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مراهقين دي ا رياضية  ثقافة ا ريس ا يته نحو ت رياضي و مسؤو  دور ااعام ا
 -دراسة ميدانية على عينة من تاميذ الطور الثالث من التعليم الثانوي بمدينة عنابة -

 دراجي هادية   ،   عواج سامية 
مين دباغين سطيف   2جامعة محمد 

 

ة أاددددم منددددامين البددددرام الريانددددية التدددد  تبددددث تهددددده اددددذة الدراسددددة بىددددف  اساسدددد  الددددى معر دددد: ملخصصصص 
ودتهدددددا و يددددددرتها علدددددى ت سدددددي  المدددددراا ين الرياندددددين عامدددددة و  اامريدددددة و مدددددا مددددددي  علدددددى  ال ندددددواة ال
هدددددةه فمدددددا تهدددددده الدددددى معر دددددة مددددددي ت  يددددد  ادددددذة البدددددرام للمبددددداد   تاميدددددذ المددددددار  جاةدددددة ه مدددددن 

ي  الدددددرو  الريا هدددددة أجدددددري ااساسدددددية للتربيدددددة البدنيدددددة و أنىدددددطتها و تىددددد و  ندددددية لددددددي التاميدددددذ مدددددن 
يدددددد اتبعندددددا  ددددد  ادددددذة الدراسدددددة مدددددنه ت ليددددد  المندددددمون  يدددددث اطلعندددددا علدددددى بعددددد  البدددددرام الرياندددددية 
اامريدددددددةه و اتجدددددددذنا مدددددددن تاميدددددددذ الطدددددددور الثالدددددددث مدددددددن التعلددددددديم الثدددددددانوي لوايدددددددة عنابدددددددة عيندددددددة لهدددددددذة  ال

دددددددا  الدراسدددددددة و  ددددددد  ااجيدددددددر يمندددددددا بم ارندددددددة النتدددددددام المت ةددددددد  عليهدددددددا مددددددد  أ راء المجتةدددددددين  ددددددد  الم
الرياندددد   و جتمندددددا الب دددددث بت دددددديم بعددددد  اايترا ددددداة التدددد  يدددددد تسددددداعد  ددددد  توعيدددددة الىدددددبا  المهتمدددددين 
بالريانددددددددة فدددددددد  يةددددددددب وا ممارسددددددددين للتربيددددددددة البدنيددددددددة  و لددددددددي    ددددددددط مسددددددددتهلفين للبددددددددرام الريانددددددددية 

 استهافا سلبيا 

مفتاحية: لمات ا   ةالث ا   الريانيةه المراا  ااعامه ااعام الريان ه الث ا ةه ا
Résumé : 

L’objectif principal de cette étude est de savoir le contenu et la qualité des émissions sportives 
de la télévision algérienne ; d’un coté ; et en quel point elles réalisent les principes 

fondamentaux de l’éducation physique et sportives et encouragent l’esprit sportif chez les 
élèves du cycle secondaire  d’un autre coté. 
Dans cette étude ; on suit d’abord une méthode analytique des contenus de ces programme 
sportifs et faire une comparaison des résultats obtenus avec les points de vu des spécialistes 

du domaine ; puis donner propositions er des plans aidants à combler le manque à fin 

d’atteindre plus tard générations des jeunes non pas seulement consommateurs des 
programmes sportifs ; mais aussi pratiquants du sport.    

Mot clés : Média, médias sportifs , culture, culture sportif, adolescence.  

 
 :مقدمة
د  الرياندية التربيدة تماعيدة ال يدا  تتنداو  المتعددد  أنىدطتها بأو  علدى وال ددر  الجل يدة والمثد  اا

اند  عنايتهدا التففيدر عنداء ونمدو بةد ة ب  مدن تعدد واد  ويدوي عميد   أثرادا لدذل  وال يويدة ا

 .مو  ة سعيد  ل يا  أبنامها و إعدادام لتربية الدولة أسل ة أيوي
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تماعيدة مؤسسداة مد  تىدتر  المدرسدة أن و بمدا و  ا دراد تربيدة واد  وا دد  مهمدة  د  أجدري ا
عد   هدذا ال يدا   د  لهدم الاامدة بالمعلومداة و ال ديم إمددادام  م ددد  غيدر المدرسدة ونديفة ي

د  التد  ءاآرا تجتلدده مددا  فثيددرا تمامدا  مىدوولة المدرسدة أن وال  ي ددة تىدم  المدرسددة أن ي

