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اعتامد الشباب اجلامعي السعودي عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف 
 متابعة القضايا الرياضية: دراسة مسحية

 
 د.عبدامللك بن عبدالعزيز الشلهوب

 األستاذ املشارك, قسم اإلعالم, كلية اآلداب, جامعة امللك سعود, الرياض,
 اململكة العربية السعودية 

 
 هـ)29/6/1436هـ, وقبل يف 22/4/1436(قدم للنرش يف 

 
الصحف الرياضية اإلليكرتونية, الصحف اإلليكرتونية, اإلعالم الريايض, الشباب الكلامت املفتاحية: 
 الرياضية, اعتامد الشباب. اجلامعي, القضايا
:هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مد متابعة الشباب اجلامعي للصحف الرياضية ملخص البحث

, وعىل مد اعتامد هؤالء الشباب عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة القضايا اإلليكرتونية
الرياضية, والدوافع واألهداف التي تدفع الشباب اجلامعي لالعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف 

 وطبق االستبانة هإطار يف واستخدم املسحي, املنهج لدراسته الباحث متابعة القضايا الرياضية, واستخدم
 واستندت مفردة,) ٥٠١( الدراسة عينة وبلغت بالرياض سعود امللك جامعة طالب عىل دراسته الباحث

 .اإلعالم وسائل عىل االعتامد نظرية عىل النظري إطارها يف الدراسة هذه
 املعلومات عىل احلصول يف أسايس بشكل اإلنرتنت عىل الشباب اعتامد الدراسة نتائج وأظهرت

 عىل االعتامد وتركز الرياضية, اإلليكرتونية الصحف يف الرياضية القضايا متابعة مد وارتفاع لرياضية,ا
 وعقود وانتقاالت الرياضية األندية قضايا عىل الرياضية, القضايا متابعة يف الرياضية اإلليكرتونية الصحف
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 متابعة يف الرياضية اإلليكرتونية الصحف عىل االعتامد تركيز النتائج بينت كام الرياضية, واملسابقات الالعبني
 اإلليكرتونية الصحف متابعة إىل الشباب تدفع التي بالدوافع يتعلق وفيام القدم, كرة عىل الرياضية األلعاب

ز الرياضية,  ومتابعة الشباب, يشجعه الذي الريايض الفريق نشاط متابعة هي: دوافع ثالثة يف الفهم دافع تركَّ
ز دافع التوجيه يف التفاعل مع القضايا الرياضية ومناقشة  أخبار ومعرفة اضية,الري األخبار الالعبني, وتركَّ

ز يف والرتفيه التسلية املوضوعات الرياضية مع اآلخرين, أما دافع  الصحف وقراءة تصفّح سهولة فرتكَّ
 اعتامد دوافع بني إحصائية ةدالل ذات ارتباطية عالقة الرياضية, كام كشفت نتائج الدراسة وجود اإلليكرتونية
 القضايا متابعة يف الصحف تلك عىل اعتامدهم ودرجة اإلليكرتونية الرياضية الصحف عىل املبحوثني

عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية  الرياضية, وعىل وجود
عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  , ووجودياضيةودرجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا واملوضوعات الر

تلك الصحف للقضايا وتغطية بني درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية ومستو حتليل 
 .واملوضوعات الرياضية

 * يتقدم الباحث بالشكر ملركز  البحوث بكلية اآلداب عىل دعمه هذا البحث.
 

 مقدمة
احلديثة حجر الزاوية يف  شكَّلت تكنولوجيا االتصال

الثورة التي تشهدها وسائل االتصال, وشهدت هذه 
التكنولوجيا يف العقدين األخريين من القرن املاضيني 
, وأدَّ ظهور اإلنرتنت يف العامل إىل ثورة يف  نمواً متزايداً

الفروقات  − إىل حدٍّ كبري− عامل االتصاالت تالشت فيها 
), 12: 2014 (الفيصل,التقليدية بني وسائل اإلعالم 

وأصبح العامل بموجبها يعيش عرص املعلوماتية, وبات 
اإلنرتنت بخصائصه املتميزة ليكون وسيلة إعالمية 
 ,ناجحة وفعالة متيزها عن غريها من الوسائل األخر
واملتمثلة يف التفاعلية التي تسمح للمستخدم أن يتصل 
ز ويستقبل ويرسل الصور وامللفات, وختطيها للحواج

اجلغرافية واملكانية, والرسعة الكبرية يف نقل املعلومات 
), األمر الذي جعل العامل أشبه بقرية 2: 2011(العتيبي, 

وأصبح بذلك االتصال إلكرتونيًا "إليكرتونية صغرية, 
وتبادل األخبار ونقل املعلومات بني شبكات الكمبيوتر 
حقائق ملموسة, حيث متثل إحد املقومات األساسية 

نمو االقتصادي واالجتامعي والثقايف; مما أتاح بروز لل
وسيلة اتصال جديدة عىل الساحة يمكن للمشرتكني فيها 
متابعة أحداث العامل وتطوراته من شاشة الكمبيوتر 
بواسطة اإلنرتنت, وهو ما عُرف بالصحف 
اإلليكرتونية, حيث أتاح استخدام اإلنرتنت بشكل كبري 

جالت اإلليكرتونية, ظهور العديد من الصحف وامل
الصحف التي يتم إصدارها ونرشها عىل شبكة "وهي 
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 "اإلنرتنت, ويقوم القارئ بتصفحها والبحث بداخلها

  ).93: 2008(تربان, 
ا يف  ا كبريً لقد أحدثت الصحافة اإلليكرتونية تطورً
عامل اإلعالم بالسامت وامليزات التي اتسمت هبا هذه 

والتوسع يف  الصحافة والتي من أمهها: الرسعة
الكشف عن األخبار دون االرتباط بعامل الوقت, 
واستمرار حضور الصحيفة اإلليكرتونية يف متناول 
القارئ مما يسمح له بالتصفح والقراءة دون االرتباط 
بسلطة اللحظة أو الوقت, واستطاعت الصحافة 

 والقارئ وبني بينها محيمية عالقة اإلليكرتونية من بناء
), واملتمثلة يف 127, 126 :2014(الفيصل, 

التفاعلية والتي تعدُّ من العنارص األساسية لالتصال 
املؤثر بالتفاعل بني املرسل واملستقبل, وبني 
املستخدمني أنفسهم بغض النظر عن مشاركة أو عدم 

فالتفاعلية تشكل أحد امليزات "مشاركة املصدر, 
قع الرئيسة للصحف اإلليكرتونية, إذ إهنا تتيح لزائر مو

الصحيفة إمكانية احلوار املبارش مع كاتب اخلرب أو 
املقال أو املادة الصحفية أو مصمم الصفحة وإبداء رأيه 
يف املادة املكتوبة أو املنشورة, حيث يصل هذا الرأي إىل 
الكاتب مبارشة دون احلاجة إىل وساطة أو املرور 
 "بالقنوات الرسمية كام هو احلال يف الصحف املطبوعة

), فضالً عن ذلك تتميز 272: 2014, (يونس

الصحافة اإلليكرتونية بالعمق املعريف واملتمثل يف 
تقديم خلفيات لألحداث وربطها بالقضايا أو 
املوضوعات املتعلقة هبا, وإمكانية تصفح  موضوعات 
صحفية أخر ذات عالقة باملوضوع املستهدف 

), واستعامل تقنية النصّ 131: 2008(تربان, 
) الذي يتميز Hypertextأو النص الفائق (التشعبي 

بوجود روابط تقود متصفح الصحيفة اإلليكرتونية 
 .ملواقع وصحف ومصادر ومعلومات أخر 

ومن امليزات املهمة للصحافة اإلليكرتونية استعامل 
تقنية الوسائط املتعددة يف خمتلف األنواع والقوالب 

د الصحف الصحفية; فقد تزايد يف اآلونة األخرية اعتام
اإلليكرتونية عىل الوسائط املتعددة, وبات استخدام 
هذه الوسائط أحد أهم السامت االتصالية املميزة 
للصحف اإلليكرتونية, فاملسجالت التي تستخدم 
كأدوات ملساعدة الصحفيني لتأكيد األحداث, 
واالقتباسات واملعلومات التي حيصلون عليها أثناء 

كن أن تستخدم مادهتا املقابالت التي جيروهنا, يم
 (صادق, الصوتية للبث عرب الصحيفة اإلليكرتونية

), وكذلك احلال بالنسبة لصور الفيديو 175: 2008
فيمكن بذلك القراءة ورؤية الصور والفيلم وسامع 
الصوت املتعلق باملادة الصحفية, وقد جعل استخدام 
الوسائط املتعددة االطالع عىل األخبار واملواد 
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ىل جانب كبري من املتعة وسهلت التعرض الصحفية ع

ا يف توصيل األفكار  ا كبريً هلذه الصحف, وأدت دورً
مة عرب الصحف  واملعاين وإثراء املواد الصحفية املقدَّ

 ). 88: 2012اإلليكرتونية (بعزيز,
ا فقد  وباإلضافة إىل السامت وامليزات املذكورة آنفً

بشكل ثالث سامت أساسية مهمة متيز "حدد (بافليك) 
واضح الصحافة اإلليكرتونية عامَّ عداها من أنواع 
الصحافة التقليدية األوىل وهي: املعلومات من أجل 
تعزيز القوة, والثانية أهنا صحافة من الفرد إىل املجتمع, 
والثالثة استخدام الوسائط املتعددة, وهذه السامت 
تعمل لنقل الفرد من اجلمهور من حالة املشاهدة إىل 

يف عامل صحافة اإلنرتنت, ومن الشعور بالقهر  املشارك
والدونية من املعلومات التي تصلهم إىل الشعور بالقوة 

 ).173: 2008(صادق,  "من هذه املعلومات
وال شك بأنَّ السامت السابقة فضالً  إىل ما ذكره 
(بافليك) أدَّت إىل نجاح الصحف اإلليكرتونية, 

ات كثرية عىل وإقبال اجلمهور عليها, واخترصت مساف
 القراء من العظمى املتابعني لألحداث, فالغالبية

 اهلواتف عرب األخبار وقراءة االطالع تفضل أصبحت
اللوحية, وباتت الصحافة الورقية  واألجهزة الذكية

ا (بعزيز, ا كبريً : 2012نتيجة لذلك تعيش هتديدً
العريب للفرتة  اإلعالم عىل نظرة ); ويؤكد تقرير173

للصحافة  ديب م الصادر عن نادي2015إىل 2011من 
 متزايد وانحسار اإلعالين, اإلنفاق يف حادٍّ  عىل تراجع
 لإلعالم واضح صعود مقابل يف املطبوعة للصحافة

الرقمي, إذ تعاين دور النرش الصحفية يف معظم 
األسواق الناضجة من تراجع مزدوج يف املقروئية 

موعة وانخفاض عائدات اإلعالنات; وذلك نتيجة ملج
من العوامل كعزوف الشباب عن متابعة وسائل 
اإلعالم التقليدية, وازدياد شعبية اإلنرتنت فالصحف 
اإلليكرتونية متثل اليوم املصدر الرئيس لألخبار بالنسبة 

 اجلمهور ملستخدمي اإلنرتنت; وهناك توجه متزايد من
اإلليكرتونية نحوها (نظرة عىل اإلعالم  للصحافة

 ).26: 2015 −2011العريب, 
 يف اإلليكرتونية وعىل ضوء ما سبق, فإنَّ الصحافة

واقعة, فعدد  حقيقة أصبحت اململكة العربية السعودية
الصحف اإلليكرتونية السعودية املرخصة من قبل 

ا ملدير إدارة  النرش وزارة الثقافة واإلعالم وفقً
) 750اخلطراوي يبلغ ( حممد اإلليكرتوين طارق
, وقد تزايد اإلقبال عليها من قبل )*(صحيفة إليكرتونية

رشائح املجتمع املختلفة وال سيام فئة الشباب, حيث 
) إىل تراجع االهتامم Effective Measureيشري تقرير (

                                                 
مدير  اتصال هاتفي مع األستاذ طارق حممد اخلطراوي ) (*

 إدارة النرش اإلليكرتوين بوزارة الثقافة واإلعالم. 
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بالصحف التقليدية من أغلب فئات املجتمع الشابة إذ 

) من متصفحي املواقع اإلخبارية عرب %56إن (
سنة, بينام ال  44 −20اإلنرتنت ترتاوح أعامرهم ما بني 

تزال الصحف التقليدية حتافظ إىل حدٍّ ما عىل متابعتها 
اآلنف −لد كبار السن واملتقاعدين, كام يشري التقرير 

إىل أنَّ صحيفة سبق اإلليكرتونية كان املوقع  − الذكر
 األول من بني املواقع اإلخبارية األكثر زيارة لد

ا يف ) مليون ز9.7اجلمهور السعودي بأكثر من ( ائر شهريً
), http://mcit.gov.sa/Ar/MediaCenterم (2014عام 

وهذا يؤكد عىل املكانة التي أصبحت حتتلها الصحف 
 اإلليكرتونية لد اجلمهور السعودي.

وال شك أنَّ نجاح الصحف اإلليكرتونية العامة 
واإلقبال عليها دفع كثريين إىل إنشاء صحف 

جال االقتصادي إليكرتونية متخصصة وال سيام يف امل
والريايض; وذلك هبدف تقديم مادة صحفية 
متخصصة تلبي احتياجات ورغبات القراء واالستفادة 
منها وال سيام يف املجال الريايض من قبل  اجلامهري 
اخلاصة بالرياضة, فاإلعالم الريايض بشكل عام يتميز 
بأنه مجاهريي له القدرة عىل تغطية وخماطبة قطاعات 

مهور ومن خمتلف الرشائح (كنعان, كبرية من اجل
), فهذا اإلعالم يعدُّ من أهم عنارص 61: 2014

اجلذب يف املجتمع, فاإلعالم الريايض حيظى باهتامم 

مه  اجلامهري من خمتلف طبقات وفئات املجتمع; ملا يقدِّ
هذا اإلعالم من مادة رياضية متنوعة تناسب أذواقهم 

ت واملسابقات وميوهلم, وينقل هلم األحداث والبطوال
), 347: 2012الرياضية حلظة وقوعها (غريب, 

وهي الصحيفة التي  –فصحيفة يوروسبورت أرابيا 
طورهتا يوروسبورت بالرشاكة مع دو لالتصاالت عام 

م حتظى بشعبية كبرية وواسعة بني فئات 2010
اجلمهور املهتمني بالرياضة واملعلنني عىل حدٍّ سواء, إذ 

ا  ا يف عام واحد ليصل عدد حققت الصحيفة  نموً كبريً
مليون  100زواره إىل نصف مليون زائر وحوايل 

مشاهدة منذ انطالقه (نظرة عىل اإلعالم العريب, 
2011− 2015 :113 .( 

لقد توغلت الرياضة يف شتى مناحي احلياة 
ا ضخامً من التغطية  وحتولت إىل صناعة, وأخذت حيزً

ي بشكل عام واالهتامم اإلعالمي عىل املستو العامل
), 64: 2014والسعودي عىل نحو خاص (آل سعود, 

ا لد اجلمهور  وبات اإلعالم الريايض  حيقق حضورً
الريايض يف اململكة العربية السعودية وال سيام فئة 
الشباب لقيامه بالتغطيات الرياضية املتنوعة. ورغم 
احلضور الطاغي للقنوات الرياضية التلفزيونية بام 

والسيام فيام يتعلق بالبث املبارش −نات يملكه من إمكا
إال أنَّ الصحف الرياضية  −للمباريات الرياضية
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اإلليكرتونية يف العامل ويف اململكة العربية السعودية 
ا, وبدأت تشق طريقها كنمط  أصبحت اآلن واقعً
إعالمي متخصص, فعدد الصحف اإلليكرتونية 
الرياضية السعودية املرصحة من وزارة الثقافة 

ا12واإلعالم  ( إدارة مدير ملا ذكره  ) صحيفة وفقً
, وتقوم هذ طارق اخلطراوي النرش اإلليكرتوين

الصحف الرياضية اإلليكرتونية بالتغطية الصحفية 
املستمرة لألحداث والقضايا الرياضية, بشكل مستمر 
دون توقف عىل مدار األربع والعرشين ساعة, األمر 

اضية للجمهور بشكل الذي يتيح املادة الصحفية الري
مستمر, فضالً عن التغطية الصحفية الفورية, حيث 
تتوافر العديد من املصادر الرياضية التي تبث أخبارها 
الرياضية بشكل فوري ومتجدد, كام تقدم الصحف 
اإلليكرتونية الرياضية تغطيات صحفية حية لألحداث 
الرياضية من موقع حدوثها وحلظة وقوعها, وتتيح 

كانيات التفاعل بينه وبني الصحفيني, للقارئ إم
يضاف إىل ذلك أنَّ التغطيات الصحفية الرياضية التي 
تقوم هبا الصحف اإلليكرتونية الرياضية ليست 
تغطيات تقليدية كام هو احلال يف الصحف التقليدية, 
إنام وفَّرت هذه الصحف العديد من الوسائل التفاعلية 

ا  ا, وهو ما يعرف التي جتعل التصفح والقراءة أمرً مميزً
بالتغطية الصحفية املتعددة الوسائط واملتمثلة يف 

الصوت والصورة واأللوان واجلرافكس واللقطات 
املرئية املتحركة, وهذه مواد تُفعِّل عملية االتصال 
الصحفي بني الصحيفة اإلليكرتونية وقرائها, وتنقل 
القارئ إىل موقع احلدث الريايض مبارشة وتقربه من 

), 144: 2008صه ومصادره وأجوائه (تربان, شخو
ا فإنَّ أهم ما يميز الصحف اإلليكرتونية  وعمومً
الرياضية حداثة املعلومات الرياضية, والرتكيز عىل 
عمق احلدث الريايض, والتغطيات املتعمقة والشاملة 
 لألحداث الرياضية املحلية مع تركيز عىل املحتو

ما يعطي الصحف الريايض اإلقليمي والدويل, وهذا 
الرياضية اإللكرتونية السعودية مساحة واسعة من 

 االنتشار والتأثري بني اجلمهور.
 مشكلة الدراسة وأمهيتها         

يعد اإلعالم الريايض بشكل عام أحد عنارص       
اجلذب لد فئة الشباب يف املجتمع السعودي, وال سيام 

رياضية, والتي يف ضوء التزايد الكبري لوسائل اإلعالم ال
منها الصحافة اإلليكرتونية الرياضية; وهذا اإلعالم 
املتخصص الذي هيتم باجلوانب املعرفية الرياضية 
عنرصاً من عنارص تطور الرياضة يف املجتمع من خالل 
إسهامه يف خلق الوعي الريايض لد املجتمع, وترسيخ 
القيم الرياضية ورفع مستو الثقافة الرياضية بجوانبها 
املختلفة الفنية واملعرفية والقانونية لد فئة الشباب 
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), والشباب السعودي من أكثر 255: 2013(مريزا, 

الفئات يف املجتمع وفقاً لكثري من التقارير والدراسات 
استخداماً لوسائل اإلعالم الرياضية سواء الفضائي 
التلفزيوين أو من خالل الصحف اإلليكرتونية الرياضية 

), يسعى من خالهلا إىل احلصول 3: 2012(اليوسف,
عىل املعلومات الرياضية التي تساعده عىل تكوين رأيه 
يف املوضوعات واألحداث الرياضية, ومناقشة 
اآلخرين فيها, خاصة وأن النشاط الريايض يف اململكة 
العربية السعودية متنامي, وعدد األحداث الرياضية 

بمختلف كثري, وسقف احلرية يف اإلعالم الريايض 
وسائله مرتفع; وهذا أعطى لإلعالم الريايض قوة 

), ويبلغ 63: 2014ومتابعة من قبل الشباب (كنعان, 
عدد الصحف السعودية اإلليكرتونية الرياضية 

) صحيفة, وال 12املرخصة من وزارة الثقافة واإلعالم (
شك أن الصحف اإلليكرتونية الرياضية هي من أكثر 

رة عىل متابعة األحداث الوسائل الرياضية القاد
الرياضية من خالل تغطياهتا الصحفية املستمرة عىل 
مدار اليوم, باإلضافة إىل التغطية الفورية واملتجددة 
لألحداث الرياضية, والتغطية الصحفية احلية 
لألحداث واملناسبات الرياضية من موقع حدوثها ويف 
حلظة وقوعها; وهذا كله يعطي هذه الصحف أمهية 

ومن هنا تتمحور مشكلة هذه الدراسة يف التعرف  كبرية

عىل مد متابعة الشباب اجلامعي السعودي للصحف 
الرياضية اإلليكرتونية, ومد اعتامدهم عىل هذه 

واأللعاب الرياضية,  القضايا يف متابعة الصحف
والدوافع واألهداف التي تدفع الشباب اجلامعي 

نية يف متابعة لالعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتو
  القضايا الرياضية.

 وتنبع أمهية هذه الدراسة من خالل:
أمهية املرحلة العمرية التي تتناوهلا الدراسة,  − 1

يستعد وهي مرحلة الشباب, فهي فرتة متيز ونضج, و
حلياة الكبار واملشاركة الفعالة يف العمليات  الشابفيه 

 .االجتامعية واالقتصادية للمجتمع الذي يعيش فيه

تحواذ املجال الريايض عىل اهتامم كبري اس − 2
لد فئة الشباب, حيث حتظى الرياضة بمتابعة عالية 
أكثر من غريها, إذ يشكل الشباب نصف سكان 

 اململكة العربية السعودية.

 −سب اطالع الباحثح −عدِّ هذه الدراسة  − 3
من الدراسات األولية التي استهدفت دراسة موضوع 

 الرياضية الصحف عىل اجلامعي الشباب اعتامد
الرياضية, واختبار  القضايا متابعة يف اإلليكرتونية

بعض فرضيات هذه النظرية يف موضوع الصحافة 
 اإلليكرتونية الرياضية.
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الدور الذي تقوم به الصحف اإلليكرتونية  − 4

الرياضية لد الشاب من خالل تزويده باملعلومات 
 واألخبار الرياضية.

  أهداف الدراسة

 لدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:هتدف هذه ا
لتعرف عىل مد متابعة الشباب اجلامعي ا −1

 السعودي للصحف الرياضية اإلليكرتونية.
د اعتامد الشباب اجلامعي مالتعرف عىل  −2

السعودي عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف 
 متابعة القضايا الرياضية.

فع التي تد التعرف عىل الدوافع واألهداف −3
الشباب اجلامعي السعودي لالعتامد عىل الصحف 

 الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة القضايا الرياضية.
لتعرف عىل الصحف الرياضية التي يعتمد عليها ا − 4

  الشباب اجلامعي السعودي يف متابعة القضايا الرياضية.
 تساؤالت الدراسة

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
مد متابعة الشباب اجلامعي السعودي  ما − 1

 للصحف الرياضية اإلليكرتونية? 
يعتمد عليها  التي الوسائل اإلعالمية ما − 2

املعلومات  عىل للحصول الشباب اجلامعي السعودي
 الرياضية?

