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 البحث: ملخص

هدفت الدراسة لمعرفة دور االعالم الرياضي االردني في تعزيز ثقافة المرأة الرياضية, تم االعتماد على المنهج الوصفي 

( مجاالت 4( فقرة, موزعه على )40المسحي من خالل استخدام االستبانة كوسيلة لجمع البيانات، وتكّونت من )

جال التنافسي والمجال الصحي والمجال المهني, واجريت الدراسة على عينة رئيسية هي: مجال واقع اإلعالم والم

( طالبة من قسم التربية البدنية في جامعة ال البيت, وتمت معالجة البيانات من خالل برنامج 187تكونت من )

يارية, تحليل (, وتم استخدام المتوسطات الحسابية, االنحرافات المعSPSSالتحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية )

التباين األحادي. أظهرت النتائج بان أراء الطالبات أن لإلعالم الرياضي االردني دورًا متوسطًا في تعزيز الثقافة 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور االعالم الرياضي االردني  في  ,الرياضة النسوية

ى تقديم السنة الدراسية(. أوصت الدراسة بالعمل علمتغيري )المكان الجغرافي, لتعزيز الثقافة الرياضة النسوية تعزى 

برامج رياضية نسوية تعزز من مدارك المرأة الصحية واالجتماعية والنفسية، وتغطية االحداث الرياضية المحلية 

 والدولية المختصة برياضات المرأة.

 الثقافة الرياضية.االعالم الرياضي االردني,  الكلمات المفتاحية:

  

 المقدمة:

ال شك أن الرياضة لعبت دورًا هامًا في حياة الشعوب خصوصًا في السنوات األخيرة، حيث جذبت اهتمام العديد 

من فئات المجتمع, فهي عملية تربوية, تعمل على صقل شخصية الفرد, عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية, مما 

عية للفرد, وإكسئئئئئئئئئئئئئئئاب الاليم والمعايير االجتماعية العتبارات كثيرة, منها ثقا ية ينعكس ذلك على التنشئئئئئئئئئئئئئئئة االجتما

 واجتماعية.
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وعلى الرغم من اإلرادة السئئئئئئياسئئئئئئية الواضئئئئئئحة, والمجهودات المبذولة لتكريس مبادة العدالة والمسئئئئئئاواة بين الرجل    

والمرأة, فأن وضئئئع المرأة لم يرتق بعد إلى مسئئئتوى التشئئئريعات والقوانين المتطورة, فالنائئئرة االجتماعية للمرأة ما زالت 

ئد, والذي ال يعترف بأي دور للمرأة خارج دائرة األمومة واألسئئئئئرة تسئئئئئتمد مقوماتها من رواسئئئئئا الموروث الثقافي السئئئئئا

والبيت, أي خارج نطاق المنظومة الثقا ية التقليدية, كما أن اهتمام المرأة لعديد من المجاالت المهنية, وللحياة العامة 

 (.(Kamberidou & Al Zyoud,2010  رافقته نظرة ازدرائية مشحونة باألحكام المسبقة

أنه ونتيجة لتغير مفهوم الدور التقليدي للمرأة, وظهور نماذج مشئئئئئئئئئئئئئئرفة, تعبر عن دور المرأة في الرياضئئئئئئئئئئئئئئئة,  إال   

وظهور طفرة اللياقة البدنية, أدى ذلك إلى االرتقاء بمشئئئئئئاركة المرأة بالرياضئئئئئئة, وليس فقا على مسئئئئئئتوى المنافسئئئئئئات 

تويات الدولية واالولمبية, وعلى مسئئئئئئئئتوى رياضئئئئئئئئة التربوية, كمسئئئئئئئئابقات المدارا والكليات، وإنما أيائئئئئئئئا على المسئئئئئئئئ

االحتراف، فهناك العديد من اإلنجازات والبطوالت, التي اسئئئئئئئئئئئتطاعت المرأة تحاليقها في المجال الرياضئئئئئئئئئئئي منذ القدم 

 (.                                                                            2009)الجوارنة والفريحات, 

بدأت رياضئئئئئئئئئئة المرأة في الوطن العربي تتقدم إلى األمام  مع ظهور مفاتيم وشئئئئئئئئئئعارات المسئئئئئئئئئئاواة, وأن المرأة  وقد   

نصئئا المجتمع حيث تم إنشئئاء أقسئئام ومعاهد وكليات متخصئئصئئة في علوم التربية البدنية والرياضئئية خاصئئة بالمرأة, 

عات, نشاء كليات التربية الرياضية في المعاهد والجامولقيت رياضة المرأة تشجيعًا واهتمامًا كبيرين, وذلك من خالل إ

وانائئئئئئئئمام الفتاة لتلك الكليات, وتشئئئئئئئئجيعها على ممارسئئئئئئئئة الرياضئئئئئئئئة, من خالل مشئئئئئئئئاركتها في المنتخبات الجامعية 

والوطنية, وإعطائها الفرصئئئئئئئئئئئئئة الكا ية, إلثبات جدارتها في المنافسئئئئئئئئئئئئئات الرياضئئئئئئئئئئئئئية, التي تناسئئئئئئئئئئئئئا ميولها وقدرتها 

 (.        2013)الزيود,

والجدير ذكره, الدور الذي قدمه اإلعالم لرياضئئئئئئئئئئئئئئئة المرأة من دعم ومسئئئئئئئئئئئئئئئاندة لتحقيق ذاتها وطموحه في المجال   

قادرة على مخاطبة شئئئئئئئئئرائ  يمتلك قوة خصئئئئئئئئئوصئئئئئئئئئًا  فمنظومة االعالم العام عمومًا واالعالم الرياضئئئئئئئئئي الرياضئئئئئئئئئي،
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التعليمية، فهو عنصئئئئئئر م ثر في حياة المجتمعات باعتباره المجتمع، على اختالف أعمارهم وأجناسئئئئئئهم ومسئئئئئئتوياتهم 

الناشئئئئئر، والمروج األسئئئئئاسئئئئئي للفكر والثقافة، ويسئئئئئاهم بفاعلية في عملية تشئئئئئكيل الوعي االجتماعي ل فراد إلى جانا 

يق ر األسئرة والم سئسئات التعليمية والم سئسئات المدنية, بل إنه في كثير من دول العالم يعد أحد منتجي الثقافة عن ط

التفاعل والتأثير اإلنسئئئاني المتبادل، وفي السئئئنوات األخيرة اكتسئئئبت وسئئئائل اإلعالم باختالفها أبعاًدا جديدة زادت من 

على األفراد والجماعات, أضئئئئئئئا إلى ذلك أن اإلعالم باعتباره م سئئئئئئئسئئئئئئئة اجتماعية هامة في المجتمعات ا قوة تأثيره

ته، فإنها على ترسئئيث ثقافة المجتمع وهويقادرة  يولوجية إن لم تكنالبشئئرية يحمل مائئامين اقتصئئادية، وسئئياسئئية، وأيد

     (.2010ت دي إلى تزييف الوعي وإفساد العقول )حلس ومهدي، قد 

( أن وسائل اإلعالم الرياضي المسموعة والمقروءة 2002(، والعزاوي وإبراتيم )2005ويرى كل من عبدالهادي )  

والمرئية كجزء من منظومة االعالم العام أسهمت وتسهم في تكوين شخصية الفرد وتنشئته اجتماعيًا على أنماط 

وم من إمكانيات حديثة متطورة، قادرة من التأثير على كما أن وسائل االعالم الرياضية بما تملكه اليسلوكية معينة، 

البنية االجتماعية والثقا ية واألخالقية للمجتمع، فالصورة والكلمة والمعلومة ت ثر على اإلنسان وأسلوبه في الحوار 

 ات األخرى.                                                                                         فوالتعامل والسلوك، فهي تعد أداة فكرية تعبر القارات والدول لتشكل تأثيرًا على الرأي العام وعلى الثقا

( على تشكل نظرة مختلفة في عصرنا الراهن من قبل وسائل 2009( مع  شاكر وشحاذه )2015ويتفق الخطيا )  

 ضئئئئئة، فاسئئئئئتغلت وسئئئئئائل اإلعالم الرياضئئئئئية اإلحداثاإلعالم المختلفة تجاه الرياضئئئئئة والثقافة الرياضئئئئئية ومفهوم الريا

الرياضة لغايات تعزيز الوعي الرياضي بين مكونات المجتمع لتحقيق التنمية والبناء االجتماعي والثقافي واالقتصادي 

أو كجزء من الثقافة العامة والبناء الوطني والقومي، وهي تعد أداه )اإلعالم الرياضئئئئئئئئئئئئئئي( لتنمية اإلنسئئئئئئئئئئئئئئئان الكاء 
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وازن نفسئئئئئيًا وجسئئئئئديًا، وهناك أنظمة تسئئئئئتخدم وسئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئية لتحقيق نو  من التوازن بين الرياضئئئئئات المت

 المختلفة وبين الطابع الثقافي والتربوي وطابعها االقتصادي والتجاري.

