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وتعددالوظيفة ددثلوظية مةددثل ددالو ددتلوفدد  ملوظالل نشدديلل ددالاددادلة دد لوظية مددثلوظ   مدددثل

وتعمةم ددد لظمددد لظ ددد ل دددال وللمددد لوفددد وولوظ اردددةثلوظ   شدددثلووظم  لوتةدددثل و دددالتدددتل

وظبحيةدددثل دددالادددادل ح وظدددثلوسا بدددثليدددالوظال ددد  دلوظددد  ة لو تددد ل للالمشككك لةبلددديل ل

 ددد ل وللوظةتددديوالوظ اددد  ةثلوظع و ةدددثلمددد لتتمةدددثلوظية مدددثللوظ ش  دددةثللظدددا لوظ دددب  ل

وظجددد  ع  لوت ددد ذليدددال ددددولوظال ددد  دليدددا ل دددالوتجددد لثلوظ  يةدددثلو اددد  لوتجلددد ل

 ددددثلو مةددددثلوظبحددددملل ددددال  مةددددثل ي ددددييلل لتب  ددددللب ظية مددددثلوظ ش  ددددةثل ددددالا

ووظ ددب  لوظجدد  ع لبيشدد للمدد شحثل  مددثل ددالمدد و بلوظمجالمددقلم ددتلبتدد  لوظم ددالةب ل

ل الا ثل ا  لل

 و افللوظبحملوظىل

 ع مثل ا لو الم ملوظ ب  لوظج  ع لبمال بعثلوظبد و  لوظ ش  دةثل دالادادلوظةتديوالل-1

 وظالل نشيةةث

ع و ةددثلوظك دمليددال  دالي لتعدد  ليةتدثلوظبحددملظلةتديوالوظالل نشيةةددثلوظ اد  ةثلوظل-2 

ظغ  ل ال بعثلوظب و  لوظ ش  ةثل و الوجالااملوظبحملشدحة ثلو جدالبة للبيشد   ل

آلووجددالأاذلللو ددللب دد للوظمي دديذل   و لبحيةددثل ج جددةثلظالوجددثلوظجم دديلل ةدداوةة 

وتميدد لوظمجدد دلوظب دد ثلظلبحددملمدد ل لبددثلا  عددثلبغدداو لوظم ددجلةالظلعدد ملوظالوجدد ل

وظالوجددثلوتوظةددثلومدد ل لل ددالوظدددويللووسةدد  لو ددمال  ددالي لل2112ل-2112

وظمجالمدددقل دددتل لبدددثلوظم ويددد لوظالوجدددةثلو مدددثلو دددمالوظالاررددد الوظعلمةدددثل

لووسة  ةةثلوظمياي  لم لوظج  عث 

 و الا جلوظبحملبعا ل الوظتال   ل ت  ل

(ل%2 .9وللو ة أثلوظ ش  ةثلتا  لو ب  لوبةد ول دالوظ دب  لوظجد  ع للوبت دبثل ل-1

ل لةثللغتلولتب   ت تلوظالوجةثلووظع 

آلو %1 .1ةمددالوظم دد  ا نلو ةدد ل لولل-2 (لةدد  لوآنل%. 12(ل ية ةدد لو %. 9.(ل و مدد 

ل   ل ل م  المالة بثلظ ت 

ووظعدد  ل%2 2بعددا  لوظ ددب يثل%82وغلبةددثللوظ ددب  لوظجدد  ع لشالدد بعيللودد  لوظةدداملل-.

ل%2 1ووظ لثلواة ول%2 .وظةي ل

وللوظبددد و  لوظ ش  دددةثلنو ال دددالويددد لوظ دددب  لو علي ددد ت تلوظ ش  دددةثلويدددب تلل-1

ل%2 .وظتلت   تل%2 2وج  م ل لةال%2 .2ظاظع  للوبت بثل

                                                           
 ا  عثلبغاو ل-لكلةثلوسياموجال ذل   يالبل*
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The role of Iraqi satellite channels in 

Development of sports culture among university youth 

A field study on a sample of Baghdad University students 

 

The cultural function is one of the most important functions of 

television by spreading and disseminating targeted culture because of 

its role in enriching the individual personality and skills. The research 

problem has been crystallized by trying to answer the following main 

question: What is the role of Iraqi satellite channels in developing 

sports culture among university youth. A number of other sub-

questions branched out from this question, and the importance of the 

research was evidenced by the importance of its topic due to its 

connection with sports culture on the one hand, and university youth 

as an important segment of society, who are builders of the future on 

the other hand. 

The goal of the search is to 

1- Knowing the university youth’s interest in following sports 

programs through TV channels 

2- Detecting the level of exposure of the research sample to Iraqi 

satellite television channels for the purpose of following up on 

sports programs. And females, and within the level of primary 

study, as the community included students of all academic levels 

and within the scientific and humanitarian disciplines at the 

university. 

The research has produced a number of results  

1- Sports activities are met with a great turnout of university youth, at 

a rate of (53.9%) despite their academic and family ties. 

2- The pattern of viewing was (46.1%) always, (35.3%) sometimes, 

and (18.6%) rarely. As for I do not watch, it is not related to them. 

