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  الرتبية الرياضية   بكلية   الطالب  معدالت الثقافة الرياضية لدي  
 الفيوم   ة جبامع 

تعتبر الثقافة الرياضة هي الكم المتراكم عبر األزمنه المختلفة من المعلومات الرياضة       
التي تتنقل من جيل إلي آخر في اإلطار المعرفي والمعلوماتي الرياضي لتلبية احتياجات 
ركب التطور الرياضي فمهمة الثقافة تكمن في توجيه وعي الجماعة وهي تسعي إلي توحيد 

ص بهم من خالل تراكيب اللغة والرمز والمعتقدات والجماليات، كما الناس في مجتمع خا
تم عمل  تكنولوجيا المعلومات هي البنيه التحتية )األساسية( لدعم هذه المهام ومن ثم 

تحليل للواقع الحالي للثقافة الرياضية لدي طالب المرحلة الجامعية للتعرف علي نقاط القوة 
نقص وهي  ومنها نقاط الضعف: (  AnalysisSwotوالضعف والفرص والتهديدات )

الوعي الثقافي عامة والرياضي خاصة بالمجتمع المصري وضعف البنية األساسية التعليمية  
الحكومة إلي استخدام   هتواتج نولوجية والثقافية لطالب الجامعةللطالب من الناحيه التك

لي التعرف إومن هنا جاءت فكرة البحث الذي يسعي  بعض من الوسائل التكنولوجيه للتعليم
وتنبع  بكلية التربية الرياضية بجامعةالفيوملدي الطالب علي معدالت الثقافة الرياضية 

الدراسة  أهمية البحث أنه يسعي إلي تسليط الضوء علي نشر الثقافة الرياضية وتفتح هذه 
آفاًقا جديدة ألنه ما زال هناك قصور في الموضوعات الخاصة بالتعرف علي معدالت الثقافة 

كما أن   نشر ووصول المعلومات والمعارف، الرياضية وأنواعها المتعددة التي تساعد علي
هناك نشاط محدود في األدبيات المتعلقة بتحديد نماذج وأطر لنشر الثقافة الرياضية ويهدف 

بكلية التربية الرياضية  ث إلي التعرف علي معدالت الثقافة الرياضية لدي الطالبالبح
بجامعة الفيوم ويجيب هذا البحث عن تساؤل وهو:ما هي معدالت الثقافة الرياضية لدي 
الطالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم؟ وتم استخدام المنهج الوصفي ويتمثل مجتمع  

م 2019/2020لتربية الرياضية بجامعة الفيوم للعامالجامعي البحث في طالب كلية ا
لجمع بيانات البحث تحليل المراجع   ( طالب وطالبة واستخدم1739بإجمالي عدد )

والدراسات السابقة والدوريات العلمية التي تناولت الثقافة الرياضية وتحليل المراجع  
لثقافة الرياضية لطالب المرحلة  بناء مقياس للتعرف علي معدالت الوالدراسات المرتبطة و 

 الجامعية بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم.
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Culture considers sports is the accumulated amount over 
different times of sport information that is transmitted from 
one generation to another in the frame of knowledge and 
information sports to meet the needs of the ride of sports 
development, the task of culture is to direct the awareness of 
the group as it seeks to unite people in a society of their own 
through the structures of language, symbol and beliefs 
Aesthetics, as well as information technology, is the (basic) 
infrastructure to support these tasks, and then an analysis of 
the current reality of sports culture among undergraduate 
students was made to identify strengths, weaknesses, 
opportunities and threats (Swot Analysis), including 
weaknesses: the lack of cultural awareness in general and 
sports in the community Al-Masri and the weak educational 
infrastructure for students from the technological and cultural 
point of view of the university student and the government's 
tendency to use some of the technological means for 
education. Hence the idea of research that seeks to identify the 
rates of sports culture among students in the Faculty of Physical 
Education at Fayoum University. The importance of the 
research stems from that it seeks to shed light on publishing 
Sports Culture This study opens new horizons because there are 
still shortcomings in the subjects a Especially for identifying the 
rates of sports culture and its multiple types that help to spread 
and reach information and knowledge, and there is limited 
activity in the literature related to specifying models and 
frameworks for the dissemination of sports culture. The 
research aims to identify the rates of sports culture among 
students at the Faculty of Physical Education at Fayoum 
University. This research answers a question Which is: What are 
the rates of sports education among students at the Faculty of 
Physical Education at Fayoum University? The descriptive 
approach was used, and the research community is represented 
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in: - Students of the Faculty of Physical Education at Fayoum 
University for the academic year 2019/2020 AD with a total 
number (1739) students. It was used to collect research data, 
analyze references and previous studies, and scientific 
periodicals that dealt with sports culture, analyze references 
and related studies, and build a scale to identify rates Sports 
Culture for Undergraduate Students of the Faculty of Physical 
Education, Fayoum University. 
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  الرتبية الرياضية   بكلية   الطالب  معدالت الثقافة الرياضية لدي  
 الفيوم   ة جبامع 

