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الملخص

مركز حبوث السوق ومحاية املستهلك /جامعة بغداد

يرمي البحث الى تحديد مدى مشـــاهدة الشـــباب الب رامج الرياضية التلفزيونية وتأثير المشاهدة
فـــي مســـتوى الثقافـــة الرياضيـــة لدى الشـــباب وتأثير المتغيـــرات الديموغ رافية للشـــباب على مدى
مشـــاهدة الب رامـــج الرياضيـــة ،وأجريـــت الد راســـة علـــى عينـــة مكونة مـــن ( )200طالب مـــن الذكور
واإلنـــاث مـــن كليـــات جامعـــة بغـــداد ،فقد أعدت اســـتمارة اســـتبيان مكونة مـــن محاور وأســـئلة عدة
لقيـــاس مـــدى فاعليـــة الب رامـــج الرياضية في ثقافة الشـــباب ،واســـتخدم البرنامـــج اإلحصائي spss
لتفريـــغ البيانـــات واســـتخ راج النتائـــج بالتكـــرارات والنســـب المئويـــة والعالقات االرتباطية وحســـاب
الفروقـــات ،وتوصـــل البحـــث إلى نتائج عـــدة من أهمها أن هنـــاك تأثي راً قوي اً للب رامـــج الرياضية في
ثقافـــة الشـــباب للحصـــول على متوســـطات حســـابية عالية وهو ما يوضح مدى اســـتجابة الشـــباب
للب رامـــج الرياضيـــة وتأثيرهـــا فـــي معلوماتهم فـــي مجال الرياضـــة ،وتم إثبات صحـــة الفرض األول
بوجـــود فروقـــات دالـــة إحصائيـــا فـــي المتغيـــرات الديموغ رافيـــة نحـــو مشـــاهدة الب رامـــج الرياضيـــة
التلفزيونيـــة ،ولـــم تثبـــت صحـــة الفرض الثاني إذ تبين عـــدم وجود عالقة ارتباط دالة بين مســـتوى
الثقافـــة الرياضيـــة ونوع الب رامـــج الرياضية التي تشـــاهدها العينة.
الكلمات المفتاحية :الرياضية ،الثقافة ،الب رامج التلفزيونية ،تنمية ،الشباب.

Effectiveness of sports television programs in the development of sports
culture among youth / field study
Dr. Afnan Mohammed Shaban
Market Research & Consumer Protection Center, University of Baghdad, Baghdad

dr.afnan@mracpc.uobaghdad.edu.iq
Abstract

The aim of the research is to determine the extent to which young people
watch television sports programs and the impact of viewing on the level of
sports culture among young people and the impact of demographic variables
on youth over the viewing of sports programs, The study was conducted on a
dr.afnan@mracpc.uobaghdad.edu.iq
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sample of (200) male and female students from the faculties of the
University of Baghdad, where a questionnaire form composed of several axes
and questions was prepared to measure the effectiveness of sports programs
in youth culture, The statistical program used spss to empty data and extract
results by frequency, percentages, correlations, The research reached several
results, the most important of which is that there is a strong influence of sports
programs on young people’s culture to obtain high sports averages, which
shows how young people respond to sports programs and their impact on their
information in the field of sports, The first hypothesis was confirmed by the
existence of statistically significant differences in the demographic variables
towards the viewing of sports television programs. The second hypothesis was
not proven because there was no significant correlation between the level of
the sports culture and the type of sports programs observed by the sample.
Keywords: Sports, Culture, TV Shows, Development, Youth.
المقدمة

يحظـــى اإلعـــام الرياضـــي بأهميـــة كبيرة في عصرنـــا الحالي الـــذي أصبح يمتلـــك تقنية عالية
والســـيما تلـــك التـــي تطل علينا عبر وســـائل االتصال االجتماعية فهي تعمل علـــى إيصال المعلومة
إلـــى ابعـــد مـــكان في العالم ويـــزود الجمهور باألخبار أوال بأول ســـاعة حدوثها وقـــد أدركت القنوات
الفضائيـــة التلفزيونيـــة أهميـــة اإلعـــام الرياضي وخصصت لـــه قنوات رياضيـــة متخصصة وب رامج
رياضيـــة تلفزيونيـــة ينفـــق علـــى تجهيزها مبالـــغ كبيرة كي تســـتقطب الجمهـــور الرياضي وتحقق
اإلشـــباع المتوقـــع منهـــا للمتلقيـــن ،اذ يشـــكل الجمهـــور الرياضـــي شـــريحة واســـعة مـــن المجتمع
الســـيما مـــن فئة الشـــباب ألنها تتعلق بالنشـــاط البدنـــي والحركي.
لـــذا فـــان البحـــث يتناول الب رامج الرياضية التلفزيونية التي تـــؤدي دورها في تنمية المعلومات
والثقافـــة الرياضيـــة ونشـــرها بيـــن أوســـاط الشـــباب والســـيما طلبـــة الجامعـــات من كال الجنســـين،
وقســـمت الد راســـة علـــى الفصل األول الـــذي يتضمن اإلطـــار المنهجي للبحث والفصـــل الثاني الذي
يتضمن الد راســـات الســـابقة واإلطار النظري للبحث والفصل الثالث شـــمل إج راءات البحث والد راسة
الميدانيـــة التـــي أجريـــت علـــى عينة من طلبة الجامعة ومن ثم تفســـير النتائج ومناقشـــتها ووضع
االستنتاجات والتوصيات.
اإلطار المنهجي

