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 ا���� وا������
 

 ���� ����� �� ا���� ��ّٰ� ا���اء وا���� ��ّٰ� ا����ء وا����ة وا����م ��� ��� ا���

 :و��� ا�� و���� و��� أ�� ���

 .��� إ������ �إ�� إ��اد ��ه ا������ وأ���� �ا���� ��ّٰ� أن و���

�� ا���� إ�� أ������و  ��� ������ ا�����ذة ا������، و������������� ���

وا������ وا��� �� ����  وا��ر��د ��� ا���� "���دي ����ة"ا�����رة 

 .����� �������� و��������� ا���ّ�� �� ا����

 .��� ������ ��� ������ ود���� �� ا����، و����� ��� �� ا������

��� ����م إ�� �� �� ������ ��� إ���ز ��ا ا���� �� ���� أو �� 

 .�� ا�� إ���م ��ا ا���� ا����ا�� ���� و�� ����� أو د��ء

 ���������� ���� �� إ�� ا������ة أ���ء ���� ا������� ��� ������  ا���

 .����ل ������ ��ه ا������

  ��اث -���� ا�����                                                        
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  �اءا����
� ا��ا���� ا������� وا������� أ��ي ���ة ��ا ا���� و ا���� ا����ا�� إ�

أ��ل ا��ّٰ� �� ������ إ�� ���� إ���� و أ��ا�� و إ�� ���� أ��اد ا������ 

  .و ا����رب

  إ�� ���� ا������ء

  .إ�� ���� ا������� وا������ة �� ا�����ا�� إ�� ا������

  .إ�� �� �� ����� ��ف �� ����� أ����ي إ�� ���� ��ا

���� ، و ���� ����� د��� و إ�� �� ���� ���� ا���� �� ا������ و ا��

2018.  

 .� �� ������ �� ���� أو �� ����و �
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  �اءا����
 :إ��  ا����ا�� ���� ���ة أ��ي

����� ا���� ���ا���� و���أ رو�� ������ ���� ���� ��  �������� �� و

  :وا����ن  ا��فء ���نوا� ا���� ��� ����� إ��

 ا������� وا��ي إ��

أ��� ������ ��  وا���ان ����� ا��ّٰ� ��� ��� ا���� ���� ا���ان

 �����  

 �� أ����� ����ل ا��ّٰ� ا����� أن ���� �� ������

 إ�� �� إ���� وأ��ا��

 إ�� �� ا�����ء وا������ت

 .إ�� ك ��� ������ وو�� إ�� ����� �� ���� أو ���� 

 اث���� ��
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  :���� ا���� ������ ا������
 

���� ����ا ��رزا �� أي ����� ���� ���� در�� ���ره  �ا  �������� ا�����م ا�� � ����م �� ���

���� ��  �� ا����م ا����� و ا����� ا���ر�� ����رات ا����ب ، و��� ��زت أ����  ا����ل ا��

�� ����اد ا������ ا��������� ا����� ، و ��زت ���  أ���� ا�����م ا� ���� ���� �� ا���� �

����� ���  أ��� �� أ��� ا������ �����ا ��  ������، و��� �� ��ور �� أ��اث و���رات ر ا��

ا���س، ��ن ا����س ����ب إ�� �� ��اه و�����  و�� ���أه، و�� ���د ���� ���ل �� ����ز أو ���ز 

و�� أ��� ا���ا�� ا�������� ا��� ��� أ���  .ا�����ت �� ا����� ا��������� و��� ا���ا�� و أوراد�� 

إ����� ��� ������ ��ا ا���ع �� ا�����م ����� ا���ا���� ا���� ����� ا����� ����� ��� ���ض ����� 

���� �� أ��   .�� ����ج إ����� ا����دا ���را��ت ا��� أ���� �� ��ا ا����ل ����� ا�����م ا�� و

��� ���ل ����� ���ز ا����� ا�����  .�ن ��ى ا���ا�� دا�� ��� ���ك ���� ��ه ا�����ات ا��� ��

 �� ���� �� ����� �� ��ى ����� ا�����م ا�� �������� ا������� � �و��ى ار���� ���ك ������ ا�����

ا��ي ����ض �� ، وا��ي ���ض ���� ���ذج ������ �� ا�������ت وا���� وا������ت ا��� �� ����� 

����ول �� ���ل ����  ��� ���م ا������ ا��ي ����ف ��� ��ا ا��������� أو����� ، و��� �

 ���� ����� �� ا�����ي ودوره ا��را�� ا����� �� ��ى ����� ا�����م ا�� ��� ا������ ا������ وا��

����� ، و�� إذا ��ن ������ ��ا� �������� ا���ا���� و��ى ا����م و�� ا�������  � ا�����م ا������ وا��

���� ا��� ����ض ��� ا���ا�� �����ا ���� ����اء ا��را�� ا����ا��� ا����� و������� و���ا  ����� ���  ا��

�� ا��� ����ي �����ان �� إ��اء ا���� ��  أ�� ،������ ��� ���� ا���� ا��و�� ا������ و ا������ �����

�� 01ا����ة ا�����ة �� ���  ��  20 إ��أ�� و������ �� ����� ا��را�� ا������ ��� ا�����  2018أ��

 ���و��ءت ا������  ا���������ال ���� إ�� )24(����� ا����رة ا�������ن  و��� ا����� ا�����

�� ا���  ��� ��� ���� و��ا ��� ����� ا������ ����ن ����� ا���� �� �����ات و ������ ����

���ا���، و ���� أ����  ا����ر��أ�� ���� ا���� ��� وا��د��،  ����ي �����ان ������� ا�����

��� ����� ����س �� ��د ������، و ���� �� إ��اء درا��  ا�������ن ������ �� ���  ا�����������

 �� ���  ا����رة 30ا��������� ������� ا����و�� ����دي ا���� ا����� ��� ا����، ��� �� ��ز

  .���� ���� ������ ا������� و ������ أن أ��� ا��

و ���ا ������ ����� و ������ ��������ّ� �� ا������ ار����� ا����ر ا����� ا����ا��� و ا��� ���� 

�� ا��� ����ي �����ان ،100 ��  ���� �� ا���� ا��و�� ا������ و ا������ �� ���� ��� �� ��ز

�ء ا���� ا���� ���م ا�����ء ا��� ا����رة و ا������� أ��� ا������رات �� ��ا ا���� و إ��150
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ا���ب : إ�� ����� � �����و�� ا�� ا����ل إ�� ا������  ا������� ����� �� .  �� ا������ا��د�� 

�� ، ا���� ا��ول ��ص  ������ إ�� ����� ا��ول ��ص ������� ا����ي و ������م ������ ا�����

�����و���� ا�����م ������  ����� �� و���� ا�����، و��� ��  ا�� ���� أ��  � ا�� ا�����م ا��

ا���ب ا����� ���ص ������� ا������� ، و����� ����� ، ��� ��ص ������� و إ��اءات 

 .ا���� ، و��� ��ص ���ض و����� ��� ا��را�� و �������
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Résumé  en français : 

Les médias sportifs sont un élément important de toute société, quel que 

soit son degré de développement, Ils ont été utilisés dans la définition du 

monde extérieur et les civilisations des peuples. L'importance du domaine 

sportif est apparue à la lumière des progrès scientifiques et technologiques 

rapides , Dans cette époque paraissait l'importance des médias sportifs, Et 

le développement sportif  car  il est devenu l’un des moyens les plus 

influents chez les gens, parce que les âmes sont attirées par ce qu’ils voient  

et entendent  et ce qu’ils  lisent, et aucune maison reste sans  télévision ou 

de la radio ou du Web et même des journaux et des magazines. 

La catégorie  la plus réceptive de ce type de média est la catégorie des 

adolescents qui sont les plus réceptifs et 'exposés  au différents produits 

des médias en basant  sur des études menées dans ce domaine. 

Les médias sportifs sont considérés  l’un des plus importants influents, qui 

construit  chez l’adolescent une  tendance vers un comportement 

particulier. 

Il est nécessaire d'examiner dans quelle mesure les médias sportifs 

influencent le comportement des élèves du secondaire et savoir leur lien 

avec le programme médiatique auquel ils sont exposés, en présentant 

différents modèles de comportements, de valeurs et de personnalités 

pouvant être affectés par leurs forme et comportement. Dans cette étude, 

nous tenterons de révéler l’ampleur de l’impact des médias sportifs et de 

son rôle éducatif dans la diffusion de la culture physique et sportive parmi 

les étudiants, et savoir l’ampleur de l’intérêt des adolescents pour la 

culture physique et sportive, et si la qualité des programmes d’information 

sportive sur lesquels l’adolescent a un impact sur son comportement et ses 
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orientations, nous avons donc mené l’étude de terrain de la recherche sur 

les élèves de première et troisième années secondaire d lycée  Ahmed 

Madaghri dans la wilaya de Relizane. La recherche s’est déroulée du 1er au 

20 avril 2018. Nous avons suivi l’approche descriptive selon la nature de 

la présente étude: le questionnaire comprenait (24) questions adressées 

aux élèves, et les questions étaient présentées sous une forme fermée, en 

fonction de la nature des questions. L'échantillon a été sélectionné au 

hasard, le questionnaire a été correctement structuré pour mesurer ce qui 

a été évalué et une enquête a été menée pour s'assurer que les répondants 

comprenaient les questions soulevées afin d'éviter tout malentendu, nous 

avons remarqué que la plupart des questions étaient compréhensibles. En 

raison de la nature de nos recherches et de notre objectif ; nous avons 

choisi un échantillon aléatoire comprenant 100 élèves des première 

,deuxième et troisième secondaire du lycée  Ahmed Madaghri à Relizane, 

où 150 questionnaires ont été distribués et la plupart des questionnaires 

ont été récupérés, à l’exception des autres. Afin d’obtenir les résultats réels 

de la recherche, notre étude était divisée en deux parties: la première 

partie est liée à l’aspect théorique et elle est divisée en deux chapitres. Le 

premier chapitre est consacré à l’intérêt des étudiants du secondaire pour 

les différents médias sportifs. Et le deuxième chapitre sur la culture 

sportive dans les médias sportifs. , l’aspect pratique composé de deux 

chapitres  , l’un est basé sur  la méthodologie et les procédures de la 

recherche, et l’autre  la présentation et l’analyse des travaux de recherche. 
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Abstract in English : 

Sports media are an important part of any society, regardless of its degree 

of development, they have been used in the definition of the outside world 

and the civilizations of peoples. The importance of the sports field has 

emerged in the light of rapid scientific and technological advances, In this 

era appeared the importance of sports media, And sports development 

because it has become one of the most influential ways in people, because 

that souls are attracted by what they see and hear and what they read, and 

no house remains without television or radio or the Web and even 

newspapers and magazines. 

The most receptive category of this type of media is the category of 

adolescents who are the most receptive and exposed to different media 

products based on studies conducted in this field. 

Sports media are considered to be one of the most important influencers, 

which builds a teenager's tendency towards a particular behavior. 

There is a need to examine the extent to which sports media influence the 

behavior of high school students and their connection to the media 

program to which they are exposed by presenting different patterns of 

behavior, values and personalities that may be affected by their forms. and 

behavior. In this study, we will try to reveal the extent of the impact of 

sports media and its educational role in the dissemination of physical and 

sports culture among students, and to know the extent of interest of 

adolescents in culture physical and sporting, and if the quality of the 

sports information programs on which the teenager has an impact on his 

behavior and his orientations, we conducted the field study of the research 

on the students of first and third years secondary Ahmed Madgri high 

school in the wilaya of Relizane. The research was conducted from April 1 

to 20, 2018. We followed the descriptive approach according to the nature 
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of the present study: the questionnaire included (24) questions addressed 

to the students, and the questions were presented in a closed form, in 

depending on the nature of the questions. The sample was randomly 

selected, the questionnaire was properly structured to measure what was 

assessed and a survey was conducted to ensure that respondents 

understood the issues raised to avoid misunderstanding, we noted that 

most of the questions were understandable. Due to the nature of our 

research and our purpose; we selected a random sample of 100 first, 

second and third secondary students from Ahmed Madgari High School in 

Relizane, where 150 questionnaires were distributed and most of the 

questionnaires were retrieved, with the exception of the others. In order 

to obtain the actual results of the research, our study was divided into two 

parts: the first part is related to the theoretical aspect and it is divided 

into two chapters. The first chapter is devoted to the interest of high 

school students in different sports media. And the second chapter on 

sports culture in the sports media. , the practical aspect consists of two 

chapters, one is based on the methodology and procedures of research, and 

the other the presentation and analysis of research work. 
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 :مقدمـــة -1

عـد اإلعـالم أحـد أهـم الركـائز الهامـة فـي أي مجتمـع، ويزيـد دوره وأهميتـه يـوم ي       
التسارع واكتشاف العالم للعديد من التطورات التي تغير بشكل حاسـم  ـلظ بعـد يـوم فـي

أفاقـا جديـدة للمجتمـع تكنولوجيـا فاتحـا بـذلك  بهـا مـع الطريقـة التـي ألـف العـالم التعامـل
اإلنسـاني حيـث أثـرت التكنولوجيـات الحديثـة اإلعـالم واالتصال،تأثيرا مباشرا في وسائل 
االتصال الجماهيريـة فـي حـين ظهـرت هـذا التـأثير جليـا علـى الصـحافة باعتبارها شكال 

اإلعالم  أشكال االتصال، إضافة إلى انعكاسات التطور التكنولوجي على وسائل من
 (02-81، الصفحات 8991الرحمان، ) .الثقيلة اإلذاعة والتلفزيون

إن انتشار وسائل اإلعالم على نطاق واسع ، وظهور وسائل اتصالية جديدة أكثر تطورا 
و تقدما، جعل الكثيرين يتساءلون عن الدور الذي تلعبه هذه الوسائل في الحياة 
االجتماعية، ومدى تأثيرها على األفكار والقيم و االتجاهات و السلوكات، حيث سهلت 

تواصل بين األفراد والمجتمعات، وبين الثقافات واألمم هذه الوسائل عملية االتصال وال
جاعلة من العالم قرية كونية واحدة يتالشى فيها البعد الزماني و المكاني، كما أن هذه 
الوسائل ساهمت في تنمية المجتمع وترقيته وهي اليوم ليست كاألمس ،فبعدما كانت 

تها اإلعالمية أبعادا حضارية مقتصرة على إيصال األخبار بصفة مجردة ،وال تحمل رسال
 .االزدهارعلى المجتمع و الرياضة بالتطور و اليوم تعود 

وفي ظل المعطيات التي يعرفها العصر تعاظمت مهامها و تشبعت وظائفها ، فأصبح 
الرياضي يتحمل الثقل و العبء الكبيرين في الدفع بالحياة الرياضية في الوسط  اإلعالم

ا يملكه من إمكانيات مادية و معنوية تؤهله لتحقيق ذلك و و هذا بموجب م االجتماعي
قد أدى هذا إلى وضعه أمام ضرورة ملحة إلى التغيير في أنماط أعماله و نشاطه في 
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المادة اإلعالمية ، بحيث تسهم هذه األخيرة في التأثير على المشاهدين  انتقاءمعالجة و 
خضور، ) . بمتابعتها و ممارستها إلى الرياضة االنحيازو خاصة المراهقين منهم في 

8991) 

وبما أن المدرسة تشترك مع مؤسسات اجتماعية أخرى في مهمة واحدة وهي تربية األفراد 
مدادهم بالمعلومات والقيم الالزمة لهم في الحياة فهذا يجعل وضيفة المدرسة غير  وا 
محددة تماما فكثيرا ما تختلف اآلراء التي يجب أن تشمل المدرسة والحقيقة أن المدرسة 

تهدف جميعها إلى إعداد الفرد للحياة، ومن هنا أصبحت مشغولة بجوانب متعددة 
الرياضة جزءا من الثقافة وأصبحت الحياة الرياضية جزءا ال يتجزءا من الحياة الثقافية 
وأصبح النشاط الرياضي ضرورة لألعداد العقلي والفكري والتربوي والفني والثقافي 

فردات أو كبديل للتربية البدنية وظهرت دراسات هامة تستخدم مصطلح الثقافة البدنية كم
واإلنسان كوحدة متكاملة هو  حقيقةوتعتبر هذه الثقافة البدنية جزءا متمما لكل ثقافة 

المعني بالثقافة ،فإن كل تعريف للثقافة ال يشير إلى الجانب الجسماني من الكيان 
 (11، صفحة 8991الرحمان، ) .اإلنساني ينزلق في خطاء النقص واإلهمال

ومـن اجـل هـذا جـاءت هـذه الـدراسـة في جـوهـرها عبـارة عـن محـاولـة للـكشـف عـن دور 
الرياضي في نشر الثقافة الرياضية لدى تالمذة الثانوية، واحتـوت هـذه الـدراسة  اإلعالم
فالقسم النظري قسمناه إلى فصلين  نذكرها على  م نظري وقسم تطبيقي،ـــقس: قسمين

 : الترتيب التالي
 اإلعالم الرياضي وتأثيره على المراهقين  :الفصل األول
 .الثقافة الرياضية :الفصل الثاني

الذي تضمن اإلجراءات الميدانية للدراسة وفيه الدراسة االستطالعية،  القسم التطبيقيأما 
جتمع وعينة الدراسة، أدوات جمع البيانات والمعلومـــات، المنهج المتبـع في الدراسة، م
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إجراءات التطبيق الميـــدانـي لألداة، األساليب اإلحصائية، ثم قمنا بترجمة المعلومــــات 
النظرية إلى معلومـــات كمية، وفي األخيــر تطرقنا  إلى تحليـــل االستبيانات الخاصـــة 

عطاء اقتراحات وتوصيات،  بالخروج بخالصــة  عامــة بالتالميذ  لنتمكن في األخيــــر وا 
 .التي من شأنها أن يؤثر اإلعالم في تنمية الثقافة الرياضية لدى التالميــذ
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 :حثبال مشكلة
شهدت بدايات التسعينيات من القرن الماضي نقلة نوعية لم يسبق لها مثيـل في تـاريخ البشرية، 

يحتاج كل مجتمع إلى والتي تمثلت في التطور الهائل ، الغير مسبوق في مجال المعلومات حيث 
 ضرورة حتمية ، هيواآلراءالتصال وأيضا إلى وسائل اإلعالم، واإلعالم أو نشر اإلخبار لوسائل 

مصالح مشتركة ومعامالت متعددة وهذه الضرورة تتم بصورة تلقائية في له لكل مجتمع 
 .المتحضرة المجتمعاتالصغيرة ولكنها تنظم وتدرس في المجتمعات  تمعات البدائية ولمجا

تطرقنا إلى التطور التاريخي لوسائل اإلعالم نجدها مرت بعدة مراحل عبر التاريخ حتى  ولو
الوسائل من الحاضر، وهذا راجع إلى تغيير هذه عليها اآلن في وقتنا  وصلت إلى الصورة التي

الذي تمارسه وسائل اإلعالم على مختلف فئات  عصر إلى آخر، فال احد منا ينكر التأثير الفعال
 من ثورة.مع، وما أحدثته وسائل اإلعالم الرياضي تلمجا

كما  ويقتضي اإلخالص لمفهوم الرياضة الحقيقية ربط الثقافة البدنية بالتربية العقلية ربطا وثيقا
على حقيقة أن الحياة الرياضية عنصر أساسي من عناصر الحياة الثقافية وان  تقضي التأكيد

ينظر إليها وفق هذا الفهم الصحيح تصبح عبارة عن  حينالمباريات الرياضية والبرامج الرياضية 
 .مشهد عرض فني وتؤلف بالتالي جزء من الحياة الثقافية

وتعتبر الثقافة الرياضية إحدى جوانب الثقافة العامة التي تعتمد على الثقافـة العريـضة المبنية 
بواجباته، ومـسؤولياته التربوية، نواحي المعرفة اإلنسانية، فهي تمكن الفرد من القيام  على مختلف

والمهنية، كشخص في المجتمع،يقوم بهذا الدور فإن عليه أن يفكر، ويتحدث، ويفهم، ويعبر، عن 
لناس، ويجد لها المؤيـدون ، والراغبـون، والمشجعون، ا مهنته ليجعلها قريبة إلى أذهان ولكي يقوم

ثقافة عامـة، علـى أساس توظيف العام  ابط معوهذا ال يتم إال من خالل ثقافة رياضية، تستند وتتر 
 في خدمة الخاص.

فالرياضة جزء من مقومات الثقافة والحضارة عموما ولكن بشرط أال تستخدم الشباب في أغراض 
 .شرط أال تحول إلى نوع من عبادة الجسد ومناهضة العقل سياسية وكذالك

معلومات والثقافات الرياضية وربطها، ومن هنا يتضح لنا أهمية العقل ومحاولة إنمائه ببعض ال
البحث ولكنه يختص بجزء واحد من طرق ووسائل المعرفة والثقافة وهو اإلعالم  وهذا هو موضوع

كاملة  كافية إلعطاء المعلومات النظرية الرياضية غير الرياضي المرئي، خاصة أن حصة التربية
 . أو بتعمق
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اإلعالم بصفة عامة هو أحد وسائل نقل الخبر بمختلف أنواعه، وفي شـتى العـصور، فتطوره 
الملحوظ في كيفية تطـور اإلعالم في شتي  إلى ما وصل إليه ، ومع هذا التطور المستمر أدى

دراسـتنا، والتي من خالل  المجاالت السياسية، واالقتصادية، وكذلك الرياضية والتي هي محور
 حيث أنها تتحدث عن،  بها ا الوثيق مع هذه الوسيلة أدى إلى اهتمام الشبابارتباطه

ميولهم،وهواياتهم، واهتماماتهم.ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة والمتمثلة في التساؤل العام التالي 
هل اإلعالم الرياضي يؤدي دوره التربوي من خالل نشر  :إلى طرح السؤال اإلشكالي العام األتي

 .؟البدنية والرياضية وسط تالميذ المرحلة الثانوية  الثقافة
 :أسئلة فرعية وهي 04أربعة  وينطوي هذا السؤال عل

والصحي للتالميذ مرتبطة أساسا بوسائل اإلعالمية  هل ممارسة الرياضة ذات الطابع التربوي -1
 الرياضية؟.

لتثقيف التالميذ ونشر الوعي الرياضي على مبادئ  هل وسائل اإلعـالم الرياضي لها نظرة -2
 تربوية؟. 

 هل يهتم تالميذ الثانوية  بالبرامج الرياضية التثقيفية؟ .-3
 هل تؤثر وسائل اإلعالم الرياضي بصفة مباشرة على سلوك التالميذ وجانبه المعرفي؟ . -4

 فرضيات الدراسة2-
 :الفرضية العامة1-2

لدى تالميذ المرحلة  دوره التربوي لنشر الثقافة البدنية والرياضيةاإلعالم الرياضي ال يؤدي 
 . الثانوية

 
 :الفرضيات الجزئية2-2

والصحي للتالميذ غير مرتبط أساسا بوسائل اإلعالمية  ممارسة الرياضة ذات الطابع التربوي -1
 الرياضية.

لتثقيف التالميذ ونشر الوعي الرياضي على مبادئ  وسائل اإلعـالم الرياضي ليس لها نظرة -2
 تربوية. 

 التالميذ ليس لهم اهتمام بالبرامج الرياضية التثقيفية .-3
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 وسائل اإلعالم الرياضي ال تؤثر بصفة مباشرة على سلوك التالميذ. -4
 :أهمية الدراسة3-

حيث يؤثر على أصبح اإلعالم عنصر أساسي من عناصر التطور والتنمية للمجتمع الحديث 
معات، والشك أن ما من مجتمع يعمل المجتوالجماعات وعلى أساليب النمو وتطور  حياة اإلنسان

ينقصها أساليب المتابعة لذالك تتضح الحاجة إلى التخطيط السليم  بدون سياسة اتصال ولكنها قد
كبير في وقت  تتصل بجمهورنها هامة إذ أ لبرامج اإلعالم الرياضي المرئي كوسيلة إعالمية

 تهمأداء الناس وتصرفا كل مكان في العالم تقريبا وتؤثر على واحد ، وتستطيع أالن أن تصل إلى
 : م وتظهر الحاجة إلى هذه الدراسة في وجهتين هماوأسلوب حيا

 : الوجهة األولى1-3.
الثانوية، وكذا التأثير على سلوك وعادات تالميذ المرحلة  اإلعالم الرياضيهي انه يمكن لوسائل 

 .الجانب المعرفي من خالل مضمون البرامج التي يعرضها التلفاز التأثير في
 :الوجهة الثانية2-3.

كوسيلة هامة لتحقيق الكثير من المقاصد التربوية النفعية ،  لوسائل اإلعالم الرياضيأننا بحاجة 
 .ت، والحركةلالتصال المواجه ،فهو يجمع بين الرؤية، الصو  ا اقرب وسيلةنهإذ أ
 :أهداف الدراسة4-

لعل هذا البحث يمال فراغا في مكتبتنا فمن المالحظ أن البحوث من هذا النوع شبه منعدمة 
المنشود من التقدم في بالدنا، وبالمقابل نجد أن مثل هذه البحوث في  وبالتالي لم تأخذ دورها

المتقدمة حظيت بالعناية الالزمة،وعلى ضوء ما ذكرناه تتحلى أهداف البحث في المجتمعات 
 :مايلي

تنبيه القائمين على وسائل اإلعالم الرياضي في الدور الذي يمكن أن تلعبه في التأثير في  -
 .الثقافة الرياضية لدى المراهقين تنمية

 .اضيةمعرفة مدى متابعة تالميذ المرحلة الثانوية للبرامج الري -
 .المعرفيي الثقافة الرياضية وخاصة الجانب معرفة مدى مساهمة اإلعالم الرياضي ف -
 .معرفة مدى تأثير اإلعالم الرياضي في سلوك وعادات المراهقين -
 .كل العاملين في اإلعالم الرياضي تحديد مسؤولية -
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 :أسباب اختيار الموضوع5-
وقضت أشواطا عامة في الرقي الحضاري بفضل العلوم  لقد تطورت البشرية تطورا كبيرا،

والتكنولوجيا،وظهرت بذالك بحوث غيرت مجرى األحداث ، تناولت ودرست ميادين مختلفة، 
كعلم قائم  ابهأجريت فيها عدة بحوث من اجل النهوض  الثقافة الرياضة احد هذه الميادين التي

 .بذاته
ة اإلعالم الرياضي الذي يعتبر همزة وصل بين الثقافة ولقد ارتبط مفهوم الرياضة باإلعالم وخاص

الرياضي والمربين، ولقد سبب اختيارنا لهذا الموضوع هو معرفة مدى تأثير  الرياضة والجمهور
 .لدى تالميذ المرحلة الثانوية في تنمية الثقافة الرياضية وسائل اإلعالم الرياضي

 :أخرى موضوعيةإذ يعود اختيارنا لموضوع البحث ألسباب ذاتية و 
 :األسباب الذاتية -5-1
 .ميوالت خاصة نحو اإلعالم الرياضي بصفة عامة واإلعالم الرياضي المرئي بصفة خاصة -
في رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى  امحاولة تغيير اتجاه النقد نحو اإليجاب وذالك لرغبة من -

 .المراهقين
 :األسباب الموضوعية -5-2

 .الذي أصبح يلعبه اإلعالم خاصة الرياضي منه الدور1-
على مستجدات األخبار الرياضية المحلية منها والدولية  اإلطالعالتوجه العام للشباب نحو 2-

 .اإلعالم الرياضي وماذا يمثله بالنسبة للشباب وبالتالي بيان لقيمة
أصبح وسيلة دفاع التأثير الذي يمارسه اإلعالم على مختلف الشرائح االجتماعية حيث 3-

 .وهجوم في نفس الوقت
التأثير على ثقافة الجمهور عامة، الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه اإلعالم الرياضي في 4-

 .المرحلة الحساسة في حياة الفرد نهاوالمراهقين بصفة خاصة ،أل
 :الدراسات السابقة6-

لجة نقائص البحوث السابقة تعتبر الدراسات السابقة نقطة انطالق في بحث جديد من اجل معا
وبحثنا في المواضيع التي طرحت سابقا وجدنا انه بالرغم من قلة الدراسات في  إطالعنا،وبعد 

دراسته إلى موضوع اإلعالم الرياضي وتأثيراته المختلفة  ل، إال انه هناك من تطرق فيالمجاهذا 
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 :تمع ومن بين هذه الدراسات نجدلمجفي ا
وسائل اإلعالم كعامل من العوامل المؤثرة على اكتساب 1980) دراسة "حسام رفقي محمد ( " )

الرياضي"، وهدفت الدراسة لتحديد أهمية تأثير وسائل اإلعالم على السلوك الرياضي  السلوك
تأثير وسائل اإلعالم المختلفة على سلوك األفراد الرياضي ،ومعرفة نقاط  ،ومعرفة مدى اختالف

ة والضعف في وسائل اإلعالم،وتحديد بعض األسباب التي تودي إلى تدهور السلوك القو 
 .اإلعالم الرياضي ،ووضع المقترحات المناسبة لتطوير أجهزة

 : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
هناك فروق دالة إحصائية بين الذين يقرؤون الصفحة الرياضية، والذين يقرؤون األبواب  -

 .الذين يقرؤون الصفحة الرياضية في االتجاه نحو التربية الرياضية صالحاألخرى ل
 .أن الذين يقرؤون الصحف أكثر ايجابية اتجاه التربية الرياضية من الذين ال يقرؤون الصحف -

وسائل اإلعالم كعامل من العوامل المؤثرة على اكتساب ) 1980دراسة حسام رفقي محمود(" )
الدراسة لتحديد أهمية تأثير وسائل اإلعالم على السلوك الرياضي الرياضي" وهدفت  السلوك

تأثير وسائل اإلعالم المختلفة على سلوك األفراد الرياضي ومعرفة نقاط  ومعرفة مدى اختالف
وتحديد بعض األسباب التي تؤدي إلى تدهور السلوك  القوة والضعف في وسائل اإلعالم

نادي 20اإلعالم واشتملت الدراسة على  ير أجهزةالرياضي ووضع المقترحات المناسبة لتطو 
 . عدد من الحكام واإلداريين والالعبين ىوعل

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
أن التالميذ الممارسين للنشاط الرياضي والمواظبين على قراءة الصحف أكثر من التالميذ  -

 .على قراءة الصحف والغير مواظبين
يقرؤون الصحف أكثر ايجابية تجاه التربية الرياضية من الذين ال يقرؤون  أن التالميذ الذين -

 .الصحف
أن التالميذ الذين يشترون الصحيفة من مصروفهم الخاص والذين يمارسون النشاط الرياضي  -

 .من الذين يمارسون النشاط الرياضي ويحصلون على الصحيفة عن طريق والديهم ايجابية أكثر
عن ما للتلفزيون من أهمية باستخدام برامج الرياضة في شغل  1984Crovesدراسة كروفس 

رد الفراغ فقد اتضح أن الجمهور الذي ليس له توجهات رياضية كان يشاهد التلفزيون  أوقات
وشغله فقط باإلضافة إلى مشاركة الرفقاء في مشاهدة التلفزيون للتعرف على  تمضية وقت الفراغ
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 .شغل الفراغ تعبيرا مباشرا عن شخصية المشاهد األحداث الجارية ولقد كنشاط
دراسة "نشوى إمام إبراهيم" بعنوان تأثير اإلعالم الرياضي المدرسي على كل من تعديل 

 .والثقافة الرياضية لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية االتجاهات
وتعديل  التعرف على اثر اإلعالم الرياضي المدرسي على الثقافة الرياضية إشكالية البحث:

 .التربية الرياضية االتجاهات نحو ممارسة
 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 .يؤثر اإلعالم الرياضي المدرسي تأثيرا ايجابيا على الثقافة الرياضية -
 ,يؤثر اإلعالم الرياضي المدرسي تأثيرا ايجابيا على تعديل االتجاهات -
هدف منها وهو نشر الثقافة وتعديل لبحث حققت الوسائل اإلعالم المدرسي المستخدمة في ا -

 . متنوعة وشيقة نهاالطالبات وهذا أل اتجاهات
 :تحديد المفاهيم والمصطلحات7-

 :اإلعالم
كلمة اإلعالم اصطالحا في اللغة العربية مشتقة من علم فيقال:اعلم باألمر أي اطلع عليه 

معين، والشكل يعني البنية، وبالتالي الفرنسي هو عملية إعطاء شكل  واإلعالم في القاموس
 (ROUSSE, 1994) "باألحرى المنظمة يصبح اإلعالم بمثابة إرسال المعارف المبنية" أو

فليس من الميسور أن نقدم تعريفا دقيقا وشامال للفظ اإلعالم ، فكثرة تداول هذه الكلمة وانتشارها 
مازالت غير واضحة في هذا الزمان  نهاال تحتاج إلى تعريف ،مع أ نهاتبدو وكأ الواسع جعلها

اللغة التبليغ ، ويقال بلغة القوم بالغا أي أوصلت إليهم  كل من ألف استعمالها ،واإلعالم في لدى
أي اعلمه لآلخرين ،أم التعريف  الشيء المطلوب ،والبالغ ما ابلغ الشيء أي ما أوصله وأعلنه

تزويدا  عالم هو تزويد الجماهير بالمعلومات واإلخبار والحقائق الصحيحةالعلمي الحالي لإل
موضوعيا، وذالك بتوفير العناصر األساسية للعملية اإلعالمية (الوسيلةـ المستقبل ـ العملية 

كانت مكتوبة، مسموعة أو مرئية التي  اإلعالم هيكل الوسائل االتصالية سواء االتصالية) ووسائل
إلى الجمهور نقال صحيحا وموضوعية قصد التوعية أو  ألخبار والمعلوماتتعمل على نقل ا

كل وسيلة إعالمية  تسعى إلى تحقيقها التثقيف أو اإلعالم أو المعرفة أو عيرها من األهداف التي
ونقل المعنى  ، وذالك حسب طبيعتها االتصالية، واإلعالم بصفة عامة هو تبادل المعلومات

واالتصال في مجال اإلعالم هو بث رسائل والمجتمع لتحقيق هدف هو نتاج التفاعل بين الفرد 
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على أعداد كبيرة من الناس يختلفون في ما بينهم من النواحي االقتصادية  واقعية محددة
مد زهران " كما يعرفه " حا مناطق متفرقة واإلعالمي ونف ية وينتشرسواالجتماعية والثقافية والسيا

وأخبار صادقة ومعلومات دقيقة  بأنه : " عملية نشر وتقويم معلومات صحيحة وحقائق واضحة
)الشافعي،  منطقية وأداء راجح للجماهير مع مصادر خدمة للصالح العام وأفكار ووقائع محددة

 (37، صفحة 2003
 :التعريف اإلجرائي

ومنكل هذه التعريفات نفهم أن اإلعالم عبارة عن عملية تعليم موضوعي يقوم على الحقائق 
ويستهدف تنظيم التفاعل بين الناس من خالل وسائله العديدة والتي من  واإلحصاءاتواألرقام 

  . والتلفزيون وغيرها اإلذاعةبينها الصحافة 
 : اإلعالم الرياضي

عطا عبد الرحيم" إلى أن اإلعالم الرياضي هو تلك العملية  يشير كل من "خير الدين عويس" و"
األخبار والمعلومات والحقائق المرتبطة بالرياضة وتفسير القواعد والقوانين المنظمة  تم بنشرالتي 

 لمجتمعلأللعاب وأوجه النشاط الرياضي،وذالك للجمهور بقصد نشر ثقافة الرياضة بين أفراد ا
الجماهيرية يتم التأثير في النمو السلوكي  وسائل االتصالنمية الوعي الرياضي وانه من خالل وت

 .لجمهوره والقيم
تم بنشر الرياضي يعد تلك المنظومة التي   بما في ذلك ويرى محمد الحماحمي " أن اإلعالم في

القوانين والمبادئ التي الرياضي وبعرض وتفسير القواعد و بالمرتبطة  األخبار والمعلومات والمعرفة
تم بتوضيح الرؤى العلمية المنافسات الرياضية، والتي  تنضم الرياضات واأللعاب المختلفة وتحكم

ذا بغرض نشر الثقافة المرتبطة  والرياضية وذالك من خالل وسائل االتصال واإلعالم الجماهيرية
رسة أوجه النشاط البدنيةوالحركية م االيجابية نحو ممال لدى المواطنين ، وتنمية اتجاهالمجاا

 (79، صفحة 1995)إمام،  "وتوجيههم نحو استثمار أوقات الفراغ في متابعة األحداث الرياضية
 :اإلجرائيالتعريف 

إذن من خالل هذه التعارف نستطيع القول بأن اإلعالم الرياضي عبارة عن عملية نشر األخبار 
وشرح القواعد والقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمهور  والمعلومات والحقائق

 .وتنمية وعيه الرياضيالمجتمع  بقصد نشر الثقافة الرياضية بين أفراد 
 :تعريف الثقافة



ــدي ــل التمـهيـ  الفصـ
 

11 
 

الثقافة :تعريف محمد الهادي عفيفي العلوم والمعارف والفنون التي تطلب الحذق والفطنة فيها
 .ما صنعه اإلنسان في بيئته خالل تاريخه الطويل في مجتمع معينهيكل 

أن الثقافة ترمز إلى تلك األفكار واالبتكارات اإلنسانية المتعلقة بالدين :تعريف محمد جواد رضا
 .والفن واألدب واألساطير

هي ذالك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانون  تعريف تايلور :
 .كعضو في جماعة التي يكتسبها اإلنسان والعادات وكل القدرات

 :الثقافة الرياضية
هي مجموعة العلوم والمعارف والمعلومات من الفنون لألنشطة الرياضية المختلفة والتي يكتسبها 

من خالل خبرته الخاصة سواء بالمشاهدة أو الممارسة أو القراءة لتلك  الفرد من البيئة ويتزود
 األنشطة الرياضية

 :تعريف المراهقة2- 
 :لغة1-2-

راهق الغالم أي بلغ الرجال فهو مراهق ،وراهق الغالم إذ  جاء على لسان العرب البن منظور،
راهقت وغالم راهق وذالك ابن االحتالم،والمراهق الغالم الذي قارب الحلم ،ويقال جارية  قارب

 (254، صفحة 1979)منظور،  .العشر إلى إحدى عشر
إن المراهقة تفيد معنى االقتراب أو الدنو من الحلم،وبذالك يؤكد علماء الفقه هذا المعنى في قولهم 

هو الفرد الذي يدنو من  ذا المعنىلحق أو دنى من الحلم،فالمراهق رهق بمعنى غشي أو
 (189، صفحة 1986)فهمي،  .الحلم،واكتمال النضج

 :اصطالحا2-2-
هي لفظة وصفية تطلق على الفرد غير الناضج انفعاليا ل وجسمانيا وعقليا من مرحلة البلوغ ثم 

مشتقة من فعل ADOLESCENCEإن كلمة المراهقة (1998)الخولي،  .الرشد فالرجولة
النضج البدني الجنسي ،واالنفعالي،والعقلي ،وهنا  معناها التدرج نحوADOLESEREالتيني

على ناحية واحدة من نواحي  يتضح الفرق بين كلمة مراهقة ،وكلمة بلوغ وهذه األخيرة تقتصر
التناسلية،واكتساب معالم  بأنه نضج الغدد النمو،وهي الناحية الجنسية فنستطيع أن نعرف البلوغ

 (189، صفحة 1986)فهمي،  .جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إلى بدء النضج
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 : تمهيد
انت ـس ،فبعدما كـال يخفى على أحد أن الصحافة الرياضية اليوم ليست كاألم      

مقتصرة على إيصال األخباربصفة مجردة ،وال تحمل رسالتها اإلعالمية أبعادا حضارية 
 .و الرياضة بالتطور و االزدهار لمجتمعتعود على ا

ا ، ـلكن اليوم و في ظل المعطيات التي يعرفها العصر تعاظمت مهامها و تشبعت وظائفه
ل و العبء الكبيرين في الدفع بالحياة يــائلها تتحمل الثقـافة وسـالصحافة بك فأصبحت

 . الرياضية في الوسط االجتماعي
مادية و معنوية تؤهلها لتحقيق ذلك و قد أدى هذا و هذا بموجب ما تملكه من إمكانيات 

في معالجة و  تهاإلى وضعها أمامضرورة ملحة إلى التغيير في أنماط أعمالها و نشاطا
اصة ـخخيرة في التأثير على المشاهدين و انتقاء المادة اإلعالمية ، بحيث تسهم هذهاأل

 . ارستهاالمراهقين منهم في االنحياز إلى الرياضة بمتابعتها و مم
 :تعريف اإلعالم الرياضــي1 .

هو عملية نشر األخبار والمعلومات والحقائق الرياضية، وشرح القواعد والقوانين الخاصة 
 لمجتمعباأللعابواألنشطة الرياضية للجمهور، ويهدف لنشر الثقافة الرياضية بين أفراد ا

ار الرياض ـا وأخبـلكونه يهتم بقضاي اإلعالم الخاص، لتنمية وتوعية الرياضي، وهو جزء من
 (4، صفحة 8991الرحمن، ) والرياضيين

 :التطور التاريخي لوسائل اإلعالم2 .
لقد مرت وسائل اإلعالم بمراحل كثيرة عبر التاريخ حتى وصلت إلى الصورة التي هي 

 .تغير هذه الوسائل من عصر إلى آخرعليها اآلن في وقتناالحاضر، وهذا يرجع إلى 
فقد كانت وسائل اإلعالم في األزمنة القديمة طبوال تسمع في أدغال إفريقيا، ودخان يصعد 

طع في صحراء العرب، وحمائم تطلق في عهود الخلفاء ـــد،ونيران تســـالد الهنـفي ب
ومعنى ذلك أن . خروالسالطين، وخيوال تسبق الريح في توصيل األنباءالهامة من بلد إلى آ

ل ــالقائمــون بنق ائل نقل األخبار كانت كثيرة ومتنوعة في العصور القديمة، كما كانـــوس
د ذلك حتى ــوار متعددة بعـــاألخبار كثيرون أيضا، ثم خضعت هذه الوسائل اإلعالمية ألط
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بعد قيام الثورة الصناعية  (81، صفحة 8991الرحمن، )عرفت بأنواعها التي نألفها اآلن 
 تهااختراع المطبعة ومستلزماـانية كثيرا كــوما صاحبها من اكتشافات واختراعات أفادت اإلنس
دثت الثورة الثالثة في مجاالت اإلعالم ــمثال، اتخذت وسائل اإلعالم صورة جديدة، ثم ح

زيون والسينما، ومع ظهور شبكة األنترنت ــــها الراديو والتلفــات الحديثة ومنـالمخترع بظهور
اإلعالم، حيث نقلت العالم نقلة حضارية كبيرة في هذا  حدثت الثورة الرابعة في مجال

الشبكة ومن أبرز وسائل  المجال اإلعالمي، وخاصة بعد ظهور اإلذاعة والتلفزيون على
 :اإلعالم الحديثة التي عرفتها البشرية مايلي

 الصحف -التليفون والفاكس -اإلذاعة -التلفزيون والفيديو -السينما -.يثالحوار أو الحد -
، 8914اللطيف، )الكمبيوتر وشبكة المعلومات  -لوحات اإلعالنات -الكتب -تلمجالا -

 (32صفحة 
 :أهمية اإلعالم الرياضي ووظائفه3 .

 :أهمية اإلعالم الرياضي -أ
اإلعالم الرياضي قديما وحديثا بمثابة المدرسة العامة التي تواصل عمل المؤسسات يعتبر 

ومراكز الشباب، بل والتعليمية بمراحلها المختلفة، وتتجاوز  الرياضية المختلفة كاألندية
فتقرب الفروق بين الناس عن طريق ما تنشره منخبرات تعدل من سلوكهم كبارا أو صغــارا، 

 . يم والتقاليد الرياضية السلميةبما يتالءم مع الق
طاق واسع ــولإلعالم الرياضي دور متشعب في المجتمع، ظهر بجالء بعد انتشاره على ن

الفكرية تخصص لها  تهااساــالف سيـــفي القرن العشرين،لذلك أخذت الحكومات على اخت
حيث رفع الصحف والقنوات اإلذاعية والتليفزيون،وتوجهها نحو أهدافها الداخلية، من 

وتعريفهم بأهميـــة دور  اضي لهم،ـي الريــمستوى الثقافة الرياضية للجمهور، وزيادة الوع
 .العامة والخاصة تهمالرياضة في حيا

ارة ـالم بحضــا للوصول إلى أهدافها الخارجية، من حيث تعريف العـدامها أيضـــواستخ
ي ظل ـوف، لمجاالتالرياضية،والذي يعكس بدوره رقي هذه الدول وتقدمها في شتى ا رهاشعو 
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الم ـــل الرياضي، تبرز أهمية اإلعلمجاالتقدم العلمي والتكنولوجي الكبيروالسريع في ا
وتطورات في هذا  ، وكل ما يدور به من أحداثلمجتمعالرياضي وضرورة إحاطة الفرد با

، وبالتالي صعوبة االتصــال المباشــر لمجتمعة الكبيرة ألفراد ا، وذلك في ظل الزيادلمجالا
  (4، صفحة 8994أديب، ) بمصادرالمعلومات وأخبار الرياضيين

ومن هنا تتضح أهمية اإلعالم الرياضي في القيام بواجبه، هذا باإلضافة إلى زيادة 
االجتماعية أو الت األخرى، سواء االقتصادية أو لمجالرياضي بالمجاالمصادرها وتشابك ا

السياسية، وعدم قدرة الفرد على مالحقة ومتابعةهذا التدفق من المعلومات، والذي يعد أمرا 
صعبا فأقل ما يوصف به هذا العصر هو أنه عصر المعلومات، نتيجةللتقدم الذي لحق 

ومن هنا تبرز الحاجة . االنترنت بالكمبيوتر واألقمار الصناعية وظهور شبكة المعلومات
والملحة في قيام اإلعالم الرياضي بالتغلب على هذه الصعوبات بما يساعد  الضرورية

الرياضي والتجاوب معه  لمجالجمهور الرياضة على استيعاب كل ما هوجديد في ا
 .(32-33، الصفحات 8991الرحمن، )

 :عالم الرياضيوظيفة اإل -ب
ار الصحيحة، ـلما باألخبـــور عــة في إحاطة الجمهــتكمن وظيفة اإلعالم الرياضي الرئيسي

ة، والحقائق الثابتة والموضوعية التي تساعد على تكوين رأي ـالواضح ادقةـات الصـوالمعلوم
 .عام صائب

 :أهداف اإلعالم الرياضي4 .
اصة ــوانين الخــقواعد والقــور بالــالل تعريف الجمهـــة، من خــاضيــافة الريـنشر الثق -

 .باأللعاب واألنشطة الرياضيةالمختلفة والتعديالت التي قد تطرأ عليها
كل مجتمع ــاضية والمحافظة عليها، حيث أن لـاهات الريـادئ واالتجـتثبيت القيم والمب -

ادئ، ألن التوافق ـيم والمبــلك القــلوك الرياضي المتفق مع تــنسق قيمي يشكلويحدد أنماط الس



 الفصل األول                                     اإلعالم الرياضي و تأثيره على التالميذ
 

15 
 

 .لمجتمعسمة من سمات ا
اضية المعاصرة، ـات والحقائق المتعلقة بالقضايا والمشكالت الريـبار والمعلومــنشر األخ -

عطاء  لمجالوالتعليق عليهـا، لكي تكون أمام الرأي العام في ا ومحاولة تفسيرها الرياضي، وا 
تجاه هذه القضايا أو تلك المشكالت، وهذه هي أوضح  الفرصة التخاذ ما يراه من قرارات

أهداف اإلعـــالم الرياضي التي ترمي إلى توعية الجمهور ريـاضيا من خـــالل إمــدادهم 
 .على المستويين المحلي والدولي تهمبالمعلومات التي تستجد في حيا

ترويح عن الجمهور وتسليته باألشكال والطرق التي تخفف عنه صعوبات الحياة اليومية ـال-
 (34، صفحة 8991الرحمن، )

 :خصائص اإلعالم الرياضي والحاجات النفسية5 .
 :أ خصائص اإلعالم الرياضي-

ذي ــتار الجمهور الــحيث أنه يخ ار،ــبيرا من االختيــاإلعالم الرياضي يتضمن جانبا ك -
الوصول إليه، فهذا مثـال برنامج إذاعي رياضي موجه إلى جمهـــور كرة  يخاطبه ويرغب في

 .اليد وهكذا
اطب ـة مساحات واسعة، ويخـاإلعالم الرياضي يتميز بأنه جماهيري له القدرة على تغطي -

 .من الجماهير قطاعات كبيرة
طة ــمتوسعدد من الجمهور، يتوجه إلى نقطة  الجتذاب أكبر اإلعالم الرياضي في سعيه -

ن ــا يوجه إلى قطاعات محددة ممــاء ـافتراضية يتجمعحولها أكبر عدد من الناس باستثن
 .الناس، كالبرامج الرياضية للمعوقين

الم الرياضي بوسائله المختلفة مؤسسة اجتماعية يستجيب إلى البيئة التي يعمل ـــاإلع -
ال بد له أو ال  المجتمعن فهمه لهذا ـ، وحتى يمكالمجتمع ين ـــه وبــل بينــالتفاع سببفيها ب

، فاإلعالم المجتمعوالعادات السائدة في  من وسائل إعالمية رياضية تتالءم مع القيم
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، صفحة 8991الرحمن، ) المجتمعالرياضي بمثابة المرآة التي تعكس صورة وفلسفة هذا 
31) 
لكي ينجح اإلعالم الرياضي، ولكي تحظى : اإلعالم الرياضي والحاجات النفسية -ب

بول واالهتمام لدى الجماهير،ال بد أن يسعى إلى إشباع ــالرسالة اإلعالمية الرياضية بالق
ملموسةلديهم ، وتحقيق فائدة تهمدف إلى تلبية رغباــهـالحاجات النفسية لهذا الجمهور، وأن ي

 .اليومية تهمفي حيا
 :ومن أهم هذه الحاجات التي يمكن لإلعالم الرياضي أن يشبعها

 .الحاجة إلى المعلومات والمعارف الرياضية-
 .ل الرياضيالمجافي ( مشكالت الساعة)الحاجة إلى األخبار اآلتية  -
 .الحاجة إلى معرفة القواعد واللوائح المنظمة للهيئات الرياضية-
 .حاجة إلى اإللمام بالقوانين الخاصة باأللعاب الرياضية المختلفةال-
و الرياضة، وتعزيز المعايير والقيم والمفاهيم ــة نحــات النفسيـاهـم االتجــاجة إلى دعـالح-

الرحمن، )تعديلها بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في المجال الرياضي  الرياضية، أو
 .(18، صفحة 8991

 :نظريات اإلعالم الرياضي6 .
ترى هذه النظرية أن عالقة الفرد بمضمون : أ نظرية التأثير المباشر أو قصير المدى-

وتلقائي، فاإلنسان الذي  القة تأثير مباشرــالم الرياضي هي عـالمواد اإلعالمية لإلع
يتعرض لي مادة إعـــالميـة في اإلعـالم الريـاضي، صحفية كانت أو تلفزيونية أو إذاعية، 

 .مباشرة، وخالل فترة قصيرة نهافإنه يتأثر بمضمو 
يرى هذا االتجاه أن تأثير ما تعرضه : نظرية التأثير على المدى الطويل أو التراكمي -ب

برة طويلةحتى تظهر ــالجمهور يحتاج إلى خلى ــل الرياضي عالمجاوسائل اإلعالم في 



 الفصل األول                                     اإلعالم الرياضي و تأثيره على التالميذ
 

17 
 

لى تغيير المواقف والمعتقدات ــوم عــآثاره، من خالل عملية تراكمية ممتدة زمنيا، تق
 .والقناعات الرياضيةوليس على التغيير المباشر في سلوك األفراد

ريقة تعامله مع ــحياته وطإن اإلنسان يحتاج إلى زمن طويل حتى يغير نمط تفكيره وأسلوب 
الم الرياضي ــل اإلعــالموجودة في البيئة المحيطة به، واستمرار تعرضه عبر وسائ األشياء

ى تبني بعض ــحياته التي اعتاد عليها، يؤدي به إل إلى أفكار وقيم رياضية تختلف وأسلوب
يعرض عليه، وبدرجة  ار أو القيم الرياضية، ويغير في أسلوب حياته متأثرا بماـــتلك األفك

 تختلف من فرد إلى آخر حسب تركيبة شخصيته وحالته النفسية والبيئية االجتماعية التي
يعيش فيها، وكذلك نوع الوسيلة اإلعالمية التي يتعرض لها، ومضمون وأهداف وسياسة 

 (23^39، صفحة 8991الرحمن، )كل منها 
وم ــمن الفكرة نفسها التي يق تهاكر ـــة وفـــذه النظريــم هــق اســاشت: نظرية التطعيم والتلقيح جـ-

ي ــاسها التطعيم ضد األمراض،فالجرعات المتتالية من المفاهيم والقيم الرياضية التـعلى أس
قدرة الجراثيم ل تنعدم ـتق كيــــلاـقنهتي نحــال الـن اإلعالم الرياضي، تشبه األمصــنتلقاها م

ور لمشاهدة العنف والجريمة التي ــفاستمرار تعرض الجمه .على التأثير على أجسامنا
 .تحدثفي المالعب الرياضية مثال، يخلق لديهم نوع من الالمباالة تجاهها وعدم النفور منها

نما ه على ل ــي تعمــفالرياضة أسمى من أن تكون ساحة للقتال أو النزال بين المتنافسين، وا 
 .خلق المواطنالالئق اجتماعيا ونفسيا وبدنيا وعقليا وانفعاليا

أثيرا ــالمية مهما كان نوعها، تؤثر في الملتقي لها تــة اإلعــص هذه النظرية أن الرسالــوملخ
، صفحة 8991الرحمن، ) مباشرا، كما لو أنهحقن بإبرة مخدرة أو أطلقت عليه رصاصة

28) 
لى مرحلتين، حيث ترى ـال المعلومات عـويقصد بذلك انتق:نظرية التأثير على مرحلتين -د

الرياضي على الجمهور يتم بشكل غير  للمجاالنظرية أن تأثير وسائل اإلعالم في ا هذه
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 .مباشر ويمر بمرحلتين
جمهور، ـالرياضي لل للمجااي ــالم فـــره وسائل اإلعـــه أو تنشـــي ما تبثـه:المرحلـــة األولــى

ى اهتمام للرسائل ــفالذي نتلقفه مباشرة من وسائالإلعالم قد ال يؤثر، بل قد ال نعير أدن
 .ثها وسائل اإلعالم عند تلقينا لها، وبتلقينا هذاللمعلومات تنتهي المرحلة األولىــي تبـــالت

ل ـ، وهم كلمجتمعدة الرأي في ايبدؤها ما يسميهم علماء االتصال بقا:المرحلــة الثانيـــة
، كجماعات األصدقاء والزمالء في لمجتمعفي ااص البارزين داخل التجمعاتالصغيرة ـاألشخ

قادة الرأي هؤالء هم بعضأصدقائنا أو أصحابنا أو ذوي . ادي، أو في الفريق واألقاربـالن
س الذي ـــأو قرءوا نف فالذي يحدث أن هؤالء القادة، قد شاهدوا نفس الذي شاهدناه.الرأي فينا

ثر إقناعا من ى أشياء لم نتفطن لها، وبأسلوب أكــقرأناه، فبدءوابالحديث عنه بطريقة تنبهنا إل
الم، وقائد الرأي قد يكون له من النفوذ المادي أو األدبي ــالطريقة التي عرضتها وسيلةاإلع

عالمية، مما قد يؤدي إلى للرسالة اإل لنا نقبل تفسيره ورؤيته الخاصةـــأو كليهما ما يجع
 .تأثرنــا بكل جزء من مضمون تلك الرسالة

ذه النظرية وفقا لمفهومها ودرجة تأثيرها، نأخذ الحيطة ــعة هـــالل معرفتنا بطبيـــومن خ
ل الحساب ـوالحذر، ال من المادةاإلعالمية التي يبثها اإلعالم الرياضي، بل يجب أن نعم

يبرز دورالمؤسسات االجتماعية وخاصة األسرة، على توجيهها  ـوهن دقاء،ـــادة الرأي واألصـلق
 ومعايير اجتماعية معينة دقاء وفقا لضوابطـــاء جماعة األصـاء في اختيار أو انتقـلألبن

 (23، صفحة 8991الرحمن، )
 :أنواع اإلعالم الرياضي وتأثيراته7 .

