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ة : ـــــــــدمــــــمق
يا، فاعل حيو هم ت عل أعضائه بين لذي يتفا سان ا بة السد الن يه بثا لذي نعيش ف عال ا        إن ال
 اتصاليا، تشرف عليه خلية إعلمية تتول أمر الربط بي أجزاءه،وجزيئاته،بي مالت الياة الكبى
 الجتماعية،القتصادية،السياسية،والثقافية ،إذ يعتب العلم بثابة العصب الساس الناقل للمعلومة
 الترجة بي الستقبال والرد من شت التاهات، هذا ما يؤكد من قول باحثي العلم ف قولم :"
 أن العلم هو قبطان سفينة التمعات، فإن أحسن التوجيه أصاب الدف ورست السفينة ف بر

فالعكس " إذن ف ل جيع النظمة والمان وإل  تد إ باره ي ستراتيجي حساس باعت طاع ا لعلم ق  ا
لدول ظم ا ته مع كبى أول لهيته ال ظرا  سية ،،، و ن صادية و السيا ية ، القت عات الجتماع  القطا

اهتماما كبيا و من بينها الزائر .
 با يساهم به ف، خاصة العلم ف الوساط الشبانية ،    ولقد اهتم الباحثون كثيا بذا الانب 

 حل بعض الشكلت خاصة مشكل التوجيه الذي هو أساس الياة لتكوين الستقبل حسب
 قدرات الشخص ونقصد به ف بثنا هذا الشاب، وإذا كانت دراستنا هنا ل ترج عن الدور الذي

 ، وال النظرياتالساهة ف استقطاب الشباب على الؤسسات الرياضيةيكن آن يقدمه العلم ف 
 ن دراستنا تتركز على الشاب ف هذه الرحلة وما يتميز به منإالت تعال هذا الوضوع،  ف

 خصائص ، و كذا التطرق إل درجة إقبال الشباب على هذه الؤسسات  من حيث استثارة دوافع
 المارسة للنشطة الرياضية  ف الياكل والفضاءات الرياضية، وكذا السلوب القيادي لدرب

 الصة الرياضية ف علقته التربوية بي مدرب متدرب والت تتميز بالصوصية، سواء ما تعلق منها
 بطبيعة النشاط أو من حيث مكانة الدرب وقربه من الشاب واستغلل هذه الكانة ف عملية

الرشاد والتوجيه .



 الساهة ف استقطاب الشباب إل الؤسسات     لكن الدور الذي يكن أن يقدمه العلم ف 
 روف إناز لئقة للفضاءات والقاعات الرياضية الت تقينا حرارة  الصيفظ ، لبد له من الرياضية

  بالضافة إل مدرب ف الستوى العلمي والقيادي، ووسائل إعلمية  ، وبرودة الشتاء،
والرياضي ،كل هذا نأخذه بعي العتبار للوقوف على وضعية العلم ف الؤسسات الرياضية .

      ومن بي أهم الوسائل العلمية الت أخذت رواجا كبيا التلفزة ، الراديو و الصحافة حيث
كن سلوكياتم ، " و ل كوين  ماهي و ت يات ال توجيه عقل ف  سيا  سائل دورا أسا هذه الو بت   لع
 اللحظ أن هذه الوسائل العلمية ل تقوم بدورها على أكمل وجه وخاصة فيما يص العلم

  بالئة من مموع75الوجه للشباب ، باعتبارها الفئة الكب من التمع الزائري حيث تقدر بـ : 
سكان  لتال سات ا من الؤس لة  جدت ث قد أو لذلك ف خذ،و طاء وال ي الع ية ب لكثر اياب كذا ا  و

  لتغطية هذا النقص ف العلم ف أوساط الشباب فقامت وزارة الشباب وفتحت أحضانا للشباب
 الرياضة بإجراء دراسات ف هذا الال ، توجت بإنشاء مراكز و نقاط إعلم و تنشيط الشباب ،
 حيث تقدم هذه الشبكة خدمات إعلمية موجهة أساسا إل الشباب ف جل الواضيع الت تمه ،

حت سيت ببنك العلومات.
     فالدف من الدراسة ليس هو الوض ف السباب ولكن الدف هـو معرفة الدور الذي يكن

 من خلل وضعيته الالية.مساهة ف جذب الشباب إل هذه الؤسساتأن يقدمه العلم لل
نا ف بثنا هذا توضيح الصورة القيقية للعلم ووسائله ف جذب         وانطلقا ما سبق حاول

الشباب إل متلف الؤسسات الرياضية وهذا من منطلق ما يب أن يكون.       
 ا الباب النظري فقد ت تقسيمهـأم ري وآخر تطبيقي،ظم تقسيم البحث إل بابي باب نـولقد ت

إل أربع فصول :
 الفصل الول تطرقنا فيه للعلم ووسائله ومتلف النظريات التعلقة به أما الفصل الثان فقدت

 و الت تتخللها مرحلة الراهقة والت تعتب التطرق إل الصائص العمرية وميزات مرحلة الشباب،
 مرحلة تول ف حياة الطفل وتلميذ الطور الثانوي ، بالضافة إل حاجيات هذه الفئة أما الفصل

 الثالث فقد ت التطرق إل الشبكة الوطنية لعلم الشباب والؤسسات الرياضية وما يكن أن تقدمه
من دور ف تفيز الشباب لقبالم على الؤسسات الرياضية .

 أما الفصل الرابع ، فقد ت التطرق العلقة التربوية مدرب متدرب ف النشطة الرياضية من خلل
 السلوب القيادي للمدرب الرياضي ، والسمات الشخصية له بالضافة إل متلف الدوار



 ومدى مساهتها ف استثارة دوافع  الشباب نو القبال إل الؤسسات،والواجبات النوطة به 
   وكذا، بدف أداء دوره للتقليل من التدفق الائل للشباب على أماكن أخرى غي لئقة ،الرياضية

 خصوصية العلقة بي مدرب الصة الرياضية والشاب ومدى استغللا ف عملية الرشاد و
  ،أما الانب التطبيقي سنتطرق إليه بإسهاب ف الباب الخصص له وقد ت تقسيمه إل ثلثةالتوجيه

فصول  .

 الفصل
التمهيدي



ة:ـ - الشكالي1
 إن نو وتطور التمع يرتكز على الطاقة البشرية الكامنة فيه وذلك أنا تساهم بفعالية كبى ف عملية التشييد والبناء ف     

 جيع الالت واليادين،وهذا ما يفرض الهتمام بتكوين هذه الطاقات وفق استعداداتم وقدراتم من جهة،ومتطلبات
 التمع من جهة أخرى،لذا ينبغي احتواء هذه الطاقات ف مالت تناسب طموحاتم وآمالم وتدم التمع الذي ينتمون
 إليه،ول يتم تقيق ذلك إل عن طريق ضمان التوافق بي رغباتم وتطلعاتم وبي ماهم مطالبي به تاه متمعاتم،وهذا ما

تدف إليه عملية العلم بشكل عام والعلم الرياضي بشكل خاص . 
     فظاهرة العلم تعد من بي أهم الظواهر الت عولت ضمن مموعات البحث الديثة التوجة بدراسات ميدانية،

 خصوصا لذه العشرينية الخضرمة بي القرني السابق والال والت بنيت أساسا على الوانب الرتبطة با والالت الكثر
 تقاربا معها ف الهداف والدوار النوطة با،غي أن هذه الدراسات ركزت على مفاهيم كلية تكاد تلو من جزئيات

التوجيه التخصص خصوصا للشباب،وذلك لنقص الطرح العلمي لذا التوجيه.
      إن للعلم ادوار مهمة تستدعي التركيز عليها والهتمام با،وتستوجب الدراسة الشاملة الوافية من كافة الطر،لذا
 وجب الخذ بعي العتبار الالت الت يلعب فيها العلم دورا مهما وبارزا،فالعلم له تصصات وميادين متلفة،مثل

 العلم السياسي،القتصادي، الجتماعي والثقاف والرياضي ،ومعرفة أسس ومبادئ العلم تساعد القائم عليها على أداء
 مهامه على أكمل وجه،وذلك من خلل استيعابه لطريقة إيصال العلومة لطالبيها بديناميكية حديثة تعل من العلومة ذرعا

ل ينضب.
     ومن النطلقات السابقة نصل إل أن العلم الشبان ف الزائر عموما لزال ينتقص إل مفاهيم الوظائف القيقية لا،

 وإعلم الؤسسات الرياضية على الصوص إذ لزال إعلمها ف مؤخرة الركب العلمي بالرغم من أن هذه الوظيفة
 أكثر حيوية من غيها ف هذا الال،وذلك لا لشباب هذه الؤسسات من حاجات إعلمية توجيهية باعتبار أنم ف مفترق
 طرق اتاهات الياة،إذ يتاج هؤلء إل إعلم خاص يضمن وضعهم ف مالت تتناسب مع إمكانياتم ورغباتم من كل



 النواحي النفسية بالضافة إل القدرات الذهنية ،كما يشترط ف العلمي أو الوكل له عملية العلم أن يكون متفهما
 لواقع الشرية الشبانية،ودارسا لبايا وجزئيات هذه الفئة،وان يكون حريصا على الوصول إل الهداف القصودة مقتفيا

الطرق الدروسة علميا.
 وتعد الؤسسات الرياضية التابعة لوزارة الشاب والرياضة من الؤسسات والياكل الت تقوم بعملية التدريب الرياضي     

 وشغل وقت الفراغ للشباب إذ تقوم باستقطاب شرية الشباب التمدرس وغي التمدرس على السواء ، بغية منحهم
 فرصة التميز الرياضي،وشغل للوقت الر وبذلك تتطلب حلت إعلمية متميزة من أجل استقطاب حسن لذه الفئة من

متلف الناء والبعاد .
    ولكي يبقى الشاب مرتبط بالؤسسات الرياضية لستغلل وقت فراغه ف هذه الؤسسات الهيكلة لمارسة نشاطاته  

 الختلفة من أنشطة رياضية إل النشطة الترفيهية وغيها ولتحقيق ذالك لبد من إعلم خاص بذه الؤسسات الرياضية
 لستقطاب هذه الفئة الشبانية والذي هو موضوع الدراسة والذي هو مهم ف استغلل وقت فراغ الشباب بصفة عامة
لتجنب ذهابم إل أماكن أخرى فاسدة وكذا التقليل من مشاهدتم للعلم الارجي الغي لئق وخاصة ف ظل العولة

الالية . 
 وذلك يكون بالعلم والتوجيه والرشاد واستثارة دوافع المارسة للنشطة الرياضية ف الؤسسات الرياضية من    

 خلل استعمال السلوب القيادي المثل والذي يقيم الشاب ويسسه بذاته وبكانته ويتيح له فرصة التنفيس والتخفيف
من التردد على أماكن أخرى غي لئقة.

     والبديهي فإن مارسة هذه النشطة الرياضية والترفيهية ل بد لا من إعلم فعال للتعريف بالياكل والفضاءات الرياضية
كاللعب والقاعات واستخدام وسائل إعلمية فعالة لتحقيق الهداف السطرة فان السؤال الطروح هو :

 "هل العلم الال للمؤسسات الرياضية من حيث : وفرة وجودة الياكل والفضاءات من تهيز وصيانة ، واستعمال
 وسائل إعلمية فعالة وكذا ف علقة مدرب الصص الرياضية مع الشباب يكنه أن يساهم ف استقطاب هذا الخي إل

هذه الؤسسات ؟
 - الفرضيات:2
ـ نقص العلم بختلف وسائله ف الؤسسات الرياضية يؤثر على استقطاب الشباب إل هذه الؤسسات .   1  
ـ قلة الياكل والفضاءات الرياضية وعدم جودتا من حيث التجهيز والصيانة يؤثر على استقطاب الشباب إل2   

الؤسسات الرياضية .   
ـ  كلما كانت  العلقة التربوية متدهورة بي منشطي الصص الرياضية والترفيهية والشاب كلما قل إقبال الشباب3    

على هذه الؤسسات .



 - الدراسات السابقة:3
 لقد خاض علماء النفس وعلماء الجتماع ف موضوع العلم والتوجيه كل حسب دراسته بدف تديد أهية العلم

 ودوره ف توجيه المهور كل حسب احتياجاته فمنهم من درسها من الانب الجتماعي ومنهم من درسها من الانب
 النفسي وخاض آخرون ف الانب السياسي ولقد تطورت أشكال العلم مع مرور الوقت فظهر العلم السياسي
 والعلم القتصادي والعلم الخباري والعلم الرياضي وكيفية استخدامه لتوجيه المهور و الذي هو موضوع
 الدراسة وان كانت هذه الواضيع تفيدنا ف كثي من الوانب فإننا سنركز على الدراسات الشابة ف مال العلم

والتوجيه والعلقة التربوية معلم متعلم .
 - دراسة الطالبة حيوان صباح لنيل شهادة الاجستي ف العلوم التربوية كلية العلوم النسانية و العلوم الجتماعية بقسم1

 علم النفس والعلوم التربوية جامعة متنوري بقسنطينة بعنوان " تليل العلقة التربوية بي أستاذ وتلميذ التعليم الثانوي على
ضوء التحليل التبادل" 

 - دراسة سباغ صليحة بعنوان" العلم والتحصيل الدراسي لتلميذ الرحلة الساسية ،الطور الثالث (دراسة مقارنة بولية2
ـينة قسم علم ماع التنمية، بـجامعة قسنط يل شهادة الاجستي ف علم اجت  سطيف والسيلة ) شهادة مكملة لن

ـاع للسنة الامعية  ـلم ف التـحصيل2002-2001الجتم ـرفة مدى تأثي الع ـة إل مع    وقد هدفت الدراس
ـة . الدراسـي لتلميذ التاسعة أساسي من خـلل دراسة مقارنة بي وليت سطيف والسيل

 - مذكرة ترج بن البار سعيد وطواهرية العرب بعنوان" دور العلم ف توجيه حاملي شهادة التعليم الساسي * دراسة3
 ميدانية الثانوية الرياضية الوطنية أدرارية *

 - دراسة الطالبة بن عباس فتيحة لنيل شهادة الاجستي بعهد العلوم السياسية و العلم كلية العلم و التصال بامعة4
  بعنوان *دور العلم ف التوعية و الوقاية من حوادث الرور ف الناطق الريفية دراسة وصفية2005-2004الزائر 

استطلعية* و تت الدراسة حول إشكالية :



- ما هو دور العلم ف جانب التوعية و الوقاية من ظاهرة حوادث الرور ف الزائر بالضبط ف الناطق الريفية؟ 
- ما هي الوسائل و التدابي التخذة للتقليل من الظاهرة ؟

- ما هو سبب الرتفاع التزايد ف حوادث الرور كل سنة ؟
 وقد خلصت الدراسة إل ضرورة دراسة واقع الرور ف الزائر و التفكي ف إستراتيجية جدية لتوعية السائقي و الواطني

عامة بطورة الوضع.

 - تديد الصطلحات:4
 من خلل عنوان البحث الدور العلمي للمؤسسات الرياضية ف استقطاب تلميذ الثانويات فإننا

:نستشف ثلث مفاهيم أساسية
- العلم:1

غوي: يف الل نه،٭التعر فه وتيق شيء: عر لم ال لم، وع قة الع له حقي ما الرجل:حصلت    " علم عل
.)1( وعلم الشيء وبه: شعر به وأدركه"

.)2( " علم الشيء يعلمه (علما) ، و (استعلمه) الب (فأعلمه) إياه ٭
.)3( ] علم  [المر وبالمر: أطلعه عليه " " أعلم : إعلما  ٭

التعريف الصطلحي:        
( " كلمة العلم مشتقة من العلم، تقول العرب استعمله الب فاعلمه إياه، يعن صار يعرف الب بعد أن طلب معرفته" ٭

4(.
 من أوضح التعاريف الوضوعة لصطلح العلم ما ذكره العال اللان "أوتوجروت":       ٭

  " العلم هو تزويد الناس بالخبار الصحيحة والعلومات السليمة والقائق الثابتة الت تساعدهم على تكوين رأي صائب
 من الواقع أو مشكلة من الشكلت، بيث يعب هذا الرأي تعبيا موضوعيا عن عقلية الماهي واهتماماتم وميولم،
 فالعلم تعبي موضوعي،ومعن ذلك انه ليس تعبيا ذاتيا من جانب الصحفي أو  الذيع أو رجل السينما  أو التلفزيون،

).5(وإنا هو تعبي موضوعي خالص يعن انه يقوم على القائق والرقام" 

يعرفه "فرنان تيو" بقوله:٭
صفة صور، وب صوات أو  فاظ أو أ سطة أل سبة بوا صيغة منا ف  لراء  قائع وا شر الو هو ن لعلم   " ا

.)6(عامة بواسطة جيع العلمات الت يفهمها المهور"



 " العلم هو عملية نشر وتقدي معلومات صحيحة،حقائق واضحة،أخبار صادقة،موضوعات دقيقة،وقائع مددة،٭
.)7(أفكار منطقية وآراء راجحة للجماهي مع ذكر مصادرها خدمة للصال العام " 

ـــــــــــــــــــــــ
.526،ص 1960، الطبعة الكاثوليكية،بيوت،النجد ف اللغة والدب والعلوم  )1(
.397،ص 1996،مكتبة لبنان،بيوت،قاموس متار الصحاح ممد بن أب بكر بن عبد القادر الرازي،)2(
.108،ص 08،1967دار الشرق ،بيوت،طالنجد البدي،  )3(
.13،14، ص ص1993، 02ديوان الطبوعات الامعية،الزائر،طمدخل على علوم العلم والتصال، د.زهي إحدادن،)4(
.21،ص 1994ن 01،دار النفائس، القاهرة، طالعلم أولد.أسعد السحمران،)5(
.14 د. زهي إحدادن،مرجع سابق،ص )6(
.337، ص 1994، 05، عال الكتب، القاهرة،ط علم النفس الجتماعي د. حامد عبد السلم زهران، )7(

 ٭ " العلم هو تزويد الناس بالخبار الصحيحة والعلومات السليمة والقائق الت تساعد على تكوين رأي صائب ف
.)1(واقعة من الوقائع أو مشكلة من الشكلت،بيث يعب هذا تعبيا موضوعيا عن عقلية الماهي واتاهاتم وميولم " 

.)2( " العلم هو التعبي الوضوعي لعقلية الماهي وروحها وميولا واتاتا ف نفس الوقت "٭
  " العلم هو نشر القائق والخبار والعلومات السليمة الصادقة والفكار والراء،والسهام ف تنوير الرأي العام وتكوين٭

 رأي صائب لدى جاهي الؤسسة الداخلية والارجية ف الواقع والقضايا والوضوعات والشكلت الثارة والطروحة،
يد، وبذلك يكن ربط اليئة أو الؤسسة بالتمع ناع والتأي فة بغية التفاهم والق  وذلك باستخدام وسائل العلم الختل

.)3(والماهي للوصول إل التكييف والنسجام النشودين " 
 من خلل كل هذه التعاريف يكننا استخلص أنا تنص على شيئي أساسي ف وجود عملية العلم ها: الصيغة

وشيوع الب.
لجرائي: يف ا بأنه تزويد الشباب بالعلومات اللزمة حول متلفالتعر ية نعرف العلم    من الناحية الجرائ

 النشاطات الرياضية والترفيهية التواجدة على مستوى الؤسسات الرياضية باستعمال الوسائل العلمية الناسبة بغرض
جلبه إليها.

 ـ الؤسسات ( أسس ) : 2
 الس والسس والساس كل مبتدأ شيء ، والسس والساس أصل البناء ، الليث أسست دارا إذ : التعريف اللغوي

 بنيت حدودها ورفعت من قواعدها ، وأسس تأسيسا وإنا سي تأسيسا لنه اشتق من أس الشيء وقالوا ف المع
   . )4(تأسيسات

يف الصطلحي:   الؤسسات تبدو مثل الشخاص ، يصعب الديث عنها بشكل ممل ، حيث أنا تأخذالتعر
 أشكال وأحجاما شت ولكن هناك عوامل معينة مشتركة فيما بينها ، ومن هذه العوامل ، أن الموعات النظمة من الفراد
 تستطيع تقيق أشياء بعينها يعجزون عن تقيقها بشكل فردي ، وهكذا يبدو أن التمعات ، عندما تصبح أكثر تعقيدا ف



 ظل النمو السكان ، ويزداد الطلب على التخصصات تتكاثر ف داخلها الؤسسات وتصبح هي بدورها أكثر تعقيدا ،
 ومن العوامل ، أن هناك ميل نو إنشاء الؤسسات ، فإن التعقيدات الجتماعية تب الفرد بي وقت وآخر على التنازل عن

الكثي من ذاتيته واستقلله كي يتابع تقيق وجوده ودوره ف إطار الموع التمثل ف عال الؤسسات .
ومن العوامل الشتركة كذلك أن الؤسسات – خاصة الجتماعية – تعتب مافظة بطبيعتها ، فهي قد وضعت ف القام

ـــــــــــــــــــــــ
.249، ص 1980، 01،مكتبة الفلح،الكويت،ط تكنولوجيا التعليم والعلم  أحد عصام الصفدي،ممد رضا البغدادي،)1 (
.17، ص 1998، 02،دار الفكر ، عمان ،ط أثر وسائل العلم على الطفل د. صال ذياب هندي،)2(
. 249، ص 1987، الكتب الامعي الديد، بدون طبعة، العلقات العامة والعلم د. حسي عبد الميد احد رشوان، )3(
) .451 ) والرازي متار الصحاح ص(204-ص2 الفيوز أبادي القاموس اليط (ج)4(

الول – عموما – للمحافظة على التراث الجتماعي ولتحقيق بعض الهداف عب نوع من أنواع التوافق الجتماعي .
لذا فإن مفهوم الؤسسات يشتمل على النقاط التالية : 

منظمات ت تشكيلها لدمة وظيفية اجتماعية .-
منشآت أقيمت لتحقيق أهداف أو مفاهيم  .-
امتداد لحتياجات الفراد ت تصميمها بغرض إرضاء أولئك الشخاص الذين أصبحوا جزا منها .-
عبارة عن أفراد يعملون جاعيا ف التمع وكان الشخاص الذين أنشأوها كونوا يرغبون ف العمل فرديا .-
لبنات البناء الولية لتمع جاعي .-
 .)1(نظام اجتماعي يستنزف الفردية والنا من الفراد ، لتشكيلها مع بعضها ف وعاء مشترك-

 ومهما اختلفت طبيعة الؤسسة فإن إنشاءها من الفترض أن يسعى إل تقيق هدف يتلءم مع هذه الطبيعة ، ومن ث فان
شكل إدارتا يتلف باختلف هذه الطبيعة .

ومهما اختلفت أيضا أشكال او طبيعة الؤسسات فأنا تتفق باشتراكها ف عناصر أساسية هي :
أهداف الؤسسة .-
كفاءات الؤسسة من موظفي وعمال .-
نشاط الؤسسة .-
التصال .-
الدارة .-

تعريف بالفردات الركبة :
 ـ الؤسسات الرياضية :3  

 التعريف الصطلحي:



    القصود من مؤسسات الرياضة الياكل الرسية الت تسهر على تسيي النشطة الرياضية وتنميتها
سات يات والناف يم البار لى تنظ كذالك ع ضة و قة بالريا لوائح التعل عد وال قواني والقوا يب ال  وترت

الرياضية على الستوى اللي الوطن والقليمي والقاري والدول .
التعريف الجرائي:

 الياكل الت يارس فيها الشباب النشطة الرياضية التعددة والختلفة من كرات ، جباز،حل الثقال ، كرة الطائرة  هي 
والقصود با ف بثنا هذا القاعات الرياضية .

ـــــــــــــــــــــــ
 (جون مريل ) و (رالف لوينشتاين) ، العلم وسيلة وريالة ، ترجة ساعد خضر العراب (الرياض-دار الريخ ،د.ت)بتصرف واختصار)1(

 ـ الشباب : 4
التعريف اللغوي:

  . )1(أصل كلمة الشباب من الفعل شب يشب شبابا و شبيبة و معناه الفت  و هو من سن البلوغ إل الثلثي تقريبا 
 التعريف الصطلحي:

 اختلف العلماء ف تديد مفهوم الشباب لذلك ل يوجد تعريف شامل وواضح فقد صنف الباحثون مفهومه طبقا لثلثة
معايي و هي :

 - العيار النفسي و الجتماعي : و هو الذي يدد مفهوم الشباب طبقا للمكانة الجتماعية و الالة النفسية الت تصاحب
هذه الرحلة , الت يتميز فيها الفرد باليوية و القدرة على التعلم و تمل السؤولية .

 سنة 30 و 15- العيار الزمن : يدد مفهوم الشباب بربطه برحلة عمرية معينة تتراوح بي 
 - العيار البيولوجي : يرى علماء البيولوجيا أن فترة الشباب هي الرحلة الت يتم فيها اكتمال البناء العضوي , و الوظيفي

 .)2( للمكونات الساسية كالعضلت و الغدد

 هي أهم مرحلة ف حياة النسان لنا تتميز بالنشاط و النطلق و ف هذه الرحلة يصبح الفضول و التعريف الجرائي :
حب الطلع طليعة مشاغل الشباب فيستغل الكبار هذه الرحلة لزرع بذور العلم ف هؤلء الشباب .

 سنة و ذلك لن النخرطي بدور الشباب تتراوح أعمارهم تقريبا بي هذين30 إل 13  و قد حددناه ف بثنا هذا من 
الدين .



ـــــــــــــــــــــــ
 .171 النجد ف اللغة و العلم , مرجع سابق , ص )1(
 .97 - 36 , ص 1996 , دار الفكر العربية , دون رقم للطبعة , سنة بوث ف علم الجتماع العاصر عبد الفتاح عفيفي , )2(

 - منهج البحث:5
 ل يكن لي دراسة علمية مهما كانت أن تنجز دون العتماد على منهج علمي ذو خطوات يسي عليها         

 البحث ككل تكون مبنية على أسس علمية تتناسب و طبيعة الوضوع الراد دراسته، وبطبيعة الال هذه الدراسة
 كغيها من الدراسات و البحوث العلمية أعتمد فيها على منهج علمي يتناسب و الوضوع العال أل و هو النهج

 الوصفي السحي بأسلوب تليلي و الذي يقوم بدراسة الظاهرة عن طريق وصف ظواهرها و طبيعتها وخصائصها و
 معرفة أسبابا و سبل التحكم فيها معتمدا ف ذلك على تميع البيانات وتليلها و بالتال استخلص النتائج بغرض معالة

 الشكلة ث تعميم هذه النتائج طبقا لموعة من القواعد خاصة بمع العلومات والقائق وتصنيفها ومقارنتها وتفسيها
 وهو النهج الناسب لدراستنا الت تص دراسة الشكالية التعلقة بالدور العلمي للمؤسسات الرياضية ف استقطاب

الشباب دراسة ميدانية لولية إيليزي .
 كما سنعتمد على الطريقة الحصائية لتحويل البيانات والعطيات من صورتا الكيفية إل الصورة الكمية ليسهل       

قياسها وتليلها .
 - أسباب اختيار الوضوع :6

 إن اختيار هذا الوضوع ل يأت بحض الصدفة ، وإنا هو نتيجة التأثر بالواقع الر الذي يعيشه شبابنا داخل وخارج
 الؤسسات التربوية والرياضية والشبانية، خاصة فيما يتعلق منها بانب تسكع الشباب ف وقت فراغهم ، وكذا واقع

 النشطة الرياضية داخل الؤسسات الرياضية ومدى العلم الوجه لفئة الشباب من طرف هذه الؤسسات ، أو نتيجة
 نقص الياكل والفضاءات ، رغم أن العلم بذه النشطة يكن إن يقدم الكثي من اللول ف الوسط الشبان بصفة

عامة ، لعالة متلف الشاكل، ويكن أن نلخص هذه السباب ف سببي رئيسيي: 
 :أسباب ذاتية- 1 -6 

- مواصلة البحث ف موضوع العلم والتوجيه لشهادة اللسانس .
- اليل إل هذه الواضيع بكم الو ضيفة التمثلة ف مستشار تربوي ف الشبيبة فرع إعلم وتوجيه .



 - إن العايشة اليومية لواقع العلم ف الؤسسات الرياضية والشبانية ونقصه با كان له الدافع الكبي لختيار هذا
الوضوع .

أسباب موضوعية : -2 -6  
 - توضيح القيمة القيقية للعلم ف الؤسسات الرياضية والوقوف على النشطة الرياضية المارسة داخل هذه الؤسسات

.
- معرفة ما يكن إن يقدمه العلم ف استقطاب الشباب إل الؤسسات الرياضية .

 - أهداف البحث :7
 ندف من خلل هذا البحث إل الوقوف على واقع العلم ف الؤسسات الرياضية وتشخيص النقائص الت تعيق     

 تقيق الهداف السطرة وكذا معرفة مكانة منشط الصة الرياضية والدور الذي يكن ا ن يلعبه ف معالة بعض
 السلوكيات النحرفة داخل الؤسسات الرياضية واستقطاب وتوجيه الشباب إل هذه الخية  بالضافة إل معرفة قناعة

 منشط الصة الرياضية بوظيفته ووعيه بالدور الذي  يكن إن يلعبه ف العلم و التربية والتوجيه للسمو بالنشطة الرياضية
 وإعطائها قيمته حقيقية لا لا من أهية ف حياة الطفل وللنسان عموما كون أن هذه النشطة تعتب التنفس الوحيد ف

 اغلب الؤسسات الرياضية، دون أن ننسى الدور الذي تلعبه وفرة الياكل والفضاءات الرياضية ف تقيق الهداف السطرة
.
 - أهية البحث:8

     تكمن أهية البحث أساسا ف معرفة الدور الذي يكن إن يقدمه العلم ف الؤسسات الرياضية لستقطاب الشباب
 من خلل التنفيس والتوجيه ، وهل الواقع العاش يسمح بذالك من حيث وضعيته الالية من حيث الياكل والوسائل

 العلمية وف علقة النشط "الدرب" بالشاب لعطائه قيمته القيقة وبث فيه روح النشاط واليول إل الؤسسات الرياضية
 .لمارسة بعض النشطة الرياضية الت تفيده روحيا ، جسميا ، أخلقيا ومل وقت فراغه

صعوبات البحث : - 9
 ل شك أن أي باحث يتلقى صعوبات ف اليدان تفرض عليه الصب وتتجاوز ما أمكن منها ولقد تلقتنا مموعة من

الصعوبات أثناء البحث مملها ف النقاط التالية: 
- صعوبة الصول على الراجع من الكتبات رغم وجود التصريح وهذا  لعدت اعتبارات تنظيمية وذهنية .

- رفض بعض الدراء السماح بتوزيع الستمارات ما استدعى التحايل والتوسط عن طريق رئيس الصلحة .
- صعوبة استرجاع الستمارات الوزعة .

- استعمال أسلوب التستر وعدم العتراف من طرف بعض الدربي ومدراء الؤسسات أثناء اللتقاء بم .  



 الباب الول
 الجانب
النظري 



 الفصل الول
 العلم
ووسائله



تهيــد:
           إنه لن الؤكد انه ف وقتنا الراهن أصبحت للعلم مكانة وأهية كبيتي ف كافة

 الالت الياتية نظرا لاجتنا إليه اليوم أكثر من السابق إذ يعد أداة وسلحا تستعمله التمعات
 التطورة وتشهره ف وجه الدول الضعيفة وكذا النامية، وذلك راجع للدور الفعال الذي أثبت

 العلم أنه يلعبه من خلل تأثي القوى على الرأي العام الدول واللي، والسبب ف ذلك يعود إل
 قوته وقدرته على ترير العلومات إل الفراد والماعات وإخبارهم با يدور حولم من أحداث

 وتغيات وتطورات على الستوى العالي، إضافة إل هذا فهو يساهم بقدر كبي ويعمل على نقل
وتبادل الثقافات على اختلفها بي التمعات وتريرها من جيل إل جيل.

           لقد توضح وترسخ العلم وتطورت الصائص الت يضفيها التصنيع على تركيبه
 واقتصاده وتبدل الوضع خصوصا بعد شيوع التقنيات الديدة الت وسعت من دور العلم

 بضاعفتها لوظائفه،وقد ختم هذا التطور أو عززه تغيي الناخ الذهن والعال السياسي، القتصادي
 والجتماعي سواء أكان عاما أم خاصا، ونتج عن هذا إزدياد ف الصراع من اجل سيادة وسائل

 العلم،فعوامل تطور هذه الوسائل خلل الفترة الخية أتاح تديد وضعها الال بالنسبة للوضع
 .)1(السياسي والقتصادي والجتماعي ف كل بلد

          ونظرا للتزايد السريع والكبي لعدد الفراد داخل التمعات، وكذا معاناتم من مشكلت
 ضيق الوقت واتساع مالت عملهم وزيادة حجم العلومات كما ونوعا أدى إل زيادة العتماد

على وسائل العلم ف نقل العلومات ونشر الخبار وتطوراتا.



 وعلى هذا الساس،تناوًل للعلم بشيء من التفصيل والتدقيق، فقد قمنا بتجزئة هذا الفصل إل
مبحثي إثني: تناولنا ف أولما البادئ الساسية للعلم وركزنا ف ثانيهما على وسائل العلم.

.42)  فرنان تيو، العلم، ترجة ممد الغندور،دار النشورات العربية،بيوت،بدون سنة، ص 1(

البحث الول: البادئ الساسية للعلم
 تطرقنا ف هذا البحث إل ذكر أساسيات العلم والت ضمناها أهيته، واجباته، عناصر العملية العلمية

 وعوامل ناحها،  أسس العلم، خصائصه، أهدافه، وظائفه، أقسامه، خدماته للجماهي الفرق بينه و بي بعض الفاهيم
الخرى، الصلة بي العلم والتصال وأخيا نظريات العلم ووسائل التصال.

 أهية العلم: )1
 يدور بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، أصبح العلم أكثر قدرة على إحاطة وإلام الفرد والماعة با

 أعداد الناس زاد العتماد على وسائل العلم ف حولم من وقائع، أحداث وتطورات على مستوى العال، ومع ازدياد
 نقل متلف العلومات، إضافة إل هذا ازدياد حجم العلومات ومصادرها وضيق وقت الناس واتساع أعمالم بدأت
 تتجلى قيمة وأهية العلم وحاجة الفرد إليه للتغلب على الصاعب وفهم ما يدور حولم والتأقلم مع الطبيعة والتمع

 بطريقة جيدة، وتظهر أهية العلم من خلل تزويد الفرد بالنظريات والكتشافات، ويساهم كذلك ف تنمية ونقل الثقافة
 بي التمعات وبي متلف الجيال، ويسعى العلم الديث الصادق إل التصدي للخرافات والوهام، وكذلك تزويد

.)1(الناس بالعلومات الوضوعية الصادقة
 إضافة إل كل هذا، يلعب العلم دورًا هامًا ف عملية تنشئة ونو الفرد اجتماعيا بصفة عامة، وبفضل وسائل

 التصال الديثة الت قربت بي جهات الكرة الرضية الربعة الت تضي بالعال إل أن يصي " قرية كونية" يتأثر الطرف
منها بأحداث الطراف الخرى ويستجيب لا.

 كما أنه يكننا اعتبار العلم سلحًا ذو حدين، تستفيد منه الدول التطورة، وبالقابل يضر بصال الدول
الضعيفة أو السائرة ف طريق النمو، من خلل ماولة السيطرة على الرأي العام الدول.



 وعلى ضوء هذا، فإنه يظهر لنا جليا الهية الكبى الت أصبحت للعلم والت تزداد يوما بعد يوم ليحتل
مكانته ف ظل السياسات الت ل بد أن تأخذها الدول بعي العتبار.

 ،01، دار البكة للنشرو التوزيع، القاهرة، ط وسائل التصال " إعلم علقات عامة دعاية و إعلن، رأي عام، إتصالت ، تواصل ")  عبد الرحان ممد البيضي ، 1(
.15، ص 2001

 واجبات العلم:)2
:)1(للعلم واجبات يكننا أن نصرها ف العناصر التالية 

٭ الواجب التقشفي:  فالعلم ياطب عقول الفراد للغرائز ويعمل على زيادة الوعي والفهم وتنمية التفكي.
 ٭ الواجب التعليمي : فهو واجب مكمل لعمل العلم ف الدرسة ويلعب دورًا كبيًا ف تقدي العلومات للمتعلمي من

خلل وسائل العلم ف التلفزيون والذاعة واللت والنترنيت .

 العملية العلمية : )3
 عناصرها: )1- 3

يكننا أن نيز العناصر الختلفة الت تشتمل عليها العملية العلمية كما يلي:
٭ الرسل.

٭ الستقبل.
٭ الوسيلة العلمية.
٭ الرسالة العلمية.

        رسالة               إشارة           

                                                        إشارة              رسالة

) : عنـاصر العملية العلمية01الشكل رقم (

وسيلة البث

استعمالمستقبلمرسلمصدر

تشويش



الصدر:
. 52، ص1989، 01، معجم عرب – فرنسي – إنليزي، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيوت، ط  مفاتيح العلوم النسانيةد.خليل أحد خليل،

.20) الصدر نفسه ، ص 1(

 ٭ الرسل: هو الهة الت تصدر عنها الرسالة العلمية أو هو الوجه للرسالة العلمية سواء كانت هذه الهة الفرد أو
الماعة أو النادي أو الشركة أو الدولة، أو بعبارة أخرى هو مصدر الرسالة العلمية.

٭ الستقبل: هو من توجه له الرسالة سواء كان فردًا أو جاعة، فهو من يتلقى الرسالة العلمية.
٭ الوسيلة العلمية : هي القناة الت تر من خللا الرسالة العلمية سواء كانت صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون أو أنترنيت 

 ٭ الرسالة العلمية : هي الفكار والفاهيم والحاسيس والهارات والتاهات الت يرغب الرسل ف إشراك الستقبل فيها،
 فكل ما يقدمه رجل العلم من حقائق وأفكار جديدة ف كلمة أو صورة أو إشارة رمزية  أخرى، تعتب رسائل إعلمية
 يرغب ف إشراك الستقبل، وتعد الرسالة العلمية من أهم عناصر العملية العلمية، حيث أ ن جهود العلميي ترتكز

 .)2(حولا حت تستطيع أو تتمكن من إحداث أكب تأثي مكن 
 يكن ف ناية التعرض لعناصر العملية العلمية القول بأن هذه الخية تر براحل متتالية تبدأ برسل يقوم

بإرسال مضمون معي ( رسالة ) عب قناة مددة ( وسيلة إعلمية) إل مستقبل ( جهور ).
 عوامل ناحها: )2- 3

 حت يتمكن الرسل من إيصال الرسالة العلمية بنجاح إل الستقبل ( المهور)، ل بد له أن يراعي مموعة
: )3(من العوامل الت تعل من الرسالة العلمية ( الضمون) ناجحة و تتمثل فيما يلي 

 ٭ إعادة النظر ف البات الشتركة بي العلمي والمهور، ما يساعد على فهم الرموز والكلم والستجابة له والتفاعل
معه.

٭ قوة وقدرة الرسل على إثارة الهتمام ولفت انتباه مستقبل الرسالة .
 ٭ مدى ارتباط الرسالة العلمية باجات المهور الستقبل لا وإياد حلول لشاكله با يتماشى وقيمه وتقاليده ومعاييه

الجتماعية.
٭ مدى مراعاة العلمي للحالة النفسية للجمهور واختيار الوقات الناسبة والوسيلة اللئمة.

