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 ممخص البحث:
استتتتت ددت اتتتتدة الدراستتتتة التعتتتترف رمتتتتي دور اإلرتتتتام الرياضتتتتي دتتتتي تتتتتدريم الرياضتتتتة 

ياضة لمجميتع ددتد ااتتار الثاحتث التمنزيتوب متب ثتيب الوستائ  لمجميع. ونظرا ألامية الر 
اإلرتتتتام كوستتتتيمة إراميتتتتة اامتتتتة ل تتتتا دور دتتتتي المجتتتتا  الرياضتتتتي نحتتتتو ن تتتتر ال دادتتتتة 
الرياضية ومحو األمية الرياضية.ودي ترسيخ و تدريم الدتيم الترثويتة واتجتماريتةيودي 

 است ارة دادعية األدراد نحو ممارسة الرياضة.
إلي تحمي  ثرامج التمنزيوب الجزائري الرياضتية ومعردتة أ راتا ودوراتا دتي  ي دف الثحث

تتتتدريم الرياضتتتة لمجميتتتع ي ولتحديتتت  دلتتت  استتتتادم الثاحتتتث المتتتن ج الو تتتني لمناستتتثت  
ل تتدة الدراستتة حيتتث تثتت  استتتثياب رمتتي رينتتة متتب  استتاتدة الترثيتتة الثدنيتتة والرياضتتةي 

م الكتتادي  لتتدرم الرياضتتة لمجميتتعي واب وتو تتمت الدراستتة أب الثتترامج  ت تجتتد اتاتمتتا
أستتتموب تدتتتديم الثتتترامج ت يعمتتت  رمتتتي جتتتدب الجم تتتور لمممارستتتةي ومحتتتتوي الثتتترامج ت 

 يمثي احتياجات الجم ور.
 ودي ضوء ما أسنرت رن  النتائج الثحث يو ي الثاحث ثما يمي:

 ضتترورة اتاتمتتام ثال دادتتة الرياضتتية وتنميتتة اتتجااتتات اتيجاثيتتة نحتتو ممارستتة -1
 الرياضة.

 تكويب إتارات متا  ة دي اإلرام الرياضي. -2
إرتتتتداد ح تتتتد اا تتتتة لتتتتدرم الرياضتتتتة لمجميتتتتع لمتعريتتتتف ث اميت تتتتا وأاتتتتداف  -3

 الممارسة الرياضية.

 تثد مب تا يد ثرامج لجميع النئات. -4

 
 
 



. 
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 

 (1اتستمرارية)
  وستتتائ  اإلرتتتام دتتتي المجتمتتتع الحتتتديث أدوات ممتتتتازة لن تتتر ال دادتتتةيوتمعب دور ت تتك

كثير دي انتداء المحتوي ال دتادي وأحتداث التنميتة ال داديتةي واإلرتام الترثتوي اتو متن ج 
ورمميتتتتة يدتتتتوم رمتتتتي اتتتتدف ت ديتتتتف واإلحاتتتتتة ثالمعمومتتتتات الواديتتتتةيوالحدائ  ال تتتتريحة 

ال تتتتد  و األمانتتتتة يالتتتتتي تناستتتتب ردتتتتو  والمعمومتتتتات ال تتتتحيحة التتتتتي تعتمتتتتد رمتتتتي 
األدراديلتستتتمو ثعتتتواتن م وم تتتتاررام وترتدتتتي ثمستتتتواام النكتتتتري وال دتتتادييوتنمي دتتتتي م 
الدتتتيم الروحيتتتة واتجتماريتتتة لثنتتتاء ال ا تتتية المتكاممةيوتتتتددع م إلتتتي العمتتت  متتتب اجتتت  

 (.2الم محة العامة ثاستادام وسائ  اإلرام)
مميتتتتة ن تتتتر األاثتتتتار والمعمومتتتتات و الحدتتتتائ  ويعتتتترف اإلرتتتتام الرياضتتتتي رمتتتتي انتتتت  ر

الرياضتتيةيو  تترح الدوارتتد والدتتوانيب الاا تتة ثاأللعتتاب و األن تتتة الرياضتتية لمجم تتور 
 (.3ثد د ن ر ال دادة الرياضية ثيب أدراد المجتمع ي و تنمية وري  الرياضي)

وت تتت  أب وستتتائ  اإلرتتتام ل تتتا مستتتتويات متعتتتددة م متتتا ااتمنتتتت وج تتتات النظتتتر دتتتي 
دار أاميتتتة و ت  يريستتتواء كانتتتت اتتتدة الوستتتائ  اإلراميتتتة مدتتتروءة أو مستتتمورةيداب مدتتت

