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  شكر وتقدیر

 

, وأخص بالذكر الرسالةمن مد لي ید العون وحفزني إلنجاز هذا  كلأتوجه بالشكر والتقدیر واالمتنان إلى 

المشرف على هذه الرسالة, وأشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة,  عزت حجاباألستاذ الفاضل الدكتور 

على  وشجعتني والمساندةوالشكر كله إلى عائلتي التي تحلت بالصبر الجمیل ووفرت لي كل الدعم 

النور, لهم  الرسالةون لترى هذه االستمرار, والشكر موصول إلى كل الذین قدموا المشورة والنصیحة والع

  مني جمیعًا كل الشكر والتقدیر.

  

  واهللا ولي التوفیق

  

  ةالباحث
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  اإلهداء

إلى من شاركني حضن األم وبه إلى من كلله اهللا بالهیبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار ..
صراري.. إلى من أحمل أسمه بكل افتخار .. أرجو من اهللا أن یمد في عمرك لترى ثمارًا قد  استمد عزتي وإ

لى األبد   )والدي العزیز(.. حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وإ

لى معنى الحنان و التفـاني .. إلى بسمة الحیاة وسر الوجود  إلى مالكي في الحیاة .. إلى معنى الحب وإ
  )مي الحبیبة(ا إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب

إلى أخي ورفیق دربي في هذه الحیاة ، معك أكون أنا وبدونك أكون مثل أي شيء ، إلى من أرى التفـاؤل 
ة إلى من تطلعت بعینه والسعادة في ضحكته ..في نهایة مشواري أرید أن أشكر ك على مواقفك النبیل

  (اخي محمد)لنجاحي بنظرات األمل

ني منذ أن حملنا حقـائب صغیرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى اآلن.. قإلى من راف
  (اخي ینال)..إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي

إلى اإلخوة و األخوات ، إلى من تحلو باإلخاء وتمیزوا بالوفـاء والعطاء إلى ینابیع الصدق الصافي إلى من 
معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحیاة الحلوة والحزینة سرت إلى من كانوا معي على طریق النجاح 

  )أصدقـائي(والخیر إلى من عرفت كیف أجدهم وعلموني أن ال أضیعهم 

  

  الباحثة                                                                                       
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  الریاضیة عدد مشاهدي البرامجدور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة 

  األردنیین الریاضیین اإلعالمیینمن وجهة نظر  

  إعداد الطالبة

  مریان ابزاخ

  المشرف

  عزت حجاب األستاذ الدكتور

  ملخصال

 عـدد مشـاهديوأثرهـا علـى زیـادة متابعـة  دور وسـائل التواصـل االجتمـاعيهدفت هذه الدراسة إلى الكشـف عـن 

ولتحقیـــق أهـــداف  .الریاضـــیة مـــن وجهـــة نظـــر اإلعالمیـــین الریاضـــیین فـــي القنـــوات الفضـــائیة األردنیـــةالبـــرامج 

، وتـم التحقــق التواصـل االجتمــاعي مـن وجهـة نظــر اإلعالمیـین الریاضــییندور وســائل الدراسـة تـم بنــاء مقیـاس 

فـي البـرامج اإلعالمیـین الریاضـیین العـاملین مـن  )100تكونـت عینـة الدراسـة مـن (و من دالالت صدقه وثباته. 

طریقـة الهم ب، وتـم اختیـار القنوات الفضـائیة األردنیـة (القنـاة األردنیـة، قنـاة رؤیـا، قنـاة األردن الیـوم)في  الریاضیة

  .میسرةال القصدیة

 للبــرامج الریاضــیةیعــزز مــن درجــة المشــاهدة  وســائل التواصــل االجتمــاعياســتخدام أظهــرت نتــائج الدراســة أن 

 درجـــة اهتمـــام اإلعالمیـــین وخاصـــة ، محـــاورهعلـــى األداة ككـــل، وعلـــى جمیـــع  مرتفعـــةبدرجـــة  تجـــاء حیـــث

بینــت الدراســة أن  المرتبــة األولـى، فــي حــین تحیــث احتلــ الریاضـیین فــي اســتخدام وســائل التواصـل االجتمــاعي



 م

 

 

، وهـــو مـــا أظهرتـــه مـــن وا بعـــض هـــذه الوســـائل وتفضـــیلها عـــن غیرهـــایســـتخدم واال یزالـــ اإلعالمیـــین الریاضـــیین

المرتبــة األخیرة.كمــا أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة  تحتلــا حیــث ااســتخداموســائل التواصــل االجتمــاعي األكثــر 

متابعـــة مشــاهدي البـــرامج وزیــادة  بكامـــل محــاورة دور وســائل التواصـــل االجتمــاعيًا بــین حصـــائیإإیجابیــة دالــة 

  الریاضیة.

  إلى عده توصیات منها:استنادًا إلى ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج ة الباحث كما أوصت

شبكات اإلعالمیین الریاضیین من استخدام وسائل التدریبیة التي تمكن والدورات توفیر البرامج  -

امتالكهم المهارات الالزمة الستخدام الشبكات االجتماعیة لزیادة  بالتاليالتواصل االجتماعي الحدیثة، و 

  مشاهدي األحداث الریاضیة. 

حاطة  - التركیز على إستراتیجیة االتصال والتواصل المتبادلة في وسائل شبكات التواصل االجتماعي وإ

  .  ه لمتابعة أحداث البرامج الریاضیةالجمهور بالمعلومات الوافیة التي تهم

دور كبیر وفعال في جذب  منهذه الوسائل بشكل كبیر لما لوسائل التواصل االجتماعي  االستفادة من-

  وزیادة متابعة البرامج الریاضیة.

ضرورة اهتمام اإلعالمیین الریاضیین بما یتم طرحة على شبكات التواصل االجتماعي من مواضیع  -

  لیط الضوء علیها باعتبارها وسیلة مهمة لزیادة مشاهدي األحداث الریاضیة.ریاضیة، وتس

اإلعالمیـین الریاضـیین، القنـوات الفضـائیة ، البرامج الریاضـیة، وسائل التواصل االجتماعي: المفتاحیة الكلمات

  األردنیة
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Abstract 
The aim of this study was to uncover the role of social media and its impact to 

increasing the number of followers of sports programs according to the opinions of 

the sports journalists on the Jordanian satellite channels. In order to achieve the 

objectives of the study, the role of social media was built from the view of the 

sports journalist, and verified the signs of its sincerity and stability. The sample of 

the study consisted of (100) of  the sport  journalists working in sport  programs in 

the Jordanian satellite channels ("The Jordanian Channel", the channel "Roya", 

"Jordan Today" channel). 

The results of the study showed that the use of social media boosts the of viewing 

of sports programs as it was high on the tool as a whole, and in all its interlocutors, 

especially the degree of interest of sport journalists in the use of social media, 

which was ranked In the first, while the study showed that sport journalists are still 

in use of some of these means and prefers them more than others, which is  

 

demonstrated by the most popular means of social media, which ranked In the last. 

The results also showed a statistically positive relationship between the role of 

social media in all it’s interlocutor and  boosting the viewers of sports programs. 



 س

 

 

And here are some recommendations that recommended by the researcher based on 

the studi: 

1. Providing the appropriate training programs that enable sports media 

professionals to use the latest of social media networks, and thus possessing 

the necessary skills to fully utilize those social media sites to increase the 

viewers of sporting events. 

2. Focusing on the strategy of communication as on social media networks and 

informing the public of the information that is important to follow up the 

events of sports programs. 

3. Maximum utilization of the social media networks, and the absolute 

certainty that these means have a large and effective role in attracting and 

increasing followers in sports programs. 

4. The need for the concern of sports journalists to the social networking on the 

subject related to sports, and highlights them as an important means to 

increase viewers of sporting events. 

Keywords: social media, sports programs, sports journalists, Jordanian 

satellite channels. 



1 

 

 

  لفصل األولا

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  تمهید

أحدثت التطورات التكنولوجیة الحدیثة في منتصف عقد التسعینات من القرن الماضي, نقلة نوعیة وثورة 

حقیقیة في عالم االتصال, حیث انتشرت شبكة اإلنترنت في كافة أرجاء المعمورة, وربطت أجزاء هذا العالم 

ارف وتبادل اآلراء واألفكار بفضائها الواسع, ومهدت الطریق لكافة المجتمعات للتقارب والتع المتباعدة

والمدونات الشخصیة وشبكات  التواصل االجتماعيمواقع ثم ظهرت , بین الفرد والجماعات والرغبات

المحادثة, التي غیرت مضمون وشكل اإلعالم الحدیث, وخلقت نوعًا من التواصل بین أصحابها ومستخدمیها 

  )22ص 2012ور،(المنص المستخدمین أنفسهم من جهة أخرىمن جهة, وبین 

، وأعطى تح مواقع التواصل االجتماعي إلى آفاق جدیدة غیر مسبوقة في نقل اإلعالم ونشرهف إلى أدىمما 

والتأثیر في تغییر مالمح المجتمعات. حیث اقتصر سابقًا على استخدام هذه  رفرص كبرى لمستخدمیه بالتأث

المواقع للدردشة ولتفریغ الشحن العاطفیة، وبعد سریان موجة من النضج الشبابي أصبحوا یتبادلون وجهات 

یمانهم النظر المتشابهة والمختلفة فیما بینهم، وشجع ذلك اإلعالم في اجتیاح مواقع التواصل االجتماعي، إل

بأنها البوابة الحقیقیة والجادة للوصول إلى أكبر قدر ممكن لجمیع شرائح المجتمع المحلي والعالمي بأقصر 

  )27،ص2012(المنصور، وقت
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الجتماعي أ الرقمي، أو ما تكنولوجیا االتصال حد مظاهر التفاعل في إطار ثورة وكما تعد شبكات التواصل َا

عد تقتصر ألنشطة التفاعلیة بكل حریة، فلم تیح من خاللها استخدام جمیع اعالم الجدید"، والتي یتیسمى "اإل

على كونها أدوات اتصال وتبادل اآلراء والتسلیة بین األفراد والمجتمعات فقط، بل تجاوزت ذلك لتشكل واحدة 

حیث  من أهم أدوات اإلعالم التفاعلي، إذ یتواصل من خاللها المالیین الذین تجمعهم اهتمامات مشتركة،

رسال  نشاء المدونات وإ حت هذه المواقع لروادها التعلیق الحر ومشاركة الملفات والصور ومقاطع الفیدیو، وإ أتا

  ).38ص  2012إلى إجراء المحادثات الفوریة (عماري،  ةالرسائل، باإلضاف

األخرى، تكمن ة اإلعالم المتخصص وأشكال ن اإلعالم الریاضي مثله مثل باقي أنواعومن ناحیة أخرى فإ

 ،الواضحة والحقائق الثابتةو باألخبار الصحیحة والمعلومات الصادقة  بشكل دائم في إحاطة الجمهور تهوظیف

صائب في واقعة أو حادثة أو مشكلة أو موضوع هام یتعلق  و والموضوعیة التي تساعد على تكوین رأي عام

لمهتمین، بل صارت متابعتها واالستمتاع بها فلم تعد الریاضة مجرد هوایة عند بعض ا بالمجال الریاضي.

تشغل بال الكثیرین، حیث تعد عامال من عوامل الجذب الفاعلة لمختلف شرائح المجتمع، بحیث أنها أصبحت 

تشغل حیزا كبیرا من مواقع التواصل  أنهاتشكل ظاهرة اجتماعیة في الحیاة االجتماعیة المعاصرة، كما 

یاضة في المشاهدة العابرة ومتابعتها فقط، بل تحولت لدى الكثیر من االجتماعي، ولم یعد تنحصر الر 

خفض معدالت المهتمین إلى عنصر أساسي یتحكم في أمزجتهم، ویؤثر في حیاتهم، ویسهم في رفع أو 

  .)42، ص2012(المنصور،لدیهم  السعادة والرضا

الوسائل في سهولة الوصول إلى المهتمین من الجمهور  أقوىمواقع التواصل االجتماعي من  وكما تعد

  الریاضي بشكل خاص، بأشكاله الحدیثة والمتجددة ونطاقه األوسع، وتأثیره األقوى وفاعلیته.
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من  الریاضیة عدد مشاهدي البرامجدور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة وستكشف الدراسة الحالیة عن 

، كدراسة میدانیة تهدف إلى اإلجابة عن القنوات الفضائیة األردنیةلدى  وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین

  عدد من التساؤالت للوصول إلى نتائجها وتوصیاتها المرجوة.

 مشكلة الدراسة:

المتابعین  أعدادفي زیادة  فاعلیتهاومدى دور وسائل التواصل االجتماعي  أثرإلى بحث الدراسة  تسعى هذه

 ة، خاصالعاملین لدى القنوات الفضائیة األردنیة الریاضیین اإلعالمیینالریاضیة من وجهة نظر  لألحداث

ًا لألحداث في جمیع القطاعات وخاصة واضح راً تأث یشكل االتصال االجتماعي لمواقعالمستخدمین  أعدادوان 

  األحداث الریاضیة منها. 

والدراسات التي  األبحاثالمكتبات العربیة وذلك لندرة هذه الدراسة كدراسة جدیدة تفتقر لها  ومن هنا تأتي

  . ةحسب علم الباحثبهذا الموضوع  تناولت

  الدراسة: أهداف

التواصل االجتماعي في زیادة عدد  مواقعدور  علىالتعرف  إلىتهدف الدراسة بشكل عام بناء على ما سبق 

، القنوات الفضائیة األردنیةلدى  ییناألردن مشاهدي البرامج الریاضیة من وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین

  البرامج. هذه على زیادة متابعة وأثرها

  :اآلتیة الفرعیة  األهدافمن الهدف الرئیسي  ویتفرع
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في متابعة وسائل  القنوات الفضائیة األردنیةلدى  اهتمام اإلعالمیین الریاضیینمعرفة مستوى  - 1

 .التواصل االجتماعي

من وجهة نظر  الریاضیة األحداثوسائل التواصل االجتماعي في فاعلیة نشر  الكشف عن دور - 2

 .القنوات الفضائیة األردنیةلدى  اإلعالمیین الریاضیین

الریاضیة تعزى  األحداثفي معرفة زیادة أعداد متابعي  اإلحصائیةالفروق ذات الداللة  معرفة - 3

  ).سنوات الخبرةالمؤهل العلمي، ، العمر، النوع االجتماعيلمتغیرات ( 

  الدراسة أهمیة

في نقل  الوسائل, حیث تقوم هذه الرقمي الجدیدةوسائل االتصال  أهممن  وسائل التواصل االجتماعيتعد 

أشكال، ویمثل متابعیها من جمیع  ةتتنوع هذه المعلومات بعدو . وتزویدهم بكل ما هو جدید المعلومات لمتلقیها

بحیث یتم نشر خبر نقل الخبر وتحلیله، في وسائل المن أحد أهم وأسرع شرائح المجتمع، وتعد هذه الوسائل 

تصل إلى  وما تلبث إلى أن وسائل التواصل االجتماعي أو طرح معلومة أو حتى رأي شخصي في إحدى 

  .أعداد كبیرة من المتابعین في ثواٍن معدودة

من خالل  تواصل االجتماعي وقدرتهاوسائل ال دورخالل التعرف إلى من  أهمیتهاهذه الدراسة  وعلیه تكتسب

من وجهة نظر اإلعالمیین  الریاضیة عدد مشاهدي البرامجزیادة و  إلى متابعیهاالسرعة والسهولة في الوصول 

علمیة وعملیة تقدم الدراسة توصیات  أن تأمل الباحثةكما . القنوات الفضائیة األردنیةلدى  العاملین الریاضیین

التواصل االجتماعي بشتى أنواعها للوصول إلى زیادة عدد مشاهدي البرامج لتوضیح وتطویر دور وسائل 

  الریاضیة.
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  الدراسة أسئلة

  مما سبق ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:

دور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة أعداد مشاهدي البرامج الریاضیة من وجهة نظر ما  - 1

 ؟لفضائیة األردنیةالقنوات ااإلعالمیین الریاضیین في 

وسائل التواصل  استخدامفي  القنوات الفضائیة األردنیةلدى  الریاضیین اإلعالمییناهتمام  درجةما  - 2

 ؟ المختلفة االجتماعي

من وجهة نظر  الریاضیة األحداثفاعلیة نشر  زیادة وسائل التواصل االجتماعي في دورما  - 3

 ؟األردنیةالقنوات الفضائیة اإلعالمیین الریاضیین في 

من وجهة نظر اإلعالمیین  الریاضیة األحداثوسیلة تواصل اجتماعي مستخدمة في متابعة  أكثرما  - 4

 ؟القنوات الفضائیة األردنیةالریاضیین في 

 ؟القنوات الفضائیة األردنیة فيالریاضیین  اإلعالمیینمن وجهة نظر  مشاهدةحدث ریاضي  أكثرما  - 5

تعزى للمتغیرات  الریاضیة األحداثمتابعي  أعدادفي زیادة  اإلحصائیةفروق ذات الداللة هل هناك  - 6

من وجهة نظر اإلعالمیین )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، العمر، النوع االجتماعي(  الدیموغرافیة

  ؟ القنوات الفضائیة األردنیةالریاضیین في 

  مصطلحات الدراسة:

  ).8ص 2008هو مجموعة من أنماط السلوك المتوقع من الفرد أو المؤسسة. (صالح، الدور:
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شبكات الكترونیة تجمع مجموعة من األفراد ذوي المیول واالتجاهات المتقاربة  وسائل التواصل االجتماعي:

  ).20ص  2010للتواصل وتبادل األفكار والمقترحات (مكتبي،

الصور الریاضیة،  أو األخبار أو باألنشطةبرامج تبث عبر شاشة التلفزیون تتعلق  أي: هي البرامج الریاضیة

  .الشكل الذي تقدم به أوبغض النظر عن القالب 

 األحداثمعنیین بمتابعة والریاضة  عالمباإلمختصین  األفرادمجموعة من  :األردنیین الریاضیین اإلعالمیین

  العالمیة . أو األردنیةالریاضیة 

  الدراسة:حدود 

  تقتصر هذه الدراسة على المحددات التالیة:

في  (قناة التلفزیون األردني، قناة رؤیا، قناة األردن الیوم) القنوات الفضائیة األردنیةالحدود الجغرافیة: -

  .الهاشمیة األردنیةالمملكة 

  .)2017( الفترةالفصل الثاني من الزمنیة: ستجري هذه الدراسة خالل  الحدود -

  .القنوات الفضائیة األردنیةاإلعالمیین الریاضیین في : التطبیقیةالحدود  -
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  الفصل الثاني

  النظري والدراسات السابقة األدب

 :   التواصل االجتماعي مواقعأوًال

أحدثت التطورات التكنولوجیة الحدیثة في منتصف عقد التسعینات من القرن الماضي, نقلة نوعیة وثورة 

 اه, وربطت أجزاءالعالم, حیث انتشرت شبكة اإلنترنت في كافة أرجاء الحدیث حقیقیة في عالم االتصال

, والمیولالمترامیة بفضائها الواسع, ومهدت الطریق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء واألفكار 

أصحابها  وأصبحت أفضل وسیلة لتحقیق التواصل بین األفراد والجماعات, وخلقت نوعًا من التواصل بین

  ومستخدمیها من جهة, وبین المستخدمین أنفسهم من جهة أخرى.   

