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 : مقدمـة-1
إف الرياضة قدؽلة قدـ الزماف، فمنذ عهد اإلنساف البدائي كحىت العصر احلإب كالنشاط البدين               

يلعب دكرا ىاما ُب حياة اإلنساف كالشعوب كاألمم، كقد اختلفت عرب ىذه ادلسَتة الطويلة دكافع شلارسة 
الشعوب كاجملتمعات للرياضة تبعا لضركرات احلياة كالبقاء كالعيش أكال، ٍب مع مركر السنُت اختلفت تبعا 

لفلسفة الدكلة بتعاليمها كنظمها، كأصبحت غاية الرياضة تسعى إلظلاء شخصية اإلنساف من الناحية 
.  اجلسمية كالنفسية كاالجتماعية

           كحىت نفهم الرياضة بكل ما ٖتويو من أفكار كإتاىات داخل اجملتمع، كجد اإلعبلـ حىت يليب 
ىذا الغرض بكل ما ػلويو من كسائل إعبلمية، فقد لعب اإلعبلـ دكرا ىاما ُب التنشئة االجتماعية، فهو 

أحد ادلؤسسات االجتماعية اليت تقـو بتنشئة األفراد كتثقيفهم رياضيا، كتعليمهم السلوؾ ادلقبوؿ اجتماعيا 
كرياضيا، حيث تلقنهم العقائد الرياضية كادلعارؼ خاصة من الناحية الصحية، كاليت أصبحت مؤخرا ذات 
عبلقة كبَتة بالرياضة، نظرا ألف ىذه األخَتة كجدت من خبلؿ الكثَت من الدراسات احلديثة أهنا كقاية أك 

.  خاصة العصرية منها عبلج لكثَت من األمراض
 أف اإلعبلـ ُب حد ذاتو أصبح يؤدم كظيفة من أخطر (37، صفحة 2006احلليم، )          كيرل 

الوظائف ُب العصر احلديث، كىو ال يقل ُب خطورتو عن الطب أك التعليم أك غَتىا، بل رٔتا يتفوؽ ُب 
أعليتو على كثَت من ادلرافق األخرل، فقد ينتج عن اخلطأ ُب التعليم أف يتأخر عدد من الطبلب كالطالبات 

ُب التخرج، كُب الطب كالعبلج أف يتعرض بعض ادلرضى للموت، أما ُب اإلعبلـ قد يتسبب ُب أضرار 
. جسيمة مثل إفساد العبلقات بُت األفراد بعضهم ببعض

 أف (11، صفحة 2000دنيا، دكر اإلٖتاد ادلصرم للجمباز ُب مواكبة عودلة اإلعبلـ الرياضي، )   كتذكر 
اإلعبلـ ىو أكثر األنشطة االجتماعية تأثَتان ُب اجملتمع ّتميع فئاتو، لذلك يقع على اإلعبلـ كخاصة 

اإلعبلـ الرياضي مسئولية النهوض بادلستول الثقاُب الرياضي للمجتمع، فالوعي بأعلية دكر اإلعبلـ ُب 
النهوض بالرياضة يقلل من حدة الفجوات الثقافية الرياضية، كيزيد من القدرة على الفهم ألعلية شلارسة 
الرياضة عامة، فهو األداة الفعالة اليت غلب أف ٘تتلكها كهيئات رياضية ذات باع كقدرة على االنفتاح، 

كاالرتقاء بادلستول الرياضي احمللي كالعادلي من خبلؿ االندماج الثقاُب الرياضي مع الدكؿ ادلختلفة بالعآب، 
    .كالبعد عن االنعزالية



 إٔب أف للفكر اإلعبلمي دكران بالغ األعلية ُب تكوين (31، صفحة 2007شهاب، )         كتشَت 
االٕتاىات كزيادة الوعي الثقاُب ُب سلتلف اجملاالت، كمنها اجملاؿ الرياضي الذم يزخر بالعديد من 

ادلوضوعات كادلشكبلت اليت ىي ُب أمس احلاجة لدراستها كتناكذلا ضمن الربامج الرياضية ٔتختلف كسائل 
اإلعبلـ كاالتصاؿ، إلعداد أجياؿ كاعية قادرة على ٖتمل ادلسئولية، كتقبل كل تغيَت يهدؼ إٔب رفع شأف 

. الرياضة عاليا
          كمن ىنا جاء اإلعبلـ الرياضي الذم ٓب يعد رلرد مساىم صغَت ُب عملية التنشئة االجتماعية بل 
أصبح عامل مهم كمؤثر ُب ىذه العملية، فقد دخل كل بيت كخاطب النشء كالشباب كالكبار، كاقتحم 
كل ميداف من ميادين الرياضة ادلختلفة مركرا بالًتكيح الرياضي كصوال إٔب الثقافة الرياضية ُب اجملتمعات، 

. كذلك من ٔتختلف كسائلو الشائعة، خاصة الصحافة ادلكتوبة ُب شقها الرياضي
        كتعد الصحافة ادلكتوبة من أقدـ كسائل اإلعبلـ اجلماىَتم، كىي أسبق من السينما كالراديو 

كالتليفزيوف، كتسمح للقارئ كتتيح الفرصة لو بأف يقرأ الرسالة أكثر من مرة، كبالسرعة اليت تتفق مع قدراتو 
، 2004احلديدم، ) .االتصالية، كبأقل التكاليف، كبشكل مفصل، ُب أم موضوع أك قضية أك مشكلة

 (91صفحة 
:  المشكلـة-2

          تعترب الرياضة أىم اجملاالت اليت يسعى اخلرباء كادلختصُت فيها، ككل ادلؤسسات كاألندية إٔب 
نشرىا كاالىتماـ بتوعية اجملتمع بأعليتها كشلارستها، حيث الكل يسعى لذلك بشىت الطرؽ كالوسائل 

ادلمكنة، كلعل من بُت أىم ىذه ادلؤسسات اليت ؽلكنها أف تساىم ُب ذلك اإلعبلـ، باعتباره ادلدرسة 
العامة اليت تواصل عملها ُب كل اجملاالت، ٔتا فيها اجملاؿ الرياضي ُب سلتلف مؤسساتو كاألندية كمراكز 

الشباب كاالٖتادات الرياضية، كباعتباره ؽلثل كافة أكجو األنشطة االتصالية اليت هتدؼ إٔب تزكيد اجلمهور 
باحلقائق كاألخبار الصحيحة، كادلعلومات السليمة عن القضايا، ككل ما ػلتاجو اإلنساف من الرياضة، شلا 

يؤدم إٔب ٖتقيق أكرب درجة شلكنة من ادلعرفة كالوعي كاإلدراؾ كاإلحاطة الشاملة لدل فئات اجلمهور 
ادلتلقي للمادة اإلعبلمية الرياضية بكافة احلقائق كادلعلومات ادلوضوعية الصحيحة، خاصة الذين يبحثوف 
عن ثقافة كمعلومات حىت ؽلارسوف األنشطة الرياضية بالطرؽ الصحيحة كالسليمة لصحتهم، من خبلؿ 



متابعة كل ما لو عبلقة بالثقافة الرياضية ادلرتبطة بالصحة، كٔتا يسهم ُب تنوير الرأم العاـ كتكوين ثقافة 
 .رياضية صحية لكل من ؽلارس الرياضة بقصد الًتكيح أك الوقاية أك العبلج

       كادلتابع لوسائل اإلعبلـ الرياضية ادلكتوبة يرل دكرىا الكبَت كالفعاؿ ُب متابعة األحداث الرياضية 
احمللية كاإلقليمية كالدكلية كتغطيتها ادلباشرة ذلا، كنشر ما يتعلق هبا من كعي كثقافة ُب سلتلف إتاىاهتا، 
كاليت توفر خدمة جليلة للتابعُت، كنظرا دلا يقدمو اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب من نشر الوعي كالثقافة بُت 

عمـو أفراد اجملتمع بشكل عاـ، أردنا الوقوؼ على حقيقة ككاقع الثقافة الرياضية ادلرتبطة بالصحة ُب  
.  صفحات اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب

:   التساؤؿ العاـ
ىل يساىم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة الرياضية ادلرتبطة بالصحة؟    

 :التساؤالت الفػرعية
 ما مدل إقباؿ أفراد اجملتمع على مواضيع الصحافة الرياضية ادلكتوبة؟- 1
 ىل يساىم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة الرياضة التنافسية ؟- 2
كيف ينظر القارئ دلساعلة اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة الرياضية الًتكػلية؟ - 3
:  أهداف البحث-3

: اذلػدؼ الػعاـ
. معرفة مساعلة اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة الرياضية ادلرتبطة بالصحة- 

: األىداؼ الفرعػية
.  ٖتديد مدل إقباؿ أفراد اجملتمع على مواضيع الصحافة الرياضية ادلكتوبة- 1
. معرفة مساعلة اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة الرياضة التنافسية- 2
. معرفة كجهة نظر القارئ ُب مساعلة اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة الرياضية الًتكػلية- 3
:  فرضيـات البحث-4

: الفرضية العامة
يساىم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة الرياضية ادلرتبطة بالصحة ُب شقها التنافسي كال يهتم 

.   كثَتا باجلانب الًتكػلي منها



: الفرضيات الفرعية
. ىناؾ إقباؿ كبَت ألفراد اجملتمع على مواضيع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب- 1
. يساىم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب كثَتا ُب نشر الثقافة الرياضية التنافسية- 2
. مساعلة اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة الرياضية الًتكػلية قليلة جدا- 3
:  أهمية البحث-5

         يكتسي طابع ىذا البحث أعلية بالغة، ألنو يتناكؿ الواقع الذم يعرفو اإلعبلـ الرياضي 
باجلزائر، كمدل إقباؿ أفراد اجملتمع عليو، خاصة كىو يتناكؿ قضية " الصحافة الرياضية ادلكتوبة"ادلكتوب

. مساعلة ىذه األخَتة ُب نشر الثقافة الرياضية ادلرتبطة بالصحة
         كتكمن أعلية ادلكاف ذلذا البحث ُب أنو مكاف خصب للدراسات البحثية كالعلمية، كىو اجملتمع 

. خاص كمعرفة عبلقتو بالرياضة الصحية عموما، كالذم يتميز بنسق ثقاُب كاجتماعي
         أما أعلية الشرػلة، فهي فئة أفراد اجملتمع بصفة عامة، كباألخص الطبقة اليت ذلا مقركئية كبَتة 

 . للصحف الرياضية ادلكتوبة ٔتختلف مراحلها العمرية
        أما القيمة العلمية ذلذا ادلوضوع، فتكمن ُب معرفة مساعلة اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشره 

  .للثقافة الرياضية ادلرتبطة بالصحة ُب أكساط اجملتمع
كبالتإب فهذه الدراسة تعد - األفقية -         كما أنو يعترب من بُت البحوث اإلعبلمية ادلسحية العرضية 

. ٘تهيدا كاستطبلعا لدراسات مستقبلية طولية ُب رلاؿ اإلعبلـ الرياضي كالرياضة الصحية
:  مصطلـحات البحث-6
:    اإلعالم-

أف اإلعبلـ ُب اللغة ىو إخبار أك اطبلع اآلخرين، كجاء ُب  (21، صفحة 2007احلديٍت، )يوضح : لػغػة
 ٔتعٌت ؼلرب كيكوف معناه العاـ INFORMكيأٌب من فعل  (أعلم): لساف العرب

INFORMATIN . كأنو االتصاؿ ادلعرُب أك اإلخبار، أك ىو حالة اإلخبار ذاهتا، كما أنو ادلعرفة
. (اخلربة كالتعلم  )ادلستنبطة من الدراسة 



اإلعبلـ ىو تزكيد الناس باألخبار الصحيحة كادلعلومات السليمة : "يقوؿ الدكتور عبد اللطيف ٛتزة: نظريا
، صفحة 1999العبد، مدخل إٔب اإلتصاؿ كالرام،األسس النظرية كاإلسهامات العربية، ). كاحلقائق الثابتة

14 )
اإلعبلـ ىو نشر احلقائق الثابتة كالصحيحة، كادلعلومات السليمة الصادقة، كاألفكار : التعريف اإلجرائي

كاآلراء، كاإلسهاـ ُب تنوير الرأم العاـ، كتكوين الرأم الصائب لدل اجلمهور ُب الوقائع كالقضايا 
 ( 247، صفحة 1997رشواف، ). كادلوضوعات كادلشكبلت ادلثارة كادلطركحة

:  اإلعالم الرياضي-
تلك العملية اليت هتتم بنشر األخبار كادلعلومات كاحلقائق ادلرتبطة بالرياضة، " يعرفو بعض الكتاب على أنو 

كتفسَت القواعد كالقوانُت ادلنظمة لؤللعاب كأكجو النشاط الرياضي للجمهور قصد نشر الثقافة الرياضية بُت 
(  23، صفحة 2007ادلوجي، )" أفراد اجملتمع كتنمية الوعي الرياضي

ىو كل كسائل اإلعبلـ ادلتخصصة ُب العمل ُب رلاؿ الرياضة بصفة عامة، كنقصد هبا : التعريف اإلجرائي
.  اجلزائرية (الصحافة الرياضية ادلكتوبة)ُب ْتثنا ىذا اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب 

 :الصحافة المكتوبة
الفعل صحف، ٔتعٌت أخطئ ُب الكتابة كالقراءة، : (ؼ. ح.ص)كرد تعريفها ُب ادلعجم الوسيط مادة : لػغػة

 .الصحافة مهنة من غلمع األخبار كاآلراء ينشرىا ُب صحيفة أك ُب رللة: كيضيف
ىو الشخص الذم يزاكؿ حرفة الصحافة     : الصحفي
كإضمامة من الصفحات تصدر يوميا أك ُب مواعيد منتظمة ... ما يكتب فيو من كرؽ كضلوه: الصحيفة

، صفحة 2009العربية، ادلعجم الوجيز، ). بأخبار السياسة كاالجتماع كاالقتصاد كالثقافة كما يتصل بذلك
23  )

صناعة إصدار الصحف، باستقاء األخبار كنشر ادلقاالت " عرفها معجم مصطلحات اإلعبلـ بأهنا : نظريا
هبدؼ اإلعبلـ كنشر الرأم كالتعليم كالتسلية، كما أهنا كاسطة تبادؿ اآلراء كاألفكار بُت أفراد اجملتمع، 

(  124، صفحة 1994بدكم، )" ككسيلة مهمة ُب توجيو الرأم العاـ
الصحافة ىي إحدل أىم كسائل اإلعبلـ العاـ، كنقصد هبا ُب ْتثنا ىذا الصحافة : التعريف اإلجرائي- 

الرياضية ادلكتوبة اجلزائرية، كىي عديد الصحف كاجلرائد الصادرة يوميا ُب الساحة اإلعبلمية الرياضية 



أجواء - الشباؾ - اذلداؼ الدكٕب - اذلداؼ - صحيفة اخلرب الرياضي : باجلزائر، كؽلكن أف نعدد أعلها ُب
.   دقيقة90- الفريق - ادلبلعب 

:  الثـقافـة-
فطن : ثقف يثقف ثقافة (-اجمللد الثاين- دائرة ادلعارؼ القرف العشرين)يقوؿ العبلمة فريد كجدم ُب : لػغػة

. أم أسرع كأخذه: كحذؽ، كثقف العلم ُب أسرع مدة
حاذقا خفيفا، كثقف : ثقف ثقافة صار: كالقواميس احلديثة تقوؿ. ثقفت الشئ حذفتو: كيقوؿ ابن دريد

(  19، صفحة 2000نيب، ). الكبلـ ٔتعٌت فهمو بسرعة
، صفحة 2000دنيا، دكر اإلٖتاد ادلصرم للجمباز ُب مواكبة عودلة اإلعبلـ الرياضي، )تعرؼ : نظريا
الثقافة الرياضية بأهنا ذلك الكم ادلًتاكم عرب األزمنة ادلختلفة من ادلعلومات الرياضية اليت تتناقل من  (121

جيل إٔب آخر ُب إطار تنسيق العبلقة التكاملية بُت الثقافة الرياضية كاإلعبلـ كأداة لتطوير كدعم اإلطار 
 . ادلعرُب كادلعلوماٌب الرياضي لتلبية احتياجات ركب التطور الرياضي

الثقافة ىي العملية اليت ينتج عنها الوعي باألمور الرياضية ككذلك الوعي ٔتجاؿ العمل : التعريف اإلجرائي
. ُب اجملاؿ الرياضي كاليت ٗتدـ ادلؤسسة كتساعد ُب ٖتقيق أىدافها

:  الصحة-
تعٍت الصحة ُب لساف العرب البن منظور ذىاب ادلرض، كىي خبلؼ السقم، كيرد فيو السقم ٔتعٌت : لغة

  (507منظور، صفحة ) .ادلرض، أما ادلرض فهو السقم كنقيض الصحة
الصحة حالة من الرفاه، كاكتماؿ ادلعافاة كالسبلمة البدنية كالعقلية : عرفتها منظمة الصحة العادلية: نظريا

الرازحي، جواف ) .كاالجتماعية كليست فقط رلرد خلو اجلسم من األمراض كالعلل كالعاىات كالعجز
 (689، صفحة 2002

ىي حالة مثالية من التمتع بالعافية كليست الصحة خلو جسم اإلنساف من ادلرض : التعريف اإلجرائي
 .فحسب إظلا ىي ٘تاـ الصحة اجلسدية، العقلية، النفسية كاالجتماعية من خبلؿ ثقافة الرياضة للجميع

:  المجتـمع- 
لفظ رلتمع ُب اللغة اسم مشتق من ٚتممعم، فاجلمع ضم األشياء ادلتفقة، كضده التفريق كاإلفراد، : لػغػة

 (288منظور، صفحة ) .أك اجلماعة من الناس . كاجملتمع يعٍت موضع االجتماع



ىو رلموعة من الناس ذلم ثقافة مشًتكة متميزة، ٖتتل حيزا إقليميا زلددا، كتتمتع بشعور الوحدة، : نظريا
كتنظر إٔب ذاهتا ككياف متميز، كيشمل ىذا ادلكاف بناء من أدكار كسلوؾ زلدد تفرضو ادلعايَت االجتماعية 

(  124، صفحة 1983شعَتة، )
. نقصد بو أفراد اجملتمع اجلزائرم كباألخص القارئ للصحافة الرياضية ادلكتوبة: التعريف اإلجرائي

:  الدراسات السابقة والمشابهة-7
      إف ادلواضيع اليت تتطرؽ لئلعبلـ ُب اجملاؿ الرياضي عامة كادلكتوب بصفة خاصة كتأثَتاتو ادلختلفة 

قليلة جدا، كخاصة اليت هتتم بادلواضيع كنشر الوعي كالثقافات ُب شىت رلاالهتا، كُب إطار حدكد علمنا كما 
: ؽلكن االعتماد عليو ىو بعض الدراسات ادلشاهبة، كاليت تدرس ادلوضوع من أحد متغَتاتو فقط ك٘تثلت ُب

 2008 دراسة سخري عقيلة 7-1
دراسة - دكر اإلعبلـ الرياضي ُب نشر ثقافة ادلمارسة البدنية كالرياضية عند ادلراىقُت: عنواف الدراسة- 

- كصفية ٖتليلية ُب الوسط ادلدرسي
إبراز دكر اإلعبلـ الرياضي ُب نشر الوعي الثقاُب ادلتعلق باألنشطة الرياضية ذات البعد : ىدؼ الدراسة- 

. الًتبوم كالصحي كاألخبلقي كاليت تليب حاجات ادلراىق ُب رلاؿ الرياضة
استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي : منهج الدراسة- 
 تلميذ كتلميذة من رلتمع مكوف من تبلميذ كتلميذات 315كانت حوإب : رلتمع كعينة الدراسة- 

. ثانويات كالية اجلزائر بنوعيها العاـ كالتقٍت
اإلعبلـ الرياضي الًتبوم ال يؤدم لنشر الثقافة البدنية كالرياضية عند الشباب بسبب : نتائج الدراسة- 

طبيعة احملتول اإلعبلمي الذم يهتم سول بالوظائف الًتبوية كالًتفيو، شلا ال يساعد ُب خدمة ادلصاّب 
. احلقيقية للشباب كاجملتمع

تكوين سلتصُت ُب اإلعبلـ عامة كالرياضي خاصة قصد تأدية ادلهاـ كالوظائف ادلتمثلة : توصية الدراسة- 
. ُب التثقيف الًتبوم للمجتمع

  2008 دراسة عثمان محمود شحاذه 7-2
دكر مشاىدة القنوات الفضائية الرياضية ُب نشر الثقافة الرياضية بُت طلبة جامعة ديأب : عنواف الدراسة- 

ٔتصر 



 .بناء مقياس الثقافة الرياضية دلشاىدم القنوات الرياضية الفضائية: ىدؼ الدراسة- 
استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي دلبلئمتو مع مشكلة البحث ادلراد : منهج الدراسة- 

دراستها 
طالب كطالبة من طلبة كليات جامعة  (1086)اشتملت عينة البحث على : رلتمع كعينة الدراسة- 

 2007طالبان كطالبة للعاـ الدراسي  (9116)من رلتمع األصل كالبالغ  (%12)ديأب كىم ؽلثلوف نسبة
/2008 

فاعلية مقياس الثقافة الرياضية دلشاىدم القنوات الفضائية الرياضية ُب قياس مستول : نتائج الدراسة- 
. الثقافة الرياضية لطلبة اجلامعة

 2008  دراسة عيسى الهادي7-3
. الربامج الرياضية التلفزيونية كأثرىا على نشر الوعي الرياضي: عنواف الدراسة- 
معرفة مدل مساعلة اإلعبلـ الرياضي التلفزيوين ُب نشر الوعي الرياضي من خبلؿ برارلو : ىدؼ الدراسة- 

. ُب القسم الرياضي
استخدـ الباحث منهج ٖتليل زلتول الربامج الرياضية ُب التلفزيوف  : منهج الدراسة- 
التلفزيونية اجلزائرية بطريقة عمدية - كلها - الربامج الرياضية : رلتمع كعينة الدراسة- 
. عبارات ٖتليل احملتول اإلعبلمي: أداة الدراسة- 
الربامج الرياضية ُب التلفزيوف اجلزائرم ال تساعد على تنمية الوعي الرياضي لدل اجلمهور : نتائج الدراسة- 

. ادلشاىد
كجوب ٖتديد أىداؼ كاضحة لوسائل اإلعبلـ خاصة التلفزيوف، ككذا أىداؼ كاضحة : توصية الدراسة- 

. كزلددة كموضوعية لكل برنامج رياضي موجود كأف ترتبط باحتياجات اجلمهور
 2001  دراسة نشوى إمام إبراهيم7-4
تأثَت اإلعبلـ الرياضي ادلدرسي على كل من تعديل االٕتاىات كالثقافة الرياضية لدل : عنواف الدراسة- 

تلميذات ادلرحلة اإلعدادية 
التعرؼ على تأثَت اإلعبلـ الرياضي ادلدرسي على إتاىات التلميذات ادلرحلة اإلعدادية : ىدؼ الدراسة- 

  .ضلو شلارسة الًتبية الرياضية كعلى الثقافة الرياضية ذلن



. استخدـ ادلنهج التجرييب بتصميم اجملموعة الواحدة بالقياس القبلي كالبعدم: منهج الدراسة- 
 طالبة من رلتمع متمثل ُب طالبات مدرسة أمَت اجليوش 42حجم العينة كاف حوإب : عينة الدراسة- 

 2001-2000اإلعدادية للبنات كمرحلة متوسطة بُت الصف األكؿ كالصف الثالث ُب العاـ الدراسي 
.  طالبة200كعددىن 

يؤثر اإلعبلـ الرياضي ادلدرسي تأثَتا إغلابيا على الثقافة الرياضية كعلى تعديل إتاىات : نتائج الدراسة- 
. ادلرحلة اإلعدادية

 2011 دراسة بركات فرج محمد عز العرب 7-5
إسًتاتيجية إعبلمية لنشر ثقافة إدارة األزمات باألندية الرياضية ادلصرية : عنواف الدراسة- 
اقًتاح إسًتاتيجية إعبلمية لنشر ثقافة إدارة األزمات باألندية الرياضية ادلصرية : ىدؼ الدراسة- 
استخدـ الدارس ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي  دلبلءمتو أىداؼ الدراسة كطبيعة : منهج الدراسة- 

إجراءاهتا   
٘تثل رلتمع الدراسة ُب بعض األندية ادلصرية الكربل، كًب اختيار عينة الدراسة من : رلتمع كعينة الدراسة- 

األندية قيد الدراسة، كقد ًب توزيع استمارة االستبياف على رللس اإلدارة كإدارة النشاط الرياضي كمديرم 
.  األندية الرياضية

االستبياف : أداة الدراسة- 
ًب اقًتاح إسًتاتيجية إعبلمية مناسبة لنشر ثقافة إدارة األزمات باألندية الرياضية ادلصرية : نتائج الدراسة- 
ضركرة االىتماـ بتحقيق أىداؼ اإلعبلـ الرياضي كرسالتو عند كضع اإلسًتاتيجيات : توصيات الدراسة- 

اإلعبلمية، كالتأكيد على دكر كسائل اإلعبلـ الداخلية كاخلارجية ُب نشر الثقافة الرياضية  
:   التعليق على الدراسات-

          استهدفت أغلبية الدراسات السابقة التعرؼ على دكر الوسائل اإلعبلمية ُب نشر الوعي كالثقافة 
الرياضية كتكوين ادلعرفة الرياضية، ككضع خطة مقًتحة للنهوض بالربامج اإلعبلمية الرياضية ُب مواجهة 

مشاكل الرياضة، ككذا إسًتاتيجية للربامج الرياضية بالقنوات الفضائية الرياضية ادلتخصصة من خبلؿ دراسة 
 .الوضع الراىن للربامج ادلثبتة على الفضائيات الرياضية كالربامج التلفزيونية



       كاتفقت كل الدراسات السابقة على استخداـ ادلنهج الوصفي كذلك دلناسبتو لطبيعة الدراسات 
.  اإلعبلمية

        كمن خبلؿ عرض تلك الدراسات تبُت للباحث تنوع العينات قيد كل دراسة من الدراسات 
السابقة، كذلك كفقان الحتياجات كل رلاؿ ككل مؤسسة، لكن عموما كل العينات كانت من عينات 
. الشرائح ذات احلجم الكبَت ُب اجملتمع كالطلبة كالتبلميذ إضافة إٔب الربامج التلفزيونية كعينات للتحليل

       كما أف ادلقابلة الشخصية كٖتليل الوثائق كالسجبلت كاالستبياف ىي األدكات اليت استخدمتها جل 
. الدراسات السابقة ُب ٚتع البيانات

       كقد ًب التعرؼ على أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة للبدء من حيث انتهت ىذه 
. الدراسات

:  نقد الدراسات-
          من خبلؿ عرض الدراسات السابقة كادلشاهبة دلوضوع البحث، فإف دراستنا ىذه تتناكؿ عينة 

جديدة عن الدراسات اليت سبقتها ُب رلاؿ اإلعبلـ كالرياضة، حيث تتمثل العينة ُب اجملتمع بصفة عامة، 
. كىي شرػلة كبَتة، كسلتلفة األعمار كليست زلددة بسن أك ٔتستول معينُت

        إضافة إٔب أف كل الدراسات السابقة تكلمت عن اإلعبلـ كمساعلتو ُب حل مشكبلت الرياضة، 
ككذلك عبلقة اإلعبلـ الرياضي ٔتفهـو جديد ُب الساحة العلمية الرياضية، أال كىو الصحة، كالذم هتدؼ 

عن طريق األنشطة الًتكػلية كاستثمار أكقات الفراغ ُب  (الصحة)الدراسة لتبُت أف الرياضة أحد كسائلها 
.  ٖتقيقها

         كما تناكلت بعض الدراسات السابقة مساعلة اإلعبلـ الرياضي ُب نشر الثقافة الرياضية عرب كسيلة 
من خبلؿ برارلو ادلتنوعة، أما دراستنا ىذه فهي تتناكؿ  (التلفزيوف)إعبلمية كاحدة، كىي اإلعبلـ ادلرئي 

.   (الصحافة ادلكتوبة)اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب 
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: تمـهيـد
 يشهد العآب اىتماما متزايدا باإلعبلـ كرسالتو، كما نشهد ٚتيعا بتطور كسائلو كبتنوع أساليبو          

 أكسع، كاعتمدىا ُب كل اجملاالت اليت لكٖتديثها، كقد أدل ذلك إٔب ٘تكينو من ٖتقيق رسالتو على مد
دخل فيها كالرياضة، كىو ما جعل اإلعبلـ الرياضي يأٌب كحتمية تفرضها احلاجة ادلاسة إليو، كالدليل ىو 
ما نراه ُب االىتماـ ادلتزايد يوما بعد يـو هبذا النوع من اإلعبلـ، خاصة ُب الدكؿ ادلتقدمة، اليت أصبحت 
توٕب اىتماما كبَتا بو، فأنشأت زلطات إعبلمية متنوعة كأقساـ رياضية متخصصة كصرفت لو مبالغ مالية 
كبَتة، كأنشأت لو معاىد علمية ذات مستول تكنولوجي عإب كجد متطور، من أجل رفع مستواه الفٍت 

. نظرا لتأثَته االجتماعي الكبَت (االحًتاُب)كالتقٍت 
    كحىت دكؿ العآب الثالث كبعد مركرىا بعدة أحداث رياضية كربل كقضايا ىامة، جعلها تبحث عن      

كسيلة تقـو بإيصاؿ احلقيقة للجمهور عن ىذه األحداث، كإعطاء الصورة اإلغلابية للرياضة، كجعلها 
كوسيلة عبلج اجتماعي ُب اجملتمع، كىو ما جعلها تتفطن ألعلية اإلعبلـ الرياضي، كرغم ىذه االستفاقة 
ادلتأخرة، إال أف اإلعبلـ الرياضي هبذه الدكؿ مازاؿ يؤدم عدة أدكار، كلعل اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يعد 

كرب الوسائل انتشارا باعتباره مرآة اجملتمع كضركرة من ضركراتو، فالصحافة الرياضية ادلكتوبة ٘تد أمن بُت 
كذلك ُب حلة ٚتيلة تريح  ك٘تدىم بثقافة ككعي رياضي، أفراد اجملتمع باألخبار يوميا كبشكل تفصيلي،

ادلتابع كالقارئ ُب تتبع أحداث الساحة الرياضية كادلعارؼ ادلرتبطة هبا، فاإلعبلـ كبَت كاإلعبلـ الرياضي أحد 
 .ركافده، كاإلعبلـ الرياضي ادلكتوب أحد أكرب ىذه الركافد انتشارا

: اإلعالم العام- 1
:  تعريف اإلعالم1-1

 اإلعبلـ بأنو رسالة فكرية ذات مضامُت متباينة كأىداؼ (170، صفحة 1993طلعت، )تعرؼ          
متعددة تبعان لتلك ادلضامُت، كىي تستهدؼ سلاطبة اإلنساف عرب كسائل اتصاؿ متنوعة فالعملية اإلعبلمية 

"  ادلتلقي - الوسيلة -ادلرسل " تتم كتتكامل من خبلؿ ثبلثة عناصر أساسية مًتابطة كمتكاملة 
تزكيد الناس بأكرب قدر من ادلعلومات الصحيحة أك احلقائق الواضحة فيعتمد على : التعريف اإلجرائي

التنوير كالتثقيف كنشر األخبار كادلعلومات الصادقة اليت تنساب إٔب عقوؿ الناس كترفع من مستواىم كتنشر 
 (13، صفحة 2003ٛتاد، ) تعاكهنم من أجل ادلصلحة العامة كحينئذ ؼلاطب العقوؿ ال الغرائز،



أف اإلعبلـ يقصد بو تلك العملية اليت يًتتب  (Donald.h, 1999 , p. 40)          بينما يرل
عليها نشر األخبار كادلعلومات الدقيقة اليت تركز على الصدؽ كالصراحة كسلاطبة عقوؿ اجلماىَت ك 

 .عواطفهم السامية كاالرتقاء ٔتستول الرأم
:   المبادئ األساسية لإلعالم1-1-1

: ىناؾ اتفاؽ على ادلبادئ األساسية لئلعبلـ تتلخص ُب ادلبادئ التالية
. االعتماد على العنصر البشرم، ألف اإلنساف ىو ىدؼ الربنامج اإلعبلمي- 
أف تكوف كسائل اإلعبلـ مناسبة للجمهور، ألف صلاح الرسالة اإلعبلمية يتوقف على مدل تناسبها مع - 

. اجلمهور ادلستقبل للرسالة
. الوقت ادلناسب لنشر الرسالة اإلعبلمية- 
. اتصاؼ الرسالة اإلعبلمية بالصدؽ كالوضوح- 
. ضركرة اعتماد الرسالة على ادلصدر الصادؽ للمعلومات كاألخبار- 
. ضركرة كجود العبلقة ادلتبادلة بُت ادلؤسسة اإلعبلمية كاجلماىَت- 
. الًتكيز الضركرم على التكرار لنشر الرسالة اإلعبلمية- 
. تبٍت القيادات ُب اجملتمع لؤلفكار اإلعبلمية الصادقة كاجلديدة- 
  (13، صفحة 2004الشافعي، )ضركرة االعتماد على التقومي ادلستمر للرسائل اإلعبلمية - 
 : مميزات اإلعالم1-1-2
 . الوفرة الكبَتة من األخبار الرياضية نظرا لكثرة أنواع الرياضة- 
يستطيع اإلعبلـ الرياضي جذب أكرب قدر من ادلشاىدين على عكس اخلرب السياسي، االقتصادم، - 

. االجتماعي
. يستطيع اإلعبلـ الرياضي أف يعرب من كجهة نظر كثَت من ادلشاىدين كادلتابعُت للخرب الرياضي- 
. اخلرب الرياضي أكثر حيوية من بقية األخبار األخرل - 
بإمكاف اإلعبلـ الرياضي حل كثَت من ادلشاكل ادلتعلقة ٔتجاؿ الرياضة  - 



يساىم اإلعبلـ الرياضي ُب تطوير الرياضة عامة كذلك من خبلؿ توضيحو لؤلخطاء احلاصلة كزلاكلة - 
، 1996غريب، )إعطاء احللوؿ عن طريق نشر آراء األغلبية أك األخصائيُت ُب ٚتيع اجملاالت الرياضية 

 (43صفحة 
: اإلعبلـ العصرم بثبلث خصائصكعموما يتميز  

. يأخذ إتاه كاحد، كقّل أف يوجد فيو عملية تبادؿ، فاإلعبلـ يعرؼ بُت مصدر اخلرب كادلستقبل لو- 
اإلعبلـ يصف الواقع، فبل ؽلكن أف يكوف اإلعبلـ بدكف كقائع كحوادث، سواء كانت مادية ملموسة أك - 

. معنوية كفكرية
كلفة اخلرب ضئيلة جدا، فسعر اخلرب رخيص كىو ُب متناكؿ اجلميع، فثمن اجلريدة الواحدة ُب اليـو ال - 

كال تعبا كبَتا، كأجهزة الراديو كالتلفزيوف مع دكاـ استعماذلا ال ؽلثل  يكلف ُب ميزانية الشخص الكثَت،
شراؤىا عائقا كبَتا عند ٚتهور كبَت، فكثرة ىذه الوسائل جعلت اخلرب ينتقل بسرعة كيطلع عليو اجلميع 

 .(38،37، صفحة 2004عصماين، )
:   الخصائص اإلعالمية للرسالة الناجحة1-1-3

أف ىناؾ خصائص غلب أف تتوافر ُب الرسالة اإلعبلمية  (85، صفحة 1994سرسيق، )        يذكر 
:  الناجحة ىي

أف تكوف ذات معٍت ُب حياة ادلتلقي، كمعٍت كوهنا ذات معٍت أف تكوف متصلة ْتياة اجلمهور كمعربة عنو - 
كمفيدة كمؤثرة ُب سلوكو كإتاىاتو  

.  القدرة علي كسب ثقة ادلتلقي، ٔتعٍت أف تكوف خالية من ادلبالغة ُب إعدادىا كالتهويل ُب طريقة تقدؽلها- 
أف تتبع الًتتيب بالتأثَت ال الًتتيب ادلنطقي، أم أف يقدمها رجل اإلعبلـ بتقدمي ادلادة كما يستطيع - 

.  ادلتلقي أف يتأثر هبا ُب أفضل حالة شلكنة
.  أال تعارضها رسالة إعبلمية أخرم- 
.  أف يكوف للرسالة اإلعبلمية مطلب كاضح كىدؼ زلدد- 
.  أف يستفيد معد للرسالة اإلعبلمية من اآلراء كاالٕتاىات السائدة- 

:   أف من أىم حاجات اجلماىَت اليت يشبعها اإلعبلـ ما يأٌب(121، صفحة 1999دكيدار، )كيرل 
احلاجة إٕب ادلعلومات كالتسلية كالًتفيو - 



احلاجة إٔب األخبار حوؿ مشكبلت الساعة  - 
احلاجة إٕب رفع مستوم ادلعارؼ كالثقافة العامة - 
.  احلاجة إٕب دعم االٕتاىات النفسية كتعزيز ادلعايَت كالقيم كادلعتقدات- 
:  عوامل نجاح الرسالة اإلعالمية1-1-4
. ادلشاركة ُب اخلربات بُت ادلرسل كادلستقبل- 
. تغيَت ادلواد اإلعبلمية- 
. مراعاة احلالة اليت يكوف عليها ادلستقبل- 
.  ترتبط الرسالة ْتاجات الفرد- 
. غلب أف تتم الوسيلة اإلعبلمية عن طريق التدرج- 
. االستعانة باخلربات اإلعبلمية- 
قابلية الرسالة للتعديل كالتغيَت كفقا للمتغَتات االجتماعية : "مراعاة ادلركنة ُب الرسالة اإلعبلمية أم- 

. كاختيار الوسيلة اإلعبلمية ادلناسبة ذلا" كالسياسية كاالقتصادية
 .(13، صفحة 2004، .الشافعي ح). كضع خطة للوصوؿ إٔب اذلدؼ بإتباع عناصر التخطيط- 
:  أهمية اإلعالم في التثقيف العام1-1-5

        يعرؼ التثقيف العاـ بأنو الزيادة ُب ثقافة الفرد بواسطة كسائل اإلعبلـ كليس بالطرؽ كالوسائل 
األكادؽلية كالتعليمية التقليدية، فالتثقيف العاـ ػلدث ُب اإلطار االجتماعي للفرد، سواء كاف ذلك عفويا 

أك مربرلا كبشكل سلطط كمقصود، كلقد ثبت أف كل دكؿ العآب لديها برامج تثقيف عاـ من جانبها، ألهنا 
ا ، كم(19علاـ، صفحة )ٗتشى على شخصية ادلواطن من أف تتفتت أماـ تنوع كسائل اإلعبلـ كتعددىا، 

( 13، صفحة 2004عباضلي، ) :أف اإلعبلـ يؤدم للتأثَت على ثقافة اجلمهور من خبلؿ
. تغيَت ادلوقف أك االٕتاه الرياضي- 
. تغيَت ادلعرفة الرياضية- 
  .  التنشئة االجتماعية ُب اجملاؿ الرياضي- 
 .اإلثارة اجلماعية- 
 .االستثارة العاطفية- 



 الضبط االجتماعي ُب اجملاؿ الرياضي- 
صياغة الواقع  - 
:  اإلعالم والوعي الرياضي1-1-6

           تعترب كسائل اإلعبلـ ٔتختلف أشكاذلا كأنواعها كظركفها كسائل كعي كنشر للمعلومات، 
فبفضلها تفتحت األبواب على اجملتمع، كلعبت دكرا أساسيا ُب تكوين كتطوير كنشر إنتاج ىذه اجملتمعات، 
كالرياضة باعتبارىا مسة اجملتمع الذم يرتبط ٔتمارسة نشاطات جسدية كفكرية معينة بُت األفراد، تعتمد على 

ىذه الوسائل ُب سرعة نقل كتطوير الرياضة كٖتسُت مستول أدائها داخل نطاؽ اجملتمع، كتكمن أعلية 
كسائل اإلعبلـ ُب تطوير الرياضة داخل اجملتمع إٔب ما تتمتع بو من صفات كمقومات تؤىلها للقياـ هبذه 

:  ادلهمة، كىذه أىم النقاط اذلامة لتطوير اإلعبلـ كنشر الوعي الرياضي
أف تكوف ىناؾ سياسة كاضحة كثابتة لطرؽ االتصاؿ باجلمهور كنشر األىداؼ كاخلطط كادلفاىيم - 

. السليمة للرياضة
كضع خطط كبرامج لبلستخداـ كافة كسائل اإلعبلـ استخداـ امثل، ككذا كضع أسس النقد الصحفي - 

. الرياضي البناء
. بث أفبلـ رياضية تربز نواحي ادلمارسة الرياضية كالتدريب الصحيح- 
.  تنظيم ندكات كمؤ٘ترات مع ادلختصُت ُب رلاؿ الرياضة- 
تقييم اجلهود القائمة من أجل نشر الوعي الرياضي، ككضع األسس الصحيحة كادلفاىيم السليمة - 

، صفحة 1992امَتم، ) دلختلف الربامج كادلواضيع حىت نصل أب اذلدؼ األمسى الذم يرتقي باجملتمعات
93،92) 

:  أهمية اإلعالم في مجال الرياضة للجميع1-1-7
أف اإلدراؾ " ٖتديات شلارسة الرياضة للجميع "          يرل زلمد احلماٛتي كآخركف ُب دراسة علمية 

 : الواعي بأعلية الرياضة للجميع يرجع إٔب
اىتماـ كسائل اإلعبلـ اجلماىَتية بتوضيح العبلقة بُت شلارسة النشاط البدين كالوقاية من األمراض - 

ادلختلفة كادلرتبطة بالقلب كاألكعية الدموية كأعليتها ُب تطوير صحة اإلنساف، كتأكيد كسائل اإلعبلـ 
. اجلماىَتية على أف شلارسة النشاط البدين ػلدث العديد من ادلتغَتات البيولوجية كالنفسية لدل ادلمارسُت



توضيح كسائل اإلعبلـ بأف شلارسة الرياضة للجميع كمناشطها يؤدم إٔب تطوير احلالة الصحية - 
للممارسُت، كاليت تعود بدكرىا على االقتصاد ُب الصرؼ على األمراض، كذلك يكوف نإتا عن أف تلك 

. ادلمارسة تؤدم إٔب زيادة مناعة اجلسم
مناقشة كسائل اإلعبلـ اجلماىَتية لدكر شلارسة الرياضة للجميع ُب احلفاظ على الوزف ادلثإب للجسم، - 

.  كمن ٍب التخلص من البدانة
      كشلا تقدـ تتضح أعلية كسائل اإلعبلـ ُب رلاؿ الًتبية البدنية كالرياضية، ككذلك ما غلب أف يقدمو 
اإلعبلـ بوسائلو ادلتعددة إتاه ىذا اجملاؿ، باعتبار أف الرياضة ىي تعبَت عن سلتلف الثقافات، حيث تعد 

  (109، صفحة 2006احلماٛتي، )أىم أشكاؿ الثقافة 
 : اإلعالم الرياضي1-2
:  مفهوم اإلعالم الرياضي1-2-1
عملية نشر األخبار كادلعلومات كاحلقائق الرياضية كشرح قواعد "     يعرؼ اإلعبلـ الرياضي بأنو     

كالقوانُت اخلاصة باأللعاب كاألنشطة الرياضية للجمهور بقصد نشر الثقافة الرياضية بُت أفراد اجملتمع كتنمية 
 .(22، صفحة 1998العويس، ) "كعيو الرياضي

       كما أف اإلعبلـ الرياضي ىو جزء مهم من عملية خلق الوعي كرفع مستول الثقافة الرياضية بُت 
اجلماىَت من خبلؿ إغلاد العبلقات االغلابية بُت األفراد كاجملتمع مع الًتبية الرياضية، بصفتها ظاىرة 

  (81، صفحة 1996العبادم، )" اجتماعية كحضارية مرتبطة باجملتمع
سامية، ) ك (12، صفحة 2005، .الشافعي ح) مع (13، صفحة 2006اخلطيب، )       كيتفق 

 أف اإلعبلـ الرياضي ىو عملية نشر األخبار كادلعلومات كاحلقائق كشرح القواعد (1، صفحة 2000
كالقوانُت اخلاصة باأللعاب كاألنشطة الرياضية للجمهور، كذلك قصد نشر الثقافة الرياضية بُت أفراد اجملتمع 

. كتنمية الوعي الرياضي
 اإلعبلـ الرياضي بأنو النشاط االتصإب الذم يستهدؼ (23، صفحة 2007ادلوجي، )        كتعرؼ 

تزكيد اجلمهور بكافة احلقائق كاألخبار الصحيحة كادلعلومات السليمة عن القضايا كادلوضوعات 
. كادلشكبلت الرياضية كرلريات األمور بطريقة موضوعية كبدكف ٖتريف



