؾ مف خالؿ ما تنشره في مقاالتيا ك مكضكعاتيا،بالمعرفة الرياضية
 40لكف الصحؼ الرياضية الجزائرية مثاؿ ك التي يعكد تاريخ ظيكرىا إلى أكثر مف 

سنة كذلؾ لعدة أسباب منيا ظركؼ الحياة الرياضية التي كانت سائدة في الجزائر مف 
انتصارات ك أفراح ك مكاعيد رياضية كبرل ساىمت ىي األخرل في صدكر عدة 

 ىذه األخيرة لـ تكف في المستكل المرجك منيا بسبب أخطائيا الفادحة،صحؼ رياضية



 

 

 

 

 ونفصم ونث َٙ

 

ونٕعٙ ونصحٙ نذٖ كب ر 

 ونسٍ 
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 :تمهيد
يعتبر الكعي ىك السياسة الصحية عف قصد الفيـ كاالقتناع ،يعني الكعي 

 أك عادات تمارس بال شعكر إلى تتحكؿ تمؾ الممارسات الصحية أف أيضاالصحي 
 إليو، كتتكصؿ إليو نسعى أف الكعي الصحي ىك اليدؼ الذم يجب أفتفكير بمعنى 

 تبقى المعمكمات الصحية كثافة صحية فقط فالجيؿ بالمبادئ الصحية مف باب ق افإلى
 ال فاألمية ،التخمؼ الصحي كىك الذم يكمف كراء كثير مف مظاىر التخمؼ الحضارم

 ، المستكلإلى يصؿ بصحتو أف المسمؾ الصحي السميـ كلذلؾ ال يمكف إلىتقكد الفرد 
.  المثالي المطمكب لرفع عممية التنمية في المجتمع اإلنتاجالذم يساعده عمى 

 :الوعي الصحي مفهوم 1 – 2
الكعي كما كرد في لساف العرب ، مف كعي الشيء ، كالحديث يعيو كعيا 

،كأكعاه أم حفظو كفيمو كفعمو فيك راع ،كفالف اكعا مف فالف أم أحفظ كافيـ ،كفي 
كفي حديث أبي امامة "نضر اهلل عبدا سمع مقالتي فكعاىا ،كحفظيا كبمغيا " الحديث

أم عقمو إيمانا بو كعمال، فأما مف حفظ : قاؿ ابف األثير" ال يعذب اهلل قمبا كعى القراف"
 (1971الترميذم محمد بف عيسى، ). ألفاظو ،كضع حدكده فانو غير كاع لو

دراؾ معنى المعرفة ،كاكتساب اتجاه ايجابي نحك كالكعي  بالمعمكمات كا 
المعرفة كالكعي المعرفي يتمثؿ في تكفير المعمكمات عف ظاىره أك مكضكع معيف ،أما 

بأنو قدرة الفرد "الكعي الكجداني فيتمثؿ في تككيف الميكؿ كاالتجاىات كيعرؼ الكعي 
عمى التذكر ،كتنظيـ كفعؿ األشياء في أم لحظة كيتضمف الكعي المظاىر الداخمية ، 

 .(1992احمد سالـ، )كاألفكار كالسمكؾ الظاىرم لمفرد مف حكلو
إدراؾ الفرد القائـ عمى اإلحساس كالمعرفة كيتضمف جانبيف " كيعرؼ بأنو 

 (2000محمد شفيؽ، ).معرفي كجانب كجداني 
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دراؾ الظركؼ : " كما يقصد بو المحيطة  [الصحية]عممية إدراؾ الفرد لذاتو، كا 
 (1992محمد الجكىرم كآخركف، )". العامة لممجتمع (الصحة)كتككيف اتجاه عقمي نحك
جانب مف الصحة العامة الذم يتعامؿ مع المشاركة : "كما أنو يعني

إقباؿ إبراىيـ مخمكؼ، ). "مشكالتيـ الصحية المتضمنة، كالفعالة لألفراد في حؿ
1991) 

المعرفة كالفيـ كاإلدراؾ كالتقدير كالشعكر :   الكعي بأنو2001قنديؿ  كعرؼ
قنديؿ ). بمجاؿ معيف مما قد يؤثر عمى تكجيو سمكؾ الفرد نحك العناية بيذا المجاؿ

المعرفة كالفيـ :الكعي الصحي بأنو  2006 أبكزايدة كقد عرؼ  (1990عبد الرحمف ، 
كتككيف الميكؿ كاالتجاىات لبعض القضايا الصحية المناسبة لممرحمة العمرية، بما 

، صفحة ص 2006حاتـ يكسؼ أبك زايدة ، )ينعكس إيجابان عمى السمكؾ الصحي 
22) 
 :عناصر الوعي الصحي 2-2

تعددت اآلراء حكؿ عناصر الكعي الصحي، كلكنيا جميع اعتمدت في 
قدر مف المفاىيـ : " تحديدىا ليذه العناصر عمى ما ينبغي أف يكتسبو الفرد، كىك

كالمعمكمات ك الميارات كاالتجاىات كالسمككيات التي يحتاجيا الفرد التي تتعمؽ 
بالجكانب الجسيمة، كالنفسية، كالجنسية، بحيث تمكنو مف ممارسة السمكؾ الصحي 

 (1983الفرا فاركؽ حمدم، )".السميـ
 : هي بأن عناصر الوعي الصحي(2004مصالحة عبد اليادم، )كما يرى 

معرفة أجيزة مختمفة، المظير الشخصي، كيفية )كتشمؿ : الصحة الشخصية -
 .(أجيزة الجسـ، المكازنة بيف أكقات النكـ كالنشاط كالراحة المحافظة عمى

 .(العادات الغذائية الحسنة، أـ سكء التغذية، مناسبة الغذاء لمعمر )كتشمؿ: التغذية -
 .(المحافظة عمى األسناف كالمثة)كتشمؿ : صحة الفـ كاألسناف -
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 التي يسببيا التدخيف، آثار التدخيف عمى األمراض)تشمؿ : التدخيف كالعقاقير -
 .(المجتمع،سكء استخداـ العقاقير

 .(ممارسة التمرينات الرياضية)تشمؿ : المياقة البدنية -
 .(عكادـ السيارات كالحكادث كاإلشعاعات)تشمؿ : التمكث كصحة األسناف -
 .(المحافظة عمى الحكاس الخمسة)تشمؿ : تنمية الحكاس- 
 :أهمية الوعي الصحي  2-3

مف ضمف ما يقاس بو تقدـ األمـ كالشعكب ارتفاع الكعي الصحي بيف أفرادىا 
،فالكعي يمثؿ احد المؤشرات الرئيسية ،التي يعتمدىا عمييا الباحثكف كالدارسكف في 

غادة عبد الرحماف الطريؼ ، ). تصنيؼ المجتمعات إلي متقدمة كأخرل متخمفة
2001). 

إف نشر الكعي الصحي مف العكامؿ التي " كالسبب في ذلؾ كما يذكر سالمة 
، صفحة 1984سالمة بياء الديف، ).تزيد مف إقباؿ األفراد عمى الخدمات الصحية

 (232ص
 أىمية كبيرة في حياة الفرد كالجماعة عمى حد سكاء، كذلؾ ألف كما أف لو

ع القكم الصحيح يتككف مف أفراد أقكياء كأصحاء، كتزداد أىمية الكعي الصحي تتـؿا
في ىذا العصر بالذات بحكـ ازدياد الكثافة السكانية في معظـ المجتمعات، كانتشار 
التمكث البيئي مف جراء انتشار المصانع كالبكاخر كزيادة عدد السيارات كما إلييا مف 
آليات التي تمكث البيئة بما تخرجو مف المعادف كمف المكاد كالمخمفات السامة، كىناؾ 
نكع جديد مف التمكث ىك التمكث الناتج عف الضكضاء، لذلؾ يتعيف أف يمعب الكعي 

الصحي دكرا كبيرا في الكقاية مف اإلصابة باألمراض، كال سيما الخطير منيا 
 .كالسرطاف كما إليو



                                                                الوعي الصحي عند كبار السن
 

28 

 

كيتطمب التقدـ اليائؿ الذم يحدث في مجاؿ العمكـ الطبية كأساليب الكقاية 
لماميـ باإلمكانيات كالخدمات التي تكفرىا  كالعالج أف يزداد كعي الناس الصحي كا 

حماية الناس مف  الدكلة مشككرة ليـ في المجاالت الطبية، فالكعي الصحي يؤدم إلى
اإلصابة باألمراض المختمفة، بؿ يؤدم إلى تمتعيـ بالصحة الجيدة عقميا كجسميا، كال 

يخفي ما ليذا مف أثر طيب في تكفير ما قد ينفؽ مف الماؿ العاـ عمى عالج األمراض 
 .كمكافحة األكبئة

كىي الجانب االقتصادم األكؿ، كالتكمفة تتمثؿ في - بالتكمفة–كىك ما يسمى 
كالعالج، كارتباط ذلؾ بالنمط التنظيمي الذم تقدـ مف خاللو  تكاليؼ نظـ الكقاية كالدكاء

سبؿ الكقاية كالرعاية كالعالج، كالنظر إلى اإلنفاؽ عمى الرعاية الصحية باعتبارىا نكعا 
مف االستيالؾ المطمكب، لـ يعد صحيحا، ألف تكمفة الرعاية الصحية إذا قكرنت 

بالخسائر االقتصادية الناجمة عف حدكث المرض، كما يترتب عميو مف عجز أك كفاة، 
تكضح حقيقة أف الصحة استثمار لإلنتاج، ... كبالتالي تفقد قكل منتجة في المجتمع

كأف الخدمات الصحية ذات عائد اقتصادم يدعـ التنمية كيحقؽ أىدافيا، كىك ما يمثؿ 
كىك ما تحققو الرعاية الصحية مف رفع مستكل - العائد–الجانب االقتصادم الثاني أم 

الصحة لمفرد كالمجتمع، كبالتالي يقمؿ الخسائر الناجمة عف العجز، كالكفاة بسبب 
فإف تمتع - كبناءا عمى ما سبؽ ذكره- كعميو : (1997أميرة منصكر يكسؼ، )المرض

الفرد بالصحة الجيدة يجعمو أقدر عمى اإلنتاج، كتؤدم كفرة اإلنتاج إلى الرخاء 
 .االقتصادم كالرفاىية االجتماعية

كمف ىذا المنطمؽ فإف ما ينفؽ عمى برامج التكعية الصحية يعتبر مف قبيؿ 
االستثمار االقتصادم الجيد، ذلؾ ألنو عمى قدر ما ينفؽ المجتمع مف الماؿ العاـ عمى 

برامج التكعية ككسائؿ نشر الكعي الصحي، عمى قدر ما يرتد ذلؾ عميو عمى شكؿ 
 . أعباء اإلنتاج كمسؤكلية الخدمات في المجتمععميياثركة بشرية ثمينة كغالية يناط 
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كلمكعي الصحي جكانب متعددة تشمؿ كؿ حياة اإلنساف طفال كمراىقا كشابا 
 (131عبد الرحماف العيسكم دت، صفحة ص ). ككيال كشيخا

 : أهداف نشر الوعي الصحي 2-4

ىناؾ العديد مف األىداؼ يراد تحقيقيا كالكصكؿ إلييا مف خالؿ نشر الكعي 
 :الصحي بيف أفراد المجتمع في المجتمعات كىي

إيجاد مجتمع يككف األفراد قد ألمكا بالمعمكمات الصحية عف مجتمعيـ ، كألمكا - 
بالمشكالت الصحية كاألمراض المنتشرة في مجتمعيـ كمعدؿ اإلصابة بيا كأسبابيا 

 .كطرؽ انتقاليا كأعراضيا كطرؽ الكقاية منيا
إيجاد مجتمع يككف أفراده قد ألمكا كبمغكا أف حؿ مشكالتيـ  الصحية كالمحافظة عمى - 

 .صحتيـ كصحة مجتمعيـ ىي مسؤكلياتيـ قبؿ أف تككف مسؤكلية الجيات الحككمية 
إيجاد مجتمع يتبع فيو األفراد اإلرشادات كالعادات الصحية السميمة في كؿ تصرفاتيـ - 

،بدافع مف شعكرىـ كرعايتيـ كيشترككف ايجابيا في حؿ مشكالتيـ الصحية كيبذلكف 
 .الماؿ كالجيد مف اجؿ ىذا السبيؿ

إيجاد مجتمع يككف أفراده قد تعرفكا عمى الخدمات ،كالمنشئات الصحية في مجتمعيـ - 
احمد سالـ، ,).كتفيمكا الغرض مف إنشائيا ككيفية االنتفاع بيا بطريقة منظمة كجدية

1992)  

: سنلالوعي الصحي عند كبار ا 2-5
مع التقدـ في السف يحتاج اإلنساف إلى رعاية كعناية فائقة مف طرؼ كؿ 

األفراد المجتمع ، فكبير السف ىك شخص أعطى كافني حياتو في خدمة المجتمع ،فمف 
كاجب أم مؤسسة صحية كانت أك إعالمية إعطاء إرشادات كنصائح تساعده سكاء 
 .فيما يتعمؽ بتغذيتو اليكمية كنشاطو البدني أك الكقاية مف الحكادث كالنظافة الشخصية
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 : األتي إلىكلكي يبقى كبار السف في حالة صحية جيدة فانو يحتاج 
: العناية الذاتية- أ 

 مع بعض مف العناية أطكؿ يعيش متمتعا بالصحة لمدة أف فرد أم بإمكاف إف
 تساعدىـ اإلجراءات كبار السف عمى نطاؽ كاسع اتخاذ بعض كبإمكافالصحيحة ،

عمى بقائيـ في صحة جيد حتى مراحؿ متقدمة مف العمر ،كلمعناية الذاتية مف اجؿ 
 قصكل ،كتقع المسؤكلية عمى جميع العامميف الصحييف أىميةشيخكخة معافاة 

كالمسانديف في تكصيؿ ىذه الرسائؿ لجميع كبار السف في المجتمع لتبنييا ،في الحقيقة 
 مف الفئات الخمسينية لكي ككنكا عمى استعداد لإلفراديجب تكصيؿ ىذه الرسائؿ 

 البيكلكجية مع التغيرات كتأقمميـلممكاجية مع االحتياجات الخاصة في سف الشيخكخة 
.  مع تقدـ السفستظيرالتي 

  :الوقاية من الحوادث - ب
 كفيات المسنيف حيث أسباب كالحكادث المرتبة الخامسة في اإلصاباتتحتؿ 

 كالحكادث ،كغالبا ما اإلصابات سنة بمعدؿ مرتفع لمغاية لحدكث 65يتميز المسف بعد 
 بالغا مف الناحية العضكية كالنفسية ،كقد ترؾ ىذه تأثيرا اإلصابات المسف بيذه يتأثر

 الصغر سنا مما األفراد بكثير مما تتركو في أكثر عضكية لكبار السف أثارا اإلصابات
.  الجسمانية اإلعاقة حد إلىقد يصؿ 

: التغيرات البيولوجية المصاحبة لمتقدم في السن    2-5-1
 التغيرات البيكلكجية المصاحبة لمتقدـ في السف بالعكامؿ الكراثية كالعكامؿ تتأثر

البيئية المحيطة بالفرد كتختمؼ ىذه التغيرات عف التغيرات العضكية التي تحث لممسف 
كمتالزمة :  المختمفة كمرض السكرم كارتفاع ضغط الدـ باألمراض إلصابتونتيجة 

كالتدخيف كتناكؿ المخدرات كالكحكؿ   نمط سمككي خاطئإتباعو كنتيجة أكالزىايمر 
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 مثؿ ضمكر عضالت الساقيف بسبب عدـ الحركة في األعضاء كنتيجة استخداـ كأخيرا
.  المفاصؿ المزمنةامراضحالة 