یوتیوب  ،انستغرام ،سناب شات ،تویتر ،مثل: (الفیسبوكالمختلفة  االجتماعیةظهرت شبكات التواصل  وما إن

جراء المحادثات الفوریة, ت للجمیع یرها), التي أتاحوغ...  تبادل مقاطع الفیدیو والصور ومشاركة الملفات وإ

  )75ص 2012(المنصور، المستخدمینوالتواصل والتفاعل المباشر بین جمهور 

, ومن هنا بدأت بشكل مباشر وتبادل اآلراء والمعارف, اتكار المعلومهذه الشبكات كسر احت أتاحتكما 

واألفراد داخل هذه الشبكات, تحمل أفكارًا ورؤى مختلفة, متقاربة أو موحدة   الجماعاتتتجمع وتتحاور بعض 

, مما أثرت هذه الحو    .وزادت من قیمتها وشعبیتها ارات على تلك الشبكات أحیانًا

على شبكة اإلنترنت, لما تمتلكه من خصائص  هي األكثر انتشاراً  االجتماعيتعتبر مواقع التواصل كما و 

مما شجع متصفحي اإلنترنت من كافة أنحاء العالم على اإلقبال المتزاید علیها,فإن هناك من یرى و تمیزها,

, واإلطالع والتعرف على ینوسیلة مهمة للتنامي بین المجتمعات, وتقریب المفاهیم والرؤى مع اآلخر  بأنها
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خبر ونشر معلومة ألي  إلیصالالمختلفة, إضافة لدوره الفاعل والمتمیز كوسیلة  األخرى ثقافات الشعوب

  )77ص 2012(المنصور،مجال وموضوع معین

ظهرت فكرة إنشاء شبكة اتصاالت تربط مجموعة من الحواسیب المتباعدة جغرافیًا في ستینیات القرن كما و 

الماضي، حیث كلفت وزارة الدفاع األمریكیة مجموعة من الباحثین للقیام بذلك خوفًا من فقدان االتصاالت 

) تم إنشاء 1969والبیانات في حال نشبت حرب بینها وبین االتحاد السوفییتي آنذاك، وفي العام ( والمعلومات

العسكریة، وهي شبكة وكالة  لألغراضأول شبكة اتصاالت تخدم وزارة الدفاع األمریكیة بحیث تستخدم 

، و )، والتي ربطت بین أربعة معامل بحثیة متباعدة ARAPANETمشروع األبحاث المتقدم ( تسعت اجغرافیًا

إضافة للشؤون والغایات العسكریة في أمور تتعلق بالبحث  م) لتستخد1972قاعدة استعمالها بعد عام (

العلمي من قبل مراكز بحثیة متخصصة، ثم أصبحت تستخدم من قبل بعض الجامعات، إضافة إلى أنه تم 

األطراف المتباعدة  صة لتبادل الرسائل بیناختراع البرید اإللكتروني في نفس العام، والذي بدوره أتاح الفر 

  ).23ص 2014(الشیاب،

  نشأة مواقع التواصل االجتماعي:

 دأبدأت مجموعة من شبكات التواصل االجتماعي في الظهور في أواخر تسعینیات القرن الماضي، حیث ب

یهدف إلى الربط بین زمالء الدراسة  ، حیث كان1995في العام  (Classmates.Com)ظهور أولها موقع 

في أمریكا  اً ملیون فرد 50واألصدقاء، التي أسسها (رانوي كونرادز)، وبلغ عدد مستخدمین هذه الشبكة نحو 

 2012 كانوا ینتمون إلى مائتي ألف مؤسسة تعلیمیة في مختلف المراحل الدراسیة (المنصور،  ،وكندا

  ).89ص



9 

 

 

من شبكات التواصل االجتماعي التي لم یكتب لها النجاح واالستمرار وبعد ذلك ظهرت مجموعة         

ظهر محرك البحث الشهیر  2002، وفي العام 2001، 2000، 1999وذلك في األعوام 

)(Google.com ثم ظهر في العام الذي یلیه أول موقع تواصل اجتماعي متخصص في تبادل الصور ،

ضافة األصدقاء وهو (  2005في نفس العام، وفي عام  LinkedIn)طالق موقع (، وكذلك إMy Space)وإ

تم إطالق موقع یوتیوب لتحمیل وتنزیل األفالم القصیرة وبعدها تم تأسیس موقع فیس بوك في نفس العام، 

  ).26ص 2011ومن ثم ظهر موقع تویتر في العام الذي یلیه (القرني، 

  مفهوم مواقع التواصل االجتماعي:

االجتماعي، یطلق على مجموعة من المواقع على الشبكة العنكبوتیة، قد ظهرت مصطلح شبكات التواصل 

مع الجیل الثاني للویب، حیث تتیح التواصل بین األفراد في بیئة اجتماعیة افتراضیة، یجمعهم بحسب 

مجموعات االهتمام أو االنتماء مثل (مدینة، جامعة، مدرسة، مؤسسة، ...)، وذلك یتم عبر خدمات التواصل 

لمباشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع على الملفات الشخصیة لآلخرین، والتعرف على أخبارهم وبیاناتهم ا

التي تعرض على الشبكة، وتصنف شبكات التواصل االجتماعي ضمن مواقع الویب، وذلك بسبب أنها في 

كال وأهداف تلك الشبكات الدرجة األولى تعتمد في تشغیلها وتغذیة مضامینها على مستخدمیها، كما تتنوع أش

االجتماعیة، فالبعض منها یهدف إلى التواصل العام وتكوین الصداقات حول العالم، واآلخر یتمحور حول 

  ).17ص 2014ب، الذیتكوین شبكات اجتماعیة في نطاق محدد ومنحصر في مجال معین (

رها ویسعى لمشاركة جمیع یعمل بها العضو ویطو  منصاتعلى أنها ؛ "ف مواقع التواصل االجتماعيوتعرَ 

األصدقاء في هذا التطور، وتقوم على التفاعل والتشارك بین األعضاء، حیث تتمیز في العدید من التطبیقات 

إلى مهارة عالیة ومعرفة بلغات  األعضاءالستعمالها ویدعو أصدقاؤه لذلك، وال یحتاج  أعضاءهاالتي تدفع 
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واإلنترنت كي یستفید من خدماتها"  الحاسوب یحتاج إلى أبسط المعرفة في استخدام البرمجة الستخدامها، بل

  ).30ص 2010(مجاهد، 

  التواصل االجتماعي من نظرة سیاسیة: مواقع شبكات

أصبح تحقیق اإلصالح السیاسي من خالل التحول نحو الدیموقراطیة وتعزیز المشاركة السیاسیة هو المطلب 

فر تو  مختلف البلدان النامیة، حیث یتطلب التحول نحو الدیموقراطیةاحة السیاسیة في حالیًا على الس المطروح

دراك واعي لمعطیات الحیاة السیاسیة ومتغیراتها مكن استمداد ذلك من وی بصورة عامة، ثقافة سیاسیة وإ

التعلیمیة، باإلضافة إلى وسائل  ؤسسات، مثل األحزاب السیاسیة والجماعات المرجعیة والممؤسسات متعددة

االتصال الجماهیري، والتي بدورها تؤثر بشكل مباشر في تشكیل معارف األفراد واتجاهاتهم نحو القضایا 

والمشكالت في المجتمع، إلى جانب دورها في بناء المشاركة السیاسیة من خالل اهتمام األفراد ووعیهم تجاه 

ة بوجه عام  في العملیة السیاسیدات باعتبارهم نشیطین یلعبون دورًا فاعالً النظام السیاسي، وتكوین آراء ومعتق

  ).11ص 2015(علي، 

وتعمل وسائل وأدوات اإلعالم الجدید وخاصة اإلنترنت على تدعیم الممارسة الدیموقراطیة عبر "إنهاء         

اد، وتدعیم دور المعارضة احتكار النظم الحاكمة للمعلومات"، ونشر الوعي السیاسي وزیادته لدى األفر 

السیاسیة إضافة إلى استخدامها وسیلة لنشر الثقافة السیاسیة وتوعیة الجمهور وزیادة اهتمامه بالشؤون 

 2015(علي، وات التنمیة السیاسیة واألحداث السیاسیة بما یزید من المشاركة النشطة لألفراد، وتعد أولى خط

  ).11ص
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  االجتماعي: التواصل مواقع خصائص

أهمها (الظافري،  من ،خصائص بعدةاإلنترنت  في المواقع من غیرها عن جتماعياال التواصلمواقع  تتمیز

2014(:  

 مختلفة ودول مناطق منالعدید من األشخاص  یجمع تقنيو  افتراضي مجتمع في التواصل من جو خلق .1

 .التقنیة لغتهم وتتفق وألوانهم،التعلیمیة  ومستویاتهمأفكارهم ووجهات نظرهم  تختلف ،في مكان واحد

صداقات  كوینوالتسلیة، إضافة إلى ت الترفیه لمجرد أو التعاون أو لتعارفكانت ل سواء الهدف وحدة .2

 مع اآلخرین. جدیدةوعالقات 

مختلفة  اتجاهات عن التعبیرالفرد كیفما یرید، كما یستطیع  یعیشه افتراضي واقع إلى الواقع من الهروب .3

 .المجتمع في والراسخة السائدة فكارألوا المعتقدات عن

(التلفزیون، الصحافة،  التقلیدیةاإلعالم  وسائل اهتمام من الكافي بالقدر تحظى ال وأفكار آراء تبني .4

 ، وبالتالي التصدي لهیمنة هذه الوسائل التقلیدیة.موضوعيمنظم و  بشكل تغطیتها لمتتم ،أواإلذاعة، ...)

 ومؤثر مرغوب بأنه ،وشعورهمواقع التواصل االجتماعي في الجماعات تلك تجاهباالنتماء  الفرد شعور .5

 هویته. وتدعیم ذاته تنمیة على وقادر

خصائص مواقع التواصل االجتماعي أیضًا بالعالمیة والتفاعلیة  اختصاروعالوة على ذلك، یمكن      

والتنوع، إضافة إلى سهولة االستخدام وما توفره هذه المواقع من الوقت والجهد والتكلفة وسرعة االتصال، كما 

تمتاز بكونها شبابیة ومتعددة اللغات وحاضرة بشكل دائم في جمیع األوقات والظروف، باإلضافة إلى قدرتها 

  ).67ص 2014(الظافري، على التعبئة وتوقعها المسبق ألي حركة خارج إطار السلطة األمنیة أو السیاسیة
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ساسیة في مواقع التواصل االجتماعي أدوات أهذه الخصائص وغیرها صنعت من ومن هنا، فإن كل     

هویة  هذه المواقع صنعمن حیث یكمن الهدف األساسي ، والمعرفةتحقیق الهدف والنجاح في التغییر والتنمیة 

ستخدمین) في هذا المجال من جهة أخرى،كما أن هذه القنوات وتعزیز طاقات المجتمع (الم من جهة، ووجود

على اختالف أفكارهم وأعمارهم  الجماهیرمختلف  إلىمثالیة لالستخدام في الوصول  االتصالیة أضحت

كبیرة األعداد الجذب لتواصل االجتماعي من حیث ومواقعهم،األمر الذي یشیر إلى الدور الذي تلعبه مواقع ا

 ةاالجتماعیمختلف األصعدة على  اتحداث تغییر ومحددة، وذلك إلرسائل معینة  فراد لتوصیلمن األ

  ).24ص 2014ة (الربیعي، والسیاسیة والثقافیة واالقتصادی

  .أدوار مواقع التواصل االجتماعي

ل االجتماعي قد حققت مجموعة من المهام واألدوار التي ال شك بأن وجود مواقع (شبكات) التواص      

  ):23ص 2014والمجتمعات، ومنها (الرشید، استفاد منها األفراد 

 سهولة التعارف والتواصل بین األفراد. .1

 إمكانیة التعبیر عن اآلراء والتوجهات وطرح األفكار المختلفة ومناقشتها. .2

من األفراد والمجتمعات لشرح مطالبهم ومشاكلهم التي وفرت مواقع التواصل االجتماعي فرصة للعدید  .3

 یعانون منها، والحصول على تعاطف المجتمع الدولي تجاههم.

 نشر الوعي وسرعة تداول المعلومات واألخبار المتعلقة باألحداث السیاسیة وتداعیاتها. .4

 ل األدوار.التواصل مع اآلخرین عبر اتجاهات (من ینشر المعلومة ومن یستفید منها) مع تباد .5

 التواصل مع ثقافات جدیدة لصقل المعرفة وزیادة الثقافة. .6
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 التسلیة والترفیه لما تحتویه مواقع التواصل االجتماعي من فیدیوهات وموسیقى وأفالم وغیرها. .7

التجارة والتسویق اإللكتروني، حیث تقوم العدید من الشركات بعرض منتجاتها عبر مواقع التواصل  .8

 االجتماعي.

ر عن الذات، حیث تعكس مواقع التواصل االجتماعي رؤیة صاحبها وشخصیته وأفكاره واهتماماته التعبی .9

 وطموحاته بوجه عام.

كسر احتكار الدولة للوسائل اإلعالمیة، حیث استطاعت مواقع التواصل االجتماعي كسر القیود التي  .10

 أن یتلقاه الرأي العام.تفرضها تلك الدول على وسائل اإلعالم بغرض بث المحتوى الذي ترغب في 

ومن جهة أخرى، فقد أعطى المجتمع االفتراضي المنبثق عن مواقع التواصل االجتماعي للفرد حریة         

، یعتمد علیه  التحدث ومشاركة الرأي، حیث أصبح "اإلعالم الجدید" بشكل تدریجي منبرًا سیاسیًا ومعرفیًا مهمًا

التوجهات التي تعنى بالتغییر وحتمیته، ولعل األحداث التي اندلعت في  العدید من األفراد وتستعمله الكثیر من

العدید من الدول العربیة التي عرفت بـ "أحداث الربیع العربي" في السنوات األخیرة، دلیًال واضحًا على دور 

 2014وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي في إذكاء هذه األحداث وتنسیقها وتعبئتها (العربي، 

  ).19ص

 القدرةأو المتلقي  للمستقبل أصبح -تفاعلیة أدوات من تمتلكه بما –مواقع التواصل االجتماعي  ظهور ومع

 یسعى الجمهور أصبح بحیث ،بصورة عامة االتصالیة العملیة في فاعلیة األكثر النشطة المشاركة على

 بعدما المرسل، مع الرسائل تبادلباإلضافة إلى  منها، المناسب واختیارواألخبار  المعلومات على للحصول

 أن إلى العدید من الباحثین الذین یذهبون وهناك ،والبیانات للمعلومات يمتلق مجرد السابق في دوره كان

بدورها  التيو  ،المواقع هذه استخدام ظل في متعددة حاالت في صعباً  أصبح قد والمتلقي المرسل بین التمییز



14 

 

 

 في االتصالیة العملیة على نتائجه عادت ما وهو ،واألخبار المعلومات إلى للوصول السریع الطریق هیأت قد

  ، وهي:جوانب ثالثة

 الخیارات من والمزید جدیدة إعالم بوسائلمدت المجال االتصالي  المعلومات إلى السریع الطریق إن .1

  .المتلقین أمام المطروحة البدائل زیادة على عمل ما وهو االتصالیة،

والبیانات  المعلومات في التحكم من مزیداً  لمستخدمیه یتیح إذ تفاعلي، بأنهإن (اإلعالم الجدید) یتمیز  .2

  .وتبادلهاواألخبار 

 (عبد .مكانه من كل ،والمجتمعیة الشخصیة لألنشطة بعیدة ربط وسائل؛ للمعلومات السریع الطریق أوجد .3

 ).36ص 2011الرزاق وآخرون، 

  االجتماعي:مواقع التواصل 

الماضیة، حیث تعددت  العشرلقد شهدت مواقع التواصل االجتماعي انتشارًا واسعًا خالل السنوات      

  وتنوعت هذه المواقع لتقدیم العدید من الخدمات وتحقیق مختلف إشباعات المستخدمین، ومنها:

: الفیس   ):Facebookبوك (أوًال

وزع على یطبع و ی ان یسمى بـ "كتاب الوجوه"، والذي كانما كجاءت تسمیة الفیس بوك بهذا االسم على غرار 

فیما بینهم خاصة بعد التخرج من الجامعة، حیث یذهب والتعارف طلبة الجامعات، وذلك بغرض التواصل 

، وكانت هو طریقة التواصل فیما بینهم "كتاب الوجوهلیكون "، ومتفرقة الطلبة بعد تخرجهم إلى أماكن مختلفة

في "الفیسبوك" آنذاك تتحدد بامتالك الشخص بریدًا الكترونیًا صادر عن طریق المؤسسة  شروط التسجیل
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م أصبح بإمكان أي شخص امتالك برید إلكتروني،  2006التعلیمیة (جامعة، كلیة، مدرسة)، وفي العام 

  ).63، ص2014عامًا (شقرة،  13وبالتالي یصبح عضوًا في الفیسبوك شریطة أن یتجاوز عمره 

ملیار مستخدم  1.6أكثر من  2016ویقدر عدد مستخدمي الفیسبوك حسب اإلحصاءات األخیرة للعام  

)، في حین یقدر عدد المستخدمین في الوطن العربي نحو  ملیون مستخدم، أما في  113عالمیًا (نشط شهریًا

 2017وفقًا الحصائیات  تخدمملیون مس 4.8الـ األردن فقد تجاوز عدد مستخدمي الفیسبوك 

)www.Internt world stats.(  

  مهام الفیسبوك:

(الرشید،  یسعى هذا الموقع إلى تحقیق مجموعة من المهام (اجتماعي، مهني)، وذلك على النحو التالي

  :)24ص 2014

 النشاطات االجتماعیة:  .1

الجامعة، فإن ذلك دعا العدید من األفراد إلى بالنظر إلى بدایة الفیسبوك كموقع لطالب وطالبات 

االنضمام إلیه، حیث تبلورت مختلف التفاعالت االجتماعیة علیه حول البحث عن األصدقاء من خالل 

المعلومات الموجودة في ملفاتهم، إضافة إلى مصادقة أشخاص جدد حیث من السهولة التعرف على 

عهم، مع إمكانیة التعبیر عن اآلراء بكل حریة عبر خاصیة االهتمامات المشتركة فیما بینهم والتحاور م

كتابة المالحظات على صفحة المستخدم، وباإلضافة إلى تفاعالت أخرى مثل متابعة آخر األلعاب 

  وخدمات البیع والشراء التي یتیحها الفیسبوك.
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 النشاطات المهنیة: .2

الفیسبوك في اإلعالن والتسویق عن أصبحت العدید من الشركات والمؤسسات المهنیة تعتمد على  

منتجاتها وخدماتها، والبحث عن الموظفین المطلوبین، وتعزیز العمل الجماعي لدى األفراد، باإلضافة إلى 

إمكانیة اإلطالع المستمر على سیر مشاریع المؤسسة، وتبادل األفكار والصور المتعلقة باألعمال بوجه 

  عام.

: التویتر(   ):Twitterثانیًا

یوفر ما یعرف بخدمة "التدوین المصغر"، حیث یسمح و م، 2006هذا الموقع في بدایات العام ظهر 

" من معلومات وأخبار وأحداث دوریة وغیرها بحد أقصى من  Tweetsلمستخدمیه بإرسال التغریدات " 

ادثات برامج للمح عبر یتم ذلك إما عبر إرسال رسالة نصیة أوو  حرف" للتدوینة الواحدة، 140" األحرف 

بدء بدوره بوك" الذي ل االجتماعي الشهیر " الفیسالفوریة، ویعد موقع التویتر من أهم منافسي موقع التواص

. وتواصل النمو السریع لتویتر خالل السنوات التي تلت ظهوره لیتحول باستقطاب الجماهیر یومًا تلو اآلخر

مات من التسویق إلى اإلعجاب بالمشاهیر بعدها إلى وسیلة تدوین مصغر فائقة القوة ومتعددة االستخدا

  ).41ص 2014بیانات المختلفة (الطوالبة، ومتابعتهم، إضافة إلى نشر وتوزیع األخبار والمعلومات وال

 تي یقدمهان خالله رؤیة المضامین الفي فضاء عام، حیث یمكن میتفاعلون تویتر ال ميمستخدویشار بأن    

المطروحة الموضوعات  الصلة بمختلف اآلخرین واستخدام محركات البحث للحصول على التعلیقات ذات

في وخاصة  ةالسیاسی تفي المجاال التواصل االجتماعيیقات ، ویعد تویتر من أشهر تطبعلى الموقع

والشركات كمزیج من خدمة التدوین  ؤسساتأغلب الممن قبل  ًال عن استخدامهالسنوات األخیرة، فض
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 وسائل التواصل االجتماعيفي الترویج للسلع والخدمات والبضائع هامة رة ومن الوسائل األساسیة والالمصغ

  ).27ص 2014بوجه عام (زین الدین، 

ملیون مستخدمًا عالمیًا  320أكثر من  2016ویقدر عدد مستخدمي التویتر حسب اإلحصاءات األخیرة للعام 

، ویشیر القائمون على الموقع بأنهم بصدد اتخاذ خطوات إضافیة لتحسین مستوى الخدمات التي نش ط شهریًا

  ).www.aitnews.comیقدمها الموقع وزیادة عدد مستخدمیه (

: الیوتیوب (   ):YouTubeثالثًا

هذه  كانت سواءیقوم بتحمیلها المستخدمین،  التي الفیدیو ملفات تبادل خدمة إلتاحةجاءت فكرة هذا الموقع   

یقوم بنشر وتحمیل ما یرید  نشخصا أي عیستطیحیث شخصیة، أو والترفیه للتسلیة أو إعالمیة الفیدیوهات

 إمكانیة إعادة نشر ما ینشره األصدقاء المستخدمین إلى إضافة ،به على الموقع مسموح هو ما نطاق في

الیوتیوب الذي تجاوز عدد مستخدمیه  رتبطیو ، أو الشخص الفئة أو الكلمة حسبب المحتوى عن والبحث

ي على ، لیكون بذلك من أهم وأقوى مواقع التواصل االجتماعنللتدوی قاتتطبی شبكات بعدة"ملیار مستخدم"

  ).39ص 2015اإلنترنت (أبو سویلم، 

وبالنظر لحجم الحضور الكبیر الذي یتمتع به الیوتیوب حول العالم، فقد تم استخدامه في العدید       

 الكبیرة والمنظماتوالمؤسسات سمح الیوتیوب للكثیر من الشركات  منها، حیثیما السیاسیة المجاالت وال س

عن الفرق الریاضیة بالتعریف  من لع والخدمات، والعدیدواإلعالنات عن السوالفنانین والشخصیات المشهورة 

عرض البرامج من عملیات النشر والتواصل و  هاماً التي شكلت جزءًا  اإلعالمیة أنفسهم عبر هذه الوسیلة
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صورة بوجه عام (زین ال تحسینو والتسویق نحو الشهرة  والتكلفة لتجاوز الجهد والوقت اهیرواألفكار على الجم

  ).21ص 2014الدین، 

  التواصل االجتماعي  ممیزات مواقع

، من أهمها ها مواقع التواصل االجتماعيبویمكن من خالل ما تقدم تلخیص المزایا واإلیجابیات التي تتمتع   

  ):56ص 2015(ابو سویلم، 

طورة، التي تجتمع مع المت والبرمجیات اتیمختلف التقن على تحتوي لكونها االستخدام؛ تعتبر سهلة .1

 الوقت صورًا وأشكاًال تتزامن مع كما توفر وتستخدم أیقونات وأدوات واضحة، واأللوان، میبساطة التصم

شعارات محددة تثیر انتباه المستخدم.یللتحد  ثات، وإ

 ال  جاذبة" "اتصال قنوات الذات عبر عن ریوالتعبین اآلخر  مع التواصل هذه المواقع للمستخدمین أتاحت .2

 جة یلجأ العدید من األفراد إلى إشباعها.ما جعلها تصبح حا مضامین محددة، نشر على تعتمد

الخاصة  شبكة المستخدم استعراض خالل من المتاحة اناتیالب استخراج مواقع التواصل إمكانیة توفر .3

 ن وصفیللمستخدم تسمح أدوات المواقع بعض توفر كما األصدقاء،أو  الناس عامة مع ومشاركتها

 .نیالمستخدمین اآلخر  نیوب نهمیب العالقة

العاطفي القائم على الشعور اإلنساني، ویتضح ذلك من  التبادل أو المشاركة مع مواقع التواصل قوة ترتبط .4

 ، ةیوالعاطف الوجدانیة المشاركة ةیفیك في ریبالتفك للمستخدم خالل "الوعي االجتماعي" الذي یسمح

هذه  في الزمنیةفي مختلف الفترات  عواطفهم ومشاعرهم مشاركة على مجبرون بطبیعة الحال األفرادو 

 المواقع. 
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عطاء المشورة ومشاركة  .5 أن وسائل التواصل االجتماعي أتاحت  الفرصة لمشاركة األفكار المختلفة، وإ

  ا النصائح بین مستخدمیها من األفراد، بحیث كسرت حواجز الحدود المكانیة بین مستخدمیه

)1  (Schaefer,201. 

