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  شكــــر وتقــديــر
 

، النور الذاتي والسر الساري في سائر األسماء والصفات وعمى (ص)الميم صّل عمى سيدنا محمد
 .آلو وصحبو وسمم

 سورة إبراىيم؛ لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد 07اآلية (ولئن شكرتم ألزيدنكم ):قال تعالى
إذا رضيت، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو عمى جميع  نعمك كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم 

. سمطانك  لما وفقتنا إليو
، الذي دعمنا يونسي محمد:يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل وأجّل عرفان إلى أستاذنا المشرف

رشاداتو وتوجيياتو القيمة؛ فشكرا لما بذلت وتبذل؛ في سبيل تحرير عقولنا من عبودية  بنصائحو وا 
. الجيل إلى نور اليقين، فكان نتاجيا النجاح المغمور بالثناء والعرفان

، الذين معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةكما نتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذة 
قدموا لنا يد العون والمساعدة، فجزاىم اهلل عنا خير الجزاء، كما ال يفوتنا؛ تقديم جزيل الشكر إلى 

وفي األخير نضع ثمرة جيدنا . ء طمبة العموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةكل الزمال
.  أن يعين طالب عمم فيجد فيو مبتغاهىســــوعصارة فكرنا بين أيديكم ع
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وال تقل ): إلى اللذٌن قال فٌهما الرحمان 

لهما أف وال تنهرهما 
)

 .

إلى من لم ٌدخرا جهدا فً سبٌل سعادتً 

إلى الوالدٌن الكرٌمٌن 

إلى كل أفراد عائلتً الصغٌرة 

 و خاصة  االم و 

ابً أطال هللا فً عمرهما ، أعمامً  

. و عماتً ، أخوالً و خاالتً 

إلى كل عائلة عالش و بوشحمة و عرٌوي 

و 

إلى كل طلبة قسم اإلدارة و التسٌٌر 

 الرٌاضً 

إلى كل األصدقاء بجامعة البوٌرة 
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ربً أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت  ...:قال هللا تعالى 

علً و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلنً 

  برحمتك فً عبادك الصالحٌن 

  19النمل اآلٌة 

: أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع 

إلى النفس الهادئة ، إلى من حملتنً وهنا ووضعتنً وهنا ، 

إلى من غمرتنً بحنانها ، إلى التً كانت تنتظر بفارغ الصبر 

. هذه اللحظة 

.     إلى من كان ٌحترق كالشمعة لٌضًء لً الطرٌق

     إلى من ربانً و منحنً الثقة ،إلى قائدي فً  

حفظه هللا و أطال فً     " أبً العزٌز "      درب الحٌاة 

.      عمره 

        إلى كل أفراد العائلة و األقارب كل باسمه 

        إلى كل األصدقاء من بعٌد أو من قرٌب 

        إلى من أحبهم قلبً و لم ٌذكرهم اللسان  

.         إلى طلبة و أساتذة قسم اإلدارة و التسٌٌر الرٌاضً

.           إلى كل من ٌفتح هذه المذكرة من بعدي 
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ربً أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت  ...:قال هللا تعالى 

علً و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلنً 

 برحمتك فً عبادك الصالحٌن 

  19النمل اآلٌة 

إلى من رمانً القدر بٌن : أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

أحضانها لتمنحنً حنانها وعطفها والتً مثلت لً السعادة 

 أطال هللا فً" فرٌدة " وأفنت عمرها فً إسعادي أمً الغالٌة 

 . عمرها

 .إلى من كان ٌحترق كالشمعة لٌضًء لً الطرٌق

 إلى من ربانً و منحنً الثقة،إلى قائدي فً 

 .حفظه هللا وأطالعمره" أبً العزٌز حسن " درب الحٌاة 

    إلى كل أفراد العائلة و األقارب كل باسمه

         إلى كل األصدقاء من بعٌد أو من قرٌب

         إلى من أحبهم قلبً و لم ٌذكرهم اللسان 

        إلى طلبة و أساتذة  معهد علوم وتقنٌات النشاطات                                            

 .البدنٌة والرٌاضٌة.      

 .                 إلى كل من ٌفتح هذه المذكرة من بعدي 
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 صنف أكابر –اىمية االعالم السمعي البصري في تطوير كرة القدم المحترفة في الجزائر: عنوان الدراسة - 
 الرابطة المحترف الولى و الثانية موبيميس

  مشكمة الدراسة :
  السمعي البصري في الرفع من مستوى كرة القدم المحترفة في ىل يساىم اإلعالم الرياضي

 ؟رابطة المحترفة الولى و الثانية موبيميس-  صنف أكابر–الجزائر

 :يمكن تحديد مشكل البحث في التساؤالت التالية
 ؟ ىميساىم االعالم السمعي البصري في تطوير لعبة كرة القدم
 ؟ ىل يساىم االعالم السمعي  البصري في تطوير التحكيم في كرة القدم
  يساىم العالم السمعي البصري في تحسين و الرفع من مستوى التسير و المسيرين في كرة ىل

 ؟ القدم في الجزائر

: ـ الفرضيات2ــ
: ـ الفرضية العامة 1ــ2

 التطوير مستوى العبين كرة القدم المحترفة في  دور كبير في السمعي البصري ــمإلعالم الرياضي
. الجزائر

:  الجزئيةالفرضيات- 2ــ2
 لالعالم الرياضي السمعي البصري دور كبير من مستوى العبين كرة القدم .
  يساعد االعالم الرياضي السمعي البصري في الرفع من مستوى التسير و المسيرين في كرة

. القدم المحترفة في الجزائر 
  يساىم اإلعالم السمعي البصري في تطوير والرفع من المستوى الحكام من خالل االنتقادات

.. التي يعرضيا
 :ــ أهمية البحث 3ــ

لقد تطورت البشرية تطورا كبيرا  بفضل العموم والتكنولوجيا  وظيرت بذلك بحوث غيرت مجرى 
األحداث ودرست عدة ميادين منيا ميدان الرياضة من أجل النيوض بيا كعمم قائمبحد ذاتو كفرع كرة 
القدم والتي  تعتبر لعبة الماليين ولقد ارتبط مفيوم كرة القدم والجميور الرياضي والالعبين والمدربين 

 السمعي البصري  اإلعالم الرياضياىميةوالمربين وقد كان سبب إختيارنا ليذا البحث ىو معرفة مدى 
. في تطور كرة القدم المحترفة في الجزائر

: ــ أهداف البحث4ــ

 :ممخـص البحث
 



 ملخص البحث

 

 

  ك

من المالحظ أن البحوث من ىذا النوع شبو منعدمة وبالتالي لم تأخذ دورىا المنشود من التقدم في 
بالدنا وبالمقابل نجد أن مثل ىذه البحوث في المجتمعات المتقدمة حظيت بالعناية الالزمة، وعمى  

: ضوء ما ذكرنا تتجمى أىمية البحث فيما يمي 
 السمعي البصري في الرفع من مستوى رياضة كرة تنبيو القائمين عمى  اإلعالم الرياضي 

. القدم
 ساىمة االعالم السمعي البصري في الرفع من مستوى التسير و المسيرين في معرفة مدى م

. كرة القدم المحترفة في الجزائر 
 الى مدى مساىمة االعالم السمعي البصري في تطوير مستوى الحكام من خالل التطرق 

. النتقادات التي يقدميا
  معرفة مدى مساىمة اإلعالم الرياضي في تطوير كرة القدم .
 من قريب أو من بعيد كل حسب موقعو " مدى مساىمة كل من ليم صمة بيذه المعبة سواء

. ومسؤوليتو في تطوير كرة القدم
 تحديد مسؤولية كل العاممين في اإلعالم الرياضي. 

 :متغيرات الدراسة- 5
غالبا ما يكون طرح الفرضيات عمى شكل مصطمحات ومفاىيم إذ يتعمق األمر اآلن بتحديد المتغيرات المستعممة 

وباألحرى جعميا عممية بمعنى آخر أوال نقوم بتغير المتغيرات المستعممة التي تبحث في قياس النتائج ثم المتغيرات 
. التابعة التي تحدد الظاىرة التي نحن بصدد محاولة دراستيا

ختيار متغيرات البحث، البد من التحكم المسبق في المقاربة النظرية لمموضوع المتعمق بدور اإلعالم  ولتعيين وا 
، الشيء الذي يسمح بتوضيح ىذه العناصر السمعي البصري في تطوير كرة القدم المحترفة في الجزائر الرياضي 

: بشكل دقيق، إذ كان عمينا التفكير المسبق في تحديد متغيرات ىذه الدراسة عمى النحو التالي
 المتغير المستقل :
 1.الخ...ىو العالقة بين السبب والنتيجة أي العامل المستعمل نريد من خاللو قياس النواتج 
  ويعتبر المتغير المستقل ىو المتسبب في تواجد ظاىرة معينة، فيما يتعمق بالمتغير المستقل في بحثنا ىو" 

 ."االعالم السمعي البصري 
 المتغير التابع: 

ىو الذي يوضح النتائج أو الجواب ألنو يحدد الظاىرة التي نحن بصدد محاولة شرحيا وىي تمك العوامل أو 
 2.الخ...الظواىر التي يسعى الباحث لقياسيا، وىي تتأثر بالمتغير المستقل

 ".كرة القدم المحترفة في الجزائر  " ففي بحثنا ىذا المتغير التابع، يتمثل في

                                                 
1
Delandshersheer , j, Introduction à la recherche en éducation, Ed, a, cllin, bourrier, paris 1976, p 20  -  

2
Maneiça, Angers, limitation à la méthodologie des sciences humaines, 2 

ème
 Edition celinc, 1996, p118.  - 
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  ل

 إجراءات الدراسة الميدانية :
 من مسيري النوادي لكرة القدم المحترفة الجزائرية07وتتمثل فيعشوائي تّم اختيار العينة بشكل : العينة  .
 08 الى 2016ما بين جانفي تمت الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة : المجال الزماني والمكاني 

.  العاصمة وتّم توزيع االستبيان عمى بعض األندية من والية  2016ماي
 المنيج العممي المستخدم في إنجاز ىذه المذكرة ىو المنيج الوصفي : المنهج .
 فقد تّم إتباع تقنية االستبيان، التي تعتبر من أنجح الطرق لمحصول عمى : األدوات المستعممة في الدراسة

. المعمومات حول موضوع أو مشكمة أو موقف 
 لتطوير من  لو دور فيا السمعي البصري اإلعالم الرياضيأثبتت ىذه الدراسة أن: النتائج المتوصل إليها

، لما لو من أىمية كبيرة في زيادة دوافع الالعبين نحو ممارسة كرة رياضة كرة القدم المحترفة الجزائرية
القدم، وأن ىذه األخيرة ال تعتمد فقط عمى الجانب البدني والتقني، بل ضرورةالتكامل بين ىذه الجوانب 

يمكنيم تقديم الكثير لكرة القدم، وىذا ما يثبت صحة في االعالم الرياضي وكذلك التعامل مع مختصين 
. الفرضيات

  االستخالصات واالقتراحات: 
  اإلىتمام بالفئات الصغيرة واألقسام الدنيا من جميع المسؤولين من مدربين وتقنيين خاصة مسؤولياإلعالم

 .الرياضي
  الوسائل المادية و التكون الجيد لالطاراتضرورة التوفير لألندية .
 األخذ بعين اإلعتبار الحالة النفسية لالعبين قبل توجيو اإلنتقادات إلييم. 
 عمى رسائل اإلعالم الرياضي بمختمف أنواعو أن تحاول السير بأكثر موضوعية. 
  انشاء المدارس الكروية .

 



 الفصل التمهيدي
 

 :  مقدمة

    أصبح اإلعالم السمعي البصري الرياضي عمما ميما في حياة الشعوب، و بو تستطيع توجيو بوصمة 
الجماىير من خالل تثقيف يومي مستمر لما يصبوا إليو أصحاب الوسائل اإلعالمية من خالل التوجو 

باآلراء و األفكار المراد إيصاليا لمجماىير،فيو يعد جزء رئيس في مسيرة األمم و سجل حافل باالنجازات 
و المكاسب الرياضية لمبمدان و الشعوب من خالل المشاركة في األنشطة الرياضية محميا و خارجيا ، و 
الصحافة ىي مجال جذب جماىيري م ىي إنتاج إعالمي رياضي متكامل يشبو وسائل اإلعالم المختمفة 
من خالل برامج إذاعية و تمفزيونية يومية تدعم النشاط الرياضي من خالل تسميط الضوء عميو ألنو و 

التي من شأنيا صناعة "وسائل اإلعالم"بكل بساطة ال يمكن التفرقة بين النشاط الرياضي و دوائر الضوء 
. جميور رياضي متذوق لمفن الرياضي

ومن التأثيرات األعالم السمعي البصري الرياضي في زمننا المعاصر ىو تنمية الجوانب الشخصية     
في الرياضيين و تحفيزىم من أجل الرقي لمستوى أفضل و الحصول عمى نتائج ايجابية في الحياة 
الرياضية التنافسية ،إن الرياضيين ىم بال شك يتفاعمون مع جميع أنماط اإلعالم السمعي البصري 

. الرياضي 
إن العمل في المجال اإلعالمي ىو متعة في حد ذاتو فما بالك حينما يكون عممك في المجال الرياضي 
الذي يحظى بمساحة ال حدود ليا من الحرية مقارنة باألقسام األخرى التي يكون أماميا خطوط حمراء 

 .كثيرة

    إن الصحفي الرياضي ىو اإلعالمي الوحيد الذي يعيش كافة أصناف العمل الصحفي خالل فتر 
وجيزة فيو يكتب و يطرح التقرير و يعيش لحظات التحقيق و قد يسن قممو لنقد حاد و جريء و يبدي 
آرائو و لو كان ذلك لتأثير عمى الغير دون معرفة العواقب و عمى ىذا األساس تم اختيارنا لموضوع 

أهمية اإلعالم السمعي البصري في تطوير رياضة كرة القدم المحترفة في " البحث الذي يحمل عنوان 
 وذلك إليماننا بالدور الذي يمعبو اإلعالم الرياضي كونو يممك في جوىره وسائل اإلقناع الكفيمة " الجزائر

بتطوير وترقية كر القدم و كذا لمرفع من مستوى واحترافية الممارسين ليذه المعبة لكن رغم ىذه االيجابيات 
في كثير من األحيان فان اإلعالم الرياضي دور سمبي خاصة في الجانب النفسي لالعبين كرة القدم  

وانطالقا من ىذه المعطيات اتبعنا في انجاز ىذا البحث عدة مراحل فبعد تقسيم الدراسة إلى قسمين قسم 
. نظري و قسم تطبيقي 
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: اإلشكالية – 1

    إن أي مجتمع ال يمكنو العيش و االستقرار دون وجود أدوات التواصل فيما بينيا و بين المجتمعات األخرى 
. ومن بين ىذه الوسائل اإلعالم الذي يعتبر روح المجمعات

لو تطرقنا إلى التطور التاريخي لوسائل اإلعالم نجد مرت بعدة مراحل عبر التاريخ حتى وصمت إلى الصورة التي 
. عمييا اآلن في وقتيا الحاضر وىذا راجع إلى تغيير ىذه الوسائل من عصر إلى أخر

ال أحد منا ينكر التأثير الفعال الذي تمارسو وسائل اإلعالم المرئية منيا و المقروءة والمسموعة  عمى مختمف فئات 
المجتمع الرياضي خاصة و ما أحدثتو وسائل اإلعالم الرياضي خاصة أثناء إجراء مقابمة الجزائر و مصر خير 

. دليل عمى ذلك فقد كادت أن تؤدي بعالقات تاريخية ىامة بين شعبين عربيين

    ونحن في إطار انجاز ىذه المذكرة سنطرق إلى أىمية اإلعالم الرياضي السمعي البصري لكن عمى الرياضيين 
أنفسيم اخترنا لذلك ممارسي كرة القدم، و ذلك لمعرفة األثر االيجابي أو السمبي الذي تتركو عمى الرياضيين كرة 
القدم الوسائل عمى الرياضيين الذين يعتبرون كأفراد اجتماعية في حياتيم االجتماعي و كذا قابمون لتأثير النفسي 

حتى بإمكان وسائل اإلعالم أن تصبح نعمة عمى بعض الالعبين ونقمة عمى البعض اآلخر بحيث أن وسائل 
اإلعالم الرياضية في بالدنا التي يشتير فييا اإلعالم السمعي البصري الرياضي قد يرفع من شأن بعض الالعبين 

ويضخم بعض األحداث التي ىي بسيطة في مضمونيا الحقيقي وذلك ألغراض تجارية ال غير وفي نفس الوقت قد 
. يحط من قيمة الالعب أو حتى بعض األحداث

ماهية أهمية اإلعالم السمعي :     وانطالقا من ىذه األفكار األخيرة يمكننا أن نطرح السؤال اإلشكالي العام اآلتيّي 
البصري في تطوير رياضة كرة القدم المحترفة في الجزائر؟ 

:     وينطوي ىذا السؤال عمى ثالث أسئمة فرعية وىي

ىل يساىم اإلعالم السمعي البصري في تطوير لعبة كرة القدم؟ -1

ىل يساىم اإلعالم السمعي البصري في تطوير التحكيم كرة القدم؟ -2

ىل يساىم اإلعالم السمعي البصري في تحسين والرفع من مستوى المسيرين في كرة القدم في الجزائر؟ -3
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: الفرضيات-2

: الفرضية العامة 2-1

. لإلعالم الرياضي دور كبير في التطوير مستوى العبي كرة القدم المحترفة في الجزائر

: الفرضيات الجزئية 2-2

اإلعالم الرياضي السمعي البصري دور كبير في الرفع من مستوى الالعبين  :الفرضية الجزئية األولى- 2-2-1
. كرة القدم المحترفة في الجزائر

 يساعد اإلعالم الرياضي السمعي البصري في الرفع التسيير و المسيرين في :الفرضية الجزئية الثانية- 2-2—2
. كرة القدم المحترفة في الجزائر

 يساىم اإلعالم السمعي البصري في تطوير والرفع من المستوى الحكام من :الفرضية الجزئية الثالثة- 2-2-3
. خالل االنتقادات التي يعرضيا

: أسباب اختيار الموضوع-3

    لقد تطورت البشرية تطورا كبيرا،وقضت أشواطا عامة في الرقي الحضاري بفضل العموم التكنولوجية ،وظيرت 
بذلك بحوث غيرت مجرى األحداث ،تناولت و درست ميادين مختمفة، الرياضة أحد ىذه الميادين التي أجريت فييا 

عدة بحوث من أجل النيوض بيا كعمم قائم بذاتو و التي تتفرع عمى فروع، و نجد منيا كرة القدم، و التي تعتبر 
لعبة الماليين،و المعبة المفضمة لدى أغمبية سكان المعمورة ممارسة و متابعة لمطابع الذي تحممو من نكية خاصة 

. بالمنافسة والشيرة والمال

    ولقد ارتبط مفيوم كرة القدم باإلعالم وخاصة اإلعالم السمعي البصري الرياضي الذي يعتبر ىمزة وصل بين 
كرة القدم و الجميور الرياضي و الالعبين والمدربين المربيين، قد كان سبب اختيارنا ليذا البحث ىو معرفة مدى 

. أىمية اإلعالم السمعي البصري في تطوير رياضة كرة القدم المحترفة في الجزائر

: إذ يعود اختيارنا لموضوع البحث ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية 

: األسباب الذاتية-3-1

. ميوالت خاصة نحو اإلعالم الرياضي السمعي البصري -
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. محاولة تغيير اتجاه النقد نحو اإليجاب و ذلك لرغبة منا في رفع مستوى كرة القدم الجزائرية-

. االىتمام الكبير لوسائل اإلعالم السمعي البصري الرياضي في الجزائر-

: األسباب الموضوعية-3-2

. الدور اليام الذي أصبح يمعبو اإلعالم الرياضي السمعي البصري-

التوجيو العام لمشباب خاصة الرياضي منو نحو االطالع عمى مستجدات األخبار الرياضية المحمية منيا و الدولية -
. و بالتالي بيان لقيمة اإلعالم الرياضي السمعي البصري و ماذا يمثمو بالنسبة لمشباب

التأثير الذي يمارسو اإلعالم الرياضي السمعي البصري عمى مختمف الشرائح االجتماعية حيث أصبح وسيمة دفاع -
. وىجوم في نفس الوقت 

الدور اليام الذي يمكن أن يمعبو اإلعالم الرياضي السمعي البصري  في رفع مستوى كرة القدم المحمية خاصة -
. ،وكذا الرفع من المستوى الفني لالعبين

. نقص الدراسات التي تطرقت و تناولت مثل ىذه المواضيع-

. محاولة لفت االنتباه إلى اإلعالم السمعي البصري في الجزائر-

:  أهمية البحث -4ـ

لقد تطورت البشرية تطورا كبيرا  بفضل العموم والتكنولوجيا  وظيرت بذلك بحوث غيرت بحد مجرى األحداث 
ودرست عدة ميادين منيا ميدان الرياضة من أجل النيوض بيا كعمم قائم ذاتو كفرع كرة القدم والتي  تعتبر 
لعبة الماليين ولقد ارتبط مفيوم كرة القدم والجميور الرياضي والالعبين والمدربين والمربين وقد كان سبب 

إختيارنا ليذا البحث ىو معرفة مدى مساىمة اإلعالم الرياضي السمعي البصري في تطوير رياضة كرة القدم 
. المحترفة في الجزائر 

: أهداف الدراسة- 5

    لعل ىذا البحث يمأل فراغا في مكتبتنا فمن المالحظ أن البحوث من ىذا النوع شبو منعدمة و بالتالي لم تأخذ 
دورىا المنشود من التقدم في بالدنا ،وبالمقابل نجد أن مثل ىذه البحوث في المجتمعات المتقدمة حظيت بالعناية 

: الالزمة ،عمى ضوء ما ذكرنا تتجمى أىمية البحث فيما يمي

. تنبيو القائمين عمى وسائل اإلعالم الرياضي السمعي البصري في تطوير مستوى العبي كرة القدم-
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. معرفة مدى متابعة الالعبين لمحصص الرياضية في مختمف الوسائل-

. معرفة مدى مساىمة اإلعالم الرياضي السمعي البصري في تطوير مستوى العبي كرة القدم المحترفة في الجزائر-

. إبراز ايجابيات الالعبين بدل السمبيات-

. معرفة مدى مساىمة الجميور بكل أنواعو في التأثير عمى العبي كرة القدم المحترفة في الجزائر-

مدى مساىمة كل من ليم صمة بيذه المعبة من موقعو و حسب مسؤوليتو في تطوير كرة القدم المحترفة في -
. الجزائر

. تحديد مسؤولية كل العاممين في اإلعالم الرياضي السمعي البصري-

:  بالبحثالدراسات المرتبطة-6

  إن المواضيع التي تطرقت لإلعالم الرياضي السمعي البصري قميل جدا من حيث تخصصيا ،إال أن ىناك
أبحاث سابقة تناولت الموضوع،نجد أن دراسة تناوليا الطالب مبروك إبراىيمي في إطار نيل شيادة 

 اإلعالم الرياضي في التأثير عمى دور:ماجستير في نظرية و منيجية التربية البدنية و الرياضية بعنوان 
 .اتخاذ القرارات داخل أندية كرة القدم الجزائرية

ىل لإلعالم الرياضي تأثير في :    واتخذت أندية القسم األول كنموذج في ىذا البحث ،حيث طرح اإلشكال  األتي
اتخاذ القرارات داخل األندية الرياضية ،ولقد استخدم الباحث في دراستو ىذه المنيج الوصفي التحميمي نظرا لطبيعة 
موضوع الباحث و ذلك لتناسبو مع ىدف الموضوع ،والذي يمثل في البحث العممي مجموعة من القواعد واألمثمة 

. التي يقوم بيا من أجل الوصول إلى الحقيقة حيث يعتبر من أرقى الطرق لمحصول عمى لمعرفة

: حيث كشفت ىذه الدراسة عمى نتائج وىي

ان كال من التمفزيون والصحافة المكتوبة يؤثرون وبدرجة كبيرة عمى اتخاذ القرارات من خالل ما يقدمو من برامج - 
تمفزيونية ىادفة، و معالجة الصحافة المكتوبة لمختمف األخبار الرياضية عن طريق الموضوعية والمصداقية في 

. التحميل

. اختالف درجة تأثير وسائل اإلعالم الرياضية عمى صنع القرار داخل األندية الرياضية باختالف طبعيا-

اإلعالم الرياضي يركز عمى المواضيع والقضايا الرياضية اليام المطروحة واقعيا من خالل نشر اآلراء اليامة مع -
. النقد والتحميل الصحفي
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اكتساب  وسائل اإلعالم كعامل من العوامل المؤثرة عمى: تحت عنوان 1980تناولت دراسة حسام رفقي محمود سنة 
 .السموك الرياضي

    حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أىمية وسائل اإلعالم الرياضية المختمفة الكتساب السموك الرياضي ومعرفة 
مدى اختالف تأثيرىا ومعرفة نقاط القوة و الضعف في وسائل اإلعالم و تحديد بعض األسباب التي تؤدي إلى 

. تدىور السموك الرياضي ووضع المقترحات المناسبة لتطوير أجيزة وسائل اإلعالم

: حيث توصمت ىذه الدراسة إلى نتائج أىميا

ىناك فروق دالة إحصائية بين الذين يقرؤون الصحف الرياضية و الذين يقرؤون الصحف األخرى لصالح الذين -
. يقرؤون الصحف الرياضية في االتجاه نحو التربية البدنية و الرياضية

. ان الذين يقرؤون الصحف الرياضية أكثر ايجابية نحو التربية البدنية و الرياضية من الذين ال يقرؤون الصحف-

: تحديد المفاهيم والمصطمحات-7

: اإلعالم-7-1

و ىو رباعي من العمم الذي ىو إدراك الشيء عمى حقيقتو و أعممتو و عممتو كانت في "اعمم"ىو مصدر لفعل:  لغة
األصل ذات داللة واحدة،إال أن اإلعالم أصبح يختص باإلخبار السريع ،بينما اختص التعميم بما يكون من تكرير 

 1.بيدف إحداث األثر في نفس المتعمم

: و إن جاءت عمى نحو متشابية ومن أشير التعاريف مايمي"إعالم"ىناك العديد من التعاريف لمصطمح : اصطالحا

انو تزويد باألخبار الصحيحة الواضحة و المعمومات السميمة الصادقة و لحقائق الثابتة التي تساعدىم عمى تكوين 
رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكمة من المشكالت بحيث يعبر ىذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقمية 

 2.الجماىير و اتجاىاتو و ميوليم و يتم تحقيق ذلك بواسطة أجيزة اإلعالم المختمفة من صحافة و إذاعة

يقول عبد المطيف حمزة ،اإلعالم ىو تزويد الناس باألخبار الصحفية والمعمومات السميمة والحقائق الثابتة ،أو يقول 
اإلعالم ىو نشر الواقع و اآلراء في صيغة مناسبة بواسطة ألفاظ أو أصوات أو صور و بصفة عامة :فرنان تيرو