٭ استعمال أصوات مفهومة وصور واضحة ليصال الرسالة العلمية.
٭ القضاء على مصادر التشويش الت تعيق التفاهم بي العلمي والمهور.



 ٭ كل رسالة إعلمية تدف ف القيقة إل إجراء تغيي معي وترمي على أن يكون لا تأثي على الماهي، كما تعله يس
إحساسا معينا ويفكر بطريقة معينة أو يسلك طريقة دون أخرى.

.20)  د.صال ذياب هندي ، مرجع سابق ، ص 1(
.93 ، ص 1993، الكتبة النلو مصرية ، القاهرة ، التصال بالماهي و الرأي العام "الصول و الفنون") د.مي الدين عبد الليم ، 2(
.17) عبد الرحان ممد البيضي ، مرجع سابق ، ص 3(

 أسس العلم:)4
يبن العلم على مموعة من السس الت ترسي قواعده وتدد معاله، نلخصها فيما يلي:

٭  الوقائع والقائق الت تدعمها وتثيها الرقام والحصائيات .
٭  التحلي بالوضوعية والتجرد من الذاتية ف عرض القائق.

٭  المانة والصدق ف جع العلومات والبيانات من مصادرها الصلية.
٭  أن تعب وتعكس بصدق تطلعات المهور الذي يتوجه إليه.

على هذا الساس نستخلص جلة من النقاط مفادها أن:
 ٭  العلم الذي ل يقوم على أساس من الصحة والواقع ل يكن أن ندرجه ضمن مفهوم العلم بأي شكل من

الشكال.
٭  رجل العلم يفقد صفته كإعلمي إذا ما إنساق وراء ميولته وأهوائه أثناء عرضه للمادة العلمية للجمهور.

 ٭  عامل الصدق أهم دعائم العلم، وبالتال يفقد هذا الخي هذه الدعامة ف حالة مال تتبع المانة والصدق كمنهج أثناء
عملية جع العلومات واستقائها من مصادرها.

 ٭  العلم ل يلئم جهوره إذا ل يأت معبًا تعبيًا صادقًا و أمينًا عن تراث المة وعاداتا و تقاليدها ول يناسب ثقافة
وتفكي الماهي، وبالتال ل تستطيع الماهي فهمه والتجاوب معه. 

 هذه السس تقودنا إل التأكيد على أن العلم ل بد أن يكون صادقا، مردا من اليول والهواء، متماشيا مع
.)1(خصوصية المهور الذي يتوجه إليه ومتفاعل معه 

 خصائص العلم:)5
يتميز العلم بصائص أساسية ثلث و هي: 

 ٭ يأخذ اتاها واحدا من فوق إل تت وهذا خلفا للتصال الشخصي، إذ أنه قلما يوجد ف عملية العلم تبادل،
 فالعلم يفرق بي مصدر الب والستقبل له، فالذين يقومون بإصدار الب من صحفيي وغيهم يبادرون بالدلء بالب

 وتلك مهمتهم، أما الذين يستقبلون الب فإنم ل يقومون بشيء سوى تلقي هذا الب بالقراءة أو بالستماع أو بالشاهدة
دون أن يكون لم دور ف ذلك .



٭ با أن العلم مبن على الوقائع والحداث فهو يعمل على وصف الواقع ل غي.

.73،74)  د. مي الدين عبد الليم ، مرجع سابق ، ص 1(

 ٭ كلفة الب ضئيلة جدا، حيث أنه ف متناول الميع، ويكن لي كان شراء جريدة يومية مثل لن ثنها بس، ومع
 انتشار أجهزة الراديو أصبح الب ينتشر بسرعة مذهلة، وقد ينتشر الب دون الاجة إل هذه الجهزة ودون عناء أو

 تكاليف، وهي الصفة الت ساهت ف شيوع الب سواء كان له غرض أم ل، وتدد قيمة الب بثلثة عناصر وهي أن
 يكون الب متمل الوقوع، أن يؤدي معن وأن يكون له تأثي، وهو ما يكن التعبي عنه بالصطلحات التالية : الحتمالية،

 الصابة والتأثي، فالحتمالية هي نقل معلومة حول فكرة أو حدث يتمل وقوعه، والصابة هي أن يكون للخب قيمة لنه
 أدى العن وأصاب فيه وتنقص قيمته حسب ظروف متلقيه، أما بالنسبة للتأثي فإن الب يؤثر ف رأي الستقبل

.)1(ويزوده بالعلومات الديثة الت تعله يتمكن من اتاذ القرار ف أمور تمه

 ومن أهم الصائص الميزة للعلم أنه أول ذو اتاه واحد غالبا ونادرا ما يكون هناك طريق سهل أو سريع
 للقارئ   أو الشاهد أو الستمع لكي يرد أو يسأل أسئلة أو يتلقى إيضاحات إن هو احتاج إليها، ثان هذه الصائص أن
 العلم يتضمن قسطا كبيا من الختيار، فالوسيلة مثل تتار المهور الذي ترغب ف الوصول إليه وتتار الوقت الناسب

.)2(للقيام بعملها 
:)3( أهداف العلم )6

 :م و هي كالت1932            تندرج أهداف العلم ضمن أربعة ماور، حددها "هارولد لزويل" عام 

٭ مور متعلق بالرسل و الذي يكون إما شخصا أو مؤسسة أو هيئة تتول القيام بعملية التصال.
٭  مور متعلق بالبحث ف متوى الرسالة العلمية للتعرف على نوع العلومات أو الادة العلمية الت تتضمنها. 

٭  مور متعلق بدراسة مدى تأثي الرسالة العلمية على المهور الستقبل .
أما عن أهداف العلم ف مؤسسة ما فيمكن حصرها فيما يلي: 

٭ إعلم المهور عن منجزات النشأة ومدى تقيقها لهدافها.
 ٭ تشجيع الفراد على النضمام والتكاثف من أجل خدمة الؤسسة ومساندتا ، وكذا إعلمهم بالمكانيات التواجدة

بالؤسسة والت يكن استغللا ف تقيق الصلحة العامة .
٭ التوعية العامة من خلل الفاظ على الؤسسات والرافق التابعة لا .
٭ إطلع المهور والعمال بنوعية، برامج، حدود وخطط الؤسسة.

٭ التوعية بدى أهية النشطة وفوائدها ومدى الاجة إليها وضرورتا ف حياة الناس دون تييز.



 .17 ، 15)  د.زهي إحدادن ، مرجع سابق ، ص 1(
 .31 ، ص 1975 ، دار العرفة ، بيوت ، وسائل العلم و التمع و التمع الديث) د. إبراهيم إمام ، 2(
.100،ص1998 ،.01 ، الؤسسة الامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيوت ، ط الرأي العام و الدعايةد.هان الرضا ، د.رامز عمار ،  ))3(

٭ كسب ود ورضى الرأي العام الؤيد للمؤسسة ومال نشاطها.
 وبصفة عامة، فإن العلم يهدف إل تزويد الناس بالعلومات والقائق والعارف بغرض توسيع معارفهم

 وإقناعهم بسلك سلوكات معينة، بعن أن تكون هناك فكرة معينة نريد إيصالا إل الستقبل سواء كان فردا أو جاعة أو
 شعبا، فإذا نتج عن هذه الفكرة إتباع الستقبل السلوك الذي ترمي إليه الفكرة، فإن رجل العلم يكون قد نح ف تقيق

 . )1(غرضه، وإذا ل يتبع الستقبل ما تصبوا إليه الفكرة فإنه قد فشل ف تقيق غرضه 
وظائف العلم:  )7

 يعد القناع وظيفة العلم، وذلك يتم عن طريق نشر العلومات والقائق والرقام والحصائيات ونو ذلك،
 فالعلم يقدم حقائق مردة بعضها سار وبعضها غي سار، وليس له غرض معي فيما ينشره للناس سوى العلم

وحسب.
 وبا أن العلم يقوم على الوضوح والصراحة ودقة الخبار مع ذكر مصادرها وصحتها، إضافة إل أنه يشترط

 اللتزام بعايي الصدق والمانة، فإن ذلك يعل منه إعلما سليما، قويا وفعال، ويفترض أن يقوم العلم على التنوير
. )2(والتثقيف ونشر الخبار والعلومات 

:)3(وللعلم وظائف اختلفت وتعددت بتعدد وسائله وطرق القيام به وأساليبه، وفيما يلي ممل هذه الوظائف 
  الوظيفة السياسية : )1- 7

 يقدم العلم أفكارا تثل عقيدة سياسية أو مبادئ لزب ما أو تستميل إتباع سياسة خارجية أو الرد على 
إعلم سياسي ما ف ظل سياسة معينة باستخدام وسيلة إعلمية مددة.

الوظيفة التربوية: ) 2- 7
  يقدم العلم ف برامه ناذج من التنمية للقتداء با  وهو بذا يعد العدة لتقبل التغيي، لنه يكون ف المهور

 تعطشا وتشويقا للمزيد من العرفة بواسطة أساليبه الغرية ووسائله الت أصبحت ف متناول جهور واسع يستغلها حسب
 اختياره لا، ولزمن التواصل معها، وهي مصاحبة له خلل فترات طويلة من حياته، يقول العال " شرام " حول العلم ف
 التربية : " تستخدم الدولة العلم لثارة التعطش إل مزيد من العلم لتشجيع الناس على التماس التغيي من الشرف الزراعي

 إل الخصائي الفن وغيهم بقصد تشجيعهم على إرسال أولدهم إل الدارس لتعلم القراءة والكتابة وازدياد العرفة
والتغلب على الهل هو ف حد ذاته تربة من شأنا أن تعل النسان ف أحسن الظروف ".



 .75) مي الدين عبد الليم ، مرجع سابق ، ص 1 (
 . 31) د. إبراهيم إمام ، مرجع سابق ، ص 2(
 .113 ، 112 ، ص ص 2002 ، بدون دار النشر ، الزائر ، أنيس الرب ف مؤسسة الشباب) أحد عصمان ، 3(

 الوظيفة التثقيفية: )3 – 7
 إن أهم ما يسعى العلم إل تقيقه اليوم هو تقدي كم من العلومات التجددة والنية، مواكبة بذلك مسار

 التغي ف الياة ككل وبعث كل ما من شأنه إثراء ثقافة الفراد وتكوين حاصل معرف من شأنه أن يؤثر على حياتم من
 أجل التغيي إل الفضل، فالتصال الماهيي يسعى لتكامل التمع لتنمية التفاق العام ووحدة الفكر بي أفراده وجاعته،

ويقوم بتثبيت القيم والبادئ والتاهات والعمل على صيانتها والفاظ عليها.
 وظيفة الترفيه: )4 – 7

 تتمثل ف إستثمار وقت الفراغ ف الترفيه و الستمتاع، ولقد أخذ الترفيه من وقت الوظائف الخرى الكثي
 فدوره ف وسائل العلم اليوم أصبح مهما، ول يعد ف إمكان إختيار الفراد اليوم تنب الضغط النفسي أو اللل إل به
 وتنقسم وظائف الترفيه ذاته إل عدة وظائف وهي : الستراحة والتحرر، التسلية، تنمية الفرد لشخصيته باكتساب

العارف والبات والسلوكات الديدة الت يستفيد منها ويتلقاها برغبة منه أو بطريقة عفوية .

: )1( ) أقسام العلم 8
:العلم الماهيي ) 1- 8

 يتمثل ف بث مموعة من الرسائل على مموعة كبية من الناس يتلفون فيما بينهم من النواحي الجتماعية،
القتصاية، الثقافية والسياسية، وتكون تلك الرسائل موحدة ومرتبطة بالواقع .

إن أهم ما ييز العلم الماهيي ما يلي :
٭  تعد الؤسسة العلمية النبع الرئيسي لنشر العلومات ف العلم الماهيي.

 ٭ يستخدم قنوات التصال التالية : التلفزيون، الذاعة، الصحافة والعارض، بالضافة إل قنوات أخرى تدف إل ماطبة
جهور متفرق وف أوقات مددة .

٭ تعتب العلومات الصادرة عن الؤسسة العلمية أكب بكثي من الوارد إليها.
 ٭ إن رجع الصدى ل يتم بطريقة مباشرة لن العلم الماهيي حديث من جانب واحد، حيث ل يكن للمشاهد أو

القارئ أو الستمع الناقشة و إبداء آرائه، وبالنظر إل افتقاد العلم الماهيي ليزة رجع الصدى فإنه ل يكن إجراء
 تعديل على الرسالة العلمية، لذا تلجأ الؤسسات العلمية إل إجراء دراسات حول ميولت المهور واتاهاتم مثل

اهتماماتم بشاهدة برنامج وعزوفهم عن مشاهدة آخر وأسباب إقبالم على شراء صحيفة ما والعزوف عن شراء 



 .31 ، 27 ، ص ص 1991 ، الكتبة النلو مصرية ، القاهرة ، مدخل إل العلم و الرأي العام)  د.ممد عبد الالك التوكل ، 1(

صحيفة أخرى إل غي ذلك، ومن هذا كله تاول ضبط سياستها العلمية .
و هناك ثلث وظائف للعلم الماهيي حسب "هارولد لزويل" هي :

 ٭ سرد الخبار: أي إعلم الماهي بكل ما يدث ف العال من حولم وتغيات وتطورات تلك الحداث ليضاح
الصورة للجمهور.

٭ توجيه المهور وإرشاده وتوعيته من أجل تكوين رأي عام هادف.
٭ نقل التراث الثقاف والجتماعي عب الجيال.

 العلم الداري: )2- 8
          يكن تعريف العلم الداري بأنه مموعة الجراءات الت تنتقل با خطوات إتاذ القرار من موظف إل موظف
 آخر ف الؤسسة، كما يكن تعريفه بأنه الركيزة الساسية ف الؤسسة، فالسؤولون بالدرجة الول يصدرون توجيهاتم،

ينسقون، ينظمون ويططون بالعتماد على العلم الداري.
 يقوم العلم الداري على مبدأ نقل الرسالة إل وجهتها ( الستقبل ) ويعتمد على كل ما له علقة بالعملية العلمية من

جع للمعلومات، أرشفتها، تنسيقها، تليلها وتداولا عن طريق وسيلة اتصال معينة.
        ويتميز العلم الداري با يلي :

٭ تقوم الؤسسة بالتنسيق بي القسام التداخلة ف الوظائف من خلله ويعتمد كل قسم فيها على القسم الخر.
٭ تعتمد الوحدات الدارية ف إتاذ قراراتا على العلومات الت تستقبلها من قبل الوحدات الخرى اعتمادا كليا .

٭ تتلف أساليبه باختلف تركيبة وتنظيم البناء اليكلي للسلطة وتوزيع الصلحيات.
 ٭ كل مؤسسة مرتبطة بحيطها الداخلي والارجي، وهي بذلك تبن شبكات اتصالتا با يدم علقاتا الارجية

ويساعد على تنظيم العلقات والتصالت الداخلية بي القسام الختلفة والصلحيات التفاوتة.

 ) خدمات العلم للجماهي: 9
     يقدم العلم للجماهي خدمات عديدة يكن حصرها ف:

٭ تزويد الماهي بالخبار والعلومات الصادقة، الدقيقة والصحيحة.
٭ يساهم ف الترويج عن النفس من خلل التسلية والترفيه.

٭ زيادة الوعي وتنمية القدرات العقلية.
٭ تثقيف الماهي بمع العلوم والعارف.



٭ يافظ على العادات والتقاليد من خلل تذكي الناس با.
 ٭ تعليم الماهي بساعدة الؤسسات التعليمية والتكوينية ف أداء عملها من خلل تزويد الماهي بالعلومات حول أي

موضوع باستخدام وسائل العلم كالتلفزيون، الراديو والنترنيت .

  :)1 () نوعية المهور10
 ينبغي أن نفرق بي المهور الذي يوجه إليه مضمون الرسالة العلمية، فجمهور قطاع الصناعة مثل يتلف

عن جهور قطاع الزراعة أو التجارة، ويتلف المهور ف قطاع الدمات عن قطاع السياحة أو الرياضة أو الفن. 
و يكن تقسيم المهور الذي يكن أن تاطبه مؤسسة أو هيئة إل ما يلي:

 أو جهور الؤسسة، يشمل ملس الدارة والرؤساء والرؤوسي من الوظفي المهور الداخلي: )1 – 10
والستخدمي والعمال، فهذا المهور له مصال ترتبط ارتباطا وثيقا بالؤسسة أو النشأة .

 يقصد به سكان النطقة الت تتواجد با الؤسسة أو المهور الكلي العام الذي يقطن المهور الارجي:  )2 – 10
مجتمعًا مليًا أو التمع بأسره.

 ) الفرق بي العلم و بعض الفاهيم الخرى :11
العلم و العلقات العامة:  )1– 11

    يعتب العلم وسيلة لتحقيق برنامج العلقات العامة، حيث يقوم بإبراز سياسة الؤسسة ويساعد على نشر العلومات
داخل الؤسسة وخارجها.

 ويعرف الدكتور "صال ذياب هندي"  العلقات العامة بأنا : " الهود القصودة، الستمرة والقائمة على خطط من أجل
 .)2(الوصول إل التفاهم والتبادل بي مؤسسة ما وبي الماهي الت تتعامل مع هذه الؤسسة " 

 يقوم العلم ف مال العلقات العامة بدور فعال داخل الؤسسة من خلل تقدي الخبار والعلومات إل العاملي با وذلك
 باستخدام الوسائل الختلفة التاحة لم ، أما فيما يص العلم الارجي ( خارج الؤسسة) فيقوم بنشر الخبار والعلومات

الدقيقة والصحيحة لمهور الؤسسة وذلك باستخدام وسائل العلم الختلفة كذلك.
 العلم و العلن: )2– 11

 يعرف الدكتور "حامد عبد السلم زهران" العلن بأنه : " نشر العلومات والبيانات عن السلع أو الدمات
 .)3(أو الفكار ف وسائل العلم الختلفة للق حالة من الرضى النفسي ف المهور" 

 .72 ، 71 ، ص ص 1996، دار العرفة الامعية ، الزاريطية ، السكندرية ، علم اجتماع التصال و العلم )  د.غريب سيد أحد ، 1(
 .19 ، 18)  د. صال ذياب هندي ، مرجع سابق ، ص ص 2(
 .65) د. حامد عبد السلم زهران ، مرجع سابق ، ص 3(



 كما يعرفه بأنه : " نشر وتقدي العلومات والخبار والوضوعات والوقائع والفكار والراء عن طريق أي
 وسيلة من وسائل العلم كالصحف أو الذاعة أو التلفزيون أو السينما للعلن عن رسالة تارية أو إعلمية ف الالت

 الجتماعية، القتصادية و السياسية، بقصد كسب الرأي العام وإحداث تأثي طيب ف نفوس القراء أو الستمعي أو
 .)1(الشاهدين 

  فالعلن إذن هو القيام بنشر معلومات وبيانات حول منتوج أو خدمة أو فكرة ما عن طريق وسائل العلم
 الختلفة لتحقيق رضى الناس عليها بغرض بيعها أو الترويج لا مقابل ثن معي، وقد تطور العلن ف مال العلم وأصبح

يهدف إل كسب الرأي العام .
 العلم والدعاية: )3 - 11

 يعرف الدكتور "زهي إحدادن" الدعاية بأنا : " ماولة التأثي ف الفراد والماهي والسيطرة على سلوكهم
   ) 2(لغراض مشكوك وذلك ف متمع وزمان معي ولدف معي " 

 فالدعاية هي استخدام حقيقة مردة بغرض كسب تأييد وجهة نظر معينة لدف مدد أو لترويج فكرة أو
 قضية معينة قصد التأثي على رأي الماعة دون إجبارهم على ذلك، وتعتب الدعاية نوعا من العلم إذا مارسها رجال

).3(الصلح لدعوة الفراد والماعات إل مبادئ وقيم صالة تكون القيقة أساسها 

 العلم والتربية:)4- 11
 تدف التربية إل إحداث تغيي إياب ف سلوك الفرد وفق خصوصيات التمع باعتباره عملية اجتماعية، ويعد

العلم لب العملية التربوية نظرا لا يقدمه للفراد من معارف وتوجيههم الوجهة السليمة.
 العلم والتعليم: )5- 11

 على الرغم من أن العلم يقوم بدور تعليمي، إل أنه يب أن نيز بينه وبي التعليم، فالعلم كما ذكرنا سابقا
 يعمل على تزويد المهور بالخبار والقائق الادفة إل القناع والتنوير وتقيق التفاهم، أما التعليم فهو تنمية الهارات

 والفاظ على التراث العلمي والدب والفن وذلك بتقديه إل الجيال القادمة، ويكن أن يكون العلم ووسائله أداة للنشر
  .)4(والتعليم 

 .348) د. حامد عبد السلم زهران ، مرجع سابق ، ص 1(
.31، 30) د. زهي احدادن، مرجع سابق، ص ص، 2(
..339، 338د. حامد عبد السلم زهران ، مرجع سابق ، ص ص، ) 3(
.89 88، ص ص، 1984، دار الكتب الامعية، السكندرية، مصر، ، الدخل السيكولوجي للعلم) د. احد الشاب، د. أحد النكلوي4(

 العلم والتوعية: )6 – 11



   يعتب العلم مصدرا من أهم مصادر التوعية من خلل تقديه القائق للفراد الت تساعدهم على تنمية قدراتم العقلية
 وزيادة الوعي لديهم ، والتوعية هي اقتناع الفراد والماعات بفكرة معينة عن طريق توعيتهم با للوصول إل نتائج مددة

يهدف إليها القائم بالتوعية.
    وما يكن استنتاجه هو أن العلم والتوعية يشتركان ف هدف واحد هو ماولة التصال بالرأي العام والتأثي فيه رغم

).1(اختلفهما ف بعض الوسائل والهداف الراد تقيقها 

من خلل عرضنا لذه الفاهيم يتبي لنا ما يلي:  
٭ يتسم العلم باتساع إطاره العام بالنظر إل أبعاده الت تشمل كافة الالت و اليادين.

 ٭ يشترك العلم مع هذه الفاهيم ف كونا أشكال لعملية اجتماعية واحدة هي التصال بالماهي، وهذا إما بغرض
 الدعاية أو العلن أو التوعية أو ترتيب العلقات العامة أو تربية الماهي وتعليمها وزيادة معلوماتا حول قضايا ومسائل

.)2(متعددة 
 الصلة بي العلم و التصال :)12

        احتل العلم مكانة هامة وأساسية ف كافة التمعات وأصبح يصنف ف قائمة الظواهر الجتماعية، وعلى الرغم
من ذلك يعتب جزءا وفرعا من ظاهرة أوسع وأشل هي ظاهرة التصال .

 فالتصال مال واسع لتبادل الوقائع والراء بي الفراد، حيث يشمل جيع أشكال الفنون والتعليم والتربية
 واتاهات الدعاية والتأثي والترفيه والعلن والترويج التجاري، كما يتضمن جيع أطراف التعبي لصول التفاهم التبادل

 بي الفراد، كما يتاز بكونه عملية هادفة، فالدف الرئيسي للتصال هو التمكن من التحكم ف البيئة الت ننتمي إليها
 والسيطرة على أنفسنا، وبالرغم من قدرة التصال على التأثي إل أنه ل يكن فعل ذلك إل بالتفاعل مع وسائله وأهدافه

الختلفة، إذ يعتب التصال عملية التفاعل النسان عن طريق استعمال الشارات والرموز.
 للتصال عدة أشكال، منها ما يدور بي الفراد ومنها ما تنظمه الؤسسات واليئات، ومنها ما يتم عن طريق

التفاعل الباشر، ومنها ما يتم عن طريق وسائل العلم ووسائل النشر. 
 من هذا كله نلص إل أن العلم جزء أو فرع من فروع التصال وعنصر من عناصره ، وأحد السبل الت

 ). 3(يتحقق با التصال مع الفراد والماعات 

.80، مرجع سابق، ص  د. احد الشاب، د. أحد النكلوي)1(
 .19) د. صال ذياب هندي ، مرجع سابق ، ص ص  2 (
 .30 ، 29) الرجع نفسه ، ص 3(

يتلف العلم عن التصال ف عدة نقاط يكن ذكر أهها:
٭ العلم ذو اتاه واحد ف حي أن التصال ذو اتاهي.



٭ يكن تبادل الدوار ف التصال بينما ذلك غي مكن ف العلم.
٭ ل يوجد تفاعل ف العلم على عكس التصال الذي يب أن يكون فيه تفاعل ومشاركة.

٭ ف العلم هناك ثبات ف الدوار، بينما ف التصال، هناك تغي ف الدوار.
٭  توفر وسائل التصال ضرورة حتمية لنشر العلم، بينما ف التصال توفر الوسائل ليس ضروريا.

                                                                
   

 

                   دورة التصال                                              دورة الستهلك

) : يبي الصلة بي العلم والتصال.02شكل رقم (

الصدر :
Alex Mucchielli , les sciences de l’information et de la communication , Hachette livre , 

Paris , 1995 , P 44

):1 ( نظريات العلم ووسائل التصال)13

 يكن القول بشكل عام أن العلم العاصر يتمثل ف اتاهات ومذاهب ونظريات وضعت مموعة من
القواعد والشكال والناط تتشابه ف الواص والسمات واللمح، ومن بي هذه النظريات ما يلي:

 نظرية السلطة :)13-1

توزيعالتصال

استهلكالعلمالستعمال إنتاج

الادة



 تسمى نظرية التسلط، وهي أول نظريات العلم ظهورا، أنصار هذه النظرية ينظرون إل العلم على أنه من
 المور الت ينبغي أن يتصرف فيها فرد ما عن غيه، بالرغم من أنم يؤمنون بالفروق بي الفراد من حيث قدراتم السمية

 والعقلية، ولكنهم يبنون على هذه الفروق حكما يتلخص ف أن ذوي العرفة من العلماء والكماء وذوي التجربة
والطلع وحدهم أصحاب الق ف السيطرة القيقية على غيهم من أفراد التمع ف ظل الاكم ووفق مشيئته ورضاه .

نظرية الرية : ) 2 – 13
 تأخذ هذه النظرية تسميتها من تسمية النظام القتصادي الر، وقد كان مفهوم الرية ف بداية ظهور هذه
 النظرية ينصب على تأكيد قيمة الفرد من حيث هو فرد وحقه ف مارسة نشاط اقتصادي بأقل قدر مكن من تدخل
 الدولة، والتأكيد على فكرة القوق الطبيعية للنسان، وهذه النظرية تقوم على تصورات منها أن النسان من حقه أن
 يتعرف على القيقة وأن يسعى إل معرفتها والهتمام بذه العرفة، ومنها أن الوسيلة الوحيدة لعرفة القيقة هي النقاش
 الر، وكلما تضاربت الراء كلما تعدد اللف حولا، و أتيح لكل ذي رأي أن يعرض رأيه، ومن هذا العن للحرية

ضعف سلطان الدولة على وسائل العلم وبالتال فتح باب لظهور نظرية الرية ف العلم.

 .262) د. حسي عبد الميد أحد رشوان ، مرجع سابق ، ص 1(

ـة ل العلمي ـان : الوساـئ البحـث الـث
) تعريف وسائل العلم: 1

       هي تهيز تقن يتيح للناس تبادل ما يعبون عنه من أفكار أيًا كان شكل هذا التعبي وأيًا كان مقصده، وقد صار
 هذا التعبي يتخذ ف حاضرنا أشكال على غاية من التنوع منها النص، الصوت، الطوط، الصور الثابتة والتحركة

.)1(الصحوبة بالصوت، ث يؤدي وظائف عديدة كالعلم، التكوين، الترفيه والتنشيط الثقاف والفن " 

 ) نشأتا و تطورها:2



       لقد ظهر العلم منذ أمد بعيد، إذ كان النسان البدائي يسكن الكهوف ويستخدم الرموز والشارات ف شكل
 حركات أو تعبيات أو أصوات، وهذا ما مهد له الطريق نو مرحلة جديدة من التصال والتفاهم، وبتقدم العصور ل
 يستطع النسان الستغناء عن العلم، بل إزدادت الاجة إليه وخاصة ف أماكن العبادة وساحات التجمعات، حيث

 كان له بالغ الثر ول يفترض ف الوظائف العلمية أن تتغي بتغي الزمنة فهي كانت ول تزال وستبقى دوما نفس
الوظائف، لكن رافقها ظهور اختراعات ومستحدثات وهياكل جديدة أدت إل اتساع نطاقها وامتداد مالا.

       إن ما قدمته وسائل العلم الكتوبة، السموعة والرئية للكائن البشري، يعد من أهم الؤشرات الت تدل على اتساع
 الوظائف العلمية منذ ظهورها وحت وقتنا الراهن، فالعال يشهد تطورات سريعة مذهلة، أحدثت ثورة ف عال

التصالت، لذلك علينا أن ناول الوقوف على أهم مراحل ظهور هذه الوسائل و تطورها.
 م ،1873 م وكانت بداية اللسلكي باكتشاف الوجات الكهرومغناطيسية سنة 1832      لقد ت اختراع التلغراف سنة 
  الت جعلت من التصال اللسلكي حقيقة علمية وواقعية ووسيلة تارية ف نفس1886وت تأسيس شركة ماركون عام 

  دقائق، إل أن)04( مدته 1895 وإخراج أول فيلم سينمائي سنة 1894الوقت، بعدها ت اختراع كاميا السينما عام 
 بعد أن شهدت السينما تطورات هامة بي هذين التاريي.1928أصبحت الفلم ناطقة عام 

 م وانتشر استخدام الراديو1906ف تلك القترة بدأ النسان ف إذاعة الرسائل الصوتية على الوجات الرتزية عام 
 ف أواخر العشرينات من القرن العشرين، وف نفس الفترة ت اكتشاف الطريقة اللكترونية لختبار الصور الرسلة لسلكيا

 م حيث استخدم ف أغراض تارية،1936م، وبذلك بدأ عصر التلفزيون وأخذ ف الظهور والنتشار عام 1923سنة 
 م، والذي أحدث ضجة1957وكثرت الكتشافات والختراعات إل أن أطلق التاد السوفيات أول قمر صناعي سنة 

كبية ف عال التصالت.

 .07 ، ص 1996 ، ترجة عادل بوراوي ، النظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، تونس ، مدخل إل وسائل العلمفرانسيس بال ، )1(

ـ " الربانات :  ARPANET (ADVANCED RESEARCH PROJECTS  تله بعد ذلك اختراع المريكان لا سي ب

AGENCY NETWORK(  
 م وهي وكالة مشاريع الباث التطورة والت تطورت وأصبحت تسمى اليوم بالنترنيت، وتوالت الختراعات1969عام 

 واستمرت التطورات ول تتوقف ثورة التصالت عند هذا الد، بل شلت جيع وسائل العلم والتصال وأحدثت
.)1(ثورة كبية ف هذا الال 

 ) أنواع وسائل العلم :3



      تنوعت وسائل العلم وتعددت أشكالا، فما قدمته وسائل العلم الشفهية، الكتوبة، السموعة والرئية للنسان يعد
من أهم الؤشرات على اتساع رقعة العلم منذ ظهوره وحت وقتنا الاضر، ويكن حصر هذه الوسائل فيما يلي: 

٭ وسائل العلم السمعية: وهي الوسائل الت تعتمد على سع النسان مثل: الاتف، الراديو وأشرطة التسجيل.
 ٭ وسائل العلم السمعية البصرية ( الرئية) : وهي الوسائل الت تعتمد على حاست السمع والبصر ف آن واحد مثل:

التلفزيون، الفيديو والنترنيت.
 ٭ وسائل العلم الكتوبة (القروءة): وتتمثل ف الوسائل الت ترتكز على الكلمات مثل: الصحف، اللت، الكتب،

الراسلت والعلنات.
 ٭ وسائل العلم الشفوية (الثابتة ): وتشمل الوسائل الت يتوجه إليها الناس للطلع عليها مثل: العارض، الؤترات،

.)2(الاضرات والندوات 
 الوسائل السمعية:)3-1

:الاتف ) 1 – 1 – 3

 ، وقد ساعد هذا الكتشاف ف نقل صوت النسان1876اكتشف "ألكسندر غراهام بال" الاتف سنة 
 عب السلك، وقد تطور التصال الاتفي ف الوقت الراهن وأصبح ينقل الصوت والصورة معا، وغدا من ضرورات الياة
 ف شت الالت، ويتوفر العال اليوم على شبكة اتصالت هاتفية عالية تتمركز حول القمار الصناعية ما جعل العال الترامي

 .)3(الطراف قرية إلكترونية 

 .16 ، 15 ، ص ص 1998 – 1997 ، 01 ، دار اللوي ، عمان ، ط الدعاية و العلن و العلقات العامة) د.ممد جودت ناصر ، 1(
 .23) د. صال ذياب هندي ، مرجع سلبق ، ص 2(
 .89 ، 88 ، ص ص 1993 ، 01 ، دار الدلوي للنشر و التوزيع ، عمان ، ط التصال النسان و دوره ف التفاعل الجتماعي)  إبراهيم أبوعرقوب ، 3(

 الراديو:  )2 -1 – 3
 يعد الراديو الوسيلة العلمية الكثر قربا من الفراد، حيث أن قوة تأثيها – الوسيلة –  وقدرتا على إيصال

 الرسالة العلمية للجماهي ل تضاهى خاصة ف الماكن النائية كالقرى والرياف، إذ يعرفها الدكتور "عادل حسن" بأنا
 : " وسيلة إعلمية تتاز بالسرعة الارقة ف إيصال الرسالة العلمية إل المهور، فبواسطتها يكن إرسال الرسالة العلمية

 عب اليطات والماكن النائية الت ل تصل إليها وسائل العلم الخرى ف ثوان معدودة ، كما تتاز الذاعة باليوية الت
  .)1(تنبض بصوت النسان والوسيقى، ما يضفي على الرسالة العلمية قوة تأثي أكب " 



يتميز الراديو بجموعة من الصائص وهي:
 ٭ قدرة موجات الراديو على اختراق جيع أناء العال ف لح البصر، لن موجات الثي تدور حول الكرة الرضية ف

 ظرف ثن ثانية، ول تقف ف وجهها الواجز سواء كانت سياسية أو طبيعية، وهذا ما جعل الراديو أقدر الوسائل
العلمية على إبلغ الماهي وتزويدهم بالعلومات .

٭ إمكانية ماطبة الراديو لميع الفئات مهما اختلفت درجات تعليمهم ومستوياتم.
 ٭ ل يتاج الستمع للراديو إل جهد ف متابعة برامه وهذا راجع لعدم تطلبه للتركيز الكامل،  إذ من المكن أن يارس

الستمع أي عمل يدوي أثناء الستماع.
 ٭ يستطيع الراديو جذب اهتمام الستمع لتابعة برامه وذلك لعتماده على الؤثرات الصوتية والوسيقى  والوار، وكلها

تضفي على الادة الذاعية جاذبية خاصة.
 ٭ يؤثر الراديو تأثيًا خاصًا ف غالبية الناس، بعن أن الستمع يتأثر بالبامج الت تبث عب الثي دون أن يراها وهو ما يكسبه

خبة خاصة، كما أن الطبيعة الميزة للراديو كوسيلة متاحة أمام الستمع تعله يشعركأن الديث موجه إليه .
 ٭ يتميز العلم الذاعي بالتأثي الذي يزداد عمقا وخطورة كلما كانت الفئة الوجه إليها ذات مستوى ثقاف وعلمي

 متدن، بعن أن الراديو يصبح مؤثرا أكثر على المهور غي التعلم وكذا كلما انفض الستوى العيشي للفرد، إذ ل يتمكن
 من شراء الصحف واللت فيكتفي بالستماع إل الراديو فقط بسبب انتشاره ف جيع الماكن الت يقصدها حت ف

وسائل النقل .
 لكن ما يعاب على الراديو هو أنه وسيلة إعلم تلزم الستمع وتبه على تديد وقته بسبب ضياع فرص

.)2(الستماع إل بعض البامج كونه مشغول ف أوقات بثها 

 .91 ، ص 1984 ، 03 ، دار النهضة العربية ، بيوت ، ط العلقات العامة)  د. عادل حسن ، 1 (
 . 27 ، 26) د. ممد جودت ناصر ، مرجع سابق ، ص ص 2(

 ، حيثوتكمن الاصية الرئيسية للراديو ف تطرقه بشكل آن للحداث وتناوله لخر تطوراتا على مدار اليوم
 ).1(أن الحداث إما أنا تتطور ساعة بعد ساعة،  وإما أنا تبقى ثابتة على حالا وإما أنا تتفي 

 الوسائل السمعية البصرية ( الرئية ):  )2 – 3
 السينما :  )1 – 2 – 3

 تعد من وسائل العلم السمعية البصرية ، تعمل على نشر و تقدي العلومات ، الخبار ، الوضوعات ، الوقائع
 ، الفكار والراء، ومن مزايا السينما أنا تمع بي العلم والتعليم والتسلية، ومن عيوبا أنا تتاج لوقت يصص لا قد ل

.)2(يتيسر للكثيين 



 وقد حظيت السينما كوسيلة إعلمية بنصيب أوفر من بقية الوسائل الخرى وذلك لتأثيها على الليي من
البشر ف جيع القطار، وهذا ما أكسبها قوة تستهوي وتستقطب الماهي بشكل مباشر.

 وقد دلت الحصاءات على تراجع دور السينما كوسيلة إعلمية أمام انتشار التلفزيون، وهذا ما أدى إل إغلق العديد من
 دور السينما، كما دلت على أن أحسن ميزات السينما هي أن الشاهد يكون مركزا على الشاهدة لعدم وجود أي

 تشويش حوله على عكس التلفزيون، حيث يقل تركيز الشاهد عليه لوجود بعض العوامل الت قد تؤثر عليه مثل عمل
. )3(الزوجة ف النزل أو صراخ الطفال 

 إن الطريق الصحيح لسهام السينما ف التنمية يكون بعالة مواضيع من الواقع وربطها باتاه التطور الطلوب
 واللزم بشكل نستطيع معه أن نرسم الور أو الطريق الواجب أن تسلكه السينما ف البلدان النامية لتبن شخصية الفرد

 التحفز للتقدم والقادر على مواجهة تديات العصر وتطيم سدود التخلف والتغلب عليها، لن ف مقدور الفيلم اليد أن
.)4(يمع بي القيقة واليال وبي الواقع والستقبل بشكل يفتح معه مالت الياة أمام الشاهدين 

 ) التلفزيون: 2 – 2 – 3
 يعتب التلفزيون من الوسائل العلمية السمعية البصرية الت حظيت بالهتمام الكامل من طرف الماهي لعتمادها على

 حاست السمع والبصر، ويعد التلفزيون أبرز الوسائل الماهيية الت عرفها النسان ف مال العلم، ذلك  لكونه يمع بي
الرؤية، اللون، الصوت والركة، وباعتبار أن حاست السمع والبصرها القدر على إيصال العلومة للنسان.

 )1 (CLEMI , Mieux connaître l’information audiovisuelle au collège et au lycée ,édition CFPJ,Paris , 1994 , p13

 .348) د. حامد عبد السلم زهران ، مرجع سابق ، ص 2(
 . 30 د. ممد جودت ناصر ، مرجع سابق ، ص )3(
 .31) الرجع نفسه ، ص 4(

وبالتال أمكن للتلفزيون السيطرة على النسان من خلل هاتي الاستي، وتتجلى أهية التلفزيون فيما يلي:
 ٭ إن التلفزيون أقرب وسيلة للتصال الباشر، إذ قد يتفوق التلفزيون على الراديو ف التصال الباشر ف قدرته على تكبي

الشياء الصغية وتريك الشياء الساكنة.
 ٭يب على مشاهدة التفرغ الكامل لتابعة برامه والتركيز الكلي عليها، وهو ما يكن من فهم برامه أكثر على عكس

الستمع لبامج الراديو.
٭ يستطيع التلفزيون أن يقدم الادة العلمية ف وقتها كنقل الحداث النية قبل أن تفقد أهيتها كبث حي مباشر.



