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الملخص:
هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة تأثَت الًتبية اإلعالمية على حتسُت وزيادة دافعية شلارسة
النشاط البدين والرياضي لدى ادلتعلمُت وفق أىداف اإلعالم الرياضي ومتطلباتو من أجل الرقي
بادلمارسة الرياضية ،كم جاءت ىذه الدراسة لتبيان الفروق يف معامل ارتباط الًتبية اإلعالمية
مبجموع زلاور وبنود عناصر الدافعية.
كما ينظر إىل ىذه الدراسة على أساس معرفة كيفيات ىذا التأثَت واستغالل الوسائل
التكنولوجية احلديثة لتطوير ادلمارسة الرياضية يف األوساط الًتبوية ،ولذلك فالًتبية اإلعالمية
كفيلة بتحقيق زيادة دافعية ادلتعلمُت ضلو النشاط البدين الرياضي .كما أن نتائج ىذه الدراسة
جاءت لتؤكد على الدور الفعال ذلذا األخَت يف حتقيق أىداف اإلعالم الرياضي على وجو
اخلصوص يف نطاق أن دافعية ادلتعلم واجتاىاتو ىي نتاج جملموعة أىداف ىذا الفضاء اإلعالمي
واالتصايل ضمن ادليدان الرياضي ّتميع ختصصاتو وتطبيقاتو.
الكلمات الدالة :الًتبية اإلعالمية – النشاط البدين والرياضي – الدافعية.
Abstract:
This study aims to know the effect of media education on
improving and increasing motivation of practicing physical activity
and sports among learners according to the objectives and
requirements of sports media in order to promote sports practice.
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التربية اإلعالمية وعالقتها بزيادة دافعية التالميذ نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي
This study also shows the differences in the parameters of media
education link to the total axes and items of motivation elements.
This study is also seen on the basis of knowing the ways of this
effect and the exploitation of modern technological means to develop
mathematical practice in educational circles, Therefore, media
education can increase the motivation of learners towards physical
activity sports. The results of this study emphasize the effective role
of the latter in achieving the objectives of sports media in particular
in the scope that the learner's motivation and attitudes are the result
of the set of objectives of this media and communication space within
the sports field in all its disciplines and applications.
 Keywords: Media Education - Physical and Sports ActivityMotivation.

مقدمة:

تعترب ادلمارسة الرياضية أحد أىم رلاالت البحث خاصة يف الوسط الًتبوي ،حيث أن
النشاط البدين والرياضي جزء ال يتجزأ من الًتبية العامة حيث أن ىذه األخَتة عبارة عن عملية
تربوية تتم عن شلارستها أوجو النشاطات البدنية اليت تنمي وتصون جسم اإلنسان عن طريق
برامج الًتبية البدنية والرياضية ادلوجهة توجيها صحيحا وسليما يكتسب األطفال وادلتعلمُت
ادلهارات الالزمة لقضاء وقت فراغهم بطريقة مفيدة كما أهنم يشًتكون يف نشاط يطور حياهتم
الصحية وقد ارتبطت ادلمارسة الرياضية مبجموعة من القيم وادلتغَتات هتدف إىل الرفع ورقي
ادلمارسة الرياضية حيث تدخل كل ىذه ادلعطيات ضمن رلاالت منها رلال اإلعالم الرياضي مبا
حيملو من دالالت دتكن الباحثُت يف ىذا احلقل من ادلضي قُدماً يف حتقيق أىداف الًتبية البدنية
العامة واخلاصة ،كما ظهر يف اآلونة األخَتة ما يسمى بالًتبية اإلعالمية كمدخل فعال لتحقيق
مجلة من األىداف عن طريق صياغة سلرجات تعطي الدافع واحملفز للوصول إىل الرقي بالرياضة
خاصة ما تعلق باجلانب الًتبوي منها.
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المؤلفون :د/بلب ـ ـ ــول موسى

د/لبشيري أحمد

إن استغالل فضاءات الًتبية اإلعالمية وجعلها منطلقا لزيادة دافعية ادلتعلم ضلو ادلمارسة
الرياضية ستجعل ىذا األخَت حيقق الغاية األمسى وىي حتقيق أىداف اإلعالم الرياضي وزرع
القيم الًتبوية واالجتماعية النابعة من حاجات ومتطلبات اجملتمع الذي نعيش فيو.

 /1اإلشكالية:

يتفق اإلعالم والتعليم يف أن كالَ منهما يهدف إيل تغيَت سلوك الفرد ،فبينما يهدف
التعليم إىل تغيَت سلوك ادلتعلم ضلو األفضل صلد اإلعالم يهدف إىل تغيَت سلوك اجلماىَت ،كما
أن اإلعالم والتعليم أصال عملية تفاىم وتكامل وعملية التفاىم ىي العملية االجتماعية الواسعة
اليت تبٌت عليها اجملتمعات ( خلود أمحد ،2102 ،ص  )272ولذلك نالحظ مجيع األىداف
مرتبطة بسلوك يتخذه ادلتعلم إزاء شيء معُت خاصة إذا علمنا أن ادلمارسة الرياضية ىي
استدالل بسلوكيات وأداء حركي معُت ديكن من خاللو احلكم على نواتج التعلم ،ولعل ابرز ما
يقدمو اإلعالم بصفة عامة واإلعالم الرياضي بصفة خاصة ارتباط ىذا األخَت بأىداف الًتبية
البدنية والرياضية سواء كانت اجتماعية أو صحية أو نفسية واليت يندرج ضمنها رلموعة من
ادلواضيع اذلامة واحلساسة اليت دتكن ادلتعلم من رلاهبة الصعوبات وحتقيق طموحاتو كما أن
اإلعالم الرياضي لديو أساليب ووسائل ختتلف باختالف أطيافها من ادلكتوبة إىل السمعية
ووصوال إىل ادلرئية اليت حققت والزالت حتقق ما عجز عنو رلموعة من الوسائل األخرى لتحقيقو
كما أن اإلعالم الرياضي ّتميع تطبيقاتو التكنولوجية احلديثة يستغل قواعده الًتبوية وفق
احتياجات ومتطلبات كل طور تعليمي وفق أىداف مناىجو ادلرسوم سلفا ولذلك ىو حيدد من
خالل الًتبية اإلعالمية كيفية التأثَت على مجيع ادلتغَتات خاصة ما تعلق باجلانب النفسي منها
ونقصد الدافعية ونشَت يف ىذا الصدد إىل القوة اليت ديتلكها اإلعالم وخاصة الًتبية اإلعالمية
لتحيق أمسى غايات الًتبية عامة لذلك وجب استغالل ىذه ادلنصات للرفع من الكفاءة الرياضية
ادلرتبطة بادلمارسة يف حد ذاهتا على اعتبار أن القدرة على التغيَت ىي نقطة من واجبات الًتبية
اإلعالمية يف األوساط الًتبوية وعلى أستاذ الًتبية البدنية والرياضية استغالل ىذه األمور لتحقيق
األىداف ادلرجوة وىي زيادة دافعية ادلتعلمُت ضلو شلارسة النشاط البدين والرياضي مبا حيقق ذلم
متطلباهتم على اختالف منابعها ومشارهبا ،شلن ىنا يطرح الباحث رلموعة من األسئلة نلخصها
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يف التساؤل التايل :ما هي عالقة التربية اإلعالمية بزيادة دافعية التالميذ نحو ممارسة

النشاط البدني والرياضي؟
التساؤالت الجزئية:

أ .ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت الًتبية اإلعالمية وادلتغَتات الرياضية؟

ب .ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت الًتبية اإلعالمية وأركان العملية التعليمية؟

ت .ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت الًتبية اإلعالمية زلفزات شلارسة النشاط
البدين والرياضي؟

 /2فرضيات الدراسة:

أ .ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت الًتبية اإلعالمية وادلتغَتات الرياضية؟

ب .ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت الًتبية اإلعالمية وأركان العملية التعليمية؟

ت .ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت الًتبية اإلعالمية وزلفزات شلارسة النشاط البدين
والرياضي؟

 /3أهداف الدراسة:

التوصل إىل معرفة كيفيات دور الًتبية اإلعالمية يف زيادة دافعية التالميذ ضلو شلارسة النشاطالبدين والرياضي الًتبوي.
حتديد أىم معامالت التأثَت والعوامل ادلؤثرة يف زيادة دافعية التالميذ ضلو ادلمارسة الرياضية وفقمتغَتات اإلعالم واالتصال الرياضي.
حتديد ارتباط الًتبية اإلعالمية باركان العملية التعليمة اخلاصة مبمارسة النشاط البدينوالرياضي.
حتديد ارتباط الًتبية اإلعالمية مبحفزات شلارسة النشاط البدين والرياضي. /4تحديد المصطلحات والمفاهيم:

أوال /التربية اإلعالمية :يرى بان الًتبية اإلعالمية ىي القدرة على قراءة االتصال وتقوديو
وإنتاجو ،فالوعي اإلعالمي ال يقتصر على جانب التلقي والنقد فقط بل جيب أن يتعدى ذلك
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المؤلفون :د/بلب ـ ـ ــول موسى

