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 المستخلص
سنة ( 00:9) بإحتياجات األطفال من الرياضية بالقنوات الفضائية المصريةالبرامج إلى التعرف دراسة عالقة  هدف البحث

 الطفولةمرحلة أطفال من  العشوائية –بالطريقة العمدية  عينة البحثتم اختيار ، بإستخدام المنهج الوصفى، و بمحافظة بورسعيد
 -الخامس  -الرابع )وف الصف وتلميذاتتالميذ مجتمع البحث من سنة من ( 00-9)راوح أعمارهم من تالتي ت المتأخرة
، حيث بلغ عدد العينة م( 0109/0101)بمحافظة بورسعيد للعام الدراسى  بالمرحلة اإلبتدائيةبالمدارس الحكومية  (السادس
كأداة  إستمارة استبيانمن مجتمع البحث، وقامت الباحثة بتصميم %( 03.91)وبنسبة مئوية طفل وطفلة، ( 091)الكلية 
، وتوصلت أهم (والثبات –الصدق )لبيانات، بعد أن تم التأكد من صالحية استخدامها من خالل ايجإد المعامالت العلمية لجمع ا

سنة والبرامج ( 00:  9)المعرفية ألطفال المرحلة السنية من  اإلحتياجاتبين  العالقة حصول إجمالى محور النتائج إلى
، واتفاق عينة البحث االساسية على (متوسط)، وبمستوى %(51.00)همية نسبية على أ الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية

اجمالى المحور قيد البحث، وذلك بسبب عدم مراعاة القائمين على تخطيط وتنفيذ البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية 
 . سنة( 00:  9) دحتياجات المعرفية ألطفال المرحلة السنية منل

 .بورسعيد محافظة - األطفال احتياجات - المصرية الفضائية القنوات - رياضية برامج:  تاحيةالمف الكلمات
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Abstract 

The aim of the research is to identify the study of the relationship of sports programs with 

Egyptian satellite channels to the needs of children from (12: 9) years old in Port Said 

Governorate, using the descriptive method, and the research sample was chosen by an 

intentional - random method from late childhood children aged (9-12) years. From the 

research community of students of grades (fourth - fifth - sixth) in government schools in the 

primary stage in Port Said governorate for the academic year (2019/2020) AD, where the total 

sample number reached (196) a child and a girl, with a percentage (13.90%) from the 

research community, and the researcher designed a questionnaire form as a tool for data 

collection, after it was confirmed that its use was valid by establishing scientific transactions 

(truthfulness - and consistency), and the most important results reached a total axis of 

relationship Between the cognitive needs of children of the age group (9:12) years old and the 

sports programs on Egyptian satellite channels of relative importance (56.77%), and at 

(medium) level, and the basic research sample agreed on the total axis under discussion, due 

to the lack of consideration of those in charge of overcoming I and implementation of sports 

programs on Egyptian satellite channels for the cognitive needs of children of the age group 

(9:12) years. 

Keywords : Sports Programs  - Egyptian satellite channels  - needs of children  - portsaid 

governorate. 
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على  حصولالاعتماد الرأى العام على وسائله فى  لما له من أهمية فى فى العصر الحالى ًهاماً دوراله إلعالم الرياضي ا
من خالل قنوات التليفزيون  ذلك فى الماضى تحقيقً متاحالم يكن  حيثالمعلومات من خالل متابعة األحداث الجارية، و 

األرضية، لما لها من إمكانات محددة، باألضافة إلى تبعيتها الحكومية التى تفرض على مضامينها وجهة نظر أحادية، لذا فإن 
 -إلى حد كبير  - تظهور القنوات الفضائية بإمكاناتها التكنولوجية والمادية الكبيرة وتعبيرها عن وجهات نظر متعددة استطاع

 .بية حاجات المواطنينتل

أهمية الرياضة ب أدراكهوعيه الرياضى، و  رفع مستوىاالعالم الرياضى يسهم فى رفع مستوى الثقافة الرياضية للجمهور، و و "
فى حياته العامة والخاصة، كما يساعده فى التعرف على ما يدور فى المجتمع من أحداث وتطورات فى المجاالت الرياضية 

 .(0،3 ص،  0100،  وموسى  ، وعبد الباسط ، والحكيم ، الموجى)" المختلفة

حيث يعد من أكثر وسائل اإلتصال انتشارًا وأقواها تأثيرًا، وذلك ألنه يستحوذ على العديد من المميزات لتليفزيون  له ل كما أن"
تفوق عليها بقدرته على اهتمام جانب من الجماهير أكثر من الوسائل األخرى، كما يعد من أهم وسائل اإلتصال المعاصر وي

كة، وباإلضافة إلى سهولة الحصول بين مزايا اإلذاعة الصوتية ومزايا المسرح من حيث الحر  ر ويجمعاإلبهار واإلثارة وشدة التأثي
 .(05 ، ص 0110ابراهيم ، ) "عليه

التليفزيون يعتبر أقوى جهاز إعالمى ظهر فى القرن العشرين، ويعتبر من أبرز وسائل اإلعالم تنوعًا لألفكار ونقدًا و "
 .(11 ، ص 0115الموجى ،  )"في المعتقدات فى المجال الرياضي ً للمعلومات، وتأثيرا

هتمام ا مما أدى إلى، تشار القنوات الفضائيةية أدت إلنالتطورات التكنولوجية الهائلة الخاصة بالفضاء واألقمار الصناع و"
مما حث العديد من رجال األعمال والمهتمين للتوجه إلنشاء قنوات فضائية هامة ظاهرة إعالمية بإعتباره بهذا التطور  الجماهير

رين وأوائل القرن متنوعة وانطلقت القنوات الفضائية األجنية والعربية إلى الفضاء معلنة سقوط الحواجز في أواخر القرن العش
الحادي والعشرين حتى أصبح العالم أكثر قربًا بسبب تطور االتصال بشتى أشكاله، ومن أهم أشكال تطور االتصال التلفيزيون، 

 .(05،00ص ، ص 0118شاهين ، )"تلك األداة التى جمعت فى تكوينها أسم األداة وشكل اإلتصال 

التلفيزيون تجعله في صدارة وسائل االتصال الجماهيرية المختلفة، من حيث جذب القدرات واإلمكانيات التى يمتلكها و "
 .          (35ص ،  0118مزيد ،  ) "المشاهد، خاصة الطفل الذي يتابع بشكل دائم هذه المواد التليفزيونية الموجهة له ولغيره

البرامج التى يشاهدها الناس فى مختلف أنحاء العالم، لبرامج الرياضية التى تبثها القنوات  الفضائية الرياضية فى مقدمة لو "
فالرياضة التى تتميز فقراتها بالحيوية والحركة،  تعد من أهم العوامل التى تجمع الناس، وتبعث فيهم الرغبة بالتعاون، وتزيد من 

قل الصورة حية الى إحساسهم بروح الجماعة، حيث أن القنوات الفضائية الرياضية تعد وسيلة جماهيرية تستطيع أن تن
المشاهدين فى أماكن تواجدهم، مما يزيد عنصر جاذبيتها، ومن رغبة المتلقى فى اكتساب المعلومات الرياضية التى تبثها 

 .(310 ، ص 0100غريب ، ) "متخطية حدود الزمان والمكان
األطفال يتابعون البرامج الرياضية المتأخرة تعد مرحلة هامة فى نمو الفرد، وفي تكوين شخصيته، إذ نجد  الطفولةومرحلة 

من األنشطة، فمن خاللها تستطيع توصيل المعارف الرياضية ً التى تبثها القنوات الفضائية، حيث أن هذه البرامج تتضمن عددا
ة ، ولذلك يجب اإلهتمام بمضمون ومحتوى الرسالة المقدمة من البرامج الرياضيمن هذة الفئة العمرية والمعلومات للمشاهدين

حتياجات الطفل ورغباته، واستثمار تلك البرامج إلبراز أوجه النشاط الرياضي من خالل إت الفضائية المصرية، واالهتمام ببالقنوا
، وفوائد الرياضة بالنسبة لهم، وتوظيف البرامج ة الهامة لجميع األلعاب الرياضيةتوضيح المعارف والقوانين والمعلومات الرياضي



 
 

- 297 - 
 

الخبر الرياضي الهادف، والمفيد لتوعيتهم وتثقيفهم رياضيًا، وذلك لتحفيز األطفال بإستثارة دوافعهم لمزاولة الرياضية فى توصيل 
 .األنشطة الرياضية

 البحث مشكلة
مرحلة الطفولة تعد مرحلة عمرية تتوقف عليها مراحل النمو األخرى في المستقبل، حيث أن ما يتم غرسه وتعلمه في    

في الكبر، وهذا ما تعتمد عليه نظرية الغرس الثقافى، كما أن مرحلة الطفولة المتأخرة تعتبر من أهم الصغر يصعب تغييره 
المراحل فهى مرحلة تمهيدية تسبق مرحلة المراهقة، التى ظهرت تجاوزات كثيرة منها أثناء المشاهدة، وقد كان السبب فى ذلك 

حيث أن المعرفة هى التى تغير اتجاهات  لقنوات الفضائية المصريةمايقدم فى وسائل اإلعالم ومحتوى البرامج الرياضية با
 .وسلوكيات الطفل، ومن هنا نجد أن احتياجات الطفل بصفة عامة، تختلف من مرحلة الى مرحلة عمرية

ضفاء السعادة والت( 00:9)والقنوات التليفزيونية الفضائية التي يتعرض لها الطفل سن " رفيه قد تسهم في توسيع مداركه، وا 
كسابه العديد من المعارف والقيم اإليجابية، وعلى الجانب اآلخر، قد تسهم القنوات  على الطفل، وكذلك زيادة طموحه وا 
التليفزيونية الفضائية من خالل تعرض الطفل لمحتوى رسائل إعالمية تحث الطفل على العدوانية، والميل للعنف، وزيادة الشعور 

على الطفل من حيث تكوين تجارب وخبرات جديدة لدى الطفل، بل وتشكيل ً ما يؤثر سلبيا باالستقاللية عن اآلخرين، وهو
 .(88 ، ص 0100على ، ) "سلوكياته السلبية ومعارف واتجاهات سلبية

مشاهدة  علىالتى أشارت إلى أن اإلقبال ( 0110)دراسة الشريبنى : ومن خالل اإلطالع على نتائج الدراسات السابقة مثل 
، وأن معرفة المعلومات الرياضية والتعرف على أبطال الرياضة من أهم ما (00:9)التليفزيون سلوك شائع بين األطفال سن 

التى أدت نتائج دراساتهما على ( 0100)، واألعصر (0110)ة، ودراسة كل من الهنداوي يستفيد منه األطفال في تلك المرحل
ا القنوات التلفزيونية التهتم بالقدر الكافى بنشر الوعى والمعلومات الرياضية، وتجاهلت تعريف أن البرامج الرياضية التى تقدمه

( 0111) الجمهور علي السلوك الرياضي وحثهم علي ممارسة وتشجيع الرياضة، والتحلي بالروح الرياضية، ودراسة الخطيب 
ز على كرة القدم دونها عن غيرها وقلة تنوع البرامج التى توصلت إلى أن البرامج الرياضية داخل القنوات الفضائية ترك

 . الرياضية

تجاهات األطفال وخاصة فى البناء المعرفى  منوبالرغم  أهمية دور اإلعالم الرياضى والبرامج الرياضية فى تشكيل ثقافة وا 
ع مجاالتها، اال أن ا، وتنو المرتبط بالدافعية نحو ممارسة الرياضة، وتكوين المفاهيم الصحيحة حول دور الرياضة وأهميته

الهتمام بتلك الفئة العمرية، وعدم وجود مضامين إعالمية رياضية موجهة لتلك المرحلة تساهم فى النمو المعرفى االمالحظ عدم 
التعرف على العالقة بين ما يعرض بالبرامج الرياضية واالحتياجات محاولة أهمية البحث فى  تتضحبجانب البدنى، ومن هنا 

 .عام( 00-9)ية لألطفال من سن الفعل

ة تتوصل إلى دراسة تهدف إلى دراس على الدراسات السابقة والمراجع العلمية لم االطالعالباحثة ومن خالل  علموفى حدود 
 .سنة( 00:9)لبرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية وعالقتها باحتياجات المرحلة السنية من ا

البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية  عالقةح مشكلة الدراسة، وهى أهمال دراسة ومن خالل العرض السابق تتض
سنة، على الرغم من أهمية هذه المرحلة، وضرورة تلبية احتياجاتها التى ( 00:9)وعالقتها باحتياجات المرحلة السنية من 

األدبيات ونتائج الدراسات السابقة حيث إكدت  اصةواالحتياجات المعرفية بصفة ختشمل كافة الجوانب الشخصية بصفة عامة، 
 .على أهمية البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية بنشر الوعى والمعلومات الرياضية
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البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية بإحتياجات  دراسة عالقةلذا رأت الباحثة ضرورة اجراء الدراسة الحالية بهدف 
 . نة بمحافظة بورسعيدس( 00:9)األطفال من 

  والحاجة الية أهمية البحث
 .سنة بمحافظة بورسعيد( 00:9)البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية بإحتياجات األطفال من  عالقةدراسة   -

تتوقف  تعد حلقة عمرية وهى ،(00: 9)العمرية التي تتناولها الدراسة وهى مرحلة الطفولة المتأخرة من سن  المرحلةتعتبر  -
حيث أن ما يتم غرسه وتعلمه في الصغر يصعب تغييره في الكبـر، كمـا أن مرحلـة  ،عليها مراحل النمو األخرى في المستقبل

  .الطفولة المتأخرة تعتبرمن أهم المراحل ألنها تسبق مرحلة المراهقة

ل علي نشر المعرفـة والثقافـة الرياضـية تعم أنالبرامج الرياضية التي تعرض في البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية  يجب  -
 تقدمــه كتســاب المعلومــات الرياضــية الهامــة للطفــل ومــااوتوعيــة الطفــل بأهميــة ممارســة الرياضــة للصــحة وقيمــة الرياضــة و 

 .كتساب القيم واإلتجاهاتاومساعدته على تخطى الصعاب وتحمل المسئولية و  هللطفل فى تكوين شخصيت

 هدف البحث
( 00:9) بإحتياجات األطفال من البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصريةدراسة عالقة الرئيس للبحث فى  الهدفيتمثل 

  :من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية سنة بمحافظة بورسعيد من خالل 

 .؟سنه( 00:9)لألطفال من اإلحتياجات المعرفية هى ما  -

 .؟سنة( 00:9)ألطفال المرحلة السنية  الفضائية المصرية األكثر مشاهدةماهى البرامج الرياضية بالقنوات  -

ــا - ــالقنوات الفضــائية المصــرية  م ــين البــرامج الرياضــية ب ــال المرحلــة الســنية مــو هــى العالقــة ب ــة ألطف ن       اإلحتياجــات المعرفي
 .  سنة؟( 00:  9)

 المصطلحات
 : اإلعالم الرياضي -

، والحقائق الرياضية وشرح القواعد والقوانين الخاصة باأللعاب  واألنشطة  للجمهور عملية نشر األخبار والمعلومات"هو 
 ، ص 0101عباس ، )"وتنمية الوعى الرياضي  بينهم  بالوسائل  والغايات المشروعة، بقصد نشر الثقافة الرياضية بين األفراد

089).  

