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أطر تقدمي النساء الرياضيات ىف مصر بعينة من املواقع 

 الصحفية العامة واملتخصصة

 *الزهراء احمد رشاد 

 **إشراف: أ.د. نجوى كامل

 ***د. كريمة كمال طنطاوي

 ملخص البحث

يهدف  هذا البحث إلى رصد وتحليل  طرلت تيلديل الء للف التللى م الى لرللض التيل ل  

األهتام والورن واليوم ال لبع ولوقعى اى الروض وي   بللبوابلم االلكتتوني   لصحف

، وتلل تحليل  ىيءل  2019طكتلوبت  29إلى  2019طكتوبت  15كورة وذلك اى التتتة لن 

( لللللحة صلللحتي  بلتيلللا العيءللل  العةديللل  الةت لللةء  ىللللى 203للللواح صلللحتي  بل للل   

ىلللى  ت ليلللم وللاون الء لللف التيل لليلم تللواف اللى ت ليلل  ل للتيل  طو ت ليلللم ت للتة 

ال، وتللل االتللتعلن  بللضحاة تحليلل  الة للةون كللضحاة لتحليلل   ريل لل  الء لللف والتملللض لعللل

البيلنلم، ولن طهل نتلئج هذا  البحث احت ض الةواح الصحتي  الخلصل  بتيل ل  التمللض 

لن إمةللى الةواح التلى ت لةءتهل هلذل الدراتل  بيءةلل مللفم الةلواح الصلحتي   93.6%

كةلل طبلت م الت ليللم الةتعليل  بللتيل ليلم تءلو    %4.04الةتعلي  بتيل    الء للف 

ال خصلليلم التلىللل  لللل بللين الىبلللم ولحكةلللم واحاريلللم اللى األنديلل  واالتحلللحام 

 التيل ي .

 ريل   الء لف، الت لي  الصحتي ، الةواقع العلل  والةتخصص . الكلمات المفتاحية :

 مقدمة:

لءللذ اليللدم للللدال  ىللن نت لل  طو للت لللي  التيل لل  ن لللر إن لللنى قللديل اتللتخدل  ا ن لللن 

والتلللتويو، وقلللد نهلللت الء للللر التيل لللى لصلللورا ىللللى ملللدران الةعلبلللد الةصلللتي  

التتىونيلل  كةةلرتلل  ا ن لللن الةصللت  اليللديل لتيل لللم الةصلللرى  وراللع األ يلللض 

 1والتللي  والةبلر ة

 لللنى، وقللد تلللور الء لللر التيل للى بتلللور الةرتةعلللم الب للتي ، وتلللور التكللت ا ن

ال ال ييتصلت ىللى التمللض ايلم بل  تةلرتل  ال ليدام مءبلل إللى مءل  للع  وطصلبو ن للرل

                                                           
 جامعة القاهرة –مدرس مساعد بقسم الصحافة بكلية اإلعالم  *

 جامعة القاهرة –استاذ بقسم الصحافة بكلية اإلعالم  **
 جامعة القاهرة –مدرس بقسم الصحافة بكلية اإلعالم   ***
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التملض ليس ايم ىلى ل تو  الهواة بل  التلد األللت طي لل لتيل للم الةحتلتاين لءرلد 

 2الةتطة طصبح  بل ال اى البلوالم العللةي  واألوليةبي 

بحصللولهل ىلللى الةيللداليلم وقللد نرحلل  الةللتطة الةصللتي  اللى الوصللوض لةكلنلل  لتيدللل  

العللةي  اى لختلف اللعبلم، واحتل  الةءصلم األولةبي  بعد نرلل  ال ىبل  ىبيلت ىبلد 

الللتحةن اللى حصللد ليللداليتين طولةبيتللين بتيل لل  راللع األ يلللض، وحصللد البلللل  تلللرة 

تللةيت لعللدة ليللداليلم ىللةيلل  وليداليلل  طولةبيلل ، وكللذلك هدايلل  للل   بلللل  التليكءللدو 

 ، واحللت ض الللدكتورة رانيللل ىلللوانى لةءصلل  ى للو اللرءلل  األولةبيلل  الدوليلل  األولةبيلل

 وغيتهن لن الءةلذج الء لئي  الءلمح  ريل يل.

ولن هءل مللف  اهتةللم الدولل  بلدىل ال ليدام الةتتوقللم ريل ليل بحلت  اللتئيس ىبلد 

للن التتل  ال ي ى ىلى تكتيل البل م التيل يلم  بةلتتةتام الدولل  لل لبلو، وكللن 

 ةتام ذلك اتت للا  لصلت لةلتتةت ريل ل  الةلتطة التيل لي  العتبيل  األوض وال للنى 

بح للور نخبلل  لللن الةةلرتلللم واألكلحيةيلللم لو للع  2020ونللواةبت  2019للللر 

 لحلور لدىل التيل   الء لئي 

لكن ه  تيلوم الصلحلا  بلدورهل الكللاى الى حىلل ال خصليلم الء للئي  التيل لي   وللل 

تء لبهل لهلن وكيلف تيلدم ت ليتهلل ىلءهن، وهل  تتلض ت بلبيعل  األحوار  هى األحوار التى

والونلئف التى ي عهل الةرتةع للةتطة اى ت لي  واون الء لف التلى م. لإلملبل  ىلن 

هذا الت لؤض تكةن طهةي  هذل الدرات  ويكةن هداهل الى رلت  كيتيل  تيلديل التيل ليلم 

للن التوم للد لى األرلت الء تيل  بللةواقع الصحتي  الةصلتي  الى  لوف االتلتتلحة 

 والءو  االمتةلىى.

 :الدراسات السابقة

طلكللن تي لليل الدراتلللم ال لللبي  إلللى لحللورين بءلللفاال ىلللى رصللد ىللدح لللن الدراتلللم 

 ال لبي  ذام الصل  بهذا الةرلض:

 الدراتلم التى تءلول  ت لي  ا ى م ل اون الء لف التيل يلم. – 1

لتى ا تبتم ات ي  وموح تحيز نوىى  د الةلتطة  الى الةحور ال لنى: الدراتلم ا -2

 الت لي  ا ى لي  لن ىدل .

 الةحور األوض: الدراتلم التى تءلول  ت لي  ا ى م ل اون التيل يلم:

تحليلل   الت ليلل   Kate Petty Stacey pope" (2019)3 اتللتهدا   حراتلل   

االنرليزي  للتتيا االنرليز  لكتة اليدم الء لئي  الة لر  اى كض  العللل لل ليدام ىللم 

 Guardian، واىتةلللدم ىللللى تحليللل  ل لللةون طربلللع صلللحف انرليزيللل  هلللى 2015

 14لللليو حتللى  24اللى التتللتة لللن  Daily mirrorو The sunو Independentو

( للللحة صللحتي   بلتللتخدام لللد   الءللو  181اغ لللس لللن نتللس العلللم، وتللل تحليلل   
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االمتةلللىى  الرءللدر( ، وطولللرم هللذل الدراتلل  اللى نتلئرهللل الللى اهتةلللم الصللحف اللى 

 ت ليتهل الصحتي   الكبيت بكض  العللل وايرلبي  اترلهلتهل نحول.

إلى  تحلي  الت لي  الصلحتي  وتييليل 4( 2013    عد البيءةل هدا  حرات   ت تيد راو

اليتاف للء لر التيل ى للةتطة الكويتي  اى  ةس صحف كويتي  هلى  اليلبس واللورن 

، 2009واألنبلف و ال يلت  والتط ، وذلك   ض التتلتة بلين  يءلليت  وحي لةبت للن ىللم 

والتللى تعك للهل  وركللزم الدراتلل  ىلللى لعوقلللم ول للك م تواملل  الةللتطة اللى الكويلل 

الت لي  الصحتي  وتحديد طبت  األن ل  التيل ي  التى تةلرتلهل الةلتطة، وتلل االىتةللح 

ت ليللل  صلللحتي  للللن  481الللتحاال وتحليللل  ل لللةون  1550ىللللى للللءهج الة لللو ىللللى 

 الصحف الكويتي  الخةس بلالىتةلح ىلى صحيت  االتتبيلن. 

لخبتيل  الة للرع  ىللى لةلرتلل  وطوللرم هللذل الدراتل  اللى نتلئرهلل إلللى  يللحة الةلللحة ا

الةللتطة للتيل لل ، ولع للل طاللتاح العيءلل  الةيدانيلل  الح للوا قللل  حىللل ا ىلل م لة لللرك   

 الةتطة التيل ي .

بلضرت تيلديل   Edward M.Kian and Marie Hardi(2009)5 واهتةل  حراتل    

 الت لي  التيل ي  ىلى طتلل  نلو  الكتللو التيل ليين للك لف ىلن  ط لت نلو  الكتللو

ىللى تللضريت ت ليل  الصللحف الةلبوىلل  لبللوالم كللتة ال للل  للتمللض وال لليدام، وتللل 

تحلي  الةيلالم التى كتبهل الكتلو الذكور واالنلث وتحلي  األرت الة تخدل  والصلتلم 

 USAالةء للوب  ل ىبللين والةللدربين اللى البلللوالم التيل للي  اللى ليلللالم صللحف 

Today,NewYorkTimes,ESPN Internet,Sportsline . 

