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  وصفحاتهم الریاضیـة علـي الفیس بـــوكًالمعاقین حركیا الریاضییـن 

  

  

  

  

  ملخــــص البحـــــث

تهـــدف الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى معـــدل اســـتخدام الریاضـــیین المـــراهقین مـــن المعـــاقین 

ًحركیـــا لـــصفحاتهم الریاضـــیة علـــي الفـــیس بـــوك، ومعرفـــة دوافـــع اســـتخدامهم لهـــذه الـــصفحات، 

وعات التــي یفــضلون عرضــها علــى هــذه الــصفحات الریاضــیة، ومــا هــي والتعــرف علــي الموضــ

، "الفــیس بــوك"ًالــصفحات الریاضــیة للریاضــیین المعــاقین حركیــا التــي یتــصفحونها علــي موقــع 

ًومعرفــة العالقــة بــین اســتخدامات المــراهقین المعــاقین حركیــا لــصفحاتهم الریاضــة علــي الفــیس 

الدراسـة مـن الدراسـات الوصـفیة التـي اعتمـدت علـى تعـد هـذه . بوك واإلشباعات المتحققة منهـا

وقـد تـم تطبیـق الدراسـة . منهج المسح ، وتستخدم الدراسـة اسـتمارة االسـتبیان فـي جمـع البیانـات

ـــة قوامهـــا  ـــى عین ًمراهـــق ریاضـــیا مـــن المعـــاقین حركیـــا ممـــن تتـــراوح أعمـــارهم بـــین ) ٢٠٠(عل ً    

) القـاهرة والجیـزة(لریاضـیة بمحـافظتي وطبقت الدراسة في النوادي والمراكـز ا)  سنة١٨ - ١٥(

  .من الذكور واإلناث

  :أهم النتائج 

أثبتــت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات المبحــوثین علــى  .١

ًمقیاس استخدام الـصفحات الریاضـیة للمعـاقین حركیـا تبعـا الخـتالف كثافـة اسـتخدام موقـع  ً

  .الفیس بوك

فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات درجـات المبحـوثین أوضحت الدراسة أنه توجـد  .٢

  .ًعلى مقیاس استخدام الصفحات الریاضیة للمعاقین حركیا تبعا الختالف مستوى الدوافع

ًأكــــدت الدراســــة وجــــود عالقــــة ارتباطیــــة موجبــــة ودالــــة إحــــصائیا بــــین مــــستوى اســــتخدام  .٣

 .باعات المتحققةًالمبحوثین للصفحات الریاضیة للمعاقین حركیا ومستوى اإلش

بینــت الدراســة أنــه تــزداد مــستوى دوافــع اســتخدام المبحــوثین للــصفحات الریاضــیة للمعــاقین  .٤

 .ًحركیا بزیادة مستوى الحاجات لدیهم للمعرفة

  أمنیـة عـزیز علي الشیخ

  لة جامعة عین شمسماجستیر االعالم وثقافة األطفال بمعهد الدراسات العلیا للطفو
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Abstract 

     This study aims at finding out rate of the athletes teenagers with 
physical disabilities usage of their sports pages on Facebook. It also 
shows the motives that make them use sports pages of physical 
disabilities on Facebook. It shows the relation between physical 
disabilities usage of their sports pages on Facebook and their achieved 
gratifications. This study is one of the descriptive studies that depend 
on the media survey and it uses the survey form in collecting 
information (data). It has been applied on (200) persons of the athletes 
Teenagers with Physical Disabilities from Cairo and Giza 
governorates from male and female, from different sports clubs and 
centers in the governorates. 

The results: 

 The results have proved the existence of statistically 
significant differences between the mean scores of the 
respondents on a scale of usage of  sports pages of physical 
disabilities on Facebook of interest in difference of Facebook 
site usage.  

 The results explains the existence of statistically significant 
differences between the mean scores of the respondents on a 
scale of usage of  sports pages of physical disabilities on 
Facebook of the interest  in difference of motives level. 

 The results shows that there is a relation between the rates of 
the usage of  sports pages of physical disabilities on Facebook 
and their gratifications. 

 The results have proved that the usage motives of sports pages 
of physical disabilities on Facebook are increase when the need 
of knowledge increase. 
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  :مقدمـة

ًالفـــیس بـــوك شـــبكة اجتماعیـــة اســـتأثرت بقبـــول وتجـــارب كثیـــر مـــن النـــاس خـــصوصا مـــن 

الــشباب فــي جمیــع أنحــاء العــالم، وهــي ال تتعــدى حــدود مدونــة شخــصیة فــي بدایــة نــشأتها فــي 

، )م٢٠١٣حـسین شـفیق (فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة ) هارفـارد(م، فـي جامعـة ٢٠٠٤عام 

ًد أن ینكــر أن موقــع فــیس بــوك أصــبح یــشكل جانبــا أساســیا فــي حیــاة واآلن لــم یعــد بمقــدور أحــ ً

محـــي الـــدین (كثیـــر مـــن النـــاس الـــذین لـــم یعـــد بمقـــدورهم االســـتغناء عنـــه فـــي روتیـــنهم الیـــومي 

  ).م٢٠١٥اسماعیل 

كما أن مـشكلة اإلعاقـة مـن المـشكالت المهمـة التـي تواجـه المجتمـع؛ إذ ال یخلـو مجتمـع 

من وجود أفراد منـه یواجهـون الحیـاة وهـم مـصابون _  أم متخلفةمتقدمة كانت_من المجتمعات 

ـــد  ـــد تلحقهـــم هـــذه اإلصـــابات عن بنـــوع أو بـــآخر مـــن أنـــواع اإلعاقـــات الجـــسمیة أو النفـــسیة، وق

والدتهـــم أو طفـــولتهم المبكـــرة أو فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل العمـــر، ویكـــون مـــصدرها بعـــض 

  .اثیةاألمراض أو حوادث معینة أو تكون نتیجة لعوامل ور

ً  وقد شهدت ریاضة المعاقین حركیا اهتماما ملحوظا علي مر السنین، فقـد بـدأ االهتمـام  ً ً

ًبریاضة المعاقین خالل وبعد الحرب العالمیة األولي حیث مارسوا أنواعـا مختلفـة مـن األنـشطة 

أت البدنیــة، وقــد زاد انتــشار االهتمــام بریاضــة المعــاقین بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة؛ حیــث بــد

م أدخــل ١٩٤٤دول كثیــرة أوروبیــة وعربیــة وآســیویة فــي االهتمــام بریاضــة المعــاقین، وفــي عــام 

ـــودفیج جوتمـــان"الطبیـــب اإلنجلیـــزي الجـــراح  ریاضـــة المعـــاقین فـــي " Sir Gutmannســـیر ل

بــإنجلترا؛ وذلــك إلصــابات العمــود الفقــري وحــاالت الــشلل بأنواعــه ) اســتوك مانــدفیل(مستــشفى 

  .ل وقت فراغ هؤالء المعاقین وممارسة األنشطة الترویجیةالمتعددة، وذلك لشغ

ًمــن خــالل صــفحاته الریاضــیة للمعــاقین حركیــا " فــیس بــوك" وفــي هــذا الــشأن یقــوم موقــع 

ًبدورا هاما ومؤثرا في تعریف الجمهور بهؤالء األبطال من متحدي اإلعاقـة وبإنجـازاتهم، فـضال  ً ً ً

ًجــــات الخاصــــة مــــن المعــــاقین حركیــــا معرفــــة عــــن اتاحــــة تلــــك الــــصفحات للفئــــات ذوى االحتیا

ٕالریاضـات المناســبة لهــم وامكانیـة المــشاركة فیهــا، وانــشاء صـفحاتهم الخاصــة لمعرفــة الجمهــور 

  .ًبهم ونشاطاتهم ونجاحاتهم في مجال ریاضة المعاقین حركیا
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  مشكلة البحـث وتسـاؤالته 

  :التاليالتساؤل قامت الباحثة بلورة مشكلة البحث في اإلجابة علي 

ًمــا اســتخدامات الریاضــیین المعــاقین حركیــا لــصفحاتهم الریاضــیة علــى الفــیس بــوك؟ ومــا 

 االشباعات المتحققة منها؟

 :     وینبثق من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعیة للبحث یمكن تحدید أهمها فیما یلى

المعـاقین ما الصفحات الریاضیة علي الفیس بوك التـي یفـضلها الریاضـیون مـن المـراهقین  .١

 ًحركیا لعرض قضایاهم ومشاكلهم؟

ًمــا اســتخدامات الریاضــیین مــن المــراهقین المعــاقین حركیــا الســتخدام صــفحاتهم الریاضــیة  .٢

 علي الفیس بوك؟

ًمــــا اإلشــــباعات المتحققــــة مــــن اســــتخدامات الریاضــــیین مــــن المــــراهقین المعــــاقین حركیــــا  .٣