 (اجرائى) :البرامج الرياضية  -
 ."والمسموعة المقدمة عبر التليفزيون، والتى تقدم االخبار وشرح المعلومات الرياضيةالمواد الرياضية المرئية "هى 
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  :الفضائيات الرياضية  -
إحدى أهم وسائل االتصال الجماهيري الفعالة التي أصبح لها دور واضح التأثير في حياة الناس لما لها من مزايا، "هي 

الزيود ، )".وهي تقوم بعرض برامج رياضية متنوعة من شتى دول العالم بنفس زمن الحدث ،كسهولة اإلنتشار وقوة التأثير
  (301 ، ص 0103

 (اجرائى): سنة  (00:9) المرحلة السنية  -
الطفولة المتأخرة  من نمو الطفل التي تتصف بعدد من الخصائص النفسية والحسية الحركية والعقلية المميزة   مرحلةهى "

 ."وتنتهى هذه المرحلة ببلوغ الطفل ودخولة مرحلة مختلفة عن سابقتها وهى مرحلة المراهقة

 الدرسات السابقة
 الدراسات العربية  .أ 

، هدفت "اإلعالم في نشر الثقافة الرياضية لدى طالب الجامعات بسلطنة عماندور وسائل "بعنوان ( 0100)دراسة العلوية  .0
الى الكشف عم دور وسائل اإلعالم في نشر الثقافة الرياضية لدى طالب الجامعات، بإستخدام المنهج الوصفى، على عينة 

، وتوصلت أهم النتـائج الـى طالب وطالبة من طلبة جامعة قابوس، واستخدمت االستبانة فى جمع البيانات( 0101)عددها 
 .أن لوسائل اإلعالم دور في نشر الثقافة الرياضية بما يتسق مع وظائف االعالم بشكل عام

فاعليــة البــرامج التلفزيونيــة الرياضــية فــي تنميــة الثقافــة الرياضــية لــدى الشــباب دراســة "، بعنــوان (0108)دراســة شــعبان  .0
ــى "ميدانيــة ــد مــدى مشــاهدة الشــباب، هــدفت ال ــة  تحدي ــأثير المشــاهدة فــي مســتوى الثقاف ــة وت ــرامج الرياضــية التلفزيوني الب

باسـتخدام المــنهج   الرياضـية لـدى الشـباب وتـأثير المتغيــرات الديموغرافيـة للشـباب علـى مــدى مشـاهدة البـرامج الرياضـية،
سـتمارة اسـتبيان طالـب مـن الـذكور واإلنـاث مـن كليـات جامعـة بغـداد، اسـتخدمت ا( 011)على عينـة مكونـة مـن  الوصفى،

كأداة لجمع البيانـات، وتوصـل البحـث إلـى نتـائج عـدة مـن أهمهـا أن هنـاك تـأثيرًا قويـًا للبـرامج الرياضـية فـي ثقافـة الشـباب 
للحصول على متوسطات حسابية عالية وهو ما يوضح مدى استجابة الشباب للبرامج الرياضية وتأثيرها في معلومـاتهم فـي 

حة الفــرض األول بوجــود فروقــات دالــة إحصــائيا فــي المتغيــرات الديموغرافيــة نحــو مشــاهدة مجــال الرياضــة، وتــم إثبــات صــ
 .البرامج الرياضية التلفزيونية

، هـدفت الـى "المعايير المهنية لألداء اإلعالمى فـى البـرامج الرياضـية بالفضـائيات المصـرية"، بعنوان (0108)دراسة أحمد  .3
داث والموضوعات المقدمة فى البرامج الرياضية بالفضائيات المصـرية الحكوميـة التعرف على اسلوب التناول االعالمى لألح

والخاصة، بغرض الوصول إلى نتائج تفيد فـى رصـد واقـع هـذه البـرامج ومـدى التـزام المعـايير المهنيـة فـى األداء اإلعالمـى، 
أون ســبورت بإعتبارهمــا قنــوات وذلــك مــن خــالل تحليــل محتــوى عينــة مــن البــرامج الرياضــية تمثــل قنــاتى النيــل للرياضــة و 

فضائية متخصصة فى الشأن الرياضي، وتوصلت أهم النتائج الى أن قنـاة النيـل للرياضـة قـد التزمـت بدقـة األداء االعالمـى 
، فقــد التزمــت بدقــة االداء "On Sport"أمــا قنــاة %( 05.0)بينمــا التزمــت بموضــوعية األداء بنســبة %( 50.0)بنســبة 

 %(.01.9)بينما التزمت بموضوعية األداء بنسبة %( 05.1)االعالمى بنسبة 

دور اإلعــالم الرياضــي المرئــي فــي نشــر الــوعي الثقــافي الرياضــي لــدى طلبــة المرحلــة "، بعنــوان (0108)دراســة حراحشــة  .1
، هـدفت الـى دفـت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور اإلعـالم الرياضـي "الثانوية في مـدارس مديريـة تربيـة قصـبة المفـرق

مرئي في نشر الوعي الثقافي الرياضي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مـدارس مديريـة تربيـة قصـبة المفـرق، تـم االعتمـاد ال
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( 1)فقـرة، اشـتمل علـى ( 01)على المنهج الوصفي من خالل استخدام االستبيان بوصفه وسيلة لجمع البيانات وتكون من 
مـن ( 395)لصحي، االجتماعي، وأجريت الدراسة على عينـه تكونـت مـن المجال التنافسي، الثقافي، ا: مجاالت رئيسية هي

طلبة المرحلـة الثانويـة لمـدارس مديريـة تربيـة قصـبة المفـرق، تـم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية مـن مجتمـع الدراسـة، وبعـد 
لمرئـي تلعـب دورًا متوسـطًا إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة أظهرت النتائج أن البـرامج الرياضـية فـي اإلعـالم الرياضـي ا

الجـنس، الفـرع األكـاديمي، ممـارس )في نشر الوعي الثقافي الرياضي لدى الطلبة المرحلـة الثانويـة تعـزي للمتغيـرات التاليـة 
ويقع على اإلعالم الرياضي مسؤولية كبيره في دور البرامج الرياضية في نشر الوعي الثقافي الرياضـي ممـا ( وغير ممارس
 .يثقل كاهله

المرحلـة  طالبـاتور قنـوات االعـالم الرياضـي فـي نشـر الثقافـة الرياضـية وتوجيـه د" ، بعنوان(0109)دراسة الساقى؛ وباقر  .5
الثانويـة فـي مدينـة الموصـل، باسـتخدم المـنهج الوصـفي  ، هـدفت الـى "الثانوية نحو التخصـص والثقافـة الرياضـية التربويـة
، للعام الدراسـي (الثالث المتوسط، الخامس االعدادي، السادس االعدادي) لمالئمته طبيعة، على عينة من طالبات الصفوف

طالبـة، باســتخدام مقياسـي االعـالم الرياضــي والثقافـة الرياضـية، وتوصــلت أهـم النتــائج ( 151)عـددهن ( 0108-0109)
 .ل الدراسية قيد البحثالى عدم وجود تأثير فعال للقنوات الرياضية في رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى طالبات المراح

ــي الرياضــي االعــالم وســائل دور" بعنــوان ،(0109) بطــاط  دراســة .1 ــدى الرياضــية الثقافــة نشــر ف ــوم طلبــة ل  تقنيــات و عل
 بجامعــة والرياضــية البدنيــة النشــاطات وتقنيــات علــوم طلبــة مــن عينــة علــى ميدانيــة دراســة -والرياضــية البدنيــة النشــاطات
 ميدانية، دراسة خالل من الطلبة لدى الرياضية الثقافة نشر في الرياضي االعالم وسائل دور على التعرف هدفت ،"المسيلة
 أدبيــات علــى االطــالع بعــد طالــب،( 000) عــددها وكــان بســيطة عشــوائية بطريقــة عينــة علــى الوصــفى، المــنهج باســتخدام
 الباحــث، تصــميم مــن واســتبيان الرياضــية، الثقافــة مقيــاس ومنهــا الرياضــية واالعــالم الرياضــية بالثقافــة المتعلــق الموضــوع
 لـديهم الرياضـية الثقافـة نشـر فـي متوسـطة بدرجـة يسـاهم الرياضـي االعـالم أن يـرون العينة أفراد أن النتائج أهم وتوصلت

 .االجتماعية والتربوية المعرفية الصحية الرياضية الثقافة مجاالت جميع في وهذا

 الدراسات األجنبية  .ب 

تحليـل بـرامج المملكـة المتحـدة : التمرين في البرامج التلفزيونيـة لألطفـال  ممارسة"بعنوان ، Scully et al  (2016)دراسة .0
 بعـض لـذلك تناولـت ومحتوهـا، المسـتقرة طبيعتهـا بسـبب السـمنة فتسـبب األطفال على التلفزيون تؤثر مشاهدةt، "واأليرلندية
 البـث فـي التمـرين ونـوع تكـرار فـي التحقيـق إلـىالحاليـة  الدراسـة وتهدف باألطفال، الخاصة بالبرامج تأثير التمرين الدراسات

ــالقنوات الخــاص التلفزيــوني ــرامج األطفــال ب ــة بب ــة، البريطانيــة التلفزيوني ــال المجتمعــين،  واأليرلندي ــين اطف ــة تأثيرهــا ب ومقارن
 سـاعة (80.5) إجماليـه بلـغ باألطفـال الخـاص التلفزيـوني البـث مـنً أسـبوعيا أيـام خمسة لمدة المضمون، باستخدام تحليل

 وحتـى صـباًحا( 1) السـاعة البـرامج مـن علـى التحليـل اقتصـر واأليرلنديـة، البريطانية التلفزيونية برامج االطفال بالقنوات من
 النشـــاط تحفيـــز ونتــائج وعوامـــل النشــاط وســـياق النشــاط نـــوع علــى بنـــاءً  التمــرين ترميــز البيانـــات تـــم صــباًحا، (00:31)

 البريطـــاني التلفزيـــوني المعنيـــة، وتوصـــلت أهـــم النتـــائج أن هنـــاك تشـــابهة بـــين تـــأثير بـــرامج األطفـــال بالبـــث والشخصـــيات
 .واأليرلندي قيد الدراسة

 مـنً عرقيـا متنوعـة عينـة في التلفزيون مشاهدة وقت ومحددات ومسارات انتشار"، بعنوان Barber et al 2017)) دراسة .0
 مرحلـة فـي التلفزيـون مشـاهدة والمحـددات وقـت والمسـار االنتشـار ، هدفت الى دراسـة"المتحدة المملكة من الصغار األطفال
 أبـــيض، بريطـــاني (589)مـــنهم  طفـــل، (0558) علـــى عينـــة مـــن أمهـــات المبكـــرة، باســـتخدام المـــنهج الوصـــفى، الطفولـــة
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وتوصـلت أهـم  كـأداة لجمـع البيانـات،طفـل مـن أصـول آخـرى، بإسـتخدام االسـتبيان  (000) من أصـل باكسـتاني،  (050)و
  .دقيقة (00) بـ أكبر تليفزيونًيا وقًتا الباكستاني التراث أمهات أطفال النتائج الى أن لدى

، "المـراهقين بـين التلفزيونيـة المشـهورة البـرامج في البدني النشاط محتوى تحليل"بعنوان ، Gietzen et al 2017)) دراسة .3
 خـالل مـن تصـنيفها تـم مفضـاًل  برنامًجـا (05) أفضـل فـي التلفزيونيـة الشخصـيات مشـاركة صـور تحليل مضمون هدفت الى

 يتعلـق وفيمـا والسـياق واألسـباب، برنـامج، كـل مـن عشـوائياً  المختـارة الحلقـات تحليل تم. مراهًقا (0093) من متنوعة عينة
وتوصلت أهـم النتـائج  حلقة، (05) خالل موضوع (301) مجموعه ما ترميز وتم المشاركة، الشخصيات وزن وحالة بجنس

