دراسة تحميمية لمبرامج الرياضية بالتمفزيون الجزائري في تدعيم ميدان
الرياضة لمجميع

الدكتور زحاف محمد
قسم اإلدارة والتسيير الرياضي جامعة المسيمة الجزائر
ممخص البحث:
است تتت ددت ات تتدة الد ارست تتة التعت تترف رمت تتي دور اإلرت تتام الرياضت تتي دت تتي تت تتدريم الرياضت تتة
لمجميع .ونظ ار ألامية الرياضة لمجميتع ددتد ااتتار الثاحتث التمنزيتوب متب ثتيب الوستائ
اإلر تتام كوس تتيمة إرامي تتة اام تتة ل تتا دور د تتي المج تتا الرياض تتي نح تتو ن تتر ال دادت تتة
الرياضية ومحو األمية الرياضية.ودي ترسيخ و تدريم الدتيم الترثويتة واتجتماريتةيودي
است ارة دادعية األدراد نحو ممارسة الرياضة.
ي دف الثحث إلي تحمي ثرامج التمنزيوب الجزائري الرياضتية ومعردتة أ راتا ودوراتا دتي
تتتدريم الرياضتتة لمجميتتع ي ولتحدي ت دل ت استتتادم الثاحتتث المتتن ج الو تتني لمناستتثت
ل تتدة الد ارستتة حيتتث تث ت استتتثياب رمتتي رينتتة متتب استتاتدة الترثيتتة الثدنيتتة والرياضتتةي
وتو تتمت الد ارستتة أب الث ترامج ت تجتتد اتاتمتتام الكتتادي لتتدرم الرياضتتة لمجميتتعي واب
أستتموب تدتتديم الث ترامج ت يعم ت رمتتي جتتدب الجم تتور لمممارستتةي ومحتتتوي الث ترامج ت
يمثي احتياجات الجم ور.
ودي ضوء ما أسنرت رن النتائج الثحث يو ي الثاحث ثما يمي:
 -1ضتترورة اتاتمتتام ثال دادتتة الرياضتتية وتنميتتة اتتجااتتات اتيجاثيتتة نحتتو ممارستتة
الرياضة.
 -2تكويب إتارات متا

ة دي اإلرام الرياضي.

 -3إر تتداد ح ت تتد اا ت تتة لت تتدرم الرياضت تتة لمجميت تتع لمتعريت تتف ث اميت ت تتا وأات تتداف
الممارسة الرياضية.
 -4تثد مب تا يد ثرامج لجميع النئات.

.

Summary:
Analytical study of the Algerian television sports programs to
strengthen
the
field
of
sport
for
all
This study aimed to identify the role of media in strengthening the Sport
for All. Given the importance of sport for all the researcher has chosen
the media of television as a medium of information important role in the
field of sport to the dissemination of culture, sports, literacy and sports. In
the consolidation and strengthening of educational and social values, and
increase
people's
motivation
to
exercise.
Study aims to analyze the Algerian television sports programs and their
impact and its role in promoting sport for all, and massage the researcher
used the descriptive relevance of this study, where he applied a
questionnaire to a sample of the teaches of Physical Education and
Sport, the study found that programs do not find adequate attention to
promoting sport for all, and that the method provide programs do not
work in practice without public water and contents programs do not meet
public
needs.
In the light of the results of the researcher recommends the following:
1 - focus on the culture, recreation and development of positive attitudes
towards
exercise.
2 - configure windows that specializes in sports media.
3 - Preparation of special quotas to support sport for all their importance
for
the
definition
and
objectives
of
the
exercise.
4 - should be allocated to programs for all categories.