 أف ادلعرفة الرياضية تعمل ُب رلملها على معاكنة الفرد على (164، صفحة 1996اخلوٕب، )       كيذكر 
فهم الرياضة كالنشاط الرياضي، كما أهنا تساعد على استثارة كتوظيف تفكَته ُب حل مشكبلتو، كزيادة 
تكيفو مع بيئتو كرلتمعو، كالبنية ادلعرفية لربامج الًتبية الرياضية اليت تستمد مبادئها كمفاىيمها من سلتلف 
العلـو اإلنسانية، كبذلك تكوف قادرة على تثقيف الفرد كالعمل على تنمية اجلوانب ادلعرفية كالفكرية ُب 

شخصيتو، كيضيف بأنو كلما زادت جرعة التفكَت ُب األنشطة البدنية، أصبحت أكثر تربوية من منظور 
.  التكامل كالشموؿ الًتبوم

 : أنواع وأشكال اإلعالم الرياضي1-2-2
أنو تعددت كسائل  (91،90، صفحة 1998اخلوٕب، أصوؿ الًتبية البدنية كالرياضية، )        يذكر 

اإلعبلـ كاالتصاؿ كتنوعت منذ عصور التاريخ األكٔب حىت العصر الذم نعيش فيو اآلف، فإف لوسائل 
اإلعبلـ كاالتصاؿ دكران أساسيان ُب تكوين اجملتمعات كنشر ادلعارؼ كادلعلومات ُب ٚتيع اجملاالت كمنها 
اجملاؿ الرياضي الذم يزخر بالعديد من ادلوضوعات اليت ىي ُب أمس احلاجة إٔب مناقشتها عرب كسائل 

اإلعبلـ ادلختلفة، كقد شهد العصر احلإب سرعة عالية ُب صناعة كسائل االتصاؿ كتطورىا ُب رلاؿ 
تكنولوجيا اإلعبلـ كادلعلومات اإللكًتكنية، كٓب يعد نقل ادلعلومات اإلعبلمية ادلختلفة مقتصران على الصحيفة 

كال اإلذاعة كال التليفزيوف، كذلك بفضل منافسة تكنولوجيا اإلعبلـ كادلعلومات احلديثة كمنها تكنولوجيا 
:  أف اإلعبلـ ينقسم إٔب(377، صفحة 2004هببهاين، )كيوضح ، احلواسيب كاإلنًتنت

- اجملبلت - الكتب - الصحف " كىو الذم يعتمد على الكلمة ادلكتوبة مثل : اإلعبلـ الرياضي ادلقركء- أ
". النشرات، كادللصقات كغَتىا 

. ككاالت األنباء- كىو الذم يعتمد على حاسة السمع لئلنساف مثل الراديو : اإلعبلـ الرياضي ادلسموع- ب
كىو الذم يعتمد على بصر اإلنساف مثل التلفاز كالسينما كالفيديو كشبكة : اإلعبلـ الرياضي ادلرئي- ج

االنًتنت، كيطلق عليها أحيانا اإلعبلـ ادلرئي ادلسموع ألهنا تعتمد على حاسيت البصر كالسمع ُب آف 
 .كاحد

" كادلسارح - ادلؤ٘ترات- ادلعارض "كىو الذم يتوجو إليو الناس لئلطبلع عليو مثبل : اإلعبلـ الرياضي الثابت- د
ىناؾ العديد من األىداؼ اليت يسعى اإلعبلـ الرياضي إٔب ٖتقيقها، :  أهداف اإلعالم الرياضي1-2-3

، صفحة 2004، .الشافعي ح)، ك (376، صفحة 2007ادلوجي، ): كمن ىذه األىداؼ يذكر كل من



 أف أىداؼ اإلعبلـ الرياضي (24، صفحة 1998العويس، )، (2، صفحة 2000سامية، )، (106
: تتلخص ُب اآلٌب

نشر الثقافة الرياضية من خبلؿ تعريف اجلمهور بالقواعد كالقوانُت اخلاصة باأللعاب كاألنشطة الرياضية - 
 .ادلختلفة كالتعديبلت اليت قد تطرأ عليها

تثبيت القيم كادلبادئ كاالٕتاىات الرياضية كاحملافظة عليها حيث أف لكل رلتمع نسق قيمي يشكل كػلدد - 
 .أظلاط السلوؾ الرياضي متفقة مع تلك القيم كادلبادئ

نشر األخبار كادلعلومات كاحلقائق ادلتعلقة بالقضايا كادلشكبلت الرياضية ادلعاصرة كزلاكلة تفسَتىا كالتعليق - 
عليها، لكي تكوف أماـ الرأم العاـ ُب اجملاؿ الرياضي كإعطائو الفرصة الٗتاذ ما يراه من قرارات إتاه ىذه 

القضايا أك تلك ادلشكبلت، كىذه ىي أكضح أىداؼ اإلعبلـ الرياضي اليت ترمي إٔب توعية اجلمهور كتثقفهم 
 .رياضيان من خبلؿ إمدادىم بادلعلومات الرياضية اليت تستجد ُب حياهتم على ادلستويُت احمللي كالدكٕب

 الًتكيح عن اجلمهور كتسليتهم باألشكاؿ كالطرؽ اليت ٗتفف عنهم صعوبات احلياة اليومية- 
:  خصائص اإلعالم الرياضي1-2-4

 ، أف خصائص اإلعبلـ (11، صفحة 2005عوض، ) ،(11، صفحة 2007ادلوجي، )يتفق كل من 
: الرياضي كاآلٌب

اإلعبلـ الرياضي يتضمن جانبان كبَتان من االختيار، حيث أنو ؼلتار اجلمهور الذم ؼلاطبو كيرغب : االختيار- 
. ُب الوصوؿ إليو

لو القدرة على تغطية مساحات كاسعة كسلاطبة قطاعات : اإلعبلـ الرياضي يتميز بأنو ٚتاىَتم أم: ٚتاىَتم- 
 .كبَتة من اجلماىَت

اإلعبلـ الرياضي ُب سعيو الجتذاب أكرب عدد من اجلمهور يتوجو إٔب : اجتذاب أكرب عدد من اجلماىَت- 
نقطة متوسطة افًتاضية يتجمع حوذلا أكرب عدد من الناس، باستثناء ما يوجو إٔب قطاعات زلددة من الناس 

 .كالربامج الرياضية للمعاقُت كغَتىا
اإلعبلـ الرياضي بوسائلو ادلختلفة مؤسسة اجتماعية يستجيب : اإلعبلـ الرياضي مرآة كصورة لفلسفة اجملتمع- 

إٔب البيئة اليت يعمل فيها بسبب التفاعل القائم بينو كبُت اجملتمع، كحىت ؽلكن فهمو البد من دراسة أك فهم 



اجملتمع الذم يعمل فيو حىت ال يتعارض ما يقدمو من رسائل إعبلمية مع القيم كالعادات السائدة ُب ىذا 
 .اجملتمع

 أف اإلعبلـ الرياضي بكافة كسائلو ىو أفضل كسائل (72، صفحة 1994، .كاخركف ف)        كيذكر 
االتصاؿ باجلمهور فهو علم ؼلاطب عقوذلم كحقائق ٖترؾ فيهم أمسى معاين اإلنسانية، كلذلك فإف تأثَته يكوف 
أقول كأعمق إذا عرفنا كيفية استخداـ أسلوبو بطريقة فعالة، كاإلعبلـ الرياضي يعمل على إغلاد رأم عاـ يوجو 
بطريقة أك بأخرل ضلو التمسك بآراء كإتاىات اجتماعية معينة، كالتخلي عن آراء كإتاىات اجتماعية أخرل، 

فهو يقـو بدكر ثنائي، فمن ناحية يتضمن عملية الضبط االجتماعي، كمن ناحية أخرل فإنو يوفر اجلو ادلناسب 
إلحداث التغيَت االجتماعي السلس ادلنسجم، أم أنو يسعى دائمان إٔب التبشَت بالقيم الرياضية اليت تسود اجملتمع 

 .كمعتقداتو
:  أهمية اإلعالم الرياضي1-2-5

          يعد اإلعبلـ الرياضي قدؽلا كحديثا ٔتثابة ادلدرسة اليت تؤدم عمل ادلؤسسات الرياضية ادلختلفة، 
كاألندية الرياضية كمراكز الشباب بل كالتعليمية منها كٔتراحلها ادلختلفة، كلئلعبلـ الرياضي دكر متشعب 

كيظهر ّتبلء من حيث رفع مستول الثقافة الرياضية للجمهور كزيادة الوعي الرياضي، كتعريفو . ُب اجملتمع
. بأعلية دكر الرياضة ُب حياتو العامة كاخلاصة

        ككذلك يظهر دكر اإلعبلـ الرياضي على ادلستول اخلارجي من حيث تعريف العآب ْتضارة شعوبو 
كُب ظل التقدـ العلمي . الرياضية، كالذم يعكس بدكره رقي ىذه الدكؿ كتقدمها ُب شىت اجملاالت

كالتكنولوجي الكبَت كالسريع ُب اجملاؿ الرياضي، تربز أعلية اإلعبلـ الرياضي ُب ضركرة إحاطة األفراد ُب 
اجملتمع، علما بكل ما يدكر من أحداث كتطورات ُب ىذا اجملاؿ، ىذا فضبل عن زيادة تدفق ادلعلومات 

الرياضية كزيادة مصادرىا، كتشابك اجملاؿ الرياضي باجملاالت األخرل، سواء االقتصادية أك االجتماعية أك 
السياسية كعدـ قدرة الفرد على متابعة كمبلحقة ىذا التدفق من ادلعلومات، كالذم يعد أمرا صعبا، فأقل ما 

نتيجة التقدـ الذم حلق بالكومبيوتر كاألقمار الصناعية  (عصر ادلعلومات)يوصف بو ىذا العصر ىو 
كمن ىنا تربز أعلية الدكر الذم يقـو بو اإلعبلـ الرياضي ُب التغلب . (االنًتنت)كانتشار شبكة ادلعلومات

على ىذه الصعوبات ٔتا يساعد ٚتهور الرياضة على استيعاب كل ما ىو جديد ُب اجملاؿ الرياضي 



-18، الصفحات 1998العويس، )، كيرل (24-25، الصفحات 2002اٛتد، ). كالتجاكب معو
:  أف ىناؾ أعلية لئلعبلـ الرياضي بالنسبة للمجتمع تتضح ُب اآلٌب(76
 .لو أثر كاضح ُب تشكيل الرأم العاـ الرياضي- 
 .يلعب دكرا ىاما ُب ربط شرائح اجملتمع ادلختلفة كتكاملو ٔتا يقـو بو من إزالة ما بينهم من فوارؽ طبيعية- 
يوسع قاعدة ادلعايَت كاخلربات الرياضية ادلشًتكة، كٕتنب الفوضى الناشئة من تضارب القيم كادلفاىيم ادلتعارضة - 

 .معها
 .يستطيع أف يلعب دكران فعاالن ُب خلق احلافز كإرادة التغيَت لدل البلعبُت كاجلمهور ضلو التقدـ كاالقتداء بو- 
لو تأثَت بارز ُب تكوين اآلراء كاالٕتاىات اإلغلابية ضلو الرياضة لو أحسن استغبللو كفق طرؽ كأساليب - 

 .تستطيع أف تؤثر ُب العادات كالتقاليد كالقيم االجتماعية الراسخة
اإلعبلـ الرياضي السليم قادر على ربط الفرد كاجملتمع بعقيدتو، كىو قادر على أف يشده دائمان إٔب القيم - 

 .الرياضية العليا كاألخبلؽ الرياضية الكرؽلة، كينفره عن التعصب كاالضلراؼ كالشغب كالعنف كادلخدرات
اإلعبلـ الرياضي السليم يقدـ ألبناء اجملتمع على اختبلؼ أعمارىم الثقافات الرياضية البلزمة، كيقدـ ذلم - 

 .ادلعارؼ كادلفاىيم كالعلـو الرياضية ٔتا ينمي ثقافتهم كقدراهتم الرياضية كيوسع آفاقهم
اإلعبلـ الرياضي السليم يربط األمة بتارؼلها الرياضي كأرلادىا الرياضية، كتشجيعها على أف ٖتذك حذكىا - 

 .كتسَت على منواذلا
اإلعبلـ الرياضي سبلح ذك حدين لو فوائده االجتماعية الكثَتة كلو عيوبو ادلتعددة، فهو أداة ذلا نتائجها - 

كزلصلتها ْتسب توجيو اإلنساف ذلا كتسخَته إياىا، ففيها فوائد إذا ما أحسن توجيهها كانتقائها كإعدادىا 
اإلعداد ادلناسب، فهي توسع ادلعارؼ كادلعلومات كالثقافة كادلفاىيم الرياضية، كتفتح آفاقان أماـ النشء، كفيها 

. شحذ لذىنو كتنوع الىتماماتو كإثراء خليالو
:  أف أعلية اإلعبلـ تتمثل ُب اآلٌب(94، صفحة 2007سليماف، )كيرل  

سرعة نقل الرسائل اإلعبلمية سواء كاف على مستول إنتاجها ُب ادلونتاج التليفزيوين أـ ُب الصف اإللكًتكين - 
 .للصحف أـ على مستول إرساذلا عرب األقمار الصناعية أـ عرب الصحيفة اإللكًتكنية باإلنًتنت

 .زيادة التفاعل بُت ادلرسل كادلستقبل من خبلؿ تكنولوجيا االتصاؿ احلديثة- 
. اتساع دائرة ادلوضوعات ادلتضمنة ُب الرسالة اإلعبلمية- 



 بأنو شلا الشك فيو أف لئلعبلـ أعليو بالغو ُب ٖتقيق (man.Stephen, 2000, p. 13)           كيرل 
التنمية الشاملة للفرد كاجملتمع ٔتا ػلقق سعادة الفرد كرقى اجملتمع كالواقع أف بناء الدكلة اقتصاديا كاجتماعيا 

كسياسيا يتطلب االستعانة بشىت كسائل اإلعبلـ سواء كاف ذلك عن طريق تبليغ اإلعبلـ من شخص لشخص 
أك عن طريق التبادؿ اإلعبلمي بُت ٚتاعات منظمو كعن طريق اإلعبلـ اجلماىَتم ادلتمثل ُب الصحافة كاإلذاعة 

كالتلفزيوف كالسينما كالفنوف األخرل كَب ىذا الشأف كما ىو احلاؿ ُب شىت الشئوف األخرل فإف ٖتقيق األمل 
ادلعقود على اإلعبلـ إظلا يتوقف على قوة كعزؽلة الناس كأمانتهم كنزاىتهم كىذه كلها أمور ال تتحقق إال عن 

طريق اإلعبلـ ذاتو ، كمن ىنا يتضح أعلية اإلعبلـ الرياضي ُب القياـ بواجبو ، ىذا باإلضافة إٔب زيادة مصادرىا 
.  كتشابك اجملاؿ الرياضي باجملاالت األخرل

:  أساليب اإلعالم الرياضي1-2-6
أف كسائل  (19، صفحة 2001اذلنداكم، ) و (135، صفحة 1999موسى، )      يتفق كبل من     

: اإلعبلـ الرياضي تتمثل فيما يلي
كيتتبع نقل ادلعلومات مباشرة كيعتمد على ادلرسل كادلستقبل لتوصيل الرسالة، كيركز : األسلوب ادلباشر- أ

 .ُب نقل ادلعلومات كىذا األسلوب يكوف زلدد (ادلعلومات)األسلوب ادلباشر على ادلصدر 
كىو األكثر انتشارا كاألسهل، كىو يتتبع الربامج ادلختلفة لتوصيل ادلعلومات لفئات : األسلوب غَت ادلباشر- ب

اجلمهور حىت يستطيع أف يواجو االحتياجات ادلتغَتة كالنظرية أحلديثو، كىى عبارة عن تطبيق األسلوبُت معا ألف 
 +  .األسلوبُت يكمل بعضها البعض

:  العوامل المؤثرة في اإلعالم الرياضي1-2-7

:  أف العوامل ادلؤثرة ُب اإلعبلـ الرياضي ىي  (baskin., 2001, p. 26) يشَت  

 :ٚتع ادلعلومات البلزمة كٖتليلها كتشمل البيانات اخلاصة بادلتغَتات التالية- 
 .(الثقافية – الًتبوية – االجتماعية – االقتصادية – السياسية  )ادلتغَتات البيئية - 
 . اجلمهور- 
 .قنوات االتصاؿ ككسائلو- 
 . النشاط اإلعبلمي كالدعائي ُب اجملتمع- 



 .ٖتديد األىداؼ اإلعبلمية أك الدعائية كتقسيمها مرحليا- 
 :ٖتديد ادلزيج اإلتصإب كيشمل- 
 .دراسة فئات اجلمهور ادلستهدؼ- 
 .دراسة قنوات االتصاؿ ككسائلو كأشكالو كاختيار أنسبها- 
  (ادلضموف كالشكل )ٖتديد الرسالة اإلعبلمية - 
. دراسة القائم باالتصاؿ كالًتكيز على خصائصو اإلغلابية- 
. ٖتديد الشكل الذم ستتخذه احلملة اإلعبلمية- 
. جدكلة احلملة اإلعبلمية- 
 .التقييم ادلرحلي كالشامل للربنامج اإلعبلمي كدراسة التأثَتات اإلعبلمية أك الدعائية ادلختلفة- 
:  اإلعالم المكتوب1-3
 : تعريف الصحافة المكتوبة1-3-1

الصحافة ىي إحدل كسائل اإلعبلـ ادلطبوعة، كاإلعبلـ الصحفي ىو النشر عن طريق الصحف         
كاجملبلت، كالشك أف الصحافة تلعب دكرا ىاما ُب احلضارات احلديثة، كتعترب ُب الببلد ادلتقدمة اقتصاديا 

 (37، صفحة 1989زيد، ) .كاجتماعيا جزءا جوىريا من مقومات احلياة الفكرية اإلنسانية
:  مبـادئ الصحافة المكتوبة1-3-2
: لكي يتمكن الصحفي من شلارسة مهنتو على قواعد عادلة كسليمة عليو أف يتبع ادلبادئ الصحفية التالية 

ال توجد كسيلة جلذب القراء إٔب الصحافة كاحملافظة عليهم كقراء سول تفانيها ُب خدمتهم : ادلسؤكليػة- 
كالعمل على رفاىيتهم، ككذلك مساعلتها ُب رعاية مصاحلهم، كىذا ما ػلملها ادلسؤكلية الكربل، ىذه 

. ادلسؤكلية توزع على كافة العاملُت فيها، أم ال غلب على الصحفي العمل من أجل ٖتقيق منفعة شخصية
غلب احملافظة على حرية الصحافة باعتبارىا حق من حقوؽ اإلنساف، كىذا احلق يقرره : حرية الصحافة- 

القانوف لؤلفراد بدكف استثناء، كعلى الصحفي الذم يتمتع ْترية العمل ُب ادلؤسسات الصحفية أف يقرهنا 
. ٔتسؤكلياتو كمواطن أقسم اليمُت باحًتاـ الدستور

الصحافة حرة من كل قيد عدا قيد كالئها للجمهور، فبل غلوز للصحافة أف تتبٌت : استقبلؿ الصحافة- 
موضوعا خاصا ضد مصاّب ىذا اجلمهور مهما كاف السبب، ألف ىذا يتعارض مع األمانة الصحفية كمع 



. ضركرة االلتزاـ بإيضاح مصادر األخبار اليت تستقيها منها
. إف الثقافة ادلتبادلة بُت القراء كالصحيفة ىي أساس الصحافة الناجحة: الوالء كالصدؽ كالذمة- 
حيث غلب التفريق بُت اخلرب كالرأم،  فاألخبار عادة ما تكوف خالية من كجهات النظر، : عدـ التحيػز- 

رلردة من الرأم، أما التعبَت عن ىذا األخَت فلو مكانة ُب بعض الفنوف الصحفية األخرل، كادلقالة اليت ٖترر 
. كتوقع دفاعا عن كجهة نظر معينة، أك قضية معينة هتم ٚتهور القراء كتشغل باؿ الرأم العاـ

حيث ال غلوز للصحافة أف تنشر اهتامات غَت رمسية ٘تس مسعة بعض األفراد دكف أف : الصراحة ُب القوؿ- 
تعطي الفرصة للمتهم بإبداء دفاعو، كخرب رشوة بعض احلكاـ ُب الرياضة، كما غلب على الصحافة 

                (122،121، صفحة 1989شرؼ، ). تصحيح أخطائها فورا مهما كاف مصدرىا
:   مشاكل الصحافة المكتوبة1-3-3
 .اخللط بُت الوظيفة اإلعبلمية احمللية كالدكلية، كمتطلبات كل من تلك الوظائف كخصائصها ادلتميزة- 
 .االرتباؾ ُب ٖتديد األكلويات- 
 ضعف أجهزة كمعدات ادلؤسسات الصحفية الوطنية كافتقارىا للمعدات كالتجهيزات ادلتطورة،- 

كاإلمكانيات ادلالية البلزمة للتغطية اإلعبلمية الناجحة، أك استخدامها لبلعتمادات ادلالية ادلتاحة بشكل 
 .سيئ، أك بشكل غَت فعاؿ ُب األغراض ادلطلوبة

النقص الفادح ُب الكوادر اإلعبلمية ادلتخصصة باإلعبلـ الصحفي، كندرة أصحاب التخصص - 
:  األكادؽلي بينهم، شلا يؤدم إٔب

اختيار كوادر غَت كفؤة للعمل اإلعبلمي الصحفي العتبارات غَت نزيهة ُب أكثر األحياف، كىذا بدكره - 
: يؤدم إٔب

. غياب التنسيق بُت ادلخطط كادلنفذ، كأجهزة ادلتابعة ُب احلمبلت اإلعبلمية الصحفية- 
ضعف اإلدلاـ ٓتصائص اجلمهور اإلعبلمي كعدـ كضع أسلوب إعبلمي منطقي مبلئم كمتطور قادر - 

  .على إيصاؿ مضموف الرسالة اإلعبلمية الصحفية للجمهور ادلستهدؼ من احلملة اإلعبلمية الصحفية
غياب التعاكف كحىت التنسيق بُت ادلؤسسات الصحفية كمؤسسات التعليم العإب ادلتخصص كمؤسسات - 

، 1999البخارم، ) .البحث العلمي، فيما ؼلص إعداد الكوادر اإلعبلمية ادلتخصصة ُب ىذا احملاؿ
 (13،12صفحة 



   كما ؽلكن القوؿ بأف مشاكل الصحافة ادلكتوبة تكمن ُب ضعف مستول التكوين لدل الصحافة     
ُب " عبد العزيز بوتفليقة"الوطنية، كالذم يعترب أىم شركط النجاح، كىذا ما أكده رئيس اجلمهورية اجلزائرية 

أف ٖتديث قطاع اإلعبلـ ) مام، حيث أكضح رئيس اجلمهورية 03اليـو العادلي حلرية التعبَت ادلوافق لػ 
كاالتصاؿ إظلا ىو كاجب السلطة العمومية كمسؤكلية كل القائمُت عليو من حيث احلق ُب اإلعبلـ كىو 

يرتبط بوجود أداة اخلدمة العمومية مشددا على أنو إذا كاف مسعى الصحافة اجلزائرية ُب فًتة ما بعد 
االنفتاح اإلعبلمي ضلو تكريس التعبَت، فإف مهمتها اليـو أف تكتسب ادلزيد من االحًتافية معتربا بأنو من 

 (05، صفحة 2008 مام 04كماؿ، األحد ) (أىم شركط النجاح ىو إيبلء التكوين مزيدا من العناية
      حيث أف تصريح رئيس اجلمهورية قاطع على ضعف ادلؤسسة اإلعبلمية عموما كالصحافة ادلكتوبة 

خصوصا باجلزائر، كذلك راجع لؤلسباب عديدة من بينها ضعف التكوين، ُب حُت صرح ادلسؤكؿ األكؿ 
بعدـ كجود احًتافية ُب التغطية اإلعبلمية كيرجع ذلك إٔب  )عن القطاع كزير اإلعبلـ عبد الرشيد بوعزارة 

 مام، على الساعة 03بوعمامة، يـو ) (نقص التكوين ُب اجملاؿ اإلعبلمي كعدـ احًتاـ أخبلقيات ادلهنة
  (2008 سا، 12:30

 : أهـداف الصحافة المكتوبة1-3-4
        إف مضموف الصحافة ادلكتوبة ػلمل اخلرب شرحا كٖتليبل، إضافة إليو ادلعاين كادلدلوالت، فهذه 

كلقد أصبح البحث عن " الوظيفة ىي التطور الطبيعي لوظيفة تغَت أك تشرح اخلرب ُب كسائل اإلعبلـ،
 (335، صفحة 1989زلمد، )" األخبار كالتقاطها كالسبق إليها كنشرىا، جوىر صناعة اإلعبلـ ادلعاصر

         فاإلنساف كائن حي لو حاجاتو، كعن طريق إشباع ىذه احلاجات ؽلكن توجيهو إٔب حياة سليمة، 
 : كمن ىذا ادلنطلق كضعت الصحافة رلموعة من األىداؼ اليت تسعى إٔب ٖتقيقها كىي كالتإب

. أم بتزكيد اجلماىَت باألخبار البلزمة ذلا، لتكوف حكما على ادلوضوعات العامة: اإلخبار كاإلعبلـ- 
. التعليق على األنباء- 
. تعكس آراء اآلخرين ُب كل ادلوضوعات كاألحداث كالتعليق عليها بعرض آراء القراء ككجهات نظرىم- 
. التغطية الكاملة لؤلحداث احمللية كالعادلية- 
. التعريف بالشخصيات كاألبطاؿ ادلثاليُت ُب كل اجملاالت ادلختلفة- 
. العمل على نشر السلم كالبعد عن التعصب كالكراىية بُت أبناء الوطن- 



. توعية كتثقيف اجلماىَت كالرأم العاـ ُب سلتلف اجملاالت- 
. التوجيو كاإلرشاد للهيئات كادلؤسسات كاجلهات احلكومية كاألىلية من خبلؿ رصد الرأم العاـ- 
. (104،103، صفحة 1998العويس، )

  كما أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يعد كسيلة جيدة للًتكيح عن األفراد الذين ال ؽلكنهم استغبلؿ       
كقت فراغهم ُب ادلشاىدة أك االستماع، كغلدكف راحتهم ُب القراءة، فهي تعمل على تلبية حاجيات 

ادلواطنُت من خبلؿ مواضيعها كمقاالهتا كأخبارىا اليت هتدؼ لتثقيف األفراد كالًتكيح عنهم، كبالتإب فهي 
تؤدم دكرا تربويا ىاما ضلو استغبلؿ كقت الفراغ، كاستثماره ُب شلارسة النشاط الرياضي ادلفيد للمجتمع من 

 (158، صفحة 1997فبلتة، ). كافة النواحي
:  خصـائص الصحافة المكتوبة1-3-5

        إف الصحافة ادلكتوبة تعتمد على الطباعة، أم على النص ادلكتوب الذم يقرأه ادلتعلموف ُب ادلكاف 
ىذه اخلاصية جعلت الصحافة ادلكتوية أكثر مقدرة على التعليق ُب ادلشاكل . كالزماف الذم يريدكنو

( 20، صفحة 1996خضور، ) .كادلواضيع الرياضية بطريقة شاملة كعميقة
  كالصحافة كوسيلة اتصاؿ ٚتاىَتية غلد فيها القراء كثَتا من ادلعلومات اليت تزيد من ثقافتهم،       

كترشدىم إٔب أفضل الطرؽ كاألساليب كادلعامبلت ُب حياهتم االجتماعية، كما غلدكف فيها عناصر التسلية 
  (375، صفحة 1972زيداف، ) (كالًتفيو
 فالصحافة ادلكتوبة ىي من ضمن الوسائل ادلطبوعة اليت تعرؼ بأهنا عبارة عن مساحات من الورؽ        

ادلطبوعة بطريقة آلية، لنقل الوسائل االتصالية من القائم باالتصاؿ أك ادلرسل إٔب أعداد كبَتة كمنتشرة من 
األفراد، كما تتميز الصحف بكوهنا توفر للفرد تكرار القراءة، حيث تنفرد ٓتاصية سهولة احلفظ كاالنتقاء 

كإمكانية الرجوع إليها عند الضركرة، كإف تعدد الصحف عامة كاجملبلت خاصة ُب النظم التعددية يوفر 
، 125، صفحة 2005حسُت، أكتوبر)للفرد حرية االختيار، من بينها ما يتفق مع حاجاتو كإمكانياتو 

124) 
بأهنا كسيلة كاسعة االنتشار بعيدة مدل التأثَت، قابلة  (الصحيفة)  كتتميز كسائل اإلعبلـ ادلقركءة      

للتحرؾ من مكاف إٕب آخر، كىي ال ٖتتاج إٔب كسيط لنقل ما فيها من معلومات إٔب ذىن القارئ، كإظلا 
يقـو ىو نفسو بتحصيل فحواىا، كىي فوؽ ذلك تتيح للمتلقي التحليق ٓتيالو العلمي فيما بُت السطور، 



 (53، صفحة 2007العوير، ) .فيفهم أكثر شلا يقرأ كيتخيل أكثر شلا يفهم
: كما ؽلكن القوؿ باف أىم ما ؽليز الصحف ىو أهنا

 .تستطيع عرض معلومات منفصلة- 
 .تستطيع تقدمي معلومات فنية من خبلؿ نص مصمم بإتقاف - 
 .ؽلكن تغطية ادلواضيع اذلامة ُب سلسلة مقاالت - 
 .ؽلكنها جذب انتباه اجلمهور عن طريق حسن اختيار مكاف كجودىا ُب الصحيفة - 
 .تؤثر ُب نشر الوعي كٖتريك الرأم العاـ - 
 .ؽلكن استخداـ ادلواد ادلنشورة كمراجع - 
. ؽلكن للصحافة أف تدعم اإلذاعة كالتليفزيوف ُب أغراض التوعية كمتابعة القضايا كادلواضيع اليت تطرحها- 
 (.46، صفحة 2000، .كاخركف س)

نو منذ نشأة الصحافة كأقدـ كسيلة إعبلـ على ادلستول  (24، صفحة 2009خليل، ) كيذكر        
العريب لعبت ىذه الوسيلة دكران أساسيان ُب تطوير اللغة حيث استجابت للتحوالت اليت كقعت ُب اجملتمع 

كسعت إٔب التعبَت عنها، كؽلكننا الزعم بأف الصحافة شكلت ادلؤسسة الرئيسية ادلنتجة جملموعة ادلصطلحات 
كاأللفاظ اليت استجابت هبا مؤسسات اجملتمع ادلصرم ادلختلفة لواقع التطور احلضارم خبلؿ القرنُت التاسع 
عشر كالعشرين ، كقد لعبت الصحافة دكران أساسيان ُب كضع ادلصطلحات كألفاظ احلضارة احلديثة ُب بداية 

. النهضة العربية احلديثة
         كتبقى الصحف كباقي الوسائل ادلطبوعة تصلح بشكل أعم لنشر ادلواد الطويلة كالصعبة اليت ٖتتاج 
تفرغا من القارئ لعملية القراءة، كلذلك يراعى فيها بشكل خاص تسيَت عملية القراءة ُب التحرير كاإلخراج 

لتناسب ٚتيع ادلستويات التعليمية على الرغم من عمق تناكؿ احملتول، مقارنة بالوسائل األخرل، كمن 
تعترب الوسائل اليت تقدـ كمية كبَتة من " مارشاؿ ماكلوىاف"جانب آخر فاف الصحف حسب تصنيف 

ادلعطيات كتتعامل مع حاسة كاحدة، شأهنا شأف الراديو، كلذلك ال تتطلب قدرا كبَتا من اجلهد لكي 
كىذا ادلعيار . تستكمل ىذه ادلعطيات، كبالتإب مشاركة أقل لرسم الصورة اليت ترمسها الصحيفة للقارئ

بأهنا قادرة على إثارة القارئ ٔتا تقدمو من إيضاح عإب نظرا )حيث كصفها " مارشاؿ ماكلوىاف"كضعو 
  (لكثرة ادلثَتات اليت تقدمها ُب تفاعلها مع حاسة كاحدة



 كإذا ما انتقلنا على مستول اجملتمع، فإننا صلد أف الصحف قد ٕتاكزت ىذه اخلصائص إٔب ما ىو        
أكرب، حيث ساعدت هبذه اخلصائص منذ البداية إٔب التقريب بُت الناس، كيظهر ذلك من خبلؿ االتفاؽ 
على اللغة كادلعاين اليت اكتسبت رضا ىؤالء الناس كتوحدت حوذلا، ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فإهنا 

توفر للقارئ السيطرة على ظركؼ القراءة كفقا دلا يراه مناسبا لذلك، فالفرد يقرأ اجلريدة أك اجمللة بصفة عامة 
ُب الوقت الذم ؼلتاره كُب ادلكاف الذم يراه، كػلدد بذاتو من أين يبدأ أك مىت ينتهي، ككل ىذه العوامل 

جعلت من الصحف كسيلة ُب متناكؿ ٚتيع األفراد الذين يركف فيها مركنة ُب التعامل، إضافة إٔب طابعها 
. اإلخبارم

  كتعرؼ الصحافة بأهنا صناعة اخلرب بالكلمة كالصورة لغايات اإلعبلـ كالتعليم كالتثقيف كالًتفيو      
كالدعاية، كمن ىنا نبلحظ أهنا تتصل بأغلب رلاالت احلياة اليومية للفرد شلا غلعلها أكثر تأثَتا على 

سلوكيات األفراد، كتدخل ضمن إطار عملية التنشئة االجتماعية، لذا فهي ذات أعلية ُب غاياهتا كأىدافها 
كمكانتها ُب اجملتمع، فقد كصفت بأهنا السلطة الرابعة بعد السلطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية، فهي 

الصحافة كوسيلة )إف استغلت ككظفت عقليا صارت أداة لتنوير اجملتمع كإصبلح شأنو، كمن ىنا فاف 
اتصاؿ ٚتاىَتية غلد فيها القراء كثَتا من ادلعلومات اليت تزيد من ثقافتهم كترشدىم إٔب أفضل الطرؽ 

ماكلوىاف، ) (كاألساليب كادلعامبلت ُب حياهتم االجتماعية، كما غلدكف فيها عناصر التسلية كالًتفيو
( 45، صفحة 1975

:  فنـون الصحافة المكتوبة1-3-6
         إف األنواع الصحفية ٓب تظهر ُب الوسيلة اإلعبلمية من أجل تنويع إنتاجها كٕتميلو بقدر ما ظهرت 

من أجل أداء رلموعة من األدكار كالوظائف ادلتميزة كادلتكاملة اليت ال تنفصل عن الوظيفة العامة للوسيلة 
 (206، صفحة 1991العياضي، )اإلعبلمية 

       كتكاد تكوف مضامُت الصحافة احمللية الوطنية متشاهبة كمتقاربة من حيث ادلعٌت، إال أف االختبلؼ 
يكمن ُب األسلوب الصحفي كطرؽ التحليل كالتعليق كالتأكيل، كىذا أمر طبيعي كوف الصحفي يتفاعل ُب 
كسط اجتماعي يفرز أحداثا كتغَتات يعيشها باقي أفراد اجملتمع اآلخرين، كمضموف ىذه الصحافة غالبا ما 

تكوف جامعة لعديد ادلوضوعات، أك ذات موضوعات زلددة األغراض ذلا صفحات معينة كاألخبار 
السياسية، الداخلية كاخلارجية، كالرياضية، كاإلعبلنات كاأللواف األدبية كالفنية كالقصص كالشعر كالتعليقات 



اْب، كأنواع الفنوف الصحفية يقصد هبا ما تقدمو الصحافة من مضامُت أك ...كالتحليبلت كادلتفرقات
زلتويات، كىذه األخَتة ٗتتلف باختبلؼ طبيعة الناس الذين توجو ذلم، كؽلكن حصر ىذه األنواع فيما 

  :يلي
: ادلقاؿ الصحفي على أنواع عديدة نذكر منها: المقال الصحفي- أ

 ادلقاؿ الصحفي الكاريكاتورم، الذم يتناكؿ رأيا أك مفهوما ما، كادلقاؿ العلمي الذم يعرض حقائق علمية 
بسيطة، كادلقاؿ الذم يتناكؿ احلوادث كالطرائف، إضافة إٔب األنواع األخرل، إال أف ادلقاؿ يبقى عبارة عن 

. تعبَت أديب ىادئ ليس ملتزما بشكل أديب معُت
       كيشًتط ُب ادلقاؿ أف يكوف ٚتيل األسلوب، منفردا ُب موضوعو كىدفو قويا ُب تعبَته عن الرأم 

كإذا كاف ادلقاؿ الصحفي يدعو لقضية فبلبد أف يفعل ذلك دكف إهباـ، كإذا كاف يشرح أك يقرأ أك ػللل، )
، لذا يبقى ادلقاؿ (فعلى الكاتب أف يقدـ أكثر شلا يستطيع ادلندكب الصحفي أف يقدمو ُب أعمدة األخبار

الصحفي ْتاجة إٔب قوة اإلقناع كإيصاؿ ادلضموف، حىت ػلقق مضموف رسالتو كأف يدافع عن رأيو ْتجج 
قوية ٕتعلو ينفرد بادلوضوع الذم يتناكلو، فادلقاؿ عموما ىو كتابة ٖتليلية ُب معظمها، قد تكوف نقدية أك 

. ٘تجيدية، سياسية، اجتماعية أك رياضية
 التحقيق الصحفي ىو فن من الفنوف الصحفية الذم يقـو أساسا على اإلجابة :التحقيق الصحفي- ب

دلاذا؟ كمهمة احملقق الصحفي تدكر حوؿ إمكانية : على األسئلة الغامضة أم اإلجابة على سؤاؿ مركزم
إغلاد إجابة لؤلسئلة مطركحة مرتبطة بظواىر كأسرار كألغاز غامضة، ككل اخلصائص اليت غلب أف تتوفر ُب 

التحقيق الصحفي ىدفها جلب القارئ كامتناعو بعيدا عن األسلوب ادلعقد كادلمل، ككذا زلاكلة التأثَت على 
كينبغي أف يتعامل التحقيق الصحفي )سلتلف الشرائح االجتماعية باختبلؼ مستوياهتم الثقافية كأعمارىم، 

مع أحداث كمشكبلت كاقعية، كأف يتصف بالبساطة كالواقعية كاحليوية ُب األسلوب، مع توفر عنصر اإلثارة 
كالتشويق فيو، مع ضركرة االستعانة بالصور، كأف تتنوع أغراضو كأىدافو لتشمل ٖتقيقات تعليمية كتثقيفية 

. (كتفسَتية كترفيهية ُب إطار قصصي مشوؽ
الكاريكاتَت عبارة عن مادة صحفية ذات مدلوؿ صحفي : الرسوم التوضيحية والكاريكاتيرية- ج

كاجتماعي معترب، لذا غلب أف تظهر فيها عناصر اجلماؿ كالتجسيد الفٍت، كأف تكوف متوازية مع ادلادة 
ادلكتوبة إف توفرت فيها اخلصائص ادلناسبة، ذلذا السبب صلد أف استعماذلا ُب بعض األحداث كعند 



كمن زاكية أخرل . الضركرة اإلعبلمية ال يتوقف على الصحف كاجملبلت، كإظلا يتعداىا إٔب التلفزيوف كادلسرح
كإضافة . ىناؾ من يرل أك يصف الكاريكاتَت على أنو عنصر طوبوغراُب يعتمد على الرسم الساخر كاذلزٕب

إٔب ىذه األنواع الصحفية اخلاصة بالفنوف الصحفية كاليت تعترب من أىم التقنيات لتناكؿ ادلواضيع أك الظواىر 
:  تناكال إعبلميا، حيث يغلب عليها طابع التحليل كالنقد، ىناؾ فنوف صحفية أخرل نصفها كاألٌب

. كىو أية معلومة عن كضع، حاؿ، شخص أك ظاىرة يفًتض أهنا تثَت انتباه الرأم العاـ: اخلبػر -
. كيسمى الزاكية، لو نفس الوظيفة اإلعبلمية للمقاؿ، إال أف أسلوبو يرتبط بصاحبو: العمود- 
كىو كل مكتوب صادر عن القراء على شكل مراسلة قد تكوف نقدا أك رأيا، أك إثراءا أك توضيحا : الربيد- 

حسُت، ) .دلوضوع قد نشر كطبع، لذا يبقى الربيد مصدره ادلراسلة الصحفية أك مراسلة القراء
 (125،124، صفحة 2005أكتوبر

   كمن ىذا التأكيد يتضح أف لؤلنواع الصحفية قيمة إعبلمية ٖتقق التأثَت، فهي تكتسي طابعا       
كظيفيا مرتبطا بالوسيلة اإلعبلمية ُب حد ذاهتا، كتبقى الصحافة ادلكتوبة أكثر الوسائل اإلعبلمية صلاعة 

. لقياس ىذا ادلبدأ، نظرا دلا توفره من مادة إعبلمية قابلة للقياس
  كمهما اختلفت الصحف من حيث ادلضموف كمن حيث فنوهنا اإلعبلمية كمن حيث شكل       

ظهورىا كإخراجها، كإف تباينت من رلتمع إٔب أخر، فإهنا تؤدم دكرا ايدكلوجيا، كأصبحت ىذه الصفة 
، حيث أف األشكاؿ اليومية للدكر السياسي للصحف متضاعفة، كتأثَتىا على األفراد  رئيسية ُب عآب اليـو

ىذا يعٍت أف ادلضموف الذم ٖتملو الصحف . يعمل ُب شركط غلب أف تلغى فيها كل خاصية ميكانيكية
ُب قطاع الصحافة ادلكتوبة رىُت ىذه التطورات، كعليو ٕتديد معلوماتو كقدراتو كفقا دلتطلبات عنصر الزمن، 
كعليو تكييف فنوف الكتابة الصحفية كفقا لذلك، كىذا يفسر أىم خاصية بالنسبة دلضموف ادلادة الصحفية 

فتنوع احملتول كالشكل على سبيل ادلثاؿ لشىت  ،(140،139، صفحة 2005حسُت، أكتوبر)كأشكاذلا، 
ادلقاالت ال غلب أف يفهم كيفسر بأف كل مقالة ؽلكن تصنيفها ُب نوع صحفي معُت، ألنو بإمكاهنا أف 

.  ٖتتوم على عناصر خاصة بأنواع أخرل
 كىذا ادلعٌت الذم ٖتملو ادلادة اإلعبلمية ُب الصحف، ميزهتا من حيث ادلضموف عن باقي الوسائل         

البصرية، كؽلكن تدعيم كتأكيد ىذا األمر بطريقة فنية إذا ما اشرنا إٔب - اإلعبلمية األخرل السيما السمعية



التحقيق على سبيل ادلثاؿ ُب الصحافة ادلكتوبة يشمل على عناصر من األنواع الصحفية األخرل )أف 
 (14، صفحة 1991بليبل، ) (...كاخلرب كالتقرير كالتعليق كالركبورتاج كاحلديث الصحفي

       كإف كانت كسائل اإلعبلـ على اختبلؼ أنواعها تؤدم كظيفة مشًتكة كالتنافس بينها قائم على 
كيبقى أكثرية الصحفيُت العاملُت ُب قطاع الصحافة "تلقف األخبار كاستقطاب أكرب عدد من اجلمهور، 

".  ادلكتوبة يعتربكف أنفسهم شلثلي ادلواطنُت كادلصلحة العامة طبقا دلبدأ احلقوؽ كالواجبات
           (dufresne(m.p), pratique du journalisme, 2002, p. 3)  

      كىذه اخلاصية اليت ٘تيز صحفيي اجلرائد تنعكس على مضموف ادلادة اإلعبلمية كىذا اعتبارا من كوف 
الصحفي ُب نقلو لؤلحداث قد تفاعل معها كعايشها شلا يزيد أسلوب التحرير حيوية كتشويقا، كىكذا 
يتضح أف الصحافة ادلكتوبة ككسائل اإلعبلـ بصفة عامة، يتعاظم دكرىا كلما ٘تكنت من عكس الواقع 

، صفحة 2005حسُت، أكتوبر)االجتماعي كأفلحت ُب تأكيلو بالطريقة اليت تؤىلها الستقطاب اجلمهور 
140). 