 .والوزن للنوع ًوفقا إيجابية رسائل الى وجود

، "منهجيـة مراجعـة. المجتمـع وسـالمة سـلوك علـى الرياضـية اإلعـالم وسـائل تـأثير"بعنـوان ، Pilar et al( 2019) دراسـة .1
 التي التأثيرات إلى باإلضافة أفضل، بشكل الماضي العقد الرياضية في اإلعالم وسائل شهدته الذي التطور هدفت إلى دراسة

 مراجعـة  باستخدام المنهج الوصفى، من خـاللالرياضة،  إلى بها ينظر  التي والطريقة المجتمع على الوسائط هذه تمارسها
 التركيـز مـع ،(0108 – 0110) عـامي بـين نشـرها تـم( Web of Science and Scopus) الدوليـة للدراسـات منهجيـة

 الوصـفية، والتحلـيالت المنهجيـة المختـارة للمراجعـات التقـارير عناصـر قـدمت الجمهـور، على الرياضي المحتوى دراسة على
 ناقشـت بحثيـة مقالـة (303) عـددها أوليـة عينـة الدراسـة تضـمنت الدراسية قيد الدراسة، األوراق لتحليل وفق خطة منهجية

ــم البيانــات، وتــدوين بإســتخراج يتعلــق اإلدراكيــة، وفيمــا فــى العمليــات المــؤثرة العوامــل أهميــة : التاليــة  التفاصــيل تســجيل ت
 لقيـاس المسـتخدمة األدوات المسـتخدمة؛ اإلعـالم وسائل تحليلها؛ تم التي الرياضة نوع العينة؛ عدد النشر؛ وسنة المؤلفون
االهتمام،  من قدر بأكبر حظيت التي الرياضة البحث، وتوصلت أهم النتائج إلى أن كرة القدم هي يمارس، ونوع الذي التأثير

 .بالدراسة من قبل االوراق البحثة قيد الدراسة ًاالعالمى االكثر تناوال الوسيط هو والتلفزيون
 إجراءات البحث

 منهج البحث  -
المتغير عن  البيانات، والذي يتم من خالله جمع لمالئمته لطبيعة هذا البحث ًنظراالمنهج الوصفي؛  استخدمت الباحثة

ا مثم توصيفه، (سنة 9:00احتياجات االطفال من )، والمتغير التابع (البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية)المستقل 
 .اموتحليله

 البحث  مجتمع -
سنة من تالميذ وتلميذات ( 00-9)راوح أعمارهم من تالطفولة المتأخرة التي تمرحلة أطفال البحث فى  مجتمعيمثل 

بورسعيد  –الشهيد أحمد حمدى      –الشهداء  –مصطفى كامل )بالمدارس الحكومية  (السادس -الخامس  -الرابع ) وفالصف
طفل ( 0551)البالغ عددهم االجمالى  م،( 0109/0101)بمحافظه بورسعيد للعام الدراسى  بالمرحلة اإلبتدائية( أحمد عرابى –

 .وطفلة
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 ( 0)جدول 
 توصيف مجتمع البحث

 المدرسة م
 الصفوف الدراسية

 السادس الخامس الرابع
 إناث ذكور  إناث ذكور إناث ذكور

 90 91 91 011 91 91 مدرسة مصطفي كامل اإلبتدائية   .6
 09 30 31 51 51 51 مدرسة الشهداء اإلبتدائية   .2
 01 00 00 01 01 00 مدرسة الشهيد أحمد حمدى  .7
 10 10 18 19 53 51 مدرسة بورسعيد اإلبتدائية  .4
 10 19 55 15 39 11 مدرسة أحمد عرابي اإلبتدائية   .5

 000 010 019 018 011 009 المجموع
 15.11 51.11 51.19 19.90 18.01 50.01 التوزيع النسبى
( 108) طفل وطفلة( 530) طفل وطفلة( 539) المجموع

 طفل وطفلة
 

 31.01 31.51 31.18 التوزيع النسبى
 وطفلة طفل( 0551) االجمالى

 عينة البحث  -
-9)راوح أعمارهم من تالتي ت المتأخرة الطفولةمرحلة أطفال من  العشوائية –بالطريقة العمدية  عينة البحث ةالباحثاختارت 

مصطفى كامل )بالمدارس الحكومية  (السادس -الخامس  -الرابع )وف الصف تالميذ وتلميذاتمجتمع البحث من سنة من ( 00
بمحافظة بورسعيد للعام الدراسى  بالمرحلة اإلبتدائية( أحمد عرابى –بورسعيد  –الشهيد أحمد حمدى  –الشهداء  –
وفى من مجتمع البحث، %( 03.91)وبنسبة مئوية طفل وطفلة، ( 091)، حيث بلغ عدد العينة الكلية م( 0109/0101)

وتم توزيعهم ،  Krejie and Morgan 1970)) لـ المقررة بجدول تحديد حجم العينةالعينة عداد دنى ألضوء الحد األ
 :بالطريقة العشوائية ما بين عينتين، أحداهما أساسية واألخرى إستطالعية كما يلى 

 .من إجمالى العينة الكلية%( 01.11)طفل وطفلة، بنسبة مئوية ( 051)عددها  :األساسية العينة -

 .البحث الكليةمن إجمالى عينة %( 0.50)بنسبة مئوية طفل وطفلة، ( 11)عددها : العينة االستطالعية -

بإعتبارها هى المرحلة النهائية من مراحل  ًألهميتها فى بناء شخصية االطفال مستقبال ًوقد اختارت الباحثة هذه المرحلة نظرا
 .الطفولة، وبناءا على استطالع رأى الخبراء
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 ( 0) لجدو

 توصيف عينة البحث 

 المدرسة م

 الصفوف الدراسية

 السادس الخامس الرابع

 الوزن ذ
 الوزن ث النسبى

 الوزن ذ النسبى
التوزيع  ث النسبى

 الوزن ذ النسبى
 الوزن ث النسبى

 النسبى

 45745 5 54755 0 66766 3 66766 3 2782 3 3732 0 مدرسة مصطفي كامل   .6

 58788 0 58788 0 2752 0 66766 3 2782 3 68772 0 مدرسة الشهداء   .2

 54755 0 45745 5 66766 3 2752 0 68772 0 3732 0 مدرسة الشهيد أحمد حمدى  .7

 45745 5 54755 0 2752 0 0775 4 68772 0 2782 3 مدرسة بورسعيد   .4

 45745 5 54755 0 62738 0 3724 5 2782 3 68772 0  مدرسة أحمد عرابي   .5

 40726 23 56732 22 57723 74 40787 22 54755 73 45745 75 المجموع

 طفل وطفلة( 51) طفل وطفلة( 13) طفل وطفلة( 00) المجموع
 08.50 30.01 39.09 التوزيع النسبى
 طفل وطفلة( 091) االجمالى

 :من إجمالى عينة الكلية وذلك لألسباب التالية %( 1.00)بنسبة مئوية  طفل وطفلة،( 00)عدد  استبعادوقد  تم 

 .فى التعاون مع الباحثة الرغبةإبداء عدم  -

 .التعامل مع استمارة االستبان قيد البحث تعليماتعدم اتباع  -

أن تكـون العينـة و ،(الجـنس –الصـف الدراسـى-المدرسـة)وقد راعت الباحثة أن تكون العينة األساسية ممثلة لكافـة الفئـات 
 .االستطالعية خارج عدد العينة االساسية

 أدوات جمع البيانات 
جابة على تسا ًالبحث، وتحقيقا لمنهجيةً ًوفقا إستمارة ، استخدمت الباحثة ؤالته من خالل الدراسة الميدانيةألهدافه، وا 
 .سنة( 00-9)راوح أعمارهم من تالتي ت المتأخرة الطفولةاألطفال بمرحلة احتياجات  هدفت تحديد استبيان

  إستمارة استبيانخطوات بناء   

 :للخطوات التالية  ًبتصميم استمارة استبيان هدفت االجابة على التساؤالت قيد البحث، وفقا الباحثةقامت 

  تحديد محاور االستبيان 
( البرامج الرياضية بالفضائيات المصرية)ى البحث المستقل بمتغير المرتبطة  المرجعيةطالع على االدبيات والدراسات اإل  (0)

 إلى الباحث توصل وقد الدراسة، قيد االستبان لتحديد محاور استمارة وذلك :( سنة 00:9احتياجات االطفال من )والتابع 
البرامج الرياضية بالقنوات  - ةسن (00:  9)اإلحتياجات المعرفية لألطفال من " وهى مبدئية بصورة محاور( 3) عدد
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لمعرفية ألطفال اإلحتياجات ا العالقة بين -سنة ( 00:9)من الفضائية المصرية األكثر مشاهدة ألطفال المرحلة السنية 
 ."سنة والبرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية( 00:  9) نالمرحلة السنية م

لموافقـة الخبـرااء  نسـبة المئويـةالقامـت الباحثـة بتصـميم اسـتمارة اسـتطالع الخبـراء هـدفت تحديـد : استطالع  رأى الخبـراء   (2)
 (1)مرفق رقم محاور االستبيان المقترحة قيد البحث، على 

 : والجدول التالى يوضح النتائج
 ( 1)جدول 

 محاور االستبيان قيد البحث لموافقة الخبراء على  النسبة المئوية

 الترتيب %  غير موافق موافق المحاور  م

 2 28788 6 2 .سنة( 62:  2)اإلحتياجات المعرفية لألطفال من   .6

2.  
البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية االكثر مشاهدة ألطفال 

 . (62:  2)المرحلة السنية من 
0 2 08788 7 

7.  
( 62:  2)     العالقة بين اإلحتياجات المعرفية ألطفال المرحلة السنية من 

 .سنة والبرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية
68 _ 688788 6 

النسبة اتفاق السادة الخبراء على المحاور المقترحة الستمارة االستبيان قيد البحث، حيث تراوحت ( 1)يوضح جدول رقم 
العالقة بين اإلحتياجات المعرفية ألطفال المرحلة السنية محور "، وقد حصل %(011.11 -% 81.11)بين  المئوية للموافقة

ومحور ( 0)، وبالترتيب %(011) نسبة مئويةعلى " نوات الفضائية المصريةسنة والبرامج الرياضية بالق( 00:  9) من 
البرامج "، ثم محور (0)وبالترتيب %( 91.11) نسبة مئويةعلى " سنه(  00:  9)  اإلحتياجات المعرفية لألطفال من"

، وقد ارتضت %(81.11) ئويةبنسبة م" (00:9)الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية األكثر مشاهدة ألطفال المرحلة السنية 
 .كحد أدنى لموافقة الخبراء إلعتماد موافقة الخبراء على المحاور قيد استطالع الرأى%( 01.11)الباحثة نسبة مئوية 

 عبارات االستبيان  تحديد 
( المصــرية البــرامج الرياضــية بالفضــائيات)ى البحــث المســتقل بمتغيــر المرتبطــة  المرجعيــةطــالع علــى االدبيــات والدراســات اإل  (0)

في ضوء الفهم والتحليـل و  الدراسة، قيد االستبان لتحديد عبارات استمارة وذلك :( سنة 00:9احتياجات االطفال من )والتابع 
 توصـلت ، وقـدكـاًل حسـب طبيعتـه الثالثـةبعد تم إعداد وصياغة العبـارات تحـت كـل محـور مـن المحـاور ُالنظري الخاص بكل 

            اإلحتياجـــات المعرفيـــة لألطفـــال مـــن )عبـــارة بـــالمحور األول ( 03)مبدئيـــة، مـــنهم عـــدد عبـــارة ( 50)عـــدد  إلـــى الباحثـــة
االكثـر مشـاهدة ألطفـال  البـرامج الرياضـية بـالقنوات الفضـائية المصـرية)عبارات للمحـور الثـانى ( 8)، وعدد (سنة 00:  9)

القة بـين اإلحتياجـات المعرفيـة ألطفـال المرحلـة السـنية الع)عبارة للمحور الثالث ( 01)، وعدد (00:  9المرحلة السنية من 
 (.سنة والبرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية (00:  9)من 

فــى صــورتها المبدئيــة األولــي علــى الســادة الخبــراء للتحقــق مــن الصــدق  العبــارات وقــد تــم عــرض: اســتطالع  رأى الخبــراء   (2)
 .باالستبيانللمحور الخاص بها وتحديد ميزان التقدير الخاص  المنطقي والتحقق من مدى إنتماء العبارات

  :عند صياغة العبارات  ةالباحث توقد راع 
 .واضحة و مفهومة واالبتعاد عن األلفاظ الصعبة العباراتأن تكون  -

 .اإلستجابة بإتجاه العباراتأال توحي  -
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 .تقيس العبارات جانب من جوانب المحور الذي تنتمي إليه حيث اإلزدواجيةعدم   -

ــراء  ةمعالجــ  (3) ــىأراء الخب ــل محــور  ف ــارات الخاصــة بك ــ تقامــ :العب ــة  ةالباحث جــراء المعالجــات اآلتي ــراء وا  ــغ أراء الخب         :بتفري
العبـارات فـى ضـوء حـذف لـبعض ال اإلضـافة أو أوصـياغة  التقدير الكيفي وذلك بتعديل -االستبيان التقدير الكمي لعبارات ) 

 (. رأى الخبراء

 :توضح النتائج ( 8-5)من  أرقاموالجداول  

 (5)جدول 

 لرأى الخبراء ًوفقا سنة( 00:  9)من  اإلحتياجات المعرفية لألطفاللعبارات محور  نسبة مئويةال

