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لملخصا  

 
دور الدعاية واإلعالن في ممارسة األنشطة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

 003وقد اشتملت عينة الدراسة على ، الرياضية الترويحية عند طلبة اإلقامات الجامعية
 9للذكور و  9لى أربع إقامات جامعية ) إناثا( موزعين ع 026ذكورا،  040طالبا )

 0354ذكورا ، 0260) طالبا 6306لإلناث( اختيروا بطريقة عشوائية من مجموع 
مشرفا اختيروا بأسلوب المسح الشامل نظرا لصغر عدد  00واشتملت كذلك على  ،إناثا(

خر انتهج الباحث المنهج الوصفي واعتمد على استبيان موجه للطلبة وا، أفراد العينة
لتكرارات و موجه للمشرفين وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية: النسب المئوية، ا

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اللقاءات التوعية ، الكاف تربيعاختبار حسن المطابقة 
بأهمية النشاط الرياضي قليلة إضافة إلى عدم االستعمال الدائم لالنترنت في اإلعالن 

وعليه يوصي الباحث ببرمجة األيام  الملصقات.ب واالكتفاءضية عن األنشطة الريا
على الوسائل التكنولوجية في الدعاية واإلعالن عن  االعتمادالتحسيسية إضافة إلى 

 .األنشطة الرياضية
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A B S T R A C T 

This study aimed to identify the role of advertising in the practice 

of recreational sports activities among students in university 

residences. Based on a sample study of 338 students (141 M, and 

197 F) distributed on four university campuses (02 M, and 02 F) 

were randomly selected from a number of 5815 students (1951M, 

3864F) and the sample of 13 supervisors who were chosen by a 

full scan. 

The researcher has adopted a descriptive approach, based on two 

questionnaires, the first for students, it contains 81 expressions 

spread over seven chapters, Using percentages, frequencies and 

tests k2. 

The results showed that there are few meetings that raise 

awareness of the importance of sports activity plus the lack of 

permanent use of the Internet in the declaration of sports 

activities. 

Therefore, the researcher recommends a great importance to the 

sports infrastructures, the programming of the days of 

sensitization, and resort to technological means for the advertising 

of sports activities. 

 

 

 

 مقدمة: -1
يكتسي النشاط الرياضي الترويحي قيمة كبيرة نظرا ألهميته في تطوير المجتمعات حيث صار من بين األولويات عند أي 
مجتمع متحضر، ألنه يرتبط ارتباطا وثيقا بصحة الفرد و سعادته و لما لهذه األخيرة من أهمية في ازدهار ورقي الشعوب 

ي زمن مضى تتسم بالحيوية وكثرة الحركة، حيث تميزت بإيجابية المشاركة في ،وعلى هذا أساس كانت حياة اإلنسان ف
مناشط وقت الفراغ، وكانت ممارسة النشاط الرياضي من ضمن األوليات، فقلت األمراض وحسنت الصحة، إال أنه في 

سلبية، ولم تعد  العصر الحديث عصر التطور و التكنولوجيا تغيرت المعطيات فصارت المشاركة في مناشط وقت الفراغ
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( بأن تدني مستوى 9300ممارسة النشاط الرياضي من األولويات، فزادت األمراض وساءت الصحة و تؤكد ذلك ماالفوي )
ممارسة النشاط البدني يعتبر من األسباب الرئيسية لألمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايين وبعض أنواع 

ساعات أسبوعيا  )بكيباك كندا( وتحول الوقت الحر  0,2زاد وقت العمل ب  9303و 0223السرطان وتقول كذلك أنه بين 
 (malavoy, 2013, p. 4)ساعة أسبوعيا .   06إلى  43من 

ن صحة الفرد من األوليات التي يجب وضعها في أعلى الهرم ضمن أي تخطيط إستراتيجي، فهي الغاية  المرجوة، حيث  وا 
( أنه في األلفية الثالثة قل 9304الوسيلة لتحقيق تلك الغاية، فحسب جوبر و أخرون )يعتبر النشاط البدني والرياضي 

استعمال البدن إلى أقصى حد بسبب التكنولوجيا فبدت أهمية النشاط العضلي من أجل المحافظة على الصحة، ونتكلم هنا 
 (gaubert, 2014, p. 8) عن النشاط البدني الضروري للصحة.