مقدمة بحث والمشكمة :
يعتثر اتت ا مب العوام الم مة دي ثناء المجتمع اإلنساني وثدوب ادا ت يمكب
أب تتحد التعامات اإلنسانيةيوثدل ت يمكب لمحضارة اإلنسانية أب تزدار وتستمر
إت رب تري تسجي الاثرات والم ارات وندم ا وتعميم ا لألجيا ثد د
اتستم اررية()1
ت تتك وستتائ اإلرتتام دتتي المجتمتتع الحتتديث أدوات ممتتتازة لن تتر ال دادتتةيوتمعب دور
كثير دي انتداء المحتوي ال دتادي وأحتداث التنميتة ال داديتةي واإلرتام الترثتوي اتو متن ج
ورممي تتة يد تتوم رم تتي ا تتدف ت دي تتف واإلحات تتة ثالمعموم تتات الوادي تتةيوالحدائ ال ت تريحة
والمعمومت تتات ال ت تتحيحة التت تتي تعتمت تتد رمت تتي ال ت تتد و األمانت تتة يالتت تتي تناست تتب ردت تتو
األدراديلتس تتمو ثعت تواتن م وم تتاررام وترتد تتي ثمس تتتواام النك تتري وال د تتادييوتنمي د تتي م
الدتتيم الروحيتتة واتجتماريتتة لثنتتاء ال ا تتية المتكاممةيوتتتددع م إلتتي العم ت متتب اج ت
الم محة العامة ثاستادام وسائ اإلرام(.)2
ويع تترف اإلر تتام الرياض تتي رم تتي انت ت رممي تتة ن تتر األاث تتار والمعموم تتات و الحد تتائ
الرياضتتيةيو تترح الدوارتتد والدتوانيب الاا تتة ثاأللعتتاب و األن تتتة الرياضتتية لمجم تتور
ثد د ن ر ال دادة الرياضية ثيب أدراد المجتمع ي و تنمية وري الرياضي(.)3
وت ت ت أب وس تتائ اإلر تتام ل تتا مس تتتويات متع تتددة م م تتا ااتمن تتت وج تتات النظ تتر د تتي
مد تدار أاميتتة و ت يريس تواء كانتتت اتتدة الوستتائ اإلراميتتة مدتتروءة أو مستتمورةيداب
الغاي تتة اإلرامي تتة تتض تتمب د تتي المض تتموب ال تتئي تددمت ت ا تتدة الوس تتائ يومدي مس تتايرت
لروح الع ر والنارمية الموضورية واألثعاد ال دادية لدرم الرياضة لمجميع.
لتتدا يحتتاو الثاحتتث التعتترف رمتتي دور التمنزيتتوب الج ازئتتري دتتي تتتدريم الرياضتتة لمجميتتع
مب اا تحمي الثرامج الرياضيةيدتم ترح التساؤتت التالية:
-1

ا الثرامج الرياضية ثالتمنزيوب تسارد دي تدريم الرياضة لمجميع؟

-2

ا أسموب تدديم الثرامج الرياضية يسارد رمي جدب الجم ور؟
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-3

ا ت يركتتز التمنزيتتوب رمتتي تدتتديم ث ترامج رياضتتية دتتي مجتتاتت ماتمنتتة الث ترامج
ثالتمنزيوب الموجودة حاليا تغتي جميع احتياجات الجم ور؟

النرضيات:
-1

الثرنامج الرياضية ت تولي اتاتمام ثالرياضة لمجميع.

-2

أسموب تدديم الثرامج ت يسارد رمى جئب الجم ور.

-3

يركز التمنزيوب رمى ند وتدديم مثاريات كرة الددم.

-4

الثرامج الرياضية ثالتمنزيوب الموجودة حاليا ت تغتي جميع احتياجات
الجم ور.

أهمية البحث:
تكمتتب أاميتتة اتتئة الد ارستتة دتتي التعتترف رمتتى التتدور التتئي يدتتوم ث ت اإلرتتام الرياضتتي
الترثوي دي تدريم ميتداب الرياضتة لمجميتع .ونظت ار ألاميتة الرياضتة لمجميتع ددتد ااتتار
الثاحث التمنزيتوب متب ثتيب وستائ اإلرتام كوستيمة إراميتة اامتة لمتا لت متب دور دتي
المجا الرياضي نحو ن تر ال دادتة الرياضتية ي ومحتو األميتة الرياضتية ي ودتي ترستيخ
وتدريم الديم الترثوية واتجتمارية ي ودي است ارة دوادع األدراد نحو ممارسة الرياضية
.ومتتب انتتا تظ تتر أاميتتة د ارستتة ث ترامج التمنزيتتوب الرياضتتية ي وأ راتتا التتئي تترك ت رمتتى
المتعامميب مع مب الم ااديب.
أهداف البحث:
ي تتدف الثح تتث إل تتى التع تترف رم تتى دور ثت ترامج التمنزي تتوب الرياض تتية وأ را تتا د تتي ت تتدريم
ميداب الرياضة لمجميع ي وئل مب اا التعرف رمى:
-1

الث ت ترامج الرياضت تتية ثت تتالتمنزيوب الج ازئت تتري ودورات تتا دت تتي تت تتدريم ميت تتداب الرياضت تتة
لمجميع.

-2

األن تة الرياضية التي تركز رمي ا ثرامج التمنزيوب.

-3

محتت تتور الث ت ترامج الرياضت تتية ومت تتدر احتياجت تتات الجم ور(نوريت تتة الموضت تتورات
المددمة).

