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Abstract : The objective of this study is to try to developed a media sportive educational
visualization
In order to modify students' attitudes towards physical and sports activities. Depending on a
background theory. We designed a school sports media program Consists of 21 pages. We
used the experimental method to apply the program to 15 students. We used for pre and after
measurement Kenyon scale for physical and sports activities attitudes . the most important
results obtained : The proposed sports media program has a role in modifying the attitudes of
middle school students toward physical and sports activities.
Keywords: sports media, educational sports media, psychological trends, physical and
athletic activity.
 -1مقدمة وإشكالية الدراسة:
لقد اضحت االنشطة البدنية والرياضية بمختلف أشكالها ونظمها و قواعدها من امليادين
التي تهتم بها األمم ،فقد أصبحت الدليل على رقي الشعوب و وثقافتها اذ تعد وسيلة تعبيرية
هامة لألفراد و املجتمعات ،فممارسة النشاط البدني الرياض ي من أهم االنشطة العامة
ضمن البرامج املدرسية التربوية التي تهدف الى إعداد التلميذ من جوانبه املتعددة ،فاذا كانت
هذه االخيرة من أهم النشاطات لديه ،فهي األساس لصحة جسمه و سالمة عقله و تربيته
بحيث تسير الى جانب حركة التعليم في كل مرحلة ،ولعل من أهم املراحل التعليمية نجد
املرحلة املتوسطة و التي تعتبر مرحلة حساسة يمر بها التلميذ خالل نموه االجتماعي
والجسمي والعقلي والنفس ي ،ففي البرنامج التربوي ملادة التربية البدنية والرياضية نجد ان
االنشطة الرياضية تأخذ الحيز الكبير من االهتمام لدى التالميذ املراهقين بالنظر الى
االنعكاسات اإليجابية لها ،وكذا مساهمتها في إشباع حاجاتهم ورغباتهم هذا ما يفسر
اهتمامهم البالغ بها ،الش يء الذي يدل على أنها تستجيب للكثير من حاجياتهم الفردية ،وتؤثر
كثيرا في اتجاهاتهم من خالل وسائل عدة منها االعالم الرياض ي التربوي ،فقد اقر علماء
النفس و االجتماع و غيرهم أن اإلعالم من أهم وأخطر وسائط الثقافة وأكثرها تأثيرا على
الفرد واألسرة واملجتمع التي تقل فيه روافد املعرفة ووسائل التوعية املختلقة ومن ثم فإن
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)
هناك تأثيرا كبيرا لإلعالم على التالميذ عبر االتصال بفكرة أو اتجاه أو أسلوب
(احدادن ،2002،ص ، )11باإلضافة إلى قدرته على اإلمتاع والترفيه والتثقيف والتزويد
باملعلومات والحقائق كونه وسيلة اتصال لنقل املعلومات و التعبير عن األفكار الهادفة التي
تخدم الجانب الرياض ي (خضور ،1991 ،ص )22فإنه إذا أحسن التخطيط له وإعداده
يمكن أن يساعد على صقل وبناء عقولهم وتنميتها في املجال الرياض ي خاصة وكذلك تعديل
اتجاهات التالميذ املراهقين ،ومنه فموضوع اإلعالم الرياض ي له أدوارا وأهدافا ال تقل أهمية
على اإلعالم بشكل عام فبفضل وسائل اإلعالم الرياضية بمختلف أنواعها املقروءة
واملسموعة واملرئية (طلعت ،1991 ،ص  )29-22تتيح للتلميذ ثقافة ومعارف رياضية ،فمن
خاللها يعيش التلميذ في مجال حيوي بين أفراد أسرته ومجتمعه ،قد يتأثر بها بتكوين عدة
اتجاهات نحو ما يعرفه من أشخاص وأنشطة وبرامج أو مشكالت اجتماعية أو رياضية،
وتؤكد بعض النظريات أن االتجاهات تقدم إمكانات هائلة للنجاح كما تقدم إمكانات الفشل
أيضا ،وتعد من أهم نواتج عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي بمختلف وسائله،
اذ تقرر قيمة الفرد من اتجاهات نحو اآلخرين واألنشطة التي يمارسوها ،كما ان االتجاهات
نحو النشاط البدني والرياض ي تلعب دورا هاما في االرتقاء بهذا النوع من النشاط ،اذ تمثل
القوة التي تحركه وتثيره ملمارسته بصورة منتظمة (مصطفى ،2009-2002 ،ص ، )20وعليه
ملسنا في هذا الجانب ان هناك نقصا في االهتمام بوسائل اإلعالم الرياض ي التربوي بمختلف
أنواعها في الترويج لهذه األنشطة الرياضية التربوية وذلك بعدم تخصيص فقرات أو برامج
إعالمية رياضية تتحدث عن دور وأهمية هذه األنشطة في جميع النواحي النفسية والجسمية
واالجتماعية للتالميذ مما أدى إلى ضعف املمارسة الرياضية لدىيه ،وإيمانا منا بأهمية
اإلعالم الرياض ي التربوي في نشر الوعي و الثقافة الرياضية ونشر الحقائق و املعلومات
املتعلقة بهذه األنشطة ودورها في التأثير على ميول واتجاهات تالميذ املرحلة املتوسطة نحو
األنشطة البدنية والرياضية بمختلف أنواعها الترفيهية واملدرسية و التنافسية ،تبادرت لنا
فكرة اقتراح تصور برنامج إعالمي رياض ي داخل املؤسسات التربوية قصد تعديل اتجاهات
التالميذ نحو األنشطة الرياضية البدنية ،وعليه تم طرح التساؤل التالي:
 هل للبرنامج اإلعالمي الرياض ي املقترح أثر في تعديل اتجاهات تالميذ املرحلة املتوسطة نحواألنشطة البدنية والرياضية ؟
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 الفرضية العامة : للبرنامج اإلعالمي الرياض ي املقترح دور في تعديل اتجاهات تالميذ املرحلة املتوسطة نحواألنشطة البدنية والرياضية.
 الفرضيات الجزئية : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي لبعدالنشاط البدني كخبرة اجتماعية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة
البدنية والرياضية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي البعدي لصالح القياس البعدي لبعدالنشاط البدني للصحة و اللياقة لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة
البدنية والرياضية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي لبعدالنشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة
البدنية والرياضية .