 الصحف الرياضية اإلليكرتونية التي ما − 3
يف متابعة  يعتمد عليها الشباب اجلامعي السعودي

 القضايا الرياضية?
ما درجة اعتامد الشباب اجلامعي السعودي  − 4

عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة القضايا 
 الرياضية? 

ما درجة اعتامد الشباب اجلامعي السعودي  − 5
عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة القضايا 

 الرياضية?
ما الدوافع واألهداف التي تدفع الشباب  − 6

د عىل الصحف الرياضية اجلامعي السعودي لالعتام
 اإلليكرتونية يف متابعة القضايا الرياضية?  

 :الدراسة فروض: ثانياً 
 :اآلتية الفروض اختبار إىل الدراسة هذه تسعى

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني  − 1
دوافع اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية 

يف اإلليكرتونية ودرجة اعتامدهم عىل تلك الصحف 
 الرياضية. القضايا متابعة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة  − 2

االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية 
 واملتغريات الديموغرافية للمبحوثني.

 



  253                         هـ)1436م/2015جامعة امللك سعود, الرياض (,  2, ع27جملة اآلداب, م
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة  − 3

االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية ودرجة 
 وضوعات الرياضية. اهتامم تلك الصحف بالقضايا وامل

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني  − 4
 درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية ومستو

  حتليل تلك الصحف للقضايا واملوضوعات الرياضية. 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني  − 5

درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية 
غطية تلك الصحف للقضايا واملوضوعات ومستو ت
 الرياضية. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة  − 6
 متابعةاالعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف 

الرياضية باختالف املتغريات الديموغرافية  القضايا
  للمبحوثني.

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة  − 7
 إلليكرتونية يف متابعةاالعتامد عىل الصحف الرياضية ا

األلعاب الرياضية باختالف املتغريات الديموغرافية 
 للمبحوثني.

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة  − 8
 متابعةاالعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف 

القضايا الرياضية باختالف درجة اهتامم تلك الصحف 
 بالقضايا واملوضوعات الرياضية.

ات داللة إحصائية يف درجة توجد فروق ذ − 9
 متابعةاالعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف 

القضايا الرياضية باختالف مستو تغطية تلك 
 الصحف للقضايا واملوضوعات الرياضية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة  −10
 متابعةاالعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف 

باختالف مستو حتليل تلك القضايا الرياضية 
 الصحف للقضايا واملوضوعات الرياضية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة  −11
 االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة

األلعاب الرياضية باختالف درجة اهتامم تلك 
 الصحف بالقضايا واملوضوعات الرياضية.

جة توجد فروق ذات داللة إحصائية يف در −12
 االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة

األلعاب الرياضية باختالف معدل قراءة الصحف 
 الرياضية اإللكرتونية.

 
 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة

 متابعة القضايا الرياضية:  −1
 اكتساب أو احلقائق وفهم والوعي اإلدراك تعني

 اءة وتصفح الصحفخالل قر من املعلومة الرياضية
 اإلليكرتونية ومشاهدهتا. الرياضية
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وقد تم قياسها يف هذا البحث بدرجة االعتامدية 
عىل الوسائل اإلعالمية والقضايا واأللعاب الرياضية 
وبدوافع االعتامدية يف سبعة أسئلة, سؤاالن لقياس 
متابعة وسائل اإلعالم بشكل عام باستخدام املقياس 

بني (دائامً إىل ال أتابعها), اخلاميس الذي يرتاوح 
والسؤال الثالث ملتابعة القضايا الرياضية يف الصحافة 
الرياضية اإلليكرتونية باستخدام مقياس ثالثي من 
(أتابعها بشكل كبري, وأتابعها بشكل متوسط, وأتابعها 
بشكل قليل), والسؤال الرابع ملتابعة الصحافة 

 اخلاميس ساملقيا الرياضية اإلليكرتونية باستخدام
,  يرتاوح الذي من (أعتمد عليها بدرجة كبرية جداً

وأعتمد عليها بدرجة كبرية, وأعتمد عليها بدرجة 
متوسطة, وأعتمد عليها بدرجة ضعيفة, وال أعتمد 
عليها), واخلامس والسادس للقضايا وااللعاب 
الرياضية بنفس املقياس اخلاميس, والسؤال السابع 

ف الرياضية اإلليكرتونية لدوافع االعتامد عىل الصح
يف متابعة القضايا الرياضية باستخدام املقياس اخلاميس 

 نفسه.
 الشباب اجلامعي:  −2

مرحلة الشباب وفقاً ملعايري األمم املتحدة الشباب: 
هي املرحلة االنتقالية بني تبعية الطفولة وحتمل حقوق 

فهي مرحلة التجريب ألدوار  ,وواجبات البالغني

, وهي العمر بني سن اخلامسة عرش ومهام جديدة
والرابعة والعرشين, وهو السن الذي يستعد فيه 
الشخص حلياة الكبار واملشاركة الفعالة يف العمليات 
االجتامعية واالقتصادية للمجتمع الذي يعيش فيه, 
ويتم هذا اإلعداد من خالل تعليم وتدريب وخربة 

فهوم مكتسبة من السنوات األوىل يف العمر, كام أن م
الشباب يعكس معاين خمتلفة ترتبط بشكل واضح 
بالسياق املعريف املراد استخدامه فيه (حممد, 

 ). 308: 2010وعبداملنعم, 
يقصد هبم مجيع طلبة جامعة الشباب اجلامعي: 

امللك سعود الذكور الذين يدرسون يف الكليات 
 الصحية والعلمية واإلنسانية.

 اإلطار النظري:
ة يف إطارها النظري عىل نظرية تستند هذه الدراس

االعتامد عىل وسائل اإلعالم وتتخذها املدخل املناسب 
هلذه الدراسة, وتعد عملية االعتامد عىل وسائل 
اإلعالم جماالً مناسباً لتحقيق األفراد ألهدافهم, 
يضاف إىل ذلك أن مدخل االعتامد من املداخل 

حيث الوظيفية االجتامعية الشارحة لعملية االتصال, 
إهنا تتأثر بعوامل عدة من مثل نوعية املوضوعات 
واهتاممات أفراد اجلمهور, وبذلك فإن فكرة هذه 
النظرية تعتمد عىل أن استخدام األفراد لوسائل 
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اإلعالم ال يتم بمعزل عن تأثري املجتمع الذي يعيش 
داخلة وأن قدرة وسائل اإلعالم عىل التأثري تزداد 

وظيفة نقل املعلومات عندما تقوم هذه الوسائل ب
 , والعبد,176: 2013بشكل مستمر ومكثف (شفيق,

), وتفرس 344: 2009, , ومريس570: 2008
العالقة بني وسائل اإلعالم والنظم االجتامعية 
ومؤسساهتا يف املجتمع عىل أساس من االعتامد 
املتبادل, وهو ما يتفق مع األسس اخلاصة بالبنائية 

أن ") و(روكيتش) الوظيفية حيث ير (ديلفري
العالقات القائمة عىل احلاجة املتبادلة بينهام يمكن 
تفسريها يف إطار مفهوم االعتامد املتبادل, فكل وسائل 
اإلعالم واملؤسسات األخر يف املجتمع ال تستطيع 
إنجاز أعامهلا وحتقيق أهدافها دون االعتامد عىل بعضهم 

 ).203: 2004 (عبداحلميد, "البعض
ة االعتامد عىل وسائل اإلعالم عىل وتقوم عالق

ركيزيتني أساسيتني, األوىل: هي األهداف; فلكي 
حيقق أفراد اجلمهور واملنظامت املختلفة أهدافهم 
الشخصية واالجتامعية فعليهم أن يعتمدوا عىل موارد 
 ,يسيطر عليها أشخاص أو مجاعات أو منظامت أخر

األفراد  أما الركيزة الثانية فهي املصادر, حيث يسعى
واملنظامت إىل املصادر املختلفة التي حتقق أهدافهم 

),  وتعد 315, 314: 1998(مكاوي, والسيد,

وسائل اإلعالم نظام معلومات تسيطر عىل ثالثة أنواع 
من مصادر املعلومات جيب عىل األفراد احلصول عليها 
من أجل حتقيق أهدافهم, املصدر األول: مجع 

إن الصحفيني جيمعون  املعلومات أو خلقها ; إذ
املعلومات التي نحتاج إىل معرفتها أو هنتم بمعرفتها, 
تَّاب السنياريو يقدمون معلومات عن أحداث  وكُ
حقيقية أو خيالية تتيح لنا إشباع هدف اللعب أو املرح 
مع أشخاص آخرين, أما املصدر الثاين فهو تنسيق 
 املعلومات, حيث يتم حتويل وتنقيح  املعلومات التي

تم مجعها أو خلقها ووضعها يف سياق مناسب يف شكل 
قصة صحفية أو فيلم سينامئي أو برنامج إذاعي أو 
تلفزيوين, واملصدر الثالث هو نرش املعلومات أو 
القدرة عىل توزيعها إىل مجهور كبري غري حمدد 

 ).415, 414: 1992(ديفلري,ورويكتش,
عتامد ومما سبق يتضح أن الفكرة األساسية لنظرية اال

عىل وسائل اإلعالم تتلخص يف أن أفراد اجلمهور 
يعتمدون عىل املعلومات التي توفرها وسائل اإلعالم 
لتحقيق عدة أهداف ودوافع منها: احلصول عىل 
املعلومات حول موضوع معني, والرتفيه والتعلم, 
واالقتناع وتبني مفهوم أو سلوك ما, وتقويم سلوك 

يف خطأ ما, وتوجيه  معني هبدف الوقاية من الوقوع
العمل يف إطار من التوقعات وأخالقيات املجتمع 



  جلامعي السعودي عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية ...عبدامللك بن عبدالعزيز الشلهوب: اعتامد الشباب ا  256
ومن هذا املنطلق تركز نظرية "), 371: 2009(العبد,

االعتامد عىل أن العالقات بني وسائل اإلعالم 
واجلمهور والنظام االجتامعي تتسم بخصائص اجتامعية 
من االعتامد املتبادل الذي تفرضه سامت املجتمع 

يعتمد األفراد عىل وسائل اإلعالم كنظام  احلديث حيث
فرعي إلدراك وفهم نظام فرعي آخر هو املحيط 
االجتامعي من حوهلم; وبذلك متثل وسائل اإلعالم 
مصادر رئيسة يعتمد عليها أفراد اجلمهور يف استقاء 
املعلومات عن األحداث اجلارية, وتتزايد درجة 

ستقرار االعتامد بتعرض املجتمع حلاالت من عدم اال
والرصاع الذي يدفع أفراد اجلمهور الستقاء املزيد من 
املعلومات من وسائل اإلعالم لفهم الواقع االجتامعي 

  ). 122: 2006(الطرابييش, والسيد, "من حوهلم
وبناءً عىل ما ذكر آنفاً فإن اعتامد أفراد اجلمهور عىل 

 وسائل اإلعالم يتنوع لتحقيق ثالثة أهداف مهمة هي:
م: ويتمثل يف الفهم الذايت من خالل تعلم الفه −1

املرء عن ذاته ونموه كشخص, واحلصول عىل اخلربات 
ومعرفة أشياء عن البيئة املحيطة به وتفسرياهتا, والفهم 
االجتامعي من خالل معرفة أشياء عن العامل أو اجلامعة 

 ). 490, 2006املحلية وتفسريها (ثروت, 
األول: توجيه التوجيه: يشتمل ثالثة أمور,  −2

ذايت مثل اختاذ القرارات املناسبة, والثاين: توجيه 

العمل والسلوك مثل: أن تقرر ماذا تشرتي, وكيف 
تلبس, وكيف حتتفظ بصحتك, أما التوجيه الثالث 
فيتمثل يف توجيه تفاعيل تباديل مثل: احلصول عىل 
دالالت عن كيفية التعامل, أو الترصف مع املواقف 

: 1992بة (ديفلري,ورويكتش,اجلديدة أو الصع
418 .( 
تمل التسلية املنعزلة, مثل: الراحة التسلية: تش −3

واالسرتخاء عندما يكون الفرد بمفردة, والتسلية 
االجتامعية كالذهاب إىل السينام أو مشاهدة التلفزيون 
أو االستامع إىل املوسيقى مع األرسة أو مع األصدقاء 

 ). 320: 1998(مكاوي, والسيد,
ألهداف السابقة الذكر ال يمكن حتقيقها بسهولة وا

دون وصول أفراد اجلمهور إىل معلومات وسائل 
اإلعالم, فهذه الوسائل تسيطر عىل مصادر معلومات 
معينة لكنها مرتفعة القيمة, وهي التي حيتاجها األفراد 
لبلوغ وحتقيق أهداف فهمهم وتوجيههم وتسليتهم, 

املبالغة يف ") عدم ومع ذلك ير (ديلفري) و(روكيتش
أمهية وسائل اإلعالم اجلامهريي, فهي جتعل بالفعل 
حتقيق الفهم والتوجيه وأهداف التسلية أكثر سهولة, 
ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه األهداف, 
فاألفراد يتصلون يف هناية األمر بشبكات داخلية من 
األصدقاء واألرسة, وكذلك بنظم تربوية ودينية 
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 "سية وغريها تساعدهم عىل بلوغ أهدافهموسيا

وبالرغم مما يراه  ).420: 1992ورويكتش, (ديفلري,
(ديلفري) و(روكيتش) من أن وسائل اإلعالم ليست 
الوسيلة الوحيدة لبلوغ األهداف إال أن الواقع يقول 

تكمن يف − كام ذكرنا سابقاً −إن قوة وسائل اإلعالم 
لزم األفراد سيطرهتا عىل مصادر معلومات معينة ت

لبلوغ أهدافهم الشخصية, وكلام زاد املجتمع تعقيداً 
زاد اتساع جمال األهداف الشخصية التي تتطلب 
الوصول إىل مصادر معلومات وسائل اإلعالم, 
وباإلضافة إىل ذلك فإن الواقع املعارص يشري إىل أن 
الناس مدفعون لفهم أنفسهم وبيئاهتم االجتامعية, 

لفهم يف توجيه أعامهلم وفقاً وهم يستخدمون هذا ا
لعالقتهم املتبادلة مع اآلخرين, إذ يمثل الفهم 
والتوجيه والتسلية األبعاد الثالثة الكبرية لدوافع 
اإلنسان التي حتدد سلوك األفراد جتاه وسائل اإلعالم, 
وتعدُّ مهمة ورضورية حتى تؤدي إىل عالقات اعتامد 

, 321: 1998رئيسة ومتشاهبة (مكاوي, والسيد,
 ). 15, 2007والكايف

وتقوم نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم عىل عدة 
 افرتاضات, هي:

يعدُّ النظام اإلعالمي مهامً للمجتمع; وتزداد  −1
درجة اعتامد املجتمع عليه يف حالة اشباعة الحتياجات 

اجلمهور كام تقل درجة اعتامدة عىل النظام اإلعالمي يف 
للحصول عىل املعلومات, حالة وجود قنوات بديلة 

حيث خيتلف أفراد اجلمهور يف درجة اعتامدهم عىل 
وسائل اإلعالم نتيجة اختالفهم يف األهداف واملصالح 

 واحلاجات الفردية.
 املجتمعات حيتاجون إىل يفأن األفراد  −2

املعلومات لكي يستطيعو اختاذ عدة قرارات يومية هامة 
حلصول عىل ترتبط بتحقيق مصاحلهم اخلاصة مثل ا

 الطعام واملسكن وامللبس واملواصالت. 
الختالف بني رشائح أفراد اتؤثر طبيعة  −4 

اجلمهور عىل االختالف يف درجة االعتامد عىل وسائل 
اإلعالم; إذ إن درجة اعتامد اجلمهور عىل وسائل 
اإلعالم ختتلف من شخص آلخر; وذلك الختالف 

الح األفراد بعضهم عن بعض يف األهداف واملص
(Melvin, Sandra, 1992: 262-264) . 

وانطالقاً مما سبق فإن مدخل االعتامد عىل وسائل 
اإلعالم يف هذه الدراسة  حياول فهم العالقة املتبادلة 
بني اجلمهور واإلعالم واإلجابة عن سؤال: ما هي 
األهداف والدوافع التي يتابع من أجلها اجلمهور 

و التوجيه أو وسائل اإلعالم, هل هبدف الفهم أ
للتسلية والرتفيه? وعىل ضوء ذلك سيسعى الباحث 
من خالل هذا اإلطار النظري إىل التعرف عىل 
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أهداف ودوافع املبحوثني يف االعتامد عىل الصحف 
الرياضية اإلليكرتونية يف التعرف عىل القضايا 
الرياضية, وعالقة هذه الدوافع بحجم ودرجة 

منها عىل  اعتامدهم عىل تلك الصحف للحصول
 املعلومات الرياضية. 

 الدراسات السابقة
االهتامم البحثي يف املجال الريايض يف اململكة 
; لذا تبدو الرتاكامت  العربية السعودية يعد ضئيالً
العلمية النظرية والتطبيقية املتوفرة حول املجال 

مل و ,رغم االهتامم الذي تلقاه الرياضة الريايض حمدودة
 ,ىل مخس دراسات سعودية حديثةيقف الباحث إال ع

) إىل 2013سعد آل سعود (حيث سعت دراسة 
التعرف عىل اجتاهات املقاالت الرياضية يف الصحافة 

وطبيعة الدور الذي تقوم به, يف ضوء ما  ,السعودية
تاب هذه املقاالت من أفكار أو قضايا خمتلفة,  يقدمه كُ
وكذلك التعرف عىل مستو وعي وثقافة هؤالء 

ت من روافد التأثري يف أفراد  اب الذين يشكلون رافداً الكُ
وقد قام  يف جماله الريايض, املجتمع املحيل وحتديداً 

يف  الباحث بدراسة مضامني املقاالت الرياضية
الصفحات الرياضية يف الصحف السعودية للتعرف 
عىل ما حتتويه من أفكار وقضايا وأساليب تناول 

هذه املقاالت نحو  ومعاجلة, ومواقف واجتاهات كتاب

خمتلف قضايا الشأن الريايض, كام قام الباحث بإجراء 
دراسة ميدانية عىل كتاب الرأي للتعرف عىل اخللفية 
العلمية والرياضية لكتاب مقاالت الرأي  يف الصحافة 

واستخدم الباحث يف دراسته الرياضية السعودية, 
 مخسالوصفية أداة حتليل املضمون, وطبق دراسته عىل 

 ,والوطن ,وعكاظ ,واليوم ,صحف هي: الرياض
) عدداً من 35وشملت عينة كل صحيفة (والرياضية, 

, وقد 35األعداد الصادرة خالل مخسة أسابيع ( ) يوماً
) 70بلغ جمموع أعداد املقاالت الرياضية املدروسة (

, 38مقاالً, أما عينة الكتاب فبلغت ( ) كاتباً رياضياً
ألندية السعودية تصدرت اوكشفت نتائج الدراسة أن 

قائمة مواضيع املقاالت الرياضية, وأن أكثر األلعاب 
الرياضية تناوالً من خالل املقاالت الرياضية هي كرة 
القدم, وأن املواضيع الرياضية املحلية شكلت النسبة 
األعىل من تناول املقاالت الرياضية, وفيام يتعلق 

تاب بالدراسة امليدانية بينت نتائج الدراسة أ ن غالبية كُ
املقاالت الرياضية لدهيم خربة طويلة يف الشأن 

) من كتاب املقاالت %63.15الريايض, وأن ما نسبته (
الرياضية يف الصحافة السعودية يامرسون مهنة الكتابة 
 عن الرياضة دون أن يوجد لدهيم خربة رياضية سابقة.

ويف بعد آخر استهدفت دراسة مجيل اليوسف 
عىل مد تعرض طالب املرحلة  ) التعرف2012(
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الثانوية يف منطقة اجلوف لإلعالم الريايض التلفزيوين 
وأثر هذا التعرض عىل مستواهم املعريف, وطبق الباحث 

) مفردة من 500دراسته املسحية عىل عينة قوامها (
طالب وطالبات منطقة اجلوف, واستخدم الباحث 
ئج جلمع معلومات الدراسة االستبانة, وأظهرت نتا

ة عينة الدراسة يتابعون القنوات يالدراسة أن غالب
الرياضية, وأن القنوات الرياضية التي تتابعها العينة هي 

القناة الرياضية السعودية, ثم قناة اجلزيرة  :أوالً 
الرياضية, ثم أبوظبي الرياضية, كام أظهرت النتائج أن 
أهم الدوافع الطقوسية التي تدفع عينة الدراسة ملشاهدة 
القنوات الرياضية التلفزيونية هي التصويت املطروح 
فيها لصالح الفريق املفضل, يليه دافع لكوهنا الثقافة 
السائدة لد الشباب, ثم دافع متابعة بعض املشاهري 
من الرياضني للنادي الذي يشجعونه, وبينت النتائج 

شباعات املتحققة أن متابعة اإلعالم املتعلقة باإل
راد العينة عن املشكالت األرسية, هلت أفأالريايض 

وعن الشعور بالعزلة, ومساعدهتم يف معرفة أخبار 
الرياضة التي حيبوهنا والنادي الذي يشجعونه, كام بينت 
النتائج املتعلقة بتأثري مشاهدة اإلعالم الريايض 
التلفزيوين عىل اجلوانب املعرفية والثقافية واالجتامعية 

يؤثر عىل التحصيل أن مشاهدة اإلعالم الريايض 
الدرايس ألفراد العينة بتغيبهم عن املدرسة, ورصف 

انتباههم عن تأدية واجباهتم املدرسية, باإلضافة إىل أن 
الربامج الرياضية تقدم نامذج لشخصيات رياضية سيئة 
وتنقل قيم سلبية, وأن مشاهدة الربامج الرياضية يشغل 

  الشباب عن املشاركة املجتمعية. 
) يف 2002خر سعى عبداملنعم القو (ويف إطار آ

دراسته إىل التعرف عىل أهم املالمح التي جيب أن تتميز 
والتي تساعد عىل تنمية  ,هبا وسائل اإلعالم الريايض

ن, واستخدم باحلس الوطني لد الطالب اجلامعي
الباحث جلمع معلومات الدراسة االستبانة, واشتملت 

عة امللك فيصل ) طالب من جام300عينة الدراسة عىل (
باألحساء يف خمتلف التخصصات األدبية والعلمية, 
وخلصت نتائج الدراسة إىل أن التزام الصدق عند النقل 

ة بني مجيع األندية السعودية بالتشجيع والنقد اواملساو
البناء هو من األساسيات التي تؤدي إىل جتنب املهاترات 

اطالع واملصادمات بني مشجعي األندية املختلفة, وأن 
 − وبخاصة يف الصحف املتخصصة− القارئ الريايض 

عىل أحداث الوطن وأخباره تزيد من تفاعل الشباب معه 
وجتعله يف بؤرة االهتامم, كام بينت النتائج أن اإلعالم 
الريايض يقوم بدور مهم يف توحيد مشاعر الشباب 

) من %80, وأن (وأفكارهم إذا أحسن اختيار موجهيه
ظوا تركيز الصحافة ووسائل اإلعالم أفراد العينة الح

  . السعودية عىل رياضة كرة القدم 
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ويف جمال خمتلف عن الدراسات السابقة درس 

) العالقة بني اإلعالم الريايض 2011خالد الدوس (
والتعصب الريايض, واستهدفت الدراسة الكشف عن 
خصائص املشجعني الرياضيني وأسباب التعصب 

ة االجتامعية عىل التعصب الريايض, وعىل أثر التنشئ
الريايض والنتائج التي ترتتب عليها, واستخدم 
الباحث لدراسته الوصفية املنهج املسحي عىل عينة من 

) من املشجعني يف غرب مدينة الرياض, 120قوامها (
واستخدم الباحث جلمع معلومات الدراسة االستبانة, 

دي وبينت نتائج الدراسة أن قرارات احلكام اخلاطئة تؤ
إىل زيادة التعصب الريايض لد اجلامهري, وأن أفراد 
العينة يرون أن تفعيل الدور الرقايب اإلعالمي هو أكثر 
العوامل تأثرياً يف احلد من التعصب الريايض, كام 
أظهرت النتائج أن غياب الوعي وعدم الفهم الثقايف 
لالنتامء الريايض يسهم بدرجة كبرية يف زيادة 

ر مصادر التعصب الريايض ناتج التعصب, وأن أكث
صدقاء, كام أن عن وسائل اإلعالم, باإلضافة إىل األ

مواقع األندية الرياضية تسهم بدرجة متوسطة يف زيادة 
وبينت النتائج أيضاً أن عدم الفهم   ,التعصب الريايض

الثقايف لالنتامء الريايض يسهم بدرجة كبرية يف زيادة 
ر السلبية النامجة عن ثاالتعصب الريايض, وأن أهم اآل

 التعصب الريايض هي الكراهية. 

