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، شهد العالم مؤخرا عدة تغيرات اتصالية اجتماعية في جميع امليادين خاصة مع التطورات التكنولوجية الراهنة: امللخص
 وهي الرياضة،منها شبكات التواصل االجتماعي باعتبارها أهم الوسائط التكنولوجية لنشر الثقافة الرياضية لكرة القدم
 واخترنا, وسنبرز في دراستنا الدور الحقيقي الذي تلعبه هاته الوسائط لدى املراهقين املتمدرسين.األكثر شعبية في العالم
 واملقدر بـ،املنهج الوصفي التحليلي األنسب ملجتمع الدراسة املكون من تالميذ الطور الثانوي النهائي بمختلف تخصصاته
 استعملنا استمارة االستبيان كأداة للدراسة توصلنا من خاللها إلى. تلميذ23  أما العينة فهي جزء منه وقدرت بـ، تلميذ233
 " لشبكات التواصل االجتماعي دور اياايي ومهم في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى املراهقين: نتائج أهمها
."املتمدرسين
. تالميذ الطور النهائي- ، كرة القدم الجزائرية- ، الثقافة الرياضية- ، شبكات التواصل االجتماعي- :  الكلمات املفتاحية-

Abstract: The world has recently witnessed several social communication changes in all fields especially
with the current technological developments, including social networks as the most important technology for
spreading the sports culture of football, which is the most popular sport in the world. We will highlight in our
study the real role that these media play among the schooled adolescents, and we have chosen the descriptive
analytical approach that is appropriate for the study community consisting of students of the final secondary
stage in its various specializations, estimated at 263 pupils, while the sample is part of it and was estimated by
23 pupils. We used the questionnaire as a study tool through which we reached the most important results:
"Social media networks have a positive and important role in disseminating the sports culture of Algerian
football to schoolchildren."
key words : - social networks, - sports culture, - Algerian football, - final-stage students
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مقدمة
تعتبر وسائل اإلعالم واالتصال التكنولوجية في املجتمع من أهم الوسائط التي
تعمل على نشر الثقافة في شتى امليادين خاصة منها :السياسة واالقتصادية والثقافية
والرياضية ...الخ ،حيث يلعب اإلعالم عامة ،وشبكات التواصل االجتماعي خاصة دورا كبيرا
في انتقاء املحتوى الثقافي وإحداث التنمية الشاملة لدى أفراد املجتمع خاصة في املجال
الرياض ي ،الذي يعد هذا األخير بتنوع أنظمته وقواعده ميدانا من ميادين التربية وعنصرا
قويا في إعداد الفرد الصالح ،من خالل تزويده بالخبرات واملهارات املختلفة التي تمكنه من
التكيف مع ماتمعه وتنظيم حياته اليومية ومواكبة العصر ،وذلك بفضل الثورة
التكنولوجية التي ال يزال يشهدها العالم برمته.
وفي ظل األزمة والصراع الثقافي واالجت ـماعي الذي آل إليه اإلع ـالم الجماهيري ،مما
أدى إلي إهمال مضمون الرسالة اإلعالمية إال انه وحسب الباحثين في ماال اإلعالم
واالتصال فإن اإلعالم االلكتروني التكنولويي يعد من أهم الوسائل التي ساهمت في تغيير
املجتمعات في مختلف امليادين ،هذا ما جعل مواقع التواصل االجتماعي مارد منظومة من
الشبكات االلكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به ،ومن ثم ربطه عن
طريق نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسها،وقصد
التأثير في الجمهور لتعديل بعض السلوكيات التي باتت تهدد مصـير كثير من األفراد املنعزلــين
عما يحدث حولهم من جــهة ،ونشر الثقافة في شـ ـ ـ ــتى املياديـن وعلى رأس ــها الثقافة الرياض ـ ــية
والتشج ـيع للرقي بها إلى مس ــتوى عال داخـل املجت ــمع من جهة أخرى (حسن أحمد
الشافعي2993،م ،ص ،)209أين أصبحت شبكات التواصل االجتماعي صانعة األحداث في
العديد من املرات ،ولكن في ماتمع غاب فيه الكثير من الوعي لدى الجمهور
الرياض ي،فحسب الباحث حامد عبد السالم زهران فإن من أهم مظاهــر النمو االنفعالي لدى
املراهـق هو أنه يستطـيع التح ـ ـكم في املظاهــر الخارجية لحالـته االنفعالية إال بمساعــدة
اآلخرين،و كذا يتقلب سلوك املراهـق بين سلوك الطـفل وسلوك الكــبار(حامد عبد السالم

