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  .والشكر على جزيل نعمه بالحق،الحمد لّله حمدا طيبا مباركا فهو األحق 

  ". من لم يشكر الناس لم يشكر الّله ":والسالمالصالة  قوله عليهووقوفا عند 
  " االستاذ براهيمي عيسئ"المذكرة أتقدم بالشكر الخالص لألستاذ المشرف على هذه                     

  .بنصائحه وتوجيهاته القّيمة في البحثلم يبخل علي  الذي
  .التوفيق وأتمنى له العمل،على جديته ودقته في  كما أشكره                        

   بكلمة أو دعاء إلى كل من ساعدني فـي إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد ولوكما أتقدم               

 .الذي ساعدني كثيرا في هذا العمل المتواضع

  .النبيليرشدنا إلى سواء السبيل ويحقق هدفنا  وجل أنمن الّله عز  أتمنىوفـي األخير        

 .و الشيطان فإن أصبت فمن الّله وحده  وإن أخطأت  فمن نفسي 
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  :مقدمة

جتماعية واملثل اخللقية والقدرة على التفكري جبانب إلنشطتها املتعددة تتناول احلياة اأوجه أبالرتبية الرياضية    
 أبنائهاالدولة لرتبية  أسلحة أقوىعميق وقوي وهي تعد من  فأثرهاواحليوية لذالك  عضاءألاعنايتها بصحة ومنو 

  .حلياة سعيدة موفقة وإعدادهم
باملعلومات  وإمدادهمفراد ألخرى يف مهمة واحدة وهي تربية اأن املدرسة تشرتك مع مؤسسات اجتماعية أومبا    

ن تشمل أاليت جيب  اآلراءتلف والقيم الالزمة هلم يف احلياة فهذا جيعل وضيفة املدرسة غري حمددة متاما فكثريا ما خت
  .عداد الفرد للحياةإىل إيعها ن املدرسة مشغولة جبوانب متعددة �دف مجأاملدرسة واحلقيقة 

 هتماماللبالتقدم العلمي والتطور السريع حيث تتسابق دول العامل  �ا تتميزألتعد هذه املرحلة احلالية مهمة    
يف مجيع جماالت  املعطاةىل وصف عام وخاص للربامج إبالتكامل الثقايف يف مجيع مصادرها اليت دائما تؤدي 

ساس علمي والدراسات واخلدمات وحتقيق أدها االسرتاتيجي النمو احلضاري للدول وعلى واليت ه الثقافيةالتنمية 
 إعدادهم الركائز اليت تعتمد عليها ا�تمعات املتقدمة يف أالنمو الكامل املتزايد فتعترب مؤسسات الرتبية والتعليم من 

  .ساليب حتقيقها أو  هدافألحيث ا شبا�ا ومن اجل ذالك تطور مفهوم الرتبية والتعليم يف العصر احلديث من
صبح أمن احلياة الثقافية و  يتجزءااحلياة الرياضية جزءا ال  وأصبحت صبحت الرياضة جزءا من الثقافةأومن هنا   

هرت دراسات هامة تستخدم ظالعقلي والفكري والرتبوي والفين والثقايف و  لألعدادالنشاط الرياضي ضرورة 
كبديل للرتبية البدنية وتعترب هذه الثقافة البدنية جزءا متمما لكل ثقافة   أومصطلح الثقافة البدنية كمفردات 

اجلانب اجلسماين من  إىلن كل تعريف للثقافة ال يشري إنسان كوحدة متكاملة هو املعين بالثقافة ،فإلحقيقية وا
  .واإلمهالء النقص ينزلق يف خطا اإلنساينالكيان 

خبار وشرح مغزاها ألنشر ا إنريه من ا�تمعات لذا غعالم ضرورة يف ا�تمع املدرسي كما هو ضروري يف إلا إن   
) أمور وأولياء وإدارينيطالب ومدرسني وعمال (تسري يف املدرسة سريا حسنا وجتعل اجلمهور  األموروهدفها جتعل 

  .على القوانني اجلديدة بروح متفهمة ويقبل التغرياتقب عيت

 إىلوهذا يرجع  أالنالصورة اليت هيا عليها  إىلمبراحل كثرية عرب التاريخ حىت وصلت  اإلعالموقد مرت وسائل   
  .ألخرتغري هذه الوسائل من عصر 

 تعتمد على الكلمة املكتوبة كالصحف اليومية وا�الت يتال اإلعالمولقد تنوعت يف عصرنا احلديث وسائل   
ذاعة وثالثا تعتمد على الكلمة املصورة إلوسائل تعتمد على الكلمة املسموعة وهي ا إىلسبوعية وغريها ألا

ونشر املعلومات  األخبارجانب عملية  إىلعالم إلواملسموعة كالتلفزيون ولكل منها مميزاته وعيوبه كما يساهم ا
عالم إلدوار األواحلقائق واملوضوعات يف عملية التفسري والتوجيه والرتفيه والتسلية والتثقيف ومن اخطر هذه ا

  .التثقيفي
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 الغرضو مقصودا ،ويشمل التثقيف أن يكون عارضا أ إماعالم إلوالتثقيف بالنسبة للفرد عن طريق وسائل ا   
ما التثقيف املقصود فهو أو ختطيط سابق أعالم دون قصد إلىل وسائل اإد بتعرضه جوانب املعرفة اليت يكتسبها الفر 

  .عالم إلحصيلة ما يكتسبه الفرد من وسائل ا
وإنطالقا من هذه املعطيات إتباعنا يف اجناز هذا البحث عدة مراحل ،فبعد تقسيم الدراسة إىل قسمني قسم    

  :عدة فصول نذكرها على الرتتيب التايل نظري وقسم تطبيقي، فالقسم النظري قسمناه إىل 
  .اإلعالم الرياضي املرئي: الفصل األول
  .الثقافة الرياضية: الفصل الثاين

  ).18- 16(املراهقة : الفصل الثالث
أما القسم التطبيقي فتطرقنا إىل حتليل االستبيانات اخلاصة بالتالميذ لنتمكن يف األخري باخلروج خبالصة عامة 

  .وتوصيات، اليت من شا�ا أن يؤثر اإلعالم يف تنمية الثقافة الرياضية لدى التالميذ وإعطاء اقرتاحات
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  مشكلة الدراسة-1

واآلراء ضرورة حتمية حيتاج كل جمتمع إىل وسائل االتصال وأيضا إىل وسائل اإلعالم، واإلعالم أو نشر اإلخبار، 

لكل جمتمع مصاحل مشرتكة ومعامالت متعددة وهذه الضرورة تتم بصورة تلقائية يف ا�تمعات البدائية وا�تمعات 

  .الصغرية ولكنها تنظم وتدرس يف ا�تمعات املتحضرة

صلت إىل الصورة اليت ولو تطرقنا إىل التطور التارخيي لوسائل اإلعالم جندها مرت بعدة مراحل عرب التاريخ حىت و 

يف وقتنا احلاضر، وهذا راجع إىل تغيري هذه  الوسائل من عصر إىل آخر، فال احد منا ينكر التأثري الفعال  اآلنعليها  

الذي متارسه وسائل اإلعالم املرئية على خمتلف فئات ا�تمع، وما أحدثته وسائل اإلعالم الرياضي خاصة أثناء إجراء 

  . ر خري دليل على ذالك فقد كادت تؤدي بعالقات تارخيية هامة بني شعبني عربينيمقابلة اجلزائر ومص

ويقتضي اإلخالص ملفهوم الرياضة احلقيقية ربط الثقافة البدنية بالرتبية العقلية ربطا وثيقا كما تقضي التأكيد     

يات الرياضية والربامج الرياضية حني على حقيقة أن احلياة الرياضية عنصر أساسي من عناصر احلياة الثقافية وان املبار 

  .ينظر إليها وفق هذا الفهم الصحيح تصبح عبارة عن مشهد عرض فين وتؤلف بالتايل جزء من احلياة الثقافية 

فالرياضة جزء من مقومات الثقافة واحلضارة عموما ولكن بشرط  أال تستخدم الشباب يف أغراض سياسية وكذالك 

  ,بادة اجلسد ومناهضة العقلشرط أال حتول إىل نوع من ع

ومن هنا يتضح لنا أمهية العقل وحماولة إمنائه ببعض املعلومات والثقافات الرياضية وربطها، وهذا هو موضوع    

البحث ولكنه خيتص جبزء واحد من طرق ووسائل املعرفة والثقافة وهو اإلعالم الرياضي املرئي، خاصة أن حصة الرتبية 

  .طاء املعلومات النظرية كاملة أو بتعمق الرياضية غري كافية إلع

ومبراجعة الدراسات السابقة يف ا�ال الرياضي وجد قلة األحباث اليت �تم بالصحافة الرياضية واإلذاعة    

وقلة الدراسات فيه  بصفة خاصة والتلفزيون ووسائل األعالم بصفة عامة، ومل جند االهتمام باإلعالم الرياضي املرئي

هل يؤثر اإلعالم الرياضي : هذه األفكار األخرية ظهرت احلاجة إىل طرح السؤال اإلشكايل العام األيتوانطالقا من 

   ؟المرئي في تنمية الثقافة الرياضية لدى تالميذ المرحلة الثانوية 

  :   وينطوي هذا السؤال عل ثالث أسئلة فرعية وهي
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v لوسيلة التلفاز باستمرار؟ هل يتعرض تالميذ املرحلة الثانوية  
v هل يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي على سلوك وعادات تالميذ املرحلة الثانوية ؟  
v هل يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي على اجلانب املعريف للتلميذ؟ 

  فرضيات الدراسة -2

   :الفرضية العامة1- 2

  .ميذ املرحلة الثانوية يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي يف تنمية الثقافة الرياضية لدى تال

  :الفرضيات الجزئية2- 2

v يتعرض تالميذ املرحلة الثانوية لوسيلة التلفاز باستمرار.  
v  يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي على سلوك وعادات تالميذ املرحلة الثانوية.  
v يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي على اجلانب املعريف للتلميذ.  

  :الدراسةأهمية - 3

الم عنصر أساسي من عناصر التطور والتنمية للمجتمع احلديث حيث يؤثر على حياة اإلنسان أصبح اإلع     

واجلماعات وعلى أساليب النمو وتطور ا�تمعات، والشك أن ما من جمتمع يعمل بدون سياسة اتصال ولكنها قد 

لرياضي املرئي كوسيلة إعالمية ينقصها أساليب املتابعة  لذالك تتضح احلاجة إىل التخطيط السليم لربامج اإلعالم ا

هامة إذ أ�ا تتصل جبمهور كبري يف وقت واحد ، وتستطيع أالن أن تصل إىل كل مكان يف العامل تقريبا وتؤثر على 

  :أداء الناس وتصرفا�م وأسلوب حيا�م وتظهر احلاجة إىل هذه الدراسة يف وجهتني مها 

  :الوجهة األولى 1- 3

هي انه ميكن للوسائل السمعية البصرية التأثري على سلوك وعادات تالميذ املرحلة الثانوية، وكذا التأثري يف      

  . اجلانب املعريف من خالل مضمون الربامج اليت يعرضها التلفاز

  :الوجهة الثانية 3-2

لنفعية ، إذ أ�ا اقرب وسيلة أننا حباجة إىل التلفزيون كوسيلة هامة لتحقيق الكثري من املقاصد الرتبوية ا    

  .لالتصال املواجه ،فهو جيمع بني الرؤية، الصوت، واحلركة
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  :أهداف الدراسة- 4

لعل هذا البحث ميال فراغا يف مكتبتنا فمن املالحظ أن البحوث من هذا النوع شبه منعدمة وبالتايل مل تأخذ دورها    

املنشود من التقدم يف بالدنا، وباملقابل جند أن مثل هذه البحوث يف ا�تمعات املتقدمة حظيت بالعناية الالزمة، 

  :يليوعلى ضوء ما ذكرناه تتحلى أهداف البحث يف ما

ü  تنبيه القائمني على وسائل اإلعالم الرياضي املرئي يف الدور الذي ميكن أن تلعبه يف التأثري يف تنمية
 .الثقافة الرياضية لدى املراهقني

ü معرفة مدى متابعة تالميذ املرحلة الثانوية للربامج الرياضية املرئية. 
ü ضية وخاصة اجلانب املعريفمعرفة مدى مسامهة اإلعالم الرياضي املرئي يف الثقافة الريا. 
ü معرفة مدى تأثري اإلعالم الرياضي املرئي يف سلوك وعادات املراهقني. 
ü حتديد مسؤولية كل العاملني يف اإلعالم الرياضي.  

  :أسباب اختيار الموضوع-5

لقد تطورت البشرية تطورا كبريا، وقضت أشواطا عامة يف الرقي احلضاري بفضل العلوم والتكنولوجيا،      

وظهرت بذالك حبوث غريت جمرى األحداث ، تناولت ودرست ميادين خمتلفة، الثقافة الرياضة احد هذه امليادين اليت 

  .أجريت فيها عدة حبوث من اجل النهوض �ا كعلم قائم بذاته

جلمهور ولقد ارتبط مفهوم الرياضة باإلعالم وخاصة اإلعالم الرياضي الذي يعترب مهزة وصل بني الثقافة الرياضة وا

الرياضي واملربني، ولقد سبب اختيارنا هلذا املوضوع هو معرفة مدى تأثري الثقافة الرياضية يف تنمية الثقافة الرياضية 

  .لدى تالميذ املرحلة الثانوية

  :إذ يعود اختيارنا ملوضوع البحث ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية

  :األسباب الذاتية 5-1

  .ياضي بصفة عامة واإلعالم الرياضي املرئي بصفة خاصةميوالت خاصة حنو اإلعالم الر _ 1

  .حماولة تغيري اجتاه النقد حنو اإلجياب وذالك لرغبة مين يف رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى املراهقني_ 2
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  :األسباب الموضوعية 5-2

  .الدور الذي أصبح يلعبه اإلعالم خاصة الرياضي منه - 1

طالع على مستجدات األخبار الرياضية احمللية منها والدولية وبالتايل بيان لقيمة التوجه العام للشباب حنو اال - 2

  .اإلعالم الرياضي وماذا ميثله بالنسبة للشباب

  .التأثري الذي ميارسه اإلعالم على خمتلف الشرائح االجتماعية حيث أصبح وسيلة دفاع وهجوم يف نفس الوقت - 3

عالم الرياضي يف التأثري على ثقافة اجلمهور عامة، واملراهقني بصفة خاصة ، الدور اهلام الذي ميكن أن يلعبه اإل- 4

  .أل�ا املرحلة احلساسة يف حياة الفرد

  :الدراسات السابقة -6

تعترب الدراسات السابقة نقطة انطالق يف حبث جديد من اجل معاجلة نقائص البحوث السابقة ،وبعد اطالعنا   

سابقا وجدنا انه بالرغم من قلة الدراسات يف هذا ا�ال، إال انه هناك من تطرق يف وحبثنا يف املواضيع اليت طرحت 

  :دراسته إىل موضوع اإلعالم الرياضي وتأثرياته املختلفة يف ا�تمع ومن بني هذه الدراسات جند

وسائل اإلعالم كعامل من العوامل املؤثرة على اكتساب السلوك ) " 1980(حسام رفقي حممد "دراسة  
، وهدفت الدراسة لتحديد أمهية تأثري وسائل اإلعالم على السلوك الرياضي ،ومعرفة مدى اختالف "لرياضيا

تأثري وسائل اإلعالم املختلفة على سلوك األفراد الرياضي ،ومعرفة نقاط القوة والضعف يف وسائل اإلعالم 
رتحات املناسبة لتطوير أجهزة ،وحتديد بعض األسباب اليت تودي إىل تدهور السلوك الرياضي ،ووضع املق

 .اإلعالم
  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 

ü  هناك فروق دالة إحصائية بني الذين يقرؤون الصفحة الرياضية، والذين يقرؤون األبواب األخرى لصاحل
  .الذين يقرؤون الصفحة الرياضية يف االجتاه حنو الرتبية الرياضية

ü ر اجيابية اجتاه الرتبية الرياضية من الذين ال يقرؤون الصحفأن الذين يقرؤون الصحف أكث. 
وسائل اإلعالم كعامل من العوامل املؤثرة على اكتساب السلوك ) "1980(دراسة حسام رفقي حممود 

وهدفت الدراسة لتحديد أمهية تأثري وسائل اإلعالم على السلوك الرياضي ومعرفة مدى اختالف " الرياضي
م املختلفة على سلوك األفراد الرياضي ومعرفة نقاط القوة والضعف يف وسائل اإلعالم تأثري وسائل اإلعال
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وحتديد بعض األسباب اليت تؤدي إىل تدهور السلوك الرياضي ووضع املقرتحات املناسبة لتطوير أجهزة 
 .نادي وعل عدد من احلكام واإلداريني والالعبني  20اإلعالم واشتملت الدراسة على 

  :راسة إىل النتائج التاليةوتوصلت الد

ü  أن التالميذ املمارسني للنشاط الرياضي واملواظبني على قراءة الصحف أكثر من التالميذ والغري مواظبني
 .على قراءة الصحف

ü أن التالميذ الذين يقرؤون الصحف أكثر اجيابية جتاه الرتبية الرياضية من الذين ال يقرؤون الصحف. 
ü  الصحيفة من مصروفهم اخلاص والذين ميارسون النشاط الرياضي اكثر اجيابية أن التالميذ الذين يشرتون

 .من الذين ميارسون النشاط الرياضي وحيصلون على الصحيفة عن طريق والديهم
م عن ما للتلفزيون من أمهية باستخدام برامج الرياضة يف شغل أوقات Croves1984دراسة كروفس   

يس له توجهات رياضية كان يشاهد التلفزيون �رد متضية وقت الفراغ الفراغ فقد اتضح أن اجلمهور الذي ل
وشغله فقط باإلضافة إىل مشاركة الرفقاء يف مشاهدة التلفزيون للتعرف على األحداث اجلارية ولقد كان 

 . نشاط شغل الفراغ تعبريا مباشرا عن شخصية املشاهد
م الرياضي املدرسي على كل من تعديل االجتاهات بعنوان تأثري اإلعال" نشوى إمام إمام إبراهيم"دراسة  

 .والثقافة الرياضية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية
التعرف على اثر اإلعالم الرياضي املدرسي على الثقافة الرياضية وتعديل االجتاهات حنو ممارسة : إشكالية البحث

  .الرتبية الرياضية

  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية

ü  اإلعالم الرياضي املدرسي تأثريا اجيابيا على الثقافة الرياضيةيؤثر. 
ü يؤثر اإلعالم الرياضي املدرسي تأثريا اجيابيا على تعديل االجتاهات, 
ü  وسائل اإلعالم املدرسي املستخدمة يف البحث حققت اهلدف منها وهو نشر الثقافة وتعديل اجتاهات

 .الطالبات وهذا أل�ا متنوعة وشيقة 
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  تحديد المفاهيم والمصطلحات -7

  اإلعالم

اعلم باألمر أي اطلع عليه واإلعالم يف القاموس :كلمة اإلعالم اصطالحا يف اللغة العربية مشتقة من علم فيقال

أو " الفرنسي هو عملية إعطاء شكل معني، والشكل يعين البنية، وبالتايل يصبح اإلعالم مبثابة إرسال املعارف املبنية

  1"املنظمةباألحرى 

فليس من امليسور أن نقدم تعريفا دقيقا وشامال للفظ اإلعالم ، فكثرة تداول هذه الكلمة وانتشارها الواسع جعلها 

تبدو وكأ�ا ال حتتاج إىل تعريف ،مع أ�ا مازالت غري واضحة يف هذا الزمان لدى كل من ألف استعماهلا ،واإلعالم يف 

بالغا أي أوصلت إليهم الشيء املطلوب ،والبالغ ما ابلغ الشيء أي ما أوصله وأعلنه اللغة التبليغ ، ويقال بلغة القوم 

أي اعلمه لآلخرين ،أم التعريف العلمي احلايل لإلعالم هو تزويد اجلماهري باملعلومات واإلخبار واحلقائق الصحيحة 

ووسائل ) املستقبل ـ العملية االتصالية الوسيلةـ(تزويدا موضوعيا، وذالك بتوفري العناصر األساسية للعملية اإلعالمية 

اإلعالم هي كل الوسائل االتصالية سواء كانت مكتوبة، مسموعة أو مرئية اليت تعمل على نقل األخبار واملعلومات 

إىل اجلمهور نقال صحيحا وموضوعية قصد التوعية أو التثقيف أو اإلعالم أو املعرفة أو عريها من األهداف اليت 

قها كل وسيلة إعالمية ، وذالك حسب طبيعتها االتصالية، واإلعالم بصفة عامة هو تبادل املعلومات تسعى إىل حتقي

ونقل املعىن لتحقيق هدف هو نتاج التفاعل بني الفرد وا�تمع واالتصال يف جمال اإلعالم هو بث رسائل واقعية حمددة 

قتصادية واالجتماعية والثقافية والسياية وينتشرون على أعداد كبرية من الناس خيتلفون يف ما بينهم من النواحي اال

عملية نشر وتقومي معلومات صحيحة وحقائق واضحة : " بأنه " حامد زهران " فمناطق متفرقة واإلعالم كما يعرفه 

وأخبار صادقة ومعلومات دقيقة ووقائع حمددة واف كار منطقية وأداء راجح للجماهري مع مصادر خدمة للصاحل العام 

"2   

  :التعريف اإلجرائي

ومن كل هذه التعريفات نفهم أن اإلعالم عبارة عن عملية تعليم موضوعي يقوم على احلقائق واألرقام واالحصاءات   

  .ويستهدف تنظيم التفاعل بني الناس من خالل وسائله العديدة واليت من بينها الصحافة االذاعة والتلفزيون وغريها 

                                                             
1 Petit la rousse, 1994. 

  .37، ص 2003، دار ألواء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية اإلعالم في التربية البدنية والرياضيةحسن امحد الشافعي ،   2
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  :اإلعالم الرياضي 

إىل أن اإلعالم الرياضي هو تلك العملية اليت �تم بنشر " عطا عبد الرحيم" و" خري الدين عويس"من  يشري كل  

األخبار واملعلومات واحلقائق املرتبطة بالرياضة وتفسري القواعد والقوانني املنظمة لأللعاب وأوجه النشاط الرياضي، 

وتنمية الوعي الرياضي وانه من خالل وسائل االتصال  وذالك للجمهور بقصد نشر ثقافة الرياضة بني أفراد ا�تمع

  .اجلماهريية يتم التأثري يف النمو السلوكي والقيمي جلمهوره

أن اإلعالم يف ا�ال الرياضي يعد تلك املنظومة اليت �تم بنشر األخبار واملعلومات واملعرفة " ويرى  حممد احلمامحي   

فسري القواعد والقوانني واملبادئ اليت تنضم الرياضات واأللعاب املختلفة وحتكم املرتبطة �ذا ا�ال الرياضي وبعرض وت

املنافسات الرياضية، واليت �تم بتوضيح الرؤى العلمية والرياضية وذالك من خالل وسائل االتصال واإلعالم اجلماهريية 

االجيابية حنو ممارسة أوجه النشاط البدنية بغرض نشر الثقافة املرتبطة �ذا ا�ال لدى املواطنني ، وتنمية اجتاها�م 

   1"واحلركية وتوجيههم حنو استثمار أوقات الفراغ يف متابعة األحداث الرياضية

  :التعريف االجرائي

إذن من خالل هذه التعارف نستطيع القول بأن اإلعالم الرياضي عبارة عن عملية نشر األخبار واملعلومات واحلقائق  

نني اخلاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمهور بقصد نشر الثقافة الرياضية بني أفراد ا�تمع وشرح القواعد والقوا

  .وتنمية وعيه الرياضي

  )التلفزيون(اإلعالم الرياضي المرئي   

يف سنوات قليلة أن حيرز تقدما ملحوظا = برغم أن التلفزيون من آخر وسائل اإلعالم من حيث النشأة فقد استطاع 

ئل األعالم األخرى ، حيث أصبحت هذه الوسيلة السمعية البصرية تقدم مشهدا أشبه بالعرض السينمائي يف وسا

وتقرتب من ناحية أخرى من الراديو مبا انه موجودة يف بيت املشاهد الذي ال يكلف نفسه عناء املغادرة، كما أن أمهية 

ن دور هاما يف ا�ال الرياضي حنو نشر الثقافة الرياضية التلفزيون اإلعالمية قد تضاعفت عرب العامل، كما أن للتلفزيو 

بني أفراد ا�تمع وحمو األمية الرياضية ويف تدعيم وترسيخ القيم الرتبوية واالجتماعية يف استثارة دافعية األفراد حنو 

وأدقها وذالك  ممارسة الرياضة فيجب أن نعيد النظر يف كيفية االستفادة املثلى وكيفية حتقيق ذالك بأفضل الطرق

                                                             
 .79، ص1995، مصر 2، دار الفكر العريب ،طاإلعالم اإلذاعي والتلفزيونإبراهيم إمام ، 1
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أن التلفزيون أهم : " بالطبع يكون مؤيد ملا اقره العلماء املتخصصون يف جمال الرياضة، لذالك يقول إبراهيم إمام 

  . 1"وسيلة من وسائل اإلعالم واالتصال اليت يتعرض هلا الفرد وتؤثر يف تكوينهم وسلوكهم واجتاها�م

  :تعريف الثقافة

  تطلب احلذق والفطنة فيها العلوم واملعارف والفنون اليت

  :تعريف حممد اهلادي عفيفي

  .الثقافة هي كل ما صنعه اإلنسان يف بيئته خالل تارخيه الطويل يف جمتمع معني

  :تعريف حممد جواد رضا

  .أن الثقافة ترمز إىل تلك األفكار واالبتكارات اإلنسانية املتعلقة بالدين والفن واألدب واألساطري

ذالك الكل املعقد الذي يشمل املعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانون والعادات وكل القدرات هي : تعريف تايلور 

  .اليت يكتسبها اإلنسان كعضو يف مجاعة

  

  :الثقافة الرياضية

هي جمموعة العلوم واملعارف واملعلومات من الفنون لألنشطة الرياضية املختلفة واليت يكتسبها الفرد من البيئة ويتزود 

  .خالل خربته اخلاصة سواء باملشاهدة أو املمارسة أو القراءة لتلك األنشطة الرياضية من

  :تعريف المراهقة - 2-

  :لغة-2-1

جاء على لسان العرب البن منظور،راهق الغالم أي بلغ الرجال فهو مراهق ،وراهق الغالم إذ قارب    

  2.راهقت وغالم راهق وذالك ابن العشر إىل إحدى عشراالحتالم،واملراهق الغالم الذي قارب احللم ،ويقال جارية 

                                                             
 .19إبراهيم إمام ،مرجع سابق، ص 1
 .430،لبنان،ص3،1997دار الطباعة والنشر،ب ط،جلسان العرب،:الفصل مجال الدين ابن منظور أبو 2
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إن املراهقة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم،وبذالك يؤكد علماء الفقه هذا املعىن يف قوهلم رهق مبعىن غشي أو 

  1.حلق أو دىن من احللم،فاملراهق �ذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم،واكتمال النضج

  :اصطالحا-2-2

  2.هي لفظة وصفية تطلق على الفرد غري الناضج انفعاليا ل وجسمانيا وعقليا من مرحلة البلوغ مث الرشد فالرجولة   

معناها التدرج حنو ADOLESEREمشتقة من فعل التيينADOLESCENCEإن كلمة املراهقة 

لمة بلوغ وهذه األخرية تقتصر النضج البدين اجلنسي ،واالنفعايل،والعقلي ،وهنا يتضح الفرق بني كلمة مراهقة ،وك

على ناحية واحدة من نواحي النمو،وهي الناحية اجلنسية فنستطيع أن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد 

  3.التناسلية،واكتساب معامل جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إىل بدء النضج

  

  

  

 

   

  

                                                             
 .254،ص1956،دار الفكر العريب ،مصر،األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة:فؤاد البهي السيد 1
 .1998،القاهرة،2الفكر العريب،ط،دار أسس بناء برامج التربية البدنية والرياضية:حممد احلمحامي و أمني اخلويل 2
  .189، ص1986، دار املعارف اجلديدة، سيكولوجية الطفولة والمراهقة:مصطفى فهمي 3
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  :تمهيد

،ومـع تطــور املفـاهيم اخلاصـة بالنظــام  اإلطـالقاملوجـودات علــى  أهـممــن  اإلنسـانتعتـرب العمليـة االتصــالية لـدى    

جهـــاز الراديـــو  أبـــدعالـــذي واكـــب التطـــور التكنولـــوجي الـــذي  اإلعـــالموهـــو  أخـــراالتصـــايل زاد التطـــور يف جانـــب 

خاصـة، ورفـع  واإلعالمـيالكبـري علـى صـريورة النظـام االتصـايل ككـل،  واألثـرالواقـع  األجهـزةوالتلفزيون، وكان هلذه 

  .من تنوعها وختصصها

وبلوغ  األداءليت تفيد يف تطوير أجيدوا املستلزمات  أن اإلعالمواملهتمني بوسائل  تصالالباعلى القائمني  وأصبح   

  .لألفراداحلقوق املشروعة  أهداف
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  االتصال -1

  مفهوم االتصال  1-1

ـــرد أو مجاعـــة أو  ـــدو�ا أي ف ـــيت ال ميكـــن أن يعـــيش ب ـــة اهلامـــة ال ـــرب االتصـــال مـــن العمليـــات االجتماعي يعت

منظمة، حيث يعد االتصال الوسيلة األساسية اليت يستخدمها الفـرد يف نقـل آرائـه وخرباتـه إىل اآلخـرين ويف الوقـت 

م إىل الفــرد ،ولــوال االتصــال بــني الشــعوب نفســه يعتــرب االتصــال وســيلة اآلخــرين يف نقــل أفكــارهم وآرائهــم وخــربا�

معـني إىل شـعب آخـر، ولـوال االتصـال اإلنسـاين  لشـعببعضها ببعض ملا أمكن نقل األفكار واملبتكـرات واخلـربات 

بني جيل وآخر ملا متكن اجليـل املاضـي مـن نقـل تقاليـده ومعتقداتـه وثقافتـه إىل اجليـل اآلخـر أو احلاضـر، فاالتصـال 

عترب حجر الزاوية يف بنيان ا�تمع اإلنساين، حيـث ال ميكـن أن تنمـو األعمـال اليوميـة يف جمـاالت على هذا النحو ي

دون االتصـال بـني فـرد وآخـر أو بـني مجاعـة  احليـاة ملختلفـة كالزراعـة الصـناعة ،التجـارة، التعلـيم، اإلدارة، والتـدريب

  .وأخرى أو بني جمتمع وجمتمع آخر

  :الحاتعريف االتصال لغة واصط 1-1-1

ـــة-أ  COMMUNISيرجـــع إىل الكلمـــة الالتينيـــة  COMMUNICATIONأصـــل كلمـــة اتصـــال  :لغ

مبعىن عام أو مشرتك لتبني أن االتصـال كعمليـة يتضـمن املشـاركة أو التفـاهم حـول شـيء  COMMONومعناها 
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االتصـال والوصــلة مــا اتصــل : وقــد جــاء يف لسـان العــرب لــنب منظــور 1...أو فكـرة أو اجتــاه أو أســلوب أو معـىن مــا

بشيء ،قال الليث كل شـيء اتصـل بشـيء فيمـا بينهمـا وصـلة، أي اتصـال وذريعـة، ووصـلت الشـيء وصـال وصـلة 

، أي وصـلنا ذكـر "ولقد وصلنا هلـم القـول :" والوصل ضد اهلجران والوصل خالف الفصل، وجاء يف القرآن الكرمي

أقاصيص من مضى بعضـها بـبعض لعلهـم يعتـربون ،واتصـل الشـيء بالشـيء مل ينقطـع ،ووصـل الشـيء إىل األنبياء و 

إن الـذين :"ويف التنزيـل... لشيء وصوال، وتوصل إليه انتهـى إليـه وبلغـه، ووصـل إليـه وأوصـله أحنـاه إليـه وأبلغـه إيـاه 

يف الوصــول إليـه، فاالتصـال يف اللغــة أي يتصـلون، وتوصــل إليـه أي تلطـف " يصـلون إىل قـوم بيـنكم وبيــنهم ميثـاق 

   2...العربية يدور حول معان أربعة

ü التوصل والذريعة إىل الشيء.  
ü الوصل ضد اهلجران وخالف الفصل واالنقطاع. 
ü انتهى إليه وبلغه أي تلطف يف الوصول إليه: توصل إليه. 