ويف ذات اإلطار استهدفت دراسة عبدالعزيز 
) التعرف عىل دور املواقع اإلليكرتونية 2014الثنيان (

لألندية السعودية الدرجة املمتازة يف مواجهة التعصب 
من  ,الريايض وزيادة احلس الوطني والتوعية األمنية

امج املواقع اإلليكرتونية لألندية خالل التعرف عىل بر
عن طريق السعودية يف مواجهة التعصب الريايض, و

السياسات التي تتبناها الرسالة اإلعالمية للمواقع 
اإلليكرتونية لألندية السعودية, واحلرفية املهنية 
البرشية املهنية املتوفرة إلعداد الربامج الرياضية 

أيضاً مد  للمواقع األندية الرياضية, ومن خالل
مسامهة الرسالة اإلعالمية للمواقع اإلليكرتونية 
لألندية السعودية يف زيادة احلس والتثقيف األمني 

واستخدم الباحث املنهج  .ألبعاد التعصب الريايض
حتليل املضمون لتحليل  هالكيفي, واستخدم يف إطار

اإلليكرتونية ملواقع األندية الرياضية للدرجة املمتازة 
, وبينت نتائج الدراسة افتقار هـ1435جري للعام اهل

املواقع اإلليكرتونية لألندية السعودية للتصميم 
االحرتايف الذي يسهم يف مواجهة التعصب, كام أن 
املواقع اإلليكرتونية لألندية السعودية ال حتتوي عىل 
برامج إعالمية هادفة لتوجيه املشجعني وحثهم عىل نبذ 

ت النتائج ندرة التوعية التعصب الريايض, كام أظهر
والتثقيف األمني يف مجيع املواقع اإلليكرتونية لألندية 
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السعودية, وأن املهنية اإلعالمية ضعيفة لد القائمني 

 عىل إدارة املواقع اإلليكرتونية لألندية السعودية.  
) 2014ويف املجال نفسه سعى رجاء اهللا السلمي (
التواصل إىل التعرف عىل دور اإلعالم ووسائل 

ام قاالجتامعي يف نرش ظاهرة التعصب الريايض, و
الباحث بإجراء دراسته امليدانية عىل كل من اإلعالميني 
املهتمني بالرياضة, واجلامهري املتابعة للرياضة, 

, ارياضي ا) إعالمي240واشتملت عينة الدراسة عىل (
) من اجلمهور املتابع للرياضة, واستخدم 730وعىل (

معلومات دراسته االستبانة, وبينت  الباحث جلمع
يف ظاهرة  االنتائج أن لوسائل اإلعالم اجلديد دورً 

التعصب, وأن زيادة التعصب ترتبط بشكل واضح 
بانتشار اإلعالم اجلديد وزيادة وسائل التواصل 
االجتامعي, كام أن ازدواجية شخصية بعض 
اإلعالميني تظهر من خالل تناقض آرائهم عرب 

خصية ووسائلهم اإلعالمية, كام حساباهتم الش
أظهرت النتائج أن االستقطاب غري املرشوع واملتمثلة 
يف األخبار املكذوبة وترويج الشائعات واآلراء 
املتطرفة هو الذي جعل بعض اإلعالميني عرب 

 حساباهتم الشخصية مصدراً للتعصب الريايض. 
أما عىل مستو الدراسات العربية التي تناولت 

بأكرب ريايض فقد سعى الباحث لإلحاطة اإلعالم ال

قدر من أهم وأبرز الدراسات احلديثة, ومن هذه 
) التعرف عىل 2003الدراسات دراسة نشو إمام (

تأثري اإلعالم الريايض املدريس عىل كل من تعديل 
االجتاهات والثقافة الرياضية لد تلميذات املرحلة 
بي اإلعدادية, واستخدمت الباحثة املنهج التجري

) من طالبات املرحلة 42بالتطبيق عىل عينة بلغت (
اإلعدادية بمدرسة أمري اجليوش يف حمافظة القاهرة, 
واستخدمت الباحثة جلمع مادة دراستها االستبيان, 
وبينت نتائج الدراسة أن اإلعالم الريايض املدريس 
يؤثر إجيابياً عىل الثقافة الرياضية لد التلميذات, كام 

تعديل االجتاهات الرياضية, وأن وسائل  أنه يؤثر عىل
 يف حتقيق هدف نرش الثقافة الرياضية.أسهمت اإلعالم 

) يف دراستها إىل 2004( وسعت سهري املهندي
تقويم برامج اإلعالم الريايض املرئي يف البحرين, 
وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل العوامل املادية التي 

ة نظر القائمني تؤثر عىل الرسالة اإلعالمية من وجه
عىل الربامج الرياضية بتلفزيون البحرين, والعوامل 
اإلدارية التي تؤثر عىل نوعية الربامج الرياضية املقدمة 
بتلفزيون البحرين من وجهة نظر القائمني عىل الربامج 
الرياضية, ومد وجود فروق بني القائمني عىل 
الربامج الرياضية بتلفزيون البحرين والعاملني يف 
القطاعات الرياضية املختلفة من حيث تقويمهم 
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ملضامني الربامج الرياضية, واستخدمت الباحثة املنهج 

) 168وطبقت دراستها عىل عينة بلغت ( ,املسحي
% من املجتمع األصيل البالغ 25.8يمثلون  ,مفردة

)  من القائمني عىل الربامج الرياضية 676عددهم (
الصحافة الرياضية بتلفزيون البحرين, والعاملني يف 

اليومية, وأعضاء جملس إدارة اللجنة األوملبية 
ورؤساء أقسام املؤسسة العامة يري البحرينية, ومد

للشباب والرياضة, وأعضاء جمالس االحتادات 
الرياضية, وأعضاء جمالس إدارات األندية الرياضية, 
وبينت نتائج الدراسة أن الوقت املخصص للربامج 

ون البحرين غري كاف وال يفي الرياضية يف تلفزي
األنشطة الرياضية  بحاجة اجلمهور يف مقابل عدد وكمِّ 

عىل الساحة الرياضية البحرينية, وأن اإلمكانات 
املتاحة لتنفيذ الربامج الرياضية غري كافية وذلك لنقص 

النتائج أيضاً تركز الربامج  تاإلمكانات, وأظهر
لرياضية نتيجة الرياضية عىل نوعية معينة من األنشطة ا
ولعدم وجود  ,عدم املتابعة جلميع األنشطة الرياضية

العدد الكايف من القائمني عىل الربامج الرياضية, وعدم 
وجود دورات تدريبية للقائمني عىل الربامج الرياضية 
لتعريفهم بجميع األنشطة الرياضية واحتياجاهتا من 

 الناحية القانونية للتغطيات اإلعالمية. 
) يف دراسته العالقة 2004براهيم (إعيل وتناول 

بني التعرض للربامج الرياضية يف الراديو والتليفزيون 
واملعرفة الرياضية لد اجلمهور املرصي, واستخدم 
الباحث يف دراسته الوصفية املنهج املسحي, وطبق 
الباحث دراسته عىل عينة عشوائية بسيطة قوامها 

القاهرة ) مفردة من ستة أحياء بمحافظة 400(
بجمهورية مرص العربية واستخدم جلمع بيانات 
دراسته امليدانية االستبانة, وكشفت نتائج الدراسة أن 
نسبة املنتظمني يف التعرض للربامج الرياضية بالراديو 

), وبينت النتائج عدم وجود %72.6مرتفعة بنسبة (
ارتباط بني التعرض للربامج الرياضية يف الراديو 

سية والنفعية للمبحوثني للتعرض هلذه والدوافع الطقو
ناث يف الربامج, وإىل وجود فروق بني الذكور واإل

تعرضهم للربامج الرياضية يف التليفزيون وىف دوافعهم 
النفعية للتعرض هلذه الربامج, باإلضافة إىل وجود 
عالقة ارتباطية بني درجة اعتامد املبحوثني عىل الربامج 

 ستو معرفتهم بالرياضة.الرياضية يف التليفزيون وم
م) 2006ويف دراسة مسحية قام حممد السلعوس (

بدراسة واقع برنامج املجلة الرياضية الذي يبثه 
التلفزيون األردين من خالل آراء املشاهدين من 
اجلنسني يف الفقرات التي تقدمها وبمقدميها, هبدف 

واقرتاح جماالت  ,تقويم مضمون املجلة الرياضية
ضوء األهداف التي يسعى الربنامج إىل لتطويرها يف 
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انة واالستب حتقيقها, واستخدم الباحث املنهج املسحي,

) 364أداة لدراسته امليدانية, وطبق دراسته عىل (
مفردة من الذكور واإلناث, وكشفت الدراسة أن طابع 
املجلة الرياضية من حيث فقراهتا ومقدميها هو طابع 

لة حتظى بإقبال ن املجأروتيني بحاجة للتجديد, و
املشاهدين من اجلنسني ومن خمتلف األعامر, كام بينت 
الدراسة أن كرة القدم تستحوذ عىل النصيب األكرب يف 

ن املجلة الرياضية تركز عىل أفقرات الربنامج, و
الرياضية يف العاصمة األردنية  واملسابقات النشاطات

 عامن. 
) التعرف 2009واستهدفت دراسة إيامن حسني (

 عالقة املراهقني بربامج املصارعة احلرة املقدمة يف عىل
القنوات الفضائية العربية, وتبني بعض أساليب العنف 
لدهيم, ودوافع مشاهدهتم لربامج املصارعة, واملظاهر 
السلوكية التي يامرسها املراهقني عقب تعرضهم 
لربامج املصارعة احلرة, واستخدمت الباحثة املنهج 

) مفردة من 400دراستها (واختارت ل ,املسحي
الطالب الذكور واإلناث, وطبقت دراستها عىل إدارة 
بلطيم اإلعدادية, وإدارة دسوق التعليمية بمحافظة 
كفر الشيخ بجمهورية مرص العربية, واستخدمت 
االستبانة جلمع البيانات, وكشفت نتائج الدراسة عن 
ارتفاع معدل من يشاهدون برامج املصارعة احلرة 

ة بالقنوات الفضائية العربية من املراهقني بنسبة املقدم
%), وبينت الدراسة أيضاً أن الدفاع عن 77.75(

 ,النفس جاء يف املرتبة األوىل من بني دوافع املشاهدة
ثم حب مشاهدة العنف يف املرتبة  ,يليه التسلية والرتفيه

الثالثة, وجاء الشعور بالسعادة واالرتياح باإلضافة إىل 
شاهد التي تعجبهم بالربنامج يف مقدمة املظاهر تقليد امل

السلوكية التي يفعلها املراهقون عقب مشاهدهتم 
لربامج املصارعة احلرة, كام بينت النتائج وجود عالقة 
بني مشاهدة الذكور واإلناث من املراهقني لربامج 

 املصارعة احلرة واجتاههم نحو السلوك العدواين.
) التعرف 2009ى (واستهدفت دراسة جيهان املعب

عىل دور الصحف الرياضية املتخصصة يف تشكيل 
الوعي الريايض لد املراهقني يف مجهورية مرص 
العربية, وقد قامت الباحثة بدراسة مضامني الصحف 
الرياضية للتعرف عىل أشكال الفنون التحريرية التي 
تعالج هبا املوضوعات الرياضية, وعىل وسائل إبراز 

ريرية, كام قامت الباحثة بإجراء دراسة هذه الفنون التح
ميدانية عىل املراهقني للتعرف عىل األنواع املختلفة 
للصحف الرياضية التي يقرأها املراهق, وأهم األلعاب 
الرياضية التي حيرص عىل متابعتها, وعىل مصادر 
حصول املراهق عىل معلوماته الرياضية والتي تساعده 

دمت الباحثة املنهج يف تشكيل وعيه الريايض, واستخ
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املسحي, واستخدمت يف إطارة االستبانة للدراسة 
امليدانية, واستامرة حتليل املضمون لتحليل مضامني 
الصحف الرياضية, وشملت عينة الصحف كل من 
صحيفة األهرام الريايض, وأخبار الرياضة املرصيتني 

) عدداً من كل صحيفة خالل ستة أشهر, 24بواقع (
) مفردة من 400سة امليدانية فبلغت (أما عينة الدرا

 −16الذكور واإلناث الذين ترتاوح أعامرهم من 
سنة, وكشفت نتائج الدراسة أن اخلرب البسيط جاء 18

يف الرتتيب األول من حيث الفنون الصحفية 
بلغ جمموع من يقرأ واملستخدمة يف الصحف الرياضية, 

) ومن يتابع %97من املراهقني الصحف العامة (
), وبينت النتائج %96فحات الرياضية الداخلية (الص

واع الرياضات التي نأن كرة القدم جاءت يف مقدمة أ
يتابعها املراهق تليها السباحة  ثم رياضة التنس, كام 
جاء التلفزيون يف املرتبة األوىل من بني املصادر التي 
حيصل من خالهلا املراهق عىل معلوماته الرياضية يليه 

 الصحف املتخصصة.اإلنرتنت ثم 
) إىل التعرف عىل 2010وسعى حممد خضري (

اجتاهات املراهقني نحو الربامج الرياضية يف القنوات 
الفضائية, واألسباب التي تدفع هؤالء املراهقني 
للربامج الرياضية ومعدالت مشاهدهتم هلا, ودرجة 
فهم املراهقني ملضمون املواد الرياضية املقدمة إليه, 

دراسته الوصفية عىل عينة قوامها وطبق الباحث 
سنة  17−15) من الذكور واإلناث بعمر من 400(

من طالب وطالبات املرحلة الثانوية بمحافظة الدقهلية 
بجمهورية مرص العربية, كام قام الباحث بتحليل 
حمتو بعض الربامج الرياضية املقدمة عىل قنوات 
ية اجلزيرة الرياضية والنيل الرياضية وديب الرياض

لدورة رياضية تلفزيونية كاملة, واستخدم الباحث 
االستبانة  هلدراسته املنهج املسحي, واستخدم يف إطار

للدراسة امليدانية, واستامرة حتليل املضمون لتحليل 
مضامني الربامج الرياضية, وكشفت نتائج الدراسة 
عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مستو تعرض 

 فضائية الرياضية واجتاهاهتماملراهقني للقنوات ال
نحو الربامج املقدمة يف هذه القنوات,  واهتامماهتم

وعدم وجود عالقة ارتباطية بني اجتاهات املراهقني 
نحو الربامج املقدمة وعدد ساعات مشاهدة هذه 
الربامج, كام كشفت هذه الدراسة عن وجود فروق بني 
الطالب الذكور واإلناث عىل مقاييس االجتاه نحو 
الربامج الرياضية املقدمة يف القنوات الفضائية 

    الرياضية لصالح الذكور. 
) يف دراسته إىل 2010وسعى عالء عبدالغني (

التعرف عىل دور تلفزيون شامل الصعيد يف نرش الثقافة 
الرياضية, وطبق الباحث دراسته الوصفية عىل عينة 
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) مفردة من املامرسني وغري املامرسني 108قوامها (

لرياضة بمحافظة املنيا بجمهورية مرص العربية, ل
واستخدم الباحث لدراسته املنهج املسحي, واستخدم 
يف إطاره االستبانة للدراسة امليدانية, وأظهرت نتائج 
 الدراسة انخفاض مشاهدة الربامج الرياضية لد

وهذا أقل  ;)%0.65املبحوثني حيث بلغت نسبتها (
عدم حتققها يف واقع من احلد األدنى مما يشري إىل 

 مشاهدة الربامج الرياضية وانخفاض مستو
املواصفات الفنية لبث الربامج الرياضية, باإلضافة إىل 
تدين مستو املعلومات يف الربامج الرياضية, كام بينت 
النتائج ضعف االتصال الفعال بني املشاهد وبني 

 الربامج الرياضية.
وهدفت دراسة كل من نرمني حممد ومنى 

التعرف عىل رؤية الشباب إىل ) 2010عبداملنعم (
لرسالة اإلعالم الريايض داخل املنظومة الرياضية 
املرصية, وعىل األسس والنظريات السيكولوجية 
املفرسة للظواهر السلبية داخل املنظومة الرياضية, 
وطبقت الباحثتان دراستهام املسحية عىل عينة قوامها 

لفرقة الرابعة يف ) طالب وطالبة من طالب ا100(
كليتي الرتبية الرياضية بجامعة املنوفية وحلوان للعام 

جلمع  ا), واستخدمت2009/2010(اجلامعي 
معلومات الدراسة االستبانة, وأظهرت نتائج الدراسة 

املخاطر التي حيملها بأن الشباب ليس هلم دراية كافية 
اإلعالم الريايض عىل تكوين آرائهم واجتاهاهتم, وأن 

ات اإلنرتنت والقنوات الفضائية أكثر الوسائل شبك
اإلعالمية التي حتدث تأثرياً عىل اجتاهات وسلوك 

اإلنرتنت أكثر الوسائل التي تقدم وأن الشباب, 
معلومات تثقيفية وعلمية عن أمهية ممارسة الرياضة يف 
املجتمع, باإلضافة إىل تقديمها معلومات متنوعة عن 

الرياضيني, كام بينت  األنشطة الرياضية واألبطال
النتائج  أن أهم مظاهر الرسالة القومية لإلعالم 

أمهها: اعتبار الرياضة , الريايض تتمثل يف عدة أمور
مساحة كبرية للتواصل مع الشعوب األخر, وأن 
وسائل اإلعالم الرياضية ال تنمي روح االنتامء 
واملواطنة لد الشباب, والتمسك بأخالقيات 

الرياضية, وأظهرت النتائج أيضاً أن  الرياضة والروح
أهم أسباب انتشار ظاهرة العنف داخل املنظومة 
الرياضية يعود إىل سعي وسائل اإلعالم لرتسيخ 
مفهوم االنقسام وتشجيع آليات التفرقة واالنتامءات 
لفريق واحد, وإىل هيمنة أصحاب املصالح عىل 
اء املداخالت اإلعالمية بظهور آرائهم دون سامع اآلر

 .األخر 
 ةكرسانووهدفت دراسة نبيل شمروخ ودراء 

التعرف عىل دور الربامج الرياضية إىل ) 2011(
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التلفزيونية يف التلفزيون األردين يف نرش الثقافة 
الرياضية بني طالب املرحلة الثانوية, وطبق الباحثان 

) طالب وطالبة يف 1000دراستهام عىل عينة قوامها (
ة وذلك خالل الفصل الدرايس حمافظة إربد األردني

م, واستخدم الباحثان جلمع 2010/2011األول 
معلومات الدراسة االستبانة, وأظهرت النتائج أن 
الربامج الرياضية يف التلفزيون األردين تعزز االنتامء 
الوطني, وأن التلفزيون األردين يقدم برامج رياضية 

السمنة, حول املحافظة عىل اللياقة البدنية واحلامية من 
باإلضافة إىل ذلك أظهرت النتائج عدم وجود برامج 
رياضية خاصة للبطوالت املدرسية يف التلفزيون 
األردين وذلك الهتاممه بالبطوالت الرياضية املحلية 
والعاملية, كام بينت النتائج اختالف آراء طلبة املرحلة 
الثانوية حول درجة مساعدة الربامج الرياضية يف تنمية 

ة الرياضية لدهيم يف املجال االجتامعي والتنافيس الثقاف
والصحي باختالف جنس الطالب لصالح الذكور, كام 

دوراً ؤدي أن الربامج الرياضية يف التلفزيون األردين ت
متوسطاً يف تنمية الثقافة الرياضية لطالب املرحلة 

 الثانوية. 
) يف دراسته إىل 2011وسعى بن حممد أمحد (

ة بني مشاهدة األرس اجلزائرية الكشف عن العالق
للربامج الرياضية وتأثري ذلك عىل توجهات األطفال, 

وعىل الفرق بني مشاهدة الربامج الرياضية يف جو 
عائيل والعكس, ومد مسامهته يف التأثري عىل 
سيكولوجية األطفال وتوجيههم إىل املتابعة واملامرسة 

راسته واالهتامم باألنشطة الرياضية, وطبق الباحث د
) طفل من 211عمدية قوامها ( عينة الوصفية عىل

سنة  15 −12الذكور واإلناث ترتاوح أعامرهم من 
نواع الرياضات واملشرتكني أمن املامرسني لنوع من 

بالنوادي الرياضية بوالية اجللفة اجلزائرية, وبينت 
نتائج الدراسة اهتامم األطفال بمتابعة األخبار 

ما اإلناث أوصاً الذكور, واملعلومات الرياضية خص
وأن  فرتة وأخر,فيهتمون باألخبار الرياضية بني 

األطفال هيدفون من مشاهدة الربامج الرياضية 
احلصول عىل األخبار التي ختص نجوم الرياضة, كام 
أن أغلب األطفال حيصلون عىل املعلومات الرياضية 
أثناء مشاهدهتم للربامج الرياضية مع األرسة, وأن 

أن تكامل وجود العائلة مع اإلعالم  يرم هأغلب
الريايض يساعد األطفال عىل اكتساب الثقافة الرياضية 
أكثر, كام بينت النتائج أن األرسة هي املحرك األسايس 
لرغبة األطفال يف ممارسة الرياضة وتشجيعهم عليها, 
وهلا دور يف عملية التنشئة االجتامعية الرياضية هلم, كام 

 القيم والثقافة الرياضية لدهيم.    تسهم يف ترسيخ
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)  دوافع 2012حممد غريب ( وتناولت دراسة

تعرض اجلمهور املرصي للقنوات الفضائية الرياضية, 
وأهم القنوات الفضائية العربية التي حيرص اجلمهور 
املرصي عىل متابعتها, واختبار عالقة املتغريات 
الديموغرافية للجمهور املرصي بدرجة التعرض 

نوعية االشباعات املتحققة من استخدامهم للقنوات و
الفضائية الرياضية, واستخدم الباحث املنهج املسحي, 

) مفردة 400واالستبانة أداة للدراسة التي طبقها عىل (
من الذكور واإلناث ممن يشاهدون القنوات الفضائية 
العربية الرياضية من مجهور حمافظتي القاهرة والرشقية, 

لباحث قرية بنايوس التابعة ملركز حيث اختار ا
الزقازيق لتمثل ريف حمافظة الرشقية, واحلي السادس 

ليمثل حرض حمافظة القاهرة, وبينت نتائج  بمدينة نرص
الدراسة ارتفاع نسبة املبحوثني لكثافة التعرض املرتفع 
للقنوات الرياضية العربية, وجاءت قناة سبورت يف 

الرياضية األكثر تفضيالً  املرتبة األوىل من بني القنوات
ثم قناة النيل الرياضية يف املرتبة الثانية, ثم قناة ميلودي 
سبورت يف املرتبة الثالثة تليها قناة اجلزيرة الرياضية يف 
املرتبة الرابعة, كام بينت نتائج الدراسة أن أهم الدوافع 
التي تدفع املبحوثني ملتابعة القنوات الرياضية العربية 

دافع متابعة املباريات واألحداث الرياضية تركزت يف 
واحلصول عىل املعلومات واملعارف الرياضية, 

والتعرف عىل األخبار الرياضية املرصية والعربية, كام 
شباعات املتحققة أظهرت نتائج الدراسة أن أهم اإل

من استخدام املبحوثني للقنوات الرياضية العربية هو 
الرياضيني يف خمتلف معرفتهم بالنجوم واملشاهري من 

والشعور بالسعادة واملتعة بعد  ,األلعاب الرياضية
وزيادة معرفتهم باألحداث  ,متابعة املباريات الرياضية

واحلصول عىل معلومات رياضية تصلح  ,الرياضية
 للنقاش مع اآلخرين. 