تشارك المعلومات بنفس اللحظة، وبث مباشر للفیدیو وبسرعة تتمیز وسائل التواصل االجتماعي بفوریة   .6

 .Suebob,2011)تحمیل الصور (

تتمیز وسائل التواصل االجتماعي بأنها متاحة للجمیع، وبكونها مجانیة الرسوم واالنضمام، وتعتبر   .7

رعة خدمات هذه الشبكات جزءا من اإلعالم االجتماعي، لذلك یسهل الوصول إلیها دون جهد ومشقة وس

  ).Allen,2003بالوقت (

توفر وسائل التواصل االجتماعي شبكات متعددة األبعاد، بحیث یتفاعل معها مستخدمیها بشتى الطرق   .8

من صفحات، ومجموعات، وأحداث، وصفحات مجتمعیة، وروابط، ومدونات، وأخبار، والبومات صور، 

  .ومالحظات .. وغیرها

على الرغم من اختالف الجنس والعمر  ا بعضهم ببعضاالجتماعي مستخدمیهربطت وسائل التواصل   .9

  ).Grout,2011والعرق، بحیث أنها استطاعت أن تتغلب على تلك الفوارق االجتماعیة (

  :مواقع التواصل االجتماعي سلبیات

في ابتعادها عن  مواقع التواصل االجتماعي مجموعة من الجوانب التي تتمحورتتجلى الجوانب السلبیة ل

" وذلك من خالل عملیة تحیید القیم وتجاوزها وتغییبها، حیث ال تتقید المحتویات والمضامین المتوفرة القیمة"

على هذه المواقع بالقیم والمعتقدات بل تركز على ما یطلبه الجمهور، األمر الذي أدى إلى انتشار محتویات 

على صهر عادات المجتمعات المختلفة سلبیة قد ال تخدم الصالح العام، كما تقوم مواقع التواصل االجتماعي 
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ببعضها البعض بشكل غیر مباشرة، األمر الذي یضعف من الروابط الثقافیة "اإلیجابیة" بین المستخدمین، 

  ).49ص 2014االجتماعیة بینهم (عمیرات،  ویعمق الفجوة

  ):61ص 2015ل االجتماعي في (ابو سویلم، مواقع التواص سلبیاتكما یمكن حصر 

الخصوصیة وضعف األمان: حیث بإمكان مواقع التواصل االجتماعي بیع معلومات وبیانات انعدام  .1

المستخدمین ألي جهة، ما یهدد الملكیة الفكریة. وبالتالي فإنه یسهل على قراصنة اإلنترنت اختراق هذه 

 المواقع وسرقتها.

تخدمین وصفاتهم الشخصیة : من الصعب التعرف على سلوكیات المسنانعدام الهویة الحقیقیة للمستخدمی .2

 بصورة كاملة وحقیقیة من خالل عملیة التفاعل والواصل اإللكتروني. 

 تزییف المحتوى وضعف مصداقیة المعلومات المتداولة أو تقییمها لتعدد مصادرها. .3

   رقابة الحكومات على مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ومتابعتهم. .4

على حدثت العدید من التأثیرات مواقع التواصل االجتماعي قد أأن ومن هنا، ال یختلف أحد على      

مع اآلخرین، إذا ما تم األخذ باعتبارها أتاحت له سهولة التواصل ،كما مستوى اإلشباعات التي تحققها للفرد

أو  على تأثیرات هذه المواقع إیجاباً مكملة لدور االتصال الشخصي، ومن جهة أخرى فإنه ال یمكن الحكم 

قة بشخصیة الفرد المستخدم، مثل (المستوى التعلیمي، دوافع دون االعتماد على متغیرات أخرى لها عال سلباً 

تحدد استخدامه لمواقع التواصل االجتماعي، یرها من العوامل التي قد االستخدام، البیئة المحیطة،...) وغ

الذي نعیش تقدم التكنولوجي الرقمي الها إلى جانب واستغاللالستفادة من مزایا هذه المواقع اوبالتالي یمكن 

جزءا  ذي أصبحت مواقع التواصل فیهالاألفراد في هذا العصر الرقمي، و ویلبي مطالب  لمواكبة كل ما یستجد

  ).43ص 2014م (عمیرات، ال یتجزأ من حیاته
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  ابیة لمواقع التواصل االجتماعيالتأثیرات االیج

جدیدا على حیاة و ایجابیا  تأثیرا أضافتشبكات التواصل االجتماعي الحدیثة لتكنولوجیا الأن  مما ال شك فیه

المالیین من البشر من إحداثها لتغییرات ثقافیة و اجتماعیة و سیاسیة و اقتصادیة في حیاة مجتمعات 

  و من أهم هذه اآلثار االیجابیة : بأكملها،

شبكات بشكل خاص في  بأكملهالعالم  شعوبحیث وجد المالیین من أبناء  نافذة مطلة على العالم: - 1

 .األخرى الشعوبلهم لالطالع على أفكار و ثقافات  واسعةاالجتماعي نافذة  التواصل

 افي المجتمع یعبر به ة لهمستقل حیاة خاصةال یملك فرصة لخلق  حیث أنه من: فرصة لتعزیز الذات - 2

كیان  لهانات الشخصیة، یصبح و تعبئة البی مواقع التواصل االجتماعيأحد عن ذاته، فإنه عند التسجیل ب

 مستقل و على الصعید العالمي.

الغیر مختلف في الدین و  ذلكمع الغیر، سواء أكان  االجتماعي إن التواصل أكثر انفتاحا على اآلخر: - 3

فإنه یقرب الهویة المختلفة عن األفراد ویجعلهم قریبین ، و المیول، العاداتو  والثقافةو  والجنسو  والعرق

 في قارة أخرى.أو بعد آالف األمیال  لو كان على حتىمن بعضهم.

إن من أهم خصائص مواقع التواصل االجتماعي سهولة التعدیل على  منبر للرأي و الرأي اآلخر: - 4

، والتي قد تتعارض مع تهو معتقدا فكر صاحبهصفحاتها، و كذلك حریة إضافة المحتوى الذي یعبر عن 

عبیر مما جعل مواقع التواصل االجتماعي أداة قویة للتعبیر عن الغیر، فالمجال مفتوح أمام حریة الت

 قضایا.جمیع الالمیول و االتجاهات و التوجهات الشخصیة تجاه 
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ثقافة التواصل المشتركة بین مستعملي تلك المواقع وذلك من خالل  التقلیل من صراع الحضارات: - 5

أو نفاق السیاسة، مما  إعالمي بدون تزیفاالجتماعیة، وكذلك بیان وتوضیح  المشكالت العربیة للغرب 

 یقضي في النهایة على التقارب الفكري على صعید األشخاص فالجماعات و الدول.

مع تطور التكنولوجیا الحدیثة والمعاصرة بات مواقع التواصل االجتماعي  تزید من تقارب العائلة الواحدة: - 6

البعض عبر مواقع التواصل االجتماعي، أیسر على العائالت حیث یتیح لهم متابعة أخبار بعضهم 

 ن وسائل االتصال المختلفة (معتوقخاصة و أنها تعتبر مجانیة على خالف من نظیراتها األخرى م

  ).74ص 2012كریم، و 

: البرامج الریاضیة    ثانیًا

الخاصة والقوانین  الریاضي هو عملیة نشر األخبار والمعلومات والحقائق الریاضیة وشرح القواعد البرنامج

 فة بین أفراد المجتمع وتنمیة وعيبقصد نشر الثقا لجماهیرها من المتابعینأللعاب واألنشطة الریاضیة با

الریاضي على أربعة عناصر، أولها المرسل وهو صاحب الرسالة اإلعالمیة أو  البرنامجالریاضي، ویحتوي 

حاد أو النادي أو الالعب أو الجهة التي تصدر عنها هذه الرسالة سواء كانت هذه الجهة أو االت

، یلیها المستقبل وهو من توجه إلیه الرسالة اإلعالمیة سواء كان فردا أو جماعة، ثم األداة أو الخالمدرب...

التواصل  أحدى مواقعأو  صحیفةأو  تلفزیونالوسیلة وهي ما تؤدي به الرسالة اإلعالمیة سواء كانت 

هي ما تحمله وسیلة اإلعالم الریاضیة لتبلیغه أو توصیله إلى ، وأخیرا الرسالة أو المضمون و االجتماعي

  ).32ص 1998 الرحیم، عبد( عویس و المستقبل
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  الریاضي البرنامجوظیفة 

الواضحة و الریاضي في إحاطة الجمهور علما باألخبار الصحیحة والمعلومات الصادقة  البرنامجتكمن وظیفة 

على تكوین رأي عام صائب في واقعة أو حادثة أو مشكلة أو والحقائق الثابتة والموضوعیة التي تساعد 

  . والمتجه نحو المهتمین من جمهورها موضوع هام یتعلق بالمجال الریاضي

في المجتمع ظهر بجالء بعد انتشاره على نطاق واسع في القرن العشرین ولذلك  مهمالریاضي دور  والبرامج

الفكریة تخصص لها الصحف والقنوات اإلذاعیة أو التلفزیونیة وتوجهها من  اتهاأخذت الحكومات على اختالف

حیث رفع مستوى الثقافة الریاضیة للجمهور وزیادة الوعي الریاضي لهم وتعریفهم بأهمیة دور الریاضة في 

  حیاتهم العامة والخاصة.

لعالم بحضارة شعوبها یف امن حیث تعر  الخارجي النطاقأیضا للوصول إلى وتم استخدام البرامج الریاضیة 

 البرامجوفي ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الكبیر والسریع في المجال الریاضي یبرز أهمیة ، الریاضیة

علما بكل ما یدور من أحداث وتطورات في هذا المجال وذلك في  أفرادها وجمهورهاوضرورة إحاطة  ةالریاضی

 عیسى (بوة االتصال المباشر بمصادر المعلومات واألخباروبالتالي صعوبلجماهیرها ظل الزیادة الكبیرة 

  ).26ص 2009حمو، و 

هذا باإلضافة إلى زیادة تدفق المعلومات  اته،القیام بواجب من حیث ةالریاضی البرامجومن هنا یتضح أهمیة 

الریاضة بالمجاالت األخرى سواء اقتصادیة أو اجتماعیة أو  تمجاال وتشابك ،الریاضیة وزیادة مصادرها

سیاسیة وعدم قدرة الفرد في مالحقة ومتابعة هذا التدفق من المعلومات والذي یعد أمرا صعبا فأقل ما یوصف 

به هذا العصر هو عصر المعلومات نتیجة للتقدم الذي لحق بالكمبیوتر واألقمار الصناعیة وظهور شبكة 

  إلنترنت.ا المعلومات
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الحاجة الضروریة في قیام اإلعالم الریاضي في التغلب على هذه الصعوبات بما یساعد جمهور  كما وبرزت

  الریاضة على استیعاب كل ما هو جدید في المجال الریاضي والتجاوب معه.

ول وتسعى للحص بالمعلومة(نفس إعالمیة) تتغذى بالخبر وتنمو  اإلعالمیینفي نظر  والجمهور المتلقي

ومن هنا تبدو أهمیة اإلعالم الریاضي أیضا في السیطرة على جمهور الریاضة وتوجیه مشاعرهم  علیها،

  التي یریدها الموجه. بالوجه

الریاضي بأنواعه المختلفة من صحافة ریاضیة  البرنامجز یمكن القول بأن جومن خالل هذا العرض المو 

عالم ذاعیة تلفزیونیةو  ریاضي وإ ، یؤثر تأثیرا كبیرا في الوقت الراهن ل االجتماعي المختلفةووسائل التواص إ

(بوعیسى، حمو،  ویشكل جوانب خطیرة من النمو السلوكي والقیمي لألفراد والمجتمع في المجال الریاضي

  ).28ص 2009

  كما ذكرها نقاط التالیةالمن خالل  للمجتمعاتالریاضي بالنسبة  البرامجیمكن تحدید أهمیة و كما 

  :)1998الرحیم، عبد( عویس، 

  الریاضي أثر واضح في تشكیل الرأي العام الریاضي وخاصة إذا تعلق األمر بالمواضیع العامة. البرنامج* 

 الریاضي یوسع قاعدة المعاییر والخبرات الریاضیة المشتركة وتجنب الفوضى الناشئة من تضارب البرنامج* 

  والمفاهیم المتعارضة معها. المعلومات

الفروقات المجتمع المختلفة وتكامله بما یقوم به من إزالة  أفرادالریاضي یلعب دورا هاما في ربط  البرنامج* 

  .بین طبقات المجتمع

رادة التغییر لدى مختلف  البرنامج*  المجتمع  أفرادالریاضي یستطیع أن یلعب دورا فعاال في خلق الحافز وإ

  الخاصة والعامة. المتبادلة ممارسة الریاضة لتحقیق المنفعةب وذلك
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أحسن استغالله وفق  إذاالریاضي له تأثیر في تكوین اآلراء واالتجاهات اإلیجابیة نحو الریاضة  البرنامج*  

  أن تؤثر في عادات وتقالید وقیم راسخة في مجتمع ما. من خالله تستطیع التي الطرق وأسالیب

یشده إلى القیم الریاضیة وتجنبه من الوقوع في الریاضي قادر على تغییر سلوك الفرد الریاضي،   البرنامج* 

  المراهقین مثل المخدرات واآلفات االجتماعیة المختلفة.مجتمع االنحرافات خاصة 

  الریاضي یربط المجتمع بتاریخه الریاضي والمضي وفق مسیرته.  البرنامج* 

فات المختلفة الخاصة بالریاضة، المجتمع على اختالف وتباین أعمارهم الثقا ألفرادالریاضي یقدم  البرنامج *

  أضف إلى المعارف والمفاهیم والعلوم الریاضیة بما یخدم ویوسع آفاقهم.

  اإلعالم الریاضي في األردن

عبر أثیر  1953بدأ االهتمام باإلعالم الریاضي منذ بدایة الخمسینات إذ جرى نقل أول مباراة لكرة القدم عام 

من ملعب الكلیة اإلسالمیة بجبل عمان، وبدأ االهتمام في البرامج الریاضیة إذاعة المملكة األردنیة الهاشمیة 

في أواخر الستینات ، وبث التلفزیون األردني أول برنامج ریاضي تحت مسمى " عالم الریاضة"، واستمر هذا 

ذلك الحین البرنامج حتى نهایة الثمانینات لیجري تغییر اسمه إلى " المجلة الریاضیة" التي مازالت تبث منذ 

  ).2011حتى یومنا هذا ( جنكات، 

  المستخدمة النظریة -ثالثًا :

  االستخدامات واإلشباعاتنظریة 

عن ضرورة تغییر  (Katz) ، حینما تحدث عالم االتصال المعروف كاتز1959في عام  النظریةهذا  تدمق

مع وسائل اإلعالم بدًال من  الجمهورتسیر فیه بحوث االتصال والتركیز على كیفیة تعامل  التي الطریقة

في  هاماعلى الجمهور، واقترح على ضرورة التحول إلى دراسة المتغیرات التي تلعب دورًا  هاالحدیث عن تأثیر 
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ص  1978هذا التأثیر من خالل البحث عن إجابة السؤال: ماذا یفعل الجمهور مع وسائل اإلعالم (رشتي، 

505.(  

المتلقین  اإلعالمیة التي تشبع رغبات والوسائل بجمهورت في األساس مدخل االستخدامات واإلشباعا ویهدف

وتلبي حاجاته الكامنة في داخله، ومعنى ذلك أن الجمهور لیس سلبیًا یقبل كل ما تعرضه علیه وسائل 

باحثون نشطون عن المضمون  هم المتلقینمحددة یسعى إلى تحقیقها، فأعضاء  اتایاإلعالم، بل یمتلك غ

كلما زادت نسبة  الجمهوركثر إشباعًا لهم، وكلما كان مضمون معین قادرًا على تلبیة احتیاجات الذي یبدو أ

  ).45ص 2008اختیارهم له (فكري، 

بمجرد اشتراكه فیها  هاالتصالیة، لذلك فهو یقوم بدور  الوسیلةیعتبر طرف فاعل ونشط في  األفرادوجمهور 

یسهم في حركتها واستمرارها، ومن هنا یأتي االتصالیة كمظهر للذات االجتماعیة، وكطرف في هذه العملیة 

الدور النقدي الذي یقوم به كل عضو من أعضاء الجمهور فیما یتعلق بعناصر العملیة كلها، والدور النقدي 

كطرف في  بها سحاب منها بناءًا على الممارسة التي یقومهو الذي یؤثر في استمرار عملیة التعرض، أو االن

 تحدیدمستمعًا في  قارئًا أو العملیة اإلعالمیة، فمن خالل تأثیر الحاجات والدوافع یبدأ الفرد بصفته مشاهدًا أو

 ما یحصل علیه من معلومات وتقویم مصدر هذه المعلومات حتى یطمئن إلى تأمین حاجاته (عبد الحمید،

  .) 220ص  1997

لوسائل  المتلقینمن الفرضیات التي تتعلق بكیفیة استخدام  عددویقوم مدخل االستخدامات و اإلشباعات على 

  :كاألتي شباعات التي یسعون إلى تحقیقها من هذا االستخدام وهيواال االتصال

في عملیة االتصال الجماهیري، ویستخدمون وسائل االتصال  فاعلون المتلقین من الجمهورإن أعضاء  -1

  .مهلتحقیق أهداف مقصودة تلبي توقعا
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، ویتحكم في ذلك المتلقینعن الحاجات التي یدركها أعضاء  المختلفة یعبر استخدام وسائل االتصال -2

  .عوامل الفروق الفردیة

م، وأن وسائل اإلعالم هتبع حاجاالرسائل والمضمون الذي یش یحددونهم الذین  المتلقینإن أعضاء  -3

  .تتنافس مع مصادر اإلشباع األخرى في تلبیة هذه الحاجات

م التي یسعون إلى تلبیتها، لذا فهم هلدیهم القدرة على تحدید دوافع تعرضهم وحاجا الجمهورإن أفراد  -4

  .حاجاتهمیختارون الوسائل المناسبة إلشباع 

لوسائل االتصال، ولیس من  المتلقینتمع من خالل استخدام المجفي  المعاییر الثقافیة السائدة تحدیدیمكن - 5

  ).72ص 2002الشامي، ( خالل محتواها فقط

  :مدخل االستخدامات واإلشباعات بعناصر عدیدة أهمها ویتمیز

غیر الخامل (النشیط) الذي یبحث عن المضمون  المتلقین( النشیط ): ظهر مفهوم  المتلقینمفهوم  -1

، حیث بات هذا الجمهور یتحكم في اختیار الوسیلة التي تقدم له هذا الذي یلبي حاجاتهماإلعالمي المناسب 

  :النشیط بما یلي المتلقینالمحتوى، ویتحدد مفهوم 

التعرض اختیار  ویحددیة معینة باختیار وسیلة اتصال أفراد المتلقین: حیث یقوم راالنتقائیة في االختیا - 

  .لمضمون معین فیها

  .المضمون الذي یشبع حاجات ودوافع معینة ونوسائل االتصال یختار ل المتلقیناالنتفاع: حیث أن  -

، ومصدرها هو حاجاتهماختیار وسیلة إعالمیة معینة إلشباع  المتلقیناالختیار المتعمد: یتعمد أفراد -

  .اإلعالمیة الوسائلفیة لجمهور خصائص فردیة واجتماعیة وثقا
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االستغراق: ویحدث على المستوى اإلدراكي والسلوكي، حیث أن استغراق الجمهور مع المضامین  -

  ).مع الشخصیات التلفزیونیة المتلقیناإلعالمیة وخاصة التلفزیون ( یعتمد على مدى توحد 

  موسلوكه المتلقینعلى تفكیر  المختلفة وسائل االتصالالمحدودیة التأثیر: هناك محدودیة في تأثیر  -

  ).167ص 2003،فوزي( )ال یرید أن یتحكم فیه أي شيء فالمتلقي(  

یعود الفضل في اكتشاف العالقة بین  :و النفسیة الستخدامات وسائل االتصال األصول االجتماعیة -2

رایلي) حیث  لباحثة (ماتیلداإلى ا المختلفة األصول االجتماعیة والنفسیة ودوافع التعرض لوسائل االتصال

   : تناولت األصول من حیث

مع وسائل االتصال باعتبارهم  المتلقینوسائل االتصال: ال یتعامل أفراد  الستخداماألصول االجتماعیة  -

نما ( باعتبارهم أعضاء في جماعات منظمة)، وعلیه فإن العوامل أفراد و  معزولین عن واقعهم االجتماعي وإ

المستوى االجتماعي واالقتصادي، لها و ، التعلیمي، المستوى العمر، الجنس االجتماعیة مثل الدیموغرافیة و 

  ).250ص 2000(مكاوي،  المختلفة لوسائل االتصال المتلقینفي استخدام  تأثیر

في بعض األحیان إلى وجود حوافز أو دوافع معینة األصول النفسیة الستخدام وسائل االتصال: تؤدي  -

، حیث یقوم مدخل االتصالوبالتالي تحدد العدید من االستخدامات لوسائل  ها،إشباعبحاجة إلى 