مشكلة البحث وأهميته

تقـــوم الب رامج الرياضية التلفزيونية بمهمة تتســـم بنشـــر الوعي الرياضـــي والتثقيف والتعليم
عـــن طريـــق المعلومـــات المختلفة من أخبار وب رامـــج تتعلق بالرياضة ،وهي تحتـــل الم راتب األولى
فـــي اهتمامـــات الشـــباب الذين يمثلون الشـــريحة األكبر في المجتمع ويســـتمدون منهـــا الكثير من
العـــادات الحياتيـــة والســـلوكيات واالتجاهـــات وهي تســـهم في تنشـــئتهم اجتماعيا وتشـــجعهم على
جملة الباحث اإلعالمي
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ممارســـة النشـــاط البدنـــي المهـــم لصحة اإلنســـان مما له تأثيـــر ايجابي على حياتهـــم بصورة عامة
وخاصة في أوقات ف راغهم ومن هنا تاتي اهمية البحث فهو يتناول موضوعا يتعلق باكبر شـــريحة
فـــي المجتمع وهي شـــريحة الشـــباب على االغلب اذ تقدم العديد من الب رامـــج الرياضية التلفزيونية
كمـــا كبيـــرا مـــن الب رامـــج المتخصصة فـــي ميـــدان الرياضة ســـواء في القنـــوات العامـــة او القنوات
المتخصصـــة فـــي الرياضـــة وتســـهم بشـــكل واضح فـــي رفد الوعـــي المعرفي لـــدى فئـــات المجتمع.
وتتمحـــور مشـــكلة البحـــث في د راســـة فاعليـــة الب رامج الرياضية فـــي تنمية الثقافـــة الرياضية
لـــدى الشـــباب والـــدور الـــذي تؤديـــه فـــي نشـــر المعرفـــة بالشـــأن الرياضـــي علـــى اختـــاف أنواعـــه
عـــن طريـــق مـــا تقدمـــه الفضائيـــات من ب رامـــج ونطرح التســـاؤل مـــا الدور الـــذي تقوم بـــه الب رامج
الرياضيـــة فـــي تنميـــة الثقافـــة الرياضية ونشـــرها لدى الشـــباب؟.
متغيرات البحث

المتغير المستقل
مشاهدة البرامج الرياضية
التلفزيونية

المتغيرات الوسيطة
المتغيرات الديموغرافية (الجنس،
العمر ،المرحلة الدراسية ،التخصص)

المتغير التابع
مستوى الثقافة الرياضية للشباب
(طلبة الجامعة)

أهداف البحث

يرمي البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

1.1تحديد مدى مشاهدة الشباب الب رامج الرياضية التلفزيونية.
2.2تحديد تأثير مشاهدة الب رامج الرياضية التلفزيونية على مستوى الثقافة الرياضية لدى الشباب.
3.3تحديد تأثير المتغي رات الديموغ رافية للشباب على مدى مشاهدة الب رامج الرياضية.
فرضيات البحث

•الفـــرض األول :توجـــد فروقـــات دالة إحصائيـــا بين المتغيـــرات الديموغ رافية للعينـــة نحو مدى
مشـــاهدة الب رامج الرياضيـــة التلفزيونية.
•الفـــرض الثانـــي :توجـــد عالقـــة ارتبـــاط دالـــة بيـــن مســـتوى الثقافـــة الرياضيـــة ونـــوع الب رامج
الرياضيـــة التـــي تشـــاهدها العينة.

إجراءات البحث

منهج البحث وعينته

اســـتخدم منهـــج المســـح فـــي هـــذا البحث ألنـــه الطريقـــة أو األســـلوب األمثل لجمـــع المعلومات
مـــن مصادرهـــا األوليـــة ،وتقديـــم المعلومـــات بطريقـــة منظمـــة يمكـــن االفادة منها ســـواء فـــي بناء
قاعـــدة معرفيـــة أو تحقيـــق فـــروض الد راســـة وتســـاؤالتها( ،)1وتم اختيـــار عينة قصديـــة من طلبة
كليـــات جامعـــة بغداد (كلية التربية الرياضية ،وكلية الهندســـة ،وكلية اإلعالم ،والعلوم السياســـية،
والتربيـــة للبنـــات) مكونـــة مـــن ( )200مفـــردة متباينـــة في المســـتوى العمـــري والثقافـــي والم راحل
الد راســـية والتخصص ،وقد اجريت د راســـة اســـتطالعية أولية لمعرفة على خصائص العينة ووضع
االســـتبانة ،وفيمـــا يأتي وصـــف لخصائص عينـــة البحث:
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 40
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جـــدول ( )1يبين خصائص العينة
المتغيرات
الجنس
الفئات العمرية
التخصص
المرحلة الدراسية

الفئات
ذكور
اناث
18-21
22-25
 26فاكثر
علمي
انساني
االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
دراسات عليا

العدد
137
63
90
71
39
120
80
47
38
25
68
32

النسبة المئوية
68.5%
31.5%
45%
35.5%
19.5%
%60
40%
%23.5
%14
12.5%
%34
%16

يتبين من الجدول ( )1خصائص العينة ان الذكور هم اغلبية العينة بعدد ( )137بنسبة (،)%68.5
وان الفئة العمرية ( )21-18شكلت اغلبية العينة بعدد ( )90وبنسبة ( ،)%45واقل نسبة من العينة
كانت للفئة العمرية (26سنة فاكثر) بعدد ( )39وبنسبة ( ،)%19.5وان التخصص علمي حصل على
اعلى تك رارات ( )120بنسبة ( ،)%60وان المرحلة الد راسبة ال رابعة حصلت على اعلى نسبة بمجموع
تك رارات ( )68بنســـبة ( )%34واقل نســـبة للمرحلة الد راســـية الثالثة بمجموع ( )25بنسبة (.)%12.5
مجاالت البحث

•المجال البشري :يتمثل المجال البشري للبحث بطلبة جامعة بغداد للعام الد راسي 2016م2017-م.

•المجـــال المكانـــي :يتمثـــل المجـــال المكانـــي في كليـــات جامعـــة بغداد(كلية التربيـــة الرياضية،
وكليـــة الهندســـة ،وكلية اإلعـــام ،والعلوم السياســـية ،والتربيـــة للبنات).

