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 -البحث :ب التعريف -3

 -المقدمة وأهمية البحث : 3-3

ان التطورات المختمفة عمى وسائل االعالم وما تواكب من احداث في المجتمع يشيد حركة 
سريعة حيث ليا دور كبير في نشر الثقافة الرياضية في المجتمع فوسائل االعالم تيتبر 

ر الرياضة في تطوير المجتمع من كافة الجوانب الوسيمة االكثر تأثير في تعريف االفراد لدو 
أي من الناحية النفسية والبدنية والعقمية ، فنالحظ ان ضغوطات الحياة وما يمر بة االفراد 
من حياة سريعة ليس فييا عامل مؤثر في احداث تغيير نفسي وايجابي عمى حياة الفرد وىنا 

الل مشاىدة أي مباراة سوف يخمق عامل يأتي دور الرياضة والمنافسة بين الفرق الرياضة فخ
من المنافسة نتيجة جذب انتباة االفراد لنوع المنافسة فيذه االلعاب ميما اختمفت فكل فرد لو 
ميل معين لنوع الرياضة التي يرغب الييا فنجدة يتابعيا بشدة وينتظر موعد المباراة ليشاىدىا 

لمفريق الذي يشجعو وىذا االمر ال  من خالل التمفاز وتبدأ مرحمة النقاش في نوع المعب
يقتصر عمى جنس الذكور فنجد ايضا االناث لديين رغبة في متابعة ىذا االمر ولكن تبقى 

ىذه االعتقدات لذا فمن خالل ما ذكر سابقا  ة الرياضية ىي التي تتحكم في تحقيقنوع الثقاف
افة الرياضية لدى طمبة قاضية في نشر الثتتجمى اىمية البحث الى اثبات دور القنوات الري

  جامعة بابل . بعض كميات
  -مشكمة البحث : 1-1

أن المتابع لمقنوات الرياضية الفضائية يرى دورىا الكبير والفعال في متابعة األحداث 
الرياضية المحمية واإلقميمية والدولية وتغطيتيا المباشرة ليا، والتي توفر خدمة جميمة 

لعالم، ونظرا لما تقدمو ىذه الفضائيات من نشر الوعي لممشاىدين عمى امتداد قارات ا
والثقافة بين عموم المشاىدين بشكل عام والرياضيين بشكل خاص، ونظرا لكون الطمبة 
في المرحمة الجامعية من الشرائح الميمة التي يعول عمييا في عممية النيوض بالبمد في 

الوقوف عمى  اتالباحث تلذا أرادمجاالت الحياة المختمفة ومنيا مستقبل البمد الرياضي 
ومن  اتحقيقة مستوى الثقافة الرياضية لدييم طالبا وطالبات ، وعمى حد عمم الباحث

عمى البحوث والدراسات تبين لو انو ال يوجد مقياس لقياس الثقافة  نخالل اطالعي
الرياضية ، لذا تكمن مشكمة البحث في بناء مقياس لمثقافة الرياضية وتطبيقو عمى 
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ريحة الطالب والطالبات في الجامعة لموقوف عمى حقيقة مستوى ثقافتيم الرياضية ش
 وتقديم الحمول المناسبة ليا. 

 أهداف البحث: 3-1

لدى طمبة  .الفضائية الرياضية القنوات لمشاىدي الرياضية الثقافة مقياس اعداد -1
 .2014-2013لمعام الدراسي جامعة بابل  بعض كميات

 طمبة بين الرياضية الثقافة نشر في الرياضية الفضائية القنوات ةمشاىد دور معرفة -2
 .جامعة بابل بعض كميات

 الثقافة مستوى في الرياضية لمقنوات المشاىدين واإلناث الذكور بين الفرق معرفة-3        
 .الرياضية

 : البحث فرضا 3-4

 ابل .جامعة ب قافة الرياضية عمى طمبة بعض كمياتىناك تأثير معنوي لمث-

وتبعا لمتغير  مستوى الثقافة الرياضةالطمبة في  ىناك فروق ذات داللة احصائية بين-     
 .الجنس 
 -مجاالت البحث : 3-5