وان   لل يا   الفرد إعداد إلى ميعها متعدد  تهده ب
نهدا تتميدا ال اليدة المر لدة ادذة تعدد  دو  تتسداب   يدث السدري  والتطدور العلمد  بالت ددم مهمدة 

 وجدا  عدام وةده لدىإ تدؤدي داممدا التد  مةدادراا ميد   د  الث دا   لااتمدام بالتفامد  العدالم

دااة التنميدة ميد   د  المعطدا  للبدرام  ال نداري النمدو ااسدتراتي  ادد ها والتد  الث ا يدة م

 مؤسسداة  تعتبدر المتاايدد الفامد  وت  يد  النمدو والجددماة والدراسداة علمد  أسدا  وعلدى للددو 

تمعدداة المتعدددد   دد   تعتمددد التدد  الرفدداما أاددم مددن والتعلدديم التربيددة  اعددداد ىددبابها ومددنعليهددا الم

د  ادداه  يدث مدن ال دديث العةدر  د  والتعلديم التربيدة مفهدوم تطدور ذلد  ا ت  ي هدا  وأسدالي  ا
داءا ا داءا الرياندية ال يدا  وأةدب ة الث ا دة مدن داءا الرياندة أةدب ة اندا ومدن  مدن يت

 والث دا   لفند وا والتربدوي والففدري الع لد  لأعدداد ندرور  الرياند  وأةدب  النىداط الث ا يدة ال يدا 

 وتعتبدر البدنيدة للتربيدة فبددي  أو فمفدرداة البدنيدة الث ا دة تسدتجدم مةدطل  اامدة دراسداة وظهدرة

 بالث ا دة المعند  ادو متفاملدة فو دد  واإنسدان ث ا دة   ي يدة لفد  متممدا داءا البدنيدة الث ا دة ادذة

اند  إلدى يىدير ا للث ا دة تعريده فد  ، دنن سدمان  ال  جطداء  د  ينالد  ان اإنسد مدن الفيدان ال

 .واإاما  الن  
تمدد  فدد  و ي تددا   نىددر أو واإعددام اإعددام، وسددام  إلددى وأينددا ااتةددا  وسددام  إلددى م

تمد   تميدة لفد  ندرور  واآراء اإجبدار،  الندرور  وادذة متعددد  ومعداماة مىدترفة مةدال  م

تمعدداة الةددوير  ولفنهدد تل اميددة بةددور  تددتم تمعدداة البداميددة و الم  دد   وتدددر  تددنظم ا دد  الم
تمعاة المت نر    الم

دداا اإعدام لوسدام  التداريج  التطدور إلدى تطريندا ولدو   تدى التداري  عبدر مرا د  بعدد  مدرة ن

د  وادذا ال اندر، ويتندا  د  اآن التد  عليهدا الةدور  إلدى وةدلة  مدن الوسدام  ادذة توييدر إلدى را

 علدى المرميدة اإعدام وسدام  رسد تما الفعدا  الدذي التدأثير ينفدر مندا ا دد  دا آجدر، إلدى عةدر

تمد  ه ومدا مجتلده دراء م ابلدة أثنداء جاةدة الرياند  اإعدام وسدام  أ دثتد   مداة الم اامدر إ  ال

  .عربيين ىعبين بين اامة تاريجية بعاياة تؤدي فادة   د ذل  على دلي  جير ومةر
 فمدا وثي دا ربطدا الع ليدة بيدةبالتر  البدنيدة الث ا دة ربدط ال  ي يدة الرياندة لمفهدوم اإجدا  وي تند 

 وان الث ا يدة ال يدا  عناةدر مدن أساسد  عنةدر الرياندية ال يدا  أن   ي دة التأفيدد علدى ت ند 
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 عبدار  تةدب  الةد ي  الفهدم ادذا و د  إليهدا  دين ينظدر الرياندية والبدرام الرياندية المباريداة

 . الث ا ية ال يا  من اء بالتال  وتؤله  ن  عر  مىهد عن

 سياسية أغرا     الىبا  تستجدم أا بىرط ولفن عموما وال نار  الث ا ة م وماة من اء  الريانة

سد عباد  من نوع إلى ت و  أا وفذل  ىرط  الع   أامية لنا يتن  انا ومن ,الع   ومناانة ال