إعالمیة مختلفة وفقًا  مواضیعمختلفین یختارون ألنفسهم  المتلقیناالستخدامات واالشباعات على افتراض أن 

التعرض  مشكالت تواجههم ( ویحقق المتلقینللظروف النفسیة بینهم، حیث تعد الظروف النفسیة ألفراد 

  ).239ص 2000 مثل لمثل هذه المشكالت) (شاهین،العالج األ المختلفة لوسائل االتصال

الحاجـات  (Hass)و هـاس (Gurovtch) و جیرفـتش (Katz) صـنف كـل مـن كـاتز :دوافع االستخدام- 3

  :)2000كما ذكرها (شاهین، إلى خمس فئات رئیسیة االتصالالمرتبطـة بوســائل 
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   .المعرفیة: وهي الحاجات المرتبطة بالمعلومات والمعارفالحاجات  -1

  .الحاجات الوجدانیة: وهي الحاجات المرتبطة بالنواحي العاطفیة والمشاعر -2

ــدیر الــذاتي وتحقیــق  –3 حاجــات التكامــل النفســي: وهــي الحاجــات المرتبطــة بتــدعیم المصــداقیة والتق

  .الشخصيالنفسي و  االستقرار

حاجات التكامل االجتماعي: وهي الحاجات المرتبطة بالتواصل مع العائلة واألصدقاء والعـالم وتقـوم على  –4

  .مع اآلخرین والتكامل رغبة في التقارب

  .مرتبط بالترفیه والتسلیةكل ما هو هو و : حاجات الهروب -5

  اإلعالماشباعات الجمهور من وسائل 

مدفوعین بمؤثرات نفسیة واجتماعیة  باعتبارهم المتلقینووفقًا لنظریة االستخدامات واالشباعات یتم وصف 

العدید من دراسات االستخدامات  أشاراتوقد ، على نتائج خاصة حصولهم بهدف، اإلعالمالستخدام وسائل 

من  المتلقینالتي یبحث عنها بضرورة التمییز بین االشباعات  العشرینيواالشباعات منذ سبعینیات القرن 

 2009(مكاوي والسید، وسائل اإلعالممن  ، االشباعات التي تتحقق بالفعلاإلعالمخالل التعرض لوسائل 

  ).86ص

مـن المفـاهیم والشـواهد بالنسبة  عددا سـبق نجـد أن مـدخل االسـتخدامات واإلشـباعات یقـدم مضـوء مـ على

أمـام تلـك الوسـائل مـن خـالل  األفراد المستخدمین سلوك على الـتي تؤكـد،و تواصـل االجتمـاعيال لوسائل

یوظفـون بفاعلیـة  المستخدمین لتلك المواقع االجتماعیةویـرى هـذا المـدخل أن  ،متهم وآرائهـم وتوجهـاتهتعلیقـا

، وتـویتر،یسبوكالرسـائل اإلعالمیـة الـتي یـتم تدوینها في وسائل التواصل االجتماعي (الف مضمون تلك
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 واسعاوفر لنـا مجـاال ه النظریة تعلـى أن هـذ ، باإلضافةیتصـرفوا سـلبیا تجاههـا أن) بـدال مـن ویوتیوب وغیرها

عدیمة التأثیر على  أنها المختلفة علىال صلتفسـیر السـلوك االتصالي، كما یجب أال یفهم مـن وسـائل االت

روف ثقافیة واجتماعیة محددة، ویشكل التعرض لوسائل ضـمن ظ وتأثیراتهاا هي تمارس عملهالجمهور،ف

اقع االسـتخدامات واإلشـباعات علـى مو  نظریةاالتصال جانبا من بدائل إلشباع الحاجات ، ویمكـن توظیـف 

   :كمـا یلي ویوتیوب وغیرها، وتـویتر الفیسـبوكالتواصل االجتماعي كـ

نـه جـزء هـام مـن اسـتخدام وسـائل االتصـال الجمـاهیري عنصـر فعـال وهـذا یعـني أ هم مستخدمیهأن  -

یمكـن تفسـیره كاسـتجابة للحاجـات الـتي  وغیرها من الوسائلوهكـذا فـإن اسـتخدم الجمهـور الفیسـبوك و 

كالبحث عن معلومة أو التسلیة أو معرفة آخر األخبار ه هذه الحاجات لدی تشبعأن  یشعر بها ویتوقعها

  .ع حدث معینأو التفاعل م

ذاتـه في عملیـة  للمستخدمالمبـادرة في ربـط إشـباع الحاجـات باختیـار الوسـیلة المناسـبة إنمـا یخضـع  -

 حاجاتهملسـد  لمواقع التواصل االجتماعيمـدینون  األفراداالتصـال الجمـاهیري وهـذا النمـوذج یـرى أن 

  .عامـل تأثیر علیهم كونهار مـن أكث

والحاجـات الـتي تخـدمها هـذه الوسـائل تشـكل جـزء  المتلقینإلرضاء  التواصل االجتماعيمواقع تتنافس  -

جمیع مواقع التواصل االجتماعي بشتى أنواعه وهـذا ینطبـق علـى  األفراد،من نطاق شامل من حاجات 

رتفعة ولعل اإلحصاءات الم لألفرادا یقدمهمـن خـالل الخـدمات والتطبیقـات التي  وأشكاله، وذلك

 .بینهمللمستخدمین تدل على عمق التنافس فیما 
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  عالقة الدراسة الحالیة بنظریة االستخدام واالشباعات:

بنظریة االستخدامات واالشباعات من ناحیة أنها تقوم بدراسة  الحالیة ترتبط الدراسةومن ناحیة أخرى 

سلوكیات األفراد والمتمثلین في هذه الدراسة بأهمیة دور وسائل التواصل في زیادة عدد مشاهدي البرامج 

الریاضیة من وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین لدى التلفزیون األردني تبعًا الحتیاجات الجمهور من 

  باتهم.المشاهدین ورغ

وباالستناد على نظریة االستخدامات و االشباعات في تفسیر هذه االتجاهات، فلهذه النظریة العدید من 

األهداف والفروض القائمة علیها والسابقة الذكر،  باإلضافة إلى عدد من النماذج والمداخل الخاصة بها، 

ة مهمة وحدیثة تسعى إلى إشباع ومن هذا المنطلق فإن وسائل التواصل االجتماعي تعد وسیلة إعالمی

حاجات المشاهدین وتفسیر استخداماتهم، فإن الباحثة ستستند على هذه النظریة دون غیرها لما لها من قدرة 

  على التوصل إلى غرض هذه الدراسة وتحقیق أهدافها.

مدى الرضا اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على هذه النظریة من ناحیة االستخدامات واالشباعات و  وقد

المتولد من البرامج الریاضیة التي یتم متابعتها من وسائل التواصل االجتماعي المختلفة، والتعرف على 

الدوافع واالحتیاجات المعرفیة والعاطفیة والحاجة إلى التفاعل ومدى االشباعات االجتماعیة والتوجیهیة لهذا 

واصل االجتماعي من وجهة نظر اإلعالمیین النوع من البرامج من خالل معرفة أهمیة دور وسائل الت

  .القنوات الفضائیة األردنیة الریاضیین العاملین لدى
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  الدراسات السابقة -رابعًا :

  " تأثیر االنترنت في المجتمع ") بعنوان 2002دراسة الخلیفي ( -1

االنترنت وسلبیاتها، اعتمد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثیر االنترنت من خالل تقصي فوائد شبكة 

في  ) طالبا من طالب المرحلة الجامعیة137على (الدراسة وطبقت  الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ،

) لدیهم رغبة في %91،7وتوصلت الدراسة إلى أن معظم أفراد مجتمع الدراسة ( ،المملكة العربیة السعودیة

استخدام االنترنت، وتركزت أهم االستخدامات في أغراض االتصال، وتبادل المعلومات مع اآلخرین، والبحث 

  عن المعلومات، والترفیة والتسلیة.

لمرأة من وجهة نظر طالبات كلیات " دور اإلعالم في نشر ریاضة ابعنوان  )2005دراسة عبیدات ( -2

  " التربیة الریاضیة في الجامعات األردنیة

دور  عنوجهة نظر طالبات كلیات التربیة الریاضیة في الجامعات األردنیة،  على هدفت الدراسة إلى التعرف

)  طالبة من طالبات الكلیة الریاضیة في 381تكونت عینة الدراسة من ( اإلعالم في نشر ریاضة المرأة.

وتوصلت الجامعة األردنیة وجامعة الیرموك والجامعة الهاشمیة وجامعت مؤتة ، واستخدم المنهج الوصفي . 

 الدراسة إلى ما یلي: عدم اهتمام اإلعالم الریاضي بریاضة المرأة بالشكل المطلوب إال في حالة مشاركتها

باأللعاب التنافسیة، اهتمام وسائل اإلعالم الریاضي بالتغطیة اإلخباریة الخاصة بریاضة الرجال بشكل أكبر 

من متابعة األخبار الریاضیة الخاصة باإلنجازات التي تحققها المرأة، ضعف اهتمام وسائل اإلعالم الریاضي 

  بنشر المفهوم الحقیقي لریاضة المرأة ودعمها بشكل عام.
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  "بوكساستخدام طالب وطالبات الجامعات السعودیة شبكة الفی ")، بعنوان 2008اسة العتیبي (در  - 3

هذه الدراسة على طالب وطالبات السنة التحضیریة في ثالث جامعات سعودیة وهي ( جامعة الملك  أجریت

طالب وطالبة،  )240( بلغت حجم العینةسعود، جامعة الملك فیصل، جامعة الملك عبد العزیز)، حیث 

من استخدامه، واعتمد  المتحققة واإلشباعات إلى التعرف على دوافع استخدام الفیسبوك هذه الدراسة هدفتو 

   :الباحث على منهج المسح االجتماعي واالستبیان كأداة لجمع البیانات وتوصلت الدراسة إلى

، و یظهر تأثیر األهل %77سبة انتشار استخدام الفیسبوك بین طالب وطالبات الجامعات السعودیة بن-

   .واألصدقاء في التعرف علیه

كان دافع الفضول والمشاركة األول في دفعهم الستخدام الفیسبوك وكذلك األول في اإلشباعات المتحققة من -

  .استخدامه

أثیر أكدت العینة تحقیق الفیسبوك في تأثیره على الشخصیة ما ال تحققه الوسائل اإلعالمیة األخرى وكذلك ت-

 .استخدام الفیسبوك على استخدامهم للوسائل اإلعالمیة األخرى

اآلثار النفسیة واالجتماعیة الستخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات ") بعنوان 2009دراسة خضر ( - 4

  "االجتماعیة دراسة على مستخدمي موقع الفیسبوك

بوك من الشباب الجامعي في جامعة طبق هذه الدراسة في مصر على عینة قصدیة من مستخدمي الفیس 

 ) من مستخدمي مواقع الفیسبوك من الشباب الجامعي،136وبلغ عدد العینة ( القاهرة والجامعة البریطانیة،

بوك واألنشطة التي یمارسوا في سللبحث هو التعرف على دوافع استخدام الشباب لموقع الفیهدفت الدراسة و 
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المنهج المقارن ومنهج المسح االجتماعي وأداة االستبیان لجمع  هذا الموقع، وقد اعتمدت الدراسة على

  :یلي البیانات، وتوصلت الباحثة إلى ما

   – .أن دافع التسلیة والترفیه یأتي على رأس قائمة دوافع استخدام طالب الجامعة لموقع الفیسبوك

  المبحوثینیمارسها  التيمشاهدة ألبومات الصور الخاصة باألصدقاء تأتي على رأس قائمة األنشطة  أن -

  .%5،76على موقع الفیسبوك بنسبة 

ناث) على أن التفاعل - بین  االجتماعياتفقت مجموعة طالب جامعة القاهرة والجامعة البریطانیة (ذكور وإ

األشخاص عبر موقع الفیسبوك یؤدي إلى تنمیة المهارات الشخصیة والخبرات الحیاتیة والتعامل مع اآلخرین، 

ایا الفیسبوك التواصل مع األصدقاء ومواكبة ما یجرى والتعرف على مزاج األصدقاء وتجدید ومن أهم مز 

بداء  الماضيالعالقات بأصدقاء    .الحر الرأيوإ

" اثر استخدام شبكات التواصل االلكترونیة على العالقات االجتماعیة ) بعنوان 2011دراسة الشهري، (-5

  وتویتر نموذجا" الفیسبوك

) طالبة من طالبات جامعة الملك عبد العزیز، وقد تم 150الدراسة على عینة تكونت من (طبقت هذه 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على م منهج المسح االجتماعي، و ااستخدتم اختیارهم بالطریقة القصدیة، و 

االجتماعیة عبر وتویتر والتعرف على طبیعة العالقات  األسباب التي تدفع إلى االشتراك في موقعي الفیسبوك

أن .وتوصلت الدراسة إلى هذه المواقع، والكشف عن اآلثار اإلیجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدام تلك المواقع

ن تهوتویتر هي سهولة التعبیر عن آرائهن واتجاها من أقوى األسباب التي تدفع الطالبات الستخدام الفیسبوك

وأشارت النتائج كذلك أن الطالبات استفدن من  المجتمع،الفكریة التي ال یستطعن التعبیر عنها صراحة في 

البعیدین  بن القدیمة و البحث عن صداقات جدیدة. والتواصل مع أقار تههذین الموقعین في تعزیز صداقا
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اإلیجابیة أهمها االنفتاح الفكري  وتویتر العدید من اآلثار مكانیا. كما تبین أیضا أن الستخدام الفیسبوك

  .والتبادل الثقافي فیما جاء قلة التفاعل األسري أحد أهم اآلثار السلبیة

ت دف" هتأثیر شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقینبعنوان ") 2012دراسة المنصور ( -6

الخاص بقناة العربیة، وكذلك  "الفیسبوكأنموذجًا " االجتماعیةإلى الكشف عن شكل المواقع  هذه الدراسة

(الفیسبوك) وبین شكل ومضمون الموقع اإللكتروني  االجتماعيالمقارنة بین شكل ومضمون الموقع 

عینة الدراسة تكونت من جمهور  (العربیة.نت) لقناة العربیة، وقد اعتمد الباحث على منهج المسح الوصفي،

وتوصلت  لتحلیل المضمون، استبانهوقد تمَّ إعداد  للعینة،المتلقین في موقع العربیة نت ولم یحدد عدد محدد 

  الدراسة إلى:

أهمیة الدور الذي تلعبه المواقع االجتماعیة كوسیلة إعالمیة متطورة، قیاسًا بما تقوم به المواقع اإللكترونیة من 

  .دور إعالمي بارز على حساب الصحف الورقیة

ر المتلقین، و أنه و على جمه شبكات التواصل االجتماعيخلصت الدراسة إلى نتیجة توضح مدى تأثیر كما 

لم یعد بإمكان متصفحي اإلنترنت االستغناء عنها، لما توفره من أخبار وتغطیة شاملة وعاجلة ومعلومات 

ومعارف مفیدة ومتنوعة، و محادثة (دردشة) مع األهل واألصدقاء وزمالء الدراسة والعمل وتبادل الملفات 

مجاًال مفتوحًا لتبادل اآلراء والتعلیقات على اآلراء والردود على تلك  إلى أنهایدیو، إضافة والصور ومقاطع الف

  .التعلیقات، وخلق صداقات افتراضیة جدیدة واستراحة وثقافة وترفیه
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على  األخرى"اثر استخدام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي بعنوان )2013دراسة الدوسري( -7

 العالقات االجتماعیة لطالب الجامعات بالسعودیة "

على العالقات  األخرىاستخدام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي إلى معرفة اثر وهدفت الدراسة 

وتوصلت ) من طالبة الجامعة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي، 120حیث بلغ عدد العینة (، االجتماعیة

من خمس ساعات  أكثرعینة الدراسة یستخدمون االنترنت یومیا بمعدل  أفرادمعظم  أن إلىنتائج الدراسة 

 یمیل،ستخدمها الطالب هي البرید االلكتروني (اإلیوسائل التواصل االجتماعي االلكترونیة التي  أكثروكان 

عي في وتوصلت  الدراسة إلى ضرورة قیام الجامعات السعودیة باستخدام شبكات التواص االجتما،سكایب)

العملیة التعلیمیة و تأسیس شبكات تواصل خاصة بها وذلك لتحقیق االشباعات النفسیة واالجتماعیة 

التعامل عبر شبكة االنترنت بحیث  أخالقیاتبوضع مادة بعنوان  الدراسة أوصتكما  ،والمعرفیة لدى الطالب

  .من متطلبات الدراسة الجامعیة  أساسيتكون متطلب 

  دور اإلعالمیة األردنیة في القطاع الریاضي(المشكالت والحلول)": "  ) بعنوان2013(دراسة بزادوغ  -8 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلعالمیة األردنیة في مجال الریاضة وأسباب ضعف حضور 

ارات اإلعالمیة األردنیة في المؤسسات اإلعالمیة وبیان المواضیع التي تفضل متابعتها، وطرق تنمیة المه

استخدمت الباحثة  وقد. وقات التي تواجهها في مجال عملهاالصحفیة لدیها في القطاع الریاضي وتحدید المع

أن هناك رضا  وبینت الدراسةإعالمیة  )257(المقابالت الشخصیة واالستبانة التي وزعت على  عینة بلغت 

لدى العینة على دور اإلعالمیات في القطاع الریاضي على الرغم أن النتائج بینت وجود ضعف في حضور 

اإلعالمیات في قطاع اإلعالم الریاضي ومحدودیة عدد العامالت في هذا المجال وقد أظهرت النتائج أن ذلك 

، جاالت إعالمیة أخرىتهن بالتوجه إلى میعود لعدم توفر اإللمام الكافي لدیهن في مجال الریاضة ورغب
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ووجود ضغوط أسریة ومجتمعیة باتجاه عدم دخولهن مجال اإلعالم الریاضي. كما بینت النتائج أن من أهم 

معوقات عمل اإلعالمیة في القطاع الریاضي هو إعطاء الذكور فرصة التواجد المیداني أكثر من اإلناث 

  .ة على المستوى الداخلي والخارجيلقدرتهم على متابعة األحداث الریاضی

، بعنوان " دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمیة مشاركة الشباب )2013(دراسة حمودة،   -9

  الفلسطیني في القضایا المجتمعیة"

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة الدور الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعي في تحفیز       

ي للمشاركة في القضایا المجتمعیة، واستخدمت الدراسة المنهج المسح االجتماعي، وشمل الشباب الفلسطین

) سنة ومن كال الجنسین، 35) إلى أقل من (18مجمع الدراسة الشباب الفلسطیني في المرحلة العمریة من (

  .شابا من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي) 450حیث بلغ عدد أفراد العینة (

)، %96وأظهرت نتائج الدراسة أن جمیع المبحوثین یستخدمون الشبكات االجتماعیة بشكل دائم بنسبة (      

كما أن المبحوثین یتابعون القضایا المجتمعیة على مواقع التواصل االجتماعي بنسبة كبیرة بلغت نحو 

وا بأن شبكات التواصل ) من المبحوثین أجاب96.6)، كما خلصت نتائج الدراسة أن ما نسبته (99.3%(

االجتماعي استطاعت أن تنمي مشاركتهم نحو القضایا المجتمعیة، وبینت نتائج الدراسة أن موقع الفیسبوك 

.   أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخدامًا وتفاعًال

فة بوجه في تناولهما دور مواقع التواصل االجتماعي في التأثیر والمعر مع الدراسة الحالیة تتفق الدراستان 

 سعیها للتركیزفي عام، كما تتفقان في مجالهما التطبیقي على فئة الشباب، في حین تختلف هذه الدراسة 

مواقع التواصل االجتماعي في زیادة المعرفة بالقضایا السیاسیة على وجه التحدید لدى طلبة على دور 

دور "اإلعالم االجتماعي" في تتناول أنها في عن هذه الدراسة " حمودةتختلف دراسة "كما الجامعات األردنیة، 



38 

 

 

تحفیز الشباب على المشاركة في القضایا المجتمعیة المختلفة، في حین تتناول هذه الدراسة دور "اإلعالم 

 االجتماعي" في زیادة المعرفة السیاسیة للشباب الجامعي األردني.

یین للفیسبوك واإلشباعات ، بعنوان " استخدامات الصحفیین األردن)2014(دراسة إسماعیل  - 10

  ".-دراسة مسحیة على عینة من الصحفیین األردنیین –المتحققة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدامات الصحفیین األردنیین للفیسبوك واألنشطة التي یقومون بها على   

الموقع واإلشباعات المتحققة، والتعرف على مدى عالقتها بعملهم الصحفي من حیث بناء جمهور من القراء 

إلكترونیة مكونة من والبحث عن قصص صحفیة. واستخدمت الباحثة منهج المسح، حیث صممت استبانة 

من مستخدمي  )94(سؤال تغطي جمیع محاور الدراسة، وتم توزیعها على عینة عمدیة مكونة من  28

  الفیسبوك من الصحفیین األردنیین المسجلین في نقابة الصحفیین األردنیین.