: كيمكف تمخيص التغيرات المصاحبة لمتقدـ في السف فما يمي 
. تناقص الطبقة الدىنية تحت الجمد -
 كعدـ تكيؼ عدسة العيف كازدياد معدؿ حدكث العتمة أم المياه اإلبصارتناقص قكة  -

. البيضاء بعدسة العيف
 الحادة كغالبا ا تصاحب لألصكاتتناقص كفاءة حاسة السمع كازدياد الحساسية  -

. باألذنيفتدىكر حاسة السمع تدىكر مماثؿ بجياز حفظ التكازف 
. كاإلمساؾ سكء اليضـ إلىتناقص العصارات المعكية مما يؤدم  -
تناقص حجـ كزف المخ كتباطؤ القدرات الذىنية مع تغير النكـ الطبيعي بما قد يترتب  -

 كالقدرة عمى التعميؿ كتقدير الصكاب كاإلدراؾ عمى القدرات الذىنية تأثيرعمى ذلؾ مف 
. كالخطأ

. تناقص كثافة العظاـ  -
. تناقص اليرمكنات المنشطة لجياز المناعة -
:  المختمفة المصاحبة لكبار السن  األمراض2-5-2

 جسمانية تزيد مف احتماالت تعرض المسف إعاقات األمراضتشكؿ بعض 
لمحكادث مثؿ امراض االلتيابات المزمنة لممفاصؿ كما ينتج عنيا مف تحديد كصعكبة 

 عممية التكازف كيزداد معدؿ السقكط ككذلؾ قد ينتج عف تتأثرفي حركة المفصؿ ،كقد 
.  المنزليةاألدكاتتشكه المفصؿ كعدـ القدرة عمى استخداـ 

 األمراض بصفة مستمرة لعالج مثؿ ىذه األدكيةكقد يستخدـ المريض بعض 
 مف مصادر الحكادث عند المسنيف ،مثؿ التسمـ آخراكفي حد ذاتيا قد تشكؿ مصدرا 
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 الجانبية التي تزيد األعراض قد يسبب تناكؿ الدكاء بصفة مستمرة بعض كأحياناالدكائي ،
.  كالحكادث كالميدئات كاألسبريف اإلصاباتمف معدؿ حكادث 

                                                                       :البيئية  العوامل2-5-2-1

 بالحكادث مع ازدياد النشاط الحركي لممسف كتتناقص قدراتو اإلصابةتزداد فرص 
 تناقص في القدرات الحسية المسؤكلة عف أك إعاقة أكالجسمية نتيجة لحدكث مرض 

 .التكازف في الجسـ
 أثناءمف حاالت السقكط % 10مف حكادث السقكط داخؿ المنزؿ كتحدث % 70تحدث 

 داخؿ المنزؿ في حدكث معظـ حاالت الرضكض األثاثىبكط الدرج كقد يتسبب 
 .كالكسكر عند المسف

:  السموكية الخطيرة  األنماط2-5-2-2
 حدكث كثير مف الحكادث كشرب الخمكر إلىتؤدم بعض العادات السيئة  

 عدـ القدرة عمى حفظ إلىكتناكؿ المخدرات التي تؤثر عمى مستكل الكعي كاإلدراؾ 
 الجركح إصابات ازدياد حدكث إلى مما يؤدم بالتالي األفعاؿالتكازف كتباطؤ ردكد 
 . كالحكادث المركرية

: وسائل وقاية كبار السن من الحوادث  2-5-3
:   الوسائل الطبية - أ 
. تصحيح القصكر المتكاجد باألعضاء الحسية -
. استعماؿ النظارة الطبية كاستئصاؿ المياه البيضاء-
.  المصاحبة لممسنيف األمراضعالج -
.  بدكف استشارة طبيةاألدكيةعدـ استخداـ -
اىتماـ بالبرامج الطبية المعنية بتقييـ صحة المسف كالفحكص الدكرية كالتشخيص -

المبكر     
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:  الوسائل البيئية - ب
.  داخؿ المنزؿ اإلضاءةتحسيف كسائؿ 
   مصقكلة داخؿ المنزؿ                                أك غير مستكية أرضياتعدـ استخداـ 

كاظـ ): األعمال الروتينية التي تمكن كبار السن من البقاء في صحة سميمة 2-5-4
 (2003الحمكاجي، اكتكبر 

 : األعمال الروتينية اليومية 2-5-4-1
إف استمرارية القياـ باألنشطة اليكمية الركتينية ىي الخطكة األساسية مف اجؿ 

شيخكخة معافاة، كالمحافظة عمى تكقيت ىذه األنشطة ميـ لمتعكد عميا كااللتزاـ بيا 
 .مثؿ كقت النكـ كاالستيقاظ ،كاألكؿ كالتماريف كالراحة كالترفيو

 : األنشطة الجسمية 2-5-4-2

إف اإلبقاء عمى ىذه الحالة مف النشاط الجسمي ؼ النيار يقي المسف مف 
المشاكؿ الصحية الشائعة عند الكبر فرياضة المشي ىي األفضؿ إذا لـ يكف ىناؾ ما 
يتعارض مع ذلؾ بحيث تككف لمدة ثالثكف دقيقة صباحا كمثميا مساءا ،كفكائد الرياضة 

 :ىي 
 حرؽ السعرات الحرارية الزائدة -
 .زيادة كركد الدـ لمعظاـ كمف ثـ ترسب الكالسيـك-
 .تقكية العضالت -
 .تحسف مف حركة األمعاء-
 : النوم2-5-4-3

 تنظيـ كقت كمدة النكـ ميـ جدا لممسف كالمعركؼ أف الحاجة إلى النكـ تقؿ 
عند كبار السف كىذه الظاىرة طبيعية لذلؾ ال داعي الستخداـ ادكية النـك ،اف تعكيد 
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الجسـ عمى الدكرة البيكلكجية ألكقات النكـ كاالستيقاظ كماعداىا قد يؤثر عمى نظاـ 
 .النـك

 : النظافة الشخصية 2-5-4-4

 :النظافة الشخصية ميمة جدا لكبار السف مثؿ 
 نظافة الفـ خاصة االسناف االصطناعية لمكقاية مف االلتيابات - 
االستحماـ اليكمي مف اجؿ نظافة الجمد كالكقاية مف االلتيابات مع عدـ استعماؿ - 

 .الصابكف بكثرة لمحفاظ عمى رطكبتو
 .حاالت خاصة مثؿ عدـ القدرة عمى التحكـ االفرازات البيكلكجية تعامؿ بحذر- 
  : قضاء الحاجة 2-5-4-5

، كىذا يتطمب اف يحتكم  (حركة االمعاء)يجب المحافظة عمى نظاـ قضاء الحاجة 
 .الغذاء كمية عالية مف االلياؼ كممارسة الرياضة كزيارة الحماـ بصكرة منتظمة

 في حالة تكرار االسياؿ كاإلمساؾ يحب استشارة الطبيب
 :  االنشطة االجتماعية2-5-4-6

اف مشكمة االكتئاب شائعة عند كبار السف كلتفادم ذلؾ يجب تعزيز الصحة 
العقمية مف خالؿ انشطة اجتماعية الفعالة، كما اف العزلة االجتماعية كالقمؽ مف 

 .الكسائؿ المؤكدة لحصكؿ االكتئاب كالخرؼ
زرع الصداقة بيف كبار السف كقضاء بعض الكقت معيـ ىي الخطكة الصحيحة ال - 

بقاء الجانب النشاطي العقمي بصكرة مرضية ،كباإلمكاف االنشغاؿ في اعماؿ اجتماعية 
 .كانسانية

اف قمة التحفز العقمي اك الذىني يؤدم الى االكتئاب كتدىكر الصحة العقمية ،لذلؾ - 
 .كمما استخدمت القكل العقمية كالذىنية كمما اقترب المسف مف حالة المعافاة
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 : االجراءات الوقائية2-5-4-7
 .قيس  ضغط الدـ كالكزف بصكرة منتظمة- 
 .استخداـ  ماء الشرب النظيؼ- 
 .الغذاء الكافي كالمتكازف- 
 .استشارة الطبيب في حالة المرض - 
تكرار االسياؿ كاإلمساؾ )يجب التعرؼ عمى االعراض المبكرة لإلمراض الخطرة - 

 .(،ظيكر الغدد في الثدم كالنزؼ مف أم جية كانت
فاالمراض عند كبار السف تظير بصكرة مختمفة عف تمؾ التي عند االصغر 
سنا باالمكاف اف تتطكر كتتدىكر بسرعة اكبر،لذلؾ فاف الكقاية ىي افضؿ مف العالج 

 .بالذات عند كبار السف
 : االدوية 2-5-4-8
 .استخداـ عدة انكاع مف االدكية كبكميات كبيرة قد يشكؿ خطكرة- 
 .يجب اخذ االدكية بناءا عمى استشارة الطبيب - 
 .يساىـ ضعؼ البصر كالنسياف في اخذ جرعات زائدة مف االدكية- 
 .كثرة االدكية تؤدم الى تدخالت خطرة عمى كبار السف- 
 (2010حنا رشماكم، ) :  التغذية2-5-4-9

مع التقدـ في السف يحتاج االنساف الى رعاية فائقة ،كخاصة فيما يتعمؽ 
بتغذيتو اليكمية حتى ال يتعرض لمشاكؿ صحية مختمفة ،كمف االمكر التي يجب 

سعدم، ):اتباعيا في تغذية كبار السف لممحافظة عمى صحتيـ كنشاطيـ ما يمي 
2010) 

 .التنكع في مصادر الطعاـ كاحتكائيا عمى مختمؼ العناصر الغذائية الضركرية- 
 .االنتباه الى تقميؿ كمية الدىكف في الطعاـ- 
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 .عدـ حاجة كبار السف الى كميات كبيرة مف البركتينات الحيكانية كالنباتية- 
 . اككاب يكميا8شرب كميات كافية مف الماء بمعدؿ - 
تحضير الطعاـ بطريقة بسيطة كصحية كاالبتعاد عف اكؿ المقمي كاالعتماد عمى - 

 .االكؿ المطبكخ
 .تناكؿ الخضار الطازجة اف امكف ،ككذلؾ الفكاكو بمعدؿ حبتيف يكميا- 
االعتداؿ في تناكؿ المنبيات مثؿ الشام كالقيكة كاالبتعاد قدر االمكاف عف الممح - 

 .كالتقميؿ مف السكر
االعتداؿ في تناكؿ الحمكيات كالمشركبات المحتكية عمى السكر كالمشركبات - 

 .الغازية
 .تجنب االطعمة التي تسبب عسرا في اليضـ اك مشاكؿ معكية- 

  :خالصة
 رئيسية في تحسيف مستكل صحة اداةسيمة فعالة ، كك الكعي الصحي يعتبر

دؼ تغير العادات ك المفاىيـ ك كيو عامة كعند كبر السف خاصة،المجتمع في 
كىك تحقيؽ ، قاالتجاىات ك الممارسات الصحية ، دكف اف ننسى اليدؼ األسمى ؿ

السعادة لممجتمع عف طريؽ تحريؾ الناس لمعمؿ عمى تحسيف أحكاليـ مف جميع 
 .النكاحي ك تحقيؽ السالمة البدنية ك النفسية ك العقمية ك االجتماعية

كبار في نشر الكعي الصحي بيف اف تحرص المؤسسات االعالمية كلذا يتعيف عمى 
ألنيا تمعب دكرا فعاال في بث الكعي الصحي ك غرسو ،لترسيخ العادات الصحية السف 

 الصحي ك عمى االلتزاـ بالنظافة العامة ك الشخصية كىذا ؾك تعكيدىـ عمى السمك
لككنيا المجاؿ الكحيد لتكجيو ىاتو الفئة الى حياة معافاة كصحية بدنية تجعميـ 

 .يكاجيكف بيا امراض العصر



 

 

 

 
 

ونب ب ونث َٙ 

دروست ونًٛذوَٛتول



 

 

 

 

 

 ونفصم وألٔل 

 

يُٓ ٛت ونبحث ٔإجزوءوتّ 

 ونًٛذوَٛت



جراءاته الميدانية                                                                منهجية البحث وا 
 

39 

 

: منهج البحث1-1
اف اختيار منيج البحث يعتبر مف اىـ مراحؿ في عممية البحث العممي ،اذ 

نجد فيو كيفية جمع البيانات كالمعمكمات حكؿ المكضكع المدركس ،كانطالقا مف 
مدل مساىمة االعالـ الرياضي في نشر الكعي "مكضكع البحث كالذم ييتـ بدراسة 

 الصحي لدل كبار السف في الكسط العممي 
 اىداؼ لالءمتوف المنيج الذم اتبعناه في دراستنا ىك المنيج الكصفي ،اؼ

كألنو مجمكعة االجراءات البحثية التي تتكامؿ لكصؼ  ، الدراسة كطبيعة اجراءتيا
الظاىرة اك المكضكع اعتمادا عمى جمع البيانات ،كتصنيفيا كمعالجتيا تحميال كافيا 

 .كدقيقا ،الستخالص داللتيا كالكصكؿ الى النتائج
  :عينة البحث مجتمع و1-2

 بطريقة ىاقمنا باختياريتككف المجتمع االصمي  لمدراسة مف عينتيف ، حيث  
:  فردا مف كبار السف في الكسط العممي كىـ70عشكائية ، كشممت العينة األكلى 

 70رجاؿ القضاء كأساتذة التربية ك عماؿ الصحة ، أما العينة الثانية فتمثمت ايضا في 
فردا مف رجاؿ اإلعالـ لإلذاعة الجيكية لكاليتي تيارت كالبيض، كىذا حتى نحصؿ 

.  عمى نتائج اكثر دقة كمكضكعية
 : خصائص العينة من حيث المصدر1.2.1

 :كبار السن-  1  
 العدد الوسط العممي
 20 رجال القضاء
 20 رجال الصحة
 30 اساتذة التربية

  يبيف عدد افراد العينة في حسب صفة  العمؿ الميني01  جدكؿ رقـ 
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 :رجال االعالم- 2

 العدد االعالم
 25 المسموعة
 35 المقروءة
 10 المرئية

  يبين عدد افراد العينة حسب نوع االعالم الممارس 02:جدول رقم 

 :ضبط متغيرات الدراسة  1-3
.  الرياضي اإلعالـ:  حدد المتغير المستقؿ في دراستنا بػ : المتغير المستقل1-3-1
. الكعي الصحي لدل كبار السف في الكسط العممي: المتغير التابع 1-3-2
 :  مجاالت البحث 1-4
 : المجال المكاني 1-4-1

أجريت ىذه الدراسة في كالتي تيارت كالبيض  في الكسط العممي ككذا عمى مستكل 
. االذاعة الجيكية  لمكاليتيف 

: المجال الزمني 1-4-2
 اما الدراسة التطبيقية فانطمقنا ،2016 جانفيتمت الدراسة  النظرية ابتداءا مف شير 

، حيث تـ تكزيع إستمارة إستبياف 2017 افريؿ 30 إلى غاية فبراير13ّفييا ابتداءا  
عمى عماؿ القضاء كاساتذة التربية كعماؿ الصحة  في شير مارس كبعدىا تـ تفريغ 

 .شير مامبداية البيانات كتحميميا كتفسيرىا إلى غاية 
: المجال البشري 1-4-3

 70تـ تكزيع اإلستمارات اإلستبيانية عمى عينة مف كاليتي تيارت كالبيض كشممت 
 ككذا فالكاليتياستمارة لكؿ مف رجاؿ القضاء كاساتذة  التربية لبعض المؤسسات في 

 . فالكاليتي في كمتا باإلعالمييف استمارة  خاصة 70رجاؿ الصحة كـ كزعنا 
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:  أدوات البحث1-5
 : اإلستبيان1-5-1

