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داء ـــــاإله

 

التً ال تزال النور الذي ٌشرق لً دائما كلما ..... إلى والدتً الحبٌبة 

غمرنً الظالم 

الذي زرع روح المثابرة والطموح داخلً ....إلى والدي الغالً 

..... إلى زوجً العزٌز محمد قدري حسن الذي أمدنً بالقوة  واإلصرار

لعلً أعوضهم ... نارت... ناتاشا..جمال ... إلى أجمل األسماء التً ارددها 

بعضا من انشغالً عنهم 

. وإلى كافة األصدقاء والصدٌقات على المساعدة والمساندة

 الباحثة



ه

 

 الشكر كالتقدير
 

.....     الشكر هلل عمى رعايتو لي 

كأتقدـ  بالشكر العميؽ لمدكتكرة الفاضمة حميدة سميسـ التي منحتني مف كقتيا كعمميا 

.... الكثير

كما كأتقدـ بالشكر كاالحتراـ لجميع أساتذة اإلعالـ في جامعتي الشرؽ األكسط كجامعة 

البتراء، الدكتكر األستاذ كامؿ خكرشيد، الدكتكر األستاذ محمكد السعدم، الدكتكر األستاذ صباح 

ياسيف، الدكتكر األستاذ رائد البياتي، الدكتكر األستاذ عبد الرؤكؼ زىدم، الدكتكر األستاذ تيسير 

أبك عرجة، الدكتكر األستاذ عبد الرزاؽ الدبيسي، الدكتكر األستاذ محمد صاحب سمطاف، كالشكر 

أيضا لكافة األساتذة في كمية التربية الرياضية، في الجامعة األردنية كجامعة اليرمكؾ، الدكتكر 

 األستاذ نياد البطيخي، الدكتكر األستاذ بساـ مسمار، الدكتكر ةاألستاذ عربي حمكدة، الدكتكر

 األستاذ سارم حمداف، الدكتكر األستاذ ىاني الربضي  كال أنسى تكجيو الشكر لكافة الزمالء

 .  كالصديقة صفاء مركاف ميداكمكالزميالت

 

 الباحثة
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 قائمة المالحؽ
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 المشكالت كالحمكؿ دكر اإلعالمية األردنية في القطاع الرياضي
: إعداد

 مناؿ فاضؿ بزادكغ
شراؼ  إ

حميدة سميسـ  /  الدكتكرةةاألستاذ

ممخص الدراسة 

 إال تعبير دقيؽ عف الرياضة بكؿ مجاالتيا كال بد أف تككف كإف األعبلـ الرياضي  ما ق

بكضع متقدـ حتى تعطي مؤشرا نحك الطريؽ الصحيح التي يجب أف تسمكيا الحركة الرياضية 

كقد تمثمت مشكمة الدراسة في معرفة مستكل حضكر اإلعبلمية  ليكصميا إلى التقدـ كاإلنجاز

بمختمؼ األردنية في القطاع الرياضي، ككذلؾ مدل فعالية تكاجدىا في المؤسسات اإلعبلمية 

: كىدفت الدراسة إلى اشكاليا 

 .معرفة دكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي .1

 .في المؤسسات اإلعبلميةعكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية كالتعرؼ إلى أسباب  .2

 . كضع اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضيماىك .3

 . المكاضيع التي تفضؿ اإلعبلمية األردنية متابعتياماىي .4

 . تنمية القدرات كالميارات الصحفية لدل اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي كيفية  .5

المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية األردنية في مجاؿ عمميا تبعا لمتغيرات مدل تأثير الصعكبات ك .6

السف،المؤىؿ العممي، الخبرة، الراتب، التفرغ لمعمؿ، الحالة االجتماعية، الحصكؿ عمى الدكرات 

. التدريبية، كمعرفة المكاضيع التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا
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 كالمقابمة لجمع البيانات، (االستبياف )كقد استخدمت في ىذه الدراسة أسمكب المسح  كأداتو 

 حيث تـ جمع البيانات الميدانية مف عينة البحث كمف ثـ معالجتيا باستخداـ الطرؽ الشخصية،

اإلحصائية المناسبة لئلجابة عف أسئمة الدراسة مف خبلؿ النتائج التي تـ التكصؿ الييا، كالتعرؼ 

عمى خصائص الظاىرة ، كتحديد العبلقات االرتباطية بيف المتغيرات التي تؤثر عمى تمؾ الظاىرة، 

كتككف مجتمع الدراسة مف  اإلعبلميات األردنيات المسجبلت كغير المسجبلت في نقابة الصحفييف 

إعبلمية تقريبان، كفقان إلحصائيات نقابة الصحفييف األردنييف  (568)األردنييف كبمغ عددىـ 

كقد جرل تطبيؽ االستبانة بالفترة الزمنية إعبلمية ،  (250) كبمغت عينة الدراسة2012/2013

 تحقيؽ أىداؼ الدراسة مف خبلؿ مف أجؿ 2013 آذار مف العاـ الجارم 23-15الكاقعة بيف 

اإلجابة عف أسئمتيا فقد تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة الدراسة، 

:  كعمى النحك اآلتي

 استخدمت التكرارات كالنسب المئكية حسب متغيرات الدراسة. 

  استخدمت معادلة كركنباخ ألفا(Cronbach-Alpha )إليجاد ثبات أداة الدراسة ،. 

: كتكصمت الدراسة إلى  مجمكعة مف النتائج أىميا 

تبيف أف مستكل رضا المبحكثات لدكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي،  جاء  -1

 كىذا يعني أف إجابات عينة الدراسة جاءت ، كبدرجة مرتفعة،(3.87)بمتكسط حسابي بمغ 

 .بمستكل مرتفع حكؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية في القطاع الرياضي 

تبيف أف محدكدية عدد اإلعبلميات الرياضيات المتخصصات بالقطاع الرياضي جاء في  -2

، كىذا يدؿ عمى أف تكجو اإلعبلميات (4.24)المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ 

. األردنيات إلى المجاالت اإلعبلمية األخرل مقارنة بالمجاؿ الرياضي متدنية جدان 



ن

 

في المرتبة األكلى كبمتكسط   قمة عدد اإلعبلميات المتخصصات بالقطاع الرياضي جاء -3

(  4.19)حسابي بمغ 

 تبيف أف العنصر الذككرم يحتكر التغطية لمعظـ األحداث الرياضية كالذم مف شأنو   -4

 .إلعبلميات في التكاجد بشكؿ فعاؿ في الكسط الرياضي افرصة تقميؿ 
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Abstract  

Sport media is an accurate expression about sport in its all fields, and 

it must be put in advanced position to give the point to the right way that 

the sport movement should comport to lead it to the progress and 

achivement. 

The problem of the study has represented in determine the level of 

Jordanian media presence in the sport sector, as well as, the effectiveness 

of the presence in media institutions in its various forms. 

The aim of the research was: 

1. To know the role of the Jordanian media in sport sector. 

2. To recognize the reasons and factors of weakness of the Jordanian 

media presence in media institutions. 

3. To recognize the position of the Jordanian media in sports field. 

4. To recognize the topics of the Jordanian media that prefers to watch. 

5. To recognize the extent of capacity development and journalistic skills 

that it has in sport field. 

6. to recognize the obstacles that facing the jordanian media in its field 

depending on the variable age, qualification, salary, working full time, 
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marital status, taking training courses and knowing the topics of the 

jordanian media that prefers to watch. 

  In this study I used the survey method and his materials 

(clarification) to collect data where field data were collected from the 

research sample and then processed by using the appropriate statistical 

method for answering the research questions through the results that have 

been reached, recognize the characteristics of the phenomenon and 

determine the correlation relations between the variables relation that affect 

on that phenomenon. The community of this research existence from 

Jordanian broadcaster registered or non-registered in Jordanian Press 

Association, the total number was (568) broadcaster according to the 

Jordanian Press Association statistics 2012/2013. 

  The research sample had reached (250) broadcaster, the clarifcation 

applying had happened in the period of time between 15-23 march from 

this year 2013,  for implement the aim of the research through answering 

its question so there is a use of appropriate statistical treatment for each 

question. 

I used the frequencies and percentages according to the variable of 

the research. 

   I used Cronbach's Alpha equation to find stability research tool. 

   The research reached a set of the most important results: 

1. It wa found that the level of satisfaction of reseach to the role of 

jordanian media in sport sector showed up in the Average Account had 

reached (3.87) and in a high degree, which means that the answering of 

the research sample come in a high level about the weakness the 

jordanian media presence in sport sector. 

2. It was found that the limited number of sport broadcasters specialized in 

the sports sectors came in the first rank and in Average Account reached 
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(4.24); this indicates that the attitude of the Jordanian broadcasters to the 

other media fields was very low compared with sport fields. 

3. littlesness in the number of broadcasters specialized in sport sector came 

in the first rank and in Average Account reached (4.19). 

4. It was found that the male element has engrossed for most sporting 

events which would reduce the chance of broadcaster in the presence 

effectively in sport field. 
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 األكؿ  الفصؿ

 مقدمة الدراسة 

:   تمييد

 بشتى الكسائؿ التي التو ينبئ عف ح، في حياة اإلنسافحضكرا فرض معبلـ األزؿ كاف اإلمنذ 

 كرغـ ، كأسمكب عيشة كاكتشافاتوحياتو لؤلجياؿ البلحقة طريقة ليكصؿ تاريخا يسجؿ لو ،اختارىا

عبلمية تاريخية شكاىد ترؾ في مسيرة الحياة فأنومحدكدية تفكيره   تحتؿ متاحؼ التاريخ أصبحت كا 

 . كيقارنكا بيف العصكركيستنتجكا ليؤرخكا كالميتمكفكيعكد ليا الدارسكف كالباحثكف 

 أف ضركريات الحياة حيث البدائي، ق الرياضة بمفيكـيمارس أقدـ العصكر منذ كاف اإلنساف 

 أك تجنب عكامؿ طبيعية قاسية التي استكجبت منة لمعيش، ككسيمة ممارسة الرياضة ةتفرض عمي

 كقد مف الحيكانات المفترسة اليركب قادرة عمى كأرجؿ ، قكية قادرة عمى حمؿ الصخكرضبلتع

 بمكحاتو أك ، مر بيا سكاء بالرسـ عمى الصخكرمصكر اإلنساف تمؾ المغامرات كالمنازالت الت

 مفيكـ إف يعطي  كة لرياضتو الماضيليؤرخ اإلنساف كاكب قد أف اإلعبلـ الرياضي ليعمـ ةالطيني

.   تستند إلى بعضياة لعممة كاحدكجيافالرياضة كاإلعبلـ 

الذم كاف يطمؽ في سماء الدكيبلت اإلغريقية ليعمف ) الرياضي الـ اإلعـ َحْمابػِ ظير ما يسمى لذا 

 لرياضية االمنافسة تمؾ الدكيبلت صراعيا كحركبيا كتتكجو إلى لتترؾ ،عف بدء اليدنة المقدسة

 تطمؽ تمؾ الكسيمة تستخدـ أصبحت،  يكمنا ىذا ،كالى أعالي الجكفيبمجرد ظيكر تمؾ الحمائـ 

 ـ كسبلق كسيمو محبضة الرياأف بإعبلميا كضح افتتاح الدكرات الرياضية لتمع كانسجاما تيمنان 

بفعؿ التطكر التكنكلكجي اليائؿ كمارافؽ ذلؾ كقد تطكرت كسائؿ اإلعبلـ   (7،ص2009، فخرم)

. الخبركسرعة  إلى ما يسمى بمحظة تحتى كصؿمف تطكر بعد ظيكر االنترنت 
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 ىك الجكىر الذم يحكيو االتصاؿ فيك ما يكصمو المرسؿ ليستخمصو المتمقي،ىذا كاإلعبلـ

كالذم يعني اإلعبلـ الحقيقي ،إال انو كثيرا " اإلعبلـ الفعاؿ "أك "اإلعبلـ الكامف "الجكىر يسمى إما 

 لمداللة عمى شيء كاحد، كقد ديفيفكر (االتصاؿ كاإلعبلـ) أنو يتـ استخداـ المفيكميف يبلحظما 

 لعدة أسباب أىميا ىكميفيعكد السبب في ىذا الخمط إلى صعكبة كضع خط فاصؿ بيف المؼ

. ارتباطيما بالعممية االجتماعية 

 تعددت أشكاؿ العبلقات االجتماعية كطبيعتيا بيف البشر يبقى االتصاؿ ىك جكىرىا كميما

.  كتقاربيـ تفاقيـ األفراد كمما زادت فرص افككمما زادت فعالية االتصاؿ بي

 أف االتصاؿ يعني تبادؿ األفكار كالمعمكمات مف فرد إلى آخر أك جماعة شراـ كلبككيرل

  . كالكممات كاإلعبلـ يعني نشر ىذه األفكارالمغة ق المعمكمات كاألفكار كأدكاتادتوفـ

 مفيكـ االتصاؿ أكسع كاشمؿ مف اإلعبلـ فاألعبلـ جزء مف االتصاؿ عمما باف كيعتبر

 جاءت مشابية مف حيث الظركؼ لنشأة االتصاؿ فيك أيضا نشأ كحاجة إنسانية إلعبلـنشأة ا

(. 2010،78، سميسـ).  متخصصة لكنة يبقى تابعا لبلتصاؿ مؤسسةتطكرت مف عمـ فردم إلى 

 شاع مفيكـ تربكم يقكؿ أف التربية تتحقؽ أينما اجتمع األفراد كأنيا تصاحب اإلنساف لقد

 أنو كي ة عقبلء األـرؼمف الميد إلى المحد فيك يتعمـ كيتربى في الغالب عمى يد المرأة، كع

 الحؽ المرأة الدعكات تطالب بإعطاء فانطمقت  جتمعتنيض الشعكب فبلبد مف االرتقاء بنصؼ الـ

 فاعبل آ عنصركأصبحت ، تطكرت أكضاع المرأة العربيةحيثفي العمـ كالعمؿ ككاف ليا ما أرادت 

.  كاالقتصادية ماعيةكمشاركا بإيجابية في المجتمع كفي كافة مجاالت التنمية السياسية كاالجت

( 1996،17، براىيـا)
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 ىي المنبر الذم عبرت رائدات الحركة 1892 الصحافة النسائية منذ نشأتيا سنة ككانت

 السماكية نات بحقكقيا التي أعطتيا إياىا الدياكطالبت رأةالنسائية مف خبللو عف ىمكـ كقضايا الـ

 (2005،56الصاكم،). المجتمع منياكحرميا

 فإف دكر كسائؿ اإلعبلـ أصبح ياضية الرياضي انعكاسا دقيقا لمحياة الرـ اإلعبلكلككف

 لرياضي،أكثر أىمية في تحديد مكامف الخمؿ كتأثير المسارات الصحيحة لمنيكض بالقطاع ا

.  البيئةىا متقدـ كمتطكر بعد التغيرات النكعية التي شيدفىك ما كؿ ؿفذة تمؾ الكسائؿ ناباعتبار

اإلعبلمية العربية في السنكات القميمة الماضية نتيجة لما فرضتو متطمبات العمؿ اإلعبلمي في ظؿ 

 فضاء مفتكح يزخر بفيض مف األخبار كالبيانات كالمعمكمات في كؿ لحظة كمف كؿ بقعة في العالـ

(. 44، 2010، ياسيف)

 في القطاع نساء مف اؿت ىذه الدراسة إلى معرفة أسباب محدكدية أعداد العامبلىدفت      

 في القطاع دنية العقبات كالصعكبات التي تعترض سبيؿ اإلعبلمية األركبياف ،الرياضي اإلعبلمي

 ببعض المقترحات التي قد تساعد في إعطائيا الفرصة الكافية إلثبات قدراتيا الخركجالرياضي ك

.  في القطاع الرياضي اإلعبلمي متياالصحفية كتحفيز مساه

:                            الدراسةمشكمة

 مشكمة الدراسة في معرفة مستكل حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي تتحدد

 المؤسسات في مع مثيبلتيا في ذات المجاؿ مقارنة فعالية تكاجدىا كمشاركتيا كمدل األردني

 . ربية ك العالميةالعاإلعبلمية  

 عمى كسائؿ إعبلـ عديدة حكؿ العالـ كاسع برزت تمؾ المشكمة في ضكء االنفتاح اؿكقد

لتشارؾ اإلعبلـ الرياضي األردني مما أدل النعكاسات عمى التكاجد اإلعبلمي  المؤسسي لمكقكؼ 
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 اإلعبلمية الرياضية في المؤسسات اإلعبلمية لتغير المشيد اإلعبلمي كرعمى مدل مكاكبة حض

نارة السبيؿ نحك مكاضيع تتماشى كمتطمبات المشيد الجديد  . الرياضي األنثكم كا 

كمف خبلؿ العمؿ االعبلمي  بكافة اشكالة لمباحثة في الكسط الرياضي ألكثر مف عشريف 

 في حضكرىا كما زالت تثبت ، كافوـ زمف بعيد في قطاع األعبلذمفعممت  المرأة رأت أف قدعاما، ؼ

 محدكدا ك بدأ ؿ اإلعبلـ الرياضي ما زام ؼرجك أف تكاجدىا الـغير ،ميداف العمؿ اإلعبلمي

 نتحدث في اغمب األحياف عف كجكد كـ محدكد لئلعبلميات العامبلت في القطاع إذبالتناقص 

الرياضي رغـ أف بداية انطبلقة مشاركة اإلعبلمية األردنية الرياضية بدأت قبؿ أكثر مف ثبلثة 

 ، اليدع عقديف كاف عدد اإلعبلميات العامبلت في القطاع الرياضي ال يتعدل عدد أصابكقبؿعقكد 

 قائمة حتى اآلف كبعضيف انقطع تماما أك تجدد ية استمرارلكجكدىف زاؿ ما فالبعض منو

.   بأخرياتاإلعبلميات

 بقدر ما ات ما تطرحو بالذبداعية تجارب تمؾ اإلعبلميات كقتيا لـ تكف أىميتيا في إإف

. كانت أىميتيا في حضكرىا نفسو كذلؾ في محاكلتيا التعبير عف قضايا تيـ القطاع الرياضي 

 البحث كالدراسة عف دكر مف بحاجة إلى المزيد يزاؿ الدراسة تأتي في ىذا السياؽ الذم ما كىذه

. ( كالحمكؿ المشكبلت)  –اإلعبلمية األردنية الرياضية في القطاع الرياضي 
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:                                                                 لدراسةأىداؼ ا

 م الرياضالقطاع في األردنية اإلعبلمية دكر لمدراسة ىك التعرؼ عمى ماليدؼ الرئيس

. (المشكبلت كالحمكؿ)

:  األىداؼ الفرعية لمدراسة فيي كالتالي أما

.  حضكر ككضع اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضيتسميط الضكء عمى .1

 تبعا في القطاع الرياضي ة تكاجو اإلعبلمية األردنيلتي شيكع الصعكبات كالمعيقات امدل .2

 كالحالة ، لمعمؿ الصحفيكالتفرغ الراتب، برة، سنكات الخعدد ، العمميالمؤىؿ ، السف:لمتغيرات

 . عمى الدكرات التدريبية في المجاؿ اإلعبلميكالحصكؿ ، الكظيفيالكصؼ ،االجتماعية

.  في القطاع الرياضي التطرؽ إليياة المكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية األردنيمعرفة .3

 . ياضي تنمية القدرات اإلعبلمية لدل العاممة في القطاع الرفيةالتعرؼ إلى كي .4

:        الدراسةأىمية

:  تمخيص أىمية ىذه الدراسة بالنقاط التالية ف ىنا يمؾكمف

أىمية اإلعبلـ الرياضي كالدكر الكبير الذم يمعبو في دعـ الحركة الرياضية في المجتمع  .1

.  ألردنيا

 التي لدراسات كندرة اياضيأىمية حضكر كتفعيؿ دكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الر .2

 .       ة كيدؼ أساسي كما في ىذه الدراسقتناكلت

محاكلة معالجة كاقع اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي مف خبلؿ تسميط الضكء عمى  .3

 . تعاني منيا في القطاع الرياضيتيالمعيقات كالصعكبات اؿ

:   كفرضياتيا اسةأسئمة الدر
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 ككضع اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي كىؿ لحضكر رضا المبحكثات مستكل ما: 1س

 ليذه الفئة في الدراسة ؟ (0.05 ) مستكل الداللة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

 تكجد فركؽ كىؿ أسباب عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي ما :2س

ليذه الفئة في الدراسة ؟  (0.05 )مستكل الداللةذات داللة إحصائية عند 

 فركؽ ذات داللة إحصائية عند جد تككىؿ اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي كضع ما: 3س

 ؟ ةليذه الفئة في الدراس (0.05 )مستكل الداللة

 المختمفة ية في المؤسسات اإلعبلـالعاممة األردنية اإلعبلمية المكاضيع التي تفضؿ نكع ما: 4س

ليذه الفئة في  (0.05 )مستكل الداللة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند كىؿمتابعتيا 

الدراسة ؟ 

 القطاع في العاممة ردنية القدرات كالميارات الصحفية لدل اإلعبلمية األتنمية مدل ما: 5س

ليذه الفئة في  (0.05 )مستكل الداللةالرياضي كىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

 ؟ دراسةاؿ

 فركؽ تكجد كىؿ في مجاؿ عمميا الرياضي ة مدل المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية األردنيما: 6س

 ؟ الدراسةليذه الفئة في  (0.05 ) مستكل الداللةذات داللة إحصائية عند 

في استجابة أفراد عينة  (0.05) الداللة مستكل ند عئية تكجد فركؽ ذات داللة إحصاىؿ: 7س

 الرياضي كالتي تعزل لمتغيرات اعالدراسة حكؿ دكر كحضكر اإلعبلمية األردنية في القط

 الراتب الشيرم، الكصؼ الكظيفي، ، االجتماعيةالحالة ، العممي،المؤىؿالفئة العمرية )

 ات عمى الدكركالحصكؿ ، الكظيفيالكصؼ ، لمعمؿ الصحفيالتفرغ الراتب، ، الخبرةسنكات

 ؟( نكع المؤسسة اإلعبلمية التي تعمؿ بيامي،التدريبية في المجاؿ اإلعبل
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: حدكد الدراسة 

،  2013 عاـ مفكحتى نياية شير أيار   شباطر حدكد الدراسة الزمانية تبدأ مف الشوإف

 األردنيات في القطاع الرياضي كغير الرياضي اإلعبلميات اقتصرت عمى فقد الحدكد المكانية أما

 بكافو أشكاليا المسجبلت كغير المسجبلت في الميةبمدينة عماف العامبلت في المؤسسات اإلع

.   الصحفييف األردنييف قابةف

:                                                                محددات الدراسة 

 محددة مف اإلعبلميات األردنيات العامبلت حة أف الدراسة أجريت عمى شرمبما

بالمؤسسات اإلعبلمية كاتحاد اإلعبلـ الرياضي كفؽ نظاـ العينة العشكائية فإنيا ستككف صالحة 

 ينطبؽ ذلؾ عمى مؤسسات أخرل كال ، أك أفراد مجتمع الدراسة فقطينةلتعميميا عمى أفراد الع

 . كالظركؼالختبلؼ الخصائص 

 اع بكاقع اإلعبلمية كتمكينيا في القطلمنيكض المؤسسات اإلعبلمية مع بشكؿ منظـ العمؿ

 األردني لئلعبلـ الرياضي االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة كتكصياتيا مف لبلتحاد يمكفالرياضي ك

. أجؿ تعزيز حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي

 دقة االستجابات ـ إف االستبياف قد  يعاني مف عدإذ ، يشار إلى محددات االستبيافكذلؾ

 التي لشريحة طبيعة الكف قد يمتنعكف عف تقديـ إجاباتيـ ف أف بعض المبحكثيأك ،لممبحكثيف فقط

 أف اإلعبلميات العامبلت في باعتبار شأنيا التخفيؼ مف تمؾ المحددات مف اسةطبقت عمييا الدر

.  المؤسسات اإلعبلمية األردنية لدييـ تفيـ جيد لتطبيؽ االستبياف 

:   الدراسة مصطمحات
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ىك السمكؾ المتكقع مف الفرد، حيث انو نمكذج السمكؾ الذم تتطمبو مكانة الفرد في "   :الدكر

( 104: 1993ناصر، )". المجتمع

خبلؿ مف  كالسمككية، بطريقة معينة، ةىك نقؿ لممعمكمات كالمعارؼ كالثقافات الفكرم :اإلعالـ 

 .أدكات ككسائؿ اإلعبلـ كالنشر، بقصد التأثير، سكاء كاف التعبير لعقمية الجماىير أك لغرائزىا

( 2011،77ياسيف،)

 عممية نشر األخبار كالمعمكمات كالحقائؽ الرياضية كشرح القكاعد ىك : الرياضي اإلعالـ

 بقصد نشر الثقافة الرياضية بيف أفراد ركالقكانيف الخاصة باأللعاب كاألنشطة الرياضية لمجميك

 كتنكع الكسائؿ اإلعبلمية المتخصصة كرالمجتمع كتنمية الكعي الرياضي  كتتكقؼ درجة تط

 اإلمكانات كعمى درجة تطكر االىتماـ بالرياضة كعمى ، البمد عمكماتطكربالرياضة عمى درجة 

 تتكقؼ عمى مستكل التطكر اإلعبلمي العاـ في كما في مجاؿ الرياضة كالعمؿالمادية كالبشرية 

(  1994،12,خضكر ) المجتمع

 تختار المرأة العمؿ داخؿ المؤسسات اإلعبلمية الرياضية بغض النظر عف العمر كقد

. كالمستكل الثقافي كاالجتماعي 

:  المتخصصاإلعالـ
السياسية أك الثقافية أك االقتصادية ) الذم يقع ضمف مجاؿ محدد مف مجاالت الحياة ىك

كالذم يتركز اىتمامو األساسي عمى معالجة األحداث  ( أك الرياضية ةأك العممية أك األمني

 في سياقو االجتماعي أك االقتصادم العاـ، كالذم تقكـ حددكالظكاىر كالتطكرات في ىذا المجاؿ الـ

 أكاديميا في ىذا تصةبو مؤسسات إعبلمية متخصصة تعمؿ بيا ككادر إعبلمية مؤىمة إعبلميا كمخ

 (.2004،65، حجاب) المجاؿ المحدد
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 الثاني الفصؿ

 قة السابكالدراساتاإلطار النظرم 

 تمييد

 كصمت عما تعبر ال كالمرئية كالمسمكعة المكتكبة اإلعبلـ كسائؿ في المرأة صكرة تزاؿ ما

 عمى التركيز يتـ أنو حيث كالمعاصر الحديث المجتمع مستكل عمى تقدميا مسيرة في المرأة إليو

 . لمرأة الصكرة السمبية النماذج

 كأدكاران  ،عاـ ذكؽ كصناعة ،عقؿ تشكيؿ ،فكرة إيصاؿ ،رسالة أداء في كبيران   دكران  كلئلعبلـ

يجاد ،العاـ الرأم تشكيؿ عمى تعمؿ كاضحة أخرل  اإلعبلـ أف ذلؾ ات،لممجتمع جديد ةحيا نمط كا 

 لـ أنو حتى كتعميمية تكجييية  ربكية،ت ألغراض كالتسمية الترفيو تكظيؼ عمى قادران  أصبح اليكـ

يصاؿ الحدث برصد يكتؼ  .المجتمع عمى طكضغ تأثير امؿكعك قكة يمتمؾ أصبح بؿ المعمكمة كا 

(. 2013العمي،)

 مكضكع كبدراسة عاـ بشكؿ بالدراسات التي تربط بيف اإلعبلـ كقضايا المرأة تماـ االهكجاء

 طرحت فقد ة،اإلعبلمية  بكجو خاص مف حيث الزيادة باىتماـ البحكث التي قدمت المرأة الصحفي

مكضكعات متعمقة بحجـ تكاجدىا في المؤسسات اإلعبلمية كتأثير ىذا التكاجد في إظيار 

 التي تتعرض يز الصحفي كأشكاؿ التـلياالمضمكف النسائي المقدـ كالمشكبلت التي تكاجييا في عـ

(. 1997،45عبدالرحمف،)ليا في المؤسسات اإلعبلمية 

 كتضـ المنظكمة اإلعبلمية الرياضية مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ المتخصصة في المجاؿ 