جامعة بعض كميات  في رابعةالطالب وطالبات المرحمة المجال البشري :  5-3- 3         
 . 2014-2013بابل لمعام الدراسي 

 . 1/3/2013ولغاية  1/12/2012ة من الفتر  المجال الزماني : 5-1-  1

 .  بجامعة بابل قاعات الدراسية في بعض كمياتالالمجال المكاني : 3-5-1
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  -منهج البحث واجراءاته الميدانية :-1
 -منهج البحث : 1-3

 . ئمتو لطبيعة مشكمة البحث المنيج الوصفي لمال اتاستخدمت الباحث

  -عينة البحث : 1-1          

رابعة ببعض الون طمبة المرحمة يمثم طالب وطالبة(  319البحث عمى )  عينة تاشتمم          
 .( يوضح ذلك  1والجدول )   2014-2013لمعام الدراسي جامعة بابل كميات

 ( 1جدول )

 عينة البحث  مبةيبين الكميات وعدد الط

 

 

 

 الكمية االختصاص
 االناث

النسبة  الذكور النسبة المئوية
 المئوية

 %19246 22 %8225 17 الصيدلة مميع

 %21223 24 %12213 25 طب االسنان

 %26254 30 %11218 23 القانون انساني

 %32282 45 %68244 141 الدراسات القرأنية 

  113  206  المجموع
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 -أدوات البحث واالجهزة المستخدمة : 1-1

 -حيث تضمنت االتي :

 .  لقنوات الرياضيةثقافة الرياضية لمشاىدي اال سمقيا -1
 ( . Delجياز البتوب نوع )  -2
 . المصادر العربية  -3
 المالحظة . -4
 
 -اجراءات البحث الميدانية :1-4
 -: ثقافة الرياضيةمقياس ال اعداداجراءات  1-4-3

 نبيل محمود وعثمان محمودلـ )  ثقافة الرياضيةر العممية ومقياس التم االعتماد عمى المصاد
وقد ( فقرة حيث يجيب عنيا المختبر أو المختبرة  31لف من ) والذي يتأ( 45:4) ( 

وقد ابدوا رأييم في مالئمتو مع   1عرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء والمختصين 
 ( .  1اجراء بعض التغيرات الطفيفة وظير بصورتو النيائية كما في الممحق ) 

 -التجربة االستطالعية : 1-4-1
رابعة بكمية ال( طالب من طالب المرحمة 5عمى ) 10/12/2013 تم اجراء التجربة بتاريخ

جامعة بابل وتم خالليا التعرف عمى مدى تفيم العينة لعبارات المقياس وىل يوجد  اليندسة
غموض يذكر في االجابة لتالفي كل مشكمة ممكن حدوثيا في عممية التطبيق الرئيسية 

 لممقياس .
 

                                                           
 السادة الخبراء ىم : 1
 أ.د.محمد جاسم الياسري        كمية التربية الرياضية / جامعة بابل ) اختصاص ( اختبار وقياس . -1
 د. فاىم الطريحي               كمية التربية لمعوم النفسية / جامعة بابل ) اختصاص ( اختبار وقياس .أ. -2
 أ.د. ياسين عموان                  كمية التربية الرياضية/ جامعة بابل ) اختصاص ( عمم النفس الرياضي .-3
 سية / جامعة بابل ) اختصاص ( عمم النفس التربوي ..د. حسين ربيع                  كمية التربية لمعموم النفأ -4
 أ.م.د.حيدر عبد الرضا            كمية التربية الرياضية / جامعة بابل ) اختصاص ( اختبار وقياس . -5
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 -: اسموب تصحيح المقياس 1-4-1

           ( درجة لكل فقرة                              3-1( فقرة واالجابة عنيا تكون وفق ) 31من )  ثقافة الرياضيةكون مقياس اليت
  التتابعحسب  ( وبقيم موافق ، موافق احيانا ، غير موافق وىي ) ثالثيةوحسب البدائل ال

