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 الملخص 

يهدددا البحددى إلددة معر ددص دفر اليددحا ص اليوميددص  ددي ك ددر ريا ددص الكيددص  وكسددين،  جمهوريددص ميددر العر يددص  

( حكددم  فاسددتخدمت 20( مدددر    180 ددرد  وا دد    (200فاستخدمت الباحثص المنه، الوصفي  فاشددتم ت العينددص ع ددة  

   استمارة استبيان(.الباحثص األدفات اآلتيص لجم  البياكات   المقا  ص ال خييص

 فكاكت أهم النتائ، ما ي ي:

 تسهم اليحا ص اليوميص  ي التعرا ع ي ال خييات البارزة لريا ص الكيص  وكسين،. -1

  ف عن  عض االكحرا ات  ي الوسط الريا ي لريا ص الكيص  وكسين،.تؤدى اليحا ص اليوميص دفراً مهماً  ي الك -2

 تعمل اليحا ص اليوميص ع ي توطيد عال ات  ين الب دان عن طريق  طوالت الكيص  وكسين،. -3

توجد  رفق ذات داللص إحيائيص  ي استجا ات عينص البحى عن الجاكب المعر ي لدددفر اليددحا ص اليوميددص  ددي ك ددر  -4

  جمهوريص مير العر يص ف قاً لنوع العينص  مدر ين فحكام( ليالح  الحكام(. ريا ص الكيص  وكسين،

توجد  رفق غير دالص إحيائيص  ي استجا ات عينص البحى عن الجاكب التر ددول لدددفر اليددحا ص اليوميددص  ددي ك ددر  -5

 ريا ص الكيص  وكسين،  جمهوريص مير العر يص ف قاً لنوع العينص  مدر ين فحكام(.
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 ..................  بوكسينج

 ومشكلة البحث :       مقدمة أوالً: 

تطددورت الريا ددص  ددي السددنوات األريددرة تطددوراً 

م حوظاً فأصبحت من الركددائا األساسدديص ل مجتمدد  الدد ل 

كعدديف  يدده لمددا لهددا مددن أهميددص كبيددرة  ددي االرتقددا  

 المجتم    هي عبارة عن ك اط أف ربرة أف عمل تجارل 

                                                يركا ع ة ال يا ص أف الترفيح أف  ضا  ف ت الفراغ.     

فتعددد اادارة الحديثددص جاكبدداً أساسددياً مددن جواكددب 

النظم ااكتاجي  ي أل مجتم   اادارة تهدا إلي التنظدديم 

ال ددامل ل عال ددات السياسدديص فاال تيدداديص فاأليديولوجيددص 

فاالجتماعيددص فإلددة تنظددديم العمددل  فلددد ا أفلددت الددددف  

جتمعددات المعاصددرة أهميددص عظمددة لدد دارة المتقدمص فالم

لمددا لهددا مددن تددرفير  ددي ر دد  معدددالت النمددو اال تيددادل 

فاالجتمدداعي فالتر ددول  فأصددبح لاامدداً ع يهددا أن تتميددا 

 القدددرة ع ددة التكيددف مدد  التسييددر المسددتمر فالتطددور 

المتنددامي  ددي مخت ددف مجدداالت الحيدداة فذلددص مددن رددال  

ر ددص ف مددا يتناسددب اكتسا ها ألكماط تنظيميددص مركددص فمتدا

 (  9: 8م  األدفار التي تؤيدها.    

فتعتبر المعر ص هي أصددل الحضددارة  فالك مددص هددي 

ميدر المعر ص  فالك مص المطبوعددص هددي أهددم مكددون  ددي 

ه ا الميدر  ف د كاكددت الك مددص المطبوعددص فال تدداا  أهددم 

فسائل الثقا ص فااعالم فأفسددعها اكت دداراً فأ قاهددا أفددراً  

نا حضارات األمم عبر آالا السنين تتددولة حيى حم ت إلي

األجيددا  المتالحقددص صددياغص حضدداراتها فإ ددا ة الطريددق 

 نددور الع ددم فالمعر ددص  فالك مددص تبقددة مجددرد  كددرة لدددى 

صاحبها حتة تتاح لها  رصص ك رها فترجمتها إلة لسات 

اآلرددرين فددم توزعهددا  فذلددص فحدددل الدد ل يكفددل لهددا أدا  

 (  14: 3رسالتها.    

اليحا ص إحدددى فسددائل االتيددا  الرئيسدديص  فتعتبر

التي تعتمد ع ة الك مص المطبوعددص لن ددر اآلرا  فاألربددار 

فإعطا  المع ومات   اا ا ص إلة التر يدده فالتسدد يص ممددا 

يحدث أفراً كبيراً  ي الفرد ف المجتم   فيعتبر الددبعض أن 

المعنددي الواسدد  ل يددحا ص ي ددمل جميدد  فسددائل ااعددالم 

  الت يفايدددون  ااذاعدددص  المسدددرح  الحديثدددص اليدددحا ص

المعرض  الندفة  هي  حق تعتبر أف  فسي ص مددن فسددائل 

ااعددالم المعاصددر  أمددا المعنددة الضدديق  يقتيددر ع ددة 

 (   102: 5اليحف فالمجالت.  

كما أن اليحا ص من أ دم فأهم فسائل ااعالم  هي 

صاحبص الجاللص المتر عص ع ة عددرا الوسددائل ااعالميددص 

ير الفكددرل فالنفددوذ األف  الدد ل يقندد  فاليرهددب  هي الترف

فالدد ل يرشددد فاليكددرل فتك ددف االكحرا ددات فاألرطددا  

لتيددحيحها فتقدددمها  اا ددا ص إلددة أكهددا سددجل تدداريخي 

فففيقص مسج ص تبقة ع ددة مددر األيددام فالسددنين  فيتعدداظم 

دفر هدد ل الوسددي ص  ددي المجتمعددات الحضددريص التددي تكثددر 

ين   ضددالً عددن مددا لهددا مددن  يها كسبص المتع مددين فالقددارئ

مميدداات فريوصدديات تنفددرد  هددا  فمددن هنددا كجددد أن 

اليحا ص لهددا دفر مددؤفر  ددي التوجيدده فتكددوين الموا ددف 

 (    205: 4فاالتجاهات فزيادة الثقا ص فالمع ومات.   

