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ْنَساَن ِمْن َعلَق    اْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخَلقَ  اْقَرأْ َوَربَُّك   َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَمْ   الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَمِ   اْْلَْكَرم        َعلََّم اْْلِ

  5-1سورة العلق اآلية  

 

 :وسلم عليه هللا صلى الرسول قال                 

واْ  " ذَاكرتَه   ِعبَاَدةٌ، وَطلبَه   َخْشية، للِ  تَعلَُّمه   َفِإنَّ  الِعْلَم، تَعَلَّم   " تَْسبِيحٌ  وم 

  .البخاري رواه 



شكر وتقدير   
رين ــمن ميط..كن امقلب صالة وشكرا نلموىل امعيل امقدير هصري لك بصرييـر

 رمحته يف لك حني غيثب

وأ ن وهبين مصابيح تتوجه هورا متيضء عوان ومددا   يل شاكرة ملن صريمه

  :امكون من حويل

 بلطف فضهل وسعة وأ فرد عرفاان ابمجليل ملن تفرد بتشجيعي وتعهدين

 امربوفيسور مزروع امسعيد:أ س تاذي املرشف...مهلع

مدرجة عظمي امتناين ملن أ كرب يف احلرف فأ هداين رشف مناقشة هذا امبحث 

 . ومعاينته لك ابمسه ومقامه

        



إهـداء 
 ذكراىاجديت لأيب خدل هللا ..  نلحلوة امبيضاءمن ثتوسد كلب امرثى و ثغفوبلليب

زين هللا .ومفاثنيت زركاء امعينني امفارسة احلارسة حترس ين من عني عيين مرتكد بسالم

مثواىا جديت لأيم  

ىل  عينني خيجل مهنام املمر ومؤمؤثني ًبذر يف ظيرهيام امسحر متكيئ وس ندي ...وا 

وادليت و.. أأًلوهيت ..من ثتشظى متشلكين ..

ىل هور ظيل وضيايئ .. ىل ىامة املوم وس يدىا ا  و رجل ثعلمت منو امرجال امرجوةل ا 

أأيب  أأعىل هللا ... يف  عينيو  طفةل ..من ودلت وأأودل لك اثهية.. مالذي وسكين

. ملامو

وامش بل ش بهل أأسدا حتيطو احلروف وترعاه احللبا فامتارخي املعتق وعبق امزمن 

أأيخ ...وعطره هل 

ىل جنامت ًغارمهنن امضياء ت كرمزايت ًعاهلن يف املدى من أأحقوان راوزه...وا 

 ؛أأخوايت ونرجس وزهبق وامسوس نة

 لك ابمسو ومبلامو:وحمبيت ملك من همد دريب وكمل ورودي من أأشواكيا 

ايه رعاه هللا وحفظو  واىل امس  سيبلى بني أأضلعي حافظة ا 
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 وباعتباره ، بارزة، ـُتمارس حضورا ىامًّا في شّتى مناحي الحياةظاىرة اإلعالم يمثل  
 كافة في المختمفة اليومّية لألفراد والجماعات من الحياة رئيسي جزءنشاطا تواصمّيا فيو 

 .الّنامية والمتقدمة بالدول والقرى المدن
 من الّتطورات انطالقا، الجماىير عمى الّسيطرة في جديدة أساليب اليوم العالم ويعتري
، فيو الواقع العيش في ونمط توافقا وذلك اإلنسان حياة في الحيوية الميادين جل الحاصمة في

 وتتجاوزىا، ةالمختمف بمراحميا والتربوية المؤسسات التعميمية عمل تكمل التي المدرسة بمثابة
 سموكياتيم وتقّوم تعدلار خب أمن بينيم وتنشره تقدمو ما عن طريق الناس بين الفروق فتقرب
 .السميمة وتقاليدىم قيميم مع بما يتماشى صغارا أو كانوا كبارا

أخذت ، فقد إلعالملقد كانت بدايات القرن العشرين بمثابة نقطة تحول في عالم او
 والتمفزيونية والقنوات اإلذاعية الّصحفه ل تخصص –سياساتيا اختالف عمى-الحكومات
 شّتى في شعوبيا ووعي مستوى ثقافة رفع حيث من الّداخمية ومراميو أىدافو لتحقيق وتوجيو
 من الخارجية أىدافيا إلى استخدامو لموصولبكما قامت  والخاّصة، العاّمةم حياتوت مجاال
 .المجاالت شتى في وتقدميا رقييا يعكس مدى بدوره والذي شعوبيا بحضارة لمعالم تعريف
 المجتمع أفراد إحاطة وضرورة اإلعالم برزت أىمية والّتكنولوجي العممي الّتقدم ىذا ظلّ  وفي
ه، ب يحتذون ليم مثاال تعتبر محمية ثقافية نماذج وتطورات، وتقديم أحداث من ما يدور بكل

 واتصالية إعالمية وسيمة أىم الّصحف تشكل زالتال  اإلعالم تكنولوجيات تقدم ورغمإال أنو 
جعل ي مّما الخاصية الّديمومة بحكم امتالكو ،الّراىن بعد التمفزيون الوقت في جماىيرية
 قل الجميع و التي تعتبرنا لدى متوفرة الوسيمة ىذه أن كما ، يعيش الحدث عن بعدالمتمقي
بالدرجة األولى، بفضل ما تقدمو من  مضامين رياضية تتخذ أشكاال عدة، مثال حديث  ثقافي

 ...الفرق، عرض شخصيات والرابطات والنوادي الرياضية،، عن الالعبين
اإلعالمية  التكنولوجيات لتطور المواكب التطور ىذا فيظل الرياضةلقد عرفت 

 الّسوق، وجية من البرمجية السوق في ومرتبتيا مكانتيا تعزيز نحو كبيرا تحوال واالتصالية



 

                                          مقدمـــــــــة الدراســــــــــــة
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 وسائل تمعبو الذيدور اليام ل فضال أخرى،ب جية من االقتصادية و والتجارية المالية
 وأكثر في العالم، وشيرة انتشارا االستثمارية الميادين أكثر الرياضة وأضحت اإلعالم،
 والفائدة عن الربح لمبحث اإلداري والتسيير التسويق في التجربة حيث من الجديدة الميادين

الّنشاط البدني  يعرفو الذي الحاصل الّتطور ىذا ضوء وعمى واالستثمار، المال ألصحاب
شيد  العالم، بقاع في األوسع والشيرة واالنتشار والمادية الفنّية المستويات كافةفي الّرياضي 
اإلعالمية عمى غرار الوسائط  الّساحة المواكبة كبير تطورا المكتوب الرياضي اإلعالم

بعصر - اإلعالمّية األخرى، وليحافظ عمى مكانتو في ظل التطور الحاصل أو ما يعرف
عطائيا- السرعة  خالل من واإلدارية التسويقية وكذا الجماىيرية، قويا لخصوصيتيا دفعا وا 

 اإلعالم برجال حظي مما الرياضة، مجال في الصحف المتخصصة وكذا المتخصصة
 ومنيا اإلعالم بوسائل الخاص الجميور نحو دراساتيم إلى تعميق الوسائل ىذه في والباحثين
 من كبيرا إقباال األخير ىذا يعرف الرياضي المكتوب ،إذ بمتابعة اإلعالم الخاص الجميور

الحداثة وتنويع  عنصر ىو القراء يوليو الذي االىتمام ىذا يزيد من قبل جميور القراء،ومما
 لألحداث المباشرة إلى التغطية باإلضافة األخبار الرياضية واألحداث بأنماط مختمفة

الجميور بكل المستجدات الرياضية في شكل قوالب  ومشاركة الحدث مسرح من الرياضية
الرياضي  اإلعالم دور في لمبحث الماسة الحاجة تبرزومن ىذا المنطمق . ..صحفية وحوارية

وتكوين اتجاىات  وتشجيع المرأة عمى ممارسة النشاط البدني الرياضي، استثارة في المكتوب
 والذي لو ىذه الشريحة، تتعرض الذي اإلعالمي المنتوج ايجابية تجاىو،من خالل طبيعة

 االتصاف في قد يرغب التي والشخصيات والقيم السموكيات من مختمفة نماذج عميو يعرض
 العامة لممجتمع السياسة التربوية يخدم الجانب ىذا عمى التعرف كما أن سموكا، أو شكال بيا

 الغريبة اإلعالمية ىذه المنتوجات تسببو الذي المسخ من خصوصيتو عمى المطالب بالحفاظ
 .عنو
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البحث عن الطريقة التي عالجت بيا الصحف ب      وعمى ضوء ىذا قمنا في دراستنا ىذه 
المتخصصة وجريدة الخبر الرياضي الجزائري عمى وجو الخصوص لموضوع المرأة 

إبراز دور اإلعالم الرياضي وأىميتو  في محاولة لبيان وممارستيا لمنشاط البدني الرياضي،
ومحاولة . المكتوب في كيفية تناولو لظاىرة ممارسة المرأة وكيفية االىتمام بيذا في المجتمع

إيجاد السبل لمنيوض بيذه الشريحة ولفت االنتباه ليا من طرف وسائل اإلعالم بمختمف 
. أشكالو وخاصة المكتوب منو

ين، يتصّدرىا تمييد يضم تطبيقي  وفصمينةنظريل  ثالثة فصوفي الدراسة جاءت ىذهقد ول
مرورا  الموضوع أىمية وأىدافمع بيان اإلشكالية المطروحة والتساؤالت الخاصة بالدراسة 

 . الدراسات السابقةمع ِذكر، التعريف بالمفاىيم المتعمقة بالدراسةلو، ثّم ارنا يبأسباب اخت

 كان عنوان الفصل ،فقد قسم بدوره إلى ثالثة فصول: النظري      أما الجانب
نشأة  تمييد،  :العناصر التاليةحوى  والذي الصحافة المتخصصة والصحافة الرياضية:األول

، الفرق بين اإلعالم واالتصال، مفيوم اإلعالم، عناصر اإلعالم، صحافةتعريف الالصحافة، 
فوائد وأىداف اإلعالم، أىمية اإلعالم، تعريف اإلعالم الرياضي، عناصر اإلعالم الرياضي، 

خصائص اإلعالم الرياضي، أبعاد اإلعالم الرياضي، نظريات اإلعالم الرياضي، تعريف 
اإلعالم المكتوب، مبادئ الصحافة المكتوبة، مشاكل الصحافة المكتوبة، أىداف الصحافة 

المكتوبة، خصائص الصحافة المكتوبة، فنون الصحافة المكتوبة، اإلعالم الرياضي 
، أىداف ةوالصحافة المكتوبة، دوافع الصحف اليومية لتخصيص صفحة رياضية يومي

ووظائف الصحافة المكتوبة، الصحف الوطنية والممارسة الرياضية النسوية، خالصة 
. الفصل

: قد احتوى عمى ما يميوعنوان المرأة والرياضة، فقد جاء تحت       أما الفصل الثاني 
تمييد، نبذة تاريخية عن الرياضة النسوية، الرياضة النسوية في العالم، الرياضة النسوية في 
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اإلسالم، تطور المشاركة النسوية في األلعاب االولمبية، المرأة العربية والرياضة، الرياضة 
النسوية في الجزائر، إحصائيات المشاركة النسوية في الجزائر، المشاركة النسوية في الحركة 
االولمبية، أىمية ممارسة المرأة لمرياضة، أىمية ممارسة الرياضة لممرأة الحامل، انعكاسات 

ممارسة المرأة لمرياضة عمى كل الجوانب، الحمول المناسبة لمعالجة الثالثية المرأة الرياضية، 
المؤشرات والعراقيل التي تمنع المرأة عن ممارسة الرياضة، العراقيل التي تواجييا المرأة 

 .العربية في ممارسة الرياضة، العدوانية عمى النساء في الميدان الرياضي، خالصة الفصل

العناصر ، وقد تضّمن النشاط البدني الرياضيوأما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان 
تمييد، ماىية النشاط البدني الرياضي، تعريف النشاط، تعريف النشاط البدني،أنواع  :التالية

النشاط البدني، العوامل التي تؤثر في مستوى النشاط البدني، صفات برامج النشاط البدني 
الممتاز بالنسبة لألطفال المراىقين، مخاوف ممارسة النشاط البدني من قبل المرأة الحامل، 
الفوائد الصحية الناجمة عن ممارسة المرأة الحامل لمنشاط البدني، تعريف النشاط البدني 
الرياضي، أنواع النشاط البدني الرياضي، اثر النشاط البدني الرياضي في حياة المراىق، 

النشاط   األسس العممية لمنشاط البدني الرياضي، وظائفخصائص النشاط البدني الرياضي،
 .البدني الرياضي التربوي خالصة الفصل

 الفصل األول منو كان بعنوان اإلجراءات ،شمل فصمينفقد أما الجانب التطبيقي و
منيج الدراسة، أداة الدراسة،عينة : اندرجت ضمنو العناصر التاليةوالمنيجية لمدراسة الميدانية 

متغيرات الدراسة،اإلطار الزمني لمدراسة،فئات التحميل لمدراسة،الصدق وثبات  الدراسة،
. التحميل، المعالجة اإلحصائية المتبعة في الدراسة

والفصل الثاني في الجانب التطبيقي جاء فيو عرض وتحميل ومناقشة النتائج مرفقة ذلك 
خالصة الفصل وقائمة ، تعُقبيا بجداول إحصائية وأشكال بيانية تمثمت في الدوائر النسبية

. المراجع والمالحق اإلدارية والمتعمقة بالدراسة
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ومن خالل دراستنا في ىذا الموضوع واجيتنا جممة من الصعوبات التي عثرت خطوات 
 :تقدمنا فيو بشكل جيد والمتمثمة في ما يمي

نقص المراجع التي تناولت موضوع الرياضة النسوية بشكل واضح وكذا الدراسات  -
 .التي بحثت في ىذا الموضوع 

صعوبة توفير األعداد كاممة بشكل طبيعي وذلك ألسباب االقتناء والتوزيع من طرف  -
 .المسؤول عمى ىذا 

صعوبة الحصول عمى اإلحصائيات المتعمقة بالدراسة في مختمف التخصصات  -
الرياضية والمستمدة من طرف الرابطات واالتحاديات الرياضية الجزائرية التي تخص 

 .2017-2016الموسم الرياضي 
 

 

  



 الفصل التمهيدي للدراسة
 

  الخمفية النظرية لمدراسة 
 النظريات المعرفية المتعمقة بموضوع الدراسة  -
 الدراسات السابقة لمدراسة -
 الدراسة االستطالعية  -
  إشكالية الدراسة 
 تساؤالت الدراسة 
 أهمية الدراسة 
  أهداف الدراسة 
 الدراسة  أسباب اختيار موضوع 
 المتعمقة بالدراسةتتحديد المفاهيم والمصطمحا  
 قائمة المراجع المتعمقة بالفصل 
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الخمفية النظرية لمدراسة  .1

تعددت النظريات المعرفية لموضوع الدراسة ومن خالل جممة من النظريات التي تناولت 
 :اإلعالم الرياضي سنتطرق إلى بعضيا كمايمي

: النظريات المعرفية 1.1
 :نظرية التأثير المباشر أو قصير المدى 1.1.1

ترى ىذه النظرية أن عالقة الفرد بمضمون المواد اإلعالمية لإلعالم الرياضي ىي عالقة 
تأثير مباشر وتمقائي فاإلنسان الذي يتعرض ألي مادة إعالمية في اإلعالم الرياضي 
سواء كانت صحيفة أو تمفزيونية أو إذاعية فانو يتأثر بمضمونيا مباشرة وخالل فترة 

 .قصيرة

  ومعنى ذلك ىو أن مشاىدة الفرد لبعض مظاىر العنف في إحدى المباريات من خالل 
التميفزيون أو عند قراءتو عنيا في الصحافة الرياضية فانو بالضرورة بناء عمى ىذه 

النظرية سوف يحاكييا ويحاول تطبيقيا في واقع حياتو ويسمى ىذا المنحنى في دراستو 
. تأثير مضمون اإلعالم الرياضي بنظرية الحقنة أو نظرية الرصاصة

 :نظرية التأثير عمى المدى الطويل أو التراكمي 2.1.1
يرى ىذا االتجاه أن تأثير ما تعرضو وسائل اإلعالم في المجال الرياضي عمى الجميور 

ثاره من خالل عممية تراكمية ممتدة زمنيا تقوم عمى آيحتاج إلى خبرة طويمة حتى تظير 
تغيير المواقف والمعتقدات والقناعات الرياضية وليس عمى التغيير المباشر اآلني لسموك 

. الفرد
 :نظرية التطعيم أو التمقيح .3.1.1
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اشتق اسم ىذه النظرية وفكرتيا من الفكرة نفسيا التي يقوم عمى أساسيا التطعيم ضد 
األمراض فالجرعات المثالية من المفاىيم والقيم الرياضية التي نتمقاىا من اإلعالم 

الرياضي تشبو األمصال التي تحقن بيا الكمى تقل أو تنعدم قدرة الجراثيم عمى التأثير في 
عرض لمجميور مشاىد العنف والجريمة والتي تحدث في المالعب يأجسامنا فاالستمرار 

 ،1998عويس  الدين خير).منيا الرياضية مثال يخمف لدييم حالة الالمباالة تجاىيا وعدم النفور

(. 34 صفحة

 ".، كاتنر"الزار سفمد"نظرية التأثير عمى مرحمتين من رواد ىذه النظرية  4.1.1
ويقصد بذلك انتقال المعمومات عمى مرحمتين حيث ترى ىذه النظرية أن تأثير وسائل 
 :اإلعالم في المجال الرياضي عمى الجميور يتم بشكل غير مباشر ويمر بمرحمتين ىما

 ىي ما تبثو أو تنشره وسائل اإلعالم في المجال الرياضي لمجميور : المرحمة األولى
فالذي نتمقفو مباشرة من وسائل اإلعالم قد ال يؤثر فينا كثيرا بل قد ال نعيره أدنى اىتمام 

. تنتيي المرحمة األولى" المعمومات"عند بث وسائل اإلعالم لرسائميا وبتمقينا لتمك الرسائل 
 ىا من يسمييم عمماء االتصال بقادة الرأي في المجتمع وىم كل أيبد: المرحمة الثانية

األشخاص البارزين داخل التجمعات الصغيرة في المجتمع كجماعات األصدقاء والزمالء 
قادة الرأي ىؤالء ىم بعض أصدقائنا أو أصحابنا أو ذوى .في النادي أو الفريق واألقارب

 .الرأي فينا

   فالذي يحدث في ىذه المرحمة ىو أن قادة الرأي ىؤالء قد شاىدوا نفس الذي شاىدناه 
فطن إلييا ت بالحديث عنو بطريقة تنبينا إلى أشياء لم نا فبدأوناهأأو قّراؤىا نفس الذي قر

وبأسموب أكثر إقناعا من الطريقة التي عرضتيا وسيمة اإلعالم وقائد الرأي ىذا قد يكون 
لو من النفوذ المادي أو األدبي أو كمييما ما يجعمنا نقبل تفسيره ورؤيتو الخاصة لمرسالة 

. اإلعالمية مما قد يؤدي إلى تأثرنا بكل جزء من مضمون تمك الرسالة
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 و ديرنج وروجرز" وشو"من روادىا الباحث ماكومبس " نظرية تحديد األولويات  5.1.1

اسم ىذه النظرية من فكرة جدول األعمال الذي يبحث في المقاءات  ستعيرا
نو مثمما يحدد جدول األعمال في أي لقاء ترتب أالنظرية عمى ىذه واالجتماعات،وفكرة 

 .الموضوعات التي سوف تناقش بناء عمى أىميتيا

كذلك يقوم اإلعالم الرياضي بالوظيفة نفسيا أي لو جدول أعمال خاصة وعمى أساسيا 
 .ترتب الموضوعات وفقا لدرجة أىميتيا فاألىم ثم األقل أىمية

وجدول أعمال اإلعالم الرياضي ىو ما يبثو من برامج رياضية وما يعرضو من  
موضوعات رياضية حتى ليبدو لجميور القراء أو المشاىدين أو المستمعين أن ىذه 

 فحينما ينشر اإلعالم الرياضي. ىم من غيرىا باالىتمامأالبرامج والموضوعات أولى و
نو الشيء يستحق االىتمام في ىذا أ لممشاىد أو القارئ يرسائل إعالمية معينة فانو يوح

 أو يسمع أو يشاىد كما أن الحيز الذي يوفره اإلعالم الرياضي في أالعصر أكثر مما يقر
جدول أعمالو لموضوع رياضي معين دليل عمى أىمية ىذا الموضوع فمثال تركيز اإلعالم 
الرياضي عمى رياضة بعينيا ككرة القدم مثال يجعل أفراد المجتمع يشعرون بأنو ال يحدث 

 .نو ال شيء يستحق االىتمام سواىاإفي المجال الرياضي سوى مباريات الكرة و

، "ستارك جيبير ،"، روى كاتنر"وران بيريد" نظرية حارس البوابة من أبرز روادىا 6.1.1
 ".، وايت كن مكروري"روبرت جاد

  أتت فكرة ىذه النظرية من عمل الحارس الذي يقف عمى البوابة فيدخل من يشاء ويمنع 
والنظرية من  . وغالبا ما تتحكم االعتبارات الشخصية في قرار ىذا الحارس،من يشاء
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حيث استخداميا في الحديث عن تأثير اإلعالم الرياضي تنطمق من أن األشخاص 
. العاممين في اإلعالم الرياضي يتحكمون فيما يصل إليو الناس من مواد إعالمية

إن ىذا التحكم في تدفق المواد اإلعالمية لمجميور يقوم بو رجل اإلعالم كحارس يقف 
. عمى بوابة الجماىير ويسمح بتمرير مواد إعالمية معينة ليم

واآلن وظيفة ىذا الدور ذات طبيعة مزدوجة فحارس البوابة في الوقت الذي اختار أن 
ينشر ليم شيئا معينا استحسنو ىو في نفس الوقت يحرميم من قراءة أو مشاىدة شيء 
آخر فمثال رئيس تحرير صحيفة رياضية ما ىو الذي يقرر نشر خبر اعتداء العبي 

إحدى الفرق عمى الحكم في مباراة لكرة القدم وفي نفس الوقت يحجب خبر امتثال نفس 
 صحة بعض ىذه مالعبي ىذا الفريق في مباراة أخرى لقرارات الحكم عمى الرغم من عد

. القرارات

، "،ستيثمان"كارل رو نسنجرين"نظرية االستخدامات واإلشباع من ابرز روادىا  7.1.1
 ."لورنس ويتر ،"فيمب لوغرين، "الياىو كاتنر ،"ولف فيسك ،"الزارسفميد

ىذه النظرية تنظر إلى العالقة بين اإلعالم الرياضي وجميوره بشكل مختمف عن 
النظريات السابقة ففي ىذه النظرية اإلعالم الرياضي ىو الذي يحدد لمجميور نوع الرسائل 

. اإلعالمية التي يعرضيا اإلعالم الرياضي

لذا ترى ىذه النظرية أن الجميور يستخدم المواد اإلعالمية الرياضية إلشباع رغبات معينة 
تستيويو مشاىدة أحداث العنف التي ، لديو، مثال ذلك الشخص الميال لمعنف والمغامرات

التميفزيون أو قراءة تفاصيميا مشاىدتيا في من خالل ،ويشاىدىا في المالعب الرياضية
. من الصحف والمجالت فيسعى جاىدا الستخداميا إلشباع ىذا الميل

:  خالصة النظريات
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من خالل عرض ىذه النظريات التي تخص اإلعالم الرياضي بصفة عامة نحاول تبني 
فكرة إحدى النظريات التي تخدم موضوع الدراسة ومعرفة إن كانت ستجسد مبادئيا في 

نظرية " الواقع أم ال وفي ىذه الدراسة ارتأينا أن تكون النظرية التي نحن بصدد تبنييا ىي
باعتبارىا النظرية التي تخدم الموضوع " أو بما تعرف بنظرية األجندة " تحديد األولويات 

 :من خالل عدة نقاط مشتركة نمخصيا فيما يأتي 

  تدور فكرة ىذه النظرية حول أن ما يبث لمجميور من مضامين إعالمية في اإلعالم
 ىو األكثر أولوية  وأىمية الرياضي خاصة المكتوب منو وما يعرض لو من موضوعات،
فالجميور الذي يتعرض بل واألولى باالىتمام أكثر من غيره من الموضوعات األخرى، 

لمرسائل اإلعالمية في اإلعالم الرياضي سواءا كان تمفزيونية أو إذاعية أو صحفية فانو 
وذلك يعني أن الصحفي  يتأثر بمضمونيا األكثر أىمية ثم تمييا األقل أىمية وىكذا،

الذي يقومون   - رئيس التحرير والمسؤولين عمى الجريدة– والجريدة بمختمف كوادرىا 
بتحرير المواضيع المتعمقة بموضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي والمقدمة 

يحددون ترتيبيا في الجريدة حسب خطيا االفتتاحي وسياستيا فيم من  لجميور القراء،
الذي يبين أىم الموضوعات في نظرىا من ناحية موقعيا، في الصفحة، وطرحيا وىذا إن و

 بأنو الشيء يستحق االىتمام أكثر من ىذه المواضيع يدل  لممشاىد شيء فانو دل عمى
المثارة، وىذا الحيز الذي يوفره اإلعالم الرياضي المكتوب في جدول أعمالو لموضوع 
. المرأة وممارستيا لمنشاط البدني الرياضي بأنو موضوع الشيء يستحق االىتمام سواه

 :الدراسات السابقة لمدراسة. 2.1

إن لمدراسات السابقة دور ىام في أي بحث عممي كان،ىذا يعني أن الباحث أو 
ما توقفوا عنده واالطالع عمى والعالم ينبغي عميو البدء والبحث عما توصل إليو الباحثون 

وبعد اطالعنا عمى  آخر االستنتاجات التي تم استخالصيا في دراساتيم وبحوثيم،
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ىو أقرب لدراستنا ىذه في بعض  الدراسات السابقة حول ىذا الموضوع اخترنا منيا ما
: الجوانب نمخصيا كاآلتي

: الدراسة األولى

o  دراسة الطالب مبروك إبراىيمي،أطروحة دكتوراه بعنوان دور اإلعالم الرياضي المرئي
 لمسنة 3والمسموع في صنع القرار داخل الييئات الرياضية العميا، جامعة الجزائر 

، حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يتماشى 2012/2013الجامعية 
وطبيعة الموضوع الذي يتطمب جمع المعمومات،حيث تكون مجتمع البحث في ىذه 

الدراسة من تمميذات وتالميذ موزعين حسب المقاطعات اإلدارية لمعاصمة،أما عينة البحث 
فتم اختيارىا عشوائيا عن طريق القرعة ، ووزعت عمى ثالث مقاطعات الجزائر غرب 

 تمميذ وتمميذة وطبق االستبيان كأداة لمدراسة ومن النتائج 100ووسط وشرق تمثمت في 
 :التي توصل إلييا الباحث في ىذه الدراسة مايمي

 جوانب  معرفة خالل من سميمة عقالنية قرارات صنع في القدرة الرياضية الييئات وليؤلمس
 .القرار صنع
 الوسائل  ىذه وتستخدم والتوسع، بالتطور آخذةو ،ومتنوعة كثيرة اتصال وسائل لإلعالم

 .االتحاديات عن المسؤولين إلى واألفكار والحقائق والمعمومات البيانات لتوصيل
 الواصمة اإلعالمية الرسائل لكون المسؤولين، نظر وجية من بمصداقية اإلعالم تمتع 

 في تدخل أن دون فقط التعريف إلى وصحفية تيدف إخبارية مواد شكل عمى إلييم تكون
 .بالفكرة مباشرة محاولة إقناع

 عام، بشكل اإلعالم أىمية حول "ايجابيا "انطباعا فييا المبحوث العينة أفراد غالبية يبدي 
 صادق بشكل والحقائق لموقائع نقمو بسبب وميوليم، عمى تغيير اتجاىاتيم وقدرتو الفعالة

 .وأمين
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 :الدراسة الثانية

o ،مساىمة اإلعالم الرياضي "مذكرة ماجستير بعنوان  دراسة الطالب فتحي بوخاري
، بجامعة عبد الحميد ابن باديس "المكتوب في نشر الثقافة الرياضية المرتبطة بالصحة

،قام الباحث ببحث مسحي أجراه بوالية مستغانم 2012/2013مستغانم، لمسنة الجامعية 
اعتمد عمى مواطني  إذ حيث استخدم المنيج المسحي كمنيج من مناىج البحث العممي

والذين يمثمون مواطنو الجزائر بصفة عامة ،واختار كأداة  والية مستغانم كمجتمع لمبحث
ليذه الدراسة أداة االستبيان، التي تتناسب وطبيعة الموضوع ومن خالل تطبيقو وعرضو 

 :وتحميمو ومناقشتو لممعطيات توصل الباحث إلى النتائج التالية
  إقبال كبير من المجتمع عمى الصحافة الرياضية المكتوبة ومساىمتيا في نشر الثقافة

ىماليا لمثقافة الرياضية الترويحية  .الرياضية التنافسية وا 

 :لثةالدراسة الثا

o  المكانة االجتماعية لتمميذ مرحمة "دراسة الطالب حيمود أحمد، رسالة دكتوراه بعنوان
، بجامعة "التعميم الثانوي وعالقتيا بمفيوم الذات واالتجاىات نحو النشاط البدني الرياضي

، اعتمد الباحث المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة 2010-2009منتوري قسنطينة، سنة 
إجراءات البحث وانطالقا من طبيعة البحث وطمبا في موضوعية النتائج، عمد الباحث إلى 
اختيار عينة مقصودة من حيث المستوى التعميمي والجنس، وعشوائية من حيث خصائص 

التالميذ، وقد تم اختيار العينة من تالميذ الصفوف الدراسية الثالثة من التعميم الثانوي 
 :بمدينة الخروب، حيث تم اختيار األقسام التالية 

  3 ج م أ 1قسم  + 1 ج م ع 1الصف األول 
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  1 ع 2الصف الثاني قسم 
  تمميذ108، بمجموع 2 أ 3الصف الثالث قسم  

ومن بين األدوات أو الوسائل التي استعمميا الباحث لتساعده عمى عممية الوصف 
والتحميل والتفسير ىي األدوات اإلحصائية فيي تيتم باألساليب الرياضية أو العمميات 
الالزمة لتجميع ووصف وتنظيم وتجييز وتحميل وتفسير البيانات الرقمية الكمية، وعميو 

تعتبر األداة اإلحصائية أداة أساسية لمقياس والبحث لذلك اعتمد الباحث في ذلك عمى ما 
 :يمي
 المتوسط الحسابي. 
 االنحراف المعياري. 
 الربيع األعمى والربيع األدنى ىما من مقاييس التشتت. 
 معامل االرتباط البسيط بيرسون. 
 التجزئة النصفية لسبرمان بروان. 
 معامل الثبات. 
 اختبارات ستيودنت لمفروق بين المتوسطات الحسابية. 
 النسبة المئوية. 

  :ومن النتائج التي تحصل عمييا الباحث من خالل ىذه الدراسة ما يمي
 :ةرابعالدراسة ال

الرياضة والمرأة بين "دراسة الطالبة ازري سوانمدة مكيوسة، مذكرة ماجستير بعنوان 
 دراسة الدوافع في الرياضة –العزوف واإلصرار وأثرىا عمى الحركة الرياضية النسوية 

، دالي إبراىيم، -"وتأثير دور المدرب عمى سموك الرياضية بقسم التربية البدنية والرياضية
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، استخدمت الباحثة المنيج الوصفي الذي يتماشى وطبيعة 2004-2003الجزائر، 
 :الموضوع المدروس، واستخدمت كوسائل لمبحث

 "سمم الدافعية في الرياضة  " 1االستبيان رقم  -1
 "سمم إدراك الجو الدافعي " 2االستبيان رقم  -2

 .اعتمدت الباحثة عمى عينتين مختمفتين انطالقا من موضوع بحثيا أي المرأة والرياضة

  العاب القوى، –فتيات ممارسات لمختمف الرياضات الفردية "العينة األولى 
كميا مسجالت عمى مستوى الفيديراليات والرابطات الرياضية " السباحة، الجيدو

 .وأىم النوادي الرياضية التي تتدرب فييا والتي تخص والية الجزائر
  نادي مولودية الجزائرMCA 
 نادي االتحاد الرياضيUSMA  
 نادي األمن الوطني ASSN  
 نادي الشباب الرياضي بمكور CRB  
 نادي المرادية RAMA  

  التي " العاب القوى، السباحة، الجيدو" العينة الثانية تمثمت في ممارسات سابقات
 سنوات 8تخمت عن مشوارىا الرياضي بعد عدة سنوات من الممارسة أي ما يفوق 

 شيرا، ومن 13ألسباب معينة، تم توزيع االستبيانات في الدراسة الميدانية والتي استغرقت 
 :خالل أداة الدراسة توصمت الباحثة إلى النتائج التالية

  بالنسبة لمعينة األولى التي تمثل الرياضيات المواتي مازلن تمارسن الرياضة الحظنا
، الن سن بداية الممارسة كان متأخر، %45أن ىناك احتمال التخمي عن الرياضة بنسبة 

ربما ىذا راجع إلى أن بداية الممارسة في بعض الرياضات البد أن يكون في سن مبكر 
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البدنية، "  سنوات، أين تم تحضير الطفل في جميع النواحي 8 إلى 6أي خالل سنوات 
 .من اجل وصولو إلى المستويات العالية" النفسية، العقمية

  أما العينة الثانية التي تمثل الفئة الرياضية التي تخمت عن الممارسة بعد مشوار دام
، في العينة المدروسة، بدأت الممارسة في سن %26.66 سنوات، الحظنا أن 6أكثر من 

 . سنوات8، منيا بدأت في سن مبكر أي  %20 سنة، و14متأخر الذي يمثل 
: التعميق عمى الدراسات السابقة 2-2

من خالل الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع اإلعالم الرياضي المكتوب وموضوع 
. المرأة والرياضة أو المرأة وممارستيا لمنشاط البدني الرياضي

وبالرغم من أن ىذه الدراسات تطرقت لموضوع اإلعالم الرياضي المكتوب وممارسة المرأة 
لمنشاط البدني الرياضي إال أنيا لم تدرس العالقة بين اإلعالم الرياضي أو المعالجة 

الصحفية ليذا الموضوع وتشجيعو تناولت كل جانب عمى حدا ولم تولي موضوع المرأة 
. الرياضية أو الممارسة أىمية بالغة وىذا ما حاولنا دراستو في ىذا البحث

  وقد تتشابو الدراسات السابقة والدراسات المشابية مع ىذه الدراسة في نقاط عديدة
أوجو التشابو واالختالف بين دراستنا حيث لخصنا  تشترك فييا وتختمف لذا حاولنا إبراز

 :مضمونيا في النقاط اآلتي ذكرىا

: الدراسة األولى

أوجو التشابو 

 اإلعالم الرياضي. 
 المنيج المعتمد في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. 
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أوجو االختالف 

  الدراسة األولى تناولت اإلعالم الرياضي المرئي والمسموع أما بالنسبة لدراستنا
 .فتناولت اإلعالم الرياضي المكتوب

  عالج ظاىرة اتخاذ القرار داخل الييئات الرياضية العميا في حين دراستنا عالجت ظاىرة
. المرأة لمنشاط البدني والرياضيممارسة تناول اإلعالم الرياضي المكتوب لظاىرة 

: الدراسة الثانية

أوجو التشابو 

  اشتركت دراستنا ىذه بالدراسة الثانية لمباحث فتحي بوخاري في متغير واحد والمتمثل
 .في اإلعالم الرياضي المكتوب

  أوجو االختالف

 :اختمفت ىذه الدراسة عن دراستنا فيما يمي

 المنيج ا المنيج المعتمد في ىذه الدراسة ىو المنيج المسحي حيث في دراستنا اعتمدن
 .التحميمي عمى اختالف الدراسة السابقةالوصفي 

  المتغير التابع لمدراسة الثقافة الرياضية أما دراستنا تناولت المرأة والنشاط البدني
 .الرياضي

  :ثالثةالدراسة ال
  أوجو التشابو
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  في متغير واحد والمتمثل حيمود أحمد لمباحث الثالثة اشتركت دراستنا ىذه بالدراسة
 .النشاط البدني الرياضيفي 
 
  أوجو االختالف 

 :اختمفت ىذه الدراسة عن دراستنا فيما يمي

  المنيج ا  حيث في دراستنا اعتمدنالوصفيالمنيج المعتمد في ىذه الدراسة ىو المنيج
 .التحميمي عمى اختالف الدراسة السابقةالوصفي 

: رابعةالدراسة ال

أوجو التشابو 

  التابع متغير الفي الرابعة لمباحثة ازري سوانمدة مكيوسة اشتركت دراستنا ىذه بالدراسة
 .وىو المرأة الممارسة لمنشاط البدني الرياضي

  اشتركت الدراسة السابقة بالدراسة الحالية في المتغير التابع أال وىو المرأة وممارستيا
 .لمنشاط البدني الرياضي

   أوجو االختالف

 :اختمفت ىذه الدراسة عن دراستنا فيما يمي

  المنيج ا  حيث في دراستنا اعتمدنالوصفيالمنيج المعتمد في ىذه الدراسة ىو المنيج
 .التحميمي عمى اختالف الدراسة السابقةالوصفي 

 فتمثل المتغير المستقل ليا في أما دراستنا دوافع الممارسة  لمدراسة مستقلالمتغير ال
 .الصحافة المتخصصة والصحافة الرياضية
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وفي ىذا الجدول الذي يوضح مدى استفادتنا في ىذه الدراسة من الدراسات السابقة التي 
 :تم االعتماد عمييا كما يمي

 

النقاط التي تم االستفادة منيا في موضوع  الدراسات السابقة المعتمدة في الدراسة الحالية الرقم
 محل الدراسة

الدراسة األولى دراسة الطالب مبروك  01
 2013 – 2012إبراىيمي أطروحة دكتوراه 

تم االستفادة من ىذه المذكرة في الجانب 
الميداني وذلك العتماد مع األطروحة 

نفس المنيج المتمثل في المنيج التحميمي 
الذي أعطانا فكرة التحميل المختمف 
 .الخاص بوسائل أخرى غير المكتوب

الدراسة الثانية دراسة الطالب حيمود احمد  02
 2010- 2009أطروحة دكتوراه

تم االستفادة من ىذه المذكرة في الجانب 
النظري من خالل كيفية طرحو ألىم 

العناصر التي تناولت ىذا الفصل باعتبار 
ىذه األطروحة تتشابو ودراستنا في نفس 

 .النشاط البدني الرياضي" المتغير 
 الدراسة الرابعة دراسة الطالبة ازري سوانمدة 03

 2004- 2003مكيوسة رسالة ماجستير
تم االستفادة من ىذه المذكرة في الجانب 

النظري وذلك من خالل كيفية تناول 
الرياضة النسوية من ناحية مختمفة 

ومنحى آخر ما مكننا من االستفادة من 
 .عناصره  وترتيبيا حسب فترات زمنية ما

الدراسة الثالثة دراسة الطالب فتحي بوخاري  04
 2013- 2012رسالة ماجستير

تم االستفادة من ىذه المذكرة في من 
خالل الجانب النظري  وذلك من خالل 

طبيعة إدراج المعمومات الخاصة بالمتغير 
 .المشترك وىو النشاط البدني الرياضي
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 إعداد الطالبة الباحثة:  المصدر 

 

 

 الدراسة االستطالعية  3.1

 تعتبر الدراسة االستطالعية خطوة أولى تساعد الباحث في إلقاء نظرة عامة حول 
الدراسة الميدانية لبحثو بيدف التأكد من مالئمة دراسة البحث والتحقق من مدى نب جوا

األداة المستعممة لجمع المعمومات وكذا معرفة الزمن المناسب والمتطمب ة صالحي
. إلجرائو

ففي بداية الدراسة قامت الباحثة بمتابعة الجرائد الرياضية وكان أول اختيار ىو 
اليداف الرياضي الجزائري وبعد االطالع عمى الجرائد لفترة شيرين الحظت الباحثة  جريدة
سياسة الجريدة التي وقع عمييا االختيار ال تتناول موضوعات المرأة وال البطوالت  بان

. فغيرت المتابعة لجريدة الخبر الرياضي الجزائري وبدأت بمتابعتيا النسوية

بعدىا قامت بالبحث عمى اإلحصائيات المتعمقة بعينة الدراسة المتمثمة في جريدة 
الخبر الرياضي الجزائري، والتأكد من توفر األعداد الخاصة بالدراسة،حيث قامت الباحثة 

إلى مقر األرشيف لمصحافة بوالية بسكرة وذلك بعد أخذ تصريح من طرف رئيس  بالذىاب
الحركية ليكون البحث أكثر مصداقية، وكذا لتسييل ميام االطالع لكن لم  التربية قسم
. حظى بأي نتيجة بحكم عدم توفر األرشيف لمخبر الرياضي عمى عكس صحيفة الخبرت

بعدىا قامت الباحثة باالتصال بصحفي من جريدة الخبر الرياضي السيد زكيري عادل 
الجزائر العاصمة وتم االتفاق معو عمى توفير العينة المطموبة المتمثمة في أعداد الجريدة 

لخمسة أشير مضت من األرشيف  ولم يتم توفيرىا كاممة بل طمب منيا أن تختار األعداد 
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التي يتواجد فييا موضوع الدراسة فقط لصعوبة الحصول عمى ذلك  وىذا من خالل 
الجريدة االلكترونية لمخبر الرياضي، اضطرت الباحثة لجمع األعداد بمفردىا كل يوم 

 عدد خالل الفترة المراد العمل بيا 155بالمجوء إلى أكشاك بيع الجرائد يوميا بما يعادل 
حيث تم توفير أفراد العينة المطموبة في الدراسة وتحصمت عمييا كاممة من ىنا بدأت 

 .االنطالقة في العمل عمى الموضوع المعين لدراستو

ومن خالل النتائج المتحصل عمييا في المذكرة المقدمة لنيل شيادة الماستر  لسنة 
 أن النتائج غير كافية وذلك لضيق الوقت المخصص ليذه الشيادة ، لذلك تابعنا 2015

الدراسة في نفس الموضوع لمتطرق لجوانب أخرى بشيء من الدقة والتفصيل، وبدال من 
أي ما يعادل متابعة ما تصدره الجريدة عمى ) عدد 365 عدد اعتمدنا 155االعتماد عمى 
باإلضافة إلى تعزيز دراستنا االستطالعية أجرينا العديد من المقابالت  (مدار سنة كاممة

مع السيد رئيس النادي الرياضي وبصحفي في جريدة الخبر الرياضي الجزائري لوالية 
باتنة، كذا أجريت مقابمة مع السيدة رئيسة المكتب الفيدرالي لكرة القدم راضية فرتول 
ورئيسة نادي وئام قسنطينة لكرة القدم النسوية والالعبة ىالة تيفجاجين وكذا الالعبة 

 ...بوزغران نعيمة 

ونتائج ما أسفرت عميو المقابالت سندرجو بشيء من التفصيل في الفصل الميداني 
 .وبالتحديد في فصل عرض وتحميل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية

 :إشكالية الدراسة .2

تعتبر الرياضة العنصر األساسي في إعداد المواطن الصالح وتزويده بمختمف 
الميارات التي تمكنو من التكيف مع مجتمعو،والتي تجعمو قادرا عمى بناء حياتو وذلك 
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رساء قواعد السمم  بمساعدتو عمى المسايرة ،فيي تمعب دورا ىاما في تطوير المجتمعات وا 
. يتجزأ من ثقافة كل بمد جعميا جزء ال والصداقة بين األمم ما

لكن مع ذلك فان العنصر النسوي الذي يشكل نصف سكان المعمورة مشاركتو 
ضئيمة في الميدان الرياضي مقارنة مع الرجال بالرغم من أن السنوات األخيرة عرفت 
ارتفاعا ممحوظا في نسبة مشاركة المرأة في الرياضة والتظاىرات الرياضية العالمية 
والتغطية اإلعالمية لمثل ىذه المواضيع المتعمقة بالمرأة وممارستيا لمنشاط البدني 

. الرياضي

فالذاكرة الجزائرية تبقى تحتفظ بتألق سيدات كرة اليد في السبعينات أين تمكنت 
آنذاك من إفتكاك المركز الثالث في منافسة كاس " زىور قيدوش"رفيقات لالعبة القوية 

" ليندة شريك " ليواصل بعد ذلك جيل الالعبة 1979إفريقيا لألمم في دورتي الجزائر سنة 
آنذاك بالحصول عمى المركز الثالث في البطولة اإلفريقية التي جرت في تونس سنة 

 . 1996 ، والمركز الثاني في دورة البنين سنة 1994

وعمى غرار كرة اليد تميزت مسيرة سيدات الجزائر في الكرة الطائرة بعدة محطات 
 التي لم تتبعيا نتائج 1978األفريقية  مشرفة أىميا الميدالية الذىبية المحققة بدورة األلعاب

نسيمة بن " من ذلك التاريخ بفضل تمكن رفيقات الالعبة المتألقة.  سنة30قوية إال بعد 
 وىي المشاركة التاريخية 2008من اقتطاع تأشيرة المشاركة في اولمبياد بكين "حمودة 

. لمرياضات الجماعية النسوية الجزائرية في االولمبياد

إلى الموعد االولمبي واصمت سيدات الطائرة الجزائرية تواجدىن عمى  وباإلضافة
حرازىن لذىبية 2011الساحة الدولية بالمشاركة األولى لين في منافسة كاس العالم   وا 

 وىو الثالث في تاريخين بعد لقبي دورتي 2011األلعاب اإلفريقية بمابوتو سبتمبر 
. 1978 و2007
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في اقتحام ميادين " المتمردة" ثر كل ىذه االختصاصات لم تتردد ىذه المرأة إوعمى 
كرة القدم أين برعت في مداعبة الكرة وتمكنت بعد سنوات من العمل القاعدي من تشكيل 

منتخب نسوي محترم سبق لو التأىيل مرتين لنيائيات كاس إفريقيا لألمم عمى التوالي 
 .بجنوب إفريقيا 2011  و200 و 2004سنتي 

 أن ورغم أن المجال ال يتسع لذكر كل األسماء و التوقف عند كل المحطات إال
أن الساحة الرياضية النسوية تتمتع بإمكانيات ىائمة و مادة أولية جيدة ال  األكيد األمر

من خالل االىتمام االيجابي من طرف تحتاج إال لمتأطير المناسب والمتابعة الجيدة 
 .بمختمف وسائطو خاصة المكتوب منيا وسائل اإلعالم

يعتبر اإلعالم عممية اتصالية موضوعية ىامة تيدف إلى تزويد الجماىير و  إذ
التفاعل بينيم قصد مساعدتيم عمى تكوين الرأي السميم،إزاء قضية من القضايا أو  تنظيم

المتنوعة  مشكمة معينة من المشاكل، ونشر الحقائق واألفكار واآلراء من خالل وسائطو
 ذلك  منىدفال ،كالصحافة واإلذاعة والتمفزيون والسينما والندوات والمؤتمرات والمسرح

قناعيم والحصول عمى تأييدىم فيما بينيم ومخاطبتيم بو، و تشجيع  توعية ىذه الجماىير وا 
ولكي يقوم اإلعالم بدوره عمى أكمل  عمميات التواصل وتبادل األفكار بين المجتمعات،

وجو البد أن يمجأ في ذلك إلى وسائط إعالمية وتقنيات متميزة تساعده في الوصول إلى 
تحقيق أىدافو من خالل تغيير اتجاىات الجميور والتأثير فيو أما اإلعالم المتخصص ىو 

ذلك اإلعالم الذي يتبنى قضية معينة ويقوم بنشر المعمومات والحقائق المتعمقة بيا وقد 
يتخذ ىذا األخير أنواع وأشكال مختمفة منيا اإلعالم البيئي، اإلعالم الصحي، اإلعالم 
السياسي، واإلعالم التربوي،واإلعالم الرياضي ىذا األخير الذي يختص بتقديم األخبار 
المتعمقة أساسا بالرياضة والمرتبطة بما تصنعو ىذه األخيرة من أحداث رياضية والتي 
يدعميا نوع من التفسير والتحميل وكذا توجيو فئات وشرائح المجتمع الميتمة بالنشاط 
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البدني الرياضي فيو بمثابة المدرسة العامة التي توصل عمل المؤسسات الرياضية 
المختمفة كاألندية ومراكز الشباب، والمجتمعات بمراحميا المختمفة، وتتجاوزىا فتقرب 

و كبارا  تنشره بينيم من خبرات تعدل سموكيم صغارا الفروق بين الفئات، عن طريق ما
 .بما يتالءم وتقاليد الرياضة السميمة

 وفي دراستنا ىذه حاولنا إبراز دور اإلعالم الرياضي في تشجيع المرأة عمى ممارسة 
، النشاط البدني الرياضي من خالل المعالجة الصحفية لجريدة الخبر الرياضي اليومي

اإلعالم الرياضي قد يتخذ عمى غرار اإلعالم بصفة عامة أوجو مختمفة وأشكاال عديدة قد  

ومكتوب الذي يعتبر إحدى وسائل اإلعالم  الكتروني يكون سمعي، سمعي بصري،
راء اآلخرين في كل الموضوعات واألحداث والتعميق عمييا بغرض آالمطبوعة التي تعكس 

مجاالت الآراء القراء وجيات نظرىم وكذا التعريف بالشخصيات واألبطال المثاليين في كل 
. المختمفة وتوعية وتثقيف الجماعات والرأي العام 

كنموذج لتحميل مضمونيا " الخبر الرياضي الجزائري "  و قد تم اختيار جريدة يومية
و أساليب عرضيا لألخبار و المرأة وممارستيا لمنشاط البدني الرياضي، و ذلك لإلطالع 

وعميو يمكننا طرح التساؤل . عن كثب عمى طبيعة تغطية الجريدة لمموضوع محل الدراسة
: الرئيس لمدراسة الذي مفاده اآلتي

  كيف كانت المعالجة الصحفية لجريدة الخبر الرياضي الجزائرية لموضوع ممارسة
 المرأة لمنشاط البدني الرياضي؟

:  التاليةعن التساؤالت الفرعية اإلجابة و ضمن ىذا التساؤل نود

موضوع  جريدة الخبر الرياضي الجزائري حول التي ركزت عميياما ىي أىم المواضيع  .1
ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي ؟ 
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ممارسة المرأة لمنشاط  نحو موضوع ىو اتجاه جريدة الخبر الرياضي الجزائري ما .2
 البدني الرياضي؟

ممارسة  موضوع  الخبر الرياضي حولجريدةما ىي األطراف الفاعمة التي عرضتيا  .3
 المرأة لمنشاط البدني الرياضي؟

ىي المساحة التي استحوذ عمييا موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي  ما .4
 في جريدة الخبر الرياضي الجزائري؟

موضوع  معالجتو الما مدى توظيف جريدة الخبر الرياضي لمعناصر التيبوغرافية في .5
 ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي؟

ما ىي األنماط الصحفية التي طرح بيا موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني  .6
 الرياضي؟

ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي ما ىي أىم المواقع التي استحوذ عمييا موضوع  .7
 ؟جريدة من ال

 لموضوع  الجزائريما ىي مساحة العناوين المستخدمة في طرح جريدة الخبر الرياضي .8
 ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي ؟

:  أىمية الدراسة . 3

  لكل موضوع من المواضيع العممية المدروسة أىمية تدفع الباحثين إلى تناوليا و 
دراستيا والبحث فييا بطرق و أساليب عممية، إذا تكتسي دراستنا أىميتيا من خالل 

الدراسات التي سبقتيا والتي اىتمت بدراسة الممارسة الرياضية لممرأة وتشجيعيا حيث 
:  تكمن أىمية ىذه الدراسة فيما يمي

الدور اليام الذي تمعبو وسائل اإلعالم والمضامين اإلعالمية التي تقوم بنشرىا لمجميور  .1
 .في تشجيع المرأة عمى ممارسة النشاط البدني والرياضي
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 . عمى ممارسة المرأة لياالصحافة الرياضية شجع تإبراز أنواع الرياضات التي  .2
 الصحافة سمطوتإبراز واقع الرياضة النسوية في المجتمع من خالل الضوء الذي  .3

 .المتخصصة والصحافة الرياضية عبر ما تنشره من مواضيع عمى صفحات الجرائد
 
 : أىداف الدراسة .4

   لكل عمل أو دراسة يرجى من خالليا أىداف عديدة نسعى لتحقيقيا سوءا كانت 
بيداغوجية أو عممية أو اجتماعية أو سياسية أو أخالقية بغرض تعديميا أو تقديم البديل 

لدعميا وذلك بإسيام ىذا البحث في رفع كفاءتو جراء استيعاب طبيعتو واإللمام بما يحممو 
دور الصحافة المتخصصة والصحافة في طياتو ،حيث ييدف بحثنا ىذا في التعرف عمى 

 كما أن ىناك أىداف أخرى  عمى النشاط البدني الرياضيفي تشجيع المرأةالرياضية 
: تتمثل فيمايمي

معرفة ما ىي أىم المواضيع المثارة حول موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني  .1
. الرياضي التي ركزت عمييا جريدة الخبر الرياضي الجزائري

معرفة اتجاه جريدة الخبر الرياضي نحو موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني  .2
 .الرياضي

 الخبر الرياضي حول ممارسة المرأة جريدةمعرفة األطراف الفاعمة التي عرضتيا  .3
 .لمنشاط البدني الرياضي

معرفة المساحة التي استحوذ عمييا موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي في  .4
 .جريدة الخبر الرياضي

معرفة مدى توظيف جريدة الخبر الرياضي لمعناصر التيبوغرافية في موضوع ممارسة  .5
 .المرأة لمنشاط البدني الرياضي
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معرفة األنماط الصحفية التي طرح بيا موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني  .6
 .الرياضي

ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي معرفة أىم المواقع التي استحوذ عمييا موضوع  .7
 .من الجريدة محل الدراسة

معرفة مساحة العناوين المستخدمة في طرح جريدة الخبر الرياضي لموضوع ممارسة  .8
 .المرأة لمنشاط البدني الرياضي

:  أسباب اختيار الموضوع.5
 :  تتمثل أىم األسباب التي دفعت بنا إلى اختيار ىذا الموضوع و البحث فيو ما يمي

 أسباب ذاتية: 
 ميمنا الشخصي لمعالجة موضوع ممارسة المرأة لمرياضة من زاوية إعالمية .
  رغبتنا في خوض غمار البحث العممي في مثل ىذا النوع من الدراسات التحميمية

 .الوصفية
  رغبتنا الشخصية في تقديم خدمة لمرياضة النسوية الجزائرية وتشجيعيا لمنيوض بيا

 .إلى األفضل
 أسباب موضوعية  :
   الدور الذي يمعبو اإلعالم الرياضي بمختمف وسائمو في تشجيع المرأة عمى ممارسة

باإلضافة إلى تكوين الرأي العام وتوجييو وترشيد الييئات  النشاط البدني الرياضي،
 .الرياضية

 أىمية طرح  مثل ىذه المواضيع كإشكالية في مجال البحث العممي. 
  حرصنا عمى مواصمة مسار الدراسات السابقة في ىذا الموضوع واالنطالق بمتغيرات

 .جديدة لممساىمة في التراكمية المعرفية في ىذا المجال
 أىمية الموضوع وحساسيتو بالنسبة لممجتمع الجزائري. 
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 نقص الدراسات في ىذا المجال رغم تبني بعض الدراسات السطحية لو والتي ال 
 .تخدم الموضوع بشكل كافي

 سيكون مرجع لمدراسات الالحقة التي ستواصل العمل عمى ىذا الموضوع. 

: تحديد المفاىيم. 6

إن تحديد المفاىيم في أي بحث يعتبر من األولويات األساسية، باعتبارىا األداة التي 
توجو الباحث إلى ىدفو و ما يريد تحقيقو من خالل ىذا البحث، و في ىذا الفصل نحاول 

 لموضوع الدراسة، حيث تمييدي أو المدخميتحديد المفاىيم األساسية التي تحدد اإلطار 
بناءات لغوية و تركيبات لفظية تسيم في بناء التركيبات األكبر مثل " تعرف المفاىيم أنيا 

 ." الفروض أو التعميمات و النظريات العممية التي تشرح أو تفسر الظواىر العممية

 :مفيوم المعالجة الصحفية. 1.6

 :مفيوم الصحافة 1.1.6

 تعددت تعريفات الصحافة المكتوبة و اختمفت تبعًا الختالف المنطمقات الفكرية ليذا 
: المفيوم، وفي دراستنا سنكتفي باستعراض أبرزىا و أشمميا معنى

 بمعنى" أكسفورد"تستخدم كممة الصحافة في قاموس : لغة"press "  و شيء مرتبط
و يقصد " journal" بالطباعة و الطبع و نشر األخبار و المعمومات، و ىي تعني أيضاً 

 (.858 فحة أحمد العايد، ص ).  بمعنى الصحافة في آن واحدjournalismبيا الصحيفة و 
 إضمامة من الصفحات تصدر يوميًا أو في : و في معجم الوسيط تعني الصحافة

مواعيد منتظمة و جمعيا صحف و صحائف، و في المصباح المنير ألحمد بن عمي 
".  قطعة من الجمد، أو قرطاس ُكتب فيو" المقري الفيومي تعني الصحيفة 
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 صناعة إصدار الصحف، و ذلك " يعرفيا معجم مصطمحات اإلعالم بأنيا :  اصطالحا
باستقاء األنباء و نشر المقاالت، بيدف اإلعالم و نشر الرأي و التعميم و التسمية، كما 
أنيا واسطة تبادل اآلراء و األفكار بين أفراد المجتمع، وبين الييئة الحاكمة و الييئة 

فحة ص ،1994بدوي، أحمد زكي)".المحكومة، فضاًل عن أنيا من أىم وسائل توجيو الرأي العام

124.) 
  مطبوع دوري ينشر األخبار في مختمف المجاالت و يشرحيا و "وىي كذلك عبارة عن

يعمق عمييا، و يكون ذلك عن طريق مساحات من الورق المطبوع بأعداد كبيرة بغرض 
 (.82فحة ،ص2003فضيل دليو،)".التوزيع

  إحدى وسائل اإلعالم المقروء، تصدر في شكل "كما تعرف الصحافة أيضًا عمى أنيا
مطبوع بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، تعتمد عمييا المجتمعات في 

تحويل األحداث إلى أخبار بقصد توصيل المعمومات و األفكار إلى األفراد و ربطيم بما 
يجري حوليم داخميًا و خارجيًا، و بقصد الرقابة عمى األداء الحكومي في مختمف مجاالتو 

مجدي ) .باعتبارىا سمطة شعبية مستقمة تمارس رسالتيا في ضوء ما وضع ليا من أىداف

 (.20 فحة، ص2007صالح طو الميدي، 

 تعني الصحافةpresse  " صدارىا، وذلك باستقاء األنباء ونشر صناعة الصحف وا 
والتسمية والترفيو،كما أنيا واسطة لتبادل  والتعميم، المقاالت بيدف اإلعالم، ونشر الرأي،

واألفكار بين أفراد المجتمع وبين الييئة الحاكمة والتسمية والييئة الحكومية، وىي من  اآلراء
 (. 06فحة، ص2002محمود عمم الدين،).أىم وسائل توجيو الرأي العام

 المفيوم اإلجرائي لمصحافة: 
ىي عبارة عن مطبوع دوري يطبع بصفة دورية منتظمة في كل الميادين والمجاالت منيا 

السياسية وغيرىا من المواضيع التي تنشر في الصحيفة من  االجتماعية، االقتصادية،
 .خالل شرحيا وتفسيرىا لكافة المعمومات التي تثير فضول القارئ
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تعريف المعالجة الصحفية   2.1.6

  عالج المشكمة"أصمحو :عالج األمر" :لغة"المعالجة ."

. زاولو وداواه أي عالجو عالجا ومعالجة،

 ىي محاولة معرفة خصائص تناول الصحافة لظاىرة أو :المعالجة الصحفية اصطالحا
( 585أحمد العبد،صفحة)".قضية ما

ونعني بيا نقل المعمومات من عدة مصادر بدقة،وبطريقة " قائالً  كما يعرفيا الغالييني
تخدم الحقيقة وتجعل الصواب يبرز ببطء وذلك من وجية نظر الصحيفة أو المؤسسة 

". التي تتبعيا

  التعريف اإلجرائي لممعالجة الصحفية: 

 ظاىرة معينة ومحاولة التعرف عمى وىي العممية التي يتم من خالليا تناول قضية ما أو
 .خصائصيا 

 الصحافة الخاصة: 

تعرف بأنيا الصحيفة أو المجمة الدورية التي تركز أكبر قدر من اىتماميا عمى فرع من 
. فروع التخصصات التي  ييتم بيا نوع معين من القراء

 ىي نوع من الصحف التي تمتمك خصائص مميزة تختمف  :ويعرفيا فرانسيس بال
بعضيا البعض في المضمون واالتجاه السياسي،وتكون ممكيتيا شخصية سواء في يد 

(. 08فحة ،ص2010نوال وسار،).شخص واحد أو جماعة ما حسب قانون كل بمد

 المفيوم اإلجرائي لمصحافة الخاصة: 
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مجمة ليا طابع خاص تكون ممكية خاصة لشخص ما أو شركة ما  وىي صحيفة أو
 .وتمتاز بصفات خاصة بيا

 
 

  تعريف الصحافة المتخصصة 7.6

الصحافة المتخصصة ىي الصحافة التي تظير في مرحمة متقدمة من تطور المجتمع 
والقارئ، وصناعتيا، لتعبر عن التقسيم االجتماعي لمعمل، وتكون نتيجة لو، وسعيا لتمبية 
الحاجات اإلعالمية لمشرائح المتنوعة من شرائح القراء، والصحافة المتخصصة ضرورة 

موضوعية تفرضيا الحاجة إلى المزيد من فيم الواقع والى تحقيق مزيد من الفعالية 
 (.16، صفحة  2013عيسى الهادي ،) .والتأثير

  

 التعريف اإلجرائي لمصحافة المتخصصة 

وىي الصحف التي تختص بالنشر في مجال ما سواءا كان المجال االقتصادي أو   
السياحي أو العسكري أو الرياضي  وتيدف إلى تزويد القراء باألخبار والمعمومات الجديدة 

 .حولو

 التعريف اإلجرائي لمصحافة الرياضية 

وىي الصحف التي تيتم بنشر المعمومات واألخبار المتعمقة بالمجال الرياضي سواء كانت 
محمية أو عمى الصعيد الدولي وذلك لتزويد القارئ بكل المستجدات حول الالعبين 

 .الخ...والمباريات والنتائج

 . اإلعالم الرياضي2.6
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مفيوم اإلعالم  1.2.6

 تعريف اإلعالم لغة: 

 ويأتي"أعمم" في لسان العرب وجاء اآلخرين، واطالع أن إخبار ىو المغة في اإلعالم: لغة
وأنو في االتصال  INFORMATINبمعنى يخبر ويكون معناه العام INFORM من فعل
 "الدراسة من المستنبطة والمعرفة أن كما ذاتيا، اإلخبار حالة اإلخبار،أو ىو أو المعرفي
(. 21،صفحة 2007 ،نيالحدي(" والتعمم الخبرة

: تعريف اإلعالم اصطالحا

العممية التي تيتم بنشر الحقائق واألفكار واآلراء بين  تمك يعرف اإلعالم عمى أنو
 والسينماالجماىير من خالل وسائل اإلعالم المتنوعة كالصحافة واإلذاعة والتمفزيون 

قناعيم والحصول عمى تأييدىم  والندوات والمؤتمرات ،وذلك بيدف توعية ىذه الجماىير وا 
( 20فحة ،ص1998عطا حسين عبد الرحيم،).فيما بينيم ومخاطبتيم بو

 التعريف اإلجرائي لإلعالم: 
يعتبر اإلعالم العممية االتصالية التي تيتم برصد ونشر الحقائق واألخبار لمجميور 

. بغرض توعيتيم ،والسينمابوسائط مختمفة ومتنوعة كالصحافة والتمفزيون 
:  اإلعالم الرياضي  2.2.6
 اصطالحا: 

يعرف عمى أنو ذلك النشاط اإلعالمي الذي يختص بتقديم األخبار المتعمقة أساسا 
بالرياضة والمرتبطة بما تصنعو الرياضة من أحداث رياضية والتي يدعميا نوع من 

فيصل ).والتحميل وأيضا توجيو فئات وشرائح المجتمع الميتمة بالرياضة التفسير

 (.57 فحة ،ص1993غامص،
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  ويعرف كذلك بأنو عممية نشر األخبار والمعمومات والحقائق الرياضية وشرح القواعد
والقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية لمجميور بقصد نشر الثقافة الرياضية بين 

 (.22،ص1998خير الدين عويس،).أفراد المجتمع وتنمية وعيو الرياضي

 

 

 المفيوم اإلجرائي لإلعالم الرياضي : 

الحقائق واألخبار الرياضية التي تصنعيا الرياضة بيدف نشر الثقافة    وىو عممية نشر
. بين أفراد المجتمع

:  المرأة 3.6

  التعريف المغوي لممرأة
خميل ).والمرأة كائن بشري جنسو أنثى يقابل الرجل، الطعام ما مرئ، من امرأ اسم من

 (.1093-1054فحة ،ص1987الجر،

:  الممارسة  4.6

  عالج الموضوع وزاولو وعاناه وشرع فيو وكذلك ىي أداء  وىي من فعل مارس،:لغة
-1054 فحة ،ص1987خميل الجر ،).أو فعل أشياء معينة كممارسة الرياضة بمعنى القيام بيا

1093.) 

 التعريف االصطالحي لمممارسة: 

ىي عبارة عن أوجو ألنشطة بدنية مختارة تؤدى بغرض الفوائد التي تعود عمى الفرد نتيجة 
 (.30فحة ،ص1992محمود عوض البسياوي،).ممارستو ليذا النشاط

  المفيوم اإلجرائي لمممارسة: 
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ىي أداء الفرد لحركة معينة بكل قواعدىا داخل الميدان وتستعمل المالحظة والمقابمة 
. كأداتين لمعرفة إذا كانت الحركة صحيحة أم ال

 
 

 

:  الممارسة الرياضية5.6

  ىي نشاط حركي إرادي وحر ييدف إلى االنشراح في شخصية الفرد وتحضيره وىي
حق لكل فئات المجتمع بدون تمييز في العمر والجنس وىي كذلك عبارة عن أوجو 
ألنشطة بدنية مختارة تؤدى لغرض الفوائد التي تعود عمى الفرد نتيجة ممارسة ليذه 

 (.، د صفحة 2011-2010موسى أحمد،).األنشطة
  النشاط البدني الرياضي 6.6
 التعريف االصطالحي :
  إلى أن النشاط البدني الرياضي يمكن أن يعرف بأنو مفعم " كوشين وسيج"يشير

بالمعب التنافسي والداخمي والخارجي ،المردود والعائد يتضمن أفرادا أو فرقا تشترك في 
إبراىيم بن محمد ).مسابقة وتقرر النتائج في ضوء التفوق في الميارة البدنية والخطط

 (. دصفحة31/03/2013شريف،
  كما جاء في تعريف عمي يحي المنصور بان النشاط البدني الرياضي عبارة عن

معممات واتجاىات يمكن أن يكتسبيا الفرد دون سن معين يوظف  مجموعة من الميارات،
حيث  ومجتمعو، ما تعممو في تحسين نوعية الحياة نحو المزيد من تكيف الفرد مع بيئتو،

البدني فقط  أن ممارسة النشاط البدني والرياضي ال تقتصر المنافع عمى الجانب الصحي،
معرفية  عقمية، إال انو يتم التأثير االيجابي عمى جوانب أخرى إال وىي نفسية واجتماعية،



 إلطار التمهيدي للدراسةا                         
 

~ 36 ~ 
 

فنية وكل ىذه الجوانب تشكل شخصية الفرد شامال منسقا  جمالية، حركية وميارية،
 (.209فحة ،ص1971عمى يحي منصوري ،).متكامال

 

 

 

 التعريف اإلجرائي: 

ىو مجموعة األلعاب والميارات التي يكتسبيا الفرد بيدف مساعدتو عمى التكيف مع بيئتو 
كذا يحقق التأثير االيجابي من كافة الجوانب منيا الجانب البدني، الصحي، االجتماعي، 

. العقمي، الحركي لتجعل منو فرد صالح في المجتمع وفردا متكامال الجوانب

 قائمة المراجع المتعمقة بالفصل

 . ، د ط الجزء األولالثقافة الرياضية ، 1971عمى يحي منصوري ، .1
إبراىيم بن محمد شريف،  .2
 ، 2011 -2010موسى أحمد، .3
 ،  1992محمود عوض البسياوي، .4
 ،1987خميل الجر ، .5
 بد،اأحمد الع .6
، مركز 1، طاإلعالم الرياضي، 1998خير الدين عويس وعطا حسن عبد الرحيم، .7

 . الكتاب لمنشر ، القاىرة
 . سبتمبر26الى20،االثنين 31مجمة اإلذاعة ، العدد ، 1993فيصل غامص،  .8
 ،2010نوال وسار، .9
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 ، 2002محمود عمم الدين، .10
، دار الفجر لمنشر والتوزيع االتصال مفاىيمو، نظرياتو ووسائمو،2003فضيل دليو، .11

 .،القاىرة 
دراسة تحميمية مقارنة مجدي صالح طو الميدي، الصحافة وقضايا التعمم،  .12

،دار الجامعة لموقف االتجاىين القومي والمعارض في الصحافة من قضايا التعميم
 .2007الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،

، دط، دار الكتاب الحديث ، دراسات في اإلعالم الرياضي التربويعيسى اليادي ،  .13
 . 2013القاىرة، 



                     للدراسةنظريالفصل ال                   
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 قائمة المراجع المتعمقة بالفصل 
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تعددت في السنكات األخيرة كخاصة في المجتمعات المتقدمة، كتمؾ التي في سبيميا    
إلى التقدـ، ظاىرة الصحؼ كالدكرات المتخصصة مع تطكر الحياة كزيادة نسبة التعميـ 

كتقدـ العمـك كالتكنكلكجيا، فظيرت التخصصات الدقيقة في مختمؼ مجاالت الحياة، كفي 
العمـك كالفنكف، كألف الصحافة تعتبر عممان مف العمـك اإلنسانية إلى جانب أنيا صناعة 

كمينة، فقد كاكبت العصر، كظيرت فييا التخصصات المتعددة، كنشأ عنيا لكف جديد ىك 
 .الصحافة المتخصصة الذم تفرعت عنو فركع في التخصص

  إذ تعدالصحافة المتخصصة أحد مصادر المعرفة، فالصحيفة اليـك عمييا أف تمبي 
احتياجات القارئ في المعرفة العامة كالخاصة، كمف منطمؽ ذلؾ ظير دكر الصحافة 

المجاالت  المتخصصة في المجتمع ،لتزكد القارئ بكؿ األخبار الجديدة المتعمقة بشتى
كالتخصصات كلعؿ أىميا المجاؿ الرياضي الذم بات يشكؿ أىمية لدل جميكر القراء 

خاصة الشباب منيـ فالصحافة الرياضية بدكرىا احد أعمدة المعرفة لما أحدثتو مف انتشار 
كاسعفي الكسط الرياضي ألنيا تزكد القراء بكؿ المعمكمات كالمعارؼ كاألخبار كاألحداث 

. المتعمقة بالرياضة بمختمؼ أشكاليا

: نشأة الصحافة وتطورىا في العصور القديمة .1

طالع كالبحث متطمعا إلى ستخمؽ اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف، فخمؽ معو غريزة حب اال
الحياة،مف أجؿ االطمئناف عمى البيئة التي يعيش فييا  معرفة كؿ ما ىك مف مكجكدات

. داخميا كخارجيا

كمنذ اف خمؽ االنساف كعرؼ المغة كالكالـ نشات لديو رغبة االطالع كالتكاصؿ  مع بني 
جنسو ليثبت كجكده كيكصؿ افكاره كافعالو، معيـ فاالنساف اجتماعيا بطبعو اليستطيع 
العيش بمفرده بؿ يتكاصؿ كيتبادؿ االدكار مع افراد مجتمعو، ىذا ما جعمو يجد كسيمة 

.  لمتعبير عف ارائو كامالو كحاجاتو
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فميمتيا قديمة قدـ الدنيا كليست  تتكئ المياـ الصحفية عمى نقؿ األخباركمعالجتيا،
النقكش الحجرية في مصر كالصيف كعند العرب الجاىمييف ، كغيرىـ مف األمـ  العريقة 

كلعؿ أكراؽ البردم المصرية، مف . إال ضربامف ضركب الصحافة في العصكر القديمة
. أربعة آالؼ عاـ ،كانت نكعا مف النشر أك اإلعالـ أك الصحافة القديمة

تمازجت األخبار في العصكر األكلى خميطا مف الخياؿ كالكاقع كتماشيا مع رغبات 
شادة بالبطكالت كالقكل الخارقة ،بحيث تمظير السامعيف، ىذا المكف مف  بغية التسمي، كا 

القصص كثير التداكؿ بيف الناس ليمر طكيال، كينتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ، عمى شاكمة 
انو  (Josephus Flavius")يوسف فالفيوس"كما يعتقػػػػػد المؤرخ  .رالفمكمك القصص الشعبية،

كاف لمبابمييف، رجاؿ مؤرخكف كمفكا بتسجيؿ كؿ الحكادث التي اعتمدت في القرف الثالث 
الذم يبيف باف الصحافة ظاىرة " تاريخ الكمدانييف" قبؿ الميالد، كما جاء في كتب نيركز

.  اجتماعية نشات منذ القدـ كعرفت منذ العصكر السحيقة

برزت الصحافة بداية في شكؿ أكامر، تكفد بيا الحككمات رسميا ككانت مكتكبة عمى كرؽ 
ككاف ليؤالء . يسمى بكرؽ البردم، حيث كانت ترسؿ الى كؿ اقميـ مف اقاليـ كؿ حككمة

الرسؿ محطات كجيات محددة يتجيكف الييا لحمؿ تمؾ الرسائؿ التي ىـ بغرض تسميميا 
لالقاليـ المعينة عف طريؽ الجياد، كحيف تصؿ الرسائؿ الى حاكـ االقميـ يقـك بدكره عمى 
اذاعت ما جاء فييا مف اكامر عمى سكاف اقميمو، كقد يمجا احيانا الى اطالؽ المناديف 

.   ينادكف بما جاء فييا

استخدمت الحككمات كذلؾ النقش عمى الحجر، ككاف ال بد ليا حينئذ مف أحجار عدة 
تنقش عمى كؿ كاحد منيا نسخة مف التبميغ، الذم تريده ثـ تبعث بيا إلى حيث تكضع في 

كمف ىذه األحجار،حجر رشيد المشيكر،الذم كاف . المعابد التي يكثر تردد الناس عمييا
إلى منتصؼ - كسيمة لمكقكؼ عمى سر الكتابة المصرية، كقد كجدت مف ىذا الحجر
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نسختاف ، إحداىما أخذىا االنجميز، أثناء حممة نابميكف بكنابرت، – القرف العشريف 
كمكضكعيا في المتحؼ البريطاني، كالثانية عثر عمييابعد ذلؾ، كىي تكجد اآلف في 

. المتحؼ المصرم

ككاف حجر رشيد مكتكبا بثالثة خطكط اليكناني  كالديمكطيفي كالييركغميفي، كىك يعكد 
.  قبؿ الميالد196إلى عيد بطميمكس الخامس، في نحك 

ككاف الغرض مف كتابتو ىك إذاعة قرار أصدره المجمع الديني، في مدينة ممفيس ،فكاف 
 لمكينة، الييركغميفي كالخط كالخط الديمكطيفي لعامة الشعب، الخط اليكناني لميكنانييف،

. كبذلؾ يمكف القكؿ أف حجر رشيد كاف جريدة كاسعة االنتشار

  1928كال يقتصر األمر عمى مصر، ففي معرض الصحافة، في ككلكنتا كألمانيا عاـ
تكجد قطعة مف الحجر عثر عمييا في جزيرة كريت، كيرجع تاريخيا إلى القرف الخامس ؽ 

كما عثر عمى قطعة أخرل مف الخشب  ـ، نقش عمييا باليكنانية القديمة دعكة إلى كليمة،
في استراليا، كيرجع تاريخيا إلى أكثر مف ألفي عاـ، كعمييا دعكة إلى كليمة كذلؾ، كىذا 

. يشبو ما تنشره الصحؼ  اآلف، مف أخبار الزكاج ، كالكالئـ كالدعكة إلييا

تعد الرسائؿ اإلخبارية المنسكخة المظير البدائي، أك األكلي لمصحافة، منذ الحضارات 
الشرقية القديمة، كىناؾ أكراؽ مصرية مف البردم الفرعكني يرجع تاريخيا إلى أربعة آالؼ 

. تتضح فييا الحاسة الصحفية إلثارة الميكؿ، عند القراء كجذب انتباىيـ.سنة قبؿ الميالد

، عمى كاجية معبد  ىيبس يكجد نقش فيو بنكد قانكف يحدد العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك
نذار بالعقاب عف الجرائـ المتفشية  يضاحا لقكاعد جناية األمكاؿ، كا  ضمانا لسير العدالة كا 

 .،كأىميا الرشكة، كالبالغ الكاذب
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عمى اىتماـ العممية التأريخية ببابؿ  (Josephus Flavius)يؤكد المؤرخ يكسؼ فالفيكس
كلقد كاف لبابؿ في . بتسجيؿ الحكادث،شأنيا في ذلؾ ،شأف الصحافة في العالـ الحديث

كبمغت أكج مجدىا في عيد . العصكر القديمة ،شيرة منؼ كطيبة في مصر الفرعكنية
 ؽ ـ، الذم تنسب إليو أكؿ صحيفة ظيرت، في العالـ كىي 2100الممؾ حمكرابي عاـ 

مجمكعة حمكرابي لمقكانيف التي عدىا عمماء تاريخ القانكف  أكؿ صحيفة لتداكؿ القكانيف 
الرسمية  مثؿ صحيفة الكقائع المصرية، كغيرىا مف الصحؼ الرسمية، التي تنشر القكانيف 

. كالمكائح كالقرارات

كعرفت معظـ الحضارات القديمة، كحضارة الصيف كاإلغريؽ كالركماف، الخبر المخطكط 
 ؽ ـ ،صحيفة مخطكطة اسميا 59فقد أصدر يكليكس قيصر عقب تكليو السمطة عاـ 

يكتب فييا أخبار مداكالت مجمس ".  أم األحداث اليكمية acatadurina"اكاتاديورنا"
الشيكخ ك األخبار الحمالت الحربية، كبعض األخبار االجتماعية، مثؿ الزكاج، المكاليد، 

كالفضائح كأخبار الجرائـ كالتكينات، ككاف لمصحيفة مراسمكف، في جميع أنحاء 
 (.7،8،9،10 فحة، ص2014عمي كنعاف،).اإلمبراطكرية ، ككاف أغمبيـ مف مكظفي الدكلة

 :إف لمفظة الصحافة مدلكليا المغكم  (المغوي)تعريف الصحافة  .2
كىي في  (الصحيفة، الكتاب كجمعيا صحائؼ كصحؼ) في القامكس المحيط:لـــغة 1.2

المعاجـ الحديثة كالمنجد كالكسيط، مينة مف يجمع األخبار كاآلراء كينشرىا فيصحيفة 
أكمجمةكالصحيفة إضمامة مف الصفحات تصدر يكميا أكفي مكاعيد منتظمة بأخبار 

لساف  (...المجمة صحيفة في )السياسة كاالجتماع كاالقتصاد كالثقافة، كما يتصؿ بذلؾ 
 .العرب 

أف الصحافي .  ىي فف إنشاء الجرائد كالمجالت ككتابتيا في عمى حيف:الصحافة 2.2
ىك مف يعمؿ في الصحؼ بمعنى الكراؽ كالجكرناؿ ىي نقال عف التسمية األجنبية لمداللة 
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إال أف نظير " الصحيفة"عمى الصحؼ اليكمية ثـ ارتأل رشيد الدحداح إطالؽ تسمية 
 فحة،ص2011فؤاد أحمد سارم،).بمعنى الصحؼ المكتكبة" جريدة"الدحداح المغكم اعتمد المفظة 

46.) 