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي لبعدالنشاط البدني كخبرة جمالية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة البدنية
والرياضية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي لبعدالنشاط البدني لخفض التوتر لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة البدنية
والرياضية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي لبعدالنشاط البدني كخبرة التفوق الرياض ي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة
البدنية والرياضية.
أهداف الدراسة :جاءت انطالقا من الفرضيات الدراسة والتي تهدف إلى محاولة معرفة دور
اإلعالم الرياض ي التربوي من خالل البرنامج املقترح في تعديل اتجاهات تالميذ املرحلة
املتوسطة نحو االنشطة البدنية والرياضية.
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)
 معرفة دور اإلعالم الرياض ي التربوي من خالل البرنامج املقترح في تعديل اتجاهات (بعدالنشاط البدني كخبرة اجتماعية) لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة
البدنية والرياضية.
 معرفة دور اإلعالم الرياض ي التربوي من خالل البرنامج املقترح في تعديل اتجاهات (بعدالنشاط البدني للصحة و اللياقة) لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة
البدنية والرياضية.
 معرفة دور اإلعالم الرياض ي التربوي من خالل البرنامج املقترح في تعديل اتجاهات (بعدالنشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة) لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة
البدنية والرياضية .
 معرفة دور اإلعالم الرياض ي التربوي من خالل البرنامج املقترح في تعديل اتجاهات (بعدالنشاط البدني كخبرة جمالية) لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة البدنية
والرياضية.
 معرفة دور اإلعالم الرياض ي التربوي من خالل البرنامج املقترح في تعديل اتجاهات (بعدالنشاط البدني لخفض التوتر) لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة األنشطة البدنية
والرياضية.
 معرفة دور اإلعالم الرياض ي التربوي من خالل البرنامج املقترح في تعديل اتجاهات (بعدالنشاط البدني كخبرة التفوق الرياض ي) لدى تالميذ املرحلة املتوسطة نحو ممارسة
األنشطة البدنية والرياضية.
أهمية الدراسة:
 تمكن اهمية هذه الدراسة في كونها دراسة اعالمية نفسية تربوية يمكن ان تساعد القائمينعلى قطاع التربية على االعتماد عليها في كونها تهتم بتعديل االتجاهات النفسية نحو ممارسة
االنشطة البدنية و الرياضية بمختلف اهداف النفسية و االجتماعية ،البدينة و العقلية،
باإلضافة الى مساهمتها في تطوير عمل االعالمين الرياضية من أجل تقديم مادة اعالمية
هادفة وبناءة خاصة بهذه الفئة.
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 -2الكلمات الدالة في الدراسة:
اإلعالم :هو تلك العملية التي تهتم بنشر و تقويم معلومات صحيحة و حقائق واضحة (زيد،
 ،1992ص)11
واألخبار بين الجمهور بقصد نشر الثقافة ،واملوضوعات واملشكالت واملجريات مما يؤدي الى
خلق اكبر درجة من الوعي)(www.ele3lamattarboui.com, 2017
وعرف اإلعالم على انه يزود الجماهير بأكبر قدر متاح من املعلومات التي تتميز بالدقة
وكذلك الحقائق التي تتسم بالوضوح (للطالب،1991 ،ص )11
عن طريق التعبير املوضوعي لعقليتهم و اتجاهاتهم في نفس الوقت (الحميد ،1991 ،ص)19
االعالم التربوي :يعتبر االعالم التربوي من املجاالت الهامة في الوسط التربوي ،حيث يهدف
الى تعريف التلميذ بمحيطه الدراس ي وتسهيل االندماج والتكيف مع ظروفه ،كما يعد االعالم
من بين النشاطات التربوية االساسية التي تساعد على تحقيق االهداف التربوية املنشودة.
(زاهوي ،2011 ،ص )122
اإلعالم الرياض ي :هو تلك العملية التي تهتم بنشر األخبار واملعلومات والحقائق وشرح
القواعد املرتبطة باألنشطة الرياضية وتفسير والقوانين املنظمة لأللعاب وأوجه النشاط
الرياض ي للجمهور ،قصد نشر الثقافة الرياضية وتنمية الوعي الرياض ي في املجتمع
(الشافعي ،2002 ،ص)22
من خالل وسائل االتصال الجماهيرية يتم التأثير في النمو السلوكي والقيمي لجمهوره
(سعيد ،دون سنة ،ص)22
وسائل االعالم املكتوبة و املرئية :حينما نقول وسائل االعالم املكتوبة واملرئية فيمكننا القول
ايضا الصحافة املكتوبة املرئية والتي تتمثل اساسا في الصحف والجرائد و التلفزيون.
(بوعجناق ،2011 ،ص )19
البرنامج :هو خطة عمل ،ملادة تعليمية في طور دراس ي أو تتابع للعمليات (francais, .
)2008.p3
ومن وجهة نظر اخرى هو عبارة عن الخطوات التنفيذية التخطيطية بخطة صممت سلفا"
(شرف ،2002 ،ص)2
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)
البرنامج اإلعالمي الرياض ي املقترح :عبارة عن مخطط يتضمن مجموعة من الحصص ،كل
حصة منه تحتوي على مادة إعالمية رياضية خاصة بموضوع دراستنا ،وهذا البرنامج موجه
ألفراد العينة ،التالميذ.
املطوية الرياضية :هي صورة مصغرة لكتيبات تعرض فيها جميع املعلومات املتعلقة
باألنشطة البدنية والرياضية.
مجلة الحائط :هي وسيلة من وسائل اإلعالم املدرس ي وأكثرها انتشارا ،تعمل على تقديم
املساعدة لتالميذ املرحلة املتوسطة من الناحية الثقافية أو الرياضية ،كما تعد هذه املجلة
خصيصا لعرض كل ما يتعلق بمختلف الجوانب الهامة لألنشطة البدنية والرياضية
(معلومات تاريخية ،قوانين. )...
االتجاه :مجموعة استجابات القبول او الرفض التي تتعلق بموضوع جدي معين( .الدين،
 ،2019ص)29
اصطالحا :عرفه ألبرت على أنه إحدى حاالت التهيؤ والتأهب العقلي العصبي التي تنظمها
الخبرة وما يكاد يثبته االتجاه حتى يمض ى مؤثرا موجبا الستيعاب الفرد لألشياء واملواقف
املختلفة فهو بذلك ديناميكي عام (فرج ،1990 ،ص)219
ويقع بين العمليات النفسية والفعل ذاته ،وتهدف إلى تنظيم الدوافع والوجدان واإلدراك