زهران1009،م،ص،)133
هذا ما جعل العديد من هذه املواقع تعمل على نشر مختلف الثقافات التي ترقى
بهذا الجمهور منها فئة املراهقين إلى أفضل املستويات خاصة في املجال الرياض ي ،حيث ناد
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كرة القدم تعمل كلعبة جماعية على خلق روح التعاون والتفاعل االجتماعي فحسب
الباحثين كمال درويش والسعداني خليل السعداني فإن كرة القـدم االحـترافية "تعتبر
ممارسة رياضة ذات طابع تنافس ي مرتبطة بقوانين تسيريه واقتصادية فهي ماال رياض ي
ثقافي اقتصادي واجتماعي"(.كمال درويش،السعداني خليل السعداني 2990،م ،ص ) 53و هذا كله
يعمل على إنااح كرة القدم الجزائرية لتمثيل البلد أحسن تمثيل واملساهمة في خلق الروح
الرياضية بين أفراد املجتمع وتبادل الثقافات بين الشعوب ،وقد تناولت بعض الدراسات
مواضيع مشابهة لهذه الدراسة ومنها دراسة باململكة العربية السعودية للباحث سلطان
مسفر مبارك الصاعدي بعنوان "دور شبكات التواصل االجتماعي في خدمة العمل اإلنساني"
سنة 2112م التي أكدت مدى أهمية شبكات التواصل االجتماعي و الدور االياايي الذي
تلعبه في العمل اإلنساني ،أما دراسة أخرى بالعراق للطالب مااهد محمد أمين فرج تحت
عنوان "دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الثقافة الرياضية " سنة 2112م ،أين أكدت
هذه األخيرة أن ملواقع التواصل االجتماعي دور كبير يساهم في نشر الثقافة الرياضية ،وعليه
فان دراستنا قد تناولت إشكالية عامة تمثلت في:
هل لشبكات التواصل االجتماعي دور في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائريةلدى تالميذ الطور النهائي ؟
حيث تندرج ضمنها تساؤالت جزئية تتمثل في :
هل لصفحات التواصل االجتماعي املقروءة دور في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدمالجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي ؟
هل لصفحات التواصل االجتماعي املرئية واملسموعة دور في نشر الثقافة الرياضية لكرةالقدم الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي ؟
ومنه قمنا بوضع فرضيات عامة للدراسة تتمثل في:
لشبكات التواصل االجتماعي دور اياايي في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائريةلدى تالميذ الطور النهائي،
حيث تندرج ضمنها فرضيات جزئية تتمثل في :
 لصفحات التواصل االجتماعي املقروءة دور اياايي في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدمالجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي.
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 لصفحات التواصل االجتماعي املرئية واملسموعة دور اياايي في نشر الثقافة الرياضيةلكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي.
انطالقا من واقع موضوع دراستنا فإن أهميته تمكن من خالل إبراز دور شبكات
التواصل االجتماعي التي تعـمل على نشر الثقافة الرياضية بصفة عامة ونشر الثقافة
الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى املراهقين املتمدرسين ،خاصة مع التطورات
التكنولوجية الحاصلة في وقتنا الراهن فان الرياضة تعتبر ظاهرة اجتماعية حضارية كانت
وما زالت تعكس التطور والرقي والقيم في املجتمعات وتعد أبرز دعائم التنمية الشاملة ألنها
تعنى بأهم عناصرها وهو اإلنسان فكرا وجسدا.
حيث قمنا بتحديد أهداف دراستنا لعل من أهمها :
 تحديد مفهوم الرياضة وثقافة املمارسة الرياضية خاصة لكرة القدم التي لها أبعادا صحيةونفسية واجتماعية ،وكذلك أصبحت أحد املجاالت األكثر جاذبية لرؤوس األموال واهتمام
القوى االقتصادية في شتى أنحاء العالم خاصة في الجزائر ،باإلضافة إلى اهتمام الدول بها
حيث شكلت بذلك أولوية هامة وذات قيمة ثقافية اجتماعية لدى أفراد املجتمع.
الجانب التطبيقي :
 -1الطرق املهنججية املتبعة :
كل بحث ميداني يحتاج إلى دراسة استطالعية  ،والتي يمكن من خاللها معرفة
الع ــوامل واألدوات التي ممكن أن تساعدنا للقيام بدراسة املوضوع ،ولكون دراستنا تتمحور
حول معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم
الجزائرية ،باعــتبار هذه األخـيرة الرياضة األكثر مشاهدة من قبل مستخدمي شبكات
التواصل االجتماعي خاصة في وقتنا الحالي ،وهذا مـا جعـلــنا نمـيزها عن بـاقــي األلعاب
الرياضية والتخصصات األخرى لشعبيتها الكبيرة ،وعرف الدكتور رشيد زرواتي الدراسة
االستطالعية على أنها ":الخطوة األولى التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة عامة حـ ـ ــول جوانب
الدراسة امليدانية للبحث ،وته ـ ـ ـ ـ ـ ــدف إلى التأكـ ـ ــد من مالئمة مكان الدراسة للبحث
والتحق ـ ـ ـ ـ ــق من م ـ ـ ـ ــدى صالحية األداة املست ـ ـ ـ ـ ــعملة لجم ـ ـ ـ ـ ــع املعلومـ ـ ـ ـ ــات حول موضـ ـ ـ ـ ـ ــوع
البحث"( .رشيد زرواتي2992،م ،ص،)101
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ومع بداية املوسم الدراس ي 2121-2112قمنا بأعمال ميدانية استكشافية على
فترات مختلفة إلى ثانوية إبراهيم بن األغلب التميمي باملسيلة من اجل اخذ معلومات
تفيد دراستنا ،حيث قام الباحثين باختيار  33تلميذ بهدف التأكد من الخصائص
السيكومترية لألداة ،كما قمنا بزيارة ميدانية لجامعة محمد بوضياف باملسيلة ،حيث
توجهنا إلى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،وذلك ملعرفة رأي األساتذة
بالنسبة ملوضوع دراس ـ ــتنا ،حيث قمنا بطرح ماموعة من األسئلة عليهم كمرحلة أولية،
وهذا كله يصب في ه ـ ـدف واحــد هو الوقوف على املجال امليداني ،و أخذ انطباع عام يساهم
في صياغة جيدة إلشكالية الدراسة وفرضياتها ،وتحضير استمارة االستبيان وتحديد املجتمع
والعينة ،واألداة املستعملة للدراسة.
أما مااالت الدراسة فتمثل املجال املكاني في ثانوية إبراهيم بن األغلب التميمي
باملسيلة ،أما املجال الزماني امتد من  22سبتمبر إلى  22نوفمبر 2112م .
اعتمدنا في موضــوع دراس ــتنا على املنهــج الوص ـفـي التحليلي ،وهو املنهج األكثر
استعماال في كافة الدراسات العلمية ،حيث عرفته رجاء محمود أبو عالم":بأنه التصميم أو
الخطة التي يضعها الباحث للحصول على البيانات وتحليلها بغرض الوقوف على طبيعة
مشكلة من املشكالت( " .رجاء ابو محمود عالم .)95 ،2911 ،وهذا ما نقوم به من خــالل
دراســتنا ،وذلك قصد توضيح دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر الثقافة الرياضية في
كرة القدم الجزائرية لدى تلميذ الطور النهائي،
أما ماتمع الدراسة فيعرفه الباحث محمد عبد الحميد محمد بانه ":املجتمع
األكبر أو ماموعة املفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة ،ويمثل
هذا املجتم ـ ـ ـ ـ ــع الكل أو املجموع األكـ ـ ـ ـ ـ ــبر من املجتمع املستهدف من الباحث ،ويتم من خالله
تعميم النتائج الدراسة على كل مفرداته ،إال انه يصعب الوصول إليه واالقتراب منه لجمع
البيانات والذي يعتبر عادة ممثال للماتمع املستهدف ويلبي حاجات الدراسة وأهدافها
وتختار منه عينة البحث"( .محمد عبد الحميد محمد ،2995،ص ،)139وضمن موضوعنا
املعالج يتاسد ماتمع دراستنا في  233تلميذ في الطور النهائي بثانوية إبراهيم بن األغلب
التميمي باملسيلة .كما هو موضح في الجدول التالي:
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اجلدول رقم ( :)10توزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب األقسام النهائية.
األقسام النهائية