 :أنواع اإلعالم الرياضي -أ
 :الم الرياضي وتعددت أشكاله، ويمكن تصنيف هذه األنواع كالتاليـلقد تعددت أنواع اإلع

وهو الذي يعتمد على الكلمة المكتوبة مثل الصحف والكتب : اإلعالم الرياضي المقروء-
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 .والنشرات والملصقات لمجالتوا
يعتمد على سمع اإلنسان مثل الراديو وأشرطة وهو الذي : اضي المسموعــالم الريـــاإلع-

 .ووكاالت األنباء التسجيل
وهو الذي يعتمد على بصر اإلنسان مثل السينما والفيديو : اإلعالم الرياضي المرئي-

وأحيانا يطلق عليه اسم اإلعالم الرياضي المرئي المسموع ألنه ) اإلنترنت(وشبكةالمعلومات
 .آن واحد يعتمد على حاستي السمعوالبصر في

ارض ـه الناس لإلطالع عليه مثل المعــوهو الذي يتوجه إلي: الم الرياضي الثابتـــاإلع-
 .(24، صفحة 8991الرحمن، ) والمؤتمرات والمسارح

هناك عدة أنواع من التأثيرات يمكن أن يحدثها اإلعالم :أنواع تأثير اإلعالم الرياضي -ب
 :إليالرياضي في الجمهور وذلك كلت 

 :تغيير الموقف أو االتجاه الرياضي-
د ــتشكيل موقف الجمهور ضد النادي اآلخر، مستغال في ذلك على سبيل المثال انتقال أح

 وشعوره تجاهه،الالعبين،ويقصد بالموقف رؤية اإلنسان لقضية أو لشخص ما، 
هم، والقضايا ـوبناءا على هدا الموقف يبنى اإلنسان حكمه على األشخاص الدين يصادف

التي يتعرض لهاهذا الموقف قد يتغير سلبا أو إيجابا، رفضا أو قبوال، حبا أو كرها، ودلك 
 (23، صفحة 8991الرحمن، )بناء على المعلومالمعلومات أو الحيثيات التي تقدم لإلنسان 

ة على تغيير النظرة ـــالل ما يبثه من معلومات رياضيـــو اإلعالم الرياضي لديه القدرة من خ
الل قدرته على ـــمضيعة للوقت، من خ نهاالضيقة منجانب البعض للرياضة، حيث يعتبرو 

المعاصرة، فيتغير تغيير مواقفهم تجاه بعض األشخاصالرياضيين، و القضايا الرياضية 
 .بالتالي حكمهم على هؤالء األشخاص وتلك القضايا

الم الرياضي بعشرات األحداث و المواقف عن إحدى الفرق ـــمدنا اإلعــين يـــفمثال ح
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ل الملعب، كاالعتراض على قرارات ـن عنف داخـــاءها مـظهرهأعضــاضية وما يـالري
ظاهر ــعلى العبيالفرق اآلخر، أو غير دلك من مالحكام،أو االعتداء عليهم، أو االعتداء 

د يغير موقفه من هدا ــارئ قـة أن القـــون النتيجــتك (21، صفحة 8991الرحمن، )العنف 
اسمه بكل أحداث العنف أو  ا الفريق له سمعة غير طيبة، ويقترنذالفريق، ويصبح ه

 .الشغب داخل المالعب
كس بين ــومن األمثلة على تغير الموقف، االنتقال من حال العداء إلى حال المودة أو الع

ضاألندية، حيث يقوم اإلعالم الرياضي لتلك األندية والمتمثل في جريدة النادي ـــاهير بعـجم
ف ــكما أن تغيير المواق .ا النادي اآلخرلالعب من هذي الفريق إزاء انتقاالــبير فـــبدور ك

ماط ـيموأنـــض القــلى األفراد و القضايا الرياضية فقط، بل يشمل بعـــاالتجاهات ال يقتصر عو 
ثيرا ما ـــه، وكــكثيرا ما قبل الناس سلوكا كانوا يرفضونه ويشمئزون منــاضية، فـلوك الريــالس
لى الناس عن قيمكانت راسخة، واستبدلوها بقيم دخيلة كانت موضع استهجان فيما ـــتخ

 .سبق
رورة أال يستقي الفرد معلوماته من مصدر واحد ــومن خالل العرض السابق يتبين لنا ض
قصة أو منحازة لطرف تي قد تكون ناــدة، والـــر واحــحتى ال يرىاألمور من خالل وجهة نظ

 خرعلى حساب اآل
 :تغيير المعرفة الرياضية-

الرياضية التي لدى الفرد، وتشمل القيم ل المعلومات ــي مجموع كـــاضية هـرفة الريـــالمع
الرياضي وكذلك السلوك الرياضي،  لمجالواآلراء التي تخص في ا والمعتقدات والمواقف

 .فهي بذلك أعم وأشمل من الموقف أو االتجاه
رفي ــإن التغيير في المواقف طارئ وعارض سرعان ما يزول بزوال المؤثر، أما التغير المع

بعملية تحول بطيئة تستغرق زمنا طويال، فاإلعالم الرياضي يؤثر في فهو بعيد الجذور يمر 
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التعرض الطويلة المــدى له، باعتباره  تكوين المعرفة الرياضية لألفراد من خالل عملية
مصدر من مصادر المعلومات الرياضية، فيقوم باجتثاث األصول المعرفيـــة القائمةلقصة 

عة من القضايا والموضوعات الرياضية لدى مو مجرياضية، أو موضـــوع رياضـــي، أو 
حالل أصولمعرفية رياضية جديدة بدال منها  .األفراد، وا 

إن تأثير اإلعالم الرياضي في طريقة تفكيرنا وأسلوب تقييما لألشياء من خالل ما نتلقاه منه 
د الرياضية قائـــة، فالعــداتنا الرياضيــمن معلوماترياضية، يؤدي إلى تحول في قناعاتنا ومعتق

ي نتاج ما علمناه ــتي اكتسبناها،أي أن عقيدتنا في شيء، هــة الـــحصيلة المعرفة الرياضي
 .من ذلك الشيء

لكه من إمكانيات يستطيع أن يحدث تغييرا في المعرفة الرياضية ــالم الرياضي بما يمــفاإلع
ي بيئته ـــه فــوخبرتلدى الجمهور متىاستطاع أن يوظف بعض المتغيرات، كشخصية اإلنسان 

االجتماعية والرياضية، وتشكيله الثقافي،ونفوذ قوى الضغط االجتماعي المضادة في 
، ويوجهها على إيقاع واحد متناغم يعجل بتغيير المعرفة الرياضيةحسب االتجاه لمجتمعا

عكاشة، )الذي يريده، سواء ضد ما هو قائم ومناهض له أو مع ما هو قائم وداعم له 
 (22-23، الصفحات 8938

 :التنشئة االجتماعية في المجال الرياضي
هناك مؤسسات معينة في كل مجتمع قد تقوم بتنشئة األفراد وتثقيفهم رياضيا وتعليمهم 

إضافة إلى تلقينهم المعارف والعقائد الرياضية التي  اجتماعيا ورياضيا، السلوك المقبول
المنزل، المدرسة، : ومن هذه المؤسسات تشكل بيئتهم الثقافية والحضارية نحو الرياضة،

الشباب والساحات  والمراكز الدينية، هذا باإلضافة إلى المؤسسات الرياضية كاألندية ومراكز
 .الشعبية وغيرها

الذي لم يعد مجرد مساهم صغير في عملية التنشئة، بل  ثم جاء عصر اإلعالم الرياضي



 الفصل األول                                     اإلعالم الرياضي و تأثيره على التالميذ
 

22 
 

لقد دخل اإلعالم الرياضي كل بيت، وخاطب . أصبح عامال هاماومؤثرا في هذه العملية
النشء والشباب والكبار، واقتحم كلميدان من ميادين الرياضة المختلفة، مرورا بالثقافة إلى 

 .الترويح الرياضي
ت وفرق التلقي األخرى أمام طوفان الرسائل اإلعالمية لقد تضاءل دور مصادر المعلوما

التي استخدمت أعظم ما توصل إليه العقل البشري من تكنولوجيا في  لإلعالم الرياضي
العقل والوجدان، في المقابل استسلم اإلنسان  مجال االتصال، استهدفت بأسلوب جذاب

الرحمن، )األحيان  في بعضوسلم أطفاله لهذا المربي الذي صار يقوم بدور األب واألم 
كثيرا من الناس يتعامل مع اإلعالم الرياضي على أنه مجرد أداة  (48، صفحة 8991

أكثر، إن هذه النظرة تعد نظرة ضيقة، فليس هناك  ترفيه أو مصدر لألخبار الرياضية ليس
في اإلعالم الرياضي ال  إن كل ما نسمعه أو نراه أو نقرأه ترفيه برئ وال أخبار محايدة،

الرياضي وتثبيت أخرى محلها إيجابية  لمجاليخرج عن إزالة قيمة من القيم السلبية في ا
 لمجالاأوترسيخ شيء قائم والتصدي آلخر قادم وهذا هو المقصود بالتنشئة االجتماعية في 

 :ويمكن تطبيق ذلك على المثال التالي .(48، صفحة 8991رحمن، ال)الرياضي 
إن مشاهدة الفرد مثال لتمثيلية تلفزيونية ساخرة تعرض مواقف مضحكة لشخص متعصب 

لفريق ما والفرد المشاهد قد يفرط في الضحك ألن ما يراه فعال يثير الضحك  في تشجيعه
 .لطرفته

كهذه ال يراها ذلك الشخص وهو يتفرج على ما يعتقد القيمة المشحونة في رسالة إعالمية 
أنه تسلية أوترويح بل يرى تلك القيمة هي التي تسلل إلى الال شعور لتشكل موقفا أو 

 .اتجاها من التعصب
إن الفرد سيكون أقل تجاوبا مع الرسالة اإلعالمية التي تقول له بشكل مباشر كمقالة في 

في حين أنه  حضاري وأمر مزعج ومثير للسخريةالتعصب أسلوب غير  أن: صحيفة مثال
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 .قبل هذا الرأي حينما تم عرض عليه من خالل تلك التمثيلية
الرياضي الم المختلفة بصفة عامة واإلعالم إنه من الضروري التنسيق بين أجهزة اإلع

معالجة القضايا العامة التي تشغل الرأي العام، وتمس األمن القومي  بصفة خاصة في
لشعب، حتى ال يحدث تناقص بين مايقدم في هذه األجهزة وما يسمعه الفرد في ووحدة ا

قد يصل به إلى حد  المسجد، فيحدث نوع من البلبلة والتشتت في فكر وسلوك هذا الفرد،
 االغتراب وفقدان الهوية واالنتماء، وبالتالي لجوئه إلى وسائل العنف واإلرهاب، واستغالله

تواجد لمشاهدة المنافسات الرياضية، إلثارة العنف والقيام بأعمال للحشود الجماهيرية التي ت
 .(43، صفحة 8991الرحمن، )شغب 

من خصائص اإلعالم الرياضي قدرته على الوصول إلى قطاع كبير من :اإلثارة الجماعية
الرياضي إال أن الوجه السلبي له الجمهور، هذا يمثل وجها مناألوجه الرياضية لإلعالم 

ففي البطوالت الرياضية الدولية يقوم اإلعالم الرياضي بمهمة .يتمثل في استخدام ذلك
الحشد الجماهيري لضمان مؤازرة فرقهاالوطنية، حيث يعمل على استنهاض الحس الوطني 

لفوز، هذا ما أو الشعور الوطني للجماهير، لدفعها إلى االلتفاف حول الفريقمن أجل تحقيق ا
الرياضي يمكن أن اإلعالم بها وعمليةاإلثارة الجماعية التي يقوم. يسمى باإلثارة الجماعية

تحدث في أي وقت، لكنها أنجح ما تكون في وقتاألزمات، كالسخط الجماهيري الذي يحدث 
نتيجة هزيمة بعض الفرق وخاصة الفرق القوية، وخروجها من إحدىالبطوالت الدولية 

ت النهائية لكأس العالم لكرة القدم، الذي كان يعد بمثابة الحلم لكل الجماهير، كالتصفيا
نتيجةللتقصير الواضح في أداء الالعبين، واألخطاء الفادحة في التشكيلة، في وقت هم 

األخرى، وخاصة وان كانت هذه البطولة مقامة على أرضه،  كانوا فيه أقرب للفوز من الفرق
 .(43، صفحة 8991الرحمن، )ووسط جمهوره 

إن حسن التصرف في أوقات األزمات والقدرة على التعامل مع معطيات وظروف تلك هذه 
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األزمة يسمىفن إدارة األزمات، يدخل في هذا الفن توظيف اإلعالم الرياضي للتأثير في 
فيه، أي إثارة الجماهير وتحريكها الجماهير ودفعها في االتجاه الذي يرادلألزمة أن تسير 

 مثل هذه األزمات، البد أن يتميز وحتى يمكن تجنب.لتتكيف مع ظروف هذه األزمة
 بهااإلعالمية، وأن يضع األمور في نصا اإلعالم الرياضي بالموضوعية في تقديمه للمادة

األزمات على  الجماهير لمثلهذه البيئةالصحيح بعدم المغاالة والمبالغة فيها، وأن يعمل على
أساس أن الرياضة فوز وهزيمة، وحتى يكون هناك غالب البد وأن يكون هناك 
مغلوب،فالرياضة مجال للتنافس الشريف تحث على الكفاح وبذل الجهد، أما النتيجة فيكون 

 .للتوفيق دور كبير فيها، وهذاهو الهدف األسمى للرياضة
 : االستشارة العاطفية

 : المثيرات الحسية أو المنبهات الذهنية التي تواجهه يتنازعه أمراناإلنسان في موقفه من 
المشاعر والعواطف، أو المنطق والعقل، ونستطيع أن نتحدث عن عقل ومنطق واحد، وعدة 
مشاعر وعددمن العواطف، فهناك الحب والكراهية، الحزن والسعادة، الرضا والغضب، 

 .وغيرها من المشاعر
التلقائية لما يتعرض اإلنسان من مثيرات، حيث يخضع السلوك  العقل هو عدم االستجابة

والعواطف الكامنة . اإلنسانياستجابة لمثير ما إلى حسابات دقيقة يقدر فيها الربح والخسارة
حينمايفقد العقل أو المنطق دوره في السيطرة عليها، وكثيرا ما  تهاداخل الفرد يتم استثار 

دائما السيطرة على عواطفه من خالل  جهد ال يستطيعيحدث ذلك، واإلنسان مهما بلغ من 
تحكيم عقله، فلو استطاع ضبط مشاعر الغضب فانه ال يستطيع أنيتحكم في مشاعر 

 .الحزن أو الكراهية أو الحب على سبيل المثال
واإلعالم الرياضي يتمتع بقدرة فائقة في التعامل مع عواطف اإلنسان، من خالل استخدامه 

بما تملكه من إمكانات تخاطب الفكر والوجدان، فمثال يستطيع اإلعالم العرض  ألساليب
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الضحية، بل ونبكي معها حينما يعرض لنا مشاهد  الرياضي أن يجعلنا نتعاطف مع
إحدى المباريات مما أودى  المعاناة واأللم التي تعرضت لها، كاعتداء الجمهور على حكم

حينما نقرأ في إحدى الصحف عن العب وفي أحيان أخرى نشعر بالحزن واألسى .بحياته
فاإلعالم الرياضي بما يقدمه لنا من تمنعه اللعب مدى الحياة، أصيب إصابة خطيرة

فمثال قد يقدم لنا اإلعالم  معلومات يجعلنا نحب أو نكره، نشجب أو نتضامن،ندين أو نؤيد
نتيجةلظلم الحكام  الرياضي مبررات لهزيمة فريقنا القومي وخروجه من بطولة األمم اإلفريقية

فنجد أنفسنا بناءا على تلك .على الرغم من أن هذه المبررات ال تقوم على سند صحيح
المعلومات والمبررات الخاطئة، نكره حكام هذه المباراة، وال نحزن لألذى الذيقد يتعرضون له 

السبب في  هممن الجماهير، ونتجاهل إدانة أو شجب هذا السلوك غير الرياضي، بحجة أ
 .هزيمةالفريق وخروجه من البطولة

 : الصةخ
، حيث أصبح عنصرا لمجتمعاإن اإلعالم الرياضي يحتل المكانة التي تحتلها الرياضة في 

هاما من العناصراألساسيـة المكونـة للمجتمع المعاصـر، كما أنه يلعـب دورا أساسيا من 
عـالمالجماهيـر بكل ماي دور من أحـداث على خـالل تغطيتـه لألحـداث الرياضيـة وا 

على عدة  العتمادهالمستوييــن المحلـي والدولـي وتوعيته بالثقافـة المرتبطـة بمجال الرياضـة،
نظريــات يمكـن من خاللهـا التأثيـر في القـارئ ولكي يكـون هذا اإلعـالم هادفا يجب أن 

الرياضية والقواعــد يحقــقلجمهـوره عدة متطلبات بتزويـده باألخبـار والمعلومات والمعارف 
 .الرياضية والقوانيـن الخاصة باأللعـاب

المنظومة اإلعالميـــة  بهاكما أن للمنظومة اإلعالميـة الرياضيـة نفس الخصائص التي تتمتع
العامة، وذلك حسبالوسيلـة اإلعالمية،والمالك أو الناشر ، مكان الصدور، إضافة إلى نوع 

 .الرياضـة التي تتعرض لها
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إضافة إلى كل هذا فإن المادة اإلعالمية تعرض في وسائل اإلعالم إما في شكل خبر أو 
تقرير أو تحقيــق أو تعليقرياضي يمكن من خالل لكل نوع من أنواع الصحف هذه أن تقدم 

 .وعواطفه وانفعاالتهتحليل وتفسير وتعليــل يتم عن طريقهم التأثيرفي مشاعره 
صر دورها في تثقيف القراء بتزويدهم بالمعرفة الرياضية، أما الصحف الرياضية فيمكن ح
 .تهاوموضوعا تهاوذلك من خاللماتنشره في مقاال

سنة 40لكن الصحف الرياضية الجزائرية مثال والتي يعود تاريخ ظهورها إلى أكثر من 
 انتصاراتمنها ظروف الحياة الرياضية التي كانت سائدة في الجزائر من  وذلك لعدة أسباب

فراح ومواعيـد رياضيــة كبرى ساهمت هياألخرى في صدور عدة صحف رياضية، هذه وأ
 .األخيرة لم تكن في المستوى المرجو منها بسبب أخطائها الفادحـة
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 :تمهيد
الثقافة من وجهة النظر األنثروبولوجية، هي محل التراث االجتماعي أو هي أسلوب حياة 

فلكل شعب في األرض ثقافة، بمعنى إن له أنماط معينه من السلوك  المجتمع، وعلى ذلك
التي اصطلحت عليها الجماعة في حياتنا والتي  والتفكير والمعامالتوالتنظيم الداخلي لحياته، 

تناقلتها األجيال المتعاقبة عن طريق االتصال والتفاعل االجتماعي،وعن طريق االتصال اللغوي 
 .والخبرة بشؤون الحياة والممارسة لها

الحياة، وأصبح  وتعتبر الرياضة جزءا ال يتجزأ من الثقافة، و أصبحت الحياة الرياضية جزءا من
ضرورة لإلعداد الفكري و التربوي و الفني و الثقافي، و عملية التثقيف في  النشاط الرياضي

مكونات الثقافة المرتبطة بغرض محو األمية وبالتالي تكوين  الميدان الرياضي تكمن في تنمية
ة األنشطة اتجاهات إيجابية نحو ممارس تمع، إضافة إلى تكوينلمجبنية معرفية لدى أفراد ا

 .الرياضية المختلفة سواء كانت تنافسية أو ترفيهية

 )األهمية –ائف ظ الو -الخصائص -التعريف(الثقافة :أوال 
 :تعريف الثقافة1-

بمعنىَ  حذق أو مر أو "ثَقف " أو"ثَقف " الجذر اللغوي للكلمة ثقافة هو الفعل الثالثي: لغة1-1-
، وثَّقف الشيَء أقام المعوج منه "ثـَقافَةً "، وقد ثَقف ثـَقفاً، و"ثَقف" صار حاذقًا ماهرًا فطنًا فهو َفَطن أوَفطن

 (8811واإلعالم، ). وسواه،وثقفَ  اإلنسان أدبه َّ وهذبه وعلَّمه
الثقافة عبارة عن االستمرار الديناميكي المتميز بالحركة الفاعلية، للخبرات :اصطالحا  2-1-

اخترعت أثناء الوجود اإلنساني على ظهر البسيطة، ثم ترابطت واستمرت إذ أن  اإلنسانية، التي
المادية، التي يبدوا العقل والفكر بالنسبة لها جزءا  وغير الواقع الوظيفي لمظاهر الحياة المادية

امتداد الميول والحاجات  ما ومتقبال لها والتي تعيد بطريق مباشر أو غير مباشر فيمتالز 
تباعها كما ان الثقافة هي طريقة الحياة التي تتمكن جماعة بشرية من تأسيسها .اإلنسانية وا 

لتكون مقبولًة من جميع أفراد الجماعة،ومالئمًة لهم كمجموع، وهي طريقة تتضمن أساليب 
ونمط التفكير، وآداب السلوك والمعتقدات، أومنظومة األخالق والقيم التي تحكم اإلدارة وآليات 

 (81، صفحة 6002رشوان، ) . الجماعة، وكذلك اللغة
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إن الثقافة تتكون من تلك النماذج المتصلة بالسلوك والمنتجات الفعل اإلنساني التي يمكن أن 
 (6006سامية، ) (لمن جيل إلى جيل  تنتقتورث بمعنى أن 

 :تعريف رد فيليد3-1-
تمع تعكس في الفن والفكر لمجيعرفها بأنها مجموعة من المفاهيم و المدركات المتفق عليها في ا

و أوجه النشاط وتنتقل عن طريق الوراثة عبر األجيال لتكسب الجماعات صفات و خصائص 
 (1، صفحة 6000عباس، ) مميزة

يمتلكها  هي مجموعة المعارف والمعلومات والخبرات والمكتسبات التي:اإلجرائيالتعريف 4-1-
 . في مختلف جوانب الحياة الفرد والتي تفيده

 :عناصر الثقافة2 -
 :عناصر معرفية-12-

دف وصف البيئة المحيطة �وتشمل المعارف و المعلومات التي جمعها أعضاء ثقافة معينة 
وقد تكون المعرفة بدائية ال تتجاوز حدود الوصف البسيط و األفكار  ستخدمهااو  وفهمها 

أحدث ما توصلت إليه المعرفة العملية و تطبيقا  الغيبية، وقد تتطور و تتعقد بحيث تشمل
 .أنواع المعرفة األخرىالعملية إلى جانب 

 الفصل الثاني الثقـافة الرياضية
 :نسق للمعتقدات2-2 -

ا المنتسب إلى الثقافة، إيمانا راسخ ال بهيشتمل على كم من األفكار و العالقات التي يؤمن 
 .من قريب و ال من بعيد يتطرق الشك إليه ال

 :نسق للقيم و المعايير3-2 -
على المفاهيم و التصورات التي تساعد الفرد على ترتيب األشياء المادية و غير المادية  يشتمل

ببعض، كما تشتمل على األنماط التجريدية التي تحفظ في الجماعة، و  ا بعضهاتهفي عالقا
 .تضع حدودا و عالقات لسلوك الفرد، والعالقات مع اآلخرين

 :عناصر رمزية4-2 -
 (البرغثي، االردن) ( ل االتصال و أهمها اللغةو تشتمل على مختلف وسائ
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 :خصائص الثقافة3-
 .أي خاصة باإلنسان وحده دون سائر الكائنات :الثقافة إنسانية3 -1
أي أن تنشأ عن طريق االتصال والتفاعل ما بين األفراد في البيئة : الثقافة اجتماعية2-3-

 . يوجد مجتمع دون ثقافة ، وال ثقافة دون مجتمع االجتماعية ، وال
يقوم اإلنسان بإقامة عالقات مع عوالم ثالثة المادي واالجتماعي  :الثقافة أفكار وأعمال3-3-

الرمزي ، وقد تمكن من التحكم في البيئة المادية وتحويلها إلى آالت وأدوات  والفكري أو
العالم االجتماعي فقد تمكن اإلنسان من تنظيمه اإلنسانية ، أما  الخ ، أي إلى أعم... ومدارس

اإلنسان من اختراع نظم اللغة والتعليم والفن ،  من جميع جوانبه ، أما عالم األفكار فقد تمكن
نما تتكون من  كما أن الثقافة ال تتكون من مجموعة األعمال واألفكار المنعزلة عن بعضها ، وا 

يكمل  قتصادية والسياسية والدينية واألخالقيةكل مداخل العناصر والقطاعات ، فالنظم اال
 .بعضها بعضا في الثقافة الواحدة

تمعات من وقت إلى آخر ولكن درجة التغير وأسلوبه لمجتتغير ثقافة ا:  الثقافة متغيرة4-3-
 ثقافة إلى أخرى ومحتواه تختلف من

الثقافات في الثقافة متنوعة المضمون وهي ما نسميه بنسبية الثقافة حيث تختلف 5-3 -
كبيرة قد تصل أحيانا إلى حد التناقض ، فهناك مجتمعات تتيح نظام تعدد  بدرجةنها مضمو 

هذه العملية جريمة يعاقب عليها القانون ويرجع هذا  الزوجات بينما مجتمعات أخرى تعتبر
نوع والنظم المتنوعة والمتعددة ، و  التباين في مضمونه إلى العقل البشري على اختراع األفكار

تمع ، وطبيعة البيئة الجغرافية وحجم الجماعة اإلنسانية ،والقيم لمجالطاقة المستخدمة في ا
 ومدى االتصال والتعاون بين الجماعات اإلنسانية

 :الثقافة سلوك6-3-
تمعات لمجز حيث أن كل او ك يمكن تعلمه من خالل اللغة و ما تتضمنه من رمو الثقافة سل

اإليماءة و اإلشارة، و الكلمة، و : ز منها على سبيل المثال و الرم من اقايانساإلنسانية تمتلك 
تمع، و من ثم يصعب على الشخص لمجأعضاء ا ن أتفاق من جانب معظمو ز تكو تلك الرم

، و ما المجتمع ذلكيتعلم لغة  تمع أن يتعامل أو يتفاعل مع أعضائه دون أنلمجالغريب عن ا
 .ز ثقافيةو تحت أي من رم
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 :الوجدانية7-3-
م في بيئة  تختلف الثقافة من فرد إلى أخر، و ذلك رغم تشابه األفراد في جانبها بحكم نشأ

 .و ثقافية واحدة اجتماعية
 :االكتساب و التعلم8-3 -

بالرغم من أن كل الحي إناث لديها القدرة على التعلم، إال إن اإلنسان و الكائن الوحيد الذي 
ألقرانه، و الثقافة ليست غريزية أو عضوية أو تنتقل  ىنقل ما اكتسبه من عادات يكن قادرا عل

 (00محسن، صفحة ) .(االجتماعي ولكنها نتاج التفاعل باألجيال
 :تصنيف الثقافة4-

 هذهحلل بعض العلماء الثقافة إلى عناصر جزئية، و أشاروا إلى العالقات الوظيفة بين 
الثقافة : اتجهت إليها األنظار و تقسيمها إلى عنصرين متميزين هما  و كان أول ما.العناصر 

 .المادية و الثقافة الالمادية
 :الثقافة المادية1-4-

تتمثل الثقافة المادية في الرمح و السهم و شبكة الصيد و كرة القدم و المبنى و قطعة األثاث، 
منديل كما تتمثل في السيارات و القطارات و اآلالت و اولقلم الرصاص و ال و أواني الطهي
 .األفالم،و األدوية

 :الثقافة الالمادية2-4-
تعتبر الالماديات من أهم أركان الثقافة، و يقصد بالضمنية المظهر التجريدي و تنقسم إلى 

و في  األفكار و المعايير، وقد تبدو في اآلمال و المشاعر و االتجاهات والتقاليد:عنصرين هما
 .تشمل كذلك مقدمات األفعال المعرفة و األفكار و المعتقدات وهي

على لعبة من األلعاب الرياضية، فالقفاز و المضارب و المالبس، و منصات المشاهدة  :مثال 
المادية أما ق اعد اللعبة، و مهارات الالعبين و سل ك المشاهدين و  هي عناصر للثقافة

الالمادية ، وكلمن الثقافة المادية و الالمادية يدور حول إشباع الالعبين فهي عناصر الثقافة 
رشوان، الثقافة، دراسة في علم ) الحاجات الرئيسية لإلنسان األمر الذي يعطيه نمطه االجتماعي

 (08،06، صفحة 6002االجتماع الثقافي، 
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 :وظائف الثقافة5-
الثقافة في حياة الناس فكل ثقافة تحت ي داخلها على بعض المعايير و القيم الذي تؤثر - -

أعضائها، و ليس أدل على ذلك من اختالف سل ك الناس في ثقافة عن  توجه أفعال وسلوك
 .ثقافة أخرى من حيث المعتقدات وأساليب العمل

تمع و من خالل لمجا من خالل الثقافة يستطيع اإلنسان أن يطور مفهومه عن الذات و عن -
 .اإلنسان ناتج التعبير الخالق الثقافة يحصد

تمع بوسائل الضبط االجتماعي ، كاألعراف و العادات لمجتعمل الثقافة على تزويد أعضاء ا-
 .و القيم

الثقافة وسيلة للتماسك االجتماعي حيث توحد الثقافة من خالل عموميا أو خصوصيا لمفاهيم 
م ، فأعضاء مشتركون في أساليب المعيشة مما يساعدهم على تكوين وأنظمته الناس وأفكارهم

 .فهي تنمي لدى األفراد الشعور بالوالء واالنتماء بنية اجتماعية متماسكة ، وبذلك
الثقافة تسهل عمليات التفاعل والتواصل بين الناس من خالل رموزها وبفعل ما تقننه من نظم -

 .تمعلمجراد االتعامل والتكيف بين أف وقوانين تيسر
تمع يتميز بسمة دينية أو لمجالثقافة تكسب األفراد اتجاهات السلوك العام باعتباره عضوا في ا-

 .معينة مثل عضوية الفرد في مجتمع إسالمي أو مسيحي اجتماعية أو خلقية
م اليومية  الثقافة تشبع حاجات الناس وتزودهم باآلليات التي تمكنهم من الحصول على متطلبا-
للمشكالت الحياتية من خالل التكيف مع الحياة ، وتلعب التربية دورا مهما في هذا  التصدي، و 