والعوامل النفسية األخرى بطريقة تكاملية ومنسقة ،وذلك حتى يتم مسايرة البيئة في تأثيرها.
(زيدان ،1920 ،ص)101
كماعرفه بوجاردوس بأنه امليل الذي ينحو بالسلوك قريبا من بعض العوامل البيئية او
بعيدا عنها ويضفي عليها معايير موجبة أوسالبة تبعا النجذابه لها أو نفوره منها( .العزيز،
 ،1991ص)9
 االتجاه االيجابي  :ويعبر عن تأييد الفرد للموضوع املراد دراسته فيدفع به لتأييدكل ما يتعلق بموضوع االتجاه.
 االتجاه السلبي  :يعبر عن معارضة الفرد للموضوع املراد دراسته فيدفع بصاحبهللوقوف ضد موضوع االتجاه( .الزهران ،1991 ،ص)122
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 كما عرفه بانه مجموعة استجابات القبول أو الرفض التي تتعلق بموضوع جدي معين.(صالح ،1921 ،ص)912
 االنشطة البدنية والرياضية :االنشطة هي ممارسة فعلية لعمل من األعمال ،وهي مرادفةللفعالية ،وتطلق على كل عملية أو حركة تمتاز بالتلقائية أكثر منها باالستجابة ،أو على كل
عملية عقلية أو بيولوجية متوفرة على استخدام طاقة الكائن الحي ،فاالنشطة البدنية
والرياضية تمثل كل الحركات و التمارين و أنواع الرياضات التي يستطيع الفرد ممارستها
بصفة فردية او جماعية وتتضمن (ألعاب القوى ،السباحة' الفروسية ،سباق الدرجات،
الجمباز ،التنس ،تنس الطاولة ،الريشة ،الجيدو ،الرمي بالقوس ،رفع األثقال ،الريقبي،
التزحلق ،البادمنت ،التزحلق الفني ،كرة القدم ،كرة املرمى  )...وغيرها من األنواع الرياضية
واألنشطة البدنية والرياضية( .زياد،2001 ،ص )1
 املرحلة املتوسطة  :هي مرحلة دراسية معتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية،وتدعى بمرحلة املراهقة املبكرة وتمتد من ( )11-12من عمر التلميذ ،يتصف املراهق في
نهايتها بالقوة والقدرة على الضبط والتحكم في القدرات ،فهي فرصة كي يتلقن املهارات
الحركية ،وكذلك يصل نمو الذكاء في هذه املرحلة تقريبا أقصاه حوالي  11سنة من عمر
التلميذ ،وتزداد عملية الفهم واإلدراك نتيجة بعض التجارب والخبرات وتظهر في هذه املرحلة
نقطة هامة في حياة املراهق حيث يميل الفرد ويستعد للبدء في تكوين مبادئ واتجاهات عن
الحياة واملجتمع ومنها حيث تقع هذه املرحلة ،في موقع حساس في عملية التعليم ،تمتد من
السنة االولى متوسط ،الى السنة الرابعة متوسط ،فهي تأتي بعد مرحلة التعليم االبتدائي
وقبل التعليم الثانوى( .حسن،1999 ،ص)19
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الجانب التطبيقي
 -0الطرق املنهجية املتبعة:
 املنهج املتبع :أن املنهج املالئم هو املنهج التجريبي حيث تم االعتماد على التصميم التجريبيملجموعة واحدة.
 مجتمع الدراسة :يتمثل مجتمع الدراسة في تالميذ املرحلة املتوسطة والبالغ عددهم 09421تلميذ وتلميذة ببسكرة ،حسب االحصائيات الخاصة بشهر اكتوبر سنة -2011
.2012
 عينة الدراسة :بلغ عدد افراد العينة  01تلميذ ،مستوى السنة الرابعة متوسط ،أكبر 11سنة والتي وقعت عليها الدراسة التجريبية ،غير املمارسين ملختلف االنشطة البدنية
الرياضية ،وقد تم اختيار العينة بطريقة قصدية مالئمة ملوضوع الدراسة.
 مجاالت الدراسة :وهي الحدود التي اجريت في ظروفها الدراسة امليدانية وهي: املجال الزمني :تمت هذه الدراسة ابتداءا من شهر فيفري  2012إلى غاية شهر مارس ،2012وهي مدة كافية للدراسة.
 املجال املكاني :بناءا على عنوان الدراسة ،وقعت بمتوسطة بجاوي العربي ببسكرة،(انشات في  2009-02-11حسب املستخرج املقدم من طرف املؤسسة ) ،وتم اختيار هذا
املجال كون ان الفئة املقصودة للدراسة تكمن بها.
 املجال البشري :شملت هذه الدراسة تالميذ املرحلة املتوسطة السنة الرابعة ،باعتبار انموضوع الدراسة يتطلب اختيار هذا املجتمع.
 الوسائل املستعملة في هذا البرنامج: املطوية الرياضية :تضم مجموعة من العبارات والصور التوضيحية وتكون بحجم واحد(22سم*21سم) ،وبعد قراءة كل جزء على حدا ،يتشكل لدى التالميذ فكرة عن املوضوع
(األنشطة البدنية و الرياضية) ،بعدها ،يتم تقديم هذه املطوية قبل بداية كل حصة
إعالمية والتي تعرض داخل القاعة ،اذ تقدم لكل تلميذ مطويتين كل أسبوع تحتوي على
معلومات لها عالقة مباشرة ملا يعرض في القاعة (.وسيلة إعالمية بصرية)
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 مجلة الحائط :تعتبر وسيلة إعالمية بصرية وهي ورقة جدارية ذات حجم كبير(119.9A0سم*  91.1سم) ،اذ تعلق  02مجالت كل أسبوع ويتماش ى مضمون املجلتين واملادة
اإلعالمية املقدمة في الحصص اإلعالمية واملطويات خالل نفس األسبوع( .وسيلة إعالمية
بصرية)
 أدوات الدراسة :تمثلت االداة في مقياس كينيون لالتجاهات نحو النشاط البدني الرياض ي،وضعه في األصل جيرالد كنيون  Gerald Kenyonعام  1919واعد صورته إلى العربية
د.محمد حسن عالوي ،يتضمن مجموعة من العبارات االيجابية و السلبية كما هو موضح
في الجدول االتي:
 جدول يبين توزيع العبارات االيجابية و السلبية حسب أبعاد املقياس:األبعاد