هذا التحدي عملت الدولة الجزائرية على بناء المرافق الرياضية والمنتزهات حتى تتمكن مختلف فئات ومن أجل مواجهة    
المجتمع من مزاولة أنشطة رياضية مختلفة، ومن بين فئات هذا المجتمع الطلبة الجامعيين ونظرا ألهمية المرحلة التي 

لتعلم و الحياة العملية، و لهذا كان من الضروري إكساب يعيشونها وهي المرحلة الجامعية نظرا لكونها فاصلة بين فترة ا
الطالب الجامعي ثقافة رياضية تسمح له باكتساب سلوك لممارسة النشاط الرياضي الترويحي، حيث حسب الوزير وآخرون 

اب وهم (  يمثل قطاع التعليم الجامعي أهمية كبيرة في مجال العمل الطالبي والرياضي ألنه يضم الصفوة من الشب9300)
الفئات التي يجب أن توجه لهم الخدمات الرياضية المتميزة كعنصر من عناصر إعداد اإلنسان و تكوينه و تجهيزه على 
أكمل وجه و لهذا يجب أن تكون خطط و برامج النشاط الرياضي جادة و هادفة و أن تبنى على أحدث األساليب العلمية 

   (600، صفحة 9300فؤاد،  لجواد، و محمدلهذه الفئة من الشباب. )الوزير،أحمد، عبدا
( أن من أهم أهداف التعليم الجامعي بمفهومه التربوي أن يهيئ المناخ المناسب لنمو الطلبة 9300)ويذكر حسين وسليمان 

  (932، صفحة 9300نموا متكامال ومتوازنا. )حسين و محمد سليمان، 
ي يجب التحكم فيها من أجل جلب أكبر عدد من المماريسين للنشاط وعليه فالتحدي كبير في وجود جملة من المتغيرات الت

(: إن تحرير من 9309الرياضي والذي يجب أن يكون بصورة منتظمة ومدروسة ويتبين ذلك مما ذكره بازكس وآخرون )
اسة أخرى كيلو حريرة في األسبوع تساهم بصورة معتبرة في التقليل من حاالت الوفاة وبين من خالل در  0633إلى  0333

دقيقة  93أن ممارسة النشاط الرياضي بشدة متواضعة لثالث ساعات على األقل في األسبوع أو ثالث حصص لمدة 
 ,bazex, pierre, & daniel)بالمائة.  03للواحدة لثالث مرات في األسبوع يساهم في التقليل من حاالت الوفيات بنسبة 

2012, p. 1431)  
ن توفير اإلمكانيات يلعب  دورا كبيرا في تحفيز األفراد على ممارسة النشاط الرياضي، لكن السؤال  المطروح هو كيف وا 

( إن سياسة البناء المركزية انتهت 9333يجب أن تكون في ظل النمو الديموغرافي الهائل؟ يشير بارجات و اخرون )
اب الرخص أو غيرهم، و أشار كذلك إلى بهياكل رياضية معيارية بدائية وقليلة اإلستيعاب و ال تناسب الطلب سواء ألصح

 ,barget, daniel, & jacques)الفارق الموجود بين حالة الهياكل الرياضية ومتطلبات األمان، النظافة والصحة. 
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2008, p. 222) 
قدرة  فإذا كانت اإلمكانيات ال ترقى إلى مستوى الطلب ال بد من إيجاد الحلول، و هنا يأتي دور البرمجة حيث فيها يراعى

( إلى الكيفية التي تكون بها و 9300إستعاب الهياكل الرياضية وعدد الممارسين، وأشار في هذا السياق الوزير وآخرون )
هي بتقسيم األفراد إلى جماعات متجانسة مع األخذ بعين االعتبار نوع األنشطة ومستوى الممارسة من أجل توسيع قاعدة 

( ومن بين الدراسات التي تتوافق مع دراستنا في كون اإلمكانيات 9300، و محمدفؤاد، الممارسين. )الوزير،أحمد، عبدالجواد
(بعنـوان: دراسة معوقات األنشطة الرياضية للجامعات 9304تحد من ممارسة النشاط الرياضي نجد دراســــــة حســـــين وهدى )