  اعتمدنا في إجراء البحث العممي عمى االستمارة اإلستبيانية التي تحتكم عمى كؿ ما 
مجمكعة مف األسئمة المرتبة : يتعمؽ بعناصر المكضكع،  فاإلستبياف يعرؼ عمى أنو

حكؿ مكضكع معيف يتـ كضعيا في إستمارة ترسؿ لألشخاص المعنييف تمييدا لمحصكؿ 
عمى أجكبة لألسئمة الكاردة فييا كاألسمكب المثالي أف يمأل اإلستبياف في حضكر 
الباحث ألف المجيب قد يفيد الباحث أكثر مما يتكقع منو فينفمت نظره إلى جؿ 

 .(1992سميماف عكدة، , ).التغييرات ليتداركيا في الحاؿ
شتمؿ اإلستبياف          كتـ إختيار األسئمة إنطالقا مف أىداؼ البحث كفرضيتو، كا 

. عمى األسئمة المغمقة 
. تككف فييا اإلجابة بػنعـ أك ال: األسئمة المغمقة- 
 : االسس العممية 1-6
:  صدق االداة1-6-1

فاطمة عكض )صدؽ االستبياف يعني التأكد مف انو سكؼ يقيس ما اعد لقياسو :  اوال
 (2002صابر،ميرفت عمي خفاجة، 

كلمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة قمنا باستخداـ صدؽ المحكميف كأداة لمتأكد مف أف 
االستبياف يقيس ما اعد لو  حيث قمنا بتكزيع االستبياف عمى مجمكعة مف األساتذة مف 

معيد التربية البدنية كالرياضية مستغانـ  كقمنا بتقديـ نسخ مف االستبياف ، ليحكمكا 
. مدل كضكح فقرات االستبياف كمدل كفايتيا كمناسبتيا لممحاكر المقترحة 

كاالستفادة مف اقتراح ما يركنو ضركريا مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا، ككذلؾ 
ضافة  تكجيياتيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األكلية بحذؼ بعض الخصائص الشخصية كا 

  خصائص أخرل
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كباالعتماد عمى المالحظات كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف، قمنا بإجراء التعديالت 
التي اتفؽ عمييا معظـ المحكميف حيث تـ حذؼ بعض العبارات كتغيير صياغة 

بعضيا اآلخر      
بات األداة  ث: انياث

ىناؾ عدد مف الطرؽ اإلحصائية التي تستخدـ لقياس مدل ثبات أداة الدراسة يعتمد في 
معظميا عمى حساب معامؿ االرتباط بيف إجابات األشخاص في المرة األكلى كبيف 

 إجابات نفس األشخاص في المرة الثانية  
كعمى ىذا األساس تـ تكزيع االستبياف عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة 

 مف كبار السف في الكسط العممي ، كتـ إعادة 10 مف رجاؿ االعالـ ك 8عددىا 
لمتأكد (ألفا كركنباخ  )تكزيع االستبياف بعد فترة عمى نفس العينة ، كقد استعممنا معادلة 

 :انكف التاليؽمف ثبات أداة الدراسة ، حيث قاـ كركنباخ باستنتاج اؿ
       
 

 في أداة القياس  تمثؿ عدد العبارات
 Si

  (i)تمثؿ تبايف العبارة رقـ     2
 S2      تمثؿ تبايف مجمكع الدرجات

ك الجدكؿ التالي يبيف قيـ ألفا كركنباخ كفقا لمتغيرات كؿ فرضية ،كقد تحصمنا عمى 
ىذه القيـ بعد تكزيع االستبياف عمى العينة االستطالعية  

 
 
 
 

n =( n/n-1 ) (1-    s1
2
 /  s

2 
)   
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 .محورلمعبارات الخاصة بكل  (α) يبين قيمة     (03  )جدول 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ باف معامؿ الثبات لمتغيرات الدراسة حسب المحاكر 
. المكجكدة مرتفع مما يعزز اعتماد االستبياف كتكزيعيا بشكؿ نيائي 

 (ألفا كرك نباخ) ك بعدىا تػـ تكزيع االستبياف ثـ استعادتو ، قمنا بحساب معامؿ الثبات 
 :األتي (  04 )مرة أخرل لمعينة النيائية كما يضح في الجدكؿ رقـ 

 
 

لمعينة النهائي  (α)يبين قيم (  04)الجدول رقم 
اتضح لنا أف معامؿ الثبات لمتغيرات  (  04  )         كعمى ضكء نتائج الجدكؿ 

 .الدراسة مرتفع أيضا ما يؤكد اف أداة الدراسة ثابتة
 :اإلحصائيةدراسات  ال 1-7

       مف أجؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كالكصكؿ إلى أىدافيا باستخداـ المعالجة 
 الذم يحتكم عمى مجمكعة مف األسئمة االستبيافاإلحصائية حيث إستعنا في تحميؿ 

. المقيدة بالنسبة المئكية كالداللة اإلحصائية
 
 
 

 عدد العبارات ألفا كروم باخالمتغيرات 
 14 0.852رجال االعالم 
 15 0.621 كبار السن 

 عدد األسئمةألفا كرونباخ المتغير 
 14 9190.  رجال االعالم
 15 0.8511 كبار السن
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 :المعادالت اإلحصائية1.7.1 
بما أف البحث كاف مقتصر عمى البيانات التي كاف يحتكييا اإلستبياف  :المئوية النسبة 

فقد كجدنا أف  أفضؿ كسيمة إحصائية  لمعالجة النتائج المحصؿ عمييا ىي النسبة 
 .المئكية بإتباع الطريقة الثالثية

=     %:         طريقة حسابها 
 

. عدد العينة/100 عدد التكرارات في :النسبة المئوية
. تمثؿ عدد التكرارات: ك :حيث
. تمثؿ عدد أفراد العينة : ع
  (%)  تمثؿ النسبة المئكية: ن

:  الداللة اإلحصائية
يسمح لنا ىذا القانكف بمعرفة مدل كجكد فركؽ معنكية في إجابات التالميذ  :²قانون كا

 .  كاألساتذة عمى أسئمة اإلستبياف

     =2  كا 
التكراراتمج  المشاىدة−التكرارات المتكقعة 𝟐.  

التكرارات المتكقعة
 

. حيث ف تمثؿ عدد الفئات كاألعمدة (1ف ػػػ  ):درجة الحرية
 
 
 
 
 

 x100  ك
ع 
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 :خاتمة
قمنا بتفريغ اإلستبياف في إستمارة ثـ اإلجتماع بأفراد العينة مف أجؿ التحاكر معيـ 

حكؿ بعض األسئمة التي كردت في اإلستمارة بعد تكزيعيا عمييـ، فقمنا بشرح بعض 
النقاط حكؿ كيفية اإلجابة ككذا شرح بعض المفاىيـ كاألسئمة التي كانت غامضة أك 
  .غير مفيكمة بالنسبة لكبار السف  ك رجاؿ االعالـ  كاإلجابة عف مختمؼ إستفساراتيـ

حتى يتسنى لممبحكث إبداء رأيو بصراحة حة ضا كالكلة طرح األسئمة السوقكقد رعي في
.كأخذ كؿ سؤاؿ مف عالقتو المباشرة لممكضكع المدركس،كفيمو لجكانب المكضكع 



 

 

 

 

 

 

 ونفصم ونث َٙ

 

عزض ٔتحهٛم ٔيُ لشت 

 ونُت ئج
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: عرض وتحميل النتائج الخاصة باالستبيان الموجه ل لكبار السن في الوسط العممي. 1.2
؟ ىؿ سبؽ كاف مارستـ الرياضة :01السؤال رقم 

كانت العينة قد مارست الرياضة   مااييدؼ السؤاؿ إلى معرفة اذ :01الغرض من السؤال
 . ؿمف قب
 ²كاالنسبة التكرار اإلجابة 

المحسوبة 

 ²كا

الجدولية 

 الداللة 

  % 92.85 65نعم 

25.20 

 

 

3,84 

 

دال 

 

 % 07.14 05 ال

  100% 70المجموع 

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي ما اذا مارسكا الرياضة مف :01الجدول رقم
  .1 كدرجة الحرية 0.05 ةالدالؿقبؿ عند مستكل 

 

يمثؿ إجابات كبار السف في الكسط العممي ما اذا مارسكا الرياضة مف : 01الشكل  رقم 
. قبؿ

 مارست إذا  كالذم  يبيف ما1لقد تبيف مف خالؿ الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج
 االستبيانيف ال  ،كمف خالؿ تفريغ االستمارات أكعينة البحث النشاط الرياضي مف قبؿ 

92,85%

7,14%

نعم  

ال
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 92.85يعادؿ  نسبة  ماأم 65" نعـ "  ب إجابتيـ الذيف كانت األفرادكجد أف عدد 
 . %07.14 بنسبة  أم أفراد 05" ال" ب إجابتيـ الذيف كانت األفراد،بينما عدد  " %

 كىي أكبر 25.20 المحسكبة تقدر بػ ² نالحظ أف كااإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 
 كىذا يعني كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند 3,84 الجدكلية كالمقدرة ب ²مف قيمة كا

. 1 كدرجة الحرية0,05مستكل الداللة 
 معظـ كبار السف في أف مف خالؿ النتائج المحصمة في الجدكؿ نجد  :اإلستنتاج

 .الكسط العممي قد مارسكا الرياضة مف قبؿ 
 ىذه العينة كانت قد مارست أف إلى الطالباف  رأم كىذا راجع حسب :تفسير النتائج 

. الرياضة في عنفكاف شبابيا ،كليا نظرة مسبقة عف النشاط الرياضي 
 جرم خفيؼ؟ أكىؿ تمارس الرياضة بصفة منتظمة سكاء كانت مشي :02السؤال رقم 

 أك معرفة مدل االنتظاـ في ممارسة الرياضة  سكاء المشي :02الغرض من السؤال
الجرم الخفيؼ  

 اإلجابة

 

التكرار 

 

 ²كاالنسبة 

المحسوبة 

 ²كا

الجدولية 

 الداللة 

 %42.85 30نعم 

 

 

1.42 

 

3,84 

 

دال  غير

 % 57.14 40 ال

 

المجموع 

 

70 %100  
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يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي حكؿ ممارستيـ الرياضة  :02الجدول رقم
 كدرجة 0.05 جرم خفيؼ عند مستكل الداللة أكبصفة منتظمة سكاء كانت  مشي 

  . 1الحرية 

 

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي حكؿ ممارستيـ الرياضة  :02الشكل رقم
.  جرم خفيؼ أكبصفة منتظمة سكاء كانت  مشي 

مدل   الذم يكضح ما2خالؿ نتائج الجدكؿ  رقـ  لقد تبيف مف: عرض وتحميل النتائج
 أجابكا الذيف األفراد الرياضية حيث كاف عدد األنشطةانتظاـ عينة البحث في ممارسة 

 إجابتيـ الذيف كانت األفراد عدد أما ،%42.85 ما يعادؿ نسبة أم فرد 30" نعـ "بػ 
 . %57.14 ما يعادؿ نسبة   أم فرد 40" ال"ب ػ 

 ² قيمة  كاأف لنتائج االستمارات االستبيانية ،نالحظ اإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 
 كىذا يعني  3,84 الجدكلية المقدرة  بػ ² كىي  اصغر  مف كا1.42المحسكبة قدرت بػ 

. 1 كدرجة الحرية 0,05 فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة يكجدال 
 األفراد تبيف تقارب نسبة  2 النتائج المتحصمة عمييا في الجدكؿ  رقـ :االستنتاج

.  غيرىا  أكالممارسيف ك غير الممارسيف لمرياضة بصفة منتظمة سكاء كانت مشي 

42.85%

57.14% نعم  

ال
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 إلى  كنعمؿ عزكؼ كبار السف عمى ممارسة الرياضة بصفة منتظمة :تفسير النتائج
 ضيؽ الكقت بسبب انشغاالتيـ إلى  باإلضافةتدني مستكل الثقافة الرياضة لدييـ،

. العممية  اليكمية
 ىؿ لديؾ برنامج غذائي يتماشى مع حالتؾ الصحية؟ :03السؤال 

 كاف ىناؾ برنامج غذائي يتماشى مع حالتيـ إف معرفة ما :03الغرض من السؤال
. الصحية 
 اإلجابة

 
 ²كاالنسبة التكرار 

المحسوبة 
 ²    كا

الجدولية 
 الداللة 

 % 22.85 16    نعم 
 

 
20.62 

 
3,84 

 
دال 

 % 77.14 54 ال
 

المجموع 
 

70 %100  

 يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي  عمى مدل  تكفرىـ  :03الجدول رقم 
 كدرجة 0.05عمى برنامج غذائي يتماشى مع حالتيـ الصحية عند مستكل الداللة 

  . 1الحرية 

 

22.85%

77.14% نعم  

ال
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يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي  عمى  مدل تكفرىـ  عمى  :03الشكل رقم
. برنامج غذائي يتماشى مع حالتيـ الصحية 

 ب أجابكا الذيف األفراد عد أف 3 نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ :ل النتائجليعرض وتح
 عدد أفمف مجمكع عينة البحث،فحيف % 22.85 ما يعادؿ  نسبة  أم فرد 16" نعـ "

 % 77.14 ما يعادؿ نسبة أم فرد 54"  ال "  الذيف  أجابكا بالعبارة ب األفراد
 كىي 20.62 المحسكبة قدرت بػ ² نالحظ أف نسبة كااإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 

 كىذا يعني كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند 3.84 الجدكلية التي قدرت بػ ²أكبر مف كا
. 1 كدرجة الحرية 0,05مستكل الداللة 

 نستنتج أف كبار السف  اجمعكا عمى عدـ كجكد برنامج غذائي يتماشى مع :اإلستنتاج
 " 77.14بنسبة " ال "  كانت ب اإلجاباتحالتيـ الصحية  الف اغمب 

 عدـ كجكد برامج غذائية مقترحة مف إلى الطالباف رأم راجع حسب كىذا: تفسير النتائج
طرؼ مختصيف في مجاؿ التغذية كعدـ اىتماـ عينة البحث  بالجانب الغذائي كما 

. يتماشى مع حالتيـ الصحية كمرحمتيـ العمرية  
التدخيف ، النكـ الكثير  )ىؿ  تمارس عادات سمبية تؤثر عمى صحتؾ :04السؤال رقم 

؟ ....الخ ....
 معرفة مدل ممارسة كبار السف لبعض العادات السمبية عمى :04الغرض من السؤال

.... الخ .... كالتدخيف  كالنكـ الكثير فالكانساجسـ 
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 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
 الجدولية

 الداللة 

 % 31.42 22نعم 
 

 
9.65 

 
3,84 

 
 داؿ

 % 68.57 48 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

 يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي عف مدل ممارستيـ  :04الجدول رقم 
 كدرجة 0.05لبعض العادات السمبية كالتدخيف كغيره مف العادات عند مستكل الداللة 

. 1الحرية 

 

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي عف مدل ممارستيـ : 04الشكل رقم 
. لبعض العادات السمبية كالتدخيف كغيره مف العادات 

    إجابتيـنت ا الذيف ؾاإلفراد أفنجد  04 مف خالؿ الجدكؿ  رقـ :عرض وتحميل النتائج
    إجابتيـ الذيف كانت األفراد عدد أما ،%31.42يعادؿ  نسبة   ماأم فرد 22ب نعـ 
 . %68.57يعادؿ   نسبة  ماأم  ا فرد48"ب ال

