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                    امللخص
وعمؾم الخياضة،  لظمبة كمية وأقدام التخبية البجنيةوسائل اإلعالم في تشسية الكيؼ التخبؾية فمدفة لتعخف عمى ييجف البحث ا

وعمؾم لظمبة كميات وأقدام التخبية البجنية ية الكيؼ التخبؾية لتشسوسائل اإلعالم أىسية الفخق بيؽ الظالب والظالبات في و 
عالم في تشسية الكيؼ التخبؾية بيؽ طمبة كمية إلى اختالف وسائل اإلوالتعخف  ،والحسجانية السؾصل تيفي جامعالخياضة 

 واقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة .
بظمبة كمية وأقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة  د مجتسع البحثتحجو  .استخجام السشيج الؾصفي باألسمؾب السقارن  تؼو   

 )استبانوتؼ استخجام نتائج البحث  إلى م( ولمؾصؾل 1029- 1028لمعام الجراسي ) في نيشؾى  بجامعتي السؾصل والحسجانية
 كؾسيمة لمبحث . لتشسية الكيؼ التخبؾية ( اإلعالموسائل 

 One Wayاختبار تحميل التبايؽ األحادي )و ، والشدب السئؾية، الحدابي الستؾسط خاجسعالجة البيانات إحرائيا تؼ استخول
Anova ،) و( اختبار شيفيوSheffe ،) و( "اختبار "تT.test) ).  يأتي:ما  استشتاجومؽ عخض الشتائج ومشاقذتيا تؼ 

خبؾية التي يبثيا اإلعالم التخبؾي في تشسية الكيؼ التلعالم وسائل اإلفمدفة لمظمبة في وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية   -1
 طمبة قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في جامعة الحسجانية. ةرمحسجامعتي السؾصل والحسجانية ل

 ب.محة الظالرسوالظالب ولفي الكيؼ التخبؾية بيؽ الظالبات وسائل االعالم لمظمبة فمدفة وجؾد فخوق إحرائية في  -1
   (طمبة التخبية البجنية وعمؾم الخياضة ،تشسية الكيؼ التخبؾية ،دفة وسائل اإلعالمفم) الكمسات السفتاحية: 

The Philosophy in Developing Educational Values for Students of the College and 

Departments of Physical Education and Sports Sciences 
Asst. Prof. Dr. Hadeel Dahi Abdullah     Hadeel.dahi@yahoo.com 

 

Abstract 

The research aims to identify the philosophy of media in developing of educational values for 

college students and departments of physical education and sports sciences. And the 

difference between male and female students in the philosophy of media to develop the 

educational values of students of colleges and departments of physical education and sports 

sciences in the universities of Mosul and Hamdaniya, and identify the different philosophy of 

media in developing educational values among the students of the college and departments of 

physical education and sports science. 

  The descriptive approach was used in a comparative manner. the research community was 

determined by the students of the College of Physical Education and Sport Sciences 

Departments at Mosul and Hamdaniya Universities in Nineveh for the academic year  ( 2018-

2019. 

For statistical data processing, averages, iterations, and percentages, one way anova analysis, 

Sheffe test, T.test were extracted. From the presentation and discussion of the results were 

concluded the following: 
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1-There is statistical difference in students philosophy about media in improving educational 

values. Which Mosul and Hamdaniya media presented for the university of Hamdaniya 

students.  

2-  There is statistical difference in media philosophy for the male and female students . 

3- Educational media activities take into account students' tendencies and interests. 

Keywords: (Philosophy, Media, Developing Educational Values, Students of the of Physical 

Education and Sports Sciences) 

 التعريف بالبحث -1
 السقدمة وأىسية البحث: 1-1

مؽ عشاصخ أي مجتسع رياضي ميسا كانت  أساسيا   عشرخا   خاصة الخياضيعامة و  اإلعالموسائل  شكمت     
ال  التخبؾية والخياضية اإلعالموسائل ولحلػ فإنو يجرس عمى أنو عاىخة رياضية اجتساعية غيخ أن  ،تظؾره درجة

لتي يسارسيا اإلندان مع اآلخخيؽ لتذيخ إلى ا أكبخ وأشسل أال وىي عاىخة االترال يعجو أن يكؾن فخعا مؽ عاىخة
كسشبو  خخ وتعسلآوقج تكؾن ىحه الخمؾز حخكات أو صؾرا أو أي شيء  ،العالقات والخمؾز تفاعمو معيؼ بؾاسظة

، بفزل  سخيعا   ؾرا  تظؾر وسائل اإلعالم وأجيدة االترال الحجيثة تظ إن. لمدمؾك مؽ أجل أحجاث تأثيخ معيؽ فيو
التقجم التقشي السعاصخ ، فاتدعت رقعة انتذارىا ، وتدايج تأثيخىا في تذكيل السالمح الحزارية لمسجتسع ، "وبخزت 

، م واالترال أدوات لشقل السعمؾماتالحي تمعبو الحياة االجتساعية ، إذا لؼ تعج وسائل اإلعال يفمدفالالجور خظؾرة 
 (  5،  2980) الخؾلي ،                ".خة في اتجاىات األفخاد والجساعاتلسؤثبل أصبحت مؽ أىؼ العؾامل ا

وأطخاف  ،إعالم جساىيخ التعميسي، فيعمى كل الؾسائل التي تدتخجم داخل الحقل  التخبؾي اإلعالم  ويقترخ      
لرحافة الجامعية ومؽ ىحه الؾسائل ا خبؾي العسمية التعميسية بقزايا ومدتججات وأحجاث ومذكالت الحقل الت

 وغيخىا.واإلذاعة 

ي العمؾم والسعارف التخبؾية إذا بأنيا مكانا لتمق ججا،تأخح طابع الحيادية والسؾضؾعية بجرجة عالية  فالجامعة     
ووسائل اإلعالم تأخح مكان  االجتساعي،أنيا خيخ مكان لتختيب الظمبة عمى الدمؼ  ذإ الججيج،لتخبية الجيل والعمسية 
 ااإلعالم التخبؾي ال يسكؽ فرميؾسائل في اإلخبار والسعمؾمات مقلت الجياز األيجلؾجي األوليا ؾصفحاليا بالجامعة 