وطنهللتم هللذل الدراتلل  اللى نتلئرهللل طن الصللحتيلم طك للت اتللتعداحاال لت ليلل  كللتة ال للل  

لل يدام، وك يتا لل كت  التملض ىن كتة ال لل  للتمللض، كةلل ط لت ملءس الكتللو ىللى 

رتيا تيديل التيل يين التملض والء لف؛ حيلث كللن التمللض يبلت ون بتاىل  ال ىبلين 

 الذكور والعكس لد  االنلث.

إلللى  الك للف ىللن كيتيلل  تيللديل Christopher king   2007 )6ع   حراتلل    وتلل

ت ليلل  الصللحف البتيللنيلل  للتيل لليين التملللض والء لللف لءللذ األلعلللو األولةبيلل  لءللدن 

، وتلل اتللتخدام تحليلل  ل للةون لرةيللع الةيلللالم والصللور للء لللف والتملللض لللن 1948

،  The times, Daily Mailالتيل لليين اللى ا ءللين لللن الصللحف البتيللنيلل  هةللل 

وركلللزم  ىللللى تحليللل  ت ليللل  ريل للللم الخةلتلللى الحلللديث وال لللبلىى، واتلللتبعدم 

األلعلو التتحي  ل   الرلوحو، وتلل تحليل  مةيلع الصلور والتعلييللم التيل لي  بةلل الى 

اللى  1956 للل  1948ذلللك الة لللركين لللن غيللت الةةلكلل  الةتحللدة بللدفا بضلعلللو لءللدن 

لل ت هل لن طلعلو وتلل تلح  العيءل  الصلحتي   ل ض و 1964للبورن وطلعلو روكيو 

 اتتة اتبوىين لن ك  حورة طولةبي .

وطنهللتم هللذل الدراتلل  طنلل  اللى كلتللل الصللحيتتين  احم الت ليلل  الصللحتي  ل حللداث  

التيل ي  إال طن الءتلئج ىةولل طنهتم طن  ليلرن  بللتملض كلنل  الء للف لة لل  تة لي ال 
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ال حتلى حورة األلعللو ا إال طنل  بعلد هلذل اللدورة  اح  2004ألولةبيل  الصليتي  ط يءلل نلقصل

ت ليم ال وف ىلى ل للرك  الء للف التيل لي   وح يل  ت ليل  التمللض والء للف بيلدر 

 طكبت لن الة لواة اى الصحف الةختلت .

الى تضكيلد لكلنل  الصلحلا  اللى  7( 2002وتكةلن طهةيل  حراتل   تلهى ىي لى طحيلل    

وتيل  هلل  اى ت كي  االترلهلم ون لت األاكللر والةتللهيل الةرتةع األرحنى الحديث ك

لن   ض تحلي  الدور الذ  تيوم ب  الصحلا  اى ن لت التيل ل ، وتحليل  الكيتيل  التلى 

تتءلوض بهلل بعلا الصلحف التيل لي  األرحنيل  لةتت ل  التيل ل  بةلل يلت ت الى اترللل 

  والةلتطة، وذللك للن ول ةون الحتكل  التيل لي  بةلل يحيلا العدالل  والة للواة للتمل

 للل ض تحديلللد للللد  اهتةللللم الصلللحف األرحنيللل  اليوليللل  لة لللل  الللى صلللحيت   اللللتط  

والدتللتور  لللن حيللث ت ليتهللل  ولللد  ومللوح اللتون بللين الصللحيتتين اللى ت ليلل  نللو  

األ بلر التيل ي  وتكلتار ىلدح الصلور الةء لورة لكل  للن التمللض والء للف ، وقلد تلل 

 ( ىدح.424ىلى ىيء  قوالهل   31/8/2002حتى  1/2/2001التحلي  لن 

وقللد طنهللتم الءتلللئج ارتتللل  ن للب  ت ليلل  الصللحف األرحنيلل  اليوليلل  لء لللرلم الةللتطة 

التيل ي  ليلرن  بللتملض لةلل يعكلس اهتةللم الصلحلا  األرحنيل  بللة للرك  التيل لي  

مللض ايةلل للةتطة، وقد احتل  كتة اليدم التتتي  األوض اى الصحلا  األرحني  اليولي  للت

 احتل  األلعلو اليتللي  التتتي  األوض اى االهتةلم بللء ب  للء لف.

ولن العتم ال لبا يت و تبلين نتلئج الدراتلم الةختلت  ىتبيل  وطمءبيل  ايةلل يتعللا 

بت ليلل  ريل لل  الء لللف، ابيءةللل ي لليت الللبعا إلللى لحدوحيلل  الت ليلل ، ت لليت حراتلللم 

 التيل لم الء لئي . ط ت  إلى وموح تح ن للحون اى ت لي 

الةحلور ال لللنى: الدراتللم التللى ا تبلتم ات للي  وملوح تحيللز نلوىى  للد الةلتطة اللى 

 الت لي  ا ى لي  لن ىدل :

بك  طنواى  بةل ايهلل  -إلى حرات  التحيز اال بلر   8( 2018هدا  حرات   رنل تةيت 

م للءهج الة لو للبوابلم االلكتتوني  الةصتي  للن لء لور لهءلى بلتلتخدا -تحيز الءو 

ال للل  والةلءهج الةيللرن ىبلت تحليل  ل لةون الت ليل  الخبتيل  بللصلتحلم التئي لي  

للبوابلم االلكتتونيل ، وبحصلت وللل  لكلال  األ بللر الةتعليل  بي لي  تيلتان وصلءلايت 

بللتلبيا ىلى  بوابللم األهتام/الوالد/ اليلوم ال للبع/  2016  ض وهت إبتي  لن ىلم 

 وم ن تي  األمءدة واألرت الخبتي  للك ف ىن آليلم التحيز.البدي   بتونيف ات

ط بتلل  هللذل الدراتلل  تحيللز األمءللدة لصللللو لرةوىلل  لحللدحة لللن الي للليل البلللر ة لللع 

ا للت ف اللى تتيلل  طولويلتهللل، كةللل ات للو تونيللف تحيللزام التللضريت لللن نلحيلل  الكللل 

والكيللف ط  لللن نلحيلل  كللل األرللت الةلتوحلل  واحواهللل ال تلليةل بتونيللف آليتللى تحيللز 

الي لي  تضييلداال ولعلر ل ، كةلل  بل   االنتيلف والة كوم ىء  بةل يعبت ىن تومههل للن

ومللوح تحيللز للءللو  االمتةلللىى ىلللى ل للتو  ت ليلل  األحللداث الرلريلل  ا بلل  صللح  

ات للي  قللل  االهتةلللم بللللةتطة اللى  للوف ذكوريلل  لع للل التلللىلين، بل  لللا  لتءةلليم 
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الة ةون الةتعلا بللةتطة اى الصورة التيليدي  لن ط بلر الةو   والرةللض والرتيةل  

لللع اتللت ءلفام لحللدوحة اللى ىللتم صللور نلمحلل  كءللور ال للتبيءى بلللل  وال للتف 

 االتكواش العللةي  وتحت نصت و يتة التعلون الدولى.

رصللد وتحليلل  طنةلللر نهللور التحيللز اللى  9( 2017واتللتهدا  حراتلل   ريهلللم ىلللرف 

يءلليت لتلضريت األحلداث واليلو  التلىلل   25الخللو الخبت  الذ  تءللوض طحلداث  لورة 

لو الخبلت  الى تليلقلم تعبلت ىلن طهلداف ال يلتل  التحتيتيل  لةتت للتهل حا   الخل

 25الصحتي ؛ بللتلبيا ىللى صلحف األهلتام والوالد والةصلت  اليلوم الى التتلتة للن 

؛ بلتلتخدام للد لى تحليل  اللءخ الخبلت  كخلللو 2013اللى نهليل  ىللم  2011يءليت 

للى والةيلرنل  بلتلتخدام وتحلي  األرلت الخبتيل  بلالىتةللح ىللى لءهرلى الة لو ا ى 

طحوام التحلي  الكةى والكيتى ىبت ىد األحوار والصتلم الةيدل  اى الخلللو الخبلت  

ب للضن التلللىلين التئي للين، وحصللت الةصلللحر الصللحتي  لحصللت لرةلل  األرللت الخبتيلل  

الةتصللل  بللي للي  لو للع البحللث لللع االتللتتلحة لللن طحوام التحليلل  الكيتللى لللن طرللت 

 لتمعي  وقو  الىل .