صحفي على وخلصت أهم نتائج الدراسة إلى أن الصحفیین عینة الدراسة یقومون بأنشطة متعلقة بعملهم ال

)، ولكن كانت تنقصهم المعرفة والمهارات الالزمة الستخدامه بشكل 2.91/4الفیس بوك بمتوسط حسابي (

سلیم في عملهم. كما أظهرت نتائج الدراسة إلى أن استخدام الصحفیین للفیسبوك في متابعة األخبار تقدم 

أنه كان في مقدمة دوافع استخدام على بناء جمهور من القراء والبحث عن قصص صحفیة. وأظهرت النتائج 

  ؤسسات اإلعالمیة ووكاالت األنباء.الصحفیین للفیس بوك كان لمتابعة صفحات الصحف والم

تناقش دراسة (إسماعیل) استخدامات الصحفیین األردنیین للفیسبوك واإلشباعات المتحققة منه، حیث تتفق  

ي مجتمع وخصائص الدراسة ف اختلفتي حین ، ف"اإلعالم االجتماعي"في تناولهم لموضوع الدراستان 

في سعیها للتعرف على مدى عالقة استخدام مواقع التواصل  "إسماعیلوعینتها، حیث تختلف دراسة "

تبیان دور مواقع التواصل االجتماعي في زیادة في االجتماعي بعمل الصحفیین، في حین تبحث هذه الدراسة 
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هذه الدراسة عن  تختلفكما عات األردنیة على وجه الخصوص، المعرفة بالقضایا السیاسیة لطلبة الجام

دراسة (إسماعیل) في تناولها لدرجة المعرفة السیاسیة الناتجة عن استخدام "اإلعالم االجتماعي" واالعتماد 

  علیه في ذلك. 

 يبعنوان "اعتماد طلبة الجامعات األردنیة على شبكات التواصل االجتماع )2015( دراسة أبو سویلم - 11

  دراسة مسحیة تحلیلیة. –تللحصول على األخبار والمعلوما

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد طلبة الجامعات األردنیة على شبكات التواصل االجتماعیة   

للحصول على األخبار والمعلومات، باستخدام منهج المسح اإلعالمي بشقیه (الوصفي والتحلیلي)، حیث 

عاصمة عمان. من طلبة الجامعات األردنیة في ال طالب) 470طبقت الدراسة على عینة بلغ قوامها (

  وخلصت أهم نتائج الدراسة إلى:

) من عینة الدراسة یستخدمون شبكات التواصل االجتماعي بشكل %98أظهرت النتائج أن ما نسبته ( .1

 یومي وفي معظم فترات الیوم الواحد.

بوك الث شبكات وهي (بالترتیب): الفیساقتصرت مواقع التواصل االجتماعي التي یستخدمها الطلبة على ث .2

 ).%2)، ومن ثم یوتیوب (%4)، ومن ثم تویتر (89%(

جاءت مساهمة مواقع التواصل االجتماعي في تزوید الطلبة (باألخبار والمعلومات) بالمرتبة األولى  .3

 ).%30)، تالها (الشبكات اإللكترونیة اإلخباریة) وبنسبة (%48وبنسبة (

ات األردنیة على مواقع التواصل االجتماعي تتشابه الدراستان في تسلیطهما للضوء على اعتماد طلبة الجامع

في الحصول على المعلومات بصورة عامة، كما تتفقان في مجالهما التطبیقي والمتمثل بطلبة الجامعات 

األردنیة، باإلضافة إلى خصائص وصفات مجتمع الدراسة وعینتها، في حین تختلف دراسة (أبو سویلم) في 
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ة على "اإلعالم االجتماعي" كمصدر في الحصول على المعلومات سعیها للتعرف على مدى اعتماد الطلب

واألخبار المختلفة، في حین تركز هذه الدراسة على معرفة دور مواقع التواصل االجتماعي في زیادة المعرفة 

بالقضایا السیاسیة للشباب الجامعي على وجه التحدید، كما تختلف هذه الدراسة في مناقشتها للوعي والمعرفة 

  یاسیة الناتجة عن استخدام هذه المواقع بصفة عامة.الس

   الدراسات األجنبیة:ومن 

   "أثر استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي") بعنوان Alice Hall )2009دراسة  - 12

سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن دوافع استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي، وعالقتها 

واحد  profile) طالبا مما لدیهم ملف شخصي 101بصفاتهم الشخصیة، وقد أجریت الدراسة على عینة (

وتوصلت الدراسة أن نسبة وتم استخدام المنهج الوصفي، على األقل في احدى مواقع التواصل االجتماعي، 

لدیهم حساب في ثالثة مواقع من  %13من الطالب لدیهم حساب في موقعین من هذه المواقع، ونسبة  83%

هذه المواقع، وجاء موقع الفیسبوك في مقدمة المواقع، أما عن دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي، فقد 

مة الدوافع، تاله قضاء الوقت، وفي المرتبة الثالثة الحصول جاء دافع الحفاظ على العالقات القائمة في مقد

  على المعلومات، ثم تعزیز عالقتي مع األخرین.

  "أثر الشبكات والمواقع االجتماعیة على إدارة المعلومات" ) بعنوانHelen )2011دراسة  -13

من الموظفین في قطاعات األعمال والتقنیة  )120(هذه الدراسة في الوالیات المتحدة األمریكیة على  أجریت

الدراسة إلى تزوید القارئین بنوعیة المعلومات التي یتم تبادلها في الشبكات االجتماعیة  هدفتوالمحاماة، و 

هذه الشبكات وما ما یتم طرحة من المعلومات للمنظمات ولألفراد المعنیین، كما ناقشت تأثیر  ومدى أهمیة

اد من كم هائل من المعلومات االجتماعیة والتقنیة وغیرها من معلومات، ومدى تعامل تنقله للعمالء واألفر 
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المهتمین من مشرفین ومدراء وقیادیین وغیرهم من األفراد أصحاب القرار في المنظمات مع هذه المعلومات، 

وأن تتعاطى أن المنظمات علیها أن تتواكب مع التطور الهائل لتقنیات المعلومات وتوصلت الدراسة إلى: 

األفراد أكثر وبشكل جدي مع التأثیر القوي والملحوظ للشبكات االجتماعیة مثل فیسبوك وتویتر وغیرها على 

على المنظمات أن تدرب الموظفین على التعاطي معها في المنظمات وعلى تعاطیهم للمعلومات، وكما أن 

مة لها، و إال ستجدها منشورة على أحد بشكل معقول و إیجابي وأن تضمن سریة ما تحتویه من معلومات ها

  .هذه المواقع وما سیترتب على ذلك من عواقب وخیمة ال تحمد عقباها

االجتماعیة والمشاركة السیاسیة للشباب :  اإلعالمبعنوان "وسائل ) 2013 (شیخ احمد و دراسة  - 13

  "على طلبة الجامعات  دراسة

حیث االجتماعي في المشاركة السیاسیة للشباب, مواقع التواصل دور على  هدفت الدراسة في التعرف

من طالب جامعة الهور  )140( عددهاوطبق االستبیان على عینة بلغ ، منهج المسحالدراسة استخدمت 

  .بنجاب

  :إلىهم نتائج الدراسة أوخلصت 

 اإلعالمخالل وسائل شاركوا في األنشطة السیاسیة من بحوثین قد أن عددا كبیرا من المبنتائج الأشارت  .1

 االجتماعیة.

 كان أقلالسیاسیة المؤسسیة الرسمیة  األنشطةفي عینة الدراسة أن مشاركة الشباب بنتائج الوأظهرت  .2

 .فیس بوكموقع المن خالل  مشاركتهم مقارنة مع
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معرفة دور مواقع التواصل االجتماعي في المشاركة السیاسیة للشباب في " في أحمد وشیختبحث دراسة "

معرفة دور مواقع التواصل االجتماعي على زیادة المعرفة بالقضایا  بینما تبحث هذه الدراسة فيالباكستان، 

 تأثیر "اإلعالم االجتماعي" على الوعيوتتفق الدراستان في تناول السیاسیة للشباب الجامعي األردني، 

مواقع تسلیط الضوء على دور لفي حین تختلف هذه الدراسة في محاولتها  والمعرفة السیاسیة بشكل عام،

التواصل االجتماعي في زیادة المعرفة بالقضایا السیاسیة على وجه الخصوص لطلبة الجامعات األردنیة، في 

یجة التعرض لمواقع التواصل حین تركز دراسة (أحمد وشیخ) على مشاركة الشباب في األنشطة السیاسیة نت

  االجتماعي.

: التعلیق على الدراسات السابقة   رابعًا

أهمیة وسائل التواصل االجتماعي المختلفة  لم تناول لدى اطالع الباحثة على الدراسات السابقة وجدت بأنها

أهمیة بغالبیة الدراسات  تشرعلى زیادة عدد مشاهدي البرامج الریاضیة بشكل خاص، عوضا عن ذلك لم 

لتلك البرامج الریاضیة على زیادة  المتلقیندور تلك الوسائل واألسالیب الحدیثة والمهمة على الجمهور من 

 مواقع، وهو ما یمیز هذه الدراسة في أنها من الدراسات التي تبحث في اثر دور المتابعینجمهورها من 

یمكن  أخرىاضیة هذا من جهة، ومن جهة زیادة عدد مشاهدي البرامج الری فيالتواصل االجتماعي المختلفة 

القول بأن هذه الدراسة تتمیز عن غیرها بأن تطبیقها یتم من خالل رؤیة وجهة نظر أصحاب االختصاص 

  .ةاألردنی القنوات الفضائیةفي العاملین من اإلعالمیین الریاضیین 
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 الفصل الثالث

  منهجیة الدراسة

  تمهید

جمع البیانات، وطرق التحقق من وأدواتها التي تم استخدامها في  الدراسةیتناول هذا الفصل وصفًا لعینة 

صدقها وثباتها. كما یتضمن هذا الفصل وصفًا إلجراءات تطبیق الدراسة ومتغیراتها والمنهجیة المستخدمة 

  فیها، باإلضافة إلى المعالجات اإلحصائیة التي استخدمت في معالجة البیانات واستخالص النتائج.

  البحثمنهج 

تقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي الستعراض أهم األدبیات ذات العالقة بموضوع الدراسة، 

بسبب تفسیره وتحلیله للظاهرة المراد قیاسها، ویتمیز بعمقه في وذلك المنهج الوصفي أسلوب علمي  ویعتبر

  نتائجه وهذا ما یساعد في التوصل إلى حكم وفهم وتفسیر مشكلة البحث. 

إلى دراسة الواقع ویهتم بها بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنه تعبیرا كیفیا أو یهدف المنهج الوصفي  وكما أن

كافیة المعلومات العلى  المعتمدصفي بأنه "أسلوب من أسالیب التحلیل یعرف المنهج الو تعبیرا رقمیا، كما و 

خالل فترة أو فترات زمنیة معلومة من أجل الحصول على  وذلكظاهرة أو موضوع محدد  لدراسةدقیقة الو 

وعدس وعبد  تفسیرها بطریقة موضوعیة وبما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاهرة" (عبیدات ثمنتائج عملیة 

 ).176ص 1982 الحق،
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 مجتمع الدراسة:

من اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة والمتمثلین في( قناة  تكون مجتمع الدراسة

التلفزیون األردني، قناة رؤیا، قناة األردن الیوم) وبكونهم من ذوي االختصاص والمعرفة بدور وسائل التواصل 

میین الریاضیین ) من اإلعال100( عددهم لغاالجتماعي وأثرها على زیادة مشاهدة البرامج الریاضیة، حیث ب

وحیث أن حجم المجتمع یعتبر محددا  العاملین في البرامج الریاضیة في القنوات الفضائیة األردنیة أنفة الذكر،

حسب مكان تمع الدراسة أفراد مج ) یبین توزیع1والجدول (وقلیل نسبیا تقرر أن یتم دراسة كافة أفراد المجتمع،

  .عملهم في القنوات الفضائیة

  )1جدول (
  مكان العمل في القنوات الفضائیة األردنیةتوزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب 

 العدد مكان العمل

 50 التلفزیون األردني

 40 قناة رؤیا

 10 قناة األردن الیوم

 100 المجموع الكلي

  

والجدول  والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة. ،العمر،النوع االجتماعيمن حیث  المجتمعكما روعي تنوع 

، العمر،المؤهل العلمي، النوع االجتماعي(المتغیرات الدیموغرافیة الدراسة حسب  مجتمع) یبین توزیع أفراد 2(

  ).عدد سنوات الخبرة 
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  )2جدول (
  الدراسة حسب متغیرات الدراسة مجتمعتوزیع أفراد 

  المجموع  النسبة المئویة  العدد  المستوى  المتغیر

  االجتماعي النوع
 %51 51  ذكر

100  
  

 %49 49 أنثى
  %100  100  المجموع

  المؤهل العلمي

  %3 3  ثانویة عامة فاقل
  %5  5  دبلوم 

  %45 45  بكالوریوس
  %3 3  لوم عالي دب

  %43 43  ماجستیر 
  %1 1  دكتوراه

  %100 100  المجموع

  العمر

  %41 41  سنة 24 – 20
  %30  30  سنة  29 – 25
  %18 18  سنة  34 – 30
  %7 7  سنة 39 – 35
  %4 4  سنة فاكثر 40

  %100 100  المجموع

  سنوات الخبرة 

 %9 9  سنوات  5أقل من 
  %55 55  سنوات  10إلى  5

  %32 32  سنه  20إلى  10
  %4  4  سنه فأكثر 20

  %100  100  المجموع

هل تملك صفحة 
  تواصل اجتماعي 

  %100  100  نعم 
  0%  0  ال 

  100%  100 المجموع 
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  أدوات الدراسة
، وفیما یلي وصف تفصیلي خاصة تتناسب مع أهدافة اأد ببناء ةالباحث تلإلجابة عن أسئلة الدراسة قام

  .األداةلهذه 

  دور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة عدد مشاهدة البرامج الریاضیةمقیاس 

المجال، ذي العالقة، واالستفادة من آراء المختصین في هذا  النظريبالرجوع إلى األدب  ةالباحث تقام

بوسائل التواصل للدراسات السابقة المتعلقة  اأثناء مراجعته ةعلیها الباحث توبعض الدراسات التي اطلع

)، 2008(والعتیبي)، 2005( عبیدات)، 2002( الخلیفيدراسة  ؛ومنهااالجتماعي و باإلعالم الریاضي 

ببناء  ةالباحث تثم قام .،  وغیرها )2012( ،المنصور)2011( هلین)، 2011( شهريوال)، 2009( وخضر

  .موضوع الدراسةالمقیاس لجمع البیانات حول 

  وصف المقیاس
الجزء : نجزئییمن  دور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة عدد مشاهدة البرامج الریاضیةتكون مقیاس 

، العمر، النوع االجتماعي(الدراسة، في ضوء متغیرات  مجتمعاألول: یتضمن معلومات عامة عن أفراد 

أما الجزء  ).عدد سنوات الخبرة، هل تمتلك صفحة خاصة بأحد شبكات التواصل االجتماعي، المؤهل العلمي

تمام اإلعالمیین الریاضیین في محور درجة اه، وهي: محاور أربعة) فقرة، موزعة على 20الثاني فتكون من (

محور اثر وسائل التواصل االجتماعي في  ) فقرات،5كون من (ت، وتاستخدام وسائل التواصل االجتماعي

ومحور وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداما ) فقرات، 7كون من (ت، وتنشر األحداث الریاضیة

وقد تم تدریج مستوى ) فقرات.3كون من (ت، وتمتابعة ومحور أكثر األحداث الریاضیة) فقرات، 5وتتكون من (

 موافق بشدةفقرات وفق مقیاس لیكرت الخماسي، وحددت بخمس مستویات، وهي: الاإلجابة على كل فقرة من 
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درجة  1( غیر موافق بشدةدرجتان)،  2( غیر موافقدرجات)،  3( محاید درجات) , 4( موافقدرجات),  5(

  واحدة). 

وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداما، فقد تم تدریج مستوى اإلجابة على كل ثالث أما في المحور ال

  ) هو األقل أهمیة.5) هو األكثر أهمیة والرقم (1فقرة حسب األهمیة بحیث یعد رقم (

على ذلك، فقد تراوحت الدرجة على كل فقرة من فقرات المقیاس بین واحد وخمس درجات، وبما أن  وبناء

) درجة، وهي أدنى درجة یمكن 20) فقرة، فإن الدرجة الكلیة  للمقیاس تراوحت بین (20یتكون من (المقیاس 

. الفرد من مجتمع الدراسة) درجة، وهي أعلى درجة یمكن أن یحصل علیها 100، و(الفردأن یحصل علیها 

 3.66 – 2.34فما دون منخفض )، ومن(  2.33وقد تم تصنیف المتوسطات الحسابیة وفق المعیار التالي: (

لدى أفراد استخدام وسائل التواصل االجتماعي مرتفع )، وذلك لتحدید مستوى  5 – 3.67متوسط )، ومن ( 

  عینة الدراسة.

  دور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة عدد مشاهدة البرامج الریاضیةصدق مقیاس 
  تم استخراج مؤشرات الصدق اآلتیة:

  صدق المحتوى   -أ

األولیة،  ) یبین المقیاس بصورته1) فقرة، والملحق (20بعد إعداد المقیاس بصورته األولیة، والذي تكون من (

من الشرق األوسط، جامعة الجامعة األردنیة، و من أعضاء هیئة التدریس في  محّكمین 5عرضه على تم 

لموضوع بهدف تحكیمه من حیث مناسبته  وذلكوتكنولوجیا تعلیم ، ، والریاضة ،اإلعالمالمختصین في 

، ومدى دقة الصیاغة اللغویة للفقرات ووضوحها، ومدى مالءمتها للهدف الذي تقیسه. وقد تم األخذ الدراسة
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التعدیالت بناًء على المالحظات التي قدمها المحّكمون،  أجریتم ثبمالحظات المحّكمین حول المقیاس، 

  ) یبین ذلك.3والملحق (

  األداةصدق  -ب

من اإلعالمیین الریاضیین  العاملین في ) 30المقیاس على عینة مكونة من (تم تطبیق  األداةلحساب صدق 

والبعد الذي تنتمي له،  بین الفقرة بیرسون حیث تم حساب قیم معامالت االرتباطالقنوات الفضائیة األردنیة 

  ) یوضح ذلك.3والدرجة الكلیة للمقیاس، والجدول (

  )3جدول (
  والبعد الذي تنتمي له والمقیاس ككل فقرات المحاور األربعةیم معامالت االرتباط بین ق

 االرتباط مع المقیاس ككل االرتباط مع البعد السؤالرقم 

 0.935 0.957 األول المحور

 0.956 0.958 الثاني المحور

 0.924 0.878 الثالث المحور

 0.772 0.569 الرابع المحور

  

والبعد والمقیاس ككل كانت دالة  محور) أن جمیع معامالت االرتباط بین كل 3یالحظ من الجدول (

، وتراوحت قیم معامالت االرتباط بین فقرة )، في حین 0.569 -  0.978والبعد بین ( المحور إحصائیًا

وهذا یدل على ) 0.772 -0.65والمقیاس ككل بین ( المحاور تراوحت قیم معامالت االرتباط بین الفقرات

  صدق بناء مقبول للمقیاس.
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  اس دور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة عدد مشاهدة البرامج الریاضیةثبات مقی
، وبلغت ا)فخلي باستخدام معادلة (كرونباخ ألحساب قیم معامالت االتساق الداتم التحقق من ثبات المقیاس ب

فإنها تعد مقبولة  ةوبالنظر إلى هذه القیم %80وهي ما نسبته  )0.804(قیمة االتساق الداخلي للمقیاس ككل 

 الستخدام المقیاس ألغراض الدراسة. 

  إجراءات الدراسة
  :اإلجراءات اآلتیة في تنفیذ دراستها بإتباع ةالباحث تولتحقیق أهداف الدراسة قام

األردنیة والمتمثلة( بالقناة القنوات الفضائیة في  اإلعالمیین الریاضیینالدراسة، وهم  مجتمعتم تحدید  .1

 .األردنیة، وقناة رؤیا، وقناة األردن الیوم)

اإلعالمیین الریاضیین في القنوات األردنیة الدراسة شخصیًا على  استبانةبتوزیع  ةالباحث تقام .2

مع  ةخالل المتابعة الشخصیة من الباحثالدراسة من  استبانةتطبیق وتمت عملیة متابعة ، الثالث

 شادات الضروریة الالزمة لإلجابة على فقرات أدوات الدراسة.توضیح اإلر 

 الدراسة سوف تستخدم لغایات البحث العلمي استبانةأن إجاباتهم على فقرات بتم إعالم أفراد العینة  .3

 . فقط وستعامل بسریة تامة

عدم وجود د على ، والتأكیلإلجابة على فقرات أدوات الدراسةعطاء عینة الدراسة الوقت الكافي تم إ .4

 .إضافة إلى متابعة استفساراتهم، وقت محدد لإلجابة

 الشروط كامل مستوفیةاالستبیانات  التأكد على أن، وتم المجتمععلى كامل أفراد  طبقت أدوات الدراسة .5

مؤهل ، أو الالعمر، أو كالنوع االجتماعي األفرادالبیانات األولیة التي تختص بمعلومات عن ذكر مثل (

ترك الفقرات  عدم وضع أكثر من إجابة للفقرات، أو التأكد من عدمو ، دد سنوات الخبرةع، أو العلمي
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موزعین حسب  من اإلعالمیین الریاضیین) 100من ( تكون مجتمع الدراسة الفعلي فإن . وبذلك)فارغة

 .متغیرات الدراسة

 المعالجة اإلحصائیة

الوصفي والتحلیلي وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائیة لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أسلوب اإلحصاء 

)SPSS((الوسط، والوسیط، واالنحراف المعیاري )  معامل كرنباخ آلفا لحساب استخدام وتم ، لقیاس النسب كـ

الصدق والثبات واالتساق الداخلي ألداة الدراسة، وكما تم استخدام بیرسون لحساب معامالت االرتباط بین 

 one way(تحلیل التباین األحاديواستخدام  T-Test، وتم استخدام اختبار راسةفقرات محاور الد

ANOVA( الختبار فرضیات الدراسة.  