 د / خمتار أمني عبد الغني أ.  
 أ.م.د/ معتز علي حسن  

 م.م/ حممود صالح حممود  

 مشكلة البحث: و   قدمة ال 
 المعلومات من المختلفة األزمنه عبر المتراكم الكم هي الرياضة الثقافة تعتبر      

 الرياضي والمعلوماتي المعرفي اإلطار في آخر إلي جيل من تتنقل التي الرياضة
 الجماعة وعي توجيه فيتكمن  الثقافة فمهمة الرياضي التطور ركب احتياجات لتلبية
 والرمز اللغة تراكيب خالل من بهم خاص مجتمع في الناس توحيد إلي تسعي وهي

( األساسية) التحتية البنيه هي المعلومات تكنولوجياكما  والجماليات، والمعتقدات
 (280:3)المهام هذه لدعم

 الدوليخالل الموتمر اليونسكو  ميثاق عن نقاًل " م2009 الشافعي حسن"وأشار       
 بمادته نًصا والذي م1978 عام في العشرون دورته في والرياضية البدنية للتربية
 والرياضية البدنية التربية مجال في إيجابى تأثير لها اإلعالم وسائل" أن علي الثامنة
 المعلومات تقديم في المتبادلة الثقة علي ومبنية صلة وذات قوية بينهم والعالقة

 (18:4)."صحيح أساس علي المبنية الموضوعية
 الرياضية خاصة لدىوالثقافة عامة ة أن معدل الثقاف ونالحظ الباحث وقد        

ض ر بغو الشباب يصل إلي مستويات منخفضة ويحتاج إلي تطوير ومعالجة قوية 
لثقافة واقع الحالي لللعمل تحليل تم ف والتعرف علي ابعاد مشكلة البحث ستكشاالا

لقوة والضعف والفرص نقاط اللتعرف علي طالب المرحلة الجامعية دي الرياضية ل
 -تبين التالي:وقد  (Swot Analysisوالتهديدات )
 نقاط القوة:
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في  بجميع دول العالمبدخلها و اإليجابية تساهم مصر في نشر الثقافة الرياضية  ❖
 نشر الثقافة.

 .جميع الفئات العمرية ليشملمحاور الثقافة الرياضية تنوع في يوجد  ❖
علي مستوي جميع  االجتماعي و الوسائل المختلفةاستخدام وسائل التواصل  ❖

 دور الثقافة الرياضية لجميع المراحل.المراحل السنية يمكن ان يفعل 

 نقاط الضعف:
 المجتمع المصري.ب الثقافي عامة والرياضي خاصةنقص الوعي  ❖
التعليمية للطالب من الناحيه التكنولوجية والثقافية ضعف البنية األساسية  ❖

 .الجامعةلطالب 

 .استخدام بعض من الوسائل التكنولوجيه للتعليماتجاة الحكومة إلي  ❖
 الفرص:

 الثقافة الرياضية جزء هام من حياه الطالب في المرحلة الجامعية. تمثل ❖

ثة المستخدمه لتفعيل الدور عديدة منها التكنولوجيا الحديومات مقتمتلك مصر  ❖
 االجتماعي.ي ومنها وسائل التواصل التعليم

طالب المرحلة قافات العامة والرياضية الخاصة لدي ثونشر الاالتصال سهولة  ❖
 .الجامعية
 التهديدات:

ات السياسية الداخلية وعدم اإلستقرار الفعلي لالستخدام عار التوترات والص ❖
 .الوسائل المستحدثة لنشر الثقافات المختلفة

مثل االزمات المالية ي تصيب قطاع التكنولوجيا في مصر األزمات المتوالية الت ❖
واصل االجتماعي في نشر واالمنية التي تأثر علي المستخدمين لوسائل الت

 المعلومات.المعارف و 
المعلومات الرياضية المقدمه للطالب الجامعي قد يؤدي الي حجم  كثرة وتنوع ❖

 .تشتيتة
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الرياضية الثقافة  رف علي معدالتالي التعومن هنا جاءت فكرة البحث الذي يسعي 
 الفيوم ةبكلية التربية الرياضية بجامعطالب اللدي 

 أهمية البحث:    

 نشر الثقافة الرياضية. علي الضوء تسليط ليإ سعيي أنه البحث أهمية * تنبع
وضوعات الخاصة في الم قصور هناك زال ما ألنه جديدة آفاًقا الدراسة هذه * تفتح

لي نشر الرياضية وأنواعها المتعددة التي تساعد عبالتعرف علي معدالت الثقافة 
 المتعلقة دبياتاأل في محدود نشاط هناك نأ كماووصول المعلومات والمعارف ، 

 لنشر الثقافة الرياضية المصرية والعامة.طر وأ نماذج بتحديد
لدي معدالت الثقافة الرياضية التعرف علي  يهدف البحث إلي هدف البحث:

 الطالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم
معدالت الثقافة ما هي :يجيب هذا البحث عن تساؤل وهو تساؤل البحث: 

 ؟لدي الطالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيومالرياضية 
 الصطلحات الواردة بالبحث: 