وقد ك ت  هذل الدرات  ىن وموح طك ت لن نةم لن طنةلر التحيز ىلى ل تو  ال لك   

اى الصور والعتم، وتحيز ىلى ل تو  الة ةون، واللذ  ي لة  التحيلز بلالنتيللف، 

وتحيللز لصلللحر الةعلوللللم، والتحيللز الل للو ، وتحيللز العءلللوين، والتحيللز بتونيللف 

خبت والتط ، بل  لا  لتحيز اليلو  التلىلل  األرقلم، والتحيز الر تااى، والخلم بين ال

الللذ  بللت  لللن   للل  تحيللز الءللو ؛ حيللث ط بتلل  هللذل الدراتلل  طن  للبلللم الصللحف 

ال     كتتل  إللى حلد كبيلت الصلورة الءةليل  للةلتطة حيلث قلدلتهل ىللى طنهلل لخللون 

ح للل  و للعيف وىللدم إبللتا  حور الةللتطة اللى الحللتا  ال للور  إال اللى اتللت ءلفام 

 لحدوحة.

إللى التعلتف إللى   Bethang Shifflett and others 2016) ( 10وتلع  حراتل  

لعتا  إللى ط  للد  تتحيلز الت ليل  اال بلريل  للتيل ليين التمللض ليلبل  الء للف، وتلل 

، وطولرم هذل الدرات  الى نتلئرهلل تحيلز الت ليل  ESPNتحلي  ليلرع التيديو ب بك  

للن  %88تحيلز للتمللض حيلث ات لو طن  الخبتيل  لصلللو التيل ليين التمللض؛ اهءلل 

الت لي  للتملض واتتي  هذل الدرات  لع حراتلم ط ت  الى نيلخ ت ليل  التيل ليلم 

الء للف، وتلل االىتةللح ىللى للءهج الة لو بلتلتخدام طحاة تحليل  الة لةون ىللى الةوقللع 

حيث تل تحلي  لدة التيلديوهلم وىلدحهل وللد   ESPNSports Scienceالتتةى ض 

 99ايديو ايلم  للن امةلللى  11لء لف والتملض لن التيل يين حيث ات و طن تة يلهل ل

 ايديو تة   الء لف.

 Andrea Eagleman,Lauren M.Bburch,Ryanوطنهللللتم حراتلللل   

Vooris2014 )11   ت هللت  2012طن الت ليلل  ا ى ليلل  التيليديلل  ل لعلللو األولةبيلل

ةول  اللى حللين طن وتلللئ  تحيللزام لللن حيللث الءللو  والرء للي  ونللو  التيل لل  الة لل
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ال ل حداث؛ حيث تلل تحليل  ل لةون  ا ى م الرديدة وا نتتن  تيدم ت لي  طك ت إنصلال

ىدح لن لواقلع األ بللر الى طتلتتاليل والبتا يل  والصلين وبتيللنيلل وكيءيلل والواليللم 

الةتحللدة، وتللل االتللتتلحة لللن اللتوم ن تيلل  األمءللدة؛ حيللث ات للو لللن الءتلللئج  ومللوح 

ال ىلى الةواقع االلكتتوني  للن حيلث ىلدم وملوح تحيلزام للرء لي  ت ليلم ط ك ت إنصلال

طو التيل ل  طو اليوليلل  لةلل ي للتى لصلداقي  ىلللى الة لةون الةيللدم، ويتكلد ىلللى طن 

ال وبللتلللى تصلويت  ا نتتن  يوات لةديت  وتلئ  ا ىل م اتصل  للت ليل  اك لت إنصللال

 طك ت حق  ل حداث.

الةيلرنل  بلين طرلت  Vincebt and others John 2002  )12كةل اتلتهدا  حراتل   

بةرةوىل  للن الصلحف   1996تيديل التيل يين الء لف والتملض ط ءلف طولةبيللح طت نتلل 

الةحلا   وال لعبي  للن  ل ث حوض هلل كءلدا وبتيللنيلل والواليللم الةتحلدة األلتيكيل ، 

لصلور الةيدلل  للتيل ليين وتل اتتخدام طحاة تحلي  الة ةون للةيلرن  بين الةيللالم وا

لن الرء ين، وىلى التغل لن وملوح ا ت اللم بلين الصلحف ات لو طن هءلل  تلوا ن 

وت لو  اى ت لي  ط بلر التيل يين التملض  والء لف حيث ح ين االنللث بت ليل  الى 

الصلتلم الةء للوب  لهللن للن حيللث الليلقلل  البدنيلل  والة هلت التيل للى واليللوة وال للةلم 

وحور الةتطة األتت  الى ملن  حورهل التيل ى؛ لةل يعكس االهتةللم  البدني  والءت ي 

 بت لي  الةتطة ط ءلف ل لركتهل اى لءلا لم ريل ي  ك يتة ل   األلعلو األولةبي .

إللى رصلد وتحليل  طرلت   Ray Jones and others1998)) 13بيءةلل هلدا  حراتل  

قل  ذللك بللألحوار التيليديل  للةلتطة طو تيديل التتن الء لئي  التلئزة بةيداليلم طولةبي  وى 

تيديةهل بللتتكيز ىلى إنرل اتهل وطحائهل التيل ى، ولتحييا هذا الهدف تلل تحليل  ىيءل  

نخ صحتى والةتعلي  بللتيل يلم ال تى ل لن الواليللم الةتحلدة الى  769ن  لن ولك

ليلدم الء للئي  اى ريل لم  كتة ال ل  والرةبل  وكلتة ا 1996الدورة األولةبي  طت نتل 

 والهوكى ، بلتتخدام طحاة تحلي  الةحتو .

وطولللرم هللذل الدراتلل  اللى نتلئرهللل إلللى انعكللل  الصللورة الءةليلل  اللى ت ليلل  وللاون 

الء لف التيل يلم حيث ركزوا ىلى وك  الةتطة ومةللهل بدالال لن التتكيز ىللى طحائهلل 

التتكيللز ىلللى طحاف ال ىبللين الللذ  قلحهللل لخةللس ليللداليلم طولةبيلل  ذهبيلل  اللى حللين تللل 

 التملض وليلقتهل البدني .

 تعليق عام على الدراسات السابقة:

تءوىلل   الدراتلللم التللى تءلوللل  الصللحلا  والصللحف التيل للي  لللل بللين حراتلللم  

لصللتي ، وحراتلللم ىتبيلل  وحراتلللم طمءبيلل ، وهءللل  حراتلللم ىلللى الة للةون 

 وط ت  ىلى الرةهور و لل   ىلى اليلئل بلالتصلض.

ا تلتلل  الدراتلللم التللى تءلوللل  تللض يت الصللحلا  اللى ن للت ال يلالل  التيل للي  حللوض  

 حورهل؛ اهءل  لن طكد ىلى تض يتهل االيرلبى، والبعا نتى ذلك.
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طبللت م الدراتلللم التللى تءلوللل  اليلللئل بلالتصلللض اللى الصللحلا  التيل للي  ومللوح  

صللحي ، وىلدم لرةوى  لن الة ك م والعوائا التى توامه  لءهلل الة لك م االقت

 حصول  ىلى حورام تدريبي  اى الصحلا  التيل ي .

طبت م الدراتلم التى تءلول  الت لي  الصحتي  لرةوى  لن العوال  الةلت تة الى  

هلللذا ال للليلن؛ لءهلللل طيدلوميللل  الصلللحتيين، وإحراكهلللل، واترلهللللتهل، وال يلتللللم 

 التحتيتي  للصحف، والتىلة وتض يتهل ىلى طمءدة الصحف ىلل .

لت  الدراتلم التى تءلول  تحيز الءو  االمتةلىى اى نتلئرهل؛ اتى حلين طنهلت ا ت 

ال اللى ت ليلل  الء لللف والىليلل  حورهللل اللى األحللداث، طنهللت  ال للحونللل الللبعا تح للءل

ال اللى ت ليلل  ال لليدام ليلرنلل  بللتملللض وتءةيلهللل اللى صللورة  الللبعا ار للت نيصللل

 لعيء  كلرلر الةو   والرةلض.

 اتلم ال لبي :حدوح االتتتلحة لن الدر ●

طتهة  الدراتلم ال للبي  الى تعتيلف البلح ل  بللألرت الء تيل  األك لت ل فلل  لهلذل  -

الدرات ؛ وبءلفاال ىلى ذلك تيتل تونيلف للد لى األرلت االى ليل   والءلو  االمتةللىى 

بلىتبلرهللل األك للت ل فللل  لةو للو  هللذل الدراتلل ؛ وذلللك بلالتللتتلحة لللن اتو للهل 

ال ورصد األحوار ال ةلم الةء وب  لهلل  للتعتف ىلى طرت تيديل الء لف التلى م ريل يل

وى ق  ذلك بلل ك  والونلئف التيليدي  للةتطة الى الةرتةلع كةلل  اتلتتلحم البلح ل  للن  

 الدراتلم ال لبي  اى تحديد الة كل  البح ي  بدق  بلالتتتلحة لن نتلئج هذل الدراتلم.