" وتجعل اوتكمن أهمية اإلعالم الرياضئئي في نشئئر األخبار وشئئره مغزاها ومتابعتها تجعل األمور تسئئير سئئيرا حسئئن  

الجمهور يتعقئئئا التغيرات بروه متفهمئئئة ويقبئئئل على القوانين الجئئئديئئئدة، ونظرًا ألهميئئئة اإلعالم في المجتمع تعئئئددت 

أشكاله وأنواعه والذي يعتبر من أهم وأكثر أنوا  اإلعالم انتشارًا وقبواًل من أفراد المجتمع، فهو يلبي حاجات قطاعات 

 (.2011ضة ووصا وتحليل األحداث الرياضية )ياسين،عرياة من المجتمع ممن يهتمون بالريا

( بأن الرياضئئئة تعد من أهم وسئئئائل العصئئئر التي يمكن االعتماد عليها في إرسئئئال العديد 2015ويشئئئير الخطيا )  

من الرسئئائل للمتلقين، ال سئئيما إن التطور والتقدم الرياضئئي في مجتمع ما يعد بمثابة تطور وتقدم األمم ومجتمعاتها، 

نه من الصئئئئئئعا التفريق بين الرياضئئئئئئة ووسئئئئئئائل األعالم وخاصئئئئئئة الرياضئئئئئئية منها، إذ إن  مشئئئئئئاهدة اإلحداث حيث إ

 الرياضية والشعور بها موجود في كل مكان.

وبناء على ذلك فإن الباحثين يجدان أن اإلعالم الرياضئئئئئئئئئئئئي يمثل احدث الطرق والوسئئئئئئئئئئئئائل اإلعالمية في نشئئئئئئئئئئئئر   

تلا شرائ  المجتمع، لما يتمتع به اإلعالم الرياضي من ميزات، فهو يعد من أقوى وتحسين الثقافة الرياضية لدى مخ

وأكثر وأسئئئهل وسئئئائل اإلعالم انتشئئئارًا، لكونه يسئئئتحوذ على اهتمام كبير من جانا الجماهير )خصئئئوصئئئًا الشئئئباب(، 

ياة اإلفراد جوانا حوبنفس الوقت يقوم اإلعالم الرياضئئئئئئي على تثاليف شئئئئئئرائ  المجتمع بأهمية الرياضئئئئئئة وأثرها على 

وخصئوصئًا المرأة )الصئحية والبدنية واالجتماعية والتربوية والثقا ية(، ومن خاللها يتم غرا أفكار وقيم وأنماط معينة 

من السئئئئئلوك الرياضئئئئئي السئئئئئوي وكذلك توجيه وتوحيد عواطا المواطنين ومشئئئئئاعرهم خالل المحافل الدولية والعالمية 

 وزر  محبة الوطن في نفوسهم.
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( التي هدفت التعرف إلى دور اإلعالم في 2005ومن الدراسات التي تناولت هذا الموضو  نذكر دراسة عبيدات )  

نشر رياضة المرأة من وجهة نظر طالبات كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية. استخدمت الدراسة المنهج 

( طالبة من طالبات كليات التربية الرياضئئية 381) الوصئئفي واالسئئتبانة. حيث أجريت الدراسئئة على عينة تكونت من

في الجامعات األردنية. أظهرت النتائج ما يلي: عدم اهتمام االعالم الرياضئئئئئئئئئئئئئي االردني برياضئئئئئئئئئئئئئة المرأة بالشئئئئئئئئئئئئئكل 

المطلوب، إال في حالة مشئئئئئاركتها باأللعاب التنافسئئئئئية، اهتمام وسئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئي االردني بالتغطية اإلخبارية 

بشئئئكل اكبر، من متابعة األخبار الرياضئئئية الخاصئئئة باإلنجازات إلى تحققها المرأة، ضئئئعا  صئئئة برياضئئئة الرجالالخا

 اهتمام وسائل االعالم الرياضي االردني بنشر المفهوم الحاليقي لرياضة المرأة ودعمها بشكل عام.

زيون األردني في نشئئئئئئئر الثقافة ( دراسئئئئئئئة لتعرفه دور البرامج الرياضئئئئئئئية في التلف2011وأجرى شئئئئئئئمرون وكراسئئئئئئئنه )  

الرياضية بين طلبة المرحلة الثانوية في محافظة أربد. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وأجريت الدراسة على 

( طالا وطالبه من طالبات المرحلة الثانوية لمحافظة أربد، وأظهرت النتائج أن البرامج 1000عينه تكونت من )

زا ردني تلعا دورًا متوسئئئئئطًا في تنمية الثقافة الرياضئئئئئية لدى الطلبة أنفسئئئئئهم لتركيزهم تركيالرياضئئئئئية في التلفزيون األ

واضئئئحا على لعبة كرة القدم، مقارنة باأللعاب األولمبية وغير األولمبية األخرى، وأوصئئئت الدراسئئئة بائئئرورة االهتمام 

 .وانين واألنظمة الرياضية المختلفةبالبرامج الرياضية المقدمة عبر التلفزيون األردني لتعريف الطالا بالق

( بدراسئئئئئئئئئته تقييم دور االعالم الرياضئئئئئئئئئي االردني في رفع مسئئئئئئئئئتوى الثقافة الرياضئئئئئئئئئية للمرأة 2013وتناول الزيود )  

( 13( امرأة" أردنية )39األردنية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، االستبانة، حيث تكونت عينة الدراسة من )

بة", وأظهرت النتائج وجود مسئئئئتوى متوسئئئئا لتقييم مسئئئئتوى دور االعالم الرياضئئئئي االردني في رفع ( الع26مدربة" )

مسئئئئتوى الثقافة الرياضئئئئية للمرأة األردنية, وان أبرز المجاالت كانت على المجال التنافسئئئئي, ثم المهني, ثم الترويحي, 
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ور االعالم الرياضئئئئي االردني في رفع أخيرا الصئئئئحي, كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق إحصئئئئائية في مسئئئئتوى د

 مستوى الثقافة الرياضية للمرأة األردنية تعزى لمتغيري )العمر, صفة العمل(.

( دور الصئئئئحافة الرياضئئئئية في توعية الشئئئئباب بمفهوم الثقافة الرياضئئئئية السئئئئليم, وتم 2013وتناولت دراسئئئئة العويا )

معة الزاوية في ليبيا وطبق عليها اسئئئئئتبيان, وتوصئئئئئلت نتائج اختيار عينة الدراسئئئئئة بالطريقة العشئئئئئوائية من طالب جا

الدراسئة إلى أن الصئحافة الرياضئية لها دورا" هاما" في توعية الجماهير وتحريائهم على الممارسئة الرياضئية كما أن 

م و الصئئئئئئحافة الرياضئئئئئئية تسئئئئئئهم في تنمية السئئئئئئلوك االجتماعي الجيد, وتقدم المعلومات العلمية في أغلا األوقات وتق

بتحليل المنافسئئئئئئئات الرياضئئئئئئئية من وقت قخر ولكنها ال تقوم بتغطية جميع األنشئئئئئئئطة الرياضئئئئئئئية, وتسئئئئئئئاهم في إثارة 

 الشغا في أغلا األوقات وتثير األحقاد بين األندية.

( التي هدفت التعرف إلى الدور اإلعالمي للصئئئئحا الرياضئئئئية في تشئئئئكيل الرأي العام  2014وفي دراسئئئئة مهلي )  

وتعزيز االتجاهات نحو الرياضة بوالية الخرطوم". استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتطبيق استبانة على  الرياضي،

( فردًا. أظهرت نتائج الدارسئئئئئئة بوجود ضئئئئئئعا في األداء المهني للصئئئئئئحا الرياضئئئئئئية، وعدم 101عينة تكونت من)

ي ا في سئئئئئئمتها العامة إلى عدم التوازن فوجود االهتمام بالجوانا الثقا ية والمعر ية لدى الصئئئئئئحا الرياضئئئئئئية، وميله

النشئئئر والتغطية، أوصئئئت الدراسئئئة بائئئرورة اإلعداد العلمي التخصئئئصئئئي بمجال االعالم الرياضئئئي من خالل كليات 

التربية الرياضئئئئئئئئية واألقسئئئئئئئئام الرياضئئئئئئئئية والدفع بموضئئئئئئئئوعات الثقافة الرياضئئئئئئئئية، والمعرفة فنيًا، وإداريًا، وقانونيًا، في 

 الصحا الرياضية.

( التي أهدفت التعرف إلى أهمية الصئئئحا اإللكترونية الرياضئئئية في 2016الزيود وعبد الرازق والزيود ) وفي دراسئئئة 

تشئئئئئكيل الرأي العام نحو الرياضئئئئئة من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضئئئئئية بجامعة اليرموك. واسئئئئئتخدم الباحثون 

( طالبًا وطالبة. أشئئئئئارت نتائج الدراسئئئئئة إلى 616من ) المنهج الوصئئئئئفي من خالل تطبيق اسئئئئئتبانة على عينة مكونة
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وجود مسئئئئتوى مرتفع لدور الصئئئئحا اإللكترونية الرياضئئئئية في تشئئئئكيل الرأي العام من وجهة نظر الطلبة وفي جميع 

المجاالت )المجال المهني، ومجال السئئئئئئئئئئئئئئمات العامة للصئئئئئئئئئئئئئئحا اإللكترونية، ومجال الثقافة الرياضئئئئئئئئئئئئئئية، والمجال 

رت نتائج الدراسئئئئئة إلي أن الصئئئئئحا اإللكترونية الرياضئئئئئية تشئئئئئكل أهمية في تشئئئئئكيل الرأي العام نحو المعرفي(, أظه

( في α=0.05الرياضئئة لدى الذكور، بعكس اإلناث، حيث تبين أن هناك فروقًا دالة إحصئئائيا عند مسئئتوى الداللة ) 

شئئئئئئئكل أهمية في تشئئئئئئئكيل الرأي العام من مجاالت الدراسئئئئئئئة واألداة ككل تبعًا لمتغير الجنس، لصئئئئئئئال  الذكور، وأنها ت

وجهة نظر عينة الدراسئئئئئئئئئئة، بغ  النظر عن اختالف أماكن سئئئئئئئئئئكناهم سئئئئئئئئئئواء كانت قرية أم مدينة، وأظهرت نتائج 

 الدراسة كذلك عدم وجود فروق إحصائية في مجاالت الدراسة واألداة ككل تبعًا لمتغير مكان اإلقامة.