 لصفحاتهم الریاضیة على الفیس بوك؟

غیرات الوسیطة في قـوة أو ضـعف العالقـة بـین اسـتخدام الریاضـیین مـن ما مدي تأثیر المت .٤

 ًالمراهقین المعاقین حركیا لصفحاتهم الریاضیة علي الفیس بوك ومدي تحقق اإلشباعات؟

  : أهمیـة البحث

  :األهمیة النظریة  - أ

یكتــسب هــذا البحــث أهمیــة آنیــة مــن االهتمــام العــام علــي كافــة المــستویات داخــل المجتمــع  .١

 بقــضایا ذوي االحتیاجــات الخاصــة باعتبــارهم یمثلــون شــریحة كبیــرة فــي المجتمــع المــصري

 .ویقومون بإنجازات كبیرة في مختلف المجاالت

ًبما أن هذه الشبكات حدیثة العهد، وتحقـق انتـشارا وتـداوال واسـعا علـي مـستوي العـالم، فـإن  .٢ ً ً

البـاحثین للخـوض أكثـر فـي ًالباحثة تأمل أن یفتح هذا البحث الباب واسـعا أمـام الدارسـین و

ًغمــــار شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي، وخــــصوصا اذا كــــان هــــذا االهتمــــام موجهــــا لــــذوي  ً

 .االحتیاجات الخاصة واستخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي

  :األهمیة التطبیقیة  - ب

یحــث هــذا البحـــث العدیــد مـــن المتخصــصین فــي مجـــالي اإلعــالم والتربیـــة الخاصــة علـــى  .١

هم مــن أجــل إعــداد المــواد اإلعالمیــة الخاصــة بالریاضــیین المعــاقین ضــرورة تــضافر جهــود

ًحركیــا، بهـــدف تحقیـــق التنمیـــة والتطـــویر والنهــوض بهـــم فـــي المجتمـــع، وتعریـــف المجتمـــع 

 .بإنجازاتهم ونجاحاتهم في مختلف المجاالت
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ًیـــــضع هـــــذا البحـــــث أمـــــام صـــــانعي القـــــرار والجمهـــــور والمهتمـــــین تقریـــــرا حـــــول اســـــتخدام  .٢

ًالمعــاقین حركیــا لــصفحاتهم الریاضــیة علــي الفــیس بــوك واإلشــباعات المتحققــة الریاضــیین 

ٕمنهــا، وامكانیــة اإلفــادة فــي تلبیــة حاجــاتهم المختلفــة، واالهتمــام بهــم فــي وســائل االعــالم 

 .المختلفة بدرجة أكبر من وضعهم الحالي

  :أهداف البحث 

  -:     تسعى هذه الدراسة الى تحقیق هدف رئیسي وهو 

" الفـیس بـوك"ً على استخدامات الریاضـیین المعـاقین حركیـا لـصفحاتهم الریاضـیة علـى التعرف"

  "واإلشباعات المتحققة منها

  :     وینبثق من هذا الهدف األهداف اآلتیة

ًتوضیح الصفحات الریاضـیة للریاضـیین المعـاقین حركیـا علـي الفـیس بـوك التـي یفـضلونها  .١
 .لعرض قضایاهم ومشاكلهم

ًشـــباعات المتحققـــة مـــن اســـتخدام الریاضـــیین المعـــاقین حركیـــا لـــصفحاتهم الوقـــوف علـــي اإل .٢
 .الریاضیة على الفیس بوك

ًالتعرف علي العالقة بین كثافة استخدام الصفحات الریاضـیة للمعـاقین حركیـا علـي الفـیس  .٣
 .بوك واإلشباعات المتحققة من االستخدام

ة بــین اســتخدام الریاضــیین فهــم مــدي تــأثیر المتغیــرات الوســیطة فــي قــوة أو ضــعف العالقــ .٤

  .ًالمعاقین حركیا لصفحاتهم الریاضیة علي الفیس بوك ومدي تحقق اإلشباعات

   :فـروض البحـث

 توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات المبحـــوثین علـــى  :الفـــرض األول

ًمقیــاس اســتخدامات الــصفحات الریاضــیة للمعــاقین حركیــا تبعــا الخــتالف كثافــة اســتخد ام موقــع ً

  .الفیس بوك

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات المبحــوثین علــى :  الفــرض الثــاني

  .ًمقیاس استخدامات الصفحات الریاضیة للمعاقین حركیا تبعا الختالف مستوى الدوافع

ً توجد عالقة ارتباطیـة موجبـة ودالـة إحـصائیا بـین مـستوى اسـتخدام المبحـوثین  :الفرض الثالث

 .ًلصفحات الریاضیة للریاضیین المعاقین حركیا ومستوى اإلشباعات المتحققةل

ً تـزداد مـستوى دوافـع اسـتخدام المبحـوثین للـصفحات الریاضـیة للمعـاقین حركیـا  :الفرض الرابـع

 .بزیادة مستوى الحاجات لدیهم للمعرفة

ثین علــى  توجــد فـروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوسـطات درجــات المبحــو :الفــرض الخــامس

ًمقیـاس تــأثیرات اسـتخدام الــصفحات الریاضـیة للمعــاقین حركیـا تبعــا الخـتالف مــستوى اســتخدام 

  .ًالصفحات الریاضیة للمعاقین حركیا
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ـــسادس ـــرض ال ـــف درجـــة اإلشـــباعات المتحققـــة مـــن اســـتخدام الـــصفحات الریاضـــیة  :الف  تختل

لـــصفحات الریاضـــیة ًللمعـــاقین حركیـــا بـــاختالف مـــستوى ثقـــة المبحـــوثین بـــصدق وموضـــوعیة ا

 .ًللمعاقین حركیا

ــسابع ــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات المبحــوثین علــى  :الفــرض ال  توجــد فــروق ذات دالل

ًمقیــاس اســتخدام الــصفحات الریاضــیة للمعــاقین حركیــا تبعــا الخــتالف المتغیــرات الدیموغرافیــة  ً

 ). المستوى االقتصادي االجتماعي– السن – اإلقامة –النوع (

ــامنالفــرض ال  توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات المبحــوثین علــى  :ث

ًمقیاس اإلشـباعات المتحققـة مـن اسـتخدام الـصفحات الریاضـیة للمعـاقین حركیـا تبعـا الخـتالف  ً

  ). المستوى االقتصادي االجتماعي– السن – اإلقامة –النوع (المتغیرات الدیموغرافیة 

  اإلطار النظري للبحث

  "االستخدامات واإلشباعاتنظریة "

ًاســـتخدامات الریاضـــیین المعـــاقین حركیـــا لـــصفحاتهم الریاضـــیة علـــي الفـــیس بـــوك لتلبیـــة 

  احتیاجاتهم وتحقیق دوافعهم من خالل عرض مدخل االستخدامات واإلشباعات

     ذوي االحتیاجات الخاصة كأي شخص له حاجاته التي یحتاج لتلبیتها بـصورة تـتالءم مـع 

ٕا أنه كالشخص السوي في حاجته إلي التقدیر، والي األمن، والـي الـشعور باالنتمـاء إعاقته، كم ٕ
إلي جماعة، وعلـي المحیطـین بـه مـساعدته لتـوفیر هـذه االحتیاجـات لـه وبـالطرق المناسـبة بمـا 

ًیعمــل علــي نمــو شخــصیته نمــوا صــحیحا، ویؤكــد علمــاء الــنفس علــي أنــه إلــي جانــب الحاجــات  ً

: هــــا ذوو االحتیاجــــات الخاصــــة توجــــد دوافــــع وحاجــــات أخــــري مثــــل الفــــسیولوجیة التــــي یحتاج

االتـصال االجتمــاعي، والتـزاور مــع اآلخـرین، واللعــب، وهـي حاجــات روحانیـة نفــسیة اجتماعیــة 

اتصالیة تسهم في سالمة الصحة النفسیة، وقد یكون من أهم أنواع الحاجـات الرغبـة فـي تنمیـة 

  ). م١٩٩١روبن ، . د. برنت (الذات 

   نظریة االستخدامات واإلشباعات مفهوم

اإلعالمیـة إلشـباع رغبـات كامنـة لدیـه،       تفتـرض هـذه النظریـة أن الجمهـور یـستخدم المـواد

  ). م١٩٩٤محمد الطنوبي ، (وأن وظیفة وسائل اإلعالم هو تلبیة الحاجات فقط 

  :أهمیة مدخل االستخدامات واإلشباعات للبحث الحالي 

و اإلشـــــباعات تـــــساعد علـــــى التعمـــــق فـــــي مـــــشكلة الدراســـــة   إن نظریـــــة االســـــتخدامات 

ًوموضوعها بدرجة كبیرة من منطلـق أن المـراهقین المعـاقون حركیـا هـم جـزء كبیـر مـن جمهـور 

، حیــث یكمــن "الفــیس بــوك"عــریض نــشط غیــر ســلبي یــستخدمون موقــع التواصــل االجتمــاعي 