د/لبشيري أحمد

إىل ادلشاركة الواعية واذلادفة إلنتاج احملتوى العلمي (خلود امحد ،2102 ،ص  )272كما يؤكد
محدان زلمد" أن اجلدل القائم حول العالقة بُت الًتبية واإلعالم ليس باجلديد فقد أصبح
اإلعالم زلورا من زلاور العملية التعليمية ،والتطور التكنولوجي احلاصل فرض مظهرا من مظاىر
التكامل بُت اإلعالم والًتبية فقد مت إدراج اإلعالم الًتبوي ضمن التخصصات الًتبوية ادلنتشرة
يف ادلؤسسات الًتبوية( محدان زلمد)2112:
لذلك نرى أن أىم أىداف الًتبية اإلعالمية من خالل التعريفات السابقة يؤكد على
ضرورة ارتباط ادلباشر بالتخصص ادلطلوب شأهنا يف ذلك أيضا شلارسة الًتبية البدنية والرياضية
وفق ضوابط تتحدد من خالل ما سبق وتستغل كافة عناصر اإلعالم الرياضي وتكنولوجيا
ادلعلومات واالتصال.
ومن جهة أخرى ديكن أن تتحقق الًتبية اإلعالمية من خالل مساقُت مها:
 ادلنهج النظامي فالًتبية اإلعالمية النظامية ىي التعليم الذي يويف داخل الوسط ادلدرسي ،أيتدريب ادلعلمُت على تدريس الًتبية اإلعالمية لطالهبم داخل الفصول الدراسية ،ويتميز ىذا
ادلنهج بسهولة درلو يف الربامج احلالية إلعداد ادلعلمُت ويتميز أيضا بأنو أيسر تصميما ورصدا
وتطورا وحتديثا.
 ادلنهج غَت النظامي وىو أوسع نطاقا حيث يشمل رلموعة واسعة من النشاطات اليت تنفذخارج إطار ادلناىج الدراسية ( عبد الرمحان بن ابراىيم)2117:
وحتقق الًتبية اإلعالمية عدة أىداف تربوية يف مجيع التخصصات منها زيادة فاعلية العمل
الًتبوي ادلدرسي ومواجهة التحديات احلضارية ،كل ىذه األىداف تشًتك مع ادلنظومة الرياضية
الًتبوية يف رلموعة من النقاط ىي أىداف يف حد ذاهتا نعمل على الوصول إليها.
ثانيا /الدافعية في المجال الرياضي:

يرى صاحل زلمد" بأن الدافعية ىي احملركات اليت تقف وراء سلوك الفرد واحليوان على حد سواء
فهناك سببا وعدة أسباب وراء كل سلوك ،وىذه األسباب ترتبط ْتالة الكائن احلي الداخلية
عند حدوث السلوك من جهة ،ومبثَتات البيئة اخلارجية من جهة أخرى" ( صاحل زلمد :بدون
سنة ،ص )22
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كما يشَت مصطفى عشوي أن الدافعية ىي" حالة من التوتر النفسي والفسيولوجي قد
يكون شعوري أو ال شعوري يدفع الفرد إىل القيام بأعمال ونشاطات وسلوكات إلشباع
حاجات معينة للتخفيف من التوتر وإعادة التوازن للسلوك والنفس عامة " (مصطفى عشوي:
،0991ص  ،) 22ويذكر مصطفى أبو زيد عن الدافعية باعتبارىا زلرك ناتج عن رلموعة القوى
اليت حترك السلوك سواء القوى الداخلية أو اخلارجية ( مصطفى ابو زيد ،0991 :ص .)22
وتتأثر مستويات الدافعية لدى الرياضيُت نتيجة لدوافع معينة وىذا التأثَت ال يكون بنفس
النمو بل خيتلف من رياضي إىل آخر ،فبعضهم يستجيب بشكل أفضل عند مساعو لتعليمات
ادلدرب ذلم أو حتريضو ذلم على بذل اجملهود ،فمنح ادلكافآت أو تغيَت مواقع الالعبُت يف خطة
اللعب أو تكليف الرياضي مبسئولية معينة ،أو توجيو العقاب لو أو حتذيره كلها أساليب ديكن
استخدامها مع الرياضيُت لذا يفضل التعرف على شخصية الرياضي وطبيعتو حىت نستطيع
اختيار الوسيلة ادلناسبة للدافعية الستخدامها عند احلاجة دون أن نلجأ إىل وضع مجيع أفراد
اجملموعة حتت نفس ادلعاملة ( حيي كاظم،0991 :ص  ،)42ولقد أشارت العديد من البحوث
والدراسات إىل تعدد واختالف العوامل اليت ديكن أن تدفع الفرد للممارسة الرياضية وينبغي على
ادلدرب الرياضي التعرف على تلك العوامل حىت ديكن توجيو الفرد دلساعدتو على بناء الدافعية
ضلو ادلمارسة الرياضية ( زلمد حسن عالوي،0997 :ص  )242لذلك يعترب موضوع الدافعية
من أىم ادلوضوعات اليت تعٍت باالرتباط بادلمارسة الرياضية خاصة يف حتديد مستويات االصلاز
وفق األداء الرياضي.
ثالثا النشاط البدني والرياضي التربوي:

إن األمهية البالغة للنشاط البدين والرياضي الًتبوي يف حياة الفرد عامة وحياة ادلتعلم
خاصة جعلت ادلهتمُت باحلقل الًتبوي يولوهنا اىتماماً كبَتا ويدرجوهنا يف ادلنظومة الًتبوية،
لكوهنا تعمل ليس فقط على بناء البدن بل تعددت مهامها إىل اجلانب العقلي وادلعريف،
والنفسي واالجتماعي وىذا عن طريق النشاط الرياضي ادلنظم.
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المؤلفون :د/بلب ـ ـ ــول موسى