وهدفت دراسة كل من حممود إسامعيل وزكريا 
ىل التعرف عإىل ) 2013الدسوقي وفيصل عامر (

العالقة بني كثافة تعرض الشباب اجلامعي للقنوات 
الفضائية الرياضية وعالقتهم باجتاهاهتم نحو ممارستهم 
للرياضة, وطبق الباحثان دراستهام الوصفية عىل عينة 

) طالب من الذكور واإلناث من الشباب 400قوامها (
سنة يف  21 −18اجلامعي الذين ترتاوح أعامرهم من 

مها جامعة عني شمس بالقاهرة  جامعتني مرصيتني
وجامعة املنيا, واستخدم الباحثان لدراستهام املنهج 
املسحي واستخدما يف إطاره االستبانة, وكشفت نتائج 
الدراسة أن الربامج الرياضية التي يفضل املبحوثون 
مشاهدهتا ومتابعتها يف القنوات الفضائية الرياضية 

ثم الكرة مع  ,املرصية متثلت أوالً يف ميديا سبورت
شوبري يف املرتبة الثانية, ومساء األنوار يف املرتبة الثالثة, 
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كام بينت النتائج أن القنوات الفضائية العربية جاءت 
يف مقدمة القنوات الفضائية الرياضية التي يفضل 
املبحوثون مشاهدهتا, ثم القنوات الفضائية املرصية, 

 املرتبة ثم القنوات الفضائية الرياضية األجنبية يف
الثالثة, كام بينت الدراسة أن املجاالت التي تركز عليها 
الربامج الرياضية من وجهة نظر املبحوثني متثلت يف 

 األخبار الرياضية ثم املباريات الرياضية.

التعرف إىل ) 2014وهدفت دراسة جاسم مريزا (
عىل الطرق التي يستخدمها اجلمهور الريايض للمتابعة 

ولة اإلمارات العربية املتحدة, وعىل آراء اإلعالمية يف د
اجلمهور الريايض يف األداء الريايض الفني للمعلقني 
واملذيعني الرياضيني, وعىل التأثري السلبي لإلعالم 
الريايض عىل القيم, وطبق الباحث دراسته الوصفية 

) مفردة من األفراد 884عىل عينة عشوائية قوامها (
) من الذكور و 547واقع (املقيمني بدولة اإلمارات ب

), واستخدم الباحث املنهج املسحي, واستخدم 337(
يف إطاره االستبانة, وكشفت نتائج الدراسة أن املتابعة 
واالهتامم بأخبار وأنواع معينة من األلعاب الرياضية 
 تتأثر وتتباين وفقاً للمتغريات الديموغرافية ومد

لعاب الرياضية ممارسة النشاط الريايض, كام أن أكثر األ
التي هيتم هبا اجلمهور اإلمارايت من أفراد العينة من 

ولد اإلناث رياضة  ,الذكور هي كرة القدم

الفروسية, وأن التلفزيون جاء يف املرتبة األوىل من بني 
الوسائل اإلعالمية املفضلة لد أفراد العينة ملتابعة 

 ادوراألخبار الرياضية, كام بينت النتائج أن للتلفزيون 
كأكثر الوسائل تأثرياً يف نرش الوعي الصحي  مهام

وثقافة التشجيع املثايل, وأن القنوات الرياضية احتلت 
املرتبة األوىل كأفضل الوسائل اإلعالمية التي يثق فيها 
اجلمهور الريايض يف إعطاء املعلومات واألخبار 
الرياضية الصادقة, وأن اإلعالم الريايض يف دولة 

هم مسامهة عالية يف ترسيخ القيم اإلمارات يس
الرياضية لد اجلمهور الريايض, وأظهرت النتائج 
أيضاً وجود بعض األدوار السلبية التي يقوم هبا 
اإلعالم الريايض يف دولة اإلمارات والتي تتمثل يف 
الشحن اإلعالمي والذي يدفع اجلمهور إىل اختاذ 

 جمموعة من السلوكيات املضادة للمجتمع.
  ق عىل الدراسات السابقة:التعلي

مل  امن خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أهن
تتناول اإلعالم الريايض اإلليكرتوين وال الصحافة 
الرياضية اإلليكرتونية بدراسة مستقلة, فالدراسات 
, املحلية ركزت يف جوانبها التطبيقية عىل أربعة جوانب

ني بااجلانب األول  الصفحات ألدوار التي تقوم هبا عُ
الرياضية يف الصحف السعودية من خالل اجتاهات 
كتاب املقاالت الرياضية كدراسة آل سعود, أما اجلانب 
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الثاين يف الدراسات املحلية فركز عىل تأثريات التعرض 
لإلعالم الريايض عىل املستو املعريف يف حميط جمتمعي 

كدراسة اليوسف, يف  وهم طالب املرحلة الثانوية خاص
 ؤدهيا كز اجلانب الثالث عىل األدوار التي يحني ر

 اإلعالم الريايض بشكل عام يف تنمية احلس الوطني لد
الطالب كدراسة القو, أما اجلانب الرابع يف الدراسات 
املحلية فتناول التعصب الريايض وأسبابه ومسبباته سواء 
من الناحية االجتامعية كدراسة الدوس, أو من خالل 

عبها وسائل التواصل االجتامعي ومواقع األدوار التي تل
األندية الرياضية السعودية عىل شبكة اإلنرتنت يف نرش 

  .ظاهرة التعصب الريايض كدراسة الثنيان والسلمي
أما الدراسات األخر فركز بعضها عىل اجلانب  

التقويمي للربامج التلفزيونية الرياضية والعوامل 
لة اإلعالمية الرياضية املادية واإلدارية املؤثرة يف الرسا

يف هذه الربامج كدراسة املهندي والسلعوس, يف حني 
تناولت بعض الدراسات تأثريات اإلعالم الريايض 
التلفزيوين والصحفي عىل املتلقني ودور الربامج 
الرياضية التلفزيونية واملواد الرياضية الصحفية يف نرش 

لغني الوعي والثقافة واملعرفة الرياضية كدراسة وعبدا
وشمروخ وكرسانة وإبراهيم واملعبى, وركزت بعض 
الدراسات عىل اإلعالم الريايض املدريس وتأثريه 
 اإلجيايب يف تعديل االجتاهات الثقافية الرياضية لد

الطالبات كدراسة إمام, وانطلقت بعض الدراسات 
من اجلانب السلبي لإلعالم الريايض وتأثري الربامج 

ثل املصارعة احلرة عىل املظاهر التلفزيونية املتخصصة م
السلوكية وأساليب العنف التي يامرسها املراهقون 
عقب تعرضهم هلذه الربامج كدراسة حسني, يف حني 
ركزت بعض الدراسات عىل األسس والنظريات 
السيكولوجية املفرسة للظواهر السلبية داخل املنظومة 

قيم الرياضية  والتأثري السلبي لإلعالم الريايض عىل ال
كدراسة حممد وعبداملنعم ومريزا, كام حاولت بعض 
الدراسات معرفة توجهات األطفال نحو الرياضة 
واألدوار التي تقوم هبا األرسة يف ترسيخ الثقافة 
الرياضية وتكوينها لد األطفال كدراسة أمحد, 
وعملت بعض الدراسات عىل حماولة معرفة 

تابعة االجتاهات والدوافع التي تدفع اجلمهور مل
الربامج الرياضية التلفزيونية, وعالقة هذه الربامج 
بمامرسة الرياضة كدراسة خضري وغريب وإسامعيل 
والدسوقي وعامر, ومع أن هذه الدراسات السابقة 
تناولت اإلعالم الريايض إال أن هذه الدراسة ختتلف 
عن ما تناولته الدراسات السابقة, إذ تركز هذه 

طروق يف الدراسات السابقة الدراسة عىل جانب غري م
إذ يدرس الباحث الصحف الرياضية اإلليكرتونية 
ودرجة اعتامد الشباب عليها يف التعرف عىل القضايا 
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الرياضية, وال شكك أن ما قدمته هذه الدراسات من 
تراكم معريف ساعد الباحث يف بناء منهجية الدراسة 
 ويف صياغة تساؤالهتا وفرضياهتا ويف تفسري نتائجها

 ومقارنتها بالدراسات السابقة.
  نوع الدراسة

هذه الدراسة دراسة وصفية سعت من خالل دراسة 
اعتامد الشباب اجلامعي السعودي عىل الصحف الرياضية 
اإلليكرتونية إىل التعرف عىل مد متابعة الشباب 
اجلامعي للصحف الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة 

دوافع واألهداف التي القضايا واأللعاب الرياضية, وال
  .هذه الصحفتدفع هؤالء الشباب لالعتامد عىل 

  منهج الدراسة وأداهتا
اقتضت طبيعة هذه الدراسة استخدام املنهج 
املسحي ملناسبته ملوضوع الدراسة وذلك لتميزه 

باستهداف احلقائق التفصيلية عن واقع الظاهرة "
املدروسة مما يمكن الباحث من تقديم وصف شامل 

) ويف 193: 1989(العساف, "يق لذلك الواقعودق
إطار هذا املنهج استخدم الباحث االستبانة أداة 
رضورية للحصول عىل املعلومات الرئيسة للدراسة من 

طالب جامعة امللك سعود, وقد قسم من أفراد العينة 
  الباحث االستبانة إىل ثالثة أجزاء عىل النحو اآليت:
خلاصة اجلزء األول: خصص للمعلومات ا

 باستخدام احلاسب واإلنرتنت.
اجلزء الثاين: خصص لقياس مد االعتامد عىل 
الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة القضايا 

 الرياضية.
اجلزء الثالث: خصص للسامت الديموغرافية 
ألفراد العينة (احلالة االجتامعية, املستو الدرايس, 
التخصص الدرايس, متوسط الدخل الشهري 

 رسة).لأل
  جمتمع الدراسة والعينة

هم طالب جامعة امللك سعود  جمتمع الدراسة
وقد اختار الباحث هذه  ,بمدينة الرياض بالرياض
, وألهنا اجلامعة  متثل أقدم اجلامعات السعودية تأسيساً

من بني اجلامعات السعودية يف استيعاب  املرتبة األوىل
نتظمني الطالب املنتظمني, حيث يبلغ عدد الطالب امل

املقيدون حسب إحصاءات وزارة التعليم العايل للعام 
) طالب وطالبة, 61704هـ (1434/1435اجلامعي

باإلضافة إىل تنوع طالهبا, حيث يدرس هبا رشائح 
متعددة من الطالب من خمتلف مناطق اململكة العربية 
السعودية, واشتامهلا عىل مجيع التخصصات الدراسية 

واإلنسانية, واقترص الباحث وهي الصحية والعلمية 
عىل الطالب دون الطالبات خلصوصية املجتمع 
السعودي إذ إن النساء ال يامرسن الرياضة وال يسمح 
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هلن باحلضور ومتابعة املباريات الرياضية يف املالعب, 
ولذلك فاملتابعة واحلضور واملشاركة والتفاعل يف 
املجتمع السعودي مقترص عىل الذكور دون اإلناث 

 لذلك اختار الباحث الطالب. و
تم استخدام أسلوب العينة العنقودية التساع جمتمع 
الدراسة; ملالئمة هذه النوع من العينات هلذه الدراسة, 

 )سلوفني(ولتحديد حجم العينة طبق الباحث معادلة 
) عىل جمتمع البحث, %5هبامش خطاء يف حدود (

وبحساب عدد طالب جامعة امللك سعود يف حدود 
) فإن عدد أفراد العينة املطلوب هلذه الدراسة 61.704(
) مفردة, ولضامن احلد األدنى من االستامرات, 382(

ولتجاوز بعض األخطاء يف التوزيع وأخطاء يف تعبئة 
) استبانة لغرض هذه 750االستامرة فقد تم توزيع (

  (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm).  الدراسة

ملطلوب ألفراد العينة ومن أجل ويف ضوء العدد ا
الوصول إىل أفراد العينة اعتمد الباحث عىل التقسيم 
املعتمد من قبل جامعة امللك سعود للكليات, والذي 
يقسم الكليات إىل كليات صحية, وعلمية, وإنسانية, وقد 
تم اختيار كلية واحدة من كل قسم بطريقة العينة العشوائية 

ية الصيدلة من الكليات البسيطة, حيث تم اختيار كل
الصحية, وكلية العلوم من الكليات العلمية, وكلية 
اآلداب من الكليات اإلنسانية, وتم حتديد مواد اإلعداد 

العام التي يشرتك فيها مجيع طالب اجلامعة بتخصصاهتم 
املختلفة, وتعد متطلباً إجبارياً جلميع الطالب واملتمثلة يف 

ي يرمز هلا (سلم), كام جر مواد الثقافة اإلسالمية والت
اختيار عدد من الشعب يف املواد التي يدرس فيها الطالب 

) استامرة 750املواد العامة بطريقة عشوائية, وتم توزيع (
متكن الباحث من ) لكل ختصص, و250بمعدل (

ويف املرحلة الالحقة قام  ) استبانة,527اسرتجـاع (
ري مكتمل منها الباحث بمراجعة االستبانات واستبعاد الغ

) استبانة, وعىل ذلك بلغت احلصيلة 26والتي بلغت (
  ) مفردة. 501النهائية لعينة الدراسة (

  :املعلومات حتليل  
 الكمية البيانات لتحليل) SPSS( برنامج استخدام تم
 عدداً  الباحث واستخدم املتعددة, اإلحصائية املعايري وفق
  :وهي اسة,الدر نتائج لوصف اإلحصائية األساليب من

 عىل للتعرف املئوية والنسب التكرارية التوزيعات − 1
  .املبحوثني لد اإلجابات تكرارات

  .املعياري واالنحراف احلسايب املتوسط − 2
 لبيان) On Way Enova( األحادي التباين حتليل − 3
املبحوثني إجابات بني إحصائياً  دالة فروق وجود مد 
  .املختلفة الدراسة جوانب بعض عىل

للكشف عن اجتاه الفروق التي  )Scheffe(اختبار  − 4
.   يثبت اختبار حتليل التباين األحادي داللتها إحصائياً
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  .)2كاي (كا مربع اختبار − 5
) لقياس التحقق Pearsonمعامل ارتباط بريسون ( − 6

  من صدق االتساق الداخيل لبنود االستامرة.
ت قياس معامالت ثبالمعامل ثبات ألفا كرونباخ  − 7

  حماور الدراسة.
 عىل الدراسـة هذه يف املعتربة الداللـة اقترصت وقد
عىل الدراسة هذه يف الباحث واقترص ,)0.05( مستـو 
  .الداللة من املستو هذا عىل تتوافر التي النتائج

  :والثبات الصدق إجراءات
  :الظاهري الصدق

 هذه يف املستخدمة االستبانة صدق من للتأكد − 1
 املتعلقة االستبانة أسئلة بصياغة الباحث قام الدراسة

 فهم يمكن بحيث واضحة, صياغة الدراسة بمتغريات
  .املبحوثني قبل من حمتواها
 وتساؤالهتا الدراسة ومشكلة االستبانة عرض تم − 2
 مد عىل للحكم ,*لتحكيمها املحكمني من عدد عىل

                                                 
املحكمون هم: أ.د. عثامن بن حممد العريب األستاذ بقسم  *

اإلعالم بجامعة امللك سعود, د. هيثم حممد يوسف األستاذ 
حممد بن  املشارك بقسم اإلعالم بجامعة امللك سعود, ود.

م بجامعة امللك سليامن األمحد األستاذ املساعد بقسم اإلعال
سعود, ود. سعيد بن صالح الغامدي األستاذ املساعد بقسم 
اإلعالم بجامعة امللك سعود, ود. عيل بن دبكل العنزي 

   األستاذ املساعد بقسم اإلعالم بجامعة امللك سعود.

 بملحوظات الباحث أخذ وقد للقياس, صالحيتها
 صياغة إعادة يف منها هتم,وأفادوتعديال املحكمني

 جاهزة االستبانة أصبحت حتى األسئلة بعض
 .للتوزيع

 بلغ عينة عىل االستبانة بتجريب الباحث قام −3
 التعرف هبدف الدراسة عينة من مفردة) 20( عددهم

 ومعدل للمبحوثني, االستبانة أسئلة وضوح مد عىل
 اغةصي ذلك من التحقق بعد وتم املبحوثني, استجابة
 .للتطبيق قابلة هنائية صياغة االستبانة

 :الداخيل الصدق
 بحساب الباحث قام االستبانة صدق من للتحقق

 املتغريات بنود ارتباط معامالت( الداخيل االتساق صدق
, لوسائل اإلعالميةل الشبابمد متابعة  وهي: األساسية

للحصول  الشبابالوسائل اإلعالمية التي يعتمد عليها و
عىل  الشبابدرجة اعتامد , وعلومات الرياضيةعىل امل

درجة , والقضايا الرياضية متابعةالصحف اإللكرتونية يف 
أنواع القضايا  متابعةاالعتامد عىل الصحف اإللكرتونية يف 

درجة االعتامد عىل الصحف اإللكرتونية يف , والرياضية
دوافع االعتامد عىل الصحف , واأللعاب الرياضية متابعة
 الكلية بالدرجةالقضايا الرياضية)  متابعةونية يف اإللكرت
 معامالت مجيع أن النتائج أظهرت وقد املتغريات, لتلك

  ).0.01( داللة مستو عند مجيعها مرتفعة كانت االرتباط
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 الثبات:

 عىل الشباب ثبات استبانة دراسة اعتامد للتأكد من
 عىل التعرف يف اإلليكرتونية الرياضية الصحف
لفا الباحث معامل (أاستخدام  الرياضية, القضايا

), ويبني اجلدول التايل تتمتع االستبانة بدرجة كرومباخ
 عالية من الثبات.

 

   
 

 .)50معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملحاور الدراسة (العينة االستطالعية: ن= .)1جدول رقم (

 
 :دراسةالنتائج 

 ألفراد عينة الدراسة: الديموغرافيةأوالً: السامت 
السامت الديموغرافية ألفراد  اآلتيةتوضح اجلداول 

احلالة هي: متغريات  مخسةبلغت  العينة التي
السن, املستو الدرايس, التخصص االجتامعية, 

 متوسط دخل األرسة., الدرايس
 
 

 
 :احلالة االجتامعية −1

 ) توزيع أفراد العينة وفقاً للحالة االجتامعية2جدول رقم (

 
 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود املحور

 0.60 4 اإلعالميةمد متابعة الوسائل 

 0.86 6 الوسائل اإلعالمية التي يعتمد عليها للحصول عىل املعلومات الرياضية

 0.96 11 درجة االعتامد عىل الصحف اإللكرتونية يف متابعة القضايا الرياضية

درجة االعتامد عىل الصحف اإللكرتونية يف  متابعة أنواع القضايا 
 0.97 15 الرياضية

 0.94 21 عىل الصحف اإللكرتونية يف  متابعة األلعاب الرياضيةدرجة االعتامد 

 0.98 20 دوافع االعتامد عىل الصحف اإللكرتونية يف  متابعة القضايا الرياضية

 النسبة التكرار احلالة االجتامعية
 88.8 445 غري متزوج
 11.2 56 متزوج
 %100 501 اإلمجايل
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) من %88.8) أن (1يوضـح اجلـدول رقم (

  ) متزوجني.%11.2متـزوجني, مقـابل (غري املبحـوثني 
 :السن −2

 
 

 .توزيع أفراد العينة وفقاً للسن .)3جدول رقم ( 
 النسبة التكرار السن
 18536.9 سنة فأقل 20
15931.7 سنة 22إىل  21من 

 15731.4 فأكثر 23من 
 %501100 اإلمجايل

 
تقارب نسب متثيل املبحوثني مع ) 3يبني اجلدول رقم (

سنة فأقل, حيث بلغت 20تفوق بسيط ملن أعامرهم من 
), يف حني تتقارب نسب متثيل من %36.9نسبتهم (

سنة فأكثر  23سنة ومن   22إىل  21ترتاوح أعامرهم من 
  ) للفئة الثانية. %31.4) للفئة األوىل, و(%31.7بواقع (

 
 :الدرايسستو امل −3

 .توزيع أفراد العينة وفقاً للمستو الدرايس .)4جدول رقم (
 النسبة التكرار املستو التعليمي

18236.3 املستو الثالث فأقل

14929.7 من املستو الرابع إىل السادس

17033.9 املستو السابع فأعىل

 %501100 اإلمجايل

 العينة أفراد ةنسب ارتفاع) 4( رقم اجلدول يكشف
 قدرها بنسبة املستو الثالث فأقل; وذلك طالب من

من املستو السابع فأعىل  الطالب يليهم ,%)36.3(
من املستو الرابع إىل  ), ثم الطالب%33.9بنسبة (

 ).%29.7السادس بنسبة (
 الدرايس: التخصص −4

 

 .توزيع أفراد العينة وفقاً للتخصص الدرايس .)5جدول رقم (
 النسبة التكرار ص الدرايسالتخص

 48.9 245 كليات إنسانية
 40.5 203 كليات علمية
 10.6 53 كليات صحية

 %100 501 اإلمجايل
 

) من املبحوثني %48.9) أن (5يبني اجلدول رقم (
) من الكليات %40,5من الكليات اإلنسانية و(

 ) من الكليات الصحية.%10.6العلمية, و(
 

 :األرسة مستو دخل −5
 ) توزيع أفراد العينة وفقاً للدخل الشهري لألرسة6جدول رقم (

 النسبة التكرار مستو دخل األرسة
 30.9 155 ريال فأقل 7000من 
 31.9 160 ريال 13000إىل  7001من 

 37.1 186 ريال 13000أكثر من 
 %100 501 اإلمجايل



  275                         هـ)1436م/2015جامعة امللك سعود, الرياض (,  2, ع27جملة اآلداب, م
األفراد الذين يزيد ) أن 6وضح اجلدول رقم (ي

ريال هم األكثر متثيالً يف هذه  1300دخل أرسهم عن 
) من إمجايل املبحوثني, %37.1الدراسة; وذلك بواقع (

 13000إىل  7001يليهم الذين دخل أرسهم من 
), ثم الذين دخل أرسهم أقل %031.9ريال بنسبة (

 ) من إمجايل املبحوثني.%30.9ريال بنسبة ( 7000من 
 

: استخدامات أفراد عينة الدراسة للح اسب ثانياً
 اآليل واإلنرتنت:

أفراد العينة  استخدامات اآلتيةتوضح اجلداول 
 ثالثة متغرياتالتي بلغت للحاسب اآليل ولإلنرتنت, 

وامتالكهم , امتالك جهاز حاسب آيل خاص هي:
للهواتف الذكية, والوقت الذي يقضيه أفراد العينة يف 

 استخدام اإلنرتنت.
 