مشـــــاركة طـــــالبات شمـــال األردن في األنشطــــة الريـــــاضية  معوقــــــات ( بعنوان :9303الحكومية في بغداد، دراســـــة كنعان )
( بعنــوان : دراسة تأثير اإلمكــانيــات و األنشطة الريـــاضية على 9332دراســــــة سمير بن مــحمــد خليل سيــــد) المدرسيـــــة و

 اتجــــاهــات طلبـــة جــــــامعــة طيبــــة. 
 وضع البرامج ال يعني بالضرورة اإلقبال الكبير على و ادية كانت أو بشرية،، مإن توفير اإلمكانياتف ساسو على هذا األ

في حالة غيابها هل تفي اإلمكانيات والبرامج ف الدافعية للممارسة،مهم أال وهو  عاملوهنا نأتي على ذكر  الممارسة،
هنا يأتي دور الدعاية واإلعالن ويوضح ياضي في وقت الفراغ، و تحسيس الطالب بأهمية النشاط الر بالغرض؟ إذا فالبد من 

حيث الهدف الرئيسي هو تحسين الحالة الصحية  الصحة،و  ( أنه في برنامج الغذاء9336) ذلك باتريك وجين فرونسوا
لى أنه جزء من ع( النشاط البدني ه ) ويتضمن حملة لترقية النشاط البدني حيث يتم تقديم على الغذاء، باالعتمادللمجتمع 
التنبيه بما يتعلق بالصحة  و وكانت كالتالي :الجرائد إليقاظ الشعور ، واعتمدت الحملة على وسائل اإلعالم الثقيلة، ،التعذية
اإلذاعة للتذكير اليومي بتوصيات ، التلفزيون للتهوين من الحمل البدني اليومي وتبيين ميزته الطبيعية والسهلة، و العامة

 (Laure & Jean-François, 2007, pp. 274 - 275)فة على البرنامج الوطني للتغدية والصحة. الهيئة المشر 
ومن خالل الزيارات الميدانية التي قمت بها إلى األحياء الجامعية بوالية مستغانم وقفت على حجم الممارسة للنشاط 

قليال وعليه أجريت بعض اللقاءات مع بعض  الرياضي الترويحي من طرف الطلبة، ذكورا و إناث، حيث كان اإلقبال عليه
أن من بين األسباب الباحث  وجدالطلبة المقيمين وبعض المشرفين على األنشطة بأحياء الذكور واإلناث مؤكدين ذلك، وهنا 

أن الدعاية واإلعالن عن األنشطة الرياضية غير كافية لجلب أكبر عدد من الممارسين للنشاط التي أدت إلى ذلك هو  
 وعليه يطرح التساؤل التالي: رياضي باإلقامات الجامعيةال

 عدد الممارسين للنشاط الرياضي باإلقامات الجامعية ؟ تؤثر سلبا علىالدعاية واإلعالن عن األنشطة الرياضية  قلة هل
 فـرض الـدراســــة: -
 الرياضي باإلقامات الجامعية . عدد الممارسين للنشاط تؤثر سلبا علىالدعاية واإلعالن عن األنشطة الرياضية  قلة
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 منهجية الدراسة: -0
 وفي دراستنا هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي. منهج الدراسة: 

قامات جامعية أربع إ( موزعين على اإناث 026ذكورا،  040طالبا ) 003اشتملت عينة الدراسة على  مجتمع وعينة البحث:
إناثا( ،واشتملت كذلك  0354ذكورا ، 0260) طالبا 6306ائية من مجموع لإلناث( اختيروا بطريقة عشو  9للذكور و  9) 

 .مشرفا اختيروا بأسلوب المسح الشامل نظرا لصغر عدد أفراد العينة 00على 
 . للطلبة استبيان وللمشرفين استبيان   ،ين استخدمنا في هذه الدراسة استبيان أداة الدراسة:

ي الدراسة األساسية بالتحكيم من قبل مجموعة من الخبراء ثم تم اختبار خصائصها وقد مرت أداة الدراسة قبل استخدامها ف
 السيكومترية )الصدق، الثبات( .