 المشكلة البحثية:

رات  اى  الك ف ىن تةلم واترلهلم الت لي  الصحتي  للء للف تتة    ل كل  هذل الد

التلى م اى لرلض التيل   بلللةواقع العللل  والةتخصصل  لحل  الدراتل ، وذللك الى 

 للوف لللد   الءللو  االمتةلللىى، وبيلللن الع قلل  بللين الونلللئف واألحوار التللى يحللدحهل 

ريل للليل وتحديلللد   الةرتةلللع للةلللتطة وبلللين حرلللل  الت ليللل  الصلللحتي  للء للللف التللللى م

األحوار الةلتوح  للء لف وتةلم رتحهل لع االتتتلحة بتتوم ن تي  األرلت لتصلد 

 لد  قيلم الصحلا  بتضريت الء لف التلى م اى لرلض التيل   اى نةم لعين  .

 أهداف الدراسة:

يتة   الهدف التئي ى لهلذا البحلث الى رصلد وتحليل  طرلت تيلديل الء للف التللى م الى 

يل   بللبوابلم االلكتتوني   لصحف األهتام واليوم ال لبع والورن وللوقعى لرلض الت

ويءب ا ىن هذا الهلدف ، 2019اى الروض وي  كورة وذلك   ض وهت طكتوبت لن ىلم 

 طهداف اتىي  هى: لرةوى 

رصللد وتحليلل  طهللل األرللت التللى اتللتخدلتهل الصللحف ىيءلل  الدراتلل  اللى تءلولهللل  -1

 اى لرلض التيل  .للء لف التلى م وطحوارهن 
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الك للف ىللن طهللل الةو للوىلم الةتعليلل  بللء لللف التلللى م اللى لرلللض التيل لل   -2

 والتى تل رتحهل اى صحف الدرات .

رصلللد الصلللتلم واألحوار الةء لللوب  للةلللتطة التلىلللل  الللى لرللللض التيل للل  حا للل   -3

 الت لي  الخبتي .

 تساؤالت الدراسة:

الدرات  اى تءلولهل للء للف التللى م لل طهل األرت التى اتتخدلتهل الصحف ىيء   -1

 وطحوارهن اى لرلض التيل   

لللل طهللل الةو للوىلم الةتعليلل  بللء لللف التلللى م اللى لرلللض التيل لل  والتللى تللل  -2

 رتحهل اى صحف الدرات  

لللل طبللت  الصللتلم واألحوار الةء للوب  للةللتطة التلىللل  اللى لرلللض التيل لل  حا لل   -3

 الت لي  الخبتي .

تلللى نهلللتم الللى ت ليللل  بوابللللم  الصلللحف والةواقلللع للللل طبلللت  التيل للللم ال -4

ال   ا لكتتوني  ل اون التلى م ريل يل

ال  -5 ه  قلل  الصحلا  بدورهل الونيتى اى ىتم الءةلذج الء لئي  الءلمح  ريل ليل

 وإبتا  إنرل اتهل 

 االطار النظرى للدراسة:

 ن تي  تحلي  االرلر ا ى لى: -1

التى يتل بهل تيلديل الةعلولللم إللى مةهلور وتللئ  ييصد بللتضريت ا ى لى   اللتيي  

ا ى م ، وكلن  مواةللن  طوض للن ركلز ىللى التلضريت ك لك  للن طولكلض االتصللض، 

وقلم  روبتم انتةلن  بتحديث هلذا التعتيلف بلللتتكيز ىللى تحديلد موانل  لعيءل  للن 

اويلل  الواقللع وإبللتا ل اللى التتلللل  ا ى ليلل  وتيللديل ل للكل  لحللدحة وتت لليتهل لللن  

 14لعيء 

وحلليل يةكن وصف تض يتام وتلئ  ا ى م ىلى طنهلل البءللف االمتةللىى للواقلع؛ حيلث 

تيلوم وتللئ  االىل م ببءللف الواقلع االمتةلللىى للن  ل ض تلضريت صلور الواقلع بلتييلل  

ال لديءيس للكوي  وملل ون ولوحيرليلن  .15يةكن التءبت بهل وايل

 توظيف النظرية فى هذه الدراسة:

ال  ت تتي د البلح   لن هذل الء تي  اى التعلتف ىللى طرلت تيلديل الء للف التللى م ريل ليل

لن   ض تحديد  اى ط  إرلر تل تيلديةهل، ونلو  هلذل األرلت، وتو ليو آليللم التلضريت 

حا للل  هلللذل األرلللت للللن  للل ض لصللللحر الت ليللل ، واليلللو  التلىلللل ، و طبلللت  األحوار 

 وال ةلم الةء وب  لهل.
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 :المتةلىىن تي  الءو  ا -2

ىللن لتهللوم الرللءس طو التحديللد الرء للى؛ اللللةرتةع  لتهللوم الءللو  االمتةلللىىيختلللف 

يصءف الذكور واالنلث ىلى طتل  الرءس طلل الءو  االمتةلىى اهو  صلئخ الر لد 

االمتةلىيلل  والءت للي  وال يلايلل  ط  لللل يللتال الةرتةللع لللن اال ت الللم البيولوميلل ، ولللل 

ى هلو التي ليةلم ي يت  ىليهل للن طحوار لل للو  واألحوار؛ وبللتلللى الللءو  االمتةللى

والةتلهيل الةوا ي  للذكورة واألنو   والءلولا  نتيرل  ىوالل  امتةلىيل  و يلايل  تختللف 

 .16بل ت ف ال عوو والةرتةعلم 

 التطبيق على هذه الدراسة:

 يتل تونيف هذا الةد   الء ت  اى هذل الدرات  لن   ض:

و، وكللذلك رصللد وتحليلل  نةللم وتللةلم ح للور الةللتطة، ونةللم ح للورهل اللى الخلللل

الة لحلم الةخصص  للةتطة، والت لي  الء لئي  للتيل يلم وتءةيم الةلتطة الى قوالل  

 لعيء .

 إجراءات البحث:

 لءهج البحث: ●

بةءهرللى الة للو والةيلرنلل  حيللث تلليتل ل للو الةللواح الصللحتي    ي للتعين هللذا البحللث

الت ليللم الةت ةء  ىلى واون الةتطة التلىل  اى لرلض التيل  ، والةيلرن  بين حرل 

 بصحف الدرات  وارتبلر ذلك ب يلتتهل التحتيتي  وطوم  الت لب  واال ت ف بيءهل.

اى الصحلا  الةصتي  بكلا  تومهلتهل وطنةلر  يتة   لرتةع هذا البحث :لرتةع البحث

 للكيلتهل.

 طحوام مةع البيلنلم: ●

الةو لوىلم التلى : اتتعلن  البلح ل  بهلذل األحاة، لتصلد طبلت  طحاة تحلي  الة ةون -

رتح  ىن الء لف التلى م اى لرلض التيل   للن  ل ض اتلتةلرة تحليل  الة لةون 

 لن   ض االم الة ةون واترلل الةلحة الصحتي .

 *ىيء  البحث:

تل التلبيا ىلى البوابلم االلكتتوني  لصحيت  األهتام  واليوم ال لبع والورن ولوقعى 

ذل العيءلل  لتة يلهللل اترلهلللم لختلتلل  اللى نةللم اللى الرللوض ويلل  كللورة وقللد تللل ا تيلللر هلل

الةلكي  والتوم  األيدلومى وتل إ لا  لوقعى اى الرلوض ويل  كلورة كلل ءين للن طبلت  

 الةواقع التيل ي  الةصتي .
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 االستنتاجات:

تللل تلبيللا الدراتلل  التحليليلل  بلتللتخدام طحاة تحليلل  الة للةون  بللللتلبيا ىلللى بوابلل  

لبع واللورن وللوقعى  يل  كلورة والى الرلوض؛ بلللتتتة للن صحيت  األهتام واليلوم ال ل

( 203. وتلل تحليل   2019طكتلوبت  29إلى يوم ال   للف  2019طكتوبت  15يوم ال   لف 

للللحة صللحتي  وقللد تللل تحليلل  مةيللع الةللواح الصللحتي  التللى تت للةن لللل يتعلللا بللء لللف 

ال تواف ورحم اى ت لي  صلحتي  ل لتيل  طو ت ليل  ت لةء  كل  للن  التلى م ريل يل

 الء لف والتملض لعل اى نتس الت لي .