رفة الصئئئئور اإلعالمية للرياضئئئئيين واألولمبيين للذكور واإلناث: تحليل ( دراسئئئئة هدفت لمعLee, 1992واجرى لي ) 

( هدفت الدراسئئئئئئئة إلى تحليل التغطية اإلعالمية 1988، 1984المحتوى للصئئئئئئئحا التي أعطت األلعاب األولمبية  )

للرياضئئئئئئة من أجل توضئئئئئئي  صئئئئئئورة الذكور واإلناث في الرياضئئئئئئة األولمبية وكانت عينة الدراسئئئئئئة من عدة صئئئئئئحا 

( وأظهرت نتائج الدراسئئئئئئة إلى أنه 1988، 1984ضئئئئئئية في كل من كندا وأمريكا والتي غطت األلعاب األولمبية )ريا

هناك ازدواجية في تعامل الصئئئحافة مع المرأة الرياضئئئية وهناك تهميه لدورها الرياضئئئي وانجازاتها وتركيز الصئئئحافة 

 لوقت نفسئئئئئئئه تركز على الجانا الجمالي والعاطفيعلى نقاط قوة المرأة الرياضئئئئئئئية وكذلك نقاط ضئئئئئئئعفها ولكنها في ا

للمرأة, وأيائئئئئئًا توصئئئئئئلت الدراسئئئئئئة إلى إن هناك مبالغة من الصئئئئئئحافة في الفروق البيولوجية بين الذكور واإلناث مما 

 ساعد على وجود تفرقة جنسية.

م الرياضئئئئئئئي، و ( التي هدفت إلى معرفة مدى متابعة األطفال لإلعالDeFrantz, 1999وفي دراسئئئئئئئة دي فرانتز ) 

من البريطانيين الذين تتراوه  %94شئئخصئئا" من بريطانيا، أظهرت نتائج الدراسئئة أن  480تكونت عينة الدراسئئة من 

سنة يتابعون االعالم الرياضي عن طريق المشاهدة، او القراءة، أو االستما  باستخدام واحد من 12-8أعمارهم بين 
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واإلذاعة، والصئئئئئئئئئئحا، والكتا، والمجالت، وألعاب الفيديو، واإلنترنت، أو ثمانية وسئئئئئئئئئئائل اإلعالم األتية ) التلفزيون 

من  %4مشئئئاهدة األفالم(, كما أثبتت نتائج الدراسئئئة أن نسئئئبة األطفال اإلناث تقل عن نسئئئبة األطفال الذكور بنسئئئبة 

 متابعة االعالم الرياضي االردني.

ابا  بين االعالم الرياضئئئي االردني النسئئئوي بدراسئئئة هدفت إلى تفحل الرو  ,Feshsar)1999وقامت   يشئئئيسئئئر)  

( مقالة خاصة بالصحيفة 375وخلق السمعة الرياضية ومحترفات كرة السلة النسوية حيث قامت الباحثة بتحليل لئئئئئئئئئئ )

وقد تم تجميع المقاالت ضئئئئئئئئئئئئئئمن ثالث متغيرات, المحتوى، النما، الموقع,  1998المحلية لكل فريق في الموسئئئئئئئئئئئئئئم 

سئئئئئة إلى أن التغطية اإلعالمية المحلية لم تد  نتائج الدراسئئئئئات السئئئئئابقة حول التغطية اإلعالمية وأظهرت نتائج الدرا

للرياضة النسائية حيث ركزت المقاالت على عدد من الالعبات األساسيات فقا، كما توصلت الدراسة إلى إن الفرق 

الخاصئئئئئئئئئئئئئئة بالدوري أكثر من التغطية  في التغطية اإلعالمية كانت دالة احصئئئئئئئئئئئئئئائيا", حيث كانت التغطية اإلعالمية

 الخاصة بالفرق.

( بدراسئئئئئئئئئئئئئئئة هدفت على التعرف على مدى فعالية التغطية اإلعالمية لرياضئئئئئئئئئئئئئئئة Watlon, 2002وأجرى وألتن ) 

المصئئئئئئئئارعة النسئئئئئئئئوية في الواليات المتحدة األمريكية, حيث قام بإجراء دراسئئئئئئئئة تاريخية متعاقبة تناولت المشئئئئئئئئاركات 

حيث قام بأخذ المجتمع كاماًل  والحظ من خالل  2002حتى عام  1972المدارا الثانوية من  الرياضئئئئئئئئئية لطالبات

، 2002إلى مليون ونصئئئئئئئئئا في عام  1972لعام  2500دراسئئئئئئئئئته أن معدل المشئئئئئئئئئاركات في الرياضئئئئئئئئئة ارتفع من 

ك الرياضة وعدم لتوصلت الدراسة إلى تراجع كبير في رياضة المصارعة النسوية نتيجة لنقل التغطية اإلعالمية لت

  اهتمام اإلعالم برياضة المرأة بشكل عام.

( دراسئئئئئئئئئئئئئئة هدفت التعرف إلى التغطية اإلعالمية للرياضئئئئئئئئئئئئئئة النسئئئئئئئئئئئئئئوية Cunningham, 2003وأجرى كينغهام ) 

وباألخل التغطية االلكترونية وأثرها على الرياضئئئة النسئئئوية الجامعية على شئئئبكة )االنترنت(، وكانت عينة الدراسئئئة 
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( مناطق 8المدارا التعليمية في الواليات المتحدة األمريكية وتم اختيار العينة بالطريقة الطبالية حيث تم اختيار )

( موقعا )لإلنترنت( من المواقع الخاصئئئئئة بالشئئئئئبكة اإلخبارية 35( مدراا عشئئئئئوائيا ثم اختار )5عشئئئئئوائيا زمنها أخذ )

(NCAAوأشئئئئئئارت نتائج الدراسئئئئئئة إلى انه ال يوجد ف ,) روق ذات دالة إحصئئئئئئائيا يوفر المعلومات التي تدعم رياضئئئئئئة

الذكور على موقع االنترنت, وأيائئئًا توصئئئلت نتائج الدراسئئئة إلى إن رياضئئئة التنس النسئئئائي كانت أطول من التغطية 

 اإلعالمية لنفس الرياضة الخاصة بالذكور.

لى دور االعالم الرياضئئئئئئئئئي في تطوير ( التي هدفت للتعرف إMoradi et al., 2012وفي دراسئئئئئئئئئة موردي و خرون ) 

( من خبراء 150البطوالت الرياضئئئئئية، اسئئئئئتخدم الباحث االسئئئئئتبانة كاداه لجمع البيانات حيث تكونت عينة الدراسئئئئئة من )

اإلعالم، وخبراء الرياضئئئة، والرياضئئئيين الوطنيين. وأظهرت نتائج الدراسئئئة أن هناك فرقا" كبيرا" بين حالة وسئئئائل اإلعالم 

ودورها المثالي في تشجيع البطوالت الرياضية المختلفة كما أظهرت نتائج الدراسة أن السبا الرئيس لهذا الفرق الحاليالية 

أن برامج ووسئئئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئئئي شئئئئئئئاملة أو مناسئئئئئئئبة ومعروفة من قبل خبراء اإلعالم حول مختلا أبعاد البطوالت 

 الرياضية.

 مشكلة الدراسة

إن االعالم الرياضئئي االردني أصئئب  جزء ال يتجزأ من النشئئرات الرئيسئئية والثانوية في القنوات الفائئائية والصئئحا   

نظرا لمتابعة األحداث الرياضئئئئئئية من شئئئئئئرائ  واسئئئئئئعة من الجمهور ال يمكن تجاهل أو تهميه حاجتها لهذا المحلية, 

تمعنا المحلي ما زال الكثير من أفراد المجتمع, يعارضئئئئئئئئئئئئئئون ففي مجتمعاتنا العربية وبالتحديد مجالنو  من اإلعالم, 

مشئئاركة المرأة باأللعاب والمنافسئئات الرياضئئية, أو االنائئمام ل ندية أو المنتخبات والفرق الرياضئئية, وهذا بدوره يحد 

الردني امن مشئئئاركة المرأة ويمنعها ممارسئئئتها للرياضئئئية التنافسئئئية, ومن هنا تظهر مدى مسئئئاهمة االعالم الرياضئئئي 

في نشئئئئر وتعزيز ودعم للرياضئئئئة النسئئئئوية, لما لإلعالم من تأثير فعال على أفراد المجتمع, وتغيير معتقداتهم و رائهم 
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تجاه الرياضة النسوية, وتقديم المساعدة للمرأة الرياضية, في مواجهة العالبات والتحديات والعادات والتقاليد التي تمنع 

 لرياضي بجميع أشكاله.          المرأة من المشاركة في المجال ا

م ا عدم تشئئئئجيع االعالالحظومن خالل إطال  الباحثين ومتابعتهم لكل ما يعرض في االعالم الرياضئئئئي األردني،   

الرياضئي االردني لرياضئة المرأة وتغطية مشئاركتها الرياضئية في مختلا المنافسئات واالحداث الرياضئية, فائاًل عن 

نحو الرياضئئئئئئئئئة وانعكاسئئئئئئئئئها عليها، ويظهر ذلك واضئئئئئئئئئحًا من خالل تركيز التغطية والمتابعة  تعزيز مدركاتها الثقا ية

ذا لاإلعالمية لرياضئة الذكور وخاصئة كرة القدم على حسئاب التغطية اإلعالمية لرياضئة المرأة في مجتمعنا األردني, 

لمرأة في تعزيز الثقافة الرياضئئئئئئئية لاالعالم الرياضئئئئئئئي االردني ارتأى الباحثان الاليام بهذه الدراسئئئئئئئة للكشئئئئئئئا عن دور 

 األردنية.