 3.وبواسطة جميع المعمومات التي يفيميا الجميور

: اإلعالم الرياضي-7-2

                                                           
 .2003معجم المصطلحات اإلعالمية ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،: كريم شبلي 1
 .415كتاب االتصال و اإلعالم ، كلية األدب ، جامعة اإلسكندرية ،ص: د سامية محمد جابر  2
 .13،ص 2002مدخل لعلوم االتصال و اإلعالم ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون : زهير احدادن 3
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    عممية نشر األخبار و المعمومات و الحقائق و شرح القواعد و القوانين الخاصة باأللعاب و األنشطة الرياضية 
 4.لمجميور بقصد نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع و تنمية وعي الرياضي

إن اإلعالم الرياضي يعتبر جزء من األعالم الخاص ويتميز عنو بكونو مستقال عنو،ييتم بقضايا الرياضة و 
الرياضيين، ويعتبر الرياضيون ىدفيم و أدواتو ،فيو ييدف قبل كل شيء إلى إيصال كل المعمومات و األخبار إلى 

. الرياضيين و العاممين في المجال الرياضي بشكل عام

: اإلعالم السمعي- 7-3

    تعتبر اإلذاعة من أىم وسائل التربية إذ تتضمن برامجيا متنوعة وفي جميع الميادين التربوية والعممية و العممية 
والثقافية والرياضية والترويحية،واإلذاعة عمى ربط الفرد بمجتمعو والعالم من حولو ونشر الثقافة والمعرفة وكل ما 

يخص الجانب التربوي وأصبح المذياع بذلك أىم سمات الحضارة ،ومما يزيد من أثر البرامج اإلذاعية عمى األفراد 
ثقة الجميور الكبير في األنباء التي يحصل عمييا منيا من خالل تقوية الشعور القومي ،والنيوض بالمجتمع 

رياضة و موسيقى ،نتائج ،و انطباعات ،الصباح الرياضي " ومعالجتيا ،ومن أىم الحصص الرياضية نجد 
" ،األسبوع الرياضي،األخبار الرياضية ،بيجة سبور 

 ":المكتوب"اإلعالم البصري -7-4

    إن اإلعالم المكتوب تعتمد عمى التكنولوجية،الطباعة ،أي عمى النص المكتوب الذي قرأه متعمم في المكان 
يريده، و في الزمان و الطريقة الذي يريدىا ،ىذه الخاصية جعمت الصحافة المكتوبة أكثر مقدرة عمى معالجة 

" الرياضة بطريقة شمولية وعمقا وتفصيال من الوسائل األخرى،ومن بين الصحف نجد صحيفة 
". المنتخب،الشباك،المالعب،أألولمبيك،اليداف وصحيفة الكرة 

 :صعوبات البحث-8

 لنا تنكشف حتى التابعة و الصبر إلى يحتاج ألنو وصعبا شاقا ميدانا البحث ميدان     يعتبر

 :يمي فيما نمخصيا صعوبات عدة المرحمة ىذه في واجيتنا ولقد عنيا، البحث بصدد نحن التي الحقيقية األجوبة

 وليد ليس النقص وىذا كبيرة إشكالية األخير ىذا يشكل حيث بحثنا، بموضوع الخاصة تمك والسيما المراجع، ندرة-
 .الرياضية و البدنية التربية تدريس انطالق منذ بل الساعة

 .والمراجع الكتب استخراج في التنظيم لسوء وىذا المكتبة من والكتب المراجع استخراج مشكل-

                                                           
 .37اإلعالم في التربية البدنية و الرياضية،اإلسكندرية،ص:د أحمد حسن الشافعي 4
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 عان التي الشخصية المشاكل بعض وكذا العمل في البداية عند حصل الذي التأخر بسبب المخصص الوقت قمة- 
 .الزمالء منيا

 . األخطاء لتجنب الكتابة خالل مراقبتيا عمى استطاعتنا وعدم المذكرة لكتابة المالي المصدر قمة- 
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 :هيدــــــــــــتم
يعتبر اإلعالم الرياضي جزء هن هسيرة األهم وسجل حافز باإلىجازات و الهكاسب الرياضية لبمدان والشعوب 
األحداث الرياضية الكبرى هن خالل وسائمً الهختمفة وخاصة الصحافة الهكتوبة التي تحتل الهرتبة الثالثة بعد 
التمفزيون واإلذاعة هن حيث األٌهية، ألىٍا تىقل لىا الحدث هكتوبا هفروقا ببعض الصور والتي تمقى هن خالل 

ي ىتاج إعالم  الهشاركة في هختمف األىشطة الهحمية والخارجية، و الصحافة الرياضية هجال لجذب الجهاٌير ٌو
رياضي هتكاهل تبثً وسائل اإلعالم الهختمفة، ولقد أصبح اإلعالم الرياضي يمعب دورا هٍها في تغطية صدى كبيرا 

في األوساط الرياضية ، هثمها تفعل الجرائد الرياضية اليوهية التي تسعى إلىجاز تغطية جيدة لمتظاٌرات الكبرى، 
وبىاءا عمى ذلك سىتىاول في ٌذا الفصل اإلعالم الرياضي هن خالل التعريف وأٌهيتً وأٌدافً، ووظائفً 

.                            والخصائص الههيزة لً،وأىواعً وأخيرا تأثير اإلعالم الرياضي عمى الجهٍور الرياضي
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 :تعريف اإلعالم الرياضي-1
خير الدين عمي عويس و . د.أ: ىظرا لعدم تعرض أحد هن قبل إلى تعريف اإلعالهي الرياضي قام الهؤلفين

عهمية ىشر األخبار والهعموهات والحقائق الرياضية وشرح  ):  بتعريفً إجرائًيا بأىًعطا حسن عبد الرحيم.م.م
القواعد والقواىين الخاصة باأللعاب واألىشطة الرياضية لمجهٍور بقصد ىشر الثقافة الرياضية بين أفراد الهجتهع 

. (وتىهية وعيً الرياضي
ي :عىاصر اإلعالم الرياضي-  ا ٌو : لإلعالم الرياضي عىاصر أربعة البد هن توفٌر
و الذي تصدر هىً الرسالة اإلعالهية وقد تكون ٌذي الجٍة الالعب أو الهدرب أو الىادي أو  :الهرسل - أ ٌو

. إلخ...اإلتحاد
و هن توجً إليً الرسالة اإلعالهية سواء كان فرًدا أم جهاعة:الهستقبل - ب .   ٌو
ي ها تؤدي بً الرسالة اإلعالهية قد تكون صحيفة أو إذاعة أو تمفزيون:األداة أو الوسيمة - ت . إلخ...  ٌو
  يعتهد اإلعالم الرياضي في بموغ أٌدافً عمى الرسالة والهضهون الذي تقدهً ٌذي :الرسالة أو الهضهون - ث

الرسائل وهدى إعتهادي عمى الحقائق واألرقام وهسايرتً لروح العصر والشكل الفىي الهالئم، وهىاسبتً 
م واحتياجاتٍم، ويتم ىقد اإلعالم الرياضي وتقويهً  لهستوى الهستقبمين هن الجهٍور هن حيث أعهاٌر

. (1 )إيجابًيا أو سمبًيا في ضوء توفر ٌذي الشروط والهعايير
:  أههية اإلعالم الرياضي- 2

لإلعالم الرياضي دور هتشعب في الهجتهع ظٍر بجالء بعد اىتشاري عمى ىطاق واسع في القرن العشرين، 
ولذلك تجد بأن الحكوهات بالرغم هن اختالف سياساتٍا الفكرية أضحت تخصص لٍا الصحف والقىوات اإلذاعية 

والتميفزيوىية وتوجٍٍا ىحوى تحقيق أٌدافٍا الداخمية هن حيث رفع هستوى الثقافة الرياضية  
. (1) لمجهٍور إضافة إلى ذلك زيادة الوعي الرياضي لٍم وتعريفٍم بأٌهية دور الرياضة في حياتٍم العاهة والخاصة
  وتستخدم هختمف الحكوهات العديد هن السياسات الهبىية عمى التخطيط والتىظيم الهحكم وذلك خدهة لإلعالم 
الرياضي سواء تعمق باإلعالم الرياضي السهعي البصري أو الهكتوب أو السهعي، وحتى أحدث وسائل اإلعالم 

واالتصال كل ٌذي السياسات الهىتٍجة لتحقيق أٌدافٍا الخارجية هن حيث تعريف العالم بحضارة شعوبٍا الرياضية 
والذي يعكس بدوري في ٌذي الدول وتقدهٍا في شتى الهجاالت، وفي ضل التقدم العمهي والتكىولوجي الكبير والسريع 
في الهجال الرياضي يبرز لىا جمًيا أٌهية اإلعالم الرياضي ولزوم إحاطة أفراد الهجتهع بكل الهعموهات الرياضية 

واألحداث والتطورات في ٌذا الهجال بعدها تالشت الحدود بين أىحاء الهعهورة وألغت القيود وبذلك أصبحت 

                                         
 .22، ص 1998، القاٌرة، 1، هركز الكتاب لمىشر، ط1عطا حسين عبد الرحيم، اإلعالم الرياضي، ج.م. خير الدين عمي عويس، م(1)

ا، ط (1)   .292، ص 2008، القاٌرة، هكتبة األىجمو هصرية، 04 هحهد ضياء الدين عوض، وسائل اإلتصال ىشأتٍا و تطوٌر
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ان بالقرية الكوىية أو كها قال  ذا ها عبر عىً هاك لٌو الهعموهات الرياضية تتراكم وتتدفق عميىا هن كل صوب ٌو
. العالم أصبح قرية صغيرة

وهن ٌىا يبرز لىا أٌهية اإلعالم الرياضي في القيام بواجبً ٌذا، بعدها أصبح الفرد يعجز أو غير قادر عمى 
هالحقة وهتابعة ٌذا التدفق هن الهعموهات والذي يعد أهر صعًبا فأقل ها يوصف بً ٌذا العصر ٌو عصر 

الهعموهات ىتيجة لمتقدم الذي لحق بأجٍزة اإلعالم اآللي واألقهار الصىاعية وظٍور شبكة االتصال الدولية أو ها 
يسهى باالىترىيت، وتكهن أٌهية اإلعالم الرياضي هن خالل التغمب عمى ٌذي الصعوبات بها يساعد جهٍور 

واإلعالم الرياضي تكهن أٌيهتً . الرياضة عمى استيعاب وفٍم كل ها ٌو جديد في الهجال الرياضي والتجاوب هعً
م الوجٍة التي يريدٌا الهوجً أو  أيًضا في السيطرة عمى جهٍور الهستقبل لمهعموهات الرياضية وتوجيً هشاعٌر

الهرسل لمهعموهات أي قد تكون الوجٍة ذات صبغة إيجابية أو ذات صبغة سمبية بحيث تكون ٌذي األخيرة تشكل 
. (1)جواىب خطيرة هن الىهو السموكي القيهي إلفراد الهجتهع 

  :أهداف اإلعالم الرياضي- 3
: يهكن تحديد أٌم أٌداف اإلعالم الرياضي فيها يمي

ىشر الثقافة الرياضية هن خالل تعريف الجهٍور بالقواعد والقواىين الخاصة باأللعاب واألىشطة الرياضية  - أ
 .الهختمفة

ىشر القيم والهبادئ واالتجاٌات الرياضية، والهحافظة عميٍا حيث أن لكل هجتهع ىسق قيهي يشكل ويحدد  - ب
 .أىهاط السموك الرياضي

ا وشرحٍا  - ت ىشر األخبار والهعموهات والحقائق الهتعمقة بالقضايا والهشكالت الرياضية الهعاصرة وهحاولة تفسيٌر
ذي ٌي أوضح أٌداف اإلعالم الرياضي التي ترهي إلى توعية  والتعميق عميٍا وذلك خدهة لمجهٍور الهتمقي، ٌو
الجهٍور وتثقيفٍم رياضًيا هن خالل تزويدٌم بكافة الهعموهات الرياضية التي تظٍر في حياتٍم عمى الهستويين 

 .الهحمي والدولي
 .الترويح عن الجهٍور وتسميتٍم باألشكال والطرق التي تخفف عىٍم صعوبات الحياة اليوهية - ث
: وظيفة اإلعالم الرياضي- 4

حاطة الجهٍور الهستقبل  إن هن بين أٌم وظائف اإلعالم الرياضي ٌىاك وظيفة رئيسية تتهثل في تزويد وا 
سواء كان في وسيمة إعالهية رياضية هكتوبة أو هسهوعة أو سهعية بصرية باألخبار الصحيحة والهعموهات 

الصادقة الواضحة والحقائق الثابتة والهوضوعية التي تساعد عمى تكوين رأي عام صائب في واقعة أو حادثة أو 
.  (2 )هشكمة أو هوضوع ٌام يتعمق بالهجال الرياضي

                                         
 .18، ص 1989 أهيهً هىير جادو، البراهج التربوية لمطفل، دار الهعارف سمسمة اقرأ، القاٌرة،(1)
 .25عطا حسين عبد الرحيم، هرجع سابق الذكر، ص .م. خير الدين عمي عويس، م(2)
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  :خصائص اإلعالم الرياضي- 5
: يهكن تحديد أبرز خصائص اإلعالم الرياضي فيها يمي

يتضهن اإلعالم الرياضي جاىًبا كبيًرا هن االختيار حيث أىً يختار الجهٍور الذي يخاطبً ويرغب في الوصول  - أ
إليً فهثال قد يكون برىاهج إذاعي هوجً إلى جهٍور كرة القدم أو حصة رياضية خاصة بالرياضة 

 .إلخ...الهيكاىيكية
اإلعالم الرياضي يتهيز بأىً جهاٌيري لً القدرة عمى تغطية هساحات واسعة وهخاطبة قطاعات كبيرة هن  - ب

 .الجهاٌير
يسعى اإلعالم الرياضي إلى جذب أكبر عدد هن الجهٍور حيث أىً يتوجً إلى ىقطة هتوسطية افتراضية  - ت

يتجهع حولٍا أكبر عدد هن األفراد باستثىاء ها يوجً إلى قطاعات هحددة هن األفراد كالبراهج الرياضية لمهعوقين 
ا  .وغيٌر

وسائل اإلعالم الرياضي الهختمفة ٌي هجهوعة هن الهؤسسات االجتهاعية التي تستجيب إلى البيئة التي تعهل  - ث
فيٍا وتكون بذلك هشكمة عالقة تفاعمية بيىٍا وبين الهجتهع التي تعهل فيً، وىجاح وسائل اإلعالم الرياضي 

هتوقف عمى فٍم أو دراسة الهجتهع حتى ال تتعارض هع ها يقدهً هن رسائل إعالهية رياضية هع القيم والعادات 
 .(1 )السائدة في ٌذا الهجتهع

ن تىوعت وسائمً  كذلك وأن تىوع  (سهعية- هكتوبة- سهعية بصرية )    ها ىخمص إليً أن اإلعالم الرياضي وا 
. جهٍوري، فإىً في آخر الهطاف بهثابة الهرآة التي تعكس صورة وفمسفة ٌذا الهجتهع

: أىواع اإلعالم الرياضي- 6
: لقد تعددت أىواع اإلعالم الرياضي وتىوعت أشكالً، ويهكن تصىيف أىواع اإلعالم الرياضي كالتالي

ي التي تعتهد عمى الكمهة الهكتوبة هثل الصحف والكتب :(الهكتوب)اإلعالم الرياضي الهقروء - 1.6  ٌو
 .والهجالت والىشرات والهمصقات

ي التي تعتهد عمى سهع اإلىسان هثل الراديو وأشرطة التسجيل ووكاالت :اإلعالم الرياضي الهسهوع - 2.6  ٌو
 .األىباء

ي التي تعتهد عمى بصر اإلىسان هثل السيىها والتميفزيون والفيديو وشبكة :اإلعالم الرياضي الهرئي- 3.6  ٌو
ذا ألىً يخاطب ويعتهد (االىترىت)الهعموهات  ، وأحياًىا يطمق عميً إسم اإلعالم الرياضي الهرئي الهسهوع ٌو

 .عمى حاستي السهع والبصر في آن واحد
 

                                         
 .24عطا حسين عبد الرحيم، هرجع سابق الذكر،ص.م. خير الدين عمي عويس، م(1)
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  :اإلعالم الرياضي الثابت- 4.6
ي التي يتوجً إليٍا الىاس لإلطالع عميٍا هثل الهعارض والهؤتهرات والهسارح   .(1 )        ٌو

:  تـأثير اإلعالم الرياضي عمى الجههور- 7
: (الصحافة الهكتوبة)األخبار الرياضية الصحفية - 7-1

إّن هستوى ودرجة تطور وتىوع الهىظوهة الصحفية تختمف هن بمد إلى أخر، وذلك وفًقا لتطور درجة االٌتهام 
. بالرياضة واإلهكاىات الهتاحة 

والصحافة الرياضية ٌي تمك الصحافة التي تعالج أساًسا الهواضيع الرياضية والتي توجً أساًسا إلى فئات 
الهجتهع الهعىي بالرياضة والهٍتم بٍا، ولكن ذلك ال يهىع إطالًقا أن تعالج هواضيع أخرى هرتبطة أو لٍا عالقة 

ا، وكذلك الهواضيع التي ليس لٍا عالقة هباشرة بالرياضة  بالرياضة كعمم الىفس وعموم التربية والصحة وغيٌر
كالسياسة واالقتصاد هثاًل، وصحيح أيًضا أن الصحافة الرياضية هوجٍة بىسبة كبيرة إلى الفئات الشباىية التي تكون 
إها هتخصصة في الهجال الرياضي أو تهيل إليً كٍواية وذلك يدل أىٍا ال تغفل عن هختمف شرائح الهجتهع حسب 
ن وجد هن ال عالقة لٍم بالرياضة فٍي تعطيٍم هتىفًسا يهكن هن خاللً أن يفتح باب  درجة اٌتهاهٍا بالرياضة، وا 
ا كالتخصيص أللعاب التسمية والكمهات الهتقاطعة خاصة بالهجال الرياضي، وذلك طبًعا  االٌتهام بالرياضة وأخباٌر
ا بىفس  في الجرائد الرياضية الهتخصصة لكسب جهاٌير جديدة، أها الصحف العاهة فٍي تسعى إلى كسب جهٍوٌر

الطريقة، ولكن بالقدر القميل هن االٌتهام لعدم وجود الهكان والهجال الواسع، وبٍذا فٍي تتطمع لكي تصل ها 
. (1)وصمتً الصحف الهتخصصة في الهجال الرياضي

 وتحرص الصحف الرياضية وخاصة الهجاّلت هىٍا عمى بعض الهعموهات الهوجٍة إلى تمك الفئات العهرية 
خاصة هن أجل توسيع دائرة قرائٍا وتوسيع دائرة االٌتهام بالرياضة عاهة بالصفة التي تجعل هن ٌذي الصحيفة 

. هتهّكىة في الهيدان، وبإهكاىٍا الوصول إلى هختمف شرائح الهجتهع
: بعض الصحف الرياضية- 7-2

: تضم الهىظوهة الصحفية الرياضية بشكمٍا الهثالي الهتطور األىواع التالية هن الصحف
 . الصحف اليوهية الرياضية -
. الصحف ىصف األسبوعية الرياضية -
 .  الصحف الرياضية األسبوعية -

 
 

                                         
 .91عطا حسين عبد الرحيم، هرجع سبق ذكري، ص.م. خير الدين عمي عويس، م(1)

 .87، ص 1986أديب خضور، أدبيات الصحافة، هطبعة هداوي، دهشق، سوريا،   (1)
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 :الصحف الرياضية اليوهية- 7-2-1
الىشاطات الرياضية في هعظم أو كل أىحاء البالد أو في  (الهتخصصة)تغطي الصحيفة اليوهية الرياضية 

كها تغطي جهيع األحداث والهباريات والىشرات الهتعمقة بجهيع  (هىطقة حدوث الىشاط الرياضي)هىطقة هحّددة 
أىواع المعب والرياضات فٍي ال تقتصر عمى لعبة واحدة فقط أو ىوع هحدد بل تشهل جهيع أىواع الرياضات وذلك 
كوىٍا صحيفة يوهية رياضية وليست هختصة في تغطية أحداث رياضية أو لعبة واحدة كها أن ٌذي الصحف تقوم 
بهٍهة تثقيفية، بهعىى تقديم ثقافة رياضية بالىسبة لمجهٍور القارئ وتسعى لتعهيق رؤيتً لمهجال الرياضي كها تعين 
القارئ عمى تذوق األحداث الرياضية بهختمف قضاياٌا الصحفية والىفسية واالجتهاعية والثقافية ذات الصمة بالهجال 
الرياضِي، كها أن ٌىاك بعض هن ٌذي الصحف يتخصص في تغطية أخبار رياضة هحددة، ككرة القدم هثاًل أو كرة 

ا هن الرياضات، وتصب كل اٌتهاهٍا عمى أخبار تمك الرياضة هن أخبار الالعبين وىتائج  السمة دون غيٌر
   .الهباريات إلى كل ها يتعّمق بٍا

   :الصحف الرياضية ىصف األسبوعية الرياضية- 7-2-2
أخبار هختمف التظاٌرات الرياضية في هىاطق هعيىة أو  (الهتخصصة)   يتىاول ٌذا الىوع هن الصحف الرياضية 

إقميم هعين، أو حتى في عبر كاهل التراب الوطىي، كها تغطي جهيع األحداث والهباريات والىشرات الهتعمقة بجهيع 
أىواع المعب والرياضات، فٍي ال تقتصر عمى رياضة واحدة فقط، أو ىوع هحدد، بل تشهل جهيع أىواع الرياضات 

وذلك كوىٍا صحيفة ىصف أسبوعية رياضية وليست هختصة في تغطية أحداث رياضية أو لعبة واحدة، كها أن ٌذي 
. الصحف ذات هبدأ زهىي

   فالصحف الرياضية ىصف األسبوعية الرياضية تقوم غالًبا بهٍهة إخبارية، ألن األخبار الخاصة بهختمف 
الرياضات الواقعة في وسط األسبوع ال تستطيع صحيفة رياضية أن تغطيً، ألىٍا إها أن تغطي ٌذا الحدث 

الرياضي قبل هوعدي أو بعد هوعدي، كذلك فإن الصحيفة الرياضية اليوهية ال تستطيع ٌي األخرى أن تغطي هثل 
ٌذي التظاٌرات، ألىٍا هتكفمة بتغطية األىباء اليوهية، فربها تظاٌرات هثل ٌذي تكون أضخم هن أن تتبىاٌا هثل ٌذي 

 .الصحف هن حيث اإلهكاىيات والهوارد البشرية
 :الصحف الرياضية األسبوعية- 7-2-3

تسعى ٌذي الصحيفة إلى إىجاز هٍهة هشابٍة لسابقاتٍا، فٍي تبقى هحافظة عمى ىفس األسموب سواء في 
 .جهع الهعموهات أو الطريقة والهعالجة لكسب القراء إلى صفٍا

ي األخرى  كها أىٍا تخضع لتغطية األخبار والىشاطات الرياضية الهتىوعة التي تجري خالل األسبوع ككل ٌو
تعالج جهيع الرياضات، كها أن لٍا ىفس األدوار التي تقوم بٍا الصحف اليوهية بهعىى أىٍا تسعى إلى تعهيق رؤية 

. (1) وتفٍم وتذوق القارئ لألحداث والتظاٌرات الرياضية كسابقاتٍا 
                                         

. 25/03/2012أبو زيان، تقييم اإلعالم الرياضي وسبل اإلرتقاء بً، هداخمة هشارك بٍا بدرىة ليبيا في همتقى حول اإلعالم الرياضي،  هحهود  (1)
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: الهجالت الرياضية األسبوعية- 7-3
تقوم الهجمة الرياضية األسبوعية بتفسير وتوضيح األخبار الهتعمقة باألحداث الرياضية الراٌىة، كها تقوم 
بهٍهة تفسير وشرح ها حدث وتقديهً بقدر هن الشهولية والعهق وهعالجتً بشكل تفصيمي وتقّدم هختمف اآلراء 

والهواقف ووجٍات الىظر الهتعمقة بجواىب هختمفة وبآفاق تطوري وبآثاري الهتوقعة وىتائجً الهحتهمة أي تقديم رؤية 
.  1هتكاهمة

كها تشكل الهجمة الفٍم الصحيح لمرياضة واألساس الّصمب الذي يرسم ويحدد هالهح الطابع التثقيفي لمهجمة 
الرياضية األسبوعية والذي يحدد أبرز سهات وهعالم هٍّهتٍا التّثقيفية، وتقوم الهٍهة التفسيرية لمهجمة الرياضية عمى 

. أساس التعهق والتوسع في تقويم حركة األحداث الهتسارعة 
أها الهٍهة التثقيفية لٍا فٍي تقوم عمى أساس الوصول إلى األفكار العاهة التي تىبثق هن حركة األحداث 

. 2ودراسة الظواٌر العاهة التي تىظم حركة األحداث في الساحة الرياضية
فتتردد الهجالت في تقديم الحدث وتىّقب أكثر وتتعهق بعيًدا عن السطح وظاٌر الشيء لتحصل عمى لّب 

 .الهعموهات بصفة أغىى وأشهل وأعهق والتعرف عمى األسباب الهباشرة والحقيقية لمحدث والوقوف عميً
اإلعالن ل أهن وسائ -

: عمى الىحَ التاليل اإلعالن َاالتصال يهكو اإلشارة إلى أٌن َسائ

: السهعيةل الوسائ- أ

 1.التي تعتهد عمى عىصر الصَتل التسجيالت الصَتية َ يرٌا هو الَسائ، اإلذاعةل َتشه

: البصريةل الوسائ- ب

 2التي تعتهد عمى حاسة الىظر َحدٌال الهعارض َ يرٌا هو الَسائ، الالفتات، عمى اإلعالنل َتشه

: السهعية البصريةل الوسائ- ت

  1.السيىها، الهسارح، عمى التمفزيَول َتشه

                                         
1  89  أديب خضور، أدبيات الصحافة، هرجع سابق الذكر، ص. 
2  جريدة الشروق اليوهي ىهوذجا– لوىاس عبد اهلل، دور اإلعالم الرياضي الهكتوب إتجاي ظاٌرة العىف الرياضي لدى فئة الشباب الجاهعي- ،

 .64، ص 2008/2009رسالة هاجستير، هعٍد التربية البدىية و الرياضية، جاهعة الجزائر، 
  251حسن امحد الشافعي  مرجع سبق ذكره  ص . د 1
 46حممد علي البدوي  مرجع سبق ذكره  ص . د 2
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. الصحف َالهجالت- 

َيؤكد أديب خضَر . هَجًل بيو شخص َهجهَعة هو الىاس بشك، بيو شخص َ خر، الهَاجًل االتصا- 