كعمية فاف  ( االلكتركنيةكالمكاقع ،المجبلت كالتمفزيكنيةاإلذاعيةالصحؼ كالمحطات )الرياضي
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 . اإلمكانات المادية كالبشرية المتكفرة كالمخصصة لبلستثمارلىالتطكر الرياضي يتكقؼ ع

(. 1994،81، خضكر)

 في المجتمع لذلؾ أخذت الحككمات عمى اختبلؼ سياستيا دكرا الرياضي لئلعبلـ إف

الفكرية تخصص ليا الصحؼ كالقنكات اإلذاعية كالتمفزيكنية كتكجييا نحك تحقيؽ أىدافيا كالذم 

.  الدكلة ذه قم رؽعكسبدكرة م

 في تأثيرىا عمى كؿ مف الجميكر كالعامميف في الحقؿ اضي أىمية اإلعبلـ الرمكتبرز

 أصبحت تتمتع بأىمية كبيرة في منياالرياضي حيث إف كسائؿ اإلعبلـ كخصكصا الرياضية 

 كاألخبار الرياضية في كؿ مكاف األحداث لمتابعة ممحة أصبحت ىناؾ حاجة فقد ،العصر الحديث

 الصناعي كر اإلعبلـ مف ناحية كالتطسائؿ الفضؿ في ذلؾ إلى انتشار ككيرجع ،في العالـ

(. 2011،9, ياسيف)  .أخرلالمعاصر مف ناحية 

 عف كيانات مصطنعة كمعقدة رة ىي عباير الناحية االجتماعية الثقافية نجد أف الجماهكمف

لمغاية فقد يحركيا بشكؿ مؤقت مكضكع معيف في ظركؼ شديدة االختبلؼ كالتنكع، كبدرجات 

متفاكتة مف اإلقباؿ كالمعرفة، كلكف في جميع مجاالت اإلنتاج الثقافي ىناؾ محاكالت مستمرة 

 معينة مف الناس قابمة ماعاتكمنطقية في إطار المؤسسة االجتماعية إلنتاج مكضكعات تناسب ج

( 73، 2006،ركم)لمزيادة 

 الحالي مف الفركع اإلعبلمية األكثر شيرة في ا اإلعبلـ الرياضي الحالي في عصرفأصبح

 مجمكعة العكامؿ ر نظرا لتضاؼكقو يؼماكسائؿ اإلعبلـ جنبا إلى جنب مع اإلعبلـ اإلخبارم كرب

التي دفعت بيذا االتجاه، منيا اعتبار الرياضة نشاطا تنمكيا كصحيا كتجاريا كسياحيا كتربكيا في 

الكقت نفسو، كمنيا أيضا اتساع الفئات االجتماعية التي تيتـ بيذا النكع مف األنشطة اإلعبلمية 

، 1997،عكيس كعبد الرحيـ).خصكصا فئات الشباب األكثر عددا بيف الفئات االجتماعية األخرل 
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 أك عات إال كفييا إما صحفا رياضية أك مجبلت أك إذاة فبل تكاد دكلة مف الدكؿ العربيؾلذؿ (22

 األردنية الياشمية التي لكة المـدكؿ بالرياضة، كمف تمؾ اؿتتخصصقنكات تمفزيكنية أك أكثر، 

ككذلؾ أطمؽ التمفزيكف األردني كبشكؿ  (ىدؼ أؼ أـ)أطمقت إذاعة رياضية متخصصة ىي إذاعة 

 بالرياضة ات العديد مف المحطات التمفزيكنية كالفضائياىتمتك (القناة الرياضية) 2012رسمي عاـ 

(. 42، 2011،العدكاف) بالرياضة فقط كما فعمت قناة الجزيرة صةمف خبلؿ تخصص قنكات مخص

: إلعالـ المفسرة ؿالنظريات

 منيا كنعتبرىا يا ىي النظريات التي تناكلت مكضكع اإلعبلـ كال نستطيع أف نستثني أكثيرة

 ىي إحدل جكانب ياضة بنظرية الفجكة المعرفية ذلؾ إف الرالسترشاد انحاكؿكميا مفيدة كلكننا س

كافة المعارؼ كالعمكـ كالفنكف كاآلداب : الثقافة بشكؿ عاـ إذ تعرؼ الثقافة في ابسط تعريفاتيا بأنيا

 .  المجتمع أثناء حياتيـادالتي يتعمميا أفر

 ،حيث األكلى لدراسة االتجاه النسائي في عمـ االجتماعؤسسةىي الـ (دكرثي سمث )تعتبر

 كالفقراء ساء لآلخريف كالفبالنسبة دائما مكانة دكنية كفترل سميث أف في العالـ مف حكلنا أفراد يحتؿ

كغيرىـ، كركزت في دراساتيا عمى أسباب دكنية المرأة في معظـ المجتمعات كحاكلت أف تدرس 

 الحياة اليكمية كربطتيا بقضية المرأة كعبلقتيا بالرجؿ بصفة عامة، كما م ؼلمرأةأسباب دكنية ا

 في جاه االتىذاحاكلت أف تختبر عدد مف المسممات التي يؤمف بيا األفراد كحقائؽ عامة، ككجيت 

دراسة أسباب دكنية المرأة قياسا بالرجؿ، فرغـ مساىمات المرأة المتعددة لخدمة أسرتيا إال إنيا تكاد 

تككف محركمة مف المشاركة في القرارات التي تمس حياتيا كمستقبميا كمكاطنة، فبل زالت فرص 

العمؿ مكصدة أماميا في كثير مف المجاالت، كليس ليا سمطات تذكر في مجتمعيا، كقد أرجعت 

 تدمج الرجؿ في الحياة كالتي ذلؾ إلى الثقافة كالسمطة األبكية السائدة في معظـ المجتمعات، يثسـ
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 سائؿ لكف ك( 1992،55عبدالرؤكؼ،). الشؤكف المنزلية كالحياة الخاصة فيالعامة، كتدمج المرأة 

 حيث أف الثقافة ىي مجمكعة األفكار ، يسمى التعريؼ الخاص لمثقافةبما ما تعتمد بااإلعبلـ غاؿ

 كالنحت الفف كطرؽ التفكير كأسمكب الحياة كالعرؼ كىارات كالـالعاداتكالقيـ كالمعتقدات كالتقاليد ك

كالرقص كالتصكير كاألدب كاألساطير ككسائؿ االتصاؿ كاالنتقاؿ ككؿ ما تكارثو اإلنساف أضافو إلى 

إف الثقافة كما يقكؿ ؼكبعبارة أخرل   (2005،78سميسـ،)  نتيجة عيشو في مجتمع معيفرثوت

ىي ذلؾ الكؿ المركب الذم يحتكم عمى المعرفة كاالعتقاد كالفف كاألخبلؽ كالقانكف ) :تايمكر

نقبل عف ) ( المجتمعفي كأم قدرات أخرل تكتسب بكساطة اإلنساف بكصفو عضكا تقاليدكالعادات كاؿ

 ليا كاف كسائؿ اإلعبلـ كخصكصا المطبكعة منيا فافلذلؾ  ،(8ذ،ص.س.محمد أحمد بيكمي،ـ.د

 كترقية لفكريةالفضؿ في بمكرة مبلمح ىذا المفيكـ الخاص كىك مفيكـ أكثر ارتباطا بمفيكـ التنمية ا

 (43 ،1999 ،أصبعابك ) الشاممة لمعرفةالقدرة عمى التذكؽ كا

:  الفجكة المعرفية نظرية

 بشكؿ المعرفة في النمك بمعدالت ارتفاعيا  المعاصرة في المجتمعات البارزة المعالـ مف

 أك المحمية بالمشكبلت كالحقائؽ االجتماعية المعرفة ما يرتبط مف ىذه خاصة كبصفو ،ممحكظ

 اإلعبلـ تقكـ بو كسائؿ م الذبالدكر المناقشات ارتبطت كقد ، تأثيراتو عمى المجتمعكتكقعالدكلية 

 ، لممعمكماتاألساسي لمعديد مف فئات المجتمع المصدر بالنسبة كىي تمثؿ خاصة ،في ىذا المجاؿ

 يقكـ بو كؿ مف أف كما يمكف المعرفة في اإلنساف كحؽ الديمقراطيةبجانب ما تفرضو الممارسات 

 نقميا عمى الحقكؽ التي تكالمحافظة الديمقراطية الممارسة عـ في داألساسيالفرد كالمجتمع بدكره 

( 2005،55صالح،). الممارسةقىذ
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 مع صؿ بما يتيحو مف التكاااليجابية كتأثيراتو لممعرفة الرغـ مف ىذا النمك المتزايد كعمى

 ثمت تـالمبكرة في المراحؿ باحثكف فأف ىناؾ تأثيرات سمبيو تنبو ليا اؿ،المجتمع المحمي كالخارجي

 بيف المكتسبة المعرفة عدـ التكازف في إلى تشير كالتي ( المعرفية الفجكة )في ظيكر ما يسمى 

 ليا تأثير في زيادة التبايف اإلعبلـ كسائؿ كأف كاألفكار حكؿ بعض المعمكمات اعات كالجـاألفراد

 ق االىتماـ بدراسة ىذإلى  *(1) (تشنرت) ما دعا كىذا األفراد بيف المعرفية الفجكة كجكد ىذه أك

 اإلعبلـ، ؿ في مجاؿ تأثيرات كسائكالباحثيف حكليا أفكارا أثارت الجدؿ بيف الخبراء ت كقدـالظاىرة

  في المجتمعاإلعبلـ لكسائؿ السمبية التأثيرات إلى ىذا التأثير يضاؼ أف خصكصا

(. 2010،41حممي،)

ظيكر شكؿ ب قد تأثر المجتمع اإلعبلمي في كسط الثكرة االنفجارية في عالـ االتصاالت، إف

لى ىذه المشكمة يشير ناتاف كاتزمافقةجديد مف التفاكت االجتماعي كنشأة طب  NATAN النخبة، كا 

KATZMAN عندما يزداد تدفؽ لكماتبينما سيحصؿ المجتمع عمى مزيد مف المع" : الى اآلتي 

 يممككف أصبل النصيب يف النسبة الكبرل مف الزيادة ستذىب إلى الذإفؼ المعمكمات في المجتمع،

األكبر مف المعمكمات، كىـ الذيف يممككف مصادر الماؿ كالعمـ كالميارة الستيعاب المزيد مف التدفؽ 

  (2005،87 سميسـ،) الجديد، كبذلؾ تزداد اليكة بيف أغنياء المعمكمات كفقرائيا

 ، عمى المبلحظةقدرة الشخصية كاؿالخصائص:  القدرة االتصالية مف ثبلث عناصركتتككف

 ، التعميـ كمستكل الدخؿكمستكل االجتماعي ،المركز كالكتابة الذكاء الحديث، االستماع، المغة،

                                         

ادكارد براد فكرد تتشنر عالـ نفسي بريطاني ، عمؿ استاذ لعمـ النفس في جامعة ككرنيؿ البريطانية ثـ اصبح ( 1)
 ".عمـ النفس لممبتدئيف"ك" عمـ النفس التجريبي" عميدآ لكمية عمـ النفس في ذات الجامعة ، أىـ اعمالة كتاب 
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 درجة ، فيو الفرد أك الفئة مثؿ درجة االنتماءالمكجكد بذلؾ البناء كالمقصكد االجتماعي البناء

 (2010،3، كافي) األصدقاء ككاألسرة األكلية كالجماعات ، التأثير،القيادة

 (155، 154ص ،2006الطرابيشي كالسيد،) فية حدكث الفجكة المعرأسباب

 كالتعميـ يعد لتعميـ، فغالبا ما يككف ىناؾ تبايف في ا،تبايف الميارات االتصالية بيف الطبقات .1

.  كالتذكر ث المعرفية األساسية مثؿ القراءة كالحدملعممياتالفرد ؿ

 كالطبقات األعمى ربما ،تبايف قدر المعمكمات المختزنة أك ما يسمى بالخمفية المعرفية السابقة .2

 مراحؿ التعميـ أك التعرض السابؽ لكسائؿ خبلؿ ماتككف قد اكتسبت المعرفة حكؿ مكضكعات 

. اإلعبلـ

 كبالتالي نجدىـ يشارككف غيرىـ ممف ، االجتماعي لدل الطبقات األعمىصؿأىمية التكا .3

 أك األخبار المنكعة كيدخمكف في مناقشات مع الغير العامة كالشؤكف مكضكعات مفيعرضكف 

. حكؿ مثؿ المعمكمات 

 لدل الطبقات األقؿ يكجد الحيث ر،تأثير آلية التعرض االنتقائي ككذلؾ االىتماـ كالتذؾ .4

 فعبل تمكف يوكال ، مع قيميـ كاتجاىاتيـتتفؽمعمكمات حكؿ الشؤكف العامة كاألخبار العممية 

. بمعمكمات معينو

 أف كما ل، كالذم نبلحظ اتجاىو أكثر إلى الطبقات األعؿسوطبيعة نظاـ كسائؿ األعبلـ نؼ .5

 تناسب كىذه ، تظير في الكسائؿ المطبكعةعمكـالكثير مف مكضكعات الشؤكف العامة كاؿ

  . كتعرض الطبقات األعمىاىتمامات

 (2009،41،42، سميسـ) : نظرية الفجكة المعرفيةفي العكامؿ المؤثرة أىـ
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 في المكاضيع يدأف اتساع الفجكة المعرفية يتناسب طرديا مع زيادة التعؽ :  المكضكعطبيعة -

المطركحة، فيي بالتالي تضيؽ المكاضيع المحمية كتزيد بالمكاضيع اإلقميمية كتزداد أكثر 

بالمكاضيع الدكلية  

تمعب طبيعة الكسيمة االتصالية كنكعيا دكرا ىاما في كجكد الفجكة المعرفية مف  : نكع الكسيمة -

 المعرفية في الفجكةفيك يرل أف الصحؼ تزيد مف    (تشندر)عدمو، كىذا يأتي كفقا لما قالو 

حيف أف التمفزيكف يقمصيا، كقد ارجع ماككيؿ كمندؿ دكر التمفزيكف في تقميص الفجكة المعرفية 

: إلى ما يمي

مضمكف ما يقدمو التمفزيكف أكثر محدكدية مف الصحؼ عمى اعتبار أف الصحؼ تختمؼ  -1

.  في مضامينيا مف صحيفة ألخرل في الكقت الذم تتبايف فيو جماىيرىا

 الستقباؿ الجماىير دةالتمفزيكف أكثر انتشارا كيقدـ معمكمات عف الشؤكف العامة بطريقة مع -2

. الكاسعة في العديد مف البمداف 

 المعرفية،إثارة المكاضيع التي تيـ المجتمع ككؿ تساىـ في تضييؽ الفجكة :درجة االىتماـ  -

 الفجكة كمما كاف ؽ بتضييكاضيعمثؿ قضايا الصراعات، كتزيد مساىمة ىذا النكع مف الـ

. المجتمع  أصغر 

س المعرفة مؽم نيا ـآ في نكع المعرفة المقصكد، جزءيةفجكة المعرؼاؿختمؼ ت :مستكل المعرفة - 4

كتفى بكعي الجماىير، في حيف أف الجزء الثاني ممف خبلؿ اإلدراؾ الجماىيرم لمحدث بشكؿ عاـ ك

 المرتبطة فيو مف فاصيؿ المعرفة عمى أنيا المعرفة المتعمقة لمحدث كمعرفة معظـ التإلىينظر 

.  ناحية األسماء كالتكاريخ كالحقائؽ كاألرقاـ 
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 ىنا فإف كسائؿ االتصاؿ يمكنيا أف تحقؽ المساكاة في المعرفة بيف فئات المجتمع  اعتقاد كمف

ينطكم عمى قدر مف السطحية كليذا االستنتاج أىميتو في شأف اإلعبلـ التنمكم ذلؾ أف معاناة 

( 2009،41، سميسـ ): . ستككف عمى مستكييف ىما المعرفيةالدكؿ النامية مف الفجكة 

 . الدكؿ النامية بيف الفجكة المعرفية بيف الدكؿ الغنية المتقدمة كاتساع -1

 . األغنياء الفجكة المعرفية داخؿ الدكؿ النامية بيف الفقراء كاتساع -2

 أف ثبت أك ضيقيا فقد ساعيا عف عبلقة الكسائؿ اإلعبلمية بظيكر الفجكات المعرفية كأتأما

  كلعؿ ىذا يعكد إلى ككنو صحافة، تقريب الفجكات أكثر مف اؿلالتمفزيكف لديو القدرة االتصالية عؿ

 كؿ صفحة مف الصحيفة تصؿ إلى فئات بينما ، محددا لممعمكماتمصدراأكثر تجانسا كيعتبر 

 كما أف التمفزيكف يصؿ إلى نسبة كبيرة مف الجميكر في مناطؽ عديدة ،متباينة بمحتكل مختمؼ

 . باىتمامات مختمفة

حيث  (تكسيع الفجكة المعرفية  ) الكسائؿ الجديدة مثؿ قنكات المعمكمات المتمفزة إلى كتميؿ

  باإلضافة إلى أف بعض الكسائؿ ، السابقةكخبراتيـ دكافعيـ، ، استخداميا عمى اىتماماتتمديع

 .( 2011،3،كاطع)تككف متاحة لؤلعمى تعميما كالجماعات األعمى في المركز 

 : كدكره في قضايا المرأة الجندر

 كممة انجميزية تنحدر مف أصؿ التيني كتعني في اإلطار المغكم Gender (الجندر) مفيكـ

Genus مفيكـ النكع  يمفت االنتباه إلى الجكانب ذات أف ، ( الذككرة كاألنكثةثالجنس مف حي) أم 

 الرجاؿ كالنساء، كيشير عمى المستكل البنائي إلى تقسيـ العمؿ يفاألساس االجتماعي لمفركؽ ب

 تحميمية أداة لمف يرل أف الجندر ما ىك إال ككفقان  كالتنظيمات، النكع في المؤسسات سعمى أسا

 كتداعيات ىذه العبلقات كتأثيرىا عمى دكر كمكانة المرأة في رجاؿتفسر العبلقات بيف النساء كاؿ
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 اقتصادية كاجتماعية تمفة مخعكامؿتحكميا  ((Gender Relation ShiP كتسمى ىذه العبلقة 

 حساب المرأة في تكزيع عمى ما تؤدم ىذه العبلقة إلى عدـ اتزاف كغالبان كثقافية كسياسية كدينية 

 كيركف ، ثانكيان في المجتمعان  الرجؿ مكانة فكقية بينما تأخذ المرأة كضعاحتبلؿالقكة كتككف النتيجة 

 يجب أف تكجد مناخان مناسبان لمتنمية الفعالة في المجتمع كيمكف تمعأف مكانة المرأة كالرجؿ في المج

 إلى مفيكـ Power القكة إذا ما حكلنا استبداؿ مفيكـ زنة أف تككف متكاتماعيفقط لعبلقة النكع االج

 الظركؼ التي إليجاد أم القكة النجاز شيء ما، كالتمكيف ييدؼ ،Impower Mednt التمكيف

 مكقع العرب السعد،): ة كالمستقبميليكميةتساعد الرجؿ كالمرأة عمى السكاء أف يكجيا احتياجاتيما ا

 . (نيكز

   : كدكره في الحياة االقتصادية كاالجتماعيةالجندر

 جدالن كغمكضان لدل الكثيريف حيث تـ تعريبو إلى عدة ثير مفيكـ الجندر مالزاؿ

 كىك دراسة العبلقة ،مصطمحات، ككاف مصطمح النكع االجتماعي لمداللة عمى مفيكـ الجندر

 اقتصادية كاجتماعية تمفةالمتداخمة بيف الرجؿ كالمرأة في المجتمع تحددىا كتحكميا عكامؿ مخ

 ىذه العبلقة عمى مكانة المرأة كالرجؿ في المجتمع كأصبح استخداـ كممة الجندر كتأثيركسياسية 

 برنامج ميتزايد في جميع القطاعات الميتمة بمسائؿ التنمية كالسكاف كاإلنصاؼ كتمكيف المرأة ؼ

 دليبلن عمى االعتراؼ بأىمية 1994 في القاىرة عاـ قدعمؿ المؤتمر الدكلي لمسكاف كالتنمية  المنع

 س أخرل لئلشارة إلى الجفيقة لكف البعض يظف انو يحتكم عمى طر،التحميؿ الذم يعتمد الجندر

ق البعض اآلخر ليحؿ محؿ كممة امرأة في مجاؿ المسائؿ ؿالبيكلكجي أك بعض جكانبو كيستعـ

 ميميف صريفكالمشاريع التي تخصيا بالذات كيعتبر كبل التفسيريف غير صحيح ألنيما ييمبلف عف

 تتضمف الرجؿ كالمرأة در الجكىرية التي يؤدييا مفيكـ الجففالرسالةىما الرجؿ ك المجتمع 
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المكجكديف في مجتمع كاحد ككجية نظرىما إلى كؿ القضايا التنمكية التي تيـ 

( 2013،7العمي،).المجتمع

 لتحقيؽ المساكاة االيجابية بيف الرجؿ كالمرأة ،كتحسيف 1995 الرابع كيف بمؤتمركعقد 

 مف منظكر النكع االجتماعي  كاتياأكضاع المرأة أظير مدل التزاـ دكؿ العالـ بالنيكض بالمرأة كمسا

 المؤتمر الفرصة لجميع الحككمات كالمنظمات كاألفراد الستعراض جيكدىـ كتجديد التزاميـ كأتاح

بعد  (اليكنيفيـ )مرأة كالتنمية، كما تبنى صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لؿالمساكاةلمعمؿ مف أجؿ 

 برنامج عمؿ تمكيف المرأة التي تـ تبنييا في منياج العمؿ مف خبلؿ إطبلؽ مبادرة كيفمؤتمر ب

 بالتعاكف مع االتحاد األكركبي، ككاف مف أىدافو تعزيز 1996 عاـ كيفبرنامج متابعة مابعد ب

 الى استراتيجيات كخطط عمؿ كطنية كدعـ كيف بالمرأة كترجمة منياج عمؿ بعنيةاآلليات الـ

دماج قضايا النكع االجتماعي في التنمية الشاممة لزيادة مشاركة المرأة في طالتخطي  الجندرم كا 

(. 2011،2،كمالي كالعطار) . رصنع القرا

  :إلعالـ االجتماعي كاالنكع

مكانية المرأة األردنية كالعربية ، ىضة االىتماـ بفاف  معترؾ لممشاركة الفعمية في دفعيا كا 

 التككيف كالبحث مجاالت  كبيرة فيجيكدا الكطنية  الحككمات سياسات الحديثة، يتطمب مفالتنمية

 ف أصبح مف المستحيؿ التحدث عنوأالذيف مف شأنيما تطكير الممارسة االتصالية، كخاصة ك

 كتأثيراتو،  أك التقميدم كمحتكاىا دكف االىتماـ باالتصاؿ الجماىيرم المباشرتصاؿالكسائؿ ا

 النكع االجتماعي المفيكـ العممي مصطمح ككؿ، كخاصة بعدما أصبح معكسمبياتو عمى المجت

األساسي لدل المختصيف في شؤكف المساكاة بيف الجنسيف في المجتمع الدكلي  
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 تطكر العمكـ التكنكلكجية، الممتصقة بعممية االتصاؿ اإلعبلمي، إنما تنبثؽ مف سعة إف

 المجتمع الذم أصبح في لتنمكماالفضاء االتصالي كسرعتو، كقدرتو عمى ترجمة مفيكـ التطكر 

 حققو لما مف تطكر بالنسبة ةأالمر قتو ما حؽمدلب المرأة كجنس، بؿ كحققتيا التييقاس باألرقاـ 

( 2009،22بدر،). في نفس المجاؿلرجؿا

 العمؿ قي مكانة ميمة ؿ ما زالت تحت، تمارس في األردف كسائؿ اإلعبلـ التقميدية التيف      إ

  المعارؼ مفستفادة إلى االةحاج تبقى في لكنيا المجتمع،  تطكيرفي دكرىا بتتاإلعبلمي كقد أث

 في ىما كالرجؿ كالمرأة لعممي، ا عاكسة لمتطكرمرآة أصبحت التكنكلكجية الحديثة التي كسائؿكاؿ

  فبقدر ما أصبحت المرأة شريكا في صنع المادة اإلعبلمية، ىذه الكسائؿ مف التمكيفحاجة إلى 

 في يأخذ كالبد مف أف فإف أمر ترقيتيا كترقية تككينيا يطرح اآلف إشكاال أكثر مف أم كقت مضى، 

 قدرات المرأة األردنية الكامنة التي تنتظر إثبات كجكدىا كمساىمتيا بشكؿ أكثر فعالية في الحسباف

 الرياضي بكجو الخصكص، كتناكؿ اع في إشكالية دمج اإلعبلمية األردنية في القطكالتفكيرالبناء، 

 . سوك شفافية حقيقية كأبعادا مدرعكس ككاقعية تثر بجدية أؾىاقضايا

:  النسائية في الكطف العربيالصحافة

 أف المرأة المصرية مف أكائؿ النساء العربيات التي امتينت العمؿ ة أألدبيات اإلعبلميتشير

 في أما ".الفتاه" باسـ ئية عندما أصدرت ىند نكفؿ أكؿ مجمة نسا1892الصحفي بدءا مف العاـ 

. 1909تمثؿ أكلى الصحؼ النسائية التي أصدرىا رجؿ عاـ " الحسناء "جمة ـأفلبناف فيبلحظ 

 حيث ساىمت المرأة في تحرير عدد مف الصحؼ قبؿ أف تظير يا الكضع في سكركيختمؼ

، كشيدت الصحافة العراقية اىتماما مبكرا في قضايا 1910عاـ " العركس"أكؿ مجمة نسائية كىي 

المرأة في الصحؼ العامة، حيث دعت إلى تعميميا، إال أف أكؿ مجمة نسائية لـ تظير إال عاـ 
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فتاة "، كفي األردف ظيرت مجمة "مجمة ليمى" ظيرت بتكنس 1936، كفي عاـ "ليمى" باسـ 1923

(. 1997،11 ،كامؿ).  1945في راـ اهلل عاـ " الغد

 في الخميج العربي فقد كاف لظيكر النفط أثر في كؿ نكاحي الحياة، حيث ظيرت مجمة أما

بأـ القكيف عاـ " العيد الجديد"، كفي األمارات العربية صدرت مجمة 1965في الككيت عاـ " أسرتي"

مجبلت صدرت في :  الصحافة النسائية في السعكدية فيمكف تصنيفيا إلى فئتيفا أـ،1973

، 1979عاـ " األمؿ" ك1977التي صدرت عاـ " الضياء"المممكة كما ىك الحاؿ في مجمتي 

" الجميمة"ك" ىي "،"حكاء" ، 1974عاـ " الشرقية "منياكمجبلت سعكدية صدرت خارج السعكدية ك

 عاـ نسكيو في السكداف فقد صدرت أكؿ مجمة أما، (1996،21 إبراىيـ،((  11. )1994عاـ 

كرأست تحريرىا فاطمة أحمد، كما شيدت " صكت المرأة"ثـ صدرت مجمة" فتاة الكادم" بأسـ 1946

( 2008،3 العزيز، عبدكحارص )".المنار"فترة الخمسينيات صدكر مجمة

 قميؿ كلكف المجاؿ فسح دكف تمييز لممرأة لصحافة في مجاؿ ات سمطنة عماف فإف عدد العامبلكفي

العمانية بالمساىمة في كتاباتيا الدينية، التربكية، االقتصادية، كيرجع عيد المرأة العمانية كقائـ 

 الكقت لؾ افتتحت اإلذاعة العمانية كاستمرت مسيرتيا منذ ذعدما، ب1970باإلتصاؿ إلى بداية عاـ 

براىيـ، مرجع سابؽ صفحة إ )حتى تكلت مناصب إعبلمية قيادية كمدير عاـ إلذاعة سمطنة عماف

56 .)