 Kickكمدددا تدددرى ريا دددص الكيدددص  وكسدددين،  

Boxing مددن الريا ددات الحديثددص عالميدداً  فهددو  ددن )

فالددرج ين  ددي القتددا   ددمن حركددات  اسددتخدام اليدددين

متوا قص فمنسجمص  فهي ريا ص عالميص جددا ت محيدد ه 

لتطور الفنون القتاليص المخت فص  فكان الهدا من ترسيس 

ه ا األس و  هددو الخددرفس  رسدد و  أكثددر إفددارة فتطددوير 

 ددواكين القتددا  فأسدداليب التع دديم لتيددبح أكثددر  عاليددص 

لتع ددديم فسدددهولص  فتدددم اسدددتحداث طدددرق جديددددة  دددي ا

فالتركيا  النظام  اليحص فالقددوة ال هنيددص  ف ددد اعتمدددفا 

ع ددي أساسدديات الكاراتيدده التق يديددص فغيرهددا مددن الفنددون 

القتاليص مددن كاحيددص ركددالت األرجددل فأساسدديات المالكمددص 

فلكمات األيدل فطريقددص التحددرى ع ددة الح بددص  فلتحقيددق 

( 150ه ا الهدا  ام الخبرا   ايارات ميداكيص ألكثر من  

كادياً فمركا ل تدريب  ي اليا ان فأفرف ا فكندا فالواليات 
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المتحدة األمريكيص  ف اموا رال  ه ل الجوالت فالايددارات 

 تدفين عيو  فمسافئ أساليب التالحم الكامددل فأسدداليب 

الكارتيص التق يديص المعتمدددة ع ددة عدددم ال مددس أف ال مددس 

الخفيددف ف عددد عددامين مددن البحددى فالجمدد  ل مع ومددات 

تطوير مخت ف المهارات فالفنيات  أع ن عددن األسدد و  ف

كارتيددص  ف ددد جدد   هدد ا  –الجديددد فهددو الفددو  كوكتاكددت 

األسدد و  العديددد مددن الممارسددين ألسدداليب أرددرل فمدد  

مددددرفر الو ددددت أردددد ت هدددد ل الريا ددددص اسددددتقالليتها 

فاستراتيجيتها ف  فستها الخاصص  ها حتددة أصددبحت مددن 

 ( 14ريا ات العير الحديى.  

تبر اليحا ص الريا يص لها دفر هددام كحددو ك ددر فتع

الثقا ددص الريا دديص  ددين أ ددراد المجتمدد  فمحددو األميددص 

الريا ددديص  فكددد لص تددددعيم فترسددديب القددديم التر ويدددص 

فاالجتماعيص  فلها دفر هام  ي معالجص أحددداث ف عاليددات 

الدددفرات فالبطددوالت العر يددص فذلددص عددن طريددق ك ددر 

توجيدده النقددد اايجددا ي مع ومات أف  ياكات عن الدفرات ف

البنددا   فهدد ا يددؤدى إلددة االرتقددا   مسددتوى الدددفرات 

 فالبطوالت الريا يص.    

فتعتبددر ريا ددص الكيددص  وكسددين، إحدددى الريا ددات 

التي  دددأ التركيددا ع يهددا دارددل جمهوريددص ميددر العر يددص 

رال  الفتددرة الما دديص لمددا لهددا مددن دفر كبيددر  ددي إعددداد 

المهدددارى فاليدددحة الالعبدددين مدددن الجاكدددب البددددكي ف

 فاالجتماعي.

كمددا يوجددد الكثيددر مددن البطددوالت الدفليددص لريا ددص 

الكيص  وكسين، التي  امت دارل جمهوريص مير العر يددص 

فرارجها فالتي أحرزت  يها مير العديد مددن االكجددازات 

فالفددددوز  ددددي  عددددض هدددد ل البطددددوالت مثددددل  طولددددص 

م( ف طولددص 2010م( ف طولددص الفراعنددص 2010أرمينيددا 

م( فالجهددص المنظمددص لهددا الجمعيددص 2012دفليددص  ميددر ال

 .ISKAالميريص ل كيص  وكسين،  التعافن م  

ف ددالرغم مددن األهميددص الكبددرى لكددل مددن اليددحا ص 

اليوميص فريا ص الكيص  وكسين، إال أكها لم ترر  األهميددص 

المناسددبص  ددي اليددحا ص فيددتم التركيددا ع ددة الريا ددات 

كددرة اليددد فإهمددا  ال عبيص مثل كددرة القدددم فكددرة السدد ص ف

  ا ي األلعا .

كمددا  امددت الباحثددص  دداجرا  دراسددص اسددتطالعيص 

 فهددد ت إلددة تح يددل مضددمون إحدددى اليددحف اليوميددص 

فهي  صحيفص األهرام( فذلص ل تعرا ع ددة مدددى تعددرض 

ه ل الجريدددة ألربددار ريا ددص الكيددص  وكسددين، فذلددص  ددي 

م( فكاكدددت أهدددم 1/3/2010 -م1/1/2010الفتدددرة مدددن 

 النتائ،:

م تتناف  اليحا ص اليوميص أل ربر ردداب  ريا ددص ل -

 0الكيص  وكسين،

لددم تجددد الباحثددص تسطيددص  ددالبطوالت فهددي  طولددص  -

م( رددال  2010م( ف طولددص الفراعنددص 2010أرمينيا 

 -م1/1/2010تنظيمهددددددا  ددددددي الفتددددددرة مددددددن 

 م(.1/3/2010

ه ا ما د   الباحثص إلة القيام  معر ص دفر اليحا ص 

الكيص  وكسين،  جمهوريص مير اليوميص  ي ك ر ريا ص 

 العر يص. 

 ثانياً: هدف البحث: 

يهدا البحى إلة معر ص دفر اليحا ص اليوميص  ددي 

 ك ر ريا ص الكيص  وكسين،  جمهوريص مير العر يص. 

 ثالثاً: تساؤالت البحث:

ما المعو ات التي تواجه اليحا ص اليوميص  ددي ك ددر  -

 ص؟ريا ص الكيص  وكسين،  جمهوريص مير العر ي

مددا دفر اليددحا ص اليوميددص  ددي ك ددر ريا ددص الكيددص  -

  وكسين،  جمهوريص مير العر يص؟   
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 ..................  بوكسينج

 رابعاً: المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في البحث:

اليددحا ص اليوميددص: هددي ك ددرة تطبدد  ع ددة الددورق  -1

فتكون يوميص فتحتوى ع ة األربار فمقاالت الددرأل 

ن فتتنوع محتوياتها  ين األربددار فالريا ددص فالفنددو

 (              15فاألد  ....... إلب.    

الكيص  وكسين،*: يعر دده  ريددق البحددى  ركدده   هددو  -2

 ن من  نددون القتددا  الدد ل يمددارا  اسددتخدام ال كددم 

 اليدددين فالركددل  القدددمين  ددمن حركددات متوا قددص 

فمنسددجمص اكسددجاماً تامدداً يجعددل مددن هدد ا األسدد و  

عدداً متميددااً القتالي  ناً را ياً سددهل األدا  فيعطيدده طا 

 عن  ا ي األساليب القتاليص .  