 ٭ برز تفوق التلفزيون على وسائل العلم الخرى من خلل تركيزه على الحاديث السياسية والطب الت يلقيها
 زعماء الدول والكومات والكام وقادة الرأي حول السائل القومية والدولية الامة وحول الزمات السياسية اللية

والدولية وحول الروب والعارك، ما أكد على أهيته كوسيلة إعلمية .
 إن التقدم التقن الذهل ف صناعة التلفزيون يرشحه لن يكون أكثر الوسائل العلمية فاعلية ف تشكيل العال وفقا لفكار
 وقيم ومبادئ مططي ومنفذي برامه  ومول أصحاب صناعته، حيث أن البث عب القمار الصناعية خلل السنوات
 القليلة الاضية ألغى قاعدة الدود الغرافية بل الختلفات الجتماعية بي الدول وسوف يساهم ف توحد جيع الدول

.)1(بلق نظام واحد للتواصل 
 ) الوسائل الكتوبة ( القروءة ):3 – 3
 ) الكتب:1 - 3 – 3

 هي وسيلة إعلم ذات فاعلية كبى لا تقدمه للقاريء من براهي وحجج ودلئل كثية تكون متكاملة ومدروسة بدقة
 وعناية ومفصلة ف فصول وأقسام ومدعمة براجع ومصادر ومذيلة بلحق ورسوم توضيحية، والكتاب هو الوعاء الذي
 ل يكن الستغناء عنه، فهو يمل ف طياته القصة، الرواية، الشعر، العلوم، العارف، التراث والتاريخ ، ويمع القررات ف

 الطب، الندسة، الغرافيا، القانون وعلوم الرض والبحار، وهو سجل دائم للمعلومات السياسية والقتصادية، وهو الذي
 ف مقدور مؤلفه أن يقتصر على موضوع واحد أو عدة مواضيع، وحجمه قد يكون صغيا يناسب الطفل أو كبيا

يناسب من هم أكب سنا.
  إنه من الصعوبة أن نصر ميزات الكتاب، لن كل ما يكن أن يطر على البال ف مال النشاط النسان يكن

.)2(أن يكون مصدرا لكتاب أو مصدره كتاب 

.29 ، 27) د. ممد جودت ناصر ، مرجع سابق ، ص ص 1(
.172، دار القومية العربية للثقافة والنشر،بدون طبعة،بدون سنة،ص التصال الدول و التكنولوجيا الديثة ) البوفيسور علي ممد شو ، 2(

 ) الصحف و اللت :2 – 3 – 3
        هي عملية البحث عن القائق بغية نشرها بطرق رشيدة وسليمة تساهم ف نفع التمع  وتنميته، وقد

أخذت وأعطت، أثرت وتأثرت بدرجات متفاوتة مع جل الوسائل العلمية الخرى.
 وتعتب الصحف واللت الوسيلتي العلميتي الكثر انتشارا وسيطرة من بي الوسائل الطبوعة ف الوقت الال ، وتكمن

 أهيتها ف كونا من الوسائل التصالية اليومية والباشرة مع المهور، تدف إل نقل الخبار،الراء، التحليل والصور إل
 القارئ، فعن طريق الصحف اليومية أو اللت الدورية يصبح التصال أقوى إل درجة القول بأن آراء  المهور و

الماعات هي حصيلة ما تتويه صحيفة ما من آراء و معلومات.



 و لكل صحيفة رسالتها السياسية والجتماعية والثقافية بالنسبة للفراد، وقد أشار العديد من القادة  والكتاب
 إل أهيتها ودورها، وهذا منطقي بالنظر إل الهية الت تكتسيها ف التمع، فهي مرآته الت تعكس معتقداته وأفكاره

 ووجهات نظره والؤثرات القتصادية، السياسية والنفسية الت يتأثر با، فقد عب عنها الدكتور "خليل صابات" بأنا: "حرفة
 وفن وصناعة ف آن واحد لكنها نسب متلفة حسب استعداد الررين وميولم وحسب الظروف الت يعملون با، وقد

 ).1(عب"  أودلف هتلر "عنها بقوله : " الصحافة مدرسة يتلقى فيها المهور علومه اليومية " 
 من هذا يتبي لنا أنه ل يكن الستغناء عن الصحافة ف أي وقت كان خاصة ف وقتنا الاضر، لنا تقوم بدور
 الرشد والوجه للرأي العام من جهة، وتعتب أداة لتغيي التاهات ف التمع وتقوم بدور الراقب للحكومة ف حالة خظئها

من جهة ثانية .
 ) اللصقات و اللفتات:3 – 3 – 3

                 تتميز اللصقات واللفتات با يلي :
 ٭ قدرتا على التأثي الفوري ف المهور، فمثل عند قيام الستهلك بالبحث عن سلعة معينة أو التجول ف الدينة فإنه

 سوف يصادف اللفتات ف كل مكان وبالتال سيتعرض لقراءتا ومعرفة فحواها ف كل مرة، وهذا ما سيساعد على
تثبيت أثرها ف تقرير نوع السلعة أو العلمة أو الدمة الت يرغب ف الصول عليها.

٭ الرونة الت تعلها قادرة على تغطية كافة الماكن الت تستهدفها.
٭ التطرق التكرر للعلن نتيجة ازدياد عدد اللفتات العلنية .

 .20 ، 19) د. ممد جودت ناصر ، مرجع سابق ، ص ص 1(

ورغم هذا فإن لذه الوسيلة عيوبا تتمثل فيما يلي:
٭ الانب البتكاري ف مال العلن مقيد، وهذا راجع لقتصاره على كلمات مدودة أو رسم تعبيي واحد.

 ٭ تأثر المهور ببعض العوامل قد تعله غي مهتم با تتويه هذه اللفتات مثل حركة الرور، درجة الرارة العالية أو درجة
البودة أو هبوب رياح قوية أو ما شابه ذلك.

.)1(٭ انزعاج الناس من النشر العشوائي لذه اللفتات أو اللصقات الذي يؤدي إل تشويه منظر الكان 
 ) العلنات التحركة ( الطبوعة على وسائل النقل) :4 – 3 – 3

تتميز هذه الوسيلة با يلي :



 ٭ تعرض المهور للعلن أثناء الذهاب للتسوق، حيث أن الستهلكي أثناء تنقلهم إل أماكن تواجد السلع يتعرضون له
حت آخر لظة تسبق عملية الشراء، لذا فالعلن عب هذه الوسيلة يعد أكثر فاعلية.
٭ اليزة اللية لوسائل النقل ما يعل العلن يتص بنطقة معينة و يؤثر على أفرادها.

٭ أقل تكلفة من الوسائل الخرى لنا ل تتطلب فنا بالخراج ول حيزا إعلنيا.
 ٭ نسبة المهور التعرض لا عالية بكم أنه ينتقل بوسائط النقل يوميا، بل عدة مرات ف اليوم، ما يسمح له بشاهدتا لدة

طويلة.
و من مساوئ هذه الوسيلة نذكر :

 ٭ وجود قيود تول دون البداع والبتكار ف العلن، وذلك راجع إل الساحة الصغية والقتصار على بعض الكلمات
ل غي .

 ٭ الزاج الشخصي لراكب وسيلة النقل الذي يتأثر بالزدحام داخلها وهو ما يعله غي مكترث بالعلن ومهتمًا فقط
.  )2(بالوصول إل الكان التوجه إليه 

 ) العلن عن طريق البيد الباشر:5 -3 – 3
  البطاقات والنشرات، وتتميز هذه الوسيلة با يلي :)les catalogues(                   ويتم عن طريق الكتيبات الصغية، 

٭ تعتب تهيدا لعملية البيع بإرسال العلومات بالبيد قبل التعامل مع رجال البيع .
٭ اختيار القطاعات الستهدفة من العلن  والزمن الناسب لا برونة عالية.

 .22 ، 21) د. ممد جودت ناصر ، مرجع سابق ، ص ص 1(
.23، 22) د. ممد جودت ناصر ، مرجع سابق ، ص ص 2(

٭ عدم وجود قيود على الساحة أو على شكل العلن.
٭ التمييز الشخصي بعن أن الهتمام يكون فقط بستقبل العلن .

٭ إثارة الهتمام بأحد متاجر التوزيع ف منطقة معينة.
وفيما يص عيوب هذه الوسيلة فهي:
٭ تتطلب تكلفة عالية مقارنة بالوسائل الخرى .

٭ صعوبة الصول على قوائم تتوي على أساء وعناوين الفراد الستهدفي من العلن .
٭ عدم اكتراث الناس بالعلنات الت تصلهم عن طريق البيد.

٭ الاجة إل استخدام طرق فنية عالية الستوى ف تصميم وتديد العلن .



.)1(٭ ضرورة وجود نظام فعال للبيد يساهم ف ضمان وصول العلن وكذا سرعته 
 ) العلن الاص بالسلع و النشور ف التاجر :6 – 3 – 3

        من ميزات هذا النوع ما يلي : 
٭ إثارة الرغبة الشرائية الل إرادية عند الفرد .

٭ إمكانية إثارة رغبة الشتري لقتناء بعض الاجيات بتذكيه با بعد أن يكون قد نساها.
٭ إثارة انتباه الشتري لوجود العديد من السلع الت هو باجة إليها و ل يكن ف نيته شراؤها.
.)2(٭ خلق نوع من الشعور ف نفس الستهلك بأن هذه السلع ذات جودة عالية وتكلفة أقل 

 وبصفة عامة، فإن وسائل العلم الطبوعة تتميز بالعديد من الميزات الت تعلها متلفة عن الوسائل العلمية
الخرى، ومن أبرز هذه الميزات ما يلي:

 ٭ قدرة الطبوعات على الحتفاظ بالعلومات الت لديها لدة أطول وبشكل يتيح لتلقي الرسالة العلمية مشاهدة الطبوع
لكثر من مرة والتركيز على بعض النقاط الامة فيه.

٭ تعتب الطبوعات وسيلة العلم الوحيدة الت يستطيع القارئ أن يعرض عنها ف الوقت الذي يناسبه ويوافق ظروفه.
 ٭ تتاز الطبوعات أكثر من أي وسيلة أخرى بقدرتا على التصرف ف الادة الت تتضمنها ف أي حجم وبأي تفصيلت

حسب الاجة إليها، أي أنا أفضل وسيلة لتقدي الوضوعات الطويلة والعقدة.

 .24) د. ممد جودت ناصر ، مرجع سابق ، ص 1(
 .25 ، 24) الرجع نفسه ، ص ص 2(

٭ تستخدم الطبوعات كوسيلة إعلم ناجحة مع المهور الاص مثل جهور العمال والفلحي والعلمي.
 ٭ تتاز الطبوعات بوضوح اللفاظ والعبارات ونقائها، حيث لا القدرة على إغراء القارئ وقيادته ، وإمكانيتها ف تقدي

 العنصر العلمي بدون إثارة الشك ف نوايا الطبوع، وتتصف بوضوح القاصد والهداف على اعتبار أن الكلمة الطبوعة
 تتطلب وتستوجب هذا الوضوح، لن الكتابة الت تدور ف مال الدف وتلمح للمعن الراد الوصول إليه ل تترك الثر

.)1(الطلوب ف ذهن القارئ وخاصة إذا كان هذا القارئ مدود الثقافة مثله مثل غالبية الفراد 
) الوسائل الشفوية ( الثابتة ):1 – 4 -3
 ) الندوات:1 – 4 – 3

       وهي توجيه إعلمي شفهي لعدد معي من الناس يمعهم اختصاص معي أو حالة اجتماعية معينة،
 وغالبا ما تكون الندوات وسيلة إعلم مباشرة، وتكمن أهيتها ف كونا تضم عددا قليل من الناس و بكونا متخصصة ف



 مال معي، وقد تكون وظيفة أو فائدة الندوة آنية ف حالة عدم اللجوء إل كتابة موضوعها وشرحه وتسجيله لكونا
شفهية .

 ورغم هذا فإن الوسائل الشفوية تدث أثرا قد ل تستطيع وسائل العلم الخرى إحداثه ف نفوس الماهي
 وعقلياتم، وهذا راجع لن التحدث الجتماعي العام أو الطيب يستطيع التجاوب باستمرار مع مستمعيه حي

 يستجيبون له، وبإمكانه التأثي فيهم إما بصوته أو بظهره العام أو إشاراته وتلميحاته، على خلف ما تدثه الوسائل
.)2(الخرى، هذا بالضافة إل تأثر الستمعي ببعضهم البعض عن طريق النفعالت الظاهرة والشارات والتعليقات

 ) العارض: 2 – 4 – 3
 تستخدم العارض لسباب إعلمية إل جانب أغراضها التسويقية والترويية وتفيد ف إعلم الماهي بدور

 الؤسسات وإعلم الناس بأحداث التطورات ومعرفة اتاهات الماهي ورغباتم، كما تساعد على التطور والتقدم
والتفاهم بي الؤسسة وجاهيها .

 .21 ، 20) د. ممد جودت ناصر ، مرجع سابق ، ص 1(
 .18) الرجع نفسه ، ص 2(

وبصفة عامة ، هناك خسة أنواع من العارض  وهي : 
٭ العارض الرأسية: تتوي على معروضات من نوع واحد مثل معارض السيارات.

٭ العارض الفقية: تصص لسواق التجارة.
٭ معارض الدعاية: عادة ما يستخدم هذا النوع لعرض الفكار مثل تأمي الطرق وتسمى أيضا العارض الهنية.

٭ معارض الفنادق: حيث تجز حجرات منفصلة ف الفنادق الكبية للنواع الختلفة من السلع. 
.)1(٭ العارض العامة: مثل سوق الصناعات البيطانية الكبى 

ويكننا أن نقسم وسائل العلم السابقة الذكر حسب بعدين اثني :
 ، التمثلة ف : الاتف،( الرتبط بالعلقات )  ٭ الوسائل الت تسمح بعالة الظواهر التعلقة بالتصال غي الباشر والعلئقي
السينما، اللصقات، التلفزيون، الراديو وبعض الرسائل اللكترونية القصية .



 ٭ الوسائل الت تسمح بعالة الظواهر التصالية ولكن بصعوبة كبية لنا تتعلق أساسا بالضمون ، التمثلة ف : الكتب،
الصحافة، الصحافة اللكترونية، الرسائل اللكترونية القصية، البيد والبيد اللكترون .

الكتب              
                                       الصحافة الكتوبة 

                                                         رسائل
                                                                الصحافة اللكترونية

                                                                                      الرسائل الشفرة   
     لغة تاثلية واعية                                                                                التبادل وجها لوجه

                                                                                                                          ندوة سياسية
                                                                                                                                        مابرة هاتفية

                                                                                                                                                      نشرة إخبارية تلفزيونية
                                                                                                                                                         إشهار سينمائي

                                                                                                          لغة علئقية غي واعية

 ) : يبي وسائل العلم و أبعاد العملية العلمية03شكل رقم (
: الصدر                                                             

Alex Mucchielli , OP ; p 42.

 .302) د. غريب سيد أحد ، مرجع سابق ، ص 1(

 وتعتب الوسائل السمعية والسمعية البصرية أقوى وأبرز وسائل العلم إذ تتل الصدارة، ويرجع ذلك لعدة
أسباب أبرزها ما يلي :

 ٭ انتشار الهل والمية وتدن الستوى الثقاف ف العديد من الدول، ما يعل هذه الوسائل أقدر على إيصال العن
للجماهي، أي أنا وسيلة تساعد الماهي على فهم الرسالة العلمية أكثر من الوسائل الخرى.

٭ انتشار ظاهرة الستماع  والشاهدة الماعية الت أتاحت فرصة رد الفعل الماعي وضاعفت من تأثي هذه الوسائل .

 ) خصائص وسائل العلم:4
      أبرز خصائص وسائل العلم هي كالتال:

 ٭ غالبية وسائل العلم ذات اتاه واحد، فالشاهد أو الستمع أو القارئ قلما يد طريقا سهل أو سريعا كي يتمكن من
أن يرد أو يسأل ما يدور ف ذهنه من أسئلة أو يتلقى إيضاحات إذا كان ف حاجة إليها. 



 ٭ كل وسيلة من وسائل العلم تتار المهور الذي تاطبه وتوجه إليه رسائلها العلمية، فمثل هذا برنامج إعلمي
 موجه للتلميذ، وهذه ملة خاصة بالطفال، وهذا حديث تلفزيون موجه للفلحي هذا من جهة، ومن جهة أخرى

يكن للجمهور الستقبل اختيار البامج الت تتناسب وأفكاره أو الت يريد مشاهدتا أو ساعها أو قراءتا .

٭ وسائل العلم الماهيية ف مقدورها القيام بتغطية مساحات واسعة وماطبة أعداد كبية من الناس.
 ٭ تتوجه وسائل العلم ف سعيها لجتذاب أكب عدد من المهور إل نقطة متوسطة افتراضية يتجمع حولا أكب عدد

من الناس باستثناء ما يوجه إل فئات مدودة من الناس كفئة العوقي وغيها.
 ٭ وسائل العلم عبارة عن مؤسسات اجتماعية تستجيب لظروف البيئة الت تعمل ف إطارها، وهذا راجع إل التفاعل

 ).1(القائم بينها وبي التمع، ولذا يب أن نفهم التمع الذي تعمل فيه لكي نفهمها 
 ) وظائف وسائل العلم :5

 أصبح لوسائل العلم دور فعال ف التمع، وظهر هذا الدور بوضوح بعد انتشارها على نطاق واسع ف القرن    
 العشرين، ولذلك أخذت الكومات ف تصيص أقسام تشرف عليها وتوجهها نو تقيق أهدافها الداخلية من حيث

 رفع الستوى الثقاف للجمهور ومساعدة الفراد على أداء وظائفهم وإكسابم القيم الجتماعية الرغوب فيها، ونو
الوصول إل الهداف الارجية من تعريف المهور بضارة الشعوب ووجهات نظرها ف السائل العالية وغيها .

 .22) د. صال ذياب هندي ، مرجع سابق ، ص 1(

ومن بي الوظائف الت تؤديها وسائل العلم ند ما يلي :
 ) وظيفة التوجيه:1 – 5

 تقع على عائق مؤسسات العلم مسؤولية توجيه الفراد وخاصة الذين ل تتح لم فرصة التعلم النظامي ف
 الدارس أو فرصة استكماله، حيث يكن لوسائل العلم أن تساعد الماهي على اكتساب توجهات جديدة شرط أن
 تكون الادة العلمية منتقاة وملئمة للجمهور الستقبل لا وتقدم لذا الخي ف ظروف مناسبة، وقد أيدت الباث هذا
 وبينت قدرة وسائل لعلم على إكساب الماهي اتاهات جديدة والتعديل من اتاهات تقليدية، وتزيد حداثة الادة الت

 تعرضها وسائل العلم من قدرتا على اكساب التاهات الديدة للجماهي، وكذلك تؤثر خبة التلقي للموضوع
 العروض ف وسائل العلم على كسب التاه الطلوب، ول تقتصر وظيفة وسائل العلم التوجيهية ف التمع على

 اكساب اتاهات جديدة أو تعديل اتاهات قدية، بل تعمل أيضا على تثبيت التاهات التقليدية الرغوبة، فكما أنا تريد
 أن تعدل من التاه الذي يقلل مثل من قيمة الفلح من حيث الكانة الجتماعية إل اتاه يترم الفرد مهما كانت الوظيفة



1(أو العمل الذي يؤديه لدمة التمع، كذلك يثبت التاه القائم على مساعدة الضعفاء لنه اتاه نبيل ل بد من وجوده 

(. 
) وظيفة التثقيف:2 – 5

 ونعن بالتثقيف زيادة معارف الفرد دون إتباع السلوب الكاديي العتمد ف الدارس خاصة فيما يتعلق
 بجالت الياة، وتساعد هذه الزيادة على اتساع آفاق الفرد وفهمه لا يدور حوله من أحداث، ويكون التثقيف بالنسبة

للفرد عب وسائل العلم إما عارضا أو مقصودا.
 يشتمل التثقيف العارض جوانب العرفة الت يكتسبها الفرد عن طريق وسائل العلم دون قصد أو تطيط
مسبق منه، كأن يشاهد مثل برناما ترفيهيا ف التلفزيون عن قصة وقعت أحداثها ف القرون الوسطى، فيتمتع بالبنامج

 ويعرف منه ف الوقت ذاته شكل ملبس القرون الوسطى وطريقة بناء منازلم  وطريقة أكلهم وهكذا، أما التثقيف
 القصود فهو حصيلة اتاه الفرد إل وسائل العلم وتفاعله معها بدف معي وبطة طويلة أو قصية، ويتوقف على عمق

 .)2(اتاه الفرد إل نو الستفادة من هذه الوسائل 

 .68 ، 65 ، ص ص 1985، عال الكتب ، القاهرة ، وسائل التعليم و العلم ) د. فتح الباب عبد الليم ، د.ابراهيم ميخائيل حفظ ال ، 1(
 .72) د. فتح الباب عبد الليم ، د.ابراهيم ميخائيل حفظ ال ، مرجع سابق، ص 2(

 ) وظيفة التعارف الجتماعي :3 – 5
 تلعب وسائل العلم دورا كبيا ف عملية التعارف الجتماعي، ويقصد بذا الخي زيادة احتكاك الماهي

بعضها ببعض من كافة الوانب حت الانب العقلي منها، ولذا الدور جانبان أساسيان :
٭ الول: أن تلعب وسائل العلم على تقوية الصلة الجتماعية بي الفراد.

.)1(٭ الثان: أن وسائل العلم تقدم للناس الشخصيات الشهية الت تقوم بأدوار هامة ف التمع 
 ) وظيفة الترفيه:4 – 5

 جل وسائل العلم تعمل على ترفيه الماهي، ولكن ل يقتصر دور الترفيه على التسلية فقط، بل يتعداه إل
 أمور أخرى، فهي ترفه عن المهور وف الوقت ذاته تؤثر عليه ف اتاه فلسفة مرسومة للمجتمع، ويطلق على هذا النوع
 من الترفيه " الترفيه الوجه "، أما فيما يص البامج الترفيهية الخرى الت تقدمها وسائل العلم فيمكن أن تندرج ف خانة

.)2(" الترفيه غي الوجه " 



 ) وظيفة العلن: 5 – 5
 :)3(استخدام وسائل العلم ف العلن أدى إل ظهور وظيفتي أساسيتي بالضافة إل وظيفة الترويج

 ٭ إعلم الماهي : تعلم العلنات الماهي أي أنا تضيف إل رصيدهم العرف معلومات معينة وتفدي  بعض القائق
 تاريخ إنتاج سلعة ما، خطوات صناعتها، خصائصها وميزاتا، لكن ليست كل العلنات صادقة، فقد تيد بعض

الؤسسات التجارية عن الق فتضلل المهور، وهو الانب السيئ ف وسائل العلم .
 ٭ خفض تكاليف وسائل العلم على المهور: إن الثمن الذي تدفعه الؤسسات التجارية إل الصحف اليومية

واللت يساعدها على إنتاج أكب عدد من النسخ ويساهم ف خفض سعرها، وهو ما يزيد من إقبال الناس عليها.

 .74) د. فتح الباب عبد الليم ، د.ابراهيم ميخائيل حفظ ال ، مرجع سابق، ص 1(
 .76) الرجع نفسه ، ص 2(
 .77) لرجع نفسه ، ص 3(

 :)1( ) أهداف وسائل العلم 6
يكن حصر أهداف وسائل العلم ف النقاط التالية :

 ٭ تعليم الناس وتربيتهم وتوجيهم إل الافظة على الصول والعادات والقيم الجتماعية ليندموا بشكل طبيعي ف الياة
العامة للمجتمع.

٭ تقدي خدمات عديدة عن طريق الدعاية والعلن لغرض العمل أو الترويج للسلع والنتجات الت تلزم الناس.
 ٭ ترسيخ القيم والبادئ العامة والافظة عليها، لن سلوكات أفراد التمع كلما اتفقت مع القيم والبادئ العامة له أصبح

التوافق سة من ساته.
٭التخفيف والترويج عن الناس من خلل ترفيههم وتسليتهم باستخدام الطرق الت تساعد على ذلك.

 ٭ جع الخبار وتفسيها والتعليق عليها لكي تقدم للرأي العام حت يتبن ما يلئمه من قرارات، وهذه هي أوضح أهداف
وسائل العلم.

 ٭ خلق نوع من التفاعل بي الفراد والماعات وذلك بالتواصل والتخاطب، وكذا التعبي عن الداء والواقف بصورة أو
بأخرى. 



٭ تعريف الناس بالنظام السياسي السائد ف التمع من خلل إبراز تصوراته للمواقف الياتية الختلفة.   

 .23 ، 22)  د. صال ذياب هن ، مرجع سابق ، ص ص 1(

خلصة الفصل

 يعتب العلم بثابة القناة الت يتم عن طريقها إيصال القائق والعلومات ومتلف التاهات والراء  والعايي
 الجتماعية إل الفرد و الماعة ، فهو يعمل على تنوير وتوعية الماهي، حيث يقوم بتعليمهم بطريقة غي مباشرة ،      و

 يقوم بترفيههم وملئ وقت فراغهم للتخلص من حالت القلق والتوتر الت يعان منها ف حياته اليومية العادية  والصول
 على معلومات جديدة للتثقف أكثر ومعرفة وفهم الحداث والوقائع والظواهر الجتماعية الت يعيشونا، لكن كل هذا

 مرتبط بدى ملئمة الوسيلة العلمية ف تبليغ الرسالة وتأثيها حت تتمكن – الوسيلة – من أداء وظائفها لنه كلما
 كانت الوسيلة مناسبة للرسالة العلمية استطاعت هذه الخية التأثي بقدر كبي على مستقبلها ، حيث تتحمل متلف

 اليئات و الؤسسات مسؤولية إعلم الفراد النطوين تت لوائها ، وبالخص الؤسسات التعليمية منها والرياضية
 والتكوينية ، حيث أن وسائل العلم يكن أن تساعد الماهي على اكتساب توجهات جديدة شرط أن تكون الادة

العلمية منتقاة بعناية وملئمة لستقبلها ، و تقدم لم ف ظروف مناسبة .
 



 الفصل
الثاني 



 الخصائص
العمرية

ـــــد: تهـي
  

       إن الشباب هو العنصر اليوي و اللبنة ف حياة الشاب ، لا تتميز به من خصائص متلفة، سواء كانت جسمية أو
 نفسية أو حركية أو عقلية، بالضافة إل الصائص الفيزيولوجية والعاطفية، لذا كان من الواجب أن نتطرق إل هذه

الرحلة الامة من حياة الشاب وسيتم تسليط الضوء على أكب الاور ف هذا الوضوع .                  
 الول لبناء التمع ، لذا أولته جل الدول اهتماما خاصا لدعمه و تنمية قدراته ، إضافة لتلبية حاجياته و إشباع جل رغباته ،
 من أجل خلق متمع متوازن و ف هذا الفصل سنقوم بدراسة هذه الفئة من التمع الزائري ، وباعتبار فترة الراهقة مرحلة

هامة



البحث الول : مفهوم الراهقة وخصائصها .
 - تعريف الراهقة :1  

 وتعن القتراب من النضج، بينماADOLESCENCEمشتقة من الفعل اللتين  ADOLECENTكلمة مراهق  
 يأت اشتقاقها ف العربية ،من الفعل راهق وهو بقدر ما يعن المق والهل، بقدر مايعن دخول الوقت والدنو واللحاق

 .)1(والقرب، يقال راهق الغلم أي قارب اللم ول يتلم بعد ، فهو مراهق وراهق ،وهي مراهقة وراهقة"
STENLY HALL"الراهقة على أنا هي الوقت الذي يدث فيه التحول البيولوجي،  أما "AUSBELويعرف "

 "هو الخر عرفها، بأنا الفترة من العمر الت تتميز فيها التصرفات السلوكية بالعواطف والنفعالت الادة والتوترات
العنيفة .

يا  "ومرحلة الراهقة هي الرحلة النمائية، أو الطور الذي ير فيه الناشئ وهو الفرد غي الناضج جسميا وانفعاليا وعقل
.وهناك عدة أنواع  من النضج .)2(واجتماعيا نو بدء النضج السمي والعقلي والجتماعي "

 وفيه"ينظر إل النضج ،على انه عملية ترتبط بقدار التقدم نو الجم النهائي، ويتمثل النضج ف ظهور-النضج البيولوجي : 
  ويكن التمييز بي  النمو والنضج على أساس أن النمو  يرتكز)3(قدرات معينة لدى الطفل دون تأثي للتعلم أو التدريب"

 على الجم، بينما النضج يعن مقدار أو معدل التقدم نو الجم النهائي، وهنا يكن أن نيز عدة أنواع من النضج ،نذكر
منها مايلي :                                                                                                             

الذي يعن مدة اكتمال نو العظام اليكلية للجسم .           ا- النضج اليكلي : 
ويتمثل ف نو طول السم .           ب- النضج السمي : 
 وهو مقدار اكتمال العضاء والوظائف التناسلية وخاصة توقيت بداية الطمث (الدورة          ج- النضج النسي :

الشهرية )للناث والذي يعتب من الؤشرات الامة، للتعرف على النضج البيولوجي .



 وتدر الشارة هنا ،إل أن هذا النضج يؤثر على حجم السم من حيث زيادة كتلة العضلت للبني، مقابل زيادة الكتلة
الشحمية للناث "ويقق عادة البنون أصحاب مستوى النضج التقدم قدرا كبيا من القوة العضلية، مقارنة بأقرانم  

 .)4(القل نضجا، فضل على أن مستواهم بشكل عام يكون أفضل ف الداء لتحقيق النجاح ف العديد من الرياضات "

ـــــــــــــــــــــــ
 664ص1965 بيوت، 1ت اللغة العربية،  مكتبة الياة، طم )1( احد رضا :)1(
193 ص1973 ،مكتبة النهضة الصرية، القاهرة،سنة 10احد زكي صاح :علم النفس التربوي، ط  )2(

 351ص1998 ،دار الفكر العرب،القاهرة سنة  2فؤاد البهي السيد: السس النفسية للنمو من الطفولة إل الشيخوخة ،ط   )3(
351 بي السيد: الرجع السابق ص)4(

  - أنواع الراهقة : 2
    "الواقع انه ل يوجد نوع معي من الراهقة، فلكل فرد نوع خاص، حسب ظروفه السمية ،و الجتماعية، والنفسية
 والادية، وحسب استعداداته الطبيعية، فالراهقة إذن تتلف من فرد إل فرد ،ومن بيئة   إل أخرى ، ومن  سللة إل
 سللة، كذالك تتلف باختلف الناط الضارية الت يترب ف وسطها الراهق ،فهي  ف التمع البدائي، تتلف عنها ف
 التمع التحضر ،كذالك تتلف ف متمع الدينة عنها ف التمع الريفي ، كما تتلف ف التمع التزمت الذي يفرض قيودا

 .) 2(على الراهق، عنها ف التمع الر الذي يتيح للمراهق فرص العمل والنشاط وفرص إشباع الاجات والدوافع الختلفة"
وقد قام علماء النفس بتقسيم فترة الراهقة إل ثلث مراحل رئيسية وهي :

 سنة 14 إل 11  ا  - مرحلة الراهقة البكرة وتتد بي 
 سنة 18 إل 14 ب - الراهقة التوسطة:  وتتد بي    

  سنة  21 إل 18 ج - الراهقة التأخرة  وتتد من   
ـرحلة الراهقة :3   - خـصائص م
ص السمية :3-1     - الصاـئ

تتميز فترة الراهقة بصائص جسمية عديدة نملها ف النقاط التالية :
 - النمو الطول والوزن ويتعلق الدى الزمن لسرعة النمو على بدء هذه الظاهرة،  فالذين يبدأ نوهم الطول  باكرا، ينتهي
مبكرا، والذين يبدأ نوهم الطول متأخرا، ينتهي متأخرا  فطول السم وقصره ، يرتبط ارتباطا كبيا بنمو الهاز العظمي،
 فهو يتلف باختلف فترات النمو "ففي اليلد يتساوى النسان الذكور والناث وف السنة الرابعة للميلد تسبقه النثى،

  سنة، ث14 سنة،ويقترب النمو العظمي للفت من الفتاة ف سن 17وتصل عظام الفتاة إل اكتمال نضجها ف سن 
  ،كما يلحظ ف هذه الفترة، زيادة الكتلة العضلية بالنسبة للذكور، مقارنة بالناث ،الذين يتميزون)3(يسبقها بعد ذالك"



 بزيادة كبية ف الكتلة الشحمية،هذه الفروق تدد طبيعة نوع الرياضة المارسة والناسبة،  فيميل الذكور إل مارسة
الرياضات الميزة بالقوة، ف حي ييل الناث إل مارسة الرياضات الميزة بالرشاقة كالمباز والسباحة .

ـــــــــــــــــــــــ
85عبد الرحان العيسوي: النمو النفسي ومشكلت الطفولة دار العرفة الامعية  السكندرية د ت ص   )1 (

 236بي السيد: مرجع سابق ص  )2(

 - ظهور الفروق النسية بالنسبة للذكور والناث، كظهور عناصر النوثة بالنسبة للفتاة واتساع الوض ،وظهور شعر
العانة والشاربي وبروز العضلت بالنسبة للذكور .                                                                        

  تقول الدكتورة سعدية ممد " يصل الفتيان والفتيات إل نضجهم البدن الكامل تقريبا، إذ تأخذ ملمح السم والوجه
.                      )1(صورتا الكاملة وتصبح عضلت الفتيان قوية ومتينة  ف حي تتميز الفتاة بالطراوة والرونة "

 يقول فؤاد بي السيد"يتفوق البني على البنات ف القوة العضلية وذالك لمتياز الفت  عن الفتاة ف اتساع منكبيه، وطول
  كيلوغراما ف20 ،ليزداد هذا الفرق ليصل إل 11 كيلو غرام ف سن 4ذراعيه، وكب يديه، وتبلغ زيادة الفت عن الفتاة 

           )2( ، ولذه الزيادة أثرها القوي ف التكيف الجتماعي للمراهق، وف تأكيد مكانته وشخصيته "18سن  
ص الفيزيولوجية:3-2     - الصاـئ

   إن الكلم عن الصائص الفيزيولوجية  ير حتما بالكلم عن النمو ألغدي والذي سنشي إليه باختصار "تضمر الغدة
 الصنوبرية والغدة التيموسية ف الراهقة نتيجة لنشاط  الغدد النسية، ويبقى هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قويا ف
 تأثيه على النمو العظمي خلل الراهقة، حت تؤثر عليه هرمونات الغدد النسية،  لتحد من نشاطه،وتعوق عمله  وتتأثر

.            )3(أيضا هرمونات الغدة الدرقية بالنضج النسي، فتزداد ف بدء الراهقة، ث تقل بعد ذالك بقرب نايتها "
 ففي هذه الرحلة، يقاس نو الجهزة الداخلية بدى قدرتا على تويل وتثيل الواد الغذائية إل دم وخليا جديدة،

وإصلح الليا التالفة وتزويد السم بالطاقة اليوية الضرورية له .                                                       
    وتبدو آثار الهاز الدوري ف نو القلب والشرايي، ويبدأ مظهر هذا النمو ف الراهقة ف زيادة سريعة ف سعة القلب،

 تفوق ف جوهرها سعة وحجم  وقوة الشرايي، حيث يؤثر هذا الضغط على كل النسي، وتبدو أثاره ف حالت
 الغماء والعياء، والصداع ،والتوتر،والقلق  .ليضيف الدكتور زهران "أن النمو الفيزيولوجي ف هذه الرحلة، يتابع تقدمه
 نو النضج، حيث تقل ساعات النوم عن ذي قبل، وتزداد الشهية والقبال على الكل، كما يرتفع ضغط الدم تدرييا

.                                                                                            )4(وتنقص نبضات القلب "



 ولذا ل يب على مدرب النشطة الرياضية أن يطالب الشاب بأي مهود بدن شاق يفوق قدراتم،  ولذا من الهية أن
يعرف الدرب هذه الصائص.                                                                                      

 

ـــــــــــــــــــــــ
141 ص 1980، دار البحوث العلمية، سنة 1 سعدية ممد علي الادر: سيكولوجية الراهقة، ط)1(

237بي السيد:مرجع سابق ص  )2(

234الرجع نفسه، ص  )3(

374 ص 1971زهران حامد عبد السلم :علم نفس النمو والطفولة والراهقة، عال الكتب  ، القاهرة سنة  )4(

ـفسية :3-3   ص الن  - الصاـئ
    أهم خاصية نفسية تظهر ف مرحلة الراهقة، هي تغي اتاهات الراهق الت ألفها عند والديه،وذالك لاولة بناء اتاهات
 خاصة به، فيلحظ عليه اليل إل نقد الواقع الذي حوله،والرغبة الامة ف إصلحه،بالضافة إل ظهور ما يعرف بالتمرد
 اتاه السلطة باختلف أنواعها  سواء كانت هذه السلطة هي التمع أو السرة، أو الدرسة ، أو مؤسسة أخرى  ومن
 ابرز مظاهر الياة النفسية ف فترة الراهقة، رغبة الراهق ف الستقلل عن السرة، وميله إل العتماد عن النفس، فنتيجة
 التغيات السمية والفيزيولوجية، يس الراهق على انه ل يعد طفل قاصرا ،كما انه ل يب أن ياسب على كل كبية

وصغية،أو أن يضع سلوكه للرقابة والوصاية.                                                                          
  يقول الدكتور عبد الرحان عيسوي "يب أن يتعلم الراهق تمل السؤولية ف هذه الرحلة، كما يب العمل على تنمية
 قدراتم ،وإذكاء مواهبهم وتوفي الفرص الت من شانا ا ن تؤدي إل نو شخصياتم نوا سليما، من النواحي السمية

)                             1(والعقلية والنفسية والجتماعية، بيث يصبح الشاب متكيفا مع نفسه ومع التمع الذي ييط به "

   ونود الشارة هنا إل أن النشطة الرياضية ف الؤسسات الرياضية، يتيح الفرصة للشاب عملية التكيف الجتماعي ،من
 تمل للمسؤولية والبادرة والقدام ،وكشف الواهب واليولت، وهذا لقرب مدرب النشطة الرياضية من الشاب ف

الؤسسات الرياضية .                                                                                                    
ـعالية :3-4     - الصائص النف

 "ترتبط النفعالت ارتباطا وثيقا بالعال الارجي اليط بالفرد، عب مثياتا واستجاباتا، وبالعال العضوي الداخلي عب
 شعورها الوجدان، وتغياتا الفيزيولوجية  ،ويضع ارتباطها الارجي خضوعا مباشرا لنمو الفرد فتتغي  الثيات  تبعا لتغي
 العمر الزمن، وتتغي  الستجابات تبعا لتطور مراحل  النمو ،وتبقى مظاهرها الداخلية اقرب إل الثبات والستقرار منها إل

  ، فانفعالت الراهق تتأثر بالثيات السمية ،والعمليات والقدرات العقلية ، والتالف النسي (شعور)2(التطور والتغي"
الراهق بالطرف الخر ) ،والعلقات العائلية ومعاييها الماعية، والشعور الدين  .                           