 دنية األرالمرأة

 مشاركتيا، األردف اىتمامان خاصان كتكجيان كبيران كجديان نحك النيكض بكاقع المرأة كشيد      

 فعيؿ األردف خطكات نكعية عمى صعيد تلكما خط.  حقكقياة عمى ممارسة كاؼتياكتكريس قدر
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 فيمشاركة المرأة في الحياة السياسية كالعامة، كالتي تمثؿ كاحدة مف أكلكيات التنمية السياسية 

 .الببلد 

 التشريعات الضركرية التي تؤمف لممرأة لسف     كقد كجو جبللة الممؾ عبداهلل الثاني الحككمات 

فقد أكد جبللتو . المممكة كاالقتصادية كالسياسية في الجتماعيةدكران كامبلن غير منقكص في الحياة ا

 النكاب السادس عشر عمى استمرار جمس افتتح بو الدكرة العادية األكلى لـالذمفي خطاب العرش 

 المرأة في مسيرة البناء، كاتخاذ الخطكات البلزمة لحماية حقكقيا رالحككمة بالعمؿ عمى تعزيز دك

 في اركتيا مشنت األردنية حضكرىا ؛ حيث تحسأة، كعززت المر(2011الدستكر،جريدة ).كاممة

 . كالعمؿقتصادمجاؿ اال

 المكظفات في اث أف نسبة اإلفإلى        كفي دراسة أعدتيا الباحثة منى مؤتمف أشارت فييا 

% 44.9بمغت -  جية حككمية 81كالبالغ عددىا –  الدراسة عينةالمؤسسات الرسمية التي شكمت 

مف إجمالي عدد المكظفيف كالمكظفات، كأف نسبة اإلناث حسب المستكيات اإلدارية المختمفة كانت 

 % 46 ك الكسطى، يةفي الكظائؼ اإلدار% 18 ك ،في الكظائؼ اإلدارية العميا% 10: كما يمي

 ، كما أكضحت الدراسة أف نسبة اإلناث في المؤسسات الرسمية التنفيذيةفي الكظائؼ اإلدارية 

، مؤتمف). في الكظائؼ غير القيادية% 46 القيادية ك كظائؼفي اؿ% 17المعنية بمغت 

2010،41. )                                  

 التي أقيمت بمناسبة يكـ اإلعبلمية اسية كفي الندكة اإلعبلمية العربية كالمستجدات كالمتغيرات السي 

 أداء أف( 2013،مكقع ىيؿ نيكز) مركز اإلعبلميات العربية محاسف اإلماـ رئيسةالعربية تحدثت 

اإلعبلمية األردنية كالعربية شيد تطكران ممحكظان في ظؿ التحكالت السياسية التي شيدىا العالـ 

 بدكرىا كامرأة مدافعة عف ىمة لممساكفرصة  شكؿ ليا تحديان الذمالعربي في العاميف الماضييف ك
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قضايا الكطف كمتمسكة بأخبلؽ العمؿ اإلعبلمي كبدكرىا أغمقت الفجكة بينيا كبيف زميميا في 

. مختمؼ المكاقع اإلعبلمية 

 العربية ية كتطكر الصحافة الرياضنشأة

 صحيفة الرياضة عاـ رت عربية عرفت الصحافة الرياضية عندما أصددكلة مصر أكؿ تعد      

بصدكر مجمة الرياضية، أما في لبناف فقد تـ صدكر  (1922)، ثـ تمتيا العراؽ في (ـ1888)

 الرياضة كالسينما في جمة، كأصدرت السكداف ـ(1925)صحيفة الحياة الرياضية في بيركت عاـ 

صدكر مجمة األبطاؿ، أما السعكدية فصدرت بيا مجمة  (1955)، كشيدت سكريا سنة (1940)

كىي  (1966)بمكة المكرمة، كفي ليبيا صدرت أكؿ صحيفة رياضية عاـ  (ػق1380)الرياضة في 

بمجمة اليدؼ،  (1972)، ثـ الجزائر (1971 )رياضياأُلكلمبياد، ثـ تمتيا الككيت بمجمة اؿ

 اليمف كفي(  1977)، كفي قطر صدرت مجمة الصقر عاـ (1973)كاإلمارات بمجمة الزمالؾ عاـ 

 لمؤسسة الثكرة تابعو صحيفة رياضية كؿصدكر صحيفة الرياضة كأ (1990)فقد شيدت عاـ 

، أما في األردف فقد صدرت أكؿ مجمة (1998 عكيس كعبدالرحيـ،)الحككمية بعد تحقيؽ الكحدة 

. (2)(2013 حسف،) الرياضي في بداية الثمانينات ىيرياضية ك

 فقد  لذلؾ الرياضية بدأت تيتـ بالصحافة ةإف معظـ الدكؿ العربي (3)(عبدالقادر)كذكر 

 ىيئة مستقمة ذات شخصية اعتبارية ىكدعت الحاجة لتأسيس االتحاد العربي لمصحافة الرياضية، ك

يعمؿ متعاكنان في تحقيؽ أىدافو مع كافة الييئات كالتنظيمات العربية كالقارية كالدكلية ذات العبلقة، 

                                         

مشرؼ البرامج الرياضية في التمفزيكف األردني كرئيس القسـ  (محمدقدرم حسف )قامت الباحثة باجراء مقابمة مع( 2)
 .24/3/2013الرياضي في صحيفة السبيؿ اليكمية 

رئيس األتحاديف العربي لمصحافة الرياضية كاآلردني لؤلعبلـ  (محمد جميؿ عبدالقادر)مقابمة أجريت مع ( 3)
 .27/4/2013.الرياضي 
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 كيضـ العراقية بغداد، مةبالعاص (ـ1972 )عاـ في اضية العربي لمصحافة الرماالتحاد سسكقد تأ"

جميع 

الدكؿ العربية ، كيقع مقره أالف في العاصمة األردنية عماف، كقد كاف ُيطمؽ عميو عند 

 .تأسيسو بالرابطة العربية لمصحافة الرياضية ثـ ُسمَي باالتحاد العربي لمصحافة الرياضية 

 : الصحافة في األردف كتطكرىا كاىتماماتيا الرياضيةنشأة

 (الحؽ يعمك) ككانت تحمؿ اسـ 1920 صحيفة في األردف في خريؼ عاـ أكؿ ظيرت

 محمد األنسي كعبد المطيؼ يحررىايشرؼ عمييا المغفكر لو األمير عبدالمة بف الحسيف ك ككاف

  شاكر

 (العربي الشرؽ) أكؿ جريدة رسمية ظيرت في عماف فيي صحيفة ،أما صدكرىا في معاف ككاف

 كالعرب ،الشعب الدفاع، الجياد، :فة كمف ثـ تكالى صدكر الصحؼ كمنيا صحي1923عاـ 

  ( .14، 1995العكش،)

 أكاخر السينيات كمطمع السبعينات زاد االىتماـ الحقيقي بالصحافة الرياضية منذ عاـ كفي

 حيث أصدرت جريدة الشعب صفحة رياضية يكمية كأصدرت الرأم كالدستكر في تمؾ الفترة 1975

 بعد ذلؾ بخطكات كاسعة حيث ارتفع عدد يةثـ قفزت الصحافة الرياض’ صفحة يكمية ايضآ 

 أك ثبلثة يكميآ إضافة إلى ممحؽ أسبكعي مف اربع صفحات تيف الرياضية إلى صفحلصفحاتا

حمداف كالسعيد ) . مثؿ كأس العالـ كالدكرات االكلمبية كالعربيةلكبيرةكمبلحؽ ممكنة في المناسبات ا

 لؤلخبار الرياضية اآلف أىميتيا الكبيرة حيث خصصت صحيفة كأصبح، (1989،16، كآخركف

 السبيؿ يكمي إضافة إلى صدكر ثبلث صفحات يكمية لصحيفتي اضي رمقسـ الغد، الدستكر، الرأم

 .كالعرب اليكـ 
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 : األردني كالرياضة اإلعالـ

 مف مظيرا الرياضة خبلؿ السنكات األخيرة أف تجمب األضكاء كأف تصبح استطاعت

 األردف فيأما عف اإلعبلـ الرياضي اإلذاعي كالتمفزيكني ’ مظاىر رقي المجتمعات كتحضرىا

أف االىتماـ باإلعبلـ الرياضي بدأ منذ بداية في الشأف الرياضي  الخبراءفيذكر بعض المعاصريف ك

 بدأ االىتماـ بينما’ عبر اإلذاعة األردنية 1953 أكؿ مباراة لكرة القدـ عاـ قؿ إذ جرل فتالخمسينيا

باإلعبلـ الرياضي في التمفزيكف األردني مع بدايات التمفزيكف أكاخر الستينيات مف القرف الماضي 

 يجرم نقؿ النشاطات ككافأ( ةعالـ الرياض) اسـ تحت بث التمفزيكف أكؿ برنامج رياضي إذ،

المجمة )كالمباريات الرياضية كاستمر البرنامج حتى نياية الثمانينيات ليجرم تغيير اسمو إلى 

، ابكالطيب.)التي ظمت تبث ظييرة كؿ يكـ جمعة مف ذلؾ الحيف كحتى يكمنا ىذا  (الرياضية

2006)(4).  

 فريؽ أكؿ جرل تشكيؿ 1928 الحركة الرياضية في األردف فيشار إلى انو في عاـ أما

 عاـ اليكمنتمف نادم فريؽ ثـ 1932 الفيصمي عاـ ثـ’أردني في كرة القدـ كىك فريؽ نادم األردف 

 .صحيفةالدستكر( 12-2000، 11،القريني كالعميرم) .1946 الجزيرة عاـ كنادم’1944

  

                                         

أميف عاـ كزارة الشباب سابقآ كنائب (محمد جميؿ ابك الطيب) قامت الباحثة باجراء مقابمة مع (4)
سمك األميرة ىيا بنت الحسيف رئيسة رابطة البلعبيف الدكلييف كرئيس حركة الركاد الرياضية 

30/5/2006.  
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 : اإلعالـ الرياضيخصائص

 اإلعبلـ الرياضي يتضمف جانبا كبيران مف االختيار حيث أنو يختار الجميكر الذم إف

 القدرة عمى تغطية مساحات ق انو يتميز بأنو جماىيرم كؿ،كمايخاطبو كيرغب في الكصكؿ إليو 

 . كالعقمية كالبيئيةة كمخاطبة قطاعات كبيرة مف الجماىير بكافو فئاتيا العمرمكاسعة جغرافية

 ىـ أكبر عدد مف الجميكر مف خبلؿ تمبيو رغباتجتذاب الرياضي الاإلعبلـ كيسعى

 الرياضية المسابقات كالمختمفة المباريات كالمنكعة الرياضية برامج اؿكبث اإلعبلـ كسائؿ بمختمؼ

 الرياضي بمثابة المرآة التي تعكس صكرة كفمسفة اإلعبلـ كما أف الرياضية مف المكاد كغيرىا

 . المجتمع

 : اإلعالـ الرياضيكظيفة

 مف أىـ فركع اإلعبلـ كاالتصاؿ كاحدا المقركء كالمسمكع كالمرئي اضي اإلعبلـ الرميمثؿ

 كذلؾ العتبارات عديدة أىميا مساحة الحرية المتاحة لمصحؼ ككسائؿ اإلعبلـ فياعمى اختبل

عبد  )األخرل في مجاؿ الرياضة أكبر بكثير مف تمؾ المتاحة لمكتاب كالصحفييف في الفركع األخرل

 ( .3ص،  1993، الفتاح

 تعد كظيفة الصحافة الرياضية تقتصر عمى ذكر نتائج المباريات أك كصفيا كتحميميا كلـ

،  بيف الشبابكنشرىا في تطكير الرياضة فاعبل دكرا بؿ أصبح دكرىا أعـ كأشمؿ حيث تمعب ،فقط

 ، تسيـ في ترسيخ القيـ اإلنسانية مف خبلؿ مكافحتيا لمظاىر الشغب كالعنؼ في المبلعبكما

  . الشعكب ف بيداقةكتجسيد معنى المحبة كالص
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 : اإلعالـ الرياضي أىداؼ

 اإلعبلـ الرياضي إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ التي تتنكع بيف المساىمة في تنمية يسعى

 المفيد ةالجماعات كاألفراد كتكجيييـ الكجية السميمة في السمكؾ الصحي كالمنتج إلى الترفي

،  الرحيـكعبد، عكيس) : لخص بعض الباحثيف أىداؼ اإلعبلـ الرياضي كما يميقدك,كااليجابي 

2004،24) 

 . الثقافة الرياضية مف خبلؿ تعريؼ الجميكر بالقكاعد كالقكانيف الخاصة باأللعاب نشر -1

 القيـ كالمبادئ كاالتجاىات الرياضية كالمحافظة عمييا بما يتناسب مع النسؽ القيمي تثبيت -2

 .الرياضي لممجتمع 

 كالمعمكمات كالحقائؽ المتعمقة بالقضايا كالمشكبلت الرياضية كمحاكلة خبار األنشر -3

 . عمييا يؽتفسيرىا كالتعؿ

   العربية كاالكلمبيادالمرأة

 األلعاب دكرة  . المشاركة التي تعدت مشاركتيا فيمف المرأة العربية  بقدر كبير حظيت

  كشاركت فييا معظـ دكؿ العالـ 2012األكلمبية التي أقيمت في لندف لعاـ 

 لندف عمى الرغـ في األكلمبية في دكرة األلعاب ا إثبات كجكدهفييا المرأة العربية كاستطاعت

مف قصر المشاركة فيما تمكنت بعض المشاركات مف الكصكؿ إلى مراكز متقدمة كحصكليف عمى 

 . زيةالميداليات البركف

 في األكلمبياد العالمية، ية الرغـ مف أنيا ليست المرة األكلى التي تشارؾ بيا المرأة العربعمى

 عبلمة فارقة في تاريخ الرياضة النسكية 2012اعتبرت دكرة األلعاب األكلمبية في لندف لعاـ 
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 لممرأة السعكدية لى لببلدىف كما أنيا المشاركة األكممثبلتلمشاركة عدد كبير مف الرياضيات اؿ

.  ما يعني بداية حقبة جديدة كانقبلبا في عالـ الرياضة النسكية كاىتماما لـ تحظ بو قبؿ. كالقطرية

 ىذا األكلمبياد حضكريا نسكيا كثيفا يختمؼ عف السنكات السابقة  مف دكؿ العالـ العربي كشيد

 .كاإلسبلمي

 العداءة مريـ جماؿ قد صعدت منصة التتكيج بحصكليا عمى الميدالية البركنزية في ككانت

 كما حصمت عزة القاسمي في الرماية عمى المركز األكؿ عربيا كالمركز الثبلث متر١٥٠٠سباؽ

 عالميا كبلىما مف البحريف ف مشاركة المرأة الفمسطينية في الحقؿ الرياضي ينظر إلييا يفكالثبلث

كلكف عدـ تكافر المناخ المناسب في بعض األحياف . بنكع مف اإليجابية في المجتمع الفمسطيني

 كاالبتعاد االنخراط إلى عدـ نساء كىك ما يدفع بكثير مف اؿاالحتبلؿبسبب 

 كلـ كركد صكالحة التي مثمت فمسطيف إلى باالضافو  حزبكف سابيف  عبة شاركت البلفقد

تكف تمؾ المشاركة ىي األكلى لممرأة الفمسطينية التي شاركت مف قبؿ في عدد مف المسابقات عمى 

 العربي كالمحمي كالعالمي كالدكرم العاـ لكرة القدـ كالسمة كالطائرة كالمشاركات التي أخذت لمستكلا

 . جيداإعبلمياصدل 

 فيما تعد تمؾ كاألردف كالبحريف شاركت كككبة مف المتسابقات مف مصر كالمغرب كما

المشاركة األكلى لممتسابقات السعكديات كالقطريات كىك ما يعد تقدما كبيرا عمى صعيد الرياضة 

 كما أنو يعد تطكرا في المجتمعات ، البالغباالىتماـ كثيرا تحظىالنسكية التي باتت لسنكات ال 

.  الدكلية افؿ في المحات القدرة عمى تقبؿ مشاركة الفتيىاالعربية التي أصبح لدم
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 اإلعالميات الرياضيات العربيات ممتقى

 العربي لمصحافة الرياضية ىذا الممتقى سنكيان في أحد الدكؿ العربية بيدؼ االتحاد يقيـ 

تنمية الميارات المينية كدعـ كتشجيع كزيادة عدد المنتسبات إلى كسائؿ اإلعبلـ الرياضي العربي 

 عبلـ في عصر اإلرجؿ ىذه المينة بيف المرأة كاؿكف بالعدد ممف يمارسسعحيث يكجد ىناؾ فرؽ شا

 تطكير المستكل الميني كالثقافي في مجاؿ اإلعبلـ الرياضي الحديث كالىالذم نعيش فيو 

. كالمستجدات في تعامؿ اإلعبلـ الرياضي مع الرياضة كالمجتمع 

 2004 الممتقى األكؿ لئلعبلميات الرياضيات العربيات قد أقيـ في مدينة عماف عاـ ككاف

 بجميكرية مصر العربية عاـ ة رانيا العبد اهلل، كأقيـ الممتقى الثاني في مدينة القاىرالممكةبرعاية 

 2008 كالممتقى الرابع في دمشؽ عاـ 2007األردف عاـ –  كأقيـ الممتقى الثالث في عماف 2005

 السادس أقيـ لممرة الثانية في دمشؽ لممتقى كا2009أما الممتقى الخامس فقد أقيـ في الدكحة عاـ 

 الثامف أقيـ كالممتقى 2012األردف عاـ –  في عماف الثة كأقيـ الممتقى السابع لممرة الث2010عاـ 

. 2013في تكنس عاـ 

االتحاد كزيارة مكقع )  .: العربيات الرياضيات مايميإلعبلمياتا يات ممتؽتكصيات أبرز كمف -1

 .(العربي لمصحافة الرياضية

 الرياضية النسائية كالتعرؼ عمى آراء كمقترحات صحافة قضايا كىمكـ كآماؿ اؿمناقشة -2

.  أكثر فعالية لئلعبلمية الرياضيةلمشاركةالصحافيات 

عداد الصحافية الرياضية كمناقشة  -3 ضركرة تشكيؿ لجنة فرعية في االتحاد العربي تتابع تككيف كا 

  .كحياىمكميا كطـ
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 اإلعبلمية العربية لمنح الفرصة لمفتاة كالرياضية العربية القتحاـ سات عمى المؤسقائميف اؿحث -4

.   مجاؿ اإلعبلـ الرياضي

 ضية القنكات الفضائية كالمحطات التمفزيكنية إلعطاء مساحات أكبر لبث النشاطات الريادعكة -5

 بأىمية الرياضة الجتماعيالنسكية كالتركيز عمى إعداد برامج خاصة تيدؼ إلى زيادة الكعي ا

.  في تربية الفتيات

    . جاربيف تمف في برامج المحاضرات لبلستفادة ية بتكاجد خبرات نسائالمطالبة -6

.   الرياضية كالخركج بحمكؿ لحؿ تمؾ العقبات عبلمية عمى ىمكـ اإلالتركيز -7

 محددة لتشجيع الفتيات في الدخكؿ لممجاؿ الرياضي كتثقيؼ المجتمعات العربية طة خإعداد -8

.  بأىمية تكاجد المرأة الرياضي

 مف االتحاد العربي لمصحافة الرياضية بإقامة ممتقى مشترؾ بيف الجنسيف لدمج المطالبة -9

 .  بداية االقتناع بتكاجد المرأة الرياضيككف لتخبراتاؿ

 ذا العرب كالحرص عمى قيف اإلعبلمييد اإلعبلميات أسكة بزمبلئيـ اإلعبلمييف في عتكريـ -10

 .المطمب لتحفيز اإلعبلمية عمى مزيد مف العمؿ كالعطاء
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 السابقة الدراسات

 :الدراسات العربية

 :األردف الصحافة الرياضية في أبعاد( 1988، عكيدات كعضيبات)دراسة  -

 إلى دراسة أبعاد الصحافة الرياضية في األردف حيث تكصمت إلى أف الصحافة ىدفت

 القدـ ة عمى لعبة كركاضحا تركيزا ركزت لياالرياضية في األردف ممثمة في المبلحؽ التي تـ تحمي

مف % 50 تكصمت الدراسة إلى أف أكثر مف كما’ األكلمبية األخرل غير ككلمبيةمقارنة باأللعاب األ

 بنسب مختمفة عمى بقية مكزعاالصكر كاألخبار كالتحميبلت كانت تتعمؽ بكرة القدـ كما تبقى كاف 

 طية تكصمت الدراسة إلى أنة يكجد قصكر في تغكما ، كالرياضات كالمكضكعات األخرلعاباألؿ

 مع قارنة ـية العاصمة ليا النصيب األكبر في التغطف تبيف أكما ،الرياضة المدرسية كالجامعية

 في ىذهكدراستنا  (اتعكيدات كعضيب) كرغـ أف ىناؾ اختبلفات بيف دراسة كةبقية محافظات الممؿ

 كسائؿ أشكاؿ فيما دراستنا الحالية تيتـ بكافة كأبعادىاككنيا تعنى فقط في الصحافة المكتكبة 

 ميا ىذه الدراسة كانت مفيدة لدراستنا مف حيث اىتمالكف كالمكتكبة، سمكعة المقرؤكة كالـاإلعبلـ

 .األردف لدل متابعي كقارئي الصفحات الرياضية في كأبعادىابالصحافة الرياضية 

 كاقع الصحافة النسائية في األردف:بعنكاف  (1988، حداد) دراسة -

 كأظيرت ، األردنية في الصحافة باألردفأة التعرؼ عمى كاقع المرإلى الدراسة ىذهىدفت 

 مف كجكد تميز بيف الصحفي كالصحفية في تحديد المياـ يينف اإلعبلميات يعية أف أغمبالنتائج

 األردف في نطاؽ العممة كاف أغمب ج كأنيف حرمف مف القياـ بتنقبلت داخؿ كخار، العمؿسيـكتؽ

 عدد قميؿ منيف يزاكلف األعماؿ الميدانية جد يكفيما ، تكجيييف لشؤكف األسرة كالطفؿتـالصحفيات 

  . الميف غير التقميدية في نظر المجتمع األردني فالتي كانت تعتبر في السابؽ ـ
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 العاممة األردنية الدراسة كانت قريبة مف دراستنا الحالية حيث حاكلت الكشؼ عمى كاقع المرأة ىذه

 . بشكؿ عاـ كبعض المحاكر ىي مف صمب اىتماـ دراستنا ىذه األردنية ةفي الصحاؼ

 ة طمبة الجامعات األردنية نحك المجؿاىاتالتعرؼ عمى اتج (1992، الزعبي) دراسة -

 الرياضية في التمفزيكف األردني 

 الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة الجامعات األردنية نحك المجمة الرياضية ىدفت

مف مختمؼ الجامعات األردنية  (1505)في التمفزيكف األردني كالتي أجريت عمى عينة قكاميا 

 كجكد فركؽ في االتجاىات نحك برنامج المجمة ـ مف نتائج ىذه الدراسة عدككاف ،كالخاصة

 .الرياضية في التمفزيكف األردني عمى متغيرات الدراسة 

 عف دراستنا الحالية في ككنيا تعنى ببرنامج رياضي كاحد مف برامج التمفزيكف لدراسة ىذه اكتختمؼ

  .ة الرياضياإلعبلـ فيما دراستنا الحالية تيتـ بكافة أشكاؿ كسائؿ األردني

  الصعكبات التي تكاجو العامميف في الصحافة الرياضية في األردف (1995، العكش) دراسة -

 التي تكاجو العامميف في الصحافة الرياضية في لمصعكبات التعرؼ الدراسة إلى ىدفت

 في عامبل( 47) مقدارىا العينة،  كالتفرغ، الراتب، كالخبرة،  لمتغيرات المؤىؿ العمميتبعا ،األردف

 االجتماعية كالمينية كالنفسية كبات الدراسة إلى أف درجة شيكع الصعكتكصمت’الصحافة الرياضية

 في درجة شيكع إحصائيا الدراسة كجكد فركؽ دالة كأظيرت، كاالقتصادية جاءت بدرجة كبيرة 

 :التالية لمتغيراتالصعكبات الكمية تعزل ؿ

 . كمية المجتمعدبمكـ’المؤىؿ العممي لصالح حممة الثانكية العامة -

 . مف غيرىـ ؿالراتب لصالح الذيف راتبيـ أؽ -

 . أقؿ مف خمس سنكات برتيـالخبرة لصالح الذيف خ-

 .التفرغ لمعمؿ لصالح غير المتفرغيف -
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 تكاجو تشابيت ىذه الدراسة مع دراستنا الحالية في ككنيما يدرساف المعيقات التي كقد

 تبعا لممتغيرات الديمكغرافية ،رغـ أف عينو دراسة العكش ىي اإلعبلميالعامميف بالقطاع الرياضي 

 . اعتمدت العينة العشكائية تي اؿراسة الدىذه بخبلؼ عينة قصديوعينة 

 الصفحات عمى اتجاىات طمبة كميات المجتمع عف التعرؼ( 1995،القريني) دراسة -

 الرياضية 

 عمى اتجاىات طمبة كميات المجتمع عف الصفحات الرياضية لمتعرؼ الدراسة اىتمت

كتكصؿ مف خبلليا لكجكد فركؽ بيف الطبلب كالطالبات عمى البعد الكمي لبلتجاىات لصالح 

 بيف الممارسيف كغير صائياالطالبات في مجاؿ األىداؼ في حيف لـ تكف ىناؾ فركؽ دالة إح

 .الممارسيف لمنشاط الرياضي نحك االتجاه الكمي لمصحافة الرياضية 

 ىذه الدراسة ككنيا تتناكؿ إلى اإلشارة تستفد الباحثة مف ىذه الدراسة، لكف كاف مف الكاجب كلـ

 (.ضيةالصحافة الريا) الرياضي اإلعبلـجانبا معينا مف جكانب 

 (العنصر البشرم)  في الصحافة األردنيةالمينية الصعكبات( 1997، أبك عرجو)دراسة -

 تككنت عينةؿ (العنصر البشرم) في الصحافة األردنيةالمينية الصعكبات دراسة حكؿ ىي

  مف الذككر العامميف في المؤسسات الصحفية التي تصدر الصحؼ اليكميةصحفيا( 52) مف

 حفييف الدراسة إلى معاناة الصتكتكصؿ’ كاألسبكعية كيعممكف في كافة المجاالت الصحفية

  مفكمعاناتيـ ، كعدـ  تعاكف المسؤكليف معيـكماتاألردنييف مف صعكبة الحصكؿ عمى المعؿ

  زيادة عمى ضعؼ المينية كنقص التدريب كصعكبات، العائد المادم كضآلة المكآفأتعؼض

 إلى استفادت الباحثة مف ىذه الدراسة ككنيا تطرقت كقد ركرية الضاتو كعدـ تكافر أدكعمؿاؿ

الحالية   بسيطة مف الدراسةية كىذا ما يتناسب مع جزئاألردنييف الصحفييف تكاجوالصعكبات التي 

 . العامبلت في القطاع الرياضياإلناث الصحفيات إلى الدراسة الحالية تتطرؽ أفحيث 
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  في الحياة الصحفية كالتعرضاتالدكر الذم لعبتو الصحفيات العربي (1997مؿكا) دراسة -

الميني  لمعقكبات كالعراقيؿ التي تكاجييف في عمميف الصحفي كتأثيرىا عمى أدائيف

  .صحفيةككصكليف إلى مراكز صنع القرار داخؿ المؤسسات اؿ

 مصر في الحياة الصحفية في الذم لعبتو الصحفيات الدكر كشؼ لى الدراسة ععممت

لمعقكبات كالعراقيؿ التي تكاجييف في عمميف الصحفي كتأثيرىا عمى أدائيف الميني  كالتعرض

 . الصحفية ساتككصكليف إلى مراكز صنع القرار داخؿ المؤس

 أكلية أجريت عمى كاقع العمالة النسائية في اسة النتائج التي تكصمت إلييا بناء عمى درأىـ

 :مصر ما يمي 

بمغت نسبة النساء الصحفيات المشتغبلت في المؤسسات الصحفية المصرية مف أعضاء  -

 . الكمي لمصحفييف نساء كرجاؿ تمعمف أجمالي المج% 30الصحفييف 

 باستثناء رئاسة تحرير الجرائد اليكمية مشغمت المرأة كافة المكاقع القيادية في العمؿ الصحؼ -

 النسائية كبعض الت تشغؿ امرأة منصب رئيس تحرير إال في المجفمـ’أك األسبكعية 

 .المجبلت الفنية

ف، رئيس تحرير كنائب رئيس تحرير كرئيسة قسـ مساعدةتكلت المرأة الصحفية مناصب  -  كا 

 .كاف يبلحظ تدني نسبة كجكد المرأة في تمؾ الكظائؼ القيادية بالمقارنة مع الرجؿ

 يتعمؽ بالمعكقات المرتبطة في بيئة العمؿ الصحفي كالتي تكاجو الصحفيات العربيات كفيما -

 :فكاف أىميا

مف   المرأة أكثرلى لمصحفييف مما يؤثر عىني المعايير المكضكعية لقياس األداء الـغياب -