ًوراء تعرضهم له احتیاجات ودوافع  ولیس سلوكا عرضیا أو لمجر   . د قتل وقت الفراغً



  

 ٧٩ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

     ویقــدم نمــوذج االســتخدامات واإلشــباعات مجموعــة مــن المفــاهیم والــشواهد التــي تؤكــد بــأن 

( أسلوب األفراد أمام وسائل اإلعالم أكثر قوة من المتغیرات االجتماعیـة والـسكانیة والشخـصیة 

االتــصال ، كمــا یهــتم مــدخل االســتخدامات واإلشــباعات بدراســة )م١٩٩٩صــالح أبــو أصــبع ، 

الجمــاهیري دراســة وظیفیــة منظمــة، ویــضفي هــذا المجــال صــفة اإلیجابیــة علــي جمهــور وســائل 

ًاالتـــصال الجمـــاهیري نظـــرا لتركیـــزه علـــي الفـــرد كمتلقـــي نـــشیط لرســـائل االتـــصال علـــي عكـــس 

دراســـات التـــأثیر التقلیدیـــة التـــي تناولـــت الجمهـــور كمـــستقبل ســـلبي لرســـائل االتـــصال لـــذا یمثـــل 

ً متنفـسا للهـواء النقـي فـي (LITTLE JOHN)امات واإلشباعات علـي حـد تعبیـر مدخل االستخد

  ).م١٩٩٣استیفن ، (بحوث االتصال 

  المفاهیم األساسیة لمدخل االستخدامات واإلشباعات

     ویتكـــون مـــدخل االســـتخدامات مـــن عـــدد مـــن المفـــاهیم األساســـیة ، وفیمـــا یلـــي شـــرح لهـــذه 

  ).م١٩٩١حمدي حسن ، (المفاهیم 

  :الجمهور النشط افتراض : ًأوال

وتأثیرهـــا  تلقـــي أمـــام قـــوة الرســـائل اإلعالمیـــة،     تفتـــرض بعـــض نظریـــات التـــأثیر، ســـلبیة الم

   .االستخدامات واإلشباعات الفعال، ویعد مفهوم الجمهور الفعال النشط من أهم المفاهیم في دراسات

ًمهمـا  ًنـشط یـشكل منعطفـا     وفـي إطـار هـذه االفتراضـات أصـبح مفهـوم الجمهـور الفاعـل ال

  .االتصال الجماهیري ًوأساسیا في دراسة العالقة التفاعلیة المتبادلة بین أفراد الجمهور ووسائل

ً     الجمهـــور وفقـــا لهـــذه النظریـــة هـــو العنـــصر األساســـي فـــي عملیـــة االتـــصال، فـــالفرد یـــولي 

عه احتیاجاتـه ورغباتـه، ًاهتماما للرسائل التي تجلـب لـه الـسرور أو تلـك التـي تـساعد علـي إشـبا

فالرسـائل التــي مـن هــذا النـوع یهــتم بهـا الفــرد ویـستقبلها ویتــذكرها؛ وحتـي لــو كانـت ال تتفــق مــع 

ًأفكــاره فأنــه یتعــرض لهــا إذا توقــع أنهــا مفیــدة أو إذا اعتقــد أنهــا ســتحقق لــه نوعــا مــن اإلشــباع 

  ). م١٩٩٩حسن مكي  وبركات محمد ، (

ن معرفــة أهمیـة هــذه النظریــة حیــث یمكننــا توظیــف هــذه      ومـن خــالل مــا ســبق عرضــه یمكــ

ًمن حیث إمكان مـدى معرفـة اسـتخدام المـراهقین المعـاقین حركیـا لـصفحاتهم الریاضـیة  النظریة

  .علي الفیس ومعرفة اإلشباعات المتحققة من هذا االستخدام

  :األصول النفسیة واالجتماعیة الستخدامات وسائل اإلعالم : ًثانیا 

 بــــاحثوا االســــتخدامات واإلشــــباعات أن العدیــــد مــــن االحتیاجــــات المرتبطــــة بوســــائل      یــــري

اإلعــــالم لــــدي األفــــراد تنــــشأ لتفــــاعلهم مــــع بیئــــاتهم االجتماعیــــة، ودعــــم التكامــــل االجتمــــاعي 

ــــــة فــــــي المجتمــــــع  ، فأعــــــضاء الجمهــــــور )م١٩٩٩مهــــــا الطرابیــــــشي ، (وللعملیــــــات االجتماعی

ٕبــــارهم أفــــرادا معــــزولین عــــن واقعهــــم االجتمــــاعي، وانمــــا یتعــــاملون مــــع وســــائل اإلعــــالم باعتال ً

  .باعتبارهم أعضاء في جماعات
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

   :دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم: ًثالثا 

حالــة نفــسیة تحفــز الفــرد علــى القیــام بــالتفكیر، أو التــصرف بطریقــة "بأنــه       یعــرف الــدافع

وقـد قـدم ".  مجموعـة مـن الحاجـاتمعینة، لتوقعه عائد أو مستوى من الرضا لحاجـة معینـة، أو

الباحثون عددا من القوائم لمجموعات الدوافع التي تعرض األفـراد لوسـائل االتـصال نتیجـة لهـا، 

  ).١٩٩٣فرج عبدالقادر طه ، (ولعل من أشهر هذه القوائم تصنیف روبن 

     وتقسم معظم دراسـات االتـصال دوافـع التعـرض لوسـائل االتـصال إلـي فئتـین أساسـیتین 

  :هما كالتالي 

وهي تعني الحاجـة الختیـار وسـیلة اتـصالیة :  "Instrumental Motives"دوافع نفعیة   ) أ

المعرفـة ، التعلـیم ، فهـم الواقـع ، التعامـل (معینة، ولرسالة إعالمیة معینة إلشباع حاجـات 

 ).مع المشكالت

ا بـدون  وهي دوافع یعتاد الفرد علي ممارسـته :"Ritualized Motives"دوافع طقوسیة   ) ب

ًتخطــــیط ســــابق غالبــــا، مثــــل الحاجــــة إلــــي التــــسلیة والتنفــــیس واالســــترخاء، والهــــروب مــــن 

 ).م١٩٩٠دومنك جوسیف ، (الروتین، الصداقة 

  : التعرض لوسائل اإلعالم : ًرابعا 

     أشــارت دراســات عدیــدة إلــي وجــود عالقــة ارتبــاط بــین البحــث عــن اإلشــباعات والتعــرض 

دة تعـــرض الجمهــور بوجــه عــام لوســـائل اإلعــالم علــي نــشاط هـــذا لوســائل اإلعــالم، وتــدل زیــا

الجمهور، وقدرته علـي اختیـار المعلومـات التـي تلبـي احتیاجاتـه وتفتـرض نظریـة االسـتخدامات 

واإلشــباعات أن دوافــع األفــراد تــؤدي بهــم إلــي التعــرض لوســائل اإلعــالم حتــي تحقــق اإلشــباع 

ویــذكر روجــرز أن عملیــة التعــرض لوســائل باإلضــافة إلــي ســلوك التعــرض لوســائل اإلعــالم، 

ًاإلعــالم تــؤدي دورا هامــا فــي عملیــة التحــضر، ویقــول أن هــذه العملیــة تــرتبط بمجمــوعتین مــن  ً

مجموعـــة متغیـــرات تـــسمي بالمقـــدمات، ومجموعـــة متغیـــرات تـــسمي بالنتـــائج : المتغیـــرات همـــا

  ).م١٩٩٤محمد الطنوبي ، (

  :متوقعات الجمهور من وسائل اإلعال - ًخامسا

ًإشــباعا لحاجــاتهم ، وتقــوم هــذه  -      یتوقــع األفــراد مــن وســائل اإلعــالم أثنــاء التعــرض لهــا

  .لألفراد التوقعات على األصول النفسیة واالجتماعیة لهؤالء

  :یشیر مفهوم التوقع الي الكثیر من التعریفات منها على سبیل المثال 

احتمــاالت   بــأن التوقــع هــو"ائـل الق (Baker) بیكــر(و Mcllouid) ماكلویــد(تعریـف      

  ".الجماهیریة، ینسبها الجمهور لسلوكیات متنوعة
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

العدیـد مـن التوقعـات التـي تبـرز مـن خـالل      وتفترض هذه الدراسات أن لـدى أفـراد الجمهـور

إطــار مــساحة كبیــرة مـن حریــة االختیــار مــن بــین  قـدرة هــؤالء علــى إدراك البــدائل المختلفـة فــي

بین كم هائل مـن محتـوى الرسـائل، أو حتـى مـن  الوسائل ، واالنتقاء منعدد وافر من مختلف 

اإلعالمیـة، والتـي تنـسجم مـع توقعـاتهم وتحقـق أكبـر قـدر  بین البدائل، والمصادر األخـرى غیـر

احتیاجــاتهم ودوافعهــم واقتــرن هــذا المفهــوم بمــدى مقابلــة اإلشــباع  ممكــن مــن اإلشــباع لمختلــف