  متغیرات الدراسة
  دور وسائل التواصل االجتماعي.متغیر ثابت : 

  : زیادة عدد مشاهدي البرامج الریاضیة.متغیر مستقل
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  الفصل الرابع

  التحلیل اإلحصائي

یلي  تم طرحها، وفیما التي الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة لإلجابة عن األسئلةیتضمن هذا 

  :عرض لهذه النتائج

: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: " دور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة أعداد مشاهدي ما  أوًال

  .؟" القنوات الفضائیة األردنیةالبرامج الریاضیة من وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین في 

وسائل  دور لمحاورالمعیاریة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات  لإلجابة

  ).4، كما هو مبین في الجدول (البرامج الریاضیة االجتماعي في زیادة أعداد مشاهدة التواصل

 

  )4جدول (

من البرامج الریاضیة االجتماعي في زیادة أعداد مشاهدة دور وسائل التواصلالمعیاریةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

  وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة

رقم 
  الفقرة

الوسط   النسب المئویة   المحاور
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري 

درجة 
  الممارسة 

 مرتفعة 0.58 3.98  %79.6  أكثر األحداث الریاضیة متابعة   4

ن الریاضیین في استخدام التواصل یدرجة اهتمام اإلعالمی  1
  االجتماعي

 مرتفعة  0.52  3.94  78.8%

 مرتفعة  0.49  3.93  %78.6  األحداث الریاضیة في نشرأثر وسائل التواصل االجتماعي   2
 متوسطة  0.51  3.00  %60  وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداما  3

 مرتفعة  0.35  3.70  %74  االستمارة ككل 
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، بدرجة ممارسة مرتفعة )3.98 - 3.00المتوسطات الحسابیة تراوحت ما بین (أن ) 4یتبین من الجدول (

 وانحراف ،)3.98( حسابي بلغ بمتوسط ، في المرتبة األولىالریاضیة متابعة األحداثأكثر محور ال حیث جاء

ین یدرجة اهتمام اإلعالموجاء محور  ،وبدرجة ممارسة مرتفعة )%79.6( مئویة وبنسبة) 0.58( معیاري

انحراف و  ،)3.94( بلغ حسابيبمتوسط  ، في المرتبة الثانیةالریاضیین في استخدام التواصل االجتماعي

أثر وسائل ، وجاء بالمرتبة الثالثة محور وبدرجة ممارسة مرتفعة )%78.8مئویة ( وبنسبة) 0.52معیاري (

), 0.49معیاري () وانحراف 3.93حسابي ( ، بمتوسطاألحداث الریاضیة في نشرتماعي التواصل االج

وسائل التواصل ، أما في المرتبة الرابعة فجاء محور وبدرجة ممارسة مرتفعة )%78.6مئویة (نسبة وب

)  0.51معیاري () وانحراف 3.00حسابي (وسط ،بمتوبدرجة ممارسة متوسطة االجتماعي األكثر استخداما

  .) % 60والنسبة المئویة (

البرامج  االجتماعي في زیادة أعداد مشاهدة دور وسائل التواصل محاورجمیع لوبلغ المتوسط الحسابي كما 

) 3.70حسابي ( بمتوسط ككل من وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیةالریاضیة

  .وبدرجة ممارسة مرتفعة )%74( مئویةنسبة ب) و 0.35معیاري (وانحراف 

: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  القنوات الفضائیة في  الریاضیین اإلعالمییناهتمام  درجةما "ثانیًا

  ؟"المختلفة وسائل التواصل االجتماعي استخدامفي  األردنیة

 درجةمحور  منلإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة 

) فقرات والمرتبة 5، والمتكونة من (وسائل التواصل االجتماعي استخدامفي  الریاضیین اإلعالمییناهتمام 

  :) یوضح ذلك5، وجدول رقم (ترتیبًا تنازلیًا مع درجة الممارسة
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  )5جدول (

 وسائل التواصل االجتماعي استخدامفي  الریاضیین اإلعالمییناهتمام  لدرجةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  مرتبة ترتیب تنازلیا

رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

  الترتیب

الجمهور یزید استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل   4
  من وعیهم الریاضي

  1 مرتفعة   0.62  3.97

استخدام وسائل التواصل االجتماعي یؤدي لمعرفة األحداث   5
  الریاضیة للمجتمع المحلي والخارجي

  2 مرتفعة   0.55  3.95

تعد مواقع التواصل االجتماعي وسیلة لتنمیة المعارف   1
  الریاضیة

  3 مرتفعة   0.52  3.94

المطروحة في وسائل التواصل االجتماعي  اهتم بالمواضیع  3
  التي تخص المجریات الریاضیة

  4 مرتفعة   0.55  3.93

في وسائل اخصص بعض الوقت لمتابعة األحداث الریاضیة   2
  التواصل االجتماعي

  5 مرتفعة   0.58  3.92

   مرتفعة   0.52  3.94  المحور ككل   

 المحور األول) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرات 5جدول (یتضح من 

المتوسطات  أنویالحظ  ،ككل والمحور، وسائل التواصل االجتماعي استخدامفي  الریاضیین اإلعالمییناهتمام  درجة

ككل فقد حصل  المحور أما، رجة ممارسة مرتفعة لجمیع الفقرات) بد3.97 –3.92الحسابیة تتراوح بین (

  ) وبدرجة ممارسة مرتفعة .0.52ري () وانحراف معیا3.94على متوسط حسابي (

استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل الجمهور ) ونصها "4الفقرة رقم ( األولىجاءت في المرتبة حیث 

  . ممارسة مرتفعة) ودرجة 0.62) وانحراف معیاري (3.97" بمتوسط حسابي (یزید من وعیهم الریاضي
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استخدام وسائل التواصل االجتماعي یؤدي لمعرفة ) ونصها " 5وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة رقم (

) ودرجة 0.55) وانحراف معیاري (3.95" بمتوسط حسابي (األحداث الریاضیة للمجتمع المحلي والخارجي

  . ممارسة مرتفعة

تعد مواقع التواصل االجتماعي وسیلة لتنمیة المعارف صها " ) ون1الفقرة رقم ( الثالثةوجاءت في المرتبة 

  . ) ودرجة ممارسة مرتفعة0.52) وانحراف معیاري (3.94" بمتوسط حسابي (الریاضیة

اهتم بالمواضیع المطروحة في وسائل التواصل ) ونصها "3الفقرة رقم ( األخیرةوجاءت في المرتبة قبل 

) ودرجة 0.55) وانحراف معیاري (3.93" بمتوسط حسابي (الریاضیةاالجتماعي التي تخص المجریات 

  . ممارسة مرتفعة

اخصص بعض الوقت لمتابعة األحداث الریاضیة في " ) ونصها 2الفقرة رقم ( األخیرةوجاءت في المرتبة 

  .) ودرجة ممارسة مرتفعة0.58) وانحراف معیاري (3.92" بمتوسط حسابي (وسائل التواصل االجتماعي

 األحداثما اثر وسائل التواصل االجتماعي في فاعلیة نشر : لثالث: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاً ثا

  ؟"من وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة الریاضیة

الثاني  محوراللإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة في 

) فقرات، 7، وقد اشتمل هذا المحور على (الریاضیة األحداثاثر وسائل التواصل االجتماعي في فاعلیة نشر 

  ) یوضح ذلك:6، جدول رقم (مرتبة ترتیبًا تنازلیًا مع درجة الممارسة
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  )6جدول (

مرتبة ترتیب  الریاضیة األحداثوسائل التواصل االجتماعي في فاعلیة نشر  ثرأل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  تنازلیاً 

رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

  الترتیب

تساهم وسائل التواصل االجتماعي في ارتفاع نسبة متابعة  11
  البرامج الریاضیة

  1  مرتفعة   0.54  3.99

  2  مرتفعة   0.53  3.96  مواقع التواصل االجتماعي على اإلعالم الریاضيتؤثر   10
وسائل التواصل االجتماعي تعد األكثر تأثیرا على المجریات   6

  واألحداث الریاضیة
  3  مرتفعة   0.54  3.96

  4  مرتفعة  0.57  3.95  وسائل التواصل االجتماعي الحدیثة تزید من الوعي الریاضي  9
االجتماعي تسایر األحداث والتطورات وسائل التواصل   7

  الحاصلة من األخبار واألحداث الریاضیة
  5  مرتفعة  0.54  3.94

تعد وسائل التواصل االجتماعي سببا مباشرا في ارتفاع نسبة  12
  متابعة الریاضیین

  6  مرتفعة 0.50 3.60

تتیح وسائل التواصل االجتماعي من التعبیر عن الرأي بكل  8
  الحاصلة بالشأن الریاضيحریة بالمجریات 

  7  مرتفعة 0.55 3.82

    مرتفعة   0.49  3.93  المحور ككل   

، المحور الثاني) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرات 6یبین الجدول (

مرتفعة لجمیع رجة ممارسة ) بد3.99 –3.82المتوسطات الحسابیة تتراوح بین ( أن،ویالحظ ككل والمحور

) وبدرجة 0.49) وانحراف معیاري (3.93ككل فقد حصل على متوسط حسابي ( المحور أما، الفقرات

  .ممارسة مرتفعة
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تساهم وسائل التواصل االجتماعي في ارتفاع نسبة ) ونصها " 11الفقرة رقم ( األولىوجاءت في المرتبة 

  . ) ودرجة ممارسة مرتفعة0.54وانحراف معیاري () 3.99" بمتوسط حسابي (متابعة البرامج الریاضیة

" تؤثر مواقع التواصل االجتماعي على اإلعالم الریاضي" ) ونصها 10وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة رقم (

  . ) ودرجة ممارسة مرتفعة0.53) وانحراف معیاري (3.96بمتوسط حسابي (

تعد وسائل التواصل االجتماعي سببا مباشرا في ) ونصها " 12الفقرة رقم ( األخیرةوجاءت في المرتبة قبل 

  . ) ودرجة ممارسة مرتفعة0.50) وانحراف معیاري (3.90" بمتوسط حسابي (ارتفاع نسبة متابعة الریاضیین

تتیح وسائل التواصل االجتماعي من التعبیر عن الرأي ) ونصها " 8الفقرة رقم ( األخیرةوجاءت في المرتبة 

) ودرجة 0.55) وانحراف معیاري (3.82" بمتوسط حسابي (مجریات الحاصلة بالشأن الریاضيبكل حریة بال

  . ممارسة مرتفعة

 الریاضیة األحداثوسیلة تواصل اجتماعي مستخدمة في متابعة  أكثرما : الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  ؟"القنوات الفضائیة األردنیةمن وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین في 

وسائل  للمحور الثالثلإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

بحیث یتم اختیار الفقرات ) فقرات، 5وقد اشتمل هذا المحور على (، التواصل االجتماعي األكثر استخداما

مرتبة ترتیبًا تنازلیًا مع درجة ) هو األقل أهمیة، 5) هو األكثر أهمیة، والرقم (1حسب األهمیة ویعد رقم (

  ) یوضح ذلك:7جدول رقم (و األهمیة،  درجة رتبة حسبوال الممارسة
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  )7جدول (

حسب  مرتبة ترتیب تنازلیاً  وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخدامالمحور الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتوسطات 

  درجة األهمیة

رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  األهمیة

  الترتیب

  1  مرتفعة   0.68  1.32  الفیسبوك  13
  2  مرتفعة   1.32  2.47  یوتیوب  17
  3  متوسطة  0.77  3.05  األنستغرام  16
  4  منخفضة  0.75  3.98  سناب شات  15
  5  منخفضة  1.10  4.18  توتیر  14
    متوسطة  0  3.00  المحور ككل   

والمحور ، المحور) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرات 7یبین الجدول (

حسب األكثر أهمیة حیث  ) بدرجة ممارسة4.18–1.32طات الحسابیة تتراوح بین (المتوس أنویالحظ  ،ككل

) 3.00ككل فقد حصل على متوسط حسابي ( المحور أما، لجمیع الفقراتوالمتوسطة والمنخفضة مرتفعة ال

  .متوسطة األهمیة) وبدرجة ممارسة 0وانحراف معیاري (

) وانحراف 1.32" بمتوسط حسابي ( استخدام الفیسبوك ) ونصها "13الفقرة رقم ( األولىوجاءت في المرتبة 

  . األهمیة) ودرجة ممارسة مرتفعة 0.68یاري (مع

) وانحراف 2.47سابي (" بمتوسط حاستخدام الیوتیوب) ونصها " 17رقم (وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة 

  . األهمیة) ودرجة ممارسة مرتفعة 1.32معیاري (
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) 3.98" بمتوسط حسابي (استخدام السناب شات) ونصها " 15الفقرة رقم ( األخیرةوجاءت في المرتبة قبل 

  . منخفضة األهمیة) ودرجة ممارسة 0.75وانحراف معیاري (

) وانحراف 4.05" بمتوسط حسابي (استخدام توتیر) ونصها " 14الفقرة رقم ( األخیرةوجاءت في المرتبة 

  . منخفضة األهمیة) ودرجة ممارسة 1.10معیاري (

الریاضیین  اإلعالمیینمن وجهة نظر  مشاهدةحدث ریاضي  أكثرما : الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  ؟"في القنوات الفضائیة األردنیة 

الرابع  المحورلإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة في 

) فقرات، مرتبة ترتیبًا تنازلیًا مع درجة 3، وقد اشتمل هذا المحور على (متابعةریاضي ال األحداث أكثر

  ) یوضح ذلك:8، جدول رقم (األهمیة لكل فقرة

  )8جدول (

  حسب درجة األهمیة مرتبة ترتیب تنازلیاً  متابعةریاضي ال األحداث أكثرلمحور الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتوسطات 

رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

  الترتیب

  1  مرتفعة   0.63 4.00  مواقع التواصل االجتماعي تسهل مهمة اإلعالمي الریاضي  20
أتابع صفحات اإلعالمیین الریاضیین المحلیین والعالمیین   18

  في مواقع التواصل االجتماعي
  2  مرتفعة   0.58  3.96

أتابع صفحات األندیة الریاضیة على وسائل التواصل   19
  االجتماعي

  3  مرتفعة   0.61  3.94

    مرتفعة  0.58  3.98  المحور ككل   
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لكل فقرة من فقرات  ودرجة الممارسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة )8رقم (یبین الجدول 

) بدرجة ممارسة مرتفعة 4.00–3.94المتوسطات الحسابیة تتراوح بین ( أن،ویالحظ ككل والمحور، المحور

) 1.02) وانحراف معیاري (3.77ككل فقد حصل على متوسط حسابي ( المحور أمالجمیع الفقرات ، 

 .وبدرجة ممارسة مرتفعة

مواقع التواصل االجتماعي تسهل مهمة اإلعالمي ) ونصها " 20الفقرة رقم ( األولىوجاءت في المرتبة 

  . ) ودرجة ممارسة مرتفعة0.63اري () وانحراف معی4.00" بمتوسط حسابي (الریاضي

اإلعالمیین الریاضیین المحلیین والعالمیین أتابع صفحات ") ونصها 18وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة رقم (

  . ) ودرجة ممارسة مرتفعة0.58) وانحراف معیاري (3.96" بمتوسط حسابي (في مواقع التواصل االجتماعي

أتابع صفحات األندیة الریاضیة على وسائل التواصل ) ونصها " 19الفقرة رقم ( األخیرةوجاءت في المرتبة 

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.61) وانحراف معیاري (3.94" بمتوسط حسابي (االجتماعي

 األحداثمتابعي  أعدادفي زیادة  اإلحصائیةفروق ذات الداللة هل هناك : السادسالنتائج المتعلقة بالسؤال 

من  )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، العمر، النوع االجتماعي(  تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة الریاضیة

  ؟"وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة 

متغیر النوع االجتماعي:-1  

 النوع عینة الدراسة، تبعا لمتغیر أفرادتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة 

  ) ذلك. 9) لعینتین مستقلتین، ویظهر الجدول (  t-testاختبار ( استخدام تم و ، االجتماعي
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  )9الجدول (

  االجتماعي )، تبعا لمتغیر النوع t-testعینة الدراسة واختبار (  أفرادالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة 

مستوى   مجاالت االستبانة  م
  المتغیر

عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  (ت)

مستوى 
  الداللة 

  القرار

اهتمام درجة   1
ن الریاضیین یاإلعالمی

في استخدام التواصل 
  االجتماعي.

دال   *0.01  2.56- 0.61 3.81  51  ذكر
  0.35  4.07  49  أنثى  إحصائیا

أثر وسائل التواصل   2
االجتماعي في نشر 

  األحداث الریاضیة

دال   *0.03  2.18-  0.59  3.82  51  ذكر
  0.33  4.03  49  أنثى  إحصائیا

التواصل وسائل   3
االجتماعي األكثر 

  استخداما

دال   *0.01 2.33-  0.00  3.00  51  ذكر
  0.00  3.00  49  أنثى  إحصائیا

أكثر األحداث الریاضیة   4
  متابعة

دال غیر   0.17  1.37-  0.71  3.88  51  ذكر
  0.40  4.04  49  أنثى  إحصائیا

دال   *0.02  2.37-  0.41  3.62  51  ذكر  االستبانة ككل
  0.24  3.78  49  أنثى  إحصائیا

  )α≥ 0.05( إحصائیة* دال عند مستوى داللة 

  ) فردا، وكما یتضح أنه:49) فردا، وعدد اإلناث (51ه عدد الذكور (نبأ یبین) 9(باالعتماد على جدول 

ن یدرجة اهتمام اإلعالمی محور) في α≥ 0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیةذات داللة  یوجد فروق

  .الریاضیین في استخدام التواصل االجتماعي
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أثر وسائل التواصل االجتماعي  محور) في α≥ 0.05(عند مستوى الداللة إحصائیةذات داللة  یوجد فروق

  . في نشر األحداث الریاضیة

وسائل التواصل االجتماعي  محور) في α≥ 0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیةذات داللة  یوجد فروق

 . األكثر استخداما

أكثر األحداث الریاضیة  محور) في α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروق

  متابعة.

  . ) في االستمارة ككلα≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  یوجد فروق

  متغیر العمر :

تم و ، العمر عینة الدراسة، تبعا لمتغیر أفرادتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة 

  ) ذلك. 10ویظهر الجدول (   ،)one way anova( األحاديتحلیل التباین استخدام 

  )10(جدول

استخدام تحلیل التباین بسة راالرئیسیة للدمر مع المحاور المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والعدد لمتغیر الع

  )one way anova( األحادي

  االنحراف المعیاري   الوسط الحسابي   العدد  مستوى متغیر العمر بالسنة  المحاور
درجة اهتمام 

الریاضیین  نیاإلعالمی
في استخدام التواصل 

  0.41  3.97  41  سنه 20-24
  0.57  3.97  30  سنه 25-29
  0.72  3.82  18  سنه 30-34
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  0.34  4.00  7  سنه 39-35 االجتماعي.
  0.28  3.80  4  سنه فأكثر40

  0.52  3.94  100 المجموع 
أثر وسائل التواصل 
االجتماعي في نشر 

  الریاضیة األحداث

  0.38  3.94  41  سنه 20-24
  0.52  3.95  30  سنه 25-29
  0.71  3.80  18  سنه 30-34
  0.29  4.10  7  سنه 35-39
  0.34  3.85  4  سنه فاكثر 40

  0.49  3.93  100 المجموع 
وسائل التواصل 

 األكثراالجتماعي 
  استخداما

  0.88  3.50  41  سنه 20-24
  0.93  3.84  30  سنه 25-29
  0.59  3.58  18  سنه 30-34
  0.88  3.98  7  سنه 35-39
  0.45  3.89  4  سنه فأكثر40

  0.66  3.73  100 المجموع 
 األحداثأكثر 

  الریاضیة متابعة
  0.47  3.97  41  سنه 20-24
  0.54  4.00  30  سنه 25-29
  0.93  3.88  18  سنه 30-34
  0.48  3.95  7  سنه 35-39
  0.32  4.00  4  سنه فأكثر40

  0.58  3.96  100 المجموع 
  0.24  3.72  41  سنه 24-20  االستبانة ككل

  0.37  3.72  30  سنه 25-29
  0.55  3.62  18  سنه 30-34
  0.18  3.77  7  سنه 35-39
  0.18  3.65  4  سنه فأكثر40

  0.35 3.70  100 المجموع 
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ي والعدد لكل فئة من متغیر الذي یبین المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیار  )10رقم (الجدول  یوضح

  .)one way anova( األحاديتحلیل التباین  ، وذلك باستخدامالعمر

) أفراد، 7وعددهم ()  39 – 35( العمر من حیث المتوسط الحسابي فئة األولىحیث جاء في المرتبة  

  .)0.18) وانحراف معیاري (3.77بمتوسط حسابي (

 ) أفراد،41وعددهم( ) 24 – 20(العمرحیث جاء في المرتبة الثانیة من حیث المتوسط الحسابي فئة 

  .)0.28) وانحراف معیاري (3.72بمتوسط حسابي (

 ) فرد،30وعددهم ( ) 29 – 25( العمر الثالثة من حیث المتوسط الحسابي فئةحیث جاء في المرتبة 

  ) .0.37) وانحراف معیاري (3.72بمتوسط حسابي (

بمتوسط  ) أفراد،4وعددهم ( )فأكثر 40( العمر من حیث المتوسط الحسابي فئةحیث جاء في المرتبة الرابعة 

  ) .0.18) وانحراف معیاري (3.65حسابي (

) فرد، 18وعددهم ()  34 – 30( العمر من حیث المتوسط الحسابي فئة الخامسةحیث جاء في المرتبة 

  ) .0.55) وانحراف معیاري (3.62بمتوسط حسابي (

الستجابة أفراد العینة على كل محور وذلك تبعا  )one way ANOVA(تم إجراء تحلیل التباین األحاديكما 

وجاءت نتائج  ،رفض الفرضیة أوقبول  وذلك لتحدیدالرئیسیة للدارسة  األربعة مع المحاور لمتغیر العمر

  .)11التحلیل على النحو الموضح بالجدول رقم (
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  )11الجدول (

 one way( األحاديواختبار تحلیل التباین  ،عینة الدراسة أفرادالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة 

ANOVA العمر)، تبعا لمتغیر  

مجموع   مصدر التباین  المجال 
  المربعات 

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  ف 

مستوى 
  الداللة

  القرار 

 ینیاإلعالمدرجة اهتمام 
الریاضیین في استخدام 

 .التواصل االجتماعي

دال غیر   0.81  0.38  0.11  4  0.44  بین المجموعات
  0.27  95  26.38  داخل المجموعات  إحصائیا

    99  26.82  المجموع
وسائل التواصل 

في نشر االجتماعي 
 األحداث الریاضیة

  استخداما

دال غیر   0.72  0.52  .12  4  0.52  بین المجموعات
  0.24  95  23.54  داخل المجموعات إحصائیا

    99  24.06  المجموع

وسائل التواصل 
 األكثراالجتماعي 

  استخداما

دال غیر   0.62  0.50  0.16  4  0.50  بین المجموعات
  0.32  95  22.50  داخل المجموعات إحصائیا

    99  23.00  المجموع
الریاضیة  األحداثأكثر 
  متابعة

دال غیر   0.98  0.10  0.03  4  0.15  بین المجموعات
  0.35  95  33.96  داخل المجموعات إحصائیا

    99  34.11  المجموع
دال غیر   0.81  0.39  0.05  4  0.19  بین المجموعات  االستبانة ككل

  0.12  95  11.94  داخل المجموعات إحصائیا
    99 12.14  المجموع

  )α≥ 0.05( إحصائیة* دال عند مستوى داللة 

) α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  یوجد فروقال انه  ) یتضح11(باالعتماد على جدول

  .االستبانةمحاور جمیع ككل وفي في االستبانة 
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 نیاإلعالمیدرجة اهتمام ) في مجال α≥ 0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیةذات داللة  یوجد فروق

  .الریاضیین في استخدام التواصل االجتماعي

أثر وسائل التواصل االجتماعي  ) في مجالα≥ 0.05(عند مستوى الداللة إحصائیةذات داللة  یوجد فروق

  . الریاضیة األحداثفي نشر 

مجال وسائل التواصل االجتماعي ) في α≥ 0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیةذات داللة  یوجد فروق

 .استخداما األكثر

الریاضیة  األحداثأكثر ) في مجال α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروق

  متابعة.