قاً المتالكهم جهاز توزيع أفراد العينة وف .)7جدول رقم (
 .حاسب آيل

 النسبة التكرار امتالك جهاز حاسب
 88.6 444 نعم
 11.4 57 ال

 %100 501 اإلمجايل

 

) من أفراد 88.6() أن 7يكشف اجلدول رقم (
العينة يمتلكون جهاز حاسب آيل خاص هبم, يف حني 

 ) ال يمتلكون جهاز حاسب آيل.%11.4أن (
 

العينة وفقاً المتالكهم أحد توزيع أفراد  .)8جدول رقم (
 .اهلواتف الذكية

 النسبة التكرار امتالك هاتف ذكي
 98.2 492 نعم
 1.8 9 ال

%100 501 اإلمجايل
 

) من أفراد 98.2() أن 8اجلدول رقم ( يوضح
) %1.8العينة يمتلكون أحد اهلواتف الذكية, مقابل (

 ال يمتلكون هاتف ذكي.
 

عينة وفقاً للوقت الذي يقضونه توزيع أفراد ال .)9جدول رقم (
 .يف استخدام اإلنرتنت

 النسبة التكرار الوقت
 39.3 197 ساعة أسبوعياً  15أكثر من 

 23.0 115 ساعات أسبوعياً  5−1من 
 21.0 105 ساعات أسبوعياً  10−6من 
 16.8 84 ساعة أسبوعياً  15−11من 

 %100 501 اإلمجايل
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ستخدام أفراد إىل أن حجم ا) 9اجلدول رقم ( يشري

) من أفراد العينة 39.3( العينة لإلنرتنت مرتفع, حيث
,  15يستخدمون اإلنرتنت أكثر من  ساعة أسبوعياً

ساعات  5− 1يليهم الذي يستخدمون اإلنرتنت من 
−6), ثم الذين يستخدمونه من %23أسبوعياً بنسبة (

), أما الذين %21ساعات أسبوعياً بنسبة ( 10
ساعة أسبوعياً  15−11 يستخدمون اإلنرتنت من

 ) من إمجايل أفراد العينة. %16.8فبلغت نسبتهم (
 

: املعلومات اخلاصة بالدراسة:  ثالثاً
 

متابعة الوسائل اإلعالمية لد أفراد  مد .)10جدول رقم (
 .العينة

 املتوسط احلسايب الوسيلة
االنحراف 
 املعياري

 0.77 4.63  اإلنرتنت

 1.04 3.94 التلفزيون

 1.20 2.98  عاتاإلذا

 الصحف اليومية
 املطبوعة

2.58 1.18 

3.53 *املتوسط العام

 .درجات 5* املتوسط احلسايب من   
  

) يف املرتبة 10جاء اإلنرتنت كام يشري اجلدول رقم (
األوىل من بني الوسائل اإلعالمية التي يتابعها أفراد العينة 

) من املقياس 4.63بمتوسط حسايب قدره ( بصفة عامة;
اخلاميس الذي يرتاوح بني (دائامً إىل ال أتابعها) وبانحراف 

), يليه التلفزيون بمتوسط حسايب قدره 0.77معياري (
), ثم اإلذاعات 1.04) وانحراف معياري (3.94(

) وانجراف معياري قدره 2.98بمتوسط حسايب (
عة فجاءت يف املرتبة ), أما الصحف اليومية املطبو1.20(

األخرية يف متابعة أفراد العينة هلا بمتوسط حسايب 
); وهذا يؤكد أن 1.18) وانحراف معياري (2,58(

الصحف الورقية مل تعد جتد االهتامم من القراء وال سيام 
  من فئة الشباب.

مد اعتامد أفراد العينة عىل الوسائل  .)11جدول رقم (
لوماهتم اإلعالمية يف احلصول عىل مع

 .الرياضية 

 الوسيلة
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 1.32 3.80 اإلنرتنت (الصحف اإلليكرتونية)
القنوات الفضائية الرياضية غري 

 السعودية
3.42 1.38 

 1.40 3.30 القنوات التلفزيونية الرياضية السعودية
 FM 2.86 1.39إذاعات 

 1.23 2.57 الصحف اليومية السعودية املطبوعة
 1.24 2.44 املحطات اإلذاعية السعودية

 3.07 *املتوسط العام
 درجات 5* املتوسط احلسايب من 
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التعرف عىل أهم املصادر التي  عىل الدراسة عملت

املختلفة, وقد  الرياضية يستقي منها اجلمهور معلوماته
أن ) 11( بينت الدراسة كام يشري إىل ذلك اجلدول رقم

اإلنرتنت  عىل عتمدون بالدرجة األوىلأفراد العينة ي
يف احلصول عىل املعلومات (الصحافة اإلليكرتونية) 

) من املقياس 3.80الرياضية بمتوسط حسايب قدره (
اخلاميس الذي يرتاوح بني (دائامً إىل ال أستخدمها) 

القنوات  توجاء), 1.32وبانحراف معياري (
من  الثانيةاملرتبة الفضائية الرياضية غري السعودية يف 

) 3.42حيث االعتامد عليها بمتوسط حسايب (
), يف حني جاءت القنوات 1.38وانحراف معياري (

الرياضية السعودية يف املرتبة الثالثة بمتوسط حسايب 
), وجاءت إذاعات 1.40) وانحراف معياري (3.30(

FM  يف املرتبة الرابعة من حيث االعتامد عليها يف
رياضية; وهذه املرتبة جيدة احلصول عىل املعلومات ال

لإلذاعات وقد يعود ذلك إىل أن هذه اإلذاعات 
موجهة أساساً إىل فئة الشباب باإلضافة إىل اهتاممها 
بالرياضية وختصيص برامج رياضية وشبابية, 
والشباب يستمعون هلا يف السيارة, تليها يف املرتبة 
اخلامسة الصحف اليومية السعودية املطبوعة بمتوسط 

), وهذه 1.23) وانحراف معياري (2.57يب (حسا
املرتبة التي احتلتها الصحف من حيث االعتامد عليها 

يف احلصول عىل املعلومات الرياضية غري جيدة, وتؤكد 
عىل أن الصحف السعودية اليومية لن تستطيع 
التعايش مع الوسائل األخر, وأن هناك وسائل 

يف  إعالمية أخر بدأ اجلمهور يعتمدون عليها
احلصول عىل املعلومات بشكل عام والرياضية بشكل 
خاص, وجاءت املحطات اإلذاعية السعودية يف املرتبة 

) وانحراف معياري 2.44السادسة بمتوسط حسايب (
)1.24 .( 

 
مد متابعة أفراد العينة  للقضايا الرياضية  .)12جدول رقم (

  .يف الصحف اإلليكرتونية الرياضية
 النسبة كرارالت مد املتابعة

 38.3 192 أتابعها بشكل قليل
 31.4 157 أتابعها بشكل كبري

 30.3 152 أتابعها بشكل متوسط
 %100 501 اإلمجايل

 
استهدفت الدراسة التعرف عىل مد متابعة أفراد 
العينة للقضايا الرياضية يف الصحف اإلليكرتونية 

مد متابعة  ) أن12اجلدول رقم ( الرياضية ويوضح
اد العينة للقضايا الرياضية يف الصحف اإلليكرتونية أفر

 توزعت عىل ثالث درجات هي متابعة الصحف
), %38.3( بشكل قليل بنسبة الرياضية اإلليكرتونية
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) أما %31.4ثم الذين يتابعوهنا بشكل كبري بنسبة (

الذين يتابعوهنا بشكل متوسط فبلغت نسبتهم 
 %) من إمجايل أفراد العينة. 30.3(

 
الصحف اإلليكرتونية التي يعتمد عليها  .)13ول رقم (جد

 .الرياضية القضايا متابعة أفراد العينة يف

 الصحيفة
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 1.50 2.73 صحيفة قول إن الين

 1.42 2.45 صحيفة سبورت

 1.35 2.30 صحيفة اجلامهري

 1.19 1.93 صحيفة املجلس الريايض

 1.18 1.89 وزصحيفة الين ني

 1.16 1.84 صحيفة اليف

 1.18 1.84 صحيفة هاتريك

 1.03 1.71 صحيفة الصدارة

 1.10 1.69 صحيفة البطولة

 1.04 1.66 صحيفة الكبار

 1.02 1.64 صحيفة العرص

1.97 *املتوسط العام

 .درجات 5* املتوسط احلسايب من 
 

سعت الدراسة إىل التعرف عىل الصحف 
متابعة  لتي يعتمد عليها أفراد العينة يفاإلليكرتونية ا

) أن صحيفة 13الرياضية, ويبني اجلدول رقم ( القضايا
قول إن الين جاءت يف املرتبة األوىل يف االعتامد عليها 

 ) من املقياس اخلاميس2.73بمتوسط حسايب قدرة (
أعتمد عليها  ال إىل بدرجة كبرية جداً ( بني يرتاوح الذي

), تليها يف املرتبة 1.50عياري (وبانحراف م )مطلقاً 
) 2.45الثانية صحيفة سبورت بمتوسط حسايب (

), ثم صحيفة اجلامهري يف 1.24وانحراف معياري (
) وانحراف معياري 2.30املرتبة الثالثة بمتوسط حسايب (

), تليها صحيفة املجلس يف املرتبة الرابعة 1.35(
), 1.19) وانحراف معياري (1.93بمتوسط حسايب (

م صحيفة الين نيوز يف املرتبة اخلامسة بمتوسط حسايب ث
), وجاءت صحيفتا 1.18) وانحراف معياري (1.89(

اليف وهاتريك املرتبة السادسة بمتوسط حسايب قدره 
) 1.18) لألوىل و(1.16) وانحراف معياري (1.84(

للثانية, تليهام صحيفة الصدارة يف املرتبة السابعة بمتوسط 
), ثم 1.03) وانحراف معياري (1.71حسايب قدره (

صحيفة البطولة يف املرتبة الثامنة بمتوسط حسايب قدره 
) تليها صحيفة الكبار 1.10) وانحراف معياري (1.69(

) 1.66يف املرتبة التاسعة بمتوسط حسايب قدره (
) أما صحيفة العرص فجاءت 1.04وانحراف معياري (

) 1.64يف املرتبة األخرية بمتوسط حسايب قدره (
  ).1.02وانحراف معياري (
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مستو اهتامم الصحف اإلليكرتونية الرياضية  .)14جدول رقم (

  .بالقضايا واملوضوعات الرياضية
النسبة التكرار مستو االهتامم

21542.9 مهتمة جداً 
17935.7 مهتمة إىل حد ما

7414.8مهتمة
336.6 غري مهتمة 
    %100 501 اإلمجايل

 اهتامم دراسة التعرف عىل مستواستهدفت ال
 واملوضوعات بالقضايا الرياضية اإلليكرتونية الصحف

الرياضية من وجهة نظر أفراد العينة, ويشري اجلدول رقم 
) من أفراد العينة يرون أن %42.9) إىل أن (14(

الصحف الرياضية اإلليكرتونية مهتمة جداً بالقضايا 
) يرون أهنا %35,7واملوضوعات الرياضية, يف حني أن (

) يرون أهنا مهتمة فقط, أما %14.8مهتمة إىل حد ما, و(
الذين يرون أن الصحف الرياضية اإلليكرتونية غري 
مهتمة بالقضايا واملوضوعات الرياضية فبلغت نسبتهم 

  %) من إمجايل املبحوثني. 6.6(
  

مستو تغطية الصحف اإلليكرتونية الرياضية  .)15ل رقم (جدو
  .وضوعات الرياضيةللقضايا وامل

النسبة التكرار مستو التغطية
24148.1 متوسطة
21342.5 شاملة
479.4 ضعيفة
 %100 501 اإلمجايل

سعت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مستو تغطية 
الصحف الرياضية اإلليكرتونية للقضايا واملوضوعات 
 الرياضية, وقد تراوحت رؤية أفراد العينة يف مستو

) ما بني 15طية بشكل أكرب كام يبني اجلدول رقم (التغ
) من املبحوثني %48.1متوسطة وشاملة, حيث ير (

) التغطية متوسطة, يف حني رأ 42.5أن مستو% (
أن مستو تغطيتها كانت شاملة, أما الذين يرون أن 
مستو تغطية الصحف الرياضية اإلليكرتونية 

لغت للقضايا واملوضوعات الرياضية ضعيف فب
 ) من إمجايل املبحوثني.%9.4نسبتهم (

 
مستو حتليل الصحف اإلليكرتونية الرياضية  .)16جدول رقم (

  .للقضايا واملوضوعات الرياضية
 النسبة التكرار مستو التحليل

 57.9 290 متوسط
 26.7 134 عميق
 15.4 77 ضعيف
 %100 501 اإلمجايل

 
 حتليلسعت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مستو 

 واملوضوعات للقضايا الرياضية اإلليكرتونية الصحف
) من %57.9) أن (16الرياضية ويبني اجلدول رقم (

أفراد العينة يرون أن مستو حتليلها متوسط, يف حني 
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) يرون أن مستو حتليلها عميق, أما %26.7أن (

الذين يرون أن مستو حتليلها ضعيف فبلغت نسبتهم 
 بحوثني. %) من إمجايل امل15.4(

 

درجة اعتامد أفراد العينة عىل الصحف  .)17جدول رقم (
القضايا اإلليكرتونية الرياضية يف متابعة 

 .واملوضوعات الرياضية

 واملوضوعات الرياضيةالقضايا 
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 1.37 3.71 األندية الرياضية
 1.45 3.54 انتقاالت وعروض عقود الالعبني

 1.44 3.40 سابقات الرياضيةامل

 1.40 3.33 إصابات املالعب

 1.40 3.32 الشخصيات الرياضية

 1.46 3.13 اجلوائز الرياضية

 1.39 2.96 األلعاب الرياضية

 1.36 2.94 األنظمة الرياضية

 1.36 2.87 االتفاقيات الرياضية 
 1.33 2.85 االستثامر والتمويل والرعاية الرياضية

 1.42 2.80 لرياضيةاملنشئات ا

 1.42 2.80 اهليئات واالحتادات الرياضية

 1.40 2.78 املؤمترات الصحفية الرياضية

 1.38 2.77 ختصيص األندية الرياضية

 1.40 2.70 املنشطات 

3.05 *املتوسط العام

 .درجات 5* املتوسط احلسايب من 

أفراد  درجة اعتامد استهدفت الدراسة التعرف عىل
 االلكرتونية يف متابعة الرياضية  الصحفعىلالعينة 

واملوضوعات الرياضية, ويشري اجلدول رقم القضايا 
) إىل أن متابعة األندية الرياضية جاءت يف املرتبة 17(

 املقياس من )3.71األوىل وبمتوسط حسايب قدرة (
 كبرية أعتمد عليها بدرجة( بني يرتاوح الذي اخلاميس
) وبانحراف معياري أعتمد عليها مط ال جداً إىل لقاً

), يليها يف املرتبة الثانية املوضوعات املتعلقة 1.37(
وعروض عقود الالعبني بمتوسط حسايب  تبانتقاال

), ثم يف املرتبة الثالثة 1.45) وانحراف معياري (3.54(
موضوعات املسابقات الرياضية بمتوسط حسايب 

), يليها يف املرتبة 1.44) وانحراف معياري (3.40(
الرابعة موضوع إصابات املالعب بمتوسط حسايب 

) ثم يف املرتبة 1.40) وانحراف معياري (3.33(
اخلامسة املوضوعات املتعلقة بالشخصيات الرياضية 

), 1.40) وانحراف معياري (3.32بمتوسط حسايب (
وجاءت املوضوعات املتعلقة باجلوائز الرياضية يف املرتبة 

وانحراف معياري ) 3.13السادسة بمتوسط حسايب (
), تليها يف املرتبة السابعة موضوعات األلعاب 1.46(

) وانحراف معياري 2.96الرياضية بمتوسط حسايب (
), ثم موضوعات األنظمة الرياضية باملرتبة الثامنة 1.39(

), 1.36) وانحراف معياري (2.94بمتوسط حسايب (
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 يليها موضوعات االتفاقيات الرياضية يف املرتبة التاسعة

), 1.36) وانحراف معياري (2.87بمتوسط حسايب (
ويف املرتبة العارشة جاءت املوضوعات املتعلقة باالستثامر 

) 2.85والتمويل والرعاية الرياضية بمتوسط حسايب (
), وجاءت موضوعات 1.33وانحراف معياري (

املنشئات الرياضية وموضوعات اهليئات واالحتادات 
عرش بمتوسط حسايب واحد  الرياضية يف املرتبة احلادية

), تليها يف املرتبة 1.42) وانحراف معياري (2.80(
الثانية عرش املوضوعات املتعلقة باملؤمترات الصحفية 

) وانحراف معياري 2.78الرياضية بمتوسط حسايب (
), ثم موضوع ختصيص األندية الرياضية 1.40(

), 1.38) وانحراف معياري (2.77بمتوسط حسايب (
ع املنشطات يف املرتبة األخرية بمتوسط وجاء موضو

  ).1.40) وانحراف معياري (2.70حسايب (
 

درجة اعتامد أفراد العينة عىل الصحف  .)18جدول رقم (
اإلليكرتونية الرياضية يف متابعة األلعاب 

 .الرياضية

 األلعاب الرياضية
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 1.23 4.31 كرة القدم

 1.35 2.36 رةكرة الطائ

   .)18جدول رقم (تابع 

 األلعاب الرياضية
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 1.43 2.26 سباق السيارات

 1.41 2.19 املصارعة

 1.37 2.14 التنس األريض

 1.22 2.09 كرة السلة

1.22 2.02 العاب القو 

 1.29 1.95 سباق اخليل والفروسية

 1.15 1.94 كرة اليد

 1.23 1.93 باحة والغطسالس

 1.27 1.89 كامل األجسام

 1.16 1.85 تنس الطاولة

 1.16 1.82 رفع األثقال

 1.11 1.75 الدراجات

 1.06 1.71 الكاراتيه واجلودو والتايكوندو

 1.07 1.66 البولنج

 1.02 1.65 كرة املاء 

 0.98 1.61 اجلمباز

 1.04 1.60 املبارزة

 1.02 1.57 اجلولف 

 0.91 1.54 سكواشاال

 1.99 املتوسط العام*
 درجات 5* املتوسط احلسايب من                    

 
سعت هذه الدراسة إىل التعرف عىل درجة اعتامد 
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الصحف اإلليكرتونية الرياضية يف أفراد العينة عىل 

) 18, ويشري اجلدول رقم (األلعاب الرياضية متابعة
الصحف اإلليكرتونية إىل أن اعتامد أفراد العينة عىل 

الرياضية تركز بدرجة  األلعاب الرياضية يف متابعة
كبرية يف كرة القدم وذلك بمتوسط حسايب قدرة 

 أعتمد( بني يرتاوح الذي اخلاميس ) من املقياس4.31(
) مطلقاً  عليها أعتمد ال إىل جداً  كبرية بدرجة عليها

), أما األلعاب الرياضية 1.23معياري ( وبانحراف
ر فلم تكن درجة االعتامد عىل الصحف األخ

, حيث جاءت رياضة  اإلليكرتونية يف متابعتها كبرياً
) 2.36كرة الطائرة يف املرتبة الثانية بمتوسط حسايب (

) يليها يف املرتبة الثالثة سباق 1.35وانحراف معياري (
) وانحراف معياري 2.26السيارات بمتوسط حسايب (

رتبة الرابعة بمتوسط ), ثم املصارعة يف امل1.43(
), يليها 1.41) وانحراف معياري (2.19حسايب (

التنس األرض يف املرتبة اخلامسة بمتوسط حسايب 
), وجاءت كرة 1.37) وانحراف معياري (2.14(

) 2.09السلة يف املرتبة السادسة بمتوسط حسايب (
), تليها العاب القو يف 1.22وانحراف معياري (
) وانحراف 2.02ط حسايب (املرتبة السابعة بمتوس

), ثم سباق اخليل يف املرتبة الثامنة 1.22معياري (
), 1.29) وانحراف معياري (1.95بمتوسط حسايب (

تليها يف املرتبة التاسعة كرة اليد بمتوسط حسايب 
), ويف املرتبة 1.15) وانحراف معياري (1.94(

) 1.93العارشة السباحة والغطس بمتوسط حسايب (
), وجاءت رياضة كامل 1.23ياري (وانحراف مع

األجسام يف املرتبة احلادية عرش بمتوسط حسايب 
) تليها يف املرتبة 1.27) وانحراف معياري (1.89(

) 1.85الثانية عرش تنس الطاولة بمتوسط حسايب (
) ثم رفع األثقال يف املرتبة 1.16وانحراف معياري (

) وانحراف 1.82الثالثة عرش بمتوسط حسايب (
) تليها الدراجات يف املرتبة الرابعة 1.16ري (معيا

) وانحراف معياري 1.75عرش بمتوسط حسايب (
) ثم الكاراتيه واجلودو والتايكوندو يف املرتبة 1.11(

) وانحراف 1.71اخلامسة عرش بمتوسط حسايب (
ثم البولنج يف املرتبة السادسة عرش  ) 1.06(معياري 

) 1.07( ) وانحراف معياري1.66بمتوسط حسايب(
تليها يف املرتبة السابعة عرش كرة املاء بمتوسط حسايب 

) ثم رياضة اجلمباز 1.02) وانحراف معياري (1.65(
) 1.61يف املرتبة الثامنة عرش بمتوسط حسايب (