أرقام العبارات االيجابية

-0النشاط البدني كخبرة اجتماعية

00،07،02،01،02

أرقام العبارات
السلبية
42 ،92 ،02

 -0النشاط البدني للصحة و اللياقة

47 ،42 ،90 ،09 ،00 ،01 ،02 ،4

91 ،07 ،1

00

90 ،00 ،09 ،0

2

-----------

2
2
0

 -9النشاط البدني كخبرة توترومخاطرة 19 ،12 ،40 ،00 ،7

 -1النشاط البدني لخفض التوتر

،41 ،40 ،91 ،99 ،92 ،04 ،0 ،9
40
10 ،44 ،97 ،01 ،00 ،01 ،00

 -1النشاط البدني كخبرة جمالية

14 ،90

 -1النشاط البدني للتفوق الرياض ي

49 ،94 ،2 ،0

10 ،41 ،04 ،1

عدد
العبارات
0

 األسس العلمية لالختبارات :الثبات  :تمت الدراسة االستطالعية على عينة مشابهة ملجتمع البحث عددها  02تلميذ ،ثمإعادة تطبيق املقياس على نفس العينة بعد  10أيام من التطبيق األول.
 تم تفريغ االستمارات وجمع البيانات فور االنتهاء من عملية التطبيق على أفراد العينة عينةالدراسة االستطالعية ،باستخدام معامل االرتباط لسبيرمان (الرتب) و قد دلت النتائج أن
االختبار تمتع بدرجات عالية من األبعاد الستة ( ) 01لالختبار .
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 صدق االختبار :تم استخدم معامل الصدق الذاتي باعتباره صدق الدرجات التجريبيةبالنسبة للدرجات الحقيقية ،وتبين أن اختبار "كنيون" لقياس االتجاهات نحو النشاط
البدني الرياض ي يمتاز بصدق عالي ألبعاده الستة.
 موضوعية املقياس :إن اختبار جيرالد "كينيون" لقياس االتجاهات يتمتع بالسهولة والوضوح كما أنه غير قابل للتخمين أو التقويم الذاتي ،كما استخدم هذا االختبار في كثير من
الدول العربية (مصر ،األردن ،السعودية  )...في دراسات لها نفس االتجاه و أعطى موضوعية
أكثر ،والجدول االتي يوضح صدق االختبار :
 جدول يبين ثبات و صدق اختباركينيون لقياس االتجاهات.حجم العينة

معامل الثبات

معامل الصدق

األبعاد
-0النشاط البدني كخبرة اجتماعية

27

2.02

2.02

-0النشاط البدني للصحة و اللياقة

27

2.01

2.20

-9النشاط البدني كخبرة توترو مخاطرة

27

2.20

2.21

-4النشاط البدني كخبرة عالية

27

2.22

2.24

-1النشاط البدني لخفض التوتر

27

2.20

2.21

-1النشاط البدني للتفوق الرياض ي

27

2.74

2.01

 األدوات اإلحصائية :تمت املعالجة االحصائية وفق نظام  ( spssاملدى ،التباين ،االنحرافاملعياري ،املتوسط الحسابي ).
 -0عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:
جدول يمثل اإلحصاء الوصفي لنتائج االختبارالقبلي لعينة الدراسة :
املتغيرات اإلحصائية
األبعاد
النشاط البدني كخبرة اجتماعية

اإلحصاء الوصفي لدرجات االختبارالقبلي (ن=)01
االنحراف املتوسط
العينة املدى التباين
املعياري
الحسابي
02.919
4.11
02.217
09
01
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النشاط البدني للصحة واللياقة

01

04

19.902

7.701

01.919

النشاط البدني كخبرة توترو مخاطرة
النشاط البدني كخبرة جمالية
النشاط البدني لخفض التوتر
النشاط البدني للتفوق الرياض ي