 خامساً: الدراسات السابقة:

(   دراسدددص 10م(  2006دراسدددص محمدددد صدددا ر   -1

تح ي يص ل مهددارات الهجوميددص فالد اعيددص فعال تهمددا 

 نتائ، المباريات لالعبي الكيص  وكسين،    فهد ت 

الدراسددص التعددرا ع ددة أهددم المهددارات الهجوميددص 

لكيددص  وكسددين، كرساسددا لو دد  فالد اعيص لالعبددي ا

البركددام، التدددريبي  ف ددد اسددتخدم الباحددى المددنه، 

(العب تم ارتيارهم 48الوصفي المسحي ع ة عينص 

 الطريقص العمديص  فكاكددت أهددم النتددائ، التددي توصددل 

إليهددا الباحددى تيددميم  ركددام، تدددريبي كامددل ع ددة 

أسدداا تح يددل هدد ل الدراسددص فكتائجهددا  االهتمددام 

لكيص  وكسددين، مددن رددال  األ حدداث  دراسص ريا ص ا

الع ميص األررى  التركيا ع ة تنفي  تع يمات المدر  

  درجص كا يص.  

(   تدددرفير 9م(  2009دراسدددص محمدددد الددددحماكي   -2

اليددحا ص الريا دديص  ددي تنددامي ظدداهرة العنددف  ددي 

الدراسص إلة التعرا  هد تالمالعب الجاائريص    ف

 يص ع ة ع ة الك ف عن مدى ترفير اليحا ص الريا

اكت ددار هدد ل الظدداهرة مددن رددال  تتبدد  العال ددص  ددين 

الخطددا  ااعالمددي  ددي اليددحف الريا دديص  ف ددين 

ك ددو  سدد وكيات العنددف فاالكحرا ددات  ددي ممارسددص 

الن اط البدكي فالريا ي  ي المالعب  ف د اسددتخدم 

الباحى المنه، الوصفي  األس و  المسحي  فكاكددت 

اسص احتال  الخبر أهم النتائ، التي توص ت إليها الدر

اليحفي المرتبص األفلي  ين  نون التحرير اليحفي 

المسدددتخدمص  دددي اليدددفحات الريا ددديص  اليدددحف 

الميدددريص  االهتمدددام  تسطيدددص الن ددداط الريا دددي 

المدددرا كددان محدددفدا ل سايددص  ددي مقا ددل االهتمددام 

 تسطيص الن اط الريا ي ل فرق األفلة  ددي األك ددطص 

 الريا يص المخت فص. 

(   اتجاهدددات 7م(  2011عيدة كجيددددل  دراسددص سددد  -3

ال با  الجامعي كحو اليحا ص الريا ص  ددي ميددر  

فاستخدامهم لها  ي التافد  المع ومات الريا ص    

الدراسددص إلددة التعددرا ع ددة رصددد فتح يددل  هددد تف

فتفسير اتجاهات ال ددبا  الجددامعي  ددي ميددر كحددو 

اليددحا ص الريا دديص فدفا دد  تعر دده لهددا  فحدددفد 

اليددحف  ددي التددافد  المع ومدددات  اسددتخدام هدد ل

الريا يص  ف د استخدمت الباحثددص المددنه، الوصددفي 

 األس و  المسحي  فكاكت أهم النتائ، التي توص ت 

إليها الدراسص عدم ف وح الدفر الوظيفي ل يددحا ص 

الريا ص حيى ال تؤدل دفرها  ددي التعريددف  رهميددص 

الممارسص الريا يص  كما تعتمد  ي تسطيتها لألحداث 

البطوالت الريا يص ع ة الجاكب التنا س أكثر مددن ف

الجاكب المعر ي فالثقا ي  تهتم اليفحات الريا يص 

 ددي اليددحف الميددريص  الدرجددص األفلددي  األربددار 

المح يددص كدد لص ال تقدددم األربددار العالميددص فإذا  ع ددت 

 تقتير ع ة أفرف ا فأمريكا.

(   دفر 13م(  2013دراسددددص كه ددددص رمضددددان   -4

يص  ددي ك ددر الثقا ددص الريا دديص  ددين اليحا ص المير

الدراسص التعددرا ع ددة  هد تال با  الميرل    ف

مو دد  اليددحا ص الميددريص  ددين فسددائل االتيددا  
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األررى كميدددر لألربددار فال ددرون الريا دديص لدددى 

ال ددبا  الميددرل محددل الدراسددص  ف ددد اسددتخدمت 

الباحثدددص المدددنه، الوصدددفي ع دددة عيندددص اليدددحف 

 –ة األهدددرام اليدددفحات الريا ددديص داردددل جريدددد

أربار الريا ص   األه ي (  فكاكت  –الميرل اليوم 

أهددم النتددائ، التددي توصدد ت إليهددا الباحثددص  ددرفرة 

اهتمددام اليددحف الريا دديص الميددريص  تقددديم مددواد 

صددحفيص تعمددل ع ددة ك ددر الجاكددب القيمددي ل ثقا ددص 

الريا يص فالتعرا  ها فذلص من رال  التركيا ع ددة 

فالعددادات فالسدد وكيات التعريددف  ددالقيم فالمفدداهيم 

الريا ددديص اليدددحيحص  العمدددل ع دددة ك دددر مبدددادئ 

فأهداا الريا يص ل جمي  فعدم اال تيار ع ي ك ر 

 فتسطيص أربار الريا ات التنا سيص ف قط.  

 خطة البحث:

اسددتخدم  ريددق البحددى المددنه، الوصددفي  منننهج البحننث:

  خطواته فإجرا اته.

 عينة البحث: 

 البحددى  الطريقددص  ددام  ريددق البحددى  ارتيددار عينددص

( مددددر  260فالبدددالو  وامهدددا   البسددديطص الع دددوائيص 

( حكدددم ل كيدددص  وكسدددين، لعيندددص البحدددى فتطبيدددق 50ف 

( مدر  180االستبيان ع ة عينص البحى فالبالو  وامها  

 .  ( حكم ل كيص  وكسين،20ف 

اسددتعان  ريددق البحددى  ددي جمدد   أدوات جمننا البيانننات:

 اليص: ياكات ه ل الدراسص  األداة الت

تمارة اسددتبيان  دفر اليددحا ص اليوميددص  ددي ك ددر اسدد  -

 ددام ريا ص الكيص  وكسين،  جمهوريص مير العر يص(  

 تحديددد محددورين رئيسددين مر ددق   (  ريددق البحددى 

توص ت إليها من رال  مددا جمعتدده مددن مع ومددات عددن 

طريددق المقا  ددص ال خيدديص فمددا اط عددت ع يددص مددن 

 عددرض ى  ام  ريق البحدراسات فمراج  متخييص  

المحددافر المقترحددص مر ددق   ( ع ددة السددادة الخبددرا  

مر ق أ(  ا دددا  الددرأل عددن مدددى مناسددبتها لتيددميم 

استمارة االستبيان  ف د ارتضددت الباحثددص البقددا  ع ددة 

(  %80المحددافر ذات النسددبص المرويددص األكثددر مددن  

فذلددص مددن أجددل تحقيددق أ يددة اسددتفادة ممكنددص  ددي 

ع ددة المحدددورين مو ددوع البحددى  ف عدددد الموا قددص 

الرئيسددين  حددوث فالدراسددات  اا ددا ص إلددي المسددح 

المرجعدددي ل كتدددب فاالسدددتمارة االسدددتبيان تدددم ف ددد  

العبارات الخاصص لكل محور مر ق  جددد( مسددتنداً ع ددة 

كتائ، أهم البحددوث فالدراسددات  اا ددا ص إلددي المسددح 

المرجعددي ل كتددب فالمراجدد  الع ميددص  ددي مجددا  اادارة 

ا ع ة الخبرا  الستطالع رأيهددم الريا يص  فتم عر ه

 ي مدى مناسبص العبارات فمال متهددا لكددل محددور مددن 

المحافر   نددا  ع ددة آرا  الخبددرا  تددم  بددو  العبددارات 

(  ددركثر ف دد لص %75الحاصدد ص ع ددة كسددبص موا قددص  

تيبح اليورة المبدئيص لالستبيان مر ق جددد(  ف دد لص 

بددارة ( ع48 قد   و عدد العبارات الخاصص  االستبيان  

 موزعص ع ة كل محور من المحافر مر ق  د(.