 المـــسبقة لمرحلـــة مـــا قبـــل التعـــرض بـــشأن خـــصائص وســـائل لتوقعـــاتهم الـــذي یتحقـــق لألفـــراد

ًومحتواهـــا، والمتمثـــل فـــي اإلشـــباعات المتحققـــة ، قیاســـا باإلشـــباعات  االتـــصال، وســـماتها،

  ).م٢٠٠٨حسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید ، (والمتوقعة  المطلوبة

  :اإلعالم  إشباعات وسائل-ًسادسا

ل یقــدم مكافــآت یتوقعهــا األفــراد مــن خــالل خبــراتهم      یقــصد بهــا أن اســتخدام وســائل االتــصا

ــــیم هــــذه المكافــــآت بعــــد تعرضــــهم لوســــائل  ــــسابقة مــــع وســــائل االتــــصال، ویقــــوم األفــــراد بتقی ال

االتــــصال، وفــــق نمــــوذج االســــتخدامات واإلشــــباعات ویــــتم وصــــف أفــــراد الجمهــــور باعتبــــارهم 

یـــة الحـــصول علـــي نتـــائج مـــدفوعین بمـــؤثرات نفـــسیة واجتماعیـــة الســـتخدام وســـائل االتـــصال بغ

  .یطلق علیها اإلشباعات

  : وتنقسم اإلشباعات إلي نوعین أساسیین 

    :"Content Gratification"إشباعات المحتوى   . أ

 Orientation     وتنــتج عــن التعـــرض لمحتــوى اإلعـــالم، وتنقــسم إلـــي إشــباعات توجیهیـــة 

Gratification's""عرفــة، واالســتفادة مــن التجــارب  وتتمثــل فــي زیــادة األخبــار والمعلومــات والم

 "Social Gratification's"ٕوالخبـرات ومـشاركة المعلومـات مـع اآلخـرین ، واشـباعات اجتماعیـة 

وتتمثــل فــي فهــم الواقــع والقــدرة علــي تكــوین رأي فــي القــضایا المطروحــة، والمــساعدة فــي اتخــاذ 

  .علي تعلم أشیاء ومهارات جدیدةقرارات صائبة، وتدعیم فهم المجتمع والتعامل مع المشكالت والقدرة 

   : "s'Process Gratification" إشباعات العملیة  . ب

     وتنــــتج عــــن عملیــــة االتــــصال واالرتبــــاط بوســــیلة محــــددة وال تــــرتبط مباشــــرة بخــــصائص 

، وتتمثل في تعزیـز " Para-orientional"إشباعات شبه توجیهیة : الرسائل، وتنقسم إلي نوعین 

ٕس، وتشبع الفضول والشعور بالمكانة واالحتـرام، واشـباعات شـبه اجتماعیـة المصداقیة وثقة النا

Para-Social"  " وتتمثــل فــي الــتخلص مــن الملــل والتــسلیة وشــغل أوقــات الفــراغ وتتعلــق بحكــم

  ).م٢٠٠٨حسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید ، (العادة والتعود
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  الدراسـات السابقة

ـــن مواقـــع التواصـــل دراســـات تناولـــت :دراســـات المحـــور األول  - أ ـــوك كموقـــع م الفـــیس ب

  االجتماعي واإلشباعات المتحققة من استخدامه

 . H. Sampasa – Kanyinga , J- PChaputand , H .Aســمبازا وآخـرون ( دراسـة  .١

Hamitan  ــراهقین لمواقــع التواصــل االجتمــاعي : "، بعنــوان )م٢٠١٦ تــأثیر اســتخدام الم

ومظهــرهم الخــارجي ومــا ینــتج عــن ذلــك مــن وعالقتــه بمــدي رضــاهم عــن أوزان أجــسامهم 

حیــث هــدفت الدراســة إلــي التعــرف علــي التــأثیرات الناتجــة مــن اســتخدام المــراهقین ، "ســلوكیات

لمواقـع التواصـل االجتمــاعي والحكـم علــي مظهـرهم وشـكل وتناســق أجـسامهم، مــع تحدیـد تــأثیر 

وتكونــت عینــة . مــدي رضــاهم عــن مظهــرهم الخــارجي مــن عدمــه علــي ســلوكیاتهم وانفعــاالتهم

سـنة وتوصـلت ) ١٩ – ١١(ًطالبـا وطالبـة فـي مرحلـة المراهقـة مـن سـن ) ٤٤٦٨(الدراسة مـن 

أظهـرت الدراسـة أن الفتیـات المراهقـات الالتـي یـستخدمون  : الدراسة إلي مجموعة نتـائج أهمهـا

مواقــع التواصــل االجتمــاعي أكثــر مــن ســاعتین غیــر راضــیات عــن مظهــرهن الخـــارجي ووزن 

مــن الطــالب یــستخدمون مواقــع التواصــل %) ٦.٥٤(الزائدـــ، كمــا أثبتــت الدراســة أن أجــسامهم 

یــستخدمون مواقــع %) ٢٨(االجتمــاعي لمــدة ســاعتین علــي األقــل فــي الیــوم الواحــد فــي مقابــل 

 .التواصل االجتماعي أكثر من ساعتین

اســتخدامات وســائل : "، بعنــوان )م٢٠١٥ Barak   و بــاراكStanleyســتانلي ( دراســة  .٢

دراســة مقارنــة بــین مــوقعي الفــیس بــوك : العــالم االجتمــاعي واإلشــباعات المتحققــة منهــا ا

ـــي مقارنـــة اســـتخدامات واشـــباعات كـــل مـــن مـــوقعي ، "وســـناب شـــات ٕحیـــث هـــدفت الدراســـة إل

، وطبقـــت الدراســـة علـــي طـــالب المرحلـــة "ســـناب شـــات"و " الفـــیس بـــوك"التواصـــل االجتمـــاعي 

شاركتهم علــي المــوقعین ومعرفــة اإلشــباعات المتحققــة الجامعیــة مــن أجــل فهــم أفــضل لــدوافع مــ

مــن هــذا االســتخدام، وتعتبــر هــذه الدراســـة دراســة وصــفیة مقارنــة، اســتخدمت أداة االستقـــصاء 

لجمــــع بیاناتهــــا، وطبقــــت الدراســــة علــــي عینــــة مــــن طــــالب الجامعــــة، وتوصــــلت الدراســــة إلــــي 

أعلــــي مــــن دوافعهــــم " وكالفــــیس بــــ"أن دوافــــع اشــــتراك الطــــالب فــــي  : مجموعــــة نتــــائج أهمهــــا

ألن الفـیس بـوك أغـرى فــضولهم ولوجـود األصـدقاء علیـه، كمــا أن " سـناب شــات"لالشـتراك فـي 

أكثــر مــن اإلشــباعات المتحققــة الســتخدام ) عینــة الدراســة(لــدي الطلبــة " ســناب شــات"إشــباعات 

یهم ، وذلــك یرجــع لــسهولة التنقــل والخــصوصیة، وأن عینــة الدراســة مــن الــذكور لــد"الفــیس بــوك"

 .، وذلك للتواصل ومعرفة أصدقاء جدد" الفیس بوك"دوافع أكبر الستخدام 
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ــي  ":بعنــوان ، )م٢٠٠٩رفعــت عــارف الــضبع (دراســة  .٣ ــالم العرب ــراهقین بالع اســتخدام الم

حیـث هـدفت الدراسـة إلـي التعـرف علـي كیفیـة اسـتخدام ، "للفیسبوك واإلشباعات المتحققة منه

س بــوك، ومعرفــة اإلشــباعات المتحققــة لــدیهم مــن اســتخدامهم المــراهقین فــي العــالم العربــي للفــی

اعتمدت الدراسة علي المنهج المسحي، وتم تطبیق العینة علي عینة مـن الطـالب . للفیس بوك

، الـذین تتـراوح أعمـارهم مـا ) دولة٢٢(من مدارس العالم العربي )  طالب وطالبة٦٦٠(مقدارها 

وتوصلت الدراسـة إلـي مجموعـة .  بكل مدرسة) طالب وطالبة٣٠(بعدد )  سنة١٧ – ١٥(بین 

مـــن %) ١٥(ًمـــن عینـــة الدراســـة یـــستخدمون الفـــیس بـــوك یومیـــا، و%) ٧٥(أن  : نتـــائج أهمهـــا

ًاسـبوعیا، وكانـت أكثـر الـدوافع السـتخدام )  أیـام– ٤(عینة الدراسة یـستخدمون الفـیس بـوك مـن 

 %).٢٦ (الفیس بوك لدي عینة الدراسة كان معرفة ومتابعة األخبار بنسبة

ًدراســـات تناولـــت المعـــاقین حركیـــا كفئـــة مـــن فئـــات ذوي  :دراســـات المحـــور الثـــاني   - ب