وذلك بهدف التعتف  ىلى حرل ت لي  واون الء لف التلى م ريل ليل ورصلد تلةلم 

ول لو صورتهن وربيع  ونو  األرت الة تخدل  اى ت ليل  ولاونهن، ورصلد طبلت  

ال خصلليلم التللى نهللتم اللى الت ليلل  الصللحتي  والللدور الةء للوو لهللذل ال خصلليلم؛ 

لولللم، ونلو  التيل لللم بل  للا  للبيعل  الةصللحر الة لتخدل  للحصلوض ىللى الةع

ال، بل  للللا  الترللللل الةللللحة  واأللعللللو التلللى ورحم بت ليللل  الء للللف التللللى م ريل للليل

الصللحتي  ترلللهن ولللد  قيللهللل بللدورهل الللونيتى بللتوىيلل  بضهةيلل  لةلرتلل  التيل لل  

 وتيديل نةلذج ن لئي  نلمح  ريل يل طم ال  

 وقد أسفرت التحليل  عما يلى:

 نو  ال خصي  التلىل : (1

( للللحة صللحتي   لل ض اتللتة إمللتاف 4154ن للتم الةواقللع والبوابلللم الصللحتي  لحلل  الدراتلل   

للن إمةلللى الةلواح  %93.6الدرات  التحليلي ، واحتل  الةواح الصحتي  الخلص  بتيل ل  التمللض 

بيءةلل   %4.04التى ت ةءتهل هذل الدرات  بيءةل ملفم الةلواح الصلحتي  الةتعليل  بتيل ل   الء للف 

 للل الت ليلللم التللى وللةل   %1.47الت ليلللم الةتعليلل  بةو للوىلم ريل للي  ىلللل  بء للب  ملللفم 

 .%.84ىلى ريل   ك  لن التملض والء لف بء ب  

( التوزيع التكرارى والنسبى لنوع الشخصيات الفاعلة فى التغطيات 1جدول رقم)

 الصحفية الرياضية فى عينة مواقع الدراسة التحليلية

نو  التلى  

 اى الةلحة

 الصحتي 

 اتل الةوقع الصحتى

 ا مةللى ي  كورة اى الروض الورن اليوم ال لبع األهتام

  
الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 

 %93.6 3890 %99.74 795 %97.29 360 %82.99 200 %94.46 1860 %86.87 675 رملض

 %4.04 168 %.13 1 %1.62 6 %13.69 33 %4.11 81 %6.5 47 ن لف

لو وىلم 

 ىلل 
40 5.14% 19 96.% 0 0.00% 1 27.% 1 13.% 61 1.47% 

 %.84 35 %0.00 0 %.81 3 %3.32 8 %.46 9 %1.93 15 ك هةل

 %100.0 4154 %100.0 797 %100.0 370 %100.0 241 %100.0 1969 %100.0 777 ا مةللى

يةكن تت يت  يللحة ن لب  الةو لوىلم التلى تتعللا بللتيل ليين التمللض ن لتاال الهتةللم 

الةواقللع والبوابلللم الصللحتي  الةختلتلل  بكللتة اليللدم اللعبلل  الرةلهيتيلل  األولللى والتللى 
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يةلرتهل التملض وهو لل ي تتبع  اهتةلم بلل خصيلم التلىلل  الذكوريل .ليلب  االهتةللم 

للن لرةل  الت ليللم الصلحتي  بةلل  %4.04التلى وصلل  ن لبت  ايلم  الء للفبتيل   

يو و التحيز اى الةواقع والبوابللم الصلحتي  الةختلتل  لحل  الدراتل  لصلللو اللذكور 

اللى ريل لللم  الء لللف لصلل  طن الء للب  اليليللل  لللن تة يلل  الء لللف ملللفم ب للب  تةيللز 

التى وللرك  ايهلل الىبللم  االتكواش والتليكءدو والكلراتي  حيث تزالء  بلول  العللل

 .2019لصت لع توقي  إمتاف هذا البحث   ض وهت طكتوبت لن ىلم 

 و( ربيع  ال خصي  التلىل :

(وخصليلم الىلل ؛ هلل بللتتتيل : ال ىبللم، وى لوام 6نهتم بللت لي  الصحتي   

لرللللس إحارام االتحلللحام التيل للي  طو رئي لللت ، وى للوام االتحلللحام التيل للي  

طو اللرءللل  األولةبيللل  الدوليلل  ،  لللل الةحكةللللم التيل لليلم،  لللل ت للللوم ن لللب  الدوليلل  

 وى وام األمهزة التءي  ل ندي  والةءتخبلم. الةحل تام التيل يلم

( التوزيع التكرارى والنسبى لطبيعة الشخصيات الفاعلة فى التغطيات 2جدول رقم)

 الصحفية الرياضية فى عينة مواقع الدراسة التحليلية

 ي  التلىل ال خص

 اتل الةوقع الصحتى

 ا مةللى ي  كورة اى الروض الورن اليوم ال لبع األهتام

  
الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 

 %92.6 188 %100.0 1 %100.0 9 %92.7 38 %93.33 84 %90.32 56 الىب 

ى و لرلس إحراة 

اتحلح ريل ى لحلى 

 طو رئي ت 

4 6.45% 2 2.22% 2 4.88% 0 0.0% 0 0.0% 8 3.94% 

ى و اتحلح ريل ى 

حولى طو لرء طولةبي  

 حولي 

1 1.61% 1 1.11% 1 2.43% 0 0.0% 0 0.0% 3 1.47% 

 %.98 2 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %1.11 1 %1.61 1 حكل ريل ى

 %.49 1 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %1.11 1 %0.0 0 لحل ت ريل ى

 %.49 1 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %1.11 1 %0.0 0 ى و مهل  اءى

 %100.0 203 %100.0 1 %100.0 9 %100.0 41 %100.0 90 %100.0 62 ا مةللى

وركللزم الت ليلل  الصللحتي  اللى الةواقللع  والبوابلللم لحلل  الدراتلل  ىلللى ال ىبلللم 

ويةكن تت يت ذلك اى  وف وملوح  %92.6ل حداث بء ب  ك خصيلم الىل  لحتك  

طك ت لن بلول  ريل ي  وقل  إملتاف الدراتل  وبلتو  وخصلي  ال ىبللم الةصلتيلم 

الىبل  لصلتي  إللى  11كتضلا بل م االتكواش اى بلول  العللل التى تضه  لءهلئيلتهلل 

 ىبللللم ملنللل  تلللضلا بلللل م الكلراتيللل  الللى بلولللل  العلللللل بت للليلى وحييللل  ايهلللل ال

الةصللتيلم طك لللت لللن ذهبيللل  بل  للللا  لتحييللا ىلللدة ليلللداليلم ىللن رتيلللا بلللل م 

 2019لصتيلم اى حورة األلعلو الع كتي  التى طقية  بللصلين  ل ض ولهت طكتلوبت 

 وتزالء  لع توقي  إمتاف الدرات .

كةللل بللت م اللى التالل  التلليلل  لتالل  ال ىبلللم االل  ى للوام لرلللض إحارام االتحلللحام 

التيل ي  ولن طبت هن الدكتورة تحت ىبد الحا التى بت م وخصيتهل بعلدة ت ليللم 

ال والة لتف ىللى مهلل  كلتة  صحتي  بلىتبلرهل ى و اتحلح كلتة اليلدم الةصلت  تللبيل
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ي ؛ حيللث تتةتللع بء لللر اللى ىيللد حورام اليللدم الء لللئي  وكللتة الصلللالم والكللتة ال لللرا

تدريبي  للةحكةللم التيل ليلم وقيللحة ل لتو  البحلث ىلن لواهل  ريل لي  الى كلتة 

 اليدم الء لئي .

.% ،بيءةلل 98ت هل الحكل التيل ى  %1.47وملفم ن ب  ى و اتحلح ريل ى حولى 

 .%.49ملفم ن ب  الةحل تام التيل يلم وى وام األمهزة التءي  كضق  ن ب  

ال اى هذل التا  ليلرن  بللتا  ال لبي   التى تلل  -ويةكن تت يت  يلحة ىدح التلى م ريل يل

يةكلن  –ايهل ىتم تكتارام ون   نلو  ال خصليلم التلىلل  الى الت ليل  الصلحتي  

تت لليت ذلللك اللى  للوف  للل التلللىلين بتا  ن لللف( لع ك هةللل( ن للتاال  لومللوح طك للت لللن 

 ىبين لعل اى نتس الةلح الصحتي .ت لي  تت ةن ط بلر ال ىبلم وال 

 ج(لصدر الت لي  الصحتي :

 وهو الةصدر الذ  حص  ىلى الةعلول  لن لصلحر لعلوللتهل التئي ي .