عدد التالميذ

3ع ت1

33

32
3ع ت2
31
3ع ت3
32
3ع ت2
32
3أف
22
3لغ
21
 3هـ م
22
3تإ
االمجايل
233
وتم اختيار عينة الدراسة األساسية بطريقة عشوائية بسيطة بنسبة  %11املقدرة بـ
 23تلميذ من بين  231تلميذ ،حيث تم استبعاد ( 33تلميذ) الخاضعين للدراسة
االستطالعية ،كما هو موضح في الجدول التالي:
اجلدول رقم ( : )10توزيع أفراد عينة الدراسة حسب األقسام النهائية.
األقسام النهائية

عدد التالميذ

3ع ت1

3

3ع ت2
3ع ت3
3ع ت2
3أف
3لغ
 3هـ م
3تإ

3
3
3
3
2
3
3
23

االمجايل
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تم االعتماد في الدراسة على استمارة استبانة لجمع املعلومات امليدانية ،وقد قسمت
االستمارة إلى محورين وهما كالتالي:
املحور األول :وقد اشتمل على  2أسئلة تدور حول :دور صفحات التواصل االجتماعي
املقروءة في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي.
املحور الثاني :ويتضمن  2أسئلة تدور حول :دور صفحات التواصل االجتماعي املرئية
واملسموعة في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي .قام
الباحثين بوضع مفتاح لتصحيح هذا االستبيان وذلك بإعطاء اإلجابة (نعم ،ال)،و
التدرياات (.)2،1
أما الشروط العلمية لألداة فهي مختلفة تتمثل في صدق استمارة االستبانة
وثباتها ومن خالل املعالجة اإلحصائية تم استخدام االتساق الداخلي ،ومعامل الفا كرونباخ
وتتمثل في :
 صدق االتساق الداخلي :وفقا ملعامل ارتباط بيرسون:أ-االتساق الداخلي لعبارات املحور األول :حول دور صفحات التواصل االجتماعي املقروءة
في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي.
الجدول رقم ( )93يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات املحور األول:

معامل االرتباط بيرسون
مستوى الداللة

العبارة
رقم 91
*0,597
0. 05

العبارة
رقم 92
*0,672
0.05

العبارة
رقم 93
**0,442
0.01

العبارة
رقم 95
*0,615
0. 05

العبارة
رقم 94
*0,774
0.05

**دال  :أي يوجد ارتباط معهنوي بين العبارة والدرجة الكلية لبعدها عهند 9.91
*دال  :أي يوجد ارتباط معهنوي بين العبارة والدرجة الكلية لبعدها عهند 9.94
من نتائج الجدول رقم ( )13ناد أن معظم عبارات املحور األول املتعلق "حول دور
صفحات التواصل االجتماعي املقروءة في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى
تالميذ الطور النهائي '' .تمتاز باالتساق الداخلي مع محورها حيث أن العالقة االرتباط بين
الدرجة الكلية للمحور وعباراته دالة إحصائيا ،كما أظهرت نتائج الجدول أن معامل االرتباط
(  )0.597و( )1...2للعبارات رقم  12، 12 ،11و 12دالة إحصائيا عند
تراوح بين
مستوى داللة  1.12أي يوجد ارتباط معنوي بين هاته العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي
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تنتمي إليه  .اما معامل االرتباط العبارة رقم  13فقدر بـ ( )1.222دالة إحصائيا عند مستوى
داللة  1.11أي يوجد ارتباط معنوي بين هاته العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي
إليه.
ب .-االتساق الداخلي لعبارات املحور  : 92دور صفحات التواصل االجتماعي املرئية
واملسموعة في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي.
الجدول رقم ( )95يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات املحور :92
العبارة
رقم 91

العبارة
رقم 92

العبارة
رقم 93

العبارة
رقم 95

العبارة
رقم 94

معامل االرتباط بيرسون

*0,579

*0,513

*0,774

**0,359

*0,798

مستوى الداللة

0.05

0.05

0.05

0.01

0.05

**دال  :أي يوجد ارتباط معنوي بين العبارة والدرجة الكلية لبعدها عند 1.11
*دال  :أي يوجد ارتباط معنوي بين العبارة والدرجة الكلية لبعدها عند 1.12
من نتائج الجدول رقم ( )12ناد أن معظم عبارات املحور األول املتعلق حول دور
صفحات التواصل االجتماعي املرئية واملسموعة في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم
الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي .تمتاز باالتساق الداخلي مع محورها حيث أن العالقة
االرتباط بين الدرجة الكلية للمحور وعباراته دالة إحصائيا ،كما أظهرت نتائج الجدول أن
معامل االرتباط تراوح بين (  )0.513و( )1..20للعبارات رقم  13، 12 ،11و 12دالة إحصائيا
عند مستوى داللة  ،1.12أي يوجد ارتباط معنوي بين هاته العبارة والدرجة الكلية للمحور
الذي تنتمي إليه ،أما معامل االرتباط العبارة رقم  12فقدر بـ ( )1.322دالة إحصائيا عند
مستوى داللة  1.11أي يوجد ارتباط معنوي بين هاته العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي
تنتمي إليه.
صدق االتساق البهنائي ملحاور االستبيان :وفقا ملعامل ارتباط بيرسونجدول رقم ( :)94يوضح صدق االتساق البهنائي ألداة الدراسة.
معامل ارتباط بيرسون
املحور 91
املحور 92