  االحتیاجات الخاصة

بحــث العالقــة بــین المــشاركات الریاضـــیة : "، بعنــوان) م٢٠١٥ Gill,C.J جیــل(دراســة  .١

ًللمراهقین المعاقین حركیـا عبـر الفـیس بـوك فـي والیـة أیـوا وانعكاسـاتها علـي مـستویات 

ــذ ــدیر ال ٕ، حیــث هــدفت الدراســة إلــي التعــرف علــي اســتخدامات واشــباعات اســتخدام "اتتق

ًبــین المــراهقین المعــاقین حركیــا، اعتمــدت هــذه " الفــیس بــوك"شــبكة التواصــل االجتمــاعي 

ًالدراســة علـــي تحلیـــل العالقـــة بـــین المـــشاركات الریاضـــیة للمـــراهقین المعـــاقین حركیـــا عبـــر 

أنهــا قامــت بتفــسیر : جموعــة نتــائج أهمهــا وتوصــلت الدراســة إلــي م. شــبكة الفــیس بــوك

ًمـــشاركة المـــراهقین المعـــاقین حركیــــا علـــي الفـــیس بـــوك فــــي ضـــوء نظریـــة االســــتخدامات 

كمـــا قامـــت الدراســـة بتحلیـــل العالقـــة بـــین المـــشاركات الریاضـــیة للمـــراهقین . واإلشـــباعات

 .ًالمعاقین حركیا عبر شبكة الفیس بوك

استكـشاف مـدى مناسـبة ":  بعنـوان ،) ٢٠١٢ Bell, Jennifer Sبیـل وجینیفـر (دراسـة  .٢

ــانون مــن إعاقــات جــسدیة ــال الــذین یع  حیــث هــدفت الدراســة إلــي ،"الریاضــة مــع األطف

معرفة العالقة بـین أنمـاط المـشاركة فـي األلعـاب الریاضـیة وتكییفهـا مـع مـستویات الكفـاءة 

ت الدراســة مــنهج والقرابــة، والحكــم الــذاتي بــین األطفــال ذوي اإلعاقــات الجــسدیة، واســتخدم

 مفــردة مــن المــشاركین الریاضــین، تتــراوح أعمــارهم بــین ٣٧المــسح بالعینــة، وأعطیــت إلــى 

أن مــدة االشــتراك فــي : وتوصــلت الدراســة إلــي مجموعــة نتــائج أهمهــا ).  ســنة١٨ : ٧(

ًئیا بـــین ًالریاضـــة قـــد ارتـــبط إیجابیـــا مـــع بنـــاء القرابـــة، ولـــم یكـــن هنـــاك عالقـــة دالـــة إحـــصا

المــشاركة الریاضــیة وتكییفهــا مــع تــدابیر الكفــاءة واالســتقاللیة، كمــا أثبتــت تكییــف األطفــال 

 .والشباب مع حاالت العجز
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

مــشكالت الریاضــیین المعــاقین : "، بعنــوان  )م٢٠٠٧(دراســة منــي ســید محمــد أحمــد  .٣

یة دراســـة مطبقـــة فـــي المراكـــز الریاضـــ.. ًحركیـــا ودور الممـــارس العـــام فـــي مواجهتهـــا 

الـــصحیة (، حیـــث هـــدفت الدراســـة إلـــي تحدیـــد المـــشكالت "للمعـــاقین بمحافظـــة القـــاهرة

 – الترویجیـة – االقتـصادیة – االجتماعیـة – النفـسیة –والمرتبطة باألجهزة التعویـضیة 

، كمـا هـدفت إلـي تحدیـد أدوار الممـارس ً التعلیمیـة للریاضـین المعـاقین حركیـا–التأهیلیة 

اسـتخدمت الدراسـة مـنهج المـسح . ًاعیة للریاضیین المعاقین حركیـاالعام في الخدمة االجتم

ًالریاضــیین المعــاقین حركیــا ، (االجتمــاعي الــشامل، باســتخدام اســتمارة اســتبیان لكــل مــن 

لألخـصائیین االجتمــاعیین بــالمراكز الریاضـیة للمعــاقین ، لفریــق العمـل بــالمراكز الریاضــیة 

فــي المراكــز الریاضــیة للمعــاقین بمحافظــة القــاهرة، ، وتــم تطبیــق الدراســة )ًللمعــاقین حركیــا

ـــــا  ـــــردة١٥(، االخـــــصائیین االجتمـــــاعیین ) مفـــــردة١١٤(ًالریاضـــــیین المعـــــاقین حركی ، ) مف

 أن أهـم :وتوصلت الدراسة إلي مجموعـة نتـائج أهمهـا).  مفـردة٢٥(أعضاء فریق العمل 

حیة وأهمهـا ارتفـاع ًالمشكالت التي تواجه الریاضیین المعـاقین حركیـا هـي المـشكالت الـص

تكــــالیف العــــالج، ثــــم المــــشكالت النفــــسیة وأهــــم ضــــعف الثقــــة بــــالنفس، تلیهــــا المــــشكالت 

االجتماعیـــة وأهمهـــا زیـــادة العـــبء األســـري بـــسبب اإلعاقـــة، كمـــا أن أهـــم الخـــدامات التـــي 

ًتقدمها المراكز الریاضیة للمعـاقین حركیـا هـي الخـدمات الـصحیة وأهمهـا التوعیـة الـصحیة 

ً ثـم الخـدمات النفـسیة وأهمهـا رفـح الـروح المعنویـة للریاضـیین المعـاقین حركیــا، بـاألمراض،

ًتلیهـــا الخـــدمات االجتماعیـــة وأهمهـــا مـــساعدة الریاضـــیین المعـــاقین حركیـــا علـــي اكتـــساب 

  .صداقات جدیدة

  :تتمثل حدود الدراسة فیما یلي : حـدود البحـث

ة اســـتخدامات الریاضــــیین  حـــددت الباحثـــة حــــدود بحثهـــا فـــي معرفــــ:الحـــدود الموضــــوعیة .١

 .ًالمعاقین حركیا لصفحاتهم الریاضیة على الفیس بوك، واإلشباعات المتحققة منها

 : ١٥(ً یقتــصر البحــث الحــالي علــى المــراهقین مــن المعــاقین حركیــا ســن :الحــدود البــشریة .٢

 .من الذكور واإلناث)  سنة١٨

) م٢٠١٦ مـایو ١(الفتـرة مـن  حـددت الباحثـة مجـال دراسـتها المیدانیـة فـي :الحدود الزمنیـة .٣

 ).م٢٠١٦ یونیو ٣٠(وحتي 

 تتمثــل حــدود الدراســة المكانیــة فــي النــوادي والمراكــز الــشبابیة والریاضــیة :الحــدود المكانیــة .٤

 ). الجیزة–القاهرة (بمحافظتي 
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  :مصطلحات البحث

  التعریف اإلجرائي لالستخدامات  

ً وتـصفح المعـاق حركیـا لكـل مـا ینـشر تعـرض ومتابعـة"     تقصد به الباحثة في هـذه الدراسـة 

، وأنمـاط وعـادات هـذه "الفـیس بـوك"علي صفحاتهم الریاضیة علـي موقـع التواصـل االجتمـاعي 

  ".االستخدامات

  ًالتعریف اإلجرائي للریاضیین المعاقین حركیا 

أولئــك األشــخاص الممارســون للریاضــة ویعــانون مــن مــشاكل جــسدیة ســواء "     تعنــي الباحثــة 

ریـــة أم مكتـــسبة، تعوقـــوهم عـــن ممارســـة أنـــشطة حیـــاتهم الیومیـــة بـــشكل طبیعـــي مثـــل كانـــت فط

  ".أقرانهم األسویاء

  ًالتعریف اإلجرائي للصفحات الریاضیة للمعاقین حركیا على الفیس بوك 

ًهي الصفحات المتخصصة بعرض قضایا وأخبار المعـاقین حركیـا الریاضـیة علـى موقـع "     

، ســواء كانــت صــفحات رســمیة أو غیــر رســمیة، كمــا تتنــاول "كفــیس بــو"التواصــل االجتمــاعي 

موضـــوعات تخـــصهم، وتقـــوم بنـــشر معلومـــات عـــن مباریـــاتهم ومـــسابقاتهم، ومواعیـــد بطـــوالتهم 

الریاضــیة المحلیــة والعالمیــة، والجــوائز والمیــدالیات التــي یحــصلون علیهــا، وتلقــى الــضوء علــى 

  ".تخص ریاضاتهماحتیاجاتهم ومطالبهم وما یعانون منه من مشكالت 

    Gratifications Achieved  التعریف اإلجرائي لإلشباعات المتحققة

تلك النواتج والفوائـد التـي یكتـسبها األفـراد، ویحـصلون علیهـا، والتـي تتحقـق لهـم مـن "     وهي 

ًخالل استخدام المراهقین المعـاقین حركیـا لـصفحاتهم الریاضـیة علـي الفـیس بـوك، والتـي تحقـق 

  ".ًحقیقیا لحاجات األفراد، ودوافعهمًإشباعا 

  متغیــــــرات البحــــــث 

  ًاســــتخدامات الریاضــــیین المعــــاقین حركیــــا لــــصفحاتهم "یتمثــــل فــــي : المتغیــــر المــــستقل

 ".الریاضیة على الفیس بوك

  اإلشباعات المتحققة من استخدامات الصفحات" وتتمثل في :المتغیر التابع." 