د/لبشيري أحمد

إن الًتبية الرياضية كوسيلة للنشاط البدين الرياضي تعترب إحدى فروع الًتبية األساسية اليت
تستمد نظرياهتا من سلتلف العلوم وتستخدم النشاط البدين ادلختار ادلنظم وادلوجو إلعداد األفراد
من إعداد متكامال بدنيا واجتماعيا وعقليا كما أهنا تكيف الفرد مبا يتالءم مع حاجاتو واجملتمع
الذي يعيش فيو وتعمل على تطوره والتقدم بو وتكيفو بأقصى سرعة شلكنة ،حيث تشمل
أنشطتها على برامج تربوية سلتلفة وترفيهية وألعاب سلتلفة وسلوك اجتماعي شليز( علي بشَت:
بدون سنة ،ص ،)02كما يهدف النشاط البدين الرياضي الًتبوي إىل إعداد الفرد الذي يريده
اجملتمع من أن حيقق الًتبية ( تركي رابح ،0991 :ص )20
-اإلجراءات المنهجية للدراسة:

/5منهج الدراسة :اتبع الباحثان ادلنهج الوصفي دلالئمتو طبيعة الدراسة ومشكلة الدراسة.

 /6مجتمع البحث :يتكون رلتمع البحث من تالميذ بعض ثانويات دائرة ارلدل والية ادلسيلة
لكافة ادلستويات اخلاصة بالطور الثانوي حيث مت اختيار ثانويتُت لتحديد عينة الدراسة منهم.
 /7عينة البحث :مت اختيار العينة بطريقة قصدية من كافة ادلستويات والذين تًتاوح أعمارىم
 01-02سنة بواقع  91تلميذ موزعة على قسمُت  22تلميذ لكل ثانوية وىذا من اجل احلصول
على ادلتطلبات وادلعطيات اخلاصة بالدراسة.
الجدول رقم( )01يمثل توزيع عينة الدراسة حسب المستويات الدراسية

ادلتغَتات

الثانوية العقيد زلمد شعباين

الثانوية اجملاىد ادلسعود بن البار

السنة األوىل ذكور

01

17

اناث

12

11

ذكور

17

00

اناث

11

12

ذكور

19

12

إناث

12

01

السنة الثانية
السنة الثالثة
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 /8أدوات الدراسة:
اعتمد الباحثان يف مجع البيانات على استبيان موجو إىل تالميذ الطور الثانوي ،وقد تشكل
االستبيان من ثالثة زلاور يدرس كل زلور ارتباط الًتبية اإلعالمية بالدافعية وادلمارسة الرياضية
وىذا بصيغتو النهائية البالغة  27سؤال يتم اإلجابة عنها بطريقة سلم "ليكرت" ثالثي لتحديد

درجات ادلبحوثُت يف الدراسة التالية ،وكانت احملاور كاأليت:
 /1ارتباط الًتبية اإلعالمية باخلصائص وادلتغَتات اإلحصائية.
 /2ارتباط الًتبية اإلعالمية بأركان العملية التعليمية.
 /3ارتباط الًتبية اإلعالمية مبحفزات شلارسة النشاط الرياضي.
 /9الخصائص السيكومترية لألداة:

 /1.9صدق األداة :وللتأكد من صدق أداة الدراسة ومالئمتها للبيئة احلالية قمنا باستخدام
صدق احملكمُت والبالغ عددىم  5زلكمُت للتأكد من أن ىذا ادلقياس يقيس ما أعد لقياسو،
كما مت حساب معامل الصدق الذايت والذي ىو عبارة عن اجلذر الًتبيعي للثبات.

الجدول رقم( )02يمثل قيم معامل الصدق ألداة الدراسة
المتغيرات اإلحصائية

الصدق الذاتي

ارتباط الًتبية اإلعالمية باخلصائص وادلتغَتات اإلحصائية.

1812

ارتباط الًتبية اإلعالمية بأركان العملية التعليمية.

1819

ارتباط الًتبية اإلعالمية مبحفزات شلارسة النشاط الرياضي.

1892

الدرجة الكلية

1891

يالحظ من اجلدول أعاله أن قيم معامل الصدق مرتفعة جلميع أبعاد ادلقياس وقد اضلصرت

بُت ( )1892-1812وىي تدل على أن األداة صادقة وتقيس فعال ما وضعت ألجلو.

 /2.9ثبات األداة :متّ التأكد من ثبات األداة من خالل احتساب معامل الثبات ألفا
كرونباخ لكل زلور من زلاور األداة وىو معامل يثبت أن األداة ختضع للمعامالت العلمية.
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الجدول رقم( )03يمثل قيم معامل الثبات ألداة الدراسة
ادلتغَتات اإلحصائية

معامل الثبات

ارتباط الًتبية اإلعالمية باخلصائص وادلتغَتات االحصائية.

1872

ارتباط الًتبية اإلعالمية بأركان العملية التعليمية.

1811

ارتباط الًتبية اإلعالمية مبحفزات شلارسة النشاط الرياضي.

1819

الدرجة الكلية

1812

يالحظ من اجلدول أعاله أن قيم معامل الثبات مرتفعة جلميع أبعاد ادلقياس وقد اضلصرت
بُت ( )1819-1872وىي تدل على أن األداة ثابتة نسبيا ومؤشر قوي على خضوعها
للمؤشرات العلمية.