 يجت  ولفن  مونوع الب ث او واذا وربطها، الريانية والث ا اة المعلوماة ببع  إنمام  وم اولة

اء التربية   ةة أن جاةة المرم ، الريان  اإعام واو والث ا ة المعر ة ووسام  طر  من وا د ب
 . بتعم  أو فاملة النظرية المعلوماة إعطاء فا ية غير الريانية
عة ا  الريان  الساب ة الدراساة وبمرا د    الم ب اث يلة و الت  تهتم بالة ا ة الريانية و  ا

عام ووسام  ونااذاعة والتلفاي د ولم عامة، بةفة ا  بةفة المرم  الريان  باإعام اااتمام ن

جير  ا فار اذة من  ي  وانطايا الدراساة ويلة جاةة ة ظهرة ا ما طر  التساؤ  التال :  إلى ال ا
مراهقين؟ هو دي ا رياضية  ثقافة ا ريس ا يته نحو ت رياضي و مسؤو  دور ااعام ا

  :وا   رعية أسملة ثاث ع  السؤا  اذا وينطوي
  باستمرار؟ التلفاا لوسيلة الثانوية المر لة تاميذ يتعر  ا 

  ؟ الثانوية المر لة تاميذ وعاداة سلو  على المرم  الريان  اإعام يؤثر ا  

  ان  على المرم  الريان  اإعام يؤثر ا  للتلميذ؟ المعر   ال
دراسة:   أهداف ا

تمد  والتنميدة التطدور عناةدر مدن أساسد  رعنةد اإعدام أةدب   علدى يدؤثر  يدث ال دديث للم

تمد  مدن مدا أن اإنسدان واىد   يدا  ماعداة _ يدد ولفنهدا اتةدا  سياسدة بددون يعمد  م  وال

تمعدداةه ين ةددها النمددو أسددالي  وعلددى ددة تتندد  لددذل  المتابعددة أسددالي  وتطددور الم  إلددى ال ا

مهدور إعاميدة اامدة تتةد  فوسديلة المرمد  الرياند  اإعدام لبدرام السدليم التجطديط   د  فبيدر ب

 الندا  أداء علدى وتدؤثر ت ريبدا العدالم  د  مفدان فد  إلدى تةد  أن أا وتسدتطي  ، وا دد ويدة

ة وتظهر  ياتهم وتةر اتهم وأسلو  هتين    الدراسة اذة إلى ال ا   : اما و
وجهة -1 ى ا  المر لة تاميذ وعاداة سلو  على التأثير البةرية السمعية للوسام  يمفن ان  ا  :اأو

ان  التأثير وفذا الثانوية،  .التلفاا يعرنها الت  البرام منمون جا  من المعر      ال

ثانية: -2 وجهة ا ة أننا ا إذ  ، النفعية التربوية الم اةد من الفثير لت  ي  اامة فوسيلة التلفايون إلى ب ا
م  ، هو الموا  وسيلة لاتةا  أنها اير    .وال رفة الةوة، الرؤية، بين ي

دراسة:  تحديد مفاهيم ا
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 اإعام -1

مر اعلدم: ي دا  علدم مدن مىدت ة العربيدة اللودة  د  اةدطا ا اإعدام فلمدة و  عليد  اطلد  أي بدا
 وبالتدال  البنيدة، يعند  والىدف  معدين، ىدف  إعطداء عمليدة ادو ال دامو  الفرنسد   د  اإعدام

 i "المنظمة أو با ري "المبنية رهالمعا إرسا  بمثابة اإعام يةب 
سسير  مي  فليس   هيه  تيماو  فكثير  ، اإعيا  للفي  وشي ما دقسقي  تعريفي  نقيم  أ ال

 واندد ة علهددا تبدددو و فأنهددا ا ت تددا  الددى تعريددهه مدد  انهددا مااالددة غيددر الواسدد  وانتىدداراا الفلمددة

 باغدا ال دوم بلودة وي دا  ، تبليد ال  د  اللودة ،واإعدام اسدتعمالها ألده مدن فد  لددي الامدان ادذا  د 

 اعلمد  وأعلند  أي أوةدل  مدا أي الىد ء ابلد  مدا ،والدبا  المطلدو  الىد ء إلديهم أوةدلة أي

جدرين مدااير تاويدد ادو لإعدام ال دال  العلمد  التعريده ،أم ل  وال  دام  واإجبدار بالمعلومداة ال