3 - The majority of university youth follow football 78%, after 

swimming 9.8%, athletics games 6.8%, and the basket finally 

4.9% 

4- Sports programs increased youth awareness, their sports 

information and their love for games by 86.2% and contributed a 

little 9.8% and did not contribute 3.9% 

 

ل
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 إش الية البحثأوال /  

شمكالتلاةصل  كلثلوظبحملم لوظ دع للظدىل ع مدثل وللوظةتديوالوظالل نشيةةدثلوظ اد  ةثل

وظع و ةثلم لتتمةثلوظية مثلوظ ش  ةثلظا لوظ ب  لوظج  ع لنل الاادلوظك مليدالوبد نل

ابد للوظ ش  دةثلنلوتوظةتيوالوظالل نشيةةثلوظال لشعالماليلة  لوظ دب  لوظجد  ع لمد ل ال بعدثل

مدد   تلبمال بعددثل دددالوتابدد للوتأدديلوالوتيدداو لوظ ش  ددةثلنلويا ددثلذظدد لو ددا لو ال

بالتمةثلوظية مثلوظ ش  ةثلظاش تل لتم لبليل لوظم دكلثلوظبحيةدثل دالادادل ح وظدثلوسا بدثل

يددالوظال دد  دلوظدد  ة لو تدد ل ل دد ل وللوظةتدديوالوظ ادد  ةثلوظع و ةددثلمدد لتتمةددثلوظية مددثلل

  وظال   دلوتج لثلوظ  يةثلوظال ظةثذليال دولوظ ش  ةثللظا لوظ ب  لوظج  ع  لوت  

 دد ل ددا لويالمدد  لوظ ددب  لوظجدد  ع ليلددىلوظةتدديوالوظالل نشيةةددثلوظ ادد  ةثلوظع و ةددثلل-1

 ومراللظلمعلي  الوظ ش  ةثل؟

 دد لوظةتدديوالوظ ادد  ةثلوظع و ةددثلوظالدد لش ادد لوظ ددب  لوظجدد  ع ل ال بعال دد لووجددالة ولل-2

 ؟لوظمعلي  ال الااظ  ليالوتياو لوظ ش  ةث

 دد ل جددب  لت اددة ليةتددثلوظبحددملظةتدد  لتل نشيةةددثليلددىل ادد  لومردداللظلمعلي دد الل-.

 وظ ش  ةثل؟

   ل بةعثلو تج   الوظمالكيةثلظا ليةتثلوظبحملةحيلوظية مثلوظ ش  ةثل؟ل-1

 ثانيا / أهمية البحث

تتبددقل  مةددثل دددولوظبحددمل ددال  مةددثل ي ددييلل لتب  ددللب ظية مددثلوظ ش  ددةثل ددالا ددثل

ووظ ب  لوظج  ع لبيش للم شحثل  مثل الم و بلوظمجالمقلم تلبت  لوظم الةب ل الا ثل

 ا  للنليةملتلعبلوظةتيوالوظ ا  ةثل ولولب لنولم لتكيشالل  لوتريلوال االل دثل

ادنول دالوظمادنوللوظمع مد للوظرديلالومة لظمد لتةا دلل دال مكد للوشديللوتردببل دد

ووس  للوظم اع لوظدثلشالةةدالب مد لوظ دب  لمد لية تدللنلظددولم ةتد لبح ادثللظدىل يد ل ددال

وظبحددي لظلك ددمليددال وللوظةتدديوالوظالل نشيةةددثلوظ ادد  ةثللمدد لتتمةددثلوظية مددثللوظ ش  ددةثلل

 ظا لوظ ب  لوظج  ع لنل

 ثالثا : أهداف البحث

وظج  ع لبمال بعثلوظبد و  لوظ ش  دةثل دالادادلوظةتديوال ع مثل ا لو الم ملوظ ب  لل-1

 وظالل نشيةةث

 ع مثل  دتلوظةتديوالوظالل نشيةةدثلوظع و ةدثلوظالد لشلجد للظة د لوظ دب  لوظجد  ع ل جدالة ولل-2

 وظمعلي  اليالوتياو لوظ ش  ةثل 

وظك ددمليددال  ددالي لتعدد  ليةتددثلوظبحددملظلةتدديوالوظالل نشيةةددثلوظ ادد  ةثلوظع و ةددثلل-.

 ثلوظب و  لوظ ش  ةثل ظغ  ل ال بع

لل
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 رابعا : نوع البحث ومنهجه

شتددالجل دددولوظبحددملل ددمالوظبحددي لوظيشدد ةثلنلو دديلشالتدد ودلوظ دد    لوسيا ةددثلمدد ل

ل  ل  لوظع ملوم لجة قلوظيشملوظعلم لوظمت ج لوظم التاللظىل عأة الوظيو قلبرديلال

للوظةتديوالويت ش الوظمالعا  لنلوم لش الااملوظبحمل ت  لوظم بلم لل د لل  دبلام دي

وظ ا  ةثلوظع و ةثلنلوم لش الااملوظبحدملشدحة ثلو جدالبة للبيشد   ل  و لبحيةدثل ج جدةثل

آلووجالأاذلللو للب  لل ي يذلوظبحمل   ظالوجثلوظجم يلل ةاوةة 

 خامسا : حدود البحث

ل2112/./1./للظدىل1/1وظمج دل ظن  ة ل لشالحا لوظمج دلوظن  ة لظلبحملب ظمدا ل دالل-1

و دد لوظمددا لوظالدد لت ددالغ قلمدد لتت ةدددللادد وووالوظبحددملوظمالميلددثلبالينشددقلوجددالم ل ل

و جالب ةثليلدىليةتدثلوظبحدملفدتلليد   لامع د لوم ن د لوتحلةد لبة ة ت د لو ع ظجال د ل

 لير  ة لوت  ة لةال  ج  ل 

وظمج دلوظمك ة ل لشالحا لوظمج دلوظمك ة لظلبحملبج  عدثلبغداو لوب ظالحاشدالمد ل جمدقلل-2

وظدثلشاتل جمييثلوبة  ل الوظكلة الوظال بعثلظلج  عدثلنلوددظ لوظةتديوالوظج  لشثلو

 وظالل نشيةةثلوظ ا  ةثلوظع و ةثل 

وظمج دلوظب د ثل لشالميد لوظمجد دلوظب د ثلظلبحدملمد ل لبدثلا  عدثلبغداو لوظم دجلةالل-.