31.42%

68.57%

نعم  

ال
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 المحسكبة قدرت ² لنتائج االستبياف نجد أف نسبة كااإلحصائيةكمف خالؿ  المعالجة 
 كىذا يعني كجكد فرؽ 3,84 الجدكلية المقدرة  نسبتيا بػ ²    كىي أكبر مف كا9.65بػ 

. 1 كدرجة الحرية 0,05داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة 
 نستنتج أف أغمبية كبار السف  في الكسط العممي ال يمارسكف ىذه العادات :اإلستنتاج

. السمبية لعمميـ بمدل تأثيرىا السمبي عمى حياتيـ الصحية كالبدنية 
 كجكد معارؼ مسبقة مف طرؼ العينة قيد الدراسة كالتي إلىكىذا راجع  :تفسير النتائج

ىي مف الطبقة المثقفة كمدل عمميـ ككعييـ بخطكرة كسمبيات ىذه العادات كتأثيرىا 
.  عمى حالتيـ الصحية كالنفسية كخاصة في مثؿ ىذه المرحمة المتقدمة مف السف 

 اختيارية ؟ أك إجباريةىؿ  تقكـ بالمراقبة الطبية سكاء كانت  :05السؤال رقم 
 اإلجبارية كاف كبار السف يقكمكف بالمراقبة الطبية إفمعرفة ما : 05الغرض من السؤال 

.  االختيارية أك
 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 38.57 27نعم 
 

 
4.62 

 
3,84 

 
دال 

 % 61.42 43 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

 عمى مدل اىتماميـ العممييكضح إجابات كبار السف في الكسط : 05الجدول رقم 
 0.05 عند مستكل الداللة ةاختيارم أك إجباريةبالمراقبة الطبية كالقياـ بيا سكاء كانت 

 . 1كدرجة الحرية 
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 عمى مدل اىتماميـ العممييكضح إجابات كبار السف في الكسط  :05الشكل  رقم 
 . ةاختيارم أك إجباريةبالمراقبة الطبية كالقياـ بيا سكاء كانت 

 أجابكا الذيف األفراد عدد أف نجد 05مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج
 بالنسبة  لعدد األفراد الذيف ،أما %38.57 ما يعادؿ نسبة أم فردا  27" نعـ " ب 

 . % 61.42 ما يعادؿ بنسبة أم فرد  43" ال" بػإجابتيـكانت 
  ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا ،أف لنتائج االستبياف نجد اإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 

 الجدكلية المقدرة ²  أكبر مف القيمة كا4.62 المحسكبة كالمقدرة بػ  ² قيمة كاأفبحكـ 
. 1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84بػ 

 كبار السف في الكسط العممي ال يقكمكف أغمبية أف نستنتج في األخير :اإلستنتاج
.  اختيارية أكبالمراقبة كالمتابعة الطبية سكاء كانت اجباربة 

 الطالباف عمى انو بالرغـ مف دراية كعمـ ىذه الشريحة بما رأمحسب  :تفسير النتائج
 ال يكلكف ليا أنيـ إال لمكشؼ عف مستكل حالتيـ الصحية أىميةلممراقبة الطبية مف 

.  في حالة الضركرة القصكل التي  تتطمب استشارة طبية  إالاىتماما كبيرا 
 كعكة صحية ؟ أك أمراضىؿ تعاني مف : 06السؤال رقم 

 كعكة أك أمراض كاف كبار السف  يعانكف مف إفمعرفة ما  :06الغرض من السؤال 
 .صحية  

38.57%

61.42%
نعم  

ال
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 اإلجابة
 

 ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار 
الجدولية 

 الداللة 

 % 35.71 25نعم 
 

 
5.71 

 
3,84 

 
دال 

 % 64.28 45 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يبيف إجابات كبار السف حكؿ ما اذ يعانكف مف امراض مزمنة اك كعكة : 06الجدول رقم 
. 1 كدرجة الحرية 0.05صحية عند مستكل الداللة 

 

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي حكؿ ما اذ  يعانكف مف : 06الشكل  رقم 
. امراض مزمنة اك كعكة صحية 

 الذيف األفرادعدد  نالحظ أف 06 مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ :عرض وتحميل النتائج
 الذيف األفراد ،أما عد %64.28 ما يعادؿ نسبة  أم فرد 45"نعـ "  بػ إجابتيـكانت 
.  مف المجمكع الكمي%35.71يعادؿ نسبة   فرد ام ما25" ال" بػ إجابتيـكانت 

  يتبيف لنا كجكد فرؽ داؿ إحصائيا كذلؾ مف خالؿ اإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 
 عند 3,84 الجدكلية كالمقدرة بػ ²  كىي أكبر مف كا5.71 المحسكبة كالمقدرة بػ ²كا

. 1 كدرجة الحرية 0,05مستكل الداللة 

35.71%

64.28%
نعم  

ال
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 كعكات أك مزمنة أمراض نستنتج أف معظـ افراد عينة البحث ال تعاني مف :اإلستنتاج
. صحية 

كىذا ما يفسر انو باستطاعة العينة قيد الدراسة ممارسة االنشطة  :تفسير النتائج
الرياضية، كذلؾ النعداـ أمراض مزمنة ك كعكات صحية تعيؽ ممارستيـ لمرياضة 

. بصفة عادية 
أم ىؿ سبؽ كاف شاركت في النشاطات الرياضية ؟  :07السؤال رقم 

 اليدؼ ىك معرفة مدل مشاركة كبار السف في الكسط العممي :07الغرض من السؤال 
 .في النشاطات الرياضية 

 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 %65.71 46نعم 
 

 
6.91 

 
3,84 

 
دال 

 34.28 24 ال
% 
 

  % 100 70المجموع 
 

يكضح إجابات كبار السف حكؿ مدل مشاركتيـ في النشاطات  :07الجدول رقم 
 . 1 كدرجة الحرية 0.05الرياضية عند مستكل الداللة 
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يكضح إجابات كبار السف حكؿ مدل مشاركتيـ في النشاطات : 07الشكل رقم 
. الرياضية

 نجد اف عدد االفراد الذيف اجابك 7 مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ :عرض وتحميل النتائج
التي  (ال)  ، عمى عكس اإلجابة بعبارة %65.71 فرد ام ما يعادؿ نسبة 46" نعـ" ب

. مف المجمكع الكمي .%34.28 فرد، ام بنسبة 24كاف عدد االفراد المجيبيف عمييا 
كمف خالؿ المعالجة االحصائية  يتبيف لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا لصالح القيمة  

 الجدكلية كالتي قدرت ² كىي أكبر مف قيمة كا6.91 المحسكبة ²االكبر حيث بمغت كا
. 1 كدرجة الحرية 0,05 عند مستكل الداللة 3,84بػ 

مف خالؿ النتائج المحصؿ عمييا نستنج  اف اغمب كبار السف كانت ليـ : اإلستنتاج
. مشاركات سابقة في الدكرات الرياضية 

  كحسب رام الطالباف  اف كبار السف في الكسط العممي ليـ الرغبة في :تفسير النتائج
ممارسة االنشطة الرياضية حينما تتاح ليـ الفرصة ،كيتـ استدعاؤىـ لممشاركة في 

. دكرات رياضية مختمفة 
ىؿ تمقيت دعكة مف مديرية الشبيبة كالرياضة لممشاركة في تظاىرة  :08السؤال رقم 
رياضية ؟ 

65.71%

34.28%

نعم  

ال
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 معرفة  مدل اىتماـ مديرية الشبيبة كالرياضة بكبار السف :08الغرض من السؤال 
. باستدعائيـ لممشاركة في تظاىرات تنظميا المديرية 

 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 %11.42 08نعم 
 

 
41.65 

 
3,84 

 
دال 

 % 88.57 62 ال
 

  % 100 70المجموع 
 

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي عف مدل االىتماـ الذم  : 08الجدول رقم 
. 1 كدرجة الحرية0,05يمقكنو مف طرؼ مديرية الشبيبة كالرياضة عند مستكل الداللة 

 
يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي عف مدل  االىتماـ الذم  : 08الشكل  رقم 

.  يمقكنو مف طرؼ مديرية الشبيبة كالرياضة

11.42%

88.57%

نعم  

ال
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 نالحظ اف عدد االفراد الذيف 08 مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ :عرض وتحميل النتائج
 ،اما فيما يخص %11.42 افراد  ام ما يعادؿ نسبة  08" نعـ "كانت اجابتيـ بػ 

. % 88.57 فرد ام بنسبة 62فكاف عدد  االفراد " ال" االجابة بػ 
كمف خالؿ المعالجة االحصائية لالستمارات المكزعة عمى كبار السف ،يتبيف لنا  أف 

 المحسكبة ²ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا
 عند مستكل الداللة 3,84 الجدكلية كالتي قدرت بػ ²  كىي أكبر مف قيمة كا41.65
 .1 كدرجة الحرية0,05

  نستنتج أف كبار السف 08مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ  :اإلستنتاج
اجمعكا عمى عدـ تمقي ام دعكة مف طرؼ مديرية الشبيبة كالرياضة لممشاركة في ام 

. تظاىرة رياضية 
 كيفسر الطالباف ذلؾ  عمى  الجية الكصية كالمتمثمة في مديرية الشبيبة :التعميل

كالرياضة ال تكلي ام اىتماـ ليذه الشريحة كىذا ما يعكس نقص في الثقافة الرياضية 
كعدـ تطبيؽ فكرة الرياضة لمجميع ، كىذا ما نالحظو عمى ارض الكاقع في قمة كانعداـ 

دكرات كنشاطات رياضية مخصصة ليذه الفئة  ، كاالىتماـ بالفئات الشبانية عمى 
. حساب الفئات االخرل

تطالع مجالت ليا عالقة بالصحة لكبار السف بصفة دكرية؟  ىؿ: 09السؤال رقم 
معرفة  مدل اىتماـ كبار السف بمطالعة مجالت ليا عالقة  :09الغرض من السؤال 

. بصحتيـ بصفة دكرية 
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 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 14.28 10نعم 
 

 
35.71 

 
3,84 

 
دال 

 % 85.71 60 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي عف مدل االىتماـ : 09الجدول رقم 
 كدرجة 0,05 عند مستكل الداللة بصحتيـ بصفة دكريةبمطالعة مجالت ليا عالقتيـ  

. 1الحرية

 

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي عف مدل االىتماـ : 09الشكل رقم 
بمطالعة مجالت ليا عالقة بصحتيـ بصفة دكرية 

 نجد اف 09مف خالؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج
 ، اما فيما %14.28 افرد ام ما يعادؿ نسبة  10"  نعـ " عدد الفراد الذيف اجابكا ب 

نسبة    فرد ام ما يعادؿ 60"  ال " فكاف عدد المجيبيف ب" ال " يخص العبار 
 . المجمكع الكمي  % 85.71

14.28%

85.71%

نعم  

ال
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ىناؾ فرؽ داؿ   أف  كمف خالؿ المعالجة االحصائية لنتائج االستمارات المكزعة يتبيف
   35.71 المحسكبة ²إحصائيا لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا

 0,05 عند مستكل الداللة 3,84 الجدكلية كالتي قدرت بػ ²كىي أكبر مف قيمة كا
. 1كدرجة الحرية

مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ نستنتج أف كبار السف اجمعكا عمى عدـ  :اإلستنتاج
. االىتماـ بمطالعة مجالت ليا عالقة بصحتيـ بصفة دكرية 

 كيفسر الطالباف  ذلؾ بانعداـ  فف المطالعة  في مجتمعنا باالضافة الى ندرة :التعميل
كقمة المجالت كالجرائد التي تعنى بياتو الفئة ، مما جعؿ ىذه الشريحة في عزكؼ تاـ 

. عف مطالعة مجالت خاصة بصحتيـ
ىؿ تتابع حصص حكؿ اىمية التغذية كاىميتيا عند كبار السف  ؟ : 10السؤال رقم 

 معرفة  مدل اىتماـ كبار السف بمتابعة حصص حكؿ اىمية :10الغرض من السؤال 
. التغذية الصحية الخاصة بيذه الشريحة

 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 11.42 08نعم 
 

 
41.65 

 
3,84 

 
دال 

 % 88.57 62 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي بمتتابعة حصص حكؿ : 10الجدول رقم 
 .1 كدرجة الحرية0,05اىمية التغذية الصحية عند مستكل الداللة 
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يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي عف مدل االىتماـ بمتابعة : 10الشكل رقم 

حصص مخصصة لمتغذية الصحية الخاص بفئتيـ 
 ، نالحظ 10مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج

 ،اما %11.42 افراد ام ما يعادؿ نسبة  08" نعـ"اف عدد االفراد الذيف اجابكا ب 
 فرد ام ما يعادؿ نسبة  62فكاف عدد االفراد المجيبيف بيا " ال"فيما يخص االجابة ب

.  مف المجمكع الكمي% 88.57
كمف خالؿ المعالجة االحصائية لنتائج االستبياف يتبيف لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا 

  كىي أكبر مف قيمة 41.65 المحسكبة ²لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا
. 1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84 الجدكلية كالتي قدرت بػ ²كا

 نالحظ أف كبار السف  اجمعكا 10مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ  :اإلستنتاج
عمى عدـ متابعتيـ الم حصص مخصصة الىمية التغذية الصحية كما مدل اىميتيا 

عمى صحتيـ   
 كىذا راجع حسب رال الطالباف الى قمة الحصص المبرمجة ك الخاصة بالتغذية :التعميل

السميمة الصحية كاىميتيا بالنسبة لكبار السف مف جية ك ال مباالة مف طرؼ ىذه 
. الشريحة  جعميـ ال ييتمكف بمثؿ ىذه الحصص

11.42%

88.57%

نعم  

ال
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ىؿ تابعت حصص حكؿ اىمية النشاط الرياضي في الكقاية مف  : 11السؤال رقم 
بعض االمراض؟ 
معرفة  متابعة كبار السف لمحصص حكؿ اىمية الرياضة  :11الغرض من السؤال 

 .كالكقاية مف بعض االمراض 
 

 اإلجابة
 

 الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار 

 % 21.42 15نعم 
 

 
22.85 

 
3,84 

 
دال 

 % 78.57 55 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي حكؿ متابعتيـ لحصص : 11الجدول رقم 
مخصصة الىمية الرياضة ككيفية الكقاية مف بعض االمراض عند مستكل الداللة 

. 1 كدرجة الحرية0,05

 
 
  

21.42%

78.57%

نعم  

ال
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يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي حكؿ متابعتيـ لحصص : 11الشكل  رقم 
مخصصة الىمية الرياضة ككيفية الكقاية مف بعض االمراض جراء القياـ بالنشاطات 

.  الرياضية 
 نجد اف 11 مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ :عرض وتحميل النتائج

 % 21.42 فرد ام ما يعادؿ  نسبة  15" نعـ " عدد االفراد الذيف كانت اجابتيـ ب 
 فرد ام ما يعادؿ نسبة 55فكانت " ال" ،اما فيما يخص عدد االفراد الذيف اجابكا ب 

. مف المجمكع الكمي % 78.57
مف خالؿ المعالجة االحصائية لنتائج االستبياف ،يتبيف لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا 

  كىي أكبر مف قيمة 22.85 المحسكبة ²لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا
. 1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84 الجدكلية كالتي قدرت بػ ²كا

 مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ نستنتج أف كبار السف اجمعكا عمى عدـ :اإلستنتاج
. متابعة حصص حكؿ اىمية الرياضة ككيفية الكقاية مف االمراض 

 يرل الطالباف اف مف اىـ االسباب التي تجعؿ كبار السف ال يتعرضكف لمثؿ :التعميل
ىذه البرامج التكعكية الى قمتيا كعدـ كجكد دكرات تكعكية داخؿ الكسط العممي مف 