فرد هو أفراد الجهٍَر الرياضي أو يشبع ل اإلعالن أعطى فرصة لكل  أو تىَ  َسائBurman""َبرهاو 

 حاجاتً اإلعالهية طبقا لمَسيمة التي يحبٍا َيضيف

ٌَي ل لمرسالة الذي يحهمٍا الهستقبل أَ َسيط ىقل ٌي الىاقل أو َسيمة االتصا" عبد العزيز عمي الدشتي"

ل َبها أىىا في دراستىا ٌاتً ها يٍهىا في ٌاتً الَسائ، األخر ل األقهار الصىاعية َ يرٌا هو الَسائ، كالتمفزيَو

. لٌَ اإلذاعة َالتمفزيَو سىتىاَلً بأكثر التفاصي

: اعةذاإل

ل َيهتاز عو الصحيفة َسائر َسائ، َهو الصعب استبدالً بَسيمة إعالهية أخر ، َسيمة إعالهية ٌاهة

ل إليٍا في كل َأو يص، الجهاعات البشرية أهية كاىت أن هتعمهةل إلى كل اإلعالن الهطبَعة بأىً يستطيع الدخَ

االشارة الى التفاعل بين الهذياع و الهستهع و إلى أٌهية الهذياع في فالبد هو ع بٍذي االٌهية َألو الهذيا، هكاو

م و يهكن بواسطة الترفيً عىٍم و  العهمية التثقيفية، فالهذياع يخاطب عقل االىسان، ويساعد في تعميم و تىويٌر

َرابعة عو ، االقتصادييوتسميتٍم، فالراهج االذاعية تتىوع بين الثقافة لمكبار و أخرى لألطفال، و ثالثة تعىي 

. 2ويعالج كافة هجاالت الهعرفة و هياديىٍايخاطب كافة فئات العهر فاهذياع   الرياضة ٌَكذا

فٍي أقدر عمى هخاطبة الهستهعيو ، تقىيات البث السريعل ٌَكذا أثبتت اإلذاعة َجَدٌا َفاعميتٍا بفض

ٌذ الَسيمة ل َكاو لٍذ اإلهكاىية التي تهيزت بٍا اإلذاعة أثرٌا في جع، هو هستَيات ثقافية َاجتهاعية هختمفة

                                                                                                                                           
 .47نفس املرجع ص  1
 49حممد علي البدوي  مرجع سبق ذكره  ص. د 2
 50 نفس املرجع ص 2
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ل اإلعالهية تمعب دَرا ٌاها في هجاالت اإلعالن َأصبحت هَضع اٌتهان الكثير هو الهتخصصيو بَسائ

. لاإلعالن َاالتصا

 :التمفزيوو �

أو التمفزيَو يعد هو أبرز اختراعات القرو العشريو َأكثرٌا أثرا في حياة أفراد الهجتهع حيث ل جدا   ال 

اإلعالن ل التمفزيَو في الغالب هعظن أفراد األسرة صغارا َكبارا َقد تقدهت هكاىة التمفزيَو بيو َسائل يشته

الحدث أي في أي هكاو في العالن ل تطَر تكىَلَجيا اإلعالن َاالعتهاد عمى األقهار الصىاعية في ىقل بفض

. لحظة َقَعً

ذا يشترك هع اإلذاعة في أن كافة الىاس َالتمفزيَو يغطي جَاىب هتىَعة يفَق فيٍا  سواي هن وسائل االعالم، ٌو

يهكىٍم أن يتابعوي هتعمهين و أهيين، و يتفوق عمى االذاعة في الجاىب الترفيٍي، و االصح أىً يتفوق في ٌذا 

اإلعالن ٌَىا هصادر أسٍهت في بىاء التمفزيَو ل َاألصح أىً يتفَق في ٌذا الهيداو عمى كافة َسائالهيدان 

، ففيً شيء هو الصحافة َشيء هو اإلذاعة، اإلعالنل كَسيمة إعالهية هتهيزة فالتمفزيَو هزيج هو عدد هو َسائ

. خإل..........كها فيً الكثير هو الهسرح َالسيىها

اإلعالن السابقة ىظرا ل ها أحدثتً َسائل تأثير تجاَز ك، َقد كاو لظٍَر التمفزيَو كَسيمة إعالهية ههيزة

فالصَرة الهىقَلة في التمفزيَو تقرب الهشاٌد هو الَاقع ، لقدرتً الههيزة عمى الجهع بيو الكمهة َالصَرة

َتضيف إلى ٌذا الَاقع تأثيراتٍا األخر سَاء في سحرٌا أَ طرافتٍا أَ ها تقدهً هو جديد عو قضايا َأحداث 

 1هتىَعة

 

 

                                         
1
 45 د حممد علي البدوي مرجع سبق ذكره ص 
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: االسموب االحتكاري أو الهمتوي - ث

ٌَذا تحت   و الذي يقوم عمى اساس عدم االىدهاج في الهواقف الهتبادلة بين األشخاص أو الهواقف الشخصية، 

وعواطفٍم و استغاللٍا بستخدام أساليب أَ قد يتن احتكار هشاعر اآلخريو " ابتعد عو الهَاقف الهٍددة"شعار 

 . 1كالغضب أو التظاٌرية أو اإلحراج أو إحساس االخرين بالذىب كطريقة لالستيالء عميٍم

: أسموب العدواو والمون- ج

و ٌو أشبً بالة التصوير التي تصور أخطاء االخرين وتىتقدٌم باستهرار عمى ىحو يسودي التعالي و الغطرسة، 

. وذلك بٍدف السيطرة عمى ىطاق عالقات الفرد هع االخرين

 :أسموب تحديد األولويات- ح

ل اختصار الحصيمة الهعرفية لمجهٍَر عمى هسائل َيعتهد ٌذا األسمَب عمى تحديد األَلَيات هو خال

 2.قين َأىهاط الحياةل هحددة ٌَذا إلدها الجهٍَر عمى استٍال الهَاد اإلعالهية َالتي تشه

 :لاإلعالن واالتصال  التطور التاريخي لوسائ2-3-

ثالثة عبر التاري حتى َصمت إلى ها َصمت إليً اآلو ٌَي ل بهراحل اإلعالن َاالتصال لقد هرت َسائ

: كالتالي

 :لى الهرحمة األو -

في ل دقات الطبَل بدائية هثل في ٌذ الهرحمة بدائية تعتهد عمى َسائل اإلعالن َاالتصال كاىت َسائ

و الشائعات، الىقش عمى االحجار و َالدخاو في الٍىد َالىيراو في الصحراء في البالد العربية َالحهان ، إفريقيا

                                         
 .23 د جمد هاشم اهلامشي  مرجع سبق ذكره ص 1
 .25 د حسن االمحد الشافعي  مرجع سبق ذكره ص 2
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االشجار و الهعابد و االثار ووسائل االتصال و الشخصي الهرتبطة بالجهاٌير و الهتهثمة في الخطابة و الشعر و 

 1الهىاظرة 

بفعل تطور الفكر االىساىي و تحولت إلى ها يعرف بالمغة ، وأصبحت ٌذي المغة ٌي سيدة وسائل االتصال 

ٌذي َها لبث أو دخمت ، اإلىساو إلى تقىيىٍا َتدَيىٍا هع بداية عصر الكتابةل بعد أو تَصاالىساىي بال هىازع 

ا الى تىوع وسائل االتصال َالتي ، اإلىساىي هع استحداث الطباعةالمغة هرحمة أخرى جدية هن االتصال  أدت بدوٌر

. االىساىي واىتشاري في الزهان و الهكان

االتصاالت الهباشرة لالعصَر الَسطى كاو أفراد الهجتهع يحصمَو عمى الهعمَهات َاألخبار هو خالوفي 

الصفَة َاألهراء فكاىَا يستعيىَو ل أها رجا، التي تحدث بيىٍن أثىاء المقاءات في األسَاق العاهة َالفىادق َالحاىات

في ٌذ الهرحمة بخصائص ل َلقد اتسن االتصا، بهتخصصيو في جهع الهعمَهاتَاألخبار لٍن بطريقة شخصية

:  هحددة

أىٍا اتصاالت تَجٍٍا التقاليد َتتخذ هضهَىٍا هو التراث الهتَارث حيث كاىت األعراف َالفكر ير - 

. اإلىساو َيحكهاو حياتًل العقالىي يسيطراو عمى عق

 FEED BACK" 2" َلٍذا فقد اشتهمت عمى التغذية الهرتدة DIRECTأىٍا تتهيز بالطابع الهباشر - 

:  الهرحمة الثاىية- 

ل في بداية القرو التاسع عشر ازدٌرت فىَو الهسرح َالهَسيقى َأصبحت تهارس بَاسطة جٍاز لَسائ  

َبالتالي ازدٌرت األساليب اإلعالىية ، َقد ازدٌرت التكىَلَجيا في ٌذ الفترة َزاد اإلىتا الصىاعي، اإلعالن

                                         
 .36 د حممد علي  البدوي  مرجع سبق ذكره ص 1
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الهختمفة هو إذاعة َتمفزيَو َصحف ل االتصال َفي ٌذا العصر ازداد دَر َسائ، َالدعائية لٍذا اإلىتا 

. العائمة في تزَيد األفراد باألفكار َالهعمَهاتل َحمت هح... َهجالت

فمقد أصبحت ، َأصبحت تأخذ طابعا جهاٌيريا هع بداية القرو العشريول اإلعالن َاالتصال َلقد تطَرت َسائ

َالهعمَهات الجدية َالترفيٍية ل الحقيقة َالخيال هو األدَات األساسية لىق، إل ....الصحف َالراديَ َالتمفزيَو

ل َلقد ساعدت الثَرة التكىَلَجية في اإلخرا َالتَزيع َجع، َأساليب الحياة َأىهاطٍا في سائر الهجتهعات

ففي هطمع القرو العشريو لن يكو العالن يعرف إال ثالثا ل، هو الجٍد َالهال هيسرا َال يكمف ير القميل االتصا

ل القديهة هثل َحتى الَسائ، اإلعالن الجهاٌيري الهعرَفة حاليا ٌَي السيىها َالراديَ َالتمفزيَول هو َسائ

. الصحف َالسجالت لن تكو قد َصمت بعد إلى الدرجة التي َصمت إليٍا في َقتىا الحاضر

 : الهرحمة الثالثة- 

   في أواخر القرن العشرين دخمت الهجتهعات االىساىية عصر القرية الكوىية و العولهة و ثورة االتصاالت و 

الهعموهات، وعالم الفضائيات و السهاوات الهفتوحة و االىترىيت، وصار االعالم عىصرا هحوريا في الحياة السياسية 

 1و االقتصادية و االجتهاعية و الثقافية، وكذلك في تشكيل الىسق القيهي لكافة الهجتهعات االىساىية 

كذا فقد استطاع االىسان عن طريق اختراع ٌذي الوسائل الفىية و تحسيىٍا و زيادة عددٌا أن يحرر عهمية       ٌو

االتصال هن قيود الزهان و الهكان ، وهحور ٌذي الثورة االتصالية التطور الراٌن في تكىولوجيا الهعموهات الذي 

. 2يعتهد عمى الهزج بين كل االدوات أو الوسائل او االجٍزة أو االىظهة الفىية 

- : اإلذاعة و التمفزيون- ثورة و تكىولوجيا االتصال السهعي البصري- 

                                         
 .38 د حممد علي البدوي  مرجع سبق ذكره ص 1
 .94 ص2005 د عبد الباسط حممد عبد الوهاب  استخدام تةنولوجيا االتصال يف االنتاج االذاعي و التلفزيوين  املكتب اجلامعي احلديث  2
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   هن الهعروف أن الفضاء االعالهي الهعاصر و تقىياتً الهتطورة أتاح ديىاهيكية خاصة و هرىة ىحو االستخدهات 

ذا لتشكل هدخال لفٍم التحديات  عمى هستوى التقىيات و توظيفٍا في صىاعة براهج تعبر عن العالم الهتغير، ٌو

و في الىٍاية يترك تأثيري  القائهة و تخمق اىعطافة ىحو الخروج هن إيقاع الهوروث فيىا عمى هخاطبة االخر أيضا ٌو

. الهباشر ىحو تعزيز أفق الحرية 

 :  ثورة االتصال السهعي البصري - 

  في دراسة ىشرتٍا االتوسكو تىاولت ىتائج البحوث الهتعمقة باىتشار تقىيات االتصال الحديثة ورصد وضعٍا 

وحسب ٌذي الدراسة يفسر الحالي، و االشكالييات التي يطرحٍا ورد همخص لهراحل تطور ٌذي الوسائل في العالم 

: التوزيع الجديد الحاصل اليوم في هجال اإلتصال السهعي البصري بعدة عواهل هىٍا

  إرتفاع كبير في عدد البراهج وتالشي احتكار هحطات اإلذاعة و التمفزة العاهة، ضٍور استراتجيات جديدة في 

هجال اإلعالم واقتصاد جديدة في هجال اإلعالم و اإلقتصاد جديد لالتصال، فكرة البراهج جزئيا بالبتكارات 

التقىيةالخاصة بالهعدات، وهها يساٌم أيضا في وفرة البراهج تزايد عدد األقهار الصىاعية التي ساعدت عمي توسيع 

. هساحة البث و تحقيق أرباح عمي الهستويين اإلقميهي و الدولي

  فقد أطمق في الثهاىيىات حوالي هائة قهر صىاعي في هجال اإلتصال و هن ىاحية أخري فإن إطالق أقهالر 

 الصىاعية لبث هباشر في اليبان

: تكىولوجيا اإلتصال في اإلذاعة و التمفزيون-

 :تكىولوجيا اإلتصال في اإلذاعة-أ

ا هىذ أوائل القرن العشرين عمي يد العالم اإليطالي  '' هاركوىي''  تعد اإلذاعة هن الوسائل اإلعالهية التي تم إبتكاٌر

م، وقد هرت بهراحل عدة حتي بمغت ذروتٍا في الوقت الحالي و ىحن عمي عتبات القرن العشرين 1901في عام 

 .بات اإللكتروىيةاعصر األلياف الضوئية واألقهار الصىاعية والحس
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م و إىتشرت هحطات إلرسال تردداتً و تقويتٍا أيضا 1920  إن إستعهال الحقيقي إلذاعة لم يبدأ إال عام 

م بدأ استخدام الهوجة الهتوسطة بفاعمية خالل الحرب العالهية الثاىية 1923هستخدهة الهوجات الطويمة،وفي عام 

هتفوقا عمي غيري هن الوسائل اإلعالهية بهخاطبة الهتعمهين و األهيين عمي حد السواء و ىقل الحديث في وقت 

حدوثً و هن هكاىة أيضا، وعرف الراديو البعد الدولي بعد إكتشاف الهوجات القصيرة في بداية العشريىات هن القرن 

،وقد ساٌم استخدام الراديو عمي 1921السابق و أهكن اإلرسال هن أهريكا إلي أروبا، عمي تردد هائتي هتر في عمم 

 دولة عىد 55الىطاق الدولي في الحرب العالهية الثاىية فقد بمغ عدد الدول التي تبث إذاعتٍا لمدول األخري الي 

زداد العدد بعد الحرب العالهية الثاىية الى ها يقارب  و ضاحب تمك الزيادة  ,1988 دولة عام 90ىٍاية الحرب ، وا 

و كان االلهان و , في تمك الزيادات في عدد االذاعات زيادة عدد اجٍزة االستقبال في العالم بىحو الف هميون جٍاز

الكىديون  

 . م 1920 م ثم تبعتٍا الو م ا  في عام 1920اول هن بدا في توجيً خدهات الراديو الهىتظهة هىذ عام 
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: خــــالصــــة
هن خالل ها سبق ىخمص إلى فكرة هفادٌا أن اإلعالم الرياضي ٌو الجسر الذي يعبري الجهٍور إلى بعضٍم 
البعض في إطار الهىافسات الرياضية هحمًيا وخارجًيا، وبذلك فاإلعالم الرياضي يستهد أفكاري بطريقة تربوية، فٍو 

بهثابة السجل الىاصع واألهين الذي يىقل لىا هسيرة وىشأة الىشاط الرياضي في هختمف أىحاء العالم بطريقة 
  .هوضوعية واحترافية هتهيزة

فإٌتهام الصحافة الهكتوبة بىقل الحدث كها ٌو اليفي بالغرض، بل وجب عمى اإلعالم الرياضي أن يحمل 
ويتعهق في الحدث الرياضي ليصىع بذلك لىفسً الحدث اإلعالهي والديىاهيكية الصحفية، فاإلكتفاء بالىقل ال يصىع 

الفرق بين الوسيمة اإلعالهية واألخرى ويدفع الجهٍور إلى إقتىاء الخبر هادام هشترًكا فال يٍم الهصدر وهن ثم، 
السبق الصحفي أم الهوضوعية ؟ : لىتساءل في األخير أيٍها يخدم الصحافة الهكتوبة 

ٌذا ها سىعرفً في الجاىب التطبيقي لمدراسة  هن خالل تحميل الهضهون لمجرائد الرياضية الهتخصصة هن 
. الىاحية الكهية والكيفية وهحاولة هقارىتٍا هع إتجاٌات الهدربين الرياضيين
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كرة القدـ                                                                                                    الفصؿ الثاني               
: تمهيد

إف مف بيف الرياضات الجماعية لعبة كرة القدـ التي تعتبر األكثر شعبية في العالـ وذلؾ لمدور الفعاؿ الذي 
تمعبو في تخفيؼ مف األزمات النفسية لمشعوب والترويح عنيـ في وقت الفراغ والحد مف اضطراباتيـ النفسية 
اليومية وقد مرت لعبة كرة القدـ بعدة مراحؿ تطورت فييا مف ناحية قوانينيا وطريقة لعبيا ومفيوميا والنظرة 

الشعبية عنيا وفوائدىا، وتعدد طرؽ ومناىج تدريبيا والتحضير فييا، وأصبحت ىناؾ معاىد ومدارس 
متخصصة في دراستيا وتكويف  اإلطارات الخاصيف ليذه المعبة، بعدما كانت مجرد لعبة تمارس مف أجؿ 

الترويح في أوقات الفراغ، حتى أصبحت تمارس بإنتظاـ ليا بطوالت خاصة، وليا قوانينيا المضبوطة 
. وأصبحت ليا ىيئة عالمية تتحكـ في كؿ الفرؽ في أنحاء العالـ
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: تعريف رياضة كرة القدم- 1

العبيف  (7)العب عمى األكثر و (11)    كرة القدـ ىي لعبة جماعية يتقابؿ فييا فريقاف يضـ كؿ منيما 
عمى األقؿ وييتـ كؿ فريؽ بتسجيؿ أكبر عدد مف األىداؼ في شباؾ الخصـ والحفاظ عمى شباكو نظيفة، 

قاعدة أسست  (17)والفريؽ الذي يسجؿ أكبر عدد ممكف مف األىداؼ يفوز بالمباراة، تتضمف ىذه الرياضية 
 وبمرور الوقت وتطور المعبة، صححت وأثريت العديد مف ىذه internationalمف طرؼ المجنة الدولية بوار 

  1.القواعد بفضؿ االتحادية الدولية لكرة القدـ
ـ 90 إلى 45ـ وعرضو مابيف 120الي 90تمعب كرة القدـ عمى بساط بشكؿ مستطيؿ بطوؿ يتراوح مابيف 

 إلي 65ـ وعرضو مف 110 إلي 100أما خالؿ المباريات الدولية فيشترط أف يكوف طوؿ الممعب ما بيف 
سـ إلي 68ـ، كما تستعمؿ خالؿ المباراة كرة مستديرة الشكؿ مصنوعة مف الجمد ويبمغ محيطيا مف 75
غ، تجري المباراة بيف فريقاف يرتدياف ألبسة مختمفة الموف وتتكوف ىذه 450الي 410سـ ويوزف بقدر 72

 2.األخيرة مف شوورت، قميص، جوارب، حذاء خاص بالمعبة
 دقيقة لكؿ شوط يتخمميا 45 دقيقة في حاؿ وجود وقت إضافي وتعطي مدة 120 إلي 90ويدـو وقت المقاء 
 دقيقة يعطي في كره القدـ أسموبيف في المعب، األسموب األوربي و األمريكي فاألوؿ 15وقت راحة قدره 

يتميز بالدقة في العب، واالنضباط التكنيكي وخطط  المعب والتالي في الجانب التقني والتحضير البدني 
الجيد، أما الثاني فيعتمد عمى المواىب الفردية وحسف االبتكار لدى الالعب مع العمؿ عمى رفع مستواه الفني 

.  بالدرجة األولى وىذا ما يصعب مف تحقيؽ األىداؼ الجماعية ومتطمبات الفريؽ ككؿ
ويكمف اليدؼ الرئيسي في حسف صنع بشكؿ جماعي مف أجؿ أحسف تطبيؽ لمخطط واإلستراتيجية 

 3.الموضوعية
 : رياضة كرة القدم عبر التاريخ- 2

: تاريخ ظهور وانتشار رياضة كرة القدم- 2-1   
    لقد أطمقت عف كرة القدـ في أزمنة مختمفة وأماكف متعددة أسماء و ألقاب كثيرة ومف استقرائنا لتاريخ ىذه 

. 4وكاف الروماف يمقبونيا ىاربارستوـ" episkyros"المعبة نجد أف اليوناف قديما كانوا يسمونيا بيس كروس 
ويذىب البعض أف كرة القدـ وجدة في القرنيف الثالث والرابع قبؿ الميالد كأسموب تدريب عسكري في الصيف، 

 بعد الميالد كما ورد في أحد مصادر التاريخ الصيني 25 قبؿ الميالد وسنة 206بالتحديد في الفترة مابيف 
أي بمعنى كؿ الكرة وكاف ما عرؼ منيا بتفاصيؿ أنيا  "  tshu-geu"أنيا تذكر باسـ صيني تسو تشو 
                                                 

 .6، ص 1998المركز الوطني لإلعالـ والوثائؽ الرياضية، :  المذكرة الرياضية1

 .117، مرجع سابؽ، ص (الرياضية) الموسوعة المنيجية الحديثة 2
3
 Abed Rahmani : détermination de certaines caractéristiques morphologiques des footballeurs de haut niveau, cas 

championnat du monde, mémoire D.E.S, INFS/ISTS, 1999, p 20.  
. 32، ص 1960كأس العالـ لكرة القدـ، الدار القومية لمطباعة والنشر، :  إبراىيـ عالـ4
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كانت تتألؼ مف قائمتيف عظيمتيف يزيد ارتفاعيا عف ثالثيف قدما مكسوة الحرائر المزركشة وبينيما سكية مف 
. الخطوط الحريرية يتوسطيا ثقب مستدير مقدار ثقبو قدـ واحدة
 ويتبارى ميرة الجنود في ضرب الكرة لكي تمر 5وكاف ىذا اليدؼ يوضح أما اإلمبراطور في الحفالت العامة

مف ىذا الثقب وكانت الكرة مصنوعة مف الجمد المغطي بالشعر، ولـ تكف بالقوة والشدة التي عمييا اآلف وكاف 
الفائز منيـ يصرؼ لو كمية مف الفواكو والزىور والقبعات، وىناؾ في إيطاليا لعبة كرة القدـ عرفت قديما     

 كانت تمعب في فمورنسا في إيطاليا مرتيف في السنة األولى في أوؿ يـو أحد CALTCIOباسـ كاليتشيو  
 في SAN JHONمف شير مايو والثانية في اليـو الرابع والعشريف مف يونيو بمناسبة عيد ساف جوف  

وكانت المنافسة تقاـ بيف فريقيف األوؿ األبيض يسمى بيانكي ... فمورنسا وكانت ىذه األياـ بمثابة العيد
والثاني باسـ روسي، وضـ كؿ فريؽ واحد وعشريف العبا يمعبوف في بياتزا، وكاف المرمى ىو عبارة عف 

وىناؾ مف قاؿ أف أصميا يوناني وأنيا كانت . عرض الممعب وكاف المعب خشنا وكاف الممعب يغطى بالرماؿ
قديما تسمى أبيسكيروس ويجمع لكؿ عمى أف نشر كرة القدـ كرياضة لمشباب كاف في جزر بريطانيا حيث 

 وبعد 6أخذت مف واقع الفكرة القومية التي بنيت عمى ىزيمة الدنمركييف لمغزاة والتنكيؿ برأس القائد الدنمركي
عمى أف تكوف ىذه الكرة لعبتيف 1930الخالفات والمناقشة حوؿ مالمح لعبة كرة القدـ إلى أف تـ االتفاؽ سنة 

. ـ1863 أكتوبر 26األولى باسـ سوكو والثانية باسـ رجبي، وبعدىا أسس قانوف كرة القدـ اإلنجميزية يـو 
وعاد جايمز أستاذ جامعة أكسفورد وذكر أف أحد شعراء الصيف تحدث عف كرة القدـ ولكف اتضح بعد ذلؾ أف 

نما ترجميا األستاذ بيذا االسـ ويقوؿ أف الكرة كانت مستديرة  ىذه المعبة لـ تذكر باسميا في الشعر، وا 
صنعت مف ثمانية أجزاء مف الجمد، وأنيا كانت محشوة بالشعر ولـ تعرؼ الكرة التي تحشى باليواء إال في 

.  بعد الميالد ىذه األفكار ناقشتيا كثير مف المؤرخوف وقمدوىا500سنة 
وذىب البريطانيوف المؤرخوف إلى القوؿ أف كرة القدـ مف نبات أفكارىـ استدلوا عمى ذلؾ بواقعة تاريخية وىي 

أنيـ لما قتموا القائد الدنمركي الذي احتؿ بالدىـ داسوا رأسو بأقداميـ كالكرة ومف ىذا بعد ذلؾ تقميدا قوميا 
عالمة عمى الثأر واالنتقاـ واستبدلوا مع الوقت الرأس البشرية بالكرة واعتبروا ىذا ىو نجز ظيور المعبة 

 7.اكتشافيا
وحوؿ انتشار ىذه المعبة، فكانت بريطانيا البمد األـ لكرة القدـ، انتشرت ىذه المعبة في الواليات المتحدة 

 ممعب في أنحاء حدائقيا، وتأثر شباب 405األمريكية بعد ذلؾ لدرجة أنيا صارت ليا في نيويورؾ وحدىا 
كندا لكرة القدـ األمريكية بحكـ جيرتيـ لشباب أمريكا وأيضا بحكـ صمتيـ ببريطانيا فتأثر بعضيـ بما اتبعو 

 . ـ عف طريؽ عماؿ مناجـ فيكتوريا1858شباب بريطانيا ثـ دخمت ىذه المعبة إلى أستراليا عاـ 

                                                 
. 10، بدوف سنة، ص 3كرة القدـ لعبة المالييف، مكتبة المعارؼ، ط:  مختار سالـ5
 .15، ص 1984، 7كرة القدـ، دار العمـ لممالييف، ط:  حسف عبد الجواد6