 /10المعالجة اإلحصائية :مت االعتماد على برنامج احلزمة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية
وكانت أىم االختبارات ادلطبقة:
معامل االرتباط ،معامل الثبات الفا كرونباخ ،اختبار "ت ستودنت" لعينة واحدة ،اختبار حتليل
التباين Anova

عرض وتحليل ومناقشة النتائج:

/11اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة:

الجدول رقم( )04يمثل اإلحصاء الوصفي الستبيان عالقة التربية اإلعالمية بزيادة دافعية
التالميذ نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي

المتغيرات اإلحصائية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االلتواء

التفلطح

البعد األول

21822

2810

0824

18121

البعد الثاين

71827

4802

0829

18071

البعد الثالث

72821

2822

0812

18094

الدرجة الكلية

70824

4892

1821

18012
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يالحظ من اجلدول أعاله قيم ادلتغَتات الوصفية الستبيان ارتباط الًتبية اإلعالمية بدافعية
ادلمارسة الرياضية لدى عينة الدراسة وأبعاده لتحديد كل اخلصائص الوصفية للدرجات الكلية
لالستبيان باإلضافة إىل ذلك حتديد طبيعة التوزيع الطبيعي للبيانات ،حيث كانت قيم ادلتوسط
احلسايب للمقياس ككل  70824وباضلراف معياري قدره  ±4892أما بالنسبة حملور ارتباط الًتبية
اإلعالمية باخلصائص وادلتغَتات اإلحصائية وزلور ارتباط الًتبية اإلعالمية مبحفزات شلارسة
النشاط الرياضي فقد بلغت قيمة ادلتوسط احلسايب  21822و72821على التوايل وباضلراف
معياري  ±0824و ±0812لكال احملورين ،أما زلور ارتباط الًتبية اإلعالمية بأركان العملية
التعليمية فقد بلغت قيمة متوسطو احلسايب  71827وباضلراف معياري  ±0829ويتم حساب
ىذه اخلصائص الوصفية للوقوف على داللتها اإلحصائية لتطبيق االختبارات ادلعلمية الختبار
فروض البحث.

 /12معامالت االرتباط بين التربية اإلعالمية ودافعية ممارسة النشاط البدني والرياضي
لدى عينة الدراسة:

الجدول رقم( )05يمثل قيم معامالت االرتباط بين درجات محور ارتباط التربية اإلعالمية
بالخصائص والمتغيرات اإلحصائية ومحور ارتباط التربية اإلعالمية بأركان العملية

التعليمية.

المتغيرات اإلحصائية
البعد األول /البعد الثاين

قيمة معامل االرتباط قيمة  sigمستوى الداللة
1872

18111

1812

القرار اإلحصائي
دال إحصائيا

درجة احلرية =11

ديثل اجلدول السابق نتائج "معامل االرتباط بَتسون" بُت النتائج الكلية حملور ارتباط الًتبية
اإلعالمية باخلصائص وادلتغَتات اإلحصائية والدرجات الكلية حملور ارتباط الًتبية اإلعالمية
بأركان العملية التعليمية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  **0.76وىي قيمة دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة  ،0.05حيث كانت القيمة االحتمالية  0.000 sigوىي أقل من
مستوى الداللة  0.05وبالتايل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت ادلتغَتين ،حيث تشَت
175

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2104

المؤلفون :د/بلب ـ ـ ــول موسى

د/لبشيري أحمد

النتائج ادلتوصل إليها أن العالقة بُت احملورين الذي يندرج ضمن استبيان عالقة الًتبية اإلعالمية
بزيادة دافعية التالميذ ضلو شلارسة النشاط البدين والرياضي على داللة إحصائية وىذا ما يفسر
بقيم معامالت التحديد مبا حيقق لو األىداف ادلرجوة.

الجدول رقم( )06يمثل قيم معامالت االرتباط بين درجات محور ارتباط التربية اإلعالمية
بالخصائص والمتغيرات اإلحصائية ومحور ارتباط التربية اإلعالمية بمحفزات ممارسة

النشاط الرياضي.

المتغيرات اإلحصائية
البعد األول /البعد الثالث

قيمة معامل االرتباط قيمة  sigمستوى الداللة
1870

18111

1812

القرار اإلحصائي
دال إحصائيا

درجة احلرية = 11

ديثل اجلدول السابق نتائج "معامل االرتباط بَتسون" بُت النتائج الكلية حملور ارتباط الًتبية
اإلعالمية باخلصائص وادلتغَتات اإلحصائية والدرجات الكلية حملور ارتباط الًتبية اإلعالمية
مبحفزات شلارسة النشاط الرياضي حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  **7.01وىي قيمة دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة  ،1812حيث كانت القيمة االحتمالية sig 0.000وىي أقل من
مستوى الداللة  1812وبالتايل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت ادلتغَتين ،حيث تشَت
النتائج ادلتوصل إليها ان العالقة بُت احملورين الذي يندرج ضمن استبيان عالقة الًتبية اإلعالمية
بزيادة دافعية التالميذ ضلو شلارسة النشاط البدين والرياضي على داللة إحصائية وىذا ما يفسر
بقيم معامالت التحديد مبا حيقق لو األىداف ادلرجوة.
الجدول رقم( )70يمثل قيم معامالت االرتباط بين درجات محور ارتباط التربية اإلعالمية
بأركان العملية التعليمية ومحور ارتباط التربية اإلعالمية بمحفزات ممارسة النشاط