 ( التوزيع التكرارى والنسبى لمصدر المواقع  والبوبات الصحفية محل الدراسة3جدول رقم)

لصدر الةوقع 

 الصحتى

 اتل الةوقع الصحتى

 ا مةللى ي  كورة اى الروض الورن بعاليوم ال ل األهتام

  
الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 
  

الء ب  

 الةاوي 

 %97.53 198 %100.0 1 %88.9 8 %92.7 38 %98.9 89 %100 62 لحتر

 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 لتات 

 %.49 0 0 0 0 0 0 0 %1.11 1 0 0 طنبلف وكلالم

الي ل التيل ى 

بللصحيت  حون 

 ذكت اتل لحتر

0 0 0 0 3 7.32% 1 %11.11 0 0 4 1.97% 

 %100.0 203 %100.0 1 %100.0 9 %100.0 41 %100.0 90 %100.0 62 ا مةللى

ىلللى يت للو لللن الرللدوض ال لللبا اىتةلللح الةواقللع والبوابلللم الصللحتي  لحلل  الدراتلل   

الى األهللتام  %100.0لحتريهلل ب لك  طتلتلى الى الحصلوض ىللى الةعلولللم بء لب  

الى لوقلع  %88.9الى اللورن، و %92.7الى اليلوم ال للبع، و %98.9وي  كورة ، و

اى الروض، وارتتل  ن ب  االىتةللح ىللى لحتريهلل تتمعل  البلح ل  إللى ربيعل  الحلدث 

ل تتكلزم اغلل  الت ليللم الخلصل  التيل ى ن تا لكون  طق  تكلت  ىلى الصلحيت  كةل

ال اى التيل لم األ ت  غيت كتة اليدم بء ب  كبيتة كةلل تليتل  بللء لف التلى م ريل يل

ال؛ ولذلك تلل االىتةللح الى هلذل التيل للم ىللى الةحلتر ب لك  طتلتلى  إي لح  تتصيليل

 لكون  طته  ولن ال ه  ىلي  االتصلض بةصلحرل اى لختلف االتحلحام التيل ي .

 نو  الةحتر: ح(

ال  قللللللم بت ليللللل  الةو لللللوىلم الصلللللحتي  الةت لللللةء  ىللللللى ولللللاون الء للللللف التللللللى م ريل للللليل

 .%54.54( التطة بء ب  108، و %45.4( لحتر رم   بء ب  90(لحتر، لءهل 198 
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( التوزيع التكرارى والنسبى لنوع محرر تغطيات شئون النساء 4جدول رقم)

 الفاعالت رياضيا  
 الةوقع الصحتىاتل  نو  الةحتر

 ا مةللى ي  كورة اى الروض الورن اليوم ال لبع األهتام

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

 %45.45 90 %100.0 1 %100.0 8 %100.0 38 %21.3 19 %38.7 24 رم 

 %54.54 108 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %78.65 70 %61.3 38 التطة

 %100.0 198 %100.0 1 %100.0 8 %100.0 38 %100.0 89 %100.0 62 ا مةللى

ال  يةكن تت يت  يلحة ن ب  الةحترام ا نلث اى ت ليل  ولاون الء للف التللى م ريل ليل

اليلدم، ن تاال لتتكز التيل لم التى تةلرتهل الء لف الى التيل للم األ لت  غيلت كلتة 

واهتةللللم الةحلللترام الء للللف بت ليللل  هلللذل التيل للللم بعكلللس التمللللض  اللللذين يتتكلللز 

اهتةللللهل اللى ال لللل  بكللتة اليللدم الةحليلل  والعللةيلل ، ولللذلك وصللل  ن للب  الةحللترام 

لللن إمةللللى لللن  %54.54ال تلى قةلل  بت ليلل  وللاون الء لللف التلللى م ريل لليل إلللى 

ل يل، وكلن لن طبت  هلتالف الةحلترام حىللف قللوا بت لي  واون الء لف التلى م ري

 بدر ببواب  األهتام، ويلتةين يحيي وطتةلف ىةت ببواب  اليوم ال لبع.

 ذ(طرت تيديل ال خصيلم التلىل  وتةلتهل:

بء للب    ركلزم ىيءلل   لواقللع الدراتل   ىلللى ال خصلليلم التلىلل  ذام الللدور ا يرلللبى

 . %6.89ىلى   ،بيءةل اقتصت الدور ال لبى 92.2%

 ( التوزيع التكرارى والنسبى لسمات تقديم النساء الفاعالت رياضيا  5جدول رقم)

تةلم تيديل 
 ال خصي  التلىل 

 اتل الةوقع الصحتى

 ا مةللى ي  كورة اى الروض الورن اليوم ال لبع األهتام

  
الء ب  
 الةاوي 

  
الء ب  
 الةاوي 

  
الء ب  
 الةاوي 

  
الء ب  
 الةاوي 

  
الء ب  
 الةاوي 

 الء ب  الةاوي   

 %92.12 187 %100.0 1 %100.0 9 %92.6 38 %88.88 80 %95.16 59 إيرلبى

 %6.89 14 %0.0 0 %0.0 0 %7.31 3 %11.11 10 %1.6 1 تلبى

 %.98 2 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %3.22 2 غيت لحدح

 %100.0 203 %100.0 1 %100.0 9 %100.0 41 %100.0 90 %100.0 62 ا مةللى

ركللزم ىيءلل  لواقللع صللحف الدراتلل  ىلللى ال خصلليلم التلىللل  ذام الللدور ا يرلللبى 

ال وإبلتا  إنرلل اتهن  وهذل الءتير  تبت  إيرلبيل  ت ليل  ولاون الء للف التللى م ريل ليل

ال للللن  للل ض الللو هن بلللللبلوالم التيل لللي  الةختلتللل   تلللواف كلللن الىبللللم طو إحاريلللل

 إحراي  ريل ي .ووصولهن لةءلص  

  (طرت تيديل الء لف التلى م ريل يل:

 ( التوزيع التكرارى والنسبى ألطر تقديم النساء الفاعالت رياضيا  6جدول رقم)

إرلر تيديل 
الء لف التلى م 

 ريل يل

 اتل الةوقع الصحتى
 ا مةللى ي  كورة اى الروض الورن اليوم ال لبع األهتام

  
الء ب  
 الةاوي 

  
الء ب  
 الةاوي 

  
الء ب  
 الةاوي 

  
الء ب  
 الةاوي 

  
الء ب  
 الةاوي 

  
الء ب  
 الةاوي 

 %37.43 76 %0.0 0 %55.55 5 %51.21 21 %38.88 35 %24.19 15 الءتلئج
 %28.57 58 %100.0 1 %0.0 0 %29.26 12 %27.77 25 %32.25 20 ا نرل ام
 %18.22 37 %0.0 0 %44.44 4 %14.63 6 %13.33 12 %24.19 15 الةءلا  
 %4.93 10 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %5.55 5 %8.06 5 االتتعداح

 %3.45 7 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %3.33 3 %6.45 4 الدىل والح د
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 %2.46 5 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %4.44 4 %1.61 1 ال يومد
 %1.97 4 %0.0 0 %0.0 0 %4.85 2 %1.11 1 %1.61 1 الة اولي 

 %1.97 4 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %3.33 3 %1.61 1 غيلو الة اولي 
 %.98 2 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %2.22 2 %0.0 0 الت  
 %100.0 203 %100.0 1 %100.0 9 %100.0 41 %100.0 90 %100.0 62 ا مةللى

كضك ت إرلر اتتخدم اى الت ليلم الصحتي  بللةواقع  والبوابلم لحل   ملف إرلر الءتلئج

الدراتل  بلىتبللر طنهللل قللل  بت ليل  نتلللئج بللوالم ريل لي  ولللرك  ايهلل ال ىبلللم؛ 

حيلث بلت  تيلديل نةللذج   ا نرلل امت ل إرلر  %37.43ولذلك ملف هذا ا رلر بء ب  

حيلث   ن لئي  نلمح  ال م ببلوالم وحيي  إنرلل ام ريل لي  ت هلل إرللر الةءلا ل  

 ارتبم بةءلا لم البلوالم الةختلت .

 الصتلم الةء وب  للء لف التلى م ريل يل:ر(

لهلتالف ويتتبم بلألرت التى قدل  ايهل الء لف التلى م ريل يل اا  الصتلم الةء وب  

الء لف والتى طلكن تي يةهل إلى صتلم الءرل  والتةيز، والتحلد ، واللةلو ،  والت ل  

 والخ لرة،  والييلحة، والتورر،  والخبتة،  وصتلم غيت لحدحة.

