
 10العدد                              3102  أكتوبرمجلة االبداع الرياضي                                   جامعة المسيلة 

 

 

 

 

 

 

11 

 الصفحة

 أأمهية اال عالم الرتبوي يف نرش الثقافة الرايضية

 جامعة املس يةل                           د/ دحامين نعمية

 

شاكلية ادلراسة:  مقدمة وا 

لقد فرضت وسائل اال عالم وجودها عىل حياة اال نسان, ومل يعد يف مقدور اال نسان جتاهل هذه الوسائل االتصالية اليت تبث هل    

عبد اجلواد يف قوهل أأن أأفضل مواهجة حلاجات  اال خبار وتفرس هل الأحداث بغرض تمنية معرفته وخرباته. وهذا ما أأكده نور ادلين

 1.هذا العرص هو أأن تعرف الرتبية كوس يةل أأوىل لرتبية وتثقيف الفرد, وكيفية اس تخدام وسائل اال عالم أأو االتصال لتحقيق أأهدافها

ذ حي    عالم تربوي,حيث يقوم هذا الأخري بدور فعال يف الوسط املدريس, ا  اول نرش خمتلف وهذا ما أأصبحنا نعرفه مبصطلح ا 

الثقافات, واملعلومات واملعارف, من بيهنا الثقافة الرايضية, اليت تعترب قدمية يف مدلولها وجديدة يف مصطلحها, قدمية لأن اال نسان 

شابه عىل شلك نشاط بدين اكلصيد, وتسلق الأجشار وغريها حىت ولو مل يكن هدفه هو ممارسة  أأول ما اكن يعلمه لأوالده أأو ما

ذن لك حركة أأو معلومة رايضية يكتس هبا نشاط  ذا أأصبحنا نعرف أأن لك ما يكتس به اال نسان هو ثقافة  ا  بدين, أأما جديدة ا 

 اال نسان تعترب ثقافة رايضية . 

ذ تتصل جذورها حبياة الأفراد     ذن الثقافة الرايضية كظاهرة اجامتعية واسعة النطاق تسامه يف البناء اال نساين واحلضاري, ا  ا 

, مشاهدة, تربية, تروحي, هواية واحرتاف, ثقافة وحصة لدلرجة اليت يس تحيل معهام بأأن تقرر اليوم بأأن هناك من ال يقدر  ممارسة

 أأمهيهتا, ذلكل حناول معرفة: 

 أأمهية اال عالم الرتبوي يف نرش الثقافة الرايضية داخل الوسط املدريس.

 بطرح بعض التساؤالت:

 التساؤل العام:

عالم  •  الرتبوي أأمهية يف نرش الثقافة الرايضية  داخل الوسط املدريسهل لال 

 التساؤالت الفرعية:

عالم الرتبوي املريئ أأمهية يف نرش الثقافة الرايضية داخل الوسط املدريس؟ •  هل لال 

عالم الرتبوي املكتوب أأمهية يف نرش الثقافة الرايضية داخل الوسط املدريس؟  •  هل لال 

 حتديد مصطلحات ادلراسة:

 1اال عالم الرتبوي: هو استامثر وسائل اال عالم من أأجل حتقيق الرتبية يف ضوء الس ياس يتني التعلميية واال عالمية •



 10العدد                              3102  أكتوبرمجلة االبداع الرياضي                                   جامعة المسيلة 

 

 

 

 

 

 

11 

 الصفحة

ىل أأخر بعد هتذيبه وحتديده  • نسانية اذلي تناقلته الأجيال من جيل ا  الثقافة الرايضية :يه حصيةل اال رث الراييض واحلريك لال 

 2وتطويره 

 ادلراسات السابقة:

 3 العنقري لرساةل ماجس تري حتت عنوان:دراسة خادل -

 اال عالم الرتبوي ودوره يف تفعيل جماالت العمل املدريس يف اململكة العربية السعودية •

دارات الرتبية والتعمل يف اململكة السعودية يف تفعيل      عالم الرتبوي اب  ىل التعرف عىل ادلور الفعيل لال  حيث هدفت ادلراسة ا 