أحج  جوالسيشي، بل يعالجامعي ، تخبظو عالقة وعيفية بالتؾجيو اعؽ الفعل التخبؾي، بل ىؾ جدء ال يتجدأ مشي
فيسا يخص  واتخاذ القخارات السشاسبة االختيار إلى مدتؾى  لظمبةالحي بؾساطتو يتؼ االرتقاء با أركانو األساسية

االجتساعي و عمى السحيط الخارجي،  لجامعةالجراسي والسيشي وحتى االجتساعي، وعؽ طخيقو تتفتح ا ؼمدتقبمي
واالقترادي والثقافي، وبفزمو تتسكؽ مؽ مدايخة التظؾرات الحاصمة عمى السدتؾى العمسي والتقشي والسعخفي، 

 .كافة لمتغيخات الظارئة عمى السدتؾيات وبالتالي االستجابة

كمييسا وضخورة تكامميسا، فاليجف التخبؾي ال بج ان يكؾن  أىسية إلى واإلعالميةالتخبؾية  األدبياتتذيخ     
لى إلجى السخظط التخبؾي، فالحاجة  ن يكؾن مؾجؾدا  أال بج  اإلعالمي واألسمؾب، اإلعالميلجى السخظط  مؾجؾدا  
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التخبؾية والسؾاعظ التي تقجم مؽ خالل  األساليبالتخبؾي جاءت كانعكاس ورد فعل عمى  الماإلعفمدفة وسائل 
 .اإلعالم السختمفة بذكل تقميجيوسائل 

يدتجيب إلى البيئة التي يعسل فييا لدبب التفاعل القائؼ  فاإلعالم السجتسع:مخآة لمفمدفة وصؾرة  عالمإلوسائل ان إ
والتقاليج مع الكيؼ والعادات تخبؾية ض مؽ خالل ما يقجمو مؽ رسائل إعالميو فيؾ ال يتعار  السجتسع،بيشو وبيؽ 

اإلعالم جدء ميؼ  الؾسط الجامعي لظمبة واقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة يكؾن وفي ، في ىحا السجتسع الدائجة
ابية بيؽ األفخاد والسجتسع إليجاد العالقات االيج الظمبةمؽ عسمية خمق الؾعي ورفع مدتؾى الثقافة الخياضية بيؽ 

 بالسجتسع.مع التخبية الخياضية برفتيا عاىخة اجتساعية وحزارية مختبظة 

 والتخبية،مؽ التعميؼ  اساسيا   ء  ن االعالم ىؾ جد ألى إولمتأكيج عمى أىسية وسائل االعالم والتخبية معا  عميشا اإلشارة  
 عد وجل، فاإلعالم عقيجي ومدمكي "فيؾ يقؾم عمى العقيجة وكل األنبياء والخسل بعثؾا ليعمسؾا البذخ وحجانية هللا

ول ما ندل عمى الخسؾل دمحم صل هللا عميو وسمؼ أفأن  واخالقو،وىجيو  واإليسان، مختبط بأحكام اإلسالم وبتعاليسو،
نْ 4( الَِّحي َعمََّؼ ِباْلَقَمِؼ )3اْقَخْأ َوَربَُّػ اأْلَْكَخُم ))قؾلو تعالى("   ﴾5-3سؾرة العمق اآلية  ﴿ " (5َداَن َما َلْؼ َيْعَمْؼ)( َعمََّؼ اإْلِ

مؽ أىؼ أدوات الحي يعتبخ القمؼ  ىؾ واإلعالموأول وسائل التبميغ  التعميؼ،والقخاءة مفتاح  .﴿ُقْل َصَجَق هللُا العغيؼ﴾
لسخاجع عمى ما يعمؼ بو ، وما يحفظ بو السعمؼ ، وىؾ وسيمة بعيجة األثخ في ميجان اإلعالم والكتب والرحف وا

 مختمف أنؾاعيا السظبؾعة وااللكتخونية.

ؾسائل اإلعالم في تشسية الكيؼ التخبؾية بيؽ طمبة الجور الفمدفي لسعخفة لمؽ ىشا بخزت أىسية البحث 
  لجامعتي السؾصل والحسجانية في نيشؾى. الخياضةكمية وأقدام التخبية البجنية وعمؾم 

 مذكمة البحث: 1-2

مؽ اجل عالم إللؾسائل اتؾعيف اإلمكانيات البذخية والسادية الستاحة ل الحجيثة،ية التظؾرات التكشؾلؾجتدعى 
فؾسائل اإلعالم التخبؾي وفمدفتو  .م التخبية البجنية وعمؾم الخياضةتشسية الكيؼ التخبؾية لظمبة كمية وأقداتحقيق أىجاف 

تظؾر  ة، وان حخكخاحل السذكمة فالحل فالعسلتسخ بسججلية  ةقائسة عمى مشيج السعخفة واعتبار الظالب وما يسخ بو حخك
تبادل العمؼ بسذكمة مذتخكة، ثؼ تبادل السعخفة بحمؾليا السحتسمة وأساليب تحكيقيا، ثؼ تعيؽ القخار  أيعمى السذاركة، ة قائس السجتسع

 . الحي يخى كل مذارك انو الحل الرحيح لمسذكمة

 عمىتداعج  عةؾ سدسالسخئية والالسقخوءة و  ل وسائل اإلعالمى :اآلتيفي التداؤل مؽ ىشا بخزت مذكمة البحث     
 الكيؼ التخبؾية لظمبة كمية وأقدام التخبية الخياضية؟  فمدفة تشسية

إلعالمي يؾضع ىحا الشذاط ا أن –وخاصة في السجتسعات الشامية  –مؽ الزخوري  أصبح السشظمقومؽ ىحا     
بسا يتالءم  ؼ، وتحجد أىجافيلمظمبةاجات اإلعالمية األساسية ، تخسؼ في ضؾء االحتيفي إطار خظة طؾيمة السجى

 .يةالثقافية والتعميسية واالجتساعو  ،الخياضية خظطالمع 
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 البحث: فاىدا 1-3
 -إلىلتعرف ييدف البحث ا