الصـــدق والثبـــات :اجـــري اختبـــار الصـــدق الظاهـــري علـــى أداة البحـــث اســـتمارة االســـتبانة عن
طريـــق عرضهـــا علـــى الخبـــراء وهـــم :أ.م.د .إيمـــان عبـــد الرحمـــن رئيـــس قســـم الصحافـــة اإلذاعية
والتلفزيونيـــة فـــي كليـــة اإلعـــام جامعـــة بغـــداد ،م.د.عليـــاء ســـعدون عبـــد الـــرزاق الف راجـــي
تخصـــص كيميـــاء حياتيـــة فـــي جامعـــة بغـــداد ،للتاكـــد مـــن صـــدق االســـتمارة فـــي تحقيـــق أهداف
البحـــث التـــي وضعـــت مـــن اجلهـــا واجريـــت التعديـــات المطلوبـــة علـــى اســـتمارة االســـتبانة.
إجراءات البحث

تـــم إجـــراء الد راســـة الميدانيـــة علـــى عينة من الشـــباب لقياس مـــدى فاعلية مشـــاهدة الب رامج
الرياضيـــة علـــى ثقافتهم واســـتخدمت اســـتمارة االســـتبانة لجمـــع البيانات المطلوبـــة والمكونة من
( )21ســـؤاال تضمـــن ( )4أســـئلة لمتغيـــر مشـــاهدة الب رامـــج الرياضيـــة ،و( )17ســـؤاال لمتغير تأثير
مشـــاهدة الب رامـــج الرياضيـــة على الثقافة الرياضية للشـــباب بثالثـــة بدائل لمقيـــاس ليكرت (اتفق،
اتفـــق نوعـــا مـــا ،ال اتفق) بـــأوزان ( ،)3،2،1وجـــرى توزيع ( )200اســـتمارة على العينـــة المطلوبة.
العمليـــات اإلحصائية :اســـتخدم البرنامج اإلحصائـــي  spssإلج راء العمليـــات اإلحصائية وتفريغ
بيانات االستمارات واستخ راج النتائج واستخدمت التك رارات والنسب المئوية ،واستخدم معامل ارتباط
بيرسون إليجاد العالقات االرتباطية واستخدم اختبار كا )chi-square) x2 2الحتساب الفروقات،
وتم استخ راج الوسط الحسابي واالنح راف المعياري لقياس قوة استجابة العينة للب رامج الرياضية.
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تحديد المصطلحات

•الب رامـــج التلفزيونيـــة :هـــي تقديـــم موضوعـــات ومضاميـــن مختلفـــة إلـــى قطاعات واســـعة من
الجماهيـــر المتباينـــة فـــي المســـتوى الثقافـــي واالجتماعي واالقتصـــادي(.)2
•الب رامـــج الرياضيـــة :وهـــي الب رامـــج التـــي تعنـــى بنشـــر وتغطية موضوعـــات وأخبار وانشـــطة
الرياضـــة المختلفـــة المحليـــة والعربية والدوليـــة وااللعاب االولمبيـــة والمباريات على اختالف
انواعهـــا على المســـتوى المحلـــي والدولي.
•الثقافـــة :هـــي جميـــع الخصائص والســـمات العـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات والفنـــون واالداب
واســـلوب الحيـــاة لمجتمـــع مـــا أو جماعـــة أو فئـــة مـــا أو شـــخص ما.
•التنميـــة :هـــي تنمية القـــد رات البشـــرية وبنائها الف راد المجتمـــع عن طريق المشـــاركة الفعالة
فـــي العمليـــات التـــي تشـــكل حياتهم وتحســـن ســـبل معيشـــتهم واالحتياجات االساســـية بما في
ذلك الرعاية االنســـانية(.)3
•الفاعليـــة :هـــي القـــدرة علـــى أداء األعمـــال بشـــكل صحيـــح وتحقيـــق االهـــداف المطلوبـــة وهذا
يتطلـــب توفيـــر المـــوارد الالزمـــة لتحقيقها.

الدراسات السابقة

•د راســـة (عيســـى الهـــادي “ )4()2008الب رامـــج الرياضيـــة التلفزيونية واثرها على نشـــر الوعي
الرياضـــي” ورمـــت الد راســـة الى تحديد تاثيـــر الب رامج الرياضية التلفزيونية على نشـــر الوعي
الرياضـــي ،وهـــي د راســـة تحليلية قام الباحث بتحليـــل مضمون الب رامج الرياضيـــة التلفزيونية
فـــي التلفزيـــون الج زائـــري وقـــد توصلت الد راســـة الى نتائج عـــدة اهمها ان الب رامـــج الرياضية
التلفزيونيـــة التـــي تقدم في التلفزيون الجزائري ال تســـهم في نشـــر الوعـــي الرياضي وال تقوم
بتاديـــة الوطنيـــة المفتـــرض ان تؤديهـــا وال تعمـــل علـــى جـــذب المشـــاهدين اليهـــا لجملـــة من
االســـباب الخاصـــة بالكيفيـــة التي تقدم بهـــا وال الكمية.
•د راســـة (خالـــد محمـــود الزيود “ )5()2013دور مشـــاهدة القنوات الفضائية الرياضية في نشـــر
الثقافـــة الرياضيـــة لـــدى طلبـــة جامعـــة اليرمـــوك” هدفـــت الد راســـة الـــى معرفـــة دور مشـــاهدة
القنـــوات الفضائيـــة الرياضيـــة في نشـــر الثقافة الرياضية لـــدى طلبة جامعـــة اليرموك ،تعتمد
الد راســـة علـــى منهج المســـح باســـتخدام اداة االســـتبانة الج راء الد راســـة الميدانيـــة على عينة
عشـــوائية مكونـــة مـــن ( )327طالبـــا مـــن كال الجنســـين من كليـــات جامعة اليرمـــوك ،واظهرت
النتائـــج ان للقنـــوات الفضائيـــة الرياضيـــة دورا ايجابيا فـــي تزويد الطلبة بالثقافـــة الرياضية،
ووجـــود فروقـــات لصالح الذكور نحـــو الجانب المعرفي في الثقافـــة الرياضية ،ووجود فروقات
فـــي المجـــال المعـــرف واالجتماعي والتربـــوي تبعا لمتغيـــر التخصص .
•د راســـة (شـــاكر وشـــحاذة  “ )6()2010دور مشـــاهدة القنـــوات الفضائيـــة الرياضيـــة فـــي نشـــر
الثقافـــة الرياضيـــة بيـــن طلبـــة جامعـــة ديالـــى» وهـــي د راســـة ميدانيـــة رمـــت الـــى تحديـــد دور
القنـــوات الرياضيـــة في نشـــر الثقافـــة الرياضية على عينة عشـــوائية من طلبـــة جامعة ديالى
عددهـــا ( )1086فقـــد اســـتخدم منهـــج المســـح لتوزيع اســـتمارة االســـتبانة وتوصـــل البحث الى
نتائـــج عـــدة اهمهـــا ان مشـــاهدة القنـــوات الرياضية لـــه تاثير في نشـــر الثقافـــة الرياضية بين
الطلبـــة ،وان هنـــاك فروقا لمتغير الجنس من العينة في مســـتوى الثقافة الرياضية المكتســـبة
مـــن الفضائيـــات الرياضية.
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اإلطار النظري للبحث