الرياضي

المتغيرات اإلحصائية

قيمة معامل االرتباط

البعد الثاين /البعد الثالث

1812

قيمة  sigمستوى الداللة
18111

1812

القرار اإلحصائي
دال إحصائيا

درجة احلرية = 11
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ديثل اجلدول السابق نتائج "معامل االرتباط بَتسون" بُت النتائج الكلية حملور ارتباط الًتبية
اإلعالمية بأركان العملية التعليمية والدرجات الكلية حملور ارتباط الًتبية اإلعالمية مبحفزات
شلارسة النشاط الرياضي حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  **0.86وىي قيمة دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ،0.05حيث كانت القيمة االحتمالية sig 0.000وىي أقل من مستوى
الداللة  0.05وبالتايل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت ادلتغَتين ،حيث تشَت النتائج
ادلتوصل إليها ان العالقة بُت احملورين الذي يندرج ضمن استبيان عالقة الًتبية االعالمية بزيادة
دافعية التالميذ ضلو شلارسة النشاط البدين والرياضي على داللة إحصائية وىذا ما يفسر بقيم
معامالت التحديد مبا حيقق لو األىداف ادلرجوة.

 /13داللة الفروق في نتائج محور ارتباط التربية اإلعالمية بالخصائص والمتغيرات
الرياضية:

الجدول رقم ( ) 08يمثل نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين أفراد عينة الدراسة في
النتائج الكلية للمحور األول.
المتغيرات اإلحصائية

قيمة "ت"

قيمة sig

المحسوبة
الدرجة الكلية للمحور األول

28222

18102

مستوى

القرار

الداللة

اإلحصائي

1812

دال احصائيا

درجة الحرية = .98

نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمة ت احملسوبة بلغت  28222وىي قيمة دالة إحصائيا
بداللة قيم  sigاليت كانت أقل من مستوى الداللة  1812وبذلك توجد فروق ذات داللة
إحصائية تعطي أمهية للًتبية اإلعالمية يف ارتباطها باخلصائص وادلتغَتات الرياضية اخلاصة
بالتالميذ ومبراعاة كل اخلصائص النفسية ومن بينها الدافعية ضلو شلارسة النشاط البدين والرياضي
الًتبوي.
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 /14داللة الفروق في نتائج محور ارتباط التربية اإلعالمية بأركان العملية التعليمية:

الجدول رقم ( )78يمثل نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين أفراد عينة الدراسة في
النتائج الكلية للمحور الثاني.

المتغيرات اإلحصائية

قيمة "ت" المحسوبة

الدرجة الكلية للمحور الثاين

48200

قيمة  sigمستوى

القرار اإلحصائي

الداللة
18140

1812

دال إحصائيا

درجة احلرية = .19

إن ادلالحظ للجدول السابق يالحظ أن نتائج أفراد الدراسة يف قيم احملور الثاين تثبت
الداللة اإلحصائية اليت تعطي قيمة وأمهية بالغة أن الًتبية اإلعالمية ىي من أىم الوسائل اليت
تزيد من دافعية التالميذ ضلو النشاط البدين والرياضي ،ىذا خاصة إذا علمنا أهنا مرتبطة ّتميع
أركان العملية التعليمية يف رلال الًتبية الرياضية وىذا دافع يف حد ذاتو للوصول إىل آليات زلددة
ديكن االعتماد عليها مستقبال.

 /15داللة الفروق في نتائج محور ارتباط التربية اإلعالمية بمحفزات ممارسة النشاط
البدني والرياضي:

الجدول رقم ( )10يمثل نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين أفراد عينة الدراسة في
النتائج الكلية للمحور الثالث.

المتغيرات اإلحصائية

قيمة "ت" المحسوبة

الدرجة الكلية للمحور الثالث

28120

قيمة  sigمستوى
الداللة

18111

1812

القرار اإلحصائي
دال إحصائيا

درجة الحرية = .98

يالحظ من اجلدول أعاله نرى قيمة درجة االحتمال ادلعنوي بلغت  18111وىي اقل من
مستوى الداللة  1812وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج ارتباط الًتبية اإلعالمية
مبحفزات شلارسة النشاط البدين والرياضي وىي بالتايل فروق تعطي داللة واضحة أن الًتبية
اإلعالمية عنصر فعال من ناحية التأثَت على دافعية ادلمارسة الرياضية لدى التالميذ خاصة يف
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مرحلة التعليم الثانوي ومن ىذا ادلنطلق البد أن يكون ىناك اسًتاتيجيات واضحة وزلددة من
خالل الًتكيز على األىداف اخلاصة هبذه احملفزات.