 ىي القرطاس المكتكب ،أككرقة الكتاب بكجيييا ككرقة والصحيفة أوالصفحة، 3.2
الجريدة بيا كجياف، أم صفحتاف أكصحيفتاف، فسميت صحيفة، كمنيا جاءت كممة 

كماؿ ).صحافة، كالمزاكؿ ليا يسمى صحفيا بكسر الصاد أكصحافيا،بضـ ،أكفتح الصاد

 (.190،ص 2011فكرشيد مراد، 

 مف صحيفة ، كجمعيا صحائؼ أكصحؼ كالصحيفة ىي الصحافة بكسر الصاد ، 4.2
بمعنى  الصفحة، كصحيفة الكجو أكصفحة الكجو، ىي بشرة جمده،كالصحؼ ىي الكتاب،

 ،"صحفإبراىيـ كمكسى األعمى"اف ىذا لقى الصحؼ األكلى،"الرسالة كجاء في القرآف 
 (.21،22 فحة،ص2012ابراىيـ فؤاد الخصاكنة ،).كالصحؼ ىنا معناىا الكتب المنزلة

 :المفيوم االصطالحي لمصحافة .3
لصحافة ىي جمع األخبار كنشرىا، كنشر المكاد المتصمة بيا في مطبكعات ،مثؿ  1.3

الجرائد المجالت، الرسائؿ اإلخبارية، المطكيات،الكتب،قكاعدالبيانات المستعينة بالحسابات 
أما االستعماؿ الشائع لمصحافة فينحصر في إعداد الجرائد، كبعض المجالت  اإللكتركنية،

ابراىيـ فؤاد ).كاف كاف يمكف أف يتسع ليشمؿ باقي صكر النشر األخرل

 (.22فحة،ص2012الخصاكنة،
 كىي pressفي معجـ المصطمحات اإلعالمية تستخدـ كممة صحافة بمعنى 2.3

 كىي journnalisteمرتبطة بالطبع كالطباعة كنشر األخبار كالمعمكمات كتعني أيضا
عمـ كفف إصدار الصحؼ مف جرائد كمجالت، كيتمثؿ ذلؾ في كتابة كتحرير المكاد 

 بمعنى الصحفي  كىك الذم يمتيف الصحافة، فكممة الصحافة journalisteالصحفية ك
أما التعرؼ عميو اليـك في الصحافة .تشمؿ أذف الصحيفة كالصحفي في نفس الكقت

في اإلسكندرية " لساف العرب"العربية فيرجع فيو الفضؿ إلى نجيب الحداد منشئ صحيفة 
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كىك أكؿ مف استعمؿ لفظ الصحافة بمعنى صناعة الصحؼ كالكتابة فيياكمنيا أخذت 
 (22 فحة،ص2009ساعد ساعد،).كممة صحافي

ىي المينة التي تقـك عمى جمع كتحميؿ األخبار كالتحقؽ مف مصداقيتيا ،كتقديميا  3.3
كغالبا ما تككف ىذه األخبار متعمقة بمستجدات األحداث عمى الساحة السياسية . لمجميكر

ماىر عكدة الشمايمة ، محمد عزت ).أك المحمية أك الثقافية أك الرياضية أك االجتماعية ، كغيرىا

 (.15،16فحة  ص2015المحاـ كاخركف، 

فيي المينة الصحافية، كمجمكعة الصحؼ كىي حرفة كفف كصناعة تؤدم كظائؼ  4.3
 (.101 فحة،ص2010فيصؿ أبك عيشة،).مختمفة أىميا اإلعالـ كالتعميـ كالترفيو كاإلقناعكالتفسير

: كيرل فاركؽ أبك زيد أف الصحافة كممة تستخدـ لمداللة عمى أربعة معاف

جانب يتصؿ بالصناعة : الصحافة بمعنى الحرفة، أك المينة ، كليا جانباف:المعنى األول
كالتجارة،مف خالؿ عمميات الطباعة كالتطكير كالتكزيع كالتسكيؽ كاإلدارة كاإلعالف، كجانب 
يتصؿ بالشخص الذم اختار مينة األخبار، كيجرم األحاديث، كالتحقيقات ككتابة المقاؿ 

. كالتعميؽ الصحفي ككافة الفنكف الصحفية األخرل

 الصحافة بمعنى المادة التي تنشرىا الصحيفة كاألخبار كاألحاديث :المعنى الثاني
كالتحقيقات الصحفية، كالمقاالت كغيرىا مف المكاد الصحفية كىي بيذا المعنى تتصؿ 

بالفف كالعمـ فيناؾ فنكف التحرير الصحفي، عمى اختالؼ أنكاعيا مف فف الخبر، إلى فف 
الحديث إلى فف التحقيؽ إلى فف المقاؿ إلى فف العمكد، كىناؾ كذلؾ فنكف اإلخراج 

 .الصحفي كىي كذلؾ متنكعة

كقد تطكرت الفنكف الصحفية، كصار عمما لو قكاعد كقكانيف كمف ثـ فالصحافة تتصؿ 
 بالفف كذلؾ، كمف حيث أف المكىبة شرط الـز لمصحفي الذم يقدـ لمصحيفة خبرا أكحديثا
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أكتحقيقا أك مقاال، فالصحافة إذا حرفة كفف كصناعة كىي كؿ ذلؾ في آف كاحد، كبنسب 
. مختمفة حسب استعداد المحرريف كميميـ ككذلؾ حسب الظركؼ التي يعممكف فييا

الصحافة بمعنى، الشكؿ الذم تصدر فيو، فالصحؼ دكريات مطبكعة  :المعنى الثالث
. تصدر مف عدة النسخ، كتظير بشكؿ منتظـ كفي مكاعيد ثابتة متقاربة أك متباعدة

الصحافة بمعنى الكظيفة ،التي تؤدييا في المجتمع الحديث،أم ككنيا  :المعنى الرابع
رسالة تستيدؼ خدمة المجتمع كاإلنساف الذم يعيش فيو،كىي بيذا المعنى تتصؿ بطبيعة 

الكاقع االجتماعي كاالقتصادم، في المجتمع الذم تصدر فيو الصحيفة كنكعية النظاـ 
السياسي كاالجتماعي القائـ ثـ باإليديكلكجية، التي يؤمف بيا ىذا المجتمع كىك األمر الذم 

(. 18،19 فحة، ص2013غساف عبد الكىاب الحسف،).أنتج المدارس الصحفية المتباينة

: المدخل القانوني لتعريف الصحافة 5.3

يقصد بالتعريؼ القػانكني لمصحافة ذلؾ الذم تأخذ بو قكانيػف المطبكعات، كالذم عمى 
أساسو تعامؿ الصحافة مف قبؿ الحككمات، فبالنسبة لتعريؼ الصحيفة نجد المادة األكلى 

 بشأف المطبكعات في مصر تعرؼ الصحيفة 1936 لسنة 20مف المرسـك بقانكف رقـ 
: كاآلتي

يقصد بكممة جريدة كؿ مطبكع يصدر باسـ كاحد بصفة دكرية في مكاعيد منتظمة أك  -
 ".غير منتظمة

 كيقصد بالصحؼ في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف الجرائد كالمجالت كسائر المطبكعات، -
التي تصدر باسـ كاحد بصفة دكرية كيستثنى مف ذلؾ المجالت كالنشرات التي تصدرىا 

 (40،41 فحة،ص1976فاركؽ أبك زيد،).الييئات العامة كالجمعيات كالييئات العممية كالنقابات
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 :ميام الصحافة  .4
:  لمصحافة عديد مف المياـ تتمثؿ فيمايأتي

 الكشؼ عف الحقيقة 
 التأثير في الرأم العاـ 
 التعبير عف جميكر الشعب 
 (10 فحة ،ص2015عبير سعد الديف ،)..صناعة التاريخ 

: ظيور الصحافة المتخصصة .5

اىتمت الدكؿ المتقدمة االشتراكية كالرأسمالية عمى حد سكاء بالصحافة المتخصصة إذ 
كجدت فييا مميزات التقدـ كاالزدىار في جميع المجاالت ففي البمداف االشتراكية تعد 

الصحافة المتخصصة أكثر مكضكعية منيا الذاتية كاليادفة بشكؿ رئيسي إلى التثقيؼ 
فكؿ قارئ ميتـ بمجاؿ معيف يجد صحيفة تعبر عف اىتمامو مثؿ الصحؼ اليندسية 
كالتربكية كالزراعية كالفنية ككؿ بحسب ميكلو كمكاىبو مف خالؿ المادة المنشكرة سكاء 

 . كانت  مقالةأـ تحقيقا أك عمكدا أك زاكية مف الزكايا المنشكرة 

يشير تقرير دكلي ميـ لمنظمة اليكنسكك إلى تقدـ كتطكر الصحافة المتخصصة فيما  كما
تزداد صعكبات كمعاناة الصحؼ اليكمية األخرىاألمر الذم يؤكد أىمية الصحافة 

المتخصصة كمما يدؿ عمى ذلؾ التقرير الدكلي كالشكاىد كاألدلة التي تدعـ ىذا القكؿ ففي 
فرنسا عمى سبيؿ المثاؿ أربعيف مجمة نسائية متخصصة في الكقت الذم يتراجع فييا 

كيزداد تكزيع الصحؼ المتخصصة % 3.35تكزيع الصحؼ العامة في فرنسا بنسبة 
مف حجـ % 31.2 في حيف تحصؿ الصحؼ الفرنسية المتخصصة %10.2بنسبة 

. مف ىذه اإلعالنات % 22.8اإلعالنات الصحفية عمى 
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تصدر في الكاليات المتحدة األمريكية عشرة أالؼ مجمة مف بينيا ثمانية آالؼ مجمة 
 مجمة جديدة مف بينيا 200" أمريكا"متخصصة كفي كؿ عاـ تصدر في البمد المذككر 

 مجمة متخصصة ،أما في الكطف العربي فقد ظيرت أكؿ صحيفة متخصصة في 160
مصر باسـ الصحيفة العشرية ككما ىك كاضح مف اسميا فيي تصدر كؿ عشرة أياـ كىي 

صحيفة بالمعنى الكامؿ لالصطالح مف دكرية مطبكعة  منتظمة الصدكر كانت باككرة 
الصحافة في الشرؽ العربي كبعد العشرية ظيرت الكقائع المصرية التي أصدرىا محمد 
عمي بمغتيف تركية كعربية ثـ انتقمت الصحافة المتخصصة مف مصر إلى سكريا ثـ إلى 

 (.فحة ،دص2008شكرية كككز السراج،)..باقي الدكؿ العربية 

 :تعريف الصحافة المتخصصة  .6
الصحافة المتخصصة كىي الصحافة التي تظير في مرحمة متقدمة مف تطكر المجتمع 

كالقارئ، كصناعتيا ، لتعبر عف التقسيـ االجتماعي لمعمؿ، كتككف نتيجة لو، كلتسعى إلى 
تمبية الحاجات اإلعالمية لمشرائح المتنكعة مف القراء، كالصحافة المتخصصة ضركرة 

مكضكعية تفرضيا الحاجة إلى المزيد مف فيـ الكاقع كالى تحقيؽ مزيد مف الفعالية 
(. 16 فحة، ص2013عيسى اليادم ،) .كالتأثير

لمعمكمات إذ تييء منبرا لممناقشة كلنشر األفكار ؿأكثر مف مجرد نقؿ  بأنيا كتعرؼ أيضا
كالمبتكرات كتبادؿ الخبرات كالتجارب بينماتسعى مثؿ ىذه الدكريات إلى التأثير في متخذم 

القرارات كتعزيز اإلبداع في كثير مف المجاالت مثؿ السياسة كاألدب كالتجارة كالعمـك 
 (.فحة  ،د ص2008شكرية كككز السراج،)..كغيرىا ... ككسائؿ االتصاؿ

: مميزات الصحافة المتخصصة .7

 : امتازت الصحؼ المتخصصة الصادرة في تمؾ المدة بمميزات عديدة منيا
  قصر مدة صدكرىا . 
  اعتمادىا في التمكيؿ عمى القدرة المالية لصاحب الصحيفة . 
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  محدكدية الجميكر المتخصص. 
  قمة عدد النسخ المباعة تبعان لقمة الجميكر. 
  اإلعالنات فييا كشدة اإلقباؿ عمى نشر اإلعالنات في  عدـ اإلقباؿ عمى نشر

 .الصحؼ اليكمية األمر الذم أدل إلى قمة المدخكالت المالية لمصحيفة
 :خصائص الصحافة المتخصصة  .8

 :تتميز الصحافة المتخصصة بجممة مف الخصائص نمخصيا فيما يمي
بإمكانية استنباط نتائج ميمة مف أجؿ الممارسات  ىك معرفة اإلنساف لمجاؿ نشاط  .1

 .المقبمة
 .معالجة القضايا الممحة كاإلدالء بأدلة كاضحة كمقنعة  .2
 .مخاطبة الناس الخاصة كالمستيدفة  .3
 .إقامة عالقات شخصية مستمرة مع الناس  .4
مساىمة فعالة في نشر المعرفة كالمعمكمة المتخصصة كمتابعة تطكرىا كالدعـ  اإلسياـ  .5

 (.فحة ،د ص2008شكرية كككز السراج،)..المتكاصؿ لمبادرات اإلبداع
 :أىمية التخصص في الصحافة .9

تنيض الصحافة المتخصصة بدكر حيكم أكثر خطكرة كأكثر إيجابية ككنيا تساعد بكفاءة 
ف تعميـ المعرفػػػة كالمعمكمات االمتخصصة  أعمى عمى تطكير مجاؿ اختصاصيا، كا 

كمتابعػػة تطكراتيا كدعـ مبادرات اإلبداع تمثؿ أىدافػػػاغاية في األىمية عند التفكير في 
دكرىا في تطكير فركع االقتصاد الكطني كبناء قيـ اجتماعية كتربكية متحضرة كخمؽ كعي 

متقػػدـ فمف خالؿ نشاطيا فػػػػي المجاالت المتعددة ثمة محكراف أساسياف في نشاط 
 :الصحافة المتخصصة

 شؤكف التخصص المحدد بتفاصيمو كتطكراتو كلغتو كآفاقو: المحوراألول. 
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 الشؤكف كاالىتمامات الشخصية ذات الصمة بالمتخصصيف الذم نتكجو :المحورالثاني
 .إلييـ

 : كبيذا تتمخص أىمية الصحافة المتخصصة في أمكر عدة منيا
لغتيا الخاصة مف حيث بساطتيا أك مف حيث تعقيداتيا  فيككف التخصص أكثر  -1

إدراكا لمضامينيا فالمتمقي المتخصص يعرؼ دكرِه في المجتمع كالحياة مف خالؿ تعميؽ 
 . صمتِو بيما عبر لغة يفيما

 .المتابعة الدقيقة الىتمامات المتمقي المتخصص- 2
 .تكفر معمكمات أكثر قدرة عمى إشباع شغفِو كاحتياجاتو لممتمقي المتخصص- 3
تنيض بدكر حيكم أكثر خطكرة كأكثر ايجابية فيرفع الكفاءة في تطكير مجاالت - 4

 . االختصاصات
كعميو ىنا كصحافة متخصصة بالمينة كالتي تصدرىا الجمعيات كاالتحادات المينية 

كبعض المؤسسات الحككمية كغير الحككمية بالعشرات لكنيا تعاني مف محدكدية كىي 
مجالت شيرية أك فصمية يكاد كزنيا يككف ضئيالن في مجمؿ الحركة الصحفية كاإلعالمية 

لصحافة المتخصصة باليكاية فإف أىميا الصحافة األدبية كالصحافة اأما .في المجتمع 
الرياضية كالصحافة الفنية ك يكشؼ تاريخ الصحافة العراقية إنيا ظمت مكسكمة بالطابع 

األدبي  كظؿ العاممكف فييا مف األدباء لسنكات طكيمة كلـ يتحقؽ تمييز كاضح حتى كقت 
 . قريب بيف العمؿ األدبي كالعمؿ الصحفي بيف األدباء كالصحفييف

 :أركان الصحافة المتخصصة .10
 :تقـك الصحافة المتخصصة عمى ركنيف أساسييف 

 . المادة الصحفية المتخصصة- األكؿ
 .الجميكر المتخصص- الثاني
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كيقصد بالنكع األكؿ الصحؼ التي تقدـ مادة متخصصة لجميكر عاـ مف القراء 
كالصحيفة الطبية اك الصحيفة االقتصادية أك النسكية كالتي تقدـ مادة 

اما النكع الثاني فيي الصحؼ التي تقدـ مادة .متخصصة لقراء متخصصيف
متخصصة لجميكر عاـ مف القراء كالصحيفة الرياضية كالصحيفة الفنية حيث 

تقدـ مادة متخصصة لجميكر عاـ غير متخصص كالباحثة ترل في النكع الثاني 
أنو أكثر انتشار انك حضكران ألننا سنبقى حائريف فيما لك طرح عمينا سػػػؤاؿ منيـ 

 . جميكر الصحافة المتخصصة
كعميو فإف الصحافة المتخصصة عمى المستكل النظرم عمى األقؿ يجب أف تتميز 

التخصص بالمكضكع كالتخصص بالقطاع التي تخاطبو الصحيفة  بنكعيف مف التخصص؛
المتخصصة فينا كمثالن صحافة متخصصة لقطاع المرأة كتسمى بصحافة المرأة، صحافة 

كىذا التخصص  مبني عمى جميكر  خاص تخاطبو الصحيفػػػة  الفالحيف، صحافة الطمبة،
يستقي ىذا األخير خصكصيتو إما عف عمر معيف أك مف جنس معيف، مف مينة أك 

نشاط معينيف، كمنو فيذا النكع مف الصحؼ يقـك عمى أساس القطاع المخاطب يقابمو نكع 
الصحافة األدبية، الصحافة العممية : آخر مف التخصص ىك التخصص بالمكضكع مثؿ

 .الصحافة الرياضية، كالذم يقـك عمى أساس المكضكع الذم تتناكلو الصحيفة

: وظائف الصحافة المتخصصة  .11

تيتـ الصحافة المتخصصة باإلعالـ كالتثقيؼ كالتسمية، كما ىك حاؿ الصحافة العامة  
فتقـك بنفس مياميا كلكف بشكؿ أكثر عمقػػػا، حيث تعنى بنشر المعمكمات كالتحميالت 
حسب تخصصيا سكاء كانت صحافة نسائية أك رياضية أك أدبية كما إلى ذلؾ مف 

. المجاالت

: كيمكف تمخيص كظائفيا فيما يأتي
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كاألطفاؿ مف خالؿ األفكار المبتكرة كالجديدة  التربية كالتثقيؼ خاصة في مجاؿ المرأة  .1
 .كىذا يؤدم لتكسيع مدارؾ القارئ كحثو عمى التفكير كاإلبداع

عرض المعمكمات كاألخبار الدقيقة حكؿ مكاضيع محددة تيـ القطاع المحدد في القراء   .2
 .تمبية الحتياجاتيـ كاىتماماتيـ

تزكيد القراء بآخر تطكرات التخصص محميا كعالميا مف خالؿ نشر أحداث الدراسات   .3
 .كاألبحاث كاألخبار

تقديـ المتخصصيف في المجاؿ لمقراء كالتعريؼ بيـ كبأفكارىـ كاختراعاتيـ كىذا ال   .4
 .يمغي دكر المحرر الصحفي الذم يقدـ المادة كيحررىا بالشكؿ الفني المالئـ لمنشر

ابتداع أساليب فنية حديثة في اإلخراج الصحفي كالشكؿ العاـ لمدكرية يتناسب كذكؽ   .5
 .القراء

تتميز الصحافة المتخصصة باستجابتيا العالية لذكؽ كبيئة المجتمع الذم تصدر فيو 
مراعية الظركؼ الدينية كاالجتماعية كالتربكية، عندما تتناكؿ مجاالت متخصصة كالجنس 

الجنس التستطيع نظيرتيا في بمد مف (Playboy) " الفتى المعكب"مثالكعندما تتناكؿ مجمة 
ككذلؾ تمؾ المجالت المتخصصة في المشركبات الركحية .العالـ الثالث فعؿ الشيءنفسو

أك اجتماعية تحكؿ دكف ذلؾ، كليذا كجدنا ركاجا لمصحؼ العالمية في .كذلؾ لعكائؽ دينية
بمداف العالـ الثالث كعند مراجعة الصحافة المتخصصة كمصادرىا نجد اف لكؿ مجتمع 

خصكصية تتميز بيا، فالمجالت كالصحؼ التي تعنى بشؤكف أدكات الزينة كمستحضراتيا 
كتسريحات الشعر كفنكف المكضة، كالديككر تراعي الشركط االجتماعية فتمؾ التي تصدر 

فريقي . في فرنسا مثال التتالءـ مع أخريات تصدرف في بمد عربي أكا 

كاستجابة لمبيئة االجتماعية لمدكؿ قد تبرز مجالت اك صحؼ متخصصة في مجاالت 
معينة  فمثال تكثر الدكريات التي تتناكؿ النساء كالزينة في فرنسا كتحظى الصحافة 

. الرياضية بحضكر عاؿ في بريطانيا كلكف في السعكدية تحضر دكريات الماؿ كاألعماؿ
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كقد عمدت العديد مف الصحؼ العامة الى تقسيـ أبكابيا لتستجيب لذكؽ قرائيا فصحيفة 
لمسياسة  تكزع أبكابيا العشر ؛الصفحات األكلى (Le Monde  En français)"العالـ بالفرنسية"

كما تفرد ممحقا لمفنكف كالسينما كالمسرح كالمكسيقى  لممجتمع، كالدبمكماسية،كصفحتيف
كفي الكطف العربي ىناؾ تجارب ريادية عمى غرار .كثالث صفحات لالقتصاد كالماؿ

التي تصدر في كؿ جمعة ممحقا ثقافيا مستقال عف الصحيفة  صحيفة الدستكر األردنية
األردنية  كتنشر مف خاللو كتابا أسمتو كتاب في جريدة، بينما تختص صحيفة الرأم

بممحؽ مستقؿ لمشباب كؿ أسبكع، أمااألىراـ المصرية فتتميز بممحقيا االقتصادم كىكذا 
. التي تقسـ أبكابيا كتصدر مالحؽ متعددة الحاؿ في صحيفة البياف اإلماراتية

كقد أخذت الصحؼ كالمجالت األسبكعية الرئيسية نفس المعنى في تبكيب المكضكعات 
. التي تنشرىا تحت عناكيف تشير إلى التخصص كمجاالتو

كمع كؿ المحاكالت التي تقـك بيا الصحؼ أك المجالت العامة فإنيا ال ترتقي إلى 
فيرل الباحثكف أنيا تفتقر إلى ركنيف أساسيف ىما المادة  تصنيؼ الصحؼ المتخصصة،

 .الصحفية المتخصصة ،كالجميكر المتخصص مف القراء

: مستويات الصحافة المتخصصة  .12

اتسمت الصحافة المتخصصة بكثير مف المستكيات المختمفة ففي ىذه الصحافة ىناؾ 
أقساـ تناسب فئة عمرية كفئة اجتماعية كفئات أخرل كىذا ما ساعد عمى تقسيـ ىذه 

: الصحافة إلى المستكيات الثالثة اآلتي ذكرىا

يكجد في الصفحات المتخصصة في الجرائد اليكمية العامة كالمجالت : المستوى األول
األسبكعية العامة، كىذه الصفحات مكجية لمقارئ العادم الذم غالبا ما يحصؿ عمى 

كاألسبكعية مف معمكمات  حكؿ مجاالت  ثقافتو مف خالؿ ما تنشره الصحؼ اليكمية
. الفكر كالديف  العمـ، األدب، االجتماع، النشاط اإلنساني المتعددة كالسياسة كاالقتصاد،
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كقد صارت ىذه المعمكمات التي تنشرىا الصفحات المتخصصة تشكؿ جكىر الثقافة 
. العامة التي يحصؿ عمييا المكاطف العادم القارئ لمصحؼ

يكجد في الصحؼ المتخصصة األسبكعية أك الشيرية كىذه تقدـ مادتيا : المستوى الثاني
. لمقارئ متكسط الثقافة الذم ال يكتفي بما تنشره الصحؼ العامة اليكمية أك األسبكعية

يكجد في الصحؼ أك المجالت العممية المتخصصة، كقد تككف شيرية  :المستوى الثالث
أك فصمية أك نصؼ سنكية كىي صحؼ تتابع نشر أحداثاألبحاث كالدراسات الجديدة التي 

كىذه الصحؼ مكجية إلى القارئ المثقؼ ثقافة . كصؿ إلييا التطكر في كؿ تخصص
كقد أخذت ىذه الصحؼ في االنتشار بحيث . عالية، كتكاد تككف بديال عف الكتاب

فيناؾ مثال صحؼ متخصصة في .المعاصرة اإلنسانية صارت تغطي معظـ األنشطة
كرابعة في الشؤكف االقتصادية كخامسة في  الطب كأخرىفي اليندسة كثالثة في القانكف،

.  كغيرىا... الرياضية

كبمركر الكقت يزداد نمك "ككما جاء في كتاب المؤلؼ محمد عمي عبد اهلل اجبتي بانو 
فمـ يعد يكؼ مثال كجكد صحيفة " تخصص التخصص"ىذه الصحؼ بحيث دخمت مرحمة 

نما صارت ىناؾ صحؼ متخصصة في الصحافة كأخرل في  متخصصة في اإلعالـ كا 
الراديك كثالثة في التمفزيكف كرابعة في المسرح كخامسة في السينما كسادسة في الكتب 
كسابعة في اإلعالف كثامنة في العالقات العامة، كىكذا األمر في بقية التخصصات 

(.  16 -15، ص ص 2009محمد عمي عبد اهلل أجبتي ، ).".األخرل

: أىمية الصحافة المتخصصة  .13

ىي الصحيفة أك المجمة أك الدكرية التي تبذؿ اكبر  تعرؼ الصحافة المتخصصة بأنيا
قدر ممكف مف اىتماميا لفرع كاحد مف الفركع كالتخصصات التي تيتـ بيا نكع محدد مف 
القراء بحيث يدكر كؿ  نشاطيا حكؿ جمع األخبار كالتحميالت كالمقاالت التي تدكر حكؿ 
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ىذا الفرع، كقد تكجو الصحيفة المتخصصة نسبة محدكدة مف اىتماميا إلى مكضكع غيػر 
المكضكع الذم تخصصت فيو، كأف تككف مجمة تعنى باألدب كتكتب مكضكعا كاحد مف 

بيف عشرات المكضكعات عف السياسة كىذا االستثناء ال ينفي عف الصحيفة اعتبارىا 
: متخصصة، كنككف أماـ نكعيف مف الصحؼ المتخصصة ىما

صحؼ تقدـ مادة متخصصة لجميكر متخصص مف القراء، فالصحيفة النسائية أك  -
الطبية أكالعسكرية تعرض مادة صحفية متخصصة لقراء متخصصيف كىي تتكجو لقطاع 

 .أك شريحة اجتماعية
صحؼ تتكلى مادة متخصصة لجميكر عاـ مف القراء، كالصحؼ الرياضية كالفنية،  -

حيث تقدـ مادة صحفية متخصصة لجميكر عاـ غير متخصص كلكف المكضكع 
  (.61-60 فحة، ص2016فيصؿ احمد محسف العديني، )..متخصص

: نشأة الصحافة الرياضية  .14

ظيرت الصحافة الرياضية في البدايات كصحافة أنشطة كىكايات كتسمية نظرا ما لميكايات  
كاألنشطة الفردية مف أىمية عند القراء كمف بيف ىذه الصحؼ ما ركز أكثر عمى الجانب 

كخاصة تمؾ التي تيتـ بأنشطة الكشافة، إذ تزايد عددىا في الدكؿ الغربية نتيجة  الرياضي،
إقباؿ القراء عمييا كال سيما مف فئة المراىقيف كالشباب  كتفرع عنيا تخصصات رياضية 

منيا  دقيقة ،فمـ تعد صحفا رياضية شاممة بؿ أصبح لكؿ رياضة منيا صحفا كمجالت
مثال التي تخصصت في كرة القدـ كأخرل في التنس كثالثة في الفركسية كغيرىا في 

أك في سباؽ الدراجات، فتنكع صدكرىا منيا مايصدر أسبكعيا أك  المصارعة كالمالكمة،
شيريا أك عمى مراحؿ زمنية مختمفة، كظيرت في العقكد األخيرة صحفا رياضية يكمية 

. تشبو إلى حد بعيد في إخراجيا الصحؼ اليكمية العامة بؿ تنافسيا
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      يعتقد الباحثكف أف أسباب انتشار الصحافة الرياضية في العالـ يعكد إلى ظيكر 
كتعدد األندية الرياضية كمجالت التدريب الرياضي، كممتقى يجمع الرياضييف كمشجعييـ، 

( 9)كظيكر كرة القدـ بكصفيا لعبة جماىيرية اكتسحت الرياضات األخرل في القرف
التاسع،كلعب انتشار كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية األخرل، كال سيما الراديك كالتميفزيكف 
كنقميا لممباريات الرياضية كالتعميؽ عمييا مباشرة، دكرا أكسبيا مزيدا مف الجماىيرية 

،كدخكؿ كثيريف في مجاؿ المقامريف بالرىاف عمى الفائزيف، كغيرىا مف األسباب التي 
ضاعفت مف أىمية الصحافة الرياضية، ال بؿ أصبحت األندية مجاؿ استثمار لمعديد مف 

المنشآت الصناعية كالتجارية، كارتفعت أصكات لتقكؿ أف المقامرات الرياضية فتحت 
. المجاؿ لغسيؿ األمكاؿ كخمقت بكرصة لالعبيف

      كمع تزايد اىتماـ الجميكر بكرة القدـ ظيرت الصفحات الرياضية الثابتة التي تعنى 
بشؤكف الرياضة، ثـ تطكرت ىذه الصحافة إلى إصدار مالحؽ رياضية تكزع مع الصحيفة 

فكاف . كخاصة أثناء المباريات أك المكاسـ الرياضية ذات االىتماـ الكبير مف الجماىير
لظيكر التميفزيكف منافسة حادة مف الصحؼ في جذب كاستقطاب الجميكر إلى الرياضة 

كىك ما أدل ببعض المؤسسات الصحفية كاالتحادات كاألندية إلى إصدار .كفرقيا المتعددة
صحؼ متخصصة فيما يتعمؽ بالشؤكف الرياضية كميا، ككثير مف ىذه الصحؼ 

كالمجالت لـ يكتب ليا االستمرار،الرتباط تطكرىا كنمكىا بقكة النادم أك االتحاد الذم 
كظمت الصحؼ التي تصدر عف النكادم الكبيرة أك المدعكمة مف قبؿ رعاة  أصدرىا،

.  األندية أك مف جيات حككمية

كالالفت لالنتباه زيادة  عدد الصحافة الرياضية في بريطانيا عمى أم نكع مف 
أنكاع الصحؼ المتخصصة األخرل، كىذه الصحؼ ال تقتصر مادتيا عمى ما 
تخصصت فيو كلكنيا تعطي قدرا ضئيال مف االىتماـ بمكضكعات أخرل  إلى 
جانب ما تنشره مف مكاد متخصصة في الشؤكف الرياضية، ىذا التخصص كجد 
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 التي أصدرت عدة طبعات كؿ طبعة (Time)طريقو إلىالمجالت العريقة مثؿ  الػ
 Time Z - Timeتتخصص بنكع معيف مف الصحافة كتتكجو إلىإقميـ معيف فيناؾ

 .  Time A plusككذلؾ

مثاال آخر  ،"الرياضة المصكرة Sports Illustratid سايمكسترتيد كتعتبر مجمة سبكرت
لممطبكعة المتخصصة فيي ال تقتصر في طباعتيا عمى أربع طبعات إقميمية تكزع في 

التي  HomeownerEditingأنحاء بريطانيا ، بؿ تصدر أيضا طبعة ما لكي المنازؿ 
 ألؼ مشترؾ، كتقدـ لممعمنيف طبعات خاصة عف 240يقدر عدد مشتركييا نحك 

عبد الرزاؽ الييتي ، ).الكرككية كغيرىا مكضكعات كمقاالت تعنى بالتنس كالغكلؼ كاالسككاتش

( 212،213فحة ،ص2015

  :نشأة وتطور الصحافة الرياضة العربية .15
يعكد امتداد ظيكر الصحافة الرياضية عند العرب لمحضارة البابمية ككف البابمييف اكؿ   

مف خط بالقمـ، فظيرت الكثير مف النقكش كاالثار في مختمؼ المناطؽ العربية، كمف ثـ 
 . اصبحت تمؾ الطريقة اكلى المقدمات التي عرفت بالصحافة الحديثة 
ـ 1990 الى 1380كما انتشرت ىذه الصحافة عند العرب منذ سنكات بعيدة بداية مف 

 :نمخصيا فيما يأتي
  ـ بمكة المكرمة 1380ظيكر اكؿ مجمة الرياضة بالسعكدية سنة. 
  ـ1880ظيكر اكؿ صحيفة لمرياضة في اكؿ دكلة عربية بمصر سنة. 
  ـ1922صدكر اكؿ صحيفة رياضية في العراؽ سنة. 
  ـ1925صدكر صحيفة الحياة الرياضية في بيركت سنة. 
  ـ1940صدكر مجمة الرياضة كالسينما في. 
  ـ1955صدكر مجمة االبطاؿ بسكريا سنة. 
  ـ اسميا االكلمبياد1966صدكر اكؿ صحيفة رياضية في ليبيا سنة. 
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  ـ1971صدكر مجمة الرياضي بالككيت سنة. 
  ـ تسمى اليدؼ1972صدكر اكؿ صحيفة بالجزائر سنة. 
  ـ1973صدكر اكؿ مجمة باالمارات تسمى مجمة الزمالؾ سنة. 
  ـ كالتي كانت اكثر المجالت انتشارا1977صدكر مجمة الصقر في قطر سنة. 
  صحيفة الرياضة كأكؿ صحيفة رياضية تابعة لمؤسسة الثكرة الحككمية بعد صدكر

 . 1990 سنة تحقيؽ الكحدة
كنظرا الىتماـ اغمب دكؿ العالـ العربي بالصحافة الرياضية مف حيث الصدكر كعدد 

العامميف بيا، دعت الحاجة الى تاسيس االتحاد العربي لمصحافة الرياضية في شير محـر 
ـ بالعاصمة العراقية بغداد كمقره العاصمة االردنية 1972 ق المكافؽ ؿ يناير 1392

عماف، حيث يضـ ىذا االتحاد جميع الدكؿ العربية ككاف يطمؽ عميو عند بداية تاسيسو 
محمد ). بالرابطة العربية لمصحافة الرياضية بعدىا سمي باالتحاد العربي لمصحافة الرياضية

 ، الساعة 2013-01-26التاريخ،أخبار السعيدة  حسيف النظارم، الصحافة الرياضية بيف النشأة كالتطكر،
 (د11.45

: أىداف الصحافة الرياضية .16

إف األىداؼ التي تسعى إلييا الصحافة الرياضية تأتي انطالقا مف اإلنسانباعتباره كائف 
كمف ىذا  حي لو حاجات كعف طريؽ إشباع ىذه الحاجات يمكف تكجييو إلى حياة سميمة،

: المنطمؽ كضعت الصحافة الرياضية مجمكعة مف األىداؼ كىي كاآلتي

تزكيد الجماىير باألخبار التي تتضمف  عمى اإلخبار كاإلعالـ حيث تقـك -1
 .المعمكمات الالزمة ليا لتككف حكما عمى المكضكعات العامة

 .التعميؽ عمى األنباء -2
 .االىتماـ بنشر الرأم كالرأم اآلخر في مختمؼ القضايا كالمكضكعات -3
 .التغطية الكاممة لمبطكالت كاألحداث الرياضية  المحمية كالعالمية -4
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التعريؼ باألبطاؿ كالمثالييف في المجاالت الرياضية المختمفة كالتركيز عمى  -5
 .الناشئيف

 .تكضيح مفيـك السمكؾ الرياضي كالركح الرياضية  -6
 .العمؿ عمى نشر الركح الرياضية كالبعد عف التعصب كالكراىية بيف أبناء الكطف -7
 .التعريؼ بالقكاعد كالقكانيف المختمفة لأللعاب الرياضية  -8
 .تكعية كتثقيؼ الجماىير رياضيا -9
التكجيو كاإلرشاد لألفرادكالنكادم كالييئات كاالتحاديات الرياضية كالجماعات  -10

( 35،36فحة،ص2012سامح كماؿ  عبد القادر،).الحككمية كاألىمية

: أىمية الصحافة الرياضية .17

: ـ عمى أف لمصحافة الرياضية أىمية كبرل تتمخص فيما يأتي2009" حسف شفيؽ" يؤكد 

 تعتبر الصحافة الرياضية ىي أكثر الصحؼ المتخصصة جماىيرية نظرا لطبيعة  -1
الدكر كالكظيفة التي تقـك بيا كىك دكر يستحكذ عمى اىتمامات قطاعات كبيرة مف 

الجميكر، حيث ال تخمك أم صحيفة عامة مف األبكاب كالصفحات الثابتة مف أخبار 
الرياضة، حتى أف أم صحيفة أك مجمة عندما تصدر يضع المشرفكف عمييا الصفحة 

 .الرياضية في أكؿ اىتماماتيـ بيدؼ الحرص عمى تحقيؽ اكبر قدر مف التكزيع
تعتبر الصحافة الرياضية احدل عناصر الجذب لدل افراد المجتمع عمى كجو العمـك  -2

كفئة الشباب كالنشئ بشكؿ خاص، فيي تقـك بتقديـ معمكمات في المجاؿ الرياضي 
تساعده عمى تككيف اراء كخبرات في العديد مف المكضكعات المختمفة، كتكسبو قيمة ما 
تعمؿ عمى تككيف اتجاىات نحك النشاط البدني الرياضي خاصة اذ ما تعمؽ المكضكع 

بالممارسة الرياضية النسكية الذم اصبح يمس شريحة ىامة مف المجتمع اال كىي المراة 
كالعمؿ عمى تشجيعيا عمى مكاصمة الممارسة بشكؿ يسمح ليا باثبات مكىبتيا ككجكدىا 

 .في المجاؿ الرياضي
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تعمؿ الصحافة الرياضية عمى نشر الثقافة الرياضية بيف افراد المجتمع كمحاكلة محك 
كتجديد افكارىـ حكؿ ظاىرة الممارسة الرياضية بمختمؼ انكاعيا، فيي تسعى لتدعيـ 
كترسيخ القيـ التربكية كاالجتماعية مف جية كتستثير الدافعية نحك الممارسة مف جية 

  فمحمد عبد المحس ).اخرل كذلؾ مف خالؿ تككيف اتجاىات كمعمكمات كافكار جديدة نحكىا

 .(62 فحة، ص2016احمد محمكد ك خالد  محمد عبد الجابر الخطيب ،
: الصحافة الرياضيةصفات  .18

 بعض الصفات التي يجب أف جاء في كتاب المؤلفة ايماف عبد الرحيـ االشقر خالصة
  : كذلؾ لتساعدىا عمى تحقيؽ جممة مف االىداؼ نذكرىاتتسـ بيا الصحافة الرياضية

 .حسف اختيار أفراد القسـ الرياضي ممف تتكفر فييـ صفات الصحفي الرياضي الناجح -
أف يككف المخبر أك الناقد أك المحرر الرياضي ذا ماض رياضي كيفضؿ أف يككف مف  -

خريجي كميات التربية الرياضية بما لو مف دراية بالمالعب كالشؤكف الرياضية كقكانيف 
فالصحفي الرياضي يحس بإحساس الرياضييف بصفة  .األلعاب كالركح الرياضية كتقاليدىا

 .خاصة كالجميكر الرياضي بصفة عامة
 .تحرم الصدؽ كعدـ التسرع في كتابة كنشر األخبار الرياضية -
أف يككف الصحفي الرياضي مكضكعيا فيما يكتب كاف يصب كالميمف المكضكع نفسو  -

لعرض الكقاية كالعالج كاإلصالح كتحقيؽ التقدـ في مختمؼ المياديف الرياضية كعميو أال 
 .يتأثر بآرائو كميكلو كاتجاىاتو الشخصية

 .أف يقدر أىمية كخطكرة رسالة الصحافة كالميمة التي يقـك بيا -
دراؾ ما كراء ىذه األخبار -  .مساعدة القارئ عمى فيـ داللة األخبار الرياضية كا 
مساعدة الجريدة نفسيا عمى االقتناع باألخبار الرياضية بحيث تتماشى ىذه األخبار مع  -

 .سياسة الجريدة
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العمؿ عمى نشر كعي صحفي رياضي في المجتمع كخاصة عف طريؽ نشر التعميقات  -
 .التي تقيد القارئ كالجريدة في كقت كاحد

لبعض ككاالت  التعميؽ المستفيض لمعمؿ عمى حماية القارئ مف األغراض الدنيئة -
 .(45-44 فحة، ص2015ايماف محمد عبد الرحيـ االشقر ، ).األنباء
 :تأثيرات الصحافة الرياضية .19

ىناؾ أنكاع مف التأثيرات يمكف لمصحافة الرياضية إحداثيا في الجميكر، كىذه التأثيرات 
 :تتمخص في ما يأتي"  محمد الحضيؼ"بحسب 
  :  تغيير الموقف أو االتجاه الرياضي1.19

ُيقصد بالمكقؼ رؤية اإلنساف لقضية أك شخص ما كشعكره تجاىو، كعمى ىذا المكقؼ  
َيبني اإلنساف ُحكمو األساسي عمى األشخاص الذيف ُسيصادفيـ، كالقضايا التي يتعرض 
ليا، كىذا المكقؼ قد يتغير سمبان أك إيجابان، َرفضان أك ُقُبكالن، ُحبان أك ُكرىا، كذلؾ بناءن عمى 

 .المعمكمات أك الحيثيات التي تُقدـ لإلنساف
كاإلعالـ الرياضي لديو القدرة مف خالؿ ما يبثو مف معمكمات رياضية عمى تغيير    

النظرة الضيقة مف جانب البعض لمرياضة، حيث يعتبركنيا مضيعة لمكقت بكاسطة قدرتو 
عمى تغيير مكاقفيـ تجاه بعض األشخاص الرياضييف كالقضايا الرياضية المعاصرة، 

 . فيتغير بالتالي ُحكميـ عمى ىؤالء األشخاص كتمؾ القضايا
. فمثالن،عندما ُيمدنا بعشرات األحداث حكؿ فريؽ يعترض عمى الحكاـ أك يعتدم عمييـ

تككف النتيجة أفَّ القارئ قد ُيغّير مكقفو مف ىذا الفريؽ كيصبح ىذا الفريؽ لو سمعة غير 
طيبة كيقترف اسمو بكؿ أحداث العنؼ أك الشغب داخؿ المالعب، كلذا فمف الضركرم أال 
َيستقي الفرد معمكماتو مف مصدر كاحد حتى ال يرل األمكر مف خالؿ كجية نظر كاحدة 

 .كالتي قد تككف ناقصة أك منحازة لطرؼ عمى حساب اآلخر
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 :  تغيير المعرفة الرياضية2.19
المعرفة الرياضية ىيمجمكع كؿ المعمكمات الرياضية التي لدل الفرد، كتشمؿ المعتقدات  

فاإلعالـ . كالمكاقؼ كاآلراء التي تخص المجاؿ الرياضي ككذلؾ السمكؾ الرياضي
الرياضي كمف خالؿ ما يممكو مف إمكانيات يستطيع أْف ُيحدث تغييران في المعرفة 

الرياضية لدل الجميكر متى ما استطاع تكظيؼ بعض المتغيرات كشخصية اإلنساف 
 أخبار السعيدة  محمد حسيف النظارم، الصحافة الرياضية بيف النشأة كالتطكر،). كخبرتو في بيئتو الرياضية

 ( د11.45، الساعة  -01-26 2013التاريخ،
: صفات الصحفي الرياضي .20

سماعيؿ إبراىيـ " 1998"يذكر كؿ مف سميرة أبك سيؼ  أف الصحفي الرياضي " 2001كا 
: يجب أف يتكافر بو مجمكعة مف الصفات منيا

  أف يككف رياضيا، أكعمى األقؿ دارسا لمعبة التي يتناكليا بالكصؼ كالنقد كالتحميؿ، مف
 .حيث فنكنيا كدقائقيا المختمفة، كأصكؿ لعبيا كالقكانيف التي تحكميا

  أف يككف ممما بتطكر تاريخ بمده الرياضي مف ناحية، كتاريخ األلعاب المختمفة مف
 .ناحية أخرل

  أف يتمتع بحصانة صحفية عالية ليتمكف مف التقاط األخبار اليامة بسيكلة كاف يككف
 .قادرا عمى الكتابة الجيدة، كيتحقؽ ذلؾ بالمراف المستمر عمى تغطية األحداث الرياضية

  أف يككف أمينا، صادقا، كمكضكعيا بعيدا عف التحيز، فيك يمثؿ كؿ الجميكر، ال
. جميكر نادم معيف، كىك يكتب لكؿ القراء فالبد أف يككف أمينا في كتابتو

  أف يككف محبا لمينتو، ال يشغمو شيئ عف عممو، كأف يككف محبا لمرياضة كتغطية
 .أحداثيا كاالرتفاع بمستكاىا مف كؿ النكاحي ىدفو كرسالتو في الحياة

  أف يككف دائما محؿ ثقة اآلخريف ، كأال يمجا إلى الخداع ، كأف يعمؿ دائما لتحقيؽ
 .مصمحة الجماىير
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 متجنيا، بؿ البد مف اعتماد نقده عمى  أف يتحمؿ مسؤكلية ما يكتب، كأال ينتقد أحدا
 .أسباب حقيقة كبراىيف ثابتة

  أف يككف الصحفي الرياضي شريفا، مطبقا لمكسائؿ الشريفة في الحصكؿ عمى
 فحة، ص2015ايماف محمد عبد الرحيـ االشقر ، ).المعمكمات، كأال يؤجر قممو لمغير ميما كاف الثمف

45-46). 
: وظائف الصحافة الرياضية .21

تختمؼ كظائؼ الصحافة الرياضية باختالؼ الظركؼ الرياضية كاالجتماعية كالسياسية 
كما تختمؼ كظائؼ الصحافة الرياضية مف فترل زمنية لفترة زمنية أخرل في  لكؿ مجتمع،

: نفس المجتمع كلكف يمكف تحديد أىـ كظائؼ الصحافة الرياضية كذلؾ كاألتي

 :اإلخبار واإلعالم -1
كتتـ بتغطية األحداث الرياضية بشكر دقيؽ كصحيح كشامؿ بما يعطييا معناىا الحقيقي 

كأف تقدـ الصحافة في نفس الكقت دائرة كاسعة مف المعمكمات كالمعارؼ كالقكانيف 
الرياضية كمف المبادئ العامة في الخبر المكضكعية كعدـ خمطو بالرأم كحتى ال تتحكؿ 

عممية تغطية األحداث الرياضية إلى عممية نشر إلنصاؼ الحقائؽ كاالقتراحات فآفة الرأم 
. اليكل

 :الشرح والتفسير والتحميل  -2
حتى يمكف  الصحافيأف يقدـ لألحداث أك المكضكعات الرياضية دالالتياالمختمفة كيساعد 
دراكيا كتككيف كجية نظر أك رؤية حكليا كىذا يتـ مف خالؿ  كضع  القراء عمى فيميا كا 
ىذه األحداث أك تمؾ المكضكعات الرياضية  في البناء العاـ لألحداث كباستخداـ أشكاؿ 

. صحيفة مختمفة، مف خالؿ شرحيا كتفسيرىا كتحميميا لمقارئ ليسيؿ فيميا
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بداء الرأي -3  :النقد والتعميق وا 
الحرية التي تتمتع بيا الصحافة الرياضية حيث تقـك بطرح كؿ  كىذا يتكقؼ عمى مقدار

. اآلراء التي تعكس مختمؼ االتجاىات الرياضية المثارة في ىذا المجتمع
   كليس ىناؾ رأيا صحيحا كآخر غير صحيح كلكف ىناؾ كجية نظر ك رأيا مبنيا عمى 

. معمكمات كاممة كسميمة كصحيحة كمف ثـ يككف رأيا صائبا كالعكس صحيح
 :تحقيق التكامل والترابط بين أفراد المجتمع الرياضي -4

حيث يمكف لمصحافة الرياضية أف تككف آداة لمتكامؿ كالكحيد بيف أفراد المجتمع الرياضي 
 .بانتماءاتيـ كرغباتيـ في المشاركة في النيكض بالرياضة عمى جميع المستكيات

 :نقل التراث الرياضي من جيل آلخر -5
األجياؿ باألبطاؿ الرياضييف الذيف أثركا المجتمع الرياضي بما حققكه مف  بتعريؼ كيتـ

إنجازات رياضية ، ىذا باإلضافة إلى تعريؼ ىذه األجياؿ بالقيـ كالتقاليد الرياضية السائدة 
. حتى يمكف المساىمة في عممية التنشئة الرياضية لألجياؿ القادمة 

 :التوثيق والتاريخ -6
باعتبارىا كثيقة تاريخية مف خالؿ تسجيميا ألحداث كالكقائع الرياضية المتالحقة كمتابعتيا 

. بما يعيف عمى فيـ ىذه األحداث لمحاكلة االستفادة منيا في النيكض بالرياضة 
 :التسمية والترويح والترفيو -7

تقـك الصحافة الرياضية بالتخفيؼ عف القراء مف آثار التكتر كالمعاناة اليكمية كمساعدتيـ 
عمى قضاء أكقات فراغيـ بأساليب مناسبة لتحقؽ ليـ المتعة كالثقافة الرياضية كذلؾ مف 
خالؿ نشر القصص الرياضية كالكممات المتقاطعة كالمسابقات كاأللغاز الرياضية كنشر 
. الصكر الرياضية الطريقة كالرسـك الكاريكاتيرية الساخرة كغير ذلؾ مف األشكاؿ الصحفية

 
 



 الصحافة املتخصصة والصحافة الرياضية                                                                       لفصل ألاول  ا
 

~ 64 ~ 
 

 :تقديم الخدمات -8
كتتمثؿ في ذلؾ مف خالؿ تقديـ بعض المعمكمات الرياضية كالصحية التي تفيد القارئ 

فائدة مباشرة مثؿ تعريؼ القراء بمكاعيد المباريات الرياضية كأماكف إقامتيا كاإلعالف عف 
مكاعيد إذاعتيا سكاءا في اإلذاعة أكالتميفزيكف كأماكف انتظار السيارات في حالة مشاىدة 

 .المباريات مف المالعب كتقديـ بعض االستفسارات في مجاؿ الطب الرياضي
 :التنقيب عن الفساد وكشف االنحرافاتك -9

الصحافة الرياضية في المجتمعات الديمقراطية بدكر الرقيب عمى األندية  تعمؿ
كاالتحادات كالييئات الرياضية المختمفة كمحاكلة الكشؼ عف االنحرافات التي قد تحدث 
فييا إذا تسعى الصحافة الرياضية إلى التحرم عف بعض القضايا الرياضية أك بعض 

المكاقؼ التي تحدث في المجتمع الرياضي خاصة جكانب الفساد، كيساعدىا عمى القياـ 
بيذا الدكر ماتتمتع بو مف حرية كما يكفره ليا القانكف مف حماية عند تصدييا لقضايا 

شمايمة  عكدة ماىر).االنحراؼ في المجاؿ الرياضي ضد بطش المسؤكليف أك بطش السمطات

 (.41،42،43فحة ،ص2015،
: عوامل ظيور الصحافة الرياضية المتخصصة وقضاياىا .22
  تعكس الصحافة الرياضية عمكما الكزف الحقيقي لمرياضة في مجتمع ما في مرحمة ما

كتحتؿ نفس المكانة التي تحتميا الرياضة داخؿ المجتمع ذاتو، كتتمتع الرياضة  مف تطكره،
بقدر مف االستقاللية عمى الصعيديف النظرم  كالعممي، كالى أف تصبح نشاطا كاسعا 

كمعقدا كانت ىذه الحقيقة كاحدا مف األسس اليامة التي قامت عمييا الصحافة الرياضية 
 .المتخصصة

  تبدلت نظرة المجتمع لمرياضة في سياؽ التطكر العاـ لممجتمع المعاصر، حيث أنيا
تحكلت الى مجاؿ كاسع كغني ىاـ،فقد أصبحت الرياضة سياسة ، كثقافة كاقتصاد كتربية 

كغيرىا، كأصبح ليا تراث غني كأصبح ليا نظريات كمدارس مثؿ العمـك ......كصحة
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األخرل، ككانت ىذه الحقيقة كاحدا مف األسس التي قامت عمييا كانطمقت منيا الصحافة 
 .الرياضية المتخصصة

 ،كأصبحت ذات طابع عالمي فانتشرت كازدىرت  تعددت كتنكعت الرياضات كاأللعاب
أيضا كترسخت كنمت فأصبحت ذات الطابع المحمي الخاص  أيضا كجدت مكانا ليا 

ككاف ذلؾ أساسا جديدا لظيكر كتطكر الصحافة الرياضية  عمى الساحة الرياضية،
 .المتخصصة

  الجميكر الرياضي لـ يعد تمؾ الحفنة المحدكدة العدد مف الشبيبة الباحثة عف الترفيو بؿ
ككاف ذلؾ منطمقا جديدا لظيكر الصحافة الرياضية  اتسع كتنكع كتبدؿ جذريا كما كنكعا،

 .المتخصصة
  في )تحكؿ الرياضة إلى صناعة، كازدياد طابعيا االقتصادم كبركز سمتيا التجارية

كزاد مف ( أك المستمع أك المشاىد)زاد مف أىمية الكصكؿ إلى القارئ  (بعض األنظمة
تنكع كأىمية الرسالة اإلعالمية المطمكب إليصاليا، في كقت معيف كبمستكل معيف كبشكؿ 

 .معيف، أضافت ىذه الحقيقة أساسا جديدا قامت عميو الصحافة الرياضية المتخصصة
 ،كتمتمؾ بالتالي لغة  ظيكر كسائؿ إعالـ جديدة تمتمؾ خصكصية تكنكلكجية  معينة

إيصاؿ كتأثير مختمفة، كنكعية مختمفة مف الجميكر، كىذا كمو اكجد  تعبيرية ليا آلية
كانتشار صحافة رياضية متخصصة تتناسب كتتالءـ مع ىذه الكسائؿ  فرصة ظيكر

 (47،48فحة ،ص2015ادم كسميماف الكسيف،قعيسى اؿ ). الجديدة
: مصادر المعمومات في الصحافة الرياضية .23

تتمتع كسائؿ اإلعالـ الجماىيرية عامة بالعديد مف المصادر تزكدىا باألنباء كاألحداث 
كاآلراء، كعمى الرغـ مف إمكانية اعتماد الصحافة الرياضية جزئيا عمى ىذه المصادر 

كال سيما األحداث الرياضية ،التي تقع بعيدا عف مقر الصحيفة  لتغطية الكثير مما تنشر،
أك لعدـ كجكد مراسميف خاصيف بيا في تمؾ المكاقع، لكف التغطية الرياضية تحتاج لتقنيات 
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خاصة لمتعامؿ مع المصادر لتمكيف المراسؿ الصحفي مف إعداد مكضكعات تستحؽ 
المطالعة فالمسالة األساسية في الصحافة الرياضية ترتبط بقدرتيا في الكصكؿ الى 

مصادر المعمكمات الميمة ككميتيا كنكعيتيا كيستحؽ النشر منيا في العدد القادـ فكثير 
مف القصص يرد إلى الصحؼ لكنو ال يحظى بفرصة النشر ألسباب عديدة مف ابسطيا 
اختيار مكضكعات بسيطة أك مضي أكانيا نتيجة دكرية الصدكر كغيرىا مف أسبابالحفظ 

. مف المكاد التي ترد إلى الصحيفة  بالمئة90كقد يصؿ ماال يحظى بنشر 

    قبيؿ مكعد الطباعة بساعات قميمة يحدد محررك الصحيفة ما الذم ينشره؟ كما الذم 
يؤجؿ أك يحفظ؟ كأم القصص يحتاج لمزيد مف كجية نظر المحرر أك الصحيفة؟ كتتكقؼ 
اإلجابة عف ىذه األسئمة عمى قدرة ىذه القصص عمى إحداث تغيير في أرقاـ المبيعات  

. كمدل مكاكبتيا الىتمامات القراء

 حيث تتطمب الكتابة الرياضية شانيا في ذلؾ شاف الكتابة الصحفية األخرل نسب األخبار
لمصادرىا عند النقؿ مف مصدر معيف، كعند االقتباس يجب أف يشار إلى ذلؾ صراحة 

أما في حاؿ حضكر المراسؿ المباراة أك المسابقة يمكنو الكتابة عنيا مف دكف ذكر 
. المصادر إف شاىد الحدث بنفسو فيك يكتب مف مكقع شاىد شخصي

كتظؿ متاعب الصحفييف الرياضييف حاضرة نتيجة نقص مصادر المعمكمات كصعكبة 
الكصكؿ ليا، فيجدكف أنفسيـ في ارض الممعب بيف مئات المشجعيف، يعيشكف حالة 
دخكؿ كعجز، كتمعب خبرة الصحفي كممكاتو الشخصية دكرا في ذلؾ، غالبا ما تككف 

البرامج الرياضية كجداكؿ مكاعيدىا مصادر غنية لممحرر الرياضي، كيتكقؼ االستفادة 
مف ىذه المصادر كال سيما الحية منيا كىي غالبا في المكضكعات الرياضية أكثر عمى 

. قدرة الصحفي في الكصكؿ ليا كالسعي لمحصكؿ عمى معمكمات خاصة بو ذات قيمة
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    كينشر اآلف عدد كبير مف المكاقع االلكتركنية عمى الشبكة العنكبكتية مف األخبار 
كيؤمف البريد  .الرياضية المصكرة، مما يجعميا خيارا مرغكبا إماـ صحفيي الرياضة

االلكتركني مف خالؿ الكثير مف المعمكمات مف الجميكر، مباشرة كعف طريؽ منتديات 
. المناقشة يمكف اختيار بعض الرسائؿ كالتي تستحؽ النشر في ىذا النكع مف الصحؼ

   كتظؿ المشكمة قائمة في قدرة الصحفي عمى التزاـ الحياد كىي خاصية مف خصائص 
الصحفييف عامة، فكيؼ يجب أف يككنكا محايديف كممتزميف بإبعاد آرائيـ عف األخبار 

الرياضية التي يغطكنيا، كفي الكقت نفسو عمييـ التعميؽ المكضكعي عمييا 
 (.214،215 فحة،ص2015عبد الرزاؽ الييتي ،).كيمتدحكنأكيدينكف الفرؽ نظرا لظركؼ المباريات

 :الكتابة الصحفية لمشؤون الرياضة.23

ينبغي لممحرر الرياضي أف يستخدـ في كتابة الشؤكف الرياضية كافة فنكف الكتابة 
الصحفية المعركفة مف خبر كحديث كمقاؿ، كلكف الصحافة الرياضية تتميز بثالثة فنكف 

كىي فف التقرير الرياضي أكفف كصؼ المباريات كفف التعميؽ الرياضي كفف عمكد 
: الرياضية، كسكؼ يتـ التطرؽ لكؿ منيا بالتفصيؿ (الثرثرة)

: فن التقرير الرياضي: أوال

التقرير الرياضي فف ييتـ بكصؼ المباريات كالمباريات التي تمثؿ محكر الحياة الرياضية 
لذلؾ ينبغي لممحرر الرياضي كىك في مرحمة إعداد التقرير الرياضي، أف يعمؿ عمى 

الحصكؿ عمى كافة المعمكمات عف الفرؽ المتنافسة، مثؿ متى يبدأ المعب؟ كأيف؟ كتشكيؿ 
كؿ الفرؽ، كعميو بداية المباراة أف يتأكد عما إذاكاف قد حدث تغيير في الالعبيف أك في 

. حتى يتابع بعد ذلؾ المباراة بدقة كسيكلة  مكاقعيـ،



 الصحافة املتخصصة والصحافة الرياضية                                                                       لفصل ألاول  ا
 

~ 68 ~ 
 

مع التركيز عمى الكقائع  كيقـك التقرير الرياضي يقـك عمى التتبع الحرفي لألحداث المباراة،
البارزة فييا،ثـ تحميؿ جكانبيا المختمفة عف طريؽ كصؼ جك المباراة كرد فعؿ الجميكر 

تجاه سير المعب كالنتيجة، ألنو يجب أف يجسد لمقارئ ركح المباراة حتى تكتسب 
المعمكمات الكاردة في التقرير نبضيا الحي ،فالمعمكمات الباردة تقتؿ التقرير كال تجذب 

القارئ لتكممة قراءتو حيث يقـك البناء الفني لمتقرير الرياضي عمى قالب اليـر المعتدؿ،أم 
. مقدمة كجسـ كخاتمة – ينقسـ إلى ثالثة أجزاء 

: فن التعميق الرياضي: ثانيا

يقـك فف التعميؽ الرياضي عمى شرح كتفسير كنقد كتحميؿ المباريات الرياضية فيك 
يستيدؼ تقييـ المباراة كالكشؼ عف جكانبيا السمبية كااليجابية في آراء كؿ فريؽ مف الفرؽ 

كيتشابو  المتنافسة أما البناء الفني لمتعميؽ الرياضي فيك يقـك عمى قالب اليـر المعتدؿ،
مف ىذه الناحية مع فف التقرير الرياضي ،حيث يضـ الثالثة أجزاء المقدمة، كالجزء 

 (.92،93 فحة،ص2012ابراىيـ فؤاد الخصاكنة ،).كالنياية

: المقاالت الرياضية الصحفية .24

المقاالت المتخصصة رياضيا ىي مقاالت صحفية طكيمة تتيح لمكاتب الفرصة لمعالجة 
أحد المكاضيع أك سرد سيرة شخصية ما بعمؽ،كعادة ما تتمتع ىذه المقاالت بأسمكب 

كما يتيح ىذا النكع مف المقاالت إفراد مساحة أكبر لمحديث تفصيميا عف  رشيؽ جذاب،
خمفيات أساسية أكثر لممكضكع، إسيامات مستمدة مف عدد أكبر مف المصادر التي 

كما أنيا تمنح  تغطي قطاع أكسع مف القضايا، مما يتيح فرصة أكبر لمتعميؽ كالتحميؿ،
الكاتب الكثير مف المركنة كالسالسة بعيدا عف القيكد الصارمة المرتبطة بتركيب القصة 

ثارة، غير أنو حينما نتحدث عف : اإلخبارية المعتادة منيا الكتابة كأسمكب أكثر متعة كا 
مقاؿ يحكم ماال يقؿ عف خمسمائة كممة كصكال إلى عدة آالؼ مف الكممات، كمف أجؿ 
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أف يحافظ الكاتب عمى اىتماـ القارئ لفترة أطكؿ عبر ىذا الكـ مف الكممات، فيجب أف 
كيمكف اختصار القكاعد الذىبية لكتابات مقاالت  .يككف مقالو ذك أسمكب جذاب كممتع

:  متخصصة رياضيا فيما يأتي

 جذب انتباه القراء كالجميكر الرياضي .
 كاطالعيـ عمى كؿ جديد حكؿ المكاضيع المنشكرة . المحافظة عمى انتباىيـ
 (. 170 فحة ،ص2015فيؿ اندركز،ترجمة بدراف حامد ،)..كسب رضاىـ

: أسباب ظيور وتطور األنواع الصحفية الرياضية.25

  تنكع الكاقع المكضكعي أم اتساع الرقعة كتنكعيا مما تعكس طيعة الشرائح كأجزاء ىذا
 .الكاقع
 الشريحة الكاسعة المقدمة عمى شكؿ مادة إعالمية. 
  اختالؼ كتنكع كتعدد المتطمبات كالحاجات اإلعالمية لدل الجميكر الرياضي الكاسعة

 .الالمنسجمة
 تنكع كظائؼ الكسيمة اإلعالمية كمياميا كأىدافيا . 
  طرؽ التأثير عميو" نكع أساليب كطرؽ مخاطبة القارئ أك المستمع أك المشاىد. " 
 مستكل التطكر الثقافي العاـ لدل الجميكر كاىتمامو، في ظؿ الظركؼ السائدة . 
  (.39 فحة ،ص2008-2007جكادم ابراىيـ ،). مستكل التطكر اإلعالمي في المجتمع 
 :كيفية إعداد صحافة رياضية متخصصة .26

عند قياـ ىيئة التحرير في أم صحيفة أك مجمة بالتفكير في إعداد صفحة رياضية 
: متخصصة البد مف اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية

 ما ىك اليدؼ مف إعداد ىذه الصفحة؟ -
 ما ىي خصائص الجميكر المستيدؼ؟ -
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 ما ىي سياسة التحريرية التي تتبعيا الصفحة؟ -
 ما ىك حجـ المساحة المتخصصة لمصفحة؟ -
 ىؿ يمكف التنكع في نشر مكضكعاتيا؟ -
 ىؿ ىناؾ ككادر صحفية متخصصة رياضيا؟ -

: كلإلجابة عمى ىذه التساؤالت يمكف كضعيا في صكرة نقاط كذلؾ كاآلتي

: اليدف من الصفحة المتخصصة: أوال

عند القياـ بتنفيذ صفحة متخصصة في مجاؿ معيف في أم جريدة أك مجمة البد  كاف 
يككف ليا ىدؼ معيف كمحدد كمف ثـ تعمؿ ىذه الصفحة عمى تحقيقو كبالتالي فاف 

الصفحة الرياضية المتخصصة  البد كأف يككف ليا ىدؼ  محدد ككاضح كمعمـك كخاصة 
أك قد  الترفيو في ذىف القائميف عمى تنفيذىا أك تحريرىا فقد يككف ىذا اليدؼ التركيح أك

أك قد يككف مجرد تقديـ الخدمة  يككف لتثقيؼ الرياضي أك التكعية الرياضية كاألخبار
العامة في المجاؿ الرياضي كغير ذلؾ مف األىداؼ كفي ضكء ىذا اليدؼ تبنى ىيئة 

. تحرير ىذه الصفحة جيكدىا مف اجؿ تحقيقو

: خصائص الجميور المستيدف: ثانيا 

عند التخطيط إلعداد صفحة رياضية متخصصة البد مف دراسة خصائص الجميكر 
المستيدؼ لمتعرؼ عمى اىتماماتو كاحتياجاتو كرغباتو كالمغة الصحفية التي تتناسب معو 

ككذلؾ اختيار . حتى يمكف اختيار المكضكعات الرياضية التي يمكف أف تقدـ لمجميكر
أسمكب المعالجة الذم يتناسب معو كبالتالي يمكف مف خالؿ ذلؾ إشباع رغباتو كميكلو  
كاحتياجاتو بما يضمف زيادة قاعدة القراء كالميتميف بيذه الصفحة بؿ كاستمرار متابعتيـ 

خير الديف عكيس ، عطا عبد ).لما تقدمو ىذه الصفحة مف مكضكعات رياضية مختمفة

 (. 127 فحة ،ص1998الرحماف،
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: السياسة التحريرية لمصفحة الرياضية: ثالثا 

   إف الصفحة الرياضية في أم جريدة أك مجمة ال تعمؿ مف فراغ بؿ البد كاف يككف ليا 
سياسة تحريرية معينة تميزىا عف غيرىا، فقد يككف لمصفحة اتجاه معيف تمتـز بو كتعمؿ 

عمى تأييده أك قد تككف لساف حاؿ جية أك ىيئة أك مؤسسة رياضية معينة تعبر عف رأييا 
في مختمؼ القضايا الرياضية المطركحة عمى الساحة الرياضية كصحافة األندية أك 

كفي ضكء ما . االتحادات الرياضية أك قد تككف محايدة ال تنتمي إلى جية أك فئة معينة
أك قد تككف مثيرة أك . الصفحة التحريرية ىنا إما معتدلة أك متطرفة سياسة سبؽ تككف

كقكرة أـ سيغمب عمى طبيعتيا المعالجة السطحية أك المعالجة المعمقة أـ سيككف في 
سياستيا التركيز عمى الجانب اإلخبارم أـ التنكع في استخداـ األشكاؿ الصحفية في 

بتحديد السياسة التحريرية  كتقـك. معالجة المكضكعات كالقضايا الرياضية المطركحة
لمصفحة الرياضية ما إذا كانت ستشارؾ بالرأم في ىذه القضايا أـ ال أك سكؼ يقتصر 

 فحة ،ص1998خير الديف عكيس ، عطا عبد الرحماف،). دكرىا عمى مجرد أداء كاجبيا اإلخبارم فقط

128.) 

: المساحة المخصصة لمصفحة الرياضية: رابعا 

إف المساحة المحددة أك المخصصة لمصفحة الرياضية تمثؿ الحدكد التي يمكف لييئة 
تحرير ىذه الصفحة التحرؾ في إطارىا فكمما زادت المساحة المتخصصة ليا كمما أمكف 

تكظيؼ ىذه الصفحة في تقديـ خدمة صحفية متميزة فتتعدد مكضكعاتيا أشكاليا الصحفية 
بؿ يمكف التكسع في معالجة ىذه المكضكعات مف خالؿ ىذه األشكاؿ كما أنيا تتيح 

الفرصة لتثبيت ىذه األشكاؿ كأيضا كمما زادت المساحة المخصصة ليا أمكف التكسع في 
استخداـ العناصر التيبكغرافية كالصكر كالرسـك كالجداكؿ كاألشكاؿ كغير ذلؾ بشكؿ 

. يضفي عمى الصفحة الرياضية التميز كاإلثارة
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: التنوع في موضوعات الصفحة الرياضية: خامسا 

  إف ىيئة تحرير ىذه الصفحة تحدد ما إذا كانت ىذه الصفحة سكؼ تتنكع في 
مكضكعاتيا الرياضية أـ أنيا سكؼ تقتصر عمى مكضكع محدد، كاف مثال تقتصر 

مكضكعاتيا عف كرة القدـ فقط أـ أنيا سكؼ تتناكؿ كافة األلعاب كالرياضات التنافسية 
ككذلؾ تحدد ما إذا كانت ىذه الصفحة سكؼ تتنكع في استخداـ األشكاؿ الصحفية 

المختمفة أـ أنيا تقتصر عمى أسمكب تحريرىا شكؿ الخبر فقط أك شكؿ المقاؿ أك شكؿ 
التحقيؽ، تعمؿ ىيئة التحرير عمى تحديد مدل إمكانية استخداـ كؿ العناصر التيبكغرافية 
في تناكليا لممكضكعات الرياضية أمأنيا سكؼ تقتصر عمى البعض أك جزء منيا كمما 
كانت الصفحة ذات مكضكعات متنكعة كذات أشكاؿ متعددة كأكثر استخداما لمعناصر 
التيبكغرافية المختمفة كمما كانت الصفحة قادرة عمى جذب أكبر عدد مف القراء كبالتالي 

خير الديف عكيس ، عطا عبد ).يمكف ليا تحقيؽ الكثير مف األىداؼ التي تسعى إلييا

 (.129فحة  ،ص1998الرحماف،

 :الكوادر الصحفية الرياضية المتخصصة: سادسا 

حتى يمكف لمصفحة الرياضية مف تحقيؽ أىدافيا فال بد مف تكافر الككادر الصحفية 
الرياضية مف محرريف أك صحفييف متخصصيف رياضيا ليـ خبرة كدراية بالمجاؿ 

الرياضي كخريجي كمية اإلعالـ أك كميات اآلداب قسـ الصحافة كممف مارسكا الرياضة 
التي يقكمكا بالكتابة عنيا، أك مف خريجي كميات التربية البدنية الرياضية بعد تعديؿ الئحة 
الدراسة ليا كأصبحت مادة اإلعالـ الرياضي احد مقرراتيا الدراسية اليامة فمثؿ ىؤالء ليـ 

القدرة عمى الكتابة الصحفية في صفحات الرياضة اقدر مف غيرىـ كبالتالي يضمف 
كصكؿ المعمكمة صحيحة مف مصدرىا األصمي إلى جميكر القراء بما يساىـ في زيادة 

- 128 -127 فحة ،ص1998خير الديف عكيس ، عطا عبد الرحماف،).تكعية كتثقيؼ ىؤالء القراء رياضيا

129 130) 
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: مصادر الصحافة الرياضية .27

تتعدد المصادر التي يمكف لمصحفي الرياضي أف يستقي مكضكعاتو الصحفية الرياضية 
: نذكر منيا

 .المكاد اإلعالمية التي يقدميا اإلعالـ الرياضي .1
 .المشاىدات المختمفة لمصحفي الرياضي كتجاربو كتجارب غيره في المجاؿ الرياضي .2
المباريات كالبطكالت كالدكرات كالمسابقات المحمية كالدكلية كاالكلمبية كالقارية كالظركؼ  .3

 .الطارئة التي تقتضي تكجيو الجميكر نحك ىدؼ معيف
 .القصص اإلنسانية كالحاالت الشاذة كالغريبة التي قد تحدث في المجاؿ الرياضي .4
الدراسات كاألبحاث كالمؤتمرات العممية التي تجرييا كميات التربية الرياضية أك الييئات  .5

البحثية في المجاؿ الرياضي ككذلؾ التقارير كالنشرات كالكثائؽ التي قد تصدر في المجاؿ 
 .الرياضي

كيستقي المحرر الرياضي أيضا معمكماتو عف الحدث مف الالعبيف كالحكاـ كالمدربيف 
كالمسؤكليف عف األندية كاالتحادات الرياضية كمف جميكر الرياضة كخاصة 

المشجعينممفرؽ المتنافسة كلكي يدعـ المحرر الرياضي مادتو الرياضية التي يريد أف يعدىا 
لجريدتو أك مجمتو البد لو أف يكثؽ عالقتو بأكبر عدد مف المسؤكليف عف الرياضة 

. كالمشتغميف بيا سكاء كانكا مف الالعبيف أك المدربيف أك اإلدارييف أك الحكاـ

كاف يككف المحرر دائـ التردد عمى األندية الرياضية متابعا ألخبارىا مدركا خطاياىا 
كخباياىا كيككف عمى دراية بمشكالتيا كقضاياىا كمع ذلؾ تبقى المصادر الرياضية 

لممحرر الصحفي عممية غير سيمة،كما يتصكر البعض كتتطمب جيدا مضنيا كعالقات 
كثيقة مع أصحاب القرار الرياضي كصانعيو، ذلؾ اف مجاؿ المحرر الرياضي قد اتسع 

. نطاقو بحيث صار يضـ داخمو العديد مف التخصصات
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لذا فالصحافة الرياضية في كؿ مجتمع يجب أف تعكس عمى صفحاتيا االىتماـ الشعبي 
بالمعبات المختمفة، كأكؿ مف يأتي في األكلكيات في التغطية الصحفية أىمية القياـ بدراسة 
مدل الشعبية التي تتمتع بيا المعبات المختمفة داخؿ المجتمع الذم تصدر منو الصحيفة 

كىذا يؤدل بالتالي إلى ضركرة أف تعكس الصحيفة الرياضية ىذه الشعبية مف خالؿ حجـ 
 (.60- 59 فحة،ص2015عبير محمد جميؿ الفميت، أيمف خميس أبك نقيرة ،).تغطيتيا ليذه المعبات

 :صفات الصحافة الرياضية .28
 : تتميز الصحافة الرياضية بمجمكعة مف الصفات  نمخصيا فيما يأتي

حسف اختيار أفراد القسـ الرياضي ممف تتكافر فييـ صفات الصحفي الرياضي   .1
 .الناجح

أف يككف الناقد أك المحرر الرياضي ذك ماضي رياضي كيفضؿ أف يككف مف خريجي   .2
كميات التربية الرياضية لما يكتسبو مف خبرات أثناء الدراسة األكاديمية تتمثؿ في الدراية 

فالصحفي .بالمالعب كالشؤكف الرياضية كقكانيف األلعاب كالركح الرياضية كتقاليدىا
 .الرياضي يحس بإحساس الرياضييف بصفة خاصة كالجميكر بصفة عامة

 .تحرل الصدؽ كعدـ التسرع في كتابة كنشر األخبار الرياضية  .3
أف يككف الصحفي الرياضي مكضكعيا فيما يكتب كاف يصب كالمو عف المكضكع   .4

نفسو لغرض الكقاية كالعالج كاإلصالح كتحقيؽ التقدـ مف مختمؼ المياديف الرياضية 
 .كعميو يتأثربآرائو كميكلو كاتجاىاتو الشخصية

 .أف يقدر أىمية كخطكرة رسالة الصحافة كالمينة التي يقـك بيا  .5
دراؾ مغزل ىذه األخبار  .6  .مساعدة القارئ عمى فيـ داللة األخبار الرياضية كا 
مساعدة الصحيفة التي يكتب بيا عمى االقتناع باألخبار الرياضية بحيث تتماشى   .7

 .األخبار مع سياسة الصحيفة
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 عف طريؽ نشر وخاصةالعمؿ عمى نشر كعي صحفي رياضي في المجتمع   .8
 .التعميقات التي تفيد القارئ كالصحيفة في كقت كاحد

التعميؽ المستفيض لمعمؿ عمى حماية القارئ مف بعض األغراض غير النبيمة لبعض   .9
 (.15-14 فحة، ص2010كليد عطا احمد حسيف ،).ككاالت األنباء

: خصائص الصحافة الرياضية  .29

حتى يمكف لمصحافة الرياضية أف تحقؽ أىدافيا، كتؤدم كظائفيا عمى الكجو األفضؿ 
البد ليا أف تتميز ببعض الخصائص كالمالمح اليامة، كمف ىذه الخصائص كالمالمح ما 

: يأتي

يعد مكضكع الصحافة الرياضية شيئا ليس باجديد الف : موضوع الصحافة الرياضية .1
ىذه االخيرة مست كؿ االتجاىات كالتخصصات كعنيت باالىتماـ مف طرفيا خاصة اذ 

ماتعمؽ بالتنكيع في االخبار، كذلؾ لمعالقة التي تربط المجاؿ الرياضي بالمجاالت 
االخرل، فيي تحدثت عف ابعاد الرياضة بمختمؼ اتجاىاتيا كفركعيا مثؿ الرياضة 

كفمسفة، كالرياضة كنظرية الرياضة كجميكر ككيكاية، ككجميكر ككصناعة، ككتجارة، 
كلكف بالرغـ مف التطكر النكعي كالشامؿ كالعميؽ الذم شيدتو الرياضة .الخ .. ككتربية

فإنيا لـ تتأصؿ كما يجب كلـ تصبح كما ىك مطمكب، حاجة، كضركرة ،كما ىك الحاؿ 
 . كغيرىا...كالطب كاليندسة، بالنسبة لمصناعة كالتجارة كالزراعة كالتعميـ،

كمازالت الرياضة تقع ضمف صناعة الترفيو، كقد انعكس ىذا كمو عمى مكضكع الصحافة 
: لذلؾ يجب عمى الصحافة الرياضية القياـ باآلتي.الرياضية

 .أف تعيد تقكيـ ذاتيا، كتأخذ نفسيا بقدر أكبر مف الجدية  -
حقيقية، كأصمية، كمتنكعة   رياضية،-  أف تيتـ الصحافة الرياضية بتقديـ مادة ثقافية  -

 .تكاكب التطكر الحاصؿ في الحياة الرياضية فكرا كممارسة
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 تيتـ الصحافة الرياضية بمعالجة أعمؽ كاشمؿ الجكانب المختمفة لمدكر الذم تقـك بو   -
 .كغيرىا...كمنيا الجكانب االجتماعية، كالتربكية، كالصحيةكالنفسية. الرياضة في المجتمع 

الصحفي الكفؤ كالمؤىؿ القادر عمى معالجة  أف تبحث الصحافة الرياضية عف الكادر  -
 .المكضكع الرياضي بمنيجية جديدة كمستكل جيد كنظرة جديدة لمرياضة

أف تتنكع المنظكمة اإلعالمية الرياضية بحيث تغطي الرياضات المختمفة، كالمناطؽ   -
كاليكايات المختمفة، كشرائح الجميكر الرياضي المختمفة، ككذلؾ المستكيات  المختمفة،

 .المختمفة مف المعالجة ، كالجكانب المختمفة لمحياة الرياضية
أف تسعى الصحافة الرياضية إلى تحقيؽ نكع مف التكازف بيف تقديـ الخدمات اإلخبارية   -

 .السريعة كالمتنكعة، كبيف نشر ثقافة رياضية جادة كمتنكعة كمتخصصة
 :الطبيعة الخاصة لمحدث الرياضي .2

يأخذ الحدث الرياضي خصائص كيكتسب مالمحو كسماتو مف الخصائص كالسمات 
: كمف ابرز خصائص الحدث الرياضي ما يأتي. العامة لمجانب العممي مف الرياضة

 .يتمتع الحدث الرياضي بقدر كبير مف الديناميكية -
الحدث الرياضي ىك عبارة عف سمسمة مف المكاقؼ المتالحقة كالمتغيرة، كربما  -

 .المختمفة
 .الحدث الرياضي مف األحداث التي يسعى القارئ إلى االطالع عمييا كمعرفتيا -
 .يمثؿ الحدث الرياضي حمقة ضمف سمسمة متكاممة كمتكاصمة -
 .يتغير المشيد الرياضي بسرعة، أم أف حياة الحدث الرياضي قصيرة -
 .يثير الحدث الرياضي اىتماـ القارئ بشكؿ مؤقت كربما لحظي -
نجيب ) .يقع الحدث الرياضي خارج أك عمى ىامش االىتمامات المصيرية الجدية لمقارئ -

 (.58-57 فحة، ص2005بف عباس الدركيشي ،
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 :جميور الصحافة الرياضية  .3

:  يمكف تحديد أبرز سمات جميكر الصحافة الرياضية كما يأتي

 .جميكر ضخـ متنكع غير متجانس -
 .جميكر إيجابي يسعى لالطالع عمى األحداث الرياضية كيبحث عنيا -
 .كاألسماء جميكر ميتـ متطمع متابع يعرؼ القكاعد كاألنظمة كيتابع األحداث -
 .جميكر مزاجي انفعالي عاطفي متقمب مف الصعب إرضاؤه كرد فعمو قكية كحادة -
 .جميكر تيتـ شرائح كاسعة منو بما ىك إخبارم فكرم كمثير كسطحي كشخصي -
 .جميكر شاب محدكد االىتماـ بالقضايا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية -
 .رياضية جميكر متميز، حدد مكاقفو مسبقا كالعتبارات ليست بالضركرة -
جميكر ليست لو تقاليد راسخة عميقة تتعمؽ بالذكؽ كالسمكؾ كطريقة التعبير عف  -

. المكاقؼ
 :لغة الصحافة الرياضية .4

: تتمثؿ أبرز سمات لغة الصحافة الرياضية فيما يأتي
 .الحيكية كالعفكية ، الرشاقة ، كالبساطة، كالجاذبية -
 .استخداـ الجممة الفعمية في العناكيف كالمتف -
 .كثيرة المصطمحات الفنية الخاصة في المعبة -
 .كثيرة األلفاظ التي تعبر عف الصراع كالمنافسة -
 .كثيرة األلفاظ العامة كالمألكفة جدا كالمتداكلة في األكساط الرياضية عمكما -
استخداـ طابع السرد كالصرؼ، أك السرد مع التحميؿ في الكتابة الصحفية  -

 .الرياضية
 :الصورة في الصحافة الرياضية .5

: تتميز خصائص الصكرة الرياضية بممة مف الخصائص جاءت عمى النحك اآلتي
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الصكرة في الصحافة الرياضية تعكس كتجسد لحظة خصبة في سياؽ الحدث الرياضي  -
 .المتسمسؿ كالمتطكر

الصكرة الغالبة في الصحافة الرياضية ىي إما الصكرة اإلخبارية التي تنقؿ الحدث أك  -
 .الصكرة الفنية التي تبرز التقنيات العالية في األداء الرياضي

 .تكجد أيضا الصكرة الرياضية اليادفة عمى تكثيؽ كتسجيؿ الحدث -
 .الصكرة الشخصية ذات كزف خاص في الصحافة الرياضية -
 .تمعب الصكرة في الصحافة الرياضية دكرا متزايد األىمية في تجسيد المادة اإلعالمية -
: الحرية في معالجة المواضيع الرياضية .6

السياسية ، االجتماعية "    إف البعد النسبي لممكضكع الرياضي عف القضايا الحساسة 
تتيح لصحفي الرياضي ىامشا أكسع مف الحرية في المعالجة المكضكع " االقتصادية
. الرياضي

   كعمى ضكء ذلؾ يمكف تفسير غمبة الطابع النقدم في الكتابة الصحفية الرياضية 
. كبركز شخصية الصحفي كعامؿ ىاـ كأساسي في التحرير الصحفي الرياضي

   كعمكما يتمتع الصحفي الرياضي بقدر أكبر مف الحرية في اختيار المادة، كفي طريقة 
، 2015عبير محمد جميؿ الفميت ،).معالجة ىذه المادة، كفي مضمكنيا كصياغتيا كطريقة تقديميا

(.           57-56فحة ص

 :مبادئ الصحافة الرياضية  .30
ليتمكف الصحفي الرياضي مف ممارسة مينتو عمى قكاعد عادلة كسميمة عميو أف يتبع في 

: عممو المبادئ الصحفية اآلتية
 ال تكجد كسيمة لجذبالجميكر إلى الصحافة الرياضية كالمحافظة عميو : المسؤولية

كقارئ سكل التفاني في خدمتو، كالعمؿ عمى رفاىيتو، كاإلسياـ في رعاية مصالحو، عف 
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طريؽ الصحفي الرياضي الذم يستخدـ إمكاناتو لتحقيؽ منفعة شخصية ال يككف محؿ ثقة 
 .أكتقدير مف جانب العامميف في الحقؿ الصحفي كال جانب القراء أيضا

 يجب المحافظة عمى حرية الصحافة الرياضية باعتبارىا جزء مف : حرية الصحافة
الصحافة العامة، ككذلؾ باعتبارىا حؽ مف حقكؽ اإلنساف، فعمى الصحفي الرياضي الذم 

يتمتع بحرية العمؿ في المؤسسات الصحفية أف يقرئيا بمسؤكلياتو كمكاطف اقسـ عمى 
 .حماية القكانيف

 فال  .الصحافة الرياضية حرة مف كؿ قيد ما عدا قيد كالئيا لمجميكر: استقالل الصحافة
يجكز لمصحافة الرياضية أف تتبنى مكضكعا خاصا ضد مصالح ىذا الجميكر ميما كاف 
السبب، الف ىذا العمؿ يتعارض مع األمانة الصحفية كضركرة االلتزاـ بإيضاح مصادر 

 .األخبار التي تستقييا منيا
  إف الثقة المتبادلة بيف القراء كالصحيفة ىي أساس الصحافة الناجحة : الوالء والصدق

كمف كاجب الصحافة الرياضية قكؿ الحؽ، كال عذر ليا في مجانبتو بحجة عدـ العمـ في 
الخبر كامال أك تقصيرا مراجعتيا لو، ككذلؾ يجب أف يككف العنكاف الرئيسي ألم مكضكع 

 .متماشيا مع مضمكنو
 عادة ما  أثناء كتابة أم مكضكع رياضي يجب أف نفرؽ بيف الخبر كالرأم،:عدم التحيز

تككف خالية مف كجيات النظر مجردة مف الرأم، ألف التعبير عف الرأم لو مكانو في 
بعض القنكات الصحفية األخرل كالمقالة التي تحرر كتكقع دفاعا عف كجية نظر معينة 

 .أك قضية معينة تيـ جميكر القراء كتشغؿ باؿ الرأم العاـ الرياضي
 ال يجكز لمصحافة الرياضية أف تنشر اتيامات غير رسمية تمس  :الصراحة في القول