 والصحية والتربوية اإلجتماعية المعرفية القيم من مجموعةهي  الثقافة الرياضية:
 (120:13.)الرياضية بالمفاهيم المرتبطة
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(  أسلوب الدراسات المسحية المنهج الوصفي )تم استخدام  البحث:  منهج  
 أهداف البحث. لتحقيق تهوذلك لمناسب جراءاتهوا   بخطواته

 -:في البحث مجتمع يتمثل : البحث   جمتمع 
  البحث عينة توصيف يوضح (1رقم ) جدول

 مالحظات  العينة  المجتمع 

 الكلي  أساسية  إستطالعية 

طالب كلية التربية الرياضية  

للعام الجامعي    بجامعة الفيوم

 م 2019/2020

 ( 1739بإجمالي عدد )

100 

طالب  

 وطالبة 

950 

طالب  

 وطالبة 

1050 

طالب  

 وطالبة 

تم التطبيق علي العينة  

االستطالعية من طالب  

 جامعة الفيوم فقط 

 : البيانات   مجع   أدوات 
 والدوريات السابقة والدراسات المراجع تحليل البحث بيانات لجمع استخدم     

 :لتاليفًقا لو  الرياضية الثقافة تناولت التي العلمية
 الرياضية البحوثو  مجالتوال لنشر الثقافة الرياضية الموضحة والشروط القواعد •
 .مرتبطةال الدراساتو 
 -: رتبطة ال   والدراسات   الراجع   حتليل   -1

 السعي إلي وتوصل المرتبطة والدراسات المراجع علي االطالععن طريق        
 أو المقروء اإلعالم طريق عن التقليدية بالطرق الرياضية الثقافة نشر إلي

 التواصل وسائل بإستخدام الحديثة والطرق والراديو التلفاز عبر المسموع
حلة المر  طالب لدي الرياضية الثقافة لنشر دورها وأهمية المختلفة اإلجتماعي

 بالثقافة والنهوض االرتقاء علي يساعد مما الجامعية من كليات التربية الرياضية
 .آخر جيل إلي جيل من تنتقل اساسية ركيزة تعد هي التي الرياضية

لطالب المرحلة الجامعية لثقافة الرياضية للتعرف علي معدالت ال بناء مقياس -2
 -:الفيوم ةبجامع التربية الرياضية ةبكلي
طالب المرحلة الجامعية ل معدالت الثقافة الرياضية للتعرف علي مقياس بناءتم *

 والروح يةالخلق القيم وذلك في محاور تضمالفيوم  ةجامعالتربية الرياضية ب بكلية
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 وسيرة الرياضية التربية تاريخو  االوليه واالسعافات المالعب اصاباتو  الرياضية 
 والبدنية الحركية تالمهاراالسليمة للجسم السليم و  صحيهال العاداتو  االبطال

 .الرياضية والمعلومات المعارفبعض من الرياضية المختلفة و 
االسئلة في شكلين الشكل األول اختر االجابة الصحيحة  من مجموعة تحديد تم*

خطأ  الشكل الثاني ضع عالمة صح أوسؤال( و 200االقواس وعدد االسئلة)ممابين 
 (2سؤال( لتمثل )بنك اسئلة( )مرفق رقم200امام االجابة المناسبة وعدد االسئلة )

التربية  ةطالب المرحلة الجامعية بكلية لالرياضي لثقافةا مقياس عرضتم *
 كليات من ينياألكاديم الخبراء السادة من مجموعة علية الفيوم جامعالرياضية ب

 مناسبة مدي في الرأي إلبداء وذلك( 1رقم مرفق)خبراء  (10) الرياضية التربية
 من فأكثر% 80موافقة نسبة علي حصلت التياالسئلة  اختيار تم وقد ،االسئلة 

 -:لما يلي طبقا ، الخبراء السادة آراء
 

 يوضح (2رقم ) جدول
 الرياضية الثقافة طريقة وشكل مقياسالسادة الخبراء حول مناسبة  أراء

 (10=ن)
 موافق غير موافق شكل االسئلة  م

 المئوية  النسبة التكرار  المئوية  النسبة التكرار 

 صفر  صفر  % 100 10 الصحيحة مما بين االقواساختر اإلجابة   1

 % 10 1 % 90 9 ضع عالمة صح أو خطأ أمام اإلجابة المناسبة  2

 (:2)رقم جدول من يتضح
شكل االسئلة  مناسبة مدي حول الخبراء آلراء المئوية النسبة تراوحت       

 الخبراء السادة آراء علي بناءً  و( %100:%90) بين ما الموضوعة للمقياس
 وكانت,  شكلين لالسئلة الموضوعين ألجل بناء المقياس علي الموافقة تمت

كان لديهم الرغبه في وجود سؤال اختر االجابة  الخبراء من% 100 كالتالي
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% من الخبراء ايًضا وافقو علي وجود سؤال ضع 90الصحيحة ممابين االقواس و 
 .أو خطأ أمام اإلجابة المناسبةعالمة 

 يوضح (3رقم ) جدول
  الرياضية الثقافة مقياس تقييم اسئلةلطريقة طريقة  الخبراء آراء السادة