الخياضة في  البجنية وعمؾم كمية وأقدام التخبية لظمبةالتخبؾية وسائل اإلعالم في تشسية الكيؼ فمدفة  2-3-2
 والحسجانية. سؾصلال تيجامع

 ةلظمبة كمي واإلناثبيؽ الحكؾر التخبؾية  اإلعالم خالل وسائل التخبؾية مؽالكيؼ  فمدفةفي  االختالف 2-3-1
   الخياضية. البجنية وعمؾم واقدام التخبية

م البجنية وعمؾ عالم في تشسية الكيؼ التخبؾية بيؽ طمبة كمية واقدام التخبية إلوسائل افمدفة اختالف  2-1-3
 .الخياضة

 البحث: اتفرضي 1-4
كمية  تحاكي طمبةالتي الكيؼ التخبؾية  التخبؾية في تشسية عالمإلؾسائل ال ىشالػ فخوق ذات داللة احرائية 1-4-1

 .جامعتي السؾصل والحسجانية في الخياضةالبجنية وعمؾم وأقدام التخبية 
في تشسية عالم إلؾسائل الفمدفة مشغؾر الي لػ فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ الظالب والظالبات فشاى 1-4-2

 .التخبؾيةالكيؼ 
 مشغؾرىؼ ىشالػ فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ طمبة كمية واقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في  2-4-3

 اإلعالم في تشسية الكيؼ التخبؾية. الفمدفي لؾسائل
 مجاالت البحث: 1-5
 م. 1029-1028 الجراسي لمعام البجنية وعمؾم الخياضةم التخبية طمبة كمية وأقدا السجال البذخي: 2-5-2
 م.10/8/1029ولغاية  25/20/1028مؽ  لدماني: لمسجةاالسجال  2-5-1
في جامعتي السؾصل  التخبية البجنية وعمؾم الخياضةواقدام ة كمي نيشؾى ، العخاق ، السجال السكاني: 2-5-3

 .والحسجانية
 تحديد السرطمحات: 1-6
يعخفيا ) ابؾ دف ( "بأنو مجسؾعة مؽ األنساط الدمؾكية التي يتخحىا الفخد أو السؤسدة التخبؾية  مدفةالف 1-6-1

 ( 300، 2991تجاه مؾقف ما وفق إطار ندق اجتساعي محجد".)أبؾ دف،
تميفديؾن في خجمة  مإذاعة أ مصحافة أأكانت اإلعالم التخبؾي ىؾ تؾعيف وسائل اإلعالم العامة سؾاء  2-6-1

 ( 21،  2978)الالذقاني ، بية . ف التخ أىجا
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 تعريف اجرائيًا ( :) فمدفة وسائل االعالم التربهي :
والتي تبثيا وسائل اإلعالم السختمفة  لمظمبة،السعجة خريرا مؽ قبل الجامعة  الجالالت الفمدفية ىؾ     

البخامج التعميسية السدسؾعة سؾاء داخل الحقل التعميسي كالقشؾات الجامعية والرحف والشذخات الجامعية، و 
 .السختمفة التعميسيةالسخاحل  فيوالسخئية السؾجية لمظمبة 

 الدراسات الدابقة: -2
 (2005مشهر عدنان نجم،نجم ، ) دراسة  2-1

)الدور التربهي لهسائل اإلعالم اإلسالمي وسبل تطهيره من وجية نظر طمبة الجامعات الفمدطيشية في 
 قطاع غزة(
سة إلى التعخف إلى الجور التخبؾي لؾسائل اإلعالم اإلسالمي السحمي وسبل تظؾيخه مؽ وجية نغخ ىجفت الجرا

طمبة الجامعات الفمدظيشية في قظاع غدة، والكذف عؽ االختالف في ىحا الجور تبعا  لستغيخات الجراسة 
باحثة السشيج درجة التعخض لؾسائل اإلعالم". استخجمت الو السؤسدة، و التخرص، و السدتقمة "الجشذ، 

الؾصفي التحميمي، وكانت أداة الجراسة استبانة قامت الباحثة بترسيسيا لكياس الجور التخبؾي لؾسائل اإلعالم 
فقخة مؾزعة عمى مجاالت الجراسة الثالثة: البشائي ( 62)واشتسمت عمى  ،اإلسالمي في السجتسع الفمدظيشي

لسدتؾى الخابع في جامعتيؽ: الجامعة اإلسالمية وجامعة والؾقائي والعالجي. تكؾن مجتسع الجراسة مؽ طمبة ا
( طالبا  وطالبة. وطبقت أداة الجراسة عمى 4230( والحيؽ بمغ عجدىؼ )1005-1004األزىخ لمعام الجامعي )

% مؽ أفخاد السجتسع األصمي. وتؼ استخجام (10بشدبة)( طالبا  وطالبة 816عيشة عذؾائية طبكية مكؾنة مؽ )
اختبار تحميل التبايؽ األحادي، و ، والشدب السئؾية، الحدابي والسخجح : الستؾسطاآلتيةائية األساليب اإلحر

: كذفت الجراسة عؽ قيام وسائل اإلعالم اآلتيةاختبار "ت" ، وأسفخت الجراسة عؽ الشتائج و اختبار شيفيو ، و 
ؾزعت عمى مجاالت الجراسة %(، ت75.4اإلسالمي بالجور التخبؾي السشاط بيا في السجتسع الفمدظيشي بشدبة )

%(، وندبة الجور العالجي 75.7%(، وندبة الجور الؾقائي )77.6الثالثة فكانت ندبة الجور البشائي )
وجؾد فخوق دالة إحرائيا  تعدى لستغيخ الكمية لمكميات اإلندانية. وجؾد فخوق دالة إحرائيا  و %(. 71.9)

 تعدى لجرجة التعخض لتمػ الؾسائل.
 ( 33، 1005)نجؼ ، 

 (2019الحسداني وخزر،دراسة ) 2-2 
 . وسائل اإلعالم ودورىا في تدعيم التشسية السدتدامة من وجية نظر أساتذة الجامعة

دور وسائل االعالم في تجعيؼ التشسية السدتجامة مؽ وجية نغخ أساتحة الجامعة ،  إلىىجفت الجراسة التعخف  
وتؼ استخجام السشيج الؾصفي ، وار التي تقؾم بيا وسائل االعالم ، دألوتأتي أىسية ىحه الجراسة في تحجيج اىؼ ا