 / 16عرض نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه في درجات استبيان عالقة التربية
اإلعالمية بزيادة دافعية التالميذ نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي حسب متغير

المستوى الدراسي:

الجدول رقم ( )11يمثل نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه في درجات استبيان
عالقة التربية اإلعالمية بزيادة دافعية التالميذ نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي

حسب متغير المستوى الدراسي
مصادر التباين
بُت اجملموعات

مجموع

المتوسطات

درجة

الحرية

2 01148221

داخل اجملموعات

078727

اجملموع

19 01208417

مستوى الداللة 0.05

17

مربع

المتوسطات
2108711

قيمة f
3.39.287

درجة االحتمال
المعنوي sig

0.000

08279
القرار اإلحصائي :توجد فروق

ديثل اجلدول أعاله نتائج اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه يف اختبارات الفروق يف درجات
استبيان عالقة الًتبية اإلعالمية بزيادة دافعية التالميذ ضلو شلارسة النشاط البدين والرياضي
حسب متغَت ادلستوى الدراسي وقد جاءت النتائج ذات داللة معنوية مبعٌت أنو توجد فروق
ذات داللة إحصائية بُت متوسطُت حسابيُت على األقل حيث كانت القيمة االحتمالية sig
 0.000أقل من مستوى الداللة  0.05وبالتايل يقر الباحثان بوجود فروق ذات داللة معنوية
بُت متوسطات اجملموعات ولتحديد الفروق يف نتائج استبيان عالقة الًتبية اإلعالمية بزيادة
دافعية التالميذ ضلو شلارسة النشاط البدين والرياضي حسب متغَت ادلستوى الدراسي لصاحل أي
مستوى قام الباحثان باستخدام ما يسمى باالختبارات الالحقة بطريقة LSDمبعٌت أقل فرق
معنوي.
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والختبار داللة الفروق لصاحل أي ختصص استخرج الباحثان قيم LSDويعرض االختباراتادلتعددة من أجل ادلقارنة:
الجدول رقم( )12يمثل نتائج اختبار LSDالخاص باالختبارات الالحقة من أجل

المقارنات المتعددة.
المستوى الدراسي)(i

المستوى الدراسي)(j

الفروق

المتوسطات

المعنويsig

السنة الثالثة

السنة الثانية

4817

18119

السنة األوىل

01842

18111

السنة االوىل

02821

18111

السنة الثانية

بين قيمة

درجة

االحتمال

 توجد فروق معنوية بُت متوسطي الدرجات الكلية استبيان عالقة الًتبية اإلعالمية بزيادة دافعيةالتالميذ ضلو شلارسة النشاط البدين والرياضي لطلبة السنة الثالثة وطلبة السنة الثانية حيث بلغت
القيمة االحتمالية  sig 0.009وىي أقل من مستوى الداللة ،1812كماكان الفرقب ين
ادلتوسطات* 4817ولصاحل طلبة السنة ثالثة ثانوي.
 توجد فروق معنوية بُت متوسطي الدرجات الكلية استبيان عالقة الًتبية اإلعالمية بزيادة دافعيةالتالميذ ضلو شلارسة النشاط البدين والرياضي لطلبة السنة الثالثة وطلبة السنة األوىل حيث بلغت
القيمة االحتمالية  sig 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  ،1812كما كان الفرق بُت
ادلتوسطات  * 01842ولصاحل طلبة السنة ثالثة ثانوي.
 وجد فروق معنوية بُت متوسطي الدرجات الكلية استبيان عالقة الًتبية اإلعالمية بزيادة دافعيةالتالميذ ضلو شلارسة النشاط البدين والرياضي لطلبة السنة الثانية وطلبة السنة األوىل حيث بلغت
القيمة االحتمالية  sig 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  ،1812كما كان الفرق بُت
ادلتوسطات * 15.28ولصاحل طلبة السنة الثانية ثانوي.
إن ارتباط الًتبية اإلعالمية مبجموعة األىداف التعليمية يتحدد من خالل قيم ادلتغَتات الًتبوية
اخلاصة بالنشاط البدين والرياضي وىذا وما أكدتو دراسة "خلود احمد  " 2101إن أىم
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أىداف الًتبية اإلعالمية يف الوسط الًتبوي البد أن ترتبط باألىداف التعليمة لكل نشاط
وبذلك ينتج حتسن يف سلوكيات األفراد ضلو ىذه األنشطة ،كما أن رلموعة الدراسات اليت

تناولت ىذا ادلوضوع مثل دراسة " بدر بن عبد اهلل  " 2117واليت تناولت مدخل حول دمج
تقنية ادلعلومات يف الًتبية والتعليم أن مجيع األىداف ادلرتبطة بالًتبية اإلعالمية كمقياس حتقق
الغرض ادلوجود منها يف التعليم الذي يعترب اجلسر الذي يربط أىداف حتققها.
كما أن ىناك عديد الدراسات اليت تناولت ادلفهوم الواسع لإلعالم وّتميع تطبيقاتو
الكالسيكية واحلديثة اليت ىي نتاج للتطور التكنولوجي احلاصل يف مجيع ادليادين واليت من بينها
اجملال الرياضي ،كما أن ارتباط اإلعالم مبنظومة القيم وتكوين االجتاىات وتعديلها ساىم بقسط
وافر يف حتقيق أىداف الًتبية اإلعالمية اليت ىي جزء ال يتجزأ من ىذه ادلنظومة ولعل دراسة"

جوادي ابراهيم  " 2111واليت تناولت دور اإلعالم الرياضي يف تنمية اجلوانب االجتماعية
لدى الرياضيُت توصل إىل أن ىذا األخَت لديو دور كبَت جدا يف حتقق ىذه القيم باختالف
مسمياهتا واليت تبدأ من قيم ادلمارسة الرياضية وصوال إىل زيادة دافعية التالميذ ضلو شلارسة
النشاط البدين والرياضي الًتبوي.