الغايتتتة اإلراميتتتة تتضتتتمب دتتتي المضتتتموب التتتئي تددمتتت  اتتتدة الوستتتائ يومدي مستتتايرت  
 الموضورية واألثعاد ال دادية لدرم الرياضة لمجميع. ةلروح الع ر والنارمي

زائتتري دتتي تتتدريم الرياضتتة لمجميتتع لتتدا يحتتاو  الثاحتتث التعتترف رمتتي دور التمنزيتتوب الج
 مب اا  تحمي  الثرامج الرياضيةيدتم ترح التساؤتت التالية:

 ا  الثرامج الرياضية ثالتمنزيوب تسارد دي تدريم الرياضة لمجميع؟ -1
 ا  أسموب تدديم الثرامج الرياضية يسارد رمي جدب الجم ور؟ -2
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ماتمنتتتة الثتتترامج اتتت  يركتتتز التمنزيتتتوب رمتتتي تدتتتديم ثتتترامج رياضتتتية دتتتي مجتتتاتت  -3
 ثالتمنزيوب الموجودة حاليا تغتي جميع احتياجات الجم ور؟

 النرضيات:
 الثرنامج الرياضية ت تولي اتاتمام ثالرياضة لمجميع. -1

 أسموب تدديم الثرامج ت يسارد رمى جئب الجم ور. -2

 يركز التمنزيوب رمى ند  وتدديم مثاريات كرة الددم. -3

موجودة حاليا ت تغتي جميع احتياجات الثرامج الرياضية ثالتمنزيوب ال -4
 الجم ور.

 أهمية البحث:
تكمتتب أاميتتة اتتئة الدراستتة دتتي التعتترف رمتتى التتدور التتئي يدتتوم ثتت  اإلرتتام الرياضتتي 
الترثوي دي تدريم ميتداب الرياضتة لمجميتع .ونظترا ألاميتة الرياضتة لمجميتع ددتد ااتتار 

يتة اامتة لمتا لت  متب دور دتي الثاحث التمنزيتوب متب ثتيب وستائ  اإلرتام كوستيمة إرام
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 دراستتة ثتترامج التمنزيتتوب الرياضتتية ي وأ راتتا التتئي تتركتت  رمتتى

 المتعامميب مع  مب الم ااديب.
 :أهداف البحث

ي تتتدف الثحتتتث إلتتتى التعتتترف رمتتتى دور ثتتترامج التمنزيتتتوب الرياضتتتية وأ راتتتا دتتتي تتتتدريم 
 ميداب الرياضة لمجميع ي وئل  مب اا  التعرف رمى:

الثتتتترامج الرياضتتتتية ثتتتتالتمنزيوب الجزائتتتتري ودوراتتتتا دتتتتي تتتتتدريم ميتتتتداب الرياضتتتتة  -1
 لمجميع.

 تي تركز رمي ا ثرامج التمنزيوب.األن تة الرياضية ال -2

الرياضتتتتتية ومتتتتتدر احتياجتتتتتات الجم ور)نوريتتتتتة الموضتتتتتورات  جمحتتتتتتور الثتتتتترام -3
 المددمة(.

 أسموب تدديم الثرامج الرياضية و راقت  ثجدب الجم ور. -4

 مصطمحات البحث:



اتتي تمتت  الرياضتتة التتتي أ تتثحت تم تت   robert Deckerالرياضتتة لمجميتتع : حستتب 
تكامتتت  متتتب النظتتتام اليتتتومي متتتب حيتتتاة الجمتتتااير العريضتتتة دتتتي ر تتترنا الحتتتالي جتتتزء م

 وتتضمب  اث مجاتت واسعة اي:
الن تتتتتاتات المؤسستتتتتة رمتتتتتي دوارتتتتتد وقتتتتتوانيب المعبيالمنادساتياتحترافيوالرياضتتتتتة  -

 اتستعراضية.
 الن اتات الرياضية لم ء وقت النراغيواتسترااء. -
 (.4ن اتات تتوير ال حة وتنمية الحالة الثدنية) -

 الدراسات السابقة:
دتتتتي ضتتتتوء المستتتتد المكتثتتتتي لمدراستتتتات والثحتتتتوث الم تتتتاث ة الستتتتاثدةيالتي تناولتتتتت دتتتتي 
مضتتتمون ا متتتا اتتتو متتترتثت اإلرتتتام الرياضتتتي الرياضتتتة لمجميتتتع يتتتتم  ترتيتتتب الدراستتتات 