. طرؼ اخصائييف في  ىذا المجاؿ 
ىؿ سبؽ كاف سمعت حصص اذاعية ليا عالقة الجانب التكعكم   :12السؤال رقم 

الصحي الرياضي ؟ 
 معرفة  ما اف كاف كبار السف قد سبؽ ليـ االستماع الى :12الغرض من السؤال 

. حصص اذاعية ليا عالقة بالجانب التكعكم الصحي الرياضي
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 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 30 21نعم 
 

 
11.20 

 
3,84 

 
دال 

 % 70 49 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي ما اذؾ انك قد سبؽ ليـ : 12الجدول رقم 
كاف استمعكا الى حصص اذاعية ليا عالقة بالجانب التكعكم الصحي  الرياضي عند 

 .1 كدرجة الحرية0,05مستكل الداللة 

 

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي ما اذؾ انك قد سبؽ ليـ : 12الشكل رقم 
 كاف استمعكا الى حصص اذاعية ليا عالقة بالجانب التكعكم الصحي  الرياضي

 نجد أف 12مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج
 ، اما فيما % 30 فرد ام ما يعادؿ نسبة  21" نعـ " عدد االفراد الذيف اجابكا ب 

30%

70%
نعم  

ال
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 فرد ام ما يعادؿ  نسبة 49فقد كاف عدد االفراد المجيبيف بيا  " ال"يخص االجابة ب 
.  مف المجمكع الكمي % 70

كمف خالؿ المعالجة االحصائية لنتائج االستبياف يتبيف  لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا 
  كىي أكبر مف قيمة 11.20 المحسكبة ²لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا

. 1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84 الجدكلية كالتي قدرت بػ ²كا
  نستنتج أف كبار السف  كانت 12مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ  :اإلستنتاج

اغمب اجاباتيـ بالنفي كعدـ االستماع الى حصص اذاعية خاصة بالجانب التكعكم 
. الصحي الرياضي

كيفسر الطالباف ذلؾ  الى قمة الحصص االذاعية الخاصة  بالجانب التكعكم  :التعميل
الصحي الرياضي كاىميتو بالنسبة لكبار السف ككقت عرضيا التي ممكف اف يتزامف مع 

  .فترة العمؿ  
ىؿ شاىدت حصص في التمفاز تقدـ شركحات كتفاصيؿ حكؿ اىمية : 13السؤال رقم 

الرياضة    لكبار السف ؟ 
معرفة  ما اذا كاف كبار  السف قد شاىدكا حصص تمفزيكنية :   13الغرض من السؤال

. تقدـ شركحات كتفاصيؿ حكؿ اىمية الرياضة بالنسبة ليـ
 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 00 00نعم 
 

 
70 

 
3,84 

 
دال 

 % 100 70 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  
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يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي حكؿ ما اف كانكا قد : 13الجدول رقم 
شاىدكا مف قبؿ حصص تمفزيكنية تقدـ شركحات كتفاصيؿ حكؿ اىمية الرياضة ليـ 

. 1 كدرجة الحرية0,05عند مستكل الداللة 

 

يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي حكؿ ما اف كانكا قد : 13الشكل  رقم 
   .شاىدكا مف قبؿ حصص تمفزيكنية تقدـ شركحات كتفاصيؿ حكؿ اىمية الرياضة ليـ

 نجد كؿ 13مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج
.  مف المجمكع الكمي %100يعادؿ  نسبة    ماأم" ال"  بػ أجابكاالمستجكبيف 

 لنتائج االستبياف تبيف لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا اإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 
 ²   كىي أكبر مف قيمة كا70 المحسكبة ²لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا

. 1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84الجدكلية كالتي قدرت بػ 
 نستنتج أف كبار لـ يسبؽ ليـ 13مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ  :اإلستنتاج
.  الرياضية ليـأىمية حصص عمى التمفاز تقدـ شركحات كتفاصيؿ حكؿ أممشاىدة 
 ندرة البرامج التمفزيكنية المتخصصة إلىم الطالباف فانا ىذا راجع أ كحسب ر:التعميل

 األسباب أىـفي ىذا المجاؿ كالمكجية ليذه الفئة،كعدـ الرغبة في متابعتيا تعتبر مف 
.  نقص الثقافة الصحية لدل ىاتو الفئة إلى باإلضافة أيضا

100%
نعم  

ال
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 لنشر الكعي الصحي اإلعالميةىؿ يتـ التنسيؽ بينكـ كبيف الييئات  :14السؤال رقم 
الرياضي ؟ 

 كاف ىناؾ تنسيؽ بيف كبار السف ككذا الييئات إذامعرفة  ما :   14الغرض من السؤال 
.  لنشر الكعي الصحي الرياضياإلعالمية
 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 00 00نعم 
 

 
70 

 
3,84 

 
دال 

 % 100 70 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

 كاف ىناؾ إفيكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي حكؿ ما : 14الجدول رقم 
 لنشر الكعي الصحي الرياضي عند مستكل اإلعالميةتنسيؽ بينيـ كبيف الييئات 

. 1 كدرجة الحرية0,05الداللة 

 

 كاف ىناؾ إفتكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي حكؿ ما : 14الشكل  رقم 
   . لنشر الكعي الصحي الرياضياإلعالميةتنسيؽ بينيـ كبيف الييئات 

100%
نعم  

ال
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مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ نجد أف كؿ  :عرض وتحميل النتائج
.  مف المجمكع الكمي %100يعادؿ نسبة    ماأم" ال"  بػأجابت عينة البحث أفراد

 االستبياف  يتبيف لنا  أف ىناؾ فرؽ داؿ لنتائج اإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 
   كىي أكبر مف 70 المحسكبة ²إحصائيا لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا

. 1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84 الجدكلية كالتي قدرت بػ ²قيمة كا
 نستنتج أف كبار السف اجمعكا 14مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ  :اإلستنتاج

 عمى نشر الكعي الصحي اإلعالميةعمى اف ليس ىناؾ ام تنسؽ بينيـ كبيف  الييئات 
. الرياضي
 اإلعالميةكىذا ما يفسره الطالباف  بانعداـ التنسيؽ بيف ىاتو الفئة كالييئات  :التعميل

المسمكعة كالمقركءة كالمرئية  كخاصة في المجاؿ الرياضي التي ال تكلي ليا اىتماما 
. كبيرا بالمتطمبات البدنية كالصحية لياتو الشريحة 

؟ تتكفركف عمى حصص خاصة بالرياضة في الكسط العممي  هل : 15السؤال رقم 

 كاف كبار السف في الكسط العممي يتكفركف عمى إفمعرفة  ما  :15الغرض من السؤال 
. حصص خاصة  بالرياضة ليـ 

 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 25.71 18نعم 
 

 
16.51 

 
3,84 

 
دال 

 % 74.28 52 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  
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يكضح إجابات كبار السف في الكسط العممي يتكفركف عمى حصص : 15الجدول رقم 
. 1 كدرجة الحرية0,05خاصة بالرياضة عند مستكل الداللة 

 

 كانكا  يتكفركف عمى حصص إذايكضح إجابات كبار السف حكؿ ما : 15الشكل رقم  
   .خاصة بالرياضة في الكسط العممي 

 نجد أف 15مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج
 فيما أما،   % 25.71  بنسبة  أم فرد 18" نعـ "  بإجابتيـ الذيف كانت األفرادعدد 

 ما يعادؿ  نسبة أم فرد 52 المجيبيف بيا  األفرادفقد كاف عدد " ال" ب اإلجابةيخص 
.  مف المجمكع الكمي % 74.28

 لنتائج االستبياف يتبيف  لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا اإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 
  كىي أكبر مف قيمة 16.51 المحسكبة ²لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا

. 1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84 الجدكلية كالتي قدرت بػ ²كا
 نستنتج أف كبار السف اجمعكا 15 مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ :اإلستنتاج

. عمى عدـ تكفرىـ عمى حصص خاصة بالرياضة في كسطيـ العممي

25.71%

74.28%

نعم  

ال
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 عدـ كجكد مرافؽ كمنشئات رياضية ككذا عدـ اىتماـ إلىكيرجع الطالباف ىذا  :التعميل
 ما يسمى  رياضة أك الكصية بالمستكل الصحي لعماليا  كقمة الدكرات الرياضية اإلدارة

  . مؤخرا تمقى  قبكال مف طرؼ العماؿ أضحتكعمؿ التي 
: عرض وتحميل النتائج الخاصة باإلستبيان الموجه  لرجال االعالم . 2.2 

؟ ىؿ تكجد حصص مخصصة لمتكعية الصحية ضمف برامجكـ التكعكية :01السؤال رقم
معرفة ما اف كانت  ىناؾ برامج مخصصة لمتكعية الصحية : 01الغرض من السؤال 

. ضمف البرامج التكعكية 
 اإلجابة

 
النسبة التكرار 

 
 ²كا

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
 الداللة 

 % 100 70  نعم 
 

 
70 
 

 
3,84 

 
دال 

 % 00 00  ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

 يمثؿ إجابات رجاؿ االعالـ عف ما اذا كانت ىناؾ حصص مخصصة :01الجدول رقم 
 . 1 كدرجة الحرية 0.05لمتكعية ضمف برامجيـ التكعكية عندل مستكل الداللة 

 

100% نعم  

ال
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ة الصحية ضمف م كانت ىناؾ حصص مخصصة لمتكعإذا تكضح ما :01الشكل  رقم 
. البرامج التكعكية

 نالحظ أف كؿ  01 مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ :عرض وتحميل النتائج
.   مف المجمكع الكمي %100 بنسبة أم (نعـ) ا أجابكا بعبارة األفراد

 ² لنتائج االستمارات االستبيانية ، نالحظ أف كااإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 
 كىذا ما يعني 3,84 الجدكلية المقدرة بػ ² كىي أكبر مف قيمة كا70المحسكبة ىي 

. 1 كدرجة الحرية 0,05كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة 
مف خالؿ نتائج الجدكؿ نستنتج انو تكجد حصص مخصصة لمتكعية  :اإلستنتاج

. الصحية ضمف البرامج التكعكية لرجاؿ االعالـ 

 مثؿ ىذه البرامج إلى االعالـ مؤخرا يتطرؽ أفحيث يرل الطالباف  :تفسير النتائج
 طبية ككيفية المحافظة عمى الرشاقة كبالقياـ كإرشاداتالمخصصة لمتكعية الصحية 

. ببعض التمارينات لبعض الفئات السنية فقط
 خاصة بالكعي الصحي عند كبار إعالميةىؿ سبؽ كاف قمتـ بأياـ  :02السؤال رقم 

 السف؟

 خاصة بالكعي إعالمية قاـ رجاؿ االعالـ بأياـ إذامعرفة ما  :02الغرض من السؤال 
. الصحي عند كبار السف 
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 خاصة بالكعي إعالمية بأياـ مف قبؿ بقياميـ يمثؿ إجابات رجاؿ :02الجدول رقم 
. 1 كدرجة الحرية 0.05الصحي عند كبار السف عند مستكل الداللة 

 

 مف قبؿ خاصة بالكعي إعالمية بأياـيمثؿ نسبة قياـ رجاؿ االعالـ  :02الشكل رقم 
 .الصحي عند كبار السف

 نجد أف 02مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج
 فيما أما، 18.57%  بنسبة  أم فرد 13" نعـ "  بإجابتيـ الذيف كانت األفرادعدد 

 ما يعادؿ  نسبة أم فرد 57 المجيبيف بيا  األفرادفقد كاف عدد " ال" ب اإلجابةيخص 
.  مف المجمكع الكمي % 81.42

18.57%

81.42%

نعم  

ال

 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 %18.57 13نعم 
 

 
27.65 

 
3,84 

 
دال 

 %81.42 57 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  
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 لنتائج االستبياف يتبيف  لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ اإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 
  كىي أكبر 27.65 المحسكبة ²إحصائيا لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا

 .1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84 الجدكلية كالتي قدرت بػ ²مف قيمة كا
 معظـ رجاؿ االعالـ لـ يقكمكا مف قبؿ بالقياـ أفمف خالؿ الجدكؿ نستنتج  :اإلستنتاج

  . خاصة بالكعي الصحي عند كبار السف إعالمية بأياـ

 ال يكلكف اىتماـ لمكعي اإلعالـ الطالباف فاف  اغمب رجاؿ رأمحسب  :تفسير النتائج
 اإلعالمية لمساعدتيـ األياـالصحي عند ىذه الشريحة بالرغـ مف حاجتيا لمثؿ ىذه 

 .                                            العصر أمراضفي الحفاظ عمى لياقتيـ البدنية مجاراة 

ىؿ تكجد مكاقع الكتركنية خاصة لمتحسيس بالكعي الصحي في  :03السؤال رقم 
  ؟المجتمع 

معرفة ما إذا كانت تكجد مكاقع الكتركنية لمتحسيس بالكعي : 03الغرض من السؤال 
. الصحي في المجتمع

 

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ عف كجكد مكاقع الكتركنية خاصة  :03الجدول رقم 
 . 1 كدرجة الحرية 0.05بالتحسيس بالكعي الصحي في المجتمع عند مستكل الداللة 

 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 
 

 %95.71 67نعم 
 

 
58.51 

 
3,84 

 
دال 

 
 ال

03 04.28 % 
 

المجموع 
 

70 100 %  
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تبيف إجابات رجاؿ االعالـ عف كجكد مكاقع الكتركنية مخصصة لمتحسيس  :03الشكل 
 .بالكعي الصحي في المجتمع 

 نجد أف 03مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ : عرض وتحميل النتائج
 فيما أما، %95.71  بنسبة  أم فرد 67" نعـ "  بإجابتيـ الذيف كانت األفرادعدد 

 ما يعادؿ  أم فقط أفراد 03 المجيبيف بيا  األفرادفقد كاف عدد " ال" ب اإلجابةيخص 
.  مف المجمكع الكمي % 4.28نسبة 

 لنتائج االستبياف يتبيف  لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا اإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 
 ² كىي أكبر مف قيمة كا58.51 المحسكبة ²لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا

 .1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84الجدكلية كالتي قدرت بػ 
 أف ىناؾ مكاقع الكتركنية خاصة 03نستنتج مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ  :اإلستنتاج

. لمتحسيس بالكعي الصحي في المجتمع 

مف خالؿ عرضنا كتحميمنا لنتائج االستبياف تبيف  لنا كجكد مكاقع الكتركنية   :التفسير 
خاصة بالكعي الصحي في المجتمع كىذا مؤشر ايجابي لالستفادة مف ىذه المكاقع 

.    كبار السف ال ييتمكف بياأف إال  إرشاداتياكاالطالع عمى 
 ىؿ سبؽ كاف قمتـ بتغطية دكرات خاصة بكبار السف ؟ :04السؤال رقم 

95.71%

04.28%

نعم  

ال
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معرفة ما إذا كاف رجاؿ االعالـ قد قامكا بتغطية دكرات   :04الغرض من السؤال 
 ,رياضية خاصة كبار السف 

 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 %15.71 11نعم 
 

 
32.91 

 
3,84 

 
دال 

 % 84.28 59 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

 ما كانكا قد قامكا بتغطية دكرات إذايكضح إجابات رجاؿ االعالـ : 04الجدول رقم 
 . 1 كدرجة الحرية 0.05رياضية  خاصة بكبار السف  عند مستكل الداللة 

 

يكضح ما اف كاف رجاؿ االعالـ قد قامكا بتغطية دكرات رياضية لكبار  :04 الشكل رقم
. السف 

 نجد أف 04مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج
، % 15.71  ما يعادؿ نسبة  أم فرد 11"نعـ "  بإجابتيـ الذيف كانت األفرادعدد 