يعـــد التلفزيـــون من اهم وســـائل االعالم واكثرها شـــيوعا وانتشـــارا نظـــرا للم زايا التـــي يمتلكها
وقدرتـــه علـــى نشـــر المعرفة فـــي المجاالت شـــتى السياســـية والثقافيـــة واالقتصاديـــة واالجتماعية
وغيرهـــا ويقـــدم معلومـــات فـــي الميادين المختلفـــة ومنها المجـــال الرياضي.
االعـــام الرياضـــي نـــوع مـــن االعـــام المتخصـــص ألنـــه يختـــص بموضوعـــات محـــددة دون
غيرهـــا والـــذي يقـــوم بالعمليـــة االتصاليـــة بيـــن الوســـيلة االعالميـــة والمســـتقبل يعمل على نشـــر
الحقائـــق واالحـــداث الرياضيـــة وشـــرح القواعـــد والقوانيـــن لاللعـــاب الرياضيـــة والالعبين ويســـعى
لنشـــر الثقافـــة الرياضيـــة وتنميتهـــا بيـــن قطاعات واســـعة مـــن الجمهـــور واعطائها اكبر مســـاحة
ممكنـــة ،ويهـــدف االعـــام الرياضـــي ايضـــا الـــى الترويـــح والترفيـــه عـــن األفـــراد في ظـــل صعوبات
الحيـــاة التـــي يواجهونهـــا بشـــكل يومي( .)7فض الً عـــن وظيقة االخبـــار والتثقيف والترفيـــه فالب رامج
الرياضيـــة التلفزيونيـــة تقـــدم الوظيفـــة التجاريـــة والخدميـــة عـــن طريـــق تعريـــف الجمهـــور
بمواعيـــد المباريـــات واماكـــن اقامتهـــا وبثهـــا وتقـــدم الوظيـــف التجاريـــة عبـــر االعالن عن الســـلع
والخدمـــات التجاريـــة ،ويســـهم االعـــام فـــي تكويـــن بنيـــة معرفيـــة للمتلقيـــن للرســـالة التلفزيونية
وتدعيـــم المبـــاديء والقيـــم التربويـــة وترســـيخ الثقافـــة والتنشـــئة الرياضيـــة وبنـــاء االتجاهـــات
االيجابيـــة نحـــو الرياضـــة والمنافســـة لدعم المشـــاركة في انشـــطتها كافة على وفق مبـــدا الرياضة
للجميـــع وأهميتهـــا لحيـــاة االنســـان وصحتـــه وتعليـــم النـــشء كيفيـــة اســـتثمار اوقـــات الفـــراغ
فـــي ممارســـة الحركـــة البدنيـــة بـــدال مـــن االتجـــاه نحـــو االشـــياء التـــي تضـــر الفـــرد والمجتمـــع (.)8
اكتســـبت الب رامـــج الرياضيـــة اهتمـــام اغلبيـــة الفضائيـــات التلفزيونيـــة وتعمل علـــى تخصيص
االســـتوديوهات المختصـــة بالرياضة مـــن ديكورات ومقدمين متخصصين في ميـــدان الرياضة وهي
بذلـــك تنفـــق مبالـــغ طائلـــة عليها ,وتخصيص م راســـلين فـــي أغلـــب دول العالم لتغطيـــة االولمبيات
العالمية والمباريات في اقصى بقاع االرض ,مما يكســـبها عنصر االثارة والجذب والتشـــويق ألنها
تمتاز بالحيوية والحركة والنشـــاط (.)9
وتوفـــر الب رامـــج الرياضية الثقافـــة التي تتضمن مجموعـــة العلوم والمعـــارف والمعلومات من
الفنـــون لالنشـــطة الرياضية المختلفة والتي يكتســـبها الفرد من البيئة ويتـــزود من خبرته الخاصة
ســـواء بالمشـــاهدة او الممارســـة او الق راءة لتلك االنشطة الرياضية.
وتشـــمل الثقافـــة الرياضيـــة ان يمتلـــك الفـــرد قـــد را جيـــدا مـــن المعلومـــات المتعلقـــة بالرياضة
البدنيـــة واالولمبيـــاد وااللعـــاب الدولية.
وقـــد تعـــدت الثقافـــة الرياضيـــة الجهـــد البدني لتشـــمل االبعـــاد االخالقيـــة والجماليـــة وهي اداة
مهمـــة لتوطيـــد الشـــعور بالمواطنه فالمعلومات الرياضية كلها يكســـبها الفرد تكـــون من المدارس
والجامعـــات ووســـائل االعالم علـــى اختالفها(.)10
وتؤثـــر الثقافـــة الرياضيـــة فـــي تكويـــن شـــخصية وبنائهـــا االنســـان فيظهـــر ذلك بوضـــوح من
تفاعلـــه االجتماعـــي داخـــل المجتمع عن طريق التنشـــئة االجتماعية وتســـهم المؤسســـات التربوية
واالســـرة في ذلك عن طريق بناء الســـلوك الســـليم للفرد عن طريق اد راك اهمية ممارســـة الرياضة
والتعلـــم فيما يخـــص ذلك(.)11
ويســـتلزم تنمية القطاع الرياضي نشر المعرفة والثقافة الرياضية السليمة ممارسة ومشاهدة،
وتنميـــة الب رامج الرياضية التلفزيونية من حيث اللغة الســـليمة واالعـــداد واالخ راج ،وتعمل الب رامج
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الرياضيـــة علـــى دعـــم المواهـــب والطاقـــات الشـــابة وتشـــجيعها عن طريق تســـليط الضـــوء عليها،
كمـــا ان للرياضـــة دورهـــا فـــي دعـــم االحســـاس باالنتمـــاء القومي لـــدى الجماهير ،وان رفع مســـتوى
االداء فـــي الب رامـــج التلفزيونية تتطلب االرتقاء بمســـتوى االعالميين في المجـــال الرياضي فاالعالم
الرياضـــي هـــو اعـــام متخصـــص يحتـــاج الى تدريـــب القائميـــن باالتصـــال وتكثيف اللقـــاءات بينهم
وتوحيـــد المصطلحـــات واالســـلوب اللغـــوي ومعرفـــة المســـتجدات العلميـــة فـــي مجـــال الرياضة(.)12
الدراسة الميدانية
تحليل نتائج البحث ومناقشتها