 ومعوقات أأداء هذا ادلور والتعرف عىل ادلور املأأمول منهجماالت العمل املدريس 

عالم الرتبوي داخل الوسط املدريس كام مت حماوةل ف ىل هذه ادلراسة ملعرفة معلومات كثرية عن ادلور الفعال لال  لجأأت كباحثة ا 

عالم الرتبوي يف نرش الثقافة الرايضية  تسليط الضوء عن ادلور الفعال لال 

 اخللفية النظرية:

 ادلور الرتبوي لوسائل اال عالم الرايضة:

 تؤدي وسائل اال عالم دورا هاما يف اس تقرار اجملمتع وتطوره وتقدمه وميكن حتديد ادلور الرتبوي لوسائل اال عالم ليتضمن:

 تبصري الفرد مبا يدور حوهل داخل جممتعه وخارجه -

 التعلمي يكون يف معظم صوره بشلك غري مبارش -

 ارات واجتاهات وقمي واس تعدادات جديدةتعمل واكتساب هم -

 العمل عىل تمنية اجملمتع والهنوض به -

 القضاء عىل الشائعات اليت قد هتدد اجملمتع عن طريق توضيح معلومات من خالل الترصحيات املقابةل -

ىل: -  ومن جانب الرتفيه وتمنية اذلاكء واخليال, هتدف الربامج الرايضية ا 

ىل برامج تربوية واجامتعية قد س بقها * جذب اهامتم القارئ أأو  املس متع أأو املشاهد ا 

 * تساعد الفرد عىل اكتساب همارات فكرية

 وسائل اال عالم الرتبوي:

 الصحف -3اال ذاعة                          -2التلفزيون                    -1

 الكتب وادلورايت املتخصصة -1امللصقات                      -5املرسح                      -4



 10العدد                              3102  أكتوبرمجلة االبداع الرياضي                                   جامعة المسيلة 

 

 

 

 

 

 

11 

 الصفحة

 الانرتنت -9امللفات الصحفية              -8املناس بات العامة            -7

 املتاحف واملعارض -12اال ذاعة املدرس ية            -11الصحافة املدرس ية        -11

 أأهجزة املوابيل -15احملارضات والندوات      -14الأنشطة الطالبية            -13

 جراءات البحث:ا  

 املهنج املتبع:

 مبا أأننا نريد معرفة أأمهية اال عالم الرتبوي يف نرش الثقافة الرايضية اس توجب علينا انهتاج املهنج الوصفي املسحي

 جممتع وعينة ادلراسة:

الثانوايت ال دراكهم بوسائل اال عالم واخرتان تالميذ   مبا أأننا نبحث عن هذه الأمهية داخل الوسط املدريس مقنا ابدلراسة مع التالميذ      

دراكهم ابلبحث اذلي نقوم به مث اخرتان اثنوية من اثنوايت والية برج بوعريرجي من حيث كربها ومن حيث وصول وسائل  أأوال. واثنيا اب 

 اال عالم لها مث اخرتان التالميذ ابلصدفة أأي لك تلميذ يصادفنا يف الثانوية نقوم بتوزيع عليه اس امترة

 ادلراسة:أأداة 

ىل التالميذ   اس تعملنا اس امترة اس تبيان موهجة ا 

 عرض وحتليل النتاجئ:

 احملور الأول: اال عالم التلفزيوين ودوره يف نرش الرايضة

 :مشاهدة التلفزيون -

 اجملموع     ال        نعم             اال جابة     

  25      12       23         العدد     

 ./. 111    ./. 18     ./. 92       النس بة     

 -1-جدول

 ./. أأجابوا بأأهنم ال يشاهدون التلفزيون.8./. من التالميذ أأجابوا بأأهنم يشاهدون الربامج التلفزيونية, بيامن 92 

 التلفزيون نس تنتج أأن أأغلبية التالميذ يشاهدون

ذا اكن نعم هل يشاهدون الرايضة؟  -  ا 
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 اجملموع     ال        نعم             اال جابة     

 23      11       23         العدد     

 ./. 111    ./. 11     ./. 111       النس بة     

   -2-جدول                                

 الرايضية ../. من التالميذ اذلين أأجابوا أأهنم يشاهدون التلفزيون , أأجابوا أأهنم يشاهدون الربامج 111-

 نس تنتج أأن جل التالميذ اذلين يشاهدون التلفاز يشاهدون الربامج الرايضية

ذا اكن نعم هل تس هتويك هذه الربامج ملامرسة رايضة ما -  ؟ ا 

 

 اجملموع      ال           نعم       اال جابة     

  23      3          21      العدد     

 ./. 111     13.14         81.95       النس بة    

 -3-اجلدول                                                   

./. من التالميذ اذلين يشاهدون الربامج 13.14./. من التالميذ اذلين يشاهدون الربامج الرايضية تس هتومي ملامرس هتا, بيامن 81

 الرايضية ال تس هتوهيم ملامرس هتا.