مبعىن عام وشائع كما ذكرنـا "COMMUNIS"أما يف اللغات األجنبية فإن أصل الكلمة مشتق من الكلمة 

يف املفرد وكصفة  COMMUNICATIONكلمة اتصال :"أعاله، وجاء يف قاموس املصطلحات اإلعالمية أن

تســتخدم لإلشــارة إىل عمليــة االتصــال الــيت يــتم عــن طريقهــا نقــل معــىن، أمــا االتصــال يف صــيغ اجلمــع فتشــري إىل 

   3"...الوسائل نفسها أو مؤسسات االتصال

  :طالحااص 1-1-2

ذلـك امليكـانيزم :"االتصـال علـى أنـه" -1909-تشارلز كويل"عرف العامل االجتماعي  :عند العلماء الغربيين-1

الذي من خالله نوجد العالقات اإلنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هذه الرموز عرب املكان 

صـوت والكلمـات والطباعـة واستمرارها عرب الزمان، وهي تتضمن تعبـريات الوجـه واإلميـاءات واإلشـارات ونغمـات ال

فاالتصـال  4".وكـل تلـك التـدابري الـيت تعمـل بسـرعة وكفـاءة علـى قهـر بعـدي الزمـان واملكـان...واخلطـوط احلديديـة 

حســـب كـــويل هـــو اآلليـــة الـــيت نوجـــد فيهـــا العالقـــات اإلنســـانية وتنمـــو عـــن طريـــق اســـتعمال الرمـــوز ووســـائل نقلهـــا 

  .وحفظها

                                                             
 ).48(، صالمدخل إلى االتصال الجماهیري:نقال عن أحمد محمد موسى 1

 ).4،3(ص ،2007، دار الكتاب والحكمة، باتنة، الجزائر، 1، طمدخل إلى اإلعالم واالتصال:يرحیمة عیسا ن 2

 ).85(، دط، دار الشروق، جدة، دون سنة نشر، ص)عربي-انجلیزي(قاموس المصطلحات اإلعالمیة:محمد فرید عزة3
 ).12(ص ،1993 القاهرة، دار الفكر العريب، دط، ،االتصال والرأي العام:عاطف عديل العبد 4
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العملية اليت ينقل مبقتضاها الفرد أو القائم باالتصال منبهات :" ل بأنهفيعرف االتصا" كارل هوفالند"أما 

  1.وعادة ما تكون رموزا لغوية لكي يعدل سلوك األفراد اآلخرين أي مستقبل للرسالة

تبــادل مشــرتك للحقــائق أو األفكــار أو اآلراء ممــا يتطلــب :"وتعرفــه اجلمعيــة القوميــة لدراســة االتصــال بأنــه

  2".دي إىل التفاهم بني كافة العناصر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود انسجام ضمين عرضا واستقباال يؤ 

حاصل العملية االجتماعية والوسـيلة الـيت يسـتخدمها :"يعرف إبراهيم إمام االتصال بأنه: عند العلماء العرب -2

  ".التسجيل والتعبري والتعليماإلنسان لتنظيم واستقرار وتغيري حياته االجتماعية ونقل أشكاهلا ومعناها عن طريق 

النشـــاط الـــذي يســـتهدف حتقيـــق العموميـــة أو الـــذيوع أو :" أمـــا مســـري حســـني فيعـــرف االتصـــال علـــى أنـــه

االنتشــار أو املألوفــة لفكــرة أو موضــوع أو قضــية عــن طريــق انتقــال املعلومــات واألفكــار واآلراء أو االجتاهــات مــن 

ام رموز ذات معـىن موحـد ومفهـوم بـنفس الدرجـة لـدى كـل شخص أو مجاعة إىل شخص أو مجاعة أخرى باستخد

  "من الطرفني

تنقل املعلومات واألفكار واالجتاهات من طـرف آلخـر مـن :" أن االتصال هو" عاطف عديل العبد"ويرى 

  3".خالل عملية ديناميكية مستمرة ليس هلا بداية أو �اية 

ل مبقتضاها املتلقي ومرسـل الرسـالة يف مضـامني العملية اليت يتفاع:" أن االتصال هو" جيهان رشيت"وترى 

اجتماعيــة معينــة، ويف هــذا التفاعــل يــتم نقــل أفكــار ومعلومــات بــني األفــراد عــن قضــية معينــة أو معــىن جمــرد، فــنحن 

عنــدما نتصــل حنــاول أن نشــرك اآلخــرين ونشــرتك معهــم يف املعلومــات واألفكــار فاالتصــال يقــوم علــى املشــاركة يف 

  4".الذهنية واآلراء املعلومات والصور

كما ميكن اعتباره عملية إرسال و استقبال رموز و رسائل  سـواء كانـت هـذه الرمـوز ِشـفاهية أو كتابيـة أو 

لفظية، وتعترب عملية االتصـال أساسـاً للتفاعـل االجتمـاعي الـذي  يـؤدي إىل نشـوء  عالقـات متنوعـة و متعـددة يف 

  .خمتلف املواقف سواء كان بني شخصني أو أكثر

                                                             
 ).24(ص ،2006 اإلسكندرية، اجلامعي احلديث، املكتب دط، ،تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية:حممد سيد فهمي 1
 ).18(ص مرجع سابق، ،مدخل إلى اإلعالم واالتصال:حيمة عيسا ينر 2
 ).15،14(ص مرجع سابق، ،االتصال والرأي العام:عاطف عديل العبد 3
 ).53(ص ،1975 دار الفكر،القاهرة، ،2ط ،األسس العلمية لنظريات االتصال:جيهان رشيت 4
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ترمجـة لألفكـار واملشـاعر، والتعبـري عنهـا برمـوز :" من كل هذه التعريفات نستطيع تعريف االتصال على أنه

  .ذات معىن وكذا تبادهلا مع اآلخرين ألنه عبارة عن عملية اجتماعية مستمرة

حيتـاجون  إن االتصاالت هي أساس النظم االجتماعية فعندما جتتمع جمموعة من األفراد لتحقيق هدف معني فإ�م

إىل قـدر معـني مـن املعلومـات والبيانــات الـيت متكـنهم مـن أداء األعمـال الالزمــة لتحقيـق هـذا اهلـدف، فاالتصــاالت 

هي الوسيلة اليت ميكن بواسطتها توفري وتبادل هذه البيانات واملعلومات بصورة يستطيع معها أفراد اجلماعة التفاهم 

  ".نهممع بعضهم البعض والتأثر والتأثري فيما بي

ـــذي يوصـــف بالفعـــل إىل  ـــه فعـــال بينمـــا يكـــون املعـــىن الـــذي يقصـــده املرســـل هـــو ال ويوصـــف االتصـــال بأن

املســتقبل، واالتصــال هــو أســاس لكــل تفاعــل اجتمــاعي، فهــو ميكننــا مــن نقــل معارفنــا وييســر التفــاهم بــني األفــراد 

  1.لالتصالوهناك ثالث مناهج رئيسية 

  .املعلومة واملتلقي واعتماد أحدمها على اآلخرالتداخل بني املوصل الذي ينقل  -1

 .تتحرك إىل األمام وإىل اخللف على الدوام اإليصالالصلة الدائمة اليت جتعل وسائل  -2

 .إن هذه الوسائل جزء من شبكة كبرية من التالحم والتداخل ال تكف عن احلركة أبدا -3

 

 أهداف وفوائد االتصال 1-2

 

 

 

 

 

                                                             
 .)53(العزيز شرف، املرجع السابق، صعبد . د 1

 أهداف وفوائد االتصال

تفهم الفرد للعمل 

 بهاملكلف 

التعرف على 

مشكالت 

 ومعوقات العمل

تدعيم مفهوم 

العالقات 

 اإلنسانية

حتقيق التنسيق يف 

 األداء

تدعيم العالقات 

 بني أعضاء الفريق
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  19921.-نموذج حمدي مصطفى المعاد :يمثل أهداف وفوائد االتصال) 1(شكل 

عمليــة نشــر وتقــومي معلومــات صــحيحة وحقــائق :" بــأن اإلعــالم هــو" حامــد زهــران"يــرى  :اإلعــالم -2

واضحة وأخبار صادقة وموضوعات دقيقة ووقائع حمددة وأفكـار منطقيـة وأداء راجـح للجمـاهري مـع مصـادر خدمـة 

احلقــائق  فمــن هــذا التعريــف البســيط نفهــم أن اإلعــالم عبــارة عــن عمليــة تعبــري موضــوعي يقــوم علــى.للصــاحل العــام

الصـــحافة، :واألرقــام واإلحصــاءات يســـتهدف تنظــيم التفاعـــل بــني النـــاس مــن خــالل وســـائله العديــدة والـــيت منهــا 

  2"...اإلذاعة، التلفاز، املسرح، وغريها

اإلعالم هو تزويد الناس باألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة واحلقائق الثابتة اليت تساعدهم على تكـوين ذايت ف

اقعة من الوقائع أو مشكلة من املشـكالت حبيـث يعـرب هـذا الـرأي تعبـريا موضـوعيا عـن عقليـة اجلمـاهري صائب يف و 

  .واجتاها�م وميوهلم

اإلعالم هو التعبري املوضوعي لعقليـة اجلمـاهري ولروحهـا، : "أتربرونوالتعريف األوضح لإلعالم للعامل األملاين        

  3."وميوهلا واجتاها�ا يف نفس الوقت

  :عناصر اإلعالم -2-1

  :اإلعالم ثالث عناصر  

Ø عنصر مرسل.  
Ø عنصر مستقبل.  
Ø عنصر األداة والوسيلة.  

  :عنصر مرسل -أ

                                                             
 ).65(ص ، مرجع سابق ،1ط ،اإلعالم في التربية البدنية والرياضية:حسن أمحد الشافعي 1
  ).37(ص ، مرجع سابق،اإلعالم في التربية البدنية والرياضية:حسن أمحد الشافعي 2

 .)23(، ص1984، 1بريوت، ط، دار املعرفة، اإلعالم له تاريخه ومذاهبهعبد اللطيف محزة، . د 3
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هو صاحب الرسالة اإلعالمية أو اجلهة اليت تصدر عنها الرسالة سـواء كانـت هـذه اجلهـة هـي احلكومـة أو   

  .الشركة أو اهليئة أو النادي أو الفرد أو اجلماعة

  :عنصر مستقبل -ب

  .هو من توجه إليه الرسالة اإلعالمية، سواء كان فردا أو مجاعة  

  :عنصر األداة والوسيلة -جـ

إن وسائل اإلعالم تستطيع أن توسع األفاق وتعمل على خلق الشخصية القـادرة علـى الـتقمص الوجـداين   

Empathy  الذي يعرته لرينرLerner  سـائل اإلعـالم أيضـا أساس عملية التنمية للمشاركة والتبادل وتستطيع و

  .بعث املطابع بشرط أن تسعى احلكومات لسد احلاجات اليت ختلقها وسائل اإلعالم

ولوسائل اإلعـالم دورهـا يف اختـاذ القـرارات ولكـن بصـورة غـري مباشـرة تكملهـا االتصـاالت الشخصـية، كمـا تسـاهم 

حيــت تتحــدث يف اإلذاعــة أو التلفزيــون أو هــذه الوســائل يف إعطــاء صــبغة مــن األمهيــة واالعتبــار للزعامــات احملليــة، 

  .تكتب يف الصحف

وكـذلك  ونستطيع وسائل اإلعالم خلق املعايري االجتماعيـة اجلديـدة وفرضـها ومتابعـة كـل احنـراف وكشـفه،  

  .العام، فضال عن تعديل املواقف واالجتاهات الضعيفة تستطيع املساعدة يف تكوين

ميكن أن حتل حمل املعلم، فالبد من اتصال ذو اجتاهني، يف ومن احملقق كذلك أن وسائل اإلعالم ال   

مرحلة ما من مراحل العملية التعليمية تتوافر فيها املناقشة واحلوار، فاجلمع بني وسائل اإلعالم والتعليم الشخصي 

  1.له قوة فائقة

  :فوائد وأهداف اإلعالم2-2

ü  يف معني وعرض احلقائق اجلارية يف نقل وتوصيل املعلومات واملعارف حول موضوع معني أي هدف معر
 .ا�تمع
ü  ا أي التأثري يف الرأي العام الذي يسعى إىل تغيري األفكار وتشكيل�توصيل فكرة معينة وانتفاع اآلخرين 

 .أفراد اجيابية

                                                             
 ).370(، املرجع السابق، ص اإلعالم والدعايةعبد اللطيف محزة،  1
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ü دف الرتويح�1.الرتفيه والتسلية  
  : تقسيم وسائل اإلعالم  2-3

وغريها من الوسائل اليت تعتمد على عنصر  –التسجيالت الصوتية  –وتشمل اإلذاعة :   الوسائل السمعية_ أ

  .الصوت

متنوعة ويف مجيع امليادين الرتبوية  تعترب اإلذاعة من أهم الوسائط حيث جندها تتضمن براجمها موضوعات   

له ونشر الثقافة جمتمعه والعامل من حو  والرتوحيية، وتعمل اإلذاعة على ربط الفرد يف ةوالعلمية والثقافية والرياضي

  .بذالك أهم سيمات احلضارة عواملعرفة وكل ما خيص اجلانب الرتبوي، وأصبح املذيا 

  :الوسائل البصرية - ب

ظهرت الصحافة املرئية كوسيلة اتصال إنسانية وأداة مثالية لنقل املعلومات وللتعبري عن األفكار اهلادفة اليت    

  .لعاملي كله وذالك من خالل جيل واحدختدم املصلحة العليا للجميع على الصعيد ا

عندما ظهر التلفزيون كوسيلة من وسائل اإلعالم اجلماهريي فاخذ عن السينما الصورة واحلركة، وعن اإلذاعة    

  ".إذاعة مرئية وسينما منزلية"الصوت ومن الصحافة الصوت املكتوب، فأطلق عليه يف بداية عهده 

  .ض وغريها من والسائل اليت تعتمد على حاسة النظر وحدهاوتشمل األعالم الالفتات، املعار    

ü وتشمل التلفزيون و املسرح والسينما: الوسائل السمعية البصرية. 
ü الصحف والمجالت: 
ü 2.بني شخص وأخر أو بني شخص وجمموعة من الناس بشكل موجه : االتصال الموجه  

 :تأثير وسائل اإلعالم 2-4

 :المجتمع في اإلعالم وسائل تأثير 4-1- 2

 املنهجية التوضيحات بعض يستوجب ا�تمع يف اإلعالم وسائل تأثري عن احلديث أن إىل املالحظة جتدر

 هنا يفهم أن ينبغي ال الذي التأثري، مبصطلح التوضيحات هذه تتعلق و مالئما، فهما املوضوع فهم يتسىن حىت

                                                             
 ).18(، ص 1999، عامل الكتاب للنشر، القاهرة بحوث اإلعالمحممد احلسني،  1
 ).32(، ص جع سابق،مربحوث اإلعالمحممد احلسني،  2
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 مستوى على حيدث تغيريك العموم على يفهم الذي التأثري .أيضا اإلجيايب جانبه إمنا و فقط السليب جانبه من

 أن بد ال اإلعالم وسائل حمتويات إىل يتعرضون الذين األفراد عند واآلراء واألفكار والعادات واملواقف اتكالسلو 

 زونكير  الذين بني خالف موضوع مازالت التغيري هذا قياس وأدوات طريقة ألن والتحفظ احلذر من بنوع يأخذ

   :عملية ألسباب القصري املدى يف حيدث الذي التغيري على

 وبني حمدد، برنامج شعبية قياس أو معني منتوج وشراء االجتماعي االتصال ومحالت السياسية احلمالت مثل

 اإلعالمية السياسية رسم متطلبات به تنحصر ألسباب البعيد املدى على حيدث الذي التغيري أمهية يعطون الذين

 .األيديولوجي أو ادمييكاأل اهلاجس أو الوطنية

 والعمليات اإلعالم وسائل بني املوجودة اجلدلية العالقة زاوية من إليه ينظر أن ينبغي اإلعالم وسائل تأثري أن ماك

 واقتصادية سياسية بنيات خالل ومن ضمن وإمنا فراغ يف تعمل ال اإلعالم وسائل ألن األخرى االجتماعية

 اإلعالم وسائل يف يؤثر السياسي النظام انك إذا احلصر ال املثال سبيل فعلى ا�تمع يف سائدة وثقافية واجتماعية

 .أيضا فيه تؤثر األخرية هذه فإن

 األسري والنظام الرتبوي النظام مثل االجتماعية األنظمة بعض يف اإلعالم وسائل تأثري على هذا موضوعنا يف زكونر 

 على املربيني و السياسيني عند وانشغال قلق مصدر يعترب الذي والعنف اإلعالم وسائل بني العالقة إىل نتعرض آما

 .سواء حد

 :المدرسة في اإلعالم وسائل تأثير 4-2- 2

 احلديث أن ومبا واملراهقني، األطفال اهتمام جللب املدرسة مع تتنافس التلفزيون وخاصة اإلعالم وسائل أصبحت

 التأثريات بعض سنقدم األسر، عند رئيسية مكانة الحتالله نظرا تأثري يف ينحصر يكاد اإلعالم وسائل تأثري عن

 :يلي ماك وهي امليدان هذا يف األحباث خمتلف عليها شفتك اليت

 حسب على التلفزيون شاشة أمام يقضو�ا اليت الطويلة الساعات بسبب أطفاهلم على األولياء قلق •
   .األخرى والرياضية الفكرية نشاطا�م

 اءكالذ  نسبة بني إحصائيا دال ارتباط عن األحباث تكشف حيث التعليم عملية يعيق التلفزيون أن •
 .املشاهدات قلت لماك وتزيد التلفزيون مشاهدة بزيادة اءكالذ  متوسطات تقل إذ التلفزيون، ومشاهدة

 ماك الواقع، من اإلعالم وسائل حتملها اليت واآلراء بالصور تنشئتهم يف يتأثرون واملراهقني األطفال إن •
 .املنحطة واللغة الشعر تسرحيات األلبسة يف تتمثل اتكوسلو  مواقف يتعلمون
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 .الرتفيهية املواد يفضلون بل الرتبوية املواد على مرتفعة بنسبة يقبلون واملراهقون األطفال إن •
 يدخل وبالتايل الكبار وثقافة األطفال ثقافة بني القائمة احلدود الرقابة غياب يف اإلعالم وسائل تزيل •

 .واحلماية احلصانة أسباب لديهم تتوفر أن دون األوان قبل الكبار عامل األطفال
 وسائل لغة ألن املهارات بعض تسابكا  على األطفال تساعد ال اإلعالم وسائل أن اللغة معلم يعتقد •

 والكتابة األسلوب أخطاء نسبة ارتفاع يف عامال تشكل فهي ما، حلد خمتلفتان املدرسة ولغة اإلعالم
 .واإللقاء

 آفاقا وتفتح املهارات بعض تسابكا  على تساعد التلفزيون وخاصة اإلعالم وسائل أن البعض يعتقد بينما •
 .والتكنولوجيا العلوم جمال يف جديدة

 :األسري النظام في اإلعالم وسائل تأثير 4-3- 2

 :مثل أساسية متغريات عدة على يتوقف األسرة يف اإلعالم وسائل تأثري أن إىل السياق هذا يف املالحظة جتدر   

 تقضي حمدود تعليمي ومستوى ضعيف دخل هلا اليت األسر املثال سبيل فعلى واجلنس، والسن التعليم، الدخل،

 التلفزيون على تتفرج ال عايل تعليمي ومستوى مرتفع دخل هلا اليت األسر عكس على التلفزيون أمام طويال وقت

 أن ميكن املالحظة هذه أن إال والفكرية، الرتفيهية والنشاطات اجلرائد وقراءة املطالعة يف وقتا تقضي بل طويلة ملدة

 األسرة يف اإلعالم وسائل تأثريات تلخيص وميكن العموم، على البلدان مجيع ويف أسرة لك واقع مع تتطابق ال

 :التايل النحو على التلفزيون خاصة

 .براجمه مشاهدة يف همكال�ما  األسرة أفراد بني التفاعل من التلفزيون يقلل •
 .البيت خارج الفراغ أوقات وقضاء االجتماعية الزيارات من التلفزيون يقلل •
 .االجتماعية القيم على يؤثر الذي الفردي والنجاح يةكاالستهال  احلاجيات المتالك املتزايد التطلع قلق •
 .وإجرامية إباحة جنسية تفويضات حتمل اليت املواد طغيان بسبب واألخالقية الروحية القيم �ديد •
  1.النامية البلدان خيص فيما اإلنتاجية النزعة قيم حساب على يةكاالستهال  النزعة قيم نشر •

أن الفــروق اجلوهريــة بــني االتصــال واإلعـــالم  تــرى الــدكتورة رحيمــة عيســا ين :الفــرق بــين االتصــال واإلعــالم-3

  :تكمن يف

  .االتصال أمشل من اإلعالم -   

  .االتصال نشاط أقدم من اإلعالم -  

                                                             
 .)83(، ص1989والنشر، اإلسكندرية  ، دار الوفاء لدنيا الطباعةاإلعالم الرياضيأديب حضور،  1
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  .االتصال قد يكون عشوائيا بينما اإلعالم خمطط له دائما -  

  .االتصال وسائله أكثر بينما اإلعالم وسائله حمددة -  

  .االتصال نشاط متارسه كل الكائنات ،بينما اإلعالم نشاط ميارسه اإلنسان -  

تتضمن العملية اإلعالمية عنصرين أساسيني املرسل والرسالة، بينما يكـون دور املسـتقبل سـلبيا خبـالف العمليـة  -  

 1.بتفاعله مع املرسل االتصالية اليت تشرتط قيام املستقبل بدور إجيايب

  الرياضي اإلعالم 4

الرحيم إىل أن اإلعالم الرياضي عطا عبد "و"خري الدين عويس "يشري كل من :تعريف اإلعالم الرياضي 4-1   

هو تلك العملية اليت �تم بنشر االختبار واملعلومات واحلقائق املرتبطة بالرياضة وتفسري القواعد والقوانني املنظمة 

لأللعاب وأوجه النشاط الرياضي، وذلك للجمهور بقصد ثقافة الرياضة بني أفراد ا�تمع وتنمية الوعي الرياضي 

  .ائل االتصال اجلماهريية يتم التأثري يف النمو السلوكي والقيمي جلمهورهوانه من خالل وس

احلمامحي أن اإلعالم يف ا�ال الرياضي يعد تلك املنظومة اليت �تم بنشر اإلخبار واملعلومات "ويرى حممد   

واملعرفة املرتبطة �ذا ا�ال الرياضي وبعرض وتفسري القواعد والقوانني واملبادئ اليت تنظم الرياضات واأللعاب 

ضيح الرؤى العلمية والرياضية وذالك من خالل وسائل االتصال املختلفة وحتكم ملنافسات الرياضية، واليت �تم بتو 

واإلعالم اجلماهريية بغرض نشر الثقافة املرتبطة �ذا ا�ال لدى املواطنني، وتنمية اجتاها�م االجيابية حنو ممارسة 

   2."أوجه النشاط البدنية واحلركية وتوجيههم حنو استثمار أوقات الفراغ يف متابعة األحداث الرياضية

 اخلاصة والقوانني القواعد وشرح الرياضية، واحلقائق واملعلومات األخبار نشر عملية هواإلعالم الرياضي 

 الرياضي، وتوعية لتنمية ا�تمع أفراد بني الرياضية الثقافة لنشر ويهدف للجمهور، الرياضية واألنشطة باأللعاب

  3.والرياضيني الرياضة وأخبار بقضايا يهتم لكونه اخلاص، اإلعالم من جزء وهو

  :مراحل تطور وسائل اإلعالم الرياضي4-2

                                                             
 ).50(ص ،1988 اإلسكندرية، كتب اجلامعي احلديث، املعهد العايل للخدمة االجتماعية، دط، ،االتصال بين النظرية والتطبيق:هناء حافظ بدوي 1
 ).79(إبراهيم إمام ،مرجع سابق، ص 2
 ).77(ص ، 1994 دمشق، املكتبة اإلعالمية، ،1 ط التلفزيون، و اإلذاعة ، الصحافة في الرياضي للتحرير علمية دراسة الرياضي، إلعالم، أديب خضور 3
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لقد مرت وسائل اإلعالم الرياضية مثلها مثل باقي وسائل اإلعالم العامة بعدة مراحل، ميكن أن نوجزها يف    

  :ثالثة منها على الشكل التايل

   ):البدائية(المرحلة األولى  4-2-1

كانت وسائل اإلعالم الرياضية يف هذه املرحلة بدائية تعتمد على وسائل قدمية مثل دقات الطبول يف إفريقيا     

والدخان يف اهلند والنريان يف الصحراء عند البالد العربية، والنقش على األحجار واألشجار واملعابد كآثار ألرشفة 

الطباعة وذلك بعد أن كانت وسائل االتصال حمدودة   األحداث الرياضية و انتهت هذه املرحلة بظهور آالت

  وبدائية    

  .و ارتبطت بتوضيح املعارف واملعلومات لألفراد عن طريق الصحف وا�الت والكتب والدوريات املختلفة 

  ):العصر الحديث(المرحلة الثانية  4-2-2

 تعددت يف الكثري من الدول وخاصة الدول وبدأت بظهور وكاالت األنباء العاملية واإلقليمية و احمللية واليت   

الكربى و استخدمت يف ذلك وسائل االتصال و اإلعالم املعروفة حاليا كالسمعية و البصرية مثل اإلذاعة 

والتلفزيون، و املقروءة مثل اجلرائد وا�الت، وبذلك وفرت الكثري من املعلومات املختلفة يف جماالت احلياة الرياضية 

  .يف خمتلف أحناء العامل لدى اجلماهري

  ):تاألقمار الصناعية اإلنترن(المرحلة الثالثة 4-2-3

سنتكلم عن هذه املرحلة عربيا حيث تعد مصر أول دولة عربية تدخل نادي الفضاء العاملي يف القرن الواحد    

و نتيجة لظهور األقمار  والعشرين تأكيدا على أ�ا ذات الريادة اإلعالمية الرياضية على املستوى العريب اإلفريقي

الصناعية ظهرت شبكة املعلومات أو ما يعرف باالنرتنت اليت أحدثت تطورا كبريا يف وسائل اإلعالم و االتصال 

.1  

  :أهداف اإلعالم الرياضي 4-3

 .نشر الثقافة الرياضية من خالل تعريف اجلمهور بالقواعد والقوانني اخلاصة باأللعاب - 1

                                                             
 ).27،28(، ص1986املصرية، القاهرة،  ، الدار2،طوسائل اإلعالم والتنمية االجتماعيةشاهيناز طلعت، 1
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واالجتاهات الرياضية و احملافظة عليها حيث أن لكل جمتمع نسق قيمي حيدد تثبيت القيم واملبادئ  - 2
 .أمناط السلوك الرياضي

نشر األخبار واملعلومات واحلقائق املتعلقة بالقضايا واملشكالت الرياضية املعاصرة وحماولة تفسريها  - 3
 .والتعليق عليها

 1.هم أعباء وصعوبات احلياة اليوميةالرتويح عن اجلمهور وتسليتهم باألشكال والطرق اليت ختفف عن - 4
  :اإلعالم الرياضي والمجتمع 4-4

إذا قلنا بان النشاط الرياضي واألحداث الرياضية يف أي جمتمع من ا�تمعات هي شبه الدورة الدموية يف جسم    

الرياضي أن يقوم اإلنسان فإننا نشبه اإلعالم الرياضي باجلهاز العصيب يف جسم ا�تمع إذ ينبغي على اإلعالم 

بتفجري الطاقة اخلالقة داخل اإلنسان وشحنها للبناء وذالك يف إطار تغيري املتعفن وإجالل اجلديد القدمي وعادات 

وسلوكات ديننا احلنيف وأيضا يف إطار بعث القدمي األصيل ودفعه يف اجتاه التقدم هذه هي الوظيفة اإلعالمية 

  .اء املعنوي اإلنسان والرياضة خاصةالرياضية يف ا�تمع وهذا يعنيه البن

  

  :الدور التربوي لوسائل اإلعالم الرياضية 4-5

،االقتصادية، ةإن وسائل اإلعالم ما هي إال نظم االتصال اجلماهريي، فهي تتناول جوانب احلياة االجتماعي   

على األفراد وتوعيتهم وتوحيدهم  والسياسية والتعليمية والرياضية، وتلعب وسائل اإلعالم دورا حيويا هاما يف التأثري

والربط مبجتمعهم وتشكل الرأي العام ومنها يكون اإلعالم دورا هاما يف استقرار ا�تمع وتطوره وتقدمه، وميكن 

  :حتديد الدور الرتبوي لوسائل اإلعالم ليضمن

ü تبصري الفرد مبا يدور حوله داخل جمتمعه وخارجه. 
ü مباشر التعليم يكون يف معظم صوره بشكل غري, 
ü جديدة تتعلم واكتساب مهارات واجتاهات وقيم واستعدادا. 
ü تمع والنهوض به�العمل على تنمية ا. 
ü تمع عن طريق توضيح معلومات من خالل تصرحيات�دد ا�املسؤلون  القضاء على الشائعات اليت قد 

واملتخصصون للقضاء عليها وتوضيح املوقف وتشكيل الرأي والرتفيه من خالل عرض التمثيليات 

                                                             
 ) .22،23(ص ، 1998، القاهرة ، األول اجلزء ، للنشر الكتاب مركز ،1 ط ،الرياضي اإلعالم،الرمحان عبد حسن عطا عويس، علي الدين خري1
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واملسرحيات، وغري ذالك من برامج الرتفيه باالعتماد على الصورة والكتابة واألصوات والرموز، ترمي هذه 
  :الربامج من جانب الرتفيه إىل 

ü جتماعية قد تسبق أو تعقب هذا، العربة املوعظة من خالل جذب اهتمام املشاهد إىل برامج تربوية وا
 .الرتفيه املوجه

ü 1.تساعد الفرد على اكتساب مهارات فكرية من خالل متابعة األحداث والربط بينهما  
 :الرياضي اإلعالم خصائص -4-6

v يف ويرغـب خياطبـه الـذي اجلمهـور خيتـار أنـه حيـث االختيـار، مـن كبـريا جانبـا يتضـمن الرياضـي اإلعـالم 
 بكـرة خاصـة رياضـية جملة وهذه القدم، كرة جلمهور موجه رياضي إذاعي برنامج مثال فهذا إليه، الوصول
 .وهكذا اليد كرة مجهور إىل موجه تليفزيوين حديث وهذا السلة،
v من كبرية قطاعات وخياطب واسعة، مساحات تغطية على القدرة له مجاهريي بأنه يتميز الرياضي اإلعالم 

 .اجلماهري
v يتجمـع افرتاضـية متوسـطة نقطـة إىل يتوجـه اجلمهـور، مـن عدد أكرب الجتذاب سعيه يف الرياضي اإلعالم 

 .للمعوقني الرياضية كالربامج الناس، من حمددة قطاعات إىل يوجه ما باستثناء الناس من عدد أكرب حوهلا
v التفاعـل بسـبب فيهـا يعمـل الـيت البيئة إىل يستجيب اجتماعية مؤسسة املختلفة بوسائله الرياضي اإلعالم 

 القيم مع تتالءم رياضية إعالمية وسائل من أوال له البد ا�تمع هلذا فهمه ميكن حىت و ا�تمع، وبني بينه
 2.املرآة مبثابة الرياضي فاإلعالم ا�تمع، يف السائدة العادات و