 (10)ن=

 التقدير المقترح ميزان

 لالسئلة

 االجابة

 الدرجة

 موافق غير نعم

 التكرار
 النسبة

 المئوية
 التكرار

 النسبة

 المئوية

 الصحيحة اإلجابة اختر

 االقواس بين مما

الحرف 

الصحيح 

 درجه(1)

 الحرف الخطأ

 )صفر درجة(
 %صفر %صفر % 100 10

 أو صح عالمة ضع

 اإلجابة أمام خطأ

 المناسبة

العبارة 

 صحيحة

 درجه(1)

 العبارة خاطئه

 )صفر درجة(
 %صفر %صفر % 100 10

 -المقترح وفًقا للتالي: الرياضيةمقياس الثقافة عبارات  صياغةوقد تم 
 شكلين في االسئلة من مجموعةمحاور كل محور يحتوي علي  (6) وضع تم*

( سؤال200) االسئلة وعدد االقواس ممابين الصحيحة االجابة اختر األول الشكل
 االسئلة وعدد المناسبة االجابة امام خطأو أ صح عالمة ضع الثاني الشكل و
ليتم أختيار أسئلة المقياس عشوائًيا من بين )بنك األسئلة المقترح(  (سؤال200)

 سؤال(.400والمكون من )
 وأن محدد واحد معني يكون للسؤال أن ، االسئلة صياغة عند روعي قد     

 سئلةاال عن واالبتعاد ، وخالية من االخطاء اللغوية لغوًيا تكون االسئلة صحيحه
 .معني من أكثر تحمل التي الكلمات استعمال وتجنب ، الصعبة

 
 
 
 
 



 

351 
 

 السادس عدد ال – ( 3مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني 

 يوضح (4رقم ) جدول 
  الرياضية الثقافة مقياس بناء السادة الخبراء حول مدي مناسبة محاور أراء

 (10=ن)
 موافق غير موافق المـحـور م

 المئوية النسبة التكرار المئوية النسبة التكرار

 %صفر %صفر %100 10 الرياضية والروح الخلقية القيم 1
 %صفر %صفر %100 10 االولية االسعافات  و  المالعب اصابات 2
 %20 2 %82.5 8 االبطال وسيرة الرياضية التربية تاريخ 3
 %صفر %صفر %100 10 الرياضية الصحية العادات 4
 %صفر %صفر %100 10 والبدنية الرياضية الحركية المهارات 5
 %20 2 %82.5 8 الرياضية  والمعلومات المعارف 6

 :أن (4) رقم جدول من يتضح
 الثقافة مقياس محاور مناسبة مدي حول الخبراء آلراء المئوية النسبة تراوحت*

 تمت الخبراء السادة آراء علي بناءً  و( %100:%80) بين ما المقترح الرياضية
 الخبراء من% 100 كالتالي وكانت,  الستة المقياس محاور جميع علي الموافقة

 الرياضية والروح الخلقية القيمعلي مدي اهمية  أكيدكان لديهم الرغبه في الت
 لمهاراتواالرياضية  الصحية العاداتو  االولية واالسعافات المالعب اصاباتو 

 بتاريخ اهتماماتهم كانت أيًضا الخبراء من% 80 والبدنية الرياضية الحركية
 مع عينة البحث. الرياضية والمعلومات االبطال والمعارف وسيرة الرياضية التربية
 النحو علي المقترحالرياضية  الثقافة مقياسل العلمية المعامالت حسابتم ثم 

: التالي  

 :  -: احملكمني   صدق   -أوالا
 التربية كليات في األكاديمين الخبراء من مجموعة عليالمقياس  عرض تم

 في الرأي إلبداء وذلك( 1مرفق( )10) وعددهم الرياضية االدراة قسم من الرياضية
 المئوية النسبةن أويتضح  أجله من وضع ما فيومدي مناسبتها  أسئلة المقياس
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يتراوح  المقترح الرياضية الثقافة لمقياس الموضوعة االسئلة حول الخبراء آلراء 
 فكانت حذفها تم التي االسئلةعن  أما,سؤال( 300)لعدد  %(100%:80بنسبة )

 .ونالباحث ارتضاها التيلم تحصل علي النسبة  سؤال( 100)
 -:تساق الداخلي لعبارات المحاوراإل ثانًيا : صدق

في صورته األولية تم تطبيق  المقترح الرياضية الثقافة مقياسبناء  نتهاءالا عقب
تنطبق عليهم جميع  و ا ( فردً 100علي عينة استطالعية قوامها )مقياس ال

 المقياس توزيع تمحيث ،العينة األصلية للبحث  رغي منو مواصفات مجتمع البحث 
وفًقا لإلجراءات التي يوضحها الجدول جاء الكترونًيا علًما بأن تم التطبيق 

 -التالي:
 

 (5رقم ) جدول
 الرياضية شروط وتعليمات إختبار المقياس المقترح للثقافة

 م
 االسئلةشكل 

عدد 

 المحاور

 عدد

 االسئلة

طريقة 

 األجابة

مجموع 

 الدرجات
 التصحيح طريقة

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  1

 االقواس

6 30  

 سؤال

 5بواقع 

اسئلة 

لكل 

 محور

 