), وجاءت املبارزة يف املرتبة 0.98وانحراف معياري (
) وانحراف 1.60التاسعة عرش بمتوسط حسايب (

ا يف املرتبة العرشين رياضة ) تليه1.04معياري (
) وانحراف معياري 1.57اجلولف بمتوسط حسايب (
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) أما رياضة االسكواش فجاءت يف املرتبة 1.02(

) وانحراف معياري 1.54األخرية بمتوسط حسايب (
)0.91 .( 

 
 .واملوضوعات الرياضية القضايادوافع اعتامد أفراد العينة عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية يف متابعة  .)19جدول رقم (

 الدوافع اهلدف
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

فهم
ال

 

 1.52 3.52 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية ملتابعة نشاط فريقي الذي أشجعه

 1.47 3.41 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية ألعرف األخبار الرياضية

 1.46 3.32 ية الرياضية ألعرف أخبار الالعبنيأعتمد عىل الصحف اإلليكرتون

 1.45 3.21 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية لتغطيتها الشاملة لألخبار الرياضية

 1.46 3.21 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية الهتاممها بأخبار نجوم الرياضة

عدين عىل توقع مسارات األحداث أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية ألهنا تسا
 الرياضية يف املستقبل

2.94 1.39 

 1.40 2.90 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية لزيادة قدريت عىل النقد 

 1.43 2.80 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية للتعرف بام فيها من آراء

 1.42 2.79 رب عن مجيع املجتمع الريايضأعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية ألهنا تع

 1.35 2.77 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية جلودة كتاهبا
 1.33 2.76 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية ألطلع عىل أخطاء املؤسسات الرياضية 

 3.06   املتوسط العام  

جيه
التو

 

 1.36 3.09 تفاعل مع القضايا الرياضيةأعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية لل

 1.39 3.06 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية ملناقشة موضوعاهتا الرياضية مع اآلخرين
 1.38 2.94 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية ألهنا ترشح وحتلل املوضوعات والقضايا الرياضية

 1.40 2.88 ية لتوسيع مداركيأعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياض

أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية لتساعدين يف اختاذ القرار والرأي الريايض 
 الصائب

2.86 1.38 
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   .)19جدول رقم (تابع 

 الدوافع اهلدف
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 2.97 املتوسط العام

رتفيه
 وال

سلية
الت

 

 1.52 3.36 رتونية الرياضية لسهولة تصفحهاأعتمد عىل الصحف اإلليك

 1.39 3.29 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية ألهنا أصبحت عادة يل

 1.38 3.27 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية للتسلية والرتفيه

 1.39 3.10 أعتمد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية لتمضية وقت الفراغ

 3.26   لعاماملتوسط ا  
 

ودوافع  أهداف استهدفت الدراسة التعرف عىل
اعتامد أفراد العينة عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية 

واملوضوعات الرياضية واملتمثلة يف لقضايا يف متابعة ا
الفهم والتوجيه والتسلية والرتفيه, وقد أظهرت 

كام يبني اجلدول رقم −النتائج فيام يتعلق بدافع الفهم 
كان  "متابعة نشاط فريقي الذي أشجعه"أن  −)19(

أكثر الدوافع إجيابية من بني الدوافع التي تدفع الشباب 
لالعتامد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية وذلك 

 اخلاميس ) من املقياس3.52بمتوسط حسايب قدره (
 إىل جداً  كبرية بدرجة عليها أعتمد( بني يرتاوح الذي
), 1.52معياري ( وبانحراف )مطلقاً  عليها أعتمد ال

يف املرتبة الثانية  "متابعة األخبار الرياضية"وجاء دافع 
) وانحراف معياري 3.41بمتوسط حسايب قدرة (

يف املرتبة  "متابعة أخبار الالعبني"), ثم دافع 1.47(
) وانحراف معياري 3.32الثالثة بمتوسط حسايب (

), وجاء دافعان من دوافع االعتامد عىل 1.46(
الصحف اإلليكرتونية الرياضية يف مرتبة تالية وهي: 

لتغطية الصحف الرياضية اإلليكرتونية الشاملة "
الهتامم الصحف الرياضية "و "لألخبار الرياضية

وذلك بمتوسط  "اإلليكرتونية بأخبار نجوم الرياضة
) لكل منهام, يليهام يف املرتبة 3.21حسايب قدره (

وقع مسارات األحداث املساعدة عىل ت"السادسة دافع 
) 2.94("الرياضية يف املستقبل, بمتوسط حسايب 

), ثم يف املرتبة السابعة دافع 1.39وانحراف معياري (
) 2.90بمتوسط حسايب ( "زيادة قدريت عىل النقد"

التعرف عىل "), وجاء دافع 1.40وانحراف معياري (
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يف  "ما يف الصحف الرياضية اإلليكرتونية من آراء

) وانحراف 2.80لثامنة بمتوسط حسايب (املرتبة ا
ألن "), يليه يف املرتبة التاسعة دافع 1.43معياري (

 املجتمع مجيع عن الصحف الرياضية اإلليكرتونية تعرب
) وانحراف معياري 2.79بمتوسط حسايب ( "الريايض

جودة كتاب "), ثم يف املرتبة العارشة دافع 1.42(
سط حسايب بمتو "الصحف الرياضية اإلليكرتونية

), أما دافع 1.35)وانحراف معياري (2.77(
فجاءت يف  "االطالع عىل أخطاء املؤسسة الرياضية"

) وانحراف 2.76املرتبة األخرية بمتوسط حسايب (
 ). 1.33معياري (

وفيام يتعلق بقراءة الصحف الرياضية اإلليكرتونية 
التفاعل "بدافع التوجيه فيبني اجلدول السابق أن دافع 

جاء يف املرتبة األوىل بمتوسط  "قضايا الرياضيةمع ال
), يليه يف 1.36) وانحراف معياري (3.09حسايب (

مناقشة املوضوعات املطروحة يف "املرتبة الثانية دافع 
 "الصحف الرياضية اإلليكرتونية مع اآلخرين

), 1.39) وانحراف معياري (3.06بمتوسط حسايب (
حتليل املوضوعات رشح و"ثم يف املرتبة الثالثة دافع 

) 2.94بمتوسط حسايب ( "والقضايا الرياضية
توسيع "), وجاء دافع 1.38وانحراف معياري (

يف املرتبة  "الصحف الرياضية اإلليكرتونية ملداركي

) وانحراف معياري 2.88الرابعة بمتوسط حسايب (
املساعدة عىل اختاذ القرار والرأي "), أما دافع 1.40(

ء يف املرتبة األخرية بمتوسط فجا "الريايض الصائب
 ).  1.38) وانحراف معياري (2.86حسايب (

وحول قراءة الصحف الرياضية اإلليكرتونية بدافع 
يف املرتبة  "سهولة التصفح"التسلية والرتفيه فجاء 

) وانحراف معياري 3.36األوىل بمتوسط حسايب (
دافع القراءة; ألهنا ") يليه يف املرتبة الثانية 1.52(

) وانحراف 3.29بمتوسط حسايب ( "حت عادةأصب
القراءة ألجل "), ثم يف املرتبة الثالثة 1.39معياري (

) وانحراف 3.27بمتوسط حسايب ( "التسلية والرتفيه
فجاء يف  "متضية وقت الفراغ"), أما 1.38معياري (

) وانحراف 3.10املرتبة األخرية بمتوسط حسايب (
  ).1.39معياري (

  دراسة:اختبار فروض ال −
الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة 
إحصائية بني دوافع اعتامد املبحوثني عىل الصحف 
الرياضية اإلليكرتونية ودرجة اعتامدهم عىل تلك 

 الصحف يف متابعة القضايا الرياضية.
دلت نتائج معامل االرتباط (لسبريمان) املعروضة 

دية عالقة طر ) عىل وجود20يف اجلدول رقم (
(موجبة) بني دوافع اعتامد املبحوثني عىل الصحف 
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الرياضية اإلليكرتونية ودرجة اعتامدهم عىل تلك 

 واملتمثلة يف الرياضية القضايامتابعة الصحف يف 
(الفهم, التوجيه واإلرشاد, التسلية والرتفيه), وبني 

متابعة درجة االعتامد عىل الصحف االليكرتونية يف 
رياضية, مما يشري إىل أنه كلام الرياضية ال القضايا

ارتفعت درجة دوافع اعتامد املبحوثني عىل الصحف 
ارتفعت درجة  الدوافعالرياضية اإلليكرتونية يف تلك 

بالقضايا  اعتامدهم عىل تلك الصحف يف املتابعة
الرياضية, وكانت مجيع تلك العالقات ذات داللة 

0.01( إحصائية عند مستو(. 
عالقة طردية  وجود عناجلدول  يشريكام 

(موجبة) بني الدرجة الكلية لدوافع االعتامد عىل 
القضايا الرياضية,  الصحف اإللكرتونية يف متابعة

 وبني درجة االعتامد عىل تلك الصحف يف متابعة
القضايا الرياضية, مما يشري إىل أنه كلام ارتفعت 
درجة دوافع اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية 

نية (بصفة عامة) ارتفعت درجة اعتامدهم اإلليكرتو
القضايا الرياضية,  عىل تلك الصحف يف متابعة

وكانت تلك العالقة ذات داللة إحصائية عند 
 0.01(مستو.(  

 
 

العالقة بني دوافع اعتامد املبحوثني عىل  .)20جدول رقم (
الصحف الرياضية اإلليكرتونية ودرجة 
اعتامدهم عىل تلك الصحف يف متابعة 

 .القضايا الرياضية

معامل  الدوافع
 االرتباط

 مستو
 الداللة

وصف 
 العالقة

0.4731 الفهم

دالة عند 
 مستو
0.01 

طردية 
(موجبة)

0.4517 التوجيه واإلرشاد

دالة عند 
 مستو
0.01 

طردية 
(موجبة)

0.4552 التسلية والرتفيه

دالة عند 
 مستو
0.01 

طردية 
(موجبة)

الدرجة الكلية 
العتامد عىل دوافع ال

الصحف اإللكرتونية 
القضايا  يف متابعة
 الرياضية

0.4815

دالة عند 
 مستو
0.01 

طردية 
(موجبة)

 
الفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بني درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية 

 واملتغريات الديموغرافية للمبحوثني.
 

أفراد العينة يف  للتعرف عىل مد وجود فروق بني
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درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية 

يتضح من  واملتغريات الديموغرافية للمبحوثني
أن قيمة مربع كاي  ) ووفقاً للعمر21(اجلدول رقم 

 مما يشري إىل أن املتغريين )0.01(دالة عند مستو ,
ن درجة اعتامد أفراد العينة عىل إغري مستقلني أي 

عمرهم, ياضية اإلليكرتونية يعتمد عىل الصحف الر

عالقة عكسية (سالبة)  وجوديتضح من اجلدول  كام
بني درجة اعتامد أفراد العينة عىل الصحف الرياضية 

كلام تقدم عمر أفراد  :اإلليكرتونية وبني أعامرهم, أي
العينة انخفضت درجة اعتامدهم عىل الصحف 

ة دالة الرياضية اإلليكرتونية, وكانت تلك العالق
 0.01(إحصائياً عند مستو(. 

 

 .الفرق بني أفراد العينة يف درجة اعتامد أفراد العينة عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية باختالف العمر .)21(جدول رقم 
 درجة االعتامد        
 عىل الصحف             

 
 العمر

 املجموع كبري متوسط قليل

 النسبة التكرار النسبة التكرار ةالنسب التكرار النسبة التكرار

 100.0 185 34.6 64 28.1 52 37.3 69 سنة فأقل 20

 100.0 159 39.0 62 34.6 55 26.4 42 سنة 22إىل  21من 

 100.0 157 19.7 31 28.7 45 51.6 81 سنة فأكثر 23من 

 100.0 501 31.3 157 30.3 152 38.3 192 املجموع

 24.877 )2قيمة مربع كاي (كا
 0.000 مستو الداللة
 0.137− معامل االرتباط
 0.002 مستو الداللة

   

وفيام يتعلق باملؤهل الدرايس يتضح من اجلدول 
ة مربع كاي دالة عند مستو ) أن قيم22رقم (

), مما يشري إىل أن املتغريين غري مستقلني أي: إن 0.05(

درجة اعتامد أفراد العينة عىل الصحف الرياضية 
رتونية يعتمد عىل مستواهم الدرايس, كام يتضح اإلليك

من اجلدول أن العالقة شبه منعدمة بني درجة اعتامد 
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أفراد العينة عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية وبني 
 مستواهم الدرايس, أي: ال توجد عالقة بني املستو
الدرايس ألفراد العينة وبني درجة اعتامدهم عىل 

ونية, وكانت تلك النتيجة الصحف الرياضية اإلليكرت
) 0.05دالة إحصائياً عند مستو.( 

 
 

 .الفرق بني أفراد العينة يف درجة اعتامد أفراد العينة عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية وفقاً للمستو الدرايس .)22(جدول رقم 
 درجة االعتامد       
 عىل الصحف          

 
 املستو الدرايس

 ملجموعا كبري متوسط قليل

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100.0 182 35.7 65 25.8 47 38.5 70 املستو الثالث فأقل

 100.0 149 35.6 53 32.9 49 31.5 47 من املستو الرابع إىل السادس

 100.0 170 22.9 39 32.9 56 44.1 75 املستو السابع فأعىل

 100.0 501 31.3 157 30.3 152 38.3 192 املجموع

 10.987 )2قيمة مربع كاي (كا
 0.027 مستو الداللة
 0.091− معامل االرتباط
 0.041 مستو الداللة

 
فروق ذات داللة مل ترش نتائج الدراسة إىل وجود 

إحصائية بني درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية 
الجتامعية وفقاً ملتغريات احلالة ااإلليكرتونية 

  .والتخصص الدرايس والدخل الشهري لألرسة
الفرض الثالث: توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

بني درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية 
ودرجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا واملوضوعات 

  الرياضية.
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ضية اإلليكرتونية ودرجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا واملوضوعات العالقة بني درجة االعتامد عىل الصحف الريا .)23(دول رقم ج
 .الرياضية

 درجة اهتامم     
الصحف                  

 درجة
 االعتامد

 عىل الصحف

 املجموع مهتمة جداً  مهتمة إىل حد ما مهتمة غري مهتمة

 النسبة التكرار النسبة رالتكرا النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

100.0 192 33.9 65 32.3 62 19.3 37 14.6 28 قليل

100.0 152 44.7 68 43.4 66 11.2 17 0.7 1 متوسط

100.0 157 52.2 82 32.5 51 12.7 20 2.5 4 كبري

100.0 501 42.9 215 35.7 179 14.8 74 6.6 33 املجموع

قيمة مربع كاي 
 45.614 )2(كا

 0.000 لةمستو الدال
 0.232 معامل االرتباط
 0.000 مستو الداللة

 
عالقة بني درجة وللتعرف عىل مد وجود 

عىل الصحف الرياضية  اعتامد املبحوثني
اإلليكرتونية ودرجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا 

أن ) 23يشري اجلدول رقم ( واملوضوعات الرياضية
 ا يشري , مم)0.01(قيمة مربع كاي دالة عند مستو

املتغريين غري مستقلني أي أن درجة اعتامد  إىل أنَّ 

أفراد العينة عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية 
عىل درجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا  يعتمد

كام يتضح من اجلدول واملوضوعات الرياضية, 
عالقة طردية (موجبة) بني درجة اعتامد أفراد  وجود

إلليكرتونية وبني العينة عىل الصحف الرياضية ا
درجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا واملوضوعات 
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الرياضية, أي أنه كلام زاد اهتامم تلك الصحف 
بالقضايا واملوضوعات الرياضية زاد اعتامد أفراد 

 العينة عىل تلك الصحف, وكانت تلك العالقة دالة
 0.01(إحصائياً عند مستو(. 

 

عتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية ومستو حتليل تلك الصحف للقضايا العالقة بني درجة اال .)24(جدول رقم 
 .واملوضوعات الرياضية

 مستو حتليل      
 الصحف       

 درجة االعتامد
 عىل الصحف

 املجموع عميق متوسط ضعيف

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100.0 192 19.3 37 58.9 113 21.9 42 قليل

 100.0 152 29.6 45 61.8 94 8.6 13 متوسط

 100.0 157 33.1 52 52.9 83 14.0 22 كبري

 100.0 501 26.7 134 57.9 290 15.4 77 املجموع

 18.058 )2قيمة مربع كاي (كا
 0.000 مستو الداللة
 0.146 معامل االرتباط
 0.001 مستو الداللة

 
ذات داللة  عالقة ارتباطية الفرض الرابع: توجد

بني درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية  إحصائية
اإلليكرتونية ومستو حتليل تلك الصحف للقضايا 

 واملوضوعات الرياضية. 
, مما يشري إىل أن املتغريين غري مستقلني )0.01( 

أي أن درجة اعتامد أفراد العينة عىل الصحف 

مستو حتليل  ليكرتونية يعتمد عىلإلالرياضية ا
, كام تلك الصحف للقضايا واملوضوعات الرياضية

عالقة طردية (موجبة) وجود يتضح من اجلدول 
بني درجة اعتامد أفراد العينة عىل الصحف الرياضية 
اإلليكرتونية وبني مستو حتليل تلك الصحف 
للقضايا واملوضوعات الرياضية, أي أنه كلام زاد 
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يا واملوضوعات مستو حتليل تلك الصحف للقضا

الرياضية زاد اعتامد أفراد العينة عىل تلك الصحف, 
وكانت تلك العالقة دالة إحصائياً عند مستو 

)0.05(.  
 

العالقة بني درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية ومستو تغطية تلك الصحف للقضايا  .)25(جدول رقم 
 .واملوضوعات الرياضية

 مستو تغطية      
 الصحف        

 درجة االعتامد
 عىل الصحف

 املجموع شاملة متوسطة ضعيفة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100.0 192 36.5 70 50.0 96 13.5 26 قليل

 100.0 152 45.4 69 49.3 75 5.3 8 متوسط

 100.0 157 47.1 74 44.6 70 8.3 13 كبري

 100.0 501 42.5 213 48.1 241 9.4 47 املجموع

 9.830 )2قيمة مربع كاي (كا
 0.043 مستو الداللة
 0.107 معامل االرتباط
 0.016 مستو الداللة

 
ذات داللة  الفرض اخلامس: توجد عالقة ارتباطية

بني درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية  إحصائية
قضايا اإلليكرتونية ومستو تغطية تلك الصحف لل

 واملوضوعات الرياضية. 
بمد وجود  ) فيام يتعلق25يوضح اجلدول رقم (

ارتباطية بني درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية  ةعالق

 تلك الصحف للقضايا  تغطيةاإلليكرتونية ومستو
واملوضوعات الرياضية أن قيمة مربع كاي دالة عند 

 مستقلني, مما يشري إىل أن املتغريين غري )0.05(مستو; 
أي أن درجة اعتامد أفراد العينة عىل الصحف الرياضية 

ليكرتونية يعتمد عىل مستو تغطية تلك الصحف إلا
من اجلدول  يتبنيكام , للقضايا واملوضوعات الرياضية
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د عالقة طردية (موجبة) بني درجة اعتامد أفراد وجو

 العينة عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية وبني مستو
تلك الصحف للقضايا واملوضوعات الرياضية, تغطية 
أنه كلام زاد مستو تغطية تلك الصحف  مما يعني

للقضايا واملوضوعات الرياضية زاد اعتامد أفراد العينة 
عىل تلك الصحف, وكانت تلك العالقة دالة إحصائياً 

 0.05(عند مستو(.  
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرض السادس: 
امد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف درجة االعت

يف متابعة القضايا الرياضية باختالف املتغريات 
 الديموغرافية للمبحوثني.

يشري حتليل التباين األحادي كام يظهر من اجلدول 
) عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 26رقم (

درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية 
القضايا الرياضية, تعود الختالف  ةتابعماإلليكرتونية يف 

متوسط الدخل الشهري ألرسهم حيث بلغت قيمة ف 
وباستخدام اختبار  ),0.01) بداللة إحصائية (3.37(

(شيفيه) للكشف عن مصدر تلك الفروق تبني وجود 
فروق دالة بني أفراد العينة الذين دخل أرسهم الشهري 

لذين دخل ريال), وبني أفراد العينة ا 13000(أكثر من 
ريال), وذلك  13000إىل  7001أرسهم الشهري (من 

لصالح أفراد العينة الذين دخل أرسهم الشهري (من 
  ريال). 13000إىل  7001

 
يف ضية اإلليكرتونية اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الريا.  )26جدول رقم (

 .الرياضية باختالف متوسط الدخل الشهري لألرسة متابعة القضايا

درجات  جمموع املربعات نمصدر التباي
 احلرية

متوسط 
مستو  قيمة ف املربعات

 التعليق الداللة

 3.77 2 7.53 بني املجموعات
3.37 0.035 

 دالة عند مستو
557.104981.12 داخل املجموعات 0.05

 
فروق ذات داللة  ومل ترش نتائج الدراسة إىل وجود

إحصائية يف درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية 
اإلليكرتونية يف متابعة القضايا الرياضية وفقاً ملتغريات 

احلالة االجتامعية واملستو الدرايس والعمر 
 .والتخصص الدرايس
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توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرض السابع: 

ليكرتونية يف درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإل
يف متابعة األلعاب الرياضية باختالف املتغريات 

 الديموغرافية للمبحوثني.
وجود فروق ذات ) إىل 27يشري اجلدول رقم (

داللة إحصائية يف درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف 

األلعاب الرياضية,  الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة
و داللة  تعود الختالف حالتهم االجتامعية, عند مست

), ويشري 1.94), حيث بلغت قيمة (ت) (0.01(
غري من املتوسط احلسايب للفروق إىل أن املتزوجني أكثر 

املتزوجني يف درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية 
 األلعاب الرياضية. اإلليكرتونية يف متابعة

  

وفقاً  األلعاب الرياضية يف متابعة  ف الرياضية اإلليكرتونيةالفروق بني أفراد العينة يف درجة االعتامد عىل الصح.  )27جدول رقم (
 .للحالة االجتامعية 

املتوسط  العدد احلالة االجتامعية
 احلسايب

االنحراف 
مستو  قيمة ت املعياري

 التعليق الداللة

 0.90 2.19 56 متزوج
1.94 0.052 

 دالة عند مستو
4451.970.82 غري متزوج 0.05

 
لق بالتخصص الدرايس يشري حتليل وفيام يتع

) إىل 28التباين األحادي كام يظهر من اجلدول رقم (
وجود فروق ذات داللة إحصائية  يف درجة اعتامد 
املبحوثني عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف 

الرياضية تعود الختالف ختصصاهتم  األلعاب متابعة
) بداللة 4.36حيث بلغت قيمة (ف) ( ,الدراسية

), وباستخدام اختبار (شيفيه) 0.01حصائية (ا
للكشف عن مصدر تلك الفروق تبني وجود فروق 
دالة بني أفراد العينة يف الكليات العلمية وبني أفراد 
العينة يف الكليات اإلنسانية وذلك لصالح أفراد العينة 

 يف الكليات اإلنسانية. 
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يف متابعة  داللة الفروق يف درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونيةاختبار حتليل التباين األحادي ل )28رقم (جدول 

 .األلعاب الرياضية باختالف التخصص الدرايس

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستو  قيمة ف املربعات

 التعليق الداللة

 2.96 2 5.92 بني املجموعات
4.36 0.013 

و دالة عند مست
337.624980.68 داخل املجموعات 0.01

 
 أفراد العينة الدخل الشهري ألرسبوفيام يتعلق 

يشري حتليل التباين األحادي كام يظهر من اجلدول رقم 
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة  )29(

اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية 
ضية, تعود الختالف متوسط األلعاب الريا يف متابعة

حيث بلغت قيمة ف  ,الدخل الشهري ألرسهم
وباستخدام اختبار  ),0.01) بداللة إحصائية (4.91(

(شيفيه) للكشف عن مصدر تلك الفروق تبني وجود 
فروق دالة بني أفراد العينة الذين دخل أرسهم 

ريال), وبني أفراد العينة  13000الشهري (أكثر من 

), فأقل ريال 7000الشهري (من  الذين دخل أرسهم
وذلك لصالح أفراد العينة الذين دخل أرسهم الشهري 

 , كام يكشف اختبار (شيفيه))فأقل ريال 7000(من 
عن وجود فروق دالة إحصائياً بني أفراد العينة الذين 

), وبني ريال 13000أكثر من دخل أرسهم الشهري (
 7001أفراد العينة الذين دخل أرسهم الشهري (من 

ريال), وذلك لصالح أفراد العينة الذين  13000إىل 
 13000إىل  7001دخل أرسهم الشهري (من 

 ريال).