*9.954
*0.703

مستوى الداللة
9.94
9.94
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دور شبكات التواصل االجتماعي في نشرالثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية
لدى تالميذ الطور النهائي "دراسة ميدانية بثانوية إبراهيم بن األغلب التميمي باملسيلة"
من خالل الجدول رقم ( )12ناد معامالت االرتباط بيرسون بين كل محور
من محوري االستبيان والدرجة الكلية إلجمالي عبارات استمارة استبانة  ،قد بلغت
( ،) 0.745و للمحور ) 1..13( 12وهي قيم ذات دالة إحصائيا الن قيمة
للمحور11
مستوى الداللة املعنوية لكل معامل ارتباط هي أقل من مستوى داللة  ،1.12ومنه تعتبر
محاور االستبيان صادقة ومتسقة ملا وضعت لقياسه.
 حساب ثبات االستبيان وفق طريقة الفا كرونباخ:وفي دراستنا تم التحقق من ثبات عبارات محاور االستبيان الدراسة ،من خالل
استخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ
الجدول رقم ( )90يبين قيمة معامل الفا كرونباخ لالستبيان
املحاور الفرعية
املحور األول
املحور الثاني

ألفا كرونباخ
*0,862
*0,833

عدد العبارات
94
94

تم حساب ثبات املحور األول من استمارة استبانة عن طريق التناسق الداخلي
وبإستخدام معادلة ألفا كرونباخ القائمة على أساس حساب معدل االرتباطات بين عبارات
املحورين الفرعيين ككل ،حيث بلغت قيمته بالنسبة للمحور األول ( ،)1,032وبالنسبة
للمحور الثاني بلغت( ،)1.033ومنه نستطيع القول بأن هذه استمارة استبانة ثابتة  ،كما هو
مبين بالجدول رقم ( )13أعاله.
 األساليب اإلحصائية:تم إخضاع البيانات إلى عملية التحليل اإلحصائي باالستعانة برنامج التحليل
اإلحصائي للعلوم االجتماعية(SPSS :Statistique Package for the Social )SPSS: V25
 Sciencesوتم االعتماد على األساليب واألدوات اإلحصائية التالية:
أ-اختبارألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات استمارة استبانة .
ب-معامل االرتباط بيرسون :ملعرفة مدى الصدق العبارات استمارة استبانة.
ج-التكرارات والنسب املئوية  :لتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة وتعرف على اتااهاتهم
نحو أسئلة وعبارات أداة الدراسة.
د-اختبار كاي تربيع  :لداللة اإلحصائية على وجود فروق في إجابات العينة على أسئلة أداة
الدراسة.
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 -2عرض ومهناقشة فرضيات الدراسة:
-1-2عرض نتائج الفرضية األولى ومهناقشتها  :والتي مفادها " لصفحات التواصل االجتماعي
املقروءة دور اياايي في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور
النهائي".
جدول رقم ( : )99يبن الداللة االحصائية إلجابات افراد العيهنة على عبارات املحور 91
بدائل اإلجابة

1

2

التكرار
املشاهد
23
1

النسبة
املئوية
%199
%9

اإلجمالي

23

%199

نعم
ال

21
3
23

%89
%13
100%

نعم
ال

21
2

%21.3
%0..

اإلجمالي

23

%199

9.5
11.5
-9.5
11.5
////////////////////////

نعم
ال

23
1

%111
%1

اإلجمالي

23

%199

11.2
11.2
-11.5
11.5
//////////////////

نعم
ال

1
22

%2.3
%22..

اإلجمالي

23

%199

نعم
ال

اإلجمالي

3

4

5

التكرار
املتوقع
11.2
11.5

الفرق بين التكرار درجة
املشاهد واملتوقع الحرية

11.2
-11.5

1

/////
8.4
-8.5

11.4
11.4
/////

-10.5
11.2
10.5
11.5
//////////////////////////

1

1

1

1

 K²قيمة

23.000a

12.565a

15.696a

23.000a

19.174a

مستوى
الداللة

القرار

دال
0,000
احصائيا
عهند 9.91
دال
0,000
احصائيا
عهند 9.91
دال
0,000
احصائيا
عهند 9.91
دال
0,000
احصائيا
عهند 9.91
دال
0,000
احصائيا
عهند 9.91
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دور شبكات التواصل االجتماعي في نشرالثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية
لدى تالميذ الطور النهائي "دراسة ميدانية بثانوية إبراهيم بن األغلب التميمي باملسيلة"
أ-عرض الهنتائج وتحليلها :
من خالل الجدول رقم ( )1.أعاله نالحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم
إجماال  23تلميذ على عبارات املحور األول الذي يتضمن(لصفحات التواصل االجتماعي
املقروءة دور اياايي في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور
النهائي) .فبالنسبة الستاابات أفراد العينة على العبارة رقم ( )1والتي نصت على (هل لديك
أكثر من حساب في الفيس بوك ).حيث قد انقسمت اإلجابات إلى ماموعتين ،تمثلت
املجموعة األولى في التالميذ الذين تمحورت إجاباتهم بالبديل " نعم" وقد بلغ عددهم 23
تلميذ بنسبة مئوية بلغت  ،%111أما املجموعة الثانية فتمثل التالميذ الذين كانت إجابتهم
على هذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددهم  1بنسبة مئوية قدرت بـ  ،%1وللتأكد من داللة
هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائية (كا ،)2حيث
نالحظ من الجدول أعاله أن قيمتها عند درجة الحرية ( )1قدرت بـ  ،23.000aوهي قيمة دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=1.11وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائيا بين
املجموعتين لصالح املجموعة األولى األعلى تكرار (نعم) ،ونسبة التأكد من هذه النتياة هو
 %22مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة .%1
أما بالنسبة الستاابات أفراد العينة على العبارة رقم ( ،)2والتي نصت على (هل
تعتبر الفيس بوك أكثر حساب تفاعال على مواقع التواصل االجتماعي) ،حيث قد انقسمت
اإلجابات إلى ماموعتين ،تمثلت املجموعة األولى في التالميذ الذين تمحورت إجاباتهم
بالبديل " نعم" وقد بلغ عددهم  21تلميذ بنسبة مئوية بلغت  ،%0.أما املجموعة الثانية
فتمثل التالميذ الذين كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددهم  3بنسبة
مئوية قدرت بـ  ،%13وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى
اختبار الداللة اإلحصائية (كا ،)2حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيمتها عند درجة الحرية
( )1قدرت بـ ،12.565aوهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=1.11وبالتالي
فإن هناك فرق دال إحصائيا بين املجموعتين لصالح املجموعة األولى األعلى تكرار (نعم)
ونسبة التأكد من هذه النتياة هو  %22مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة .%1
أما بالنسبة الستاابات أفراد العينة على العبارة رقم ( ،)3والتي نصت على (هل
استخدامك للفيس بوك يكون لفترات الزمنية متفاوتة .).حيث قد انقسمت االجابات إلى
ماموعتين ،تمثلت املجموعة األولى في التالميذ الذين تمحورت إجاباتهم بالبديل " نعم" وقد
984