-4

أسموب تدديم الثرامج الرياضية و راقت ثجدب الجم ور.

مصطمحات البحث:

الرياضتتة لمجميتتع  :حستتب  robert Deckerاتتي تمت الرياضتتة التتتي أ تتثحت تم ت
دتتي ر ترنا الحتتالي جتتزء متكام ت متتب النظتتام اليتتومي متتب حيتتاة الجمتتااير العريضتتة
وتتضمب اث مجاتت واسعة اي:
 الن ت تتاتات المؤسست تتة رمت تتي دوارت تتد وق ت توانيب المعبيالمنادساتياتحترافيوالرياضت تتةاتستعراضية.
 الن اتات الرياضية لم ء وقت النراغيواتسترااء. ن اتات تتوير ال حة وتنمية الحالة الثدنية(.)4الدراسات السابقة:
د تتي ض تتوء المس تتد المكتث تتي لمد ارس تتات والثح تتوث الم تتاث ة الس تتاثدةيالتي تناول تتت د تتي
مضتتمون ا متتا اتتو م ترتثت اإلرتتام الرياضتتي الرياضتتة لمجميتتع يتتتم ترتيتتب الد ارستتات
الساثدة وت نين ا حسب اتقدمية ضمب ك رنواب:
د ارستتة أم ت منيتتر

تتثري  1995الث ترامج الرياضتتية ثتتالتمنزيوب الم تتري وأ راتتا رمتتي

ممارستتة الم ترأة الم ترية(.)5اتتددت اتتدة الد ارستتة التعتترف رمتتي نستتثة م تتاادة الم ترأة
الم ت ترية لمرياض تتة واس تتتادم الثاح تتث الم تتن ج الو تتني واتس تتتثانة والمداثم تتة كت ت دوات
لجمع ثيانات الثحث وتكونت العينة مب 55تالثة و 55امرأة راممة و 55رثتة منتز .
وتو ت إلتتي أب الثتترامج الرياضتتية دتتي التمنزيتتوب الم تتري ت ت تتجع الم ترأة رمتتي ممتتا
رسة الرياضة واب التمنزيوب الم ري يركز رمي الثتوتت والمنادسات.
ود ارستتة ن تتوي إمتتام إث تراايم  2553ت ت ير اإلرتتام الرياضتتي المدرستتي رمتتي تعتتدي
اتتجااتتات وال دادتتة الرياضتتية لتتدي تاميتتئ المرحمتتة اإلرداديتتة(.)6اتتددت ا تدة الد ارستتة
إلتتي التعتترف رمتتي ت ت ير اإلرتتام الرياضتتي المدرستتي رمتتي اتجااتتات التمميتتئات نحتتو
الممارست تتة الرياضت تتية وكت تتئل ال دادت تتة الرياضت تتية لتاميت تتئ المرحمت تتة اإلرداديت تتة واست تتتادم
الم تتن ج الو تتني رم تتي رين تتة ر ت توائية 42تالث تتا وتو ت ت إل تتي أب اإلر تتام الرياض تتي
المدرسي يؤ ر إيجاثا رمي الممارسة وال دادة الرياضية.
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 -5أمل منير صبري :البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري وأثرها علي ممارسة المرأة المصرية ،رسالة ماجستير غير
منشورة،كلية التربية الرياضية جامعة حلوا ن ،القاهرة6883
 -1نشوي إمام إبراهيم :تأثير اإلعالم الرياضي المدرسي علي تعديل االتجاهات والثقافة الرياضية لدي تالميذ المرحلة
اإلعدادية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنات ،القاهرة4003

دراسة حسام التديب الستيد المرستي المثتار  2553دور وستائ اإلرتام الجماايريتة دتي
ن ر ال دادة الرياضية لئي تاب الجامعتات الم ترية( . )7واتددت اتدة الد ارستة إلتي
التعرف المساء اإلرام الجماايرية(ادارةيتمنزيوبي حادة مكتوثتة) واستتادم المتن ج
الم تتني والمداثمتتة واتستتتثياب ر ت رينتتة 725تالثتتا موزرتتوب رمتتي الجامعتتة الم ترية
وتو