 دددالوظددددويللووسةددد  لو دددمال  دددالي لوظالوجدددثلل2112ل-2112ظلعددد ملوظالوجددد ل

تل لبدثلوظم ويد لوظالوجدةثلو مدثلو دمالوظالاررد الوتوظةثلوم ل للوظمجالمدقل د

وظعلمةثلووسة  ةةثلوظمياي  لمد لوظج  عدثلوشميد لوظألبدثلمد شحثلو بةدثلواالم يةدثل

تالمالقلب ظية مثلووظيي لووظمع مثلوو  اذلبم لشجعل  ل ؤ لثلظلالع   ل قل ي ديذل

 ثوظبحملب ك ل ما ل الوظ   الووظ  و بلوتا  لظدظ لتتلواالة لل دالوظعةت

 سادسا : مجتمع البحث وعينته

 ي ل لبدثلا  عدثلبغداو لمد ل جمدقلوظج  لشدثل جالمعد لظلبحدملو دالواد لوظيشديدللظدىل

ةال   ل ي ييةثلتتلو يالم  ليلىليةتثلي ل دثلنلوشعدال ددولوظتديذلل دالوظعةتد الغةد ل

و يالم ظةثلوظال لشن و لوجالااو   ليتا  لة شالوظيشيدللظىلام يللظدللارد  صل عةتدثل

 ددولوظبحمنوظددثلش دافلوظيشديدلوظدىلم دثل عةتدثلووظمالميلدثلب ظ دب  لوظجد  ع لوم لمد ل

وظبد و  لوظ ش  دةثلشال بعيللل     ل الوظ ب  لوظدشالل102و البلغليجتلوظعةتثللن تحاشاو

 وظمةا ثل الوظةتيوالوظ ا  ةثلوظع و ةثلل 

 سابعا : أدوات البحث

ةدثل  ةةدثلنلولت شتد ل للةيفدملب افلامقلوظبة ة الووظمعلي  الظليشيدللظدىلةالد   ليلم

  و لو جددالب ةثلوظالدد لتعالبدد ل ددالوت ووالوظمت جددبثلظبحيتدد لنلو دد لتةتةددثل ب مدد  لظأدد  ل

وتج لثليلىلوظمبحيفةالوبأ شةثل يا ثلنلوذظ ل ال اد لوظحرديدليلدىل ايبدثلومةدثل

ة دافل دالولوو د للظدىلووال د فليا دد اللش  دةثلول   دثل ة لةد الومةدثلنلو دالفمددثل
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ج   الوجليوة الوظجم يللوظمبحي لنلووةأا  ل ال دولو يالبد للمةدالتدتلوجالااصلوت

 : تة ةتل ج لثلو جالب ةثللظىلوظمح وللوظال ظةث

 وظمحيللوتود لا صلب ظبة ة الوظ ارةث

 وظمحيللوظي ةةثل لي  والوظم   ا لو ةم  لوظالع  

 وظ ش  ةثتتمةثلوظية مثللوظمحيللوظي ظمل لل وللوظةتيوالوظ ا  ةثلوظع و ةثلم ل

وظلال وال الشايةثلوت و لظلالأبةقلو راو ةثلةال  ج  لووظالحةقل الشدا   لوفب ت د ل دال

اادلي    ليلىل جمييثل الوظاب وولوظماالرةالم ل ج دلوسيدامللظمع مدثل دا ل

و ت  قلوظاوال لظ ةد والو جدالم ل لوت تةدبلوتجد لثلوت ل دل  لوتدتلتعداشل  لمد ل ديول

مةال يثلنلوم لتتلواالة لليةتثليماشثل ال جالمقلوظبحملبت بثلوظماي  الووظالعاشاالوظ

 اليةتثلوظبحملو ف  الوظتال   ل لل لاثلو ت  قلب ظت بثلظ ةد والوت و لي ظةدثلل%ل11

 ظلالأبةقلوظمةاوة ل لوبدظ لتعالش ظحث

 تحديد المصلحات  

شعدد فلوظدداولليلددىلوةددللوةمدد  لجددليوةثلتكدديللويددا لذوال عتددىلوتبدداول ا مددثل- ول 

ظ اصلش غ ل ك ةثل عةتثلم لوظمجالمقلوولش دغ ل  ودنول حدا ولمد ليا د الماردةثل

لل1 الب  ظثل

و  ل الوظت يةثلو ا و ةثلم  لوظب و  لوظال لتاصلو ظع  لوظ ش  ةثلوت دم لوظمعد لفل

وظالدد لت دد ياليلددىلو ظمدد ملبةيويددالو دديوةةالو ظعدد  ل ع مددثلوابدد للو ة ددأثلوظ ش  ددةثل

لوظ ش  ةثلوت م لو لوظريللووظبة ة الوظمالعلةثلب  لللووظمع لفلوظمالعلةثلب ظرحث

  لو لوظمعلي  الوظ ش  دةثلوظالد لت دم لوظةدةتلوو عالةداوالوو لوول-ووظية مثلوظ ش  ةثل 

ل2ووظةةتلوظال لتاصلوظمج دلوظ ش   لووظ ليكلوظ ش   ل

لوظيي لوظية م ل

وتأيل دد لوظدديي لووظية مددثل رددألح لل  ةدد للش تبأدد للبأبةعددثلوسة دد للو االم يةددثل

وة دد   تللوسباويةددثلووظعلمةددثل تدددلوتندنلمدد ظيي لشالأدديللبمم لجددثلوسة دد للظحة تددلل