د/فتيحة بوساق  .د/حبيب صدراتي  .د/أسماء بوساق

بلغ عددهم  21تلميذ بنسبة مئوية بلغت  ،%21.3أما املجموعة الثانية فتمثل األفراد الذين
كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددهم  2بنسبة مئوية قدرت بـ ،%0..
وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائية
(كا )2حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيمتها عند درجة الحرية ( )1قدرت بـ15.696aوهي
قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=1.11وبالتالي فإن هناك فرق دال
إحصائيا بين املجموعتين لصالح املجموعة األولى األعلى تكرار (نعم) ونسبة التأكد من هذه
النتياة هو  %22مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة .%1
أما بالنسبة الستاابات أفراد العينة على العبارة رقم ( ،)2والتي نصت على( هل
الفيس بوك وسيلة معرفية في املجال الرياض ي وغيره من املجاالت األخرى) حيث قد انقسمت
اإلجابات إلى ماموعتين ،تمثلت املجموعة األولى في التالميذ الذين تمحورت إجاباتهم
بالبديل " نعم" وقد بلغ عددهم  23تلميذ بنسبة مئوية بلغت  ،%111أما املجموعة الثانية
فتمثل التالميذ الذين كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددهم  1بنسبة
مئوية قدرت بـ  ،%1وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى
اختبار الداللة اإلحصائية (كا ،)2حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيمتها عند درجة الحرية
( )1قدرت بـ  ،23.000aوهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=1.11وبالتالي
فإن هناك فرق دال إحصائيا بين املجموعتين لصالح املجموعة األولى األعلى تكرار (نعم)
ونسبة التأكد من هذه النتياة هو  %22مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة .%1
أما بالنسبة الستاابات أفراد العينة على العبارة رقم ( ،)2والتي نصت على( هل
تعتقد أن استخدامك للفيس البوك يؤثر على مستواك الدراس ي) ،حيث قد انقسمت
اإلجابات إلى ماموعتين ،تمثلت املجموعة األولى في التالميذ الذين تمحورت إجاباتهم
بالبديل " نعم" وقد بلغ عددهم  1فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%2.3أما املجموعة الثانية
فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددهم  22بنسبة
مئوية قدرت بـ  ،%22..وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى
اختبار الداللة اإلحصائية (كا ،)2حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيمتها عند درجة الحرية
( )1قدرت بـ  ،19.174aوهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=1.11وبالتالي
فإن هناك فرق دال إحصائيا بين املجموعتين لصالح املجموعة الثانية األعلى تكرار (ال)
ونسبة التأكد من هذه النتياة هو  %22مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة .%1
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دور شبكات التواصل االجتماعي في نشرالثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية
لدى تالميذ الطور النهائي "دراسة ميدانية بثانوية إبراهيم بن األغلب التميمي باملسيلة"
ب-مهناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى:
نص الفرضية الجزئية األولى " :لصفحات التواصل االجتماعي املقروءة دور اياايي في
نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي ".
من خالل عرض نتائج الجدول رقم ( )1.املتعلقة بالفرضية الجزئية األولى فإنه يمكن
القول أنه فعال لصفحات التواصل االجتماعي املقروءة دور اياايي في نشر الثقافة الرياضية
لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة  ،1.11و هذا ما يدل على أن الفرضية الجزئية األولى قد تم التأكد من
صحتها أي تحققت ،وهي نتياة نادها تتالقى وتتفق مع بعض الدراسات السابقة ذات
العالقة باملتغير األول من موضوع الدراسة أال و هي "الشبكات التواصل االجتماعي " ،و لعــل
من أهم هذه الدراسات ناد  :دراسة لـ للباحث سلطان مسفر مبارك الصاعدي سنة
2112م بعنوان  " :دور شبكات التواصل االجتماعي في خدمة العمل االنساني " التي بينت أنه
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى أهمية شبكات التواصل االجتماعي،و كذلك توجد
فروق ذات داللة إحصائية في دور االياايي الذي تلعبه هذه الشبكات خاصة الفيس بوك في
خدمة العمل اإلنساني ،و هناك دراسة أخرى للباحث مااهد محمد امين فرج سنة 2112م
بعنوان " :دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الثقافة الرياضية لطالب الجامعة " التي
بينت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور االياايي ملواقع التواصل االجتماعي،و
كذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية في نشر الثقافة الرياضية لدى طالب الجامعة،
دراسة لـ ' عيس ى بن سليمان الفيفي' سنة 2111م بعنوان " :برامج التواصل االجتماعي "التي
بينت أن الفيس بوك يعتبر عالم آخر حيث مااله متسع إلضافة األصدقاء و نشر الصور و
املقاطع املصورة وكتابة جزء كبير لنشره ،فالنشر ياب أن يفيد وينفع ويخدم الفرد
واملجتمع في كل مااالت الحياة االجتماعية.
ودراسة لـ ' فايز يحي حسين الهندي و إبراهيم علي محمد الورافي ' سنة 2113م بعنوان :
"تأثير اإلعالم الرياض ي املدرس ي على نشر الثقافة الرياضية لدى طالب املدارس بالجمهورية
اليمنية "التي بينت أن اإلعالم الرياض ي املدرس ي يؤثر اياابيا على الثقافة الرياضية وكذلك
على تعديل االتااهات لدى طالب املرحلة اإلعدادية بالجمهورية اليمنية ،ومنه تؤكد هذه
الدراسة على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح الثقافة الرياضية وتعديل