 %  غير موافق موافق العبارات م

 688788 - 68 .اكتساب المعارف والمعلومات الرياضية  .6

 688788 - 68 .التعرف على قوانين األلعاب الرياضية  وقواعدها  .2

 688788 - 68 .التعرف على الرياضات الم تلفة والجديدة  .7

 08788 2 0 .التعرف على اهس القضايا الرياضية  .4

 28788 6 2 .التشجيع على ممارسة الرياضة  .5

 688788 - 68 .معرفة عناصر الللياقة البدنية وكيفية تنميت ا  .0

 688788 - 68 .تثبيت القيس واالتجاهات الرياضية اإليجابية  .3

 28788 6 2 .التعرف على الش صيات الرياضية واألبطال والمشاهير الرياضين  .0

 688788-  68 .توضيح األثار السلبية لعدم ممارسة الرياضة  .2

 28788 6 2 .تقديس معلومات رياضية مفيدة  .68

 08788 4 0 .متطورةبناء مفاهيس رياضة   .66

 08788 2 0 .التحفيز على المشاركة في المسابقات الداخلية وال ارجية  .62

 688788 - 68 .تكوين رأى رياضي صحيح للتالميذ  .67

 688788 - 68 .إبراز صور الرياضيين األبطال ليكونو قدوه للتالميذ  .64

 28788 6 2 .استثماروقت الفراغ والترويح عن النفس  .65

 08788 2 0 .الرياضي والثقافة الرياضيةنشر الوعى   .60

 08788 2 0 .التحلى بالروح الرياضية  .63

 688788 - 68 .تعليس بعض أنماط السلو  الجيد  .60

 28788 6 2 .تكوين ش صيته وبناء ثقافته  .62

 08788 2 0 .اشباع حب االستطالع واالستكشاف  .28

 688788 - 68 .اإللمام  بقيمة الرياضة وأهميت ا  .26

 688788 - 68 .األخبار الرياضيةمعرفة   .22

 48788 0 4 .تدعيس ممارسة الرياضة  .27

 (1)جدول 
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         من السنية المرحلة ألطفال مشاهدة االكثر المصرية الفضائية بالقنوات الرياضية لعبارات محور البرامج النسبة مئوية
 لرأى الخبراء ًسنة وفقا( 00 : 9)

  % غير موافق موافق العبارات م

 688788 - 68 قناة الن ار  .6

  6برنامج نمبر -

 688788 - 68 قناة صدى البلد  .2

 برنامج الماتش  -

 688788 - 68 مصر mbcقناة   .7

 برنامج اللعيب -

 Nile Sport 68 - 688788قناة   .4

 برنامج ستاد الني   -

 برنامج صباح الرياضة -

 برنامج رياضة أون الين -

 برنامج الكرة اإلفريقية  -

 برنامج أصداء المالعب  -

 برنامج حصاد اليوم -

 on Sport 68 - 688788قناة   .5

 برنامج ملعب أون  -

 688788 - 68 قناة الحدث اليوم  .0

 برنامج الزمالك اليوم  -

 688788 - 68 قناة مصر الحياة  .3

 برنامج الكورة مع الشنطورى -

 Time Sport 68 - 688788قناة   .0

 . برنامج تايس الي  -

 .سوبر تايسبرنامج  -

 ة .برنامج سبعة في سبع -

 .برنامج إلعب ا صح -

 ( 0)جدول 
 الرياضية والبرامج سنة (00: 9) من  السنية المرحلة ألطفال المعرفية اإلحتياجات بين لعبارات محور العالقة النسبة مئوية

 لرأى الخبراء ًالمصرية وفقا الفضائية بالقنوات

  % غير موافق موافق العبارات م

 48788 0 4 .تشاهد البرامج الرياضية التى تعرض بالقنوات الفضائية المصرية  .6

 688788 - 68 .يوجد استفادة من مشاهدة البرامج الرياضية التى تعرض بالقنوات الفضائية المصرية  .2

 08788 2 0 . تتعدد وتتنوع أهدف البرامج الرياضية لتشم  ك  االحتياجات والميول  .7

 688788 - 68 .الرياضية في البرامج الرياضية بالتليفزيون مع ميولك ورغباتكتتفق األلعاب   .4

 688788 - 68 .توفر مشاهدة البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية دوافع لممارسة األلعاب الرياضية  .5

 08788 2 0 . إبراز األبطال الرياضيين من نفس سنك في البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية بشك  كاف  .0

 68788 2 6 .تشاهد البرامج الرياضية التلفيزيونية قب  اإلمتحانات  .3

 68788 2 6 .تشاهد البرامج الرياضية التلفيزيونية أثناء اإلمتحانات  .0

 28788 0 2 .يوافق والديك على تر  المذاكرة ومتابعة برنامج رياضي بالتليفزيون  .2
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  % غير موافق موافق العبارات م

 688788 - 68 .تكوين رأى نحو ممارسة الرياضةتساعد البرامج الرياضية بالتليفزيون على   .68

 688788 - 68 .تقدم البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المعلومات الرياضية بطريقة جذابة ومشوقة  .66

 28788 6 2 .تقدم  البرامج الرياضية بالتلفيزيون معلومات مفيدة لك  .62

 688788 - 68 .المحاف ة على اللياقة البدنيةتقدم البرامج الرياضية بالتلفيزيون معلومات حول   .67

64.  
تؤكد البلرامج الرياضلية التلفيزيونيلة عللى ضلرورة أن تكلون الرياضلة ضلمن الممارسلات 

 .اليومية في حياتك
0 2 08788 

 688788 - 68 .تساعد  البرامج الرياضية التلفيزيونية على التوجه للممارسة اإليجابيه لألنشطة الرياضية  .65

 28788 6 2 .البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية التى تشاهدها على سلوككتؤثر   .60

 688788 - 68 .تقلد ما تشاهده في البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية  .63

 688788 - 68 .هنا  اهتمام متساوى في تقديس البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية للعبات الم تلفة  .60

62.  
بالتلفيزيون في معرفة القواعد والقلوانين لأللعلاب والرياضلات  تساعد  البرامج الرياضية

 .الم تلفة
0 2 08788 

 28788 6 2 . تساعد  البرامج الرياضية بالتلفيزيون في بناء مفاهيس رياضية متطورة  .28

 28788 6 2 .تساعد البرامج الرياضية بالفضائيات المصرية على تنمية الثقافة الرياضية  .26

22.  
الرياضية بالتلفيزيون لتقلديم ا األلعلاب والرياضلات التلى تتفلق ملع ميوللك تشاهد البرامج 

 .ورغباتك
68 - 688788 

 688788 - 68 . تشاهد البرامج الرياضية بالتلفيزيون لمعرفة األخبار الرياضية  .27

 688788 - 68 .تشاهد البرامج الرياضية بالتلفيزيون ألنك تشجع لعبة معينة  .24

 28788 6 2 .الرياضية بالتلفيزيون لزيادة معرفتك وثقافتك الرياضيةتشاهد البرامج   .25

 28788 0 2 . تستفيد من البرامج الرياضية التى تشاهدها عبر القنوات الفضائية  .20

 (8)جدول 

 والكيفى لعبارات محاور االستييان قيد البحثالتقدير الكمي 

 المحاور  م

عدد 

العبارات في 

الشك  

 المبدئي

التى تس إعادة العبارات 

 صياغت ا
 العبارات التى  تس حذف ا

العبارات التى أضيفت 

 للشك  الن ائي
عدد العبارات 

في الشك  

 ن الن ائي
أرقام 

 العبارات
 أرقام العبارات ن أرقام العبارات ن 

6.  
: 2)        إلحتياجات المعرفية لألطفال منا

 .سنة( 62
27 4 

5 ،62 ،

64 ،60 
2 66 ،27 6 62 22 

2.  
البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية 

المصرية األكثر مشاهدة ألطفال المرحلة 

 (.62: 2)السنية من  

0  - - - - - -0 

7.  

العالقة بين اإلحتياجات المعرفية ألطفال 

سنة ( 62: 2)المرحلة السنية من 

والبرامج الرياضية بالقنوات الرياضية 

 .الفضائية المصرية

20 2 7 ،0 5 
6 ،3 ،0 ،2 ،

20 
2 

0،3 ،66 ،

62 ،63 ،

27 ،23  ،

22 ،78 

78 

 (1) عدداالستبان قيد البحث، حيث تم تعديل صياغة أراء الخبراء فى عبارات  ائج استطالعنت( 8-5)الجداول أرقام  يوضح
ضافة عدد و  رات،عبا  ، منهمعبارة( 11) ستبيان علىلال النهائية الصورة حيث اشتملت  عبارات،( 0)عبارات، وحذف  (01)ا 
 البرامج) الثانى للمحور عبارات( 8) وعدد ،(سنة 00:  9)من  لألطفال المعرفية اإلحتياجات) األول بالمحور عبارة( 00) عدد

 للمحور عبارة( 31) وعدد ،(سنة 00 : 9 من السنية المرحلة ألطفال مشاهدة االكثر المصرية الفضائية بالقنوات الرياضية
 الفضائية بالقنوات الرياضية والبرامج سنة 00:  9 من السنية المرحلة ألطفال المعرفية اإلحتياجات بين العالقة) الثالث

  (.المصرية
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( 0" )ال"درجـة و( 0" )الى حد ما "درجات و( 3) "نعم" -لليكارت  ثالثيالتقدير المقياس  ةالباحث تإستخدم :ميزان التقدير   (1)
 علـى رأى ًبنـاءا درجـة( 0" )ال أشـاهد"درجـة، و( 0)أشاهد  –مقياس التقدير لليكارت الثنائى و  للمحور األول والثالث -درجة

الدرجــة الكليــة و بــذلك تراوحــت  ،المســتخدم قيــد البحــث الخبــراء حــول مقيــاس التقــدير يوضــح أراء( 1)ومرفــق رقــم  .الخبــراء
محـدد  درجـة كحـد أدنـى، و لـيس هنـاك زمـن( 11)درجـة كحـد أقصـى و( 000)للمقياس فـي صـورته المبدئيـة الثانيـة علـى 

عن طريق جمـع زمـن  االستجابة الستمارة االستبيانوقد تم تحديد زمن  ،دقيقة تقريبا( 05 -01) لدجابة إال أنه يتراوح من
 (.0)على  اتجالن وقسمة طفل مع زمن أخر طفلأول 

فـي صـورته المبدئيـة الثالثـة، حيـث  االسـتبيان قيـد الدراسـةتـم إعـداد  :لتطبيقـه علـى العينـة اإلسـتطالعية  االسـتبيانإعداد   (5)
 إليجـاد المعـامالت العلميـةً ، تمهيـداعبـارات عشـوائيًا لكـي يـتم تطبيقـه علـى أفـراد العينـة االسـتطالعيةالبتوزيع  ةالباحث تقام

 . المعامالت العلمية لها والتأكد من صالحية استخدامها فى صورتها النهائيةإليجاد  ًتمهيدا

 المعامالت العلمية 
  الصدق 
 للعبارات والمحاور واجمالى االستبيان قيد البحث عن طريق حساب االتساق الداخلي صدقالبحساب معامالت  ةالباحث تقام

التى  للمحوردرجة كل عبارة والدرجة الكلية و درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان بين من خالل حساب معامالت االرتباط 
طفل وطفلة ( 11)االستطالعية وعددها  البحثوالدرجة الكلية لالستبيان، وذلك على عينة  محورتنتمى له، والدرجة الكلية لكل 

جمالي االستبيان، قد معامالت اال حيث جاءت وخارج العينة األساسية،  من نفس مجتمع البحث رتباط بين جميع عبارات وا 
 يؤكد، مما (1.15)> ، وهي (1.111،1.111)، وجميعها عند مستوى داللة احصائية (1.130،1.901)انحصرت بين 

جمالي ، و لالستبيانصدق االتساق الداخلى  :  9)من  لألطفال المعرفية محور اإلحتياجاتمعامالت االرتباط بين جميع عبارات وا 
، (1.15)> وهي  ،(1.111،1.110)، وجميعها عند مستوى داللة احصائية (1.501،1.800)، قد انحصرت بين سنة (00
جمالي محور، و رمحو على صدق االتساق الداخلى لهذا ال يؤكدمما   الرياضية البرامج معامالت االرتباط بين جميع عبارات وا 

، (1.108،1.811)، قد انحصرت بين سنة( 00 : 9) من السنية المرحلة ألطفال مشاهدة االكثر المصرية الفضائية بالقنوات
معامالت ، و وراصدق االتساق الداخلى لهذا المح يؤكد، مما (1.15)> ، وهي (1.111)وجميعها عند مستوى داللة احصائية 

جمالي محور  والبرامج سنة (00:  9) من نيةالس المرحلة ألطفال المعرفية اإلحتياجات بين العالقة االرتباط بين جميع عبارات وا 
، وجميعها عند مستوى داللة احصائية (1.100،1.903)قد انحصرت بين  ،المصرية الفضائية بالقنوات الرياضية

 محاورمعامالت االرتباط بين جميع ، و صدق االتساق الداخلى لهذا المحور يؤكد، مما (1.15)> ، وهي (1.111،1.110)
جمالي االستبيان قيد الدراسة، قد انحصرت بين  و هي ( 1.111)، وجميعها عند مستوى داللة احصائية (1.911،1.980)وا 

  .بدرجة مرتفعة واالستبيان قيد البحث المحاورصدق  يؤكد، مما (1.15)> 

 الثبات  
 محورمعامالت ثبات االستبيان قيد الدراسة، عن طريق إيجاد معامل الفا لكرونباخ لكل عبارة و  بحساب ةالباحث تقام

جمالي االستبيان  معامل ألفا ، وقيمة (1.101،1.903)معامل االرتباط بعد حذف العبارات تراوح بين قيمة حيث جاءت وا 
 محاورقيمة معامل ألفا كرونباخ لل، و ان قيد الدراسةبات عبارات االستبث يؤكد، ، مما (1.983)كرونباخ بعد حذف العبارات 

 (1)مرفق رقم  .، مما يدل على ثباتها بدرجة عالية(1.983) البحثجمالى االستبيان قيد وإل( 1.930،1.919)تراوحت بين 

 الدراسة االستطالعية  -
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وحتى يوم الجمعة ( 00/8/0109)الموافق وذلك فى الفترة الزمنية من يوم السبت قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية 
( 01/00/0109)يوم االحد الموافق من ، و برامج رياضية القنوات الفضائية المصرية (3)عدد على  (31/8/0109)الموافق 

، وكالهما تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الرابع والخامس والسادس( 11)على عينة مكونة من  (08/00/0109)الثالثاء لى إ
، وللتعرف على مدى (ثبات –صدق )عينة التقنين المستخدمة إليجاد المعامالت العلمية ألداتا جمع البيانات قيد البحث 

 :صالحيتهم  كل من استمارة االستبيان وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عن 

  البيانات بصفة خاصة تحديد درجة استجابة المبحوثين للبحث بصفة عامة وألدوات جمع. 