ذن أأغلبية التالميذ   اذلين يشاهدون الربامج التلفزيونية تس هتوهيم ملامرسة رايضة ما. ا 

 ما هو سبب ممارس تك للرايضة أأو حبك ملامرس هتا؟ -

                             

املنافسة  الصحة اال جابة

 واال اثرة

املتعة  املال

 الرفاهية

 مجع الأصدقاء هواية
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 1 1 4 4 5 14 العدد

4 ./.25 ./.21 ./.25 ./.71 النس بة

4 

5./. 

          

 -4-جدول

./. من التالميذ أأمجعوا عىل أأن 25./. من التالميذ أأمجعوا عىل أأن ممارسة الرايضة أأو حب ممارس هتا من أأجل الصحة, بيامن  71

ممارسة ./. من التالميذ يرجعون سبب ممارسة الرايضة أأو حب 21ممارسة الرايضة أأو حب ممارس هتا هو املنافسة أأو اال اثرة, و

 الرايضة أأو حب ممارس هتا هو من أأجل املال.

 

جابة     ./. من التالميذ, وممارسة الرايضة من أأجل الهواية ومجع 25أأما عن ممارسة الرايضة من أأجل املتعة والرفاهية فاكنت ا 

 ./. من التالميذ4الأصدقاء فاكنت اال جابة 

جابة أأغلبية ال   ذن: ممارسة الرايضة من أأجل الصحة يه ا  ممارسة الرايضة من أأجل املنافسة واال اثرة واملتعة والرفاهية      تالميذ بيامن ا 

جابة ثلث التالميذ, بيامن هناك فئة قليةل من التالميذ يرجعون ممارسة الرايضة لأهنا هواية ومجلع الأصدقاء  واملال اكنت ا 

 

 هل الربامج الرايضية تؤثر فيك؟ -2

 جملموع ا   ال        نعم       الاجابة 

  25       4         21      العدد    

      ./. 11       ./.  84     النس بة     

111 ./. 

 -5-اجلدول

 ./. من التالميذ ال تؤثر فهيم الربامج الرايضية11./. من التالميذ أأجابوا أأن الربامج الرايضية تؤثر فهيم, بيامن 84

ذن أأغلبية التالميذ تؤثر فهيم الربامج  الرايضية. ا 
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 هل أأثرت فيك الربامج التلفزيونية دلرجة ممارسة رايضة ما؟ -

 

 

               

     

 الاجابة 

 اجملموع     ال         نعم        

  21     1         21      العدد     

 ./. 111    ./. 4.71      ./. 95.23     النس بة    

 -1-اجلدول 

./. من تالميذ أأثرت فهيم 4.71أأجابوا بأأن الربامج الرايضية أأثرت فهيم دلرجة ممارسة رايضة ما, بيامن ./. من التالميذ 95.23

 الربامج الرايضية بدرجة قليةل.

ذن أأغلبية التالميذ تؤثر فهيم الربامج الرايضية دلرجة ممارسة الرايضة.  ا 

 حتيض مبشاهدة أأكرب:الرايضة اليت  -3

./. من تالميذ 8./. من التالميذ يشاهدون الس باحة , 8./. يشاهدون كرة الطائرة و4القدم, بيامن  ./. من التالميذ يشاهد كرة51

 يشاهدون كرة السةل وكرة اليد.