قام الباحثان بأعجاد أداة لكياس دور ولجسع السعمؾمات  ،في الجامعة ا  ( أستاذ250وتحجدت عيشة البحث مؽ )
( فقخة مؾزعة عمى االبعاد الثالثة ، 30عؽ صياغة ) فزال    جامة وسائل االعالم في تحقيق التشسية السدت

عالم يقؾم بجوره في تشسية الكيؼ السدتجامة بجرجة متؾسظة إلوبعج جسع السعمؾمات وتحمييا تؼ التؾصل الى ان ا
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التي تتحسل مدؤولية السختمفة زخورة التشديق بيؽ األجيدة ل وأوصى الباحثان ، مؽ وجية نغخ افخاد العيشة 
 نة.الجعؾة بخظط عمسية متؾاز 

 (484، 1029الحسجاني وخزخ ،)
 البحث: جراءاتإ-3

 مشيج البحث: 3-1
    لكل مشيج وعيفة وخرائص معيشة يدتخجميا الباحث بسا يتالءم مع أىجافو بحثو أيا كان لحا تؼ        

 البحث.السقارن لغخض الؾصؾل إلى أىجاف  الؾصفي باألسمؾباستخجام السشيج 
 :وعيشتومجتسع البحث  3-2

أنو " مجسؾعة العشاصخ واألفخاد الحيؽ يشرب عمييؼ االىتسام في مجتسع البحث ب (1000يعخف )أبؾ صالح,    
 دراسة معيشة أو مجسؾعة السذاىجات أو الكياسات التي تؼ جسعيا مؽ تمػ العشاصخ " 

 (.                                                     149, 1000صالح ,  )أبؾ
في ظمبة كمية واقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة لستسثل بة واتؼ اختيار مجتسع البحث بالظخيقة العسجي   

في حيؽ تؼ اختيار العيشة بالظخيقة الظبكية  ،وطالبة   ا  ( طالب2129والبالغ عجدىؼ ) والحسجانية،جامعتي السؾصل 
ئستيا ( مؽ السجتسع الكمي لسال18( طالب وطالبة وبشدبة مئؾية مقجارىا )%350العذؾائية السشتغسة والبالغة )

 ( يبيؽ تفاصيل مجتسع البحث وعيشتو.2) البحث، والججوللظبيعة 
 مجتسع البحث وعيشتويبين  (1الجدول )

 الطالبات الطالب العذد الكلً للطلبة اسن الكلٍة ت

 

 العٍنة

 222 35 125 343 كلٍة التربٍة البذنٍة وعلوم الرٌاضة 1

 52 25 25 191 التربٍة االساسٍة )قسن التربٍة الرٌاضٍة( 2

 52 52 - 111 تربٍة بنات )قسن التربٍة الرٌاضٍة( 3

 52 25 25 162 جاهعة الحوذانٍة )قسن التربٍة البذنٍة وعلوم الرٌاضة( 4

 352 135 135 1219 الوجووع الكلً 5

 
 جسع السعمهمات  وسائل 3-3
 تحميل السحتهى  3-3-1

 والتقؾيؼ لغخض والكياس فة ووسائل االعالم التخبؾيةبالفمدتؼ تحميل محتؾى السرادر والسخاجع الخاصة     
 الؾصؾل إلى اإلجخاءات الدميسة لمتحقق مؽ أىجاف البحث.

 االستبيان 3-3-2
 ستبيان وسائل اإلعالم في تشسية الكيؼ التخبؾية لظمبة كمية وأقدام التخبية الخياضية.ا 
 السقياس: 3-4
 :السقياسمهاصفات مفردات  3-4-1

                                       (1029)الحسجاني وخزخ ،مؽ قبل  التخبؾية( والسعجاإلعالم في تشسية الكيؼ  )وسائلجراسة بسكياس تسثمت اداة ال
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اوافق تساما ، ) وىيعمى مكياس ليكخت ثالثي السكياس مؽ ميدان  ويتكؾن   . فقخة( 30واشتسل السكياس عمى )
( وأوطأ درجة 90( وبحلػ تبمغ اعمى درجة لمسكياس )3،1،2اتيا عمى التؾالي )( ودرجاوافق الى حجا ما ، ال اوفق

وتؼ عخض فقخات السكياس عمى  (2( ، عمسا ان جسيع فقخات السكياس ايجابية ، وكسا مؾضح  )بالسمحق 30ىي )
الرجق عالم الستخخاج إلوا ،وعمؼ االجتساع ،وعمؼ الشفذ ،مجسؾعة مؽ الخبخاء في اختراص الكياس والتقؾيؼ

 .  %(  فسا فؾق لمقبؾل80الغاىخي ، وتؼ االعتساد عمى درجة )
 (505،  1029) الحسجاني والخزخ ، 

 الذروط العمسية لمسقياس : 3-4-2
 :  الردق 3-5-2-1
( ولمحرؾل عمى 39،2982"يعشي الرجق قجرة األداة عمى قياس الغاىخة التي وضعت ألجميا" )الدوبعي،  

عمؼ االجتساع  وقدؼ االعالم في مجال  (2)سؾعة مؽ الخبخاء والستخرريؽصجق السكياس تؼ عخضو عمى مج
عمؼ الشفذ واالختبارات والسقاييذ في السجال الخياضي، لسعخفة وضؾح األسئمة وصياغتيا ، ودقتيا ، وما تتستع بو 

ألداة ىؾ ( الى ان "افزل وسيمة لمتأكج مؽ صجق اElbeمؽ مؾضؾعية ، ومالءمتيا ألىجاف البحث ، إذ أشار )
 ,Elbe ) مجى تغظية الفقخات الجؾانب الرفة السخاد قياسيا وشسؾليتيا". الستخرريؽان يقخر عجد مؽ 

1979.555) 
 ثبات ال 3-5-2-2 

 ا  طالب( 10ذ تؼ تؾزيع السكياس عمى )إ ،تؼ االعتساد عمى طخيقة اعادة االختبار كأجخاء عمسي لمتحقق مؽ الثبات
الخياضية وكمية البجنية وعمؾم كمية التخبية مؽ  طالبات( 20و) طالب( 20مؽ خارج عيشة البحث، وبؾاقع ) وطالبة  

 البحث،استبعادىؼ مؽ عيشة  وتؼ نفديا، السجسؾعةوبعج مخور اسبؾعيؽ تؼ اعادة تؾزيعو عمى  التخبية لمبشات،
ي يجب ان ال يتجاوز اسبؾعيؽ او ثالثة بيؽ التظبيق االول والتظبيق الثان السجةن ألى إ   Adams)ويؤكج )

 ( Adams، 43،1989) .أسابيع

( 0،80)الثبات معامل وبعج جسع البيانات تؼ معالجتيا احرائيا باستخجام معامل االرتباط البديط فغيخت قيسة 
 وىحا يجل عمى تستع السكياس بثبات عاٍل. 