اوال :مشاهدة الب رامج التلفزيونية الرياضية

1.1مدى مشاهدة العينة للب رامج التلفزيونية الرياضية

جدول ( )2يبين مدى مشـــاهدة العينة للبرامج الرياضية

مدى مشاهدة العينة للبرامج الرياضية
دائما
احيانا
نادرا
المجموع

التكرارات
105
73
22
200

النسبة المئوية
52.5%
36.5%
11%
100%

المرتبة
1
2
3
-

يبيـــن الجـــدول ( )2ان االجابـــة دائمـــا حصلـــت علـــى المرتبـــة االولـــى بمجموع تكـــرارات ()105
بنســـبة ( ،)%52.5وجـــاءت فـــي المرتبة الثانيـــة االجابة احيانا بمجموع ( )73بنســـبة ( ،)%36.5في
حيـــن حصلـــت االجابـــة ناد را علـــى اقل مجموع تكـــرارات ( )22بنســـبة (.)%11

 .2مدة مشاهدة الب رامج الرياضية

جدول ( )3يبين مدة مشـــاهدة العينة للبرامج الرياضية

مدة مشاهدة العينة للبرامج الرياضية
اقل من ساعة
ساعة -ساعتين
ثالث ساعات فأكثر
المجموع

التكرارات
43
89
68
200

النسبة المئوية
%21.5
44.5%
%34
%100

المرتبة
3
1
2
-

يتضـــح مـــن الجـــدول ( )3ان اغلبية العينة الذيـــن احتلوا المرتبة االولى بمجموع ( )89بنســـبة
( )%44.5تشـــاهد الب رامـــج الرياضيـــة لمـــدة ســـاعة الى ســـاعتين ،وجاء فـــي المرتبـــة الثانية (ثالث
ســـاعات فأكثر) بمجموع ( )68بنســـبة ( )%34واقل نســـبة من العينة تشـــاهد الب رامج الرياضية اقل
مـــن ســـاعة بمجموع ( )43بنســـبة ( )%21.5حصلت علـــى المرتبة الثالثة.

 .3نوع الب رامج الرياضية التي تشاهدها العينة

جدول ( )4يبين نوع البرامج الرياضية التي تشـــاهدها العينة

نوع البرامج الرياضية التي تشاهدها العينة
المحلية
العربية
االجنبية
جميعها
المجموع

التكرارات
40
21
56
83
200

النسبة المئوية
%20
%10.5
%28
%41.5
%100

المرتبة
3
4
2
1
-
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يتضـــح مـــن الجـــدول ( )4ان اغلبيـــة العينـــة تشـــاهد الب رامـــج الرياضيـــة جميعهـــا (المحليـــة،
والعربيـــة ،واالجنبيـــة) بمجمـــوع تك رارات ( )83بنســـبة ( )%41.5وهي حصلت علـــى المرتبة االولى،
وحصـــل علـــى المرتبة الثانيـــة الب رامج االجنبية بمجموع ( )56وبنســـبة ( ،)%28وجـــاء في المرتبة
الثالثـــة الب رامج المحلية بجموع ( )40وبنســـبة ( ،)%20اما المرتبـــة الثالثة فحصلت عليها الب رامج
العربيـــة بمجموع ( )21وبنســـبة (.)%10.5

 .4لديك ثقافة رياضية كلما تنوعت مشاهدة الب رامج الرياضية التلفزيونية

جدول ( )5يبين ارتفاع مســـتوى الثقافة الرياضية كلما تنوعت مشـــاهدة البرامج الرياضية التلفزيونية
التكرارات
80
98
22
200

مستوى الثقافة الرياضية
كثيرا
متوسط
قليال
المجموع

المرتبة
2
1
3
-

النسبة المئوية
%40
%49
11%
%100

يتبيـــن مـــن الجـــدول ( )5ان االجابـــة متوســـط جاءت في المرتبـــة االولى بمجموع ( )98بنســـبة
( )%49ممـــا يـــدل علـــى ان اغلبيـــة العينة لديها ثقافة رياضية متوســـطة مع تنوع مشـــاهدة الب رامج
الرياضيـــة ،وحصلـــت على المرتبـــة الثانية االجابة كثي را بمجموع ( )80بنســـبة ( )%40واقل نســـبة
لـــذوي الثقافـــة القليلـــة بمجموع ( )22بنســـبة ( )%11وجاءت فـــي المرتبة الثالثة.

ثانيا /قياس مدى فاعلية الب رامج التلفزيونية الرياضية في تنمية الثقافة الرياضية لدى الشباب
جدول ( :)6يبين مدى تأثير البرامج الرياضية على الثقافة الرياضية للشـــباب

العبارات

ك

يــؤدي التلفزيــون دوره فــي نشــر الوعــي 141
الرياضــي بيــن اوســاط الشــباب
المعلومــات التــي لــدي عــن الرياضــة 150
حصلــت عليهــا مــن مشــاهدتي للبرامــج
التلفزيونيــة الرياضيــة
لــدي معرفــة باغلــب قوانيــن االلعــاب 115
الرياضيــة مــن خــال البرامــج التلفزيونيــة
تســاعد البرامــج التلفزيونيــة فــي معرفــة 131
المفاهيــم والمصطلحــات الرياضيــة
تحفــز البرامــج التلفزيونيــة الرياضيــة 106
الشــباب علــى االلتحــاق بالمؤسســات
والنــوادي الرياضيــة
تعلمــت مــن خــال البرامــج التلفزيونيــة 107
الرياضيــة ممارســة االلعــاب الرياضيــة
وقواعدهــا
تســهم البرامــج التلفزيونيــة الرياضيــة 93
فــي تصحيــح الممارســات اليوميــة غيــر
الســليمة لــدى االشــخاص
تلبــي البرامــج الرياضيــة حاجاتــي 113
وميولــي فــي المجــال الرياضــي