15.71%

84.28%

نعم  

ال
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 ما أم فرد 59 المجيبيف بيا  األفرادفقد كاف عدد " ال" ب اإلجابة فيما يخص أما
 .مف المجمكع الكمي  % 84.28يعادؿ  نسبة 

 لنتائج االستبياف يتبيف  لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا اإلحصائيةكمف خالؿ المعالجة 
كىي أكبر مف قيمة  32.91  المحسكبة ²لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا

. 1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84 الجدكلية كالتي قدرت بػ ²كا
نستنتج مف خالؿ نتائج الجدكؿ أف معظـ رجاؿ االعالـ لـ يقكمكا بتغطية :اإلستنتاج

 .دكرات رياضية خاصة بكبار السف 
 افتقار مجتمعنا لدكرات رياضية خاصة بكبار إلىكيعمؿ الطالباف ذلؾ  :تفسير النتائج

ىماؿالسف ككذا اىتماـ رجاؿ االعالـ بالدكرات الرياضية الخاصة بالشباب   ىذه كا 
 . اإلعالميةالشريحة  ،التي مف حقيا التغطية 

ىؿ  تكجد مجالت محكمة تيتـ بالجانب الصحي ؟  :05السؤال رقم 
معرفة ما إذا كانت ىناؾ مجالت محكمة مختصة في الجانب  :05الغرض من السؤال

 .الصحي 
 اإلجابة

 
 ²كاالنسبة التكرار 

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
 الداللة 

 % 28.57 20نعم 
 

 
12.85 

 
3,84 

 
دال 

 % 71.42 50 ال
  

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اف كانت ىناؾ مجالت عممية  :05الجدول رقم 
 . 1 كدرجة الحرية 0.05محكمة تيتـ بالجانب الصحي عند مستكل الداللة 
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يكضح ما اف كانت ىناؾ مجالت محكمة مختصة في الجانب : 05الشكل رقم 
 .الصحي

 إف الذم يكضح ما 05خالؿ نتائج الجدكؿ  رقـ  لقد تبيف مف: عرض وتحميل النتائج
 الذيف األفرادكانت ىناؾ مجالت عممية محكمة تيتـ بالجانب الصحي حيث كاف عدد 

 الذيف كانت األفراد عدد أما ،%28.57 ما يعادؿ نسبة أم فرد 20" نعـ "اجابك بػ 
 . %71.24 ما يعادؿ نسبة  أم فرد 50" ال" ب ػإجابتيـ

كمف خالؿ المعالجة االحصائية لنتائج االستمارات االستبيانية ،نالحظ اف 
 3,84 الجدكلية المقدرة  بػ ²كىي  اكبر  مف كا 12.85 المحسكبة قدرت بػ ²قيمة  كا

. 1 كدرجة الحرية 0,05كىذا يعني كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة 
مف خالؿ نتائج الجدكؿ نستنتج أف اغمبية رجاؿ االعالـ يجمعكف بانو  :اإلستنتاج

 .التكجد  مجالت محكمة تيتـ بالجانب الصحي
كيعمؿ الطالباف ذلؾ الى غياب  الصحافة المقرؤة في تكعكية الفرد مف  :تفسير النتائج

. الجانب الصحي، لمساعدتو عمى ممارسة الرياضة لمحفاظ عممى لياقتو البدنية
 ىؿ ىناؾ برامج اذاعية اك حصص تمفزيكنية خاصة بالصحة ؟ :06السؤال 

28.57%

71.42%
نعم  

ال
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معرفة ما اذ كانت ىناؾ  برامج اذاعية اكحصص تمفزيكنية  :06الغرض من السؤال 
. خاصة بالصحة 

 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 64.28 45نعم 
 

 
 
 

14,48 

 
 
 

3.84 

 
 
 

دال 
 % 35.71 25 ال

 
المجموع 

 
70 100 %  

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ عف كجكد برامج اذاعية اك تمفزيكنية  :06الجدول رقم 
 . 1 كدرجة الحرية 0.05خاصة بالصحة عند مستكل الداللة 

 

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ عف كجكد برامج اذاعية اك تمفزيكنية : 06الشكل رقم 
خاصة بالصحة 

 نجد أف 06مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ : عرض وتحميل النتائج 
، اما فيما   % 64.28 فرد ام  بنسبة  45" نعـ " عدد االفراد الذيف كانت اجابتيـ ب

64.28%

35.71%

نعم  

ال
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 فرد ام ما يعادؿ  نسبة 25فقد كاف عدد االفراد المجيبيف بيا  " ال"يخص االجابة ب 
.  مف المجمكع الكمي 35.71%

كمف خالؿ المعالجة االحصائية لنتائج االستبياف يتبيف  لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا 
 ²  كىي أكبر مف قيمة كا5.71 المحسكبة ²لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا

. 1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84الجدكلية كالتي قدرت بػ 
 نستنتج اف ىناؾ برامج اذاعية كحصص 0مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ  :اإلستنتاج

. تمفزيكنية خاصة بالصحة 
نعمؿ ذلؾ باف البرامج الكطنية  سكاء كانت اذاعية كتمفزيكنية تتعرض  :تفسير النتائج

. الى حصص خاصة بالصحة بصفة عامة  
 ىؿ ىناؾ مقترح لكضع حممة اعالمية لمتحسيس بالجانب الصحي :07السؤال رقم 

لكبار السف ؟ 
 معرفة ما اذ  كاف ىناؾ مقترح لكضع  حمالت تحسيسية :07الغرض من السؤال 

. بالجانب الصحي لكبار السف 
 اإلجابة

 
 ²كاالنسبة التكرار 

المحسوبة 
 الداللة  الجدولية ²كا 

 % 11.42 08نعم 
 

 
62.22 

 
3,84 

 
دال 

 % 88.57 62 ال
 

المجموع 
 

75 100 %  
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يمثؿ إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اف كاف ىناؾ مقترح لكضع  :07الجدول رقم 
 0.05حمالت اعالمية تحسيسية لمجانب اصحي لكبار السف عند  مستكل الداللة 

 . 1كدرجة الحرية 

 
يمثؿ إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اف كاف ىناؾ مقترح لكضع  : 07الشكل رقم 

. حمالت اعالمية تحسيسية لمجانب اصحي لكبار السف
 نجد أف 07مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ: عرض وتحميل النتائج

، اما فيما   %11.42 فرد ام  بنسبة  08" نعـ " عدد االفراد الذيف كانت اجابتيـ ب
 فرد ام ما يعادؿ  نسبة 62فقد كاف عدد االفراد المجيبيف بيا  " ال"يخص االجابة ب 

.  مف المجمكع الكمي % 88.57
كمف خالؿ المعالجة االحصائية لنتائج االستبياف يتبيف  لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا 

  كىي أكبر مف قيمة 62.22 المحسكبة ²لصالح القيمة الكبرل، حيث بمغت قيمة كا
. 1 كدرجة الحرية0,05 عند مستكل الداللة 3,84 الجدكلية كالتي قدرت بػ ²كا

مف خالؿ نتائج الجدكؿ نستنتج أف غالبية التالميذ رجاؿ االعالـ ليس ليـ  :اإلستنتاج
. مقترح لكضع حمالت اعالمية لمتحسيس بالجانب الصحي عند كبار السف 

11.42%

88.57%

نعم  

ال
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ام اف " نعـ " بالرغـ مف اجابات رجاؿ االعالـ عف السؤاؿ السابؽ  :تفسير النتائج
ىناؾ برامج اذاعية كتمفزيكنية خاصة بالصحة الى اف ىذه البرامج ليست مكجية لكبار 

السف كليست مدرجة ضمف برامجيـ التكعكية بدليؿ عدـ كجكد  ام مقترح لكضع 
. حمالت اعالمية تحسيسية خاصة بيذه الشريحة 

ىؿ سبؽ كاف استضفتـ شريحة مف كبار السف ييتمكف بيذا المكضكع ؟ : 08السؤال رقم 
معرفة ما اف استضاؼ رجاؿ االعالـ مف قبؿ شريحة مف كبار  :08الغرض من السؤال 

. السف تيتـ بيذا المكضكع 
 اإلجابة

 
 ²كاالنسبة التكرار 

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
 الداللة 

 % 72.85 51نعم 
 

 
14.62 

 
3,84 

 
دال 

 % 27.14 19 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ عف استضافتيـ مف قبؿ لشريحة مف : 08الجدول رقم 
  . 1 كدرجة الحرية 0.05كبار السف تيتـ بالمكضكع عند مستكل الداللة 
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يكضح إجابات رجاؿ االعالـ عف استضافتيـ مف قبؿ لشريحة مف  :08الشكل  رقم 

. 1 كدرجة الحرية 0.05كبار السف تيتـ بالمكضكع عند مستكل الداللة 
 الذم ما اذا كانف رجاؿ 08لقد تبيف مف خالؿ نتائج الجدكؿ  رقـ  :عرض وتحميل النتائج

االعالـ قد استضافكا كبار السف ييتمكف بيذا المكضكع حيث كاف عدد االفراد الذيف 
 ،اما عدد االفراد الذيف كانت %72.85فرد ام ما يعادؿ نسبة  51 " نعـ "اجابك بػ 

.  مف المجمكع الكمي %27.14 فرد ام ما يعادؿ نسبة  19" ال"اجابتيـ ب ػ
 ²كمف خالؿ المعالجة االحصائية لنتائج االستمارات االستبيانية ،نالحظ اف قيمة  كا

 كىذا يعني 3,84 الجدكلية المقدرة  بػ ²كىي  اكبر  مف كا14.62المحسكبة قدرت ب
. 1 كدرجة الحرية 0,05كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة 

نستنتج أف غالبية رجاؿ االعالـ سبؽ ليـ استضافت شريحة مف كبار السف  :اإلستنتاج
. تيتـ بيذا المكضكع 

كيرل الطالباف  اف ىناؾ بعض التجاكب االعالمي مع ىذه الشريحة كاف  :تفسير النتائج
. ىناؾ بعض المؤشرات االيجابية لمساعدة ىذه الفئة 

ىؿ لديؾ متابعيف لبرامجكـ المخصصة لمتكعية الصحية؟  :09السؤال رقم 

72.85%

27.14%

نعم  

ال
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 معرفة مااذا كاف ىناؾ متتبعيف لمبرامج المخصصة لمتكعية :09الغرض من السؤال 
. الصحية
 اإلجابة

 
 ²كاالنسبة التكرار 

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
 الداللة 

 %61.42 43نعم 
 

 
3.65 

 
3,84 

 غير 
 دال 

 %38.57 27 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اذا كاف ىناؾ متتبعيف لمبرامج  :09الجدول رقم 
 .1 كدرجة الحرية 0.05المخصصة لمتكعية الصحية عند مستكل الداللة 

 
يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اذا كاف ىناؾ متتبعيف لمبرامج : 09الشكل  رقم 

.  المخصصة لمتكعية الصحية
 الذم يكضح 09لقد تبيف مف خالؿ نتائج الجدكؿ  رقـ  :عرض وتحميل النتائج

ما اف كاف ىناؾ متابعيف لمبرامج المخصصة لمتكعية حيث كاف عدد االفراد الذيف 

61.42%

38.57%

نعم  

ال
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 ،اما عدد االفراد الذيف كانت %61.42 فرد ام ما يعادؿ نسبة 43" نعـ "اجابك بػ 
 . %38.57 فرد ام ما يعادؿ نسبة  27" ال"اجابتيـ ب ػ

كمف خالؿ المعالجة االحصائية لنتائج االستمارات االستبيانية ،نالحظ اف 
 3,84 الجدكلية المقدرة  بػ ² كىي  اصغر  مف كا3.65 المحسكبة قدرت بػ ²قيمة  كا

. 1 كدرجة الحرية 0,05كىذا يعني ال يكجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة 
 نستنتج مف خالؿ  النتائج اف رجاؿ االعالـ ال يعممكف اذا ماكاف ىناؾ :اإلستنتاج

. متابعيف لمبرامج المخصصة لمتكعية 
كيعمؿ الطالباف ذلؾ الى عدـ اىتماـ االعالمييف بالمتتابعيف لبرامجيـ :تفسير النتائج

. ،كعدـ كضع استبيانات لمعرفة عدد المتابعيف كالنقائص التي يكشفيا المستمع  

؟ ىؿ حاكلتـ التطرؽ الى برامج تخص التغذية عند كبار السف   :10السؤال رقم

 .معرفة اف تـ التطرؽ الى برامج تخص التغذية عند كبار السف  :10الغرض من السؤال 
 اإلجابة

 
 ²كاالنسبة التكرار 

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
 الداللة 

 %94.28 66نعم 
 

 
54.91 

 
3,84 

 
 دال 

 %05.71 04 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اذ تـ التطرؽ الى برامج تخص  :10الجدول رقم 
  .1 كدرجة الحرية 0.05التغذية لكبار السف عند مستكل الداللة 
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يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اذ تـ التطرؽ الى  برامج تخص : 10الشكل  رقم 

. التغذية لكبار السف
 اف عد االفراد الذيف اجابكا ب 10نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج

مف مجمكع عينة البحث،فحيف اف عدد % 94.28 فرد ام ما يعادؿ  نسبة  66" نعـ "
 % 5.71 افراد ام ما يعادؿ نسبة 04"  ال " االفراد الذيف  أجابكا بالعبارة ب 

 كىي 54.91 المحسكبة قدرت بػ ²كمف خالؿ المعالجة االحصائية نالحظ أف نسبة كا
 كىذا يعني كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند 3.84 الجدكلية التي قدرت بػ ²أكبر مف كا

. 1 كدرجة الحرية 0,05مستكل الداللة 
نستنتج مف خالؿ  النتائج اف رجاؿ االعالـ قد تطرقكا مف قبؿ الى برامج  :اإلستنتاج

. تخص التغذية عند كبار السف 
كنعمؿ ذلؾ بكجكد برامج خاصة بالتغذية عند كبار السف لتقديـ شركحات :تفسير النتائج

حكؿ اىميتيا في مثؿ ىذا السف ككيفية كضع برنامج غذائي يتماشى مع حالتيـ 
. الصحية  
؟  ىؿ سبؽ كاف استضفتـ كبار السف خالؿ برامجكـ الرياضية :11السؤال رقم 

معرفة إف سبؽ لرجاؿ االعالـ استضافت كبار السف  خالؿ  :11الغرض من السؤال 
. عرض برامج رياضية 

94.28%

05.71%

نعم  

ال
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 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 04.28 03نعم 
 

 
58.51 

 
3,84 

 
   دال 

 %95.71 67 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اذ سبؽ ليـ استضافت كبار  :11الجدول رقم 
 .  1 كدرجة الحرية 0.05السف خالؿ برامجيـ الرياضية  عند مستكل الداللة 

 
يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اذ سبؽ ليـ استضافت كبار : 11الشكل  رقم 

. السف خالؿ برامجيـ الرياضية 
 اف عد االفراد الذيف اجابكا ب 11نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج

مف مجمكع عينة البحث،فحيف اف عدد % 4.28 افراد ام ما يعادؿ  نسبة  03" نعـ "
 .% 95.71 فرد ام ما يعادؿ نسبة 67"  ال " االفراد الذيف  أجابكا بالعبارة ب 

04.28%

95.71%

نعم  

ال
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كىي 58.51 المحسكبة قدرت بػ ²كمف خالؿ المعالجة االحصائية نالحظ أف نسبة كا
 كىذا يعني كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند 3.84 الجدكلية التي قدرت بػ ²أكبر مف كا

. 1 كدرجة الحرية 0,05مستكل الداللة 
نستنتج مف خالؿ  النتائج  اف غالبية رجاؿ االعالـ لـ يسبؽ ليـ استضافة  :اإلستنتاج