 ( لمفقرات السمبية والعكس لاليجابية  . 3،2،1)

 -حساب الدرجة الكمية : 1-4-4         

( فقرة فأن أعمى درجة لالجابة ستكون  31يتكون من )  ثقافة الرياضيةبما ان مقياس ال          
 ( واالنحراف المعياري بمغ )35،56( والوسط الحسابي بمغ ) 31( وأدنى درجة ىي )  39) 

7،67 . )  

 -الخصائص العممية لممقياس : 1-4-5         

 -الصدق : 1-4-5-3        

نقصد بو "ان يعد الصدق من الشروط والصفات العممية لالختبار الجيد اذ ان الصدق ي        
وقد تم تحقيق الصدق لممقياس  ( 27:3) وضع لقياسو وال يقيس شيئا أخر " االختبار يقيس ما

 . من خالل عرضة عمى الخبراء وابدوا رأييم في مالئمتو لمعمل

 -الثبات : 1-4-5-1         

 لثقافة الرياضةبات وبمغت لمقياس اتم استخدام معادلة ألفا كرونباخ الستخراج معامل الث        
  مؤشر عالي عمى ثبات المقياس . ا( وىذ0.86) 

 -التجربة الرئيسية : 1-4-6         

كانت في حيث  االستراحة بين المحاضرات النظرية لعينة البحثترة وقد تم ذلك خالل ف 
عمى عينة  ثقافة الرياضةع استمارات مقياس الحيث تم توزي 16/1/2014ولغاية  11/1/2014
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لمحصول عمى نتائج ( وبعد تأشيرىا من قبل العينة تم جمع االستمارات  319البحث والبالغة ) 
 البحث . 

 

 -الوسائل االحصائية :-1          

 -ائل االحصائية التالية :اليجاد الوس spssتم استخدام نظام         

 ( . لعينتين مستقمتين T، قانون المعياري ) الوسط الحسابي ، االنحراف         

 -عرض النتائج ومناقشتها :-4

 -لدى عينة البحث : ثقافة الرياضيةالتعرف عمى مستوى ال 4-3

لدى العينة لذا تطمب  ثقافة الرياضيةنا من التعرف عمى البعد ان جمعت البيانات كان  البد ل
( بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لدى عينة البحث والجدول )  tذلك استخراج قيمة ) 

 ( يبين ذلك . 2

 (  2جدول ) 

 الثقافة الرياضيةيبين العالقة بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لمتغير 

عدد  الجنس
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 ضيالفر 

درجة 
 الحرية

  Tقيمة 
 الجدولية المحسوبة الداللة

 معنوي 2.57 2.72 204 35 7.45 26.12 206 اناث
 معنوي 2.61 2.78 111 35 8.14 34.56 113 ذكور

        319 المجموع
 

( ان قيمة الوسط الحسابي لمذكور أعمى من الوسط 2حيث يتضح لنا من خالل الجدول )
ذلك والسبب في  بدرجة مرتفعة ثقافة الرياضيةمى امتالكيم لصفة الذلك ع الفرضي مما يدل
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 أفكار عمى يسيطر أن يمكن بحيث وقوياً  مباشراً  تأثيراً  الرياضية لمفضائيات" ود الى ان يع
 (1:981)"  الجماىير

 فيةالثقا لمعوامل فيميم عمى وتساعدىم لمطمبة الثقافية الخمفيات عمى تأثيرا لمفضائيات أن كما
قيمة الوسط  أما االناث فنجد ان .(22282) الجامعي التحصيل عمى تؤثر أن يمكن التي

من الذكور وأيضا أعمى من الوسط الفرضي لديين مما يدل عمى  قلالحسابي قد كانت أ
ن ر والسبب في ذلك يعود الى امتالكمن الذكو  قلبدرجة أ ثقافة الرياضيةة الصفكين لأمتال

في متابعة القنوات الرياضية وانشغالين بالدراسة نتيجة توجية االىل  رغبة اقل من الذكور
 المستمر والحرص عمى المستوى العممي .