سمعة بعض األفراد في المجاؿ الرياضي دكف أف تعطي الفرصة لممتيـ مف إبداء دفاعو 
كخبر رشكة بعض الحكاـ، كما ال يجكز لمصحافة الرياضية أف تياجـ المشاعر الشخصية 
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لألفراد في المجاؿ الرياضي بدكف التأكد مف أنحؽ المجتمع الرياضي كفضػكؿ الناس  كما 
 .أنو مف الكاجب عمى الصحافة الرياضية أف تصحح أخطاءىا فكرا ميما كاف مصدرىا

 ال يجكز لمصحافة الرياضية أف تسرؼ في نشر تفاصيؿ الجرائـ التي قد :قواعد المياقة 
تحدث في المجاؿ الرياضي، ألنيا رسالتيا أسمى مف أف تتعرض لنشر كؿ ما يتعمؽ 

 (.59-58-57 فحة، ص2015عبير محمد جميؿ الفميت ،).بالجرائـ كسكء السمكؾ
 :الصحافة الرياضية ونظريات اإلعالم .31

تستند الصحافة الرياضية عمى نظريات إعالمية عديدة ترتكز عمييا عند تعاطييا مع 
األحداث الرياضية، كيختمؼ تأثير ىذه النظريات بحسب اأُلسمكب كالزمف الذم تستعمؿ فيو 

 :كبحسب شخصية األفراد المراد تأثيرىا عمييـ، كمف ىذه النظريات ما يأتي
 : نظرية التأثير المباشر وقصير المدى 1.31

أفَّ عالقة الفرد بمضمكف المكاد اإلعالمية لإلعالـ الرياضي "    يرل أصحاب ىذه النظرية 
ىي عالقة تأثير مباشر كتمقائي، فإلنساف الذم يتعرض ألم مادة إعالمية سكاءن كانت 

 ".صحفية أك تمفزيكنية أك إذاعية فإنو يتأثر بمضمكنيا مباشرة كخالؿ فترة قصيرة
كمعنى ذلؾ أفَّ مشاىدة الفرد لبعض مظاىر العنؼ في إحدل المباريات مف خالؿ التمفاز " 

أك عند قراءتو عنيا في الصحافة الرياضية، فإنو بالضركرة كبناءن عمى ىذه النظرية سكؼ 
ُيحاكييا كيحاكؿ تطبيقيا في كاقع حياتو، كيسمى ىذا بالمنحنى في دراسة تأثير مضمكف 

كُممخص ىذه النظرية أفَّ الرسائؿ اإلعالمية . اإلعالـ الرياضي بنظرية الُحقنة أك الرصاصة
ميما كاف نكعيا كالتي تبثيا كسائؿ اإلعالـ تؤثر في اإلنساف المتمقي ليا تأثيران مباشران كما لك 

 ". أنو ُحقف بإبرة مخدرة أك ُأطمقت عميو رصاصة
بأفَّ تأثير ىذه النظرية عمى الجماىير اليمنية يتـ بصكرة كبيرة عبر الصحافة : كيرل الباحث

الرياضية، ككنيا المتفاعؿ األكبر مف بيف كسائؿ اإلعالـ األخرل مع القضايا الرياضية، فيما 
التمفاز اليمني بقنكاتو األربعة يظؿ غائبان حتى عف بث مباريات دكرم كرة القدـ كلك بصكرة 
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كذلؾ بسبب – إال في المباريات النيائية التي يحضرىا كبار مسؤلي الدكلة - مسجمة 
. خالفات مالية مع اتحاد الرياضة، ككنو يشترط مستحقات مالية مقابؿ نقؿ المباريات فضائيان 
كلعؿ ىذا ما جعؿ مساحة تغطيتو لألحداث الرياضية خصكصان رياضة كرة القدـ في أضيؽ 

. حدكدىا كبالتالي يككف تأثيرىا محدكدان مقارنة بالصحافة الرياضية
 : نظرية التأثير عمى المدى الطويل أو التراكمي 2.31

بأفَّ تأثير ما تعرضو كسائؿ اإلعالـ في المجاؿ الرياضي عمى : "يرل أصحاب ىذا االتجاه
الجميكر يحتاج إلى خبرة طكيمة حتى تظير آثاره مف خالؿ عممية تراكمية ممتدة زمنيان، تقـك 

عمى تغيير المكاقؼ كالمعتقدات كالقناعات الرياضية كليس عمى التغيير المباشر اآلني 
كتعتمد ىذه النظرية عمى أفَّ اإلنساف يحتاج لزمف طكيؿ حتى ُيغّير نمط . لسمكؾ األفراد

تفكيره كُأسمكب حياتو كطريقة تعاممو مع األشياء التي يتعرض ليا، ككفقان ليذا اأُلسمكب فإفَّ 
استمرار تعرضو إلى المادة اإلعالمية التي تنبذ العنؼ الحاصؿ في المالعب الرياضية بكؿ 

ظياره بصكرة ُمنافية لمركح  صكره كأشكالو سكاءن مف الالعبيف أك الجميكر أك المدربيف كا 
الرياضية السميمة مف قبؿ اإلعالـ الرياضي مما يؤدم إلى قمة ظيكر حكادث العنؼ ىذه 

" . كبالتالي يمكف القضاء عمييا عمى المدل الطكيؿ
 : نظرية التطعيم أو التمقيح 3.31

اشتؽ اسـ ىذه النظرية كفكرتيا مف الفكرة نفسيا التي يقـك عمييا أساسيا التطعيـ ضد " 
األمراض فالجرعات المتتالية مف المفاىيـ كالقيـ الرياضية التي نتمقاىا مف اإلعالـ الرياضي 

تشبو األمصاؿ التي ُتحقف بيا لكي َتقؿ أك َتنعدـ ُقدرة الجراثيـ عمى التأثير بأجسامنا، 
فاستمرار تعرض الجميكر لمشاىدة العنؼ كالجريمة كالتي تحدث في المالعب الرياضية مثالن 

". يخمؽ لدييـ حالة مف الالمباالة تجاىيا كعدـ النفكر منيا
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 :نظرية التأثير عمى مرحمتين  4.31
انتقاؿ المعمكمات عمى مرحمتيف حيث ترل ىذه النظرية أفَّ تأثير كسائؿ " كيقصد بذلؾ 

 :اإلعالـ في المجاؿ الرياضي عمى الجميكر يتـ بشكؿ غير مباشر كيمر بمرحمتيف
  كالتي ىي ما تبثو أك تنشره كسائؿ اإلعالـ في المجاؿ الرياضي لمجميكر:المرحمة اأُلولى -

فالذم نتمقفو مباشرة منيا قد ال يؤثر فينا كثيران بؿ قد ال ُنعيره أدنى اىتماـ عند بث كسائؿ 
 .تنتيي المرحمة اأُلكلى (المعمكمات)اإلعالـ لرسائميا كبتمقينا لتمؾ الرسائؿ 

يبدؤىا مف ُيسمييـ عمماء االتصاؿ بقادة الرأم في المجتمع، كىـ كؿ  :المرحمة الثانية -
األشخاص البارزيف داخؿ التجمعات الصغيرة في المجتمع كجماعات األصدقاء كالزمالء في 

قادة الرأم ىؤالء ىـ بعض أصدقائنا أك أصحابنا أك ذكم الرأم . النادم أك الفريؽ كاألقارب
 .فينا

فالذم يحدث في ىذه المرحمة ىك أفَّ قادة الرأم ىؤالء قد شاىدكا نفس الذم شاىدناه كقرؤكا 
نفس الذم قرأناه فبدؤكا بالحديث عنو بطريقة تُنبينا إلى أشياء لـ َنفطف ليا، كبُأسمكب أكثر 
إقناعان مف الطريقة التي عرضتيا كسيمة اإلعالـ، كقائد الرأم ىذا قد يككف لو النفكذ المادم 

أك األدبي أك كمييما ما يجعمنا نتقبؿ تفسيره كرؤيتو الخاصة لمرسالة اإلعالمية مما يؤدم إلى 
 . تأثرنا بكؿ جزء مف مضمكف تمؾ الرسالة

 : نظرية تحديد األوليات 5.31
ُاستعير اسـ ىذه النظرية مف فكرة جدكؿ األعماؿ الذم يبحث في المقاءات كاالجتماعات 
كفكرة النظرية عمى أنو مثمما يحدد جدكؿ األعماؿ في أم لقاء ترتيب المكضكعات التي 

 .سكؼ ُيناقشيا بناء عمى أىميتيا
فاإلعالـ الرياضي يقـك كذلؾ بالكظيفة نفسيا، أم لو جدكؿ أعماؿ خاصة بو كعمى أساسيا 

ترتب المكضكعات كفقان لدرجة أىميتيا فاألىـ ثـ األقؿ أىمية، كجدكؿ أعماؿ اإلعالـ 
الرياضي ىك ما يبثو مف برامج رياضية أك مكضكعات مكتكبة حتى يبدكا لجميكر الُقراء أك 
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المشاىديف أك المستمعيف أفَّ ىذه البرامج كالمكضكعات أكلى كأىـ مف غيرىا باالىتماـ، 
عطاء حيز كبير لو يعني لمجميكر بأفَّ ىذا  فتركيز اإلعالـ الرياضي عمى مكضكع معيف كا 

المكضكع أك الشخص لو مف األىمية ما تجعمو حاضران باستمرار أك بكثرة في اإلعالـ 
الرياضي، كما أفَّ المكضكعات أك األشخاص الذيف ليس ليـ حضكر في اإلعالـ الرياضي 

 .ليس ليـ أىمية لدل عامة الناس
 : نظرية حارس البوابة 6.31

جاءت ىذه النظرية مف عمؿ الحارس الذم يقؼ عند البكابة َفُيدخؿ مف يشاء كَيمَنع مف 
كالنظرية مف حيث . كغالبان ما تتحكـ االعتبارات الشخصية في قرار ىذا الحارس. يشاء

استخداميا في الحديث عف تأثير اإلعالـ الرياضي تنطمؽ مف أفَّ األشخاص العامميف في 
اإلعالـ الرياضي يتحكمكف فيما يصؿ إليو الناس مف مكاد إعالمية، كالمتمثؿ في تدفؽ 

المكاد اإلعالمية لمجميكر يقـك بو رجؿ اإلعالـ كحارس يقؼ عمى بكابة الجماىير كيسمح 
 .بتمرير مكاد إعالمية ُمعينة ليـ

 كمف خالؿ ىذا الدكر فيك يحدد لمجميكر ما يجب أْف يقرُأه أك يشاىده أك يسمعو، فمثالن 
رئيس تحرير صحيفة رياضية ما ىك الذم يقرر نشر خبر عف اعتداء العبي فريؽ ما عمى 
الحكـ في مباراة لكرة القدـ كفي نفس الكقت يحجب خبر امتثاؿ نفس العبي ىذا الفريؽ في 

مباراة ُأخرل لقرارات الحكـ عمى الرغـ مف عدـ صحة بعض ىذه القرارات، أك قد يصؼ أحُد 
المحرريف في تعميقو عمى إحدل المباريات أفَّ الخشكنة الزائدة مف جانب بعض الالعبيف 

كما أفَّ المحرر نفسو يستطيع إعادة صياغة ىذا التعميؽ حيث َيعتبر .عمى أنو لعب رجكلي
 .خشكنة ىؤالء الالعبيف عنفان غير مقبكؿ كيعتبره أيضان خركجان عف الركح الرياضية

 إذان فدكر حارس البكابة اإلعالمي مؤثر في الجميكر مف خالؿ سماحو بمركر رسائؿ 
إعالمية معينة، كبالمقابؿ منعو عنيـ رسائؿ ُأخرل قد يككنكف في حاجة أكثر إلييا مف التي 
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األكثر أىمية ليس الذم تـ عرضو عمى : ُعرضت عمييـ، كىناؾ مقكلة إعالمية تقكؿ
 . الجميكر بؿ ذلؾ الذم لـ يتـ عرضو بعد عمييـ

 : نظرية االستخدامات واإلشباع 7.31
تنظر ىذه النظرية في العالقة بيف اإلعالـ الرياضي كجميكره بشكؿ مختمؼ عف النظريات 

ففي ىذه النظرية يحدد اإلعالـ الرياضي لمجميكر نكعية الرسائؿ حسب رغباتو . السابقة
لذا ترل . يتحكـ بدرجة كبيرة في مضمكف الرسائؿ اإلعالمية التي يعرضيا اإلعالـ الرياضي

مثاؿ . ىذه النظرية أفَّ الجميكر يستخدـ المكاد اإلعالمية الرياضية إلشباع رغبات معينة لديو
ذلؾ الشخص المّياؿ لمعنؼ كالمغامرات تستيكيو مشاىدة أحداث العنؼ التي يشاىدىا في 
المالعب الرياضية مف خالؿ التمفاز أك قراءة تفاصيميا مف الصحؼ كالمجالت فيسعى 

 .جاىدان الستخداميا إلشباع ىذا الميؿ
يجد ذاتو كراحتو النفسية في - سريع االستثارة - بالمقابؿ فالالعب العصبي 

المشاىػػػد التي يظير فييا مثؿ ىذا السمكؾ كىذا يشعػػػػػره بأنو ليس كحده الذم 
فنظرية االستخداـ . يمارس ىذا السمكؾ مما يدعـ التكجو إليو أكثر كأكثر

كاإلشباع تنطمؽ مف مفيـك شائع في عمػػػـ االتصاؿ كىك مبدأ التعرض االختيارم 
اإلعالـ )كتفسيره أفَّ اإلنساف ُيعِرض نفسو اختياريان لمػػصدر المعمكمات 

الذم ُيمبي رغباتو كيتفؽ كطريقتو في التفكير، كنظرية االستخدامات  (الرياضي
كاإلشباع يككف ليا تأثير ايجابي في المجتمع الرياضي، طالما أفَّ ما يقدمو 

اإلعالـ الرياضي في ىذا المجتمع خاٍؿ مف العنؼ كالعدكاف، كيعمؿ عمى كبح 
محمد ) .الخياالت المريضة بمعنى عدـ مسايرتيا لمسمككيات المريضة كالمنحرفة

 12.00، الساعة 2013-01-22الثالثاء بيف النشأة كالتطكر ، البيضاء برس ، الصحافة الرياضية حسيف النظارم،
) .
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: دور اإلعالم الرياضي في تشجيع المرأة عمى ممارسة النشاط البدني الرياضي .32

يعتبراإلعالـ الرياضي في دعمو لمحركة الرياضية عامة كالرياضة النسكية خاصة،مف     
أىـ الكسائؿ التي تشكؿ الكعي الرياضي ألنو يمثؿ التكاصؿ بيف الجميكر كاألسرة كمف 

الضركرم التأكيد عمى أناإلعالـ كالرعاية كالتسكيؽ يشكمكف مثمثا ميما في المجاؿ 
الرياضي مف خالؿ جذب الجميع لممارسة الرياضة كنشرىا كاف كجكد المصادر التسكيقية 
يسيـ في تحفيز الرياضييف لمتفكؽ ، كما أناإلعالـ الرياضي ىك المرآة العاكسة لكؿ نشاط 
في الدكلة كدكره بارز في دعـ الحركة الرياضية ، فيناؾ تحديات كمف الضركرم تكثيؼ 

 .النشاط الرياضي كىذا اليتحقؽ إال بالدعـ اإلعالمي

حيث تقـك كسائؿ اإلعالـ بتغطية األنشطة الرياضية النسائية كمف خالؿ المتابعة نرل     
بالرغـ مف تكاجد العديد مف األنشطة % 10أف ما تحصؿ عميو الرياضة النسائية يبمغ 

الرياضية كلكنيا التحصؿ عمى المتابعة كاالىتماـ المطمكب مف اإلعالـ، كلذلؾ فإف 
رياضة المرأة مازالت تعاني مف ضعؼ التغطية اإلعالميةالف المسؤكليف في رياضة المرأة 

 .يتحممكف جزءا مف المسؤكلية لعدـ كجكد تعزيز التكاصؿ مع كسائؿ اإلعالـ المختمفة
 .السمعية البصرية ، السمعية ، المكتكبة 

يساىـ في تشجيع النساء عمى ممارسة الرياضة ألف   فمف خالؿ ما يقـك بنشره اإلعالـ
ذلؾ لو دكر إيجابي في التصدم ألمراض العصر، كذلؾ بتسميط الضكء عمى الشخصيات 

الرياضية النسائية المشيكرة في الدكلة كمنيف عمى سبيؿ المثاؿ البطمة بكلمرقة كبطمة 
العالـ في الجيدك سميمة سكاكرم، نسيمة صايفي، كنزة دحماني، كأخريات سيككف كسيمة 
جذب لمفتيات كتشجيع ليف لمممارسة الرياضية كالتفكؽ، كأيضا مف خالؿ إرساؿ رسائؿ 

ككضع خطط إستراتيجية طمكحة كالتسكيؽ لجذب الرعاية كالكعي الرياضي كالتركيج 
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ليمى سييؿ، أىمية اإلعالـ ).لمرياضة النسائية بكؿ فئاتيا ػ كىذا يأتيبدعـ الرجاؿ لمرياضة النسائية 

 (12:35 ، الساعة 2017 جكاف 16، التاريخ 2012 أفريؿ 12ككسيمة لتشكيؿ الكعي الرياضي ، منتدل البياف الرياضي،

نمخص بأف الصحافة المتخصصة كالصحافة الرياضية كجياف لعممة كفي ىذا الفصؿ 
كاحدة األكلى تختص بمعالجة كؿ المكاضيع التي تتعمؽ بالسياسة كاالقتصاد كالتجارة 

كالمجتمع ك الديف أما الثانية فتيتـ بشؤكف الرياضة كما جاء فييا مف أخبار كمكضكعات 
تفيد الجميكر مف القراء في المجاؿ الرياضي، كمنحو فرصة االطالع عمى أخبار 

الرياضييف ،كأخبار الفرؽ الرياضية سكاء كانت فرؽ خاصة بالرياضات الذككرية أـ الفرؽ 
النسكية في كؿ التخصصات، كذا تخبره بكؿ ما يتعمؽ بنتائج المباريات في كؿ أقساميا 

. كمستكياتيا

: قائمة المراجع المستخدمة في الفصل األول

، دار المسيرة لمنشر 1 ، طالصحافة المتخصصة، 2012إبراىيـ فؤاد الخصاكنة، .1
 .كالتكزيع كالطباعة، عماف ، األردف
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دراسة ميدانية ألواسط رابطة – تنمية الجوانب االجتماعية لدى الرياضيين األواسط 
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، مركز 1، طاإلعالم الرياضي،1998خير الديف عكيس كعطا حسف عبد الرحيـ، .4
 .الكتاب لمنشر ، القاىرة

، دار 1، طالتعميق الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائرية،2009ساعد ساعد، .5
 .الخمدكنية ،الجزائر
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 ، دار اإلعالم وصنع القرار في المجال الرياضي،2012سامح كماؿ عبد القادر، .6
 .الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية

 ، كمية اإلعالـ ، تقويم الصحفيين العراقيين ألدائيا، 2008شكرية كككز السراج، .7
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واقع الصفحات الرياضية في الصحف اليومية ،2015عبير محمد جميؿ الفميت، .10

،رسالة ماجستير في الصحافة ،الجامعة  - دراسة تحميمية ميدانية- الفمسطينية 
 .اإلسالمية غزة
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، دط، دار الكتاب الحديث دراسات في اإلعالم الرياضي التربويعيسى اليادم ،  .13
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، دار أسامة لمنشر 1، طالصحافة التميفزيونية،2013 غساف عبد الكىاب الحسف، .14
 .كالتكزيع ، عماف، األردف

 .، عالـ الكتب ،القاىرة2مدخل إلى عمم الصحافة ،ط،1998فاركؽ أبك زيد، .15
دار أسامة لمنشر ، 1، طوسائل اإلعالم، النشأة والتطور،2011فؤاد احمد سارم، .16

 .كالتكزيع ، عماف، األردف
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، دار أسامة لمنشر كالتكزيع  1، طاإلعالم االلكتروني ،2010فيصؿ أبك عيشة،  .17
 .عماف، األردف

فعاليات مركز ، 2016فيصؿ أحمد محسف العديني ، أحمد الشاعر باسردة، .18
دراسة ميدانية - اإلعالم األمني في تزويد الصحف باألخبار من وجية نظر الصحفيين 

 .رسالة ماجستير في اإلعالـ ، الرياضفي الجميورية اليمنية ،  
 ،2015 فيؿ اندركز ترجمة بدراف حامد، .19
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 . ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف ، األردف1،  ط،النظريات
 ، منتدل البياف أىمية اإلعالم كوسيمة لتشكيل الوعي الرياضيليمى سييؿ،  .21

 12:35 ، الساعة 2017 جكاف 16، التاريخ 2012 أفريؿ 12الرياضي،
 ،2015ماىر عكدة الشمايمة ، محمد عزت المحاـ كاخركف،  .22
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    مرت الرياضة النسوية في مختمؼ حقباتيا بأحداث تاريخية اختمفت فييا وجيات النظر
و تجادلت الرؤى بيف مؤيد ومعارض حوؿ نشأتيا وقياميا بسبب مجموعة مف االعتبارات 

فالبعض يعتبرىا ذلؾ الكائف اليزيؿ الذي ال يقوى عمى ثقؿ .واألفكار السائدة حوؿ المرأة 
األنشطة الرياضية التي تضعؼ كاىمو بحجة أف ىذه األخيرة  تؤثر سمبا عمى جسميا عمى 

والبعض اآلخر في اعتقاده أنيا ستصبح قوية القواـ -  الرجاؿ–عكس الجنس الخشف 
 .ومفتولة العضبلت ىذا ما يفقدىا أنوثتيا وتصبح مثؿ الرجاؿ

  وعندما اكتشفت الحقيقة مف وراء ممارستيا لؤلنشطة الرياضية واستطاعت المرأة أف تثبت 
وجودىا في المحافؿ الدولية مف خبلؿ األلقاب التي أحرزتيا في كثير مف الرياضات وكذا 

عمى الصعيد المحمي وتعدى ذلؾ لممشاركة ووضع بصمتيا في الدورات االولمبية عمى غير 
 .سابقتيا لتحرز مراكز مشرفة

وألىمية ىذا الموضوع بالنسبة لممرأة وممارستيا لمنشاط البدني الرياضي سنتناوؿ تاريخ 
الرياضة النسوية في مختمؼ أنحاء العالـ بشيء مف التفصيؿ مرورا بالعراقيؿ التي واجيتيا 
 .مع ذكر ابرز اإلحصائيات التي حصدتيا طيمة مشاركتيا في السنوات الماضية والحاضرة

 نبذة تاريخية عن الرياضة النسوية  .1
 :في العالم 1.1

شيدت الرياضة النسوية تطورا ممحوظا عبر حقب تاريخية مختمفة مف منطقة إلى أخرى 
" كريت" حسب نظاميا السياسي السائد ومعتقداتيا وتقاليدىا االجتماعية ، حيث في جزيرة 

اعترؼ بممارسة المرأة لمرياضة كحؽ مف حقوقيا وكانت ممارستيا مقتصرة عمى الرياضات 
القوة و العنؼ  ليبرىف لمجميع أف دور المرأة ال يقتصر عمى البيت فحسب بؿ تعدى ذلؾ 

 .إلى ممارسة مختمؼ األنشطة منيا قيادة العربات ، الصيد والعاب مصارعة الثيراف 
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    اسبرطة مثميا كمثؿ جزيرة كريت ىي أيضا إال أف نظاميا االجتماعي قاس وصاـر نوعا 
 .ما ، حيث كاف يعتقد أف األـ التي تممؾ صحة جيدة تنجب حتما أطفاال أصحاء

(Ogesl_carot, 1982, p16)  
   وىنا أصبح ىذا يشكؿ عامبل ايجابيا وىاما لمدولة ومف ىنا احتكمت إلى سف بداية 

 . الممارسة الرياضية بالنسبة لنساء اسبرطة حتى يتزوجف
أو - معاؽ-    حيث تعارؼ انو عندما تنجب إحدى نساء اسبرطة طفبل عديـ الصحة

حتى يموت، ألنو في ىذه المنطقة لـ يكف " تايحيتوس" مريض يأخذ ويترؾ عمى قمـ جبؿ 
يرحب إال باألطفاؿ ذوي الصحة الجيدة والبنية العالية وذلؾ لتربيتيـ تربية عسكرية تدعـ 

 .بييـ جيوشيا
وأثينا ىي األخرى كانت تثمف أىمية ممارسة األنشطة البدنية التي كانت تعتمد في تربيتيا 
عمى الجماؿ واألخبلؽ والذىف ، إال أنيا كانت تقتصر عمى الرجاؿ فقط، الف النساء كف 
حبيسات غرفة البيت ال تتعدى مياميا إال مراقبة وتربية األطفاؿ وال تخصص وقت ليا 

 .لممارسة الرياضة
 أما في أروبا في القروف الوسطى، فقد برز نوع مف الرياضة منو الصيد بالصقر وباألسيـ 

 .والقوس
 اقتصرت ممارسة الرياضة عند النساء صاحبات الطبقة البرجوازية 14  وفي أواخر القرف 

ما تعرؼ برياضة التنس - ،البلتي كف يمارسف رياضة التزحمؽ عمى الجميد، والعاب الكؼ
 .حاليا

  في حيف لـ يكف لمنساء العاديات البلتي تنتميف لمطبقة الكادحة وغيرىا وقتا كافيا لممارسة 
 أنشأت بعض النساء األوروبيات عدة مدارس لتربية 19أما في القرف . مثؿ ىذه األلعاب

 بدأت تظير الرياضة التنافسية وىي رياضة – 19 القرف –المرأة  وفي أواخر نفس القرف 
الفرؽ ثـ قاموا بدمجيا كبرنامج ضمف برامج التربية البدنية  بشكؿ رسمي ، إال أنيا توسعت 
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وغيرىا مف ..... في المؤسسات التعميمية مثؿ رياضة كرة اليد ، كرة السمة،  الكرة الطائرة
 .الرياضات األخرى

  وبعد مرور عدة سنوات مف عدـ تقبؿ ىذا والمضايقة بزغ حماس شديد لؤلنشطة الرياضية 
، ثـ Golf منيا رياضة القولؼ. النسوية  ىذا ما شجع عمى ظيور فرؽ نسوية محترفة

ـ حيث شاركت النسوة في بطوالت مختمفة أخرى 1887البطولة النسوية لمتنس وذلؾ سنة 
لعبة السيؼ ، السباحة، التزحمؽ عمى الجميد، ومف ىنا تزايد عدد النساء الممارسات : مثؿ 

 .لمرياضة
ـ ظيرت عدة حركات في الواليات  المتحدة األمريكية مف 1920ـ سنة20    وفي القرف

ـ مطالبة بالحقوؽ الوطنية إلعادة النظر في 1960طرؼ الرياضيات وحركات أخرى سنة
الحقوؽ  السياسية والمدنية لمنساء وىكذا تطورت الرياضة النسوية في العالـ منذ الحرب 

إلى يومنا ىذا،وتوسعت دائرة النشاطات الرياضية النسوية وأصبحت المرأة تزاحـ " 2"العالمية 
وىي دائما حاضرة في  الرجؿ في شتى المنافسات الرياضية وفي مختمؼ النشاطات،

(. Ogesby_Carol.Op-cite.P16-17)المجتمعات الرياضية الدولية الكبرى 

 في مختمف أنواعيا  الرياضة النسوية مشاركة المرأة لمحات في تاريخ .1
     إف الحديث عف بداية الرياضة وتاريخيا بمختمؼ أنواعيا، ومشاركة المرأة في كؿ نوع 

منيا حديث قد يستغرؽ وقتا طويبل جدا الف مف يشاىد كثرة األندية واالتحادات الرياضية في 
حصائيا  . العالـ يعمـ جيدا تعدد أنواع الرياضة حتى ال يمف مف الرياضييف عدىا وا 

األلعاب االولمبية والتي تعد مسابقة رياضية : وال بد مف أف أشير ظاىرتيف رياضتييف ىما
تختمؼ فييا األلعاب وتتنوع وموندياؿ كرة القدـ الذي أصبح الناس مولوعيف بع لحد بعيد في 
شتى أنحاء العالـ ، ومف ىذا المنطمؽ مرت الرياضة النسوية بمحطات أثناء مشاركتيا في 

في مختمؼ أنواع الرياضات -  األلعاب االولمبية ، موندياؿ كرة القدـ–الظاىرتيف السابقيف 
 .ومف ىنا سنتعرض لتاريخ مشاركة النساء في األلعاب االولمبية في العالـ
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 األلعاب األولمبية .2
     تعرؼ األلعاب االولمبية بأنيا أشير األلعاب الرياضية وأقدميا في العالـ، ألنيا كانت 

" و"زيوس " بمثابة اكبر عيد لميونانييف الذيف كانوا يتقربوف بألعابيا المختمفة آلليتيـ الحجرية 
" وغيرىما إال أنيا اندثرت باندثار الحضارة اليونانية إلى أف أعاد إحياءىا الفرنسي " حيرا

 .ـ1937بييردي كوبيرتاف عاـ 
 وحاوؿ أف يبقييا عمى صفتيا القديمة، في اسميا وزمانيا ومكانيا، وشعارىا وشعائرىا،     

مف باب إحياء ذكرى القديمة، فكاف في فعمو إحياء لشعائر اليوناف الوثنية، وتبعو أكثر البشر 
نسبة إلى الوادي " األولمبية"في ذلؾ، وأكثرىـ ال يعرفوف أصميا وحقيقَتيا؛ فإف تسميتيا 

، وىو محؿُّ ألعابيـ القديمة، التي كانت مف شعار عبادتيـ "أولمبيا"المقدس عند اليوناف
، وعميو "األولمب" ألصناميـ، ويطؿُّ عمى ىذا الوادي جبؿ مقدس عند اليوناف يسمى جبؿ

. ُبني معبدىـ الذي يحوي أصناميـ
وأعادوىا بتسميتيا التي ترمز إلى الوادي والجبؿ المقدََّسيف عند اليوناف الوثنييف، وأبقوا عمى 
شعارىا القديـ، وىي الدوائر الخمس المتشابكة، التي كاف أصميا كتابة اليدنة اإلجبارية عمى 

. أقراص خمسة، جعمت زمنيا َحَرًما يتوقؼ القتاؿ فيو، كما أف مكانيا َحَرـٌ عند اليوناف
والشعمة األولمبية التي ىي شعار األلعاب الحالية تنطمؽ مف المذبح المقدَّس، الذي كاف 

اليوناف يتقرَّبوف فيو ألصناميـ بالذبائح، وتعبر القارات إلى أف تصؿ إلى البمد الذي ينظـ ىذه 
األلعاب، وأكثُر مف يشاىدوف ىذه الشعمة في الشاشات ال يعمموف شيًئا عف أصميا وقدسيتيا 

 .عند اليوناف الوثنييف
األلعاب األولمبية مشاركة المرأة في  .3
ميدىا -  أقيمت أوؿ دورة لؤللعاب األولمبية بعد إحيائيا في العصر الحديث في اليوناف  -

ـَ - القديـ ومكاف عيدىا وشعائرىا   .ـ1896عا
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ـ ُسمح لممرأة بالمشاركة في 1900 في ثاني الدورات األولمبية في مدينة باريس عاـ  -
بحجة مراعاة التقاليد األولمبية " دي كوبيرتاف"األلعاب األولمبية، رغـ اعتراض منشئيا 

القديمة؛ إذ ُقصرت عمى الرجاؿ دوف النساء، ولكف األغمبية في المجنة األولمبية كانوا مع 
أوَؿ فتاة تفوز " شارلوت كوبر"مشاركة المرأة في األولمبيات فشاركت، وكانت اإلنجميزية 

. بميدالية أولمبية بعدما فازت بذىبية التنس، وقد شارؾ في ىذه الدورة ست فتيات
البريطانية " نيوؿ"ـ أقيمت األلعاب األولمبية في لندف، وفييا فازت 1908 في عاـ  -

 .بالقوس والسيـ
السويد، وشارؾ النساء في السباحة، وفييا ُشطبت / أقيمت في ستوكيولـ 1912 في عاـ  -

ـ المبلكمة . المبلكمة مف البرنامج األولمبي؛ ألف السويد كاف بيا قانوف يجرِّ
مف رئاسة المجنة " دي كوبيرتاف"ـ استقاؿ باعث األلعاب األولمبية 1924 في عاـ  -

األولمبية بسبب تزايد النساء المشاركات في األلعاب األولمبية، ووجود ألعاب خشنة ليفَّ في 
البرنامج األولمبي؛ إذ كاف يرى أف ىذه األلعاب ال تناسب المرأة وطبيعتيا وِخمقتيا، وكاف 
يرفض مشاركة المرأة في األلعاب األولمبية، فإف كاف وال بدَّ فيقتصرف عمى األلعاب غير 

. الخشنة
 ظمت رياضة النساء ومشاركتيف في األلعاب األولمبية طيمة العقود التالية راكدة، وال تمفت  -

األنظار لقمة المشاركات فييا إلى أواخر القرف العشريف، حيث شيدت نشاًطا كبيًرا وال سيما 
. في الدورات األولمبية األخيرة، كما سيتبيف الحًقا

 في أواخر القرف العشريف أقحمت المرأة في ممارسة الرياضة الخشنة التي ال تتناسب مع  -
رياضة كماؿ األجساـ، ورفع : ِخمقتيا وجسميا، وتعد خروًجا مف األنوثة إلى اإلسترجاؿ مثؿ

األثقاؿ، والمصارعة، والمبلكمة، وكاف بعض التجار الرأسمالييف يقيموف مراىنات عمى ىذه 
. األنواع مف الرياضة
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 كاف قانوف المبلكمة األمريكي يقصر المبلكمة عمى الرجاؿ، فرفعت إحدى المسترجبلت  -
قضية أماـ القضاء األمريكي تطالب بتغيير ىذا القانوف لتشمؿ رياضة المبلكمة النساء، 

. ووضعت المجنة التنفيذية لبلتحاد الدولي قوانيف لمعبة المبلكمة لمنساء
ـ أقيمت أوؿ مباراة مبلكمة رسمية مف نوعيا بيف امرأة ورجؿ في مدينة 2000 في عاـ  -

 .سياتؿ بوالية واشنطف
المكسيكي المحترؼ ضـ العبة كرة القدـ " سيبليا"ـ حاوؿ فريؽ كرة القدـ 2004 في عاـ  -

إلى صفوفو؛ لتكوف أوؿ امرأة تنضـ إلى فريؽ ذكوري، ولكف " ماربيؿ دومنجوز"المكسيكية 
. االتحاد الدولي لكرة القدـ منع ذلؾ، فألغى النادي العقد

ـ تعاظمت مشاركات النساء، حتى شاركت الصيف 1996 في دورة أتبلتنا األولمبية عاـ  -
.  دولة بالنساء32رجبًل، وفييا شاركت  (112)امرأة مقابؿ مشاركتيا بػ (196)بػ
 لعبة 26ـ، تنافس النساء في 2007 وفي األلعاب األولمبية الثامنة والعشريف في أثينا  -

مف العدد اإلجمالي لممسابقات، وكاف نسبة  % 45 مسابقة أو 135 في 28مف أصؿ 
 .مف العدد اإلجمالي لمرياضييف المتنافسيف% 41مشاركة النساء تقارب

ـ أعمف االتحاد الدولي لممبلكمة دعمو إلدراج مبلكمة 2008 في دورة بكيف األولمبية  .4
إنيـ سيقدموف : ـ، وقالوا2012النساء في دورة األلعاب األولمبية التي ستكوف في لندف عاـ 

 األندية الرياضية النسوية،  منتدى ليا أون الين، ،إبراىيـ بف محمد الحقيؿ) .اقتراًحا بذلؾ لمجنة األولمبية الدولية

 (11:00 ، الساعة 2017 جواف 14، التاريخ 2011– يناير  - 23

 : تطور المشاركة النسوية في األلعاب األولمبية  .5
بيير  فالباروف ـ مفتوحة لمنساء،1896  لـ تكف األلعاب األولمبية لسنة 

 مؤسس ىذه األلعاب حسب  BARON PIERRE DE COOBERTINدوكوبرتاف
البطؿ الحقيقي األولمبي في " :إعتقاده تعتبر األلعاب مخصصة لرجاؿ فقط وىذا حسب قولو

عيناي ىو الذكر البالغ، األولمبية األنثوية غير ممارسة، غير ميمة، غير جمالية وغير 
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األلعاب األولمبية يجب أف تكوف خاصة لرجاؿ فقط، دوف المرأة يجب أف يكوف . صحيحة
". قبؿ كؿ شيء في المنافسات القديمة ىو تنويع الفائزيف

لكف ىذا لـ يمثؿ عائؽ لممشاركة النسوية حيث بعد أربعة سنوات استطاعت المرأة أف تشارؾ 
ـ 1900في منافسات لعبة التنس الكولؼ أثناء األلعاب األولمبية التي جرت في باريس سنة 

وانطبلقا مف تمؾ الفترة بدأت المرأة تشارؾ في عدد كبير مف الرياضات األولمبية ليذا يمكف 
أف نبلحظ أف المشاركة النسوية في الحركة النسوية أخذت مجرى قاطع خبلؿ السنوات 

العاشرة األخيرة ولقد شاىدنا وعي كبير في مساىمة الرياضة مف أجؿ راحة وصحة اإلنساف 
وخاصة المرأة وظيور عدة جمعيات لرياضة النسوية ونوادي في البمداف المتقدمة وكذالؾ 

 (.68فحة ،ص1996 جويمية 18- الوثيقة األولمبية الدولية.)النامية وخاصة منيا إلفريقيا

ومف بيف العداءات المواتي تحصمنا عمى جوائز في مشوارىف الرياضي نجد 
 مف الواليات األمريكية المتحدة فكانت أوؿ امرأة شاركت HELENE MADISONإلنمديسوف
ـ باردة في السباحة الحرة في الدقيقة وكاف ذالؾ في األلعاب األولمبية في 100في سباؽ 

أوؿ إمرأة شاركت في سباؽ  (إيطاليا) مف الفمبيف MARIA TERESAـ، وماريا تريزا1932
 NAWAL ELونواؿ المتوكؿ  .ـ1958سنة  (الجائزة الكبرى)السيارات األولمبية في المستوى

MOUTAWAKL مف المغرب العربي وكانت أوؿ امرأة نالت ميدالية أولمبية مف الدوؿ 
ـ وكذالكموروب مف كنيا وكانت أوؿ 1984ـ حواجز في ألعاب القوى  400اإلسبلمية في 

 ,Edwina Sandy , Carole Oglesby, 2007). ـ1994امرأة إفريقية فازت في ماراتوف ميـ في 

p02 .) 
 إلى 1896جدوؿ يوضح تطور مشاركة النساء في العاب األولمبية مف بداية نشأتيا سنة -

 . 2000سنة 
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الدول المشاركة النساء الرجال المجموع المكان السنة  
 14 0 245 245أثينة  1896
 26 19 1206 1225باريس  1900
 13 06 681 687ساف لويس  1904
 22 36 2000 2036لندف  1098
 28 57 2490 2547ستوكيولـ  1912
 29 77 2591 2668أنتورد  1916
 44 136 2996 3092باريس  1924
 46 290 2724 3014أمسترداـ  1928
 37 127 1281 1408لوس أنجمس  1932
 49 328 3738 4066برليف  1936
 59 385 3714 4099لندف  1948
 69 512 4407 4925ىمسنكي  1952
 72 384 2958 3342ممبورف  1956
 83 610 4736 5346روما  1960
 93 683 4457 5140طوكيو  1964
 122 781 4749 5530ميكسكو  1968
 121 1058 6065 7123منيش  1679
 92 1247 4781 6028مونتريا ؿ  1976
 80 1124 4093 5217موسكو  1980
 140 1567 5230 6797لوس أنجمس  1984
 159 2086 6279 8465سيوؿ  1988
 169 2707 6657 9364برسمنا  1999
 197 3044 7104 10148أتمونتا  1996
 199 4254 6862 11116سيدني  2000

مالحظة - 
عمى الرغـ مف افتتاح األلعاب األولمبية لمنساء إاّل أف البعض منيا تبقى مشاركتيف صعب 
ألسباب سياسية ودينية حيث أف في بعض البمداف ىناؾ مشكمة عالقة حوؿ السماح بارتداء 
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المرأة األفغانستانية نالت المرتبة األولى في  :نقطة األمؿ. البدلة الخاصة أو ارتداء الحجاب
. ـ2000ـ في األلعاب األولمبية في سيدني عاـ100سباؽ 

( Seine-Maritime2005, p04 .)

:   المرأة الرياضية واإلسالم .6
     يعتبر الديف اإلسبلمي الديانة الوحيدة التي كرمت المرأة وأعطتيا المكانة االجتماعية 

البلئقة بيا،ففي كؿ المجتمعات التي سبؽ ظيور اإلسبلـ لـ تكف المرأة تتمتع بنظرة محترمة 
و كانت مكانتيا االجتماعية متدنية،فاىتماـ اإلسبلـ باإلنساف ذكر أو أنثى لـ يعد لو أي 

 . تخصيص في ىذا المجاؿ
فاإلسبلـ ديف الجماؿ والكماؿ فمف الطبيعي أف تمارس المرأة الرياضة في إطار محتـر إذ أف 
الفتاة في كؿ مرحمة مف مراحؿ نموىا في أشد الحاجة إلى ىذه التماريف الرياضية وىذا لآلثار 

.  الصحية والتربوية والنفسية التي تتمتع بيا الرياضة
الَيْوَم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمَمُت َعَمْيُكْم ِنْعَمِتي " اإلسبلـ ديف الجماؿ والكماؿ قاؿ اهلل تعالى

 )2القراف الكريـ، سورة المائدة اآليةسورة المائدة)." َوَرَضْيُة َلُكْم َاإِلْساَلَم ِديًنا
مف خبلؿ ىذه اآلية الكريمة يتضح لنا أف اإلسبلـ يعتني بكؿ الجوانب ولـ يترؾ أية شاردة 

 .أو واردة إاّل وأوضحيا لنا
فالمرأة في عصور اإلسبلـ وتركب األولى تخرج لمقتؿ وتركب الخيؿ وتسابؽ الرجاؿ،وفي 
السيرة النبوية أّف الرسوؿ صّؿ اهلل عميو وسمـ كاف يتسابؽ مع سيدة عائشة رضي اهلل عنا 

َىِذِه ِبِتْمَؾ َيا :"ذات مرة فسبقتو،ثـ تسابؽ بعد مدة مف الزمف فسابقيا وقاؿ ليا عميو السبلـ
وىذا دليؿ عمى قدرتيا وسرعتيا تأخرت عندما زاد وزنيا  ،"َعاِئَشة َلَقْد ِاْمَتؤْلِت َلْحًما وَشْحًما

 )74-72، صفحة1990عبد الوىاب، روؽفا (.وأصابتيا السمنة

ونظر لمخرافات التي مازاؿ البعض يعتقدىا والتي كانت سببا في القيود التي وضعت عمى 
مزاولة المرأة لمرياضة سواء باسـ اإلسبلـ ظمما أو لبلعتقادات الخاطئة والتقاليد االجتماعية 
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فسوؼ أسيب في توضيح ما ورد عف النساء في األحاديث في السيرة النبوية  البالية،
ِإَنَما :"الشريفة، حيث أوصى اإلسبلـ بيف خيرا وفي ذلؾ يقوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ

وقد حث الرسوؿ صؿ اهلل  ،"ِإْسَتْوُصو ِبَاْلِنَساِء َخْيًرا" و يقوؿ كذالؾ ."اَلِنَساُء َشَ اِاُ  اَلِرَجالْ 
عميو وسمـ النساء عمى الخروج لمجياد و حثيّف عمى ركوب اإلبؿ حيث يقوؿ الرسوؿ صؿ 

َخْيُر َاْلِنَساِء َرِكْبَن َاإِلِبَل،َصالَح ِنَساُء ُقَرْيْش،َأْحَناُه َعَمى َوِلِيد ِفي :"اهلل عميو وسمـ
وىي ميارة ال  وركوب الخيؿ يتطمب قوة وجراءة وشجاعة، ،"ِصَغرِِه،وَأْرَعاُه َلَكِبيِر ِفي َذاِت َيِده

.  تكتسب فجأة،بؿ يجب أف يسبقيا إعداد واستعداد وتدريب
رضي "أسماء بنت أبي بكر"ومف المعمـو في السيرة النبوية أف أحب النساء إلى الرسوؿ اهلل 

حيث كانت تحمؿ النوى مف بستاف الزبير إلى "بذات الناطقيف"اهلل عنيما وىي التي عرفت
عمؼ حيواناتو وكانت تقـو عمى خيمو،وسياسة الخيؿ ال تقـو بيا إاّل أصحاب المرونة 

والشيامة، فمو كانت مثؿ ىذه األعماؿ تتنافى مع طبيعة المرأة لما أذف بيا الرسوؿ صمى اهلل 
ذا "ونسيبة بنت كعب."عميو و سمـ رضي اهلل عنيا عندما خرجت يـو أحد لتسقي المحاربيف، وا 

بالمشاركيف يداىموف المسمميف، فأسرعت ترمي عف الرسوؿ اهلل بالنباؿ و تصيبيا الجروح ثـ 
وتنجوا بعد القتاؿ مريـ  بإثنتى عشر جرحا، فتصاب تمضي األياـ و تشارؾ في وقعة اليماـ،

ضد المشاركيف، فيؿ كاف ليا أف تفعؿ ذالؾ لوال أنيا أعدت لمقياـ بذالؾ وقت السمـ،ومف 
التي خرجت يـو معركة حنيف فقاؿ زوجيا أـ طمحة " أـ سمـ"المسممات المقاتبلت أيضا
: لـ؟ فقالت لو:يارسوؿ اهلل أـ سميـ تحمؿ الخنجر، فقاؿ أنظر"لرسوؿ صؿ اهلل عميو وسمـ

أياـ المعركة "نولو بنت ألزور"وموقؼ وشجاعة". لعمى أيقر بطف مف يريد سوءا بالمسمميف
اليرموؾ، وىي تطارد شجعاف الروماف،حتى سقط سيفيا فقاتمت بعصا الخيمة وفكت قيد 

يـو القادسية وغيرىف مف النساء المسممات فيؿ منعيف "الخنساء"المسمميف ومثؿ ىذا كاف مف
ولو كاف ذالؾ مف األمور التي لـ يشرعيا اإلسبلـ  الرسوؿ اهلل مف المشاركة في القتاؿ؟
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،لمنعيف مف عميو سبلـ ولكف أقر ذالؾ وباركو، وكميا أمور ال تأتي إاّل بإعداد وسمـ 
.      إلكساب المقدرة عمى الحركة و حمؿ السبلح

ولقد أثبت حرب الخميج أخير أىمية ممارسة المرأة لرياضة حتى تكوف قادرة عمى الدفاع عف 
 .وطنيا وأوالدىا إذا أدعت الضرورة إلى ذالؾ

مف ىنا وجب تخصيص قاعات خاصة لنساء بعيدة عف االختبلط بحيث تتمكف مف ممارسة 
أي نشاط تفضمو لمحفاظ عمى صحتيا وتعينيا عمى أداء واجباتيا وتصرفاتيا عمى القيؿ 

منيا نرى أف الفروؽ بيف الرجؿ والمرأة ىي فروؽ وظيفية وليست فروؽ .والقاؿ وكثرة السؤاؿ
إنسانية حيث يؤكد القرآف الكريـ في عدة آيات كريمة عف ىذه المساواة اإلنسانية بيف الرجؿ 

وجؿ فالخطاب  والمرأة فكؿ منيما كامؿ اإلنسانية وأف كميما خمؽ مف خبلئؽ المولى عز
:      موجو لرجؿ والمرأة ومف بيف ىذه الجوانب الرئيسية نجد

.  حؽ في الحياة
 حؽ في التعميـ .
 حؽ في تممؾ شخصية كاممة ومستقيمة .

لكف تبقى الممارسة الرياضية ال تخرج عف نطاؽ الضوابط الشرعية التي حددىا اإلسبلـ في 
إطار محتـر ومنضـ دوف المساس بتعالـ الديف وانتياؾ األدب العاـ سواء فيـ يتعمؽ األمر 

 75)فحة ، ص1990روؽ عبد الوىاب، ا ؼ(.النساء عند الرجؿ أو
 :  المرأة العربية والرياضة .7

      عكس المرأة األوربية عانت نظيرتيا العربية التيميش والسبب في ذالؾ أف الديف 
اإلسبلمي فرض ارتداء الحجاب الذي يجوؿ دوف ممارسة المرأة العربية المسممة لمرياضة، 
كوف ىذه الممارسة تكوف في أغمب األحياف أماـ مرأى الرجاؿ، صؼ إلى ذالؾ العادات 
والتقاليد المستمدة مف بيئتيا، بالرغـ مف ىذه العراقيؿ برزت إلى الوجود إلى حد الشيرة 
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غادة ""حسيبة بولمرقة" "نواؿ المتوّكؿ"والتفوؽ العالمي،بعض النظريات تذكر عمى سبيؿ المثاؿ
. وغيرىف مف البطبلت اآلتي أثبتف تفوقيف خبلؿ فترات متعّددة مف التاريخ" شعاع

و بالرغـ مف ىذا التطور الكبير لمرياضة النسوية إال أنو يبقى ىناؾ نقص كبير مقارنة 
مف نسبة  3/10وخير دليؿ عمى ذلؾ المشاركة النسوية تعادؿ .بالرياضة الرجالية

الرجاؿ،ومف يدري فنحف نعيش زمف التطور السريع،قد يأتي يـو تتوقؼ فيو نسبة المشاركة 
النسوية عمى مثيميا الرجالية كما حدث أف تفوقت المرأة في مجاالت عديدة ومياديف مختمفة 

 ).21صفحة خير الديف عويسي، بدوف سنة، (.يشيد ليا في التاريخ
:     الرياضة النسوية في الجزاار .8

   اقتصرت الرياضة الجزائرية في عيد االستعمار عمى الرجاؿ فقط حيث كاف الغرض منيا 
ىو تكويف أفراد بإمكانيـ الدفاع عف الوطف بينما الرياضة النسوية لـ يكف ليا وجود في تمؾ 

.   الفترة ألف دور المرأة يتمثؿ في تأدية األشغاؿ المنزلية
فالرياضة النسوية ظاىرة حديثة بدأ االىتماـ بيا بعد االستقبلؿ حيث اقتحمت المرأة جميع 
المياديف والسيما ميداف الرياضة وتبايف ذالؾ مف خبلؿ الفرؽ النسوية لمرياضة الجماعية 

ككرة السمة، كرة اليد، كرة الطائرة باإلضافة إلى بروزىا في الرياضات الفردية ألعاب القوى، 
 .(41،صفحة249، العدد1991عز الديف محمد، سنة ). السباحة، الجمباز وغيرىا

وفي الثمانينات ازدادت مشاركة الجزائريات في عدة بطوالت وطنية إفريقية وعالمية، وصمت 
مشاركة الفتاة في الرياضات المنظمة مف قبؿ الفيدراليات الوطنية في الرياضات الجماعية 

ـ عرفت الرياضة النسوية تناقصا 1986ولكف بعد سنة %52ـ إلى 1986ـ و1980بيف 
أرشيؼ ممتقط عمى )%37كبيرا إذ وصمت ممارسة الفتيات في الرياضات الجماعية إلى 

يمكف تفسير ىذه الظرؼ بالتغيرات في  (CNIDSمستوى المركز الوطني لموثيقات الرياضية 
ـ والتي كاف 1998األحداث االجتماعية والسياسية التي وقعت في المجتمع الجزائري سنة 
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ليا تأثير سمبي عمى الرياضة بصفة عامة والرياضة النسوية بصفة خاصة وكانت مف آثار 
. ىذه األحداث تعرض بعض الرياضات الممارسات ألعماؿ العنؼ والتيديدات
التقاليد واألعراؼ  كما واجيت الرياضة النسوية عدة مشاكؿ منيا ما يتعمؽ بأفكار المحافظة،

إلى جانب ظيور الفوارؽ بيف الجنسيف عمى مستوى الرياضات العامة وعمى مستوى النخبة 
 .إذ منع لفرقة كرة القدـ المشاركة في المنافسات الدولية

أما في التسعينات بدأ المجتمع الجزائري يتقبؿ نوعا ما صورة المرأة الرياضية وىذا بعد 
اإلنتصارات التي حققتيا في بعض الرياضات وخاصة رياضة ألعمب القوى مثؿ حسيبة 

.     ـ، عزيزي ياسمينة في السباعي، سميمة سوكا ري في الجيدو1500بولمرقة في 
لكف عمى الرغـ مف ىذا تبقى الرياضة عند بعض النساء مجرد أسطورة ألف المجتمع حدد 

( 42-41،صفحة249، العدد1991 عز الديف محمد، سنة .)ليف أدوار أخرى غير ممارسة الرياضة

:   إحصاايات المشاركة النسوية في الجزاار1.8
إف الحديث عف الرياضة النسوية في الجزائر يجرنا إلى التطرؽ لبعض النصوص التشريعية 

والمعطيات اإلحصائية ونوعية المناصب التي تحتميا المرأة في المجاؿ الرياضي ، مف 
مناصب المسؤولية  ومياـ التأطير وحتى نسب المشاركة في التظاىرات الرياضية الوطنية 

يعتقد الخبراء  منيا والدولية،ففي نقطة النصوص المنظمة والمسيرة لمتربية البدنية والرياضية،
 المنظـ لقانوف التربية البدنية والرياضية لـ 1976 أكتوبر 23 المؤرخ في 76/81أف قانوف 

يوؿ أىمية كبيرة لمممارسات الرياضية الذي اعتبروه بمثابة مخدر لمرياضة المدرسية 
 ((juin2000seddik 29-25 ..والجامعية حيث أىمؿ تماما الرياضة النسوية

 المتعمقة بتوجيو المنظومة الوطنية لمتربية 09-95     لكف تقديرات أخرى تؤكد أف أمرية 
 مف 1999في سنة "البدنية والرياضية ساىمت فيإنعاش وتدعيـ الممارسة الرياضية النسوية 

 (lachheb -7-6 juin2000 )". نساء113501 رياضي نجد 11435000بيف 
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فاف اإلحصائيات     واف كانت ىذه القوانيف والمراسيـ تيتـ في مضمونيا بالجانب النظري،
. تعتبر المؤشر السميـ  لتشخيص وضعية الرياضة النسوية 

الجدوؿ التالي يبيف لنا توزيع اإلناث بالنسبة لمذكور ومدى ارتفاع نسبة المشاركة لممرأة في 
. مختمؼ الرياضات

 (kerzabi-2000p4)توزيع مشاركة النساء في مختمؼ الرياضات:جدوؿ مقارف

أف ىذه  النسب تبقى  نبلحظ  في ىذا الجدوؿ ارتفاع نسبة المشاركات مف النساء ،إال
ضعيفة مقارنة مع نسب المشاركة لدى الرجاؿ وتكاد تكوف منعدمة مقارنة مع بقية الدوؿ 

. األخرى
معطيات مقدمة مف طرؼ المجنة (.الرياضيوف المسجموف في مختمؼ الفيدراليات والجمعيات الرياضية

 (2000الوطنية االولمبية، 

  %جموع النساءالمجموع النساء الرجال الفيدراليات   

 20,46 153,436 31,401 122,035الجزائرية لمفنوف القتالية .ؼ
 33,08 17,022 5,631 11,391أللعاب القوى . ج. ؼ
 15,44 479 74 405لشركات القوارب .ج.ؼ
 25,56 16,098 4,115 11,983لكرة السمة .ج.ؼ
 1,37 18,466 253 18,213لمكرة الحديدية .ج.ؼ
 1,84 2,111 39 2,072لممبلكمة . ج.ؼ

 2000 1999 1994 1992 1978السنوات 
 1,062,539 133,501 10,043 5976 5976نساء 
 1,062,737 1,009,999 297,858 86,137 86,137رجاؿ 

 1,459,276 609,303 307,901 92,103 92,103المجموع 
% 6,5 3,5 4,5 11,5 15,61 
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/  1,577/ / لمدراجات .ج.ؼ
 27,14 7,218 1,959 5,259لمشطرنج .ج.ؼ
 32,14 647 208 439ج لممبارزة .ؼ
 07 8,0508 567 79,941ج لكرة القدـ .ؼ
/  92,045/ / الوطنية لمرياضة الجوارية .ؼ
الوطنية لمرياضة الجامعية.ؼ  2,314 6,859 9,173 74,77 
الوطنية لمرياضة المدرسية.ؼ  159,781 56,823 216,604 26,23 
الوطنية لمرياضة والعمؿ.ؼ  31,095  /31,095  /
 21,45 1,254 269 989 لرياضة المعوقيف.ج.ؼ
 / TIR ARMES SPORTIVS 2,150 / 2,150.ج.ف
 42,77 1,821 779 1042لمجمباز . ج.ؼ
 5,79 2,175 126 2,049لتقوية العضبلت .ج.ؼ
 10,90 17,012 1,856 15,156لكرة اليد . ج.ؼ
 17,1 142,299 24,496 117,803لمجيدو  ج.ؼ
 7,33 485,000 35,563 449,437كراتي كوشيكو –لمكاراتي دو . ج.ف
 18,35 2,833 520 2,313لممصارعة المشتركة .ج.ؼ
 36,14 3,937 1,423 2,514لمسباحة .ج.ؼ
 23,95 1,102 264 838لمرياضة الفروسية . ج.ؼ
/  1,636/ / لمرياضات اليوائية . ج.ؼ
 5,25 265 14 251لمرياضات الميكانيكية .ج.ؼ
 14,65 1,706 250 1,456لئلسعاؼ واإلنقاذ . ج.ؼ
 10,33 358 37 321لرياضة التزحمؽ الجبمية .ج.ؼ
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 42,02 14,936 6,277 8,659لرياضة التنس .ج.ؼ
 9,79 31,373 3,073 28,300لرياضة تنس الطاولة . ج.ؼ
 28,19 8,802 2,482 6,320لكرة الطائرة .ج.ؼ
 14,11 4,486 633 3,853لمرياضة الشراعية .ج.ؼ
 FULLالوطنية.ج.ؼ

CONTACT  KIKBOXING 
15,500 7,850 23,350 33,61 

 30,23 2,186 661 1,525لمرياضات التقميدية .ج.ؼ
 24,54 7,430 1,854 5,606الوطنية لرياضة البيار .ؼ

 42,62 2,165 780 1,050الجمعية الوطنية لرياضة الصـ 
المجموع 

 
1,062,737 196,539 1,259,2

76 
15,61 

   المشاركة النسوية في الحركة االولمبية .9
إف حركة المرأة في المجتمع تشكؿ موضوع نقاش مستمر نظرا لآلراء الموسعة واالنتقادات 

العديدة حيث كانت مف الصعب تبني أسس لحركة مشتركة وقتئذ،أي في حركة األمـ المتحدة 
 (.90،صفحة19991اسامة كامؿ راتب،اميف انور الخولي،)حوؿ المرأة بأثينا 

 ف العدد اإلجمالي لمرياضييف المشاركيف بعدىا سجمت مشاركتيا في األلعاب %40بنسبة 
 رياضة 21االولمبية باطمنطا وفي الذكرى المئوية حيث كاف العدد قياسي والمشاركة في 

.  منيا مختمطة11 اختصاص و108و
أف يحتوي كؿ برنامجيا عمى  c10تعود ىذه النسبة إلى المجنة العالمية أللعاب االولمبية 

ومشاركات نسوة كما دعت العائمة االولمبية بما فييا مف مسيريف ومكونيف  اختصاصات
 والمؤثريف الشرعييف ـ، مع إعطائيـ الشرعية ألعضائيـ2000 سنة 10احتاط نسائي ب 

(. 14 ،صفحة1991محمدعز الديف،) 2005 منيـ سنة 20إلى 
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 التي ترى أنيا مقتنعة باف مجد المرأة MARY LEEGH   فحسب المؤرخة الرياضية 
بالعدد ونوعية األطفاؿ التي تأتي بيـ ،لكف فيما يخص الرياضة فعوضا مف أف تبحث عمى 
تحطيميا لؤلرقاـ فاف اكبر نجاح ليا يكمف في تشجع أبنائيا عمى التفوؽ،ولقد أبعدت المرأة 

. ـ في أثينا1886عف الحركة االولمبية سنة
  ـ التمس مشاركة المرأة في الحركة االولمبية ،وكانت أوؿ مشاركة ليا 1900في عاـ

في باريس بمعبة الغولؼ والتنس وىي تمثؿ األلعاب االولمبية الثانية ،ىاتيف الرياضتيف 
ـ رياضة رمي القوس وىذا بساف لويس الفرنسية لمرياضة 1904أضيفت ليما في عاـ 

. ـ1917أليس ميميافوف سنة -النسوية
  إقداميا في األلعاب االولمبية التي جرت في باريس متمثمة   وضعت المرأة1922سنة

 بقيت خمسة اختصاصات 1928ـ ،حيث سنة 1934في نفس االختصاص حتى عاـ 
. ـ1982 غاية  إلىـ في نقاش800مقررة منيا سباؽ 

  كما أضيؼ مشي متر 400و أضيؼ اختصاص ي بطوؾ1964وفي سنة ،
 . 1972متر عاـ 1500 لمسباقات الطويمة آخراختصاص 

  بموس انجمس تحت ضغط وتحد نسوي أضيؼ اختصاص متر 1984في سنة 
. حواجز
  1992 متر مشي ،كما أضيؼ سنة 1000 بسيوؿ أضيؼ 1988في سنة .

 كرة الطائرة في النشاط وكرة القدـ النسوية 1996 متر والقفز الثبلثي،وفي عاـ 5000
(. 114محمد عمي حافظ،دس،صفحة ).باطمنطا

 أسباب تدني مستوى الرياضة النسوية .10
كانت المرأة الرياضية والزالت تعاني مف صعوبات ومعوقات وعوامؿ تحد مف تطور 

مستويات الرياضي وبالذات في المجتمع الشرقي مما جعميا في درجات السمـ األخيرة في ىذا 
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، ومف ابرز األسباب التي أدت إلى تدني مستوى المجاؿ مقارنة بالمرأة في المجتمع الغربي
 :يمي الرياضة النسوية ما

 حيث الزالت النظرة االجتماعية الضيقة لممارسة المرأة :االجتماعية باألسبا 1.10
لؤلنشطة الرياضية وبشكؿ خاص الزالت كثير مف الغوائؿ ترفض وتمنع بناتيف مف ممارسة 

إما المرأة المتزوجة فالبيت واألطفاؿ وعدـ رغبة بعض األزواج حاؿ دوف المشاركة . الرياضة
والتقاليد  إلى العادات إضافة إلى العادات . بؿ ممارسة المرأة لؤلنشطة والفعاليات الرياضية

التي  
 .ال تشجع ممارسة المرأة لمرياضة

وتمثؿ في عدـ رغبة وميوؿ بعض النسوة مف ممارسة  :األسباب الذاتية والشخصية 2.10
الرياضة ألسباب ذاتية ومنيا الخجؿ والخوؼ مف الفشؿ وضعؼ اإلرادة ولعوامؿ شخصية 

 . عدـ وجود الوقت الكافي لمبعضإلى إضافة .ونفسية أخرى
العاىات الجسمية وبعض األمراض التي تعيؽ سبلمة الجسـ  :األسباب الصحية 3.10

 .وتشكؿ عائقًا لممارسة لؤلنشطة والفعاليات الرياضية
مف أسباب عزوؼ طالبات محافظة البصرة ىي أسباب دراسية  :األسباب الدراسية   4.10

 . واف ممارسة األنشطة الرياضية تأخذ وقتا مف الطالبات مما يؤثر عمى مستواىف العممي
 انشغاؿ بعض النسوة بوظائفيف وتأخرىف بالوصوؿ إلى  إف :األسباب المينية 5.10

مساكنيف ألسباب معروفة يؤثر عمى مستواىف لؤلنشطة والفعاليات الرياضية بالرغـ مف 
 . تفاوت ميف بعضيف ، أال إنيف جميعا وبعد العودة مف العمؿ ينشغمف بإعماؿ المنزؿ

 قمة الساحات الرياضية يؤثر إف :الساحات والمالعب واألجيزة واألدوات الرياضية 6.10
عمى ممارسة المرأة لؤلنشطة والفعاليات الرياضية ىذا إضافة إلى غبلء وارتفاع أسعار ىذه 

لمياء حسف محمد الديواف،الرياضة النسوية واقعيا وأسباب تدنييا ( .األدوات واألجيزة الرياضية في الوقت الحاضر

 )10.40 الساعة 2017 جواف 14التاريخ . 1999وأساليب االرتقاء بيا ، منتدى لمياء الديواف ، 
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:  أىمية ممارسة المرأة لمرياضة .11
إف ممارسة المرأة لمرياضة بصفة منتظمة ومستمرة ليا تأثير ايجابي عمى تحسيف صحتيا   

 :وقدرتيا عمى تحمؿ الجيد،ويظير في عدة جوانب أىميا
:    الجانب الصحي1.11

إف ممارسة الرياضة واألنشطة الرياضية تساعد عمى تجنب العديد مف األمراض الغير 
مف الموتى في العالـ حيث أكثرىا تظير في الدوؿ %60المعدية والمسؤولة عمى أكثر مف

السائرة في طريؽ النمو، فبالنسبة لمنساء فإف الرياضة تؤثر ايجابيا عمى صحتيا سواء كاف 
تقمؿ مف خطر اإلصابات باألمراض  ذالؾ في طفولتيا أو عند الكبر حيث

 )Edwina-Sandy-CaroleOglesby-Dscembre2007,P02).المزمنة
وبواسطة  (MORRIS ET LES AUTRE)ولقد أظيرت دراسات كؿ مف موريس و آخر

فإف األزمات القمبية تحدث بكثرة عند النساء  (BRUNNER ET MANLIRS)بورترومانمير
محمد إبراىيـ، شحاتة صباح .) المواتي يعشف حياة خاممة غير ناشطة مقارنة بالمواتي يمارسف الرياضة

 (101-100،صفحة1996السيد فاروز،

فالرياضة تساعد عمى تشخيص المسبؽ لؤلمراض القمبية التي تسبب بثمث الموتى مف النساء 
. سنة وىذا خاصة في الدوؿ سائرة في طريؽ النمو 50في العالـ التي يتراوح سنيف أكثر مف
التي تصيب النساء أكثر مف  (L’OSTEOPOROSE)كما تقمؿ مف مرض ىشاشة العظاـ

، والضغط  الدموي 2مرض السكري مف نوع  :الرجاؿ، وتقاـو العديد مف األمراض مثؿ
(L’HYPERTENSION) ومرض األوردة(L’ARTHRIT)  واألمراض القمبية، وتساعد

 Edwina Sandy, Carole .)عمى مراقبة الوزف وتشارؾ في تكويف العظاـ وجعميا أكثر صبلبة

Oglesby, op.cite, P02) 

فالممارسة الرياضية عند المرأة ليا فوائد متعددة عمى جميع وظائؼ األجيزة العضوية وحتى 
أنيا تقبب مف التشنجات أثناء فترة الحيض فممارسة بعض التمرينات الخفيفة الغير العنيفة 
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خاصة رياضة  (شير األوؿ)تؤثر ايجابيا عمى العادة الشيرية وفي فترات الحمؿ األولى
السباحة مقيدة وميمة لممرأة حتى لمجنيف وحتى بعد الوالدة فالتمرينات الرياضية تجنبيا مف 

 .(231، صفحة1999حنفي محمد المختار،). ترىبلت عضبلت البطف
:   الجانب النفسي2.11
مدربي عممني أف أثؽ بنفسي وكنت متميمة منيـ فاكتسبت التحدي االنضباط، ... >> 

 . <<الرياضة سمحت لي بالتعرؼ عمى نفسي
وىذا ما شيدت بو البلعبة المغربية األولى نواؿ المتوكؿ متحصمة عمى أوؿ ميدالية ذىبية 

ـ في سباؽ الحواجز، وىذا ما يعبر عمى مدى تأثير الرياضة 1984في األلعاب األولمبية 
. عمى الجانب النفسي لدى البلعبات بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة

ممارسة المرأة لنشاط الرياضي يساعد عمى التحكـ في تعبيراتو االنفعالية حيث تساعد عمى 
طرح القمؽ جانبا وشعور بالثقة والتمتع والبيجة بحيث تقوي الدوافع الداخمية لدى المرأة 

وتدفعيا إلى العمؿ، وينمي النشاط البدني الرياضي لدى المرأة الصبر والتحمؿ ويتيح ليا 
فرص عديدة كي تمتمؾ القدرة عمى التعبير وتنمية التحكـ في اإلنفعاالت التي تمكنيا مف 

 (EdwinaSandy, Carole Oglesby, op.cite, P10). حسف التصرؼ في المواقؼ الحرجة

تساىـ الرياضة في تنمية ميؿ النساء نحو األنشطة الترويح الصحي كوسيمة لتخمص مف 
 ساري أحمد .)اإلجياد العقمي واالنفعالي الناتج عف ضغط الحياة المعاصرة والمستمزمات الممحة

 .(33،صفحة2001حمداف،

:   الجانب االجتماعي3.11
 إف الجانب االجتماعي مف أىـ الجوانب التي يجب عمى الفرد االىتماـ بيا فيو اجتماعي 
بطبيعتو فبل يمكف لو العيش لوحده، فاألنشطة الرياضية مف أىـ الوسائؿ التي تساعد الفرد 
عمى التفاىـ والتفاعؿ مع مجتمعو عف طريؽ اكتسابو الكثير مف القيـ التي تتصؼ بيا ىذه 

إلخ ...األنشطة كاألخبلقية، التسامح، روح المنافسة ونشوى النجاح معا
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والرياضة وسيمة تمكف لنساء المشاركة في الحياة االجتماعية والثقافية وتعطي ليا مجاؿ أكثر 
في حرية التعبير عف أنفسيف والثقة بيا، وتثري كذالؾ إمكانياتيف في التعميـ وتطوير العديد 

. مف كفاءتيف خاصة في حياتيف اليومية، االتصاؿ، التنشيط، العمؿ الجماعي والتفاوض
(Edwina Sandy, op-cite, P03) 

وأىمية ممارسة المرأة لمرياضة اجتماعيا يكمف في دورىا بحيث ىي البنت، األخت، األـ وىي 
بكؿ معنى الكممة نصؼ المجتمع، فممارسة الرياضة تعمميا الصبر عمى مشقة الحياة 

وتجنبيا الكثير مف اآلفات االجتماعية وبذالؾ تحمي األجياؿ عبر السنيف ألف دورىا الرئيسي 
ىو التنشئة  االجتماعية، فالمرأة الرياضية تمد أبناء أصحاء وأقوياء البنية مقارنة بغير 

 .(116، صفحة 2005إحساف محمد الحسف، ).الرياضية
:   أىمية ممارسة الرياضة لممرأة الحامل4.11

       في مجتمعنا العربي تتغير المرأة بعد الزواج ويقؿ إنو بسبب زيادة وزنيا، والواقع أف 
كميا ىذه أعذار واىية والسبب الرئيسي ىو اإلفراط في الطعاـ خاصة أثناء الحمؿ باإلضافة 

ـّ تبدأ المشاكؿ الصحية،وأىميا السمنة التي  إلى عدـ الحركة أو الخروج لمتربص، ومف ث
غالبا ما تؤدي إلى مشاكؿ نفسية ويعقبيا بالطبع مشاكؿ اجتماعية وأىميا وأخطرىا انييار 
الحياة الزوجية أو تفككيا مع أف الحؿ البسيط ىو أف تعتني المرأة بممارسة الرياضة قبؿ 
وأثناء وبعد الحمؿ، فيقوى بدنيا وتحافظ عمى ترابط أسرتيا وحّب زوجيا واحتراـ المجتمع 

.        ليا
وتشجيع اإلناث عمى مزاولة الرياضة واجب قومي يجب أف يتنبو لو جميعا، فيّف المواتي 

" ويصوركـ في األرحاـ :"ينجبف األجياؿ الجديدة وفي ذالؾ يقوؿ اهلل تعالى في سورة النساء
أي أّف التكويف األساسي لؤلي شخص يبدأ في الّرحـ فإذا كانت ىذه األرحاـ فإف ذلؾ سيؤثر 

-71 فاروؽ عبد الوىاب، صفحة.)أنفسيـ عمى إنتاج األجياؿ القوية القادرة ومف ثّـ يؤثر أجياؿ الرجاؿ

72). 
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وتستطيع المرأة الحامؿ أف تتجّنب أخطار السمنة وترىؿ العضبلت دوف أف تسبب في إرىاؽ 
الجنيف، وذالؾ مف خمؿ ممارسة رياضة المشي لمسافات معقولة في اليواء الطمؽ والخروج 

.  إلى المنزىات
إف الغرض مف رياضة الحوامؿ البدنية ليس إعداد لممنافسات بؿ يكمف في تقوية عضبلت 
جسـ الحامؿ أثناء وبعد الحمؿ،وذالؾ بمقاومة األلـ التي تصاحب الحمؿ، ومكافحة مظاىر 

.  الترىؿ وتنشيط الدورة الدموية وطرد المواد السامة مف الجسـ
. ونقوؿ مف كؿ ىذا أّف المرأة إذا لـ تمارس قدرا خاصا مف التمرينات، فذالؾ تّعسر والدتيا

إمرأة أوربية عف وجود عبلقة  7000 كما أف في لندف كشفت دراسة جديدة أجريت عمى
.  مباشرة بيف ذكاء الطفؿ وممارسة أمو لمرياضة خاصة أثناء الحمؿ

أستاذ المناعة والحساسية بكمية الطب، أف نسبة الّدـ المحممة " مجدي بدراف "وأشار الدكتور
باألغذية يكوف أعمى عند المرأة الرياضية، األمر الذي ساعد في إتماـ عمميات نمو الجنيف 

موّضحا أف الرياضة ضرورية خاصة لرّبة المنزؿ حتى تتجنب أمراض القمب والشراييف 
.  والضغط ولرفع مستوى المناعة

 ينص عمى أف الحوامؿ في الدوؿ المتقدمة يمارسف بحكـ القانوف  title ixالتشريح المسمى
تمرينات رياضية في ظروؼ طبيعية وبأسمـ الطرؽ وأكثرىا صحة، حيث ىناؾ قاعة 

التدريبات الرياضية ليّف، تقـو فيو الحوامؿ في شيور الحمؿ المختمفة واألخيرة تدريبات أقرب 
 مرواف ).إلى الرقص البالية فإذا التزمت المرأة الحامؿ برنامج رياضي منظـ تحدث والوالدة يسرة

 .(137-132، صفحة2001،عبد المجيد إبراىيـ
:  ممارسة التدريب خالل فترة الحمل وبعد الوضع 1.4.11

  لقد أكدت الدراسات الحديثة أّف المرأة الممارسة لمتدريبات خبلؿ فترة الحمؿ تستعيد وزنيا 
الطبيعي بسرعة، وىذا لو تأثيرا نفسيا نسبيا، حيث ينبغي اتخاذ الحذر لتأميف صحتيا وصحة 
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ولدىا، ولقد وضعت نقابة أطباء الوالدات وأمراض النساء األمريكية مجموعة مف التدريبات 
: خبلؿ فترة الحمؿ وبعد الوضع ومف أىميا

 نبضة 140ال يجب أف يزيد معّدؿ عدد تردد القمب لدييف عف   .
  دقائؽ10ال يجب أف يستمر أداء األنشطة التي تتطمب جيدا أكثر مف .
  بعد الشير الرابع مف فترة الحمؿ عمى الحامؿ استبعاد أي تدريب يتطمب األداء مف

.  وضع ركود عمى الظير
 ينبغي تفادي أداء أّي تدريبات تشمؿ كتـ النفس مف خبلؿ األنؼ فقط. 

  مرواف عبد المجيد إبراىيـ)(:الوالدة) المبادئ األساسية لفترة الحمل وبعد الوضع  2.4.11

 (138،صفحة2001،
  (ثبلث مرات أسبوعيا عمى األقؿ)انتظاـ التدريب 
 ينبغي تفادي األنشطة ذات الصفة التنافسية .
 ال ينبغي أداء التدريبات مرتفعة الشدة في طقس حار أو رطب .
 (الصدمات، الدفعات، الضربات، القفزات بأنواعيا)ينبغي تفادي أداء حركات ارتدادية .
  ينبغي تحاشي الثني العميؽ ومد المفاصؿ بقوة نظرا لضعؼ األنسجة الرابطة، ويجب

دقائؽ قبؿ أداء التدريبات ذات شدة عالية ويمكف استخداـ المشي  5 إجراء إحماء لمدة
 .البطيء أو الدراجة الثابتة

:  فوااد التي تعود عمى الجنين والمرأة عند ممارستيا لرياضة 3.4.11
 فاادة تعود عمى األم :
 تحسيف حساسية األنسوليف  .
 تحسيف التحكـ في دىوف الجسـ .
 التفاعؿ النفسي. 
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 فاادة تعود عمى الجنين. 
 تقميؿ المضاعفات أثناء الحمؿ .

: الخطورة التي تعود عمى الجنين والمرأة عند ممارسة الرياضة  4.4.11
 خطورة تعود عمى األم: 
 نقص سكر الدـ . 
 (حمى)فرط الحرارة .
 إصابة بالعضبلت الييكمية .
 خطورة تعود عمى الجنين :
 (الحمى)وفرط الحرارة, نقص سكر الدـ 
 قمة تدفؽ دـ المشيمة . 

 :    الفوااد التي تعود عمى المجتمع و الرياضة من خالل ممارسة المرأة ليا5.11
 زيادة الفوائد التي تعود بيا الرياضة عمى المرأة والفتيات فمشاركتيا في الرياضة تعود بتطور 

إيجابي عمييا وعمى مجتمعيا وذالؾ بتشكيؿ المواىب جديدة وقيمة وسموكات ومعارؼ 
وقدرات وتطوير الخبرات ومساعدة المرأة لنيؿ المناصب اإلدارية يمكف أف تكوف منبعا جديدا 

 .       في زيادة المواىب مختمؼ المياديف كالتدريب والمناجمنت الرياضي والصحافة الرياضية
عمى الرغـ مف احتبلليا لمناصب إدارية رياضية إال أف ىناؾ نقص الثقة في قدراتيا 

وكفاءاتيا بصفتيا منشطة ومحددة القرارات وخصوصا أّنيا مياديف كانت محتكرة مف طرؼ 
 .الرجاؿ فقط

مشاركة النساء في الرياضة تستطيع أف تشكؿ مساعدة ميّمة في الحياة اليومية والتقدـ 
.  الجماعي
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االختالفات الفسيولوجية بين المرأة والرجل ومدى تأثيرىا عمى ممارستيا لمرياضة  .12
  ىناؾ اختبلفات فسيولوجية بيف المرأة والرجؿ ببل شؾ، حيث أف كمية الدـ عند المرأة أقؿ 
منيا عند الرجؿ الذي في نفس حجميا وعمرىا، وكذالؾ حجـ التنفس واستيبلؾ األوكسجيف، 
ويرجع ذالؾ كمو إلى أف حجـ العضبلت عندىا أقؿ، فالمرأة عادة أقصر مف الرجؿ الذي في 

ف كاف أقؿ إال أنو يكوف مناسبا لحجـ جسميا  نفس عمرىا، لذا فإف الدـ و األوكسجيف وا 
وعضبلتيا، ومف ثّـ فإف قدرتيا عمى مزاولة الرياضة ال تتأثر بيذه الفروؽ الفسيولوجية، 

. والتدريب يمغي أو يقرب ىذه الفروؽ
 والرياضة ال تأثر بالضرر عمى األنوثة المرأة وبكرتيا ونعومتيا ورقتيا بؿ عمى العكس 
تماما، ومف ذالؾ فكثير مف النساء في مجتمعاتنا مازلف يتصورف أف التدريبات الرياضية 

تجعؿ المرأة عضمية أشيبو بالرجؿ،وىذا غير صحيح عمى اإلطبلؽ فكما سبؽ أف ذكرنا فإف 
حجـ العضبلت عند المرأة أقؿ ونسبة الدىف عندىا أكثر، لذا فإف جسميا غير مييأ ألف 
تصبح كالرجؿ حتى ولو مارست تدريب حمؿ األثقاؿ كما ىو المفروض في تدريباتيا، إف 

الرياضة تزيد المرأة جماال وحيوية ورشاقة وتساعدىا عمى التخمص مف الترىؿ والتوتر والكآبة 
( Edwina Sandy Carol A.Gelesby, op.cite ).التي تصاحبيا أحيانا

:  انعكاسات ممارسة المرأة لمرياضة عمى الجوانب الثالث .13
:    الجانب الصحي 1.13

لقد أكد الباحثوف و األطباء عمى أّف المرأة الرياضية مف جراء ممارسة النشاط البدني تعاني 
مف مشكبلت بمختمؼ المجاالت الطبية مف اإلصابات و أمراض النساء، لذالؾ نطرح ىنا 

:  سؤاالف ىاماف
   ىؿ تتعارض المرأة في ىذا السياؽ إلى إصابات نوعية؟
 ىؿ تتعرض المرأة في ىذه الّسياؽ إلى إصابات أكثر مّما يتعرض ليا الّرجاؿ؟ .