 .اإلطار
القي أو عقائدي راسخ لكل الثقافة تقدم للفرد تفسيرات مستمدة في الغالب من إطار أخ-

اإليجابية منها أو السلبية، مثل التفسيرات الخاصة بطبيعة الكون وأصل  المتغيرات الثقافية
 إلنسان ودوره في الكونا

 : أهمية الثقافة6-
تمع لثقافة مشتركة يكسب أعضاء لمجالثقافة هامة بالنسبة للجماعة التي تعتنقها، فامتالك ا -

 .في الوحدة و يهيئ له المعيشة و العمل المشترك دون إعاقة أو اضطراب تمع شعورالمجهذا ا
كما أن الثقافة تزود الفرد بعدد كبير من أنواع التطبيق المعد من قبل، كما تمده بمجموعة  -
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 .حلول نهاالمشكالت التي وجدت الثقافة أ كاملة من
تمع من عادات و عرف و لمجتمثل الثقافة ضرورة أخالقية و تتمثل هذه األخالق في تراث ا -

 .تشكل معالم الحياة تقاليد و قيم وهي
 .تمعات المتقدمةلمجفة تمثل ضرورة إنسانية عامة و الزمة لرقي االثقا -
 .ترتبط بالتربية و المدرسة في جانبها المادية أو الالمادية نهاتبدو أهمية الثقافة في أ -
 تزود الثقافة الفرد بالمعرفة و طرق التفكير و أساليب العمل و أنماط سلوكية -
 .االجتماعي بين األفرادا تسهل عملية التفاعل نهكما أ -
ثارة االهتمام لتوسيع دائرة المعرفة - المرتبطة  اإلنسانيةتنشيط األطر المعرفية العامة وا 

 .بالرياضة
 .األكاديميتأصيل المعرفة النظرية للرياضة والترويج وتأسيس بنية معرفية ضمن النظام -
 .اإلنسانية زيادة الوعي بأهمية النشاط البدني على مختلف جوانب الشخصية-
تكون االهتمامات واالتجاهات الترويجية والرياضية مبنية على قواعد معرفية صحيحة  أن-

-28-20-98، الصفحات 6002رشوان، الثقافة، دراسة في علم االجتماع الثقافي، ) وراسخة
29-20). 
األهميةالتعريف، الخصائص، المجاالت، (الثقافة الرياضية : ثانيا ( 

 :تعريف الرياضة1-
 وهي طور متقدم من األلعاب, الرياضة احد اإلشكال الراقية للظاهرة الحركية لدى اإلنسان  -
وفي األصل الرياضة مشتقة من الكلمة ( sport)ميالدي ومعناها13يرجع ظهورها إلى القرن  -

تعني االسترخاء والتسلية كما تعني التمرين البدني وذا ت االنجليزية،وفي الواقع فإن الكلمة 
للميالد ، كما أن اللفظ تحول بعد ذلك ليشمل جميع 82 المعنى بدأ استعمالها منذ القرن

 .الحركات البدنية
وفي هذا الصدد يجب التنبيه إلى أنه يوجد خلط بين التربية البدنية والرياضة ، فقد أصبح  -

والمدربين ال يفرقون بين المصطلحين ، فالرياضة تشمل كل أنواع اللعب  جل المختصين
 .والنشاط منظما كان أو غير منظما،يمارسه الصغار أو الكبار
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إضافة إلى هذا هناك الكثير من المدربين والمختصين من يرى أن الرياضة هي جزء من  -
 .من يرى العكس التربية البدنية وهناك

 :التعريفات للرياضة ونورد في ما يلي بعض -
يرى أن الرياضة هي نشاط نشأ من الهويات بمشاركة الجسم يهدف إلى الوصول  :شاتبو.م -

 .بأشكال وهيئات متخصصة بدقة ومتمرنة على الطريقة التنافسية إلى المستويات
يرى أن ا لنشاط خاص بأوقات الفراغ يغلب عليه الجهد البدني بمشاركة  :جورج موغنا -

 .واحدة بطريقة تنافسية تتضمن قواعد معينة للعب مرةالعمل وا
رادة الفوز تجعل من  :شارل بودال - يرى أن الرياضة مثل أعلى يتطلب التحلي والنصيحة وا 

 .وامتحاناعمال  اللعب
الرياضة عنده نشاط ذو شكل خاص جوهره المنافسة المنظمة من أجل قياس  " :مات فباف"-

 .لهاوضمان أقصى تحديد  القدرات

يعرف الرياضة بأن التدريب البدني الذي يهدف إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في  :كوزوال -
نما من أجل الرياضة في حد ذاتهمن أجل الفرد الرياضي فق ليس المنافسة  . اط وا 

ا نشاط مفعم باللعب تنافسي ، �يشير إلى أن الرياضة يمكن أن تعرف بأ ":توشن وسيج" -
مردود أو عائد ، يتضمن أفراد أو فرقا تشترك في مسابقة ، وتقرر النتائج على داخلي ،خارجي، 
 .المهارة البدنية ضوء التفوق في

كرة القدم ، ألعاب : والتعريف السابق يعبر عن النموذج المثالي للرياضة والتي من أمثلتها  -
فجة في الماضي كثير من الرياضات المعاصرة الذائعة الصيت كانت ألعابا  القوى ،إن أصل

كما أن ، دينية ذات طبيعة احتفالية كما كان يفعل اإلغريق السحيق أو ربما كانت طقوسا
األلعاب التي اشتقت منها ، إذ ال تزال  الرياضة المعاصرة لم تتخلص تماما من جذور

التقليدية فيما يعرف بتميمة  المهرجانات الرياضية تحتفل كاحتفالية اجتماعية ببعض السمات
 .(01، صفحة 8882أمين، ) لمهرجان أو البطولةا
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 : تعريف الثقافة الرياضية2-
من التوجيهات واالتجاهات إزاء النشاط الرياضي " نمط محدد" نهانقول ونحدد الثقافة الرياضية بأ

زاء النظام إزاء دور الذات في النظام وفي بأجزائه المختلفة واالتجاهات ) السياسي(الرياضي  وا 
ا نهتجاه الرياضة، والتي يشترك فيها أفراد النظام الرياضي، إ نمط االتجاهات والتوجهات الفردية

والذي يعطيها معنى وهي تتضمن  العالم الشخصي الذي يكون أساس لألفعال الرياضية
تشمل القيم  ثقافة الرياضيةالتوجهات المعرفية والتوجهات العاطفية والتوجهات التقييمية، إن ال

ا تتكون من أنماط السلوك المتعلمة بالنسبة إلى نهواالتجاهات المتصلة بالظاهرة الرياضية، وأ
محبي رياضة ما، وكذلك القيم واالتجاهات، وأنماط اإلدراك التي تعكسها نماذج  أعضاء أو

القيم التي تتصل بعمل نظام الرياضية االتجاهات والمعتقدات و  وتشمل الثقافة. السلوك المذكورة
أو نوع رياضي محدد وتعد بمنزلة معرفة تنظمنه،ومهارات مكتسبة عن هذا النوع أو هذا النظام، 

بشأنه إن الثقافة الرياضية  كما تتضمن مشاعر إيجابية أو سلبية نحوه، وكذا أحكامها تقييمية
خريطة )نسق من المعتقدات، حيث تسديها من خالل  هي التي توجه شطر الرياضة ما وعمليا

وطريقة لتقويم هذه العمليات و ومجموعة من الرموز التعبيرية، فإذا كانت أبعاد الثقافة . (معرفية
تتمثل في القيم واالتجاهات والمعارف، فإن الكشف عن طبيعتها يتم من خالل الرموز  الرياضية

 :ضية فيوهكذا يتحصل جوهر الثقافة الريا والحركة ذات المغزى الرياضي
نمط من المعارف واالتجاهات والقيم الخاصة بالفرد مجتمع أو جماعة والتي تتصل بعالقته 

مباشر أو غير مباشر والتي تعكسها رموز التعبيرية لفضية كانت أو  بالنظام الرياضي، بشكل
 .(احترام قوانين التحكم)حركية أو ممارسته 

امة تعتمد على الثقافة العريضة المبنية على فالثقافة الرياضية هي إحدى أصناف الثقافة الع
 اإلنسانية، وبتعبير آخر إن الثقافة الرياضية هي ثقافة فكرية تخصصية مختلف نواحي المعرفة

بعد أن تعتمد على ثقافات تخصصية أخرى،  الرياضي وال تبلغ مداها التطبيقي إال لمجالفي ا
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لمعا الثقافة العامة الضرورية  لتشك... وغيرهافالثقافة الصحية والسياسية والفنية واالجتماعية 
 .(1، صفحة 6008عالوي، ) لبناء الشخصية الثقافية الرياضية

هي مجموعة المعارف والمعلومات والخبرات والمكتسبات التي يمتلكها الفرد :التعريف اإلجرائي
 .الرياضي المجالفي 

 :الرياضيةخصائص الثقافة 3-
الثقافة الرياضية تؤثر في تشكيل شخصية الفرد والجماعة عن طريق المواقف الثقافية  -

 .االجتماعي المستمر والعديدة ومن حالل التفاعل
 . تزود الفرد بنظرة مطابقة للحياة االجتماعية -
 : مجاالت الثقافة الرياضية4-

الرياضية التي لدى الفرد وتشمل معرفة قواعد هو مجموع كل المعلومات :المجال المعرفي  -أ
 . الرياضي لمجالتخص ا وقوانين وخطط

إعداد الفرد وتقويم سلوكه جسديا ونفسيا وأخالقيا واجتماعيا وفنيا  :المجال التربوي  -ب
والسمات البيولوجية واألخالقية واالجتماعية والفنية والعلمية واالقتصادية  واكتسابه الخصائص

 .لرياضةعن طريق ا
تنشئة األفراد وتثقيفهم رياضيا وتعليهم السلوك المقبول اجتماعيا :المجال االجتماعي -ج 

تلقينهم المعارف والعقائد الرياضية التي تشكل بيئتهم الثقافية والحضارية  ورياضيا فضال عن
 .نحو الرياضة

شباع حاجاته قدرة الفرد على االهتمام بسالمة جسمه والعناية به و :المجال الصحي  -د ا 
االتزان بين الوظائف الجسمية المختلفة تشعر بالصحة والسالمة  العضوية وتحقيق حالة

 الجسمية
 :أهمية الثقافة الرياضية5-
ثارة االهتمام لتوسيع دائرة المعرفة اإلنسانية المرتبطة بالرياضة  .تنشيط األطر المعرفية وا 
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 وتأسيس بنية معرفية للنظام األكاديميتأصيل المعرفة النظرية للرياضة والترويح. 
زيادة الوعي بأهمية النشاط البدني على مختلف جوانب الشخصية اإلنسانية. 

تشكيل وبناء اهتمامات واتجاهات ترويحية ورياضية مؤسسة على قواعد معرفية صحيحة 
 (690-692، الصفحات 6008شحاذة، ) وراسخة

 (، الخصائص األنواعالتعريف ، )النشاط البدني الرياضي : ثالثا
 :تعريف النشاط البدني الرياضي1-

يعتبر النشاط البدني الرياضي احد اتجاهات الثقافة الرياضية التي ترجع إلى التقدم حيث كان 
العدو والجري فأقام مسابقات , مارسها كثيرا ضمانا إلشباع حاجاته األولية  البدائياإلنسان 

النشاطات الرياضية األخرى ومستفيدا من خلفياته  والسباحة والرمي والمصارعة وغيرها من
بعض الوسائل كالكرات والمضارب  هذه النشاطات األساسية إلىثم أضاف , الرياضية السابقة 

وعمل جاهدا على  والشبكات ووضع لها قوانين واللوائح وأقام من اجلها التدريبات والمنافسات
 حتى أصبحت إحدى الظواهر االجتماعية الهامة التي تؤثر في سائر, ا بهتطويرها واالرتقاء 

 . األمم وأصبحت عنوان الكفاح اإلنساني ضد الزمن
في عصرنا هذا فان النشاط البدني الرياضي أصبح عنصر من عناصر التضامن بين  أما
 م اجمع ليتعارفوا بعضهم على بعض خدمة للمجتمعلشباب العال وفرصة, موعات الرياضية لمجا

دف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المنافسة ال هويعرف النشاط الرياضي بأنه التدريب البدني 
نما من اجل النشاط في حد ذاته, الرياضي فقط  من اجل الفرد ، صفحة 6008عالوي، ) وا 

10). 

 :النشاط البدني الرياضيأهمية 2-
للنشاط البدني الرياضي أهمية بالغة لما يكتسبه اإلنسان من مزايا خاصة ومقومات  إن

حيث لها دور هام في إنشاء الفرد تنشئة جيدة كما لها دور بالنسبة , الشخصية له في حياته
الناس كما إن اإلسالم حث على ممارسة النشاط  للمجتمع حيث تنشا عالقات اجتماعية بين
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التطرق إلى هذين العنصرين  تمع وبالتالي سنحاوللمجالرياضي وبين أهمية ذلك بالنسبة للفرد وا
 : ونبين هذه األهمية

 : أهمية النشاط البدني بالنسبة للفرد1-2-
 : إعداد الفرد للقيام بدوره االجتماعي1-1-2-

نما مجتمع , فهو ليس مجتمعا حدوده معلقة , تمع لمجلقد تعقد تكيف ا ومطالب محدودة وا 
حيث أصبح من المستحيل على الفرد ان دور فيه ما لم يؤهل , التعقيد , وشدة  ضخامة النمو

تمع لمجالحديثة اليوم تعد الفرد كي يصبح عضوا نافعا في ا والمدرسة, لذلك تأهيال مناسبا 
ناحية ويجد الفرد ذلك الرمز النفسي  رقي مجتمعه وتقدمه من هبيؤدي فيه دورا معينا ليحقق 

 . والتقدير االجتماعي من ناحية أخرى

 : اكتساب الفرد مهنة واستغالله اقتصاديا2-1-2-
أصبح على التربية في العصر الحديث ان تلبي مطالب خطة التنمية بكفاءات البرية المختلفة 

ولذلك فان الفرد يجد اليوم دافعا قويا , ولوجية والتخصصات العلمية والتكن في شتى المهن
تمع لمجا عمال في ابهالحياة مسلحا بمهارة معينة يمارس  لدخول المدرسة فمنها سيخرج إلى

تنمية شخصية , لمالي والمعنوي ا ويبدو عليه دخال ثابتا يحقق به استقالله االقتصادي ووجودها
عداده للحياة في النجاح من الركائز األساسية التي   .ا التربيةبهتم  الفرد وا 

المحافظة على بقاء الجماعة  :همية النشاط البدني الرياضي بالنسبة للمجتمع أ2-2 -
ك حتى ال وذل, ا وتقاليدها  تمعات القديمة تحرس على تلقين أبنائها عادلمجا وتماسكها وكانت

أما , وبذلك تضمن استمرار وبالتالي نفوذها هذا قديما ، تذوب القبلية وتدخل القبائل األخرى
نفوس األجيال وتربيتهم على قيم  اآلن فالمدرسة هي التي تقوم بغرس التراث االجتماعي في

مع من لمجتأفراد ا وبذلك تتحقق الوحدة واالنسجام والتماسك بين, تمع وطبائعهم القومية لمجا
 .(6002الخوالدة، ) ناحية أخرى يضمن بقاؤه واستمرار الجماعة وتقدمها وتطورها
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 :نواع النشاط الرياضيأ3-
 :النشاط الرياضي و البدني الترويحي1-3 -

 :مفهوم الترويح1-1-3-
تمع و في الحياة ،و يتصف لمجالترويح حالة انفعالية تنتج عن شعور الفرد باالرتياح في ا"

كااليجادة و االنتعاش و القبول و النجاح و البهجة و قيمة الذات،وهو بذلك  بمشاعر ايجابية
الفرد، كما أنه يستجيب للخبرة الجمالية و يحقق األغراض  يدعم الصورة االيجابية لذات

 .اعياتكون مقبولة اجتم الشخصية و يتخذ الترويح أنشطة مستقلة لوقت الفراغ
 : مفهوم النشاط الرياضي الترويحي2-1-3 -

تتصل الرياضة اتصاال وثيقا بالترويح ،و قد ولدت و ترعرعت في كنف الترويح ،و لعل 
االجتماعية ارتباطا بالرياضة ،و ربما أقدم من نشاط التربية في اتصاله  الترويح أقدم النظم

تسلية و نشاط ترويح في وقت فراغه ،و كمتعة و  بالرياضة ،فطالما استخدم اإلنسان الرياضة
تمع المعاصر قد لمجفي ا أن دور مؤسسات الترويح و أنشطة الفراغ"يعتقد رائد الترويح 

 أصبحت كثيرة و متنوعة ،و خاصة فيما يتصل باألنشطة الرياضية و البدنية ،بحيث تتوزع

ميول ،و مستوى المهارة تمعات في ضوء االعتبارات المختلفة كالسن ،اللمجمشاركة األفراد و ا
يعمل على تخطي االنفصال بين األجيال و تضييق الفجوة بينهما،و بالتالي  الخ،األمر الذي...

و االتصاالت من خالل األسرة فيما يتيح قدرا كبيرا من  تمع بشبكة من االهتماماتلمجيرتبط ا
 .الواحدالمجتمع التماسك و التفاهم و االتصال داخل 

 :الرياضي التنافسيالنشاط 2-3-
 :مفهومه1-2-3-

يستخدم تعبير المنافسة استخداما واسعا و عريضا في األوساط الرياضية ،و يعتبر المنافس و 
افسة بشكل عام يكون بديال أو مرادفا لكلمة رياضي ،كما يستخدم تعبير المن المتنافس غالبا ما

في سبيل ما لتحقيق هدف معين  ، وتتحقق عندما يكافح اثنان أو أكثرمن خالل وصفها عمليا
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بالتحديد فانه يحرم المنافسين اآلخرين منه ،إال أنه  ،و على الرغم من أن الفرد إذا حقق غرضه
اية نهالمنافسة كلما اقتربت من باب  يحرر بعض األهداف إذا كافح و بذل الجهد ،و هكذا تشتد

الرياضية و هي على  للمنافساتتصنيفا " هاج"و " روس"نقال عن " شو"المباريات ،و لقد قدم 
 : النحو التالي

 . منافسة بين الفردين-
 . منافسة بين فريقين-
 . منافسة بين أكثر من فرد ضد بعض العناصر الطبيعية-

م يتوقعون المسابقة أو المنازلة نهو عموما فان األشخاص عندما يمارسون النشاط الرياضي فإ
،فكل هذه المضامين تندرج تحت مفهوم التنافس الذي تحقيق هدف معين  أو التباري في سبيل

األشخاص إلى إخفاءها و عدم إبرازها بوضوح في الحياة  يحتوي على مشاعر كثيرا ما يعتمد
ها و تبرزها في إطارها االجتماعي لتظهر  العامة ،لكن الرياضة ال تتجاهل هذه المشاعر ،
عن غيره في سائل  لتصاقا بالنشاط الرياضيالصحيح، و يعتبر مفهوم المنافسة المفهوم األكثر ا

 جته اليتمبه�ذلك باعتبار روعة االنتصار و . الخ...أشكال النشاط البدني كالترويح و اللعب 
إال من خالل إطار تنافسي ،كاحترام قوانين األلعاب و قوانين التنافس و االلتزام باللوائح و 

،و غيرها من التعابير التي تعمل على تدريب الرياضية و التنافس الشريف  التشريعات و الروح
 . و التنافس األطفال و الشباب على عملية للتعاون

يندرج  ،فممارسة النشاط البدني و الرياضي شكل يتصف ببذل الجهد لتحقيق الفوز على الخصم
ما يدعى بالنشاط الرياضي التنافسي الذي يتسم بإعطاء الدفع اللوازم للرياضة من  هذا ضمن

كالنصر و الهزيمة و غيرها تعمل على تقبل الهزيمة و ألعاب  خالل أمور معنوية و رمزية
التنافسي يعلما أننا قد هزم و لكن ال مانع أن  النصر بالتواضع ،و ذلك ألن النشاط الرياضي

 (18، صفحة 6001إبراهيم، ) . نفوز في المرة القادمة



 الفصل الثاني                                               الثقافة الرياضية والنشاط البدني 
 

40 
 

 :خصائص النشاط البدني الرياضي4-
وهو تغيير عن تالقي كل متطلبات الفرد , النشاط البدني الرياضي عبارة عن نشاط اجتماعي 

 .والمجتمع
ا بهأصبحت الصور التي يتسم . النشاط البدني الرياضي يلعب البدن وحركاته الدور الرئيسي -

أركان  والمنافسة إلى الرياضة أهمالنشاط الرياضي هي التدريب ثم التنافس يحتاج التدريب 
هود الكبير على سير وتوفير ا, بات واألعباء البدنية النشاط الرياضي إلى درجة كبيرة من المتطل

النفسية للفرد كما نالحظ فان النشاط الرياضي يحتوي على مزايا عديدة ومفيدة تساعد  العمليات
 . الفرد على التكيف

جماعي و هو يعبر عن نشاط اجتماعي و هو يعبر عن  النشاط البدني عبارة عن نشاط -
 .المجتمعمع متطلبات  تالقي متطلبات الفرد

 .خالل النشاط الرياضي و البدني يلعب البدن و حركاته الدور األساسي -
 .ا النشاط الرياضي هو تدريب ثم تنافسبهأصبحت الصور التي يتسم  -
ن النشاط الرياضي إلى درجة كبيرة من يحتاج التدريب و المنافسة الرياضية و أركا -

ا تتطلب نههود الكبير على يسر العمليات النفسية للفرد أللمجيؤثر ا المتطلبات و األعباء البدنية
 .درجة عالية من االنتباه و التركيز

ال يوجد رأي نوع من أنواع النشاط اإلنساني أثر واضح الفوز أو الهزيمة أو النجاح أو الفشل 
المشاهدين  ة ومباشرة مثلما يظهره النشاط الرياضي باستقطاب جمهور غفير منبصورة واضح

فروع الحياة ،كما أنه يحتوي على مزايا عديدة و مفيدة  األمر الذي ال يحدث في كثير من
يستطيع إخراج العبق الداخلي و  تساعد الفرد على التكيف مع مجتمعه و محيطه ،حتى

 .(808، صفحة 6001إبراهيم، ) ي ذهنهاالستراحة من عدة حاالت عالقة ف
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 وأهدافهواجبات النشاط البدني ووظائفه :رابعا 
 : ا النشاط البدنيبهمن أهم الواجبات التي يتميز  :واجبات النشاط البدني الرياضي1-
 . تنمية الكفاءة الرياضية -
 . للحياةتنمية المهارات البدنية النافعة  -
 . تنمية الكفاءة الذهنية والعقلية -
 . النمو االجتماعي -
 . التمتع بالنشاط البدني والترويح واستثمار أوقات الفراغ بممارسة األنشطة المختلفة -
 . تمعلمجتنمية صفات القيادة الصالحة والتبعية السلمية بين أفراد ا -
تاحة الفرصة للبالغين للوصول إلى  -  .(8816عبدالخالق، ) مرئية البطولةإقامة وا 

 :وظائف النشاط الرياضي البدني2-
 :النشاط البدني لشغل أوقات الفراغ1-2-

إذ أردنا أن يكون قويا و سليما في بنيته ،عامال للخير متطلعا لغد أفضل فال بد أن نعمل  -
أوقات الفراغ و تحويله من وقت ضائع إلى وقت نافع و مفيد تنعكس فوائده على  على استغالل

 .المجتمعكل أفراد 
قد يكون النشاط الرياضي و البدني أحسن مصدر لكل الناس الذين يودون االستفادة على  -

فراغهم من نشاط بناء يعود عليهم بالصحة و العافية رغما من وجود الكثير من  األقل من وقت
 .األنشطة

المفيدة ،كالرسم و النحت و قيادة السيارات و غيرها ،إال أنه ال يجب أن تكون بديلة النشاط  -
الرياضي ،والوسيلة الوحيدة لتنمية الكفاية البدنية و الحركية الالزمة للحياة المتدفقة و لكن أن 

 . مساعدة لشغل أوقات الفراغ بطريقة مفيدة تكون هذه األنشطة وسائل
هكذا يساهم النشاط البدني الرياضي في حسن استغالل وقت الفراغ و حل إحدى مشكالت و  -

م عدم نهالخطيرة الكثيرة من المدمنين على الكحول و الخدمات ،كان سبب إدما العصر
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 . فراغهم االستغالل مفيد لوقت
 :النشاط البدني الرياضي لتنشيط الذهن2-2-

يأ عقلي أفضل من  ي بحيوية و صدق ،و يكون في حالة إن الفرد الذي يقبل على النشاط البدن
الذي يركن إلى الكسل و الخمول من حيث تكافؤ العوامل األخرى المؤثرة على النشاط  اإلنسان

الذهني مثل ،الثقافة،السن،الجنس،كما يبدو منطقيا أن الممارسين لألنشطة الرياضية فان القدرة 
بالمواقف التي تتطلب إدراكا بصريا للحركة ،األمر الذي  الت الرياضية زاخرةلمجاالعقلية في ا

التفكير و الذكاء العام و هذا يعني  يؤدي إلى تنمية و تطوير القدرة،و بالتالي تنمية و تطوير
استخداما أكثر فائدة و  بوضوح عام أن النشاط الرياضي يساهم في إنعاش الذهن و استخدامه

،بل ط الرياضي ليست مقتصرة على الناحية البدنية فقطتأثير ،باإلضافة إلى أن ألوان النشا
يصاحبها االكتساب الكثير من المعلومات و المعارف ذات األهمية البالغة في تنمية الثقافة 

 .العامة
 : النشاط البدني لتنمية التفكير3-2-

ها ،و إن األداء الرياضي الحركي جانبين ،جانب فكري يتمثل في التفكير في الحركة قبل أدائ -
،وهذا التحديد العقلي هو ما يسمى بالتوقيع " القوة ،السرعة ،االتجاه" تحديد غرضها ومسارها 

الرياضية و جانب آخر عملي و هو يتعلق بتطبيق الحركة فعليا  الحركي إلى المداومة الفكرية
ة و اقتصاره المسبق للعالقات الكائنة بين الوسيل كما فكر الفرد ،و صاغها عقليا على ضوء

المسبق للحركة و مدى صياغة  الهدف ،و هو ما يسمى باإليقاع الحركي و المؤكد أن التفكير
كان األداء ناجح  العقل و أبعادها هو الذي يتوقف عليه نجاحه،فكلما كان التفكير سليم كلما

يتأسس  محقق ألغراضه و أهدافه و العكس صحيح ،فاألداء الرياضي اليتم بصورة آلية و لكنه
و هناك تكمن أهمية األنشطة الرياضية في تنمية  التفكير الذي يؤثر فيه و يتبين أثر به ، على

 . التفكير
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 : النشاط البدني لدعم مقومة اإلنسان لمتاعب الحياة الحديثة4-2-
يحتل النشاط الرياضي مكانة بارزة بين الوسائل الترويحية و البريئة الهدف التي تساهم  -

يق الحياة المتوازنة،و التخلص من حدة التوتر العصبي،ذلك أن الفرد حينما تحق بدرجة كبيرة في
 يستغرق في األداء الرياضي

الذي يكون يمارسه أو يتراخى تبعا من قبضة التوتر الذي يشد أن السرعة المتزايدة للحياة 
عن طريق النشاط البدني و أن المالعب و الساحات و  اته الحديثة يمكن أنتخفف وطأ

يمارس فيها التحكم في عواطفه و يطرح القلق جانبا  الشواطئ بمثابة معامل ممتاز يستطيع أن
 و يشعر بالثقة النابعة من قلبه

 : النشاط البدني إلثراء العالقات االجتماعية5-2-
عناية في مجالها للفرد نطاق العضالت النشاط البدني و الرياضي هو الذي يتخذ مرتبة ال -

المستعصية ،و الفرد الذي يعرف من خالل الرياضة ذاته و يتحكم فيها و  البارزة و المنافسة
اآلخرين و النشاط الرياضي ال يقتصر على تقديم وسائل تتيح  يتغلب فيها و يطوعها في خدمة

شباب أيضا على التكيف للشباب فرص االقتراب من بعضهم فقط، ولكنه يساعد هؤالء ال
الرياضي فحسب  المجالليست في  االجتماعي و إثراء العالقات االجتماعية و الروح الرياضية

 .لمجتمع،بل في مجال الحياة داخل ا

 :النشاط البدني الرياضي لصيانة الصحة و تحسينها6-2-
البدنية االعتيادية فهي  هوداتلمجهود البدني الذي كان يقوم به اإلنسان و حتى المجإن ا

محدودة و متكررة وهذا جعلها تفقد اإلنسان مرونته و حساسيته و قدرته على مقاومته لألمراض 
من األمراض مثل السمنة ويشتكي من أمراض لم يكن يشتكي منها من قبل مثل أمراض الدورة 

ى مختلف العظام النفسية لقد استطاع الطب أن يسيطر عل الدموية ، الجهاز العصبي،األمراض
انتقال اإلنسان من حياة النشاط و الحركة  ،و لكنه وقف حائرا أمام الكثير منها و الراجعة من