 استمارة

 الكترونية

30  

 درجة

 تصحيح الكتروني

يتم وضع  واحد 

درجه عند االجابة 

الصحيحة ليكون 

 درجة60االجمالي  

ضع عالمة صح أو خطأ أمام  2

 اإلجابة المناسبة

6 30  

 سؤال

 5بواقع 

اسئلة 

لكل 

 محور

30  

 درجة

الذي  روالدرجة الكلية للمحو  سؤالرتباط بين درجة كل اال معامل حساب تم     
 ، نتمي إليهي الذي المحاور جموعالكلية لم بالدرجة وارتباطه السؤال نتمي إليهي
 ىمد معرفةبهدف علًما بأن تم التطبيق ( ضيالتكوين الفر ذلك بطريقة )صدق و 

 .هاللصفة المراد قياس السؤالصدق تمثيل 
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وعدم وجود أي أخطاء  االسئلةمن وضوح  التأكدو  احصائيً المقياس إصدق  حساب  
 .للمقياس المقترحالبحث  ةعينعلي مدي تفهم  تعرفولل بها

 حرافاالنالمتوسط الحسابي والوسيط و من  عن طريق حساب كاًل  وذلك      
للمقياس المقترح والمحور والمجموع الكلي  االسئلةمعامل االرتباط بين المعياري و 

 -ة:كما توضحها الجداول التالي
 (6)رقم جدول 

   الثقافةلمقياس قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية 
 قيمة االرتباط مسمى المحور المحور

 0.802 الرياضية والروح الخلقية القيم 1
 0.818 االولية االسعافات و المالعب اصابات 2
 0.899 االبطال وسيرة الرياضية التربية تاريخ 3
 0.853 الرياضية الصحية العادات 4
 0.866 والبدنية الرياضية الحركية المهارات 5
 0.879 الرياضية والمعلومات المعارف 6

 (0.374( =)0.05( ومستوى )38) قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية
والدرجة  المقياس( أن قيم معامالت االرتباط بين محاور 9يتضح من جدول رقم ) 

 مما يدل على ان 0.05جاءت دالة احصائيا عند مستوي داللة  للمقياسالكلية 
 دق.على درجة مقبولة من الص مقياسال محاور

 (7) رقم جدول
 (100=  ن) الثقافة الثقافة مقياس ومحاور العبارات درجات بين االرتباط معامل

 المحور األول
 المحور السادس الخامسالمحور  المحور الرابع الثالث  المحور المحور الثاني 

رقم 

 العبارة 

رقم  االستجابة

 العبارة 

رقم  االستجابة

 العبارة 

رقم  االستجابة

 العبارة 

رقم  االستجابة

 العبارة 

رقم  االستجابة

 العبارة 

 االستجابة

1 0.385 1 0.428 1 0.389 1 0.419 1 0.362 1 0.440 

2 0.318 2 0.389 2 0.446 2 0.363 2 0.397 2 0.442 

3 0.431 3 0.463 3 0.457 3 0.461 3 0.511 3 0.433 

4 0.472 4 0.421 4 0.447 4 0.420 4 0.401 4 0.502 

5 0.475 5 0.468 5 0.475 5 0.459 5 0.492 5 0.492 

6 0.519 6 0.419 6 0.433 6 0.372 6 0.523 6 0.502 

7 0.521 7 0.453 7 0.407 7 0.416 7 0.258 7 0.533 
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 المحور األول

 المحور السادس الخامسالمحور  المحور الرابع الثالث  المحور المحور الثاني 

رقم 

 العبارة 

رقم  االستجابة

 العبارة 

رقم  االستجابة

 العبارة 

رقم  االستجابة

 العبارة 

رقم  االستجابة

 العبارة 

رقم  االستجابة

 العبارة 

 االستجابة

8 0.458 8 0.410 8 0.466 8 0.484 8 0.384 8 0.521 

9 0.454 9 0.274 9 0.386 9 0.492 9 0.441 9 0.372 

10 0.446 10 0.325 10 0.466 10 0.318 10 0.469 10 0.416 

 (0.374( =)0.05( ومستوى )38) حريةقيمة "ر" الجدولية عند درجة        
وجود عالقة ارتباطّيه داّلة إحصائيًّا عند مستوى ( 10رقم ) يّتضح من الجدول

( بين العبارات والمحاور الخاّصة بها, وبذلك يمكن االستناد إلى 0.05معنوّية )
صدق االّتساق الداخلّي بين عبارات محاور المقياس، ودرجة المحور التي ينتمي 

 .إليها
ا :

ا
 : القياس   حساب ثبات   -ثالث

وكانت نتيجة حساب استخدام معامل )الفاكرونباخ(، تم ، لمقياسولتحقيق ثبات ا
 معامالت الثبات على النحو اآلتي:
 يوضح (8) رقم جدول
 مقياسلمحاور ال Alphaقيم معامل ألفا 