إلي الثرامج التمنزيوب ت تم ثند األحداث الرياضية الماتمنة ثينما ت مت تدتديم

ث ترامج قتتد يستتتنيد من تتا الم تتااد دتتي حيات ت اليتتومي.وت تم ال تتحادة المكتوثتتة ثاإل تتارة
ال تتحنية كعام ت لجتتدب الجم تتور ل تراء ال تحينة دوب اتاتمتتام ثتدتتديم متتادة داديتتة
لمدارئ.
التعميق عمي الدراسات السابقة:
ي تتري الثاح تتث أب الد ارس تتات الس تتاثدة ث تتالر م أن تتا أجري تتت رم تتي رين تتات ماتمن تتةيودى
أن تة ماتمنتة ومتعتددةيودي ستنوات ماتمنتةيو أجريتت متب قثت رتدد متب الثتاح يبيإت
أن تتا حاولتتت التعتترف رمتتي اإلرتتام الرياض تي ثماتمتتف أنوار ت دتتي األلعتتاب الرياضتتية
الماتمنةي يولم تتعتر

الد ارستات لمتعترف رمتى لمثترامج الرياضتية ثتالتمنزيوب الج ازئتري

دي تدريم ميداب الرياضة لمجميع.
إجراءات البحث:
 -1مننننالج الدراسننننة :ودد تتا لتثيع تتة الموض تتوح وم تتكمة الثحثيارتم تتد الثاح تتث رم تتي
المن ج الو ني.

 -2مجتمنننع و عيانننة البحنننث :ت تتم رين تتة الثح تتث رم تتي  65م تتب متا

تتيب د تتي

ميداب الترثية الثدنية والرياضةي وتم ااتيارام ثتريدة ر وائية.
المجا المكاني:تم تتثي استمارة الثحث ثجامعة الجزائر وجامعة المسيمة المجا الزمني :تم تتثي استمارة الثحث اا العام الدراسي 2556-2555 -3أدوات البحث  :ثالنسثة ل دا الثحث نستادم األدوات التالية:
 أداة اإلحصاء  :ارتمدنا دي تحمي الثيانات رمي النسب المئوية. تحميل المحتوي  :لتحمي المضموب ثرامج التمنزيوب الرياضية.-7حسام الدين السيد المرسي المبارك :دور وسائل اإلعالم الجماهيرية في نشر الثقافة الرياضية لذي طالب الجامعات
المصرية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية جامعة طنطا4003

 اسنننتمارة اسنننتبيان :حيتتث ت تتم ت تتميم اتتدة اتستتتمارة متتب اتتا المستتد المرجع تتيلمد ارس ت تتات والم ارج ت تتع المرتثت ت تتة ثموض ت تتوح الثحثيحي ت تتث اس ت تتتتاح الثاح ت تتث أب يح ت تتدد
ويح ر مجمورة مب المحاور الرئيستية التتي اقترح تا لاستتثياب لتتناستب متع رثتارات
اتستمارةي وقد ثمغ اث محاور واي كاألتي:
المحور األو  :أاداف وأامية التمنزيوب دي درم الرياضة لمجميع.
المحت ت ت تتور ال ت ت ت تتاني  :تثيعت ت ت تتة واحتياجت ت ت تتات الجم وريوا ت ت ت تتتم رمت ت ت تتي نوريت ت ت تتة الث ت ت ت ترامج
المددمةيوتثيعة الثرامج الرياضية التي يركز رمي ا التمنزيوب.
المحور ال الث :وا تم رمي ال ك واألسموب لتو ي المعمومات.
صدق وثبات االستبيان:
تتتم إيجتتاد

تتد اتستتتثياب رتتب تري ت ال تتد المنتدييوئل ت ثعتتر

رثتتارات ك ت

مح تتور رم تتي ام تتس محكمت تيب م ت ت ود ل تتم ثالمس تتتوي العمم تتي وتجت ترثت م الميداني تتة د تتي
مجتتاتت الد ارستتيةيومنااج الثحتتث العممييودتتي ضتتوء أراء وماحظتتات المحكمتتيب قتتام
الثاحتتث ثتعتتدي استتتمارة استثيابيووضتتع ا دتتي

تتورت ا الن ائيتتة كمتتا اتتو موضتتد دتتي

الممح .
أما معام ال ثات اتستثياب استارج رب تري إرادة اتاتثار ثنا

زمنتي قتدرة15

يومتتا ثتتيب اإلج تراء األو وال تتانييو كانتتت معتتامات ثتتات أثعتتاد المحتتاور تت تراوح ثتتيب
 5.63إلي .5.85
كيفية تطبيق االستمارة:
قام الثاحث ثتوزيع استمارة الثحث رمي العينتة األ تمية رتب تريت المداثمتة ال ا تية
ل تترح وتنستتير الجوانتتب التتتي تحتوي تتا اتستتتمارة حتتى تكتتوب اإلجاثتتات ئات موضتتورية
رالية.