 فالعلقات العائلية والو السري  للمراهق، يلعب دورا كبي ف النمو النفعال للمراهق فالو الجتماعي السائد ف عائلته
ينعكس على نوه النفعال، حيث يقول الدكتور بي السيد"فأي مشاجرة تنشا بي والديه وأمه تؤثر ف انفعالته

)                                                                             3(وتكرارها يؤثر على النمو السوي والصحيح، ويعوق اتزانه النفعال "

ـــــــــــــــــــــــ
57 عبد الرحان عيسوي: النمو النفسي ومشكلت الطفولة  مرجع سابق ص)1(

)2(  Col.l.adolescence.in horiman .p.lencyclopdia of psycolog.1964 p  6-7

258 فؤاد بي السيد: مرجع سابق، ص )3(

    أما فيما يص معايي الماعة، فان الراهق يلحظ اختلف كبي بي سلوكه ف طفولته وسلوكه وهو مراهق فبعض
 المور الت كانت تثي الضحك ف طفولته ،  ل تثي ضحكه ف مراهقته ،وبعض المور الت كانت تثي آلمه ف طفولته ل

تثي ألمه ف مراهقته  ، ما يد نفسه ف حرج بي أهله ورفاقه .                                                   
    أما الشعور الدين ،فان الطفل يؤمن ف طفولته بالشعائر والطقوس الدينية الختلفة ،ولكنه ف مراهقته يقق هذا اليان

 الشديد،ويتجه بعقله نو مناقشتها وفهمها، والكشف عن أسبابا وعلقاتا .ويضيف الدكتور عبد الرحان العيسوي أن
 ف هذه الرحلة" تظهر ثنائية الشاعر أو التناقض الوجدان، وتعدد طرق التعبي عن النفعالت، الشديدة لدى الراهقي،

)                  1(ومن هذه الطرق ،العادات العصبية والنفجارات النفعالية، والعراك وتقلب الزاج، واضطراب الشهية "

    ويذهب الدكتور مصطفى فهمي ف شرح النمو النفعال، ف قرنه بالضغوط  والقيود الت يعان منها الراهق ،"فحينما
 تكثر القيود والضغوط والوامر يعان الراهق من الصراع، وتأخذ استجاباته شكل التمرد والثورة، وحينما يلقى الفهم

.                                                                      )2(لواقعه والتقبل لشخصيته يكون سلوكه متكيفا "
      فإذا نظرنا إل الشاب، فإننا نده يعان من مشاكل عدة من حيث مشاهدته للعلم الارجي الغي لئق عب

 الفضائيات  من جهة، ومن جهة أخرى عدم شغل وقت فراغه  فيجد متنفسا ف مارسته للنشطة الرياضية للتعبي عن
 ذاته ،ومكنوناته، إذا وجد الظروف الت تسمح بذالك  والت منها الدرب الكفء ، والياكل الرياضية وذلك عن طريق

إعلم يوجهه إل متلف هذه الؤسسات .                                                                           
 - الصائص العقلية :3-5 

    الكلم عن الصائص العقلية  يؤدي بنا إل الكلم عن الذكاء ،والدراك، والتذكر،والتفكي، والتخيل، بالضافة إل
التحليل والتركيب، فالراهق ف هذه الفترة يتاز ب :                                                                 

 - "زيادة القدرة على اكتساب الهارات والعومات، وعلى التفكي، والستنتاج كما تأخذ الفروق الفردية ف النواحي
 .)3(العقلية ف الوضوح وتبدأ قدرته واستعداداته ف الظهور، كما تزداد القدرة على النتباه واللحظة ،والنقد والدراك"



  ومن ابرز خصائص النشاط العقلي ف فترة الراهقة أيضا، انه يأخذ ف التبلور، والتركيز حول نوع معي من النشاط، كان
 يتجه الراهق إل الدراسة العلمية أو الدبية، بدل من تنوع نشاطه واختلف اهتماماته، وكثية هي البحوث الت أثبتت دور

النشطة الرياضية ف تنمية بعض القدرات العقلية كالذكاء،  والنتباه والتحليل والتركيز.                

ـــــــــــــــــــــــ
82 ص 1992عبد الرحان العيسوي: أصول علم النفس الديث، الكتب العرب الديث ،السكندرية ،سنة   (1)

283 ص 1979مصطفى فهمي: سيكولوجية الطفولة والراهقة مكتبة مصر القاهرة سنة  (2)

143 ص 1983زهران حامد عبد السلم زهران: علم النفس النمو الطفولة والراهقة  عال الكتب القاهرة سنة  )3(

 :)1(ويعود الفضل لنظرية بياجيه ف توضيح طبيعة النمو العقلي ويددها بأربع مراحل
الرحلة السية الركية، ويتم فيها التعلم بالفعال والعالات اليدوية  .

مرحلة ما قبل العمليات ويدث فيها التعلم باللغة والرموز .
مرحلة التفكي الادي، ويتطور فيها التفكي النطقي الادي .

مرحلة العمليات الردة،وهي من أهم الراحل، ويبدأ فيها الراهق بمارسة أكثر عملياته العقلية أو العرفية.
 - الصائص الجتماعية :3-6 

 "يتأثر النمو الجتماعي للمراهق بالبيئة الجتماعية، والسرية الت يعيش فيها، فما يوجد ف البيئة الجتماعية من ثقافة
 )2(وتقاليد ،وعادات وعرف،واتاهات وميول ، يؤثر ف الراهق ويوجه سلوكه، ويعل عملية تكيفه سهلة أو صعبة "

 فالصائص الجتماعية للمراهق تظهر من علقته مع متلف الصدقاء، والقران، وف علقته مع السرة، بيث ييل الراهق
إل الستقللية الذاتية ،كما ينمو لديه الوعي الجتماعي، والسؤولية الجتماعية .                              

   تتيح النشطة الرياضية فرصة كبية لنمو هذه العلقات الجتماعية من خلل مارسة متلف النشطة الماعية داخل
 الؤسسات الرياضية، أو من خلل جاعة الرفاق والقران، فالراهق ل يعد طفل كما انه ل يعد راشدا فهو بذالك باجة

إل جاعة تستجيب لدى نوه ،ومظاهر نشاطه، يفهمها وتفهمه ،ولذا يد مكانته القيقية بي رفاقه.              
   دور الرفاق :واحدة من صفات الراهق الميزة أن يكون له صديق تكون له معه علقات حيمية، يستطيع أن يقاسه
 مشاكله وأفكاره، أفراحه وأتراحه، أماله وماوفه واهتماماته، يقول رعد الشيخ"يريد الراهق أن يكون قادرا على النتماء
 وان يقبله الخرون، ويرحبوا به ف أي وقت ،ل يب أن ينفرد بنفسه وهذا هو السبب ف ميل الراهق إل النتماء إل
 المعيات والنظمات والت ل يشرف عيها الكبار، فالراهق يتاج إل صداقات تشعره بأهيته، وتساعده على أن يكتشف

.                 )3(نفسه من خلل مارسة الدوار الديدة، الت يب أن يتعلمها ف إثناء تعامله مع غيه"



     ونود الشارة هنا أن الشاب الراهق لبد له من إعلم بثل هذه المعيات والنوادي والنظمات لكي يستطيع أن يعرف
كيفية النضمام إل مثل هذه الؤسسات.                                                                        

ـــــــــــــــــــــــ
 زحاف ممد: العلقات الجتماعية لتلميذ الطور الثالث من خلل الرياضات الماعية وانعكاساتا على السمات النفعالية –رسالة ماجستي –أشراف بن تومي عبد (1)

52 ص 2001-2000الناصر كلية العلوم الجتماعية قسم التربية البدنية الزائر سنة 

56عبد الرحان عيسوي: النمو النفسي ومشكلت الطفولة، دار العرفة الامعية، السكندرية، د ت ،ص   (2)

172 ص2005 أغسطس 1426)جادى الخرة 561رعد الشيخ:من مقال" الراهق يبحث عن ذاته " العدد ( (3) .

 -  الظاهر الساسية للنمو الجتماعي :3-7
ـآلف:   "الراهق خلل تطوره الجتماعي، يسفر عن مظاهر متلفة للتالف تبدو ف ميله إل النس الخر، وف ثقتهالت

 بنفسه وتأكيده لذاته، وف خضوعه لماعة النظائر، وف عمق بصيته الجتماعية،  واتساع بصيته الجتماعية، واتساع
  .                                                                                                  )1(ميدانه الجتماعي "

 ف بداية الراهقة ييل الراهق إل النس الخر، ويؤثر هذا اليل على نط سلوكه،  فهو ياول أن  اليل إل النس الخر : 
يلب انتباه النس الخر بطرق متلفة .                                                                              

 ياول الراهق تأكيد ذاته ،من خلل الروب من سيطرة السرة مع ماولة إرغام ميطه بالعترافالثقة وتأكيد الذات : 
بكانته، فهو فخور بنفسه ،مبالغ ف أحاديثه والفاضة، وكذا العناية الفائقة بظهره .                                       

ظائر  عة الن به،  ومسالكهمالضوع لما تأثرا كبيا بأساليب أصدقائه وخلنه وأترا تأثر  فترة ي   : الراهق ف هذه ال
ومعاييهم ويصبح عبدا لماعة النظائر هذه الماعات الت تؤثر ف سلوكه .                                              

 تدف مظاهر النفور ف جوهرها إل إقامة الدود بي شخصية الراهق، وبي بعض الفراد والماعات، الت كانالنفور : 
 ينتمي إليها ويتفاعل معها،ليقيم بذالك إطار ذاته وأركان تايزه، ودعائم شخصيته  ،ويلخص الدكتور فؤاد  بي السيد
 أهم هذه الظاهر ف ترد الراهق على الراشدين وسخريته من بعض النظم القائمة وتعصبه لرائه، وآراء اقرأنه ومنافسيه

وأنداده  .                                                                                                     
 ويتجسد هذا الظهر، من خلل ماولة الراهق التحرر من سيطرة السرة ليشعرها باستقلليته ونضجه، فيعصي التمرد : 

ويتمرد .                                                                                                               
 يعيش الراهق ف نوع من اليال والثل العليا، الت تسبح به بعيدا عن الواقع ما يولد لديه نوع من السخرية منالسخرية : 

الواقع الذي يعيش فيه، وتف هذه السخرية كلما اقترب الراهق من الرشد .                                          



  "يكون الراهق ف هذه الرحلة متعصبا لرائه وال أفكار رفاقه وأساليبهم، ويقل هذا التعصب كلما اقتربالتعصب :
 الراهق من الرشد، ويتحدد هذا التعصب حسب عوامل عديدة منها علقته بالسرة، والبيئة أللجتماعية الت ينتمي إليها،
 وكذا الشعائر الدينية الت يؤمن با، وقد يتخذ التعصب سلوكا عدوانيا يبدو ف اللفاظ  النابية، والنقد اللذع،  والنشاط

)                                                                                                                                                                                          2(الامح "
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ـة :   يؤكد الراهق مكانته بنافسته أحيانا لزملئه ف ألعابم، وتصيلهم الدراسي ،والالت ف النافسة الفرديةالنافسـ
 تول بينه وبي الوصول إل العايي الصحيحة، للنضج السوي "وخي للمراهق أن يرتفع بأناط النافسة وأساليبها، حت

 تستقيم أموره مع الوضاع الجتماعية والسوية، فيتحول من النافسة الفردية إل النافسة الماعية، الت تيمن عليها روح
.)1(الفريق وما تنطوي عليه هذه الروح من تعاون بي الفراد "

 - الصائص الركية :3-8 
يتميز الراهق ف هذه الفترة بصائص حركية تيزه من باقي الراحل نوجزها ف النقاط التالية :

- يستعيد الراهق اتزانه السمي نتيجة نوه العضلي والعظمي، والوصول إل النضج البدن الكامل تقريبا .
- ظهور التزان التدريي لرتباك والضطراب الركي مقارنة برحلة الراهقة البكرة .

 - ارتقاء التوافق العصب العضلي إل درجة كبية ،كما يظهر على الشاب التخلي عن الركات الزائدة والفوضوية، الت
كان يتاز با من قبل .

- يستطيع الفت أو الفتاة ف هذه الرحلة اكتساب متلف الركات، وإتقانا، بالضافة إل تثبيتها.
 - "زيادة الكتلة العضلية للفت تسمح له بمارسة أنشطة رياضية تتاز بالقوة العضلية، كما تستطيع الفتاة مارسة أنشطة

 )2(رياضية تتاز برونة عالية كالمباز نتيجة زيادة عنصر مرونة العضلت "
 -" تتميز هذه الرحلة بإتقان الركات الرياضية، كما تصبح حركات الراهق أكثر توافقا وانسجاما ،ويزداد نشاطه وقوته
 والستفادة من برنامج التربية البدنية والرياضية ف مساعدة الراهقي النطوين ما يزيد ف تقبلهم الجتماعي وتسي اتاهاتم

 .)3(نو أنفسهم ونو الخرين"
 ولقد أشارت (ماتييف )"إل أن النمو الركي ف مرحلة الراهقة يتميز بالضطراب، ول ينبغي أن نطلق على هذه الرحلة
 مصطلح الزمة الركية للمراهقة بل على العكس من ذالك يستطيع الفرد ف هذه الرحلة أن يارس العديد من الهارات

)4(الركية ويقوم بتثبيتها "



 نشي هنا أن الراهق يتمتع بقدرات هائلة حركية لبد أن يستغلها ف أماكن متصة كالؤسسات الرياضية مثل فوجب
 على هذه الخية أن تقدم له الكان الناسب والوسائل الناسبة لتحسي هذه الركات وذالك يكون باستعمال وسائل

إعلمية مناسبة .
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71-70 ص  1998عنايات ممد احد فرج:مناهج وطرق تدريس التربية البدنية  ، دار الفكر العرب، القاهرة ، سنة  (3) .

185 ص  1996 ، دار الفكر العرب، القاهرة ، سنة 1بسطويسي احد: أسس ونظريات الركة، ط (4) .

ـه ـاب وأهيت ي : الشب البحـث الثاـن
- مفهوم الشباب :1
 الشباب هو القوة الركة لكل شعب و هو الساس الذي يقوم عليه بناء التمعات و حيويتها و عوامل مستقبلها ، و   

 هو عدّتا ف مواجهة الحداث و ظروف الزمن ، أو مواجهة احتمالت الستقبل لذا جاءت عدة تعاريف حول مفهوم
الشباب و من بينها :

ـ 1  ) التعريف البيولوجي :1 
 يرى البيولوجيون أن بداية مرحلة الشباب تتمثل ف حدوث تولت واسعة و عميقة و سريعة ف ملمح السد ،   

حيث تتلشى ميزات الطفولة ، و تتل ملها اختلفات نسبية ف أعضاء السم و أطرافه ( اليدين و الساقي ) .
ـ 1  ) التعريف النفسي و الجتماعي :2 

 يربطون بداية و ناية مرحلة الشباب بدى اكتمال البناء الدفاعي ، إذا ما استوعب التوجيهات و القيم الوجودة ف    
السياق الجتماعي ، و ذلك من خلل عملية التنشئة الجتماعية الت تقوم با النظم الجتماعية التعددة .

ـ 1   ) تعريف علماء الجتماع : 3 
   تبدأ فترة الشباب حينما يتمكن من احتلل مكانته ، و أداء دوره ف السياق الجتماعي وفقا لعايي اللعبة الجتماعية .

 - ميزات مرحلة الشباب :2
، ند الشباب ف هذه الرحلة يقوم بصراع مع قيم السلطة و العيار و النظام فيؤدي بثه التواصل إل النراط ف جاعات 

حيث ياول تغيي ما يري ف متمعه .
. شعوره بوجود نوع من اللعدالة داخل التمع
.  التفكي ف الستقبل ، و الوف من الهول
. الشعور بالسؤولية



  - تديد فئة الشباب :3 
 تعددت ماولت العلماء ف تديد فئة الشباب ، فكل نتائجهم متباينة و متلفة ففي خطاب رسي سياسي نلحظ أن    

ـ     مليون15 بالائة من مموع السكان ، إذ أن 75التمع الزائري يتشكل من شرية واسعة من الشباب تقدر ب
  سنة ، بينما التاد29 - 15 مليون نسمة من فئة 7 سنة ، و يوجد من بي 30نسمة من السكان تقل أعمارهم عن 

  سنة ، أما اللجنة الركزية لبهة27 - 16 حصرت هذه الشرية الجتماعية من 1975الوطن للشبيبة الزائري سنة 
 1983 سنة ، و بالنسبة لوزارة الشاب و الرياضة فقد حصرتا عام 27 - 17 حصرتا بي 1972التحرير الوطن عام 

  سنة ، أما مصال التخطيط و التنمية24 - 15 حددتا  بي 1985 سنة ، بينما الحصائيات الرسية عام 30ف أقل من 
  سنة باعتبارها30 و 13  و لتسهيل التحليل سنعتمد الفئة بي )1( سنة . 25 - 19 حددتا بي 1988العمرانية سنة 

السن الت ينخرط فيها الشباب بختلف الؤسسات الشبانية .
- حاجات الشباب :4
 :) حاجة الشباب للستقلل1ـ 4
   ف بداية مرحلة الراهقة تظهر لدى الشباب الرغبة ف التحرير من سيطرة النزل وسلطة الكبارو التبعية الطفيلية الت كان  

 عليها أيام الطفولة ، و الرغبة ف نوع من الستقلل ف تفكيه و ف أعماله و فيما يتعلق باجته الاصة ، كاللبس و
 تسرية الشعر و قراءة قصته أو قيامه بأي نشاط آخر كالرياضة أو غي ذلك من المور الت تتصل بياة الشباب الاصة ،
 و هي ف سبيل تدعيم استقلله أو فطامه النفس ، غي أن نزعته الستقللية ل تذهب ف الغالب حد التقليل من شأن
 النظام العائلي و من شأن السلطة البوية عليه ، كما أنه ل يرغب ف تقيق استقلله النفسي و القتصادي ف الال و

  )2(بشكل تام . 
ـ 4 :  ) الاجة إل النتماء إل الماعة 2 

    و من ميزات النمو الجتماعي ف مرحلة الشباب ، ميل الفرد إل النضمام إل جاعات      أو شلة من رفاق ف سنه ،
 و يظهر هذا اليل واضحا ف الفترة الول من الراهقة ، و هذا اليل هو ميل طبيعي تتمه الظروف النفسية الرجة الت ير
 با الشاب ف هذه الفترة ، نتيجة للتغيات السمية الكثية و السريعة الت أصبح يس با ، فالشاب يد انضمامه إل

جاعة الصدقاء أو النظائركثيا ما يرضيه من حاجاته النفسية .
ـ 4  ) الاجة إل النس :3 

    " الشاب بجرد بلوغه يد نفسه مدفوعا بدافع داخلي إل النس الخر ، فتراه يترصد كل فرصة للحتكاك به ، و
 الشتراك ف أوجه النشطة الرياضية الختلفة ، إذ كانت تقاليد  متمعنا ل تسمح بالختلط النسي عكس البلدان

الغربية ، فإن ذلك ل يعن بأي حال من الحوال   أن اليل إل النس الخر مفقود ف متمعاتنا  .



ـ 4  ) الاجة إل التعليم : 4 
    تعتب الاجة إل التعليم من أهم الاجات لكسب معرفة علمية أو رصيد ثقاف لنشر العرفة بي شرائح التمع ، و خاصة

فئة الشباب ، و تغيي سلوكه دوما نو الفضل ليتمكن الشاب من خللا رفع وعيه الثقاف و الجتماعي ف ظل 
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 البيئة و اليط الجتماعي الوجود فيه كما ينمي فيه روح الحساس بالسؤولية نو نفسه و نو متمعه ، و يتجسد ذلك
من خلل إقامة تعليم خارج النظام الدرسي لعطاءه حظ ثان البعد عن النظام الدرسي كإنقاذه أو حت توجيهه و تيئته

ـ 4  ) الاجة إل العمل : 5 
     إن الشاب باعتباره فرد اجتماعي له مكانه و موقعه داخل الماعة ، و باعتبار أيضا فترة الشباب هي فترة إعطاء و

 )1( بذل جهود ، يتوجب على الشباب تمل السؤولية و اكتساب تقيق الستقللية و التبعية السرية .
 و بالتال الشعور بالسؤولية نو أسرته و نو متمعه ف أداء دوره من خلل استغلل وظائف أو مهن تتناسب و الشباب

معتمدا ف ذلك على إمكانياته الفكرية و قدراته البدنية تقيقا للستقللية   السرية .
ـ 4  ) الاجة إل التنشيط و الترفيه :6 

 و تكمن هذه الاجة ف التسلية و الترويح عن النفس بختلف السبل و الوسائل و لا أن تكون ف الؤسسات    
 الشبانية ، الت تتول مهمة ذلك من خلل ما تقدمه من أنشطة مساعدة على ذلك ، أو من خلل العطل و الرحلت
 لستغلل أوقات الفراغ خارج الوقات الرسية كالتكوين ، العمل و الدراسة ، و الت يد من خللا الشباب التعة و

السرور .
ـ 4  ) الاجة إل العلومات الرياضية والصحية : 7 

     حاجة الشباب إل العلومات الرياضية و الصحية حاجة ضرورية ،و دورها أساسي ومهم ف تطوير و ترقية قدرات
 الشباب الذهنية و البدنية الركية من أجل العداد الجتماعي و الصحي والقدرة البدنية للتقلب على مشاكل الياة ،

وضمانا للتأقلم و التكيف مع العال الارجي .
ـ 4 ) الاجة إل المن :8 
 و هي شعور الفرد أو الشاب بأن الخرين يترمونه و يقبلونه داخل الماعة و هي الاجة الساسية للنمو النفسي و   

 الصحة النفسية للفرد ، فكلنا باجة إل التقبل و القبول الجتماعي أما الشخص الذي ل يشعر بالمن فهو ف خوف دائم
 ، و تده يعيش حالة من عدم الرضا نتيجة الرمان أثناء الطفولة كإشباع الاجيات أو الدوافع ، و تدل دراسة " ريبل



Rible   1944"  و "قولفارب golford    1940على أن الرمان البكر من الرعاية السرية يظهر الاجة الاسة إل "  
 المن ، و يؤثر تأثيا انفعاليا و جسميا خطيا ، و يؤدي إل ظهور اضطرابات نفسية متعددة و هذا من أهم الظاهر الت

 يتاج فيها الفرد إل المن ، و هو الدف الجتماعي الذي يسعى لبلوغه  و الوسيلة الت يتبعها لبلوغ هدفه ، و الرابطة الت
 .)2( تربطه بالماعة كفيلة بأن تقق له المن و الطمأنينة
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- مشكلت الشباب :5
 تعترض الفرد ف مرحلة الشباب عدة مشاكل تعيق نوعا ما نوه السريع ، إذا ل تتح له فرص الواجهة ، كالشاكل   

 السرية الت ف غالبها تكون متناقضة ، لن الراهق ياول التخلص من كل سلطة ،كذلك الشكلت القتصادية ، حيث
 إذا ل تستطع السرة على تلبية حاجات البن الراهق أو الشاب تزداد حدة هذه الشكلت و من أصعبها ف هذه الرحلة

نذكر :
ـ 5  ) وقت الفراغ :1 

 تؤثر عوامل البيئة و الوسط الجتماعي الذي يعيش فيه الشاب على شخصيته و كذا عملية التربية و التنشئة    
 الجتماعية من الشخاص اليطي به ، و إذا ل يتعاون هذا اليط مع الشاب يتركه فريسة للوحدة و الفراغ ما يؤدي به

 إل النراف و الرية .
 و لذا فإن النشاطات الرياضية القدمة على مستوى مؤسسات الرياضية تعتب منفذا و ملذا للشباب من هذا الوحش   

الذي قد يؤدي بصاحبه إل ما ل يمد عقباه .
ـ 5  ) البطالة :2 

 إن نسبة البطالة ف العال الثالث ل تزال ف تزايد مستمر ، و ذلك بسبب ارتفاع نسبة الشباب القادر على العمل و قلة    
 المكانيات القتصادية ، و هذا ما أدى بالشباب إل التفكي ف الجرة ، حيث أصبحت هاجسهم الوحيد فيضطر هؤلء

الشباب إل الجرة غي الشرعية ،ما يعرضهم إل العديد من الخاطر الت تلحق بم الضرر و اللك .
ـ 5  ) مشكلة السكن :3 

 يعان الشباب من مشكلة السكن الت تعد من الشاكل اليومية ف حياته ، فالعزوف عن الزواج و العنوسة جعل نسبة    
 الزواج تقل تدرييا إل أن وصلت إل زواج واحد مقابل ثلث حالت طلق ،كما يعان الشباب من مشاكل أخرى



 منها الشاكل النسية و مشكلة التسرب الدرسي و مشاكل أخرى تتلف باختلف الالة الادية و الجتماعية و النفسية
 .للشاب

 :ـ أهية عنصر الشباب6 
 إن الشباب هو العصب اليوي و اللبنة الساسية لبناء اقتصاد البلد ، أي أنه الطاقة الول الركة للدولة ، و هذا ما    

 جعل البلدان الوروبية الت تعيش نوعا من الشيخوخة ، و نقصا ف اليد العاملة الفتية و الشابة إل شراء اها من دول العال
 الثالث ، و ذلك ماولة منها إل إحياء مصانعها رغم طغيان اللة ف العمل ، و إذا تكنت الدول من الافظة على الطاقة
 الشبانية ، و ذلك بشيء من الغراءات الت تشجع الشاب على البقاء ف الوطن و خدمته ، قد يول موازين القوى ف

أقل من عشرية من الزمن .
و يكن أن تتجلى أهية الشباب من خلل العناصر التالية :

) أهية الشباب السياسية :1ـ 6
    يعتب الشباب قوة ذات حدين ، فإذا وجه توجيها سليما يكن أن يكون طاقة جبارة و
 فعالة تدفع التمع إل التقدم و تقيق النازات الت يتطلع إليها ، أما إذا ل يضا بالرعاية الكافية

 فإنه يكون عرضة للتيارات و التاهات العقائدية و اليديولوجية ، أو لبعض الستغلي ذوي
 الطماع الشخصية ، فيصبح بذلك وسيلة لتحقيق أغراض استعمارية ، ما يشكل خطورة عليه و

 على التمع الذي يعيش فيه ، فعندما نستبعد الطفال من اليدان السياسي ، يصبح الكبار على
 مستوى التحفظ بالسؤوليات و الصال الت تؤثر على اهتماماتم السياسية ، إذ ل يبقى إل

 الشباب كقوة سياسية متفتحة ، و بطبيعته أكثر القوى الجتماعية تقبل و تاوبا لكل تغيي ف
 الفكر أو السلوك و خاصة ف التمعات النامية لذا ند الشباب أكثر رغبة ف الثورة و أكثر قدرة

على إنازها و رغبة ف تغيي أوجه الياة .
ـ 6  ) أهية الشباب الجتماعية :2 

    يقول الشيخ ممد الصادق عرجون : " الشباب عصب المة و موضوع آمالا و هو
 الذي يقود المة ف مستقبل حياتا ، فإنه سوف يذهب بكل عمل يعمله و يهدم كل بناء يبنيه

 فالتفكي ف توجيه الشباب توجيها عمليا صالا ، و إعداده لتحمل أعباء الياة الفاضلة ليس  بأقل
 قيمة      من التفكي ف أعظم الشروعات القتصادية الت تنقذ المة من عائلة الفقر و البؤس ،

 لن إعداد الشباب القوي الصال هو مشروع الياة الستقبلية للمة الت تد فيه الضمان لصيانة ما
 )1(بنته . " 



 و لذا يعتب الشباب الصدر الساسي لنهضة المة و يعتمد عليها ف التنبؤ بستقبلها ، فمرحلة
 الشباب تشكل منبعا لقيادات التمع مستقبل ف كافة الالت لا يتمتعون به من قوة و حاس

 فياض و قدرة فكرية و حركية كبية ، كما أنه ل يكن تاهلها لنا تعمل على دفع التمع إل
 الزدهار و الرقي و التقدم ، لذلك وجبت ضرورة رعايتها لكي يبلغ التمع أهدافه الرجوة ، و

 لرعايتها يب توفي متلف الوسائل و المكانيات ، مع العلم أن حاجيات الشباب متنوعة و
تتلف من شاب إل آخر .

ـــــــــــــــــــــــ
 .186) د . عمر ممد التومي الشيبان ، مرجع سابق ، ص 1(

ـ 6  ) أهية الشباب القتصادية: 3 
    إن الشباب ف هذه الرحلة يثل القدرة النسانية ف أقصى صورها ، و لذا على التمع
 الطموح و التطلع أن يرص على استغلل و تنمية هذه الطاقة ف مال العمل و النتاج ، و هذا

بتوفي مناصب و أماكن العمل حسب مؤهلته و كفاءته و إعطائه الفرصة لتحقيق ذاته .
 لن هذه الشرية الامة تثل قطاعا اقتصاديا بالغ الهية ف كل متمع ، و مثال ذلك أن

  بالائة من حجم التمع ، و بذلك تشكل نسبة كبية من75نسبة الشباب ف متمعنا تقارب 
 القاعدة الصناعية و الزراعية ، و منه يب علينا تناولا بالرعاية و الهتمام حت تصبح ثروة بناءة ،

و عامل رئيسيا ف تقدم اقتصاد البلد و نوه .



خلصة الفصل
     

    من الهم جدا التطرق إل الصائص العمرية ف مرحلة الشباب، وخاصة مرحلة الراهقة وهي مرحلة من مرحلة
 الشباب  وما تتميز به من خصائص متلفة، سواء كانت نفسية أو اجتماعية، أو جسمية وحركية وغيها من

 والنضمام إل الماعةإعلم وتنشيط الشباب بشكل عام ، من الصائص الخرى، بالضافة إل احتياجات مرحلة 
وغيها من الاجيات الت تطرقنا إليها، با يتناسب وطبيعة الدراسة.

     فمعرفة الشاب على حقيقته والشعور بتطلباته ينبنا الكثي من الشاكل داخل الؤسسات الرياضية من حيث توجيهيه
 الوجهة الصحيحة نو هذه الخية ، ويعلنا نفكر عن وعي ف تغطية احتياجاته والت منها العلم  الذي هو موضوع

الدراسة فاليكانيكي الذي ل يعرف طبيعة السيارة ل يكنه إصلحها، بل قد يزيد من عطبها.
     فالعلم بوجود مؤسسات رياضية تارس أنشطة متنوعة تقق مموعة من التطلبات الت تكنه من معرفة ذاته وتفجي

قدراته، والندماج الجتماعي مع رفاقه وزملئه، والتنفيس عن مكبوتا ته ورغباته وتوجيهه لفرص أكثر .



الفصل الثالث 
 الشبكة الوطنية
 لعلم الشباب
 والمؤسسات
الرياضية



 :تهيــــد

 لقد اتبعت الزائر سياسة مددة ف مال العلم الوجه للشباب ، حيث قامت بنسج شبكة إعلمية مكمة     
 اللقات،من الركز الوطن للعلم و تنشيط الشباب والذي حل فيما بعد ، الراكز الولئية لعلم و تنشيط الشباب ،
 والت سيت فيما بعد بدواوين مؤسسات الشباب إل نقاط العلمية وهي أصغر خلية ف بناء العلم الوجه للشباب ، و
 هي متواجدة عب كل الؤسسات الشبانية و الرياضية التابعة لوزارة الشباب و الرياضة ، كما تلعب هذه الوحدة الصغرة
 دورا أساسيا و هاما ، فبنجاح هذه اللية تنجح الؤسسة و يأخذ الشباب حقه من العلومات ، أما إذا ل تنجح هذه اللية
 ف تقيق هدفها التمثل ف إيصال العلومات للشباب تكون قد فشلت الؤسسة  و يكون الشباب قد حرم من حقه ف
 العلم ، و كلها تعمل لدف أساسي ، هو تزويد الشباب بشت العلومات ف الالت الختلفة الت تمه ف حياته اليومية ،

و ف هذا الفصل سنتعرف على هذه الشبكة بالتفصيل .



البحث الول : الشبكة الوطنية لعلم الشباب 
 إن تنظيم التمع الذي كان سائدا ف القدي ، ل تزال آثاره إل حد  - العلم ف الشبكة الوطنية لعلم الشباب :1

 اليوم و تظهر خاصة ف جانب العلم الحادي الذي كان سائدا ، و الذي ل يسمح للشباب بعرفة العلومات الت
 يبحث عنها ، إل من خلل الصحافة الوطنية ذلك نشر مساحات إشهارية ، أو عن طريق الشاعات الت تبهن عن

 ناعتها ، ما خلف لديه تذبذبا و أصبح ف حالة مستعصية عليه  و هو يواجه مشاكله العاشة بسبب نقص العلم
)1 (الصادق  .

 و من خلل هذه الستنتاجات ، أصبح من الضروري للدولة التفكي الدي ف هذه القضية لا نم عنها من ظواهر سلبية
 تفشت بشكل بشع ف متمعنا ، و أصبحت خطرا حقيقيا يهدد مستقبل البلد ، فقامت الكومة بإصلحات ، حيث
 خصصت مكانة هامة لفائدة الشباب ، لتحقيق طموحاتم  و حل مشكلتم و تلبية حاجاتم و لو جزئيا ،كما قامت
 وزارة الشباب و الرياضة بوضع الشبكة الوطنية لعلم و تنشيط الشباب ، التكونة على الستوى الولئي ، من الراكز
 العلمية الولئية ، نقاط للعلم  ، الت تتواجد على مستوى جيع الؤسسات الت يتوافد عليها الشباب ، و من بي الهام

الرئيسية للشبكة ، جع و بث العلومات الت بإمكانا أن تفيد الشباب ف اليادين التالية : 
 . التعليم  . التكوين الهن . الشغل . التكوين الستمر . التمع و الياة اليومية . الترفيه

)2(الرياضة .الارج . العطل . 

: مهدت لظهور العلم و توظيفه ف مؤسسات الشباب عدة مراسيم تنفيذية ، من خلل النصوص الرسية " 
  يتضمن إنشاء مركز وطن لعلم و14/02/1989 الؤرخ ف : 89/18كان بدايتها الرسوم التنفيذي رقم : 

  يول ملحقات الركز01/05/1990 الؤرخ ف :90/253تنشيط الشباب ، ث  تله الرسوم التنفيذي رقم : 
)3( مركز) " .48الوطن لعلم و تنشيط الشباب إل مراكز ولئية (

 - الركز الوطن لعلم و تنشيط الشباب والرياضة :2
ـ: 14/02/1989 الؤرخ ف 89/13إثر الرسوم التنفيذي رقم  ) تعريفه :  1 ـ2   و1409 رجب 8 الوافق ل

 التضمن إنشاء الركز  الوطن لعلم و تنشيط الشباب والرياضة ، حيث تنص الادة الول منه على: " مؤسسة عمومية
ذات طابع إداري 

ـــــــــــــــــــــــ
 .9 ص 1997 وثيقة الشبكة الوطنية لعلم و تنشيط الشباب ، وزارة الشباب و الرياضة ، مديرية الشباب و الرياضة ولية السيلة ، مارس )1(
 10 وثيقة الشبكة الوطنية لعلم و تنشيط الشباب ، مديرية الشباب و الرياضة ، السيلة ، مرجع سابق ، ص )2(
 75 ، ص 1997، وزارة الشباب و الرياضة ، الطبعة الول إدارة و تنظيم مؤسسات الشباب الرابطة الوطنية لطارات الشباب ، )3(

تتمتع بالشخصية العنوية و الستقلل الال الوضوع تت وصاية وزارة الشباب و الرياضة " .



ـ 2  ) مهامه : 2 
وضع الرسوم التنفيذي الذكور أعله مهام الركز ف الادة الامسة منه على ما يلي :

. يمع العلومات و الوثائق ذات الطابع الوطن أو الدول تم الشباب ، حيث يعالها و يوزعها 
 .يقوم بكل دراسة يكن أن تساعد على ترقية الطرق و التقنيات الاصة بالتنشيط التربوي للشبيبة 
مكلف بتنظيم الؤترات و اللتقيات ف الواضيع الت تتعلق بالشبيبة ، و يعمل على تسي مستوى الترفي ف العلم   

 )1(. و الوثائق الت تتعلق بالسائل الت تم الشباب 
- الركز الولئي لعلم و تنشيط الشباب  :3
 ) التعريف بالركز :1ـ 3
ـ : 1990 ديسمب 01 الؤرخ ف: 90/253" بوجب الرسوم التنفيذي رقم     1411 جادي الول 13 الوافق ل

)2(التضمن تويل ملحقات الركز الوطن لعلم و تنشيط الشباب إل مراكز إعلم الشبيبة و تنشيطها "  . 

    يوجد الركز الولئي على مستوى كل ولية و يعد إحدى مكونات الشبكة الوطنية للعلم و تنشيط الشباب ، يعمل
على تزويد الركز الوطن بالعلومات الولئية الختلفة الالت لثراء البنك العلومات الوطن .

ـ 3  ) مهام الركز :2 
وضع تت تصرف الشباب معلومات ضرورية لتوجههم و ُتسهل إدماجهم ف الالت الجتماعية و  

القتصادية و الثقافية .
. مساعدة الشباب ف تضي المتحانات و السابقات 
. القيام بتسيي و تنظيم نشاطات اجتماعية تربوية ، ثقافية و ترويية 
. 3(  تشجيع لقاءات الشباب ف إطار التبادلت الوطنية و الدولية (

شباب ، يوت ال شباب ، ب خرى تتمثل ف دور ال شباب ملحقات أ شيط ال لولئي لتن عن الركز ا فرع   و تت
 الركبات الوارية ، الراكز الثقافية ( الت تسي تت وصاية وزارة الشباب و الرياضة ) الخيمات الشبانية ، القاعات التعددة
 الرياضات ، حيث تتوزع الؤسسات الشبانية عب بلديات و دوائر الولية و هذا ما يّكن من الدمات الت تقدمها لم

هذه الؤسسات الشبانية .
ـــــــــــــــــــــــ

  200 ، ص 1989 فيفري 14 ، الؤرخ ف 89/13 ، الرسوم التنفيذي 7 الريدة الرسية ، عدد )1 (
 .120 ، ص 1990 الؤرخ ف ديسمب 90/253 ، الرسوم التنفيذي 98 الريدة الرسية ، العدد )2 (
  .207 ، مرجع سابق ، ص 98 الريدة الرسية ، العدد )3(

ـ مؤسسات الشباب :4  



 :  ) تعريفها1ـ 4
 و هي مكان أو مؤسسة يقضي فيها الشباب أوقات فراغهم بطرق متلفة لشباع حاجاتم و تقيق رغباتم

 )1 (وفق قدراتم و احتياجاتم ، لستثمار أوقات فراغهم ، و توظيفا لطاقاتم و قدراتم با هو نافع و مفيد لم .
بات شباب و الرك يوت  ية و ب كز ثقاف شباب و مرا من دور ال ية  شباب القاعد سات ال نا مؤس صد ه  و نق
 الوارية ، و الت تعتب حلقة مكملة لدور الدرسة و الؤسسة  التكوينية و السرة ،لسيما و أنا مؤسسات تربوية ، ثقافية
 ترفيهية ، تعمل على توجيه الشباب وفق برامج تدم الشباب ف إطار تطلعات بيئته ، حيث تقوم بتطوير و ترقية شخصية

الشاب حرصا منها على توجيهه وفق الصوب السليم .
ـ 4  ) مهام مؤسسات الشباب :2 

 تتول مؤسسات الشباب مهمة بالغة الهية ف أوساط الشباب ، من حيث ما تقدمه و تعرضه من نشاطات و برامج
 متنوعة منها : الثقافية ، العلمية و الرياضية ، و هي ف أساسها تعمل على تنظيم الوقت الر لختلف الشرائح الشبانية ،

و من الهام الرئيسية للمؤسسات الشبانية ما يلي : 
 ) إعلم الشباب : 1 - 2 - 4

 و يتم فيه تلقي كل العلومات التعلقة بياة الشباب و اهتماماتم ف ظل متطلبات التمع خدمة له و حرصا منها
 على إعفاءه من عناء البحث و هذا ما تلى ف مهام النقطة العلمية و تزويد الشباب بالعلومات ، ف مالت متلفة :

كالتعليم و الرياضة و غيها من العلومات .
ـ 4 ـ 2   ) توجيه الشباب :2 

 و يقصد بالتوجيه مساعدة الشباب على الندماج ف الياة الجتماعية و الهنية و الساعدة أيضا على إناز
الشاريع بتقدي العلومات و التوجيهات ، و مساعدتم على تقيق رغباتم و اهتماماتم  .