                                                 

  الجامعة                    الكمية      االختراص  واالضى انؼهًٍ انهقت *
 .السؾصل جامعة/البجنية وعمؾم الخياضة التخبية/  وتقؾيؼ قياس/ احسج ىاشؼ.د.أ-2
 .السؾصل جامعة/ البجنية وعمؾم الخياضة التخبية/  وتقؾيؼ قياس/ محسؾد مكي د. أ -1
 .السؾصل جامعة/ البجنية وعمؾم الخياضة التخبية/  وتقؾيؼ قياس/ ضخغام جاسؼ .د.أ-3
 .السؾصل جامعة/ البجنية وعمؾم الخياضة التخبية/  وتقؾيؼ قياس/ ايثار عبج الكخيؼ. د.أ-4
 .السؾصل جامعة/ البجنية وعمؾم الخياضة التخبية/ عمؼ الشفذ/  دمحم عرام د. أ -5
 .السؾصل جامعة/ البجنية وعمؾم الخياضة التخبية/  قياس وتقؾيؼ/ سبيان محسؾد د. ـأ -6
 .السؾصل جامعة/اآلداب/  فكخ اجتساعي/ ل حسيج سميسانشال. د. م.أ -7
 .السؾصل جامعة/ اآلداب/  االجتساع اإلعالمي عمؼ /وعج إبخاليؼ خميل  دأ.م.  -8
 .السؾصل جامعة/اآلداب/  االجتساع عمؼ/ د. جسعة جاسؼ خمف. م.أ -9
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 :التجربة االستطالعية 5 -3
 وطخائقمؽ سالمة السكياس ومالئستو  وال  ألخاصة بعيشة البحث البج مؽ التأكج مؽ اجل الحرؾل عمى البيانات ا

اجخيت ىحه  واالدارية.اجخائو وتختيب فقخاتو وقياسيا تؼ اجخاء تجخبة استظالعية لتحقيق بعض االىجاف العمسية 
إلى ا التعخف والغخض مشي طالبات( 20والبالغ عجدىؼ ) مؽ الظمبةعمى عيشة (،21/1/1029 )التجخبة بتاريخ

 دارية وىي :إلىجاف العمسية واألبعض ا
 تدمدل الفقخات .  -
 الدمبيات التي تحجث في جسع السعمؾمات.  -
 الفقخات .ؽ استجابة عيشة البحث في االجابة ع إلىالتعخف  -
 مالئسة مفتاح الترحيح لإلجابات. -
 الدمؽ السدتغخق لإلجابة. -
 
 التجربة الشيائية: 3-6

تؼ تؾزيع السكياس عمى عيشة  ،ال الذخوط العمسية لمسكياس والتأكج مؽ صالحيتو ومالئستو لعيشة البحثبعج اكتس
التخبية بشات /قدؼ التخبية  كميةو الخياضة، البجنية وعمؾم )كمية التخبية في الظمبة  حزؾروكال حدب البحث 

كمية التخبية األساسية /قدؼ التخبية البجنية و الحسجانية / قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة،  جامعة الخياضية،
 ( .م 15/4/1029م ولغاية  25/3/1029بتاريخ ) (وعمؾم الخياضة

 
 الهسائل اإلحرائية: 3-7

الؾسط الحدابي ،و الؾسط الحدابي تية )آلمن خالل القهانين ا(  SPSS )تؼ استخجام الحقيبة اإلحرائية
 .( تحميل التبايؽ – العجد ستداويةالغيخ يشات السشفرمة ت لمعاختبار )، و االنحخاف السعياري ، و السخجح 

 الشتائج ومشاقذتيا:وتحميل عرض -4
 :وتحميمياعرض الشتائج  4-1
 عرض نتائج الهسط الحدابي واالنحراف السعياري والستهسط الفرضي لمعيشة مجتسعة 4-1-1

عالم التخبؾية دورا  ايجابيا  وفعاال  فمدفة وسائل االمؽ التداؤل األول حؾل مجى امتالك الظمبة ل قلمتحقوذلػ 
تم استخراج  ..تحاكي طمبة كمية وأقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضةالكيؼ التخبؾية التي  في تشسية

 ( يبين ذلك2والجدول ) الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية لمطمبة.
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 ارية لعيشة البحثيبين األوساط الحدابي واالنحرافات السعي (2الجدول )
 *الوتوسط الفرضً االنحراف الوعٍاري± الوسط الحسابً العٍنة الوعالن اإلحصائٍة

طلبة كلٍة التربٍة البذنٍة وعلوم 

 /جاهعة الووصلالرٌاضة
222 3321256 

92131  

طلبة جاهعة الحوذانٍة /قسن التربٍة 

 /جاهعة الحوذانٍةالبذنٍة
52 332912 

32453  

62 

ٍة بنات/ قسن التربٍة طالبات الترب

 /جاهعة الووصلالبذنٍة
52 362212 

62315  

طلبة كلٍة التربٍة ألساسٍة/قسن 

 /جاهعة الووصلالتربٍة البذنٍة
52 362522 

62963  

 352252 352 العٍنة هجتوعة
12333  

 (146، 1998 /عدد البدائل )عالوي ورضهان ،عدد الفقرات ×الستهسط الفرضي =مجسهع اوزان البدائل *
 (1مؽ الججول )
التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في جامعة  قدؼعمى األوساط الحدابية كانت مؽ حرة طمبة أ يتبيؽ لشا ان 