01
01
01
01

27
91
02
27

4.040
010.042
42.402
9.120

0.240
00.792
7.290
0.2

92.000
02.919
00.000
02.000

املقياس ككل

01

21

0200.9

90.00

090.070

 اتجاهات عينة الدراسة قبل تطبيق البرنامج اإلعالمي املقترح  :تعتمد اتجاهات عينةالدراسة سواء كانت ايجابية أوسلبية أوحيادية على الدرجة الكلية التي يتحصل عليها
التلميذ في مقياس االتجاهات نحو ممارسة النشاط البدني الرياض ي ،وهذا من خالل:
لدينا 11 :سؤال بمعنى :لو كانت اتجاهات ايجابية يتحصل على  220درجة ،وهي محصورة
من  112فأكثر .
 تحصل على الدرجة  112درجة لم يكون اتجاهات . تحصل على الدرجات  111و أقل ،اتجاهات سلبية . -جدول يمثل اإلحصاء الوصفي لنتائج االختبارالبعدي لدى عينة الدراسة :

املتغيرات اإلحصائية
األبعاد

النشاط البدني كخبرة اجتماعية
النشاط البدني للصحة واللياقة
النشاط البدني كخبرة توترو مخاطرة
النشاط البدني كخبرة جمالية
النشاط البدني لخفض التوتر
النشاط البدني للتفوق الرياض ي
املقياس ككل

اإلحصاء الوصفي لدرجات االختبارالقبلي (ن=)01
العينة

املدى

التباين

01
01
01
01
01
01
01

0
0
7
7
1
1
01

2.271
9.022
1.770
1.000
0.111
4
02.110

االنحراف
املعياري
9.010
0.274
0.420
0.020
0.120
0
4.141

املتوسط
الحسابي
94.70
41.07
90.2
92.19
97.70
00
000.07

 -عرض نتائج اختبار"ت" ( )T.TESTنسبة تباين الفروق بين القياس القبلي والبعدي:
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جدول يمثل "مربع "ايتا " لبعد النشاط البدني كخبرة اجتماعية :
أبعاد املقياس
النشاط البدني كخبرة
اجتماعية
النشاط البدني للصحة
و اللياقة
النشاط البدني كخبرة
توترو مخاطرة
النشاط البدني كخبرة
جمالية
النشاط البدني لخفض
التوتر
النشاط البدني كخبرة
للتفوق الرياض ي
املقياس ككل