و االم يةثلو  شةثلت  يللل قل الييظلل الوتم و لو ا ل ع مالللوتع  لدلل دقل بةعدثل

ل دديل التددلليلددىلوتادد ذل ثل دد ولنل وتمددة ولوظالدد لتحةأددلنلو دد لشمةددنلويدد لوظ دد  لوظدددوت ت

ل غلبل مكد للوظتد هل د لةالد جلتةدا  تلمد للو ع مالللم لجليوللوظا ص ووظع منليةملللت

ل تدد كلشدد وذل دد  تلبددةالوظياددي لو االمدد ي لووظدديي ل نلمددعلت لةالدد جلودد ل دد ل دديل دد  ثت

لووظيي لمك ثتل لوظياي ل   ثت  .3و االم ي ليةملللت
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 -الدراسات السابقة :

ل(1 لل 2111ووللا  اال حمالوظع

تميل ل  كلثلوظالوجثلم لوظك مليالوظعا ثلبةالوظالل نشيللو ل ة لوبةالتتمةثلوظية مدثل

وظ ش  ددةثلوة دد   لظددا لمدد شحثلوظ ددب  لو ل ةدد لمدد لفددا لا  عدد اليكي ةددثلو ددا ل

ل دددد لوظم دددد  اشال ددددالوظألبددددثليددددالوظبدددد و  لوظ ش  ددددةثلمدددد لوظالل نشدددديللو ل ةدددد ل

  ا لوظد و  لوظالل نشدية لو ل ةدد لوظ جدمةي ام لوظالوجدثلوظدىلوظالعدد فليلدىل عدادل  دد

وظ ش  دددةثل دددال لبدددثلوظج  عددد الو ل ةةدددثلووظالعددد فليلدددىلوةمددد  لوظالعددد  لظددداش تل

ووجلي لوظم بلوو وتللو جتبة لليلىليةتدثلبلغد لووجالاا  لوظالوجثلوظمت  لوظيش  ل

ل  ظب لو  ظبثل الوظكلة الوظ ش  ةثل12.

ل(ل9ل ل2118 عي ثلش جةالوة هل

وةألة ل  كلثلوظبحمل الت دؤدلل ة د ل د لظايداملوظ ش  د ل وللمد لة د لوظديي ل

وظرح لوظ ش   لم لوظيجالوظت ديثلوش دافلوظبحدملوظدىلوظي ديفليلدىل وللو يدامل

وظ ش  دد لمدد لة دد لوظدديي لوظرددح لووظ ش  دد لوا شددثلو يدداملوظ ش  دد لوظمكالددي ل

وظادديوليلددىليا ددثل ددالوية دد لت ددلالووظم ددميذلووظم  دد لوتتألددقلو مةددثلوظالوجددثل

و يدداملوظ ش  دد لبت دد لوظدديي لوظرددح لوظت دديثل  ددالاا  لوظمددت  لوظيشدد  لظمجالمددقل

وظالوجددثل  ظبدد ال ع دداليلدديملوتةتةدد الوظت دد   الوظباةةددثلووظ ش  ددةثلوادد  لوجددالااومل

ل21  ظبثلتتلواالة ل الي ديو ة ل دال جمديذل29وظعةتثلوظع يو ةثلوظب ةأثلوظمالكيةثل ال

ل  ظبثل الوظمع ال

ل(. لل.211-لاولل حمي لوظنشي ال- 

لظىلمعلمثل وللم     لوظةتووالوظ ا  ةثلوظلة اةثلم لت للوظية مثلل   مالوظ لو ث

للك لبثلج معثللوظةلمول وظلة اةثللظ ل لو الا ملوظب ح لو  الب تثلوظال لال من يلىلد

ثلوظرحلثوظاللبونل جالم يل ونل ظمعلمثدلوظمج نلمةل لمونيثليلىل لبقلمج  ا1.

  ظب ًلنل1ل1.9 9وظ لو ثلم ل لبثلج معثلوظةلموكلووظب ظغلي   مللذمجالملنلوتميددددددد ل

ل  ظب ًلو  ظبثلمللجمةقلكلة الج معثلوظةلموك28.لو  ظبثللوبلغاليةتثلوظ لو ثل

 ف لالوظتال   لًل للظلةتووالوظ ا  ةثلنلكلةثلوظاللبةثلوظلة اةثللولل لبدددددددددددددددددثلب  اليت ءل

   لب ظية مثلوظلة اةثللو ورالوظ لو ثلوظلة اةثل ولولًلوةج بة للم لالنوة لوظم 

بتويةثلبلوم لوظةتووالوظ ا  ةثلوظلة اةثلوظمة مثلووظاللكةنليلىللمبالول لو  الم ل

 وظممةنشالو الا مثلوظمحللةللووظابلوءل

وظالعلةددقليلدددىلوظالوجدد الوظ ددد بةثل لشال ددقلوظبحدددمل ددقلوظالوجددد الوظ دد بةثلب  مةدددثل ولل

 لبدةالوظألبدثل دقلوادالافلبحجدتلوظعةتدثلووظ تد  لوظةتيوالوظ ا  بثلبت  لوظيي لوظ ش  

وظن  ةةدثلو جالمددقلوظبحددمل ددقلوظالوجدد الوظ دد بةثلو دد مثلوظددىلوظال وةددنليلددىلوظ ادد  ة ال

 يمي  لوظة لوظ ا  ة الوظ ش  ةثلوظمحلةثل



022 

 -االطار النظري :

شعم لوظالل نشيلل قلغةد ال دالوجد   لو ترد دلوظجمد  ة ثليلدىلة د لوت دكة لوظية مدثل

وتعددالوظيفة ددثلوظية مةددثل ددالو ددتلوفدد  ملوظالل نشدديلل ددالاددادلة دد لوظية مددثللوظجم  ة شددث