 ( التوزيع التكرارى والنسبى للصفات المنسوبة للنساء الفاعالت رياضيا7جدول رقم)
 اتل الةوقع الصحتى الصتلم

 ا مةللى ي  كورة اى الروض الورن اليوم ال لبع األهتام

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

 %56.15 114 %0.0 0 %11.11 1 %63.41 26 %56.66 51 %58.06 36 الءرل  والتةيز

 %19.21 39 %100.0 1 %88.88 8 %12.19 5 %21.11 19 %9.68 6 التحد 

 %8.37 17 %0.0 0 %0.0 0 %2.43 1 %10.0 9 %11.29 7 غيت لحدح

 %5.41 11 %0.0 0 %0.0 0 %4.87 2 %1.11 1 %12.9 8 اللةو 

 %4.43 9 %0.0 0 %0.0 0 %7.31 3 %3.33 3 4.83 3 الييلحة

 2.955 6 %0.0 0 %0.0 0 %7.31 3 %2.22 2 %1.61 1 الت   والخ لرة

 %2.0 4 %0.0 0 %0.0 0 %2.43 1 %2.22 2 %1.61 1 الخبتة

 %1.48 3 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %3.33 3 %0.0 0 التورر

 %100,0 2.3 %100.0 1 %100.0 9 %100.0 41 %100.0 90 %100.0 62 ا مةللى

لل  ال يلتتبم بارللر ا نرلل ام التلى حييتهلل   تتتبم هذل الصتلم بءو  ا رللر اللءرلل 

ال ىبلم اى البلوالم الةختلتل ، والتحلد  يلتتبم يت لو لل  ال الى الت ليللم الةتعليل  

  بللذو  ا ىلقلل  طو ت ليلللم البلللوالم الةختلتلل  التللى تبللت  ايهللل تحللد  الصللعوبلم

لتلو  كلالتلتعداح للبللوالم حون تحديلد صلت  لعيءل ، واللةلو  ل وصتلم غيت لحدحة 

و الت ل  الى  ، والييللحة لل   ال كتلولى لءلصل  قيلحيل  بلالتحللحام التيل لي  بلللبلوالم

  للللرة بللللوالم والخبلللتة تت لللو لللل  ال الللى االتلللتعلن  بللةصلللتيلم الللى الةءلصللل  

 والتورر ات و اى لتوررى الةء للم. التيل ي  الدولي  

 ن(التيل   لو ع الت لي :

نوىللل لللن التيل لللم التللى نهللتم اللى ت ليلللتهل   (24نهللت بعيءلل  الدراتلل   التحليليلل  

( نللو  طتلتللى كللتللللى: طلعلللو 14الء لللف التلللى م ريل لليل صللءتتهل البلح لل  اللى  

الة تو، ريل لم قتللي ، الكتة واأللعلو الرةلىي ، وال بلح ، والرةبل ، وال ل  ، 

، ورالللع األ يللللض، وطلعللللو اليو ،والخةلتلللى الحلللديث، والتلليللل ، واليلللو  وال لللهل
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وريل لللم ذو  ا ىلقلل ، وريل لللم ت للتة  ىلللى طك للت لللن نللو  لللن التيل لللم، 

 وريل لم ط ت .

( التوزيع التكرارى والنسبى للرياضات موضع التغطية فى عينة 8جدول رقم)

 صحف الدراسة

التيل   لو ع 

 الت لي 

 اتل الةوقع الصحتى

 ا مةللى ي كورة اى الروض الورن اليوم ال لبع األهتام

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

 %45.32 92 %0.0 0 %100.0 9 %58.53 24 %41.11 37 %35.48 22 طلعلو الة تو

الكتة واأللعلو 

 الرةلىي  

14 22.58% 13 14.44% 3 7.31% 0 0.00% 0 0.00% 30 28.48% 

 %13.97 28 %0.00 0 %0.00 0 %7.31 3 %14.44 13 %19.35 12 التيل لم اليتللي 

 %3.94 8 %100.0 1 %0.00 0 %9.75 4 %2.22 2 %1.61 1 ال بلح 

 %2.95 6 %0.00 0 %0.00 0 %4.87 2 %1.11 1 %4.83 3 الرةبل 

 %2.46 5 %0.00 0 %0.00 0 %2.43 1 %1.11 1 %4.83 3 الخةلتى الحديث

ريل   ذو   

 ا ىلق 

1 1.61% 1 1.11% 3 7.31% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.46% 

 %1.47 3 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %3.33 3 %0.00 0 ال   

 %1.47 3 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %4.83 3 التللي 

 %1.47 3 %0.00 0 %.99 0 %2.43 1 %2.22 2 %0.00 0 ريل لم لتءوى 

 %.99 2 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %3.22 2 اليو  وال هل

 ٌ  %.99 2 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %2.22 2 %0.00 0 ريل لم ط ت 

 %.99 2 %0,00 0 %0,00 0 %0,00 0 %2.22 2 %0,00 0 طلعلو اليو 

 %.49 1 %0,00 0 %0,00 0 %0,00 0 %0,00 0 %1,61 1 الترديف

 %100.0 203 %100,0 1 %100,0 9 %100,0 41 %100,0 90 %100,0 62 ا مةللى

يت و لن الردوض ال لبا تصدر طلعلو الة تو لتتتي  التيل للم التلى ت هلت ايهلل 

وخصللي  الء لللف التلللى م ريل لليل اللى الت ليلللم الصللحتي  بةواقللع الدراتلل   لحلل  

؛ ويتملللع ذللللك لحرلللل ول للللحلم ت ليللل  ريل للل  %45.32الدراتللل  وذللللك بء لللب  

وم  التحديد التى تتةيز لصت ايهل  لص  للع ت ليل  الىليللم بلولل  ىلى  ا تكواش 

العللللل ل لليدام ا تللكواش التللى اتت لللاتهل لصللت بة ىلل  نلللح  الصلليد وتحلل  تللتو 

 .2019نواةبت 1طكتوبت حتى  24األهتاللم اى التتتة لن 

؛ ن لتاال %28.48وملف اى التتتي  ال لنى ريل للم الكلتة واأللعللو الرةلىيل  بء لب  

بء للب    وكللتة الللللئتة  %8.37بء للب   نهللل ت للل طك للت لللن لعبلل  كللتة اليللدم الء لللئي أل

إلللى ملنلل  كللتة  %1.47بء للب    وكللتة ال للل   %2.46بء للب   وكللتة اليللد 6.40%

 .% وكتة 98بء ب   الصلالم

 .%. 49بء ب    لت لوي  لع الكتة ال لراي   ال تى  

؛ ويتملللع ذللللك إللللى تلللضلا بلللل م لصلللت الللى %13.97وتللللى ذللللك التيل للللم اليتلليللل  بء لللب  

 اى بلوالم العللل لهذل األلعلو والتى تزالء  لع توقي  إمتاف الدرات .  والتليكءدو الكلراتي  
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   لل الخةلتلى الحلديث %2.95بء ب    ، ت ل الرةبل %3.94بء ب     ل ملفم ال بلح 

ال لع ريل لم    لع التللي  وت لو  ال     %2.46بء ب   ذو   ا ىلق   لت لويل

بء للب     للل اليللو  وال للهل %1.47بء للب   لللع ت ليلللم ت للتة  ىلللى ىللدة ريل لللم 

.% 99بء للب   وكةلللض األم لللم  .% لت لللويل لللع ريل لللم ط للت  وللةل  الهللوكى99

 .%49بء ب    .% وط يتا ملف الترديف98بء ب   اضلعلو اليو 

 لي  الصحتي :لو و  الت ف( 

ال اللى  ب للك  ىلللم طلكللن تي لليل ال للضن التيل للى الةتعلللا بتيل لللم التلللى م ريل لليل

الةواقللع  والبوابلللم الصللحتي  لحلل  الدراتلل  إلللى  لل ث لو للوىلم طتلتللي ؛ هلللل: 

بلللوالم ريل للي ، ولو للوىلم ىلللل ، ولو للوىلم تت للةن الرلنلل  ال خصللى 

 ل ىبين.

 لطبيعة الموضوع الرياضى( التوزيع التكرارى والنسبى 9جدول رقم)

ربيع  

الةو و  

 التيل ى

 اتل الةوقع الصحتى

 ا مةللى ي  كورة اى الروض الورن اليوم ال لبع األهتام

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

بلوالم 

 ريل ي 

57 91.1% 65 72.22% 39 95.12% 9 100.0% 1 100.0% 171 84.23% 

لو وىلم 

 ىلل 

5 8.06% 12 13.33% 2 4.82% 0 0.0% 0 0.0% 19 9.35% 

لو وىلم 

تت ةن ملن  

وخصى 

 ل ىبلم

0 0.0% 13 14.44% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 6.40% 

 %100.0 203 %100.0 1 %100.0 9 %100.0 41 %14.44 90 %100.0 62 ا مةللى

يت لللو للللن الرلللدوض ال للللبا اهتةللللم الةواقلللع  والبوابللللم الصلللحتي  لحللل  الدراتللل  

وتتملللع البلح للل  ذللللك إللللى ا حيللللح االهتةللللم   %84.32بلللللبلوالم التيل لللي  بء لللب  

ب خصي  ال ىبلم كةل تبا العتم ولتلبع  نتلئج بلوالتهن التيل لي  التلى تءوىل  

وبللوالم قلريل ، إللى ملنل     وبللوالم ىتبيل  بين بلوالم ىلللل  وبللوالم لحليل 

والبحللث ىللن   االهتةلللم بللةو للوىلم العلللل  التللى تءوىلل  بللين الللدورام التدريبيلل 

،كةلل نهلتم اال   وتعيين  بيتام لصتيلم بةءلص  ريل ي  حولي   لواه  ريل ي 

ط لت  تتعللا بللرلنل  ال خصلى ل ىبللم  للرج الةلعل  ونهلت هلذا بللتحديلد بةوقلع 

 .(بتل الةلع   اليوم ال لبع بعءوان

 ن(اترلل الةلحة الصحتي :