7
 Kamel Lemqui : Football, technique, entraînement, unité de reghaia, Algérie, 1989, p 6. 
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 1982.8وىكذا استمرت في االنتشار حتى دخمت مصر عف طريؽ االحتالؿ اإلنجميزي عاـ 
 إف طبيعة الحياة عند اإلنجميز التي تتطمب األسفار في البحار لمتجارة بحكـ أف بريطانيا دولة استعمارية 

إلى درجة أف بعض الساسة أطمقت عمييا لقب عجوز االستعمار ولكثرة مستعمراتيا، سيؿ نقؿ لعبة كرة القدـ 
إلى ىذه المستعمرات واإلنجميز مف المعروؼ عنيـ أنيـ حيف يضعوف أرجميـ عمى أّي أرض يميوا شباب 
جنودىـ بمعب كرة القدـ وسرعاف ما تنتقؿ عنيـ لمشباب الذيف يتصموف بأعماليـ وىـ بدورىـ ينقمونيا إلى 
شعبيـ ألف الشباب كما ىو معروؼ مغـر بالتقميد، وىكذا تـ نقؿ ىذه المعبة عف طريؽ الشباب اإلنجميزي، 
قبؿ أف ينشأ ليا القانوف فكانت في ذلؾ الوقت في أبشع صور بعيدة عف أىدافيا وبمرور الوقت تـ وضع 

. قانوف وتشريعات وتشكيالت إدارية وفنية لتنقميا إلى أوضاعيا الصحيحة
: نظرة عابرة عن كرة القدم في العالم والجزائر- 2-2
: في العالم- 2-2-1

إف كرة القدـ في العالـ تمثميا حمقة متجددة لكؿ أربع سنوات وحدث خارؽ لمعادة، ويجمب إليو أنظار 
العالـ السيدة الكأس العالمية لكرة القدـ حيث ىذه األخيرة تشير توترا حادا في األشير التي سبؽ مبارياتيا 
التي تحقؽ ليا القموب وتحبس األنفاس، فمنذ اليـو الذي عرفت فيو كرة القدـ تنظيـ منافسة عمى المستوى 

 9.العالمي فيذه المعبة تحتؿ الصادرة
 ـ عقبة تأسيس اإلتحاد 1904وفكرة إقامة مسابقة كأس العالـ لكرة القدـ طرحت ألوؿ مرة في عاـ 

يطاليا عمى اإلتحاد الدولي 1920الدولي عف تنفيذىا وفي عاـ  ـ اقترحت النمسا والمجر وتشيكوسموفاكيا وا 
إقامة بطولة كروية لممحترفيف ألف األلعاب األولمبية كانت مقتصرة عمى الالعبيف اليواة لكف ىذا االقتراح لـ 

.  يمقي الدعـ الكامؿ مف الدوؿ األعضاء
 وبعد اقامة دورة االلعاب االولمبية في أمسترداـ، طرح الموضوع مجددا مف قبؿ 1929وفي عاـ 

سويسرا، المجر، إيطاليا، السويد، إسبانيا واألروغواي، فواؽ اإلتحاد الدولي وطمب مف األروغواي تنظيـ 
. 1930المسابقة األولى عاـ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 50مرجع سابؽ، ص :  إبراىيـ عالـ8
 .23، ص 1988كرة القدـ لمناشئيف، دار الفكر العربي، :  حنفي محمود مختار9
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(: 1994-1930)يوضح تسمسل دورات كأس العالم سنة  (2)جدول رقم 

 نتيجة المقاء النيائي أىداؼ الدورة
عدد 

البمداف 
 المشاركة

 مكاف الدورة السنة

 األورغواي 1930 13 (2-4)األرجنتيف -األورغواي  أىداؼ8تشايبؿ 
 إيطاليا 1934 15 (1-2)تشكوسموفاكيا -إيطاليا  أىداؼ5نيجدلي 

 فرنسا 1938 16 (2-4)المجر – إيطاليا   أىداؼ7ايونيداس 
 البرازيؿ 1950 13 (1-2)البرازيؿ – األورغواي   أىداؼ9أدمير 

 سويسرا 1954 16 (2-3)المجر – ألمانيا   ىدؼ11كوكشيش
 السويد 1958 16 (2-5)السويد – البرازيؿ  ىدؼ13فونتاف 
 تشيمي 1962 16 (1-3)تشكوسموفاكيا–البرازيؿ   أىداؼ4قارينشا 
 إنجمترا 1966 16 (2-4)ألمانيا الغربية -إنجمترا  أىداؼ9أوزوبيو 
 المكسيؾ 1970 16 (1-4)إيطاليا – البرازيؿ   أىداؼ10مولى 
 ألمانيا 1974 16 (1-2)ىولندا – ألمانيا   أىداؼ7الطو 

 األرجنتيف 1978 16 (1-3)ىولندا – األرجنتيف   أىداؼ6كامبيس 
 إسبانيا 1982 24 (1-2)ألمانيا – إيطاليا   أىداؼ6روسي 

  أىداؼ6لينيكر 
-3)ألمانيا الغربية – األرجنتيف 

2) 
 المكسيؾ 1986 24

 إيطاليا 1990 24 (0-1)األرجنتيف – ألمانيا   أىداؼ6سكيالنشي 

  أىداؼ6شينشكو 
( 0-0)إيطاليا – البرازيؿ 

 (3-4)ضربات الجزاء 
 .أ.ـ.الواليات 1994 24
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: في الجزائر- 2-2-2
طويؿ ىو تاريخ كرة القدـ الجزائرية، فقبؿ اندالع الكفاح المسمح كانت ىناؾ فرؽ لكرة القدـ ذات 

مولودية : األسماء التي ترمز لعروبتيا ودينيا تصوؿ وتجوؿ في المالعب وتذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ
الجزائر، وشباب قسنطينة، اإلتحاد الرياضي اإلسالمي لوىراف وانضماـ فرؽ عديدة أخرى لممجموعة تكونت 

.  جمعيات رياضية وطنية حقيقية في لعبة كرة القدـ متخذة أبعاد سياسية لـ ترضيا قوات االستعمار
ولقد ولد فريؽ جبية التحرير الوطني في خضـ الثورة المسمحة إلسماع صوت الجزائر المكافحة عبر 

. العالـ مف خالؿ كرة القدـ
وكانت تشكيمة ىذا الفريؽ تتكوف في أغمبيا مف العبيف نشؤ في ذلؾ الوقت تحت لواء االحتراؼ وفي 
سماع صوت  ظرؼ أربع سنوات تحوؿ فريؽ جبية التحرير الوطني إلى مجموعة ثورية مستعدة لمتضحيات وا 
الجزائر في أبعد نقطة في العالـ، وبدأت مسيرة فريؽ جبية التحرير الوطني في تونس ونجحت عبر العالـ 

 10.في تحفيظ النشيد الوطني والتعريؼ بالقضية الوطنية
بف فضة : وبعد االستقالؿ كاف لزاما عمييـ مواصمة الكفاح مف أجؿ تطوير الرياضة الوطنية، إف

وكرمالي وعريبي ومخموفي وغيرىـ  ىـ خير مثاؿ لشبابنا الرياضي، ىاىـ اليـو يييئوف أنفسيـ وأرواحيـ 
ألجؿ كرة القدـ الوطنية ومف أجؿ التأطير الحسف لمجيؿ الرياضي الجديد وبعد كؿ ىذا العمؿ وتضافر 

 ـ 1985 إلى 1978المجيودات في فترة الستينات والسبعينات تمييا مرحمة اإلصالح الوطني الرياضي مف 
التي شيدت فقرة نوعية في مجاؿ تطور كرة القدـ في بالدنا بفضؿ ما وفر ليا مف إمكانيات مادية، الشيء 

الذي أىميا لبموغ درجة كبيرة مف االزدىار ويكفي أنيا احتمت لسنوات عرش الكرة اإلفريقية وباتت المثاؿ 
ـ والحصوؿ عمى الميدالية الذىبية 1975الحي والقدرة الحسنة لمعديد مف البمداف اإلفريقية والبداية كانت سنة 

. في ألعاب البحر األبيض المتوسط في الجزائر
 الحصوؿ عمى الميدالية في األلعاب اإلفريقية التي أقيمت في الجزائر مما فسح ليا 1978وكذلؾ سنة 

 ـ وكاف 1986 ـ و1982الطريؽ العالمية حيث مثمت الجزائر أحسف تمثيؿ في نيائيات كأس العالـ سنة 
. ـ في الجزائر1990ختاميا الحصوؿ عمى كأس إفريقيا سنة 

وبعد ىذه المرحمة مرحمة العمؿ والجد والنتائج المشرفة والمقنعة أتت مرحمة االنحطاط حيث ومنذ سنة 
ـ حتى يومنا ىذا فريقنا الوطني لـ يصبح ذلؾ الفريؽ الذي ييابو األفارقة والعالـ ويحسب لو ألؼ 1990

حساب ولخير دليؿ عمى كؿ ىذا اإلقصاء المّر في الدور األوؿ مف تصفيات كأس العالـ واإلقصاء األوؿ 
مف نيائيات كأس إفريقيا ببوركينافاسو بثالث إنيزامات وىذا لـ يحدث إطالقا في السباؽ مما جعؿ الغيوريف 

عمى الكرة الجزائرية في حيرة وقمؽ عمى مستقبميا ولعؿ أىـ أسباب ىذه اإلخفاقات الجو المشحوف السائد 
داخؿ فدرالية رابطة كرة القدـ حيث كثيرا ما توقفت البطولة ألتفو األسباب ولمدة غير محدودة، وبالتالي 

.  التأثير عمى الفريؽ الوطني والحالة التي ىو عمييا اآلف ىو خير مثاؿ حي
                                                 

. 10، ص 1982 جواف 18 مجمة الوحدة، الرياضية، عدد خاص، الجزائر، 10
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:  كرة القدم الحديثة- 3
: مالمح كرة القدم الحديثة- 1 -3

إال أف تمؾ المقولة ىي نصؼ الحقيقة ما لـ " إف اليجـو أحس وسيمة لمدفاع: "ىناؾ مقولة قديمة تقوؿ
يكف ذلؾ اليجـو قادر عمى التحوؿ السريع إلى الدفاع، ففريؽ ممتاز في اليجوـ ال يعني طبقا لمقوؿ حصولو 
عمى امتياز بالدفاع، فكرة القدـ تصبح لعبة راقية جدا حينما يكوف التوازف بيف الدفاع واليجـو ورغـ التأكيد 
األخير في المباريات عمى الطرؽ الدفاعية إال أف اليجـو وتسجيؿ األىداؼ يظؿ الجانب أكثرا تشويقا في 

الممعب وفي كرة القدـ الحديثة أصبحت التشكيالت الدفاعية صعبة جدا حيث أصبح عمى المياجـ أف يبذؿ 
جيدا كبيرا في سبيؿ التخمص مف الرقابة، وبجانب تطور الخطط الدفاعية فقد تطورت الخطط اليجومية 
فأصبح الواجب اليجومي ال يقتصر عمى المياجميف فقط بؿ عمى كؿ الالعبيف، حتى أصبحت بعض 
الخطط ترتكز عمى جعؿ المياجميف عناصر لتنفيذ المناورات اليجومية وترؾ ميمة التيديؼ والتسجيؿ 

 11.العبي الوسط ومدافعي الجناح
:  متطمبات كرة القدم الحديثة- 3-2
:  متطمبات كرة القدم الحديثة لالعبين- 3-2-1

تدرج  (ـ1972)لقد اختمؼ أسموب كرة القدـ مند عشريف عاما عف أسموب المعب حاليا، فمنذ سنة 
أسموب المعب اليجومي حتى صار يتميز أفراد الفريؽ الجيد خططيا بالقوة والفيـ الصحيح عمى األداء القوي 

والمتوالي عمى مرمى الفريؽ المنافس مع االبتعاد عف المعب إلى الخمؼ أو المعب في عرض الممعب أو 
البطء في تحضير اليجمات والمراوغات الغير مجدية، وىذا محاولة لمتغمب عمى التكتؿ الدفاعي لمفريؽ 

نقاط والفريؽ  (3)المنافس، ولقد ترتب عمى قرار االتحاد بجعؿ الفريؽ الفائز يتحصؿ عمى ثالث نقاط 
واحدة، فمنذ ذلؾ الوقت أصبح كؿ فريؽ يبحث عف الفوز الذي ينقمو بسرعة إلى  (1)المتعادؿ عمى نقطة 

. مرتبة عالية كما أف الخسارة تجعمو في مرتبة أدنى
وأثناء المقابمة يكوف الالعبيف عمى اتصاؿ مباشر مع الخصـ، حاالت المعب تتغير بصورة سريعة 
وفى كؿ حالة يجب عمى الالعب إيجاد الحؿ المناسب والفعؿ وبأسرع وقت ممكف، عف عمؿ العب كرة 

القدـ ذو طابع تكراري متغير، العمميات الحركية متغيرة وتختمؼ الواحدة عف األخرى فالجري متنوع بالعمؿ 
 12.بالكرة أو المشي أو التوقؼ أو القفز

ويشير األخصائيوف إلى أف جزءا كبيرا مف العمميات الحركية لالعب كرة القدـ يشغمو الجري الذي 
يتطور مف البطيء إلى السريع، إضافة إلى االنطالؽ الذي يتحوؿ مف توقؼ مفاجئ أو تغير خاطؼ لمسرعة 

. أو االتجاه
                                                 

، ص 1999التماريف التطويرية لكرة القدـ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، :  ثامر محسف إسماعيؿ، موفؽ مجيد المولي11
253. 

 .188-187، ص 1997المدير الفني في كرة القدـ، دار النشر، :  حنفي محمود مختار12
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وحاليا نشاىد مباريات في كرة القدـ يغمب عمييا الجانب الفني والذكاء في المعب مع التحضير البدني 
الجيد لالعبيف، فالفرؽ ذات المستوى العالي ليا اتجاه تطوير المعب مثؿ ما ىو عميو في الرياضات األخرى، 
كرة السمة، كرة اليد، فالكؿ يياجـ ويدافع في أف واحد وىذا ما أجبر المدربيف عمى االىتماـ بتحضير الالعب 
في شتى جوانبو البدني، التقني، التكتيكي، النظري، والجانب النفسي، وىذا استجابة لمتطمبات اإلستراتيجية 

 13.الحديثة
ونسجؿ في منافسة أخرى زيادة في شدة المعب تترجـ بارتفاع عدد العمميات التكنيكو تكتيكية وسرعة 

والتسجيالت التي  (1975)سنة " أكرموؼ"التنفيذ والجري لمسافة أطوؿ، واستنادا لدراسات أخصائيوف أمثاؿ 
. موضحة في الجداوؿ التالية (1981)سنة " لوكشيفوؼ"قاـ بيا 

يوضح أىـ الميارات التي يقـو بيا العبي كرة القدـ وىذا في السبعينات حيث تخضع ىذه : (2)الجدوؿ رقـ 
المتغيرات لمراكز المعب، والميمة التي تـ التخطيط مف قبؿ المدرب، حيف الوقت الفعمي خالؿ المباراة يتراوح 

 14.( دقيقة60.55)ما بيف 
أهم مهارات العبي كرة القدم في السبعينات : (3)الجدول رقم 

المالحظات التقدير المهارة 

مسافة التنقؿ 
عدد االنطالقات 
قفزات عمودية 

صراع مف أجؿ الكرة 
عدد التمريرات 

عدد مرات مراقة الكرة 
عدد المراوغات 

عدد مرات صد الكرة 
قذؼ اتجاه المرمى 

 كمـ 07-05مف 
 انطالؽ 80-30مف
 قفزة 06-02مف 
 صراع 42-14مف 
 تمريرة 45-29مف 
 مرة 30-18مف 
 مراوغة 07 02مف 
 مرة 16-03مف 
 قذفات 07-04مف 

 /
ـ 900-600ما يناسب مسافة 

 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

 
 
 
 

 

                                                 
. 188-187المدير الفني في كرة القدـ، مرجع سابؽ، ص :  حنفي محمود مختار13

14
 Akramov.A : op.cit, p 36. 
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يوضح أوقات الجري حسب خطوط ومراكز المعب : (4)الجدول رقم 

الوقت خطوط ومراكز المعب 

 ثانية 37 دقيقة و 23مياجمو الوسط 

 ثواني 07 دقيقة و 22مياجمو الجناح 
 ثواني 7 دقيقة و 22العبي وسط الميداف 

 ثواني 4 دقيقة و 20العبي وسط الدفاع 

 
مكتسبات الالعبين الناجحين مستقبال : (5)الجدول رقم 

أف الالعبيف الذيف يممكوف ىذه الصفات " 1981( "N-M-lukchivov) حسب قوؿ األخصائي 
 15.تدريبا خالؿ الموسـ (520)مقابمة وتحمؿ  (70-60)يستطيعوف في المستقبؿ لعب 

القيمة الخصائص 
السرعة القصوى لمجري  

سرعة المداومة  
االستيالؾ األقصى لألكسجيف  

القفز نحو األعمى في وضعية الوقوؼ 
نسبة الدىوف في الكتمة الجسدية  

الكتمة العضمية  

ث / ـ11.30 إلى 11.00مف 
 ثا 40 و09ـ في 3000ثا بمعدؿ /ـ54.90 إلى 47.00

دقائؽ  10
دقيقة  /كمغ/مؿ70-60مف
سـ 75-80
 %09 إلى 07
 كمغ  54 إلى 05مف 

 
: متطمبات كرة القدم الحديث حسب مراكز المعب- 3-2-2
:  متطمبات العبي الدفاع- 1
.  يقـو أفراد الفريؽ بالدفاع مف لحظة فقداف الكرة -
 . استخداـ طرفي الوسط خاصة الظيير الحر -
 . الدفاع القوي ضد الجناحيف ومراقبتيـ الالصقة -
 . المراقبة المصيقة لممياجميف الخطريف -
 . عدـ التيور واالندفاع عند القمة العددية -

                                                 
15

 Batte.A : le football est devenu meilleur, édition vigot, Paris, 1969, p 14. 
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 16.يعود العبو الوسط لغمؽ منطقة المعب المباشرة الخطرة -
 :متطمبات العبي الهجوم- 2
 .أف يعمؿ جميع الفريؽ عمى تنفيذ خطط المعب التي تدربوا عمييا -
 .العمؿ عمى مساعدة الزميؿ المستحوذ عمى الكرة -
 . مائال أماـ وخمؼ المدافعيف (المياجـ)جري الالعب الحر  -
 :جري المياجـ في داخؿ الممعب لألىداؼ التالية -

 .     مساعدة الزميؿ الذي معو الكرة في الوسط -
 .خمؽ مساحة فارغة في الجناح -
 .فسح المجاؿ اليجومي لمدافع الجناح الذي تصعب مراقبتو، القادـ مف الخمؼ -
 17.المشاركة في إنياء اليجـو ألكبر عدد ممكف مف الالعبيف -

: متطمبات العبي الوسط- 3
تضع كرة القدـ الحديثة متطمبات كثيرة عمى الالعبيف وعمى الخصوص عمى بعض الالعبيف في 
المناطؽ الحاسمة مف الممعب، فخط الوسط يشكؿ الخط األوؿ لمتكتؿ الدفاعي ويعتبر حمقت وصؿ بيف 

يابا، باإلضافة إلى كؿ  اليجوـ والدفاع، وتعتبر منطقة الوسط المنطقة التي يمر منيا أكثر الالعبيف ذىابا وا 
ىذا فإف العبي الوسط ىـ أحسف الالعبيف المسانديف لخط اليجوـ، وبناءا عمى ذالؾ يوزع أغمب المدربيف 

أحسف العبييـ في ىذا الخط باعتبار أف كرة القدـ الحديثة لمف يمتمؾ منطقة الوسط، ولكي يكتمؿ ىذا 
المفيـو يجب عمى العبي الوسط العمؿ كوحدة واحدة، وأف أولى ميمات العبي الوسط ىو تقديـ العمؽ 

. الدفاعي والذي يرتبط بمسؤولياتيـ في تشكيؿ نقاط االنحراؼ في لعب المثمثات الدفاعية
: ويمكف ترتيب التكتيكية لالعبي الوسط كاآلتي

 تحويؿ اتجاه المعب مف جانب آلخر. 
 تطبيؽ مبدأ االحتفاظ بالكرة والبدء بتطبيؽ الخطط اليجومية . 
 القياـ بتنفيذ المناورات الجدارية كأسموب ليزيمة الدفاع . 
 التيديؼ واليجـو المباشر. 
  (الدفاع المتقدـ)تشكيؿ جدار الدفاع األوؿ. 
 18.المراقبة القوية لالعبي الخصـ 

:  متطمبات مدافعي الجناح- 4

                                                 
. 32، ص 1995التطبيؽ العممي في تدريب كرة القدـ، دار الفكر العربي، القاىرة، :  حنفي محمود16
 .179مرجع سابؽ، ص : ثامر محسف إسماعيؿ، موفؽ مجيد المولي 17

 .40-37مرجع سابؽ، ص :  محمد حنفي18
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نجاحو باعتبارىـ يتقدموف مف الخمؼ   التقدـ في خطط المعب ألـز المدافعيف المشاركة في اليجوـ وا 
 .حيث تصعب مراقبتيـ وحررىـ مف فكرة االلتزاـ بالدفاع فقط

 : وتعتبر منطقة الجناح مف المناطؽ الحيوية وذلؾ لألسباب التالية
 الفراغات الواسعة عند األجنحة باعتبارىا مناطؽ ىجومية غير مباشرة. 
 قمة المدافعيف في المناطؽ الجانبية. 
 صعوبة التغطية مف المدافعيف أنفسيـ. 

ولذلؾ تتمقى كرة القدـ الحديثة واجبات إضافية لمدافعي الجناح بتحويميـ إلى مياجميف جناح وحتى 
إلى مياجميف إنياء اليجـو ويتـ ىذا خاصة إذا أراد المدرب االحتفاظ بالعبي خط الوسط كامميف حتى 

. يتمكف مف التحكـ في وسط الممعب
 19".التغطية"ومف أىـ الخطط التكتيكية اليجومية الممقاة عمى عاتؽ مدافعي الجناح ىي 

:  االتجاهات الحديثة لكرة القدم- 3-3
 كرة القدـ ما تزاؿ تعرؼ تقدما مستمرا في عدة جوانب رغـ أف ميمة الالعب لـ تتغير والتي تتمثؿ 

 .في محاولة تسجيؿ أكبر عدد ممكف مف األىداؼ دوف التمقي
:  اتجاهات عامة3-3-1

 مف المعروؼ أنو مف أجؿ تحديد معايير ومقاييس موازية لوجية األىداؼ في كرة القدـ العصرية 
-1990)وكأس العالـ  (1996)نقاط االنتباه تعود باألولية إلى السنوات القميمة الماضية أثناء كأس أوربا 

فمف أجؿ تطوير كرة القدـ يجب أف نأخذ بعيف االعتبار  (92-91-90)وكذلؾ بالنسبة إلى النوادي  (1994
التحسيف في استقرار العوامؿ المحددة لممستوى العالي وما شابييا التقني : أىمية تقديـ معارؼ القاعدية، مثؿ

عطائيا مستوى كامؿ مف التطور  .التكتيكي والنفسي وا 
 وكذلؾ يتضح لنا األمثمة الدولية تبيف أف التجديد واإلبداع في محتويات التدريب تؤدي إلى تحسيف 

المستوى في وقت قصير جدا فالمدربوف انطالقا مف التعرؼ عمى الالعبيف أثناء المنافسة مف مختمؼ مراحؿ 
المعب المالحظة وكذلؾ تحميؿ الكمي لممنافسات الدولية والوطنية والتحقيقات المفصمة يتصوروف في إنجاز 

، "المياقة البدنية، التقنية، التكتيكية، والسيكولوجية : " سيرورة التدريب وأىمية مختمؼ العناصر التالية
 :والتصرؼ الفعاؿ أثناء المنافسة يكوف حسب

 استعماؿ يحتوي المعب اليجومي في إطار تحضير لعب حركي لتجاوز أساليب المعب العنيؼ  .
 تركيب شامؿ بيف المستوى الفردي والجماعي كنتيجة إتصاؿ وتنظيـ إلعطاء الروح الجماعي .
 إيقاع المعب العالي يتركز عمى قدرات مداومة السرعة ومداومة قوة السرعة . 
 الحيوية الكبيرة والنشاط الحركي لكؿ العب .
:   إتجاهات خاصة3-3-2

                                                 
. 47-40 نفس المرجع السابؽ، ص 19
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 اتجاىات لتسطير التدريب الحديث يتميز بالتقرب مف شروط المنافسة وكذلؾ توجيو المنافسة أثناء 
التدريب، ىذه االتجاىات تعطي األسس القاعدية المتصمة المطابقة لشروط المنافسة وتعطي تشكيؿ تدريب 

 : عف طريؽ تنويع المحتويات المتعمقة في التطوير المتواصؿ لمتدريب مع ذكر
 الرفع مف الوسائؿ الخاصة بالتدريب السنوي الخاص. 
 االستقرار العقالني لوسائؿ التدريب في إطار متابعة التأثيرات المتبادلة لعناصر التدريب. 
 خاصية قوية لسيرورة التدريب. 
 20.تسطير التدريب عمى أشكاؿ قريبة مف المنافسة 
 :جوانب أخرى لكرة القدم- 3-3-3
:  الجانب االقتصادي لكرة القدم- 1
تحولت الرياضة مع التطورات الحديثة إلى ظاىرة اجتماعية كبيرة وأحد المحركات االقتصادية في  

العالـ المتقدـ بعد ما طغى الماؿ عمى عالميا مع االنتقاؿ مف مجرد اليواية والمتعة إلى االحتراؼ الذي يعود 
 .عمى أصحابو باألمواؿ الطائمة تعود بالمالييف

 400قد أكد أف الرياضة أصبح رقـ أعمميا العالمي يقدر بػ " فرنسوبورغ"فخبير االقتصاد الفرنسي  
 مميار دوالر لكرة القدـ وحدىا وبذلؾ أصبحت الرياضة نشاطا اقتصاديا شأنو 4.3مميار دوالر أمريكي منيا 

عادة تنظيـ ىذا المجاؿ كقيمة  بقية القطاعات األخرى الشيء الذي يفسر التخمي عف المبادئ األولمبية وا 
تجارية جديدة ولـ يكف ىذا التوسع المالي لوال وسائؿ اإلعالـ التي عرفة طفرة في الميداف مع انتشار البث 
عبر األقمار الصناعية حيث أصبح التمفزيوف ييتـ بالعروض الرياضية بمختمؼ أنواعيا والتي تعود عميو 

 .باألمواؿ الطائمة
أو " وبيبسي كوكا"أطمؽ برنامج التسويؽ مما فتح الباب أماـ الشركات أمثاؿ  (1982)وفي عاـ 

 لمدخوؿ عالـ الرياضة Nikeونايؾ Adidas الشركات المصنعة لممستمزمات الرياضية كاألديداس 
سمح في جميع أنواع الرياضة باالحتراؼ حيث أصبحت ىذه  (1922)كمختصيف أو مستمريف بعد عاـ 