لوظ   مثلوتعمةم  لظم لظ  ل ال وللم لوف وولوظ ارةثلوظ   شثلووظم  لوتةثل 

وواددلو يداملوظ ش  د لوظالل نشدية لبد ظتميلمد لوظ الد  لو اةد  لبمعدادلوبةد لبعدالونشدد  ل

أثلوظ ش  دةثلوا شدثلم دثلوظ دب  لو د مثلو الم ملوظعاشال الوظ  د الوظجم  ة شدثلب  ة د

نشدد   ليمددىلوظمت م دد الوظالج لشددثلوو ياةةددثلظتةدد لو يدداو لوظ ش  ددةثلوظم مددثل يدد ل

و تد  لوظجنشد  لاةد ل يد دليلدىلوجداليم لل هلو  دتلو ولبةدثلوو وظمبة  لوو هلوظع ظتلو

ل9وظةتيوالوظالل نشيةةثلم لوظلمج دلوظ ش   لظاجالحيوذليلىلوظجم يلل

 ح لوظ ش  ثلف    لواالم يةثلويا لشثلتعك لوظالأيللظةالوشب

وتااللدددملوفددد  ملو يددداملوظ ش  ددد لبددد االافلوظ ددد وفلوظ ش  دددةثلوو االم يةدددثل

ووظ ة جةثلظك ل جالمقلو المال  لن تةثل ا  لظت  لوظمجالمقلو الو دتل ددالوظيفد  مل

ل.-:

تةددداشتلوظمعلي ددد الووظال  شدددة لووظالي دددةح اليددديدلو يددداو لل-وظال  دددة لووظالحلةددد ل -1

وظ ش  ةثلوظماالل ثلووظةا ش لوظمي ل لو  ل الادادلوظالحلةد لوظت دب لوولوظمعدقلوتةداشتل

لوظال ة الوظال لشاةثلووظيف  قلظنش   لوظيي لوظجم  ة ثليالوظحا لوظمي للل

ووظالي ةبللريثل تأةةثلظل   لوظلال  و لم  لووظالياةل للو دولب ظأبقلةالةجلل-2

بعالوللت  د لوتي دبلل بدالووظالحلة لووظتةالووظالعلةقلوط  لللم ظرح مثلوظ ش  ةثل

لوللت مالوتياللظلأ شقلوظرحةبل

شةديملو يداملوظ ش  د لبتةد لوظالد و لوظ ش  د ل دالاةد ل اد لوتع شدمل-وظاليةةم؛ل-.

لكاالوظال لووا اللو اة دلوظماالل ثلب ظال لشخلوظ ش   لظلمجالمع الووظم 

وظاليفةدددقل ت دددجة لو ددد  قلوظحةددد  لوظ ش  دددةثلولشدددالوظي ددد  قلوظال لشاةدددثلوظمالايةدددثلل-1ل

لو ال بعال  ل

و دددد مثلوظددددىل دددد  لوظدددد وثلو ادددد لويكدددد لودددد لو تج  دددد ال-وظتةددددالووظالعلةددددقل ل-9

لوو لووووظالة لوالم لوظمجالمقل

بليلدىلوظ ة د الشةديملو يداملب ظمجالمعد الوظاشمة و ةدثلبداوللوظ  ةد-و دملوظ  د  ل -.

وظماالل دددثل ت ددد لوظ ش  دددةثل دددالوةاشدددثللو تالابددد الو جددد ظ لمدددب بةثلووظك دددمليدددال

 و ةح وم المة  لوظدثلش الاي لوظالةر لووظالح ثليالوظحةةةثلم ل ا ش لوظ     لل

ووظية مددثلوظ ش  ددةثلمدد لوظم  دديملوظحدداشملتعدداالوظم  دديملوظبدداة لظلبحددملظال ددم لوظم دد  ةتل

ةثلووظال وشحةثلووظية مةثلو  لوجةلثل  مثل الوج   لتعمةدقلوظت  ةثلووتاا ةثلووظجم ظ

شددلثلوظمدديو البي تددللووو عددلنلم دد لوظنشدد   لوظنوادد  لظلابدد  لوسة دد ةةثل ددالاددادل
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وتة أثلوظ ش  دةثلووظالد لتدؤ ثلبداول  للظدىلم دتلوتةداش ل ماد لظلبة دثلوظالد لشجدالمة د ل

لل8وتم و ل ة   تلانوول ت  

 أهمية الثقافة الرياضية:

ل2وتكمال  مةثلوظية مثلوظ ش  ةثلم لو يالب لوالوظال ظةثلللللل

تت ددةالوت دد لوظمع مةددثلولفدد ل للو  المدد ملظاليجددةقل و دد  لوظمع مددثلوسة دد ةةثلوظم تبأددثل

لب ظ ش  ث و ت  ل

ت شدددة لوظمع مدددثلوظت  شدددثلظل ش  دددثلووظالددد وشبلوت جدددة لبتةدددثل ع مةدددثلظلت ددد مل -1

لوتو  شم  

 باة ليلىل االلملايوةبلوظ ارةثلوسة  ةةث نش   لوظيي لب  مةثلوظت   لوظ -2

ت كة لوبت ولو الم   الووتج   الت وشحةثلولش  ةثل ؤج دثليلدىل يويدال ع مةدثل -.