 أهداف الدراسة

 هدفت هذه الدراسة التعرف إلى:

 في تعزيز الثقافة الرياضية للمرأة االردنية. االعالم الرياضي االردني دور  .1

ألردنية ا في تعزيز الثقافة الرياضئئية للمرأة االعالم الرياضئئي االردني الفروق اإلحصئئائية لدى عينه الدراسئئة حول دور  .2

 .وفقًا لمتغيري )السنه الدراسية, المكان الجغرافي(

 تساؤالت الدراسة

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية:

 في تعزيز الثقافة الرياضية للمرأة األردنية.االعالم الرياضي االردني ما دور  .1

االعالم الرياضئئئي عينه الدراسئئئة حول دور  ( لدىa=0.5هل هناك فروق ذات داللة إحصئئئائية عند مسئئئتوى الداللة ) .2

 .في تعزيز الثقافة الرياضية للمرأة األردنية وفقًا لمتغيري )السنه الدراسية, المكان الجغرافي(االردني 
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 أهمية الدراسة

لما ل عالم الرياضئئئئئئي من دورًا مهمًا وحيويًا بنشئئئئئئر األخبار والمعلومات والحقائق الرياضئئئئئئية من خالل تغطيتها 

لكافة أنوا  األنشطة والفعاليات على المستويات المحلية والعالمية بهدف نشر الثقافة الرياضية في المجتمعات وتنمية 

 الوعي الرياضي لديها وبالتالي انعكاا ذلك على المجتمعات الرياضية.

حثين الاليام ة، ارتأى الباقلة الدراسئئات التي تتمحور حول ربا االعالم الرياضئئي االردني برياضئئة المرأ وعليه، ونتيجة 

بهذه الدراسئئئئئئئئة, والتي قد تفيد بلفت انتباه القائمين على االعالم الرياضئئئئئئئئي االردني باالهتمام برياضئئئئئئئئة المرأة وتغطية 

أنشئئئطتها الرياضئئئية المختلفة سئئئواء على المسئئئتوى المحلي او الدولي، فائئئاًل عن أن هذه الدراسئئئة قد تعزز المسئئئتوى 

من النواحي الصئئئئئئحية واالجتماعية والنفسئئئئئئية، ومن الم مل أن تعزز هذه الدراسئئئئئئة كذلك في  الثقافي الرياضئئئئئئي للمرأة 

توسئئئيع قاعدة الممارسئئئات للرياضئئئة نتيجة تعزيز االعالم الرياضئئئي من ثقافتهن الرياضئئئية، وبالتالي تتمكن المرأة من 

جاب يق ال سيما بعد الحمل واالنمواجهة المشكالت المتعلقة بها كسمنه وامراض قله الحركة والحصول على قوام رش

 وما إلى ذلك.

 محددات الدراسـة

 : طالبات قسم التربية البدنية جامعة ال البيت.المحدد البشري  -

 2018/2019: الفصل االول للعام الدراسي المحدد ألزماني -

 مباني وقاعات قسم التربية البدنية في كلية العلوم التربوية بجامعة ال البيت.  المحدد المكاني: -
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 مصطلحات الدراسة

عملية نشئئئر األخبار والمعلومات والحقائق الرياضئئئية، وشئئئره ( على أنه "2007قدمه جمال ) االعالم الرياضئئئي:

مجتمع ف لنشئئئر الثقافة الرياضئئئية بين أفراد الالقواعد والقوانين الخاصئئئة باأللعاب واألنشئئئطة الرياضئئئية للجمهور، ويهد

 لتنمية وتوعية الرياضي وهو جزء من اإلعالم الخاص، لكونه يهتم بقاايا وأخبار الرياضة والرياضيين.

الثقافة الرياضية: هي الزيادة الزاخرة للخبرة اإلنسانية من خالل األنشطة الرياضية التي ت دي بدورها الى فهم وتقدير   

 (.2001بيئة التي يجد فيها اإلفراد أنفسهم جزءا منها )الشافعي، أفال، لل

 إجراءات الدراسة 

 منهجية الدراسة

 .بالطريقة المسحية نظرا لمالءمته لطبيعة هذه الدراسةتم استخدام المنهج الوصفي 

 مجتمع الدراسة

 (.2019-2018الدراسي )تكون مجتمع الدراسة من طالبات قسم التربية البدنية في جامعة ال البيت للعام 

 عينه الدراسة

( 1( طالبة" من مجتمع الدراسئئة، حيث تم اختيارهن بطريقة عشئئوائية، والجدول )187تكونت عينة الدراسئئة من)

 يوض  الخصائل الديمغرا ية لعينة الدراسة:
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 (1جدول )

 الجغرافي، السنة الدراسية(توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية التالية: )المكان 

 النسبة العدد الفئة المتغير

 

 المكان الجغرافي

 49.55 92 قرية

 50.45 95 مدينة

 100.00 187 المجمو 

 21.20 38 سنة أولى السنة الدراسية

 32.22 57 سنة ثانية

 26.33 46 سنة ثالثة

 20.25 36 سنة رابعة

 100.00 187 المجمو 

 أداة الدراسة 

الباحثان بتصئئميم أداة الدراسئئة, بعد االطال  على االدب النظري والدراسئئات السئئابقة لتحقيق أهداف الدراسئئة قام 

(, وبناء على ذلك 2003( ودراسئئة كينغهام )2011( ودارسئئة شئئمرون والكراسئئنة )2013مثل دراسئئة كل من الزيود )

ات االسئئتبانة وتكونت من قسئئمين: األول تائئمن معلومات عامه عن تم تحديد مجاالت أداة الدراسئئة, وتم صئئياغة فقر 

فقرة  وتوجد امام كل فقرة  40( مجاالت و4إفراد عينة الدراسئئة، والقسئئم الثاني تائئمن فقرات االسئئتبانة موزعة على )

 خمسة مستويات, اما اوزانها )موافق جدًا, موافق, موافق إلى حد ما, غير موافق، غير موافق ابدا(.

قام الباحثان بحسئئئاب المتوسئئئطات الحسئئئابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسئئئبية لالجابة على هذا التسئئئاؤل 

مدى مسئئئئئئئئئاهمة االعالم الرياضئئئئئئئئئي االردني في تعزيز الرياضئئئئئئئئئية للمرأة لمجاالت أراء طالبات قسئئئئئئئئئم التربية البدنية ل
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دد ا استخدم الباحث مالياسا تصنيفا خماسيا متوافقا مع عحيث يوض  الجدول التالي نتائج هذا التحليل, كم ,األردنية

البدائل التي اسئئئئئئئتخدمتها اداة الدراسئئئئئئئة )وهي خمسئئئئئئئة بدائل(, بهدف تقديرمسئئئئئئئتويات المتوسئئئئئئئطات الحسئئئئئئئابية التي تم 

 وقد استخدمت الصيغة الرياضية التالية في استخراج هذه الفئات.التوصل اليها, 

 (1اقل وزن لالستجابة  – 5تجابة )اكبر وزن لالس                  

 (5طول الفئة =                   عدد الفئات المطلوبة )

                      (5 –1) 

 0.80طول الفئة = ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ  = 

                        (5) 

 الفئات على النحو االتي:وبالتالي تصب  هذه 

 منخف  جدا 1.80اقل من  – 1.00

 منخف  2.60اقل من –  1.80

 متوسا 3.40اقل من  – 2.60

 مرتفع 4.20اقل من  – 3.40

 مرتفع جدا 5.00  – 4.20

 المعامالت العلمية لمقياس الدراسة

 صدق أداة الدراسة

في  (2)ملحق  ذوي الخبرة واالختصئئئئئئئاصمن خالل عرضئئئئئئئها على مجموعه من تم التحقق من صئئئئئئئدق المحتوى    

( من %80مجال التربية الرياضئئئئئئئئئئئئئئية واالعالم الرياضئئئئئئئئئئئئئئي االردني، وبعد التحكيم وبناء على إجما  ما يزيد عن )
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لى ( فقرة موزعة ع40(، اصئئبحت تتكون من )1مجموعة المحكمين تم اعتماد أداة الدراسئئة بصئئورتها النهائية )ملحق 

( فقرات, 10( فقرات، المجال التنافسئئئئئئئئئئئئئئي )10( فقرات, المجال المهني)10أربع مجاالت هي: مجال واقع اإلعالم )

 (.1( فقرات وكما هو موض  بالملحق )10المجال الصحي)