 الساثدة وت نين ا حسب اتقدمية ضمب ك  رنواب: 
ب الم تتري وأ راتتا رمتتي الثتترامج الرياضتتية ثتتالتمنزيو   1995دراستتة أمتت  منيتتر  تتثري 
(.اتتتددت اتتتدة الدراستتتة التعتتترف رمتتتي نستتتثة م تتتاادة المتتترأة 5ممارستتتة المتتترأة الم تتترية)

الم تتتترية لمرياضتتتتة واستتتتتادم الثاحتتتتث المتتتتن ج الو تتتتني واتستتتتتثانة والمداثمتتتتة كتتتت دوات 
رثتة منتز .  55امرأة راممة و 55تالثة و55لجمع ثيانات الثحث  وتكونت العينة مب 

امج الرياضتتية دتتي التمنزيتتوب الم تتري ت ت تتجع المتترأة رمتتي ممتتا وتو تت  إلتتي أب الثتتر 
 رسة الرياضة واب التمنزيوب الم ري يركز رمي الثتوتت والمنادسات.

تتتت  ير اإلرتتتام الرياضتتتي المدرستتتي رمتتتي تعتتتدي   2553ودراستتتة ن تتتوي إمتتتام إثتتتراايم  
دة الدراستتة (.اتتددت اتت6اتتجااتتات وال دادتتة الرياضتتية لتتدي تاميتتئ المرحمتتة اإلرداديتتة)

إلتتي التعتتترف رمتتتي تتتت  ير اإلرتتتام الرياضتتتي المدرستتتي رمتتتي اتجااتتتات التمميتتتئات نحتتتو 
وكتتتتئل  ال دادتتتتة الرياضتتتتية لتاميتتتتئ المرحمتتتتة اإلرداديتتتتة واستتتتتادم  ةالممارستتتتة الرياضتتتتي

تالثتتتا وتو تتت  إلتتتي أب اإلرتتتام الرياضتتتي  42المتتتن ج الو تتتني رمتتتي رينتتتة ر تتتوائية
 ة وال دادة الرياضية.المدرسي يؤ ر إيجاثا رمي الممارس
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تأثير اإلعالم الرياضي المدرسي علي تعديل االتجاهات والثقافة الرياضية لدي تالميذ المرحلة  :نشوي إمام إبراهيم - 1

 4003القاهرة ،كلية التربية الرياضية للبنات،شورة رسالة ماجستير غير من ، اإلعدادية



دتي  ةدور وستائ  اإلرتام الجماايريت 2553دراسة حسام التديب الستيد المرستي المثتار 
( . واتددت اتدة الدراستة إلتي 7ن ر ال دادة الرياضية لئي تاب الجامعتات الم ترية)

)ادارةيتمنزيوبي حادة مكتوثتة( واستتادم المتن ج ةالتعرف المساء  اإلرام الجماايري
تالثتتا موزرتتوب رمتتي الجامعتتة الم تترية  725مداثمتتة واتستتتثياب رتت  رينتتةالم تتني وال

وتو   إلي الثرامج التمنزيوب ت تم ثند  األحداث الرياضية الماتمنة ثينما ت مت  تدتديم 
ثتتترامج قتتتد يستتتتنيد من تتتا الم تتتااد دتتتي حياتتتت  اليتتتومي.وت تم ال تتتحادة المكتوثتتتة ثاإل تتتارة 

حينة دوب اتاتمتتتام ثتدتتتديم متتتادة  داديتتتة ال تتتحنية كعامتتت  لجتتتدب الجم تتتور ل تتتراء ال تتت
 لمدارئ.

 التعميق عمي الدراسات السابقة: 
يتتتري الثاحتتتث أب الدراستتتتات الستتتاثدة ثتتتتالر م أن تتتا أجريتتتت رمتتتتي رينتتتات ماتمنتتتتةيودى  

أن تة ماتمنتة ومتعتددةيودي ستنوات ماتمنتةيو أجريتت متب قثت  رتدد متب الثتاح يبيإت 
 ةي ثماتمتتف أنوارتت  دتتي األلعتتاب الرياضتتيأن تتا حاولتتت التعتترف رمتتي اإلرتتام الرياضتت

الماتمنةي يولم تتعتر  الدراستات لمتعترف رمتى لمثترامج الرياضتية ثتالتمنزيوب الجزائتري 
 دي تدريم ميداب الرياضة لمجميع.