: لصدق أداة القياس اعتمدنا على صدق المحكمين حيث تم عرض األداة في صياغتها األولية على مجموعة من الصدق
ستعانم ،حيث كان عددهم خمسة ،إثنان منهم درجتهم العلمية أستاذ المحكمين من أساتذة جامعة التربية البدنية والرياضة بم

 التعليم العالي ،وثالثة منهم درجتهم العلمية أستاذ محاضر أ.
ــة يــــمن أجـــــل التــــــأكد من ثبـــــات أدتي القيــــــاس إستخدم الباحث أسلوبيــــــــن هما االتساق الداخلي والتجـــــزئة النصف الثبات:

 وفيما يلي عــــــرض نتائجهمـــــا. 93( إصدارspssباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
من أجــــــــل معاينة ثبات درجــــــــة أدتي القياس استخدم الباحث أســـــلوب االتساق الداخلي بحســــــــاب  االتســـــاق الداخـلـــي: –أ 

. و هي قيمـــــة عاليــــــة ومنه نستنتـــــــج أن 0,842لفا كرونباخ للمجموع الكلي لالستبيان حيث بلغت قيمته: معـــــــامل أ
 0,90 : معـــــــامل ألفا كرونباخ للمجموع الكلي لالستبيان بلغت قيمتهأما بالنسبة للمشرفين  االستبيــــــان يتميز بالثبــــــات.

 ــة:التجـزئــــة النصفـيــ
ستبيان فردي وعلى للتأكـــــــد من ثبـــــات االستبيان استخدم الباحث طريقـــــــــة التجــــــزئة النصفيـــــة بالرغم من أن عــــــدد فقرات اال

ــائية إضـــــافة إلى حســـــاب هذا األســــــاس تم اللجــــــــوء إلى معـــــامل جيتمان للتجزئة النصفيـــــة بواسطــــة برنامج الحزمة اإلحصـ
مل التجـــــــــزئة معامل سبيرمان براون في حـــــــــالة عدم تكـــــــــافؤ طول الجزئين، و جاءت النتـــــــائج على النــحـــــو األتي: معـــــــا

 3,355النصفيــــــــة لجيتمـــــــــــــــــان: 
 3,363حـــــــــالة عـــــــدم تكــــــافـــــؤ األجـــــــــــزاء:  معـــــــــامل سبيرمان براون في

 وهــــــي قيم مرتفعة مما يــــــدل على ثبات لدرجـــــــــــــــات االستبيـــــان.
 على النــحـــــو األتي:أما بالنسبة للمشرفين كانت 

 3,242ـــــــــــــان: معـــــــامل التجـــــــــزئة النصفيــــــــة لجيتمــــ
 3,242معـــــــــامل سبيرمان براون في حـــــــــالة عـــــــدم تكــــــافـــــؤ األجـــــــــــزاء: 

،  93( إصدارspss: تم تفريغ البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )الدراسة اإلحصائية
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 وتهيئتها للمعالجة اإلحصائية.
 .9وتمت المعالجة اإلحصائية عن طريق حساب: النسب المئوية ، التكرارات و اختبار حسن المطابقة كا