:  فمف خبلؿ اإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ نستخمص ما يمي
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 (النوعية)اإلصابات النسوية :
إّف اإلصابات المتعمؽ بالنوع نادرة وىذا ما أدى إلى التقميؿ مف الخوؼ القديـ و الخاطئ 

. عمى خطورة الممارسة الرياضة عمى المرأة
 إصابات الّصدر :

تتمثؿ في تسّمخ حممات الّصدر أثناء البطيء االىتزازي، يمكف تياديو بتثبيت الصدر بشريط 
 بعد إدخاؿ بعض التعديبلت Brassièreقبؿ التدريب، كما تساعد جّيدا صدرية رافع الصدر 

.   عمى الحجـ وتمط الّصدر
 عدوى الحوض :

 والتي يتزايد معّدؿ حدوثيا لدى Vagiraأكثرىا شيوعا عدوى المسالؾ البولية والميبؿ
الرياضيات، وكذالؾ ترتفع نسبة عدوى الميبؿ بدرجة ما، ويرجع ذالؾ إلى ارتداء النساء 
السراويؿ الرطبة، والمبلبس الداخمية، تيييج األنسجة الناتجة عف احتكاؾ، ارتفاع درجة 

.   الحرارة، ورطوبة منطقة الحوض
 عدوى المسالك البولية  :

بصفة خاصة نجد المثانة، ونجدىا كثيرا عند النساء، ولتقميؿ مف خطورتيا يوحي النساء في 
زالة  زيادة تناوؿ السوائؿ خاصة الماء،مّما يساعد عمى زيادة البوؿ المساعد عمى غسؿ وا 

. البكتيريا
أما اإلجابة عمى الّسؤاؿ الثاني صعب ويثير القمؽ، يبّيف لنا أف معظـ اإلصابات مثؿ 

الكسور، الخمع، الكدمات ناتجة عف االستخداـ الزائد وأكثر انتشارا بيف الرياضيات، حيث 
يمكف أف تؤدي الممارسة الدائمة لحركت العدو،الوثب، إلى الكسور الناتجة عف التعب 

. الزائدة
حيث أف  (سنة13إلى11)كما نجد أّف الفتيات تبدأف التدريب الرياضي عادة في فترة النمو

ىذه المرحمة تتميز بسرعة نمو العظاـ، فالحمؿ الزائد يؤدي إلى فقداف المرونة، فمثبل التعب 
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، واألطراؼ السفمية والقدميف وخمؿ في مفصؿ الركبتيف يحدث Fatigue Overالزائد بالظير
، يكتمؿ إلتآميا بزيادة شّدة Fracture microأكثر عند الرياضيات، ىذه الكسور الدقيقة

وكثافة إحماء التدريب حيث تزداد لدى الرياضيات ذوات الدورة الحيضية غير منتظمة مّما 
.  يصاحب انخفاض مستوى ىرموف األستروجيف

قيؿ أف الرياضات الّمواتي يمارسّف أنشطة رياضية خاصة العدو والتدريبات اليوائية توقفت 
 (.114-113، صفحة2005عمي جبلؿ الديف،).لدييف تماما الّدورة الحيضية

فقد أوضح أخصائي الّطب الرياضي أّف ىناؾ عبلقة بيف سوء التغذية وعدـ انتظاـ الدورة 
وىذا " ثبلثية المرأة الرياضية"الحيضية والكسور الناتجة عف التعب الزائد وتسمى ىذه الظاىرة

يعني أف سوء التغذية لدى الرياضيات يؤدي إلى انخفاض نسبة دىوف الجسـ وانقطاع 
، وىذا يقمؿ مف Oligomerrhea أو عدـ انتظاـ الدورة الحيضية  Aménorrhéeالطمث

ىرموف األوكسجيف الذي يساعد عمى بناء العظاـ، مما يؤدي إلى قّمة مسامية 
.  قبؿ األواف وتصبح العظاـ ىشة مما يضاعؼ في حدوث الكسورOstéoporosesالعظاـ

 .(115-114صفحة 2005عمي جبلؿ الديف، )
 : الحمول المناسبة لمعالجة ثالثية المرأة الرياضية -

     لتفادي كؿ اإلصابات السابقة الذكر ينبغي أف نعطي بعض النصائح لمنساء الممارسات 
: لمرياضة والراغبات في استشفاء الدورة الحيضية المتمثمة في

  10-5خفض معدؿ التدريب بنسبة .%
  ينبغي عمى الرياضيات إنقاص وزنيّف بصورة طبيعية حيث إذا حققت الرياضية وزف

تأكؿ عندما تجوع وتتوقؼ عند ) الجسـ المرغوب يجب أف تتبع نظاـ غذائي وفؽ مبدأ بسيط
.   (إرضاء الحاجة

 يجب تناوؿ كمية مف البروتيف ألف ىذا األخير مرتبط بانقطاع الدورة الحيضية .
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  يجب الحرص عمى تناوؿ الوجبات الغنية بالكمسيـو ألّنيا تساعد عمى الحفاظ عمى
. كثافة العظاـ لتفادي ظاىرة حساسية العظاـ

  تمعب الرياضة دورا فّعاال في تنشيط الخبليا المسؤولة عف تخمص الجسـ مف الشحنات 
السمبية الناتجة عف التعرض لئللكترونيات، وتحافظ الرياضة عمى األىداب الموجودة بالرئة 
والتي تعمؿ عمى تدفئة اليواء، وتساعد في رفع  التناسؽ العضمي العصبي وزيادة معدالت 
ذكاء اإلنساف وتحسف الحمة المزاجية وتخفيض ضعؼ الّدـ والتخمص مف التوتر العصبي 

.( 122-116،صفحة2005عمي جبلؿ الديف، ). وتأخير عبلمة الشيخوخة

 : الجانب الث افي و االجتماعي 2.13
      إف التمرينات الرياضية في ىذا المجاؿ ساىمت في زيادة اإلنتاج، مما دفع أنصر 
الدوؿ الصناعية إلى رفع العامؿ البدنية والنفسية سعيا وراء زيادة اإلنتاج بارتباطو وثيؽ 

. بمستوى لياقتو البدنية والنفسية
وأصبحت الدوؿ المتقدمة تيتـ في المجاالت الصناعية بوضع الخطط والبرامج الرياضية 

والتصحيحية والتعويضية والتنافسية والترويحية لكؿ مصنع وفقا لطبيعة العمؿ والجيد البدني 
.    وتنمية النواحي العقمية والخمقية واالجتماعية، كما تنمي في الفرد صفات القيادة الصالحة
كذالؾ أثرت الممارسة الرياضية عمى تنمية بعض السمات الشخصية خاصة العامبلت 

.  االنفعالي و االجتماعي بالمصانع، ومف ىذه السمات السيطرة والمسؤولية واالتزاف
ولوحظ ارتفاع نسبة الفتيات الممارسة لمتمرينات البدنية في المدرسة حيث أصبحت التربية 

كما أف المدرسة لـ تنجح في غرس ميوؿ إيجابية نحو . البدنية يمـز الطالبات بممارستيا
الممارسة الترويحية ليؤالء الطالبات مما انعكس ذالؾ في عدـ ممارستيا لمرياضة، كما أف 

معارضة األسرة أو تفضيؿ الطالبات ليوايات أخرى أدى إلى التقميؿ في نسبة الممارسة الذي 
مكانيات الطالبات البدنية حسف أحمد الشافعي،سوزاف ).  يتعمؽ بأسباب معينة سواء التكمفة المادية وا 

.( 259-257أحمد مرسى بدوف سنة،صفحة 
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:  الجانب المورفولوجي 3.13
ـ أف التمرينات الرياضية تأثر في تقميؿ مف وزف 1976      لقد أشار دافيزوماير وآخروف

، فإف نسبة الدىف والوزف ليا تأثير عمى شكؿ ( سنة30-25)السيدات في المرحة السنية 
الجسـ،فيي مف العوامؿ اليامة لدى المرأة فإف ممارسة النشاط الحركي تحتاج لحرؽ جزء 

كبير مف الطاقة وبالتالي يؤدي إلى التقميؿ مف الوزف حيث أف ىذا األخير يتسبب في زيادة 
  .    إلخ...نسبة الكولستروؿ في الدـ وزيادة ضغط الدـ

التي ليا أثر " البدانة " وىناؾ مرض أكثر انتشارا عند الفتيات الغير الممارسة لمرياضة وىو
ـ بمقارنة الفتيات 1976سنة << جونسوف ويمرىاسبمي>>ضار عمى الصحة وقد قاـ 

البدينات والغير البدينات مف حيث النشاط الحركي واالمتصاص الغذائي، و أوضحت النتائج 
كما أف زيادة في . أف العمؿ اليومي والمشاركة في النشاط أقؿ مف ذوات الوزف الطبيعي

الوزف يؤدي إلى فقداف المرأة لمرشاقة والمرونة، لذالؾ فإف الرياضة تنعكس إيجابيا عمى 
فقد اىتـ قدماء اليوناف بالجسـ الجميؿ وكانوا يقوموف . حصوؿ المرأة عؿ الجسـ الجميؿ

 بتدريباتيـ وألعابيـ الرياضية وىـ عرايا لكي يظيروا خطوط أجساميـ الجميمة، لذالؾ
.     ـ ليس ىناؾ أجمؿ مف الجسـ الجميؿ البشري الكامؿ1964" بوتشرر تشارلز"يقوؿ

 الذي يقـو باستخراج Régime univoqueفمعبلج السمنة ىناؾ نظاـ مشارؾ ومتواطئ
 وفقداف الشيوة إلى Diurétique ومدرات البوؿ  Esctraits Thyroïdienالغدد الدرقية

 .Anoréscigénesالطعاـ
ما أف البدانة ال نحكـ عمييا مف خبلؿ الوزف فقط بؿ مف خبلؿ عمؽ ثنايا الجمد أيضا، 
ويعني ىنا أنو يتعمؽ بصورة الجسـ، فإف ممارسة الرياضة تؤدي إلى الرفع والتحسيف مف 

حسف أحمد الشافعي، سوزاف أحمد .)صورة الجسـ عند المرأة خاصة المشيورة مثؿ عارضة األزياء

 .(260 -99مرسى،دوف سنة، صفحة



 الرياضة النسوية                                                 ثانيالفصل ال
 

~ 117 ~ 
 

فمف بيف االنعكاسات عمى الجانب المورفولوجي أيضا نجد المياقة البدنية التي تعبر عمى 
التكامؿ الوظائؼ المورفولوجي لؤلجيزة الوظيفية لمرياضي، حيث تظير درجة نمو مكونات 

قاسـ حسف حسيف، بدوف سنة، ). المياقة البدنية وتطورىا كالسرعة والمرونة و القوة المفصمة و التوازف

 .(17-16صفحة

 أف برنامج المياقة البدنية يتضمف القوة 1968وترى كؿ مف الباحثيف بار سيوؼ وأخاروف
العضمية والمرونة ألربع مناطؽ ىامة لمجسـ وىي الذراعيف، الكتفيف، حـز الكتفيف، 

.( 149-75حسف أحمد الشافعي، سوزاف أحمد مرسى ، صفحة.)الصدر،الرجميف، البطف، الظير

فالتأثير عمى الجانب المورفولوجي في بعض الرياضيات مثبل نجد الجمباز قصر قامة الفتاة 
أما ألعاب القوى تقوية عضبلتيا مما يؤدي إلى فقداف  أناقتيا ورشاقتيا، أما كرة الطائرة مثبل 

 .العكس طوؿ قامة الفتاة وىف يكسبيا األناقة
الرياضي  المجال في المرأة كةارمشفي تأكيد  الرسمية المنظمات  .14
 العممي التخطيط طريؽ عف يتـ الرياضي المجاؿ في المرأة مشاركة تطوير موضوع  إف  

 تتحمؿ أف مف البد إذ الدولة، إدارة وبتوجيو الرسمية المؤسسات كؿ بو تشارؼ الذي الصحيح
 الدوائر تمـز عدة قرارات طريؽ عف ةـالمو ىذه مثؿ انجاز في القيادة مسؤوليات الدولة

 إعطاء إلى تيدؼ وقوانيف لوائح وجود بواسطة النسوية بالرياضة العبلقة ذات والمؤسسات
 تأكيد عمى قادرة المرأة أف لمجميع تأكد أف بعد الرياضي، المجاؿ في المشاركة فرصة المرأة

 األساسية الدولة مياـ ميف فأف  ليذا الرياضي، المجاؿ ومنيا مختمفة مجاالت في وجودىا
 :يأتي كما الرياضي المجاؿ في المرأة تطوير

 يعطي بما الكثيرة الرياضية المشاريع فتح حيث التنمية خطط برامج في المرأة ج إدما  -
 .ضروري أمر وىو المشاريع ىذه في اشتراكيا أحقية لممرأة

براز بإعطاء وذلؾ لممرأة المجتمع نظرة تغيير -  .الرياضي المجاؿ في دورىا وا 



 الرياضة النسوية                                                 ثانيالفصل ال
 

~ 118 ~ 
 

 الرياضي المجاؿ في ؾاالشترا في المرأة دور تؤكد التي االجتماعية والقيـ المفاىيـ ترسيخ -
 ووسائؿ الثقافة تأخذ أف ألجؿ والتعميمية التربوية المناىج طريؽ عف الدولة بأوامر ذلؾ وييتـ

 .المجاؿ ىذا في المرأة بمشاركة االيجابي االتجاه في الفاعؿ دورىا اإلعبلـ
 عندما واجتماعيا نفسيا أفضؿ بشكؿ الرياضي المجاؿ في لممشاركة متييئة المرأة تصبح -

 توفير مع بذلؾ الخاصة التحتية البنى ووجود النسوية الرياضية األندية فتح الدولة تستطيع
 وبكؿ مشاركتيا متابعة عمى قادرة المرأة تجعؿ التي المتكاممة الرياضية والتجييزات الوسائؿ
 (.3  صفحة2003ناىدة عبد زيد الدليمي،خالد أسود،) .الرياضية والفعاليات األلعاب

العوامل الموجبة لممارسة المرأة لمرياضة  .15

المرأة أقؿ حركة و تعرضا لميواء الطمؽ كما أف حياتيا االجتماعية أضعؼ مف حياة     
الرجؿ، األمر الذي ينتج عنو ضعؼ الحركة وقمة في النشاط البدني مف الرجؿ وال بد مف 

 . تعويض ىذه الحياة السمبية بممارسة األنشطة الرياضية

ال تحتاج طبيعة عمؿ المرأة في البيت و نوع مينتيا في المكتب أو المصنع إلى جيد كبير 
 . ي مف خبلؿ ممارسة النشاط الرياضيو مف ثـ فإنيا تحتاج إلى حركة و نشاط تعويض

تتعرض المرأة إلى تقمبات صحية في فترات الحيض و الحمؿ والوالدة تتأثر معيا صحتيا    
و نشاطيا وتصبح بحاجة ماسة إلى تمرينات و أنشطة تعويضية ووقائية تتناسب و طبيعة 

 . التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في مثؿ ىذه الحاالت

المرأة أكثر تعرضا لمسمنة وضعفا في المياقة بحكـ تكونيا البيولوجي وباألخص في مرحمة    
سف اليأس ومف ثـ فإنيا تحتاج إلى مزاولة األنشطة الرياضية وبشكؿ مستمر ألف نسبة 

  .% 28.2الشحـو في جسـ المرأة 
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تتعرض المرأة إلى تقمبات نفسية و عاطفية أكثر مف الرجؿ بحكـ تكونيا العاطفي    
وخير وسيمة لمتغمب عمى ىذه التقمبات ىي ممارسة الرياضة مف اجؿ .ونضجيا النفسي 

 . تجديد طاقتيا وتغير روتيف حياتيا

ومف ىذا نعرؼ أنو حتى سف البموغ تكوف اإلناث مثؿ الذكور،عند الوصوؿ لسف البموغ    
وبسبب تأثير ىرموف اإلستروجيف لدى اإلناث وىرموف التستوستروف لدى الذكور تبدأ 

التغيرات في حجـ الجسـ وتركيبو بصورة واضحة،حيث يعمؿ ىرموف األنوثة عمى زيادة 
ترسيب الدىف لدى اإلناث في مناطؽ الصدر والجزء السفمي مف الجسـ،كما يزداد نمو 

وبالرغـ مف ذلؾ . الييكؿ العظمي حيث تصؿ اإلناث إلى طوليف النيائي مبكرًا عف الذكور
نجد أف اإلناث الرياضيات وخاصة العداءات يتمتعف بالنحافة والرشاقة ولدييف القدرة عمى 

  (.2016نعماف عبد الغني، د ص، ).التخمص مف الدىوف
:  مؤّشرات والعراقيل التي تمنع المرأة عن ممارسة الرياضة .16

  ىناؾ عّدة حواجز منعت المرأة مف ممارسة الرياضة، أغمبيا ثقافية اجتماعية حيث كانت 
المشاركة الرياضية تقتصر عمى الذكور في أغمب المجتمعات اإلنسانية كذالؾ المناخ الثقافي 

كما أّف .الرياضي يوحي بأّف المتطمبات البدنية والنفسية لمرياضة التنفسية ذات طابع رجولي
البعض يعتقد أف مشاركة الفتاة لمرياضة يؤدي إلى ظيور سموكيات غير مرغوبة لؤلنوثة 

.  وىذا ما دفع لتحذيرىا مف المشاركة
كذالؾ المرأة عبر التاريخ تشعر أف مشاركتيا لؤلنواع معينة لمرياضة يؤدي إلى النقص في 
. األنوثة وىذا ما دفعيا لتفادييا وتوسعت مشاركة الذكور في الرياضة وتمقي دعما وقبوال كبيرا

كما نجد كذالؾ أّف الوالديف ذوي المدركات الخاطئة نحو ممارسة الفتاة ألّي مف الجمباز 
وألعب القوى يترتب عميو إعاقة الفتاة أو عزوفيا عف االشتراؾ في أّيياتيف الرياضيتيف، حيث 

ـ أّف اآلباء ىـ أّوؿ وسائط لمتطبيع االجتماعي لؤلبناء فيـ قوة 1972"  انتصار يونس"يشير
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ـ 1982" بياتريس"كما أشارت الدراسة . مؤثرة في حث أبنائيـ عمى ممارسة النشاط الرياضي
.  مف العوامؿ المؤثرة في ممارسة الطالبات لمنشاط الرياضي (الوالديف)أّف األسرة 

فالوالديف يروف أف ممارسة الفتاة لمجمباز وألعاب القوى يؤثر عمى الجوانب الفيزيولوجية 
البدنية، االنفعالية، االجتماعية، الترويحية، فمثبل مف الجانب الفيزيولوجي تأثير الجمباز عمى 

عذرية الفتاة وتأثير ألعاب القوى عمى النزيؼ أثناء الدورة الشيرية، أما مف الجانب البدني 
.   تأثير الجمباز عمى قصر قامة الفتاة وبروز عضبلتيا عند ممارستيا ألعاب القوى

ونستخمص مف كؿ ىذا أّف ىذه ىي أىـ المؤشرات التي دفع الفتاة إلى االنقطاع عف ممارسة 
الرياضة بالرغـ مف وجود عوائؽ ثقافية واجتماعية، إال أّنيا استطاعت تجاوزىا في الوقت 

الراىف فشاركت في عّدة مناسبات وبطوالت عالمية جعمتيا تكسب مكانة مرموقة في 
 .(115، صفحة 1996أميف أنور الخولي،.)المجتمع

:  العراقيل التي تواجييا المرأة العربية في ممارسة الرياضة  .17
في الوطف العربي ظّمت المرأة تواجو قدرا كبيرا مف العوائؽ ال تختمؼ عف تمؾ التي تواجييا 

:   في الثقافات الغربية ومف أىّميا
  التخوؼ مف فقداف الفتاة لبكرتيا، فقد كاف الناس يظّنوف أف تمؾ الحركات التي تتصؼ     

 . بالمرونة يمكف أف تحدث إضرارا لمفتاة البكر
  كما أف صورة المرأة في الوطف العربي تعتبر أف رياضة المرأة أمر ينفي عنيا صفة     

 .  االحتشاـ، وصفات الرقة واألنوثة
فمف ىنا نفيـ أف الوطف العربي لو نظرة سمبية لممرأة الممارسة لمرياضة ويعتبر عائؽ يحجز 
طريقيا ورغبتيا في الخروج لمنشاط البدني، ومازلت النظرة المحتفظة تحيط برياضيات بالرغـ 

 .(149، صفحة 1996أميف أنور الخولي،).مف وجود فرؽ لكرة القدـ في العواصـ العربية
:  العدوانية عمى النساء في الميدان الرياضي، االستغالل والتحرش الجنسي .18
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ىناؾ دراسات أجريت في بعض الدوؿ أعطت بعض المؤشرات حوؿ واقع العدوانية والتحرش 
في %23مف النساء الرياضيات استجوبف في كندا، % 50إلى40. في الميداف الرياضي

.  استراليا تعرضف لمتحرش
مف الرجاؿ %21مف النساء و% 31دراسة ليا عبلقة بالرياضيات األستراليات تظير أف 

مف %41أشاروا إلى أنيف كانوا ضحايا اإلساءة الجنسية في حياتيف، عمى ىذه النسب 
بحيث أجريت في . مف الرجاؿ تعرضوا لئلساءة الجنسية في الميداف الرياضي% 29النساء و

ـ استنتجوا 2000ـ إلى 1995النرويجيات وكاف تحت إشراؼ المجنة األولمبية النرويجية في 
مف الرياضيات تعرضوا لئلساءة الجنسية في سياؽ الرياضي، الرياضيات األصغر % 28أف 

.  سنا أكثر تعرضا ليذه التحرشات
مف قضايا التحرشات تتعمؽ بالمرىقات، وفي الدنمرؾ % 31في الواليات المتحدة األمريكية 

سنا تعرضف لمّتحرشات الجنسية أو ألحد معارفيـ، و 18مف الرياضيات األقؿ مف % 25
ىذه  التحرشات قد تكوف قوية أي ذو طبيعة جنسية فيي تصدر مف الرياضييف آخريف، أو 
المدربيف، أو المسئوليف، والجميور، أو عضو مف الجمعية، وىذه التصرفات والمعامبلت 

.    أدت إلى إظيار انشغاالت خاصة ليا بيدؼ إيجاد حموؿ ليا
مف الرياضيات  % 45وىناؾ دراسة أخرى أجريت في الجميورية التشيكية أظيرت أفّ 

مدربيف، وفي % 27تعرضف لمتحرشات الجنسية مف طرؼ شخص في الوسط الرياضي منيا 
مف الرياضيات المواتي استجوبف قمف بعبلقات جنسية مع شخص رياضي، % 21كندا 
.  منيّف أجبرت بضرورة القياـ بيذه العبلقة% 8 سنة، ومف 16بينيـ أقؿ مف% 23

الرياضة تجعؿ الرجاؿ يحسوف بالقوة والسيطرة أكثر مما يجعميـ يظنوف بأف لدييـ كؿ 
الحقوؽ وخاصة الشخصيات الرياضية المعروفة، بالرغـ مف اتياميـ بيذه االعتداءات إال أّف 

.  ىذا ال يؤثر عمى سمعتيـ لعدـ تعرضيـ لعقوبات مف طرؼ القانوف
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يبقى الكثير لمقياـ بو لكفاح ىذا النوع مف االستغبلؿ، التحرشات و االعتداءات عمى النساء 
فوسائؿ النقؿ الرياضية البلئقة و اختيار أوقات التدريب والمنافسات المناسبة .في الرياضة

إقامة المنشآت الرياضية في أماكف محمية، فكؿ ىذه اإلجراءات تنقص  (أي غير المتأخرة)
مف خطر تعرض النساء والفتيات عند مشاركتيف في األنشطة الرياضية وخاصة عند انتياء 
التدريبات والمنافسات في أوقات متأخرة مف الميؿ، باإلضافة إلى ضرورة نوعية الناس حوؿ 

ىذه التصرفات التي تتعرض ليا الرياضيات، ووجوب تحديد قوانيف خاصة ليا لمعاقبة 
 (Edwina Sandy, Carole A. Oglesby, op-cite, P31-32).المسئوليف عمى ىذه األفعاؿ

     نستنتج مف خبلؿ ما جاء في ىذا الفصؿ مف عناصر تكممت عف شريحة ىامة مف 
 وىي المرأة وممارستيا لمنشاط البدني الرياضي ، باعتبارىا العنصر الذي ع أالشرائح المجتـ

لـ يحظى بحؽ المشاركة في أي تظاىرة رياضية خاصة في القروف األولى فيي لـ تتعدى 
بعدىا .مينة التربية لؤلوالد ورعايتيـ وأشغاؿ البيت وغيرىا مف األعماؿ الحياتية عدا الرياضة 

جاء اإلسبلـ ومنح المكانة الحقيقية لممرأة ورد ليا االعتبار وأعطاىا المكانة االجتماعية 
البلئقة بيا وأصبحت تحظى باحتراـ الجميع إال أف ىذه الحرية والمكانة ال تسمح بتعدي 

الخطوط التي وضعيا الديف اإلسبلمي ، إال وىي  ممارسة  الرياضة في إطار محتـر لما ليا 
مف فوائد النفسية وصحية وكذا  تربوية فتنوعت ممارسات المرأة ، وأصبحت تمارس معظـ 

 العربية عانت التيميش كباقي النساء البلتي يرتديف ةالمرأ أنا األنشطة مثؿ الرجؿ ، إال
الحجاب وال يمارسف الرياضة إال أنيف اثبتف إنيف عمى قدر المسؤولية وذلؾ مف خبلؿ  
النتائج التي تحصمف عمييا مثؿ حسيبة بولمرقة، غادة شعاع، نواؿ متوكؿ، وغيرىف مف 

. البطوالت البلتي اثبتف تفوقيف خبلؿ فترات متعددة مف التاريخ

    وىذا ما أكدتو إحصائيات المشاركة النسوية في الدوؿ العربية والجزائر عمى وجو 
كذا مشاركتيا في الحركة االولمبية ، ىذا  لمممارسة الرياضة مف أىمية سواء  الخصوص،

كاف ىذا عمى الصعيد الصحي، النفسي، االجتماعي، وخاصة أىميتيا بالنسبة لممرأة  
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الحامؿ، والجنيف وتقوية عضبلت الجسـ ومساعدتيا عمى مقاومة األلـ وتنشيط الدورة الدموية 
 .الخ....

قاامة المراجع المستخدمة في الفصل الثالث 

تاريخ التربية البدنية والرياضية في  ،1999حسف احمد الشافعي، سوزاف احمد مرسي، .1
 .، منشاة المعارؼ،مصرالمجتمعين العربي والدولي

، مركز الصحة الشخصية واالجتماعية لمتربية البدنية والرياضيينعمي جبلؿ الديف،  .2
 .2005الكتاب لمنشر،

األساليب اإلحصااية في مجاالت البحوث  ،محمد جاسـ الياسري. مرواف عبد المجيد .3
 .2001. عماف. مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع. 1ط. التربوية

 الطبعة األولى دار وائل للنشر، ،علم االجتماع الرياضي،إحسان محمد الحسه .4

 2005بغداد،
 فاروؽ عبد الوىاب،  .5
 2001ساري أحمد حمداف، .6
 ، 1999حنفي محمد المختار، .7

 ،1996 إبراىيـ، شحاتة صباح السيد فاروز،دمحـ .8
 ، د ط ، دار النيضة، القاىرة، الرياضة البدنية في العصر الحديث محمد عمي حافظ، .9

 .دس
 .1991،، مجمة الوحدة5الرياضة النسوية ىذه الع دة، العدد  محمد عز الديف، .10
الرياضة النسوية واقعيا وأسباب تدنييا وأساليب االرت اء لمياء حسف محمد الديواف، .11

 10.40 الساعة 2017 جواف 14التاريخ . 1999 لمياء الديواف ،  الدكتورة بيا ، منتدى
12. Edwina Sandy, Carole A. Oglesby, op-cite 
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 - 23 ،يفمنتدى ليا أوف ال ،  األندية الرياضية النسوية،يؿ إبراىيـ بف محمد الحؽ .13
 .11:00 ، الساعة 2017 جواف 14، التاريخ 2011– يناير 

 وسط في النسوية الرياضة لواقع تحميمية دراسةناىدة عبد زيد الدليمي، خالد أسود،  .14
 .جامعة بابؿ ،2003م عا بعد وجنوبو العرا 

المنبر  المرأة العربية وممارسة الرياضة،،2016-03-07نعماف عبد الغني،  .15
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تو ا  اىتـ اإلنساف ومنذ القديـ بجسمو وصحتو ولياقتو، كما تمكف مف التعرؼ عبر كفاء   
المختمفة عمى المنافع التي تعود عميو مف جراء ممارسة األنشطة البدنية والتي اتخذت أشكاال 
مختمفة منيا ما ىو اجتماعي كالمعب، التمرينات البدنية،التدريب البدني،الرياضة كما أدرؾ 

أف لممارسة ىذه األنشطة الجانبية منافع عمى النواحي النفسية، االجتماعية العقمية ،المعرفية، 
الحركية، الميارية ،الجمالية، والفنية، إذ تشكؿ ىذه الجوانب في مجمميا شخصية الفرد بشكؿ 

كما تمثؿ وعيو بأىمية ىذه األنشطة وذلؾ بتنظيميا في إطار ثقافي  متوازف ومتكامؿ،
. وتربوي

بحيث تعتبر التربية البدنية والرياضية تتويجا عصريا لفائدة ىذه األنشطة، التي أشارت إلى 
 عمى تربية النشء  باعتباره نشاطا رياضيا يعمؿأىمية النشاط البدني عمى المستوى الوطني

تربية متزنة ومتكاممة مف جؿ النواحي عف طريؽ برامج ومجاالت رياضية متعددة تحت 
إشراؼ قيادة متخصصة تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ النشاط الرياضي بما يساىـ في تحقيؽ 

 وىذا ما سيكوف محور دراستنا  في ىذا الفصؿ الذي سنتناوؿ األىداؼ العامة لمتربية البدنية،
.  الرياضي وأىميتو بالنسبة لمفرد والمجتمع فيو أبرز الجوانب المتعمقة بالنشاط البدني 

: ماهية النشاط البدني الرياضي .1
 :تعريؼ النشاط 1.1

  ىو وسيمة تربوية تتضمف ممارسات موجية يتـ مف خبلليا إشباع الفرد ودوافعو  مف 
 1990محمد الحماحمي ،أنورالخولي،).خبلؿ تييئة المواقؼ التي يقابميا الفرد في حياتيا اليومية

 (.29،صفحة 

كذلؾ يعرؼ عمى أنو كؿ عممية عقمية أو بيولوجية متوقفة عمى طاقة الكائف الحي - 
(. 219،صفحة 2012حميد دشري،).وتمتاز بالتمقائية أكثر منيا باالستجابة
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 :  تعريؼ النشاط البدني 2.1

يقصد بو المجاؿ الكمي لحركة اإلنساف وكذلؾ عممية التدريب والتنشيط والتربص في 
مقابؿ الكسؿ والوىف والخموؿ، في الواقع فإف النشاط البدني في مفيومو العريض ىو 

والتي يستخدـ فييا بدنو بشكؿ  تعبير شامؿ لكؿ النشاطات البدنية التي يقـو بيا اإلنساف،
عاـ ولقد استخدـ بعض العمماء تعبير النشاط البدني عمى اعتبار أنو  المجاؿ الرئيسي 

 الذي larsenالمشتمؿ عمى ألواف وأشكاؿ وأطوار الثقافة البدنية لئلنساف ومف ىؤالء يبرز 
أميف ).اعتبر النشاط البدني بمنزلة نظاـ رئيسي تتدرج ضمنو كؿ األنظمة الفرعية األخرى

(. 120،صفحة2001أنور الخولي،

كما يصؼ مصطمح النشاط البدني كثير مف األشكاؿ والحركات فتشمؿ النشاطات  3.1
التي تستخدـ عضبلت الييكؿ العظمي الكبيرة، بينما تعد النشاطات التي تستخدـ 

أقؿ أىمية ولكنيا ال توفر الفوائد  (مثؿ الرسـ والكتابة)عضبلت الييكؿ العظمي الصغيرة
الصحية الموجودة في النشاطات التي تستخدـ عضبلت الييكؿ العظمي الكبيرة وتتطمب 

. تبديدا حقيقيا لمطاقة 
: ويعرؼ النشاط البدني حسب فترتو وشدتو وتكراره

 ىي كمية الوقت الذي تستغرقو المشاركة في حصة النشاط البدني:الفترة . 
 ىي معدؿ الطاقة المصروفة:الشدة . 
 أسبوع ) ىو عدد حصص النشاط البدني خبلؿ الفترة زمف محددة مثؿ :التكرار

 .(واحد
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: بعض المصطمحات المرتبطة بالنشاط البدني. 2
 (Physical activity): النشاط البدني 1.2

    يعني حركة جسـ اإلنساف بواسطة العضبلت الييكمية بما يؤدي إلى صرؼ طاقة 
ويدخؿ ضمف ىذا التعريؼ جميع األنشطة  .تتجاوز ما يصرؼ مف طاقة أثناء الراحة

البدنية الحياتية، كالقياـ باألعماؿ البدنية اليومية مف مشي وحركة وتنقؿ وصعود الدرج أو 
العمؿ البدني في  المنزؿ أو الحديقة المنزلية، أو القياـ بأي نشاط  بدني رياضي أو 

وعميو، فالنشاط البدني ىو سموؾ يؤديو الفرد بغرض العمؿ أو الترويح أو  .حركي ترويحي
 .العبلج أو الوقاية، سواء كاف ذلؾ عفويًا أو مخططًا لو

 (:Exercise) الجهد البدني2.2

يعد الجيد البدني جزء مف النشاط البدني، وىو نشاط بدني مخطط لو مسبقًا، وذو طابع 
 وأكثر مف عناصر المياقة ا ويؤدي بانتظاـ بغرض تنمية عنصر(Structured)بنيوي  ،

 .البدنية أو المحافظة عمييا

:(Physical fitness) 3.2  المياقة البدنية  

التي يمتمكيا الفرد أو  (مثؿ القوة والتحمؿ والسرعة وغيرىا)تعني مجموعة مف الصفات 
والمياقة البدنية تعد إحدى  .يحصؿ عمييا، وترتبط بقدرتو عمى أداء النشاط البدني

 .مخرجات النشاط البدني المنتظـ، وعناصرىا تتأثر بالعوامؿ الوراثية وبالتدريب البدني
وتنقسـ عناصر المياقة البدنية إلى عناصر مرتبطة بالصحة، وأخرى مرتبطة باألداء 

وتشمؿ المياقة البدنية المرتبطة بالصحة كؿ مف  .الحركي مثؿ السرعة والرشاقة والدقة
وتعرؼ المياقة القمبية  .المياقة القمبية التنفسية، والمياقة العضمية الييكمية، والتكويف الجسمي

التنفسية بأنيا قدرة الفرد عمى أداء جيد بدني معتدؿ إلى مرتفع الشدة ألطوؿ فترة زمنية 
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وتعد المياقة القمبية التنفسية ذات  .ممكنة، مستخدمًا مجموعات عضمية كبرى مف الجسـ
ارتباط بالصحة، فانخفاض مستواه يقود إلى زيادة مخاطر الموت المبكر، خاصة مف 
أمراض القمب، بينما يؤدي ارتفاع مستوى المياقة القمبية التنفسية إلى خفض احتماالت 

 (. 02ىزاع بف محمد اليزاع ،دس ،صفحة ).الموت المبكر

: أنواع النشاط البدني. 3

نشاط بدني  مف خفيؼ إلى شديد الكثافة والذي يتطمب الكثير مف :  ألعاب الهواء3.1
األكسجيف أكثر مف السموؾ الخامؿ وليذا يحسف لياقة األوعية والقمب وفوائد صحية أخرى 

. (مثؿ القفز عمى الحبؿ والجري ولعب الكرة القدـ وكرة السمة والكرة الطائرة)

نشاط بدني شديد ويتطمب استيبلؾ مصادر الطاقة في غياب :  ألعاب ال هوائية2.3
والنشاطات .األكسجيف الكافي، وتتجدد مصادر الطاقة بمجرد أف يتوقؼ الفرد عف النشاط

تتطمب أداء عالي  (مثؿ الجري السريع أثناء الركض والسباحة وركوب الدراجة)ال ىوائية 
. خبلؿ وقت قصير

مثؿ المشي وصعود )ىو النشاط البدني الذي ينجز بطريقة روتينية :   نمط الحياة3.3
. وعادة يكوف مف نشاط خفيؼ إلى متوسط الشدة (الدرج وتيذيب فناء البيت

مثؿ )ممارسة النشاط الذي يتطمب تبديدا حقيقيا لمطاقة  :   ممارسة النشاط البدني4.3
 (. playing tagالقفز عمى الحبؿ و

.  نشاط بقوانيف مرنة وعادة يتـ اختياره مف أجؿ المرح والمتعة: المهو5.3

 النشاطات البدنية التي تتضمف المنافسة وتسجيؿ النقاط وقوانيف ونتيجة :  الرياضة6.3
 (الجمناستيؾ) وتنقسـ الرياضة عادة إلى فئات عديدة مثؿ الفردية. ال يمكف تحديدىا سمفا

. (كرة السمة)والفريؽ  (التنس )والثنائية مثؿ 
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 ىو نشاط بدني يتطمب مف األفراد تحريؾ األوزاف،ونشاط حمؿ :  حمؿ األثقاؿ7.3
يسيـ في نمو  (مثؿ القفز عمى الحبؿ والمشي والجمناستيؾ ولعب كرة الطائرة)األثقاؿ

 . عظاـ صحية في األطفاؿ والمراىقيف

: أقساـ النشاط البدني. 4
   ينقسـ النشاط البدني إلى نشاط بدني ىوائي وآخر غير ىوائي، حيث يتـ استخداـ 
األكسجيف إلنتاج الطاقة أثناء النشاط البدني اليوائي، بينما ال يتـ استخداـ األكسجيف 

وبتعبير آخر فاف النشاط البدني اليوائي ىو ذلؾ . أثناء النشاط البدني غير اليوائي
النشاط البدني المعتدؿ الشدة، الذي يمكف لمشخص مف االستمرار في األداء بشكؿ 

وىو نشاط . بدوف الشعور بتعب ممحوظ  يمنعو مف االستمرار فيو متواصؿ لعدة دقائؽ،
ركوب الدراجة الثابتة أو  الجري، اليرولة، بدني يتميز بوتيرة مستمرة مثؿ المشي السريع،

السباحة ،نط الحبؿ، وما شابو ذلؾ وكممة اليوائي إغريقية األصؿ تعني استخداـ  العادية،
األكسجيف في عمميات إنتاج الطاقة لمعضبلت، وليس ليا عبلقة  باليواء الطمؽ كما يعتقد 

 .البعض 

:  التوعية بأهمية النشاط البدني . 5
     أصبحت حياة الكثير في عالمنا المعاصر تعتمد عمى ما توفره الحضارة لنا مف 

 لو إال وجودوسائؿ الراحة والرفاىية الجسمانية فأصبحت الحركة قميمة والنشاط البدني ال 
في نطاؽ ضيؽ إضافة لمضغوط النفسية والحياتية، مما يؤدي إلى حياة تكثر فييا نسبة 

المخاطر الصحية التي يتعرض ليا الفرد ، ويمكف القوؿ بأف نسبة أمراض القمب تزداد مع 
زيادة االعتماد عمى وسائؿ الراحة والرفاىية والخموؿ المترافؽ بنمط غذائي تتوفر فيو 
كميات زائدة عف الحاجة مف الطاقة التي يحتاجيا الجسـ فيزداد معيا الوزف ويرتفع 

. الضغط الدموي وتتصمب الشراييف فتزداد اإلصابة بأمراض القمب عامة كالذبحة الصدرية
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ف إمكانية تحقيؽ الفوائد الجسمانية لمفرد العادي يمكف أف يتـ مف خبلؿ إتباع برنامج   وا 
لمتدريب متوسط الشدة وال يسبب اإلرىاؽ واإلجياد ويزداد بشكؿ متدرج لحد معيف يمكف 

. القياـ بو دوف حدوث أضرار أو إصابات لمشخص 

ومف أجؿ كيفية الوصوؿ ألفراد المجتمع وحثيـ عمى المشاركة في آداء التماريف الرياضية 
ضافة  البدنية وبياف الفوائد الصحية التي ستعود عمييـ بالفائدة بعد تغيير عاداتيـ اليومية وا 

. الحركة 

 والطريؽ إلى ذلؾ ىو بياف تمؾ الفوائد لجميع األعمار ولكبل الجنسيف لتشجيعيـ عمى 
البدء واالستمرار وفؽ أسس ثابتة ألف تحقيؽ ىذا اليدؼ يتطمب وعيا صحيا واجتماعيا 

، صفحة 2016مزروع السعيد ، واخروف ،).لضماف إقباؿ األفراد عمى االشتراؾ ببرامج النشاط البدني

188.) 

: العوامؿ التي تؤثر في مستوى النشاط البدني. 6

: العوامؿ التي تؤثر في مستويات النشاط البدني لؤلطفاؿ والمراىقيف ىي

 التأثير الذاتي  .
 توقع نتائج ايجابية مف النشاط البدني .
  المعوقات التي تجعؿ مف الصعب المشاركة في النشاط البدني .
 متعة النشاط البدني .

: خطة النشاط البدني يمكف أف تساعد األطفاؿ والمراىقيف في القياـ بالتالي

 زيادة التأثير الذاتي  .
 فيـ فوائد النشاط البدني .
 تقميؿ معوقات النشاط البدني. 
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 اختيار النشاطات الممتعة. 

: فوائد ومعوقات النشاط البدني. 7

يعتبر النشاط البدني الوسيمة اليامة الكتساب الصحة الجيدة لدى الفرد وىذا ناتج      
دراكو لمفوائد التي يولييا مف خبلؿ الممارسة فكمما زادت  عف محافظتو عمى جسمو وا 
إدراكاتو لفوائده تكوف فرصو أفضؿ لممارستو، إال انو يوجد العديد مف المعوقات التي 

 :تحوؿ دوف ممارسة أي نشاط بدني بمختمؼ أنواعو نحاوؿ تمخيصيا فيما يأتي 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
(. 172، صفحة2004أسامة كامؿ راتب ،)

:  الفوائد الصحية الناتجة عف ممارسة النشاط البدني بانتظاـ لدى الراشديف1.7
 ارتفاع كفاءة القمب والرئتيف ، بما في ذلؾ انخفاض معدؿ ضربات القمب في الراحة. 
 تحسف لياقة العضبلت ومرونة المفاصؿ. 
 انخفاض مخاطر اإلصابة بأمراض شراييف القمب التاجية ، مف خبلؿ: 

 الفوائد إدراؾ

  المحافظة عمى الشكؿ الجيد
. لمجسـ

  الشعور العاـ بالتحسف
  الصحة الجيدة
  المحافظة عمى الوزف المناسب

لمجسـ 
 تحسيف المظير .
  التصور االيجابي والثقة في

 .النفس

 

 المعوقات إدراؾ

 االفتقاد إلى الدافعية. 
 الكسؿ والخموؿ 
 كثر المشاغؿ 
 عدـ توافر الوقت 
 التعب الشديد 
  التعب في األداء التمريف

 .البدني
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 .في الدـ" الجيد"ارتفاع مستوى الكوليستروؿ عالي الكثافة *
 . في الدـ TGانخفاض مستوى الدىوف الثبلثية * 
 .خفض نسبة الشحـو في الجسـ*
 ".إذا كاف مرتفعا" انخفاض ضغط الدـ الشرياني *
 .زيادة انحبلؿ مادة الفيبريف في الدـ ، مما يساعد عمى سيولة الدـ*
 .اإلقبلؿ مف التصادؽ الصفائح الدموية، مما يخفض مف فرص حدوث الجمطة*
 .زيادة حساسية خبليا الجسـ لؤلنسوليف، مما يخفض سكر الدـ*
 .تحسف أيضا الكربوىيدرات  وارتفاع القدرة عمى تحمؿ الجموكوز*
 .تحسيف وظائؼ الخبليا المبطنة لؤلوعية الدموية*
 .زيادة مصروؼ الطاقة، مما يساعد عمى الوقاية مف السمنة*
 .زيادة كثافة العظاـ، مما يقمؿ احتماؿ تعرضيا لمكسر*
 .خفض القمؽ والتوتر والكآبة*
 .خفض تأثير ىرموف الكاتيكوالميف عمى القمب، مما يقمؿ مف اضطراب النبض*
 .خفض احتماالت اإلصابة بسرطاف القولوف*

:  الفوائد الصحية الناتجة عف ممارسة النشاط البدني بانتظاـ لدى الناشئة2.7
 تنمية مستوى كفاءة القمب والرئتيف. 
 تنمية مستوى لياقة العضبلت ومرونة الجسـ. 
 خفض نسبة الشحـو في الجسـ، ومكافحة السمنة. 
  زيادة كثافة العظاـ، خاصة عند ممارسة األنشطة البدنية التي يتـ فييا حمؿ الجسـ

 .مثؿ اليرولة والجري والقفز ونط الحبؿ،وتمرينات القوة العضمية، وما شابو ذلؾ
 خفض مستويات دىوف الدـ. 
 انخفاض مخاطر اإلصابة بأمراض القمب. 
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  زيادة حساسية الخبليا لؤلنسوليف. 
 تحسيف الصحة النفسية لمناشئة وزيادة الشعور بالثقة. 
 خفض أعراض القمؽ والكآبة. 
 (.10 ، صفحة 2010ىزاع محمد بف اليزاع  ،) .مساعدة الناشئة عمى النمو االجتماعي السوي 
: صفات برامج النشاط البدني الممتاز بالنسبة لألطفاؿ والمراهقيف.  8

     تساعد برامج النشاط البدني في إعداد األطفاؿ والمراىقيف لمنشاط البدني خبلؿ العمر،
ويمكف أف تؤثر الطريقة التي يقدـ بيا مينيو الصحة برامج النشاط البدني لؤلطفاؿ 

المراىقيف بصورة كبيرة عمى مستويات مشاركتيـ في النشاط البدني ،وليذا مف الميـ جدا 
بالنسبة لميني الصحة الذي يتولى رعاية األطفاؿ والمراىقيف أف يكوف مطمع عمى 

. أساسيات برامج التدريب البدني

يتكوف نشاط نمط  (منيجي )وبنائي     وىناؾ نوعاف مف النشاط البدني ،نمط الحياة،
الحياة مف نشاطات مثؿ المشي وصعود السبللـ والقياـ بأعماؿ منزلية والمعب، أما النشاط 

مثؿ الرياضة وبرامج تعميمية في الرقص والعاب الجمباز )البدني البنائي فيتكوف مف برامج 
ويساعد النشاط البدني البنائي . وضعت لتزيد مف نوعية أو كثافة النشاط البدني (والسباحة

األطفاؿ والمراىقيف في تحقيؽ تقوية العضبلت والقدرة والمرونة ولياقة القمب واألوعية 
. وأيضا تحقيؽ وزف صحي والمحافظة عميو

:    وتشتمؿ برامج النشاط البدني البنائي عمى فئتيف

 .برامج التدريب البدني أثناء الدراسة .1
 .برامج النشاط البدني غير المنيجية داخؿ أو خارج المدرسة .2
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 وتوجد إرشادات تقييـ وتنظيـ البرامج المدرسية واالجتماعية لتعزيز النشاط البدني لدى 
األطفاؿ والمراىقيف وىذه اإلرشادات تعني بالسياسة والبيئة والتدريب البدني والتثقيؼ 

الصحي والنشاطات غير المنيجية واستخداـ الوالديف والتدريب الشخصي وخدمات الصحة 
. والبرامج االجتماعية وبرامج التقييـ

: استجابة المرأة الحامؿ لمجهد البدني. 9

عند قياـ المرأة الحامؿ بأداء جيد بدني فإننا نبلحظ جممة مف االستجابات الفسيولوجية 
لدييا، حيث يزداد حجـ الدـ الذي يضخو القمب في الدقيقة ويتوجو جزء كبير مف ىذا الدـ 

إلى العضبلت العاممة مف أجؿ تزويد العضبلت باألكسجيف البلـز إلنتاج الطاقة 
 .لمعضبلت، وقد يكوف ذلؾ عمى حساب بعض الدـ الذي يتوجو أصبل إلى الجنيف

ويزداد تركيز ىرموني االبينيفريف والنور ابينيفريف في الدـ خاصة في الجيد البدني 
المتوسط إلى المرتفع الشدة ، مما يؤدي إلى تقمص األوعية الدموية في منطقة الرحـ، مما 
يقود إلى انخفاض تروية الرحـ بالدـ، عمى أف معدؿ إفراز ىذيف اليرمونيف ينخفض عند 

وعمى الرغـ . المرأة الحامؿ التي تمارس النشاط البدني بانتظاـ  وتتعود عمى الممارسة 
مف  كؿ ذلؾ فبل تعتقد أف ىناؾ تأثير سمبي مف جراء الممارسة الخفيفة إلى المعتدلة 

الشدة عمى جرياف الدـ في رحـ المرأة الحامؿ، حيث يعتقد أف زيادة حجـ الدـ أثناء الحمؿ 
. تسمح بتوزيع الدـ إلى العضبلت العاممة بدوف التضحية بحجـ الدـ المتجو إلى الجنيف

،  فإنيا "خاصة في األشير األخيرة مف الحمؿ"ونظرا لزيادة وزف المرأة الحامؿ أثناء الحمؿ
تجد صعوبة في القياـ بجيد بدني يتطمب رفع كامؿ الجسـ كاليرولة أو الجري، مقارنة 

ال تقـو فييا المرأة بحمؿ جسميا كالسباحة أو ركوب الدراجة  بأنشطة أخرى
أي إفراط أو زيادة في حجـ اليواء " ، كما يبلحظ حدوث فرط في التيوية"المنزلية"الثابتة

أثناء الجيد البدني، مما يقود إلى زيادة في التيوية الرئوية لدييا " المستنشؽ في كؿ مرة 



 النشاط البدني الرياض ي      الفصل الثالث                                                    
 

~ 135 ~ 
 

أثناء القياـ بجيد بدني ، يساعد عمى ذلؾ كبر حجـ الرحـ وقيامو بالضغط عمى التجويؼ 
 (.312 ، صفحة 2010ىزاع محمد بف اليزاع  ،).الصدري

: مخاوؼ ممارسة النشاط البدني مف قبؿ المرأة الحامؿ. 10

عمى أىمية  " ACOG" تؤكد توصيات الكمية األمريكية لطب التوليد وأمراض النساء
نشاطا  (التي ال تعاني مف أي مضاعفات أو موانع مف الممارسة)ممارسة المرأة الحامؿ 

 دقيقة معظـ أياـ األسبوع ،عمى أف يراعي عامؿ التدرج في 30بدنيا معتدال لمدة 
الممارسة،خاصة لمف ىي غير متعودة عمى ممارسة النشاط البدني قبؿ فترة الحمؿ 

الموانع المطمقة والنسبية لممارسة النشاط البدني مف قبؿ  (1)ويستعرض الجدوؿ رقـ 
ىزاع محمد بف ).المرأة الحامؿ طبقا لتوصيات الكمية األمريكية لطب التوليد وأمراض النساء

 .( 04،صفحة556اليزاع ،مقرر 

ومما يجدر بنا اإلشارة إليو إلى أنو كانت ىناؾ سابقا عدة مخاوؼ عمى صحة المرأة 
الحامؿ وصحة جنينيا مف جراء ممارستيا لمنشاط البدني، إال أنو اتضح فيما بعد مف 

فعمى .خبلؿ البحوث والمشاىدات التجريبية أف تمؾ المخاوؼ ال أساس ليا مف الصحة
سبيؿ المثاؿ أدى استعماؿ المرأة لمغاطس حارة بشكؿ متكرر إلى حدوث حاالت تشوه 

لمجنيف،ونظرا ألف ممارسة النشاط البدني ترفع مف درجة حرارة الجسـ فكاف ىناؾ اعتقاد 
إال أف البحوث التي أجريت في  بأف ذلؾ قد يضر بالجنيف كما ىو حاؿ المغاطس الحارة،

ىذا الصدد أثبتت أف درجة حرارة جسـ المرأة الحامؿ أثناء ممارسة النشاط البدني في جو 
مريح ال ترفع مف درجة حرارة الجسـ الداخمية إلى مستوى خطر،كما ىو الحاؿ بالنسبة 

ومف المعمـو أف درجة حرارة الجنيف ىي أعمى مف درجة الحرارة الداخمية  لممغاطس الحارة،
لؤلـ بحوالي نصؼ درجة مئوية ،كما بينت البحوث أنو ال يوجد أي تشوه في أجنة النساء 

الحوامؿ البلتي يمارسف النشاط البدني المعتدؿ الشدة ضمف التوصيات المطموبة 
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ىزاع ).واالحتياطات البلزمة مقارنة بالنساء البلتي لـ يمارسف النشاط البدني أثناء الحمؿ

 (04،صفحة556محمد بف اليزاع ،مقرر 

 :موانع ممارسة النشاط البدني لدى المرأة الحامؿ " 1"جدوؿ رقـ 

  Absoluteموانع مطمقة
contraindications 

 Relative contraindicationsموانع نسبية

صغر وزف الجنيف بشكؿ واضح مشاكؿ في عنؽ الرحـ 
نزيؼ مستمر في الفترة الثانية أو الثالثة مف 

الحمؿ 
مشاكؿ قمبية لدى الحامؿ أو مشاكؿ انتظاـ 

النبض 
مشاكؿ تنفسية لدى الحامؿ مخاطر طمؽ مبكر 

لتر / جـ100الييموجموبيف اقؿ مف "فقر دـ قوي ارتفاع ضغط الدـ الناجـ عف الحمؿ 

 مف الحمؿ 28توائـ اثنيف في األسبوع وجود توائـ أو أكثر 
إجياض عفوي سابؽ حدوث تسمـ أثناء الحمؿ 

مشاكؿ طبية أخرى ذات أىمية تمزؽ مبكر في غشاء الرحـ 
(American colleg-2002 

: الفوائد الصحية الناجمة عف ممارسة المرأة الحامؿ لمنشاط البدني. 11

تؤدي ممارسة النشاط البدني بانتظاـ مف قبؿ المرأة الحامؿ إلى جممة مف الفوائد الصحية 
الجسمية والنفسية ،فباإلضافة إلى شعور المرأة الحامؿ بالحيوية مف جراء الممارسة 

المنتظمة لمنشاط البدني ،تساىـ الطاقة المصروفة مف جراء  النشاط البدني في التقميؿ مف 
ومف المعمـو أف احتياج . زيادة الشحـو لدى المرأة الحامؿ نتيجة لزيادة الوزف أثناء الحمؿ

 كيمو سعر 150المرأة الحامؿ مف الطاقة في األشير الستة األولى مف الحمؿ بحوالي 
لكف تمؾ المتطمبات تزداد في األشير الثبلثة  حراري في اليـو عف احتياجيا قبؿ الحمؿ،
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كما أف المرأة الممارسة . كيمو سعر حراري إضافي في اليـو300األخيرة مف الحمؿ لتبمغ 
لمنشاط البدني أثناء فترة الحمؿ تعود إلى وزنيا الذي كاف في فترة الحمؿ بشكؿ أسرع بعد 

. الوالدة مقارنة بالمرأة الحامؿ التي ال تمارس النشاط البدني عمى اإلطبلؽ

وتشير البحوث أيضا إلى أف المرأة التي تمارس النشاط البدني أثناء فترة الحمؿ تعد أقؿ 
ومف . عرضة لئلصابة باالكتئاب أثناء الحمؿ مقارنة بالمرأة غير الممارسة لمنشاط البدني

المؤكد أيضا أف لممارسة النشاط البدني فائدة عظيمة في الوقاية مف سكري الحمؿ حيث 
تشير الدالئؿ العممية إلى أف ممارسة النشاط البدني أثناء فترة الحمؿ يخفض مف نسبة 

كما أف المرأة  . مقارنة بعدـ ممارسة النشاط البدني %50اإلصابة بسكري الحمؿ بمقدار 
 مقارنة %40النشطة بدنيا أثناء فترة الحمؿ تعد اقؿ عرضة لئلصابة بتسمـ الحمؿ بنسبة 

وتقمؿ ممارسة النشاط البدني أثناء الحمؿ .بالمرأة الحامؿ التي ال تمارس أي نشاط بدني 
مف إصابة المرأة الحامؿ بألـ أسفؿ الظير، والذي يعد عرضا شائعا لدى كثير مف النساء 

ىزاع محمد بف )..الحوامؿ خاصة مع كبر حجـ البطف وتغير مركز ثقؿ جسـ المرأة الحامؿ

( 05،صفحة556اليزاع،مقرر 

 :إرشادات وتوصيات بشاف ممارسة النشاط البدني أثناء فترة الحمؿ. 12

اإلرشادات والتوصيات التالية تتعمؽ بممارسة النشاط البدني في فترة الحمؿ،وعمى المرأة 
: الحامؿ التقيد بيا ومراعاتيا مف اجؿ سبلمتيا وسبلمة جنينيا

  ال ينبغي لممرأة الحامؿ التي لدييا مضاعفات أثناء الحمؿ أو تعاني مف مشاكؿ صحية
. ممارسة النشاط البدني بدوف استشارة طبيبيا

  د في معظـ أياـ 30توصى المرأة الحامؿ بممارسة النشاط البدني المعتدؿ الشدة لمدة
زيادة مدة الممارسة وشدتيا )األسبوع،عمى أنو ينبغي ممارسة النشاط البدني بالتدريج 

. ، خاصة لممرأة غير المتعودة عمى ممارسة النشاط البدني(بالتدريج
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 أما .يعد المشي نشاطا بدنيا مناسبا لممرأة الحامؿ ،كذلؾ السباحة وركوب الدراجة الثابتة
كما ينبغي تجنب . الجري فيمقي عبئا كبيرا عمى مفاصؿ الطرؼ السفمي مف الجسـ

. التمرينات التي تتطمب القفز أو تغيير اتجاه الجسـ فجأة

ينبغي بعد الشير الرابع تجنب التمرينات التي تكوف فييا المرأة الحامؿ مستمقية عمى 
مما يضغط عمى األوعية الدموية التي تنقؿ الدـ إلى  ظيرىا،الف حجـ الرحـ يكوف كبيرا،

القمب األمر الذي يقود في النياية إلى تأثر الدورة الدموية لممرأة الحامؿ وبالتالي تأثر الدـ 
. المتجو لمجنيف

  ضربة 140ال ينبغي أف تتجاوز ضربات القمب لدى المرأة الحامؿ أثناء الممارسة 
 15في الدقيقة ، وفي حالة القدرة عمى القياـ بنشاط بدني عنيؼ أف ال تتجاوز مدتو 

. دقيقة
  ينبغي تجنب ممارسة تمرينات اإلطالة"strtching " التي تؤدي إلى ثني المفصؿ إلى

. الدرجة القصوى ،وذلؾ بسبب زيادة ليونة األنسجة المحيطة بالمفصؿ أثناء فترة الحمؿ
  ينبغي عدـ ممارسة النشاط البدني في بيئة حارة أو عالية الرطوبة ، مع تجنب ارتفاع

.  درجة مئوية38درجة حرارة الجسـ مف جراء الممارسة إلى أكثر مف 
  ينبغي ارتداء الحذاء المناسب لممارسة النشاط البدني، وتناوؿ السوائؿ باستمرار مف

. اجؿ تجنب جفاؼ الجسـ
 ال ينصح بممارسة المرأة الحامؿ الرياضات الخطرة كركوب الخيؿ أو رياضة الغوص .
 ينبغي تجنب حماـ السونا بعد ممارسة النشاط البدني .
  ال ينبغي رفع أحماؿ ثقيمة، أو القياـ بجيد بدني يتطمب كتـ النفس وزيادة الضغط

. داخؿ تجويؼ الصدر
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  ،ينبغي التوقؼ عف الممارسة واستشارة الطبيب عند الشعور بضيؽ ممحوظ في التنفس
السائؿ  ) أو تسرب السائؿ األمنيوسي ،أو دوخة، أو ألـ في الصدر،أو نزيؼ ميبمي

 (.6-5،صفحة556ىزاع محمد بف اليزاع ، مقرر ).، أو انخفاض حركة الجنيف(المحيط بالجنيف

: النشاط البدني الرياضي. 13

:  تعريؼ النشاط البدني الرياضي1.13

ىو عبارة عف نشاط تعميمي تربوي أو ما يسمى  بدرس التربية البدنية والرياضية باإلضافة 
لمنشاط البدني الرياضي التربوي التدريبي التنافسي وىو مجموع األنشطة الرياضية الداخمية 
والخارجية المكممة لبعضيا البعض في بحثنا ىذا نقصد بو كؿ األنشطة البدنية والرياضية  

الممارسة داخؿ المؤسسة التعميمية في مرحمة التعميـ الثانوي وىي عبارة عف التربية البدنية 
والرياضية دورات رياضية تنافسية وغير تنافسية ممارسة داخؿ وخارج المؤسسة والمنظمة 
مف طرؼ أساتذة المؤسسة نفسيا والمنظمة الداخمية الخاصة أو مف طرؼ الرابطة الوالئية 

 (.64قاسـ حسف حسيف،صفحة ).لمرياضة المدرسية الخارجية الخاصة

ويعتبر النشاط البدني الرياضي أحد األشكاؿ الراقية لمظاىرة الحركية لدى اإلنساف وىو 
. األكثر تنظيما واألرفع مف األشكاؿ األخرى لمنشاط البدني

  مات فيؼ"ويعرفو"(Matt Vive)  بأنو نشاط ذو شكؿ خاص،وىو المنافسة المنظمة
وبذلؾ فعمى؟ما يميز النشاط الرياضي  مف أجؿ قياس القدرات وضماف أقصى تحديد ليا،

بأنو التدريب البدني بيدؼ تحقيؽ أفضؿ نتيجة ممكنة في المنافسة ال مف أجؿ الفرد 
نما مف أجؿ النشاط في حد ذاتو وتضيؼ  أف التنافس (Cosola)"كسوال"الرياضي فقط وا 

سمة أساسية تضفي عمى النشاط الرياضي طابعا اجتماعيا ضروريا وذلؾ ألنو عبارة عف 
. إنتاج ثقافي لمطبيعة التنافسية باإلنساف مف حيث أنو كائف اجتماعي ثقافي
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  ويتميز النشاط الرياضي عف بقية ألواف النشاط البدني باالندماج الخالص، ومف
دونو ال يمكف أف نعتبر أي نشاط عمى انو نشاط رياضي قواعد دقيقة لتنظيـ المنافسة 

. بعدالة ونزاىة

وىذه القواعد تكونت عمى مدى التاريخ سواء قديما أو حديثا والنشاط الرياضي يعتمد 
أساسا عمى الطاقة البدنية لمممارس وفي شكمو الثانوي عمى عناصر أخرى مثؿ الخطط 

 (.32،صفحة1996أميف أنور الخولي،).وطرؽ المعب

كما جاء في تعريؼ عمي يحي المنصور بأف النشاط البدني الرياضي عبارة عف مجموعة 
مف الميارات ،معممات واتجاىات يمكف أف يكتسبيا الفرد دوف سف معيف يوظؼ ما تعممو 

حيث أف  ومجتمعو، في تحسيف نوعية الحياة نحو المزيد مف تكيؼ الفرد مع بيئتو،
ممارسة النشاط البدني والرياضي ال تقتصر المنافع عمى الجانب الصحي،البدني فقط إال 

معرفية  عقمية، أنو يتـ التأثير االيجابي عمى جوانب أخرى إال وىي نفسية واجتماعية،
فنية وكؿ ىذه الجوانب تشكؿ شخصية الفرد شامبل منسقا  جمالية، حركية وميارية،

 (.209،صفحة1971عمى يحي منصوري ،).متكامبل

 النشاط الرياضي عمى أنو  نشاط تربوي يعمؿ عمى تربية 2008كما عرؼ غازي العنزي 
الوجدانية واالجتماعية والبدنية والعقمية، عف : النشء تربية متزنة ومتكاممة مف النواحي

طريؽ برامج ومجاالت رياضية متعددة تحت إشراؼ قيادة متخصصة تعمؿ عمى تحقيؽ 
أىداؼ النشاط الرياضي بما يساىـ في تحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية البدنية في مراحؿ 

(. 10:15الساعة / مارس24 ،يـوhttp://www.bdnia.com.)التعميـ العاـ

إلى أف النشاط البدني الرياضي يمكف أف ( Cochin Waseeg)"كوشيف وسيج" ويشير
والمردود العائد يتضمف أفرادا أو  يعرؼ بأنو مفعـ بالمعب التنافسي والداخمي والخارجي،
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إبراىيـ ).فرقا تشترؾ في مسابقة وتقرر النتائج في ضوء التفوؽ في الميارة البدنية والخطط 

(. 10:31، الساعة 2015 مارس 24 يـو2013بف محمد الشريؼ،

ىدفو تكويف المواطف الصالح البلئؽ مف الناحية البدنية واالنفعالية  ميداف تجريبي
واالجتماعية وذلؾ عف طريؽ ممارسة ألواف النشاط البدني اختيرت مف أجؿ تحقيؽ ىذه 

كما أنو مجموعة النشاطات البدنية المختارة التي يمارسيا األفراد وفقا لحالة كؿ . األىداؼ
 (.2بف قباب الحاج ،مجمة عمـو الرياضة العدد ).واحد منيـ

 :أنواع النشاط البدني الرياضي. 14

    إذا أردنا أف نتكمـ عف نواحي النشاط والتربية الرياضية،كاف مف الواجب معرفة أف 
ىناؾ نشاط ممارسة الفرد وحده وىو ذلؾ النشاط الذي يمارسو دوف االستعانة باآلخريف 

في تأديتو ومف بيف أنواع ىذا النشاط المبلكمة، ركوب الخيؿ، المصارعة، المبارزة 
أما النشاط اآلخر . السباحة، ألعاب القوى، رمي القرص، رمي الرمح وتمرينات الجمباز

كرة السمة، كرة اليد  الكرة : فيمارسو الفرد داخؿ الجماعة و يسمى بنشاط الفرؽ ومف أمثمتو
. الطائرة، فرؽ التتابعات في السباحة والجري ، وكذا رياضة اليوكي

   ىذا التقييـ مف الناحية االجتماعية، لكف يمكننا تقسيمو حسب أوجو النشاط وتبعا 
لمطريقة التي يؤدى بيا ىذا النشاط، فمف النشاط ما يحتاج إلى كرات أو أدوات خاصة 

: وبعضيا ال يحتاج إلى ذلؾ ومنيا
:  ألعاب هادئة1.14

ال تحتاج إلى مجيود جسماني يقـو بو الفرد وحده أو مع أقرانو في جو ىادئ ومكاف 
محدود، كقاعة األلعاب الداخمية، أو إحدى الغرؼ واغمب ما تكوف ىذه األلعاب لمراحة 

. بعد الجيد المبذوؿ طواؿ اليـو
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:  ألعاب بسيطة2.14
ترجع بساطتيا إلى خموىا مف التفاصيؿ وكثرة القواعد وتتمثؿ في شكؿ أناشيد وقصص 

. مقرونة ببعض الحركات البسيطة التي تناسب األطفاؿ
 : ألعاب تنافسية3.14

تحتاج إلى ميارة وتوافؽ عضمي عصبي ، ومجيود جسماني يتناسب ونوع ىذه األلعاب 
(. 210-209،صفحة 1971عمي يحي منصوري،).يتنافس فييا األفراد فرديا وجماعيا

وفيما يخص النشاط البدني المرتبط بالمدرسة والذي يدعى بالنشاط البلحقي لمتربية 
البدنية، فإنو يعتبر أحد األجزاء المكممة لبرامج التربية البدنية ومحقؽ النفس أصدائيا 

. وينقسـ بدوره إلى نشاط داخمي ونشاط خارجي

:   النشاط الداخمي5.14

  ىو النشاط الذي يقدـ خارج أوقات الجدوؿ المدرسي والغرض منو ىو إتاحة الفرص 
لكؿ تمميذ ممارسة النشاط المحبب لديو وتطبيؽ الميارات التي تعمميا التبلميذ خبلؿ 

الدرس، وىو أنواع الممارسة الفعمية التي تتصؿ فعبل اتصاال وثيقا بالدروس التي تمثؿ 
. القاعدة والتي تبنى عمييا تخطيط النشاط الداخمي

    و يختمؼ النشاط الداخمي مف مدرسة ألخرى، و ذلؾ ألنو يخضع لئلمكانيات المتوفرة 
وطبيعة البيئة والنشاط الداخمي يحتوي عمى كؿ األنشطة المتوفرة في المدرسة الفردية منيا 

والجماعية، يتـ النشاط الداخمي عادة في أوقات الراحة الطويمة و القصيرة في اليـو 
المدرسي و تحت إشراؼ المدرسيف و الطبلب الممتازيف والذيف يجدوف فرصة جيدة لتعمـ 
إدارة النشاط الرياضي و كذلؾ التحكـ بشكؿ عاـ فاف ىذا النشاط يتيح لمتبلميذ بالتدريب 
عمى الميارات و األلعاب الرياضية خارج وقت الدرس، و ينظـ النشاط الداخمي بالمدرسة 
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طبقا لمخطة التي يضعيا المدرس، سواء كانت مباريات بيف الفصوؿ أو العروض الفردية 
. أو أنشطة تنظيمية

 : النشاط الخارجي6.14

محمد عادؿ ).ىو النشاط الذي يتـ خارج أوقات الجدوؿ المدرسي وخارج المدرسة

(. 70،صفحة1965خطاب،

 :دور النشاط البدني الرياضي. 15

لقد اىتـ عمماء التربية الحديثة في مختمؼ دراساتيـ بإعطاء أىمية بالغة لجميع أعضاء 
جسـ الفرد في كؿ مراحؿ نموه لمدى تأثيرىا المباشر بالفرد والمجتمع الذي يكتسبو مف 
خبلؿ النشاط البدني الرياضي وبواسطتو يستطيع التحكـ في جسمو ووسطو الداخمي أو 

فالنشاط البدني الرياضي يساعد  حتى الوسط االجتماعي وبفضمو ينمي قدراتو الحركية،
الفرد عمى إرضاء حاجتو إلى حركة وغيرىا مف مستمزمات الحياة والتي يمكف تمخيصيا 

: فيما يأتي

 : الصحة -
يساىـ النشاط البدني الرياضي بقدر وفير في تنمية الوظائؼ الكبرى وتناسقيا وتحفيز 
النمو وجعؿ الفرد مياال لمعمؿ وبالتالي التكيؼ مع الوسط الطبيعي، بحيث يحافظ عمى 

 .صحتو ويتجنب كؿ ما يؤذيو أو يؤدي بو إلى اليبلؾ
 :النمو الحركي -

لمنشاط البدني الرياضي في ىذا المجاؿ دور فعاؿ حيث يساعد الفرد عمى تنمية الوعي 
بجسمو وبالعبلقة بيف الزماف والمكاف واإليقاع فيحسف بذلؾ استغبلؿ الوقت واختيار  

. المكاف المناسب لتطوير قدراتو
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 :التنشئة االجتماعية -

النشاط البدني الرياضي يساىـ في التربية االجتماعية لمفرد مف خبلؿ تحسيف معرفتو 
لنفسو والتحكـ في سموكو الذاتي ، وتفيـ القواعد االجتماعية والخضوع ليا وروح المسؤولية 
والوعي بالمجموعة وتحسيف العبلقات مع الغير بالتالي يتمكف مف اختيار المجموعة التي 

. ينتمي ليا

 :الهدؼ العالجي  -

والذي يتـ مف خبلؿ معالجة النفسيات عف طريؽ النشاط الحركي والرياضي ألف الكثير 
مف االنفصاالت تظير بصفة واضحة في األلعاب والمباريات وبالتالي يظير مع بعض 

. المكونات وىو ماال يظير في مختمؼ استبيانات الشخصية المقننة

: قياس المياقة البدنية . 16

قبؿ الخوض في الحقائؽ المرتبطة بالنشاط البدني البد مف التطرؽ إلى نمط الحياة التي 
كاف يعيشيا الناس قديما حيث لـ تكف وسائؿ الراحة والرفاىية متوفرة كما ىو في الوقت 

الحاضر فكاف الجيد البدني أمرا محققا مف خبلؿ سعي اإلنساف لتوفير عيشة ونمط حياتو 
وعممو، حيث  كاف يكتسب بنية قوية ولياقة بدنية مف خبلؿ نمط الحياة التي يعيشيا والتي 
تفرض عميو النشاط والحيوية ألف العمؿ ومختمؼ وسائؿ الحياة كانت تعتمد عمى المقدرة 

. البدنية والكفاءة الجسمانية

ولمعرفة لياقة فرد ىناؾ طرؽ لقياسيا يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى مقدرة الفرد 
. الجسمانية والبدنية
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وما ييمنا في ىذا المجاؿ ىو التطرؽ لقياس المياقة القمبية والتنفسية ويتـ ذلؾ بقياس القدرة 
العظمى لمجسـ الستيبلؾ األكسجيف أثناء بذؿ أقصى جيد بدني ممكف حيث يمكف أف 

.  ضعفا 20 -10يزداد استيبلؾ األكسجيف األقصى أثناء تأدية التماريف الشديدة إلى 

وىناؾ طرؽ متعددة لمقياس تستخدـ في تقديـ وظيفة الجياز القمبي الدوري ويتـ ذلؾ في 
: المختبرات الفيزيولوجية باستخداـ

 .Treadmillاختبار السير المتحرؾ  -
-85، صفحة 2013خالد حشحوش ،) ..Bicycle ergo meterاختبار الجيد بالدراجة الثابتة  -

86.) 

: أهمية النشاط البدني الرياضي. 17

ذلؾ االىتماـ الواضح  مف األمور التي جذبت انتباه الباحثيف في مجاؿ التربية البدنية،
الذي يبديو المراىقوف بالرياضة والذي فسر عمى أنو يرمي إلى أف الرياضة أو النشاط 
البدني الرياضي يعد بالنسبة ليـ مظيرا اجتماعيا يميزه بيف طبقات المجتمع وفئاتو وقد 
وضح ىذا االىتماـ بعد أف تعددت حاالت المراىؽ المتفوؽ رياضيا، ومف جية أخرى 

أف السبب في السموؾ الجانح واالنحراؼ " عبد الفتاح لطفي إبراىيـ سبلمة"يشير 
االجتماعي لدى بعض األفراد إنما يرجع الفتقارىـ إلى الفرص المواتية لتعمـ الرياضة 

وممارسة النشاط البدني الرياضي بطريقة مقبولة، ذلؾ الف جزء كبير مف التدريب 
االجتماعي األساسي لمفرد يمكف أف يحدث عبر ممارسة األلعاب، وتتـ مف خبللو توجييو 
ورعايتو تحسبا ألي انحراؼ سموكي أو اجتماعي مف خبلؿ قيادة واعية مؤىمة فضبل عمى 

.  أنيا تقضي عمى النقص في ممارسة النشاط عند الشباب والمراىقيف
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: أثر النشاط البدني والرياضي في حياة المراهؽ. 18

يرتبط عمؿ كؿ جزء فيو بعمؿ     الحقيقة التي الشؾ فييا أف الجسـ وحدة متكاممة،
األجزاء األخرى وأشد أنواع المعرفة فائدة لممراىؽ ىو ما يتصؿ بجسمو وخصوصا ما 

. يتعمؽ بحركتو
ولكف لو تحرينا األمر . ىناؾ أسس أخرى تؤثر في جسـ المراىؽ،منيا التغذية والراحة

لوجدنا أف الحركة ىي أىميا وخصوصا بعد ىذا التطور العظيـ في نمو الفرد وحركتو بعد 
سيطرتو عمى اآللة وتطويعيا لخدمتو في قضاء حاجتو فأضحى قميؿ الحركة، والمراىؽ 

بالتالي محدودة حتى كادت أف تنعدـ خاصة عندما  مثمو مثؿ أي إنساف أصبحت حركتو،
وال نعجب إذا رأينا أف المراىقيف كثيرا ما يعانوف مف  انتشرت وسائؿ الترفيو المختمفة،

الصداع واألرؽ ومف األمراض الروماتيزمية والعصبية والقمبية وليس مصادفة أف تنتشر 
والسبب في ىذا  بينيـ األمراض النفسية واالضطرابات السموكية بيذا الشكؿ المرعب،

واضح ال يحتاج إلى إثبات، فمعظـ المراىقيف قميمو الحركة،مما ينتج بالتالي حدوث 
. الضرر عمى أجسادىـ

    وىذا ما يشير إلى ضرورة القياـ بالنشاط البدني الرياضي، عند المراىؽ،حتى يتسنى 
. لو إبعاد كؿ األمراض  والممؿ التي غالبا ما تصيب جسده

     ففي حركة المعبة الجماعية التي يمعبيا المراىؽ مع أقرانو في المجموعة ، يتعمـ فييا 
نكار الذات في سبيؿ المجموعة ككؿ،وفي المعبة الفردية التي  التعاوف والنظاـ والطاعة وا 
ينازؿ فييا الفرد زمبلئو،يتعمـ الشجاعة والصبر وحسف التصرؼ واالعتماد عمى النفس 

. فتزداد مداركو وتقوى شخصيتو وتتبمور وتصحيح الخطأ الذي يقع فيو،
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وممارسة     لذلؾ فاف الحركة بنوعييا تؤثر في جسـ المراىؽ بدنيا وعقميا وروحيا،
الرياضة في سف المراىقة ال تقؿ فائدتيا عف فائدة التغذية، والممعب ال يقؿ عف الممارسة 

. أىمية في تعميـ المراىقيف السموؾ الحسف والمبادئ القومية

: فمف ناحية التدريب فقد حددوا ذلؾ شروطا عدة منيا

 حيث يبدأ بالسيؿ منيا فاألصعب ثـ ينتيي .أف تؤدي التماريف حسب تدرج خاص
. بالسيؿ
 ،و أوؿ الخطوات ىي الحركة عميو أف يراعي في اختيارىا قدرة المراىؽ. 
  أف يتيح لممراىؽ اختيار المعبة التي يميؿ إلييا،فبل تفرض عميو لعبة بعينيا بؿ يجب

وأف نبيف لو نقاط الخطأ  أف ننظـ أوقات التدريب وأف نساعده عمى أسس لعبتو المختارة،
واألفضؿ أف يكوف تدريبو عمى لعبة ما بإشراؼ مدرب  في ألعابو حتى يتركيا ويصوبيا،

. فني أخصائي
  يجب أف يوضع في االعتبار أف االقتصاد عمى حركة المعبة في تربية جسـ المراىؽ

إذ البد أف ندفعو إلى القياـ بأداء التمرينات البدنية ألنيا األساس في تقويـ  غير كاؼ،
الجسـ واعتداؿ القامة وتكوينيا، والمراىؽ أكثر الناس حاجة إلى الحركة، والنشاط 

ولياـ ).بعيدا عف جو األىؿ والمنزؿ الرياضي وسيمة لتمضية أوقات الفراغ مع األصدقاء،

 (.130-129ماسترز،دوف سنة،صفحة

 خصائص النشاط البدني الرياضي. 19

: يتميز النشاط البدني الرياضي بعدة خصائص متنوعة لعؿ أىميا ما يأتي

  النشاط البدني الرياضي عبارة عف نشاط جماعي، وىو تعبير عف تمقي متطمبات الفرد
 .مع متطمبات المجتمع
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 خبلؿ النشاط البدني الرياضي يمعب البدف وحركاتو الدور الرئيسي .
 أوضح الصور التي يتـ بيا النشاط البدني الرياضي ىو التدريب ثـ التنافس .
  إلى درجة – أىـ أركاف النشاط الرياضي – يحتاج التدريب والمنافسة الرياضية

كبيرة مف المتطمبات واألعباء البدنية ويؤثر المجيود الكبير عمى سير العمميات النفسية 
. ألنيا تتطمب درجة عالية مف االنتباه والتركيز

  ال يوجد أي نوع مف أنواع نشاط اإلنساف مف أثر واضح لمفوز واليزيمة أو النجاح
والفشؿ ما يرتبط بكؿ منيـ في نواحي سموكية معينة، بصورة واضحة مباشرة مثمما يظيره 

. النشاط الرياضي
  يتميز النشاط الرياضي بحدوثو في جميور مف المشاىديف، األمر ال يحدث في

 (.15-14،صفحة 1972عصاـ عبد الخالؽ،).كثير مف فروع الحياة

 :األسس العممية لمنشاط البدني والرياضي. 20
   اعتبر المختصيف في الميداف الرياضي أف ألي نشاط أسس يرتكز عمييا، بحيث تعتبر 

لمنشاط ال تخرج عف ما يحيط باإلنساف في مختمؼ المياديف الخاصة العممية  كمقومات
 .يفصموف األسس التالية كقاعدة لمنشاط البدني ال و ىو ما يجعميـ.منيا

 :  األسس البيولوجية1.20
المقصود بيا طبيعة عمؿ العضبلت أثناء النشاط البدني الرياضي إضافة إلى مختمؼ 

عصاـ عبد  ).األجيزة األخرى التي تزوده بالطاقة كالجياز الدوري التنفسي العظمي

 (.19،صفحة 1982الخالؽ،

 :  األسس النفسية2.20
ىيكؿ الصفات الخمقية واإلرادية والعرفية واإلدارية لشخصية الفرد ودوافعو وانفعاالتو، وىي 

كما تساىـ في .  ؾتساعد عمى تحميؿ أىـ نواحي النشاط الرياضي مف خبلؿ السمو



 النشاط البدني الرياض ي      الفصل الثالث                                                    
 

~ 149 ~ 
 

إضافة إلى مساعدة في اإلعداد  التحميؿ الدقيؽ لمعمميات المرتبطة بالنشاط الرياضي،
 . الجيد و المناسب و التدريب الحركي المناسب

 :  األسس االجتماعية3.20
ويقصد بيا العمؿ الجماعي، التعاوف، األلفة، االىتماـ بأداء اآلخريف ويمكف ليذه الصفات 

(. 161،صفحة 1994محمد حسف عبلوي،).تنميتيا مف خبلؿ أوجو النشاطات الرياضية المختمفة

: الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي. 21
 : الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي إلى ( Roddick)"روديؾ" يقسـ 
 الدوافع المباشرة          .
 الدوافع غير مباشرة .