 المعامالت العلمية الستمارة االستبيان:

 أوالً: الصدق:

استخدمت الباحثص صدق االتسدداق الدددار ي لحسددا  

صدق عبارات استبيان  دفر اليحا ص اليوميددص  ددي ك ددر 

ريا ص الكيص  وكسددين،  جمهوريددص ميددر العر يددص(  مددن 

 ددين العبددارة فالدرجددص الك يددص  رال  إيجاد معامل االرتبدداط

ل محددور  معامددل االرتبدداط  ددين العبددارة فالدرجددص الك يددص 

لالستبيان  فك لص اليدددق الدد اتي  الجددار التر يعددي لقدديم 

الثبددات(  فذلددص لكددل محددور مددن محددافر االسددتبيان ع ددة 

    حدل  كما مو ح  الجداف  التاليص:
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دور الصحافة اليوميه فى نشر رياضه الكيك 

 ..................  بوكسينج

 (1جدول )

 (23الكلية للمحاور واالستبيان  )ن=معامل االرتباط بين المحاور والدرجة  

 م
 قيمة االرتباط )ر(

 م
 قيمة االرتباط )ر(

 م
 قيمة االرتباط )ر(

 م
 قيمة االرتباط )ر(

 االستبيان المحور االستبيان المحور االستبيان المحور االستبيان المحور

1 0.965 * 0.951 * 14 0.961 * 0.954 * 27 0.889 * 0.886 * 40 0.872 * 0.875 * 

2 0.900 * 0.901 * 15 0.961 * 0.954 * 28 0.907 * 0.904 * 41 0.833 * 0.833 * 

3 0.857 * 0.841 * 16 0.929 * 0922 * 29 0.953 * 0.929 * 42 0.953 * 0.929 * 

4 0.890 0.904 * 17 0.881 * 0.853 * 30 0.872 * 0.875 * 43 0.918 * 0.897 * 

5 0.890 * 0.904 * 18 0.969 * 0.958 * 31 0.860 * 0.866 * 44 0.941 * 0.926 * 

6 0.890 * 0.904 * 19 0.827 * 0.821 * 32 0.934 * 0.918 * 45 0.945 * 0.948 * 

7 0.969 * 0.958 * 20 0.953 * 0.943 * 33 0.953 * 0.929 * 46 0.937 * 0.958 * 

8 0.966 * 0.962 * 21 0.746 * 0.728 * 34 0.872 * 0.875 * 47 0.881 * 0.887 * 

9 0.940 * 0.948 * 22 0.812 * 0.807 * 35 0.953 0.929 * 48 0.887 * 0.890 * 

10 0.928 * 0.920 * 23 0.875 * 0.874 * 36 0.915 * 0.922 *    

11 0.956 * 0.942 * 24 0.953 * 0.929 * 37 0.915 * 0.922 *    

12 0.930 * 0.944 * 25 0.928 * 0.951 * 38 0.953 * 0.929 *    

13 0.965 * 0.959 * 26 0.889 * 0.886 * 39 0.953 * 0.929 *    

  (0.413( =  0.05 ر( الجدفليص عند مستوى معنويص  *  يمص 

يتبين من الجدف  السا ق  فجود ارتباط ذات دالص إحيائيص  ين عبددارات المحددافر االفنددين فالدرجددص الك يددص ل محددافر 

 ( مما يد  ع ة صدق المحافر.0.05فاالستبيان عند مستوى معنويص  

 ( 2جدول )

 (23)ن=قيم الثبات ألبعاد ومحاور االستبيان 

 البعد المحور م
 قيمة

 الجزر التربيعي للثبات 

 * 0.995 المعوقات التي تواجه الصحافة اليومية في نشر رياضة الكيك بوكسينج بجمهورية مصر العربية  1

دفر اليدحا ص اليوميدص  دي ك در ريا دص الكيدص  2

  وكسين،  جمهوريص مير العر يص

 

 * 0.989 الجاكب المعر ي 

 * 0.978 الجاكب التر ول 

 * 0.979 الجاكب اليحي 

 * 0.984 الجاكب االجتماعي 

 * 0.995 المحور ككل  

 * 0.997 إجمالي االستبيان

 



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 

 

 

231 

 *  يم مرتفعص

يتبددين مددن الجدددف  السددا ق  فجددود  دديم مرتفعددص 

 لمحدددافر االسدددتبيان  ممدددا يدددد  ع دددة صددددق محدددافر 

 االستبيان. 

 ثانياً: الثبات: 

ا لكرفكباخ ايجاد  يمص استخدمت الباحثص معامل ألف 

فبات أ عاد فمحافر االستبيان  فذلص لكل  عد فمحور مددن 

 محافر االستبيان ع ة حدل  كما مو ح  الجدف  التالي:

 (3جدول )

 (23قيم الثبات ألبعاد ومحاور االستبيان )ن= 

 قيمة ألفاكرونباخ البعد المحور م

1 
يا ص الكيص  وكسين،  جمهوريددص ميددر المعو ات التي تواجه اليحا ص اليوميص  ي ك ر ر

 العر يص
0.990* 

دفر اليحا ص اليوميص  ي ك ر ريا ص الكيص  2

  وكسين،  جمهوريص مير العر يص

 

 *0.974 الجاكب المعر ي

 *0.957 الجاكب التر ول

 *0.958 الجاكب اليحي

 *0.969 الجاكب االجتماعي

 *0.991 المحور ككل

 *0.995 إجمالي االستبيان

 *  يم مرتفعص

يتبين من الجدف  السا ق  فجود  يم فبددات مرتفعددص 

لكل من محددافر االسددتبيان  ممددا يددد  ع ددة فبددات محددافر 

 االستبيان.

الدراسدددص الميداكيدددص :  عدددد االطمرندددان لمعدددامالت 

اليدددق فالثبددات  امددت الباحثددص  تطبيددق االسددتبيان ع ددة 

( حكددم 50( مدددر  ف 260عينص البحددى فالبددالو  وامهددا  

ل كيددص  وكسددين، لعينددص البحددى فتطبيددق االسددتبيان ع ددة 

( حكددم 20( مدددر  ف 180عينص البحددى فالبددالو  وامهددا  

م( 2014-8-15ل كيص  وكسددين،  فذلددص  ددي الفتددرة مددن  

م(   ف ددد سدداعد الباحثددص  ددي التطبيددق 2014-10-5إلددة  

مجموعددص مددن الددامال  مر ددق  هددد(  ف عددد االكتهددا  مددن 

م جمعدده فتنظيمدده فتفريددو البياكددات تطبيددق االسددتبيان تدد 

 اجرا  المعالجات ااحيائيص المناسبص.