  ثبات أداة الدراسة 

امل الثبات راج معللتحقق من ثبات مالياا الدراسئئئئئئة  قام الباحث بتطبيق المالياا على العينة األصئئئئئئلية، قام باسئئئئئئتخ

 .معامالت الثبات على مستوى كل مجال والمستوى الكليCronbach's Alpha) بطريقة الفا كرونبان  )

 (2جدول )

مجاالت مدى مساهمة االعالم الرياضي االردني في تعزيز الثقافة الرياضية النسوية من وجهة نظر قسم التربية البدنية جامعة ال البيت ) ثبات 

 الفا(كرونباخ 

 قيمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال الرقم

 0.936 10 واقع اإلعالم 1

 0.859 10 المجال التنافسي 2

 0.924 10 المجال المهني 3

 0.896 10 المجال الصحي 4

 0.955 40 الدور الكلي 

مجاالت مدى مسئئئئئئئئئئئاهمة االعالم الرياضئئئئئئئئئئئي االردني في تعزيز الثقافة الرياضئئئئئئئئئئئية للمرأة ( إن 2يبين الجدول )

لدرجة الكلية لتتمتع باليم اتسئئاق داخلي بدرجة عالية, حيث بلغت األردنية من وجهة نظر طالبات قسئئم التربية البدنية 

لمجئئال ( 0.859وبلغئئت )لمجئئال واقع اإلعالم, ( 0.936(, كمئئا بلغئئت قيمئئة كرونبئئان الفئئا )0.955)لالسئئئئئئئئئئئئئئتبيئئان 

وتشئئئئير إلى قيم ثبات مناسئئئئبة لمجال الواقع الصئئئئحي ( 0.896وبلغت )لمجال المهني, ( 0.924وبلغت )التنافسئئئئي, 

 ( ما يشير الى ثبات مجاالت الدراسة ومناسبته للتطبيق .0.60حيث كانت جميعها اكبر من )
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 المعالجة اإلحصائية:

 التالية:تم استخدام العمليات اإلحصائية 

 المتوسطات الحسابية . .1

 االنحرافات المعيارية .  .2

 تحليل التباين األحادي .  .3

 (  .T-Testاختبار ) .4

 عرض ومناقشة النتائج

 في تعزيز الثقافة الرياضية للمرأة األردنية ؟االعالم الرياضي االردني دور  التساؤل األول:

قام الباحثان بحسئئئئئئئئاب المتوسئئئئئئئئطات الحسئئئئئئئئابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسئئئئئئئئبية لالجابة على هذا التسئئئئئئئئاؤل 

 ,ألردنيةفي تعزيز الثقافة الرياضئئية للمرأة ااالعالم الرياضئئي االردني لدور لمجاالت أراء طالبات قسئئم التربية البدنية 

 .حيث يوض  الجدول التالي نتائج هذا التحليل

 (3جدول )

لمجاالت أراء طلبة قسم التربية البدنية لدور االعالم الرياضي االردني في تعزيز الثقافة الرياضية المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 للمرأة األردنية مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجاالت الرقم
األهــمــيـــــة 

 النسبية
 الرتبة المستوى 

 1 مرتفع 72.00 0.76 3.60 الواقع التنافسي 3

 2 مرتفع 69.80 0.80 3.49 الواقع الصحي 4

 3 متوسا 66.80 0.72 3.34 الواقع المهني 2
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 4 متوسا 63.00 0.97 3.15 واقع اإلعالم 1

  متوسا 68.00 0.66 3.40 الكلي 

التربية البدنية لدور االعالم الرياضئئئئئي قراء طالبات قسئئئئئم الدرجة الكلية ( أن مسئئئئئتويات 3يالحظ من الجدول )

(، 68.0( بأهمية نسبية )3.40متوسطا، إذ بلغ المتوسا الحسابي ) االردني في تعزيز الثقافة الرياضية للمرأة  كان

(، وجاء في 3.15 – 3.60، إذ تراوحت المتوسئئئئئطات الحسئئئئئابية بين)وتباين مسئئئئئتوى المجاالت بين متوسئئئئئا ومرتفع

 (.72.0( وأهمية نسبية )3.60بمتوسا حسابي)الواقع التنافسي مجال الرتبة األولى 

 أوال: مجال واقع اإلعالم

 (4جدول )

 المعيارية لفقرات مجال واقع االعالم الرياضي االردني مرتبة ترتيبًا تنازليًا.المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ال

ر

 قم

 الفقرة
المتوسئئئئئئئئئئا 

 الحسابي

االنئئئئئحئئئئئراف 

 المعياري 

األه

ميئئئئئئة 

الئئئئئئئن

 سبية

الئئئئئئئئئئم

سئئئئت

 وى 

الر

 تبة

9 
 .هناك ضعا في تغطية وسائل االعالم الرياضي االردني للرياضة النسوية

3.68 1.13 
73.

60 

مرت

 فع
1 

1 
 يبرز االعالم الرياضي االردني مزايا التنافس والتعاون للرياضة النسوية.

3.32 1.20 
66.

40 

مئئئئئئت

 وسا
2 

3 
التفاعل اإلنسئئئئئئئاني في الرياضئئئئئئئة النسئئئئئئئوية يناقه االعالم الرياضئئئئئئئي االردني ايجابيات 

 . الخاصة بالمرأة 
3.32 1.20 

66.

40 

مئئئئئئت

 وسا
2 

2 
هدف دعم بيروج االعالم الرياضي االردني الستثمار طاقات المرأة في الرياضة النسوية 

 .المنتخبات الوطنية
3.14 1.25 

62.

80 

مئئئئئئت

 وسا
4 
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7 
تسئئئئهم وسئئئئائل االعالم الرياضئئئئي االردني في معرفة مواعيد وأماكن األحداث الرياضئئئئية 

 للرياضة النسوية ونتائجها. 
3.14 1.28 

62.

80 

مئئئئئئت

 وسا
4 

4 
يقوم االعالم الرياضئئئئئئئئئئي االردني بتغطية البطوالت والمنافسئئئئئئئئئئات المدرسئئئئئئئئئئية والجامعية 

 واألندية المرتبطة بالرياضة النسوية. 
3.05 1.30 

61.

00 

مئئئئئئت

 وسا
6 

5 
تعتمد وسائل االعالم الرياضي االردني على التشويق في عرض النواحي الفنية ل لعاب 

 الرياضية الممارسة الرياضة النسوية.
3.04 1.23 

60.

80 

مئئئئئئت

 وسا
7 

6 
يقدم االعالم الرياضئئئئئئي االردني النقد البناء للقائمين على الرياضئئئئئئة النسئئئئئئوية الخاصئئئئئئة 

 تطوير أداء الطلبة والفرق المشاركة.بالمرأة بشكل يساعد على 
2.93 1.22 

58.

60 

مئئئئئئت

 وسا
8 

8 
يسئئئئئعى االعالم الرياضئئئئئي االردني إلى اسئئئئئتقطاب متخصئئئئئصئئئئئين لنشئئئئئر الوعي المحلي 

 والدولي بأهمية الرياضة النسوية .
2.92 1.17 

58.

40 

مئئئئئئت

 وسا
9 

1

0 

رياضة في ال وسائل االعالم الرياضي االردني أولياء األمور على مشاركة بناتهمتشجع 

 النسوية .
2.90 1.23 

58.

00 

مئئئئئئت

 وسا

1

0 

 0.97 3.15 واقع اإلعالم 
63.

00 

مئئئئئئت

 وسا
 

( 3.15مسئئتوى مجال واقع اإلعالم كان متوسئئطا، إذ بلغ المتوسئئا الحسئئابي )( أن 4يالحظ من الجدول )     

 –3.68المتوسئئطات الحسئئابية بين )مرتفع، إذ تراوحت (، وجاء مسئئتوى الفقرات بين متوسئئطة و 63.0) بأهمية نسئئبية

( وهي "هناك ضئئئئئئئئعا في تغطية االعالم الرياضئئئئئئئئي االردني للرياضئئئئئئئئة 9(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.90

(، ويعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود الدعم الكافي 73.60( وبأهمية نسئئئئئئئبية )3.68النسئئئئئئئوية" بمتوسئئئئئئئا حسئئئئئئئابي )

المسئئئئئ ولين على تغطية ومتابعة الرياضئئئئئة النسئئئئئوية, وتتفق هذه النتيجة مع دراسئئئئئة والتشئئئئئجيع من قبل  وثقافة التعزيز

( من حيث تراجع كبير في رياضة المصارعة النسوية نتيجة لنقل التغطية اإلعالمية لتلك Watlon, 2002والتن )

تلا هذه النتيجة , وتخ ,Feshsar)1999الرياضة وعدم اهتمام اإلعالم برياضة المرأة بشكل عام، ودراسة  يشيسر)
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( الي ان رياضئئئئئئئة التنس النسئئئئئئئائي كانت اطول من التغطية االعالمية Cuningham, 2003مع دراسئئئئئئئة كينغهام )

االعالم الرياضئئئئئئئئئئي االردني  " يشئئئئئئئئئئجع ( وهي10وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )  لنفس الرياضة الخاصة بالذكور.