يحظى   كحتى مع كجكد معايير مكضكعية لمتقييـ يبقى السبؽ لمرجاؿ حيث أنوالرجؿ

 .بتغطية األحداث اليامة في الداخؿ كالخارج
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بالقدر   الرجؿ فرصة أكبر لتكطيد عبلقاتو بمصادرة مما ال يتسنى لممرأة الصحفيةلمصحفي -

 . مف المرأةكثرذاتو ما يجعؿ الصحفي أكثر قدرة عمى تحقيؽ إنفرادات صحفية أ

 : المعكقات المجتمعية فأىميا أما

 ق بصفة عاـةنظرة بعض الشرائح التقميدية كالمحافظة في المجتمعات العربية لممرأة العامؿ -

 كما’ مف عبلقات يياكالصحفية عمى كجو الخصكص لما تتميز بو مينتيا كما تفرضو عؿ

يزاكلف مينة   باعتبارىفميايشكؾ البعض مف أمكانية المرأة الصحفية عمى القياـ بميا

 .بةصع

 مع دراستنا الحالية في ككنيما يدرساف الدكر الذم تمعبة الصحفيات لدراسة تشابيت ىذه اكقد

 الصحفي عمميف تكاجييف في تيالصحفية كالتعرض لمعقبات كالمصاعب اؿ العربيات في الحياة

 اإلعبلمية الدراسة التي ركزت عمى دكر كحضكر ىذه بشكؿ عاـ بخبلؼ األداء ذلؾ عمى كتأثير

 .  لرياضي في الكسط ااألردنية

  :اإلعالـ العربية ككسائؿ المرأة( 1998مركز المرأة العربية لمتدريب كالبحكث ) دراسة -

األكؿ عف :  ضمف محكريف اإلعبلـ العربية ككسائؿ المرأة كاقع لمعرفة دراسة ىذه اؿعممت

 خطابيا كتمت معالجة ىذا المحكر مف كعيةكاقع المرأة اإلعبلمية العربية كنظرتيا إلى مينتيا كف

 نس كزعت عمى عينة ممثمة مف اإلعبلميات بكؿ مف تكياناتخبلؿ مسح ميداني اعتمد عمى استب

 .1997 سنة ؿكاألردف كاليمف كدكلة اإلمارات خبل

 المحكر الثاني فقد اعتمد تحميؿ مضمكف المادة اإلعبلمية المكتكبة المتعمقة بالمرأة أما

 مارس 8 بمناسبة إحياء ذكرل اليكـ العالمي لممرأة ربعة الصحؼ ببمداف العينة األبأىـالصادرة 

1997. 
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 185 اشتممت عمى م استخدمت الدراسة منيج المسح اإلعبلمي عف طريؽ العينة كالتكقد

: مفرد مكزعة كما يمي

 71-  مفردة مف اإلعبلميات العامبلت بتكنس

 50-  مفردة مف اإلعبلميات العامبلت باألردف

 35- باليمف امبلتمفردة مف اإلعبلميات الع 

 29- العامبلت باإلمارات العربية تمفردة مف اإلعبلميا 

:  استمارة االستبياف كتكصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج مف أىمياكاستخدمت

مف إجمالي العينة تتفاكت % 70 سنة 40 اإلعبلميات البلتي ال تتجاكز أعمارىف نسبة بمغت -

 بذلؾ ينتميف إلى جيؿ إعبلمي جديد كىفنسبيا مف بمد ألخر 

مف % 36.2مقابؿ  % 60 اإلعبلميات ببمداف العينة األربعة مف المتزكجات بنسب أغمب -

كال تكجد أية أرممة مف المستجكبات كأيضا % 3.44 بينما ال تمثؿ المطمقات سكل العازبات

. تختمؼ ىذه النسبة مف بمد ألخر

 يتعمؽ بدكر المرأة اإلعبلمية في صنع القرار كالذم قاستو الدراسة مف خبلؿ األلقاب فيما -

 عمى مستكل بمداف ضح بتحمؿ المرأة اإلعبلمية جزءا مف المسؤكلية فقد أتمالمينية التي تكح

ثبلثة، رئيسة – ثبلثة، رئيسة تحرير مساعد - الدراسة كجكد مديرة أعبلـ كاحدة، رئيسة تحرير

 اإلعبلمية كاف في أغمب األحياف مشجع أك لمرأة ؿلعائمي ردة فعؿ المحيط اإف ،13– قسـ 

مف مجمكع األجكبة بالبمداف األربعة كقد أرجعت % 71.5مؤيد بنسبة كبيرة بإعجاب بنسبة 

 بكسائؿ اإلعبلـ ببمداف الدراسة باعتباره نشاطا ةالدراسة ذلؾ إلى استيعاب األكلياء لعمؿ المرأ

.  األخرل التي تتعاطاىا المرأةىفمينيا مبلئما كمقبكال كال فرؽ بينو كبيف بقية الـ
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 بالمحيط االجتماعي فقد كاف أيضا مشجعان كمؤيدان بإعجاب بنسبة عالية تتراكح بيف لؽ يتعفيما -

. باألردف% 84لدل مفردات العينة بتكنس ك% 77.4

% 21.1باليمف ك % 14.2 سبة العينة رد فعؿ لمحيطيف االجتماعي محايدان بفكاعتبرت

. بتكنس

 الدراسة أف ثمث مفردات العينة تتجاكز تجربتيف المينية عشر سنكات كتبمغ نسبة مف أثبتت 

.  في البمداف األربعة57.3 مف خمس سنكات خبرة األغمبية بنسبة رليف أكث

 ىذه الدراسة مع دراستنا في جكانب جزئية أىميا االىتماـ بدراسة كاقع المرأة العربية كتتماثؿ

في العمؿ الصحفي كنظرتيا إلى مينتيا تبعا لمتغيرات السف كالحالة االجتماعية كالخبرة كمعرفة ما 

.    المتعمقة بالمرأة ميةمضمكف المادة اإلعبل

صكرة المرأة في اإلعالـ العربي ىمكـ كمشكالت المرأة في الصحافة  (2005،شعمة) دراسة -

: كاإلعالـ 

،  مف القضايا األساسية المرتبطة بمكضكع المرأة كاإلعبلـ د ىدفت الدراسة إلى إثارة عدحيث

 المرأة في اإلعبلـ كذلؾ لتحريؾ الفكر اإلعبلمي عمى التجديد مف حيث مكقفيا مف المرأة كدكر

:  أىميا مف  الدراسة إلى مجمكعة مف المقترحاتكتكصمت’العاممة في المؤسسة اإلعبلمية

 المرأة العربية كقضاياىا  ةإنشاء مرصد إعبلمي عربي ميمتو الرئيسية خدـ -

.  التكنكلكجيا كاالتصاؿداـعقد دكرات تدريبية لممرأة اإلعبلمية تنمي قدراتيا في مجاؿ استخ -

. تبني دكرات تكعية لئلعبلمييف لزيادة كعييـ بقضايا المرأة العربية كأىمية تكاجدىا إعبلميا -

 الباحثة مف ىذه الدراسة، ألنيا تتحدث عف المشكبلت كاليمكـ المتعمقة بالمرأة في استفادت

الصحافة كمعرفة دكر المرأة في اإلعبلـ كىما ييتماف بالشريحة نفسيا مف الصحفيات كعينة 

. لمدراسة
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: المشكبلت التي تعانييا المرأة السعكدية في مجاؿ عمميا الصحفي (،2003، الدعفؽ) كرقة

 المكتبة اإلعبلمية السعكدية فمـ تجد سكل ىذه الكرقة التي تحدثت عف بمسح الباحثة قامت

بعض ما تعانيو الصحفية السعكدية داخؿ مينتيا، كقد استيدفت الكرقة رصد مجمكعة مف 

 عمميا الصحفي كتكصمت إلى أىـ النتائج حددتيا ؿالمشكبلت التي تعانييا المرأة السعكدية في مجا

:  ما يميمؼ

  نظرة المسؤكليف في المؤسسات الصحفية إلى عمؿ الصحفية، حيث اعتبرتيا امتداد ألثار

 في عقمية المسؤكليف عف الصحافة المحمية حفيةالنظرة االجتماعية كردكد فعميا المنتقدة لمص

. إلى درجة حصرىـ لدكرىا اإلعبلمي

 كاإلنسانية أك ربما يحاكلكف لفكرية كمحاكالت التقميؿ مف مكانتيا اىانظرة زمبلء المينة إلي 

. اإلساءة إلى سمعة زميمتيـ في المينة

 فالصحفيات يشاىدف أعماليف كيترقبف، مثميف عماليا،عدـ أدراؾ الصحفية في كيفية أخراج أ 

 مناسبا يخرج أعماليف يرينو كيظؿ حقيف في حرية التعبير شكمي كما لقارئ،في ذلؾ مثؿ ا

. منقكصة

  عدـ تقدير جرأة الصحفية السعكدية أك تشجيعيا، فبل يكجد تفيـ كاؼ أك تكجيو كتأىيؿ كتطكير

. لتمؾ الصراحة المينية

  عدـ أعطاء الصحفية فرصة لمعمؿ الميداني مما يؤدم إلى عدـ إكسابيا خبرة مينية أك حركية

. في شتى مجاالت العمؿ الصحفي

  عدـ قدرة األقساـ النسائية عمى صنع القرار، أك قد ال يحؽ ليا تنفيذه الف ذلؾ بيد الصحفييف

. ؿمف الرجا
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 السعكدية داخؿ مينتيا لصحفية اتعانيو الكرقة مع الدراسة الحالية في معرفة ما ىذه تشابيت

 في الرياضية بشكؿ خاص الصحفية في الدراسة الحالية حكؿ دكر كحضكر ختبلؼكلكف جاء اال

. المؤسسات اإلعبلمية

: صكرة المرأة في اإلعالـ  (2007، لألطرش) كرقة

 ىدفت لمعرفة صكرة المرأة في اإلعبلـ حيث بينت انو رغـ ازدياد عدد النساء العامبلت دراسة

 مع ما ة انو لـ تحدث تغيير في صكرة المرأة النمطية كال تتناسب الصكرالفي كسائؿ اإلعبلـ إ

 كثقافاتو المختمفة كبينت أف اإلعبلـ بجميع كسائمة العالـحققتو المرأة العربية بالعمـ كالتعرؼ عمى 

ال يعكس الصكرة الحقيقية لممرأة، بؿ يقدـ صكرة سمبية عف النساء كاىتماميف الفكرم كانو بالرغـ 

 ككجكد بعض السياسات إال أف اإلعبلـ ال يسمط الضكء رارمف كصكؿ المرأة إلى مراكز صنع الؽ

 في برامجو كتحميبلتو السياسية كما أكدت أف مشاركة المرأة في تمؾ البرامج ال تزاؿ ىامشية عمييف

 كالطيي يدية كرغـ ظيكر الصحافة النسائية إال أف االىتماـ يقتصر عمى القضايا التقؿانكيةكث

. كاألبراج كالتنجيـ 

 المؤسسات مع دراستنا الحالية بشكؿ بسيط حكؿ حجـ تكاجدىا في الدراسة ىذه تشابيت

. اإلعبلمية 

:  اليكميةألردنية المرأة األردنية كما قدمت في الصحافة اصكرة( 2009، بدر)دراسة 

 عمى صكرة المرأة األردنية كما قدمت في الصحافة األردنية اليكمية في لمتعرؼ الدراسة ىدفت

 األردنية متقمدة مينا عميا رأةرسـ معالـ تمؾ الصكرة تكصمت نتائج الدراسة إلى أف صكرة الـ

كمتعاكنة مع مجتمعيا كما أبرزت النتائج االىتماـ بنشاطات المرأة غير الرسمية أكثر مف 

.  دكف غيرىا مف مناطؽ المممكة عاصمةالنشاطات الرسمية كتركز االىتماـ عمى المرأة في اؿ
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 ىذه الدراسة مع دراستنا الحالية بشكؿ جزئي حكؿ صكرة المرأة في كسائؿ اإلعبلـ تشابيت

. كحجـ تكاجدىا في المؤسسات اإلعبلمية 

 تكلي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي مف معيقات( : 2009، األعرج)دراسة -

 العربية لدكؿ في مجالس إدارة االتحادات الرياضية في ااضييفكجية نظر القادة الرم

 آلسيكيةا

 الرياضي مجاؿ التعرؼ عمى معيقات تكلي المرأة العربية مراكز قيادية في اؿإلى الدراسة ىدفت

 الرياضية في الدكؿ العربية اآلسيكية، تحادات في مجالس إدارة االيفمف كجية نظر القادة الرياضي

 كالجنس كالحالة االجتماعية كالمؤىؿ العممي التحادالدكلة كنكع ا: تبعا لمتغيرات الدراسة كىي

كالخبرة في االتحاد كالممارسة الرياضية كطبيعة المينة الرئيسية 

 قيادية في راكز نتائج الدراسة أف مف أىـ المعكقات التي تكاجو المرأة العربية في تكلييا ـأظيرت

، أما في " في قيادة المؤسسات الرياضيةالذكرية ية المجتمعرةسيادة النظ"المجاؿ الرياضي ىي 

، كما "تكفر فرص النمك الميني لمرجؿ أكثر مف المرأة "مالمحكر العممي كالميارات القيادية فو

 الحالة االجتماعية كلصالح المطمقيف، كأكصت الباحثة لمتغيركأظيرت النتائج كجكد فركؽ تعزل 

 المجاف الكطنية االكلمبية كاالتحادات الرياضية لزيادة فيبتطكير البيئة التنظيمية كتفعيؿ القكانيف 

. مشاركة المرأة في اإلدارة كالقيادة الرياضية

 ىذه الدراسة مع دراستنا الحالية في ككنيما يدرساف المجاؿ الرياضي كحاكلت الدراسة تشابيت

 . مف تكلي مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي عربيةالتعرؼ عمى المعيقات التي تكاجو المرأة اؿ

دراسة إحصائية حكؿ النكع "دراستو اإلقميمية  (2012االتحاد الدكلي لمصحفييف) دراسة -

 ".االجتماعي في الشرؽ األكسط كالعالـ العربي
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.  العربيـ كالعاؿاألكسط في الشرؽ عي حكؿ النكع االجتماالحصائية إدراسة اؿىدفت

 فضبل عف تحميؿ إضافي عف ياسي، السا الدراسة لمحة عامة عف كضع المرأة كتمثيموتعطيك

.  المنطقةأنحاءالمرأة في كسائؿ اإلعبلـ كنقابات الصحفييف في جميع 

 في كسائؿ اإلعبلـ، رأة بمدا، أرقاما مقمقة عف حضكر الـ14أظير البحث، الذم يشمؿ ك

 مف كميات كمدارس الخريجيفحيث تـ خبلؿ االجتماع مبلحظة أنو عمى الرغـ مف أف غالبية 

 أف المرأة ال جدفي الدكؿ التي شممتيا الدراسة، ف% 60اإلعبلـ ىي مف النساء بمتكسط يصؿ إلى 

 . فقط مف عضكية النقابات% 21 كتشكؿ ـمف القكل العاممة في كسائؿ اإلعبل% 27تمثؿ سكل 

أكال : أساسيتيف أكليتيف إلى ضركرة تحسيف تمثيؿ المرأة في اإلعبلـ، اعتمد االجتماع نظرا

 المزيد مف الصحفيات كمكاصمة تعزيز كجكدىف في القيادات النقابية كثانيا إعداد مدكنة استقطاب

.  سمكؾ إقميمية حكؿ صكرة المرأة في اإلعبلـ

 تكنس، حريف،اإلمارات، األردف، الب:  في االجتماع ممثبلت عف البمداف التاليةكشارؾ

. اليمفالجزائر، السكداف، الصكماؿ، العراؽ، عماف، فمسطيف، الككيت، المغرب، مكريتانيا، ك

 أكجو شبو في اؾ الشبو بيف ىذه الدراسة كدراستنا الحالية مقبكؿ إلى حد ما لكف ىفأكجة

 . اإلعبلمية كحجـ تكاجدىا في المؤسسات المرأةالدراستيف كمعرفو كضع  

: الدراسات األجنبية 

:  الكظيفي لمقائميف باالتصاؿ في كسائؿ اإلعالـ األمريكيةالرضا( 1992، دفمير) دراسة -

 كطبقت ، حكؿ الرضا الكظيفي لمقائميف باالتصاؿ في كسائؿ اإلعبلـ األمريكيةالدراسة ىدفت

 كتبيف مف نتائجيا أف العامميف في مجاؿ االتصاؿ أكثر ،مفردة (621)الدراسة عمى عينة قكاميا 
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 أىـ أسباب الرضا لدل المبحكثيف تمثمت في  كأف، رضا عف عمميـ قياسا بالعامميف في ميف أخرل

. النكاحي المادية كالشكؿ كالمكانة االجتماعية 

: الفركؽ الديمكغرافية بيف الصحفييف كالصحافيات (1996،كيفر) دراسة -

 في السف كالتعميـ ساكيف متت دراسة لعينة مف الصحفييف كالصحفيابإجراء الدراسة قامت

 ما تكصمت إليو الدراسة أف الفرؽ في الدخؿ كأىـ ، الكصكؿ إلى الفركؽ بينيمابيدؼ ،كالخبرة

 الرجؿ كالمرأة بدأ في االنخفاض كما أثبتت أيضا أف صالة التحرير ما زاؿ يحكميا ف بيادمالـ

. الرجاؿ 

 تأثير عامؿ الجنس عمى االختبلؼ بيف الرجؿ الصحفي كالمرأة (2000’جكدريؾ) تناكؿ -

 الدراسة إلى اىتماـ المرأة كتكصمت ، نكعية معينة مف المكضكعاتتغطيةالصحفية في 

الصحفية بتغطية مكضكعي رعاية الطفكلة ككتابة القصص اإلخبارية كالمساكاة في األجر أكثر 

 .مف الرجؿ الصحفي 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة كمكقع الدراسة الحالية

 تتعرض إلى اإلعبلمية لـ بأنيا مف العرض السابؽ لمدراسات كالبحكث التي أجريت يتضح

 في حيف ركزت الدراسات السابقة عمى تناكؿ ، األردنية في القطاع الرياضي بشكؿ مباشر كخاص

مكضكع الصحافة الرياضية كمعكقاتيا لدل الصحفييف كدكرىا الفعاؿ في نشر الكعي الرياضي لدل 

 تكلي المرأة العربية مراكز قيادية معكقات  دراسة األعرج التي تناكلتتثناء باس، كالجماعاتاألفراد

.  نكعا ما عف الدراسة الحالية يدة الدراسة بعىذهفي المجاؿ الرياضي في الدكؿ العربية اآلسيكية ك

مجاالت لمعرفة مدل حضكر اإلعبلمية  (6) تناكلت الباحثة عند بناء االستبياف كقد

متغيرات مستقمة لمعرفة دكر اإلعبلمية األردنية في القطاع  (9)األردنية في القطاع الرياضي ك
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 عمى الحصكؿ ، الكظيفيالكصؼ لتفرغ، االراتب، الخبرة، ، العمميالمؤىؿ ،العمر)  ىي الرياضي

   االجتماعيةالحالة ، المؤسسةنكع ، في المجاؿ اإلعبلميتدكرا

 لمدراسات السابقة ليميا ضكء ما سبؽ يمكف اإلشارة إلى أف دراسة الباحثة كعرضيا كتحكفي

كانت عكنا كاستزادة ليا في فيميا لمشكمة الدراسة كىاديا ليا في اختيار كسائؿ جمع البيانات 

 كالتي لـ يتطرؽ ياضيكاختيار عينة الدراسة مف اإلعبلميات األردنيات العامبلت في القطاع الر

 قد ساىمت في تحديد المنيج المستخدـ ذلؾإلييا أم مف الباحثيف في األردف عمى عمـ الباحثة كؾ

 التي تتناسب مع ما تـ جمعو مف بيانات كمعمكمات فكانت ةكانتقاء أفضؿ األساليب اإلحصائي

 تناكليا الباحثكف في دراستيـ المرتبطة كحقائؽ الدراسة تستند إلى خبرات عممية سابقة ةمنيجي

. بمضمكف دراسة الباحثة الحالية 
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 الثالث الفصؿ

 ت كاإلجراءاالطريقة

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمجتمع الدراسة، كعينتيا، كاألدكات المستخدمة فييا، كدالالت 

جراءات تطبيؽ الدراسة، إضافة إلى المعالجات اإلحصائية  صدقيا، كثباتيا، كمتغيرات الدراسة، كا 

.  التي استخدمت في تحميؿ البيانات الستخبلص نتائج الدراسة

 : المعتمد في الدراسةالمنيج

 ألف ذلؾ ك، الحاليةلمدراسة الءمتيا مف الدراسات الكصفية المسحية لـاسة ىذه الدرتعدَ 

 كالمنيج الكصفي ييتـ ، المتبعة في الدراسات اإلعبلميةج مف أىـ المناهدالمنيج الكصفي يع

. بتصكير ما ىك كائف، أم الظاىرة أك الكضع الراىف

 تـ جمع البيانات الميدانية حيث  ت،لجمع البيانا (االستبياف ) مسح استخداـ أسمكب اؿتـ

 اإلحصائية المناسبة لئلجابة عف أسئمة الدراسة الطرؽمف عينة البحث كمف ثـ معالجتيا باستخداـ 

 كتحديد العبلقات ، عمى خصائص الظاىرة كالتعرؼمف خبلؿ النتائج التي تـ التكصؿ الييا، 

 إعطاء المسح أسمكباالرتباطية بيف المتغيرات التي تؤثر عمى تمؾ الظاىرة، كلعؿ أكثر ما يميز 

 لعينةعف طريؽ استخداـ ا (كمجتمع الدراسة الحالية)الفرصة لجمع كمية كبيرة مف البيانات 

 ، كقت إجراء الدراسةبالفعؿ حيث يتـ المسح عمى دراسة أشياء مكجكدة ،العشكائية كتعميـ نتائجيا

كيتجو إلى تكضيح الطبيعة  ( اإلعبلمية بكافة أشكاليا في مدينة عمافالمؤسسات)كفي مكاف معيف 

 أك ، بيايطة تمؾ األكضاع لمكقكؼ عمى الظركؼ المحكتحميؿ ، لممشكمة أك المعيقاتالحقيقية

 ية العينة بالطريقة الطبؽة الباحثفاختارت( . .65،ص2004،ناشيمار )األسباب الدافعة لظيكرىا 
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( 568) كبمغ عددىـ، عينة لمدراسة الحاليةلتككفمف مجتمع الدراسة  (%45)العشكائية بنسبة 

 . كاالتحاد االردني لئلعبلـ الرياضيفف االردنيم بنقابة الصحفيت مسجبلإعبلمية

:   الدراسةمجتمع

 األردنيات المسجبلت كغير المسجبلت في اإلعبلميات مجتمع الدراسة مف جميع يتككف

 إلحصائيات كفقان  ، إعبلمية( 568) عددىـ كبمغ الصحفييف األردنييف لنقابة لصحفيات اعضكية

يكضح كصفا لمجتمع الدراسة مكزعيف  (1) كالجدكؿ 2012/2013 الصحفييف األردنييف نقابة

 :حسب الجدكؿ اآلتي

( 1)جدكؿ 

 مجتمع الدراسة  تكزيع

 المجمكع
 مسجالت غير اؿاإلعالميات  المسجالتاإلعالميات

209 359 

568 

 

:  معمكمات الدراسةمصادر
:  الباحثة عمى نكعيف مف مصادر المعمكمات كىي كما يمي اعتمدت

 : األكلية المصادر -1

 ، البلزمة لتحقيؽ ىدؼ الدراسةنات الباحثة عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيااعتمدت

كيتككف االستبياف مف ستة أقساـ يحاكؿ جمع البيانات البلزمة لمعرفة كتحديد أسباب الظاىرة كالذم 

 الديمكغرافية مثؿ الفئة العمرية كالمؤىؿ العممي كالحالة االجتماعية معمكماتيجمع بيانات حكؿ اؿ
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 التدريبية ات الحصكؿ عمى الدكر، التفرغ لمعمؿ، الكصؼ الكظيفي، الراتب الشيرم،سنكات الخبرة

 ، الرياضيالقطاع ثـ القسـ األكؿ المتعمؽ بحضكر اإلعبلمية األردنية في ،في المجاؿ اإلعبلمي

 ثـ القسـ الثالث ، األردنية في القطاع الرياضيميةكالقسـ الثاني المتعمؽ بضعؼ حضكر اإلعبل

 القسـ الرابع الذم يحاكؿ معرفة ثـ ، في القطاع الرياضيألردنية اميةالمتعمؽ بكضع اإلعبل

 القدرات الخامس الذم يتعرض كيفية تنمية فالقسـ ، التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتياتالمكضكعا

 ثـ القسـ السادس كاألخير الذم يتعرض لممعكقات التي تكاجو اإلعبلمية ،لدل اإلعبلمية األردنية

 .األردنية في مجاؿ عمميا الرياضي 

تعتبر المقابمة في عصرنا الحالي مف االدكات الميمة في البحث  : المقابمة الشخصية

العممي، كظيرت كأسمكب ىاـ في مياديف عديدة مثؿ الطب كالصحافة كالخدمة االجتماعية ، 

كبرزت كأداة بحث رئيسية في مجاؿ التشخيص كالعبلج النفسي، كما أنيا تعتبر مف األساليب 

النعيمي،  )شائعة األستعماؿ في البحكث الميدانية ألنيا تحقؽ أكثر مف غرض في نفس الباحث 

 (2009كاخركف، 

كفي اطار الدراسة الحالية حكؿ كضع كدكر األعبلمية األردنية في الكسط الرياضي فأف أىمية 

المقابمة الشخصية مع معنييف ستبرز زكايا خفية عف طريؽ تحرير المعمكمات مف حرية شخصية قد 

 .تظير افكار كمعمكمات كآراء متعمقة بذات المكضكع 

  الثانكية المصادر -2

 كالمقاالت الشخصية المقابمة الثانكية المتكفرة بما في ذلؾ الكتب ت استخداـ مصادر البياناتـ

 إلى الكثير مف المكاقع عمى شبكة االنترنت ذات الصمة بمكضكع إضافة ،البحثية كالدراسات السابقة

.  الدراسة 
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 :أداة الدراسة
 في ة اإلعبلمية األردنيلدكر ببناء كتطكير استبانو لباحثة اامت أىداؼ الدراسة ؽلتحقيؽ

 كذلؾ مف خبلؿ تكجيو أسئمة ذات نيايات مغمقة كاالعتماد ، كالحمكؿكبلتالمش/القطاع الرياضي

 كمراجعة االستبانة،عمى عدد مف الدراسات كاألدبيات السابقة لئلفادة منيا في بناء كتطكير فقرات 

 ،(1992، الزعبي)دراسة :  مثؿ؛بعض المقاييس العالمية كالعربية ذات الصمة بمكضكع الدراسة

 كدراسة ، (1997،أبك عرجو) كدراسة ،(1995، القريني) كدراسة ،(1995، العكش)كدراسة 

 كدراسة ،(2012) الدكلي لمصحفييفاالتحاد كدراسة ،(2009 ،األعرج)كدراسة ،(2007،االطرش)

 .(2000,جكدريؾ)

    ىذا كقد أعطي كزف مدرج كفؽ سمـ ليكرت الخماسي لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كذلؾ 

 (مكافؽ)كأعطي خمس درجات، كالبديؿ الثاني  (مكافؽ بشدة)البديؿ األكؿ : حسب الترتيب اآلتي

كأعطي ت  (ال أكافؽ)كأعطي ثبلث درجات، كالبديؿ  (محايدة)كأعطي أربع درجات، كالبديؿ 

يبيف االستبانة بصيغتيا  (1)كالممحؽ . كأعطي درجة كاحدة (ال أكافؽ بشدة)درجتاف، كالبديؿ 

. األكلية

:   أداة الدراسةصدؽ

 مف مجمكعة لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة قامت الباحثة بتكزيعيا بصيغتيا األكلية عمى

 إلى جانب محكميف إضافةن  ،المحكميف المختصيف مف أساتذة الجامعات األردنية الحككمية كالخاصة

عبلمييف ذكم خبرة  يبيف أسماء لجنة تحكيـ أداة الدراسة، كمف  (2) كالممحؽ كالكفاءة،أكاديمييف كا 

 قامت باآلخذ ببعض المبلحظات إذمختمؼ التخصصات األكاديمية ذات العبلقة بمكضكع الدراسة، 