:  دور الصحافة المكتوبة في تكوين الرأي العام الرياضي1-3-7
 من اخلطأ أف نعتقد أف الصحافة ىي كحدىا صانعة الرأم العاـ الرياضي ُب أم رلتمع، فاألصح من       

ذلك أف يقاؿ أف الصحافة تؤثر ُب الرأم العاـ الرياضي كتتأثر بو ُب نفس الوقت، كبعبارة أخرل أف 
الصحافة تقود الرأم العاـ الرياضي كتنقاد لو، كلكن ىذا ال ينفي أف الصحافة مازالت إٔب اآلف تعترب من 

. أقول كسائل اإلعبلـ الرياضي، بل كأقدرىا على تكوين الرأم العاـ الرياضي
       كتؤثر الصحافة ُب الرأم العاـ عن طريق اخلرب تارة كالتعليق تارة أك العمود تارة، كعن طريق 

األحاديث كالتحقيقات الصحفية تارة أخرل، كعن طريق الصور كالرسـو الكاريكاتورية آخر األمر، كلذلك 
ينبغي أف تتوخى الصحافة الصحة التامة ُب نشر اخلرب الرياضي، غَت أف اخلطأ الكبَت الذم قد تقع فيو 

بعض الصحف ىو ادليل أحيانا إٔب ٖتريف بعض األخبار الرياضية، كقد تبالغ ُب ىذا التحريف فتجعل منو 
. تزييفا للخرب، كُب ىذا خطر على الصحافة من جهة كعلى القارئ من جهة أخرل

       إف أكؿ ما ينبغي أف ػلفظو احملرر الصحفي من ادلبادئ الصحفية ىو ادلبدأ القائل بأف اخلرب ليس 
كمعٌت ىذا أف الصحيفة . ملكا للصحيفة، كليس ملكا للرأم العاـ الرياضي، كلكنو ملك للحقيقة فقط



ليست حرة ُب أف تنشر اخلرب بالطريقة اليت ٖتلو ذلا، كلكنها مقيدة بتحرم الدقة كالصدؽ كاألمانة كالنزاىة 
. (111، 112، صفحة 1998العويس، ) ُب نشر األخبار الرياضية

إذ أهنا تولد شعورا ٚتاىَتيا )      كالصحافة من أىم ادلقومات اليت تؤثر ُب تكوين الرأم العاـ كُب توجيهو  
عاما ذا انطباعات كاىتمامات بادلسائل احمللية كالقومية كالعادلية ادلشًتكة، فهي توقظ الرأم العاـ كتوجهو 
كٖترؾ مشاعره، كتستميلو كتفرض عليو منطقها، كىي توزع أفكارىا على ادلبليُت من القراء بسرعة كُب 

  (28، صفحة 2011سللوُب، ) (كقت كاحد فيتولد بينهم نوع من التوافق الفكرم
:  هدف الصفحة الرياضية1-3-8

   عند القياـ بتنفيذ صفحة متخصصة ُب رلاؿ معُت ُب أم جريدة أك رللة البد كأف يكوف ذلا       
ىدؼ معُت كزلدد، كمن ٍب تعمل ىذه الصفحة على ٖتقيقو، كبالتإب فإف الصفحة الرياضية ادلتخصصة 
البد كأف يكوف ذلا ىدؼ زلدد ككاضح كمعلـو كخاص ُب ذىن القائمُت على تنفيذىا أك ٖتريرىا، فقد 

يكوف ىذا اذلدؼ الًتكيح أك الًتفيو أكقد يكوف للتثقيف الرياضي أك التوعية الرياضية أك قد يكوف لؤلخبار 
أك قد يكوف رلرد تقدمي اخلدمة العامة ُب اجملاؿ الرياضي، كغَت ذلك من األىداؼ، كُب ضوء ىذا اذلدؼ 

.  تبٌت ىيئة ٖترير ىذه الصفحة جهودىا من أجل ٖتقيقو
       كلما أمكن توظيف ىذه الصفحة ُب تقدمي خدمة صحفية متميزة فتتعدد موضوعاهتا كأشكاذلا 

الصحفية، بل ؽلكن  التوسع ُب معاجلة ىذه ادلوضوعات من خبلؿ ىذه األشكاؿ، كما أهنا تتيح الفرصة 
لتثبيت ىذه األشكاؿ، كأيضا كلما زادت ادلساحة ادلخصصة ذلا، كلما أمكن التوسع ُب استخداـ عناصر 
اإلخراج كاإلبراز بشكل جيد، ككذلك استخداـ العناصر التيبوغرافية كالصور كالرسـو كاجلداكؿ كاألشكاؿ 

  (128، 129، صفحة 1998العويس، ) .كغَت ذلك بشكل يضفي على الصفحة الرياضية التميز اإلثارة
:    الصحافة الرياضية المتخصصة1-3-9

         الصحافة ادلتخصصة عموما ىي الصحافة اليت تظهر ُب مرحلة متقدمة من تطور اجملتمع كالقارئ 
كصناعة الصحافة، لتعرب عن التقسيم االجتماعي للعمل كلتكوف نتيجة لو، كلتسعى لتلبية احلاجات 

اإلعبلمية للشرائح ادلتنوعة من القراء، فهي ضركرة موضوعية تفرضها احلاجة إٔب ادلزيد من فهم الواقع كإٔب 
كعلى ضوء ىذا التعريف ؽلكن ٖتديد ابرز جوانب مفهـو الصحافة . ٖتقيق ادلزيد من الفعالية كالتأثَت

: الرياضية ادلتخصصة



فرض تعاظم الدكر الذم تلعبو الصحافة ُب اجملتمع كاتساع كتنوع قرائها نوعا من التقسيم االجتماعي - 
. للعمل ُب رلاؿ الصحافة

إف تعقد اجملتمع كاحلاجة ادلاسة إٔب فهمو أدت بالضركرة إٔب ظهور الصحافة ادلتخصصة كي ترصده، - 
. كتواكبو كتدرسو كٖتاكؿ فهمو كتقدؽلو إٔب القارئ ادلهتم كادلعٍت كرٔتا ادلختص هبذا اجلانب

اتسم النشاط الصحفي منذ بداياتو بالغائية، ٔتعٌت انو نشاط يسعى إٔب ٖتقيق أقصى قدر من النفوذ - 
كالفعالية، كاف ىو القوة احملركة كالدافعة لظهور الصحافة ادلتخصصة كأف ادلزيد من التخصص كالتعمق ُب 

. فهم الواقع يزيد من فعالية الصحافة، كفهم مقدرهتا على الوصوؿ كالتأثَت
إف التطور ادلستمر ُب مستول القارئ غلعلو ؽلتلك باستمرار حاجات كمتطلبات كصعوبة، أكثر تنوعا - 

كما غلعلو يسعى للبحث احلثيث إلشباعها من مصادر متنوعة كلقد ظهرت الصحافة ادلتخصصة كضركرة 
موضوعية لتلبية ىذه احلاجة 

يسود مفهـو التنوع كالتكامل ٚتيع جوانب العملية اإلعبلمية، فهي ظهرت كحتمية كاستجابة للواقع - 
كالقراءة ادلتكاملة ُب فهم الواقع، كإمداد القارئ بالفهم كالوعي ادلتكامل ذلذا الواقع، فاذلدؼ من التخصص 

  .(77، صفحة 1989شرؼ، ) .ىو دائما كعي الناس الكلي
: خــالصـة- 

          نظرا للخصائص اليت تتميز هبا الصحافة ادلكتوبة عن غَتىا من كسائل اإلعبلـ، فإهنا تؤدم  
كظائفها كتتعامل كتتفاعل مع كل األحداث خاصة الرياضية منها، كالدليل ىو ما تفعلو معظم الصحف 

بكل أنواعها عندما تستهدؼ ٚتهورىا عن طريق صفحات سلصصة للرياضة، مستخدمة ُب ذلك كل 
إضافة إٔب الصحف الرياضية ادلتخصصة اليت ...الفنوف اإلعبلمية الصحفية ادلتنوعة، كادلقاؿ، الكاريكاتَت

تلعب دكرا ىاما ُب أكساط اجملتمع نظرا لشعبيتها كارتفاع نسبة مقركئيتها ُب اجملتمع، مساعلة بذلك ُب 
توعية الرأم العاـ كاجملتمع بالثقافة الرياضية ُب كل ادلواضيع الرياضية خاصة ادلرتبطة بالصحة من خبلؿ 

التغطية الصحفية ذلا، كمساعلتها ُب تثقيف الناس بأساليبها اخلاصة، خاصة كأف ادلمارسة الرياضية أصبحت 
 .أحد مكونات كخصائص إنساف العصر آك إنساف ادلستقبل الذم تبحث عنو كل الدكؿ

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انثاني

 انثقافة انرياضية وانصحة
 
 
 
 



 :تمهيــد
 لقد تبلورت مصادر ادلعرفة اإلنسانية على مر التاريخ اإلنساين حىت تركزت ُب مصادر رئيسية        

كتعمل اجملتمعات اإلنسانية على االستفادة من مصادر ادلعرفة . الفن، الدين، الفلسفة، كالعلم: أربعة كىي
اإلنسانية ىذه ُب ضوء ظركفها االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالرياضية، كمن خبلؿ استقراء الواقع 

احلإب صلد أف اجملتمعات اإلنسانية ادلتقدمة على سلتلف عقائدىا كفلسفتها السياسية كاالجتماعية ك 
الرياضية قد حددت مواقفها بوضوح من مصادر ادلعرفة ُب كافة ادليادين، مع مبلحظة سيادة ركح العقل 

كالدكر ادلتزايد للعلم الذم أصبح يدخل حاليا ُب أغلب ميادين النشاط اإلنساين على كجو العمـو 
 .كالرياضي على كجو اخلصوص

   أما اجملتمعات غَت ادلتقدمة أك النامية كاليت ٓب تستطع أف ٕتتاز طرقها بوضوح كحسم، فنجد أهنا ٓب     
تتمكن من بلورة فلسفتها كعقيدهتا ُب رلاالت العمل السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالرياضية، كبالتإب 

فنجد أهنا ال تستطيع ٖتديد أىدافها الًتبوية، فضبل عن صعوبة االستفادة من مصادر ادلعرفة اإلنسانية 
. بصفة عامة، مع تعذر االستفادة من العلم كواحد من مصادر ىذه ادلعرفة اإلنسانية بصفة خاصة

   كيبلحظ أف مفهـو الثقافة بوجو عاـ يشتمل على كل النماذج السلوكية كالبشرية اليت تكتسب    
كيتضح لنا شلا سبق أف مفهـو . اجتماعيا، كاليت تنتقل ككل إٔب أعضاء اجملتمع البشرم عن طريق الرموز

. الثقافة بوجو عاـ يتضمن ُب إطاره سلتلف مصادر ادلعرفة اإلنسانية
: الثقافة- 2
 : مفهوم الثقافة2-1-1

  احلقيقة أف ىناؾ عشرات كقد تصل إٔب مئات التعاريف حوؿ معٌت أك مفهـو الثقافة، غالبيتها       
بينما ىناؾ تعاريف أك مفاىيم شاملة ٘تيل إٔب توسيع ىذا ادلفهـو حىت - مقصورة على ادلفاىيم اإلبداعية 

أكسع إطار شلكن، ْتيث يدخل ضمن ىذا ادلفهـو سلسلة من العادات كالتقاليد كالقيم كالفنوف كادلورثات 
الشعبية، كاللغات كادلعتقدات أك االبتكارات اإلبداعية كالنظم، كغَتىا من طرائق ادلعيشة ادلختلفة اليت 

. ؽلارسها اإلنساف ُب حياتو اليومية



        كيعترب مفهـو الثقافة زلورا أساسا ُب فهم أك تفسَت السلوؾ اإلنساين، فهي تعرب عن النماذج 
ادلعيارية للسلوؾ اإلنساين، كعن تارؼلو كعاداتو كتقاليده كقيمو الدينية كاألخبلقية، كىي بذلك اختزاؿ 

. الضمَت كاجملتمع كتارؼلو كشخصياتو
    لذلك فإف دراسة الثقافة ُب اجملتمع جزء من تراثو يتناقلو اآلباء عن األجداد ليورثو لؤلبناء، كىذا    

بالتإب ؽلثل ظلوذج الشخصية القومية، فالثقافة تتداخل كتتشابك كتتفاعل مع كافة ادلتغَتات االجتماعية 
األخرل، فالثقافة إذا ىي طريقة احلياة االجتماعية للجماعات كاخلربات اخلاصة كالقيم كادلعايَت االجتماعية، 

  (175، صفحة 2005اذلبلٕب، ). كمن ناحية أخرل ؽلكن ٖتليلها إٔب أسلوب مادم كغَت مادم
 أف الثقافة ىي اإلطار األساسي الذم من خبللو يتم تبادؿ (10، صفحة 2006العزيز، )        كترل 

اخلربات كتواصل الشعوب فيما بينها، كػلدث ترابط كاندماج بُت ادلاضي كاحلاضر من ثورات ىذه الثقافات 
عرب الزماف كتتناقل بُت اجملتمعات، كالرياضة ظاىرة اجتماعية تفرض نفسها كبشدة على اجملتمعات كأفراده، 

. كتنتقل من خبلذلا كيتنامى اإلرث الثقاُب كالرياضي ُب إطار اجتماعي بُت أفراده
، أف مفهـو الثقافة بوجو عاـ يشمل كل مصادر ادلعرفة (27، صفحة 2003مبارؾ، )    كيشَت    

اإلنسانية كبصفة خاصة على العلم، فمن ادلمكن أف نستنتج أف ادلستول الثقاُب ٔتا يتضمن من جوانب 
عديدة، كيرتفع كلما تقدـ ادلستول احلضارم للمجتمعات، كمن ىنا ؽلكن أف نستخلص أف الثقافة بوجو 

. عاـ تشتمل عليو من جوانب سلتلفة جانبان سلتصان بالناحية البدنية أك الرياضية، أال كىو الثقافة الرياضية
 أف كسائل االتصاؿ احلديثة ٘تثل رىانان ثقافيان قبل أف تكوف (28، صفحة 2001العياضي، )كيرل        

مسألة تقنية، أم أف يكوف ىناؾ رلاال كحضورا فعاال لوسائل االتصاؿ احلديثة ادلنتجة لؤلفكار كادلعلومات 
. كادلعارؼ الرياضية كاإلعبلـ

أف الثقافة تتصل أصبلن بالناس كالشعوب إلضفاء صفة  (148، صفحة 2000القريوين، )  كيذكر      
 .التفاعل مع البيئة احمليطة تأثَتان كتأثران 

  فالثقافة ىي من أىم مكونات احلياة االجتماعية، فهي بوجو عاـ كل النماذج السلوكية البشرية اليت     
تكتسب كتنتقل اجتماعيا بُت أفراد اجملتمع البشرم عن طريق الرموز، فهي تتضمن كل ما ؽلكن أف ٖتققو 

اْب، كتشمل أيضا اآلالت ...اجلماعة البشرية، كيشمل ذلك الدين كاللغة الصناعة العلم القانوف األخبلؽ 
فمفهـو الثقافة يتضمن كل ما ؽلكن أف . ادلادية كادلصنوعات اليت ٘تثل فيها عناصر ثقافية معينة مثل ادلباين



يعلم عن طريق العبلقات اإلنسانية ادلتداخلة، كيتضمن اللغة كالعادات كالتقاليد كالنظم االجتماعية 
 (17، صفحة 2004عويس، )

     كما ؽلكن القوؿ بأهنا ذلك النسيج الكلي ادلعقد من األفكار كادلعتقدات كالعادات كالتقاليد 
كاالٕتاىات كالقيم، كأساليب  التفكَت كالعمل كأظلاط السلوؾ ككل ما يبٌت عليها من ٖتديدات أك 

إبراىيم، ). ابتكارات، أك كسائل ُب حياة الناس، شلا ينشأ ُب ظلو كل عضو من أعضاء اجلماعة اإلنسانية
 (24،23، صفحة 2003

:  تعريف الثقافة2-1-2
 بأهنا ىي مظهر للوعي الذم من خبللو يفهم اإلنساف العآب (45، صفحة 1999أصبع، )يعرفها        

. كىي استجابة لواقع موضوع قائم خارج ذىن اإلنساف
 بأهنا ذلك ادلكوف ادلعرُب الذم يشمل ادلعتقدات كالعادات (29، صفحة 2003مبارؾ، )كيعرفها       

. كالسلوكيات اليت تسيطر على أفراد اجملتمع ضلو كل أكجو األنشطة االجتماعية
 إٔب أف الثقافة ىي كل ما ػلملو اجملتمع كما ينتجو ُب احلاضر (20، صفحة 2000عزم، )كيشَت       

كادلستقبل من قيم كرموز معنوية أك مادية كذلك ُب تفاعلو مع الزماف كادلكاف احمليط ٔتاضي ذلك النظاـ 
. االجتماعي انطبلقان من بعض األسس كالقيم اليت تشكل ثوابت األمة كأصوذلا

كما أنو ؽلكن القوؿ بأف الثقافة ىي كل ما ينقل من نشاط حركي، كعادات كإتاىات كمعتقدات       
كقيم تنظيم العبلقات بُت األفراد كأفكار كتكنولوجيا كما ينشا عنها من سلوؾ يشًتؾ فيو أفراد اجملتمع كىي 

اليت يتعلمها الفرد عناصرىا عن طريق عملية التنشئة االجتماعية كالتفاعل مع ادلواقف االجتماعية مع 
 (37، صفحة 2005حرشاكم، )اآلخرين، 

اجتمع شلثلو اليونسكو ُب ادلكسيك خبلؿ معظم أياـ شهر يوليو كاألياـ األكٔب من شهر : تعريف اليونسكو
إف : " ُب زلاكلة منهم لتحديد معٌت ذلك ادلصطلح، ك خرج ادلؤ٘تركف بالتعريف1982أغسطس عاـ 

الثقافة ٔتعناىا الواسع ؽلكن أف ينظر إليها اليـو على أهنا ٚتيع السمات الركحية ك ادلادية ك الفكرية ك 
العاطفية، اليت ٘تيز رلتمعا بعينو أك فئة اجتماعية بعينها، ك ىي تشمل الفنوف ك اآلداب ك طرائق احلياة كما 

 (18، صفحة 1996مرسي، )تشمل احلقوؽ األساسية لئلنساف كنظم القيم كالتقليد كادلعتقدات 
 



 : عناصر الثقافة2-1-3
:  أف للثقافة عناصر تتمثل ُب اآلٌب(48، صفحة 1996التَت، )يذكر 

كتشمل ادلعارؼ كادلعلومات اليت ٚتعها أعضاء ثقافة معينة هبدؼ كصف كفهم : عناصر معرفية- أ
كاستخداـ البيئة احمليطة، كقد تتطور كتتعقد، ْتيث تشمل أحدث ما توصلت ادلعرفة العادلية كتطبيقاهتا 

 .العلمية إٔب جانب أنواع ادلعرفة األخرل
 .كتشتمل على سلتلف كسائل االتصاؿ: عناصر رمزية- ب
:        وظائف الثقافة2-1-4
  تقـو الثقافة بوظيفة متعددة اجلوانب لصاّب الفرد كاجلماعة، كحسب ما مر معنا من تعريفات الثقافة      

كخصائصها، فهي ٘تكن الفرد من إشباع حاجتو البيولوجية كالنفسية، ككما ٖتفظ كياف اجلماعة كتضمن 
. استمرارىا ُب الوجود

. تتمثل ُب أف ثقافة رلتمع ما ٘تد أعضاءه بتربيرات لشرعية ظلط اإلنتاج السائدة كظلط التوزيع- 
إهنا ٘تد الفرد من خبلؿ إجراءات كطقوس التنشئة االجتماعية ادلقبولة ، ببنية دافعة تربط ىويتو، كالنمط - 

. السائد ُب اإلنتاج
( 27، صفحة 1983الساعاٌب، )٘تد اجملتمع بتفسَتات رمزية للحدكد الطبيعية للحياة اإلنسانية - 
:  الثقافة الرياضية2-2
إف عبلقة الثقافة بالرياضة تكمن ُب أف الثقافة ُب اجملتمع عبارة عن جزء من  :الثقافة والرياضة 2-2-1

تراثو تتوارثو األجياؿ ادلتعاقبة، كتتفاعل تلك الثقافة مع ٚتيع ادلتغَتات األخرل باجملتمع، كذلك من خبلؿ 
عملية التنشئة االجتماعية، كتشمل الثقافة على االٕتاىات كالعادات كالتقاليد كادلفاىيم كالعقائد كالعناصر 

. ادلادية، اليت يتناكذلا األفراد على مر األجياؿ
فإف العناصر ادلادية ُب :       كالثقافة ؽلكن ٖتليلها إٔب عناصر مادية كأخرل غَت مادية، فعلى سبيل ادلثاؿ

رلاؿ الرياضة تشمل ادلبلعب، كاألدكات، كاألجهزة كٚتيع العناصر األخرل، كاليت ٗتدـ ادلمارسة الرياضية، 
، 2001باىي، ). ادلعتقدات كالقيم كاالٕتاىات كادلعايَت االجتماعية: كما تشمل العناصر غَت ادلادية مثل

  (27صفحة 



  فقد أصبحت الرياضة جزءا من الثقافة كأصبحت احلياة الرياضية جزءا ال يتجزأ من احلياة الثقافية،     
كأصبح النشاط الرياضي ضركرة لئلعداد الفكرم كالًتبوم كالفٍت كالثقاُب، كظهرت دراسات ىامة تستخدـ 
مصطلح الثقافة البدنية كمرادؼ أك كبديل للًتبية البدنية، كتعترب ىذه الثقافة البدنية جزءا متما لكل ثقافة، 

 (26، 27، صفحة 2003إبراىيم، )فحقيقة اإلنساف بكليتو كوحدة ىو ادلعٍت، 
:  تعريف الثقافة الرياضية2-2-2

   إف الثقافة الرياضية ىي الكم ادلًتاكم عرب األزمنة ادلختلفة من ادلعلومات الرياضية اليت تتناقل من      
جيل إٔب آخر، ُب إطار تنسيق العبلقة التكاملية بُت الثقافة الرياضية كاإلعبلـ كأداة لتطوير كدعم اإلطار 

  (.280، صفحة 2001علي، ). ادلعرُب كادلعلوماٌب الرياضي لتلبية احتياجات ركب التطور الرياضي
      كما أف تلك الثقافة ادلتصلة بالرياضة تشمل أداهتا، كمهارهتا، كقواعد ادلنافسة اليت تنظمها كتديرىا، 

كاخلطط كاالسًتاتيجيات اخلاصة هبا، كاللغة الرياضية كالرموز اليت تتصل هبا، ككذلك اإلصابات الشائعة ُب 
(.   85، صفحة 1999عدناف، )ىذه الرياضة 

     كالثقافة الرياضية ُب ادلفهـو احلديث تعدت ادلفهـو البدين للبحث، لتشمل ادلفاىيم النفسية كاألخبلقية 
صادؽ، ). كاجلمالية كالًتكػلية كالثقافية، كىي كسيلة مهمة من كسائل تعميق صلة ادلواطن بوطنو ككاقعو

 (21،20، صفحة 1990
ىي الزيادة الزاخرة للخربة اإلنسانية من خبلؿ األنشطة " كيعرؼ الشافعي الثقافة الرياضية بأهنا     

" الرياضية، كاليت تؤدم بدكرىا إٔب فهم كتقدير أفضل للبيئة اليت غلد فيها األفراد أنفسهم جزءا منها
 (76، صفحة 2005، .الشافعي ح)

إف حقيقة الرياضة ٘تتد إٔب ما كراء رلاؿ حياة اإلنساف، "قولو  (ىوزصلا)     كنقلت هتاين عبد السبلـ عن 
كىو شيء خاص بًتاثو، كالرياضة مبلزمة للثقافة كمتغلغلة فيها منذ القدـ، كحىت اآلف كىي صورة معلومة 

 (96، صفحة 2001هتاين، ) " عن احلياة العادية كعامل ثقاُب فيها
أف الثقافة االجتماعية تقود النشاط البدين ُب ببلد عديدة حوؿ العآب، كخاصة تلك  (الرسوف)كيؤكد      

اليت تتضمن الرياضة كاألنشطة البدنية، كيظهر ذلك بوضوح، إذ يقود النشاط البدين إٔب صحة الفرد 
كيسمح لو باالستعداد لنتائج مؤثرة كاغلابية لوقت الفراغ، إذ يسهم النشاط البدين ُب قدرة الفرد على األداء 

 (Larson, 1986, p. 23)   .ادلؤثر الفعاؿ لكل أنواع احلركات البدنية اإلنسانية



     كُب العصر احلديث الذم أصبحت الرياضة فيو مظهران حضاريان كثقافيان للمجتمع، كأف ادلراحل القدؽلة 
اليت مرت هبا الرياضة جعلتها جزءان من حياة اإلنساف كثقافتو حىت أصبحت نظامان معًتفان بو كمستقران، فهي 

  (80،79، صفحة 1989العبادم، ). مؤسسة ثقافية ناقلة لثقافة اجملتمع
     كنستنتج من ذلك أف األمم ُب الوقت احلاضر تعد التقدـ ُب اجملاؿ الرياضي من أىم عناصر تفوقها 

احلضارم، لذلك نرل أف كثَتا من الدكؿ ٖتاكؿ جاىدة كحىت الدكؿ الصغَتة منها أف تصنع لنفسها مكانا 
، 2002العزاكم، ). ُب ادلنافسات الرياضية الدكلية بأنواعها كافة، لكي تثبت لآلخرين بأهنا دكؿ متحضرة

  (73صفحة 
     كما انو غلب أف تتاح للشباب فرص للتّعرؼ على ما يتصل بثقافة اإلنساف عادليا كزلليا، فتساعده 

، 2005الشافعي، ). على معايشة ىذه الثقافة كالتفاعل معها كادلشاركة االغلابية ُب أنشطتها كمظاىرىا
  (130صفحة 

ُب أعلية تشكيل االىتمامات اخلاصة بالثقافة الرياضية  (بونا ماريوؼ) لذلك يتفق أمُت أنور مع     
كالبدنية للشباب كأسلوب رفيع، كتنمية الشخصية كداعيا إٔب أعلية تعهد الشباب اجلامعي من منظور 

 (216، صفحة 1996اخلوٕب، ). التثقيف احلركي كالرياضي، فذلك غلعلهم أكثر تقديرا منهما ذلا
 : مكونات الثقافة الرياضية2-2-3

: يتم تقسيم الثقافة الرياضية باعتبارىا جزءا من الثقافة العامة إٔب
كتعٍت األنشطة احلركية كالرياضية اليت تنتشر من رلتمع ألخر، فلعبة كرة القدـ مثبل تعترب من : عموميات- أ

العموميات ُب رلتمع تلقى فيو اىتماـ أغلب أعضائو كما ىو الشأف ُب اجملتمعات العربية، ُب الوقت الذم 
. تعترب ىذه اللعبة من العموميات ُب رلتمعات أخرل كاجملتمع األمريكي أك األسًتإب

أدل تقدـ ادلدينة إٔب إقامة مؤسسات كمنظمات تربوية كمهنية كاجتماعية كثَتة، تضم : خصوصيات- ب
فئات متعددة من أعضاء اجملتمع تنتشر بينهم ألواف معينة من النشاط الرياضي يتفق مع أىداؼ كخصائص 

. ادلؤسسة اليت ينتموف إليها
       فنجد لطبلب ادلدارس ثقافتهم الرياضية اليت ٗتصهم، كصلد ألعضاء األندية كمراكز الشباب ثقافتهم 

الرياضية، كصلد السيدات، كلبعض طبقات اجملتمع ثقافتهم الرياضية، كصلد ألفراد القوات ادلسلحة ثقافة 
. رياضية قاصرة عليهم



      كىذا التقسيم ال يعٍت ضركرة انتماء الفرد إٔب ىيئة أك طبقة معينة دلمارسة النشاط الرياضي الذم 
ؼلص ىذه اذليئة أك الطبقة، بل ؽلكن للفرد أف ؽلارس النشاط الرياضي الذم يرغب فيو مىت توفرت 

. إمكانيات ذلك دكف ضركرة االنتماء الطبقي أك االنتماء إٔب منظمة بذاهتا
     كتشكل خصوصيات الثقافة الرياضية اليت تقـو هبا اذليئات كادلنظمات ادلختلفة أساس االٕتاىات 

. ادلعاصرة للثقافة الرياضية، مثل الرياضة، كالًتبية البدنية كتربية اخلبلء
كىي األنشطة اليت ٓب تستهول إال اىتماـ عدد قليل من أعضاء اجملتمع، فهي ليست ضمن : بديبلت- ج

 .  أم زلصورة ُب نطاؽ ضيق للغاية(21، صفحة 2004شحاتة، ) العموميات أك اخلصوصيات، كإظلا ق
:   تنقسم أساسا إٔب قسمُت رئيسُت علا : أقسام الثقافة الرياضية2-2-4
: كأىم ادلصادر الضمنية اليت تتشكل ٔتقتضاىا برامج الثقافة الرياضية كىي: ادلصادر الضمنية معنوية- أ

. كعلم احلركة، كعلم التدريب، كعلم اإلدارة الرياضية: علم الثقافة الرياضية- 
. كعلم النفس، كعلم الًتبية، كعلم االجتماع، كعلم الفلسفة: العلـو اإلنسانية- 
. كعلم التشريح، كعلم الطبيعة، كعلم كظائف األعضاء: العلـو الطبيعية- 
البحوث كالدراسات كالتجارب الرائدة اليت تستهدؼ العمل على تنمية كتطوير الثقافة الرياضية، كتعميق - 

. مفاىيمها
اللوائح كالقواعد كالقوانُت الرياضية اليت ٖتدد سلوؾ األفراد كتصرفاهتم ُب الساحات الرياضية، كتسهم ُب - 

. تنظيم النشاط تنظيما ناجحا
العادات كالتقاليد ادلتبعة ُب تشكيل األنشطة ادلختلفة بادلبلعب كالساحات الرياضية - 
ألعاب ٚتاعية، : كتتنوع مصادر الثقافة الظاىرية إٔب عدة أنواع من أعلها: ادلصادر الظاىرية حركية- ب

 .(23، صفحة 2004شحاتة، )اْب ...فردية، منازالت، رياضات أخرل
 : االتجاهات المعاصرة للثقافة الرياضية2-2-5

الثقافة الرياضية كظاىرة اجتماعية كاسعة النطاؽ تسهم ُب البناء اإلنساين كاحلضارم، كٖتتل مركزا          
أساسيا ُب اخلطط الوطنية كالقومية كالدكلية، كترتبط ارتباطا ٔتخططات التنمية االقتصادية كاالجتماعية 

دلعظم دكؿ العآب، كتتصل جذكرىا ْتياة األفراد شلارسة كمشاىدة، كتربية كتركػلا، كىواية كاحًتافا، كثقافة 
. كصحة، للدرجة اليت يستحيل معها بأف نقرر اليـو بأف ىناؾ من ال يقدر أعليتها



       إف كثَتا من ادلدركات اخلاطئة قد ارتبطت ٔتفهـو الثقافة كإحاطتو بغبلؼ مسيك عتم الرؤية، كحجب 
جوىر الكلمة العميقة عن احلقيقة كادلعرفة، كتعٍت اإلرث االجتماعي للبشرية كلها منذ أف كانت ىناؾ حياة 

بل تعٍت احلياة بكل أبعادىا، لذلك ال ؽلكن أف يقتصر ... على كجو البسيطة حىت اللحظة اليت نعيشها
كال ؽلكن أف تكوف الثقافة فكرا كأدبا كمعنويات ... مفهـو الثقافة على ناحية كاحدة من نواحي احلياة 

فقط، ألف الشمولية ىي الصفة اليت ٘تيز الثقافة كتبلزمها، كترتقي هبا إٔب مدارج التوازف كالتكامل، كتنحو 
. بدفع منها ضلو احلضارة كاالزدىار، كادلآثر السلوكية ىي ادلعيار احلقيقي ألصالة الثقافة كمسوىا

 لقد أمن الكثَتكف بالثقافة النظرية كالتصورات اجملردة، كادلعنويات ادلثالية، كأسقطوا من حساهبم        
فكانت النتيجة زيادة ... العوائد ادلادية، كادلمارسات العملية لبعض أظلاط الثقافة ادلفيدة كالثقافة الرياضية

مدارؾ العقل، على حساب قوة البدف كاختبلؿ ُب تركيب البناء، كاضلدار إٔب ىوة اعتبلؿ الصحة كىزاؿ 
  .'بأف قوة اإلنساف تقاس بأضعف ما فيو كليس بأقول ما فيو': البدف، رغم من بداىة صحة الرأم القائل

       إف ادلواطن ادلثقف الصاّب ُب رأينا ىو الذم يشتمل صفاتو كعاداتو كونو ؽلارس لونا من ألواف 
الرياضة بالقدر ادلمكن، كْتسب ظركفو كإمكانياتو ككفق ميوالتو كرغباتو قصد احملافظة على لياقتو 

كىو الذم ٓب يلم ببعض جوانب الثقافة الرياضية العتبارىا نشاط إنساين، كظاىرة حضارية ...كٖتسينها
. كجزء من الثقافة العامة

      إف احلديث الثقاُب ُب الرياضة مازاؿ علسا، كالفكر العريب مازاؿ ػلتاج ُب ىذا اجملاؿ حىت يرل 
كيسمع كيقرأ، فالدراسات كالبحوث الرياضية ٓب تتفتح بعد على الثقافة ٔتعناىا الشامل العميق، بل ظلت 

كالًتبية الرياضية - كالتدريب الرياضي- الًتبية البدنية: زلصورة ُب نطاؽ الصلة بُت الرياضة كالًتبية، فقيل
كغَت ذلك من ادلصطلحات، كٓب يقل كثَتكف الثقافة الرياضية، بالرغم من مشوؿ ىذا االصطبلح، كإمكانية 
احتوائو على كل األنشطة البدنية كاحلركية كالرياضية، لئلنسانية ادلًتاكمة عرب الزماف، سواء أكانت مادية أك 

. معنوية، بسيطة أـ متطورة، كُب الوقت الذم ال ؽلكن ألم اصطبلح أخر استيعاب ىذا ادلضموف الشامل
        إذف فالثقافة ادلزدىرة الباقية ىي ثقافة البناء الشامل للمجتمع، كالبناء ادلتزف لئلنساف ُب كل أبعاده 

ككل بناء ثقاُب ال يتصف بالتكامل، كال ؼلتص باالتزاف فهو بناء ...العقلية كالنفسية كاالجتماعية كالبدنية
كادلثقف ليس ذلك اإلنساف الذم ...مرفوض غَت قادر على ٖتقيق رسالة اإلنساف كغاية الثقافة ُب احلياة

ؼلتص ُب ناحية كاحدة دكف سند من الثقافة العامة، كإظلا ىو الذم يتذكؽ الفن كاألدب، كيؤدم كاجبو 



بكفاءة كإخبلص، كيعتٍت بصحتو، كػلافظ على لياقتو البدنية، كؽلارس ضربا من اذلواية ادلفيدة، كيستوعب 
. الكثَت من ادلعلومات كادلعارؼ، كيًتٚتها على سلوؾ فاضل مفيد، كػليا حياة زاخرة باحليوية كالنشاط

  .(26، صفحة 2004شحاتة، )
:  أهمية الثقافة الرياضية2-2-6

  (Under Wood, 1993, p. 80)  :تكمن ُب االعتبارات التالية
. تنشيط األطر ادلعرفية العامة كإثارة االىتماـ لتوسيع دائرة ادلعرفة اإلنسانية ادلرتبطة بالرياضة- أ

. تأصيل ادلعرفة النظرية للرياضة كالًتكيح كتأسيس بنية معرفية ضمن النظاـ األكادؽلي- ب
 .زيادة الوعي بأعلية النشاط البدين على سلتلف جوانب الشخصية اإلنسانية- ج
 .أف تكوف االىتمامات كاالٕتاىات الًتكػلية كالرياضية مبنية على قواعد معرفية صحيحة كراسخة- د
:  دوافع الثقافة الرياضية2-2-7
 .كجدت الثقافة الرياضية الباحثة عن االنتشار ضالتها ُب كسائل اإلعبلـ للوصوؿ إٔب أكسع اجلماىَت- أ

كما كجدت الثقافة الرياضية الباحثة عن التأثَت ضالتها أيضا ُب كسائل اإلعبلـ اجلماىَتم، اليت - ب
 .أصبحت قوية احلضور، كبالغة النفوذ كالتأثَت ُب حياة الفرد كاجملتمع من أجل زيادة تأثَتىا كتعميق نفوذىا

ٓب تستطع الثقافة الرياضية ٕتاىل مغزل التطورات ادلوضوعية احلاصلة كدالالهتا، ٙتة كاقع جديد أخذ - ج
يفرض ثقافة جديدة، الثقافة ادلثقفة الرفيعة ٓب تعد ىي الشكل األكحد، كرٔتا األمثل للثقافة كاجملتمع 

، 1994خضور، ). اجلماىَتم، كاإلعبلـ اجلماىَتم أحد معطياتو اذلامة، يفرض ثقافتو كفنونو كآدابو
 (74صفحة 

 : خصائص الثقافة الرياضية2-2-8
ترتب على جهود علماء االجتماع كاألنًتبولوجيا ُب اىتمامهم بدراسة الثقافة عدة نتائج أسهمت بإثراء - 

فهمنا ذلذه الظاىرة، كاف من أعلها جهودىم ُب توضيح ادلقصود بالثقافة من عناصر أساسية اعتربىا علماء 
إذ تتميز الثقافة الرياضية عن األفراد الذين  االجتماع كاألنًتبولوجيا ٔتثابة اخلصائص اليت ٘تيز الثقافة،

ػلملوهنا كؽلارسوهنا ُب حياهتم اليومية، خاصة كأف الثقافة عبارة عن أمور يكتسبها اإلنساف بالتعلم من 
 .رلتمعو



 يًتتب عن اعتبار الثقافة الرياضية ٔتثابة تراث اجتماعي يتعلمو أعضاء اجملتمع من األجياؿ السابقة، -
 .فالثقافة الرياضية تتميز ٓتاصية أخرل ىي االستمرارية

٘تتاز الثقافة الرياضية بأهنا كل معقد، الشتماذلا على عدد كبَت من السمات ك العناصر، كيرجع ذلك - 
التعقيد ُب الثقافة الرياضية إٔب تراكمها خبلؿ عصور طويلة من الزمن، كإٔب استعارة كثَت من السمات 

 .الثقافية من خارج اجملتمع نفسو
 تتميز الثقافة الرياضية بأهنا انتقاؿ الثقافة من جيل إٔب جيل ؼلتلف عن نقل كتوارث الصفات اجلسمية -

 .كاحليوية ُب الكائنات احلية
 تتميز الثقافة الرياضية بالتغيَت طادلا كانت الثقافة الرياضية جزاء من ظواىر الكوف، كؼلضع الكوف ّتميع -

 .ظواىره إٔب التغيَت، فما ينطبق على الكل ينطبق على اجلزء
 ٘تتاز الثقافة الرياضية برغم تغَتىا بالكامل، إذ تظهر كل الثقافة ميبل ضلو التكامل، ٔتعٌت أهنا تتحد ألف -

تكوف كبل متكامبل منسجما، ك٘تيل عناصرىا ادلختلفة، من عادات كطرائق شعبية كنظم تتعرض لضغط 
 (75، صفحة 2003حليب، ). يقودىا ضلو التكامل كاالتساؽ مع بعضها البعض

:  الصحة2-3
يهتم كل من األطباء كالًتبويُت بالتشخيص كالتحليل كالتفسَت كالتقييم، ككل :  ماهية الصحة2-3-1

منهم ىدفو األكؿ كاألساسي من ذلك ىو االىتماـ بالصحة كرعاية الفرد ُب زليطو االجتماعي كالثقاُب، 
 (6، صفحة 1985ادلقصود، ). حىت ػلافظ على صحتو العامة ُب نسق معُت

        فصحة اإلنساف تعد شيئا أساسيا ُب اإلسبلـ، على ضلو ما ىو مذكور ُب القراف الكرمي أك ضمتو 
أفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، فقد علم ادلسلمُت األكائل ك األجياؿ التالية إٔب النهج القومي كالصحة 

  .(15، صفحة 1913البنا، ). الدائمة
فالصحة مفهـو نسيب من القيم االجتماعية لئلنساف، كقد عرفها العآب بركنز بأهنا حالة التوازف        

النسيب لوظائف اجلسم، كأف حالة التوازف ىذه تنتج من تكيف اجلسم مع العوامل الضارة اليت يتعرض ذلا، 
. كأف تكيف اجلسم عملية إغلابية تقـو هبا قول اجلسم للمحافظة على توازنو

الصحة تاج فوؽ "كقد جرت زلاكالت كثَتة كمتعددة لتعريف الصحة كلعلنا نذكر القوؿ كالسائد       
،  "رؤكس األصحاء ال يراه إال ادلرضى



أما من جهة درجات الصحة فيمكن تصورىا على أهنا رلرد قياس طرفو العلوم الصحة ادلثالية       
كالطرؼ السفلي النعداـ الصحة، كبُت الطرؼ العلوم كالطرؼ السفلي درجات متفاكتة من الصحة كما 

 .(38، صفحة 1989سبلمة، ) :يلي
كىي درجة التكامل البدين كالنفسي كاالجتماعي، كىذا ادلستول نادرا ما يتوفر كيعترب : الصحة ادلثالية- أ

. ٔتثابة ىدؼ بعيد لربامج الصحة ادلدرسية كالصحة العامة ُب اجملتمع حملاكلة العمل على ٖتقيقو
كتتوفر فيها طاقة اغلابية ٘تكن الفرد من مواجهة ادلشاكل كادلؤثرات البدنية كالنفسية : الصحة االغلابية- ب

. كاالجتماعية دكف ظهور أم أعراض مرضية
كفيها ال تتوفر طاقة اغلابية من الصحة، لذلك فإنو عند التعرض ألم مؤثرات ضارة : السبلمة ادلتوسطة- ج

. يسقط الفرد فريسة للمرض
ُب ىذا ادلستول ال يشكو ادلريض من أعراض كاضحة، كلكن ؽلكن ُب ىذه احلالة : ادلرض الغَت الظاىر- د

. اكتشاؼ ادلرض عن طريق التحاليل أك االختبارات الطبية ادلختلفة
. ُب ىذا ادلستول يشكو ادلريض من أعراض كآالـ ػلس هبا كعبلمات مرضية ظاىرة: ادلرض الظاىر- ق
ُب ىذا ادلستول تسود احلالة الصحية إٔب حد كبَت كيصعب على ادلريض أف : مستول االحتضار- ك

 . يستعيد صحتو اليت كاف يتمتع هبا من قبل
 : مفهوم علم الصحة قديما وحديثا2-3-2
كىي تعٍت حُت ذلك احلفاظ على - ىيجيا-يأٌب مصطلح كلمة الصحة من الكلمة البلتينية : قدؽلا- أ

الصحة، كيرجع أصل الكلمة إٔب ىيجي، كىي ابنة إلو الطب اسكيلبيوس اليت تظهر على شكل فتاة 
٘تسك ُب يدىا كأسا شللوءة ٔتشركب احلياة، كيلتف حوؿ الكاس الثعباف الذم اٗتذه حكماء اإلغريق 

حينئذ رمزا للحكمة، كلقد اٗتذت العلـو الطبية الكأس ادلملوء ٔتاء احلياة، كالذم يلتف حولو الثعباف رمزا 
. ذلا من قدمي الزماف كحىت كقتنا احلإب

يفهم ٖتت مصطلح كلمة الصحة حديثا، مبادئ الصحة كالنظافة العلم الذم يتعامل مع : حديثا- ب
. مبادئ الصحة كطرؽ مراقبتها، أم أهنا علم احلفاظ على صحة الفرد أك اجملتمع كٖتسينها

    إف مفهـو الصحة عند عامة الشعوب العربية، ينطوم فيما عربك عنها بقوذلم الصحة تاج فوؽ رؤكس    
األصحاء ال يراه إال ادلرضى، كىو مؤشر يعرب عن أعلية الصحة لئلنساف، كعرؼ بركنز الصحة بأهنا حالة 



التوازف النسيب لوظائف اجلسم النإتة عن تكيفو مع العوامل الضارة اليت يتعرض ذلا كأف تكيف اجلسم 
. عملية اغلابية تقـو هبا قول اجلسم للمحافظة على توازنو

  كما عرفت ىيئة الصحة العادلية مفهـو الصحة كعلم على أهنا حالة السبلمة كالكفاءة البدنية كالعقلية     
مؤكدة ارتباط اجلوانب البدنية كالعقلية . كاالجتماعية الكاملة، كليست رلرد اخللو من ادلرض كالعجز

كاالجتماعية ُب اإلنساف، اليت تعتمد بدرجة كبَتة على عوامل كثَتة، كقد تتحدد مفاىيم ما يتضمنو مفهـو 
: الصحة ُب تعريف ىيئة الصحة العادلية فيما يلي

أم حالة التوازف بُت التكوين البدين ككظائفو العضوية كبُت العوامل احمليطة : حالة السبلمة كما يرتبط هبا- أ
بو، سواء كانت عوامل بيئية كونية أك عوامل اجتماعية زليطة، ىي احلالة اليت يكوف عندىا ىذا التوازف 

. إغلابيا لصاّب الفرد
العضلي كادلفصلي  )كىي اكتماؿ البناء اجلسماين كأداء األجهزة الوظيفية للفرد: الكفاءة البدنية- ب

. بصورة طبيعية كمتكافئة مع األداء الوظيفي للفرد (كالعصيب كالدكرم كالتنفسي
كىي قدرة الفرد على التكيف كمواءمة اجلوانب النفسية للفرد مع عقلو، كاجملتمع : السبلمة النفسية- ج

.  احمليط بو ك٘تتعو باالستقرار الداخلي
كىي قدرة الفرد على التعامل مع نفسو كأفراد اجملتمع الذين يفرضوف عليو بصورة : السبلمة االجتماعية- د

اغلابية نتيجة لتقبلو ذلم، كتقبلهم لو، النابع من اكتساب حبهم كاحًتامهم، معربا عن ذلك بالتعاكف الذم 
إمساعيل، صفحة ). ؼللق احلياة االجتماعية الصاحلة كصوال إٔب حياة مستقرة، كٖتقيقا دلصلحة الفرد كاجملتمع