اتفق
%

اتفق نوعا ما
%
ك

ال اتفق
%

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

70.5%

39

19.5%

20

10%

2.605

0.664

75%

46

23%

4

2%

2.730

0.488

57.5%

82

41%

3

1.5%

2.560

0.527

65.5%

53

26.5%

16

8%

2.575

0.637

53%

94

47%

0

-

2.470

0.500

53.5%

90

45%

3

1.5%

2.520

0.530

46.5%

94

47%

13

6.5%

2.400

0.609

56.5%

78

39%

9

4.5%

2.520

0.584

ك
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ال توفــر البرامــج التلفزيونيــة المعرفــة 109
الكافيــة عن مختلف التخصصات الرياضية
اعــرف اغلــب الشــخصيات الرياضيــة 111
المشــهورة مــن خــال البرامــج التلفزيونية
تعمــل البرامــج الرياضيــة علــى توجيــه 93
الفــرد نحــو اهــداف مفيــدة فــي حياتــه
تبــرز البرامــج التلفزيونيــة اهمية الرياضة 83
للصحــة البدنيــة وتجنــب االمــراض
تســهم البرامــج التلفزيونيــة فــي تعريــف 78
المشــاهدين بالمعالــم الرياضيــة وتاريخهــا
تســهم برامــج الرياضــة فــي تنميــة ثقافــة 74
االنتمــاء والشــعور الجماعــي فــي المجتمع
تنمــي البرامــج الرياضيــة الســلوك 41
الحضــاري لالفــراد بيــن الشــعوب
تشــجع اللقــاءات فــي البرامــج الرياضيــة 48
علــى تنميــة ثقافــة العنــف والشــغب بيــن
الشــعوب
تقــدم البرامــج التلفزيونيــة الرياضيــة 32
بطريقة مشــوقة تجعلني اتابعها باســتمرار
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54.5%