 -بين الجنسين : الثقافة الرياضيةالفروق في  التعرف عمى 4-1

( لعينتين  Tوالجل التعرف عمى الفروق بين الجنسين كان البد لنا من ايجاد اختبار ) 
 ( يبين ذلك . 3مستقمتين والجدول ) 

 (  3جدول ) 

 بين الجنسين  الثقافة الرياضية الفروق في يبين

قيمة ت  االناث الذكور المجاالت ت
 المحسوبة

معنوية 
 ع س ع س الفروق

 معنوي  2.70 7.12 27.23 6.56 34.67 ثقافة الرياضيةال -1
 

  137درجة الحرية =  -
  1557=   الجدوليةقيمة ت  -
  0.05 مستوى الداللة = -

( المحسوبة ىي اكبر من الجدولية ولصالح الذكور tان قيمة )(  3الجدول ) يتبين لنا من 
مما يدلل عمى امتالك الذكور لنسبة اعمى من صفة الثقافة الرياضية من االناث  والسبب في 
ذلك ضعف التوجية الثقافي الى اىمية متابعة القنوات الرياضية والتي ليا دور كبير في 
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فة لمفتيات حيث تقتصر متابعتين عمى القنوات االخرى وال يتم االىتمام بالقنوات الثقا
الرياضية لالفكار السائدة بأن الرياضة ىي لمذكور فقط وىذا مفيوم خاطيء فالرياضة 
ومتابعو اخبارىا ومبارياتيا ىي لمجنسين وليا دور كبير في تطوير الثقافة العامة وليست 

 ى التأثير االيجابي عمى شخصية الفرد وتطويره . الرياضية فحسب اضافة ال

 

 -االستنتاجات والتوصيات :-5

 -االستنتاجات :5-3

 . صفة الثقافة الرياضية مستوى مرتفع لامتالك العينة ل  -1
ضعف نشر الثقافة ب في ذلك بوالس ذكورسين ولصالح الوجود اختالف بين الجن-2

 . ميو الرياضةالرياضية والتوجية من قبل االباء الى اى

  -التوصيات : 5-1

 متعرف عمى مستوى الثقافة الرياضية لالفراد .كوسيمة ل ثقافة الرياضيةاستخدام مقياس ال-1
ية الطمبة الى ضرورة المتابعة الدورية لالخبار والقنوات الرياضية في سبيل توج-2

 التطور والثقيف ليا .
 ليا من تأثير في الصحة الجسمية لمفتاة توجية الطالبات الى اىمية الثقافة الرياضية وما -3

 -المصادر العربية : -
،القاىرة ، دار 1ابو اصبع . مدخل الى االتصال الجماىيري ، ط صالح خميل-1

 . 1998ات والنشر والتوزيع ، ارام لمدراس

عبد العزيز السيد عبد العزيز . خدمة مواقع وكاالت االنباء العربية واثرىا عمى -2
 .  جمة المصرية لبحوث االعالمالم المستقبل ،

، القاىرة ،  1، ط المعامالت العممية بين النظرية والتطبيقمصطفى باىي .-3
 . 1999مركز الكتاب لمنشر ، 
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           نبيل محمود ، عثمان محمود : دور مشاىدة القنوات الرياضية في نشر الثقافة -4          
 . 2009الفتح ، جامعة ديالى ،  الرياضية بين طمبة جامعة ديالى ، مجمة

 
 
 
 

 ( 1ممحق ) 
 مقياس الثقافة الرياضية بصورتة النيائية

 انفمراخ خ

 اإلجاتح

 يٕافك
يٕافك 

 أحٛاَا

غٛر 

 يٕافك

ال تموووٕو تية ٛوووح انث وووٕالخ ٔايحوووذا  انرٚا وووٛح  1

 انًحهٛح ٔانذٔنٛح ٔانعانًٛح تشكم كافٙ 

   