 وسط حدابي عيخ اقل حيؽ في  ( ،7،457)±وبانحخاف معياري ، ( 77،980بمغ ) ، إذ الحسجانية
وبانحخاف معياري ، ( 73،2156بالغ )وال في جامعة السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة لظمبة كمية

(، وبمغ الؾسط الحدابي لظالبات كمية التخبية لمبشات / قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة 9،232)±
بيشسا بمغ الؾسط الحدابي لظمبة كمية التخبية األساسية /قدؼ  ( ،6،785)±وبانحخاف معياري ، ( 76،080)

( .في حيؽ عيخ الؾسط الحدابي 6،967)±وبانحخاف معياري  ،(76،510التخبية البجنية وعمؾم الخياضة )
 أنوىؾ اكبخ مؽ الستؾسط الفخضي ىحا يجل عمى  ،(8،377)±بانحخاف معياري  ،(75،050)لمعيشة مجتسعة 

 عيشة البحث مجتسعة لجييؼ فمدفتيؼ العالية تجاه وسائل االعالم في تشسية الكيؼ التخبؾية  .
 

في ايجاد الفروق ذات الداللة اإلحرائية بين الطالب والطالبات في فمدفة لثاني التداؤل ا لتحقيق 4-1-2
 .( يبين ذلك3والجدول ) t)قيسة )تم استخراج   وسائل االعالم التربهية.

 
 لمطالبات والطالب( sig( و )tوقيسة )يبين الهسط الحدابي واالنحراف السعياري  (3الجدول )

 
 (sigقيسة ) (tقيسة ) اف السعياري االنحر  الهسط الحدابي العيشة ت
 0،23 1،898 9،258 72،697 طالبات 1
   7،134 76،783 طالب 2

 
في   (.9،158)±( وبانحخاف معياري قجره 71،697)بمغ لمظالبات  ( أن الؾسط الحدابي3يتبيؽ مؽ الججول )

معياري  ات، وبانحخافلمظالبوىؾ اكبخ مؽ الؾسط الحدابي ،( 76،783لمظالب )حيؽ بمغ الؾسط الحدابي 
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( وىي اكبخ مؽ sig( )0،13وعيخت قيسة )، ( 2،898)السحتدبة   (tفي حيؽ عيخت قيسة )،( 7،234  )±قجره
 لسرمحةوعميو تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ الظالبات والظالب و  ،(0،05مدتؾى الجاللة والتي تداوي )

 في جامعتي السؾصل والحسجانية. طالب كمية واقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة

اختالف فمدفة وسائل االعالم في تشسية القيم التربهية بين طمبة  حهل التداؤل الثالثمن ق لمتحق 4-1-3
 تم استخدم تحميل التباين االحاديكمية واقدام التربية البدنية وعمهم الرياضة في جامعتي السهصل والحسدانية 

Way – One (ANOVA) )6،178 (ىي تائج ان الكيسة الفائية السحدؾبةواعيخت الش) 
 . (4)في الججول ، وكسا مبيؽ (  0،05( داللوعشج مدتؾى 

 نتائج تحميل التباين بين( ي4الجدول )
 (sigقٍوة) (Fقٍوة ) درجة الحرٌة هربع الوتوسطات هصذر التباٌن

 22222 62231 3 13212214 بٍن الوجووعات

 داخل

 الوجووعات

1295422635 346   

   339 1131632119 الوجووع

 ( 6،178السحدؾبة) ( قيسة )ف(3،346وبدرجة حرية )  0.05*معشهي عشد ندبة خطا  
تؾجج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ السجاميع تحت مدتؾى داللة  أن ىشالػ( يتبيؽ 4مؽ الججول رقؼ )

قل فخق معشؾي بيؽ أولغخض التعخف عمى  ( .0،000( والبالغة )sigقيسة ) ( وىي اكبخ مؽ 0،05)
 (.5وكسا مبيؽ في الججول )،( لمعيشة البحث  LSDالسجاميع تؼ استخجام ) 

 
 ( في السجاميع االربعةLSDيبين نتائج ) (5الجدول ) 

 
طمبة قدؼ  ةمحسرعالم في تشسية الكيؼ التخبؾية لإللفمدفة وسائل افخوق الستؾسظات ( يتبيؽ ان 5مؽ الججول )

الثالثة والبالغة عمى التؾالي  الستؾسظات فخق وىؾ اكبخ مؽ ، في جامعة الحسجانية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة 
(4،85476-3،394337-1،9543). 

Sig.  الخطأ

 الوعٍاري

االختالف بٍن 

 الوتوسطات

االختالف بٍن 

 الوجووعات

 الوقارنة هع العٍنة البحث

22222 

2225 

22212 

1232516 

1231551 

1231551 

- 4215436*  

-2295433*  

-32394333*  

2222 1022 

3022 

4022 

كلٍة التربٍة البذنٍة/جاهعة 

الووصل هع اقسام التربٍة 

 البذنٍة وعلوم الرٌاضة

22222 

2225 

22331 

1232516 

1265499 

1265499 

4215436* 

1292239 

1246239 

1222 2022 

3022 

4222 

قسن التربٍة البذنٍة/جاهعة 

الحوذانٍة هع الكلٍة وباقً 

ساماألق  

2225 

22252 

22392 

1231551 

1265499 

1266313 

2295433* 

-12292239 

-244222 

1222 3022 

2022 

4222 

قسن التربٍة بنات/جاهعة 

الووصل هع الكلٍة وباقً 

 األقسام

22212 

22331 

22392 

1231551 

1265499 

1266313 

3239433*  

1246239 

-244222  

1222 4022 

2022 

3222 

قسن التربٍة 

جاهعة الووصل األساسٍة/

 هع الكلٍة وباقً األقسام
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 :وتحميميا شاقذة الشتائجم 4-2
في جامعتي طمبة كمية واقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة ان يا ممؽ عخض الشتائج وتحمييتبيؽ 

تخبؾي واالستفادة عالم في تجعيؼ الجور الإلوسائل اتجاه فمدفة خاصة  السؾصل والحسجانية لجييؼ
تأصيل، وما زال ىشاك  ىاال ان فمدفة اإلعالم التخبؾي لعيشة البحث ما زالت في حاجة إلمشو، 