نتائج الدراسة: -3  
 من وجهة نظر الطلبةالدعاية واإلعالن  (:1الجــدول رقـــم ) - 

ـــــم
ـرقــ

 ال

 العبـــــــــارة
 اإلجـابـــــات

مستـــوى  ²كـــا
حيـانـــاأ نـعـــــم الداللــة  ال 

21 
تهتم اإلقامة باإلعالن عن 

 األنشطة الرياضية
 0,000 18,553 33 71 37 ت
% 26,2 50,4 23,4 

20 
تهتم اإلقامة باإلعالن عن 
ت األنشطة الرياضية في وق

 مبكر

 28 71 42 ت
20,468 0,000 

% 29,8 50,4 19,9 

23 
الب تهتم اإلقامة بتعريف الط

الرياضيبأهمية النشاط   
 29 63 49 ت

12,426 0,002 
% 34,8 44,7 20,6 

20 
ة تهتم اإلقامة بالدعاية ألهمي

 األنشطة الرياضية
 31 72 38 ت

20,468 0,000 
% 27,0 51,1 22,0 

يتم اإلعالن عن أسماء  20
 المميزين رياضيا

 37 64 40 ت
9,319 0,009 

% 28,4 54,4 26,2 

 توجد إذاعة داخلية لإلعالن عن 20
 برامج األنشطة الرياضية

 29 71 41 ت
19,915 0,000 

% 29,1 50,4 20,6 

ضية أتابع نتائج األنشطة الريا 20
 التي تشترك فيها اإلقامة

 28 67 46 ت
16,213 0,000 

% 32,6 47,5 19,9 

20 
ياضية تعلن نتائج المسابقات الر 
ة ضحبين اإلقامات بصورة وا
 داخل اإلقامة

 34 59 48 ت
6,681 0,035 

% 34,0 41,8 24,1 

20 
ع يلتقي المشرف الرياضي م
سة الطالب لتوضيح أهمية ممار 

 النشاط الرياضي

 31 75 35 ت
25,191 0,000 

% 24,8 53,2 22,0 

12 
يلتقي المشرف مع الطالب 
ي لتوضيح كيفية المشاركة ف
 األنشطة الرياضية

 40 58 43 ت
3,957 0,138 

% 30,5 41,1 28,4 
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المعنون بالدعاية واإلعالن عن األنشطة الرياضة من وجهة نظر الطلبة تبين أن أغلبية و  (01ـــم )رقانطالقا من الجدول 
 المجيبين كانت إجابتهم على الفقرات بأحيانا حيث جاءت النسب المئوية على النحو التالي:

 بالمائة 63,4تهتم اإلقامة باإلعالن عن األنشطة الرياضية  -
 بالمائة  60,0 همية األنشطة الرياضيةتهتم اإلقامة بالدعاية أل -
 بالمائة  63,4توجد إذاعة داخلية لإلعالن عن برامج األنشطة الرياضية  -
 بالمائة  40,3تعلن نتائج المسابقات الرياضية بين اإلقامات بصورة واضحة داخل اإلقامة  -
 بالمائة 66,0تستخدم الملصقات كوسيلة إلعالم الطالب عن برامج النشاط الرياضي  -
 بالمائة 60,9تستخدم االنترنت في اإلعالن عن األنشطة  -
 الدعاية واإلعالن من وجهة نظر الطالباتـ (:0الجــــدول رقــــم ) -

11 
ة تستخدم الملصقات كوسيل

إلعالم الطالب عن برامج 
 النشاط الرياضي

 23 78 40 ت
33,745 0,000 

% 28,4 55,3 16,3 

الن تستخدم االنترنت في اإلع 10
 عن األنشطة

 18 75 48 ت
34,596 0,000 

% 34,0 53,2 12,8 

ـــــم
رقـــ

 ال

 العبـــــــــارة
 اإلجـابـــــات

مستــــــوى  ²كـــــا
 ال أحيـانــــا نـعـــــم الداللــــة

عالن عن تهتم اإلقامة باإل 21
 األنشطة الرياضية

 0,000 30,284 06 23 54 ت
% 32,5 49,7 17,8 

20 
تهتم اإلقامة باإلعالن عن 
ت األنشطة الرياضية في وق

 مبكر

 38 95 64 ت
24,802 0,000 

% 32,5 48,2 19,3 

23 
الب تهتم اإلقامة بتعريف الط

 بأهمية النشاط الرياضي
 35 99 63 ت

31,350 0,000 
% 32,0 50,3 17,8 

20 
ة تهتم اإلقامة بالدعاية ألهمي

 األنشطة الرياضية
 46 86 65 ت

12,193 0,002 
% 33,0 43,7 23,4 

20 
يتم اإلعالن عن أسماء 

 المميزين رياضيا
 41 94 62 ت

21,695 0,000 
% 31,5 47 ,7 20,8 

20 
 توجد إذاعة داخلية لإلعالن عن

ةبرامج األنشطة الرياضي  
 34 90 73 ت

25,107 0,000 
% 37,1 45 ,7 17,3 
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الرياضة من وجهة نظر الطالبات تبين أن أغلبية  و المعنون بالدعاية واإلعالن عن األنشطة (02رقم )انطالقا من الجدول 
 المجيبات كانت إجابتهن على الفقرات بأحيانا حيث جاءت النسب المئوية على النحو التالي:

 بالمائة 42,6تهتم اإلقامة باإلعالن عن األنشطة الرياضية  -
 بالمائة  40,6 تهتم اإلقامة بالدعاية ألهمية األنشطة الرياضية -
 بالمائة  46,6اعة داخلية لإلعالن عن برامج األنشطة الرياضية توجد إذ -
 بالمائة  43,9تعلن نتائج المسابقات الرياضية بين اإلقامات بصورة واضحة داخل اإلقامة  -
 بالمائة 43,6تستخدم الملصقات كوسيلة إلعالم الطالب عن برامج النشاط الرياضي  -
 بالمائة 46,9طة تستخدم االنترنت في اإلعالن عن األنش -
   الدعاية واإلعالن من وجهة نظر المشرفين على أحياء الطلبة(: 3الجــــدول رقــــم ) -

20 
ضية أتابع نتائج األنشطة الريا

 التي تشترك فيها اإلقامة
 34 94 69 ت

27,665 0,000 
% 35,0 47,7 17,3 

20 
ياضية تعلن نتائج المسابقات الر 

ة بين اإلقامات بصورة واضح
 داخل اإلقامة

 41 95 61 ت
22,701 0,000 

% 31,0 48,2 20,8 

20 
ع يلتقي المشرف الرياضي م
سة الطالب لتوضيح أهمية ممار 

 النشاط الرياضي

 49 93 55 ت
17,340 0,000 

% 27,9 47,2 24,9 

12 
يلتقي المشرف مع الطالب 
ي لتوضيح كيفية المشاركة ف
 األنشطة الرياضية

 45 97 55 ت
23,188 0,000 

% 27,9 49,2 22 ,8 

11 
ة الملصقات كوسيل تستخدم

إلعالم الطالب عن برامج 
 النشاط الرياضي

 34 96 67 ت
29,301 0,000 

% 34,0 48,7 17, 3 

10 
الن تستخدم االنترنت في اإلع

 عن األنشطة
 22 89 86 ت

43,624 0,000 
% 43,7 45,2 11,2 

رقم
 العبـــــــــارة ال

 اإلجـابــــات
مستـــوى  ²كـــــا

 ال أحيـانـــــا نـعـــــم الداللــة

تهتم اإلقامة باإلعالن عن  21
 األنشطة الرياضية

 0,819 0,400 2 2 1 ت
% 20,0 40,0 40,0 
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سب المئوية وجهة نظر المشرفين عن النشاط الرياضي بأحياء الذكور يتبين من النب الخاص (03رقـــــم )انطالقا من الجدول 
 والتي جاءت على النحو التالي:

 .بالمائة لصالح الجيبين بأحيانا وال 43تهتم اإلقامة باإلعالن عن األنشطة الرياضية  -
  .بالمائة لصالح الجيبين بنعم وأحيانا 43تهتم اإلقامة بالدعاية لألنشطة الرياضية  -
 .بالمائة لصالح الجيبين بأحيانا 53 توجد إذاعة داخلية لإلعالن عن برامج األنشطة الرياضية -
بالمائة لصالح  53يوجد تأثير إيجابي للدعاية لألنشطة الرياضية على مشاركة الطالب في ممارسة النشاط الرياضي  -

 .الجيبين بنعم
 .بالمائة لصالح الجيبين بنعم وأحيانا 43تستخدم ملصقات حائطية إلعالم الطالب عن برنامج النشاط الرياضي  -