  التأكد من وضوح صياغة العبارات مع توضيح أى مصطلحات قد تبدو غامضة. 

  تحديد ما تستغرقة الدراسة الميدانية والتحليلية من وقت. 

  من خالل الوقوف علـى مـدى الوضـوح ( استمارة االستبيان)التأكد من جدية أفراد العينة في التعامل مع أدوات جمع البيانات
 .فهم لمحتواهماوال

  تنظيم طريقة توزيـع أدوات جمـع البيانـات وطريقـة اإلجابـة عليهـا وطريقـة جمعهـا والتعـرف علـى أى صـعوبات قـد تنشـأ عـن
 .تطبيق الدراسة 

   ــة ــامالت العلمي ــوافر المع ــين اســتمارة االســتبيان، وت ــات -الصــدق )التأكــد مــن تقن ، وصــالحيتهم لالســتخدام بالدراســة (الثب
 .األساسية

 راسة االساسية الد -
فى  تالميذ الصف الرابع والخامس والسادس نتلميذ وتلميذة م( 051)مكونة من االساسية على عينة  الدراسةقامت باجراء 

مساعدين أثناء تطبيق ( 1)، وذلك بمساعدة عدد (3/00/0109)إلى الثالثاء ( 00/00/0109)الفترة الزمنية من االربعاء 
االستبيان بالتجربة، حيث تم توزيع التالميذ بالتساوى على كل مساعد لألشراف على االطفال اثناء االستجابة لالستبيان، 

 .واالجابة على استفسارتهم

 اإلحصائية  اتالمعالج
 : ذلك إليجاد و    ، "spss"ستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية إبً بمعالجة البيانات إحصائيا الباحثةت قام

الوزن  -التوزيع النسبى  –معامل ألفا كرونباخ -التباين  -معامل إرتباط بيرسون -اإلنحراف المعياري  -لمتوسط الحسابى ا
 (.0كا)معامل  - النسبة المئوية –الوسط المرجح  –النسبى 
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 عرض ومناقشة النتائج 
  سنه؟( 00:  9)لألطفال من ماهى اإلحتياجات المعرفية " :عرض ومناقشة نتائج التساؤل األول" 
 (9)جدول 

(  00:  9)لألطفال من اإلحتياجات المعرفية  والترتيب الستجابات العينة االساسية لعبارات محور 0التوزيع التكرارى والنسبة المئوية والوزن النسبى والوسط المرجح والمستوى وكا 
                                                                          طفل( 051= )ن                                                                                                                                                                سنة

 العبارات م

 النسبة المئوية لالستجابات االستجابات
الوزن 

 النسبى
% 

 الوسط

 المرجح
 2كا المستوى

مستوى الداللة 

 االحصائية
 الترتيب

 نعس الى حد ما ال نعس الى حد ما ال

 0 8788 02777 عالى 2707 24744 442 07778 60738 8788 678 20 8 .اكتساب المعلومات الرياضية  .6

2.  
التعللللرف علللللى قللللوانين األلعللللاب الرياضللللية  

 .وقواعدها
 67 8788 635705 عالى 2730 22782 476 07778 2708 3768 678 65 66

 4 8788 20750 عالى 2728 20750 452 0273 68778 8788 648 60 8 .التعرف على الرياضات الم تلفة والجديدة  .7

 22 8788 00702 من فض 6757 58705 270 60738 62728 04768 20 78 688 .هس القضايا الرياضيةأالتعرف على   .4

 6 8788 672722 عالى 2720 20732 402 20728 7708 8788 658 0 8 .التشجيع على ممارسة األلعاب الرياضية  .5

0.  
معرفللللة عناصللللر الللياقللللة البدنيللللة وكيفيللللة 

 .تنميت ا
 63 8788 677742 عالى 2700 00700 465 30728 62728 68728 628 62 63

 64 8788 635705 عالى 2737 26787 420 07778 0748 68778 678 68 60 .تثبيت القيس واالتجاهات الرياضية اإليجابية  .3

0.  
التعرف على الش صيات الرياضية واألبطال 

 .والمشاهير الرياضة
 5 8788 244762 عالى 2700 25724 442 22778 7728 4758 644 5 3

2.  
توضللللليح األثلللللار السللللللبية لعلللللدم ممارسلللللة 

 .الرياضة
 62 8788 674733 عالى 2702 03760 480 30728 3738 65748 628 62 24

م6 8788 672722 عالى 2720 20732 402 20728 7708 8788 658 0 8 .تقديس معلومات رياضية مفيدة  .68  

66.  
التحفيللللز علللللى المشللللاركة فللللي المسللللابقات 

 .الداخلية
م 0 8788 02777 عالى 2707 24744 442 07778 60738 8788 678 20 8  

62.  
التحفيللللز علللللى المشللللاركة فللللي المسللللابقات 

 .ال ارجية
 60 8788 67750 عالى 2705 00725 467 04738 75778 8788 686 55 8
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 العبارات م

 النسبة المئوية لالستجابات االستجابات
الوزن 

 النسبى
% 

 الوسط

 المرجح
 2كا المستوى

مستوى الداللة 

 االحصائية
 الترتيب

 نعس الى حد ما ال نعس الى حد ما ال

 26 8788 670722 متوسط 2765 36732 770 62728 30728 7708 78 628 0 .للتالميذتكوين رأى رياضي صحيح   .67

64.  
 ةإبراز صور الرياضيين األبطال ليكونو قلدو

 .للتالميذ في األخالق الرياضية 
م 5 8788 224733 عالى 2700 20765 458 02738 2788 6778 648 64 2  

م 0 8788 02777 عالى 2707 24744 442 0777 60738 8788 678 20 8 .استثماروقت الفراغ والترويح عن النفس  .65  

 62 8788 56722 عالى 2732 22725 475 30708 26728 8788 627 77 8  .نشر الوعى الرياضي  .60

م 64 8788 670722 عالى 2737 26787 420 30728 62728 7708 628 78 0 .التحلى بالروح الرياضية  .63  

 7 8788 670704 عالى 2724 23700 450 20708 8788 7728 656 8 5 .تعليس بعض أنماط السلو  الجيد  .60

م 5 8788 622780 عالى 2700 20765 458 24728 8788 5708 643 8 2 .تكوين ش صيته وبناء ثقافته  .62  

 م 64 8788 658722 عالى 2737 26787 420 32758 64768 0748 624 22 68 .اشباع حب االستطالع واالستكشاف  .28

 28 8788 647775 عالى 2750 00766 487 33708 7728 62728 626 5 78 .بقيمة الرياضة وأهميت ااإللمام    .26

م 0 8788 02777 عالى 2707 24744 442 07778 60738 8788 678 20 8 .معرفة األخبار الرياضية  .22  

 - 87888 22707 عالى 2736 28748 2780 30722 64707 3780 2003 582 247 االجمالى

اإلحتياجات  المرجح والمستوى والترتيب الستجابات العينة االساسية لعبارات محور بة المئوية والوزن النسبى والوسطالتكرارى والنس التوزيعوالخاص  (9)يوضح الجدول 
 : سنة النتائج التالية (  00:  9)لألطفال من المعرفية 

، ووســط  مــرحج قيمتــه %(98.00)علــى ( تقــديم معلومــات رياضــية مفيــدة ، وعلــى ممارســة األلعــاب الرياضــية التشــجيع)والتــى تنصــا علــى ( 01، 5)حصــول العبــارتين رقمــا  -
 (.األول، واألول مكرر)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.91)

 (.الثالث)، وبالترتيب (عالى)توى ، وبمس(0.91)، ووسط مرحج قيمته %(90.81)على ( تعليم بعض أنماط السلوك الجيد)والتى تنص على ( 08)حصول العبارة رقم  -

 (.الرابع)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.91)، ووسط مرحج قيمته %(91.58)على ( التعرف على الرياضات المختلفة والجديدة)والتى تنص على ( 3)حصول فالعبارة رقم  -
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التحفيـز علـى المشـاركة ،  و اكتسـاب المعلومـات الرياضـية)والتـى تـنص علـى ( 00، 05، 00، 0)العبارات أرقام حصول  -
ــة ــنفس، و فــي المســابقات الداخلي ــرويح عــن ال ــار الرياضــية، و اســتثماروقت الفــراغ والت ــة األخب ــى ( معرف ، %(91.11)عل

 (.الثامن مكررالثامن، و )، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.83)ووسط مرحج قيمته 

، (0.09)، ووسـط مـرحج قيمتـه %(90.95)علـى ( نشـر الـوعى الرياضـي)والتـى تـنص علـى ( 01)رقم  العبارةحصول  -
 (.الثانى عشر)، وبالترتيب (عالى)وبمستوى 

، ووسـط  %(90.19)علـى ( التعرف على قوانين األلعاب الرياضـية  وقواعـدها)والتى تنص على ( 0)حصول العبارة رقم  -
 (.الثالث عشر)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.01)قيمته مرحج 

التحلـى بـالروح  ، وتثبيـت القـيم واالتجاهـات الرياضـية اإليجابيـة)والتـى تـنص علـى ( 01، 00، 0)العبارتين رقم  حصول -
، (عـالى)، وبمسـتوى (0.03)، ووسط مرحج قيمته %(90.13)على ( اشباع حب االستطالع واالستكشاف ، والرياضية
 (.الرابع عشر، والرابع عشر مكرر)وبالترتيب 

، ووســط %(88.18)علـى ( معرفـة عناصـر الللياقــة البدنيـة وكيفيـة تنميتهــا)والتـى تـنص علــى ( 1)حصـول العبـارة رقــم  -
 (.السابع عشر)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.11)مرحج قيمته 

، ووسـط  %(88.05)علـى ( كة في المسابقات الخارجيةالتحفيز على المشار )والتى تنص على ( 00)حصول العبارة رقم  -
 (.الثامن عشر)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.15)مرحج قيمته 

، ووســط  %(80.08)علـى ( توضــيح األثـار السـلبية لعــدم ممارسـة الرياضــة)والتـى تــنص علـى ( 9)رقــم  العبـارةحصـول  -
 (.عشرالتاسع )، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.10)مرحج قيمته 

، ووسـط  مـرحج قيمتـه %(81.00)علـى ( اإللمام  بقيمة الرياضة وأهميتها)والتى تنص على ( 00)العبارة رقم  حصول -
 (.العشرون)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (058)

، ووســط  مــرحج %(00.09)علــى ( تكــوين رأى رياضــي صــحيح للتالميــذ)والتــى تــنص علــى ( 03)رقــم  العبــارةحصــول  -
 (.الحادى والعشرون)، وبالترتيب (متوسط)، وبمستوى (0.05)قيمته 

، ووسط  مـرحج قيمتـه %(51.85)على ( التعرف على اهم القضايا الرياضية)والتى تنص على ( 1)حصول العبارة رقم  -
 (.الثانى والعشرون)، وبالترتيب (منخفض)، وبمستوى (0.53)

ــال مــن اإلحتياجــات المعرفيــة حصــول إجمــالى محــور  - ــه %(91.11)ســنة علــى (  00:  9)لألطف ، ووســط مــرجح قيمت
 (.عالى)، وبمستوى (0.00)

إلجمــالى ( 99.83)لكافــة عبــارات المحــور قيــد البحــث، وكانــت قيمتهــا ( 011.09، 03.51)بــين ( 0كــا)قيمــة  ترواحــت -
ية على ، مما يؤكد اتفاق عينة البحث االساس(1.15) >، وهى (1.111)المحور قيد البحث، وبمستوى داللة إحصائية 
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، واجمـالى محـور قيـد البحـث فـى ضـوء تفسـير النتـائج وفقا لمقياس التقدير لليكارت هذه االحتياجات وبمستويات مختلفة
 .(نعم)لصالح استجابة  بميزان تقدير ليكارت الثالثى

سنه ضروة مراعاة ( 00:  9)لألطفال من اإلحتياجات المعرفية والمتعلقة بترتيب أهمية  النتائجتستنتج الباحثة من هذه و 
وفق الترتيب  االهميةسنه، عند وضع الخطة االعالمية لهذة البرامج وبدرجة ( 00:  9)لألطفال من اإلحتياجات المعرفية 

السابق عرضه، والذى اتضح من خالل تحليل مضمون البرامج الرياضية عدم تلبية احتياجات الفئة العمرية قيد البحث، 
 .راعاة هذة االحتياجات عند التخطيط لهذة البرامجوعدم م

ن االقبال على مشاهدة حيث توصلت أهم نتائجها إلى أ ،(0110) الشربينى مع نتائج دراسة ًجزئيا النتائجوتتسق هذة 
سبب اقبال و  ،والتوجد إختالفات بين الذكور واإلناث عند مشاهدة البرامج الرياضية ،التليفزيون سلوك شائع بين األطفال
 ،مشاهدة البرامج الرياضية بالقناة الخامسة هو مشاهدة كرة القدم ومصارعة المحترفين العينة قيد البحث من الذكور على