درجة
الحرية
04

(ت)
املحسوبة
- 1.04

مربع
ايتا
2.00

العينة

نسبة التباين

99

%00

نسبة
االختالف
%00

04

- 1.40

2.02

99

%02

%"20

04

-9.07

2.10

99

%10

%42

04

-4.79

2.12

99

%12

%90

04

-1.27

2.00

99

%00

%00

04

-09.90

2.24

99

%24

%21

04

-7.40

2.04

99

%04

% 01

 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات :مناقشة نتائج الفرضية األولى :تنطلق الفرضية من وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين
القياسين القبلي و البعدي لبعد النشاط البدني كخبرة اجتماعية ،بعد تطبيق البرنامج
اإلعالمي الرياض ي املقترح على عينة الدراسة ،تبين أن قيمة (ت) املحسوبة تساوي  -1.91و
هي أكبر من قيمة (ت) املجدولة ،التي بلغت  2.211و  1.912عند مستوى الداللة 0.01
و 0.01على التوالي و بدرجة حرية تساوي  ،11 =dfتقرر وجود فروقات ذات داللة إحصائية
لصالح القياس البعدي و ذلك من خالل تأثير البرنامج اإلعالمي الرياض ي املقترح ،وتأكيدا
لوجود الدور االيجابي في تعديل اتجاهات التالميذ نحو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية
من خالل بعد النشاط البدني كخبرة اجتماعية من حيث القيمة والداللة ،نالحظ ان قيمة
(مربع ايتا) التي بلغت نسبة  %92وهي نسبة ممتازة تشكل أحدى الحلقات املهمة للبرنامج
اإلعالمي الرياض ي املقترح ،.وإن وجود الفروقات مع داللتها اإلحصائية عند مستوى  0.01و
 0.01أثبتت صحة الفرضية الجزئية األولى ،فهذا االختالف بين درجات القياسين القبلي و
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البعدي راجع إلى البرنامج اإلعالمي الرياض ي املقترح ،وأن هذه الفروقات ال ترجع إلى الصدفة
بل ترجع إلى املتغير املستقل وقيمة هذه األخيرة ،وإن قيمة (ت) املحسوبة وداللتها اإلحصائية
اعتمدت على التغير الواضح في اتجاهات التالميذ نحو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية،
من خالل بعد النشاط البدني كخبرة اجتماعية ،واستباقا ملعطيات نظرية وتطبيقية
ومجموعة الحصص اإلعالمية الرياضية التربوية املقترحة خاصة الحصص  ،11-12-02ومن
خالل هذه الحصص تم التطرق الى توضيح دور ممارسة األنشطة البدنية والرياضية في دمج
التلميذ في املجتمع ،حيث يستفيد في تشكيل عالقات ايجابية وسليمة وكذا خلق املعايير
االجتماعية الجديدة و فرضها( .رياض،2000 ،ص)22
كما يرى أسامة رياض أن النشاط البدني الرياض ي يلعب دورا هاما في التأثير على الفرد
للتخلص من االنطوائية والعدوانية واألزمات النفسية ،إضافة إلى بعض األمراض األخرى
كعدم االنتباه وعدم التركيز أو عدم تقييم املسافة أو عدم تقدير الزمن ،إضافة إلى كل ما
تقدم فالنشاط الرياض ي يكون فعال أيضا في عالج بعض األمراض االجتماعية و يعمل على
لم شمل وتماسك األفراد و جعلهم جماعة اجتماعية واحدة ،تعتز بنفسها مما يحقق العمل
الجماعي واحترام الذات كما أنه مبني أساسا على االختالط وإقامة و تطوير العالقات و
الجماعات ببعضهم البعض كالعبين( .مصطفى ،2009-2002 ،ص )22ولعل من أهم
العناصر التي ساعدت و أثبتت قوة البرنامج اإلعالمي الرياض ي التربوي املقترح نحو استعمال
أو اعتماد الباحث على أهم طريقة تساعد على إحداث تعديل أو تغيير في االتجاه ،نجد
الطريقة املباشرة و الذي يعتمد على الحكمة القائلة " إن أقصر طريقة بين نقطتين
الخط املستقيم ،فإذا رغبت في تغيير اتجاه شخص معين ،يجب عليك فتح النقاش
أمامه ،وهذا فيما يخص املواضيع املتعلقة بالجوانب املعرفية( ،املعلومات) (عقيلة،
،2009-2002ص )21و هذا ما قمنا به من خالل عرض حصصنا اإلعالمية بإتاحتنا الفرصة
للتالميذ لطرح األسئلة فيما يخص األمور الغامضة ثم محاولة اإلجابة عليها نظريا ثم
توضيحها أكثر من خالل الصور والفيديوهات وذلك بهدف توضيح املعلومة أو املادة
اإلعالمية ،وهذا ما اقرته نظرية التطعيم والتلقيح ،والتي ترى أن" الجرعات املتتالية من
املفاهيم والقيم الرياضية التي تنقلها من أي وسيلة إعالمية تشبه املصل الذي يحقق به
حتى تقلل أو تخدم قدرة الجراثيم على أجسامنا"( .عويس ،1999 ،ص.)11
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)
مناقشة الفرضية الجزئية الثانية :تنطلق هذه الفرضية من وجود فروقات ذات داللة
إحصائية بين القياسين القبلي و البعدي لبعد النشاط البدني للصحة واللياقة ،وبعد تطبيق
البرنامج اإلعالمي الرياض ي املقترح لدى عينة الدراسة ،نالحظ أن قيمة (ت) املحسوبة ت =
 -1.11و هي اكبر من قيمة ت املجدولة و التي بلغت  2.211و  1.912عند مستوى داللة 0.01
و  0.01على التوالي و بدرجة حرية  11= dfتقرر وجود فروقات مع داللتها اإلحصائية لصالح