 

 كرة اليد  كرة السةل  الس باحة  املصارعة  املالمكة  كرة الطائرة  كرة القدم  الاجابة 

  11  11   12    11   12    11    14  العدد 

 ./. 4 ./. 4 ./. 8    ./. 4    ./. 8  ./. 4 ./. 51 النس بة 

 -7 -جدول

ذن أأغلبية التالميذ يشاهدون كرة القدم  ا 
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 أأس باب معظم التالميذ يشاهدون الرايضة:  -

الرايضة ./. من التالميذ يشاهدون 4./. يشاهدون الرايضة من أأجل الصحة, 31./.من التالميذ يشاهدون الرايضة لأهنا تس هتوهيم, بيامن 11

 دون الرايضة من أأجل راحة  البال ./. من التالميذ يشاه4من أأجل املتعة و

 

 

     

 الاجابة 

     

 تس هتويك 

من أأجل        

 الصحة 

 راحة البال      املتعة            

  11        11        9           15     العدد    

 ./. 4      ./. 4      ./. 31       ./. 11     النس بة    

 -8 –جدول 

 احملور الثاين: اال عالم الرتبوي املكتوب ودوره يف نرش الثقافة الرايضة

 قراءة الصحف: -1

 ال            نعم               الاجابة 

  1           19       العدد         

 ./. 24         ./. 71                  النس بة

 -9 –جدول 

                         

 ./. من التالميذ ال يقرؤون الصحف24./.  من التالميذ يقرؤون الصحف بيامن 71

ذن أأغلبية التالميذ يقرؤون الصحف  ا 

 ضية:قراءة الصحف الراي -
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 الاجابة 

 ال              نعم           

       

 العدد 

        19           1  

       

 النس بة 

       71 ./.      24 ./. 

 -11-جدول 

ن   ./. ال يقرؤون الصحف الرايضية.24./. من التالميذ يقرؤون الصحف الرايضية, بيامن 71ا 

ذن أأغلبية التالميذ يقرؤون الصحف الرايضية.  ا 

 أأس باب قراءة الصحف الرايضية: -

 

حب     ممارس للرايضة    حمب للرايضة     الاجابة     

 الاطالع 

زايدة يف   

 الثقافة 

  1      1       9      9     العدد    

 ./. 4    ./. 24    ./. 31     ./. 31 النس بة   

 -11-جدول 

ن        ./. من التالميذ  يقرؤون الصحف الرايضية 31./. من تالميذ اذلين يقرؤون الصحف الرايضية, حلهبم للرايضة, و31ا 

./. من التالميذ يقرؤون 4./. من التالميذ يقرؤون الصحف الرايضية حلهبم يف الاطالع , 24بيامن لأهنم ممارسني للرايضة, 

 الصحف الرايضية زايدة يف ثقافهتم.

ما حمبني للرايضة أأو ممارسني لها.  • ذن أأغلبية التالميذ اذلين يقرؤون الصحف الرايضية ا   ا 

 أأس باب اهامتم التالميذ ابلرايضة: -
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 املنافسة اال جابة 

 واال اثرة 

 املتعة  الشهرة  املال   مال وقت الفراغ  الصحة واللياقة 

  1    4     3    4   13    15  العدد 

 ./. 4 ./.11 ./. 12 ./. 11   ./. 52   ./. 11 النس بة 

 -12-جدول 

ن    ./. من التالميذ يرجعون سبب اهامتهمم ابلرايضة 52./. من التالميذ يرجع اهامتهمم ابلرايضة لسبب املنافسة واال اثرة, بيامن 11ا 

ىل املال, بيامن 11هو الصحة واللياقة, كام أأن  ./. من التالميذ يرجعون 11./. من التالميذ يرجعون سبب اهامتهمم ابلرايضة ا 

ىل الشهرة و ىل املتعة  .4السبب ا   /. من التالميذ يرجعون سبب اهامتهمم ا 

 ممارسة التلميذ للرايضة من خالل علمه هبا عن طريق وسائل اال عالم -

              

 الراديو    الصحف      أأنرتنت        تلفزيون      الاجابة    

  11      4     15       13     العدد    

  11 ./. 11     ./. 11     ./. 52      النس بة     

 -13-جدول 

./.من التالميذ 11./. من التالميذ يرجعون من بني أأس باب ممارس هتم للرايضة هو علمهم هبا عن طريق التلفزيون, بيامن  52