20 
تهتم اإلقامة باإلعالن عن 
ت األنشطة الرياضية في وق

 مبكر

 1 2 2 ت
0,400 0,819 

% 40,0 40,0 20,0 

الب تهتم اإلقامة بتعريف الط 23
 بأهمية األنشطة الرياضية

 0 2 3 ت
0,200 0,655 

% 60,0 40,0 00 

20 
طة تهتم اإلقامة بالدعاية لألنش

 الرياضية
 1 2 2 ت

0,400 0,819 
% 40,0 40,0 20,0 

20 
 توجد إذاعة داخلية لإلعالن عن

 برامج األنشطة الرياضية
 1 3 1 ت

1,600 0,449 
% 20,0 60,0 20,0 

20 

ة يوجد تأثير إيجابي للدعاي
اركة لألنشطة الرياضية على مش

الطالب في ممارسة النشاط 
 الرياضي

 1 1 3 ت

1,600 0,449 
% 60,0 20,0 20,0 

20 
يلتقي المشرف مع الطالب 

ياضيلتوضيح برامج النشاط الر   
 0 3 2 ت

0,200 0,655 
% 40,0 60,0 00 

20 
يلتقي المشرف مع الطالب 
ي لتوضيح كيفية المشاركة ف
 األنشطة الرياضية

 0 1 4 ت
1,800 0,180 

% 80,0 20,0 00 

20 
يعلن عن نتائج األنشطة 

لرياضيةا  
 0 4 1 ت

1,800 0,180 
% 20,0 80,0 00 

12 
تستخدم ملصقات حائطية 
إلعالم الطالب عن برنامج 

 النشاط الرياضي

 1 2 2 ت
0,400 0,819 

% 40,0 40,0 20,0 
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 ـالدعاية واإلعالن من وجهة نظر المشرفين على أحياء الطالبات(: 0الجـــــدول رقـــــم ) - 

المئوية وجهة نظر المشرفين عن النشاط الرياضي بأحياء اإلناث يتبين من النسب ب الخاص (04رقـــم )انطالقا من الجدول 
 في والتي جاءت على النحو التالي:

ـــــم
لـرقـ

 ا

 العبـــــــــارة
 اإلجـابــــات

مستـــوى  ²كـــــا
 ال أحيـانــــا نـعـــــم الداللــــة

تهتم اإلقامة باإلعالن عن  21
 األنشطة الرياضية

 0,282 0,250 3 3 2 ت
% 25,0 37,5 37,5 

20 
تهتم اإلقامة باإلعالن عن 
ت األنشطة الرياضية في وق

 مبكر

 1 7 0 ت
4,500 0,034 

% 0,0 87,5 12,5 

الب تهتم اإلقامة بتعريف الط 23
 بأهمية األنشطة الرياضية

 1 1 6 ت
6,250 0,044 

% 75,0 12,5 12,5 

20 
طة تهتم اإلقامة بالدعاية لألنش

اضيةالري  
 1 5 2 ت

3,250 0,197 
% 25,0 62,5 12,5 

20 
 توجد إذاعة داخلية لإلعالن عن

 برامج األنشطة الرياضية
 0 2 6 ت

2,000 0,157 
% 75,0 25,0 0,0 

20 

ة يوجد تأثير إيجابي للدعاي
اركة لألنشطة الرياضية على مش

الطالب في ممارسة النشاط 
 الرياضي

 0 2 6 ت

2,000 0,157 
% 75,0 25,0 0,0 

20 
يلتقي المشرف مع الطالب 

ياضيلتوضيح برامج النشاط الر   
 1 4 3 ت

1,750 0,417 
% 37,5 50,0 12,5 

20 
يلتقي المشرف مع الطالب 
ي لتوضيح كيفية المشاركة ف
 األنشطة الرياضية

 2 1 5 ت
3,250 0,197 

% 62,5 12,5 25,0 

20 
يعلن عن نتائج األنشطة 

ياضيةالر   
 0 5 3 ت

0,500 0,480 
% 37,5 62,5 0,0 

12 
تستخدم ملصقات حائطية 
إلعالم الطالب عن برنامج 

 النشاط الرياضي

 1 3 4 ت
1,750 0,417 

% 50,0 37,5 12,5 
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 .بالمائة لصالح الجيبين بأحيانا وال 06,6تهتم اإلقامة باإلعالن عن األنشطة الرياضية  -
  .بالمائة لصالح الجيبين بأحيانا 59,6تهتم اإلقامة بالدعاية لألنشطة الرياضية  -
 بالمائة لصالح الجيبين بنعم 66توجد إذاعة داخلية لإلعالن عن برامج األنشطة الرياضية  -
بالمائة لصالح  66يوجد تأثير إيجابي للدعاية لألنشطة الرياضية على مشاركة الطالب في ممارسة النشاط الرياضي  -

 .الجيبين بنعم
  .بالمائة لصالح الجيبين بنعم وأحيانا 63تستخدم ملصقات حائطية إلعالم الطالب عن برنامج النشاط الرياضي  -