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االتااهات بمعنى هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلعالم تأثير اياايي على الثقافة
الرياضية وكذلك تعديل االتااهات لدى طالب املرحلة اإلعدادية.
حيث يتضح لنا أن معظم الدراسات السابقة الذكر تؤكد أن شبكات التواصل
االجتماعي خاصة موقع الفيس بوك أصبح يعد من ضروريات الحياة االجتماعية لدى فئات
املجتمع خاصة منها فئة املراهقين املتمدرسين وذلك راجع للتطورات التكنولوجية الحاصلة
في وقتنا الراهن ،مما يعني أن السمات املتنوعة واملختلفة ملوقع الفيس بوك تحديدا التفاعل
االياايي والتثقيف وتوجيه تعتبر أكثر الدوافع الستخدامه من طرف املراهقين ،حيث كلما
اعتمد املراهقين على هذه األخيرة كوسيلة معرفية وتثقيفية خاصة في املجال الرياض ي تخلق
له نوع من االتااهات وتعديلها نحو االياابية ،كلما كان له تأثير اياايي على الثقافة
الرياضية تحديدا كرة القدم الجزائرية لدى املراهقين وكذلك وجدنا أن موقع الفيس بوك
األكثر استخدما وتفاعال من طرف هذه الفئة العمرية ،وهو ال يؤثر على مستواهم الدراس ي
حسب النتائج املتحصل عليها ،ومنه نستنتج أن موقع الفيس بوك يعتبر وسيلة تثقيفية
رياضية اياابية لكرة القدم الجزائرية لدى املراهقين املتمدرسين.
-2-2عرض نتائج الفرضية الثانية ومهناقشتها :والتي مفادها " لصفحات التواصل
االجتماعي املرئية واملسموعة دور اياايي في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية
لدى تالميذ الطور النهائي".
جدول رقم ( : )98يبن الداللة االحصائية إلجابات أفراد العيهنة على عبارات املحور 92
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أ-عرض الهنتائج وتحليلها :
من خالل الجدول رقم ( )10نالحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم
إجماال  23تلميذ على عبارات املحور الثاني الذي يتضمن( لصفحات التواصل االجتماعي
املرئية واملسموعة دور اياايي في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ
الطور النهائي) .فبالنسبة الستاابات أفراد العينة على العبارة رقم ( )1والتي نصت على (هل
استخدامك لليوتيوب يكون لفترات الزمنية متفاوتة) .حيث قد انقسمت اإلجابات إلى
ماموعتين ،تمثلت املجموعة األولى في التالميذ الذين تمحورت إجاباتهم بالبديل " نعم" وقد
بلغ عددهم  23فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%111أما املجموعة الثانية فتمثل التالميذ الذين
كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددهم  1بنسبة مئوية قدرت بـ ،%1
وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائية
(كا ،)2حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيمتها عند درجة الحرية ( )1قدرت بـ ،23.000a
وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=1.11وبالتالي فإن هناك فرق دال
إحصائيا بين املجموعتين لصالح املجموعة األولى األعلى تكرار (نعم) ونسبة التأكد من هذه
النتياة هو  %22مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة .%1
أما بالنسبة الستاابات أفراد العينة على العبارة رقم ( )2والتي نصت على (هل تثق في
مضامين موقع اليوتيوب.).حيث قد انقسمت اإلجابات إلى ماموعتين ،تمثلت املجموعة
األولى في التالميذ الذين تمحورت إجاباتهم بالبديل " نعم" وقد بلغ عددهم  10فردا بنسبة
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مئوية بلغت  ،%.0.3أما املجموعة الثانية فتمثل التالميذ الذين كانت إجابتهم على هذا
السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددهم  2بنسبة مئوية قدرت بـ  ،%21..وللتأكد من داللة هذه
الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائية (كا ،)2حيث نالحظ
من الجدول أعاله أن قيمتها عند درجة الحرية ( )1قدرت بـ  ،7.348 aوهي قيمة دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=1.11وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائيا بين
املجموعتين لصالح املجموعة األولى األعلى تكرار (نعم)،ونسبة التأكد من هذه النتياة هو
 %22مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة .%1
أما بالنسبة الستاابات أفراد العينة على العبارة رقم ( )3والتي نصت على (هل
تشاركون مقاطع الفيديو عبر الشبكات التواصل االجتماعي) ،حيث قد انقسمت اإلجابات
"
إلى ماموعتين ،تمثلت املجموعة األولى في التالميذ الذين تمحورت إجاباتهم بالبديل
نعم" وقد بلغ عددهم  23فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%111أما املجموعة الثانية فتمثل
التالميذ الذين كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددهم  1بنسبة مئوية
قدرت بـ  ،%1وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار
الداللة اإلحصائية (كا )2حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيمتها عند درجة الحرية ()1
قدرت بـ  ،23.000aوهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=1.11وبالتالي
فإن هناك فرق دال إحصائيا بين املجموعتين لصالح املجموعة األولى األعلى تكرار (نعم)
ونسبة التأكد من هذه النتياة هو  %22مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة .%1
أما بالنسبة الستاابات أفراد العينة على العبارة رقم ( )2والتي نصت على (هل
يساعدك اليوتيوب في معرفة كل ما هو جديد في تحسين مستواك الدراس ي ) ،حيث قد
انقسمت اإلجابات إلى ماموعتين ،تمثلت ا.ملجموعة األولى في التالميذ الذين تمحورت
إجاباتهم بالبديل " نعم" وقد بلغ عددهم  23فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%111أما املجموعة