ساسددية العناةددر بتددو ير وذلدد  مونددوعيا، الةدد ي ة تاويدددا  الوسدديلة) اإعاميددة مليددةللع ا

 مفتوبدة، فاندة سدواء ااتةدالية الوسدام  فد  اد  ووسدام  اإعدام (ااتةدالية العمليدة  المسدت ب 

جبددار ن دد  علددى تعمدد  التدد  مرميددة أو مسددموعة مهددور والمعلومدداة إلددى ا  ةدد ي ا ن ددا ال

اد مدن عيرادا أو المعر دة أو اإعدام أو التث يده أو التوعيدة يةدد وموندوعية  التد  تسدعى داها

 ادو عامدة بةدفة واإعدام ااتةدالية، طبيعتهدا  سد  وذلد  ، إعاميدة وسديلة فد  ت  ي هدا إلدى

 ii المعلوماة تباد 
  :اإجرائي التعريف

 ال  دام  علدى ي دوم موندوع  تعلدديم عمليدة عدن عبدار  اإعدام أن نفهدم التعريفداة ادذة فد  ومدن

ريددام  مددن والتدد  العديددد  وسددامل  جددا  مددن النددا  بددين التفاعدد  تنظدديم واا ةدداءاة ويسددتهده وا

 . وغيراا والتلفايون ااذاعة الة ا ة بينها

رياضي: -2  ااعام ا

الت   العملية تل  او الريان  اإعام أن إلى "الر يم عبد عطا "و "عوي  الدين جير" من ف  يىير
جبار   لألعا  المنظمة وال وانين  واعدال وتفسير بالريانة المرتبطة وال  ام  والمعلوماة تهتم بنىر ا

مهور الريان ، وذل  النىاط وأو   وان  الريان  الوع  أ راد وتنمية بين الريانة ث ا ة نىر ب ةد لل

ماايرية وسام  جا  من مهورة وال يم  السلوف  النمو    التأثير يتم ااتةا  ال  iii.ل
تعريصف  عدن عبدار  الرياند  اإعدام بدأن ال دو  نسدتطي  التعداره ادذة جدا  مدن إذن :اإجرائصي ا

جبدار نىدر عمليدة لعدا  الجاةدة وال دوانين ال واعدد وىدر  _ وال  دام  والمعلومداة ا نىدطة با  وا

مهور الريانية  .الريان  وعي  تم  وتنميةالمأ راد  بين الريانية الث ا ة نىر ب ةد لل

ثقافة تعريف -3   يها والفطنة  ذ ال تطل  الت  والفنون والمعاره العلوم :ا
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تم     الطوي  تاريج  جا  بيمت     اإنسان ةنع  ما ف  ا  الث ا ة :عفيف  الهادي م مد تعريه  م

 .معين

 والفن بالدين المتعل ة اإنسانية واابتفاراة ا فار تل  إلى ترما الث ا ة أن :رنا واد م مد تعريه

د  ساطير وا  .وا

جدا  والفدن والع يدد  المعر دة يىدم  الدذي المع دد الفد  ذلد  اد  : تدايلور تعريده  وال دانون وا

  .ماعة    فعنو اإنسان يفتسبها ال دراة الت  وف  والعاداة
رياضصصية -4 ثقافصصة ا موعددة ادد  :تعريصصف ا  لأنىددطة الفنددون مددن والمعلومدداة المعدداره و العلددوم م

 سددواء الجاةددة جبرتدد  ا جدد ويتدداود مددن البيمددة مددن الفددرد يفتسددبها والتدد  المجتلفددة الريانددية

نىطة لتل  ال راء  أو الممارسة أو بالمىااد   .الريانية ا

مراهقصة:  -5 سدمانيا   انفعاليدا الناند غيدر الفدرد علدى تطلد  وةدفية لفظدة اد تعريصف ا  وع ليدا و

ولة الرىد ثم البلو  مر لة من  iv . الر
 ن و التدر  امعناا ADOLESERE اتين   ع  من ADOLESCENCEالمراا ة  فلمة إن

نس  البدن  النن مىت ة  واذة بلو  ،وفلمة مراا ة فلمة بين الفر  يتن  ،وانا والع ل  واانفعال ، ، ال

جير  نسية النا ية ا  و النمو، نوا   من وا د  نا ية ت تةر على ا  بأن  البلو  نعره أن  نستطي  ال