. كبار السف ضمف برامجيـ الرياضية   

نعـ "  كانت ب 8بالرغـ مف اف  اغمبية اجابات السؤاؿ  يرل الطالباف انو :تفسير النتائج
ام سبؽ استضافت شريحة مف كبار السف تيتـ بالمكضكع ، اال اف االعالـ الرياضي " 

 .لـ  يتطرؽ الى ىذه الفئة بدليؿ عدـ استضافتيـ ضمف برامجيـ الرياضية 
ىؿ االعالـ الرياضي ميتـ بشريحة كبار السف كاىمية الرياضة لدييـ؟  :12 السؤال رقم 

معرفة ما اف كاف االعالـ ميتـ بشريحة كبار السف كاىمية  :21الغرض من السؤال 
. الرياضة لدييـ

 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

الداللة 

 % 37.14 26نعم 
 

 
4.62 

 
3,84 

 
دال 

 % 62.85 44 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اذ ا كاف االعالـ ميتـ بشريحة  :21الجدول رقم 
  .1 كدرجة الحرية 0.05كبار السف كاىمية الرياضة عندىـ ، عند مستكل الداللة 
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يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ما اذا كاف االعالـ ميتـ بشريحة : 12الشكل  رقم

. كبار السف كاىمية الرياضة عندىـ 
 اف عد االفراد الذيف اجابكا ب 12نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج

مف مجمكع عينة البحث،فحيف اف عدد % 37.14 فرد ام ما يعادؿ  نسبة  26" نعـ "
 .% 62.85 فرد ام ما يعادؿ نسبة 44"  ال " االفراد الذيف  أجابكا بالعبارة ب 

 4.62 المحسكبة قدرت بػ ²كمف خالؿ المعالجة االحصائية نالحظ أف نسبة كا
 كىذا يعني كجكد فرؽ داؿ إحصائيا 3.84 الجدكلية التي قدرت بػ ²كىي أكبر مف كا

. 1 كدرجة الحرية 0,05عند مستكل الداللة 
نستنتج مف خالؿ  النتائج  اف غالبية رجاؿ االعالـ غير ميتميف بشريحة  :اإلستنتاج

. كبار كاىمية الرياضة لدييـ 
كيعمؿ الطالباف ذلؾ الى عدـ اىتماـ االعالـ الرياضي بشريحة كبار : تفسير النتائج

السف كاىمية الرياضة لدييـ لعدـ كجكد حصص مبرمجة ليذه الفئة التي ال تمقى اىتماـ 
. اعالميا خاصا 

ىؿ سبؽ لكـ كاف استضفتـ رجاؿ الصحة اك خبراء في ىذا المجاؿ  :13السؤال رقم 
لتنكير المستمع خصكصا شريحة كبار السف   ؟ 

37.14%

62.85%
نعم  

ال
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كاف رجاؿ االعالـ قد استضافكا مف قبؿ رجاؿ  معرفة اذا ما :13الغرض من السؤال 
. صحة كخبراء ؼ  ىذا المجاؿ لتنكير المستمع خصكصا كبار السف 

 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 31.42 22نعم 
 

 
9.65 

 
3,84 

 
دال 

 % 68.57 48 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ ماذا كاف قد سبؽ ليـ استضافت رجاؿ  :13الجدول رقم 
صحة اك خبراء في ىذا المجاؿ لتنكير المستمع خصكصا كبار السف  ، عند مستكل 

 . 1 كدرجة الحرية 0.05الداللة 

 
يكضح إجابات رجاؿ االعالـ ماذا كاف قد سبؽ ليـ استضافت رجاؿ : 13الشكل  رقم 

. صحة اك خبراء في ىذا المجاؿ لتنكير المستمع خصكصا كبار السف  

31.42%

68.57%
نعم  

ال
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 اف عد االفراد الذيف اجابكا ب 13نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج
مف مجمكع عينة البحث،فحيف اف عدد % 31.42 فرد ام ما يعادؿ  نسبة  22" نعـ "

 .%  68.57 فرد ام ما يعادؿ نسبة 48"  ال " االفراد الذيف  أجابكا بالعبارة ب 
 كىي 9.65 المحسكبة قدرت بػ ²كمف خالؿ المعالجة االحصائية نالحظ أف نسبة كا

 كىذا يعني كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند 3.84 الجدكلية التي قدرت بػ ²أكبر مف كا
. 1 كدرجة الحرية 0,05مستكل الداللة 

 نستنتج مف خالؿ  النتائج  اف غالبية رجاؿ االعالـ لـ يسبؽ ليـ استضافت :اإلستنتاج
رجؿ صحة اك خبراء في ىذا المجاؿ لتقديـ ارشادات كلتنكير المستمع كخاصة كبار 

 .السف 
كيرجع الطالباف ذلؾ الى  عدـ اىتماـ االعالـ  بصحة المستمع كخاصة :تفسير النتائج

كبار السف بدليؿ عدـ استضافتيـ لرجاؿ صحة اك خبراء في ىذا المجاؿ  الكتظاظ 
. البرامج ببرامج اقؿ قيمة مف برامج التكعكية الصحية لكبار السف 

ىؿ تركف ىذا المكضكع ىاـ كىؿ سيككف لو صدل  بالنسبة لشريحة  :14السؤال رقم 
كبار السف ؟ 

ع سيمقى صدل بالنسبة لشريحة كمعرفة ما اذ كاف ىذا المكض :14الغرض من السؤال 
. كبار السف 
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 اإلجابة
 

 ²كاالنسبة التكرار 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

 الداللة 

 % 100 70نعم 
 

 
70 

 
3,84 

 
دال 

 % 00 00 ال
 

المجموع 
 

70 100 %  

يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ماذا كاف ىذا المكضكع سيمقى  :14الجدول رقم 
  .1 كدرجة الحرية 0.05صدل مف قبؿ كبار السف  ، عند مستكل الداللة 

 
يكضح إجابات رجاؿ االعالـ حكؿ ماذا كاف ىذا المكضكع سيمقى : 14الشكل  رقم 

. صدل مف قبؿ كبار السف  
 نالحظ أف كؿ  14مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ  :عرض وتحميل النتائج

.   مف المجمكع الكمي %100ام بنسبة  (نعـ)االفراد ا أجابكا بعبارة 

100% نعم  

ال
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 ²كمف خالؿ المعالجة االحصائية لنتائج االستمارات االستبيانية ، نالحظ أف كا
 كىذا ما يعني 3,84 الجدكلية المقدرة بػ ² كىي أكبر مف قيمة كا70المحسكبة ىي 

 .1 كدرجة الحرية 0,05كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة 
نستنتج مف خالؿ  النتائج  اف رجاؿ االعالـ اجمعكا باف ىذا المكضكع  :اإلستنتاج

. سيمقى صدل مف قبؿ كبار السف 
كحسب رام الطالباف ىذا  الىمية المكضكع كحاجة ىذه الشريحة لبرامج :تفسير النتائج

تكعكية  تيتـ بجانبيـ الصحي كتقترح عمييـ برامج غذائية تساعدىـ في الحفاظ عمى 
 .لياقتيـ البدنية  

ماىي الطرؽ التي يجب استعماليا لمنيكض بالرياضة لدل كبار السف؟ : 15السؤال رقم
رياضة لدل اؿمعرفة الطرؽ التي يجب استعماليا لمنيكض ب: معرفة الغرض من السؤال

 .كبار السف
 لنرل كجية نظر افتكحؿ الى تركو ـينا في ىذا السؤااارت: تفسير النتائج

االعالمي الى ىذا المكضكع بدكف تقيده باجابات مغمقة ككانت اغمب اجابات  تنحصر 
في التكعية ، التحسيس المتكاصؿ  لياتو الشريحة ، تكفير مرافؽ ، تنظيـ دكرات 

 .خاصة بكبار السف فقط 
: اتاإلستنتاج 2-3

كمف خالؿ النتائج المحصؿ عمييا في االستمارات التي كزعت عمى كبار السف 
في الكسط العممي ك رجاؿ االعالـ لمعرفة مستكل الكعي الصحي كمدل  مساىمة 

 :طالباف،حيث يرل اؿ االعالـ في نشره
 اف مستكل الكعي الصحي عند كبار السف متكسط بدليؿ الى اىماليـ ألىـ الجكانب - 

 .المتعمقة بحالتيـ الصحية
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في الكقت الرىاف في ايصاؿ ال   فعافيك ال يمعب دكرا فيما يخص االعالـ  أما- 
كتبميغ رسائؿ التكعية الصحية عند كبار السف ، رغـ ما لكسائؿ االعالـ مف اىمية 

 في اجابات رجاؿ االعالـ حيث   ال تكجد  برامج سكاء اذاعية طالبافا مالحظو اؿذ،كه
 اك تمفزية ميتمة بيذه الشريحة  

 في نشر الكعي بشكؿ فعاؿساىـ  م الاإلعالـ  : نستنتج تحقؽ الفرضية العامةقكمف
 .الصحي لدل كبار السف في الكسط العممي 

: مناقشة الفرضيات 2-4
مف خالؿ دراستنا لمكضكع مدل مساىمة االعالـ الرياضي في نشر الكعي 

الصحي في الكسط العممي  ،كدراستنا الميدانية التي أجريناىا عمى عينتيف مف المجتمع 
 اإلعالـ كرجاؿ القضاء كرجاؿ الصحة ككذا رجاؿ كاألساتذة في الكسط العممي تتتمثؿ

لكالتي تيارت كالبيض كبعد قراءة الجداكؿ كالتحميؿ المتحصؿ عميو إستطعنا الكصكؿ 
: إلى المعطيات التالية

   :01 الفرضية رقم  2-4-1

  ،الوعي الصحي في الوسط العممي متوسط  نوعا ما مستوى :التي تقكؿ
جاءت النتائج متباينة ،  فنرل مثال اف معظـ  ىاتو الشريحة قد مارست ك

، حيث يشير كماؿ %92.85بنسبة  " نعـ " االجابة بػ كانت  حيثالرياضة مف قبؿ 
مارسة الرياضية كسيمة مف اجؿ ـاف اؿ"  (2001)عبد الحميد كابك العال عبد الفتاح 

حياة صحية افضؿ كما اف الصحة يجب اف تككف ىدفا يحافظ عميو ممارس النشاط 
، كىذا ما  (2001كماؿ عبد الحميد اسماعيؿ ، ابك العال احمد عبدالفتاح، )"الرياضي

ىؿ تمارس  " 02 حيث كانت اجابتيـ سمبية في السؤاؿ فئة البحثلـ نراه في اجابة 
بالرغـ ." 57.14%بنسبة"  كانت معظـ االجابات ب  ال  ؼالرياضة بصفة منتظمة؟

مف  اف ممارسة االنشطة الرياضية  يؤدم الى تنمية كزيادة فاعمية االجيزة الحيكية 
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فتؤدم العضالت كاألعصاب كاألجيزة الحيكية دكرىا بكفاءة حينما يتـ تييئتيا لممارسة 
تمارس ىذه االجيزة النشاط الرياضي فإنيا تفقد الى  كحينما ال.كظيفتيا لمحد االقصى 

كماؿ عبد الحميد اسماعيؿ ، ابك العال احمد عبدالفتاح، )حد كبير قدرتيا عمى العمؿ 
2001) . 

 كالنكـ كالتدخيفتمارس عادات سمبية  العينة البحث كما نالحظ اف اغمبية 
في السؤاؿ ىؿ تمارس عادات سمبية " ال"   بػ 68.57%ابتيـ بنسبة جالكثير بدليؿ ا

 االغمبية كنرل اف كىذا شيء ايجابي بالنسبة لمكعي الصحي لدييـ ،  ،كالتدخيفّ 
بنسبة " ال"  الصحية حيث ب ااجمعت باف ليس لدييا برنامج يتماشى مع  حالتو

الى ضركرة اف يككف الغذاء  متكامال -2000- محمد الحماحمى كيذكر،  "%77.14
كمتكازنا  بحيث تتكافر فيو العناصر الغذائية الالزمة لبناء جسمو كالبركتيف كالدىكف 

، كما (2000محمد الحماحمي،  )كالكربكىيدرات كالفيتامينات كالمعادف كالماء كالسكائؿ 
  ا مزمنة ككعكات صحية  تعيؽ ممارستوكأمراضكؿ صحية ا مف مش ىذه الفئةالتعاني

 سبؽ  الحظنا انو مف اجؿ ممارسة الرياضة ، كماالمرياضة كىذا شيء ايجابي لو
 دعكة مف طرؼ ألمتيـ بالمشاركة في دكرات رياضية بالرغـ مف عدـ تمقييـ مالغمب

 ،  ىذا بحد ذاتو يعتبر شيء ايجابيمديرية الشبيبة كالرياضة لممشاركة في تظاىرة ما
 الحصص االذاعية كالتمفزيكنية التي تكلي اىتماما لمتغذية الصحية ةتابعكما نرل اف ـ

 التي يمكف تجنبيا جراء كاألمراض الرياضة أىميةكتقدـ شركحات كتفاصيؿ حكؿ 
 في أىميتيا صاغية مف طرؼ ىذه الشريحة بالرغـ مف آذاناالعمؿ الرياضي ال تمقى 

-يشير اليو سميماف احمد حجر كمحمد السيد  اكتساب الكعي الصحي الكقائي كىذا ما
 كتييئة الكسائؿ لو األمراض العادات الصحية لكقاية الجسـ مف إتباعالف - 1998

ليتمتع بمستكل عاؿ مف الصحة كالحيكية كيسعد الجسـ عمى القياـ بكظائفو المختمفة 
 في ما يخص   ،أما(2000سميماف احمد حجر ، محمد السيد االميف،  )بكفاءة عالية 
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 مف طرؼ ىاتو أيضامطالعة المجالت المخصصة لكبار السف ال تمقى اىتماما ىي 
 ال يتكفركف عمى حصص خاصة بالرياضة في الكسط العماؿ اغمب أفكما ، العينة 
 مف طرؼ مديرية الشبيبة كالرياضة اإلدارات بالرغـ مف الدعـ التي تمقتو  ،العممي

بمنح حصص كساعات كذلؾ " رياضة كعمؿ "لتشجيع الرياضة كالتي تسمى بمصطمح 
لمعماؿ في القاعات المغطاة ككذا المياديف المعشكشبة اصطناعيا ،كما اف ليس لدييـ 

ام تنسيؽ بينيـ كبيف الييئات اإلعالمية لنشر الكعي ككضع برامج تساعدىـ في 
 .المستقبؿ القريب

 :02 الفرضية رقم 2-4-2
 في نشر الوعي  تمعب دورا فعاال ال البرامج اإلعالميةن  ا أما الفرضية الثانية التي تقكؿ

 في االستبياف المكجو اإلعالـ رجاؿ إجابات فقد تحققت بدليؿ الصحي عند كبار السن ،
 .ليـ 

كجكد حصص مخصصة  حكؿ  رجاؿ االعالـ إجابات  أف عمى الرغـ  مف
 ،كما % 100بنسبة " نعـ " كانت كميا بػ  لمتكعية الصحية ضمف البرامج التكعكية 

اجمعكا عمى كجكد مكاقع الكتركنية خاصة لمتحسيس بالكعي الصحي لياتو الفئة، انيـ 
 الذم 2 عف السؤاؿ إجابتيـلكف دكرىـ في نشر الكعي الصحي ليس بااليجابي بدليؿ 

جاء حكؿ ما اذا سبؽ ليـ القياـ بأياـ اعالمية خاصة بالكعي الصحي عند كبار السف 
 ام اف الغالبية لـ تسبؽ ليا القياـ بأياـ %81.42" حيث انو كانت نسبة االجابة بػ ال 

 اف البيئة المحيطة بالفرد ليا اثر كبير عمى صحتو ": اعالمية كتقر اقباؿ عبد الدايـ
كسمككو، لذا فالفرد يعيش في صراع بينو كبيف العكامؿ الخارجية التي تؤثر عمى 