هم ما يستفيده طفل هذه المرحلة من برامج الرياضة بهذه أبطال الرياضة من أوالتعرف على  ،معرفة المعلومات الرياضيةو 
 .القناة

استثارة دافعية  أن واجبات البرامج الرياضية تتلخص في، (0101) نتائج مع ما أشار اليه كراسنةهذة ال ًوتتفق جزئيا
 لدى الجمهور وتكوين اتجاهات إيجابية نحو الممارسة الرياضية من خالل تقديم فقرات إعالمية حول الرياضية الممارسة

حوار وأحاديث مع الشخصيات اإلجتماعية المرموقة إجراء  - توضيح مفهوم وأهمية ممارسة الرياضة لدنسان المعاصر)
تقديم فقرات عن قيم وفوائد الممارسة الرياضية وانعكاساتها  -ممن يمارسون الرياضة إلستثارة دافعية التقليد لدى الجمهور

مهم وحالتهم تقديم فقرات مقارنة تبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي في قوا - على سلوك الفرد
تقديم المسابقات الرياضية والترويحية وتعليم الرياضات ذات طابع األداء المستمر كالجرى  - الحيوية والنفسية والصحية

       والمعلومات الرياضية واكساب االنماط السلوكية اإليجابية من خالل المعارفتنمية ، و (والسباحة والدراجات والتمرينات
 التعريف بالشخصيات الرياضية واألبطال ومشاهير الرياضة -مجموعات مختلفة في المعرفة الرياضية إجراء مسابقات بين) 
ت واألجهزه واألدوات ومايستحدث في آالتعريف بالمنش - التعريف بالرياضات وقوانينها وتاريخها وأههم بطوالتها وأبطالها -

نقد وتحليل المسابقات  - ساليب الحديثة للتدريب الرياضيبث الموضوعات العلمية المرتبطة باأل - تكنولوجيا الرياضة
 .(33، 30ص ) (إبراز النموذج والقدوة الحسنة أمام النشء - والمباريات بعيدا عن الوصف التفصيلي

 "سنه؟( 00:  9)لألطفال من ماهى اإلحتياجات المعرفية ": االول  التساؤلوتحقق هذة النتائج االجابة على 
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  عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث:  
 "؟(00:9)ألطفال المرحلة السنية  ماهى البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية األكثر مشاهدة"

 (01)جدول 

البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية  والترتيب الستجابات العينة االساسية لعبارات محور 0التوزيع التكرارى والنسبة المئوية والوزن النسبى والوسط المرجح والمستوى وكا 
 (00:9)ألطفال المرحلة السنية  األكثر مشاهدة

 البرامج م
الوزن  النسبة المئوية لالستجابات االستجابات

 النسبى
% 

الوسط 

 المرجح

مستوى 

 المشاهدة
كا

2
 

مستوى الداللة 

 الترتيب االحصائية
 أشاهد أشاهد ال أشاهد أشاهد ال

 66 87888 6487468 من فضة 6787 5763 608 2708 23748 4 652 .6برنامج نمبر  .6

 - - - - - - - 88788 688788 8 650 .برنامج الماتش  .2

 68 87888 622780 من فضة 6780 5777 605 5708 24728 2 643 .برنامج اللعيب  .7

 3 87888 07776 من فضة 6767 5732 633 67758 00758 26 675 .برنامج ستاد الني   .4

 0 87888 52780 من فضة 6762 0786 600 62728 08708 78 620 .برنامج صباح الرياضة  .5

 4 87884 0776 عالية 6702 0764 252 06758 70758 20 08 .برنامج رياضة أون الين  .0

 - - - - - - - 88788 688788 8 650 .برنامج الكرة اإلفريقية  .3

 - - - - - - - 88788 688788 8 650  .برنامج أصداء المالعب  .0

 - - - - - - - 88788 688788 8 650 .برنامج حصاد اليوم  .2

 7 87888 60787 عالية 6700 0773 252 00788 74788 687 57 .برنامج ملعب أون  .68

 5 87682 2750 من فضة 6744 3724 224 47708 50748 00 00 .برنامج الزمالك اليوم  .66

 2 87888 680777 من فضة 6780 5740 602 0778 26738 67 647 .برنامج الكورة مع الشنطوري  .62

 2 87888 23722 عالية 6736 0707 203 36728 20708 666 45  .برنامج تايس الي   .67

م 3 87888 00720 من فضة 6767 5702 630 62708 03728 28 670 .برنامج سوبر تايس  .64  

 - - - - - - - 88788 688788 8 650 .برنامج سبعة في سبعة  .65

 6 87888 547250 عالية 6732 2785 208 32758 28758 624 72 .برنامج إلعب ا صح  .60

 - 87888 05764 من فضة 6724 02788 7825 24788 30788 552 6023 االجمالى
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المئوية والوزن النسبى والوسط المرجح والمستوى والترتيب الستجابات  والنسبة التكرارىوالخاص التوزيع  (01)يوضح الجدول 
(    00:9)ل المرحلة السنية ألطفا البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية األكثر مشاهدة العينة االساسية لعبارات محور

 :كالتالى 

 (.االول)، وبالترتيب (مرتفعة)، وبدرجة مشاهدة (0.09)، ووسط مرحج قيمته %(9.15)على ( العبها صح)حصول برنامج  -

 (.الثانى)، وبالترتيب (مرتفعة)، وبمستوى مشاهدة (0.00)، ووسط مرحج قيمته %(8.13)على ( تايم اليف) برنامجحصول  -

 (.الثالث)، وبالترتيب (مرتفعة)، وبدرجة مشاهدة (0.11)، ووسط مرحج قيمته %(8.30)على ( ملعب أون) برنامجحصول  -

، وبالترتيــب (مرتفعــة)، وبمســتوى مشــاهدة (0.10) ، ووســط مــرحج قيمتــه%(8.01)علــى ( رياضــة أون اليــن) برنــامجحصــول  -
 (.الرابع)

ــك اليــوم) برنــامجحصــول  - ، وبالترتيــب (منخفضــة)، وبمســتوى مشــاهدة (0.11)، ووســط مــرحج قيمتــه %(0.01)علــى ( الزمال
 (.الخامس)

ترتيــب ، وبال(0.09)، وبمســتوى مشــاهدة (0.09)، ووســط  مــرحج قيمتــه %(1.10)علــى ( صــباح الرياضــة) برنــامجحصــول  -
 (.السادس)

، (منخفضــة)، وبمســتوى مشــاهدة (0.03)، ووســط مــرحج قيمتــه %(5.00)علــى ( ســتاد النيــل، ســوبر تــايم) برنــامجىحصــول  -
 (.السابع، والسابع مكرر)وبالترتيب 

، (منخفضــة)، وبمســتوى مشــاهدة (0.18)، ووســط  مــرحج قيمتــه %(5.11)علــى ( الكــورة مــع الشــنطورى) برنــامجحصــول  -
 (.التاسع)وبالترتيب 

 (.العاشر)، وبالترتيب (منخفضة)، وبمستوى مشاهدة (0.11)، ووسط  مرحج قيمته %(5.33)على ( اللعيب) برنامجحصول  -

الحـادى )، وبالترتيـب (منخفضـة)، وبمسـتوى مشـاهدة (0.13)، ووسـط مـرحج قيمتـه %(5.00)علـى ( 0نمبـر) برنـامجحصول  -
 (. عشر

، نســب مئويــة للمشــاهدة قيمتهــا (وأصــداء المالعــب، وحصــاد اليــوم، ســبعة فــى ســبعة المــاتش، الكــرة االفريقيــة،) بــرامجحظيــت  -
 (.00:9)وفق استجابات العينة االساسية قيد البحث من ألطفال المرحلة السنية %( 11.11)

ــالقنوات الفضــائيةحصــل إجمــالى محــور  - ــة الســنية  المصــرية األكثــر مشــاهدة البــرامج الرياضــية ب علــى ( 00:9)ألطفــال المرحل
 (.منخفض)، وبمستوى (0.01)، ووسط مرجح قيمته %(10.11)

الجمــالى المحــور قيــد ( 85.01)لكافــة البــرامج قيــد البحــث، وكانــت قيمتهــا (  011.101، 8.30)بــين ( 0كــا) قيمــةترواحــت  -
، ممـا يؤكـد اتفـاق عينـة البحـث (1.15) >وهـى ، (1.111)، وبمسـتوى داللـة إحصـائية (ال أشاهد)، ولصالح االستجابة البحث

االساسية على هـذه العبـارات، واجمـالى المحـور قيـد البحـث فـى ضـوء تفسـير النتـائج بميـزان تقـدير ليكـارت الثالثـى عـدا برنـامج 
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، ممــا يؤكــد عــدم اتفــاق (1.15) <، وهــى (1.019)، وبمســتوى داللــة احصــائية (0.51)حيــث جــاءت قيمتهــا ( الزمالــك اليــوم)
 .العينة قيد البحث على هذا البرنامج

ألطفال المرحلة السنية  البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية األكثر مشاهدةمن هذه النتائج والمتعلقة ب الباحثةتستنتج 
تستوجب مراعاة ( العبها صح، و تايم اليف، وملعب أون، رياضة أون الين)سنة أن مستوى المشاهدة المرتفعة للبرامج ( 00:9)

 سنة، ومحاولة تلبية( 9:00)القائمين على التخطيط والتنفيذ لهذة البرامج مراعاة هذا المستوى المرتفع من المشاهدة للفئة العمرية 
 .احتياجاتهم

وترى الباحثة أنه من الضرورى وفق بالقنوات هذة النتائج والتى تؤكد على انخفاص مستوى مشاهدة أو عدم مشاهدة لبعض  
الزمالك اليوم، وصباح الرياضة، وستاد النيل، وسوبر تايم، )البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية لهذة الفئة العمرية وهى 

قد يعزو ( ، و الماتش، والكرة االفريقية، وأصداء المالعب، وحصاد اليوم، وسبعة فى سبعة0شنطورى، اللعيب، نمبروالكورة مع ال
 .  الى ان مجتوى هذة البرامج من ناحية الشكل او المضمون، ال يلبى احتياجات هذة الفئة المرحلة العمرية قيد البحث

القنوات التليفزيونية الفضائية جاءت في مقدمة وسائل التى توصلت الى  (0100)سليم وتتسق هذة النتائج مع نتائج دراسة 
  .لها األطفال، يليها اإلنترنت، ثم التليفزيون، يليه الصحف والمجالت، ثم الراديو يتعرضاإلعالم التي 

ألطفال  األكثر مشاهدة ماهى البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية": االول  التساؤلوتحقق هذة النتائج االجابة على 
 "؟(00:9)المرحلة السنية 
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  عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث 
 المصرية؟سنة والبرامج الرياضية بالقنوات الفضائية ( 00:  9) اإلحتياجات المعرفية ألطفال المرحلة السنية من بين  ماهى العالقة

  (00)جدول 

اإلحتياجات المعرفية ألطفال المرحلة بين  العالقة والوزن النسبى والوسط المرجح والمستوى والترتيب الستجابات العينة االساسية لعبارات محور المئويةالتوزيع التكرارى والنسبة 
 .سنة والبرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية( 00:  9) السنية من 

 العبارات م

 النسبة المئوية لالستجابات االستجابات
الوزن 

 النسبى
% 

الوسط 

 المرجح
كا المستوى

2
 

مستوى الداللة 

 الترتيب االحصائية

 نعس الى حد ما ال نعس الى حد ما ال

6.  
اسلللللتفادة ملللللن مشلللللاهدة توجلللللد 

البلللرامج الرياضلللية التلللى تعلللرض 

 .بالقنوات الفضائية المصرية

 0 87888 635705 متوسط 6720 05770 780 0748 07778 68778 68 678 60

2.  
تتنللوع أهللداف البللرامج الرياضللية 

 . لتشم  ك  االحتياجات والميول
 20 87888 20750 من فض 6768 70735 632 8788 68778 02738 60 648 8

7.  
تتفلللللق األلعلللللاب الرياضلللللية فلللللي 

البرامج الرياضية بالتليفزيون مع 

 .ميولك ورغباتك

 65 87888 02788 من فض 6757 58705 270 7708 44728 56778 0 38 08

4.  
تللوفر مشللاهدة البللرامج الرياضللية 

بللللللللالقنوات الفضللللللللائية دوافللللللللع 

 . لممارسة األلعاب الرياضية

 66 87888 05780 متوسط 6700 55720 202 72768 7708 04768 58 0 688

5.  
ت تس البلرامج الرياضلية بلالقنوات 

الفضللللللللائية  بلللللللل براز األبطللللللللال 

 .الرياضيين بشك  كاف

 22 87888 672702 من فض 6720 42782 623 7728 62728 30728 5 76 628

0.  
تسللاعد  البللرامج الرياضللية علللى 

 . معرفة أهس القضايا الرياضية
 4 87888 07762 عالى 2708 00754 485 07758 72738 7708 22 56 0

3.  
توضللللح لللللك البللللرامج الرياضللللية 

اآلثللللار السلللللبية لعللللدم ممارسللللة 

 .الرياضة

 م 20 87888 272705 من فض 6768 70754 636 6778 3768 26738 2 66 647

0.  
تسللللللللاعد البللللللللرامج الرياضللللللللية 

بالتليفزيون على تشكي  رأى نحو 

 . ممارسة الرياضة

 68 87888 54762 متوسط 6733 50723 230 2708 53738 72738 65 28 56
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 العبارات م

 النسبة المئوية لالستجابات االستجابات
الوزن 

 النسبى
% 

الوسط 

 المرجح
كا المستوى

2
 

مستوى الداللة 

 الترتيب االحصائية

 نعس الى حد ما ال نعس الى حد ما ال

2.  
تقللدم البللرامج الرياضللية بللالقنوات 

الفضللللائية المعلومللللات الرياضللللية 

 .بطريقة جذابة ومشوقة

 26 87888 6467022 من فض 6776 47752 284 2788 62708 30728 64 28 622

68.  
تقلللللللللدم  البلللللللللرامج الرياضلللللللللية 

بلللالتلفيزيون معلوملللات  رياضلللية 

 .مفيدة لك

 67 87888 47754 من فض 6752 52722 240 60738 25708 53738 20 48 28

66.  
تحفلللز  البلللرامج الرياضلللية عللللى 

المشلللللللللاركة فلللللللللي المسلللللللللابقات 

 . الداخلية

 م 20 87888 20750 من فض 6768 70735 632 8788 68778 02738 8 60 648

62.  
تحفلللز  البلللرامج الرياضلللية عللللى 

المشلللللللللاركة فلللللللللي المسلللللللللابقات 

 .ال ارجية

 م 65 87888 02788 من فض 6757 58705 270 7708 44728 56778 0 38 08

67.  
تقللللللللللدم البللللللللللرامج الرياضللللللللللية 

بلللللللالتلفزيون معلوملللللللات حلللللللول 

 .المحاف ة على اللياقة البدنية

 24 87888 260742 من فض 6763 72768 607 0748 4758 02768 68 3 672

64.  