  )التلفزيون(اإلعالم الرياضي المرئي -5

  :تعريف التلفزيون  5-1

يعتـرب التلفزيــون أهــم وســيلة مــن وســائل االتصــال اجلمـاهريي الــذي يتعــرض هلــا األفــراد، وتــؤثر يف تكــوينهم   

وسلوكهم واجتاها�م إذ مل نسـتطع أي وسـيلة اتصـالية أخـرى اخرتعهـا اإلنسـان أن حتـدث تغيـريا عميقـا ومرحبـا مثـل 

اتــه السياســية، االجتماعيــة واالقتصــادية الــيت تتكــاثر تفرعا�ــا منــذ الــذي أحدثــه التلفزيــون، ومل تســتوعب بعــد تأثري 

  .عشرات السنني إذ مل تدرس هذه التأثريات بعد بشكل مرض

                                                             
 ).280(، ص  السابق املرجع، االسس العلمية لنظريات االعالمجيهان امحد راشيت،  1

 ).24( ص السابق، املرجع :الرحيم عبد اهللا عطا عويس، الدين خري 2
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وتشــــري العديــــد مــــن الدراســــات إىل أن التلفزيــــون اســــتطاع االنتقــــال ملشــــاهديه صــــغارا وكبــــارا إىل عــــادات   

فـة، ويف قدرتـه املتميـزة، يف إحـداث تغيـريات يف السـلوك وممارسات جديدة، متثلت يف إجيـاد عالقـات اجتماعيـة خمتل

  .واملواقف واملعتقدات واملمارسات واألوضاع االجتماعية بشكل عام

أمام اآلثار الرتبوية والثقافية للتلفزيون فتظهر من خالل جتديد اجتاها�م مما يتمتع به التلفزيـون مـن قـدرات   

  .قدمي ألوان من اخلربة واملعرفة اإلنسانية ملا حتدث يف احلياةفائقة يف جذب االنتباه وإثارة االهتمام وت

اجلماهريي،  لالتصالويعترب التلفزيون أيضا من الوسائل املعنية، على التدريس، كما يعترب من بني الوسائل   

  1.اليت حتمل رسالتها إىل ماليني الناس مرة واحدة

  :الخبر الرياضي المتضمن داخل التلفزيون 5-2

تقدم األخبار التلفزيونية يف بعض األحيان أخبارا رياضـية يف الغالـب تكـون يف أخـر النشـرة اإلخباريـة املركزيـة، ممـا    

يعكـس تزايــد اهتمــام احلــدث الرياضــي وكــذا دائــرة اجلمهــور املهـتم بــه، كمــا أن التعامــل مــع احلــدث الرياضــي يكــون 

  :، وفيما يتميز اخلرب الرياضي مبايلي ...لثقافة جبدية واهتمام من خالل وضعه باجلنب مع السياسة وا

 .خرب حركي مصور - 1
 .إيقاعه سريع ومتطور - 2
 .يكون كثيفا نصا وصورة - 3
 .يستعان به يف األخبار العامة للزيادة من حيويتها وإيقاعها - 4
 .يقدمه مذيع النشرة الرئيسي - 5
  2.يقدم احلدث مصورا يف أجزاء حمددة ولقطات معدودة وبتفاصيل أساسية - 6

  :الرسالة التلفزيونية 5-3

هـــي جمموعـــة احلـــوافز واملثـــريات، الـــيت يضـــعها املصـــدر يف موضـــعها الفعلـــي يف فقـــرات االتصـــال، والرســـالة   

ــه وكــذلك ليســت مــا يضــمن املســتقبلون أنــه قــد قيــل، إن هــي إال جمموعــة مــن املنبهــات  ليســت مــا يقصــد أن يقول

ه الطريقة يف تعريف الرسالة تصبح نافعة إذا ما أمكن فهمهـا فهـي واحلوافز املادية امللموسة اليت تكون يف القناة وهذ

جتعـل مــن السـهل أن نــذكر أن الرسـالة املنتظــرة أو املتوقعــة موجـودة فعــال منفصـلة عــن النـاس، وال يهــم أن يتجــاوب 

                                                             
1 ؛عبد اهللا بوجالل،   ،والمشاهدين للجمهور التلفزيونية األخبار  .)123( ، ص  1992 اجلزائر ج، م د   

2 بورتسكي،  ،التلفزيونية الصحافة خضور؛ أديب ترمجة  139( ص ، 1991 دمشق  (.  
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لــذي ينســبه النــاس معهــا، وثانيــا أ�ــا تؤكــد أن املعــاين ال توجــد يف الرســائل بــل هــي كائنــة يف عقــول النــاس، فــاملعىن ا

  1.الشخص لرسالة ما، قد خيتلف عن املعىن الذي ينسبه الشخص األخر �ا متام االختالف

يقــول شـيئا، بينمـا يـرى املسـتقبل أ�ــا تقـول عكـس ذلـك، وميـا أن حبثنــا   زد علـى ذلـك أن املصـدر الرسـالة  

ـــ ةاملنبثـــيـــتكلم عـــن التلفزيـــون فالرســـالة  الث منـــاطق تتصـــل بالرســـالة مـــن التلفزيـــون تســـتطيع أن تشـــري علـــى حـــدة ث

  :التلفزيونية

  ماذا يعتقد التلفزيون يف معىن الرسالة، أو ماذا تعين الرسالة بالقياس إليه؟ -أ

  ما معناها كذلك عند مستقبلها أو باألحرى اجلمهور؟ -ب

  ما الذي ميكن أن يفعله شخص ثالث جتاه الرسالة التلفزيونية؟ -ج

الســابقني، واملعــاين احملتملــة األخــرى، إذ أن حتليــل احملتــوى الــذي ينقلــه  مــع األخــذ بعــني االعتبــار املعنيــني  

التلفزيون يظهر على أنه ال يقنع باألساليب التقليدية، كما أنه ال يقنع باألساليب اليت تقوم على اعتبـارات معاصـرة 

ون مـــن رســـائل، ولكنـــه كـــذلك يتخطـــى إىل التحليـــل الـــذي يســـتهدف احملتـــوى وحيـــدد نفســـه، مبـــا يبعـــث بـــه التلفزيـــ

والتحليـل الــذي يتخطــى ذلــك، ليحصــل علــى احملتـوى واألســلوب وتــداخلهما الواحــد يف األخــر والعالقــة بينهمــا يف 

  .األخري

ويتوقـف جنـاح عمليـة االتصـال، علـى اختيـار احملتـوى املناسـب للرسـالة والواقـع أن قيمـة أي رسـالة، تتوقـف   

ن التأكد من ذلك إال إذا عرفنا أثر الرسالة علـى الشـخص املسـتقبل على مدى فاعلية هذه الرسالة وتأثريها وال ميك

  2.هلا

  ووظائفه المرئيواقع اإلعالم الرياضي  5-4

  :اإلعالم الرياضي داخل التلفزيون 5-4-1

لقـد خصــص باملؤسســة الوطنيــة للتلفزيــون، قسـما قائمــا بذاتــه هــو القســم الرياضـي يهــتم باجلنــب الرياضــي كبقيــة    

األقسام األخرى، فهو يضطلع على إنتاج برامج وحصص رياضية متنوعة، حبيث ينقـل األشـرطة الرياضـية املختلفـة، 

                                                             
1 ص ، 2، ط  1989، دار الكتاب املصري،القاهرة مدخل إلى وسائل اإلعالمعبد العزيز شرف؛    )124.(  

 ).130(عبد العزيز شرف، املرجع السابق، ص  2
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ــ وطين والــدويل ويســعى مــن أجــل حتقيــق وتعريــف اجلمهــور الرياضــي مبــا جيــري مــن أحــداث رياضــية علــى الصــعيد ال

  .املكانة املستحقة للرياضة، وإعادة االعتبار إليها، لتحتل الصدارة من اهتمام ا�تمع واألفراد

وذلــك يف إطــار التعــاون والتنســيق يف العمــل مــن أجــل حتضــري األوليــة للحصــص والــربامج الرياضــية ويتفــرع عــن    

ة تســري يف نفــس الــنهج، حيــث يقتصــر دور هــذه احملطــات أو األقســام القســم الرياضــي املركــزي عــدة حمطــات جهويــ

  .الرياضية اجلهوية، بتغطية األحداث الرياضية اليت جترى يف املنطقة اجلغرافية القريبة منها

ولإلعــالم الرياضــي املتلفــز يف اجلزائــر عــدة مهــام ونشــاطات حيــث تقــوم الرياضــة، كمــا أنــه حاضــرا يف كثــري مــن    

  .لبعض األحداث الرياضية وخاصة الكروية منهااملناسبات 

وكأي جهاز أو مؤسسة عمومية أخرى، يعاين القسم الرياضي املتلفز من عدة مشاكل تعرقل السري احلسـن هلـذا    

  :اجلهاز اإلعالمي اليت تنعكس يف كثري من األحيان سلبا على املشاهد وخاصة الرياضيني نذكر من أمهها

رورية والكفيلة للسماح للصحفي بالقيام بعمله على أحسن وجه، بشروط قد تساعده يف عدم توفر الشروط الض -

  .تسهيل مهمته النبيلة لكي يكون مستوى احلدث

  .عدم وجود أجهزة ومعدات خاصة بالقسم الرياضي -

  .مشكل النقل، الذي تعاين منه مؤسسة التلفزيون، والذي يؤثر سلبا على عمل القسم الرياضي -

ونتــاج ال يكــون حتــت تصــرف القســم الرياضــي لســبب أو ألخــر ممــا تعــرق الصــحفيني الرياضــيني يف أداء قســم امل -

  .مهامهم

  :البرنامج الرياضي التلفزيوني العام5-4-2

لدى معظـم احملطـات التلفزيونيـة برنـامج رياضـي للجمهـور، يقـم يف العـادة مـرة يف األسـبوع، أيـن ميتـد مـن نصـف    

  :م مميزاتهساعة إىل ساعة، ومن أه

يقـــدم حصـــيلة األســـبوع العـــام مـــن املنافســـات الرياضـــية املختلفـــة واملتنوعـــة، حـــىت يف طريقـــة العـــرض  - 1
 .الصحفية، وكذا الصحفي الذي يقدم احلصة واهتماماته

 ...)،ةكاألركان،أخبار رياضية سريعة وموجز (بنية الربنامج  - 2
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مون احلصــة املقبلــة واملخــربون واحملــررون كاللقــاءات الدوريــة لتحديــد مضــ(تعتقــد آليــة وإدارة الربنــامج  - 3
 ...)واملصورون والفنيون واملخرج

 ..)سياسة،اقتصاد ثقافة(يسهم يف نشر الوعي بالثقافة الرياضية ترابطا با�االت احليوية األخرى  - 4
 ).املقدم الرئيسي هو سيد اجللسة و البالطو ككل(تقدمي الربنامج  - 5
 ).احلصة املخرج الشخصية الثانية يف( إخراج الربنامج  - 6
معاجل كل قسم من الربنامج وكل مواد األقسـام وفـق (حتقيق التوازن يف احلصة من خالل حتقيق العدالة - 7

  1).خصوصية كل قسم يف ضل كيان مستقل
  :عوامل تـفوق اإلعالم الرياضي المرئي 5-6

مع احلدث الرياضـي بقـدر   إن اإلعالم اهتم بالرياضة بشكل كبري نظرا التساع اجلمهور املهتم �ا والتعامل  

كبري من احلرية، وأصبح هذا النوع من اإلعالم مطالبـا بـإدراك هـذه احلقـائق بشـمولية وعمـق والتوسـع فيهـا اإلشـباع 

  .رغبات املشاهدين

وهذه التعامل بني اجلمهور واإلعـالم الرياضـي املتلفـز جعـل هـذا األخـري يتفـوق علـى بـاقي وسـائل اإلعـالم   

  :ل نذكر منهاوساعده يف ذلك عوام

  .نقل التظاهرات الرياضية وخمتلف األحداث حول العامل مباشرة أو مسجلة بالصوت والصورة يف قالب فين فريد -

تقــدمي الصـــورة الرياضـــية املتحركـــة يف شـــكل حيـــس املشـــاهد أنـــه علـــى اتصـــال مباشـــر معهـــا، وجتعلـــه يعـــيش تلـــك  -

  .األحداث، وتزرع فيه حب االستطالع

وهــذه امليــزات الــيت حيــوز عليهــا اإلعــالم الرياضــي املتلفــز هــي الــيت أدت إىل تلــك العنايــة الفائقــة بالقســم   

  الرياضي 

  داخل التلفزيون اجلزائري وتزويده باألجهزة احلديثة ومنح الذين يشتغلون فيها مكانة عالية

  :عوامل تفوق اإلعالم المرئي على باقي وسائل اإلعالم في الجزائر  5-7

يعترب اإلعالم املتلفز أكثر األساليب تأثريا على اجلمهور ملا له من خصائص ال تتوفر يف غريه وهي خماطية   

  عن طريق  %90العني واألذن بالصورة والصوت، ويتجلى ذلك إذا عرفنا أن اإلنسان حيصل على معلوماته بنسبة 

                                                             
 .)21(ص ، مرجع سابق ،والمشاهدين للجمهور التلفزيونية األخبار ؛ بوجالل اهللا عبد 1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 اإلعالم الریاضي المرئي: الفصل األول 
 

 
29 

  1.عن طريق األذن %8النظر ونسبة 

ن يعتـرب وسـيلة مـن وسـائل اإلعـالم اجلماهرييـة يف النوعيـة وتكـوين الـرأي العـام إضافة إىل ذلك فإن التلفزيو   

  .لدى اجلمهور، فصال عن النواحي الرتفيهية والتثقيفية

ميكن للتلفزيون اسـتخدام املعينـات البصـرية بشـكل مـاهر، ومـع التصـميم واالسـتخدام اجليـد هلـذه املعينـات   

  .املناسب ميكن أن يبيح لنا رسالة تعليقية فعالةومن خالل التنسيق بينها وبني التعليق 

التلفزيون جيمع بني مميزات االتصال اجلمعي ومميزات االتصال الطبقـي فقـي آن واحـد ذلـك ألن بثـه يصـل   

  .املاليني، مثل ما يعرض يف ركن العمال أو الفالحني أو املرأة أو الشباب

جليــد لإلرســال التلفزيــوين الرئيســي أمــور جتعــل اإلعــالم لــذا فاملــدى وا�ــال والــرتابط العضــوي واالســتخدام ا  

  .املتلفز أفصل وسائل اإلعالم اجلماهريية

  التلفزيون ال يعترب حكرا لفئة دون األخرى  

وهـذه املميــزات الــيت جيـوز عليهــا اإلعــالم املتلفــز هـي الــيت أدت إىل تلــك العنايـة الفائقــة بالقســم الرياضــي "  

  2...".ويدها باألجهزة اجلديدة ومنح العمال الذين يشتغلون فيها مكانة عاليةداخل التلفزيون اجلزائري وتز 

  :واقع اإلعالم الرياضي املتلفز ووظائفه يف اجلزائر

يعتــرب اإلعـــالم الرياضــي جـــزءا مــن اإلعـــالم العــام، غـــري أن اإلعــالم الرياضـــي يتميــز بكونـــه إعالمــا خاصـــا   

إيصـــال املعلومـــات واخلـــربات إىل العـــاملني والرياضـــيني يف ا�ـــال بقضـــايا الرياضـــة والرياضـــيني، والـــذي يهـــدف إىل 

  :الرياضي بشكل عام، وله وسائل عدة نستطيع حصرها فيما يلي

  .الراديو، شرائط الكاسيت والتسجيالت واألسطوانات: وسائل مسعية -

  .التلفزيون، السينما، املسرح، الفيديو، وكاالت األنباء: وسائل مرئية -

  .اخل... الصحف، اجلرائد، الكتب : بةوسائل مكتو  -

                                                             
 .)76(، مرجع سابق، ص األخبار التلفزيونية وجمهور المشاهدينعبد اهللا بوجالل،  1

 . )42(، ص 1986، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، التلفزيون والتهيئة االجتماعيةحممد ضياء عوض،  2
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وحنــن يف موضــوعنا ســنهتم بإحــدى الوســائل املرئيــة وهــي التلفزيــون والــدور الــذي يؤديــه يف تغيــري ســلوكات   

األفراد، والذي أوىل له علماء اإلعالم الرياضي أمهية كربى، فاعترب بعضهم االتصال نسيجا جيمـع ا�تمـع اإلنسـاين 

  .برمته

عترب أبا ثالثـا ومدرسـة ثانيـة ت من العلماء الدارسني يف هذا ا�ال أن وسائل اإلعالم جلها ولقد رأى الكثري  

  .ولعلنا نلقى أنفسنا مستحبني أكثر من استحبابنا للوالدين ومتعلمني منها أكثر مما نتعلمها يف املدرسة

  :من هذا ميكننا حتديد وظائف اإلعالم الرياضي املتلفز مبا يلي

  .ار الرياضيةتقدمي األخب -

  .تثقيف ا�تمع الرياضي بالشرح والتفسري -

  .الرتبية والسلوك احلسن -

  .التسويق والرتقية الرياضية واإلعالنات الرياضية -

  .اخلدمة العامة يف كامل الشؤون الرياضية -

  1..احلداثة والتنمية الرياضية -

  :المشاكل الناتجة عن اإلعالم الرياضي المرئي 5-8

املتبع ملا ينشره اإلعالم الرياضي املتلفز جيد صعوبة يف معرفة ما إذا كان اإلعالم يسهم يف إجياد احللـول إن   

السليمة للمشاكل اليت تواجـه الرياضـة، أو أنـه يعمـل علـى تعميمهـا، أو يقتصـر علـى جمـرد التعريـف �ـا لكـن املؤكـد 

  2: إليها فيما يليبأن هناك مشاكل جد هامة ذات طابع إعالمي حبت ميكن أن نشري

  :االفتقار لإلرشاد التربوي  5-8-1

وهذا يتبني يف جتاهل اإلعالم الرياضي املتلفز لواجبه األساسي، فيما يتعلق بالرتشيد والتوجيه والرتكيز على   

القيم الرتبوية، فيما تنشـره عـن الرياضـة عمومـا وعـن الرياضـة املدرسـية خصوصـا والـذي يعـاين نقصـا هـائال ذلـك أن 

                                                             
 .)24(، ص 1993، )مذكرة غري   منشورة(، مذكرة لنيل شهادة ليسانس يف الرتبية البدنية والرياضية اإلعالم الرياضي من خالل التلفزة الوطنيةحرز اهللا علي وآخرون،  1

  .)76(، ص 1980، املنشاة الشعبية الرياضة للجميععلي عمر منصوري، . د 2
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دور اإلعالم الرياضي املتلفز ال يقتصر على نقل األخبار ووصف األحداث الرياضية بل يشـتمل أيضـا علـى إسـداد 

التوجيهــات الراميــة لتنميــة الســمات االجتماعيــة واخللقيــة املرغــوب فيهــا، هــذا االفتقــار يف وســائل اإلعــالم قــد يفــرغ 

دف إىل تقويـة البـدن ولـيس الرتبيـة عـن طريـق النشـاط الرياضة املدرسة من مضمو�ا وجيعلها كأ�ـا نشـاط حركـي يهـ

  .البدين

  :التجاهل واإلذعان 5-8-2

كثريا من يذعن اإلعالم الرياضي املتلفز إىل كثري من االحنرافات السلوكية اليت حتدث يف املالعب، فتعتمد   

فتشـري إليهـا إشـارة عـابرة ورمبـا إىل عدم التصدي هلا بقـوة كافيـة وتعـزف عـن نقلهـا ودراسـتها بغيـة إجيـاد احللـول هلـا، 

نتجاهلها يف بعض األحيان ألسباب تتعلق بالسمعة والكرامة أو بالوطنية أو ما يشبه ذلك، اعتقادا بـأن إبـراز هـذه 

  .االحنرافات واألخطاء يؤدي إىل غضب البعض كما يؤدي للتشكيك يف قيمته الرياضية بصفة عامة

  .والفئة الرياضية افة المراهقاإلعالم الرياضي المرئي في ثقدور   5-9

يلعب اإلعالم الرياضي دورا كبريا يف تثقيف املشاهدين خاصـة الفئـة الصـغرى مـن هـذا األخـري فـإذا كانـت   

األســرة تنقــل إىل الطفــل كافــة املعــارف واملهــارات واالجتاهــات والقــيم الــيت تســود ا�تمــع بعــد ترمجتهــا، إىل أســاليب 

      1.درب من دروب الثقافة علمية للتنشئة االجتماعية وهي

ونظرا لألمهية اليت يلعبها اإلعالم الرياضـي املتلفـز، كـأداة مـن أدوات التثقيـف للجمهـور الرياضـي، وخاصـة   

  .الفئة الصغرى منه قمنا بتصنيف مظاهر التثقيف هلذه الفئة املشاهدة

الربامج التلفزيونية الرياضية تلعـب دورا بالغـا يف تنميـة الفئـة الصـغرى املشـاهدة إمـا عقليـا، عاطفيـا أو اجتماعيـا،  -أ

وذلك أل�ا أداة توجيه، وإعالم وإقناع وتنميـة للـذوق الفـين، وتكـون قـيم ومعلومـات وأفكـار وإجابـة علـى كثـري مـن 

وتنمية ميوال�م الفكرية، وهي �ذا تؤلف واحدة من أبرز أدوات  األسئلة هؤالء املشاهدين الصغار وإشباع خميال�م

تشـكيل ثقافـة هـذه الفئـة، مـن املشـاهدين يف وقـت أصـبحت فيـه الثقافـة أبـرز اخلصـائص الـيت متيـز الفـرد عـن اآلخــر 

  .وهذا الشعب عن ذلك

                                                             
 .)55(، ص 1989يف الدراسات اإلعالمية لسنة  التلفزيون والطفل العربينادية سامل وعاطف العابد،  1
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الفئــة ملــا يتميــز بــه مــن  مبــا أن التلفزيــون وخاصــة قســمه الرياضــي يعتــرب مــن أهــم وســائل اإلعــالم بالنســبة هلــذه -ب

خصائص يف مقـدمتها أنـه وسـيلة مسعيـة بصـرية تعتمـد علـى الصـوت والصـورة امللونـة املتحركـة وال تتطلـب مشـاهدته 

ــة  اســتعدادات ســابقة فمــن أهدافــه الــيت تســعى دائمــا إىل حتقيقهــا هــي توجيــه األطفــال إىل األمنــاط الســلوكية املقبول

يف كثري من األحيان يعطي القسم الرياضي املتلفز بعض السلوكات الرياضية  اجتماعيا ونضرب مثاال لذلك وهو أنه

اليت ال يتقبلها ا�تمع وخاصة ا�تمع اجلزائري كالعنف يف املالعب، وتراه حيث دائما لالبتعاد عـن هـذه السـلوكات 

  .تنمية معلوماتهاملشينة وأيضا من أهدافه تنمية امللكات لدى املشاهد الصغري العقلية وتنشيط مداركه و 

إضـــافة إىل ذلـــك فهـــو يلعـــب دورا كبـــريا يف تـــدريب ذاكـــر�م وقـــوة إشـــباعهم وخـــري مثـــال علـــى ذلـــك هـــو   

املسابقات اليت يطرحها القسم الرياضي، يف خمتلف حصصه املتلفزة، من خالل طرح أسئلة مباشرة علـى هـذه الفئـة 

  .املشاهدة

ضـية بالنسـبة للفئـة املراهقـة األوىل، ودورهـا الكبـري يف تثقـيفهم وعلى الـرغم مـن األمهيـة الكبـرية للـربامج الريا  

وإمــدادهم باملعلومــات والقــيم فــال تــزال تعــاين مــن العديــد مــن العوائــق واملشــاكل حيــث تفتقــر املكاتــب اجلزائريــة إىل 

  1.دراسة متكاملة حول هذا املوضوع

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .)129(، ص 1982، 1، دار الكتاب املصري، القاهرة، طثقافة األطفالهادي اهلميين،  1
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  :خالصة

الذي واكب التطور  اإلعالموهو  أخربالنظام االتصايل، زاد التطور من جانب  والنظرياتمع تطور املفاهيم    

الكبري عل صريورة النظام االتصايل ككل  واألثرجهاز التلفزيون ، وكما هلذا اجلهاز الواقع  إبداعالذي  يالتكنولوج

جيدوا  أن اإلعالمعلى القائمني واملهتمني بوسائل  وأصبحخاصة، ورفع من تنوعها وختصصها  واإلعالمي،

  .لإلفراداحلقوق املشروعة  أهدافوبلوغ  األداءاملستلزمات اليت تفيد يف تطوير 

على ، وقد برهنت اإلعالميةالثورة  أجنبتهاكما تعد الوسائل السمعية البصرية واحدة من التقنيات الرتبوية اليت     

  .العلمي الرتبوي اإلنتاجدة فعالية وكفاءة يف حتسني وتطوير وزيا اقدر�
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  :تمهيد

للبيئة أبعدها املتعددة يف مفهومها الشامل ،فتكون بيئة اجتماعية إذا دخلت يف السياج التارخيي الذي يصفه   

اإلنسان، بيئة صناعية إذا ما تغلبت الصناعة على غريها من أنشطة احلياة املختلفة يف جمتمع ما ،وبيئة ثقافية إذا 

ولوجيا، وهي بالتايل تتأثر بيئات أخرى سواء كانت بيئات ما غلب الطابع الثقايف اإلبداعي من فنون وآداب وتكن

جغرافية أو مناخية أو بشرسة أو اقتصادية، تكون البيئة يف إشكاهلا ومكونا�ا املختلفة متثل إهلاما لإلبداع، فإ�ا يف 

  .جمال الثقافة هلا دور مهم ومؤثر 
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  الثقافة-1

  :مفهوم الثقافة 2- 1
 إىليسعى دائما  اإلنسانالثقافة ليست مفهوما جامدا، بل هي عملية حتول وتطور مستمر، الن  أن األمرواقع    

تفاعال مع احلياة ويف هذا ا�ال تلعب البيئة  وأكثرجاذبية  وأكثركماال   وأكثرحتضرا  أكثراالرتقاء بذاته ليصبح 

  .ورمبا كان هذا املصدر الطابع املميز للثقافات املختلفة  اإلنساندورا كبريا يف ثقافة 

احلضرية  أوالصحراوية  أوالساحلية  ةالبيئكما تؤثر   أخرىفما تنتجه حضارة معينة يف بيئة معنية يؤثر يف ثقافة    

 فاإلنسانالعاملية،  أويف تلك البيئات، وهي مصدر ذالك النوع املوجود يف الثقافة العامة  األفرادعلى ثقافة 

، لن حيدد احلياة االجتماعية البشرية األخرىخبصائصه الطبيعية هو الذي استطاع وحده، من بني الكائنات احلية 

، وهكذا فان الثقافة هي التنمية ذا�ا وليس بعدا اإلنتاجوالكتاب ووسائل  ألغة فإيداعمطالبه،  أووفق احتياجاته 

  .أبعادهامن 

  :ومعنى الثقافة اصطالحا 1-2-1
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 وأساليبواملعتقدات والعادات والتقاليد واالجتاهات والقيم،  األفكارهي ذالك النسيج الكلي املعقد من    

وسائل يف حياة الناس، مما ينشأ  أوابتكارات،  أوالسلوك وكل ما يبين عليها من جتديدات  وأمناطالتفكري والعمل 

  1. اإلنسانيةاجلماعة  أعضاءيف ضله كل عضو من 

  :في المجتمع وإبعادهاالثقافة  1-3

كما هو عليه هي جمموعة من العادات والتقاليد اليت يتقلد �ا ا�تمع وتلك الثقافة هي نتاج لكل الثقافات     

  .واملوروثات اليت بداخل كل جمتمع فرعي

 .أحياءوكل جمتمع فرعي يتكون من عدة  -
 .وكل حي يتكون من عدة شوارع -
 .زلوكل شارع يتكون من عدة منا -
 .نقول عدة اسر تسكنه أنمن املمكن  أووكل مبىن يتكون من عدة شقق  -
 .ولكل فرد اجتاهاته اخلاصة اليت يتوجه �ا أفرادمكونة من عدة  األسروهذه  -

ا�تمع عبارة عن عدة جمتمعات فرعية تتشابك مع  أن،كل هذه السلسلة تكون مفهوم   أننقول  أنفنستطيع 

  بعضها 

  2.ا�تمع يتكون من جمتمعات فرعية أن أيا�تمع ،البعض لتكون 

  

  : خصائص الثقافة 1-4

هو الكائن الوحيد القادر  فاإلنسانوحده دون سائر الكائنات  باإلنسانخاصة  أي :إنسانيةالثقافة  - 4-1- 1

وجود جهاز عصيب متطور عنده مقدرات  إىلعلى االخرتاع واالبتكار، من اجل تلبية حاجاته املختلفة وهذا يعود 

  .وجود لغات خاصة به وقيم تنري له الطريق إىل باإلضافةاملختلفة  واآلالت األدواتعقلية متفوقة تصنع 

                                                             
 .55القاهرة، ص ب ط، بدون تاريخ،المرشد في تدريس التربية البدنيةحمسن حممد محص،  1
 .63،ص1975، 2اخلبخي بالقاهرة، ط، مكتبة علم النفس أصوله وتطبيقاته التربويةمصطفى فهمي،  2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 .الثقافة الریاضیة:الفصل الثاني 
 

 
39 

يف البيئة االجتماعية، وال  األفرادتنشاء عن طريق االتصال والتفاعل ما بني  أ�ا أي :الثقافة اجتماعية - 4-2- 1

 إنمعينة حمددة بزمان ومكان معني،  بثقافةكل جمتمع يتميز   إنوال ثقافة دون جمتمع، ومبا يوجد جمتمع دون ثقافة، 

  .تؤثر يف ذالك العوامل البيولوجية أنالفرد يكتسب ثقافة ا�تمع الذي يعيش فيه منذ الصغر، دون 

 أووالفكري  جتماعيوالعالقات مع عوامل ثالثة املادي  بإقامة اإلنسانيقوم  :وإعمال أفكارالثقافة  - 4-3- 1

 إنسانية أعمال إىل أي، اخل...ومدارس  وأدوات آالت إىلالرمزي، وقد متكن من التحكم يف البيئة املادية وحتويلها 

  .نظم اللغة والتعليم والفن من اخرتاع اإلنسانفقد متكن  األفكارعامل  أمامجيع جوانبه،  من تنظيمه من

وحمتواه ختتلف من  وأسلوبهولكن درجة التغري  أخر إىلتتغري ثقافة ا�تمعات من وقت  :الثقافة متغيرة- 4-4- 1

صغره وقد وقد حيدث التغري  أو، فقد يسري التغري ببطء شديد نتيجة االنتشار الثقايف ومجوده أخرى إىلثقافة 

تغري ا�تمع بصورة معتدلة كما هو بسرعة كبرية نتيجة االنتشار الثقايف وانفتاح ا�تمع وتوافر احلوافز فيه، وقد ي

  .يف منو مستمر أل�ا، والثقافة دائمة التغري وإفريقيا أسيااحلال يف ا�تمعات الزراعية يف 

وهي ما نسميه بنسبية الثقافة حيث ختتلف الثقافات يف مضمو�ا بدرجة   :الثقافة متنوعة المضمون- 4-5- 1

تعترب هذه العملية جرمية يعاقب عليها القانون  أخرى حمتماتحد التناقض، فهناك  إىل أحياناكبرية قد تصل 

م املتنوعة املتعددة، ونوع الطاقة ظوالن األفكارقدرة العقل البشري على اخرتاع  إىلويرجع هذا التباين يف مضمون 

ومدى االتصال والتعاون بني والقيم  اإلنسانيةاملستخدمة يف ا�تمع وطبيعة البيئة اجلغرافية وحجم اجلماعة 

  .اإلنسانيةاجلماعات 

 أسرعمعنويا والتغيري يف اجلانب املادي  أويكون ماديا  أن أمامضمون الثقافة  :الثقافة مادية ومعنوية - 4-6- 1