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف  .)29رقم (جدول 
 .الشهري لألرسة باختالف متوسط الدخلمتابعة األلعاب الرياضية 

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستو  قيمة ف املربعات

 التعليق الداللة

 3.32 2 6.65 بني املجموعات
4.91 0.008 

 دالة عند مستو
336.894980.68 داخل املجموعات 0.01
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ومل ترش نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 
جة االعتامد عىل الصحف الرياضية إحصائية يف در
الرياضية وفقاً ملتغريات األلعاب  متابعةاإلليكرتونية يف 

 العمر واملستو الدرايس. 
الفرض الثامن: توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف 
متابعة القضايا الرياضية باختالف درجة اهتامم تلك 

 حف بالقضايا واملوضوعات الرياضية.الص
يشري حتليل التباين األحادي كام يظهر من اجلدول 

) عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 30رقم (
درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية 

تعود الختالف  القضايا الرياضية, اإلليكرتونية يف متابعة
ات درجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا واملوضوع

بداللة إحصائية ) 25.47الرياضية, حيث بلغت قيمة (
وباستخدام اختبار (شيفيه) للكشف عن  ),0.01(

مصدر تلك الفروق تبني وجود فروق دالة بني أفراد 
بني أفرد العينة الذين يرون أن الصحف  العينة الذين

اإلليكرتونية غري مهتمة بالقضايا واملوضوعات 
ة مهتمالذين يرون أهنا  الرياضية, وبني أفرد العينة

بالقضايا واملوضوعات الرياضية, وذلك لصالح أفرد 
بالقضايا واملوضوعات  مهتمةالعينة الذين يرون أهنا 

الرياضية, كام يكشف اختبار (شيفيه) عن وجود فروق 
دالة بني أفرد العينة الذين يرون أن الصحف اإلليكرتونية 

ة, وبني أفرد غري مهتمة بالقضايا واملوضوعات الرياضي
إىل حدٍّ ما بالقضايا  مهتمةالعينة الذين يرون أهنا 

واملوضوعات الرياضية, وذلك لصالح أفرد العينة الذين 
إىل حدٍّ ما بالقضايا واملوضوعات مهتمة يرون أهنا 

الرياضية, كام أظهر اختبار (شيفيه) كذلك عن وجود 
فروق دالة بني أفرد العينة الذين يرون أن الصحف 

مهتمة إىل حدٍّ ما)  − مهتمة − ليكرتونية (غري مهتمةاإل
بالقضايا واملوضوعات الرياضية, وبني أفرد العينة الذين 

بالقضايا واملوضوعات الرياضية  مهتمة جداً يرون أهنا 
 مهتمة جداً وذلك لصالح أفرد العينة الذين يرون أهنا 

 بالقضايا واملوضوعات الرياضية. 
 

حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف  اختبار .)30رقم (جدول 
 .متابعة القضايا الرياضية باختالف درجة اهتامم الصحف بالقضايا واملوضوعات الرياضية

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستو  قيمة ف املربعات

 تعليقال الداللة

 25.08 3 75.24 بني املجموعات
25.47 0.000 

 دالة عند مستو
489.394970.99 داخل املجموعات 0.01
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توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرض التاسع: 
يف درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية 
يف متابعة القضايا الرياضية باختالف مستو تغطية 

 قضايا واملوضوعات الرياضية.تلك الصحف لل
يشري حتليل التباين األحادي كام يظهر من اجلدول 

يف ) عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 31رقم (
درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية 
اإلليكرتونية يف متابعة القضايا الرياضية, تعود 
الختالف مستو تغطية تلك الصحف للقضايا 

اضية حيث بلغت قيمة (ف) واملوضوعات الري
وباستخدام اختبار  ),0.01بداللة إحصائية () 7.85(

(شيفيه) للكشف عن مصدر تلك الفروق تبني وجود 
الذين يرون أن مستو  فروق دالة بني أفراد العينة

تغطية الصحف اإلليكرتونية للقضايا واملوضوعات 
الرياضية (ضعيفة), وبني أفرد العينة الذين يرون أن 

و تغطية تلك الصحف للقضايا واملوضوعات مست
الرياضية (متوسطة), وذلك لصالح أفرد العينة الذين 
يرون أن مستو تغطية تلك الصحف للقضايا 
واملوضوعات الرياضية (متوسطة), كام بني اختبار 
(شيفيه) وجود  فروق دالة بني أفرد العينة الذين يرون 

قضايا أن مستو تغطية الصحف اإلليكرتونية لل
واملوضوعات الرياضية (ضعيفة) وبني أفرد العينة 
الذين يرون أن مستو تغطية تلك الصحف للقضايا 
واملوضوعات الرياضية (شاملة), وذلك لصالح أفرد 
العينة الذين يرون أن مستو تغطية تلك الصحف 

 للقضايا واملوضوعات الرياضية (شاملة).
 

يف  ن األحادي لداللة الفروق يف درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية اختبار حتليل التباي .)31رقم (جدول 
 .متابعة القضايا الرياضية باختالف مستو تغطية الصحف للقضايا واملوضوعات الرياضية

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستو  قيمة ف املربعات

 التعليق الداللة

 8.63 2 17.26 جموعاتبني امل
7.85 0.000 

 دالة عند مستو
547.384981.10 داخل املجموعات 0.01

 
يف درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية الفرض العارش: توجد فروق ذات داللة إحصائية 
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القضايا الرياضية باختالف مستو حتليل  يف متابعة

 .الرياضية تلك الصحف للقضايا واملوضوعات
يشري حتليل التباين األحادي كام يظهر من اجلدول 

) عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 32رقم (
درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية 

القضايا الرياضية, تعود  اإلليكرتونية يف متابعة
الختالف مستو حتليل تلك الصحف للقضايا 

يمة (ف) حيث بلغت ق ,واملوضوعات الرياضية
), وباستخدام 0.01) بداللة إحصائية (13.71(

اختبار (شيفيه) للكشف عن مصدر تلك الفروق 
تبني وجود فروق دالة بني أفراد العينة الذين يرون أن 
مستو حتليل الصحف اإلليكرتونية للقضايا 
واملوضوعات الرياضية (ضعيف), وبني أفرد العينة 

صحف للقضايا الذين يرون أن مستو حتليل تلك ال
واملوضوعات الرياضية (متوسط) وذلك لصالح 

مستو حتليل تلك  أفرد العينة الذين يرون أنَّ 
الصحف للقضايا واملوضوعات الرياضية 
(متوسط), كام بني اختبار (شيفيه) وجود فروق دالة 
بني أفرد العينة الذين يرون أن مستو حتليل 
الصحف اإلليكرتونية للقضايا واملوضوعات 
الرياضية (ضعيف, متوسط), وبني أفرد العينة الذين 
يرون أن مستو حتليل تلك الصحف للقضايا 
واملوضوعات الرياضية (عميق) وذلك لصالح أفرد 
العينة الذين يرون أن مستو حتليل تلك الصحف 

 للقضايا واملوضوعات الرياضية (عميق).
 

 
لة الفروق يف درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة اختبار حتليل التباين األحادي لدال )32رقم (جدول 

 .باختالف مستو حتليل الصحف للقضايا واملوضوعات الرياضيةالقضايا الرياضية 

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستو  قيمة ف املربعات

 التعليق الداللة

 14.73 2 29.46 بني املجموعات
13.71 0.000 

 دالة عند مستو
535.184981.08 داخل املجموعات 0.01

 
توجد فروق ذات داللة : احلادي عرشالفرض 

إحصائية يف درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية 
اإلليكرتونية يف متابعة األلعاب الرياضية باختالف 
درجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا واملوضوعات 
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 ية.الرياض

 
يشري حتليل التباين األحادي كام يظهر من اجلدول 

) عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 33رقم (
درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية 

تعود  ,الرياضية األلعاب اإلليكرتونية يف متابعة
الختالف درجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا 

ف) حيث بلغت قيمة ( ,واملوضوعات الرياضية

), وباستخدام اختبار 0.05) بداللة إحصائية (3.26(
(شيفيه) للكشف عن مصدر تلك الفروق تبني وجود 

الذين يرون أن الصحف  فروق دالة بني أفراد العينة
اإلليكرتونية (غري مهتمة) بالقضايا واملوضوعات 

إىل  مهتمةالرياضية, وبني أفرد العينة الذين يرون أهنا (
واملوضوعات الرياضية, وذلك  حدٍّ ما) بالقضايا

إىل حدٍّ ما)  مهتمةلصالح أفرد العينة الذين يرون أهنا (
 بالقضايا واملوضوعات الرياضية.

 
يف اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية  .)33رقم (جدول 

 .اختالف درجة اهتامم الصحف بالقضايا واملوضوعات الرياضيةاأللعاب الرياضية ب متابعة

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستو  قيمة ف املربعات

 التعليق الداللة

 2.21 3 6.63 بني املجموعات
3.26 0.021 

 دالة عند مستو
336.914970.68 داخل املجموعات 0.05

 
جد فروق ذات داللة تو: الثاين عرشالفرض 

إحصائية يف درجة االعتامد عىل الصحف الرياضية 
اإلليكرتونية يف متابعة األلعاب الرياضية باختالف 

 معدل قراءة الصحف الرياضية اإللكرتونية.
يشري حتليل التباين األحادي كام يظهر من اجلدول رقم 

) عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة 34(
ثني عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية يف اعتامد املبحو

الرياضية تعود الختالف معدل قراءهتم  األلعاب متابعة
) بداللة 5.70لتلك الصحف حيث بلغت قيمة (ف) (

), وباستخدام اختبار (شيفيه) للكشف 0.01إحصائية (
تبني وجود فروق دالة بني أفراد  عن مصدر تلك الفروق

حف الرياضية اإلليكرتونية الذين معدل قرائهم للص العينة
ساعة أسبوعياً) وبني أفراد العينة الذين  15(أكثر من 

ساعات  10− 6معدل قرائهم لتلك الصحف (من 
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أسبوعياً) وذلك لصالح أفراد العينة الذين معدل قرائهم 

). 10− 6لتلك الصحف (من    ساعات أسبوعياً

 

يف الفروق يف درجة اعتامد املبحوثني عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية اختبار حتليل التباين األحادي لداللة . )34رقم (جدول 
 .باختالف معدل قراءة الصحف الرياضية اإللكرتونيةاأللعاب الرياضية  متابعة

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستو  قيمة ف املربعات

 التعليق الداللة

 3.81 3 11.43 بني املجموعات
5.70 0.001 

 دالة عند مستو
 0.67 497 332.11 داخل املجموعات 0.01

 
 مناقشة النتائج

 سعت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مد متابعة
اإلليكرتونية,  الرياضية للصحف اجلامعي الشباب
 اجلامعي الشباب تدفع التي واألهداف والدوافع
 القضايا متابعة هذه الصحف يف عىل لالعتامد
هؤالء  اعتامد مد عىل ة, فضالً عن التعرفالرياضي
 متابعة يف اإلليكرتونية الرياضية عىل الصحف الشباب

األلعاب الرياضية, وقد متت الدراسة بالتطبيق عىل 
طالب جامعة امللك سعود, وانتهت الدراسة امليدانية 

 إىل النتائج اآلتية:   
يف  أسايس أوالً: اعتامد الشباب عىل اإلنرتنت بشكل

 حلصول عىل املعلومات الرياضية: ا
كشفت نتائج الدراسة أن أهم املصادر اإلعالمية 
الرئيسة التي يستقي منها الشباب من أفراد العينة 

معلوماهتم الرياضية تركزت بشكل أسايس يف 
), ثم القنوات 3.80اإلنرتنت بمتوسط حسايب قدره (

, الفضائية الرياضية غري السعودية يف املرتبة الثانية
وير الباحث أنَّ جميئ اإلنرتنت يف املرتبة األوىل من 
بني املصادر التي يعتمد عليها الشباب يف احلصول عىل 
املعلومات الرياضية أمر طبيعي, وذلك الرتفاع نسبة 
استخدام اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية, حيث 
بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة خالل عام 

) مليون مستخدم 18.3ابة () قر2104(
)http://www.citc.gov(  ًعن مسامهة اهلواتف  فضال

الذكية يف تيسري استخدام اإلنرتنت, وتؤكد هذه 
النتيجة ما بينته الدراسة امليدانية يف هذه الدراسة من 
ارتفاع حجم استخدام أفراد العينة لإلنرتنت بشكل 

) من أفراد العينة يستخدمون %39.3إن (عام إذ 



  جلامعي السعودي عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية ...عبدامللك بن عبدالعزيز الشلهوب: اعتامد الشباب ا  300
) %16.8ساعة يف األسبوع و( 15اإلنرتنت أكثر من 

 15−11من أفراد العينة يستخدمون اإلنرتنت من 
, فضالً عن ( ) من أفراد العينة %98.2ساعة أسبوعياً

يمتلكون هواتف ذكية, وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
نرتنت ) من أن شبكات اإل2010حممد وعبداملنعم (

والقنوات الفضائية الرياضية من أكثر الوسائل 
اإلعالمية استخداماً لتقديمها معلومات رياضية 
متنوعة عن األنشطة الرياضية والرياضيني, وهذا يتفق 

) من أن اإلنرتنت 198: 2013مع ما ذكره املقدادي (
أفقدت وسائل اإلعالم التقليدي بريقه وقللت من 

بعد أن  الناس إىل هتميشهأمهيته ودفعت كثري من ا
 أهنا ال تلبي احتياجاهتم.  اشعرو

عىل  )FMكام بينت نتائج الدراسة تقدم إذاعات (
الصحف السعودية الورقية التي جاءت يف املرتبة 
اخلامسة, من حيث االعتامد عليها يف احلصول عىل 

 املعلومات الرياضية وهذه نتيجة ملفتة للنظر.
عود إىل أن هذه وير الباحث أن ذلك قد ي 

اإلذاعات موجهة أساساً إىل فئة الشباب فضالً عن 
اهتاممها بالرياضية وختصيص برامج رياضية وشبابية, 
والشباب يستمعون هلا يف السيارة, وتؤكد هذه النتيجة 
عىل أن الصحف السعودية اليومية لن تستطيع 
التعايش مع الوسائل األخر, وأن هناك وسائل 

أ اجلمهور يعتمد عليها يف احلصول إعالمية أخر بد
 عىل املعلومات بشكل عام والرياضية بشكل خاص.

: ارتفاع مد متابعة القضايا الرياضية يف  ثانياً
 الصحف اإلليكرتونية الرياضية:

بينت نتائج الدراسة أن متابعة الشباب اجلامعي من 
أفراد العينة للصحف اإلليكرتونية الرياضية كانت 

غت نسبة من يتابعها بشكل كبري مرتفعة, إذ بل
) وهذا االرتفاع يعود إىل زيادة %61.6ومتوسط (

استخدام اإلنرتنت من قبل الشباب, وإىل ما أكدته 
) من أفراد %42.9نتائج الدراسة امليدانية من أن (

العينة يرون أن الصحف اإلليكرتونية الرياضية مهتمة 
نته الدراسة من جداً بالقضايا الرياضية, إضافة إىل ما بيَّ 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة االعتامد 
الرياضية ودرجة االهتامم,  اإلليكرتونية عىل الصحف

الذي توليه تلك الصحف بالقضايا واملوضوعات 
الرياضية, وهذه النتيجة تتفق مع دراسة اليوسف 

) من أن احلرص عىل متابعة الرياضة من قبل 2012(
ا الثقافة السائدة لد الشباب, كام الشباب يعود لكوهن

تتفق هذه النتيجة أيضاً مع دراسة حممد وعبداملنعم 
) من ارتفاع معدل متابعة الشباب لإلنرتنت 2010(

  للحصول عىل املعلومات الرياضية.  
ثالثاً: تركز االعتامد عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية 
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ندية الرياضية يف متابعة القضايا الرياضية عىل قضايا األ

  وانتقاالت وعقود الالعبني واملسابقات الرياضية:
كشفت نتائج الدراسة أنَّ اعتامد الشباب اجلامعي عىل 
الصحف اإلليكرتونية الرياضية يف متابعة القضايا 
الرياضية تركز يف ثالث قضايا هي: القضايا املتعلقة 
باألندية الرياضية, وقضايا انتقاالت وعقود الالعبني, 
واملسابقات الرياضية, وير الباحث أن تركز اعتامد 
الشباب اجلامعي عىل هذه القضايا أمر طبيعي لكوهنا من 
أكثر القضايا واملوضوعات التي تتناوهلا وسائل اإلعالم,  
فضالً  إىل أن الشباب عندما يشجعون فريقاً معيناً فإهنم 
لَّ اهتاممهم وهو متابعة أخبار  يولون هذا الفريق جُ
الفريق, ومتابعة نجومه وعروض الالعبني ومن سينتقل 
إىل نادي ومع من سيتعاقد ومن سيسجل يف الفريق 
املنافس, كام أنه بالرضورة سوف يتابع املسابقات 
الرياضية; ألن فريقه الذي يشجعه يشارك يف هذه 
املسابقات, ويؤكد ذلك ما جاء يف دراسة آل سعود 

تتصدر قائمة املواضيع  ) من أن األندية الرياضية2013(
الرياضية التي حيرص كتاب الصحف الرياضية عىل 
تناوهلا يف مقاالهتم, بسبب إقبال القراء عىل متابعة 
املقاالت التي تتناول القضايا واملوضوعات اخلاصة 
باألندية الرياضية, وتتفق هذه الدراسة أيضاً مع دراسة 

) من أن 2012) ودراسة غريب (2012اليوسف (

عالم الريايض ساعد الشباب عىل معرفة أخبار النادي اإل
الذي يشجعونه, وأن أهم الدوافع التي تدفع الشباب 
ملتابعة اإلعالم الريايض هي متابعة املباريات الرياضية, 
كام تتفق هذه الدراسة أيضاً مع دراسة السلعوس 

) من تركيز 2013) ودراسة الدسوقي وعامر (2006(
 النشاطات واملسابقات واملباريات الربامج الرياضية عىل

الرياضية, وأنَّ هذه املوضوعات حتظى بإقبال كبري من 
قبل اجلمهور, ففي الدراسة امليدانية بلغت نسبة من يرون 
من أفراد العينة أن الصحف اإلليكرتونية الرياضية غري 

) فقط من %6.6مهتمة باملوضوعات والقضايا الرياضية (
) يرون أن %42.9حني أن ( إمجايل املبحوثني, يف

الصحف الرياضية اإلليكرتونية مهتمة جداً بالقضايا 
واملوضوعات الرياضية, فضالً إىل ذلك أظهرت نتائج 
الدراسة امليدانية فيام يتعلق بدوافع وأهداف اعتامد 
الشباب اجلامعي عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية يف 

نشاط فريقي  متابعة القضايا الرياضية, من أن متابعة
الذي أشجعه كان أكثر دوافع وأهداف االعتامد إجيابية 
لد الشباب اجلامعي من بني الدوافع واألهداف التي 
تدفع الشباب لالعتامد عىل الصحف اإلليكرتونية 
الرياضية, كام أن هذه النتيجة تؤكد ما جاء يف اإلطار 
النظري من أن اجلمهور يعتمدون عىل املعلومات التي 

رها وسائل اإلعالم لتحقيق عدة دوافع ومن أمهها توف
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 احلصول عىل املعلومات حول موضوع معني (العبد:

2009 :371 .(  
: تركز االعتامد عىل الصحف اإلليكرتونية  رابعاً

 الرياضية يف متابعة األلعاب الرياضية عىل كرة القدم:
بينت نتائج الدراسة أنَّ اعتامد الشباب اجلامعي عىل 

ليكرتونية الرياضية يف متابعة األلعاب الصحف اإل
الرياضية, تركزت بدرجة كبرية عىل رياضة كرة القدم 

), وهذه النتيجة 4.31وذلك بمتوسط حسايب قدره (
), ودراسة 2013تتفق مع دراسة آل سعود (

), 2009), ودراسة املعبى (2006السلعوس (
) من أن أهم األلعاب الرياضية 2014ودراسة مريزا (

حيرص اجلمهور عىل متابعتها هي رياضة كرة  التي
ز اعتامد الشباب اجلامعي  القدم, وير الباحث أن تَركُّ
من أفراد العينة  عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية يف 
متابعة األلعاب الرياضية عىل كرة القدم هي نتيجة 
, فرياضة كرة القدم هي الرياضة األوىل  منطقية جداً

ي وتستحوذ عىل اهتامم رشائح عىل املستو العامل
جمتمعية متعددة, وهذا االهتامم من قبل اجلمهور قد 

 مباريات تقدمه يكون لكوهنا لعبة مجاعية, فضالً عامَّ 
للمشجعني عىل خمتلف مستوياهتم,  إثارة من القدم كرة

وكرة القدم يف اململكة العربية السعودية هي الرياضة 
لشباب, فضالً إىل أن األوىل واألكثر ممارسة من قبل ا

النشاط األسايس لألندية الرياضية يف اململكة هو كرة 
القدم فهي اللعبة الشعبية األوىل التي حتظى باهتامم 
الرشائح الكرب يف املجتمع السعودي الشباب 
وغريهم, كام أنَّ رياضة كرة القدم حتظى أيضاً باهتامم 

لدوري ورعاية القيادة السياسية, فضالً إىل مسابقة ا
توجد يف اململكة العربية السعودية مسابقتان مها كأس 
امللك وكأس ويل العهد, فضالً عن كأس السوبر. 
واملتابع لوسائل اإلعالم املختلفة جيد أن االهتامم 
الكبري سواء من قبل الصحف املقروءة أو املرئية أو 
اإلنرتنت مرتكز بشكل أسايس عىل كرة القدم, ويؤكد 

), ودراسة 2013من زكريا وعامر ( ذلك دراسات كل
), ودراسة شمروخ وكرسانه 2012غريب (

), واملهندي 2009), ودراسة املعبى (2011(
), من أن املباريات الرياضية 2002( ), والقو2004(

وبالذات مباريات كرة القدم هي أكثر املضامني 
 الرياضية التي هتتم هبا وسائل اإلعالم الرياضية.