 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:  

تمت المعالجات ااحيائيص لبياكات البحى  استخدام 

  ف دددد اسدددتخدمت الباحثدددص Spssالبركدددام، ااحيدددائي 

 -المعالجدددات ااحيدددائيص التاليدددص:  المتوسدددط الحسدددا ي

معامل  -معامل االرتباط البسيط لبيرسون -النسبص المرويص

معادلددص هولسددتي لحسددا  فبددات  -ارتبدداط ألفددا كرفكبدداخ

 -االكحددددراا المعيددددارل -اسددددتمارة تح يددددل المضددددمون

 الجار التر يعي(.    -التكرارات

    عرض وتفسير ومناقشة النتائج

 أوالً: عرض نتائج تساؤالت البحث:

تواجدده  عرض كتائ، التساؤ  األف : المعو ات التددي -أ

اليحا ص اليوميص  ي ك ددر ريا ددص الكيددص  وكسددين، 

  جمهوريص مير العر يص؟
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دور الصحافة اليوميه فى نشر رياضه الكيك 

 ..................  بوكسينج

 (4جدول )

 المعوقات التي تواجه الصحافة اليومية في نشر رياضة الكيك بوكسينج 

 (200بجمهورية مصر العربية )ن=

 م
المتوسط  

 الحسابي
 الترتيب المستوى  2كا النسبة المئوية المعياري  االنحراف

 7 متوسط  * 21.91 75.67 0.768 2.27 1

 2 مرتف   * 79.36 82.67 0.576 2.48 2

 15 متوسط  * 29.32 70.67 0.699 2.12 3

 22 متوسط  * 50.23 57.00 0.647 1.71 4

 21 متوسط  * 7.63 61.67 0.790 1.85 5

 20 متوسط  * 3.67 63.00 0.807 1.89 6

 10 متوسط  * 36.28 77.67 0.790 2.23 7

 11 متوسط  * 30.01 74.33 0.865 2.23 8

 16 متوسط  * 10.87 69.67 0.873 2.09 9

 3 مرتف   * 68.41 82.67 0.687 2.48 10

 8 متوسط  * 18.76 75.00 0.781 2.25 11

 13 متوسط  * 66.43 72.33 0.946 2.17 12

 12 متوسط  * 16.93 73.00 0.843 2.19 13

 17 متوسط  * 1.93 69.33 0.817 2.08 14

 9 متوسط  * 16.87 74.67 0.796 2.24 15

 18 متوسط  * 5.47 69.00 0.773 2.07 16

 1 مرتف   * 131.71 85.00 0.762 2.55 17

 6 متوسط  * 26.11 76.67 0.762 2.30 18

 5 متوسط  * 78.07 77.33 0.581 2.32 19

 4 مرتف   * 41.32 79.00 0.718 2.37 20

 14 متوسط  * 69.88 71.33 0.618 2.14 21

 19 متوسط  * 79.33 67.33 0.609 2.02 22

 (5.99( =  0.05*  يمص  ر( الجدفليص عند مستوى معنويص  

          عرض كتائ، التساؤ  الثاكي: ما دفر اليحا ص اليوميص  ي ك ر ريا ص الكيص  وكسين،  جمهوريص مير العر يص؟                             - 
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 (5جدول)

 رياضة الكيك بوكسينج الجانب المعرفي لدور الصحافة اليومية في نشر 

 (200بجمهورية مصر العربية )ن=

 الترتيب المستوى  2كا النسبة المئوية المعياري  االنحراف المتوسط الحسابي م

 3 متوسط  * 15.67 67.33 0.733 2.02 23

 10 متوسط  * 18.61 60.00 0.739 1.80 24

 1 متوسط  * 28.12 76.33 0.727 2.29 25

 6 متوسط  * 12.37 61.33 0.843 1.84 26

 8 متوسط  * 15.67 60.33 0.841 1.81 27

 7 متوسط  * 27.25 61.00 0.705 1.83 28

 9 متوسط  * 18.76 60.00 0.737 1.80 29

 5 متوسط  * 72.73 62.00 0.613 1.86 30

 2 متوسط  * 42.25 72.33 0.668 2.17 31

 4 متوسط  * 5.47 64.67 0.857 1.94 32

 (5.99( =  0.05معنويص  *  يمص  ر( الجدفليص عند مستوى 

 ( 6جدول )

 الجانب التربوي لدور الصحافة اليومية في نشر رياضة الكيك بوكسينج 

 (200بجمهورية مصر العربية )ن=

 المتوسط الحسابي م
  االنحراف

 المعياري
 الترتيب المستوى  2كا النسبة المئوية

 2 متوسط  * 27.25 61.00 0.705 1.83 33

 1 متوسط  * 55.84 64.67 0.647 1.94 34

 3 متوسط  * 64.03 55.57 0.611 1.67 35

 (5.99( =  0.05*  يمص  ر( الجدفليص عند مستوى معنويص  
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دور الصحافة اليوميه فى نشر رياضه الكيك 

 ..................  بوكسينج

 (7جدول )

 الجانب الصحي لدور الصحافة اليومية في نشر رياضة الكيك بوكسينج 

 (200بجمهورية مصر العربية )ن=

 الترتيب المستوى  2اك النسبة المئوية المعياري  االنحراف المتوسط الحسابي م

 3 متوسط  * 22.99 76.00 0.783 2.28 36

 1 متوسط  * 31.99 77.67 0.763 2.33 37

 5 متوسط  * 25.48 61.00 0.710 1.83 38

 6 متوسط  * 50.89 57.33 0.645 1.72 39

 4 متوسط  * 31.72 63.00 0.693 1.89 40

 2 متوسط  * 49.21 76.00 0.649 2.28 41

 (5.99( =  0.05عند مستوى معنويص  *  يمص  ر( الجدفليص 

 (8جدول )

 الجانب االجتماعي لدور الصحافة اليومية في نشر رياضة الكيك بوكسينج 

 (200بجمهورية مصر العربية )ن=

 م
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الترتيب المستوى 2كا النسبة المئوية

 7 متوسط *59.17 57.00 0.624 1.71 42

 6 متوسط *16.84 59.67 0.830 1.79 43

 4 متوسط *10.75 67.67 0.882 2.03 44

 3 متوسط *0.61 68.33 0.816 2.05 45

 1 متوسط *28.21 76.67 0.794 2.30 46

 2 متوسط *30.76 72.33 0.695 2.17 47

 5 متوسط *18.91 63.33 0.726 1.90 48

 (5.99( =  0.05*  يمص  ر( الجدفليص عند مستوى معنويص  
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 ثانياً: تفسير ومناقشة النتائج: 

 تفسير ومناقشة نتائج التساؤل األول: -أ

جا ت أع ي كسبص ل معو ددات التددي تواجدده اليددحا ص  -

اليوميص  ي ك ر ريا ص الكيص  وكسين،  جمهوريددص 

مير العر يص عبارة  تقوم اليددحا ص اليوميددص  ن ددر 

مع ومات  ري ص ف  ي ص عن ريا ص الكيص  وكسين،( 

( ف ددد يرجدد  ذلددص إلددة أن %85.00سددبة   ددوزن ك

اليحا ص الريا يص تعمل ع ة ك ر  عض الريا ددات 

مثل الكيص  وكسين،  نسبص   ي ص ع ة الرغم من أكها 

تن ددر الريا ددات العنيفددص األرددرى مثددل المالكمددص 

 فالميارعص  يورة مستمرة.