  النن بدء إلى الطفولة مر لة من بالطف  ت  تن ديد  نسية معالم افتسا  و الودد التناسلية، نن
دراسة:  منهجية ا

اندد ان   إعطدداء لنددا يتسددنى  تددى ميدانيددة دراسددة المونددوع لدراسددة (الميدددان ) التطبي دد  ال

يدة العلميدة،  ومنايىدة نتدام ت ليد  طريد  عدن وادذاه النظريدة المعلومداة مدن الت  د  وفدذا المنه

هدة مو  فاندة التد  ااسدتبياناة، موعدة ةعدا مو  ،عنابدة بمديندة ثانويداةال بعد  تاميدذ مدن علدى م

 .ثانوياة ثاث    والمتمثلة
دراسصة: - معتمصد فصي ا مصنه  ا  يدتاءم ند  ادذا ، الوةدف  المدنه علدى لب ثندا فمدنه اعتمددنا ل دد ا

 ندتمفن لفد  وادذا معيندة، ميدانيدة جطدواة  د  يدتم ادذا المدنه أن المؤفدد ومدن ب ثندا، طبيعدة مد 

موعدة المظداار بطبيعدة المتعل دة الرااندة ال  دام  سدةدرا مدن  بتوطيدة لندا يسدم  وادذا ا دراد أو م

  ير  عن والمونوع العينة أ راد م  والتعام  الدراسة، مونوع
دراسصة:  - تمد  مجتمص  ا  عددداا مديندة عنابدة والبدال  ثانويداة بعد  تاميدذ يىددم  ادذا ب ثندا وم

 .ثانية( سنة أولى، )سنة تلميذ 1530 و ثانوياة 03

 ثانوي(  ثانية+ )أولى تلميذ  527*ثانوية ال دي  اغستين 
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 ثانوي(  ثانية+ *ثانوية مبار  الميل  تلميذ)أولى
 ثانوي(  ثانية+ )أولى تلميذ 487*ثانوية بيار و ماري فيري 

دراسصة: -  الث ا دة تنميدة  د  المرمد  الرياند  اإعدام تدأثير :الب دث موندوع مدن وانطايدا عينصة ا

 مدن نويداةاث ثداث  د  تتمثد  عىدوامية عيندة اجتيدار تدم المر لدة الثانويدة تاميدذ لددي الرياندية

 ."ثانوية مبار  الميل  و ثانوية بيار و ماري فيري -ثانوية ال دي  اغستين" عنابة مدينة
دراسصصة: - مسصصتخدمة فصصي ا  مدد  بعمليددة لنددا يسددم  لفوندد  ااسددتبيان باجتيددار يمنددا ل ددد اادوات ا

 بسهولة   وت ليلها لوماةالمع
دراسة:اهم   نتائ  ا

تماعيدة مؤسسدة الرياندة أن - أنهدا  للرياندة ي دا  ،لدذل  واتسداعا ثدراء أفثدر  هد  تربويدة، ث ا يدة ا
تم    مرأ  للم

مداايري ااتةدا  وسدام  مدن وسديلة أادم التلفايدون يعتبدر -   د  وتدؤثر ا دراد، لهدا يتعدر  الدذي ال

اااتهم تفوينهم وسلوفهم   وات
جبدار نىدر جالد  مدن يدتم الرياند  اإعدام -  ال واعدد وىدر  الرياندية، وال  دام  والمعلومداة ا

لعدا  وال دوانين الجاةدة نىدطة با مهدور، الرياندية وا  بدين الرياندية الث ا دة لنىدر ويهدده لل

تم  لتنميتهم أ راد  و توعيتهم   الم

تماعيدة مؤسسدة المجتلفدة بوسدامل  الرياند  اإعدام - ي يسد ا  بسدب   يهدا يعمد  التد  البيمدة إلدى ت

تمد  و تمد  ابدد  همد  يمفدن  تدى التفاعد  بيند  و بدين الم  إعاميدة وسدام  مدن أوا لد  لهدذا الم

تم   السامد  العاداة ال يم و م  تتاءم ريانية     الم

ابيدا تدأثيرا يدؤثر المرمد  ااعدام  الرياند  -  المر لدة تاميدذ لددي الرياندية الث ا دة تنميدة  د  اي

ان     أينا ويؤثر التاميذ وعاداة سلوفاة من جا  و ذل  الثانوية  .المعر   ال

نبيددة البددرام يىدداادون التاميددذ معظددم أن -  عدددد ان وذلد  الم ليدة البدرام يىداادون وا ا