 :يمكف تمخيص أىـ الدوافع المباشرة لمنشاط الرياضي فيما يأتي: الدوافع المباشرة - أ
 .اإلحساس بالرضاء لئلشباع كنتيجة لمنشاط البدني -
 .المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجماؿ وميارة الحركات الذاتية لمفرد -
الشعور باالرتياح كنتيجة لمتغمب عمى التدريبات البدنية التي تتميز بصعوبتيا أو  -

. التي تتطمب المزيد مف الشجاعة والجرأة وقوة اإلرادة
االشتراؾ في المنافسات الرياضية التي تعتبر ركنا ىاما مف أركاف النشاط  -

 .الرياضي وما يرتبط بيا مف خبرات انفعالية متعددة
حراز الفوز - ثبات التفوؽ وا  ، صفحة 1984عبد الرحمف العيسوي،).تسجيؿ األرقاـ والبطوالت وا 

230) 
: مف أىـ الدوافع غير المباشرة ما يأتي: الدوافع غير المباشرة- ب

 .محاولة اكتساب الصحة والمياقة البدنية عف طريؽ ممارسة النشاط الرياضي   - 
 .ممارسة نشاط رياضي إلسيامو في رفع مستوى قدرة الفرد عمى العمؿ واإلنتاج - 

 .اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي   - 
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الوعي بالدور االجتماعي الذي تقـو بو الرياضة، حيث يرى الفرد أنو يريد أف يكوف  - 
رياضيا يشترؾ في األندية والفرؽ الرياضية ويسعى لبلنتماء إلى جماعة معينة وتمثيميا 

 (183،صفحة 1987محمد حسف عبلوي، سعد جبلؿ، ).رياضيا
: تطور دوافع النشاط الرياضي. 22

إف الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي ال تستمر ثابتة أبد الدىر، بؿ تتناوليا يد    - 
. التغيير والتبديؿ في غضوف الفترة الطويمة التي يمارس فييا الفرد النشاط الرياضي

إذ تتغير دوافع النشاط الرياضي بالنسبة لمفرد في كؿ مرحمة سنية حتى تحقؽ    - 
مطالب واحتياجات ىذه المرحمة التي يمر بيا الفرد، كما تختمؼ دوافع الفرد طبقا لمستواه 

الرياضي ويجب عمى المدرب الرياضي معرفة الدوافع الخاصة بكؿ مرحمة مف مراحؿ 
ممارسة النشاط الرياضي، حتى يستطيع أف يحفز الفرد عف الممارسة كما ينبغي عمى 

المدرب الرياضي أف يعمؿ عمى خمؽ دوافع جديدة لدى الفرد الرياضي وأف يحاوؿ صبغ 
ىذه الدوافع الطابع االجتماعي الموجو نحو الجماعة، وأف يعمؿ عمى ربط الدوافع الفردية 
الذاتية لمفرد بيذه الدوافع االجتماعية والدوافع المختمفة لممراحؿ الرياضية التي يمر بيا 
الفرد ترتبط بعضيا البعض اآلخر وتكوف حمقة أو وحدة تيدؼ إلى أف يمارس الطفؿ 
النشاط الرياضي المتعدد لكي يستطيع اكتساب مختمؼ الخبرات الحركية التي تساعده 
عمى الميؿ نحو نشاط رياضي معيف ومحاولة التخصص فيو، والمواظبة في التدريب 

الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي : (Bonnie)" بوني"لموصوؿ لممستويات العالية ويقسـ
طبقا لممراحؿ الرياضية األساسية التي يمر بيا الفرد، إذ يرى أف لكؿ مرحمة رياضية 

: دوافعيا الخاصة بيا، وىذه المراحؿ ىي
 .مرحمة الممارسة األولية لمنشاط الرياضي - 
 .مرحمة الممارسة التخصصية لمنشاط الرياضي - 
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عمـ النفس :محمد حسف عبلوي ).(مرحمة البطولة الرياضية)مرحمة المستويات الرياضية العالية- 

(. 160التربوي،مرجع سابؽ،صفحة 

:  وتتمخص أىـ الدوافع الخاصة بكؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة فيما يأتي
:  دوافع المرحمة األولية لممارسة النشاط الرياضي- 3-1

   في ىذه المرحمة  نبدأ المحاوالت األولية لممارسة النشاط الرياضي إذ يكوف الطفؿ 
: مدفوعا بما يأتي

 يعتبر التعطش الجامع لمحركة والنشاط مف أىـ :الميؿ نحو النشاط البدني-  أ
الخصائص التي تميز األطفاؿ  في ىذه المرحمة وتجعميـ يقوموف بالمعب وممارسة 

مختمؼ أنواع األنشطة الحركية المتعددة وال يشترط غالبا أف يكوف تفوؽ الطفؿ فيما بعد 
في لوف مف ألواف النشاط الرياضي التي سبؽ لو ممارستيا، إذ أف فكرة التخصص  في 

.           لوف رياضي معيف تكوف بعيدة عف تفكير الطفؿ في أوائؿ ىذه المرحمة 
إف ظروؼ البيئة التي يعيش فييا الطفؿ و ما يرتبط بيا مف مثيرات و : عامؿ البيئة- ب

منبيات وىذا ما يشجعو عمى ممارسة ألواف معينة مف النشاط الرياضي، إذ نجد أطفاؿ 
المناطؽ الساحمية يميموف غالبا نحو ممارسة النشاطات المائية كالسباحة مثبل، و أطفاؿ 
 . المناطؽ القريبة مف الخبلء يميموف إلى ممارسة ألعاب الكرات التي تتطمب مكانا فسيحا 

كما قد يكوف لتوجييات األسرة أو لتوجييات المربي الرياضي دورا ىاما في تشجيع 
 . األطفاؿ عمى ممارسة النشاط الرياضي و إتاحة الفرص المتعددة ليـ

 إف األطفاؿ في ىذه الرحمة مطالبوف بضرورة اشتراكيـ في :درس التربية البدنية- ج
دروس التربية الرياضية بالمدرسة ويساىـ درس التربية الرياضية بالمدرسة االبتدائية في 
إتاحة الفرصة الدائمة لمرتيف أسبوعيا أو أكثر لكي يماس الطفؿ مختمؼ أنواع األنشطة 
الحركية تحت إشراؼ و توجيو تربوي خاص، وكثيرا ما نجد حب األطفاؿ لدروس التربية 
الرياضية لما يرتبط بعامؿ اإلحساس بالرضي واإلشباع الناتج عف ممارسة النشاط البدني 
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وما تتميز بيا مف الحرية والتمقائية والمرح والنشاط الجماعي في نطاؽ الصؼ الدراسي أو 
. في نطاؽ المجموعات

قد تسيـ بعض برامج النشاط الرياضي بالمدرسة التي تنظـ خارج : النشاط الخارجي- د
نشاط بعد الظير أو النشاط الداخمي في إثارة دافعية الطفؿ : نطاؽ الجدوؿ الدراسي مثؿ

نحو ممارسة األنشطة الرياضية كما قد تسيـ في ذلؾ أيضا برامج النشاط الرياضي في 
. بعض الساحات أو األندية التي يرتادىا الطفؿ أو يشترؾ فييا بحكـ قربيا مف منزلو مثبل

:  دوافع مرحمة الممارسة التخصصية لمنشاط الرياضي - 3-2
في ىذه المرحمة ترتبط دوافع الفرد بالتخصص في نوع معيف مف أنواع األنشطة الرياضية 
إذ يرغب الطفؿ في أف يكوف العب لكرة القدـ أو كرة اليد أو كرة الطائرة مثبل كما ترتبط 
دوافعو أيضا بمحاولة الوصوؿ إلى مستوى رياضي معيف كمحاولة تمثيؿ فريؽ األشباؿ 

 (،صفحة  1999 محمد بوزياف وآخروف ،  ):لنادي معيف مثبل، ومف أىـ دوافع ىذه المرحمة
في ىذه المرحمة يتكوف لدى الطفؿ ميؿ خاص نحو نوع : ميؿ خاص نمو نشاط معيف- أ

معيف مف النشاط الرياضي يثير اىتمامو ويسعى إلى ممارستو والميؿ ىو استعداد لدى 
. الطفؿ  يدعوه إلى االنتماء ألشياء معينة تستثير وجدانو

وقد ينتج ىذا الميؿ عف نواحي ذاتية لدى الفرد تدفعو لممارسة نشاطو المختار والمحبب 
إلى نفسو نظر لفائدتو الصحية مثبل ،أو قد ينتج بسبب وجود نوع مف العبلقات أصدقاء 

. لو يمارسوف النشاط نفسو، أو قد تكوف بسبب توجيو معيف مف أفراد أسرتو أو المدرس
قد يكسب الفرد قدرات خاصة في نوع مف أنواع األنشطة  :اكتساب قدرات خاصة- ب

الرياضية فيسعى  إلى تنميتيا وتطويرىا عف طريؽ المثابرة عمى ممارسة النشاط، إذ أف 
إتقاف الفرد لمميارات الرياضية لنوع معيف مف األنشطة بجدية نحو الممارسة ويدفعو إلى 
مواصمة التدريب لمعمؿ عمى االرتقاء بمستوى قدراتو إلى أقصى مدى، وعندئذ تصبح 
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ممارسة ىذا النشاط الرياضي حاجة عضوية تتطمب مف الفرد محاولة إشباعيا كما يصبح 
. المجيود البدني المرتبط بممارسة النشاط الرياضي عادة يعتادىا الفرد

 قد يكتسب الفرد الكثير مف المعارؼ الخاصة بنوع مف أنواع :اكتساب معارؼ خاصة- ج
األنشطة الرياضية الناتجة عف اشتراكو في ممارسة ىذا النشاط فمعرفة الفرد لقواعد لعبة 
معينة ونواحييا الفنية والخططية تعتبر مف النواحي التي تحمس الفرد وتدفعو لتطبيؽ ىذه 

 .المعارؼ عمميا
 إف االشتراؾ في المنافسات الرياضية، وما يرتبط بيا مف :االشتراؾ في المنافسات- د

خبرات انفعالية متعددة، مف العوامؿ اليامة التي تحفز الفرد عمى ممارسة النشاط الرياضي 
ومحاولة التقدـ بمستواه الرياضي وتطويره، إذ أف السبب المباشر لمواظبة الفرد عمى 

التدريب الرياضي، وبذؿ أقصى الجيد يتأسس عمى محاولة الفرد باالشتراؾ في 
المنافسات، ومحاولة الظيور البلئؽ وتحقيؽ أحسف النتائج باإلضافة إلى ذلؾ فإف 

الخبرات االنفعالية المرتبطة بالمنافسات الرياضية كالنجاح والفشؿ أو اليزيمة تعتبر مف 
.  أىـ الدوافع التي تمعب دورا ىاما في ىذه المرحمة

:   مف واجبات النشاط الرياضي ما يأتي :واجبات النشاط الرياضي - 4
. تنمية الكفاءة الرياضية- 
. تنمية الميارات البدنية النافعة في الحياة- 
. تنمية الكفاءة الذىنية والعقمية- 
التمتع بالنشاط البدني الترويجي واستثمار أوقات الفراغ بممارسة . النمو االجتماعي- 

. األنشطة المختمفة
. ممارسة الحياة الصحية السميمة- 
. تنمية صفات القيادة الصالحة والتبعية السميمة بيف المواطنيف- 
تاحة الفرص لمنابغيف لموصوؿ إلى مرتبة البطولة -  . إقامة وا 
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. تحسيف الحالة الصحية لممواطنيف- 
. النمو الكامؿ لمناحية البدنية كأساس مف أجؿ زيادة اإلنتاج- 
. النمو الكامؿ لمناحية البدنية كأساس عف الوطف- 
 (11 ،صفحة 1972عصاـ عبد الخالؽ ،).التقدـ بالمستويات العالية- 

 :وظائؼ النشاط البدني الرياضي التربوي. 24
 : النشاط البدني الرياضي لشغؿ أوقات الفراغ1.24

إذا أردنا أف يكوف قويا وسميما في بنيتو، عامبل لمخير متطمعا لغد أفضؿ فبل بد أف نعمؿ 
عمى استغبلؿ أوقات الفراغ وتحويمو مف وقت ضائع إلى وقت نافع ومفيد تنعكس فوائده 

 قد يكوف النشاط البدني الرياضي أحسف مصدر لكؿ الناس . عمى كؿ أفراد المجتمع
الذيف يودوف االستفادة عمى األقؿ مف وقت فراغيـ مف نشاط بناء يعود عمييـ بالصحة 

والعافية رغما وجود الكثير مف األنشطة المفيدة، كالرسـ والنحت وقيادة السيارات وغيرىا، 
إال أنو يجب أف تكوف بديمة لمنشاط الرياضي، والوسيمة الوحيدة لتنمية الكفاءة البدنية 
والحركية البلزمة لمحيات المتدفقة ولكف أف تكوف ىذه األنشطة وسائؿ مساعدة لشغؿ 

 . أوقات الفراغ بطريقة مفيدة
   وىكذا يساىـ النشاط البدني الرياضي في حسف استغبلؿ وقت الفراغ وحؿ إحدى 
مشكبلت العصر الخطيرة الكثيرة مف المدمنيف عمى الكحوؿ والمخدرات، كاف سبب 

 .إدمانيـ عدـ استغبلؿ نفيد لوقت الفراغ
 :  النشاط البدني الرياضي لتنشيط الذهف2.24

إف الفرد الذي يقبؿ عمى النشاط البدني بحيوية وصدؽ، ويكوف في حالة تييأ عقمي أفضؿ 
مف اإلنساف الذي يركف إلى الكسؿ والخموؿ مف حيث تكافؤ العوامؿ األخرى المؤثرة عمى 

الثقافة، السف، الجنس، كما يبدو منطقيا أف الممارسيف لؤلنشطة  : النشاط الذىف يمثؿ
الرياضية فإف القدرة العقمية في المجاالت الرياضية زاخرة بالمواقؼ التي تتطمب إدراكا 
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األمر الذي يؤدي إلى تنمية وتطوير القدرة، وبالتالي تطوير التفكير  بصريا لمحركة،
والذكاء العاـ وىذا يعني بوضوح عاـ إف النشاط الرياضي يساىـ في إنعاش الذىف 

واستخدامو استخداما أكثر فائدة و تأثير، باإلضافة إلى أف ألواف النشاط الرياضي ليست 
مقتصرة عمى الناحية البدنية فقط، بؿ يصاحبيا اكتساب الكثير مف المعمومات والمعارؼ 

(. 42،صفحة 1996اميف الخولي، انور).ذات األىمية البالغة في تنمية الثقافة العامة

:  النشاط البدني بعد النوبة القمبية3.24
التدرج في النشاط البدني كمما مرت األسابيع بعد فترات النقاىة والراحة في الفراش لمدة  -

. أسبوعيف
البدء بحركات بسيطة مف الرقود عمى السرير، مف الجموس عمى المقعد، المشي  -

. واستقباؿ الزائريف داخؿ الشقة
واالستمرار في زيادة النشاط والحركة حتى تصؿ في األسبوع الخامس إلى الحركة  -

. الطبيعية داخؿ المنزؿ الستعادة النشاط البدني المعتاد
ثـ البدء في ممارسة المشي وصعود بعض السبللـ أو السباحة لتحسيف وزيادة تدفؽ الدـ 

. إلى عضمة القمب
زالة الشعور بالممؿ الناتج عف  المشي يعتبر مف أىـ األنشطة الفعالة لسيولتو عمى القمب وا 
قضاء المريض فترة مف الوقت  بشقتو، كما يساعد عمى إزالة القمؽ الذي ينتاب المريض، 

 2004محمد ابراىيـ شحاتة ،).كما أف المشي عادة يدخؿ البيجة والسرور عمى نفس المريض

 (32،صفحة  
 : النشاط البدني الرياضي لتنمية التفكر 4.24

إف لؤلداء الرياضي جانبيف، جانب فكري يتمثؿ في التفكير في الحركة قبؿ أدائيا و تحديد 
وىذا التحديد العقمي ىو ما يسمى بالتوقيع  " القوة، السرعة، االتجاه " غرضيا ومسارىا

الحركي إلى المداومة الفكرية الرياضية وجانب آخر عممي وىو يتعمؽ بتطبيؽ الحركة 
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فعميا كما فكر الفرد، وصاغيا عقميا عمى ضوء اقتصاره المسبؽ لمعبلقات الكائنات بيف 
 .الوسيمة واليدؼ، وىو ما يسمى باإليقاع الحركي

    والمؤكد أف التفكير المسبؽ لمحركة ومدى صياغة العقؿ وأبعادىا ىو الذي يتوقؼ 
عمييا نجاحو، فكمما كاف التفكير سميـ كاف األداء محقؽ ناجح ألغراضو وأىدافو والعكس 
صحيح، فاألداء الرياضي ال يتـ بصورة آلية ولكنو يتأسس عمى التفكير الذي يؤثر فيو 

 .ويتبيف األثر بو، وىناؾ تكمف أىمية األنشطة الرياضية في تنمية التفكير
 : النشاط البدني لدعـ مقومات اإلنساف لمتابعة الحياة الحديثة5.24

يحتؿ النشاط الرياضي مكانة بارزة بيف الوسائؿ الترويحية والبريئة اليادفة التي تساىـ 
بدرجة كبيرة في تحقيؽ الحياة المتوازنة، والتخمص مف حدة التوتر العصبي، ذلؾ أف الفرد 
حينما يستغرؽ في األداء الرياضي الذي يكوف يمارسو أو يتراخى تبعا مف قبضة التوتر 

أف السرعة المتزايدة لمحيات الحديثة يمكف أف  " RYDON "الذي يشد أعصابو، ويرى
تخفؼ وطأتيا عف طريؽ النشاط البدني وأف المبلعب والساحات والشواطئ بمثابة معامؿ 

ممتازة يستطيع أف يمارس فييا التحكـ في عواطفو ويطرح القمؽ جانبا ويشعر بالثقة 
 (.43،صفحة 1996انوراميف الخولي، ).النابعة مف قمبو

 : النشاط البدني الرياضي إلثراء العالقات االجتماعية 6.24
النشاط البدني الرياضي ىو الذي يتخذ مركبة العناية في مجاليا لمفرد نطاؽ العضبلت 
البارزة و المنافسة المستعصية، والفرد الذي يعرؼ مف خبلؿ الرياضة ذاتيا ويتحكـ فييا 
ويتغمب فييا ويطوعيا في خدمة اآلخريف والنشاط الرياضي ال يقتصر عمى تقديـ وسائؿ 
تتيح لمشباب فرص االقتراب مف بعضيـ فقط ولكنو يساعد ىؤالء الشباب عمى التكيؼ 
ثراء العبلقات االجتماعية والروح الرياضية ليست في المجاؿ الرياضي  االجتماعي وا 

 . فحسب، بؿ في مجاؿ الحياة داخؿ المجتمع
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 :  النشاط البدني الرياضي لصيانة الصحة وتحسينها7.24
إف المجيود البدني الذي كاف يقـو بيا إلنساف وحتى المجيودات البدنية االعتيادية فيي 

محدودة ومتكررة وىذا جعميا تفقد اإلنساف مرونتو وحساسيتو وقدرتو عمى مقاومتو 
لؤلمراض مثؿ السمنة ويشتكي مف مرض لـ يكف يشتكي منيا مف قبؿ مثؿ أمراض الدورة 
الدموية، الجياز العصبي ،األمراض النفسية، لقد استطاع الطب أنيسي طر عمى معظـ 
األمراض العضاؿ ،ولكنو وقؼ حائرا أماـ لكثير منيا والمراجعة مف انتقاؿ اإلنساف مف 
حياة النشاط والحركة إلى حياة الكسؿ والخموؿ،مما جعمو يتجو إلى المزيد مف التحميؿ 
البدني وبالتالي عدـ القدرة عمى النيوض بواجباتو األساسية ألف ذلؾ يتطمب منو قدرا 

(. 24،صفحة 2011محمد بقري،).كبيرا مف المياقة البدنية التي تمكنو مف القياـ بيذه الواجبات

: أهداؼ النشاط الرياضي في الجامعات. 25

  إف النشاط الرياضي ييدؼ إلى تشجيع المواىب الرياضية وتنميتيا عمى مستوى 
الجامعة بما يحقؽ تعبير الطبلب المتميزيف رياضيا عف أنفسيـ وعمى طاقاتيـ الرياضية 
مف خبلؿ تنميتيـ جسميا وعقميا وبث، روح الفريؽ بينيـ واإلحساس بالمسؤولية والرضا 

: عف الذات في نفس الوقت ومف أىدافو في الجامعة ما يأتي

 .شغؿ أوقات الفراغ لتوظيؼ طاقات الشباب في أنشطة مفيدة  .1
 .اكتساب وتنمية الثقافة والمعرفة الرياضية  .2
 .الكشؼ عف القيادات الطبلبية وتنميتيا وصقميا  .3
 .اكتساب الخمؽ الرياضي وتربية المواطف الصالح  .4
 .جعؿ الرياضة نمط مف حياة الفرد  .5
 .اكتشاؼ وتنمية المواىب مف خبلؿ استثمار وقت الفراغ   .6
 .تقوية روح التعاوف  .7
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 .تدعيـ الروح االبتكار واإلبداع مف خبلؿ ممارسة األنشطة الرياضية  .8
 .تنمية العبلقات االجتماعية  .9

 (62،63،صفحة 2011عبلء الديف حمدي أحمد،) .تحمؿ المسؤولية .10

: الطاقة والنشاط الرياضي. 26

تعرؼ الطاقة بأنيا القدرة عمى أداء العمؿ، والنشاط البيولوجي يشمؿ حركة الجزئيات 
خبلؿ غشاء الخمية وحدوث فرؽ الجيد الكيربائي عمى غشاء الخمية العضمية والعصبية 

كما يشتمؿ عمميات التمثيؿ الغذائي بما تحتويو مف بناء وىدـ وكذلؾ حركة الفتائؿ الدقيقة 
ويقدـ الجسـ بيذا النشاط البيولوجي   داخؿ الميفة العضمية إلتماـ االنقباض العضمي،

نتيجة لمطاقة التي يحصؿ عمييا مف بعض المركبات الكيميائية المخزونة بالجسـ فعندما 
تتـ التفاعبلت الكيميائية وتنكسر ىذه المركبات فإنيا تنتج الطاقة التي يخرج البعض منيا 
عمى شكؿ حرارة لممحافظة عمى ثبات  درجة  حرارة الجسـ والجزء اآلخر وىو ما يسمى 

. الطاقة الحرة يستخدمو في نشاطو البيولوجي

 الطاقػػػػػػػة :

يعتبر موضوع إنتاج الطاقة مف أىـ الموضوعات التي تتصؿ اتصاال مباشرا بالنشاط 
الرياضي، فالتنوع الكبير في أنواع النشاط الرياضي مف حيث الشدة وفترة الدواـ يقابمو 

االستفادة التطبيقية  ( Fox)"فوكس"تنوعا مماثبل أيضا في إنتاج الطاقة، وقد يخص العالـ 
: مف دراسة إنتاج الطاقة في المجاؿ الرياضي في خمسة تطبيقات ىي

 :تركيز برامج اإلعداد البدني حسب نوع التخصص الرياضي -1

لكي يحقؽ برنامج التدريب اليدؼ المطموب فإف التركيز األساسي يجب أف يكوف عمى 
تنمية المقدرات الفسيولوجية البلزمة ألداء الميارة أو النشاط البدني التخصصي، ويعتبر 



 النشاط البدني الرياض ي      الفصل الثالث                                                    
 

~ 159 ~ 
 

إنتاج الطاقة أحد المقدرات الفسيولوجية، ومثاؿ عمى ذلؾ فاف نظاـ إنتاج الطاقة أثناء 
. العدو السريع يختمؼ عنو أثناء الجري مسافات طويمة

 إف الفيـ لكيفية إنتاج الطاقة يساعد عمى تأخير حدوث التعب  :تأخير التعب -2
ويتضح ذلؾ في حالة العب الجري الذي ينطمؽ في الجري بسرعة مف بداية السباؽ 

ليكوف في المقدمة ومع نياية السباؽ نجد أف ىذا البلعب أصبح في المؤخرة والسبب في 
ذلؾ يرجع إلى أف الجري السريع في بداية السباؽ تسبب في شعور ىذا البلعب بالتعب 
ذا  مبكرا نتيجة الستخداـ نظاـ في إنتاج الطاقة يختمؼ عما يناسب مثؿ ىذه السباقات، وا 

 .ما تكرر نفس السباؽ باستخداـ ىذا البلعب لسرعة منتظمة فاف نتيجتو ستكوف أفضؿ
 ظيرت في الفترة األخيرة العديد مف األبحاث التي تؤكد وجود عبلقة :التغذية واألداء  -3

بيف نظاـ التغذية واألداء، والدليؿ عمى ذلؾ أنو قد ثبت أف تناوؿ الغذاء الغني 
تؤدي إلى  (المسافات الطويمة)بالكربوىيدرات لعدة أياـ قبؿ السباقات التي تتطمب التحمؿ 

 ( ساعات أو أكثر 3)تحسيف النتائج وكذلؾ تناوؿ الجموكوز أثناء السباقات الطويمة 
 .يساعد عمى تأخير ظيور التعب وتحسيف األداء

 تعتبر المحافظة عمى وزف الجسـ مف األمور اليامة في :المحافظة عمى وزف الجسـ -4
ويساعد دراسة إنتاج الطاقة المدرب عمى وضع  أنواع الكثيرة، مف األنشطة الرياضية،

برنامج التدريب الذي يعمؿ عمى االحتفاظ بوزف الجسـ ثابتا مع وصؼ الغذاء البلـز لذلؾ 
 .كما يمكنو وضع برنامج التخمص مف الوزف الزائد بطريقة ال تضر بصحة العبيو 

ترتفع درجة حرارة الجسـ بزيادة العمؿ أثناء : المحافظة عمى درجة حرارة الجسـ -5
ولكي يتـ التخمص مف الحرارة الزائدة يجب عمى المدرب أف يعمؿ عمى  النشاط الرياضي،

تنظيـ خروجيا وذلؾ بعدـ منع إفراز العرؽ نتيجة المبلبس الزائدة والتخفيؼ منيا في حالة 
 (.123،124، صفحة 2011يوسؼ الـز كماش،).التدريب في الجو الحار
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 :ممارسة النشاط البدني الرياضي وأثره عمى السمات الشخصية. 27

يبيف تأثير النشاط البدني الرياضي عمى شخصية الفرد ومدى أىمية ىذه في 
ترقية السموؾ اإلنساني، ومف ذلؾ أف بعض عمماء النفس الرياضي، يروف أف 
ممارسة الرياضة تؤدي إلى خفض السموؾ العدواني باعتبارىا وسيمة لتنفس 

االكتئاب  :الطاقة، وأنيا تساعد عمى التخمص مف بعض األمراض النفسية مثؿ
 .وأف تطوير المياقة البدنية لو تأثير عمى تحسيف مفيـو وتقدير الذات لدى الفرد

 (.10،صفحة 2010رمضاف بف جعفر، )

 : المراهؽ وممارسة النشاط البدني الرياضي. 28

    إف خصائص النمو لمتمميذ في مرحمة المراىقة تمكنو مف ممارسة األنشطة 
البدنية والرياضية وفؽ قواعدىا ونظميا الرسمية، التي يراعى أف تشمؿ برامج 
التربية البدنية والرياضية والنشاط البدني الرياضي المدرسي لتبلميذ المرحمة 

الثانوية عمى تنوع وتعدد األلعاب الرياضية المنظمة، واالىتماـ باأللعاب الصغيرة 
التي تميد لؤللعاب الكبيرة، حيث أنيا توفر عنصر التنويع وتتيح الفرصة 
. الكتساب التبلميذ الميارات الخاصة المرتبطة باأللعاب واألنشطة الرياضية

كما تساعد التربية البدنية والرياضية المراىؽ عمى التعرؼ عمى قدراتو البدنية و 
إضافة بطبيعة الحاؿ إلى اكتسابو  العقمية، ويكشؼ مف خبلليا عف مواىبو،

ممارسة النشاط البدني الرياضي المدرسي وسيمػػػػة " حيث أف لمسموؾ السوي،
تربوية ليػػػػا التأثيػػػػػػر اإليجابي عمى سموؾ التبلميذ في مرحمة المراىقة مف حيث 

االلتزاـ بتطبيؽ  القيـ األخبلقية والروح الرياضية، قيمة المعب النظيؼ، :اكتساب
لذا يجب أف . قوانيف وقواعد المعب،وتحمؿ المسؤولية والتنافس في سياؽ تعاوني 

ييتـ المربي الرياضي بتقديـ األنشطة الرياضية وفؽ قواعد تربوية تؤكد عمى 
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مزروع )إظيار الجوانب اإليجابية لمسموؾ، واكتساب القيـ األخبلقية 

 (.199،صفحة 2016السعيد،

: أهمية النشاط الرياضي. 29

تعد التربية الرياضية  ذات أىمية بالغة لما ليا مف دور فعاؿ في تحقيؽ األىداؼ 
المرغوبة في المجتمع وفي إعداد الفرد لتجعمو قادرا عمى أف يحيا حياة ناجحة عف طريؽ 

إبراز مواىبو وقدراتو فيي تعتبر كأداة التغير االجتماعي لتحقيؽ التقدـ في مجاالت 
. الحياة

أف أىمية النشاط الرياضي في العصر الحديث " 2000"تذكر ليمى عبد العزيز زىراف 
ترجع إلى تأثيرىا االيجابي في تقميؿ مسببات التعرض لبعض األمراض وبالتالي التغمب 
عمى المشكبلت التي تؤثر عمى كفاءتيا وقدرتيا الوظيفية، كما أف ليا عائد اجتماعي 

مشبع يمكف الفرد مف التعبير عف ذاتو وانفعاالتو، وبالتالي يكسب القدرة عمى تقدير وتميز 
السموؾ والتحكـ في االنفعاالت، كما أنيا تمكف الشباب مف اختيار واستخداـ النشاط 

. االستخداـ الشامؿ والمناسب لوقت الفراغ
إلى أىمية النشاط الرياضي في التربية  "2012"ويشير عصاـ الديف متولي عبد اهلل 

األخبلقية واالجتماعية لذلؾ حيف نمدح خمقا نقوؿ انو خمؽ رياضي لذلؾ فيو مف أفضؿ 
،صفحة 2016سوزاف كريـ بابا ،).المجاالت التي تساىـ في تحقيؽ الدور األخبلقي لمعممية التربوية

25 .)

 :تأثيرات النشاط البدني الرياضي عمى مختمؼ نواحي الجسـ. 30
:  تأثير النشاط الرياضي عمى النواحي النفسية1.30

 .معالجة القمؽ واإلرىاؽ النفسي -1
 .انخفاض حدة وسرعة االنفعاؿ -2
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 .زيادة القدرة عمى التحكـ بالنفس -3
 .زيادة القدرة عمى الصبر -4

أثبتت الدراسات أف التدريب أو النشاط البدني والرياضي لو تأثير أفضؿ مف تدريبات 
. االسترخاء النفسي والبدني عمى النواحي النفسية

:  تأثير النشاط الرياضي عمى النواحي االجتماعية2.30

 .زيادة التفاعؿ االجتماعي .1
 . زيادة القدرة عمى تقبؿ طبائع اآلخريف .2
. التعرؼ عمى عادات اجتماعية مختمفة والتكيؼ مع ىذه العادات .3

: تأثير النشاط الرياضي عمى النواحي العقمية والفكرية 3.30
 . زيادة القدرة عمى االنتباه والتركيز .4
 زيادة القدرات العقمية مثؿ القراءة لفترة أطوؿ أو القدرة عمى حؿ بعض المشاكؿ التي  .5

تتطمب قدرات عقمية والتي لـ يستطيع الفرد حميا قبؿ البدء بممارسة النشاط البدني 
 .الرياضي المستمر

 (.57-56، صفحة 2016زيف العابديف بني ىاني وآخروف،.). وصوؿ الطاقة بشكؿ أفضؿ لمدماغ .6

 :األنشطة المدرسية. 31
: األنشطة الصفية

 ىي تمؾ النشاطات التي تدرج داخؿ حصة التربية البدنية والرياضية لتحقيؽ األىداؼ 
. المرجوة منيا

: األنشطة الالصفية
:  النشاط الرياضي الالصفي الداخمي
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ىو النشاط الذي يقدـ خارج أوقات الدروس داخؿ المؤسسات التربوية والغرض منو ىو 
إتاحة الفرصة لكؿ تبلميذ المدرسة لممارسة النشاط المحبب ليـ ويتـ عادة في أوقات 

الراحة الطويمة ، و القصيرة في اليـو المدرسي و ينظـ طبقا لمخطة التي يضعيا المدرس 
 محمد عوض بسيوني ).سواء كانت مباريات بيف األقساـ أو عروض فردية أو أنشطة تنظيمية

 .(132،صفحة 1987فيصؿ ياسيف الشاطئ،

ويعرؼ النشاط الرياضي الداخمي بأنو البرنامج الذي تديره المدرسة خارج الجدوؿ المدرسي 
أي النشاط البلصفي في الغالب نشاط اختياري وليس إجباري كدرس التربية البدنية 

. والرياضية ولكنو يتيح الفرصة لكؿ تمميذ أف يشترؾ في نوع أو أكثر مف النشاط الرياضي
وتوقيت النشاط الداخمي ال يجب أف يتعارض مع الجدوؿ المدرسي المسطر فيمكف أف 

ينفذ في أوقات الفراغ وفي أوقات ما قبؿ الدراسة صباحا ووقت الراحة في منتصؼ النيار 
وحتى بعد انتياء وقت الدراسة اليومي، فيمكف لمتبلميذ العودة الى لممدرسة إذا كانت قريبة 

 (.97، صفحة1992عدناف درويش وآخروف،.)مف مقر سكناىـ

قباؿ التبلميذ عمى ىذا النشاط أكبر دليؿ عمى نجاح البرنامج، إذ شمؿ النشاط أكثر عدد  وا 
مف التبلميذ، ويعتبر ىذا النشاط مكمبل لمبرنامج المدرسي وحقبل لممارسة النشاط الحركي، 

عقيؿ عبد اهلل الكاتب ). خصوصا تمؾ الحركات التي يتعمميا التبلميذ في درس التربية البدنية

 .(68، صفحة 1986وآخروف،
وعمى ضوء ما تقدـ فإف النشاط الداخمي ىو تمؾ المسابقات التي تجرى بيف األقساـ 
ويشمؿ الرياضات الجماعية والفردية، كما أنو تمييد لنشاط أىـ وأساسي وىو النشاط 

. الرياضي البلصفي الخارجي
:  النشاط الرياضي الالصفي الخارجي

ىو ذلؾ النشاط الذي يجري في صورة منافسات رسمية بيف الغرؼ المدرسية ولمنشاط 
الخارجي أىمية بالغة لوقوعو في قمة البرنامج الرياضي المدرسي العاـ، الذي يبدأ مف 
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الدرس اليومي، ثـ النشاط الداخمي، لينتيي بالنشاط الخارجي، حيث يصب فيو خبلصة 
الجد والمواىب الرياضية في مختمؼ األلعاب لتمثيؿ المدرسة في المباريات الرسمية، كما 

يسيؿ مف خبللو اختيار العبيف ومنتخبات المدارس، لمختمؼ المناسبات اإلقميمية 
( 55، صفحة 1990قاسـ المندالوي وأخروف، .)والدولية

:  مفهوـ النشاط الرياضي الال صفي الخارجي-  أ
نشاطات الفرؽ المدرسية الرسمية، كما ىو معروؼ فإف لكؿ مدرسة فريؽ يمثميا في دوري 

المدارس، سواء في األلعاب الفردية أو الجماعية وىذه الفرؽ تعتبر الواجية الرياضية 
لممدرسية وعنواف تقدميا في مجاؿ التربية البدنية والرياضية وىذه الفرؽ يوجد أحسف 

محمد عوض بسيوني، فيصؿ ياسيف ). العناصر التي تبرزىا دروس التربية البدنية والنشاط الداخمي

 .(133الشاطئ، صفحة 
 

:                                                       أهمية النشاط الرياضي الالصفي الخارجي- ب
 أف النشاط الرياضي الخارجي ناحية >>عف أىمية ىذا النشاط يرى الدكتور ىاشـ الخطيب

أساسية ميمة في منياج التربية البدنية والرياضية، ودعامة قوية ترتكز عمييا الحركة 
الرياضية في المدرسة باإلضافة إلى ذلؾ فإنو يكمؿ النشاط الذي يزاوؿ في الدروس 

 .(689، صفحة 1988منذر ىاشـ الخطيب،)<<المنيجية
إف النشاط الخارجي ىو تمؾ الممارسة التنافسية في الوسط المدرسي أو ىو نشاطات - 

الفرؽ المدرسية، ىذه الفرؽ الرياضية تحتاج إلى إعداد خاص قبؿ االشتراؾ في المنافسة 
وىذا مف حيث االختيار وانتقاء الطبلب الرياضييف وتشكيؿ الفرؽ الرياضية المدرسية في 

عداد ىذه الفرؽ حيث نصت المادة  :بداية الموسـ الدراسي، وكذلؾ فيما يخص تدريب وا 
تكوف الممارسة التنافسية التربوية مف >> أنو15: مف التعميمة الوزارية المشتركة رقـ07

تدريبات رياضية متخصصة وتحضيرية لممنافسة فيي تستيدؼ المشاركة في التعبئة 
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واإلدماج االجتماعي لمشباب في شكؿ منافسة سميمة، تشغيؿ الجياز الوطني لفرز وانتقاء 
 15: تعميمة وزارية مشتركة رقـ<< ).الشباب ذوي المواىب الرياضية خاصة في أواسط التربية والتكويف

 (.، المتعمقة بتنظيـ الممارسة الرياضية في الوسط المدرسي في مؤسسات التربية1993 فيفري 03: مؤرخة في

: أغراض النشاط الرياضي الالصفي الخارجي- ج
إف اليدؼ األصمي لمنشاط الرياضي الخارجي ىو نفس اليدؼ العاـ لكؿ عممية تربوية 

 :وىو تنمية الفرد تنمية سميمة متكاممة، أما األغراض القريبة فيمكف إيجازىا فيما يأتي
إف المباريات الرياضية ما ىي إال منافسات بيف : اإلرتفاع بمستوى األداء الرياضي- 1

أفراد وفرؽ تحاوؿ كؿ منيا التفوؽ عمى األخرى، في ميداف كؿ مقوماتو األداء الرياضي 
الفردي والجماعي، ولذلؾ يتـ االستعداد لمقاومة المتنافس باإلعداد والتدريب المنظـ 

الصحيح ووضع عالي لممستويات الميارية، وبذلؾ يرتفع مستوى األداء الرياضي ويزيد 
التمتع بالناحية الفنية الجمالية ليذا الفف وقد يكوف ىذا المستوى موضوعا يمكف قياسو كما 

 حسيف عز الديف وحماد أبو). في القفز العالي والطويؿ ويكوف اعتباريا بالنسبة لؤللعاب الجماعية

  (.41، صفحة 1991الوامني،

إف معرفة الفرد أو الفرؽ مف نواحي قوتو ونواحي ضعفو : تنمية النضج االنفعالي- 2
ىي أوؿ خطوة في سبيؿ النقد الذاتي وعبلمة مف عبلمات النضج االنفعالي كما يعتبر 

التحكـ في النفس أثناء المعب خطأ ضد آخر، أو حينما يحاسب البلعب عمى خطأ يعتقد 
حسف شمتوت وحسف ). أنو لـ يرتكبو، وىو يعتبر ىذا عبلمة مف عبلمات النضج االنفعالي

 (.65، صفحة 1981معوض،

إف ممارسة االعتماد عمى النفس وكذلؾ الصفات الخمفية : اإلعتماد عمى النفس- 3
األخرى كتحمؿ المسؤولية وقوة اإلرادة وعدـ اليأس، كؿ ىذه المميزات والصفات واجب 

حسف شمتوت وحسف ). حضورىا وتوفرىا أثناء االندماج  في المقاببلت الرياضية المدرسية

 (.66، صفحة 1981معوض،



 النشاط البدني الرياض ي      الفصل الثالث                                                    
 

~ 166 ~ 
 

إف مف أكبر مشكبلت العصر الحديث كثرة وازدياد وقت : حسف قضاء وقت الفراغ- 4
ف قياس مدى تقدـ الدوؿ حديثا مرىونا بمدى معرفة أبنائيـ لكيفية قضاء أوقات  الفراغ وا 

 .الفراغ، والتنافس الرياضي يعتبر مف أنجح الوسائؿ لقضاء وقت الفراغ
ىذا غرض عقمي واجتماعي فتفيـ : تعمـ قوانيف األلعاب وتكتيؾ المعب- 5

القانوف نصا وروحا، ثـ دراسة التكتيؾ سواء كاف فرديا أو جماعيا يتطمب مقدرة 
عقمية وفكرية معينة أما التطبيؽ العممي ليذا التكتيؾ مع االلتزاـ بما تفرضو 

القوانيف والقواعد، يعتبر ممارسة اجتماعية عمى احتراـ القوانيف والموائح والقواعد 
 .والعمؿ في حدودىا وعدـ الخروج عف إطارىا العاـ

لقد أمست : اكتساب الصحة البدنية والعقمية والنفسية والمحافظة عميها وتنميتها -5
الصحة عمى خمو الجسـ مف األمراض فقط، أما التعريؼ العاـ فيشمؿ صحة الجسـ 
والعقؿ، مع النضج االنفعالي والمقدرة عمى التكيؼ االجتماعي، وتتطمب المباريات 

الرياضية أف يعمؿ الفرد بكؿ قواه الجسمية والعقمية والوجدانية  في تكامؿ وتناسؽ يؤدي 
إلى توازف الشخصية، والمباريات الرياضية بما فييا مف انطبلؽ وتعبير عف النفس 

تعتبر مجاال لئلفصاح عف المشاعر والعواطؼ، كما أنيا في الكثير مف األحياف تكوف 
صماـ األماف لشخصية الفردمف االنييار، فإشراؾ الفرد مع فريؽ مدرستو يمثؿ في حد 

. ذاتو االعتراؼ بذاتو وامتيازه
مف المعمـو أف لكؿ مجموعة قائد ولكؿ فريؽ رئيس : التدريب عمى القيادة.7

وتمس قوانيف أغمب الرياضات الجماعية أف رئيس الفريؽ ىو الممثؿ الرسمي 
لمفريؽ وىذه المسؤولية قيادية وتوفر مباريات النشاط الخارجي مواقؼ عديدة 
لممارسة اختصاصات ىذا المركز القيادي بما فيو مف المسؤوليات وسمطات 

 (.66حسف شمتوت وحسف معوض، صفحة )وفي ىذا التدريب عمى القيادة
:  أسس إعداد وتنظيـ النشاط الرياضي الالصفي الخارجي- د
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يكمؿ مفيـو النشاط الخارجي سائر أجزاء البرنامج مف حيث الواجبات التربوية وفي بعض 
دوؿ العالـ يوجد تنظيـ متقدـ لمغاية، إلدارة ىذا النوع مف النشاط بيف المدارس وفي أغمب 
ىذه الدوؿ توجد اتحادات رياضية متخصصة في إدارة ىذا النشاط المدرسي ولكي نتيح 

 أسس بناء >>في كتابو "  الحماحميمحمد " فرص النجاح لمنشاط الخارجي، يرى الدكتور
 مراعاتيا، أف مف أىـ ىذه األسس التي يجب عمى المدرس <<برامج التربية الرياضية

المرحمة السنية لمطبلب عند اختيار الفرؽ الرياضية حيث أف كؿ نشاط يتطمب خصائص 
. بدنية أو قدرات خاصة

مراعاة اختيار أعضاء الفرؽ الرياضية مف ذوي األخبلؽ الحميدة والمستوى المناسب في 
األداء، االىتماـ بتحديد فترات تدريب أعضاء الفرؽ الرياضية بحيث ال يعوقيـ التدريب 
عمى التحصيؿ الدراسي، االىتماـ بتوفير اإلمكانات البلـز لنجاح النشاط العمؿ عمى 
تكويف فرؽ رياضية في عدة نشاطات، وعدـ االقتصار عمى نوع واحد مف النشاط أو 

نوعيف، االىتماـ بضرورة احتراـ الفرؽ الرياضية لمقانوف ولمروح الرياضية ولمقيـ التربوية، 
تخصيص جوائز لمفائزيف وألحسف فريؽ ميزـو ألحسف العب في األخبلؽ، وفي ىذا 

أنو يجب أف يكوف التناسؽ بيف البرامج الصفية "عباس أحمد صالح"السياؽ يرى الدكتور 
. والبرامج البلصفية، أي يجب أف يتدرب الطبلب عمى ما تعمموه مف الدرس

: أقساـ النشاط الخارجي- هػ
:  ويشمؿ

فكما ىو معروؼ أف لكؿ مدرسة فريؽ يمثميا في دوري : نشاطات الفرؽ المدرسية- 1
المدارس سواء في األلعاب الفردية أو الجماعية، وىذه الفرؽ تعتبر الواجية الرياضية 

لممدرسة وعنواف تقدميا في مجاؿ التربية البدنية والرياضية وىؤالء التبلميذ يعتبروف نواة 
األندية واألحياء، ومف ىنا كاف مف الواجب االىتماـ البالغ بيذه الفرؽ ومد يد المساعدة 

. إلييا
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وىي أحد أىـ األنشطة التي يجد فييا : النشاطات الخاوية كالمعسكرات والرحالت- 2
التبلميذ راحتيـ ويعبروف عف شخصيتيـ بحرية وفي ىذه الرحبلت والمعسكرات يقاـ العديد 
مف األنشطة ويتعمـ فييا التبلميذ الكثير مف األمور التي تساعدىـ في حياتيـ المستقبمية 
باإلضافة إلى الصفات النفسية األخرى مثبل االعتماد عمى النفس والقدرة  عمى اتخاذ 

وغيرىا ...القرار وتحمؿ المسؤولية
: ومف أىـ أىداؼ ىذا النشاط ىي

إفساح المجاؿ لمفرؽ الرياضية لمتنمية اإلجتماعية والنفسية ذلؾ باالحتكاؾ مع غيرىـ  -
.  مف تبلميذ المدارس

 .الرفع مف مستوى األداء الرياضي بيف التبلميذ -
. إتاحة الفرص لتعمـ قوانيف األلعاب وكيفية تطبيقيا -
 .إتاحة الفرص لتعمـ القيادة والتبعية -
محمد عوض بسيوني، فيصؿ ياسيف ).إعطاء الفرص لتعمـ االعتماد عمى النفس وتحمؿ المسؤولية -

 .(132الشاطئ، صفحة 
: النشاط البدني أثناء فترة الطمث. 32

شيدت السنوات الحديثة تغيرات كبيرة فيما يتعمؽ بمشاركة المرأة في األنشطة البدنية أثناء 
منذ عشريف عاما لـ يكف مف الشائع مشاركة اإلناث النشاط البدني ". الحيض"الطمث 

بصرؼ النظر " الحيض"أثناء درس التربية البدنية أو الفريؽ الرياضي أثناء فترتيا لمطمث
عف كيؼ تشعر، مع زيادة مشاركة اإلناث في النشاط البدني واستمرار تزايد مشاركتيف 
في الرياضات التنافسية فاف العديد مف الخرافات حوؿ تأثير دورة الطمث عمى األداء قد 

واآلف ىناؾ قبوؿ عاـ لمبدأ لمشاركة المرأة في النشاط البدني أثناء فترة الطمث .تبددت
قد " الطمث "ورغـ ىذا فاف االستجابات الفردية لمدورة الشيرية . دوف وجود محاذير لذلؾ

 (.176 ، صفحة  2004أسامة كامؿ راتب ،).تسبب مشكبلت لبعض النساء
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  مف خبلؿ ما أشرنا إليو حوؿ النشاط البدني والرياضي بكؿ أنواعو وفوائده 
الكثيرة فيو يعمؿ عمى إشباع حاجات األفراد ورغباتيـ المتباينة باإلضافة إلى 

كونو نشاطا اجتماعيا، ترفيييا، ممتعا،ويعتبر وسيمة وقائية وفعالة لمفرد إذا ما تـ 
استغبللو بصفة منتظمة ومستمرة كما أف لمنشاط البدني والرياضي التربوي دورا 

القوة والمداومة والمرونػػػة باعتبارىا وسائؿ :فعاال في تطوير قدرات الفرد مثؿ
ميمة في تربية روح الجماعة والتعاوف واحتراـ لآلخريف كما تدفػػػػػع الفػػػػرد لموصوؿ 
إلى أعمى المستويػػػػػات مف خبلؿ االندماج مع الجماعة وكذلؾ مف خبلؿ تطوير 

 . قدراتو البدنية

: قائمة المراجع المستخدمة في الفصؿ الثاني

، دار الفكر 3، طأصوؿ التربية البدنية والرياضية ،2001أميف أنور الخولي، .1
 .العربي، القاىرة

، دار الفكر برنامج التربية الرياضية،1996 أميف أنور الخولي، محمد الحماحمي ، .2
 .العربي، القاىرة

 دار 1، طمدخؿ لمواجهة الضغوط وتحسيف نوعية الحياة، 2004أسامة كامؿ راتب، .3
 .الفكر العربي، القاىرة

، مطبعة التنظيـ اإلداري في التربية الرياضية، 1981حسف شمتوت وحسف معوض، .4
 .الفكر العربي، العراؽ
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المتعمقة بتنظيـ ، 1993 فيفري 03:  مؤرخة في15:تعميمة وزارية مشتركة رقـ .5
 .الممارسة الرياضية في الوسط المدرسي في مؤسسات التربية

 .1988، بغداد، 2،جتاريخ التربية الرياضيةمنذر ىاشـ الخطيب،  .6
الرياضة المدرسية ودورها في بعث ،1991أبو حسف عز الديف وحماد الوامني، .7

 .، مذكرة ليسانس، مستغانـالحركة الرياضية الوطنية 

دليؿ الطالب في التطبيقات الميدانية لمتربية ، 1990قاسـ المندالوي وآخروف، .8
. ، الموصؿ، العراؽ2، جالرياضية

، نظريات وطرؽ التربية البدنية،1987محمد عوض بسيوني، فيصؿ ياسيف الشاطئ، .9
. ، ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر2ط
،دار كنوز 1، طمبادئ التربية الرياضية،2016زيف العابديف بني ىاني وآخروف، .10

 .المعرفة لمنشر والتوزيع ، عماف
تطبيقات في نظرية ومنهجية التربية البدنية ، 2016مزروع السعيد،  .11

، منشورات مخبر دراسات وبحوث عمـو وتقنيات النشاطات البدنية 1،طوالرياضية
. الجزائر ، دار الخمدونية- جامعة بسكرة- والرياضية

، تقويـ الموارد المادية والبشرية في النشاط الرياضي،2016سوزاف كريـ بابا ، .12
 .، مؤسسة عالـ الرياضية والنشر ودار الوفاء لدنيا الطباعة ، اإلسكندرية 1ط
النشاط البدني الرياضي التربوي وأشكاؿ التفاعؿ ،2010رمضاف بف جعفر ، .13

 رسالة ماجستير  "سنة 20-18"االجتماعي لدى تالميذ المرحمة الثانوية فئة العمر 
 .معيد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر

، دار دجمة المممكة 1، طالتغذية والنشاط الرياضي،2011يوسؼ الـز كماش ، .14
 .األردنية الياشمية
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: نشأة منيج تحميل المحتوى

ظير اىتمام الباحثين بمنيج تحميل المحتوى واستخدامو كوسيمة لمبحث في منتصف 
 LEARY 1935 وليري  GRAYالثالثينيات من القرن العشرين، حيث قام كل من جري 

وقد تم اختيار . بوضع أساليب ومعايير محددة لمحكم عمى درجة مقروئية الكتب المدرسية
.  معيار82خمسة معايير كان يعتقد أنيا تصمح ليذا الغرض  من بين ما يقرب 

 إلى تحديد ثالثة معايير فقط ليذه الغاية LORGE توصل لورج 1944وفي عام 
ورغم تعدد ىذه . من بينيا عدد الكممات الصعبة وطول الجمل وصعوبة التراكيب المغوية

المعايير فقد اتضح أنيا غير قابمة لمتعميم، إذا أن كل واحد يقيس المقروئية في حالة نوع 
دون غيرىا، كما أن بعضيا ييتم بمسائل ىامشية و ييمل  معين من الكتب المدرسية،

أمورا ىامة مثل أسموب الكتابة أو اتجاىيا والتي تؤثر بشكل ما عمى درجة المقروئية، وقد 
 كثيرا في تسييل تحميل محتوى المواد المدرسية عندما نشر عام BLOOMأسيم بموم 

 تصفياتو لألىداف المعرفية والتي تالىا تصنيفات لألىداف الوجدانية واألىداف 1956
.  النفس حركية 

 ومع بداية النصف الثاني من القرن الحالي تم استخدام أسموب تحميل المحتوى في 
مجال تفسير االختبارات النفسية، خاصة نتائج االختبارات اإلسقاطية وفي ىذا النوع من 
االختبارات يعرض عمى المفحوص صورة أو شكل ناقص ويطمب عميو االستجابة بطريقة 
حرة لذلك المثير وفي أعقاب ذلك يقوم الفاحص بتصنيف اإلجابة المعطاة ضمن عدد 
محدد من الفئات ليتسنى لو التوصل عمى حكم أو استنتاج بشأنيا ومن األعالم في ىذا 

 . MECLEELANDالمجال نذكر ما كيالند 

ولم يقتصر استخدام أسموب تحميل المحتوى عمى المجال التربوي أو النفسي بل شاع 
استخدامو أيضا في مجال الدراسات االجتماعية خاصة في مجال دراسة مواد االتصال 
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الجماىيري من صحف ومجالت ونشرات إذاعية أو تمفزيونية وكان من أوائل من أعطاه 
 إذا حصرا تعريفيما 1943عام " ليتس وبول" تعريفا محددا في ىذا المجال ،ىو كل من 

: بالوظائف التالية التي يغطييا بتحميل المحتوى وىي 

 تحميل الخصائص المغوية أو الداللية لمرموز االتصالية المستخدمة .1
تحديد تكرارات ظيور أو ورود أو حدوث ىذه الخصائص بدرجة عالية من الضبط  .2

 .الدقيق المحكم أو القيم الكمية ليذه التكرارات 
 .إمكانية تمييز ىذه الخصائص بمصطمحات ذات صيغة عامة .3
 .إمكانية تمييز باصطالحات ذات صمة بطبيعة فروض الدراسة ومجاالتيا .4
التعرف عمى  الضبط الدقيق المحكم ليذه االصطالحات المستخدمة في إمكانية .5

 .الخصائص الرمزية التي تمت دراستيا

ىو احد "  قدم كموز كريندورف تعريفا محددا لتحميل المحتوى1980وفي عام 
األساليب البحثية التي يستخدم في تحميل المواد اإلعالمية  بيدف التوصل إلى استدالالت 

 فحة، ص2010بوداود ، )".واستنتاجات صحيحة ومطابقة في حالة إعادة البحث أو التحميل

207،208،209،210 .) 

تعريف تحميل مضمون 

عرفت الباحثة نوال محمد عمر تحميل مضمون مواد اإلعالم واالتصال، بأنو تفكيك 
ينتجو القائمون عمى وسائل االتصال الجماىيري المكتوبة والمسموعة والمرئية من  ما

مضامين اتصالية متنوعة إلى أجزاء مادية،تسمح بكشف الرموز والصيغ المختمفة 
المستخدمة في التعبير عن القيم واألفكار المراد تبميغيا إلى الطرف األخر في عممية 

(. 250،251،ص ص 2010مرسمي، ).االتصال
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ىو تقنية بحث تستيدف الوصف الموضوعي، المنيجي والكمي لممحتوى الظاىري 
  (92 فحة، ص2004سفاري وآخرون ، ) .لالتصال

بأنو األسموب الذي يستخدم في تصنيف وتبويب " م 1943جانيس عام كما عرفو  .6
المادة اإلعالمية، ويعتمد أساسا عمى تقدير الباحث أو مجموعة من الباحثين، ويتم 

بمقتضاه تقسيم المضمون إلى فئات باالستناد إلى قواعد واضحة، بافتراض إن تقدير القائم 
بالتحميل يتم عمى أساس انو الباحث عممي، وتحدد نتائج تحميل المضمون تكرارات ظيور 

 (.7حسونة، د س ، صفحة )"أو ورود وحدات التحميل في السياق
ومن خالل ما جاء في ىذه التعاريف المختمفة نعرف تحميل المحتوى تعريفا إجرائيا بأنو 

تقنية وأسموب  يعتمد أساسا عمى  تبويب المواد اإلعالمية وتسمح بكشف الصيغ والرموز 
 .وتحميل معانييا

: منيج الدراسة .1

إن لمقيام بأي بحث منظم البد من اعتماد منيج معين وبإتباع خطواتو لموصول إلى 
نتائج عممية موضوعية وحقيقة فيعرق بآلة األساليب والمداخل المعتمدة المتاحة لمباحث 
أن يستخدميا في جمع البيانات الالزمة في بحثو والتي سيصل من خالليا إلى تفسيرات 

(. 62فحة ،ص1990كومين،) .تنبؤات أو

 يعرف عمى انو كممة مشتقة من الفعل نيج :إذ يعرف المنيج من الناحية المغوية  
أي سمك واتبع طريق معينا وعميو فان كممة المنيج تعني الطريق المسموك والمتبع إلعداد 

 .البحث
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: أما من الناحية االصطالحية

فيو فن التنظيم الصحيح لسمسمة من األفكار العديدة إما من اجل الكشف عمى  "
سممان،  )." يعرفيا اآلخرون حقيقة مجيولة لدينا، أو من اجل البرىنة عمى حقيقة ال

(. 12-11فحة سطحي،دت،ص

كما يمكن تعريفو بأنو مجموعة من القواعد التي يتم وضعيا بقصد الوصول إلى   3.1
الحقيقة في العمم أو الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة من اجل اكتشاف 

(. 90فحة شروخ، دت، ص ).الحقيقة

 كما يعتبر تحديد المنيج من الخطوات الرئيسية التي يتبعيا الباحث في دراستو 4.1
لمشكمة ما وتعني كممة منيج القواعد العامة المصاغة من اجل  الوصول إلى الحقيقة 

فحة ،ص1996، الرفاعي).العممية وتستخدم لتشير إلى الطرق التي تؤدي لمكشف عن الحقيقة

122 .)

ذاعتيا بين الناس  5.1 . يعرف بأنو سبيل الحقائق العممية ، وا 

 ويعرف أيضا بأنو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العموم بواسطة طائفة 6.1
) .من القواعد العامة تييمن عمى سير العقل، وتحدد عممياتو حتى يصل إلى نتيجة معمومة

(. 17 فحة، ص2008عناية، 

المنيج في الكتابات األجنبية، ىو الطريقة واألسموب التي يعتمد عمييا الباحث  7.1
لموصول إلى نتائجو أو غاياتو، واستعمل أرسطو لفظ المنيج بمعنى الطريق أو السبيل 

(. 43، ص2002المحمح ، مصطفى ،  ).المؤدي إلى الغرض المطموب

يعرف المنيج عمى انو الطريق الذي يسمكو الباحث لمتعرف عمى الظاىرة أو   8.1
 إجابةالمشكمة موضع الدراسة والكشف عن الحقائق المرتبطة بيا بغرض التوصل إلى 
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عمى األسئمة التي تثيرىا المشكمة أو الظاىرة من خالل استخدام مجموعة من األدوات 
لتجميع البيانات وتحميميا والتوصل إلى النتائج التي تساعد في اإلجابة عمى تمك 

 .(، صفحة 2007مصطفى ، المحمح،).التساؤالت

 كذا يعرف بأنو ىو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العموم بواسطة  9.1
طائفة من القواعد العامة التي تييمن عمى سير العقل وتحدد عممياتو حتى يصل إلى 

 (.171  فحة، ص2014البستاني،). نتيجة معمومة

بأنو الطرق التي يستخدميا " أوجست كونت" كما جاء في تعريف عالم االجتماع 10.1
(. 23فحة ، ص2004مدحت ،) ..الباحثون في العموم لموصول إلى الحقيقة

 كما يعني المنيج جممة المبادئ والقواعد واإلرشادات التي يجب عمى الباحث 11.1
إتباعيا من ألف بحثو إلى يائو بغية الكشف عن العالقات العامة والجوىرية، والضرورية 

   (.27،صفحة 2004سالطنية،  ).التي تخضع ليا الظواىر موضوع الدراسة

ومن خالل ما جاء من تعارف حول المنيج فانو وكتعريف إجرائي يعد مجموعة من 
 .القواعد واألساليب التي تكشف لمباحث الحقيقة وتجيب عن تساؤالتو

وفي ظل دراستنا المعنونة بالمعالجة الصحفية لموضوع ممارسة المرأة لمنشاط  
البدني الرياضي اعتمدنا عمى الدراسات الوصفية التحميمية والتي تستيدف وصف األحداث 

واألشخاص والمعتقدات واالتجاىات والقيم واألىداف والتفصيل واالىتمام وكذلك أنماط 
السموك المختمفة وفي بحوث الصحافة تستخدم الدراسات الوصفية التحميمية ألغراض 

الوصف المجرد والمقارن لجميور القراء وغير القراء والجماعات وكذلك وصف الدوافع 
والحاجات والتفصيل واالىتمام واالتجاىات ،باإلضافة إلى وصف الصحف ومحتواىا  
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والنظم والوقائع واألحداث ثم وصف وتفسير العالقات المتبادلة بين ىذه العناصر وبعضيا 
 (.248فحة ،ص2004حجاب ، ).في إطار العالقات فرضية يمكن اختيارىا وتحقيقيا 

الذي يعرف بأنو و  كمنيجا ليذه الدراسة وقد استخدمنا المنيج الوصفي التحميمي
الطريقة لوصف الظاىرة وتصويرىا كميا وكيفيا وذلك عن طريق جمع  المعمومات النظرية 

والبيانات الميدانية عن المشكمة لموضوع البحث، ثم تصنيفيا وتحميمييا والوصول إلى 
 (.86 فحة،ص2007رشيد ،).النتيجة

أداة الدراسة  .2

 بعد االطالع عمى الكثير من الدراسات ذات الصمة بموضوع الدراسة الموسوم 
بالمعالجة الصحفية لموضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي واالطالع عمى عدد 

معتبر من االستبيانات في بعض الدراسات والبحوث،حيث قامت الباحثة بوضع أداة لجمع 
والتي يقصد بيا االصطالح في مناىج البحث  البيانات قائمة عمى تحميل المحتوى

األسموب الذي ييدف إلى الوصف الموضوعي المنظم الكمي لممحتوى الظاىر  اإلعالمي
لالتصال وييدف المضمون إلى بيان الدوافع واألىداف التي يرمي إلييا الكاتب الصحفي 
أو المتحدث عم محتويات كتاباتو أو أحاديثو ومعرفة مدى تأثير محتوى المادة الصحفية 

 فحة،ص2010الفار، ).في االتصاالت بأفكار الناس والتأثير في اتجاىاتيم وميوليم نحو األحداث

64 .)

:  واعتمدت الباحثة في جمع البيانات مجموعة من األدوات البحثية تمثمت فما يمي

 استمارة تحميل محتوى .3

والتي  اعتمدت الباحثة عمى استمارة تحميل المحتوى لمناسبتيا لموضوع الدراسة،
صممت عمى الصحيفة التي أجريت عمييا الدراسة ثم عرضيا عمى أساتذة متخصصين 
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في المجال لتحكيميا ولقد تم قبوليا وتم العمل بالتعديالت التي قدمت لمباحثة وااللتزام 
. بالتغيرات التي طرأت عمى االستمارة 

 المقابمة .4

ىي تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجية ، حيث يحاول احدىما وىو 
القائم بالمقابمة أن يستشير بعض المعمومات أو التغييرات لدى المبحوث والتي تدور حول 

 (.61 فحة،ص2002غرايبية وآخرون، ) .أرائو ومعتقداتو

ويمكن اعتبار المقابمة العممية عمى أنيا استبيان شفوي، يحصل الباحث من خالليا 
عمى البيانات بشكل شفوي ، ويقوم الباحث فييا بتدوين إجابات الشخص المبحوث أثناء 

 (.256 فحة ، ص2015الجعبري ، ) .المقابمة

كما تعد  المقابمة وسيمة أساسية من وسائل جمع البيانات والمعمومات وغالبا ما تتسم 
بطرح تساؤالت عمى الشخص أو األشخاص المراد جمع المعمومات من قبميم 

 (.97، صفحة 2008خضير،الموزي،).وىكذا

قامت الباحثة بإجراء العديد من المقابالت الشخصية مع مدربات والعبات ورؤساء 
لتعرف عمى مدى ا  قصد مختمفة وذلك ومدربين وكذا روؤساء اتحاديات رياضيةنوادي

اىتمام الصحف الرياضية بالرياضة النسوية الجزائرية وما إذا كان ىناك تغطيات حول 
 .أم الالنتائج المحققة من طرف ىذه الفرق 

 مجتمع الدراسة  .5
 المجتمع الكمي في بحوث التحميل ىو مجموع المصادر التي نشر أو أذيع فييا 

 (.91فحة ص دسنة، عبد الحميد،) .المحتوى المراد دراستو خالل اإلطار الزمني لمبحث
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وعميو فمجتمع ىذه الدراسة يتكون من جميع األعداد الصادرة عن جريدة الخبر 
الرياضي اليومي الجزائري التي حممت أخبار وموضوعات تتعمق بموضوع ممارسة المرأة 

 14 إلى غاية 2016 جانفي 14لمنشاط البدني الرياضي خالل الفترة الزمنية  الممتدة من 
.  أي خالل سنة كاممة2017جانفي

عينة الدراسة وطريقة المعاينة  .6

العينة ىي جزء من مجتمع الدراسة أي الذي تجمع منو البيانات الميدانية وىي تعتبر 
 مجموعة من أفراد المجتمع عمى أن تكون ممثمة لمجتمع تأخذجزءا من الكل، بمعنى أن 

واعتمدنا في ىذا عمى أسموب الحصر الشامل لمعينة وىو ، (344  صفحة،2007رشيد ،).البحث
الذي يدرس كل أعضاء مجتمع أو جماعة، أي يخضع كل مفردات المجتمع المدروس 
لمدراسة ويفضل ىذا األسموب عندما يكون غرض البحث ىو جمع المعمومات والبيانات 

عن مفردات المجتمع بصفة شخصية، وفي حالة عدم توافر إطارات أو كشوف أو خرائط 
تساعد عمى سحب عينة معينة وسميمة وكذلك عندما يكون مجتمع البحث صغيرا، أو 
عندما ترغب في الحصول عمى نتائج دقيقة خالية من األخطاء العشوائية الناتجة عن 

 (.494 فحة ،ص2004حجاب، ).استخدام أسموب العينة

ويعرف أسموب الحصر الشامل أحيانا بأسموب العد الكامل أو التعداد حيث أن 
معظم التعدادات تتم من خاللو مثل التعداد السكاني والتعداد الزراعي أو التجاري أو 

الصناعي،التي تعتمد عمييا في استخراج بعض المقاييس أو المؤشرات اإلحصائية والتي 
تكون أساسا في عممية التخطيط القومي أو وضع إطار عام لألبعاد الفعمية إلمكانية 

الدولة في مواجية األزمات االقتصادية أو االجتماعية وغيرىا واألساس في عممية جمع 
البيانات عن طريق الحصر الشامل الذي يعني إدخال كل مفردات المجتمع اإلحصائي 

 (.26-25فحة ص ،1998أبو راضي، ).دون استبعاد أي مفردة في البحث أو االستقصاء
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ويعود سبب اختيارنا ألسموب الحصر الشامل لمعينة في دراستنا وذلك بحصرنا لحدود 
 دراسة األحداث الرياضية بشكل تتابعي ولتغطية كل المناسبات الرياضية خالل إلىالعينة 

  لنتمكن من معرفة مدى اىتمام الصحيفة بموضوع ممارسة 2017-2016موسم كامل 
.  المرأة لمنشاط البدني الرياضي 

 عدد اعتمدنا أسموب الحصر الشامل األنسب 365 والن مجتمع الدراسة يتكون من 
.  لمثل ىذه المواضيع

 وألنو كثيرا ما يصعب في بحوث االتصال دراسة المجتمع ككل أو مجموع المفردات 
التي تمثمو، نظرا لسعة ىذا المجتمع وضخامة عدد أفراده سواء كان مجموع  قراء 

الصحف أو مجموع الوثائق من األعداد التي يتم دراستيا خالل إطار زمني كبير،لذلك 
يصير في حكم لضرورة المجوء إلى اختيار عدد اصغر من المفردات يكون ممثال 

لممجموع في خصائصو بحيث يسمح في الوقت نفسو بتحقيق أىداف الدراسة في حدود 
. يسمى ىذا العدد األصغر من المفردات بالعينة اإلمكانات المتاحة،

(. 97فحة ،ص2010/2011نواري،)

 :  مستويات العينة 1.6

 :تمثمت مستويات عينة الدراسة في ثالثة مستويات نوضحيا كاألتي   

:  المستوى األول  1.1.6

جريدة الخبر الرياضي اليومي الجزائري إلجراء الدراسة التابعة  وقع اختيار الباحثة عمى  
لمقطاع الخاص، باعتبارىا ثاني جريدة رياضية وطنية  من حيث حجم األعداد الصادرة 

. ليا يوميا ومن حيث االقتناء
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 المعمومات جريدة الخبر الرياضي الجزائري
 تاريخ صدورىا  بمناسبة نيائيات كأس العالم2010إصدارىا في شير جوان       
 الجريدة المغة العربية  
 النوع يومية تابعة لمؤسسة الخبر       
وطني         االتجاه السياسي 
رزقي شريف         المدير العام لجريدة الخبر 

الرياضي 
كمال جورزي               رئيس التحرير 

الصندوق البريدي  أول ماي الجزائر 378
 مقر الجريدة  ماي الجزائر العاصمة1دار الصحافة طاىر جاووت        
 الياتف 64 -021-65-73
 الفاكس 031-66-43-67

http://www.elkhabarerriadhi.com البريد االلكتروني 

: المستوى الثاني   2.1.6

  أما المستوى الثاني من العينة فالمقصود بو اختيار مجموعة األعداد التي صدرت من 
 عدد، أدرج معيم األيام التي يتم النشر فييا، 365الصحيفة موضوع الدراسة المتمثمة في 
: وىذا موضح من خالل الجدول التالي

 عدد المواضيع تاريخ صدوره        رقم العدد    الرقم
 مواضيع 2 2016 جانفي 14 2031العدد رقم  01
 مواضيع 3 2016  جانفي 28 2045العدد رقم  02
 موضوع 1 2016 مارس 31 2108العدد رقم  03
 موضوع 1 2016 مارس 17 2094العدد رقم  04
 مواضيع 3 2016 مارس 24 2101العدد رقم 05

http://www.info-algerie.com/lire-Khabar-Riadi-93.html
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 مواضيع 2 2016 مارس 10 2087العدد رقم  06
 موضوع 1 2016 مارس 27 2104العدد رقم  07
 مواضيع 2 2016 أفريل 28 2136العدد رقم  08
 مواضيع 3 2016 أفريل 14 2122العدد رقم  09
 موضوع 1 2016 ماي 20 2157العدد رقم 10
 مواضيع 3 2016 ماي 19 2156العدد رقم  11
 مواضيع 3 2016 ماي 12 2149العدد رقم  12
 موضوع 1 2016 ماي 10 2147العدد رقم  13
 مواضيع 4 2016 ماي 5 2142  العدد رقم 14

   عيد العمال لم يصدر أي عدد من الجريدة2016 ماي  1األحد 
 موضوع 1 2016 أوت 6 2231العدد رقم  15
 مواضيع 5 2016 أوت 5 2230العدد رقم  16
 موضوع 1 2016 أوت 7 2232العدد رقم  17
 موضوع 1 2016أوت 12 2237العدد رقم  18
 موضوع 1 2016 أوت 13 2238العدد رقم   19
 مواضيع 5 2016 أوت 14 2239العدد رقم  20
 موضوع 1 2016أوت 15 2240العدد رقم  21
 موضوع 1 2016 أوت 22 2247العدد رقم  22
 موضوع 1 2016  سبتمبر 03 2259العدد رقم  23

   سبتمبر أول أيام عيد األضحى لم يصدر عدد من الجريدة12
   سبتمبر ثاني أيام عيد األضحى لم يصدر أي عدد من الجريدة1

 موضوع 1 2016 سبتمبر14 2268العدد رقم  24
 موضوع 1 2016 سبتمبر 15 2269العدد رقم  25

 موضوع 1 2016 سبتمبر 17 2271العدد رقم  26
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 مواضيع 2 2016 سبتمبر 22 2276العدد رقم  27
 موضوع 1 2016 سبتمبر25 2280العدد رقم  28
 موضوع 1 2016 أكتوبر 20 2304العدد رقم  29

  نوفمبر عيد الثورة التحريرية المجيدة لم يصدر أي عدد01الثالثاء 
 موضوع 1 2016 نوفمبر 07 2322العدد رقم  30
 مواضيع 4 2016 نوفمبر 08 2323العدد رقم  31
 موضوع 1 2016 نوفمبر 17 2332العدد رقم  32
 مواضيع 2 2016 نوفمبر 24 2339العدد رقم  33
 مواضيع 3 2016 ديسمبر 1  2346العدد رقم  34
  مواضيع3 2016 ديسمبر 15 2360العدد رقم  35
  مواضيع4 2016 ديسمبر 31 2376العدد رقم  36
  مواضيع3 2017 جانفي 05 2380العدد رقم  37

  موضوع75  عـــــــــدد37   المجموع

الباحثة الطالبة إعداد :                                                                 المصدر

من خالل عرض مجموعة األعداد التي صدرت عن الجريدة محل الدراسة قامت 
 الباحث فييا  ينتقي تيوال" عينة قصدية "الباحثة باختيار عمدي، حيث كانت عينة الدراسة

 أو قيود ىناك يكون أن دون معرفتو عمى وبناءا دراستو أىداف يخدم بما عينتو أفراد
 أو االختصاص أو العممي المؤىل أو الكفاءة حيث من مناسبة ىو يراىا التي غير شروط
 لمتحميل متين أساس تعتبر ولكنيا النظر وجيات لكافة ممثمة غير عينة وىذه غيرىا،
 موضوع حول لمباحث مناسبة قاعدة تشكل التي لممعمومات ثري ومصدر العممي
 (.6،صفحة 2001-2000زياد احمد الطويسي، ).الدراسة
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 كافة األعداد الصادرة مدة سنة كاممة تم تحديدىا في الدراسة حيث قامت الباحثة بدراسة
 عددا لكل شير من جريدة الدراسة  خالل 30 – 31 عدد أي بمجموع 365بمجموع 

 .2017-2016الفترة  الزمنية المحددة لسنة 

:     ولقد تم بالطريقة التالية

بعدما قامت الباحثة بتوفير أرشيف الصحيفة كامال، تم ترتيبيم وتصنيفيم حسب كل 
شير وما تضمنو من أعداد ومواضيع، بدأت بدراستيا حسب توفر موضوع ممارسة المرأة 

لمنشاط البدني الرياضي في طياتيا الذي يعنى بالتحميل والدراسة، حيث شممت ىذه 
 عدد، حتى تحصمت الباحثة 365كافة األعداد الصادرة من الجريدة أي " العممية"الطريقة 
 .  موضوع 75 عدد بمعدل 37عمى 

:   المستوى الثالث3.1.6

 )يقصد بو تحديد نوع المادة التي يجري تحميميا من بين األعداد التي تم اختيارىا
، بمعنى آخر ىل يقع التحميل عمى الصفحة األولى أم الصفحة األخيرة (  عداد 365

 (.132 فحةصدس ، رشدي ، ).وىل تحمل األخبار القصيرة أم كممات التحرير أم العناوين

تحميل جميع المواد اإلعالمية التي تناولت موضوع بوالباحثة قامت في ىذه الدراسة 
ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي من خالل الشكل والمضمون وفي كامل صفحات 

 .جريدةال
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 لمدراسة حدود .7

 : االطار الزمني لمدراسة1.7

 جانفي 14أي من   شير12 تم حصر ىذه الدراسة في اإلطار الزمني المحدد  ب 
 ، ولقد  اختيرت ىذه الفترة  ألنيا تتخمل العديد من 2017 جانفي 14 إلى غاية 2016

وتكون الدراسة عمى قدر  وليتم دراسة األحداث الرياضية متتابعة ، المناسبات الرياضية 
 بما يمكن أن يفيد أكثر من جية ييميا كيف المطروح من الحداثة وتجيب عمى اإلشكال

. تعالج الصحيفة الوطنية الرياضية لموضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي

ولمزيد من التوضيح نعرض الجدول التالي الذي يبين بالضبط التوزيع الزمني لمعينة 
:  شير من الدراسة12خالل 

سنة كاممة "  شير12 عينة الدراسة موزعة زمنيا باأليام واألشير خالل 01الجدول رقم 
 .2016/2017من سنة "

 األشـــير أيام النشر في الصحيفة
 جانفي 14-28
 فيفري /

 مارس 27  -24 - 20- 17- 10
 أفريل 28 -14 - 10
 ماي 19- 12- 10 - 5

جوان  /
جويمية  /
أوت  22 -15- 14- 13 - 7-12 - 5-6

سبتمبر  14-15-17-22-26- 03
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أكتوبر  20
نوفمبر  7-8-17-24

ديسمبر  15-31 -1
جانفي  5

الباحثة   الطالبة إعداد : المصدر                                                                

 متغيرات الدراسة . 8

ييتم الباحث عند إعداده تصميم الدراسة بتحديد المتغيرات الرئيسية ليا وتحديد 
العالقة بينيا، اذ يقوم عادة بصياغة العالقات بين المتغيرات الرئيسية في شكل فروض 
رئيسية، وقد يكتشف بعض المتغيرات التي تمعب دورًا في الدراسة أثناء عممية تحميل 

 حصر المتغيرات اليامة عن طريق الدور الذي تمعبو في ومن خالل ىذا يتمالبيانات، 
التأثير عمى الظاىرة المدروسة وفي ىذه  الدراسة الموسومة ب المعالجة بالصحفية 

 :لموضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي جاءت متغيراتيا كاآلتي

وىو الذي يؤدي التغيير في قيمتو إلى التأثير في قيم متغيرات :  المتغير المستقل1.8
الصحافة المتخصصة أخرى ليا عالقة بيا، وفي دراستنا ىذه تمثل المتغير المستقل في 

 .كسبب  "اإلعالم الرياضي المكتوب" والصحافة الرياضية 

ثل المتغير يتموىو الذي تتوقف قيمتو عمى قيم متغيرات أخرى ، و: المتغير التابع 2.8
  .كنتيجة ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضيالتابع لمدراسة في 

:  وحدة التحميل.9

إن وحدة التحميل ىي كل ما نشرتو الصحيفة محل الدراسة من مادة إعالمية حول 
. ظاىرة ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي المحددة إجرائيا في اإلطار النظري 
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وعميو قامت الباحثة في ىذه الدراسة باعتماد اختيار التكرار كوحدة لمقياس والفكرة 
وىو إما جممة أو أكثر : داخل كل موضوع كوحدة لمتحميل والتي تعرف بأنيا والموضوع 

(. 7فحة المدخمي، دس، ص ).تؤكد مفيومًا معينا سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديا

 : ترميز بيانات التحميل 1.9

يقصد بيذه العممية مجموعة المراحل التي يتم من خالليا تحويل محتوى المضمون 
)  : العديد من الخطوات ىيالمراد دراستو إلى وحدات قابمة لمعد والقياس تتضمن ىذه العممية

(. 2نجيب بخوش ،سراي سعاد،صفحة

  تصنيف المحتوى وتحديد فئاتو 
 تحديد وحدات التحميل 
  تصميم استمارة جمع البيانات

 فئات التحميل .10

ترتبط عممية تحديد الفئات بمفيوم التجزئة،أي تحويل الكل إلى أجزاء ذات 
خصائص مشتركة قابمة لمعد والقياس وتعتبر ىذه المرحمة أكثر المراحل صعوبة،من خالل 

اإلطار النظري لمشكمة البحث يبدأ الباحث في ىذه المرحمة بصياغة معايير التصنيف 
عبد الحميد، دسنة  ). حتى ال تصبح الفئات المختارة مجرد عناوين دون دالالت تصنيفية

وجاءت فئات الدراسة الموسومة بالمعالجة الصحفية لموضوع معالجة ، (113-112،صفحة
: المرأة مصنفة عمى النحو التالي

 من حيث المضمون: أوال
من حيث الشكل : ثانيا
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 من حيث المضمون 1.10

     (. ، دصفحة2010/2011نواري، ) .المضمون ىو المعنى الذي تضمنو المادة اإلعالمية

 وفئات المضمون ىي أكثر فئات تحميل المحتوى انتشارا ونجيب عمى السؤال 
األساسي عمى ما تدور مادة االتصال وتفيد ىذه الفئات في الكشف عن مراكز االىتمام 

في المحتوى، ذلك أن الوسيمة اإلعالمية تعطي اىتماما لمموضوعات التي تتفق مع 
ينشر بتوسيع يعتبر أىم  سياستيا التحميمية فما ينشر منيا يعتبر أىم مما ال ينشر ،وما

أيضا مما ينشر في مجاالت محدودة أو أوقات متفرقة ، ويقل تكرار والنشر فييا عن 
 (.121فحة عبد الحميد، د سنة، ص ).غيرىا مما يحتل االىتمام لدى الوسيمة اإلعالمية 

 :إذ تمثمت ىذه الفئات في الدراسة كما يمي

: فئة أنواع الممارسات الرياضية لممرأة 1.1.10

   رياضة جماعية
 رياضة فردية 

: فئة التخصصات الرياضية  1.2.10

الرياضات المائية - 

  السباحة
  متر  50سباحة 
  الشراع
 التجديف 
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الرياضات الجماعية الشعبية  -
  كرة القدم 
 كرة اليد 
 كرة السمة 
  كرة الطائرة 
 الرياضات القتالية -
 المبارزة 
 المصارعة 
 المالكمة 
 الفوفينام فيام فودا 
 الجيدو 
 الكارتي دو 
 رياضات الراح -
  التنس 
  األرضيالتنس  
  تنس الطاولة 
 رياضات ألعاب القوى -
  ألعاب القوى 
 رمي الرمح 
 ماراطون 
  متر 800سباق  
  متر1500سباق  
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  متر موانع3000سباق  
  متر100سباق  
  متر200سباق  
  متر400سباق  
  متر4.400سباق  
 رمي القرص 
 رمي الجمة 
 رياضات المرونة والرشاقة -
  الجمباز 
 الجمباز الفني واإليقاعي 
 رياضات رفع األثقال -
 رفع األثقال 

:  فئة أنواع المنافسات2.1.10 

 البطولة الوالئية 
 البطولة الجيوية 
  البطولة الوطنية 
  البطولة العربية
  البطولة اإلفريقية
 االولمبية" المنافسات الدولية" 
 المنافسات الشبو االولمبية 
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:   فئة نوع النشاط الممارس3.1.10

  النشاط البدني الرياضي الترويحي
  النشاط البدني الرياضي تنافسي
  النشاط البدني الرياضي مكيف
  النشاط البدني الرياضي تربوي 

:  فئة اتجاه المعالجة4.1.10

ىي من أكثر الفئات استعماال في دراسة محتوى وسائل اإلعالم ،ورغم ذلك فيي 
تطرح إشكالية قد تؤثر سمبا عمى اتجاه التحميل ونتائجو ،وتتمثل في صعوبة تحديد 

ففي الكثير من الدراسات التي اعتمدت عمى ىذه الفئة قسمت االتجاه إلى مؤيد  ،االتجاه
 (.36،صفحة2007تمار ، ).،معارض ،ومحايد 

: ويندرج ضمن ىذه الفئة ما يمي

  مؤيد
  معارض
 محايد 

: فئة الفاعمين 2.10

تبحث ىذه الفئة عن المحركين األساسيين في المضمون،أي مجموعة األشخاص أو 
الييئات أو األحزاب أو المنظمات التي تصنع الحدث في المضمون محل التحميل،ورغم 

أن ىذه الفئة قميمة االستعمال في بحوث اإلعالم واالتصال عندنا،إال أنيا ميمة في معرفة 
يوسف ).الشخصيات الفاعمة في أي مضمون وطريقة تفكيرىم وأسموبيم في مخاطبة الغير

(. 39،صفحة2007تمار ،
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: وتمثمت فيما يمي

  رؤساء االتحاديات الرياضية
   رؤساء النوادي الرياضية
 المدربين 
  المدربات
 الالعبات 
  المدير التقني الوطني
 رؤساء الرابطات الرياضية 

 : فئات الشكل 3.10

الشكل ىو المظير الخارجي لمرسالة اإلعالمية وىو الذي يقرب المتمقين من فيم 
(. 113-112محمد عبد الحميد،صفحة ).المضمون

فئة الموقع  1.3.10 

 .وىي الفئة التي تيتم بموقع الموضوع أو الفكرة محل التحميل في المادة المدروسة  
(. 28،صفحة2007يوسف تمار ،)

: والباحثة قامت  في ىذه الدراسة وضع أربع فئات ىي عمى النحو التالي

  الصفحة األولى
  الصفحة الوسطى
  الصفحة المتخصصة
 الصفحة األخيرة 
 صفحة الحدث 
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 صفحة الفريق الوطني 
 صفحة كاس الفاف  
 صفحة الرابطة األولى 
 صفحة الرابطة الثانية 
 صفحة اليواة 
 صفحة كل الرياضات 

:  فئة الموقع من الصفحة 2.3.10

  أعمى يمين
   أعمى يسار
   أسفل يمين
  أسفل يسار
 وسط الصفحة 

:  فئة األنماط الصحيفة 3.3.10

   خبر
  مقال
  عمود
  تقرير
  تعميق
  ريبورتاج
  مقابمة
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: فئة المساحة 4.3.10

ىي الفئة التي تقيس الحجم المتاح من الجريدة أو المجمة أو النشرة ،حيث أن  
عنصر الحجم أو الوقت يشيران إلى مدى االىتمام بعرض الموضوع وتقديمو بحيث كمما 

،صفحة 2007يوسف تمار،).  زادت المساحة أو الوقت ،كان ذلك دليال عمى ازدياد االىتمام

27.) 