 إجراءات البحث:
: وددتتتتا لتثيعتتتتة الموضتتتتوح وم تتتتكمة الثحثيارتمتتتتد الثاحتتتتث رمتتتتي مننننالج الدراسننننة -1

 المن ج الو ني.
متتتب متا  تتتيب دتتتي  65: ت تتتم  رينتتتة الثحتتتث رمتتتي ة البحنننثمجتمنننع و عياننن -2

 ميداب الترثية الثدنية والرياضةي وتم ااتيارام ثتريدة ر وائية.
 المجا  المكاني:تم تتثي  استمارة الثحث ثجامعة الجزائر وجامعة المسيمة-
  2556-2555المجا  الزمني: تم تتثي  استمارة الثحث اا  العام الدراسي  -
 : ثالنسثة ل دا الثحث نستادم األدوات التالية: لبحثأدوات ا -3
 : ارتمدنا دي تحمي  الثيانات رمي النسب المئوية. أداة اإلحصاء -
 : لتحمي  المضموب ثرامج التمنزيوب الرياضية. تحميل المحتوي -
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:حيتتتث تتتتم ت تتتميم اتتتدة اتستتتتمارة متتتب اتتتا  المستتتد المرجعتتتي  اسنننتمارة اسنننتبيان -
المرتثتتتتتتتة ثموضتتتتتتوح الثحثيحيتتتتتتث استتتتتتتتاح الثاحتتتتتتث أب يحتتتتتتدد  لمدراستتتتتات والمراجتتتتتتع

لتتناستب متع رثتارات  بويح ر مجمورة مب المحاور الرئيستية التتي اقترح تا لاستتثيا
 اتستمارةي وقد ثمغ  اث محاور واي كاألتي:

 المحور األو  : أاداف وأامية التمنزيوب دي درم الرياضة لمجميع.
ت الجم وريوا تتتتتتتتتم  رمتتتتتتتتي نوريتتتتتتتتة الثتتتتتتتترامج المحتتتتتتتتور ال تتتتتتتتاني : تثيعتتتتتتتتة واحتياجتتتتتتتتا

 المددمةيوتثيعة الثرامج الرياضية التي يركز رمي ا التمنزيوب.
 المحور ال الث: وا تم  رمي ال ك  واألسموب لتو ي  المعمومات.

 صدق وثبات االستبيان:
تتتتم إيجتتتاد  تتتد  اتستتتتثياب رتتتب تريتتت  ال تتتد  المنتدييوئلتتت  ثعتتتر  رثتتتارات كتتت  

يب م تتت ود ل تتتم ثالمستتتتوي العممتتتي وتجتتترثت م الميدانيتتتة دتتتي محتتتور رمتتتي امتتتس محكمتتت
مجتتاتت الدراستتيةيومنااج الثحتتث العممييودتتي ضتتوء أراء وماحظتتات المحكمتتيب قتتام 
الثاحتتث  ثتعتتدي  استتتمارة استثيابيووضتتع ا دتتي  تتورت ا الن ائيتتة كمتتا اتتو موضتتد دتتي 

 الممح .
 15ار ثنا   زمنتي قتدرةأما معام  ال ثات اتستثياب استارج رب تري  إرادة اتاتث

ثتتتيب  حيومتتا ثتتيب اإلجتتتراء األو  وال تتانييو كانتتتت معتتامات  ثتتتات أثعتتاد المحتتتاور تتتتراو 
 .5.85إلي  5.63

 كيفية تطبيق االستمارة:
قام الثاحث ثتوزيع استمارة الثحث رمي العينتة األ تمية رتب تريت  المداثمتة ال ا تية 

ى تكتتوب اإلجاثتتات ئات موضتتورية ل تترح وتنستتير الجوانتتب التتتي تحتوي تتا اتستتتمارة حتتت
 رالية.

 
 

 عرض ومااقشة الاتائج:
 ا( برامج التمفزيون الرياضية. -



نستتتند -قنتتاة الدااميتة-لمناق تة و تحميتت  مضتموب الثتترامج الرياضتية لمتمنزيتتوب الجزائتري
 ( الئي يثيب اسم الثرنامج وزمن  والمحتوي المددم دي .51إلي الجدو )

نستتتتتتتتتتثة الن تتتتتتتتتتاتات  لثرنامجزمب ا اسم الثرنامج اليوم
 المددمة

العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  %95 دقيدة 65 مارب العالم ات نيب
 5 %جماريتتتتتتة 

 العاب دردية
 مكرة قد 100% توقيت  وزمن   ير محدد الس رة األوروثية األرثعاء
دقيدتتتتةوالتوقيت  يتتتتر 125 مب المارب الاميس