األخيرة موضع مزايدات مف طرؼ محطات تمفزيوف العالمية حيث تعكس عنيا حقوؽ البث التمفزيوني ما 
 مميار أورو عمى أندية كرة القدـ في أوربا وىذا الرقـ مدعو لالرتفاع خالؿ السنوات القادمة وذلؾ 3,6يقارب 

نظرا لألىمية التي تعطييا القنوات التمفزيونية اليامة والساخنة مما سيؤدي مستقبال لالنتقاؿ الرياضة األكثر 
 .شعبية في العالـ مف ميداف الفرجة إلى مجاؿ الصناعة الرياضية

فالصراع بيف القنوات التمفزيونية مف أجؿ الوصوؿ عمى حقوؽ البث قد تجاوز خالؿ العشرية األخيرة 
وما يزاؿ الرقـ مدعوا لالرتفاع بشكؿ مستمر مما أدى بالكثير مف الميتميف إلى انتقاد ىذه  ( مميار أورو06)

 2002الالعقالنية في التنافس لكف ىذا األمر لـ يحسـ مستقبال خصوصا إذا عممنا أف كأس العالـ سنة 
                                                 

كيؼ انتقمت الرياضة مف ىواية إلى احتراؼ، األىداؼ التجارية لمقنوات التمفزيونية تنافس المتعة والفرجة في كرة :  أحمد أبو الطيب20
. 06/10/2004القدـ، 
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الذي جرت أطواره النيائية بكؿ مف الياباف وكوريا الجنوبية عرؼ ارتفاعا في البث حسب ما جاء عمى لساف 
مدير العمميات الرياضية حيث وجدت القنوات المجانية صعوبة في مجراه إستراتيجية والقنوات الخاصة في 

 21.ميداف البث التمفزيوني
كحماية مصالحيا " شركة ميديا بارتنر"وخمؽ إستراتيجية موحدة تكتمت مجموعة مف القنوات في إطار 

االقتصادية آخذيف كنموذج ما يحصؿ في الواليات المتحدة األمريكية أو بذلؾ تكوف القنوات التمفزيونية قد 
دفعت بكرة القدـ إلى الدخوؿ في ثورة إعالمية ىدفيا تحقيؽ أكبر مكسب عمى حساب الرياضة ويظير ىذا 

 18"األمر حميا عندما اقترح مشروع أحداث الممتازة، مشروع تجاري في األساس لـ يجد تجاوبا ىدفو اشتراؾ 
. تتـ دعوتيـ حسب النتائج المحصؿ عمييا في بطولتيـ الوطنية"  آخريف 18" يضاؼ إلييـ " ناديا

رجؿ أعماؿ إيطالي ومساعد سابؽ " ميدبابار، ىيتس "وقد جاء ىذا االقتراح عمى لساف رئيس 
" الذي وجد دعما مف طرؼ رؤساء مجموعة مف القنوات التمفزيونية العالمية كاألمريكية " لسيمفيوبرا سكوني 

، ولكف ىذا المشروع لقي اعتراضا  مف طرؼ "واإليطالي براسكوني " كيوكيرش"واأللماني " روبير مردخ
الفاعميف في الميداف الرياضي ومف بينيـ المعمنيف الذيف اشترطوا في دعميـ لكرة القدـ اف تمر المباريات 
. بدوف تشفيرة ألف احتكار كرة القدـ مف طرؼ المؤسسات الخاصة سيجعميا رياضة محبوبة بدؿ منيا شعبية

ولكف ىذا ال ينفي أف بعض الفرؽ تنتفع أكثر مف غيرىا مف حقوؽ البث التمفزيوني وعمى رأسيا 
التي تحصد ثمث مدا خيؿ مف القنوات التمفزيونية كما أف ىذه األخيرة ابتكرت طرقا جديدة لمرفع " جيفتوس"

مف األرباح عف "  ألؼ أورو 200حققت " كناؿ بموس"مف مداخيميا مستغمة القاعدة لمحبي كرة القدـ فمثال 
طريؽ بيعيا تذاكر المباريات عف طريؽ البطائؽ، لكف رقميا يبقى دوف ما تحصمت عميو القنوات اإليطالية 

 22.التي تغزو خزائنيا مداخيؿ أكبر مف القنوات الفرنسية
كما أف نفس المكتب أجرى دراسات تخص البطولة اإليطالية أظير أف األندية السبع الفنية في البطولة 

ناديا اآلخروف في البطولة  (11)اإليطالية يستأثر بمجموعة ثالث مرات ما يحصؿ عميو اإلحدى عشر 
 مميوف أورو كحقوؽ البث التمفزيوني 20تحصؿ عؿ " جيفنتوس"وتحصؿ ىذه األندية المحظوظة فإف 

.  مالييف أورو5ومساىمات مف طرؼ المعمنيف في حيف ال تحصؿ أندية الصفوة األخرى سوى عمى 
ىو مقابمة لمفرجة وال تنحصر إستراتيجية الرفع مف مداخميو عف ىذه " جوفنتيس"ومرد ىذا األمر أف 

الجوانب بؿ رؤية مستقبمية تتجمى في جعؿ النادي ممتقى سياحيا وترفيييا، حيث يسعى إلى امتالؾ عقارات 
ومف ضمنيا ممعبو الحالي الذي ىو ممؾ لمبمدية، ليشيد حولو مركب سياحيا يشمؿ فنادؽ ودورا لمسينما 

الخ ...والمطاعـ 
ومف خالؿ الجريدتيف نالحظ أف العالقة بيف القنوات التمفزيونية والفرؽ الكروية ىي عالقة تجارية 

تخرج عف اإلطار التقميدي الضيؽ حيث أصبحت كرة القدـ نشاطا اقتصاديا منتجا أكثر منو رياضيا 
                                                 

 . أحمد أبو الطيب، مرجع سابؽ21
.  أحمد أبو الطيب، مرجع سابؽ22
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وترفيييا، وبالتالي أصبحت كرة القدـ وغيرىا مف الرياضيات تطغى عمى كؿ شيء وأصبحت أسيميا التجارية 
مبالغ خيالية تتداوؿ في البورصات كأّي شركات إنتاجية، وأصبحت األمواؿ تتدفؽ عمى النجوـ مف كؿ 

االتجاىات فقد أصاب الرياضة وأصحابيا لعدة أفات قد تكوف قاضية عمييا في المستقبؿ كالفساد المادي، 
والعنؼ، وتناوؿ المنشطات، وتتعالى حاليا أصوات منادية بإعادة تنظيـ الرياضة مع مطمع األلفية الثالثة 

وفي حاؿ لـ يتـ فقد تتعرض الرياضة إلى ميزلة بفقدانيا أدبياتيا والمبادئ التي أنشئت مف أجميا، وىذا ما 
أصبح يتضح حاليا خالؿ المنافسات، حيث أصبح العديد  يمجئوف إلى استعماؿ المنشطات لتحقيؽ نتائج 

خيالية تضمف ليـ استمرارية العقود التي تربطيـ، وتدفؽ األمواؿ عمييـ مادامت النتائج التي يحققونيا 
 23.تساعدىـ عمى فرض شروطيـ عمى مف أراد االستفادة مف اسميـ ألغراض تجارية

: أواسط كرة القدم- 4
:  تحديد وتعريف فئة األواسط- 4-1

سنة فإننا نسمط  (21-17)إذا كنا بصدد التحدث عف سف األواسط، أوؿ مرحمة الممتدة ما بيف 
الضوء عمى مرحمة جد حاسمة وىامة في حياة الفرد، وما يسمييا عمماء النفس بمرحمة المراىقة المتأخرة، وما 

ىي إال مرحمة تدعيـ التوازف المكتسب مف المرحمة السابقة، ويتـ تأكيده في ىذه الفترة  
إذ أف الحياة في ىذه لمرحمة تأخذ طابع آخر وفييا يتجو الفرد محاوال أف يكيؼ نفسو ليحدد موقعو مف 

ىؤالء الناجحيف، محاوال التعود عمى ضبط النفس واالبتعاد عف العزلة واالنطواء تحت لواء الجماعة، فتقؿ 
نزاعاتو، فيدرس المراىؽ كيفية الدخوؿ في الحياة المينية وتتوسع عالقتو االجتماعية مع تحديد اتجاىاتو إزاء 

زاء العمؿ الذي يسعى إليو . الشؤوف السياسية واالجتماعية، وا 
:  مميزات سن األواسط- 4-2
:  النمو الجسمي-1

إف البعد الجسمي ىو أحد األبعاد البارزة في نمو المراىؽ ويشمؿ البعد الجسمي عمى مظيريف 
أساسيف مف مظاىر النمو الفسيولوجي، أو التشريحي والنمو العضوي والمقصود بالنمو الفسيولوجي ىو النمو 

في األجيزة الداخمية غير الظاىرة في األعياف التي يتعرض ليا المراىؽ أثناء البموغ وما بعده ويشمؿ ذلؾ 
بوجو خاص النمو في الغدد الجنسية أما النمو العضوي فيشمؿ في نمو األبعاد الخارجية لممراىؽ كالطوؿ  

.  سـ بالنسبة لمطوؿ29 كمغ في السنة و3والوزف والعرض حيث يكوف متوسط النمو بالنسبة لموزف 
ويؤدي النمو الجسمي إلى االىتماـ بالجنس األخر، وييتـ المراىؽ بمظيره الجسمي وصحتو الجسمية، 
ذ الحظ المراىؽ أي انحراؼ  وقوة عضالتو، ومياراتو الحركية لما تحممو مف أىمية في التوافؽ االجتماعي وا 
ذا أخفقت ينتابو الضيؽ والقمؽ وقد يؤدي  في مظيره الشخصي، فإنو يبذؿ قصارى جيده لتصحيح الوضع، وا 

 24.ذلؾ إلى االنطواء واالنسحاب
                                                 

.  أحمد أبو الطيب، مرجع سابؽ23
 .48، ص 1990المراىقة، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، الطبعة الثانية، :  نوري الحافظ24
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وتعتبر كذلؾ ىذه المرحمة دورة جديدة لمنمو الحركي، ويستطيع المراىؽ اكتساب وتعميـ مختمؼ 
الحركات اتفاقيا وتثبيتيا باإلضافة إلى ذلؾ، فإف عامؿ زيادة قوة العضالت، التي يتميز بو الفتى في ىذه 

المرحمة يساعد كثيرا عمى إمكانية ممارسة أنواع عديدة مف األنشطة الرياضية، تتطمب المزيد مف القوة 
 25.العضمية

:  النمو العقمي- 2
مف المالحظ عمى فترة المراىقة أف الحدث السوي يسير في نموه العقمي في جيات عديدة، فيو يستمر 
في ىذا العقد الثاني مف عمره عمى اكتساب القابمية العقمية وتقويتيا كما ينمو أيضا في القابمية عمى التعمـ 
وىو إلى جانب ذلؾ يتميز بزيادة قابميتو عمى إدراؾ العالقة بيف األشياء وعمى حؿ المشكالت التي تتميز 

 ببحثو المستمر 26بالصعوبة والتقيد باإلضافة إلى كؿ ىذا سيصبح أكثرا قدرة عمى التعامؿ باألفكار المجردة
عما وراء الطبيعة وبظيور رسمات المنطؽ في التفكير وىذا راجع لنمو الذكاء فيو وتضج الجياز العصبي، 
وىذا ما يؤدي بو إلى محاولة فيـ كؿ ما يثير فضولو وتساؤلو كما تكتسب حياتو نوع مف الفعالية، تساعده 

  فيكوف مثالي في تصرفاتو الىتمامو 27لمتكمؼ مع البيئة األخالقية الثقافية واالجتماعية التي تعيش فييا
بالمواضيع المختمفة، كالسياسة والديف والفمسفة نظرا لتأثر المراىؽ بنموه العضوي والعقمي واالنفعالي، 

ويختمؼ اإلدراؾ عنده عف ما كاف عميو في الطفولة  وىذا راجع لمدى تفاعمو مع المحيط الذي يعيش فيو، 
فإدراؾ الطفؿ لمممارسة الرياضة مثال يتخمص في اآلثار المباشرة وما يراه فييا مف ليو ومرح أما إدراؾ 

المراىؽ أوسع ليرى في الرياضة خصائص وسمات  الصحة البدنية  والعالقات االجتماعية السممية ودورىا 
في إنشاء الفرد السوي، ومعنى أف إدراؾ المراىؽ يمتد عقميا إلى ما وراء المحسوماف نحو األفؽ البعيد، 

والمراىؽ في ىذه المرحمة يعتبر أكثر انتباىا مف الطفؿ لما يفيـ ويدرؾ وأكثر ثباتا واستقرار ىذا ما يظير 
. في لجوئو إلى الطرؽ المختمفة لحؿ المشاكؿ التي تعترضو باستخداـ االستنتاج واالستدالؿ

: النمو االجتماعي- 3
 تتميز الحياة االجتماعية في مرحمة المراىقة بأنيا المرحمة التي تسبؽ تكويف العالقات الصحيحة 

التي يصؿ إلييا المراىؽ في مرحمة الرشد وفي مرحمة المراىقة ينطمؽ المراىؽ لحياة أوسع محاوال التخمص 
مف الخضوع الكامؿ لألسرة، ويصبح قادرا عمى االنتماء لمجماعة ويظير ىذا التغيير في النشاط الذي 

يمارسو المراىؽ في اختياره كزمالئو وفي أحكامو األخالقية وكذلؾ في أسموب تعاممو مع الغير، فمف مظاىر 
ىذا التحوؿ التنبو لمفروؽ االجتماعية ونقده لنفسو وكذلؾ  بإدراكو بدور مسؤولية الفرد الواحد داخؿ الجماعة 

مما يساعد عمى التكيؼ بصفة سوية، كما تتكوف لديو فكرة األحكاـ األخالقية عمى أنيا مزيج مف أحكاـ 
 .الراشديف والعادات السائدة والمعروفة في المؤسسة

                                                 
 .14مرجع سابؽ، ص :  محمد حسف عالوي1
 .51مرجع سابؽ، ص :  نوري الحافظ2
 .162، ص 1982محاضرات في عمـ النفس، ديواف المطبوعات الجامعية، :  محي الديف مختار3
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: النمو االجتماعي في مرحمة المراىقة يتصؼ بمظاىر أساسية عند مرحمة الطفولة وىي
 
: الصراع مع األسرة- أوال

معظـ عمماء النفس واالجتماع يؤكدوف أف الصراع القائـ بيف المراىؽ ووالده ىو إحدى حقائؽ الحياة إال أف 
 :االختالؼ يمكف في العوامؿ المؤدية إلى ذلؾ فنظرية التحميؿ النفسي مثال

" Freedenberg" تبيف أف اآلباء ىـ المسئولوف عف ذلؾ الصراع بينيـ وبيف أبنائيـ في مرحمة المراىقة أي
الذي يصرح أف اآلباء عندما يروف عالمات النضج ظاىرة عند أبنائيـ فإف ذلؾ يؤثر عمييـ، فيثير فييـ 
الخوؼ، ألف ىذا التغيير يمثؿ تقدـ اآلباء في السف مما يزيد مف مخاوفيـ ىو التعارض واالختالؼ في 

وجيات النظر فيما يبديو المراىؽ مف رغبة في التمقائية، وتشكؿ في األوضاع القائمة، وبينما يعمقو اآلباء مف 
. آماؿ عمى مستقبؿ أبنائيـ في النجاح واإلنجاز

 :(الرفاق)المراهق والزمالء - ثانيا
يختمؼ طابع العالقات بيف الرفاؽ في عالقتو باألسرة مف ناجحيف أساسييف ىما العالقات األسرية 
معروضة عميو دائما وليس لو الحؽ أو الحرية في اختيارىا تجد أف العالقات التي يقيميا مع الزمالء فييا 
حرية االختيار كما أف قابمة  التغيير كما أف الصداقة تعرؼ الفرد عمى أنماط جديدة مف السموؾ، ويكتسب 

. منيا الخبرة وتكويف تصورات جديدة عمى الذات
:  المراهق والمركز االجتماعي- ثالثا

فالطموح الميني ينمو مف  (سنة19-16)يبدأ المراىؽ في تحديد اىتماماتو المينية بوضوح في سف 
. خالؿ اكتسابو موقؼ سمبي نحو بعض الميف وليس عف طريؽ اكتسابو موقؼ إيجابي نحو الميف المفضمة

:  النمو الحركي- 4
يتفؽ معنى النمو الحركي إلى حد كبير مع المعنى العاـ لمنمو مف حيث كونو مجموعة مف التغييرات 
المتتابعة التي تسير حسب أسموب ونظاـ مترابط متكامؿ خالؿ حياة اإلنساف ولكف وجو االختالؼ ىو مدى 
التركيز عمى دراسة السموؾ العربي والعوامؿ المؤثرة فيو وقد جاء تعريؼ أكاديمية النمو الحركي التي قدمت 

تعريفا لمنمو الحركي عمى أنو عبارة عف التغيرات في السموؾ الحركي خالؿ حياة اإلنساف والعمميات المسئولة 
عف ىذه التغيرات، ومف مظاىر النمو الحركي لدى المراىؽ حركاتو تصبح أكثر توافقا، ويزداد نشاطو وقوتو، 

 28. بيف المثير واالستجابةيمضىويزداد عنده زمف الرجع وىو الزمف الذي 
:  النمو االنفعالي-5

                                                 
. 399، ص 1992، 4عمـ النفس النمو، الطفولة والمراىقة، عالـ الكتب، القاىرة، ط:  حامد عبد السالـ زىراف28
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في بداية المراىقة تكوف االنفعاالت في حدتيا بسبب التغيرات التي تحدث، ولكف ما تقدـ سف المراىؽ 
تأخذ ىذه االنفعاالت نوع مف اليدوء حتى يصؿ الفرد إلى سف الرشد حيث تتزف انفعاالتو ويصبح قادرا عمى 

 29.التحكـ فييا
وفى ىذه المرحمة يدرؾ أف معامالتو ال تتناسب مع ما وصؿ إليو مف نضج وبموغ، ومف جية تجد أف 

. البيئة الخارجية المتمثمة في األسرة، ال تولى اىتماما ليذا الطور، وال تقدر رجولتو وحقوقو كفرد لو ذاتو
: الحاجة إلى الحنان- 6

يعتبر منبعا لصحة المراىؽ النفسية، فيي السبيؿ الذي يشعر فيو بالتقدير والتقابؿ االجتماعي بحيث 
تنشأ في ىذه المرحمة صفة االستقالؿ بنفسو ولذلؾ نجد عالقتو تنمو وتزداد بحيث تتعدى حدوده المدرسية 

. والمنزلية
: النشاط الذاتي- 7

فيظير ىذا في مجاؿ المعب واالىتماـ البالغ الذي  يوليو إلى الممارسة الرياضية لذلؾ عمى األسرة والمربي 
البدني توجيو حماسو ونشاطو إلى الوجو السميـ واالستفادة منو لتطوير شخصيتو وتدعيـ الصفات التي ال 

روح التعاوف واالتصاؿ حيث الغيرة ولحرية لمتعبير عف إرادتو : نجدىا متوفرة إال عند الطفؿ الرياضي مثؿ
ومف أىـ الصفات التي تتولد عند الطفؿ المراىؽ في ىذه المرحمة ما يمي الحساسية الشديدة حيث يكوف 

 .مرىؼ الحس ورقيؽ الشعور يتأثر بأي شيء يالحظو
:  الصراع النفسي-8

يكوف كثير التقمبات واآلراء، مظاىر اليأس، والقنوط، و الكآبة بسبب أماني المراىؽ وعجزه عف تحقيقيا، مما 
يدفعو لمعزلة عف الذات وقد ينتج عنو التفكير في االنتحار والتمرد ومقاومتو لسمطة األسرة حيث يرى بأف 
ىانتو فيعمد إلى إبراز شخصيتو بكثرة أحالـ اليقظة فيحمـ برجولتو الكاممة  مساعدتيما تدخؿ في شؤونو وا 

 .وبنجاح وتفوؽ دراسي أو ثروة كبيرة
:  النمو الجنسي- 9

يتمخص ما يحدث مف النمو الجنسي في مرحمة المراىقة في نضج الغدد التناسمية أي تصبح قادرة 
فراز اليرمونات الخاصة بو، النمو الجنسي يختمؼ اختالفا بينيا مف الولد  عمى أداء وظيفتيا في التناسؿ وا 
إلى البنت، وكذلؾ مف الفرد إلى اآلخر داخؿ الجنس الواحد، وعالمة البموغ عند المراىقيف  تكمف في نمو 
الجياز التناسمي ويبدأ ظيور الشعر في مختمؼ أنحاء الجسـ، ثـ تبدأ خشونة في الصوت واختالؼ في 
نبراتو، ويصاحب ىذه التغيرات الجنسية عالقة قوية بنواحي النمو األخرى االنفعالية واالجتماعية والعقمية 

 . ونصؼ مف عمرىا16 و10وحتى الحركية كما تجدر اإلشارة إلى بداية العادة الشيرية لدى الفتاة بيف 
 

:  مشاكل فئة األوساط- 4-3
                                                 

 .6، ص 1997سيكولوجية المراىقة، عرض موجز عف المرحمة، المعيد التكنولوجي لمتربية، الجزائر، :  باىي سالمي29
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إف مشاكؿ المراىقة مف المشكالت الرئيسية التي تواجو المراىقيف في ىذه الفترة والسبب يعود إلى 
المجتمع نفسو، والمدرسة والييئات االجتماعية، واألسر والنوادي وكؿ المنظمات التي ليا عالقة بيذه الفئة 

 30.وليذا سوؼ تتناوؿ مختمؼ المشاكؿ التي يتعرض ليا المراىؽ
: المشاكل النفسية- 4-3-1

مف المعروؼ أف ىذه المشاكؿ قد تؤثر في نفسية المراىؽ وانطالقا مف العوامؿ النفسية ذاتيا التي 
تبدوا واضحة في تطمع المراىؽ نحو التجديد واالستغالؿ وثورة التطبيؽ ىذا التطمع بشتى الطرؽ واألساليب 
فيو ال يخضع ألمر البيئة وتعامميا وأحكاـ المجتمع، والقمة الحسية واالجتماعية بؿ أصبح يفحص األمور 

ويزينيا بتفكيره وعقمو وعندما يشعر المراىؽ بأف البيئة تصارع معو وال تقدر موقعو وال تحس إحساسو الجديد 
الذي ىو يسعى دوف قصده ألف يؤكد بنفسو وبثورتو وتمرده وعناده فإف كؿ مف األسرة والمدرسة واألصدقاء 

ال يفيموف قدراتو ومواىبو وال يتعامؿ كفرد مستقؿ وال تشبع فيو حاجاتو األساسية في حيف فيو يجب أف 
 31.يحس بذاتو وأف يعترؼ الكؿ بقدراتو

: المشاكل االنفعالية- 4-3-2
إف العامؿ االنفعالي في حياة الفرد المراىؽ يبدو واضحا  في عنؼ انفعاالتو وحدتيا واندفاعيا وىذا 

االندفاع االنفعالي ليس لو أسباب نفسية خاصة بؿ يرجع ذلؾ إلى التغيرات الجسمية فإحساس المراىؽ ينمي 
جسمو وشعوره، حيث أف جسمو ال يختمؼ عف أجساـ الرجاؿ وأف صوتو أصبح خشنا فيشعر المراىؽ بالزىر 
والفخر، وكذلؾ في الوقت نفسو بالخجؿ والحياء مف ىذا النمو الطارئ كما يتجمى بوضوح خوؼ المراىؽ مف 

. ىذه المرحمة التي تتطمب منو أف يكوف رجال
: المشاكل االجتماعية- 4-3-3

إف مشاكؿ المراىؽ تنشأ مف االحتياجات السموكية األساسية، مثؿ الحصوؿ عمى مركز أو مكانة المجتمع، 
. كمصدر السمطة عمى المراىقة

: األسرة كمصدر لمسمطة- أوال
إف المراىؽ في ىذه المرحمة مف العمر يميؿ إلى االستقالؿ والحرية والتحرير مف عالـ الطفولة، وعندما 

تتدخؿ األسرة في شأنو يعتبر ىذا الموقؼ تصغيرا في شأنو واحتقار لقدراتو، كما أنو ال يريد معاممة الصغار، 
لذلؾ نجد ميؿ المراىؽ إلى التقدير والناقشة عمى كؿ ما يعرض عميو مف آراء وأفكار، وال يتقبؿ كؿ ما يقاؿ 

ف شخصية المراىؽ تتأثر بالصراعات  لو، بؿ يصبح لو مواقؼ وأفكار يتعصب ليا أحيانا لعناده، وا 
والنزاعات الموجودة فيو وبيف أسرتو، وتكوف نتيجة ىذا الصراع خضوع المراىؽ وأمثالو وتمرده وعدـ 

استسالمو، فالمراىؽ يريد التحرير مف أسرتو فال يقؿ التدخؿ في شأنو، فيو يريد االستقالؿ والتحرر مف 
 .جميع القيود التي كانت تكبمو مف قبؿ

                                                 
 .41، ص 1987النمو في مرحمة المراىقة، دار العمـ، الكويت، : عماد الديف إسماعيؿ 30

 .73، ص 1971مشكالت المراىقة في المدف والريؼ، دار المعارؼ، القاىرة، : ميخائيؿ خميؿ معوض 31
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:  المدرسة كمصدر لمسمطة- ثانيا
إف المدرسة ىي المؤسسة االجتماعية التي يقضي فييا المراىؽ معظـ أوقاتو، وسمطة المدرسة 

تتعرض لسمطة المراىؽ، فالطالب يحاوؿ أف يحكـ طبيعة ىذه المرحمة مف العمر بؿ أنو يرى أف السمطة 
المدرسية أشد مف سمطة األسرة، فال يستطيع المراىؽ أف يفعؿ ما يريده في المدرسة وليذا فيو يأخذ مظيرا 
سمبيا لمتغيير عف ثورتو باصطناع الغزو أو االستيانة بالدرس، أو قد تصؿ الثورة أحيانا لدرجة تصؿ إلى 

 32.العدواف
 :المجتمع كمصدر لمسمطة- ثالثا

إف اإلنساف بصفة عامة والمراىؽ بصفة خاصة، يميؿ إلى الحياة االجتماعية أو إلى العزلة، فالبعض 
منيـ يمكنو عقد صالت اجتماعية بسيولة والتمتع بميارات اجتماعية تمكنيـ مف كسب األصدقاء والبعض 

األخر يميموف إلى العزلة واالبتعاد عف اآلخريف لظروؼ اجتماعية نفسية، وكؿ ما يمكف قولو في ىذا المجاؿ 
أف الفرد لكي يحقؽ النجاح االجتماعي وينيض بعالقتو االجتماعية، البد أف يكوف لو أصدقاء ويشعر 