 يرجعون من بني أأس باب ممارس هتم للرايضة هو علمهم هبا عن طريق الصحف 

ذن أأغلبية التالميذ يرجعون أأس باب ممارس هتم   الرايضة هو مشاهدهتا من خالل التلفزيون وانرتنتا 

 احملور الثالث: الوسائل اال عالمية الأكرث يف نرش الثقافة الرايضية

 مايه الوس يةل الأكرث اس تعامال من طرف التالميذ -
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 الانرتنت    الصحف    الراديو     التلفزيون   اال جابة 

  15     4     3      11    العدد  

 ./. 45.45    ./. 12.12  ./. 9.19    ./. 33.33 النس بة 

 -14-جدول

./. من التالميذ يرون أأن الوس يةل الأكرث اس تعامال من الطرف التالميذ يرون أأن الوس يةل الأكرث اس تعامال يه الراديو, 33.33

 التالميذ يرون أأن الوس يةل الأكرث اس تعامال يه انرتنت./. من 45.45./. يرون أأن الوس يةل الأكرث اس تعامال يه الصحف, 12.12

ذن : أأكرث وس يةل اس تعامال من طرف التالميذ يه انرتنت مث يلهيا التلفزيون, مث الصحف, ويف الأخري الراديو    ا 

 ؟هل الوسائل اال عالمية لها دور اجيايب يف نرش الثقافة الرايضية -

                      

 ال               نعم            الاجابة        

  2              23           العدد        

 ./. 8           ./. 92         النس بة          

 -15-جدول

 ./. أأجابوا بال8./. من التالميذ أأجابوا بنعم لدلور الاجيايب لوسائل اال عالم يف نرش الثقافة الرايضية بيامن 92

ذن أأغلبية  جيايب يف نرش الثقافة الرايضيةا   التالميذ امجعوا عىل أأن للوسائل اال عالمية دور ا 

 مناقشة النتاجئ:

نالحظ أأن أأغلبية التالميذ اذلين يشاهدون التلفزيون تس هتوهيم الربامج الرايضية وتؤثر فهيم هذه  -5-و-3-من خالل اجلدول  -

 التلفزيون يف نرش الثقافة الرايضية.الربامج دلرجة ممارس هتم الرايضة هذا دليل عىل قوة 

وجدان أأن أأكرث الوسائل أأمهية واس تعامال من طرف التالميذ يف نرش الثقافة الرايضية يه انرتنت  -15-و -4-ومن خالل جدول  -

دمان التالميذ علهيا.  اليت هذه الأخرية أأصبحت حمل ا 

ذن  يلجئونصحف, وجدان معظم التالميذ اذلين يقرؤون ال -11-ومن خالل اجلدول  - لهيا من أأجل تتبع الأخبار الرايضية ا  ا 

 الصحف وس يةل هممة يف نرش الثقافة الرايضية.



 10العدد                              3102  أكتوبرمجلة االبداع الرياضي                                   جامعة المسيلة 

 

 

 

 

 

 

91 

 الصفحة

 :التوصيات

عادة النظر يف وسائل اال عالم مهنا الرتبوية التعلميية يف نرش الثقافة الرايضية -   يس توجب علينا ا 

 ذاعات, قاعات أأنرتانت, ملصقات, جمالت,....التكثري والتكثيف من وسائل اال عالم داخل املؤسسات الرتبوية اك   -

عالم عهنا من خالل وسائل اال عالم. - عالن وا   قيام بتظاهرات رايضية داخل املؤسسات الرتبوية وا 

 

 

 

 

  

 :املراجع

 , القاهرة2115محمد امحلايم, أأمحد سعيد, اال عالم الرتبوي, يف جماالت الرايضة واستامثر أأوقات الفراغ, 

 ,املكتبة املرصية2114, 9اتة, الثقافة الرايضية, سلسةلمحمد ابراهمي حش

 1989اندية سامل, عاطف العبد, الطفل والتلفزيون العريب, ادلراسات الاعالمية, 

 اسرتاتيجية الاعالم الرتبوي, منتدايت الرتبية والتعمل يف ...

http://www.bishaedu.gov.sa/vb/shawthread.php.t=13060 

http://vb:dwadmiedu.gov.sa/t67/                          7/10/2013 

 تعريف الاعالم الرتبوي: 

http://www.afifedu.gov.sa/vb/showthread.php=24753 
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