 ددي  م(2006محمد صددا ر   فيتفق ذلص م  ما ذكرل

اسص ريا ص الكيص  وكسددين، مددن االهتمام  درأكه ال د من 

رددال  األ حدداث الع ميددص األرددرى  التركيددا ع ددة تنفيدد  

   (10تع يمات المدر   درجص كا يص.     

جددا ت أ ددل كسددبص ل معو ددات التددي تواجدده اليددحا ص  -

اليوميص  ي ك ر ريا ص الكيص  وكسين،  جمهوريددص 

مير العر يص عبارة  تواجه اليحا ص اليوميص كظددرة 

مارسص الكيص  وكسين، أكها تتعارض  عض األسر لم

%( ف د يرج  ذلددص 57.00م  الدين(  وزن كسبي  

إلة يوجد  عض األسر التي تنظر إلة الريا ص ع ددة 

أكها تتعارض م  الدين  الرغم من فجود الكثير مددن 

األسددر ينظددرفن إلددة الريا ددص أكهددا مفيدددة ل يددحص 

 فألجهاة الجسم.

م( 2013فيتفق ذلص م  مددا ذكرتدده كه ددص رمضددان  

 ددي أكدده ال ددد التركيددا ع ددة التعريددف  ددالقيم فالمفدداهيم 

فالعادات فالس وكيات الريا دديص اليددحيحص  العمددل ع ددة 

ك ر مبادئ فأهددداا الريا دديص ل جميدد  فعدددم اال تيددار 

ع ددة ك ددر فتسطيددص أربددار الريا ددات التنا سدديص ف قددط.    

 13     ) 

 تفسير ومناقشة نتائج التساؤل الثاني:  -ب

ع دددي كسدددبص ل جاكدددب المعر دددي ل يدددحا ص جدددا ت أ -

اليوميص  ددي ك ددر الددوعي  ريا ددص الكيددص  وكسددين، 

عبارة  تسددهم اليددحا ص اليوميددص  ددي التعددرا ع ددة 

ال خييات البارزة لريا ص الكيص  وكسددين،(  ددوزن 

( ف د يرجدد  ذلددص إلددة أن ريا ددص %76.33كسبة  

الكيص  وكسين، من الريا ددات العنيفددص التددي تحتدداس 

يحا ص اليوميددص لكددي تسددهم  ددي معر ددص ل دعم من ال

 تاريخها.

رير الدين ع ي  عطددا عبددد فيتفق ذلص م  ما ذكرل 

التعريددف  ددي أن اليددحا ص تهدددا إلددة  م(1998  الددرحيم

 األ طا  فإ رازهم  اليورة المالئمص فف عهم  ددي إطددار 

القدفة فالمثل األع ة الجيد حتة يحتدد ل  هددم الريا دديين 

 (105: 5    الناشرين.

ت أ ل كسبص ل جاكب المعر ي ل يددحا ص اليوميددص جا  -

 ددي ك ددر الددوعي  ريا ددص الكيددص  وكسددين، عبددارة 

 تساعد اليحا ص اليوميددص  ددي معر ددص الميددط حات 

فالمفدداهيم لريا ددص الكيددص  وكسددين،(  ددوزن كسددبي 

%( ف د يرج  ذلددص إلددة أن ل يددحا ص لهددا  60.00 

أدفار كثيددرة فمددن  ددمن هدد ل األدفار أكهددا تقددوم 

كل ما هو جديد دارل المجتم  فأكهددا تظهددر   تعريف

 كل ما هو رفي دى  عض أ راد المجتم .

 محمدددود ع ددم الددددينفيتفددق ذلددص مددد  مددا ذكددرل 

اليددحا ص تعطددي  كددرة عددن الظددواهر  ددي أن  م(2003 

المعاصرة المتنوعص فالعم يددات فاالتجاهددات  ددي تدددار ها 

فتنوعها  فتعطي  كرة عن القواكين التي تحدددد الوظيفددص 

لتطددور اال تيددادل فاالجتمدداعي  فالسياسددي فالثقددا ي فا

 (              17: 12فاأليديولوجي لحياة المجتم .  



 

 

 

 

  

 

 

236 

دور الصحافة اليوميه فى نشر رياضه الكيك 

 ..................  بوكسينج

جدددا ت أع دددي كسدددبص ل جاكدددب التر دددول ل يدددحا ص  -

اليوميص  ددي ك ددر الددوعي  ريا ددص الكيددص  وكسددين، 

عبددارة  تددؤدى اليددحا ص اليوميددص دفراف مهمدداً  ددي 

يا ددي الك ف عن  عض االكحرا ات  ددي الوسددط الر

%( 64.67لريا ص الكيص  وكسين،(  ددوزن كسددبة  

ف ددد يرجدد  ذلددص إلددة أن ل يددحا ص أدفار هامددص جددداً 

فمددن أهددم األدفار لدددى اليددحا ص الريا دديص أكهددا 

تك ف عن  عض االكحرا ات التي تتم دارددل الوسددط 

     الريا ي.

م( 2000فيتفق ذلص م  ما ذكرل محمود ع م الدين 

ص الحددرة تقددوم  حراسددص  ركدده تك ددف الفسدداد  اليددحا  

المجتم  من إسددا ة اسددتخدام السدد طص فحمايددص المجتمدد  

 د استساللها ألن الكثير مددن األشددخاب  ددي المجتمعددات 

المخت فص يقومون  استسال  س طاتهم لتحقيددق مكاسددب أف 

منددا   شخيدديص  يقومددون  اهدددار إمكاكددات  المجتمدد  

 لتحقيق المنا   ال خييص  فيساعد اليحا ص  ددي  يامهددا

 دددفر الحددارا فالر يددب الحريددص الواسددعص ف خاصددص  ددي 

المجتمعددات ال يبراليددص فالحمايددص التددي يكف هددا القدداكون 

ل يددحف التددي تتعددرض لقضددايا االكحرا ددات مددن  طددف 

السدد طص الحاكمددص فالقدداكون  ددي هدد ل المجتمعددات يعطددي 

اليحفي الحق  ي عدم إ  ا  أسما  ميادر المع ومات  

أن تجبر الحكومص ع ة القيددام  ف التالي  اليحا ص تستطي 

 (                         50: 7 عمل معين ليالح المجتم .   