(, ويعزو 58.0( بأهمية نسئئئبية )2.90سئئئوية" بمتوسئئئا حسئئئابي )أولياء األمور على مشئئئاركة بنائهم في الرياضئئئة الن

الباحثان ذلك لعدم رؤية واضئئئئئئئئئئحة لدى االعالم الرياضئئئئئئئئئئي االردني في  لية دمج أولياء األمور في مشئئئئئئئئئئاركة بناتهم 

بالرياضئئئئئئة النسئئئئئئوية والبعد عن ثقافة العيا, ولائئئئئئعا التواصئئئئئئل ما بين كل من االعالم الرياضئئئئئئي االردني وأولياء 

 ور.  األم

 ثانيا: مجال الواقع المهني

 (5جدول )

 المعيارية لفقرات مجال الواقع المهني مرتبة ترتيبًا تنازلياً المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 الفقرة الرقم
المتوسئئئئئا 

 الحسابي

االنئئحئئراف 

 المعياري 

األهئئئمئئئيئئئئئئئة 

 النسبية
 الرتبة المستوى 

8 

الرجئئئئل يتحيز االعالم الريئئئئاضئئئئئئئئئئئئئي االردني في إبراز دور 

الرياضئئئئئي بشئئئئئكل أكبر من دور المرأة أو على حسئئئئئاب دور 

 3.90 .المرأة 

0.92 

 مرتفع 78.00

1 

2 
يتابع االعالم الرياضي االردني باهتمام دور المرأة في تنظيم 

 3.50 . البطوالت والمنافسات الرياضية
1.06 

 مرتفع 70.00
2 

3 
 يوفر االعالم الرياضئئي االردني فرص عمل للمرأة في مجال

 3.50 .اإلعالمي الرياضي
1.01 

 مرتفع 70.00
2 

1 
يبرز االعالم الريئئاضئئئئئئئئئئئئئي االردني دور المرأة الاليئئادي على 

 3.49 صعيد المنتخبات الوطنية واألندية الرياضية.
1.04 

 مرتفع 69.80
4 

 5 مرتفع 69.00 1.08 3.45  .تدعم وسائل االعالم الرياضي االردني فكرة احتراف المرأة  5
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 الفقرة الرقم
المتوسئئئئئا 

 الحسابي

االنئئحئئراف 

 المعياري 

األهئئئمئئئيئئئئئئئة 

 النسبية
 الرتبة المستوى 

10 
وسئئائل االعالم الرياضئئي االردني دور المرأة الرياضئئي  تتابع

 3.45 .على صعيد الفرق المدرسية والمنتخبات الجامعية
1.16 

 مرتفع 69.00
5 

9 

تساعد وسائل االعالم الرياضي االردني المرأة على تصديها 

المشاكل والصعوبات التي قد تواجهها أثناء ممارستها للعمل 

 3.26 . الرياضي

1.11 

 متوسا 65.20

7 

6 
تعزز وسئئئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئئئي االردني الدعم والتشئئئئئئئجيع 

 3.20 .  للمرأة العاملة في المجال الرياضي
1.15 

 متوسا 64.00
8 

7 
تسئئئاهم وسئئئائل االعالم الرياضئئئي االردني بتوعية المرأة نحو 

 3.00 .حقوقها العملية في المجال الرياضي
1.09 

 متوسا 60.00
9 

10 

الريئئاضئئئئئئئئئئئئئي االردني قواعئئد بيئئانئئات عن المرأة يوفر االعالم 

الرياضئئئئئئئئئئئئئية لمسئئئئئئئئئئئئئاعدتها في إيجاد عمل ضئئئئئئئئئئئئئمن م هلها 

 2.69 .الرياضي

1.18 

 متوسا 53.80

10 

  متوسا 66.80 0.72 3.34 الواقع المهني 

( 3.34مسئئئئئتوى مجال الواقع المهني كان متوسئئئئئا، إذ بلغ المتوسئئئئئا الحسئئئئئابي )( أن 5يالحظ من الجدول )  

 –3.90مرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )(، وجاء مستوى الفقرات بين متوسا و 66.80) نسبيةبأهمية 

يتحيز االعالم الريئئئاضئئئئئئئئئئئئئئي االردني في إبراز دور الرجئئئل  ( وهي "8(، وجئئئاءت في المرتبئئئة األولى الفقرة )2.69

(، 78.0( وبأهمية نسبية )3.90بي )بمتوسا حسا ".الرياضي بشكل أكبر من دور المرأة أو على حساب دور المرأة 

ويعزو الباحثان ذلك لتدني المعايير االجتماعية وسئئئئئئئئئيطرة الذكور على قيادة دفة هذه الوسئئئئئئئئئائل، األمر الذي انعكس 

على  ثقافة العاملين في االعالم الرياضئئئئي األردني، مما أدى إلى تهميه للرياضئئئئة النسئئئئوية، وقد يكون السئئئئبا في 
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ت الرياضئئئية وتدني مسئئئتوى المنافسئئئة الرياضئئئية لإلناث، وتختلا هذه النتيجة مع دراسئئئة والتن  ذلك إلى قلة المشئئئاركا

(Watlon, 2002( من حيث اهتمام اإلعالم برياضة المرأة بشكل عام ودراسة كينغهام )Cuningham, 2003.) 

عد بيانات عن المرأة الرياضئئئئية يوفر االعالم الرياضئئئئي االردني قوا  "( وهي10وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة )    

( ويعزى 53.80( بأهمية نسئئئئبية )2.69." بمتوسئئئئا حسئئئئابي )لمسئئئئاعدتها في إيجاد عمل ضئئئئمن م هلها الرياضئئئئي"

الباحثان إلى الدور االجتماعي الذي ما زال ضئئئئئئئئئئئئئئعيفًا باتجاه عمل المرأة والعادات والتقاليد التي تحد من عمل المرأة 

فكرة احتراف المرأة، وربما يعود السئئئئئئئبا في ذلك إلى ضئئئئئئئعا اإلعالم األردني في في المجال الرياضئئئئئئئي، ويحد من 

( ان لإلعالم دور هام ومحوري في تغيير الاليم والمعايير 2013ويشئئئئئئئئئير الزيود ) معالجة قائئئئئئئئئايا المرأة الرياضئئئئئئئئئية,

 جتمع.السائدة في المجتمع فهو يقدم النقد والتوجية والتقويم بما يعود بالنفع والفائدة على الم

 ثالثا: مجال الواقع التنافسي

 (6جدول )

 المعيارية لفقرات مجال الواقع التنافسي مرتبة ترتيبًا تنازلياً المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 الفقرة الرقم
المتوسئئئئا 

 الحسابي

االنئئحئئراف 

 المعياري 

األهميئئئئئئة 

 النسبية
 الرتبة المستوى 

5 
ة المرأة الرياضئئئئئئييشئئئئئئارك االعالم الرياضئئئئئئي االردني في تكريم 

 3.77 .صاحبة اإلنجاز في الرياضة التنافسية
0.96 

 مرتفع 75.40
1 

2 
تنتشئئئر الصئئئحافة الرياضئئئية تحليالت علمية للقائئئايا واألحداث 

 3.76 الرياضية التي تشارك بها المرأة 
1.01 

 مرتفع 75.20
2 

7 
يحاكي اإلعالم العربي اإلعالم العالمي في نشئئئئئئئئئئئر الرياضئئئئئئئئئئئة 

 3.69 .النسوية
1.02 

 مرتفع 73.80
3 
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 الفقرة الرقم
المتوسئئئئا 

 الحسابي

االنئئحئئراف 

 المعياري 

األهميئئئئئئة 

 النسبية
 الرتبة المستوى 

9 

ال تسئئئئئئئئئئئعى وسئئئئئئئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئئئئئئئي االردني إلى تعريف 

المواطن بالمشئئئئئئئئئئاكل والصئئئئئئئئئئعوبات التي تواجه رياضئئئئئئئئئئة المرأة 

 3.67 .األردنية التنافسية وطرق الحلول لها

1.02 

 مرتفع 73.40

4 

10 
يسئئاهم االعالم الرياضئئي االردني في تحفيز الرياضئئية النسئئوية 

 3.62 .للوصول إلى العالميةاألردنية 
0.90 

 مرتفع 72.40
5 

1 
يهتم االعالم الرياضئئي االردني بنقل المباريات الخاصئئة بالمرأة 

 3.58 نقاًل مباشراً 
0.85 

 مرتفع 71.60
6 

6 
تهتم وسئئئئئئئئئئئئئئائئل االعالم الريئاضئئئئئئئئئئئئئي االردني بتعريف المواطن 

 3.54 بالتشريعات الخاصة بالرياضة التنافسية النسوية .
0.96 

 مرتفع 70.80
7 

3 
يسئئئئئئئئئهم االعالم الرياضئئئئئئئئئي االردني في تحليل إحداث األلعاب 

 3.53 .الرياضية التنافسية للمرأة بشكل كاف
1.02 

 مرتفع 70.60
8 

4 
تسئئئئاهم وسئئئئائل االعالم الرياضئئئئي االردني في تعديل اتجاهات 

 3.50 .الجمهور نحو الرياضة التنافسية النسوية
1.00 

 مرتفع 70.00
9 

8 
وسئئئائل االعالم الرياضئئئي االردني على تعريف الجمهور تعمل 

 3.37 .االنجازات التي تحققها المرأة األردنية
1.11 

 متوسا 67.40
10 

  مرتفع 72.00 0.76 3.60 مجال الواقع التنافسي 

( 3.60مستوى مجال الواقع التنافسي كان مرتفع، إذ بلغ المتوسا الحسابي )( أن 6يالحظ من الجدول )      

 –3.77مرتفع، إذ تراوحت المتوسئئئطات الحسئئئابية بين )(، وجاء مسئئئتوى الفقرات بين متوسئئئا و 72.0) بأهمية نسئئئبية