  . ) في االستمارة ككلα≥ 0.05عند مستوى الداللة  ( إحصائیةذات داللة  یوجد فروق

  :متغیر المؤهل العلمي

المؤهل  عینة الدراسة، تبعا لمتغیر أفرادتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة 

  ) ذلك. 12ویظهر الجدول (   ،)one way anova( األحاديتحلیل التباین استخدام تم و ، العلمي
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  )12(الجدول 

استخدام تحلیل ب للدراسةمي مع المحاور الرئیسیة الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والعدد لمتغیر المؤهل العلالمتوسطات 

  )one way anova( األحاديالتباین 

مستویات المتغیر   المحاور
  المؤهل العلمي 

  االنحراف المعیاري   الوسط الحسابي   العدد

 نیاإلعالمیدرجة اهتمام 
الریاضیین في استخدام 

  .التواصل االجتماعي

  1.52 3.33  3  ثانویة عامة فاقل
  0.78  3.52  5  دبلوم 

  0.48  4.00  45  بكالوریوس 
  0.40  4.06  3  دبلوم عالي 

  0.64  3.95  43 ماجستیر
  0.52  4.00  1  هدكتورا

  1.52  3.94  100  المجموع 
أثر وسائل التواصل 

 األحداث في نشراالجتماعي 
  الریاضیة

  0.43  3.33  3  ثانویة عامة فاقل
  0.48  3.65  5  دبلوم 

  0.57  3.98  45  بكالوریوس 
  0.37  4.00  3  دبلوم عالي 

  0.55  3.94  43 ماجستیر
  0.49  4.00  1  هدكتورا

  0.54  3.93  100  المجموع 
وسائل التواصل االجتماعي 

  استخداما األكثر
  0.56  3.55  3  ثانویة عامة فاقل

  0.38  3.48  5  دبلوم 
  0.71  3.70  45  بكالوریوس 
  0.55  3.00  3  دبلوم عالي 

  0.56  3.45  43 ماجستیر
  0.49  3.58  1  هدكتورا
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  0.62  3.52  100  المجموع 
الریاضیة  األحداثأكثر 
  متابعة

  1.00  3.00  3  ثانویة عامة فاقل
  0.54  3.40  5  دبلوم 

  0.64  3.96  45  بكالوریوس 
  0.88  3.66  3  دبلوم عالي 

  0.36  4.12  43 ماجستیر
  0.53  4.00  1  هدكتورا

  0.58  3.96  100  المجموع 
  1.06  3.20  3  ثانویة عامة فاقل  االستبانة ككل

  0.39  3.42  5  دبلوم 
  0.33  3.74  45  بكالوریوس 
  0.32  3.71  3  دبلوم عالي 

  0.26 3.73  43 ماجستیر
  0.46  3.75  1  هدكتورا

  0.35  3.70  100  المجموع 

لكل فئة من  المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والعدد یوضحالذي ) 12رقم (باالعتماد على الجدول 

  ) .one way anova( األحاديتحلیل التباین  إلى.الذي یتبع متغیر المؤهل العلمي

)، 1وعددهم () دكتوراه( المؤهل العلمي من حیث المتوسط الحسابي فئة األولىحیث جاء في المرتبة  

  .)0.46) وانحراف معیاري (3.75بمتوسط حسابي (

، فرد) 45وعددهم ((بكالوریوس)  المؤهل العلمي جاء في المرتبة الثانیة من حیث المتوسط الحسابي فئة كما

  .)0.33) وانحراف معیاري (3.74بمتوسط حسابي (
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، فرد )43وعددهم () ماجستیر( المؤهل العلمي المتوسط الحسابي فئةن حیث جاء في المرتبة الثالثة مو 

  .)0.26) وانحراف معیاري (3.73بمتوسط حسابي (

 ، أفراد )3وعددهم( )دبلوم عالي( المؤهل العلمي من حیث المتوسط الحسابي فئة رابعةجاء في المرتبة الو 

  .)0.32) وانحراف معیاري (3.71بمتوسط حسابي (

، أفراد )5وعددهم ()دبلوم( المؤهل العلمي من حیث المتوسط الحسابي فئة الخامسةجاء في المرتبة  كما

  .)0.39) وانحراف معیاري (3.42بمتوسط حسابي (

 )3، وعددهم ()ثانویة عامة فاقل( المؤهل العلمي من حیث المتوسط الحسابي فئة السادسةجاء في المرتبة و 

  .)1.06وانحراف معیاري () 3.20بمتوسط حسابي ( ،أفراد

الستجابة أفراد العینة على كل محور وذلك تبعا  )one way ANOVA(تم إجراء تحلیل التباین األحاديكما 

وجاءت  ،رفض الفرضیة أوقبول  وذلك لتحدیدالرئیسیة للدارسة  األربعة مع المحاور لمتغیر المؤهل العلمي

  .)13نتائج التحلیل على النحو الموضح بالجدول رقم (
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  )13الجدول (

 one way( األحاديواختبار تحلیل التباین  ،عینة الدراسة أفرادالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة 

ANOVAتبعا لمتغیر المؤهل العلمي ،(  

مجموع   مصدر التباین  المحاور
  المربعات 

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  ف 

مستوى 
  الداللة

  القرار 

 نیاإلعالمیدرجة اهتمام 
الریاضیین في استخدام 

  .التواصل االجتماعي

دال غیر   0.13  1.72 0.52  5  2.25  بین المجموعات
  0.26  94  24.56  داخل المجموعات  إحصائیا

    99  26.82  المجموع
أثر وسائل التواصل 

في االجتماعي 
  الریاضیة األحداثنشر 

دال  غیر  0.25  1.35 0.32  5  1.61  بین المجموعات
  0.23  94  22.44  داخل المجموعات إحصائیا

    99  24.06  المجموع
وسائل التواصل 

 األكثراالجتماعي 
  استخداما

دال غیر   0.20  2.29 0.49  5  2.00  بین المجموعات
  0.22  94  20.00  داخل المجموعات إحصائیا

    99  22.00  المجموع
الریاضیة  األحداثأكثر 
  متابعة

  

دال غیر   0.28  3.80 1.14  5  5.74  بین المجموعات
  0.30  94  28.36  داخل المجموعات إحصائیا

    99  34.11  المجموع
دال غیر   0.06  2.20 0.25  5  1.27  بین المجموعات  االستبانة ككل

  0.11  94  10.87  داخل المجموعات إحصائیا
    99 12.14  المجموع

 ) α≥ 0.05( إحصائیة* دال عند مستوى داللة 
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  : انه ) یتضح13رقم (اد على جدول باالعتم

 وفي جمیع مجاالت ،) في االستمارة ككلα≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروق

  .االستبانة

) في مجال درجة اهتمام α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروقكما أنه 

  .ین في استخدام التواصل االجتماعي تبعا لمتغیر المؤهل العلميالریاضی نیاإلعالمی

) في مجال أثر وسائل التواصل α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروقو 

  .یاضیة تبعا لمتغیر المؤهل العلميالر  األحداثاعي في نشر االجتم

) في مجال وسائل التواصل االجتماعي α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروقو 

  .خداما تبعا لمتغیر المؤهل العلمياست األكثر

الریاضیة  األحداث) في مجال أكثر α≥ 0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروقو 

  متابعة تبعا لمتغیر المؤهل العلمي .

تبعا لمتغیر  ) في االستمارة ككلα≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروقوكما 

  المؤهل العلمي .

  متغیر سنوات الخبرة :

سنوات  عینة الدراسة، تبعا لمتغیر أفرادتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة 

  ) ذلك. 14ویظهر الجدول (   ،)one way anova( األحاديتحلیل التباین استخدام تم و ، الخبرة
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  )14(جدول 

استخدام تحلیل بسة رامع المحاور الرئیسیة للدسنوات الخبرة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والعدد لمتغیر 

  )one way anova( األحاديالتباین 

مستویات المتغیر   المجال 
  المؤهل العلمي 

  االنحراف المعیاري   الوسط الحسابي   العدد

 نیاإلعالمیدرجة اهتمام 
الریاضیین في استخدام 

  .التواصل االجتماعي

  0.42 4.28  9  سنوات  5اقل من 
  0.61  3.92  55  سنوات  10 – 5

  0.32  3.88  32  سنة  20 – 10
  0.30  3.85  4  فأكثر 20

  0.52  3.94  100  المجموع 
أثر وسائل التواصل 

 األحداثفي نشر االجتماعي 
  الریاضیة

  0.43  4.25  9  سنوات  5اقل من 
  0.56  3.90  55  سنوات  10 – 5

  0.35  3.88  32  سنة  20 – 10
  0.28  3.85  4  فأكثر 20

  0.49  3.93  100  المجموع 
وسائل التواصل االجتماعي 

  استخداما األكثر
  0.56  3.56  9  سنوات  5اقل من 

  0.45  3.88  55  سنوات  10 – 5
  0.68  3.75  32  سنة  20 – 10
  0.55  3.65  4  فأكثر 20

  0.62  3.68  100  المجموع 
الریاضیة  األحداثأكثر 
  متابعة

  0.52  4.18  9  سنوات  5اقل من 
  0.59  3.92  55  سنوات  10 – 5

  0.37  3.94  32  سنة  20 – 10
  0.50  4.25  4  فأكثر 20

  0.58  3.96  100  المجموع 
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  0.29  3.93  9  سنوات  5اقل من   االستبانة ككل
  0.41  3.68  55  سنوات  10 – 5

  0.21  3.67  32  سنة  20 – 10
  0.21  3.70  4  فأكثر 20

  0.35  3.70  100  المجموع 

المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والعدد لكل فئة من  )والذي یوضح14رقم (باالعتماد على الجدول 

  ) .one way anova( األحاديتحلیل التباین  تم استخدامالذي سنوات الخبرة متغیر 

وعددهم  )سنوات 5أقل من ( سنوات الخبرة من حیث المتوسط الحسابي فئة األولىحیث جاء في المرتبة  

  ) .0.29) وانحراف معیاري (3.93بمتوسط حسابي ( ) أفراد،9(

) أفراد، 4وعددهم () فأكثر20( سنوات الخبرة جاء في المرتبة الثانیة من حیث المتوسط الحسابي فئةو 

  ) .0.21) وانحراف معیاري (3.70بمتوسط حسابي (

 ) فرد،55وعددهم ( )سنوات 10 – 5( سنوات الخبرة حیث المتوسط الحسابي فئةن جاء في المرتبة الثالثة مو 

  ) .0.41) وانحراف معیاري (3.68بمتوسط حسابي (

) 32وعددهم ( )سنة 20 – 10(سنوات الخبرة من حیث المتوسط الحسابي فئة رابعةجاء في المرتبة الو  كما

  ) .0.21) وانحراف معیاري (3.67بمتوسط حسابي ( فرد،

الستجابة أفراد العینة على كل محور وذلك تبعا  )one way ANOVA(تم إجراء تحلیل التباین األحاديكما 

وجاءت  ،رفض الفرضیة أوقبول  وذلك لتحدیدالرئیسیة للدارسة  األربعة مع المحاور لمتغیر سنوات الخبرة

  .)15نتائج التحلیل على النحو الموضح بالجدول رقم (
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  )15(جدول 

 أوسة  ولتحدید قبول ار دالرئیسیة لل األربعةمع المحاور  سنوات الخبرة) لمتغیر one way anovaالتباین األحادي (تحلیل 

  رفض الفرضیة

مجموع   مصدر التباین  المحاور
  المربعات 

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  ف 

مستوى 
  الداللة

  القرار 

 نیاإلعالمیدرجة اهتمام 
الریاضیین في استخدام 

  .التواصل االجتماعي

دال غیر   0.20  1.56  0.41 3  1.24  بین المجموعات
  0.26  96  25.57  داخل المجموعات  إحصائیا

    99  26.82  المجموع
أثر وسائل التواصل 

 في نشراالجتماعي 
  الریاضیة األحداث

دال غیر   0.23  1.54  0.34  3  1.04  بین المجموعات
  0.24  96  23.01  داخل المجموعات إحصائیا

    99  24.06  المجموع
وسائل التواصل 

 األكثراالجتماعي 
  استخداما

دال غیر   0.13  1.72  0.52  3  2.25  بین المجموعات
  0.26  96  24.56  داخل المجموعات إحصائیا

    99  26.82  المجموع
الریاضیة  األحداثأكثر 
  متابعة

  

دال غیر   0.47  0.84  0.29  3  0.87  بین المجموعات
  0.34  96  33.23  داخل المجموعات إحصائیا

    99  34.11  المجموع
دال غیر   0.22  1.48  0.18  3  0.54  بین المجموعات  االستبانة ككل

  0.12  96  11.60  داخل المجموعات إحصائیا
    99 12.14  المجموع

  ) α≥ 0.05( إحصائیة* دال عند مستوى داللة 

 : انه )یتضح15رقم (اد على جدول باالعتم
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 محاوروفي جمیع  ) في االستمارة ككلα≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروق

  :االستبانة

 ینیاإلعالم) في مجال درجة اهتمام α≥ 0.05عند مستوى الداللة  ( إحصائیةذات داللة  یوجد فروق الو 

  . ر سنوات الخبرةتبعا لمتغی الریاضیین في استخدام التواصل االجتماعي

) في مجال أثر وسائل التواصل α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروقو 

  .سنوات الخبرةالریاضیة تبعا لمتغیر  األحداثاالجتماعي في نشر 

) في مجال وسائل التواصل االجتماعي α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروقو 

  .سنوات الخبرةاستخداما تبعا لمتغیر  األكثر

الریاضیة  األحداث) في مجال أكثر α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروقو 

  .سنوات الخبرةمتابعة تبعا لمتغیر 

تبعا لمتغیر  ) في االستمارة ككلα≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ال یوجد فروقوأخیرا 

  .سنوات الخبرة
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات
  

یتناول هذا الفصل عرضًا لمناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة والتوصیات التي انبثقت عنها 

  .باألدب النظري السابقوفیما یأتي مناقشة لهذه النتائج وعالقتها 

: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  دور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة أعداد مشاهدي ما "أوًال

  ؟." البرامج الریاضیة من وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة

زیادة أعداد مشاهدة البرامج الریاضیة من وجهة نظر دور وسائل التواصل االجتماعي في أظهرت النتائج أن 

على األداة ككل، وعلى جمیع  مرتفعةجاء بدرجة  اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة

وسائل محور في المرتبة األولى، في حین جاء  أكثر األحداث الریاضیة متابعةمحور  حیث جاء، المحاور

  في المرتبة األخیرة.ر استخداما التواصل االجتماعي األكث

، حیث على جمهور المتلقین االجتماعيالتواصل  وسائلتأثیر ویمكن تفسیر هذه النتیجة في ضوء

على شبكة اإلنترنت, لما تمتلكه من خصائص تمیزها  هي األكثر انتشاراً  االجتماعيالتواصل  وسائلتعتبر 

من كافة أنحاء العالم على اإلقبال المتزاید علیها, في الوقت  متابعیها,مما شجع وسائل اإلعالم األخرىعن 

وسائل اإلعالم األخرى، باعتبار أن مواقع التواصل االجتماعي هو اإلعالم الذي تراجع فیه اإلقبال على 

بین  للتقربوسیلة مهمة  یرى بتلك الوسائل والمواقع ,فإن هناك منالتقلیدیةالبدیل عن تلك الوسائل 

, واإلطالع والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة, إضافة ینوتقریب المفاهیم والرؤى مع اآلخر  المجتمعات,
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في متابعة األحداث الریاضیة واالطالع على كل ما هو جدید بما یخص اإلعالم لدوره الفاعل والمتمیز 

  الریاضي. 

حداث الریاضیة، حیث ومن ناحیة أخرى یمكن تفسیر هذه النتیجة استنادًا إلى طبیعة مشاهدي األ

ولذلك فإنه  ،یشكل اإلعالم الریاضي عنصرا أساسیا من عناصر أي مجتمع ریاضي مهما كانت درجة تطوره

أن یكون فرعا من ظاهرة أكبر وأشمل  والریاضي ال یعد ة ریاضیة جماعیة، غیر أن اإلعالمظاهر  یعبر عن

مع تطور واتساع رقعة النشاطات والممارسات البرامج الریاضیة المحلیة والعالمیة، وخصوصا أال وهي 

  .والجماعاتاألفراد  واالهتمام بها من قبل وزیادة متابعتها الریاضیة

) التي أشار إلى دور وتأثیر االنترنت على 2002واتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة الخلیفي (

ت یزید من التأثر والتأثیر االیجابي ، وان االستخدام الفعال لالنترنالمجتمعات وخصوصا طالب الجامعات

دور اإلعالم الریاضي في نشر ریاضة إلى ) التي أشارت 2005واتفقت مع دراسة عبیدات (على المجتمع، 

كما اتفقت مع دراسة  ودور وسائل اإلعالم الریاضي بالتغطیة اإلخباریة متابعة األخبار الریاضیة، المرأة،

المواقع التواصل اآلثار اإلیجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدام تلك  إلى) التي أشارت 2011الشهري (

ن القدیمة والبحث عن تهفي تعزیز صداقا هذه المواقعأن الطالبات استفدن من  االجتماعي، ولخصت إلى

  .االنفتاح الفكري والتبادل الثقافي، و البعیدین مكانیا بوالتواصل مع أقار  ،صداقات جدیدة

: النتائج القنوات في  الریاضیین اإلعالمییناهتمام  درجةما المتعلقة بالسؤال الثاني:  ثانیًا

  ؟."المختلفة وسائل التواصل االجتماعي استخدامفي  الفضائیة األردنیة

 استخدامفي  القنوات الفضائیة األردنیةفي  الریاضیین اإلعالمییناهتمام  درجة أظهرت النتائج أن

استخدام وسائل فقرة " تككل، وجاء المحورعلى  مرتفعةجاء بدرجة  المختلفة وسائل التواصل االجتماعي
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، وبدرجة ممارسة مرتفعة المرتبة األولى" في  التواصل االجتماعي من قبل الجمهور یزید من وعیهم الریاضي

 " اخصص بعض الوقت لمتابعة األحداث الریاضیة في وسائل التواصل االجتماعي ت فقرة "في حین جاء

  .وبدرجة ممارسة مرتفعة في المرتبة األخیرة

االجتماعي  التي شهدتها وسائل التواصل والمتطور اإلعالم البدیلثورة ضوء علىتفسیر هذه النتیجة  ویمكن

أحدثت مواقع التواصل االجتماعي على االنترنت مثل "تویتر"، "فیس بوك" حیث في السنوات األخیرة،  الحدیثة

حیث تحولت هذه المواقع إلى وسائل إعالم یعتمد ب، "یوتیوب" وغیرها من المواقع ثورة جدیدة من نوع آخر، 

  . ما یجري في العالم كل ما هو جدید حول األخبار واالطالع على متابعةفي  الجمهور من المتلقینعلیها 

ي وخصوصا في مجال وسائل التواصل االجتماعي ثورة حقیقیة في الحقل اإلعالمأحدثت ومن ناحیة أخرى 

دورا  ت تلك الوسائلفرضت نفسها منافسا جدیا لوسائل اإلعالم التقلیدیة، كما لعباإلعالم الریاضي،حیث 

بشكل واسع  من الوصول إلیها التقلیدیة اإلعالملم تتمكن وسائل األحداث الریاضیة التي كبیرا في تغطیة 

مؤسسات إعالمیة كبرى باتت  الریاضیة المحلیة والعالمیة، وأن هناك تغطیة األحداث من حیث وذلك ،ودقیق

ال یمكن حیث أن دورها  ، االجتماعیة تعتمد في تغطیتها لبعض األحداث المهمة في العالم على تلك المواقع

  فئات وشرائح المجتمع.في زیادة أعداد متابعیها من كل  تجاهله

أهمیة الدور الذي تلعبه المواقع ) التي أشار إلى 2012واتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة منصور (

ر المتلقین، و أنه و على جمه مدى تأثیر شبكات التواصل االجتماعيو  االجتماعیة كوسیلة إعالمیة متطورة،

عنها، لما توفره من أخبار وتغطیة شاملة وعاجلة ومعلومات لم یعد بإمكان متصفحي اإلنترنت االستغناء 

استخدام االنترنت ووسائل  دور) التي أشار إلى 2013(الدوسريواتفقت مع دراسة ومعارف مفیدة ومتنوعة،

لى ضرورة قیام الجامعات السعودیة باستخدام ، و على العالقات االجتماعیة األخرىالتواصل االجتماعي  إ
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االجتماعي في العملیة التعلیمیة و تأسیس شبكات تواصل خاصة بها وذلك لتحقیق  لشبكات التواص

  .االشباعات النفسیة واالجتماعیة والمعرفیة لدى الطالب

 األحداثما اثر وسائل التواصل االجتماعي في فاعلیة نشر  "الثالث : النتائج المتعلقة بالسؤال ثالثاً 

  ؟"اضیین في القنوات الفضائیة األردنیة من وجهة نظر اإلعالمیین الری الریاضیة

من  الریاضیة األحداثاثر وسائل التواصل االجتماعي في فاعلیة نشر  أظهرت النتائج أن مستوى

ككل،  المحورعلى  مرتفعةجاء بدرجة  وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة

المرتبة " في  تساهم وسائل التواصل االجتماعي في ارتفاع نسبة متابعة البرامج الریاضیة فقرة " توجاء

تتیح وسائل التواصل االجتماعي من التعبیر عن الرأي ت فقرة ، في حین جاءوبدرجة ممارسة مرتفعة األولى

  .رتفعةوبدرجة ممارسة م في المرتبة األخیرة " بكل حریة بالمجریات الحاصلة بالشأن الریاضي

في وقتنا  ظاهرة إعالمیة بارزة تعتبر االجتماعي صلمواقع التوا أنضوء  علىویمكن تفسیر هذه النتیجة 

  .المجتمع وشرائح فئاتكل عددا كبیرا من  تستقطبإذ  الحاضر،

الجمهور لدى  الریاضيفي بلورة الوعي  ا وبارزاتؤدي شبكات التواصل االجتماعي دورا مهمومن ناحیة أخرى 

مما یقود إلى تدعیم أو تغییر أو تكوین ثقافتهم  الریاضیةعبر تزویدهم بالمعلومات  المهتم بتلك البرامج، وذلك

تبادل  تمكن تلك الوسائل إلىإذ  ،ریاضیة حال وقوعهاال رتنقل األحداث واألخبا كما وأنها .الریاضیة

من  األخرى كن وسائل اإلعالم الحدیثةحیث لم تتمبسریع، واسع و المعلومات والصور ومقاطع الفیدیو بشكل 

 مجاراتها.