القياس البعدي ،وذلك راجع الى تأثير البرنامج اإلعالمي الرياض ي املقترح و تأكيدا لوجود
الدور االيجابي في تعديل اتجاهات التالميذ نحو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية من
خالل بعد النشاط البدني للصحة واللياقة من حيث القيمة والداللة ،ونالحظ قيمة مربع
"ايتا" والتي بلغت نسبة  ، %90وهي نسبة توضح مدلول البرنامج اإلعالمي الرياض ي املقترح
وتأثيره على التالميذ نحو ممارسة األنشطة لبدنية و الرياضية.
إن وجود الفروقات مع داللتها اإلحصائية عند مستوى  0.01و  0.01أثبتت صحة الفرضية
الجزئية الثانية ،و أن هذا االختالف في درجات القياسين القبلي والبعدي راجع إلى البرنامج
اإلعالمي الرياض ي املقترح ،فهذه الفروقات ال ترجع إلى عوامل الصدفة بل إلى تعود الى تأثير
املتغير املستقل و قيمة هذا األخيرة  .إن قيمة (ت) املحسوبة وداللتها اإلحصائية اعتمدت
على التغيير الواضح في اتجاهات عينة الدراسة نحو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية،
من خالل بعد النشاط البدني للصحة واللياقة ،واستباقا للمعطيات التطبيقية ومجموعة
الحصص اإلعالمية الرياضية املقترحة خاصة الحصص  ،10-9-9اذ تم من خاللها تقديم
مادة إعالمية تحتوي على معلومات رياضية وتوضيح أهم االنشطة الرياضية التي يمكن
للتلميذ ممارستها ،وهذه االنشطة تندرج ضمن رياضات ألعاب القوى حيث تم شرح قوانين
ونوع كل سباق من سباقات رياضة الجري ،وكذا الوسائل التي يجب استعمالها من اجل أداء
سليم لكل رياضة ثم شرح الهدف منها ،فيما يخص الجانب البدني من تنمية الصفات
البدنية كالقوة ،السرعة واملرونة  ...وهذا حسب نوع كل رياضة ،سواء كانت سباقات الجري
أو القفز و الرمي ،وهذا ما تؤكده نتائج دراسة تم االستناد عليها من خالل االطالع على
فحواها من االنشطة الرياضية التربوية ،والتي قام بها تراجي محمد سنة  ،0271حيث تم
التوصل من خاللها قبل إجراء تجربته أن درس التربية البدنية و الرياضية فقد فاعليته في
توصيل املعرفة الرياضية للتلميذات ،وذلك لعدم وجود خطة اعالمية للمعرفة الرياضية.
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مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة :تنطلق هذه الفرضية من وجود فروقات ذات داللة
إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي في بعد النشاط البدني الرياض ي كخبرة توتر
ومخاطرة ،بعد تطبيق البرنامج اإلعالمي الرياض ي املقترح لدى عينة الدراسة املتمثلة في
تالميذ املرحلة املتوسطة ،بمتوسطة بجاوي العربي ،اذ نالحظ أن قيمة (ت) املحسوبة -2.22
اكبر من قيمة ت املجدولة والتي بلغت  2.211و  1.912عند مستوى الداللة  0.01و 0.01
على التوالي ،وبدرجة حرية  11= dfتقرر وجود الفروقات مع داللتها اإلحصائية لصالح
القياس البعدي ،و ذلك راجع الى تأثير البرنامج اإلعالمي الرياض ي التربوي املقترح وتأكيده على
الدور االيجابي في تعديل اتجاهات التالميذ نحو ممارسة األنشطة الرياضية والبدنية ،من
خالل النشاط الرياض ي كخبرة توتر ومخاطرة ،من حيث القيمة والداللة نالحظ ان قيمة
مربع ايتا والتي بلغت نسبة  ،% 11هذا ما يفسر نسبة تباين اتجاهات أجزاء العينة ،وأن
هذه النسبة ال بأس بها ،وهي التي تمثل التحسن املستمر واملوضوعي الذي يعمل البرنامج
اإلعالمي الرياض ي التربوي املقترح على أن يضعه كخطوات منهجية في مضمونه ،وذلك مع
االرتباط الوثيق بالبعد نفسه و الدرجة الكلية للمقياس .وإن قيمة (ت) املحسوبة و داللتها
اإلحصائية اعتمدت على التغير الواضح في اتجاهات التالميذ نحو ممارسة األنشطة البدنية
والرياضية من خالل بعد النشاط الرياض ي كخبرة توتر و مخاطرة و اعتمادا على املعطيات
التطبيقية ومجموعة الحصص املقترحة خاصة الحصص  ، 1-1-2ومن خالل هذه
الحصص تم شرح و التحصيل ألهم األلعاب الرياضية التي يمارسها التالميذ واملتمثلة في
الرياضات التنافسية ،التي قد تصل بالتلميذ إلى املستوى العالي من التوتر واملخاطرة من
أجل الوصول إلى نتائج جيدة ،ولعل من أهم هذه الرياضات نجد :رياضة الهوكي على عربات
التزلج ،ركوب الخيل ،السباق على عربات التزلج ،..و هذه الرياضة تسمح للتلميذ بالخروج
نفسيا ،وبدنيا من العزلة االنطواء ،وتعد متنفسا له من الضغوط واملشاكل النفسية و
االجتماعية ،وهنا توصلت إليه نتائج دراسة تم االطالع عليها ،فيما يغص موضوع
االتجاهات ،ملونيكا جيل  ،0272 mounika jillحيث اقرت أن التالميذ ،لديهم اتجاهات
ايجابية نحو النشاط البدني كخبرة جمالية بشكل عام ،وأن النشاط البدني كخبرة
للصحة واللياقة وكخبرة جمالية وكخبرة لخفض التوتر جاءت كمقدمة التجاهاتهم ،بينما