الثانية فتمثل التالميذ الذين كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددهم 1
بنسبة مئوية قدرت بـ  ،%1وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء
إلى اختبار الداللة اإلحصائية (كا )2حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيمتها عند درجة
الحرية ( )1قدرت بـ  ،23.000aوهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
(،)α=1.11وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائيا بين املجموعتين لصالح املجموعة األولى
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األعلى تكرار (نعم) ونسبة التأكد من هذه النتياة هو  %22مع احتمال الوقوع في الخطأ
بنسبة .%1
أما بالنسبة الستاابات أفراد العينة على العبارة رقم ( )2والتي نصت على (هل
يحقق لك موقع اليوتيوب إشباعات معرفية رياضية).حيث انقسمت اإلجابات إلى
ماموعتين ،تمثلت املجموعة األولى في التالميذ الذين تمحورت إجاباتهم بالبديل " نعم" وقد
بلغ عددهم  1.فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%.3.2أما املجموعة الثانية فتمثل التالميذ الذين
كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددهم  3بنسبة مئوية قدرت بـ ،%23.1
وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائية
(كا ،)2حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيمتها عند درجة الحرية ( )1قدرت بـ ،5.261aوهي
قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( )α=1.12وبالتالي فإن هناك فرق دال
إحصائيا بين املجموعتين لصالح املجموعة األولى األعلى تكرار (نعم) ونسبة التأكد من هذه
النتياة هو  %22مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة .%2
ب-مهناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية:
نص الفرضية الجزئية الثانية " :لصفحات التواصل االجتماعي املرئية واملسموعة دور
اياايي في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي ".
من خالل عرض نتائج الجدول رقم ( )10املتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية فإنه يمكن
القول أنه فعال لليوتيوب دور اياايي في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى
تالميذ الطور النهائي أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،1.11و هذا
ما يدل على أن الفرضية الجزئية الثانية قد تم التأكد من صحتها أي تحققت ،و هي نتياة
نادها تتالقى و تتفق مع بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة ،و لعــل
من أهم هذه الدراسات ناد :
دراسة لـ للباحث سلطان مسفر مبارك الصاعدي سنة 2112م بعنوان  " :دور شبكات
التواصل االجتماعي في خدمة العمل اإلنساني " التي بينت أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية في مدى أهمية شبكات التواصل االجتماعي،و كذلك توجد فروق ذات داللة
إحصائية في دور االياايي الذي تلعبه هذه الشبكات خاصة اليوتيوب في خدمة العمل
اإلنساني فحسب الباحث فان مقاطع الفيديو التي تبث وتعرض على هذه املنصات
االلكترونية تخلق نوع من االياابية في التفاعل مع الحاالت والكوارث الطبيعية التي يتعرض
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لها االنسان ،و هناك دراسة أخرى مااهد محمد أمين فرج سنة 2112م بعنوان " :دور
مواقع التواصل االجتماعي في نشر الثقافة الرياضية لطالب الجامعة " التي بينت أنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية في الدور االياايي ملواقع التواصل االجتماعي،و كذلك توجد
فروق ذات داللة إحصائية في نشر الثقافة الرياضية لدى طالب الجامعة ،دراسة لـ ' عيس ى
بن سليمان الفيفي' سنة 2111م بعنوان " :برامج التواصل االجتماعي "التي بينت أن
اليوتيوب يعتبر عالم آخر حيث مااله متسع إلضافة األصدقاء و نشر الصور و املقاطع
املصورة وكتابة جزء كبير لنشره ،فالنشر ياب أن يفيد وينفع ويخدم الفرد واملجتمع في كل
مااالت الحياة االجتماعية ،دراسة لـ ' أحمد بن رجم وآخرون 'سنة 2113م بعنوان " :دور
مشاهدة الحصص والبرامج الرياضية الجزائرية في نشر الثقافة الرياضية لدى طلبة جامعة
املسيلة  ،التي بينت أن ملشاهدة الحصص والبرامج الرياضية دور اياايي في تنمية الجانبين
املعرفي و االجتماعي لطلبة جامعة املسيلة ،ومنه تؤكد الدراسة على انه توجد فروق ذات
داللة إحصائية لصالح الثقافة الرياضية من الجانبين املعرفي واالجتماعي بمعنى أن هناك
فروق ذات داللة إحصائية لصالح مشاهدة الحصص والبرامج الرياضية الجزائرية دور
اياايي في نشر الثقافة الرياضية لدى طالب جامعة املسيلة .
حيث يتضح لنا أن معظم الدراسات السابقة الذكر تؤكد أن شبكات التواصل
االجتماعي املرئية واملسموعة ( موقع اليوتيوب ) أصبح يعد من ضروريات الحياة االجتماعية
لدى فئات املجتمع ،خاصة منها فئة املراهقين املتمدرسين ،وذلك راجع للتطورات
التكنولوجية الحاصلة في وقتنا الراهن ،مما يعني أن السمات املتنوعة واملختلفة ملوقع
اليوتيوب تحديدا التفاعل االياايي والتثقيف وتوجيه تعتبر أكثر الدوافع الستخدامه من
طرف املراهقين ،حيث يعتبرونه وسيلة معرفية وتثقيفية خاصة في املجال الرياض ي تخلق
لهم نوع من االتااهات االياابية على الثقافة الرياضية تحديدا كرة القدم الجزائرية لدى
املراهقين وكذلك وجدنا أن موقع اليوتيوب األكثر استخدما وتفاعال مع الفيديوهات خاصة
الحصص والبرامج الرياضية الجزائرية املعروضة على هذه املنصات االلكترونية
واملستخدمة من طرف املراهقين وهو ال يؤثر كذلك على مستواهم الدراس ي حسب النتائج