 مسمى المحور  المحور 
قيمة معامل ألفا  

Alpha 

 0.791 الرياضية  والروح الخلقية القيم األول 

 0.823 االولية االسعافات و  المالعب اصابات الثاني 

 0.910 االبطال  وسيرة  الرياضية التربية تاريخ الثالث 

 0.862 الرياضية   الصحية العادات الرابع 

 0.853 والبدنية  الرياضية الحركية المهارات الخامس 

 السادس 
 الرياضية   والمعلومات  المعارف

0.912 

 (0.374) ( =0.05( ومستوى )38) قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية
قيم المعامالت للثبات بطريقة " الفا " تتراوح بين  ( أن8يتضح من جدول رقم )

 على درجة مقبولة من الثبات. لمقياس( وذلك يشير الي أن ا0.912، 0.791)
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الرياضية المقترح علي العينة بعد االنتهاء من التطبيق لمقياس الثقافة و     
االستطالعية تم تطبيق المقياس علي العينة االساسية قيد البحث بإجمالي عدد 

 .ية( طالب وطالبة من الكل950)
( 0.05) ةمعنوي مستوي ندالدالة ع العباراتنه قد تم التعامل احصائًيا مع أا بعلمً 
 .Spssبرنامج من خالل حصائية المعامالت اإلو ، 

 -:البحث  نتائج
وبعد إجراء وتطبيق البحث طبًقا  السابقة الدراسات علي طالعالا خالل من    

 البحث قيد العينه علي مقياس الثفافة الرياضية للخطوات الموضوعة وتطبيق
م 2019 اكتوبر( طالب في الفترة من منتصف شهر 950) لي عددابإجم الممثلة

 -النتائج التالية: ترصدم , 2019إلي منتصف ديسمبر
 (9جدول رقم )

 المقترحتطبيق مقياس الثقافة الرياضية بعدالعينه قيد البحث تصنيف يوضح 
النسبة  العدد الدرجة المستوي م

 المؤية

 مالحظات

 إلي من

  % 64.3 طالب 610 20 صفر الضعيف 1

  % 27.6 طالب 262 40 21 المتوسط 2

  %8.1 طالب 78 60 41 المميز 3

  % 100 طالب 950 اإلجمالي

 (10) رقم جدول
 الثقافة الرياضية الثالثة عدد البنين و البنات في كل مستوي من مستويات

 االجمالي العدد المستوي المرحلة

 بنات بنين 

طالب المرحلة 

 الجامعية

 طالب وطالبة610   311   299 الضعيف

 طالب وطالبة262   135   127 المتوسط

 طالب وطالبة 78   45   33 المميز

 950 491 459 المجموع
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طالب المرحلة الجامعية من كليات التربية من  ومما سبق يتالحظ القصور      
في  طفيف ارتفاع نسبيوايًضا يتالحظ الثقافة الرياضية  عدالتالرياضية في م

معدالت البنين عن البنات في  الثقافة الرياضية بالمستويات الثالثة ويعزو 
 اضة بصورة أكبر من البنات نسبًيا.ذلك لزيادة متابعتهم وممارستهم للري ونالباحث
 ةبكلي الجامعية المرحلة طالبل مقترح الرياضية للثقافة مقياس ببناء ونالباحث قام

 الرياضية والروح يةقالخل القيم علي لتعرفل الفيومبجامعة  الرياضية التربية
 االبطال وسيرة الرياضية التربية وتاريخ االوليه واالسعافات المالعب واصابات
 الرياضية والبدنية الحركية توالمهارا السليم للجسم السليمة الصحيه والعادات
عناصر والتي اكدت بأنها  الرياضية والمعلومات المعارف من وبعض المختلفة

 شكلين في االسئلة من مجموعة بتحديد ونالباحث قامللثقافة الرياضية ومن ثم 
 و( سؤال200)االسئلة وعدد االقواس ممابين الصحيحة االجابة اختر األول الشكل
 االسئلة وعدد المناسبة االجابة امام أوخطأ صح عالمة ضع الثاني الشكل

يكون مكون من عناصر  (اسئلة بنك) لتمثل ليعطي النهاية في( سؤال200)
الثقافة الرياضية التي تمد الطالب الجامعي بجميع الجوانب المعرفية التي لها دور 
في تنمية طالب فس هذة المرحلة حتي تٌكون لدي الطالب ركيزة قوية من المعارف 
والمعلومات التي تفيدة سواء في الحياه العامة او الحياه العملية والعلمية واستخدم 

بجامعة  الرياضية التربية ةكليا المقياس المقترح للتعرف علي مستوي طالب هذ
الفيوم للتعرف علي معدالت كال منهم وتم تقسيم هؤالء الطالب الي ثالث مستويات 

المتوسط والمستوي  ستوىالمم المستوي الضعيف وحاز اكبر عدد من الطالب و وه
يتفق المرحلة الجامعية وهذال من الطالب في يال القدر القلإال نالمميز الذي لم ي
معدالت لتعرف علي المقترح الموضوع من اجل ا في المقياس مع دراسة كاًل من