  محـــل – الـــسن –النـــوع (فـــي المتغیـــرات الدیموغرافیـــة مثـــل  تتمثـــل :المتغیـــرات الوســـیطة 

 ). المستوى االجتماعي االقتصادي-اإلقامة 

  :نوع ومنهج البحث 

     ینتمي هذا البحث إلي البحوث الوصفیة، وفي إطارها تستخدم الباحثة مـنهج المـسح لعینـة 

  ًمن الریاضیین المعاقین حركیا
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  عینة ومجتمع البحـث 

مفردة من الریاضـیین المـراهقین مـن ) ٢٠٠(عشوائیة قوامها لدراسة على عینة تم تطبیق ا     

ومـن الـذكور واإلنـاث، والتـي تتـراوح أعمـارهم )  الجیـزة–القـاهرة  (ًالمعاقین حركیا في محـافظتي

سنة، وقد تم تحدید اختیـارهم بأسـلوب العینـة العـشوائیة غیـر المنتظمـة لتمثیـل ) ١٨ : ١٥(بین 

  .دراسةكافة متغیرات ال

  :أدوات البحث وأسلوب جمع بیاناتها 

ـــــم جمـــــع      ـــــة الشخـــــصیة مـــــع بیانـــــاتت  البحـــــث باســـــتخدام أداة االســـــتبیان وبأســـــلوب المقابل

المبحــوثین، وقــد مــر إعــداد هــذه األدوات بالمراحــل العلمیــة المتعــارف علیهــا مــن تحدیــد الهــدف 

ًجعتها منهجیـا وعلمیـا مـن خـالل ومرا، ٕوالبیانات المطلوب جمعها واعدادها في صورتها األولیة ً

مجموعــة مــن الخبــراء والمحكمــین فــي مجــاالت اإلعــالم وعلــم الــنفس والتربیــة الخاصــة ومنــاهج 

  .وكذلك التأكد من ثبات األداة ، Pre testالبحث وتطبیق االختبار القبلي 

  :نتائج البحث 

ة إحــصائیة توجــد فــروق ذات داللــ: أثبتــت النتــائج صــحة الفــرض األول الــذي یــنص علــي  .١

بــین متوســطات درجــات المبحــوثین علــى مقیــاس اســتخدام الــصفحات الریاضــیة للمعــاقین 

  .ًحركیا تبعا الختالف كثافة استخدام موقع الفیس بوك

ـــى مقیـــاس  )١(جـــدول  ـــین متوســـطات درجـــات المبحـــوثین عل ـــاین أحـــادي االتجـــاه ب تحلیـــل التب

  تالف كثافة استخدام موقع الفیس بوكًاستخدام الصفحات الریاضیة للمعاقین حركیا تبعا الخ

  مصدر التباین
مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  المربعات

درجـــــــــــــــــــــــة 

  الحریة

متوســـط مجمـــوع 

  المربعات
  الداللة  قیمة ف

 ١.٤١١ ٢ ٢.٨٢١  بین المجموعات

  ٠.٤٩٨  ١٨٩  ٩٤.١٥٨  داخل المجموعات

  - ١٩١ ٩٦.٩٧٩  المجمــوع

  *دالة ٢.٨٣٢

ـــسابق إلـــي وجـــود فـــروق ذ ـــات الجـــدول ال ـــین مجموعـــات تـــشیر بیان ـــة إحـــصائیة ب ات دالل

المبحـوثین الـذین یمثلـون مـستویات االسـتخدام المختلفــة لموقـع الفـیس بـوك، وذلـك علـي مقیــاس 

 وهـــذه ٢.٨٣٢ًكثافـــة اســـتخدام الـــصفحات الریاضـــیة للمعـــاقین حركیـــا، حیـــث بلغـــت قیمـــة ف 

یــنص وهــو مــا یثبــت صــحة هــذا الفــرض؛ والــذى  ، ٠.٠٥= القیمــة دالــة عنــد مــستوى داللــة 
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توجد فروق ذات داللة إحـصائیة بـین متوسـطات درجـات المبحـوثین علـى مقیـاس "على أنه 

  ".ًاستخدام الصفحات الریاضیة للمعاقین حركیا تبعا الختالف كثافة استخدام موقع الفیس بوك

ــة الفــروق بــین المتوســطات الحــسابیة لمجموعــات المبحــوثین ، تــم  ولمعرفــة مــصدر ودالل

  .لبعدي بطریقة أقل فرق معنوياستخدام االختبار ا

 لمعرفة الفروق بین المجموعات علي مقیاس استخدام L.S.Dنتائج تحلیل )٢(جدول 

  ًالصفحات الریاضیة للمعاقین حركیا

  المتوسط  منخفض  متوسط  مرتفع  المجموعات

  ١.٨٧٨      -  مرتفع

  ١.٦٤١    -  ٠.٢٣٦٥*  متوسط

  ١.٥٠٠  -  ٠.١٤١٥ *٠.٣٧٨٠  منخفض

تبــاین للفـروق بــین المتوسـطات الحـسابیة لمجموعــات المبحـوثین أجــرى ولمعرفـة مـصدر ال

ً بطریقــــة أقــــل فــــرق معنــــوي ، حیــــث اتــــضح أن هنــــاك اختالفــــا بــــین L.S.Dاالختبــــار البعــــدي 
المبحــوثین منخفــضي اســتخدام موقــع الفــیس بــوك والمبحــوثین مرتفعــي االســتخدام لــه بفــرق بــین 

لح المبحــوثین كثیفــي اســتخدام موقــع الفــیس  لــصا٠.٣٧٨٠المتوســطین الحــسابیین بلغــت قیمتــه 

  .٠.٠٥وهو فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة ، بوك

ًكمــــا ظهــــر أنــــه هنــــاك اختالفــــا بــــین المبحــــوثین متوســــطي اســــتخدام موقــــع الفــــیس بــــوك 
 ٠.٢٣٦٥والمبحـــوثین مرتفعـــي االســـتخدام لـــه بفـــرق بـــین المتوســـطین الحـــسابیین بلغـــت قیمتـــه 

ًســتخدام موقــع الفــیس بــوك، بینمـا ظهــر أنــه لــیس هنــاك اختالفــا بــین لـصالح المبحــوثین كثیفــي ا
المبحوثین منخفضي استخدام موقع الفـیس بـوك والمبحـوثین متوسـطي االسـتخدام لـه بفـرق بـین 

ـــد جمیـــع ، ٠.١٤١٥المتوســـطین الحـــسابیین بلغـــت قیمتـــه  ـــر دالـــة إحـــصائیا عن وهـــى قیمـــة غی

 .مستویات الداللة

توجــد عالقــة ارتباطیــة موجبــة : ثالــث الــذي یــنص علــي أثبتــت النتــائج صــحة الفــرض ال .٢

ًودالــة إحــصائیا بــین مــستوى اســتخدام المبحــوثین لــصفحات المعــاقین حركیــا الریاضــیة  ً

  .ومستوى اإلشباعات المتحققة

معامــل ارتبــاط بیرســون بــین درجــات المبحوثــات علــى مقیــاس اســتخدام المبحــوثین  )٣(جــدول 

   ودرجاتهم على مقیاس اإلشباعات المتحققةًلصفحات المعاقین حركیا الریاضیة

                      المتغیر  ًمستوى استخدام صفحات المعاقین حركیا الریاضیة

  الداللة  قیمة بیرسون  العدد المتغیر

  ٠.٠٠١دالة عند   ***٠.٢٨٩  ١٩٢  إشباعات المحتوى المتحققة

  ٠.٠٠١دالة عند   ***٠.٤٤١  ١٩٢  إشباعات العملیة المتحققة
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تشیر نتائج الجدول السابق أنـه باسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون أتـضح وجـود عالقـة 

ًارتباطیـــــه موجبـــــة ودالـــــة إحـــــصائیا بـــــین مـــــستویات اســـــتخدام المبحـــــوثین لـــــصفحات المعـــــاقین 

الریاضــیة علــى الفــیس بــوك ومــستوى إشــباعات المحتــوى المتحققــة، حیــث بلغــت قیمــة معامــل 

، وبالتــالي فقــد ٠.٠٠١=ًدالــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة  وهــي قیمــة ٠.٢٨٩ارتبــاط بیرســون 

ًتحقــق هــذا الفــرض والــذى یــنص علــى أنــه توجــد عالقــة ارتباطیــة موجبــة ودالــة إحــصائیا بــین 

ًمــستوى اســتخدام المبحــوثین لــصفحات المعــاقین حركیــا الریاضــیة ومــستوى إشــباعات المحتــوى 