 ) تنشيط الشباب :3 - 2 - 4
 )2 (و يتضمن متلف النشطة الفنية ، الثقافية ، العلمية و الترفيهية والرياضية لفائدة الشباب ، استثمارا لوقات فراغهم .

 - طبيعة و أهداف العلم الوجه للشباب :5
من أجل بلوغ الدف السطر من العلم الشبان ، وجب وضع هياكل معينة ف حقل إعلمي للشباب يتازبالوضوعية

ـــــــــــــــــــــــ
 . 29 ، دون طبعة ، دون سنة ، ص دور الؤسسات الشبانية ف تقيق الوار مع الشباب  ممد قطام الرحان ، )1(
14 ، دون طبعة ، دون سنة نشر ، ص إدارة و تنظيم مؤسسات الشباب ممد العال عرعار ، )2(

و السهولة فيكون العلم فيه بثابة :
إيقاظ الفضول للمعرفة. 



. مقارنة الفكار السبقة
. تعميم العارف
. التعريف بالقوق و الكاسب
. تزويدهم بوسائل تسهل حياتم اليومية
 . إعطاء الدعائم الضافية لفهم و مواجهة الوضعيات اليومية الصعبة
.  1 (إعطاء العناصر الساسية للمراجعة و النقد( 

   إذن فالعلم ، بالنسبة للقائم على النقطة العلمية ( الرر العلمي ) ليس بالهمة السهلة فهو يتلف عن الستعلم ،
 فالستعلم هو جواب مدد عن سؤال مدد ، يكن أن يكون عنوان أو رقم هاتف ، إذن الستعلم هو إعطاء علمات
 نظرية دون الهتمام بالشروط التطبيقية لتحقيقها بينما مهمة القائم على هذه النقطة العلمية ( الرر العلمي ) ل تتمثل

ف ذلك ، بل هي أبعد منه و عموما يكن حصر أهم الهداف الت ترمي النقطة العلمية إل تقيقها فيما يلي :
 .تكوين إعلم خاص بالشباب بطريقة موضوعية صحيحة
 . السماح للشباب بالوصول إل القيقة ف جل اليادين
 . مساعدة الشباب على الندماج الجتماعي و الهن
 مساعدة الشباب على إناز الشاريع الت يرغبون قي تقيقها ف جيع الالت الت تمهم مثل تنظيم تعاونية ، تضي 

امتحان و غيها .
 ماربة النراف و التهميش ، و ذلك بساعدة الشباب الرفوض من الدرسة بتحضيهم   إل امتحانات الدخول 

إل مراكز التكوين الهن أو التابعة الدراسية .
 توجيه الشباب و تسيسهم بالبتعاد عن الفات الجتماعية و النرافات الت يكن أن تضيع مستقبلهم ، و يكون 

) 2 (ذلك بتنظيم أيام إعلمية أو إناز مطويات و كتابات أو تنظيم لقاءات قصد توعيتهم بطورة هذه الفات .

ية لعلم الشباب على وضع إستراتيجية مقننة ، تدف إل التكفل بذه الشرية ، من  لذلك عملت الشبكة الوطن
خلل إعلم ناجع يصيب الدف مباشرة ، و هذا ما جعل العديد من الدول تصب اهتماماتا على العلم الشبان  .

ـــــــــــــــــــــــ
  13 ، مرجع سابق ، ص الرر العلمي يوسف يلف ، )1 (
20 ، ص1998 وثيقة الشبكة الوطنية لعلم و تنشيط الشباب ، مديرية الشباب و الرياضة لولية السيلة ، سنة )2(

ـة ـة العلمي ي : النقط البحث الثاـن
 - تعريف النقطة العلمية :1



    تدر الشارة إل أنه ل توجد ف النصوص الرسية لوزارة الشباب و الرياضة تعريفات لنقطة إعلم الشباب بشكل
 واضح ، و من خلل الطلع على مموعة من الوثائق ، ت التوصل إل أن  نقاط العلم حلقة من اللقات الكونة
 للشبكة العلمية على مستوى الولية ، و تعمل تت وصاية مركز إعلم و تنشيط الشباب ، و هي مكاتب أو فضاء
 موجودة على مستوى مؤسسات الشباب أو حت خارجها ( مراكز  ثقافية ، مراكز جامعية ، إدارات ، جعيات ... )
 تتول مهام استقبال و إعلم الشباب ف اليادين الددة ضمن مالت عمل مراكز إعلم و تنشيط الشباب( التعليم ،
 التكوين ، العطل ، التشغيل ...) و تكون قريبة من الشباب من حيث مسكنه أو دراسته أو عمله أو نشاطه ، حت يكون

لا تأثي مباشر و إياب على الشباب .
 - الدف من النقطة العلمية :2

 " إن شساعة الوطن و ابتعاد القرى و البلديات عن مقر الولية ، و ف بعض الحيان ابتعاد الحياء عن بعضها
 البعض ، يعل وجود نقطة العلم أكثر من ضرورة ، و الت من الفروض أن تكون على اتصال مباشر مع الشباب

لتجنبهم التنقلت 
 ( دور"  الكلفة و ف بعض الحيان غي مدية و كذلك إنشاء فضاءات  إعلمية ف الماكن الت يتردد عليها الشباب 

الشباب ، الراكز الثقافية ، بيوت الشباب ، الركبات الوارية الثقافية و الرياضية ، الؤسسات التربوية ، النشآت الرياضية 
 .إل ) .)1(الدارات البلديات و الطات

     و من هنا فإن الدف من وجود هذه النقاط هو : تسهيل و تسيي وصول العلومات إل الشباب ، و ذلك بالتواجد
 ف ميطهم  و غرس تقاليد إعلمية مع ضمان وصول العلومات الهمة و الستهدفة لهتماماتم و جعلها ف متناولم ضمن

ميطهم الجتماعي .
- وظائف النقطة العلمية :3
ـ 3  ) وظيفة اتصالية : 1 

تتجسد ف توفي و بث العلم الذي يهم الشباب ف ميطه الجتماعي عن طريق التصالت.    
ـ 3  ) وظيفة إعلمية :2 
و تتمثل ف بث العلومات و نشرها عن طريق إناز دلئل و مطويات و غيها ، بالضافة إل تضي و إجراء أيام   

ـــــــــــــــــــــــ
 29 ، مرجع سابق ص دراسات ف العلم و التصال مي الدين متار ، )1(

إعلمية دراسية حول مواضيع تم الشباب ف متلف الواضيع والالت .
ـ 3  ) وظيفة تربوية : 3 



 عن طريق التوجيه التربوي ، كتوجيه الشباب لتام دراستهم أو اللتحاق براكز التكوين الهن ، عن طريق تنظيم   
حصص تنشيطية مثل حصة حول أضرار الخدرات .

ـ 3  ) وظيفة ترفيهية : 4 
 عن طريق توفي إعلم يدم و يستجيب لاجيات الشباب ف ميدان الترفيه و التسلية : رحلت ، عطل ، ميمات ،  

زيارات ، نزهات ...
- تنظيم النقطة العلمية :4
 إن تواجد نقطة العلم على مستوى هياكل الشباب يتطلب تصيص العنصر البشري الكفء و النضبط و كذا   

 الوسائل اللزمة ، و ذلك حت تصل إل الهداف الرجوة ، فإذا كانت الهمة الرئيسية لنقطة العلم تتلخص ف العلم ،
التوجيه ، التوثيق و التنشيط ، فإنه من الضروري وضع خليا عملية و تتمثل ف :

ـ 4 ) خلية الستقبال و التوجيه :1 
 " تتكفل هذه اللية باستقبال و توجيه الشباب ، و كذلك بمع العلومات و الخبار و بثها بطريقة مباشرة ف

 و يكون ذلك عب اللوحات العلمية الثبتة الت تشكل أحد الدعائم الرئيسية و ، )1( فضاء مصص لذلك الغرض "
 الفضلة ، نظرا لنا تعتب الواجهة الت تعب عن حياة الؤسسة و مكان نشر العلومات الت يتاج إليها الشباب و يكون عن

طريق الاتف أو الرسائل  .
ـ 4  ) خلية التوثيق :2 

 تتكفل هذه اللية بإعداد رصيد وثائقي ، و من مهامها نشر كل الوثائق الت تتحصل عليها   و تمعها من
الركز 

 الولئي لعلم و تنشيط الشباب ، الركز الوطن لعلم و تنشيط الشباب و الؤسسات الخرى ، بعد ترتيبها حسب
 الاور التسعة ، و إعداد صياغتها بصفة متصرة و ترجتها إل لغة إعلمية ( بطاقات وثائقية ) باستعمال نسخ عديدة ث
 بثها ، ما تعمل على تسيي كل الوعية الوثائقية ( الكتوبة أو السمعية البصرية ) ، الرائد و الصحف ، الدوريات  اللفات

الصحفية ، الدلئل ، الكتب ، الراجع ، أشرطة سعية بصرية و الوثائق الرسية .

ـــــــــــــــــــــــ
 .13 ، ص 1996 وثيقة تسيي و تنشيط نقاط العلم داخل هياكل الشباب وزارة الشباب و الرياضة مديرية الشباب باتنة ، سنة )1 (

ـ 4 ـ 2   ) مهام خلية التوثيق : 1 
 بعن طلب استلم الوثائق حسب الحتياجات و رسم منهجية خاصة . : الستلم



 تتمثل ف عمليات مراجعة الوثائق و انتقائها . : التحليل
 تسجيل نتائج التحليل ف وسط يكن الرجوع إليه مثل : البطاقات . : التسجيل
 أي ترتيب الوثائق على الرفوف وفقا للقسام التوثيقية الكبى . : اليداع
 ( البث ) 1( : أي إرسال نسخ من الوثائق النجزة لن يريدها توصيل العلومات(

ـ 4 ـ 2   ) القسام التوثيقية : 2 
   هي مموعة من الواضيع العامة الت تشمل مالت متلفة ف عال الشباب ، و يتم تصنيفها حسب ترتيب يعتمد على
 الترقيم ، أي إعطاء لكل قسم وثائقي رمز و كذلك لكل وثيقة ، و الدف الساسي للترتيب الوثائقي و تنظيم التوثيق ،

هو تسهيل عملية البحث و تتمثل هذه القسام ف : 
 . التعليم  . التكوين  . الشغل  . التكوين الستمر . التمع و الياة اليومية . الترفيه  
. العطل 

  . الارج  2( الرياضة(

ـ 4 ـ 3   ) تضي خلية التوثيق : 3 
ويتم تضي خلية التوثيق على النحو التال : 

. ( قاعة واسعة نظيفة و مضيئة ) فضاء أو مساحة 
. رفوف  ومكتبة 
. طاولة مع كراسي ، للمطالعة ف عي الكان 
. سجل الرد و العارة 
.  ( اللصقات ) لوحة العلنات
. ( إن أمكن ) 3 ( جهاز إعلم آل و آلة نسخ و طباعة(

ـــــــــــــــــــــــ
14 وثيقة تسيي و تنشيط نقاط العلم باتنة ، مرجع سابق ، ص )1 (

 10 ، ص 1997 وثيقة التربص الولئي لنشطي نقاط العلم ، مديرية الشباب و الرياضة ، السيلة ، مركز إعلم و تنشيط الشباب  فيفري )2(
.7 وثيقة التربص الولئي لنشطي نقاط العلم السيلة ، مرجع سابق ، ص )3(

ـ 4  ) خلية التنشيط  : 3 



 " يعد التنشيط الجتماعي و الثقاف من أهم الوسائل الت يكن استغللا لفائدة الشباب ، من حيث إناء تطلعاتم و التكفل
 بطموحاتم و انشغالتم ف مال التنظيم ، و استغلل الوقت بواسطة مارسة أنشطة فنية ، ثقافية ، علمية و ترفيهية ، عن

 .)1( طريق تنظيم لقاءات ، مناقشات ، معارض و أيام دراسية و إعلمية ... "
و من بي هذه النشطة على سبيل الثال نذكر :

 . ( ...  النراف ، الخدرات ، التدخي ) معرض الوقاية من الفات الجتماعية 
. معرض حول التكوين و التمهي ف أوساط الشباب 
معرض حول الترفيه و التسلية ف أوساط الشباب ، يتضمن عرض عناوين مؤسسات الشباب و مراكز العطل  

و الستجمام على مستوى الوطن ، أو على الستوى الدول و كذلك عناوين الياكل الرياضية الت تستقبل الشباب 
. أيام إعلمية حول ابتكارات و إبداعات الشباب ف متلف النشطة 
. تنظيم و تبادل قوافل ثقافية بي الؤسسات الشبانية داخل الولية و خارجها 

- دور الشرف على النقطة العلمية5
 يتمثل دور الشرف على النقطة العلمية ف استقبال الشباب ، و ماولة مساعدته ف اتاذ قراراته الناسبة ، فهو
 يقوم بدور التصال مع الشباب و ذلك عن طريق الستماع لطالبهم ث ماولة تقدي النصائح ، و  اقتراح بعض اللول

لم دون التأثي على اختياراتم .
 و تعتب طريقة العلم الشفوي أكثر ناعة ، لنا تتم عن طريق الوار و النقاش الذي يتميز بدفء العلقة
 النسانية ، و لذا قبل أن يتعامل الرب مع الشباب " لبد أن يضطلع و يفهم طبيعة مرحلة الشباب و ما يتاز به من
 مؤشرات بدنية و نفسية و اجتماعية ، لكي يساهم ف عملية التخطيط و البمة الاصة برعاية الجيال الديدة ، و صقل

 .)2(ما لديهم من مواهب ، مهارات و قدرات "
و تتجسد مهام الكلف بالنقطة العلمية ف : 

. التقرب من الشباب على مستوى الحياء
. مساعدة الشباب على تنب النراف و التكفل بانشغالته ف ميادين التكوين ، التشغيل الترفيه و الرياضة 
 حل مشاكل الشباب بالتحدث إليه و توجيهه إل الطباء النفسانيي إذا اقتضى المر 

ذلك . 
ـــــــــــــــــــــــ

 . 78 الرابطة الوطنية لطارات الشباب ، مرجع سابق ، ص )1 (
 .42 ، ص 1977 سنة 1 ، دار الشؤون الثقافية  العامة ، بغداد ، طبعة معال من سيكولوجية الطفولة و الفتوة و الشباب د . إبراهيم كاظم العظماوي ، )2(

توعية الشباب و تسيسه بطورة الخدرات و الرائم و الفات و تأثيها على صحته 



و مستقبله من خلل العارض ، اللتقيات ، الاضرات و الدوريات الرياضية .
القيام بسب للراء و إحصاءات حول وضعية و احتياجات و ظروف الشباب ، حت يتم جلب العلومات  

بناءا على احتياجاتم . 
تشجيع الشباب البدع عن طريق إتاحة الفرصة للمشاركة ف التظاهرات النظمة و عرض إبداعاته و  

ابتكاراته .
مساعدة الشباب على النراط ف هياكل الشباب، و ذلك بتقدي أنشطة و برامج تكوينية تتماشى و ميوله  

و وضعيته الجتماعية و أوقات فراغه .
 إعداد دليل يشمل عناوين مؤسسات التكوين ، التشغيل ، المعيات ، النشطة البمة 

         داخل هياكل الشباب و توزيعها مانا .
تنظيم لقاءات دورية تمع بي إطارات الولية،  لدراسة مشاكل الشباب الختلفة و تليل  

الستجدات .
- سياسة التحرير العلمي ف النقطة العلمية :6

 للمحرر العلمي ( منشط النقطة العلمية ) مهمة أساسية تتمثل ف إياد التصال مع الشباب ، بغية
 تزويده بالعلومات الت يتاج إليها ف جل الالت " لن العلومات عنصر أساسي ف أي نشاط بشري ، فنحن باجة إل
 العلومات لغراض التعليم و الترفيه لجل حل الشكلت أو اتاذ القرارات ، و ربا تزداد أهية هذه الخية وضوحا إذا

 .)1( علمنا أن حياة الفرد الاصة و العامة سلسلة متصلة من القرارات "
 إذن فمنشط النقطة العلمية يعد العنصر الرك و المثل الساسي الذي يتصل مع الشباب فيقوم باستقباله و  

 الصغاء إليه و توجيهه بأحسن صفة ، و لكي يستطيع منشط النقطة العلمية بلوغ هدفه ف إيصال العلومات للشباب
وجب عليه أن ينقل هذه العلومات عب ثلث مراحل هي : 

ـ 6  ) جع العلومات :1 
و هي من الهام الساسية للمكلفي بنقاط العلم ، و للحصول على العلومات يب إتباع ما يلي :   

 ) دراسة الحتياجات :1 - 1 - 6
 قبل البدء ف عملية جع العلومات يب دراسة الحتياجات حسب منظور توقعي ، تتم هذه الدراسة وفق

طرق عديدة منها : 
ــــــــــــــــــــــ

 .10 ، ص 1995 وثيقة دعمية الرر العلمي ، الركز الوطن لعلم و تنشيط الشباب ، سيدي فرج ، ماي )1(

 حيث يقوم الرر بالتعرف على احتياجات الشباب . : تليل المهور



 إن هذه الطريقة هامة جدا ف التعرف على احتياجات الشباب و ف تأسيس بنك : سب الراء 
للمعلومات .

 هو معرفة صدى الدمة الت قام با منشط النقطة العلمية اتاه الستعمل ، و هذا عن : رجع الصدى 
طريق تقييمه للعمل الذي قدمه .

 ) تديد مصادر العلومات :2 - 1 - 6
 إن تديد مصادر العلومات يشكل مرحلة أساسية ف جع العلومات ، و بالتال فإنه من الضروري معرفة ما هو موجود  

 باستطلع اليط الذي يعمل فيه منشط النقطة العلمية ، و يكن حصر هذه الصادر بصفة عامة ف ستة ماور كبى
هي :

كل ما له علقة بالتعليم ( مدارس ، معاهد ، جامعات ... ) .
كل ما له علقة بقطاع النشاط ، التكوين و الهن ( بصفة عامة أو خاصة ) .

كل ما له علقة بالتشغيل ( وكالت التشغيل و قطاع التوظيف ... ) .
كل ما له علقة بالتكوين الستمر للفرد ( مو المية ، دروس استدراكية ، تكوين عن بعد ...)

كل ما له علقة بالترفيه ، العطل و الرياضة .
 . )1( كل ما له علقة بالتمع و الياة اليومية ( الساعدات القانونية ، مصال الصحة النتخابات ...)

ـ 6 ـ 1  و يكن حصرها فيما يلي :  ) تقنيات جع العلومات : 3 
- الرجات العلمية .

 - أثناء علقات العمل ، سواء من الشخاص الذين يعملون ف النقطة العلمية مباشرة أو من علقات شخصية خارجة
عن إطار العمل .

- إبرام اتفاقية عمل رسية بي نقطة العلم و الشركاء الواص و العموميي .
ـ 6 و تتحكم ف عملية فرز و انتقاء العلومات ثلثة معايي أساسية هي : ) انتقاء و فرز العلومات : 2 
ـ 6 ـ 2   يب أن تكون العلومة حديثة و مواكبة باعتبار أن احتياجات الشباب أيضا ف تغيي ) حداثة العلومة :1 

مستمر.
ـ 6 ـ 2   تكمن أهية معيار مدلول العلومات ف مدى استفادة الشباب منها ف وقتها ) مدلول العلومات : 2 

الدد

ـــــــــــــــــــــــ
 .38 ، المعية الوطنية للعلم و التصال ف الوسط الشبان ، دون طبعة ، دون سنة ، ص الرر العلمي يوسف يلف ، )1(



، إذ كلما زاد عدد الستفيدين منها كلما زاد مدلول هذه العلومة .
ـ 6 ـ 2   يعتب هذا العيار أكثر تعقيدا من العيارين السابقي ، و هذا لعدم ارتباطه بالعلومة ف : ) أهية العلومات 3 

 حد ذاتا  و إنا أيضا برد فعل الشباب بعد استقبالم ، و عليه فإن الرر العلمي ( منشط النقطة العلمية ) مطَالب بعرفة
)1( احتياجات الشباب .

ـ 6 إن الرر العلمي ( منشط النقطة العلمية ) لديه وسيلتان : ) تليل و معالة العلومات : 3 
ترتبط مباشرة بالعلومة ، أي العطيات العامة حول هذه الخية . -
 مكملة لا و مساعدة على فهمها و استخراج معن لا مثل : تاريخ المتحان ، شروط التسجيل ، مدة التسجيل -

)2 (إل  .

    وليتأكد الرر العلمي ( منشط النقطة العلمية ) من أن معلوماته كاملة يب عليه أن ييب على السئلة الستة
الساسية التالية : 
 : الذي يبث الرسالة و هو الرر العلمي (منشط النقطة العلمية) . الرسل و يقصد به من يقول
 الذي يب أن تكون صياغته ف صورة واضحة حت التوى : و يقصد من هذا التساؤل ماذا يقول 

يتمكن الستعمل من فهم الرسالة .
الذي يفترض التقدم له بالعلومات (الشباب  لن : الستقبل. (
 الذي يب أن تتجسد فيه الجابة عن تساؤلت الشباب .أين : الكان
لذي يب أن تتجسد فيه الجابة عن تساؤلت الشباب . ا مت : الزمان
الت بواسطتها يتم إيصال و بث العلومات إل طالبيها .  كيف : الكيفية

ويب أن تكون الصياغة كالتال :
كلمات قصية معروفة .

استعمال كلمات تؤدي معن مدد .
استعمال الكلمات أو الصطلحات الساسية التعلقة بالوضوع التناول .

استعمال المل القصية .

ـــــــــــــــــــــــ
  ، مذكرة ليسانس (غي منشورة ) ، معهد علم الجتماع ، جامعة الزائر ، سنةالعلم داخل مراكز إعلم و تنشيط الشباب بن قسيس وردة ، بن حزام نبيهة ، )1 (

 51 ، ص 1998
 .13 وثيقة دعمية للمحرر ، مرجع سابق ، ص )2(



تفادي المل الستفهامية و العتراض .
أن تمل المل فكرة واحدة .

تفادي التكرارات غي الضرورية .
استعمال علمات الوقف .

ـ الوسائل الستعملة ف بث العلومات :7  
 إن ناح الرسالة العلمية مرهون بجموعة من العوامل التمثلة ف : من يقول ، ماذا يقول  بأي وسيلة ، لن ، و

بأي تأثي ، و يستعي الرر العلمي ف بث العلومة بجموعة من الوسائل و التمثلة ف : 
) الستقبال :1 ـ 7

 وهي الطريقة الساسية لبث العلومة ، يقوم با الرر مع شاب أو مموعة شباب ، حيث يتم تقدي العلومات 
بطريقة شفوية ، و حت يكون الستقبال ف الستوى الطلوب يب احترام ما يلي: 

- تقدير و احترام الشخص الطالب للمعلومة .
- تصيص مكان للستقبال يكون ف موقع استراتيجي مزود بجلت و جرائد ووثائق متنوعة . 

)1( - تنظيف الكان الخصص للستقبال ، مع مراعاة النارة و الرارة اللزمة .

 ) الرد على البيد و الاتف :2 ـ 7
 و يتطلب الرد على هاتي الوسيلتي إناز ناذج من الجابات ، و هذا حت يتسن للمحرر العلمي ( منشط

النقطة العلمية) ربح الوقت و الجابة بصورة سريعة.
) Fiche Documentaire ) البطاقات و العلنات : (3 ـ 7

 تعتب البطاقات العلمية وسيلة أساسية للنقطة العلمية ، فهي تتوي على مموعة من العلومات و
الستعلمات الت تم الشباب ، كإناز مشروع ما مثل .

) Tableau d'affichage ) لوح العلنات : (4 ـ 7
 هو عبارة عن لوح مثبت ، على الدار تلصق عليه إعلنات ، ملصقات ، و يب أن يوضع    ف الماكن الت

يتردد عليها الشباب و أن تكون مضاءة و ممية  .
)  Annonce ) العلن :(5 ـ 7

 هو عبارة عن ورقة مطبوعة تمل خبا معينا رسي أو إشهاري ، و توضع ف الماكن الت يتوافد عليها
الشباب ، و يب أن يتوفر العلن على معلومات أساسية أهها : 

ـــــــــــــــــــــــ
  5 ، ص 1997 وثيقة ندوة حول خطة و طرق العلم و التصال ، مديرية الشباب و الرياضة ولية السيلة ، مارس )1 (



 . الهة الكلفة 
. تاريخ العلن
. عنوان العلن
. صلب الرسالة
. التم الاص بالهة العلنة

  هي عبارة عن ورقة مطبوعة ، غالبا ما تكون صورة تمل شعارا رسيا أو)Affiche ) اللصقات :  (6 ـ 7
إشهاريا توضع ف الماكن العمومية ، و يكن تلخيص عناصر اللصقة وفق الدول والخطط التال :

                                       جدول يشرح متويات اللصقة
اللصقة الطبوعة

العناصر الرافقةالعناصر الكتوبةالعناصر الرئية
الصورة
الرسم

السلسلة الرسومة ...

العنوان الرئيسي
العناوين الفرعية
النص الوصفي

الشعار

العناصر الرئية
العناصر الكتوبة

اللوان
التصميم

 : ملخص لعناصر اللصقة )4(شكل 
 les guides ) الدلئل : 7 ـ 7

 يعتب الدليل وسيلة إعلمية وكذا تعليمية و إرشادية موضوعة تت تصرف الؤطرين لختلف اليئات ذات الصلة    
بالشباب ، و عامة تتوي الدلئل على العلومات : 

. التعريفات 
. شروط اللتحاق بؤسسة رياضية معينة و كذلك عناوين الراكز و العاهد 
. تاريخ النافسات ومدة النافسة 



. الستوى الصل عليه 
 :les dépliants ـ ح ) الطويات : 7
 تتوي  الطويات على أكب قدر مكن من العلومات الضرورية لتوجيه القارئ ، و تكون مقدمة بصفة موجزة و   

واضحة على شكل سؤال و جواب دون التطرق إل تفاصيل الوضوع .
dossiers ـ ط ) اللفات : 7

   " اللف عبارة عن تقيق قائم أساسا على معطيات مددة لوضوع يتاج توضيحات أكثر و ترتبط مواضيع اللفات
بختلف 

) 1(الظواهر الجتماعية الت تس الشباب ، مثل : انراط الشباب التسرب الدرسي ، الخدرات و النتهاكات البيئية  " 

    و يتم إناز هذه اللفات من خلل الستعانة بصادر متلفة من كتب ، صحافة و دراسات ... و يوضع اللف تت
تصرف الطلبة و الشباب الذين يتاجونه .

ـــــــــــــــــــــــ
وثيقة دعمية للمحرر العلمي ، مرجع سابق  . )1(

البحث الثالث: الؤسسات الرياضية
      القصود من مؤسسات الرياضة الياكل الرسية الت تسهر على تسيي النشطة الرياضية وتنميتها وترتيب القواني
 والقواعد واللوائح التعلقة بالرياضة وكذالك على تنظيم الباريات والنافسات الرياضية على الستوى اللي الوطن والقليمي

والقاري والدول .
 :  – ديوان الركب التعدد الرياضات1



 ) تعريفه :  1ـ 1
  التضمن إنشاء وتنظيم ديوان الركب التعدد1977 أوت 06 الؤرخ ف 77/117بقتضى الرسوم التنفيذي رقم     

  الت تدد النظام الداخلي1977 أوت 08 الؤرخ ف 77/117 من الرسوم التنفيذي رقم 09الرياضات وطبقا للمادة 
ية نه مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية العنوية والستقللية الال عدد الرياضات أ  لديوان الركب الت

   ويكون موقعه1977 أوت 08 الؤرخ ف 77/117ويوضع تت وصاية وزارة الشباب والرياضة ويسي طبقا للمادة 
 .بقر الولية كما يديره مدير وملس إدارة

 ) مهامه :2ـ 1
 . الساهة ف تربية وتكوين الشباب وذلك بتوفي جيع الشروط الضرورية من أجل إبراز قدراتم 

الساعدة ف تسيد الروح الرياضية بالسماح لكب عدد مكن من جيع شرائح التمع بمارسة النشاطات الرياضية  
والبدنية. 

 وتوضع تت تصرف الرياضيي والشباب ككل جيع النشآت لتشجيع المارسات الرياضية .
. إنشاء مدارس متخصصة ف جيع الرياضات 

وقصد تقيق مهامه توضع تت تصرفه الوحدات التالية :
. اللعب التعددة الرياضات التواجدة على مستوى تراب الولية 
. السابح الشبه أولبية عب تراب الولية
. القاعات التعددة الرياضات عب كامل تراب الولية

 ويكون النضمام إل الركب التعدد الرياضات والؤسسات الوضوعة تت تصرفه لميع فئات الشباب دون التمييز بي
السن والنس .

 تنقسم إدارة الركب التعدد الرياضات إل قسمي :) أقسامه : 3ـ 1
 .وهو الكلف بالتسيي الداري والال للمركب وملحقاته أ – قسم الدارة والالية :

ن : سم تق تدريبات ب– ق لديوان وملحقاته وبرمة ال عة ل يم النشآت الرياضية التاب  مكلف بأشغال الصيانة وترم
والنافسات الرياضية . 

الوحدات التابعة له: ) 4ـ 1
 و هي مؤسسات يارس فيها الشباب والرياضيي متلف النشطة الرياضية لشباع حاجاتم و تقيق رغباتم وفق    

 قدراتم و احتياجاتم ، لستثمار أوقات فراغهم ، و توظيفا لطاقاتم و قدراتم با هو نافع و مفيد لم ، و نقصد هنا
 الؤسسات الرياضية القاعدية من مسابح وملعب رياضية وقاعات متعددة للرياضات ، و الت تعتب حلقة مكملة لدور



 الدرسة و الؤسسة  التكوينية و السرة ،والؤسسات الشبانية لسيما و أنا مؤسسات رياضية تربوية ، ترفيهية ، تعمل
على إبراز الطاقات الرياضية للشباب ف إطار تطلعات للفوز بأرقام قياسية ف منافسات رياضية .

 – الؤسسات الرياضية الخرى:2
 النوادي الرياضية : 2-1

 تارس النوادي الرياضية مهمة تربية وتكوين الشباب عن طريق برامج رياضية وبشاركتها ف ترقية الروح الرياضية   
 والوقاية من العنف وماربته ، وتضع لرقابة الرابطة والتادية الرياضية الوطنية النضمة إليها ،وين أن تكون النوادي

: )1(الرياضية متعددة الرياضات أو أحادية الرياضة وتصنف إل ثلثة أصناف 
- النوادي الرياضية الاوية .

- النوادي الرياضية شبه الترفة .
- النوادي الرياضية الترفة .

ويضع اعتمادها إل الرأي التقن السبق للتادية الرياضية الوطنية العنية .
 النادي الرياضي الاوي : جعية رياضية ذات نشاط غي مربح تسي بأحكام القانون التعلق بالمعيات ،2.1.1

 وقانون التربية البدنية والرياضية وكذا قانونه الساسي ، وتدد مهامه عن طريق قانونه الساسي النموذجي
.الذي تعده التادية الرياضية الوطنية ، ويوافق عليه الوزير الكلف بالرياضة

 النادي الرياضي شبه الترف : جعية رياضية يون جزء من النشاطات الرتبطة بدفها ذات طابع تاري2.1.2
لسيما تنظيم التظاهرات الرياضية الدفوعة الجر ودفع أجرة بعض رياضييها ومؤ طريها .

 النادي الرياضي الترف : يتول تنظيم التظاهرات والنافسات الرياضية الدفوعة الجر وتشغيل مؤطرين2.1.3
ورياضيي مقابل الجر وكذا كل النشاطات التجارية الرتبطة بدفه .

ـــــــــــــــــــــــ
 .24 ص2004 يتعلق بالتربية البدنية والرياضية ، وزارة الشباب والرياضة ،سنة 10-04 قانون رقم )1( 

:  الرابطات الرياضية 2-2
     جعية تسي بأحكام القانون التعلق بالمعيات ، وقانون التربية البدنية والرياضية،والقواني الساسية للتاديات الرياضية
 الوطنية النضمة إليها وتارس مهامها تت سلطة ورقابة هذه الخية، كما أنا تأسس بعد رأي مطابق للتادية ، وقد
 تكون إما متعددة الرياضات أو متخصصة ف رياضة معينة إضافة إل أنا قد تكون حسب أهية مهامها واختصاصها
 القليمي وطنية ، جهوية ، ولئية أو بلدية وتضم عدة نوادي رياضية تنسق بينهم ، وتعد قوانينها التادية الرياضية الوطنية

.)1(بعد موافقة الوزير الكلف بالرياضة



التاديات الرياضية الوطنية : 2.3
 جعية ذات صبغة وطنية تسيها أحكام القانون التعلق بالمعيات والقانون الاص بالتربية البدنية والرياضية وقوانينها   

 الساسية الاصة با والصادق عليها من طرف الوزير اللف بالرياضة ول يكن أن تأسس أو تعتمد أكثر من اتادية
 رياضية وطنية واحدة على الستوى الوطن لكل اختصاص رياضي وقد تكون متعددة الرياضات أو متصة .وتارس

.)2(سلطتها على الرابطات والندية الرياضية النضمة إليها 
مهامها : 

 تشارك ف تنفيذ مهمة خدمة عمومية بساهتها من خلل أنشطتها وبرامها ف تربية الشباب وترقية الروح الرياضية    
 وحاية أخلقيات الرياضة وتدعيم التماسك والتضامن الجتماعيي ، وبذه الصفة تارس مايلي :

وضع نضام الراقبة الطبية الرياضية . -
مكافحة تعاطي النشطات .-
وضع نظام لترقية الخلقيات الرياضية والوقاية من العنف وماربته مع السلطات العمومية .-
 تضي وتسيي الفرق الوطنية ف إطار مشاركتها ف النافسات الدولية بالتنسيق مع الوزير الكلف بالرياضة قصد-

التمثيل الشرف للوطن .
تنظيم وتنشيط ومراقبة الختصاص أو الختصاصات الرياضية الت تلف با بالتنسيق مع الوزير الكلف بالرياضة -
وضع نظام النافسات وتسييها .-
مارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي النضمة إليها وعلى اليآت الت تنشئها .-
تديد معايي اللتحاق بالفرق الرياضية .-

ـــــــــــــــــــــــ
 .28 يتعلق بالتربية البدنية والرياضية ، مرجع سابق ص 10-04 قانون رقم )1( 
 .29 الرجع نفسه ص )2(

لوزارة الكلفة بالرياضة أو كل الياكل الخرى-  تكوين أعوان التأطي بالتصال مع هياكل التكوين التابعة ل
الختصة ف هذا الال .

إنشاء هياكل الراقبة والتسيي الال للرابطات والنوادي الرياضية النضمة إليها .-
سن التنظيمات التقنية والعامة للختصاص الرياضي .-
تطوير برامج البحث عن الواهب الرياضية ورياضيي النخبة والستوى العال القيمي بالارج والتكفل بم .-
تعيي العضاء الذين يثلون الزائر ضمن اليآت الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير الكلف بالرياضة .-



النضمام إل اليآت الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير الكلف بالرياضة .-
الكتتاب اللزامي لعقود التأمي الت تغطي الخاطر الت يتعرض لا منخرطوها .-
 .)1(تسليم اليازات والشهادات والرتب والوسة ودبلومات التادية-

ملحظة :
 يضع النراط إل كل اتادية أو نادي رياضي أو رابطة إل دفع اشتراك سنوي ، كما تستفيد التادية الرياضية    

 الوطنية العترف لا بالنفعة العامة والصال العم من إعانات مالية ومساعدات ومساهات من الدولة والماعات اللية وفق
 أسس تعاقدية تدد الهداف التقنية السنوية والتعددة السنوات الواجب بلوغها وشروط استعمال الساعدات المنوحة

ومراقبتها .  
اللجنة الوطنية الولبية : 2.4

    جعية معترف لا بالنفعة العامة والصال العام ف ظل احترام أحكام اليثاق الولب وتسهر على حاية الرمز الولب طبقا
 )2(للميثاق الولب وتسي بقانونا الساسي ونظامها الداخلي طبقا لحكام اليثاق الولب

مهامها : 
   تكلف اللجنة الولبية بالضافة إل الهام القررة والدور النصوص عليه ف اليثاق الولب با يلي : 

تشجيع التشاور والتعاون بي متلف التعاملي الرياضيي الوطنيي .- 
- إبداء كل رأي واقتراح التدابي الت تدف إل ترقية التربية البدنية والرياضية والروح الرياضية ومارة العنف .

- الساهة ف ترقية التمثيل الوطن ف اليئات والافل الرياضية الدولية وتنسيقه مع التاديات الرياضية الوطنية العنية .
- البحث عن طرق ووسائل الصالة لل النزاعات التملة بي النخرطي والنوادي والرابطات والتاديات الرياضية   

ـــــــــــــــــــــــ
 .32 ،31 ،30 ص 29 الرجع نفسه ص )1 (
 .33 ص ،29 الرجع نفسه ص )2(

 الوطنية بناء على طلب الطراف العنية ، واستنادا إل العراف العمول با ف اللجنة الولبية الدولية بإنشاء وتعيي لان
وطنية للتحكيم .

.  )1(- ين أن تنشئ هيأت مكلفة بحاربة تعاطي النشطات تطبيقا للتنظيم الدول الرياضي 
 ملحظة : تستفيد اللجنة الوطنية الولبية ف إطار تنفيذ مهامها : لسيما تلك التعلقة بتنظيم النتخبات الوطنية ودعمها
 وتضيها قصد مشاركتها ف اللعاب ذات الطابع الولب ، وكذا النافسات العالية الفتوحة للختصاصات  الرياضية

الولبية ، من إعانة ومساهة الدولة حسب كيفيات اتفاقية .