. اآلخريف لو
 : مشاكل الرغبات الجنسية- 4-3-4

مف الطبيعي أف يشعر المراىؽ بالميؿ الشديد لمجنس األخر، ولكف التقاليد في مجتمعو تقؼ حائرا دوف أف 
يناؿ ما ينبغي، فعندما يفصؿ المجتمع بيف الجنسية فإنو يعمؿ عمى إعاقة الدوافع الفطرية الموجودة عند 

حباطيا وقد يتعرض لالنحرافات وغيرىا مف السموؾ األخالقية، باإلضافة إلى  المراىؽ اتجاه الجنس األخر وا 
. لجوء المراىقيف إلى أساليب ممتوية ال يقبميا المجتمع، ليا صمة بالجنس اآلخر

:  المشاكل الصحية- 4-3-5
إف المتاعب المرضية التي يتعرض ليا الشباب في سف المراىقة ىي السمنة، إذ يصاب المراىقوف بالسمنة 
بسيطة مؤقتة ولكف إذ كانت كبيرة فيجب العمؿ عمى تنظيـ األكؿ، والعرض عمى الطبيب األخصائي، مع 

. اإلنفراد  لالستماع إلى متاعبيـ، وىو في حد ذاتو جوىر العالج لممراىؽ
:  النزعة العدوانية- 4-3-6

مف المشاكؿ الشائعة بيف المراىقيف، النزعة إلى العدواف عمى اآلخريف مف زمالئيـ وعمى الرغـ مف أف النزعة 
: تشكؿ مشكمة واحدة، إال أف أعراضيا تختمؼ مف مراىؽ ألخر مثؿ

 االعتداء بالضرب والشتـ والسب عمى الزمالء .
 االعتداء بالسرقة . 
 االعتداء بإلقاء التيـ عمى الزمالء. 
:  قواعد وخصائص شبان كرة القدم- 5

                                                 
. 162مرجع سابؽ، ص : ميخائيؿ خميؿ معوض 32
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: القواعد النظرية وتطوير الصفات البدنية عند الرياضيين- 5-1
التدريب الرياضي ىو مجموعة مف الحركات المستعممة مف قبؿ الرياضي، لكي يتعود عمى الجيد 

. األقصى، والمردود الجيد في المنافسة
إف عامؿ المياقة البدنية أو التحضير البدني لمرياضي، كاف و ال يزاؿ غير محدد بصفة كافية، فيناؾ 

أنيا مستوى تدريبي " أسوالف"اختالؼ في تعاريؼ المياقة البدنية التي جاءت مف قبؿ العمماء، فنجدىا حسب 
فإف المياقة " كريستوفر"يعطي األمؿ لمرياضي في المشاركة بنتائج جيدة  وفعالة خالؿ المنافسة أما بالنسبة لػ 

البدنية ىي حالة الرياضي التي تنصؼ بقدرتو عمى تحقيؽ نتائج عالية، والتحكـ في نفسو ومجيوداتو بصفة 
. متوازنة لمدة طويمة خالؿ المنافسات العديدة

" نيتانو"فيي بمثؿ أعمى النتائج العديدة في رياضة محددة كما يعتبرىا " بواجى "أما في نظر العالـ 
أنيا حالة الرياضي في مستوى يمكنو تحقيؽ نتائج جيدة عندما يحضر ال عمى المستويات في رياضة 

محددة، فعامؿ المياقة البدنية ىو المستوى الجيد لمتحضير الذي يصؿ إليو الرياضي ىي الحالة التحضيرية 
الجيدة، لموصوؿ إلى مستوى بدني محدد  ومبرمج عند تسطير البرنامج السنوي الفيزيولوجى والسيكولوجي، 

 33.أو المراقبة الطبية الخاصة بالرياضييف
: القواعد النظرية لتحضير وتطوير الصفات البدنية عند العبي كرة القدم شبان- 5-2

 :التحضير البدني عند العبي كرة القدـ ينقسـ إلى
 ىو مرحمة بسيطة خاصة بتطوير الصفات البدنية العامة لمرياضي:تحضير بدني عام  ..
 السرعة، قوة السرعة، مداومة السرعة" وفيو يقـو بإتقاف  الصفات البدنية مثؿ :تحضير بدني خاص" ،

فخالؿ ىذه المرحمة المدرب يعمؿ عمى إتقاف تكتيكية الحركة وتقنياتيا، والعمؿ الخاص ىو تحضير 
. الالعب تحضيرا بدنيا خاصا لممنافسة

وييدؼ اإلعداد البدني الخاص، إلى تنمية الصفات البدنية الضرورية لالعبي كرة القدـ، والعمؿ عمى 
دواـ  تطويرىا ألقصى مدى، حتى يمكف الوصوؿ بالالعب إلى أعمى المستويات، وفي غضوف فترة اإلعداد 

البدني الخاص، تجد عممية تنمية الصفات البدنية الضرورية، ترتبط ارتباطا وثيقا بعممية تنمية الميارات 
. الحركية، وييدؼ أيضا إلى المساعدة في ارتفاع المستوى المياري لالعبيف

إف صفات النشاط الحركي كثرا جدا، وتأثيراتيا متنوعة، وتطوير كؿ منيا يتطمب عمؿ جد مختمؼ، 
 34.ولتطوير ىذه الصفات تقـو بالتحكـ في القواعد العممية، بصفة دقيقة ومحكمة

وكخالصة يرى البعض أف ىدؼ اإلعداد البدني لمرياضي وخاصة لالعبي كرة القدـ، وىو اكتسابيـ 
". كالواليات المتحدة األمريكية"لمياقة البدنية، وىو المصطمح الذي يكثر استخدامو في الدوؿ الغربية 

                                                 
33 Abed Rahmani : op.cit, p 111. 
34 Abed Rahmani : op.cit, p 115. 
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يرى البعض األخر أف اإلعداد البدني لالعبي كرة القدـ، ىو تنمية الصفات البدنية األساسية 
والضرورية، وىو مصطمح مستخدـ بصورة أساسية في عممية التدريب الرياضي، وخاصة في عممية التدريب 

 35.واإلعداد البدني في كؿ الدوؿ االشتراكية، كاالتحاد السوفيتي سابقا
فالتحضير البدني عند العبي كرة القدـ يجب أف يمر بالتحضير البدني العاـ، الكتساب لياقة بدنية 
عالية، يمكنيـ مف خوض التحضير البدني الخاص، وخالؿ التحضير البدني يجب عمى المدرب مراقبة 

الالعبيف، وعميو كذلؾ إجراء اختبارات خاصة بالصفات البدنية، تمكنو مف معرفة إمكانيات الالعبيف الفنية 
. والبدنية

:  الخصائص التشريحية والفيزيولوجية لممراهقين- 5-3
إف الدور الذي تمعبو ىذه الخصائص في تطوير العضوية، يرجع إلى الجياز العصبي المركزي، إذ إف 

. إعادة الوظائؼ تجد انعكاس في تصرؼ األطفاؿ
ففي سف المراىقة يبدأ عامؿ التدقيؽ بالنسبة لمشباف، فتختبر قوتو في أي نشاط لموصوؿ إلى بعض 
الحدود، فاىتمامات المراىؽ تصبح متنوعة، وليس لديو توازف كاؼ، فالقواعد يجب أف تكوف متطورة لكي 

. يتعمـ اكبر عدد ممكف مف التكتيؾ في المستقبؿ
إف التدريب المتعدد االختصاصات يجب أف يكوف االىتماـ األساسي في الوسط الرياضي لممراىقيف، 

وذلؾ لكي تتطور عندىـ القابميات والعادات التي تسمح ليـ فيما بعد بنشاط رياضي يدـو طواؿ حياتيـ 
الرياضية، لذلؾ يجب يكوف بطريقة حيوية وتحفيزية، مصحوبة بعدد كبير مف التجارب الناجحة، فأثناء تعميـ 
الحركات  التنسيقية المعقدة عند المراىؽ، تكوف بطريقة منيجية ضمف تشكيمة عضوية لمطفؿ وىذه التأثيرية 

 36:تشمؿ عامميف ىما
. إعادة الييئة المرفولوجية في شكؿ متطورة يمتاز بصفة انتربومترية- 
. التبادالت الوظيفية في شكؿ رفع قدرة العمؿ- 

إف التحضير البدني الجيد لمشباف ال يتأثر إال بالتطور الجيد لمصفات البدنية األساسية، وىذا مع 
مراعاة الخصائص التشريحية والفيزيولوجية بالنسبة لممراىقيف ألف ىاتو الخصائص تتغير وتنمو فييا الصفات 

 .البدنية حسبيا، فيي ليست نفسيا عند األطفاؿ المراىقيف أو البالغيف
 

 
:  الخصائص المرفووظيفية- 5-4

                                                 
. 79، ص 1979، 6عمـ التدريب الرياضي، القاىرة، مصر، ط:   محمد حسف عالوي35
أىمية تطوير الصفات البدنية لدى العبي  كرة القدـ، مذكرة ليسانس، قسـ التربية البدنية والرياضية، : مشحوذ حساف، عدالف فيصؿ 36

. 14، ص 1994جامعة الجزائر، جواف 
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إف التشكيمة المرفووظيفية لمعضو أو لمرياضي، تخضع لعدة عوامؿ مف بينيا عمر اإلنساف فالدراسات 
حوؿ تشكؿ الصفات البدنية لرد الفعؿ " باكرفالياف"التي أجريت في االتحاد السوفياتى مف طرؼ البروفيسور 

: أعطت النتائج التالية
: المداومة- 

إف القمب في مرحمة المراىقة يعتبر عضمة في مرحمة النمو و بما أنو خاضع لعدة عوامؿ مؤثرة عميو 
يجب عميو التأقمـ مع ىذه التغيرات العضوية لمجسـ  (الخ...الزيادة في وزف الجسـ وفي الكتمة العضمية )مثؿ 

ليذا فإف عمؿ المداومة الذي يكوف بسيطا يجب أف يبقى في المرحمة األولى مف كؿ تدريب وذلؾ لتجنب 
إف جميع االختصاصيف يجمعوف حتى ىذه النقطة، أي أف عمؿ المداومة ال . 37مشاكؿ قمبية عند األطفاؿ

يشكؿ أّي خطر عند الصغير بؿ يجب التركيز عميو، بينما عمؿ المداومة يشكؿ أكبر خطر إذا استعمؿ في 
. (عند األصاغر ألف القمب غير مستقر)المراحؿ األولى 

ف تطوير  إف المداومة األساسية يجب أف تكوف نقطة االنطالؽ بالنسبة لالعب كرة القدـ الصغير، وا 
المداومة يجب أف يكوف أساس تدريب الشباب واألطفاؿ، بالخصوص منيجية المسافات الطويمة ىي أحسف 
طريقة لتدريب الصغار مف أجؿ المقاومة، وتعد أيضا أحسف وسيمة لمتشكيمة القمبية والعضمية والتنفسية، ىدا 

 38.النوع التدريبي لممداومة بعد نيايتو يسمح لنا بإمكانية الدخوؿ في تدريب المقاومة
: السرعة- 

 (سنة13 و12)إف السرعة ال تتحسف بصورة فعالة إال في حوالي سف العاشرة وتتطور حقيقة بيف 
فتطوير السرعة القصوى عند المراىقيف يتـ قبؿ تطوير القوة والمقاومة وتطوير صفة القوة والسرعة ينقص 

أف بعض االختصاصيف أكدوا أف العمر : "الذي قاؿ" فيرنوف"، ىذا الرأي يؤكد عميو 14نوع ما بعد سف 
 سنة بعد 14 و 13والبعض األخر يرى أف العمر يكوف "  سنة12-11المناسب لتطوير السرعة يتراوح بيف 

. ذلؾ فإف تطور السرعة ينقص
إف السرعة تعد عامال وراثيا وىي تنتج مف األلياؼ البيضاء لمعضمة وىي ألياؼ ذات تقمص سريع، 

عدد ىذه األلياؼ تتحوؿ نيائيا في حوالي الشير الخامس، إذف فيو يخضع مباشرة إلى عوامؿ وراثية، 
وبالتالي فإف التمريف والتدريب لمسرعة ليس لو أثر كبير عمى تطوير ىذه الصفة، فالوراثة ىي التي تأخذ 

. القسط األكبر
إف عمؿ السرعة ال تجب أف يقتصر عمى تحسيف السرعة الحركية فحسب بؿ يجب عميو أف يدخؿ في 

 .أفاؽ السرعة في ظروؼ معقدة وغير منتظرة مثؿ التي تتطرؽ إلييا في األلعاب الرياضية الجماعية
 

 : القوة- 
                                                 

. 16 نفس المرجع السابؽ، ص 37
 .17 نفس المرجع السابؽ، ص 38
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إذا كانت ىذه الصفة تتحسف بواسطة تمرينات ديناميكية أو ثابتة ذات مدة قصيرة وىذا مع مراعاة 
التأثير عمى عممية النمو فيي تعد قميمة التطور خاصة عند الشباف، فالقوة تعتمد خاصة عمى التمرينات التي 

تنمي بالخصوص القوة الدينامكية، ىذا التدريب لمقوة يتـ بالنظر إلى قدرات كؿ مرحمة مف العمر، ويجب 
مراعاة فيو فترات الراحة التي يجب أف تكوف طويمة نسبيا وكذا تراعي الخصائص المورفولوجية  المتخصصة 

 39.بمرحمة النمو
بالمعطيات لتبرير عمؿ القوة المفرز لطفؿ ذو " ماتوشاؾ " و" شبو  الينكوف" ، "برقف" وليذا استعاف 

 سنة 14 لعمر %33 مف وزف الجسـ، بينما عند المراىؽ  فيي تمثؿ %27 سنوات الكتمة العضمية تمثؿ 8
 . سنة القوة العضمية تزداد بالضعؼ16-11، ما بيف (%45- %36)وتضؿ بذلؾ نسبتيا عند البالغ 

 : المرونة- 
 سنة وتحافظ 11التأثيرات العضمية الضعيفة في البداية يمكننا الظف أف المرونة تنمو في حوالي 

عمييا بعد ذلؾ لكونيا تميؿ نحو االنخفاض والنقص في مرحمة المراىقة، ىذا المفيوـ ال يتقاسمو كؿ 
يصرحاف أنيا تبمغ شدتيا القصوى في حوالي " سكورتشوؼ، سيرنيياف"االختصاصيوف كوف البعض منيـ 

 سنة، لكف ىناؾ نقطة تفاىـ بيف كؿ االختصاصييف ىو أف المرونة يتـ تطويرىا بالحد مف التحرؾ 15-16
. المفصمي

:  الدقة- 
تطور الدقة ىو تعمـ حركات جديدة والتحكـ في تغييرىا في ظروؼ المعب إذا كانت الدقة غير 

متطورة، فذلؾ يسيؿ عمؿ الخصـ وذلؾ لكونيا ال تقـو بشيء جديد يمكنو مف نتيجة الدقة المتطورة فذلؾ 
يمكننا مف استغالؿ عامؿ الوقت خاصة في تعمـ الميارات الجديدة، إف الشروط المناسبة لتطور الدقة ىو 

 40.العمر الدراسي، وكذلؾ عمر المراىقة
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
39 ABED Rahmani : op.cit, p 10. 
40

 Ibid, p 13-14. 
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: ةــــــــــخالص
مف خالؿ تطرقنا لكرة القدـ في ىذا الفصؿ نجد أف الرياضة عرفت تطورا سريعا وانتشارا واسعا في كؿ أنحاء 
العالـ، ولعؿ كرة القدـ مف حيث الممارسة كمعبة جماعية ومف حيث القوانيف، جعمتيا  تصؿ إلى ما وصمت 

إليو اليوـ، كما أف إنشاء الدوؿ مراكز لمتكويف واالنتقاء لمفئات الموىوبة  وصقميا لالستفادة منيا في 
. المستقبؿ

يكتمؿ النمو العاـ نسبيا، ىذا ما يجعؿ المراىقيف أكثر قابمية  ( سنة21-17)وفي سف المراىقة خاصة 
عمى تعمـ الحركات، الميارات الرياضية المعقدة والتي تتطمب قدرات بدنية  وعقمية عالية المستوى، لذلؾ 
 .تعتبر ىذه المرحمة فترة زمنية جيدة لمتعمـ السريع والتقدـ باإلنجاز خاصة في األلعاب الجماعية وكرة القدـ
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 تمهيد
 قصد التطبیقي وىذا الجانب عمى كبیرة بصورة البحثیة التشكیالت و الظواىر تناول في العممیة الدراسات تعتمد     

 والتفسیر التحمیل في التقنیات اإلحصائیة بتوظیف وىذا المدروس موضوعلل واللح تطرح التي التساؤالت عمى اإلجابة
 لجمع والمناسبة الصحیحة الوسائل تتجمى أىمیة اختیار وىنا ىادتفي أو المصاغة الفرضیات صحة من لتأكد

 المتعمق  بمنيجیة الفصل في ىذا نتناول سوف  ولذلك.بالبیانات المتعمقة لترجمة لالمالئمة والتقنیات المعمومات
 المعمومات لجمع المستعممة والوسائل األدوات وشرح وعینة الدراسة، الالئق المنيج حیث من المیدانیة الدراسة
. المستعممة اإلحصائیة التقنیات إبراز وكذا عالقاتيا بالفرضیات إبراز مع ذلك وتحمیل

ليذه  بعد دراستنا لمجانب النظري،الذي تناول الرصید المعرفي الخاص بموضوع البحث والذي ضم فصمین
: الدراسة وىي عمى الترتیب

 الریاضيالسمعي البصري  عالماإل .
 كرة القدم في الجزائرریاضة  .

، قصد دراسة الموضوع دراسة میدانیة، حتى نعطي المنيجیة (المیداني)       سنحاول االنتقال لمجانب التطبیقي 
العممیة حقيا، وكذا تحقق المعمومات النظریة، التي تناولناىا في الفصول السالفة الذكر، ویتم ذلك عن طریق تحمیل 

بالجزائر "صنف األكابر"ومناقشة نتائج االستبیان، والتي وجيت إلى العبي كرة القدم لنوادي المحترفة 
: منهجية البحث-1

الطریق "إن اختیار الباحث لممنيج الذي یتبعو في بحثو، یعتمد عمى طبیعة الموضوع الذي یدرسو، فالمنيج ىو 
 1".المؤدي إلى اليدف المطموب أو الخیط غیر المرئي الذي یشد البحث من بدایتو قصد الوصول إلى نتائج معینة
فاختالف المواضیع من حیث الصعوبة والسيولة یستوجب اختالفيا في المناىج المتبعة، وفي دراستنا ىذه وتبعا 

 . ىو المالئم والمناسب لياالمنهج الوصفيلممشكمة المطروحة نرى أن 
 : تعريف المنهج الوصفي-1-1

استقصاء ینصب عمى ظاىرة من الظواىر التعمیمیة أو النفسیةكما "    ویعرف المنيج الوصفي عمى أنو عبارة عن
ىي قائمة في الحاضر قصد تشخیصيا وكشف جوانبيا وتحدید العالقة بین عناصرىا، وبینيا وبین ظواىر تعمیمیة 

 2".أو نفسیة أو اجتماعیة أخرى
فيذا المنيج یقوم عمى جمع المعمومات والبیانات وتصنیفيا ومحاولة تفسیرىا وتحمیميا، وىذا من أجل قیاس ومعرفة 

درجة األثر والتأثیر التي تتركو العوامل المختمفة عمى الظاىرة التي ىي محل الدراسة، وىذا بيدف استخالص 
النتائج ومعرفة كیفیة الضبط والتحكم في ىذه العوامل وأیضا التنبؤ بسموك الظاىرة التي تكون محل دراسة في 

. المستقبل

                                                 
1

 .   42، ص 1980األصىل في انثحث انعهًي، دار انحكًح، تدوٌ طثعح، انًىصم "يحًد األزهر انطًاك، - 
2

 .23،ص1984يُاهج انثحث انعهًي في عهىو انترتيح وعهى انُفص، انًؤضطح انىطُيح نهكتاب ، تدوٌ طثعح، انجسائر، :راتح تكري --
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   فالمنيج الوصفي كغیره من المناىج یمر عمى عدة مراحل أىميا التعرف عمى مشكمة البحث، وتحدیدىا، تم 
عدادىا مع وضع قواعد  اختیار الفرضیات ووضعيا، فاختیار العینة المناسبة واختیار أسالیب جمع البیانات وا 

 1.تصنیف البیانات، وضع النتائج وتحمیميا في عبارات واضحة ومفيومة
  من خالل كل ىذه المعطیات كان البد عمینا إتباع المنيج الوصفي التحمیمي الذي ىو أنسب لطبیعة ىذا الموضوع 

. الذي نحن بصدد دراستو
: مجتمع وعينــة البحث- 2
: تعريف المجتمـــــع- 2-1

مدارس : ىو تمك المجموعة األصمیة التي تأخذ من العینة وقد تكون ىذه المجموعة:"من الناحیة االصطالحیة
 2."فرق، تالمیذ، سكان، أو أي وحدات أخرى

أوسمات  ویطمق عمى المجتمع اإلحصائي اسم العمم ویمكن تحدیده عمى أنو كل األشیاء التي تمتمك الخصائص
 .قابمة لممالحظة والقیاس والتحمیل اإلحصائي

صنف " القدمةاألولى لكر المحترفة ةضمن رابطأندیة التي تنشط لبعض وفي بحثنا ىذا تمثل مجتمع البحث 
: یمثمو الجدول التالي بالجزائر العاصمة مثل ما"أكابر

 

 
: اختيارها وكيفية عينة الدراسة-2-2

باعتبار العینة ىي حجر الزاویة في أي دراسة میدانیة، تستند إلى االستبیان كمقوم أساسي نجد أن مفيوميا یجمو 
: عمى النحو اآلتي

العینة ىي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منو البیانات المیدانیة وىي تعتبر جزءا من الكل بمعنى أنو تؤخذ 
 1.مجموعة من أفراد المجتمع عمى أن تكون ممثمة لمجتمع البحث

بدقة حیث تمثل أحسن تمثیل ویجب اختیار العینةوىي النموذج األول الذي یعتمد عمیو الباحث إلنجاز العمل المیداني
 .لممجتمع اإلحصائي

                                                 
1

عثد انقادر يحًد رضىاٌ، ضثع يحاضراخ حىل األضص انتعهيًيح نكتاب انثحث انعهًي، ضهطح في دروش االقتصاد، ديىاٌ انًطثىعاخ انجايعيح، 

 . 58، ص 1990تدوٌ طثعح، انجسائر 
2
      2003انقاهرج، : دار  انفكر انعرتي.    يحًد َصر انديٍ رضىاٌ،  اإلحصاء االضتدالني في عهىو انترتيح انثدَيح وانرياضيح، تدوٌ طثعح-

 .14ص
1

 .334ص_ .2007انجسائر، : دار انهدي نهطثاعح وانُشر وانتىزيع_.1 رشيد زرواتي، يُاهج وأدواخ انثحث انعهًي في انعهىو االجتًاعيح؛ ط

لمسيرين عدد االمكان  النادي الرقم 

 
01 C.R.B  05            الجزائر العاصمة 
02 P.A.C  02الجزائر العاصمة 

 07 02 02المجموع 
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حیث وفي بحثنا ىذا اعتمدنا في اختیار عینة البحث عمى الطریقة العشوائیة لتناسبيا مع خاصیة الدراسة المیدانیة، 
:  (العینة ىي نفسيا المجتمـع) فرقین وىي كاألتي 02قمنا باختیار 

 فــــریق الجزائـرC.R.B. 
 فریق الجزائرP.A.C. 

 :لقد اعتمدنا في دراستنا عمى:األدوات الدراســـة-3
: االسـتبيــان-3-1

تمتاز ىذه الطریقة بكونيا تساعد عمى جمع المعمومات الجدیدة المستمدة مباشرة من المصدر والمعمومات التي 
یتحصل عمیيا الباحث من خالل المقابمة،والتي ال یمكن أن نجدىا في الكتب، إال أن ىذا األسموب الخاص لجمع 

: المعمومات یتطمب إجراءات جدیدة ودقیقة منذ البدایة ومنيا
 تحدید اليدف من االستبیانات .
 تحدید وتنظیم الوقت المخصص لالستبیان .
 اختیار العینة التي یتم استجوابيا .
 وضع عدد كاف من االختیارات لكل سؤال .
 وجود خالصة موجزة ألىداف االستبیان .

. ویتجمي األسموب المثالي في وجود الباحث بنفسو لیسجل األجوبة والمالحظات التي تثري البحث
وكونو تقنیة شائعة االستعمال، ووسیمة عممیة لجمع البیانات والمعمومات مباشرة من مصدرىا األصمي وكذلك 

باعتباره مناسبا لالعب واألسئمة ىي استجابة لممحاور وبالتالي استجابة لمفرضیات، فكل سؤال مطروح لو عالقة 
. بالفرضیات

وقد قمنا باختیار االستبیان لكونو یسمح لنا بعممیة جمع المعمومات و تحمیميا بسيولة و یكون تعریف ىذه األنواع 
 :من األسئمة كما یمي 

: طبعا یتم االعتماد عمى األسئمة التالیة:نــــوع األسئمة
". ال"و"بنعم"وىي األسئمة التي یحدد فیيا الباحث إجاباتو مسبقا وغالبا ماتكون :األسئمة المغمقة

 .وىي األسئمة التي یترك فیيا حریة التعبیر:األسئمة المفتوحة
. وىي أسئمة مضبوطة بأجوبة متعددة ویختار المجیب الذي یراه مناسبا:األسئمة متعـددة األجـوبة

 : نظًرا لمفرضیات الثالثة لمدراسة وىيمحاور (03)ثالث    وبالتالي قد قسمنا األسئمة التي احتوتيا االستمارة إلى 
 

 اإلعالم الریاضي السمعي البصري دور كبیر في الرفع من مستوى الالعبین كرة القدم المحترفة في :المحــور األول
 إلى غایة السؤال 01أسئمة إبتداًءا من السؤال رقم  (04)الجزائر،والذي یخدم الفرضیة األولى والمتكون من خمسة

(. 4-2-1األسئمة رقم ) ، وأربعة األسئمة متعددة األجوبة(3السؤال رقم )، واحد منيا مغمق 04رقم 
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 یساعد اإلعالم الریاضي السمعي البصري في الرفع التسییر و المسیرین في كرة القدم المحترفة في :المحــور الثاني
 إلى غایة 05أسئمة إبتداًءا من السؤال رقم  (05)الجزائر، والذي یخدم الفرضیة الجزئیة الثانیة والمتكون من خمسة

(. 8-7-6األسئمة رقم)، وثالثة أسئمة متعددة األجوبة(9-5األسئمة رقم )، اثنان منيا مغمقة 9السؤال رقم 
 

یساىم اإلعالم السمعي البصري في تطویر والرفع من المستوى الحكام من خالل االنتقادات التي :المحــور الثالث
 إلى غایة 11أسئمة إبتداًءا من السؤال رقم  (07)یعرضيا، والذي یخدم الفرضیة الجزئیة الثالثة والمتكون من سبعة 

-11األسئمة رقم)،وأربعةأسئمة متعددة األجوبة (17-14-12األسئمة رقم)، ثالثة منيا مغمقة أي 18السؤال رقم 
15-16-18.) 
 