تؤكللللللللللد البللللللللللرامج الرياضللللللللللية 

التلفيزيونيلللللة عللللللى ضلللللرورة أن 

الممارسلات تكون الرياضة ضلمن 

 .اليومية في حياتك

 27 87888 635705 من فض 6727 46787 622 0748 68778 07778 68 60 678

65.  

تسللللللاعد  البلللللللرامج الرياضلللللللية 

التلفيزيونيللللللللة علللللللللى التوجلللللللله 

للممارسلللللة اإليجابيللللله لألنشلللللطة 

 .الرياضية

 28 87888 24758 من فض 6773 45756 267 8708 75778 04768 6 55 688

60.  
الرياضلية بلالقنوات تؤثر البلرامج 

الفضللللائية التللللى تشللللاهدها علللللى 

 .سلوكك

 62 87888 22706 من فض 6708 57742 258 23708 5768 03778 47 0 685

63.  
تسلللللللاعد  البلللللللرامج الرياضلللللللي 

بللالقنوات الفضللائية علللى اكسللاب 

 .السلو  الجيد

 25 87888 666702 من فض 6765 70740 608 3738 8788 22778 62 8 644

60.  
تشللللاهده فللللي البللللرامج تقلللللد مللللا 

 .الرياضية بالقنوات الفضائية
 5 87888 642784 عالى 2750 05720 722 30728 6728 26728 628 7 77
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 العبارات م

 النسبة المئوية لالستجابات االستجابات
الوزن 

 النسبى
% 

الوسط 

 المرجح
كا المستوى

2
 

مستوى الداللة 

 الترتيب االحصائية

 نعس الى حد ما ال نعس الى حد ما ال

62.  
هنلللا  اهتملللام متسلللاو فلللي تقلللديس 

البللللللرامج الرياضللللللية بللللللالقنوات 

 .الفضائية للعبات الم تلفة

 م 25 87888 227742 من فض 6765 70725 632 4758 5708 02738 3 2 648

28.  

تسللللللاعد  البلللللللرامج الرياضلللللللية 

بلللالتلفيزيون فلللي معرفلللة القواعلللد 

والقللللوانين لأللعللللاب والرياضللللات 

 .الم تلفة

 م 65 87888 52733 من فض 6757 58705 270 68778 72768 53738 60 58 28

26.  
تسللللللاعد  البلللللللرامج الرياضلللللللية 

بلللالتلفيزيون علللللى بنلللاء مفللللاهيس 

 . رياضية متطورة

 64 87888 00702 من فض 6755 56736 242 62728 60738 04768 78 20 688

22.  
تسللللللللاعد البللللللللرامج الرياضللللللللية 

بالفضائيات المصلرية عللى تنميلة 

 .الثقافة الرياضية

 2 87685 4758 متوسط 6728 07740 223 25708 72768 75778 48 06 55

27.  
تشللللللللاهد البللللللللرامج الرياضللللللللية 

بلللللللالتليفزيون السلللللللتثمار وقلللللللت 

 .فراغك والترويح عن نفسك

 3 87888 40765 عالى 2745 06702 702 53738 22758 62708 28 40 28

24.  

تشللللللللاهد البللللللللرامج الرياضللللللللية 

بلللللالتلفيزيون لتقلللللديم ا األلعلللللاب 

والرياضات التى تتفلق ملع ميوللك 

 .ورغباتك

 7 87888 680776 عالى 2707 03706 468 36708 62728 2788 662 78 64

25.  
تشللللللللاهد البللللللللرامج الرياضللللللللية 

األخبللللللار بللللللالتلفيزيون لمعرفللللللة 

 .الرياضية

 62 87888 07772 من فض 6742 42753 272 5768 70758 50748 0 08 00

20.  
تشللللللللاهد البللللللللرامج الرياضللللللللية 

بللللالتلفيزيون ألنللللك تشللللجع لعبللللة 

 . معينة

 0 87076 87276 عالى 2752 07723 727 56728 40768 8788 06 35 8

23.  
تحللللث البللللرامج الرياضللللية علللللى 

 . اكتساب الروح الرياضية
 60 87888 06706 من فض 6752 58704 273 62728 67758 03778 78 26 685

20.  
تشللللللللاهد البللللللللرامج الرياضللللللللية 

بلللللللالتلفيزيون لزيلللللللادة معرفتلللللللك 

 .وثقافتك الرياضية

 6 87888 244733 عالى 2700 25778 440 22778 6778 0748 644 2 68



 
 

- 321 - 
 

 العبارات م
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 النسبى
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 الترتيب االحصائية

 نعس الى حد ما ال نعس الى حد ما ال

22.  
تعتمللللد علللللى البللللرامج الرياضللللية 

بللالقنوات الفضللائية فللي الحصللول 

 .الرياضيةعلى المعرفة 

 2 87888 635705 عالى 2733 22776 472 07778 68778 0748 678 60 68

78.  
تسللللللللاعد البللللللللرامج الرياضللللللللية 

بالقنوات الفضائية على بنلاء حلب 

 .االستطالع

 م 25 87888 623780 من فض 6765 70740 608 6778 62708 05728 2 28 674

 - 87888 664703 متوسط 6738 50733 3234 24725 25726 58754 6675 6608 2705 االجمالى

بين  العالقة والنسبة المئوية والوزن النسبى والوسط المرجح والمستوى والترتيب الستجابات العينة االساسية لعبارات محور التكرارىالتوزيع  والخاص( 00)يوضح الجدول 
 :النتائج التالية  بالقنوات الفضائية المصرية الرياضيةسنة والبرامج ( 00:  9) المعرفية ألطفال المرحلة السنية من  اإلحتياجات

، ووسـط  مـرحج قيمتـه %(95.31)علـى أهميـة نسـبية ( تشـاهد البـرامج الرياضـية بـالتلفيزيون لزيـادة معرفتـك وثقافتـك الرياضـية)والتـى تـنص علـى ( 08)حصول العبـارة رقـم  -
 (.األول)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.81)

، ووسـط  مـرحج قيمتـه %(90.30)علـى ( تعتمـد علـى البـرامج الرياضـية بـالقنوات الفضـائية فـي الحصـول علـى المعرفـة الرياضـية)والتى تنص علـى ( 09)رقم حصول العبارة  -
 (.الثانى)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.00)

، (عـالى)، وبمسـتوى (81.51)، ووسـط مـرجح قيمتـه (81.51)، على (تساعدك البرامج الرياضية على معرفة أهم القضايا الرياضية)والتى تنص على ( 1) رقمحصول العبارة  -
 (.الرابع)وبالترتيب 
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، %(85.01)علـى ( لد مـا تشـاهده فـي البـرامج الرياضـية بـالقنوات الفضـائيةتق)والتى تنص على ( 08)حصول العبارة رقم  -
 (.الخامس)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.51)ووسط مرحج قيمته 

علـــى ( تشـــاهد البـــرامج الرياضـــية بـــالتلفيزيون ألنـــك تشـــجع لعبـــة معينـــة)والتـــى تـــنص علـــى ( 01)رقـــم  العبـــارةحصـــول  -
 (.السادس)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.50)، ووسط  مرحج قيمته %(83.90)

( تشاهد البرامج الرياضية بالتليفزيون الستثمار وقت فراغك والترويح عن نفسـك)والتى تنص على ( 03)رقم  العبارةحصول  -
 (.السابع)، وبالترتيب (عالى)، وبمستوى (0.15)، ووسط  مرحج قيمته %(80.10)على 

توجــد اســتفادة مــن مشــاهدة البــرامج الرياضــية التــى تعــرض بــالقنوات الفضــائية )نص علــى والتــى تــ( 0)حصــول العبــارة رقــم  -
 (.الثامن)، وبالترتيب (متوسط)، وبمستوى (0.91)، ووسط  مرحج قيمته %(15.38)على ( المصرية

( ة الرياضـيةتسـاعد البـرامج الرياضـية بالفضـائيات المصـرية علـى تنميـة الثقافـ)والتى تـنص علـى ( 00)حصول العبارة رقم  -
 (.التاسع)، وبالترتيب (متوسط)، وبمستوى (0.91)، ووسط  مرحج قيمته %(13.11)على 

( تساعد البرامج الرياضـية بـالتليفزيون علـى تشـكيل رأى نحـو ممارسـة الرياضـة)والتى تنص على ( 01)رقم  العبارةحصول  -
 (.العاشر)تيب ، وبالتر (متوسط)، وبمستوى (0.00)، ووسط  مرحج قيمته %(58.90)على 

تــوفر مشــاهدة البــرامج الرياضــية بــالقنوات الفضــائية دوافــع لممارســة األلعــاب )والتــى تــنص علــى ( 1)رقــم  العبــارةحصــول  -
 (.الحادى عشر)، وبالترتيب (متوسط)، وبمستوى (0.18)، ووسط  مرحج قيمته %(55.98)على ( الرياضية

علـى ( مج الرياضـية بـالقنوات الفضـائية التـى تشـاهدها علـى سـلوككتـؤثر البـرا)والتـى تـنص علـى ( 01)حصول العبارة رقم  -
 (.الثانى عشر)، وبالترتيب (منخفض)، وبمستوى (0.11)، ووسط  مرحج قيمته %(53.10)

ــارةحصــول  - ــم  العب ــى ( 01)رق ــنص عل ــى ت ــك)والت ــدة ل ــالتلفيزيون معلومــات  رياضــية مفي ــرامج الرياضــية ب ــدم  الب ــى ( تق عل
 (.الثالث عشر)، وبالترتيب (منخفض)، وبمستوى (0.59)قيمته  ، ووسط  مرحج%(50.99)

علـى ( تساعدك البرامج الرياضية بالتلفيزيون على بناء مفاهيم رياضـية متطـورة)والتى تنص على ( 00)حصول العبارة رقم  -
 (.الرابع عشر)، وبالترتيب  (منخفض)، وبمستوى (0.55)، ووسط  مرحج قيمته %(50.00)

تتفـق األلعـاب الرياضـية فـي البـرامج الرياضـية بـالتليفزيون )والتى تنص بالترتيب علـى ( 01، 00، 3)قم حصول العبارات ر  -
ــك  ــكمــع ميول ــرامج الرياضــية و  ،ورغبات ــة، وتســاعدك الب ــي المســابقات الخارجي ــى المشــاركة ف ــرامج الرياضــية عل ــزك الب تحف

، (0.53)، ووسـط  مـرحج قيمتـه %(51.85)علـى ( المختلفـةبالتلفيزيون في معرفة القواعد والقوانين لأللعاب والرياضـات 
 (.الخامس عشر، والخامس عشر مكرر)، وبالترتيب (منخفض)وبمستوى 

، %(51.11)علــى ( تحــث البــرامج الرياضــية علــى اكتســاب الــروح الرياضــية)والتــى تــنص علــى ( 00)حصــول العبــارة رقــم  -
 (.الثامن عشر)يب ، وبالترت(منخفض)، وبمستوى (0.50)مرحج قيمته   ووسط

علـــى ( تشـــاهد البـــرامج الرياضـــية بـــالتلفيزيون لمعرفـــة األخبـــار الرياضـــية)والتـــى تـــنص علـــى ( 05)رقـــم  العبـــارةحصـــول  -
 (.التاسع عشر)، وبالترتيب (منخفض)، وبمستوى (0.19)، ووسط  مرحج قيمته %(19.50)
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ــم  - ــارة رق ــى ( 05)حصــول العب ــنص عل ــى ت ــرامج الرياضــية ا)والت ــى التوجــه للممارســة اإليجابيــه تســاعدك الب ــة عل لتلفيزيوني
 (.العشرون)، وبالترتيب (منخفض)، وبمستوى (0.30)، ووسط  مرحج قيمته %(15.50)على ( الرياضيةلألنشطة 

تقـدم البـرامج الرياضـية بـالقنوات الفضـائية المعلومـات الرياضـية بطريقـة جذابـة )والتـى تـنص علـى ( 9)حصول العبـارة رقـم  -
 (.الحادى والعشرون)، وبالترتيب (منخفض)، وبمستوى (0.30)، ووسط  مرحج قيمته %(13.59) على( ومشوقة

( تهتم البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية  بإبراز األبطـال الرياضـيين بشـكل كـاف)والتى تنص على ( 5)حصول العبارة رقم  -
 (.الثانى والعشرون)تيب ، وبالتر (منخفض)، وبمستوى (0.01)، ووسط  مرحج قيمته %(10.19)على 