قشة نتائج الدراسة:منا-0  
أنه ال يكون هناك دوما إعالن عن األنشطة الرياضية خصوصا في عدم  والطالبات تبين مما سبق من وجهة نظر الطلبة
ت من قبل الطلبة يعتمد عليها أحيانا فقط في اإلعالن يت الذي يكثر فيه إستعمال األنترنالتوفر الدائم لإلذاعة، لكن في الوق

ال تساهم  واإلناث الرياضية وبالتالي فالدعاية واإلعالن على مستوى اإلقامات الجامعية بأحياء الذكورعن برنامج األنشطة 
 الممارسات. و  في جلب العدد األكبر من الممارسين

نه ليس هناك اهتماما كبيرا بالدعاية لألنشطة الرياضية واإلعالن أما من وجهة نظر المشرفين بأحياء الذكور واإلناث تبين أ
نها مع عدم االستعمال لإلذاعة إال نادرا بالرغم من االعتراف بوجود تأثير إيجابي للدعاية على المشاركة في األنشطة ع

ت. وبالتالي فالدعاية واإلعالن على مستوى اإلقامات الجامعية يفي كثيرا بالغرض في وجود األنترنالرياضية والملصقات ال ت
 الممارسات.  و د األكبر من الممارسينبأحياء الذكور ال تساهم في جلب العد

وباألخذ بعين االعتبار وجهات النظر بصورة عامة نجد أن الدعاية واإلعالن عن األنشطة الرياضية ال تستعمل بالشكل 
الكافي لجلب  أكبر عدد من الممارسين والممارسات ونتفق فيما توصلنا إليه مع ما توصل إليه أحمد عبد الدايم الوزير 

( أن الدعاية واإلعالن المتاحة بتنفيذ برنامج النشاط الرياضي غير كافية لتحقيق األهداف الحالية والتي 9300) وآخرون
 يجب تحقيقها على أكمل وجه.

 والممارسات عدد من الممارسين كافية لجلب أكبر ومما سبق نقول أن الدعاية واإلعالن عن األنشطة الرياضية غير 
 ت الجامعية وبالتالي تحقق الفرض.للنشاط الرياضي باإلقاما

 : تراحات و التوصياتاالقألستنتاجات أو ا-0 .
 االستـنـتــــاجــــــات:

 قلة اللقاءات التوعية بأهمية النشاط الرياضي. -
 عدم االستعمال الدائم لالنترنت في اإلعالن عن األنشطة الرياضية واإلكتفاء بالملصقات. -

 التــوصـيــــــات:
 خلصنا إليه من استنتاجات وبناء عليها تصاغ التوصيات بما يخدم الهدف العام للبحث وهي كاألتي: بعد ما 
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    65-56  ص-ص    30العدد:   30مجلة النشاط البدني و الرياضي المجتمع و التربية و الصحة، المجلد:  
 ةويحية عند طلبة اإلقامات الجامعيدور الدعاية واإلعالن في ممارسة األنشطة الرياضية التر قراش  العجال، 

 

 اإلعالن عن األنشطة الرياضية في وقت مبكر. -
 االستعمال الدائم لالنترنت مع اإلبقاء على الملصقات لإلعالن عن برنامج النشاط الرياضي . -

لمراجع:ا -0  
(. دراسة معوقات األنشطة الرياضية للجامعات الحكومية في 9304-9300سليمان. ) محمد حسين،إيمان وهدى، -0

 بغداد. مجلة كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد،ـ العـــراق.
(. إستراتيجية مقترحة للنشاط 9300الوزير،أحمد عبد الدايم، عبد الرحمان عارف، عبد الجواد وعزة فكري، محمد فؤاد. ) -9

 راسات عربية في التربية وعلم النفس، جامعة طيبة.الرياضي، و د
(. دراسة تأثير اإلمكانيات واالنشطة الرياضية على اتجاهات طلبة جامعة. 9332سيد، سمير بن محمد خليل. ) -0

 جامعة طيبة، السعودية.
مجلة   المدرسية.(. معوقات مشاركة طالبات مدارس شمال األردن في االنشطة الرياضية 9303كنعان، عيد محمد. ) -4
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