تل تي يل اترلل الةلحة الصحتي  التى تت ةن واون الء للف التللى م ريل ليل إللى  ل ث 

 االم هل  الدىل( و الءيد( و غيت لحدح(.
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( التوزيع التكرارى والنسبى التجاه المادة الصحفية التى تتضمن 10جدول رقم)

 عينة صحف الدراسة التحليلية شئون النساء الفاعالت رياضيا فى

اترلل الةلحة 

 الصحتي 

 اتل الةوقع الصحتى

 ا مةللى ي  كورة اى الروض الورن اليوم ال لبع األهتام

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

 %91.62 186 %100.0 1 %100.0 9 %92.68 38 %93.33 84 %87.09 54 حىل

 %3.94 8 %0.0 0 %0.0 0 %7.31 3 %4.44 4 %1.61 1 نيد

 %4.43 9 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %2.22 2 %11.29 7 غيت لحدح

 %100.0 203 %100.0 1 %100.0 9 %100.0 41 %100.0 90 %100.0 62 ا مةللى

ال ات و لن الردوض ال لبا بلتو  اال  حىلل الت ليل   الصلحتي  للء للف التللى م ريل ليل

وتتمع البلح   ذلك إلى إنهللر تتلون الء للف الى التيل ل  للن  ل ض  %91.62بء ب  

الت ليلللم التللى تبللت  حصللولهن ىلللى الةيللداليلم والتللو  بللللبلوالم الةختلتلل  وإبللتا  

   .الءةلذج الء لئي  الءلمح 

ىبلللم ل بتللوم تعلللريهن بيءةللل تتكللز الءيللد اللى الت ليلللم الخلصلل  باييلللف بعللا ال 

 للةء للم، طو نتير  لت لهن اى التو  بللبلوالم و  لرتهل.

وملفم اا  غيت لحدح الى الت ليللم غيلت وا لح  االترللل ل ل  ن لت ط بللر ىلن بلدف 

 .بلول  بة لرك  الىبلم

 ل(الدور الونيتى للصحلا :

لتلبعل  الىليللم طلكن تصءيف الدور الونيتى الذ  قلل  ب  الصحلا  الى  ل ث االلم 

ال، والتوىيلل  بضهةيلل   وىللتم نتلللئج ريل للي ، وىللتم نةلللذج لء لللف نلمحلللم ريل لليل

 لةلرت  التيل  .

 

 ( التوزيع التكرارى والنسبى للدور الوظيفى للصحافة11جدول رقم)

ربيع  الدور 

الذ  تيوم 

 الصحلا 

 اتل الةوقع الصحتى

 ا مةللى ي  كورة اى الروض الورن اليوم ال لبع األهتام

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

الء ب    

 الةاوي 

لتلبع  الىليلم 

وىتم نتلئج 

 ريل ي  

48 77.43% 65 72.22% 35 85.36% 8 88.88% 0 0.0% 156 76.84% 

ىتم نةلذج 

ن لئي  نلمح  

 ريل يل 

13 20.69% 25 27.77% 6 14.63% 1 11.115 1 100.0% 46 22.66% 

التوىي  بضهةي  

 لةلرت  التيل  

1 1.61% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 49.% 

 %100.0 203 %100.0 1 %100.0 9 %100.0 41 %100.0 90 %100.0 62 ا مةللى
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ات للو لللن الرللدوض ال لللبا تصللدر االل  لتلبعلل  الىليلللم وىللتم نتلللئج ريل للي  إلللى 

ويللتتبم ذلللك بللتالللم ال لللبي  لللن بللتو  وخصللي  ال ىبلللم وبلللوالتهن  76.84%

الةختلتلل  لحليلل  طو ىتبيلل  طو قلريلل  طو ىللةيلل ،  للل ملللفم االل  ىللتم نةلللذج ن لللئي  

نلمحلل  ريل لليل تللواف كللن الىبلللم طو لحكةلللم طو ى للوام لرلللض إحارة اتحلللحام 

لتيل لل  اللى ت لللي ريل للي  لحليلل  طو حوليلل ، وملللفم االل  التوىيلل  بضهةيلل  لةلرتلل  ا

 صحتي  واحدة.

ويبللت  لللن هللذا العللتم اهتةلللم كلل  الةواقللع الصللحتي  الخل للع  للدراتلل  بللدورهل 

الونيتى لن   ض إبتا  الىلي  الء لف ريل ليل ت ليل  بللوالتهن وإليللف ال لوف ىللى 

 وخصيلتهن وإنرل تهن.

 مناقشة النتائج:

اتتي  نتلئج هذا البحث لع نتللئج الدراتللم ال للبي  ايةلل يتعللا بةحدوحيل  ت ليل   

 Bethang Shifflettريل   الء لف الصحتي ، ولن بين هذل الدراتلم حرات   

and others" (2016)17   والتللى طولللرم اللى نتلئرهللل تحيللز الت ليلل  الخبتيلل

لللن  %88و طن لصللللو التيل لليين الللذكور؛ اهءللل  تحيللز للتملللض حيللث ات لل

الت ليلل  للتملللض واتتيلل  هللذل الدراتلل  لللع حراتلللم ط للت  اللى نيللخ ت ليلل  

 التيل يلم الء لف.

ط بتلل  نتلللئج هللذا البحللث  يلللحة ن للب  الةحللترام العلللل م  اللى ت ليلل  ال للاون  

التيل ي   لص  الةيدل  للةتطة وللتيل   الء لئي ، ويتتلا هلذا للع نتللئج حراتل  

 e Hardin"(2009)Edward M.Kian and Mari18 والتلى طنهلتم الى

نتلئرهل طن الصحتيلم طك ت اتتعداحاال لت لي  كتة ال ل  لل ليدام، وك يلتا للل كتل  

التملض ىن كتة ال ل  للتملض، كةل ط ت نو  الكتلو ىلى رتيا تيديل التيل ليين 

الء لللف والتملللض؛ حيللث كلللن الللذكور يبللت ون بتاىلل  ال ىبللين التملللض والعكللس 

 .لد  الء لف

ط بتل  نتللئج هلذا البحلث إللى التتكيللز ىللى إرللر الءتللئج وا نرلل ام الى ت ليلل   

ال، ويتتلللللا هلللللذا للللللع حراتللللل   كتيةللللل   ولللللاون الء للللللف التيل للللليلم صلللللحتيل

والتى طولرم اى نتلئرهل إلى وموح تحيز نوىى اى الت لي   19(2019رءللو ،

ن إال وقلل  الصللحتي  ل للاون الء لللف التيل للي ، وىللدم االهتةلللم بتيللديل لللل يخصلله

 تحيييهن إنرل ام.

طولر هذا البحث الى نتلئرل  إللى تصلدر طلعللو الة لتو قلئةل  األلعللو التلى تلل  

تيديةهل اى ت لي  الةواقع  والبوابلم  الصحتي  للتيل ليلم الء للف، ويتملع هلذا 

إلى تةيز الىبلم لصت اى لعب  االتكواش ىلى وم  التحديد، وتصدر ال ىبللم 

  ى ت الىبلم اى العللل ولن هتالف ال ىب  رنيل اللوليلى الةصتيلم قلئة  طا 
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الىبللل  نللللح  واح  حملللل ، وبللللل  العلللللل نلللور ال لللتبيءى الحلصلللل  ىللللى  للل ث 

ال  بلللوالم ىللللل اللتح  اتللكواش، وال ىبلل  نللور الليلل  الةصللءت  التابعلل  ىللةيللل

ال، وال ىب  الصلىدة هلنيل الحةللى.  تلبيل

 التوصيات:

الصللحف الةختلتلل  بتعزيللز االهتةلللم بعللتم طهةيلل  لةلرتلل  يوصللى هللذا البحللث  -1

التيل لل  للء لللف والتملللض لةللل لهللل لللن طهةيلل  اللى حىللل صللح  التللتح والءهللوم 

 بللةرتةع.

يوصى هذا البحث الصحف بتك يف االهتةلم بعلتم ولاون الء للف التللى م   -2

ال حيث ط بت  هذل الدرات  لحدوحي  ت لي  ن للر الء للف التيل لى ليلر نل  ريل يل

 بللتملض.

ييتت  هذا البحث   يللحة وحىلل ت ليل  لختللف التيل للم وىلدم االقتصللر ىللى  -3

كللتة اليللدم ايللم حيللث طن ال للبيلل  الع ةللى لللن ت ليلللم الصللحف تءصللتف للعبلل  

 واحدة.

ييتللت  هللذا البحللث ىلللى الة للاولين ىللن االتحلللحام التيل للي  الةختلتلل  واللرءلل   -4

لصلل  بلالتحللحام التيل لي  ألهةيل  ذلللك األوليةبيل  بتحلديث وتللويت الةواقلع الخ

 كةصدر للةعلوللم اى ت ليلم الصحف الةختلت .
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