 – الؤسسات الرياضية الهيأة وعلقتها بالوانب الصحية ف استثارة الشباب ف المارسة الرياضية :3
 إن مزاولة النشطة الرياضية لي غرض كان هو طريق سليم نو تقيق الصحة، حيث انه من خلل مزاولة هذا النشاط
يتحقق للفرد النمو التكامل من النواحي البدنية والنفسية والجتماعية، والعقلية ،وهذا ف الواقع  يساعد على تقيق مفهوم

  الصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالية " بأنا ليست خلو الفرد من الرض أو العجز ولكنها تكامل النواحي البدنية
والنفسية

 "، ومن خلل مارسة النشطة الرياضية يتحقق ما يلي : )2(والجتماعية والعقلية 
   تقق النشطة الرياضية من خلل مارسته السرور والسعادة بصفة عامة، وإشباع الرغبات بصفة خاصة "ويظهر ذالك
 جليا عندما يتعلم الفرد مهارة جديدة ف أي لعبة من اللعاب أو عند تقيق الفوز وهذا   يعل الفرد يشعر بقيمته وبكيانه

".)3(ويعوضه ذالك عن مظاهر الفشل ف الياة العامة وهو يساعد الفرد على التزان النفسي والستقرار الوجدان
 مكان مارسة النشطة الرياضية :3-1

 يلعب مكان مارسة النشاط الرياضي دورا كبيا ف استثارة دوافع المارسة عند الشباب للنشاط البدن والرياضي فاللعب
والقاعة الرياضية الهيأة تعطي نظرة أولية ف رغبة الشاب للممارسة من عدمها  .

 - درجة الرارة :يقول الدكتور باء الدين "السم يفقد الرارة الزائدة منه عن طريق الشعاع والمل والتبول والتنفس
  درجة فان السم ترتفع درجة حرارته، وف هذه الثناء تدث بعض36ولكن عندما تزيد درة حرارة الو عن 

":)4(التغيات ف السم ونملها ف النقاط التالية
ـــــــــــــــــــــــ

 .34 ، 33 الرجع نفسه ص  )1 (
 .61 ص ، 2001  سنة ، مصر، دار الفكر العرب،الوانب الصحية ف التربية  الرياضية: باء الدين إبراهيم سلمة)2(
 .61 الرجع نفسه ص )3(
  .76 الرجع نفسه ص )4(

- تدد الوعية الدموية باللد .
- دفع الدم من العضاء الداخلية نو اللد .

-زيادة نشاط الدورة الدموية .
- تزداد كمية الرارة الفقودة بوسيلة الشعاع والمل .

- يظهر الفرق الذي يعمل على تبخر الاء .
- زيادة سرعة التنفس الت تساعد السم على التخلص من حرارته .

 هذه الظاهر تدث غالبا ف فصل الصيف وعند مارسة النشاط البدن ف الماكن الكشوفة العرضة للشمس وهنا يتضح
دور القاعات الرياضية ف حاية صحة الشاب .



 تأثي الرطوبة: الرطوبة هي زيادة نسبة بار الاء ف الواء الوي " فكلما ارتفعت درجة حرارة الو ،ترتفع درجة حرارة
  " ، وأثرها)1(الواء ،وكلما كان ذالك ف مكان قريب من مياه البحر فان الواء الوي يمل معه قدرا كبيا من بار الاء 

  اللد وهذا يزيد من درجة حرارة السم ،كماأنا كلما زادت الرطوبة قلت فرص تبخر العرق من سطح
 انه  يعوق عملية التنفس لن الواء الوي يكون مشبعا ببخار الاء .

 وان كانت هذه اللعب قليلة فإنا مهمة بالنسبة للفرق الختصة  يقول : اللعب الزروعة اصطناعيا3-2
 الدكتور باء الدين أن  "لا أضرارا كثية بصوص إصابات اللعب حيث ارتفعت نسبة إصابة اللعبي الذين يتدربون

".)2( عليها ويسي التاه الال نو زرع اللعب بالنجيل الطبيعي
هذه اللعب وان كانت صحية إل حد كبي فانه يب أن تراعى فيها العناصر   اللعب الغطاة :3-3
التالية :

- يب أن تراعى فيها وفرة التهوية الطبيعية والصناعية.
- يب أن تراعى فيها جودة الضاءة الطبيعية والصناعية.
- يب أن تتوافر فيها حامات واد واش كافية نضيفه . 

- الداخل والخارج يب أن تكون كافية وممية .
 وهنا نود أن نشي إل أن للهياكل الرياضية الصحية دور كبي وهام ف جذب الشباب للممارسة الرياضية على مستواها ،

وإل انعكس سلبا على سلمة وصحة الشباب وبالتال نفور الكثي منها.
ـــــــــــــــــــــــ

 .77 باء الدين سلمة الرجع السابق ص)1 (
 .77 الرجع نفسه ص)2(

خلصة الفصل :

     تناولنا ف هذا الفصل الشبكة الوطنية لعلم الشباب على اعتبار أنا عملية اتصال بي الشاب والؤسسات الرياضية ،
 والت تقوم بمع العلومات الفيدة للشباب ومنها العلومات الرياضية و أخبار الؤسسات الرياضية وتقديها للشاب ، كما

 تطرقنا فيه إل الؤسسات الرياضية الت ارتأينا أنا ذات أهية ودور فعال ف المارسات الرياضية وانتقاء الواهب الرياضية
 الشابة من بي الشاركي والنخرطي با من الشباب وتلميذ الطور الثانوي ، دون أن ننسى دور هذه الؤسسات الهيأة



 والمارسة الصحية لستثارة الشباب على مارسة النشطة الرياضية ومدى مساهتها ف إقبال الشباب بصفة عامة وتلميذ
الطور الثانوي بصفة خاصة عليها .

الفصل الرابع 



 العلقة التربوية
 مدرب متدرب في
النشطة الرياضية

ـيد :تهـــ

عن العلقة ل الكلم  نا إ ها ، ير شباب إلي ضية لذب ال سات الريا ف الؤس لعلم  عن ناح ا          إن الكلم 
 التربوية(مدرب-متدرب) ف النشطة الرياضية ف الؤسسات الرياضية والقصود با ف هذا الفصل مدرب الصة الرياضية

والشاب .



ـة البحث الول: العلقات التربوي
 - تعريف العلقة التربوية :1

     تشكل العلقة التربوية متوى ومضمون التفاعل التربوي وتثل "نطا معياريا للسلوك الذي يقق أللتصال والتواصل
لتربوي الجتماعي بي الاضر والطالب، والطالب وبي الدارة والاضرين ف إطار الؤسسة التربوية هذا وتتحدد  ا
 العلقات التربوية بعدد من النظم والضوابط الثقافية، والجتماعية، والدارية، والخلقية، الت يليها التمع داخل الؤسسة

  "، كما يعتبها البعض (بوسطيك )بأنا مموع الروابط الجتماعية، الت تنشا بي الرب وبي من يقوم بتربيتهم،)1(التربوية
 بغرض تقيق أهداف تربوية داخل بيئة مؤسساتية معينة، حت تيز تلك الروابط الجتماعية بصائص معرفية وعاطفية

وتكون لا سيورة وتاريخ .
    وتعتب علقة الشاب بنشط الصة الرياضية علقة خاصة، بكم قرب الشاب من الدرب وطبيعة النشاط المارس،

التمثل ف النشطة الرياضية، والت يغلب عليها طابع اللعب.
 - أبعاد العلقة التربوية :2

هناك مموعة من البعاد للعلقة التربوية بي العلم والتعلم " الدرب" و "الشاب" نمعها ف النقاط التالية :     
  والذي يشمل الفكار الت يملها العلم "الدرب "وموافقتها مع- البعد الفكري للعلقة التربوية :

أفكار التعلم "التدرب".



 "والذي يشمل الاذبية والنفور، والبة والكره الت يملها كل طرف عن الخر،- البعد النفسي الجتماعي للعلقة التربوية :
 فل تقتصر العلقة التربوية الت تربط الطراف التواجدة بساحة الفصل على التواصل العرف، بل تتعدى هذا الستوى

الظاهر للعيان، لتنشىء علقات نفسية اجتماعية بي العلم والتعلم  من شأنا أن تؤثر ف الناخ داخل الصة التدريبية .
      يقول مارسيد بوستيك ف هذا الصدد " إن الناظر للعلقة التربوية من بعدها النفسي الجتماعي يلحظ ترابط ف
 سلوك كل من الدرس وتلميذه "الدرب والشاب"، ذالك أن نوعية سلوك الرب من شأنا أن تلق أنواعا معينة من

السلوك ل نراها لدى نفس التلميذ عندما يكونون مع مرب آخر .
 سلوك الستاذ "الدرب "ينعكس على طرف السلوك القابل فلسوك الرب       فنقول عندئذ، أن 

داخل فصله اثر مباشر وانعكاس على سلوك التلميذ "الشباب".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، مد الؤسسة الامعية للدراسات والنشر والتوزيع،1يفتها الجتماعية، طظ علم الجتماع الدرسي، بنيوية الظاهرة الدرسية وو:علي اسعد،وطفة علي جاسم الشهاب  )1(

 .99بيوت، د ت ص 

 ويشمل السقاط، والتمثل الت تنتج ف غياب وعي كل من العلم "- البعد اللشعوري ف العلقة التربوية:
والتعلم، فالعلقة التربوية ترى ف مستويي متكاملي وها :

* مستوى العلقة النفسية والجتماعية الواعية.
 * مستوى العلقة اللشعورية الت نقلت من وعي كل من العلم والتعلم حيث يقول مارسيل بوسطيك ف هذا الصدد "

.)1(إن وضعية الفصل "الصة التدريبية"  مال لملة من العلقات اللشعورية، والت تتشابك وتتعارض وتتعاضد " 
 - العوامل الؤثرة ف العلقة التربوية :3

 هناك جلة من العوامل تؤثر ف طبيعة العلقة بي العلم والتعلم، وهي تتأثر بذه العوامل وتدد طبيعتها وقد أشار مارسيل
 بوسطيك إل "انه للوصول إل تفسي حقيقي للعلقة التربوية، يب دراستها وذالك من خلل ربطها بكل عنصر فيها،

 ونثل هذه العوامل ف وبوضعها ف إطارها السوسيولوجي، وبعرفة الصائص الشخصية للمتعلمي، التواجدين داخلها "
النقاط التالية:

- الظروف التنظيمية للمؤسسة التربوية * الرياضية * :3-1
  إل آخر، وتتمثل ف تأثي العلم الت ينقلها إل التعلم ، التنظيم البيداغوجي، الذي يظم التعليمات الرسية"تتلف من متمع

والناشي الطبقة لتقوي التعلم، فالياة داخل الؤسسة تنظمها مموعة من العايي الكمية والكيفية  .
 والعلم يدد مستوى التلميذ من خلل معارفه وقدراته، حسب البامج الاصة بالؤسسة والقطاع، وليس من خلل

 خصائصه الشخصية أو الهداف التربوية الت يهدف إل تقيقها، فالنماذج السائدة ف التمع، تعطي للمعلم الق
 والواجب بان ينتظر من التلميذ نتائج، وان يكافئهم حسب الرتب والشهادات، ومنه يتعامل مع تلميذه من وجهة نظر



 التلميذ اليد، والتلميذ الضعيف، فالعلم بذا ل يعرف شيئا عن شخصية التلميذ وخصائصه النفسية والجتماعية، ولكن
 يرى فيها صفة التلميذ وبنفس الطريقة يتعامل مع باقي أفراد الفوج هذا ما يعل العلم يركز على معرفة مدى وصول

.)2(العلومات للتلميذ، دون الهتمام بم كأشخاص لم جوانب نفسية قد تؤثر عليهم داخل الصة وخارجها " 
- الظروف الجتماعية للمؤسسة التربوية * الرياضية*:3-2

والقصود با، هي نوع العلقات الجتماعية داخل الؤسسة ككل سواء كانوا مدربي ، أو شباب وأعضاء آخرين.
 فالعلقات الميمية التينة، البنية على الحترام والوار وتبادل الراء، وتلعب دورا كبيا على نفسية الدرب، داخل

 الؤسسة، والت تنعكس على طبيعة العلقة لذا الخي مع الشباب النخرط، فالشاكل واللفات ل نن منها إل الشاكل
واللف وتنطبق هذه الظروف على مدرب النشطة الرياضية ف الؤسسات الرياضية والشباب النخرط .

ـــــــــــــــــــــــ
الرجع نفسه . )1( 

Marcel postic: la relation  press universitaire de France, paris, 1979, p 42. (2(

ـة ي: أركان العلقة التربوي البحـث الثاـن
      ترتكز العلقة التربوية على عنصرين أساسيي، ها العلم والتعلم، ونقصد هنا الدرب والتدرب وغياب احد هذين

العنصرين يلغي هذه العلقة، وسنتطرق إل هذه الركان بالتفصيل.
 - العلم:1  
 - تعريف العلم :1-1   

        قد تتلف التسميات من معلم أو مرب أو أستاذ، ولكن الثابت أن الوظيفة واحدة، وهي تلقي العارف العلمية
 واللقية والثقافية والرياضية، ومهما كانت التسميات فان العلم هو " الشخص الذي يقوم بفعل التدريس ويارسه أي

" هذه الدروس الت تتلف باختلف الادة الدرسة أو النشاط المارس .)1(يقدم ويلقن دروسا  
(      فهو قائد العملية التعليمية أو التدريبية ، يستند إل برنامج مسطر، وهذا ما ذكره "جون بياجي" ف كتابه 

psycologie et pidagogie (  حيث قال "معلم الدرسة مطالب بإيصال برنامج، وتطبيق منهج وفق ما تليه عيه الدولة )2

(."
 ويفهم من خلل كلم" بياجي" أن الدرب ليس حرا ف تلقب ما شاء من العارف والدروس والتدريبات ، فهو يضع
 إل سياسة الدولة التعليمية والرياضية، وفق إستراتيجية معدة مسبقا، وذالك من خلل البنامج القرر من الوزارة الوصية،

 على  " مؤسسة اجتماعية ضرورية،تدف  ضمان عملية ) firdinand buissan(والت يعرفها" فريدي نون بيسون " 
".)3(التواصل بي العائلة والدولة  



      كما يعرف الدكتور ممد سلمة العلم على انه"ذالك الشخص-العلم- الذي يقوم بالتنشئة الجتماعية فكريا
وخلقيا، داخل الؤسسة الختصة ف التربية والتعليم ". 

- مدرب النشاط البدن والرياضي: 1-2
       ل يتلف مدرب النشاط البدن والرياضي على باقي العلمي والساتذة إل ف طبيعة الادة الت يلقنها، والت تعطي له
 خصوصية ف علقته مع التلميذ أو الشاب ،  بكم قربه منه وف أدواره وساته الشخصية، والت سنتطرق إليها بالتفصيل،

 ". )4(فكما يقول" جون جاك روسو "إن الذي يصنع الرجال يب أن يكون أكثر من رجل 

ـــــــــــــــــــــــ
.17 ص1991، سنة 3بتموحي ممد: العلقة التربوية الدرس والتلميذ أي علقة ؟،سلسلة علوم التربية،لبنان، دار الطاب للطباعة والنشر، ط )1( 
)2(Piagie jean pscologie et pidagogie france ed denoel 1960 p 24.

Islembert jomati viviene sociologie de l ecole france p.u.f 1974 p 59. (3(
.11ص1990عيسى بودة : دليل الدرس الادف، دار تلنيت للنشر والتوزيع ،الزائر سنة  )4(

-  السمات الشخصية للمدرب النشاط البدن والرياضي:1-3
   تلعب شخصية مدرب النشاط البدن والرياضي دورا هاما ف العمل القيادي وف غيها أثناء أداء مهامه، لذا وجب عليه

 التحلي بصوصيات تكنه من مارسة دوره وتتلخص ف مظاهر عديدة، من بينها البنية البدنية السليمة، للقدرة على
النتظام ف العمل، 

 ومراعاة الواعيد، والعمل لساعات طويلة ومتواصلة، وضبط النفس ف الواقف الصعبة، والثقة بالنفس ف كل الواقف،
 كما يب على النشطة الرياضية أن يظهر بظهر القائد ف نظافته واعتنائه بندامه ليوحي بالثقة ف مركزه وشخصيته، كما

 يب عليه التحلي بالداب الجتماعية، الت تعله مالئا لركزه، مضافا إل هذا، حسن الدعابة والرح، والبعد من التزمت
والصرامة الزائدة، وسنتطرق إل بعض صفات مدرب النشطة الرياضية.

  إن اكتساب القائد للمهارات العلمية الستمرة، تساهم مساهة كبية ف القيادة، ومن ابرز هذها- البات العلمية:
الهارات ما يلي:

القدرة على التعلم بتواضع وفهم، فل ينال العلم مستحي ول متكب.
القدرة على استخدام التقنيات التربوية.

القدرة على حل الشكلت.
 بالضافة إل أنا تلعب دورا كبيا ف تاسك الماعة، فهي توفر مناخ عمل مقبول من الميع،ب - السمات النسانية:

يسمح بتحقيق الولء للمؤسسة.



 وتتمثل ف الذكاء: والتركيز، فان اكتساب ذهن قادر على استذكار واستنباط اللول والراء، فج- السمات الذاتية:
 الواقف الختلفة من اكب ما يضفي عليه القوة والنكة، والقدرة على القناع، لتسهيل نقل العلومات للخرين والتحاور

معهم وإقناعهم بالفكار والهداف والطط وحثهم على موقف مشترك للعمل بتفاهم وتنسيق لناز العمال.
 - النظر الثاقب ف المور والنتباه التواصل والركز، على تفاصيل العمل وإفراده وكوادره، ومعرفة العيوب والنواقص
واللول، ولو النسبية منها، وجع العلومات الكافية عنها، والقدرة على استنباط النتائج أو التوقع الصائب بالستقبل.

  وذلك ليجعل من الخرين يفتخرون بالعمل معه، والنتماء إليه، ويتطلب هذا منه أن يكون قادراد- الاذبية الذاتية:
على الكم والسيطرة ف اللقاء الول، ليخلف النطباع اليد لدى الخرين أول، وان يتفظ بذا النطباع إل النهاية.

ـ - السمات الكتسبة :  وتتمثل ف النضج النفعال، بعن القدرة على المساك بزمام المور، وضبط النفس، والتزانه
 النفعال ف الرضا والغضب، لدى التعرض للمواقف السارة أو الصعبة، وإعطاء الثل الصال للخرين ف عدم التحيز، أو

التحامل على البعض . 
 - مواجهة المور بثقة وثبات ف الواقف الصعبة، إزاء القوى التصارعة ومدارات متواصلة لحتواء الطراف الختلفة،

لكي ل يسب طرفا ف اللفات.
-القدرة على الثابرة لناز العمال وهي ترج القائد من الرتابة والروتي. 

- قوة البادرة والشجاعة والقدام.
- البادئ الساسية لدرب النشاط البدن والرياضي:2

 "هناك أربعة مبادئ أساسية وهامة يب على مدرب النشاط البدن والرياضي أن يلتزم العمل، با وذالك إذا أراد لنفسه أن
 ":)1(ينجح ف عمله، وف حياته، والبادئ الربعة هي

ا- احترام الذات:
  والقصود با، هو أن يؤمن مدرب التربية البدنية والراضية أن مهنته من اشرف الهن وان يضع ف اعتباره "انه ليس ناقل

 للمعرفة والعلومات، ومعلم للمهارات فقط، ولكنه مرب رائد ف عمله ومتمعه، ويمل كل القيم والثل والفاهيم، وبالتال
فاحترام الذات ضرورة هامة لدرب الصص الرياضية ".

ب- احترام الهنة:
  إن احترام الهنة نابع ف الساس من احترام الذات وذالك عن طريقا إيانه بوظيفته واقتناعه با "، فاحترام الهنة ل يتأكد إل

 إذا كان الدرب ملما بادته العلمية وبكل إبعاده العملية التعليمية "التدريبية"، ويكون قادرا على إن يتعامل مع تلميذه
 ".)2("منخرطيه"ويتفاعل معهم بكل احترام وتقدير

 ج- احترام التعلم "التدرب":



 يعتب الشباب النخرط ف الؤسسات الرياضية هم مور العملية والصة التدريبية ومن هنا يب أن ل ينظر الدرب إل
 الشباب، على انه أداة استسلم للمعرفة بل لم ميول تم وأحاسيسهم، ومشاعرهم ورغباتم الاصة، الت ينبغي على

الدرب احترامها.
 د- العلقات الطيبة:

 إن العلقات الجتماعية التربوية مبنية أساسا على العلقات الطيبة ،هذه العلقات ل تنمو إل إذا احترم الدرب النقاط
 السابقة فبناء علقات طيبة مع زملء الهنة ف الؤسسة الرياضية ومع التدربي خاصة ضروري لينجز الدرب أعماله ف

أحسن الظروف، وف جو اخوي ليتجنب الضغوط الترتبة عن سوء العلقة مع الخر.     
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211 ص 2004 السكندرية، سنة، 2 تكنولوجيا إعداد وتأهيل معلم التربية الرياضية، دار الوفاء، ط: ممد سعد زغلول، وآخرون)1( 

.212 الرجع نفسه، ص)2 (

 -  واجبات مدرب النشاط البدن والرياضي:3
  تتعدد واجبات مدرب النشاط البدن والرياضي لتتجاوز الالت نفس حركية، والعرفية والوجدانية، من خلل النشطة
 فهناك العديد من الواجبات الت يب أن يرص علي تقيقها، وهي حسب رأي الدكتور" ممد مسن حص " واجبات

 بالتلميذ "التدربي" ( عملية التدريب، النشاط الداخلي،  النشاط الارجي،  الؤسسة الت يعمل با، الهنة، والتمع " تتعلق
:)1(وسنركز على الواجبات اتاه التلميذ "التدربي"من خلل عملية التدريب والت يملها ممد حص ف النقاط التالية

أن يكون قدوة حسنة لتلميذه ف مظهره وسلوكياته وتصرفاته داخل وخارج الؤسسة.
أن يكون الدرب حازما وعطوفا ف تعامله مع التلميذ.

أن يعمل على إتاحة فرص التدريب على القيادة للتلميذ.
أن يعمل على تنمية الولء والنتماء للوطن، بدءا من النتماء للجماعة ف النشطة الرياضية.

البتعاد عن السلوك العدوان تاه التلميذ والعمل على ضبط النفس.
عدم التفريق بي التلميذ، بناء على أسس عنصرية وبيئية ودينية وغيها. 

تدعيم القيم الدينية سلوكيا ف الدرس وخارجه، خلل الواقف التعليمية الفعلية.  
توفي جو من الطمأنينة والمن، كي يبدع التلميذ ويبذل قصارى جهده.

غرس التاهات الصحية السليمة والعادات الرغوبة.
تقدي السعافات الولية، ف حالة الصابة ما يستلزم الدراية با.

العناية بالتلميذ الواص ( العاقي والوهوبي )



الساهة مع الختصي ف حل مشكلت التلميذ.
وهذه الواجبات تطبق على منشط أو مدرب النشطة الرياضية داخل الؤسسات الرياضية .

 -  الدور التوجيهي لدرب النشاط ألبدن والرياضي : 4 
 يتل مدرب النشاط ألبدن والرياضي مكانة خاصة بكم قربه من الشاب وملحظته لختلف السلوكيات، والت تكون
 ف غالبيتها تلقائية، مكانة خاصة تؤهله أن يارس أدوارا كثية، من بينها الدور التوجيهي، وف هذا الصدد يقول الدكتور
سعد جلل " إن عملية التوجيه عملية فنية ذات أوجه متعددة، تتاج إل الخصائي الؤهل لا علميا وفنيا، بالضافة إل 
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 ما يتاز به من صفات شخصية " ويوصل قوله " ومع ذالك يتمكن الدرسون من القيام بجهودات تساعد عملية التوجيه
ف أهدافها ويكن أن نلخص هذه الهداف ف النقاط التالية:

 - يتمكن الدرس الناجح من أن يلق ف الفصل مال نفسيا يساعد التلميذ على بذل أقصى ما يكنهم من مهود،
 لستغلل قدراتم واستعداداتم كما يتمكن من مساعدتم ف هذا الو على الحتفاظ بالتزان العاطفي وينمي فيهم

التاهات الجتماعية السليمة، ويعمل على أن تكون علقاته طيبة بكل تلميذ. 
 - يب أن يكون الدرس قادرا على اكتشاف مشاكل التلميذ وتويل ما يتاج منهم إل الساعدة إل عناية الخصائي

".)1(ف الوقت الناسب
 فالدور التوجيهي مرهون بعملية التنسيق بي متلف الطراف لحتواء مشاكل التلميذ، والد من مظاهرها فالدكتور

 وهيب ميد الكبيسي يعتب أن العلم موجه للطلبة من الناحيتي النفسية والجتماعية من خلل قوله " يتمثل هذا الدور ف
 ".)2(توجيه الطلبة لواجهة مشكلتم وما يتعرضون إليه من احباطات وتناقضات ف حياتم السرية والجتماعية

البحث الثالث : مدرب النشاط البدن والرياضي كقائد رياضي:
     قبل أن نتطرق إل الدور القيادي لدرب النشاط البدن والرياضي،  ل باس أن نتطرق إل مفهوم القيادة الرياضية لا نراه

من علقة مباشرة بوضوع البحث.
 -  مفهوم القيادة الرياضية:1

 ) - والذي يعتب من ابرز الباحثي ف مالfeidler- ل يوجد تعريف واحد لفهوم القيادة الرياضية، فقد أشار فيدلر (
 القيادة – إل أن هناك أكثر من عشرين تعريفا لصطلح القيادة، وكل من هذه التعاريف تعكس وجهة نظر صاحبه،

 ) مفهوم القيادة،coons)) وكونس (hamphellبالنسبة للجوانب الت يعتقد أنا أساسية وهامة، وقد قدم هفل 



 )3(والذي ينص على أن لقيادة " هي سلوك الفرد عند قيامه بتوجيه أنشطة جاعية من الفراد اتاه هدف مشترك بينهم

."
 ومن ناحية أخرى يعرف "ممد حسن علوي" القيادة بأنا " العملية الت يقوم فيها فرد من أفراد جاعة منظمة بتوجيه

 ".)4(سلوك أفرادها، لدفعهم برغبة صادقة نو تقيق هدف مشترك بينهم
 - مفهوم القائد الرياضي:1 – 1

  يعرف ممد حسن علوي القائد بأنه " الفرد ف الماعة، الذي يوجه وينسق النشطة الرتبطة بالماعة، لتحقيق أهدافها
وانه الفرد ف الماعة الذي يتلك اكب قدر من النفوذ والتأثي على أفراد المارة بالقارنة بغيه من الفراد "، وهذا 
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.93التوجيه النفسي والتربوي والهن، مع مقدمة عن التربة للستثمار،  مرجع سابق،  ص :  سعد جلل)1(
 .115 ص 2000 علم النفس التربوي، دار الكندي للنشر والتوزيع، الردن،  سنة :صال حسن احد الداهري،  و هيب ميد الكبيسي)2(
  .15 ص1998، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ،سنة 1 سيكولوجية القيادة الرياضية، ط: ممد حسن علوي)3(
. 16 الرجع نفسه ص )4(

التعريف ونطبق على مدرب النشطة الرياضية ف الؤسسة الرياضية بكم مكانته عند الشاب.
 " تتطلب الواقف الختلفة، أن يتبع القائد أناط سلوكية مددة، فالنظام - متطلبات سلوك القائد الرياضي:2 -1

 الداري قطع لنفسه أناطا سلوكية مددة، ومن التوقع أن يتثل الفراد لذه العايي الثابتة، فهي على سبيل الثال يب أن
 ".)1(يتصرف مدرب النشطة الرياضية وفقا لطرق معينة أمام طلبم وزملئهم من الطارات وأول أمور الطلب

  ذكر الدكتور "ممد حسن علوي" ف كتابه سيكولوكية القيادة مموعة من - سات القائد الرياضي:3 -1
السمات الشخصية للقائد الرياضي نمله ف إلنقاط التالية:

 والقصود با، هو التحكم ف النفعالت فمن الهية بكان للقائد الرياضي حت يستطيع إشعاعا- الثبأت لنفعال: 
 الدوء والستقرار ف نفوس التابعي،  وحت يستطيع أن يعطي تعليماته ونصائحه وقراراته لم بصورة واضحة ونبات

 " ، إذ أن سرعة النفعال والغضب)2(هادئة، وخاصة ف الواقف ذات الطابع النفعال العنيف والضغوط النفسية العالية 
والنرفزة، والعصبية، وسرعة التقلب واحدة من العوامل الت تساهم  ف الضرر البألغ بالعمل التربوي الرياضي للقائد ،

وتساعد على التأثي السلب لنفوذه وتأثيه .
 يقصد بالتناغم الوجدان، إحساس وإدراك القائد الرياضي با يس به التابعي وتفهمب- التناغم الوجدان والعاطفي:

 انفعالتم إذ يعتب التناغم الوجدان من برز السمات الفاعلة بالنسبة للقائد الرياضي كمعي ومساند للتابعي"، إذ هذه السمة
 تساعد القائد الرياضي على تفهم حاجات وميول ودوافع التابعي، ليس بدف التأثي عليهم ،ولكن بدف القدرة على

. حفزهم لخراج أحسن ما عندهم "



  تلعب القدرة على اتاذ القرار دورا هاما خاصة ف الواقف الثية الت تتطلب سرعة الختيارج-القدرة على اتاذ القرار:
للموقف الناسب ف الوقت الناسب، والكان الناسب.

  إن القائد الواثق من نفسه، ل يظهر عيه التردد أو القلق أو الضطراب " فهو يتميز بثقته بنفسه، وفد- الثقة بالنفس :
 قدراته ومعلوماته، ومعارفه وخباته، ما يكسبه مركزا قويا بي التابعي، ويساعد على احترامهم، له وتقبلهم لتوجيهاته،

". )3(والثقة بالنفس تساعد القائد على سهولة اتاذ القرار، وتقبل أراء التابعي دون حساسية مفرطة
  والقصود با هو قدرة القائد الرياضي على تمل تبعات النجاح والفشل، وال مارسة النقد الذاته- تمل السؤولية: 

قبل انتقاد الخرين، وماولة مواجهة السباب الت أدت إل مثل هذه الالت.
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و- البداع:
 من الشياء الهمة الت يب أن يتميز با القائد الرياضي هو القدرة على البداع والبتكار وكسر الروتي، من خلل

استعمال متلف الوسائل الديثة ف العملية التعليمية والتدريبية، اختزال للوقت وتقيقا لفضل النتائج.
ز- الرونة:

  والقصود با، هو قدرة القائد على التكيف والتأقلم مع متلف الواقف، خاصة ف الضروف ذات الضغوط النفسية
 تقيق علىالكبية، وف هذا الصدد يقول" ممد حسن علوي " يقصد بسمة الرونة الت تيز القائد الرياضي هي القدرة 

 أو ، لتحقيق الدف وعدم المود، من وسيلةأكثر استخدام وإمكانية ، الرجوة ف ضوء متطلبات الوقفالهداف
". الهداف ف تقيق ، من فشلهاغييها بالرغم على طريقة واحدة وعدم تالصرار أوالنمطية 

ح- الطموح:
  من ميزات القائد الرياضي الناجح هو الطموح، من خلل الثابرة والصرار، وعدم فقد المل ف تقيق الدف النهائي،

والسعي لتطوير العارف وقدراته والتمسك بأهدافه.
ط-القيادية :

 - والقصود با " القدرة على التوجيه والتأثي ف سوك التابعي، وقدرته على التنسيق والترتيب النظم للمجهودات
".)1(الماعية، من اجل التوصل إل تطوير مستوى قدرات ومهارات التابعي إل أقصى درجة 

 - أساليب القيادة لدرب النشاط البدن والرياضي:2



 القيادة عملية دينامكية، تصدر عن شخص مسئول، إل أشخاص ينبغي إثراء قدراتم، لينهضوا بأدوارهم الجتماعية،
 فهي عملية مساعدة الخرين على اكتشاف أنفسهم أثناء تقيقهم للهداف الت تكون جزءا من متصل من كل فرد
 منهم، فالعلم ف الدرسة والب ف السرة، والسئول ف أي مال، على   هؤلء كافة تقع مسؤولية اكتشاف ما لدى

الخرين من مواهب وكفاءات، وان الكتشاف هذا من صميم واجب الشخص الذي تسلمه الماعة مقاليد قيادتا.
 ) ف كتابه ( القيادة التربوية )" إن الشخص يكون قائدا ف وجهة نظرlivengston ويذكر" ريتشارد لفنجستون" (

".)2(التربية حينما يصبح باستطاعته إبداء مؤهلت تكسبه احترام الخرين 
 " إن مفهوم القيادة بالعن الديث، هي ليست عن طريق فرض الشخصية بالسيطرة، وإنا يراد با قدرة الرء على

".)3(استقطاب جهود مموعته، وتشجيع ما لديهم من مبادرات ف التوصل إل انازات مرتقبة 
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.46 ص ، الرجع نفسه)1(
.478 ص 1994 الدار العربية للعلوم بيوت سنة ، علم النفس وتطبيقاته الجتماعية والتربوية:ل السمانا عبد الع)2(
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  والذي نشرته اللجنة الستشاريةاسكتلندال السمان بتقرير ورد ف ايستشهد الدكتور عبد الع
 ولة عن شؤون التعليم القول التال "إن التربية تعتب عاجزة عن أداء مهمتها، ما ل تسع إلؤالس

 تشجيع الطلب على السهام الفعلي ف الياة، وما ل تغرص فيهم روح الشاركة والتعاون، وما
 ل تنم فيهم روح الدوار القيادية الت تعودهم الطريقة الت يديرون با غيهم، كما يكن أن يداروا

 با أيضا "، يتضح جليا من هذا القول أن الغرض منه هو توضيح أهية تعويد الطلب على عملية
 تمل السؤولية، وفسح الال لنمو الشخصية وهو ما يسعى إليه النشاط البدن والرياضي من

خلل عملية التكيف الجتماعي ف الوسط الدرسي.
 فالسلوب القيادي بي الستاذ والتلميذ، يلعب دورا كبيا ف متانة العلقة التربوية أو ضعفها بي

 العلم والتلميذ، وما يلعبه من عملية استثارة الدوافع إل التعلم وحب الادة، والقبال عليها،
 وسنتطرق إل الساليب الثلثة للقيادة ف مال النشاط البدن والرياضي ،وهي السلوب

الديقراطي(الشورى)، الستبدادي (الدكتاتوري) والفوضوي (اللمبالت) .
 يتميز هذا النمط من العلقة التربوية، بأنه ينظر إل الفردالسلوب القيادي الديقراطي:3-2-1

 على أن له قيمة عليا ف نفسه، وله وزنه واحترامه وشخصيته الفردية التميزة ف التمع الدرسي،
 أو التمع العام، وله أيضا قدرته وإمكاناته على التفكي والبتكار والبداع، ويطلق عليها البعض

 ، وفيها يعتمد القائد على النمط الشورى التعاون، ويسعى بذا إل أن يشعر كل"القيادة الشورية
 فرد من الماعة بأهية مساهته اليابية ف شؤون الماعة، وتديد أهدافها، كما يسعى على



 توزيع السؤولية بي أفراد الماعة، والرتقاء هم إل أسس الستويات العليا، ويعمل على تنمية
.)1(قدراتم وتدريبهم ليكونوا قادة يلفونه ف القيادة"

ويلحظ ف هذا النمط من القيادة، هو   إشباع حاجات كل من القائد والعضاء، والحترام التبادل للحقوق.
- خصائص نط العلقة الديقراطية بي العلم والتعلم :تتميز بالصائص التالية:

 -التأكيد على الساواة ف التعامل بي الفراد: هذه العلقة البنية على الساواة تتيح الفرص للستقرار والتماسك بي أفراد
التمع الدرسي، ولظهور كفاءات الفراد بقدر ما تسمح به طاقاتم واستعداداتم الشخصية.

  هذه الرية الت تتيح الفرصة للمتدرب من الشاركة ف تقيق الهداف السطرة وخلق جو حيويا- توفي الرية:
يسمع بفعالية العملية التربوية ويسهل عملية التكيف الجتماعي من خلل تقاسم لدوار.
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  إن الو البن على الحترام التبادل بينة العلم والتعلم، يساهم ف فعالية العمليةب-الحترام التبادل بي العلم والتعلم:
 التربوية والتعليمية"التدريبية"، فالتلميذ "التدرب"باجة إل من يقدر ذاته، ويترم أرائه، خاصة ف هذه الرحلة فالختلف ل

 يعن بالضرورة الصراع والعقاب، ولكن يب أن يبن على النقاش البناء والجة والبهان، ونشي هنا إل أن الحترام ل
يفرض وإنا يأت نتيجة سلوك الفرد فإذا كان الب على الدف ضاربا، فل لوم على الطفال إذا رقصوا .

  كنا قد تكلمنا عن الثقة بالنفس بالنسبة للمعلم لكن الثقةج- الثقة التبادلة بي العلم والتعلم:
 القصودة هنا هي بي الطرفي ( العلم والتعلم) فهي مهمة أيضا، فهي تلب الطمأنينة والسكينة

 والوقار بي الطرفي، وتزيد من فرص التضحية من اجل الخر، والوقوف إل جانبه ف منه، ويب
 أن يكون العلم أهل للثقة من خلل مؤهلته العلمية وأخلقه الفاضلة، وقدراته لعرفية والعقلية

وساته الشخصية.
:د-التسامح

 " حيث أن جو التسامح الذي يعيش فيه الفرد داخل الدرسة ،يولد لديه خبات سارة ،ويساعده
 على تقبل ذاته عكس البيئة غي التسامة الت تعتمد العقاب الادي أو العنوي أسلوبا وحيدا

  ،وإذا كان ول بد من العقاب فيجب أن يكون بدرجة)1(لتصحيح الخطاء، الت يرتكبها التلميذ "
 الطأ الرتكب، دون البالغة فيه لنه قد ينعكس سلبا على التلميذ ومشواره الدراسي، يقول تعال"

وان عاقبتم فعاقبوا بثل ما عوقبتم به ولئن صبت لو خي للصابرين".
 )1903- 1820()) عال اجتماع بريطان h*spencerيؤكد هاربرت  



 "على عدم اللجوء إل العقاب، إل ف أضيق حد مكن ومنح التلميذ "الشاب" اكب قدر مكن من الرية، وف حال-
 ".)2(العقاب يب أن ل يقترن بالقد والعقاب

  مع مموعة من العلماء إذ)lipitt(- يوضح الدكتور" سعد جلل" مزايا الطريقة الديقراطية من خلل بث قام به ليبت 
 سنة إل ثلث مموعات.15 و 11قاموا فيها بتقسيم عدد من التلميذ تتراوح أعمارهم بي 

أوكلت لذه الموعات الثلث القيام ببعض الشغال اليدوية، فكانت اللحظات كالتال:
 - قلة إنتاج أفراد الموعة الديقراطية عن أفراد الموعة السية دكتاتوريا، وكان هذا ف بداية المر لكن العمل ف الموعة
 الول كان مستمرا دون منازعات أو مناقشات، وسادت العلقات النسانية الطيبة بينها، وتت الصداقات بينهم و الت

استمرت داخل الفصل وخارجه.
ـــــــــــــــــــــــ

.192 ص 2001، مؤسسة الرسالة،لبنان، سنة 1)أمال احد: بوث ودراسات ف علم النفس، ط1(
. 157، ص 1980، دار الشروق،   1) نبيل السمالوطي: التنظيم الدرسي والتحديث التربوي، دراسة ف اجتماعيات التربية السلمية، ط2(

 - أما الموعة الدكتاتورية فلم يكن هناك تعاون بي أفرادها، وساد الوف والرهبة من الرئيس، وظهرت الشحناء بينهم
 خاصة ف غياب الرئيس، وظهرت بينهم ظاهرة كبش الفداء والت تتلخص ف اختيارهم لواحد يصبون عليه لعناتم

وغضبهم وانتقامهم من ضغط الرائد 
".)1(أما الموعة الثالثة فقد اتسمت بالفوضى والضطراب وعدم النتاج لنعدام التوجيه فيها 

 يمل الدكتور"ممود عبد الليم منسي" هذه السمات ف النقاط التالية:-  سات القائد الديقراطي:
القدرة على إدارة الناقشات الماعية: وذالك بعمل ما يلي:
اختيار الشكلت للمناقشة خاصة الشحونة بالنفعالت.
البحث عن حلول الشكلت ل الدفاع عن قضية معينة.