 محدد
  مكرة قد %100

  مكرة قد 100% دقيدة 35 مب المرمي الاميس
العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  %75 دقيدة 65 ك  الرياضات الجمعة

 30 %جماريتتتتتة 
 العاب دردية 

ثالمتاثعة ل دة الثرامج وتحميم ا وجتد الثاحتث أن تا تعتمتد رمتي كترة الدتدم كمتادة أساستية 
لمحتوااتتا ومضتتتمون ا. واتتدا يؤكتتتد اترتدتتاد الاتتتاتا لمدتتائميب رمتتتي اإلرتتداد و التدتتتديم 

متب الثترامج ستوي كترة الدتدم. واتدا اتاتمتام الزائتد ل دة الثرامج.ثاب الجم تور ت تجئثت  
 Sportدتتي كتاثتت Georges Herbertارثتتات   جثالمنادستتات الرياضتتية انتدتتدة جتتور 

contre éducation physique (8ونادي ث امية ن اتات الرياضية لمجميع.) 
دتتتتتتالثرامج الرياضتتتتتتية المدترحتتتتتتة ثتتتتتتالتمنزيوب ت تاتتتتتتدم و ت ترارتتتتتتي جميتتتتتتع احتياجتتتتتتات 

مثتتات النئتتات الجمااريتتة ثماتمتتف أرماراايكمتتا ت تتنتت  متتع ر ثتتات م وميتتولت م.و ومتت
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:

 : أهداف و أهمية التمفزيون في دعم الرياضة لمجميعالمحور األول
                                                           

9-19سابق،صمحمد محمد الحمامي:المرجع ال 
  



 
 إلى حد ما  ت نعم

 %   %   %   العثارات الرقم

1 

ا  ادف 
ثرامج 

التمنزيوب 
الرياضية 

 ةالتسمي
 ددت؟

4 6.67 36 65 25 33.33 

2 

ا  يدوم 
التمنزيوب 
ثالدور 

المتموب 
من  دي 
تدريم 

الرياضة 
 ؟علمجمي

5 8.33 45 75 15 16.67 

3 

  يؤ ر ا
التمنزيوب 
ثالدور 

المتموب 
رمي 
أكم  

وج  دي 
ن ر 
 دادة 

الرياضة 
 لمجميع ؟

15 16.67 35 58.33 15 25 

 35 21 55 35 15 9ا  ت تم  4



الثرامج 
الرياضية 
ثتنمية 
الوري 

الرياضي 
ثجميع 
 األرمار؟

5 

ا  
أاداف 
الثرامج 

الرياضية 
تتغير 

 ثاستمرار؟

12 25 33 55 15 25 

 

 تضد وجود درو  ثيب تكرارات إجاثات العينة ثالنسثة ل دف الثرامجمب الجدو  ي

مب العينة رمى أب ثرامج  %6.67التمنزيونية الرياضية ث ن ا تسمية ددت . ددد اتن   
مب العينة رمى أب الثرامج  %65التمنزيوب الرياضية لمتسمية ددت ثينما اتن  

لعينة أب الثرامج إلى حد ما مب ا %33.33الرياضية ليست لمتسمية ددت ي ويعتثر 
 لمتسمية ددت .

 أما ثالنسثة لمدر قيام التمنزيوب ثالدور المتموب من  دي درم الرياضة لمجميع

مب العينة أب التمنزيوب يدوم ثالدور المتموب من  رمى أكم   %8.33ددد اتن   
دي  مب العينة يروب ث ب التمنزيوب تيدوم ثالدور المتموب من  %75وج  ي ثينما 

مب العينة يروب ث ب التمنزيوب يدوم ثالدور  %16.16درم الرياضة لمجميع ي ثينما 
 المتموب من  دي درم الرياضة لمجميع إلى حد ما .

وثالنسثة لت  ير التمنزيوب ثالنع  دي ن ر  دادة الرياضة لمجميع ي  ددد اتن  
الجم ور كما او مب العينة رمى أب التمنزيوب يؤ ر ثالنع  رمى  دادة    33.33%

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



مب رينة الثحث أب التمنزيوب يؤ ر  %8.33الجم ور كما او منرو  ي ثينما ترر 
 .إلى حد ما

وثالنسثة تاتمام أاداف ثرامج التمنزيوب ثتنمية الوري الرياضي لدر جميع   
 األرمار

مب العينة رمى أب أاداف الثرامج الرياضية ت تم ثتنمية الوري  %15  ددد اتن 
مب العينة ث ب أاداف الثرامج  %55الرياضي لدر جميع األرمار ي ثينما اتن  