تؤكــد البــرامج الرياضــية التلفيزيونيــة علــى ضــرورة أن تكــون الرياضــة ضــمن )والتــى تــنص علــى ( 01)حصــول العبــارة رقــم  -
الثالـث )، وبالترتيب (منخفض)، وبمستوى (0.03)، ووسط  مرحج قيمته %(10.13)على ( الممارسات اليومية في حياتك

 (.والعشرون

تقــدم البــرامج الرياضــية بــالتلفيزيون معلومــات حــول المحافظــة علــى اللياقــة )والتــى تــنص علــى ( 03)حصــول العبــارة رقــم   -
 (.الرابع والعشرون)  ، وبالترتيب(منخفض)، وبمستوى (0.00)، ووسط  مرحج قيمته %(39.01)على ( البدنية

الرياضي بالقنوات الفضائية على اكسـاب تساعدك البرامج )والتى تنص بالترتيب على ( 31، 09، 00)حصول العبارات رقم  -
تســاعد البــرامج  الســلوك الجيــد، وهنــاك اهتمــام متســاو فــي تقــديم البــرامج الرياضــية بــالقنوات الفضــائية للعبــات المختلفــة، و

، وبمســتوى (0.05)، ووســط  مــرحج قيمتــه %(38.11)علــى ( الرياضــية بــالقنوات الفضــائية علــى بنــاء حــب االســتطالع
 (.الخامس والعشرون، والخامس والعشرون مكرر)ترتيب ، وبال(منخفض)

تتنــوع أهــداف البــرامج الرياضــية لتشــمل كــل االحتياجــات )والتــى تــنص بالترتيــب علــى ( 00، 0، 0)حصــول العبــارات ارقــام  -
شـاركة تحفـزك البـرامج الرياضـية علـى الم و ،توضح لك البرامج الرياضية اآلثار السـلبية لعـدم ممارسـة الرياضـة والميول، و

ــامن )، وبالترتيــب (مــنخفض)، وبمســتوى (0101)، ووســط  مــرحج قيمتــه %(31.05)علــى ( فــي المســابقات الداخليــة الث
 (. والعشرون، والثامن والعشرون مكرر

سـنة والبـرامج الرياضـية ( 00:  9) المعرفيـة ألطفـال المرحلـة السـنية مـن  حصـول إجمـالى محـور العالقـة بـين اإلحتياجـات -
، كمــا ترواحــت قيمــة (متوســط)، وبمســتوى (0.01)قيمتــه ، ووســط مــرجح %(51.00)المصــرية علــى  الفضــائيةبــالقنوات 

الجمالى المحـور، وبمسـتوى ( 001.80)لكافة عبارات المحور قيد البحث، وجاءت قيمتها ( 13.51،011.00)بين ( 0كا)
االساسية علـى كافـة العبـارات، واجمـالى المحـور ، مما يؤكد اتفاق عينة البحث (1.15)> ، وهى (1.111)داللة إحصائية 

، عــدا العبــارتين رقمــا (إلــى حــد مـا)ســتجابة االلصـالح و  قيـد البحــث  فــى ضـوء تفســير النتــائج بميــزان تقـدير ليكــارت الثالثــى
، وبمستوى داللة احصـائية بالترتيـب علـى (1.51،1.030)بالترتيب على التوالى لهما ( 0كا)حيث جاءت قيمة ( 01، 00)

 .، مما يدل على عدم اتفاق عينة البحث االساسية على هاتين العبارتين(1.15)< ، وهما (1.130، 1.015)التوالى 

متوسط، )بين %( 01.10)و( 31)عبارة من إجمالى عدد ( 03)حيث تراوح مستوى عدد  النتائجعزو الباحثة هذه وت
، الى عدم مراعاة القائمين على تخطيط وتنفيذ البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية (متوسط)، وإلجمالى المحور (ومنخفض

لرغم من أهمية تلك المرحلة، بإعتبارهم سنة، على ا( 00:  9) المصرية لدحتياجات المعرفية ألطفال المرحلة السنية من 
المرحلة االخيرة من مراحل الطفولة، وما لها من تأثير على المراحل التالية، وما يستوجب تعديل الرسالة االعالمية فى ضوء هذه 

ر فى بناء االنسان النتائج، وقيام هذه البرامج الرياضية بدورها المجتمعى الذى يتطلب االهتمام بكافة فئات المجتمع، فاالستثما
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يكون على نفس قدر االستثمار المادى، السيما ما يواجه مصر من تحديات خالل تلك المرحلة الصعبة، وأن تؤدى هذه البرامج 
 .رسالتها بسمو، فأطفال تلك الحقبة العمرية فى حاجة تلبية احتياجاتها

ن أن االطفال فى حاجة للمعلومات الرياضية، م( 0110)محمد  ته نتائج دراسة كل منالنتائج مع مع أكد هذةوتتسق 
دراسة فاألطفال عادة مايهتمون بالبرامج الرياضة، سواء لمعرفة قواعد اللعبة أو األحداث الرياضية أو لمعرفة اخبار األبطال، و 

 .الثقافة الرياضيةللقنوات الفضائية الرياضية دورًا إيجابيًا فى تزويد المشاهد ب حيث توصلت إلى أن( 0119) شاكر؛ وشحاذة 

من  أن الطفل يولد مزودا بالقدرة على التعلم واكتساب المعرفة تدريجيا عن ( 0100)وتتفق مع ما اشار اليه الصيفى 
طريق حواسه، ويترجمه عقله إلى معاني، وببلوغ الطفل مرحلة الطفولة المتأخرة يسرع النمو العقلي للطفل، ولذا البد من اكسابه 

ومات التى تساعده على النمو عقليا بشكل سريع وسليم، وأن هناك العديد من المصادر التى يكتسب منها الطفل العديد من المعل
المعلومات ومن هذة المصادر وسائل اإلعالم التى تعد الركيزة األساسية التى تسهم في إتاحة فرص التنوير من خالل توفير أكبر 

نوعة تتفق مع سمات الجمهور بكل قطاعاته وثقافاته المتعددة بصورة متكاملة قدر من المعلومات والحقائق، وتقديم مواد مت
 .(001ص)

أن حاجات األفراد التى تحتاج إلى إشباع عن طريق إستعمال (  0105)مع ما وضحه كل من السيد  النتائجوتتفق هذة 
والمعرفة وفهم بيئتنا وهي تتشكل لدينا عن المعرفية، وهي الحاجات المرتبطة بتقوية المعلومات  وسائل اإلعالم هي الحاجات

 .(91ص) طريق حب االستطالع واالكتشاف

       ماهى العالقة بين اإلحتياجات المعرفية ألطفال المرحلة السنية من " : الثالث التساؤلعلى  االجابةوتحقق هذة النتائج 
 "؟ياضية بالقنوات الفضائية المصريةسنة والبرامج الر ( 00:  9) 

 االستخالصات والتوصيات
  خالصاتاالست -
 :التاليةأهداف البحث، واجابة على تساؤالتها، ووفق للمعالجات االحصائية المناسبة يمكن استخالص النتائج في ضوء      

  األول االستخالصات المتعلقة بالتساؤل:  
التشجيع على ممارسة األلعاب : )هى  المئويةللنسبة سنة مرتبة وفقا ( 00:  9)لألطفال من اإلحتياجات المعرفية أن   .0

التعرف على الرياضات المختلفة  -تعليم بعض أنماط السلوك الجيد - تقديم معلومات رياضية مفيدةو  - الرياضية
 ةإبراز صور الرياضيين األبطال ليكونو قدو  - التعرف على الشخصيات الرياضية واألبطال والمشاهير الرياضة -والجديدة
التحفيز على المشاركة  - اكتساب المعلومات الرياضية - تكوين شخصيته وبناء ثقافته - ذ في األخالق الرياضيةللتالمي

 - نشر الوعى الرياضي - معرفة األخبار الرياضية، و استثماروقت الفراغ والترويح عن النفس -في المسابقات الداخلية
 التحلى بالروح الرياضية - بيت القيم واالتجاهات الرياضية اإليجابيةتث - التعرف على قوانين األلعاب الرياضية  وقواعدها

التحفيز على المشاركة في  - معرفة عناصر الللياقة البدنية وكيفية تنميتها - اشباع حب االستطالع واالستكشاف -
تكوين رأى  - وأهميتهااإللمام  بقيمة الرياضة  - توضيح األثار السلبية لعدم ممارسة الرياضة - المسابقات الخارجية

 (.التعرف على اهم القضايا الرياضية - رياضي صحيح للتالميذ
اتفاق عينة البحث االساسية على هذه االحتياجات وبمستويات مختلفة، واجمالى محور قيد البحث فى ضوء تفسير النتائج  .0

 . بميزان تقدير ليكارت الثالثى

 تخالصات المتعلقة بالتساؤل الثانىاالس: 
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على ( العبها صح)برنامج ( 00:9)ألطفال المرحلة السنية  المصرية األكثر مشاهدة البرامج الرياضية بالقنوات الفضائيةأن  .0
، وبمستوى %(8.13)على ( تايم اليف)، وبرنامج (ولاأل )، وبالترتيب (عالية)، وبدرجة مشاهدة %(9.15) نسبة مئوية
، (الثالث)، وبالترتيب (عالية)، وبدرجة مشاهدة %(8.30)على ( ملعب أون)، فبرنامج (الثانى)، وبالترتيب (عالية)مشاهدة 

( الزمالك اليوم)، يليه برنامج (الرابع)، وبالترتيب (عالية)، وبمستوى مشاهدة %(8.01)على ( رياضة أون الين)ثم برنامج 
، %(1.10)على ( ضةصباح الريا)، وبرنامج (الخامس)، وبالترتيب (منخفضة)وبمستوى مشاهدة  ،%(0.01)على 

، وبمستوى مشاهدة (5.00)على ( ستاد النيل، سوبر تايم)، فبرنامجى (السادس)، وبالترتيب (منخفضة)وبمستوى مشاهدة 
، وبمستوى مشاهدة (5.11)على ( الكورة مع الشنطورى)ثم برنامج  ،(السابع، والسابع مكرر)، وبالترتيب (منخفضة)
، وبالترتيب (منخفضة)، وبمستوى مشاهدة %(5.33)على ( اللعيب)يه برنامج ، يل(التاسع)، وبالترتيب (منخفضة)
بينما حظيت برامج ( الحادى عشر)، وبالترتيب (منخفضة)وبمستوى مشاهدة  ،%(5.00)على ( 0نمبر)، وبرنامج (العاشر)
%( 11.11)هدة قيمتها ، نسب مئوية للمشا(الماتش، الكرة االفريقية، وأصداء المالعب، وحصاد اليوم، سبعة فى سبعة)

 (. 00:9)وفق استجابات العينة االساسية قيد البحث من ألطفال المرحلة السنية 
على    ( 00:9)حصل إجمالى محور البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية األكثر مشاهدة ألطفال المرحلة السنية  .0

، 8.30)بين ( 0كا)، كما ترواحت قيمة (منخفض)، وبمستوى (0.01)، ووسط مرجح قيمته %(10.11)أهمية نسبية 
الجمالى المحور قيد البحث، وبمستوى داللة إحصائية ( 85.01)لكافة البرامج قيد البحث، وكانت قيمتها ( 011.101

، مما يؤكد اتفاق عينة البحث االساسية على هذه العبارات، واجمالى المحور قيد البحث فى ضوء تفسير النتائج (1.111)
، وبمستوى داللة احصائية (0.51)حيث جاءت قيمتها ( الزمالك اليوم)زان تقدير ليكارت الثالثى عدا برنامج بمي
 .، مما يؤكد عدم اتفاق العينة قيد البحث على هذا البرنامج(1.15)< ، وهى (1.019)
  الثالث االستخالصات المتعلقة بالتساؤل: 

سنة والبرامج الرياضية ( 00:  9)المعرفية ألطفال المرحلة السنية من  اإلحتياجاتبين  العالقة ل إجمالى محوروحص .0
 ، (متوسط)، وبمستوى %(51.00)على  بالقنوات الفضائية المصرية

 (.01، 00)واتفاق عينة البحث االساسية على كافة العبارات، واجمالى المحور قيد البحث، عدا العبارتين رقما  .0

 لتوصياتا -
 :من نتائج يمكن التوصية التالية  البحثفى ضوء ما توصلت اليه 

راء هذه المرحلة العمرية وبما يتفق مع آ لنتائج البحثسنة، وفق ( 00:  9)لألطفال من اإلحتياجات المعرفية مراعة  .0
 .الهامة

، ومحاولة (00:9)ألطفال المرحلة السنية  المصرية األكثر مشاهدة البرامج الرياضية بالقنوات الفضائيةاالهتمام  .0
وذلك توفير الكوادر المؤهلة والميزانيات الالزمة  تطويرها، بما يحقق االحتياجات المعرفية لهذة المرحلة العمرية الهامة

 .لتحقيق رسالتها االعالمية الرياضية الهامة
شاهدة، ومحاولة دراسة عدم اقبال االطفال من تقويم البرامج الرياضية التى حظيت بدرجة مشاهدة ضعيفة أو عدم الم .3

 . سنة على مشاهدتها( 00:  9)
سنة والبرامج ( 00:  9) المعرفية ألطفال المرحلة السنية من اإلحتياجاتااليجابية بين  العالقةتفعيل آليات لدعم  .1

من منطلق أداء رسالة إعالمية بناءة تراعى كافة المراحل السنية وتلبى  الرياضية بالقنوات الفضائية المصرية
 .احتياجاتهم وبخاصة المرحلة السنية مجتمع البحث
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