ولقد قامت الباحثة باالعتماد عمى المساحة من الصفحة كعنصر لمقياس ، ولتحميل المادة   
مساحة النشر وفق طريقة حسابية إلعطاء صورة أكثر اإلعالمية بالنسبة لممساحة قسمت 

. وضوح وىي حساب مساحة الصفحة بالسنتمتر

:  فئة العناوين5.3.10

وىي الوجو البارز واأليقونة وواجية كل موضوع صحفي، والعناوين التي تيمنا في  
ىذه الدراسة ىي التي تطرقت لموضوع الدراسة فقط، ولقد قامت الباحثة بتقسيميا إلى 
فئات فرعية ىي عنوان من عمود، وعنوان من عمودين ، وعنوان من ثالثة أعمدة، 

 :ممثمة كاألتي .وعنوان من أربعة أعمدة، وعنوان من خمسة أعمدة

 عمود واحد 
 عمودين 
 ثالثة أعمدة 
 أربعة أعمدة 
  خمسة أعمدة 
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  فئة العناصر التيبوغرافية 6.3.10

يقصد بيا الكيفية التي يتم بيا إخراج المادة اإلعالمية ،ويعد ىذا الجانب ذو أىمية 
كبيرة في التأثير عمى نفسية القراء أو المستمعين أو المتفرجين، حيث يرتاحون لحسن 

(. 32فحة ،ص2007يوسف تمار،). تقديم المادة ويطمعون عمى المزيد منيا

 :وىي موضحة كما يمي 

   الصور
 األلوان 
 : صدق وثبات التحميل.11

من اجل حصول الباحث عمى  : Judgments Valaidity صدق المحكمين 1.11
صدق المحكمين عميو أن يعرض االختبارات أو أداة جمع البيانات عمى مجموعة من 

 الباحث من صياغة البنود يتأكدالمحكمين المتخصصين في موضوع البحث،وذلك حتى 
، 2016 الزم يوسف كماش، ).والتعرف عمى مدى مناسبة االختبارات لمموضوع المراد قياسو

(. 245 فحةص

:  صدق التحميل2.11
   اختبار صدق التحميل يسعى لتأكيد صحة أداة البحث أو القياس المستخدم في 

بدرجة عالية من الكفاءة - سواء في جمع البيانات أو قياس المتغيرات-الدراسة وصالحيتو
(. 314 فحة، ص2006سمير محمد حسين،).والدقة

وبعد االطالع عمى عينة الدراسة، يتم تصميم استمارة مع دليميا، ثم توزيعيا عمى   
بداء المالحظات التي يمكن  مجموعة من المختصين قصد إثرائيا والتحقق من عمميتيا، وا 

. أن تزيدىا وضوحا ودقة
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 : ثبات التحميل3.11

يقصد باختبار ثبات أداة جمع المعمومات و البيانات التأكد من درجة االتساق العالية 
ليا بما يتيح قياس ما تقيسو من ظاىرات و متغيرات بدرجة عالية من الدقة، و الحصول 

عمى نتائج متطابقة أو متشابية إذا تكرر استخداميا أكثر من مرة في جمع نفس 
 (.310-309 سمير محمد حسين، صفحة ).المعمومات أو في قياس نفس الظاىرات أو المتغيرات

الثبات يعني من الناحية النظرية ضرورة الوصول إلى اتفاق كامل في النتائج بين و 
محمد عبد ). الباحثين الذين يستخدمون نفس األسس و األساليب عمى نفس المادة اإلعالمية

 (.211الحميد، صفحة 

 أنسب اختبارات ثبات التحميل ىي التي يتم بطريقة إعادة االختبار، أو تعدد 
. المحكمين أو القائمين باالختبار

ويفضل في ىذه الحالة تعدد االختبارات بواسطة محكمين اثنين عمى األقل عمى 
 (.424،صفحة 2000محمد عبد الحميد،).نفس مادة التحميل بنفس تعميمات الترميز وقواعده

وبناءا عمى ما سبق ذكره،احتكمت الباحثة إلى مجموعة من المحكمين الذين قاموا 
بقراءة االستمارة ودراسة عينة من المادة اإلعالمية التي ىي بصدد تحميميا من الجريدة 
قصد الدراسة التي ىي موضع التحميل مرفقة  بدليل التعريفات اإلجرائية، وبعد استرجاع 

 ، التي تمكن (181،صفحة 1987احمد رشدي طعيمة،) ."ىموستي"الوثائق قامت بتطبيق معادلة 
من قياس  

 

 

 

 (متوسط االتفاق بين المحكمين)ن =  معامل الثبات

 (متوسط االتفاق بين المحكمين )(1-ن)+1                 
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بتطبيق الثبات في دراسة ما، وىي المعادلة التي اعتمدت عمى تطبيقيا في ىذه الدراسة، 
  :وتتمثل ىذه المعادلة في

عدد المحكمين :حيث ن

: وعميو جاءت النتائج كالتالي

 نسبة االتفاق بين المرمزين :
  0.90   =10=  أ و ب 

      11 

  0.81   =9=  ب وج 

       11 

 0.72   =8=  و ج  أ 
11 

 0.81=2.43/3=0.72+0.81 +0.90: متوسط االتفاق بين المرمزين

 :ومنو فإن معامل الثبات

0.81.3 = 2.43 = 2.43=    0.92 

1(+3-1 . )0.81    1.62+1     2.62 

 0.95 و 0.78وىي نسبة عالية من حيث درجة الثبات التي يحصرىا ىولستي بين 
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 التحميل الكيفي" التفسيير واالستدالل :

وىي المرحمة األخيرة التي يجيب فييا الباحث عمى كل التساؤالت المرتبطة بأىداف 
الدراسة،والتفسير ال يتم بمعزل عن النتائج الكمية التي يتوصل إلييا الباحث من خالل 

. اإلجراءات المنيجية حتى ال ينحرف عن أىداف الدراسة ومتطمباتيا

:  المعالجة اإلحصائية. 12

استعانت الباحثة عمى جياز الكمبيوتر لمعالجة البيانات الدراسة وصفيا من خالل 
حساب التكرارات والنسب المئوية ، معتمدة بذلك عمى استخراج النسبة المئوية باستخدام 

ولقد تم استعمال األشكال البيانية ممثمة في الدوائر النسبية التي تسيل  .القاعدة الثالثية
 .عممية التحميل

 %100ع 

 ت س 

 

 %100. التكرارات =  النسبة المئوية 

                  عدد األفراد 

. تمثل عدد أفراد العينة:ع : حيث 

. تمثل عدد التكرارات:        ت

يمثل النسبة المئوية :        س

 %100. ت=  س  

عدد األفراد 
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قائمة المراجع المستخدمة في الفصل 

قواعد ومراحل البحث العممي دليل إرشادي في كتابة ، 2004 أبو النصر مدحت ، .1
عداد رسائل الماجستير والدكتوراه  .، مجموعة النيل العربية ، القاىرة1، طالبحوث وا 

منيجية إعداد البحث العممي في العموم اإلنسانية نصر سممان ، سطحي سعاد،   .2
 .، دط ، دار السالم لمنشر والتوزيع، دس"ليسانس، ماجستير ، دكتوراه"واإلسالمية 

، 4 ،طمناىج  البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال، 2010بن مرسمي احمد ، .3
. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

، دط، دار الفكر تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية،1987احمد رشدي طعيمة، .4
 .العربي،القاىرة، مصر

- البحث العممي تعريفو، 2002احمد عبد اهلل ألحمح، مصطفى محمود ابوبكر، .5
 .، الدار الجامعية المفاىيم اإلحصائية-مناىجو

مناىج البحث العممي في عموم وتقنيات النشاطات ، 2010بوداود عبد اليمين، .6
 .  ، دار المطبوعات الجامعية البدنية والرياضية

، دار 1، طمناىج وأدوات البحث العممي في العموم االجتماعية، 2007رشيد زرواتي، .7
. اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر

 مناىج البحث العممي ، تطبيقات اإلدارة االقتصادية،،1996الرفاعي حسين احمد، .8
 .دط، دار وائل لمطباعة والنشر

المنيجية والفضائل العممية في الدراسات العميا ، 2014سعيد يوسف البستاني، .9
 .، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان1، ط"قانون البحث العممي"واألبحاث الجامعية

 .، عالم الكتاب، القاىرةدراسات في مناىج البحث العممي، 2006سمير محمد حسين، .10
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منيجية إعداد البحث العممي بكالوريوس، ماجستير، ، 2008غازي عناية،  .11
  .، دار المناىج لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردندكتوراه

 ،2002فوزي غرايبية وآخرون، .12
 الطرق اإلحصائية لمعموم االجتماعية،1998فتحي عبد العزيز أبو راضي، .13

 .،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر،بيروت1،ط
 البحث في االتصال ،2004الرامي وب فالي ، ترجمة ميمود سفاري وآخرون، .14

 . ، د ط، مخبر عمم االتصال ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائرعناصر منيجية
 ،دط، ترجمة مناىج البحث العممي في العموم االجتماعية، 1990لويس كومين، .15

 .كوثر حسن كوين، دار العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة
 مناىج البحث العممي عرض ميني من منظور حضاري ، 2015ماىر الجعبري ، .16

 .دط، مؤسسة الثقافة الجامعية ، اإلسكندرية
، دط، ديوان المطبوعات تحميل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد،دس، .17

 .الجامعية، الجزائر
، عالم الكتب  البحث العممي في الدراسات اإلعالمية،2004،محمد عبد الحميد .18

 . ، القاىرة2لمنشر والتوزيع والطباعة، ط
،دار الفجر لمنشر والتوزيع، الموسوعة اإلعالمية ، 2003محمد منير حجاب، .19

 .القاىرة،مصر
، دط، دار الفجر لمنشر المعجم اإلعالمي، 2004حجاب، محمد منير .20

 .والتوزيع،القاىرة
 نجيب بخوش ،سراي سعاد، .21
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المعالجة الصحفية لظاىرة اإلرىاب في ،2010/2011نصر الدين نواري،  .22
، مذكرة تحميمية مقارنة لصحيفتي الشروق اليومي والشعب- دراسة سوسيو-الجزائر

 .ماجستير في عمم االجتماع،جامعة بسكرة
، دط، مديرية مجتمع الدراسة والعينات، 2001-2000زياد احمد الطويسي،  .23

 . تربية لواء البتراء، األردن
، كسم 1 ، طتحميل المحتوى لمباحثين والطمبة الجامعيين، 2007يوسف تمار،  .24

. كوم لمدراسات والنشر والتوزيع ، الجزائر
، دار دجمة المممكة 1، طالتغذية والنشاط الرياضي، 2011يوسف الزم كماش ، .25

 .األردنية الياشمية
، دط،  استخداماتو–محدداتو - تحميل المضمون مفيومونسرين حسونة، دس،  .26

 .دار األلوكة 
،دط، دار منيجية العموم االجتماعية، 2004بمقاسم  سالطنية، حسان الجيالني،  .27

 . الجزائر–اليدى لمنشر والتوزيع عين مميمة 
، 1، طمنيجية البحث العممي، 2008كاظم حمود خضير، موسى سالمة الموزي،  .28

 .إثراء لمنشر والتوزيع
29.  http://www.tthanyan.ga/2013/07/blog-post_9187.html تاريخ،

 .19:45 الساعة 2017 جويمية 06االطالع 
 

http://www.tthanyan.ga/2013/07/blog-post_9187.html


 

   للدراسةتطبيقي الجانبال

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية: الفصل الخامس 

  عرض معطيات الدراسة الميدانية 
  تحميل المعطيات 
  تمثيل المعطيات في جداول وأشكال بيانية 
  مناقشة  النتائج المتحصل عميها في الدراسة الميدانية 
  مناقشة النتائج تساؤالت الدراسة 
  خالصة عامة 
  اقتراحات وتوصيات الدراسة 
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الصحافة المتخصصة والصحافة الرياضية مصطمحان متالزمان يجسدان واقع اإلعالم 
بصفة عامة، والواقع الرياضي بصفتو الخاصة إال أنيما يختمفان باختالف القائمين عمى كل 
منيما من كوادر و رؤساء تحرير، ومسؤولي مجالت وموضوعات وأنماط مختمفة، تشكل  

يعبر عن واقعو ويحترم خصوصية تنوع جميوره من قراء وميتمين  . وعيا لكمييما قائما بذاتو
من خالل ما تنشره الصحف حول مواضيع متنوعة تشبع ميوالت الجميور المتمقي وتمبي 

حاجياتو اإلعالمية والرياضية والمقدمة لمختمف شرائح وفئات المجتمع خاصة ما يخص أىم 
 .شريحة أال وىي المرأة

وىذه الدراسة ما جاءت إال كمحاولة من اجل معرفة كيف كانت المعالجة الصحفية 
لموضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي، وكدفع نحو تغيير الواقع الذي تحياه 

الرياضة النسوية من تيميش وتغييب فرضو المجتمع، ودعمو اإلعالم الرياضي بمختمف 
 .أنواعو خاصة المكتوب منو

 ومما سبق دراستو، يتضح جميا أن المعالجة الصحفية لموضوع ممارسة المرأة لمنشاط 
البدني الرياضي كان موضوعا لم يعنى باالىتمام وال بأىمية كبيرة في الصحف ، خاصة في 

والتي -  جريدة الخبر الرياضي الجزائري–الصحيفة التي وقع عمييا االختيار في دراستنا 
-حاولنا من خالليا تسميط الضوء عمى ابرز األحداث  والمناسبات عمى مدار سنة كاممة 

  لمعرفة إن كان لإلعالم الرياضي المكتوب دور في تعزيز وتشجيع  ودعم 2016-2017
ىذه الشريحة اليامة في المجتمع، وذلك من خالل  رصد  كل ما يخص ىذا الموضوع من 

حصائيات ومنافسات  مختمفة تجعل من ىذه األخيرة محط اىتمام  نتائج وفرق ونوادي وا 
القراء واألفراد والجيات المسؤولة لمرقي بيا وتبني طموحاتيا لحصد المزيد من األلقاب سواء 

 .كانت عمى الصعيد المحمي أو الدولي 
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 ق ائمة المراجع             

 .القرآن الكريم .1
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع 1 ، طالصحافة المتخصصة،2012إبراىيم فؤاد الخصاونة،  .2

 . والطباعة، عمان ، األردن
الرياضة المدرسية ودورىا في بعث الحركة ، 1991أبو حسن عز الدين وحماد الوامني، .3

 . ، مذكرة ليسانس، مستغانمالرياضية الوطنية 
، دار الكتاب المصري معجم مصطمحات لإلعالم،1994احمد زكي بدوي،احمد خميفة ، .4

 . ، القاىرة2،ط
-مناىجو- البحث العممي تعريفو،2002احمد عبد اهلل ألحمح، مصطفى محمود ابوبكر،  .5

 .. ، الدار الجامعية المفاىيم اإلحصائية
اإلعالم الرياضي، دراسة عممية لتحرير الرياضي في الصحافة ، 1994أديب خضور، .6

 . ، المكتبة اإلعالمية ، دمشقواالذاعة والتمفزيون
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                                 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
  جامعة محمد خيضر بسكرة 

 معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

:تحية وبعد   

  المرفقة بدليل التعريفات استمارتي ىذه   يسرني أن أتقدم لسيادتكم بطمب استطالع رأيكم في بناء 
  "LMD"أطروحة الدكتوراه اإلجرائية التي أعدت  في إطار انجاز مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل 

نشاط بدني رياضي تربوي و في عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تخصص الطور الثالث 
: ــــــــــــــــالموسومة ب

" ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي لموضوعالمعالجة الصحفية"  

-الرياضي الجزائري جريدة الخبرعمى عينة من دراسة تحميمية -   

 2017 جانفي 14إلى غاية  2016 جانفي 14الفترة الممتدة من 

: من حضرتكم إعانتي  في تسديد خطى تثبيتيا بعد االطالع عمييا من خاللنرجوا    

 . أمام التعريف الذي ترونو مناسبا لمعناه في مضمون العينة (O)وضع عالمة  -
. أمام التعريف الذي ترونو بحاجة إلى تعديل (X)وضع عالمة  -
. أمام التعريف الذي ترونو غير صحيح (Z) وضع عالمة -

. فادة منيا وتدوينيا في بطاقة المالحظاتست  كما يسرني أن أحظى بمالحظاتكم وتوجيياتكم  لإل

 السعيد مزروع:       إشراف الدكتور          زيدان                   فاطمة الزىراء: الباحثة إعداد 

.    ولكم منا فائق الشكر والعرفان دمتم في خدمة البحث والباحث 

: اليدف من استطالع الرأي

تصحيح األخطاء التي احتوتها االستمارة  _ 1

تعديل العبارات غير مناسبة _ 2

توجيهنا لما هو مناسب لخدمة البحث _ 3

 إثراء هذا البحث بإضافتكم_ 4
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دليل التعريفات اإلجرائية 

   فئات التحميل
 فئات الموضوع :

طبيعة الممارسات الرياضية لممرأة  : الفئة األولى - 1

ويقصد بيا أنواع الرياضات الجماعية المختمفة والمتنوعة التي تمارسيا : الرياضات الجماعية- 1-1
. كرة الطائرة كرة السمة، كرة اليد، المرأة مثل كرة القدم ،

 ويقصد بيا أنواع الرياضات الفردية المختمفة التي تمارسيا المرأة والمتمثمة :الرياضات الفردية- 2-1
. التنس الجمباز،الدراجات اليوائية، الشطرنج ، في العاب القوى،

 التخصصات الرياضية : الفئة الثانية - 2

. ُمكوَّرة بكرةُتمعب بين فريقين يتكون كل منيما من أحد عشر العبًا   رياضة جماعية :كرة القدم- 2-1
 مميون العب في أكثر من مئتي دولة حول العالم، فمذلك تكون الرياضة 250 حوالي يمعب كرة القدم

اليدف و ،مرميين في جانبيومع مستطيل الشكل  ممعب ُتمعب في  حيثاألكثر شعبية وانتشارًا في العالم
  . داخل مرمى بركل الكرة األىداف إحرازمن المعبة ىو

تعتبر رياضة كرة اليد عمى أنيا من الرياضات الجماعية التي من خالليا يكون ىناك  :كرة اليد- 2-2
فريقان يتباران عمى الفوز ، ويتكون كل فريق من سبعة العبين منيم حارس المرمى ، حيث يقوم 

 ، من أجل إحراز األخرالالعبون بتمرير الكرة بينيم باليد لمحاولة إدخال الكرة في مرمى الفريق 
 . والذي يحصل عمى أىداف أكثر ويسجميا في مرمى الخصم يكون ىو الفائز في المعبةاألىداف

، حيث يتنافس فييا فريقان كل فريق مكون من خمسة العبين، كرة السمةي رياضة ه :كرة السمة- 2-3
حيث إن الفوز يكون حميف الفريق األنشط و صاحب طريقة المعب األفضل و الذي يمعب بشكل 

  .الجماعي أكثر و من ىنا فالفائز ىو الذي يحرز نقاطًا أكبر

يمعب فييا فريقان تفصل بينيما شبكة . ىي إحدى أكثر الرياضات العالمية شعبية :كرة الطائرة- 2-4
لكل فريق ثالث محاوالت لضرب الكرة . فوق الشبكة لمنطقة الخصم عمى الفريق ضرب الكرة. عالية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
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تحسب نقطة لمفريق حينما تضرب الكرة أرضية الخصم، أو إذا تم ارتكاب خطأ، أو إذا  .فوق الشبكة
رجاعيا بشكل صحيح   .أخفق الفريق في صد الكرة وا 

ويستخدم " غير الحادة"ىي فن ورياضة السيافة و تستخدم فييا األسمحة المكومة  :المبارزة- 2-5
 . الضالع–الشيش - المبارز واحدا من ثالثة أنواع من األسمحة ىي المغول

ومع مرور الوقت تطورت الى .  ىي من بين األلعاب الرياضية األقدم في التاريخ :المصارعة- 2-6
 .العديد من األساليب واألشكال المختمفة

 ذوي الوزن المماثل بعضيما ن ىي رياضة المموك ويياجم فييا اثنان من الرياضيي:المالكمة- 2-7
 "الجوالت" دقائق تسمى 3 إلى 1تتراوح من . البعض بقبضاتيم في سمسمة فترات

 وىي نشاط رياضي يعبر عنو بمجموعة من الحركات في الوسط المائي وتحتوي عمى :السباحة- 2-8
 .أربعة أنواع منيا السباحة الحرة،سباحة الفراشة ، السباحة عمى الظير، السباحة عمى الصدر

 ىي نوع من رياضات الراح والتي يتبارى فييا العبان في مباريات الفردي أو فريقان :التنس- 2-9
مكونان من العبين في مباريات الزوجي كل يحمل مضربا يستخدمو في ضرب الكرة فوق الشبكة 

 .لمنطقة الخصم

 ىي رياضة فيتنامية وىي رياضة تعتمد عمى أساسيات كغيرىا من الفنون :الفوفينام فيام فودا- 2-10
 .األسيوية وىي تتميز بتعدد تقنياتيا فيي تعتمد عمى تقنيات األرجل واأليدي مثال الكارتي

 . التوازن والفاعمية والتوقيت لتثبيت أو رمي الخصمبىي رياضة يستخدم فييا الالع:الجيدو- 2-11

 ىي رياضة تقميدية قديمة ،الرياضي الذي يمارسيا يستخدم عالوة عمى القوة :رمي الرمح- 2-12
 .الناتجة عن الدوران،قوة التحمل أي قوة الدفع التي تنتقل إلى الرمح بتأثير سرعة الجسم

ىي رياضة تتضمن أداء سالسل من الحركات في أجيزة مختمفة ففي كل جياز :الجمباز- 2-13
 .سمسمة من الحركات المختمفة، يجمع الجمباز بين القوة والمرونة والسرعة والبراعة

 .وىو نوع خاص من منافسات الجمباز المخصص: الجمباز الفني واإليقاعي- 2-14
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ىي من أقدم أنواع الرياضة التي مارسيا اإلنسان وتتضمن في صيغتيا : العاب القوى- 2-15
التنافسية في الميدان والمضمار فروعا متعددة مثل المشي، الجري، القفز، الوثب ،الرمي ، 

 .الدفع،المسابقات المركبة

ىي رياضة اولمبية يقوم بيا المشاركون ويطمق عمييم الرباعون بأداء رفعتين :رفع األثقال- 2-16
  .األولى تسمى الخطف والثانية نتر

 42.195ىو اختبار تحمل في رياضة العاب القوى يكمن في الركض لمسافة :ماراتون- 2-17
 .كيمومتر وىو جزء من األلعاب االولمبية

 وىي المسافة التي يقطعيا العداءون في دورتين حول الممعب وىي ضمن : متر800باق س- 2-18
 .المنافسات المتوسطة 

 .ىي مسافة يقطعيا المتسابقون في ثالث دورات ونصف حول الممعب : متر1500سباق - 2-19

 دورات ونصف حول الممعب، 7 ىي مسافة يقطعيا العداءون في : متر موانع3000سباق - 2-20
 .وىي مسافة تكتيكية تحتاج إلى تغير إيقاع الجري عدة مرات حسب العقبات والمنافسين

 ات المنافســـــأنواع :لثةالفئة الثا- 3

وىي البطولة التي تقام داخل الوطن سواء كانت بطولة القسم الوطني األول أو : البطولة الوطنية-3-1
.  الرابطة األولى ،البطولة الوالئية

وىي البطولة التي تقام فعالياتيا في دولة من الدول العربية ويسمح لكافة  :البطولة العربية- 3-2
. الدول العربية المشاركة فييا وتضم بطولة كاس العرب ،بطولة بطل العرب 

 وىي المنافسات التي تقام فعالياتيا في الدول اإلفريقية وتضم ىذه المنافسات :البطولة اإلفريقية- 3-3
. بطولة األلعاب اإلفريقية،كاس إفريقيا

وىي المنافسات التي تقوم باحتضانيا  إحدى دول القارات الخمس حيث تضم  :المنافسة الدولية- 3-4
  .األلعاب االولمبية، األلعاب االولمبية الشتوية ،كاس العالم لمقارات ،العاب البحر األبيض المتوسط
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 وتخص فئة  وىي المنافسات التي تقوم باحتضانيا إحدى دول العالم " :الشبو اولمبية"المنافسة - 3-5
 .ذوي االحتياجات الخاصة 

نوع النشاط الممـــارس  :رابعةالفئة ال- 4

 وىو النشاط الممارس من قبل مختمف شرائح المجتمع  :النشاط البدني الرياضي الترويحي -4-1
  .بمختمف أعمارىم في كل الرياضات

 وىو النشاط الذي يتم  بين الفرق الرياضية المتنافسة في :النشاط البدني الرياضي التنافسي -4-2
 .مختمف الرياضات و الفئات واألعمار لتحقيق أىداف والنتائج المسطر ليا مسبقا ككاس الجميورية 

ويخص ذوي االحتياجات الخاصة من كال الجنسين وىو :  النشاط البدني الرياضي المكيف - 4-3
. الذي يمارسو الرياضيون عمى مستوى البمديات ، الواليات، الوطنما تمثمو  البطوالت الدولية 

 وىو النشاط الذي يتم داخل المؤسسات التربوية مثل األلعاب :النشاط البدني الرياضي التربوي- 4-4
. لمعدو الريفي  الوالئية والوطنية

فئة اتجاه المعالجة : الفئة الخامسة - 5

وىو الرأي الذي يوافق فكرة موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي من خالل ما : مؤيد- 5-1
 .ينشره من مواد إعالمية مكتوبة

 وىو الرأي الذي ال يوافق فكرة موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي من :معارض- 5-2
 .خالل ما ينشره من مواد إعالمية مكتوبة

 وىو الرأي الذي يتوسط الرأيين السابقين المؤيد والمعارض وال يتبع أي منيما فيو رأي :محايد- 5-3
 .جانبي ال مع وال ضد فكرة موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي

 فئة الفاعمين: الفئة السادسة   -6

 النشاطات  اتحاديات وىم األعضاء الذين وكمت ليم ميام تسيير مختمف:رؤساء االتحاديات- 6-1
. الرياضية المختمفة الفردية والجماعية 
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 القرارات من  مختمفتنفيذوىم األعضاء الذين وكمت ليم ميام : رؤساء الرابطات الرياضية- 6-2
 والذين يعممون تحت  النشاطات الرياضية المختمفة الفردية والجماعية طرف رؤساء االتحاديات لكل 
. رئاسة االتحاديات لكل رياضة 

  ىم مجموعة األشخاص أو األفراد األكفاء الذين اختيروا من طرف :رؤساء النوادي الرياضية- 6-3
. المكاتب التنفيذية أو الجمعيات الرياضية كأعضاء ليذه النوادي 

 ىم ذوي الكفاءة المينية والتدريبية أصحاب التصورات البناءة والمناىج التدريبية :المدربين- 6-4
 .  الفئات الشابةالموصمة، والذين يقومون بميمة تدريب

كل  ىن  صاحبات الكفاءة المينية النسوية في التدريب الالتي يقمن بميمة تدريب :المدربات- 6-5
  . الشابةالفئات النسوية

ىن الفتيات الموىوبات الالتي لين القدرة عمى الممارسة الرياضية والتكيف مع  :الالعبات- 6-6
.  المحيط الرياضي

 لشكلفئات ا: 
 فئة الموقع -1

 تعتبر الصفحة األولى من أىم  صفحات الجريدة حيث يعتمدىا الصحفي :الصفحة األولى -1-1
إلبراز أىم المواضيع  والمواد اإلعالمية كعناوين عريضة ىامة باختصار ليعرف القارئ بالموضوعات 

 .الموجودة في العدد 
ىي الصفحة التي تخصصيا الجريدة لموضوعات معينة مثل كاس : الصفحة المتخصصة -1-2

 .الجميورية 
ىي آخر صفحة من الجريدة وتعتبر من أىم الصفحات حيث تكون أخبارىا : الصفحة األخيرة -1-3

 .التي تنشر فييا أخبار قصيرة
ىي مجموعة الصفحات التي تكون بين الصفحة األولى واألخيرة  في : الصفحة الوسطى -1-4

 .الجريدة كل صفحة تتضمن تصنيف معين حسب سياسة الجريدة
 . وىي الصفحة التي تيتم بنشر أىم األحداث أو الحدث البارز في ذلك العدد:صفحة الحدث -1-5
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 وىي الصفحة التي تختص بنشر كل األخبار الرياضية الجديدة :صفحة الفريق الوطني -1-6
 .الخاصة بالفريق الوطني النسوي في كل التخصصات الرياضية

 وىي الصفحة التي تنشر كل ما يتعمق كاس الجميورية من نتائج وأخبار :صفحة كاس الفاف -1-7
 . بالتفصيل 16وترتيب الفرق ال

 وىي الصفحة التي تنشر كل ما يتعمق بالرابطة األولى من نتائج :صفحة الرابطة األولى  -1-8
 .وأخبار

 وىي الصفحة التي تنشر كل ما يتعمق بالرابطة الثانية من نتائج :صفحة الرابطة الثانية -1-9
 .وأخبار

 وىي الصفحة التي تيتم  بنشر كل األخبار المتعمقة بفرق اليواة في كل :صفحة اليواة -1-10
 .التخصصات

وىي الصفحة التي تنشر كل ما يتعمق بكل التخصصات وفي كل : صفحة كل الرياضات -1-11
 .المستويات واألقسام من نتائج وأخبار

 : فئة الموقع من الصفحة -2
 وىو أن يكون المضمون اإلعالمي منشورا في أعمى يمين الصفحة من الجريدة :أعمى يمين -2-1

 .ويعد ىذا الموقع من أىم المواقع التي ينشر فييا الصحفي المضمون داخل الصفحة
 وىو أن يكون المضمون اإلعالمي منشورا في أعمى يسار الصفحة من الجريدة :أعمى يسار -2-2

 .ويعد ىذا الموقع من أىم المواقع التي ينشر فييا الصحفي المضمون داخل الصفحة
 وىو أن يكون المضمون اإلعالمي منشورا في أسفل يمين الصفحة من الجريدة :أسفل يمين -2-3

 .ويعد ىذا الموقع ميم ينشر فييا الصحفي المضمون اإلعالمي داخل الصفحة
 وىو أن يكون المضمون اإلعالمي منشورا في أسفل يسار الصفحة من الجريدة :أسفل يسار -2-4

 .ويعد ىذا الموقع ميم ينشر فييا الصحفي المضمون اإلعالمي داخل الصفحة
 وىو أن يكون المضمون اإلعالمي منشورا في وسط الصفحة من الجريدة ويعد :وسط الصفحة -3

 .ىذا الموقع  أقل أىمية ينشر فييا الصحفي المضمون اإلعالمي داخل الصفحة
 :فئة األنماط الصحفية -4
 وىو عصب الصحافة الحديثة ويعد أول ما ينشر أو يبث وال يمكن أن تصدر من دونو :خبر -4-1

 (.77، ص2009نسيم الخوري،).مجمة أو جريدة 
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 وىو أرقى األشكال الصحفية التي تحمل رأي الجريدة ونيجيا  وموقفيا  من مسالة :مقال -4-2
 (.113، ص2009نسيم الخوري،) ..يومية أو غير يومية معينة

ىو نوع من أنواع المقال الصحفي وىو اصغر المقاالت الصحفية جسما وأكثرىا أىمية : عمود -4-3
 .وىو فكرة أو رأي أو حل لمشكمة تنشر في عمود أو جزء من العمود

ىو فن من الفنون يقع بين الخبر والتحقيق الصحفي ويقدم مجموعة من المعمومات : تقرير -4-4
 .حول الوقائع في حركتيا الدينامكية 

 يأتي دائما بعد األخبار واألحداث بيدف توضيح األمور وتصويبيا وتفسيرىا وىو متمم :تعميق -4-5
 (.111، ص2009نسيم الخوري،).. لمخبر رغم انو منفصل عنو تماما

ىي تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجية حيث يحاول احدىما وىو القائم :مقابمة -4-6
 .بالمقابمة أن يستثير بعض المعمومات أو التغيرات لدى المبحوث والتي تدور حول أرائو ومعتقداتو

 (67، ص1999نصر الدين لعياضي، ،)
لقاء الضوء عمى عالقتيا مع  :ريبورتاج -4-7 نوع صحفي ميمتو األساسية تصوير الحياة اإلنسانية وا 

ربط ذلك كمو بشكل غير مباشر وبأسموب ينتيج بقدر من الجمالية واالعتماد عمى الصور بمجمل 
الشروط االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تشكل األرضية ليذه الحياة اإلنسانية التي يصورىا 

 .الروبورتاج
 :فئة المساحة -5
وىي الصفحة التي يتحتل فييا الموضوع  اكبر مساحة من الجريدة  تقدر : 1/1الصفحة  -5-1

 .بصفحة  كاممة 
 .وىي المساحة التي يحتميا الموضوع من الجريدة بنسبة نصف الصفحة: ½الصفحة  -5-2
 .وىي المساحة التي يحتميا الموضوع من الجريدة بنسبة  ربع الصفحة: ¼ الصفحة  -5-3
 .وىي المساحة التي يحتميا الموضوع من الجريدة بنسبة  ثمن الصفحة: 1/8الصفحة  -5-4
 :فئة العناوين -6
أي أن يتناول الصحفي مضمون إعالمي حول موضوع المرأة وممارستيا لمنشاط : عمودين -6-1

 .البدني الرياضي في عمودين من الصفحة في الجريدة
 أي أن يتناول الصحفي مضمون إعالمي حول موضوع المرأة وممارستيا لمنشاط :ثالثة أعمدة -6-2

 .البدني الرياضي في ثالثة أعمدة من الصفحة في الجريدة
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 أي أن يتناول الصحفي مضمون إعالمي حول موضوع المرأة وممارستيا لمنشاط :أربعة أعمدة -6-3
 .البدني الرياضي في أربعة أعمدة من الصفحة في الجريدة

 أي أن يتناول الصحفي مضمون إعالمي حول موضوع المرأة وممارستيا :خمسة أعمدة -6-4
لمنشاط البدني الرياضي في خمسة أعمدة من الصفحة في الجريدة وتعتبر اكبر واىم المساحة التي 

 .تحتميا المواضيع كأقصى حد 
 :فئة العناصر التيبوغرافية -7
تعتبر الصورة عنصر إبراز يبرز الموضوع المنشور في الجريدة ويعطيو أكثر أىمية : الصورة  -7-1

 .، ليمفت انتباه القارئ من خالل استثارتو لقراءة أي نمط صحفي منشور 
يعتبر المون من أىم عناصر اإلبراز التي تجذب القارئ لموضوع ما، وكذا يعبر عن : األلوان -7-2

 .مدى أىمية الموضوع المنشور
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 تحليل المضمون استمارة

 
 البيانات الخاصة بالوثيقة

 

 : اسم الجريدة  -1

 

 :تاريخ صدورها -2

 

 :رقم العدد -3

 : فئات الموضوع/ 1     

 :فئة طبيعة الممارسات الرياضية للمرأة- 1-1     

  رياضات جماعية 

 

 رياضات فردية 

 

 

 :فئة التخصصات الرياضية - 2 -1

 

 كرة القدم  
 كرة اليد  
 كرة السمة 
 الكرة الطائرة  
 المبارزة  
 المصارعة  
 المالكمة  
 السباحة  
 التنس  
 الفوفينام فيام فودا  
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 الجيدو  
 رمي الرمح 
 الجمباز  
 الجمباز الفني واإليقاعي 
 العاب القوى  
 رفع األثقال  
 ماراتون  
  متر800سباق  
  متر1500 سباق  
  متر موانع3000 سباق  

 :فئة أنواع المنافسات الرياضية - 1-3

 البطولة الوطنية 
  البطولة العربية 
 البطولة اإلفريقية 
 المنافسات الدولية 
 المنافسات الشبو اولمبية 

 :فئة نوع النشاط الرياضي الممارس- 1-4

 النشاط البدني الرياضي الترويحي 
 النشاط البدني الرياضي التنافسي 
 النشاط البدني الرياضي المكيف 
 النشاط البدني الرياضي التربوي 

 : فئة اتجاه المعالجة1-5

 مؤيد 

 

 محايد 

 

 معارض 
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 :فئة الفاعلين 1-6

  رؤساء االتحاديات الرياضية 
  رؤساء الرابطات الرياضية 

 
 رؤساء النوادي الرياضية 

 
  المدربين 
 المدربات 

 
 الالعبات 

 :فئات الشكل/ 2

  فئة الموقع2-1

 

  الصفحة األولى                                      
   الصفحة المتخصصة 
 الصفحة األخيرة                                     
 الصفحة الوسطى   
 صفحة الحدث 
 صفحة الفريق الوطني 
 صفحة كاس الفاف 
 صفحة الرابطة األولى 
 صفحة الرابطة الثانية 
 صفحة اليواة                                

:  الموقع من الصفحة2-2
 

   أعمى يمين
  أعمى يسار
  أسفل يمين
  أسفل يسار
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  وسط الصفحة
: فئة األنماط الصحفية 3-3

  خبر
  مقال
   عمود
  تقريـر
  تعميق
   مقابمة
  ريبورتاج 

 
 : فئة المساحة3-4

 

  1/1 الصفحة 

  الصفحة¼ 

   1/2الصفحة 

 1/8الصفحة 

 

 : فئة العناوين3-5

 عمودين 

 

  ثالثة أعمدة 

 أربعة أعمدة 

 

 خمسة أعمدة 

 

 :  فئة العناصر التيبوغرافية3-6  

 

  الصور 

 األلوان 
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                 
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
- شتمة–القطب الجامعي   

:تحية وبعد   

  المرفقة بدليل التعريفات  االستمارةيسرني أن أتقدم لسيادتكم بطمب استطالع رأيكم في بناء ىذه
"أطروحة الدكتوراه اإلجرائية التي أعدت  في إطار انجاز مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل  LMD "  

نشاط بدني رياضي تربوي و في عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تخصص الطور الثالث 
" ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي لموضوعالمعالجة الصحفية ":ــــــــــــــــالموسومة ب  

-الرياضي الجزائري جريدة الخبرعمى عينة من دراسة تحميمية -   

 2017 جانفي 14إلى غاية  2016 جانفي 14الفترة الممتدة من 

: من حضرتكم إعانتي  في تسديد خطى تثبيتيا بعد االطالع عمييا من خاللنرجوا  

 . أمام التعريف الذي ترونو مناسبا لمعناه في مضمون العينة (O)وضع عالمة  -
. أمام التعريف الذي ترونو بحاجة إلى تعديل (X)وضع عالمة  -
. أمام التعريف الذي ترونو غير صحيح (Z) وضع عالمة -

.  منيا وتدوينيا في بطاقة المالحظاتلالستفادة  كما يسرني أن أحظى بمالحظاتكم وتوجيياتكم  

  السعيد مزروع:      إشراف الدكتور          زيدان                   فاطمة الزىراء: الباحثة إعداد 

: اليدف من استطالع الرأي   ولكم منا فائق الشكر والعرفان 

تصحيح األخطاء التي احتوتها االستمارة  _ 1

تعديل العبارات غير مناسبة _ 2

توجيهنا لما هو مناسب لخدمة البحث _ 3

 إثراء هذا البحث بإضافتكم_ 4
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دليل التعريفات اإلجرائية 

   فئات التحميل
 فئات الموضوع :

طبيعة الممارسات الرياضية لممرأة  : الفئة األولى - 1

 المختمفة والمتنوعة التي أو الفرقية ويقصد بيا أنواع الرياضات الجماعية: الرياضات الجماعية- 1-1
. كرة الطائرة كرة السمة، كرة اليد، تمارسيا المرأة مثل كرة القدم ،

 :مثل ويقصد بيا أنواع الرياضات الفردية المختمفة التي تمارسيا المرأة :الرياضات الفردية- 2-1
. التنس الجمباز،الدراجات اليوائية، الشطرنج ، العاب القوى،

 التخصصات الرياضية: الفئة الثانية - 2

  الرياضات المائية2-1

 وىي نشاط رياضي يعبر عنو بمجموعة من الحركات في الوسط المائي وتحتوي :السباحة 2-1-1
 .عمى أربعة أنواع منيا السباحة الحرة، سباحة الفراشة ، السباحة عمى الظير، السباحة عمى الصدر

 سب كلح عمى في السباحة متر 50 لمسافة سرعة سباق عن عبارة ىو : متر50 سباحة 2-1-2
 .رالظو و الصدر عمى سباحة وال فراشة وال حرة متر 50 بمعنى" السباحة " منيانوع

 مياه فوق التجديف في الناس من كثير ويجد. بالمجاديف القارب دفع عممية ىو : التجديف2-1-3
 من التجديف مسابقات أصبحت وقد. البدنية الرياضة صور من ممتعة، صورة واألنيار، البحيرات،
 .لميواة التنظيم جيدة الميمة، الرياضية السباقات

( https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D9%81)  التاريخ 19:35الساعة
09-07-2017. 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D9%81
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تعتبر ىذه الرياضة من الرياضات باىظة التكاليف، ولذلك فان عدد :  الشراع2-1-4
ممارسييا محدود، وتمارس رياضة الشراع في األنيار والبحيرات والبحار ويستخدم بيا 

 (.21، ص2015إيمان زكي، ).أنواع متعددة من القوارب، وتخضع لقوانين وقواعد خاصة

  الرياضات الجماعية الشعبية2-2

 ُتمعب بين فريقين يتكون كل منيما من أحد عشر العبًا  بكرة رياضة جماعية :كرة القدم- 2-2-1
 مميون العب في أكثر من مئتي دولة حول العالم، فمذلك تكون الرياضة 250 حوالي وتضم. ُمكوَّرة

اليدف و ،مرميين في جانبيوبمستطيل الشكل   ُتمعب في ممعب حيثاألكثر شعبية وانتشارًا في العالم
 . فريق الخصم أو المنافس األىداف داخل مرمىتسجيلالمعبة ىو ىذه من 

تعتبر رياضة كرة اليد عمى أنيا من الرياضات الجماعية التي من خالليا يكون  : كرة اليد2-2-2
ىناك فريقان يتباران عمى الفوز ، ويتكون كل فريق من سبعة العبين منيم حارس المرمى ، حيث يقوم 

 ، من أجل إحراز األخرالالعبون بتمرير الكرة بينيم باليد لمحاولة إدخال الكرة في مرمى الفريق 
 . والذي يحصل عمى أىداف أكثر ويسجميا في مرمى الخصم يكون ىو الفائز في المعبةاألىداف

، حيث يتنافس فييا فريقان كل فريق مكون من خمسة جماعيةي رياضة ه :كرة السمة- 2-2-3
العبين، حيث إن الفوز يكون حميف الفريق األنشط و صاحب طريقة المعب األفضل و الذي يمعب 

  .بشكل الجماعي أكثر و من ىنا فالفائز ىو الذي يحرز نقاطًا أكبر

يمعب فييا فريقان .  بعد كرة القدمىي إحدى أكثر الرياضات العالمية شعبية :كرة الطائرة- 2-2-4
لكل فريق ثالث . فوق الشبكة لمنطقة الخصم عمى الفريق ضرب الكرة. تفصل بينيما شبكة عالية

تحسب نقطة لمفريق حينما تضرب الكرة أرضية الخصم، أو إذا تم  .محاوالت لضرب الكرة فوق الشبكة
رجاعيا بشكل صحيح  والفريق الفائز ىو الفريق الذي ارتكاب خطأ، أو إذا أخفق الفريق في صد الكرة وا 

 . نقطة وبفارق نقطتين عمى الفريق المنافس25يحقق 

 القتال، أساليب من مختمف بتنوع متكامل اشتباك ذات قتالية رياضة ىي : الرياضات القتالية2-3
 القواعد تسمح. المسابقات في الستخداميا التقميدية، والغير التقميدية القتال فنون من مزيج من تتكون

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 ىذه وتسمح. األرض وعمى واقًفا، الالعب يكون بينما والتصارع، الضرب تقنياتا من كال باستخدام
 .بالتنافس مختمفة خمفيات من القتالية الفنون لمتسابقين المسابقات

إحدى مظاىر النشاط البدني الرياضي ليا أىدافيا الرياضية والنفسية ىي  :المبارزة- 2-3-1
واالجتماعية والتربوية والنفسية، إذ انبعثت عن المبارزة القديمة بعد عدة تطورات ووصمت إلى الوضع 
 الحالي لتمارس وفقا لقوانين والقواعد التنظيمية الخاصة التي تحكم المنازلة بين المتنافسين المتبارزين

صباح ).دون تدخل أو مساعدة من احد أثناء المعب سواء آداب ىذه الرياضة العريقة ذات التقاليد النبيمة
  (35،ص 2014نوري حافظ،

ويستخدم المبارز واحدا من ثالثة أنواع من األسمحة " غير الحادة"حيث تستخدم فييا األسمحة المكومة  
 . الضالع–الشيش - ىي المغول

ومع مرور الوقت تطورت .  ىي من بين األلعاب الرياضية األقدم في التاريخ :المصارعة- 2-3-2
 .إلى العديد من األساليب واألشكال المختمفة

 ذوي الوزن المماثل ن ىي رياضة المموك ويياجم فييا اثنان من الرياضيي:المالكمة- 2-3-3
 ".الجوالت" دقائق تسمى 3 إلى 1تتراوح من . بعضيما البعض بقبضاتيم في سمسمة فترات

 ىي رياضة فيتنامية وىي رياضة تعتمد عمى أساسيات كغيرىا من :الفوفينام فيام فودا- 2-3-4
 .الفنون األسيوية وىي تتميز بتعدد تقنياتيا فيي تعتمد عمى تقنيات األرجل واأليدي مثال الكارتي

 . التوازن والفاعمية والتوقيت لتثبيت أو رمي الخصمبىي رياضة يستخدم فييا الالع:الجيدو- 2-3-5

 والمرافق والركب واألقدام األيدي فيو اليابانية القتالية الفنون أنواع من نوعىي  :الكاراتي دو- 2-3-6
 ال أو أخالق الكاراتي: الصارم والمبدأ لالعبين العالية باألخالق تتميز دفاعية رياضة وىي. كأسمحة
 .تكون

(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%87 

 (.2017-07-09 التاريخ 19:51 الساعة 

  رياضات الراح2-4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%87
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 ىي نوع من رياضات الراح والتي يتبارى فييا العبان في مباريات الفردي أو فريقان :التنس- 2-4-1
مكونان من العبين في مباريات الزوجي كل يحمل مضربا يستخدمو في ضرب الكرة فوق الشبكة 

 .لمنطقة الخصم

 لكرة مصغرة نسخة تمثل مثيرة لعبة بونج، بنج أيًضا وتسمى الطاولة تنس :تنس الطاولة- 2-4-2
 بعرض ممتدة شبكة فوق وذىابا جيئة الكرة لضرب المضارب الالعبون ويستخدم( التِّنس )المضرب

 وتنس. إرجاعيا الخصمان أو الخصم يستطيع ال بحيث الكرة ضرب طريق عن النقاط وُتْحَرز. طاولة
ذا فردية، ُتسمَّى شخصان لعبيا فإذا. أربعة أو العبان يمعبيا الطاولة  ).زوجية ُتسمى أربعة لعبيا وا 

https://sites.google.com/a/illuta.tzafonet.org.il/090/home/tns-tawlte/alarsal-alamamy-
walkhlfy/tryf-tns-altawlte)2017-07-09 التاريخ 20:03 الساعة . 

 أو الفردي، مباريات في العبان فييا يتبارى والتي الراح رياضات من نوع :التنس األرضي - 2-4-3
 فوق كرة ضرب في ليستخدمو مضربا يحمل كلٌ . الزوجي مباريات في العبين من مكونان فريقان
 .الرابح تحدد النتيجة إنما محددا، ليس الضربات وعدد. الخصم لمنطقة الشبكة

 رياضات ألعاب القوى - 2-5

ىي من أقدم أنواع الرياضة التي مارسيا اإلنسان وتتضمن في صيغتيا : العاب القوى- 2-5-1
التنافسية في الميدان والمضمار فروعا متعددة مثل المشي، الجري، القفز، الوثب ،الرمي ، 

 .الدفع،المسابقات المركبة وكل فرع لو قوانينو وخصوصية ممارستو

 ىي رياضة تقميدية قديمة من رياضات العاب القوى ،الرياضي الذي يمارسيا :رمي الرمح-  2-5-2
يستخدم عالوة عمى القوة الناتجة عن الدوران،قوة التحمل أي قوة الدفع التي تنتقل إلى الرمح بتأثير 

 .سرعة الجسم

 42.195ىو اختبار تحمل في رياضة العاب القوى يكمن في الركض لمسافة :ماراتون- 2-5-3
 .كيمومتر وىو جزء من األلعاب االولمبية

 من رياضات العاب القوى وىي المسافة التي يقطعيا العداءون في : متر800باق س- 2-5-4
 .دورتين حول الممعب وىي ضمن المنافسات المتوسطة 

 .ىي مسافة يقطعيا المتسابقون في ثالث دورات ونصف حول الممعب : متر1500سباق - 2-5-5

https://sites.google.com/a/illuta.tzafonet.org.il/090/home/tns-tawlte/alarsal-alamamy-walkhlfy/tryf-tns-altawlte)������
https://sites.google.com/a/illuta.tzafonet.org.il/090/home/tns-tawlte/alarsal-alamamy-walkhlfy/tryf-tns-altawlte)������
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 دورات ونصف حول الممعب، 7 ىي مسافة يقطعيا العداءون في : متر موانع3000سباق - 2-5-6
 .وىي مسافة تكتيكية تحتاج إلى تغير إيقاع الجري عدة مرات حسب العقبات والمنافسين

ووزنيا  والذقن الترقوة عظمة بين ما منطقة من واحدة بيد الحديدية الكرة دفع ىي :دفع الجمة- 2-5-7
 المسافة وتقاس ممكنة مسافة ألبعد م 2.135 قطرىا دائرة من كجم 4 ولمسيدات كجم 7.260 لمرجال

 (7، ص 2012ائل سالمة المصري، و) . ة لمدائر الجمة تركتو أثر اقرب من
 القوة عمى عالوة يستخدم يمارسيا الذي الرياضي قديمة، تقميدية رياضة ىي :رمي القرص- 2-5-8

 .الذراع و الجسم سرعة بتأثير الرمح إلى تنتقل التي الدفع قوة أي التحول، قوة الدوران، عن الناتجة

 أقصرىم و الخارجية المضامير في تجرى التي السرعة سباقات احد ىو : متر100سباق - 2-5-9
 ، االنطالق:  ىم مراحلثالث  من يتكون و الالحمضي الالىوائي الطاقوي النظام ضمن يدخل مسافة
 .الوصول مرحمة ، القصوى لسرعة والوصول التسارع مرحمة

 مسافة أقصرىم و المنعرج في تجرى التي السرعة سباقات احد  ىو: متر200سباق - 2-5-10
 مرحمة ، االنطالق:  ىم مراحلثالث  من يتكون و الالحمضي الالىوائي الطاقوي النظام ضمن يدخل

 .الوصول مرحمة ، القصوى لسرعة والوصول التسارع

 يقطعيا العداءون في دورة واحدة حول مضمار الممعب الذي ىو مسافة : متر400سباق- 2-5-11
.  متر200 متر و100 متر، وتندرج ضمن المسافات القصيرة مع كل من 400يبمغ طولو القانوني 

 رياضات المرونة والرشاقة- 2-6

ىي رياضة تتضمن أداء سالسل من الحركات في أجيزة مختمفة ففي كل جياز :الجمباز- 2-6-1
 .سمسمة من الحركات المختمفة، يجمع الجمباز بين القوة والمرونة والسرعة والبراعة

 .وىو نوع خاص من منافسات الجمباز المخصص: الجمباز الفني واإليقاعي- 2-6-2

 رياضات رفع األثقال- 2-7

ىي رياضة اولمبية يقوم بيا المشاركون ويطمق عمييم الرباعون بأداء رفعتين :رفع األثقال- 2-7-1
 .األولى تسمى الخطف والثانية نتر
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  رياضات الدراجات الهوائية- 2-8

ىي مجموعة من األنواع الرياضية تستعمل تستعمل لمتنافس الرياضي : الدراجات اليوائية- 2-8-1
 .وتدخل ضمن سباقات مختمفة الخاصة بيذه الرياضة

 ات المنافســـــأنواع :لثةالفئة الثا- 3

سواء كانت عمى مستوى الوالية أو إحدى بمدياتيا   وىي البطولة التي تقام :البطولة الوالئية- 3-1
 .القسم اليواة    قبل الشرفي ، القسم الشرفي ،قسمالبطولة 

 تضم وسطية والية مستوى عمى موجودة جيوية رابطة تسيرىا بطولة ىي :البطولة الجيوية- 3-2
 .محددة مسافة و جغرافية رقعة بينيما تربطأخرى  واليات عدة معيا

وىي البطولة التي تقام داخل الوطن سواء كانت بطولة القسم الوطني األول أو : البطولة الوطنية-3-3
.  وقد تكون  أو تبدأ عمى مستوى البمدية ، الوالية، الجيوي، الوطنيالرابطة األولى ،البطولة الوالئية

وىي البطولة التي تقام فعالياتيا في دولة من الدول العربية ويسمح لكافة  :البطولة العربية- 3-4
. الدول العربية المشاركة فييا وتضم بطولة كاس العرب ،بطولة بطل العرب 

 وىي المنافسات التي تقام فعالياتيا في الدول اإلفريقية وتضم ىذه المنافسات :البطولة اإلفريقية- 3-5
. بطولة األلعاب اإلفريقية،كاس إفريقيا

وىي المنافسات التي تقوم باحتضانيا  إحدى دول القارات الخمس حيث تضم  :المنافسة الدولية- 3-6
 وىذا األلعاب االولمبية، األلعاب االولمبية الشتوية ،كاس العالم لمقارات ،العاب البحر األبيض المتوسط

. ....بعد التصفيات في كل قارة 

 وتخص فئة  وىي المنافسات التي تقوم باحتضانيا إحدى دول العالم " :الشبو اولمبية"المنافسة - 3-7
. ذوي االحتياجات الخاصة وتكون بعد كل دورة اولمبية

نوع النشاط الممـــارس  :رابعةالفئة ال- 4

 وىو النشاط الممارس من قبل مختمف شرائح المجتمع  :النشاط البدني الرياضي الترويحي -4-1
 . وييدف ىذا النشاط إلى تحقيق الصحة الجيدةبمختمف أعمارىم في كل الرياضات
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 وىو النشاط الذي يتم  بين الفرق الرياضية المتنافسة في :النشاط البدني الرياضي التنافسي -4-2
أو مختمف الرياضات و الفئات واألعمار لتحقيق أىداف والنتائج المسطر ليا مسبقا ككاس الجميورية 

  .البطولة المحمية، الوالئية ، الوطنية

ويخص ذوي االحتياجات الخاصة من كال الجنسين وىو :  النشاط البدني الرياضي المكيف - 4-3
. الذي يمارسو الرياضيون عمى مستوى البمديات ، الواليات، الوطنما تمثمو  البطوالت الدولية 

 وىو النشاط الذي يتم داخل المؤسسات التربوية مثل األلعاب :النشاط البدني الرياضي التربوي- 4-4
. لمعدو الريفي والعربية  في كل التخصصات مثل الوالئية والوطنية 

فئة اتجاه المعالجة : الفئة الخامسة - 5

وىو الرأي الذي يوافق فكرة موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي من خالل ما : مؤيد- 5-1
 .ينشره من مواد إعالمية مكتوبة

 وىو الرأي الذي ال يوافق فكرة موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي من :معارض- 5-2
 .خالل ما ينشره من مواد إعالمية مكتوبة

 وىو الرأي الذي يتوسط الرأيين السابقين المؤيد والمعارض وال يتبع أي منيما فيو رأي :محايد- 5-3
 .جانبي ال مع وال ضد فكرة موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي

 فئة الفاعمين: الفئة السادسة   -6

 النشاطات  اتحاديات وىم األعضاء الذين وكمت ليم ميام تسيير مختمف:رؤساء االتحاديات- 6-1
. الرياضية المختمفة الفردية والجماعية 

 القرارات من  مختمفتنفيذوىم األعضاء الذين وكمت ليم ميام : رؤساء الرابطات الرياضية- 6-2
 والذين يعممون تحت  النشاطات الرياضية المختمفة الفردية والجماعية طرف رؤساء االتحاديات لكل 
. رئاسة االتحاديات لكل رياضة 

  ىم مجموعة األشخاص أو األفراد األكفاء الذين اختيروا من طرف :رؤساء النوادي الرياضية- 6-3
. المكاتب التنفيذية أو الجمعيات الرياضية كأعضاء ليذه النوادي 
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 ىم ذوي الكفاءة المينية والتدريبية أصحاب التصورات البناءة والمناىج التدريبية :المدربين- 6-4
البراعم، األصاغر، األواسط، األشبال، األكابر،  الفئات  كلالموصمة، والذين يقومون بميمة تدريب

 .المستويات العميا

كل  ىن  صاحبات الكفاءة المينية النسوية في التدريب الالتي يقمن بميمة تدريب :المدربات- 6-5
. لبرعمات، الصغريات، الشبالت، الوسطيات ، الكبريات، المستويات العمياالفئات النسوية ا

ىن الفتيات الموىوبات الالتي لين القدرة عمى الممارسة الرياضية والتكيف مع  :الالعبات- 6-6
.  في كل الفئات الرياضيةالمحيط الرياضي

 يكون الفني المدير أيضا ،، قديما المدرب لمصطمح تطور عن عبارة ىو :المدير الفني الوطني- 6-7
.   إمرتو تحت تقع التي الوظيفية المسميات من لمعديد اليرم رأس

(http://forum.kooora.com/f.aspx?t=30373957)  2017-12-24 التاريخ 15:10الساعة. 

 لشكلفئات ا: 
 فئة الموقع -1
 تعتبر الصفحة األولى من أىم  صفحات الجريدة حيث يعتمدىا الصحفي :الصفحة األولى -1-1

إلبراز أىم المواضيع  والمواد اإلعالمية كعناوين عريضة ىامة باختصار ليعرف القارئ بالموضوعات 
 .الموجودة في العدد 

ىي الصفحة التي تخصصيا الجريدة لموضوعات معينة مثل كاس : الصفحة المتخصصة -1-2
 .الجميورية 

ىي آخر صفحة من الجريدة وتعتبر من أىم الصفحات حيث تكون أخبارىا : الصفحة األخيرة -1-3
 .التي تنشر فييا أخبار قصيرة

ىي مجموعة الصفحات التي تكون بين الصفحة األولى واألخيرة  في : الصفحة الوسطى -1-4
 .الجريدة كل صفحة تتضمن تصنيف معين حسب سياسة الجريدة

 . وىي الصفحة التي تيتم بنشر أىم األحداث أو الحدث البارز في ذلك العدد:صفحة الحدث -1-5
 وىي الصفحة التي تختص بنشر كل األخبار الرياضية الجديدة :صفحة الفريق الوطني -1-6

 .الخاصة بالفريق الوطني النسوي في كل التخصصات الرياضية

http://forum.kooora.com/f.aspx?t=30373957
http://forum.kooora.com/f.aspx?t=30373957
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 وىي الصفحة التي تنشر كل ما يتعمق كاس الجميورية من نتائج وأخبار :صفحة كاس الفاف -1-7
 . بالتفصيل 16وترتيب الفرق ال

 وىي الصفحة التي تنشر كل ما يتعمق بالرابطة األولى من نتائج :صفحة الرابطة األولى  -1-8
 .وأخبار

 وىي الصفحة التي تنشر كل ما يتعمق بالرابطة الثانية من نتائج :صفحة الرابطة الثانية -1-9
 .وأخبار

 وىي الصفحة التي تيتم  بنشر كل األخبار المتعمقة بفرق اليواة في كل :صفحة اليواة -1-10
 .التخصصات

وىي الصفحة التي تنشر كل ما يتعمق بكل التخصصات وفي كل : صفحة كل الرياضات -1-11
 .المستويات واألقسام من نتائج وأخبار

 : فئة الموقع من الصفحة -2
 وىو أن يكون المضمون اإلعالمي منشورا في أعمى يمين الصفحة من الجريدة :أعمى يمين -2-1

 .ويعد ىذا الموقع من أىم المواقع التي ينشر فييا الصحفي المضمون داخل الصفحة
 وىو أن يكون المضمون اإلعالمي منشورا في أعمى يسار الصفحة من الجريدة :أعمى يسار -2-2

 .ويعد ىذا الموقع من أىم المواقع التي ينشر فييا الصحفي المضمون داخل الصفحة
 وىو أن يكون المضمون اإلعالمي منشورا في أسفل يمين الصفحة من الجريدة :أسفل يمين -2-3

 .ويعد ىذا الموقع ميم ينشر فييا الصحفي المضمون اإلعالمي داخل الصفحة
 وىو أن يكون المضمون اإلعالمي منشورا في أسفل يسار الصفحة من الجريدة :أسفل يسار -2-4

 .ويعد ىذا الموقع ميم ينشر فييا الصحفي المضمون اإلعالمي داخل الصفحة
 وىو أن يكون المضمون اإلعالمي منشورا في وسط الصفحة من الجريدة ويعد :وسط الصفحة -2-5

 .ىذا الموقع  أقل أىمية ينشر فييا الصحفي المضمون اإلعالمي داخل الصفحة
 :فئة األنماط الصحفية -3
 وىو عصب الصحافة الحديثة ويعد أول ما ينشر أو يبث وال يمكن أن تصدر من دونو :خبر -3-1

 (.77، ص2009نسيم الخوري،).مجمة أو جريدة 

 وىو أرقى األشكال الصحفية التي تحمل رأي الجريدة ونيجيا  وموقفيا  من مسالة :مقال -3-2
 (.113، ص2009نسيم الخوري،) ..يومية أو غير يومية معينة
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ىو نوع من أنواع المقال الصحفي وىو اصغر المقاالت الصحفية جسما وأكثرىا أىمية : عمود -3-3
 .وىو فكرة أو رأي أو حل لمشكمة تنشر في عمود أو جزء من العمود

ىو فن من الفنون يقع بين الخبر والتحقيق الصحفي ويقدم مجموعة من المعمومات : تقرير -3-4
 .حول الوقائع في حركتيا الدينامكية 

 يأتي دائما بعد األخبار واألحداث بيدف توضيح األمور وتصويبيا وتفسيرىا وىو متمم :تعميق -3-5
 (.111، ص2009نسيم الخوري،).. لمخبر رغم انو منفصل عنو تماما

ىي تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجية حيث يحاول احدىما وىو القائم :مقابمة -3-6
 .بالمقابمة أن يستثير بعض المعمومات أو التغيرات لدى المبحوث والتي تدور حول أرائو ومعتقداتو

 (67، ص1999نصر الدين لعياضي، ،)
لقاء الضوء عمى عالقتيا مع  :ريبورتاج -3-7 نوع صحفي ميمتو األساسية تصوير الحياة اإلنسانية وا 

ربط ذلك كمو بشكل غير مباشر وبأسموب ينتيج بقدر من الجمالية واالعتماد عمى الصور بمجمل 
الشروط االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تشكل األرضية ليذه الحياة اإلنسانية التي يصورىا 

 .الروبورتاج
 ىو عبارة عن رسالة إعالمية سواء ا كانت مسجمة أو مكتوبة توجو إلى أعضاء :تصريح -3-8

 .وسائل اإلعالم  بغرض اإلعالن
 :فئة المساحة -4
وىي الصفحة التي يتحتل فييا الموضوع  اكبر مساحة من الجريدة  تقدر : 1/1الصفحة  -4-1

 .بصفحة  كاممة 
 .وىي المساحة التي يحتميا الموضوع من الجريدة بنسبة نصف الصفحة: ½الصفحة  -4-2
 .وىي المساحة التي يحتميا الموضوع من الجريدة بنسبة  ربع الصفحة: ¼ الصفحة  -4-3
 .وىي المساحة التي يحتميا الموضوع من الجريدة بنسبة  ثمن الصفحة: 1/8الصفحة  -4-4
 :فئة العناوين -5
 أي أن يتناول الصحفي مضمون إعالمي حول موضوع المرأة وممارستيا لمنشاط :عمود -5-1

 .البدني الرياضي في عمود واحد من الصفحة في الجريدة
أي أن يتناول الصحفي مضمون إعالمي حول موضوع المرأة وممارستيا لمنشاط : عمودين -5-2

 .البدني الرياضي في عمودين من الصفحة في الجريدة
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 أي أن يتناول الصحفي مضمون إعالمي حول موضوع المرأة وممارستيا لمنشاط :ثالثة أعمدة -5-3
 .البدني الرياضي في ثالثة أعمدة من الصفحة في الجريدة

 أي أن يتناول الصحفي مضمون إعالمي حول موضوع المرأة وممارستيا لمنشاط :أربعة أعمدة -5-4
 .البدني الرياضي في أربعة أعمدة من الصفحة في الجريدة

 أي أن يتناول الصحفي مضمون إعالمي حول موضوع المرأة وممارستيا :خمسة أعمدة -5-5
لمنشاط البدني الرياضي في خمسة أعمدة من الصفحة في الجريدة وتعتبر اكبر واىم المساحة التي 

 .تحتميا المواضيع كأقصى حد 
 :فئة العناصر التيبوغرافية -6
تعتبر الصورة عنصر إبراز يبرز الموضوع المنشور في الجريدة ويعطيو أكثر أىمية : الصورة  -6-1

 .، ليمفت انتباه القارئ من خالل استثارتو لقراءة أي نمط صحفي منشور 
يعتبر المون من أىم عناصر اإلبراز التي تجذب القارئ لموضوع ما، وكذا يعبر عن : األلوان -6-2

 .مدى أىمية الموضوع المنشور
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 تحليل المضمون استمارة

 
 البيانات الخاصة بالوثيقة

 

 :تاريخ صدورها -1

 

 :رقم العدد -2

 : فئات الموضوع/ 1     

 :فئة طبيعة الممارسات الرياضية للمرأة- 1-1     

  رياضات جماعية 

 

 رياضات فردية 

 :فئة التخصصات الرياضية - 2 -1

 :الرياضات المائية

 السباحة  
  متر50سباحة  
  متر100سباحة  
 الشراع 
 التجديف 

 الرياضات الجماعية الشعبية

 كرة القدم  
 كرة اليد  
 كرة السمة 
 الكرة الطائرة  
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 الرياضات القتالية

 المبارزة 
 المصارعة  
 المالكمة  
 الفوفينام فيام فودا 
 الجيدو  
 الكاراتي دو 

 رياضات الراح

 التنس 
  تنس الطاولة 
 التنس األرضي 

  
 رمي الرمح 
 الجمباز  
 الجمباز الفني واإليقاعي 
 العاب القوى  
 رفع األثقال  
 ماراتون  
 نصف ماراتون 
  متر800سباق  
  متر100سباق  
  متر200سباق  
  متر حواجز100سباق  
  متر حواجز200سباق  
  متر1500 سباق  
  متر موانع3000 سباق  

 :فئة أنواع المنافسات الرياضية - 1-3
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 البطولة الوالئية 
 البطولة الوطنية 
  البطولة العربية 
 البطولة اإلفريقية 
 المنافسات الدولية 
 المنافسات الشبو اولمبية 

 :فئة نوع النشاط الرياضي الممارس- 1-4

 النشاط البدني الرياضي الترويحي 
 النشاط البدني الرياضي التنافسي 
 النشاط البدني الرياضي المكيف 
 النشاط البدني الرياضي التربوي 

 : فئة اتجاه المعالجة1-5

 مؤيد 

 

 محايد 

 

 معارض 

 :فئة الفاعلين 1-6

  رؤساء االتحاديات الرياضية 
  رؤساء الرابطات الرياضية 

 

 
 رؤساء النوادي الرياضية 

 
  المدربين 
 المدربات 

 

 الالعبات 
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 :فئات الشكل/ 2

  فئة الموقع2-1

 

  الصفحة األولى                                      
   الصفحة المتخصصة 
 الصفحة األخيرة                                     
 الصفحة الوسطى   
 صفحة الحدث 
 صفحة الفريق الوطني 
 صفحة كاس الفاف 
 صفحة الرابطة األولى 
 صفحة الرابطة الثانية 
 صفحة اليواة                                

 
:  الموقع من الصفحة2-2

 
   أعمى يمين
  أعمى يسار
  أسفل يمين
  أسفل يسار
 وسط الصفحة 

 
: فئة األنماط الصحفية 3-3

  خبر
  مقال
   عمود
  تقريـر
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  تعميق
   مقابمة
  ريبورتاج 

 
 : فئة المساحة3-4

 

  المساحة من الصفحة 

 

 : فئة العناوين3-5

  عمود 

 عمودين 

 

  ثالثة أعمدة 

 أربعة أعمدة 

 

 خمسة أعمدة 

 

 :  فئة العناصر التيبوغرافية3-6  

 

  الصور 

 األلوان 
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I. بيانات خاصة بالوثيقة محل الدراسة 
 فتدل عمى يوم، شير، سنة الصدور عمى التوالي3، 2، 1المربعات: المربع رقم ، .
  يدل عمى عدد الصدور4المربع رقم  .
 :بيانات كمية لمفئات و عناصرها .1
  الذي يدل 6يدل عمى فئة المضمون ويشمل المربع الذي يحمل الرقم : 5المثمث رقم 

 .فئة طبيعة الممارسات الرياضية عند المرأة عمى 
 عمى التوالي الذي يدل عمى الرياضات الجماعية والرياضات الفردية 7،8المثمث رقم . 
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  يدل عمى فئة التخصصات الرياضية 9المثمث رقم . 
  متر 50 يدل عمى سباحة 11 يدل عمى رياضة السباحة، المربع رقم 10المربع رقم 

 يدل عمى 13 يدل عمى رياضة التجديف، والمربع الذي يحمل رقم 12و المربع رقم 
 .رياضة الشراع

  يدل عمى 15 يدل عمى فئة الرياضات الجماعية الشعبية ، المربع رقم 14المربع رقم 
 يدل عمى 17 يدل عمى رياضة كرة اليد، والمربع رقم 16رياضة كرة القدم ، والمربع رقم 

 . يدل عمى رياضة كرة السمة18رياضة  الكرة الطائرة ، والمربع رقم 
  يدل عمى الرياضات القتالية في فئة التخصصات 19المربع الذي يحمل رقم 

 يدل عمى عنصر 21 يدل عمى عنصر المبارزة، والمربع رقم 20الرياضية ، المربع رقم 
 يدل عمى عنصر المصارعة ، والمربعين المذان يحمالن رقمي 22المالكمة ، والمربع رقم 

 يدل 25 يدالن عمى عنصري  الفوفينانم فيام فودا و الجيدو ، والمربع الذي يحمل23-24
 .عمى عنصر الكاراتي دو 

  يدل عمى رياضات الراح  والمربعات التي تحمل األرقام التالية عمى 26المربع رقم 
  تدل عمى التنس وتنس الطاولة والتنس األرضي27،28،29التوالي 
  يدل عمى رياضات العاب القوى والمربعات التي تحمل 30المربع الذي يحمل الرقم 

 تدل عمى العاب 31،32،33،34،35،36،37،38،39،40،41،42األرقام المتتالية 
 200 متر ،سباق 100القوى،رمي الرمح،رمي القرص،دفع الجمة ،ماراتون،سباق 

 متر ،سباق 3500 متر،سباق 1500 متر،سباق 800 متر،سباق 400متر،سباق 
 . موانع3000
  يدل عمى رياضات المرونة والرشاقة والتي تشمل 43المربع الذي يحمل الرقم 

 والتي تعني الجمباز ،الجمباز الفني 44،45المربعات التي تحمل األرقام عمى التوالي 
 .واإليقاعي
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  الذي 47 يدل عمى رياضة رفع األثقال والذي يشمل الرقم التالي 46والمربع رقم 
 .يعني رفع األثقال

  يدل عمى رياضات الدراجات 49 والذي يشمل مربع رقم 48والمربع الذي يجمل رقم 
 .اليوائية
  الذي يدل عمى فئة نوع المنافسات الرياضية والذي يتضمن المربعات 50المثمث رقم 

منافسات "عمى التوالي وىي، 57، 56، 55، 54، 51،52،53: التي تحمل األرقام التالية
 .دولية افريقية، عربية، وطنية،
  يدل عمى فئة نوع النشاط الرياضي الممارس ويندرج ضمن المربعات 58المثمث رقم 

النشاط البدني  الرياضي " عمى التوالي وتتمثل59،60،61،62: التي تحمل األرقام التالية
 .والتربوي المكيف، والتنافسي، الترويحي،

  يدل عمى فئة الفاعمين في الجريدة  ويشمل المربعات التي تحمل 63المثمث رقم 
رؤساء االتحاديات " عمى التوالي، التي تضم 64،65،66،67،68،69،70 :األرقام التالية

، رؤساء الرابطات الرياضية المدربين، الالعبات ، رؤساء النوادي الرياضية، الرياضية ،
 .المدير الفني والتقني/ المدربات

  يدل عمى فئة اتجاه المعالجة ويشمل المربعات التي تحمل األرقام 71المثمث رقم 
 . التي تضم مؤيد، معارض، محايد72،73،74التالية
  يدل عمى فئات الشكل 75المثمث رقم  
 يدل عمى فئة الموقع الذي تندرج ضمنو المربعات التي تحمل األرقام 76 رقم ربعالم 

 الممثل لمموقع من الصفحة ويشمل المربعات التي تحمل األرقام التالية عمى 31:التالية
الصفحة األولى "والتي تمثل 77،78،79،80،81،82،83،84،85،86: التوالي

 .،الوسطى ،المتخصصة ،األخيرة
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 يدل عمى الموقع من الصفحة ويشمل المربعات التي تحمل األرقام 87المثمث رقم 
،عمى التوالي وتتضمن أعمى يمين، أعمى يسار، أسفل يمين،  91، 90، 88،89:التالية

. أسفل يسار، وسط الصفحة

 يدل عمى فئة األنماط الصحفية والتي تشمل المربعات التالية التي 92 رقم ربعالم 
خبر، مقال، عمود،  :وتضم 93،94،95،96،97،98،99:تحمل األرقام عمى التوالي

 تقرير، تعميق، مقابمة، روبورتاج

 يدل عمى المساحة 101 يدل عمى فئة المساحة وتضم مربع يحمل الرقم 100المثمث رقم 
، 102،103،104،105من الصفحة التي تشمل المربعات التي تحمل األرقام التالية 

 .والتي تدل عمى صفحة ،نصف صفحة ،ربع صفحة ، ثمن الصفحة

 يدل عمى فئة العناوين والتي تشمل المربعات التي تحمل األرقام  106 المثمث رقم
وىي عمود، عمودين، ثالثة أعمدة، أربعة أعمدة،  109،110،111، 108، 107التالية 

 .خمسة أعمدة
  يدل عمى فئة التيبوغرافية التي تشمل المربعات التي تحمل األرقام 112المثمث رقم 

.  وىي الصور واأللوان113،114:التالية
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 لعالي و البحث العلمي وزارة التعليم ا

 كرةــــبس -ضرــــــمد خيـــــعة محـــــجام

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية           

     علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية: الميدان                            

 التربويو دكتوراه في النشاط البدني الرياضي  : التخصص          

  - الحركيةقسم التربية  -

 

 

 في النشاط البدني الرياضي التربوي  LMD لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث مقدممشروع 

                       

 : الدكتور إشراف                                                                           : الباحثة عدادإ

 السعيد مزروع                             فاطمة الزهراء زيدان                                   

 

 

 2018/2017 : السنة الجامعية

 المعالجة الصحفية لموضوع ممارسة المرأة للنشاط البدني الرياضي

 - دراسة تحليلية على عينة من جريدة الخبر الرياضي الجزائرية -

 الفترة الممتدة من 14 جانفي 2016 إلى غاية 14 جانفي 2017
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 دليل المقابــلة
 كيف كانت بدايتك في المشوار الرياضي؟ .1
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 هل مارستي نشاط رياضي في صغرك؟ .2

.................................................................................... 
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.................................................................................... 
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.................................................................................... 

 ؟ تم استدعاؤك لتربصات مغلقة ضمن اختيار تشكيلة الفريق الوطنيهل  .7

.................................................................................... 

 ؟ هتك خالل  مسيرتك الكرويةما هي الصعوبات التي واج .8

.................................................................................... 

 ؟ هو رأيك الشخصي في واقع الرياضة النسوية بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصةما  .9
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 سبق لكي وان استدعيتني من طرف الصحافة أو المراسلين لتغطية حدث رياضيهل  .10

 ؟ ما  

.................................................................................... 

كيف يساهم الصحافة الرياضية المكتوبة بصفة خاصة واإلعالم الرياضي بصفة عامة في رأيك  .11

 ؟ في تشجيع المرأة  على ممارسة النشاط البدني الرياضي

.................................................................................... 
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...................................................................................... 
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 لعالي و البحث العلمي وزارة التعليم ا

  بســــكرة-جامـــــعة محـــــمد خيــــــضر

            معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 علىم و تقنياث النشاطاث البذنيت و الرياضيت    :                            الميذان 

  دكتىراه في النشاط البذني و الرياضي التربىي:          التخصص 

 - الحركية قسم التربية  -

 

 

   في النشاط البذني الرياضي التربىي LMDمقذم لنيل شهادة الذكتىراه الطىر الثالثمشروع 

                       

 : الذكتىر إشراف                                                                           : عذاد الباحثتإ

 فاطمت السهراء زيذان                                                                السعيذ مسروع
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 المعالجة الصحفية لموضوع ممارسة المرأة للنشاط البدني الرياضي

 -دراسة تحليلية على عينة من جريدة الخبر الرياضي الجزائرية  -

2017 جانفي 14 إلى غاية 2016 جانفي 14الفترة الممتدة من   
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.................................................................................... 
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 هل سبق لكي وان استدعيتني من طرف الصحافة أو المراسمين لتغطية حدث رياضي .11
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.................................................................................... 
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 بصفة عامة في تشجيع المرأة  عمى ممارسة النشاط البدني الرياضي ؟
.................................................................................... 
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................................................................................. 
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 دكتوراه في النشاط البدني و الرياضي التربوي : التخصص          

  - الحركيةقسم التربية  -

 

 

 في النشاط البدني الرياضي التربوي  LMD لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث مقدممشروع 

                       

 : الدكتور إشراف                                                                           : الباحثة عدادإ

 السعيد مزروع                             فاطمة الزهراء زيدان                                   
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 االتحاد الجزائري لكرة القدم
FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL 

 رابطة كرة القدم النسوية
LIGUE DU FOOTBALL FEMININ  

 

Système de compétition pour le  championnat  féminin saison 2016-2017 

Le system est comme suit : 

16  Seize clubs composent les deux (02) groupes de la division  féminine  

 Deux groupes de huit équipes Centre Est et Centre Ouest, joueront la première phase  
en aller et retour. 

 Les Calendriers des deux  groupes seront constitués sur tirage au sort et en présence  
des Présidents des clubs concernés. 

06  Les 03 clubs classés 1er, 2ème et  3ème    de chacun des deux (02) groupes de la division 
nationale féminine  formeront un groupe de 06 et joueront entre eux un Play off               
en aller et retour, l’équipe classée en 1ère position sera sacrée championne d’Algérie 
pour la saison 2016/2017. 

05  Les 05 clubs classés 4ème,  5ème, 6ème, 7ème et 8ème du groupe « centre Est » joueront entre 

eux un Play down en aller et retour, l’équipe  classée 8ème  rétrogradera en division 
Régionale.   

05  Les 05 clubs classés 4ème,  5ème, 6ème, 7ème et 8ème du groupe « centre ouest » joueront 
entre eux un Play down en aller et retour, l’équipe  classée 8ème  rétrogradera en division 
Régionale.     

 

 

 Les championnats régionaux  seniors, U20 et U17 sont  gérés par les ligues régionales 

(Alger, Oran, Constantine et Batna). 

 Création de la coupe de la ligue (les 16 clubs de la nationale) les matchs se joueront                     

en aller et retour. 

 A : les 1ères   équipes  seniors  championnes des régions Constantine et Batna joueront                          

un Play off et le vainqueur accédera en  division nationale. 

 B : les 1ères équipes  seniors  championnes des régions Alger et Oran joueront                          

un Play off et le vainqueur accédera en  division nationale. 

Les 1ères équipes  U20 et U17 championnes des régions  joueront les plays off.  