، كقد ُعدت كالتكصيات كقامت بتعديؿ بعض األسئمة كاستبعاد أخرل أشار إلييا أغمب المحكميف

فأكثر، كىذا مؤشره عمى صدؽ  (%80)مكافقة المحكميف عمى كؿ فقرة مف فقرات األداة بنسبة 
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( 44)الفقرات، كبذلؾ تحقؽ الصدؽ الظاىرم لؤلداة، كتككنت فقرات االستبانة بصيغتيا النيائية مف 

. يبيف األداة بصيغتيا النيائية (3)فقرة، كالممحؽ 

  : الدراسةاةثبات أد

 عمى عينة استطبلعية مف خارج عينة تـ حساب االتساؽ الداخمي ،اةداأل لمتأكد مف ثبات 

كالجدكؿ أدناه يبيف حسب معادلة كركنباخ ألفا، إعبلمية كمف مجتمع الدراسة  (30)الدراسة عددىا 

. ، كاعتبرت ىذه النسب مناسبة لغايات ىذه الدراسةىذه المعامبلت

( 2)جدكؿ 

 الفا  معامؿ االتساؽ الداخمي كركنباخ

  الداخمياالتساؽ المجاالت

 0.71  في القطاع الرياضيألردنية اإلعبلمية ادكر

 0.77  ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضيعكامؿ

 0.71  اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضيكضع

 0.57  التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتياالمكضكعات

 0.92  قدرات اإلعبلمية األردنية بالقطاع الرياضي مف خبلؿتنمى

 0.85  في مجاؿ عمميا الرياضياألردنية التي تكاجو اإلعبلمية المعيقات

 0.90  الكميةالدرجة
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:  متغيرات الدراسة

: اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية

 . سنة فأكثر41:   سنة      ج40-31: ب.            سنة30-20: أ:        العمريةالفئة .1

 .دراسات عميا: ج.        بكالكريكس: ب.    دبمكـ متكسط أك أقؿ:  أ:     المؤىؿ العممي .2

     .عزباء: ج.     أرممة أك مطمقة: ب                .متزكجة: أ:    اإلجتماعيةالحالة .3

     .450 مف أكثر: ج.       450-250: ب          .250 مف أقؿ: أ     : الشيرمالراتب  .4

.    ذلؾ غير: د       .مراسمة: ج.       مندكبة: ب     .محررة: أ    : الكظيفيالكصؼ .5

 . فأكثر9: ج.              8-6: ب                  . سنكات6 مف أقؿ: أ:        الخبرةسنكات .6

 .متطكعة: ج.         جزئيتفرغ: ب               . كميتفرغ: أ:         لمعمؿالتفرغ .7

 .      ال: ب         .نعـ: أ:   عمى الدكرات التدريبية في مجاؿ العمؿ اإلعالميالحصكؿ .8

.مختمط: ج.    خاصة: ب.        حككمية:   أ:    المؤسسة اإلعالمية التي تعمميف فييانكع  

:  إجراءات الدراسة

بعد التأكد مف صدؽ أداة الدراسة كاختيار العينة، قامت الباحثة بتكزيع االستبانة عمى أفراد 

، كتمت اإلشارة في األنمكذج المكزع عمييـ بأف إجاباتيـ إعبلمية( 257)عينة الدراسة كالمككنة مف 

ستخدـ البحث العممي فقط، كتـ إعطاؤىـ الكقت الكافي لئلجابة عف االستبانة، كقد استغرؽ تكزيع 

االستبانة كجمعيا باليد ثبلثة أسابيع، ىذا كقد سيمت جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا  ميمة 

. يبيف ذلؾ (4)الباحثة في إجراء الدراسة مف حيث تكزيع اإلستبانات كالممحؽ 

، ىذا كقد تـ تفريغ (%97)استبانو بنسبة  (250)كقد بمغ عدد اإلستبانات المسترجعة 

. اإلستبانات المسترجعة في أنمكذج خاص بالحاسكب تمييدان لمقياـ بالمعالجة اإلحصائية
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المشكبلت كالحمكؿ فقد تـ تحديد / كلتعرؼ دكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي

: ثبلثة مستكيات ىي

 .درجة منخفضة .1

 .درجة متكسطة .2

. درجة مرتفعة .3

: كذلؾ باعتماد المعادلة اآلتية

. 1.33= 3(/1-5)= عدد المستكيات /(القيمة الدنيا لمبديؿ- القيمة العميا لمبديؿ )

 إلى 1 كبالتحديد مف 2.33= 1.33+1 كاستنادان إلى ىذه النتيجة تككف الدرجة منخفضة مف 

 إلى أقؿ مف 2.34 كتحديدان مف 3.66= 1.33+ 2.33، كتككف الدرجة متكسطة مف 2.33أقؿ مف 

(. 2009حسكنة،) 5.00-3.67، أما الدرجة المرتفعة فتككف مف 3.66

: تـ تطبيؽ الدراسة كفؽ الخطكات كاإلجراءات اآلتية

 .إعداد أداة الدراسة بصكرتيا النيائية كاستخراج دالالت صدقيا كثباتيا -

  لمعاـ اإلعبلميات لتحديد عدد ، الصحفييف األردنييفلنقابة العامة العبلقات مع قسـ التنسيؽ -

2012 /2013. 

 .لئلعبلميات ميتيا أىداؼ الدراسة كأهتعريؼ -

جراء المعالجات اإلحصائية كالتحميبلت المناسبة  - دخاليا إلى الحاسكب كا  تفريغ البيانات كا 

 . الستخراج النتائج

 

 : اإلحصائيالتحميؿ
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 تحقيؽ أىداؼ الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمتيا فقد تـ استخداـ المعالجات بغية

:  اإلحصائية المناسبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة الدراسة، كعمى النحك اآلتي

 كالثالث تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ثاني األكؿ كاؿسئمة عف األلئلجابة 

 .المعيارية

 استخراج المتكسطات الحسابية تـ الرابع كالخامس كالسادس كالسابع األسئمة عف لئلجابة 

 . المعياريةالنحرافاتكا

 المعيارية كتـ النحرافات تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالثامف عف السؤاؿ لئلجابة 

ختبار شيفيو لممقارنات البعديةاألحادماستخداـ تحميؿ التبايف   . كا 

 كالنسب المئكية حسب متغيرات الدراسةتكرارات اؿاستخدمت . 

 معادلة كركنباخ ألفا استخدمت (Cronbach-Alpha) أداة الدراسةثبات، إليجاد . 
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 الرابع الفصؿ

 الدراسة نتائج

 خصائص تكضيح مف خبلؿ راسة ىذا الفصؿ عرض النتائج التي تكصمت إلييا الديتناكؿ

 الشيرم، الكصؼ الراتب العممي، الحالة االجتماعية، ىؿ العمرية، المؤالفئةعينة الدراسة مف حيث 

الكظيفي، سنكات الخبرة، التفرغ لمعمؿ، الحصكؿ عمى الدكرات التدريبية في مجاؿ العمؿ اإلعبلمي، 

 سيتـ تحميؿ بيانات اإلستبانة، كمف ثـ سيتـ اإلجابة ـ كمف ثىا، المؤسسة االعبلمية التي تعمؿ بكعف

 أسئمة الدراسة حسب تسمسميا كذلؾ كصكالن لعرض النتائج التي تكصمت إليا الدراسة، مف خبلؿ عف

: بياناتيا إضافان إلى مناقشتيا حسب الطرؽ العممية المتبعة، كعمى النحك اآلتي

: خصائص عينة الدراسة: أكالن 

: عمريةالفئة اؿ: أ

 (3) جدكؿ

 متغير الفئة العمريةحسب  التكرارات كالنسب المئكية

  المئكيةالنسبة التكرار الفئات 

 %34.0 85 30-20مف  الفئة العمرية

 %44.0 110 40-31مف  

 %22.0 55  فاكثر41مف  

 %100 250 المجمكع

 

سنة، كبنسبة  (40-31)أف أعمى نسبة مف عينة الدراسة كانت مف  (3) الجدكؿ يشير 

.   متفاكتةبنسب لعمرية االفئات، كأتت (44%)

: المؤىؿ العممي: ب
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 (4) جدكؿ

 التكرارات كالنسب المئكية حسب متغير المؤىؿ العممي

 

  المئكيةالنسبة التكرار الفئات

المؤىؿ العممي 
 %26.0 65 دبمـك متكسط أك أقؿ

 %63.6 159 بكالكريكس

 %10.4 26 دراسات عميا  

 %100 250 المجمكع 

  

 كبنسب( بكالكريكيس)أف أعمى نسبة مف عينة الدراسة كانت لصالح  (4) الجدكؿ يشير

 بنسب العممية المؤىبلت، كأتت بقية (%63) العممية كبنسبة تعالية جدان مقارنة مع باقي المؤىبل

. تةمتفاك

: الحالة االجتماعية: ت

 (5) جدكؿ

 التكرارات كالنسب المئكية حسب متغير الحالة االجتماعية

  المئكيةالنسبة التكرار الفئات 

 %57.2 143 متزكجة الحالة االجتماعية

 

 
 %4.8 12 أرممة أك مطمقة

 %38.0 95 عزباء

 %100 250 المجمكع 

 عالية جدان نسبكب (متزكجة) عينة الدراسة كانت لػِ مفأف أعمى نسبة  (5) الجدكؿ يشير

 االجتماعية بنسب الحاالت، كأتت بقية (%57.2) االجتماعية كبنسبة الحاالتمقارنة مع باقي 

. متفاكتة

: الراتب الشيرم: ث
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 (6) جدكؿ

 التكرارات كالنسب المئكية حسب متغير الراتب الشيرم
  المئكيةالنسبة التكرار الفئات 

 %3.6 9 250اقؿ مف  الراتب الشيرم

 

 

 

 

 % 39.2 98 450-250مف 

 %57.2 143 451أكثر مف 

 %100 250 المجمكع

 

لمراتب  (451 مف أكثر) لػػِ أف أعمى نسبة مف عينة الدراسة كانت  (6) الجدكؿ يشير

أقؿ )، كأخيران (%39.2)لمراتب الشيرم كبنسبة  (450-250)، تبلىا (%57.2)الشيرم، كبنسبة 

. (%3.6) نسبةلمراتب الشيرم كب (250مف 

: كظيفي اؿالكصؼ: ج

 (7) جدكؿ

 التكرارات كالنسب المئكية حسب متغير الكصؼ الكظيفي

  المئكيةالنسبة التكرار الفئات 

 % 33.6 84 محررة الكصؼ الكظيفي

 

 
 % 19.2 48 مندكبة

 % 3.2 8 مراسمة

 %44.0 110 غير ذلؾ

 %100 250 المجمكع

لمكصؼ  ( ذلؾغير)أف أعمى نسبة مف عينة الدراسة كانت لصالح  (7) الجدكؿ يشير

.  الكظيفي بنسب متفاكتةالكصؼ اقي كأتت ب،(%33.6)الكظيفي، كبنسبة 
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: سنكات الخبرة: ح

 (8) جدكؿ

 التكرارات كالنسب المئكية حسب متغير سنكات الخبرة

  المئكيةالنسبة التكرار الفئات 

 سنكات الخبرة

  

  

  

  

 93 ت سنكا6أقؿ مف 
 

37.2% 

 %21.6 54  سنكات 6-8

 41.2 % 103  فأكثر 9

 %100 250 المجمكع 

 

لسنكات الخبرة،  ( فأكثر9)أف أعمى نسبة مف عينة الدراسة كانت مف  (8) الجدكؿ يشير

.  متفاكتةنسب، كأتت بقية سنكات الخبرة ب(%41.2)كبنسبة 

: التفرغ لمعمؿ: خ

 (9) جدكؿ

 التكرارات كالنسب المئكية حسب متغير التفرغ لمعمؿ

  المئكيةالنسبة التكرار الفئات 

 %84.8 212 كمي تفرغ التفرغ لمعمؿ

 %14.4 36 جزئي تفرغ  

 %80. 2 متطكعة  

 %100 250 المجمكع 

كبنسب عالية  (كمي تفرغ)أف أعمى نسبة مف عينة الدراسة كانت لصالح  (9) الجدكؿ يشير

. ، كأتت البقية بنسب متفاكتة(%84.8)جدان مقارنة مع باقي النسب المئكية كبنسبة 
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:  عمى الدكرات التدريبية في مجاؿ العمؿ اإلعالميالحصكؿ: د

 (10) جدكؿ

التكرارات كالنسب المئكية حسب متغير الحصكؿ عمى الدكرات التدريبية في مجاؿ العمؿ اإلعالمي 

  المئكيةالنسبة التكرار الفئات 

الحصكؿ عمى الدكرات التدريبية في 
 مجاؿ العمؿ اإلعالمي

 64.8 162 نعـ

 35.2 88 ال

 %100 250 المجمكع 

 

كبنسب عالية ( نعـ)أف أعمى نسبة مف عينة الدراسة كانت لصالح  (10) الجدكؿ يشير

. (%35.2)بنسبة ( ال)، كأتت (%64.8) مع المتغير الثاني كبنسبة مقارنة

:  المؤسسة االعالمية التي تعمميف فييانكع: ذ

 (11) جدكؿ

التكرارات كالنسب المئكية حسب متغير نكع المؤسسة االعالمية التي تعمميف فييا 

  المئكيةالنسبة التكرار الفئات 

نكع المؤسسة االعالمية التي تعمميف 
 فييا

 48.0 120 حككمية

 37.6 94 خاصة

 14.4 36 مختمط

 %100 250 المجمكع 

 

كبنسب عالية  (حككمية)أف أعمى نسبة مف عينة الدراسة كانت لصالح  (11) الجدكؿ يشير

. ، كأتت البقية بنسب متفاكتة(%48) بنسبة النسب المئكية كقيمقارنة مع با

 

: تحميؿ بيانات اإلستبانة: ثانيان 
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ما مستكل رضا المبحكثات لدكر اإلعالمية األردنية في القطاع :  األكؿالسؤاؿ المتعمقة بالنتائج

 ؟الرياضي

مستكل ؿ المعيارية كاالنحرافات بية عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسالئلجابة

. يكضح ذلؾ (12) كالجدكؿ ،رضا المبحكثات لدكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي

 (12) الجدكؿ

مستكل رضا المبحكثات لدكر اإلعالمية األردنية في ؿالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

   مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابيةالقطاع الرياضي

 الفقرات الرقـ الرتبة
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الدرجة المعيارم

 ىناؾ ضعؼ في حضكر اإلعبلمية ىؿ 2 1
 األردنية في القطاع الرياضي ؟ 

 مرتفعة 1.035 3.87

 األردنية في المية لئلعدكر ىناؾ ىؿ 1 2
 1.172 3.00 ؟ الرياضيقطاعاؿ

 متكسطة

 

 المبحكثات رضا لمستكل معيارية اؿاالنحرافات كة الحسابياتالمتكسط (12) الجدكؿ يبيف

كنصو  (2) رقـ سؤاؿ جاء بالمرتبة األكلى اؿحيث الرياضي، اإلعبلمية األردنية في القطاع لدكر

 حسابي بمغ بمتكسط"  ضعؼ في حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي؟ناؾىؿ ق"

 ينص كالذم (1) رقـ لسؤاؿ حيث جاء ا،كبدرجة مرتفعة (1.035) معيارم إنحراؼ ك،(3.87)

 حسابي بمغ بمتكسط األخيرة بالمرتبة" ؟ الرياضيقطاع لئلعبلمية األردنية في اؿدكر ىناؾ ىؿ"عمى 

. كبدرجة متكسطة (1.172) معيارم إنحراؼ ك،(3.00)

ما أسباب عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعالمية األردنية في القطاع : الثاني االسؤاؿ المتعمقة بالنتائج

 ؟الرياضي
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سباب أل المعيارية عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات لئلجابة

. يكضح ذلؾ (13) كالجدكؿ ،عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي

 (13)جدكؿ 

سباب عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعالمية األردنية في ألالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية القطاع الرياضي 

 الفقرات الرقـ الرتبة
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الدرجة المعيارم

 عدد اإلعبلميات الرياضيات محدكدية 7 1
 . الرياضي بالرياضةطاعالمتخصصات بالؽ

 مرتفعة 8020. 4.24

 الرجاؿ عمى النساء لمتابعة األحداث تفضيؿ 4 2
 مرتفعة 8750. 4.19 الرياضية الميدانية

 رغبة بعض اإلعبلميات بالتكاجد في عدـ 1 3
 9270. 3.91 .الساحات كاألحداث الرياضية

 مرتفعة

4 5 
ف اقع بعدـ تعيينيا في مكالقناعة  قيادية حتى كا 

كانت تممؾ المؤىبلت البلزمة كتفضيؿ الرجاؿ 
 عمييا

3.85 .9530 
 مرتفعة

 مف الرجاؿ كتحديدان إذا كانت مقنعة محاربتيا 6 5
 .بعمميا

 مرتفعة 1.078 3.78

 العائمة أك الزكج لخركجيا غير ضغكط 2 6
 .المنتظـ

 مرتفعة 1.018 3.74

 مصادر مع تمكينيا مف االحتكاؾ المباشر قمة 3 7
 .صحفية مقارنة مع الرجاؿ

 متكسطة 1.003 3.62

 حضكر اإلعالمية األردنية في القطاع ضعؼ عكامؿ الكمية ؿالدرجة
 الرياضي

 مرتفعة 6210. 3.91

عكامؿ "المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات القسـ الثاني  (13) يبيف الجدكؿ 

، كقد تراكحت المتكسطات الحسابية مابيف "ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي

كالتي  (7)، حيث جاءت الفقرة رقـ (8020.– 1.078)كاالنحرافات المعيارية  (3.62- 4.24)
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في " محدكدية عدد اإلعبلميات الرياضيات المتخصصات بالقطاع الرياضي بالرياضة"تنص عمى 

، بينما جاءت الفقرة رقـ (8020.)كانحراؼ معيارم  (4.24)المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ 

بالمرتبة " قمة تمكينيا مف االحتكاؾ المباشر مع مصادر صحفية مقارنة مع الرجاؿ"كنصيا  (3)

كبمغ المتكسط الحسابي لقسـ . (1.003)كانحراؼ معيارم  (3.62)األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ 

كانحراؼ معيارم  (3.91)عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي  ككؿ 

. ، كبدرجة مرتفعة(0.621)

ما كضع اإلعالمية األردنية في الكسط الرياضي؟ : النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

كضع  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ؿ

 . كالجدكؿ أدناه يكضح ذلؾاإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي،

 (14)جدكؿ 

مرتبة كضع اإلعالمية األردنية في الكسط الرياضي ؿالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

تنازليان حسب المتكسطات الحسابية 

 المتكسط الفقرات الرقـ الرتبة
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 الدرجة

1 1. 
 عدد اإلعبلميات المتخصصات بالقطاع قمة

 6910. 4.19 .الرياضي
 مرتفعة

 مرتفعة 8500. 4.00 . اإلعبلمية بالمكافحة ك قكة الشخصيةتمتاز .6 2

2 7. 
 تكمؼ إال نادران بالمتابعة الميدانية كبالتالي تفضيؿ ال

 8960. 4.00 .الذككر عمى القياـ بيا
 مرتفعة

4 5. 
 اإلعبلمية ميـ لكنو غير كاؼ في حضكر

المؤسسات اإلعبلمية بسبب طبيعة الظركؼ 
 .االجتماعية المرتبطة  كأنثى

3.98 .9000 
 مرتفعة

 مرتفعة 8820. 3.96  ضعيؼ في األحداث كالمياديف الرياضيةحضكرىا .4 5

 ما يتـ تكميؼ اإلعبلميات بمتابعة مكاضيع نادرآ .3 6
 .رياضية ميمة 

 مرتفعة 9910. 3.92
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 المتكسط الفقرات الرقـ الرتبة
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 الدرجة

7 2. 
 العنصر الذككرم الذم يخشى مف كجكد منافسة

اإلعبلمية بسبب التزاميا بما تكمؼ بو مما يجعؿ 
 .فرصتيا أكبر لمترقية الكظيفية

3.79 1.020 
 مرتفعة

 مرتفعة 5410. 3.98  اإلعالمية األردنية في الكسط الرياضيكضع

كضع "المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات القسـ الثالث  (14)يبيف الجدكؿ 

 (3.79- 4.19)، كقد تراكحت المتكسطات الحسابية مابيف "اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي

قمة عدد "كالتي تنص عمى  (1)، حيث جاءت الفقرة رقـ (6910.– 1.020)كاالنحرافات المعيارية 

 (4.19)في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ " اإلعبلميات المتخصصات بالقطاع الرياضي

منافسة العنصر الذككرم الذم "كنصيا  (2)، بينما جاءت الفقرة رقـ (6910.)كانحراؼ معيارم 

" يخشى مف كجكد اإلعبلمية بسبب التزاميا بما تكمؼ بو مما يجعؿ فرصتيا أكبر لمترقية الكظيفية

كبمغ المتكسط الحسابي . (1.020)كانحراؼ معيارم  (3.79)بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ 

، (5410.)كانحراؼ معيارم  (3.98)لقسـ كضع اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي  ككؿ 

. كبدرجة مرتفعة
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 نكع المكاضيع التي تفضؿ اإلعالمية األردنية العاممة في ما: الرابع السؤاؿ المتعمقة بالنتائج

 اإلعالمية المختمفة متابعتيا؟ ساتالمؤس

نكع  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ؿ

 المكاضيع التي تفضؿ اإلعبلمية األردنية العاممة في المؤسسات اإلعبلمية المختمفة متابعتيا،

 .كالجدكؿ أدناه يكضح ذلؾ

 (15)جدكؿ 

نكع المكاضيع التي تفضؿ اإلعالمية األردنية العاممة ؿالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية في المؤسسات اإلعالمية المختمفة متابعتيا

 الفقرات الرقـ الرتبة
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 لمعيارما

 الدرجة

1 6. 
 العنصر الذككرم لتغطية معظـ احتكار

األحداث الرياضية يقمؿ مف إتاحة الفرصة 
 . عبلمياتلئل

4.08 .9960 
 مرتفعة

2 1. 
 ذات الصبغة النسائية مثؿ الريشة األلعاب

 9430. 3.92 . كتنس الطاكلة ككرة الطاكلة كغيرىائرة،الطا
 مرتفعة

 مرتفعة 9620. 3.77 . كرة القدـ النسائيةمجاؿ .3 3

4 5. 
 العالية في الكتابة بكؿ المكاضيع التي قدرتيا

 8400. 3.76 .تكمؼ بيا
 مرتفعة

5 7. 
 الرغبة في اقتحاـ كمتابعة األحداث عدـ

الرياضية ميدانيآ بسبب العنؼ الرياضي 
 .مثآل

3.74 .9860 
 مرتفعة

6 4. 
 بالمكضكعات الخاصة في القطاع تميزىا

 عمى كصؼ قادرةالرياضي كالتي تجعميا 
 . بدقةاثاألحد

3.70 .8470 
 مرتفعة

 متكسطة 9010. 3.20 .ككانك القتالية كالجكدك كالكراتية كالتامالفنكف .2 7
 مرتفعة 4900. 3.74  التي تفضؿ اإلعالمية متابعتياالمكضكعات
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات القسـ الرابع  (15) يبيف الجدكؿ 

- 4.08)، كقد تراكحت المتكسطات الحسابية مابيف "المكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا"

كالتي تنص عمى  (6)، حيث جاءت الفقرة رقـ (8400.– 9960.)كاالنحرافات المعيارية  (3.20

" احتكار العنصر الذككرم لتغطية معظـ األحداث الرياضية يقمؿ مف إتاحة الفرصة لئلعبلميات"

، بينما جاءت الفقرة (9960.)كانحراؼ معيارم  (4.08)في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ 

بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ " الفنكف القتالية كالجكدك كالكراتية كالتايككانك"كنصيا  (2)رقـ 

كبمغ المتكسط الحسابي لقسـ المكضكعات التي تفضؿ . (9010.)كانحراؼ معيارم  (3.20)

. ، كبدرجة مرتفعة(4900.)كانحراؼ معيارم  (3.74)اإلعبلمية متابعتيا  ككؿ 

ما مدل تنمية القدرات كالميارات الصحفية لدل اإلعالمية : النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس

األردنية في القطاع الرياضي؟ 

 لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمدل 

تنمية القدرات كالميارات الصحفية لدل اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي، كالجدكؿ أدناه 

 .يكضح ذلؾ
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 (16)جدكؿ 

لمدل تنمية القدرات كالميارات الصحفية لدل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية اإلعالمية األردنية في القطاع الرياضي

 الفقرات الرقـ الرتبة
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 الدرجة

 مرتفعة 8090. 4.30 . شبكة اإلنترنتتصفح .6 1

 بدكرات إعبلمية مرتبطة إدخاليا 10 1
 . بالقطاع الرياضي

 مرتفعة 8520. 4.30

 لمختمؼ ما ينشر في مرة المستالمتابعة .8 3
 .كسائؿ اإلعبلـ

 مرتفعة 8180. 4.26

 مرتفعة 8820. 4.26 .ة مف مادتيا الصحفيالتمكف .9 3

 المؤتمرات كالندكات كالدكرات حضكر .5 5
 8530. 4.25 .التدربية

 مرتفعة

 مرتفعة 7960. 4.16 . قكانيف األلعاب الرياضيةمعرفة .2 6

 مرتفعة 9220. 4.10 . في قمب األحداث الرياضيةالتكاجد .7 7

 مرتفعة 8360. 4.09 . نجـك الرياضةمعرفة .3 8

 مرتفعة 8420. 4.08 . أركاف األلعاب الرياضيةمعرفة .4 9

 مرتفعة 9180. 3.97 . بتكاريخ األلعابإلماميا .1 10

 األردنية اإلعالمية لدل الصحفية كالميارات القدرات تنمية
 6640. 4.18  الرياضيالقطاع في

 مرتفعة

تنمى "المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات القسـ الخامس  (16)يبيف الجدكؿ 

، كقد تراكحت المتكسطات الحسابية مابيف "قدرات اإلعبلمية األردنية بالقطاع الرياضي مف خبلؿ

 (10ك6)، حيث جاءت الفقرتاف رقـ (9220.– 7960.)كاالنحرافات المعيارية  (3.97- 4.26)

جاءت " إدخاليا بدكرات إعبلمية مرتبطة بالقطاع الرياضي"ك" تصفح شبكة اإلنترنت"كنصيما 

، بينما جاءت (8530.-8820.)،  كانحراؼ معيارييف (4.30)بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي بمغ 
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 (3.97)بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ " إلماميا بتكاريخ األلعاب"كنصيا  (1)الفقرة رقـ 

كبمغ المتكسط الحسابي لقسـ المكضكعات التي تنمى قدرات اإلعبلمية . (9180.)كانحراؼ معيارم 

. ، كبدرجة مرتفعة(6640.)كانحراؼ معيارم  (4.18)األردنية بالقطاع الرياضي مف خبلؿ ككؿ 

ما مدل المعيقات التي تكاجو اإلعالمية األردنية في مجاؿ : النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس

عمميا الرياضي؟ 

لمدل  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 . كالجدكؿ أدناه يكضح ذلؾالمعيقات التي تكاجو اإلعبلمية األردنية في مجاؿ عمميا الرياضي،

 (17)جدكؿ 

لمدل المعيقات التي تكاجو اإلعالمية األردنية في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية مجاؿ عمميا الرياضي

 الفقرات الرقـ الرتبة
 المتكسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعيارم
 الدرجة

 العنصر الذككرم فرصة التكاجد إعطاء .6 1
 مرتفعة 9390. 4.15 .الميداني أكثر مف العنصر النسكم

2 1. 
 الحصكؿ عمى فرصتيا الحقيقية في عدـ

 7790. 4.12 .األقساـ الرياضية بالمؤسسات اإلعبلمية
 مرتفعة

3 2. 
 العمؿ المكتبي عمى التكاجد تفضيؿ

 8750. 3.97 .بالميداني
 مرتفعة

4 10 
 فاعمية اإلدارة الرياضية في مدل

المؤسسات ذكات العبلقة بتشغيؿ 
 .اإلعبلميات

3.92 .8720 
 مرتفعة

 كتبعاتو أة المزدكج الذم تقـك بة المرالدكر 11 5
 .  (كزكجو كأـ عاممة)

 مرتفعة 9340. 3.88

 تقبؿ الشارع الرياضي لمعنصر النسكم عدـ .4 6
 .في الميداف

 مرتفعة 9860. 3.84
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 الفقرات الرقـ الرتبة
 المتكسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعيارم
 الدرجة