مب العينة  %25الرياضية ت ت تم ثتنمية الوري الرياضي لدر جميع األرمار ي و 
مية الوري الرياضي لدر جميع ترر ث ب أاداف الثرامج الرياضية ت تم إلى حد ما ثتن

 %25األرمار .وثالنسثة ألاداف الثرامج الرياضية ا  تتغير ثاستمرار ي ددد اتن  
مب العينة ث ب  %55مب العينة ث ب أاداف الثرامج تتغير ثاستمرار ي ثينما ترر 

رمى أب أاداف الثرامج ت  %25أاداف الثرامج ت تتغير ثاستمرار ي ثينما اتن  
 ستمرار إلى حد ما .تتغير ثا

 المحور الثااي : طبيعة واحتياجات الجملور )اوعية البرامج المقدمة (
 إلى حد ما  ت نعم

 %   %   %   العثارات الرقم

6 

ا  تتنوح 
وتتعدد 
أاداف 
الثرامج 
الرياضية 
لت م  
ك  

احتياجات 
 الجم ور؟

13 21.67 22 36.66 25 41.66 

7 
ا  تتن  
أاداف 
الثرامج 

9 15 33 55 18 35 



ضية الريا
مع العمم 
الحديث 
ثما يئكرة 

مب 
موا نات 

ك  
مرحمة 
سنية 

وتغيرات ا 
وما 

تحتاج 
مب 

 رياضات؟

8 

ا  يددم 
التمنزيوب 
الثرامج 
الرياضية 
الاا ة 
ثالثنيب 
وثرامج 
رياضية 
اا ة 
ثاإلناث 
كما 

ينادي ث  
 العمم ؟

- - 47 78.33 13 21.67 

9 
ا  يركز 
 16.67 15 - - 83.33 55التمنزيوب 



دي ندم  
مى ر

ن اتات 
معينة 
دوب 

األارر ي 
وما اي 
إئا كانت 

 ؟
 مب الجدو  يتضد ثالنسثة لتنوح وتعدد أاداف الثرامج الرياضية لت م  ك 

مب العينة رمى أب تنوح وتعدد أاداف  %21.67احتياجات الجم ور ي ددد اتن   
مب العينة  %36.66ا ترر الثرامج الرياضية لت م  ك  احتياجات الجم ور ي ثينم

ردم تنوح وتعدد أاداف الثرامج الرياضية لت م  ك  احتياجات الجم ور يو 
مب العينة نرر إلى حد ما تتنوح وتتعدد أاداف الثرامج الرياضية لت م   41.66%

 ك  احتياجات الجم ور .

 وثالنسثة تتنا  أاداف الثرامج مع العمم الحديث ثما يئكرة مب موا نات ك 

مب  %15رحمة سنية و تغيرات ا و ما تحتاج  مب رياضات ي حيث ترر نسثة م
مب العينة  %55العينة أب أاداف الثرامج الرياضية تتن  مع العمم الحديث ي ثينما 

ترر أب أاداف الثرامج تتن  إلى حد ما مع العمم  %35ترر العكس ي ونسثة 
 الحديث .

 اا ة ثالثنيب وثرامج رياضية اا ة وثالنسثة لتدديم التمنزيوب لثرامج رياضية

مب العينة رمى أب التمنزيوب ت يددم ثرامج رياضية  %78.33ثاإلناث ي ددد اتندت  
مب العينة ترر أب  %21.67اا ة ثالثنيب وثرامج رياضية اا ة ثاإلناث ي ثينما 

التمنزيوب يددم إلى حد ما ثرامج رياضية اا ة ثالثنيب وثرامج رياضية اا ة 
 اث .ثاإلن

 مب %83.33ثالنسثة لتركيز التمنزيوب دي ندم  رمى ن اتات معينة ي ددد اتندت 



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

 كز دي ندم  رمى مثاريات كرة الددم .األارر . والعينة ترر أب التمنزيوب ير 
 
 
 
 
 
 