املتحصل عليها وإنما يساعدهم على التوجيه املعرفي واالجتماعي وكذا التوعية وتحسين
مستواه إلى أرقى املستوىات ،ومنه نستنتج ان موقع اليوتيوب يعتبر وسيلة تثقيفية رياضية
اياابية لكرة القدم الجزائرية لدى املراهقين املتمدرسين.
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دور شبكات التواصل االجتماعي في نشرالثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية
لدى تالميذ الطور النهائي "دراسة ميدانية بثانوية إبراهيم بن األغلب التميمي باملسيلة"
 -3االستنتاجات واالقتراحات:
من خالل اناازنا لدراستنا الحالية واإلملام بالجانبين النظري والتطبيقي ,فإنه يبرز
جليا ،وعلى ضوء النتائج املتحصل عليها والتي مفــاده ــا أن  ":شبكات التواصل االجتماعي
ودورها في نشر الثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية لدى تالميذ الطور النهائي "دراسة
ميدانية بثانوية إبراهيم بن األغلب التميمي باملسيلة"" ،ومن خــالل استــعمال األداة املناسبة
لدراستنا أال وهي استمارة االستبيان توصلنا إلى أن اإلعالم االلكتروني التكنولويي املمثل في
شبكات التواصل االجتماعي تساهم بشكل اياايي وكبير وفعال في نشر الثقافة الرياضية
لكرة القدم بالجزائر ،وذلك يتضح لنا من خالل التكامل االياايي بين كل العناصر األساسية
املكونة لإلعالم االلكتروني أهمها القائم باالتصال والرسالة والجمهور ورجع الصدى
والوسيلة في حد ذاتها ،لهذا يمكن القول أن مواقع "الف ـ ـيس بوك واليوتيوب" من أكثر املواقع
استخداما ومتابعة من طرف املراهقين املتمدرسين ،حيث تساهم هذه املواقع سالفة الذكر
في نشر األخبار الرياضية واملعلومات اآلنية لخلق رد فعل وتفاعل اياايي لها  ،وكذلك نشر
الثقافة الراضية بين أفراد املجتمع وفي مختلف بقاع العالم وذلك كله راجع للتطورات
االجتماعية الرياضية التكنولوجية الحاصلة في وقتنا الراهن.
-5االقتراحات :
ومنه يمكن القول كآفاق مستقبلية واقتراحات نابعة من صلب الدراسة أنه ياب :
العمل على زيادة الرقابة االجتماعية على هذه الوسائط التكنولوجية ،أي شبكات التواصلاالجتماعي على مستوى جميع الفئات العمرية خاصة الطفولة واملراهقين.
 توفير دراسات وملتقيات وأيام دراسية تحسيسية على مدار السنة تساهم في نشر الثقافةالرياضية الفعلية والتطبيقية لكرة القدم خاصة داخل الجزائر .
توفير االتصال التكنولويي األسري قصد املساعدة على نشر الثقافة الرياضية داخلاألسرة باعتبارها الخلية األساسية لبناء املجتمع.
ترسيخ ثقافة حب ممارسة األلعاب الرياضية بكل أنواعها دون تمييز لدى الفئات العمريةخاصة األطفال واملراهقين قصد مواكبة العصر بكل تطوراته التكنولوجية .
 القيام بمسابقات ترفيهية تثقيفية على مستوى كل األطوار التعليمية تعمل على نشرالثقافة الرياضية بكل جوانبها خاصة املعرفي واإلبداعي واالجتماعي وفي جميع األلعاب
الرياضية الفردية والجماعية
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 العمل على القيام بتكوين نظري و تطبيقي للتلميذ على تطبيقات تكنولوجية تساهمفي نشر الثقافة الرياضية بكل جوانبها خاصة املعرفي واإلبداعي واالجتماعي وفي جميع
األلعاب الرياضية دون استثناء.
-4قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة:
 -1-4املراجع باللغة العربية:
أوال -الكتب:
 حامد عبد السالم زهران ،الصحة النفسية و اإلرشاد النفس ي  ،ط،1عالم الكتب القاهرة122.م.
 حسن احمد الشافعي ،اإلعالم في التربية البدنية والرياضة،دار الوفاء لدنيا الطباعةوالنشر ،مصر 2113،م.
 رجاء محمود أبو عالم  ،مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية،ط ،3دار النشرللجامعات،القاهرة ،مصر2111 ،م.
 رشيد زرواتي ،تدريبات على منهجية البحث في العلوم االجتماعية ،ط ،1دار هومة الجزائر،2112م.
 كمال درويش ،السعدني خليل السعدني ،االحتراف في كرة القدم،ط،1مركز الكتابللنشر،القاهرة2113،م.
ثانيا -الدراسات ومجالت :
 احمد بن رجم وآخرون ،دور مشاهدة الحصص والبرامج الرياضية الجزائرية في نشرالثقافة الرياضية لدى طلبة جامعة املسيلة "دراسة ميدانية لطلبة الليسانس ملعهد علوم
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية باملسيلة" ،مالة اإلبداع الرياض ي  ،املجلد رقم 12
العدد رقم  ، 13جامعة املسيلة  12 ،نوفمبر .2113
 سلطان مسفر مبارك الصاعدي ،دور شبكات التواصل االجتماعي في خدمة العملاإلنساني ،بحث مقدم مللتقى العمل اإلنساني باململكة العربية السعودية،املركز الدولي
لألبحاث والدراسات"مداد" اململكة العربية السعودية1232 ،ه 2112-م.
 فايز يحي حسين الهندي وآخرون ،تأثير اإلعالم الرياض ي املدرس ي على نشر الثقافةالرياضية لدى طالب املدارس بالجمهورية اليمنية ،مالة اإلبداع الرياض ي ،املجلد رقم 12
العدد رقم  ، 13جامعة املسيلة  12 ،نوفمبر .2113
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دور شبكات التواصل االجتماعي في نشرالثقافة الرياضية لكرة القدم الجزائرية
لدى تالميذ الطور النهائي "دراسة ميدانية بثانوية إبراهيم بن األغلب التميمي باملسيلة"
 مااهد محمد أمين فرج  ،دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الثقافة الرياضية لدىطالب جامعة السليمانية بإقليم كردستان بالعراق ،رسالة ماجستير1233 ،ه2112-م.
 محمد عبد الحميد محمد ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،ط ،1عالم الكتب،القاهرة ،مصر2112 ،م.
 -2-4املراجع باللغة الفرنسية:
1- Sillamy . M . Dictionnaire Usuel de Psychologie Bordas 1983.
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