44)  
:   تعريف الصحة2-3-3
   ال يوجد ىناؾ اتفاؽ حوؿ تعريف موحد للصحة، فقد يعتربىا البعض أهنا خلو جسم اإلنساف من     

األمراض ك٘تتعو بالصحة اجليدة، بينما يرل آخركف أهنا توافق اإلنساف مع البيئة احمليطة، أك أهنا حالة من 
. التكامل بُت الوظائف اجلسمية كالنفسية للفرد، غَت أف اجلميع يتفق على ضركرهتا بالنسبة للفرد كاجملتمع

الصحة حالة من الرفاه، كاكتماؿ ادلعافاة كالسبلمة، البدنية كالعقلية : تعريف منظمة الصحة العادلية- 
الرازحي، جواف ) .كاالجتماعية كليست فقط رلرد خلو اجلسم من األمراض كالعلل كالعاىات كالعجز

 (689، صفحة 2002



      كما ؽلكن القوؿ بأف الصحة ىي حالة الفرد اليت تتضمن سبلمة األبعاد البدنية كاالجتماعية كالنفسية 
، كالذم يشَت بأف الصحة ىي WHOُب إطار ادلفهـو احلإب الذم قدمتو منظمة الصحة العادلية 

الظاىرة االجتماعية اليت تؤكد على القول الكامنة ُب األفراد كاجملتمعات، من أجل حياة كاملة كسعيدة، 
كعلى ذلك فالصحة ىي مصدر حياتنا البدنية، كبالتإب فإهنا ليست الغاية ُب حد ذاهتا، فالصحة ىي 

ادلصدر الذم من خبللو يستطيع الفرد ٖتقيق كافة إمكاناتو كطموحاتو، كُب ىذا السياؽ فالصحة تتضمن 
  (32، صفحة 2006، .سبلمة ا). القدرات الوظيفية من أجل حياة سعيدة

 كاعترب ادلكتب اإلقليمي دلنظمة الصحة العادلية باإلسكندرية الصحة حالة من ادلعافاة الكاملة بدنيا      
كنفسيا كاجتماعيا، ال رلرد انتفاء ادلرض كالعجز، كعلى ذلك ؽلكن النظر أب الصحة كحالة مثلى من 

، 1988الصحة، ). اللياقة الشخصية، تؤىل لعيش غٍت كمثمر خبلؽ، ككمورد فياض للحياة اليومية
 أهنا غياب ادلرض أك البعد عن ادلرض كتتضمن (150، صفحة 2009احلسنات، )، كعرفها (11صفحة 

الصحة اجلسمية كعلم الصحة كادلفاىيم العقلية كالركحية كاالجتماعية حلياة اإلنساف، كما انو ؽلكن القوؿ 
: بأف الصحة تتضمن

. اخللو من األمراض كالعاىات اجلسمية- 
. ادلعافاة ُب احلالة النفسية كالذىنية كالركحية كاالجتماعية- 
. االنسجاـ كالتوافق االجتماعي مع اآلخرين كاجملتمع- 
 .القدرة التامة على شلارسة احلياة اليومية بدكف أم إعاقة- 
:  الوعي الصحي2-3-4

      الوعي الصحي تعبَت يقصد بو إدلاـ ادلواطنُت باحلقائق كادلعلومات الصحية كأيضا إحساسهم 
بادلسؤكلية ضلو صحتهم كصحة غَتىم من ادلواطنُت، كاذلدؼ الذم نريد الوصوؿ إليو نشر الوعي الصحي 

 :بُت ادلواطنُت ىو إغلاد رلتمع يكوف أفراده
قد أدلوا بادلعلومات ادلتصلة بادلستول الصحي ُب رلتمعهم، كأف يكونوا قد أدلوا بادلشكبلت الصحية - أ

كاألمراض ادلعدية اليت تنتشر ُب رلتمعهم، كمعدؿ اإلصابة هبا كأسباهبا كطرؽ انتقاذلا كأعراضها كطرؽ 
. الوقاية منها ككسائل مكافحتها



قد فهموا كأيقنوا أف حل مشاكلهم الصحية كاحملافظة على صحتهم كصحة رلتمعهم ىي مسؤكليتهم - ب
قبل أف تكوف مسؤكليات اجلهات احلكومية، فاإلنساف نفسو يعترب موطن للمرض نفسو أك لغَته، كإصابة 

فرد كاحد ٔترض معُت أك انتشار أم مرض ُب اجملتمع أساسو أصبل تصرؼ غَت صحي لفرد أك أكثر 
. (41، صفحة 2001، .سبلمة ب)
:  أقسام الصحة2-3-5

جانب يتعلق باجملتمع كيسمى بالصحة العامة، كأخر يتعلق بالفرد كيسمى بالصحة : للصحة جانباف
. الشخصية

كيقصد هبا الظركؼ ادلوضوعية للصحة اليت ينبغي أف تتوفر ُب البيئة أك تنظم على : الصحة العامة- أ
أساس عاـ كمياه الشرب النقية كادلساكن ذات الشركط الصحية كادلراحيض الصحية كاحلدائق كادلنتزىات 

كادلؤسسات الصحية ذات األسرة الكافية، كاألطباء كادلمرضات كالزائرات الصحيات كالشغالة كاألدكية 
كغَتىا من اخلدمات الطبية اليت تكفل كسائل العبلج كالتشخيص ادلبكر، إٔب غَت ذلك من ادلرافق العامة 

ادلتعلقة بالصحة  
ىي ادلمارسات الفردية للعادات الصحية السليمة ُب نطاؽ الظركؼ العامة اليت : الصحة الشخصية- ب

تكفل للفرد التمتع بالصحة، كالفرد يكتسبها ُب صورة عادات ؽلارسها ُب حياتو اليومية كاألنشطة الرياضية 
.  (23، صفحة 2001، .سبلمة ب). ٔتختلف أنواعها

:  كيفية المحافظة على الصحة2-3-6
تنمية سبلمة كرفاىية الفرد ككل عن طريق كضع برنامج جيد التخطيط للعناية بالصحة الشخصية - 

. كاالىتماـ بنظافة اجللد كالشعر كاإلقداـ كادلبلبس
. التغذية السليمة كتنظيم الوجبات الغذائية- 
. الكشف السنوم كالدكرم الطيب متضمنا ٖتليل الدـ كالبوؿ كالبزار- 
. احملافظة على اللياقة البدنية ٔتمارسة الرياضة بانتظاـ- 
. االسًتخاء كالراحة كالنـو للحد من التوتر كالتعب كحفظ الطاقة- 
ادلشاركة ُب النشاط الًتكػلي، فذلك يساعد الفرد على تنمية مهاراتو كاىتماماتو اليت ىي أساس استغبلؿ - 

. كقت الفراغ



العناية بسبلمة كصحة النظر كالسمع كالنطق السليم، ككذا العناية باألسناف، ألف ذلك لو عبلقة بالصحة - 
 .(49إمساعيل، صفحة )العامة، كأيضا تعترب حيوية كمهمة للتحصيل كالنجاح األكادؽلي العلمي 

:  الصحة والرياضة2-4
         إف العبلقة بُت الصحة كالرياضة عبلقة قدؽلة منذ األزؿ كأيضا متجددة كمتغَتة، لكنها كثيقة الصلة 

دائما، حيث يؤثر كيتأثر كل عنصر باألخر، كسواء كانت ادلمارسة للقاعدة العامة أك حىت مستويات 
البطولة، فأثار الرياضة إغلابية ككقائية كللصحة النفسية، كصحة القواـ كادلقدرة على التكيف كاكتساب 

اللياقة كصحة اجلهاز الدكرم كالتنفسي كالقلب كغَته من األجهزة، كلصحة ادلرأة كالطفل كادلسنُت 
 .(13، صفحة 2006عليوة، ). كادلعوقُت، ك٘تتد أثارىا الستعادة شفاء ادلدمن لقدراتو

         كىناؾ عبلقة كطيدة بُت الصحة كالتمارين الرياضية، فلقد أكضحت األْتاث البيولوجية أعلية 
العبلقة بينهما، فقد خلصت كلها إٔب فكرة أف االشًتاؾ ُب الرياضة طريق السعادة الفنية كالعقلية، إضافة 

إٔب برامج الًتبية الرياضية بدأت ُب تأكيد دكر النشاط البدين من أجل الوصوؿ إٔب تكامل الشخصية 
كاللياقة العامة كنمط للوجود اإلنساين ادلتكامل، كسوؼ تلعب فنوف احلركة كعلـو الرياضة دكرا ىاما ُب 

 (18،77، صفحة 1991الرملي، ). الصحة كلياقة اجلميع
        كلقد اتضح أف شلارسة الرياضة ىي كاحدة من أفضل الطرؽ ّتانب تنظيم الغذاء، فهناؾ من يبدأ 

ُب تنفيذ برنامج رياضي كىناؾ من يلتمس األعذار كيؤجل التنفيذ، كػلتاج الفرد عند تنفيذ برنامج ادلمارسة 
الرياضية إٔب معلومات عن مبادئ ادلمارسة أك حىت إٔب الذم ال ؽلارسها أنو ْتاجة إٔب ذلك كثَتا، كأف 

 (23، صفحة 1998بدكم، ). يعرؼ مدل تأثَت ىذه ادلمارسة على جسم اإلنساف إغلابيا
       كلقد ازدادت أعلية علم الصحة ُب رلاؿ الًتبية الرياضية بدرجة كبَتة، فقد أصبحت الًتبية الرياضية 

من أكثر العوامل أعلية ُب رلاؿ احلفاظ على الصحة العامة كتقويتها، فيجب أف تدخل الًتبية الرياضية 
  (7، صفحة 2009احلسنات، ).ضمن برامج احلياة اليومية للفئات العريضة من السكاف كالسيما األطفاؿ

       كما أف الرياضة تعمل أساسا على ٖتقيق الصحة ٔتفهومها الشامل من صحة جسمية كعقلية 
كنفسية كاجتماعية، فهي غنية بالفرص اليت ٖتقق الصحة ٔتعناىا ادلتكامل، فالًتبية الصحية كالرياضية ترتبط 

ارتباطا كثيقا كجب علينا أف نؤكده من خبلؿ العبلقة بُت التغذية اجليدة كما يًتتب عليها من قدرة على 
  (44، صفحة 2008بوساؽ، ). شلارسة النشاط الرياضي بكفاءة



:   الصحة والترويح الرياضي2-4-1
لقد كجب التأكيد على عبلقة مهمة تتمثل ُب كقت الفراغ بالنشاط الرياضي لتجديد حيوية          

اجلسم من خبلؿ ادلمارسة لكافة أنواع األنشطة الرياضية كأثر ذلك على صحة األفراد، كلذلك فالرياضة 
ذات أعلية كبَتة ُب احلفاظ على ادلستول الصحي ألفراد اجملتمع، كلذلك كبالتإب كجب علينا أف نعمل 

على توفَت اإلمكانات ادلادية كالبشرية للممارسة الرياضة حىت يتم تزكيد األفراد بكافة ادلعلومات كادلعارؼ 
. (29، صفحة 2006فاضل، ). ادلفيدة كتدريبهم على العادات الصحية السليمة

       حيث أف للنشاط الرياضي ُب حدكده ادلأمونة فوائد كبَتة للجسم كالعقل، فهو يؤثر ُب الدكرة 
الدموية كالتنفس كيفتح الشهية كػلقق التوازف، كيزيل التوتر، كيزيد قوة احتماؿ الفرد، كما أنو سلرج شلتاز 

للطاقة البدنية كجاذب للذىن ُب الوقت نفسو، فاالسًتخاء بأنواعو أحد مظاىر النظم الًتفيهية، كىو 
مطلوب للمريض كالصحيح، إذ يقلل من ادلعاناة اليومية، فاذلوايات مصدر لبلسًتخاء، فاأللعاب الرياضية 

. (74، صفحة 2000، .كآخركف ـ). مثبل ٕتلب االسًتخاء كالسركر
:  أهداف الصحة والرياضة2-4-2

        شلا الشك فيو أف كبل من الصحة كالرياضة يسعياف ضلو ٖتقيق أىداؼ السبلمة كالكفاية البدنية 
كالنفسية كاالجتماعية كالعقلية لئلنساف، كذلك بغرض إعداده كتربيتو ٔتا يتبلءـ كيتناسب مع طموحات 

كأماؿ اجملتمع الذم ينتمي إليو، كعلى ذلك ؽلكن استغبلؿ أنشطة الًتبية البدنية كالرياضية ُب توجيو 
ادلعلومات كادلعارؼ الصحية من كوهنا رلرد معلومات إٔب سلوؾ صحي، باإلضافة إٔب أهنا تسعى إٔب تنمية 

:  النواحي النفسية كالبدنية كاالجتماعية كالعقلية، كذلك على النحو التإب
ٖتقق الرياضة من خبلؿ شلارسة أنشطتها السركر كالسعادة بصفة عامة، كالرضا كإشباع الرغبات كادليوؿ - أ

بصفة خاصة، كيتضح ذلك عندما يتعلم الفرد مهارة جديدة نافعة كتعلم السباحة أك أم مهارة أخرل كاف 
الفرد يرغب ُب تعلمها، أك كاف حريصا على شلارستها، كُب ىذه احلالة يشعر الفرد بالرضا كالسعادة اليت ال 

حدكد ذلا كما تزداد سعادة الفرد أكثر كأكثر عندما ػلقق مستول معُت ُب ىذه ادلهارة، فضبل على أف 
الفرد يشعر بالبهجة كالفرح عندما يسجل ىدفا معينا ُب مباراة أك عندما يسجل زمنا معينا ُب سباقات 

. العدك أك السباحة أك ُب سباقات الرمي كالوثب كغَتىا



       كل ذلك غلعل الفرد بالسعادة كالسركر، كما أف النجاح ُب إحدل ىده ادلهارات قد يعوض الفرد 
عن بعض مظاىر الفشل ُب رلاالت أخرل دراسية أك مهنية أك اجتماعية تقابلو ُب حياتو، كىذا كلو 

يساعد على االتزاف النسيب، كػلسن من االستقرار الوجداين كيقلل من التوتر الداخلي، شلا يرفع كػلسن من 
. مستول الصحة النفسية

تسهم شلارسة األنشطة الرياضية ادلختلفة ُب تنمية اللياقة البدنية العامة كٖتسُت الصحة بشكل عاـ، - ب
- التنفسي- اجلهاز الدكرم: كتساعد شلارسة تلك األنشطة ُب ٖتسُت كظائف أعضاء اجلسم ادلختلفة مثل

ككذلك تساعد شلارسة األنشطة الرياضية على اتزاف اجلسم كاعتداؿ القواـ - العصيب- اذلضمي- العضلي 
زيادة الوزف أك نقص الوزف حيث أهنا ٖتسن من : كالتخلص من بعض ادلشكبلت ادلؤثرة ُب الصحة مثبل

عمليات اذلضم كاالمتصاص، كبالتإب ٖتسن من عمليات التمثيل الغذائي ُب خبليا اجلسم، كل ذلك 
. يؤدم إٔب االرتقاء باحلالة الصحية العامة، كىذا بدكره ػلسن من مستول الصحة البدنية

تنمي شلارسة األنشطة الرياضية كثَتا من ادلعارؼ كادلعلومات ادلتصلة بنوع النشاط أك الرياضة اليت - ج
ؽلارسها الفرد كدراسة تاريخ اللعبة كمهاراهتا األساسية، كطرؽ كخطط لعبها كالقانوف اخلاص هبا كىكذا، 

كما تساعد مواقف اللعب ادلختلفة على تنمية القدرات العقلية للفرد كٖتفيزىا، كخاصة عندما يواجو الفرد 
ادلنافس كػلاكؿ فهم طريقة لعبو ككيفية مواجهتو، كما أنو أثناء ادلمارسة ػلاكؿ الفرد الًتكيز هبدؼ الفوز أك 

ٖتقيق أفضل مستول شلكن، كىذا كلو يعتمد على اجلهاز العصيب الذم يتحكم ُب ٚتيع احلركات البلإرادية 
للفرد، كىذا بدكره ينمي العمليات العقلية للفرد، كما تتيح ادلمارسة نفسها فرصا عديدة للزيارات كالرحبلت 

اليت تسهم ُب تنمية ادلعارؼ كادلعلومات العامة، كعلى ذلك نستخلص أف شلارسة الرياضة تساعد على 
. تنمية القدرات العقلية كالقدرة على التفكَت ادلنظم ككل ذلك ينمي النواحي العقلية للفرد

تساعد الرياضة من خبلذلا شلارستها على اكتساب األظلاط السلوكية احلميدة كاخلربات ادلتعددة ُب - د
نواحي النظاـ كالطاعة كااللتزاـ، ككذلك اكتساب الصفات اخللقية الفاضلة، كما تنمي شلارسة األنشطة 
الرياضية العبلقات االجتماعية الطيبة بُت اجلماعات كاألفراد، شلا غلعلهم أكثر قدرة على تقبل ادلواقف 

الصعبة ُب اللعب كخارج اللعب بصدر رحب، كما أف الرياضيُت أكثر قدرة على ضبط النفس ككبح ٚتاح 
الغضب عند الضركرة كالتحلي بأنبل الصفات اخللقية ُب أصعب ادلواقف، ككل ذلك يساعد على تنمية 

  (49جحٍت، صفحة ). النواحي االجتماعية



:   أهمية الرياضة كوسيلة للتربية الصحية2-4-3
إضافة إٔب ما ٖتققو الرياضة للفرد من ٖتسن ُب الصحة كتنشيط أجهزة اجلسم فاف ذلا أيضا دكرا ىاما ُب 

: الًتبية الصحية، إذ ؽلكن من خبلؿ شلارستها ٖتقيق أىداؼ كثَتة أعلها
. إعطاء معلومات صحية سليمة كإعطاء معلومات عن أعضاء اجلسم كاحتياجاهتا- 
. إكساب عادات كإتاىات صحية سليمة مثل عدـ استعماؿ مبلبس الغَت منعا النتشار األمراض- 
. إكساب ادلمارس ادلهارات البدنية كاحلركية كتعلمو طرؽ التنفس الصحيح- 
تنمية اللياقة البدنية كالصحية الكافية من خبلؿ تنشيط األجهزة احليوية ُب اجلسم فتزيد حيوية الفرد - 

. كقدرتو على العمل كاإلنتاج كمقاكمتو لؤلمراض
االستفادة من أكقات الفراغ شلا ينفع اجلسم، فكثَتا ما يستخدـ النشاط الرياضي ُب عبلج الكثَت من - 

. احلاالت ادلرضية كالتشوىات، كضمور العضبلت، النحافة، السمنة
يساعد النشاط الرياضي على تنمية الصحة العقلية كاالجتماعية ُب الفرد، فاشًتاؾ اإلنساف ُب النشاط - 

الرياضي اجلماعي يكسبو قدرة على العمل مع اجلماعة كالتفاعل اإلغلايب مع أفراد رلتمعو، شلا يساعد على 
. كقاية الفرد من االضلرافات النفسية كاالجتماعية

. بعض األنشطة الرياضية تعلم الفرد مبادئ الًتبية األمنية كحب النظاـ- 
       كمن ىنا مرة أخرل نلتمس التداخل كالتوازف بُت العوامل السيكولوجية كالبيولوجية كاالجتماعية 

كتعد الرياضة كسيلة من كسائل العبلج الطبيعي، . (217، صفحة 1995عيساكم، ) .للسلوؾ اإلنساف
الذم يشجع عليو كل األطباء اآلف، بل إف الرياضة كسيلة للوقاية من ادلثَت من األمراض قبل أف تكوف 

: عبلجا ذلا كأىم ىذه األمراض اليت تعمل الرياضة على الوقاية منها أك عبلجها ما يلي
األمراض النفسية كأعلها االكتئاب كالتوتر كالقلق، خاصة ُب ىذا العصر نتيجة ألسلوب احلياة اليت ػلياىا - 

اإلنساف ادلعاصر، فهو ُب صراع دائم نظرا لقلة احلركة كالعزلة االجتماعية كاخلوؼ أك احلرص على ما ػلملو 
.  ادلستقبل من صلاح أك فشل

تعد الرياضة كسيلة ىامة للوقاية من كل أمراض القلب ٔتا ُب ذلك ضغط : أمراض القلب كالدكرة الدموية- 
الدـ كتصلب الشرايُت كقصور الشرياف التاجي، كغَتىا من األمراض اليت يعاين منها ادلواطنوف حاليا كمنهم 

.  الشباب



كثرة اجللوس إٔب ادلكاتب كبالسيارة كُب ادلنزؿ ٖتدث ضغطا شديدا على عضبلت الظهر : أالـ الظهر- 
كاحلوض، كتسبب ضغطا مستمرا على األقراص الغضركفية بُت الفقرات، فيتعرض الشخص لئلصابة بآالـ 

.  الظهر كاالنزالؽ الغضركُب
فالرياضة أىم كسيلة للوقاية من تشوىات القواـ، كىي أيضا أىم كسائل العبلج منها، : تشوىات القواـ- 

كخاصة ُب األعمار الصغَتة لذا كاف االىتماـ شديدا بتمرينات اعتداؿ القواـ لدل األطفاؿ كالصبية للوقاية 
من اعوجاج العمود الفقرم، كتفلطح القدمُت، كاصطكاؾ الركبتُت، كاضلناء الظهر كغَت ذلك من تشوىات 

. القواـ
تستخدـ الرياضة كوسيلة فعالة للعبلج من مرض السكرم غَت الوراثي أساسا، بل حىت : مرض السكر- 

. عبلجا لكبل النوعُت أم حىت الوراثي كذلك مع الربنامج الغذائي ادلناسب بالطبع
تساعد الرياضة على التخلص من ارتفاع الذم ػلدث حلامض اليوريك ادلسبب ذلذا ادلرض، : النقرس- 

سواء من جراء أكل اللحـو احلمراء أك البقوؿ، لذلك يلجا من يعانوف من ىذا ادلرض إٔب مزاكلة الرياضة 
. للتخلص من أمراضو ادلربحة

تساعد مزاكلة الرياضة على ارتفاع درجة حرارة اجلسم األمر الذم يساعد على التخلص من : الركماتيـز- 
. ىذا ادلرض، ُب معظم األحياف خاصة ُب مراحلو األكٔب

العديد من األمراض ؽلكن الوقاية منها ٔتمارسة الرياضة اليت تساعد أيضا ُب عبلجها : أمراض أخرل- 
. الصداع كالضعف العاـ، كغَتىا من األمراض: مثل
 : نحو تصور إنسان العصر2-5

         إف إنساف ىذا العصر أك إنساف ادلستقبل غلب العناية بو بكل جوانبو العقلية كالبدنية كالشخصية، 
اليت تعمل ُب نفس الوقت على ادلبلئمة ُب ظركؼ اإلنتاج ادلختلفة، فادلتطلبات االجتماعية احلالية ضلو 

العناية باالكتماؿ البدين كالضركرات االجتماعية أصبحت ىي العامل احلاسم ُب أم خطة تعليمية، 
كرلتمعنا ىو اجملتمع الذم ؽلكن النهوض بو عن طريق تنمية الفرد من كل نواحيو، إذ أنو يعطي الفرص 
الكاملة عن طريق مؤسسات الًتبية ادلباشر كغَت ادلباشر، كتوفَت كل اخلدمات العامة للعمل على تنمية 
ادلواىب الفردية كالطبيعية لكل أفراد الشعوب بدكف أم تفريق، كالسعي ضلو تنمية كل الصفات البدنية 

 (12، صفحة 2005دركيش، ). كاحلركية كالنفسية كالعقلية لكل مواطن



:  النشاط الرياضي للجميع2-6
         لقد أخذت ٚتيع دكؿ العآب حاليا ٔتفهـو الرياضة للجميع ٖتت أمساء متعددة ككثَتة لكنها تفيد 

حيث يعٍت أف '' الطريق الثاين''ادلفهـو ذاتو، ففي أدلانيا مثبل عملت احلكومة على تنفيذ برنارلا عرؼ باسم 
الرياضة التنافسية ليست ىي الطريق الوحيد للنشاط البدين، فتشجيعا للرياضة كإلزاميتها كجد الدستور 

، كأطلقت "على كل فرد مزاكلة الرياضة مرة أسبوعيا، ٍب تطورت إٔب مرتُت أسبوعُت"األدلاين فقرة تنص 
على ىذا اللوف من الرياضة كىذا حىت تكوف الرياضة متاحة جلميع '' التمرينات االختيارية''فرنسا مصطلح 

شرائح اجملتمع، كتسارعت معظم دكؿ العآب ُب الوقت الراىن إٔب إعداد برامج كإجراء دراسات ميدانية 
للرياضة للجميع، حيث خصصت مبالغ ضخمة ُب بعض دكؿ العآب إلجراء الدراسات للتعرؼ على 
ادلقاييس اجلسمية كالقدرة احلركية كالبدنية لشعوهبا، كُب ادلقابل تطورت الدراسات بالبحث عن دكافع 

جديدة لتشجيع الناس على ادلشاركة ُب األنشطة الرياضية، فهي ميسرة للناس ٚتيعا نظرا لتميزىا 
. باالختيارية كالدافعية، إضافة دلمارستها ُب أكقات الفراغ، كتكوف مشوقة كمتعددة كتؤدم للشعور بالسعادة

 .(50...45، صفحة 2011، .كآخركف ص)
:  خـالصـة-

           إف اجملتمعات تعتمد اعتمادا كبَتا على مصادر ادلعرفة اإلنسانية، كبصفة خاصة  على العلم،  
فمن ادلمكن أف نستنتج  أف مستول الثقافة الرياضية ٔتا يتضمن جوانب عديدة يرمز إٔب تقدـ ادلستول 

احلضارم للمجتمعات، كينخفض ىذا ادلستول احلضارم كالثقاُب للمجتمعات كلما ضعفت حالة أفرادىها 
الصحية، ككذلك ؽلكن أف نستخلص شلا سبق أف الثقافة بوجو عاـ تشمل ضمن ما تشمل عليو من 

.  جوانب سلتلفة جانبا سلتصا بالناحية البدنية أال كىو جانب الثقافة البدنية
         كخَت دليل على ذلك ىو تسابق الدكؿ كلها ضلو التخطيط للربامج الرياضية اليت ٗتدـ صحة 

أفرادىا، من خبلؿ إطبلقها للعديد من ادلشاريع ذات الصبغة اجلماعية، كذلك بنشر ثقافة الرياضة للجميع، 
كُب أكقات فراغهم كخركجهم عن أكقات الدكاـ حىت ٖتافظ على أفرادىا كىم ُب قمة نشاطهم دائما، دلا 

 .يعود على دخلهم كفائدهتم العامة من ذلك
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 :   تمهـيـد -
  يعيش الناس مع بعضهم البعض ُب إطار ػلد العبلقات اليت تنشأ بينهم، ك تربطهم بعض التقاليد      

كالعادات كاألعراؼ، ككذلك طريقة حياة عامة تبعث األلفة فيما بينهم، كذلك ُب نطاؽ رلتمع يشبع 
. احتياجاهتم كينتموف ٚتيعا إليو

       كىذا اإلطار ىو عبارة عن ظلط متغَت للعبلقات االجتماعية باعتباره نسيج منها، كيكوف ٔتثابة نظاـ 
مكوف من العرؼ كاإلجراءات ادلرسومة كشىت كجوه ضبط سلوكهم، كىم كذلك يتصرفوف ُب ضوء توقعات 

. كل منهم لؤلخر
      كىؤالء الناس يعيشوف ُب ىذا اإلطار كىم ذلم كاجبات كعليهم حقوؽ، فهم يتمتعوف باحلماية، 

كحصوذلم على حاجتهم الضركرية، كالتمكن من العيش ُب ٚتاعات كبَتة كمنظمة، ككذلك ذلم احلق ُب 
ؽلكن أف  كلعل ىذا اإلطار ىو ما .توسيع ثقافتهم باكتساب معارؼ جديدة ككعي مهم ُب شىت اجملاالت

ىي بيئاتو كما عناصره؟  نطلق عليو باجملتمع فما
:  مفهوم المجتمع3-1

كإشباع   إف اإلنساف اجتماعي بطبعو، فمنذ كالدتو ينخرط ٔتجتمع األسرة اليت تعمل على احملافظة عليو،
حاجاتو ادلختلفة، كإكسابو اللغة كعادات سلوكية زلددة كخربات كثَتة، كتعمل أيضا على تنمية كإبراز 

شخصيتو الفردية كالثقافية، كبعد ذلك ينضم الطفل إٔب رلتمع رفاؽ اللعب الذم يكسبو كثَتا من ادلفردات 
كالعادات كالسلوكيات، كيصبح رلتمعو أكثر اتساعا بعد دخولو ادلدرسة، كتزداد عبلقاتو تشابكا كتفاعبل 
كتعقدا، كمن ٍب ينطلق  بعد نضوجو اجلامعة إٔب اجملتمع، إذ يبدأ  دكره ُب ىذا اجملتمع بالتحدد كالتبلور، 

. كيبدأ بالتعرؼ على حقوقو ككاجباتو كمسؤكلياتو فيو
كقد يتسع نطاؽ اجملتمع الذم يعيش فيو ليشمل رلتمع  أبناء عمره، أك رلتمع أبناء مهنتو كٗتصصو 

العلمي، أك أبناء توجهو الفكرم كاإليديولوجي، كقد يتسع أكثر ليشمل اجملتمع  العادلي، كىذا ما تسعى 
إليو الًتبية احلديثة ُب إعداد اإلنساف  ليكوف إنسانا عادليا، منفتحا على الثقافات كاحلضارات األخرل، 

شعَتة، صفحة )ناقدا كشلحصا كزللبل ذلا، آخذا ما يناسبو منها كمضيفا إليو ٔتا يتناسب معو كرلتمعو كبيئتو 
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  : تعريف المجتمع3-1-1
ىو عدد من اجلماعات، أك رلموعة من الناس يقيموف ُب منطقة جغرافية معينة، كيعيشوف معا تلقائيا لفًتة 

دائمة نسبيا، شلا ينجم عنو تفاعل اجتماعي كعبلقات اجتماعية ينشأ عنها كجود ٚتاعات كمنظمات 
العادات كالتقاليد : كمؤسسات، كْتكم اجلَتة كالركابط اإلنسانية أصبح ذلؤالء األفراد كحدة ثقافية تتمثل ُب

كاألعراؼ كالقانوف، كاآلثار ادلادية ادلتبقية على مر الزماف، أك اليت تتعدؿ أك ٗتتفي، كىي ٘تيز رلتمعا عن 
رلتمع آخر، كتكوف ثقافة ىذا اجملتمع ىي الطريقة اليت يسَت عليها أعضاؤه، كما يتمخض عن ىذه 

العبلقات ادلنظمة نظم اجتماعية كالنظاـ السياسي كاالقتصادم كالديٍت كالًتبوم كاألسرم، مثل القبيلة 
( 42، صفحة 2005رشواف، )كالقرية، كادلدينة 

رلموعة من الناس ذلم ثقافة مشًتكة ٖتتل حيزا إقليميا زلددا، كتتمتع : " كما ؽلكن القوؿ بأف اجملتمع ىو
بشعور الوحدة، كتنظر إٔب ذاهتا ككياف متميز، كيشمل ىذا الكياف بناء من أدكار كسلوؾ زلدد تفرضو 
ادلعايَت االجتماعية، فاجملتمع ىو خبلصة ذلك التفاعل من نظم  كمؤسسات  كمعارؼ كقيم كأدكات 

(  165شعَتة، صفحة )كسلًتعات 
:   عناصر المجتمع3-1-2

 :يتكوف من ثبلثة عناصر رئيسية، تتداخل فيما بينها بصورة ٘تيزه كىذه العناصر
كىي مساحة األرض اليت يشغلها ىؤالء األفراد ٔتا  تتضمنو تلك البيئة من : البيئة اجلغرافية أك الفيزيقية- أ

كما ٖتويو من ثركات كمواد  (حرارة، رياح، أمطار )كمناخ  (جباؿ، سهوؿ، سواحل، صحارم)تضاريس 
 .طبيعية، كما لكل ذلك من تأثَت على حياة  السكاف كأنشطتهم االقتصادية كاالجتماعية كادلختلفة

كذلك  من حيث حجم ىؤالء السكاف كتركيبهم : األفراد أك السكاف يعيشوف على ىذه األرض- ب
الدؽلغراُب، كتوزيعهم كأنشطتهم االقتصادية كاالجتماعية، كما يتبع ذلك من تقسيم السكاف إٔب أجناس 

اْب، كما يتصف بو السكاف من مستويات اجتماعية ..كأقليات كقوميات، كتقسيمهم إٔب ريف كحضر 
. كاقتصادية كثقافية، كتكوين طبقي، كأنواع ادلهن، كغَت ذلك من خصائص ىؤالء السكاف

كيقصد بو التنظيمات كادلنظمات االجتماعية ادلختلفة، السياسية كاالقتصادية : التنظيم االجتماعي- ج
شعَتة، ). كاإلدارية كاالجتماعية كادلهنية كالرياضية كالثقافية، كادلشركعات اليت تديرىا اجملموعات كاألفراد

 (. 166صفحة 



:   بيئات المجتمع3-1-3
يتميز اجملتمع عن غَته من ٕتمعات الكائنات احلية األخرل، من حيث البيئات األساسية اليت  يشتمل 
عليها اجملتمع، فضبل عن كوف ىذه البيئات ٘تيزه أيضا عن غَته من الوحدات االجتماعية كاجلماعات 

: حيث ىناؾ (إْب...مثل اجملتمع احمللي، األسرة، )الفرعية الداخلية ُب نطاقو 
كىي مصدر أساسي للموارد اليت يستعُت هبا اجملتمع إلشباع حاجاتو، كىذا : البيئة ادلادية كالعضوية- أ

 .األمر التحكم كالسيطرة على الطبيعة كالتكيف معها، كىذا ما يتمثل ُب النظاـ االقتصادم ُب اجملتمع
كىي تتشكل من خبلؿ األفكار ادلتعلقة ٔتعرفة الواقع، كالرموز كادلعاين كاألفكار الدينية : البيئة الرمزية- ب

كالقيم اليت ٖتدد ما ىو مرغوب من قبل اجملتمع كما ىو غَت مرغوب، كىنا تلعب الثقافة دكرا أساسيا ألهنا 
 .تشكل نظم اجملتمع، كٗتلع عليها صفة الشرعية فينصاع ذلا األفراد كيتصرفوف ُب ضوئها

تتمثل ىذه البيئة بالنسبة للمجتمع فيما نسميو بالوحدات االجتماعية، : البيئة االجتماعية- ج
كاجملتمعات، كسواء كانت خارجية كاجملتمعات، أك داخلية كاجلماعات كالتنظيمات احمللية ... اجلماعات

ادلوجودة بداخل اجملتمع، أما البيئة اخلارجية فهي اليت تتمثل ُب اجملتمعات األخرل اليت يتعامل معها اجملتمع، 
فهي تقتضي أف يكوف للمجتمع حدكد كأف تتوفر ألعضائو درجة من التضامن القومية، أما البيئة الداخلية 
فهي تشمل األسر كادلدارس كمؤسسات العمل كغَتىا من الركابط كاذليئات كاجلمعيات اليت ػلتوم عليها 
اجملتمع، فهي تتطلب من اجملتمع أف يكفل درجة من اإلٚتاع على قيمو لتحقيق التكامل، كتقليل التوتر 

. الداخلي بُت تلك الوحدات الداخلية
تقع على اجملتمع مسؤكلية توفَت الظركؼ كالعوامل اليت ٖتث األفراد : األشخاص كجزء من بيئة اجملتمع- د

لكي يسهموا ّتهودىم، كلكي يؤدكف دكرىم حسب توقعات اجملتمع كدكف  توثر زائد يؤثر على توازنو 
كدكف أف يغًتب األشخاص، ٖتقيق ذلك يتم عن طريق عملية التنشئة االجتماعية اليت تنمي لدل األفراد 

االٕتاه كالسلوؾ االجتماعي، كبالتإب تتشكل شخصيتهم باكتساهبم قيم اجملتمع كمعايَته، كيتؤب تلك 
 (59-57، الصفحات 2002إبراىيم، )ادلهمة النظاـ العائلي، كالنظاـ الًتبوم كالنظاـ الديٍت 

:   خصائص المجتمع3-1-4
يعترب كياف عضوم ُب تطور دائم كمستمر، كيعترب كحدة كلية اجتماعية كاقتصادية مًتابطة أساسها نشاط 
أفراد اجملتمع ك تفاعبلهتم، كما أنو يتسم ٓتاصية تبادؿ أعضائو للمعاين كاألفكار كأظلاط السلوؾ كاألدكات 



اليت يتعاملوف معها، كيقـو على جهد كل أفراده ككحداتو االجتماعية الذين يرتبطوف بأعماؿ مشًتكة ٖتقق 
ذلم الوجود االجتماعي، كما أنو قائم على تنظيم جهود أفراده ُب تنظيمات اجتماعية كاقتصادية كٖتديد 

األدكار كادلسؤكليات، ك٘تاسكو يقـو على ما بُت أفراد من مصاّب مشًتكة كأظلاط توجو سلوؾ األفراد 
 (166شعَتة، صفحة ). كٕتعلهم ينتموف إٔب رلتمع، كالعمل من أجل مصلحة اجملتمع ككل كالدفاع عنو

:   عالقة الرياضة بالمجتمع3-1-5
إف الرياضة نظاـ اجتماعي كبَت، كىي كاقع ملموس ُب حياتنا، ػلدث فيها كل أظلاط السلوؾ اليت ٖتدث ُب 

احلياة العادية، فالرياضة جزء من نسيج ىذا اجملتمع، فهي تتأثر بكل ما يتأثر بو اجملتمع من فلسفة كقيم 
. اْب...كعادات كتقاليد كظركؼ اجتماعية كاقتصادية كسياسية

كإذا نظرنا إٔب الرياضة نظرة موضوعية فسوؼ نبلحظ أهنا بأنشطتها ادلتعددة كرلاالهتا ادلتنوعة تؤثر على 
فهي ذلا تأثَت حيوم على ادلمارسُت ذلا، فهي تكسبهم العديد من صفات ادلواطنة الصاحلة اليت . اجملتمع

تؤىلهم لآلف يكونوا مواطنُت نافعُت ألنفسهم كجملتمعهم، كخَت دليل على ذلك ىو ٗتصيص مساحات 
كاألكثر من ىذا ٗتصيص صحف بأكملها كقنوات كسبل  (اْب...عركض،برامج رياضية)زمنية للرياضة 

اتصاؿ كإعبلـ تتناكؿ موضوعات رياضية فقط، كما أف اجملتمع بفلسفتو كعاداتو كتقاليده كقيمو كظركفو 
ادلختلفة، يؤثر على الرياضة، كالدليل أف ادلمارسُت ؽلارسوف األنشطة ُب ضوء القيم كالعادات اليت حددىا 

( 29، صفحة 2001باىي، ). ذلم اجملتمع
:   المشكالت الرياضية والمجتمع3-1-6 

اعترب عدد كبَت من منظرم اجتماعيات الرياضة موضوع ادلشكبلت كاألمراض االجتماعية ُب الرياضة احد 
ادلوضوعات الرئيسية ُب اجتماعيات الرياضية، كلقد تأكد ذلك من خبلؿ االىتماـ الواسع بالبحوث 
الوصفية كاليت تستند على افًتاض أف للرياضة كظيفة مهمة ؽلكن أف ٖتققها ُب تعاملها مع ادلشكبلت 

. كنتائج البحوث ىذه توفر مداخل عريضة للقرارات السياسية كاالجتماعية كالًتبوية ادلهمة. االجتماعية
كُب السبعينيات ظهرت مداخل نظرية ذات مغزل ُب اجتماعيات الفراغ، كانت نتيجة اىتماـ عدد كبَت من 

الباحثُت كادلفكرين االجتماعيُت كالًتبويُت شلن عمدكا إٔب تطبيق البحوث عرب ادلمارسات االجتماعية 
ادلختلفة بوقت الفراغ، كُب الوطن العريب غلب أف يناؿ موضوع ادلشكبلت االجتماعية ُب عبلقتها ٔتعطيات 

ككظائف الرياضة كأنشطة الفراغ اىتماـ الباحثُت كادلفكرين العرب، كأف ػلتل مقدمة ُب سلم أكلويات 



البحث كالدراسة، فيجب أف نعًتؼ بأننا كدكؿ نامية ال ظللك ترؼ البحث ُب اجتماعيات الرياضة 
كأنشطة الفراغ جملرد البحث ُب حد ذاتو، كمن  األجدل أف ننجو ُب إتاه حل مشكبلت اجملتمع كالشباب 

على كجو اخلصوص عرب إسهامات الرياضة كأنشطة الفراغ، كتقدمي احللوؿ الناجعة اليت تتفق كمقدرتنا 
(. 203، صفحة 1996اخلوٕب، ). الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية

:   المجتمع الجزائري3-2
إف اجملتمع اجلزائرم تكوف نتيجة تداخل ثقاُب عميق كصعب ُب نفس الوقت، كمن ادلبلحظ أف ادلظهر 

االجتماعي الثقاُب اجلزائرم يبدك معقدا، فهو يظهر على أشكاؿ سلتلفة كحسب اجتماعات االجتماعية، 
ككضعيتهم ُب النظاـ االجتماعي كاالقتصادم العاـ، ٔتعٌت أف السمات التقليدية كالعصرية تكونت 

. كالتحمت لتكوين رلتمع معقد مهيكل بثقافة
      كُب إتاه ىذه الوضعية الثقافية الصعبة كادلعقدة ُب آف كاحد للمجتمع اجلزائرم، تسعى الدكلة 

اجلزائرية إٔب خلق شركط كْتث ثقافة كاحدة يشًتؾ فيو كل أفراد اجملتمع، كىذا خللق ٕتانس ثقاُب، كلفهم 
ىذا اجملتمع أكثر كالنظاـ الًتبوم ادلستعمل لتحقيق التجانس الثقاُب كلفهم ىذا اجملتمع ادلعقد أكثر كالنظاـ 

الًتبوم ادلستعمل لتحقيق األىداؼ ادلوجودة من اجملتمع فإنو علينا أف نتطرؽ إٔب بيئة ىذا اجملتمع الثقافية 
( 16، صفحة 2008شداد، ). كتطورىا عرب التاريخ كبنيتو االجتماعية كمؤسساتو

ىو تركيبة بشرية متنوعة التقاليد كاألعراؼ كالعادات، كتتمتع بقابلية :  ىوية اجملتمع اجلزائرم3-2-1
التداخل كالتبلقح الثقاُب بُت طبقاتو كمناطقو ادلختلفة كىو هبذا الشكل رلتمع متوفر على إمكانيات 

( 16، صفحة 2008شداد، ). التواصل، كقادر على ٖتقيق التكامل بُت أفراده طبقاتو
:  بنية اجملتمع اجلزائرم الثقافية كاالجتماعية3-2-2
:   الثقافية3-2-2-1
موضوع  (78، صفحة 1994سويق، )يعرؼ  :دكر الثقافة ُب بناء الشخصية األساسية للمجتمع- أ

الدراسة اليت تشمل أكثر مسات الشخصية شيوعا ُب أم رلتمع للوصوؿ "دراسة  الشخصية القومية بقولو 
أف ىذا ادلوضوع  (45، صفحة 1983ياسُت، )، كما يرل "إٔب تقومي صورة مؤلفة من ىذه السمات

يستعمل لوصف السمات النفسية كاالجتماعية كاحلضارية ألمة ما، تلك اليت تتسم بشباب نسيب كاليت 
: ؽلكن عن طريقها التميز بُت ىذه األمة غَتىا من األمم، كللثقافة أقساـ ىامة كشليزة للمجتمعات كىي



يعترب الدين ظاىرة شليزة لكل اجملتمعات كُب سلتلف األزمات التارؼلية بدءا باجملتمعات التقليدية أك : الدين- 
البدائية، إٔب اجملتمعات ادلعقدة كاحلديثة، كلقد ساىم علم االجتماع كاألنًتكبولوجيا بدراساهتم كأْتاثهم ُب 

. توضيح ىذه الظاىرة من سلتلف اجلوانب، حيث اعتربكىا ظاىرة اجتماعية كدركسها من جانبها الوظيفي
كمحاكلة " األشكاؿ األساسية للحياة البدنية"ذلذه الظاىرة من خبلؿ كتابو " دكركامي"       كتعترب دراسة 

لتوضيح دكر البعد الديٍت ُب تشكيل القيم من خبلؿ اعتبارات لكل كاقعة اجتماعية بعد ديٍت، فهو هبذا 
األيديولوجية اليت تستعملها الطبقة "يرل ُب الدين " كارؿ ماكس"أما . عنصر مهم ُب احلياة االجتماعية

. ادلهيمنة للتضليل كالسيطرة على الطبقة الكادحة
      كذلذا فالدين يلعب دكرا مهما ُب التضامن كالتماسك االجتماعي، فهو يستطيع أف يكوف أحد 

. العوامل ادلهددة للمجتمع، كطلص بالذكر اجملتمعات ادلتعددة الديانات
كىي تعترب من ادلركبات الثقافية األكثر بركزا كظهورا، فهي ٖتتل حيزا كبَتا ُب الدراسات خاصة : اللغة- 