222

(دور اإلعالم الرياض ي التربوي في تعديل اتجاهات تالميذ املرحلة املتوسطة نحو األنشطة البدنية) والرياضية.

)
كانت اتجاهات الطالبات نحو النشاط البدني كخبرة اجتماعية ،وكخبرة جمالية ،وكخبرة
لخفض التوترمن أكثراالتجاهات ايجابية مما سبقها .
مناقشة الفرضية الجزئية الرابعة :وتنطلق هذه الفرضية من وجود فروقات ذات داللة
إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لبعد النشاط البدني كخبرة جمالية ،وبعد تطبيق
البرنامج الرياض ي اإلعالمي املقترح على التالميذ وهم العين املقصودة ،الحظنا أن قيمة (ت)
املحسوبة بلغت  -1.22و هي أكبر من قيم (ت) الجدولية و التي بلغت  2.211و  1.912عند
مستوى داللة  0.01و  0.01على التوالي،وبدرجة حرية  11= dfاذ تقرر ان هناك فروقات مع
داللتها اإلحصائية لصالح القياس البعدي ،ويعلل ذلك بتأثير البرنامج الرياض ي اإلعالمي
التربوي املقترح ،وتأكيدا لوجود دور ايجابي في اتجاهات التالميذ نحو ممارسة األنشطة
البدنية والرياضية ،من خالل بعد النشاط البدني كخبرة جمالية من حيث القيمة والداللة،
اذ نالحظ ان قيمة مربع "ايتا " والتي بلغت نسبة ، %19و هي نسبة جيدة جدا ،وتشكل
أحدى الحلقات املهمة للبرنامج الرياض ي اإلعالمي التربوي املقترح ،وان وجود هذه الفروقات
مع داللتها اإلحصائية عند مستوى داللة  0.01و  0.01تثبت صحة الفرضية الجزئية الرابعة،
و أن هذه الفروق هي فروقات موضوعية راجعة إلى تأثير هذا البرنامج الرياض ي اإلعالمي
املقترح التالميذ،اذ إن قيمة (ت) املحسوبة وداللتها اإلحصائية اعتمدت على التغير الواضح
في اتجاهات التالميذ نحو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية ،واستباقا للمعطيات النظرية
والتطبيقية ومجموعة الحصص اإلعالمية املقدمة خاصة الحصص  ،12-11-02تم توضيح
دور ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية بمختلف أنواعها سواء كانت ترويحية أو تنافسية،
على الشكل الجمالي للتلميذ ،فمن خالل هذه املمارسة يكتب التلميذ التوافق الالزم ألداء
الحركة ،و تساعد على تكوين الجسم و تربيته تربية متزنة ،و ينمي جميع عناصر اللياقة
البدنية و تقوي أجزائه املختلفة.
مناقشة الفرضية الجزئية الخامسة :تنطلق هذه الفرضية من وجود فروقات ذات داللة
إحصائية بين القياسين القبلي و البعدي لبعد النشاط البدني لخفض التوتر ،و بعد تطبيق
البرنامج الرياض ي اإلعالمي التربوي املقترح على عينة الدراسة ،وهم تالميذ املرحلة املتوسطة،
نالحظ أن قيمة (ت) املحسوبة بلغت  -1.92هي أكبر من قيمة (ت) الجدولية ،التي بلغت
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 2.211و  1.912عند مستوى الداللة  0.01و  0.01على التوالي ،و بدرجة حرية  11=dfتقرر
وجود الفروقات مع داللتها اإلحصائية لصالح القياس البعدي ،و تأكيدا لوجود الدور
االيجابي في اتجاهات التالميذ نحو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية من خالل بعد
النشاط البدني لخفض التوتر من حيث القيمة والداللة ،نالحظ قيمة "مربع ايتا " و التي
بلغت نسبة  ، %92هي نسبة ممتازة في تباين الفروقات و أن هذه النسبة ترجع إلى كون
البرنامج الرياض ي اإلعالمي التربوي املقترح ادى وظيفته التربوية و االعالمية ،كل هذه
املعطيات جاءت لتساند النتائج املتحصل عليها من خالل املعلومات النظرية والتطبيقية،
ومجموعة الحصص اإلعالمية املقترحة خاصة الحصص  ،09-01-01كما تم التطرق من
خالل هذه الحصص إلى دور األنشطة البدنية والرياضية من الناحية النفسية ،ويتجلى هذا
الدور في إكساب التلميذ ملختلف الصفات واملظاهر للصحة النفسية الجيدة من خالل
غرس عناصر االعتماد على النفس والثقة ،وخروج التلميذ من امللل و االنضباط وروح
املنافسة ،الصبر والواقعية في الطموح ،حيث يتناسب طموح التلميذ مع اإلمكانات املتاحة،..
و هذا ما أكدته كذلك دراسة مطلع عليها حول االتجاهات ،قامت بها لوريتا هاربر في
دراستها  ،0212حيث أظهرت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة و الطالبات
بجامعة "يوتة" في اتجاهات نحو النشاط البدني الرياض ي و كخبرة للتفوق الرياض ي ،و
خفض التوتر والصحة اللياقة و كخبرة اجتماعية .وقد تم االعتماد في هذا البعد وضيحه
من خالل شرح القواعد األساسية لرياضة كرة السلة ودور رياضة ألعاب القوى (الجري،
القفز ،الرمي ،باعتبارها ألعابا فردية تسمح للتلميذ باكتساب الصفات النفسية السابقة
الذكر.
مناقشة الفرضية الجزئية السادسة :تنطلق هذه الفرضية من وجود فروقات ذات داللة
إحصائية بين القياسين القبلي و البعدي لبعد النشاط الرياض ي كخبرة للتفوق الرياض ي،
بعد تطبيق البرنامج الرياض ي اإلعالمي املقترح على عينة الدراسة ،الحظنا أن قيمة (ت)
املحسوبة  ، -21.21أكبر من قيمة (ت) الجدولية والتي بلغت  2.211و  1.912عند مستوى
الداللة  0.01و  0.01على التوالي ،و بدرجة حرية  ،11= dfتقرر وجود الفروقات مع داللتها
اإلحصائية لصالح القياس البعدي و تأكيدا لوجود الدور االيجابي في اتجاهات عينة
الدراسة نحو ممارسة األنشطة الرياضية البدنية ،من خالل النشاط الرياض ي كخبرة
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)
للتفوق ،من حيث القيمة و الداللة و نالحظ قيمة "مربع ايتا " والتي بلغت نسبة  %91هي
نسبة ممتازة في تباين الفروقات ،وأن هذه النسبة ترجع إلى تأثير البرنامج الرياض ي اإلعالمي
املقترح على التالميذ ،فاإلعالم الرياض ي يحدث استشارة عاطفية خاصة عند فئة الشباب في
فترة املراهقة ،من خالل الحصص التي تم التطرق وعرض النموذج الرياض ي املتفوق من
خالل حضوره أمام أفراد عينتنا وهم التالميذ ،وهذا ما جاءت به نظرية التأثير على مرحلتين
لخير الدين علي عويس (عويس ،1999 ،ص )19و التي ترى أن التأثير على مرحلتين األولى
حيث يتأثر فيها املتلقي كثيرا عند تلقيه تلك الرسالة اإلعالمية ،لكن خالل املرحلة الثانية
يتدخل قادة الرأي والتي من خاللها ينتبه ويتفطن إلى املعلومات ،و بأسلوب أكثر إقناعا،
حيث يتأثر املتلقي ويتقبل تفسيره ورؤيته الخاصة باملعلومة املقدمة ،باإلضافة إلى هذا نجد
أن من أهم طرق تعديل االتجاهات نجد طريقة االتصال املباشر ملوضوع االتجاه ،حيث
يسمح للفرد بالتعرف على املوضوع من جوانب عديدة ،حيث يرى أن وجود رياض ي متفوق
خالل تقديم الحصص اإلعالمية يساعد على تقديم معلومات و أفكار أخرى من خاللها
يمكن توسيع وتعريف املواقف الجديدة ،التي تسمح له بتغيير اتجاهه نحو الفكرة املراد
الوصول إليها ،و إيمانا منا بأهمية الجانب أو البعد التنافس ي ،و تحقيق النجاح قمنا ومن
خالل معظم الحصص اإلعالمية املقترحة بشرح القواعد و القوانين األساسية لأللعاب
الفردية أو الجماعية بغية توضيح الطرق الصحيحة و السليمة للوصول إلى تحقيق أفضل
النتائج ،سواء على املستوى املحلي أو الوطني ،وما يفعله رياضيوا املنتخب الوطني لهذه
الرياضة خير دليل على ذلك ،حيث الحظنا تأثر أفراد العينة بالصور و الفيديوهات
املقترحة ،و طريقة االحتفال بالنجاحات املحققة.
 -9االستنتاجات واالقتراحات :استنتجنا انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي لبعد النشاط البدني كخبرة اجتماعية،
وبعد النشاط البدني كخبرة توتر ،والنشاط البدني كخبرة جمالية ،وبعد النشاط البدني
لخفض التوتر ،وبعد النشاط البدني كخبرة التفوق الرياض ي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة
نحو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية.
من خالل النتائج املتوصل اليها تم وضع بعض االقتراحات:
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 االهتمام بالتأثيرات النفسية لوسائل اإلعالم الرياض ي على تالميذ املرحلة املتوسطة.
 تكثيف حمالت التوعية اإلعالمية بتقديم رسائل ومضامين إعالمية ذات بعد تربوي
الستثارة دافعيتهم نحو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية.
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