  Créations de la super Coupe. 
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  Fédération  Algérienne Natation 

سيدات 2017-2016نتائج البطولة الوطنية للسباحة بكل تخصصاتها لموسم   

50 m NAGE LIBRE Dames Classement 

Place    Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points 

1.  ZITOUNI Imen   ALG   

      
2004 SNEB 29.38 527 

2.  HABOUB Manel ALG 2004 GSP 29.66 512 

3.  BENHAMOU-
LAACHIRI Hadjer Kheyra 

ALG 2004 WOC 29.80 505 

4.  KHALDI Meriem ALG 2004 GSP 29.93 498 

5.  DJELLAL Dounia ALG 2004 OCA 30.34 478 

6.  BENMANSOUR Rima ALG 2004 WAT 30.61 466 

7.  ZITOUNI Imen   ALG   

      
2004 SNEB 29.38 527 

8.  HABOUB Manel ALG 2004 GSP 29.66 512 

9.  BENHAMOU-
LAACHIRI Hadjer Kheyra 

ALG 2004 WOC 29.80 505 

10.  KHALDI Meriem ALG 2004 GSP 29.93 498 

11.  DJELLAL Dounia ALG 2004 OCA 30.34 478 

12.  BENMANSOUR Rima ALG 2004 WAT 30.61 466 

13.  ZITOUNI Imen   ALG   

      
2004 SNEB 29.38 527 

14.  FEKHAR Lyna ALG 2004 OCA 30.87 454 

15.  CHIALI Chahrazed ALG 2005 CAP FALCON 31.06 446 

10.  BETTACHE Sarah ALG 2005 NRBBK 31.10 444 

11.  MIDOUNI Lilia ALG 2005 GSP 31.15 442 

12.  BELMERABET Basmalah ALG 2004 CCJ 31.17 441 

13.  BELKACEMI Khensa ALG 2004 GSP 31.39 432 

14.  MESSAOUDENE Sara ALG 2005 CCJ 31.60 423 

15.  KASMI Liza ALG 2004 GSP 31.73 418 

16.  LARBES Chiraz ALG 2005 USMA 31.97 409 

17.  LEBDI Ikram ALG 2005 CNM BLIDA 32.19 400 

18.  TOUAMI Melissa ALG 2005 GSP 32.35 394 

19.  ABDELHAMID Besma ALG 2004 OCA 32.48 390 

20.  CHAHEBOUNI Naila ALG 2004 CRBELOUIZDAD 32.52 388 

21.  KHERRAF Nerdjess ALG 2005 WAFA 32.65 384 

22.  BELKACEMI Ikram ALG 2004 OCA 32.75 380 

23.  OUSMANE Manel ALG 2004 NRDI 32.84 377 

24.  CHIKOUCHE Asma ALG 2005 ASPTT.A 32.90 375 

24.  SALHI Sana Nour Elhouda ALG 2004 CSFB CHLEF 32.90 375 

26.  AGGAR Imen ALG 2005 J.F.K 33.20 365 

27.  CHEBBAH Hadjer ALG 2004 NRDI 33.23 364 



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

28.  CHABOU Wissal ALG 2004 RCK 33.33 361 

29.  AISSAOUI Radia ALG 2004 J.F.K 33.45 357 

30.  KHEDIM Hanaa ALG 2005 WAT 33.61 352 

31.  YOUSFI Racha ALG 2004 USMA 33.66 350 

32.  DJIDEL Malak ALG 2005 RTAET 33.67 350 

33.  HADDADOU Hadjer ALG 2004 FCO 33.77 347 

34.  HARRAT Wissam ALG 2004 RTAET 33.85 344 

35.  MENSOURI Imane ALG 2004 NRDI 33.95 341 

36.  BELARBI Afaf ALG 2004 GSP 33.96 341 

37.  BOUKHEZAR Lydia ALG 2005 RTAET 34.02 339 

38.  HAMANE Lina ALG 2004 NRDI 34.05 338 

39.  ASSOUS Yousra ALG 2004 RCK 34.08 337 

40.  BENAMOR Farah ALG 2005 USMA 34.19 334 

41.  ABDELAOUI Samara ALG 2005 WAT 34.25 332 

42.  HAMZI Oumaima ALG 2004 WAFA 34.32 330 

43.  CHAHED Maroua ALG 2004 ASPTT.A 34.41 328 

44.  MEDJEKANE Sirine ALG 2005 ASCOS 34.44 327 

45.  CHATER Lilia ALG 2005 CNO 34.47 326 

46.  BOUKHOUF Manel Yasmine ALG 2005 USMA 34.65 321 

47.  MESHERI Nesrine ALG 2004 RCK 34.75 318 

48.  MAHDAOUI Sarah ALG 2005 GSP 34.83 316 

49.  ABROUDJ Maria ALG 2004 RCK 35.00 311 

50.  AGGAR Maissa ALG 2004 O.S.M 35.10 309 

51.  BELAIDI Linda ALG 2005 I.N.R.F 35.14 308 

52.  ZEGGAI Manel ALG 2004 RTAET 35.33 303 

53.  MAZARI Alae Insaf ALG 2005 CNO 35.42 300 

54.  AINOUZ Ines ALG 2005 USMA 35.53 298 

55.  TAIBI Lina ALG 2004 WAFA 35.54 297 

56.  LAIDI Liza ALG 2004 OCA 35.70 293 

57.  CHAREF Rania ALG 2004 CNMB 42 35.83 290 

58.  NAILI Maria ALG 2005 ASCOS 36.09 284 

59.  REGAGDA Rahma ALG 2004 C.R.S 36.24 280 

60.  OUALI Soundes ALG 2005 EL HIDHAB 36.29 279 

61.  BENCHOUIEB Damia ALG 2004 CCJ 36.44 276 

62.  ALICHAWEH Myriam ALG 2005 ASNAT 36.54 274 

63.  BENISSA Rahma ALG 2005 EL HIDHAB 36.73 269 

64.  KHATI Marya ALG 2004 USTO 36.98 264 

65.  KACIMI Imene ALG 2005 BAHIA NAUTIQUE 37.29 257 

66.  ISMAIL Ines ALG 2004 OCA 37.31 257 

67.  EL TAHAOUI Hadjer ALG 2005 O.S.M 37.41 255 

68.  OUERD Melkhir ALG 2005 WATER STARS 37.51 253 

69.  MEKHOUKH Douaa ALG 2005 FCO 37.68 249 

70.  ABROUCHE Anais ALG 2005 USTO 37.85 246 

70.  RAHMANI Meriem ALG 2004 USMA 37.85 246 

72.  DJELLALI Fayrouz ALG 2005 CNK 37.90 245 

73.  SEKAI Amira ALG 2005 EL HIDHAB 37.97 244 

74.  BENDIMERAD Hind ALG 2004 CAP FALCON 38.08 242 

75.  TEMMAR Malek ALG 2005 CSNO 38.20 239 

76.  BOUCHENAFA Maria ALG 2005 CNMB 42 38.36 236 

77.  GAHAOUI Melissa ALG 2005 ASPTT.A 38.41 235 
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78.  AMZAL Lilia ALG 2004 PSO 38.60 232 
 

Programme de la Compétition 

100 m NAGE LIBRE Dames Classement 

Plac
e 

Nom et prénom Natio
n 

Naissan
ce 

Club Temp
s 

Point
s 

Temps de passa
ge 

1.  HABOUB Manel ALG 2004 GSP 1:04.7
9 

519  

2.  BENHAMOU-
LAACHIRI Hadjer Khey
ra 

ALG 2004 WOC 1:05.6
5 

499  

3.  FEKHAR Lyna ALG 2004 OCA 1:06.2
2 

486  

4.  BENCHADLI Djihene ALG 2004 RTAET 1:06.8
4 

472  

5.  BETTACHE Sarah ALG 2005 NRBBK 1:07.1
4 

466  

6.  MIDOUNI Lilia ALG 2005 GSP 1:07.3
3 

462  

7.  ATROUCHE Tyna ALG 2005 SNEB 1:07.4
0 

461  

8.  CHIALI Chahrazed ALG 2005 CAP FALCON 1:09.6
1 

418  

9.  BELMERABET Basmal
ah 

ALG 2004 CCJ 1:09.6
3 

418  

10.  DJELLAL Dounia ALG 2004 OCA 1:09.8
3 

414  

11.  TOUAMI Melissa ALG 2005 GSP 1:10.4
8 

403  

12.  KASMI Liza ALG 2004 GSP 1:10.9
3 

395  

13.  GUELLIL Shirine ALG 2005 CNO 1:11.5
6 

385  

14.  BELKACEMI Ikram ALG 2004 OCA 1:12.0
0 

378  

15.  ABDELHAMID Besma ALG 2004 OCA 1:12.0
6 

377  

16.  KHEDIM Hanaa ALG 2005 WAT 1:12.1
8 

375  

17.  LARBES Chiraz ALG 2005 USMA 1:12.4
4 

371  

18.  OUSMANE Manel ALG 2004 NRDI 1:12.8
2 

365  

19.  CHAHEBOUNI Naila ALG 2004 CRBELOUIZDA
D 

1:13.2
1 

359  

20.  MESSAOUDENE Sara ALG 2005 CCJ 1:13.4
2 

356  
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21.  LAIDI Liza ALG 2004 OCA 1:13.5
6 

354  

22.  SALHI Sana Nour Elho
uda 

ALG 2004 CSFB CHLEF 1:13.5
9 

354  

23.  AISSAOUI Radia ALG 2004 J.F.K 1:13.7
8 

351  

24.  DJIDEL Malak ALG 2005 RTAET 1:13.7
9 

351  

25.  HADDADOU Hadjer ALG 2004 FCO 1:14.1
1 

346  

26.  MENSOURI Imane ALG 2004 NRDI 1:14.1
5 

346  

27.  HARRAT Wissam ALG 2004 RTAET 1:14.2
2 

345  

28.  CHABOU Wissal ALG 2004 RCK 1:14.7
3 

338  

29.  ABDELAOUI Samara ALG 2005 WAT 1:14.8
9 

336  

30.  CHAHED Maroua ALG 2004 ASPTT.A 1:15.8
8 

323  

31.  AGGAR Imen ALG 2005 J.F.K 1:15.8
9 

323  

32.  BOUKHEZAR Lydia ALG 2005 RTAET 1:16.4
7 

315  

32.  BOUCHEFA Dalia ALG 2004 RCK 1:16.4
7 

315  

34.  AGGAR Maissa ALG 2004 O.S.M 1:16.8
0 

311  

35.  GHOMARI Anssem ALG 2004 CNO 1:16.8
4 

311  

35.  BOUHANNI Kaouther ALG 2004 RTAET 1:16.8
4 

311  

37.  BENHADJ Sarah ALG 2004 J.F.K 1:17.2
8 

305  

38.  ISMAIL Ines ALG 2004 OCA 1:17.7
7 

300  

39.  BENAMOR Farah ALG 2005 USMA 1:17.9
0 

298  

40.  AINOUZ Ines ALG 2005 USMA 1:18.5
0 

291  

41.  HARRATH Chaima ALG 2004 CRBELOUIZDA
D 

1:18.6
4 

290  

42.  BELAIDI Linda ALG 2005 I.N.R.F 1:19.6
0 

279  

43.  BENCHOUIEB Damia ALG 2004 CCJ 1:19.8
0 

277  

44.  ZEGGAI Manel ALG 2004 RTAET 1:20.1
6 

274  

45.  CHAREF Rania ALG 2004 CNMB 42 1:20.5
8 

269  
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46.  SAOULI Rym ALG 2004 RCK 1:20.8
1 

267  

47.  DJELLALI Fayrouz ALG 2005 CNK 1:20.8
6 

267  

48.  OUERD Melkhir ALG 2005 WATER STARS 1:21.3
0 

262  

49.  GUEZZOURI Sanaa Aic
ha 

ALG 2005 CSNO 1:21.8
3 

257  

50.  TEMMAR Malek ALG 2005 CSNO 1:21.9
2 

256  

51.  KACIMI Imene ALG 2005 BAHIA NAUTIQ
UE 

1:22.3
9 

252  

52.  MOKADDEM Lina ALG 2004 BAHIA NAUTIQ
UE 

1:23.7
1 

240  

53.  BOUCHENAFA Maria ALG 2005 CNMB 42 1:23.9
0 

239  

54.  EL-BACHIR Aman ALG 2005 CAP FALCON 1:24.4
6 

234  

55.  BENDIMERAD Hind ALG 2004 CAP FALCON 1:24.7
0 

232  

56.  MEKHOUKH Douaa ALG 2005 FCO 1:25.3
3 

227  

57.  KOUADRI Serine ALG 2005 CNMB 42 1:25.5
7 

225  

58.  ALICHAWEH Myriam ALG 2005 ASNAT 1:25.5
9 

225  

59.  GAHAOUI Melissa ALG 2005 ASPTT.A 1:26.4
5 

218  

60.  BOUCHKARA Anfel ALG 2005 CS KOLEA 1:28.6
4 

202  

61.  ZITOUN Narimene ALG 2005 C.N.REDJOUAN
A 

1:29.7
8 

195  

62.  FERGUEN Amel ALG 2005 ASPTT.A 1:40.9
5 

137  

N.C.
  

LEBDI Ikram ALG 2005 CNM BLIDA Frf n.d
. 

0  

N.C.
  

MESHERI Nesrine ALG 2004 RCK Frf n.d
. 

0  

N.C.
  

CHIKOUCHE Asma ALG 2005 ASPTT.A Frf n.d
. 

0  

N.C.
  

HAMANE Lina ALG 2004 NRDI Frf n.d
. 

0  

 

 

Programme de la Compétition 

400 m NAGE LIBRE Dames Classement 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points 
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1.  KHALDI Meriem ALG 2004 GSP 4:53.90 536 

2.  BENCHADLI Djihene ALG 2004 RTAET 4:56.19 524 

3.  BELKACEMI Khensa ALG 2004 GSP 5:00.81 500 

4.  ZITOUNI Imen ALG 2004 SNEB 5:01.12 499 

5.  BENMANSOUR Rima ALG 2004 WAT 5:04.27 483 

6.  BENHAMOU-
LAACHIRI Hadjer Kheyra 

ALG 2004 WOC 5:05.74 476 

7.  GRIGAHCEN Hania ALG 2004 SNEB 5:05.88 476 

8.  BETTACHE Sarah ALG 2005 NRBBK 5:06.13 475 

9.  DJELLAL Dounia ALG 2004 OCA 5:09.17 461 

10.  FEKHAR Lyna ALG 2004 OCA 5:09.20 461 

11.  CHIALI Chahrazed ALG 2005 CAP FALCON 5:10.30 456 

12.  DJELLOULI Douaa ALG 2004 SNEB 5:10.67 454 

13.  HABOUB Manel ALG 2004 GSP 5:13.86 440 

14.  LEBDI Ikram ALG 2005 CNM BLIDA 5:14.13 439 

15.  MIDOUNI Lilia ALG 2005 GSP 5:17.38 426 

16.  ATROUCHE Tyna ALG 2005 SNEB 5:18.54 421 

17.  OUARAS Rania ALG 2005 RTAET 5:19.08 419 

18.  KASMI Liza ALG 2004 GSP 5:19.70 417 

19.  BELKACEMI Ikram ALG 2004 OCA 5:23.76 401 

20.  BENKHERRAF Sirine ALG 2005 WAFA 5:26.66 390 

21.  TOUAMI Melissa ALG 2005 GSP 5:27.21 389 

22.  BELMERABET Basmalah ALG 2004 CCJ 5:27.28 388 

23.  ABDELHAMID Besma ALG 2004 OCA 5:27.59 387 

24.  HAMANE Lina ALG 2004 NRDI 5:28.98 382 

25.  GUELLIL Shirine ALG 2005 CNO 5:29.08 382 

26.  AISSAOUI Radia ALG 2004 J.F.K 5:29.60 380 

27.  YOUSFI Racha ALG 2004 USMA 5:29.87 379 

28.  LATRECHE sirine ALG 2005 NRBBK 5:31.46 374 

29.  MAKHLOUF Baya ALG 2004 RTAET 5:31.61 373 

30.  BOULSANE Malek ALG 2005 WAT 5:33.11 368 

31.  KHEDIM Hanaa ALG 2005 WAT 5:33.67 366 

32.  FATEH Mayar ALG 2004 SNEB 5:34.09 365 

33.  LARBES Chiraz ALG 2005 USMA 5:34.54 364 

34.  CHAHEBOUNI Naila ALG 2004 CRBELOUIZDAD 5:34.58 363 

35.  KHERRAF Nerdjess ALG 2005 WAFA 5:35.13 362 

36.  TAIBI Lina ALG 2004 WAFA 5:35.65 360 

37.  HADDADOU Hadjer ALG 2004 FCO 5:36.12 358 

38.  GHOMARI Anssem ALG 2004 CNO 5:36.82 356 

39.  CHAHED Maroua ALG 2004 ASPTT.A 5:36.87 356 

40.  ABDELAOUI Samara ALG 2005 WAT 5:37.13 355 

41.  LAIDI Liza ALG 2004 OCA 5:37.15 355 

42.  HAMZI Oumaima ALG 2004 WAFA 5:40.29 345 

43.  NEFSI Amira ALG 2004 CNK 5:40.89 344 

44.  MEGDOUL Feriel ALG 2004 FCO 5:40.94 343 

45.  AGGAR Maissa ALG 2004 O.S.M 5:44.04 334 

46.  BENHADJ Sarah ALG 2004 J.F.K 5:44.69 332 

47.  DJIDEL Malak ALG 2005 RTAET 5:45.51 330 

48.  CHEBBAH Hadjer ALG 2004 NRDI 5:46.55 327 

49.  MENSOURI Imane ALG 2004 NRDI 5:46.74 326 
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50.  SALHI Sana Nour Elhouda ALG 2004 CSFB CHLEF 5:46.81 326 

51.  BOUCHEFA Dalia ALG 2004 RCK 5:47.47 324 

52.  CHATER Lilia ALG 2005 CNO 5:47.86 323 

53.  ACHOURI Imene ALG 2004 CS KOLEA 5:48.11 323 

54.  ZEGGAI Manel ALG 2004 RTAET 5:48.19 322 

55.  ISMAIL Ines ALG 2004 OCA 5:49.63 318 

56.  AGGAR Imen ALG 2005 J.F.K 5:49.97 317 

57.  HADDADOU Meriem ALG 2004 USMA 5:50.98 315 

58.  SAOULI Rym ALG 2004 RCK 5:52.03 312 

59.  REGAGDA Rahma ALG 2004 C.R.S 5:53.01 309 

60.  MEHDI Chiraz ALG 2005 NRBBK 5:53.16 309 

61.  SEKAI Amira ALG 2005 EL HIDHAB 5:54.27 306 

62.  HARRAT Wissam ALG 2004 RTAET 5:54.58 305 

63.  MESHERI Nesrine ALG 2004 RCK 5:55.05 304 

64.  CHABOU Wissal ALG 2004 RCK 5:55.26 303 

65.  DJELLALI Fayrouz ALG 2005 CNK 5:55.30 303 

66.  EL-BACHIR Aman ALG 2005 CAP FALCON 5:55.47 303 

67.  BENAMOR Farah ALG 2005 USMA 5:55.65 302 

68.  MAHDAOUI Sarah ALG 2005 GSP 5:55.82 302 

69.  CHIKOUCHE Asma ALG 2005 ASPTT.A 5:56.06 301 

70.  GHECHAM Sarah ALG 2004 USMA 5:57.10 299 

71.  BOUHANNI Kaouther ALG 2004 RTAET 5:57.12 299 

72.  HARRATH Chaima ALG 2004 CRBELOUIZDAD 5:57.32 298 

73.  BOUKHOUF Manel Yasmine ALG 2005 USMA 5:57.47 298 

74.  AINOUZ Ines ALG 2005 USMA 5:57.52 298 

75.  MEDJEKANE Sirine ALG 2005 ASCOS 5:58.60 295 

76.  MESSAOUDENE Sara ALG 2005 CCJ 6:01.03 289 

76.  OUSMANE Manel ALG 2004 NRDI 6:01.03 289 

78.  BOUKHEZAR Lydia ALG 2005 RTAET 6:01.16 289 

79.  BENISSA Rahma ALG 2005 EL HIDHAB 6:01.82 287 

80.  BAROUD Manel ALG 2004 J.F.K 6:04.45 281 

81.  GUEZZOURI Sanaa Aicha ALG 2005 CSNO 6:06.98 275 

82.  BENCHOUIEB Damia ALG 2004 CCJ 6:07.11 275 

83.  BOUGUERFA Nihal ALG 2005 NRBBK 6:07.40 274 

84.  NAILI Maria ALG 2005 ASCOS 6:07.41 274 

85.  MEGUELATTI Manar ALG 2004 WAFA 6:08.01 273 

86.  HERICHE Marah ALG 2004 CCJ 6:08.23 272 

87.  CHAREF Rania ALG 2004 CNMB 42 6:09.52 270 

88.  TEMMAR Malek ALG 2005 CSNO 6:09.68 269 

89.  ABROUDJ Maria ALG 2004 RCK 6:10.04 268 

90.  GAHAOUI Melissa ALG 2005 ASPTT.A 6:10.47 268 

91.  MOKADDEM Lina ALG 2004 BAHIA NAUTIQUE 6:11.06 266 

92.  EL TAHAOUI Hadjer ALG 2005 O.S.M 6:11.89 264 

93.  ABROUCHE Anais ALG 2005 USTO 6:12.22 264 

94.  TOUHAMI Melissa ALG 2004 NRBBK 6:12.24 264 

95.  BOUZOURENE Feriel ALG 2004 NRBBK 6:12.64 263 

96.  OUERD Melkhir ALG 2005 WATER STARS 6:13.02 262 

97.  ASSOUS Yousra ALG 2004 RCK 6:13.74 261 

98.  BOUSSETOUA Rania ALG 2004 NRBBK 6:13.97 260 

99.  MEKHOUKH Douaa ALG 2005 FCO 6:15.20 258 



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

100.  BELAIDI Linda ALG 2005 I.N.R.F 6:15.53 257 

101.  BELARBI Afaf ALG 2004 GSP 6:15.95 256 

102.  ATHMANE Lina ALG 2004 SABE 6:16.97 254 

103.  OUMEHDI Rania ALG 2005 ASCOS 6:17.91 252 

104.  KACIMI Imene ALG 2005 BAHIA NAUTIQUE 6:18.18 251 

105.  KOUADRI Serine ALG 2005 CNMB 42 6:21.65 245 

106.  OUALI Soundes ALG 2005 EL HIDHAB 6:21.85 244 

107.  MAZARI Alae Insaf ALG 2005 CNO 6:22.14 244 

108.  SAOUDI Hanane ALG 2004 USTO 6:23.49 241 

109.  BOUCHENAFA Maria ALG 2005 CNMB 42 6:24.77 239 

110.  BENDIMERAD Hind ALG 2004 CAP FALCON 6:25.83 237 

111.  KHATI Marya ALG 2004 USTO 6:25.97 237 

112.  LEKAM Meriem ALG 2004 C.N.REDJOUANA 6:28.81 231 

113.  BOUCHKARA Anfel ALG 2005 CS KOLEA 6:33.25 224 

114.  AMZAL Lilia ALG 2004 PSO 6:36.57 218 

115.  RAHMANI Meriem ALG 2004 USMA 6:37.20 217 

116.  ZITOUN Narimene ALG 2005 C.N.REDJOUANA 6:40.02 212 

117.  ALICHAWEH Myriam ALG 2005 ASNAT 6:42.65 208 

118.  BENZIAR Meriem ALG 2004 J.F.K 6:45.16 204 

119.  ZITOUN Liza ALG 2005 C.N.REDJOUANA 6:51.51 195 

120.  ADJISSI Ines ALG 2005 EL HIDHAB 6:57.17 187 

121.  FERGUEN Amel ALG 2005 ASPTT.A 7:15.90 164 

N.C.  DEBZ Nour El Houda ALG 2004 O.S.M Frf dec. 0 

N.C.  BOUKROUT Lydia ALG 2004 OCA Frf dec. 0 

N.C.  MOUDDEN Nadira ALG 2004 AFFA O.T Frf dec. 0 

N.C.  BOUDHAN Nesrine ALG 2004 M.B.BOUIRA Frf n.d. 0 

N.C.  TALBI ANIA ALG 2005 C.N.REDJOUANA Frf n.d. 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la Compétition 

50 m DOS Dames Classement 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points 

1.  HABOUB Manel ALG 2004 GSP 33.78 514 

2.  DJELLOULI Douaa ALG 2004 SNEB 35.38 447 



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

3.  LEBDI Ikram ALG 2005 CNM BLIDA 35.87 429 

4.  ATROUCHE Tyna ALG 2005 SNEB 35.89 428 

5.  HADDADOU Meriem ALG 2004 USMA 36.03 423 

6.  GRIGAHCEN Hania ALG 2004 SNEB 36.10 421 

7.  KHALDI Meriem ALG 2004 GSP 36.27 415 

8.  BENMANSOUR Rima ALG 2004 WAT 36.55 405 

9.  YOUSFI Racha ALG 2004 USMA 37.15 386 

10.  ACHOURI Imene ALG 2004 CS KOLEA 37.37 379 

11.  MESSAOUDENE Sara ALG 2005 CCJ 37.66 371 

11.  TAIBI Lina ALG 2004 WAFA 37.66 371 

13.  CHIKOUCHE Asma ALG 2005 ASPTT.A 37.87 364 

14.  BOULSANE Malek ALG 2005 WAT 37.91 363 

15.  OUARAS Rania ALG 2005 RTAET 38.03 360 

16.  BELARBI Afaf ALG 2004 GSP 38.33 351 

17.  MEDJEKANE Sirine ALG 2005 ASCOS 39.08 332 

18.  BOUHANNI Kaouther ALG 2004 RTAET 39.14 330 

19.  SEKAI Amira ALG 2005 EL HIDHAB 39.16 330 

20.  MAKHLOUF Baya ALG 2004 RTAET 39.20 329 

21.  ABDELHAMID Besma ALG 2004 OCA 39.21 328 

22.  HERICHE Marah ALG 2004 CCJ 39.61 318 

23.  KHERRAF Nerdjess ALG 2005 WAFA 39.85 313 

24.  BENISSA Rahma ALG 2005 EL HIDHAB 39.94 311 

25.  AGGAR Imen ALG 2005 J.F.K 40.07 308 

26.  CHEBBAH Hadjer ALG 2004 NRDI 40.10 307 

27.  CHATER Lilia ALG 2005 CNO 40.11 307 

28.  LARBES Chiraz ALG 2005 USMA 40.51 298 

29.  ABDELAOUI Samara ALG 2005 WAT 40.72 293 

30.  BELKACEMI Ikram ALG 2004 OCA 40.82 291 

31.  GHOMARI Anssem ALG 2004 CNO 40.90 289 

32.  DJIDEL Malak ALG 2005 RTAET 41.08 285 

33.  ABROUCHE Anais ALG 2005 USTO 41.61 275 

34.  GUEZZOURI Sanaa Aicha ALG 2005 CSNO 41.71 273 

35.  HADDADOU Hadjer ALG 2004 FCO 41.87 270 

36.  OUALI Soundes ALG 2005 EL HIDHAB 41.93 268 

37.  NAILI Maria ALG 2005 ASCOS 42.13 265 

38.  SAOUDI Hanane ALG 2004 USTO 42.17 264 

39.  BOUZOURENE Feriel ALG 2004 NRBBK 42.33 261 

40.  CHABOU Wissal ALG 2004 RCK 42.35 260 

41.  BAROUD Manel ALG 2004 J.F.K 42.36 260 

42.  EL TAHAOUI Hadjer ALG 2005 O.S.M 42.47 258 

43.  TOUHAMI Melissa ALG 2004 NRBBK 42.56 257 

44.  AGGAR Maissa ALG 2004 O.S.M 43.00 249 

45.  HARRAT Wissam ALG 2004 RTAET 43.15 246 

46.  ZITOUN Liza ALG 2005 C.N.REDJOUANA 43.24 245 

47.  REGAGDA Rahma ALG 2004 C.R.S 43.70 237 

48.  MAZARI Alae Insaf ALG 2005 CNO 43.77 236 

49.  AMZAL Lilia ALG 2004 PSO 43.80 235 

50.  AINOUZ Ines ALG 2005 USMA 43.83 235 

51.  MEKHOUKH Douaa ALG 2005 FCO 44.97 217 

52.  MAHDAOUI Sarah ALG 2005 GSP 45.41 211 



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

53.  KOUADRI Serine ALG 2005 CNMB 42 45.44 211 

54.  BOUCHKARA Anfel ALG 2005 CS KOLEA 45.70 207 

55.  BENCHOUIEB Damia ALG 2004 CCJ 46.14 201 

56.  EL-BACHIR Aman ALG 2005 CAP FALCON 47.06 190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la Compétition 

100 m DOS Dames Classement 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points 

1.  ZITOUNI Imen ALG 2004 SNEB 1:12.62 512 

2.  BENCHADLI Djihene ALG 2004 RTAET 1:15.07 464 



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

3.  DJELLOULI Douaa ALG 2004 SNEB 1:16.18 444 

4.  LEBDI Ikram ALG 2005 CNM BLIDA 1:17.01 429 

5.  GRIGAHCEN Hania ALG 2004 SNEB 1:17.27 425 

6.  HADDADOU Meriem ALG 2004 USMA 1:19.58 389 

7.  OUARAS Rania ALG 2005 RTAET 1:20.40 377 

8.  TAIBI Lina ALG 2004 WAFA 1:21.17 367 

9.  YOUSFI Racha ALG 2004 USMA 1:21.63 361 

10.  BOULSANE Malek ALG 2005 WAT 1:22.32 351 

11.  ACHOURI Imene ALG 2004 CS KOLEA 1:22.33 351 

12.  MESSAOUDENE Sara ALG 2005 CCJ 1:22.68 347 

13.  BOUHANNI Kaouther ALG 2004 RTAET 1:22.99 343 

14.  MAKHLOUF Baya ALG 2004 RTAET 1:23.74 334 

15.  BENISSA Rahma ALG 2005 EL HIDHAB 1:25.12 318 

16.  SEKAI Amira ALG 2005 EL HIDHAB 1:25.42 315 

17.  LARBES Chiraz ALG 2005 USMA 1:25.62 312 

18.  ABDELHAMID Besma ALG 2004 OCA 1:25.89 309 

19.  CHATER Lilia ALG 2005 CNO 1:26.42 304 

20.  HARRATH Chaima ALG 2004 CRBELOUIZDAD 1:26.92 299 

21.  AGGAR Imen ALG 2005 J.F.K 1:27.19 296 

22.  CHEBBAH Hadjer ALG 2004 NRDI 1:27.24 295 

23.  HADDADOU Hadjer ALG 2004 FCO 1:27.76 290 

24.  HERICHE Marah ALG 2004 CCJ 1:27.82 289 

25.  GHOMARI Anssem ALG 2004 CNO 1:27.93 288 

26.  MEDJEKANE Sirine ALG 2005 ASCOS 1:27.99 288 

27.  TOUHAMI Melissa ALG 2004 NRBBK 1:29.11 277 

28.  CHABOU Wissal ALG 2004 RCK 1:29.64 272 

29.  AINOUZ Ines ALG 2005 USMA 1:30.22 267 

30.  GUEZZOURI Sanaa Aicha ALG 2005 CSNO 1:30.43 265 

31.  BAROUD Manel ALG 2004 J.F.K 1:30.55 264 

32.  LATRECHE sirine ALG 2005 NRBBK 1:31.07 259 

33.  AMZAL Lilia ALG 2004 PSO 1:31.98 252 

34.  BOUCHEFA Dalia ALG 2004 RCK 1:32.31 249 

35.  BOUZOURENE Feriel ALG 2004 NRBBK 1:34.20 234 

36.  ASSOUS Yousra ALG 2004 RCK 1:35.54 225 

37.  BENZIAR Meriem ALG 2004 J.F.K 1:35.67 224 

38.  SAOULI Rym ALG 2004 RCK 1:35.70 224 

39.  ZITOUN Liza ALG 2005 C.N.REDJOUANA 1:35.79 223 

40.  KOUADRI Serine ALG 2005 CNMB 42 1:37.39 212 

41.  GAHAOUI Melissa ALG 2005 ASPTT.A 1:37.70 210 

42.  BOUCHKARA Anfel ALG 2005 CS KOLEA 1:39.03 202 

43.  EL-BACHIR Aman ALG 2005 CAP FALCON 1:41.15 189 

N.C.  BOUDHAN Nesrine ALG 2004 M.B.BOUIRA Frf n.d. 0 

N.C.  MESHERI Nesrine ALG 2004 RCK Frf n.d. 0 

N.C.  CHIKOUCHE Asma ALG 2005 ASPTT.A Frf n.d. 0 
 

  Programme de la Compétition 

50 m BRASSE Dames Classement 



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps 

1.  BELKACEMI Khensa ALG 2004 GSP 38.21 

2.  GRIGAHCEN Hania ALG 2004 SNEB 38.77 

3.  DJELLOULI Douaa ALG 2004 SNEB 38.88 

4.  BENHAMOU-
LAACHIRI Hadjer Kheyra 

ALG 2004 WOC 39.06 

5.  BELMERABET Basmalah ALG 2004 CCJ 39.60 

6.  DJELLAL Dounia ALG 2004 OCA 39.81 

7.  TOUAMI Melissa ALG 2005 GSP 40.28 

8.  CHAHED Maroua ALG 2004 ASPTT.A 40.65 

9.  LAIDI Liza ALG 2004 OCA 40.98 

10.  MIDOUNI Lilia ALG 2005 GSP 41.51 

11.  BENMANSOUR Rima ALG 2004 WAT 41.60 

12.  NEFSI Amira ALG 2004 CNK 42.06 

13.  KACIMI Imene ALG 2005 BAHIA NAUTIQUE 42.39 

14.  CHAHEBOUNI Naila ALG 2004 CRBELOUIZDAD 42.49 

15.  KASMI Liza ALG 2004 GSP 42.78 

16.  OUARAS Rania ALG 2005 RTAET 42.80 

17.  BENKHERRAF Sirine ALG 2005 WAFA 42.85 

18.  GHECHAM Sarah ALG 2004 USMA 43.28 

19.  MEGDOUL Feriel ALG 2004 FCO 43.68 

20.  ADJISSI Ines ALG 2005 EL HIDHAB 44.04 

21.  BOULSANE Malek ALG 2005 WAT 44.25 

22.  BENHADJ Sarah ALG 2004 J.F.K 44.35 

23.  BELARBI Afaf ALG 2004 GSP 44.54 

24.  SAOUDI Hanane ALG 2004 USTO 44.77 

24.  MEGUELATTI Manar ALG 2004 WAFA 44.77 

26.  BOUKHOUF Manel Yasmine ALG 2005 USMA 44.96 

27.  AISSAOUI Radia ALG 2004 J.F.K 44.97 

28.  RAHMANI Meriem ALG 2004 USMA 44.98 

29.  FATEH Mayar ALG 2004 SNEB 45.03 

30.  ACHOURI Imene ALG 2004 CS KOLEA 45.14 

31.  MENSOURI Imane ALG 2004 NRDI 45.15 

32.  LEKAM Meriem ALG 2004 C.N.REDJOUANA 45.19 

33.  OUALI Soundes ALG 2005 EL HIDHAB 45.31 

34.  MAKHLOUF Baya ALG 2004 RTAET 45.37 

35.  MEHDI Chiraz ALG 2005 NRBBK 46.12 

36.  CHAREF Rania ALG 2004 CNMB 42 46.21 

37.  BOUZOURENE Feriel ALG 2004 NRBBK 46.43 

38.  BENDIMERAD Hind ALG 2004 CAP FALCON 46.58 

39.  MAHDAOUI Sarah ALG 2005 GSP 46.59 

40.  ABROUDJ Maria ALG 2004 RCK 46.81 

41.  OUMEHDI Rania ALG 2005 ASCOS 47.28 

42.  ATHMANE Lina ALG 2004 SABE 47.74 

43.  ALICHAWEH Myriam ALG 2005 ASNAT 47.92 

44.  MAZARI Alae Insaf ALG 2005 CNO 47.94 

45.  MEDJEKANE Sirine ALG 2005 ASCOS 48.45 

46.  MOKADDEM Lina ALG 2004 BAHIA NAUTIQUE 48.48 

46.  BOUSSETOUA Rania ALG 2004 NRBBK 48.48 

48.  BENZIAR Meriem ALG 2004 J.F.K 48.67 



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

49.  ISMAIL Ines ALG 2004 OCA 48.91 

50.  SAOULI Rym ALG 2004 RCK 49.74 

51.  GHOMARI Anssem ALG 2004 CNO 50.25 

52.  BOUGUERFA Nihal ALG 2005 NRBBK 50.31 

53.  REGAGDA Rahma ALG 2004 C.R.S 50.77 

54.  TEMMAR Malek ALG 2005 CSNO 52.19 

55.  BOUCHENAFA Maria ALG 2005 CNMB 42 52.65 

56.  MOUDDEN Nadira ALG 2004 AFFA O.T 55.64 

57.  FERGUEN Amel ALG 2005 ASPTT.A 57.28 

N.C.  TALBI ANIA ALG 2005 C.N.REDJOUANA Frf exc. 

N.C.  BOUDHAN Nesrine ALG 2004 M.B.BOUIRA Frf n.d. 

N.C.  BAROUD Manel ALG 2004 J.F.K Disqual. 

 

Programme de la Compétition 

100 m BRASSE Dames Classement 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points 

1.  BELKACEMI Khensa ALG 2004 GSP 1:21.97 483 

2.  GRIGAHCEN Hania ALG 2004 SNEB 1:22.43 475 

3.  BENHAMOU-
LAACHIRI Hadjer Kheyra 

ALG 2004 WOC 1:25.59 425 

4.  DJELLOULI Douaa ALG 2004 SNEB 1:25.72 423 

5.  BENCHADLI Djihene ALG 2004 RTAET 1:26.40 413 

6.  BENMANSOUR Rima ALG 2004 WAT 1:27.93 392 

7.  LAIDI Liza ALG 2004 OCA 1:29.40 372 

8.  CHAHED Maroua ALG 2004 ASPTT.A 1:29.97 365 

9.  TOUAMI Melissa ALG 2005 GSP 1:30.42 360 

10.  NEFSI Amira ALG 2004 CNK 1:30.49 359 

11.  BENKHERRAF Sirine ALG 2005 WAFA 1:30.81 355 

12.  KHERRAF Nerdjess ALG 2005 WAFA 1:31.11 352 

13.  DJELLAL Dounia ALG 2004 OCA 1:31.26 350 

14.  CHAHEBOUNI Naila ALG 2004 CRBELOUIZDAD 1:31.83 344 

15.  MOUDDEN Nadira ALG 2004 AFFA O.T 1:32.00 342 

16.  FATEH Mayar ALG 2004 SNEB 1:32.03 341 

17.  OUARAS Rania ALG 2005 RTAET 1:32.46 337 

18.  GHECHAM Sarah ALG 2004 USMA 1:32.62 335 

19.  BOUHANNI Kaouther ALG 2004 RTAET 1:33.21 329 

20.  MEGDOUL Feriel ALG 2004 FCO 1:33.32 327 

21.  YOUSFI Racha ALG 2004 USMA 1:33.53 325 

22.  BOUKHOUF Manel Yasmine ALG 2005 USMA 1:34.25 318 

23.  KASMI Liza ALG 2004 GSP 1:34.41 316 

24.  ACHOURI Imene ALG 2004 CS KOLEA 1:35.09 309 

25.  MAKHLOUF Baya ALG 2004 RTAET 1:35.20 308 

26.  BOULSANE Malek ALG 2005 WAT 1:35.46 306 

27.  KACIMI Imene ALG 2005 BAHIA NAUTIQUE 1:35.53 305 

28.  HAMZI Oumaima ALG 2004 WAFA 1:35.73 303 

29.  BENHADJ Sarah ALG 2004 J.F.K 1:35.74 303 

30.  MEHDI Chiraz ALG 2005 NRBBK 1:36.13 300 



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

31.  ABDELAOUI Samara ALG 2005 WAT 1:36.38 297 

32.  AISSAOUI Radia ALG 2004 J.F.K 1:37.03 291 

33.  MEGUELATTI Manar ALG 2004 WAFA 1:37.18 290 

34.  LATRECHE sirine ALG 2005 NRBBK 1:38.00 283 

35.  LEKAM Meriem ALG 2004 C.N.REDJOUANA 1:38.62 277 

36.  MENSOURI Imane ALG 2004 NRDI 1:38.89 275 

37.  BAROUD Manel ALG 2004 J.F.K 1:38.91 275 

38.  RAHMANI Meriem ALG 2004 USMA 1:38.95 275 

39.  ADJISSI Ines ALG 2005 EL HIDHAB 1:39.35 271 

40.  MAHDAOUI Sarah ALG 2005 GSP 1:39.58 269 

41.  EL TAHAOUI Hadjer ALG 2005 O.S.M 1:40.15 265 

42.  BOUZOURENE Feriel ALG 2004 NRBBK 1:40.22 264 

43.  OUALI Soundes ALG 2005 EL HIDHAB 1:41.28 256 

43.  HARRATH Chaima ALG 2004 CRBELOUIZDAD 1:41.28 256 

45.  BENAMOR Farah ALG 2005 USMA 1:41.33 256 

46.  BOUGUERFA Nihal ALG 2005 NRBBK 1:41.99 251 

47.  CHAREF Rania ALG 2004 CNMB 42 1:42.12 250 

48.  ATHMANE Lina ALG 2004 SABE 1:42.27 249 

49.  BENDIMERAD Hind ALG 2004 CAP FALCON 1:42.49 247 

50.  OUMEHDI Rania ALG 2005 ASCOS 1:42.61 246 

51.  ABROUDJ Maria ALG 2004 RCK 1:43.32 241 

52.  BOUSSETOUA Rania ALG 2004 NRBBK 1:43.39 241 

53.  SAOULI Rym ALG 2004 RCK 1:43.47 240 

54.  ISMAIL Ines ALG 2004 OCA 1:44.57 233 

55.  REGAGDA Rahma ALG 2004 C.R.S 1:44.67 232 

56.  MAZARI Alae Insaf ALG 2005 CNO 1:44.83 231 

57.  ALICHAWEH Myriam ALG 2005 ASNAT 1:45.06 229 

58.  GAHAOUI Melissa ALG 2005 ASPTT.A 1:45.28 228 

59.  MOKADDEM Lina ALG 2004 BAHIA NAUTIQUE 1:45.56 226 

60.  TALBI ANIA ALG 2005 C.N.REDJOUANA 1:49.09 205 

61.  OUERD Melkhir ALG 2005 WATER STARS 1:49.49 203 

N.C.  BOUDHAN Nesrine ALG 2004 M.B.BOUIRA Frf n.d. 0 

N.C.  GUEZZOURI Sanaa Aicha ALG 2005 CSNO Dsq VI 0 

 

 

 

Programme de la Compétition 

50 m PAPILLON Dames Classement 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points 

1.  ZITOUNI Imen ALG 2004 SNEB 31.58 500 

2.  HABOUB Manel ALG 2004 GSP 32.27 469 

3.  KHALDI Meriem ALG 2004 GSP 32.50 459 

4.  BELKACEMI Khensa ALG 2004 GSP 33.16 432 

5.  BETTACHE Sarah ALG 2005 NRBBK 33.55 417 

6.  FEKHAR Lyna ALG 2004 OCA 34.13 396 



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

7.  CHIALI Chahrazed ALG 2005 CAP FALCON 35.01 367 

8.  ATROUCHE Tyna ALG 2005 SNEB 35.33 357 

9.  GUELLIL Shirine ALG 2005 CNO 35.34 357 

10.  GHECHAM Sarah ALG 2004 USMA 35.68 347 

11.  BELARBI Afaf ALG 2004 GSP 35.71 346 

12.  TAIBI Lina ALG 2004 WAFA 36.52 323 

13.  KHEDIM Hanaa ALG 2005 WAT 36.85 315 

14.  BENKHERRAF Sirine ALG 2005 WAFA 36.94 312 

15.  KHERRAF Nerdjess ALG 2005 WAFA 37.09 308 

16.  ASSOUS Yousra ALG 2004 RCK 37.46 299 

17.  MEGDOUL Feriel ALG 2004 FCO 37.67 294 

18.  SEKAI Amira ALG 2005 EL HIDHAB 37.78 292 

19.  BELMERABET Basmalah ALG 2004 CCJ 37.85 290 

20.  LATRECHE sirine ALG 2005 NRBBK 37.88 290 

21.  NEFSI Amira ALG 2004 CNK 38.15 283 

22.  DJIDEL Malak ALG 2005 RTAET 38.16 283 

23.  CHATER Lilia ALG 2005 CNO 38.17 283 

24.  MEHDI Chiraz ALG 2005 NRBBK 38.51 276 

25.  HAMZI Oumaima ALG 2004 WAFA 38.62 273 

26.  MEKHOUKH Douaa ALG 2005 FCO 38.64 273 

27.  MEGUELATTI Manar ALG 2004 WAFA 39.04 264 

28.  BOUKHEZAR Lydia ALG 2005 RTAET 39.05 264 

29.  HERICHE Marah ALG 2004 CCJ 39.16 262 

30.  ABROUDJ Maria ALG 2004 RCK 39.43 257 

31.  KHATI Marya ALG 2004 USTO 39.59 254 

32.  ZEGGAI Manel ALG 2004 RTAET 39.71 251 

33.  RAHMANI Meriem ALG 2004 USMA 39.96 247 

34.  ABROUCHE Anais ALG 2005 USTO 40.14 243 

35.  FATEH Mayar ALG 2004 SNEB 40.19 242 

36.  HARRAT Wissam ALG 2004 RTAET 40.24 241 

37.  BENAMOR Farah ALG 2005 USMA 40.29 241 

38.  BENZIAR Meriem ALG 2004 J.F.K 40.55 236 

39.  AGGAR Maissa ALG 2004 O.S.M 40.56 236 

40.  TOUHAMI Melissa ALG 2004 NRBBK 40.77 232 

41.  BOUCHEFA Dalia ALG 2004 RCK 41.08 227 

42.  BOUSSETOUA Rania ALG 2004 NRBBK 41.36 222 

43.  AMZAL Lilia ALG 2004 PSO 41.38 222 

44.  BOUKHOUF Manel Yasmine ALG 2005 USMA 41.42 221 

45.  ATHMANE Lina ALG 2004 SABE 42.46 205 

46.  OUMEHDI Rania ALG 2005 ASCOS 42.63 203 

47.  BENISSA Rahma ALG 2005 EL HIDHAB 43.17 195 

48.  EL TAHAOUI Hadjer ALG 2005 O.S.M 43.29 194 

49.  NAILI Maria ALG 2005 ASCOS 43.53 191 

50.  BELAIDI Linda ALG 2005 I.N.R.F 44.63 177 

51.  BOUGUERFA Nihal ALG 2005 NRBBK 45.40 168 

52.  OUERD Melkhir ALG 2005 WATER STARS 46.97 152 

53.  TEMMAR Malek ALG 2005 CSNO 47.08 151 

54.  BOUCHENAFA Maria ALG 2005 CNMB 42 47.61 146 

N.C.  HAMANE Lina ALG 2004 NRDI Frf n.d. 0 



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

Programme de la Compétition 

100 m PAPILLON Dames Classement 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points 

1.  ZITOUNI Imen ALG 2004 SNEB 1:10.61 498 

2.  BENCHADLI Djihene ALG 2004 RTAET 1:11.84 473 

3.  KHALDI Meriem ALG 2004 GSP 1:11.91 471 

4.  FEKHAR Lyna ALG 2004 OCA 1:16.33 394 

5.  BETTACHE Sarah ALG 2005 NRBBK 1:17.88 371 

6.  MIDOUNI Lilia ALG 2005 GSP 1:18.63 360 

7.  GHECHAM Sarah ALG 2004 USMA 1:19.45 349 

8.  BENKHERRAF Sirine ALG 2005 WAFA 1:20.15 340 

9.  KHEDIM Hanaa ALG 2005 WAT 1:20.75 333 

10.  GUELLIL Shirine ALG 2005 CNO 1:21.27 326 

11.  LATRECHE sirine ALG 2005 NRBBK 1:21.66 322 

12.  MEGUELATTI Manar ALG 2004 WAFA 1:24.54 290 

13.  HAMZI Oumaima ALG 2004 WAFA 1:24.80 287 

14.  NEFSI Amira ALG 2004 CNK 1:24.90 286 

15.  ZEGGAI Manel ALG 2004 RTAET 1:25.99 275 

16.  MEGDOUL Feriel ALG 2004 FCO 1:26.75 268 

17.  TOUHAMI Melissa ALG 2004 NRBBK 1:27.57 261 

18.  ASSOUS Yousra ALG 2004 RCK 1:27.80 259 

19.  MEHDI Chiraz ALG 2005 NRBBK 1:29.08 248 

20.  FATEH Mayar ALG 2004 SNEB 1:29.89 241 

21.  BOUKHEZAR Lydia ALG 2005 RTAET 1:30.22 238 

22.  BENHADJ Sarah ALG 2004 J.F.K 1:31.65 227 

23.  BOUSSETOUA Rania ALG 2004 NRBBK 1:31.80 226 

24.  BOUGUERFA Nihal ALG 2005 NRBBK 1:33.01 218 

25.  HERICHE Marah ALG 2004 CCJ 1:33.06 217 

26.  BELAIDI Linda ALG 2005 I.N.R.F 1:36.81 193 

27.  BOUCHEFA Dalia ALG 2004 RCK 1:37.47 189 

28.  ATHMANE Lina ALG 2004 SABE 1:37.80 187 

29.  BENZIAR Meriem ALG 2004 J.F.K 1:37.99 186 

30.  NAILI Maria ALG 2005 ASCOS 1:46.84 143 

N.C.  HARRATH Chaima ALG 2004 CRBELOUIZDAD Abandon 0 

N.C.  CHIALI Chahrazed ALG 2005 CAP FALCON Disqual. 0 

 

Programme de la Compétition 

200 m 4 NAGES Dames Classement 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points 

1.  ZITOUNI Imen ALG 2004 SNEB 2:35.17 537 

2.  BENCHADLI Djihene ALG 2004 RTAET 2:38.13 507 

3.  BELKACEMI Khensa ALG 2004 GSP 2:39.29 496 

4.  KHALDI Meriem ALG 2004 GSP 2:41.15 479 

5.  DJELLOULI Douaa ALG 2004 SNEB 2:41.25 478 

6.  BENHAMOU- ALG 2004 WOC 2:42.90 464 
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LAACHIRI Hadjer Kheyra 

7.  BENMANSOUR Rima ALG 2004 WAT 2:43.14 462 

8.  GRIGAHCEN Hania ALG 2004 SNEB 2:43.97 455 

9.  LEBDI Ikram ALG 2005 CNM BLIDA 2:48.05 423 

10.  MIDOUNI Lilia ALG 2005 GSP 2:48.95 416 

11.  HABOUB Manel ALG 2004 GSP 2:48.98 416 

12.  FEKHAR Lyna ALG 2004 OCA 2:49.30 413 

13.  ATROUCHE Tyna ALG 2005 SNEB 2:49.91 409 

14.  BETTACHE Sarah ALG 2005 NRBBK 2:50.68 403 

15.  OUARAS Rania ALG 2005 RTAET 2:50.76 403 

16.  CHIALI Chahrazed ALG 2005 CAP FALCON 2:51.03 401 

17.  BENKHERRAF Sirine ALG 2005 WAFA 2:51.39 398 

18.  KHEDIM Hanaa ALG 2005 WAT 2:52.85 388 

19.  DJELLAL Dounia ALG 2004 OCA 2:53.42 384 

20.  BELMERABET Basmalah ALG 2004 CCJ 2:54.29 379 

21.  MAKHLOUF Baya ALG 2004 RTAET 2:54.83 375 

22.  NEFSI Amira ALG 2004 CNK 2:56.00 368 

23.  LAIDI Liza ALG 2004 OCA 2:56.21 366 

24.  GUELLIL Shirine ALG 2005 CNO 2:56.33 366 

25.  GHECHAM Sarah ALG 2004 USMA 2:56.67 364 

26.  CHAHED Maroua ALG 2004 ASPTT.A 2:56.90 362 

27.  YOUSFI Racha ALG 2004 USMA 2:57.13 361 

28.  TOUAMI Melissa ALG 2005 GSP 2:57.21 360 

29.  TAIBI Lina ALG 2004 WAFA 2:57.24 360 

30.  KHERRAF Nerdjess ALG 2005 WAFA 2:57.60 358 

31.  KASMI Liza ALG 2004 GSP 2:58.37 353 

32.  ACHOURI Imene ALG 2004 CS KOLEA 2:58.66 352 

33.  MEGDOUL Feriel ALG 2004 FCO 2:59.68 346 

34.  HAMZI Oumaima ALG 2004 WAFA 3:00.38 342 

35.  LATRECHE sirine ALG 2005 NRBBK 3:00.40 341 

36.  FATEH Mayar ALG 2004 SNEB 3:00.55 341 

37.  BOUHANNI Kaouther ALG 2004 RTAET 3:00.77 339 

38.  KACIMI Imene ALG 2005 BAHIA NAUTIQUE 3:01.31 336 

39.  BENHADJ Sarah ALG 2004 J.F.K 3:01.51 335 

40.  ZEGGAI Manel ALG 2004 RTAET 3:01.59 335 

41.  SEKAI Amira ALG 2005 EL HIDHAB 3:02.08 332 

42.  ABDELHAMID Besma ALG 2004 OCA 3:02.85 328 

43.  ABDELAOUI Samara ALG 2005 WAT 3:02.92 328 

44.  BELKACEMI Ikram ALG 2004 OCA 3:03.40 325 

45.  HADDADOU Meriem ALG 2004 USMA 3:03.53 324 

46.  HADDADOU Hadjer ALG 2004 FCO 3:03.70 323 

47.  CHEBBAH Hadjer ALG 2004 NRDI 3:04.32 320 

48.  AISSAOUI Radia ALG 2004 J.F.K 3:04.34 320 

49.  HAMANE Lina ALG 2004 NRDI 3:04.57 319 

50.  BENAMOR Farah ALG 2005 USMA 3:04.83 317 

51.  GUEZZOURI Sanaa Aicha ALG 2005 CSNO 3:05.42 314 

52.  CHAHEBOUNI Naila ALG 2004 CRBELOUIZDAD 3:05.79 313 

53.  BELARBI Afaf ALG 2004 GSP 3:06.05 311 

54.  CHATER Lilia ALG 2005 CNO 3:06.57 309 

55.  GHOMARI Anssem ALG 2004 CNO 3:06.61 308 
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56.  CHIKOUCHE Asma ALG 2005 ASPTT.A 3:06.68 308 

57.  BOUKHEZAR Lydia ALG 2005 RTAET 3:06.92 307 

58.  HERICHE Marah ALG 2004 CCJ 3:07.16 306 

59.  BOUKHOUF Manel Yasmine ALG 2005 USMA 3:07.44 304 

60.  HARRATH Chaima ALG 2004 CRBELOUIZDAD 3:08.04 301 

61.  LARBES Chiraz ALG 2005 USMA 3:08.32 300 

62.  MENSOURI Imane ALG 2004 NRDI 3:09.44 295 

63.  MEGUELATTI Manar ALG 2004 WAFA 3:09.57 294 

64.  AGGAR Maissa ALG 2004 O.S.M 3:09.96 292 

65.  HARRAT Wissam ALG 2004 RTAET 3:10.08 292 

66.  EL TAHAOUI Hadjer ALG 2005 O.S.M 3:10.88 288 

67.  RAHMANI Meriem ALG 2004 USMA 3:11.24 287 

68.  MEKHOUKH Douaa ALG 2005 FCO 3:11.25 287 

69.  OUALI Soundes ALG 2005 EL HIDHAB 3:12.11 283 

70.  AINOUZ Ines ALG 2005 USMA 3:12.55 281 

71.  SAOULI Rym ALG 2004 RCK 3:12.69 280 

72.  BOUCHEFA Dalia ALG 2004 RCK 3:12.72 280 

73.  BAROUD Manel ALG 2004 J.F.K 3:12.76 280 

74.  SALHI Sana Nour Elhouda ALG 2004 CSFB CHLEF 3:13.01 279 

75.  ABROUCHE Anais ALG 2005 USTO 3:13.06 279 

76.  BOUSSETOUA Rania ALG 2004 NRBBK 3:13.45 277 

77.  ISMAIL Ines ALG 2004 OCA 3:13.48 277 

78.  REGAGDA Rahma ALG 2004 C.R.S 3:14.08 274 

79.  BOUZOURENE Feriel ALG 2004 NRBBK 3:14.15 274 

80.  CHABOU Wissal ALG 2004 RCK 3:14.49 272 

81.  ATHMANE Lina ALG 2004 SABE 3:14.53 272 

82.  BENISSA Rahma ALG 2005 EL HIDHAB 3:14.97 270 

83.  MAHDAOUI Sarah ALG 2005 GSP 3:15.25 269 

83.  BOUGUERFA Nihal ALG 2005 NRBBK 3:15.25 269 

85.  SAOUDI Hanane ALG 2004 USTO 3:15.62 268 

86.  MEHDI Chiraz ALG 2005 NRBBK 3:16.06 266 

87.  KHATI Marya ALG 2004 USTO 3:16.57 264 

88.  ASSOUS Yousra ALG 2004 RCK 3:16.72 263 

89.  NAILI Maria ALG 2005 ASCOS 3:17.04 262 

90.  ABROUDJ Maria ALG 2004 RCK 3:17.11 262 

91.  OUMEHDI Rania ALG 2005 ASCOS 3:17.37 261 

92.  OUSMANE Manel ALG 2004 NRDI 3:18.55 256 

93.  BENCHOUIEB Damia ALG 2004 CCJ 3:18.85 255 

94.  BENDIMERAD Hind ALG 2004 CAP FALCON 3:19.74 251 

95.  BELAIDI Linda ALG 2005 I.N.R.F 3:20.18 250 

96.  OUERD Melkhir ALG 2005 WATER STARS 3:20.33 249 

97.  KOUADRI Serine ALG 2005 CNMB 42 3:20.46 249 

98.  GAHAOUI Melissa ALG 2005 ASPTT.A 3:20.85 247 

99.  BENZIAR Meriem ALG 2004 J.F.K 3:22.28 242 

100.  LEKAM Meriem ALG 2004 C.N.REDJOUANA 3:23.21 239 

101.  MAZARI Alae Insaf ALG 2005 CNO 3:26.96 226 

101.  CHAREF Rania ALG 2004 CNMB 42 3:26.96 226 

103.  ALICHAWEH Myriam ALG 2005 ASNAT 3:27.16 225 

104.  BOUCHENAFA Maria ALG 2005 CNMB 42 3:27.18 225 

105.  MOKADDEM Lina ALG 2004 BAHIA NAUTIQUE 3:28.18 222 
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106.  TEMMAR Malek ALG 2005 CSNO 3:28.62 221 

107.  ZITOUN Narimene ALG 2005 C.N.REDJOUANA 3:31.47 212 

108.  DJELLALI Fayrouz ALG 2005 CNK 3:32.76 208 

109.  ZITOUN Liza ALG 2005 C.N.REDJOUANA 3:32.85 208 

110.  EL-BACHIR Aman ALG 2005 CAP FALCON 3:37.20 195 

111.  BOUCHKARA Anfel ALG 2005 CS KOLEA 3:40.47 187 

112.  FERGUEN Amel ALG 2005 ASPTT.A 3:42.74 181 

N.C.  DEBZ Nour El Houda ALG 2004 O.S.M Frf exc. 0 

N.C.  MOUDDEN Nadira ALG 2004 AFFA O.T Frf exc. 0 

N.C.  SAAD Malia Serine ALG 2005 O.S.M Frf dec. 0 

N.C.  BOUDHAN Nesrine ALG 2004 M.B.BOUIRA Frf n.d. 0 

N.C.  TALBI ANIA ALG 2005 C.N.REDJOUANA Frf n.d. 0 

N.C.  MESHERI Nesrine ALG 2004 RCK Frf n.d. 0 

N.C.  AMZAL Lilia ALG 2004 PSO Dsq FD 0 

N.C.  MEDJEKANE Sirine ALG 2005 ASCOS Dsq FD 0 

N.C.  ADJISSI Ines ALG 2005 EL HIDHAB Dsq VI 0 

N.C.  BOULSANE Malek ALG 2005 WAT Dsq VI 0 

N.C.  DJIDEL Malak ALG 2005 RTAET Dsq VI 0 

N.C.  AGGAR Imen ALG 2005 J.F.K Dsq VI 0 

N.C.  MESSAOUDENE Sara ALG 2005 CCJ Dsq NI 0 

N.C.  TOUHAMI Melissa ALG 2004 NRBBK Dsq NI 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la Compétition 

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement 

  

Place Nom et prénom Natio
n 

Naissanc
e 

Club Temp
s 

Points 

1.  BELARBI Afaf ALG 2004    

BELKACEMI Khensa ALG 2004     

HABOUB Manel ALG 2004     

KASMI Liza ALG 2004 GSP 4:23.4
8 

520 1:04.83 (100 m) 
-
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 2:11.68 (200 m) 
-
 3:18.25 (300 m) 

2.  ATROUCHE Tyna ALG 2005    

DJELLOULI Douaa ALG 2004     

FATEH Mayar ALG 2004     

GRIGAHCEN Hania ALG 2004 SNEB 4:28.8
3 

489 1:09.39 (100 m) 
-
 2:12.57 (200 m) 
-
 3:20.08 (300 m) 

3.  ABDELHAMID Besm
a 

ALG 2004    

BELKACEMI Ikram ALG 2004     

BOUKROUT Lydia ALG 2004     

DJELLAL Dounia ALG 2004 OCA 4:37.4
6 

445 2:18.71 (100 m) 
-
 3:26.21 (300 m) 

4.  BENCHADLI Djihene ALG 2004    

BOUHANNI Kaouth
er 

ALG 2004     

BOUKHEZAR Lydia ALG 2005     

DJIDEL Malak ALG 2005 RTAET 4:46.1
9 

406 1:13.69 (100 m) 
-
 2:26.94 (200 m) 
-
 3:10.71 (300 m) 

5.  ABDELAOUI Samara ALG 2005    

 

 

 

 

 

Programme de la Compétition 

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temp
s 

Points 

1.  ATROUCHE Tyna ALG 2005    

DJELLOULI Douaa ALG 2004     

FATEH Mayar ALG 2004     

GRIGAHCEN Hania ALG 2004 SNEB 4:55.5
3 

484 1:14.66 (100 m)
 -
 2:37.23 (200 m
) -



 سيدات  2017- 2016" يمثل إحصائيات رياضة السباحة لموسم52ملحق رقم "

 
 

 

 3:49.80 (300 m
) 

2.  BELARBI Afaf ALG 2004    

BELKACEMI Khensa ALG 2004     

HABOUB Manel ALG 2004     

KASMI Liza ALG 2004 GSP 4:58.1
7 

471 1:15.10 (100 m)
 -
 2:37.27 (200 m
) -
 3:48.27 (300 m
) 

3.  ABDELHAMID Bes
ma 

ALG 2004    

BELKACEMI Ikram ALG 2004     

BOUKROUT Lydia ALG 2004     

DJELLAL Dounia ALG 2004 OCA 5:18.3
6 

387 1:20.66 (100 m)
 -
 2:49.90 (200 m
) -
 4:07.47 (300 m
) 

4.  AINOUZ Ines ALG 2005    

BENAMOR Farah ALG 2005     

BOUKHOUF Manel Yas
mine 

ALG 2005     

GHECHAM Sarah ALG 2004 USMA 5:25.8
7 

361 1:19.72 (100 m)
 -
 2:53.40 (200 m
) -
 4:14.60 (300 m
) 

5.  BENCHADLI Djihe
ne 

ALG 2004    

http://www.fanatation.dz/live/championnat%20benjamin/res_17006.html 

2017-07-14التاريخ  12:45الساعة  

http://www.fanatation.dz/live/championnat%20benjamin/res_17006.html
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 Confirmation Tous 

 
 
 

 ETAT DES STATISTIQUES DES ATHLETES  
 
 
 

 Ecole Benjamins Minimes Cadets Juniors Espoirs Séniors Total 
 

 N° Ligue Club M F M F M F M F M F M F M F M F Total 
 

 1 Adrar 45 45 3 26 9 47 15 40 8 46 7 0 0 91 12 259 54 313 
 

 2 Chlef 39 39 10 77 29 81 27 60 20 31 2 0 0 71 13 359 101 460 
 

 3 Laghouat 19 19 0 0 0 2 2 2 1 3 0 0 0 1 0 8 3 11 
 

 5 Batna 34 34 8 44 47 51 25 73 13 50 11 0 0 144 11 387 115 502 
 

 6 Béjaia 65 65 247 291 218 248 197 187 128 100 54 0 0 168 55 1 303 899 2 202 
 

 7 Biskra 25 25 26 91 17 77 12 34 8 17 2 0 0 36 3 335 68 403 
 

 8 Béchar 8 8 0 1 0 3 0 6 0 12 0 0 0 33 0 55 0 55 
 

 9 Blida 18 18 25 51 18 35 16 47 12 24 9 0 0 49 4 248 84 332 
 

 10 Bouira 21 21 8 15 7 10 3 14 0 10 0 0 0 40 0 101 18 119 
 

 11 Tamanrasset 8 8 0 1 0 1 3 6 8 10 2 0 0 11 0 29 13 42 
 

 12 Tébessa 18 18 0 6 0 8 8 13 10 5 2 0 0 55 18 87 38 125 
 

 13 Tlemcen 22 22 23 82 49 72 35 64 22 32 8 0 0 65 13 389 150 539 
 

 14 Tiaret 16 16 9 39 25 38 11 50 19 25 14 0 0 64 22 233 100 333 
 

 15 Tizi Ouzou 67 67 89 88 71 72 95 62 46 27 20 0 0 148 31 519 352 871 
 

 16 Alger 100 100 293 445 363 344 277 272 157 172 82 0 0 499 123 2 125 1 295 3 420 
 

 17 Djelfa 16 16 0 0 0 1 1 1 7 2 9 0 0 9 7 13 24 37 
 

 18 Jijel 19 19 15 63 27 53 14 37 7 28 10 0 0 71 10 300 83 383 
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 Ecole Benjamins Minimes Cadets Juniors Espoirs Séniors Total 
 

 N° Ligue Club M F M F M F M F M F M F M F M F Total 
 

 19 Sétif 24 24 7 59 13 73 10 63 16 34 4 0 0 82 5 338 55 393 
 

 20 Saida 10 10 0 17 10 27 10 20 7 14 1 0 0 27 0 105 28 133 
 

 21 Skikda 31 31 6 12 1 6 0 6 3 3 2 0 0 18 1 50 13 63 
 

 22 Sidi Bel Abbes 10 10 16 50 32 37 11 48 18 22 7 0 0 22 7 205 91 296 
 

 23 Annaba 22 22 8 37 16 29 12 25 9 26 7 0 0 45 11 180 63 243 
 

 24 Guelma 12 12 1 5 2 9 3 6 2 7 4 0 0 8 0 36 12 48 
 

 25 Constantine 26 26 88 105 28 87 28 48 27 34 15 0 0 131 34 568 220 788 
 

 26 Médéa 19 19 7 37 9 45 12 31 9 19 1 0 0 48 10 189 48 237 
 

 27 Mostaganem 14 14 2 29 14 27 7 39 9 11 6 0 0 81 19 189 57 246 
 

 28 M'sila 20 20 25 97 31 78 31 34 4 25 2 0 0 54 4 356 97 453 
 

 29 Mascara 21 21 5 40 16 32 10 24 7 13 1 0 0 30 3 166 42 208 
 

 30 Ouargla 63 63 22 124 42 70 21 56 14 41 11 0 0 110 5 452 115 567 
 

 31 Oran 29 29 32 44 51 71 36 59 24 28 9 0 0 90 16 345 168 513 
 

 34 BBA 13 13 10 62 22 61 32 28 8 18 1 0 0 43 15 231 88 319 
 

 35 Boumerdes 37 37 23 62 32 76 15 31 13 31 3 0 0 102 5 386 91 477 
 

 36 El Taref 8 8 1 8 2 10 3 9 0 4 0 0 0 5 0 44 6 50 
 

 38 Tissemsilt 6 6 3 17 11 15 14 45 16 23 4 0 0 106 3 212 51 263 
 

 39 El Oued 38 38 0 27 4 53 5 69 11 85 9 0 0 90 6 335 35 370 
 

 40 Khenchela 3 3 7 12 6 10 2 10 1 4 0 0 0 26 4 76 20 96 
 

 41 Souk Ahras 9 9 12 10 8 23 3 20 2 13 0 0 0 28 6 108 31 139 
 

 42 Tipaza 10 10 4 9 7 6 8 9 13 6 5 0 0 24 4 61 41 102 
 

 43 Mila 6 6 2 15 9 20 11 16 10 7 1 0 0 57 1 121 34 155 
 

 44 Ain Defla 14 14 7 70 18 49 11 41 13 19 1 0 0 78 2 294 52 346 
 

 45 Naâma 10 10 0 33 8 12 8 14 9 7 7 0 0 17 2 86 34 120 
 

 47 Ghardaia 7 7 0 22 0 16 0 50 1 24 1 0 0 93 2 207 4 211 
 

 48 Rélizane 9 9 1 7 7 17 7 16 1 10 3 0 0 8 1 59 20 79 
 

 Totaux  ++++ 4 913 17 062 
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س الرابطة لموسم " يوضح فريق الجزائر الوسطى المتوج بكأ54ملحق رقم"

2017 

 



 سنة متوج بكأس الجمهورية 17" يمثل فريق الجزائر الوسطى أقل من 55ملحق رقم "

 

 

 

 

 

 



 سنة المتوج بكأس الجزائر 20" يمثل فريق آقبو أقل من 57ملحق رقم "

 

 

 

 

 

 



 " يمثل فريق جمعية األمن الوطني المتوج بكأس الجزائر58ملحق رقم "

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يوضح إحصائيات الممارسين اإلناث في رياضة بادمينطون  "59"ملحق رقم 

2016-2017  
 

 بادمينطون(  إحصائيات الممارسين ) عدد المنخرطين

Wilaya Clubs 
U10 U13 U15 U18 + 18 

 

TOTAUX 

 

F G F G F G F G F G  

ALGER 

CASAM 33 28 18 19 22 05 15 13 05 10 168 

NRWA 01 02 03 03 04 05 06 09 03 06 42 

NRDB 03 05 03 04 02 06 03 04 02 04 36 

CRT 03 05 05 02 05 02 02 02 02 09 37 

AMHD 10 10 05 06 04 03 03 03 04 04 52 

USBA 10 06 09 08 06 04 04 00 00 00 47 

TAB 06 06 06 06 06 06 04 04 00 00 44 

CSS 00 08 00 07 00 06 00 07 00 04 32 

ESMQ 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 20 

JSM 02 07 02 10 04 10 05 08 02 06 56 

AMK 00 08 00 07 00 06 00 07 00 04 22 

NFR 10 10 08 08 05 05 02 02 00 00 50 

UFAH 10 00 15 00 15 00 00 00 00 00 40 

CAS 00 10 00 05 00 05 00 08 00 06 34 

CMSE 00 00 00 04 00 03 00 02 00 00 09 

ASJB 15 15 15 15 15 15 00 00 00 00 90 

FCB 02 03 03 08 05 03 00 00 00 00 24 

UMAB 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 20 

                                               TOTAL  115 113 102 122 93 84 44 69 78 53 823 

BEJAIA 

ESB 06 08 05 08 05 04 04 02 04 02 48 

MBB 05 03 10 08 04 01 02 05 07 03 48 

MADALA 12 11 10 09 02 04 03 03 05 07 66 

CSA S.E.Tenine 00 00 01 05 01 02 00 00 00 01 10 

Etoile 05 07 02 02 01 01 00 00 00 00 18 

            

CSB 01 03 01 02 01 00 00 00 00 00 08 

ACB 
01 

 
02 00 06 00 05 00 00 00 00 14 

NACERIA 01 02 01 02 00 00 00 00 00 00 06 

CELTIC 03 10 01 07 02 02 00 00 00 00 25 

TOTAL 34 46 31 49 16 19 09 10 16 13 243 

BOUMERDES 

AADSOM 11. 04 06 03 07 03 06 03 06 02 51 

ASCOB 00 00 02 02 01 01 03 03 00 00 12 

USKARMA 01 05 02 04 01 03 02 04 00 00 22 

ESNACERIA 04 03 01 02 04 04 03 01 00 00 22 

ABDSF 09 00 00 04 00 00 00 00 00 00 13 

GFB 04 00 03 00 06 00 03 00 00 00 16 

ASJKERMA 06 03 01 07 02 07 00 03 00 00 29 

TOTAL 35 15 15 22 21 18 17 14 06 02 165 

CHLEF 

E.L.TENES 10 12 00 00 00 00 00 00 00 00 22 

E.L.OUED SLY 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 20 

E.S.B.O.SLY 00 

 

00 

 

00 

 

04 

 

03 

 

06 05 

 

04 

 

00 12 

 

34 

CRBChlef 01 01 02 02 01 03 00 00 02 03 15 

TOTAL 15 29 02 06 04 09 05 04 02 15 91 

BLIDA 
ACB BLIDA 22 11 13 15 05 01 02 06 04 09 88 

JSB BAHLI 18 10 08 04 00 03 00 03 00 01 47 



 يوضح إحصائيات الممارسين اإلناث في رياضة بادمينطون  "59"ملحق رقم 

2016-2017  

CSA MAJD 05 05 02 02 03 17 00 14 00 00 
48 

 

ESFM Mouzaia 18 05 08 04 01 03 07 02 06 03 57 

TOTAL 63 31 31 25 09 24 09 25 10 13 240 

MOSTAGANEM 

O.J.M 02 00 02 02 03 01 01 02 02 02 17 

CDM 00 00 00 00 00 01 01 05 00 00 07 

ASASirat 00 02 00 02 00 06 00 00 00 04 14 

OCSidi Ali 00 00 00 01 03 05 04 02 00 06 21 

Amel Mesra 00 00 00 04 00 04 00 02 00 00 10 

JSMBouguirat 00 02 00 06 00 04 00 02 00 00 14 

TOTAL 02 04 02 15 06 21 06 13 02 12 83 

MILA USBTFerdjioua 04 04 04 00 00 00 00 00 02 04 18 

CONSTANTINE 

E.C.B.Constantine 05 05 02 04 03 06 02 03 06 09 45 

C.A.C.Constantine  02 04 04 03 04 02 00 00 00 00 19 

A.S.R.Khroub Constantine 03 05 04 04 04 00 00 00 00 00 20 

C.S.P.Boussof Constantine 04 05 03 02 00 00 00 00 00 00 14 

U.S.M.Constantine 03 04 02 04 00 00 00 00 00 00 13 

C.S.S.M.Constantine 05 06 04 04 00 00 00 00 00 00 19 

A.S.S.Ain Fakroun 10 15 03 04 01 00 00 00 00 00 33 

TOTAL 32 44 22 24 12 08 2 03 06 09 162 

ORAN 

APDSFORAN 05 02 01 01 03 02 01 00 00 00 15 

C.S.A/C.F.Oran 01 00 05 05 03 01 02 02 00 00 19 

A.P.D.S.F/Oran 02 01 06 05 00 01 00 00 00 00 12 

C.S.A/ ES Salem 01 00 05 00 05 00 04 04 00 00 19 

C.S.A/I.S.Oran 00 00 07 02 02 04 01 01 00 00 17 

C.S.A/ Grand Bleu 02 00 02 03 03 02 00 00 00 00 11 

C.S.A/ Noudjoum El Hamri  02 01 03 02 04 02 00 00 00 00 14 

TOTAL 13 04 28 18 20 12 08 07 00 00 110 

TAMANRASSET 

FOUGARA 00 02 00 02 00 03 00 01 00 00 08 

CWKOUFAZA 00 01 00 04 00 04 00 02 00 00 11 

C.S.A/T.B.RIADHIA 02 03 00 02 02 02 00 00 00 00 11 

E. BADMINTON 02 03 02 04 00 05 00 04 00 00 20 

Ecole Académie sportive 00 05 00 06 07 08 02 07 09 00 41 

CS Amal Fouggara 00 02 00 02 00 04 00 04 00 03 15 

CS In Salah Sport 00 00 00 04 03 04 00 02 00 00 13 

CS 06 Mars 00 00 05 01 04 02 00 00 00 00 12 

CS Promotion des pratique 

sportives 
00 03 02 03 02 05 00 01 00 00 15 

CS Wiffak 00 00 00 04 00 05 00 02 00 02 13 

CS El-Razima ( handé sport) 01 03 00 04 02 03 00 02 00 00 13 

TOTAL 05 22 09 36 20 45 02 25 09 05 178 

S.E AHRAS CSA/Ahras 04 04 02 00 01 03 02 01 02 01 20 

TIPAZA 

MOH ALI SIDI GHILES 03 04 08 07 05 04 00 00 00 00 31 

MJ.SIDIGHILES 00 00 08 02 00 00 00 00 00 00 10 

ASS.GOURAYA 10 02 12 06 05 11 04 02 06 00 29 

ASS HADJOUT 03 02 05 04 01 05 00 00 00 00 10 

CHERCHELE 05 03 08 04 04 02 06 00 00 00 14 

TOTAL 18 11 41 23 15 22 10 02 06 00 148 

DJELFA HASSI BAHBAH 05 03 02 05 05 08 02 10 00 00 40 

EL-OUED 

Clab Wifak  El-Megheir  02 01 03 02 01 00 04 01 00 00 14 

Club Amel El-Megheir 03 04 02 03 03 02 01 03 00 00 21 

Club Widad El-Megheir 04 03 05 02 04 06 02 03 00 00 29 

Club Itihad Ouaghlana  05 01 02 04 06 03 02 05 00 00 28 

Club Sport Féminin El-Megheir  04 03 01 02 04 05 03 02 00 00 24 

TOTAL 18 12 13 13 18 16 12 14 00 00 116 

LAGHOUAT             

OUAGHALA             

             

.SAIDA CSA A.H’DJAR 03 05 01 04 00 01 00 01 00 00 15 

  Club Amateur  Moustakebel  Said            

 Club Amateur Afak Sidi            



 يوضح إحصائيات الممارسين اإلناث في رياضة بادمينطون  "59"ملحق رقم 
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Boubekeur  

 Club Amateur Union Ain Hadjar            

 Association Club 20 Aout             

SETIF JSAF 10 10 05 15 10 05 05 05 10 05 80 

BOUIRA LAKHDARIA 02 01 02 01 01 02 01 02 02 01 15 

MILA USBTFerdjioua 04 04 04 00 00 00 00 00 02 04 18 

JIJEL 

N.R.C.E.M 04 06 04 02 01 04 00 03 02 01 31 

N.S.P.Jijel 04 03 05 03 00 02 00 01 00 01 19 

N.R.B.Aouana 02 02 01 03 01 03 00 00 00 00 12 

TOTAL 10 11 10 08 02 09 00 04 02 02 50 

 

Totaux 

 

           2540 
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Matricule Nom       Prénom             Date Naiss. Lieu                     Sexe       Club 
Catég
orie 

Ligue Wilaya 

001372 SALHI KADHEM 17-08-2002 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

001375 OUAHCHI AYOUB 19-05-2001 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

001374 RAHMANI FOUAD 07-11-2001 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

001373 
BEN 
HAMOU 

AMINE 07-07-2002 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

001371 ZABAR ABDELHALIM 11-09-1986 EL GASSBAT Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

001377 RAHMANI ADEL 02-08-1997 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

001370 LIAZIDI 
ANIS NOUR EL 
ISLAM 

11-10-2000 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

001367 BENTATA AHMED 29-04-2002 A.MOUSSA Masculin 
Wifak Ammi 
Moussa  

Rélizane 

001366 BOUALEM ABDELLAH  24-12-2006 AMMI MOUSSA Masculin 
Wifak Ammi 
Moussa  

Rélizane 

001365 BOUALEM AYOUB 28-08-2005 AMMI MOUSSA Masculin 
Wifak Ammi 
Moussa  

Rélizane 

001376 NOUAR AIMEN 04-04-2001 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

001378 BOUAKAZ 
MOHAMED 
Z.DINE 

19-09-2005 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

001399 BENAIFA SALIM 01-07-2000 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001379 
BENKIHOU
KL 

AHMED 24-10-2002 BOUSSAADA Masculin 
ITIHAD 
BOUSSAADA  

M'sila 

001394 SELLAMI MOHAMMED 16-11-2003 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001393 AGGOUNE SAMIR 21-06-2003 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001392 
MESSAOU
DI 

MOHAMMED 
SALAH 

06-03-2005 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001391 ROUICHI AYOUB 16-10-2002 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001389 ROUICHI KOSAY 27-11-2004 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001384 GUEMATI SAMI 22-12-2001 BOUSSAADA Masculin 
ITIHAD 
BOUSSAADA  

M'sila 

001383 ZEHATI NACEUR 29-04-2003 BOUSSAADA Masculin 
ITIHAD 
BOUSSAADA  

M'sila 

001382 FERRADI OMAR 01-01-2003 BOUSSAADA Masculin 
ITIHAD 
BOUSSAADA  

M'sila 

001381 DJEGHAM 
ABDERRAHME
N 

15-02-2005 BOUSSAADA Masculin 
ITIHAD 
BOUSSAADA  

M'sila 

001380 CHEGARA MOHAMED 10-03-2004 BOUSSAADA Masculin 
ITIHAD 
BOUSSAADA  

M'sila 

001364 CHELOUF KAMEL 28-10-2005 DJEDIOUA Masculin 
Wifak Ammi 
Moussa  

Rélizane 

001363 BOUALEM OUSSAMA 02-08-2002 RELIZANE Masculin 
Wifak Ammi 
Moussa  

Rélizane 

001346 BENSROUR SOHAIB 08-06-1994 M'SILA Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001331 MKEDER FARES 28-03-2003 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001330 
BEN EL 
SENNI 

OMAR 05-02-2001 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001329 
KHIREDDIN
E 

HICHAM 10-07-2002 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001328 ELGHARBI 
KHALIL EL 
RAHMEN 

03-07-2004 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001327 
ABDELLAO
UI 

AYMEN 11-09-2003 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 
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001326 TERRAFI SLIMANE 08-03-2004 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001325 BAYOU SAMI 30-05-2006 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001323 ACHOURI AYOUB 10-08-2003 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001322 TRAYFIA 
KHALIL EL 
RAHMEN 

30-05-2003 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001321 OTHMAN 
AHMED 
ABDERRAHME
N 

25-05-2005 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001332 MEKDOUR 
ABDERRAHME
N 

24-05-2003 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001333 MEKDOUR RAMZI 19-07-2002 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001341 SAADI ZINEDDINE 03-08-2003 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001345 
BENABDER
AZAG 

DJALLEL 10-10-1997 M'SILA Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001344 METTAH LARBI 16-12-2001 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001343 BOUDIAF YOUCEF 08-03-2003 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001342 REHAB IBRAHIM 25-07-2004 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001340 CHIKH FARID 28-01-2002 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001334 SALMI ETAYAB 30-11-2002 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001339 CHERIF 
NASSEREDDI
NE 

03-09-2003 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001338 
HAMAMOU
CHE 

ABDELMOUM
EN 

03-06-2003 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001337 BAY  ALI 22-07-2003 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001336 
BENNASSE
UR 

AYOUB 19-09-2002 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001335 CHAMI MEROUAN 06-02-2003 M'SILA Masculin N.C. MAGRA 
 

M'sila 

001398 LECHANI AHMED 07-04-2000 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001401 
LAAGGOUN
E 

RAMI 16-11-1997 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001319 AZOUZ SALAHEDDINE 11-08-2002 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001443 DJEBOUR AYMEN HMIDA 05-03-2002 ORAN Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Cadet Oran 

001446 NAIB ABDELKADER 24-06-2003 ORAN Masculin 
AS 
MERSELKBIR  

Oran 

001445 HARMEL 
MED 
BELAHOUEL 

11-11-2002 ORAN Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Cadet Oran 

001444 SEMMAR BACHIR 14-01-2002 ORAN Masculin 
AS 
MERSELKBIR  

Oran 

001441 BENDAHOU FOUAD 02-12-2002 ORAN Masculin IBN SINA Cadet Oran 

001448 SEBAA 
ABDELKADER 
KARIM 

13-09-2004 ORAN Masculin 
AS 
MERSELKBIR  

Oran 

001440 NIMOUR IHEB 25-01-2003 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001439 LALIAOUI 
MOUAD 
ABDERRAHME
NE 

15-12-2004 ORAN Masculin IBN SINA Ecole Oran 

001438 FARES NOUREDDINE 18-06-2004 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001437 CHAIBI BACHIR 26-06-2004 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001447 
BENHAMAC
HA 

MOHAMD 
AKRAM 

08-03-2002 ORAN Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Cadet Oran 

001449 SAFER 
BADER 
EDDINE 

14-06-2001 ORAN Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Cadet Oran 

001435 DAIGM NOUREDDINE 04-01-2004 ORAN Masculin IBN SINA Ecole Oran 

001450 SOULI ABDERAHMEN 12-08-2004 ORAN Masculin 
AS 
MERSELKBIR  

Oran 
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001460 
DOUAM EL 
HADJ 

LAKHDAR 
ENNASR 

11-01-2001 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001459 SAHRAOUI ZINEDDINE 10-05-2002 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001458 
ELHADJ 
AHMED 

IDRISS 19-07-2002 ORAN Masculin IRBO NORD 
 

Oran 

001457 BESTANI ABELKARIM 22-12-2001 ORAN Masculin IRBO NORD 
 

Oran 

001456 FERHAT AHMED 06-01-2001 ORAN Masculin IRBO NORD 
 

Oran 

001455 
BENSLIMA
NE 

MOHAMD 21-12-2002 ORAN Masculin IRBO NORD 
 

Oran 

001454 BOURIBA WALID 23-06-2003 ORAN Masculin IRBO NORD 
 

Oran 

001453 
BENGOURI
NE 

MOHAMD EL 
AMINE 

08-10-2002 ORAN Masculin EL NADJAH Cadet Oran 

001452 FEKKIR IBRAHIM 24-02-2000 ORAN Masculin EL NADJAH Cadet Oran 

001451 RAJAB WALID 18-10-1999 ORAN Masculin EL NADJAH 
Junio
r 

Oran 

001436 BENKAMLA IMAD 13-11-2004 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001434 MEZIANE SLIMANE 28-08-2006 ORAN Masculin IBN SINA Ecole Oran 

001403 YAHIAOUI TAYEB 04-05-1996 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001433 KASSOUS FAROUK 04-05-2007 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001414 
AIT 
MOHAMED 

AMAR ALI 18-08-1999 ORAN Masculin ASKNO 
 

Oran 

001413 BENZERFA MOHAMD 16-05-2002 ORAN Masculin IRBO NORD 
 

Oran 

001412 KEBBANI 
ABELRAHMAN
E 

26-06-2003 ORAN Masculin 
AS 
MERSELKBIR  

Oran 

001411 MAOUCHI YOUCEF 01-02-2002 ORAN Masculin 
AS 
MERSELKBIR  

Oran 

001410 
BOUSSEMA
HA 

MUSTAPHA 21-11-2002 ORAN Masculin IRBO NORD 
 

Oran 

001409 
BENCHERI
F 

ABELKADER 10-08-2002 ORAN Masculin ASKNO Cadet Oran 

001408 
BAALI 
CHARIF 

ABDELNACER 06-12-1991 ALGER Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001406 BAGHDADI 
ABELRAHMAN
E 

30-11-1992 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001405 
BENELMAD
JAT 

REDA 18-06-1968 CONSTANTINE Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001404 BASBAS AMMAR 06-02-1994 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

001415 CHAOUI FAYCAL 15-02-2002 ORAN Masculin ASKNO 
 

Oran 

001416 AINOUS ISHAK 24-06-1999 ORAN Masculin ASKNO 
 

Oran 

001428 ABDELHADI MOHAMD 26-02-2001 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001432 BENZAIT CHAKIB HABIB 04-05-2000 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001431 MOULAY AHMED 04-10-2001 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001430 SID AHMED MOKHTAR 25-05-2001 ORAN Masculin IBN SINA Cadet Oran 

001429 DAIKH MOHAMMED 16-03-2001 ORAN Masculin IBN SINA Cadet Oran 

001427 BENATIL ISMAIL 17-12-2002 ORAN Masculin IBN SINA Cadet Oran 

001417 TALEB ABDELHAKIM 24-01-2000 ORAN Masculin ASKNO 
 

Oran 

001426 FAIZ MILOUD 15-06-2002 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001425 
CHEMROU
KH 

ABDELMOUG
HIT 

16-11-2000 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001424 BREIK 
ABERRAHMEN
E 

18-05-2003 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001423 MEZIANE MOHAMED 02-01-2007 ORAN Masculin IBN SINA Ecole Oran 

001418 
BELKENIFR
AT 

WAHIDEDDIN
E 

13-02-2000 ORAN Masculin ASKNO 
 

Oran 

001320 SAID SAIFE 31-08-2002 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001318 BOUHADJA ACHRAF 02-06-2004 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 
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001186 ELHAMDI 
DJABER 
KOSSAI 

21-11-2003 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001227 BOUKRIMA DJELLOUL 28-06-2003 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001233 BENMLIH AKILA 12-05-1977 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001232 DRIS AYOUB 06-05-2001 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001231 BELARBI ABD ALMALEK 29-08-1999 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001226 ROUIBEH HICHEM 26-08-2001 M'SILA Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001235 BERKANE TOUFIK 26-03-1998 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001225 BAKHTI 
FOUAD DHIAA 
EDDINE 