ات المعـاقین الریاضـیة علـى الفـیس بـوك المتحققـة، أي أنـه كلمـا زاد اسـتخدام المبحـوثین لـصفح

  .تزداد لدیهم إشباعات المحتوى المتحققة

كمــا تــشیر نتــائج الجــدول الــسابق أنــه باســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون أتــضح وجــود 

ًعالقــة ارتباطیــه موجبــة ودالــة إحــصائیا بــین مــستویات اســتخدام المبحــوثین لــصفحات المعــاقین 

 إشـــباعات العملیـــة المتحققـــة، حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل الریاضـــیة علـــى الفـــیس بـــوك ومـــستوى

وبالتـالي فقـد ، ٠.٠٠١=ً وهـي قیمـة دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى داللـة ٠.٤٤١ارتباط بیرسون 

ًتوجد عالقة ارتباطیة موجبـة ودالـة إحـصائیا بـین "تحقق هذا الفرض؛ والذى ینص على أنه 

ریاضـیة ومـستوى إشـباعات العملیـة ًمستوى استخدام المبحوثین لصفحات المعاقین حركیـا ال

، أي أنه كلما زاد استخدام المبحوثین لصفحات المعاقین الریاضـیة علـى الفـیس بـوك "المتحققة

  .تزداد لدیهم إشباعات العملیة المتحققة

أوضحت النتائج أهم المضامین التـي یفـضل المبحوثـون متابعتهـا بالـصفحات الریاضـیة  .٣

  :ًللمعاقین حركیا على الفیس بوك 

أهم المضامین التي یفضل المبحوثون متابعتها بالصفحات الریاضیة للمعاقین )٤(جدول 

  ًحركیا على الفیس بوك وفقا للنوع

             النوع  اإلجمالي  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك  المضامین
  الداللة zقیمة 

ب
رتی

الت
  

 ١  غیر دالة  ٠.٤١٦ ٦٦.٦٧ ١٢٨ ٦٥.٤٣  ٥٣ ٦٧.٥٧  ٧٥ أخبار المسابقات والبطوالت

صـــــــــــور وأخبـــــــــــار األبطـــــــــــال 

  ًالریاضیین المعاقین حركیا
 ٦  غیر دالة  ٠.٤١٢ ٢٦.٠٤ ٥٠ ٢٤.٦٩  ٢٠ ٢٧.٠٣  ٣٠

الخاصــــة القــــضایا والمــــشكالت 

 ًبالمعاقین حركیا
 ٤  غیر دالة  ٠.٣٧٦ ٤٣.٧٥ ٨٤ ٤٥.٦٨  ٣٧ ٤٢.٣٤  ٤٧

 ٣  غیر دالة  ٠.٧٣٥ ٤٤.٧٩ ٨٦ ٤١.٦٩  ٣٤ ٤٦.٨٥  ٥٢  ًقصص نجاح المعاقین حركیا

معلومـــــــات تخـــــــص الریاضـــــــة 

  التي أمارسها
  ٥  غیر دالة  ٠.٩٧٢ ٣٦.٤٦ ٧٠ ٤٠.٧٤  ٣٣ ٣٣.٣٣  ٣٧

والبطـــــــــوالت مواعیـــــــــد المـــــــــسابقات 

  ًالریاضیة الخاصة بالمعاقین حركیا
  ٢  غیر دالة  ١.١٩٩ ٥٠.٠٠ ٩٦ ٥٥.٥٦  ٤٥ ٤٥.٩٥  ٥١

 ١٩٢ ٨١  ١١١  إجمالي من سئلوا



  

 ٨٩ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ن التـــي یفــضل المبحوثــون متابعتهـــا أهــم المــضامیتــشیر بیانــات الجــدول الــسابق إلـــى 

، حیـث جـاء فـي الترتیــب ًبالـصفحات الریاضـیة للمعــاقین حركیـا علـى الفــیس بـوك وفقـا للنــوع

مـن إجمـالي مفـردات % ٦٦.٦٧، حیث جاءت بنسبة بلغت أخبار المسابقات والبطوالتاألول 

% ٦٧.٥٧من لدیهم حساب على الفیس بوك من إجمـالي مفـردات عینـة الدراسـة، موزعـة بـین 

مــن إجمــالي مفــردات عینــة اإلنــاث، % ٦٥.٤٣مــن إجمــالي مفــردات عینــة الــذكور فــي مقابــل 

  Zًوتتقـــارب النـــسبتان، حیـــث إن الفـــارق بـــین النـــسبتین غیـــر دال إحـــصائیا، فقـــد بلغـــت قیمـــة

 وهــى أقــل مــن القیمــة الجدولیــة المنبئــة بوجــود عالقــة فارقــة بــین النــسبتین ٠.٤١٦المحــسوبة 

  .%٩٥بمستوى ثقة 

مواعیــد المــسابقات والبطــوالت الریاضــیة الخاصــة بالمعــاقین وجــاء فــي الترتیــب الثــاني 

مـــن إجمــالي مفـــردات مـــن لــدیهم حـــساب علـــى % ٥٠.٠٠، حیـــث جـــاءت بنــسبة بلغـــت ًحركیــا

مــن إجمــالي مفــردات % ٤٥.٩٥الفــیس بــوك مــن إجمــالي مفــردات عینــة الدراســة، موزعــة بــین 

مالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النـسبتان، حیـث من إج% ٥٥.٥٦عینة الذكور في مقابل 

 وهــى أقــل ١.١٩٩ المحـسوبة  Zًإن الفـارق بــین النـسبتین غیــر دال إحـصائیا، فقــد بلغـت قیمــة

  %.٩٥من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

ءت بنـــسبة بلغـــت ، حیــث جـــاًقـــصص نجـــاح المعـــاقین حركیـــاوجــاء فـــي الترتیـــب الثالــث 

من إجمالي مفردات من لدیهم حساب علـى الفـیس بـوك مـن إجمـالي مفـردات عینـة % ٤٤.٧٩

مــن % ٤١.٩٨مــن إجمــالي مفــردات عینــة الــذكور فــي مقابــل % ٤٦.٨٥الدراسـة، موزعــة بــین 

إجمـــالي مفـــردات عینـــة اإلنـــاث، وتتقـــارب النـــسبتان، حیـــث إن الفـــارق بـــین النـــسبتین غیـــر دال 

 وهـى أقـل مـن القیمـة الجدولیـة المنبئـة بوجـود ٠.٧٣٥ المحـسوبة  Zبلغـت قیمـةًإحـصائیا، فقـد 

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

، حیــث جــاءت ًالقــضایا والمــشكالت الخاصــة بالمعــاقین حركیــاوجــاء فــي الترتیــب الرابــع 

 مـن إجمـالي مفـردات مـن لـدیهم حـساب علـى الفـیس بـوك مـن إجمـالي% ٤٣.٧٥بنـسبة بلغـت 

مــن إجمــالي مفــردات عینــة الــذكور فــي مقابــل % ٤٢.٣٤مفــردات عینــة الدراســة، موزعــة بــین 

ــــارق بــــین % ٤٥.٦٨ ــــث إن الف ــــسبتان، حی ــــارب الن ــــاث، وتتق ــــة اإلن ــــردات عین مــــن إجمــــالي مف

 وهـــى أقـــل مـــن القیمـــة ٠.٣٧٦ المحـــسوبة  Zًالنـــسبتین غیـــر دال إحـــصائیا، فقـــد بلغـــت قیمـــة

  %.٩٥ارقة بین النسبتین بمستوى ثقة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة ف

، حیـث جـاءت بنـسبة معلومات تخص الریاضة التي أمارسـهاوجاء في الترتیب الخامس 

من إجمالي مفردات من لدیهم حساب على الفیس بـوك مـن إجمـالي مفـردات % ٣٦.٤٦بلغت 

% ٤٠.٧٤من إجمالي مفـردات عینـة الـذكور فـي مقابـل % ٣٣.٣٣عینة الدراسة، موزعة بین 

من إجمالي مفردات عینة اإلنـاث، وتتقـارب النـسبتان، حیـث إن الفـارق بـین النـسبتین غیـر دال 

 وهـى أقـل مـن القیمـة الجدولیـة المنبئـة بوجـود ٠.٩٧٢ المحـسوبة  Zًإحـصائیا، فقـد بلغـت قیمـة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

ــار األبطــال الریاضــییوجــاء فــي الترتیــب الــسادس  ــاصــور وأخب ، حیــث ًن المعــاقین حركی

مــن إجمــالي مفــردات مــن لــدیهم حــساب علــى الفــیس بــوك مــن % ٢٦.٠٤جــاءت بنــسبة بلغــت 



  

 ٩٠ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

مـن إجمــالي مفـردات عینـة الـذكور فــي % ٢٧.٠٣إجمـالي مفـردات عینـة الدراســة، موزعـة بـین 