 المحور الثالث : الشكل واألسموب لتوصيل المعمومات .
 إلى حد ما  ت نعم

 %   %   %   العثارات الرقم

15 

ا  تددم 
المعمومات 
الرياضية 
ثالتمنزيوب 
ثتريدة 
 يدة 
 وجئاثة ؟

6 15 21 35 33 55 

11 

ا  مب 
يددموب 
الثرامج 
الرياضية 

موب يستاد
أسموب 

واضد دي 
تو ي  

المعمومات 

18 35 25 33.33 22 36.67 



 ؟

12 

ا  يتم 
استادام 
المسؤوليب 

رب 
الثرامج 
الرياضية 
ألساليب 
دنية وجيدة 
 ومناسثة ؟

11 18.33 25 41.67 24 45 

 يتضد مب اا  الجدو  وجود درو  دي تكرارات تستجاثة أدراد العينة ثالنسثة

مب  %15اضية ثالتمنزيوب ثتريدة  يدة وجئاثة . ددد اتن  لتدديم المعمومات الري 
يروب  %35العينة رمى أب تدديم المعمومات الرياضية يتم ثتريدة  يدة وجئاثة ي و 

 يرون ا إلى حد ما  يدة وجئاثة . %55العكس مب ئل  ي أما 

 وثالنسثة لمب يددموب الثرامج الرياضية ا  يستادموب أسموثا واضحا دي تو ي 

مب العينة رمى أب مب يددموب الثرامج الرياضية   %35معمومات ي ددد اتن  ال 
يروب العكس مب  %33.33يستادموب أسموثا واضحا دي تو ي  المعمومات ي و 

مب العينة يروب أب مب يددموب الثرامج الرياضية  يستادموب  %36.67ئل  ي و 
 أسموثا واضحا دي تو ي  المعمومات إلى حد ما .

تستادام المسؤوليب رب الثرامج الرياضية أساليب دنية جيدة ومناسثة لند   وثالنسثة
مب العينة رمى أب المسؤوليب رب  %18.33و تو ي  المعمومات ي ددد اتن  

الثرامج الرياضية يستادموب أساليب دنية جيدة ومناسثة لند  و تو ي  المعمومات ي 
الثرامج الرياضية ت يروب ركس ئل  ي حيث أب المسؤوليب رب  %41.67و 

يروب  %45يستادموب أساليب دنية جيدة ومناسثة لند  و تو ي  المعمومات ي و 
إلى حد ما أب المسؤوليب رب الثرامج الرياضية يستادموب أساليب دنية جيدة 

 ومناسثة لند  و تو ي  المعمومات .
 



 

 االستاتاجات 
 مب رر  ومناق ة نتائج الدراسة نستامد ما يمي :

 ور األول:أهمية وأهداف التمفزيون في دعم الرياضة لمجميع .المح
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 
ما يد  رب ردم ااتمام  دادة الجم ور ي وأب الثرامج الرياضية ت تتغير ثاستمرار . م

التمنزيوب ثالدراية ألامية ماتمف أنواح األن تة الرياضية األارر ي وائا ما أ ار 
(حو  معوقات تتور الحركة الرياضية 15) Pierre Seurin(و 9) jealbaإلي  

 لمجميع . 
 المحور الثااي :طبيعة واحتياجات الجملور )اوعية البرامج المقدمة( .

ة رمى أب أاداف الثرامج الرياضية ت تتنوح و ت تتعدد اتندت آراء العين 
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 

كرة الددم .  اا ة ثالثنات ي ويركز التمنزيوب دي ندم  رمى ن اتات معينة و اي
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

 توصيل المعمومات . المحور الثالث :الشكل أو أسموب
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 
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(2) Pierre (S). Pratiques et Education Physique .Revue International des 

Sciences Sociale. Volume 34 N°2. UNISCO. 1982. 

 



دي  Jealbaلند  وتو ي  المعمومات . وائا ما أ ار إلي   أساليب دنية ومناسثة
 ندد دي الكم والكناءة المتا  ة دي المجا .

 الاتائج العامة 
يتضد قمة النترة الزمنية الما  ة لتنمية التوري الرياضتي و التتي تتم ت  دتي  

توضتتتيد أاتتتداف و أ تتترا  و أاميتتتة الرياضتتتة لمجميتتتع ي وانتتتا  تركيتتتز رمتتتى الثتتترامج 
ة التي تدور حو  الثتتوتت الرياضتية )الن تاتات التنادستية( متع قمتة اتاتمتام الرياضي

ثثتتتتاقي نوريتتتتات الثتتتترامج الرياضتتتتية ) لألتنتتتتا  ي المتتتترأة  الكثتتتتار ي التعميميتتتتة ي الترثيتتتتة 
ال تتحية ي الن تتاتات الترويحيتتة ( ممتتا يتتد  رمتتى رتتدم تنتتوح الثتترامج ثمتتا يتناستتب متتع 

الثتترامج الرياضتتية ثتتالتمنزيوب الجزائتتري ت تعتثتتر دئتتات الجم تتور الماتمنتتة . ومنتت  دتت ب 
 ميداب لتدريم الرياضة لمجميع .