الدور الذي یمكن أن تقوم به وسائل ) التي أشار إلى 2012واتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة الرویشد (

واتفقت من وجهة نظر الریاضیین والصحفیین، اإلعالم في دولة الكویت في تطویر ریاضة كرة القدم الكویتیة
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أهمیة الدور الذي تلعبه المواقع االجتماعیة كوسیلة إعالمیة ) التي أشار إلى 2012مع دراسة منصور (

ر المتلقین، و أنه لم یعد بإمكان متصفحي و على جمه مدى تأثیر شبكات التواصل االجتماعيو  متطورة،

  .ومعارف مفیدة ومتنوعةاإلنترنت االستغناء عنها، لما توفره من أخبار وتغطیة شاملة وعاجلة ومعلومات 

 األحداثوسیلة تواصل اجتماعي مستخدمة في متابعة  أكثرما " الرابع : النتائج المتعلقة بالسؤال رابعاً 

  ؟"من وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة الریاضیة

من وجهة  الریاضیة األحداثوسیلة تواصل اجتماعي مستخدمة في متابعة  أكثرأظهرت النتائج أن 

 تككل، وجاء المحورعلى  متوسطةجاء بدرجة ، نظر اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة

في  "استخدام توتیر ت فقرة "، في حین جاءوبدرجة أهمیة مرتفعة المرتبة األولى" في استخدام الفیسبوك فقرة "

  .وبدرجة أهمیة منخفضة المرتبة األخیرة

وانتشاره، بحیث قد ال یخلوا منزال  استخدام اإلنترنتالهائل في تطور الضوء علىویمكن تفسیر هذه النتیجة 

ظهرت الحاجة  نترنت أو حتى هواتف محمولة تسمح باالتصال باالنترنت، وهنااال شبكات اتصالمن 

 مواقع التواصل االجتماعي في شتى أنحاء العالم،فبدأت تظهر تدریجیا األفرادللتواصل االجتماعي بین 

لألشخاص التعبیر عن أنفسهم، والكتابة عن تجاربهم الشخصیة، والتواصل مع غیرهم  أتاحتوالتي   المتنوعة،

، والبحث عن كل ما یهمهم من موضوعات وجمع أراء حول كل المعلوماتتبادل و  والفیدیو من خالل الصور

  .ما یحیط باهتماماتهم 
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س الهائل والكبیر بین تلك الوسائل والمواقع االجتماعیة، بحیث تسعى الشركات ومن المعلوم أیضا التناف

المملوكة لتلك المواقع على التحدیث المستمر والدائم وتطویر خدماتها بما یسهم بجذب أكثر لمتابعیها وزیادة 

  عددهم وفتح مجال أوسع بطرق استغاللهم واالستفادة من تلك المواقع والوسائل االجتماعیة.

دوافع استخدام الشباب لموقع ) التي أشارت إلى 2009واتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة خضر (

مشاهدة ألبومات و  التسلیة والترفیهحیث بینت أن دوافعهم بوك واألنشطة التي یمارسوا في هذا الموقع، سالفی

سبوك یؤدي إلى تنمیة األشخاص عبر موقع الفی ،وأشارت أیضا بأن تفاعلالصور الخاصة باألصدقاء

) التي 2011الشهري ( واتفقت مع دراسةكما  ،المهارات الشخصیة والخبرات الحیاتیة والتعامل مع اآلخرین

وتویتر والتعرف على طبیعة  إلى التعرف على األسباب التي تدفع االشتراك في موقعي الفیسبوكأشارت 

ثار اإلیجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدام تلك العالقات االجتماعیة عبر هذه المواقع، والكشف عن اآل

وتویتر هي سهولة  أن من أقوى األسباب التي تدفع الطالبات الستخدام الفیسبوك،كما أشارت إلى المواقع

  .المجتمعن الفكریة التي ال یستطعن التعبیر عنها صراحة في تهالتعبیر عن آرائهن واتجاها

 اإلعالمیینمن وجهة نظر  مشاهدةحدث ریاضي  أكثرما " الخامس : النتائج المتعلقة بالسؤال خامساً 

  ؟" الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة

الریاضیین في القنوات  اإلعالمیینمن وجهة نظر  مشاهدةحدث ریاضي  أكثرأظهرت النتائج أن 

مواقع التواصل االجتماعي تسهل  فقرة " تككل، وجاء المحورعلى  مرتفعةجاء بدرجة ، الفضائیة األردنیة

أتابع صفحات  ت فقرة "، في حین جاءوبدرجة ممارسة مرتفعة المرتبة األولى" في  مهمة اإلعالمي الریاضي

  .وبدرجة ممارسة مرتفعة في المرتبة األخیرة " األندیة الریاضیة على وسائل التواصل االجتماعي
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خدمات عدیدة لمستخدمیها  االجتماعي منشبكات التواصل  هتقدمما  ویمكن تفسیر هذه النتیجة في ضوء

  إعالمیین و متابعین.ممن لدیهم اهتمامات متشابه سواء أكانوا 

في كیفیة االتصال والمشاركة بین  قد أحدثت تغیرا كبیرا االجتماعي وسائل التواصلأن  المعلومومن 

ن والصحفیین باستخدام تلك الوسائل، ، بحیث شجعت اإلعالمییاألشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات

بوقت  جدیدكل ما هو لیصل ، تجمع المالیین من المستخدمین في الوقت الحاليوذلك بسبب أنها 

ن المستخدم من التحكم بالمحتوى ككما أنها تمقیاسي،وبتالي یسمح للمتابعین بإبداء رأیهم حول موضوع ما، 

  .الذي یظهر في صفحته

األخبار والمعلومات  نشریت بها وسائل التواصل االجتماعي بات سهال ومیسرا ظوبتلك الممیزات التي ح

القواعد والقوانین الخاصة باأللعاب واألنشطة الریاضیة للجمهور بقصد نشر الثقافة  والحقائق الریاضیة وشرح

  الریاضي. اإلعالمبین أفراد المجتمع وتنمیة  وزیادة مشاهدي البرامج الریاضیة الریاضیة

الدور الذي یمكن أن تقوم به وسائل ) التي أشار إلى 2012واتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة الرویشد (

واتفقت من وجهة نظر الریاضیین والصحفیین،  اإلعالم في دولة الكویت في تطویر ریاضة كرة القدم الكویتیة

ودور وسائل  ي نشر ریاضة المرأة،) التي أشارت دور بین اإلعالم الریاضي ف2005مع دراسة عبیدات (

  اإلعالم الریاضي بالتغطیة اإلخباریة متابعة األخبار الریاضیة.
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  التوصیات 

  وصي بما یلي:أأن  للباحثةاستنادًا إلى ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج یمكن 

وسائل شبكات اإلعالمیین الریاضیین من استخدام التدریبیة التي تمكن والدورات توفیر البرامج  -

امتالكهم المهارات الالزمة الستخدام الشبكات االجتماعیة لزیادة  بالتاليالتواصل االجتماعي الحدیثة، و 

  مشاهدي األحداث الریاضیة. 

حاطة  - التركیز على إستراتیجیة االتصال والتواصل المتبادلة في وسائل شبكات التواصل االجتماعي وإ

  .  تي تهمه لمتابعة أحداث البرامج الریاضیةالجمهور بالمعلومات الوافیة ال

دور كبیر وفعال في جذب  منهذه الوسائل ل لما بشكل كبیروسائل التواصل االجتماعي  االستفادة من-

  وزیادة متابعة البرامج الریاضیة.

ضرورة اهتمام اإلعالمیین الریاضیین بما یتم طرحة على شبكات التواصل االجتماعي من مواضیع  -

  ریاضیة، وتسلیط الضوء علیها باعتبارها وسیلة مهمة لزیادة مشاهدي األحداث الریاضیة.
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  )1(الملحق 

  الشرق األوسطجامعة 

  اإلعالمكلیة 

  استمارة تحكیم

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته.

  تحیة طیبة وبعد،،

  ...................................................                       التخصصالدكتور............

بالنظر إلى المكانة العلمیة التي تتمتعون بها ارجوا منكم التفضل بإبداء الرأي والمشورة العلمیة باستمارة تحكیم 
، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اإلعالم من جامعة  نالمضمو  المرفقة بها طیًا

  الشرق األوسط .

  شراف األستاذ الدكتور:عزت حجابوذلك بإ

 عدد مشاهدي البرامجدور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة (وتسعى هذه الدراسة بالتعرف على  
یمانًا بأهمیة االستنارة )في القنوات الفضائیة األردنیة الریاضیین اإلعالمیینالریاضي من وجهة نظر  ، وإ

إننا نأمل من حضرتكم التكرم بإبداء رأیكم في أداتها المرفقة برأیكم وبخبرتكم المشهودة في هذا المجال ف
وذلك من حیث مدى مالئمة وحدات  الرسالةوتعدیل ما ترونه مناسبًا من تعدیالت ومقترحات من شأنها إثراء 

  التحلیل مع طبیعة الدراسة وهدفها ومدى كفایة هذه الفئات ووضوح مدلوالتها.

 ،،،التقدیر لتعاونكمفائق الشكر و  مع

  ةالباحث
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  الخصائص الدیموغرافیة  أوًال : 

 النوع االجتماعي -

 أنثى         ذكر 
  العمر :  -

 24–20من  �

 29–25من  �

 34_  30من  �

  39ـ 35 من  �

 ـ فأكثر . 40من  �

  :المؤهل العلمي - 

 ثانویة عامة فأقل �

 دبلوم    �

 بكالوریوس �

 ماجستیر  �

 دكتوراه �
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  سنوات الخبرة : -

 سنوات .  5 – 1 �

 سنوات.  10 – 6 �

 سنة. 15 – 11 �

 سنة . 20 – 16 �

 سنة. 25 – 21 �

 سنة. 30 – 26 �

  سنة فأكثر .  31 �
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  االستبانة أسئلة
  في الخانة المناسبة.  )√عالمة(الرجاء وضع ثانیًا  : فقرات االستبانة : 

  :اهتمام اإلعالمیین الریاضیینالمحور األول: /1

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

اعتقد أن مواقع التواصل االجتماعي تساھم في  1
  تنمیة المعارف الریاضیة.

          

اخصص بعض الوقت لمتابعة األحداث   2
  الریاضیة في وسائل التواصل االجتماعي. 

          

اھتم بالمواضیع المطروحة في وسائل   3
التواصل االجتماعي التي تخص المجریات 

  الریاضیة.

          

اعتقد أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي   4
من طرف الجمھور یزید من الوعي 

  الریاضي.

          

اعتقد أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي   5
یؤدي لمعرفة األحداث الریاضیة للمجتمع 

  المحلي والخارجي. 
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  :أثر وسائل التواصل االجتماعي في نشر األحداث الریاضیة المحور الثاني:/ 2

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

اعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تعتبر  6
األكثر تأثیرا على المجریات واألحداث 

  الریاضیة.

          

اعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تسایر  7
األحداث والتطورات الحاصلة من األخبار 

  واألحداث الریاضیة . 

          

تمكن وسائل التواصل االجتماعي من التعبیر  8
عن الرأي بكل حریة بالمجریات الحاصلة 

  بالشأن الریاضي.

          

وسائل التواصل االجتماعي الحدیثة تزید من  9
  الوعي الریاضي. 

          

اعتقد أن مواقع التواصل االجتماعي تؤثر  10
  .على اإلعالم الریاضي

          

یسھم وسائل التواصل االجتماعي في ارتفاع   11
  نسبة مشاھدة البرامج الریاضیة.

          

أرى أن وسائل التواصل االجتماعي تعد سببا   12
مباشرا في ارتفاع نسبة المشاھدین 

  الریاضیین.

          

  / المحور الثالث: وسائل التواصل االجتماعي: 3

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

اعتقد أن الفیس بوك من أكثر وسائل   13
التواصل االجتماعي متابعة لألحداث 

  . الریاضیة

          

اعتقد أن توتیر من أكثر وسائل التواصل  14
  االجتماعي متابعة لألحداث الریاضیة. 

          

اعتقد أن سناب شات من أكثر وسائل التواصل  15
  .االجتماعي متابعة لألحداث الریاضیة

          

اعتقد أن األنستغرام من أكثر وسائل التواصل  16
  .االجتماعي متابعة لألحداث الریاضیة

          

اعتقد أن ھناك وسائل تواصل اجتماعیة أخرى  17
  .أكثر متابعة لألحداث الریاضیة
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  األحداث الریاضي المحور الرابع: / 4

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

امتلك صفحة في مواقع التواصل االجتماعي  18
  كأعالمي ریاضي.

          

اإلعالمیین الریاضیین المحلیین أتابع صفحات  19
  والعالمیین في مواقع التواصل االجتماعي.

          

أتابع صفحات األندیة الریاضیة والریاضیین  20
المحلیین والعالمیین على وسائل التواصل 

  االجتماعي.

          

اعتقد أن مواقع التواصل االجتماعي سھلت   21
  علي مھمتي كإعالمي ریاضي.

          

  

  األسئلة,,,,انتهت 
  

 شكرًا لحسن تعاونكم
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  )2(الملحق 

  قائمة بأسماء المحكمین

  

  

  الجامعة  التخصص  الرتبة  االسم  
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجیا تعلیم  أستاذ أ.د. عبد الحافظ سالمه  1

 الجامعة األردنیة كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ أ.د. رامي حالوة  2

 الجامعة األردنیة كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ أ.د.تیسیر المنسي  3

 جامعة الشرق األوسط كلیة إعالم  أستاذ مشارك د. كامل خورشید  4

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجیا تعلیم  أستاذ مساعد د. حمزة العساف  5
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  )3(الملحق 

 جامعة الشرق األوسط

  كلیة اإلعالم

  بعد التحكیماستبانة 

  ورحمة اهللا وبركاته.السالم علیكم 

  تحیة طیبة وبعد،،

  المستجیبین األعزاء،،، 

هدي البرامج تقوم الباحثة بإجراء دراسة میدانیة بعنوان (دور وسائل التواصل االجتماعي في زیادة عدد مشا
للتعرف الدراسة  الریاضیة من وجهة نظر اإلعالمیین الریاضیین في القنوات الفضائیة األردنیة)، حیث تهدف

جهة نظر وسائل التواصل االجتماعي المختلفة وأثرها على زیادة مشاهدي البرامج الریاضیة من و الى دور 
 اإلعالمیین الریاضیین،

  وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستیر في تخصص اإلعالم في جامعة الشرق األوسط.

) بحسب الخیارات √نة المرفقة بوضع عالمة (وعلیه سأكون شاكرة لكم حسن تعاونكم في تعبئة فقرات االستبا
  المتاحة لإلجابة عن كل فقرة من فقراتها.

  اإلجابات على فقرات األستبانة كما یلي: بدائلوسوف تستخدم الباحثة مقیاس(لیكرت)الخماسي في 

 غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق  موافق بشدة
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الثمین لإلجابة و بما یعبر عن رأیكم بكل فقرة وأود اإلشارة إلى أن اقتطاع جزء من وقتكم وتأمل الباحثة منكم 
  إجاباتكم الكریمة سوف یتم التعامل معها بسریة تامة ألغراض البحث العلمي فقط.

  

  مع فائق الشكر والتقدیر لتعاونكم،،،

 الباحثة

  مریان ابزاخ         
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  الخصائص الدیموغرافیة  أوًال : 

 االجتماعيالنوع  -

 أنثى         ذكر 
  العمر :  -

 24–20من  �

 29–25من  �

 34– 30من  �

  39–35 من  �

 فأكثر .–40من  �

  :المؤهل العلمي - 

 ثانویة عامة فأقل �

 دبلوم كلیات مجتمع �

 بكالوریوس �

 دبلوم عالي �

 ماجستیر  �

 دكتوراه �
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  سنوات الخبرة : -

 اقل من خمس سنوات  . �

 سنوات.  10 – 5 �

 سنة. 20 – 10 �

 .سنة  20أكثر من  �

 
 بأحد شبكات التواصل االجتماعي: ةمتلك صفحة خاصأ -

 نعم �

 ال �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



105 

 

 

 أسئلة االستبانة
  ) أمام البدیل المناسب :√الرجاء وضع عالمة (

  :درجة اهتمام اإلعالمیین الریاضیین في استخدام وسائل التواصل االجتماعي المحور األول: 

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

تعد مواقع التواصل االجتماعي وسیلة لتنمیة  1
  المعارف الریاضیة.

          

اخصص بعض الوقت لمتابعة األحداث   2
  الریاضیة في وسائل التواصل االجتماعي. 

          

اھتم بالمواضیع المطروحة في وسائل   3
التواصل االجتماعي التي تخص المجریات 

  الریاضیة.

          

استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل   4
  الجمھور یزید من وعیھم الریاضي.

          

استخدام وسائل التواصل االجتماعي یؤدي  5
لمعرفة األحداث الریاضیة للمجتمع المحلي 

  والخارجي. 
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  :أثر وسائل التواصل االجتماعي في نشر األحداث الریاضیة المحور الثاني:/ 2

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

وسائل التواصل االجتماعي تعد األكثر تأثیرا  6
  على المجریات واألحداث الریاضیة.

          

وسائل التواصل االجتماعي تسایر األحداث  7
والتطورات الحاصلة من األخبار واألحداث 

  الریاضیة . 

          

االجتماعي من التعبیر تتیح وسائل التواصل  8
عن الرأي بكل حریة بالمجریات الحاصلة 

  بالشأن الریاضي.

          

من  تزید وسائل التواصل االجتماعي الحدیثة 9
  الوعي الریاضي. 

          

تؤثر مواقع التواصل االجتماعي على اإلعالم  10
  .الریاضي

          

تساھم وسائل التواصل االجتماعي في ارتفاع   11
  البرامج الریاضیة. نسبة متابعة

          

تعد وسائل التواصل االجتماعي سببا مباشرا   12
  في ارتفاع نسبة متابعة الریاضیین.
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  وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداما:المحور الثالث: / 3

  أهمیة) األقل 5) هو األكثر أهمیة والرقم (1یرجى وضع تسلسل االستخدام حسب األهمیة ویعد الرقم (

  الدرجة  الفقرة  الرقم

    الفیس بوك   13

    توتیر  14

    سناب شات  15

    األنستغرام 16

    یوتیوب  17

  

  أكثر األحداث الریاضي متابعة:المحور الرابع: / 4

  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائما  الفقرة  الرقم

أتابع صفحات اإلعالمیین الریاضیین المحلیین  18
  التواصل االجتماعي.والعالمیین في مواقع 

          

أتابع صفحات األندیة الریاضیة على وسائل  19
  التواصل االجتماعي.

          

مواقع التواصل االجتماعي تسھل مھمة   20
  اإلعالمي ریاضي.

          

  

  انتهت األسئلة,,,,
  

 شكرًا لحسن تعاونكم