 شحةحثلولوجاث 

و  لوظمج دلوظمع م لظل ش  ثلم  ل جمديذلود لوظمعلي د الوظ ش  دةثلوظالد لظدا لوظ د  ل

ل   ل لوت م ل ع مثل يويالو يوةةالواأالوتظع  لوظال لتاصلوظمج دلوظ ش

م يلتت د ثلوتمد و لوتيةدة  تللش  دة لوتعلدةم تلوظ دليكلوظمةبديدلوظمج دلو االم ي لو  ل

آلماداليدالتلةةدت تلوظمعد لفلووظعة  دالوظ ش  دةثلوظالد لت دك لبة دال تل آلولش  ة  واالم ية 

لوظية مةثلووظحا لشثلةحيلوظ ش  ث 

 والمجال التربوي:

آل آلوة  ددة  آلوووال دد بلل دديلليدداو لوظ دد  لوتةدديشتلجددليوللا دداش  آلومتةدد  آلوواالم يةدد  و اا ةدد 

وظار  صلووظ م الوظبةيظياةثلووتاا ةثلوو االم يةثلووظ تةثلووظعلمةثلوو  الرد  شثل

ليال  شقلوظ ش  ث

 والمجال الصحي:

 دديل ددال لوظ دد  ليلددىلو  المدد ملب ددا ثلا ددمللووظعت شددثلبددللولمددب ذلي ا تددللوظعادديشثل

ظج دمةثلوظماالل دثلت دع الب ظردحثلووظ دا ثلوتحةةقلي ظثل دالو تدنوللبدةالوظيفد  ملو

لوظج مةثل 
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 -االطار الميداني :

لوظبة ة الوظ ارةثلوظمحيللو ودل و  

لوشملوم و لوظعةتثلي بل وظتيذن(

 ( حسب النوع1جدول رقم )

 وظت بث وظالك ول وظتيذ

 %80.4ل82لوظدويل

 %19.6 20 و ة  

 %100.0 102 وظمجميذ

(لظإلةدد  لمدد ل%. 12(لظلدددويللول %1 21ف دد الة ددبثلوظمبحدديفةالي ددبلوظتدديذل 

وظكلة اللو لبعثنلوش ت لت يقلة بثلوظدويلليلىلو ةد  لظالميةلدللوظيو دقلوظ علد لظال ادة ل

لوظ ب  لظل ش  ثلووي ل الو ة  ل

 ( حسب ال لية2جدول رقم )

 وظت بث وظالك ول وظكلةثللللللللللل

 %37.3 38 و يامل

 %51.0 52 وظال بةثلوظ ش  ةثل

 %11.8 12 ولةثلوظعليمل

 %100.0 102 وظمجميذ

(ل%1 91(لظكلةددثلو يدداملو %. 8.ف دد الة ددبثلوظمبحدديفةالي ددبلوظكلةددثنلو ةدد ل 

لعليملظكلةثلوظ (%2 11ظكلةثلوظال بةثلوظ ش  ةثللول 

 عادات التعرض وانماط المتابعة ثانيا: ل

 أسئلة التعرض:

 وظمبحيفةالظاة أثلوظ ش  ةثل؟ ل ال بعثل1ه

 ( متابعة االزمة السورية3جدول رقم)

 وظالك ول وظت بث وظمال بعث

 %46.1 47  لةال

 %53.9 55 وية ول

ل%100.0 102 وظمجميذ

ولل لةا(ل%ل1 .1نلو ة ل ظاة أثلوظ ش  ةثلف  الة بثلوظمبحيفةالي بل ال بعال تل

لوية و(لةعتل2% .9 

ل ع ل و ة أثلوظ ش  ةثلتا  لو ب  لوبة ول الوظ ب  لوظجو دولشادليلىلولل

 ةدثنلوظع بةدثنليب لوظةتديوالوظ اد  ةثل وظع وظاة أثلوظ ش  دةث ل ال بعثلوظمبحيفةال2ه

لوظت  ةثلب ظع بةث
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 ( القنوات العراقية4جدول رقم )
لت ل  لو  مةثلوظت بثللوظالك وللوظةتيوالوظ ا  ةثلوساب لشثلوظع و ةث

ل1ل%30.8 45لوظع و ةثوظ ش  ةثل

ل2ل%8.9ل13لوظجنش  ل

ل3 %6.8 10لوظ مةا

ف دد ال تدد  ل وظع و ةددثلوظ ش  ددةثل(لمدد لوظم تبددثلو وظددىل دداليةددمل ال بعددثلوظمبحدديفةال

(لو تدد  ل%ل2 2تلة دد ل تدد  لوظجنشدد  لمدد لوظم تبددثلوظي ةةددثلبت ددبثل  ن (%2 1.وبت ددبثل 

ل( %2 .  وظ مةا(لم لوظم تبثلوظي ظيثلبت بثل

ل ل ال بعثلوظمبحيفةال ةيوذلوظب و  لوظ ش  ةثل؟.ه

 (  انواع البرامج.5جدول )
   وظب و  لوساب لشثل

 وظت بث وظالك ول 

 %91 82 74 وظالغأة الوظمب م  لظلبأي ال

 %12 29 26 وظب و  لوظحيولشثلووظالحلةلةث

 %.1 22 29 و اب للوظ ش  ةثلل

 %82 11 11 و ماملوظيف  ةةث

 %.1 12 49 وظب و  لوظ ش  ةثلوظرحةثل

 %22 2 9 وظلة ووالووظتاووال

وللوظالغأةددد الوظمب مددد  لظلبأدددي الاددد والوو لوة دددبثلل9شالادددبل دددالوظجددداودلل دددتل

وو ابددد للل%.1 12و  ددد  ا لوظبددد و  لوظ ش  دددةثلوظردددحةثلف ةةددد لوبت دددبثلل91% 82

ووظالحلةلةدثلوبت دبثللواد واللوبعد لوظبد و  لوظحيولشدثل%.1 22وظ ش  ةثلف ظيد لوبت دبثل