البدني و بالتالي عدم القدرة على  إلى حياة الكسل و الخمول ،مما جعله يتجه للمزيد من التحليل
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التي تمكنه من  البدنيةالنهوض بواجباته األساسية ألن ذلك يتطلب منه قدرا كبيرا من اللياقة 
 (680-608، الصفحات 8888منصور، ) ه الواجباتهذالقيام 

 : دور النشاط البدني الرياضي7-2-
م بإعطاء أهمية بالغة لجميع أعضاء جسم التربية الحديثة في مختلف دراساته لقد اهتم علماء

الذي يكتسبه من خالل والمجتمع نموه لمدى تأثيرها المباشر بسعادة الفرد   الفرد في كل مراحل
التحكم في جسمه ووسطه الداخلي او حتى الوسط  النشاط البدني الرياضي وبواسطته يستطيع

يساعد الفرد على إرضاء حاجته  فالنشاط البدني الرياضي, االجتماعي وبفضل قدراته الحركية 
 : لزمات الحياة والتي يمكن تلخيصها فيما يليالحركة وغيرها من مست إلى
يساهم النشاط البدني الرياضي بقدر وفير في تنمية الكبرى وتناسقها وتحفيز النمو وجعل  -

 . وبالتالي التكيف مع الوسط الطبيعي العمل إلىالفرد يميل 
لوعي ل دور فعال حيث يساعد الفرد على تنمية المجاللنشاط البدني الرياضي في هذا ا -

 . الزمان والمكان واإليقاع بجسمه وبالعالقة بين
التنشئة االجتماعية حيث يساهم النشاط البدني الرياضي في التربية االجتماعية للفرد من  -

وتفهم القواعد االجتماعية والخضوع لها  ,الذاتيلنفسه والتحكم في سلوكه  خالل تحسين معرفته
 .سين العالقات مع الغيروتح موعةلمجوروح المسؤولية والوعي با

الهدف العالجي والذي يتم من خالل معالجة النفسيات عن طريق النشاط الحركي الرياضي الن 
االنفعاالت تظهر بصفة واضحة األلعاب والمباريات وبالتالي يظهر مع بعض  الكثير من

، صفحة 8808البدوي، )استبيانات الشخصية المقننة  المكونات وهو ماال يظهر في مختلف
881) 

 : ونذكر منها :أهداف النشاط البدني الرياضي3-
 :هدف التربية البدنية1-3-

يعتبر النشاط الرياضي في االرتقاء باألداء الوظيفي لإلنسان ألنه يتصل بصحة الفرد ولياقته 
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ياضي ويتضمن هدف التنمية البدنية فهو يعدمن أهم أهداف النشاط البدني الر , البدنية 
الن تكون أغراض مالئمة ومهمة على المستويين  والعضوية فيها بدنية وجسمية مهمة تصلح

 : التربوي واالجتماعي وتمثل في ما يلي
 . اللياقة البدنية -
 . القوام السليم الخالي من العيوب واالنحرافات -
 .التركيب الجسمي المتناسق والجسم الجميل -
 .السيطرة على البدانة والتحكم في وزن الجسم -

 : هدف التنمية النفسية2-3-
 يعتبر هدف التنمية النفسية عن مختلف القيم والخبرات والحصائل الفعلية المقبولة التي تكسبها

الرياضي للممارسين له بحيث يمكن إجمال هذا التأثير في تكوين  برامج النشاط البدني
كما يؤثر النشاط البدني والرياضي والتكامل  سان التي تتصف بالشمولالشخصية المتزنة لإلن

 .على الحياة االنفعالية للفرد بتغلغله في مستويات السلوك
 :هدف التنمية الحركية3-3-

لمفاهيم التي تتعمد حركة اإلنسان يشمل هدف التنمية الحركية على عدد من القيم والخبرات وا
وهي عمل " المهارة الحركية "ا وصنف هذه المفاهيم تهبكفاءواالرتقاء  وتعمل على تطويرها

 . الهدف المحدد حركي يتميز بدرجة عالية من الدقة وبإنجاز
فالنشاط البدني يسعى دوما للوصول إلى ارفع المستويات في المهارة الحركية بمختلف أنواعها 

ومن ثم أدائه أيكان خالل  يسمح له بالسيطرة الممكنة على حركاته ومهاراته بشكل أولدى الفرد 
 . حياته

يقدم النشاط البدني من خالل برمجة األنشطة الحركية  أنوحتى تتحقق هذه األهداف يجب 
 : المتنوعة في سبيل اكتساب اته وأنماطها ومهارا

 الكفاية اإلدراكية الحركية -
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 المهارة الحركية -
 . الطالقة الحركية -
 :منافع كثيرة وفوائد ذات أبعاد منهااكتساب المهارة الحركية له  -
المهارة الحركية تنمي الذات وتكسب الثقة في النفس . 
المهارة الحركية توفر الطاقة للعمل وتساعد على اكتساب اللياقة البدنية . 
المهارة الحركية تمكن الفرد من الدفاع عن النفس وزيادة فرص األمان . 

 : هدف التنمية االجتماعية4-3-
التنمية االجتماعية عبر برامج النشاط البدني الرياضي احد أهداف المهارة الرئيسية  تعد

بثراء المناخ االجتماعي ووفرة العمليات والتفاعالت االجتماعية التي  فاألنشطة الرياضية تتسم
عددا من القيم والخبرات والخصال االجتماعية  ا اكتساب الممارسة للنشاط الرياضيأنهمن ش
التطبيع والتنشئة  ة والتي تنمي الجوانب االجتماعية في شخصية وتساعده فيالمرغوب

 . تمع ونظمه ومعاييره االجتماعيةلمجاالجتماعية والتكيف مع مقتنيات ا
 : هدف الترويح وتنشيط أوقات الفراغ5-3-

 تحتل الممارسة الرياضية مكانة بارزة بين الوسائل الترويحية الهادفة التي تتسم وتسهم في
الهدف الذي يرمي إلى اكتساب الفرد المهارات الحركية الرياضية  تحقيق الحياة المتوازنة وهو

تمام باألنشطة التي يستثمر الفرد إثارة االه وكذلك بهازيادة عن المعلومات والمعارف المتصلة 
-19، الصفحات 8880راتب، ) مما يعود عليه بالصحة الجيدة واإلنتاج النفسي, وقت فراغه 

12) 

 :تأثير ممارسة النشاط البدني الرياضي4-
 : ممارسة النشاط البدني الرياضي وأثره في الحالة المزاجية1-4 -

ولذلك فهو دائم ومستمر بعكس , يعني المزاج حالة الفرد انفعالية او قابلة لالنفعال وأسلوبه 
وفي هذا الصدد أجريت عدة بحوث , التي ال تستمر عادة إال لفترة قصيرة  الحالة المزاجية
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واستخدمت غالبيتها مقياس , على الحالة المزاجية  للتعرف على اثر ممارسة النشاط الرياضي
, االكتئاب والخوف , ابعادالتوتر والقلق 2مقياس و 92الحالة المزاجية ويتكون هذا المقياس من 

وهي أهم , واالرتباك  االضطرابات, التعب والكسل , حيوية والنشاط ال, الغضب والعدوان 
النتائج  وأسفرت اهم, المشاكل التي قد يعاني منها الفرد غير الممارس للنشاط البدني الرياضي 

السباحة تؤثر على زيادة الحيوية والنشاط , المشي , ان ممارسة األنشطة الهوائية مثل الجري 
خفاض األبعاد األخرى السلبية وبالرغم من إن أغلبية البحوث والدراسات مقابل ان لدى األفراد

من حيث إنها تؤدي إلى تغييرات ايجابية في الحالة المزاجية  تعد وجهة نظر, التي تم عرضها 
تتطلب المزيد من  تزال أنواع الفروض فان هذه العالقة ال ترقى الى السبب والنتيجة إنما ما,

 . البحوث والدراسات
 : ممارسة النشاطات البدنية والرياضية وأثرها في الحالة االنفعالية2-4 -

, يعتبر االنفعال بوجه عام مظهر لفقدان االستقرار او التوازن بين الفرد ومحيطه االجتماعي 
وتجدر اإلشارة إلى أن اآلراء اإلكلينيكية المدنية , وسيلة إلعادة التوازن  كما انه في الوقت ذاته

بصفة عامة على االنفعاالت لكل من الجنسين وفي  فائدة التمرينات الرياضية والرياضةتدعم 
إلى زيادة مصادر االنفعاالت  مختلف مراحل العمر حيث ان النشاط البدني الرياضي يؤدي

التعرف 8810"كاتر"التحدي ولقد حاول, الحماس , والرضا , السعادة , االيجابية مثل االستمتاع 
بالسعادة  بين انتظام األفراد في ممارسة النشاط البدني الرياضي هو أكثر استمتاععلى العالقة 

وأمكن تفسير ذلك في ضوء التغيرات التي حسنت نتيجة ممارسة الرياضة ومنها زيادة كفاية , 
 . لالتصال االجتماعي أكثروالحصول على فرض  الذات

ضة على الصحة النفسية من النواحي فوائد ممارسة الريا1981 , " فولكينز"ولقد لخص كل من 
من خالل تحسين اللياقة البدنية والتي تظهر في إدراك التحكم والتمكن والذي يؤدي  عديدة وذلك

، 8882أمين، ) التمرينات الهوائية بمثابة تدريب التغذية الرجعية الحيوية, السعادة إلىبدوره 
 .(66صفحة 
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 :خالصة
من خالل دراستنا لهذا الفصل تطرقنا إلى أهمية وخصائص ومكونات الثقافة الرياضية وعالقتها 

الرياضي والتي تعتبر جزء من الثقافة العامة، هذه األخيرة التي تكون عناصر منها  بالنشاط
االستمرار الخ و التي تتميز هي األخرى باالستقالل و ...والرياضة،  الدين و اللغة و الصناعة

سلوك مكتسب وذلك عن طريق االحتكاك بأفراد  و التكامل فيما بينها، إضافة إلى هذا فالثقافة
فيه، إلى أن تصبح من خالل  الذي نشأالمجتمع ، حيث يكتسب الطفل الثقافة في المجتمع 

فهي تحرك مراحل نموه جزءا ال يتجزأ من شخصيته، بعد أن كانت عند والدته خارجه عنه،
 .الفرد و توجهه دون أن يشعر هو بذلك سلوك
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 :تمهيد
البحوث العلمية عموما إلى كشف الحقائق ، وتكمن قيمة هذه البحوث تهدف       

وعلى ضوء المعلومات النظرية التي تم  .وأهميتها في التحكم في المنهجية المتبعة فيها
جمعها في دراستنا والمتمثلة في الفصول األربعة في الجانب النظري ، وتماشيا مع 
الفرضيات المقترحة كحلول مسبقة إلشكالية البحث ، تم وضع أسئلة متمثلة في استمارة 

حث وذلك إلى خدمة البحث وتحقيق فرضياته ، وزعت على أفراد عينة الب تهدفاستبيان
باالعتماد على طرق منهجية محددة مقسمة على فصلين في الجانب التطبيقي ،حيث تم 

المكاني و الزماني و ها تخصيص الفصل األول لشرح الدراسة االستطالعية من تحديد
ا و ضبط متغيراتها و عينة البحث و شرح المنهج المستخدم ئهكشف الشروط العلمّية ألدا

 . الدراسةفي ذلك و أدوات 
  أما الفصل الثاني فقد خصص لعرض و تحليل نتائج الدراسة و مناقشتها -

جراءاته الميدانية   :منهجية البحث وا 
 : االستطالعية الدراسة1-

دراسة استطالعية  بإجراءمصداقية للبحث وضمان السير الحسن قمنا  إعطاءمن أجل 
المستخدمة  األداةمن صالحية  والتأكدالبحث  إلجراءلمعرفة مدى مالئمة ميدان الدراسة 

والصعوبات التي قد نواجهها وقد قمنا من خاللها بزيارة تالميذ ثانوية احمد مدغري 
تلميذ وقاموا باإلجابة على اسئلة  011بغليزان ووزعت االستمارات عليهم وكان عددهم 

ذلك لدراسة ثبات يوم قمنا بنفس العملية مع نفس التالميذ ، و  01االستمارات ، وبعد مدة 
، ولصدق المقياس اعتمدنا على "بيرسون"المقياس ، فقد اعتمدنا على حساب معامل 

 .التربيعي لمعامل الثبات  رحساب معامل الجذ
 : األسس العلمية للمقياس  - أ
تلميذ من ثانوية احمد مدغري  011قمنا بتوزيع المقياس على : ثبات المقياس  -1-أ

يوم قمنا بتوزيع نفس المقياس على نفس التالميذ وفي نفس  01وبعد  بغليزان
 .الظروف



 منهجية البحث                                                  الفصل األول         
 

50 
 

ولقياس صالحية المقياس قمنا بالمعالجة االحصائية من خالل االجابات ، وبعد 
والتي تبين أن للمقياس  1.10وجدنا ما قيمته ( ر" )بيرسون"حساب معامل االرتباط 
 .درجة عالية من الثبات

للتأكد من صدق المقياس استخدمنا معامل الصدق الذاتي  :صدق المقياس  -2-ب
باعتباره أصدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية، والذي يقاس بالجذر 

 .(67.0=√ 1.10) التربيعي لمعامل ثبات المقياس

 :صدق المقياس -3-ج
للتأكد من صدق المقياس استخدمنا معامل الصدق الذاتي باعتباره أصدق الدرجات 
التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية، والذي يقاس بالجذر التربيعي لمعامل ثبات 

 (67.0=√ 1.10)المقياس 

 : األدوات اإلحصائية المستعملة -4-ج

معامل  -االنحراف المعياري  -المتوسط الحسابي  -النسبة المئوية  -الوسيط  -
  درجة الحرية -الصدق الذاتي  -(ر)االرتباط بيرسون 

 وبعد تحديد مشكلة الرياضي في نشر الثقافة الرياضية والبدنية اإلعالمدور لمعرفة و  
ونظرا  ,قمنا بجمع المادة العلمية الضرورية, لإلشكاليةالبحث ووضع الفرضيات الالزمة 

 :االعتماد في جمع المادة العلمية على مصدرين أساسيين لطبيعة الموضوع فقد تم
من أجل اإللمام بجميع جوانب الموضوع والمادة  : المصادر جمع المادة النظرية -أ

 : االعتماد على مصادر جمع المعلومات التالية العلمية للجانب النظري، تم
التخرج  مذكرات- الرياضة المجالت -القاموس و المعجم  -الكتب العلمية والمراجع -

 . لنيل شهادة الليسانس
الدراسة األدوات المستخدمة في وتتمثل في  : مصادر جمع البيانات الميدانّية  -ب

 .الميدانية و التطبيقية والمتمثلة في أجوبة أفراد العينة على أسئلة استمارة االستبيان
 :المجال المكاني و الزماني 2-

قمنا بإجراء الدراسة الميدانية الخاصة بالبحث على طلبة السنة :المجال المكاني 1-2-
 .األولى الثانية و الثالثة بثانوية احمد مدغري بغليزان 
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 01 إلىأفريل 10تم إجراء البحث في الفترة الممتدة من شهر :المجال الزماني -2-2
 0100أفريل 
تمع األصلي لمجتشير الحدود البشرية إلى تحديد وحدات ا :المجال البشري 3-2-

 بطريقة لثة ثم ومن اخذ عينة منهمالسنة األولى الثانية و الثا للدراسة والمتمثل في طلبة
 .عشوائية

و تكمن  البحوث العلمّية عموما إلى الكشف عن الحقائق ، تهدف: المستخدم المنهج3-
المنهجّية المتبعة فيها ، و هذه األخيرة تعني  قيمة هذه البحوث أهميتها في التحكم في

وظيفة المنهجية  مجموعة المناهج و الطرق التي تواجه الباحث في بحثه ، و بالتالي فان
هي جمع المعلومات ، ثم العمل على تصنيفها و ترتيبها و قياسها و تحليلها من أجل 

وتماشيا مع طبيعة  .ئجها و الوقوف على ثوابت الظاهرة المراد دراستهانتا استخالص
الدراسة الحالية فقد اتبعنا المنهج الوصفي و الذي عرفه فيصل ياسين الشاطي على أنه 

استقصاء ينص على ظاهرة من الظواهر التربوية أو التعليمّية على ما هي عليه و " أي
ا ، و يبقى الهدف بهالظواهر األخرى التي لها عالقة  إيجاد العالقة بينهما و بين

 2"تشخيص الواقع
 :الوسائل المعتمدة لجمع المعلومات-4
 :أدوات الدراسة-4-1

و هي أداة للحصول على البيانات حول المبحوث ، فيقدم الباحث عدد من  :االستبيان -
و على المبحوث أن يجيب على  نموذج معد لخدمة أغراض بحثه ، األسئلة المكتوبة على

  .مقيدا أو مفتوحا أو مقيدا و مفتوحا معا هذه األسئلة بنفسه ، و االستبيان قد يكون
تالمذة ثانوية احمد سؤال موجه إلى (02)تضمنت استمارة االستبيان :استمارة االستبيان -

 . وجاءت األسئلة من شكل مغلق وهذا حسب طبيعة األسئلة مدغري بغليزان
و تعتمد على أفكار الباحث و أغراضه من البحث ، و النتائج : األسئلة المغلقة -

أو اختيار الجواب الصحيح من طرف  )ال(أو  )نعم(بـ  المستوفاة منه غالبا ما تكون
 .المستجوب من بين اإلجابات المقترحة

 ةالمشرف ةاية صياغة االستبيان و بعد موافقة األستاذنه في: أسلوب توزيع االستبيان -
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 العينة بصفة شخصّية أو عن طريق مساعدة بعض الزمالء عليه قمنا بتوزيعه على أفراد
و لكي يتسنى لنا التعليق و التحليل على نتائج بحثنا بصورة واضحة و سهلة قمنا 

 .باالستعانة بالتحليل اإلحصائي
تمارة أمن جل معرفة مدى التوافق بين أسئلة االس:الشروط العلمية لألداة -4-2

و موضوعية األداة العلمية  االستبيانّية و إشكالية و فرضيات البحث و بغية تحري الصدق
موافقة  ، قمنا بعرض االستمارة على بعض أساتذة القسم الذين اعتبروا كمحكمين ، و بعد

األستاذ المشرف و األخذ بعين االعتبار مالحظات و توجيهات األساتذة المحكمين قمنا 
 . االستمارة االستبيانّية على أفراد العينة عبعملية توزي

 :ضبط متغيرات الدراسة -4-3
 دور اإلعالم الرياضي : )السبب)المتغير المستقل 
 تأثيره على التالميذ ) : النتيجة)المتغير التابع 

تعتبر عملّية اختيار العينة من أهم المراحل و أبرزها في : العينة و كيفّية اختيارها-5
أنها عبارة عن مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البحث العلمي حيث تعرف العينة على 

البيانات الميدانية و هي تعتبر جزءا من الكل ، بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد 
دراسة ، فالعينة إذا هي جزء أو المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع الذي تجري عليه ال

في إختيارنا للعينة يجب أن تكون ممثلة تمثيال  .المجتمع األصلي نسبة معينة من أفراد
 .حقيقيا لمجتمع البحث، و هذا ما قمنا به عند تحديد عينة الدراسة

 العلميغليزان بنوعيها ية احمد مدغري بيتكون مجتمع البحث من تلميذات و تالميذ ثانو 
و صيغت أسئلة اإلستبيان بطريقة سليمة  ،، أما عينة البحث فتم إختيارها عشوائياواألدبي

لقياس ما حدد تقييمه، و كذلك تم إجراء دراسة إستطالعية للتأكد من فهم المستجوبين 
إستمارة على  01لألسئلة المطروحة لتفادي الفهم الخاطئ عند البعض، حيث تم توزيع 

 .أغلب األسئلة كانت مفهومة  التالميذ و الحظنا أن
و نظرا لطبيعة بحثنا و تطلعنا للموضوعّية في النتائج ارتأينا اختيار العينة العشوائية و 

 طالب من السنة األولى الثانية و الثالثة من ثانوية احمد مدغري بغليزان100التي شملت 
ما عدا البعض و إلغاء  االستماراتأغلب  استرجعناو  استمارة011تم توزيع  حيث، 
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الحد األدنى من األجوبة، و فيما يلي جدول يعرض عملية  استيفاءالبعض اآلخر لعدم 
 :التوزيع

 توزيع أفراد العينة حسب المؤسسة التربوية: 11الجدول رقم 

 الثانوية البلدية
اإلستمارات 
 اإلستمارات المسترجعة الموزعة

 011 011 أحمد مدغري ثانوية غليزان
أنثى  (33)ذكر و (33)المسترجعة حسب الجنس من  لالستماراتيتكون العدد اإلجمالي 

 :موزعين حسب السن على النحو اآلتي
 توزيع أفراد العينة حسب السن و الجنس:  12الجدول رقم 

 (%)النسبة المجموع اإلناث الذكور السن
15 01 00 00 00 
13 00 01 01 01 
13 01 10 10 10 
11 01 00 00 00 
11 10 10 10 10 

 111 111 41 51 المجموع
وهي مقسمة على  % 10عدد العينة من الذكور تمثل   أنمن خالل الجدول نالحظ 

سنة تمثل  01،%)00)سنة تمثل  00،%)01)سنة تمثل  01: األعمار التالية
عدد العينة من االناث فتمثل  أما،%)10)سنة تمثل  01،%)01)سنة تمثل  00،%)01)

سنة تمثل  00،%)00)سنة تمثل  01: وهي مقسمة على األعمار التالية % 21
هذه ،%)10)سنة تمثل  01،%)00)سنة تمثل  00،%)10)سنة تمثل  01،%)01)

األرقام تبين أن العينة متجانسة من حيث السن و ليس هناك إختالف بين الذكور و 
 .اإلناث

 :طرق معالجة المعطيات -3
و يتم فيه تحويل النتائج التي تحصلنا عليها من خالل : أسلوب التحليل اإلحصائي
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إتباع القاعدة الثالثية  االستمارة إلى أرقام على شكل نسب مئوية و هذا عن طريق
 بـ2 :المعروفة

 
ثالثة محاور، و كل محور يشمل مجموعة من األسئلة  10قمنا بتقسيم االستبيان إلى لقد 

تصب في فكرة معينة متعلقة بالمتغيرات  تم صياغتها بصفة محكمة و متسلسلة، و
المحددة في الفرضيات، بمعنى أن كل محور مرتبط بفرضية من الفرضيات الجزئية 

 :المحددة في اإلشكالية ، و تشمل المحاور الثالثة على 
 و يشمل األسئلة  :اهتمام تالميذ الثانوية بمختلف وسائل اإلعالم الرياضية

من خالل هذا المحور نسعى إلى تحديد الوسائل اإلعالمية المفضلة لدى  :15إلى 11من
و كذلك المعلومات و . التالميذ، حاجاته لمتابعة المعلومات و األخبار المتعلقة بالرياضة 

 .من خالل متابعته لإلعالم الرياضي اهتمامهالمعارف التي تثير 
 15إلى 13مل األسئلة منو يش :الثقافة الرياضية في وسائل  اإلعالم الرياضي: 

في هذا المحور نريد معرفة آراء المستجوبين حول مضمون البرامج التي تثبتها وسائل 
اإلعالم و خاصة تلك المتعلقة بالمجال الرياضي و التربية البدنية إذا ما كانت تتمـاشى 

ر و مع البعد التربـوي و الثقافي للمجتمع الجزائري، أم هي مجرد وسائل لنقل األخبا
 .التعاليق الرياضية

  15و يشمل األسئلة منتأثير اإلعالم الرياضي في سلوك التلميذ وتوجهاته 
 اتجاهفي هذا المحور نحاول معرفة أثر اإلعالم في نفسية التلميذ و سلوكه  :24إلى

 .الرياضة، و كذلك وعيه بالثقافة البدنية ذات األبعاد الصحية و التربوية
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 :نتائجومناقشة التحلیل عرض و -أ

  .اهتمام تالمیذ الثانویة بمختلف وسائل اإلعالم الریاضیة  :المحور األول-1

  هل تهتم بمتابعة األخبار والمعلومات المتعلقة بالریاضة ؟): 01(سؤال رقم

التالمیذ یهتمون بمتابعة الریاضة من خالل وسائل هو معرفة إذا ما كان : الغرض منه

 .مختلفة اإلعالم  ال

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  )%(یةالنسب المئو   التكرارات  اإلجابات

  35  35  أهتم كثیرا

  60  60  أهتم أحیانا

  05  05  ال أهتم

  100  100  مجموع العینة

 اهتمام تالمیذ الثانویة بمختلف وسائل اإلعالم الریاضیة:01الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

 :وتفسیر النتائج تحلیل

الشكل نالحظ أن االهتمام بمتابعة األخبار والمعلومات المتعلقة بالریاضة عند من خالل 

، %60التالمیذ تختلف فنجد أن نسبة الفئة التي تهتم أحیانا بالمتابعة هي األكبر حیث تمثل 

  .%05في حین ان الفئة التي ال تهتم ال تمثل إال 

35%

60%

5%

اهتمام تالمیذ الثانویة بمختلف وسائل اإلعالم الریاضیة: 01شكل رقم

كثیراأھتم أحیاناأھتم أھتمال
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بمتابعة األخبار والمعلومات المتعلقة بالریاضة بصفة ن التالمیذ یهتمو:  االستنتاج 

  .متذبذبة

  

ما وسائل اإلعالم الریاضیة التي تتابعها ؟  ):02(سؤال رقم  

هو معرفة توجهات التالمیذ  الرئیسة المفضلة لـدیهم فیمـا یخـص وسـیلة اإلعـالم :الغرض منه 

  .الریاضیة

  :ل التاليوبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدو 

  )%(النسب المئویة   التكرارات  اإلجابات

  58  58  قنوات تلفزیونیة

  21  21  صحافة مكتوبة

  19  19  مواقع انترنت

  02  02  اإلذاعة

  100  100  مجموع العینة

 وسائل اإلعالم الریاضیة المتابعة من طرف التالمیذ :02الجدول رقم

 

58%
21%

19%

2%

وسائل اإلعالم الریاضیة المتابعة من طرف التالمیذ: 02الشكل رقم 

قنوات تلفزیونیة صحافة مكتوبة مواقع انترنت اإلذاعة
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ة متابعة القنوات التلفزیونیة هي الغالبة في نسب أنلقد تبن من الشكل :تحلیل وتفسیر النتائج

نظرا لتواجد العدید من القنوات التي تهتم بالشأن ،58%التالمیذ حیث تمثل  أوساط

، حیث توفر العدید من  %21بنسبة مباشرة بعدها الصحافة المكتوبة  وتأتيالریاضي،

، في حین ال تمثل مواقع  األكشاك الكثیر  من العناوین التي تغري بشكلها وألوانها المراهقین

 %02اإلذاعة فال تمثل إال ، أما %19االنترنت إال 

یتابع التالمیذ األخبار والبرامج  الریاضیة عبر كل الوسائل وفي مقدمتهم : االستنتاج 

  القنوات التلفزیونیة

ـــم مـــا هـــي الوســـیلة اإلعالمیـــة تتابعهـــا بصـــفة دوریـــة  أكثـــر مـــن كـــل الوســـائل ):03(ســـؤال رق

  ؟األخرى

هو معرفة أهم وسیلة اعالمیة ریاضیة یهتم بمتابعتها التالمیذ:الغرض منه   

:وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي  

  )%(النسب المئویة   التكرارات  اإلجابات

  69  69  قنوات تلفزیونیة

  12  12  صحافة مكتوبة

  18  18  مواقع انترنت

  01  01  اإلذاعة

  100  100  مجموع العینة

 الوسیلة اإلعالمیة المتابعة من طرف التالمیذ بصفة دوریة  :03الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

  
69%

12%

18%

1%

الوسیلة اإلعالمیة المتابعة من طرف التالمیذ بصفة دوریة:  03شكل رقم

تلفزیونیةقنوات مكتوبةصحافة انترنتمواقع اإلذاعة
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من خالل الشكل یتضح أن الوسیلة اإلعالمیة التي یتابعها التالمیذ :تحلیل وتفسیر النتائج

وتأتي مباشرة  نظرا لسهولة التواصل،،%69بصفة دوریة هي القنوات التلفزیونیة حیث تمثل

، نظرا لتشابه المحتوى مع القنوات التلفزیونیة وسهولة  %18قع االنترنت بنسبة بعدها موا

اإلذاعة فال ، أما %12إال  الصحافة المكتوبة، في حین ال تمثل  والتموقع  المتابعة وااللتقاط

 %01تمثل إال 

نیة ومواقع بصفة دوریة القنوات التلفزیو یتابع التالمیذ األخبار والبرامج  الریاضیة : االستنتاج 

  االنترنت 

.؟ما هي الوسائل اإلعالمیة الریاضیة التي تحب متابعتها):04(سؤال رقم  

اإلعــــالم الریاضــــیة التــــي یركــــز علیهــــا التالمیــــذ ئل اهــــو معرفــــة مصــــادر وســــ:الغــــرض منــــه 