     ٛح انًخيهفح  تسٓى فٙ انيعرف عهٗ انًٓاراخ انرٚا 2

    تساعذ فٙ يعرفح انًص هحاخ ٔانًفاْٛى انرٚا ٛح 3

    تسٓى فٙ يعرفح تارٚخ اينعاب انرٚا ٛح  4

تسٓى فٙ يعرفح انشخصٛاخ انرٚا وٛح انثوار ج فوٙ  5

 كم دٔل انعانى 

   

    تثٍٛ انًعانى انرٚا ٛح ٔتعرٚف انًشاْذٍٚ تٓا  6

ايحذا  انرٚا ٛح  تسٓى فٙ يعرفح يٕاعٛذ ٔأياكٍ 7

 َٔيائجٓا 

   

تعيًذ انيشٕٚك فوٙ عورا انُوٕاحٙ انفُٛوح نبنعواب  8

 انرٚا ٛح 

   

    تعرا ايخثار ت رق عهًٛح حذٚثح  9

    تًُٙ يفٕٓو انيعأٌ ٔلًٛيّ انًجيًعٛح  11

تعًووم عهووٗ ت ثٛووق انعللوواخ انثمافٛووح ٔاالجيًاعٛووح  11

 نهفرد 

   

    االجيًاعٛح انًمثٕنح تعًم عهٗ تًُٛح انمٛى  12

ال تثٍٛ أًْٛح ايَش ح انرٚا ٛح فٙ إشثاع حاجواخ  13

 انفرد ٔيٕٛنّ 

   

    تًُٙ يفٕٓو االَيًاء نهجًاعح ٔانٕطٍ  14

    تعًم عهٗ تٕطٛذ انعللاخ تٍٛ انثهذاٌ  15

تشوووجق انًشووواْذٍٚ عهوووٗ االَيًووواء إنوووٗ انً  سووواخ  16

 ٔايَذٚح انرٚا ٛح ٔانشثاتٛح 

   

ال توذعٕ إنوٗ تجُوة انعُووف ٔانشوةة فوٙ انث ووٕالخ  17

 ٔانًُافساخ انرٚا ٛح 
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تسوواعذ فووٙ تٕجٛووّ حٛوواج انفوورد َحووٕ أْووذاف َافعووح  18

 ٔيفٛذج 

   

تسٓى فٙ إٚماظ انحس انجًانٙ فٙ انثشر ٔدٔرِ فوٙ  19

 انحضارج ٔايخلق

   

ت د٘ دٔراً يًٓاً فٙ انكشف عٍ تعض االَحرافاخ  21

 ا ٙ  فٙ انٕ ظ انرٚ

   

تسووٓى فووٙ تجُووة انعوواداخ انخاط ووح أةُوواء يًار ووح  21

 انُشاط انرٚا ٙ 

   

    تذعى انصهح تٍٛ انرٚا ح ٔانعهٕو ايخرٖ  22

    تذعى رٚا ح انًعٕلٍٛ تاْيًاو يهحٕظ  23

ال تٓوويى تووانثحٕ  ٔانذرا وواخ انيرتٕٚووح انيووٙ تعًووك  24

 انعللح تٍٛ انرٚا ح ٔانجًٕٓر 

   

عوووض انمُوووٕاخ نثوووا ايحوووذا  انرٚا وووٛح احيكوووار ت 25

 ٚحرو تعض انًشاْذٍٚ حك انًشاْذج  

   

    تٕ ح انسهٕن انرٚا ٙ ٔتثعذِ عٍ انيعصة 26

    ال تٓيى تثرايج انيأْٛم انثذَٙ ٔانصحح انعلجٛح  27

    ال تعًم عهٗ تٕعٛح انفرد تًضار انًُش اخ  28

ج تثووور  أًْٛوووح يًار وووح انرٚا وووح فوووٙ  ٚوووادج كفووواء 29

 أجٓزج انجسى انٕظٛفٛح  

   

    تثٍٛ كٛفٛح تلفٙ اإلصاتاخ ٔ علجٓا 31

تٕ وووح نهًووورأج كٛفٛوووح اكيسووواب انرشوووالح ٔانجًوووال  31

 انجسًٙ 

   

 
 
 
 
 
 

 
  