  .من التغيري يف اجلانب املعنوي

ويلعب كل منهما دورا مهما يف  واإلعالمالتعليم  أمههابطرق عديدة  :الثقافة قابلة لالنتشار واالنتقال- 4-7- 1

 أمانتقال الثقايف إلا أو ارشنتإلاعملية النقل الثقايف، حيث يبداء كل جيل من حيث انتهى اجليل الذي سبقه، ومت 

  .الثقافة الواحدة للمجتمع عرب التاريخ إطارراسيا ضمن  أو أخرى إىلمن ثقافة  أفقيا
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، امن يكتسبها من جمتمعه منذ مولده عن  اإلنسانمتعلمة، ال تولد من  أ�امبعىن  :الثقافة مكتسبة- 4-8- 1

  1.طريق مؤثرات اخلربة الشخصية، نتيجة مواجهة املشكالت احلياتية وتذليله الصعاب اليت اعرتضت طريقه

  

  

  الثقافة  وظائف 1-5

خصوصيا�ا  أوخالل عموميا�ا  حيث توحد الثقافة من :الثقافة وسيلة للتماسك االجتماعي - 5-1- 1

والطموحات،  واآلمالا�تمع مشرتكون يف الكثري من القيم والعادات  فأعضاء، وأنظمتهم وأفكارهممفاهيم الناس 

 األفراداملعيشة مما يساعدهم على تكوين بنية اجتماعية متماسكة، وبذالك فهي تنمى لدى  أساليبويشرتكون يف 

  .الشعور بالوالء واالنتماء

بني الناس من خالل رموزها وبفعل ما تتقنه من نظم أي  :تسهل عمليات التفاعل والتواصلالثقافة  - 5-2- 1

  .ا�تمع أفرادوقوانني تيسر التعامل والتكيف بني 

 أوباعتباره عضو يف جمتمع يتميز بسمة دينية  اتجاهات السلوك العام األفرادالثقافة تكسب  -1-5-3

  اخل...مسيحي  أو إسالميرد يف جمتمع خلقية معينة مثل عضوية الف أواجتماعية 

اليت متكنهم من احلصول على متطلبا�م  باآللياتتزودهم حيث  :حاجات الناس تشبعالثقافة -1-5-4

  .اإلطاراليومية، والتصدي ملشكال�م احلياتية من خالل التكيف مغ احلياة، وتلعب الرتبية دورا مهما ي هذا 

عقائدي راسخ لكل  أو أخالقي إطارمستمدة يف الغالب من  تكون:الثقافة تقدم للفرد تفسيرات -1-5-5

ودوره يف  اإلنسانالسلبية، مثل التفسريات اخلاصة بطبيعة الكون واصل  أواملتغريات الثقافية االجيابية منها 

  2.الكون

  الرياضة والثقافة   1-6

                                                             
 ).60.66(، مرجع سابق، صالمرشد في تدريس التربية البدنيةحمسن حممد محص،  1
 .68، مرجع سابق، صالمرشد في تدريس التربية البدنيةحمسن حممد محص،  2
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النشاط  وأصبحمن احلياة الثقافية  يتجزأاحلياة الرياضية جزءا ال  وأصبحتالرياضة جزءا من الثقافة  أصبحت   

الثقافة البدنية   مصطلحالفكري والرتبوي والفين والثقايف، وظهرت دراسات هامة تستخدم  لإلعدادالرياضي ضرورة 

بكليته   اإلنسانكبديل للرتبية البدنية، وتعترب هذه الثقافة البدنية جزءا متمما لكل ثقافة حقيقة   أوكمرادف 

ينزلق من  اإلنسايناجلانب اجلسماين من الكيان  إىلكل تعريف للثقافة ال يشري   أن بالثقافة، كوحدة هو املعين

  1.واإلمهالخطا النقص 

  )التربية البدنية(تطور الثقافة البدنية -2

  ):physical Education(التربية الرياضية 

من مجيع النواحي اجلسمية والعقلية  هي جانب من الرتبية العامة تعمل على تربية الفرد تربية كاملة متزنة   

  :واالجتماعية عن طريق النشاطات البدنية املختارة بإشراف قيادة واعية خمتصة لتحقيق أهداف كرمية أو هي 

مظهر من العملية الرتبوية وهذا يعين النشاطات العضلية والبدنية وما يتصل �ا من استجابات وما يصيب الفرد    

  .نتيجة ذالك من تكيفات كحصيلة هلذه االستجابات 

هي التغريات املفاجئة يف عمل اجلسم نتيجة التمرين وتزول مع زواله ومثال ذالك نقصان  :استجابة  •
  .لتمرين غري ا�هد يؤدي إىل ضخ كمية دم اكرب يف كل مرةدقات القلب عند ا

هو التغري الذي حدث يف عمل وتركيب اجلسم الذي حيدث مع التدريب ومثال ذالك زيادة  :التكيف •
  . حجم العضلة يؤدي إىل ختفيف الضغط على العضلة مبجهود اقل

  التربية البدنية في المجتمع البدائي 2-1

ية عرب العصور، منذ أن وجد اإلنسان على األرض، واعرتى هذه املفاهيم تغريات كثرية تطورت الرتبية البدن   

لعبت فيها الضر وف الطبيعية واملعتقدات الدينية والثقافية والفلسفات السياسية والبحوث العلمية، سواء اجيابيا أو 

  .سلبيا حسب نوع الفلسفة اليت كانت سائدة يف ذالك العصر

  :ن يف ا�تمع البدائي تشتمل علىأشكال حركة اإلنسا

حافظت على آثارها من التلف ويتضمن ذلك اآلثار )اإلغريق (ارض و بالد :  عوامل طبيعية -1
 .  والنصوص الرياضية

                                                             
 .58،ص1994، دار الفكر العريب،القاهرة، الثقافة الرياضيةعالء الدين الدوسقي،  1
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ظهور عدد كبري من املفكرين و العلماء اإلغريق،الذين تناولوا خمتلف ا�االت العلمية،واألدبية،ومن  -2
.                                                                                                                            ضمنها جمايل الرتبية والرتبية البدنية

احلضارة اليونانية تقع ضمن قارة أوروبا،والبلدان األوروبية يف أوج حضار�ا استعانت باألحرف  -3

  . الالتينية املستخدمة عند اإلغريق وهذا سهل على الباحثني الحقا ترمجة وقراءة النصوص الرياضية

يت ترحيبا، من األوروبيني وغريهم ملا كانت حتمله من أفكار سامية  األلعاب األوملبية القدمية لق -4

كإيقاف احلروب قبل وأثناء األوملبيات،و أن تسود روح التنافس الشريف بني الالعبني بعيدا عن 

  .الربح املادي إذ كانت اجلوائز ال تتعدى سعف من النخيل أو قالدة من الورد 

  .أسباب سياسية قسمت بالد اإلغريق إىل عدة دويالت أمهها دوليت إسربطة،أثينا   

 :التربية البدنية في إسبرطة 2-1-1
كان الغرض األساسي من الرتبية البدنية يف اسربطة هو عسكري، فقد كان الفرد يف إسربطة منذ والدته خيضع 

  :لنظام تدرييب عسكري مير باملراحل التالية

الطفل يوضع على جبت يدعى تاج يوسوس لفرتة زمنية معينة دون كساء أو غذاء،وأستطاع عند والدة  §

  .أن يتكيف مع البيئة اليت يوجد فيها ترحب به الدولة

و عند بلوغ سن السادسة ال يسمح له البقاء يف املنزل بل يلحق بالثكنات العامة وهناك خيضع لنظام  §

وي على تدريبات خمتلفة تشمل على تدرييب صارم يدعى آجوج و هذا النظام حيت

  .املصارعة،الوثب،اجلري،رمي الرمح قذف القرص، ركوب اخليل،صيد احليوانات

  .يف حال بلوغ الفرد سن العشرين يلتحق بل اجليش بعد أن يقسم ميني الوالء السربطة §

ث يتم عند بلوغ سن الثالثني تزوجه الدولة و يبقى هو و زوجته يف الثكنات حىت سن اخلمسني حي §

  .اختيار جمموعة منهم للتدريب يف الثكنات و خيرج اآلخرين للحياة العامة

كما كانت النساء مطالبات أن يكن يف صحة بدنية مناسبة ألنه كان من املعتقد أن النساء األقوياء    

  .يلدن أطفال أصحاء و أقوياء

 :أثيناالتربية البدنية في 2-1-2
متعددة  جوانب،وازدهرت بالدميقراطيةكانت أثينا على النقيض من إسربطة فقد اتسمت احلياة السياسية فيها     

العسكرية الدرجة اليت بلغها عند االسربطيني إال أن الرتبية  بالناحيةيف حياة اإلنسان األثيين و مل يبلغ االهتمام 
كل لديهم مفهوم الرتبية البدنية بالشكل الرتبوي، ومورست البدنية نالت نفس االهتمام إن مل يكن أكثر،فقد تش
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الرياضة حبا فيها و إميانا بفائد�ا للفرد و ا�تمع، يعترب األثينيون أول من أنشئوا مدارس متخصصة لتعليم 
 املهارات الرياضية واحلركية، فقد كانوا يلتقون يف أماكن متخصصة يتدربون فيها على صنوف الرياضة وفق برامج
مدروسة و حتت إشراف دقيق،و عند بلوغ الطفل سن التاسعة يلتحق باملدرسة و يف املرحلة األوىل كانت 

  .    أولويات االهتمام برتبيته تتم يف مدرستني خاصتني
وهي تشبه إىل حد كبري الصاالت الرياضية،متتاز مبعدا�ا وهي خاصة بالفتيان حىت سن  :األولى البالسترا    

يها يتدرب الناشئ على فنون الرياضة حتت إشراف مدرس خمتص،وتؤدي التمرينات مبصاحبة سنة،وف )16(

  . املوسيقى

  . وختتص باملوسيقى واألدب و جانبا من الرياضة :الثانية الديداسكيليوم

  .ينتقل الفرد بعد ذلك إىل مدرسة جديدة تدعى اجلمنازيوم ليواصل تدريباته وفق الربامج اخلاصة با لكبار   

مدرسة رياضية تشتمل على رقعة كبرية من األرض حتتوي على مالعب، وصاالت كثرية مزودة : :الجمانزيوم

باملعدات واأللعاب الرياضية ،وأماكن لإلقامة وأخرى لتغيري املالبس،فيها معابد ومتاثيل لآلهلة،يشرف على إدار�ا 

  . ه معاجلمدير تعينه الدولة و يتوىل تدريب املشرتكني مدرب خبري يساعد

  علماء التربية البدنية عند ألإلغريق2-2

دعى لضرورة وجود موازنة بني الرتبية البدنية و العقلية،وكان يعترب الرتبية البدنية من العوامل  :أفالطون 2-2-1
اليت تساعد على التكامل اخللقي،وان قيمة التمرينات من الناحية اخللقية أكثر من فائد�ا اجلسمية وان التمرينات 

  فرصة التعلم للبنات وممارستهم للنشاط  عنصر وقاية و عالج تساعد على استئصال الفساد وقد طالب بإتاحة
بأمهية الرتبية البدنية إال أنه كان يضعها با املرتبة اليت تلي دراسات األدب  يتعرفمع أنه كان  :أرسطو 2-2-2

و املوسيقى ،كما أدرك أن الصحة العقلية تعتمد على صحة البدن،واعتقد أن الرتبية البدنية ،جيب أن حتتل مكانا 
  1.املدرسي حىت ينال الطفل أكرب قدر من التمرين البدن عن طريق اللعب ضمن املنهاج

  األلعاب األولمبية القديمة 2-3

  .م.ق) 776(عام أول تسجيل تارخيي لألتعاب األوملبية القدمية كان 

  . بدأت األلعاب األوملبية القدمية مبسافات اجلري مث أضيف إليها رياضات أخرى بالتدريج §

                                                             
 ).15، 14، 12،13( ،ص2010والتوزيع، عمان  ، مكتبة ا�تمع العريب للنشرالثقافة الرياضية الزامل،يوسف حممد  1
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  : أهم الرياضات اليت كانت متارس §

ü ياردة زيدت املسافة تدرجييا) 200(اقتصر يف بادئ األمر على مسافات قصرية ال جتاوز  :الجري. 

ü  وتشمل على اجلري، الوثب الطويل،رمي الرمح، قذف ): الخماسي(مباريات البنتاثلون

املباريات أن ينازل منافسة يف مجيعها و ال القرص،املصارعة، وكان يتحتم على من يريد االشرتاك يف هذه 

 .يعد فائزا إال إذا فاز يف ثالث منها على األقل

ü مل يكن هلا جوالت حمددة و لكن يواصل الالعبان حىت يستسلم أحدمها :المالكمة.  

ü وهي لعبة مزيج بني املالكمة واملصارعة :البنكريتيون.  

ü  سباق الخيل.  

ü  مر على العربات ذات اجليادين مث أدخلت العربات ذات األربعة اقتصرت يف بادئ األ :سباق العربات

  .جياد

ü وهي مباريات مستقلة تشتمل على الرياضيات اليت سبق ذكرها بصورة تتناسب مع  :مباريات الصبية

  ).مباريات الناشئني(أعمارهم 

  :شروط االشتراك في األولمبياد2-3-1
Ø أن يكون إغريقيا نقي الدم و األصل.  

Ø  متدرب فرتة ال تقل عن مثانية شهورأن يكون.  

Ø  أن يؤدي القسم الرياضي. 

Ø أن ميضي شهرا كامال يف أوملبياد قبل بدء األلعاب.  

Ø جيب أن تتوقف احلروب يف فرتة األوملبياد.  

Ø أن ال يكون قد ارتكب جرمية أو جنحة,  

ر اليوناين ثيودوسيوس استمرت األلعاب األوملبية تقام بشكل دوري كل أربعة سنوات إىل أن قرر اإلمرباطو  §

،إذ رأى أ�ا حتتوي طقوس و شعائر ال تقرها الديانة املسيحية،عادت األلعاب األوملبية م)394(إلغائها عام 

 .و أقيمت أوملبية حديثة يف اليونانم ) 1896(مرة أخرى عام 

  وتطور الدورات االولمبية قديما وحديثا نشأة 2-4
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م .ق)724(م وحىت االوملبياد الرابع عشر عام .ق)776(االوملبية القدمية عام  األلعاباوملبيا من  أولمنذ    

 األلعابوبعد ذالك ضمت ) م192,27(على سباق واحد وهو ركض مسافة ملعب واحد  األلعاباقتصرت 

ومن موقع واحد هو اوملبياد ولذالك كان نسق ) إبليس(اجلديدة ببطء تدرجيي وكانت تقدم يف مدينة واحدة وهي 

  .أخر إىلالربنامج واستمرارية  مستقرين دون اختالف من اوملبياد 

اليونان معلنني موعد اهلدنة  أحناءمجيع  إىلكان يف ربيع سنة االوملبياد ينطلق من االوملبياد ثالثة منادون ينتشرون     

خالل سفرهم وخالل  حيميهم) زيوس( اإللهاالطمئنان بان  إىل األلعاباملقدسة وداعني الراغبني باالشرتاك يف 

مد�م، وكان يعلن موعد االوملبياد مبوجب التقومي الديين، حبيث يتوافق اليوم الثالث من االوملبياد مع  إىلعود�م 

  .ثاين او ثالث قمر كامل قرب �اية الصيف

اوملبياد  إىلاملشاركون من املدن اليونانية  األبطالمن االوملبياد وبشهر كامل يصل  األولوقبل موعد اليوم    

 وأ�ميوناين  أصلمن  أ�م تتأكدلدى اخلتام وخيضعون لفحص دقيق من قبل جلنة اخلتام واليت  أنفسهمويسجلون 

  .ةاالوملبي األلعابمراسيم افتتاح االوملبياد ويعلن بدا  تبدأ األولفعال رياضيون ويف اليوم 

االوملبياد من الوجهة الدينية ويستمر االوملبياد وملدة  أياميوم من  أقدسويف اليوم الرابع يكتمل القمر ويعترب    

يف صاالت اجلمنازيوم الكربى وتقيم الوفود حفالت تكرميية يف  األبطالحيث يتم يف هذا اليوم تتويج  أياممخسة 

  .الرياضينيوتقديرا ملشاركة  ألبطاهلااملساء تكرميا 

م واعتبار من التاريخ بداء تسلسل ترقيم الدورات كل 1896 عام أثيناويف العصر احلديث احتفل باالوملبياد يف    

  .يف �اية الفرتة إقامتهاسنوات حىت لو تعذر  أربع

سنوات، حيث يتم اجلمع بني املتنافسني االوملبيني مع مجيع الدول  أربعحيث تقام الدورات االوملبية مرة كل    

فرصة مشاهدة الدورات االوملبية على  إتاحةعلى  أيضاولية منافسة عادلة ومتكافئة حيث تعمل اللجنة االوملبية الد

 أوشخص بسبب اجلنس  أيضد  أوتفرقة ضد دورة ما  بأيةجمال ممكن، وال يسمح يف الدورات االوملبية  أوسع

 اإلشرافاملذهب السياسي، حيث تشرف اللجنة االوملبية الدولية على احلركة االوملبية ويكون هلا حق  أوالدين 

  .دورات االوملبيةعلى ال

املناطق ويكون من حق اللجنة االوملبية وحدها  أوللدول  ليساملدن  إىلالدورات االوملبية  إقامةمينح شرف    

  .بتنظيم دورة اوملبية إليهااختيار تلك املدينة اليت يعهد 
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  :بيالعلم االولم 2-4-1

ويف  إطارخلفية بيضاء بال  االومليبيعترب كل من العلم االومليب ملكا خاصا للجنة االوملبية الدولية، ويكون للعلم    

اليمني  إىلويكون ترتيب وضعها من اليسار ) احللقات االوملبية(وسطه مخس حلقات متداخلة 

وتكون  أعلى إىلء على جهة اليسار للعلم وذالك حبيث تقع احللقة الزرقا األمحر،األخضر،األسود،األصفر،األزرق

  .سارية العلم إىل األقرب

  .م النموذج الرمسي للعلم1914ويعترب العلم الذي عرضه البارون دي كويريتان يف مؤمتر باريس عام    

 :الرمز االولمبي 2-4-2
من  الرياضينيبالو�ا اخلمس واىل تالقي  أويتكون من اخلمس حلقات اوملبية فقط سواء رمست بلون واحد    

  .العامل  أحناءخمتلف 

  :الشعار االولمبي 2-4-3
  .وهذه هي ميزات األبطال االوملبيني ) األقوى_األعلى_األسرع(  

 :الشارة االولمبية 2-4-4
  .ويشتمل تصميمها احللقات االوملبية مع إمكان إضافة رمز آخر مميز

 :الشعلة االولمبية 2-4-5
تضاء الشعلة االوملبية يف احتفال رمسي يتبع اجلنة االوملبية الدولية يقام يف اوملبيا وتعترب الدورات االوملبية منافسات 

  .بني األفراد وليس دول كما ذكرنا يف السابق

  :أغراض الحركة االولمبية 2-5

 .العمل على تنمية الصفات البدنية واخللقية اليت هي أساس قيام الرياضة •

تربية الشباب عن طريق الرياضة على روح التفاهم والصداقة فيما بينهم وبذالك يسهم يف بناء عامل أفضل  •

 .وأكثر سالما

 .نشر املبادئ االوملبية يف أحناء العامل، وبذالك تسود حسن النية الدولية  •

ات وهي الدورة التقريب بني رياضي العامل يف املهرجان الرياضي الكبري الذي يقام مرة كل أربع سنو  •

 .االوملبية
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  :الجنة االولمبية 2-6

 .مدينة لوزان السويسرية: مقرها -

 .اللجنة االوملبية الدولية: املكتب التنفيذي -

 .سنوات 4نواب للرئيس ملدة 4 -

 .سنوات 4اعضاء ملدة 6 -
ا مقر     اللجنة يكونا من الدولة اليت يتواجد � أنيتم تعيينهم من قبل الرئيس شريطة  إضافة إىل عضوين         

 ).لوزان سويسرا(

يتم انتخاب املكتب التنفيذي باالقرتاح السري وتشارك به كل اللجان االوملبية احمللية للدول املنسبة للجنة      

  . االوملبية الدوليةْ 

  :انتخاب المدينة المستضيفة 2-7

  .انتخاب املدينة املضيفة من حق اللجنة األوملبية الدولية

  : إجراءات اختيار المدينة األولمبية2-7-1
تتقدم املدينة اليت تريد استضافة الدورة األوملبية بطلب قبل موعد الدورة بسبع سنوات إىل اللجنة األوملبية 

  .الدولية عن طريق اللجنة األوملبية احمللية و تتعهد بااللتزام جبميع الشروط

  :الشتويةاأللعاب األولمبية   2-8

من اللجنة  أعضاء أربعةميثلون اللجان االوملبية الوطنية  أعضاءعضاء ميثلون االحتادات الدولية، ثالثة ثالثة أ       

  .االوملبية الدولية،عضو من جلنة الرياضيني

  : االولمبية الصيفية األلعاب 2-9

للجنة االوملبية الدولية، من ا أعضاءعضوان من االحتادات الدولية، عضوان من اللجان االوملبية احمللية، ثالثة        

  .عضو من جلنة الرياضيني
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هذه اللجان عضو من اللجنة االوملبية الدولية وتقوم هذه اللجان بدراسة ترشيحات املدن كافة  يرأس

املسابقات ورفع تقرير كتايب عن كافة الرتشيحات قبل شهرين من موعد افتتاح جلسة اللجنة  إقامةوفحص مواقع 

 1.االوملبية الدولية واليت سيتم فيها اختيار املدينة املضيفة

  :مراحل التربية البدنية 3
  ):المظلمة(التربية البدنية في العصور الوسطى 3-1

وحيا وجسديا مما أدى إىل سقوط اإلمرباطورية بيد الربابرة وتبعا عاش الرومان يف العصور الوسطى منحلني ر      

لذلك أمهلت نواحي النشاط البدين أما الربابرة مارسوا الرياضة العنيفة والتدريب على فنون احلرب وظهرت يف 

الفلسفة  العصور املظلمة حركتان أدتا إىل عدم االهتمام بالرتبية الرياضية مها حركته التقشف وقهر اجلسد وحركة

  .الصوتية أو الكالمية

  

  

  :التربية البدنية في عهد اإلسالم 3-2

اهتم ا�تمع اإلسالمي بالرياضة والتدريب البدين كونه يهتم ويعتين جبسم اإلنسان وإكسابه العقل والتفكري    

ل صلى اهللا عليه السليم ومل يعتمد اإلسالم على القوة والعنف يف نشر دعواته إال أحيانا �دف كف األذى، وفا

، ومل ينظر اإلسالم إىل القوة على أ�ا العضلية )املؤمن القوي خري واجب إىل اهللا من املؤمن الضعيف: ( وسلم

فقط وإمنا قوة الروح والبدن وجعلها قوة العمل واجلهاد وحث اإلسالم على ممارسة التدريب والرياضة وكانت فنون 

العدو واملصارعة وركوب اخليل واملبارزة، وشجع النيب صلى اهللا عليه وسلم الرياضة الشائعة يف ذالك الوقت تشمل 

  .على تعلم الرمي والتدرب عليه

  :التربية  البدنية في عصر النهضة3-3

يعرف العصر املمتد من القرن الرابع عشر إىل القرن السادس عشر إىل القرن السادس عشر بعصر النهضة فكان    

عصر تقدم و ازدهار اإلنسانية و أثر هذا العصر يف الرتبية البدنية فزاد االهتمام بالتمتع باحلاصر وتقوية اجلسم و 

                                                             
 ).26-25-24-23-22-21(، صالثقافة الرياضيةحممد الزامل،  يوسف 1
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علم يصبح أرقى إذا كان البدن صحيحا معاىف و ظهرت فكرة عدم الفصل بني اجلسم و الروح ووجدوا أن الت

اهتموا بتنمية اجلسم و ظهر عدد من القادة البارزين يف الرتبية الرياضية أمثال مارتن لوثر صاحب مذهب 

بلتون مؤلف كتاب مقال يف الرتبية  وجون لوك مؤلف كتاب بعض األفكار يف الرتبية و جان  اإلصالح وجون

 .ساعد عهد النهضة على إيضاح قيمة الرتبية البدنية جاك روسو يف كتاب أمييل و

  :التربية  الرياضية في العصر الحديث 3-4

تعترب الرتبية الرياضية يف قمة توسع شامل يف شىت ا�االت الرياضية يف الداخل واخلارج وعلى   :العهد البريطاني.1

  .كافة األصعدة

وضلت  نابليونعلى  افانتصرو يف العصر احلديث على إجياد امة مستقلة وشعب حر  أملانياعملت :في ألمانيا. 2

واحتل مكانة مرموقة  أملانيازعيم حركة الرتبية البدنية يف ) فريد شل(احلركة الرياضية تتبع اخلطوط السياسية وكان 

الرتبية  أغراضوتلخصت  األملانيةكتاب التمرينات   وألف أملانياالشرعي لطريقة التمرينات الرياضية يف  األبويعترب 

مؤسسات تعليم الياقة البدنية للفالحني والعمال واجلنود  إىليف اهلدف السياسي وحتول املدارس  أملانياالبدنية يف 

الزعماء يركزون على الرتبية البدنية كوسيلة للتحرر واحملافظة على االستقالل واتسمت بطابع  أصبحوبعد التحرر 

  .ز لتقوية اجلسمقوي وظهر اجلمبا

وكانت الرتبية البدنية �دف  اإللزاميلكافة الشعب وفرض التعليم  أصبحتطور مفهوم الرتبية حىت  :في السويد. 3

  .قومية والتمرينات العالجية واجلمالية وتنمية املواطن إلغراض

كفاية العسكرية والوطنية كانت الروح هي اليت تتحكم يف الرتبية البدنية فكانت �دف لتنمية ال:في الدنمارك.4

حديثة وعامل امسه نيلزبوخ الذي يعترب من قادة  متريناتوظهر عامل امسه ناخ جتال الذي كون جيش قوي وظهرت 

  .الرتبية البدنية احلديثة

لينني كما ارتبطت  وأراءاملاركسية  األسسارتبط االجتاه الشيوعي بالرتبية ارتباطا وثيقا وطبق منطق :في روسيا.5

احملببة وركزت على احلصول على مستوى من اللياقة البدنية  واألساليبسياسة واالقتصاد واتسمت براجمها بالقوة بال

  .وغرس الروح االشرتاكية وليس من اجل احلياة العسكرية فقط

  :مراحل هي أربعة إىل أمريكاينقسم تاريخ الرتبية البدنية يف :في الواليات المتحدة. 6
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v  الوطنيةمرحلة الروح.  
v السكان أعدادفرتة الصناعة والزراعة وتزايد .ب.  
v املرحلة العاملية.ج.  
v مرحلة الفرتة احلالية.د.  

االهتمام بالعسكرية والتطوير الرتبوية االجتماعية ويف بداية :حركات هي  أربعوظهرت يف القرن التاسع عشر    

عد احلرب العاملية الثانية كان اهلدف عسكريا وبعد عام الفراغ وب أوقاتالفرتة احلالية كان الغرض من الرياضة قضاء 

يف الدورات  أمريكاالرتويح والنشاط الرتوجيي واستمر االهتمام بالياقة البدنية، واختفت  إىلهدفت  1946

  .1994،عام1932،عام 1904عام :االوملبية التالية

 بالدين الرياضة عالقة 4

 من لكن بسيطة، أو قليلة روابط هي إمنا الدين بنظام الرياضة نظام يربط ما أن األوىل للوهلة يبدو قد

 لك حتمل أصبحت املعاصرة الرياضة بأن اقتناع على اليوم أصبحنا اإلنسان، لثقافة املعمقة الدراسة خالل

   .ومؤثرا�ا الدينية القضايا خصائص

 مساحة عن يعرب الدينك آخر اجتماعي بنظام الرياضةك اجتماعي نظام عالقة حيكم الذي اجلديل والسؤال

 زمن من أنواعها اختالف على االجتماعية واملؤسسات النظم بني احلوار بدأ فقد واملناقشات، األفكار من عريضة

 األصول من الكثري على التعرف أمكن ) األنثروبولوجي( اإلنسان علم وموضوعات مباحث خالل فمن بعيد،

  .الثقافية باتكواملر  االجتماعية بالنظم اتصاهلا حيث من القدمية، الثقافية

 باإلمكان أنه على بني ربطت قد لإلنسان القدمية الثقافات من الكثري بأن األنثروبولوجية األحباث وتفيد

 حضارة خالل من األزل قدمي منذ لوشن" دكويؤ  والدين، الرياضة " (luschen ) " العالقة هذه على يدكالتأ

 )ميثيولوجي (ديين مغزى هلا انك واليت الكرة ألعاب يف العالقة هذه متثلت الوسطى،ولقد أمريكا يف القدمية املايا

  .1املايا لشعب الدينية بالعقدية  املتصلة الطقوس أشكال أحدك

  الرياضة والدين اليهودي 4-1

                                                             
  .167 ص السابق، ،املرجعاخلويل أمني أنور1
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 بيوم املرتبطة األنشطة من التسلية وألعاب واالحتفاالت اللعب ذلك يف مبا الفراغ وقت أنشطة تعترب

 انتك القدمية العربية الثقافة ويف لديهم املقدس العطلة يوم أنه اعتبار على اليهودية، الديانة تقاليد يف السبت

 باالحتفاالت مرتبطة اجتماعية أنشطة يؤدى بعضها أن ماك طقوسية دينية ألغراض تؤدى والرقصات املوسيقى

 فعل لوصف مفردة عشر اثنا عن يقل ما لديهم العربيني أن Richard kraus)( راوسك ريتشارد أوضح ولقد

  1.أخالقية غري القدماء العربيون ويعدها بالوثنية، األلعاب أمناط بعض ارتبطت لكن لغتهم،  يف الرقص

 تصب حبيث املناشط جلميع أفضل توجهات على يزكالرت  أي قبل، ذي عن االجتاه هذا يتزايد اليهودي الفكر ويف

 من حتد اليت املتطلبات بعض املفهوم هذا يتضمن أن الطبيعي من انكو  عبادته، و الرب خدمة حنو النهاية يف

 تتمثل عديدة نواح يف املسيحية الفعل ردود مع اليهودية يف الوضع هذا تشابه ولقد السبت، يوم فراغ وقت أنشطة

يف  max nordau)نوردو سكما ( ركذ  ولقد التام االعرتاض إىل وصوال التحفظ بني ما تراوحت درجات يف

 سبيل يف أبدا�م لتدريب اليهودي الشباب تشجيع على تعمل احلديثة اليهودية ةكاحلر  أن العاملية اليهودية املوسوعة

  عليه أطلق ما حتقيق

 جورج( أشار اليهود وثقافة تاريخ يف والرياضية البدنية الرتبية عن أطروحته ويف) muscle geus القوية اليهودية(

 والذي  اليهودية األلعاب مهرجان أ�ا على املكابية األلعاب إىل)  george eisen   maccapian( إيزن

 ماك ، القدمية اإلغريقية االوملبية األلعاب أصل أ�ا إىل ويلمح اإلغريقية األوملبية األلعاب تارخييا يسبق انك

 صدر تقرير يف وجاء املسيحية، والشاباتعلى غرار مجعية الشبان  "اليهودية والشابات الشبان مجعية تأسست

 بشأن واضحني هدفني وضعت اجلمعية هذه " أن اليهود الشباب رعاية جملس مع بالتعاون 1977 عام عنها

  2.البدنية اللياقة بأنشطة يتصل والثاين العمر مدى رياضات بتنمية يتصل األول اليهودي للشباب الرياضة

  :المسيحي والدين الرياضة 4-2

 على دةكمؤ  شأنه، من واحلط التدين حيدوها نظرة اإلنساين اجلسم إىل تنظر الزمن من طويال ردحا املسيحية ظلت

 و اجلسد، حساب على الروح و العقل شأن إعالن حنو عام  توجه مبنزلة هذا انك و اإلميانية، الروحية القيم ارتقاء