يشئئئئئئارك االعالم الرياضئئئئئئي االردني في تكريم المرأة الرياضئئئئئئية  ( وهي "5(، وجاءت في المرتبة األولى الفقرة )3.37
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ويعزى ذلك للدور  (،75.40( وبأهمية نسئئئئبية )3.77." بمتوسئئئئا حسئئئئابي )صئئئئاحبة اإلنجاز في الرياضئئئئة التنافسئئئئية

 .البالغ األهمية لإلعالم الرياضي بتعزيز ودعم وتكريم المرأة الرياضة التي تسهم في بناء المجتمع

تعمل وسئئئئئئئئئئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئئئئئئئئئئي االردني على تعريف الجمهور  "( وهي8وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )

على وجود  ذلك يعزى  وقد (67.40( بأهمية نسبية )3.37." بمتوسا حسابي )االنجازات التي تحققها المرأة األردنية

 برع دور غير كاف لإلعالم الرياضئئئئي في رفع مسئئئئتوى ثقافة التعزيز الرياضئئئئية في المجال التنافسئئئئي للمرأة األردنية

ية مع وتختلا نتائج الدراسئئئئئئئئة الحال به, يقومون  الذي الدور أهمية لديهم تنّمي التي والندوات الدورات من العديد طره

 التي أجريت في أمريكا. (Cuningham, 2003كينغهام )نتائج دراسة 

 رابعا: مجال الواقع الصحي 

 (7جدول )

 المعيارية لفقرات مجال الواقع الصحي مرتبة ترتيبًا تنازليًا.المتوسطات الحسابية واالنحرافات            

 الفقرة الرقم
المتوسئئئئئا 

 الحسابي

االنئئئئئحئئئئئراف 

 المعياري 

األهميئئئئئة 

 النسبية
 الرتبة المستوى 

9 

تعزيز وسئئئائل االعالم الرياضئئئي االردني للرياضئئئة النسئئئوية 

تعزز لدى الطلبة الشئئئئئئئئئعور بالسئئئئئئئئئعادة واكتسئئئئئئئئئاب الخبرات 

 3.73 السارة.

1.00 

 مرتفع 74.60

1 

10 

متابعة وسئئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئئي االردني للمشئئئئئئاركات في 

الرياضئئئئئة النسئئئئئوية تخف  من إحسئئئئئاسئئئئئي بالعجز والنقل 

 3.73 وتطور من ثقتي بنفسي.

1.01 

 مرتفع 74.60

1 

8 

وسئئئئئئئئئئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئئئئئئئئئي االردني من خالل تغطيتها 

راض قلة إمللرياضئئئة النسئئئوية ال تتعرض لكيوية الوقاية من 

 3.54 الحركة أو اإلصابات الرياضية.

1.06 

 مرتفع 70.80

3 
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 الفقرة الرقم
المتوسئئئئئا 

 الحسابي

االنئئئئئحئئئئئراف 

 المعياري 

األهميئئئئئة 

 النسبية
 الرتبة المستوى 

5 

 على رفعوسئئئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئئئي االردني تعمل متابعة 

الطاقة النفسئئئئئئية اإليجابية للطالبات المشئئئئئئاركات بالرياضئئئئئئة 

 3.52 النسوية.

1.06 

 مرتفع 70.40

4 

1 
لرياضة لتوض  وسائل االعالم الرياضي االردني ومتابعتها 

 3.5 النسوية كيوية اكتساب اللياقة البدنية والقوام السليم.
1.20 

 مرتفع 70.00
5 

6 

ال تتعرض وسائل االعالم الرياضي االردني خالل تغطيتها 

للرياضئئئئئة النسئئئئئوية لموضئئئئئوعات تهتم باإلمراض المعاصئئئئئرة 

 3.47 كالسمنة والسكري...الث.

1.18 

 مرتفع 69.40

6 

7 
الرياضئئئئئئئئي االردني أهمية الرياضئئئئئئئئة تبرز وسئئئئئئئئائل االعالم 

 3.41 النسوية للخروج من العزلة واالكتئاب.
1.15 

 مرتفع 68.20
7 

2 
تعمل تغطية وسئئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئئي االردني للرياضئئئئئئة 

 3.4 النسوية على مخاطر وماار التدخين والمنشطات.
1.19 

 متوسا 68.00
8 

3 
وية النسئئئمتابعة وسئئئائل االعالم الرياضئئئي االردني للرياضئئئة 

 3.36 يسهم في  توض  برامج التأهيل البدني والصحة العالجية.
1.12 

 متوسا 67.20
9 

4 
تبين وسئئئئئائل االعالم الرياضئئئئئي االردني للرياضئئئئئة النسئئئئئوية 

 3.28 كيوية تالقي اإلصابات وعالجها.
1.16 

 متوسا 65.60
10 

  مرتفع 69.80 0.80 3.49 الواقع الصحي 

بأهمية ( 3.49مستوى مجال الواقع الصحي كان مرتفعا، إذ بلغ المتوسا الحسابي )( أن 7يالحظ من الجدول )    

 –3.77مرتفع، إذ تراوحت المتوسئئئئئئئئطات الحسئئئئئئئئابية بين )(، وجاء مسئئئئئئئئتوى الفقرات بين متوسئئئئئئئئا و 69.80) نسئئئئئئئئبية

الم الرياضئئئئئئئئئئئي االردني للرياضئئئئئئئئئئئة ( وهي تعزيز وسئئئئئئئئئئئائل االع10( و)9(، وجاءت في المرتبة األولى الفقرة )3.28
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ي ومتابعة وسئئئائل االعالم الرياضئئئي االردنالنسئئئوية، تنمي لدى الطلبة الشئئئعور بالسئئئعادة واكتسئئئاب الخبرات السئئئارة " 

متوسا حسابي " وب للمشاركات في الرياضة النسوية تخف  من إحساسي بالعجز والنقل وتطور من ثقتي بنفسي.

ويعزو الباحثان ذلك لما لإلعالم الرياضئئئي وتغطيته للرياضئئئة النسئئئوية من دور  (،74.60( وبأهمية نسئئئبية )3.77)

"تبين ( وهي4فاعل في زيادة ثقة المشئئاركات بأنفسئئهن مما يولد الشئئعور بالسئئعادة, وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة )

( 3.28بمتوسئئئا حسئئئابي )" وسئئئائل االعالم الرياضئئئي االردني للرياضئئئة النسئئئوية كيوية تالفي اإلصئئئابات وعالجها. 

, وقد يعزى ذلك عدم وجود المتخصصين في االعالم الرياضي االردني القادرين على توجيه (65.60بأهمية نسبية )

العويا ) وتختلا نتائج الدراسئئئئة الحالية مع نتائج دراسئئئئةالمشئئئئاركات في الرياضئئئئة النسئئئئوية قلية تفادي اإلصئئئئابات, 

,2013.) 

هل توجد فروق ذات داللة إحصئئئئئئئئئئائية عند مسئئئئئئئئئئتوى الداللة عرض ومناقشــــــة النتائج المتعلقة بالتســــــاؤل الثاني: 

(α≤0.05 ) عزى تللمرأة األردنية أراء الطالبات لدور االعالم الرياضئئئئئئئئئئئئئئي االردني في تعزيز الثقافة الرياضئئئئئئئئئئئئئئية بين

 لمتغيرات )المكان الجغرافي, السنة الدراسية(؟

هذا السئئ ال تم اسئئتخراج المتوسئئطات الحسئئابية واالنحرافات المعيارية السئئتجابات أفراد عينة الدراسئئة لإلجابة عن    

(على  Anovaعلى األداة ككل تبعًا لمتغيري )المكان الجغرافي, السئئئئئنة الدراسئئئئئية(، وتطبيق تحليل التباين األحادي) 

على متغير المكان   (t Testوتطبيق اختبار) جميع مجاالت الدراسئئئئئئئئئئة واألداة ككل تبعا لمتغير السئئئئئئئئئئنة الدراسئئئئئئئئئئية 

 الجغرافي.
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         المكان الجغرافي 

 (8جدول )

تبعًا لمتغير للمرأة األردنية لدور االعالم الرياضي االردني في تعزيز الثقافة الرياضية   tالمتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية واختبار

 المكان الجغرافي.

 

92قرية 95مدينة   

 tقيمة 
الداللة 

المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 0.72 0.117 0.63 2.48 0.61 2.30 مجال واقع اإلعالم

 0.83 0.053 0.75 2.08 0.72 2.13 المجال الصحي

 0.55 0.375 0.70 2.76 0.64 2.68 المجال المهني

 0.92 0.013 0.61 2.53 0.70 2.91 المجال التنافسي

 0.25 1.351 0.67 2.46 0.66 2.50 األداء ككل

( تعزى لمتغير α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )8يظهر من الجدول )

المكان الجغرافي في كل من المجاالت )مجال واقع اإلعالم ، المجال الصحي، المجال المهني، المجال التنافسي( 

واألداة ككل, وهذا يدل على اتفاق جميع أفراد عينة الدراسة بغ  النظر عن متغير المكان الجغرافي لديهم على 

الردني لتعزيز الثقافة الرياضية النسائية وهو مستوى متوسا بشكل عام وال المستوى الذي يقدمه االعالم الرياضي ا

                                                                                      (Cuningham, 2003كينغهام )يلبي احتياجات المرأة الرياضية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
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التي هدفت الي التعرف على التغطية اإلعالمية للرياضة النسوية, وباألخل التغطية اإللكترونية ودورها على الرياضة 

 النسوية الجامعية على شبكة اإلنترنت.  