تقدي القائق والبة اللزمة، ليضاح الشكلة دون اقتراح حل لا .
تشجيع أعضاء لماعة كلها على الشتراك ف الناقشة وحاية القلية، ورد التطرفي إل حالة العتدال.

 الكمة ف إصدار الوامر، واتاذ القرارات: وهذا يتطلب ان تكون الوامر واضحة مددة وعدم التعجل ف اتاذ
القرارات.

 ج-   الهارة ف معاملة الناس وهذه تتطلب قدرا كافيا من الذكاء والتزان النفعال،وضبط النفس ولساسية لشاعر
الخرين.

 وتتجسد هذه السلطة من خلل سلطة القرار الحادي ف يد العلم والسلطة على هذا - القيادة الستبدادية: 2 -2
 النحو،و تؤكد اعتزازه بنفسه وعدم ثقته بغيه  كذالك " تعل لسلطة التسلطية ( العلم ) من اللوائح والقواني الدرسية



 دستورا جامدا واجب التنفيذ ، دون أية مناقشات أو تعديلت، ما يعل العلم على هذا النحو يركز على الهتمام بالظهر
 دون الوهر فإتباع النظام الصارم أمر واجب وتوقيع الزاء والعقاب وسيلة فعالة ف ذالك حسب هذا النمط من العلقة

 " ،ويضيف الدكتور ممود عبد الليم منسي أن القائد الدكتاتوري "يركز على السلطة والسؤولية وينفرد)2(التربوية 
 بوضع خطة العمل وأهدافه، ويعتمد على القوة والضغط حيث يفرض القائد رأيه وأساليبه بالقوة على الماعة، ويدد

 بنفسه السياسة والطة والنشاط تديدا كليا، ويلى خطوات العمل ويدد نوع العمل الذي يتص به كل فرد، ول
 يشترك مع الماعة اشتراكا فعليا إل حي يعرض عمل من العمال كنموذج، ويعطي أوامر كثية تعارض رغبة الماعة

)3(ويظل مور انتباه الماعة ويهتم بضمان طاعة العضاء "

ـــــــــــــــــــــــ
 .304- 303، ص1992 ،دار الفكر العرب، القاهرة، سنة 2) سعد جلل: التوجيه النفسي والتربوي والهن مع مقدمة عن التربة للستثمار،ط1 (
.119 ص،1981، بيوت،لنهضة العربيةاار د ،3 ط،تماعيات التربيةج مني الرسي سرحان: ف ا)2(
. 342 ص ، محمود عبد الحليم منسي وآخرون: مرجع سابق)3(

 -  القيادة الفوضوية :3 -2
  أتى هذا النوع من القيادة كثورة على السلوب الدكتاتوري، وف هذا النوع من القيادة يقوم القائد بإعطاء الرية الكاملة

للتابعي ف تديد الهداف واناز العمال، واتاذ القرارات، بالضافة إل التأثي الدد لسلوك القائد على الفراد.
 - يكون القائد ف هذا النوع من القيادة مايدا، ل يشارك إل بد أدن ويعجز عن تنظيم الماعة وتوجيهها، "وتكاد تنعدم

 أساليب الضبط داخل الماعة ويصبح فيها المر فوضويا، فيتنازع الفراد على السلطة وف مثل هذا الو يصعب على
".)1(يعرف حدود الدور الذي يقوم به لصال الماعة  الفرد أن

 - ويلخص الدكتور حسن علوي الواصفات العامة والجراءات الشكلية والوضوعية لصول القيادة الفوضوية على
":)2(النحو التال 

- يقوم القائد باصدر تعليمات عامة، ول يتدخل ف الانب التنفيذي إل ف حالة الضرورة القصوى.
- يقوم العضاء بأنفسهم بإقرار تفاصيل التنفيذ ف ضوء التعليمات العامة.

- غالبا ما يارس القائد مهامه القيادية من خلل التأثي الودي والال من التكلف والذي يتسم بالزاولة والتعاون الصادق.
- ل يبذل القائد قدرا كبيا من الهد بالقارنة بهد ومبادرات أعضاء الماعة.

- يقوم القائد بتحديد الهام لعضاء الماعة ف صورة نصائح تمل الطابع الختياري وليس الطابع الجباري.
- يترك القائد الرية للعضاء للبتكار والبداع واثبات الذات. 

 - علقة السلوب القيادي بنفور الشباب من مارسة النشطة الرياضية ف الؤسسات الرياضية:  3



  أن النقطاع عن )pooly  (1981وبول   ) orlick (1974 و اورليك  )gould  ( 1987" يرى كل من جولد 
 الرياضة قد يكون مرتبطا بتأثيات البة الرياضية أي التنشئة الجتماعية من خلل الرياضة فعلى سبيل الثال فان التركيز
 على النافسة والفتقار إل التعة وعدم وجود قدر كاف من وقت اللعب  وأيضا سلوك الدرب قد تساهم ف انقطاع

 الطفال عن الرياضة ،بالضافة إل ذالك فان الستمرار أو عدم الستمرار ف الشاركة الرياضية قد يكون مرتبطا ايظا بتأثي
" نفهم من هذا الكلم أن لسلوك الدرب دورا كبي ف إقبال أو نفور )3(الخرين ذوي الهية للفردا لرياضي 

 الشباب كونه من الفراد ذو الهية بالنسبة للشباب و يبقى السلوب الديقراطي، الذي يعتمد على عنصر الشراكة
 وتبادل البات بي الدرب والشاب والذي يتيح للشاب الفرصة لثبات ذاته والتنفيس عن ضغوطه وإشباع رغباته

بتوجيه من الدرب، يعتب هو النسب خاصة ف التعامل مع الشباب ويبقى اليدان يثبت أو ينفي ذالك.
ـــــــــــــــــــــــ

 .342 ص، الرجع السابق)1 (
.36 ص، مرجع سابق،حسن ةعلوي: سيكولوجية القيادة الرياضية) 2(
 .49  ص، إخلص محمد عبد الحفيظ ، مصطفى حسين باهي: الجتماع الرياضي، مرجع سابق)3(

خلصــة الفصل :

 ما يكن أن يقال ف هذا الفصل، هو انه ل يكن الكلم عن عملية تدريبية ف غياب احد أركان هذه العملية التمثلة ف
 علقة الدرب بالشباب التدرب، فضعف هذه العلقة وناحها يتوقف على طريقة السلوب الذي يتبعه الدرب ليصال

 العارف والكتسبات الركية والبدنية للشباب، فإياد السلوب النسب هو مؤشر اياب على ناح هذه العلقة ومن
 خللا ناح العملية التربوية ككل لبلوغ الهداف السطرة، فإذا كنا نقر بالدور الفعال الذي يقوم به مدرب النشطة

 الرياضية  لذب الشباب إل مارسة النشطة الرياضية على مستوى الؤسسات الرياضية، فانه لبد من وجود علقة تربوية
 سليمة وجيدة بي طرف العملية التربوية باختيار السلوب القيادي الناسب لذالك لتاحة الفرصة للشاب لن يعب عن ذاته

 ، وتوفي جو مناسب ولئق لتسهيل عملية التكيف الجتماعي والتعود على تمل السؤولية فشباب اليوم هم إطارات
 ومسئولوا الغد ،دون إن ننسى الدوار الختلفة الت يب أن يؤديها مدرب النشطة الرياضية، كالساهة ف التوجيه
 والرشاد بكم علقته وقربه من الشاب، بالضافة إل السمات الشخصية والبادئ الت يب أن يتحلى با ف دفع

الشباب على المارسة الرياضية ف الؤسسات الرياضية  . 



خلصــة الانب النظري:

    ما يكن أن نستخلصه من الانب النظري حسب ما سبق هو أن العلم بالنشطة الرياضية يلعب دورا هاما ف
الؤسسات الرياضية.

    لكن ل تقوم العملية العلمية إل بوجود وسائل إعلمية فعالة والت تساهم بشكل كبي ف جذب أكب عدد مكن من
 المهور الستهدف من خلل التوعية والتحسيس وإتاحة الفرصة للشباب للممارسة الرياضية لتحقيق ذاته وتلبية رغبته ف

 المارسة الصحية والسليمة ، ويرتبط أيضا ناح العملية العلمية بالمكانيات الادية من هياكل وفضاءات ووسائل
 بيداغوجية وتعليمية لتحقيق هذه الهداف لنه ف القيقة ل يكن الكلم عن مارسة فعلية للنشطة الرياضية ف غياب

هذه المكانيات والت تساهم بشكل كبي ف استثارة الشباب وتستدرجهم إل هذه الؤسسات .
    كما أن حسن العلقة التربوية بي الدرب والشاب لا دور كبي ف إقبال الشباب على المارسة الرياضية ف الؤسسات
 الرياضية فالسلوب القيادي الناسب للمدرب الذي يقيم رغبة الشاب ويسمح له بإثبات ذاته وتمل مسؤولياته بعيدا عن

التسلط الذي يزيد من الضغوط على الشاب ويتمرد على المارسة الرياضية ومنه العزوف على الؤسسة الرياضية  .
     فالعلم ف الؤسسات الرياضية هو وسيلة إعلمية  وفضاء  صحي وإمكانيات مادية وبشرية  بالضافة إل مدرب ف

الستوى القيادي الطلوب . 



الباب الثاني
 الجانب

التطبيقي





) الفصل الول : إجراءات الدراسة اليدانية:1
أهداف الدراسة اليدانية: )1-1
تتلخص أهداف الدراسة اليدانية ف:      
  الربط بي الانب النظري والانب التطبيقي لذا البحث قصد اختبار الفرضيات والتأكد من٭

مدى صحتها.
 العلمي للمؤسسات الرياضيةدور ال استكمال العلومات النظرية بعلومات ميدانية تعكس ٭

.ف استقطاب الشباب ( تلميذ الثانويات )
 منح الشباب الرية للتعبي عن آرائهم والدلء باقتراحاتم حول موضوع بثنا.٭
 معرفة العلم الستخدم ف الؤسسات الرياضية .٭
 معرفة العلقة بي منشط الصة الرياضية والشاب .٭
 الوقوف على الواقع العلمي للمؤسسات الرياضية .٭
) الال الكان والزمان:2-1

       أجرينا الدراسة اليدانية ف الؤسسات الرياضية التواجدة على مستوى ولية إيليزي،وقد تت
.2008 إل غاية شهر ديسمب 2008الدراسة ف الفترة المتدة من شهر جانفي 

) عينة البحث:3-1
 ، وهي اختيار جزء صغي من وحدات)1(     العينة كلمة مشتقة من الفعل عي،بعن خيار الشيء 

 متمع البحث اختيار عشوائيا أو منظما أو تكميا أو قصديا، يشكل هذا الزء من وحدات متمع
لذي يتاره الباحث وفق طرق نة تعن الزء ا  البحث الادة الساسية.وف البحث العلمي فان العي

.)2(مددة تثل متمع البحث تثيل علميا صحيحا وسليما 
  من15 شابا و)350(وقد اعتمدنا ف دراستنا هذه على العينة العشوائية من الشباب وعدد أفرادها 

مدرب النشطة الرياضية بالضافة مدراء الؤسسات الرياضية  .



) خواص العينة وميزاتا:1-4
شباب: نة ال شلت عي قد  ف 355 و ضية  شطة الريا سي للن شباب المار ي ال من ب شاب   12 

ملعب بلدي استطعنا الوصول إليها والوقوف على واقعها.11مؤسسة رياضية و
ـــــــــــــــــــــــ

.251، الزء الرابع ، دار القلم للمليي، بيوت، بدون سنة، ص القاموس اليطي)  الفيوز أبادي ، 1(
.44، ص 1983، 04، دار الشروق، جدة، ط البحث العلمي مناهجه وتقنياته) ممد زيان عمر، 2(

 مدربا ف الؤسسات الرياضية.15 وقد شلت عينة الدربي :  
 مدير مؤسسة رياضية.12 وقد شلت عينة مدراء الؤسسات الرياضية :  
) النهج التبع:1-5

عد من القوا فة  سطة طائ لوم بوا ف الع قة  عن القي ل الكشف  ؤدي إ يق ال هو الطر هج و        الن
.)1(العامة تيمن على سي وتدد عملياته حت نصل إل نتيجة العلومة 

 وف ماولتنا لعرفة الدور العلمي للمؤسسات الرياضية ف جذب الشباب وخاصة تلميذ الطور
 الثانوي ، ارتأينا استعمال النهج ألوصفي بأسلوب تليلي والذي يقوم بدراسة الظاهرة عن طريق
يع لى تم مدا ع ها معت كم في سبل التح سبابا و فة أ ها ومعر صها وطبيعت ها وخصائ صف ظواهر  و
قا تائج طب هذه الن يم  ث تعم شكلة  ة ال غرض معال تائج ب ستخلص الن تال ا ها وبال نات وتليل  البيا
هج ها وتفسيها وهو الن عد خاصة بمع العلومات والقائق وتصنيفها ومقارنت  لموعة من القوا
ضية ف لعلمي للمؤسسات الريا لدور ا قة با سة الشكالية التعل لت تص درا ستنا ا  الناسب لدرا

استقطاب الشباب بطريقة مسحية تتناسب وطبيعة الدراسة.
ل ية إ صورتا الكيف من  يات  نات والعط يل البيا صائي لتحو هج الح لى الن مدنا ع ما اعت      ك

الصورة الكمية ليسهل قياسها وتليلها .
) أساليب وطرق البحث:1-6

        إن حصولنا على العلومات الكافية والبيانات الهمة التعلقة بالدراسة يسهل علينا عملية اللام
لف طرق ستها وتت راد درا نة ال عد تديد العي ية مباشرة ب سة وتأت هذه العمل  بأغلب جوانب الدرا
من عة  لى ممو هذا ع نا  ف بث مدنا  قد اعت ضوع و عة الو باختلف طبي نات  مات والبيا ع العو  ج

التقنيات والوسائل للبحث العلمي نملها ف النقاط التالية : 
وسائل جع البيانات  :

    اعتمدنا على جع العلومات من الكتبات والراجع التاريية والعلمية ث تليل هذه البيانات
واستخلص النتائج بالضافة إل مموعة من وسائل البحث العلمي وهي كالت :



اعتمدنا ف دراستنا هذه على:      

ـــــــــــــــــــــــ
.05، ص 1997، 02، وكالة الطبوعات ، الكويت، ط مناهج البحث)  عبد الرحن بدوي، 1(

ستبيان :• قة ال ضحهطري ن أو لمر ، بع ستبان ا عل ا من الف شتقة  مة م هو كل غة  ستبيان ل   ال
 .)1وعرفه ، والستبيان بذلك هو التوضيح والتعريف لذا المر 

 ويأخذ مصطلح الستبيان لتبيان معن البحث عن العلومات (استقصاء العلومات ) ، ويضاف إل
ذلك فكرتان رئيسيتان :

 فكرة أن البحث النهجي يقق بعضا من التأكيدات تسمح بالوصول إل نتائج يكن قياسها ، بعن
لة واقعية نه يكن تويلها إل أرقام ، هذا من جهة .ومن جهة أخرى أن البحث يطبق على حا  ا
 خاصة : الياة النفسية لفئة اجتماعية ، سلوكاتا ، ميولا ، آراءها ، آمالا ، دوافعها ، ردود فعلها

  ،حيث  تساعد هده الطريقة على جع العلومات الديدة مباشرة من الصدر)2(وطرق معيشتها 
من السئلة لك بوضع وصياغة جلة  ية وذا قة اليدان عن القي ل الكشف  قة إ هذه الطري  وتدف 
 موجهة إل الشباب والدربي،ومدراء الؤسسات الرياضية وهي عبارة عن أسئلة مغلقة وتتميز هذه
 الطريقة بأنا اقتصادية التكلفة والوقت وتعطي لنا إمكانية جع اكب عدد مكن من العلومات دفعة
 واحدة كما يعاب عليها نسبية نتائجها  وقد اعتمدنا عليها مراعي بذالك طبيعة الدراسة والال

الكان وألزمان للدراسة وقد قمنا بتوزيع الستبيان على كل من :
 سؤال .20عينة الشباب وتضم -
 أسئلة مغلقة 10الدربي وتضم -
 سؤال مغلقا .11مدراء الؤسسات الرياضية وتضم -
  وقد ت إجرائها مع السيد مدير الشباب والرياضة لولية إيليزي وقد تضمنتطريقة القابلة :•

سؤال موجها . 12
نات : • قة الحصائية لعالة البيا تائج منالطري نات والن قة على تويل البيا ساعد هذه الطري   وت

حالتها الكمية إل نسب مئوية وقد اعتمدنا ف تليلنا للمعطيات والنتائج على القاعدة 
الثلثية لستخراج هذه النسب وفيما يلي قانون القاعدة الثلثية :

 حيث : / ت                      100ن = س . 
ن: النسبة الئوية                      س:  العدد الفعال                 ت : الموع التكراري



ـــــــــــــــــــــــ
.204) ألفيوز أبادي، مرجع سابق، ص 1( 
)2(Roger Muccielli ,le questionnaire dans l’enquête psychosociale , Collection formation permanente en

 sciences humaines , ESF éditeur , 10éme édition , Paris , 1993 , p 05

) الدراسة الستطلعية :1-7
لى قوف ع ا الو من خلل نا  ستطلعية حاول سة ا نا بدرا طبيقي قم مل الت شرة الع بل مبا         ق
قع الؤسسات الرياضية من حيث والفضاءات والياكل وتعداد الطارات البيداغوجية بعدة  وا
ضي كب الريا توال : الر لى ال هي ع يزي  نة إيل لك بدي يزي وذ ية إيل ضية بول سات ريا  مؤس
ية حيث قر الول ضات ب عددة الريا عة الت ية ، القا قر الول ب ب صف أول سبح الن  الواري ، ال
 كانت لنا وقفة مع السادة مدراء الؤسسات واطلعنا على البامج السنوية للمؤسسات والت
 تتضمن نقاط للعلم وهي نقاط يشرف عليها إطارات بيداغوجية خاصة بالركبات الرياضية

الوارية .
  استمارات لدرب05 استمارات خاصة بدراء الؤسسات الرياضية و 03      وقد ت توزيع 

هم فة ف ضية لعر فد للمؤسسات الريا شباب الوا ستمارة موجهة لل ي ا ضية وثلث  الصص الريا
واستيعاب السئلة ليتم بعد ذالك ضبطها نائيا مع الستاذ الشرف .

) تديد التغيات :1-8
ستقل : ي ال لذيالتغ ي ا ي التغ فاء أو تغ عا لظهور أو اخت في تب هر أو يت لذي يظ مل ا هو العا   

يتحكم فيه الباحث ويعاله تريبيا وف بثنا هذا يتمثل ف "  العلم   "
 "الشباب" خصيصا تلميذ الطور الثانوي حيث نرمي إل إياد العلقة بي العلمالتغي التابع :  

المارس من قبل الؤسسات الرياضية لستقطاب الشباب .  
ولتجنب بعض التغيات الدخيلة قمنا با يلي :-
توزيع الستمارات الوجهة إل الشباب ف الؤسسات الرياضية .-
ماولة تغطية اغلب الناطق الغرافية للولية  تنبا لعامل العادات والتقاليد .-



  الوجه للمدربي والشباب ومدراء الؤسسات الرياضيةعرض وتليل نتائج الستبيان الفصل الثان :) 2



البحث الول: عرض وتليل نتائج الستبيان الوجه للمدربي: 
هل تلقيت تكوينا ف اختصاص رياضي معي؟السؤال الول :

معـرفة مستـوى وطبيـعة تكـوين الطار الدرب.الغرض من السؤال :

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%533.33نعم

 %1066.67ل
%15100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الول الاص بالطارات الرياضية .2الدول
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 يبين نسبة الجابة عن السؤال الول الخاص بالطارات الرياضية5رسم توضيحي 

الـتحليـل:
   ل يتلقوا تكوينا%66.67     من خلل الدول يتضح إن اكب نسبة من الطارات والقدرة 

  من مموع%33.33متصا أما فئة الطارات الذين تكونوا ف تكوينا متصا فقد بلغت نسبتهم 
 العينة وهذا ينعكس بدوره على طريقة التدريب وطبيعة العلقة بي الدرب والشاب ، كما

 ينعكس على الردود التدريب للمدرب وعلى الخص فهم فئة الشباب الراهق وماولة استثارة
 طاقاته وتاوز مشاكله ف الانب الياب من العملية التدريبية ومنه على عملية جذبه للمؤسسة

الرياضية.                                                                                             
 

هل أنت راض بوظيفتك؟السؤال الثان :
معرفة مدى قناعة الطار الدرب بوظيفته .الغرض من السؤال : 



النسبـة الئويـةالتكــرارالجابــة
%1493.33نعم

%16.67ل

%15100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثان الاص بالطارات الرياضية3الدول 
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  يبي نسبة الجابة عن السؤال الثان الص بالطارات الرياضية6 رسم توضيحي 

التحليــل:
سبتهم ب  قدرة ن دربي وال من ال ساحقة  ية ال من خلل الدول ند إن الغلب هي93.33%       

ـول ـوجيه ال ـ الت ـة  إل ـاعته بالوظيف ـدم قن ـع ع ـد يرج ـذي ق ـد وال ـتثناء واح ـة باس ـية بالوظيف  راض
قوي فع  عة الطار الدرب تعتب دا يدان فقنا قع النشطة الرياضية على الستوى ال  والصطدام بوا
 للتقان الهنة والسعي للبتكار والبداع وتاوز العقبات فمن يب شيئا يب أن يضحي لجله
ويصب على مشاقه وكذا مساعدة الشباب على قضاء وقت الفراغ ف مؤسسات مهيكلة .         

هل تتوفر مؤسستكم على تهيزات رياضية ؟السؤال الثالث : 
معرفة إن كانت الؤسسات الرياضية مهزة جيدا أم ل .الغرض من السؤال : 



النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0320نعم
 %1280ل

%15100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثالث الاص بالطارات الرياضية .4الدول
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 يبين نسبة الجابة عن السؤال الثالث الخاص بالطارات الرياضية7رسم توضيحي 

 : التحـليل
  يعانون نقصا %80   من خلل الدول يتضح إن نسبة كبية وهي الغلبية والقدرة نسبتهم بـ 

 ف التجهيزات الرياضية والذي يول دون تقيق الهداف الرجوة ف العملية العلمية كما يؤثر
هداف يق ال ول دون تق له ي هذا ك يذ و شباب والتلم سبة لل لدوافع بالن ستثارة ا ية ا لى عمل  ع
لى عزوف ع نه ال ي وم لل والروت من ال نوع  لى الصة  ضفي ع لة ي سيلة الفعا ياب الو سطرة  فغ  ال
مارسة النشاط  الرياضي .                                                                           

 هل تستعمل الوسائل التعليمية كالفيديو والكمبيوتر ف الشرح أثناء الصة؟  : الرابعالسؤال
 .معرفة مواكبة التطور ف استعمال الجهزة واستثارة الشبابالغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة



%0000نعم

 %15100ل
%15100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الرابع الاص بالطارات الرياضية .5الدول
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 يبين نسبة الجابة عن السؤال الرابع الخاص بالطارات الرياضية8رسم توضيحي

:التحـليل
     من خلل الدول يتضح إن استعمال الوسائل التعليمية منعدم تاما ف مال النشطة الرياضية
هذه بدور  لوعي  عدم ا ل  يدان بالضافة إ ف ال ها  عان من لت ي يش ا جة التهم ما يعكس در هو   و
لت ية الشرح والتوضيح وا لدوافع للممارسة الرياضية وف عمل ستثارة ا ية ا  الوسائل خاصة ف عمل
تتزل الهد والوقت معا وتعطي الراحة للمشاهد .                                                 

  هل تعمل الدارة على توفي هذه الوسائل البيداغوجية والتعليمية والتجهيزات  : الامسالسؤال
الرياضية ؟

معرفة اهتمام الدارة بالصيانة والتجهيز .الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0746.67نعم



 %0853.33ل
%15100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الامس الاص بالطارات الرياضية .6الدول
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 يبين نسبة الجابة عن السؤال الخامس الخاص بالطارات الرياضية9رسم توضيحي 

 :التحليل
ـبة  ـح إن نس ـول يتض ـن خلل الد ـئولي53.33       م ـبون الس ـذين يعت ـداريي ال ـن ال   %م

يزات سائل والتجه هذه الو توفي  لى  لون ع ضية ل يعم ف الؤسسات الريا شاط  لى الن شرين ع  البا
بل   فرق ف46.67الرياضية ف مقا ما يعكس ال توفر لم الوسائل وهو  لدارة  بان ا  % يقولون 

يزات ف هذه الوسائل والتجه جاهلون أهية  هم يت ف اغلب لذين  سئولي وا هؤلء ال ي  لذهنيات ب  ا
حب النشاط الرياضي ومنه حب الؤسسة الرياضية والقبال عليها.                                 

  هل  تتوفر مؤسستكم على فضاء رياضي صحي لزاولة النشطة الرياضية؟ : السادسالسؤال
معرفة طبيعة ونوعية الؤسسات الرياضية ف المارسة الصحية.الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 1173.33نعم
 %0426.67ل

%15100الموع



:يبي الجابة عن السؤال السادس الاص بالطارات الرياضية .7الدول

0

20

40

60

80

النسبة المئوية

الجججابة

 

نعم 

ل

 يبين نسبة الجابة عن السؤال السادس الخاص بالطارات الرياضية10رسم توضيحي 

:التحليل 
سبة  ضح أن ن دول يت من ال سنة أي أن% 73.33     ظروف ح ف  ضية  شطة الريا ارس الن   ت

  ل تارس% 26.67القاعات الرياضية تتناسب ونوعية النشاط المارس بالؤسسات بينما نسبة 
 النشطة الرياضية ف ظروف حسنة وهذه النسبة لا دللة ف العملية الشهارية للمؤسسة ولا تأثي
 سلب على المارسة الفعلية خاصة ف فصلي الشتاء والصيف نظرا لصعوبة الظروف الناخية سواء
 ما تعلق منها بالرارة أو البودة وهذا  كله يؤثر  على تردد الشباب على مزاولة النشاط الرياضي.

  هل يقبل الشباب با فيهم تلميذ الطور الثانوي على مارسة النشطة : السابعالسؤال
الرياضية عندكم؟                                                                                 

معرفة ان كان هناك اقبال للشباب والتلميذ على الؤسسات الرياضية .الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0853.33نعم
 %0746.67ل

%15100الموع

:يبي الجابة عن السؤال السابع الاص بالطارات الرياضية .8الدول
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ل

 يبين نسبة الجابة عن السؤال السابع الخاص بالطارات الرياضية11رسم توضيحي 

التحليــل:
عادل  بال ت بان الشباب ل%46.67 للشباب فان نسبة %53.33    إذا كانت نسبة الق   يقولون 

كس لة تع سبة ذات دل هي ن ضية و سات الريا ف الؤس ضية  شطة الريا سة الن لى مار لون ع  يقب
 الوضعية اليدانية لمارسة النشطة الرياضية ف الؤسسات الرياضية والذي يرجع إل عدة أسباب
 والت منها نقص العلم بذه الخية وكذا نقص الياكل ف حد ذاتا من تهيز وصيانة بالضافة
على طريقة الدرب ف التعامل مع الشاب.                                                           

 إذا كانت الجابة ب ل هل يرجع  ذلك إل : : الثامنالسؤال
ا    - نقص العلم ؟

ب   - رداءة الؤسسة ونقص التجهيز ؟
معرفة العوامل الت تؤثر على عزوف الشباب على المارسة الرياضية .الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%0457.14نقص العلم

 %0342.86رداءة الؤسسة ونقص التجهيز
%07100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثامن الاص بالطارات الرياضية .9الدول
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 يبين نسبة الجابة عن السؤال الثامن الخاص بالطارات الرياضية12رسم توضيحي 

:  التحليل
ي  من ب سبب07    ص  ما ي ظر في هات الن ف وج تة  سب متفاو كانت الن جابوا بل  مدربي أ   

  ارجعوا ذلك إل%57.14العزوف عن المارسة الرياضية ف الؤسسات الرياضية ، فنجد إن نسبة 
سبة  د إن ن ي ن ف ح لعلم  قص ا قص%42.86ن سة ون قض رداءة الؤس ل ن لك إ عوا ذ   ارج

 التجهيز ، وهذا ل ينفي وجود عوامل أخرى كطريقة الدرب ف التعامل مع الشاب بالضافة إل
قناعة هذا الخي بمارسة النشطة الرياضية ف الؤسسات الرياضية .                               

  ف رأيك ما هو السلوب المثل للتعامل مع الشاب للقبال على الؤسسة : التاسعالسؤال
الرياضية وحب مارسة النشاط الرياضي ؟
ا   - السلوب الديقراطي( الستشاري )

ب  - السلوب المري( الدكتاتوري)
ج – الفوضوي . 
معرفة أسلوب تعامل الدرب مع الشاب التدرب .الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0426.67الديقراطي

 %1173.33المري
%0000الفوضوي

%15100الموع

:يبي الجابة عن السؤال التاسع الاص بالطارات الرياضية .10الدول
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مخطط 13 يبين نسبة الجججابة عن السؤال التاسع الخاص 
بالطججارات الرياضية

الديمقراطي

المججري 

الفوضوي 

: التحليل
 يرون إن السلوب النسب للتعامل مع الشاب هو%73.33   من خلل الدول نلحظ إن نسبة 

  من الدربي يرون إن السلوب%26.67السلوب المري أو الدكتاتوري ف حي ند إن نسبة 
 النسب للتعامل مع الشباب هو السلوب الديقراطي وهذا الختلف يبره عاملن العامل الول
 طبيعة تكوين الدربي والنزعة التسلطية والعامل الثان عدد الشباب الذي ل يتيح للمدرب اعتماد
 السلوب الديقراطي وف كل الالت فان الشاب أو التلميذ ل يستطيع إن يعب عن ذاته ورغبته
ف المارسة للنشطة الرياضية على مستوى الؤسسات الرياضية .                                  

سؤال شرال سة : العا ل مار كثر إ ي أ جذب النخرط ف  ساهة  ف ال بدورك  نت واع  هل أ   
؟النشطة الرياضية ف الؤسسات الرياضية

معرفة وعي الطار الدرب بالهام النوطة إليه ف العملية العلمية التوجيهيةالغرض من السؤال : 
 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 1543.33نعم
 %0056.67ل

%15100الموع

:يبي الجابة عن السؤال العاشر الاص بالطارات الرياضية .11الدول
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 يبين نسبة الجابة عن السؤال العاشر الخاص بالطارات الرياضية14رسم توضيحي 

التحليل:
شباب إل      الدول يوضح مدى وعي الدربي بالسؤولية النوطة بم ف الساهة ف جذب ال
لوقت الر للشباب وتلميذ  الؤسسات الرياضية للبتعاد عن أماكن أخرى غي لئقة واستغلل ا
كن أن لذي ي لدور ا ل ا نا إ صة إذا نظر لك خا في ذا بت أو ين يدان يث قى ال صة ويب يات خا  الثانو
هو لك وحده  سواء لن ذ لى ال توجيه ، ع لعلم وال ية ا ف عمل ضية  شطة الريا مدرب الن قدمه   ي
ضية ل الؤسسات الريا شباب إ ساهة ف جذب ال ف ال يدانيا  بدوره م درب  بت وعي ال لذي يث  ا
وخاصة التلميذ التمدرسي للقضاء على وقت فراغهم .                                            

البحث الثان: عرض وتليل نتائج الستبيان الوجه للشباب :
النس؟السؤال الول : 

معرفة جنس أفراد العينة .الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 24468.73ذكر
 %11131.27أنثى

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الول الاص بالشباب12الدول
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 ذكر

أنثى

 يبين نسبة الجابة عن السؤال الول الخاص بالشباب15رسم توضيحي 

  التحليل:
لذكور، حيث تقدر نسبتهم   ب نة من جنس ا فراد العي نا من خلل الدول أن اغلب أ  يتضح ل

  وهي نسبة ل بأس با وتعب عن مشاركة%31.27ينما ند أن نسبة الناث تثل نسبة 68.73%
العنصر النسوي ف النشطة الرياضية.

        

 السن ؟السؤال الثان :
: معرفة سن أفراد العينة .الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%10529.57 سنة15أقل من 

%11532.39 سنة20 و16بي 

38.04%135 سنة20أكثر من 

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثان الاص بالشباب13الدول 
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مخطط 16 يبين نسبة الجججابة عن السؤال الثاني الخاص 
بالشباب

اقل من 15 سنة 

بين 16 و20 سنة 

اكبر من 20سنة 

  التحليل:
  يتضح لنا من خلل الدول أن نسب الفئات العمرية متقاربة ، حيث تقدر نسبة الفئات القل من

  وهي نسبة معتبة%32.39ينما ند أن نسبة مرحلة الراهقة التوسطة ب %29.57 سنة ب15
  وهي النسبة الكب ف متمع العينة .%38.04 سنة تقدر ب 20وند نسبة الفئات الكثر من 

الستوى الدراسي ؟السؤال الثالث : 
تديد الطور الدراسي ومنه نسبة تلميذ الطور الثانوي.الغرض من السؤال :

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 8022.54ف الطور الثانوي

 %27577.46خارج الطور الثانوي
%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثالث الاص بالشباب14الدول
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في الطور الثانوي  

خارج الطور الثانوي

 يبين نسبة الجابة عن السؤال الثالث الخاص بالشباب17رسم توضيحي 

  التحليل:
     من خلل الدول نلحظ أن النسبة الغالبة للمنخرطي ف الؤسسات الرياضية والقدرة ب

 %22.54 هم شباب ليسوا ف الطور الثانوي أما نسبة تلميذ الطور الثانوي فتقدر ب 77.46%

 وهي نسبة لا دللة بنقص تردد هذه الفئة على الؤسسات الرياضية ، فقد يرجع ذلك إل عدة
أسباب . 

هل تب مارسة النشطة الرياضية ف الؤسسات الرياضية ؟السؤال الرابع : 
 .: معرفة ميول الشباب إل المارسة الرياضية ف الؤسسات الرياضيةالغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%31588.73نعم

%4011.27ل

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الرابع الاص بالشباب15الدول 



التحليل :
  يبون إل مارسة النشطة %88.73 الدول يبي أن الغلبية الساحقة من الشباب والقدرة بنسبة 

  ل يبون مارسة النشطة الرياضية با وهذه%11.27الرياضية ف الؤسسات الرياضية بينما نسبة 
 النسبة لا دللة على عزوف الشباب على مارسة النشاط الرياضي ف الؤسسة فقد يرجع ذلك إل
 عدة أسباب منهل رداءة الؤسسة او نقص التجهيز أو ف علقة مدرب النشاط البدب الرياضي مع

الشاب .
 

كيف علمت بوجود مثل هذه الؤسسات الرياضية ؟  السؤال الامس : 
* إعلم من طرف الؤسسة الرياضية .

* إعلم آخر .
: معرفة كيفية وصوله إل الؤسسة الرياضية .الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%11131.27إعلم من طرف الؤسسة 

%24468.73إعلم آخر

%355100الموع
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مخطط 18 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال الرابع الموجه للشباب

تعم 

ل



:يبي الجابة عن السؤال الامس الاص بالشباب16الدول 

التحليل :
  الدول يبي أن نسبة كبية من الشباب ل يعلمون بالؤسسات الرياضية عن طريق العلم الاص

قدرة ب  سة وال سبة %68.73بالؤس ما ن لعلم%31.27 بين يق ا عن طر سة  جاءوا للمؤس هم    
ضعف سة أو ل ية بالؤس سائل العلم ضعف الو قص أو  ل ن لك إ جع ذ قد ير سة ف اص بالؤس  ال

العملية العلمية ف حد ذاتا . 

ما هي الوسيلة العلمية الت علمت من خللا وجود هذه الؤسسة الرياضية ؟السؤال السادس: 
* إعلن من طرف الؤسسة الرياضية. 

* راديو .
* تلفاز .

* مؤسسات أخرى   اذكرها.
: معرفة الوسيلة العلمية الت وصل با إل الؤسسة .الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%5515.49إعلن من طرف الؤسسة 

14.08%50راديو

00%00تلفاز
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مخطط 19 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال الخامس الموجه للشباب

تعم 

ل



%25070.42مؤسسات أخرى

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال السادس الاص بالشباب17الدول 
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مخطط 20 يبين نسبة الجججابة عن السؤال السادس الموجه 
للشباب

اعلنجج من طرف المؤسسة 

راديو 

تلفاز

مؤسسات أخرى

التحليل :
 من الشباب يقولون أنه علم بوجود الؤسسة الرياضية عن طريق%70.42 الدول يبي أن نسبة 

ية ية العلم ف العمل شارك  ما ت بة بين سبة الغال هي الن شباب وغيها و كدور ال خرى   مؤسسات أ
  ف حي ند أن العلم الاص بالؤسسة %14.08للمؤسسات الرياضية الذاعة اللية أي بنسبة 

 . %15.49والتمثل ف العلنات فقط بنسبة 

كيف تـرى أن الوسائل العلمية الستعملة من قبل الؤسسات الرياضية ؟ السؤال السابع: 
* كافية .

* غي كافية .
: معرفة أن العلم الستعمل يلب حاجات الشباب . الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%6518.30كافيـــة  

%29081.70غيـر كافية

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال السابع الاص بالشباب18الدول 



التحليل :
سبة  يبي أن ن طرف%81.70 الدول  من  ستعملة  ية ال سائل العلم لون أن الو شباب يقو  من ال

ف لعلم  ضعف ا عن  عب  كبية ت سبة  هي ن ية و ية العلم ية للعمل ي كاف ضية غ سات الريا  الؤس
 يقولون أن الوسائل العلمية كافية . %18.30الؤسسات الرياضية بينما ند أن نسبة  

هل تتابع أخبار النافسات الرياضية ف الؤسسات الرياضية؟السؤال الثامن : 
: معرفة إن كان هناك إعلم بواعيد النافسات الرياضية .الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%8523.94نعم 

%27076.06ل

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثامن الاص بالشباب19الدول 
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مخطط 21 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال السابع الموجه للشباب

 كافية 

غير كافية



التحليل :
قدرب  كبية ت سبة  يبي أن ن سات%76.06الدول  تابع أخبار الناف نه ل ي لون أ شباب يقو  من ال

 الرياضية على مستوى الؤسسات الرياضية ربا يرجع ذلك إل عدم الشهار بواعيدها بينما نسبة
من23.94% كبي  م ال ل قرب جع إ ا ير سات رب بار الناف تابعون أخ م ي لون أن شباب يقو من ال   

الؤسسة .

هل ترى أن الؤسسات الرياضية فعل تقق إعلما لفائدة الشباب ؟السؤال التاسع : 
: معرفة الهتمام بالانب العلمي للمؤسسات الرياضية .الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%4512.67نعم 

%31087.33ل

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال التاسع الاص بالشباب20الدول 

0

20

40

60

80

النسبة المئوية

الجججابة

مخطط 22 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال الثامن الموجه للشباب

تعم 

ل



التحليل :
 من الشباب يرون أن العلم القدم من طرف الؤسسات الرياضية%87.33 الدول يبي أن نسبة 

سبة   ما ن شباب بين جة ال لب حا ناقص ول ي جة%12.67إعلم  لب حا نه ي يرون أ شباب  من ال   
الشباب وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالول . 