جا ت أ ل كسبص ل جاكب التر ول ل يددحا ص اليوميددص  -

 ددي ك ددر الددوعي  ريا ددص الكيددص  وكسددين، عبددارة 

 تهدددتم اليدددحا ص اليوميدددص  دددالبحوث فالدراسدددات 

التر ويددص التددي تعمددق العال ددص  ددين ريا ددص الكيددص 

%(  55.57وكسددين، فالجمهددور(  ددوزن كسددبي   

ف ددد يرجدد  ذلددص إلددة أن اليددحا ص تعمددل ع ددة ك ددر 

البحوث فالدراسات التي تقددوم ع ددة تعميددق العال ددص 

  ين الريا ص فالجمهور.

م(  ي 2007فيتفق ذلص م  ما ذكرته سحر  ارفق 

أن تمكددن القددارئ مددن الحيددو  ع ددة كا ددص المع ومددات 

أحددداث حيددى تعتبددر هدد ل  فاألربار عمددا يدددفر حولدده مددن

الوظيفص من أهددم الوظددائف  النسددبص ل قددارئ ألكهددا ت ددب  

السريدداة الب ددريص المحبددص ل معر ددص فتعمددل ع ددة زيددادة 

حيي ته المعر يص لتطددوير حياتدده فالتكيددف مدد  المجتمدد  

ف ددددي المقا ددددل ع ددددة اليددددحفي أن يتحددددرل اليدددددق 

فالمو ددوعيص  ددي كقددل الخبددر دفن تحريددف أف حدد ا أف 

  يكدددون مجدددردا دفن تع يدددق مدددن المحدددرر. زيدددادة فأن

 6 :37 ) 

جا ت أع ي كسبص ل جاكب اليحي ل يحا ص اليوميص  -

 ددي ك ددر الددوعي  ريا ددص الكيددص  وكسددين، عبددارة 

 تعمل اليحا ص اليوميص ع ددة توعيددص الفددرد  مضددار 

تندداف  المن ددطات العبددي ريا ددص الكيددص  وكسددين،( 

( ف ددد يرجدد  ذلددص إلددة أن %77.67 ددوزن كسددبة  

أ دددراد ا ص تقدددوم  توعيدددص الالعبدددين فكددد لص اليدددح

المجتم   مضار تناف  المن ددطات فرطورتهددا ع ددة 

 اليحص.

( 2001فيتفق ذلص م  ما ذكرل أ و الفتوح ر ددوان 

 دددي أن اليدددحا ص تعمدددل ع دددة تددددعيم القددديم اايجا يدددص 

فمحار ددص القدديم السدد بيص لكوكهددا أدا  ل توعيددص فالتثقيددف 

ا ص كوسددي ص مددن فسددائل فالترفير  ي الرأل العام   اليددح

ااعددالم تعمددل مدد  التر يددص جنبددا إلددي جنددب ع ددي حفدد  

فاسدددتمرار البندددا  متماسدددكاً  فتخددددمان هدددد اً فاحدددداً  

فتتجهددان إلددة غايددص فاحدددة  وامهددا االهتمددام  ااكسددان 

فتافيدددل  المعددارا فت ددكيل سدد وكه فاتجاهاتدده فتنميددص 

    (                                 376: 1 يمه.   

جا ت أ ل كسبص ل جاكب اليددحي ل يددحا ص اليوميددص  -

 ددي ك ددر الددوعي  ريا ددص الكيددص  وكسددين، عبددارة 

 تبددرز اليددحا ص اليوميددص أهميددص ممارسددص ريا ددص 

الكيددص  وكسددين،  ددي زيددادة كفددا ة أجهدداة الجسددم 



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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%( ف د يرج  ذلددص 57.33الوظيفيص(  وزن كسبي  

كها إلة أن الريا ص تعتبر مهمص لدى جمي  األ راد أل

 تعمل ع ة زيادة كفا ة أجهاة الجسم الوظيفيص.  

م(  ددي 2003فيتفق ذلص م  ما ذكددرل أحمددد سددا ق  

أن تقددوم اليددحا ص عددن طريددق اارشدداد فالتوجيدده  دددفر 

إيجا ي تجال الرأل العام فعن طريق اليحا ص يقوم الفرد 

 واجبدده تجددال المتط بددات المعر يددص فالقضددايا العامددص  

 ددي مسدداعدة فطندده عندددما تتط ددب  فيكددون إيجا يدداً كدد لص

الظرفا فاليحا ص تقف  ي مقدمص فسائل ااعالم ل قيددام 

 (                                                             57: 2 ه ا الدفر اارشادل فالتوجيهي.   

جددا ت أع ددي كسددبص ل جاكددب االجتمدداعي ل يددحا ص  -

سددين، اليوميص  ددي ك ددر الددوعي  ريا ددص الكيددص  وك

عبارة  تعمل اليحا ص اليوميص ع ة توطيددد عال ددات 

 ددين الب دددان عددن طريددق  طددوالت الكيددص  وكسددين،( 

( ف ددد يرجدد  ذلددص إلددة أن %76.67 ددوزن كسددبة  

اليحا ص تقوم  ن ر  عض البطوالت الريا يص التددي 

تقددوم ع ددة المسددتول الدددفلي ف دد لص تسدداعد ع ددة 

 تكوين عال ات  ين مخت ف الب دان.

م(  ددي 2003ص م  ما ذكددرل أحمددد سددا ق  فيتفق ذل

اليحا ص المعاصرة كفسها ف د أسند إليها دفر تحديددد أكه 

المع ومات فالمعددارا فمالحقتهددا فذلددص  فضددل دفريتهددا 

التي تسمح لها  القيددام  هدد ا الدددفر ممددا يقددوم  دده الكتددا  

ال ل ال يعاد طبعه  سرعص دفريص ل يحيفص   ضال عن أن 

 كثيددر مددن عدددد  ددرا  اليددحيفص.  عدددد  ددرا  الكتددا  أ ددل  

 2 :56) 

جددا ت أ ددل كسددبص ل جاكددب االجتمدداعي ل يددحا ص  -

اليوميص  ددي ك ددر الددوعي  ريا ددص الكيددص  وكسددين، 

عبارة  ت ج  اليحا ص اليوميص القرا  ع ة االكتما  

إلدددي المؤسسدددات فاألكديدددص الريا ددديص فال دددبا يص 

المهتمددص  ريا ددص الكيددص  وكسددين،(  ددوزن كسددبي 

 د يرج  ذلص إلددة أن اليددحا ص تقددوم %( ف57.00 

 ن ر أهميددص الريا ددص ل جميدد  ف دد لص  اكهددا ت ددج  

األ ددراد ع ددة االشددتراى  ددي المؤسسددات فاألكديددص 

 الريا يص فال با يص. 

فيتفق ذلص م  مددا ذكددرل ريددر الدددين عددويس   عطددا 

م(  دددي أن التوجيددده فاارشددداد لأل دددراد 1998حسدددن 

 ددديص فالجهدددات فالندددوادل فالهيردددات فاالتحدددادات الريا

 (  105: 5الحكوميص فاأله يص.  