             السنة الدراسية

(9جدول )  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ف تبعا لمتغير السنة الدراسية

 

 المجال

38سنة اولى  57سنة ثانية   46سنة ثالثة   36سنة رابعة    

 قيمة ف

الداللة 

اإلحص

 ائية
المتوسط 

 الحسابي

االنحر

اف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

االنحر

اف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

االنحر

اف 

المعيار

 ي

المتو

سط 

الحس

 ابي 

االنحر

اف 

المعي

 اري 

 0,76 0,271 0.55 2.18 0,58 2,21 0,65 2,39 0,57 2,50 المجال الترويحي

 0,33 1,126 0.49 2,70 1,12 2,60 0,67 2,07 0,60 1,99 المجال الصحي

 0,47 0,766 0.62 2.67 0,22 2,70 0,68 2,62 0,65 2,96 المجال المهني

 0,76 0,270 0.55 2.87 0,49 2,98 0,73 2,74 0,63 2,66 المجال التنافسي

 0,84 0,170 0,51 2.75 0,47 2,60 0,52 2,45 0,55 2,52 األداء ككل

( تعزى لمتغير α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )9يظهر من الجدول )

السنة الدراسية في كل من المجاالت واألداة ككل، وهذا يدل على اتفاق جميع أفراد عينة الدراسة على مدى مساهمة 

االعالم الرياضي االردني لتعزيز الثقافة الرياضية النسوية، ويعزى ذلك إلى ضعا ذلك الدور ومالحظة جميع أفراد 
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ي االردني الخاص بالرياضة النسوية لم يرق إلى المستوى المطلوب وتفق نتائج العينة أن مستوى االعالم الرياض

 .     (Cuningham, 2003( و )Watlon, 2002)الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

  الستنتاجات ا  

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصل الباحثان إلى االستنتاجات التالية:      

.ال ي دي االعالم الرياضئئئئئي االردني دورًا هامًا في تعزيز ثقافة المرأة الرياضئئئئئية، نتيجة ضئئئئئعا التغطية اإلعالمية 1

 الرياضية النسوية، وانحياز االعالم الرياضي االردني في تغطية رياضة الذكور بشكل أكبر من رياضة المرأة. 

بات، على الرغم من التفاوت في المسئئئئئتوى الدراسئئئئئي لهن . عدم وجود تفاوت في المسئئئئئتوى الثقافي الرياضئئئئئي للطال2

 واالختالف في أماكن سكناهن. 

 التوصيات

 باالعتماد على نتائج الدراسة واستنتاجاتها يمكن اقتراه التوصيات التالية:   

حداث الالعمل على تقديم برامج رياضية نسوية تعزز من مدارك المرأة الصحية واالجتماعية والنفسية، وتغطية ا -1

 الرياضية المحلية والدولية المختصة برياضات المرأة.

 أظهار البعد البدني والصحي للرياضة النسوية من خالل االعالم الرياضي االردني في الفترة الصباحية. -2

تفعيل دور أولياء األمور وذلك من خالل إشئئئئراكهم في متابعة التدريبات الخاصئئئئة بالمنافسئئئئات الرياضئئئئية بوجود  -3

 غطية ومتابعة إعالمية كا ية وذلك لتعزيز ودعم وتشجيع الرياضة النسوية.ت

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

418 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 المراجع

 المراجع باللغة العربية:

 , مصر: دار المعرفة الجامعية. مدخل الي االتصال الجماهيري (. 2007جمال مجاهد .)

(. أسباب عزوف طالبات كلية عجلون الجامعية عن ممارسة 2009الجوارنة، رندة صال ، الفريحات، باسم محمد.)

 .121-109، المجلد السابع، العدد الثاني، مجلة جامعة كربالء العلميةاألنشطة الرياضية، 

االجتماعي لدى  (. دور وسئئئئائل اإلعالم في تشئئئئكيل الوعي2010حلس، موسئئئئى عبد الرحيم ومهدي ناصئئئئر علي.)

(، 2( العدد)12، المجلد ) مجلة جامعة األزهر بغزةالشباب، )دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة األزهر(، 

 .180-135ص 

( في رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى الشباب األردني beIN Sport) دور قنوات(. "2015الخطيا، يوسا.)

رسئئئئئئئئئالة ماجسئئئئئئئئئتير غير منشئئئئئئئئئورة، كلية التربية الرياضئئئئئئئئئية، جامعة اليرموك، وتعزيز العالقات االجتماعية لديهم"، 

 األردن.

دراســـــــة مقارنة لمفاريم التربية الرياضـــــــية لدى أعيـــــــاء هيئة التدريس في الجامعات (. 2009زريقات، عايد.)

 ، رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية الرياضية, جامعة اليرموك، اربد, االردن. دنية الرسميةاألر 

دور االعالم الرياضئئئئئئئئي االردني في رفع مسئئئئئئئئتوى الثقافة الرياضئئئئئئئئية للمرأة األردنية، جامعة  .(2013الزيود، خالد )

-25رة للفت االجتماعية واإلنســـانية في العالم اإلســـالمي،المؤتمر العلمي الدولي الثاني للبحوث والدراســـات زايد، 

 ، دولة اإلمارات.2013\2\ 27
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(. "أهمية الصئئئئئئئئئئحا اإللكترونية الرياضئئئئئئئئئئية في 2016الزيود، خالد محمود وعبد الرزاق، بسئئئئئئئئئئام، والزيود، نايف .)

ات مجلة دراســـــ"، رموكتشئئئئئئئئكيل الرأي العام نحو الرياضئئئئئئئئة من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضئئئئئئئئية بجامعة الي

 1874 -1861، للعلوم النفسية والتربوية

 ، مكتبة كيرف، اربد.1، طعلم االجتماع الرياضي(. 2019الزيود، خالد محمود.)

 ، القاهرة.1، مكتبة ومطبعة اإلشعا  الفنية: طالتربية الرياضية وقانون البيئة(. 2001الشافعي، حسن أحمد. )

(. دور مشئئاهدة القنوات الفائئائية الرياضئئية في نشئئر الثقافة 2009شئئاكر، نبيل محمود وشئئحاذة، عثمان محمود .)

 , كلية التربية الرياضئئئئئئئئئئية / جامعة ديالى, العدد الثالث واألربعون, مجلة الفتحالرياضئئئئئئئئئئية بين طلبة جامعة ديالى. 

 500-467كانون األول ص ص 

مجلة  دور البرامج الرياضئئئئئئئئئئية بين طلبة المرحلة الثانوية في محافظة أربد، (.2011شئئئئئئئئئئمرون، نبيل  وكراسئئئئئئئئئئنه، )

 .132 – 111(:1، كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق، )بحوث التربية الشاملة

(. دور اإلعالم في نشر رياضة المرأة من وجهة نظر طالبات كليات التربية الرياضية في 2005عبيدات، شرين )

 ، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة اليرموك، اربد، األردن.ت االردنيةالجامعا

، الطبعة األولى، علم االجتماع التربوي الرياضـــــــــي( 2002العزاوي، إياد عبدالكريم َوابراتيم، مروأن عبدالمجيد )

 الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

(. الصئئئئئئئحافة الرياضئئئئئئئية ودورها في توعية الشئئئئئئئباب حول مفهوم الثقافة الرياضئئئئئئئية 2013مار.)العويا, صئئئئئئئال  ع

, الاليادة العامة لشئئئرطة دبي, دولة الرياضــة في مواجهة الجريمةالسئئئليمة, ملخصئئئات بحوث الم تمر الدولي الرابع, 

 .61االمارات العربية المتحدة، ص 
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ودورها في تشــــكيل الرأي العام الرياضــــي وتعزيز االتجاهات الصــــحر الرياضــــية (. 2014مهلي، عبد الحويظ .)

، رسئئئئئئئئالة ماجسئئئئئئئئتير غير منشئئئئئئئئورة، جامعة السئئئئئئئئودان للعلوم والتكنولوجيا، االيجابية نحو الرياضـــــة بوالية الخرطوم

 الخرطوم، السودان.

 .. عمان: دار أسامة للنشراالعالم الرياضي(، 2011ياسين، فال ياسين )
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“The role of Jordanian sports media in promoting women's sports culture” 

 

Abstract: 

 The study aimed to find out the role of Jordanian sports media in promoting the culture 

of women sports, was based on the descriptive survey method through the use of 

questionnaire as a means of collecting data, and consisted of (40) paragraphs, distributed 

on (4) key areas: the field of media reality, competitive field and field. The study was 

conducted on a sample of (187) students from the Department of Physical Education at 

the University of El-Bayt and the data were processed through the Statistical Analysis 

program for social sciences (SPSS), and the calculation averages were used, standard 

deviations, Analysis of Monochromatic contrast. The results showed that the opinions of 

the students that the Jordanian sports media has a medium role in promoting the culture 

of women's sports, as the results showed the absence of statistically significant 

differences for the role of Jordanian sports media in promoting the culture of women's 

sports attributable to the changeable (geographical location, school year ). The study 

recommended that women's sports programs be provided that enhance women's health, 

social and psychological well-being, and cover local and international sports events 

related to women's sports. 

Keywords: Jordanian Sports Media, Sports Culture. 
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