اامددري التلفايددون  دد  البددرام الريانددية  وبالتددال  المعلومدداة واسددتيعا  افتسددا  فا يددة غيددر ال

 ادذا إلدى النظدر إلدى والرياند  اإعامد  ال طداع عدن المعنيدين والمسدؤولين عدن لاامدا أةدب 

ان   .البرام اذة مث  توسي  لم اولة ال
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مهدور لددي الرياند  الدوع  تنميدة علدى تسداعد التلفايدون  د  الرياندية البدرام أن -  المىدااد ال

 .جاةة بةفة الثانوية المر لة عامة وتاميذ بةفة

نتائ   : مناقشة ا
اند  لهدذا المفةدلة والدراسدة بالتاميدذ الجاةدة ااسدتبيان لنتدام دراسدتنا ندوء علدى  والتد  ال

دورا فبيدددرا  ددد  تث يددده المىددداادين جاةدددة الىدددبا ،  ددداذا فاندددة ااسدددر  لهددد الريانددد  أن اإعدددام أثبتدددة
تمددددددد   ااددددددداة و ال ددددددديم التددددددد  تسدددددددود  ددددددد  الم تن ددددددد  الدددددددى الطفددددددد  فا دددددددة المعددددددداره و المهددددددداراة و اات

  ااعام الريان  ي مو بة   اذة المعاره جاةة لدي الىبا  باعتبارام  مة  ساسة 
 يدؤثر المرمد  الرياند  اإعدام بدان ال املدة الفرندية أفددة ومنايىدتها الدراسدة نتدام أن ن دو  ومند 

ان  على  .   المر لة الثانوية المعر   للتلميذ ال

دد  ايدداد   مهددور لدددي الريانددية الث ا ددة لتنميددةو مددن أ عامددة و المددراا ين جاةددة يمنددا بددايترا   ال
 بع  الن اط عسى ان تؤجذ بعين ااعتبار:

  يدة علميدة أسد  علدى رياندية إعاميدة سياسدة وند  المت دمدة الددو  طدره مدن المتبعدة و منه

 .المرم  الريان  ميدان اإعام   

  اامر    وفيفا فما التلفايونية بالبرام النهو  .ال

 د  مدن للعمد  الندرورية والةد فية والبىدرية الماديدة والوسدام  فانداةاإم فد  تدو ير  إعدام ا

 .ريان  ااده

  الريانية البرام م توي    التنوي, 

 الريانية للبرام مناس  تويية اجتيار. 

 المجتلفة العمر لمرا   الريانية البرام ت ديم. 

 ا     بالجبراء ااستعانة  .الريانية البرام عدادإ    والريانية البدنية التربية م

 المجتلفة العمر لمرا   الريانية التعليمية بالبرام اااتمام. 

  الريانية البرام ت ديم    التنوي. 

 المنمون م  الامنية المسا ة بين التواان. 

 ا     العلمية بالدراساة اااتمام  .والريانية البدنية التربية م

 لي دوم  وااتةدا ، اإعدام ويسدم والرياندية البدنيدة ربيدةالت ل سدم تداب  رياند ، إعدام يسدم إنىداء
 .الريان  الوع  ونىر الريانة مستوي لر   الريانيين من ي  إعداد على
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 ب اث من بالمايد اااتمام  .اإعام ووسام  الريانة عن ا

  اااة وتنمية الريانية بالث ا ة اااتمام نرور ابية اات مااير لدي ااي  .ال

  المستوياة مي     الريانية لث ا ة اةمساب  عم. 

خاصة:  ا
 الميدادين مدن أةدب ة بد  يديم، أو معدان  أي مدن الجدال  العبثد  النىداط ذلد  الرياندة تعدد لدم

 وظامفهدا لتدؤدي الاامدة اإمفانيداة لهدا وتسدجر بالودة أاميدة المت دمدة الددو  التد  تولهدا ال يويدة

 الندي  التةدور ذلد  علدى الرياندة مفهدوم ةدري ت ا الةديا  أن ادذا و د  ةدور ، أفمد  علدى

داا العامدة أذادان  د  يدرتبط الدذي الم ددود فد    د   اعد  نظدام  هد  تنا سدية  جالةدة، أادداه بنن
تمعداة و الىدبانية د  علدى الم د  والت دويم، لدذل  التنىدمة ادوار مدن تلعبد  لمدا الجةدو  و  أن ي