عرض ومااقشة الاتائج:

 -ا) برامج التمفزيون الرياضية.

لمناق تة و تحميت مضتموب الثترامج الرياضتية لمتمنزيتتوب الج ازئتري-قنتتاة الدااميتة-نستتتند
إلي الجدو ( )51الئي يثيب اسم الثرنامج وزمن والمحتوي المددم دي .
نست ت ت ت تتثة الن ت ت ت ت تتاتات

اليوم

اسم الثرنامج

زمب الثرنامج

ات نيب

مارب العالم

 65دقيدة

األرثعاء

الس رة األوروثية

توقيت وزمن

الاميس

مب المارب

125دقيد تتةوالتوقيت ي تتر  %100كرة قدم

المددمة
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العاب دردية
ثالمتاثعة ل دة الثرامج وتحميم ا وجتد الثاحتث أن تا تعتمتد رمتي كترة الدتدم كمتادة أساستية
لمحتوااتتا ومضتتمون ا .واتتدا يؤكتتد اترتدتتاد الاتتاتا لمدتتائميب رمتتي اإلرتتداد و التدتتديم
ل دة الثرامج.ثاب الجم تور ت تجئثت متب الثترامج ستوي كترة الدتدم .واتدا اتاتمتام ال ازئتد
ثالمنادستتات الرياضتتية انتدتتدة جتتورج ارثتتات Georges Herbertدتتي كتاثت Sport
 contre éducation physiqueونادي ث امية ن اتات الرياضية لمجميع(.)8
دت ت تتالثرامج الرياضت ت تتية المدترحت ت تتة ثت ت تتالتمنزيوب ت تات ت تتدم و ت ت اررت ت تتي جميت ت تتع احتياجت ت تتات
ومتتمثتتات النئتتات الجمااريتتة ثماتمتتف أرماراايكمتتا ت تتن ت متتع ر ثتتات م وميتتولت م.و
ث تتنة رامتتة نجتتد أب التمنزيتتوب ت يتتولي اتاتمتتام الكتتادي لتتتدريم الرياضتتة لمجميع.واتتو
ي تم ددت ثالن اتات و الرياضات التنادسية اا ة من ا الجمارية.
ب) عرض ومااقشة الاتائج االستبيان:
المحور األول :أهداف و أهمية التمفزيون في دعم الرياضة لمجميع
محمد محمد الحمامي:المرجع السابق،ص-9 19

نعم
الرقم

العثارات

إلى حد ما

ت
%

%

%

ا ادف
ثرامج

1

التمنزيوب

الرياضية

4

6.67

36

65

33.33 25

التسمية
ددت؟

ا يدوم

التمنزيوب
ثالدور

2

المتموب
من دي

5

8.33

45

75

16.67 15

تدريم

الرياضة

لمجميع؟

ا يؤ ر
التمنزيوب
ثالدور

المتموب
3

رمي

أكم

15 58.33 35 16.67 15

25

وج دي
ن ر

دادة

الرياضة

لمجميع ؟
4

ا ت تم

9

15

35

55

21

35

الثرامج

الرياضية
ثتنمية

الوري

الرياضي
ثجميع

األرمار؟
ا

أاداف

5

الثرامج

الرياضية

12

25

33

55

15

25

تتغير

ثاستمرار؟

مب الجدو يتضد وجود درو ثيب تك اررات إجاثات العينة ثالنسثة ل دف الثرامج
التمنزيونية الرياضية ث ن ا تسمية ددت  .ددد اتن  %6.67مب العينة رمى أب ثرامج
التمنزيوب الرياضية لمتسمية ددت ثينما اتن  %65مب العينة رمى أب الثرامج
الرياضية ليست لمتسمية ددت ي ويعتثر  %33.33مب العينة أب الثرامج إلى حد ما
لمتسمية ددت .
أما ثالنسثة لمدر قيام التمنزيوب ثالدور المتموب من دي درم الرياضة لمجميع
ددد اتن  %8.33مب العينة أب التمنزيوب يدوم ثالدور المتموب من رمى أكم
وج ي ثينما  %75مب العينة يروب ث ب التمنزيوب تيدوم ثالدور المتموب من دي
درم الرياضة لمجميع ي ثينما  %16.16مب العينة يروب ث ب التمنزيوب يدوم ثالدور
المتموب من دي درم الرياضة لمجميع إلى حد ما .
وثالنسثة لت ير التمنزيوب ثالنع دي ن ر دادة الرياضة لمجميع ي ددد اتن
 %33.33مب العينة رمى أب التمنزيوب يؤ ر ثالنع رمى دادة الجم ور كما او
درو

أب يحدث ي ثينما اتن  %58.34ث ب التمنزيوب ت يؤ ر ثالنع رمى دادة

ي ثينما ترر  %8.33مب رينة الثحث أب التمنزيوب يؤ ر

الجم ور كما او منرو
إلى حد ما.