   :التوصيات
ضتتتتترورة اتاتمتتتتتام ثال دادتتتتتة الرياضتتتتتية وتنميتتتتتة اتتجااتتتتتات اإليجاثيتتتتتة نحتتتتتو ممارستتتتتة -

 الرياضة .
 تكويب إتارات متا  ة دي اإلرام الرياضي .-
 اميت تتا وأاتتداف الممارستتة إرتتداد ح تتد اا تتة لتتدرم الرياضتتة لمجميتتع لمتعريتتف ث-

 الرياضية 
 لجميع النئات جتثد مب تا يد ثرام -

 المراجع:
أيمب احمد ال نداوي :ثرامج التمنزيوب الم رييدار الوداء لدنيا التثارة   -1

              2554والن ري

حستتتتب احمتتتتد ال تتتتادعي:اإلرام دتتتتي الترثيتتتتة الثدنيتتتتة والرياضتتتتيةي دار الودتتتتاء لتتتتدنيا  -2
 ة والن ريثدوب سنة التثار

 محمد محمد الحمامي: الرياضة لمجميع يمركز الكتاب لمن ريثدوب سنة    -3
يمكتثتتتتتتتتتتتتتة أنجمتتتتتتتتتتتتتو 3إثتتتتتتتتتتتتتراايم إمتتتتتتتتتتتتتام :دتتتتتتتتتتتتتب العاقتتتتتتتتتتتتتات العامتتتتتتتتتتتتتة واإلرتتتتتتتتتتتتتاميت -4

 . 1986م ريةيالداارة



أمتتت  منيتتتر  تتتثري: الثتتترامج الرياضتتتية ثتتتالتمنزيوب الم تتتري وأ راتتتا رمتتتي ممارستتتة  -5
الة ماجستتتير  يتر من تتورةيكمية الترثيتة الرياضتتية جامعتة حمتتوا بي المترأة الم تتريةي رست

 1993الداارة
ن تتتوي إمتتتام إثتتتراايم: تتتت  ير اإلرتتتام الرياضتتتي المدرستتتي رمتتتي تعتتتدي  اتتجااتتتات  -6

وال دادة الرياضية لدي تاميئ المرحمة اإلردادية ي رسالة ماجستتير  يتر من تورة يكميتة 
 2553الترثية الرياضية لمثناتي الداارة

دتتتي ن تتتر  ةحستتتام التتتديب الستتتيد المرستتتي المثتتتار :  دور وستتتائ  اإلرتتتام الجماايريتتت-7
ال دادة الرياضية لئي تاب الجامعات الم ريةي رسالة ماجستتير  يتر من تورة يكميتة 

 2553الترثية الرياضية جامعة تنتا
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 الممحق:استمارة استبيان
 

 الي حد ما ت نعم العثارات الرقم
    ددت؟ ةا  ادف ثرامج التمنزيوب الرياضية التسمي 1

2 
ا  يدوم التمنزيوب ثالدور المتموب من  دي تدريم الرياضة 

 لمجميع؟
   

3 
زيوب ثالدور المتموب رمي أكم  وج  دي ن ر  دادة ا  يؤ ر التمن

 الرياضة لمجميع ؟
   

4 
 ا  ت تم الثرامج الرياضية ثتنمية الوري الرياضي ثجميع األرمار؟

  
 

 

    ا  أاداف الثرامج الرياضية تتغير ثاستمرار؟ 5

6 
ا  تتنوح وتتعدد أاداف الثرامج الرياضية لت م  ك  احتياجات 

 الجم ور؟
   

7 
ا  تتن  أاداف الثرامج الرياضية مع العمم الحديث ثما يئكرة مب 

 موا نات ك  مرحمة سنية وتغيرات ا وما تحتاج مب رياضات؟
   

8 
ا  يددم التمنزيوب الثرامج الرياضية الاا ة ثالثنيب وثرامج 

 رياضية اا ة ثاإلناث كما ينادي ث  العمم ؟
   

9 
اتات معينة دوب األارر ي ا  يركز التمنزيوب دي ندم  رمى ن 

 وما اي إئا كانت ؟
   

    ا  تددم المعمومات الرياضية ثالتمنزيوب ثتريدة  يدة وجئاثة ؟ 15

11 
ا  مب يددموب الثرامج الرياضية يستادموب أسموب واضد دي 

    تو ي  المعمومات ؟

12 
ا  يتم استادام المسؤوليب رب الثرامج الرياضية ألساليب دنية 

 ومناسثة ؟ وجيدة
 
   

 
 