  فيلو"الثقافة الرياضية لطالب كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم وتوضح دراسة 
 علي تأثيرها و الثقافة" ودراسة Filo , Lock , Karg "(2015) "كارج  لوك

" الحراحشة الحكيم عبد" ودراسة (20) "االجتماعي اإلعالمي والبحث الرياضة
 لـدى الـرياضي الثقافـي الوعي نشر في المرئي الرياضي اإلعالم دور( "2018)
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وهذا يتفق  (10")المفـرق قصبة تربية مديرية مدارس في الثانوية المرحلة طلبة 
للتعرف علي معدالت الثقافة بالفعل  مقترح في وضع مقياس راي الباحثونمع 

 الثقافة مقياس فاعليةالرياضية لطالب كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم و 
 ادورً  الرياضية الفضائية القنوات لمشاهدىالمقترح  ويتبين التالي ان  الرياضية

 االربعة المجاالت من اى استخداميمكن  باإلمكان,ةيالجامعالمرحلة  لطلبة يجابياا
 لتحسين الثقافة الرياضية لدي هؤالء الطالب مساعد كعامل المقياس مجاالت من

بالجامعات  الرياضية بالهيئاتين ألخصائى تدريبية دورات بعقد االهتمامومن ثم 
المعارف لنزويد الخبرات و  المقياس شملها التى المعرفية الجوانب فىوتكون 

 اختيار فى العلمى األسلوب استخدامو  العلمية األساليب باستخدام االهتمامو 
 الثقافة الرياضيةتوضيح مدي أهمية ية المقدمة و ضالريا المعلوماتاالمعارف و 

والمجتمع  للفرد العامة الصحة على اإليجابى وأثرهاممارستها  وكيفية ومزاياها
 تزويدال فى ايجابياً  دوراً  الرياضية الفضائية للقنوات وتوضح الدرايات المرتبطة أن

 المرئي الرياضي اإلعالم في الرياضية البرامجلرياضية و أن ا بالثقافة المشاهدة
 لتركيزهم أنفسهم الطلبة لدى الرياضي الثقافي الوعي نشر في متوسطاً  دوراً  تلعب
األخرى وتوضح  الرياضية باأللعاب مقارنة ،فقط القدم كرة لعبة على واضحاً  تركيزاً 
 دور في كبيره مسؤولية الرياضي اإلعالم على يقعا بعض الدراسات انه ايضً 

وتختلف ايًضا لدي الطالب  الرياضي الثقافي الوعي نشر في الرياضية البرامج
 "مفتاح الدين خير" بعض من الدراسات مع دراسة الباحث وهي دراسات كاًل من

 المرتبطة الرياضية الثقافة نشر في المسموع الرياضي اإلعالم دور( "2017)
نشر  في المرئى اإلعالم دور" ( 2019) "نصر جمال يسير"ودراسة  (4) "بالصحة
( 2019شعبان") عيد ودراسة  "ماهر (8)" النسائية بالرياضة الخاصة الثقافة
 المرتبطة برياضة الرياضية والثقافة اإلتجاهات تشكيل فى الرياضى اإلعالم "دور
سات السابقة انه قام احد وتوضح الدرا (13)الخاصة" القدرات لذوى القوى ألعاب

 نسبة على والتعرف المدارس لطالب الرياضية للثقافة معرفى اختبار بناءالباحثين ب
فة الرياضية يتضمن عنصرين من عناصر الثقاو  طالبلل الرياضية الثقافة مستوى
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 الوسائل التقليدية يستخدمون العينة أفراد من% 54.5 نسبة إنفقط ويتضح  
الوسائل  اأحيانً  يستخدمونها منهم %37 ونسبةلكسب الثقافة الرياضية دائما 

 االنترنت شبكة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة استخدام نسبة ، ارتفاعالتقليدية
ن %89.5اإلناث عينة أفراد مقابل في% 93.5الذكور عينة أفراد لدى  أهم وا 
العامه فقط وليست معلومات  من معلومات يتمثل المصري الشباب استخدام دوافع

 اإلذاعية للبرامجأوضحت بعض الدراسات أن و تمثل عناصر الثقافة الرياضية 
 ولمضمونبالصحة  المرتبطة الرياضية الثقافة نشر في يجابيإ دور الرياضية
 الرياضية الثقافة نشر في دور ايجابي الرياضية اإلذاعية والبرامج الحصص
 الثقافة نشر في ايجابي دور الرياضيين للصحافيينفقط و  بالصحة المرتبطة
 الثقافة بنشر المحلية اإلذاعة اهتمام ضرورة وما هوة بالصحة المرتبطة الرياضية
وأخرى  لعبة بين توازن وان فقط الجماعية واأللعاب بالصحة المتعلقة الرياضية
 الرياضي والوعي الرياضية بالثقافة المتعلقة للمواضيع كافي وقت وتخصيص
في وضع جميع عناصر الثقافة  ونفقط وهذا ما يختلف مع رأي الباحث والصحة

 ونظ الباحثحالرياضية المكونه من سته عناصر تتحدث عن الثقافة الرياضية ويال
 الخاصة والقوانين بالقواعد الجمهور تعريف على يعمل ال المرئى اإلعالمأن 