وثالنسثة تاتمام أاداف ثرامج التمنزيوب ثتنمية الوري الرياضي لدر جميع
األرمار
ددد اتن  %15مب العينة رمى أب أاداف الثرامج الرياضية ت تم ثتنمية الوري
الرياضي لدر جميع األرمار ي ثينما اتن  %55مب العينة ث ب أاداف الثرامج
الرياضية ت ت تم ثتنمية الوري الرياضي لدر جميع األرمار ي و  %25مب العينة
ترر ث ب أاداف الثرامج الرياضية ت تم إلى حد ما ثتنمية الوري الرياضي لدر جميع
األرمار .وثالنسثة ألاداف الثرامج الرياضية ا تتغير ثاستمرار ي ددد اتن %25
مب العينة ث ب أاداف الثرامج تتغير ثاستمرار ي ثينما ترر  %55مب العينة ث ب
أاداف الثرامج ت تتغير ثاستمرار ي ثينما اتن  %25رمى أب أاداف الثرامج ت
تتغير ثاستمرار إلى حد ما .
المحور الثااي  :طبيعة واحتياجات الجملور (اوعية البرامج المقدمة )
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احتياجات
الجم ور؟

7

ا تتن

أاداف

الثرامج

9
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التمنزيوب
الثرامج

الرياضية
الاا ة
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ثالثنيب

وثرامج
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21.67 13 78.33 47
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ا يركز
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16.67 15

دي ندم
رمى
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دوب

األارر ي
وما اي

إئا كانت
؟

مب الجدو يتضد ثالنسثة لتنوح وتعدد أاداف الثرامج الرياضية لت م ك
احتياجات الجم ور ي ددد اتن  %21.67مب العينة رمى أب تنوح وتعدد أاداف
الثرامج الرياضية لت م ك احتياجات الجم ور ي ثينما ترر  %36.66مب العينة
ردم تنوح وتعدد أاداف الثرامج الرياضية لت م ك احتياجات الجم ور يو
 %41.66مب العينة نرر إلى حد ما تتنوح وتتعدد أاداف الثرامج الرياضية لت م
ك احتياجات الجم ور .
وثالنسثة تتنا أاداف الثرامج مع العمم الحديث ثما يئكرة مب موا نات ك
مرحمة سنية و تغيرات ا و ما تحتاج مب رياضات ي حيث ترر نسثة  %15مب
العينة أب أاداف الثرامج الرياضية تتن مع العمم الحديث ي ثينما  %55مب العينة
ترر العكس ي ونسثة  %35ترر أب أاداف الثرامج تتن إلى حد ما مع العمم
الحديث .
وثالنسثة لتدديم التمنزيوب لثرامج رياضية اا ة ثالثنيب وثرامج رياضية اا ة
ثاإلناث ي ددد اتندت  %78.33مب العينة رمى أب التمنزيوب ت يددم ثرامج رياضية
اا ة ثالثنيب وثرامج رياضية اا ة ثاإلناث ي ثينما  %21.67مب العينة ترر أب
التمنزيوب يددم إلى حد ما ثرامج رياضية اا ة ثالثنيب وثرامج رياضية اا ة
ثاإلناث .
ثالنسثة لتركيز التمنزيوب دي ندم رمى ن اتات معينة ي ددد اتندت  %83.33مب

العينة ث ب التمنزيوب يركز دي ندم رمى ن اتات معينة دوب األارر ي ثينما ترر
 %16.67أب التمنزيوب يركز إلى حد ما دي ندم لن اتات رياضية معينة دوب
األارر  .والعينة ترر أب التمنزيوب يركز دي ندم رمى مثاريات كرة الددم .