ادلتعقلة بعلم النفس االجتماعي كعلم االجتماع الثقاُب كالًتبوم،  فهي عملية تساعد على التواصل الزماين 
فاللغة كعامل لقيم رلتمع أك ٚتاعة ما قد . كادلكاين من خبلؿ ربط األفراد كاجلماعات كاجملتمعات يبعضها

تدخل ُب خبلؼ كصراع مع لغات أك ذلجات أخرل، فالصراع حوؿ اللغة ىو صراع حوؿ األفكار 
 . كالتصورات،  كقد تصل إٔب الصراع حوؿ ادلصاّب

يعترب ادلادة اخلاصة ُب علم االجتماع، فهو ؽلد كل من يبحث ُب اجملتمع  كمكوناتو ٔتختلف : التاريخ- 
احلقائق كالوقائع الظاىرة، كاليت ٗتص فًتة زمنية، كىذا ما يفسر اىتماـ السوسيولوجيُت بالتاريخ، كأف 

التاريخ كعامل دلختلف النشاطات كاألفعاؿ  االجتماعية ُب سلتلف احلقوؿ كاليت تصبح ُب زمن معُت عبارة 
عن تراث ؽلكن أف يتواصل بفعل حركة التاريخ، كدكر الفاعلُت ُب احلفاظ على ىذا الًتاث كبناء كاقعو 

االجتماعي، كبالتإب ؽلكن القوؿ بأف التاريخ كقيمة اجتماعية ىو شعور األمة كذاكرهتا، فإف  كل أمة من 
األمم إظلا تشعر بذاهتا كتكوف شخصيتها بواسطة تارؼلها اخلاص، كما يظهر ذلك االتصاؿ كالًتابط العميق 

بُت التاريخ كشخصية اجملتمع من حيث أف ىذا األخَت يتعرؼ على نفسو من خبلؿ الرجوع إٔب أصلو  
. كماضيو، كبالتإب البحث عن مرجعيتو الثقافية كأصالتو

ىناؾ الكثَت من األطركحات اليت تتعلق بقضية االنتماء الثقاُب   :التكوين التارؼلي للثقافة اجلزائرية- ب
كاحلضارم للمجتمع اجلزائرم، كىذا من خبلؿ فًتات زمنية تعترب فيها األحداث التارؼلية دكرا ىاما ُب 



تكوين آثار اجملتمع اجتماعيا كثقافيا، كتتمثل ُب أحداث التاريخ القدمي اجلزائرم، من حيث انو يقدـ 
رلموعة من ادلواصفات االجتماعية كالتنظيمية اليت امتاز هبا األمازيغ كمجتمع كدكلة خاصة، كإف كانت  

. لديو اتصاالت مع سلتلف الشعوب
من ادلستحيل فصل تاريخ اجلزائر القدمي عن مشاؿ إفريقيا، كىذا راجع لعدة : ما قبل الفتح اإلسبلمي- 

أعلها الوحدة الطبيعية كالبشرية كظلط ادلعيشة الذم كاف سائدا ُب ببلد ادلغرب، كما الشك فيو أف : أسباب
ىذه الرقعة اجلغرافية الواقعة ُب الشماؿ اإلفريقي كاحملصور بُت دكؿ جنوب أكربا كشبو جزيرة العرب، كإفريقيا 

السوداء، أكدت سلتلف الدراسات حوؿ تارؼلها كمنهم عبد احلميد ابن خلدكف أف األمازيغ، أم الرجاؿ 
حيث كونوا  (207، صفحة 1968خلدكف، )األحرار ىم األكائل الذين عمركا منطقة مشاؿ إفريقيا، 

. ثقافة خاصة هبم مستوحاة من بيئتهم الطبيعية كاالجتماعية
كانت مزيج من الثقافات احمللية كثقافة  (أم قبل الفتح اإلسبلمي)كما أف الثقافة ادلغاربية قبل العرب 

الدكؿ األجنبية الكربل كادلتمثلة ُب الفينيقيُت كالركماف اليت كانت على اتصاؿ باألمازيغيُت لكن بدرجات 
. كمستويات متفاكتة

لقد شهدت ببلد ادلغرب كمنها اجلزائر ُب مرحلة تارؼلية معينة ٖتوال نوعيا ُب بنيتها : الفتح اإلسبلمي- 
ادلعرفية كالسياسية كاالقتصادية، كىذا راجع حلركة الفتوحات اإلسبلمية اليت عرفتها ىذه ادلنطقة، كالنتائج 

نشر الدين اإلسبلمي : اليت حققتها ُب سلتلف احلقوؿ االجتماعية من خبلؿ عمليتُت أساسيتُت، كعلا
حيث كاف اذلدؼ األساسي لدخوؿ العرب ُب ىذه ادلنطقة، كالتعريب إذ عرفت ببلد ادلغرب عند دخوؿ 
ادلسلمُت حركة لغوية كاسعة ٘تثلت ُب تقريب ادلنطقة، كنشر لغة الضاد زلصلة بذلك ما يعرؼ بالتثاقف 

Acculturation . كقد لعبت ادلساجد كالنوادم العلمية كالتعليمية دكرا رائدا من حيث أهنم أصبحوا
ادلكاف الذم تتم فيو عملية التنشئة االجتماعية كبناء التصورات كالقيم كبالتإب ؽلكن اعتبارىم كوسيط ُب 

. حركة االتصاالت االجتماعية كمنها اللغوية
ٓب تتعرض اجلزائر لبلحتبلؿ على مستول األرض كسلتلف اخلربات ادلادية فقط، بل : االحتبلؿ الفرنسي- 

امتدت كفق ٗتطيط كتسيَت زلدكد كمربمج على سلتلف البنيات االجتماعية  كاالقتصادية كالثقافية، 
مستهدفة بذلك تكوين ظلوذج ثقاُب معرُب تلعب فيها التصورات ادلعيارية كالقيمية ذات الطابع العصراين 

. احلداثي الدكر احملرؾ ُب تغيَت كتسيَت اجملتمع اجلزائرم



        إف ٖتليلنا لؤلكضاع الثقافية كاأليديولوجية آنذاؾ يقودنا إٔب دراسة كتفسَت سلتلف السياسات 
كادلخططات الفرنسية، من خبلؿ الفعل االجتماعي الذم مارستو عرب سلتلف مؤسساهتا، كمعتمدة ُب ذلك 
على كفاءة كقدرة الفاعلُت االجتماعيُت  ُب التحريك كالتأثَت، حيث ٘تثل ظاىرة التغَت االجتماعي كالثقاُب 

. بعدا رئيسيا ُب إعادة بناء األظلاط الثقافية احلضارية كاإليديولوجية للمجتمع اجلزائرم
        إف ادلشجع لؤلحداث كالوقائع التارؼلية الكربل اليت حدثت مباشرة بعد دخوؿ االستعمار الفرنسي 

للجزائر، يبلحظ بأف ما قامت بو ىو ٖتطيم البنية االجتماعية كاالقتصادية للجزائريُت كىذا عن طريق 
. اْب... سلب سلتلف ادلمتلكات ادلادية للقبيلة كاألراضي، ٖتطيم الزكايا كادلساجد، 

       ىذه العملية اليت ٓب تكن اعتبارية، نتجت عنها اىتزازات ُب البنية الثقافية للقبيلة ادلرتبطة بالنمط 
إننا عندما نضرب ادلنطلق االقتصادم ادلهيمن ُب اجملتمع، : "االقتصاد ادلعيشي، كىذا ما تفسره العبارة اآلتية
فاالستعمار الفرنسي استوعب جيدا بأف عملية السيطرة ". توشك أف تؤثر على نقاط التوازف االجتماعي

كاذليمنة ال تأٌب إال بعد ٖتطيم اذلياكل القاعدية للمجتمع اجلزائرم، كاليت تأخذ فيو الزكايا كادلساجد حصة 
كبَتة ُب ٖتديد نوعية التصورات كادلعرفة كنسيج خيوط التنشئة االجتماعية كالقيمة التقليدية ٔتؤسسات 

. (الوظيفية)أخرل، توازيها ُب ادلهاـ الوظيفية كٗتتلف معها ىذه األخَتة 
        لقد ٘تت عملية االستبداؿ ىذه كفق برنامج زلدد ادلعآب، يعتمد على كسائل كاسًتاتيجيات كفاعلُت 

اجتماعيُت يتحركوف كينشطوف كفق ىدؼ كغاية زلددة، تتمثل أساس ُب ضركرة إحداث تغَت اجتماعي 
فعملية التعليم كالتكوين االجتماعي كالثقاُب قد احتلت موقعا ىاما ُب السياسة الفرنسية . كاقتصادم كثقاُب

باعتبارىا جوىر التغَتات كاإلدماج االجتماعي، إذ تعترب ادلدرسة احلديثة من أبرز ادلؤسسات اليت اعتمدت 
عليها الدكلة الفرنسية ُب نشر ثقافتها كقيمها بُت اجلزائريُت، كتتجلى مبادئها ُب العميلة استعماؿ العقل، 

. ادلنطق، احلداثة، التطور كادلساكاة إٔب غَت ذلك من ادلبادئ العادلية ادلعركفة
       لقد استقبل اجلزائريوف فكرة التمدرس الفرنسي بالرفض كادلقاطعة، كؽلكن اعتبار ىذا األخَت الرفض، 
ادلقاطعة كوسيلة للدفاع، إذ يعترب كمقاكمة سيوسيوثقافية تدخل ُب إطار التمايز االجتماعي كالقومي اليت 

ٖتدده مقومات اذلوية كالشخصية اجلزائرية، لكن شيئا فشيئا كمع تدىور األكضاع ُب سلتلف ادليادين كالذم 
تسَته اإلدارة كالعبلقات االجتماعية اإلنتاجية احلديثة متبنية اللغة الفرنسية كأداة لبلتصاؿ كادلعرفة 

كالتكوين، فأصبح من الضركرم على اجلزائريُت أف يستقبلوا ادلدرسة الفرنسية، كىذا حىت يتسٌت ذلم 



اكتساب تكوين يسمح ذلم بالصعود ُب السلم االجتماعي كاالقتصادم من خبلؿ حصوذلم على كظيفة 
كتكملة ذلا اعتمدت فرنسا على الوسائل  (ادلدرسة)مؤىلة لذلك، كغَت بعيد من ىذه ادلؤسسة التعليمية 

اإلعبلمية كاليت نقصد هبا الصحف، اجملبلت، الدكريات العامة كادلتخصصة اليت لعبت دكرا ىاما ُب ٖتريك 
اْب، كىذا يهدؼ لرسم صورة فرنسا العلم، ... كصناعة الفكر، خاصة ادلتعلقة منو ٔتفاىيم احلداثة كالتطور 

.. اْب... احلضارة، ادلساكاة 
: كىي مرحلة ٘تيزت بفًتتُت كعلا: مرحلة االستقبلؿ- 
لقد حاكلت الدكلة اجلزائرية احلديثة بعد االستقبلؿ تطبيق مشركع اجتماعي شامل : فًتة احلرب الواحد- 

يهدؼ للتنمية كالتطور، قصد رلاهبة االستعمار اإلمربيالية، حيث ًب قولبتو ُب إطار إسًتاتيجية مؤسساتية 
كؽلكن مبلحظة . توظف فيو سلتلف العناصر االجتماعية اليت تنشط حسب قاعة تفسَت األدكار كادلهاـ

مشركع السياسة التنموية الذم من خبلؿ طبيعة أىدافها كغايتها كاليت صلد ُب سلتلف ادلوثقات كالقرارات 
. الرمسية

إف التغَتات السياسية اليت حدثت ُب العآب ادلعاصر كموقع الدكلة اجلزائرية فيها قد ساعلت بشكل كبَت ُب 
ٖتديد مسار التنمية من خبلؿ ثورة هتدؼ إٔب التغَت ُب سلتلف ادليادين، كلقد مثل اجملاؿ االقتصادم موقع 
ادلركز للدائرة السياسية العامة اليت انتهجتها الدكلة من أجل ٖتديث اجملتمع كاالستجابة دلختلف حاجياتو، 

ُب حُت ٓب ػلظى اجملاؿ الثقاُب بنفس االىتماـ كىذا راجع لئليديولوجية اليت تبنتها الفئة ادلسَتة آنذاؾ 
. مفادىا أف التطور االقتصادم كٖتديث اجملتمع ىو أساس التقدـ الثقاُب كالتنمية

ىذه األخَتة اليت اعتربىا الساسة " بالثورة الثقافية"         غَت أنو صيغت سياسة ثقافية ُب إطار ما يعرؼ
بأهنا  تكملة للثورة التحريرية كالثورات األخرل كاليت هتدؼ إٔب التغَت كالتطور االجتماعي من خبلؿ  

القضاء على اجلهل كادلمارسات التقليدية غَت الفعالة، كذلك عن طريق ٕتنيد مؤسسات كفئات ُب ىذه 
العملية، حيث يلعب التعليم الدكر الكبَت ُب ىذا، من جهة أخرل كانت اجلزائر تصبوا من خبلؿ الثورة إٔب 

إف تصفحنا دلختلف . ُب سلتلف رلاالهتا كمستوياهتا" بالغزك الثقاُب"مواجهة التحديات العادلية كما أمستو 
ادلواثيق كالقرارات الرمسية غلعلنا نقف عند نقطة ىامة، كىي أف الثقافة اجلزائرية احلديثة من ٚتلة ما ٘تتاز بو 

( 83، صفحة 2001بوعدة، )". كطنية، ثورية، علمية"أهنا 



تتمثل ىذه الفًتة اليت ىي نتيجة الستجابة اجتماعية عميقة، مرحلة التحوؿ : الفًتة التعديلية احلزبية- 
اْب معتمد على التواصل ... كإعادة التحوؿ بناء كتنظيم سلتلف اذلياكل كالبنايات السياسية، اإلعبلمية 

. التارؼلي ُب اجلذكر ادلعرفية كاإليديولوجية
        ؽلكن حصر ظاىرة التغَت كإعادة التشكيل ُب ظهور النظاـ احلزيب التعددم الناتج عن رلموعة من 
العوامل ادلختلفة كاليت ؽلكن ضبطها ُب اإلصلاز االجتماعي ك٘تايز الطلبات كادلصاّب  االجتماعية  كعجز 
السلطة عن تلبيتها كالتحكم فيها، التعديدة اإلعبلمية كالظاىرة األكثر بركزا ُب ىذا اجملاؿ ىي ظهور ما 

التعديدة اجلمعوية سواء " الصحافة ادلستقلة" أك ما يطلق عليها تسمية " بالصحافة اخلاصة"يسمى 
اجلمعيات أك غَت السياسية كاليت جاءت باستجابة لتطلعات اجملتمع ُب ميداف التنظيم كالتأطَت كتقدمي 

. اخلدمات
      إف مسألة الثقافة اجلزائرية اليت تكونت تارؼلية أصبحت أطركحة تتضارب كتتصارع فيها سلتلف 

التوجيهات أك اجلماعات ادلرجعية كىذا راجع إٔب درجة كطريقة تعامل سلتلف الفاعلُت االجتماعيُت مع 
سلتلف احلقائق كالرموز التارؼلية الثقافية من حيث شرعيتها كفعاليتها كُب ىذا الصدد ؽلكن أف نوضح بأف 

الوضع السياسي كالثقاُب العاـ الذم شهدتو بعد االستقبلؿ قد زاد من تأـز قضية  الثقافة خاصة كأف 
الدين، )السلطة ٓب تستطع بطريقة عملية كاضحة أف توقف بُت سلتلف العناصر ادلكونة للهوية الثقافية 

كاألكثر من ىذا ادلرجعية الثقافية اليت أصبحت ُب كضع خطَت حيث اتضح ىذا الوضع  (اللغة، التاريخ
.  أكثر ُب الفًتة التعددية

إف اجلزائر كأمة متمثلة ُب دكلة ككأمة متمثلة ُب شعب أك كمجرد كطن قومي :  االجتماعية3-2-2-2
السياسية، الدينية،  )موحد الكلمة فإهنا كباقي دكؿ العآب ذلا بنية اجتماعية كاليت تتكوف من عدة أنساؽ 

. (العسكرية، الثقافية،  الًتبوية، الصحة القضائية كاالجتماعية
ؽللك كل نسق نظاما  داخليا متضمنا آليات ضبطو يقرىا البناء نفسو لكي تعمل على إصلاز عملياتو 

. يوضح جيدا ىيكل كبناء اجملتمع (1)كاجلدكؿ رقم . البنائية كعلى ترصُت حبكة أركانو
 
 
 



( 18، صفحة 1992معُت، : )يوضح البناء االجتماعي كأنساقو (1)كاجلدكؿ رقم 
النسػػػػػق االجتماعػػػي 

التنظيمات رمسية ادلؤسسات انتساؽ البناء 
كغَت رمسية 

اجلماعات الرمسية 
كغَت رمسية 

آليات رمسية كغَت 
رمسية 

النسق السياسي 
النسق االقتصادم 

النسق التقرايب 
النسق الديٍت 

 النسق العسكرم 
 

النسق الثقاُب 
النسق 

 الًتبوم 
النسق الصحي 
النسق القضائي 

ىيئات 
اٖتاديات 
منظمات 

دكلية إقليمية 
دكر القضاء 
دكر النشر 
دكر األزياء 
دكر ادلاؿ 
ككاالت 
األبناء 

 

الشركات كادلصانع 
ادلعامل، اجلمعيات 

ادلهنية 
النقابات احلرفية 

األحزاب 
السياسية، النوادم 

مراكز البحوث 
الكليات 
ادلعاىد 

ادلدارس، 
ادلستشفيات 

األسرة 
الشلل الصداقية 

اجلماعات العرقية 
اجلماعات 
الضاغطة 

اجلماعات ادلرجعية 
اللجن 

االستثمارية 
الفرؽ الرياضية 

اجلمعيات احلَتسة 

القوانُت 
القيم 

ادلعايَت 
العقوبات 
األعراؽ 

اآلداب العامة 
ادلكافآت ادلادية 

 الًتقيات 
اإلدارية 

ادلعآب ادلقدسة  
ادلدف الطبية 

ادلدف اجلامعية 
الربدلاف، 
السجوف 

العصابات اإلجرامية 
القبائل، العشائر 

اجملالس البلدية 
اجملالس الشعبية 

 

 
، ينقسم إٔب ادلؤسسات (الكياف االجتماعي)كما يوضح اجلدكؿ، فإف النسق الثقاُب االجتماعي 

. االجتماعية، التنظيمات االجتماعية كاجلماعات االجتماعية كىي تكوف رمسية أك غَت رمسية



البناء )كتعترب األسرة من بُت اجلماعات الرمسية كاليت تلعب دكرا كبَتا ُب البناء االجتماعي إذ أف ىذا األخَت 
يبدأ من األسرة كخلية أساسية كأف اجملتمع ينمو من خبلؿ عمليتُت أساسيتُت علا انقساـ  (االجتماعي

ُب حُت . كاٗتاذ كحدات األسرة كىذا يؤدم إٔب تعقيد تكوينو كتزايد تبيانو كعدـ ٕتانس  أقسامو ككظائفو
تدخل ادلدرسة ضمن التنظيمات الرمسية كاليت ال تقل أعليتها داخل البناء االجتماعي مقارنة باألسرة كىذا 

عن طريق العملية الًتبوية اليت تقـو هبا ادلدرسة لتكوين فرد سليم ُب اجملتمع كالذم يتحوؿ إٔب فاعل 
فتبقى .  اجتماعي إحدل األنساؽ السابقة الذكر كبالتإب يؤثر بصفة  مباشرة على البناء االجتماعي

ادلدرسة تكملة لؤلسرة خاصة ُب بناء الفرد كالذم يعترب نواة اجملتمع كتسرم بأكثر كضوح ُب عنصر الًتبية 
. ُب اجملتمع اجلزائرم

:  التربية في المجتمع الجزائري3-3
إف الًتبية من الكلمات الشائعة التداكؿ بُت الناس ُب احلياة العامة :  الًتبية كمؤسساهتا3-3-1

يستعملوهنا كثَتا فيقولوف مثبل فبلف قليل الًتبية أك فبلنة حسن األخبلؽ كالًتبية، كما ىو يقولوف فبلف رىب 
. فبلف أكالده تربية حسنة أك أعللوا تربيتهم

كإف ىذا االستعماؿ الشائع لكلمة الًتبية ال يعٍت بالضركرة أف كل من يستعملها يدرؾ مدلوذلا إدراكا 
. جيدا، فقد يكوف فهمهم دلعٌت الًتبية فهما سطحيا يقتصر غالبا على اجلانب األخبلقي فقط

إال أف الًتبية بادلعٌت العلمي مدلوذلا أكسع كأمشل فيما يستعملو األشخاص العاديُت ُب حياهتم، فالًتبية ال 
تقتصر على اجلانب األخبلقي كعلى القيم ادللقنة ُب األسرة كحدىا كما أهنا ال  تقتصر على ادلدرسة 

ُب األسرة اليت تعترب ادلدرسة األكٔب للطفل، كادلدرسة حيث يتلقى : كحدىا بل ىي توجد ُب اجملاالت التالية
...  الطفل الًتبية كالتعليم ادلقصودين،ك اجملتمع الكبَت بكل مؤسساتو الدينية، الثقافية، االجتماعية،

        إذف فالًتبية بناء على ىذا اقتٌت كل عملية تؤثر ُب اإلنساف كتوجو سلوكو كنوه اجلسمي العقلي، 
، كُب ما يلي كلمة كخربة عن دكر ادلؤسسة الًتبوية ُب (32، صفحة 1990رابح، ). اخللقي كاالجتماعي

. تربية األفراد كتنشئتهم تنشئة علمية خلقية، اجتماعية كصحية سليمة
األسرة ىي اخللية كاألساس الذم يقـو عليو كياف أم رلتمع من اجملتمعات ألهنا  البيئة الطبيعية : األسرة- أ

األكٔب اليت ؼللق فيها اإلنساف كينمو كيكرب حىت يدرؾ شؤكف احلياة كيشق طريقو فيها كاألسرة تشًتؾ مع 
ادلدرسة كاجملتمع ُب عملية الًتبية كالتطبيع االجتماعي للطفل، كىي اجلماعة األكٔب اليت يتعامل معها كيعيش 



فيها  السنوات األكٔب من حياتو قبل أف يلتحق بالشارع كادلدرسة ىذه السنوات اليت يؤكد علماء النفس 
فعند التحدث . كالًتبية أف ذلا أكرب أثر ُب تشكيل شخصية الطفل كطباعو تشكيبل يبقى معو مدل حياتو

. عن بناء اجملتمع توضع األسرة ُب ادلقاـ األكؿ دلا ذلا من أعلية ُب صنع أخبلؽ النشء كهتذيبها كتوجيهها
العامل الثاين من عوامل الًتبية ىو ادلدرسة كىي احللقة الثانية ُب تطور الطفل الفكرم : ادلدرسة- ب

كاالجتماعي كىي تساعده على أف يندرج ُب اجملتمع الكبَت بسبلـ فهي على ىذا األساس خلقة متوسطة 
(. 144، صفحة 1990رابح، ). بُت ادلنزؿ كبُت اجملتمع

    إف ادلدرسة ىي إحدل ادلؤسسات االجتماعية اليت تعمل على تربية التبلميذ بتوجيههم كتعليمهم 
كتدريبهم كتثقيفهم بطريقة سليمة لتليب حاجات اجملتمع كبلوغ أىدافو اليت يسعى لتحقيقها كٗتتلف ادلناىج 

، 1997خطابية، )ادلتبعة ُب ادلدرسة من رلتمع آلخر كٗتتلف ُب اجملتمع نفسو من مرحلة زمنية ألخرل، 
،  كمن ىنا يؤكد على العبلقة اليت تربط بُت ادلنهج الدراسي كإتاىات اجملتمع كخصائصو (47صفحة 

االجتماعية كأىدافو كالظركؼ كادلشكبلت اليت يعيشها لذا فمن الضركرم مراعاة األسس االجتماعية عند 
فادلدرسة تعمل للمحافظة على . التخطيط لوضع ادلنهج الدراسي كٖتديد أىدافو كزلتواه طرؽ تنفيذه كتقوؽلو

. قيم الًتاث احلديثة كتقدـ اجملتمع ّتميع رلاالتو كتنميتو الشاملة
    من ادلبادئ اذلامة اليت تنادم هبا الًتبية احلديثة ىي ضركرة تعاكف األسرة كادلدرسة ُب تربية األطفاؿ، 
كلذلك ينبغي أف يكوف ىناؾ ٕتاكب كامل تاـ بُت األسرة كادلدرسة حىت ؽلكن للعملية الًتبوية أف تسَت 

، صفحة 1990رابح، ) .سَتا مرضي ػلقق غرضها كأىدافها ٖتقيقا كامبل أك على األقل قريبا من التكامل
144 )

تعترب كسائل اإلعبلـ من ادلؤسسات اذلامة ُب اجملتمع اليت ذلا تأثَت : ادلؤسسات االجتماعية األخرل- ج
كبَت على أفراده كىي تتمثل ُب الصحافة، اإلذاعة كالتلفاز بانتشارىا الواسع أصبح يساعدىا يوميا األطفاؿ 

كالكبار على السواء، كمن ادلؤسسات األخرل ُب اجملتمع صلد الدينية كأعلها ادلساجد كالكنائس اليت يتعلم 
فيها الطفل ادلبادئ الدينية كالنواحي العقائدية كاخللقية كاالٕتاىات كالرغبات شلا يكوف لدل األطفاؿ 

إتاىات كرغبات كمعتقدات معينة، ىذا باإلضافة إٔب األندية، اجلمعيات، السينما، ادلسرح كغَتىا من 
. ادلؤسسات ُب اجملتمع اليت تعترب كسائل تركيح كقضاء كقت الفراغ كبنفس الوقت تربية كتثقيف لؤلفراد

كاجلدير بالذكر أف من بُت أىم ادلؤسسات االجتماعية الًتبوية صلد الشارع ْتيث يعترب نقطة كصل بُت 



األسرة كباقي ادلؤسسات األخرل دلا ذلا من دكر فعاؿ كتأثَت كاضح ُب مراحل التنشئة االجتماعية للطفل إال 
أف األدكار اليت يقـو هبا كمؤسسة تنشئية قد تكوف مكملة أك غَت مكملة لباقي ادلؤسسات األخرل اليت 

كيظهر ذلك من خبلؿ ما تعلميو من أشياء ُب .... غالبا ما صلد ذلك الصراع بينو كبُت األسرة كادلدرسة
ادلنزؿ تتناَب كما غلده الطفل ُب حيو كمجتمع مصغر كالعكس صحيح كذلك تقريبا ُب كل النواحي خاصة 

. الناحية الًتبوية الثقافية
يكوف سببو عدة عوامل سلتلفة تبدأ بالوالدين  (سواء السليب أك االغلايب)       كما ػلدث ُب ىذا الصراع 

 (...ادلدرسة ادلؤسسات األخرل)كمستواىم الثقاُب كاالجتماعي إٔب باقي أفراد األسرة كاجلهات التوجيهية 
لذا علينا أف نشَت بأف احلي أك الشارع ىو مؤسسة تربوية تعليمية ذلا أعلية كبَتة ُب مراحل التنشئة 

. االجتماعية للطفل ْتيث مراعاة قيمتها كأعليتها دلا ذلا من تأثَت
      من كل ما قلناه يتضح لنا أف العملية الًتبوية للفرد تتدخل فيها العديد من ادلؤسسات بدأ باألسرة إٔب 

اجملتمع إٔب ادلدرسة كإٔب سلتلف ادلؤسسات األخرل كلتحقيق ىذه العملية الًتبوية كضعت أنظمت تربوية 
سلتلفة من بلد إٔب آخر حسب اختبلؼ األىداؼ ادلرجوة من كراء ىذه العملية باختبلؼ األنظمة 

.           السياسية كاألنظمة ادلسَتة لكل بلد
كٓب تتفاعل إٔب أعماؽ ادلدرسة كلذلك بقي مفهومها زلدكد للغاية كالسبب ُب ذلك يعود إٔب أف اإلطارات 
اليت كانت تشرؼ على ادلدرسة إداريا كتربويا كتوجيهيا نشأ معظمها ُب أحضاف أساليب ادلدرسة ُب عهد 

االحتبلؿ كبالتإب بقيت زلافظة على فلسفة تلك ادلدرسة كتقليدىا كلو ٓب تشعر بذلك، لكن مع 
التعديبلت اليت أصلزت ُب ادلنظومة الًتبوية من أجل جعل ادلدرسة جزءا ال يتجزأ من كاقع اجملتمع اجلزائرم 

جعل النظاـ الًتبوم يقـو ضمن مبدأ دؽلقراطية التعليم حيث ػلق لكل فرد جزائرم االلتحاؽ بادلدرسة 
لكن . ابتداء من السادسة كيكوف التعليم إجبارم إٔب غاية سن السادسة عشر كيكوف التعليم كذلك رلاين

ادلنظمة الًتبوية اجلزائرية بقيت مسَتة من طرؼ النظاـ السياسي السائد ُب الببلد من بداية االستقبلؿ إٔب 
. يومنا ىذا حيث تغَتت، تأثرت حسب النظاـ السياسي السائد

 :  التربية البدنية والرياضة والمجتمع الجزائري3-4
عرفت الًتبية البدنية كالرياضية ُب اجلزائر منذ االستقبلؿ، عدة مراحل من خبلؿ النصوص التشريعية ابتداء 

 الذم يتضمن 2004 لسنة 10-04إٔب القانوف  رقم .  اخلاص باجلمعيات1901من القانوف الفرنسي 



 ادلتعلق بالًتبية البدنية 76/81تنظيم توجيو كتطوير ادلنظومة الوطنية للًتبية البدنية كالرياضية، مركا بالقانوف 
 الذم ؼلص تنظيم كتطوير ادلنظومة الًتبوية الوطنية للًتبية البدنية كالرياضية 89/03ككذا قانوف . كالرياضية

اليت تأثرت بالتغَتات السياسية كاالجتماعية اليت مرت هبا اجلزائر طواؿ عدة الفًتة، كٖتتوم كل ىذه القوانُت 
اجملاؿ . رلموعة من األىداؼ تًتجم ُب الربامج ادلدرسية على شكل أىداؼ من اجملاؿ احلسي احلركي

. العاطفي االجتماعي كاجملاؿ ادلعرُب تشمل كل قيم كأفكار منبثقة من أىداؼ الًتبية العامة
:  الًتبية البدنية كالرياضية كالنصوص التشريعية3-4-1
 قصد تطوير كتوجيو الًتبية 1962بذلت اجلزائر جهودا معتربة منذ سنة : اجلانب التأسيسي كالتنظيمي- أ

. كالبدنية كالرياضية بتغيَت نظاـ التسيَت كالتنمية
كانت الًتبية البدنية كالرياضية ُب اجلزائر قبل االستقبلؿ : 1901قانوف الًتبية البدنية كالرياضية سنة - 

 اخلاص باجلمعيات، كبقيت حىت بعد االستقبلؿ كذلك للتمديد ادلعرض 1901منظمة كفقا لقانوف 
كبتطور  (173، صفحة 1990رابح، ). 1963 جويلية 10 الصادر ُب 254/63بواسطة الرسـو 

.  الرياضة ُب كافة الًتاب الوطٍت صدر أكؿ قانوف للًتبية البدنية كالرياضية
 .1976 أكتوبر 3ادلؤرخ ُب  (76/81) رقم1976قانوف الًتبية البدنية كالرياضية سنة - 

     إف ىذا القانوف الذم كاف الركيزة األساسية كالقانونية للنشاطات الرياضية كتكيفها كنشرىا كفقا 
لسياسة الببلد، حيث ينص ُب مادتو األكٔب أف الًتبية البدنية كالرياضية مندرجة ُب النظاـ الشامل للًتبية 

: الوطنية حق جلميع ادلواطنُت، كلقد حدد ٚتلة من األىداؼ منها
تأميم الًتبية البدنية كالرياضية داخل ادلدرسة، كتدعيم األنشطة البدنية كالرياضية ُب الثانويات كاجلامعات - 

. كداخل عآب الشغل كاجليش الوطٍت الشعيب، كتعبئة الوسائل الضركرية للحركة الرياضية كرفع مردكديتها
، أف الدكلة اجلزائرية أصبحت تتكفل ٔتساعدة 1976         كجاء كذلك ُب ادلادة الثانية من قانوف 

اجلماعات احمللية على كضع سياسة سلططة للهياكل األساسية كالتجهيز الرياضي كتكوين اإلطارات لًتقية 
، 1977النشاط الرياضي، إال أف ىذا القانوف ٓب يكتب لو طوؿ العمر أك اعترب رلمدا انطبلقا من عاـ 

نتيجة لظهور االصطبلح الرياضي الذم يتمثل ُب إضافة الطابع االشًتاكي كاىتماـ الدكلة بقطاع 
كغَت انو ككل اصطبلح سلسلة اضلرافاتو رجعت أساسا إٔب عدـ إصدار النصوص التطبيقية، . الرياضيات

. كعدـ انسجاـ القانوف من ادلضموف الفلسفي كالوسائل اخلاصة بسياستو



-).  كلذلك الصطبلح ادلنظومة الًتبوية كقسم الًتبية البدنية كالرياضية89/03كهبذا اإلصدار لقانوف 
(. 1976قانوف، 
ادلتعلق بتنظيم كتطوير ادلنظومة  (1989، (89/03: ))14/02/1989ادلؤرخ ُب  (89/03)قانوف 

. الوطنية للًتبية البدنية كالرياضية كتسمى ىذه ادلرحلة ٔترحلة ْتث الرياضة
 ُب اصطبلح ادلنظومة الًتبوية الوطنية للًتبية البدنية كالرياضية اليت اعتربت رلموع 89/03ٕتسد قانوف 

ادلمارسات ادلدرجة ُب سياؽ دائم كتطور منسجم كمندرج ُب احمليط السياسي االقتصادم كاالجتماعي 
كالثقاُب، الذم يراعي القيم اإلسبلمية، حيث تنص ادلادة الثالثة منو أف ادلنظومة الًتبوية الوطنية للًتبية 

تفتح شخصية ادلواطن بدنيا كفكريا، ك تربية : البدنية كالرياضية اجلديدة هتدؼ على اخلصوص للمساعلة ُب
الشباب، ك احملافظة على الصحة كتطوير الكفاءات ادلنتجة لدل العماؿ، ك ٕتديد ادلواطن كتدعيم 

الكفاءات الدفاعية، ك إثراء الثقافة الوطنية بإنتاج القيم الثقافية كادلعنوية، ك ٖتقيق التقارب كالتضامن 
. كالصداقة كالسلم بُت الشعوب

 بًتقية ادلنظومة الًتبوية للًتبية البدنية كالرياضية، لكن ىذا ٓب يكن كافيا حيث ًب 83/03 لقد قاـ قانوف 
إلغاء ىذا القانوف الف مبادئو كانت معقدة كضعيفة من حيث التنفيذ، كٓب تتبعو أية مناشَت تطبيقية، رغم 

 ادلتعلق 95/09كلذلك استبدؿ بإصدار األمر رقم . ماذلا من ضركرة التطبيق الفعلي لفلسفة ىذا القانوف
.   بتوجيو كتنظيم كتطوير ادلنظومة الوطنية للًتبية البدنية كالرياضية

ادلتعلق بتنظيم كتوجيو كتطوير  (1989، (89/03 ))25/02/1995 ادلؤرخ ُب 95/09األمر رقم - 
 الًتبية البدنية كالرياضية على أهنا قاعدة 95/09كيعرؼ األمر . ادلنظومة الًتبوية للًتبية البدنية كالرياضية

 : أساسية لتطوير ادلنظومة الًتبوية حيث نص ُب مادتو اخلامسة كالسادسة على ما يلي
تشكل الًتبية البدنية كالرياضية قاعدة أساسية لتطوير ادلنظومة الًتبوية كتتمثل أساسا ُب : ادلادة اخلامسة

التعليم الذم يساىم ُب التحسُت كاحملافظة على الكفاءات النفسية كاحلركية لؤلطفاؿ كالشباب ُب األكساط 
الًتبية كتكوين اذلياكل ادلكلفة باستقباؿ األشخاص ادلوضوعُت ُب كسط إعادة الًتبية كمؤسسات الرقابة 

. ككذلك ُب ىياكل ادلكلفة باستقباؿ األشخاص ادلعوقُت
كما تعد الًتبية البدنية كالرياضية مادة مدرجة كإلزامية ُب برنامج امتحانات الًتبية : ادلادة السادسة

. كالتكوين، كتضمن الدكلة كتأمل من تطوير الًتبية البدنية كالرياضية



بتنظيم كتطوير كتوجيو ادلنظومة الًتبوية الوطنية للًتبية البدنية كالرياضية،  (09-95)لقد قاـ ىذا القانوف 
.  2004 سنة 10-04  كلقد عمل بو إٔب غاية صدكر القانوف رقم

 :  الًتبية البدنية كالرياضية ُب اجلزائر3-4-2
اعترب ىذا القانوف أف الرياضة : 2004 أكت 14 ادلتعلق بالًتبية البدنية كالرياضية 10-04قانوف - 

كسيلة مكملة لتنمية اجملتمع كفقا لسمة اجملتمع اجلزائرم، إذ أشار أف الًتبية البدنية كالرياضية، عناصر 
أساسية للًتبية كتساىم ُب الًتقية اجلسمانية كالفكرية لدل ادلواطنُت كاحلفاظ على صحتهم، كما يعتربىا 

كيعتربىا حقا معًتفا بو لدل . عامبل ىاما ُب الًتقية االجتماعية كالثقافية للشباب كتقوية الًتابط االجتماعي
كل ادلواطنُت دكف استثناء ُب السن كاجلنس ْتيث تتكفل الدكلة بتحديد سياسة تنمية الًتبية البدنية 

كما أشار ىذا . كالرياضية، كتسهر كل مراقبتها، ادلشار الو ُب احملور األكؿ ادلتعلق بادلبادئ كاألىداؼ
ر إجبارم لكل .ب.القانوف ُب زلوره الثاين ادلتعلق بالًتبية البدنية كالرياضية إذ يشَت إٔب إف تدريس ث

كتعترب مادة إجبارية ُب كل برامج الًتبية، التكوين كالتعليم ادلهٍت كتتوج . ادلستويات ادلنظومة الًتبوية
كهتدؼ  (قبل التمدرس)بامتحانات، كما أف الًتبية كالبدنية كالرياضية ؽلكن أف ٘تارس ُب ادلرحلة التحضَتية 

كما انو يوحي بإجبارية إدراجها ُب كسط التعليم العإب، . إٔب تنمية اجلانب النفسي كاحلركي لدل الطفل
( 2001، 10-01)ككذلك إجباريتها ُب مراكز ادلتخصصة لدل األشغاؿ ادلعاقُت كمراكز االستشفاء 

فاف ىذه " الرياضة للجميع"ب   كما أشار قانوف الًتبية البدنية كالرياضية ُب احملور الثالث ادلتعلق       
األخَتة تعترب ذات طابع ترفيهي لدل الفئات الواسعة من شرائح ادلواطنُت دكف التميز ُب السن كاجلنس 
كتشكل عنصر ىاـ ُب ترقية الصحة العمومية كتوجيو الشباب كزلاربة االنشقاقات االجتماعية ُب إطار 

أما ُب احملور السادس فقد أشار ىذا القانوف أف األندية . الربامج احلرارية ُب سلتلف األحياء كالبلديات
الرياضية تؤدم مهاـ الًتبية كالتكوين من اجل تنمية برامج رياضة كترقية الركح الرياضية كزلاربة العنف 

. أندية زلًتفة- أندية شبو اذلاكية - أندية اذلاكية : - كتصنف إٔب ثبلثة أقساـ
كىذه بعض ادلواد من قانوف الًتبية البدنية كالرياضية ُب اجلزائر اليت ٖتدد إطار برامج الًتبية البدنية كالرياضية 

:  ُب اجلزائر



الًتبية البدنية كالرياضية عناصر أساسية ُب الًتبية، تساىم كل االنفتاح البدين للمواطنُت : 02ادلادة 
كاحملافظة على صحتهم، كتشكل عامل ىاـ ُب الًتقية االجتماعية كالثقافية للشباب كتقوية الركابط 

(  2004، 10-04)االجتماعية 
تعترب الًتبية البدنية كالرياضية حق معًتؼ بو لدل كل ادلواطنُت دكف التمييز بُت السن كاجلنس : 03ادلادة 

. كيعترب ترقية الًتبية البدنية كالرياضية ُب إطار ادلنفعة العامة
يعترب تعليم الًتبية البدنية كالرياضية إجبارم لكل ادلستويات الًتبية الوطنية كتدرج كمادة أساسية : 06ادلادة 

. ُب الربامج الًتبوية،التكوين كالتعليم ادلهٍت كتتوج بامتحانات
بإمكاف أف تدرس الًتبية البدنية كالرياضية على مستول مرحلة ما قبل التمدرس كهتدؼ إٔب : 07ادلادة 

إف رلموعة ىذه النصوص التشريعية ادلراسم  (2004، 10-04)تنمية اجلانب النفسي كاحلركي للطفل 
الرمسية اليت تعمل على تسيَت كتنظيم النشاطات البدنية كالرياضية، كتطويرىا ُب النظاـ الًتبوم ٓب تستقر بعد 

. كمازلت بعد زلل االنتقادات لعدـ انسجامها مع الواقع شكبل كمضمونا
:  الًتبية البدنية كالرياضية ضمن التغَتات كالتحوالت االجتماعية كالسياسية3-4-2-1

 اخلاص باجلمعيات حيث أف 1901       كانت الرياضة ُب اجلزائر قبل االستقبلؿ منظمة طبقا لقانوف 
ادلمارسة الرياضية للجزائريُت كانت زلدكدة بُت كرة القد، ادلبلكمة، العدك كالدرجات ُب حُت الرياضات 
األخرل كانت سلصصة للمعمرين، كىذه التفرقات كانت تعكس سياسة االستعمار ادلبنية على التمهُت 

كاالستغبلؿ كالظلم كحىت بعد االستقبلؿ بقي نفس النظاـ يسود كذلك لؤلكضاع ادلعيشية، كْتث اجلزائر 
. عن االستقرار ادلؤسساٌب

       كبنهج اجلزائر النظاـ االشًتاكي كفكرة احلزب الوحدة اليت حاكلت فيها اجلزائر تطبيق مشركع 
 81-76 قانوف رقم 1976صدر سنة * اجتماعي شامل يهدؼ للتنمية كالتطور قصد رلاهبة االمربيالية

 الذم أعطى الصبلحيات دلمارسة الًتبية البدنية كالرياضية اليت سلكت طريق 1976 أكتوبر 3ادلؤرخ ُب 
. السَت االشًتاكي ادلبٍت على الدؽلقراطية ُب حق كل جزائرم ُب شلارسة الرياضة

التخطيط ُب تطوير الرياضة على أساس التخطيط االشًتاكي الشمولية ُب أف الًتبية البدنية كالرياضية جزء 
ال يتجزأ من ادلنظومة الًتبوية، كحىت ُب النصوص األساسية للببلد عبلقة النظاـ االشًتاكي بالًتبية البدنية 

 الفقرة د أف 6 ُب باب األىداؼ الكربل للتنمية الفرع 1976كالرياضية حيث جاء ُب ادليثاؽ الوطٍت 



الًتبية كالرياضية مبدأ من االشًتاكية كتشكل جزء ذا أعلية كفائدة كالتعلم ك٘تثل حق من احلقوؽ الواجب 
 (، ديسمرب21،22، 1993الربدلاف، )على الدكلة توفَته للمواطنُت ال سيما الشباب منهم 

 لنفس النصوص 1976      كمنو مراقبة كلية األنظمة البدنية من طرؼ الدكلة كلكن ٓب يدـ قانوف 
 أدت إٔب اٗتاذ تدابَت أخرل قصد إعادة 1988التطبيقية زيادة على انتظار التغَتات اجلذرية للمجتمع بعد 

. قانوف حقيقي للرياضة
 ادلتعلق بتنظيم كتطوير ادلنظومة الوطنية 1989 فرباير 14 ادلؤرخ ُب 03-89ُب ىذا الصدد أعد القانوف 

للًتبية البدنية كالرياضية الذم أغطى من الناحية النظرية نفسا جديدا لتسيَت احلركة الرياضية الوطنية كفق 
. التحوالت اليت عرفتها اجلزائر ُب سلتلف اجملاالت السياسية كاالجتماعية اليت عجزت السلطة على تلبيتها

 تبُت ُب مادتو انو صعب كمعقد من حيث التنفيذ كانسجامو مع كاقع تلك 03-89كلكن حىت قانوف
 كادلتعلق بتوجيو كتنظيم كتطوير ادلنظومة الوطنية 09-95 باألمر رقم 1995الفًتة سريعا ما استبدؿ سنة 

للًتبية البدنية كالرياضية الذم أعطى اخلطوط العريضة دلشاركة كادلؤسسات اخلاصة الوطنية كاألجنبية ُب 
تسيَت كتطوير احلركة الرياضية من ٚتيع اختصاصاهتا سواء عن طريق التجهيزات أك عن طريق األمواؿ بذلك 

 الذم 2004 أكت 14 ادلؤرخ ُب 10-04التماشي مع األكضاع ادلعيشية إٔب غاية صدكر القانوف 
كعند فحصنا للمراحل اليت .  يتضمن تنظيم، توجيو كتطوير ادلنظومة الًتبوية الوطنية للًتبية البدنية كالرياضية