تماعيددة فمؤسسددة للريانددة ينظددر ددرد  واتسدداعا ثددراء أفثددر  هدد  وتربويددة، وث ا يددة ا بنمفانهددا م
داا بدنيدة تمعداة،  عاليداة انتبداة تسدت ط  بد  ان  الجطد ، لهدا وتعدد البدرام لهدا  تةدا  فد  الم

سدالي ،  عاليداة انتبداة تسدت ط  بد  البدنيدة  الوسدام  لهدا وت ددد  الرياندة اسدتجدمة  ل دد فد  وا

 أن ي ددا  فثيددرا مددا ولددذل  سددالي ،وا الوسددام  لهددا وت دددد ا دايين مددن فثيددر  دد  المعاةدر 

تمد ، مدرآ  الرياندة ىدتى  جدا  ومدن بالودة أاميدة لرياندة الدولدة تدول  أن بدد  دا ولدذل  للم
جدري دااة ا  علدى التدأثير  د  أساسديا بد  فبيدرا دورا يلعد  اليدوم أةدب  والدذي مدثا فداإعام الم

واند  فد   جدا  مدن ااتد  دراسدتنا  د  ءالندو  عليد  نسدلط علندا مدا وادو منهدا،  تدى الرياندة ال

  د  دور مدن يلعد  أن يمفدن ومدا المرمد  - طريد  الرياند  عدن اإعدام مسدتوي  د  الب دث

هد  ( عدن طريد  مدا17-15مددن ) العمريددة المر لدة تاميدذ لددي الرياندية الث ا دة تنميدة  مددن يو

د  رياندية بدرام  ادده اد   والتد والرياندية البدنيدة التربيدة أادداه لت  يد  ااد دة تفدون أن ي

للددوطن و  ةددال  مددواطن تنىددمة  دد  الدولددة وسياسددة اددده بدددوراا تجدددم واتدد  للتربيددة العامددة
تمد  اددذا  د  انهددا يددد  أري التدد  والتوةددياة ال لددو  بعدد  م اولددة ايتددرا  إلددى بدد  د دد  مددا الم

 الرياندة وتنميدة جدمدة الرياند  وبالتدال  إعامندا وتطدوير جدمدة  د  ال ليد  بالىد ء ولدو تسداام

يد النىر جا  من ادناب     .الريانية الث ا ة وتنمية الريان  للوع  ال

 ياممة المرا :
                                                 

 

 
- ii تربيصة فصي اإعصام ، الىدا ع  ا مدد  سدن بدنيصة ا رياضصية ا  سدفندريةاإ والنىدر، الطباعدة لددنيا ألدواء دار ،وا

2003 ،   37 
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iii  - تلفزيون اإذاعي اإعام، إمام إبراايم  79   ، 1995 مةر ،2 ،ط العرب  الففر دار ،وا
iv-   نفسية اأسس:السيد البه   ؤاد ة من لنمو ا طفو ى ا شيخوخة إ  2 ،  1956 ،مةر، العرب  الففر ، دارا
تربيصص بصصرام  بنصصا  أسصصس:الجددول  أمددين و ال م ددام  م مددد - بدنيصصة ةا رياضصصية ا  العربدد ،ط الففددر ، داروا

  1998 ،ال اار ،2
تنميصة اإعصام وسصصائ  طلعدة، ىداايناا   -    ، 1986 ال دداار ، المةدرية، الددار ،2 ط ،ااجتماعيصصة وا

27،28  
علمية ااسس راىت ، ا مد يهان  -  280     ، الساب  المر  ،ااعام نظريات ا
علم ااسس راىت ، ا مد يهان -    280  ، الساب  المر  ،ااعام نظريات يةا
ثقافة الدوس  ، الدين عاء  - رياضية ا   58 ،  1994 العرب ، ال اار ، الففر دار ،ا
نفس علم  هم ، مةطفى - ه ا تربوية وتطبيقاته أصو   63    1975، 2 ط بال اار ، الجبج  مفتبة ،ا
ة ، يرن  عاة - عدا حرية ا نهضة فجر في وا عربي ا حديثة ةا   87    ، 1980 ويلية ،ا
رياضة الجول ؛ أنور - حضارة ا ر دار اإسامية، وا ف عربي ا   28    1995 ال اار  ،ا
بقرة سورة الفريم، ال رآن -   28 اآية  ،ا
 
 