المحور الثالث  :الشكل واألسموب لتوصيل المعمومات .
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المسؤوليب
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الثرامج

الرياضية

24 41.67 25 18.33 11

45

ألساليب

دنية وجيدة
ومناسثة ؟

يتضد مب اا الجدو وجود درو دي تك اررات تستجاثة أدراد العينة ثالنسثة
لتدديم المعمومات الرياضية ثالتمنزيوب ثتريدة يدة وجئاثة  .ددد اتن  %15مب
العينة رمى أب تدديم المعمومات الرياضية يتم ثتريدة يدة وجئاثة ي و  %35يروب
العكس مب ئل ي أما  %55يرون ا إلى حد ما يدة وجئاثة .
وثالنسثة لمب يددموب الثرامج الرياضية ا يستادموب أسموثا واضحا دي تو ي
المعمومات ي ددد اتن  %35مب العينة رمى أب مب يددموب الثرامج الرياضية
يستادموب أسموثا واضحا دي تو ي المعمومات ي و  %33.33يروب العكس مب
ئل ي و  %36.67مب العينة يروب أب مب يددموب الثرامج الرياضية يستادموب
أسموثا واضحا دي تو ي المعمومات إلى حد ما .
وثالنسثة تستادام المسؤوليب رب الثرامج الرياضية أساليب دنية جيدة ومناسثة لند
و تو ي المعمومات ي ددد اتن  %18.33مب العينة رمى أب المسؤوليب رب
الثرامج الرياضية يستادموب أساليب دنية جيدة ومناسثة لند و تو ي المعمومات ي
و  %41.67يروب ركس ئل ي حيث أب المسؤوليب رب الثرامج الرياضية ت
يستادموب أساليب دنية جيدة ومناسثة لند و تو ي المعمومات ي و  %45يروب
إلى حد ما أب المسؤوليب رب الثرامج الرياضية يستادموب أساليب دنية جيدة
ومناسثة لند و تو ي المعمومات .

االستاتاجات
ومناق ة نتائج الدراسة نستامد ما يمي :

مب رر

المحور األول:أهمية وأهداف التمفزيون في دعم الرياضة لمجميع .
اتندت آراء العينة رمى أب ادف الثرامج الرياضية ليست لمتسمية ددت ي
والتمنزيوب لم يدم ثالدور المتموب من دي تدريم الرياضة لمجميع ي ولم يؤ ر رمى
دادة الجم ور ي وأب الثرامج الرياضية ت تتغير ثاستمرار  .مما يد رب ردم ااتمام
التمنزيوب ثالدراية ألامية ماتمف أنواح األن تة الرياضية األارر ي وائا ما أ ار
إلي )9( jealbaو )15( Pierre Seurinحو معوقات تتور الحركة الرياضية
لمجميع .
المحور الثااي :طبيعة واحتياجات الجملور (اوعية البرامج المقدمة) .
اتندت آراء العينة رمى أب أاداف الثرامج الرياضية ت تتنوح و ت تتعدد
لت م ك اتحتياجات ي و أب األاداف ت تتن مع العمم الحديث ثما يئكرة مب
موا نات ي وأب التمنزيوب ت يددم ثرامج رياضية اا ة ثالثنيب وثرامج رياضية
اا ة ثالثنات ي ويركز التمنزيوب دي ندم رمى ن اتات معينة و اي كرة الددم .
ومب ائا يتضد ردم اتاتمام ثتدديم ثرامج رياضية متنورة لثاقي دئات الجم ور.
وادة النتائج معاكسة لنتائج المؤتمر األو حو الرياضة لمجميع المنعدد ثثرليبيرمي
ان يجب تدديم ثرامج رياضية لمجميع وددا لألسس والمعايير العممي
المحور الثالث :الشكل أو أسموب توصيل المعمومات .
اتندت آراء العينة ث ب التمنزيوب ت يددم المعمومات الرياضية ثتريدة يدة
وجئاثة ي وأب مب يددموب الثرامج الرياضية يستادموب أسموثا واضحا دي تو ي
المعمومات ائا ماالف لمواقع ي وأب المسئوليب رب الثرامج الرياضية ت يستادموب

 -6محمد محمد الحمامي  ،المرجع السابق  ،ص-8 604
(2) Pierre (S). Pratiques et Education Physique .Revue International des
Sciences Sociale. Volume 34 N°2. UNISCO. 1982.

أساليب دنية ومناسثة لند وتو ي المعمومات  .وائا ما أ ار إلي  Jealbaدي
ندد دي الكم والكناءة المتا

ة دي المجا .