 في المتابعة الریاضیة

:وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي  

  )%(النسب المئویة   التكرارات  اإلجابات

  10  10  األجنبیة

  60  60  العربیة

  30  30  الوطنیة

  100  100  مجموع العینة

 الوسائل اإلعالمیة الریاضیة المتابعة من طرف التالمیذ :04الجدول رقم

 

10%

60%

30%

الوسائل اإلعالمیة الریاضیة المتابعة من طرف التالمیذ: 04شكل رقم

األجنبیة العربیة الوطنیة
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الریاضیة  اإلعالمغالبیة التالمیذ یتابعون وسائل  أنیوضح الشكل :تحلیل وتفسیر النتائج

الصیت والشهرة التي تتمتع بها بعض القنوات العربیة  إلى، ویعزى ذلك  %60العربیة بنسبة 

بلهجات تقترب الى كل  وأحیاناالعالمیة وبلسان عربي فصیح  األحداثالتي تغطي كل 

حیث نجد بعض ،30%في حین التمثل الصحافة الوطنیة اال نسبة،المجتمعات العربیة 

 %10فال تمثل إال  االجنبیة أما باحترافیة، القنوات التي تغطي األحداث الوطنیة الریاضیة 

 .بعض البرامج الریاضیة النادرةیتابع من خاللها 

والجدیرة  الریاضیة العربیة هي محل اهتمام التالمیذ اإلعالمتبقى وسائل : االستنتاج 

  بالمتابعة

في أي برنامج ریاضي؟ (أین تجد احتیاجاتك ومیولك الریاضیة ):05(سؤال رقم

  )أیة قناة؟ اذكرها وفي.)اذكره

القنـــــوات والبـــــرامج الریاضـــــیة التـــــي تجلـــــب اهتمـــــام  أهـــــمهـــــو الوقـــــوف علـــــى :الغـــــرض منـــــه 

 التالمیذ

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  )%(النسب المئویة   التكرارات  اإلجابات

  04  04  البرنامج كرة السلة  Being sportقناة

  11  11  برنامج كرة الیدال  Being sportقناة

  65  65  البرنامج كرة القدم  Being sportقناة

  05  05  البرنامج كرة التنس  Being sportقناة

  15  15  قناة الهداف البرنامج كرة القدم

  100  100  مجموع العینة

 القنوات والبرامج التي تجلب اهتمام التالمیذ: 05الجدول رقم

 

 

  

 



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

من خالل الشكل یتضح أن القناة المفضلة لدى التالمیذ هي القناة 

وبنسب متفاوتة على حسب البرامج المتابعة التي تتراوح ما بین كرة 

تمثل التنس ، في حین ال  65%

 .لتناولها برامج متعلقة بكرة القدم 

ببرامجها المتنوعة واالحترافیة في مقدمة 

المحور هو أن أغلب التالمیذ 

یهتمون  اهتماما متذبذبا باإلعالم الریاضي و خاصة منهم الذكور حیث یصب اهتمامهم 

كما .  .Being sportأكثر على القنوات التلفزیونیة العربیة خاصة برامج القناة الریاضیة 

موسعة  سجلنا حسب آراء المستجوبین أن وسائل اإلعالم المرئي هي التي تنشر بصورة

األخبار و المعلومات المتعلقة بالریاضة، كما یتوجه الشباب بنسبة كبیرة إلى التلفاز و بدرجة 

  .أقل لمواقع االنترنت والصحف للحصول على المعلومات الخاصة بالمجال الریاضي

القنوات والبرامج التي تجلب اهتمام التالمیذ

السلةكرة  Being sportقناة

التنسكرة  Being sportقناة
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من خالل الشكل یتضح أن القناة المفضلة لدى التالمیذ هي القناة :نتائج

Being sport  وبنسب متفاوتة على حسب البرامج المتابعة التي تتراوح ما بین كرة

65، وكرة القدم بنسبة %11،كرة الید بنسبة 

لتناولها برامج متعلقة بكرة القدم  %15بعها التالمیذ بنسبة ،اما قناة الهداف یتا

ببرامجها المتنوعة واالحترافیة في مقدمة   Being sportتاتي القناة القطریة 

 .القنوات التي یتابعها التالمیذ 

  :االستنتاج الخاص بالمحور األول 

المحور هو أن أغلب التالمیذ  ما یمكن استخالصه من النتائج المحصل علیها في هذا

یهتمون  اهتماما متذبذبا باإلعالم الریاضي و خاصة منهم الذكور حیث یصب اهتمامهم 

أكثر على القنوات التلفزیونیة العربیة خاصة برامج القناة الریاضیة 

سجلنا حسب آراء المستجوبین أن وسائل اإلعالم المرئي هي التي تنشر بصورة

األخبار و المعلومات المتعلقة بالریاضة، كما یتوجه الشباب بنسبة كبیرة إلى التلفاز و بدرجة 

أقل لمواقع االنترنت والصحف للحصول على المعلومات الخاصة بالمجال الریاضي

4%

11%

65%

5%

15%

القنوات والبرامج التي تجلب اهتمام التالمیذ: 05شكل رقم

كرةالبرنامج الیدكرةالبرنامج  Being sportقناة القدم  Being sportقناة

كرةالبرنامج القدمكرةالبرنامجالھدافقناة
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نتائجتحلیل وتفسیر ال

 Being sportالقطریة 

،كرة الید بنسبة %04السلة بنسبة 

،اما قناة الهداف یتا %05اال 

تاتي القناة القطریة : االستنتاج 

القنوات التي یتابعها التالمیذ 

االستنتاج الخاص بالمحور األول -1

ما یمكن استخالصه من النتائج المحصل علیها في هذا

یهتمون  اهتماما متذبذبا باإلعالم الریاضي و خاصة منهم الذكور حیث یصب اهتمامهم 

أكثر على القنوات التلفزیونیة العربیة خاصة برامج القناة الریاضیة 

سجلنا حسب آراء المستجوبین أن وسائل اإلعالم المرئي هي التي تنشر بصورة

األخبار و المعلومات المتعلقة بالریاضة، كما یتوجه الشباب بنسبة كبیرة إلى التلفاز و بدرجة 

أقل لمواقع االنترنت والصحف للحصول على المعلومات الخاصة بالمجال الریاضي

 

 

القدمكرةالبرنامج
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  الثقافة الریاضیة في وسائل  اإلعالم الریاضي

  عالم الریاضي یولي اهتماما أكثر ؟

 هو معرفة كل ما هو منقول إلى التالمیذ من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة 

  )%(النسب المئویة 

85  

05  

10  

100  

وسائل اإلعالم الریاضیة  أنیوضح الشكل أن غالبیة التالمیذ یرون 

مثل ی، ،في حین ال %85بنسبة 

مثل إال یفال الجانب اإلعالني التجاري  

  .للجانب اإلخباري اإلعالمي 

الجوانب التي یهتم بها اإلعالم الریاضي

اإلعالمياإلخباري
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الثقافة الریاضیة في وسائل  اإلعالم الریاضي

عالم الریاضي یولي اهتماما أكثر ؟هل تعتقد أن اإل

هو معرفة كل ما هو منقول إلى التالمیذ من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة 

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

  85  الجانب اإلخباري اإلعالمي

  05  التجاريالجانب اإلعالني 

  10  الجانب الثقافي التربوي

  100  مجموع العینة

 الجوانب التي یهتم بها اإلعالم الریاضي 

یوضح الشكل أن غالبیة التالمیذ یرون :تحلیل وتفسیر النتائج

بنسبة  ذا بنسبةوه لجانب اإلخباري اإلعالمي  

الجانب اإلعالني التجاري   ،أما ا%10اال نسبة  الجانب الثقافي التربوي

للجانب اإلخباري اإلعالمي  اإلعالم الریاضي یولي اهتماما أكثر

85%

5%

10%

الجوانب التي یهتم بها اإلعالم الریاضي: 06الشكل رقم

اإلخباريالجانب التجارياإلعالنيالجانب التربويالثقافيالجانب

الفصل الثاني                     

 

 

الثقافة الریاضیة في وسائل  اإلعالم الریاضي:المحور الثاني-2

هل تعتقد أن اإل): 06(سؤال رقم

هو معرفة كل ما هو منقول إلى التالمیذ من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة :الغرض منه 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

الجانب اإلخباري اإلعالمي

الجانب اإلعالني 

الجانب الثقافي التربوي

مجموع العینة

الجوانب التي یهتم بها اإلعالم الریاضي  :06الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

لجانب اإلخباري اإلعالمي  اتولي اهتماما ب

الجانب الثقافي التربوي

05%. 

اإلعالم الریاضي یولي اهتماما أكثر: االستنتاج 
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هو الوقوف على مدى اهتمام ومیول التالمیذ لما تعرضه وسائل اإلعالم 

  )%(النسب المئویة 

70  

20  

05  

05  

100  

 البرامج الریاضیة المحببة للمتابعة من طرف التالمیذ

 

20%

البرامج الریاضیة المحببة للمتابعة من طرف التالمیذ

القدمكرةمقابالت
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  ؟ما هي البرامج الریاضیة التي تحب متابعتها

هو الوقوف على مدى اهتمام ومیول التالمیذ لما تعرضه وسائل اإلعالم 

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

  70  مقابالت كرة القدم

  20  ریاضات أخرى

  05  برامج تثقیفیة ریاضیة

  05  وریاضیة

  100  مجموع العینة

البرامج الریاضیة المحببة للمتابعة من طرف التالمیذ

70%

%

5%
5%

البرامج الریاضیة المحببة للمتابعة من طرف التالمیذ: 07شكل رقم

أخرىریاضات ریاضیةتثقیفیةبرامج وریاضیةترفیهیةحصص

الفصل الثاني                     

 

 

ما هي البرامج الریاضیة التي تحب متابعتها): 07(سؤال رقم

هو الوقوف على مدى اهتمام ومیول التالمیذ لما تعرضه وسائل اإلعالم :منه الغرض 

 الریاضیة 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

مقابالت كرة القدم

ریاضات أخرى

برامج تثقیفیة ریاضیة

وریاضیة حصص ترفیهیة

مجموع العینة

البرامج الریاضیة المحببة للمتابعة من طرف التالمیذ:07الجدول رقم

 

 

  

حصص
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یوضح الشكل أن غالبیة التالمیذ لهم میل لمتابعة مباریات كرة القدم  

ى الممارسة في اعتبار كرة القدم هي الریاضة األول

البرامج التثقیفیة الریاضیة  ، أما 

سة الریاضیة والوقایة من هل تتابع برامج توضح العالقة بین الممار 

هو معرفة التفاعل بین التالمیذ ووسائل اإلعالم الریاضیة فیما یخص  

  )%(لنسب المئویة ا

15  

85  

100  

البرامج  المتابعة التي توضح العالقة بین الممارسة الریاضیة والوقایة من 

البرامج  المتابعة التي توضح العالقة بین الممارسة الریاضیة والوقایة من 

.األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة
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یوضح الشكل أن غالبیة التالمیذ لهم میل لمتابعة مباریات كرة القدم  :تحلیل وتفسیر النتائج

اعتبار كرة القدم هي الریاضة األول، ویعزى ذلك إلى  %

، أما %20نسبة  الریاضات األخرىإال،في حین التمثل 

 .%05فال تمثل إال والحصص الترفیهیة والریاضیة 

  .برامج كرة القدم هي األكثر اهتماما عند التالمیذ

هل تتابع برامج توضح العالقة بین الممار 

  األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة؟

هو معرفة التفاعل بین التالمیذ ووسائل اإلعالم الریاضیة فیما یخص  

 .الممارسة الریاضیة والصحة البدنیة 

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

15  

85  

  100  مجموع العینة

البرامج  المتابعة التي توضح العالقة بین الممارسة الریاضیة والوقایة من 

 األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة

15%

85%

البرامج  المتابعة التي توضح العالقة بین الممارسة الریاضیة والوقایة من : 08

األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

 %70وهذا بنسبة 

،في حین التمثل  الجزائر 

والحصص الترفیهیة والریاضیة 

برامج كرة القدم هي األكثر اهتماما عند التالمیذ:  االستنتاج

هل تتابع برامج توضح العالقة بین الممار ): 08(سؤال رقم

األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة؟

هو معرفة التفاعل بین التالمیذ ووسائل اإلعالم الریاضیة فیما یخص  :الغرض منه 

الممارسة الریاضیة والصحة البدنیة 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

البرامج  المتابعة التي توضح العالقة بین الممارسة الریاضیة والوقایة من :08الجدول رقم

األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة

 

 

 

 

 

 

 

  

08شكل رقم
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الریاضیة والوقایة من  البرامج  المتابعة التي توضح العالقة بین الممارسة

برامج توضح من خالل الشكل نالحظ أن غالبیة التالمیذ  ال یتابعون 

  العالقة بین الممارسة الریاضیة والوقایة من األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة

برامج توضح العالقة بین الممارسة الریاضیة والوقایة من 

هــــــل تقـــــــدم لـــــــك البــــــرامج الریاضـــــــیة معلومـــــــات مفیــــــدة وتنشـــــــر الـــــــوعي 

اضیة موجهة لفئة التالمیذ تنشر 

  )%(النسب المئویة 

22  

78  

100  

 البرامج الریاضیة ونشر المعلومات و الوعي الریاضي

.البرامج الریاضیة ونشر المعلومات و الوعي الریاضي
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البرامج  المتابعة التي توضح العالقة بین الممارسة

  .األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة

من خالل الشكل نالحظ أن غالبیة التالمیذ  ال یتابعون :تحلیل وتفسیر النتائج

العالقة بین الممارسة الریاضیة والوقایة من األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة

 

برامج توضح العالقة بین الممارسة الریاضیة والوقایة من التالمیذال یتابعون 

  .  األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة

هــــــل تقـــــــدم لـــــــك البــــــرامج الریاضـــــــیة معلومـــــــات مفیــــــدة وتنشـــــــر الـــــــوعي ): 

اضیة موجهة لفئة التالمیذ تنشر هو معرفة إن كان هناك برامج تثقیفیة ری

 .الثقافة الریاضیة في أوساطهم

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

22  

78  

  100  مجموع العینة

البرامج الریاضیة ونشر المعلومات و الوعي الریاضي

22%

78%

البرامج الریاضیة ونشر المعلومات و الوعي الریاضي: 09شكل رقم

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

البرامج  المتابعة التي توضح العالقة بین الممارسة:08شكل رقم

األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة

تحلیل وتفسیر النتائج

العالقة بین الممارسة الریاضیة والوقایة من األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة

 .%85وهذا بنسبة 

التالمیذال یتابعون : الستنتاج ا

األمراض وتحقیق التوافق النفسي والصحة البدنیة

): 09(ســـــــؤال رقـــــــم

  الریاضي؟

هو معرفة إن كان هناك برامج تثقیفیة ری:الغرض منه 

الثقافة الریاضیة في أوساطهم

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

البرامج الریاضیة ونشر المعلومات و الوعي الریاضي:09الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

شكل رقم



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

البرامج الریاضیة ال تقدم یوضح الشكل أن غالبیة التالمیذ یرون أن 

، ویعزى ذلك إلى  اهتمامهم 

  .ي الریاضيالبرامج الریاضیة ال تقدم معلومات مفیدة وتنشر الوع

 هل اكتسبت ثقافة ریاضیة من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة؟ 

فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ثقافتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

.......................................................  

هــــــــــو معرفــــــــــة المكتســـــــــــبات مــــــــــن خــــــــــالل متابعــــــــــة وســــــــــائل اإلعـــــــــــالم 

فـــــــــــــي  الحقیقـــــــــــــةة فیمـــــــــــــا یخـــــــــــــص الثقافـــــــــــــة الریاضـــــــــــــیة  ومعرفـــــــــــــة المصـــــــــــــادر 

  )%(النسب المئویة 

17  

83  

100  

 الریاضیة من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة 

اكتساب الثقافة الریاضیة من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة

عرض و تحلیل و مناقشة النتائج                      الفصل الثاني                     

65 

یوضح الشكل أن غالبیة التالمیذ یرون أن :تحلیل وتفسیر النتائج

، ویعزى ذلك إلى  اهتمامهم  %78وهذا بنسبة  معلومات مفیدة وتنشر الوعي الریاضي

  .ببرامج إخباریة إعالمیة 

البرامج الریاضیة ال تقدم معلومات مفیدة وتنشر الوع

هل اكتسبت ثقافة ریاضیة من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ثقافتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك " ال"إذا كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بـ

.......................................................

هــــــــــو معرفــــــــــة المكتســـــــــــبات مــــــــــن خــــــــــالل متابعــــــــــة وســــــــــائل اإلعـــــــــــالم :الغــــــــــرض منــــــــــه 

ة فیمـــــــــــــا یخـــــــــــــص الثقافـــــــــــــة الریاضـــــــــــــیة  ومعرفـــــــــــــة المصـــــــــــــادر 

 الریاضي اإلعالماكتسابها عند استثناء 

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

17  

83  

  100  مجموع العینة

الریاضیة من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة  اكتساب الثقافة

17%

83%

اكتساب الثقافة الریاضیة من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة: 10شكل رقم 

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

معلومات مفیدة وتنشر الوعي الریاضي

ببرامج إخباریة إعالمیة 

البرامج الریاضیة ال تقدم معلومات مفیدة وتنشر الوع: االستنتاج  

هل اكتسبت ثقافة ریاضیة من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة؟ ): 10(سؤال رقم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - إذا كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بـ

.......................................................الریاضیة؟

الغــــــــــرض منــــــــــه 

ة فیمـــــــــــــا یخـــــــــــــص الثقافـــــــــــــة الریاضـــــــــــــیة  ومعرفـــــــــــــة المصـــــــــــــادر الریاضـــــــــــــی

اكتسابها عند استثناء 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

اكتساب الثقافة:10الجدول رقم

 

 

 

 

  

 

 

 

 

شكل رقم 



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

ثقافة ریاضیة من خالل یبین الشكل نفي غالبیة التالمیذ أنهم اكتسبوا 

،  یرون أنهم اكتسبوا % 17،في حین ما نسبته 

  .فراد العائلة وكذا األصدقاء

  من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة 

هل تعتقد أن اإلعالم الریاضي یساهم في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة 

 إلىبالتالمیذ  في الدفع اإلعالم

  )%(النسب المئویة 

29  

20  

61  

100  

مساهمة اإلعالم الریاضي في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة 

.مساهمة اإلعالم الریاضي في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة التنافسیة

كبیرةبدرجةیساهم
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یبین الشكل نفي غالبیة التالمیذ أنهم اكتسبوا :تحلیل وتفسیر النتائج

،في حین ما نسبته  %83وهذا بنسبة وسائل اإلعالم الریاضیة 

فراد العائلة وكذا األصدقاءثقافة ریاضیة من خالل أساتذة الریاضة ،أ

من خالل وسائل اإلعالم الریاضیة ال تكتسب الثقافة الریاضیة 

هل تعتقد أن اإلعالم الریاضي یساهم في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة 

  .الریاضیة التنافسیة؟

اإلعالمهو معرفة مدى مساهمة مختلف وسائل 

 ممارسة الریاضة التنافسیة

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  اإلجابات

  29  یساهم بدرجة كبیرة

  20  یساهم بدرجة قلیلة

  61  ینقل سوى األخبار الریاضیة النخبویة

  100  مجموع العینة

مساهمة اإلعالم الریاضي في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة 

26%

18%

56%

مساهمة اإلعالم الریاضي في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة التنافسیة: 

یساهم قلیلةبدرجةیساهم النخبویةالریاضیةاألخبارسوىینقل

الفصل الثاني                     

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

وسائل اإلعالم الریاضیة 

ثقافة ریاضیة من خالل أساتذة الریاضة ،أ

ال تكتسب الثقافة الریاضیة :االستنتاج

هل تعتقد أن اإلعالم الریاضي یساهم في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة ): 11(سؤال رقم

الریاضیة التنافسیة؟

هو معرفة مدى مساهمة مختلف وسائل :الغرض منه 

ممارسة الریاضة التنافسیة

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

اإلجابات

یساهم بدرجة كبیرة

یساهم بدرجة قلیلة

ینقل سوى األخبار الریاضیة النخبویة

مجموع العینة

مساهمة اإلعالم الریاضي في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة :11قمالجدول ر 

 .التنافسیة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: 11شكل رقم

ینقل



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

یوضح الشكل  ومن خالل عینة التالمیذ المأخوذة  والتي ترى أن 

،في حین .، %61وهذا بنسبة 

فال تمثل إال  المساهمة بدرجة اقل

اإلعالم الریاضي ال یساهم في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة 

هل تعتقد أن اإلعالم الریاضي له دور في تحسیس الشباب نحو ممارسة 

هو الوقوف على الدور البارز الذي تلعبه وسائل اإلعالم الریاضیة في مجال 

 

  )%(النسب المئویة 

52  

48  

100  

مكانة اإلعالم الریاضي في تحسیس الشباب نحو ممارسة الریاضة التربویة 

مكانة اإلعالم الریاضي في تحسیس الشباب نحو ممارسة الریاضة التربویة 
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یوضح الشكل  ومن خالل عینة التالمیذ المأخوذة  والتي ترى أن :تحلیل وتفسیر النتائج

وهذا بنسبة اإلعالم الریاضي ال ینقل سوى األخبار الریاضیة النخبویة 

المساهمة بدرجة اقل،  أما %29إال نسبة  بدرجة كبیرة ال تمثل

اإلعالم الریاضي ال یساهم في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة 

هل تعتقد أن اإلعالم الریاضي له دور في تحسیس الشباب نحو ممارسة 

  .ویة الصحیة السلیمة؟

هو الوقوف على الدور البارز الذي تلعبه وسائل اإلعالم الریاضیة في مجال 

 .الممارسة الریاضیة الصحیحة إلىالتحسیس والدفع بالمراهقین 

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

52  

48  

  100  مجموع العینة

مكانة اإلعالم الریاضي في تحسیس الشباب نحو ممارسة الریاضة التربویة 

52%
48%

مكانة اإلعالم الریاضي في تحسیس الشباب نحو ممارسة الریاضة التربویة : 12

الصحیة السلیمة

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

اإلعالم الریاضي ال ینقل سوى األخبار الریاضیة النخبویة 

بدرجة كبیرة ال تمثل المساهمة

20% . 

اإلعالم الریاضي ال یساهم في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة : االستنتاج 

  .التنافسیة

هل تعتقد أن اإلعالم الریاضي له دور في تحسیس الشباب نحو ممارسة ): 12(سؤال رقم

ویة الصحیة السلیمة؟الریاضة الترب

هو الوقوف على الدور البارز الذي تلعبه وسائل اإلعالم الریاضیة في مجال :الغرض منه 

التحسیس والدفع بالمراهقین 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

مكانة اإلعالم الریاضي في تحسیس الشباب نحو ممارسة الریاضة التربویة :12الجدول رقم

 الصحیة السلیمة

 

 

 

 

 

 

 

12شكل رقم



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

أن اإلعالم الریاضي له دور في تحسیس 

، في حین ما  %52وهذا بنسبة 

الریاضة التربویة یلعب اإلعالم الریاضي دور في تحسیس الشباب نحو ممارسة 

  .رامج الریاضیة التثقیفیة 

  )%(النسب المئویة 

41  

59  

100  

بالبرامج ظ من خالل الشكل أن أغلبیة التالمیذ ال یهتمون 

  .،  یرون العكس%

اهتمام التالمیذ بالبرامج الریاضیة التثقیفیة
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أن اإلعالم الریاضي له دور في تحسیس یرى التالمیذ یبین الشكل  :تحلیل وتفسیر النتائج

وهذا بنسبة الصحیة السلیمة الشباب نحو ممارسة الریاضة التربویة

  .العكس،  یرون 

یلعب اإلعالم الریاضي دور في تحسیس الشباب نحو ممارسة 

  .هل تهتم بالبرامج التثقیفیة الریاضیة؟

رامج الریاضیة التثقیفیة معرفة مدى اهتمام التالمیذ بالب

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

41  

59  

  100  مجموع العینة

 اهتمام التالمیذ بالبرامج الریاضیة التثقیفیة

ظ من خالل الشكل أن أغلبیة التالمیذ ال یهتمون نالح:تحلیل وتفسیر النتائج

% 41، في حین ما نسبته  %59وهذا بنسبة 

  ال یهتم التالمیذ بالبرامج الریاضیة التثقیفیة

41%

59%

اهتمام التالمیذ بالبرامج الریاضیة التثقیفیة: 13شكل رقم

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

الشباب نحو ممارسة الریاضة التربویة

،  یرون %48نسبته 

یلعب اإلعالم الریاضي دور في تحسیس الشباب نحو ممارسة :االستنتاج

  الصحیة السلیمة

هل تهتم بالبرامج التثقیفیة الریاضیة؟): 13(سؤال رقم

معرفة مدى اهتمام التالمیذ بالبهو : الغرض منه

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

اهتمام التالمیذ بالبرامج الریاضیة التثقیفیة :13الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

وهذا بنسبة  التثقیفیة الریاضیة

ال یهتم التالمیذ بالبرامج الریاضیة التثقیفیة: االستنتاج 

  



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

  ریاضي ؟هل لك ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة اكتسبتها من اإلعالم ال

هو معرفة إلى مدى تم اكتساب ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة من خالل  

  )%(النسب المئویة 

10  

90  

100  

 الریاضي خالل اإلعالم

ثقافة نالحظ من خالل الشكل نفي أغلبیة التالمیذ أنهم اكتسبوا 

، في حین ما نسبته  %90وهذا بنسبة 

  لم یكتسب التالمیذ ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة من خالل  اإلعالم الریاضي

هل تعرفت من خالل اإلعالم الریاضي على المهارات الریاضیة المختلفة 

اكتساب ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة من خالل  اإلعالم الریاضي

عرض و تحلیل و مناقشة النتائج                      الفصل الثاني                     

69 

هل لك ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة اكتسبتها من اإلعالم ال

هو معرفة إلى مدى تم اكتساب ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة من خالل  

 

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

10  

90  

  100  مجموع العینة

خالل اإلعالمساب ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة من 

نالحظ من خالل الشكل نفي أغلبیة التالمیذ أنهم اكتسبوا :تحلیل وتفسیر النتائج

وهذا بنسبة قانونیة لأللعاب الریاضیة من خالل اإلعالم الریاضی

  .،  یرون العكس

لم یكتسب التالمیذ ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة من خالل  اإلعالم الریاضي

هل تعرفت من خالل اإلعالم الریاضي على المهارات الریاضیة المختلفة 

  لعلمیة الكتساب اللیاقة البدنیة؟

10%

90%

اكتساب ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة من خالل  اإلعالم الریاضي:  14شكل رقم 

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

هل لك ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة اكتسبتها من اإلعالم ال): 14(سؤال رقم

هو معرفة إلى مدى تم اكتساب ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة من خالل  :الغرض منه 

 .اإلعالم الریاضي

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

ساب ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة من اكت:14الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تحلیل وتفسیر النتائج

قانونیة لأللعاب الریاضیة من خالل اإلعالم الریاضی

،  یرون العكس% 10

لم یكتسب التالمیذ ثقافة قانونیة لأللعاب الریاضیة من خالل  اإلعالم الریاضي: تاجاالستن 

  

هل تعرفت من خالل اإلعالم الریاضي على المهارات الریاضیة المختلفة ): 15(سؤال رقم

لعلمیة الكتساب اللیاقة البدنیة؟وكذا الطرق ا

شكل رقم 
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ضیة على التالمیذ في هو الوقوف على مدى تأثیر وسائل اإلعالم الریا

  )%(النسب المئویة 

13  

87  

100  

 لبدنیة تأثیر وسائل اإلعالم الریاضیة على التالمیذ في اكتساب اللیاقة ا

تعرفوا من خالل اإلعالم التالمیذ أنهم 

وهذا الریاضي على المهارات الریاضیة المختلفة وكذا الطرق العلمیة الكتساب اللیاقة البدنیة

میذمن خالل اإلعالم الریاضي على المهارات الریاضیة المختلفة 

تأثیر وسائل اإلعالم الریاضیة على التالمیذ في اكتساب اللیاقة البدنیة 
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هو الوقوف على مدى تأثیر وسائل اإلعالم الریا

 اكتساب اللیاقة البدنیة

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

13  

87  

  100  مجموع العینة

تأثیر وسائل اإلعالم الریاضیة على التالمیذ في اكتساب اللیاقة ا

التالمیذ أنهم  أغلبیةنفي یبین الشكل  :تحلیل وتفسیر النتائج

الریاضي على المهارات الریاضیة المختلفة وكذا الطرق العلمیة الكتساب اللیاقة البدنیة