ل12% 29

 تحديد نمط مشاهدتك؟

 ( نمط المشاهدة للقنوات الفضائية.6جدول )
 وظت بثلوظم يشثل تك ولو ةمالوظم   ا 

آل  %46.1 47  و م 

آل   %35.3 36 وش ملاادلو جبيذ(ل9-. ية ة 

 %18.6 19 شيملو   (ل2ة  لوآل 

 -- --  ل م  ا

 %100.0 102 وظمجميذ

(ل%1 .1 لوب ددبثلل  و م ل(ادد والوو ةمددالوظم دد  ا نان  6يتبككين مككن الجككدول رقككم 

لل(لل%. 12 بت بثللوة  لولا والب ظال ل  لوظي ظمل(ل%. 9. ووية ة لف ةة لبت بثل

 يبين معدل المشاهدة7جدول رقم 
 وظت بثلوظم يشثل وتك ول 

 %1. 12 21 ج يثل

 %8. 1. 2. ج يالةال

 %11 12 91 ج ي ال.ووي ل ال

 -- -- 

 %100.0 102 وظمجميذ
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سكاعات وبنسكبة  3ان اعلكى نسكبة مشكاهدة بلغكث امثكر مكن  7يتضح من الجدول رقم 

وادد والوظ دد يثلف ظيدد لل%8. 1.مدد ليددةالادد والف ةةدد لوظ دد يالةالوبت ددبثلل11% 12

 و دولشالت جبلوف وفلوظمبحيفةالوظالوجةثلوية تل لبثلا  ع الل%1. 12وبت بثل

 انواع االلعاب الرياضية المفضلة بالمشاهدة 8جدول رقم 

لوظت بثلو  يشثللوظالك ولللوظلعبثل

ل82ل21لو  لوظةامل

ل2 1ل9لوظ لثل

ل2 .ل8لوظع  لوظةي ل

ل2 2ل11لوظ ب يث

ل111ل112ل

ووظعد  ل%2 2بعدا  لوظ دب يثل%82شالابل الوظجاودلوللو غلبةثلشالد بعيللود  لوظةدامل

ل%2 1ووظ لثلواة ول%2 .وظةي ل

 .مدى تعزيز البرامج الرياضية للمعلومات الرياضية لدى الشباب   9جدول  

  دد  مثلوظبدد و  لمدد لتعنشددنلوظحددبل

 ظاظع  لوظ ش  ةثل

 وظت بثلوظم يشثل وتك ول

 %2 .2 22 ةعتلوية وآل

 %2 2 11  لةا

 %2 . 1 ظتلت   تل

 .100 102 وظمجميذ

ويددد لوظ دددب  لو علي ددد ت تلشالادددبل دددالوظجددداودلوللوظبددد و  لوظ ش  دددةثلنو ال دددال

ل%2 .وظتلت   تل%2 2وج  م ل لةال%2 .2وبت بثللويب تلظاظع  للوظ ش  ةث

ل وللوظةتيوالوظ ش  ةثلبالعنشنلوظية مثلوظ ش  ةثلظل ب  لوظج  ع ل-ف ظي ل 

 11جدول رقم 

لوية ولوظعب لوالوت 
وظت بثل

لوظم يشث
ل لةا

وظت بثل

 وظمؤشث

ل
وظ ش  ةثل الاادلوظ ا  ة اللو التلبمال بعثلو اب للووظب و  

لوظع و ةث
 . 12ل12ل72.5ل74

ل
 ع مثلوظةيوةةالوظ ش  ةثلووظا شثلب  ظع  ل الاادل ال بعال ل

لظل ا  ة ا
 2 8ل2ل9 29ل.2

 2 .ل1ل1 22ل22لت الأةقلوظ ا  ة الة  لوظيي لوظ ش   لبةالوظ ب  لوظج  ع ل

ل
وظيف  ةةثلوت بقلت لشخلو ظع  لوظ ش  ةثل الاادلو مامل

لوظالل نشيةةث
 2 9ل.ل2 11ل11

ل
وظب و  لوظ ش  ةثلوظال لتبي  لوظ ا  ة الت  تلم لوشة  لوظح ل

لوظجم ي لوت كة لوظيي لوظ ش   
 2 8ل2ل1 12ل12

ل
تع م ليلىل ا للوظمت أ الوظ ش  ةثل الاادل ال بعال ل

لظلب و  لوظال لتبي  لوظ ا  ة ا
 2 .ل1ل. 21ل22

ل

ل

وظ ش  ةثلوظع ظمةثلووظمحلةثلوو  لةمةثل ع مال لب ظ ارة ال

لا وال الاادلوظب و  لوظ ش  ةثلوظالل نشيةةث
 2 1ل2ل1 12ل12
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 و ددالتلبمال بعددثلو ابدد للووظبدد و  لوظ ش  ددةثل ددالاددادلمةدد  لةايددمل ددالوظجدداودللولل

وظبد و  لوظ ش  دةثلوظالد لتبي د لومةد  لل%9 82وظ ا  ة الوظع و ةث(لا والوو لوبت بثل

وظ ادد  ة الت دد تلمدد لوشةدد  لوظحدد لوظجمدد ي لوت ددكة لوظدديي لوظ ش  دد لادد والف ةةدد ل

 ع مالدد لب ظ ارددة الوظ ش  ددةثلوظع ظمةددثللوبددت  لوظت ددبثلادد والمةدد  للل%12وبت ددبثل

لووظمحلةثلوو  لةمةثلا وال الاادلوظب و  لوظ ش  ةثلوظالل نشيةةث

الة  لوظديي لوظ ش  د لبدةالوظ دب  لوظجد  ع لمةدالاد والت الأةقلوظ ا  ة مة  للو  لل

 ع مددثلوظةدديوةةالوظ ش  ددةثلووظا شددثلب  ظعدد  ل ددالاددادلو دد لمةدد  لل%1 22بت ددبثل

تع مدد ليلددىل ادد للوظمت ددأ المةدد  للو دد ل%9 29 الدد بعال لظل ادد  ة الادد والبت ددبثل