مرت هبا الرياضة ُب اجلزائر خبلؿ النصوص التشريعية ُب إطار القانوف التأسيسي التعليمي اذليكلي، نستنتج 
انو ٓب بكن كليد الصدفة كالنمو كالتطور إٔب رياضة مستقلة كمتطورة بل ىو كليد التغَتات السياسية 

 . كاالجتماعية سواء من الداخل أك من اخلارج
 
 
 
 
 
 
 



 :خالصـة-  
 

لكل دكلة قيمتها اليت تراىا متوافقة مع بنية رلتمعها كطبيعتو كذلك يؤكد أف القيم ليست موحدة أك        
ذات ظلاذج معممة على ٚتيع الدكؿ كاجملتمعات، كإظلا ىي نسبية ٔتعٌت أهنا ٗتتلف بتعدد اجلماعات 

بل قد ٗتتلف القيم أحيانا ُب الثقافة الواحدة : كغَت ذلك...البشرية، ظلاذجها الثقافية كالدينية كالسياسية 
ضمن اجملتمع الواحد،  كذلك بفعل اختبلؼ أقاليمو احمللية أك باختبلؼ طبقاتو االجتماعية، لكن الدكلة 
تطمح دائما جلمع سلتلف مكونات شعبها كتوحيدىا ضمن قيم كمبادئ موحدة، كلتحقيق ذلك أدخلت 

الدكلة ُب نظامها الًتبوم القيم كاألىداؼ ادلرغوبة كاليت تريد توسيعها ُب الفرد لتكوين رلتمع صاّب، كلكن 
الًتبية البدنية كالرياضية تعرؼ على أساس أهنا نظاـ تربوم ؼلضع لنفس الغايات اليت تسعى الًتبية العامة 
بلوغها فهي تعمل على ترسيخ األىداؼ كالقيم االجتماعية ادلرفقة ألىداؼ اجملتمع عند التبلميذ، كلكوف 

اجملتمع اجلزائرم ُب تغَت مستمر نتيجة لتطورات كالتغَتات  اليت طرأت عليو من الناحية االجتماعية، 
االقتصادية، السياسة كالثقافية فهذا أدل إٔب تكوين سياؽ ثقاُب اجتماعي خاص باجملتمع اجلزائرم ذك 
أىداؼ تربوية كقيم اجتماعية كمبادئ أساسية خاصة باجملتمع اجلزائرم، كبالتإب فهذا أدل إٔب حدكث 

. تغَتات ُب أىداؼ الًتبية البدنية كالرياضية
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 منهجية انبحث واإلجراءات انميدانية: انفصــم األول
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: تمهـيد- 
         بعد دراستنا للجانب النظرم، كالذم تناكلنا فيو الرصيد ادلعرُب اخلاص ٔتوضوع الدراسة، كالذم 

 كُب ،اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ٍب الثقافة الرياضية كالصحة: ضم ثبلث فصوؿ كىي على الًتتيب التإب
. الفصل الثالث تكلمنا عن اجملتمع عموما كاجلزائرم خصوصا

        فإننا ُب ىذا الفصل ضلاكؿ أف نوضح أىم اإلجراءات ادليدانية اليت اتبعناىا ُب ىذه الدراسة، كذلك 
ككما . من أجل احلصوؿ على نتائج ؽلكن الوثوؽ هبا كاعتبارىا نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرل

ىو معركؼ فإف ما ؽليز أم ْتث علمي ىو مدل قابليتو للموضوعية العلمية، كىذا ال ؽلكن أف يتحقق إال 
. منهجية علمية دقيقة كموضوعيةباتباع 

: المنهج المستخدم- 1
       إف اختيار منهج البحث يعترب من أىم ادلراحل ُب عملية البحث العلمي، إذ صلد فيو كيفية ٚتع 

رلاؿ '' البيانات كادلعلومات حوؿ ادلوضوع ادلدركس، كانطبلقا من موضوع البحث، كالذم يهتم بدراسة 
"  اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ككيفية مساعلتو ُب نشر الثقافة الرياضية الصحية ُب أكساط اجملتمع 

 فإف ادلنهج الذم اتبعناه لدراستو ىو ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي، دلبلئمتو أىداؼ الدراسة      
رلموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة أك ادلوضوع اعتمادا على :"كطبيعة إجراءاهتا، كألنو 

ٚتع احلقائق كالبيانات، كتصنيفها كمعاجلتها كٖتليلها ٖتليبل كافيا كدقيقا، الستخبلص داللتها كالوصوؿ إٔب 
. (59، صفحة 2000الرشدم، )" النتائج

: مجتمع وعينة البحث- 2
يتكوف اجملتمع األصلي للدراسة من مواطٍت كالية مستغاٖب الذين ؽلثلوف مواطنوا اجلزائر بصفة عامة ُب        

:  بطاقة فنية عن والية مستغانم وهذهىذه الدراسة، 
 ػلدىا من ² كلم2269تقع كاليػة مستغاٖب ُب الشماؿ الغريب من اجلزائر، كتغطي مساحة قدرىا - 

كالييت معسكر ككىراف : كالييت غليزاف كمعسكر كمن الغرب: اجلنوب كمن كالييت الشلف كغليزاف: الشرؽ
. البحر األبيض ادلتوسط: كمن الشماؿ

  نسمة704.000بلغ عدد سكاف الوالية حسب آخر اإلحصاءات حوإب - 
 بلدية 32 دكائػر ك 10تقسم كالية مستغاٖب إداريا إٔب - 



 ²كلم/  نسمة329: الكثافة السكنية تقدر ب- 
لكن اذلياكل القاعدية اخلاصة بالشبيبة ال تكفي لتستقبل %. 74.35 سنة 35ؽلثل الشباب األقل من - 

رلمل النشاطات الشبانية كالرياضية رغم توفر ملعب لكرة القدـ كمركز ثقاُب لكل بلدية  
 06:دار الشباب    * 21:مراكز العطل    *36: مبلعب بلدية    *67:فضاءات اللعب*
 باستيديا بو نشاطات عديدة كإحياء مناسبات كطنية 94، مركز أشباؿ نوفمرب 30: مراكز ثقافية*

كالدينية، تدريس تبلميد مقبلُت بكالوريا، زلو أمية، نادم لئلنًتنت، نادم للبيئة، مكتبة تاريخ اجلزائر 
كاْب ... جغرافية اجلزائر، فضاء مواطنة، 

مركز تسلية العلمية الكائن بصبلمندر، كبو نشطات كثَتة رياضية كفنية ثقافية، اللعب لؤلطفاؿ، كبو * 
. نادم صحى للشباب، كُب اخر األسبوع ياٌب اليو كثَت من العائبلت لتقضي كقت شلتع فيو

 ملم ُب 400 ملم إٔب 350مناخ الوالية يتميز ٔتناخ شبو قارم ذك شتاء معتدؿ ٔتغياثية تًتاكح بُت - 
 .مرتفعات جباؿ الظػهرة

السهوؿ ادلنخفضة للمنطقة : اذلضاب: -  مناطق جلهتُت أساسيتُت علا4تضاريس الوالية تنقسم إٔب - 
 جباؿ الظهرة كسهوؿ ادلنطقة الشرقية: الظػهرة- الغربية كىضاب مستغاٖب 

يعتمد اقتصاد الوالية خاصة على القطاع الفبلحي، كالذم يتميز بإمكانات ىائلة اليت ؽلكن أف تلعب - 
 ىكتار 143689دكرا ىاما ُب التنمية االقتصادية للوالية، حيث تقدر مساحة األراضي الفبلحية ْتوإب 

.  ىكتار صاحلة للزراعة131.179: منها
 من ادلساحة 14,21 ىكتار أم نسبة 32256,31تقدر مساحة الغابات بالوالية حوإب : الغابات- 

.  اإلٚتالية
 طن سنويا يوضح 3000يزخر الساحل ادلستغاظلي بثركة مسكية ىائلة إال أف اإلنتاج السنوم كادلقدر بػ - 

لنا عدـ االستغبلؿ اجليد ذلذه الثركة كىذا راجع لنقص اإلمكانات ادلادية اخلاصة بالصيد ككذلك اذلياكل 
أما . كتقـو الدكلة ببناء ميناء جديد لتنشيط ىذا القطاع لكن األشغاؿ متوقفة بو حاليا. القاعدية للصيد

 مًت خطي، 1.373,5:  طن، فاالقتصادية1.800.000ادليناء البحرم للوالية فهو ذك طاقة استيعابو 
.  مًت خطي302, 4:كالصيد



ميناء مستغاٖب كشبكة طرقات حديثة حوإب : ٖتتوم الوالية على ىياكل قاعدية اقتصادية ىامة منها- 
 كلم، كاليت ؽلكن أف تلعب دكرا ىاما ُب التنمية االقتصادية على مستول اجلهة خاصة كاليات 1617

. (معسكر، غليزاف كتيارت)
قصر البام زلمد الكبَت، موقع ما قبل التاريخ أكالد بوغآب، حي : أىم ادلواقع التارؼلية بالوالية تتمثل ُب- 

، طاحونة (مستغاٖب)، موقع برج زلاؿ (الكنيسة قدؽلا)الدرب، دار القايد كدار القاضي، مسجد بدر 
، مغرة (ادلدينة القدؽلة) بن عبد ادلالك رمضاف، حي طبانة cap ivi، (مستغاٖب)خركبة، ادلسجد الكبَت 

، (ب ع رمضاف)، كادم اليهود ككادم قرقرا (مستغاٖب)الزيتوف بن عبد ادلالك رمضاف، حي ٕتديت 
، (مستغاٖب)، كادم مصطفى سيدم علي، الكالاير سيدم علي، أسوار ادلدينة (مستغاٖب)األبواب األربعة 

 2013جواف20كيكيبيديا، ) .(سيدم خلضر)مسجد سيدم ػلِت، مسجد سيدم خلضر بن خلوؼ 
 ( مساءا17.21على الساعة 

: عـينة البـحث* 
      كثَتا ما يصعب ُب ْتوث الصحافة كاإلعبلـ عموما دراسة اجملتمع ككل أك رلموع ادلفردات اليت  

٘تثلو، نظرا لسعة ىذا اجملتمع كضخامة عدد أفراده، لذلك يصَت ُب حكم الضركرة اللجوء إٔب اختيار عدد 
أصغر من ادلفردات يكوف شلثبل للمجموع ُب خصائصو، ْتيث يسمح ُب الوقت نفسو بتحقيق أىداؼ 

-2005عزكز، )الدراسة ُب حدكد اإلمكانات ادلتاحة، يسمى ىذا العدد األصغر من ادلفردات بالعينة، 
 (289، صفحة 2006

       كحرصا ُب ْتثنا على الوصوؿ إٔب نتائج أكثر دقة كموضوعية كمطابقة للواقع، قمنا باختيار عينتنا 
شخص من مواطٍت كالية مستغاٖب، كىذا حىت  (1000)بطريقة عشوائية منتظمة، كادلتمثلة ُب حوإب 

. ضلصل على نتائج أكثر دقة كموضوعية
٘تت الدراسة اليت قمنا هبا على مواطٍت كالية مستغاٖب الذين لديهم الذين مقركئية للصحافة الرياضية - 

:   شخص، كعينة البحث األساسية ب15: عينة التجربة االستطبلعية ب: اجلزائرية ادلكتوبة، ك٘تثلت ُب
.  استمارة1000 استمارة، إال أنو ٓب يسًتجع سول 1160شخص، حيث ًب توزيع 1000

 
 



-  مواطني والية مستغانم -يمثل عدد االستمارات الموزعة على العينة  (2)جدول رقم 
 

العدد 
مجموع االستمارات 

 الكلي
االستمارات  االستمارات المسترجعة

 غير المسترجعة
1160 1000 160 

 %13.79 %86.20 % 100النسبة 
 

: مجاالت البحث- 3
.   مواطن جزائرم من كالية مستغاٖب1015أجريت الدراسة على : اجملاؿ البشرم- أ

ًب توزيع االستبياف ُب كالية مستغاٖب على بعض قاطنيها من الذين لديهم مقركئية : اجملػاؿ ادلكاين- ب
.  للصحافة الرياضية ادلكتوبة ٔتختلف البلديات

، حيث ًب إجراء البحث ُب الفًتة ادلمتدة 2013-2012كانت الدراسة ُب موسم : اجملػاؿ الزماين- ج
- ديسمرب)من النصف األخَت لشهر ديسمرب إٔب غاية هناية شهر جواف، فخصصت األشهر الثبلثة األكٔب 

فيفرم ):  أشهر التالية5للجانب النظرم، أما اجلانب التطبيقي للدراسة فقد كاف ُب  (-جانفي - نوفمرب
، ًّب خبلذلا ٖتضَت األسئلة اخلاصة باالستمارة االستبيانية، كٖتكيمها، ٍب (جواف- مام– أفريل - مارس - 

توزيعها على أفراد العينة، كبالضبط على مواطٍت كالية مستغاٖب الذين يقرؤكف الصحافة الرياضية ادلكتوبة، ٍب 
. بعد ذلك قمنا بعملية ٚتع النتائج كٖتليلها كمناقشتها

: متغيرات البحث- 4
اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب : ادلتغَت ادلستقل- 
الثقافة الرياضية ادلرتبطة بالصحة : ادلتغَت التابع- 
 نظرة أفراد اجملتمع اجلزائرم: ادلتغَت الوسيط- 
 
 
 

 



:  الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث- 5
:    خصائص العينة حسب الجنس- أ

. يبُت خصائص العينة حسب اجلنس (3)جدكؿ رقم 
 النـسبة العـددالجنـس 
 %87.7 877ذكػػػػر 
 %12.3 123أنثػػػػػػى 
 % 100 1000اجملموع 

       
        نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله كجود غالبية كاضحة ُب العينة لدل األشخاص القراء الذكور، 

، كعليو فإننا ٓب نعتمد على اجلنس كمتغَت %12.3 كنسبة اإلناث ٓب تتجاكز%87.7كىذا بنسبة
. للدراسة، كاكتفينا باإلشارة إليو كمتغَت يساعدنا على التعريف بعينة البحث

:  خصائص العينة حسب السن-  ب 
. يبُت خصائص العينة حسب السن (4)جدكؿ رقم 

 النـسبة العـددالسـن 
 %17.5 175 سنة 20أقل من 

 %41 410 سنة 30 إٔب 20من 
 %22.1 221 سنة 40 إٔب 30من 

 %19.4 194 سنة 40أكثر من 
 % 100 1000اجملموع 

  
، نبلحظ كجود غالبية كاضحة ُب العينة لدل القراء الذين تًتاكح (3)من خبلؿ اجلدكؿ رقم        

 سنة 40-30، كنسبة الذين تًتاكح أعمارىم مابُت % 41سنة، كىذا بنسبة30-20أعمارىم ما بُت 
 سنة، كأف نسبة الذين تقل أعمارىم 40 للذين تفوؽ أعمارىم %19.4، ككذا نسبة %22.1ىي حوإب



، فإننا ٓب نعتمد على السن كمتغَت للدراسة، كاكتفينا باإلشارة إليو كمتغَت %17.5سنة كانت حوإب20
 .مساعد على التعريف بعينة البحث

: خصائص العينة حسب الممارسة الرياضية ونوعها- ج
 يبُت خصائص العينة حسب ادلمارسة الرياضية كنوعها (5)جدكؿ رقم 

 النـسبة الـعددالممارسة الرياضية ونوعها 
 %26 260شلارس رياضة تنافسية 
 %32 320شلارس رياضة تركػلية 

 %42 420غَت شلارس 
 % 100 1000اجملموع 

      
      من خبلؿ نتائج اجلدكؿ ادلبينة أعبله، يتبُت أف ىناؾ غالبية كاضحة ُب العينة لدل القراء الذين ال 

، %32، كنسبة الذين ؽلارسوف رياضة تركػلية ىي حوإب %42ؽلارسوف أم نشاط رياضي، كىذا بنسبة 
، فإننا ٓب نعتمد على ادلمارسة الرياضة %26كأف نسبة الذين ؽلارسوف رياضة تنافسية ُب األندية حوإب

. كنوعها كمتغَت للدراسة، كاكتفينا باإلشارة إليها كمتغَت مساعد على التعريف بعينة البحث
: خصائص العينة حسب المستوى العلمي- د

يبُت توزيع أفراد العينة حسب الشهادة العلمية : (6)اجلدكؿ رقم 
 النـسبةالعـدد المستوى العلمي 

 %11 110متوسط 
 %29 290ثانوم 
 %69 690جامعي 
 % 100 1000اجملموع 

        
، ككجود %69   نظرا لوجود غالبية كاضحة ُب العينة لدل القراء الذين مستواىم جامعي، كىذا بنسبة 

 شلن مستواىم متوسط ُب عينة البحث، فإننا ٓب نعتمد %11 شلن مستواىم ثانوم، ككذا نسبة %29نسبة 



على الدرجة العلمية لؤلشخاص القراء كمتغَت مؤثر ُب البحث، كاكتفينا باإلشارة لو كخاصية من خصائص 
 .  العينة

: أدوات البحث- 6
:  ًب بتصميم ىذا االستبياف على النحو التإب:االستبيان- أ

موجهو إٔب مواطٍت كالية - مغلقة كمفتوحة- ٖتديد ىدؼ االستبياف كالذم ٘تثل ُب اقًتاح أسئلة سلتلطة - 
مستغاٖب قصد اإلجابة عنها، ٍب اإلطبلع على بعض البحوث كالدراسات كادلراجع ادلرتبطة ٔتوضوع الدراسة 

كاالستفادة منها، كبناءن على آراء اخلرباء كادلراجع العلمية ادلتخصصة ًب ٖتديد احملاكر الرئيسية لبلستبياف 
:  كالتإب

. مدل اإلقباؿ على الصحافة الرياضية ادلكتوبة من طرؼ اجملتمع اجلزائرم: احملور األكؿ
. نظرة اجملتمع دلساعلة اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة الرياضية التنافسية: احملور الثاين

 .نظرة اجملتمع دلساعلة اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة الرياضية الًتكػلية: احملور الثالث
: األسس العلمية لألدوات البحث- 7
: الصدق- 1
قد ًب ٖتقيق صدؽ االستبياف عن طريق استطبلع رأم احملكمُت على أسئلة :  صدق المحكمين1-1

أساتذة من معهد علـو كتقنيات  (7)خبَت كأستاذ ُب التخصص، منهم  (14)االستبياف، كادلتمثلُت ُب 
من قسم علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ ّتامعة  (2)النشاطات البدنية كالرياضية ّتامعة مستغاٖب، كأستاذين 

من  (1)من قسم األدب العريب ّتامعة مستغاٖب كذلك لتحكيمها لغويا، كأستاذ  (1)مستغاٖب، كأستاذ 
 .  أساتذة من ٚتهورية مصر العربية3قسم اإلعبلـ الرياضي ّتامعة ادلسيلة باعتبار التخصص، إضافة ؿ 

ادلدل الذم يؤدم الغرض الذم كضع من " صدؽ االختبار كنعٍت بصدؽ االختبار : الصدق الذاتي1-2
، كمن أجل صدؽ اختبار ىذه (185، صفحة 1995حسنُت، القياس كالتقومي ُب ت ب ر، )أجلو 

صدؽ الذاٌب، كجرل التحقق من صدؽ االستبياف الذاٌب ، كاؿ(األساتذة )الدراسة استعمل صدؽ احملكمُت 
مواطن من رلتمع الدراسة، كقد ًب حساب  (15)لئلستبانة بتطبيقها على عينة استطبلعية بلغ حجمها 

: اجلذر الًتبيعي دلعامل الثبات كػما ىو موضح ُب اجلدكؿ التإب
 يوضح نتائج معامل االرتباط بيرسون لحساب الصدق الخاص بمحاور االستبيان  ( 7)جدول رقم 



الداللة  (ج)ر درجة مستول ف الثبات احملاكر الرقم 
احملور األكؿ مدل اإلقباؿ على اإلعبلـ الرياضي  01

ادلكتوب  
0.98  

 
15 

 
 

0.05 

 
 

14 

 
 

0.49 

 
 

داؿ 
احصا
ئيا 

 اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب مساعلة: احملور الثاين 02
ُب نشره للثقافة الرياضية التنافسية 

0.98 

مساعلة اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب : احملور الثالث 03
ُب نشره للثقافة الرياضية الًتكػلية 

0.97 

 
          نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف قيم معامبلت االرتباط اخلاصة بكل زلاكر اإلستبياف جاءت 

اجلدكلية اليت تبلغ ( ر)، كىي أكرب من (0.97-0.98-0.98 )دالة كبقيم كبَتة جدا، حيث بلغت 
، شلا يدؿ على أف ىناؾ ارتباط طردم قوم (14)كدرجة احلرية  (0.05)عند مستول داللة  (0.49)

. يعكس صدؽ االستبياف
: الثبات- 2
قاـ الباحث ْتساب ثبات اإلستمارة عن طريق التطبيق كإعادة  : بطريقة االختبار وإعادة االختبار2-1

مارس 22 كالتطبيق الثاين يـو 2013مارس 12حيث كاف التطبيق األكؿ يـو  ( يـو10)التطبيق بعد مدة 
.  مواطن باختيار عشوائي من اجملتمع األصلي15، على عينة قوامها 2013

يوضح نتائج معامل االرتباط بيرسون الخاص بمحاور اإلستبيان  (8 )جدول رقم 
درجمستول ف الثبات الوسائل الرقم 

ة 
الداللة  (ج)ر 

احملور األكؿ مدل اإلقباؿ على اإلعبلـ  01
الرياضي ادلكتوب 

0.98  
 
15 

 
 

0.05 

 
 
14 

 
 

0.49 

 
 

داؿ 
إحصا

مساعلة إلعبلـ الرياضي ادلكتوب : احملور الثاين 02
ُب نشره للثقافة الرياضية التنافسية 

0.98 



مساعلة اإلعبلـ الرياضي : احملور الثالث 03
ادلكتوب ُب نشره للثقافة الرياضية الًتكػلية 

ئيا  0.95

      
 نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف قيم معامبلت االرتباط اخلاصة بكل زلاكر اإلستبياف جاءت دالة      

اجلدكلية اليت تبلغ ( ر)، كىي أكرب من (0.849,0.965,0.944,0 )كبقيم كبَتة جدا، حيث بلغت 
، شلا يدؿ على أف ىناؾ ارتباط طردم قوم (14)كدرجة حرية  (0.05)عند مستول داللة  (0.49)

 .يعكس ثبات االستبياف
 :عرض الثبات بمعامل ألفا كرونباخ 2-2

كتعتمد فكرة  ،Internal Consisteney      كىي طريقة االتساؽ الداخلي أك التجانس الداخلي 
البنود مع بعضها البعض داخل االستبياف، ككذلك ارتباط كل  ىذه الطريقة على مدل ارتباط الوحدات أك

كىو . 1951يسمى عادة ٔتعامل ألفا الذم اقًتحو كركنباخ فقرة أك زلور مع االستبياف ككل، كىو ما
كالذم يستخدمو أغلب الباحثُت من خبلؿ  الثبات الذم يشَت إٔب قوة االرتباط بُت الفقرات ُب اإلستبانة،

احلاسب اآلٕب، حيث يذكر أف معامل ألفا الذم اقًتحو كركنباخ ؽلثل مدل ارتباط العبارات مع بعضها 
 (207، صفحة 1983سعد، ) .ككذلك ارتباط كل عبارة مع اإلستبانة ككل البعض داخل اإلستبانة،

 يوضح نتائج معامالت االرتباط بمعادلة ألفا كرونباخ لمحاور اإلستبيان (9)جدول رقم 
نوع  (ج)ر درجة مستول ف الثبات الوسائل الرقم 

الداللة 
 مدل اإلقباؿ على اإلعبلـ :احملور األكؿ 01

الرياضي ادلكتوب 
0.949  

 
12 

 
 

0.01 

 
 
10 

 
 

0.49 

 
داؿ 

إحصائ
يا 

مساعلة اإلعبلـ الرياضي : احملور الثاين 02
ادلكتوب ُب نشره للثقافة الرياضية التنافسية 

0.906 

مساعلة اإلعبلـ الرياضي : احملور الثالث 03
كػلية ادلكتوب ُب نشره للثقافة الرياضية الًت

0.890 

      



  من خبلؿ اجلدكؿ أعبله نبلحظ أف معامبلت االرتباط احملسوبة ٔتعادلة ألفا كركنباخ اليت تقيس عبلقة 
( ر)كىي أكرب من  (0.890-0.906-0.949 )التابعة ذلا، جاءت كالتإب (احملور)العبارات بالسمة 
، كبالتإب ؽلكن القوؿ باهنا (14)كدرجة احلرية  (0.05)عند مستول داللة  (0.49)اجلدكلية اليت تبلغ 

. جاءت مرتفعة كمعربة عن قوة االرتباط كالعبلقة بُت العبارات كانتماءىا لكل زلور خاص هبا
: الموضـوعية- 3

      االختبار ادلوضوعي يقل فيو التقدير الذاٌب للمحكمُت، فموضوعية االختبار تعٍت قلة أك عدـ كجود 
اختبلؼ ُب طريقة تقومي أداء ادلختربين مهما اختلف احملكموف، فكلما قل التباين بُت احملكمُت دّؿ ذلك 

 .على أف االختبار موضوعي
      غلب أف تكوف تعليمات االختبار كزلتويات االستبياف كاضحة كمفهومة، ككلما ٖتقق الثبات ٖتققت 

 (39، صفحة 2002، .حسنُت ؾ)ادلوضوعية 
 

:  فريق البحث المساعد* 
يتكوف فريق البحث ادلساعد من رلموعة من الطلبة ٔتعهد الًتبية البدنية كالرياضية ّتامعة           

مستغاٖب، ككذا رلموعة من الطلبة ُب قسم اإلعبلـ كاالتصاؿ، كعدد معترب من أصحاب األكشاؾ ُب عدة 
بلديات على مستول كالية مستغاٖب، كىو ما سهل على الطالب الباحث إقناع ادلواطنُت على ملء 
كًب . االستبياف، كاختصار الوقت، كاسًتجاع عدد ال بأس بو من االستمارات، خاصة كأف حجمها كبَت
االستعانة أيضا بالوسائل التقنية احلديثة كادلتمثلة ُب الربيد اإللكًتكين كموقع التواصل االجتماعي 

  .الفايسبوؾ، كذلك ُب عملية توزيع بعض االستمارات ككذالك ُب عملية إثراء البحث كٖتكيم أداتو
 

: الدراسات اإلحصائية- 8
العينة  / x100 عدد التكرارات :    النسبة ادلئوية- 1

 %100                          ع      
   س ت 

 ع/x 100ت=                            س



النسبة ادلئوية : عدد التكرارات   س: عدد العينة       ت: ع
 رلػ ح ص ×رلػ ح س   =      "بَتسوف " معامل ارتباط - 2

½ (ص2رلػ ح ×س 2رلػ ح)                                      

 (رلموع تباينات األسئلة  – 1 )ف        =      معامل الثبات الفت كركنباخ- 3
            تباين الدرجات الكلية1  ف ػ                                         

 اجملموع= مج :   حيث(: 2كا)اختبار كاؼ تربيع- 4
 التكرار الواقعي= ت ك               

التكرار ادلتوقع =  ت ـ 
مربع اضلراؼ التكرار الواقعي عن التكرار ادلتوقع  = 2(ت ـ– ت ك                                )

 
: صعوبات البحث- 9
:  ال ؼللو أم ْتث علمي من مصاعب كعراقيل، لكن ما ؽلكن عده ُب دراستنا ىذه من الصعوبات ىو 

ف متغَتات البحث تعترب عناكين حملاكر أقلة ادلراجع ذات العبلقة ببعض جزئيات الدراسة، خاصة ك- 
 (اجملتمع– الصحة - الرياضة - الثقافة –اإلعبلـ )كرلاالت كربل للبحث 

.  حداثة ادلوضوع زلل الدراسة- 
كىو ما يصعب التحكم فيها كثَتا من - اإلعبلمية ادلسحية– كرب حجم العينة ُب مثل ىذه الدراسات  -

.  ٚتيع النواحي
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : انفصـم انثـاني

 عرض وتحـهيم ومناقشة اننتـائج

 
 
 
 
 

 



 نعرض ُب ىذا الفصل ٖتليل البيانات ادلتحصل عليها من خبلؿ تطبيق االستمارة، اليت ًب تبويبها :تمهـيد
 زلاكر، حيث قمنا ُب ىذا الفصل بتحليل نتائج االستبياف إلعطاء توضيحات لكل نتيجة توصلنا 3إٔب 

كُب األخَت نعرض كطلتم الفصل بالنتائج العامة ادلتوصل . إليها، ٍب نعرض ىذه النتائج ُب جداكؿ خاصة
. إليها مع بعض االقًتاحات كالتوصيات

:   عرض نتائج االستبيان الخاصة بالمحور األول1 -1
 ىل أنت من قراء الصحافة الرياضية ادلكتوبة؟: 01السؤاؿ - 

يبُت مدل تصفح أفراد العينة للصحافة الرياضية ادلكتوبة : (10)اجلدكؿ رقم 
نوع 

 الداللة
درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
 

02 

 
 

0,05 

 
 

5.99 
 

 
 

488.30 

 دائما 651 %65.1
 أحيانا 250  %25

 نادرا 99  %9.9
 اجملموع 1000 100 %

 
 اجلدكلية عند 2، كىي أكرب من كا(488.30) احملسوبة 2كانبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف       

،  شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول
، ُب حُت آف إجابات أحيانا بلغت %65.1 كنسبة 651ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب دائما بتكرار 

.  % 9.9 تكرار كذلك بنسبة 99، ُب حُت بلغت إجابات نادرا %25 تكرار كبنسبة 250
 كىو ما ،   نستنتج أف للصحافة الرياضية ادلكتوبة اجلزائرية نسبة كبَتة من ادلقركئية ُب اجملتمع اجلزائرم     

يدؿ على أف اجملتمع اجلزائرم يتابع مواضيع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بنسبة كبَتة جدا، كقد يرجع ىذا 
اإلقباؿ الكبَت إٔب ما تتميز بو من تنوع ُب األنواع الصحفية اليت ٓب تظهر ُب ىذه الوسيلة اإلعبلمية من 

أجل تنويع إنتاجها كٕتميلو بقدر ما ظهرت من أجل أداء رلموعة من األدكار كالوظائف ادلتميزة كادلتكاملة، 
( 206، صفحة 1991العياضي، )كاليت ال تنفصل عن الوظيفة العامة للوسيلة اإلعبلمية 



   كرٔتا يعود ىذا خلصائصها اليت ٘تيزىا عن غَتىا من الوسائل اإلعبلمية األخرل حيث تنفرد ٓتاصية 
سهولة احلفظ كاالنتقاء كإمكانية الرجوع إليها عند الضركرة، كإف تعدد الصحف عامة كاجملبلت خاصة ُب 

حسُت، )النظم التعددية يوفر للفرد حرية االختيار، من بينها ما يتفق مع حاجاتو كإمكانياتو 
(  124، 125، صفحة 2005أكتوبر

 ىل لديك صعوبة ُب احلصوؿ عليها؟: 02السؤاؿ - 
يبُت أراء أفراد العينة حوؿ مدل سهولة احلصوؿ على الصحيفة الرياضية ادلكتوبة : (11)اجلدكؿ رقم 

نوع 
 الداللة

درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 
 التكرارات

 
 اإلجابة

 
داؿ 

 إحصائيا
 

 
01 

 
0,05 
 

 
3.82 

 
 

 
599.07 

 نعم 113 %11.3
 ال 887 %88.7

 اجملموع 1000 100 %

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(599.07) احملسوبة 2 كا         يتضح من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت نبلحظ أف نسبة %88.7 كبنسبة 887إجابات ادلبحوثُت، فهي دالة لصاّب ال بتكرار 
.  تكرار113 كانت لصاّب إجابات نعم أم ٔتعدؿ 11.3%

من خبلؿ ٖتليل اجلدكؿ نبلحظ أف معظم أفراد اجملتمع اجلزائرم ال غلدكف صعوبة ُب اقتناء أفضل         ك
الصحف الرياضية باختبلؼ أنواعها كتعددىا ُب الطرح، كتعود ىذه الوفرة إٔب قلة تكاليفها ككثرة أخبارىا 
كمواضيعها، كتتيح للقارئ الراحة ُب ٖتليلها كالًتكيز معها كمع ما تطرحو من مواضيع كإشكاالت كأخبار 

كتعاليق،   
عموما بأهنا كسيلة كاسعة االنتشار بعيدة  (الصحيفة)        كما يعود ذلك  لتميز كسائل اإلعبلـ ادلقركءة 

مدل التأثَت، قابلة للتحرؾ من مكاف إٔب آخر، كىي ال ٖتتاج إٔب كسيط لنقل ما فيها من معلومات إٔب 
ذىن القارئ، كإظلا يقـو ىو نفسو بتحصيل فحواىا، كىي فوؽ ذلك تتيح للمتلقي التحليق ٓتيالو العلمي 

 (53، صفحة 2007العوير، ). فيما بُت السطور، فيفهم أكثر شلا يقرأ كيتخيل أكثر شلا يفهم



ىل تصفحتها ُب اآلكنة األخَتة؟ : 03السؤاؿ - 
أراء أفراد العينة ُب تصفح الصحيفة الرياضية ادلكتوبة ُب اآلكنة األخَتة : (12)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا

  اجلدكلية
 2كا

 احملسوبة
النسب 

 %ادلئوية
 اإلجابة التكرارات

 
 

 داؿ إحصائيا

 
 

02 

 
 

0,05 

 
 

5.99 
 

 
 

473.10 

 دائما 679 %67.9
 أحيانا 327 %32.7

 نادرا 94 9.4
 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(473.10) احملسوبة 2 كا         يتبُت من نتائج اجلدكؿ أعبله أف

، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول
 تكرار بنسبة 327، كأف إجابات أحيانا بلغت % 67.9 كبنسبة 679ادلبحوثُت لصاّب دائما بتكرار 

.  % 9.4 تكرار كذلك بنسبة 94، ُب حُت بلغت إجابات نادرا 32.7%
نستنتج أف غالبية أفراد العينة قد تصفحوا الصحيفة الرياضية ادلكتوبة خبلؿ الفًتة األخَتة، كىذا       

إف دؿ فإظلا يدؿ على ادلتابعة الدائمة ألفراد اجملتمع اجلزائرم لئلعبلـ اجلزائرم ادلكتوب، كالوفاء لو كدلواضيعو 
ادلطركحة مهما كاف نوع طرحو كطريقتو ُب تناكؿ ادلواضيع ما على اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب سول احلفاظ 

كإنو على درجة - متابعيو من خبلؿ مراعاة ٚتهوره الذم ؽلثل الرأم العاـ، فهو ٚتهور كاع كمستنَتعلى 
 عالية من اإلدراؾ كالتمييز كيتمتع باحلس االنتقائي اجليد

استقبلليتها، فالصحافة حرة من كل قيد عدا قيد كالئها للجمهور،        كىو ما غلب أف تكوف عليو أم 
فبل غلوز للصحافة أف تتبٌت موضوعا خاصا ضد مصاّب ىذا اجلمهور مهما كاف السبب، ألف ىذا يتعارض 

  .مع األمانة الصحفية كمع ضركرة االلتزاـ بإيضاح مصادر األخبار اليت تستقيها منها
كالعمق كالشموؿ ُب ٚتيع أطركحاتو، كذلك حرصا على كعي اجلماىَت خاصة من ناحية التثقيف، كىذا 

 (122، صفحة1989شرؼ، ) . حىت ال يضيع القارئ لئلعبلـ غَت اإلعبلـ الوطٍت
ماذا ٘تثل لك الصحيفة الرياضية ادلكتوبة؟ : 04السؤاؿ - 



يبُت معٌت الصحيفة الرياضية ادلكتوبة بالنسبة ألفراد العينة  : (13)اجلدكؿ رقم 
نوع 

 الداللة
درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
 

02 

 
 

0,05 

 
 

5.99 
 

 
 

584.90 

 ترفيو 361 %36.1
 تثقيف 33 3.3%

 إخبارية 651 %65.1
 اجملموع 1000 100 %

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(584.90) احملسوبة 2 كا          نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
،  شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

 361، ُب حُت آف إجابات ترفيو بلغت %65.1 كنسبة651ادلبحوثُت كىي دالة لصاّب إخبارية بتكرار 
.  % 3.3 تكرار كذلك بنسبة حوإب 33، ُب حُت بلغت إجابات تثقيف %36.1تكرارا كبنسبة 

      من خبلؿ ٖتليل اجلدكؿ نبلحظ أف غالبية أفراد اجملتمع اجلزائرم يقولوف باف اإلعبلـ الرياضي 
ادلكتوب ؽلثل ذلم مصدر إخبارم لؤلخبار كادلعلومات الرياضية اليت تأٌب بو الصحف الرياضية باختبلؼ 
أنواعها، ُب حُت يرل البعض األخر منهم أهنا ال تعدك سول رلرد كسيلة للًتفيو كقضاء أكقات الفراغ مع 

.  مواضيعها اليت تتناكذلا، كرأل القلة منهم بأهنا مصدر للثقافة الرياضية
      كيعترب ىذا التحليل منطقي ْتكم تركيز الصحف الرياضية على األخبار كادلواضيع ذات الطابع 
االستهبلكي كاليومي كاجلديد، كما أهنا تصلح لتكوف أداة لقضاء كقت الفراغ بقراءهتا كىو ما يسمى 

. بالًتكيح الثقاُب رغم أنو ال ػلمل اجلانب اإلغلايب الكبَت كادلتمثل ُب ادلمارسة النشطوية كاحلركية
       فهي ُب حقيقتها إحدل كسائل اإلعبلـ ادلطبوعة، اليت هتتم بالنشر عن طريق الصحف كاجملبلت، 

كالشك أف الصحافة تلعب دكرا ىاما ُب احلضارات احلديثة، كتعترب ُب الببلد ادلتقدمة اقتصاديا كاجتماعيا 
( 37، صفحة 1989زيد، ) .جزءا جوىريا من مقومات احلياة الفكرية اإلنسانية

 
 

 



ٔتا تشعر كأنت تتصفحها؟ : 05السؤاؿ - 
 
 

يبُت شعور أفراد العينة أثناء تصفحهم للصحيفة الرياضية ادلكتوبة : (14)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
 

02 

 
 

0,05 

 
 

5.99 
 

 
 

973.59 

 السعادة 788 %78.8
 ادللل 21 2.1%

 شعور عادم 191 %19.1
 اجملموع 1000 100 %

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(973.59) احملسوبة 2 كا        نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت آف إجابات عادم %78.8 كنسبة788ادلبحوثُت، حيث جاءت دالة لصاّب السعادة بتكرار 
. %2.1 تكرار كذلك بنسبة 21، ُب حُت بلغت إجابات ادللل %19.1 تكرارا كبنسبة 191بلغت 

       نستنتج أف ادلواضيع اليت تتناكذلا اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب باجلزائر مهمة لدل أفراد اجملتمع،  كخَت 
دليل على ذلك ىو تعبَت غالبية أفراد العينة على شعورىم بالسعادة كىم يتصفحوهنا، كىذا ما تفسره 

إجابات السؤاؿ األكؿ ككذا إجابات السؤاؿ الثالث، ُب حُت يرل آخركف بأنو شعور عادم كأم شعور 
ينتاب ادلتابع لؤلخبار اليومية ُب رلاؿ الرياضة، كعرب القلة منهم على الشعور بادللل إزاء تصفحهم ذلا كرٔتا 

.  ىذا راجع لنوعية ادلواضيع ادلطركحة كادلتكررة كحىت نوعية التعليقات كادلقاالت اليت تنشرىا
      كبالتإب كجب عليها احلفاظ على ٚتاىَتيتها كالًتكيز على ٘تيزىا دكما كىذا من بُت ادلعايَت كالشركط 

بأهنا )حيث كصفها " مارشاؿ ماكلوىاف"ادلتوفرة ُب الصحافة الرياضية الناجحة إعبلميا، كادلعيار كضعو 
قادرة على إثارة القارئ ٔتا تقدمو من إيضاح عإب نظرا لكثرة ادلثَتات اليت تقدمها ُب تفاعلها مع حاسة 

( 45، صفحة 1975ماكلوىاف، ) (كاحدة
: غالبا تقرأ الصحيفة الرياضية ادلكتوبة ُب: 06السؤاؿ - 



يبُت أماكن تصفح الصحيفة الرياضية ادلكتوبة  : (15)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
 

داؿ 
 إحصائيا

 
 

04 

 
 

0,05 

 
 

9.49 
 

 
 

434.57 

 البيت 93 %9.3
 ادلقهى 319 %31.9

السيارة  20 %2
العمل .ـ 370 %37

 الدراسة.ـ 198 %19.8
 اجملموع 1000 100 %

 اجلدكلية عند مستول 2 كىي أكرب من كا،(434.57) احملسوبة 2 كا       يتضح من اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (04)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة 

 319، ُب حُت آف إجابات ادلقهى بلغت %37 كنسبة370ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب العمل بتكرار 
، أما نسبة % 19.8 تكرارا كذلك بنسبة 198، ُب حُت بلغت إجابات الدراسة %31.9تكرار كبنسبة 

 20 ٔتعدؿ%2تكرار كانت لصاّب إجابات البيت، ككصلت نسبة إجابات السيارة93 كٔتعدؿ 3.9%
 .تكرار

أف غالبية أفراد اجملتمع اجلزائرم اختاركا أماكن كمؤسسات العمل كأفضل مكاف لتصفح         نستنتج 
الصحف الرياضية، كآخركف اختاركا ادلقهى لذلك، ُب حُت أف منهم من اختار ادلؤسسات التعليمية كأماكن 
الدراسة لتصفحها، كىذا منطقي ْتكم كجود شرػلة من الطلبة أك أساتذة ُب فئة العينة، فيما اختار البعض 

كرٔتا ىذا راجع . األخر البيت لقراءة الصحف الرياضية ادلكتوبة، كفضل البعض األخر قراءهتا ُب السيارة
لسبب عاـ كىو أف فئة أفراد اجملتمع اجلزائرم ؽللكوف أكقات فراغ كبَتة ُب مؤسساهتم العملية كحىت العلمية، 

. كىو استوجب ملئ أكقات الفراغ ٔتطالعة الصحف الرياضية
 
 

 



: ىل تقرأ الصحيفة الرياضية ادلكتوبة ُب الفًتة: 07السؤاؿ - 
يبُت زمن تصفح الصحيفة الرياضية ادلكتوبة : (16)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
 
02 

 
 

0,05 

 
 

5.99 
 

 
 

460.42 

 الصباحية 652 %65.2
 ادلسائية 198 %19.8

 الليلية 150 %15
 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(460.42) احملسوبة 2 كا  نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف     

، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول
، ُب حُت آف إجابات ادلسائية % 65.2 كنسبة652ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب الصباحية بتكرار 

 .% 15 تكرار كذلك بنسبة 150، ُب حُت بلغت إجابات الليلية %19.8 تكرارا كبنسبة 198بلغت 
      من خبلؿ ٖتليل اجلدكؿ يتبُت أف أغلب أفراد العينة يطالعوف كيتصفحوف الصحف الرياضية ُب الفًتة 
الصباحية كىذا راجع لصدكرىا ُب الصباح الباكر ككصوذلا للمواطن عن طريق األكشاؾ كاستيقاظ الباحث 

على فكرة البحث عن اجلديد دكما، 
        كما أف ادلعلومة أصبحت ُب زمن السرعة، كبالتإب كجب التقاطها من أكؿ كىلة تصدر فيها 

للمجتمع، ُب حُت يفضل البعض األخر تصفحها ُب الفًتة ادلسائية كىذا رٔتا النشغالو صباحا كخلوده 
للراحة مساءا كالتفرغ دلا جاء ُب الصحف الرياضية، أما أصحاب الفئة الثالثة فإهنم يفضلوف الفًتة الليلية 

كىذا رٔتا عائد لكوف ىذه الفئة تنظر للصحافة الرياضية ادلكتوبة كمصدر للتثقيف كليست . لتصفحها
كما أنو يقـو بتزكيد اجلماىَت باألخبار البلزمة ذلا، ك التعليق على األنباء كاألحداث . إخبارية فقط

. (104،103، صفحة 1998العويس، ) .التغطية الكاملة لؤلحداث احمللية كالعادلية. اجلديدة
 
 



: ىل تتصفح الصحيفة الرياضية ادلكتوبة ُب: 08السؤاؿ - 
يبُت ادلدة الزمنية للتصفح الصحيفة الرياضية ادلكتوبة : (17)اجلدكؿ رقم 

نوع 
 الداللة

درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

إحصائ
 يا

 
 

02 

 
 

0,05 

 
 

5.99 
 

 
 

212.59 

 أقل من ساعة 395 %39.3
 أقل من ساعتُت 483 %48.3

 أكثر من ساعتُت 122 %12.2
 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(212.59) احملسوبة 2 كا        نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف

، ما يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول
، ُب حُت آف إجابات أقل من % 48.3 كنسبة483ادلبحوثُت، كىي دالة لصاّب أقل من ساعتُت بتكرار 