 بينما املعاصي، و الذنوب اإلنسان يرتكب خالله من ألنه وإمث، شر مصدر الكهنوت رجال رأي يف انك الذي

 الرومانية اإلمرباطورية ا�يار أعقاب يف بقوة االجتاه هذا ظهر لقد و التطهر، و اإلميان مصدر مها الروح و العقل

                                                             
 .170 ،ص 168 ،ص 1983 ،جوانوالشعر االسالم ،العاين مكي سامي 1
 .181 ص ، 1982 أفريل ، الدولية والعالقات النفط ؛ الرميحي حممد 2
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 امللذات يف اإلسراف إىل يرجع إمنا ا�يارها سبب أن الناس أدرك لقد مقاطعات، و إمارات إىل تفككها و العظيمة

 هذه تعدلت لقد و التقشف، و والزهد الرهينة مفهوم فظهر الروحية، اجلوانب وإمهاهلم ألوا�ا مبختلف اجلسدية

 رجال فيها أسهم جهود بعد العشرين القرن بدايات حىت و عشر التاسع القرن خالل البدنية األنشطة إىل النظرة

 جورج" االجتماعي يشري الصدد هذا يف و الشخصية، بناء يف األنشطة هذه بدور اقتناع بعد أنفسهم الكنيسة

 خالل امالك حتوال نظر�ا الكنيسة حولت الرتويح، و الرياضة  أنشطة ضد بشدة مناهض وضع من أنه سج إىل

 برزت لقد و الرب خلدمة الفعالة أدوا�ا من تعتربها و األنشطة هذه تدعم أصبحت أ�ا حىت  "املنصرم القرن

 الرياضي النشاط عرقلة حماولة يف متثلت املسيحية الدينية القيادات بعض قبل من الرياضة ضد التزمت مظاهر بعض

 1.التحرمي حد إىل يصل مل األمر انك إن و طريقه، يف العوائق ووضع

 مرت 100 �ائيات يف ةكاملشار  رفض الذي و ليديل أريك :القس ، اإلجنليزي فعله ما املظاهر هذه أمثلة من و

 املسيحيني، لدى املقدس اليوم هو و األحد يوم انتك املسابقة ألن 1924 باريس يف األوملبية األلعاب يف عدو

 و األحد يوم مباريات أي إقامة بوضوح مينع القدم لكرة اإلجنليزي االحتاد لوائح يف بند هناك انك 1960 حىت و

 قضية انتك آما فرنسا، ايرلندا اسكتلندا، منها املبدأ، هذا على حتافظ األوربية الشعوب بعض زالت ما اآلن إىل

 أوربا، يف الدينية األوساط تشغل السباحةك الرياضي النشاط مزاولة أثناء ترتدي اليت و القصرية أو اخلفيفة املالبس

 الرياضية و البدنية الرتبية إىل أعاد األهلية احلروب ظروف و األمريكي القومي الشعور تنامي تباشري مع لكن و

 " بعنوان أطروحة 1749 سنة تبك الذي )فرانكلني بنجامني( هو أمهيتها عن عرب من أول انك و هيبتها، بعض

 أمريكي أول انك ماك الدولة، تقوية يف البدين التدريب مميزات فيها أوضح "بنسافيا يف النشء لرتبية توصيات

  .2التعليمية املؤسسات برنامج من جزء الرياضية و البدنية الرتبية جعل باقرتاح يتقدم

 :اإلسالمي الدين و الرياضية 4-3

 و الكرمي القرآن من قوية أسانيد ذات فهي اإلسالمية للرتبية املهمة النظم أحد الرياضية و البدنية الرتبية

 اهللا صلى الرسول بعثة بعد و قبل الرياضية، باألحداث السلفية االجتماعية احلياة وقائع حتفل ماك  النبوية، السنة

 املستوى على سواء والتأييد الدعم جتد انتكو  عليهم، اهللا رضوان الراشدين اخللفاء فرتة وخالل سلم، و عليه

 " اسم حتت هلا امالك مؤلفا أفرد قد اجلوزية القيم ابن أن حىت الدين، وعلماء األئمة مستوى على أو الشعيب

                                                             
 .113ص ، ،القاهرة1985 ،فیفري ،النفس علم و اإلنسان إبراهم؛ الستار عبد 1

 .175السابق،ص املصدر اخلويل؛ أنور  2
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 توارخيهم،  العرب أيام وتشهد األوائل، املسلمني لدى العربية الرياضة به عرفت الذي االسم وهو ،"الفروسية

 والسباق النزال برياضات املسلم شغف مبدى األجيال تناقلته الذي وتراثهم أشعارهم تشهد ماك أحواهلم

 واخللفاء وسلم عليه اهللا صلى الرسول ومارسها بل عليها، اليت احملمودة األنشطة من انتك ولقد وباأللعاب،

 احلضارة تاريخ مدى على والفقهاء والعلماء عليهم اهللا رضوان الصحابة وبعض بعده، من املهديون الراشدون

 وليس املثال سبيل على منهم ركنذ  وبقيمها، بالرياضة مشيدين اإلسالمية الرتبية أعالم بعض تبكو  اإلسالمية

 يربو ما" علوي املك حممد "رصد احملدثني الباحثني ومن .وغريهم تلمساين عمر شلتوت، حممد اإلمام احلصر،

 الرياضات من برياك عددا أن إىل ذهب لقد بل األقدمون، العرب ميارسها انك رياضة لعبة واألربعني اخلمسة على

 يف األقدمون مارسها اليت البولو برياضة مثال ضرب وقد إسالمية، عربية أصول من هي الغرب ميارسها اليت املعاصرة

 تارخيها عرب ارتبطت قد الرياضة انتك وإذا ، "الصوجلان أو الصواجل اسم حتت بعدها، وما العباسية اخلالفة عصر

 يف املتمثلة للرياضي النفسية القوة أو وعضالته، اإلنسان جسم قوة يف املتمثلة البدنية القوة سواء القوة، مبفهوم

 وجوه بعدة الكرمي القرآن يف القوة مفهوم حدد قد" الرشيد اهللا عبد" فنجد العالية، املعنوية وروحه وعزميته إرادته

 اجلد معىن ويف الرجال من العدد إىل مشريا "جمرمني تتولوا وال قوتكم إىل قوة مكويزد  ":تعاىل قوله إىل فيشري

 "تتقون لعلكم فيه ما رواكواذ  بقوة مكآتينا  ما خذوا الطور فوقكم ورفعنا ميثاقكم أخذنا وإذ":تعاىل قال واملواظبة

 املطهرة السنة ومن والرمي، السالح قوة معىن يف "قوة من ستطعتما ما هلم وأعدوا " :وجل عز سبحانه أيضا وقال

 ،)خري لك ويف الضعيف املؤمن من اهللا إىل وأحب خري القوي املؤمن( :قال وسلم عليه اهللا صلى الرسول عن

 جسمه بقوة معقودة اإلنسان سعادة أن إىل أشار فقد البدنية واللياقة القوة أمهية على شلتوت حممد الشيخ دكويؤ 

 مالكال إىل والوصول اآلالم مصابرة عن ذلك به يقعد الروح وضعيف مالكوال باآلالم مليئة احلياة ألن وروحه

  1.ةكاحلر  على يتوقف فيما ةكاحلر  مواصلة عن اجلسمية قواه ختور اجلسم ضعيف ذلككو 

 أثرا البدنية للرياضة أن يف أيضا ريب من وليس " :قال عندما مواربة دون بالرياضة شلتوت اإلمام أشاد ولقد

 هذه نتخطى أن ينبغي وال آلخر فرد من ختتلف وطاقات قدرات جسم ولكل ،2 "وعزميتها الروح قوة يف عظيما

  3"وسعها إال نفسا اهللا يكلف ال ":تعاىل اهللا يقول حيث  سيئة النتيجة انتك وإال معينة حدود يف إال القدرات

                                                             
 .87 ص ، 1980 جويلية ،الحديثة العربية النهضة فجر في والحرية العدالة ، قرين عزت 1
 .74 ص 1995 القاهرة ،العربي الفكر دار اإلسالمية، والحضارة الرياضة اخلويل؛ أنور 2
   .286اآلية  ،البقرة سورةالكرمي،  القرآن3
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 اإلنساين اللعب أمهية إىل النفس وعلم الرتبية مفكري من العديد تفطن فقد والرتويح اللعب مفهومك الرياضة وعن

 مما ثركأ اللعب من يتعلم الطفل أن أوضحوا ماك الطفل شخصية منو عن اللعب تأثري إىل وأشاروا التاريخ عرب

 زمان من العامل يف �ا حييط ما حنو يوجهها حبيث نفسه الستكشاف طريقة فهو آخر، نشاط أي من يتعلم

 إمنا ":تعاىل قولهك الكرمي القرآن يف موقع من ثركأ يف صرحيا اللعب ركذ  وقد ومفاهيم وأشياء وخملوقات ومكان

 والرتويح الفراغ يف الرياضة دور وعن ، "2...ويلعب يرتع غدا معنا أرسله:"تعاىل وقوله ، "1ونلعب خنوض ناك

 يعاجلان ال أمران ومها )والفراغ الصحة الناس، من ثريك فيهما مغبون أمران :(وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقول

 إين فسحة، ديننا أن اليهود تعلم(قال وسلم عليه اهللا صلى الرسول أن أمحد اإلمام عن رواية ويف بالرياضة، إال

 وبني3 "بالباطل شغلها باحلق نفسه يشغل مل من أن"عنه اهللا رضي الشافعي اإلمام ركويذ  )مسحة خبيفية أرسلت

 من ثركأ يف ومتضمنا صرحيا املصطلحني هذين مفهوم ورد حيث ومسابقة، منافسة عن عبارة فالرياضة وذاك هذا

 عليه اهللا صلى ويقول4" املتنافسون فليتنافس ذلك ويف مسك ختامه ":تعلى قولهك الكرمي القرآن ضمن موقع

 مسابقة يف إن " باملسابقة يشيد اجلوزي القيم ابن تبكو  )نصل أو حافر أو خف يف إال سبق ال( :أيضا وسلم

 واخلفة ةكاحلر  على البدن مترين �ا فإن األقدام على املسابقة فكذلك والشجاعة، الفروسية، على مترين واخليل اإلبل

  5 "اجلهاد يف مطلوب هو مما والنشاط واإلسراع

 تتجلى واليت للصيد، اخلروج يف مرعية تقاليد من القدمية العصور يف املسلمون اعتاده ما اإلسالم يف الرياضة وعن

 هو من حيرتم وأن طاهر، وهو للصيد ذاهب وهو فرسه بكير  الصائد انك حيث اإلسالمية، واألخالق الروح فيها

 غريه يزاحم فال خلفه ضكالر  يف غريه بدأ أو بري،ك له عرض صيدا يطرد بأال وذلك مرتبة أعلى أو سنا منه ربكأ

 األول الرامي سهم فات إال عليها بسهامه غريه صائد رمى إذا طريدة على بسهامه يرمي فال بذلك، له أذن إذا إال

 :(بقوله األقل على عليها دكوأ بالرياضة أوصانا وسلم عليه اهللا صلى الكرمي فنبينا حال لك وعلى اهلدف، وأخطأ

  .)اخليل وبكور  والسباحة الرماية مكأوالد  علموا

                                                             
 .التوبة سورة من 65 اآلية الكرمي، القرآن 1
 .يوسف سورة من 12 اآلية الكرمي، القرآن 2
  . 81 ص ، السابق ،املرجع اإلسالمية واحلضارة الرياضةاخلويل،  أنور 3
 .المطففين سورة من 26 اآلية الكرمي ، القرآن 4
 .83ص ، ،املرجع السابق اإلسالمية والحضارة الرياضة اخلويل، أنور  5
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 بدايتها، منذ اإلسالمية الرياضة باسم التصقت ومفاهيم قيم لهاك والنزاهة والعدالة النظيف اللعب فمفهوم وعليه

 من وغريها التحكم ومواضع ،االنتباه يزكتر  مثل النفسية واالعتبارات املوضوعات أن ندرك أن بد فال إذن

  .الرياضة نفس علم يف املعاصر البحث اجتاهات أحدث تعد لهاك املوضوعات،

  :بين اإلعالم والتنمية الثقافية في بناء الشخصيةالعالقة  5

التلفزيون يعترب احد املؤسسات الثقافية اهلامة يف ا�تمع اليت كان هلا اثر   أنم 1992يذكر حسني الطوجبي    

جديدة من  ألمناطاكتسا�م  أدىومستوى التعليم بينهم مما  أعمارهمعلى اختالف  أفرادهكبري على تعديل سلوك 

وسائل  أهمقلنا انه من  إذا نغايلوال .السلوك نتيجة لقضاء السعات الطويلة يف مشاهدة الربامج املتنوعة اليت يبثها

  .بوجه عام واإلنسانيةعلى الثقافة واحلضارة  تأثريااالتصال اجلماهريية 

يف  تأثريهوقد زاد اهتمام رجال الرتبية والتعليم بالتلفزيون نتيجة ملا ثبت من البحوث والدراسات العديدة من    

 أواالجتاهات اليت يكتسبها  أواليت يكو�ا  اآلراء أوسواء فيما يتعلق بتحصيل التلميذ  اومسؤوليتهوضيفة املدرسة 

  .بطريقة قضائه لوقت الفراغ خارج املدرسة

لالستفادة منه يف حتقيق  األساليب أفضل إىلالتلفزيون للتوصل  إمكانيةمن الضروري دراسة  أصبحلذالك و    

   1.البشرية فيه تالطاقااملدرسة عمال بضرورة التعاون بني املدرسة وا�تمع لتنمية  أهداف

اليت �دف وحتقق التنمية الثقافية وان  اإلعالموسائل  أهمالتلفزيون من  أنم 1985كما يذكر حممد سيد حممد    

الثانوية  األهدافبناء معنويا ومن هذا اهلدف تربز جمموعة من  اإلنسانالتنمية الثقافية هو بناء  إليهما �دف  أول

  .األهدافيف حتقيق هذه  إعالميةويربز يف نفس الوقت دور التلفزيون كوسيلة 

 واإلعالمين الصعوبة تبداء مع التطبيق ومع التخطيط الثقايف وزارات الثقافة ولك أهدافوتتوافق معظم    

فيتوه منها الطريق الذي  واإلعالمالثقافة  أجهزةطاقات  األحيان،وذالك الن العمل اليومي يستوعب يف كثري من 

الثقافية بسبب تركيز اجلهد على مانشتات الصحف ونشرات  األعمال أمهاتيتعثر تنفيذ  أورمسه التخطيط 

  2.يف التلفزيون وما حول ذالك باراألخ

                                                             
 .189،ص1992، دار القلم، الكويت، 12،ط في التعليم اوسائل االتصال والتكنولوجيحسني محدى الطوجبي ، 1
 . 92ص1985، القاهرة،2،طالمعارفاإلعالم والتنمية،دار حممد سيدي حممد،  2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 .الثقافة الریاضیة:الفصل الثاني 
 

 
56 

لسياسة وزارته كانت  ساسيةألا األهدافم بان 1974ويذكر يوسف السباعي يف جتربته كورير للثقافة يف مصر   

  :هي  األهدافتكون  أن اإلنسانجانب بناء  إىلواضحة وسهلة والبد 

  .األصليةالوجدان العريب بالقيم الروحية والتقاليد  إثراء •
  .الثقافية وبناء املواطن الذي يبدع ويبتكر ويبين الدولة العصرية األميةحمو  •
  .كل الضغوط النفسية واالجتماعية  وإزالة واإلشراقالتفاعل  شاعتهإ •
  .الفين الرفيع  عواإلبدا  خالقاأل امةحتقيق جو دميقراطي حر تزدهر فيه كل طاقات الكر  •

والعمل ، كيف نبين  األملواضحة بني  الفجوة أتبدانه عند بدء التنفيذ  إىلكما يشري يوسف السباعي     

حتقيق هذا اهلدف ؟ وما هو الذي جيب  إىلوسيلة نصل  وبأيالعريب احلر املتفائل املبدع اخلالق املفكر،  اإلنسان

    1.لعقل اإلنسانقدمه هذا ي أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .51،ص1997، جملة املعهد العايل للصحة العامة، جامعة اإلسكندرية،العدد الرابع ،أكتوبر،برنامج ترويحي رياضي مقترحفاطمة إبراهيم صقر،  1
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  :خالصة

تعترب الثقافة وسيلة للتماسك االجتماعي، حيث توحد مفاهيم الناس وأفكارهم وأنظمتهم ، مما تساعد على    

بناء بنية اجتماعية متماسكة، وتسهل عمليات التواصل والتفاعل بني الناس من خالل رموزها، حيث تكسب 

دينية أو اجتماعية أو خلقية معينة مثل عضوية األفراد اجتاهات السلوك العام باعتباره عضوا يف ا�تمع يتميز بسمة 

الفرد يف جمتمع إسالمي، فالثقافة تشبع حجات الناس وتزودهم باآلليات اليت متكنهم من احلصول على متطلبا�م 

  .اليومية
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  :تمهيد 

املراهقة مرحلة مـن املراحـل األساسـية يف حيـاة اإلنسـان وأصـعبها لكو�ـا تشـمل عـدة تغـريات عقليـة وجسـمية إذ    

باإلضافة إىل النمـو االنفعـايل والتخيـل واحللـم، , تنفرد خباصية النمو السريع غري املنظم وقلة التوافق العضلي العصيب

أ�ا فرتة عواطف،وتوتر، وشدة وتكتنفها األوهام النفسية وتسودها املعاناة واإلحباط " ستانلي هول" ها حيث وضع

والصراع، والقلق واملشكالت وصـعوبة التوافـق ويعتقـد العلمـاء والبـاحثون يف دراسـة فـرتة املراهقـة العتبـارات مدرسـية 

ارات عملية نفعية جتعلنا أقدر على التعامل مع املراهق من إال أن ذلك ال مينع من دراسة تلك املرحلة النهائية العتب

  .جهة وعلى فهمه من جهة أخرى

ومــن هــذا املنطلــق ارتأينــا يف هــذا الفصــل التطــرق إىل خمتلــف جوانــب املراهقــة مــن مشــاكل وخصــائص وأقســام    

  .املراهقة وقبل ذلك نبدأ بتعريف املراهقة
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  :مفهوم المراهقة -1

إن املراهقة مصطلح ، وصفي لفرتة أو مرحلة من العمر ،واليت يكون فيها الفرد غري ناضج انفعاليا وتكون خربته يف    

احلياة حمدودة ،ويكون قد اقرتب من النضج العقلي،و اجلسدي،والبدين وهي الفرتة اليت تقع بني مرحلة الطفولة،وبداية 

  .الرشد

بأ�ا ")عبد اهللا الجسماني(دا إمنا يقع يف تداخل هاتني املرحلتني،حيث يصفها وبذالك املراهق ال طفال،وال راش   

  1"ا�ال الذي جيدر بالباحثني أن ينشدوا فيه ما يصبون إليه من وسائل وغايات

  :تعريف المراهقة - 2-

  :لغة-2-1

م إذ قارب االحتالم،واملراهق جاء على لسان العرب البن منظور،راهق الغالم أي بلغ الرجال فهو مراهق ،وراهق الغال   

  2.الغالم الذي قارب احللم ،ويقال جارية راهقت وغالم راهق وذالك ابن العشر إىل إحدى عشر

                                                             
 .195،ص1994البيضاء،لبنان،،دار سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسية:عبد العايل اجلسماين - 1
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إن املراهقة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم،وبذالك يؤكد علماء الفقه هذا املعىن يف قوهلم رهق مبعىن غشي أو 

  3.املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم،واكتمال النضجحلق أو دىن من احللم،فاملراهق �ذا 

  :اصطالحا-2-2

  4.هي لفظة وصفية تطلق على الفرد غري الناضج انفعاليا ل وجسمانيا وعقليا من مرحلة البلوغ مث الرشد فالرجولة   

معناها التدرج حنو ADOLESEREمشتقة من فعل التيينADOLESCENCEإن كلمة املراهقة 

اجلنسي ،واالنفعايل،والعقلي ،وهنا يتضح الفرق بني كلمة مراهقة ،وكلمة بلوغ وهذه األخرية تقتصر على  النضج البدين

ناحية واحدة من نواحي النمو،وهي الناحية اجلنسية فنستطيع أن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد التناسلية،واكتساب 

  5.لنضجمعامل جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إىل بدء ا

  

  

  

  

  

  

 :مراحل المراهقة -3

                                                                                                                                                                                              
 .430،لبنان،ص3،1997،دار الطباعة والنشر،ب ط،جلسان العرب:أبو الفصل مجال الدين ابن منظور -  2
  .254،ص1956،دار الفكر العريب ،مصر،األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة:فؤاد البهي السيد - 3

 .1998،القاهرة،2،دار الفكر العريب،طبرامج التربية البدنية والرياضيةأسس بناء :حممد احلمحامي و أمني اخلويل - 4

 .189، ص1986، دار املعارف اجلديدة، سيكولوجية الطفولة والمراهقة:مصطفى فهمي - 5
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هناك العديد من تقسيمات املراهقة ، وبذلك فإن كثري من الدراسات اليت أجريت مع املرهقني تدل على أن تقسيم    

املراهقة يكون إىل مراحل هذا ال يعين الفصل التام بني هذه املراحل وإمنا يبقى األمر على املستوى النظري فقط،ومن 

التقسيمات واليت حدد فيها العمر الزمين للمراهق ، والذي كان االختالف فيه متفاوتا بني العلماء إال إننا نعترب خالل 

 هذا التقسيم الذي وضعهً أكرم رضاً 

  :والذي قسم فيه املراهقة إىل ثالث مراحل

  :المراهقة المبكرة -3-1

ات واضحة على املستوى اجلسمي،والفيزيولوجي تغري ) سنة  15 -12( يعيش الطفل الذي يرتاوح عمره مابني    

  )1.والعقلي واالنفعايل واالجتماعي

فنجد من يتقبلها باحلرية والقلق وآلخرون يلقمو�ا،وهناك من يتقبلها بفخر واعتزاز وإعجاب فنجد املراهق يف هذه  

سه والتحرر أيضا من السلطة املرحلة يسعى إىل التحرر من سلطة أبويه عليه بتحكم يف أموره ووضع القرارات بنف

، فهو يرغب دائما من التخلص من القيود والسلطات اليت حتيط به ) املعلمني واملدربني واألعضاء اإلداريني(املدرسية 

  .ويستيقظ لديه إحساسه بذاته وكيانه

  ):سنة18إلى15(المراهقة الوسطى -3-2

ينتقل فيها املراهق من املرحلة األساسية إىل املرحلة الثانوية،حبيث تعتربا ملرحلة الوسطى من أهم مراحل املراهقة،حيث    

يكتسب فيها الشعور بالنضج واالستقالل وامليل إىل تكوين عاطفة مع حنني آخر ويف هذه املرحلة يتم النضج املتمثل يف 

اهقة وفيها تتضح كل النمو اجلنسي،العقلي،االجتماعي،االنفعايل والفيزيولوجي والنفسي،هلذا فهي تسمى قلب املر 

  .املظاهر املميزة هلا بصفة عامة

فاملراهقون واملراهقات يف هذه املرحلة يعلقون أمهية كبرية على النمو اجلنسي واالهتمام الشديد باملظهر اخلارجي وكذا 

تصبح الصحة اجلسمية وهذا ما جنده واضحا عند تالميذ الثانوية باختالف سنهم، كما تتميز بسرعة منو الذكاء،ل

  2.حركات املراهق أكثر توافقا وانسجاما ومالئمة

                                                             
 .216، ص 2004، لبنان، 1، املركز الثقايف العريب، ط" الطفل والتربية المدرسية في الفضاء األسري والثقافي: " مىن فياض 1
 .263-289-262-253-252،ص1982،عامل الكتب،ب ط،بدون بلد،الطفولة والمراهقة-علم النفس النمو:حامد عبد السالم زهران  2
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  ):سنة21إلى18(المراهقة المتأخرة  -3-3

هذه املرحلة هي مرحلة التعليم العايل ، حيث يصل املراهق يف هذه املرحلة إىل النضج اجلنسي يف �ايته ويزداد الطول 

نفسه مع ا�تمع وقيمه اليت يعيش يف كنفها لكي يوفق زيادة طفيفة عند كل من اجلنسني فسيحاول املراهق أن يكيف 

  .بني املشاعر اجلديدة اليت اكتسبها،وظروف البيئة االجتماعية والعمل الذي يسعى إليه

  كما يكتسب املراهق املهارات العقلية واملفاهيم اخلاصة باملواظبة ويزداد إدراكه ، للمفاهيم والقيم األخالقية 

القدرة على التحصيل والسرعة يف القراءة على مجيع املعلومات واالجتاه حنو االستقرار يف املهنة واملثل العليا فتزداد 

  1.املناسبة له

  :المراهقة المتوسطة) 17-16- 15(خصائص المراحل العمرية  -4

  :خصائص القدرات الحركية -4-1

بالسرعة حيث يظهر ذلك بوضوح يف كثري من يف هذه املرحلة جند تطورا يف كل من القوة العظمى والقوة املميزة    

  .املهارات األساسية كالعدو والوثب،بينما يالزم ذالك تباطؤ نسيب يف محل حتمل القوة بالنسبة للمراهقني

                                                             
 .263-289-262- 253-252،ص1982،عامل الكتب،ب ط،بدون بلد،الطفولة والمراهقة-علم النفس النمو:حامد عبد السالم زهران   1
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إن تطور عنصر القوة بالنسبة للذراعني يف هذه املرحلة ال حيظى بتقدم يذكر وبالرغم من ذلك كله تعترب تلك املرحلة 

أحسن مرحلة تشهد تطورا يف جمال القوة العضلية،وهذا ما نالحظه على مستويات العبني فئة  وخصوصا �ايتها

  2).املراهقني(األواسط

فنتر "حيث يرى )مرحلة املراهقة املبكرة (أما بالنسبة لعنصر السرعة فسيتم تطوره والذي يبلغ أوجه يف املرحلة السابقة    

د والبنات بالنسبة هلذا العنصر يف هذه املرحلة،وإن كان لصاحل األوالد أن الفروق ليست جوهرية بني األوال" 1979

  .قليل حيث يرجع السبب يف ذلك على تساوي طول اخلطوة للجنسني وليس يف زيادة ترددها

أن تطورا كبريا حيدث هلذا العنصر ويعود ذالك إىل حتسن كبري يف اجلهاز " 1965ايفانوف "بالنسبة للتحمل فريى

  .نفسيالدوري الت

أما بالنسبة لعنصر الرشاقة ،فتتميز هذه املرحلة بتحسن نسيب يف املستوى،حيث يظهر ذالك من خالل أداء الالعبني    

يف هذه املرحلة حلركات دقيقة ومتقنة واليت تتطلب قدرا كبريا من الرشاقة ،وبالنسبة للقدرات التوافقية اخلاصة بالعبني 

  3.كل من ديناميكية وثبات ومرونة وتوقع احلركة  هذه املرحلة نرى حتسنا ملحوظا يف

               

  

  

  

  :الخصائص الفيزيولوجية -4-2

تتأثر األجهزة الدموية والعصبية واهلضمية باملظاهر األساسية للنمو يف هذه املرحلة وتفسر مبعامل الظاهرة لنمو هذه    

  .رد يف بعض نواحيهااألجهزة عن التباين الشديد الذي يؤدي إىل اختالف حياة الف

                                                             
 .183-182،ص1996،دار الفكر العريب،1،طأسس ونظريات الحركة:بسطويسي أمحد  2
 .371-370،صمرجع سابق،الطفولة والمراهقة-علم نفس النمو:حامد عبد السالم زهران  3
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وتنمو كذلك املعدة وتزداد سعتها خالل هذه املرحلة زيادة كبرية ،وتنعكس اثأر هذه الزيادة على رغبة الفرد امللحة يف    

الطعام حلاجته إىل كمية كبرية من الغذاء،هذا وخيتلف منو اجلهاز العصيب عن منو األجهزة األخرى يف بعض النواحي 

عصبية اليت تكون هذا اجلهاز تولد مع الطفل مكتملة يف عددها،وال تؤثر يف النمو مبراحله وذلك ألن اخلاليا ال

املختلفة،هذا باإلضافة إىل توازن غددي مميز الذي يلعب دورا كبريا يف التكامل بني الوظائف الفيزيولوجية احلركية احلسية 

  .واالنفعالية للفرد 

نالحظ هبوط نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي مع زيادته بعد جمهودات أما بالنسبة لكل من النبض وضغط الدم ف   

قصوى،دليل على حتسن ملحوظ يف  التحمل الدوري التنفسي،مع ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدم،مما يؤكد حتسن 

  1.دالتحمل يف هذه املرحلة وهو اخنفاض نسبة استهالك األكسجني عند اجلنسني مع وجود فارق كبري لصاحل األوال

  :الخصائص المورفولجية -4-3

من اخلصائص املورفولوجية للمراهقني ازدياد الطول والوزن،وكذلك ازدياد احلواس دقة وإرهافا كاللمس والذوق    

  .،والسمع،كما تتميز هذه املرحلة بتحسن احلالة الصحية للفرد 

تقريبا،كما يزداد الوزن بدرجة أوضح كذالك، كما سنة 19إن الطول يزداد بدرجة واضحة جدا عند الذكر وحىت سن    

تتحدد املالمح النهائية واألمناط اجلسمية املميزة للفرد يف هذه املرحلة اليت تتعدد حيث يأخذ اجلسم بصفة عامة والوجه 

  2.بصفة خاصة تشكيلها املميز

  

  

  

  

  

                                                             
  .182،مرجع سابق،ص أسس ونظريات الحركة:بسطويسي أمحد 1

 . 183ص.املرجع نفسه  2
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 سنة 19- 15: العمر

 )كلغ(الوزن )م(الطول 

1.525 51.300 

1.55 52.200 

1.575 53.300 

1.60 54.900 

1.625 56.200 

1.65 58.100  

1.70 61.700 

1.75 65.000 

1.775 67.100 

1.80 69.400 

1.825 71.700 
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  1)سنة19 - 15ذكور ( يمثل الطول والوزن عند المراهقين ) 01(جدول رقم 

  -العاديين األشخاص  -

  :الخصائص الفيزيولوجية -4-4

تتأثر األجهزة الدموية والعصبية واهلضمية باملظاهر األساسية للنمو يف هذه املرحلة وتفسر مبعامل الظاهرة لنمو هذه    

  .األجهزة عن التباين الشديد الذي يؤدي إىل اختالف حياة الفرد يف بعض نواحيها

ا خالل هذه املرحلة زيادة كبرية ،وتنعكس اثأر هذه الزيادة على رغبة الفرد امللحة يف وتنمو كذلك املعدة وتزداد سعته   

الطعام حلاجته إىل كمية كبرية من الغذاء،هذا وخيتلف منو اجلهاز العصيب عن منو األجهزة األخرى يف بعض النواحي 

عددها،وال تؤثر يف النمو مبراحله وذلك ألن اخلاليا العصبية اليت تكون هذا اجلهاز تولد مع الطفل مكتملة يف 

املختلفة،هذا باإلضافة إىل توازن غددي مميز الذي يلعب دورا كبريا يف التكامل بني الوظائف الفيزيولوجية احلركية احلسية 

  .واالنفعالية للفرد

  

بعد جمهودات أما بالنسبة لكل من النبض وضغط الدم فنالحظ هبوط نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي مع زيادته    

قصوى،دليل على حتسن ملحوظ يف  التحمل الدوري التنفسي،مع ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدم،مما يؤكد حتسن 

  1.التحمل يف هذه املرحلة وهو اخنفاض نسبة استهالك األكسجني عند اجلنسني مع وجود فارق كبري لصاحل األوالد

  :الخصائص االجتماعية -4-5

يف األسرة فالفرد يتأثر منوه االجتماعي باجلو النفسي املهيمن على أسرته ،والعالقات القائمة بني  بالنسبة للجو السائد   

أهله ،ويكتسب اجتاهاته النفسية بتقليده ألبيه وأهله وذويه ،بتكرار خرباته العائلية األوىل وتعميمها ،وبانفعاالته احلادة 