52

26%

39

19.5%

2.350

0.787

55.5%

78

39%

11

5.5%

2.500

0.601

46.5%

89

44.5%

18

9%

2.375

0.645

41.5%

108

54%

9

4.5%

2.370

0.569

39%

85

42.5%

37

18.5%

2.205

0.731

37%

88

44%

83

41.5%

2.180

0.728

60.5% 121

38

19%

2.015

0.629

24%

77

38.5%

75

37.5%

1.865

0.774

16%

85

42.5%

83

41.5%

1.745

0.715

20.5%

يتضـــح مـــن الجـــدول ( )6ان عبـــارة (يـــؤدي التلفزيون دوره في نشـــر الوعي الرياضي بين اوســـاط
الشـــباب) قـــد حصلـــت اتفق على مجموع تك رارات ( )141وبنســـبة ( )%70.5واتفـــق نوعا ما على مجموع
تكـــرارات ( )39وبنســـبة ( )%19.5وال اتفـــق علـــى مجموع تك رارات ( )20وبنســـبة ( )%10وقيمة الوســـط
الحســـابي ( )2.605وهـــي اكبـــر من قيمة الوســـط الفرضـــي ( )2واالنح راف المعيـــاري ( ،)0.664والعبارة
(المعلومـــات التـــي لـــدي عـــن الرياضة حصلـــت عليها من مشـــاهدتي للب رامـــج التلفزيونيـــة الرياضية)
حصلـــت اتفـــق علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )150وبنســـبة ( )%75واتفـــق نوعـــا مـــا على مجمـــوع تك رارات
( )46وبنســـبة ( )%23وال اتفـــق علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )4وبنســـبة ( )%2وقيمـــة الوســـط الحســـابي
( )2.730وهـــي اكبـــر مـــن قيمة الوســـط الفرضـــي ( )2واالنح راف المعيـــاري ( ،)0.488امـــا العبارة (لدي
معرفـــة باغلـــب قوانيـــن االلعـــاب الرياضية من خـــال الب رامـــج التلفزيونية) حصلت اتفـــق على مجموع
تكـــرارات ( )115وبنســـبة ( )%57.5واتفـــق نوعا ما على مجموع تك رارات ( )82وبنســـبة ( )%41وال اتفق
علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )3وبنســـبة ( )%1.5وقيمـــة الوســـط الحســـابي ( )2.560وهـــي اكبـــر من قيمة
الوســـط الفرضـــي ( )2واالنحـــراف المعيـــاري ( ،)0.527كمـــا ان العبـــارة (تســـاعد الب رامـــج التلفزيونيـــة
فـــي معرفـــة المفاهيـــم والمصطلحـــات الرياضيـــة) حصلت اتفـــق على مجمـــوع تك رارات ( )131وبنســـبة
( )%65.5واتفـــق نوعـــا مـــا على مجموع تك رارات ( )53وبنســـبة ( )%26.5وال اتفق على مجموع تك رارات
( )16وبنســـبة ( )%8وقيمـــة الوســـط الحســـابي ( )2.575وهـــي اكبـــر مـــن قيمـــة الوســـط الفرضـــي ()2
واالنحـــراف المعيـــاري ( ،)0.637والعبارة (تحفـــز الب رامج التلفزيونية الرياضية الشـــباب على االلتحاق
بالمؤسســـات والنـــوادي الرياضيـــة) حصلت اتفـــق على مجموع تكـــرارات ( )106وبنســـبة ( )%53واتفق
نوعـــا مـــا علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )94وبنســـبة ( )%47وقيمـــة الوســـط الحســـابي ( )2.470وهي اكبر
مـــن قيمـــة الوســـط الفرضي ( )2واالنحـــراف المعياري ( ،)0.500امـــا العبارة (تعلمت مـــن خالل الب رامج
التلفزيونيـــة الرياضيـــة ممارســـة االلعـــاب الرياضيـــة وقواعدهـــا) حصلـــت اتفـــق على مجمـــوع تك رارات
( )107وبنســـبة ( )%53.5واتفـــق نوعـــا مـــا على مجمـــوع تكـــرارات ( )90وبنســـبة ( )%45وال اتفق على
مجمـــوع تكـــرارات ( )3وبنســـبة ( )%1.5وقيمـــة الوســـط الحســـابي ( )2.520وهي اكبر من قيمة الوســـط
الفرضـــي ( )2واالنحـــراف المعيـــاري ( ،)0.530وان العبـــارة (تســـهم الب رامج التلفزيونيـــة الرياضية في
تصحيح الممارســـات اليومية غير الســـليمة لدى االشـــخاص) حصلت اتفق على مجموع تك رارات ()93
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وبنســـبة ( )%46.5واتفـــق نوعـــا مـــا علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )94وبنســـبة ( )%47وال اتفـــق علـــى
مجموع تك رارات ( )13وبنســـبة ( )%6.5وقيمة الوســـط الحســـابي ( )2.400وهي اكبر من قيمة الوســـط
الفرضـــي ( )2واالنحـــراف المعيـــاري ( ،)0.609وكذلك العبارة (تلبي الب رامـــج الرياضية حاجاتي وميولي
فـــي المجـــال الرياضـــي) حصلت اتفـــق على مجموع تكـــرارات ( )113وبنســـبة ( )%56.5واتفـــق نوعا ما
علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )78وبنســـبة ( )%39وال اتفـــق علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )9وبنســـبة ()%4.5
وقيمـــة الوســـط الحســـابي ( )2.520وهـــي اكبـــر مـــن قيمـــة الوســـط الفرضـــي ( )2واالنحـــراف المعياري
( ،)0.584والعبـــارة (ال توفـــر الب رامـــج التلفزيونية المعرفة الكافية عـــن مختلف التخصصات الرياضية)
حصلـــت اتفـــق علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )109وبنســـبة ( )%54.5واتفق نوعـــا ما على مجمـــوع تك رارات
( )52وبنســـبة ( )%26وال اتفق على مجموع تك رارات ( )39وبنســـبة ( )%19.5وقيمة الوســـط الحســـابي
( )2.350وهـــي اكبـــر مـــن قيمة الوســـط الفرضـــي ( )2واالنح راف المعيـــاري ( ،)0.787كمـــا ان والعبارة
(اعـــرف اغلـــب الشـــخصيات الرياضيـــة المشـــهورة من خـــال الب رامـــج التلفزيونية) حصلـــت اتفق على
مجمـــوع تكـــرارات ( )111وبنســـبة ( )%55.5واتفـــق نوعا ما على مجموع تك رارات ( )78وبنســـبة ()%39
وال اتفـــق علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )11وبنســـبة ( )%5.5وقيمـــة الوســـط الحســـابي ( )2.500وهي اكبر
مـــن قيمـــة الوســـط الفرضي ( )2واالنحـــراف المعيـــاري ( ،)0.601اما العبـــارة (تعمل الب رامـــج الرياضية
علـــى توجيـــه الفـــرد نحـــو اهداف مفيـــدة في حياته) حصلـــت اتفق على مجمـــوع تك رارات ( )93وبنســـبة
( (%46.5واتفـــق نوعـــا مـــا على مجموع تك رارات ( )89وبنســـبة ( )%44.5وال اتفق على مجموع تك رارات
( )18وبنســـبة ( )%9وقيمـــة الوســـط الحســـابي ( )2.375وهـــي اكبـــر مـــن قيمـــة الوســـط الفرضـــي ()2
واالنحـــراف المعيـــاري ( ،)0.645وكذلـــك العبـــارة (تبـــرز الب رامـــج التلفزيونيـــة اهميـــة الرياضة للصحة
البدنيـــة وتجنـــب االمـــراض) حصلـــت اتفق علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )83وبنســـبة ( (%41.5واتفق نوعا
مـــا علـــى مجمـــوع تك رارات ( )108وبنســـبة ( )%54وال اتفـــق على مجموع تك رارات ( )9وبنســـبة ((%4.5
وقيمـــة الوســـط الحســـابي ( )2.370وهـــي اكبـــر مـــن قيمة الوســـط الفرضـــي ( )2واالنحـــراف المعياري
( ،)0.569والعبـــارة (تســـهم الب رامج التلفزيونية في تعريف المشـــاهدين بالمعالـــم الرياضية وتاريخها)
حصلـــت اتفـــق على مجمـــوع تك رارات ( )78وبنســـبة ( (%39واتفق نوعا ما على مجمـــوع تك رارات ()85
وبنســـبة ( )%42.5وال اتفـــق علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )37وبنســـبة ( (%18.5وقيمة الوســـط الحســـابي
( )2.205وهـــي اكبـــر مـــن قيمة الوســـط الفرضـــي ( )2واالنح راف المعيـــاري ( ،)0.731والعبارة (تســـهم
ب رامـــج الرياضـــة فـــي تنميـــة ثقافـــة االنتمـــاء والشـــعور الجماعـــي فـــي المجتمـــع) حصلـــت اتفـــق على
مجمـــوع تكـــرارات ( )74وبنســـبة ( (%37واتفـــق نوعـــا ما علـــى مجموع تكـــرارات ( )88وبنســـبة ()%44
وال اتفـــق علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )83وبنســـبة ( (%41.5وقيمة الوســـط الحســـابي ( )2.180وهي اكبر
مـــن قيمـــة الوســـط الفرضـــي ( )2واالنحـــراف المعيـــاري ( ،)0.728والعبـــارة (تنمـــي الب رامـــج الرياضية
الســـلوك الحضـــاري لالفـــراد بين الشـــعوب) حصلت اتفق علـــى مجموع تك رارات ( )41وبنســـبة ((%20.5
واتفـــق نوعـــا مـــا علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )121وبنســـبة ( )%60.5وال اتفـــق علـــى مجمـــوع تكـــرارات
( )38وبنســـبة ( (%19وقيمـــة الوســـط الحســـابي ( )2.015وهـــي اكبـــر مـــن قيمـــة الوســـط الفرضي ()2
واالنحـــراف المعيـــاري ( ،)0.629كمـــا ان العبـــارة (تشـــجع اللقـــاءات فـــي الب رامج الرياضيـــة على تنمية
ثقافـــة العنف والشـــغب بين الشـــعوب) حصلت اتفق علـــى مجموع تك رارات ( )48وبنســـبة ( (%24واتفق
نوعـــا مـــا علـــى مجموع تكـــرارات ( )77وبنســـبة ( )%38.5وال اتفق على مجموع تك رارات ( )75وبنســـبة
( (%37.5وقيمـــة الوســـط الحســـابي ( )1.865وهـــي اصغـــر مـــن قيمة الوســـط الفرضـــي ( )2واالنح راف
المعيـــاري ( ،)0.774امـــا العبـــارة (تقدم الب رامج التلفزيونية الرياضية بطريقة مشـــوقة تجعلني اتابعها
باســـتم رار) حصلـــت اتفـــق علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )32وبنســـبة ( (%16واتفـــق نوعا ما علـــى مجموع
تكـــرارات ( )85وبنســـبة ( )%42.5وال اتفـــق علـــى مجمـــوع تكـــرارات ( )83وبنســـبة ( (%41.5وقيمـــة
الوســـط الحســـابي ( )1.745وهـــي اصغر من قيمة الوســـط الفرضي ( )2واالنحـــراف المعياري (.)0.715
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اختبار الفروض