 تكرار كذلك 122، ُب حُت بلغت إجابات أكثر من ساعتُت %39.5 تكرار كبنسبة 395ساعة بلغت 
 .% 12.2بنسبة 

        يفضل أغلب ادلستجوبُت قضاء مابُت الساعة كالساعتُت ُب تصفح الصحف الرياضية ادلكتوبة، 
. كيقضي البعض األخر أقل من ساعة ُب ذلك، كيتجاكز آخركف الساعتُت ُب تصفحها

       كيعود ىذا ادلكوث الطويل مع صفحات اجلريدة الرياضية إٔب كوهنا ٕتعل القارئ يشعر بالسعادة إزاء 
تصفحها كما بينتو نتائج السؤاؿ اخلامس، ككوهنا هتتم بالكم ادلعلوماٌب عن سلتلف األندية ادلتنافسة ككذا 

كرٔتا يعود أيضا للمواطن . عن يوميات الرياضيُت كالنجـو خاصة ُب رياضة كرة القدـ ذات الشعبية الكبَتة
الذم يصطحب معو الصحيفة الرياضية أب مكاف العمل أك مكاف الدراسة أك ادلقهى، ككذا نظرة أفراد 

 .اجملتمع للصحيفة على أساس أهنا كسيلة لقضاء أكقات الفراغ ُب طي صفحاهتا دلدة طويلة
 
 

 



: ىل تقرأ الصحيفة الرياضية ادلكتوبة: 09السؤاؿ - 
يبُت الكم الذم يتصفحو أفراد العينة ُب الصحيفة الرياضية ادلكتوبة : (18)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
 

02 

 
 

0,05 

 
 

5.99 
 

 
 

432.51 

 كاملة 632 %63.2
 نصفها 256 %25.6
 جزء منها 112 %11.2

 اجملموع 1000 100 %
 

  اجلدكلية عند مستول2، كىي أكرب من كا(432.51)  احملسوبة2يتضح من اجلدكؿ أعبله أف كا         
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة 

، ُب حُت آف إجابات نصفها بلغت %63.2 كنسبة632ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب كاملة بتكرار 
. %11.2 تكرار كذلك بنسبة 112، ُب حُت بلغت إجابات جزء منها %25.6 تكرارا كبنسبة 256

 
        نستنتج من خبلؿ نتائج اجلدكؿ أعبله أف أغلب ادلستجوبُت يتصفحوف الصحيفة الرياضية ادلكتوبة 

. كاملة، كآخركف يطالعوف نصفها، ُب حُت يطالع القلة منهم جزءا منها فقط
       كيرجع سبب مطالعة الغالبية للصحيفة كاملة كوهنا ال ٖتوم صفحات كثَتة من حيث العدد، ككذا 

تناكذلا للعديد من أخبار كتعاليق الرياضة من سلتلف ادلنافسات كاألندية كالبلعبُت، ككذا كثرة ادلنافسات اليت 
قابلتها قلة أكراؽ الصحيفة، ُب حُت يعود اقتصار البعض على مطالعة نصفها أب كوهنم يهتموف بلوف معُت 

حسُت، )اْب ... من ألواف الصحافة ادلكتوبة كادلقاؿ أك اخلرب أك احلديث الصحفي أك الكاريكاتَت
 ُب حُت يكتفي القليل منهم ّتزء منها أم يقرا صفحات منها فقط كىذا (140، صفحة 2005أكتوبر

رٔتا تفسَته اىتماـ ىذه الفئة بلوف معُت من ألواف الصحافة أك متابعتهم لفريق تنافسي معُت أك العب 
 .  يعترب زلبوهبم أك اقتصارىم على أخبار الرياضة الوطنية دكف الدكلية منها أك العكس

: غالبا تقرأ الصحيفة الرياضية ادلكتوبة ُب نسختها: 10السؤاؿ - 



يبُت الوسيلة ادلستعملة ُب تصفح الصحيفة الرياضية ادلكتوبة : (19)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0,05 

 
3.84 

 

 
620.94 

 الورقية 894 %89.4
 اإللكًتكنية 106 %11.6

 اجملموع 1000 100 %
 

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(620.94) احملسوبة 2 كا           يتضح من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، كىذا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

 106، ُب حُت آف إجابات اإللكًتكنية بلغت %116 كنسبة894ادلبحوثُت كدالة لصاّب الورقية بتكرار 
 . %10.6تكرار كبنسبة 

 
         يتبُت من خبلؿ نتائج اجلدكؿ أف أغلب ادلستجوبُت يتصفحوف الصحف الرياضة ادلكتوبة ُب 

نسختها الورقية، ُب حُت نسبة قليلة جدا منهم تفضل تتصفحها الكًتكنيا من ادلواقع اخلاصة هبذه 
.  الصفحات أك غَتىا من ادلواضيع اليت هتتم بنشر ماجاءت بو ىذه الصحف

        كيعود ىذا اإلقباؿ الكبَت عليها ُب نسختها الورقية كوهنا تريح القارئ من حيث النظر كمن حيث 
رؤية الصحيفة كاملة ُب كل أكراقها كىي أمامو كُب الوضع الذم يريده القارئ، كمن حيث احلرية ُب اختيار 

ادلكاف كالزماف ادلفضلُت لتصفحها، كىذا عكس النسخة اإللكًتكنية اليت ٕتعل الرؤية للصحيفة مقتصرا 
. على صفحة معينة ككذا ٖتد من تصفحك ذلا ُب ادلكاف الذم تريد دكما

بأهنا كسيلة      كما انو ؽلكن اعتبار ىذا التنوع ُب مصدر احلصوؿ على الصحيفة احد أىم خصائصها ك
كاسعة االنتشار بعيدة مدل التأثَت، قابلة للتحرؾ من مكاف إٕب آخر، كىي ال ٖتتاج إٔب كسيط لنقل ما 

( 53، صفحة 2007العوير، ) .فيها من معلومات إٔب ذىن القارئ
 
 



ما ىي الصحف الرياضية اليت تطالعها أكثر؟ : 11السؤاؿ - 
يبُت الصحف الرياضية األكثر اطبلعا : (20)اجلدكؿ رقم 

نوع 
 الداللة

درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
 
 

داؿ 
 إحصائيا

 
 
 
 
06 

 
 
 
 

0,05 

 
 
 
 

12.59 
 

 
 
 
 

529.89 

 اخلرب الرياضي 310 %31
 اذلداؼ 299 %29.9
 الشباؾ 101 %10.1
 اذلداؼ الدكٕب 109 %10.9
 أجواء ادلبلعب 66 %6.6
 الفريق 59 %5.9
 دقيقة90 56 %5.6

 اجملموع 1000 100 %
 

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(529.89) احملسوبة 2 كا      نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (06)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت آف إجابات اذلداؼ %31 كنسبة310ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب اخلرب الرياضي بتكرار 
تكرار كذلك بنسبة 109، كبلغت إجابات اذلداؼ الدكٕب %29.9 تكرار كبنسبة 299بلغت 
، أما إجابات أجواء % 10.1 تكرارا كذلك بنسبة 101، ُب حُت بلغت إجابات الشباؾ 10.9%

، كبلغت إجابات  %5.9تكرار كبنسبة59الفريق  إجابات، و تكرار66 ٔتعدؿ %6.6ادلبلعب بنسبة 
. تكرار56 ٔتعدؿ %5.6 دقيقة نسبة  90

        نستنتج أف الكثَت من قراء الصحافة الرياضية ؽليلوف دلتابعة صحيفة اخلرب الرياضي، كبعضهم ؽليل 
قرأ ملصحيفة اذلداؼ كآخركف اختاركا اذلداؼ الدكٕب كجريدة مفضلة ذلم ككذا صحيفة الشباؾ، ُب حُت 

آخركف منهم صحيفة أجواء ادلبلعب كالبعض األخر يفضل صحيفة الفريق كمنهم أيضا من اختار جريدة 
.  دقيقة دلتابعة ادلواضيع ادلتعلقة بالرياضة90



       كؽلكن أف نرجع تفضيل أفراد اجملتمع لصحيفة اخلرب الرياضي إٔب اتساـ مواضيعها بالوطنية كأخذىا 
كحىت جريدة . على عاتقها الدفاع عن ألواف ادلنتخب الوطٍت لكرة القدـ كثَتا يوميا من خبلؿ مواضيعها عنو

اذلداؼ تتميز بذلك كىو ما جعل الكثَتين يفضلوهنا بعد اخلرب الرياضي، ُب حُت يقرأ بعض أفراد اجملتمع 
صحيفة اذلداؼ الدكٕب، كىذا حبا ُب ادلنافسات الدكلية كاألكركبية خاصة، كاليت تستهوم معظم عشاؽ 

الرياضة التنافسية نظرا دلستواىا العإب جدا، كينطبق ىذا األمر على صحيفة الشباؾ دلا تتميز بو من دكلية 
دقيقة ال زالت ال ٖتظى 90كعادلية ُب ادلواضيع الرياضية، ُب حُت أف جريدة الفريق كأجواء ادلبلعب ك

باىتماـ كبَت من طرؼ قراء الصحافة الرياضية ادلكتوبة، كيعزك ذلك إٔب تأخرىا ُب استقصاء كجلب 
.  ادلعلومة اجلديدة ُب الرياضة مقارنة بالوسائل األخرل

: ىل مواضيع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب: 12السؤاؿ - 
يبُت قيمة كأعلية الصحيفة الرياضية ادلكتوبة بالنسبة ألفراد العينة : (21)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
 

02 

 
 

0,05 

 
 

5.99 
 

 
 

206.81 

 ىامة جدا 386 %38.6
 ىامة 551 %55.1
 غَت ىامة 163 %16.3

 اجملموع 1000 100 %
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(206.81) احملسوبة 2 كا          نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف

، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول
 تكرارا 86، كإجابات ىامة جدا بلغت % 55.1 كنسبة551ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب ىامة بتكرار 

. %16.3 تكرار كذلك بنسبة 163، ُب حُت بلغت إجابات غَت ىامة %38.6كبنسبة 
       نستنتج أف ادلواضيع اليت تتناكذلا اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب باجلزائر مهمة لدل أفراد اجملتمع،  كيرل 

آخركف أهنا أىم بكثَت من ذلك، ُب حُت يرل آخركف أهنا غَت مهمة على اإلطبلؽ كلعل أحسن دليل على 
كرٔتا يرجع . ذلك ىو إقباذلم الدائم عليها من خبلؿ إجابات السؤاؿ األكؿ حيث نسبة اإلقباؿ الدائم كبَتة



ذلك إٔب استطاعتها عرض كم كبَت من ادلعلومات مفصلة، ك تستطيع تقدمي معلومات فنية من خبلؿ نص 
 .كؽلكن استخداـ موادىا ادلنشورة كمراجع مستقببل. مصمم بإتقاف

 كما أهنا ؽلكن أف تدعم اإلذاعة كالتليفزيوف ُب أغراض التوعية كمتابعة القضايا كادلواضيع اليت تطرحها      
، .كاخركف س). كىذا بعد آف يقتصر القارئ على عناكين بعض ادلوضوعات ُب الوسيلتُت اإلعبلميتُت

 (.46، صفحة 2000
  : عرض نتائج االستبيان الخاصة بالمحور الثاني2 -1
ماذا ؽلثل لك اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب حياتك اليومية؟ : 13السؤاؿ - 

يبُت معٌت الصحافة الرياضية ادلكتوبة ألفراد العينة من حيث احملتول : (22)اجلدكؿ رقم 
نوع 

 الداللة
درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
 
 
 

داؿ 
إحصائ

 يا

 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

0,05 

 
 
 
 
 

9.49 
 

 
 
 
 
 

645.92 

كسيلة لقضاء أكقات  319 %31.9
 الفراغ

التطلع على األخبار  373 %37.3
 الرياضية التنافسية

اكتساب ثقافة رياضية  09 %0.9
 ُب اجملاؿ الصحي

معرفة أخبار النجـو  297 %29.7
 كيوميات الرياضيُت

 كرؽ للتنظيف 02 %0.2
 اجملموع 1000 100 %

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(645.92) احملسوبة 2 كا           نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (04)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت آف %37.3 كنسبة373ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب التطلع على األخبار التنافسية بتكرار 
، كبلغت إجابات معرفة أخبار %31.9 تكرار كبنسبة 319إجابات كسيلة لقضاء أكقات الفراغ بلغت 



، ُب حُت بلغت إجابات اكتساب ثقافة %29.7تكرار كذلك بنسبة 297النجـو كيوميات الرياضيُت 
، أما إجابات كرؽ للتنظيف جاءت بنسبة % 0.9 تكرارات كذلك بنسبة 09رياضية ُب اجملاؿ الصحي 

.   تكرارات02 ٔتعدؿ 0.2%
كسيلة        يتضح من خبلؿ نتائج اجلدكؿ أف أغلب ادلستجوبُت يركف باف الصحف الرياضة ادلكتوبة 

إلطبلع على األخبار الرياضية التنافسية، كآخركف تعٌت ذلم الصحيفة الرياضية كسيلة لقضاء كقت الفراغ، 
كآخركف يركف فيها مصدر دلعرفة أخبار كيوميات النجـو الرياضيُت، ُب حُت اقتصرت إجابة شخصُت على 

 . أهنا تعٌت ذلم كرؽ للتنظيف بعد تصفحها ُب اليـو
      كمن ىنا نستنتج أف أفراد اجملتمع ال يهتموف بالثقافة ادلعلوماتية للرياضة بقدر اىتمامهم باألخبار 

كالتعاليق، إضافة لكوف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يوجههم لذلك من خبلؿ مواضيعو ادلتناكلة كال يقـو 
بدكره الًتبوم كالتثقيفي بالرغم من أنو ال ؽلكن ٕتاىل الوظيفية الًتفيهي كاإلعبلمية لئلعبلـ الرياضي 

ادلكتوب إال أنو أصبح من الضركرم تفعيل الوظيفة التثقيفية كالًتبوية لو حىت يؤدم دكرا اغلابيا كبَتا للفرد 
 ُب توصياهتا (2008سخرم، )كللمجتمع كىذا ما خلصت إليو دراسة 

        فالصحافة الرياضية تعترب من أىم ادلقومات اليت تؤثر ُب تكوين الرأم العاـ كُب توجيهو إذ أهنا تولد 
شعورا ٚتاىَتيا عاما ذا انطباعات كاىتمامات بادلسائل احمللية كالقومية كالعادلية ادلشًتكة، فهي توقظ الرأم 
العاـ كتوجهو كٖترؾ مشاعره، كتستميلو كتفرض عليو منطقها، كىي توزع أفكارىا على ادلبليُت من القراء 

  (28، صفحة 2011سللوُب، )بسرعة كُب كقت كاحد فيتولد بينهم نوع من التوافق الفكرم 
يهتم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بنتائج ادلنافسات كالبطوالت الرياضية فقط ؟ : 14السؤاؿ - 

.  يبُت رأم أفراد العينة ُب تناكؿ اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ألخبار ادلنافسات: (23)اجلدكؿ رقم 
نوع 

 الداللة
درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0,05 

 
3.84 

 
 

 
186.49 

 نعم 722 %72.2
 ال 288 %28.8

 اجملموع 1000 100 %



اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(186.49) احملسوبة 2 كا        يتضح من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت نبلحظ أف نسبة %72.2 كنسبة 722إجابات ادلبحوثُت، فهي دالة لصاّب نعم بتكرار 
 . تكرار288 كانت لصاّب إجابات ال أم ٔتعدؿ 28.8%

      من خبلص ٖتليل اجلدكؿ يتبُت أف أغلب أفراد العينة يركف أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يهتم بنتائج 
كأخبار ادلنافسات كالبطوالت الرياضية فقط، كىذا بنسبة كبَتة جدا، ُب حُت يتم إعلاؿ ادلواضيع الرياضية 

. األخرل ماداـ ىذا الًتكيز منصبا ُب إتاه كاحد
      كضلن نشاطر ىذا الرأم نظرا ألف اجلوانب األخرل ُب الواقع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب مهملة ٘تاما 

بدءا برياضات الفئات اخلاصة كرياضات ادلرأة آك الرياضات االستعراضية ككذا ادلواضيع الثقافية ذات البعد 
الًتكػلي حفاظا على الصحة للفرد كاجملتمع عموما، كىذا راجع لعدة أسباب ًب مناقشتها ُب إجابات 

األسئلة ُب ىذه اإلستبانة 
يهتم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بنشر األخبار ادلتعلقة ٔتشاكل كقضايا األندية ادلتنافسة؟ : 15السؤاؿ - 

. يبُت رأم أفراد العينة ُب تناكؿ اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ألخبار األندية: (24)اجلدكؿ رقم 
نوع 

 الداللة
درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0,05 

 
 

 
3.84 

 
 

 
386.88 

 نعم 811 %81.1
 ال 189 %18.9

 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(386.88) احملسوبة 2 كا        من خبلؿ اجلدكؿ أعبله يتبُت أف

، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت (01)كدرجة احلرية  0.05الداللة  مستول
، ُب حُت نبلحظ أف نسبة %81.1 كبنسبة 811إجابات ادلبحوثُت، فهي دالة لصاّب نعم بتكرار 

 . تكرار189 كانت لصاّب إجابات ال أم ٔتعدؿ 18.9%



 اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يهتم بنشر         يتضح من ٖتليل اجلدكؿ أف أغلب أفراد العينة يركف أف
 لتكالب األخبار ادلتعلقة ٔتشاكل كقضايا األندية ادلتنافسة كثَتا، كأيضا ىذا الرأم صائب حلد كبَت نظرا 

كهتافت الصحف الرياضية اليومية على أخبار األندية ادلتنافسة كمشاكلها ككذا كل ما يتعلق هبا بدءا بأخبار 
العبيها كرؤسائها كمناصريها كصوال إٔب نتائجها، كىذا دكف نسياف ٖتضَتاهتا كاستعداداهتا للمنافسات 

ككل ما تتخبط فيو من مشاكل متعلقة . بتغطية حصرية كدكرية ذلا كتصرػلات مسؤكليها كمنخرطيها ٚتيعا
 .   هبا ىذه األندية ككذا ميزانياهتا

       كقد يكوف ىذا نتاج ضعف اإلدلاـ ٓتصائص اجلمهور اإلعبلمي كعدـ كضع أسلوب إعبلمي منطقي 
اخللط بُت مبلئم كمتطور قادر على إيصاؿ مضموف الرسالة اإلعبلمية الصحفية للجمهور ادلستهدؼ، أك 

 االرتباؾ ُب الوظيفة اإلعبلمية احمللية كالدكلية، كمتطلبات كل من تلك الوظائف كخصائصها ادلتميزة، ك
 (13،12، صفحة 1999البخارم، ). ٖتديد األكلويات

يهتم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بأخبار النجـو كيوميات الرياضيُت كثَتا ؟ : 16السؤاؿ - 
يبُت رأم أفراد العينة ُب تناكؿ اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ليوميات الرياضيُت  : (25)اجلدكؿ رقم 

نوع 
 الداللة

درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0,05 

 
 

 
3.84 

 
 

 
135.42 

 نعم 684 %68.4
 ال 316 %31.6

 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(135.42) احملسوبة 2 كا       من خبلؿ اجلدكؿ أعبله نرل أف

، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت (01)كدرجة احلرية ( 0.05)الداللة  مستول
 %31.6، كأف نسبة %68.4 كذلك بنسبة 684إجابات ادلبحوثُت، فهي دالة لصاّب نعم بتكرار 

 . تكرار316كانت لصاّب إجابات ال أم ٔتعدؿ 



لئلعبلـ         نستنتج من خبلؿ مناقشة اجلدكؿ أف أغلب أفراد العينة يقولوف كيقركف باالىتماـ الكبَت 
كىذا ما نشاىده ُب الواقع، فبل تكاد ٗتلو أم .  الرياضي ادلكتوب بأخبار النجـو كيوميات الرياضيُت كثَتا

صحيفة رياضية ُب كاجهتها من صورة للرياضي كبَت آك احد صلـو الرياضة حاليا خاصة رياضيو كرة القدـ، 
كٕتد معظم صفحات الصحيفة الرياضية متناكلة أخبار ىذا الرياضي كحياتو الشخصية ككل سَتتو اليومية 

.  ككذا سَتتو الرياضية بالتفصيل
        كالغريب ُب األمر أننا نبلحظ أحيانا تكرار ىذه القصص كالركايات الشخصية مرارا كتكرارا، حىت 
ػلفظها القارئ كادلتابع للصحيفة الرياضية ادلكتوبة، كلعل ىذا االىتماـ الكبَت ْتياة الرياضيُت الشخصية 
كيومياهتم ىو قيمتهم اليت أصبحت تعادؿ قيمة بعض الدكؿ الصغَتة ُب ميزانيتها كهتافت كربل األندية 

الرياضية عليهم نظرا دلا أصبحت تعود عليهم بالفائدة من جلب ىؤالء الرياضيُت لنواديهم رياضيا كإعبلنيا 
. كٕتاريا كٚتاىَتية

: يستخدـ اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب أسلوب الًتكيز على نشاط رياضي معُت فقط: 17السؤاؿ - 
يبُت رأم افراد العينة ُب تركيز اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب على نشاط كاحد : (26)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

النسب   احملسوبة2كا
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0,05 

 
 

 
3.84 

 
 

 
583.696 

 نعم 882 %88.2
 ال 118 %11.8

 اجملموع 1000 100 %

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(583.696) احملسوبة 2 كا        من خبلؿ اجلدكؿ أعبله يتضح أف
، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت (01)كدرجة احلرية ( 0.05)الداللة  مستول

 %11.8، كأف نسبة %88.2 كذلك بنسبة 882إجابات ادلبحوثُت، فهي دالة لصاّب نعم بتكرار 
 . تكرار118كانت لصاّب إجابات ال أم ٔتعدؿ 

        يعتقد أغلب ادلستجوبُت أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يستخدـ أسلوب الًتكيز على نشاط رياضي 
كاحد، كىو ما يشهده كاقع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب من ٘تييز بعض الرياضات عن أخرل كلعل رياضة كرة 



القدـ استحوذت على كل شئ رغم الكم اذلائل كالتنوع الكبَت ُب الرياضات خاصة ُب كقتنا احلإب أم 
أصبحت الرياضة ٘تارس لعدة أكجو، كبالتحديد الوجو الصحي كالتثقيفي ذلا حفاظا على صحة الفرد 

خاصة كاجملتمع عامة، كأين أصبح الكل يعتقد باف الرياضة ما ىي إال كرة القدـ ٔتفهومها العاـ متناسُت 
كدلا لتعود بو . بأف الرياضة ىي أحد أكجو النشاط الوقائي كالصحي حلالة األفراد جسديا كنفسيا كاجتماعيا

حىت يصل أفراد اجملتمع من دخل عاـ على حياة اجملتمعات بعد صحة كلياقة أفرادىا البدنية اجليدة، كىذا 
إٔب حالة من الرفاه، كاكتماؿ ادلعافاة كالسبلمة، البدنية كالعقلية كاالجتماعية كليست فقط رلرد خلو اجلسم 

، صفحة 2002الرازحي، جواف ).  كىذا ىو ادلفهـو اجلديد للصحةمن األمراض كالعلل كالعاىات كالعجز
689 )

يهتم اإلعبلـ ادلكتوب من خبلؿ مواضيعو بفئة معينة ُب اجملتمع ؟ : 18السؤاؿ - 
يبُت رأم أفراد العينة ُب اىتماـ اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بفئة معينة : (27)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
357.60 

 نعم 799 %79.9
 ال 201 %20.1

 اجملموع 1000 100 %

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(357.60) احملسوبة 2 كا         من خبلؿ اجلدكؿ أعبله نرل أف
، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية (01)كدرجة احلرية ( 0.05)الداللة  مستول

 كانت لصاّب إجابات ال أم %20.1، كأف نسبة %79.9 بنسبة 799كذلك لصاّب نعم بتكرار 
 . تكرار201ٔتعدؿ 

       يعتقد أغلب ادلستجوبُت أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يعمل ٔتواضيعو اليت يتناكذلا مع فئة معينة ُب 
. اجملتمع، مهمبل لباقي فئاتو

      كىو ما ػلدث فعبل من خبلؿ اقتصار الصحف الرياضية ادلكتوبة على ذكم احلاجة دلعرفة أم جديد 
عن أخبار يوميات صلومهم كمبوبيهم من الرياضيُت العادلُت، ككذا من يهول األندية التنافسية كيناصرىا، ُب 



حُت الفئات ادلتبقية كىي كبَتة أيضا ال ٕتد حقها كنصيبها ُب صفحاهتا كىذا من خبلؿ مواضيعها اليت 
ٕتعل القارئ يكتفي ٔتتابعة كل ما ىو جديد كحصرم ُب األنشطة التنافسية كال تدفع بع ضلو ادلمارسة 
كادلشاركة ُب األنشطة الرياضية العامة كالتظاىرات اليت ٖتيي فكرة كمشركع الرياضة للجميع، كُب ذلك 
الوقت يصبح للصحيفة الرياضية ٚتاىَتية من كل شرائح اجملتمع باختبلؼ مستواىم كفكرىم الثقاُب 

 بأنو النشاط االتصإب الذم (23، صفحة 2007ادلوجي، )كتعرفو . كالًتبوم كادلرجعي ُب كل شئ
يستهدؼ تزكيد اجلمهور بكافة احلقائق كادلعلومات السليمة عن القضايا كادلوضوعات كادلشكبلت الرياضية 

 .كرلريات األمور بطريقة موضوعية كبدكف ٖتريف كليس فئة معينة فقط
يقتصر اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب تغطيتو على األندية احملًتفة فقط ؟ : 19السؤاؿ - 

يبُت أراء أفراد العينة ُب اقتصار الصحافة الرياضية ادلكتوبة على األندية احملًتفة : (28)اجلدكؿ رقم 
نوع 

 الداللة
درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
02 

 
0.05 

 
5.99 

 
 

 
611.85 

 دائما 657 %65.7
 أحيانا 312 %31.2
نادرا  22 %2.2

 اجملموع 1000 100 %
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(611.85) احملسوبة 2 كا         يتبُت من نتائج اجلدكؿ أعبله أف

، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02) كدرجة احلرية (0.05)الداللة  مستول
 تكرار بنسبة 312، كآف إجابات أحيانا بلغت % 65.7 كبنسبة657ادلبحوثُت لصاّب دائما بتكرار 

. % 2.2 تكرار كذلك بنسبة 22، ُب حُت بلغت إجابات نادرا 31.2%
 األندية التنافسية        يعتقد أغلب ادلستجوبُت أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يقتصر ُب تغطيتو على

، كىو كاقع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب من ٘تييز ببعض األندية عن أخرل، احملًتفة فقط
       كلعل مشكلة تركيزه على رياضة كاحدة ٓب تقف ىناؾ بل تعدت لدرجة أف ىناؾ اقتصار ُب تلك 
الرياضة على التعامل مع أندية معينة كىذا راجع لعبلقات تلك األندية ٔتسؤكٕب الصحافة الرياضة كنظرا 

للجانب ادلادم الكبَت ُب ىذا اجملاؿ، ككذا العائد ادلادم كالتجارم الذم يعود على الصحيفة ُب 



ختيار كوادر غَت كفؤة للعمل اإلعبلمي الصحفي استخدامها ىذا األسلوب، كىذا السبب يعود إل
: العتبارات غَت نزيهة ُب أكثر األحياف، كىذا بدكره يؤدم إٔب

. غياب التنسيق بُت ادلخطط كادلنفذ، كأجهزة ادلتابعة ُب احلمبلت اإلعبلمية الصحفية- 
ضعف اإلدلاـ ٓتصائص اجلمهور اإلعبلمي كعدـ كضع أسلوب إعبلمي منطقي مبلئم كمتطور قادر - 

  .على إيصاؿ مضموف الرسالة اإلعبلمية الصحفية للجمهور ادلستهدؼ من احلملة اإلعبلمية الصحفية
 (13،12، صفحة 1999البخارم، )

: ىل تعتقد أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يوٕب اىتماما أكرب للجانب: 20السؤاؿ - 
االىتماـ األكرب .يبُت أراء أفراد العينة حوؿ اجلانب الذم يوليو اإلعبلـ الرياضي ـ: (29)اجلدكؿ رقم 

نوع 
 الداللة

درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
 
02 

 
 
0.05 

 
 

5.99 
 

 

 
 

961.27 

 اإلخبارم ادلعلوماٌب 787 %78.7
 اإلعبلين التجارم 183 %18.3

الثقاُب الًتبوم  30 %3
 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(961.27) احملسوبة 2 كا نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف       

، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02) كدرجة احلرية (0.05)الداللة  مستول
، ُب حُت آف إجابات %78.7 كنسبة787ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب اإلخبارم ادلعلوماٌب بتكرار 

 تكرار 30، ُب حُت بلغت إجابات الثقاُب الًتبوم %18.3 تكرار كبنسبة 183اإلعبلين التجارم بلغت 
 .% 3كذلك بنسبة 

       يعتقد أغلب ادلستجوبُت أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يوٕب اىتماما كبَتا باجلانب اإلخبارم كالذم 
يركز على ادلعلومة ادلتجددة يوميا كادلعلومات ذات الطابع االستهبلكي، ُب حُت يعتقد البعض منهم انو 



يراعي كثَتا اجلانب التجارم ادلتمثل ُب اإلعبلنات كغَتىا من الوسائل كاجلوانب اليت تدخل رْتا ماديا 
. للصحيفة الرياضية، كىم ٚتيعا يعتقدكف بأنو هبمل كثَتا مواضيع ذات األبعاد الثقافية كالًتبوية

       كرٔتا يعود ذلك للتنافس احلإب كالسريع على جلب ادلعلومة خاصة كأننا ُب عصر السرعة كعصر 
ضعف أجهزة كمعدات ادلؤسسات الصحفية الوطنية كافتقارىا للمعدات كالتجهيزات ادلعلومة، أك رٔتا عائد ؿ

كاإلمكانيات ادلالية البلزمة للتغطية اإلعبلمية الناجحة، أك استخدامها لبلعتمادات ادلالية ادلتاحة  ادلتطورة،
بشكل سيئ، كغَت فعاؿ ُب األغراض ادلطلوبة، أك إٔب النقص الفادح ُب الكوادر اإلعبلمية ادلتخصصة 

كما أف أفراد اجملتمع أصبحوا يتابعوف باإلعبلـ الصحفي، كندرة أصحاب التخصص األكادؽلي بينهم، 
 لكننا نشاطر ادلستجوبُت ُب أف (13،12، صفحة 1999البخارم، ) اجلديد يوميا بل كُب كل حلظة، 

.  اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب عاطل عن كظيفتو التثقيفية كالًتبوية
: بنشر اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ثقافة التسامح كالركح الرياضية بُت األندية ادلتنافسة: 21السؤاؿ - 

أراء أفراد العينة حوؿ نشر الصحافة الرياضية ادلكتوبة لثقافة التسامح بُت األندية : (30)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

داؿ 
 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
465.12 

 نعم 159 %15.9
 ال 841 %84.1

 اجملموع 1000 100 %

 
الداللة  اجلدكلية عند مستول 2 أكرب من كا،(465.12) احملسوبة 2 كا       يتضح من اجلدكؿ أعبله أف

، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية ( 0.05)
 كانت لصاّب %15.9، كأف نسبة %84.1 كذلك بنسبة 841ادلبحوثُت، كىي دالة لصاّب ال بتكرار 

  تكرار159إجابات نعم، أم ٔتعدؿ 
نشر ثقافة التسامح كالركح        يرل غالبية أفراد اجملتمع بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يعمل على 

الرياضية بُت األندية ادلتنافسةػ كثقافة التنافس الشريف كاحملمود، كخَت دليل على ذلك ىو عناكينها احملرضة 



على كل أنواع العنف من خبلؿ مواضيع كمقاالت كتأكيل لتصرػلات مسؤكٕب كالعيب ىذه األندية كزيادة 
ال يتناكؿ مواضيع كل . ُب حدة ىذه ادلنافسات كلعبها على أكتار كأعصاب ادلشجعُت للرياضات التنافسية

. الرياضات، بل يركز على بعضها كهبمل األخرل
تثبيت القيم كادلبادئ كاالٕتاىات الرياضية       كىذا يعترب أيضا ٗتلي عن أحد أىدافها ادلتمثل ُب 

، حيث أف لكل رلتمع نسق قيمي يشكل كػلدد أظلاط (376، صفحة 2007ادلوجي، )كاحملافظة عليها 
 السلوؾ الرياضي متفقة مع تلك القيم كادلبادئ

الصراحة ُب القوؿ، حيث ال غلوز        كىذا يعترب عن ٗتلي عن احد مبادئها ادلتمثل ُب عدـ التحيز، ك
للصحافة أف تنشر اهتامات غَت رمسية ٘تس مسعة بعض األفراد دكف أف تعطي الفرصة للمتهم بإبداء دفاعو، 
. كخرب رشوة بعض احلكاـ ُب الرياضة، كما غلب على الصحافة تصحيح أخطائها فورا مهما كاف مصدرىا

     (122،121، صفحة 1989شرؼ، )
ىل تعتقد أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يقـو بتناكؿ مواضيع كل الرياضات؟ : 22السؤاؿ -    

يبُت أراء أفراد العينة ُب تناكؿ الصحافة الرياضية ادلكتوبة لكل مواضيع الرياضة : (31)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
343.39 

 نعم 207 %20.7
 ال 793 %76.3

 اجملموع 1000 100 %

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(343.39) احملسوبة 2 كا       يتضح من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، كىو ما يبُت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت نبلحظ أف نسبة %79.3 كبنسبة793إجابات ادلبحوثُت، فهي دالة لصاّب ال بتكرار 
 . تكرار207 كانت لصاّب إجابات نعم أم ٔتعدؿ 20.7%

 



 يرل أغلب أفراد اجملتمع بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يتناكؿ مواضيع كل الرياضات، بل يركز 
على بعضها كيهمل األخرل، كلعل ىذا يظهر جليا ُب الواقع ادلتمثل ُب تكالب الصحافة الرياضية ادلكتوبة 

على بعض الرياضات اليت تعتربىا ركيزهتا ُب الطرح، كُب ملئ صفحاهتا هبا، 
        كرٔتا استحوذت بعض الرياضات على كل صفحاهتا كدلدة أياـ متتالية، كأصبح باإلمكاف إطبلؽ 

مصطلح ىذه الرياضات على ىذه الصحف، كأصبح من ادلمكن ٕتريد ىذه الصحف من لقب الصحف 
الرياضية، فمثبل ؽلكن أف نقوؿ صحيفة كرة القدـ نظرا القتصارىا ُب التناكؿ على ىذه الرياضة لدرجة 

.  كبَتة
   ؟ىل تعتقد أف اإلعبلـ الرياضي رلرد كسيلة لنقل األخبار كالتعاليق الرياضية التنافسية: 23السؤاؿ - 

يبُت أراء أفراد العينة ُب اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب كمجرد كسيلة إخبارية  : (32)اجلدكؿ رقم 
        نوع 

 الداللة
درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
293.76 

 نعم 771 %77.1
 ال 229 %22.9

 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(293.76) احملسوبة 2 كا       نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف

، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول
 229، ُب حُت آف إجابات ال بلغت %77.1 كنسبة771ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب نعم بتكرار 

 . %2.29تكرارا كبنسبة 
      يرل معظم أفراد اجملتمع باف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ما ىو إال رلرد كسيلة لنقل األخبار كالتعاليق 

على الرياضات التنافسية كذات الطابع ادلنافساٌب بُت األندية كالرياضيُت، كىو ما يظهر جليا ُب الواقع 
اليومي ذلذه الصحف كاليت ال تكاد ٗتلو يوما من أخبار التنافس بُت األندية كادلنخرطُت فيها خاصة رياضة 

 ُب دراستها عن اإلعبلـ الرياضي كدكره ُب نشر ثقافة (2008سخرم، )كرة القدـ، كىذا ما افًتضتو 



ادلمارسة البدنية كالرياضية عند ادلراىقُت كبعد الدراسة توصلت للتأكد من افًتاضاهتا عن أف اإلعبلـ 
 .الرياضي رلرد كسيلة لنقل األخبار كالرياضات التنافسية كالتعليقات فقط

:   ىل تركيز اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب على أخبار ادلنافسات راجع إٔب: 24السؤاؿ - 
أراء أفراد العينة ُب سبب تركيز اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب على أخبار ادلنافسات : (33)  اجلدكؿ رقم 

نوع  
 الداللة

درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
 

داؿ 
إحصائ

 يا

 
 
 

03 

 
 
 

0,05 

 
 
 

9.49 
 

 
 
 

492.99 

كثرة ادلنافسات  550 %55
 الدكلية

عدـ كجود سلتصُت  122 %12.2
 ُب اإلعبلـ الرياضي

 اإلعبلنات التجارية 119 %11.9

متابعة اجلماىَت  219 %21.9
 للمنافسات

 اجملموع 1000 100 %
 

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(492.99) احملسوبة 2 كا       نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (03)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت آف إجابات %55 كنسبة550ادلبحوثُت، كىي دالة لصاّب كثرة ادلنافسات الدكلية بتكرار 
، ُب حُت بلغت إجابات عدـ كجود %21.9 تكرار كبنسبة 219متابعة اجلماىَت للمنافسات بلغت 

، أما إجابات اإلعبلنات التجارية %12.2 تكرار كذلك بنسبة 122سلتص ُب اإلعبلـ الرياضي بػ 
. %11.9تكرار أم بنسبة 119فكانت ٔتعدؿ 

       يرل الكثَت من أفراد اجملتمع باجلزائر أف سبب تركيز اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب تغطيتو كتناكلو 
للمواضيع الرياضية التنافسية ىو متابعة كحب اجلماىَت ذلذا النوع من األخبار، نظرا لتشجيع الكثَت لفرقهم 



اليت ػلبوهنا، ُب حُت رأل البعض أف السبب يتمثل ُب كثرة ادلنافسات الدكلية، كبالتإب ال يستطيع اإلعبلـ 
. الرياضي ادلكتوب أف يغطي بعضها كيًتؾ أخرل نظرا ألعليتها ٚتيعا

        كما أف البعض يرل عكس ذلك ٘تاما قائبل باف السبب ىو عدـ كجود سلتصُت ُب رلاؿ اإلعبلـ 
الرياضي كبالتإب اثر سلبا على ادلواضيع ادلطركحة إعبلميا، كآخركف يرجعوف ذلك ألسباب مادية ْتتة من 

.  خبلؿ ما غلنيو اإلعبلـ من كراء نشره ألخبار ادلنافسات
        كىي كلها أسباب نراىا ذات عبلقة بًتكيزه على أخبار ادلنافسات لكن ؽلكن التخفيف من ىذا 

الًتكيز ادلكثف عليها بإغلاد سلتصُت ُب رلاؿ اإلعبلـ الرياضي بالتكوين كادلمارسة قصد طرح مواضيع ذات 
 .أعلية كتوازم أخبار ادلنافسات أك تفوقها ُب الصحف

       كلعل من كاجبات اإلعبلـ الرياضي السليم ىو أف يقدـ ألبناء اجملتمع على اختبلؼ أعمارىم 
الثقافات الرياضية البلزمة، كيقدـ ذلم ادلعارؼ كادلفاىيم كالعلـو الرياضية ٔتا ينمي ثقافتهم كقدراهتم الرياضية 

. (94، صفحة 2007سليماف، ) .كيوسع آفاقهم
      كما أنو قادر على ربط الفرد كاجملتمع بعقيدتو، كىو قادر على أف يشده دائمان إٔب القيم الرياضية 

العويس، ). العليا كاألخبلؽ الرياضية الكرؽلة، كينفره عن التعصب كاالضلراؼ كالشغب كالعنف كادلخدرات
. (76-18، الصفحات 1998

:   عرض نتائج االستبيان الخاصة بالمحور الثالث3 -1
ىل تعتقد أف ىذه الصحف تقـو بتغطية كل ادلواضيع ادلتعلقة بالرياضة؟ : 25السؤاؿ - 

أراء أفراد العينة ُب مدل تغطية اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب لكل مواضيع الرياضة : (34)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
627.26 

 نعم 104 10.4%
 ال 896 %89.6

 اجملموع 1000 100 %

 



اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(627.26) احملسوبة 2 كا       نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

 104، ُب حُت أف إجابات نعم بلغت %89.6 كنسبة896ادلبحوثُت، كىي دالة لصاّب ال بتكرار 
 . %10.4تكرارا كبنسبة 

        يرل غالبية ادلستجوبُت أف الصحافة الرياضة ادلكتوبة ال هتتم بالرياضة ككل، كىذا أيضا من الواقع الذم 
تعيش ىذه األخَتة، حيث أصبحت تقتصر مفهومها على جوانب فقط منها، متناسية أىم جوانب ذلا، بدءا 

كأصبح اإلعبلـ عموما يرل ُب الرياضة الدخل . باجلانب التثقيفي ككصوال للجانب القيمي كاألخبلقي كالًتبوم
كأصبحت ٕتارة العصر،  . ادلادم كالشهرة ادلطلوبة كالكسب السريع
 البالغة ُب ٖتقيق التنمية الشاملة للفرد كاجملتمع ٔتا ػلقق سعادة الفرد        كقد نسي الكل دكر كأعلية الرياضة

كرقى اجملتمع كالواقع أف بناء الدكلة اقتصاديا كاجتماعيا، كَب ىذا الشأف كما ىو احلاؿ ُب شىت الشئوف األخرل 
فإف ٖتقيق األمل ادلعقود على اإلعبلـ إظلا يتوقف على قوة كعزؽلة الناس كأمانتهم كنزاىتهم كىذه كلها أمور ال 
تتحقق إال عن طريق اإلعبلـ ذاتو ، كمن ىنا يتضح أعلية اإلعبلـ الرياضي ُب القياـ بواجبو، إضافة إٔب زيادة 

  (man.Stephen, 2000, p. 13). مصادرىا كتشابك اجملاؿ الرياضي باجملاالت األخرل
 

ىل ترل أف ادلواضيع اليت تتناكذلا الصحافة الرياضية ادلكتوبة مناسبة لكل فئات اجملتمع؟   : 26السؤاؿ - 
رأم أفراد العينة ُب مناسبة مواضيع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب لكل فئات اجملتمع : (35)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
244.03 

 نعم 253 %25.3
 ال 747 %74.7

 اجملموع 1000 100 %

 



اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(244.03) احملسوبة 2 كا       يتبُت من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

 747، ُب حُت أف إجابات ال بلغت 25.3% كنسبة 253ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب نعم بتكرار 
 . %74.7تكرار، كبنسبة 

       يعتقد أفراد اجملتمع بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يتناكؿ مواضيع هتم كل شرائح اجملتمع بل تقتصر 
مواضيعو على اليت تستهول بعض فئات اجملتمع، كرٔتا يتبُت ىذا جيدا ُب متابعة الرياضيُت ادلمارسُت 

.  للرياضات التنافسية كالقائمُت على ىذه األندية كثَتا، ك تقل عند فئات أخرل بنسبة كبَتة
فمواضيعو ال تناسب كل شرائح اجملتمع .        كبالتإب على اإلعبلـ آف يوجو رسائلو لكل شرائح اجملتمع

كلو نظرنا فقط العتبار السن لوجدنا أف فئة ادلسنُت مهمشة ُب رياضتها كفئة األطفاؿ كالرياضة ادلدرسية 
. خصوصا مهملة كفئة ذكم احلاجات اخلاصة ككذا الرياضة النسوية

       كعلى اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب أف يطرح ادلواضيع اليت تناسب كل شرائح اجملتمع باختبلؼ أجناسهم 
ماىَتية اليت تفتقر إليها الكثَت من اجملاالت األخرل فهو يتميز بأف لو كسنهم كمستوياهتم فاإلعبلـ لو خاصية اِب

القدرة على تغطية مساحات كاسعة كسلاطبة قطاعات كبَتة من اجلماىَت، ككذا لو خاصية االختيار حيث أنو 
  (11، صفحة 2005عوض، ) .ؼلتار اجلمهور الذم ؼلاطبو كيرغب ُب الوصوؿ إليو

: يهتم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ٔتواضيع الرياضة ادلدرسية: 27السؤاؿ - 
أراء أفراد العينة حوؿ تناكؿ اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب للرياضة ادلدرسية : (36)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
114.24 

 نعم 331 %33.1
 ال 669 %66.9

 اجملموع 1000 100 %

 



اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(114.24) احملسوبة 2 كا        يتضح من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت نبلحظ أف نسبة % 66.9 كنسبة669إجابات ادلبحوثُت، فهي دالة لصاّب ال بتكرار 
 . تكرار331 كانت لصاّب إجابات نعم أم ٔتعدؿ 33.1%

 يرل أغلب ادلبحوثُت بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يهتم كثَتا ٔتواضيع الرياضة ادلدرسية 
كالتظاىرات اليت تقاـ بادلدارس التعليمية كمنافساهتا بُت التبلميذ، ُب حُت يرل آخركف أف بعض مواضيعو 