نسبة للبيئة االجتماعية واملدرسية فهي أكثر تباينا وأتساعا من البيئة اليت تسيطر على اجلو الذي حيىي يف إطاره ،أما بال

                                                             
1 - AMBRE DEMONT,JAQUES BOUSNENF,PETIT LAROUSSE DE  MEDCINE,EDITION IMPEMERIE NEW 
INTLLITHE,1989,P614. 
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املنزلية ،وأشد خضوعا لتطورات ا�تمع اخلارجي من البيت وأسرع تأثريا واستجابة هلذه التطورات ،فهي ال ترتك أثارها 

األجيال من املنزل إىل ا�تمع القوية على اجتاهات األجيال املقبلة وعادا�م وأرائهم،ذالك أل�ا اجلسر الذي يعرب 

الواسع، وتكفل املدرسة للمراهق ألوان خمتلفة من النشاط االجتماعي الذي يساعد على سرعة النمو واكتمال النضج، 

  .فهي جتمع بينه وبني أقرانه وأترابه

طحب هذه العالقات كما يتأثر املراهق يف منوه االجتماعي بعالقته مبدرسته،ومبدى نفوره منهم أو حبه هلم ،وتص   

بألوان خمتلفة وترجع يف جوهرها إىل شخصية املدرس ونالحظ على املراهق اهتمامه باختيار األصدقاء وامليل إىل 

االنضمام على مجاعات خمتلطة من اجلنسني ،وحيدث تغيري كبري لألصدقاء بقصد الوصول إىل أفضل وسط اجتماعي 

هؤالء الذين يشبعون حاجا�م الشخصية واالجتماعية ويشبهونه يف السمات ،ومييل الفرد إىل اختيار أصدقائه من بني 

وامليول،ويكملون نواحي القوة والضعف لديه،ويزداد والء الفرد جلماعة األصدقاء ويتمسك بالصحبة بدرجة ملحوظة،وال 

  .يرضى املراهق أن توجه إليه األوامر والنواهي والنصائح أمام رفاقه

  :الفكريةالخصائص  -5-5

�بط سرعة الذكاء يف املراهقة حىت تقف �ايتها،ويزداد التباين والتمايز القائم بني القدرات العقلية املختلفة ،ويسرع    

النمو ببعض العمليات العقلية يف نواحيها وآفاقها املعنوية ويتغري بذالك إدراك الفرد للعامل احمليط به نتيجة هلا النمو 

ملتباينة ،وتتأثر استجاباته فهو قادر يف مراهقته على أن يفهم استجابات األفراد اآلخرين فهو خمتلف العقلي يف أبعاده ا

يف مستواه ومداريه عن فهم طفولته،وهو قادر على أن خيفي بعض استجاباته ألمر يف نفسه يسعى لتحقيقه ،وهكذا 

  2.ينعطف يف مسالك ودروب حتول بينه وبني إعالن خيبة نفس

الفرد مييل إىل اجلدل وحماولة الفهم واإلقناع كذلك ينظر إىل نفسه على انه دخل عامل الكبار،كما ميكنه كما إن   

التخطيط فيما يرتبط بتنفيذ األهداف الطويلة املدى والتواريخ والوقت يصبح عموما لديه ،كما يكتسب الفكر 

  .االستقاليل واإلبتكاري

الوصول إىل النتائج عن طريق خمتلف الطرق املطروحة ويتضمن االبتكار أن االبتكار يتضمن "م1959جيلفورد"يرى   

  1.اإلبداع،والتنوع،والغىن يف األفكار والنظرة اجلديدة لألشياء واالستجابات اجلديدة

                                                             
 .285-283، مرجع سابق، صاألسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة :فؤاد �ي السيد  2
 .220،ص2000العريب، ،دار الفكر1طمناهج التربية البدنية المعاصرة،:أمني فواز اخلويل ومجال الدين الشافعي 1
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  :الخصائص االنفعالية -5-6

لشخصية،مشاعر احلب اخلصائص االنفعالية اليت تؤثر يف سائر مظاهر النمو يف كل جانب من اجلوانب اليت تتعلق با   

تتطور ويظهر امليل حنو اجلنس األخر،ويفهم املراهق الفرح والسعادة عندما يكون مقبوال،والتوافق االجتماعي يهمه  

كثريا،ويسعده أيضا إشباع حاجاته إىل احلب،وكذلك النجاح الدراسي والتوافق االنفعايل،ويصب تركيزه االبتعاد عن امللل 

( يع املراهق التحكم يف مظاهره اخلارجية االنفعالية،وهذا راجع لعدم التوافق مع البيئة احليطة والروتني،وغالبا ما يستط

وهذا ناتج عن إدراكه أن معاملة اآلخرين ال تناسب التغريات والنضج الذي طرأ عليه فيفسر ) األسرة،املدرسة،ا�تمع 

ا يعرف باحلساسية االنفعالية،وهذه األخرية ترجع مساعدة اآلخرين على أ�ا تدخل يف شؤونه وتقلل من شأنه وهذا م

  .أيضا إىل العجز املايل للمراهق الذي حيول دون حتقيق رغباته

ثنائية املشاعر أو التناقض الوجداين قد يصل باملراهق أن يشعر بالتمزق بني الكراهية وبني االجنذاب والنفور لنفس     

  .األشياء واملواقف

تئاب،اليأس،القنوط،االنطواء،احلزن،اآلالم النفسية نتيجة اإلحباط والصراع بني تقاليد ا�تمع كما تظهر حاالت االك    

  .والدوافع،وكذلك خضوعه للمجتمع اخلارجي واستقالله بنفسه

  .أيضا نالحظ على املراهق القلق والسلوك العصيب بصفة عامة وتفكك الشخصية واضطراب عقلي    

الغضب والثورة والتمرد وكذلك اخلوف، وهذا تبعا لعدة عوامل حتدد درجة هذه  ونالحظ على املراهق مشاعر   

االنفعالية كمصادر السلطة يف األسرة وا�تمع والشعور بالظلم، قوة تضغط عليه أو مراقبة سلوكه وعدم قدرته على 

  2.االستقالل بنفسه

  :حاجات المراهق -6

احلاجة أمر فطري يف الفرد أودعها اهللا عز وجل فيه ليحقق مطالبه ورغباته،ومن أجل أن حيقق توازنه النفسي و    

االجتماعي،وحيقق لنفسه مكانة وسط مجاعته،و يف الوقت نفسه تعترب احلاجة قوة دافعة تدفع الفرد للعمل و اجلد و 

وعليه فاحلاجة تولد مع الفرد و تستمر معه إىل .من املشاكل النشاط و بذل اجلهد و عدم إشباعها يوقع الفرد يف عديد

و فاته،وتتنوع و ختتلف من فرد آلخر و من مرحلة زمنية ألخرى،وعلى الرغم من تنوع احلاجات إال أ�ا تتداخل فيما 
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راحل العمرية بينها فال ميكن الفصل بني احلسية،النفسية ، االجتماعية والعقلية،وملا كانت احلاجة ختتلف باختالف امل

  :فإن ملرحلة املراهقة حاجات ميكن أن نوضح بعضها فيما يلي

  :الحاجة إلى الغذاء والصحة - 1- 6

احلاجة إىل الغذاء ذات تأثري مباشر على مجيع احلاجات النفسية واالجتماعية والعقلية،وال سيما يف فرتة املراهقة،حيث    

له،ولذا جيب على األسرة أن حتاول إشباع حاجته إىل الطعام والشراب ترتبط حياة املراهق وصحته بالغذاء الذي يتناو 

وإتباع القواعد الصحية السليمة أل�ا السبيل الوحيد لضمان الصحة اجليدة،وعلم الصحة حيدد كميات املواد الغذائية 

مواد  )غ450( اليت حيتاج إليها اإلنسان من ذلك،مثال أن الغذاء الكامل للشخص البالغ جيب أن يشمل على

  .مواد بروتينية) غ100(مواد دهنية حيوانية ونباتية،و) غ70(كربوهيدراتية،

وملا كانت مرحلة املراهقة مرحلة النمائية السريعة،فإن هذا النمو حيتاج إىل كميات كبرية ومتنوعة من الطعام لضمان    

  1.الصحة اجليدة

  : الحاجة إلى التقدير والمكانة االجتماعية - 2- 6

عور املراهق وإحساسه وبالتقدير من طرف مجاعته ، وأسرته ، وجمتمعه يبوئه مكانة اجتماعية مناسبة للنمو ذات إن ش   

  .تأثري كبري على شخصيته وعلى سلوكه 

فاملراهق يرد أن يكون شخصا هاما يف مجاعته،وأن يعرتف به كشخص ذا قيمة، إنه يتوق إىل أن تكون له مكانة بني    

تخلى على موضوعه كطفل، فليس غريبا أن نرى أن املراهق يقوم �ا الراشدين متبعا طرائقهم الراشدين، وأن ي

  2.وأساليبهم

إن مرحلة املراهقة مرحلة زاخرة بالطاقات اليت حتتاج إىل توجيه جيد،لذا فاألسرة احلكيمة وا�تمع السليم هو الذي    

  .يعرف كيف يوجه هذه الطاقات لصاحله ويستثمرها أحسن استثمار

  :الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار -6-3

  .السلوك، وكذا حتصيل احلقائق وحتليلها وتفسريهاوتتضمن احلاجة إىل االبتكار وتوسيع القاعدة الفكر 
                                                             

 .38، ص1982الشركة الشرقية للمطبوعات، ب ط، لبنان، " التغذية وعناصرها:"موسوعة - 1
 .38لبنان، ب س، ص، 3، دار املاليني للطباعة والنشر والتوزيع، طعلم النفس التربوي:فاخر عقلة - 2
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و�ذا يصبح املراهق حباجة كبرية إىل اخلربات اجلديدة واملتنوعة،فيصبح حباجة إىل إشباع الذات عن طريق العمل والنجاح 

  .منو القدراتوالتقدم الدراسي،ويتم هذا عن طريق إشباع حاجاته إىل التعبري عن النفس واحلاجة إىل املعلومات والرتكيز و 

  :الحاجة إلى تحقيق الذات وتأكيدها -6-4

إن املراهق كائن حي اجتماعي وثقايف ، وهو بذلك ذات تفرض  وجودها يف احلياة حيثما وجدت خاصة يف حياة     

الراشدين ، فلكي حيقق املراهق ذاته فهو حباجة إىل النمو السليم ، يساعد يف حتقيق ذاته وتوجيهها توجيها 

ومن اجل بناء شخصية متكاملة وسليمة للمراهقني جيب علينا إشباع حاجيا�م املختلفة ، واملتنوعة فقدان هذا صحيحا،

  .اإلشباع معناه اكتساب املراهقني لشخصية ضعيفة عاجزة عن حتقيق التوافق مع احمليط الذي يعيش فيه

  :الحاجة إلى التفكير واالستفسار عن الحقائق -6-5

لة املراهقة النمو العقلي كما ذكرنا، حيث تنفتح القدرات العقلية من ذكاء واالنتباه والتخيل وتفكري من مميزات مرح    

  .وغريها،و�ذا تزداد حاجة املراهق إىل التفكري واالستفسار عن احلقائق

تستدعي اهتمامه فيميل املراهق إىل التأمل والنظر يف الكائنات من حوله ومجيع الظواهر االجتماعية احمليطة به، اليت 

  فتكثر تساؤالته واستفساراته عن بعض القضايا اليت يستعصى عليه فهمها، حينما يطيل التفكري فيها،

ويف نفس الوقت يريد إجابات عن أسئلته،لذا من واجب األسرة أن تليب هذه احلاجة ، وذلك من اجل أن تنمي تفكريه 

  1.بطريقة سليمة ،وجتيب عن أسئلته دومنا تردد

  :أنواع من المراهقة4توجد:أشكال المراهقة – 7

  :المراهقة المتوافقة -7-1

  :ومن سماتها

  .االعتدال واهلدوء النسيب وامليل إىل االستقرار -

  اإلشباع املتزن وتكامل االجتاهات واالتزان العاطفي  -

  .اخللو من العنف والتوترات االنفعالية احلادة -
                                                             

 .436-435،مرجع سابق،ص الطفولة والمراهقة-علم نفس النمو :امد عبد السالم زهرانح  1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 .مرحلة المراھقة: الثالثالفصل 
 

 
73 

واألسرة،فالعالقات األسرية القائمة على أساس التفاهم والوحدة هلا أمهية كبرية يف حياة األطفال ، لتوافق مع الوالدين  -

  2.فاألسرة تنمي الذات وحتافظ على تواز�ا يف املواقف املتنوعة يف احلياة

   :العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة  -7-1-1

هم واحرتام رغبات املراهق وعدم تدخل األسرة يف شؤونه اخلاصة،وعدم معاملة األسرة السمحة اليت تتسم باحلرية والف -

تقييده بالقيود اليت حتد من حريته ، فهي تساعد يف تعلم السلوك الصحيح واالجتماعي السليم ولغة جمتمعه وثقافته 

 3.وتشبع حاجاته األساسية

  .توفري جو من الصراحة بني الوالدين واملراهق -

بتقدير الوالدين واعتزازهم به والشعور بالتقدير أقرانه وأصدقائه ومدرسيه وأهله،وسري حال األسرة وارتفاع شعور املراهق  -

  .مستوى الثقايف واالقتصادي واالجتماعي لألسرة

الشغل وقت الفراغ من النشاط االجتماعي والرياضي وسالمة الصحة العامة،زد على ذلك الراحة النفسية والرضا عن  -

  .النفس

  :المراهقة المنطوية -7-2

  :ومن سماتها ما يلي

االنطواء وهو تعبري عن النقص يف التكيف للموقف أو إحساس من جانب الشخص أنه غري جدير ملواجهة  -

الواقع،لكن اخلجل واالنطواء حيدثان بسبب عدم األلفة مبوقف جديد أو بسبب جما�ة أشخاص غرباء،أو بسبب خربات 

 .موقف احلايل الذي حيدث للشخص خجال وانطواءسابقة مؤملة مشا�ة لل

  .التفكري املتمركز حول الذات ومشكالت احلياة ونقد النظام االجتماعي -

  .االستغراق يف أحالم اليقظة اليت تدور حول موضوعات احلرمان واحلاجات الغري مشبعة واالعرتاف باجلنسية الذاتية -

  .ين حماولة النجاح املدرسي على شرعية الوالد -
                                                             

 .24، ص1981، دار النهضة العربية، ب ط، لبنان، األسرة ومشكالتها:حممود حسن  2

 .137، ص1990، اجلزائر، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، طأصول التربية والتعليم:رابح تركي  3
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  :العوامل المؤثرة فيها -7-2-1

األخطاء األسرية اليت فيها، تسلط وسيطرة الوالدين، احلماية الزائدة، التدليل، العقاب : اضطراب اجلو األسري -

  .اخل.القاسي

  .تركيز األسرة حول النجاح مما يثري قلق األسرة واملراهق  -

 .واجلذب العاطفي عدم اإلشباع احلاجة إىل التقدير وحتمل املسؤولية  -

  :المراهقة العدوانية -7-3

  : من سماتها) المتمردة(

  .التمرد و الثورة ضد املدرسة، األسرة وا�تمع -

اللواط، العادة السرية : ممارستها باعتبارها حتقق له الراحة واللذة الذاتية مثل: العداوة املتواصلة واالحنرافات اجلنسية -

  .الشذوذ، املتعة اجلنسية اخل

هو اإلصرار على مواقف والتمسك بفكرة أو اجتاه غري مصوغ  والعناد حالة مصحوبة بشحنة انفعالية مضادة :العناد -

لآلخرين الذين يرغبون يف شيء ، واملراهق يقوم بالعناد بغية االنتقام من الوالدين وغريها من األفراد،ويظهر ذلك يف 

  1.شكل إصرار على تكرار تصرف بالذات

  :المراهقة المنحرفة -7-4

  :من سماتها ما يلي

  .االحنالل اخللقي التام واجلنوح والسلوك املضاد للمجتمع -

  .االعتماد على النفس الشامل واالحنرافات اجلنسية واإلدمان على املخدرات  - 

  .بلوغ الذروة يف سوء التوافق  - 

  .البعد عن املعايري االجتماعية يف السلوك  - 

                                                             
 .160للطباعة والنشر،ب ط،ب بلد،ب س،ص ب،دار غريرعاية المراهقين:يوسف ميخائيل أسعد 1
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  : المؤثرة فيها  العوامل -7-4-1

  .املرور خبربات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور يف الرقابة األسرية  - 

  .القسوة الشديدة يف املعاملة وجتاهل األسرة حلاجات هذا املراهق اجلسمية والنفسية واالجتماعية اخل - 

  .الصحبة املنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامل املؤثرة - 

  .لفشل الدراسي الدائم واملرتاكم وسوء احلالة االقتصادية لألسرة ا - 

هذا أن أشكال املراهقة تتغري بتغري ظروفها والعوامل املؤثرة فيها، وإن هذه تكاد تكون هي القاعدة، وكذلك تأكد هذه 

  .الدراسة أن السلوك اإلنساين مرن مرونة تسمح بتعديله

  1.رشاد والعالج النفسي يف تعديل شكل املراهقة املنحرف حنو التوافق و السواءوأخريا فإ�ا تأكد قيمة التوجيه واإل

  :أهمية المراهقة في التطور الحركي للرياضيين -8

تتضح أمهية املراهقة كمرحلة كمال النضج والنمو احلركي حيث يبدأ جماهلا بالدراسة يف اجلامعة، الندي  -

   :املراهقة أمهية كو�االرياض،فاملنتخبات القومية ن وتكتسي 

أعلى مرحلة تنضج فيها الفروق الفردية يف املستويات، ليس فقط بني اجلنسني بل بني اجلنس الواحد أيضا وبدرجة   -

  .كبرية

  ".رياضة املستويات العالية"مرحلة انفراج سريعة للوصول باملستوى إىل البطولة  -

  . تتميز بالدقة واإليقاع اجليدمرحلة أداء متميز خايل من احلركات الشاذة واليت -

  .ال تعترب مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطور وتثبيت يف املستوى للقدرات واملهارات احلركية  -

   .مرحلة إلثبات الذات عن طريق إظهار ما لدى املراهق من قدرات فنية ومهارات حركية -

 تساعد على إظهار مواهب وقدرات املراهقني باإلضافة إىل انتقاء مرحلة تعتمد مترينات املنافسة كصفة مميزة هلا، واليت - 

 2.املوهوبني
                                                             

 .440مرجع سابق،صالطفولة واملراهقة،-علم نفس النمو:حامد عبد السالم زهران  1
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  :أهمية النشاط الرياضي بالنسبة للمراهقين-9

هذا حيث أ�ا حتضر املراهق فكريا، و بدنيا كما تزوده من املهارات، و :إن الرياضة عملية تسلية،و ترويح لكال اجلنسني

عن األحاسيس، و املشاعر النفسية املكتظة اليت تؤدي إىل اضطرابات نفسية، و عصبية اخلربات احلركية من أجل التعبري 

عند انفجاره فيتحصل املراهق من خالهلا على مجلة من القيم املقيدة اليت ال يستطيع حتصيلها يف احلياة األسرية،كما 

راغ الذي حتس فيه الرياضي تعمل احلصص التدريبية على صقل مواهب الرياضي، و قدراته من أجل شغل وقت الف

بالقلق، و امللل، و بعد الرياضة يتعب املراهق عضليا ، وفكريا فيستسلم حتما للراحة، و النمو بدال من أن يستسلم 

  .للكسل، و اخلمول

ادي و يضيع وقته فيما ال يرضي اهللا، و ال النفس،و ال ا�تمـع، و عند مشاركة املراهـق يف التجمعات الرياضيـة، و النو 

الثقافية من أجل ممارسة خمتلف أنواع النشاطات  الرياضية،فإن هذا يتوقف على ما حيس به عن طريق التغريات 

  .اجلسمية، و النفسية، و العقلية اليت مير �ا 

 إعطاء املراهق نوعا من احلرية، و حتميله بعض املسؤولية اليت تتناسب مع قدراته،و استعداداته كحرية اختيار أماكن *

  .اللعب مثال

  .التقليل من األوامر و النواهي*

مساعدة املراهق على اكتساب املهارات، و اخلربات املختلفة يف امليادين الثقافية، و الرياضية لتوفري الوسائـل،و *

 اإلمكانيات،واجلو الذي يالئم ميول املراهق فهو دائما يف حاجة ماسة إىل النضـج،واإلرشاد والثقة،والتشجيع ،فعلى

  1.املدرب أداء دوره يف إرشاد،وتوجيه،وبث الثقة يف حياة املراهقني طوال مشوارهـم الرياضي

 :تطور الصفات البدنية و القدرات الحركية أثناء فترة المراهقة- 10

  : القدرات الحركية•1- 10

بالنسبة للنمو احلركي يظهر التزان التدرجيي يف جمال األداء احلركي، و يستطيع الفرد أن يصل يف مرحلة أداء العديد    

من املهارات احلركية الرياضية إىل اإلتقان ، كما يالحظ ارتقاء مستوى التوافق العضلي العصيب بدرجة كبرية و يشري 
                                                                                                                                                                                              

 .188- 187،مرجع سابق،صأسس ونظريات الحركة:بسطويسي أمحد  2

 .15،ص2،1986الفكر،دمشق،،دار خطايا المراهقة:معروف رزيق  1
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ن اعتبارها دورة جديدة للنمو  احلركي، و منها يستطيع الفىت، و الفتاة العديد من الباحثني إىل أن هذه املرحلة ميك

اكتساب، و تعلم خمتلف املهارات احلركية بسرعة ، هذا  باإلضافة إىل زيادة عامل مرونة العضالت للفتيات يعد من 

صفة  أما بالنسبة للفتيان فإن النواحي اهلامة اليت تساعد على ممارسة بعض األنشطة الرياضية املعينة اليت حتتاج هلاته ال

عامل زيادة القوة العضلية يف هذه املرحلة يعد من النواحي اهلامة اليت تساعد على إمكانية ممارسة أنواع متعدد من 

األنشطة الرياضية اليت تتطلب املزيد من القوة العضليـة و يف هذه املرحلة يستطيع الفرد أن يصل إىل أعلى املستويات 

  1.عالية يف بعض األنشطة الرياضية مثل السباحة،اجلمباز التمرينات الفنيةالرياضية ال

و بذلك نرى حتسن يف املستوي يف بداية مرحلة املراهقة، و ثباتا، و استقرارا تآزرا حركيا يف �ايتها بني اخلصائص    

و اإليقاع اجلميل املتقن، و املوزون، التقوميية املختلفة للحركة، وعلية فاحلركات بشكل عام تتميز باإلنسانية، و الدقة،

 .حيث ختلو املهارات من احلركات الزائدة، و الزوايا احلادة

تقدم هذا املستـوى إىل القدرة الفائقـة يف التحصيـل،و االكتساب املميز "1979و فنتر ،1978شانيل "و يعزي    

أن قدرة املراهق يف تلك املرحلة تزداد يف "  1982حامد زهران "للمهارات العقلية،و اليت متيز هذه املرحلة، و يضيف 

أخذ القرار،و التفكري السليم،و االختياري،و الثقة بالنفس، و االستقاللية يف التفكري، و احلرية يف االكتشاف،حيث 

  2.يؤثر ذلك كله ليس فقط على شخصية الالعب احلركية فحسب بل على شخصيته املتكاملة

رات التنسيق العضلي يزيد بصورة ملحوظة يف هذه املرحلة،كما أن تطوير يف القيادة احلركـة باإلضافة إىل هذا فإن قد   

يكون يف حالة ثبات بشكـل عام، و نالحظ كذلك حتسن يف قدرات املراقبة احلركيـة و قدرات لتأقلم و إعادة التأقلم، و 

يد،ويكون بشكل أكثر فعالية لدى الذكور منه اجلمع بينهما،وبشكل عام فإن هذه املرحلة يكون فيها املعلم احلركي ج

  3.لدى اإلناث

  :تطور الصفات البدنية2- 10

  : القوة-1- 2- 10

خالل مرحلة املراهقة توجد أحسن الفرص، و انسب األوقات  للتدريب على القوة ألنه، و بشكل عام فإن النمو    

حظ زيادة يف حجم العضالت مع العلم بوجود يكون موجه يف هذه املرحلة أساسا من الناحية العرضية ، وعلية نال
                                                             

 .74،صالقاهرة 1998،دار الفكر العريب،مناهج وطرق تدريس التربية البدنية:عنايات حممد أمحد فرج2
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اختالفات بني خمتلف ا�موعات العضلية، و يف احلني بني مستوي التطور، فالبنات يصلون إىل القوة العضلية القصوى، 

 سنة خالل هذه املرحلة احلموالت، و طرق  22إىل  18سنة بينما الذكور ففي سن  17إىل  15و عموماً يف سن 

املستعملة ميكن أن تكون  على قاعدة الكبار مع األخذ بعني االعتبار الرفع التدرجيي للحمولة، و هو مبدأ هام التدريب 

  11.لتدريب القوة، و خاصة هذه  املرحلة احلساسة

  :السرعة-2- 2- 10

بالنسبة هلاته الصفة فيستمر تطورها، و يبلغ أوجها  يف مرحلة املراهقة ، حيث يستمر هذا التطور بنفس النسبـة حىت    

أن الفروق ليست جوهريـة بني األوالد و البنات هلذا العنصر، و أن    "1979فنتر " سنة حيث يرى  15إىل  14سن 

  .يس يف زيادة اخلطوة بل تساوي طوهلا للجنسنيكان لصاحل األوالد قليًال حيث يرجع السبب يف ذلك ل

أن تطور كبري هلذه الصفة البدنية،ويعزو ذلك إىل حتسن كبري يف اجلهاز الدوري التنفسي،و " 1965ايفانوف"يذكر  

 14إىل  12تطورا واضحا �ذا األخري حيث نرى فروقا جوهرية بني مستوى التحمل بني اجلنسني ابتدءا من سن 

 .كل واضح حىت �اية املرحلةسنة،ويزداد بش

  :المرونة -3- 2- 10

تتميز هذه املرحلة بتحسن نسيب يف املستوى حيث يظهر ذلك واضحا من خالل أداء تالميذ تلك املرحلة حلركات    

اجلمباز، و احلركات الدقيقة األخرى، و اليت تتطلب قدرا كبريا من الرشاقة حيث نري حتسنا ملحوظا يف كل من 

و ثبات، و مرونة احلركات مع مستوى متميز من التكيف،و يالحظ كذلك العمود الفقري يكون تقريبا قد ديناميكية، 

  .سنة 22إيل  18اكتمل،والنمو،والزيادة يف الطول هي األخرى قد اكتملت يف حوايل 

  :مشكالت المراهقـة -  11

باب هي فرتة املشكـالت و اهلموم، و املراهق الشك أن مشكلة املراهقة ظاهـرة طبيعية، و أساسية يف حياة الفرد، و الش

حيتاج إىل كثري من املساعدات حىت يصبح راشدا متوافقا يف حياته،ألن املراهقة حالة نفسية، و جسدية كامنة يف كل منا 

                                                             
 .185-184،مرجع سابق،صأسس ونظريات الحركة:بسطويسي أمحد 1
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ص على تدفع اإلنسان إيل التصرف اخلاطئ،  و حيتاج إيل رقابة مستمرة من األهل تدعوا إىل إتباع األوامراإلهلية اليت تن

  .عدم االختالط، و املراهقة أيضا حتتاج إيل قيم دينية يفرتض تزويد اإلنسان �ا لتحصن من الوقوع يف الرذيلة

  :و من أهم المشكالت التي يتعرض لها المراهق 

  ).البلوغ(النضج املبكر أو املتأخر * 

  .الكافية االجتماعية* 

  .مشكلة الفراغ* 

   .القلق، و احلرية اخل* 

  :ح عامة لكل مربي لكيفية التعامل مع المراهقيننصائ- 12

  :لكي يكون هناك توافق بني هذه املرحلة احلساسـة، و مراحـل النمو فيها، و الوحدات التعليمية جيب أن يراعي ما يلي

  .جيب دراسة ميول،ورغبات املراهقني قبل وضع أي برنامج*

 .استقالله، و تكسبه ذاته اإلكثار من األنشطة اليت تنمي شخصية املراهق، و تريب*

 .جيب تنمية وعي األفراد خللق قاعدة عريضة متعددة اجلوانب لالنطالق حنو رياضة املستوى العايل*

 .جيب إعطاء  املراهق  جانب من احلرية، و حتميله بعض املسؤوليات مع إشعاره بأنه موضع ثقة *

  .النصائح عليه جيب منح املراهق فرصة اإلفصاح  عن أرائه، و عدم فرض *

إعطاء احلرية تصحيح أخطائه بنفسه بقدر اإلمكان ألن جلوء املريب إيل استعمال أساليب مناسبة خالل املمارسة * 

الرياضة يساهم بشكل كبري يف قدرة السيطرة على املراهق، و جعله يتبع املسار الصحيح للنمو املتكامل،وجتنبه األزمات 

 1 .د تعرقل هذا النموالنفسية، و االجتماعية،واليت ق
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  :خالصة

من خالل ما سبق نستنتج أن فرتة املراهقة أزمة نفسية ومرحلة انفرادية حرة وال ميكن حصرها يف طبقة   

  .اجتماعية معينة أو جمتمع خاص فهي مرحلة تنشط من مرحلة البلوغ إىل مرحلة الرشد

كتمل نضجه اكتماال سليما وصحيحا ومن هنا جيب وهلذا من الضروري متابعة ومراقبة املراهق حىت يتم منوه وي

على األسرة تفهم حالته وحماولة األخذ بيده ليتجاوز هذه املرحلة، كما يأيت دور املدرسة باعتبارها األسرة الثانية 

  . لتربز أمهية األنشطة الرياضية وما حيتويه من أهداف اجتماعية ونفسية وصحية،كمتنفس للمراهقني 
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  :تمهيد

البحـث والـذي يظـم ثـالث فصـول بعد دراسة اجلانب النظري، الذي يتناول الرصيد املعريف اخلاص مبوضوع 

  :يف هذه الدراسة

  .اإلعالم الرياضي املرئي -
 .الثقافة الرياضية -
 .سنة)17-15(املراهقة  -

لدراسـة املوضـوع دراسـة ميدانيـة حــىت يتسـىن لنـا إعطـاء املنهجيــة ) امليــداين( ومنـه االنتقـال إىل اجلانـب التطبيقـي

تناولناهـا يف الفصـول السـابقة، وهـذا عـن طريـق حتليـل ومناقشـة العلمية، وكـذا التحقـق مـن املعلومـات النظريـة، الـيت 

ـــة يف ثـــالث  ـــة بســـكرة، واملتمثل ـــات مبدين ـــذ بعـــض ثانوي ـــيت كانـــت موجهـــة �موعـــة مـــن تلمي ـــائج االســـتبيانات، ال نت

  .ثانويات
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  :  منهجية البحث -1

يعــرف املــنهج بأنــه عبــارة عــن جمموعــة العمليــات واخلطــوات الــيت يتبعهــا   :المــنهج المســتخدم -1-1

  1.الباحث بغية حتقيق حبثه

ويعرف املنهج أيضا أنه السبيل املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة جمموعة من القواعـد العامـة، 

  2.تسيطر على سري العقل وتضبط عملياته، حىت يصل إىل نتيجة معلومة

اعتمــدنا كمــنهج  لبحثنــا علــى املــنهج الوصــفي ، هــذا ألنــه يــتالءم مــع طبيعــة حبثنــا، ومــن املؤكــد أن هــذا  ولقــد

املــنهج يــتم يف خطــوات ميدانيــة معينــة، وهــذا لكــي نــتمكن مــن دراســة احلقــائق الراهنــة املتعلقــة  بطبيعــة املظــاهر أو 

  .مع أفراد العينة واملوضوع عن قربجمموعة األفراد وهذا يسمح لنا بتغطية موضوع الدراسة، والتعامل 