االستفادة مؽ عمؾم االترال التخبؾية لالستفادة مشيا ، وحؾل اإلعالم فمدفة  خالف حؾل مفيؾم
 .أىجاف التخبية ىوتقشياتو مؽ اجل الؾصؾل ال

لظمبة كمية واقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في جامعتي  م التخبؾي اإلعال فمدفة ويتزح لشا ان
 فمدفةبال وثيقا   التخبية والتعميؼ كسفيؾميؽ يترالن اتراال   أن تعيخ  السؾصل والحسجانية

، وان كانت التخبية اعؼ واشسل مؽ التعميؼ الحي يسثل الشسط الخئيذ لمتخبية أي تمػ ةاإلعالمي
، ولة خريرا لغخض التخبية والتعميؼلتي تتؼ داخل مؤسدات تعميسية أقامتيا الجالتخبية السقرؾدة ا

، كسا اتزح تعجد وتشؾع السفاليؼ السختمفة لمتخبية يعتبخ جدء مؽ التخبية وليذ العكذفالتعميؼ 
 .سختمفة التجاىات التخررات واالذوي  عشجاإلعالمية وفمدفتيا 

صؾرة معاصخة لتؾثيق وتشديق التعاون  أفزل جعتالتخبؾي اإلعالم فمدفة  عيخ لشا أنإال انو      
الخظيخ الحي يسكؽ ان يقؾم بو اإلعالم تجاه التعميؼ  فمدفةبيؽ التعميؼ واإلعالم بعج تدايج إدراك ال

مفيؾم اإلعالم التخبؾي اعؼ واشسل مؽ  أن ويعدو ذلػ الى، في أدائيا لخسالتيا الجامعةومعاونو 
لتخبية اإلعالمية اعؼ واشسل مؽ اإلعالم التخبؾي وان كانت جسيعيا تمتقي ، وان ايسياإلعالم التعم

إذ يؤكج  .الجامعيةخسالة الوتحقيق  الظمبة،بشاء  ىالسداعجة عم عشج نقظة واحجة وىجف مذتخك ىؾ
ماكمؾىان "عمى حيادية اإلعالم بقؾلو إنشا ال ندتظيع الحىاب إلى أن اإلعالم نافع أو ضار، أو 

وذلػ ألنو مجخد وسيمة، ومؽ ىشا يجب عميشا استبعاد األحكام األخالقية والتقؾيسية  خيخ أو شخيخ،
ييخ أن وسائل اإلعالم ىي في دراستشا لو. ويتزح الظابع الحيادي والسؾضؾعي أيزا في قؾلو الذ

 The Media is the Message”.                (55  ،McLuhan,  1965)” الخسال
اإلعالم يقجم نفدو عمى أنو حيادي و غيخ ذاتو، أي اإلعالم والتؾصيل فقط. فميذ لإلعالم رسالة  

فسع وىحا ما تؼ تأكيجه مؽ الفمدفة اليؾنانية القجيسة  تقجمو الجراسات اإلعالمية.ما ومؾضؾعي، وكحلػ 
وانريار الثقافات انتعذت  ،انفتاح الجولة اليؾنانية إعالميا عمى شعؾب البحخ األبيض الستؾسط

وتظؾرت اآلداب والفشؾن والعمؾم. ففي مجال األدب ندتحزخ الذاعخ ىؾميخوس  وفكخيا   ن ثقافيا  اليؾنا
وأرسظؾ الحي نغخ لفؽ الذعخ والجراما التخاجيجية في  ،الحي كتب ممحستيؽ خالجتيؽ اإللياذة واألوديدا

دتؾفان، كتابيو فؽ الذعخ وفؽ الخظابة. وتظؾر السدخح مع سؾفكمؾس ويؾربيجيذ واسخيمؾس واري
اغؾرية ثوانتعاش التذخيع مع الحكيؼ صؾلؾن وتظؾر الظب مع ابقخاط والخياضيات مع السجرسة الف

وطاليذ عمى سبيل التسثيل دون أن نشدى عيؾر األلعاب األولسبية مع البظل األسظؾري ىخقل 
 2987ي ،)بمج .والفالسفة الكبار كدقخاط وأفالطؾن وأرسظؾ ،وانتعاش الفمدفة مع الحكساء الدبعة

،23). 
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 والسقترحات:االستشتاجات والتهصيات  -5
 االستشتاجات: 5-1       

 :إحرائيا، تؼ الحرؾل عمى الشتائج اآلتيةمؽ خالل تحميل بيانات الجراسة 
وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية في فمدفة الظمبة لؾسائل االعالم في تشسية الكيؼ التخبؾية التي   -1

طمبة قدؼ التخبية البجنية وعمؾم  ةمحسرلجامعتي السؾصل والحسجانية في  يبثيا اإلعالم التخبؾي 
 الخياضة في جامعة الحسجانية.

الظالبات               وجؾد فخوق إحرائية في فمدفة وسائل االعالم لمظمبة في الكيؼ التخبؾية بيؽ  -1
 .البالظ والظالب ولسرمحة

ة وعمؾم الخياضة في جامعتي السؾصل والحسجانية دالت طمبة كمية واقدام التخبية البجنييستمػ   -3
 .ياكمية وأقدامالبيؽ طمبة التخبؾية بث الكيؼ  فيالقجرة و اإلعالم التخبؾي نحؾ  يةفمدف
 التهصيات والسقترحات : 5-2

 أىسيا: عجة عؽ تؾصيات البحثوقج أسفخ 
مفة، واإلعجاد الجيج ليا، زيادة االىتسام باألنذظة اإلعالمية في السجاالت الثقافية السخت -2

 واالنتقاء الؾاعي لسؾضؾعاتيا.
أن تخكد الخسالة اإلعالمية ألنذظة األطخ الظالبية عمى القزايا الستعمقة بخجمة السجتسع،  -1

 .االجتساعيوأن تترجى لمغؾاىخ الدمبية التي تسذ وحجة شعبشا، وتيجد تساسكو 
سائل اإلعالم العامة صؾنا  لميؾية الثقافية لمسجتسع تأكيج االلتدام الخمقي والتخبؾي في محتؾى و  -3