الاتائج العامة
يتضد قمة النترة الزمنية الما
توضتتيد أاتتداف و أ ت ار

ة لتنمية التوري الرياضتي و التتي تتم ت دتي

و أاميتتة الرياضتتة لمجميتتع ي وانتتا تركيتتز رمتتى الث ترامج

الرياضية التي تدور حو الثتتوتت الرياضتية (الن تاتات التنادستية) متع قمتة اتاتمتام
ثث تتاقي نوري تتات الثت ترامج الرياض تتية ( لألتن تتا ي المت ترأة الكث تتار ي التعميمي تتة ي الترثي تتة
ال تتحية ي الن تتاتات الترويحيتتة ) ممتتا يتتد رمتتى رتتدم تنتتوح الث ترامج ثمتتا يتناستتب متتع
دئتتات الجم تتور الماتمنتتة  .ومن ت د ت ب الث ترامج الرياضتتية ثتتالتمنزيوب الج ازئتتري ت تعتثتتر
ميداب لتدريم الرياضة لمجميع .
التوصيات:
ضت تترورة اتاتمت تتام ثال دادت تتة الرياضت تتية وتنميت تتة اتتجاات تتات اإليجاثيت تتة نحت تتو ممارست تتةالرياضة .
-تكويب إتارات متا

ة دي اإلرام الرياضي .

إرتتداد ح تتد اا تتة لتتدرم الرياضتتة لمجميتتع لمتعريتتف ث اميت تتا وأاتتداف الممارستتةالرياضية
 تثد مب تا يد ثرامج لجميع النئاتالمراجع:
 -1أيمب احمد ال نداوي :ثرامج التمنزيوب الم رييدار الوداء لدنيا التثارة
والن ري2554
 -2حس تتب احم تتد ال تتادعي:اإلرام د تتي الترثي تتة الثدني تتة والرياض تتيةي دار الود تتاء ل تتدنيا
التثارة والن ريثدوب سنة
 -3محمد محمد الحمامي :الرياضة لمجميع يمركز الكتاب لمن ريثدوب سنة
 -4إث ت ت ت ت ت تراايم إمت ت ت ت ت تتام :دت ت ت ت ت تتب العاقت ت ت ت ت تتات العامت ت ت ت ت تتة واإلرت ت ت ت ت تتاميت3يمكتثت ت ت ت ت تتة أنجمت ت ت ت ت تتو
م ريةيالداارة. 1986

 -5أم ت منيتتر

تتثري :الث ترامج الرياضتتية ثتتالتمنزيوب الم تتري وأ راتتا رمتتي ممارس تتة

المترأة الم تريةي رستالة ماجستتتير يتر من تتورةيكمية الترثيتة الرياضتتية جامعتة حمتوا بي
الداارة1993
 -6ن تتوي إمتتام إث تراايم :ت ت ير اإلرتتام الرياضتتي المدرستتي رمتتي تعتتدي اتتجااتتات
وال دادة الرياضية لدي تاميئ المرحمة اإلردادية ي رسالة ماجستتير يتر من تورة يكميتة
الترثية الرياضية لمثناتي الداارة2553
-7حستتام التتديب الستتيد المرستتي المثتتار  :دور وستتائ اإلرتتام الجماايري تة دتتي ن تتر
ال دادة الرياضية لئي تاب الجامعات الم ريةي رسالة ماجستتير يتر من تورة يكميتة
الترثية الرياضية جامعة تنتا2553
8-Pierre (S). Pratiques et Education Physique
.Revue International des Sciences Sociale. Volume
34 N°2. UNISCO. 1982.

الممحق:استمارة استبيان
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
11
12

العثارات
ا ادف ثرامج التمنزيوب الرياضية التسمية ددت؟
ا يدوم التمنزيوب ثالدور المتموب من دي تدريم الرياضة
لمجميع؟
ا يؤ ر التمنزيوب ثالدور المتموب رمي أكم وج دي ن ر دادة
الرياضة لمجميع ؟
ا ت تم الثرامج الرياضية ثتنمية الوري الرياضي ثجميع األرمار؟
ا أاداف الثرامج الرياضية تتغير ثاستمرار؟
ا تتنوح وتتعدد أاداف الثرامج الرياضية لت م ك احتياجات
الجم ور؟
ا تتن أاداف الثرامج الرياضية مع العمم الحديث ثما يئكرة مب
موا نات ك مرحمة سنية وتغيرات ا وما تحتاج مب رياضات؟
ا يددم التمنزيوب الثرامج الرياضية الاا ة ثالثنيب وثرامج
رياضية اا ة ثاإلناث كما ينادي ث العمم ؟
ا يركز التمنزيوب دي ندم رمى ن اتات معينة دوب األارر ي
وما اي إئا كانت ؟
ا تددم المعمومات الرياضية ثالتمنزيوب ثتريدة يدة وجئاثة ؟
ا مب يددموب الثرامج الرياضية يستادموب أسموب واضد دي
تو ي المعمومات ؟

ا يتم استادام المسؤوليب رب الثرامج الرياضية ألساليب دنية
وجيدة ومناسثة ؟

نعم

ت

الي حد ما