مـن إجمـالي مفـردات عینـة اإلنــاث، وتتقـارب النـسبتان، حیـث إن الفـارق بــین % ٢٤.٦٩مقابـل 

 وهـــى أقـــل مـــن القیمـــة ٠.٤١٢ المحـــسوبة  Zًین غیـــر دال إحـــصائیا، فقـــد بلغـــت قیمـــةالنـــسبت

  %.٩٥الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

أوضــحت النتــائج أهــم الــصفحات الریاضــیة التــي یفــضلها المبحوثــون فــي عــرض القــضایا  .٤

  :ًالخاصة بالمعاقین حركیا 

الریاضیة التي یفضلها المبحوثون في عرض القضایا الخاصة أهم الصفحات )٥(جدول رقم 

  ًبالمعاقین حركیا وفقا للنوع

                   النوع  اإلجمالي  إناث  ذكور
  %  ك  %  ك  %  ك  الصفحات

  الداللة  zقیمة 

ب
رتی

الت
  

اللجنـــــــــــــــــــة البارالمبیـــــــــــــــــــة 
  المصریة

٠.٢٥٤ ٧٥.٠٠ ١٤٤ ٧٦.٥٤  ٦٢ ٧٣.٨٧  ٨٢  
غیــــــــــر 

  دالة
١ 

International Paral
ympic Committee 
  اللجنة البارالمبیة الدولیة

١.١١٧ ٦١.٤٦ ١١٨ ٦٦.٦٧  ٥٤ ٥٧.٦٦  ٦٤  
غیــــــــــر 

  دالة
٢ 

  منتدي الكرة الطائرة جلوس
Sitting volleyball 

١.١٧٠ ٢٣.٩٦ ٤٦ ٢٨.٤٠  ٢٣ ٢٠.٧٢  ٢٣  
غیــــــــــر 

  دالة
٣  

دار یاســـــــــــــــــمینا لـــــــــــــــــذوى 
  االحتیاجات الخاصة

١.٢٦٢ ٦.٢٥ ١٢ ٣.٧٠  ٣ ٨.١١  ٩  
غیــــــــــر 

  لةدا
٦  

  األلعاب البارالمبیة
Paralympic Games 

٠.٠٤١ ١٤.٥٨ ٢٨ ١٤.٨١  ١٢ ١٤.٤١  ١٦  
غیــــــــــر 

  دالة
٤  

  ٠.٨٢٣  ٩.٣٨ ١٨ ٧.٤١  ٦ ١٠.٨١  ١٢  نادى العزیمة
غیــــــــــر 

  دالة
٥  

نـــــــــــــادى فرســـــــــــــان اإلرادة 
  بأوسیم

٠.٢٣٨ ١٠.٤٢ ٢٠ ١١.١١  ٩ ٩.٩١  ١١  
غیــــــــــر 

  دالة
٧  

 ١٩٢ ٨١  ١١١  إجمالي من سئلوا

أهم الصفحات الریاضیة التي یفضلها المبحوثـون فـي ول السابق إلـى تشیر بیانات الجد

صـفحة (، حیـث جـاء فـي الترتیـب األول ًعرض القضایا الخاصـة بالمعـاقین حركیـا وفقـا للنـوع

مـن إجمـالي مفـردات مـن % ٧٥.٠٠، حیـث جـاءت بنـسبة بلغـت )اللجنة البارالمبیـة المـصریة

مـن % ٧٣.٨٧ عینـة الدراسـة، موزعـة بـین لدیهم حساب على الفیس بوك من إجمالي مفـردات

مــــن إجمــــالي مفــــردات عینــــة اإلنــــاث، % ٧٦.٥٤إجمــــالي مفــــردات عینــــة الــــذكور فــــي مقابــــل 

 Zًوتتقــــارب النــــسبتان، حیــــث إن الفــــارق بــــین النــــسبتین غیــــر دال إحــــصائیا، فقــــد بلغــــت قیمــــة

ن النــسبتین  وهــى أقــل مــن القیمــة الجدولیــة المنبئــة بوجــود عالقــة فارقــة بــی٠.٢٥٤المحــسوبة 

  %.٩٥بمستوى ثقة 

   صفحة اللجنة البارالمبیة الدولیة(وجاء في الترتیب الثاني 

International Paralympic Committee ( من % ٦١.٤٦، حیث جاءت بنسبة بلغت



  

 ٩١ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

إجمالي مفردات من لدیهم حساب على الفیس بوك من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة 

من إجمالي مفردات % ٦٦.٦٧دات عینة الذكور في مقابل من إجمالي مفر% ٥٧.٦٦بین 

ًعینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد بلغت 
 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین ١.١١٧ المحسوبة  Zقیمة

  %.٩٥النسبتین بمستوى ثقة 

) Sitting volleyball منتـدي الكـرة الطـائرة جلـوس  صـفحة (ثالـث وجاء في الترتیب ال

مــن إجمــالي مفــردات مــن لــدیهم حــساب علــى الفــیس % ٢٣.٩٦، حیــث جــاءت بنــسبة بلغــت 

نــة مــن إجمــالي مفــردات عی% ٢٠.٧٢بــوك مــن إجمــالي مفــردات عینــة الدراســة، موزعــة بــین 

مـن إجمـالي مفـردات عینـة اإلنـاث، وتتقـارب النـسبتان، حیـث إن % ٢٨.٤٠الـذكور فـي مقابـل 

 وهـى أقـل مـن ١.١٧٠ المحـسوبة  Zًالفـارق بـین النـسبتین غیـر دال إحـصائیا، فقـد بلغـت قیمـة

  %.٩٥القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

، حیـث ) Paralympic Gamesصـفحة األلعـاب البارالمبیـة (وجاء في الترتیب الرابـع 

مــن إجمــالي مفــردات مــن لــدیهم حــساب علــى الفــیس بــوك مــن % ١٤.٥٨جــاءت بنــسبة بلغــت 

مـن إجمــالي مفـردات عینـة الـذكور فــي % ١٤.٤١إجمـالي مفـردات عینـة الدراســة، موزعـة بـین 

، حیـث إن الفـارق بــین مـن إجمـالي مفـردات عینـة اإلنــاث، وتتقـارب النـسبتان% ١٤.٨١مقابـل 

 وهـــى أقـــل مـــن القیمـــة ٠.٠٤١ المحـــسوبة  Zًالنـــسبتین غیـــر دال إحـــصائیا، فقـــد بلغـــت قیمـــة

  %.٩٥الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

% ٩.٣٨، حیـث جـاءت بنـسبة بلغـت )صفحة نادى العزیمـة(وجاء في الترتیب الخامس 

حــساب علــى الفــیس بــوك مــن إجمــالي مفــردات عینــة الدراســة، مــن إجمــالي مفــردات مــن لــدیهم 

مـــن إجمـــالي % ٧.٤١مــن إجمـــالي مفـــردات عینــة الـــذكور فـــي مقابــل % ١٠.٨١موزعــة بـــین 

ًمفــردات عینــة اإلنــاث، وتتقــارب النــسبتان، حیــث إن الفــارق بــین النــسبتین غیــر دال إحــصائیا، 
دولیة المنبئـة بوجـود عالقـة فارقـة  وهى أقل من القیمة الج٠.٨٢٣ المحسوبة  Zفقد بلغت قیمة

  %.٩٥بین النسبتین بمستوى ثقة 

ـــسادس  ـــذوى االحتیاجـــات الخاصـــة(وجـــاء فـــي الترتیـــب ال ، حیـــث جـــاءت )دار یاســـمینا ل

مــن إجمــالي مفــردات مــن لــدیهم حــساب علــى الفــیس بــوك مــن إجمــالي % ٦.٢٥بنــسبة بلغــت 

 عینـــة الـــذكور فـــي مقابـــل مـــن إجمـــالي مفـــردات% ٨.١١مفـــردات عینـــة الدراســـة، موزعـــة بـــین 

من إجمالي مفردات عینة اإلنـاث، وتتقـارب النـسبتان، حیـث إن الفـارق بـین النـسبتین % ٣.٧٠

 وهى أقل من القیمة الجدولیـة المنبئـة ١.٢٦٢ المحسوبة  Zًغیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

ــادى فرســان اإلرادة بأوســیم( صــفحة وجــاء فــي الترتیــب الــسابع ، حیــث جــاءت بنــسبة )ن

من إجمالي مفردات من لدیهم حساب على الفیس بـوك مـن إجمـالي مفـردات % ١٠.٤٢بلغت 

% ١١.١١مــن إجمــالي مفــردات عینــة الــذكور فــي مقابــل % ٩.٩١عینــة الدراســة، موزعــة بــین 

فـارق بـین النـسبتین غیـر دال من إجمالي مفردات عینة اإلنـاث، وتتقـارب النـسبتان، حیـث إن ال

 وهـى أقـل مـن القیمـة الجدولیـة المنبئـة بوجـود ٠.٢٣٨ المحـسوبة  Zًإحـصائیا، فقـد بلغـت قیمـة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 
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