 استخالصات البحث:

 ي  و  أهداا البحى ف ي إطددار المددنه، الع مددي  

المسددتخدم فمددا اسددتعاكت  دده الباحثددص مددن أدفات التح يددل 

ااحيائي ل بياكات فعر ها فتفسير كتائجها  تسددتخ   

 الباحثص ما ي ي:

 تعددت المو وعات التي تم معالجتهددا  ددي اليددحف -

عينص البحى من رال  المقاالت الريا يص  يد البحددى 

م(  حيددى 2013م( حتددة  2010رددال  الفتددرة مددن  

جدددا ت المو دددوعات التدددي تنافلدددت  البطدددوالت 

الريا يص  كرحد المو وعات الريا يص  ي المجددا  

الريا ددي  ددي الترتيددب األف   ت يهددا المو ددوعات 

 التي تنافلت  الدفرات الريا يص .

ات التي تم معالجتهددا  ددي اليددحف تعددت المو وع -

عينص البحى من رال  المقاالت الريا يص  يد البحددى 

م(  حيددى 2013م( حتددة  2010رددال  الفتددرة مددن  

جا ت المو وعات التي تنافلت  الخبر اليحفي  

كرحد المو وعات الريا دديص  ددي المجددا  الريا ددي 

 ي الترتيب األف   ت يها المو ددوعات التددي تنافلددت 

 ليحفي . التقرير ا

تسددددهم اليددددحا ص اليوميددددص  ددددي التعددددرا ع ددددة  -

 ال خييات البارزة لريا ص الكيص  وكسين،.
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تؤدى اليحا ص اليوميص دفراف مهماً  ي الك ددف عددن  -

 عددض االكحرا ددات  ددي الوسددط الريا ددي لريا ددص 

 الكيص  وكسين،.

تعمددل اليددحا ص اليوميددص ع ددة توطيددد عال ددات  ددين  -

 ين،.الب دان عن طريق  طوالت الكيص  وكس

توجد  رفق ذات داللص إحيائيص  ي استجا ات عينددص  -

البحى عن الجاكب المعر ي لدفر اليددحا ص اليوميددص 

 ي ك ر ريا ددص الكيددص  وكسددين،  جمهوريددص ميددر 

العر يص ف قاً لنوع العينددص  مدددر ين فحكددام( ليددالح 

  الحكام(.

توجد  رفق غير دالص إحيائيص  ي اسددتجا ات عينددص  -

 ول لدفر اليددحا ص اليوميددص البحى عن الجاكب التر

 ي ك ر ريا ددص الكيددص  وكسددين،  جمهوريددص ميددر 

 العر يص ف قاً لنوع العينص  مدر ين فحكام(.

 توصيات البحث:

 ي  ددو  المددنه، المسددتخدم فهدددا البحددى ف ددي 

إطار العينص التي تم إجرا  الدراسص ع يها  تتقدددم الباحثددص 

التددي تددم  التوصيات التاليددص فالنا عددص مددن ااستخالصددات 

 التوصل إليها من رال  عرض فمنا  ص النتائ،:

االهتمددام  التسطيددص ال ددام ص لجميدد   طددوالت الكيددص  -

  وكسين،  جمهوريص مير العر يص.

 دددرفرة فجدددود اتحددداد مسدددتقل لريا دددص الكيدددص  -

  وكسين،  جمهوريص مير العر يص.

ك ر كتيددب لريا ددص الكيددص  وكسددين، يو ددح  مدددى  -

 أهميتها لدى جمي  األ راد.

إ امددص العديددد مددن المددؤتمرات فالندددفات ل توعيددص  -

 لمعر ص أهميص ريا ص الكيص  وكسين،.

إجرا  المايد من الدراسات حو  تقويم دفر فسددائل  -

ااعالم  ي ك ر ريا ص الكيص  وكسددين،  جمهوريددص 

 مير العر يص.

زيدددادة عددددد المراسددد ين لتسطيدددص ريا دددص الكيدددص  -

  وكسين،.

الخاصددص  ريا ددص  رفرة ك ر القددواكين الريا دديص  -

 الكيص  وكسين، ع ي صفحات الجرائد اليوميص.

 رفرة زيادة عدد الدفرات الخاصص  ريا ددص الكيددص  -

  وكسين،  محا ظات جمهوريص مير العر يص.

 دددرفرة العمدددل ع دددة زيدددادة البطدددوالت الدفليدددص  -

الستضدددا ص مخت دددف الب ددددان لالشدددتراى  دددي هددد ل 

 البطوالت الدفليص.

لكيددددص  وكسددددين،  ددددرفرة االهتمددددام  ريا ددددص ا -

 فاكت ارها فممارستها لكا ص  رات المجتم .

 المراجا:  

 أوالً: المراجا العربية: 

 ااعددالم فالرسددالص التر ويددص  أ و الفتوح ر وان:   -1

 حدددى من دددور  دددي مددداذا يريدددد التر ويدددون مدددن 

  مكتبدددص التر يدددص العر دددي لددددف  2ااعالميدددين  س

 م.2001الخ ي،  الرياض  

اليددحا ص الميددريص اليوميددص  ددي  دفرأحمد سددا ق:   -2
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 م.2009القاهرة  
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 م.2009الجاائر  
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 م.2006الريا يص  جامعص طنطا  

اليددددحا ص  ددددي عيددددر لدددددين:  محمددددود ع ددددم ا -11

   مطددا   المع ومددات  األساسدديات فالمسددتحدفات
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دور الصحافة اليوميه فى نشر رياضه الكيك 

 ..................  بوكسينج

Abstract 

 (The role of the press in the daily publication of kick Boxing  

Sport in Arab Republic of Egypt) 

 

Professor Sami Al Said Al Najar. 

Assistant Professor Karim Mahmoud El Hakim. 

Mr. Hend Esmail Mohamed Esmail. 

 

The research aims to find the role of the press in the daily publication of kick 

Boxing Sport in Arab Republic of Egypt t , and the researcher used descriptive method , 

and included sample ( 200 ) per capita rate of ( 180 ) coach (20) judgment , the 

researcher used the following tools for data collection (personal interview , a 

questionnaire form). 

The most important results were the following: 

1- Daily Press contribute to identify the dignitaries for the sport of kick Boxing. 

2- Daily Press play an important role in the detection of some deviations in the middle of 

the sport field kick Boxing. 

3- Daily Press on the work to consolidate relations between the countries through kick 

Boxing Championships. 

4- There are statistically significant in the research sample for the cognitive aspect of the 

role of the daily press in publishing kick Boxing Sport in Arab Republic of Egypt 

according to the type of sample responses differences (coaches and referees) in favor 

of (the referees). 

5- There is statistically significant differences in the research sample for educational 

aspect of the role of the daily press in publishing kick Boxing Sport in Arab Republic 

of Egypt according to the type of sample responses (coaches and referees). 

 