-17نتائج الدراسة:

للًتبية اإلعال مية دور فعال واجيايب يف زيادة دافعية التالميذ ضلو شلارسة النشاط البدينوالرياضي.
 يتحدد اذلدف العام للًتبية اإلعالمية من خالل خصائص اإلعالم الرياضي الذي حيددكيفيات وضع ىذه األىداف.
 أن الًتبية اإلعالمية ترتبط يف زلتواىا بأركان العملية التعليمية وىذا لتحقيق السياسات ادلرجوة. دتكن الًتبية اإلعالمية كمادة ومقياس من حتقيق سبل وبنود دافعية ادلمارسة من خالل ماتقدمو كمحفزات خاصة بادلمارسة الرياضية.
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-18اقتراحات:
 العمل على وضع مناىج تتضمن يف طياهتا الًتبية اإلعالمية من منظور خاص بالًتبية البدنيةوالرياضية.
استغالل الفضاءات اليت يوفرىا اإلعالم الرياضي لتكوين قيم منبثقة من األىداف والغاياتاخلاصة بقيم الًتبية البدنية والرياضية.
استغالل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الرياضي احلديثة لتحقيق تطور نوعي يف نتائجسلرجات األداء الرياضي.
العمل على إرساء مفاىيم تربوية إعالمية يف الوسط الًتبويتوجيو التالميذ للمصادر اإلعالمية البناء وحسن اختيار ادلفيد منها ضمان الرابط الوثيق بُت مضمون الرسالة اإلعالمية والعملية التعليمية التعلمية من خاللالسياسة الًتبوية للمؤسسة الًتبوية
 تعزيز مكانة الًتبية اإلعالمية يف مجيع التخصصات الًتبوية ادلدرسية كهدف من األىدافالًتبوية

قائمة المصادر والمراجع:-1بدر بن عبد اهلل" :مدخل دمج تقنية ادلعلومات يف التعليم للًتبية اإلعالمية" ،ورقة عمل
مقدمة للمؤدتر الدويل األول للًتبية اإلعالمية.2117 ،
-2تركي رابح :أصول الًتبية والتعليم ¡ ديوان ادلطبوعات اجلامعية،ط ، 2اجلزائر0991 ،
-3جوادي إبراىيم" :دور اإلعالم الرياضي يف تنمية اجلوانب االجتماعية لدى الرياضيُت
األواسط" ،رسالة ماجستَت ،معهد الًتبية البدنية والرياضية ،جامعة اجلزائر ،ادلوسم اجلامعي
.2111/2117
-4محدان زلمد ":العالقة بُت اإلعالم والًتبية يف الوطن العريب" ،ورقة مقدمة إىل ندوة معهد
الصحافة وعلوم األخبار بتونس ،افريل .2112
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-5خلود امحد اخلصاونة ،أشجان حامد الشديقات ":واقع الًتبية اإلعالمية والعوامل ادلؤثرة هبا
يف ادلدارس اخلاصة يف ادلملكة األردنية اذلامشية من وجهة نظر طالهبا" ،اجمللة الدولية الًتبوية
ادلتخصصة ،اجمللد األول ،العدد السادس ،دتوز .2102
-6صاحل زلمد علي أبو جادو :علم النفس الًتبوي ،دار ادليسرة ،ط  ،1األردن ،بدونسنة.
-7عبد الرمحان بن إبراىيم ":الًتبية اإلعالمية األسس وادلعامل" ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،ادلؤدتر األول للًتبية اإلعالمية بالرياض82117 ،
-8علي بشَت " :ادلرشد الرياضي الًتبوي ،ادلنشاة العامة لنشر والتوزيع واإلعالن ،ط ،1ليبيا.
-9زلمد حسن عالوي :علم نفس ادلدرب والتدريب الرياضي ،دار ادلعارف ،مصر80997 ،
-10مصطفى أبو زيد :العوامل ادلرتبطة بالسلوك القيادي يف اجملال الرياضي ،رسالة دكتوراه غَت
منشورة ،كلية الًتبية الرياضية للبنُت بالقاىرة ،جامعة حلوان80991 ،
-11صطفى عشوي :مدخل إىل علم النفس ،دار اذلدى ،بَتوت80991 ،
-12حيِت كاظم النقيب  :علم النفس الرياضى ،معهد إعداد القادة ،اللجنة السعودية للًتبية
البدنية والرياضة.0991 ،
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