. تتناكؿ ما غلوؿ ُب ادلبلعب كادليادين ادلدرسية من تظاىرات كمسابقات كعركض رياضية
       لكن ؽلكننا القوؿ بأف الرياضة ادلدرسية ال زالت ال ٖتظى ْتقها الكامل ُب صفحات اإلعبلـ 
الرياضي ادلكتوب باجلزائر، ألف قليبل جدا ما نبلحظ كجود بعض ادلشاركات ذلذه الرياضة ُب بعض 

صفحات الصحف الرياضية خاصة إذا ارتبطت ٔتشاركة كطنية خارج الوطن، كبعضها الذم يلتقط ىنا 
 .كىناؾ

:  يدعم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بشكل ملحوظ برياضة ذكم االحتياجات اخلاصة: 28السؤاؿ - 
اآلراء حوؿ تناكؿ اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب لرياضة ذكم االحتياجات اخلاصة : (37)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
329.47 

 نعم 213 21.3%
 ال 787 %78.7

 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(329.47) احملسوبة 2 كا        يتضح من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف

، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت (01) كدرجة احلرية 0.05الداللة  مستول
، ُب حُت آف نبلحظ نسبة  % 78.7 كنسبة787إجابات ادلبحوثُت، فهي دالة لصاّب ال بتكرار 

 . تكرار213 كانت لصاّب إجابات نعم أم ٔتعدؿ 21.3%



        يعتقد أغلب ادلستجوبُت أف الصحافة الرياضة ادلكتوبة ال تدعم رياضة ذكم االحتياجات اخلاصة، كال 
يبلحظ ىذا التدعيم إف كاف موجود فعبل، كؽلكن أف نقوؿ بأف رياضة ذكم االحتياجات اخلاصة مازالت تعاين 

من نقص اىتماـ احمليطُت هبا من مسؤكلُت كسلطات كخرباء، كتتواصل معاناهتا أيضا حىت ُب عدـ تناكؿ اإلعبلـ 
من خبلؿ ٕتاىل ىذه الفئة بعدـ تناكؿ مواضيع . الرياضي ادلكتوب للمواضيع ادلتعلقة هبا كهبذه الفئة اخلاصة

  .متعلقة هبا أك تناكؿ أخبارىا بشكل مركز كباقي األخبار
      كما اإلعبلـ الرياضي مرآة كصورة لفلسفة اجملتمع، فهو بوسائلو ادلختلفة مؤسسة اجتماعية يستجيب إٔب 
البيئة اليت يعمل فيها بسبب التفاعل القائم بينو كبُت اجملتمع، كحىت ؽلكن فهمو البد من دراسة أك فهم اجملتمع 

كما . الذم يعمل فيو حىت ال يتعارض ما يقدمو من رسائل إعبلمية مع القيم كالعادات السائدة ُب ىذا اجملتمع
  (11، صفحة 2005عوض، )  ،.مواضيعو إال صورة دلا تعيشو البيئة اليت ينتشر فيها

: يهتم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ٔتواضيع رياضة ادلرأة: 29السؤاؿ - 
أراء أفراد العينة حوؿ تناكؿ اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب لرياضة ادلرأة : (38)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
550.56 

 نعم 129 %12.9
 ال 871 %87.1

 اجملموع 1000 100 %

 
 اجلدكلية عند مستول 2 كىي أكرب من كا،(550.56) احملسوبة 2 كا       يتبُت من اجلدكؿ أعبله أف

، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01) كدرجة احلرية 0.05الداللة 
 %12.9، ُب حُت آف نبلحظ نسبة  % 87.1 كنسبة871ادلبحوثُت، فهي دالة لصاّب ال بتكرار 
 . تكرار129كانت لصاّب إجابات نعم أم ٔتعدؿ 

        يرل غالبية ادلستجوبُت أف الصحافة الرياضة ادلكتوبة ال هتتم برياضة ادلرأة، كىي من الرياضات 
كاجلوانب ادلهشمة ُب صفحاهتا، كنشاطر ىؤالء ُب رأيهم كنقوؿ بأف رياضة ادلرأة مازالت تعاين التهميش، 



كمازالت الرياضة تبدك ُب رلتمعنا حكرا على الرجل، كرٔتا يعود ىذا للعادات الثقافية كادلرجعية الدينية اليت 
رغم أف . ٕتعل من شلارسة ادلرأة للرياضة خركجا عن مألوفها كعن كظيفتها الطبيعية ُب اجملتمع ُب نظرىم

ادلرجعية الدينية ال ٘تنع ذلك، كاف ادلرأة كالرجل ْتاجة دلمارسة األنشطة حىت ٖتافظ على رشاقتها 
. كصحتها
 كقد تسارعت معظم دكؿ العآب ُب الوقت الراىن إٔب إعداد برامج كإجراء دراسات ميدانية للرياضة        

للجميع، حيث خصصت مبالغ ضخمة ُب بعض دكؿ العآب إلجراء الدراسات للتعرؼ على ادلقاييس 
اجلسمية كالقدرة احلركية كالبدنية لشعوهبا، كُب ادلقابل تطورت الدراسات بالبحث عن دكافع جديدة 
لتشجيع الناس على ادلشاركة ُب األنشطة الرياضية، فهي ميسرة للناس ٚتيعا نظرا لتميزىا باالختيارية 

كقد . كالدافعية، إضافة دلمارستها ُب أكقات الفراغ، كتكوف مشوقة كمتعددة كتؤدم للشعور بالسعادة
أخذت ٚتيع دكؿ العآب حاليا ٔتفهـو الرياضة للجميع ٖتت أمساء متعددة ككثَتة لكنها تفيد ادلفهـو ذاتو 

 .(50...45، صفحة 2011، .كآخركف ص)
: يهتم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ٔتواضيع رياضة ادلسنُت: 30السؤاؿ - 

أراء أفراد العينة حوؿ تناكؿ اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب لرياضة ادلسنُت : (39)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
521.28 

 نعم 139 %13.9
 ال 861 %86.1

 اجملموع 1000 100 %

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(521.28) احملسوبة 2 كا        يتضح من عرض ىذا اجلدكؿ أعبله أف
، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت عدد تكرارات إجابة نعم % 86.1 كنسبة861إجابات ادلبحوثُت، فهي دالة لصاّب ال بتكرار 
 .%13.9 تكرارا بنسبة 139بلغت 



       نستنتج أف أغلب ادلستجوبُت يركف بأف الصحافة الرياضية ادلكتوبة ال هتتم برياضة ادلسنُت، كؽلكن 
أف نقوؿ بأف ىذه الرياضة مازالت تبدك من األنشطة الثانوية ُب صفحات اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب، كال 

ترد موضوعاهتا فيو إال من خبلؿ تظاىرات بعض ادلسنُت من الذين مارسوا الرياضة كىم ُب مرحلة شباهبم،  
كىو ما قد يفسر على أف ىذا التناكؿ ما ىو إال كفاء ذلؤالء ادلسنُت الذين كانوا يوما ما ُب ساحات 

 . الرياضة التنافسية أثناء شباهبم، أما الفئة الغالبة فهي مهمشة إعبلميا من كل النواحي
        فالنشاط الرياضي يساعد على تنمية الصحة العقلية كاالجتماعية ُب الفرد، كاشًتاؾ اإلنساف ُب 
النشاط الرياضي اجلماعي يكسبو قدرة على العمل مع اجلماعة كالتفاعل اإلغلايب مع أفراد رلتمعو، شلا 

كتعد الرياضة كسيلة من كسائل العبلج . يساعد على كقاية الفرد من االضلرافات النفسية كاالجتماعية
الطبيعي، الذم يشجع عليو كل األطباء اآلف، بل إف الرياضة كسيلة للوقاية من ادلثَت من األمراض قبل أف 

تكوف عبلجا ذلا كمن ىنا مرة أخرل نلتمس التداخل كالتوازف بُت العوامل السيكولوجية كالبيولوجية 
.  (217، صفحة 1995عيساكم، ) .كاالجتماعية للسلوؾ اإلنساف

ُب رأيك، ىل يتعامل اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب مع الرياضة كمجاؿ كعلم لو أسسو : 31السؤاؿ - 
كأىدافو ُب اجملتمع؟ 

يبُت أراء أفراد العينة حوؿ كيفية تعامل اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب مع الرياضة : (40)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
611.52 

 نعم 109 %10.9
 ال 891 %89.1

 اجملموع 1000 100%

 اجلدكلية عند مستول 2 كىي أكرب من كا،(611.52) احملسوبة 2 كا        يتضح من اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة 

 109، ُب حُت أف إجابات نعم بلغت %89.1 كنسبة891ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب ال بتكرار 
 .  %10.9تكرار كبنسبة 



       نستنتج أف غالبية ادلستجوبُت يركف بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يتعامل مع الرياضة كمجاؿ 
كعلم قائم بذاتو، كؽلكن أف نقوؿ بأف رؤيتهم صائبة حلد بعيد من خبلؿ الواقع الذم يبُت بأف اإلعبلـ 

الرياضي ادلكتوب مازاؿ يتعامل مع الرياضة على أساس أهنا ىواية كأنشطة كتظاىرات كاستعراضات تقاـ ىنا 
كىناؾ كُب مناسبات فقط، لكن عليو أف يتعامل مع الرياضة على أساس أهنا علم بل رلاؿ ػلتوم ٚتيع 

العلـو األخرل، كأهنا عبلج كمتنفس لكل أفراد اجملتمع كل حسب حاجتو إليها، كدكف استطاعة أم فرد 
 .التخلي عن الرياضة، خاصة ُب ىذا الزمن الذم أصبح يشهد أمراض العصر ادلعركفة بأمراض ندرة احلركة

: يقـو اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بالًتكيج كتدعيم ْتوث ادلختصُت ُب رلاؿ الرياضة الصحة: 32السؤاؿ - 
اآلراء حوؿ تغطية اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب لبحوث ادلختصُت ُب الرياضة : (41)اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
446.22 

 نعم 166 %16.6
 ال 834 %83.4

 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(446.22) احملسوبة 2 كا         نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف

، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول
 166، ُب حُت آف إجابات نعم  بلغت %83.4 كنسبة 834ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب ال بتكرار 

 . %16.6تكرار كبنسبة 
قـو بالًتكيج كتدعيم ْتوث نستنتج أف غالبية ادلستجوبُت يركف بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال م         

، رغم أف ببلدنا أدخلت ىذا ادلفهـو ُب ْتوثها من خبلؿ ٗتصصاهتا ادلختصُت ُب رلاؿ الرياضة كالصحة
األكادؽلية ُب اجلامعة منذ مدة كبدأت تتفطن لقيمة ىذا اجلانب ُب نشره ُب اجملتمع كمدل استفادة ىذا 

.   األخَت من مثل ىذه البحوث كادلنشورات



         كبالتإب فبل حجة لئلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب عدـ نشره كتغطيتو لبحوث ككتب كمراجع رلاؿ 
الرياضة كالصحة سواء كانت ىذه البحوث فردية من خرباء كأساتذة أك ٚتاعية تصدر باسم اجلامعة أك 

حىت بعض منشورات كمراسيم كتقارير تنذر ْتالة الطوارئ من طرؼ منظمة الصحة العادلية كمكاتبها 
إذ أف اجملتمع بدأ يعطي اإلقليمية ُب كل دكؿ العآب ْتيث توصي دكما بأعلية الرياضة ُب ىذا العصر كثَتا، 

الفرص الكاملة عن طريق مؤسسات الًتبية ادلباشر كغَت ادلباشر، كتوفَت كل اخلدمات العامة للعمل على 
تنمية ادلواىب الفردية كالطبيعية لكل أفراد الشعوب بدكف أم تفريق، كالسعي ضلو تنمية كل الصفات 

 (12، صفحة 2005دركيش، ). البدنية كاحلركية كالنفسية كالعقلية لكل مواطن
: يعمل اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب على نشر ثقافة الرياضة للجميع: 33السؤاؿ - 

يبُت أراء أفراد العينة حوؿ نشر اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب لثقافة الرياضة للجميع  : (42)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
611.52 

 نعم 209 %20.9
 ال 791 %79.1

 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(611.52) احملسوبة 2 كا        يتضح من ىذا اجلدكؿ أعبله أف

، شلا يبُت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول
 209، ُب حُت آف إجابات نعم بلغت % 79.1 كنسبة791ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب ال بتكرار 

 .  %20.9تكرار كبنسبة 
      من خبلؿ القراء التحليلية للجدكؿ نستنتج أف أغلب ادلستجوبُت يركف بأف الصحافة الرياضية ادلكتوبة 

ال تعمل على نشر ثقافة الرياضية للجميع، كرٔتا يعود ىذا اإلنكار القتصار اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب 
العمل على نشر ثقافة الرياضات التنافسية فقط، كاليت ىي خاصة ٔتن ىم منخرطوف ُب أندية تنافسية 

كنظامية كيلعبوف منافسات ذات طابع احتكاكي كتنافس حاد من ٚتيع النواحي، كبالتإب ؽلكن أف نقوؿ 



بأف مشركع ثقافة الرياضة كالنشاط للجميع مازاؿ حلما ُب ببلدنا كالدليل ىو عدـ اىتماـ اإلعبلـ بو 
كموضوع كزلور جدير باالىتماـ ككتقصَت ُب تغطية بعض األنشطة االختيارية ادلمارسة ُب أكقات الفراغ 

 .  ألفراد اجملتمع
توضيح لوسائل اإلعبلـ بأف شلارسة الرياضة للجميع كمناشطها يؤدم إٔب تطوير احلالة الصحية  كىذا اؿ

للممارسُت، كاليت تعود بدكرىا على االقتصاد ُب الصرؼ على األمراض، كذلك يكوف نإتا عن أف تلك 
   (2006احلماٛتي، ). ادلمارسة تؤدم إٔب زيادة مناعة اجلسم

ىل تعتقد أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يساىم ُب توجيو القارئ ضلو ادلمارسة الرياضية : 34السؤاؿ - 
؟  مهما كاف نوعها

يبُت أراء أفراد العينة حوؿ توجيو اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب القارئ للممارسة : (43)  اجلدكؿ رقم 
      نوع 

 الداللة
درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
 داؿ إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
211.6 

 نعم 270 %27
 ال 730 %73

 اجملموع 1000 100 %

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(211.6) احملسوبة 2 كا        نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

 تكرار 270، ُب حُت آف إجابات نعم بلغت %73 كنسبة730ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب ال بتكرار 
 .%27كبنسبة 

       نستنتج أف غالبية ادلستجوبُت يركف بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بعيد كل البعد عن توجيو القارئ 
ضلو ادلمارسة الرياضة مهما كاف نوعها، كؽلكن أف نقوؿ بأف ذلك يعود إٔب اىتمامو الكبَت كالدائم ٔتواضيع 

الرياضات التنافسية، كىو بطرحو كتناكلو للموضوعات غلعل القارئ دكما ُب كضعية ادلتفرج ككضعية من 
ؽلارس الًتكيح السليب غَت الرياضي، رغم أنو مطالب بالًتكيج كتدعيم جانب الًتكيح الرياضي، كالذم يتسم 



الًتكيح عن اجلمهور كتسليتهم باألشكاؿ كالطرؽ اليت كألف . باإلغلابية من خبلؿ ادلمارسة مهما كاف نوعها
 (24، صفحة1998العويس، ) ٗتفف عنهم صعوبات احلياة اليومية يعد من أكرب كظائفو 

: إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل ذلك : 35السؤاؿ - 
يبُت درجة توجيو اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب القارئ للممارسة : (44)اجلدكؿ رقم 

نوع 
 الداللة

درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
 

02 

 
 

0,05 

 
 

5.99 
 

 
 

108.95 

 بدرجة كبَتة 19 %7.03
 بدرجة متوسطة 92 %34.07
 بدرجة قليلة 159 %58.88

 اجملموع 270 100 %
 

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(108.95) احملسوبة 2 كا       نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (02)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت آف إجابات بدرجة %58.88 كنسبة 159ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب بدرجة قليلة بتكرار 
 .% 7.03، ُب حُت إجابات بدرجة كبَتة بلغت بنسبة %34.07 تكرارا كبنسبة 92متوسطة بلغت 

       نستنتج أف غالبية ادلستجوبُت الذين رأكا بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بعيد كل البعد عن توجيو 
القارئ ضلو ادلمارسة الرياضة مهما كاف نوعها يقولوف ذلك ال ػلدث إال بشكل قليل جدا، فهم ٓب ينفوا 

كيرل البعض األخر منهم أف ذلك ػلدث . ذلك كليا لكن يقركف باحليز الصغَت ادلخصص ذلذا اجلانب
بدرجة متوسط أم بشكل عادم جدا كباقي ادلواضيع كاالٕتاىات، ُب حُت يرل القلة منهم أف ذلك يتم 

 .كبشكل كبَت، كىذا رٔتا راجع إلحساسهم باحلاجة للممارسة من خبلؿ تصفح الصفحات الرياضية
ىل يعمل اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب على نشر ثقافة احملافظة على اللياقة البدنية كالصحية : 36السؤاؿ - 

 ؟من خبلؿ ادلواضيع ادلتناكلة
 
 



يبُت أراء أفراد العينة حوؿ نشر اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب لثقافة احملافظة على اللياقة  : (45)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

داؿ 
 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
630.43 

 نعم 103 %10.3
 ال 897 %89.7

 اجملموع 1000 100 %

 
 اجلدكلية عند مستول 2 كىي أكرب من كا،(630.43) احملسوبة 2 كا        يتضح من اجلدكؿ أعبله أف

، ما يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات ادلبحوثُت، (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة 
 تكرارا 103، ُب حُت آف إجابات نعم بلغت % 89.7 كنسبة897كىي دالة لصاّب دائما ال بتكرار 

 .%10.3كبنسبة 
على نشر ثقافة         نستنتج أف غالبية ادلستجوبُت يركف بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يعمل بتاتا 

احملافظة على اللياقة البدنية كالصحية من خبلؿ ادلواضيع ادلتناكلة، كمواضيع ىذا النوع من الرياضة بعيدة كل 
 توجيو القارئ ضلو احلفاظ على اللياقة البدنية كالصحية، البعد عن

       كؽلكن أف نقوؿ بأف ذلك يعود إٔب اىتمامو الكبَت كالدائم ٔتواضيع الرياضات التنافسية، كإعلالو التاـ 
للموضوعات اليت ٕتعل القارئ ؽللك الدافع للممارسة الرياضية خاصة ُب أكقات الفراغ،   

      كلقد ازدادت أعلية علم الصحة ُب رلاؿ العاـ بدرجة كبَتة، فقد أصبحت الًتبية الرياضية من أكثر 
العوامل أعلية ُب رلاؿ احلفاظ على الصحة العامة كتقويتها، فيجب أف تدخل الًتبية الرياضية ضمن برامج 

( 7، صفحة 2009احلسنات، ). احلياة اليومية للفئات العريضة من السكاف كالسيما األطفاؿ
 
 
 



يقـو اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بتغطية كل ادللتقيات كالندكات العلمية احمللية كالدكلية ُب : 37السؤاؿ - 
:      رلاؿ الرياضة كالصحة
اآلراء حوؿ تغطية اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب دللتقيات الرياضة كالصحة  : (46) اجلدكؿ رقم 

درجة  نوع الداللة
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
568.51 

 نعم 123 %12.3
 ال 877 %87.7

 اجملموع 1000 100 %

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(568.51) احملسوبة 2 كا        يتبُت من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

 123، ُب حُت آف إجابات نعم كانت % 87.7 كنسبة877ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب ال بتكرار 
 .%12.3تكرار بنسبة 

 كذلك ال يعطي على اإلطبلؽ أم  أعلية          يعتقد أغلب ادلستجوبُت أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب
. للرياضة ُب طابعا الثقاُب الصحي

        كيعترب ىذا جليا من خبلؿ عدـ تغطيتو للكثَت من ادللتقيات الدكلية كحىت احمللية ُب ىذا اجملاؿ، كال 
- حىت مرافقتو لبعض التخصصات القليلة جدا ُب رلاؿ الرياضة الصحية باجلامعة اجلزائرية، كاليت أصبحت 

ٖتقق النتيجة ادلرضية تلول األخرل ُب ىذا احلقل، كخَت دليل على ذلك ادلخابر - ىذه األخَتة
كالتخصصات كاألساتذة الذين أصبحت تزخر هبم معاىدنا ُب رلاؿ الطب، كباخلصوص ُب رلاؿ الرياضة، 
كخَت مثاؿ على ذلك معهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية ّتامعة عبد احلميد ابن باديس من 
خبلؿ ٗتصص الرياضة كالصحة ُب شىت ادلسارات التعليمية كاألكادؽلية، ككذا كوكبة كبَتة من الكفاءات ُب 

ىذا اجملاؿ اليت أصبحت تأصل كتؤطر ُب ىذا اجملاؿ كبدأت تصبح مرجعا ُب ىذا اجملاؿ دكف أم إعطاء 
.              االىتماـ اإلعبلمي الكاُب دلثل ىذه النجاحات



ُب رأيك ىل يشجع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب القارئ ضلو استغبلؿ أكقات فراغو ُب : 38السؤاؿ - 
؟   شلارسة األنشطة الرياضية

أراء العينة حوؿ تشجيع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب على استغبلؿ أكقات الفراغ : (47)اجلدكؿ رقم 
درجة  نوع الداللة

 احلرية
مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
357.60 

 نعم 201 %20.1
 ال 799 %79.9

 اجملموع 1000 100 %

 
 اجلدكلية عند مستول 2 كىي أكرب من كا،(357.60) احملسوبة 2 كا        يضح من اجلدكؿ أعبله أف

، ما يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات ادلبحوثُت، (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة 
 تكرار بنسبة 201، ُب حُت آف إجابات نعم كانت % 79.9 كنسبة799حيث دالة لصاّب ال بتكرار 

20.1%. 
 ال يشجع على اإلطبلؽ على          نستنتج أف أغلب ادلستجوبُت يركف بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب

كىذا ىو ادلفهـو اجلديد كاحلديث يدكر عليو ُب الساحة اخلاصة ٔتيداف . ادلمارسة الرياضية ُب كقت الفراغ
. الرياضة كالصحة، أين أصبحت الرياضة احد اكرب الوسائل العبلجية كالوقائية من أمراض العصر احلإب

لقد كجب التأكيد على  ك        فقد أصبحت الرياضة كسيلة مهمة لبلسًتخاء من متاعب احلياة اليومية،
العبلقة ادلهمة كادلتمثلة ُب كقت الفراغ بالنشاط الرياضي لتجديد حيوية اجلسم من خبلؿ ادلمارسة لكافة 
أنواع األنشطة الرياضية كأثر ذلك على صحة األفراد، كلذلك فالرياضة ذات أعلية كبَتة ُب احلفاظ على 

ادلستول الصحي ألفراد اجملتمع، كلذلك كبالتإب كجب علينا أف نعمل على توفَت اإلمكانات ادلادية 
كالبشرية للممارسة الرياضة حىت يتم تزكيد األفراد بكافة ادلعلومات كادلعارؼ ادلفيدة كتدريبهم على العادات 

. (29، صفحة 2006فاضل، ). الصحية السليمة



ىل ترل أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يبُت أف الرياضة كسيلة مهمة لبلسًتخاء من متاعب : 39السؤاؿ - 
    ؟احلياة اليومية

أراء العينة حوؿ توضيح الرياضة كوسيلة لبلسًتخاء ُب اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب  : (48)اجلدكؿ رقم 
   نوع  

 الداللة
درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
داؿ 

 إحصائيا

 
01 

 
0.05 

 
3.84 

 
 

 
636.80 

 نعم 101 %10.1
 ال 899 %89.9

 اجملموع 1000 100 %

 
اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(636.80) احملسوبة 2 كا         نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف

، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (01)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول
 تكرار كبنسبة 101، ُب حُت آف إجابات نعم بلغت % 89.9 كنسبة899ادلبحوثُت لصاّب ال بتكرار 

10.1%  .
 ال يبُت على اإلطبلؽ أف الرياضة كسيلة         يعتقد أغلب ادلستجوبُت أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب

.              مهمة لبلسًتخاء من متاعب احلياة اليومية، رغم رؤية القلة القليلة منهم عكس ذلك
        فهو يتعامل مع ادلواضيع اليت يتناكذلا كالقليلة ُب رلاؿ الرياضة كالصحة إما بأمر عشوائي دللئ الفراغ 

ُب الصفحات اليومية، أك لكسب السمعة لدل ادلعنيُت الكبار بالرياضة احلقيقية كالتودد إليهم كبالتإب 
 . هبدؼ كسب مسعة للجريدة، أك ألمر ٕتارم كمادم

لقد كجب التأكيد على العبلقة ادلهمة كادلتمثلة ُب كقت الفراغ بالنشاط الرياضي لتجديد حيوية        ك
اجلسم من خبلؿ ادلمارسة لكافة أنواع األنشطة الرياضية كأثر ذلك على صحة األفراد، كلذلك فالرياضة 
ذات أعلية كبَتة ُب احلفاظ على ادلستول الصحي ألفراد اجملتمع، كلذلك كبالتإب كجب علينا أف نعمل 

على توفَت اإلمكانات ادلادية كالبشرية للممارسة الرياضة حىت يتم تزكيد األفراد بكافة ادلعلومات كادلعارؼ 
. (29، صفحة 2006فاضل، ). ادلفيدة كتدريبهم على العادات الصحية السليمة



:  ىل ُب رأيك تناكؿ اإلعبلـ الرياضي لبعض مواضيع الرياضة كالصحة: 40السؤاؿ - 
يبُت سبب تناكؿ اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب  لبعض مواضيع الرياضة كالصحة : (49)اجلدكؿ رقم 

نوع 
 الداللة

درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

 2كا
 اجلدكلية

 2كا
 احملسوبة

النسب 
 %ادلئوية

 اإلجابة التكرارات

 
 

داؿ 
إحصائ

 يا

 
 
 

03 

 
 
 

0.05 

 
 
 

9.43 
 

 

 
 
 

263.03 

أمر مدركس  117 %11.7
 باسًتاتيجيو

 عشوائي دللئ الفراغ 462 %46.2

ٕتارم  209 %20.9
لكسب السمعة  212 %21.2

 اجملموع 1000 100 %
 

اجلدكلية عند  2 كىي أكرب من كا،(263.03) احملسوبة 2 كا       نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف
، شلا يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات (03)كدرجة احلرية  (0.05)الداللة  مستول

، ُب حُت آف إجابات %11.7 كنسبة 117ادلبحوثُت، حيث دالة لصاّب عشوائي دللئ الفراغ بتكرار 
 209، ُب حُت بلغت إجابات لسبب ٕتارم%21.1 تكرار كبنسبة 212كسبا للسمعة للجريدة بلغت 

 .تكرار لصاّب أمر مدركس بإسًتاتيجية %117 ٔتعدؿ 11.7أما نسبة . % 20.9تكرار كذلك بنسبة 
 يعتقد أغلب ادلستجوبُت أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يتعامل مع ادلواضيع اليت يتناكذلا كالقليلة ُب 

رلاؿ الرياضة كالصحة ىي بأمر عشوائي دللئ الفراغ ُب الصفحات اليومية، كينسب آخركف ذلك دلوضوع 
كسب السمعة لدل ادلعنيُت الكبار بالرياضة احلقيقية كبالتإب هبدؼ كسب مسعة للجريدة، كيرجع آخركف 

ذلك ألمر ٕتارم كمادم، ُب حُت يتعقد القلة منهم عكس ذلك ٚتيعا كيقولوف باف ذلك قائم بأمر 
اسًتاتيجي كمدركس مسبقا كسلطط لو، كما ؽلكن قولو ىو أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يعطي االىتماـ 
الواجب إعطائو جملاؿ الرياضة كالصحة، خاصة كأنو يعد أحد الوسائل اذلامة ُب جعل اجملتمع يهتم ّتانب 

 (49امساعيل، الثقافة الصحية للرياضيُت، صفحة ) الصحة عن طريق الرياضة 
 



: االستنتاجات- 
: إف أىم االستنتاجات اليت خلصت إليها الدراسة كانت كالتإب

ىناؾ إقباؿ كبَت دلواضيع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب، حيث ؽلثل ذلم مصدر إخبارم كمصدر دلعرفة - 
. ادلعلومات الرياضية اليت تأٌب هبا الصحف الرياضية باختبلؼ أنواعها

أغلب اجلزائريُت يركف أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يهتم بنتائج كأخبار ادلنافسات كالبطوالت، كيهتم - 
بنشر األخبار ادلتعلقة ٔتشاكل كقضايا األندية ادلتنافسة كثَتا، كيركز على أخبار األندية ادلتنافسة كمشاكلها، 

كأغلبهم يقولوف . ككذا كل ما يتعلق هبا بدءا بأخبار العبيها كرؤسائها كمناصريها كصوال إٔب نتائجها
 .كيقركف باالىتماـ الكبَت لئلعبلـ الرياضي ادلكتوب بأخبار النجـو كيوميات الرياضيُت كثَتا

يستخدـ أسلوب الًتكيز على نشاط رياضي كاحد، كىو ما يشهده كاقع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب من - 
٘تييز بعض الرياضات عن أخرل، كبأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يتناكؿ مواضيع هتم كل شرائح اجملتمع، 

.  كأنو ال يهتم كثَتا ٔتواضيع الرياضة ادلدرسية، كال يدعم رياضة ذكم االحتياجات اخلاصة، كال رياضة ادلرأة
       جلهم يركف بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يتعامل مع الرياضة كمجاؿ كعلم قائم بذاتو، ك- 

 .بالًتكيج كتدعيم ْتوث ادلختصُت ُب رلاؿ الرياضة كالصحة
يركف بأف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يعمل على نشر ثقافة الرياضية للجميع، كىو بعيد كل البعد عن - 

.  توجيو القارئ ضلو ادلمارسة الرياضة مهما كاف نوعها
. اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يهتم كثَتا بالرياضة ُب طابعها الثقاُب كخاصة ُب بعدىا الصحي- 
 .اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يشجع على ادلمارسة الرياضية ُب كقت الفراغ- 
اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ال يتعامل مع ادلواضيع اليت يتناكذلا كالقليلة جدا ُب رلاؿ الرياضة كالصحة - 

 .بإسًتاتيجية، بل أمر عشوائي دللئ الفراغ ُب الصفحات اليومية
 
 
 
 
 



 :مناقشة الفرضيات
     من خبلؿ ما توصلنا إليو ُب النهاية بعد دراستنا ذلذا ادلوضوع، كبعد الدراسة ادليدانية ادلنجزة      

باالستعانة باالستمارة اإلستبيانية، كجدنا أف ما جاء ُب الفرضية األكٔب اليت رأينا فيها أف ىناؾ إقباؿ كبَت 
من طرؼ أفراد اجملتمع على ادلوضوعات اليت تناكذلا اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب، قد أكدهتا النتائج احملصلة 

من أجوبة أفراد العينة اليت ٘تثلت ُب مواطٍت كالية مستغاٖب، ككل إجابات أسئلة احملور األكؿ خَت دليل على 
ذلك، كاليت كانت كلها تؤكد ما كاف ُب الفرضية كبنسب كبَتة جدا، كىذا راجع دلا تتميز بو من اخلصائص 

 (31-30-29-28)ًب ذكرىا بالتفصيل ُب الفصل النظرم األكؿ ُب الصفحة 
        كمن خبلؿ الفرضية الثانية اليت رأينا فيها بأف ىناؾ مساعلة ُب نشر الثقافة الرياضية ذات الطابع 

كجدنا أهنا تأكدت ُب . التنافسي من خبلؿ مواضيع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب من كجهة نظر أفراد اجملتمع
النتائج اليت جاءت ضمن إجابات ادلبحوثُت ككذلك بنسب كبَتة كىو ما يبُت أف افًتاضنا ُب ىذا الباب 

كاف قد ٖتقق بنسب كبَتة جدا، كىذا يؤكد ما خلصت اليو الدراسة األكٔب ُب الدراسات السابقة 
 - (2008سخرم، )دراسة . - كادلشاهبة

         كبعد دراسة تفاصيل الفرضية الثالثة كاليت رأينا فيها أف ادلساعلة ُب نشر الثقافة الرياضية ذات 
الطابع الًتكػلي سلبية من خبلؿ مواضيع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب، ككانت ىذه الفرضية قد اقًتحتها ُب 

سخرم، دكر اإلعبلـ الرياضي ُب نشر ثقافة ادلمارسة البدنية كالرياضية عند ادلراىقُت، ). توصياهتا كثَتا
 - (2008اذلادم، )-  كحىت ُب دراستو (2008

        كبالتإب نقػوؿ ُب النهاية أف الفرضيات ادلقًتحة جاءت ُب سياؽ النتائج ادلتحصل عليها، كقد أكده 
مػا جاء من خبلؿ أجوبة ادلواطنُت، حيث أف ىناؾ مساعلة قليلة جدا لئلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر 

 . الثقافة الرياضية ادلرتبطة بالصحة ُب بعدىا الًتكػلي
 
 
 
 

 



 :الخـالصـة العـامـة
            تعترب الرياضة الًتكػلية مطلب الكثَت من البلداف حىت ٖتافظ على صحة مواطنيها من ٚتيع 
النواحي نفسيا كاجتماعيا كجسديا، كللوصوؿ لذلك كجب استخداـ كل الوسائل ادلتاحة لنشر ثقافة 

ادلمارسة الًتكػلية، خاصة كسائل اإلعبلـ ٔتختلف أشكاذلا، بدءا باإلعبلـ الرياضي ادلكتوب باعتباره أحد 
أىم الوسائل اإلعبلمية اليت تؤدم دكرا كظيفيا ىاما ُب اجملتمع، ُب كل رلاالتو، خاصة ُب اجملاؿ الرياضي 

بكل أنواعو، كنظرا الستحواذه على شعبية كبَتة ُب اجملتمع، ككذا قيمة الرياضة من ٚتيع النواحي كباألخص 
.  الصحية منها

        كيستطيع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب أف يلعب ىذا الدكر دلا يتميز بو من خصائص جعلتو يتفاعل 
مع كل األحداث الرياضية كطرحو ألم موضوع يريد أف يوجو اجملتمع اليو، خاصة تلك اليت تتعلق بصحة 

األفراد جسديا كنفسيا كاجتماعيا، ككذا اليت تسهم ُب توجيو متتبعيها ضلو استغبلؿ اكقات الفراغ ُب شلارسة 
األنشطة الرياضية الًتكػلية، كاليت ال تأخذ طابع التنافس القوم كاحلاد، كتتسم باالختيارية ُب نوع النشاط 

. ادلمارس، كىذا حىت يستثمر الفرد كقت فراغو ُب ما ىو زلمود لو كللمجتمع بصفة عامة
         كما نتج عن ذلك ىو اإلقباؿ الكبَت عليها من طرؼ كل شرائح أسرة اجملتمع، الذين يدركوف جيدا 

قيمة الصحيفة كما ٖتملو من مواضيع، رغم اهنا تركز على جوانب معينة فقط كرياضات زلددة بعينها، 
ككذا تركيزىا على ادلواضيع الرياضية ذات الطابع التنافسي فقط، كىو ما قد غلعلها تواجو مشكلة متمثلة ُب 

.   جذهبا لنوع معُت فقط من اجلمهور، كال تستحوذ على عقوؿ كل أفراد اجملتمع ٔتختلف أعمارىم
        كىو ما تبُت من خبلؿ ىذه الدراسة بأف ىناؾ إقباال كبَتا من اجملتمع على الصحافة الرياضية 

ادلكتوبة، كمساعلة ىذه األخَتة ُب نشرىا للثقافة الرياضية التنافسية كإعلاذلا للثقافة الرياضية الًتكػلية ذات 
 .البعد الصحي ُب أكساط اجملتمع

 
 
 
 

  



 :االقتـراحات والتوصـيات- 
 

        من خبلؿ ىذه الدراسة االغلابية ُب معرفة مساعلة اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب نشر الثقافة 
معرفة حقيقة ككاقع ثقافة  الرياضية ادلرتبطة بالصحة ُب أكساط اجملتمع، كاليت أجريت بوالية مستغاٖب، كزلاكلة

ادلمارسة الًتياضية الًتكػلية ُب مواضيع اإلعبلـ ادلتناكلة كادلطركحة يوميا، نرل أف ىناؾ بعض التوصيات 
: كاالقًتاحات اليت غلب على القائمُت على الصحافة الرياضية ادلكتوبة أخذىا بعُت االعتبار كىي كالتإب

عليها الًتكيز على ادلواضيع التثقيفية للرياضة كإعطائها البعد احلقيقي ذلا، كىو اجلانب الصحي منها، من * 
.  خبلؿ مساعلتها ُب نشر ثقافة ادلمارسة الرياضية الًتكػلية ُب اجملتمع

الًتكيز على ادلواضيع العلمية للرياضة، كاليت من خبلذلا تساىم ُب نشر الثقافة كالوعي ادلعرُب الرياضي ُب * 
. اجملتمع ُب الوسط الذم تنتشر فيو، حىت تؤدم دكرا إغلابيا من الناحية اإلعبلمية

. عليها أف هتتم بطرح كمعاجلة مواضيع تستهوم ٚتيع الفئات العمرية لدل اجلمهور القارئ* 
كأنو - أف تراعي الصحافة الرياضية ادلكتوبة ٚتهورىا الذم ؽلثل الرأم العاـ، ألنو ٚتهور كاع كمستنَت* 

، فعليها أف تتعامل مع الرياضة على  أصبح يعي جيدا أف الرياضة أصبحت رلاؿ كحقل كبَت من العلـو
. أساس أنو علم لو أسسو كأىدافو اخلاصة ُب اجملتمع

أف تستمر ُب جودة ادلواضيع كطريقة تناكذلا، حىت تريح القارئ كتصل إليو بكل سهولة من خبلؿ * 
. مواضيعها ادلطركحة

أف تبقى دائما حاملة على عاتقها مشركع النهوض باجملتمع من خبلؿ مواضيعها كتكوين أفراد متكاملُت * 
. كزلاكلة نشر كغرس فكرة الرياضة للجميع ُب أكساط اجملتمع من ٚتيع النواحي بدءا باجلانب الرياضي
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 241        40-30             من
    174        40             أكثر من

 

 690      جامعي 290       ثانوم 110      متوسط :ادلستول التعليمي -
      

 :عبلقتك بالنشاط الرياضي- 
     260                       شلارس لرياضة تنافسية 
                  320                      شلارس لرياضة تركػلية 

  20                      غَت شلارس 

 :بيانات حول متابعة المبحوث للصحافة الرياضية المكتوبة: المحور األول* 
  ؟(اجلزائرية) ىل أنت من قراء الصحافة الرياضية ادلكتوبة-

                 99          نادرا  250  أحيانا        651  دائما              
  ىل لديك صعوبة ُب احلصوؿ عليها؟-
 887              ال  113    نعم         

  ىل تصفحتها ُب اآلكنة األخَتة؟-
 94 نادرا          327   أحيانا         679   دائما       

 ؟ ماذا ٘تثل لك الصحيفة الرياضية ادلكتوبة-
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 : غالبا تقرأ الصحيفة الرياضية ادلكتوبة فػي-
  370العمل          20 السيارة        319  ادلقهى          93 البيت        
 (198)مكاف الدراسة :    مكاف أخر يذكر*



 :ىل تقرا الصحيفة الرياضية ادلكتوبة ُب الفًتة- 
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 : ىل تتصفح الصحف الرياضية ادلكتوبة ُب-
  395 اقل من ساعة     - 
 483اقل من ساعتُت      - 
 122 أكثر من ساعتُت     - 

 :ىل تقرا الصحيفة الرياضية- 
 632كاملة     - 
    256 نصفها    - 
 112جزء منها     - 

 :ىل غالبا تقرأ الصحيفة الرياضية ُب نسختها- 
                                                   106اإللكًتكنية    -               894الورقية       - 

 ماىي الصحف الرياضية اليت تطالعوهنا أكثر؟- 
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  ماذا ؽلثل لك اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ُب حياتك اليومية؟-
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 :الرياضة الترويحية

     تقـو بتغطية كل ادلواضيع ادلتعلقة بالرياضة؟         (الرياضية ادلكتوبة)ىل تعتقد أف ىذه الصحف - 

 896           ال 104نعم                             
  ىل ترل أف ادلواضيع اليت تتناكذلا الصحافة الرياضية ادلكتوبة مناسبة لكل فئات اجملتمع؟                 -

 747  ال          253نعم                              
 :يهتم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ٔتواضيع الرياضة ادلدرسية- 

  669           ال 331  نعم                             
:                          يدعم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بشكل ملحوظ برياضة ذكم االحتياجات اخلاصة- 

 787         ال 213نعم                               
 :يهتم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ٔتواضيع رياضة ادلرأة- 

 871           ال 129نعم                               
 :يهتم اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب ٔتواضيع رياضة ادلسنُت- 

  861            ال139   نعم                            
؟         ُب رأيك ىل يتعامل اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب مع الرياضة كمجاؿ كعلم لو أسسو كأىدافو ُب اجملتمع- 

 891           ال 109نعم              
                   :يقـو اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بالًتكيج كتدعيم ْتوث ادلختصُت ُب رلاؿ الرياضة كالصحة-    

 834         ال   166نعم                              
 :يعمل اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب على نشر ثقافة الرياضة للجميع- 

             791            ال 209                             نعم 
ىل تعتقد أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يساىم ُب توجيو القارئ ضلو ادلمارسة الرياضية مهما كاف - 

 730          ال 270نعم            ؟           نوعها
 :إذا كانت اإلجابة بنعم فهل ذلك- 

 19بدرجة كبَتة -              

 92بدرجة متوسطة              - 

  159بدرجة قليلة               - 
 



ىل يعمل اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب على نشر ثقافة احملافظة على اللياقة البدنية كالصحية من خبلؿ - 
                                    897   ال          103نعم      ؟   ادلواضيع ادلتناكلة

يقـو اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب بتغطية كل ادللتقيات كالندكات العلمية احمللية كالدكلية ُب رلاؿ الرياضة - 
  877ال               123 نعم          :    كالصحة

 ضلو استغبلؿ أكقات فراغو ُب شلارسة األنشطة ئُب رأيك ىل يشجع اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب القار- 
 799             ال 201نعم          ؟      الرياضية

 كسيلة مهمة لبلسًتخاء من متاعب احلياة ةىل ترل أف اإلعبلـ الرياضي ادلكتوب يبُت أف الرياض- 
 899      ال      101   نعم              ؟اليومية

 :ىل ُب رأيك تناكؿ اإلعبلـ الرياضي لبعض مواضيع الرياضة كالصحة- 
 117أمر مدركس بإسًتاتيجية        - 
 462عشوائي دللئ الفراغ        - 
   (  209)ٕتارم :    أشياء أخرل، اذكرىا       - 

 (212)لسمعة اجلريدة -        
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Résumé: 
 

- La contribution des médias sportifs dans la diffusion de santé liés à la 

culture sportive dans la société algérienne 
 

- une étude de dépistage effectué sur le journalisme sportif a commencé 

état Mostaganem - L'étude vise à déterminer la contribution de la presse 

sportive est écrit dans la diffusion de la culture sportive associée à la santé 

dans la société algérienne, qui suppose qu'il ya une grande demande par les 

membres de l'Algérie journalisme sportif société a commencé dans la 

communauté, et que la contribution de ce dernier à une culture du sport de 

compétition positif du point de vue de la société algérienne, et négative 

dans la diffusion de la culture des loisirs de sport à partir de leur point de 

vue aussi bien, et était l'échantillon de recherche dans les 1000 citoyens de 

Mostaganem, ont été choisis au hasard, et l'outil de recherche est un 

questionnaire, et la plus importante conclusion de l'étude est la suivante: les 

médias sportifs de discussion écrits sur la diffusion de la culture, des sports 

la nature concurrentielle, et néglige la santé de la culture sportive de nature 

récréative, et a conclu que la recommandation la plus importante est: se 

concentrer sur la diffusion de la culture sportive dans la santé postnatals de 

sujets de santé écrites médias sportifs  
  

Mots-clés: 

 Écrit médias sportifs - culture sportive - Santé - la société algérienne 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

 
  

The contribution of the written sports media in the dissemination of health-

related sports culture in Algerian society  
  

- a screening research conducted on sports journalism started state  

Mostaganem - The study aims to find out the contribution of the written 

sports media is written in the dissemination of sports culture associated 

with health in Algerian society, which assumed that there is a big demand 

by members of Algerian society sports journalism started in the 

community, and that the contribution of the latter to a culture of 

competitive sport positive from the point of view of Algerian society, and 

negative in spreading the culture of sports recreation from their point of 

view as well, and was the research sample in the 1,000 citizens of 

Mostaganem, were selected randomly, and the search tool is a 

questionnaire, and the most important thing resulted to: focus sports media 

written on the dissemination of culture, sports the competitive nature, and 

neglect the health of sports culture of a recreational nature, and concluded 

that the most important recommendation is: focus on the dissemination of 

sports culture in the post-natal health of health topics written sports media 
  

 Keywords:  

Written sports media - sports culture - Health - Algerian society 

 

 

 

 

 

 

 

 
