 مؽ أخظار الثقافات الؾاردة .
، لسؾاكبة كافة مؽ أجل االرتقاء بسجاالت السعخفة اإلندانية التخبؾيةتدخيخ وسائل اإلعالم  -4

 مديخة الحزارة العالسية.
 السرادر

 القران الكريم.
 .غدة والشذخ، لمظباعة آفاق اإلسالمية، التخبية في مقجمة : (1001) محسؾد دف، أبؾ -2
 (: الظخق اإلحرائية, دار السعارف لمتؾزيع  والشذخ, عسان .1000أبؾ صالح, دمحم صبحي )   -1
 .، دار تؾبقال لمشذخ، الجار البيزاء  2( دروس في تاريخ الفمدفة، ط2987بمجي، نجيب : )   -3
االعالم ودورىا في تجعيؼ التشسية  ( ،وسائل1029مانع وخزخ، وفاء كشعان ) الحسجاني، ربيعة  -4

 Route Educational & Social،بحث مشذؾر في  السدتجامة مؽ وجية نغخ أساتحة الجامعة

Science Journal 684 Volume 6(3) ; February 2019. 
 ، عسان ، األردن .2عالؼ الكتب الحجيث ، ط  –( تججيجات تخبؾية وإدارية 2980) الخؾلي، أحسج -5
( الكياس في التخبية الخياضية وعمؼ الشفذ الخياضي، 2998 حدؽ، ورضؾان، مدمحم نرخ الجيؽ )عالوي، دمحم -6

 دار الفكخ العخبي ، القاىخة.
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 ( ثؾرة في وسائل االترال الجساىيخي، معيج التجريب اإلذاعي و التمفديؾني، بغجاد.2980لبيب، سعج ) -7
 لثقافة الججيجة ،أبؾ عبي .،دار ا( االعالم التخبؾي 2978الالذقاني ، محي الجيؽ ) -8
( الجور التخبؾي لؾسائل اإلعالم اإلسالمي وسبل تظؾيخه مؽ وجية نغخ طمبة 1005نجؼ, مشؾر عجنان ) -9

  .غدة -الجامعة اإلسالمية  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ، .الجامعات الفمدظيشية في قظاع غدة
8- Adams ;R ,(1989) Social. Survey methods For mass media research .       

9- McLuhan, Marshal Understanding Media: The Extensions of Man. (New York: 

McGraw Hill, 1965). 

10- Elbe,  R. I. Essentials of Educational, measurement, New Jersey. Hall–Inc, 

Engle Wood Gifts, 1979.  

 
 (1ق )ممح

 بدم هللا الرحسن الرحيم
 
 أخي /أختي الطالب"ة" السحترم ....       

 تحية طيبة:
وسائل اإلعالم في تشسية الكيؼ التخبؾية فمدفة فيسا يمي قائسة لسجسؾعة مؽ الفقخات اليجف مشيا قياس          

لحا, يخجى بيان درجة  والحسجانية السؾصل البجنية وعمؾم الخياضة في جامعتيلظمبة كمية وأقدام التخبية 
 كل فقخة مؽ ىحه الفقخات عميػ .انظباق 

 ولكم مشي جزيل الذكر والتقدير
 

 ال أوافق أوافق إلى حذا ها أوافق تواها الفقرات ت

    انترثىَخ.تجٍُ يؼًُ انتًُُخ  3

    تؤكذ ػهً االنتساو ثبنتًُُخ. 1

    تحىل يراػبح ظروف انًجتًغ فٍ انتؼبيم يغ انًطتجذاد. 1

    اد انًجتًغ.فرألتًٍُ انحص انىطٍُ  1

    َطؼً انً اَشبء وػٍ تًُىٌ َطبػذ ػهً دػى انؼًم انتًُىٌ. 1

    َحذد انًجبدئ انتٍ تؤكذهب انطُبضبد انتًُىَخ. 1

    َرثط انطُبضبد ثأهذاف انتًُُخ وخططهب. 1

    تطؼً نهتىفُق ثٍُ انطُبضبد االقتصبدَخ واالجتًبػُخ. 1

    وانًطتههك. اإلػالٌ وانتروَج نخذيخ انًُتج 1

    ترتُت انًىضىػبد حطت اونىَتهب. 31

    َشر انىػٍ انتًُىٌ. 33
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 ال أوافق أوافق إلى حذا ها أوافق تواها الفقرات ت

    ترضخ قُى انىحذح ثٍُ فئبد انًجتًغ. 31

    اقُبع االفراد ثبنحفبظ ػهً انجُئخ. 31

    ادخبل أفكبر جذَذح انً انًجتًغ نسَبدح دخم االضرح. 31

    نًحتىي.تحقق االشجبع انًطهىة دوٌ انُظر انً ا 31

    تحقق درجخ ػبنُخ يٍ انًطبهًخ انشؼجُخ فٍ ػًهُخ انتًُُخ. 31

    وفق يؼبَُر انجىدح.ػهً ترشذ انً أهًُخ االختُبر  31

    تقذَى يؼهىيبد يُهجُخ. 31

    تكشف أضبنُت جذَذح نتًهُذ انطرَق نهتًُُخ. 31

    َذػى َجبح انخطط انتًُىَخ. 11

    نًجتًغ.تؼسز ثقخ افراد ا 13

    تغرش روح انتؼبوٌ وانتكبفم االجتًبػٍ ثٍُ افراد انًجتًغ. 11

تظهر انتطىراد االقتصبدَخ واالجتًبػُخ انً يظهر الئق ايبو انغرة  11

 ودول انؼبنى األخري.

   

    َؼبنج ثتبٍَ االخجبر انًثُرح. 11

    .نترثىَختجرز صفخ انشًىنُخ فٍ انتًُُخ ا 11

    تراثط افراد انًجتًغ وتىحُذ أهذافه. َؼًم ػهً 11

    تركس ػهً تحهُم انجُبَبد ثشكم يؼًق. 11

    تقذو حىال نًحبرثخ انفطبد ثأَىاػه. 11

    َحقق اهذاف وغبَبد اجتًبػُخ واقتصبدَخ. 11

    َرضى انىضبئم نجهىؽ األهذاف. 11

 
 
 
 
 

 

 