 مرتفعة 9620. 3.80 . كالكاسطة عند التعييفالمحسكبية 9 7

8 3. 
 ثقة المؤسسات اإلعبلمية في عمؿ عدـ

 9650. 3.72 . بشكؿ عاـعبلميةكجيد اإل
 مرتفعة

9 7. 
 تعاكف المسؤكليف في المؤسسات عدـ

 1.055 3.70 .اإلعبلمية مع الصحفيات مينيان 
 مرتفعة

 تحقيؽ طمكحيا الصحفي كأخذ تستطيع .5 10
 .فرصتيا كلكف بعيدا عف المجاؿ الرياضي

 متكسطة 1.071 3.64

 المرأة الصحفية لمفصؿ بسرعة تعرض .8 11
 .  الخاصةبالمؤسساتتحديدآ 

 متكسطة 1.020 3.43

 مجاؿ عمميا في األردنية اإلعالمية تكاجو التي المعيقات
 الرياضي

 مرتفعة 6160. 3.83

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات القسـ الخامس  (17)يبيف الجدكؿ 

، كقد تراكحت المتكسطات "المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية األردنية في مجاؿ عمميا الرياضي"

، حيث جاءت الفقرة رقـ (7790.– 1.071)كاالنحرافات المعيارية  (3.43- 4.15)الحسابية مابيف 

" إعطاء العنصر الذككرم فرصة التكاجد الميداني أكثر مف العنصر النسكم"كالتي تنص عمى  (6)

، بينما جاءت الفقرة (9390.)كانحراؼ معيارم  (4.15)في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ 

بالمرتبة " تعرض المرأة الصحفية لمفصؿ بسرعة تحديدآ بالمؤسسات الخاصة"كنصيا  (8)رقـ 

كبمغ المتكسط الحسابي لقسـ . (1.020)كانحراؼ معيارم  (3.43)األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ 

كانحراؼ معيارم  (3.83)المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية األردنية في مجاؿ عمميا الرياضي ككؿ 

. ، كبدرجة مرتفعة(6160.)
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 ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ىؿ: سابع اؿالسؤاؿ المتعمقة بالنتائج

(0.05=α)  في استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ دكر اإلعالمية األردنية في القطاع

الفئة العمرية، المؤىؿ العممي، الحالة االجتماعية، ) تعزل لمتغيرات كالحمكؿالمشكالت /الرياضي

 لمعمؿ، الحصكؿ عمى الدكرات التدريبية رغ الكظيفي، سنكات الخبرة، التؼلكصؼالراتب الشيرم، ا

 ؟(في مجاؿ العمؿ اإلعالمي، نكع المؤسسة االعالمية التي تعمميف فييا

ستجابة أفراد عينة استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات اللئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ  

الفئة )المشكبلت كالحمكؿ تعزل لمتغيرات /الدراسة حكؿ دكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي

العمرية، المؤىؿ العممي، الحالة االجتماعية، الراتب الشيرم، الكصؼ الكظيفي، سنكات الخبرة، 

التفرغ لمعمؿ، الحصكؿ عمى الدكرات التدريبية في مجاؿ العمؿ اإلعبلمي، نكع المؤسسة االعبلمية 

 .كالجداكؿ أدناه يكضح ذلؾ ،(التي تعمميف فييا

: متغير الفئة العمرية: أكالن 
 (18)جدكؿ 

الفئة العمرية   حسب متغيرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

دكر اإلعبلمية األردنية 
 في القطاع الرياضي

 673. 3.39 85 30-20مف 

 622. 3.39 110 40-31مف 

 762. 3.58 55  فاكثر41مف 

 674. 3.43 250 المجمكع

عكامؿ عكامؿ ضعؼ 
حضكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

 588. 3.79 85 30-20مف 

 657. 4.03 110 40-31مف 

 560. 3.84 55  فاكثر41مف 

 621. 3.91 250المجمكع 

كضع اإلعبلمية األردنية 
 في الكسط الرياضي

 491. 3.86 85 30-20مف 

 553. 4.09 110 40-31مف 

 554. 3.92 55  فاكثر41مف 
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 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

 541. 3.98 250 المجمكع

المكضكعات التي 
تفضؿ اإلعبلمية 

 متابعتيا

 483. 3.63 85 30-20مف 

 409. 3.80 110 40-31مف 

 615. 3.79 55  فاكثر41مف 

 490. 3.74 250 المجمكع

تنمى قدرات اإلعبلمية 
األردنية بالقطاع 

 الرياضي مف خبلؿ

 718. 4.10 85 30-20مف 

 597. 4.22 110 40-31مف 

 706. 4.21 55  فاكثر41مف 

 664. 4.18 250 المجمكع

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية في 
 مجاؿ عمميا الرياضي

 635. 3.74 85 30-20مف 

 605. 3.92 110 40-31مف 

 593. 3.80 55  فاكثر41مف 

 616. 3.83 250 المجمكع

 بسبب تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية (18)يبيف الجدكؿ  

اختبلؼ فئات متغير العمر، كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ 

. (19)تحميؿ التبايف األحادم حسب الجدكؿ 

 (19)جدكؿ 

 تحميؿ التبايف األحادم ألثر العمر

 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 

 اإلحصائية

دكر اإلعبلمية األردنية في القطاع 
 الرياضي

 184. 1.705 771. 2 1.541 بيف المجمكعات

   452. 247 111.620 داخؿ المجكعات

    249 113.161 الكمي

عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية 
 األردنية في القطاع الرياضي

 021. 3.923 1.478 2 2.957 بيف المجمكعات

   377. 247 93.079 داخؿ المجكعات

    249 96.036 الكمي

كضع اإلعبلمية األردنية في 
 الكسط الرياضي

 007. 5.043 1.432 2 2.864 بيف المجمكعات

   284. 247 70.148 داخؿ المجكعات

    249 73.012 الكمي
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 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 

 اإلحصائية

المكضكعات التي تفضؿ 
 اإلعبلمية متابعتيا

 039. 3.299 778. 2 1.555 بيف المجمكعات

   236. 247 58.219 داخؿ المجكعات

    249 59.774 الكمي

تنمى قدرات اإلعبلمية األردنية 
 بالقطاع الرياضي مف خبلؿ

 386. 956. 422. 2 844. بيف المجمكعات

   442. 247 109.056 داخؿ المجكعات

    249 109.900 الكمي

المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية 
 األردنية في مجاؿ عمميا الرياضي

 127. 2.082 782. 2 1.564 بيف المجمكعات

   376. 247 92.801 داخؿ المجكعات

    249 94.365 الكمي

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (19) يتبيف مف الجدكؿ 

دكر لئلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي، ككضع اإلعبلمية األردنية في  في لمفئة العمريةتعزل 

بينما لـ تظير فركؽ دالة إحصائيا .المكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا، كالكسط الرياضي

كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ  .في باقي المتغيرات

. (20)المقارنات البعدية بطريقة شفيو كما ىك مبيف في الجدكؿ 

 (20)جدكؿ 

 ألثر العمر  شفيةالمقارنات البعدية بطريقة 

  

المتكسط 
 الحسابي

-20مف 
30 

-31مف 
40 

 41مف 
 فاكثر

عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية 
 األردنية في القطاع الرياضي

    3.79 30-20مف 

   *24.- 4.03 40-31مف 

  18. 05.- 3.84  فاكثر41مف 

كضع اإلعبلمية األردنية في 
 الكسط الرياضي

    3.86 30-20مف 

   *24.- 4.09 40-31مف 

  17. 07.- 3.92  فاكثر41مف 

المكضكعات التي تفضؿ 
 اإلعبلمية متابعتيا

    3.63 30-20مف 

   *17.- 3.80 40-31مف 

  01. 16.- 3.79  فاكثر41مف 

 .( = 0.05)دالة عند مستكل الداللة * 
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 1 فئة العمر  بيف ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (20) يتبيف مف الجدكؿ 

.  في جميع المتغيرات40- 31، كجاءت الفركؽ لصالح الفئة العمرية 40- 31 كمف 30-20مف 

: المؤىؿ العمميمتغير : ثانيان 

 (21)جدكؿ 

 المؤىؿ العممي  حسب متغيرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد الفئات 

دكر اإلعبلمية األردنية في 
 القطاع الرياضي

 907. 3.46 65 دبمكـ متكسط اك اقؿ

 584. 3.42 159 بكالكريكس

 508. 3.46 26 دراسات عميا

 674. 3.43 250 المجمكع

عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية 
 األردنية في القطاع الرياضي

 640. 3.98 65 دبمكـ متكسط اك اقؿ

 609. 3.83 159 بكالكريكس

 584. 4.15 26 دراسات عميا

 621. 3.91 250 المجمكع

كضع اإلعبلمية األردنية في 
 الكسط الرياضي

 510. 3.95 65 دبمكـ متكسط اك اقؿ

 545. 3.96 159 بكالكريكس

 587. 4.15 26 دراسات عميا

 541. 3.98 250 المجمكع

المكضكعات التي تفضؿ 
 اإلعبلمية متابعتيا

 546. 3.77 65 دبمكـ متكسط اك اقؿ

 458. 3.69 159 بكالكريكس

 474. 3.98 26 دراسات عميا

 490. 3.74 250 المجمكع

تنمى قدرات اإلعبلمية األردنية 
 بالقطاع الرياضي مف خبلؿ

 778. 4.08 65 دبمكـ متكسط اك اقؿ

 637. 4.18 159 بكالكريكس

 471. 4.36 26 دراسات عميا

 664. 4.18 250 المجمكع

المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية 
األردنية في مجاؿ عمميا 

 الرياضي

 652. 3.89 65 دبمكـ متكسط اك اقؿ

 623. 3.77 159 بكالكريكس

 398. 4.03 26 دراسات عميا

 616. 3.83 250 المجمكع
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 بسبب تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية (21)يبيف الجدكؿ  

اختبلؼ فئات متغير المؤىؿ العممي، كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ 

. (22)استخداـ تحميؿ التبايف األحادم حسب الجدكؿ 

 (22)جدكؿ 
 تحميؿ التبايف األحادم ألثر المؤىؿ العممي

 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 

 اإلحصائية

دكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

 888. 119. 054. 2 109. بيف المجمكعات

   458. 247 113.052 داخؿ المجكعات

    249 113.161 الكمي

عكامؿ ضعؼ 
حضكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

 028. 3.631 1.371 2 2.743 بيف المجمكعات

   378. 247 93.293 داخؿ المجكعات

 الكمي
96.036 249    

كضع اإلعبلمية 
األردنية في الكسط 

 الرياضي

 211. 1.566 457. 2 914. بيف المجمكعات

   292. 247 72.098 داخؿ المجكعات

    249 73.012 الكمي

المكضكعات التي 
تفضؿ اإلعبلمية 

 متابعتيا

 015. 4.240 992. 2 1.984 بيف المجمكعات

   234. 247 57.790 داخؿ المجكعات

    249 59.774 الكمي

تنمى قدرات 
اإلعبلمية األردنية 

بالقطاع الرياضي مف 
 خبلؿ

 194. 1.651 725. 2 1.450 بيف المجمكعات

   439. 247 108.450 داخؿ المجكعات

 الكمي
109.900 249    

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية 
في مجاؿ عمميا 

 الرياضي

 090. 2.426 909. 2 1.818 بيف المجمكعات

   375. 247 92.547 داخؿ المجكعات

 الكمي
94.365 249    

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (22) يتبيف مف الجدكؿ 

عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي،  في لممؤىؿ العمميتعزل 
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بينما لـ تظير فركؽ دالة إحصائيا في باقي . كالمكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا

كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ المقارنات  .المتغيرات

. (23)البعدية بطريقة شفيو كما ىك مبيف في الجدكؿ 

 (23)جدكؿ 
 المؤىؿ العمميألثر  شفيةالمقارنات البعدية بطريقة 

  
المتكسط 
 الحسابي

دبمـك 
متكسط اك 

 اقؿ

 بكالكريكس
دراسات 

 عميا

عكامؿ ضعؼ 
حضكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

    3.98 دبمـك متكسط اك اقؿ

   14. 3.83 بكالكريكس

 دراسات عميا
4.15 .18 .32*  

المكضكعات التي 
تفضؿ اإلعبلمية 

 متابعتيا

    3.77 دبمـك متكسط اك اقؿ

   08. 3.69 بكالكريكس

  *29. 21. 3.98 دراسات عميا

 .( = 0.05)دالة عند مستكل الداللة * 

بيف بكالكريكس كدراسات  ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (23)يتبيف مف الجدكؿ 

. عميا، جاءت الفركؽ لصالح دراسات عميا
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: الحالة االجتماعيةمتغير : ثالثان 

 (24)جدكؿ 

 الحالة االجتماعية  حسب متغيرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

دكر اإلعبلمية األردنية 
 في القطاع الرياضي

 750. 3.41 143 متزكجة

 634. 3.58 12 مطمقة اك ارممة

 549. 3.46 95 عزباء

 674. 3.43 250 المجمكع

عكامؿ ضعؼ حضكر 
اإلعبلمية األردنية في 

 القطاع الرياضي

 622. 3.93 143 متزكجة

 635. 3.98 12 مطمقة اك ارممة

 622. 3.86 95 عزباء

 621. 3.91 250 المجمكع

كضع اإلعبلمية األردنية 
 في الكسط الرياضي

 548. 3.97 143 متزكجة

 589. 4.07 12 مطمقة اك ارممة

 530. 3.97 95 عزباء

 541. 3.98 250 المجمكع

المكضكعات التي 
تفضؿ اإلعبلمية 

 متابعتيا

 499. 3.78 143 متزكجة

 513. 3.83 12 مطمقة اك ارممة

 469. 3.66 95 عزباء

 490. 3.74 250 المجمكع

تنمى قدرات اإلعبلمية 
األردنية بالقطاع 

 الرياضي مف خبلؿ

 632. 4.19 143 متزكجة

 332. 4.49 12 مطمقة اك ارممة

 733. 4.12 95 عزباء

 664. 4.18 250 المجمكع

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية في 
 مجاؿ عمميا الرياضي

 619. 3.87 143 متزكجة

 691. 3.95 12 مطمقة اك ارممة

 602. 3.77 95 عزباء

 616. 3.83 250 المجمكع
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 بسبب تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية (24)يبيف الجدكؿ  

اختبلؼ فئات متغير الحالة االجتماعية، كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية 

. (25)تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم حسب الجدكؿ 

 (25)جدكؿ 
 تحميؿ التبايف األحادم ألثر الحالة االجتماعية

 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 
 اإلحصائية

دكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

 620. 479. 219. 2 437. بيف المجمكعات

   456. 247 112.724 داخؿ المجكعات

    249 113.161 الكمي

عكامؿ ضعؼ 
حضكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

 633. 458. 177. 2 355. بيف المجمكعات

   387. 247 95.681 داخؿ المجكعات

 الكمي
96.036 249    

كضع اإلعبلمية 
األردنية في الكسط 

 الرياضي

 827. 190. 056. 2 112. بيف المجمكعات

   295. 247 72.900 داخؿ المجكعات

    249 73.012 الكمي

المكضكعات التي 
تفضؿ اإلعبلمية 

 متابعتيا

 155. 1.880 448. 2 896. بيف المجمكعات

   238. 247 58.878 داخؿ المجكعات

    249 59.774 الكمي

تنمى قدرات 
اإلعبلمية األردنية 

بالقطاع الرياضي مف 
 خبلؿ

 180. 1.728 758. 2 1.517 بيف المجمكعات

   439. 247 108.383 داخؿ المجكعات

 الكمي
109.900 249    

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية 
في مجاؿ عمميا 

 الرياضي

 375. 984. 373. 2 746. بيف المجمكعات

   379. 247 93.620 داخؿ المجكعات

 الكمي
94.365 249    

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  عدـ (25)يتبيف مف الجدكؿ 

.  المتغيراتجميعفي لمحالة االجتماعية تعزل 
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: متغير الراتب الشيرم: رابعان 

 (26)جدكؿ 

 الراتب الشيرم  حسب متغيرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

دكر اإلعبلمية األردنية في 
 القطاع الرياضي

 795. 3.22 9 250اقؿ مف 

 529. 3.39 98 450- 250مف 

 751. 3.48 143 450اكثر مف 

 674. 3.43 250 المجمكع

عكامؿ ضعؼ حضكر 
اإلعبلمية األردنية في 

 القطاع الرياضي

 464. 3.65 9 250اقؿ مف 

 703. 3.90 98 450- 250مف 

 567. 3.93 143 450اكثر مف 

 621. 3.91 250 المجمكع

كضع اإلعبلمية األردنية 
 في الكسط الرياضي

 063. 3.89 9 250اقؿ مف 

 593. 3.97 98 450- 250مف 

 523. 3.99 143 450اكثر مف 

 541. 3.98 250 المجمكع

المكضكعات التي تفضؿ 
 اإلعبلمية متابعتيا

 333. 3.54 9 250اقؿ مف 

 495. 3.73 98 450- 250مف 

 494. 3.76 143 450اكثر مف 

 490. 3.74 250 المجمكع

تنمى قدرات اإلعبلمية 
األردنية بالقطاع الرياضي 

 مف خبلؿ

 327. 4.52 9 250اقؿ مف 

 679. 4.06 98 450- 250مف 

 657. 4.24 143 450اكثر مف 

 664. 4.18 250 المجمكع

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية في 
 مجاؿ عمميا الرياضي

 497. 3.80 9 250اقؿ مف 

 687. 3.84 98 450- 250مف 

 573. 3.83 143 450اكثر مف 

 616. 3.83 250 المجمكع

 بسبب تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية (26)يبيف الجدكؿ  

اختبلؼ فئات متغير الراتب الشيرم، كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ 

. (27)استخداـ تحميؿ التبايف األحادم حسب الجدكؿ 
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 (27)جدكؿ 
 تحميؿ التبايف األحادم ألثر الراتب الشيرم

 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 

 اإلحصائية

دكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

 409. 897. 408. 2 816. بيف المجمكعات

   455. 247 112.345 داخؿ المجكعات

    249 113.161 الكمي

عكامؿ ضعؼ 
حضكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

 428. 852. 329. 2 658. بيف المجمكعات

   386. 247 95.378 داخؿ المجكعات

 الكمي
96.036 249    

كضع اإلعبلمية 
األردنية في الكسط 

 الرياضي

 846. 167. 049. 2 099. بيف المجمكعات

   295. 247 72.914 داخؿ المجكعات

    249 73.012 الكمي

المكضكعات التي 
تفضؿ اإلعبلمية 

 متابعتيا

 436. 833. 200. 2 400. بيف المجمكعات

   240. 247 59.374 داخؿ المجكعات

    249 59.774 الكمي

تنمى قدرات 
اإلعبلمية األردنية 

بالقطاع الرياضي مف 
 خبلؿ

 031. 3.519 1.522 2 3.045 بيف المجمكعات

   433. 247 106.855 داخؿ المجكعات

 الكمي
109.900 249    

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية 
في مجاؿ عمميا 

 الرياضي

 961. 040. 015. 2 030. بيف المجمكعات

   382. 247 94.335 داخؿ المجكعات

 الكمي
94.365 249    

تعزل  (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (27)يتبيف مف الجدكؿ 

بينما لـ تظير . تنمى قدرات اإلعبلمية األردنية بالقطاع الرياضي مف خبلؿ في لمراتب الشيرم

كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات . فركؽ دالة إحصائيا في باقي المتغيرات

. (28)الحسابية تـ استخداـ المقارنات البعدية بطريقة شفيو كما ىك مبيف في الجدكؿ 
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 (28)جدكؿ 
 الراتب الشيرمألثر  شفيةالمقارنات البعدية بطريقة 

  

المتكسط 
 الحسابي

اقؿ مف 
250 

- 250مف 
450 

اكثر مف 
450 

تنمى قدرات 
اإلعبلمية األردنية 

بالقطاع الرياضي مف 
 خبلؿ

    4.52 250اقؿ مف 

   *47. 4.06 450- 250مف 

 450اكثر مف 
4.24 .28 -.18  

 .( = 0.05)دالة عند مستكل الداللة * 

 250اقؿ مف  بيف ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (28) يتبيف مف الجدكؿ 

. 250، كجاءت الفركؽ لصالح اقؿ مف 450- 250كمف 

: متغير الكصؼ الكظيفي: خامسان 
 (29)جدكؿ 

 الكصؼ الكظيفي  حسب متغيرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

االنحراف 

 المعيبري

دكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

 632. 3.33 84 محررة

 676. 3.40 48 مندكبة

 1.217 2.88 8 مراسمة

 626. 3.57 110 غير ذلؾ

 674. 3.43 250 المجمكع

عكامؿ ضعؼ حضكر 
اإلعبلمية األردنية في 

 القطاع الرياضي

 704. 3.92 84 محررة

 681. 3.99 48 مندكبة

 840. 3.79 8 مراسمة

 502. 3.86 110 غير ذلؾ

 621. 3.91 250 المجمكع

كضع اإلعبلمية 
األردنية في الكسط 

 638. 3.89 84 محررة

 518. 4.04 48 مندكبة
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 المتوسط الحسببي العدد الفئبت 
االنحراف 

 المعيبري

 522. 3.82 8 مراسمة الرياضي

 464. 4.02 110 غير ذلؾ

 541. 3.98 250 المجمكع

المكضكعات التي 
تفضؿ اإلعبلمية 

 متابعتيا

 551. 3.77 84 محررة

 370. 3.84 48 مندكبة

 423. 3.68 8 مراسمة

 488. 3.68 110 غير ذلؾ

 490. 3.74 250 المجمكع

تنمى قدرات اإلعبلمية 
األردنية بالقطاع 

 الرياضي مف خبلؿ

 752. 4.18 84 محررة

 625. 4.14 48 مندكبة

 889. 4.43 8 مراسمة

 594. 4.17 110 غير ذلؾ

 664. 4.18 250 المجمكع

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية في 
 مجاؿ عمميا الرياضي

 737. 3.73 84 محررة

 568. 3.86 48 مندكبة

 601. 3.93 8 مراسمة

 525. 3.90 110 غير ذلؾ

 616. 3.83 250 المجمكع

 بسبب تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية (29)يبيف الجدكؿ  

اختبلؼ فئات متغير الكصؼ الكظيفي، كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية 

. (30)تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم حسب الجدكؿ 
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 (30)جدكؿ 
 تحميؿ التبايف األحادم ألثر الكصؼ الكظيفي

 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 

 اإلحصائية

دكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

 007. 4.110 1.801 3 5.402 بيف المجمكعات

   438. 246 107.759 داخؿ المجكعات

    249 113.161 الكمي

عكامؿ ضعؼ 
حضكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

 622. 590. 229. 3 686.بيف المجمكعات 

   388. 246 95.350 داخؿ المجكعات

 الكمي
96.036 249    

كضع اإلعبلمية 
األردنية في الكسط 

 الرياضي

 252. 1.372 401. 3 1.202 بيف المجمكعات

   292. 246 71.810 داخؿ المجكعات

    249 73.012 الكمي

المكضكعات التي 
تفضؿ اإلعبلمية 

 متابعتيا

 253. 1.367 327. 3 980. بيف المجمكعات

   239. 246 58.794 داخؿ المجكعات

    249 59.774 الكمي

تنمى قدرات 
اإلعبلمية األردنية 

بالقطاع الرياضي مف 
 خبلؿ

 740. 419. 186. 3 558. بيف المجمكعات

   444. 246 109.342 داخؿ المجكعات

 الكمي
109.900 249    

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية 
في مجاؿ عمميا 

 الرياضي

 262. 1.339 505. 3 1.516 بيف المجمكعات

   377. 246 92.850 داخؿ المجكعات

 الكمي
94.365 249    

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (30) يتبيف مف الجدكؿ 

بينما لـ تظير فركؽ دالة . دكر لئلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي في لمكصؼ الكظيفيتعزل 

كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات الحسابية تـ  .إحصائيا في باقي المتغيرات

. (31)استخداـ المقارنات البعدية بطريقة شفيو كما ىك مبيف في الجدكؿ 
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 (31)جدكؿ 

سنكات الخبرة  شفيةالمقارنات البعدية بطريقة 

المتوسط   

 الحسببي
 غير ذلؾ مراسمة مندكبة محررة

دكر اإلعبلمية 
األردنية في القطاع 

 الرياضي

    3.33 محررة
 

     3.40 مندكبة

   52. 46. 2.88مراسمة 

  *69. 17. 23. 3.57 غير ذلؾ

 .( = 0.05)دالة عند مستكل الداللة * 

مراسمة كغير  بيف ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (31) يتبيف مف الجدكؿ 

. ذلؾ كجاءت الفركؽ لصالح غير ذلؾ

: متغير سنكات الخبرة: سادسان 

 (32)جدكؿ 

 سنكات الخبرة  حسب متغيرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

دكر اإلعبلمية األردنية 
 في القطاع الرياضي

 795. 3.44 93  سنكات6أقؿ مف 

6-8 54 3.48 .529 

 751. 3.41 103 فأكثر 9

 674. 3.43 250 المجمكع

عكامؿ ضعؼ حضكر 
اإلعبلمية األردنية في 

 القطاع الرياضي

 464. 3.93 93  سنكات6أقؿ مف 

6-8 54 3.90 .703 

 567. 3.89 103 فأكثر  9

 621. 3.91 250 المجمكع

كضع اإلعبلمية األردنية 
 في الكسط الرياضي

 063. 3.94 93  سنكات6أقؿ مف 

6-8 54 3.99 .593 

 523. 4.00 103 فأكثر 9

 541. 3.98 250 المجمكع
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 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

المكضكعات التي 
تفضؿ اإلعبلمية 

 متابعتيا

 333. 3.72 93  سنكات6أقؿ مف 

6-8 54 3.69 .495 

 494. 3.78 103 فأكثر 9

 490. 3.74 250 المجمكع

تنمى قدرات اإلعبلمية 
األردنية بالقطاع 

 الرياضي مف خبلؿ

 327. 4.13 93  سنكات6أقؿ مف 

6-8 54 4.27 .679 

 657. 4.17 103 فأكثر  9

 664. 4.18 250 المجمكع

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية في 
 مجاؿ عمميا الرياضي

 497. 3.79 93  سنكات6أقؿ مف 

6-8 54 3.93 .687 

 573. 3.81 103 فأكثر 9

 616. 3.83 250 المجمكع

 بسبب تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية (32)يبيف الجدكؿ  

اختبلؼ فئات متغير سنكات، كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ 

. (33)تحميؿ التبايف األحادم حسب الجدكؿ 

 (33)جدكؿ 
 تحميؿ التبايف األحادم ألثر سنكات الخبرة

 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 

 اإلحصائية

دكر اإلعبلمية األردنية في 
 القطاع الرياضي

 810. 211. 096. 2 193. بيف المجمكعات

   457. 247 112.968 داخؿ المجكعات

    249 113.161 الكمي

عكامؿ ضعؼ حضكر 
اإلعبلمية األردنية في القطاع 

 الرياضي

 891. 115. 045. 2 090. بيف المجمكعات

   388. 247 95.947 داخؿ المجكعات

    249 96.036 الكمي

كضع اإلعبلمية األردنية في 
 الكسط الرياضي

 725. 322. 095. 2 190. بيف المجمكعات

   295. 247 72.822 داخؿ المجكعات

    249 73.012 الكمي
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 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 

 اإلحصائية

المكضكعات التي تفضؿ 
 اإلعبلمية متابعتيا

 446. 811. 195. 2 390. بيف المجمكعات

   240. 247 59.384 داخؿ المجكعات

    249 59.774 الكمي

تنمى قدرات اإلعبلمية 
األردنية بالقطاع الرياضي مف 

 خبلؿ

 476. 746. 330. 2 660. بيف المجمكعات

   442. 247 109.241 داخؿ المجكعات

    249 109.900 الكمي

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية في مجاؿ 

 عمميا الرياضي

 403. 913. 346. 2 692. بيف المجمكعات

   379. 247 93.673 داخؿ المجكعات

    249 94.365 الكمي

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (33)يتبيف مف الجدكؿ  
(=0.05)  في جميع المتغيراتلسنكات الخبرةتعزل . 
 