ل%. 21وظ ش  ةثل الاادل ال بعال لظلب و  لوظال لتبي  لوظ ا  ة المةالا والبت بثل

 مساهمة البرامج الرياضية في تنمية  الصحة النفسية 11جدول 

 النسبة المئوية  ات رار مساهمة البرامج في تعزيز الصحة النفسية  

 %2 22 21 ةعتلوية وآل

 %2 2 11  لةا

 %2 1 2 ظتلت   تل

 .100 102 وظمجميذ

وظردحثلوظت  دةثلشالابل الوظجاودلوللوظبد و  لوظ ش  دةثلوجد م لب دك لوبةد لبالعنشدنل

ل%2 1وظتلت  تلبت بثل%2 2و لةالبت بثل%2 22ظل ب  لوبت بثل

 تسهم البرامج الرياضية في تشجيع الشباب لالندية الرياضية 12جدول رقم 

مساهمة البرامج في تشكجيع الشكباب 

 االنضمام لالندية الرياضية  

 النسبة المئوية  ات رار

 %1 82 21 ةعتلوية وآل

 %. 12 21  لةا

 %2 1 2 ظتلت   تل

 .100 102 وظمجميذ

شالابل الوظجاودلوللوظب و  لوظ ش  ةثلت د تلبال دجةقلوظ دب  لب  ةادم ملوظدىلو ةاشدثل

لوظ ش  ةثل

 مددد لشعتددد لولل ددددالل%2 1و ت ددد تلبت دددبثل%. 12و لدددةالبت دددبثل%1 82وبت دددبثل

لوظ ا  ة الظ  لت فة لوبة ليلىلوظ ب  لوظج  ع ل

   -النتائج:

(ل%2 .9وبت دبثل لوللو ة أثلوظ ش  ةثلتا  لو ب  لوبةد ول دالوظ دب  لوظجد  ع لل-1

للغتلولتب   ت تلوظالوجةثلووظع  لةثل

آلو %1 .1ةمددالوظم دد  ا نلو ةدد ل لولل-2 (لةدد  لوآنل%. 12(ل ية ةدد لو %. 9.(ل و مدد 

ل   ل ل م  المالة بثلظ ت 
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ووظعدد  ل%2 2بعددا  لوظ ددب يثل%82وغلبةددثللوظ ددب  لوظجدد  ع لشالدد بعيللودد  لوظةدداملل-.

ل%2 1ووظ لثلواة ول%2 .وظةي ل

وللوظبددد و  لوظ ش  دددةثلنو ال دددالويددد لوظ دددب  لو علي ددد ت تلوظ ش  دددةثلويدددب تلل-1

ل%2 .وظتلت   تل%2 2وج  م ل لةال%2 .2ظاظع  للوبت بثل

وللوظب و  لوظ ش  ةثلوج م لب دك لوبةد لبالعنشدنلوظردحثلوظت  دةثلظل دب  لوبت دبثلل-9

ل%2 1وظتلت  تلبت بثل%2 2و لةالبت بثل2% 22

لوللوظب و  لوظ ش  ةثلت  تلبال جةقلوظ ب  لب  ةام ملوظىلو ةاشثلوظ ش  ةثلل-.

ل%2 1و ت  تلبت بثل%. 12و لةالبت بثل%1 82وبت بثل
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 المصادر

 نل لوسجددكتالشثنل كالبددثلوظال بةددثلوظ ش  ددةثلو دد ةيللوظبة ددثلي ددةالويمددالوظ دد مع ؛ل-1

  لل88-.8(لص2111و أبعثلوسمع ذلوظ تةثنل

 ل لوظةدد    ل وللوظ كدد لوظع بدد نللوظية مددثلوظ ش  ددةث  ددةالوظادديظ لنل حمددي ليدداة لل؛ل-ل2

  29(نلص.122

 ل بغددداو ال وللوظحكمدددثل بددد  للوظال بةدددثلووظال بةدددثلوظ ش  دددةثغ ددد لل حمدددالشددد  قل؛لل-.

ل 21-21(اص1221ظلأب يثلووظت  ال

 وللوظالل نشدديللو ل ةدد لمدد لوظية مددثلوظ ش  ددةثل ددالوا ددثلة دد ل لبددثلولةدد الوظال بةددثل-1

لجد ظثل  ا دالة لغبد ل ت ديلال ةا دثل دال بد ل–وظ ش  ةثلم لوظج  ع الو ل ةةثل

ل2111ولةثلو يامل–ا  عثلوظ  قلو وجال-لوظأ ظبلل  اال حمالوظعاوولل

– دد لمدد لوظيجددالوظت دديثل وللو يدداملوظ ش  دد لمدد لة دد لوظدديي لوظرددح لوظ ش -9

لج ظثل  ا الة غة ل ت يلالظلأ ظبل عي ثلش جةالوة هلظج  عثل حمالبيل دة فل

لل2118وظم ةلثل  تلو ياملوو تر دلوظ ش   ل–

  ددد  ا لوظةتدديوالوظ ادد  ةثلوظ ش  دددةثلمدد لة دد لوظية مدددثل–ا ظددال حمددي لوظنشددي ل- ل-.

–و جا ةثلوظال بيشثلوظت  دةثل جلللوظج  عثل–وظ ش  ةثلظا ل لبثلا  عثلوظة  يكل

ل22.صل.211و ل لل –وظمجلالوظح  ثلووظع  وللوظعا لوظ وبقل

ل2119يبالوظ نوقلوظاظةم ل ييظمدثلوظالل نشديللايمد للن وللا شد لظلت د لووظالينشدقل-8

ل19ص

 21صل1221بال وللة  لو شبلاايلل و ياملوظ ش   ل   قل-2