  .،  یرون العكس%13، في حین ما نسبته 

میذمن خالل اإلعالم الریاضي على المهارات الریاضیة المختلفة تعرف التال

  .وكذا الطرق العلمیة الكتساب اللیاقة البدنیة

13%

87%

تأثیر وسائل اإلعالم الریاضیة على التالمیذ في اكتساب اللیاقة البدنیة : 15شكل رقم 

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

هو الوقوف على مدى تأثیر وسائل اإلعالم الریا:الغرض منه 

اكتساب اللیاقة البدنیة

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

تأثیر وسائل اإلعالم الریاضیة على التالمیذ في اكتساب اللیاقة ا : 15الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تحلیل وتفسیر النتائج

الریاضي على المهارات الریاضیة المختلفة وكذا الطرق العلمیة الكتساب اللیاقة البدنیة

، في حین ما نسبته  %87بنسبة 

تعرف التاللم ی: االستنتاج 

وكذا الطرق العلمیة الكتساب اللیاقة البدنیة

  

 

 

  

شكل رقم 
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  :االستنتاج بالمحور الثاني -2

بالرغم من وجود نسبة كبیرة من التالمیذ یهتمون أكثر بالوظیفة اإلخباریة لإلعالم 

ن أكثر رغبة لمتابعة األخـبار الریاضي إال أنه تجدر اإلشارة أن الذكور یجدو 

التنافسیة، بینما اإلنـاث یهتمون أكثر بالمعلومــات و المعارف المتعلقة باألنشطة 

البدنیة و الریاضیة التربویة و الصحیة، بینما نسجل إهتمام قلیل جدا للمواضیع ذات 

  .األبعـاد التربویة و التثقیفیة

بناءا على األسئلة المطروحة في المحور الثاني و من خالل اإلجابات 

المسجلة یمكن تحدید رأي التلمیذ المراهق فیما یخص المحتوى اإلعالمي الموجه 

إلیهم و الذي تحمله البرامج اإلعالمیة الریاضیة ، كذلك مدى تطابقه مع ما ینتظرون 

      .و یرغبون وجوده في اإلعالم الریاضي

ذلك أن أغلب المستجوبین ال یجدون أن مضمون المواضیع المقدمة في  و یعني

وسائل اإلعالم یتماشى مع البعد التربوي و الثقافي للمجتمع الجزائري و السبب في 

ذلك حسب التعلیل المسجل لألجوبـة المقدمـة من طرف التالمیذ في الجزء الثاني من 

  :السؤال أن 

 .تربویة خاصة بالریاضةلیس هناك برامج ثقافیة و أشرطة  -

 .المواضیع لیست لها مصداقیة و ال تتماشى و أخالقیات الریاضة -

ال توجد ثقافة ریاضیة في المجتمع الجزائري، السلوك غیر األخـالقي للشباب و  -

 .تفشي ظاهرة العنف في المالعب

رب المعلومات المقدمة غیر كافیة لتزید من ثقافة التالمیذ كذلك التقلید األعمى للغ -

 .و األخبار المقدمة غیر واقعیة مع میول و ثقافة الشباب الجزائري

 .لعبة كرة القدم أصبحت من أجل المال و الربح و ال تعكس الروح الریاضیة -
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و ال ) عرض للریـاضة التنافسیة( الریاضة في اإلعالم الجزائري عبارة عن ترفیه -

 .یهتم بالبعد التربوي و التثقیفي

ول موضوعیة لتحقیق الروح الریاضیة، كما أنه یهتم بریاضة اإلعالم ال یقدم حل -

 .النخبة فحسب

اإلعالم یهتم بتقدیم المباریات و ال یهتم بالتوعیة و التحلیل من أجل ترسیخ البعد  -

 .التربوي للریاضة

ما یمكن إستخالصه من النتائج المحصل علیها في هذا المحور هو ان أغلب 

برامج الریاضیة المقدمة في وسائل اإلعالم ال یتمـاشى مع التالمیذ یعتقدون أن مضمون ال

البعد التربوي و الثقافي للمجتمع الجزائري، ذلك حسب آراء التالمیذ أن المواضیع تعكس 

سوى التغطیة اإلخباریة لكل ما یجري في العالم من منافسات ریاضیة نخبویة مع التبعیة و 

كما یجد أغلب المستجوبین أن . ة منها الغربیة التقلید األعمى للمجتمعات األجنبیة و خاص

اإلعالم الریاضي یولي أكثر إهتمام للجانب اإلخباري اإلعالمي من خالل نقل األخبار و 

التعالیق الریاضیة ، بینما ال یهتم كثیرا بالجانب التربوي الثقافي من خالل حصص علمیة 

تطویر قدراته الجسدیة و الذهنیة ، تتناول دور النشاط البدني و الریاضي لتنمیة الفرد و 

و یجد أغلب التالمیذ أن . كذلك القضاء على اآلفات اإلجتماعیة و المشاكل النفسیة 

اإلعالم الریاضي في الوقت الحالي لیس له دور فعال لتوجیه المراهقین نحو الممارسة 

یة التنافسیة ذلك الریاضیة ذات األبعاد التربویة و الصحیة، بل یحثهم إلى الممارسة الریاض

مـا ال یمكن تحقیقه عند الكثیر من األفـراد فیكتفون بالمتـابعة و المشاهدة، هذه النتائج تؤكد 

الفرضیة الجزئیة الثانیة التي تنص أن مضمون وسائل اإلعالم الریاضي ال یحتوي نظرة 

ي إفترضنا فیها أن شاملة لشخصیة التلمیذ في أبعاده الثقافیة و اإلجتماعیة ، كذلك الرابعة الت

وسائل اإلعـالم الریـاضي ال تهتم بصفة مبـاشرة على تثقیف التلمیذ ونشر الوعي الریاضي 

  .على مبادئ تربویة 
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.تأثیر اإلعالم الریاضي في سلوك التلمیذ وتوجهاته

هل تمارس الریاضة داخل الثانویة  ضمن حصص التربیة البدنیة 

  ما هي األسباب بكل موضوعیة ؟

ــــي الثانویــــة  ــــذ للریاضــــة ف األســــبابالتي تحــــول دون ممارســــة التالمی

  )%(النسب المئویة 

97  

03  

100  

نالحظ من خالل الشكل أن أغلبیة التالمیذ یمارسون الریاضة  وهذا 

  .،  عبارة عم مرضى ومعوقین

ما الذي حفزك " نعم" إذا كانت اإلجابة

إذا استثنینا هو معرفة العوامل المحفزة على االنخراط في النوادي الریاضیة 

التالمیذ الذین یمارسون الریاضة
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تأثیر اإلعالم الریاضي في سلوك التلمیذ وتوجهاته

هل تمارس الریاضة داخل الثانویة  ضمن حصص التربیة البدنیة 

ما هي األسباب بكل موضوعیة ؟ "ال"ــإذا كانت اإلجابة بـ

ــــي الثانویــــة ةهــــو معرف ــــذ للریاضــــة ف األســــبابالتي تحــــول دون ممارســــة التالمی

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

97  

    03  

  100  مجموع العینة

 التالمیذ الذین یمارسون الریاضة

نالحظ من خالل الشكل أن أغلبیة التالمیذ یمارسون الریاضة  وهذا :تحلیل وتفسیر النتائج

،  عبارة عم مرضى ومعوقین% 03، في حین ما نسبته 

  التالمیذ یمارسون الریاضة

إذا كانت اإلجابة هل تمارس الریاضة في النادي ؟

  على االنخراط في النادي ؟

هو معرفة العوامل المحفزة على االنخراط في النوادي الریاضیة 

 .وسائل اإلعالم الریاضیة 

97%

3%

التالمیذ الذین یمارسون الریاضة: 16شكل رقم

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

تأثیر اإلعالم الریاضي في سلوك التلمیذ وتوجهاته: المحور الثالث   

هل تمارس الریاضة داخل الثانویة  ضمن حصص التربیة البدنیة ): 16(سؤال رقم

إذا كانت اإلجابة بـ -ریاضیة ؟ وال

هــــو معرف:الغــــرض منــــه 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

التالمیذ الذین یمارسون الریاضة:16الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

تحلیل وتفسیر النتائج

، في حین ما نسبته  %97بنسبة 

التالمیذ یمارسون الریاضة: االستنتاج 

هل تمارس الریاضة في النادي ؟):17(ال رقمسؤ 

على االنخراط في النادي ؟

هو معرفة العوامل المحفزة على االنخراط في النوادي الریاضیة :الغرض منه 

وسائل اإلعالم الریاضیة 
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  )%(النسب المئویة 

14  

86  

100  

من التالمیذ ال یمارسون الریاضة في 

،  یمارسون لكن بتحفیز بعید عن اإلعالم 

، % 03، الوالد  %05أفالم سینمائیة وتلفزیونیة

  الریاضي ال یحفز التالمیذ  على ممارسة الریاضة في النوادي

  هل تطبق كل ما استوعبته من وسائل األعالم الریاضي؟ 

 معرفة إذا ما كان هناك تأثیر مباشر لوسائل العالم الریاضیة على التالمیذ

ممارسة التالمیذ للریاضة في النوادي
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  :التاليوبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول 

  التكرارات  

14  

86  

  100  مجموع العینة

 ممارسة التالمیذ للریاضة في النوادي 

من التالمیذ ال یمارسون الریاضة في  %86یبین الشكل أن ما نسبته:تحلیل وتفسیر النتائج

،  یمارسون لكن بتحفیز بعید عن اإلعالم % 14نسبة الباقیة ، اما فیما یخص ال

أفالم سینمائیة وتلفزیونیةالریاضي حیث تتراوح النسب بین من حفزته 

  .%02، المشاهیر 

الریاضي ال یحفز التالمیذ  على ممارسة الریاضة في النوادي اإلعالم

هل تطبق كل ما استوعبته من وسائل األعالم الریاضي؟ 

معرفة إذا ما كان هناك تأثیر مباشر لوسائل العالم الریاضیة على التالمیذ

 :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

39%

61%

ممارسة التالمیذ للریاضة في النوادي: 17شكل رقم

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول 

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

ممارسة التالمیذ للریاضة في النوادي  :17الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

، اما فیما یخص الالنوادي  

الریاضي حیث تتراوح النسب بین من حفزته 

، المشاهیر % 04األصدقاء 

اإلعالم: االستنتاج 

هل تطبق كل ما استوعبته من وسائل األعالم الریاضي؟ ): 18(سؤال رقم

معرفة إذا ما كان هناك تأثیر مباشر لوسائل العالم الریاضیة على التالمیذ:الغرض منه 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

 

 

  



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

  )%(النسب المئویة 

34  

66  

100  

 هو مكتسب من برامج اإلعالم الریاضي من طرف التالمیذ

یطبقون ما من خالل الشكل نالحظ  نفي أغلبیة التالمیذ أنهم 

،  یرون % 34، في حین ما نسبته 

  هل ترى أن اإلعالم الریاضي یساهم في توجیهك نحو الممارسة الریاضیة؟ 

الممارسة  إلىهو معرفة تأثیر وسائل اإلعالم الریاضیة في الدفع بالتالمیذ 

تطبیق كل هو مكتسب من برامج اإلعالم الریاضي من طرف التالمیذ
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  التكرارات  

34  

66  

  100  لعینة

هو مكتسب من برامج اإلعالم الریاضي من طرف التالمیذ لتطبیق ك

من خالل الشكل نالحظ  نفي أغلبیة التالمیذ أنهم :تحلیل وتفسیر النتائج

، في حین ما نسبته  %66وهذا بنسبة استوعبوه من اإلعالم الریاضي 

  .ال یؤثر على التالمیذاإلعالم الریاضي 

هل ترى أن اإلعالم الریاضي یساهم في توجیهك نحو الممارسة الریاضیة؟ 

هو معرفة تأثیر وسائل اإلعالم الریاضیة في الدفع بالتالمیذ 

34%

66%

تطبیق كل هو مكتسب من برامج اإلعالم الریاضي من طرف التالمیذ: 18شكل رقم

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

  اإلجابات

  نعم

  ال

لعینةمجموع ا

تطبیق ك: 18الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

استوعبوه من اإلعالم الریاضي 

  .العكس

اإلعالم الریاضي : االستنتاج 

هل ترى أن اإلعالم الریاضي یساهم في توجیهك نحو الممارسة الریاضیة؟ ): 19(سؤال رقم

هو معرفة تأثیر وسائل اإلعالم الریاضیة في الدفع بالتالمیذ :الغرض منه 

 الریاضیة 

 

شكل رقم



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

  )%(النسب المئویة 

49  

51  

100  

 .مساهمة اإلعالم الریاضي في توجیه التالمیذ نحو الممارسة الریاضیة

یذ یرون أن وسائل اإلعالم من التالم

فیرون ،  %49فیما یخص النسبة الباقیة 

  .یساهم في توجیه التالمیذ نحو الممارسة الریاضیة

  م الریاضي؟هل زاد إقبالك على الریاضة بعد متابعة برامج اإلعال

كان لبرامج اإلعالم الریاضي دور تحفیزي لممارسة التالمیذ 

61%

مساهمة اإلعالم الریاضي في توجیه التالمیذ نحو الممارسة الریاضیة
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  :مدونة في الجدول التاليوبعد الفرز تحصلنا على النتائج ال

  التكرارات  

49  

51  

  100  مجموع العینة

مساهمة اإلعالم الریاضي في توجیه التالمیذ نحو الممارسة الریاضیة

من التالم %51یبین الشكل أن ما نسبته :تحلیل وتفسیر النتائج

فیما یخص النسبة الباقیة  أما، إلى الممارسة الریاضیةالریاضیة ال تدفع بهم 

یساهم في توجیه التالمیذ نحو الممارسة الریاضیة الریاضي الاإلعالم 

هل زاد إقبالك على الریاضة بعد متابعة برامج اإلعال

كان لبرامج اإلعالم الریاضي دور تحفیزي لممارسة التالمیذ  أنهو معرفة 

39%

%

مساهمة اإلعالم الریاضي في توجیه التالمیذ نحو الممارسة الریاضیة: 19شكل رقم

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج ال

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

مساهمة اإلعالم الریاضي في توجیه التالمیذ نحو الممارسة الریاضیة :19الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

الریاضیة ال تدفع بهم 

  .العكس

اإلعالم : االستنتاج 

هل زاد إقبالك على الریاضة بعد متابعة برامج اإلعال): 20(سؤال رقم

هو معرفة  :الغرض منه 

 للریاضة 

 

شكل رقم



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

  )%(النسب المئویة 

43  

57  

100  

بعد متابعة برامج اإلعالم  من طرف التالمیذ

یوضح الشكل  ومن خالل عینة التالمیذ المأخوذة  والتي ترى أن 

یرى ما ،في حین  %57وهذا بنسبة 

 .صدر زیادة اإلقبال على ممارسة الریاضة هو اإلعالم الریاضي

اإلعالم الریاضي ال یساهم في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة 

  الریاضیة ؟النوادي هل شجعتك وسائل اإلعالم لالنتماء إلى المؤسسات و 

ل المشجعة لالنتماء واالنخراط في النوادي الریاضیة 

ازدیاد اإلقبال على الریاضة من طرف التالمیذ بعد متابعة برامج اإلعالم الریاضي
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  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

43  

57  

  100  مجموع العینة

من طرف التالمیذ على الریاضة اإلقبالد ازدیا

یوضح الشكل  ومن خالل عینة التالمیذ المأخوذة  والتي ترى أن :تحلیل وتفسیر النتائج

وهذا بنسبة یزدهم إقباال على ممارسة الریاضةلم 

صدر زیادة اإلقبال على ممارسة الریاضة هو اإلعالم الریاضي

اإلعالم الریاضي ال یساهم في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة 

هل شجعتك وسائل اإلعالم لالنتماء إلى المؤسسات و 

ل المشجعة لالنتماء واالنخراط في النوادي الریاضیة هو الوقوف على العوام

 .الریاضي دور في ذلك

43%

57%

ازدیاد اإلقبال على الریاضة من طرف التالمیذ بعد متابعة برامج اإلعالم الریاضي: 20شكل رقم

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

ازدیا:20الجدول رقم

 الریاضي

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

تحلیل وتفسیر النتائج

لم اإلعالم الریاضي 

صدر زیادة اإلقبال على ممارسة الریاضة هو اإلعالم الریاضيأن م،  %43نسبته

اإلعالم الریاضي ال یساهم في توجیه التلمیذ اتجاه الممارسة الریاضیة : االستنتاج 

  .التنافسیة

هل شجعتك وسائل اإلعالم لالنتماء إلى المؤسسات و ): 21(سؤال رقم

هو الوقوف على العوام:الغرض منه 

الریاضي دور في ذلك لإلعالموان كان 

شكل رقم



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

  )%(النسب المئویة 

48  

52  

100  

ي للتالمیذ لالنتماء إلى المؤسسات واألندیة 

  هل ساعدتك البرامج الریاضیة في توجیهك نحو أهداف نافعة ومفیدة؟

هو معرفة تأثیر البرامج الریاضیة على میول وتوجهات التالمیذ نحو أهداف 

  )%(النسب المئویة 

44  

56  

100  

  توجیه وسائل اإلعالم الریاضیة للتالمیذ نحو األهداف  النافعة والمفیدة

تشجیع اإلعالم الریاضي للتالمیذ لالنتماء إلى المؤسسات واألندیة الریاضیة
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  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

48  

52  

  100  مجموع العینة

ي للتالمیذ لالنتماء إلى المؤسسات واألندیة الریاض اإلعالمتشجیع 

هل ساعدتك البرامج الریاضیة في توجیهك نحو أهداف نافعة ومفیدة؟

هو معرفة تأثیر البرامج الریاضیة على میول وتوجهات التالمیذ نحو أهداف 

 .یاضیة قیمة ومفیدة في مجال الریاضة والممارسة الر 

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

44  

56  

  100  مجموع العینة

توجیه وسائل اإلعالم الریاضیة للتالمیذ نحو األهداف  النافعة والمفیدة

48%
52%

تشجیع اإلعالم الریاضي للتالمیذ لالنتماء إلى المؤسسات واألندیة الریاضیة: 21

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

تشجیع  :21الجدول رقم

 الریاضیة

 

 

 

 

 

 

 

  

  

هل ساعدتك البرامج الریاضیة في توجیهك نحو أهداف نافعة ومفیدة؟): 22(سؤال رقم

هو معرفة تأثیر البرامج الریاضیة على میول وتوجهات التالمیذ نحو أهداف :الغرض منه 

قیمة ومفیدة في مجال الریاضة والممارسة الر 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

توجیه وسائل اإلعالم الریاضیة للتالمیذ نحو األهداف  النافعة والمفیدة :22الجدول رقم

21شكل رقم



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

  ائل اإلعالم الریاضیة للتالمیذ نحو األهداف النافعة والمفیدة

نحو ال یرى التالمیذ أن البرامج الریاضیة ساعدتهم في توجیههم  

 44، في حین ما نسبته  56%

أهــــــــــــداف  تــــــــــــوجیههم نحــــــــــــویســــــــــــاعد التالمیــــــــــــذ فی

  االستمتاع بالعنف والشغب؟ 

الریاضیة على التالمیذ بنشر ثقافة العنف 

  )%(النسب المئویة 

08  

92  

100  

  مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في نشر ثقافة العنف بین التالمیذ

توجیه وسائل اإلعالم الریاضیة للتالمیذ نحو األهداف النافعة والمفیدة
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ائل اإلعالم الریاضیة للتالمیذ نحو األهداف النافعة والمفیدةتوجیه وس

ال یرى التالمیذ أن البرامج الریاضیة ساعدتهم في توجیههم  :تحلیل وتفسیر النتائج

56نسبتهاوهذا ما یبینه الشكل حیث نجد م أهداف نافعة ومفیدة

.  

یســــــــــــاعد التالمیــــــــــــذ فیلریاضــــــــــــي ال اإلعــــــــــــالم ا

االستمتاع بالعنف والشغب؟  إلىهل ساهمت البرامج الریاضیة في دفعك 

الریاضیة على التالمیذ بنشر ثقافة العنف  اإلعالموسائل  تأثیرهو معرفة 

  :مدونة في الجدول التاليوبعد الفرز تحصلنا على النتائج ال

  التكرارات  

08  

92  

  100  مجموع العینة

مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في نشر ثقافة العنف بین التالمیذ

44%

56%

توجیه وسائل اإلعالم الریاضیة للتالمیذ نحو األهداف النافعة والمفیدة: 22شكل رقم

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجیه وس:22شكل رقم

تحلیل وتفسیر النتائج

أهداف نافعة ومفیدة

.،  یرون العكس%

اإلعــــــــــــالم ا: االســــــــــــتنتاج 

  .نافعة ومفیدة

هل ساهمت البرامج الریاضیة في دفعك ): 23(سؤال رقم

هو معرفة :الغرض منه 

 والشغب 

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج ال

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في نشر ثقافة العنف بین التالمیذ :23الجدول رقم

شكل رقم



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

ن وسائل اإلعالم من التالمیذ یرون أ

،  % 08، أما فیما یخص النسبة الباقیة 

  . اإلعالم الریاضي ال دفع بالتالمیذ إلى االستمتاع بالعنف والشغب

ن خالل یاقة البدنیة ملهل ساعدتك البرامج الریاضیة في اكتساب ال

هو الوقوف على دور تأثیر اإلعالم الریاضي في الدفع بالتالمیذ إلى اكتساب 

  )%(النسب المئویة 

39  

61  

100  

مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في اكتساب اللیاقة البدنیة من خالل 

مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في نشر ثقافة العنف بین التالمیذ
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من التالمیذ یرون أ %92یبین الشكل أن ما نسبته:تحلیل وتفسیر النتائج

، أما فیما یخص النسبة الباقیة  إلى االستمتاع بالعنف والشغبالریاضیة لم تدفعهم 

اإلعالم الریاضي ال دفع بالتالمیذ إلى االستمتاع بالعنف والشغب

هل ساعدتك البرامج الریاضیة في اكتساب ال

  الممارسة الریاضیة؟

هو الوقوف على دور تأثیر اإلعالم الریاضي في الدفع بالتالمیذ إلى اكتساب 

 اللیاقة البدنیة من خالل الممارسة الریاضیة

  :وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  التكرارات  

39  

61  

  100  مجموع العینة

مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في اكتساب اللیاقة البدنیة من خالل 

 الممارسة الریاضیة

8%

92%

مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في نشر ثقافة العنف بین التالمیذ: 23

نعم ال

الفصل الثاني                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل وتفسیر النتائج

الریاضیة لم تدفعهم 

  .فیرون العكس

اإلعالم الریاضي ال دفع بالتالمیذ إلى االستمتاع بالعنف والشغب: االستنتاج 

هل ساعدتك البرامج الریاضیة في اكتساب ال): 24(سؤال رقم

الممارسة الریاضیة؟

هو الوقوف على دور تأثیر اإلعالم الریاضي في الدفع بالتالمیذ إلى اكتساب :الغرض منه 

اللیاقة البدنیة من خالل الممارسة الریاضیة

وبعد الفرز تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  اإلجابات

  نعم

  ال

مجموع العینة

مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في اكتساب اللیاقة البدنیة من خالل  :24الجدول رقم

الممارسة الریاضیة

 

23شكل رقم



 عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في اكتساب اللیاقة البدنیة من خالل 

من التالمیذ یرون أن  % 61

، بدنیة من خالل الممارسة الریاضیة

خالل الممارسة یسهم في اكتساب التالمیذ للیاقة البدنیة من 

ما یمكن استخالصه من النتائج المحصل علیها في هذا المحور هو أن الممارسة 

ال تؤدى بطریقة عقالنیة و عفویة، بالرغم من مشاركة أغلب 

شاط إجباري یندرج ضمن المواد 

الذین یمارسون الریاضة في  

ة و الریاضیة ـات البدنیـاطـال على النش

بین ال یهتمون و ال نجد كذلك نسبة كبیرة من المستجو 

مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في اكتساب اللیاقة البدنیة من خالل الممارسة 
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مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في اكتساب اللیاقة البدنیة من خالل 

  

61ل الشكل نجد ان ما نسبتهمن خال:تحلیل وتفسیر النتائج

بدنیة من خالل الممارسة الریاضیةفي اكتسابهم اللیاقة الوسائل اإلعالم الریاضیة لم تسهم 

  .،  فیرون العكس% 39أما فیما یخص النسبة الباقیة 

یسهم في اكتساب التالمیذ للیاقة البدنیة من اإلعالم الریاضي ال 

  :اإلستنتاج الخاص بالمحور الثالث

ما یمكن استخالصه من النتائج المحصل علیها في هذا المحور هو أن الممارسة 

ال تؤدى بطریقة عقالنیة و عفویة، بالرغم من مشاركة أغلب  التالمیذ

شاط إجباري یندرج ضمن المواد لكون النالتربیة البدنیة و الریاضیة المستجوبین في حصص 

 التالمیذالتعلیمیة في الثانویة، بینما نسجل نسبة قلیلة من 

ال على النشـالنوادي التعلیمیة بصفة مستمرة و منتظمة، حتى اإلقب

نجد كذلك نسبة كبیرة من المستجو ذات الطابع الصحي و الترفیهي 

  .حاجة لهذه األنشطة

39%

61%

مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في اكتساب اللیاقة البدنیة من خالل الممارسة : 24

الریاضیة

نعم ال
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مساهمة وسائل اإلعالم الریاضیة في اكتساب اللیاقة البدنیة من خالل :24شكل رقم

  الممارسة الریاضیة

تحلیل وتفسیر النتائج

وسائل اإلعالم الریاضیة لم تسهم 

أما فیما یخص النسبة الباقیة 

اإلعالم الریاضي ال : االستنتاج 

  الریاضیة

اإلستنتاج الخاص بالمحور الثالث-3

ما یمكن استخالصه من النتائج المحصل علیها في هذا المحور هو أن الممارسة 

التالمیذالریاضیة عند 

المستجوبین في حصص 

التعلیمیة في الثانویة، بینما نسجل نسبة قلیلة من 

النوادي التعلیمیة بصفة مستمرة و منتظمة، حتى اإلقب

ذات الطابع الصحي و الترفیهي 

حاجة لهذه األنشطةیجدون 

24شكل رقم
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المعارف و الوعي الثقافي الریاضي تصبح هذه  التالمیذإذا لم یكن لدى  لكن 

ه من انحرافات مثل بعض التصرفات غیر  ظنقمة و ذلك ما نالحاألنشطة العفویة و التلقائیة 

ك بعض األشیاء غیر المقبولة في القوانین التي تحددها اللعبة، استهالاألخالقیة، التجاوزات 

أكدوا أنهم یحبون ینالمتمدرس التالمیذنهم من إال أن أغلب المستوجبین و بحكم أ ،....صحیا

، كذلك تجدر اإلشارة أن نسبة كبیرة من المستجوبین ال یتقبلون النظام و التقید بالقوانین

یر على شعورهم و و ینتهجون تصرفات مذمومة و غیر الئقة للتعبهزیمة فریقهم المفضل 

ائل ـفي الفرضیة الجزئیة التي تنص أن الوسهذه النتائج تؤكد ما توقعناه . انفعاالتهم

ابع التربوي و الصحي مما ـذات الط ةـیاضـممارسة الریالنحو  المیذـالتاإلعالمیة ال توجه 

نشر الوعي  و التالمیذیقلل دورها التربوي و الثقافي و أنها ال تهتم بصفة مباشرة على تثقیف 

  .الریاضي على مبادئ تربویة

  :اإلستنتاج العام

  :ستنتاج ما یليان یمكن إمن خالل نتائج اإلستبی

یتوجهون أكثر و خاصة منهم الذكور باإلعالم الریاضي حیث  التالمیذاهتمام  -

هتمام قلیل جدا ، بینما نسجل إترفیهیةالریاضیة ال نشطةاضیع الخاصة باألللمو 

 .بعاد التربویة و التثقیفیةللمواضیع ذات األ

للحصول على كبیرة إلى التلفاز و بدرجة أقل الصحف بنسبة  التالمیذتوجه  -

یهتمون بالقنوات  التالمیذالمعلومات الخاصة بالمجال الریاضي إال أن أغلب 

 .الفضائیة المختصة

و  الذین یهتمون أكثر بالوظیفة اإلخباریة التالمیذبالرغم من وجود نسبة كبیرة من  -

ات و المعارف ـلومـاث یهتمن أكثر بالمعـاضي إال أن اإلنـالم الریـالترویحیة لإلع

 .بدنیة و الریاضیة التربویة و الصحیةالمختلفة باألنشطة ال
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یجدون أن اإلعالم الریاضي یولي أكثر اهتمام للجانب اإلخباري  التالمیذأغلب  -

التنافسیة، بینما ال یهتم  اإلعالمي من خالل نقل األخبار و التعالیق الریاضیة

الریاضیة ال یتماشى مع كثیرا بالجانب التربوي الثقافي، و أن مضمون البرامج

األبعاد الثقافیة للمجتمع، ألن المواضیع تعكس سوى التغطیة اإلخباریة لكل ما 

یجري في العالم من منافسات ریاضیة نخبویة مع التبعیة و التقلید األعمى 

 .للغرب

لهم و رغباتهم ق میو ـاضي یحقـالم الریـدون أن اإلعـال یعتق المیذـالتمن نسبة كبیرة  -