: متغير التفرغ لمعمؿ: سابعان 
 (34)جدكؿ 

التفرغ لمعمؿ   حسب متغيرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

دكر اإلعبلمية األردنية 
 في القطاع الرياضي

 690. 3.42 212 تفرغ كمي

 575. 3.57 36 تفرغ جزئي

 000. 3.00 2 متطكعة

 674. 3.43 250 المجمكع

عكامؿ ضعؼ حضكر 
اإلعبلمية األردنية في 

 القطاع الرياضي

 618. 3.88 212 تفرغ كمي

 644. 4.06 36 تفرغ جزئي

 000. 3.86 2 متطكعة

 621. 3.91 250 المجمكع

كضع اإلعبلمية األردنية 
 في الكسط الرياضي

 540. 3.97 212 تفرغ كمي

 572. 4.00 36 تفرغ جزئي

 000. 3.86 2 متطكعة

 541. 3.98 250 المجمكع

 499. 3.74 212 تفرغ كميالمكضكعات التي 
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 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

تفضؿ اإلعبلمية 
 متابعتيا

 415. 3.77 36 تفرغ جزئي

 000. 3.00 2 متطكعة

 490. 3.74 250 المجمكع

تنمى قدرات اإلعبلمية 
األردنية بالقطاع 

 الرياضي مف خبلؿ

 636. 4.18 212 تفرغ كمي

 812. 4.10 36 تفرغ جزئي

 000. 5.00 2 متطكعة

 664. 4.18 250 المجمكع

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية في 
 مجاؿ عمميا الرياضي

 643. 3.83 212 تفرغ كمي

 419. 3.91 36 تفرغ جزئي

 000. 3.18 2 متطكعة

 616. 3.83 250 المجمكع

 بسبب تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية (34)يبيف الجدكؿ  

، كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ التفرغ لمعمؿاختبلؼ فئات متغير 

. (35)استخداـ تحميؿ التبايف األحادم حسب الجدكؿ 

 (35)جدكؿ 
 تحميؿ التبايف األحادم ألثر التفرغ لمعمؿ

 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

 درجات الحرية
متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 
 اإلحصائية

دكر اإلعبلمية األردنية في 
 القطاع الرياضي

 295. 1.227 556. 2 1.113 بيف المجمكعات

   454. 247 112.048 داخؿ المجكعات

    249 113.161 الكمي

عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية 
 األردنية في القطاع الرياضي

 255. 1.372 528. 2 1.055 بيف المجمكعات

   385. 247 94.981 داخؿ المجكعات

    249 96.036 الكمي

كضع اإلعبلمية األردنية في 
 الكسط الرياضي

 920. 083. 025. 2 049. بيف المجمكعات

   295. 247 72.963 داخؿ المجكعات

    249 73.012 الكمي

المكضكعات التي تفضؿ 
 اإلعبلمية متابعتيا

 094. 2.392 568. 2 1.136 بيف المجمكعات

   237. 247 58.639 داخؿ المجكعات

    249 59.774 الكمي
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 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

 درجات الحرية
متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 
 اإلحصائية

تنمى قدرات اإلعبلمية األردنية 
 بالقطاع الرياضي مف خبلؿ

 168. 1.795 787. 2 1.575 بيف المجمكعات

   439. 247 108.325 داخؿ المجكعات

    249 109.900 الكمي

المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية 
األردنية في مجاؿ عمميا 

 الرياضي

 250. 1.396 527. 2 1.055 بيف المجمكعات

   378. 247 93.311 داخؿ المجكعات

    249 94.365 الكمي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  عدـ (35) يتبيف مف الجدكؿ 

(=0.05)  لمتفرغ لمعمؿ في جميع المتغيراتتعزل .

: متغير الدكرات التدريبية: ثامنان 
 (36)جدكؿ 

الدكرات التدريبية   حسب متغيرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

 721. 3.50 162 نعـ دكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي

 559. 3.31 88 ال

 674. 3.43 250 المجمكع

عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية 
 في القطاع الرياضي

 625. 3.98 162 نعـ

 591. 3.76 88 ال

 621. 3.91 250 المجمكع

كضع اإلعبلمية األردنية في الكسط 
 الرياضي

 550. 4.03 162 نعـ

 517. 3.89 88 ال

 541. 3.98 250 المجمكع

 458. 3.83 162نعـ  المكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا

 505. 3.57 88 ال

 490. 3.74 250 المجمكع

تنمى قدرات اإلعبلمية األردنية بالقطاع 
 الرياضي مف خبلؿ

 650. 4.24 162 نعـ

 678. 4.06 88 ال

 664. 4.18 250 المجمكع

 629. 3.84 162 نعـ المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية األردنية في 
 594. 3.82 88 ال مجاؿ عمميا الرياضي

 616. 3.83 250 المجمكع 
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 بسبب تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية (36)يبيف الجدكؿ  

اختبلؼ فئات متغير الدكرات التدريبية، كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية 

. (37)تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم حسب الجدكؿ 

 (37)جدكؿ 
 تحميؿ التبايف األحادم ألثر الدكرات التدريبية

 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 

 اإلحصائية

دكر اإلعبلمية األردنية في 
 القطاع الرياضي

 028. 4.909 2.197 1 2.197 بيف المجمكعات

   447. 248 110.964 داخؿ المجكعات

    249 113.161 الكمي

عكامؿ ضعؼ حضكر 
اإلعبلمية األردنية في القطاع 

 الرياضي

 008. 7.125 2.682 1 2.682 بيف المجمكعات

   376. 248 93.354 داخؿ المجكعات

    249 96.036 الكمي

كضع اإلعبلمية األردنية في 
 الكسط الرياضي

 055. 3.722 1.079 1 1.079 بيف المجمكعات

   290. 248 71.933 داخؿ المجكعات

    249 73.012 الكمي

المكضكعات التي تفضؿ 
 اإلعبلمية متابعتيا

 000. 17.096 3.855 1 3.855 بيف المجمكعات

   225. 248 55.920 داخؿ المجكعات

    249 59.774 الكمي

تنمى قدرات اإلعبلمية 
األردنية بالقطاع الرياضي مف 

 خبلؿ

 040. 4.265 1.858 1 1.858 بيف المجمكعات

   436. 248 108.042 داخؿ المجكعات

    249 109.900 الكمي

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية في مجاؿ 

 عمميا الرياضي

 824. 049. 019. 1 019. بيف المجمكعات

   380. 248 94.347 داخؿ المجكعات

    249 94.365 الكمي

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (37)يتبيف مف الجدكؿ  

عكامؿ ضعؼ حضكر ، كدكر لئلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي في لمدكرات التدريبيةتعزل 

المكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا، كتنمى كاإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي، 
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، كجاءت الفركؽ لصالح الذيف حضركا قدرات اإلعبلمية األردنية بالقطاع الرياضي مف خبلؿ

. بينما لـ تظير فركؽ دالة إحصائيا في باقي المتغيرات. الدكرات التدريبية

: متغير نكع المؤسسة: تاسعان 
 (38)جدكؿ 

نكع المؤسسة   حسب متغيرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئبت 

دكر اإلعبلمية األردنية في القطاع 
 الرياضي

 690. 3.42 212 تفرغ كمي

 575. 3.57 36 تفرغ جزئي

 000. 3.00 2 متطكعة

 674. 3.43 250 المجمكع

عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية 
 األردنية في القطاع الرياضي

 618. 3.88 212 تفرغ كمي

 644. 4.06 36 تفرغ جزئي

 000. 3.86 2 متطكعة

 621. 3.91 250 المجمكع

كضع اإلعبلمية األردنية في الكسط 
 الرياضي

 540. 3.97 212 تفرغ كمي

 572. 4.00 36 تفرغ جزئي

 000. 3.86 2 متطكعة

 541. 3.98 250 المجمكع

المكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية 
 متابعتيا

 499. 3.74 212 تفرغ كمي

 415. 3.77 36 تفرغ جزئي

 000. 3.00 2 متطكعة

 490. 3.74 250 المجمكع

تنمى قدرات اإلعبلمية األردنية بالقطاع 
 الرياضي مف خبلؿ

 636. 4.18 212 تفرغ كمي

 812. 4.10 36 تفرغ جزئي

 000. 5.00 2 متطكعة

 664. 4.18 250 المجمكع

المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية األردنية 
 في مجاؿ عمميا الرياضي

 643. 3.83 212 تفرغ كمي

 419. 3.91 36 تفرغ جزئي

 000. 3.18 2 متطكعة

 616. 3.83 250 المجمكع
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 بسبب تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية (38)يبيف الجدكؿ  

اختبلؼ فئات متغير نكع المؤسسة، كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ 

. (39)استخداـ تحميؿ التبايف األحادم حسب الجدكؿ 

 (39)جدكؿ 
 تحميؿ التبايف األحادم ألثر نكع المؤسسة

 المصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 

 اإلحصائية

دكر اإلعبلمية األردنية في 
 القطاع الرياضي

 000. 8.984 3.837 2 7.674 بيف المجمكعات

   427. 247 105.487 داخؿ المجكعات

    249 113.161 الكمي

عكامؿ ضعؼ حضكر 
اإلعبلمية األردنية في 

 القطاع الرياضي

 410. 895. 345. 2 691. بيف المجمكعات

   386. 247 95.346 داخؿ المجكعات

    249 96.036 الكمي

كضع اإلعبلمية األردنية في 
 الكسط الرياضي

 325. 1.128 330. 2 661. بيف المجمكعات

   293. 247 72.352 داخؿ المجكعات

    249 73.012 الكمي

المكضكعات التي تفضؿ 
 اإلعبلمية متابعتيا

 005. 5.372 1.246 2 2.492 بيف المجمكعات

   232. 247 57.283 داخؿ المجكعات

    249 59.774 الكمي

تنمى قدرات اإلعبلمية 
األردنية بالقطاع الرياضي 

 مف خبلؿ

 010. 4.666 2.001 2 4.001 بيف المجمكعات

   429. 247 105.899 داخؿ المجكعات

    249 109.900 الكمي

المعيقات التي تكاجو 
اإلعبلمية األردنية في مجاؿ 

 عمميا الرياضي

 061. 2.825 1.055 2 2.110 بيف المجمكعات

   374. 247 92.255 داخؿ المجكعات

    249 94.365 الكمي

تعزل  (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (39)يتبيف مف الجدكؿ 

المكضكعات التي تفضؿ ، كدكر لئلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي في لنكع المؤسسة

بينما لـ تظير . اإلعبلمية متابعتيا، كتنمى قدرات اإلعبلمية األردنية بالقطاع الرياضي مف خبلؿ
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كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات . فركؽ دالة إحصائيا في باقي المتغيرات

. (40)الحسابية تـ استخداـ المقارنات البعدية بطريقة شفيو كما ىك مبيف في الجدكؿ 

 (40)جدكؿ 
 نكع المؤسسةألثر  شفيةالمقارنات البعدية بطريقة 

  

المتكسط 
 الحسابي

 مختمط خاصة حككمية

دكر اإلعبلمية األردنية 
 في القطاع الرياضي

    3.55 حككمية

   12. 3.44 خاصة

  *41. *53. 3.03 مختمط

المكضكعات التي 
تفضؿ اإلعبلمية 

 متابعتيا

    3.64 حككمية

   *18.- 3.81 خاصة

  07.- *24.- 3.88 مختمط

تنمى قدرات اإلعبلمية 
األردنية بالقطاع 

 الرياضي مف خبلؿ

    4.05 حككمية

   20.- 4.26 خاصة

  13.- *33.- 4.38 مختمط

 .( = 0.05)دالة عند مستكل الداللة * 

: اآلتي (40) يتبيف مف الجدكؿ 

بيف مختمط مف جية ككؿ مف حككمية  ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية - 

كخاصة مف جية أخرل، كجاءت الفركؽ لصالح كؿ مف حككمية كخاصة في دكر اإلعبلمية 

 .األردنية في القطاع الرياضي

بيف حككمية مف جية ككؿ مف خاصة  ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية - 

كمختمط مف جية أخرل، كجاءت الفركؽ لصالح كؿ مف خاصة كمختمط في المكضكعات 

. التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا

بيف حككمية كمختمط كجاءت الفركؽ لصالح  ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية - 

. مختمط في تنمى قدرات اإلعبلمية األردنية بالقطاع الرياضي مف خبلؿ
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  الخامسالفصؿ

 النتائج كالتكصيات مناقشة

 يأتي مناقشة لنتائج الدراسة الحالية في ضكء ما تمخضت عنو، كفقان ألسئمتيا، كما فيما

:  بناءن عمى نتائج الدراسة، كىي عمى النحك اآلتية الباحثتيايتناكؿ ىذا الفصؿ التكصيات التي قدـ

ما مستكل رضا المبحكثات لدكر اإلعالمية األردنية : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ: أكالن 

 ؟في القطاع الرياضي

 المبحكثات رضا لمستكل ة المعيارمات كاالنحراؼة الحسابياتالمتكسط (12) الجدكؿ يبيف

كنصو  (2) رقـ سؤاؿ جاءت بالمرتبة األكلى اؿحيث ، اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضيلدكر

 حسابي بمغ بمتكسط" ىؿ ىناؾ ضعؼ في حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي؟"

 يعني أف إجابات عينة الدراسة جاءت كىذا كبدرجة مرتفعة، (1.035) معيارم إنحراؼ ك،(3.87)

 في القطاع الرياضي، كتعزم الباحثة ىذه النتيجة الميةبمستكل مرتفع حكؿ ضعؼ حضكر اإلع

لمثقافة المجتمعية السائدة في المحيط الذم تعيش فيو تمؾ اإلعبلمية لمالو مف تأثير كاضح عمى 

الساحات كالمياديف في حضكرىا كعمميا بيذا المجاؿ لككنيا مف الجنس المطيؼ الناعـ كتكاجدىا 

 لرياضاتكالصاالت الرياضية اليتناسب مع تمؾ الصفات إضافة إلى تكجو أنظار المتابعيف ؿ

 المعبة الشعبية األكلى في األردف بؿ العالـ أجمع فإىتماميا ابصفتو (كرة القدـ)األردنية تتكجو نحك 

كمعارؼ اإلعبلمية التنصب أك تتكجو نحك ىذا الجانب كلككف اإلعبلمييف الذككر أبدعكا كأبرزكا 

 لئلعبلمية األردنية في دكر ىناؾ ىؿ"كالذم ينص عمى  (1) حيث جاء السؤاؿ رقـ .بيذا المجاؿ

 (1.172) معيارم إنحراؼ ك،(3.00) حسابي بمغ بمتكسط األخيرة بالمرتبة" ؟ الرياضيقطاعاؿ

 تفسير ذلؾ بأف ىناؾ دكر لئلعبلمية اإلردنية بالقطاع الرياضي كلكف كيمكف .طةكبدرجة متكس
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 بالميداف باإلنخراط كدكرىا لمرياضة عبلميةليس بالمستكل المطمكح، كيعكد ذلؾ إلى ممارسة اإل

الرياضي فتصبح ذات عبلقات إجتماعية مع الكسط الرياضي كبالتالي يبرز دكرىا في ىذا المجاؿ 

 األردنيات يفتقدكف ىذا الصفة كىي اإلنخراط بالمياديف اتمف الناحية اإلعبلمية، كلكف اإلعبلمي

 كالتقاليد كاألعراؼ كالثقافة المجتمعية اتالرياضي مف خبلؿ ممارسة الرياضة إضافة إلى العاد

. المتمركزة حكؿ الذككر ليذا المجاؿ

ما أسباب عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعالمية : االثاني النتائج المتعمقة بالسؤاؿ مناقشة: ثانيان 

 ؟األردنية في القطاع الرياضي

عكامؿ "المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات القسـ الثاني  (13)يبيف الجدكؿ 

، كقد تراكحت المتكسطات الحسابية مابيف "ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي

كالتي  (7)، حيث جاءت الفقرة رقـ (8020.– 1.078)كاالنحرافات المعيارية  (3.62- 4.24)

في " محدكدية عدد اإلعبلميات الرياضيات المتخصصات بالقطاع الرياضي بالرياضة"تنص عمى 

 يدؿ عمى أف تكجو كىذا، (8020.)كانحراؼ معيارم  (4.24)المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ 

 الرياضي متدنية جدان، مجاؿاإلعبلميات األردنيات إلى المجاالت اإلعبلمية األخرل مقارنة باؿ

 كبرياضاتوفي بو الؾالمجاؿ، كعدـ اإللماـ ا ات بيذا ذلؾ إلى قمة اإلىتماـ مف قبؿ اإلعبلميكيعكد

المتنكعة كالمتعددة، كالضغكطات األسرية كالمجتمعية بعدـ العمؿ بيذا المجاؿ كالتكجو الممحكظ مف 

قمة تمكينيا مف االحتكاؾ "كنصيا  (3)بينما جاءت الفقرة رقـ اإلعبلمييف الذككر ليذا المجاؿ، 

 (3.62)بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ " المباشر مع مصادر صحفية مقارنة مع الرجاؿ

 الباحثة ىذه النتيجة إلى عبلقاتيا اإلجتماعية المحدكدة مقارنة كتعزم .(1.003)كانحراؼ معيارم 

بالرجاؿ كلككنيا مف الجنس األنثكم التستطيع مكاكبة كمسابقة كمزاحمة اإلعبلمييف الذككر 

 كاألخبلقية، فتصبح كاإلجتماعيةكاإلحتكاؾ المباشر لككنيا مف مجتمع محافظ لو قيمتو الدينية 
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دكرىا كدكر الجميكر عبارة عف متابعة كما يجرم بالنظر كالسمع المشكش كال تأخذ دكرىا 

 كبمغ المتكسط الحسابي لقسـ عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع .كإعبلمية

. ، كبدرجة مرتفعة(0.621)كانحراؼ معيارم  (3.91)الرياضي  ككؿ 

 ما كضع اإلعالمية األردنية في الكسط الرياضي؟: الثالث النتائج المتعمقة بالسؤاؿ مناقشة: ثالثان 

كضع "المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات القسـ الثالث  (14)يبيف الجدكؿ 

 (3.79- 4.19)، كقد تراكحت المتكسطات الحسابية مابيف "اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي

قمة عدد "كالتي تنص عمى  (1)، حيث جاءت الفقرة رقـ (6910.– 1.020)كاالنحرافات المعيارية 

 (4.19)في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ " اإلعبلميات المتخصصات بالقطاع الرياضي

 تفسير ذلؾ إلى عدـ رغبة اإلعبلميات بالتكاجد بالمياديف كيمكف ،(6910.)كانحراؼ معيارم 

 الرياضية كمايتطمبو مف ب كالمبلعاحاتالرياضية لككف ىذا المجاؿ يتطمب متابعة األحداث في الس

منافسة "كنصيا  (2) بينما جاءت الفقرة رقـ .جيد بدني مقارنة مع المجاالت اإلعبلمية األخرل

العنصر الذككرم الذم يخشى مف كجكد اإلعبلمية بسبب التزاميا بما تكمؼ بو مما يجعؿ فرصتيا 

 .(1.020)كانحراؼ معيارم  (3.79)بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ " أكبر لمترقية الكظيفية

 ترقية الباحثة ىذه النتيجة لككف العنصر األنثكم يتميز باإللتزاـ الكظيفي كالبحث لمكصكؿ لؿكتعزل

الكظيفية، مقارنة بالرجاؿ مف خبلؿ عمميا المكتبي، كلكف دكر اإلعبلمي اليتكقؼ بالنظر 

 كبمغ .لئلعبلميات بؿ يبحث كيحاكؿ كينافس مف أجؿ تحقيؽ أىدافو لمكصكؿ لمترقية الكظيفية

كانحراؼ  (3.98)المتكسط الحسابي لقسـ كضع اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي  ككؿ 

 .، كبدرجة مرتفعة(5410.)معيارم 

 نكع المكاضيع التي تفضؿ اإلعالمية األردنية ما:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابعمناقشة: رابعان 

  اإلعالمية المختمفة متابعتيا؟ساتالعاممة في المؤس
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات القسـ الرابع  (15)يبيف الجدكؿ 

- 4.08)، كقد تراكحت المتكسطات الحسابية مابيف "المكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا"

كالتي تنص عمى  (6)، حيث جاءت الفقرة رقـ (8400.– 9960.)كاالنحرافات المعيارية  (3.20

" احتكار العنصر الذككرم لتغطية معظـ األحداث الرياضية يقمؿ مف إتاحة الفرصة لئلعبلميات"

 يدؿ عمى أف كىذا ،(9960.)كانحراؼ معيارم  (4.08)في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ 

العنصر البشرم الذككرم لو الغالبية العظمى في تغطية األحداث الرياضية، كيمكف تفسير ذلؾ بأف 

 إجتماعية معيـ عبلقات عمىالعنصر البشرم مف الذككر أكثر دراية باألشخاص الرياضييف ك

 أكثر مف اإلناث إضافةن لرياضيةكلككنو رجؿ لو القدرة عمى التحمؿ كاإلحتكاؾ كاإلنخراط بالمياديف ا

إلى تفضيؿ الذككر اإلعبلمييف مف قبؿ اإلدارة اإلعبلمية لتغطية األحداث الرياضية أكثر مف 

الفنكف القتالية كالجكدك "كنصيا  (2) بينما جاءت الفقرة رقـ .اإلناث لؤلسباب التي ذكرت سابقان 

 .(9010.)كانحراؼ معيارم  (3.20)بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ " كالكراتية كالتايككانك

 بالرياضات القتالية كالجكدك كالكاراتيو كالتايككندك جتمعي تفسير ذلؾ بأف اإلىتماـ الـكيمكف

 كلكف األنظار نحك ىذه األلعاب يكجو بدكرهالينصب في ىذه الناحية إضافة إلى اإلعبلـ الذم 

 فاإلعبلمية ، أعداد االعبلميات الُمقببلت عمى ىذه المينةكلقمة غير محبة لئلعبلميات، ككنياب

 كتبحث عف اإليراد عمميااألردنية الفعالة ال تتجو إلى زكايا إعبلمية تقمؿ مف تقدميا في مجاؿ 

 اإلىتمامات المجتمعية ليا تأثير كبير عمى المكاضيع فبالتاليالمادم كالمعنكم كالمتمثؿ بالشيرة، 

 كبمغ المتكسط الحسابي لقسـ المكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا . يغطييا اإلعبلـتياؿ

 .، كبدرجة مرتفعة(4900.)كانحراؼ معيارم  (3.74)ككؿ 

ما مدل تنمية القدرات كالميارات الصحفية : الخامس النتائج المتعمقة بالسؤاؿ مناقشة: خامسان 

 لدل اإلعالمية األردنية في القطاع الرياضي؟
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات القسـ الخامس  (16)يبيف الجدكؿ 

، كقد تراكحت المتكسطات الحسابية "تنمى قدرات اإلعبلمية األردنية بالقطاع الرياضي مف خبلؿ"

 6)، حيث جاءت الفقرتاف رقـ (9220.– 7960.)كاالنحرافات المعيارية  (3.97- 4.26)مابيف 

" إدخاليا بدكرات إعبلمية مرتبطة بالقطاع الرياضي"ك" تصفح شبكة اإلنترنت"كنصيما  (10ك

، (8530.-8820.)،  كانحراؼ معيارييف (4.30)جاءت بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي بمغ 

 الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ىناؾ دكر لممؤسسات اإلعبلمية بتنمية قدرات كميارات كتعزم

 بالمجاؿ الصحفي كمتابعة كؿ مؿ تكفر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة لمعلىاإلعبلمييف، كيدؿ ذلؾ ع

ماىك جديد في مجاؿ العمؿ مف خبلؿ تصفح المكاقع اإللكتركنية ذات العبلقة، إضافة إلى قياـ 

أرباب العمؿ بتنمية القدرات كالمكاىب كالميارات الصحفية مف خبلؿ إدخاليا بالدكرات اإلعبلمية 

" إلماميا بتكاريخ األلعاب"كنصيا  (1)بينما جاءت الفقرة رقـ . ذات العبلقة بالمجاؿ المتخصصة بو

 أف عمى يدؿ كىذا. (9180.)كانحراؼ معيارم  (3.97)بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ 

اإلعبلمية الرياضية ليا إلماـ بتكاريخ األلعاب الرياضية كلكف ىذا اإللماـ يشكبو شيء مف النقصاف 

دراؾ جميع لمتابعيف األلعا الغير محببة ؿبعضأك عدـ اإلىتماـ ب  أك عدـ القدرة عمى حصر كا 

 كبمغ المتكسط الحسابي لقسـ المكضكعات التي تنمى قدرات .تكاريخ األلعاب الرياضية جميعيا

، كبدرجة (6640.)كانحراؼ معيارم  (4.18)اإلعبلمية األردنية بالقطاع الرياضي مف خبلؿ ككؿ 

 .مرتفعة

ما مدل المعيقات التي تكاجو اإلعالمية :  السادس النتائج المتعمقة بالسؤاؿمناقشة: سادسان 

 األردنية في مجاؿ عمميا الرياضي؟

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات القسـ الخامس  (17)يبيف الجدكؿ 

، كقد تراكحت المتكسطات "المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية األردنية في مجاؿ عمميا الرياضي"
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، حيث جاءت الفقرة رقـ (7790.– 1.071)كاالنحرافات المعيارية  (3.43- 4.15)الحسابية مابيف 

" إعطاء العنصر الذككرم فرصة التكاجد الميداني أكثر مف العنصر النسكم"كالتي تنص عمى  (6)

 الباحثة ىذه كتعزم، (9390.)كانحراؼ معيارم  (4.15)في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ 

النتيجة بناءن عمى إجابات عينة الدراسة لككف العنصر الذككرم صاحب قرار لكقتو كاليعيبو غيابو 

كتأخيره عف بيتو مقارنة باإلناث، فيك أقدر عمى متابعة األحداث الرياضية الداخمية كالخارجية مف 

تعرض المرأة الصحفية لمفصؿ بسرعة تحديدآ "كنصيا  (8)بينما جاءت الفقرة رقـ . اإلناث

 .(1.020)كانحراؼ معيارم  (3.43)بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ " بالمؤسسات الخاصة

 بأصحاب المؤسسات ألنيا عبارة عف ة ذات عبلؽشخصية ذلؾ عمى أف ىناؾ مصالح كيدؿ

 مكاف لمعنصر رياضيفالمجاؿ اؿ (بالسبؽ الصحفي)مؤسسات ربحية كتسعى دائمان إلى مايسمى 

الذككرم لما لو مف خصائص كمتطمبات تتفؽ مع ىذا العنصر بشكؿ كبير جدان أكثر مف اإلناث، 

فميذا يفضؿ العنصر الذككرم العمؿ بالمؤسسات الخاصة كالتي تسعى إلى تغطية األحداث بشكؿ 

 العمؿ، غكط بالمياديف الرياضية، كاإلحتكاؾ المباشر، كالقدرة عمى تحمؿ ضتكاجدكامؿ كالمتمثؿ باؿ

، كىذا الشعار منافي لمخصائص المجتمعية "ينتيي الدكاـ بإنتياء العمؿ" ألف شعار الصحافة 

 .كاألسرية لممرأة فبالتالي ىي معرضة إلنياء خدماتيا مف ىذه المؤسسات إذا لـ يتـ تحقيؽ ذلؾ

كبمغ المتكسط الحسابي لقسـ المعيقات التي تكاجو اإلعبلمية األردنية في مجاؿ عمميا الرياضي 

 .، كبدرجة مرتفعة(6160.)كانحراؼ معيارم  (3.83)ككؿ 

 ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند ىؿ: سابع بالسؤاؿ اؿمتعمقة النتائج اؿمناقشة: سابعان 

في استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ دكر اإلعالمية األردنية في  (α=0.05)مستكل الداللة 

الفئة العمرية، المؤىؿ العممي، الحالة ) تعزل لمتغيرات كالحمكؿالمشكالت /القطاع الرياضي
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االجتماعية، الراتب الشيرم، الكصؼ الكظيفي، سنكات الخبرة، التفرغ لمعمؿ، الحصكؿ عمى 

 ؟( التي تعمميف فيياةالدكرات التدريبية في مجاؿ العمؿ اإلعالمي، نكع المؤسسة االعالمي

 :متغير الفئة العمرية: أكالن 

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (18)يتبيف مف الجدكؿ 

حضكر اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي، ككضع اإلعبلمية األردنية  في لمفئة العمريةتعزل 

بينما لـ تظير فركؽ دالة .المكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا، كفي الكسط الرياضي

كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات الحسابية تـ  .إحصائيا في باقي المتغيرات

: استخداـ المقارنات البعدية بطريقة شفيو ككانت النتائج كاآلتي

- 31 كمف 30-20 مف  فئة العمربيف ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 ىذه النتيجة إلى أف كتدؿ في جميع المتغيرات، 40- 31، كجاءت الفركؽ لصالح الفئة العمرية 40

-31) بإجاباتيـ بإختبلؼ الفئة العمرية، فاإلعبلمية ذات الفئة العمرية لفكفأفراد عينة  الدراسة يخت

 مقارنة د كمتكاجممكس الرياضي قطاع األردنية في اؿميةسنة، ترل أف دكر اإلعبل (40

 ضعؼ في حضكرىا بالمجاؿ ىناؾ فسنة يركف أ (30-20)باإلعبلميات ذكات الفئة العمرية 

سنة أقدر عمى  (40-31)الرياضي، كيمكف تفسير ذلؾ بأف اإلعبلميات مف ذكم الفئة العمرية 

 تيـ إضافةن إلى كثرة عبلقاألخرل، مف الفئات العمرية اإلجتماعية كاةإدارة شؤكف حياتيـ األسرم

دراكيـ الشامؿ لمتطمبات كمكاضيع عمميمف فبالتالي تبلحظ ىذه اإلعبلمية أف ىناؾ  اإلجتماعية كا 

 .دكر فعاؿ ليا في القطاع الرياضي

 :المؤىؿ العمميمتغير : ثانيان 

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (19)يتبيف مف الجدكؿ 

ضعؼ حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي، كالمكضكعات  في لممؤىؿ العمميتعزل 
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كلبياف  .بينما لـ تظير فركؽ دالة إحصائيا في باقي المتغيرات. التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا

الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ المقارنات البعدية بطريقة 

: شفيو ككانت النتائج كاآلتي

بيف بكالكريكس كدراسات عميا، جاءت  ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 يختمفكف في إجاباتيـ ات تفسير ىذه النتيجة بأف اإلعبلميكيمكف، الفركؽ لصالح دراسات عميا

ترل أف ىناؾ دكر  (دراسات عميا)بإختبلؼ المؤىؿ العممي، فاإلعبلمية الحاصمة عمى مؤىؿ عممي 

، كيمكف تفسير ذلؾ (بكالكريكس)ليا في القطاع الرياضي أكثر مف اإلعبلمية ذات المؤىؿ العممي 

ترل أف الضعؼ في دكر اإلعبلمية في القطاع  (دراسات عميا) المؤىؿ العممي ذات اإلعبلميةبأف 

 يؤدل عمى ف فدكرىا يجب أاإلعبلمية، األكلى كمف ثـ بالدرجة المؤسسةالرياضي يقع عمى عاتؽ 

 ف فالمكظؼ الذم يقبؿ أف ُيدير دكران معينان يجب أ، لككنيا مكظفة تعمؿ في مؤسسةكجوأكمؿ 

 بأحسف صكرة كباإلمكانيات المتاحة لو، فمف الكاجب إتجاه المؤسسة كضع األشخاص كمموم

ختيار األاكفباألـ  لدييـ حتى ُيخرجكنيا بأفضؿ صكرة كنحك تحقيؽ المحببة قساـ المناسبة كا 

 .األىداؼ المطمكبة
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: الحالة االجتماعيةمتغير : ثالثان 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  عدـ (20)يتبيف مف الجدكؿ 

(=0.05)  المتغيراتجميعفي لمحالة االجتماعية تعزل  .