 إذا كنت ل تقبل على مارسة النشطة الرياضية ف الؤسسات إل ما يرجع ذلك ؟السؤال العاشر:
* نقص العلم بالؤسسات الرياضية .

* رداءة الؤسسة الرياضية ونقص التجهيزات .
* طريقة الدرب ف التعامل معك .

: معرفة ما هو العامل الهم للعزوف أو القبال على الؤسسة الرياضية .الغرض من السؤال 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%8825نقص العلم بالؤسسات الرياضية

%15543.50 رداءة الؤسسة الرياضية ونقص التجهيزات
%11231.50طريقة الدرب ف التعامل معك

%355100الموع
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مخطط 23 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال التاسع الموجه للشباب

تعم 

ل



:يبي الجابة عن السؤال العاشر الاص بالشباب21الدول 
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مخطط 24 يبين نسبة الجججابة عن السؤال العاشر الموجه 
للشباب

نقص العججلمجج بالمؤسسات الرياضية

رداءة المؤسسة الرياضية ونقص
التجهيزات 

طريقة المدرب في التعامل معك 

التحليل :
من  بة  ية متقار سب الئو يبي أن الن دول  سبة%25 ال لعلم ون قص ا ل ن ل إ لك إ عوا ذ   ارج

  ارجعوا ذلك إل طريق%31.5 ارجعوا ذلك إل رداءة الؤسسة ونقص التجهيز ونسبة43.5%
الدرب ف التعامل معهم وكلها أسباب تعيق عملية جذب الشباب إل المارس الرياضية . 

هل تلفت انتباهكم العلومات عن الؤسسات الرياضية ؟السؤال الادي عشر: 
: معرفة اهتمام الشباب بالنشطة الرياضية .الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%30084.5نعم 

%5515.5ل

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الادي عشر الاص بالشباب22الدول 



التحليل :
  تلفتها الخبار عن الؤسسات الرياضية والت%84.5 الدول يبي أن نسبة الساحقة والقدرة ب 

جاح مة لن لجهزة اللز توفي ا ضية و لعلمي بالؤسسات الريا مام بالانب ا ية الهت عن أه عب   ت
العملية العلمية بذه الؤسسات . 

ـر: ـان عش ـؤال الث ـية؟الس ـات الرياض ـتوى الؤسس ـى مس ـية عل ـدارس رياض ـود م ـم بوج ـل تعل   ه
 : معرفة وصول العلومات إل الشباب بالبامج والنشاطات القامة بالؤسسةالغرض من السؤال

الرياضية . 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%4512.67نعم 

%31087.33ل

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثان عشر الاص بالشباب23الدول 
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مخطط 25 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال الحادي عشر الموجه للشباب

تعم 

ل



التحليل :
سبة  نة بن فراد العي من أ ساحقة  ية ال يبي أن الغلب دول  مدارس%87.33 ال جود  مون بو   ل يعل

نه مج الؤسسات ، وم لعلمي ببا  رياضية على مستوى الؤسسات الرياضية دللة على النقص ا
التأثي على الشاب.

 أين تقضي وقت فراغك ؟السؤال الثالث عشر:
* ف مؤسسات رياضية .

* أماكن أخرى .
: معرفة اهتمام الشاب بالؤسسات الرياضية  .  الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
71.83%255ف مؤسسات رياضية  

%10028.17أماكن أخرى

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثالث عشر الاص بالشباب24الدول 
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مخطط 26 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال الثاني عشر الموجه للشباب

تعم 

ل



التحليل :
سبة  يبي أن ن دول  سات%71.83 ال ف مؤس هم  قت فراغ ضون و م يق لون أن شباب يقو  من ال

  الذين يقولون أنم يقضون وقت الفراغ%28.17رياضية وهي نسبة كبية مقارنة بالنسبة الثانية  
ذه جو ملئم ب توفي  من  ضية  لى الؤسسات الريا قائمي ع لى ال ذا يب ع خرى ول ماكن أ  ف أ
 الخية من تهيز وصيانة وكل الظروف اليدة وكذا العلم بكل البامج الت تقام بـها لذب

أكب عدد مكن من الشباب إل المارسة الرياضية وابتعادهم عن أماكن أخرى غي لئقة . 

هل توجد مرشات بذه الؤسسة الرياضية ؟ السؤال الرابع عشر:
: معرفة توفـر الؤسسة على مرشات للراحة بعد التعب البدن . الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%11331.83نعم

%24268.17ل

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الرابع الاص بالشباب25الدول 
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مخطط 27 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال الثالث عشر الموجه للشباب

في مؤسسات رياضية  

أماكن أخرى



التحليل :
سبة  تبي أن ن دول ي من ال ستوى68.17%  لى م شات ع جد مر نه ل تو لون أ شباب يقو  من ال

  يقولون أنه%31.83الؤسسات الرياضية ما يؤثر على عملية استقطاب الشباب إليها  بينما نسبة
توجد مرشات على مستوى الؤسسات الرياضية إذ تعتب نسبة قليلة مقارنة بالنسبة الول .

هل تعمل الدارة على توفي التجهيزات وصيانة الؤسسة الرياضية ؟ السؤال الامس عشر:
: معرفة اهتمام الدارة بالؤسسة . الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%18552.11نعم

%17047.89ل

%355100الموع
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مخطط 28 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال الرابع عشر الموجه للشباب

نعم 

ل



:يبي الجابة عن السؤال الامس عشر الاص بالسباب26الدول 

التحليل :
بة أي  سب متقار يبي أن الن دول  توفي%52.11 ال لى  مل ع لدارة تع لون أن ا شباب يقو  من ال
سبة  يزات وصيانة الؤسسة ون يز%47.89التجه توفي التجه مل على  لدارة ل تع لون أن أن ا   يقو

 وصيانة الؤسسة وهذا ربا راجع إل ذهنيات بعض السؤولي إل الهال وعدم القيام بواجبه الهن
وقد يرجع إل أمور أخرى .  

هل ترى أن هذه الؤسسة الرياضية ذات مواصفات صحية ؟ السؤال السادس عشر:
:  معرفة جودة الؤسسة وموافقتها مع المارسة الصحية .الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%20056.34نعم

%15543.66ل

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال السادس الاص بالشباب27الدول 
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مخطط 29 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال الخامس عشر الموجه للشباب

نعم 

ل



التحليل :
 من الشباب يرون يقولون أن الؤسسات الرياضية ذات مواصفات%56.34 الدول يبي أن نسبة 

  يقولون أن الؤسسات الرياضية ليست ذات مواصفات صحية%43.66صحية ف حي ند نسبة 
ية لى عمل تؤثر ع نه  ما وم يأة تا ي مه ضية غ سات الريا لى أن الؤس لة ع سبة ذات دل هذه الن  و

استقطاب عدد كبي من الشباب با فيهم تلميذ الطور الثانوي . 

هل تب مدرب النشطة الرياضية ؟ السؤال السابع عشر:
: معرفة مكانة الدرب لدى الشاب . الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
83.94%298نعم

16.06%57ل

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال السابع عشر الاص بالشباب28الدول 
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مخطط 30 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال السادس عشر الموجه للشباب

نعم 

ل



التحليل :
 83.94 الدل يوضح مدى تعلق اغلب الشباب با فيهم تلميذ الطور الثانوي والقدرة نسبة ب 

سبة % د أن ن ي ن ف ح درب  مل% 16.06 بال سلوب تعا ل أ جع إ قد ير هذا  جابوا بل ، و   أ
الدرب مع الشاب ف اغلب الحيان وال السلوب القيادي التبع .

هل الدرب كفء ف نظرك ويتمتع بقدرات لتدريبكم ؟ السؤال الثامن عشر:
: معرفة كفاءة الدرب . الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%32090.14نعم

%3509.86ل

%355100الموع
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مخطط 31 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال السابع عشر الموجه للشباب

نعم 

ل



:يبي الجابة عن السؤال الثامن عشر الاص بالشباب29الدول 

التحليل :
  الدول يبي لن نسبة كبية من الشباب يرون أن الدرب كفء ويتمتع بقدرات كبية  لتدريبهم

يرون أن الدرب غي كفء وهي%9.86 ف حي ند أن نسبة % 90.14والقدرة نسبتهم ب    
 نسبة تأخذ بعي العتبار وقد ترجع هذه النظرة ف الساس ، إل أسلوب الدرب الفوضوي وقلة
 الؤهلت العلمية والقدرات البدنية والركية للمدرب والت عادة ما تعطي نظرة على أن الدرب

غي كفء ف نظر الشاب ويقلل من القتداء به.

هل الدرب يستشيكم ف القيام بالواجبات أثناء الصة التدريبية ؟ السؤال التاسع عشر:
:  معرفة أسلوب الدرب ف التعامل مع الشاب .الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%11632.68نعم

%23967.32ل

%355100الموع
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مخطط 32 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال الثامن عشر الموجه للشباب

نعم 

ل



:يبي الجابة عن السؤال التاسع عشر الاص بالشباب 30الدول 

التحليل :
يام بالواجبات لون أن الدرب ل يستشيهم ف الق شباب يقو من ال سبة كبية  لن ن يبي    الدول 

  وهذا ربا راجع إل نزعة الدرب التسلطية ف حي ند أن نسبة%67.32والقدرة نسبتهم ب 
  يقولون أن الدرب يستشيهم ف القيام بالواجبات كذلك يرجع إل أسلوب الدرب ف32.68%

التعامل مل الشاب .

هل يترككم تفعلون ما تريدون أثناء الصة ؟ : السؤال العشرون
: معرفة اسلوب الدرب . الغرض من السؤال

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%30084.5نعم

%5515.5ل

%355100الموع

:يبي الجابة عن السؤال العشرون الاص بالشباب31الدول 
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مخطط 33 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال التاسع عشر الموجه للشباب

نعم 

ل



التحليل :
سبة  يبي أن ن دول  ما% 84.5     ال لون  يتركونم  يفع درب ل  بان ال لون  شباب يقو من ال   

  قالوا بان الدرب يتركهم يفعلون ما يريدون ، وهذا ما يفسر طبيعة% 15.5يريدون ف ند نسبة 
 السلوب لبعض الدربي الذي يتميز بالفوضى واللمبالة ف بعض الرات وبالتسلط مرات أخرى.

 عرض وتليل نتائج الستبيان الوجه لدراء الؤسسات الرياضية: الثالث البحث
 هل تقوم مؤسستكم بأيام إعلمية وتسيسية لفائدة الشباب؟السؤال الول :

 .الوقوف على العملية العلمية بالؤسسات الرياضيةالغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0866.67نعم
 %0433.33ل

%12100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الول الاص بدراء الؤسسات الرياضية.32الدول
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مخطط 34 يبين نسبة  الجججابة عن السؤال العشرون الموجه للشباب

نعم 

ل
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نعم 

ل

 الوجه لدراء الؤسسات الرياضية يبي نسبة الجابة عن السؤال الول35رسم توضيحي 
التحليل : 

  من مدراء الؤسسات الرياضية يقومون بأيام إعلمية وتسيسية% 66.67الدول يبي أن نسبة 
  ل يقومون بثل هذه اليام ربا يرجع ذلك إل قلة الوسائل% 33.33لفائدة الشباب بينما نسبة 

وضعف التأطي ما يسبب ف ضعف العملية العلمية .

 هل تقوم مؤسستكم باناز مطويات ، نشريات وغيها ؟السؤال الثان :
معرفة الهتمام بالوثائق العلمية .الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 1083.33نعم
 %0216.67ل
%12100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثان الاص بدراء الؤسسات الرياضية .33الدول
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 يبي نسبة الجابة عن السؤال الثان الوجه لدراء الؤسسات الرياضية36رسم توضيحي 

التحليل: 
  من مدراء الؤسسات الرياضية يقومون باناز الطويات% 83.33الدول يبي أن نسبة 
  ل يقومون بثل هذه النازات ربا يرجع ذلك إل قلة الوسائل% 33.33والنشريات بينما نسبة 

والبة ف الناز ما يعيق العملية العلمية ف كل الظروف  .

 هل هناك شبكات اتصالية مع مؤسسات أخرى كالثانويات مثل ؟السؤال الثالث :
 معرفة الهتمام بتلميذ الطور الثانوي .الغرض من السؤال: 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0108.33نعم
 %1191.67ل

%12100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثالث الاص بدراء الؤسسات الرياضية .34الدول
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ل

 يبين نسبة الجابة عن السؤال الثالث الموجه لمدراء المؤسسات الرياضية37رسم توضيحي 

التحليل :
  من مدراء الؤسسات الرياضية يقولون أن ليست لديهم شبكات% 91.67الدول يبي أن نسبة 

 % 8.33اتصالية مع الثانويات ما قد يؤثر على تردد التلميذ على مثل هذه الؤسسات بينما نسبة 

له اتصال مع الثانوية للتعريف بختلف النشطة الرياضية القامة على مستوى الؤسسة الرياضية .

 هل هناك مؤسسات أخرى مساعدة على العملية العلمية لؤسستكم ؟ :لرابعالسؤال ا
معرفة الؤسسات الخرى الساعدة على العملية العلمية .الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 12100نعم
%0000ل

%12100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الرابع الاص بدراء الؤسسات الرياضية .35الدول
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 يبين نسبة الجابة عن السؤال الرابع الموجه لمدراء المؤسسات الرياضية38رسم توضيحي 

التحليل :
 الدول يبي أن النسبة الساحقة من مدراء الؤسسات الرياضية يقولون أن هناك مؤسسات أخرى

 مساعدة على العملية العلمية وهذا ما يقوي العملية العلمية على مستوى هذه الؤسسات
ويتيح الفرصة لتلميذ الطور الثانوي من التصال السهل بالؤسسات الرياضية. 

 إذا كانت الجابة بنعم ما هي :  ؟   السؤال الامس :
* مؤسسات تربوية .              

* مؤسسات شبانية .
* أخرى . ......أذكرها

ماهي الؤسسات الت تتم بالعلم ف الانب الرياضي . الغرض من السؤال :

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0325مؤسسات تربوية
 %0866.67مؤسسات شبابية

%0108.33أخرى

%12100الموع



:يبي الجابة عن السؤال الامس الاص بدراء الؤسسات الرياضية .36الدول
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مخطط 39 يبين نسبة الجججابة عن السؤال الخامس الموجه 
لمدراء المؤسسات الرياضية

مؤسسات تربوية  

مؤسسات شبانية 

أخرى

التحليل : 
سبة  يبي أن ن شبانية هي% 66.67الدول  لون الؤسسات ال ضية يقو مدراء الؤسسات الريا من    

ية العلمية ما يبر أن هذه الخية هي الت موكلة لا عملية العلم  الكثر مساعدة على العمل
سبة  ما ن شبان  بين قى% 25ال ية وتب ية العلم   يقولون أن الؤسسات التربوية مساعدة على العمل

سبة   لعلم% 8.33ن يت ا ف عمل ساهم  لت ت ها ا ية وغي عة الل لخرى كالذا سات ا   للمؤس
والتصال بالؤسسات الرياضية .

 هل العلم الستخدم يلب حاجيات الشباب للممارسة الرياضية ؟ :لسادسالسؤال ا
معرفة إن كان العلم الال بالؤسسة الرياضية كاف او ل .الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
%0541.67نعم

 %0758.33ل
%12100الموع

:يبي الجابة عن السؤال السادس الاص بدراء الؤسسات الرياضية .37الدول
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نعم 

ل

 يبين نسبة الجابة عن السؤال السادس الموجه لمدراء المؤسسات الرياضية40رسم توضيحي 

التحليل : 
  من مدراء الؤسسات الرياضية يقولون ان العلم القدم% 58.33الدول يبي أن نسبة 

 41.67بالؤسسات الرياضية ليلب حاجيات المهور ما يؤثر على استقطاب الشباب بينما نسبة 

. من الدراء يقولو أن العلم القدم من طرف الؤسسات الرياضية يلب حاجيات المهور %

 هل العلم الستخدم من طرف مؤسستكم يتماشى وطبيعة المهور ؟ :لسابعالسؤال ا
 معرفة نوعية العلم القدم واحتياجات المهور .الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0543.33نعم
 %0756.67ل
%12100الموع

:يبي الجابة عن السؤال السابع الاص بدراء الؤسسات الرياضية .38الدول
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ل

  يبين نسبة الجابة عن السؤال السابع الموجه لمدراء المؤسسات الرياضية41رسم توضيحي 

التحليل : 
  من مدراء الؤسسات الرياضية يقولون ان العلم القدم% 58.33الدول يبي أن نسبة 

 بالؤسسات الرياضية ل يتماشى وطبيعة المهور ما يؤثر على استقطاب الشباب وذلك لطبيعة
  من الدراء يقولو أن العلم% 41.67النسان ف تفضيل بعض الشيء عن الخر  بينما نسبة 

 .القدم من طرف الؤسسات الرياضية يتماشى وطبيعة المهور

هل فكرت ف إعلم ناجع لذب اكب عدد مكن من النخرطي ؟السؤال الثامن : 
 معرفة وعي الدراء بواجبهم العلمي لؤسساتم  .الغرض من السؤال :

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0108.33نعم
 %1191.67ل

%12100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الثامن الاص بدراء الؤسسات الرياضية .39الدول
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ل

 يبين نسبة الجابة عن السؤال الثامن الموجه لمدراء المؤسسات الرياضية42رسم توضيحي 

: التحليل
لعلمي بواجبهم ا عون  ي وا نة غ شلتهم العي لذين  لفراد ا كل ا ضح أن  دول يت من خلل ال   
لوزارة الوصية ، لكن هذا يبقى غي كاف  ويقتصرون على البنامج العلمي القدم لم من قبل ا
كالتلفزة خارجي  ل إعلم  بل يلجئون إ قط  لي ف حد داخ لى إعلم وا ماد ع كن العت  لنه ل ي
ضية سات الريا ل الؤس شباب إ من ال كبي  عدد  ستقطاب  سية ل مج تسي ية وبرا عات الل  والذا
 وخاصة تلميذ الثانويات لشغل وقت فراغهم والهتمام بالعلم الذي يعتب وسيلة فعالة للحد من

عدة ظواهر اجتماعية.

هل الوسائل العلمية الالية تعمل على استقطاب أكثر للشباب ؟ السؤال التاسع :
.معرفة وفرة الجهزة العلمية  الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0216.67نعم
 %1083.33ل

%12100الموع

:يبي الجابة عن السؤال التاسع الاص بدراء الؤسسات الرياضية .40الدول
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نعم 

ل

 يبين نسبة الجابة عن السؤال التاسع الموجه لمدراء المؤسسات الرياضية43رسم توضيحي 

التحليل : 
سبة  حظ أن ن دول نل ية%83.33من خلل ال يات الال بان المكان لون  نة يقو فراد العي من أ   

ما هو  يذ و شباب التلم جذب ال ف  ساهتها  لعلم وم ية ا سمح بتنم ته الال ل ت ف وق لعلم   ل
سة لى المار نه ع ضية وم سات الريا ية بالؤس سائل العلم ياب الو يدان لغ ر وال قع ال كس الوا  يع

الفعلية للنشاط .

هل هناك مشرف على العملية العلمية بؤسستكم ؟ :العاشرالسؤال 
معرفة الهتمام بالانب العلمي . الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0433.33نعم
 %0866.67ل

%12100الموع

:يبي الجابة عن السؤال العاشر الاص بدراء الؤسسات الرياضية .41الدول
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 يبين نسبة الجابة عن السؤال العاشر الموجه لمدراء المؤسسات الرياضية44رسم توضيحي 

التحليل : 
  من أفراد العينة يقولون بان ليس هناك مشرفي على%66.67من خلل الدول نلحظ أن نسبة 

   من أفراد العينة يقولون أن%33.33العملية العلمية وتثل نسبة الؤسسات الرياضية أما نسبة  
لت تتم ية العلمية وهي تثل نسبة مدراء الركبات الرياضية الوارية ا  هناك مشرفي على العمل

بالانب العلمي . 

  من خلل خبتك الهنية هل لحظت تزايد مستمر ف عدد النخرطيالسؤال الادي عشر:
معرفة إقبال الشباب .الغرض من السؤال : 

النسبة الئويةالتكرارالجابة
% 0975نعم
 %0325ل

%12100الموع

:يبي الجابة عن السؤال الادي عشر الاص بدراء الؤسسات الرياضية .42الدول
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 يبين نسبة الجابة عن السؤال الحادي عشر الموجه لمدراء المؤسسات الرياضية45رسم توضيحي 

التحليل : 
  من أفراد العينة يقولون بان هناك تزايد مستمر ف عدد%75من خلل الدول نلحظ أن نسبة 

   من أفراد العينة يقولون عكس ذلك وهذا ما يبي التفاوت ف عدد%25النخرطي بينما نسبة  
النخرطي ف الؤسسات الرياضية وهو ما يعكس الانب العلمي لؤسسات أحسن من الخرى.



 عرض وتليل القابلة القننة الت أجريت مع السيد مدير الشباب والرياضة الفصل الثالث :) 2
لولية إيليزي :

 تهيد: 
نا عشر ضمنت اث قد ت يزي ، و ية إيل ضة لول شباب والريا مدير ال سيد  مع ال لة  هذه القاب      تت 

سؤال : 
 : هل يكن لك أن تقدم لنا نبذة عن خبتك ؟1س 
 : " قبل كل شيء أقول أن كنت إداريا بوزارة الشباب والرياضة .1ج 
 : عند زيارتك للمؤسسات الرياضية هل لحظت وجود نقاط إعلمية فعالة .2س 
 : " القيقة أن النقاط العلمية الوجودة على مستوى الؤسسات الرياضية غي كافية .2ج 
 : هل يستعملون الوسائل العلمية الديثة ف العملية العلمية ؟3س 
ية3ج  عة الل لى الذا نا ع عن إعلنات وأحيا بارة  هو ع لذي  لعلم الكتوب ا لى ا كزة ع   : مر

للطاسيلي . 
 : هل الفضاءات واللعب متوفرة وصالة للممارسة الصحية ؟4س 
 : " نوعا ما صالة للممارسة الرياضية لكن ليست بالستوى مقارنة بدول العال التطور  .4ج 
  : هل الطارات الرياضية التواجدة على مستوى الؤسسات الرياضية يتمتعون باللياقة البدنية5س 

وكفئة ف عملية التدريب ؟



خذوا5ج  ية ا ضي والغلب تدريب الريا تدريس وال فة بال ية الكل هد الوطن ي العا ضهم خري   : بع
الناصب عن طريق الترقية .

ـنة ؟6س  ـ الس ـرب ف ـار الد ـل الط ـن قب ـزة م ـص النج ـي للحص ـدد الفعل ـو الع ـا ه   : م
 بالنسبة للتقنيي الساميي ف الرياضة .576 ساعة بالنسبة لرب الرياضة و 600 : حوال 6ج 
 : ما هو معدل الشباب ف الفواج أثناء الصص التدريبية ؟ 7س 
 شاب .27 : ما يربوا عن 7ج 
 : عند زيارتك اليدانية ، هل لحظت غياب للشباب النخرط ؟8س 
 : الغيابات متكررة للفواج خاصة ف فترة المتحانات . 8ج 
  : ف رأيك هل كل الشباب با فيهم تلميذ الطور الثانوي ف ولية إيليزي يعلمون بوجود9س 

أنشطة رياضية عل مستوى الؤسسات الرياضية  ؟
 : " تقريبا باستثناء القاطني عن بعد من الناطق العمرانية . 9ج 
  : من خلل زيارتك ما هو السلوب الذي يتبعه الدرب ف تعامله مع التلميذ  هل ييلون10س 

إل استعمال السلوب ألمري الدكتاتوري أم إل السلوب الديقراطي أو السلوب الفوضوي ؟
 : أغلب الدربي ييلون على السلوب التسلطي .10ج 
ساهم ف11س  ية أن ي ف وضعيته الال ضية  ف الؤسسات الريا مارس  لعلم ال كن ل هل ي " :  

جذب أكثر للشباب وخصوصا تلميذ الطور الثانوي ؟
  : العلم المارس من قبل الؤسسات الرياضية غي كاف من حيث قلة استعماله للوسائل11ج 

العلمية الستعملة على مستوى هذه الؤسسات .  
 : هل هناك إستراتيجية واضحة للنهوض بالعلم ف الؤسسات الرياضية ؟12س 
  :" حاضرا العلم الوجود مركز بالؤسسات الشبابية وديوان مؤسسات الشباب وأحيانا12ج 

عن طريق الذاعة اللية للطا سيلي .

 التحليل :
 من  خلل القابلة ند أن وضعية العلم من حيث قلة الوسائل العلمية الستعملة وكذا ف أن
 الؤسسات الرياضية ليست كلها بالستوى العالي ، بالضافة إل نقص التكوين الفعال للمدرب
ستعمال لى ا كاله ع ضية وات سات الريا ف الؤس لعلم  هوض با ضحة للن ستراتيجية وا ياب إ  مع غ



شباب ية لذب ال ية العلم قص العمل عدم ون ل  شي إ ها ت لوقت الال ،كل ف ا سائل مدودة   و
ف لعلم  يدان ل قع ال صائيات والوا يه الح شي إل ما ت هو  ثانوي و طور ال يذ ال مة وتلم صفة عا  ب

الؤسسات الرياضية وهو ما يقق الفرضيات الثلث السالفة الذكر.

 الستنتاجات وتقق الفرضيات:
شباب ومدراء الؤسسات ضية وال تائج الداول للستبيان الاص بالطارات الريا عرض ن  من خلل 

الرياضية : 
تائج- ل ن ل الدربي بالضافة إ من الستبيان الوجه إ ثامن والعاشر  سابع وال تائج الداول ال   ن

تائج شباب وكذا ن بع والعشرون من الستبيان الوجه إل ال ل الرا  الداول من الامس عشر إ
 الداول من الدول الثان والثلثون إل الثان وأربعون من الستبيان الوجه لدراء الؤسسات

الرياضية تقق الفرضية الول .
 نتائج الدول من الدول الرابع إل الدول التاسع من الستبيان الوجه للمدربي بالضافة إل-

دول ل ال شرون إ بع والع دول الرا من ال شرون و حد وع شر والوا امس ع داول ال تائج ال  ن
السابع والعشرون من الستبيان الوجه للشباب تقق الفرضية الثانية. 

 نتائج الداول الثان والثالث والثامن والعاشر والادي عشر من الستبيان الوجه للمدربي مع-
 نتائج الداول الامس عشر والواحد وعشرون والرابع وعشرون ومن الدول الثامن وعشرون
 إل الدول الواحد والثلثون من الستبيان الوجه للشباب تشي إل السلوب القيادي للمدرب
ية رغبة الشاب ف لديكتاتوري لغلب الدربي بالضافة إل عدم تلب لذي يغلب عليه الطابع ا  ا
 المارسة من حيث تعدد النشطة والسماح للتلميذ من التعبي عن ذاته وإبداعاته فانه يشي إل
 تدهور ف العلقة التربوية بي الدرب والشاب والت ل تسمح بتحقيق الدف السطر للمساهة

ف جذب الشباب وتلميذ الطور الثانوي إل الؤسسات الرياضية.



 بالضافة إل أجوبة القابلة القننة مع السيد مدير الشباب والرياضة ) ، 42- 2 ( الداولنتائج -
لولية إيليزي ، تشي إشارة واضحة إل نقص العلم بالؤسسات الرياضية .

    من خلل ما سبق يكن القول أن العلم ف الؤسسات الرياضية ف وضعيته الالية من حيث
لة الوسائل العلمية وكذا التعليمية والتجهيزات وتدهور العلقة التربوية بي الدرب والشاب  ق
 تؤدي إل ضعف إقبال الشباب وتلميذ الطور الثانوي على المارسة الفعلية للنشطة الرياضية ف

الؤسسات الرياضية ، وهذا ما يقق الفرضية الول والثانية والثالثة للبحث.

خلصة الانب التطبيقي:

        إن الواقع اليدان للعلم على مستوى الؤسسات الرياضية ،والذي شل عينة البحث لولية
 إيليزي ، سواء ما تعلق بالشباب الوافد للمؤسسات أو الطارات الرياضية الدربة أو مدراء هذه
 الؤسسات ،كلها تشي إل غياب المارسة الفعلية للعملية العلمية ف وقتها الال، وما تعلق به

 من إمكانيات مادية للوسائل والجهزة العلمية وبشرية القائمي بالعملية العلمية، ووضعية
الفضاءات والياكل، والوسائل البيداغوجية والتعليمية ، وكذا إقبال ونفور الشباب عن المارسة ،
دون أن ننسى علقة مدرب النشاط الرياضي مع الشاب خاصة تلميذ الثانوي الت يتاز بالراهقة 

     وإذا كانت الدراسات العلمية تشي إل دور العلم الفعال ف كسب الناس والترويج
 بالنتوجات وكذا نح العمليات الشهارية ف كل مؤسسة ،فإن العلم بالؤسسات الرياضية يب

 أن يدعم بوسائل وتهيزات إعلمية والقيام بعمليات إعلمية دورية للتعريف بختلف النشطة
 الرياضية وكذا بالؤسسة ف حد ذاتا ، وان كانت دراستنا هنا ل تبحث ف ألسباب ف حد ذاتا

 فإننا اتذنا من النهج الوصفي طريقا لوصف الظاهرة والوقوف على واقعها وربطها بالمارسة
 الفعلية للعلم ف الؤسسات الرياضية ويبقى الوضوع مفتوحا لن أراد أن يتناوله تريبيا ف

الستقبل.  



مة ــــخات
  لتداخل عدة متغيات وأسباب وان كانت دراستنا،إن اللام بوضوع العلم صعب جدا        

  فان هناك عدة طرق إعلمية تساعد ف جذب،هنا توض ف العلم ف الؤسسات الرياضية  
 للعلم دور يعتب جد هام فاكب للشباب ف المارسة الرياضية على مستوى الؤسسات الرياضية، 

  هذا الخي الذي يكنه أن يعطي الكثي للشاب من حيث إتاحة الفرصة له فف الال الرياضي،
 الشاركة ف مارسة النشطة الرياضية وانراطه ف مؤسسات رياضية ويكون ميدانيا بتوفي أجهزة

  تسمح بتحقيق رغبةالت  ،ووسائل إعلمية جيدة وهياكل مهزة ووسائل بيداغوجية وتعليمية
الشاب لمارسة رياضية .

      ولساعدة العملية العلمية ف الؤسسات الرياضية لبد من مدرب ف مستوى عال يتمتع
،بكسب علقة تربوية متينة على الحترام والتقدير بأسلوب قيادي مبن على الشراكة والتعاون 

  ، فممارسة النشاط البدن والرياضيومنه الساهم أكثر ف عملية العلم والتوجيه للشاب والتلميذ
 ف الواقع تساهم بشكل كبي ف معرفة طبيعة الشاب وسلوكاته الت تكون ف غالبها تلقائية والت

يكن استغللا من طرف الدرب ف عملية الرشاد كذلك .
    ويبقى أن نقول أن الوضعية العلمية الالية للمؤسسات الرياضية جد صعبة تفتقد إل
 إستراتيجية إعلمية واضحة مبنية على توفي إمكانيات مادية وبشرية للنهوض بذه العملية

  ل يكن أن نتكلم عن حركة رياضية ف غياب إعلم فعلي وإستراتيجية واضحةكما انهالعلمية 



  عن مؤسسة رياضية مستقرة ومتوازنة ف غياب هذه العملية العلمية والت الكلمله ول يكن
.يكن عن طريقها أن نصنع مننه مؤسسة متكاملة ومشهورة 

 الذي نتمن أن يتناوله زملئنا ف الستقبل بنوع منن وف الخي نسال ال التوفيق ف هذا البحث 
 لتفعيل الدور العلمي ف الؤسسات الرياضية .،الدقة والتفصيل

ات : ـــالتوصي
 ف البداية يب الهتمام بالياكل والفضاءات وتوفي الوسائل البيداغوجية والتعليمية الت- 

  بمارسة صحية وفعلية يتمكن منهي الواجهة وتعرف بالؤسسة أكثر وتسمح للشباب
.خللا من التعبي عن ذاته 

 عننشر الوعي من قبل الوزارة الوصية بأهية العلم ف مثل هذه الؤسسات لتعزيز ها - 
 .طريق التحسيس وإقامة اليام العلمية والرشاد

 وضع إستراتيجية واضحة علمية وواقعية للنهوض بالعلم بالؤسسات الرياضية، تأخذ- 
بعي العتبار المكانيات الادية والبشرية.

- اناز الكثي من الطويات والنشريات الاصة بثل هذه الؤسسات .
 - نشر النافسات القامة على مستوى الؤسسات الرياضية ف الذاعة والتلفزيون عن أمكن

ذلك .
 تفعيل دور الدرب من حيث التكوين ليساهم ف عملية العلم والرشاد والتوجيه- 

رب للشاب .قللشباب كونه ال
 تلبية رغبة الشباب ف المارسة من حيث تعدد النشطة واتاذ السلوب الديقراطي- 

البن على الشراكة للب أكب عدد مكن من الشباب .
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1ملحق رقم :

    وزارة التعليم العال والبحث العلمي
معهد التربية البدنية والرياضية * سيدي عبدال * الزائر

استمارة موجهة للمدربي
                                                                                                       

             لنعم                                  )  هل تلقيت تكوينا ف اختصاص رياضي معي؟1
             ل                                                       نعم)  هل أنت راض بوظيفتك ؟2
             ل                                نعم)  هل تتوفر مؤسستكم على تهيزات رياضية ؟3
                  ل   نعم)  هل تستعمل الوسائل التعليمية كالفيديو والكمبيوتر ف الشرح أثناء الصة؟4
           ل  نعم ؟ والتجهيزات الرياضية) هل تعمل الدارة على توفي هذه الوسائل البيداغوجية والتعليمية5
             ل    نعمفضاء رياضي صحي لزاولة النشطة الرياضية ؟)  هل  تتوفر مؤسستكم على 6
             لنعم با فيهم تلميذ الطور الثانوي على مارسة النشطة الرياضية عندكم؟       ) هل يقبل الشباب7
) إذا كانت الجابة ب ل هل يرجع  ذلك إل :8

ا    - نقص العلم ؟
ب   - رداءة الؤسسة ونقص التجهيز ؟

) ف رأيك ما هو السلوب المثل للتعامل مع الشاب للقبال على الؤسسة الرياضية؟9
ا   - السلوب الديقراطي( الستشاري )



ب  - السلوب المري( الدكتاتوري)
– الفوضوي . ج 
) هل أنت واع بدورك ف الساهة ف جذب النخرطي أكثر إل مارسة النشطة الرياضية ف الؤسسات الرياضية؟10

             لنعم                                                                                           

 2ملحق رقم :

 وزارة التعليم العال والبحث العلمي
معهد التربية البدنية والرياضية * سيدي عبدال * الزائر

الستمارة الاصة بالشباب
 ) النس:                                    ذكر                                أنثى1
 سنة20 سنة        أكثر من 20 سنة و16ي ب سنة       15   أقل من ) السن :2
               ف الطور الثانوي         خارج الطور الثانوي) الستوى الدراسي :3
 الؤسسات الرياضية ؟      نعم             ل ) هل تب مارسة النشطة الرياضية ف4
) كيف علمت بوجود مثل هذه الؤسسات الرياضية ؟  5

* إعلم من طرف الؤسسة الرياضية .
* إعلم آخر .

) ما هي الوسيلة العلمية الت علمت من خللا وجود هذه الؤسسة الرياضية ؟6
* إعلن من طرف الؤسسة الرياضية. 

* راديو .
* تلفاز .

* مؤسسات أخرى .. أذكرها ........
؟ )كيف ترى الوسائل العلمية الستعملة من قبل الؤسسات الرياضية 7



* كافية .
* غي كافية .

              لل تتابع أخبار النافسات الرياضية ف الؤسسات الرياضية؟      نعم) ه8
      ا          ل) هل ترى أن الؤسسات الرياضية فعل تقق إعلما لفائدة الشباب ؟ نعم9

) إذا كنت ل تقبل على مارسة النشطة الرياضية ف الؤسسات إل ما يرجع ذلك ؟10
* نقص العلم بالؤسسات الرياضية .

* رداءة الؤسسة الرياضية ونقص التجهيزات .
* طريقة الدرب ف التعامل معك .

              ل       نعم) هل تلفت انتباهكم العلومات عن الؤسسات الرياضية ؟ 11
                  لضية على مستوى الؤسسات الرياضية نعم) هل تعلم بوجود مدارس ريا12
) أين تقضي وقت فراغك ؟13

* ف مؤسسات رياضية .
* أماكن أخرى . 

                   ل                   نعم) هل توجد مرشات بذه الؤسسة الرياضية ؟  14
            ل نعم) هل تعمل الدارة على توفي التجهيزات وصيانة الؤسسة الرياضية ؟15
                  لاضية ذات مواصفات صحية ؟       نعم) هل ترى أن الؤسسة الري16
                ل            نعم) هل تب مدرب النشطة الرياضية ؟                17
                ل       نعم) هل الدرب كفء ف نظرك ويتمتع بقدرات لتدريبكم ؟18
          ل نعم) هل الدرب يستشيكم ف القيام بالواجبات أثناء الصة التدريبية ؟19
             ل            نعم) هل يترككم تفعلون ما تريدون أثناء الصة ؟       20



3ملحق رقم : 

      وزارة التعـــــليم الـعال والبحـث العلــمي
          معهد التربية البدنية والرياضية * سيدي عبدا ل * الزائر

الستمارة الوجهة إل مدراء الؤسسات الرياضية 
     يشرفن أن أضع بي أيديكم هده الستمارة للمساهة ف إعداد البحث لنيل شهادة
 الاجستي بعنوان "الدور العلمي للمؤسسات الرياضية ف استقطاب الشباب * تلميذ

 الثانويات * هي ل تأخذ إل القليل من وقتكم إجابتكم بصدق وموضوعية تثري بثنا دمتم ف
خدمة العلم والبحث العلمي وشكرا مسبقا.

 ) هل تقوم مؤسستكم بأيام إعلمية وتسيسية لفائدة الشباب؟                          نعم             ل1
) هل تقوم مؤسستكم باناز مطويات ، نشريات وغيها ؟                           نعم             ل2
 ) هل هناك شبكات اتصالية مع مؤسسات أخرى ثانويات مثل ؟                        نعم             ل3
) هل هناك مؤسسات أخرى مساعدة على العملية العلمية لؤسستكم ؟               نعم             ل4
) إذا كانت الجابة بنعم ماهي :  ؟   5

مؤسسات تربوية           
مؤسسات شبانية

أخرى 
) هل العلم الستخدم يلب حاجيات الشباب للممارسة الرياضية ؟                     نعم             ل6



) هل العلم الستخدم من طرف مؤسستكم يتماشى وطبيعة المهور ؟                نعم             ل7
)  هل فكرت ف إعلم ناجع لذب اكب عدد مكن من النخرطي ؟                    نعم             ل8
) هل الوسائل العلمية الالية تعمل على استقطاب أكثر للشباب ؟                    نعم             ل9

) هل هناك مشرف على العملية العلمية بؤسستكم ؟                                نعم             ل10
) من خلل خبتك الهنية هل لحظت تزايد مستمر ف عدد النخرطي؟              نعم             ل11