  :المقابمــة-3-2

  لجمع عمیيا االعتماد ویمكن حالیا، المستخدمة تقییميا أسالیب أشير  ومن   وسائل دراسة الشخصیة أىم من وىي
 یترك التي الحرة المقابمة فيناك كبیر بشكل فیما بینيا المقابمة أسالیب وتختمف المبحوث، عمى الالزمة المعمومات

 .إعداداجیدا إعدادىا سبق األسئمةالتي من معینة مجموعة توجیو یرغب فیيا شيء أي عن التحدث لممفحوص فیيا
 .أوالتوتر لدیو القمق مستوى تحدید ،مثل المبحوث صفات من كبیر عدد عمى المقابمةالتعرف وتتیح

وتعرف المقابمة عمى أنيا تبادل لفظي منظم بین شخصین ىما الباحث والمبحوث، حیث یالحظ فیيا الباحث ما 
 1.یطرأ عمى المبحوث من تغیرات وانفعاالت

: المعالجة اإلحصائية- 3-3
بما أن البحث كان مختصرا عمى البیانات التي یحتویيا االستبیان فقد وجد أن أفضل : النسبـة المئوية- 3-4

 .وسیمة إحصائیة لمعالجة النتائج المحصل عمیيا ىو استخدام النسبة المئویة
:  طریقة حسابيا

 % 100ع  

 ت×100=ست  

ع
 

.  عدد العینة= ع : حیث أن
.  عدد التكرارات= ت 
.  النسبة المئویة= س 
یسمح لنا ىذا االختبار بإجراء مقارنة بین مختمف النتائج المحصل عمیيا من (: ²كا)اختبار كاف تربيع - 3-5

 : خالل االستبیان وىي كمایمي

                                                 
1

 .30، ص1990فاروق يىَص أحًد، يشكالخ وحاالخ في يُاهج انثحث انعهًي، يكتثح عيٍ انشًص، انقاهرج،  -



  وإجراءاته انًيداَيحيُهجيح انثحثانفصم انثانث                                                              

 

51 

 

تن ²=²كا  مج ت ح−

ت ن
 

(. α =0,5)درجة الخطأ المعیاري 
(. n-1)درجة الحریة 

 ".یاتس" نستعمل تصحیح 05إذا كانت عدد التكرارات أقل من 

 مج ( ت ح )−( ت ن)×0,5 ²=  ²كا

ت ن
 

.   القیمة المحسوبة من خالل االختبار= ²یمثل كا
. (المتوقعة)عدد التكرارات الحقیقیة =      ت ح
. (المتوقعة)عدد التكرارات النظریة =      ت ن

:  من خالل المعادلة التالیة (ت ن)یتم عدد التكرارات النظریة 

 نو= ت ن

. العدد الكمي ألفراد العینة= ن
 1.یمثل عدد االختبارات الموضوعة= و
: اإلستبيانيـة تحكيم االستمارة- 4

من بین الشروط التي التزمنا بيا في إنجاز االستمارة، ىو إخضاعيا إلى التحكیم، فبعد إنجازىا وتنظیم أسئمتيا 
ومحاورىا، عرضناىا عمى مجموعة من األساتذة المختصین في ىذا المجال، قصد معرفة جوانب النقص فیيا وما 
مدى مطابقتيا لفرضیات الدراسة وأىدافيا من جية، وما مدى مطابقة أسئمتيا لمشروط العممیة في صیاغة أسئمة 
االستمارة من جية ثانیة، فقام ىؤالء األساتذة كل عمى حدى بإبداء بعض المالحظات الخاصة بمضامین األسئمة 

. إلخ...وترتیبيا وتصنیفيا
ولقد ُعدلت االستمارة بناًءا عمى المالحظات المقدمة من طرف األساتذة الكرام وأخرجت في الشكل الذي یمكن 

. تقدیميا إلى بعض األفراد قبل توزیعيا نيائًیا
 اإلستبیــــانیة، فيم كاألتي أما األساتذة الكرام المحكمین لالستمارة :
 جامعة "، معيد عموم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة،"أ"،أستاذ محاضرخـــيـري جمــال.د: األستاذ

". البویرة
 جامعة البویرة"، معيد التربیة البدنیة الریاضیة،"ب"،أستاذ محاضرلوســـين سميــمان .د: األستاذ ."
 جامعة البویرة"، معيد التربیة البدنیة والریاضیة،"ب"،أستاذ محاضرلونـــاس عبــد اهلل .د:األستاذ." 

 
 

                                                 
1

. 75ص _ .1997تغداد، : انعراق، جايعح_ .عثد عهيٍ صيف انطايرائي، طرق اإلحصاء في انترتيح انثدَيح وانرياضيح، تدوٌ طثعح- 
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 : الدراسة االستطالعــية-4-1
وىذا راجع لقرب المسافة " صنف أكابر"لوالیة الجزائر لكرة القدم قمنا بدراسة استطالعیة لبعض أندیة المحترفة

وربح الوقت، حیث كان من وراء ذلك الحصول عمى معمومات كافیة من الفرق الناشطة بالوالیة ومقرىا، وتم 
. االتصال بالمسئولین إلعطاء شروحات وافیة تساعدنا حول اختیار العینة

: مجــاالت البحـث- 5
أجري الجانب النظري في مكتبة معيد عموم وتقنیات النشاطات البدنیة :المجال المكاني والجغرافي- 5-1

أجري البحث المیداني بوالیة الجزائر، حیث احتوى عمى نادیین محترفین لكرة القدم وىم عمى النحو والریاضیة، و
: التوالي

P.A.C - C.R.B 
 :ثالث مراحل إلى تقیمو یمكن :المجـال الزمــاني- 5-2
 :المرحمةاألولى*

إلى 2015دیسمبر من امتدت وىذا البحث وفرضیات اإلشكالیة وصیاغة البحث موضوع تحدید فیيا    تم
. 2016غایةجانفي

 :المرحمةالثانية*
بین شير  ذلك وتم الفصول ووضع الفرضیات لتدعیم الدراسات السابقة جمیع ووضع البحث مفاىیم جمع فیيا    تم
 .2016وفیفري جانفي

 :المرحمةالثالثة*
عطاء االستبیان وتوزیع االستبیان صیاغة فیيا  تم  بالمعالجة لمقیام باسترجاعيا قمنا ثم الالزمة التوضیحات وا 

 . 2016ماي غایة إلى مارسما بین  ذلك وتم اإلحصائیة
 : الـبحث يراتـــــمـتغ- 6

: استنادا إلى فرضیات البحث تبین لنا أن ىناك متغیرین اثنان أحدىما مستقل واآلخر تابع وىما كالتالي
: تعريف المتغير المستقل- 6-1

ىو عبارة عن المتغیر الذي یفترض الباحث أنو السبب أو أحد األسباب لنتیحو معینة، ودراستو قد تؤدي إلى 
. معرفة تأثیره عمى متغیر آخر

 ".اإلعالم السمعي البصري الريــاضي":تحديد المتغير المستقل
: تعـــــريف المتغير التابــع- 6-2

متغیر یؤثر فیو المتغیر المستقل ىو الذي تتوقف قیمتو عمى مفعول تأثیر قیم المتغیرات األخرى حیث أنو كمما 
 2.أحدثت تعدیالت عمى قیم المتغیر المستقل ستظير عمى المتغیر التابع

". رياضة كرة القدم في الجزائــر:"تحديد المتغير التابع
                                                 

2
 .219ص_.1999انقاهرج، : دار انفكر انعرتي_ .1انثحث انعهًي في انترتيح انرياضيح وعهى انُفص، ط_ . يحًد حطٍ عالوي، أضايح كايم راتة 
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 :البحث  صعــــوبات-7
: إلى نقسميا أن نستطیع الصعوبات بعض واجيتنا البحث دراستنا ليذا خالل

 :  النظـري الجانب صـعوبات- 7-1
 ن بحثنا لموضوع بالنسبة الدراسات السابقة قمة  .معمقة وغیر سطحیة فيي توفرت وا 
 بحثنا موضوع تناولت التي قمة الدراسات والمراجع. 

 :التطبيـقي الجانب صـعوبات- 7-2
 والنقل البحث مصاریف. 
 التدریبات أندیة  توقیت كمو،ىو البحث في وكذا التطبیقي الجانب في واجيتنا صعوبة وأكبر أول إن

 .لوالیة الجزائر أكابـر لكرة القدم لفئة المحترفة
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: خالصـــــــــــة
نستخمص مما سبق أنو ال دراسة عممیة بدون منيج،وكل دراسة عممیة ناجحة ومفیدة البد ليا وأن تتوفر لدى 
الباحث الذي یقوم بيا منيجیة عممیة معینة ومناسبة وتتماشى مع موضوع ومتطمبات البحث،والبد لو أن تكون 

تتماشى مع متطمبات البحث وتخدمو بصفة تسمح لو . الخ...أدوات البحث مختارة بدقة من عینة ومتغیرات واستبیان
بالوصول إلى حقائق عممیة صحیحة ومفیدة لمباحث والمجتمع ومنو فإن العمل بالمنيجیة یعد أمرا ضروریا في 
البحوث العممیة الحدیثة قصد ربح الوقت والوصول إلى النتائج المؤكدة إضافة إلى وجوب أن تكون المنيجیة 

. واألدوات المستخدمین في البحث واضحة وخالیة من الغموض والتناقضــات
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القدم       لإلعالم الرٌاضً السمعً البصري دور كبٌر فً الرفع من مستوى العبً كرة:  لمحور األول ا

   .المحترفة فً الجزائر

؟ هل نوعٌة المواضٌع المقترحة فً الحصص السمعٌة تتماشى مع اهتمامك :   السؤال األول  

   .إدا كانت المواضٌع المقترحة فً الحصص السمعٌة  تدخل فً اهتمامات المسٌرمعرفة :الغرض من السؤال

.  الجدول مدى اهتمامات المسٌرٌن بالحصص السمعٌة الرٌاضٌة ٌبٌن (01)لجدول رقما  

  

درجة  الداللة
 الحرٌة

 مستوى
 الداللة

2ك  

 المجدولة
 2ك

 المحسوبة
 

النسبة 
 المئوٌة

 عدد
 اإلجابة التكرارات

غٌر 
 دالة
 

 

2 

 

 

0.05  

            

 5.99  

 

           

4.87. 

% .28.57  دائما   2 

 احٌانا              5 %71.42

 اطالقا  0 0%

 المجموع 7 %100   

يبين نسب نتائج الجدول       (01)الشكل رقم  

 

 

: (01)عرض وتحميل نتائج الجدول رقم 
 اتضح ى اىتمامات المسيرين بالحصص السمعية الرياضية من خالل نتائج الجدول أعاله والذي يبين مد       

ولى ان المواضيع المقترحة لمحصص الرياضية تدخل في اىتمامات  وقد احتمت المرتبة األمسيرينمن ال%71.5أن 
و في المرتبة ،انيا دائما تكون من اىتماماتيم مسيرينمن ال%28.5 نسبةب، وتأتي في المرتبة الثانية المسيرين احيانا

أن ىناك   ونالحظ أيضا من االقتراح االخيرو ىو ال اطالقا ال تتماشى ىذه الماضيع مع اىتماماتيم% 0الثالثة 
 2إذ بمغت قيمة ك 02 وبدرجة الحرية 0.05فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 

 .5.99 المجدولة التي تبمغ2 قيمة من كصغ وىي أ4.87المحسوبة

71.5.%

28.57%

0%
0%

أحٌانا دائما اطالقا
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 تأثير االعالم السمعي البصري في تطوير كرة القدم؟:السؤال الثاني 
   .معرفة تأثير االعالم السمعي البصري في تطوير كرة القدم :الغرض من السؤال 

 .يبين الجدول االتي مدى تأثير وسائل االعالم السمعي البصري في تطوير كرة القدم  (02)الجدول رقم

 اإلجابة
النسبة  عدد التكرارات

 المئوية
 2ك

 المحسوبة
 2ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

 الداللة درجة الحرية

 %0 0 سمبي

 دال 02 0.05 5.99 10.05
 %100 07 ايجابي

 %0 0 ال تؤثر

 %100 0          المجموع

 :يبين نسب نتائج الجدول (02)الشكل رقم

 
 أن نسبة كبيرة 02من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   يتبين:(02)العرض والتحميل جدول رقم

 من الممسيرين احتمت الرتبة األولى حيث يرون أن تأثير االعالم السمعي البصري في تطوير كرة القدم %100تقدربـ
، ومن ىنا نرى أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح 0%تأثير ايجابي، أما في الرتبة الثانية و الثالثة بنسبة 

 2وىي أكبر قيمة من ك 10.05المحسوبة 2 إذ بمغت قيمة ك02وبدرجة الحرية  0.05القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
 .المجدولة

 

 

 

 

0%

100%

0%0%

سلبً اٌجابً ال تؤثر
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  ؟عند سماعك لحصة رياضية سمعية تنقص من شأنك ىل تأثر عميك نفسيا  :ثالثال السؤال
 معرفة تأثير الحصص السمعية النفسي عمى المسيرين :الغرض من السؤال

 يبين الجدول التالي معرفة التاثير النفسي لمحصص السمعية لممسيري النوادي   :03الجدول رقم

 اإلجابة
عدد 

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %57.14 4 نعم

3.64 3.84 0.05 01 
  غٌر 

 %42.85 3 ال دالة 

 %100 7       المجموع

 :يبين نسب نتائج الجدول (:03)الشكل رقم

 
 

 57.14 أن نسبة كبيرة تقدربـ05من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم يتبين: 03العرض والتحميل جدول رقم

 من المسيرين احتمت المرتبة األولى يقولون انالحصص الرياضية تأثر عمييم نفسيا عند االنقاص من شأنيم، أما %
 يرون أن ىاتو الحصص ال تأثر عمييم نفسيا  ومن ىنا نرى أن ىناك تقارب %42.85في المرتبة الثانية تأتي نسبة 

 2 إذ بمغة قيمة ك01 وبدرجة الحرية 0.05بين الداللتين اإلحصائيتين لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
 .  المجدولة 2 وىي أصغر قيمة من ك3.64المحسوبة 

 

 

 

57.14%

42.85%

0%
0%

نعم

ال
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                                        .معرفة ردة فعل  المسيرين بعد االنتقادات الموجية ليم :الغرض من السؤال
 لتجنب صدى ىذا الخبر ماذا تفعل  ؟ :الرابع السؤال

 . يبين ردة فعل المسيرين :04الجدول رقم

 اإلجابة
النسبة  عدد التكرارات

 المئوية
 2ك

 المحسوبة
 2ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

سماع  
 القرأن

0  %          0  

 دالة 02 0.05 5.99 8.21
مطالعة 

 قصة
1       20 % 

    %80      4  التنزه 

 %100     05 المجموع

 
 :يبين نسب نتائج الجدول 04الشكل رقم

 
 

 من %80 أن نسبة كبيرة تقدر06من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم يتبين :06العرض والتحميل جدول رقم
 تكون ردة %20المسيرين احتمت المرتبة األولى يقولون أن ردة فعميم تكون بالتنزه، أما في المرتبة الثانية تأتي نسبة

0%

20%

80%

0%

سماع القرأن

مطالعة قصة

التنزه
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 أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى %0فعميم بمطالعة قصة ،أما في المرتبة الثالثة تأتي نسبة
 . المجدولة 2وىي اكبر قيمة من ك.  المحسوبة 2  ك8.21 إذ بمغة قيمة02 وبدرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 

 
 عند انتقادك من طرف شخصية معروفة الرياضية ماذا تفعل  ؟ : الخامس السؤال

 معرفة ردة فعل المسيرين أثناء إنتقادىم :الغرض من السؤال

 ردة فعل المسيرين عند انتقادىم يبين :(05)الجدول رقم 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %57.14 4 تتقبميا

 ةدال 02 0.05 5.99 8.65
 0 ال تتقبميا

%0        

       

تتبع 
 %42.85 3 االرشادات

 %100 7 المجموع

 

 :يبين نسب نتائج الجدول 05الشكل رقم

 
 

 ـأن نسبة كبيرة تقدر بـ 03من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم يتبين :(05)العرض والتحميل جدول رقم

من المسيرين احتمت المرتبة األولى وذلك لتأثر الممسيرين  أثناء االنقاص من شأنيم في الحصص  57.14%
من المسيرين اثناء االنقاص من شأنيم في  %42.85الرياضية يتقبمون االنتقادات، أما في المرتبة الثانية تأتي نسبة

االقتراح الثاني ال تتقبميا ال ياخذونيا بعين % 0الحصص الرياضية يتبعون االرشادات و المرتبة الثالثة  بنسبة 

57.14%

0%

42.85

0%

تتقبلها  ال تتقبلها   تتبع االرشادات 
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وبدرجة  0.05ومن ىنا نرى أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة .  االعتبار
 . المجدولة 2وىي أكبر قيمة من ك 8.65 المحسوبة2إذ بمغة قيمة ك 02الحرية 

 
: إستنتاج المحور األول

التي تنص عمى ان لالعالم السمعي  لىفي إطار تحميل جداول المحور األول الذي يخدم الفرضية الجزئية األو  
 فبدءا بنتائج جداول اإلستمارة,البصري دور كبير في الرفع من مستوى العبين كرة القدم المحترفة في الجزائر

 نوعية المواضيع المقترحة في الحصص السمعية  ترى بأن مسيرينال تإجابامن  %71.42اإلستبيانية فإن نسبة 
ان تأثير االعالم السمعي البصري في تطوير   من إجابات ترى% .100 أما نسبةتتماشى مع اىتماماتيم احيانا،

 و كذا % 57.14 بنسبة  نفسيا  عند سماعيم لحصة تنقص من شأنيم   كما يتأثرونكرة القدم لو تأثير ايجابي ،
 ويبقى ما ،%80لتجنب ىذا الصدى انيم يقبمون عمى التنزه و يرونو الحل االنسب لتقميل الضغط و ذالك بنسبة 

المطالعة ىي الحل االنسب لتقميل الضغط، و من جية اخرى كانت  يرون أن مسيرين  من إجابات ال%20نسبتو 
اجابت المسيرين الخر سؤال كانت التقبل عندانتقادىم من طرف شخصية معروفة عمى الساحة الفنية بتتبع 

 . من إجاباتيم %57.14 بنسبة االرشادات و
ان  التي تنص عميىجميا تحقق الفرضية األول وعميو وبعد عرض النتائج وتحميل مختمف نتائج المحور األول تأكيد

 .لالعالم السمعي البصري دور كبير في الرفع من مستوى االعبين لكرة القدم المحترفة في الجزائر
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يساعد االعالم الرياضي السمعي البصري في الرفع من التسيير و المسيرين في كرة القدم المحترفة  :المحور الثاني

 .في الجزائر
.  تأثير االعالم المرئي في تطوير كرة القدم: السؤال السادس

.  مدى تأثير االعالم المرئي في تطوير كرة القدم:الغرض من السؤال
 .يمثل مدى تأثير االعالم المرئي في تطوير كرة القدم :(06)الجدول رقم

 اإلجابة
عدد 

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %0            0 سمبي

 دال 02 0.05 5.99 13.35
 %100 7 ايجابي

 %0 0 ال تأثر 

 %100 7 المجموع

 

 :يبين نسب نتائج الجدول (06)الشكل رقم

 
 

 100 أن نسبة كبيرة تقدر08من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم  يتبين:(06)العرض والتحميل جدول رقم

مدى تأثير العالم المرئي تأثير ايجابي عمى كرة القدم، وتأتي   من المسيرين احتمت الرتبة األولى حيث يرون أن%
ال يرونو يأثر ال سمبيا و ال ليس لو تأثير من   من المسيرين% 0.في المرتبة الثانية  و الثالثة بنسبة معدومة

 0.05ومن ىنا نرى أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة . الجانبين، 
 المجدولة، وبالتالي يتضح أن ىناك 2 وىي أكبر قيمة من ك13.35. المحسوبة2 إذ بمغت قيمة ك02وبدرجة الحرية 

 .اختالف دال إحصائيا بين التكرارات

0%

100%

0%

سلبً 

اٌجابً 

ال تأثر 



النتائج              ومناقشة وتحليل                                                   عرض رابع ال  الفصل                                                                    
 

61 
 

 
  ىل تأيد انتقاد وسائل االعالم لالعبين و الفرق؟:السؤال السابع

 .مدى تأيد انتقاد وسائل االعالم لمالعبين و الفرق  :الغرض من السؤال
 .يبين رأي المسيرين في تأيدىم النتقاد وسائل االعالم لمفرق و الالعبين : (07)الجدول رقم

 اإلجابة
عدد 

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %100 07 نعم

 %0 0 ال دال 01 0.05 3.84 7

 %100 7  المجموع

 

 :يبين نسب نتائج الجدول (07)لشكل رقما

 
 

 % 100 أن نسبة كبيرة تقدر بـ09من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم يتبين: (07)العرض والتحميل جدول رقم
من المسيرين احتمت المرتبة األولى حيث يؤيدون انتقاد وسائل االعالم لالعبين و الفرق ، أما في المرتبة الثانية 

ومن ىنا نرى أن ىناك فروق ذات داللة .  التي ىي عدم تأيد انتقاد وسائل االعالم لالعبين و الفرق%0  تأتي نسبة
 وىي 7 المحسوبة 2 إذ بمغت قيمة ك01وبدرجة الحرية  0.05إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 

 . المجدولة، وبالتالي يتضح أن ىناك اختالف دال إحصائيا بين التكرارات2أكبر قيمة من ك
 

 

 

100%
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  اثناء مشاىدتك لحصة تمفزيونية تنتقد فريقك بماذا تشعر ؟:السؤال الثامن
 . معرفة ردة الفعل لدى المسيرين عند مشاىدة حصص تنتقد فرقيم:الغرض من السؤال

 .يبين ردة فعل المسيرين عند مشاىدة الحصص تنتقد فرقيم :(08)الجدول رقم
عدد  اإلجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %57.14 4 االقمق

 غٌر دالة 02 0.05 5.99 3.64
 %42.85 0 االرتياح

 %0 3 االمباالة

 %100 7 المجموع

 

 :يبين نسب نتائج الجدول (08)الشكل رقم

 
 

 أن نسبة كبيرة تقدر 10خالل النتائج المدونة في الجدول رقممن  يتبين: (08)العرض والتحميل جدول رقم
حيث ينتابيم القمق لالنتقادات، أما في المرتبة الثانية تأتي   من المسيرين احتمت المرتبة األولى%57.14ــب

 من المسيرين تكون ردة فعميم باالالمباالة اثناء مشاىدتيم لالنتقادات ، وفي المرتبة األخيرة تأتي نسبة%42.85نسب
ومن ىنا نرى أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح .  ال احد يشعر باالرتياح عند سماعو االنتقادات% 0

 2اصغر قيمة من ك 3.64. المحسوبة2 إذ بمغت قيمة ك02وبدرجة الحرية  0.05القيمة الصغرى عند مستوى الداللة 
 .المجدولة، وبالتالي يتضح أن ىناك اختالف غير دال إحصائيا بين التكرارات

 
  ىل تساعد وسائل االعالم في شيرتكم كمسيرين؟:السؤال التاسع  

57.14%

0%

42.85%

0%

القلق الالمباالة الالمباالة
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.  معرفة اذا كانت وسائل االعالم تساعد في الشيرة لممسيرين:الغرض من السؤال
 .يبين الجدول اجابات المسيرين حول مساعدة وسائل االعالم في شيرتيم  :(09)الجدول رقم

 اإلجابة
عدد 

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 85.71% 6 تساعد 

 1 ال تساعد دال غٌر 01 0.05 3.84 3.57
%    14.28 

       

 %100 7 المجموع

 

 :يبين نسب نتائج الجدول (09)لشكل رقما

 
 

 أن نسبة كبيرة 11من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم يتبين :(09)العرض والتحميل جدول رقم
 %85.71تقدربـ

من المسيرين احتمت المرتبة األولى حيث يرون ان وسائل االعالم تساعد في شيرتيم ، أما في الرتبة الثانية تأتي 
 يرون أن وسائل االعالم ال تساعد في شيرتيم ، ومن ىنا نرى أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية %14.28نسبة

وىي أصغر 3.57 المحسوبة 2 إذ بمغت قيمة ك01 وبدرجة الحرية 0.05لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
 . المجدولة، وبالتالي يتضح أن ىناك اختالف غير دال إحصائيا بين التكرارات2قيمة من ك
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0% 0%

تساعد
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 استنتاج المحور الثاني
أن االعالم السمعي في إطار تحميل جداول المحور الثاني الممثمة لمفرضية الجزئية الثانية التي تنص عمى        

فبدأ بنتائج جداول البصري يساهم في الرفع من مستوى التسير و المسيرين في كرة القدم المحترفة في الجزائر، 
من إجابات المسيرين ترى بأن تأثير االعالم في تطوير كرة القدم لو تأثير % 100االستمارة اإلستبيانية فإن نسبة 

من المسيرين ىي من مؤيدي انتقاد وسائل االعالم لمفرق واالعبين ، تبقى نتائج البيانات  %100ايجابي ، أما نسبة
تبين  بأن مسيري النوادي الجزائرية لكرة القدم يرون بأن المقاالت الصحفية الرياضية التي تحتوي عمى تحميالت 

 في المرتبة األولى لتمييا %47.5الصحفيين الرياضيين الجزائريين تيتم بنقل الخبر إلى القراء بنسبة إجابات
 من %13.75 لتمييا في المرتبة الثالثة ذاتية الصحفيين في الكتابات بنسبة %38.75التحميالت العشوائية بنسبة 
من إجابات الالعبين يرون بأن الصحفيين الرياضيين الجزائريين يحترمون مينة %52.5إجاباتيم، ويبقى ما نسبتو

 من الالعبين أجابوا بأن الصحفي الرياضي %70اإلعالم في المجال الرياضي عند أدائيم لعمميم، أما نسبة 
الجزائري يركز عمى النقاط السمبية، وحسب رأي الالعبين فإنيم يجدون بأن الصحفيين الرياضيين يحممونيم دائما 

من إجاباتيم، وكآخر %65 مسؤولية النتائج السمبية من حيث تضخيم  حجم النتائج السمبية ألنديتيم الرياضية بنسبة
أوال : سؤال والذي يبين آليات الضغط التي يمارسيا الصحفيين الرياضيين الجزائريين عمى الالعبين تمثمت كاآلتي

 ثم ثانيا الضغوطات أثناء مرحمة االنتدابات ،%40بضغوطات في الجوالت األخيرة من المنافسات الرياضية بنسبة
 . من مجموع النسب المئوية%26.25 وفي بداية الموسم الرياضي بنسبة إجابات %33.75متمثمة في إجابات بنسبة 