27-05-2001 M'SILA Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001224 RAHALI AZIZE 26-05-1999 M'SILA Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000001 
IHARKOUK
EN 

A/ERRAHMAN
E 

06-06-2001 ALGER Masculin GSP Cadet Alger 

001222 KHELAF AYMEN 17-06-2001 M'SILA Masculin RAMA Cadet Alger 

001234 BADAOUI LAKHDAR 27-01-1999 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001236 SEGHIR MOHAMED 03-02-2001 RELIZANE Masculin CSAA 
 

Rélizane 

001220 SABRI WALID 06-02-2005 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001244 ASSAL ABDELKADER 09-06-2001 RELIZANE Masculin CSAA 
 

Rélizane 

001256 SLIMANE IMAD 01-10-2002 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001255 IRATNI AYOUB 28-01-2001 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001254 KHAOUI WALID 05-02-2002 RELIZANE Masculin ASPTT 
 

Alger 

001253 IRATNI 
MOHAMED 
ADEM 

20-09-2003 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001251 BOURAS ABDENNOUR 11-05-2005 RELIZANE Masculin CSAA 
 

Rélizane 

001250 AICHOUR 
MOHAMED 
AKRAM 

17-01-2004 RELIZANE Masculin CSAA 
 

Rélizane 

001249 FAGHOUL YOUCEF 22-10-1998 RELIZANE Masculin CSAA 
 

Rélizane 

001248 CHOUAL 
ABD ENNOUR 
KHATIR 

01-02-1999 RELIZANE Masculin CSAA 
 

Rélizane 

001246 CHAREF MOHAMED 07-11-2001 RELIZANE Masculin CSAA 
 

Rélizane 

001245 LAIDI YOUCEF 04-02-1998 RELIZANE Masculin CSAA 
 

Rélizane 

001221 LASRI LAHCENE 01-10-2002 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001219 BIDANI OMAR 05-06-2003 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

001317 BAYOU 
NASSEREDDI
NE 

18-12-2004 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001214 OURABAH DJIHANE 19-07-2002 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001197 RAOUANE SAMIR 01-03-2008 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001196 RAOUANE YOUCEF 06-02-2007 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001195 LEKRIZ 
NEDJEM 
EDDINE 

11-01-2002 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001194 
DJAAROUN
E 

AHMED 26-03-2007 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001193 ELBAR ZIAD 11-03-2003 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001192 
DJAAROUN
E 

MADANI 23-10-2002 AIN EL RICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001191 
BEN 
ABDELREZ
ZAK 

ZAKARIA 16-04-2008 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001190 RAIBIA Z.EDDINE 21-02-2006 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001189 OUAHABI 
RAMY 
A.RAOUF 

16-03-2007 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001188 A.LATIF ALI 29-06-2002 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 
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001198 TAIBA LAKHDAR 02-01-2004 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001199 CHEHIMA RAMZI 27-02-2002 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001208 
BOUROUB
A 

ABDELLAH 20-08-2000 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001212 MORSI 
EL HADJ 
ISLAM 

05-05-2002 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001211 SAHEL RIADH 04-02-2001 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001210 CHEIKH BILLAL 02-01-2001 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001209 LASRI 
MOHAMED 
YACINE 

19-12-2001 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001207 
CHAKROU
N 

SID AHMED 08-08-2002 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001200 AHMIDI MEROUAN 05-07-2003 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001206 BESSALAH OUSSAMA 22-02-2002 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001205 KASMI MOHAMED 06-09-1999 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

001204 BIDANI ABDELLAH 27-07-1998 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

001202 KHTTAB ELHADJ 06-11-2003 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001201 MAALMI OUSSAMA 14-01-2006 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001257 OUCIF A/RAOUF 02-08-2003 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001258 GUETOU BADREDIINE 26-10-2001 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001259 MAMECHE HICHEM 12-03-2002 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001301 DAOUDARI SABER 14-05-2002 AIN ERRICH Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001300 DJEKATI SOUFIANE 23-04-2008 AIN ERRICH Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001299 SAIDI MOHAMDE 08-09-2005 AIN ERRICH Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001298 RAOUANE RABEH 05-07-2007 AIN ERRICH Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001297 DOUDARI BRAHIM 18-07-1991 AIN ERRICH Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001296 LAKHDARI SALAHEDDINE 14-06-2002 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001295 MANNI HAITHEM 08-08-2004 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001294 M'HAMDI WALID 18-07-2004 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001293 LEFRIKI FATEH 27-10-2003 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001292 M'HAMDI 
MOUATEZ 
ALLAH 

27-10-2004 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001302 MAALMI NOUREDDINE 26-06-1998 AIN ERRICH Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001303 SALMI MOHAMEDE 24-06-1997 AIN ERRICH Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001311 MEKKI YOUCEF 18-01-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001316 ZEROUAK AHMED WALID 25-04-2009 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001315 LAIADA ALI 10-06-2001 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001314 DJEKATI MOHAMED 13-01-2001 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001313 MAALMI AHMED 02-12-1999 AIN ERRICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001310 
CHEKHCH
OUKH 

AKRAM 10-07-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001304 HAOUACHE OUALID 25-02-1996 AIN ERRICH Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001309 
BOUKHOR
S 

ADDEL 11-06-2005 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001308 
HAMOUCH
E 

KHALIL EL 
RAHMEN 

05-03-2005 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001307 
BEY 
RAGUED 

HOUSSAM 
SAYFEDDINE 

23-04-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001306 
LAROUSSI 
GRINE 

YOUCEF 
ISHAK 

21-07-2003 MESSILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001305 ZIANE IMAD 17-06-2003 MSSILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001291 RAHMAOUI ABDALLAH 09-08-2002 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 
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001290 MAHAMDI HEMZA 28-08-2001 BEN SROUR Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001275 KHELLAF OUSSAMA 25-01-1998 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001273 AISSAOUA MOHAMD 12-03-2001 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001272 EMHAMDI KHALIL 22-03-1998 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001270 TOUIRI AYMEN 11-09-1998 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001269 ROUMILI 
TAKEY 
EDDINE 

16-02-1996 BEN SEROUR Masculin RAMA 
Sénio
r 

Alger 

001268 LAITER DIA EL HAK 13-05-1996 BEN SEROUR Masculin RAMA 
Sénio
r 

Alger 

001267 TOUIRI FARES 11-06-1999 RENSROUR Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

001264 MEZIANE MOHAMED 02-09-2002 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001263 ARFI NABIL 20-11-2000 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001261 RAJEM NASIM 21-01-2001 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001260 HARICHE RIADH 26-04-2002 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001274 TOUIRI FAYCAL 01-01-1995 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
Sénio
r 

M'sila 

001276 DAHIMI AYOUB 18-04-2002 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001289 MENNADI LAKHDAR 22-08-2001 BEN SROUR Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001284 SAADI KHALED 29-11-2000 BEN SROUR Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001288 SELAMI AKRAM 11-03-2001 BEN SROUR Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001287 GHOUINI BILAL 21-06-2001 BEN SROUR Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001286 
BENSELAM
I 

SAID 14-11-2000 BEN SROUR Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001285 FERDJOUN ABDELKADER 07-06-2000 BEN SROUR Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001283 SAADI WALID 29-11-2000 BEN SROUR Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001277 CHELOUF 
NASSEREDDI
NE 

16-02-2002 T DIOUIA Masculin 
Wifak Ammi 
Moussa  

Rélizane 

001282 RAHMAOUI AMMAR 09-12-2000 BEN SROUR Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

001281 ROUMILI MOHCINE 21-09-1997 AIN EL RICHE Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001280 CHETIOUI AYMEN 21-07-1997 AIN ERRICHE Masculin RAMA 
Junio
r 

Alger 

001279 SAID 
AHMED 
AYOUB 

18-10-1997 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001278 OTHMAN AYMEN 08-09-1997 BOUSSAADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

001461 BENKAHLA IMAD 12-11-2004 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001462 
CHELGHOU
M 

IMED EDDINE 22-01-2001 ORAN Masculin IBN SINA 
 

Oran 

001637 
ABDELMAL
EK 

BILAL 30-06-2000 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Cadet Tlemcen 

001640 
MESSAOU
D 

SOUHIL 04-08-1998 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Junio
r 

Tlemcen 

001639 SABRI MERWAN 02-02-2008 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Ecole Tlemcen 

001638 
MILOUD 
SIFI 

MED 
ABDELILLAH 

23-11-2001 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Cadet Tlemcen 

001636 OUSSER 
MED EL 
AMINE 

14-06-2009 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Ecole Tlemcen 

001642 HALLI MED AMINE 16-06-2003 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Cadet Tlemcen 

001635 LAKHDARI 
ABDELLAH 
ANIS 

18-06-2004 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Ecole Tlemcen 

001634 YOUBI MED AYOUB 31-07-2008 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Ecole Tlemcen 

001633 BERRAHMA MOHAMD 05-08-2002 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Cadet Tlemcen 

001632 MESSAOU ILYAS 27-11-2000 OULED MIMOUN Masculin CSAN Ouled Cadet Tlemcen 
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DE Mimoun 

001641 BERAHMA 
RAFIK 
ABDELLAH 

10-07-2003 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Cadet Tlemcen 

001643 
MILOUD 
SIFI 

KHIREDDINE 03-11-2004 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Ecole Tlemcen 

001630 LARIBI 
MED 
ALAEDDINE 

22-09-2008 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Ecole Tlemcen 

001644 BELHABI SOHEYB 04-01-2005 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Ecole Tlemcen 

001654 
KERMOUNI 
SERADJ 

DJELLOUL 24-05-1997 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Junio
r 

Tlemcen 

001653 KHALDOUN CHAKIB 25-04-1999 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Junio
r 

Tlemcen 

001652 KOURAD ELHADJ IMAD 18-02-2001 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Cadet Tlemcen 

001651 SARI ABDELKARIM 16-02-1993 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Sénio
r 

Tlemcen 

001650 HASSAINE ISMAIL 22-02-2000 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Cadet Tlemcen 

001649 KOURAD FOUAD 18-07-2002 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Cadet Tlemcen 

001648 KISSI HICHEM 12-07-2002 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Cadet Tlemcen 

001647 BOUZAR 
CHARAF 
EDDINE 
AHMED 

21-10-2002 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Cadet Tlemcen 

001646 BELKAID 
SIDI 
MOHAMED 

16-05-2003 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Cadet Tlemcen 

001645 
KERMOUNI 
SERADJ 

YOUNES 
ABDELBASSE
T 

28-05-2003 TLEMCEN Masculin 
OPOW -
Tlemcen 

Cadet Tlemcen 

001631 
HAMADOU
CHE 

ZINE EDDINE 
MED 

21-12-2002 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Cadet Tlemcen 

001629 
MESSAOU
DE 

ABDELLAH 12-08-2006 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Ecole Tlemcen 

001464 
MADANI 
FOUATIH 

OTMANE 10-02-2001 ORAN Masculin IBN SINA Cadet Oran 

001628 BERAHMA A.LATIF 11-04-2004 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Ecole Tlemcen 

001604 
BOUAZZAO
UI 

MED BILAL 01-05-2002 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

001603 HADJOU 
NESEREDDIN
E 

11-08-2002 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

001602 KHETIB 
ISSAM 
EDDINE 

27-07-2002 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

001601 GADIRI 
WALID 
KHALIFA 

22-08-2001 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

001600 
MOUSSAO
UI 

MED MOUSSA 18-03-2002 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

001599 GADRA YOUCEF 07-09-1998 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN 
Junio
r 

Tlemcen 

001598 SLIMANI MOHAMED 21-06-1999 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN 
Junio
r 

Tlemcen 

001597 BELKHAL ALAA 27-11-2001 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

001591 MEZIANI A.BAKI 18-11-1996 BEN SEROUR Masculin OULED ZEKRI 
Sénio
r 

M'sila 

001590 LATISSA SOUFIANE 15-04-1992 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI 
Sénio
r 

M'sila 

001605 TAHIR ABDERRAHIM 04-03-2003 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

001606 GADIRI YOUNES 29-05-2005 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Ecole Tlemcen 
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001620 SAHRAOUI MOUSTAFA 05-12-2004 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

001627 SAHRAOUI MED ZAKARIA 17-09-1999 OULED MIMOUN Masculin 
CSAN Ouled 
Mimoun 

Junio
r 

Tlemcen 

001625 DERGAOUI AYMEN ISLAM 05-05-2004 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

001623 BENAICHA ILYAS 14-12-2000 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

001621 FERKALA TAWFIK 09-11-2004 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

001619 KHEDIMO MED FIAMIN 08-08-2005 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

001607 
BOUKHATE
M 

KHALID 
ARAFAT 

09-02-2003 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

001618 MADOURI 
AEMRAF 
HOUSSEMED
DINE 

02-02-2005 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

001615 HAMDOUNI 
KHALID 
ARAFAT 

13-06-2003 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

001612 TALEB AHMED RIDHA 16-05-2005 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

001611 AINOUS LSHAK 24-06-1999 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

001608 MENAD 
SIDI 
MOHAMED 

24-03-2006 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Ecole Tlemcen 

001658 KHESRANI 
AMIR ADEL 
FATTAH 

02-04-1998 ALGER Masculin ASPTT 
Junio
r 

Alger 

001659 
BENBOUZI
D 

MED AMINE 26-07-1999 ALGER Masculin ASPTT 
Junio
r 

Alger 

001660 DJAMOUH AYMEN 08-01-2005 ALGER Masculin ASPTT Ecole Alger 

001714 LARABI HOUCINE 24-05-2000 BOUSSADA Masculin 
ITIHAD 
BOUSSAADA 

Cadet M'sila 

001713 GHACHAM FAROUK 03-09-2004 MSILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001712 BENDIB 
IBRAHIM MED 
LOUAY 

08-04-2007 MSILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001711 
BENKHERB
ACHE 

AYMEN 30-01-2007 MSILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001710 BENDIB 
ABOUD 
A.LATIF 

06-07-2002 MSILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001709 BOUHLLAL AYOUB 14-07-2000 MSILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001708 DAD IBRAHIM 08-06-2003 TLEMCEN Masculin JRBT Cadet Tlemcen 

001707 
BESSAHRA
OUI 

HAMZA 25-02-2002 TLEMCEN Masculin JRBT Cadet Tlemcen 

001706 
BOUCHOU
KA 

MOHAMED 11-03-2003 TLEMCEN Masculin JRBT Cadet Tlemcen 

001705 METALSI A.RAHIM 15-03-2003 TLEMCEN Masculin JRBT Cadet Tlemcen 

001715 LARABI MOHAMED 04-03-2002 BOUSSADA Masculin 
ITIHAD 
BOUSSAADA 

Cadet M'sila 

001716 
KAHBOUCH
I 

AYMEN 28-03-1999 BOUSSADA Masculin 
ITIHAD 
BOUSSAADA 

Junio
r 

M'sila 

001724 
BEN 
DAHMANE 

BILAL  31-03-2003 BEN SROUR  Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001728 RABHI SALEM 06-08-2001 BEN SROUR Masculin GSP Cadet Alger 

001727 
BEN 
SALEM 

AYMEN  15-04-2003 BEN SROUR Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001726 MIHAMID HAMZA 28-08-2001 BEN SROUR Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001725 
ABD 
ELATIF 

BELKACEM 06-07-2003 BEN SROUR Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001723 KHEDAR ABOUTALEB 18-11-2003 BEN SROUR Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001717 RABIA ACHRAF 28-11-2001 BEN SROUR Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001722 ROUIBAH OUSSAMA 19-06-2003 
 

Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001721 BEN TOUMI AMOR 14-06-2001 BEN SROUR  Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 
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001720 REMILI MED LAMINE 10-08-2002 BEN SOUR Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001719 REOUIBAH OUSSAMA 30-07-2002 BEN SOUR Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001718 CHETIOUI ABD ELDJALIL 13-10-2002 BEN SROUR Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

001704 GOUDJILI 
RAYANE 
A.RRAFIK 

12-11-2004 TLEMCEN Masculin JRBT Ecole Tlemcen 

001699 BAHLAT MOKHTAR 04-01-1986 ORAN Masculin EL NADJAH 
Sénio
r 

Oran 

001678 ZAMRA YOUNES 06-03-2004 ORAN Masculin ASKNO Ecole Oran 

001674 TERZI ALI CHERIF 16-03-2003 ORAN Masculin IBN SINA Cadet Oran 

001669 LATRECHE OUSSAMA 01-03-2000 TEBESSA Masculin EH TEBESSA Cadet Tébessa 

001668 HALAIMIA AMINE 19-08-2000 TEBESSA Masculin EH TEBESSA Cadet Tébessa 

001667 LATRECHE FARES 15-11-2001 TEBESSA Masculin EH TEBESSA Cadet Tébessa 

001666 MEZIANE SABERI MED 02-09-2002 ALGER Masculin ASPTT Cadet Alger 

001665 BENZINA YACINE 25-08-1998 ALGER Masculin ASPTT 
Junio
r 

Alger 

001664 AINOUCHE SAMY 27-05-2000 ALGER Masculin ASPTT Cadet Alger 

001663 KHESRANI 
YOUCEF ZINE 
EDDINE 

21-01-2000 ALGER Masculin ASPTT Cadet Alger 

001662 BELFLITI AIMEN 26-08-2002 ALGER Masculin ASPTT Cadet Alger 

001661 CHERAT 
MED 
ELBACHIR 

14-07-2001 ALGER Masculin ASPTT Cadet Alger 

001677 ZAMRA OUSSAMA 09-08-2002 ORAN Masculin ASKNO Cadet Oran 

001679 LAGEUB ABDELGHANI 09-02-2004 ORAN Masculin ASKNO Ecole Oran 

001698 HAMAIDI KOUIDER 13-01-1998 ORAN Masculin EL NADJAH 
Junio
r 

Oran 

001691 CHERAH REDOUANE 02-02-2002 ORAN Masculin CSACO Cadet Oran 

001696 OUADAH SEOUCI 08-10-2002 ORAN Masculin EL NADJAH Cadet Oran 

001695 ABDELAZIZ ISLEM 09-11-2001 ORAN Masculin EL NADJAH Cadet Oran 

001694 ABDELAZIZ MILOUD 09-10-2005 ORAN Masculin EL NADJAH Ecole Oran 

001693 
BOUTEFAH
A 

KHALED 05-12-1983 MASKARA Masculin MONA SPORT 
Sénio
r 

Mascara 

001690 SALHI NADIR 03-02-1997 ORAN Masculin CSACO 
Junio
r 

Oran 

001680 
BELMELIAN
I 

YAHIA 18-10-2000 ORAN Masculin ASKNO Cadet Oran 

001688 HALOUZ SALIM 24-03-2003 ORAN Masculin CSACO Cadet Oran 

001687 NOUAR SOHAIB 09-07-2003 ORAN Masculin ASKNO Cadet Oran 

001685 
MESSAOU
D 

SOFIANE 21-06-2008 ORAN Masculin ASKNO Ecole Oran 

001684 
MESSAOU
D 

ZOHEIR 08-12-2006 ORAN Masculin ASKNO Ecole Oran 

001683 
MESSAOU
D 

OMAR 08-12-2006 ORAN Masculin ASKNO Ecole Oran 

001589 DAHMANI WALID 12-12-1994 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI 
Sénio
r 

M'sila 

001588 
BENCHARE
F 

EL SAID 25-05-1995 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI 
Sénio
r 

M'sila 

001505 FADLOUNE MED AMINE 12-08-1998 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

001511 CHARANI YACINE 24-03-2001 ALGER Masculin GSP 
 

Alger 

001510 
HADJ 
DJABALLA
H 

FAYCAL 29-07-1998 ALGER Masculin GSP 
Junio
r 

Alger 

001506 FETHI MOHAMED 09-06-1992 MAGHNIA Masculin GSP 
Sénio
r 

Alger 

001504 ZEKAK AYOUB 05-04-1999 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

001513 KARIM SID ALI 01-01-2001 ALGER Masculin GSP 
 

Alger 

001503 CHEROUF HOSSEM 22-08-1994 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 
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001502 CHEBILI ANOUAR 02-01-1998 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

001501 HADJI KARIM 26-09-1997 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

001500 LAMICI CHOUAIB 20-08-1998 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

001512 HAMADANE BILLAL 01-03-2001 ALGER Masculin CSA / NE Cadet Alger 

001514 GRECHEHA ABDALLAH 14-07-1998 ALGER Masculin CSA / NE 
Junio
r 

Alger 

001498 SELMI OUSSAMA 12-11-1999 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

001515 ASSAMEUR OUBAIDA 30-07-2000 ALGER Masculin GSP 
Junio
r 

Alger 

001529 
ALIZEGHLA
CHE 

ANES 11-08-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001528 BOUDIAF ALI 23-02-2006 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001527 LAHRECHE YAZID 29-04-2005 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001526 KHALED A.NOUR 21-11-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001525 DEHIMI SOUHAIB 25-07-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001524 
BEY 
RAGUED 

MEHDI 06-03-2007 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001523 AKIRIM YAHYA 16-02-2005 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Sénio
r 

M'sila 

001522 AKIRIM 
MESSAOUD 
ABDELDJABA
R 

22-02-2003 MSILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001520 
BEN 
HAOUA 

LAID 21-06-1985 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
Sénio
r 

Tébessa 

001519 HASSAINE ABDESSAMAD 22-08-1997 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN 
 

Tlemcen 

001499 FENNI IMADEDDINE 24-10-2000 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

001497 DIAB IBRAHIM 11-01-2000 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

001531 
BENDJAFE
R 

YOUSSOUF 26-10-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001496 CHEBILI ACIL 07-04-1999 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

001478 ABBOUD 
MOHAMD 
AMINE 

19-12-2002 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001477 SENNI KHALED 16-10-2005 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001476 BENANI 
MOHAMD EL 
AMINE 

24-11-2002 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001475 YEKRELEF ANIS 12-07-2003 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001474 MOUZIANE ISHAK 05-03-2002 SIDI BEN ADDA Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001473 BENSAADA BOURAS 16-07-2002 SIDI BEN ADDA Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001472 CHEMINI ABDELLATIF 10-07-2000 SIDI BEN ADDA Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001471 DJABRI MED SOHEIB 18-11-2001 SIDI BEN ADDA Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001467 KELLOU MED SALAH 13-09-1990 ALGER Masculin CSA / NE 
Sénio
r 

Alger 

001466 
BOURENAN
E 

A.MOUNAIM 28-04-2002 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

001479 
BOUZIANE 
YEKHLEF 

ADEL 10-10-2002 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001480 
BELKHERA
DJ 

MOHAMD 30-06-2003 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001488 CHEMINI CHEMS 06-11-2003 AIN Masculin OSBA 
 

Ain 
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EDDINE TEMOUCHENT Témouchent 

001495 MAIRIF AISSA 14-07-1992 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

001494 
CHAREF--
KOUDJA 

ISLAM 31-03-1997 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

001493 KISSI AYMEN 11-09-1998 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

001489 KELLAL ACHRAF 05-01-2004 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001487 SENNI ZAKARIA 27-09-2002 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001481 BENFODDA A.KADER 21-04-2005 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001486 
BOUROUM
ANA 

MOHAMD 
MONSIF 

17-02-2003 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001485 DJABOU AYOUB 21-10-2003 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001484 SAHRAOUI 
MOHAMD 
AKRAM 

22-03-2003 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001483 
BENYOUCE
F 

ABDERRAZAK 26-08-2003 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001482 MAAROUF 
A.RAHMENE 
DJILLALI 

13-11-2005 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

001530 ARAR A.RAHMANE 06-07-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001532 
BEY 
RAGUED 

A.SALEM 11-06-2006 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001586 
BENLOUNA
S 

A.RAHMANE 19-11-2003 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Ecole M'sila 

001533 BETTA ZAKARIA 15-12-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Ecole M'sila 

001571 
BEN 
ABDELLAH 

SAAD 17-01-1999 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

001570 WAHABI ADEL 11-07-1999 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

001569 ROUINI 
IBRAHIM 
OUAEL 

23-08-1998 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

001568 NAILI ABOU DJIHAD 22-09-1998 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

001567 
BENSELAM
I 

ACHRAF 11-11-1998 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

001566 NAILI AZIZE 01-01-1998 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

001565 ROUINI AYMEN 29-09-1997 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

001564 
BENSELAM
I 

ABDESSALAM 11-11-1997 BEN SEROUR Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

001563 ATTALLAH 
OUSSAMA 
A.AZIZ 

01-12-2001 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001562 
AHMED 
MILI 

YOUCEF 26-08-2000 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001572 
BOUCHERI
T 

MOHAMD 06-12-2000 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Cadet M'sila 

001573 EL HAMDI 
NESEREDDIN
E 

12-11-2002 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Cadet M'sila 

001581 RABAI TAHAR 09-06-2006 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Ecole M'sila 

001585 
BOUKHETA
LA 

SIF EL ISLAM 14-12-2004 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Ecole M'sila 

001584 ROUMILI A.MOUMEN 25-06-2004 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Ecole M'sila 

001583 NAILI HANI 27-05-2004 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Ecole M'sila 

001582 ROUMILI 
ANIS AHMED 
REDA 

24-01-2004 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Ecole M'sila 
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001580 
BENDAOUE
D 

AYMEN 09-09-2007 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Ecole M'sila 

001574 
BEN 
AZOUZ 

ANIS A.HAMID 20-06-2002 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Cadet M'sila 

001579 
BOUKHETA
LA 

A.MADJID 22-07-2006 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Ecole M'sila 

001578 
ABDERREZ
AK 

KHALIL 02-01-2005 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Ecole M'sila 

001577 AISSAOUA MED AYMEN 31-01-2006 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Ecole M'sila 

001576 MANSOUR AMDJED 01-05-2001 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Cadet M'sila 

001575 KOUADRI HAMZA 12-02-2001 OULED ZEKRI Masculin OULED ZEKRI Cadet M'sila 

001561 KADOURI AYMEN 03-01-2001 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001560 HADJAB ABDALLAH 16-02-2000 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001545 
BENNACEU
R 

YOUNES 05-06-1998 MAGRA Masculin N.C. MAGRA 
Junio
r 

M'sila 

001543 AMEUR ALI 27-07-2000 MAGRA Masculin N.C. MAGRA Cadet M'sila 

001542 KHIARI MED AMINE 04-11-1996 MAGRA Masculin N.C. MAGRA 
Sénio
r 

M'sila 

001541 LADJAL AMMAR 05-10-1999 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Junio
r 

M'sila 

001540 ABAIYOU SIF EDDINE 15-08-2008 BOUSSADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA 

Ecole M'sila 

001539 
BENCHELL
ALI 

A.RAHMANE 20-06-2005 BOUSSADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA 

Ecole M'sila 

001538 ELGHARI 
SALAH 
EDDINE 

07-06-2007 M'SILA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA 

Ecole M'sila 

001537 DOUDARI KHIREDDINE 24-06-2007 BOUSSADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA 

Ecole M'sila 

001536 CHIKHAOUI ILYES 16-01-2004 BOUSSADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA 

Ecole M'sila 

001535 CHERIFI AYMEN 25-11-2001 BOUSSADA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA 

Cadet M'sila 

001534 NAILI FARES 05-11-2005 M'SILA Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA 

Ecole M'sila 

001544 
BESSITOU
M 

IMAD EDDINE 24-05-1998 MAGRA Masculin N.C. MAGRA 
Junio
r 

M'sila 

001546 KHIRI MOUSSA 10-05-1997 MAGRA Masculin N.C. MAGRA 
Junio
r 

M'sila 

001559 LAHRECHE A.GHANI 01-10-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001554 SERRAI SIF EDDINE 18-02-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001558 LAMRECHE AMMAR 01-11-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001557 BOUAZIZ FATEH 17-08-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001556 DAHMANI MOHAMED 06-03-2001 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001555 LADJAL AHMED 03-06-2001 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001553 GHEDBANE AHMED RIAD 29-09-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA 

Cadet M'sila 

001547 BOUAFFAR AYMEN 24-03-1998 MAGRA Masculin N.C. MAGRA 
Junio
r 

M'sila 

001552 HMIDET KHALIL 02-04-2000 MAGAR Masculin N.C. MAGRA Cadet M'sila 

001551 CHERIF KHIREDDINE 04-02-2000 MAGRA Masculin N.C. MAGRA Cadet M'sila 

001550 SAIDI MED REDA 22-02-2001 MAGRA Masculin N.C. MAGRA Cadet M'sila 



  2017-2016يوضح إحصائيات رياضة العاب القوى لموسم" 60"  ملحق رقم 

 

001549 BOUAFFAR ISLAM 07-04-2000 MAGRA Masculin N.C. MAGRA Cadet M'sila 

001548 BOUAFFAR ZINE EDDINE 18-10-2000 MAGRA Masculin N.C. MAGRA Cadet M'sila 

001187 
BENCHERI
T 

FETHI 03-12-2002 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001223 
BEN ATAA 
ALLAH 

YACINE 11-08-2000 M'SILA Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001185 ROUMILI YOUNES 13-11-2006 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000531 BELKACEM Chouli 27-08-2001 Oran Masculin IBN SINA Cadet Oran 

000539 ALLEM Ali 08-08-1980 Oran Masculin IBN SINA 
Sénio
r 

Oran 

000537 BOUMEHDI Salah 02-10-1984 Oran Masculin IBN SINA 
Sénio
r 

Oran 

000535 ADILI Abdelhalim 09-09-1990 Oran Masculin IBN SINA 
Sénio
r 

Oran 

000530 ABIDLI 
Oussama 
Mahiedine 

03-05-1999 Oran Masculin IBN SINA 
Junio
r 

Oran 

000574 
AHMED 
BOUHADJA
R 

Mohamed 13-12-1998 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000527 NESSIOUI Kheira 16-07-1995 Oran Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Sénio
r 

Oran 

000524 HOMAIDI Mohamed 12-10-2002 Oran Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Cadet Oran 

000522 HEMAMAD Houari 08-04-1998 Oran Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Junio
r 

Oran 

000520 RAKEB Oussama 21-12-1997 Oran Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Junio
r 

Oran 

000573 LARIKI Abd El Nour 09-09-1999 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000577 
BOUAZZA 
ABID 

Mohamed 
Amine 

18-02-1998 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000510 BENKARA Bochra 28-05-1998 Oran Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Junio
r 

Oran 

000578 OTMANE 
Mohamed El 
Amine 

10-04-2000 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000628 
BOUDJEBH
A 

Ben Yahia 08-02-1999 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000627 
BEN 
ABOURA 

Djilali 14-10-1997 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000626 NEKROUF Djilali 06-06-1999 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000625 SGHIR 
Abou Bakr 
Essedik 

28-03-2002 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000624 TEKAR Oualid 08-05-2002 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000623 BAHLOUL Djilali 18-06-1997 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000622 FETTAH Ibrahim 15-04-1998 Mascara Masculin MONA SPORT 
Junio
r 

Mascara 

000621 FETTAH Hocine 27-03-1999 Mascara Masculin MONA SPORT 
Junio
r 

Mascara 

000581 SLIMANE Assia 11-03-1986 Oran Masculin ASAPC 
 

Alger 

000579 MIRNES Imad Eddine 31-07-1998 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000514 
BOUCHETT
A 

Youcef 06-12-1999 Oran Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Junio
r 

Oran 

000509 BENKARA Ibtissem 19-09-2001 Oran Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Cadet Oran 

000839 LAHCENE Adel 07-08-1991 Alger Masculin CRPESM 
 

Alger 

000507 AMARI Khouloud 22-12-2000 Oran Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Cadet Oran 

000387 CHAKROU Imad eddine 13-10-2003 Tlemcen Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 
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N 

000385 MEDDOUN Aya 29-10-2003 Tlemcen Masculin WATLEMCEN 
 

Tlemcen 

000384 
ABDERRAH
IM 

Abdelatif 25-01-1998 Tlemcen Masculin WATLEMCEN 
Junio
r 

Tlemcen 

000383 EL ABBAS 
Mohamed 
Benali 

29-08-1990 Tlemcen Masculin WATLEMCEN 
Sénio
r 

Tlemcen 

000382 
MERRAD 
BOUDIA 

SIDI 
MOHAMED 

26-07-2000 TLEMCEN Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

000373 CHOUIR Mustapha 04-07-1997 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

000370 SAHRI Omar 20-10-1999 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

000367 BRAZAOUI Sidi Mohamed 29-12-1999 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

000366 YAHIA Fouad 19-09-1990 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
Sénio
r 

Tlemcen 

000365 BOUCHAM Ismail 06-03-1981 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
Sénio
r 

Tlemcen 

000396 BENDEFFO Yasmina 04-06-2002 Tlemcen Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

000399 
CHEKROU
N 

Ayoub 04-09-2001 Tlemcen Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

000420 HADJI Saadi 25-01-1997 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000478 
BEN 
GOURINE 

Abd El Aziz 23-07-1999 Oran Masculin EL NADJAH 
Junio
r 

Oran 

000473 BENAZA Maamar 01-01-1999 Oran Masculin EL NADJAH 
Junio
r 

Oran 

000472 MEZOUAR Mohamed 18-06-2001 Oran Masculin EL NADJAH Cadet Oran 

000430 
BEN 
EDDINE 

SOUHILA 28-07-1995 ORAN Masculin ASAPC 
Sénio
r 

Alger 

000419 FENNI Amor 01-10-1993 BARIKA Masculin CRPESM 
Sénio
r 

Alger 

000400 
BOUCHAO
UR 

Kheir eddine 22-05-1998 Tlemcen Masculin WATLEMCEN 
 

Tlemcen 

000418 KANDOUCI Touria 20-04-1978 Tlemcen Masculin WATLEMCEN 
Sénio
r 

Tlemcen 

000416 MEKKI Abd Ellah 17-08-1985 Alger Masculin CRPESM 
Sénio
r 

Alger 

000415 
RAOUCHIC
HE 

MOHAMED 
AKLI 

18-09-1994 ALGER Masculin RAMA 
Sénio
r 

Alger 

000414 MERABET Abderahmane 05-08-1995 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000412 YAHI 
Mohamed 
Amine 

31-08-1996 Alger Masculin MBK 
 

Alger 

000629 M'HIDI Mohamed 22-11-1998 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000630 KEDAOUI Medjadi 06-01-2000 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000631 KEDAOUI Issam 28-12-2000 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000767 RABHI Smail 06-03-1999 M'sila Masculin RAMA 
Junio
r 

Alger 

000766 
MESSAOU
DI 

Aymen 17-05-2000 M'sila Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

000765 ROUIBEH Issam 11-01-2000 M'sila Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

000738 MEKNACI Mohamed 13-01-2003 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000737 MEGHERBI YASSINE 02-09-2002 
AIN 
TEMOUCHENT 

Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000736 HOUNET Abderahmene 13-01-2000 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000733 GHORZI 
Mohamed 
a/Hadi 

02-10-2000 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000732 MEKNACI Slimane 28-04-2000 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
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Témouchent 

000730 ZEKRAOUI El Habib 13-09-2000 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000727 BENNOUR Kaddour 21-07-2004 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000772 ALAOUA Salem 31-08-2001 M'sila Masculin RAMA Cadet Alger 

000774 TOUIRI ABDELRAOUF 17-08-2005 M'SILA Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000797 ROUIBEH Abd Elmounaim 07-07-2006 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000836 
BOUHRAO
UA 

Sofiane 01-10-1991 Alger Masculin CRPESM 
 

Alger 

000804 BOUNAB Ahmed Fouad 15-07-2001 M'sila Masculin RAMA Cadet Alger 

000803 BEN CHRIT Badr eddine 24-12-2001 M'sila Masculin RAMA Cadet Alger 

000800 ROUIBEH Seif eddine 24-01-2006 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000793 RACHDI Zakaria 29-08-2001 M'sila Masculin RAMA Cadet Alger 

000776 ROUIBEH Djassem 18-03-2003 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000792 DJELALDA ATIA 24-04-2001 M'SILA Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

000790 REMILI Mohamed 13-01-2002 M'sila Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

000786 ROUIBEH 
Abd el 
moumene 

16-04-2007 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000783 ROUIBEH Younes 21-06-2003 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000777 ROUIBEH Ziad 22-06-2003 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000724 MAAROUF Chamseddine 02-06-2001 Ain Temouchent Masculin OSBA 
 

Ain 
Témouchent 

000723 SEDDIK ZAKARIA 09-01-1988 ALGER Masculin ASAPC 
Sénio
r 

Alger 

000647 AZZOUZ Fouzi 22-01-1998 Alger Masculin CSA / NE 
Junio
r 

Alger 

000643 BELKACEM 
Mohamed 
Akram 

08-01-2001 Alger Masculin CSA / NE Cadet Alger 

000640 AISSOU Chems Eddine 12-10-2001 Alger Masculin CSA / NE Cadet Alger 

000639 DJELLOUL 
Seif Ellah 
Elmessloul 

06-01-1999 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000638 
BELKACEM
I 

Kamel 
Mohamed 

23-10-1998 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000637 
MANSOUR 
BEN AOUF 

Hadj 19-04-1999 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000636 DAALACHE Mohamed 03-11-1997 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000635 
MAGHRAO
UI 

Mohamed 24-02-1997 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000634 DAALACHE Abd El Djalil 03-01-2000 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000633 KEDAOUI Ahmed 01-10-1997 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000632 GHARBALI Fouad 26-08-1999 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000644 HAMITA Mohamed 10-02-1997 Alger Masculin CSA / NE 
Junio
r 

Alger 

000650 DJAHIR Alaa Eddine 16-01-2001 Alger Masculin CSA / NE Cadet Alger 

000722 AMEUR Saadia 20-09-2000 Oran Masculin 
AS 
MERSELKBIR 

Cadet Oran 

001184 CHOUAIBI  RAMI 29-08-2006 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000701 NOUAR Haithem 19-01-2004 Barika Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000696 ELYAZIDI 
Monsef Salah 
Eddine 

02-03-2000 Barika Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000693 YAHIAOUI Islam 06-08-2007 Barika Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000692 YAHIAOUI Mohamed 18-02-2005 Barika Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000682 
CHAMCHA
M 

ISLAM 23-12-2000 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 
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000654 BOUKIDER Azzedine 14-08-2000 Alger Masculin GSP Cadet Alger 

000669 GHARBALI Tarek 10-08-1999 Mascara Masculin MATMOUR 
 

Mascara 

000663 
AIN 
OUAZANE 

Abdelkader 22-09-1994 Alger Masculin CRPESM 
Sénio
r 

Alger 

000661 SERIAK ANIS 29-05-2000 ALGER Masculin CSA / NE Cadet Alger 

000659 
CHAIB 
RASSOU 

Hamza 19-09-2000 Alger Masculin CSA / NE Cadet Alger 

000657 HAMITA Nabil 01-01-1998 Alger Masculin CSA / NE 
Junio
r 

Alger 

000361 
BENMILOU
D 

Meriem 26-09-1997 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

000358 HACHI Riad 24-04-2001 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

000050 ZEHANI TOUFIK 22-11-2000 ALGER Masculin ASPTT Cadet Alger 

000054 
BEN 
NADJEM 

Med Amine 11-02-1996 Alger Masculin ASPTT 
Sénio
r 

Alger 

000053 BEN NOUR 
ABDELMOUM
EN 

20-08-1996 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

000052 FOUZAR CHERIF 25-02-1996 ALGER Masculin ASPTT 
Sénio
r 

Alger 

000049 ASKORA Ayoub 27-06-2001 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000056 LAOUIRA Fateh 20-12-1995 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000048 
TAKOUCHI
T 

YOUCEF 19-07-1985 ALGER Masculin ASPTT 
Sénio
r 

Alger 

000047 ADLI MED WALID 24-01-1987 ALGER Masculin ASPTT 
Sénio
r 

Alger 

000046 ZOURDANI Ferhat 10-09-1987 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000044 
BOUHRAO
UA 

SID ALI 01-12-1998 ALGER Masculin ASPTT 
Junio
r 

Alger 

000055 MERABET YOUCEF 29-08-1996 ALGER Masculin ASPTT 
 

Alger 

000057 HABANI Oussama 21-09-1999 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000042 CHALDAD MED  ALI 28-05-1977 ALGER Masculin CSA / NE 
Sénio
r 

Alger 

000058 ZEHANI Abdelaziz 30-06-1999 Alger Masculin ASPTT 
Junio
r 

Alger 

000077 KOURDAS Zakaria 30-03-2004 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000076 TOULBIA Abd Elouahab 01-05-1995 TEBESSA Masculin ASAPC 
Sénio
r 

Alger 

000075 ALLAK Adem 14-06-2001 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000066 HAREK 
Houssam-
Eddine 

01-08-1995 Alger Masculin ASPTT 
Sénio
r 

Alger 

000065 GACEM 
Abdelkader-
Reda 

21-06-1998 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000064 GUECHER Amine 11-02-1993 Alger Masculin ASPTT 
Sénio
r 

Alger 

000063 HAREK Youcef-Mahdi 20-10-2002 Alger Masculin ASPTT Cadet Alger 

000062 BOUTALEB 
Med Merouane 
essedik 

17-11-1997 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000061 BENZINA 
MESSAAB 
YACINE 

25-08-1998 Alger Masculin ASPTT 
Junio
r 

Alger 

000060 
CHOURGH
AL 

Sid Ali 04-12-1996 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000043 SLIMANI HOCINE 09-10-1987 ALGER Masculin CRBBK 
Sénio
r 

Alger 

000038 KHALDI HAMZA 02-02-1989 ALGER Masculin WRBSM 
Sénio
r 

Alger 

000079 TOULBIA Fouad 01-07-1996 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000033 KEROUI TOUFIK 09-05-1981 ORAN Masculin ASAPC 
 

Alger 

000017 LAMIDI IMAD 19-10-1989 ALGER Masculin GSP 
Sénio
r 

Alger 
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000016 
HAMADOU
CHE 

Faiçal 04-07-1984 Alger Masculin CSA / NE 
Sénio
r 

Alger 

000015 BEKKA Dhirar 13-04-1991 M'SILA Masculin GSP 
Sénio
r 

Alger 

000012 SANOUNE HAMZA 18-12-1984 ALGER Masculin GSP 
Sénio
r 

Alger 

000008 KELLOU Med Sghir 14-08-1995 Alger Masculin GSP 
Sénio
r 

Alger 

000007 
MESSAOU
DI 

Ameur 07-01-1996 M'SILA Masculin GSP 
Sénio
r 

Alger 

000005 DAHDOUH Elhadj 03-06-2000 Alger Masculin GSP Cadet Alger 

000004 TALHA Mohamed 15-10-1998 Alger Masculin CSA / NE 
Junio
r 

Alger 

000003 
IHARKOUK
EN 

Zakaria 11-10-1998 Alger Masculin GSP 
Junio
r 

Alger 

000002 AMMOUR Abd el malek 07-03-2000 Alger Masculin GSP Cadet Alger 

000019 BELHOUT Adel 10-11-1993 kolea Masculin GSP 
Sénio
r 

Alger 

000020 
FERDJ 
ELLAH 

HOCINE 16-01-1993 M'SSILA Masculin CRPESM 
 

Alger 

000028 BERRA Lotfi khireddine 27-05-1998 Alger Masculin MBK 
 

Alger 

000032 DOUALI LOKMAN 11-08-1986 BOUMERDES Masculin ASAPC 
 

Alger 

000031 CHERABA 
ABD EL 
FETAH 

23-11-1984 M'SILA Masculin ASAPC 
 

Alger 

000030 KERRAI Abd El Ghani 21-11-1997 Alger Masculin MBK 
 

Alger 

000029 BOUCHAIR Abd El fetah 15-09-1995 Alger Masculin MBK 
 

Alger 

000027 BOUGHAZI Aissa 04-06-1997 MILA Masculin MBK 
 

Alger 

000021 CHERRAT RIAD 30-08-1991 Alger Masculin CSA / NE 
 

Alger 

000026 
BOUCHAO
UI 

MED MALIK 08-07-1996 ALGER Masculin MBK 
 

Alger 

000025 MEZOUAR ISLAM 30-07-1989 ALGER Masculin RAMA 
Sénio
r 

Alger 

000024 BELHOUT Amir 25-05-1989 kolea Masculin GSP 
Sénio
r 

Alger 

000023 BIDANI Walid 11-06-1994 MAGHNIA Masculin GSP 
Sénio
r 

Alger 

000022 LARIKI Habib 03-11-1987 Ain Temouchent Masculin GSP 
Sénio
r 

Alger 

000078 KOURDAS Ayoub 31-12-1999 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000080 CHOUKAL Ismail 21-04-1995 TEBESSA Masculin ASAPC 
Sénio
r 

Alger 

000357 BEKKAR AYOUB 10-11-2001 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

000082 GUOUFI Oussama 03-01-2001 TEBESSA Masculin EH TEBESSA Cadet Tébessa 

000310 ROUIBEH Younes 20-03-2002 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000309 FERADI Ziden 17-10-2000 M'sila Masculin BEN SROUR Cadet M'sila 

000292 ROUIBEH Ahmed 24-07-2000 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000290 ROUIBEH Fares 05-09-2001 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000287 ROUIBEH Issam 19-01-2002 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000274 AZOUZ 
Tarek Ouali 
Eddine 

16-05-2002 M'sila Masculin 
ABTAL 
BOUSSAADA  

M'sila 

000266 TOUIRI Adel 14-04-1996 M'sila Masculin BEN SROUR 
Sénio
r 

M'sila 

000265 
FARDJ 
ELLAH 

Samir 18-05-1998 M'sila Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

000264 ELBAGOUR Salim 25-03-1998 M'sila Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 

000263 CHETIOUI 
Mohamed Abd 
Erraouf 

12-04-1999 M'sila Masculin BEN SROUR 
Junio
r 

M'sila 
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000315 ROUIBEH Rayen 31-07-2003 M'sila Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000336 DAHRI Djamel Ediine 07-10-2004 koléa Masculin 
SPORT ET 
SANTE 

Ecole Tipaza 

000345 ALILI 
Mohamed 
Islam 

27-10-2001 koléa Masculin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

000356 
BOUYERDE
N 

Guendouz 09-06-1986 MAGHNIA Masculin IRBMAGHNIA 
Sénio
r 

Tlemcen 

000351 RENANI 
Othmane 
Mohamed 
Amine 

27-08-2001 koléa Masculin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

000349 TOUATIT Sif Eddine 23-06-2001 koléa Masculin 
SPORT ET 
SANTE 

Cadet Tipaza 

000346 BOUTIBA Hicham 16-11-2002 koléa Masculin 
SPORT ET 
SANTE 

Cadet Tipaza 

000344 CHEBIL 
MOHAMED 
AMINE 

24-07-2003 KOLEA Masculin 
SPORT ET 
SANTE 

Ecole Tipaza 

000337 ZELDJA Abdellah 18-06-2004 koléa Masculin 
SPORT ET 
SANTE 

Ecole Tipaza 

000343 ZIDAN Zin Eddine 02-09-2002 koléa Masculin 
SPORT ET 
SANTE 

Cadet Tipaza 

000342 ZIDAN Yanis 16-04-2005 koléa Masculin 
SPORT ET 
SANTE 

Ecole Tipaza 

000341 DZIRI Yacine 02-03-2003 koléa Masculin 
SPORT ET 
SANTE 

Cadet Tipaza 

000339 
MESSAOU
R 

Mohamed 
Amine 

24-03-2004 koléa Masculin 
SPORT ET 
SANTE 

Ecole Tipaza 

000338 ZELDJA Aymen 23-06-2005 koléa Masculin 
SPORT ET 
SANTE 

Ecole Tipaza 

000225 
MESSAOU
DI 

Nacer Eddine 01-02-2001 M'sila Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

000222 AISSAOUA Mohamed 12-03-2001 M'sila Masculin OULED ZEKRI 
 

M'sila 

000123 HAMDINI 
Mohamed 
Nadhr 
errahmam 

30-12-1996 BARIKA Masculin CRPESM 
Sénio
r 

Alger 

000121 HADJI Khaled 14-12-1993 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000120 SARIAK NAFAA 29-11-1994 BARIKA Masculin CRPESM 
Sénio
r 

Alger 

000119 BEN DRIS RAMZI 11-01-1994 BARIKA Masculin CRPESM 
 

Alger 

000111 BASBAS Mohamed 04-05-1999 BARIKA Masculin CSA WIFAK 
 

Batna 

000091 TOUALBIA RAYEN 20-01-2003 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000090 TOUALBIA Elyess 06-09-1994 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000087 SAADI Farid 14-12-2001 TEBESSA Masculin EH TEBESSA Cadet Tébessa 

000086 
MKHERBEC
HE 

Takeiddine 01-05-2000 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000084 
BEN 
CHAALIA 

Amar 01-07-1998 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000083 CHOUKAL 
MOHAMED EL 
HADI 

28-08-2004 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000122 SALHI Toufik 04-11-1998 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000125 SAADOUNE El Houcine 07-02-1991 BARIKA Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000202 BENSALAH Abdelmalek 16-02-1993 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

000184 NEDJAA BILLAL 20-04-2000 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000197 FENNI Reda 06-07-1996 BARIKA Masculin CRPESM 
Sénio
r 

Alger 

000194 BAKRO BRAHIM 17-06-1996 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000193 BOULAHIA Smail 03-04-1990 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 
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000188 
BEN 
HAMOU 

Anouar 04-01-1995 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000181 DAFDAF RACHID 15-09-1993 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000128 KHALDI ABD ENNOUR 22-05-1996 BARIKA Masculin ASAPC 
Sénio
r 

Alger 

000173 ZEKAK Yanis 05-03-2000 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

000164 ZEKAK Djamel Zoheir 19-12-2003 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

000154 NEDJAA Hichem 01-01-2001 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000151 BAYOUD MOHAMED 16-05-1990 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

000150 BOULAHIA Mohamed Farid 01-01-1995 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000837 BOURAS Amar 26-09-1991 Alger Masculin CRPESM 
Sénio
r 

Alger 

000691 MIHOUBI Salah Eddine 15-02-2000 Barika Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000840 
KHALFA 
ALLAH 

Abdelbassit 05-01-1993 Alger Masculin CRPESM 
Sénio
r 

Alger 

001099 LKIRED AMAR 09-05-1995 ALGER Masculin MBK 
 

Alger 

001110 
BEN 
YOUNES 

ISLAM 29-10-1995 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001109 
ALI 
CHIKOUCH
E 

OUSSAMA 15-10-1990 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001108 
BEN 
LACHHEB 

YACINE 21-09-1996 M'SILA Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001107 DJAROUN SMAIL 01-01-1993 M'SILA Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001106 DAOUDARI ABDESSAMED 05-08-2000 M'SILA Masculin AIN ERRICH 
 

M'sila 

001105 LARIBI 
ABDERRAHME
NE 

25-07-2003 ALGER Masculin MBK 
 

Alger 

001104 LARIBI ABDELAH  10-07-2005 ALGER Masculin MBK 
 

Alger 

001103 LARIBI 
ABDELMOUM
ENE 

06-08-2002 ALGER Masculin MBK 
 

Alger 

001102 LARIBI 
ABDELMOUM
ENE 

10-07-2005 ALGER Masculin MBK 
 

Alger 

001101 KACI YACINE 04-02-1996 ALGER Masculin MBK 
 

Alger 

001111 BECHACHE SALIM 17-10-1994 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001112 AMARA SEIF EDDINE 08-09-1995 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001120 BEN ZIANE AHMED 17-08-1997 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001125 BERICHE 
MOHAMED 
LAMINE 

23-01-2001 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001124 BEN AISSA ISMAIL 24-01-1999 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001122 BOURAS 
CHAABANE 
ABD 
ELKADOUS 

30-08-2000 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001121 AOUINA KHALED 31-08-1997 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001119 MELOUKI RIDHA 03-07-1997 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001113 BEN AISSA 
CHEMS 
EDDINE 

14-08-1995 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001118 ABDELHAK 
MOHAMED 
TAHER 

14-02-1997 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001117 AYAD 
MOHAMED 
ALARBI 

20-07-1998 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001116 AOUINA ISMAIL 10-05-1998 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 
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001115 SELMI MESSAOUD 03-08-1998 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001114 MOKRANE AYMEN 09-01-1998 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001100 KIHEL MOUSSA 01-01-1996 ALGER Masculin MBK 
 

Alger 

001098 KACI BELKACEM 26-01-1999 ALGER Masculin MBK 
 

Alger 

001011 MAMOUNI Chahinez 07-09-2003 Tlemcen Masculin CRBBK Cadet Alger 

001065 DEHMEN 
NISAR 
ROSTOM 

19-06-2002 BARIKA Masculin 
ROUH ETAHADI 
BARIKA 

Batna 

001063 DEHMEN Assil Tamim 20-06-2003 BARIKA Masculin 
ROUH ETAHADI 
BARIKA 

Batna 

001062 BRAHMI Ishak 21-10-2005 BARIKA Masculin 
ROUH ETAHADI 
BARIKA 

Batna 

001061 HAMADI Med Ziad 25-02-2004 BARIKA Masculin 
ROUH ETAHADI 
BARIKA 

Batna 

001059 GUECHER Islam 03-10-1994 Alger Masculin CSA / NE 
Sénio
r 

Alger 

001057 
BOUCHENT
OUF 

Bouzid 16-02-2001 Oran Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA 

Cadet Batna 

001052 TOUALBIA Ahmed 15-01-2006 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

001051 HALFAYA Kheir Eddine 07-11-2001 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

001050 
BOUCHOU
CHA 

Ayoub 13-11-2003 TEBESSA Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

001029 BEN FRIHA Djallel 22-09-2000 Alger Masculin GSP Cadet Alger 

001028 HLAIMIA Amar 07-05-1989 TEBESSA Masculin ASAPC 
 

Alger 

001064 HADJI TAKIEDDINE 03-09-2006 BARIKA Masculin 
ROUH ETAHADI 
BARIKA 

Batna 

001066 HADJI ABDESSAMED 31-08-2002 BARIKA Masculin 
ROUH ETAHADI 
BARIKA 

Batna 

001096 
RAHMOUN
E 

WALID 13-03-1994 ALGER Masculin MBK 
 

Alger 

001080 BOUCHIBA Yahia 07-09-2000 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001093 BOUDANI MAAMAR 23-06-1984 ALGER Masculin ASAPC 
 

Alger 

001086 
MOUSSAO
UI 

BACHIR 06-02-2002 MASCARA Masculin MONA SPORT Cadet Mascara 

000841 YEBDRI Billel 01-04-1998 Tlemcen Masculin WATLEMCEN 
Junio
r 

Tlemcen 

001082 OUIS Ismail 19-10-2005 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001077 LAIDI Abd El Kader 28-04-2002 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001067 MAKI Ibrahim 19-02-2003 BARIKA Masculin 
ROUH ETAHADI 
BARIKA 

Batna 

001075 DJELAT 
Ben Aouda Abd 
Ellah 

12-03-2005 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001074 BELARBI 
Yasser Abd 
Elghani 

09-03-2002 RELIZANE Masculin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

001070 DAHMEN Raid 15-04-2003 BARIKA Masculin 
ROUH ETAHADI 
BARIKA 

Batna 

001069 IBRAHIMI Mohamed 17-09-2005 BARIKA Masculin 
ROUH ETAHADI 
BARIKA 

Batna 

001068 
BEN 
ZAYEM 

Aze Eddine 08-02-2002 BARIKA Masculin 
ROUH ETAHADI 
BARIKA 

Batna 

001126 SISSAOUI SABER 09-08-1999 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001127 ZIANE CHOUAIB 06-05-1999 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001169 ROUIBEH NASSIM 04-02-2005 BENSEROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 
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001167 BENYAHYA 
CHAKIB 
A.KARIM 

19-08-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001166 BETKA NABIL 26-06-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001165 
HAMOUCH
E 

ACHRAF 
ABDELGHAFO
UR  

30-06-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001164 TORKI MAHMOUD 14-01-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001163 BOUDHIAF AMINE 21-08-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001162 HASNAOUI 
DJAMEL 
EDDINE 

21-09-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001161 SERICHE CHAHINE 04-01-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001160 HOUICHI 

  MOHAMED 
HABIB 
ABDERAHMAN
E 

08-06-2007 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001159 HAMIDI ABDELBAKI 06-07-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001158 HAMIDI KHALED 12-07-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001168 ABDELBAKI KHALASSE 05-01-2002 M'SILA Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001170 DERRAH HICHEME 25-01-2004 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001128 KHEMISSI 
HOUCINE ABD 
ELBASIT 

27-03-2000 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001178 KOUADRI CHOUAIB 20-04-2005 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001183 CHETIOUI A.MOUMEN 16-12-2007 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001182 DAHMANI 
CHIHAB 
E.DINE 

22-09-2004 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001180 ROUMILI DIA EL DINE 02-02-2003 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001179 ROUIBEH KHIREDDINE 25-03-2005 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001177 SAOUTI A.DJALIL 04-09-2003 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001171 ELHAMDI MED AMINE 25-10-2002 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001176 
BEN 
CHERITE 

Z.DINE TAHAR 24-07-2006 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001175 ROUIBEH OUSSAMA 16-12-2004 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001174 GHOUINI YOUCEF 17-08-2003 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001173 
BENGROU
NE 

FETHI  ZIANE 23-05-2004 BENSROUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001172 
BENCHARE
F 

AHMED 21-12-2003 BENSROIUR Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

001157 ZEKAR ZAKARIA 07-06-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001156 KHADOUNE ALI 12-01-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001135 KHELIFA 
ABD 
ERAHMENE 

28-05-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001139 
BEN 
OUALHA 

MOHAMED 
ANIS 

06-07-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001138 KHALED 
MOHAMED 
AMINE 

27-12-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001137 TALBI ADEL 11-07-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001136 KHEBIZI OUSSAMA 29-11-2001 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001134 MEKRI MAROUANE 05-11-2006 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 
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001155 
BENDJEDO
U 

YAKOUB 02-09-2009 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001133 KHALFAT ABD ELKADER 13-03-2001 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001132 BERICHE ABD ESSALAM 15-01-2000 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001131 
CHIKOUCH
E  HAMINA  

ALI 02-10-2001 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001130 
BEN 
YOUNES 

AYMEN 24-02-2000 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001129 MAROUF 
 MOHAMED 
ABDELHADI 

26-08-2000 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001140 
BEN 
YOUNES 

ABD RAOUF 29-11-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001141 
BEN 
YOUNES 

YASSER 13-11-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001142 DJAFER 
ABD 
RAHMANE 

09-03-2009 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001154 BAHRI OUSSAMA 29-05-2005 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001153 BAHRI ZAKARIA 10-07-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001152 MIMOUNE DJELOUL 07-02-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001151 AOUINA ISLAM 25-03-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001150 FRAIJA BELKACEM 15-06-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001149 KHEMISSI 
KHALIL ABD 
ESLAM 

18-06-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001148 CHEIKH AMAR 05-08-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001147 MADANI AISSA 15-03-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001146 
BEN  
YOUNES 

ABD ENNOUR 29-11-2003 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001145 MIRA 
ABDELMONAA
M ZAKARIA 

04-07-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001144 KADI LOUAY 01-07-2004 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001143 MIRA DAOUD 09-08-2002 M'SILA Masculin 
NADI EL 
HODHNA  

M'sila 

001020 LATAOUI RIAD 01-09-2000 ALGER Masculin CRBBK Cadet Alger 

001084 
MERRAD 
BOUDIA 

Youcef 17-10-2003 Tlemcen Masculin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

000944 BENALIA Souhil 18-02-1998 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000946 BENTAHAR RYAD 17-06-1999 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000945 DJERIDI Islam 17-09-1999 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000942 ZOUBIRI Mounir 28-02-1999 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000933 BENAMAR Mohamed 20-12-1972 Tlemcen Masculin WATLEMCEN 
Sénio
r 

Tlemcen 

000941 YAHIAOUI Mohamed Amir 20-06-2000 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000939 BERRI AZZEDDINE 09-05-2000 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

000935 SALAH 
Mohamed 
Abderahim 

20-03-1997 Tlemcen Masculin WATLEMCEN 
Junio
r 

Tlemcen 

000947 MISSAOUI Sadam 24-07-1991 ALGER Masculin CRPESM 
Sénio
r 

Alger 

000948 GHENNAI AMEUR 21-05-1991 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

000961 BAALI ADAM 03-05-1999 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 
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CHARIF 

000975 BENAMAR Djalel Amer 04-02-1997 Tlemcen Masculin JRBT 
 

Tlemcen 

000974 REGUIBI Abdennour 20-03-2003 Tlemcen Masculin JRBT Cadet Tlemcen 

000972 HOUMAT Abdelghani 03-02-2002 Tlemcen Masculin JRBT Cadet Tlemcen 

000971 
KARATORK
I 

Oussama 04-05-2002 Tlemcen Masculin JRBT 
 

Tlemcen 

000969 BOUZIANE Abdelghani 22-11-1997 Oran Masculin IBN SINA 
Junio
r 

Oran 

000968 SOUFI Ben ahmed 04-12-1998 Tlemcen Masculin JRBT 
 

Tlemcen 

000964 BEN ALIA Mohamed 29-03-1995 BARIKA Masculin NADI RIADHI 
 

Batna 

001010 HAMMADI Maghnia 22-02-2000 Tlemcen Masculin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

000934 
BEN 
MENSOUR 

Abdelaziz 27-07-1994 Tlemcen Masculin WATLEMCEN 
 

Tlemcen 

000932 NASRI Abd Errahmane 28-01-2003 Barika Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000982 REGUIBI Mohamed amin 01-04-2001 Tlemcen Masculin JRBT Cadet Tlemcen 

000858 
CHEBOUR
OU 

Abdelmadjid 11-08-2003 Tlemcen Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

000863 BELAIZE Abdelhak 14-07-1999 Tlemcen Masculin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

000862 NOUALI ABDELAZIZ 22-05-1999 TLEMCEN Masculin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

000857 BIDANI Souleymen 26-08-2006 Tlemcen Masculin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

000870 SEMADI Abdenour 02-02-2000 Alger Masculin MBK 
 

Alger 

000856 LAHSAINI Mohamed Amir 07-09-1999 Tlemcen Masculin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

000855 
ABDELMAL
EK 

Abdelhak 30-06-2000 Tlemcen Masculin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

000843 BALASKA Imene 14-04-1993 Tlemcen Masculin WATLEMCEN 
Sénio
r 

Tlemcen 

000864 ZERKANI Ouassini 11-08-1999 Tlemcen Masculin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

000871 
ABDELGHA
NI 

FATHI 19-12-1998 M'SILA Masculin BEN SROUR 
 

M'sila 

000931 MERAZGA Med Tayeb 03-06-2002 Barika Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000887 
BEN 
YOUNES 

SALAH EDINE 26-11-1991 M'SILA Masculin ASAPC 
 

Alger 

000929 YAHIAOUI Ridha 22-08-2003 Barika Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000928 
BOUGOUF
A 

Bader Eddine 13-03-1999 Barika Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000927 HALITIM Abdeldjalil 04-07-1993 Barika Masculin 
CSA NEDJM 
BARIKA  

Batna 

000924 khetabi Saber 23-01-2001 Tebessa Masculin EH TEBESSA Cadet Tébessa 

000923 
BEN 
CHAALIA 

Ismail 17-01-2001 Tebessa Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000922 KAMEL 
Mohamed 
Amine 

16-04-2007 Tebessa Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000921 HAMDANI 
Mohamed 
Islem 

04-06-2002 Tebessa Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000920 KAMEL Oussama 23-06-2004 Tebessa Masculin EH TEBESSA 
 

Tébessa 

000979 BENKHEDA Saad Eddine 23-07-1990 Tlemcen Masculin JRBT 
 

Tlemcen 

000962 
HAMDI 
PACHA 

YASSINE 17-06-1999 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

000987 RADJDEL 
ELHADJ 
AHMED 

10-02-1996 ORAN Masculin ASAPC 
 

Alger 

000999 BOUTELBA Khaled 14-03-2000 Alger Masculin ASPTT Cadet Alger 

000998 KARA Adlane 29-11-2001 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 
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000993 BOUCHLITI Khaled 18-12-1999 Alger Masculin ASPTT 
Junio
r 

Alger 

000983 REGUIBI Oussama 24-03-1998 Tlemcen Masculin JRBT 
Junio
r 

Tlemcen 

000986 RADJDEL 
ABOU BAKR 
SEDIK 

21-10-1997 ORAN Masculin ASAPC 
 

Alger 

000996 BENSAAD Mohamed 19-10-1991 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

001001 DAOUDARI Brahim 18-07-1991 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000995 BENLAMA 
Abdesslam 
Moumen 

06-11-1998 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000988 RADJDEL FETAH ELLAH 03-09-1999 ORAN Masculin ASAPC 
 

Alger 

000994 BOUCHLITI Mohamed 26-10-1998 Alger Masculin ASPTT 
Junio
r 

Alger 

000989 
MESSAOU
DI 

IBRAHIM 06-09-1993 BEN SROUR Masculin ASAPC Ecole Alger 

000990 MAIRIF SOUHEIL 13-02-1983 BATNA Masculin ASAPC 
 

Alger 

000991 
DJELDJELA
NI 

Abderrahmane 12-02-2001 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

001000 RADJEM Hichem Adam 01-09-2006 Alger Masculin ASPTT Ecole Alger 

000997 RADJEM Nazim 21-01-2001 Alger Masculin ASPTT Cadet Alger 

001002 ATTOUCHE Mohamed Nabil 27-06-2006 Alger Masculin ASPTT Ecole Alger 

001006 LAMIDI YOUCEF 17-09-1995 ALGER Masculin ASPTT 
Sénio
r 

Alger 

001005 BERRANI ABDENOUR 06-10-2001 BARIKA Masculin ASP BARIKA 
 

Batna 

001004 
GUETTACH
E 

ADEL 11-12-1980 ALGER Masculin WRBSM 
 

Alger 

001003 ASSAM Mohamed 15-12-2001 Alger Masculin ASPTT 
 

Alger 

000992 BALFLITI Aymen 23-08-2002 Alger Masculin ASPTT Cadet Alger 

000867 DOUAA Nawalridha 24-04-2007 Tlemcen Féminin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

000398 HAMADI Hadja 17-04-1998 Tlemcen Féminin GSP 
 

Alger 

000866 ZEGGAI Hadjer 22-02-2003 Tlemcen Féminin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

001463 
NACEUR 
SALIHA 

FAIZA 30-11-1997 ORAN Féminin IBN SINA 
 

Oran 

000379 
BENMAKHL
OUF 

FAIZA 24-03-1991 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001681 
MESSAOU
D 

SALIMA 22-09-2004 ORAN Féminin ASKNO Ecole Oran 

001682 
MESSAOU
D 

SABRINA 24-10-2005 ORAN Féminin ASKNO Ecole Oran 

001218 BOUZAR NESRINE 02-05-2001 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

000009 CHERRARA IKRAM 06-06-1998 MOSTAGANEM Féminin GSP 
Junio
r 

Alger 

000006 HAMMOU KHAIRA 08-03-1997 MOSTAGANEM Féminin GSP 
 

Alger 

001676 MAZIZ DJINENE 16-08-1999 ORAN Féminin 
AS 
MERSELKBIR 

Junio
r 

Oran 

000842 
BOUKERNA
FA 

MOHAMED 
RADOUAN 

22-03-1999 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
 

Tlemcen 

000528 KHIARI FATIMA 12-03-1991 ORAN Féminin ASAPC 
 

Alger 

001670 AMARI SOUMIA 26-09-1996 ORAN Féminin IBN SINA 
Sénio
r 

Oran 

001671 BANBAKIR RAYANE 11-07-2001 ORAN Féminin IBN SINA Cadet Oran 

000417 TORCHI RACHIDA 04-10-1984 GHAZAOUATE Féminin ASAPC 
 

Alger 

001675 MERAKCHI 
KHOULA 
HOURIA 

17-01-2002 ORAN Féminin IBN SINA Cadet Oran 

001672 BOUZIDI 
MANEL 
MOKHTARIA 

10-08-2000 ORAN Féminin IBN SINA Cadet Oran 

001673 
BOUHADJA
R 

MOKHTARIA 05-01-2005 ORAN Féminin IBN SINA Ecole Oran 
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000844 HOUCINE Amaria 05-06-1998 Tlemcen Féminin WATLEMCEN 
Junio
r 

Tlemcen 

001419 FARES FATIMA 01-01-1997 ORAN Féminin IBN SINA 
Junio
r 

Oran 

000011 SAHRAOUI 
FATMA 
ZOHRA 

27-09-1996 MOSTAGANEM Féminin GSP 
Sénio
r 

Alger 

001217 BOUZAR IKRAM 08-07-1997 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

000869 MAMOUNI Aya 13-02-2005 Tlemcen Féminin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

001697 BAIT 
NOUR EL 
HOUDA 

02-08-2000 ORAN Féminin EL NADJAH Cadet Oran 

000018 BEN SATLA BADRA 24-05-1980 ORAN Féminin GSP 
Sénio
r 

Alger 

001700 
CHAOUEC
HE 

NADA 16-11-2001 ALGER Féminin GSP Cadet Alger 

001701 SLIMANOU KAHINA 01-01-2001 ALGER Féminin GSP Cadet Alger 

001702 
CHOUECH
E 

WAHIBA 30-10-2000 ALGER Féminin GSP Cadet Alger 

001703 RESSANI AHLEM 22-03-2005 ALGER Féminin GSP Ecole Alger 

000386 
BOUDJEMA
A 

Hamida 22-02-1998 Tlemcen Féminin WATLEMCEN 
 

Tlemcen 

001058 TEURKI Hind 25-06-2001 Oran Féminin 
CSA  SIDI 
AISSA 

Cadet M'sila 

001421 
BENNACEU
R 

MEROUAN 28-11-1998 ORAN Féminin IBN SINA 
 

Oran 

001422 FARES NOURIA 25-11-2000 ORAN Féminin IBN SINA Cadet Oran 

000504 BOUZID SOUMIA 14-07-2001 ORAN Féminin 
AS 
MERSELKBIR 

Cadet Oran 

001216 LAGRA LAMIA 29-04-2000 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

001689 HAMADI HALIMA 21-05-2000 ORAN Féminin CSACO Cadet Oran 

001686 
MESSAOU
D 

IKRAM 13-12-2002 ORAN Féminin ASKNO Cadet Oran 

001420 
BENNACEU
R 

ROUMAISSA 12-02-2004 ORAN Féminin IBN SINA 
 

Oran 

000381 
BENMAKHL
OUF 

ABIR 02-11-1999 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

000037 
BOUABDEL
LAH 

NABILA 28-02-1986 MAGHNIA Féminin ASAPC 
 

Alger 

000868 ZEGGAI Hadil 03-08-2006 Tlemcen Féminin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

000036 SAADI ZOHRA 18-09-1984 ORAN Féminin ASAPC 
 

Alger 

001692 BOUZID RANIA 27-11-2003 ORAN Féminin CSACO Cadet Oran 

000035 FILALI KENZA 27-12-1981 ORAN Féminin ASAPC 
 

Alger 

000034 LAKHMI AHLEM 14-04-1991 ORAN Féminin ASAPC 
 

Alger 

001215 LAGRA OUMAYMA 13-03-2002 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

001229 KARECHE NASSIMA 14-08-2000 RELIZANE Féminin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

000529 BOUTERFA SOUAD 07-10-1994 ORAN Féminin GSP 
Sénio
r 

Alger 

001354 KATBI NADIA 26-06-2002 MOSTAGANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

001352 BELBACHIR SOUMIA 02-10-2003 MOSTAGANEM Féminin 
WHM  
MOSTAGANEM 

Cadet Mostaganem 

001616 DAHMANE AMAL 08-10-2003 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

001617 BANGOU RANIA 21-01-2001 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

001353 BELBACHIR 
DJANET 
HALIMA 

22-03-2001 MOSTAGANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

001356 MIHOUB FATMA HAYET 07-03-2002 MOSTAGANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

001613 
BOUSMHA
HA 

FATIMA 
ZOUHRA 

25-09-1992 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA 
Sénio
r 

Tlemcen 

001358 MERZOUG IMENE 28-04-2000 MOSTAGANEM Féminin ASAPC Ecole Alger 
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001622 
BENHEMID
A 

FADIA 29-05-2007 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA Ecole Tlemcen 

001362 
BENKERDA
GHE 

OUMKALTOU
M 

22-03-1994 MOSTAGANEM Féminin ASAPC 
Sénio
r 

Alger 

001624 TADLI SAMAH 31-07-1998 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

000589 
BOUCHLAG
HAM 

CHAHINAZ 
ROFEIDA 

19-12-1998 MOSTAGANEM Féminin ASAPC 
Junio
r 

Alger 

001614 BANGOLI SALIMA 23-04-2003 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA Cadet Tlemcen 

001507 ANANE BOUCHERA 04-06-1996 ELMOURADIA Féminin GSP 
Sénio
r 

Alger 

000981 OUADJI RACHIDA 22-08-1983 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
Sénio
r 

Tlemcen 

001508 
TELDJOUN
E 

LINDA 22-02-2000 ELHARRACHE Féminin CSA / NE Cadet Alger 

001518 BOUZIANI ROUMISSA 10-08-2003 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
 

Tlemcen 

001517 MENAD AOUICHA 22-03-2003 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

001516 HACHELFI MERIEM 25-10-1986 ORAN Féminin GSP 
 

Alger 

000599 ZELLAT 
FATIMA 
ZOHRA 

29-06-1997 MOSTAGANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

000602 ZEYANI BAI SAADIA 12-11-1998 MOSTAGANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

000616 MIRATIA CHEIMA 04-08-1997 ORAN Féminin GSP 
Junio
r 

Alger 

000617 
BEKRENTE
NCHIR 

HASSIBA 23-12-2000 MOSTAGANEM Féminin ASAPC Cadet Alger 

000618 
BEKRENTE
NCHIR 

NACIRA 11-01-2002 MOSTAGANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

001351 AMMAR  
CHAIMA 
ROMAISA 

12-01-2003 MOSTAGANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

001509 LARABI MERIEM 16-03-1992 
BENI 
MESSOUCE 

Féminin CSA / NE 
Sénio
r 

Alger 

001609 BENAICHA HADJER 12-01-1998 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

001610 BENSAIM IKRAM 01-07-1998 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA 
Junio
r 

Tlemcen 

001626 BELAID NASRINE 19-08-1998 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
Junio
r 

Tlemcen 

001596 ZAHI 
FATIMA 
ZOHRA 

01-05-1985 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
Sénio
r 

Tlemcen 

001228 KARECHE NAJET 11-12-1996 RELIZANE Féminin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 

000978 BEN AIRAD Fatima Zohra 23-10-1987 Tlemcen Féminin JRBT 
Sénio
r 

Tlemcen 

001241 YOUNES CHAIMA 19-06-2005 RELIZANE Féminin CSAA 
 

Rélizane 

001240 YOUNES NACIRA 12-09-2003 RELIZANE Féminin CSAA 
 

Rélizane 

001239 MOKHTARI BADRA 20-10-1996 RELIZANE Féminin CSAA 
 

Rélizane 

001238 MOKHTARI KHEIRA 10-02-1995 RELIZANE Féminin CSAA 
 

Rélizane 

001237 BOURAS IMENE 18-07-2003 RELIZANE Féminin CSAA 
 

Rélizane 

001655 
BENMOHA
MED 

HIZIYA 02-02-2000 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN Cadet Tlemcen 

001656 BELHADJI DJENAT 05-07-1999 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
Junio
r 

Tlemcen 

001657 HAMADI ZINEB 21-08-1970 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
Sénio
r 

Tlemcen 

000353 MAMOUNI AMINA 23-03-1997 MAGHNIA Féminin IRBMAGHNIA 
 

Tlemcen 

001385 ZITOUNI ZOULIKHA 28-01-1995 ALGER Féminin GSP 
Sénio
r 

Alger 

001230 TAIBI SARA 29-01-1991 RELIZANE Féminin 
AFAK 
RELIZANE  

Rélizane 
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000590 
BOUCHLAG
HAM 

Fedoua 09-09-2000 Mostaganem Féminin ASAPC Cadet Alger 

001242 ZITOUNI HADJIRA 17-03-1996 RELIZANE Féminin CSAA 
 

Rélizane 

001243 HASSANI MARWA 17-08-2001 RELIZANE Féminin CSAA 
 

Rélizane 

001491 HADJAR LINDA 19-03-2009 MOSTAGANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

000976 REGUIBI Rahma 20-03-1995 Tlemcen Féminin JRBT 
Sénio
r 

Tlemcen 

001595 HOCINE AFAF 18-07-1995 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
Sénio
r 

Tlemcen 

001594 HAMIMED IMENE 02-01-1992 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
Sénio
r 

Tlemcen 

001593 HOCINE MOUNIRA 01-11-1998 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
Junio
r 

Tlemcen 

001492 
GUILLADRE
SS 

MARWA 06-09-2001 MOSTAGANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

001490 
KARAMOST
PHA 

DA CHAIMAA 25-05-2003 MOSTAGANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

001347 TABTI FOULA 29-08-2001 MOSTAGANEM Féminin 
OLYMPIC 
MOSTAGANEM 

Mostaganem 

001592 MENAD HADJER 12-08-1999 TLEMCEN Féminin WATLEMCEN 
Junio
r 

Tlemcen 

000587 DAHMANI BOUCHRA 24-06-1997 MOSTAGHANEM Féminin WHM  MOSTAGANEM Mostaganem 

001252 ZITOUNI OUMCHEIKH 27-02-1999 RELIZANE Féminin CSAA 
 

Rélizane 

000586 HIRECH 
BOCHRA 
FATIMA 
ZOHRA 

22-08-2000 MOSTAGANEM Féminin GSP 
 

Alger 

000585 
LAGHOUAT
I 

FATIMA 
ZOHRA 

27-02-1999 MOSTAGANEM Féminin ASAPC 
Junio
r 

Alger 

001348 SABRI 
NOUR EL 
HOUDA 

18-04-2003 MOSTAGANEM Féminin 
OLYMPIC 
MOSTAGANEM 

Mostaganem 

001729 SLIMANOU YASMIN 27-11-2003 ALGER Féminin GSP Cadet Alger 
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
    ىدفت دراستنا ىذه والموسومة بالمعالجة الصحفية لموضوع ممارسة المرأة لمنشاط 

-  عمى عينة من جريدة الخبر الرياضي الجزائريةدراسة تحميمي- البدني الرياضي
معرفة أىم المواضيع المثارة حول موضوع ممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي إلى 
 .محل الدراسة من خالل الجانب التحميميجريدة الالتي ركزت عمييا و

موضوع ال  ىذا نحوالجريدة  ىذهمعرفة اتجاهحيث استيدفت في ىذا األخير 
محركة في المضمون وىو ما ترجمتو فئة الفاعمين، من خالل معرفة األطراف الوكذا 

، وما الرياضي  في جريدة الخبرالدراسة معرفة المساحة التي استحوذ عمييا موضوع 
ه، واألنماط التي طرحت بيا ىذه المواضيع لمعناصر التيبوغرافية فيجاء في توظيفيا 

 .الخاصة بممارسة المرأة لمنشاط البدني الرياضي ومواقعيا 

تثيرىا   التيالرياضية  القضايا معرفة التحميمي الجانب في سةاالدر استيدفت كما 
 تمك في الرياضات أنواع إلى باإلضافة ،الجريدة والتي ليا عالقة  بموضوع الدراسة 

 الفنون ورصد الرياضية، بالصفحات المستخدمة األخبار ومصادر الصفحات،
 .الدراسة يفةصح في التيبوغرافية  والعناصر الصحفية
 الدراسة ةفيلصح التحريرية السياسة عمى التعرف فيستيدف الميداني الجانب أما

تحديد  خالل من  والمواد والمضامين اإلعالمية المنشورة الرياضية الصفحات نحو
 .)األجندة ( األولويات ترتيب ظريةن عمى باالعتماد ذلك ومعرفة ،األولويات

 منيج عمى تعتمد حيث ، التحميميةالوصفية البحوث إلى وتنتمي دراستنا
 ،المضمون تحميل أسموب الباحثة  الطالبةاستخدمت إطاره وفي المسحية، ساتراالد
 والمقابمة المضمون، تحميل استمارة خالل من الدراسة معمومات جمعتم  ثم من

 .لتدعيم النتائج المتحصل عمييا



 قامت ثم ،لمدراسة عينةالطالبة الباحثة جريدة الخبر الرياضي الجزائري  اختارتحيث 
باعتماد -  األعداد التي تناولت موضوع الدراسة–قصدية  بطريقة األعدادتيار اخب

 حتى 2016 /01/  14 من الزمنية لمفترة كامل عام لمدة أسموب الحصر الشامل،
14 /01/2017 . 

وخمصت الدراسة إلى أهم النتائج المشار إليها من خالل التحميل وكإجابة عمى 
 :تساؤالتها إلى 

 الرياضات من أكثر الجماعية الرياضات أخبار بتغطية صحيفة الدراسة اىتمام   
غفال ،%05 بنسبة القدم كرة رياضة وباألخص الفردية  أثناء الرياضات باقي وا 
 بالرغم من النتائج المشرفة المتحصمة عمييا السيدات الرياضية اإلخبارية التغطية

 .فييا
 الرياضية الصحفية الفنون أكثر من الرياضي الصحفي الخبر أن سةدراال وبينت   
 اىتماماً  أعطت كذلك األخرى، الصحفية الفنون من أكثر عمييا التركيز يتم التي

 ىناك إن حيث لمصور، استخداميا حيث من الرياضة لموضوعات منطقياً 
 .الصور من تخمو كانت موضوعات

طرح الموضوع بنسبة كبيرة في الصفحات  أنودراسة ال أوضحت وكذلك  
 ، وقد وجدت أغمب ىذه المواضيع في %81.81المتخصصة حيث كانت النسبة 

 . %29.411أسفل يسار الصفحة بنسبة 
 بنمط الخبر الصحفي بنسبة  ىذهعولجت أغمب المواضيع في دراستنا كما 

 . التي نالت اقل نسبة   عمى خالف األنماط الصحفية األخرى،76.47%
 



The summary of the study: 

Our study which is characterized by the journalistic 

treatment of the subject of women's exercise in sports physical 

activity, is an analytical study on a sample of the Algerian sports 

newspaper “Al-Khabar”, to learn about the most important 

topics raised on the subject of women's exercise in sports 

physical activity. 

The aim of this subject is to find out the direction of this 

journal on the subject of women's exercise in sports physical 

activity, as well as the knowledge of the driving parties in the 

content, which is translated by the category of representatives, 

by knowing the area acquired by the subject of study in “Al-

Khabar. Also the patterns in which these topics were raised 

concerning women's physical activity and its locations. 

The study also aimed at analyzing the mathematical issues 

raised by the newspaper related to the subject of the study, in 

addition to the types of sports in these pages, the sources of 

news used in the sports pages, the monitoring of the press arts 

and the typographic elements in the study paper. 

The field aspect aims to identify the editorial policy of the 

study paper towards the sports pages, materials and media 

contents published through the prioritization, and knowledge of 

this based on the theory of prioritization (agenda). 

Our study belongs to analytical descriptive research. It is 

based on the survey methodology, in which the researcher used 

the method of content analysis. The study data were then 

collected through the content analysis form, and the interview 

was conducted to consolidate the results obtained. 

The researcher selected the Algerian sports newspaper “Al-

Khabar” for a sample of the study. Then she chose the numbers 

in a deliberate way, the numbers that dealt with the subject of 

the study, using the comprehensive inventory method for a full 

year in the period from 14/01/2016 to 14/01/2017. 



The study concluded the most important results referred to 

through the analysis and as a response to the questions we 

obtained the following : 

The study is more interested in covering collective sports 

news than individual sports, especially football, at 50%, and 

ignoring other sports during sports news coverage despite the 

honorable results achieved by women. 

The study showed that sports journalism is one of the most 

focused more than other journalism arts, and it has given a 

reasonable attention to the subjects of sport in terms of its use of 

images, as there were subjects that were devoid of images. 

The study also showed that the subject was a big topic in 

the specialized pages where the percentage was 81.81%, and 

found most of these topics at the bottom left of the page by 

29.411%. 

Most of the topics in our study were treated as news stories 

by 76.47%, unlike other press formats, which received the 

lowest percentage. 
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