س هناك اهتمام ـو لی) سوى كرة القدم(  امج غیر المتنوعةحیث یجدون أن البر 

أن اإلعالم التالمیذرى دون التنافس الریاضي، كما یجد أغلب خبالجوانب األ

لمراهقین نحو الممارسة الریاضي في الوقت الحالي لیس له دور فعال لتوجیه ا

 .الریاضیة ذات األبعاد التربویة و الصحیة

أن محتوى الرسالة اإلعالمیة ال یؤثر بطریقة إیجابیة على  یعتقدون التالمیذأغلب  -

سلوك المراهق و ذلك مما یجدونه من عنف في المالعب و بعض السلوكیات 

 ....الروح الریاضیة، عدم تقبل النتائج السلبیة بالتالمیذغیر األخالقیة عند 

ال یقبلون على الممارسة الریاضیة بطریقة عفویة و عقالنیة، حیث  التالمیذأن  -

الذین یمارسون الریاضة في النوادي بصفة مستمرة  التالمیذنسجل نسبة قلیلة من 

نسبة كبیرة من المستجوبین ال یهتمون و ال یجدون حاجة  و منتظمة، كذلك

 .الریاضیة ذات الطابع الصحي و الترفیهيللمارسة اإلنشطة البدنیة و 

  :نظرا للنتائج المتحصل علیها في اإلستبیان و التي تؤكد أن

التنافسیة  الریاضیةیتوجهون أكثر للحصول على المعلومات و األخبار  التالمیذأغلب   -1

جنبیة و المحلیة التي تهتم األ یةوسائل اإلعالمال، و ذلك من خالل ما یجدونه في 

 .ظائف اإلخباریة و الترویحیةأكثر بالو 
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نحو الممارسة  التالمیذ دور فعال لتوجیهالوسائل اإلعالم الریاضي لیس له مضمون   -2

ضیة ال تتماشى مع األبعاد االبرامج الریالریاضیة ذات األبعاد التربویة و الصحیة، 

لى الثقافیة للمجتمع الجزائري، و أن الرسالة اإلعالمیة ال تؤثر بطریقة إیجابیة ع

 .تالمیذسلوك ال

مارسة األنشطة البدنیة و الریاضیة ذات األبعاد التربویة، في مإقبال ضعیف   -3

 .للتالمیذةالصحیة و الترفیهیة على الصحة البدنیة و النفسی

بعد كل هذه المعطیات یمكن القول أن الفروض التي وضعناها في اإلشكالیة 

ة و الریاضیة ـافة البدنیـنشر الثقفي وي ـترباضي ال یؤدي دوره الـالم الریـصحیحة و أن اإلع

و ذلك حسب ما وجدناه في الدراسة المیدانیة بسبب طبیعة المحتوى اإلعالمي  التالمیذعند 

الذي یهتم سوى بالوظائف اإلخباریة و الترفیه مهمال إلى حد كبیر الوظائف التربویة و 

  . و المجتمع یذللتالمالثقافیة مما ال یساعد لخدمة المصالح الحقیقیة 
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 :ةــــــــخاتم
 المقترحـة موضـوعاته و برامجـه خـالل مـن الرياضـي اإلعـالم يعتبر       

 تالميذ خاصـة و اإلفراد بـين الرياضـية الثقافـة لنشـر هامـة اتصـال وسـيلة

 و التربويـة القـيم لممارسـة تهمدافعيـ اسـتثارة و عامة والمراهقين الثانوية
 حـون ودفعهم  الرياضية األمية ومحو الثقافة ترسـيخ و وتـدعيم االجتماعيـة

 .النفسية و البدنية صحتهم على للحفاظ الرياضة ممارسـة

 تقـوم حـتى إعالميـة وسائل وجود من ضروريال من كان ذلك اجل من

 إلى بالنظر الرياضية الثقافة و البدنية التربية أهداف لتحقيق الحسـاس الـدورب

  منها خاصـة بصـفة الرياضـي اإلعـالم و عامـة بصـفة اإلعـالم وظائف  تعدد

 هـذه والتثقيفيـة، التعليميـة ،اإلخبارية والترويحية، ،الترفيهيـة التوجيهيـة الوظيفـة

 لها لما العمرية مراحله جميع في للفرد االجتماعية التنشـئة في تسـاعد األخيرة

 دور كذالك نافعة أهداف نحو وتوجيهه الصالح الفرد تشكيل في أهمية من

 للمجتمـع والجسـمية واالجتماعيـة النفسـية النـواحي جميـع من و البدنية التربية

 جميـع مـن متكاملـة تنشـئة الفـرد تنشئة إلى تسعى الـتي الرياضـة طريـق عـن

 ممارسة نحـو والتوجيـه التثقيفـي و الصـحي الـوعي نشـر طريـق عـن الجوانـب

 .التربوي الطابع ذات الرياضية األنشطة

اإلعالم  ما جعلنا نسلط الضوء في دراستنا هاته من خالل البحث في مستوىهذا 
المرحلة من دور في تنمية الثقافة الرياضية لدى تالميذ  هالرياضي وما يمكن أن يلعب

ما يوجهه من برامج رياضية يجب أن تكون هادفة لتحقيق أهداف  عن طريقالثانوية 
العامة واتي تخدم بدورها هدف  ية البدنية والرياضية والتي هي هدف للتربيةالترب

 إلى محاولة ناتمع، هذا ما دفع بلمجوسياسة الدولة في تنشئة مواطن صالح للوطن وا
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تساهم ولو بالشيء القليل في  نهافي أ نراها اقتراح بعض الحلول والتوصيات التي 
وبالتالي خدمة وتنمية الرياضة في بالدنا من خالل  خدمة وتطوير إعالمنا الرياضي

 .النشر الجيد للوعي الرياضي وتنمية الثقافة الرياضية

 فرضيات: بال النتائج مقارنة

اإلعالم الرياضي ال يؤدي دوره التربوي لنشر الثقافة البدنية  الفرضية العامة القائلة ،
 . لدى تالميذ المرحلة الثانوية والرياضية

 العامة البد من التحقق من الفرضيات الجزئية . ةمن الفرضي التحققاجل  ومن
والصحي  ممارسة الرياضة ذات الطابع التربوي :األولىمناقشة الفرضية الجزئية 

 للتالميذ غير مرتبط أساسا بوسائل اإلعالم الرياضية.
أن أغلب ( تبين 05-04-03-02-01من خالل النتائج المدونة في الجداول رقم )

أن وسائل اإلعالم المرئي هي التي و متذبذبا باإلعالم الرياضي  يهتمون اهتماماالتالميذ 
يتوجه الشباب بنسبة  أينتنشر بصورة موسعة األخبار و المعلومات المتعلقة بالرياضة، 

المعلومات كبيرة إلى التلفاز و بدرجة أقل لمواقع االنترنت والصحف للحصول على 
 إحصائياالفروق كانت دالة  أنبحيث  فقط،من اجل الترفيه  يل الرياضالخاصة بالمجا
والصحي  ممارسة الرياضة ذات الطابع التربويعلى أن  وأصروا أجابوالصالح الذين 

 دراسةوهذه النتائج تتجانس مع  ،للتالميذ غير مرتبط أساسا بوسائل اإلعالم الرياضية

 تعديل من كل على المدرسي الرياضي اإلعالم تأثير بعنوان "إبراهيم إمام إمام نشوى"

وعليه نستنتج ان الفرضية .اإلعدادية المرحلة تلميذات لدى الرياضية والثقافة االتجاهات
 األولى تحققت.
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وسائل اإلعـالم الرياضي ليس لها نظرة لتثقيف   الثانية: مناقشة الفرضية الجزئية
 التالميذ ونشر الوعي الرياضي على مبادئ تربوية. 

-08-07-06الجداول رقم ) همن النتائج المحصل عليها في هذ استخالصهما يمكن 
أن مضمون البرامج الرياضية المقدمة في وسائل اإلعالم ال  هو (09-10-11

ثقافي للمجتمع الجزائري، ذلك حسب آراء التالميذ أن يتمـاشى مع البعد التربوي و ال
المواضيع تعكس سوى التغطية اإلخبارية لكل ما يجري في العالم من منافسات رياضية 
نخبوية مع التبعية و التقليد األعمى للمجتمعات األجنبية و خاصة منها الغربية . كما 

اإلعالمي من خالل نقل  للجانب اإلخباري اهتمامأن اإلعالم الرياضي يولي أكثر 
األخبار و التعاليق الرياضية ، بينما ال يهتم كثيرا بالجانب التربوي الثقافي من خالل 
حصص علمية تتناول دور النشاط البدني و الرياضي لتنمية الفرد و تطوير قدراته 

و المشاكل النفسية . و  االجتماعيةالجسدية و الذهنية ، كذلك القضاء على اآلفات 
ليس له دور فعال لتوجيه نجد أن اإلعالم الرياضي  في الوقت الحالي  انه كما

المراهقين نحو الممارسة الرياضية ذات األبعاد التربوية و الصحية، بل يحثهم إلى 
الممارسة الرياضية التنافسية ذلك مـا ال يمكن تحقيقه عند الكثير من األفـراد فيكتفون 

تائج تؤكد الفرضية الجزئية الثانية التي تنص أن مضمون بالمتـابعة و المشاهدة، هذه الن
وسائل اإلعالم الرياضي ال يحتوي نظرة شاملة لشخصية التلميذ في أبعاده الثقافية و 

 بحيث أن الفروق كانت دالة إحصائيا لصالح الذين أجابوا وأصروا على ،االجتماعية
وسائل اإلعـالم الرياضي ليس لها نظرة لتثقيف التالميذ ونشر الوعي الرياضي على  أن

  عروي عبلة مونية ةإليه الباحث ت، وهذه النتائج تتجانس مع ما توصلتربويةمبادئ 

في نشر  األولىالرياضي التلفزي للقناة الجزائرية  اإلعالمدور  في دراسته تحت عنوان" 
 ". الرياضية وتوجيه الطلبة نحو التخصص الرياضي التربوي الثقافة
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 .تحققت لثانيةالفرضية ا أنوعليه نستنتج 
التالميذ ليس لهم اهتمام بالبرامج الرياضية الثالثة:   مناقشة الفرضية الجزئية-

  .التثقيفية

-13-12الجداول رقم ) همن النتائج المحصل عليها في هذ استخالصهما يمكن  
اإلعالم الرياضي يولي أكثر اهتمام للجانب اإلخباري اإلعالمي من ( أن 14-15

خالل نقل األخبار و التعاليق الرياضية التنافسية، بينما ال يهتم كثيرا بالجانب التربوي 
هذا األساس ال يولي التالميذ أي اهتمام بالجانب التثقيفي  الرياضي ، وعلى الثقافي، 

ممارسة يث أن الفروق كانت دالة إحصائيا لصالح الذين أجابوا وأصروا على أن بح
والصحي للتالميذ غير مرتبط أساسا بوسائل اإلعالم  الرياضة ذات الطابع التربوي

في دراسته  راجحي صابر  ، وهذه النتائج تتجانس مع ما توصل إليه الباحثالرياضية
رئي في تنمية الثقافة الرياضية لدى تأثير اإلعالم الرياضي المتحت عنوان" 

 (".سنة17- 15تالميذالمرحلة الثانوية ()

 تحققت. لثالةوعليه نستنتج ان الفرضية ا
وسائل اإلعالم الرياضي ال تؤثر بصفة مباشرة   :الرابعة مناقشة الفرضية الجزئية-

 .على سلوك التالميذ
-16الجداول رقم ) همن النتائج المحصل عليها في هذ استخالصهما يمكن 

هو أن الممارسة الرياضية عند التالميذ ال ( 17-18-19-20-21-22-23-24
تؤدى بطريقة عقالنية و عفوية، بالرغم من مشاركة أغلب المستجوبين في حصص 
التربية البدنية و الرياضية لكون النشاط إجباري يندرج ضمن المواد التعليمية في 

ة من التالميذ الذين يمارسون الرياضة في النوادي الثانوية، بينما نسجل نسبة قليل
التعليمية بصفة مستمرة و منتظمة، حتى اإلقبـال على النشـاطـات البدنيـة و الرياضية 
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ذات الطابع الصحي و الترفيهي نجد كذلك نسبة كبيرة من المستجوبين ال يهتمون و ال 
 يجدون حاجة لهذه األنشطة.

ذ المعارف و الوعي الثقافي الرياضي تصبح هذه األنشطة لكن إذا لم يكن لدى التالمي 
العفوية و التلقائية نقمة و ذلك ما نالحظه من انحرافات مثل بعض التصرفات غير  
األخالقية، التجاوزات في القوانين التي تحددها اللعبة، استهالك بعض األشياء غير 

 من التالميذ المتمدرسين المقبولة صحيا....، إال أن أغلب المستوجبين و بحكم أنهم
أكدوا أنهم يحبون النظام و التقيد بالقوانين، كذلك تجدر اإلشارة أن نسبة كبيرة من 
المستجوبين ال يتقبلون هزيمة فريقهم المفضل و ينتهجون تصرفات مذمومة و غير 

بحيث أن الفروق كانت دالة إحصائيا لصالح ، الئقة للتعبير على شعورهم و انفعاالتهم
والصحي للتالميذ  ممارسة الرياضة ذات الطابع التربويين أجابوا وأصروا على أن الذ

، وهذه النتائج تتجانس مع ما توصل إليه غير مرتبط أساسا بوسائل اإلعالم الرياضية
 نشر على التلفزيونية الرياضية البرامج : م 2008 سنة بدراسة ي"الهاد عيسى" الباحث
 الجزائري التلفزيون في الرياضية البرامج محتويات بتحليل وذلك الرياضي الوعي

 الفرضية الرابعة  تحققت. أننستنتج ومنه 

 

اس أن ـو نظرا لما تحصلنا عليه في الدراسة الميدانية لهذا البحث على أس
، و ذلك من خالل  ةـالرياضي ارـخبات و األـيتوجهون للحصول على المعلوم التالميذ

 التالميذما يجدونه في الوسائل اإلعالمية الرياضية التي تهتم أكثر حسب آراء 
بالوظائف اإلخبارية و الترويحية ، كما يجدون مضمون البرامج الرياضية ليس له دور 

المراهقين نحو الممارسة الرياضية ذات األبعاد التربوية و الصحية، و ال فعال لتوجيه 
األبعاد الثقافية للمجتمع الجزائري، و أن الرسالة اإلعالمية ال تؤثر بطريقة  يتماشى مع
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 التالميذإيجابية على سلوك المراهق. و من جهة أخرى نسجل إقبال ضعيف لدى 
لممارسة األنشطة البدنية و الرياضية ذات األبعاد التربوية ، الصحية و الترفيهية 

 للحفاظ على صحتهم البدنية و النفسية.

النتائج توضح طبيعة مضمون اإلعالم الرياضي الذي يهتم سوى بالوظائف هذه 
اإلخبارية و الترفيه مهمال إلى حد كبير الوظيفة التربوية و التثقيفية مما يقلل من دوره 

ساسية للتطلع و المعرفة التي تخدم الطفل و الشاب و التربوي لتحقيق الحاجيات األ
تؤكد الفكرة األساسية لهذه الدراسة مع، و بالتالي تشارك على تماسك و تطور المجت

التي تتمحور على أن اإلعالم الرياضي ال يؤدي دوره التربوي لنشر الثقافة البدنية و 
 . التالميذالرياضية في أوساط 

حول هذا الموضوع الحساس، غير أن اإلشكال  التالميذهذه النتائج تعكس آراء 
ال يمكن حصرها في دراسة واحدة ، لهذا يجب أن متشعب و مرتبط بمتغيرات متعددة 

تكون رؤية شاملة و متكاملة من خالل طرح تساؤالت و صياغة الفرضيات أخرى 
  .لتكملة البحث في هذا الموضوع في الدراسات المستقبلية 

 االقتراحات والتوصيات : 

سياسة إعالمية رياضية على أسس علمية منهجية و المتبعة من طرف  وضع - 
 .اإلعالم الرياضي الدول المتقدمة في ميدان

 .كما وكيفا في الجزائر النهوض بالبرامج التلفزيونية-

توفير كل اإلمكانات والوسائل المادية والبشرية والصحفية الضرورية للعمل من اجل -
 .هادف إعالم رياضي

 .في محتوى البرامج الرياضية التنويع -
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 .اختيار توقيت مناسب للبرامج الرياضية -

 .تقديم البرامج الرياضية لمراحل العمر المختلفة -

 االستعانة بالخبراء في مجال التربية البدنية والرياضية في إعداد البرامج الرياضية - 

 .المختلفةاالهتمام بالبرامج التعليمية الرياضية لمراحل العمر  -

 .التنويع في تقديم البرامج الرياضية -

 .التوازن بين المساحة الزمنية مع المضمون -

 .االهتمام بالدراسات العلمية في مجال التربية البدنية والرياضية -

على إعداد جيل من الرياضيين لرفع مستوى  إعالم رياضي، ليقوم هيئةإنشاء  -
 .الرياضة ونشر الوعي الرياضي

 .هتمام بالمزيد من األبحاث عن الرياضة ووسائل اإلعالماال -

 .ضرورة االهتمام بالثقافة الرياضية وتنمية االتجاهات االيجابية لدى الجماهير -

 عمل مسابقات لثقافة الرياضية في جميع المستويات -

لمضمون البرامج الرياضية للوسائل اإلعالمية التي تستقطب  البحث في تحليل دقيق -
، لإلشارة أن هذه الدراسة وجدنا في المرتبة األولى التلفاز بقنواته التالميذ اهتمام أكثر

 المختصة و في المرتبة الثانية الصحافة المحلية المختصة. الفضائية

دور  الذي كان له طرح إشكال غلق المركز الوطني للتوثيق و اإلعالم الرياضي -
من خالل المجلة التربوية التي  التالميذفعال في نشر الثقافة الرياضية لدى األطفال و 

كان يصدرها المركز و التي تحث على ممارسة الرياضة الصحية ، مكافحة اآلفات 
، نشر ثقافة السلم و الروح الرياضية الحث  التالميذو العادات السيئة عند  االجتماعية

ن و مساعدة اآلخرين و إلى كل الفضائل التي تربي الطفل و على حب الغير التعاو 
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ة و رياضية بأبعادها التربوية ، األخالقية ، اإلجتماعية و ـافة بدينـنحو ثقاب ـالش
 الصحية.

بصفة عامة و في اإلعالم  االتصالطرح إشكال تكوين المختصين في اإلعالم و  -
التي تسعى إليها الوظيفة ، علما الرياضي بصفة خاصة مع تحديد المهام و الغايات 

اضي هامة و ضرورية غير أنه ال ـالم الريـأن كل الوظائف التي يسعى إليها اإلع
 االهتمامإلى جوانب معينة و تسليط الضوء على بعضها فقط، بل يجب ينبغي التطرق 

كذلك و إعطاء األولوية للوظيفة التربوية و التثقيفية لما لها من إيجابيات هامة تعود 
 على الفرد و المجتمع بالمنفعة.

في األخـير نرجـو أن يكـون هـذا البحـث قـد سـاهم و لـو بقـدر قليـل في معالجـة هـذا     
جـد هامـة لإلعـالم خاللـه تسـليط الضـوء علـى وظـائف  مـن سعينا الموضـوع الـذي

الذي يعتبر سالح ذو حدين له فوائده االجتماعية الكثيرة وله عيوبه المتعددة  الرياضـي
 إذاففيها فوائد  إياهالها وتسخيره  اإلنسانلها نتائجها ومحصلتها بحسب توجيه  أداةفهو 
لومات المناسب فهي توسع المعارف والمع اإلعداد وا عدادهاتوجيهها وانتقائها  أحسنما 

وفيها شحذ لذهنه وتنوع الهتماماته  النشء أمام أفاقاوالثقافة والمفاهيم الرياضية وتفتح 
ثراء لذا  ، والتثقيفية التوجيهيـة الوظيفـة التربويـة أهمللخياله ولكن حاليا يظهر انه  وا 

الكبير والسريع  األثروتحكمه سياسة بناءة وهادفة تكون لها  أمينة أيديجب وضعه في 
بتدخل كل الفاعلين  إالذلك  يتأتىالرياضية السليمة، وال  وتوجهاتهم األفرادعلى حياة 
والرياضي  ووضع البرامج والدراسات التي تصب في هذا المجال  اإلعالميفي المجال 

من خالل إستراتيجية واضحة المعالم ترتقي بأفراد المجتمع  لتاطير كل ما هو مستقبلي 
 ته.وحضار 

  



 المراجـــع
 

 

 

 



 : المراجع باللغة العربية-1
 :الكتب -1-1

 دراسة علمية للتحرير الرياضي في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون(. 4991. )أديب خضور .
 .المكتبة اإلعالمية: دمشق

  طـ : القـاهرة. اإلعالم الرياضي-(. 4991. )عطا حسن عبد الرحمان -خير الدين علي عويس
 .األولالجزء  -مركز الكتاب للنشر4-

 2دار الفكر العربي ،ط: مصر. اإلعالم اإلذاعي والتلفزيون(. 4991. )إبراهيم إمام. 

 دار الطباعة والنشر: لبنان. لسان العرب(. 4999. )أبو الفصل جمال الدين ابن منظور. 

 دار ألواء لدنيا : اإلسكندرية .اإلعالم في التربية البدنية والرياضية(. 2002. )حسن احمد الشافعي
 .الطباعة والنشر

 القاهرة. أسس بناء برامج التربية البدنية والرياضية(. 4991. )محمد الحمحامي و أمين الخولي :
 .دار الفكر العربي

 دار المعارف الجديدة: مصر. اسيكولوجية الطفولة والمراهقة(. 4911. )مصطفى فهمي. 

  دار المعارف : القاهرة. الطبب النفسي المعاصر(. 4991. )أحمد عكاشة. 

 دار المعرفة: بيروت. اإلعالم له تاريخه ومذاهبه(. 4911. )حمزة عبد اللطيف. 

 دراسة علمية للتحرير الرياضي في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون(. 4991. )خضور أديب .
 .المكتبة اإلعالمية: دمشق

  مركز : القاهرة. االعالم الرياضي(. 4991. )عويس،عطا حسن عبد الرحمنخير الدين علي
: القاهرة. علم النفس الرياضي ، مفاهيم وتطبيقات(. 4999. )سامة كامل راتب .الكتاب للنشر 

 .2دار الفكر العربي ، ط 

 2دار الفكر العربي،ط : لقاهرة. أصول التربية البدنية و الرياضية(. 4991. ) الخولي أمين . 

 دار الفكر العربي: القاهرة. الثقافة والشخصية(. 2002. ) الساعاتي سامية. 

 دار المشرق 20ط : بيروت(. 4911. )المنجد قي اللغة واإلعالم ،. 



 مكتبة األنجلو المصرية: مصر. نظرية التربية الرياضية(. 4999. )حسن البدوي. 

 في علم االجتماع الثقافي الثقافة، دراسة(. 2001. ) حسين عبد الحميد أحمد رشوان .
 .مؤسسة شباب الجامعة،: االسكندرية

 الثقافة، دراسة في علم االجتماع الثقافي(. 2001. ) حسين عبد الحميد أحمد رشوان .
 .مؤسسة شباب الجامعة: االسكندرية

 بدون سنة: القاهرة. المرشد في التدريس التربية الرياضية. حمص محسن. 

 نموذج فلسفي لمنهج التربية البدنية والرياضة في سياقات الثقافة (. 2000. ) عبد العاطي عباس
 .4دار الفكر العربي،ط : القاهرة. العربية

 دار كتب الجامعية: مصر. التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات(. 4912. )عصام عبدالخالق. 

 دار الفكر العربي. الثقافة والرياضة(. 4994. )علي منصور. 

 دار الفكر العربي: دمشق. الثقافة والرياضة(. 2009. )حاذةغثمان محمود ش . 

 الثقافة العربية والعولمة دراسة سوسيولوجية آلراء المثقفين العرب(. االردن. )محمد حسن البرغثي .
 .دار الفارس للنشر والتوزيع: 2009

 دار المعارف : القاهرة. علم النفس الرياضي(. 2004. ) محمد حسن عالوي. 

  عمان،. أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب المدرسي(. 2001. )محمود الخوالدةمحمد :
 .4دار المسيرة، ط 

 دار الثقافة: عمان. الرياضة للجميع(. 2002. )مروان عبد الحميد إبراهيم. 

:مراجع باللغة األجنبية  -2  

 ROUSSE, P. L. (1994). 
 

 

 

 



 المالحــق
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 معهد التربية البدنية والرياضية معهد التربية البدنية والرياضية 
...أعزائي الطلبة  الكرام  

في التربية البدنية والرياضية تحت  في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر 
:عنوان   

دور اإلعالم الرياضي في نشر الثقافة البدنية والرياضية لدى تالميذ التعليم الثانوي    
نتشرف أن نضع بين أيديكم هذا اإلستبيان لغرض تحكيمه وتصويبه بهدف معرفة  

مدى تناسب أسئلته وموضوع الدراسة ،علما أن مساهمتكم بتحكيم هذا االستبيان 
.العلمية  ستضفي عليه موضوعية وتزيد من قيمته  

                                                                                                        
 ولكم منا فائق التقدير واالحترام

 .على اإلجابة المختارةX )(توضع العالمة: مالحظة
 

 • فرضيات البحث :
-الفرضية العامة :اإلعالم الرياضي ال يؤدي دوره التربوي لنشر الثقافة البدنية 

.والرياضية وسط التالميذ   
 -الفرضيات الفرعية : 

والصحي للتالميذ غير مرتبط أساسا  ممارسة الرياضة ذات الطابع التربوي -1
 .بوسائل اإلعالمية الرياضية

وسائل اإلعـالم الرياضي ليس لها نظرة لتثقيف التالميذ ونشر الوعي الرياضي  -2
. تربويةعلى مبادئ   

 .التالميذ ليس لهم اهتمام بالبرامج الرياضية التثقيفية -3
.وسائل اإلعالم الرياضي ال تؤثر بصفة مباشرة على سلوك التالميذ -4  

. لعمى حراث ، بن عبد العزيز محمد أمين: إعداد الطالبان  
.حمودي عايدة :  تحت اشراف الدكتورة   
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نعم   )...(اضية؟   هل اكتسبت ثقافة رياضية من خالل وسائل اإلعالم الري-11

 ال)...(
فما مصدر ثقافتك " ال"إذا كانت اإلجابة بــ  -

 .......................................................الرياضية؟
هل تعتقد أن اإلعالم الرياضي يساهم في توجيه التلميذ اتجاه الممارسة  -11

.الرياضية التنافسية؟  
ينقل سوى األخبار الرياضية )...(  بدرجة قليلة  يساهم)...(  يساهم بدرجة كبيرة

 )...(.النخبوية
هل تعتقد أن اإلعالم الرياضي له دور في تحسيس الشباب نحو ممارسة  -12

 ال)...(نعم    .    )...(الرياضة التربوية الصحية السليمة؟
  ال)...(نعم  .   )...(هل تهتم بالبرامج التثقيفية الرياضية؟ -13
ثقافة قانونية لأللعاب الرياضية اكتسبتها من اإلعالم الرياضي هل لك -14

 ال)...(نعم  )...(؟
هل تعرفت من خالل اإلعالم الرياضي على المهارات الرياضية المختلفة وكذا -15

 ال)...(نعم    . )...(الطرق العلمية الكتساب اللياقة البدنية؟
 

 المحور الثالث : تأثير اإلعالم الرياضي في سلوك التلميذ وتوجهاته .
هل تمارس الرياضة داخل الثانوية  ضمن حصص التربية البدنية والرياضية ؟  -16

)...(   ال )...(   نعم    
  ......................؟.إذا كانت اإلجابة بـ ال ما هي األسباب بكل موضوعية  -

)...(ال )...(   نعم.    هل تمارس الرياضة في النادي ؟ -17  
...................النادي ؟ ما الذي حفزك على االنخراط في" نعم" انت اإلجابةإذا ك  
)...(ال )...(    هل تطبق كل ما استوعبته من وسائل األعالم الرياضي؟ نعم  -18  



 
 

هل ترى أن اإلعالم الرياضي يساهم في توجيهك نحو الممارسة الرياضية؟   -19
)...( ال )...(    نعم   
)...(    بالك على الرياضة بعد متابعة برامج اإلعالم الرياضي؟ نعم هل زاد إق -21
)...(ال   
هل شجعتك وسائل اإلعالم لالنتماء إلى المؤسسات واألندية الرياضية ؟ نعم -21

 )...(ال )...(    
هل ساعدتك البرامج الرياضية في توجيهك نحو أهداف نافعة ومفيدة؟ نعم -22

 )...(ال )...(    
اهمت البرامج الرياضية في دفعك إلى االستمتاع بالعنف والشغب؟ نعم هل س-23

 )...(ال )...(    
هل ساعدتك البرامج الرياضية في اكتساب الياقة البدنية من خالل الممارسة -24

 )...( ال )...(         الرياضية؟   نعم 
 

 -انتهى -
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