وعميو وبعد عرض وتحميل مختمف نتائج المحور الثاني تأكد جميا تحقق الفرضية الجزئية الثانية والتي تنص عمى 
 .أن الصحفي الرياضي ال يحترم المواصفات الخاصة بصياغة أي خبر رياضي
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يساعد االعالم السمعي البصري في التطوير و الرفع من مستوى الحكام من خالل االنتقادات التي : المحور الثالث
 .يعرضيا

؟ كيف تم اختياركم لرياضة كرة القدم :السؤال الخامس عشر  
. من اين كانت البداية الكروية معرفة: لغرض من السؤالا  

.من اين كانت البداية الكروية ليؤالء المسيرينيبين  (15)الجدول رقم  

 عدد اإلجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %28.57 2 االسرة

 

0.28 

 

5.99 

 

0.05 

 

2 

غير 
 دالة           

حبك لكرة 
 القدم

3 %42.85 

شعبية كرة 
 القدم

2 28.57% 

 %100 7 المجموع

:يبين نسب نتائج الجدول(15)الشكل رقم   

 
 

من %42.85 أن نسبة15يتبين من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم  (:15)عرض وتحميل نتائج الجدول رقم
 أما  حيث يقولون ان بدايتيم الكروية كانت بواسطة حبيم لكرة القدم ، احتمت المرتبة األولىمسيرينال

 و بنفس النسبة .  يقولون ان بدايتيم الكروية كانت بواسطة االسرة احتمت المرتبة الثانيةمسيرين من ال%28.57نسبة
نالحظ أن ىناك فروق ذات داللة  و اجابو ان بدايتيم الكروية كانت لشعبية كرة القدم ، مسيرينمن ال28.57%

 وىي 0.28 المحسوبة 2إذ بمغت قيمة ك 02 وبدرجة الحرية 0.05إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
 .دال إحصائيا بين التكرارات   غير، وبالتالي يتضح أن ىناك اختالف3.84 المجدولة التي تبمغ2 قيمة من كاصغر

 

28.57.%

42.85%

28.57%

0%

االسرة

حبك  
لكرة 
القدم
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   انت مع استعمال التكنولوجيا الحديثة لمساعدة الحكام في اتخاذ القرارات الصحيحة؟ىل  :السؤال السادس عشر
    .معرفة اذا كان المسيرين مع استعمال التكنولوجيا الحديثة لمساعدة الحكام في اتخاذ القرارات:الغرض من السؤال

  .راي المسيرين حول استعمال التكنولوجيا لمساعدة الحكام في اتخاذ القرارات يبين (16)الجدول رقم 
درجة  الداللة

 الحرٌة
 مستوى
 الداللة

 2ك

 المجدولة
 2ك

 المحسوبة
 

النسبة 
 المئوٌة

 عدد
 اإلجابة التكرارات

 
ةدال  

 

01 

 

0.05 

 

3.84 

 

8.56 

 نعم 5 %71.42

 ال 2 %28.57

 المجموع       7 %100

:يبين نسب نتائج الجدول (16)الشكل رقم   

 
 

 من %71.42 أن نسبة 16 يتبين من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم :(16)عرض وتحميل نتائج الجدول رقم
حيث ىم مؤيدين الستعمال التكنولوجيا الحديثة لمساعدة الحكام في اتخاذ  احتمت المرتبة األولى مسيرينال

 يؤيدون فكرة استعمال التكنولوجيا لمساعدة  تأتي في المرتبة الثانية الالمسيرينمن  %28.57،أما نسبة القرارات
 ونالحظ أيضا أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الحكام في اتخاذ القرارات،

 3.84 المجدولة التي تبمغ2ىي أكبر قيمة من ك و8.57  المحسوبة2إذ بمغت قيمة ك 01وبدرجة الحرية  0.05الداللة 

 .، وبالتالي يتضح أن ىناك اختالف دال إحصائيا بين التكرارات
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   ىل يؤثر االعالم السمعي البصري عمى تطوير مستوى الحكام في الجزائر؟:السؤال السابع عشر
 .معرفة اذا كان االعالم السمعي البصري يأثر عمى تطوير مستوى الحكام في الجزائر:الغرض من هذا السؤال

 .تأثير االعالم السمعي البصري عمى تطوير مستوى الحكام في الجزائر   يبين (17)الجدول رقم

 اإلجابة
 عدد

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2ك

 المحسوبة
  2ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %100 7       نعم

 

7 

 

3.84 

 

0.05 

 

01 
 %0 0 ال ةدال

 %100 7 المجموع

 
: يبين نسب نتائج الجدول (17)الشكل رقم 

 
 

 من %100 أن نسبة17 يتبين من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم :(17)عرض وتحميل نتائج الجدول رقم
حيث يرون ان التكنولوجيا الحديثة تساعد عمى تطوير مستوى الحكام في الجزائر  احتمت المرتبة األولى لمسيرينا

 اي نسبة معدومة  لالجابة الثانية  التى ال ترى ان استعمال التكنولوجيا تساعد عمى تطوير مستوى  % 0 ،أما نسبة
 ونالحظ أيضا أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة الحكام في الجزائر،

،  3.84 المجدولة التي تبمغ2وىي أكبر قيمة من ك 32.50 المحسوبة 2إذ بمغت قيمة ك01 وبدرجة الحرية 0.05
. وبالتالي يتضح أن ىناك اختالف دال إحصائيا بين التكرارات
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 كمسؤول ما ىي الوسيمة التي يمكن ان تمعب دور ميم في الرفع من مستوى  ىذه انت :السؤال الثامن عشر
 الرياضة؟

 التنظيم والتخطيط لمنادي الرياضي دور في الرفع من مستوى الالعبينمعرفة مدى أىمية  :الغرض من السؤال 
.نفسي  

  نفسيالتنظيم والتخطيط لمنادي الرياضي دور في الرفع من مستوى الالعبينل كان إذايبين  :(18)جدول رقم 
درجة  الداللة

 الحرٌة
 مستوى
 الداللة

2ك  

 المجدولة
 2ك

 المحسوبة
 

النسبة 
 المئوٌة

 عدد
 التكرارات

 اإلجابة

  
ةدال  

 

03 

 

0.05 

 

5.99 

                   

14.35 

 

%28.57   2       
توفٌر الوسائل 

 المادٌة 

%0 0 
التكوٌن الجٌد 
 لالطارات 

0     %   

    
0 

االهتمام 
 االعالمً 

%71.42 5 

انشاء 
المدارس 

 الكروٌة

%100 07 

 المجموع 

 

: يبين نسب نتائج الجدول (18)الشكل رقم 

 

 

 %71.14نسبة أن 18 يتبين من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم(:18)عرض وتحميل نتائج الجدول رقم

ن ان الوسيمة المساعدة في الرفع من مستوى ىذه الرياضة ىي انشاء  احتمت المرتبة األولى يرومسيرينمن ال

28.57%

0%
0%

71%

توفٌر 
الوسا

ئل 
المادٌة 
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 يرون ان الوسيمة المناسبة لمرفع من رتبة الثانيةم تأتي في المسيرينمن ال %28.57أما نسبة ،المدارس الكروية 
 ال يرون %0 اما في المرتبة الثانية و الثالثة و بنسبة معدومة  ،مستوى ىذه الرياضة ىي التكوين الجيد لالطارات

 ونالحظ أيضا أن ,ان االىتمام االعالمي و التوفير لموسائل المادية اي دخل في الرفع من مستوى ىذه الرياضة 
إذ بمغت قيمة  03وبدرجة الحرية  0.05ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 

، وبالتالي يتضح أن ىناك اختالف دال 5.99 المجدولة التي تبمغ2 وىي أكبر قيمة من ك14.35 المحسوبة 2ك
 .إحصائيا بين التكرارات
  ىل توجد مشاكل في ميدان كرة القدم  ؟:السؤال التاسع عشر
 .معرف اذا كانت ىناك مشاكل في ميدان كرة القدم  :الغرض من السؤال

 ين اذا كانت ىناك فعال توجد مشاكل في ميدان كرة القدم  يب(19)الجدول رقم
درجة  الداللة

 الحرٌة
 مستوى
 الداللة

 2ك
 المجدولة

 2ك

 المحسوبة
 

النسبة 
 المئوٌة

 عدد
 اإلجابة التكرارات

 دال
 

01 

 

0.05 

 

3.84 

 

16.8 

 نعم 6 %85.71

 ال 1 %14.28

 المجموع 7 %100

 

: يبين نسب نتائج الجدول (19)الشكل رقم 

 
 

من %86نسبة أن 19 يتبين من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم:(19)عرض وتحميل نتائج الجدول رقم
 ، وتأتي في المرتبة الثانية  يقولون ان ىناك مشاكل تواجييم في ميدان كرة القدم احتمت المرتبة األولىمسيرينال

 ونالحظ أيضا أن ىناك فروق ذات  المسيرين ال يرون ان ىناك مشاكل تواجييم في ميدان كرة القدم،من %14نسبة 

86%

14%

0% 0%
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 16.8 المحسوبة 2إذ بمغت قيمة ك 01 وبدرجة الحرية 0.05داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 

 .، وبالتالي يتضح أن ىناك اختالف دال إحصائيا بين التكرارات3.84 المجدولة التي تبمغ2وىي أكبر قيمة من ك

 ما نوع ىذه المشاكل  ؟    :السؤال العشرون
 .    معرفة ما نوع ىذه المشاكل الموجودة:لغرض من السؤالا

 .ن  نوع المشاكل الموجودة  يبي:(20)الجدول رقم 
درجة  الداللة

 الحرٌة
 مستوى
 الداللة

2ك  

 المجدولة
  2ك

 المحسوبة
 

النسبة 
 المئوٌة

 عدد
 التكرارات

 اإلجابة

 
دالغٌر   

 

01 

 

0.05 

 

3.84 

 

0.14 

 مادٌة  3 %42.85

 ادارٌة 4 %57.14

 المجموع 7 %100

 

:يبين نسب نتائج الجدول (20)الشكل رقم 

 
 

من %57نسبة أن 20 يتبين من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم:(20)عرض وتحميل نتائج الجدول رقم
يرون ان المشاكل االدارية ىي المشاكل االكثر المشاكل التي تواجييم في ميدان  احتمت المرتبة األولى مسيرينال

 ان المشاكل المادية ىي المشكل االساسي في  تأتي في المرتبة الثانية يرونلمسيرينمن ا% 43، أما نسبة كرة القدم
 0.05ونالحظ أيضا أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة  ميدان كرة القدم،

، وبالتالي 3.84 المجدولة التي تبمغ2 قيمة من كصغر وىي أ0.14 المحسوبة2إذ بمغت قيمة ك 01وبدرجة الحرية 
 . وذلك لمتقارب بين النسبدال إحصائيا بين التكراراتغير يتضح أن ىناك اختالف 

 
 
 

43%

57%

0%

0%

مادٌة

أدارٌة



النتائج              ومناقشة وتحليل                                                   عرض رابع ال  الفصل                                                                    
 

71 
 

 :استنتاج المحور الثالث
 مساهمة االعالم السمعيفي إطار تحميل جداول المحور الثالث الممثمة لمفرضية الجزئية الثالثة التي تنص عمى 

فبدأ بنتائج جداول االستمارة البصري في تطوير و الرفع من مستوى الحكام من خالل االنتقادات التي يعرضها، 
 يعطي أىمية كبيرة لمجانب رئيس النادي الرياضيمن إجابات الالعبين ترى بأن % 52.5اإلستبيانية فإن نسبة 

من اإلجابات ترى بأن الميزانية السنوية لناديكم تؤثر %70ر، أما نسبةرفع من مستوى لالعبين في الجزائالنفسي لل
بطريقة فعالة في الرفع من مستواكم كالعبين ، تبقى نتائج البيانات تبين بأن العبي كرة القدم الجزائرية يرون بأن 

تقديم المكافئات مالية من طرف رؤساء النادي الرياضي ليا دور في التحفيز النفسي لالعبين لتحسين مستواىم 
من إجابات الالعبين يرون بأن %83.75، ويبقى ما نسبتو%62وتقديم مردود أفضل في المباريات بنسبة إجابات

 %80، أما نسبة  نفسياالتنظيم والتخطيط لمنادي الرياضي من طرف المدرب لو دور في الرفع من مستوى الالعبين
من الالعبين أجابوا بأن اإلنتظام في دفع رواتب الالعبين يؤثر نفسيا في مردوديتيم، وحسب رأي الالعبين فإنيم 

 )يرون أن رؤساء النوادي الرياضية في الجزائر يساىمون في تطوير كرة القدم الجزائرية من خالل إستقطاب مكونين
من إجاباتيم، وكآخر سؤال والذي يبين أن وسائل %55 لمرفع من مستوى الالعبين بنسبة (تكوين الفئات الشبانية 

 %47.5اإلشيار لمنادي الرياضي تساعد قميال في الرفع من األداء والرفع من المستوى لدى الالعبين بنسبة إجابات 
 .من مجموع النسب المئوية

وعميو وبعد عرض وتحميل مختمف نتائج المحور الثاني تأكد جميا تحقق الفرضية الجزئية الثانية والتي تنص عمى 
  .ان االعالم السمعي البصري في تطوير و الرفع من مستوى الحكام من خالل االنتقادات التي يعرضيا 
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 إستنتاج عام
جاءت ىذه الدراسة ضمن األبحاث التي قمنا بيا حول موضوع دور اإلعالم الرياضي في التأثير عمى الجانب 

دراسة ميدانية لفرق والية البويرة، بحيث - رابطة كرة القدم لوالية البويرة-النفسي لدى العبي كرة القدم صنف أكابر
سمحت لنا ىذه الدراسة توضيح مشاكل ومميزات وخصائص فئة األكابر وخاصة من جانب تأثير اإلعالم عمى 

 :الجانب النفسي لدى العبي كرة القدم  حيث
أن اإلعالم الرياضي بصفة خاصة ييدف إلى تطوير رياضة كرة القدم من خالل تنبيو القائمين عمى اإلعالم - 

الرياضي لمدور الذي يمكن أن يمعبو في التأثير السمبي عمى نفسية العبي كرة القدم، كما يحدد مسؤولية كل 
العاممين في اإلعالم الرياضي كما ييدف إلى مساىمة كل من ليم صمة بمعبة كرة القدم سواءا من بعيد أو من 

 .قريب كل حسب موقعو ومسؤوليتو في تطوير ىذه المعبة
كما سمحت المعالجة وتحميل النتائج التطبيقية من استخالص أن أغمبية الالعبين يرون بأن لإلعالم الرياضي  -

دور في التأثير عمى الجانب النفسي لدى الالعبين،وأن الصحفي الرياضي اليحترم المواصفات الخاصة بصياغة 
أي خبر رياضي، كما الحظنا أن روؤساء النوادي الرياضية يعطون أىمية لمجانب النفسي لمرفع من مستوى 

الالعبين وذلك من خالل التحضير النفسي الذي يعتبر ميم جدا لالعب ألنو يساعده عمى تجاوز حاالت القمق 
 . والتوتر ويساعده عمى التركيز الجيد وبذلك تحقيق آداء جيد ونتائج جيدة

لإلعالم الرياضي السمعي وعميو ومن خالل مختمف ىذه النتائج اتضح تحقق الفرضية العامة التي تنص عمى أن 
 .البصري  دور كبير في تطوير رياضة كرة القدم المحترفة في الجزائر

 
 

   

 



 



 وزارة  التعلٌم العالً والبحث العلمً 

                             جامعة اكلً محند اولحاج البوٌرة 

 معهدعلوموتقنٌاتالنشاطاتالبدنٌةوالرٌاضٌة

 

 

 إستماراتاإلستبٌانالخاصباالمسٌرٌن

إخوانٌالمسٌرٌن نتقدم الٌكم بهذا االستبٌان الذي ٌندرج فً اطار البحث العلمً لتحضٌر 

: شهادة اللٌسانس فٌالتربٌةالبدنٌةوالرٌاضٌةتحتعنوان

اهمٌة اإلعالمالسمعٌالبصرٌفٌتطوٌررٌاضةكرةالقدم المحترفةفٌالجزائردراسةمٌدانٌةالرابطة 

 . المحترفة االولى و الثانٌة 

لهذا نطلب منكم المشاركة فً اطار هذا البحث باعطاء اجوبتكم الشخصٌة علما ان هذا 

 .االستبٌان ٌبقىسرٌواجوبتكمتستعمللغرضالبحثفقطولكمفائقاإلحتراموالتقدٌر 

 

: مالحظات

 توضععالمة-Xأمامالجوابالمختار

 . اإلعالم الرٌاضً المرئً ٌعنً التلفزة - 

 .اإلعالم الرٌاضً المكتوب ٌعنً الصحافة المكتوبة -  

 . اإلعالم الرٌاضً السمعً ٌعنً االذاعة -  

:  تحت اشراف االستاذ:من اعداد الطلبة 

 ٌونسً محمد* قارو محمد شرٌف                                                * 

 بوشحمة عبد القادر* 

 متٌجً نبٌل * 

 



ٌساهم االعالم السمعً البصري فً تطوٌر والرفع من المستوى الحكام -:الفرضٌة الثالثة 

 من خالل االنتقادات التً ٌعرضها 

: ؟ بواسطة  كٌفتم اختٌاركم لرٌاضة كرة القدم: 11س

 االسرةحبك لكرة القدمشعبٌة كرة القدم 

هل انت مع استعمال التكنولوجٌة الحدٌثة لمساعدة الحكام فً اتخاذ :12س

 ؟القرارات الصحٌحة 

 نعم                           ال 

 ....................................         ا كانت االجابة بنعم وضح ذالك 

 

هل ٌأثر االعالم السمعً البصري على تطوٌر مستوى الحكام فً :14س 

 الجزائر؟ 

 نعم                                  ال                           

انتكمسؤول ما هً الوسٌلة التً ٌمكن ان تلعب دور مهم فً الرفع من :15س 

 ؟مستوى هذه الرٌاضة

 توفٌر الوسائل المادٌة                   التكوٌن الجٌد لالطارات

 االهتمام االعالمً                       انشاء مدارس كروٌة                    

  ؟  راٌك فً مستوى الكرةالقدم الجزائرٌة  :16س

                                  متوسط جٌد

 سًء

 ؟ هل توجد مشاكل فً مٌدان كرة القدم:17س

 نعم                                       ال

 ؟ ما نوع هذه المشاكل: 18س



 مشاكل مادٌة                          مشاكل ادارٌة 

 

ٌساعد االعالم الرٌاضً السمعً البصري فً الرفع التسٌٌر و -:الفرضٌة الثانٌة 

 المسٌرٌن فً كرة القدم المحترفة فً الجزائر

 ؟ هل تؤٌد انتقاد وسائل االعالم للفرق و االعبٌن :5س

 نعم                                   ال 

 ؟ هل تساعد وسائل االعالم فً شهرتكم كالعبٌن:6س

 تساعد                               ال تساعد

 ...................................................اذا كانت االجابة تساعد وضح كٌف

 ؟ تا ثٌر اإلعالم المرئً فً تطوٌر كرة القدم  :7س

  اٌجابًسلبً 

 ال تؤثر  

 اثناء مشاهدتك لحصة تلفزٌونٌة تنتقد فرٌقك بماذا تشعر ؟:8س

 القلق                      االرتٌاح                               الالمباالة

 .............................................اذا كانت االجابة بالقلق وضح كٌف 

 بصفتك العب فً النادي هل تتاثر بما ٌقال عنك فً االعالم السمعً :9س

 ؟البصري

 نعم                         ال 

 

 

 



لالعالم الرٌاضً السمعً البصري دور كبٌر فً الرفع من -:الفرضٌة االولى

 مستوى الالعبٌن كرة القدم المحترفة فً الجزائر

 هل نوعٌة المواضٌع المقترحة فً الحصص السمعٌة تتماشى مع :1س

 ؟اهتمامك

 دائما                                احٌانا                               اطالقا 

 ؟تاثٌر االعالم السمعً فً تطوٌر كرة القدم :2س

 سلبً                              اٌجابً                              ال تؤثر 

 ..................................................اذا كان سلبً وضح ذالك

 عند سماعك لحصة رٌاضٌة سمعٌة تنقص من شانك هل تؤثر علٌك :3س

 ؟نفسٌا 

                        النعم

 ..............................................             اذا كانت االجابة بنعم وضح ذالك

 ؟ لتجنب صدى هذا الخبر ماذا تفعل :4س

 سماع القران                   مطلعة قصة                التنزه   

 ؟ عند انتقادك من طرف شخصٌة معروفة على الساحة الرٌاضٌة ماذا تفعل:س

                 تتبع                        ال تتقبلها تتقبلها    

 االرشادات   
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: خاتمـــة
ال يخفى عمى أحد أن اإلعالم الرياضي اليوم ليس كاألمس ألنو في تطور مستمر وواكب مختمف التغيرات 

الحاصمة في المجتمعات المتطورة، حيث نرى أن ميامو كانت مقتصرة عمى إيصال األخبار بصفة مجردة وسطحية 
 .وال تحمل الرسالة اإلعالمية أبعاد حضارية تعود عمى الرياضة والمجتمع بالتطور واالزدىار

فقد أصبح اإلعالم الرياضي باعتباره سمطة رابعة بكافة وسائمو وآلياتو يتحمل الثقل المركزي في دفع الحياة 
الرياضية في الوسط االجتماعي، و ىذا لما يممكو من إمكانيات مادية  ومعنوية تؤىمو إلى تحقيق ذلك، ىذا ما 
وضعو أمام ضرورة ممحة إلى تغيير أنماط أعمالو ونشاطاتو في معالجة و انتقاء المادة اإلعالمية لموصول إلى 

 مكانة مرموقة تفوق جميع  منلياأىداف ممموسة وذلك قصد الرفع من مستوى الرياضة و كرة القدم بالتحديد لما 
لقد حاولنا جاىدين من خالل ىذا ، و الرياضات األخرى، ومياراتيا األساسية تعتبر ميارات كل األنشطة الرياضية

الموضوع، الذي يعتبر من بين أىم المواضيع ذات الشأن الكبير في المجال الرياضي بصفة عامة ومجال كرة القدم 
دور اإلعالم الرياضي السمعي البصري  في الرفع من مستوى العبي كرة القدم المحترفة في بصفة خاصة، أن نبين

 .الجزائر ، حيث أصبحت ىذه الوسائل ليا أىمية كبيرة في الرفع و تطوير العبي كرة القدم
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: والفروض المستقبلية االقتراحات
اإلعالم الرياضي السمعي البصري في تطوير كرة القدم     بعد تطرقنا في ىذا البحث المتواضع واإلشارة إلى دور 

: واعتمادا عمى الدراسة النظرية والميدانية ،جاءت توصياتنا واقتراحاتنا كاآلتي- كابرفئة األ– المحترفة في الجزائر
 . األخذ بعين اإلعتبار الحالة النفسية لالعبين قبل توجيو أي إنتقاد سواء كان سمبيا أو إيجابيا - 
 .وجوب موضوعية الخبر لمختمف أنواع وسائل اإلعالم الرياضي وشفافيتيا فيما يتعمق بالرياضة ككل- 
إنشاء قنوات فضائية متتخصصة في مختمف  الميادين من بينيا قنوات رياضية وطنية أو خاصة تيتم بنشر - 

 .أخبار مختف المنافسات والتظاىرات الرياضية الجيوية، المحمية، اإلقميمية، الدولية وحتى العالمية
ضرورة التفكير في إنشاء معيد وطني أو مدرسة عميا لإلعالم الرياضي مستقمة عن باقي الكميات - 

يكون تأطيرىا تحت وصاية أساتذة مختمف المعاىد  (تابعة مباشرة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي)والجامعات
 . والكميات الوطنية وحتى العربية واألجنبية التي تخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ىذا التخصص

 .التركيز عمى الحصص و المقابالت والعناوين  الصحافية التي تحمل  مقاييس النوعية و إخنيار مواضيعيا- 
ضمان التكوين النوعي و المتخصص لالعبين الرياضيين من خالل اإلستفادة من التربصات و التغطيات - 

 .اإلعالمية خارج الوطن، تكسبيم الخبرة الالزمة لإلبداع في ميدان عمميم
التنويع في البرامج الرياضية و الفقرات الحوارية اليادفة الجادة التي تقوم عمى أساس عممي بغية الخروج من بوتقة -

 .األدوار القديمة و الكالسيكية إلى إكتساب الرياضيين صفات التربية و األخالق والوعي و التكوين الثقافي الجيد
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Le résumé: 

 titre de l'étude: l’importance des médias sportifs audiovisuelle pour le 

développement de Football algérien professionnel ligue 1 ligue 2. Mobilis. 

Problème de l'étude: qu’elle est l’importance des Médéas sportive audiovisuelle 

sur le développement du football algérien professionnel. 

Est ce que l'audiovisuelle participe sur le développement du football? 

Est ce que l'audiovisuelle participe sur le développement arbitrage du football 

algérien? 

Est ce que l'audiovisuelle participe sur le développement des dirigeant du football 

algérien?  

 Hypothèses générales:  

Audiovisuelle sportive i sa participation sur le développement du football 

professionnelle algérien 

 Hypothèses partielles:  

Médias sportifs audiovisuel et important pour développe le football   

 La participation médias sportifs audiovisuel sur le développement d’arbitrage  en 

Algérie. 

 Médias sportifs audiovisuel et sa participation du développement des  dirigeants du 

football algérien 

 Objectifs de la recherche:  

Il est à noter que la recherche de ce genre presque inexistant et n'a donc pas pris le 

rôle du progrès souhaités dans notre pays et, en retour, nous constatons que de telles 

recherches dans les sociétés avancées a reçu les soins nécessaires, et sur  

La lumière de ce que nous avons réfléchi sur l'importance de la recherche dans les 

domaines suivants: 



• alerter les responsables des médias de sport pour le rôle qu'ils peuvent jouer dans un 

impact négatif sur l'aspect psychologique pour les joueurs de football. 

 • La connaissance de la contribution des médias de sport dans le développement du 

football.  

• Connaissance de la contribution du public à un impact négatif sur la psyché des 

joueurs de football. 

• Identifier la responsabilité de tous les employés dans les médias sportifs. 

 Résultats obtenus ont prouvent cette étude que les médias sportifs audiovisuelle a 

un rôle de développement  du football algérien professionnelle, en raison de sa grande 

importance dans l'augmentation des motivations des joueurs sur la pratique du 

football, et que celui-ci ne dépend pas seulement sur le plan physique et technique, 

mais une nécessité de l'intégration de ces aspects ainsi que les relations avec les 

professionnels psychologues peuvent fournir beaucoup de football, et c'est ce qui est 

valide ces hypothèses. 

 Conclusions et suggestions:  

 Petites groupes d'intérêt et les sections inférieures de tous les fonctionnaires des 

entraîneurs et des officiels techniques, en particulier les médias sportifs.  

 Besoin clubs d'épargne spécialistes psychologues.  

 En tenant compte de l'état psychologique des joueurs avant de les critiquer.  

 Les messages des médias de sport de toutes sortes qui tentent de marcher de façon 

plus objectif.  

 