الفـــرض االول :توجـــد فروقـــات دالـــة احصائيا بيـــن المتغيـــرات الديموغ رافية للعينـــة نحو مدى
مشـــاهدة الب رامج الرياضيـــة التلفزيونية
جـــدول ( )7يبيـــن فروقات المتغيرات الديموغرافية للعينة نحو مدى مشـــاهدة البرامج الرياضية التلفزيونية
التفاصيل
الجنس
العمر
المرحلة الدراسية
التخصص

قيمة اختبار كا2
27.380
19.930
31.650
8.000

درجة الحرية
1
2
4
1

مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.005

مستوى المعنوية
0.05
0.05
0.05
0.05

نوع العالقة
دالة
دالة
دالة
دالة

يتبيـــن مـــن الجدول ( )7ان المتغي رات الديموغ رافية شـــكلت فروقات معنوية دالة نحو مشـــاهدة
الب رامـــج الرياضيـــة التلفزيونيـــة حيـــث بلغـــت قيمـــة اختبـــار كا 2لمتغيـــر الجنـــس ( )27.380عنـــد
مســـتوى الداللـــة ( )0.000وهـــو اصغـــر مـــن قيمـــة المعنوية ( )0.05عنـــد درجة حريـــة ( ،)1وقيمة
اختبـــار كا 2لمتغيـــر العمر ( )19.930عند مســـتوى الداللة ( )0.000وهـــو اصغر من قيمة المعنوية
( )0.05عنـــد درجـــة حريـــة ( ،)2اما متغير المرحلة الد راســـية فقيمة اختبار كا 2تســـاوي ()31.650
عنـــد مســـتوى الداللـــة ( )0.000وهـــو اصغـــر مـــن قيمـــة المعنويـــة ( )0.05عنـــد درجة حريـــة (،)4
وبلغـــت قيمـــة كا 2لمتغيـــر التخصص ( )8.000عند مســـتوى الداللة ( )0.005وهـــو اصغر من قيمة
المعنويـــة ( )0.05عند درجـــة حرية (.)1
الفـــرض الثانـــي :يوجـــد عالقـــة ارتبـــاط دالـــة بيـــن مســـتوى الثقافـــة الرياضيـــة ونـــوع الب رامج
الرياضيـــة التـــي تشـــاهدها العينة
جـــدول ( )8يبيـــن اختبار الفرض الثاني بوجود عالقة دالة بين مســـتوى الثقافة الرياضية ونوع البرامج
الرياضية التي تشاهدها العينة
قيمة معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

مستوى المعنوية

0.126

p-value
0.076

0.05

نوع العالقة
غير دالة

يتضـــح مـــن الجـــدول ( )8عـــدم وجود عالقة ارتبـــاط دالة بين مســـتوى الثقافـــة الرياضية ونوع
الب رامـــج الرياضيـــة التـــي تشـــاهدها العينـــة اذ بلغـــت قيمـــة معامل االرتبـــاط ( )0.126عند مســـتوى
معنويـــة ( )0.05وقيمـــة مســـتوى الداللـــة ( )0.076وهـــي اكبر من مســـتوى المعنويـــة ( ،)0.05مما
يـــدل علـــى عـــدم وجود عالقة ارتباط دالـــة وبذلك نقبل العدم ونرفض الفرضيـــة القائلة بوجود عالقة
ارتبـــاط دالـــة بين مســـتوى الثقافـــة الرياضية ونوع الب رامـــج الرياضية.

النتائج واالستنتاجات

1.1ان نسبة الذكور اعلى من نسبة االناث ألنهم اكثر ميال لمشاهدة الب رامج الرياضية.
2.2ان نسبة ( )%52.5من العينة دائما ما يشاهدون الب رامج الرياضية.
3.3اغلبية العينة يقضون وقتا يت راوح بين الســـاعة الى ســـاعتين في مشـــاهدة الب رامج الرياضية
التلفزيونية التي يفضلونها.
4.4ان نســـبة ( )%41.5يفضلـــون مشـــاهدة الب رامج الرياضية جميعها المحليـــة والعربية واالجنبية
ممـــا يشـــير الى تنـــوع مجاالت المعلومـــات الرياضية التي تتمتـــع بها العينة.
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1.1توضـــح نتائـــج مـــدى تاثيـــر الب رامـــج الرياضيـــة علـــى ثقافـــة الشـــباب على قـــوة تاثيـــر عالية
لحصولهـــا علـــى متوســـطات حســـابية عالية وهو مـــا يوضح مدى اســـتجابة الشـــباب للب رامج
الرياضيـــة وتاثيرهـــا علـــى معلوماتهـــم في مجـــال الرياضة.
2.2اثبتـــت صحـــة الفـــرض االول بوجود فروقـــات دالة احصائيا فـــي المتغيـــرات الديموغ رافية نحو
مشـــاهدة الب رامج الرياضيـــة التلفزيونية.
3.3لـــم تثبـــت صحـــة الفـــرض الثانـــي اذ تبين عدم وجـــود عالقة ارتبـــاط دالة بين مســـتوى الثقافة
الرياضيـــة ونـــوع الب رامـــج الرياضية التي تشـــاهدها العينة.
التوصيات

1.1وضع اسس علمية سليمة النتاج الب رامج الرياضية ذات المضامين الهادفة التي تقوم على اسس
ترمي الى خلق الروح الرياضية بين الشباب ونشر الثقافة الرياضية التي تنمي عقولهم وافكارهم.
2.2نشـــر الثقافة الرياضية والمعرفية بين اوســـاط الطلبة الشـــباب في الجامعات من خالل تفعيل
قســـم النشـــاط الرياضي ودوره في تنمية المواهب واالمكانات الشـــبابية.
3.3اقامـــة نـــدوات ومؤتم رات تشـــارك فيها المؤسســـات الرياضية والتربوية واراء الشـــباب في رفع
المعرفـــة الرياضية لديهم.
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