 واألحداث البطوالت تغطية على يعمل عليها وال تطرأ قد التي والتعديالت بالرياضات
سواء كانت من ناحية  بالرياضة الخاصة والعالمية والدولية المحلية الرياضية

 األخبار عرض على يعمل والالناث تقسيم االلعاب او التصنيف من الذكور وا
 عرض في التشويق على يعمل مشوقة وال علمية بطريقة خاصة النسائية الرياضية
 السلبيات بعض عن الكشف على ويعمل النسائية الرياضية لأللعاب الفنية النواحى

 والرياضات الجمهور بين العالقة تعميق على يعمل وال النسائية الرياضة في
 خدماتوتوضح ايًضا أن  النسائية اإلنجازات صاحبة تكريم فى ُيشارك النسائية وال

 مستوياتهم اختالف على جماهيرها مخاطبةتساعد علي  اإلعالمية الوسائل
 الدول هذه أهداف تحقيق واالقتصادية بغرض واالجتماعية والثقافية التعليمية
 من زيجة بأنها توصف اإلعالم ووسائل الرياضة بين سياستها والعالقة وفرض
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 تبادل شكل في المؤسستين كلتا بين المتبادل االعتماد ويتزايد الزيجات، أسعد 
 العرض حقوق علي الحصول نفقات في تتمثل التي التكاليف وباهظ مكثف

جتذابهم  للمشاهدين معين محتوي بتقديم اإلعالم وسائل قيام مقابل للرياضة وا 
 ربطت التي العالقات تفعيل في أساسي عامل التكنولوجي التغير من كالّ  ويلعب
 بالرياضة عالقته خاص وبشكل االجتماعي النظام مكونات ومختلف اإلعالم بين

أن اوجه االختالف بين الدراسات ودراسة الباحث ان ال يوجد  ونويري الباحث
موضوع من قبل الباحثين للتعرف علي مستوي الثفاقة الخاصة مقترح مقياس 

ن وجدت طالب الجامعات وكيفيه تنميتها وتزويدها بإستخدام الوسائل المب ختلفة وا 
ثل الصحه اصر الثقافة الرياضية متوضيح فقط والتركيز علي بعض من عنفهناك 

الرياضية فقط االلعاب الرياضية فقط االعالم الرياضي لكرة القدم فقط وليست 
لتوضيح عناصر الثقافة الرياضية لجميع افراد المجتمع علي مستوي جميع الفئات 

االناث م كبار السن في كاًل من الذكور و ين ثم الشباب ثئمن أول االطفال ثم الناش
 و الثقافة الرياضية الخاصة.أقافة العامة وهذا هوة ما يتم سواء علي الث

 . البحث   اســـــتنتاجات 
ا  العّينــة، حــدود وفــي المســتخدم، المــنهج ضــوء وفــي البحــث، هــذا نتــائج مــن انطالقــً
 -:يلي ما يستنتج البيانات جمع وأدوات

 توحيد عناصر الثقافة الرياضية التي يتم نشرها. •

 التعليمــي برنــامجهم داخــل الرياضــية للثقافــة برنــامج وضــع فــي الطــالب يرغــب •
 .بالطال كل وميول لرغبات وفًقا

 مؤهــل غيــر الطــالب لنشــر الثقافـة الرياضــية مــع يتعامـل الــذي البشــري العنصـر •
 .متخصص وغير

ية التـــي يجـــب علـــي الطالـــب فـــي المعـــارف والمعلومـــات الرياضـــ  ضـــعف يوجـــد •
ا والتي تعد معرفتها واكتسابها الثقافـة الرياضـية الخاصـة كسـب  فـي رئيسـًيا ركنـً

 .في جميع المراحل للطالب



 

360 
 

 السادس عدد ال – ( 3مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني 

 -: توصيات البحث  
ا  العّينــة، حــدود وفــي المســتخدم، المــنهج ضــوء وفــي البحــث، هــذا نتــائج مــن انطالقــً
 -:يلي ماب يوصي الباحثون البيانات جمع وأدوات

 توحيد عناصر الثقافة الرياضية االساسية واالعتماد عليها. .1
فــي جميــع  هتمــام بهــافــي مصــر واال خاصــة  الرياضــيةالثقافــة عامــة و  دعــم .2

 .المراحل الدراسية
المختلفــــة لتزويــــد الطــــالب بالمعــــارف الرياضــــية  ألنشــــطةا تنــــوعب االهتمــــام .3

 والمعلومات الرياضية.
 جديدة.الحديثة والالرياضية  البرامجتأهيلهم لتقديم و  الطالب تدريب .4
 .ية وتزويدها للطالبضالريا والمعارف والمراجع الكتب بتوفير االهتمام .5
 المراجع العلمية. تطوير ضرورة .6
 وتنفيـذها متابعتهـا وتقيمهـا بـأول تطويرهـا أوالً و  للثقافـة الرياضـيةخطة وضع  .7

 والعمل علي تعديل القصور بها.
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