جمموعــة عناصــر هلــا خاصــية أو عــدة "جمتمــع البحــث يف لغــة العلــوم اإلنســانية هــو: مجتمــع البحــث -1-2

إن ا�تمـع يعتــرب مشــول  3"...خصـائص مشــرتكة متيزهـا عــن غريهــا مـن العناصــر األخـرى والــيت جيــري عليهـا البحــث 

ا، وجمتمــع حبثنــا هــذا يشــمل تالميــذ بعــض ثانويــات مدينــة بســكرة كافــة وحــدات الظــاهرة الــيت حنــن بصــدد دراســته

  ).سنة أوىل، سنة ثانية(تلميذ  1530ثانويات و 03والبالغ عددها 

 ).ثانية ثانوي+أوىل (تلميذ 527ثانوية حممد قروف العالية  •
 ).ثانية ثانوي+أوىل (تلميذ516ثانوية سعيد عبيد •
  ).ة ثانويثاني+أوىل (تلميذ  487ثانوية رضا العاشوري •

  : متغيرات البحث -2

  .استنادا إىل فرضية البحث تبني لنا جليا أن هناك متغريين اثنني أحدمها مستقال واآلخر تابع

وهو األداة اليت يؤدي " متغري جيب أن يكون له تأثري يف املتغري التابع:" تعريف المتغير المستقل -2-1

  . يق التأثري يف قيم متغريات أخرى تكون ذات صلة بهالتغري يف قيمتها إىل إحداث التغري وذلك عن طر 

                                                             
  ).119(، ص2002، مطبعة دار هومة ، اجلزائر، 1،طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية:رشيد زروايت 1
ة، الساحة املركزية،بن ، ديوان املطبوعات اجلامعي2،طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث:محمد محمود أذنيباتعمار بوحورش،  2

 ).139،138(، ص2001عكنون،اجلزائر،
اإلشراف :ترمجة بوزيد صحراوي،كمال بوشرف، سعيد سبعون -تدريبات علمية-البحث العلمي في البحوث اإلنسانيةمنهجية :موريس أجنرس 3

 ).22(، ص2004واملتابعة مصطفى ماضي، دط، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 
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  .اإلعالم الرياضي: حتديد املتغري املستقل

وهـو الـذي تتوقـف قيمتـه علـى مفعـول تـأثري قـيم " متغري يؤثر فيه املتغري املسـتقل" :المتغير التابع -2-2

املتغــريات األخــرى، حيــث أنــه كلمــا أحــدثت تعــديالت علــى قــيم املتغــري املســتقل ســتظهر النتــائج علــى قــيم املتغــري 

  1.التابع

 .الثقافة الرياضية: حتديد املتغري التابع 

 .تأثري: حتديد املتغري الوسطي 

قمنا جبمع اإلجابات على كل سؤال مع مراعـاة حتليـل األسـئلة حسـب طبيعتهـا علـى :  طريقة حتليل االستبيان     

شكل حمـاور للفرضـيات حيـث اسـتخرجنا النسـب املؤويـة لتحليـل املعطيـات العدديـة علـى القاعـدة الثالثيـة كمـا هـو 

  :   موضح يف القانون التايل

      

  : العينة وطريقة اختيارها  -3

إن اختيـــار العينـــة لـــه أمهيـــة  أساســـية  يف أي  حبـــث علمـــي، وهـــي ختتلـــف بـــاختالف املوضـــوع، فصـــحة نتـــائج 

الدراسة أو خطئها يتوقف على طريقة اختيـار العينـة، حيـث أن اختيـار العينـة املالئمـة للبحـث مـن أهـم املشـكالت 

مـل كـل اخلصـائص واملميـزات الـيت متثـل اليت  تواجـه أي باحـث يف أي حبـث اجتمـاعي، فالعينـة مـن الضـروري أن حت

ا�تمــع األصــلي الــذي أخــذت منــه العينــة، حــىت متثلــه متثــيال صــحيحا وقــد اعتمــدنا يف حبثنــا علــى أســلوب العينــة 

  2.العشوائية

تــأثري اإلعــالم الرياضــي املرئــي يف تنميــة الثقافــة الرياضــية لــدى تالميــذ املرحلــة : وانطالقــا مــن موضــوع البحــث

مــتقن حممــد قــروف العاليــة، ثانويــة "تتمثــل يف ثــالث ثنويــات مــن مدينــة بســكرة    ةختيــار عينــة عشــوائيالثانويــة مت ا

  ".سعيد عبيد، ثانوية رضا العاشوري 

  :كيفية اختيارها -3-1

                                                             
 ).60(ص ،2004/2005 جامعة اجلزائر، البدنية والراضية، سيدي عبد اهللا،. ت.، مذكر الليسانس غري منشورة، مدحمان معمر،دور خلق المنافسة في التأثير على مردود العبي كرة القدمر،عروسي عبد الغفا 1
 ) .122(ص  مرجع سابق، ،تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية:رشيد زروايت 2

 =النسبة المئوية 
  مجموع العينة

 ×100 
 العدد الفعال
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% 45. 10تلميـذ، ونأخـذ نسـبة 160نقوم يف دراستنا هذه بتوزيع االسـتبيان علـى الالعبـني والبـالغ عـددهم 

  .كافية يف دراستنامن العينة وهي نسبة  

 .إناث 29ذكور و 39تلميذ، 68ثانوية حممد قروف العالية  •
 .إناث 16ذكور ، 40تلميذ،  56ثانوية سعيد عبيد •
  .إناث 08ذكور،  38تلميذ  46ثانوية رضا العاشوري •

   2012افريل 25افريل  إىل08من: ا�ال الزماين -

  .ة بسكرةأجربت الدراسة ثالث ثانويات ملدين: ا�ال املكاين -

  :األدوات املستعملة  -4

  :االستمارة اإلستبيانية -4-1

إن طبيعــة حبثنــا تتطلــب اســتخدام االســتمارة اإلســتبيانية كــأداة مــن أدوات مجــع البيانــات، ووضــعت االســتمارة 

املرئـي تـأثري اإلعـالم الرياضـي : جلمع املعلومات من أفراد العينة للتعرف على رأيهم حـول موضـوع البحـث، أال وهـو

  .يف تنمية الثقافة الرياضة لدى تالميذ املرحلة الثانوية

ــا بعمليــة مجــع املعلومــات وحتليلهــا بســهولة ويكــون تعريــف هــذه  ــا باختيــار االســتبيان لكونــه يســمح لن وقــد قمن

  :األنواع من األسئلة كما يلي

كمــن خاصــيتها يف وهــي أســئلة بســيطة يف أغلــب األحيـان تطــرح علــى شــكل اســتفهام، ت: األسـئلة املغلقــة 
حتديد مسبق لألجوبة من نوع موافقة أو عدم موافقة وقد تتضمن أجوبة حمددة  وعلى املسـتجوب اختيـار 

  .واحد منها
ـــري عـــن : األســـئلة املفتوحـــة  ـــداء رأيهـــم والتعب ـــة للمســـتجوبني يف إب يف هـــذه األســـئلة أعطيـــت احلريـــة الكامل

  . حتديد آراء سائدة يف ا�تمع املشكلة، وهذا النوع من األسئلة له درجة كبرية يف
هـذا املبحـوث جيـد جـدول عـريض لألجوبـة املفتوحـة، ومـا عليـه إال اختيـار واحـد منهـا : األسئلة االختيارية 

دون أن يتطلب منه جهد فكري كما هو احلال يف األسئلة املغلقة، إال أنه يف هذه األسئلة يفتح ا�ال إىل 
  .إضافات ممكنة
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حيتــوي هــذا النــوع مــن األســئلة عــن نصــفني، النصــف األول يكــون مغلقــا أي   :األسئلة نصف مفتوحة 
والنصــف الثــاين تكــون فيــه احلريــة للمســتجوبني لــإلدالء بــرأيهم " ال"أو " نعــم"اإلجابــة فيــه تكــون مقيــدة 

 .اخلاص
  

  :الوسائل اإلحصائية   -5

ى جمموعـــة األســـئلة املختلفـــة  يف هـــذه الدراســـة مت االســـتعانة يف حتليـــل نتـــائج االســـتمارة  الـــيت حتتـــوي علـــ

  .بالنسب املئوية، وهذا بعد حساب التكرارات اخلاصة بكل سؤال
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 .تالميذ املرحلة الثانوية لوسيلة التلفاز باستمرارتعرض  :المحور األول 

؟هل تشاهد التلفزيون :السؤال األول  

.كان هناك رغبة يف مشاهدة التلفزيون عند التالميذ  معرفة إذا:الغرض من السؤال   

):                                                               02(رقم جدول   

  .                                                       ميثل نسبة مشاهدة التلفاز

 

 

 

 

 

 

 

:تحليل ومناقشة النتائج  

من أفراد العينة يتعرضون لوسيلة التلفاز  %70نالحظ من خالل البيانات الكمية للجدول أن نسبة   

منهم يتعرضون لوسيلة التلفاز أحيانا أي يف بعض األوقات يف حني جند أن نسبة  %27,5يوميا، مث يليها نسبة 

  .ال يتعرضون جلهاز التلفاز إطالقا %2,5ضئيلة من أفراد العينة واملمثلة ب

  :االستنتاج

مما يعين ) 112(مبجموع تكرار قدره ) يوميا(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم  

 على ألولياءأن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية يتعرضون لوسيلة التلفاز باستمرار حيث يذكر أديب خضور قلق ا

 اإلجابة التكرارات   النسبة املئوية

 يوميا 112 70%

 أحيانا 44 27,5%

 إطالقا 04 2,5%

 ا�موع 160 100%
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 والرياضية الفكرية نشاطا�م حسب على التلفزيون شاشة أمام يقضو�ا اليت الطويلة الساعات بسبب أطفاهلم

       .وذالك الن التلفزيون يعترب وسيلة لقتل الروتني وللراحة واالستفادة منه يف نفس الوقت األخرى

ميثل نسبة مشاهدة التلفاز :02شكل رقم  

 

 

   

؟أكثر من قناة تلفزيونية يف اليومهل تشاهد :الثانيالسؤال   

.تكان التالميذ يشاهدون عدة قنوا  معرفة إذا:الغرض من السؤال   

):                                                                03(رقم جدول   

  .                                                  ميثل نسب مشاهدة القنوات

 

  

:تحليل ومناقشة النتائج  

70%

27.5%
2.5%

النسبة المئوية
یومیا

احیانا

اطالقا

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

78,25%  نعم 126 

21,75%  ال 34 

100%  ا�موع 160 
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أكثر من قناة تشاهد واليت متثل اغلب أفراد العينة %78,25تعكس البيانات الكمية للجدول أن نسبة   

ال يتعرضون ألكثر  %21,75، يف مقابل ذالك جند أن نسبة ضئيلة من هاته العينة واملقدرة ب تلفزيونية يف اليوم

  .من قناة تلفزيونية يف اليوم 

  :االستنتاج

مما يعين أن اغلب  ) 126(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

ممكن من م وذالك حملاولة االستفادة من اكرب قدر أكثر من قناة تلفزيونية يف اليو تشاهد تالميذ املرحلة الثانوية 

القنوات التلفزيونية وحماولة التنويع يف مصادر احلصول على املعلومات واإلخبار الرياضية والبقاء على اطالع يف كل 

  .ما هو جديد

  .ميثل نسب مشاهدة القنوات :03شكل رقم 

  

  

  

؟ خالل أيام الدراسة هل تشاهد التلفزيون:الثالثالسؤال   

.كان التالميذ يشاهدون التلفاز خالل أيام الدراسة  معرفة إذا:الغرض من السؤال   

):                                                                04(رقم جدول   

  .                    ميثل نسب التالميذ الذين يشاهدون التلفاز

 

78,25%

21,75% النسبة المئویة
نعم

ال

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 .لعرض والتحلیل   المناقشة و ا: الفصل الثاني
 

 
92 

 

  

  

  

  

  

  :تحليل ومناقشة النتائج

 بنسبة من القراءة اإلحصائية للبيانات الكمية للجدول يتضح لنا أن أكثر من نصف أفراد العينة واملمثلني  

ال يشاهدون التلفاز خالل أيام  %38,75يشاهدون التلفاز خالل أيام الدراسة، تقابلها نسبة  61,25%

  .الدراسة

  :االستنتاج

مما يعين أن ) 98(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

خالل أيام الدراسة وذالك حملاولة التخلص من روتني الدراسة  تشاهد التلفزيوناغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

  .والتسلية والرتويح عن النفس وزيادة الوعي الرياضي

   .ميثل نسب التالميذ الذين يشاهدون التلفاز : )04(شكل رقم 

  

  

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية
61,25%  نعم 98 

38,75%  ال 62 

100%  ا�موع 160 
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؟ حتب مشاهدة التلفزيون خالل العطلة األسبوعية أكثر من ساعة يومياهل :الرابعالسؤال   

.العطلة األسبوعية أكثر من ساعة يوميا كان التالميذ يشاهدون التلفاز خالل  معرفة إذا:الغرض من السؤال   

):                                                                05(رقم جدول   

.      العطلة األسبوعية التلفاز خاللميثل نسب مشاهدة   

 

  

  

  

  

  

  :تحليل ومناقشة النتائج

حتب مشاهدة التلفزيون خالل واليت متثل أغلبية أفراد العينة  %67,5توضح بيانات اجلدول أن نسبة   

  .على عكس ذالك ااتفقو  %32,5العطلة األسبوعية أكثر من ساعة يوميا، تقابلها نسبة 

61,25%

38,75%
النسبة المئویة

نعم

ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

67,5%  نعم 108 

32,5%  ال 52 

100%  ا�موع 160 
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يعين مما ) 108(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

حتب مشاهدة التلفزيون خالل العطلة األسبوعية أكثر من ساعة يوميا وذالك  أن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية

لوجود وقت فراغ كايف لالستمتاع مبشاهدة التلفزيون واالستفادة من اكرب وقت ممكن من الربامج الرياضية 

  .التلفزيونية

  

  .العطلة األسبوعية لالتلفاز خالميثل نسب مشاهدة ):05(شكل رقم 

  

 

  

   

  

؟ يف عطلة الصيف ساعات طويلة هل تشاهد التلفزيون:الخامسالسؤال   

.يف عطلة الصيف ساعات طويلةكان التالميذ يشاهدون التلفاز   معرفة إذا:الغرض من السؤال   

):                                                       06(رقم جدول   

  .          ميثل نسب مشاهدة التلفاز خالل عطلة الصيف

 

67,50

32,50% النسبة المئویة
نعم

ال
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  :تحليل ومناقشة النتائج

تشاهد  %88,75 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

ال  %11,25، تليها مباشرة عينة من هؤالء التالميذ ممثلة بنسبة  يف عطلة الصيف ساعات طويلة التلفزيون

  .يف عطلة الصيف ساعات طويلة التلفزيونتشاهد 

  :االستنتاج

مما يعين ) 142(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

يف عطلة الصيف ساعات طويلة وذالك لتواجد وقت فراغ كبري  تشاهد التلفزيون تالميذ املرحلة الثانوية أن اغلب 

زد إىل ذالك أن التلفزيون من أهم الوسائل اإلعالمية فهي متثل عنصر جذب واستقطاب لنشر الثقافة وإكسا�م 

  . ةاملهارات واملعلومات العملية والفنية والرياضي

  .ثل نسب مشاهدة التلفاز خالل عطلة الصيفمي ):06(شكل رقم 

  

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية
88,75%  نعم 142 

11,25%  ال 18 
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؟أفضل األوقات اليت تشاهد فيها التلفزيون خالل أيام الدراسة:السادس السؤال  

.كان هناك رغبة يف مشاهدة التلفزيون عند التالميذ  معرفة إذا:الغرض من السؤال   

):                                                                07(رقم جدول   

  .                                                       ميثل نسبة أفضل األوقات ملشاهدة التلفاز

 

 

 

 

 

 

  

  :تحليل ومناقشة النتائج

يرون أن أفضل  %61,25للجدول أن أعلى نسبة من عينة البحث واملقدرة ب يانات الكميةتوضح الب  

يرون أفضل  %33,125التلفزيون خالل أيام الدراسة هي يف املساء، تليها نسبة األوقات اليت يشاهدون فيها 

88,75%

11,25% الدائرة النسبیة
نعم

ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية
05,625%  الصباح 09 

33,125%  منتصف النهار 53 

61,25%  املساء 98 

100%  ا�موع 160 
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يرون أن أفضل األوقات  %05,625ملشاهدة التلفاز هي منتصف النهار، ويف األخري جند منهم نسبة  تاألوقا

  . ملشاهدة التلفاز هي يف الصباح

  :االستنتاج

مما يعين ) 98(مبجموع تكرار قدره ) املساء(هي األكثر تكرار مبؤشر  03ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم    

يرون أن أفضل األوقات ملشاهدة التلفزيون خالل أيام الدراسة هي يف املساء  الثانويةأن اغلب  تالميذ املرحلة 

  .وذالك بعد التخلص من االلتزامات الدراسية يتفرغ التالميذ ملشاهدة التلفزيون

   .ميثل نسبة أفضل األوقات ملشاهدة التلفاز ):07(شكل رقم 

  

  

  

؟التلفازأفراد األسرة يشاهدون معك :السابع السؤال  

.أفراد األسرةكان التالميذ يشاهدون التلفاز مع   معرفة إذا:الغرض من السؤال   

):                                                                08(رقم جدول   

 .                     ميثل نسب مشاهدة التلفاز مع أفراد األسرة

 

5,625%

33,125%
61,25%

النسبة المئویة
الصباح

منتصف
النھار
المساء

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية
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  :تحليل ومناقشة النتائج

يشاهدون  %57,50للجدول أن أعلى نسبة من عينة البحث واملقدرة ب يانات الكميةتوضح الب  

يشاهدون التلفاز مع أفراد األسرة %26,25، تليها نسبة التلفاز مع أفراد اآلسرة أحيانا أي يف بعض األوقات

  .ال يشاهدون التلفاز مع أفراد األسرة إطالقا%16,25باستمرار، ويف األخري جند منهم نسبة 

  :االستنتاج

مما يعين ) 92(مبجموع تكرار قدره ) أحيانا(هي األكثر تكرار مبؤشر  02ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

يشاهدون التلفاز مع أفراد األسرة أحيانا وذالك الن العائلة تلعب دورا هاما يف  أن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية

  .احلماس زد إىل ذالك يكون هناك تركيز ونقاش

  .ميثل نسب مشاهدة التلفاز مع أفراد األسرة ):08(شكل رقم 

  

  

26,25%  باستمرار 42 

57,50%  أحيانا 92 

16,25%  إطالقا 26 

100%  ا�موع 160 
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؟حتب مشاهدة الربامج الرياضية بالتلفازهل :الثامن السؤال  

.كان التالميذ يشاهدون الربامج الرياضية بالتلفاز  إذامعرفة :الغرض من السؤال   

):                                                       09(رقم جدول   

.                 ميثل نسب مشاهدة التالميذ للربامج الرياضية  

 

  

  

  

  

  

  :تحليل ومناقشة النتائج

حتب  %75 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

حتب ال  %11,25، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة بنسبة مشاهدة الربامج الرياضية بالتلفاز

  .بالتلفازمشاهدة الربامج الرياضية 

  :االستنتاج

26,25%

57,50%

16,25% النسبة المئویة
باستمرار
احیانا
اطالقا

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية
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مما يعين ) 120(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

حتب مشاهدة الربامج الرياضية بالتلفاز وذالك الن الربامج الرياضية تساهم أن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

واستثماره من وقت ضائع إىل وقت ذو فائدة كبرية على الفرد بشكل اجيايب يف حسن استغالل وقت الفراغ 

  .وا�تمع

  .ميثل نسب مشاهدة التالميذ للربامج الرياضية ):09(شكل رقم 

  

  

 

 

؟هاهي الربامج الرياضية اليت تشاهد ما:التاسع السؤال  

.الربامج الرياضية اليت يشاهدها التالميذمعرفة :الغرض من السؤال   

):                                                       10(رقم جدول   

  .        ميثل نسب الربامج الرياضية اليت يشاهدها التالميذ

 

75%

25%

النسبة المئویة
نعم

ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

78,25%  األجنبية 126   

21,75%  احمللية 34 
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  :تحليل ومناقشة النتائج

حتب %78,25 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة قراءتنامن خالل   

حتب مشاهدة  %21,75، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة بنسبة مشاهدة الربامج الرياضية األجنبية

  .الربامج الرياضية احمللية

  :االستنتاج

مما ) 126(مبجموع تكرار قدره ) األجنبية(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

حتب مشاهدة الربامج الرياضية األجنبية وذالك الن الربامج الرياضية يعين أن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

  .وطبالقنوات احمللية أصبحت شبه منعدمة ،وسيطرة القنوات األجنبية يف ا�ال الرياضي بتوفري كل الشر 

  .ميثل نسب الربامج الرياضية اليت يشاهدها التالميذ ):10(شكل رقم 

 

  

100%  ا�موع 160 
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 .: الثاني المحور

؟ يقدم التلفزيون كل ما حتتاجه من برامج رياضية :العاشرالسؤال   

.ما إذا كان التلفزيون يقدم كل ما حيتاجه التلميذ من برامج رياضيةمعرفة :الغرض من السؤال   

):                                                                11(رقم جدول   

.                ميثل نسب الربامج الرياضية اليت يقدمها التلفاز  

 

  

  

  

  

 

  :تحليل ومناقشة النتائج

78,25%

21,75% النسبة المئویة
االحنبیة

المحلیة

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية
67,5%  نعم 108 

32,5%  ال 52 

100%  ا�موع 160 
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يقدم %67,5 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة قراءتنامن خالل   

يرون %32,5، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة بنسبة  التلفزيون كل ما حتتاجه من برامج رياضية

  .العكس

  :االستنتاج

مما يعين ) 108(مبجموع تكرار قدره ) نعم(ؤشر هي األكثر تكرار مب 01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

من برامج رياضية وذالك للتطور  هيرون أن التلفزيون يقدم كل ما حيتاجونأن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

التكنولوجي خاصة يف اإلعالم حيث كثرت القنوات الرياضية حيث أصبحت تقدم الربامج الرياضية من مجيع 

 .النواحي

 

  .ميثل نسب الربامج الرياضية اليت يقدمها التلفاز ):11(شكل رقم 

 

  

  

؟تتفق األلعاب والرياضات يف الربامج الرياضية بالتلفزيون مع ميولك اخلاص:الحادي عشر السؤال  

.معرفة ما إذا كانت الربامج الرياضية تتماشى مع ميول التلميذ :الغرض من السؤال   

):                                                       12(رقم جدول   

  .         ميثل نسب الربامج اليت تتماشى مع ميول التلميذ

67,50%

32,50%

النسبة المئویة
نعم

ال
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  :تحليل ومناقشة النتائج

يرون أن %63,75 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن اغلبيه أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة  األلعاب والرياضات يف الربامج بالتلفزيون تتفق مع ميوهلم اخلاص

  .اصيرون بان هذه الربامج واأللعاب ال تتفق مع ميوهلم اخل%36,25بنسبة 

  :االستنتاج

مما يعين ) 102(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

يرون أن األلعاب والرياضات يف الربامج الرياضية بالتلفزيون تتفق مع ميوهلم ان اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

ية كل ما حيتاجه وتشارك دائما اجلمهور ، وتأيت بكل ما هو اخلاص وذالك الن الربامج الرياضية تسعى إىل تلب

جديد،و ال خترج عن اإلطار الرياضي وأصبحت �تم بطموحات وتطلعات التالميذ ،واالرتقاء باملستوى الفكري 

 .والوعي الثقايف

 .ميثل نسب الربامج اليت تتماشى مع ميول التلميذ ):12(شكل رقم 

 

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية
63,75%  نعم 102 

36,25%  ال 58 

100%  ا�موع 160 
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؟توجد برامج تثري عندك ميول عدواينهل :الثاني عشر السؤال  

.معرفة ما إذا كانت هناك برامج تثري ميول عدواين لدى التلميذ :الغرض من السؤال   

):                                                      13(رقم جدول   

  .         ميثل نسب الربامج اليت تثري ميول عدواين

 

  

  

  

  

 

  :تحليل ومناقشة النتائج

63,75%

36,25%
النسبة المئویة

نعم

ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

36,25%  نعم 58 

63,75%  ال 102 

100%  ا�موع 160 
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 بنسبة من القراءة اإلحصائية للبيانات الكمية للجدول يتضح لنا أن أكثر من نصف أفراد العينة واملمثلني  

يرون بأنه توجد برامج  %36,25يرون انه ال توجد برامج تثري عندهم ميول عدواين، تقابلها نسبة 63,75%

  .تثري عندهم ميول عدواين

  :االستنتاج

مما يعين أن ) 102(مبجموع تكرار قدره ) ال(هي األكثر تكرار مبؤشر  02ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

  .يرون انه ال توجد برامج تثري عندهم ميول عدوايناغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

 .مج اليت تثري ميول عدواينميثل نسب الربا ): 13(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

؟كهل أهداف الربامج الرياضية مرتبطة باحتياجات:الثالث عشر السؤال  

.التلميذ  تمعرفة ما إذا كانت الربامج الرياضية مرتبطة باحتياجا:الغرض من السؤال   

):                                                       14(رقم جدول   

36,25%

63,75%
النسبة المئویة

نعم

ال
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.               التلميذ تالربامج املرتبطة باحتياجاميثل نسب   

 

  

  

  

  

 

  :تحليل ومناقشة النتائج

أهداف يرون أن  %53,75للجدول أن أعلى نسبة من عينة البحث واملقدرة ب يانات الكميةتوضح الب

أهداف الربامج الرياضية ليست مرتبطة يرون أن  %46,25الربامج الرياضية مرتبطة باحتياجا�م ، تليها نسبة 

  . باحتياجا�م

مما يعين أن ) 86(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم    

  .أهداف الربامج الرياضية مرتبطة باحتياجا�ميرون أن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

  .التلميذ تميثل نسب الربامج املرتبطة باحتياجا  ):14(شكل رقم 

  

 53,75%

46,25% النسبة المئویة
نعم

ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

53,75%  نعم 86 

46,25%  ال 74 

100%  ا�موع 160 
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؟وامليول تتتنوع الربامج الرياضية لتشمل كل االحتياجا:الرابع عشر السؤال  

.وميول  التلميذ  تمعرفة ما إذا كانت الربامج الرياضية تشمل احتياجا:الغرض من السؤال   

):                                                       15(رقم جدول   

   .                                      وميول التلميذ تميثل نسب الربامج الرياضية اليت تشمل احتياجا

 

  

  

  

  

 

  :تحليل ومناقشة النتائج

يرون  %76,25 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن اغلبيه أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة بنسبة  وامليول تأن الربامج الرياضية تتنوع لتشمل كل االحتياجا

  .يرون عكس ذالك23,75%

  :االستنتاج

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

76,25%  نعم 122 

23,75%  ال 38 

100%  ا�موع 160 
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مما يعين ) 122(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

وامليول وذالك لتوفر  تيرون أن الربامج الرياضية متنوعة وتشمل مجيع االحتياجاأن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

  .ترفيهية وأخرى تثقيفية تشمل مجيع احتياجات اجلمهور ىليلية واألخر وتنوع الربامج فنجد هناك برامج حت

 .وميول التلميذ تميثل نسب الربامج الرياضية اليت تشمل احتياجا ):15(شكل رقم 

 

 

 

 

 

  

؟من يقدمون الربامج الرياضية يستخدمون أسلوب واضح يف توصيل املعلومات:الخامس عشر السؤال  

يستخدمون أسلوب واضح يف توصيل معرفة ما إذا كان مقدموا الربامج الرياضية :الغرض من السؤال 

. املعلومات  

):                                                       16(رقم جدول   

  .                ميثل نسبة أسلوب مقدموا الربامج الرياضية

76,25%

23,75% النسبة المئویة
نعم

ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 .لعرض والتحلیل   المناقشة و ا: الفصل الثاني
 

 
110 

 

  

  

  

 

 

  :تحليل ومناقشة النتائج

من أفراد العينة يرون أن مقدموا %58,75الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن نسبة  من خالل قراءتنا  

، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة  الرياضية يستخدمون أسلوب واضح يف توصيل املعلومات الربامج

  .يرون عكس ذالك%41,25بنسبة 

  :االستنتاج

مما يعين آن ) 94(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

أسلوب واضح يف توصيل يرون أن من يقدمون الربامج الرياضية يستخدمون اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

وذالك الن القنوات الرياضية واألقسام الرياضية أصبحت ختتار األشخاص املتوفرة على أسلوب مميز  املعلومات

وتتوفر فيهم الصفات املطلوبة وهذا ما يساعد املتتبع على عدم امللل بل إىل تنمية الثقافة الرياضية والتأثري على 

  .سلوك الفرد

 .نسبة أسلوب مقدموا الربامج الرياضية ميثل ):16(شكل رقم 

 

58,75%  نعم 94 

41,25%  ال 66 

100%  ا�موع 160 
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؟هل تطبق املعلومات اليت يقدمها التلفاز يف حياتك اليومية:السادس عشر السؤال  

.معرفة ما إذا كان التلميذ يطبق املعلومات اليت يقدمها التلفاز يف حياته اليومية :الغرض من السؤال   

  ):17(رقم جدول 

                                               .يطبقون املعلومات يف احلياة اليومية ميثل نسب التالميذ الذين 

      

 

  

  

  

 

 

  :تحليل ومناقشة النتائج

تطبق  ال %82,5 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة بنسبة  املعلومات اليت يقدمها التلفاز يف حيا�م اليومية

  .يطبقون املعلومات اليت يقدمها التلفاز يف حيا�م اليومية17,5%

58,75%

41,25%
النسبة المئویة

نعم

ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

17,5%  نعم 28 

82,5%  ال 132 

100%  ا�موع 160 
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  :االستنتاج

مما يعين أن ) 132(مبجموع تكرار قدره ) ال(هي األكثر تكرار مبؤشر  02ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

  .تطبق املعلومات اليت يقدمها التلفاز يف حياتك اليوميةاغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

.مية ميثل نسب التالميذ الذين يطبقون املعلومات يف احلياة اليو  ):17(شكل رقم   

 

 

  

  

؟لربامج رياضية أخرى تهل لديك اقرتاحا:السابع عشر السؤال  

.لربامج رياضية من التالميذ تمعرفة ما إذا كانت هناك اقرتاحا:الغرض من السؤال   

):                                                       18(رقم جدول   

       .                التالميذ للربامج الرياضية تميثل نسب اقرتاحا

17,50%

82,50% النسبة المئویة

نعم

ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية
 نعم 16 %10

90%  ال 144 
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  :تحليل ومناقشة النتائج

ليست  %90 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

أدلوا ببعض  %10لربامج رياضية أخرى ، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة بنسبة  تلديهم اقرتاحا

  .تاالقرتاحا

  :االستنتاج

مما يعين أن ) 144(مبجموع تكرار قدره ) ال(هي األكثر تكرار مبؤشر  02ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

لربامج رياضية أخرى وذالك لتوفر الربامج الرياضية جبميع  تليست لديهم اقرتاحااغلب  تالميذ املرحلة الثانوية 

أنواعها ويف مجيع امليادين، يف حني جند أن نسبة قليلة كانت لديهم اقرتاحات ، كالرياضة املدرسية ومسابقات بني 

  .املدرس ،وبطولة مدرسية

 :,التالميذ للربامج الرياضية تميثل نسب اقرتاحا )18(شكل رقم 

 

 

10%

90%

النسبة المئویة
نعم

ال

100%  ا�موع 160 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 .لعرض والتحلیل   المناقشة و ا: الفصل الثاني
 

 
114 

 

 

  

  المحور الثالث

؟هل يبث التلفزيون برامج توضح العالقة بني املمارسة الرياضية والوقاية من األمراض:الثامن عشر السؤال  

. برامج توضح العالقة بني املمارسة والوقاية من األمراضمعرفة ما إذا كان التلفزيون :الغرض من السؤال   