صحتو ، لذلؾ يجب دعمو ببرامج التكعية الصحية كالتي تساعده عمى تطكير سمككو 
الصحي الذم يساعده في التغمب عمى المخاطر الصحية في البيئة التي يعيش 

ىؿ سبؽ لكـ   "4رقـ سؤاؿ اؿ لكحظ فينفس الشيء  ، (1992اقباؿ عبد الدايـ، )"فييا
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ال " بػ  االجابة حيث كانت نسبة  "؟القياـ بتغطية دكرات رياضية خاصة بياتو الشريحة
ما في ما يخص البرامج الخاصة بالتكعية الصحية كىؿ ىناؾ برامج ، ا  84.28%"

ا م انو تكجد " نعـ "  اجابت بػ  %64.28اذاعية اك حصص تمفزيكنية فكانت نسبة 
 ىؿ سبؽ كلف استضفتـ كبار السف خالؿ 11مثؿ ىذه الحصص ، لكف السؤاؿ 

 ليبيف ا ف ىاتو   % 95.28بنسبة " ال " برامجكـ الرياضية كانت غالبية اجاباتو ب 
الحصص ال تعير اىتماما بكبار السف كما ا ف ىاتو البرامج لـ يسبؽ ليا كاف 

استضافت رجاؿ الصحة اك خبراء في ىذا المجاؿ بدليؿ اجابة اغمب رجاؿ االعالـ 
 ،كما انو ليس ىناؾ مقترح لكضع 13 في السؤاؿ  % 68.57بنسبة " ال " كانت بػ 

ال "  لمتحسيس بالجانب الصحي لمكبار حيث كانت معظـ االجابات بػ إعالمية تحمال
 رغـ انو  يجب تحكيؿ دكر كسائؿ االعالـ في المجاؿ الصحي  %88.57بنسبة " 

مف دكر الناقؿ لالخبار الصحية الى دكر مشارؾ في المجتمع ال سيما كاف الدراسات 
 القادمة ارتفاعا كبيرا في احتياجات الرعاية السنكاتتؤكد اف العالـ يشيد خالؿ 

 كأمراضالصحية فضال عف االمراض الناتجة عف رغد العيش مثؿ السمنة كالسكرم 
االعالـ باف باف طاؿ اظير صدؽ تكقعات اؿ12كما اف السؤاؿ يف ،القمب كالشرام

كال يمعب دكرا فعاال في ايصاؿ الرسالة ف لسالرياضي ال يكلي اىتماـ بشريحة كبار ا
"  نعـ "  نسبة االجابة بػاىمية حيث كانت االجابة التكعكية كما لي الرياضة مف 

 االعالـ  افام، %62.85بنسبة "  ال "  اجابت بػ  األغمبية فاحيف ؼ،    % 37.14
الرياضي ال ييتـ بياتو الشريحة ، بالرغـ مف تطرقو الى برامج تخص التغذية عند كبار 

 %94.28بنسبة " نعـ " حيث كانت االجابة بػ  10 في السؤاؿ الحظناهكىذا  ما،السف 
كما اف اجابات رجاؿ ،ام انو تـ التطرؽ الى برامج تخص التغذية عند كبار السف 

تبعيف لبرامجكـ المخصصة لمتكعية تىؿ لديكـ ـ" 09االعالـ كانت متقاربة في السؤاؿ 
بنسبة " ال "  فيما كانت االجابة بػ %61.42" نعـ " الصحية فكانت نسبة االجابة بػ 
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، كما اراد  الطالباف معرفة ما اف كاف ىذا المكضكع سيمقى اىتماـ كسيككف % 38.57
 األخير كفي %  .100بنسبة " نعـ " لو صدل لدل كبار السف فكانت كؿ االجابات بػ 

ارتأينا الى طرح سؤاؿ يتعمؽ بالطرؽ التي يجب استعماليا لمنيكض بالرياضة لدل 
 تطالب بتكفير المرافؽ الرياضية داخؿ اماكف العمؿ اإلجاباتكبار السف فكانت اغمب 

.  الى تنظيـ دكرات تحسيسية كتكعكية مف طرؼ مختصيف في ىذا المجاؿ  باإلضافة
 : التوصيات واالقتراحات2-5

 اإلعالـنشر الكعي الصحي في جميع المؤسسات كمراكز العمؿ مف خالؿ كسائؿ _ 
. المختمفة

كضع برامج خاصة بالتكعية الصحية لكبار السف خارج  اكقات العمؿ  _ 
تكفير مالعب كاقامة دكرات رياضية منظمة خاصة بيذه الفئة _ 
 كحمالت تحسيسية تكعكية داخؿ مؤسسات العمؿ  بأياـالقياـ _ 
عمى االعالـ الرياضي االىتماـ بشريحة كبار السف ب استضافتيـ في حصص _ 

رياضية ككضع مخططات لمنيكض بالرياضة لدل كبار السف  
 نتُٕٚز ونًستًع ب ن ٕوَب ونخطزة جزوء عذو حة خبراء في مجاؿ الصةاستضاؼ_ 

 .يً رست ونزٚ ضت

 : خالصة عامة2-6

انطمقت ىذه الدراسة مف اشكالية مفادىا ىؿ يساىـ اإلعالـ الرياضي في نشر الكعي 
 الصحي عند كبار السف في الكسط العممي؟

           كبعرضنا لمعطيات البحث يتضح لنا أف اإلعالـ الرياضي ال يمعب دكر 
فعاؿ في نشر الكعي الصحي،كما أف مستكل الكعي الصحي عند ىذه الفئة متكسط 

فتطرقنا في دراستنا إلى اإلعالـ الرياضي مفيكمو،أىميتو،أىدافو ك أنكاعو،كما .نكعا ما
،كأىميتو،كأىدافو،كما أخذنا  تـ أيضا التطرؽ إلى الكعي الصحي مف حيث المفيـك
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بعض األفكار عف الكعي الصحي لدل كبار السف مف حيث المخاطر التي قد 
كما أعطينا بعض النصائح ك .الخ........تعترضيـ مستقبال كاألمراض ك السمنة

 المشكالت كاإلجراءات الكقائية التي قد تساعدىـ في تفادم ىذه العقبات 
الصحية،كعميو ك مف خالؿ المعالجة اإلحصائية تـ التكصؿ إلى أف الكعي الصحي 
عند كبار السف ليس بالمستكل المأمكؿ بو أم أف ىناؾ بعض اإلىماؿ الصحي ك 

 .الرياضي،ك المعرفي لتفادم أمراض العصر الفتاكة
            كما الحظنا أيضا اىماال ك اجحافا مف طرؼ رجاؿ اإلعالـ لياتو 

الفئة،حيث ال تمعب كسائؿ اإلعالـ الرياضية دكرا فعاال في تنمية الكعي الصحي عند 
ىذه العينة، لذا يجب عمى القائميف في المجاؿ اإلعالمي الرياضي ك كذا كبار السف 

 .التكاتؼ ك التنسيؽ مف أجؿ مكاجية ىاتو األخطار التي تحدؽ بيـ
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعميم العالي والبحث العممي  

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  
معهد التربية البدنية والرياضية  

قسم الصحة والرياضة 
 

استمارة استبيان  
........ تحية كاحتراـ

: يقكـ الطمبة بإعداد دراسة بعنكاف
في الوسط العممي    دور اإلعالم الرياضي والمعموماتية في نشر الوعي الصحي لدى كبار السن" 

. دراسة وصفية موجهة لرجال االعالم بهدف معرفة استقطاب برامجهم لهذا الموضوع
 

يمثؿ ىذا االستبياف أحد الجكانب اليامة في البحث، كييدؼ إلى دراسة دكر االعالـ 
الرياضي كالمعمكماتية في نشر الكعي الصحي لدل رجاؿ اإلعالـ، أرجك منكـ التكـر 
كاإلجابة عمى األسئمة المطركحة كتزكيد الباحثيف بآرائكـ القيمة مف خالؿ كضع إشارة 

كما يأمؿ الباحثيف أف تغني إجاباتكـ كترفع مف .  عمى اإلجابة التي تركنيا مالئمة × 
. مستكل البحث العممي ليذا البحث

يرجى العمـ أف جميع األسئمة المطركحة ضمف ىذا االستبياف ألغراض البحث العممي 
. كأف إجاباتكـ ستككف محاطة بالسرية الكاممة كالعناية العممية الفائقة

.... شكرا لتعاكنكـ كحسف استجابتكـ
 :   تحت إشراف                         :             إعداد الطمبة

ككتشكؾ سيد أحمد . د.                                       نعيمة بف عامر
مكي أحمد 
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: بطاقة المعمومات

 

 .....:..................................................................................االسم
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:............................................................................... الدرجة العممية
 ........................:............................................................التخصص
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ال نعم األسئمة # 

  توعية الصحية ضمن برامجكم التوعوية للهل توجد حصص مخصصة  1

  هل سبق و أن قمتم بأيام إعالمية خاصة بالوعي الصحي عند كبار السن  2

  هل توجد مواقع الكترونية خاصة لمتحسيس بالوعي الصحي في المجتمع  3

  السن  خاصة لكبار هل سبق قمتم بتغطية دورات رياضية 4

  هل توجد مجالت عممية محكمة تهتم بالجانب الصحي  5

  هل تتابع برامج إذاعية او حصص تمفزيونية خاصة بالصحة  6

  هل هناك مقترح لوضع حممة إعالمية لمتحسيس بالجانب الصحي لمكبار  7

  هل سبق و أن استضفتم شريحة من كبار السن يهتمون بهذا الموضوع  8

  هل لديكم متابعين لبرامجكم المخصصة لمتوعية الصحية  9

  هل حاولتم التطرق إلى برامج تخص التغذية لكبار السن   10

  هل سبق و أن استضفتم كبار السن خالل برامجكم الرياضية  11

  هل اإلعالم الرياضي مهتم بشريحة كبار السن وأهمية الرياضة لديهم   12

13 
هل سبق و أن استضفتم رجال الصحة أو خبراء في هذا المجال لتنوير 

  المستمع خصوصا شريحة كبار السن 

14 
هل ترون هذا الموضوع هام وهل سيكون له صدى بالنسبة لشريحة كبار 

  السن 

  
 15 

ماهي الطرق التي يجب استعمالها لمنهوض بالرياضة لدى كبار السن؟ 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي  
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  

معهد التربية البدنية والرياضية  
قسم الصحة والرياضة 

 
 استبياناستمارة 
 

........ تحية كاحتراـ
: يقكـ الطمبة بإعداد دراسة بعنكاف

 
 في  االعالم الرياضي والمعموماتية في نشر الوعي الصحي لدى كبار السنمدى مساهمة" 

 الوسط العممي 
بهدف معرفة استقطاب برامجهم القضاء والصحة وأساتذة التربية دراسة وصفية موجهة لرجال 

. لهذا الموضوع
 

 أحد الجكانب اليامة في البحث، كييدؼ إلى دراسة دكر االعالـ ستبياف يمثؿ ىذا اال
، القضاء كالصحة كاألساتذةالرياضي كالمعمكماتية في نشر الكعي الصحي لدل رجاؿ 

أرجك منكـ التكـر كاإلجابة عمى األسئمة المطركحة كتزكيد الباحثيف بآرائكـ القيمة مف 
كما يأمؿ الباحثيف أف تغني .  عمى اإلجابة التي تركنيا مالئمة × خالؿ كضع إشارة 

. إجاباتكـ كترفع مف مستكل البحث العممي ليذا البحث
 ألغراض البحث العممي ستبيافيرجى العمـ أف جميع األسئمة المطركحة ضمف ىذا اال

. كأف إجاباتكـ ستككف محاطة بالسرية الكاممة كالعناية العممية الفائقة
.... شكرا لتعاكنكـ كحسف استجابتكـ

                   :تحت إشراف                                                                  : إعداد الطمبة
ككتشكؾ سيد أحمد . د.                                              نعيمة بف عامر

مكي أحمد 
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 : ....................................................................................................االسم
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 : ...............................................................................................التخصص
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ال نعم األسئمة # 

  هل سبق وأن مارستم الرياضة   1

  هل تمارس الرياضة بصفة منتظمة سواء كانت مشي أو جري خفيف  2

  هل لديك برنامج غذائي يتماشى مع حالتك الصحية  3

4 
التدخين، النوم )هل تمارس عادات وأشياء سمبية تؤثر عمى صحتك 

   (.......الكثير إلخ

  هل تقوم بالمراقبة الطبية دائما سواء كانت اجبارية أو اختيارية  5

  هل تعاني من أمراض مزمنة أو وعكة صحية دائمة  6

  هل سبق وأن شاركت في النشاطات الرياضية   7

8 
هل تمقيت دعوة من مديرية الشبيبة والرياضة لممشاركة في تظاهرة 

  رياضية  

  هل تطالع مجالت لها عالقة بالصحة لكبار السن بصفة دورية  9

هل تتابع حصص حول أهمية التغذية الصحية و أهميتها لدى كبار  10
السن 

  

هل تابعت حصص حول أهمية الرياضة وبعض األمراض التي  11
  تتجنبها جراء العمل الرياضي  

12 
هل سبق وأن سمعت حصص إذاعية لها عالقة بالجانب التوعوي 

  الصحي الرياضي  

هل شاهدت حصص في التمفاز تقدم شرو حات وتفاصيل حول  13
أهمية الرياضة لكبار السن  

  

هل يتم التنسيق بينكم وبين الهيئات اإلعالمية لنشر الوعي الصحي  14
  الرياضي 

  هل تتوفرون عمى حصص خاصة بالرياضة في الوسط العممي  15
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 ........................السيد المحتـر 

 
 حكيـ االستبيافاستمارة ت

:  تحية طيبة كبعد 
 ىذه االستمارة كالتي تشتمؿ عمى مجمكعة مف أيديكـ بيف أضع أفيشرفني 

 تدخؿ ضمف تحضير شيادة الماستر تخصص كالتي المنتقاة ليذه الدراسة االسئمة 
: رياضة كصحة بعنكاف 

مدى مساهمة االعالم الرياضي في نشر الوعي الصحي لدى كبار السن في الوسط 
 العممي

 المناسب السؤاؿعمى  ( X  ) نرجك مف سياتكـ المحترمة كضع عالمة 
عطاء اإلقتراحات  .  التي تركنيا مفيدة لبحثنا كاإلرشاداتكا 

:  ىدؼ الدراسة 
معرفة مدى اسهام االعالم الرياضي في نشر الوعي الصحي لدى كبار السن في 

 الوسط العممي
 

  :  الطالباف 
 مكي احمد-
 نعيمة بف عامر- 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 قائمة األساتذة والدكاترة المحكمين
الدرجة  اإلسم والمقب الرقم

 العممية
 الجامعة  معهد/كمية التخصص

 حجار  محمد خرفان 01
 دكتور

تدريب 
 رياضي

التربية البدنية 
 مستغانم والرياضية

فيزيولوجيا  بروفيسور رياض عمي الراوي 02
 الرياضة

التربية البدنية 
 والرياضية

 مستغانم

رياضة  دكتور بمعيدوني مصطفى 03
 وصحة

التربية البدنية 
 مستغانم والرياضية

 غوال عدة 04
 دكتور

تدريب 
 رياضي

التربية البدنية 
 مستغانم والرياضية

التربية البدنية  طب رياضي طبيب جغدم بن ذهيبة 05
 والرياضية

 مستغانم

تدريب  دكتور ميم مخطار 06
 رياضي

التربية البدنية 
 مستغانم والرياضية

 عدة عبد الدايم 07
 دكتور

رياضة 
 وصحة

التربية البدنية 
 مستغانم والرياضية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