 ىذه النتيجة عمى أف اإلعبلميات اليختمفكف بإجاباتيـ بإختبلؼ الحالة اإلجتماعية كتدؿ

لدييـ، كتعزم الباحثة ىذه النتيجة إلى أف سيطرة الثقافة المجتمعية كالضغكطات األسرية سكاءن 

 بالنسبة ليـ، أك عدـ القدرة تييأكانت مف الزكج أك األىؿ نحك العمؿ بالقطاع الرياضي أمره مف

 الرياضية بالمياديف كالساحات يضعيا ميةعمى القياـ بالمجيكد البدني الممقى عمى كاىؿ اإلعبل

 .مكضع إصرار بكجية نظرىا

 :متغير الراتب الشيرم: رابعان 

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (21)يتبيف مف الجدكؿ 

بينما لـ تظير فركؽ دالة إحصائيا في . تنمية قدرات اإلعبلمية األردنية في لمراتب الشيرمتعزل 

كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ . باقي المتغيرات

: المقارنات البعدية بطريقة شفيو ككانت النتائج كاآلتي

، 450- 250 كمف 250اقؿ مف  بيف ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 عينة الدراسة مف أفراد ف تفسير ىذه النتيجة إلى أكيمكف، 250كجاءت الفركؽ لصالح اقؿ مف 

أقؿ مف  ) شيرماإلعبلميات يختمفكف بإجاباتيـ بإختبلؼ الراتب الشيرم، فاإلعبلمية ذات الدخؿ اؿ

ترل أف ىناؾ دكر لئلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي مقارنة مع اإلعبلميات ذكم  (250

أقؿ )كتعزك الباحثة ىذه النتيجة بأ، اإلعبلميات ذكم الدخؿ الشيرم  (450-250)الدخؿ الشيرم 

 النظرية التي لمعمكماتعبارة عف أشخاص مقبميف عمى عمؿ جديد كيريدكف تطبيؽ ا (250مف 

 الدافعية نحك العمؿ تككف عالية جدان فيركف أف  ىناؾ دكر ليـ فبالتالي عمى أرض الكاقع إكتسبكىا
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بالقطاع الرياضي أما بالنسبة لباقي الفئات ىـ عبارة عف خبرات في الحياة العممية كيعرفكف مكاطف 

 . في جميع المجاالت اإلعبلميةكالضعؼالقكة 

: متغير الكصؼ الكظيفي: خامسان 

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (22)يتبيف مف الجدكؿ 

بينما لـ تظير فركؽ . حضكر اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي في لمكصؼ الكظيفيتعزل 

كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات الحسابية  .دالة إحصائيا في باقي المتغيرات

: تـ استخداـ المقارنات البعدية بطريقة شفيو ككانت النتائج كاآلتي

مراسمة كغير ذلؾ كجاءت الفركؽ لصالح  بيف ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 بإجاباتيـ بإختبلؼ الكصؼ فكف يختؿعبلميات ىذه النتيجة أف أفراد العينة مف اإلكتعنيغير ذلؾ، 

ترل أف ىناؾ دكر لئلعبلمية  (غير ذلؾ) فاإلعبلمية الرياضية ذات المسمى الكظيفي يفيالكظ

األردنية في القطاع الرياضي مقارنة مع مف ترل أف ىناؾ دكر لئلعبلمية األردنية في القطاع 

، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة بأف (مراسمة) مع اإلعبلميات ذكات الكصؼ الكظيفي ةالرياضي مقارف

 أكبرليـ كجيات نظر أشمؿ ك (غير ذلؾ) ظيفي ذكات الكصؼ الكرياضي في القطاع اؿعبلمياتاإل

مف الفئات األخرل، كيعكد ذلؾ لطبيعة أعماليـ كأكصافيـ الكظيفية، فاإلعبلمية المتكاجدة بالمكاتب 

 مع اؾالسبؽ الصحفي، اإلحتؾ)اإلدارية كبعيدة عف مياديف األحداث كضغكطات العمؿ مف حيث 

إضافةن إلى الضغكطات األسرية كالمجتمعية التي تحكؿ عمى  (اآلخريف لمحصكؿ عمى المعمكمة

 كاضح عمى دكرىا بالميداف الرياضي، تأثيرعمميا الغير منتظـ بالدكاـ، فكؿ ىذه المؤثرات ليا 

 أف ىناؾ دكر لئلعبلمية األردنية رل بيذه المؤثرات كالضغكطات تتنخرط التي ال عبلميةكلكف اإل

 .بالقطاع الرياضي
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: متغير سنكات الخبرة: سادسان 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (23)يتبيف مف الجدكؿ 

(=0.05)  في جميع المتغيراتلسنكات الخبرةتعزل  .

 بأف اإلعبلميات اليختمفكف بكجيات نظرىـ حكؿ دكر اإلعبلمية جة تفسير ىذه النتيكيمكف

األردنية في القطاع الرياضي بإختبلؼ سنكات الخبرة، كتعزم الباحثة ىذه النتيجة إلى أف النظرة 

 إتفاؽ كبير حكؿ الضغكطات التي اؾكاحدة لئلعبلميات نحك العمؿ بالقطاع الرياضي، كىف

 . كالجسديةريةتكاجييـ كإعبلميات في المياديف الرياضية إضافة إلى الضغكطات اإلجتماعية كاألس

 :متغير التفرغ لمعمؿ: سابعان 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  عدـ (24)يتبيف مف الجدكؿ 

(=0.05)  لمتفرغ لمعمؿ في جميع المتغيراتتعزل .

 ىذه النتيجة بأف أفراد عينة الدراسة مف اإلعبلميات اليختمفكف بإجاباتيـ حكؿ دكر كتدؿ

 بأف لؾ كيمكف تفسير ذف تفرغيـ لعمموبإختبلؼاإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي 

 ضع بعمميـ كبما أنيا رضيت بيذا الدكر يجب أف تكممو إلى النياية كتتاإلعبلميات ممتزما

 اإللتزاـ الكظيفي لئلناث ف عمى كافة محاكر ىذا العمؿ، كىذا يعني بأيةببصمتيا اإلعبلـ

 .اإلعبلميات عالي جدان مقارنة مع تفرغيا لعمميا أك عدمو

 :متغير الدكرات التدريبية: ثامنان 

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (25)يتبيف مف الجدكؿ 

ضعؼ حضكر ، كحضكر اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي في لمدكرات التدريبيةتعزل 

المكضكعات التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا، كتنمية كاإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي، 
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بينما لـ تظير . ، كجاءت الفركؽ لصالح الذيف حضركا الدكرات التدريبيةقدرات اإلعبلمية األردنية

. فركؽ دالة إحصائيا في باقي المتغيرات

 يختمفكف بإجاباتيـ عبلميات اإلف تفسير ىذه النتيجة مف إجابات أفراد عينة الدراسة ـكيمكف

 الحاصمة عمى الدكرات التدريبية إختمفت عبلميةبإختبلؼ الحصكؿ عمى الدكرات التدريبية، فاإل

 ىذه لباحثةإجاباتيا عف غير الحاصميف كالحاضريف لمدكرات التدريبية في القطاع الرياضي، فتعزك ا

 عمى الدكرات التدريبة أقدر عمى التعامؿ ككيفية المتابعة في حاصبلتالنتيجة بأف اإلعبلميات اؿ

 التدريب لو أثر ممحكظ عمى أداء األفراد كما أشارت الدراسات كاألبحاث فالمياديف الرياضية أل

 في القطاع الرياضي ضعيؼ مقارنة مع مياتذات العبلقة بيذا المكضكع كلكف دكر اإلعبل

 متطمعيف عمى اعباء العمؿ كالدكاـ اإلعبلمياتالحصكؿ عمى الدكرات التدريبية، كىذا يعني أف 

 . إضافة إلى منافسة الذككر ليـرالغير منتظـ بو، كالمتابعة الحثيثة كاإلحتكاؾ المباش

 :متغير نكع المؤسسة: تاسعان 

 (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (26)يتبيف مف الجدكؿ 

المكضكعات التي تفضؿ ، كحضكر اإلعبلمية األردنية في الكسط الرياضي في لنكع المؤسسةتعزل 

بينما لـ تظير فركؽ دالة إحصائيا في باقي . اإلعبلمية متابعتيا، كتنمية قدرات اإلعبلمية األردنية

كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ المقارنات . المتغيرات

: البعدية بطريقة شفيو ككانت النتائج كاآلتي

بيف مختمط مف جية ككؿ مف حككمية كخاصة  ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  -

مف جية أخرل، كجاءت الفركؽ لصالح كؿ مف حككمية كخاصة في حضكر اإلعبلمية 

 أف ىناؾ إختبلؼ في إجابات أفراد عينة لى النتيجة تدؿ عكىذهاألردنية في الكسط الرياضي، 

 كأالدراسة مف اإلعبلميات بإختبلؼ نكع المؤسسة، فاإلعبلمية التي تعمؿ بمؤسسة حككمية 
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، كىذا يعني أف دكر شبو حككمية ؤسسة ـ تختمؼ عف اإلعبلمية التي تعمؿ بةخاص

 خاصة يتأثر بشكؿ كبير بنكع كاإلعبلمية في القطاع الرياضي التي تعمؿ بمؤسسة حككمية أ

 المكظؼ كاجباتالمؤسسة فالمؤسسات الحككمية كالخاصة ليا أدكارىا اإلدارية المتمثمة ب

كمسؤكلياتو كحقكقو فالعمؿ كاضح بشكؿ كبير كالسياسة مرنة، كلكف اإلعبلميات العامبلت 

 متأثرة بالشخص سة تخفى عمييـ األمكر اإلدارية المتبعة لككنيا مؤسشبو حككميبالقطاع اؿ

 في تمؾ المؤسسات، إضافة راتالمتخذ لمقرار بككنو اإلدارم األكؿ الناىي كاآلمر كمصدر القرا

ىتمامات لىإ  عدـ الرغبة مف قبؿ اإلعبلميات بالعمؿ بتمؾ المؤسسة ألنيا قائمة عمى رغبات كا 

. معينة كىي معرضة لئللغاء بأم كقت كاف

بيف حككمية مف جية ككؿ مف خاصة  ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  -

كمختمط مف جية أخرل، كجاءت الفركؽ لصالح كؿ مف خاصة كمختمط في المكضكعات التي 

 التي تعمؿ في المؤسسات الحككمية مقارنة مع كاإلعبلميةتفضؿ اإلعبلمية متابعتيا، 

اإلعبلميات العامبلت في المؤسسات الخاصة كالمختمطة تختمؼ إجاباتيـ كفؽ قسـ 

 التي تفضؿ اإلعبلمية متابعتيا، كتعني ىذه النتيجة إلى أف مكضع إىتماـ اتالمكضكع

 مؤسسات عف إىتماـ اإلعبلمية العاممة باؿؼاإلعبلمية العاممة بالمؤسسات الحككمية مختؿ

الخاصة كالمختمطة يترؾ اإلعبلمية الرياضية حسب رغبتيا لمتابعة األحداث الرياضية 

الخاصة باأللعاب المتنكعة كحسب إىتماماتيا، أما المؤسسات الحككمية تصدر األكامر 

 لئلعبلمية بإختيار كركالتعميمات كتكجو األشخاص حسب رؤية اإلدارم المسؤكؿ، فبل يكجد د

 .مايناسبيا كحسب رغبتيا لمعمؿ في التخصص أك المجاؿ الرياضي الذم ترغب بو
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بيف حككمية كمختمط كجاءت الفركؽ لصالح  ( = 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  -

 في إجابات تبلؼ النتائج إلى أف ىناؾ إخكتشيرمختمط في تنمية قدرات اإلعبلمية األردنية، 

أفراد العينة مف اإلعبلميات بإختبلؼ نكع المؤسسة، فاإلعبلميات العامبلت في المؤسسات 

الحككمية يختمفكا عف اإلعبلميات العامبلت في المؤسسات المختمطة، كفقان لقسـ تنمية القدرات 

 كيمكف تفسير ذلؾ بأف اإلعبلميات العامبلت في المؤسسات الرياضي،اإلعبلمية في القطاع 

 تنمى قدراتيـ كمياراتيـ بشكؿ أكبر ككاضح مف اإلعبلميات العامبلت في لطةالمخت

المؤسسات الحككمية، كتعزم الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المؤسسات المختمطة تيتـ بنكعية 

الخبر، كىذا يأتي باإلىتماـ بالككادر البشرية المؤىمة كالمدربة لمكصكؿ إلى األىداؼ المطمكبة، 

 تفتقد ليذا التنمية لككنيا تبتعد عف أسمكب الثكاب كالعقاب بالعمؿ إضافة يةكالمؤسسات الحككـ

 .إلى غياب التعزيز بالعمؿ الُمقدـ
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: اإلستنتاجات

 . ضعؼ كاضح في حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضيىناؾ .1

 . اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضي ليس بالمستكل المطمكبدكر .2

 . اإلعبلميات األردنيات إلى مجاالت إعبلمية أخرل مقارنة بالمجاؿ الرياضيتكجو .3

 . رغبة اإلعبلميات األردنيات بالتكاجد بالمياديف كالساحات الرياضيةعدـ .4

 .لرياضية األحداث اتغطية العنصر البشرم الذككرم عمى اإلناث بحضكر كيفضؿ .5

 . دكر لممؤسسات اإلعبلمية بتنمية قدرات كميارات اإلعبلمياتىناؾ .6

 اإلعبلميات األردنيات جممة مف المعيقات في المجاؿ الرياضي إضافةن لممعيقات تكاجو .7

 .األسرية كاإلجتماعية

 عدد لزيادة المختمفة الرياضية في المؤسسات االعبلمية دارات تفعيؿ دكر األضركرة .8

. يةالعامبلت في االقساـ الرياض
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: التكصيات

  :في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة تكصي الباحثة بما يأتي

 دكر اإلعبلمية األردنية بالقطاع الرياضي مف خبلؿ تذليؿ العقبات التي تكجييا تفعيؿ .1

 إضافةن إلى األخذ بالمتطمبات اإلجتماعية كاألسرية بككنيا مف لتعزيز عنصر اإدخاؿك

 .العنصر األنثكم

 لرياضية القائميف عمى المؤسسات اإلعبلمية بتنمية قدرات كميارات االعبلمية احث .2

 .  كتشجيعيا لمكاصمة مشكارىا االعبلميلدعميا

 عاـ حتى يصبح شكؿ كتدريب اإلعبلميات األردنيات لمعمؿ بالقطاع الرياضي بتأىيؿ .3

ىناؾ إقباؿ فكثرة األشخاص المختصيف بيذا المجاؿ يجعمو عمى ىذا المجاؿ المعان 

 .كمكضع إىتماـ

 في القطاع الرياضي كما لو مف أثر عمى عبلميات بالنماذج العالمية الحية لدكر اإلاألخذ .4

 .شيرتيا كتحسيف كضعيا اإلقتصادم

 إجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة حكؿ الصعكبات كالمعيقات التي تكاجو اإلعبلمية  .5

 .األردنية في القطاع الرياضي مف خبلؿ ثقافتيا المجتمعية

 القائميف عمى المؤسسات االعبلمية لمنح الفرصة لمفتاة القتحاـ مجاؿ االعبلـ حث .6

 .الرياضي

 كخمؽ مبادرات تساىـ في ايجاد حمكؿ الكاقع عمى مساىمة االعبلميات في تشخيص التأكيد .7

 .مناسبة لمكاقع االجتماعي المعيؽ القتحاـ المجاؿ الرياضي االعبلمي
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 (1)ممحؽ رقـ 

 االستبانة

 اهلل الرحمف الرحيـ بسـ

 
 األكسط لمدراسات العميا شرؽ اؿجامعة

 عالـ اإلكمية

  اإلعالـ قسـ

 المحترمو: اإلعالمية حضرة

:  طيبة كبعدتحية

:  بإجراء دراسة بعنكافة الباحثتقكـ

" المشكالت كالحمكؿ / اإلعالمية األردنية في القطاع الرياضيدكر" 
كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلعبلـ، كنظران لككنكـ مف 

 اإلعبلمية النظرية كالعممية في المجتمع األردني، أككف ممتنان لتفضمكـ باإلجابة  الخبرةأصحاب

مؤكدان بأف . عمى ىذه اإلستبانة، كال شؾ أف نجاح ىذه الدراسة يتكقؼ عمى مشاركتكـ الفاعمة

. اإلجابات سيتـ استخداميا ألغراض البحث العممي فقط كستبقى في إطار السرية التامة

مع خالص امتناني كتقديرم لتعاكنكـ 

كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ،،، 

الباحثة 

مناؿ فاضؿ بزادكغ 
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:  اإلستبانةتعميمات

 أماـ درجة الحكـ ككضعت ، أقساـستة فقرة مكزعة عمى (44) ل ىذه اإلستبانة عؿتشتمؿ 

 كذلؾ كفؽ البدائؿ ،المشكبلت كالحمكؿ/ اإلعبلمية األردنية في القطاع الرياضيدكرالتي تعبر عف 

  أكافؽ بشدةال ، أكافؽال محايد، مكافؽ، ، بشدةمكافؽ:    اآلتية

داخؿ الخانة  (x)كذلؾ بكضع إشارة  ( الكبنعـ أ ) القسـ األكؿ فأرجك اإلجابة عنو بإستثناء

 مقابؿ الفقرة كتحت (×) اإلجابة عف فقرات ىذه اإلستبانة المتبقية بكضع إشارة يرجىالمناسبة، كَ 

-. مف كجية نظركـ- درجة الحكـ التي تعبر 

 : األردنية في القطاع الرياضيةدكر اإلعالمي:  األكؿ القسـ :             أ

 ال نعـ الفقرة  الفقرةرقـ
   م؟ ىناؾ دكر لئلعبلمية األردنية في القطاع الرياضىؿ  .1

 ىناؾ ضعؼ في حضكر اإلعبلمية األردنية في القطاع ىؿ  .2
 الرياضي؟

  

 

 مكافؽ الفقرة  الفقرةرقـ
 بشدة أكافؽ ال  أكافؽال محايد مكافؽ بشدة

 :عكامؿ ضعؼ حضكر اإلعالمية األردنية في القطاع الرياضي:  الثاني القسـ :ب

 رغبة بعض اإلعبلميات بالتكاجد في عدـ .1
 .يةالساحات كاألحداث الرياض

     

 العائمة أك الزكج لخركجيا غير ضغكط .2 
 .المنتظـ

     

 تمكينيا مف االحتكاؾ المباشر مع قمة  .3
 .مصادر صحفية مقارنة مع الرجاؿ

     

 الرجاؿ عمى النساء لمتابعة تفضيؿ  .4
 .األحداث الرياضية الميدانية

     

 بعدـ تعيينيا في مكاقع قيادية حتى القناعة  .5
ف كانت تممؾ المؤىبلت البلزمة كتفضيؿ  كا 

 .الرجاؿ عمييا

     

      مف الرجاؿ كتحديدان إذا كانت محاربتيا  .6



110

 

 الفقرة  الفقرةرقـ
 مكافؽ
 بشدة أكافؽ ال  أكافؽال محايد مكافؽ بشدة

 .مقنعة بعمميا
 عدد اإلعبلميات الرياضيات محدكدية  .7

 .المتخصصات بالقطاع الرياضي بالرياضة
     

 :كضع اإلعالمية األردنية في الكسط الرياضي :  الثالثالقسـ :ج
 عدد اإلعبلميات المتخصصات قمة .1

 .بالقطاع الرياضي
     

 العنصر الذككرم الذم يخشى مف منافسة .2
كجكد اإلعبلمية بسبب التزاميا بما تكمؼ 

بو مما يجعؿ فرصتيا أكبر لمترقية 
 .الكظيفية

     

 ما يتـ تكميؼ اإلعبلميات بمتابعة نادرآ .3
 .مكاضيع رياضية ميمة 

     

 ضعيؼ في األحداث كالمياديف حضكرىا .4
 .  الرياضية

     

 اإلعبلمية ميـ لكنو غير كاؼ في حضكر .5
المؤسسات اإلعبلمية بسبب طبيعة 

 .الظركؼ االجتماعية المرتبطة  كأنثى 

     

 ك قكة كافحة اإلعبلمية بالـتمتاز .6
 .الشخصية

     

 تكمؼ إال نادران بالمتابعة الميدانية ال .7
 .كبالتالي تفضيؿ الذككر عمى القياـ بيا

     

 :المكضكعات التي تفضؿ اإلعالمية متابعتيا:  الرابعالقسـ :د
 ذات الصبغة النسائية مثؿ الريشة األلعاب .1

 الطاكلة ككرة الطاكلة تنسالطائرة، ك
 .كغيرىا

     

 القتالية كالجكدك كالكراتية الفنكف .2
 .كالتايككانك

     

      . كرة القدـ النسائيةمجاؿ .3
 بالمكضكعات الخاصة في القطاع تميزىا .4

الرياضي كالتي تجعميا قادرة عمى كصؼ 
 .األحداث بدقة

     

 العالية في الكتابة بكؿ المكاضيع قدرتيا .5
 .التي تكمؼ بيا

     

      العنصر الذككرم لتغطية معظـ احتكار .6
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 الفقرة  الفقرةرقـ
 مكافؽ
 بشدة أكافؽ ال  أكافؽال محايد مكافؽ بشدة

 الفرصة إتاحةاألحداث الرياضية يقمؿ مف 
 .لئلعبلميات

 الرغبة في اقتحاـ كمتابعة األحداث عدـ .7
 بسبب العنؼ الرياضي ميدانيآالرياضية 

 .مثآل

     

 : اإلعالمية األردنية بالقطاع الرياضي مف خالؿدراتتنمى ؽ:  الخامسالقسـ :ػق
      . بتكاريخ األلعابإلماميا .1
      . األلعاب الرياضيةانيف قكمعرفة .2
      . نجكـ الرياضةمعرفة .3
      . أركاف األلعاب الرياضيةمعرفة .4
 المؤتمرات كالندكات كالدكرات حضكر .5

 .التدربية
     

      . شبكة اإلنترنتتصفح .6
      . في قمب األحداث الرياضيةالتكاجد .7
 لمختمؼ ما ينشر في ة المستمرالمتابعة .8

 .كسائؿ اإلعبلـ
     

      . مف مادتيا الصحفيالتمكف .9
 بدكرات إعبلمية مرتبطة بالقطاع إدخاليا .10

 .الرياضي
     

 : التي تكاجو اإلعالمية األردنية في مجاؿ عمميا  الرياضيالمعيقات :ك
 الحصكؿ عمى فرصتيا الحقيقية في عدـ .1

 . بالمؤسسات اإلعبلميةضية الريااـاألقس
     

 العمؿ المكتبي عمى التكاجد تفضيؿ .2
 .بالميداني

     

 ثقة المؤسسات اإلعبلمية في عمؿ عدـ .3
 .كجيد اإلعبلمية بشكؿ عاـ

     

 النسكم تقبؿ الشارع الرياضي لمعنصر عدـ .4
 .ميداففي اؿ

  
 

 

   

 تحقيؽ طمكحيا الصحفي كأخذ تستطيع .5
 . كلكف بعيدا عف المجاؿ الرياضيرصتياؼ

     

 العنصر الذككرم فرصة التكاجد إعطاء .6
 .الميداني أكثر مف العنصر النسكم

     

      تعاكف المسؤكليف في المؤسسات عدـ .7
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 الفقرة  الفقرةرقـ
 مكافؽ
 بشدة أكافؽ ال  أكافؽال محايد مكافؽ بشدة

 .اإلعبلمية مع الصحفيات مينيان 
 المرأة الصحفية لمفصؿ بسرعة تعرض .8

 . تحديدآ بالمؤسسات الخاصة
     

      . كالكاسطة عند التعييفالمحسكبية .9

 فاعمية اإلدارة الرياضية في مدل .10
المؤسسات ذكات العبلقة بتشغيؿ 

 .اإلعبلميات

     

 المزدكج الذم تقكـ بة المرأة كتبعاتو الدكر .11
 .(كزكجو كأـ عاممة)
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 (2)ممحؽ رقـ 
 

 اسماء اعضاء لجنة التحكيـ
 الجامعة اسـ العضك الرقـ
 الشرؽ األكسط األستاذ الدكتكر كامؿ خكرشيد 1
 الشرؽ األكسط األستاذ الدكتكر رائد البياتي 2
 الشرؽ االكسط األستاذ الدكتكر صباح ياسيف 3
 كمية التربية الرياضية/ األردنية األستاذ الدكتكر سارم حمداف 4
كمية التربية / األردنية  األستاذة الدكتكرة نياد بطيخي 5

 الرياضية
كمية التربية / األردنية  األستاذ الدكتكر عربي حمكده 6

 الرياضية
كمية  التربية / األردنية  األستاذ الدكتكر بساـ مسمار 7

 الرياضية
كمية التربية / اليرمكؾ  األستاذ  الدكتكر ىاني الربضي  8

 الرياضية
 البتراء  األستاذ الدكتكر تيسير أبكعرجة 9

 البتراء األستاذ الدكتكر عبدالرزاؽ الدبيسي 10
 البتراء األستاذ الدكتكر محمد صاحب سمطاف 11

 

 
 