):                                                       19(رقم جدول   

   .                                       نسب الربامج اليت يبثها التلفزيون ميثل

 

  

  

  

 

 

  :تحليل ومناقشة النتائج

 يرون أن %60 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة قراءتنا من خالل  

، ويف املقابل جند أن باقي أفراد  التلفزيون يبث برامج توضح العالقة بني املمارسة الرياضية والوقاية من األمراض

  .يرون عكس ذالك % 40العينة واملمثلة بنسبة 

  :االستنتاج

 اإلجابة التكرارات النسبة المئوية

60%  نعم 96 

 ال 64 %40

100%  المجموع 160 
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مما يعين آن ) 96(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

التلفزيون يبث برامج توضح العالقة بني املمارسة الرياضية والوقاية من اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية يرون آن 

طة الرياضية وجند أن مقدموا الربامج داما معظم الربامج الرياضية توصي مبمارسة األنش ناألمراض وذالك ال

  .يشاركون معهم خرباء أو أطباء للشرح والتفصيل الدقيق

 .نسب الربامج اليت يبثها التلفزيون ميثل ):19(شكل رقم 

  

  

  

  

؟هل يبث التلفزيون برامج توضح العالقة بني املمارسة الرياضية وا�تمع:التاسع عشر السؤال  

. برامج توضح العالقة بني املمارسة الرياضية وا�تمعمعرفة ما إذا كان التلفزيون :الغرض من السؤال   

):                                                       20(رقم جدول   

  .                                      نسب الربامج اليت يبثها التلفزيون ميثل

 

  

  

  

40%

60%

النسبة المئویة
نعم

ال

بةاإلجا التكرارات النسبة املئوية  
67,5%  نعم 108 

32,5%  ال 52 

100%  ا�موع 160 
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  :تحليل ومناقشة النتائج

 يرون أن%67,5 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة  التلفزيون ال يبث برامج توضح العالقة بني املمارسة الرياضية وا�تمع

  .يرون عكس ذالك%32,5بنسبة 

  :االستنتاج

مما يعين ) 108(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

ملمارسة الرياضية وا�تمع التلفزيون يبث برامج توضح العالقة بني اأن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية يرون أن 

  .وذالك 

 .نسب الربامج اليت يبثها التلفزيون ميثل  ):20(شكل رقم 

 

 

 

 

  

؟هل يبث التلفزيون برامج توضح دور املمارسة الرياضية يف حتقيق التوافق النفسي:العشرون السؤال  

32,50%

67,50%
النسبة المئویة

نعم

ال
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  .الرياضية يف حتقيق التوافق النفسيبرامج توضح دور املمارسة معرفة ما إذا كان التلفزيون :الغرض من السؤال

):                                                     21(رقم جدول   

.                                     نسب الربامج اليت يبثها التلفزيون ميثل  

 

  

  

  

 

 

  :تحليل ومناقشة النتائج

 يرون أن%57,5 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة التلفزيون يبث برامج توضح دور املمارسة الرياضية يف حتقيق التوافق النفسي

  .يرون عكس ذالك%42,5واملمثلة بنسبة 

  :االستنتاج

مما يعين أن ) 92(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

التلفزيون ال يبث برامج توضح دور املمارسة الرياضية يف حتقيق التوافق اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية يرون أن 

  .الربامج الرياضية تدعو دائما إىل ممارسة الرياضة للمحافظة على اجلسم والعقلالنفسي وذالك الن دائما جند 

 .نسب الربامج اليت يبثها التلفزيون ميثل ):21(شكل رقم 

 

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

57,5 %  نعم 92 

42,5%  ال 68 

100%  ا�موع 160 
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؟هل الربامج الرياضية تقدم لك معلومات مفيدة:الواحد و العشرون السؤال  

  .معلومات مفيدة معرفة ما إذا كان الربامج الرياضية تقدم:الغرض من السؤال

):                                                      22(رقم جدول   

   .                 نسب املعلومات املفيدة اليت يقدمها التلفزيون ميثل

 

  :النتائجتحليل ومناقشة 

 يرون آن%77,5 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

يرون %22,5، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة بنسبة  أن الربامج الرياضية تقدم هلم معلومات مفيدة

  .عكس ذالك

57,50

42,50
النسبة المئویة

نعم

ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

77,5%  نعم 124 

22,5%  ال 36 

100%  ا�موع 160 
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  :االستنتاج

مما يعين ) 124(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

الربامج الرياضية تقدم هلم معلومات مفيدة وذالك الن التلفزيون يساهم أن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية يرون أن 

مجيع املراحل العمرية والربامج الرياضية التلفزيونية �تم يف التنشئة االجتماعية والرتفيه والتوجيه والتعليم للفرد يف 

  .بتشكيل الفرد من مجيع النواحي اجلسمية والعقلية والنفسية

 .نسب املعلومات املفيدة اليت يقدمها التلفزيون ):22(شكل رقم 

 

 

 

  

  

؟املعلومات بوقت الربامج الرياضية كاف الكتساب واستيعا:الثاني و العشرون السؤال  

  .املعلومات بمعرفة ما إذا كان احلجم الساعي كاف الكتساب واستيعا:الغرض من السؤال

):                                                       23(رقم جدول   

  .                      املعلومات بميثل نسب اكتساب واستيعا

77,50%

22,50%
النسبة المئویة

نعم

ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

52,5%  نعم 84 
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  :تحليل ومناقشة النتائج

 بنسبة من القراءة اإلحصائية للبيانات الكمية للجدول يتضح لنا أن أكثر من نصف أفراد العينة واملمثلني  

يرون  %47,5، تقابلها نسبة  املعلومات بوقت الربامج الرياضية كاف الكتساب واستيعا يرون أن 52,5%

  .عكس ذالك

  :االستنتاج

مما يعين أن ) 84(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

املعلومات حيث أن  بوقت الربامج الرياضية كاف الكتساب واستيعااغلب  تالميذ املرحلة الثانوية يرون أن 

الربامج الرياضية التلفزيونية أصبحت تلعب دورا كبريا يف نشر الثقافة الرياضية وحمو األمية وترسيخ القيم الرتبوية 

واالجتماعية وختدم هدف وسياسة الدولة يف تنشئة موطن صاحل، فأصبح القائمون على التلفزيون يرفعون من 

  .فزيونيةالوقت املخصص للربامج الرياضية التل

 .املعلومات بميثل نسب اكتساب واستيعا ):23(شكل رقم 

 

 

  

47,5%  ال 76 

100%  ا�موع 160 

52,50%

47,50% النسبة المئویة
نعم

ال
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؟يؤثر التلفزيون بالفعل على ثقافة اجلمهور:الثالث و العشرون السؤال  

  .معرفة ما إذا كان التلفزيون يؤثر على ثقافة اجلمهور:الغرض من السؤال

):                                                       24(رقم جدول   

  .                       ميثل نسب تأثري التلفاز على ثقافة اجلمهور

 

  

  

  

 

 

  :تحليل ومناقشة النتائج

 يرون أن%82,5 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

 %17,5، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة بنسبة يرون أن التلفزيون يؤثر بالفعل على ثقافة اجلمهور

  .يرون عكس ذالك

  :االستنتاج

مما يعين ) 132(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

يذكر حممد سيد حممد التلفزيون يؤثر بالفعل على ثقافة اجلمهور كما ان اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية يرون أن 

التنمية  إليهما �دف  أولية الثقافية وان اليت �دف وحتقق التنم اإلعالموسائل  أهمالتلفزيون من  أنم 1985

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية
82,5%  نعم 132 

17,5%  ال 28 

100%  ا�موع 160 
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الثانوية ويربز يف نفس الوقت دور  األهدافبناء معنويا ومن هذا اهلدف تربز جمموعة من  اإلنسانالثقافية هو بناء 

  ().األهداف انظر الصفحة يف حتقيق هذه  إعالميةالتلفزيون كوسيلة 

 .اجلمهورميثل تأثري التلفاز على ثقافة  ):24(شكل رقم 

 

 

 

  

؟هل تقدم املعلومات بطريقة شيقة وجذابة:الرابع و العشرون السؤال  

  .معرفة ما إذا كانت املعلومات تقدم بطريقة شيقة وجذابة:الغرض من السؤال

):                                                       25(رقم جدول   

  .                                    ميثل نسب طريقة تقدمي املعلومات

 

  

  

  

 

82,50%

17,50% النسبة المئویة
نعم
ال

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

71,25%  نعم 114 

28,75%  ال 46 

100%  ا�موع 160 
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  :تحليل ومناقشة النتائج

 يرون أن%71,25 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة واملمثلة بنسبة يرون أن املعلومات تقدم هلم بطريقة شيقة وجذابة

  .يرون عكس ذالك28,75%

  :االستنتاج

مما يعين ) 114(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

شيقة وجذابة وذالك الن اسلون تقدمي الربامج  ةاملعلومات تقدم بطريقأن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية يرون أن 

تعليق متخصص يدعوا لتأثري واإلقناع وأصبحت األخبار الرياضية  هأصبح يتفق مع الطريقة الصحيحة ويصاحب

  .تتماشى مع سياسة التلفزيون الساعية إىل نشر وعي رياضي يف ا�تمع

 .ميثل نسب طريقة تقدمي املعلومات ):25(شكل رقم 

 

 

 

 

  

؟الوعي الرياضييقوم التلفزيون بالدور املطلوب منه على أكمل وجه للنشر :الخامس و العشرون السؤال  

71,25%

28,75% النسبة المئویة
نعم

ال

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 .لعرض والتحلیل   المناقشة و ا: الفصل الثاني
 

 
124 

  .معرفة ما إذا كان التلفزيون يقوم بنشر الوعي الرياضي:الغرض من السؤال

):                                                       26(رقم جدول   

  .              ميثل نسب دور التلفزيون يف نشر الوعي الرياضي

 

  

  

  

 

 

  :تحليل ومناقشة النتائج

 يرون أن%82,5 الكمية لبيانات اجلدول يتنب لنا أن أغلبية أفراد العينة واملمثلة بنسبة من خالل قراءتنا  

، ويف املقابل جند أن باقي أفراد العينة  التلفزيون يقوم بالدور املطلوب منه على أكمل وجه للنشر الوعي الرياضي

  .يرون عكس ذالك%17,5واملمثلة بنسبة 

  :االستنتاج

مما يعين ) 132(مبجموع تكرار قدره ) نعم(هي األكثر تكرار مبؤشر  01ومنه نستنتج أن اإلجابة رقم 

أكمل وجه للنشر الوعي التلفزيون يقوم بالدور املطلوب منه على أن اغلب  تالميذ املرحلة الثانوية يرون أن 

الرياضي وذالك ألنه يساهم يف رفع املستوى الرياضي وزيادة املعلومات الرياضية ونشر كل ما هو جديد يف عامل 

  .الرياضة

  .نسب دور التلفزيون يف نشر الوعي الرياضي ):26(شكل رقم 

 

 اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

82,5%  نعم 132 

17,5%  ال 28 

100%  ا�موع 160 
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  مناقشة واستنتاج النتائج

  :الفرضية األولى

بان تالميذ املرحلة الثانوية يتعرضون لوسيلة التلفاز باستمرار، استخدمنا طريقة لتحقق من الفرضية القائلة 

واليت �ا أكرب نسب ) 08(و)07(و) 05) (04) (03) (02) (01(النسبة املئوية ومن خالل نتائج األسئلة 

" نعم" %70انت ك) 02(ختدم الفرضية فتعرض تالميذ املرحلة الثانوية لوسيلة التلفاز باستمرار يف اجلدول رقم 

بنسبة مرتفعة ومعرفة ما إذا كان تالميذ املرحلة الثانوية تشاهد أكثر من قناة تلفزيونية يف اليوم يف اجلدول رقم 

وهل تشاهدون التلفزيون خالل أيام الدراسة يف اجلدول رقم " نعم"ب %78,25كانت أكرب نسبة ) 03(

ة التلفزيون خالل العطلة األسبوعية أكثر من حتب مشاهدهل و "نعم"ب %61,25كانت اكرب نسبة ) 04(

يف عطلة الصيف  هل تشاهد التلفزيون و" نعم"ب %67,5كانت أكرب نسبة ) 05(ساعة يوميا يف اجلدول رقم 

وأفراد األسرة يشاهدون معك " نعم"ب %88,75كانت اكرب نسبة ) 06(ساعات طويلة يف اجلدول رقم 

حتب مشاهدة الربامج الرياضية هل  و" أحيانا" %57,50كرب نسبة كانت ا ) 07(التلفزيون يف اجلدول رقم 

  ".نعم"ب%75كانت اكرب نسبة  )09(بالتلفاز يف اجلدول رقم 

  :االستنتاج

م أن التلفزيون يعترب احد املؤسسات الثقافية اهلامة يف ا�تمع اليت كان هلا 1992يذكر حسني الطوجبي 

اثر كبري على تعديل سلوك إفراده على اختالف أعمارهم ومستوى التعليم بينهم مما أدى اكتسا�م ألمناط جديدة 

82,50%

17,50% النسبة المئویة
نعم

ال
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قلنا انه من أهم  وال نغايل إذا نوعة اليت يبثهامن السلوك نتيجة لقضاء السعات الطويلة يف مشاهدة الربامج املت

  ."47انظر الفصل الثاين الصفحة "وسائل االتصال اجلماهريية تأثريا على الثقافة واحلضارة واإلنسانية بوجه عام

ومنه نقول أن نتائج الدراسة ومناقشتها أكدت الفرضية القائلة بان تالميذ املرحلة الثانوية يتعرضون لوسيلة 

  .ز باستمرارالتلفا

  : الفرضية الثانية

، يؤثر على سلوك وعادات تالميذ املرحلة الثانوية  الرياضي املرئي اإلعالملتحقق من الفرضية القائلة بان 

واليت �ا اكرب نسب ) 15) (14) (13) (11) (10(استخدمنا طريقة النسبة املئوية ومن خالل نتائج األسئلة 

" نعم"%67,5كانت ) 11(يف اجلدول رقم  كل ما حتتاجه من برامج رياضيةيقدم التلفزيون  ختدم الفرضية، 

يف  األلعاب والرياضات يف الربامج الرياضية بالتلفزيون تتفق مع ميوهلم اخلاصبنسبة مرتفعة ومعرفة ما إذا كانت 

مرتبطة ومعرفة ما إذا كانت  أهداف الربامج الرياضية " نعم"ب%63,75كانت اكرب نسبة ) 12(اجلدول رقم 

تتنوع الربامج الرياضية لتشمل كل هل و "نعم"ب%53,75كانت اكرب نسبة ) 14(يف اجلدول رقم  مباحتياجا�

من يقدمون الربامج الرياضية  و" نعم"ب %76,25كانت اكرب نسبة ) 15(وامليول يف اجلدول رقم  تاالحتياجا

، "نعم"ب %88,75كانت اكرب نسبة ) 16(يستخدمون أسلوب واضح يف توصيل املعلومات يف اجلدول رقم 

على  %90و %82,5و %63,75منافية للفرضية بنسب ) 18) (17) (13(فيما جاءت نتائج اجلدول 

  .التوايل 

  :االستنتاج

يعترب التلفزيون أهم وسيلة من وسائل االتصال اجلماهريي الذي يتعرض هلا األفراد، وتؤثر يف تكوينهم 

أي وسيلة اتصالية أخرى اخرتعها اإلنسان أن حتدث تغيريا عميقا ومرحبا مثل  وسلوكهم واجتاها�م إذ مل نستطع

الذي أحدثه التلفزيون، ومل تستوعب بعد تأثرياته السياسية، االجتماعية واالقتصادية اليت تتكاثر تفرعا�ا منذ 

   ".عشرات السنني إذ مل تدرس هذه التأثريات بعد بشكل مرض

يؤثر على  الرياضي املرئي اإلعالمومناقشتها أكدت الفرضية القائلة بان ومنه نقول أن نتائج الدراسة 

  .سلوك وعادات تالميذ املرحلة الثانوية

  : لثالثةالفرضية ا
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، استخدمنا طريقة يؤثر على اجلانب املعريف للتلميذ الرياضي املرئي اإلعالملتحقق من الفرضية القائلة بان 

واليت �ا اكرب نسب ختدم الفرضية، ) 25) (24) (23) (22) (21(النسبة املئوية ومن خالل نتائج األسئلة 

بنسبة " نعم"%77,5كانت ) 22(يف اجلدول رقم  معرفة ما إذا كان الربامج الرياضية تقدم معلومات مفيدة

كانت ) 23(يف اجلدول رقم  املعلومات بب واستيعامعرفة ما إذا كان احلجم الساعي كاف الكتسامرتفعة و 

كانت ) 24(يف اجلدول رقم  معرفة ما إذا كان التلفزيون يؤثر على ثقافة اجلمهور" نعم"ب%52,5اكرب نسبة 

) 25(يف اجلدول رقم  معرفة ما إذا كانت املعلومات تقدم بطريقة شيقة وجذابةو "نعم"ب%82,5اكرب نسبة 

يف اجلدول رقم  معرفة ما إذا كان التلفزيون يقوم بنشر الوعي الرياضي و" نعم"ب %71,25كانت اكرب نسبة 

منافية للفرضية ) 21) (20) (19(، فيما جاءت نتائج اجلدول "نعم"ب%82,5كانت اكرب نسبة ) 26(

  .على التوايل  %57,5و %67,5و %%60بنسب 

  :االستنتاج

اهدين خاصــة الفئــة الصــغرى مــن هــذا األخــري فــإذا كانــت األســرة إلعـالم الرياضــي دورا كبــريا يف تثقيــف املشــل أن   

تنقــل إىل الطفــل كافــة املعــارف واملهــارات واالجتاهــات والقــيم الــيت تســود ا�تمــع بعــد ترمجتهــا، إىل أســاليب علميــة 

       .للتنشئة االجتماعية وهي درب من دروب الثقافة

كــأداة مــن أدوات التثقيــف للجمهــور الرياضــي، وخاصــة الفئــة   ونظــرا لألمهيــة الــيت يلعبهــا اإلعــالم الرياضــي املتلفــز،

  ."28انظر الفصل األول الصفحة "  الصغرى منه قمنا بتصنيف مظاهر التثقيف هلذه الفئة املشاهدة

يؤثر على اجلانب املعريف  الرياضي املرئي اإلعالمومنه نقول أن نتائج الدراسة ومناقشتها أكدت الفرضية القائلة بان 

  .ذللتلمي

  

  

  :استنتاج عام

أن الرياضة مؤسسة اجتماعية ثقافية تربوية، فهي أكثر ثراء واتساعا ،لذالك يقال لرياضة أ�ا مرآة  
 .للمجتمع
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يعترب التلفزيون أهم وسيلة من وسائل االتصال اجلماهريي الذي يتعرض هلا األفراد، وتؤثر يف تكوينهم  
 .وسلوكهم واجتاها�م

 والقوانني القواعد وشرح الرياضية، واحلقائق واملعلومات األخبار نشريتم من خالله  اإلعالم الرياضي 
 تهملتنمي ا�تمع أفراد بني الرياضية الثقافة لنشر ويهدف للجمهور، الرياضية واألنشطة باأللعاب اخلاصة
 .تهموتوعي

 التفاعل بسبب فيها يعمل اليت البيئة إىل يستجيب اجتماعية مؤسسة املختلفة بوسائله الرياضي اإلعالم 
 القيم مع تتالءم رياضية إعالمية وسائل من أوال له البد ا�تمع هلذا فهمه ميكن حىت و ا�تمع، وبني بينه

 .ا�تمع يف السائدة العادات و
وذالك من الم الرياضي املرئي يؤثر تأثريا اجيابيا يف تنمية الثقافة الرياضية لدى تالميذ املرحلة الثانوية اإلع 

 .خالل سلوكات وعادات التالميذ ويؤثر أيضا يف اجلانب املعريف
أن معظم التالميذ يشاهدون الربامج األجنبية وال يشاهدون الربامج احمللية وذالك الن عدد الربامج  

 نياملعني عن لزاما أصبح وبالتايلالرياضية يف التلفزيون اجلزائري غري كافية الكتساب واستيعاب املعلومات 
 . الربامج هذه مثل توسيع حملاولة اجلانب هذا إىل النظر إىل والرياضي اإلعالمي القطاع عن واملسؤولني

بصفة عامة  املشاهد اجلمهور لدى الرياضي الوعي تنمية على تساعد التلفزيون يف الرياضية الربامج أن 
 .وتالميذ املرحلة الثانوية بصفة خاصة
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  :خالصة عامة

تعد الرياضة ذالك النشاط العبثي اخلايل من أي معاين أو قيم، بل أصبحت من امليادين احليوية اليت مل 

نيات الالزمة لتؤدي وظائفها على أكمل صورة، ويف هذا الصياغ اتوهلا الدول املتقدمة أمهية بالغة وتسخر هلا أالمك

ذي يرتبط يف أذهان العامة باجناز أهداف تنافسية أن ال يقتصر مفهوم الرياضة على ذالك التصور الضيق احملدود ال

خالصة، فهي نظام فاعل يف كل ا�تمعات، والشبانية على وجه اخلصوص ملا تلعبه من ادوار التنشئة والتقومي، 

لذالك جيب أن ينظر للرياضة كمؤسسة اجتماعية وثقافية وتربوية، فهي أكثر ثراء واتساعا بإمكا�ا جمرد اجنازات 

ل تستقطب انتباه فعاليات كل ا�تمعات، فتصاغ هلا الربامج وتعد هلا اخلطب، وحتدد هلا الوسائل بدنية ب

واألساليب، فلقد استخدمت الرياضة املعاصرة يف كثري من األحايني وحتدد هلا الوسائل واألساليب، ولذالك كثريا 

رياضة أمهية بالغة ومن خالل ابيضا شىت ما يقال أن الرياضة مرآة للمجتمع، ولذالك فال بد أن تويل الدولة ل

ا�االت األخرى كاإلعالم مثال والذي أصبح اليوم يلعب دورا كبريا بل أساسيا يف التأثري على كل اجلوانب حىت 

الرياضة منها، وهو ما جعلنا نسلط عليه الضوء يف دراستنا هاته من خالل البحث يف مستوى اإلعالم الرياضي 

عن طريق )17-15(يلعب من دور يف تنمية الثقافة الرياضية لدى تالميذ املرحلة العمرية من  املرئي وما ميكن أن

ما يوجهه من برامج رياضية جيب أن تكون هادفة لتحقيق أهداف الرتبية البدنية والرياضية واليت هي هدف للرتبية 

ا�تمع، هذا ما دفع يب إىل حماولة العامة وايت ختدم بدورها هدف وسياسة الدولة يف تنشئة مواطن صاحل للوطن و 

اقرتاح بعض احللول والتوصيات اليت أرى يف أ�ا تساهم ولو بالشيء القليل يف خدمة وتطوير إعالمنا الرياضي 

  . وبالتايل خدمة وتنمية الرياضة يف بالدنا من خالل النشر اجليد للوعي الرياضي وتنمية الثقافة الرياضية
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  :وتوصيات تاقتراحا

على ضوء دراستنا لنتائج االستبيان اخلاصة بالتالميذ والدراسة املفصلة هلذا اجلانب واليت أثبتت أن   

اإلعالم الرياضي املرئي له تأثري يف تنمية الثقافة الرياضية لدى تالميذ املرحلة الثانوية، لذالك ارتأينا أن نقدم 

  .لدى اجلمهورلتنمية الثقافة الرياضية  تتوصيات واقرتاحا

وضع سياسة إعالمية رياضية على أسس علمية منهجية و املتبعة من طرف الدول املتقدمة يف ميدان  - 1
 .اإلعالم الرياضي املرئي

 .النهوض بالربامج التلفزيونية كما وكيفا يف اجلزائر - 2
رياضي توفري كل اإلمكانات والوسائل املادية والبشرية والصحفية الضرورية للعمل من اجل إعالم  - 3

 .هادف
 ,التنويع يف حمتوى الربامج الرياضية - 4
 .اختيار توقيت مناسب للربامج الرياضية - 5
 .تقدمي الربامج الرياضية ملراحل العمر املختلفة - 6
 .االستعانة باخلرباء يف جمال الرتبية البدنية والرياضية يف إعداد الربامج الرياضية - 7
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 .العمر املختلفةاالهتمام بالربامج التعليمية الرياضية ملراحل  - 8
 .التنويع يف تقدمي الربامج الرياضية - 9

 .التوازن بني املساحة الزمنية مع املضمون -10
 .االهتمام بالدراسات العلمية يف جمال الرتبية البدنية والرياضية -11
إنشاء قسم إعالم رياضي، تابع لقسم الرتبية البدنية والرياضية وقسم اإلعالم واالتصال، ليقوم  -12

 . لرفع مستوى الرياضة ونشر الوعي الرياضي من الرياضينيعلى إعداد جيل 
 .باملزيد من األحباث عن الرياضة ووسائل اإلعالم ماالهتما -13
 . ضرورة االهتمام بالثقافة الرياضية وتنمية االجتاهات االجيابية لدى اجلماهري -14
  .لثقافة الرياضية يف مجيع املستويات تعمل مسابقا -15
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة محمد خيضر بسكرة

  اإلنسانية واالجتماعيةالعلوم كلية العلوم 

  

  

  استمارة استبيان

  

  :يف إطار إجناز مذكرة مكملة لنيل شهادة ماسرت يف الرتبية احلركية عند الطفل واملراهق حتت عنوان 

  

تثير اإلعالم الرياضي المرئي في تنمية  الثقـافة الرياضية لدى تالميذ  
 المرحلة الثانوية

  دراسة ميدانية لبعض ثانويات مدينة بسكرة

  

نرجو منكم ملء هذه االستمارة باإلجابة عن أسئلتنا بكل صراحة وصدق من أجل التوصل إيل نتائج دقيقة تفيد 

  .الدراسة 

  ولكم منا فائق التقدير واالحرتام

  

  .على اإلجابة املختارة)  X( توضع العالمة : مالحظة 
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  :تحت إشراف األستاذ :                                                                      من إعداد الطالب

  راجحي صابر                                                                                 إبراهيمي عيسى

  

 

 

 

  

    2011/2012السنة اجلامعية     

  

  ا؟هل تشاهد التلفزيون يومي/ 1

  إطالقا  أحيانا       يوميا                    

  هل تشاهد أكثر من قناة تلفزيونية يف اليوم ؟/ 2

  ال            نعم                  

  هل تشاهد التلفزيون خالل أيام الدراسة ؟/ 3

  نعم                                       ال                 

  مشاهدة التلفزيون خالل العطلة األسبوعية أكثر من ساعة يوميا ؟هل حتب / 4

    نعم                                       ال                 

  هل تشاهد التلفزيون يف عطلة الصيف ساعات طويلة؟/ 5
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  ال       نعم                    

  م الدراسة ؟التلفزيون خالل أيا اأفضل األوقات اليت تشاهد فيه/ 6

  يف املساء            منتصف النهار    يف الصباح

  أفراد األسرة يشاهدون التلفزيون معك باستمرار ؟/ 7

  إطالقا  باستمرار               أحيانا                                        

  هل حتب مشاهدة الربامج الرياضية بالتلفزيون ؟/ 8

    نعم                                       ال                 

 يقدم التلفزيون كل ما حتتاجه من برامج رياضية ؟ 9

  ال          نعم                  

  ها ماهي الربامج الرياضية اليت تشاهد/ / 10

  احمللية األجنبية          

  الرياضية بالتلفزيون مع ميولك ورغبتك ؟تتفق األلعاب والرياضات يف الربامج / 11

  نعم                                       ال                 

  ؟ هل توجد برامج تثري عندك ميول عدواين/ 12

    نعم                                       ال                 

  

  ؟كهل أهداف الربامج الرياضية مرتبطة باحتياجات/ 13

  ال       نعم                    

  وامليول ؟ تتتنوع الربامج الرياضية لتشمل كل االحتياجا/ 14
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    نعم                                       ال                 

  

  من يقدمون الربامج الرياضية يستخدمون أسلوب واضح يف توصيل املعلومات ؟/ 15

    ال                                     نعم                   

  

  هل تطبق املعلومات اليت يقدمها التلفزيون يف حياتك اليومية ؟/ 16

  نعم                                       ال                 

  هل لديك اقرتاحات لربامج رياضية أخرى ؟/ 17

    نعم                                       ال                 

ما هي هذه االقرتاحات إذا كانت اإلجابة بنعم 

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

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

  هل يبث التلفزيون برامج توضح العالقة بني املمارسة الرياضية والوقاية من األمراض ؟/ 18

  نعم                                       ال                 

  املمارسة الرياضية وا�تمع ؟هل يبث التلفزيون برامج توضح العالقة بني / 19

    نعم                                       ال                 

  

  هل يبث التلفزيون برامج توضح دور املمارسة الرياضية يف حتقيق التوافق النفسي ؟/ 20

  نعم                                       ال                 

  ضية تقدم لك معلومات مفيدة ؟الربامج الريا/ 21
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  ال      نعم                 

  املعلومات الرياضية ؟ بهل وقت الربامج الرياضية كاف الكتساب واستيعا//22

  نعم                                       ال                 

  

  يؤثر التلفزيون بالفعل علئ ثقافة اجلمهور ؟ 23

  ال      عمن                 

  هل تقدم املعلومات الرياضية بطريقة شيقة وجذابة ؟/24

  نعم                                       ال                 

  يقوم التلفزيون بالدور املطلوب منه على أكمل وجه للنشر الوعي الرياضي ؟/ 25

    نعم                                       ال                 
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  ملخص الدراسة
  *تأثري اإلعالم الرياضي املرئي يف تنمية الثقافة الرياضية لدى تالميذ املرحلة الثانوية : * عنوان الدراسة -
  .أثر اإلعالم الرياضي املرئي يف تنمية الثقافة الرياضية معرفة: هدف الدراسة -
 .؟هل يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي يف تنمية الثقافة الرياضية: مشكلة الدراسة -
  :فرضيات الدراسة -

  .يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي يف تنمية الثقافة الرياضية لدى تالميذ املرحلة الثانوية: الفرضية العامة -    
  :الفرضيات الفرعية -    

v يتعرض تالميذ املرحلة الثانوية لوسيلة التلفاز باستمرار.  
v  يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي على سلوك وعادات تالميذ املرحلة الثانوية.  
v يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي على اجلانب املعريف للتلميذ.  

  : إجراءات الدراسة الميدانية -
  .ثالث ثنويات ملدينة بسكرةتلميذ من  160:   العينة -
-04 -08متت الدراسة على مستوى ثالث ثنويات ملدينة بسكرة وذالك من : المجال الزماني والمكاني -

  .2012-04-25اىل  2012
  .املنهج املستخدم هو املنهج الوصفي: المنهج -
  : األدوات المستعملة في الدراسة -

  .ثنويات من مدينة بسكرة تلميذ من ثالث 160االستبيان ومت توزيعه على 
  :النتائج المتوصل إليها -

v يتعرض تالميذ املرحلة الثانوية لوسيلة التلفاز باستمرار.  
v  يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي على سلوك وعادات تالميذ املرحلة الثانوية.  
v يؤثر اإلعالم الرياضي املرئي على اجلانب املعريف للتلميذ.  

  :إستخلصات واقتراحات -
وضع سياسة إعالمية رياضية على أسس علمية منهجية و املتبعة من طرف الدول املتقدمة يف ميدان اإلعالم  - 1

 .الرياضي املرئي
 .النهوض بالربامج التلفزيونية كما وكيفا يف اجلزائر - 2
 .تقدمي الربامج الرياضية ملراحل العمر املختلفة- 3
البدنية والرياضية وقسم اإلعالم واالتصال، ليقوم على إعداد إنشاء قسم إعالم رياضي، تابع لقسم الرتبية  -4

  .لرفع مستوى الرياضة ونشر الوعي الرياضي جيل من الرياضيني
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ضرورة التكافل والتنسيق بني النوادي واهليئات الرياضية من جهة وجلان األنصار من جهة أخرى للنهوض  -5
  .بالثقافة الرياضية
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