: تركز دا فع الفهم يف ثالثة دوافع هي متابعة خامساً
نشاط الفريق الريايض الذي يشجعه الشباب, ومتابعة 

 األخبار الرياضية, ومعرفة أخبار الالعبني:
تشري نتائج الدراسة أن دوافع  اعتامد الشباب اجلامعي 

الرياضية فيام يتعلق بالفهم تركز  اإلليكرتونية للصحف
 الذي الريايض لفريقا نشاط يف ثالثة دوافع هي: متابعة
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 ومعرفة الرياضية, األخبار ومتابعة الشباب, يشجعه
الالعبني, وهذه النتيجة تؤكد ما جاء يف اإلطار  أخبار

النظري من أن للجمهور أهدافاً يبغون حتقيقها 
باملعلومات التي توفرها هلم املصادر املختلفة وهي هنا 

أن  الصحف اإلليكرتونية الرياضية, وأن الشباب يريد
يفهم البيئة الرياضية املحيطة به وماذا حيدث فيها, 
وأفضل من يقوم بذلك هي وسائل اإلعالم لكون هذه 
الوسائل كام جاء يف اإلطار النظري, تعترب نظام معلومات 
يتحكم يف مصادر حتقق األهداف اخلاصة باألفراد 
واملتمثلة يف مجع املعلومات وتنسيقها ونرشها (العبد, 

عىل  ",فضالً إىل ذلك حيرص اجلمهور )371: 2009
استقاء مزيد من املعلومات من وسائل اإلعالم لفهم 

(الطرابييش, والسيد,  "الواقع االجتامعي من حوهلم
), وهذه النتيجة تتفق مع دراسة اليوسف 122: 2006

) من أن وسائل اإلعالم ساعدت اجلمهور يف 2012(
أخبار  معرفة أخبار النادي الذي يشجعونه ومعرفة

الرياضة التي حيبوهنا, كام تتفق هذه النتيجة أيضاً مع 
) من أن أهم الدوافع التي تدفع 2012دراسة غريب (

املبحوثني ملتابعة الربامج الرياضية, هي متابعة املباريات 
  واألحداث الرياضية والتعرف عىل األخبار الرياضية.

: تركز دافع التوجيه يف التفاعل مع القضايا  سادساً
 الرياضية ومناقشة املوضوعات الرياضية مع اآلخرين:

كشفت نتائج الدراسة فيام يتعلق بدافع   
التوجيه تركزها يف دافعني مها التفاعل مع القضايا 
الرياضية, ومناقشة املوضوعات الرياضية مع 
اآلخرين, وير الباحث أن هذه النتيجة طبيعية إذ إن 

بري ولذلك فهم االهتامم بالرياضة من قبل الشباب ك
يتفاعلون مع أخبارها وموضوعاهتا, فالرياضة ذات 
طبيعة تنافسية وموضوعاهتا ذات جدل ملا تشتمل عليه 
من أحداث ووقائع, واإلعالم الريايض بشكل عام 
والصحف اإلليكرتونية الرياضية تركز يف جلِّ 
موضوعاهتا عىل القضايا الرياضية ذات اجلانب املثري, 

), أن اإلعالم 2013:79،65سعود: ويؤكد (سعد آل 
الريايض يسعى إىل املبالغة والتضخيم, ويركز عىل 
موضوعات رياضية معينة والسيام كرة القدم وما يدور 
حوهلا من استفزازات وحتديات, وهذه األحداث 
والوقائع الرياضية املتنوعة تستدعي من اجلمهور 
ن الريايض متابعة هذه املوضوعات والتفاعل معها, وم

مَّ حيصل عىل املعلومات الرياضية التي حيتاجها, كي  ثَ
يكون حصيلة معلوماتية تساعده يف عملية النقاش 
واجلدال واحلوار مع اآلخرين يف املوضوعات 
الرياضية املختلفة, ومما يُدعم ذلك إىل حدٍّ كبري أنَّ 
اعتامد أفراد العينة عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية 

ايا الرياضية, كام بينت الدراسة امليدانية يف متابعة القض
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الالعبني  تأهنا تركزت يف األندية الرياضية وانتقاال
تركز عىل  ةواملسابقات الرياضية, ويف األلعاب الرياضي

كرة القدم وهذه املوضوعات يف الغالب تنطوي عىل 
أحداث ورصاعات جتعل املتابع الشاب يتفاعل معها, 

), من 2012اسة غريب (وهذه النتيجة تتفق مع در
حرص اجلمهور عىل احلصول عىل املعلومات الرياضية 

 من وسائل اإلعالم للنقاش مع اآلخرين.
: تركز دافع التسلية والرتفيه يف سهولة تصفح  سابعاً

 الرياضية. اإلليكرتونية وقراءة الصحف
بينت نتائج الدراسة فيام يتعلق بدافع التسلية   

ة تصفح الصحف تركزه بشكل أسايس يف سهول
اإلليكرتونية الرياضية, وهذا الدافع يف االستخدام أمر 
منطقي فشبكة اإلنرتنت أتاحت ملستخدميها الدخول 

 وقت أي واستخدام الشبكة بيرس وسهولة ويف
العامل, وساعد عىل ذلك  من مكان أي ويف يشاؤون

التطور الكبري يف استخدام اهلواتف الذكية بتطبيقاهتا 
تيرسة االستخدام, فضالً إىل ذلك فمعظم املتعددة امل

الصحف اإلليكرتونية الرياضية هلا تطبيقات عىل 
اهلواتف املحمولة وهذا يسهل من عملة التصفح 
والقراءة, وقد بينت نتائج الدراسة امليدانية أن 

) من %39.3%) يمتلكون هواتف ذكية, و(98.2(
 15أفراد العينة يقضون يف استخدام اإلنرتنت أكثر من 

ساعة, فضالً إىل ذلك احتل اإلنرتنت املرتبة األوىل من 
بني الوسائل اإلعالمية التي يتابعها أفراد العينة, وهذا 
يؤكد أن استخدام اإلنرتنت اآلن هو الوسيلة األوىل 

 مع للتواصل جيدة لسهولة استخدامه وبات وسيلة
 كوسيلة يُستخدم من قبل األفراد بأرسه, العامل

 امللفات, وتبادل آخرين, شخاصأ مع لالتصال
 األنشطة من والكثري املعلومات واكتساب والرتفيه,

ا األخر, وعموماً فإن اإلنرتنت أصبح  من مهم جزءً
   اإلنرتنت.  دون احلياة من تتصور أن يمكن فال احلياة

: وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  ثامناً
الرياضية  بني دوافع اعتامد املبحوثني عىل الصحف

اإلليكرتونية ودرجة اعتامدهم عىل تلك الصحف يف 
 الرياضية. القضايا متابعة

كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة بني الدوافع 
 الرياضية التي تدفع أفراد العينة لالعتامد الصحف

اإلليكرتونية يف متابعة القضايا الرياضية, مما يشري كام 
كلام ارتفعت درجة ذكرنا عند وصف النتائج إىل أنه 

اإلليكرتونية يف دافع  الرياضية االعتامد عىل الصحف
الفهم والتوجيه والتسلية ارتفعت درجة اعتامدهم عىل 
تلك الصحف يف متابعة القضايا الرياضية, وهذه النتيجة 
تقرر ما ذهبت إلية نظرية االعتامد يف أن أفراد اجلمهور 

أهداف يعتمدون عىل وسائل اإلعالم لتحقيق عدة 
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ودوافع منها احلصول عىل املعلومات حول موضوع 

  معني, والرتفيه والتعلم وتبني سلوك أو مفهوم معني. 
: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة  تاسعاً

االعتامد عىل الصحف الرياضية اإلليكرتونية ودرجة 
 اهتامم تلك الصحف بالقضايا واملوضوعات الرياضية. 

 داللة ذات عالقة سة وجودبينت نتائج الدرا
 الرياضية الصحف عىل االعتامد درجة بني إحصائية

 بالقضايا الصحف تلك اهتامم ودرجة اإلليكرتونية
الرياضية, وهذه النتيجة تؤكد عىل أن  واملوضوعات

أفراد العينة يعتمدون عىل الصحف اإلليكرتونية 
الرياضية, كلام زادت درجة اهتامم تلك الصحف 

املوضوعات الرياضية, ويتطلب هذا من بالقضايا و
الصحف اإلليكرتونية الرياضية االهتامم بشكل كبري 
بالقضايا الرياضية من أجل كسب متابعة أكرب من قبل 
اجلمهور, فاجلمهور يريد من الوسيلة اإلعالمية أن 
تقدم له كل ما حيتاجه وأن تلبي اهتامماته الرياضية فهو 

سالة التي تعرب عنه وتشبع يبحث دائامً عن الوسيلة والر
احتياجاهتن, وتتفق هذه النتيجة جزئياً مع دراسة 

), من حيث العالقة بني مستو 2010خضري (
تعرض املبحوثني للربامج الرياضة واجتاهاهتم 
واهتامماهتم نحو الربامج الرياضية املقدمة, إال أنَّ 

 دراسة خضري يتعرضون للقنوات الفضائية. 

: وجدت عالقة ارتباطية  وجود راسةالد عارشاً
ذات داللة إحصائية بني درجة االعتامد عىل الصحف 

تلك وتغطية الرياضية اإلليكرتونية ومستو حتليل 
 الصحف للقضايا واملوضوعات الرياضية. 

 ذات ارتباطية عالقة كشفت نتائج الدراسة وجود
 الصحف عىل االعتامد درجة بني إحصائية داللة

 تلك وتغطية حتليل ومستو نية,اإلليكرتو الرياضية
, وهذه الرياضية واملوضوعات للقضايا الصحف

أن املبحوثني يعتمدون عىل الصحف  النتيجة تؤكد
 اإلليكرتونية الرياضية بشكل كبري كلام ارتفع مستو
حتليل وتغطية هذه الصحف لألحداث والقضايا 
الرياضية, فاجلمهور الريايض مجهور واعي يبحث عن 

التي تقدم له املعلومات املتكاملة والشاملة الوسيلة 
وتؤكد دراسة (املهندي, حول احلدث الريايض, 

), عىل قدرة اجلمهور عىل تقييم الربامج 111: 2004
واملوضوعات الرياضية ومد تأثرهم هبا, وذلك ملا 
يتمتعون به من ثقافة رياضية عالية وهي غالباً تكون 

ملوضوعات الرياضية, أعىل من القائمني عىل الربامج وا
وهذا يستدعي من القائمني عىل الصحف اإلليكرتونية 
الرياضية العمل عىل جعل مضامينهم وحتليالهتم 

 الرياضية عىل جانب كبري من الشمول والعمق.   
فروق ذات  وجدت الدراسة وجود حادي عرش:
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داللة إحصائية يف درجة االعتامد عىل الصحف 

 ,القضايا الرياضية متابعةالرياضية اإلليكرتونية يف 
باختالف درجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا 

  واملوضوعات الرياضية.
فروق ذات  وجدت الدراسة وجود ثاين عرش:

داللة إحصائية يف درجة االعتامد عىل الصحف 
 ,القضايا الرياضية الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة

تلك الصحف وحتليل باختالف مستو تغطية 
 يا واملوضوعات الرياضية.للقضا

فروق ذات  وجود الدراسة وجدتثالث عرش: 
داللة إحصائية يف درجة االعتامد عىل الصحف 

 ,األلعاب الرياضية الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة
باختالف درجة اهتامم تلك الصحف بالقضايا 

 واملوضوعات الرياضية.

فروق ذات  وجود الدراسة وجدت رابع عرش:
حصائية يف درجة االعتامد عىل الصحف داللة إ

 ,األلعاب الرياضية الرياضية اإلليكرتونية يف متابعة
الصحف الرياضية  قراءةو تصفحباختالف معدل 

 اإللكرتونية.

 التوصيات
النتائج التي توصلت إليها الدراسة تثري العديد من 

 التوصيات واملقرتحات عىل النحو اآليت:

ائج الدراسة من تركز انطالقاً مما أظهرته نت −1
اعتامد املبحوثني عىل الصحف اإلليكرتونية الرياضية 
يف متابعة القضايا الرياضية عىل موضوعات األندية 
الرياضية وانتقاالت وعقود الالعبني واملسابقات 
الرياضية, فإن الباحث يويص القائمني عىل الصحف 
اإلليكرتونية الرياضية بتنويع االهتامم بالقضايا 

ياضية املختلفة وعدم الرتكيز عىل قضايا رياضية الر
دون أخر, إذ إن هذا من شأنه توسيع دائرة اهتامم 

 اجلمهور بالقضايا الرياضية املختلفة. 
شفت عنه نتائج الدراسة من يف ضوء ما ك −2

ارتفاع مد متابعة الشباب للقضايا الرياضية يف 
دعو الصحف اإلليكرتونية الرياضية, فإنَّ الباحث ي

هذه الصحف إىل أن تستغل هذا االهتامم بطرح 
املوضوعات الرياضية اهلادفة وذات القيمة والبعيدة 
عن إثارة التعصب وامليول, والتي يتم بوسطتها زيادة 

 الثقافة والوعي الريايض بني اجلمهور.  
ويص الباحث باالهتامم بعدد من املوضوعات ي −3

 من مثل: البحثية التي تثريها نتائج الدراسة
دراسة معاجلة الصحف اإلليكرتونية  -

 الرياضية للقضايا الرياضية.

دراسة القائم باالتصال يف الصحف  -
 اإلليكرتونية الرياضية.
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دراسة التحديات التي يواجهها اإلعالم  - 

  الريايض املطبوع من قبل اإلعالم الريايض اإلليكرتوين. 
 املراجع

يايض املدريس تأثري اإلعالم الر: إبراهيم, نشو إمام
 عىل تعديل االجتاهات والثقافة الرياضية لد

, رسالة ماجستري, طالب املرحلة اإلعدادية
حلوان, كلية الرتبية الرياضية للبنات, جامعة 

 م.2003حلوان, 

العالقة بني التعرض : عىل طاهر اسحاق إبراهيم,
 واملعرفةالراديو والتليفزيون  يفللربامج الرياضية 

 ,رسالة ماجستري, املرصيمهور الرياضية للج
عالم إلكلية ا ,ذاعة والتليفزيونإلقسم ا, القاهرة

  .م2004جامعة القاهرة, 

عالقة مشاهدة األرس اجلزائرية  :بن حممد ,أمحد
للربامج الرياضية بتوجهات األطفال نحو الثقافة 

سنة  12−6الرياضية: دراسة وصفية لألطفال 
, , رسالة ماجستريةبالنوادي الرياضية بوالية اجللف

جامعة  ,معهد الرتبية البدنية والرياضية اجلزائر,
 م.2011, 3اجلزائر 

إسامعيل, حممود حسن, والدسوقي, وزكريا إبراهيم, 
العالقة بني كثافة ". وعامر, فيصل عبدالعظيم

تعرض طالب اجلامعة للقنوات الفضائية الرياضية 

 ."وعالقتها باجتاهاهتم نحو ممارستهم للرياضة
املجلة العلمية املتخصصة ملعهد الدراسات العليا 

جامعة عني شمس, (إبريل),  للطفولة,
 م).2013(

اجتاهات " .آل سعود, سعد بن سعود بن حممد
املقاالت الرياضية يف الصحافة السعودية: دراسة 
ميدانية حتليلية لعينة من كتاب األعمدة الصحفية 

صحف ومقاالت الرأي يف الصفحات الرياضية لل
, جملة العالقات العامة واإلعالن. "السعودية

(اجلمعية السعودية للعالقات العامة واإلعالن), 
 م). 2013) (2العدد (

اعتامد اجلمهور عىل ". ثروت, وفاء عبداخلالق
التلفزيون املرصي أثناء األزمات بالتطبيق عىل 

املجلة املرصية لبحوث . "حادث رشم الشيخ
, جامعة القاهرة, العدد اإلعالم ة, كلياإلعالم

 . م)2006مارس), ( −), (يناير26(
, املواقع اإلليكرتونية لألندية الثنيان, عبدالعزيز بن محد

السعودية كوسيلة إعالمية ملواجهة التعصب 
 ةمقدم ورقية علميةالريايض والتثقيف األمني, 

من التعصب  لندوة دور اإلعالم الريايض يف احلدِّ 
جامعة نايف العربية للعلوم  ,والعنف يف املالعب

  .413, صم2014فرباير20−18األمنية, 
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, اجتاهات اجلمهور نحو اإلعالم جاسم خليل مريزا

لندوة دور  ةمقدم الريايض املحيل, ورقية علمية
اإلعالم الريايض يف احلد من التعصب والعنف يف 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية,  ,املالعب
  .253ص, م2014فرباير18−20

تعرض عينة من : حسني, إيامن فتحي عبداملحسن
املراهقني لربامج املصارعة احلرة املقدمة يف القنوات 
الفضائية العربية وعالقتها بتبني بعض أساليب 

, رسالة ماجستري, العنف لدهيم: دراسة تطبيقية
القاهرة, قسم اإلعالم وثقافة الطفل معهد 

ني شمس, الدراسات العليا للطفولة, جامعة ع
 م.2009

اجتاهات املراهقني نحو : خضري, حممد حممود حممد
الربامج التي تقدم يف بعض القنوات الفضائية: 

رسالة ماجستري قسم اإلعالم,  دراسة تطبيقية,
وثقافة الطفل معهد الدراسات العليا للطفولة, 

 م).2010جامعة عني شمس, 

اإلعالم الريايض وعالقته : الدوس, خالد بن حممد
دراسة سيسولوجية ميدانية : بالتعصب الريايض

, بحث عىل عينة من املشجعني بمدينة الرياض
مكمل للامجستري, السعودية, قسم الدراسات 
االجتامعية, كلية اآلداب, جامعة امللك سعود, 

 م. 2011
 

نظريات , ساندرا بول ورويكتش,,ديفلري, ملفني ل.
, 1, طترمجة: كامل عبدالرؤوف ,وسائل اإلعالم

  م.1992الدار الدولية للنرش والتوزيع,  ,القاهرة

التعصب الريايض وتأثري وسائل , السلمي, رجاء اهللا
لندوة دور  ةمقدم ورقية علمية اإلعالم اجلديد,

من التعصب والعنف يف  اإلعالم الريايض يف احلدِّ 
لندوة دور اإلعالم  ةمقدم ورقية علميةاملالعب 

 ,والعنف يف املالعب الريايض يف احلد من التعصب
رباير ف20−18جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, 

  .445, صم2014

املجلة الرياضية يف ". السلعوس, حممد هاشم
التلفزيون األردين: دراسة ميدانية من وجهة نظر 

أبحاث الريموك: سلسلة العلوم . "املشاهدين
, عامدة البحث العلمي, اإلنسانية واالجتامعية

), (سبتمرب), 3, العدد (22لريموك, مججامعة ا
 م). 2006(

نظريات اإلعالم وتطبيقاهتا يف , شفيق, حسنني
دراسات اإلعالم اجلديد ومواقع التواصل 

 م.2013, القاهرة: دار فكر وفن, االجتامعي

دور الربامج ". شمروخ, نبيل, وكرسانه, دراء
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الرياضية يف التلفزيون األردين يف نرش الثقافة 

. "ية بني طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة إربدالرياض
, 16, جامعة الزقازيق, مججملة البحوث الشاملة

 م).2011), (يناير), (1العدد(

نظريات , الطرابييش, مرفت, والسيد, عبدالعزيز
 م.2006القاهرة, دار النهضة العربية, االتصال, 

, نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري, عبداحلميد, حممد
 م.2004, القاهرة, عامل الكتب, 3ط

اعتامد اجلمهور املرصي عىل ". العبد, هنى عاطف
القنوات الفضائية اإلعالنية وعالقته باجتاهاته 

 ة, كلياملجلة املرصية لبحوث اإلعالم. "الرشائية
 −), (يوليه31اإلعالم, جامعة القاهرة, العدد (

 م).  2008سبتمرب), ( 
اجلمهور العريب عىل اعتامد " العبد, هنى عاطف.

القنوات الفضائية األجنبية املوجهة باللغة العربية 
يف أوقات األزمات بالتطبيق عىل أزمة العدوان 

املجلة املرصية لبحوث  ."اإلرسائييل عىل غزة
اإلعالم, جامعة القاهرة, العدد  ةكلي اإلعالم,

 م).2009يونيه),( −), (يناير33(

تلفزيون شامل دور : عبدالغني, عالء حسن رشدي
الصعيد يف نرش الثقافة الرياضية بمحافظة املنيا, 
بحث مقدم ضمن متطلبات احلصول عىل 

ر, املنيا, قسم اإلدارة الرياضية: كلية املاجستي
 م.2010الرتبية الرياضية, جامعة املنيا, 

املدخل إىل البحث يف العلوم  العساف, صالح بن محد,
 م).1989 , الرياض: العبيكان,1, طالسلوكية

دوافع تعرض اجلمهور املرصي ". غريب, حممد عيل
للقنوات الفضائية العربية الرياضية واإلشباعات 

, جملة كلية اآلداب. "املتحققة منها: دراسة ميدانية
), 61اآلداب, جامعة الزقازيق, العدد ( ةكلي
 م).2012),  (ربيع2(ج

مالمح الصحافة الرياضية ". القو, عبداملنعم حممد
رتبطة بدعم احلس الوطني كام يراها الطالب امل

اجلامعيون يف جامعة امللك فيصل بمحافظة 
. جملة جامعة امللك "األحساء باملنطقة الرشقية

, جامعة امللك العلوم الرتبويةعبدالعزيز: 
م), ص 2002), (1, العدد (15عبدالعزيز, مج

  .278−231ص

 مقدار اعتامد", الفقيه بالكايف, حممد عبدالوها
الشباب اجلامعي اليمني عىل وسائل االتصال 
كمصدر للمعلومات حول األزمات الدولية 
الطائرة: دراسة مسحية يف أزمة الرسوم املسيئة 

املجلة العربية  ."للنبي حممد صىل اهللا علية وسلم
, (اجلمعية السعودية لإلعالم لإلعالم واالتصال
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 م). 2007), (مايو), (2واالتصال) العدد (

 
دور الصحف املتخصصة يف : بى, جيهان سعد عبدهاملع

تشكيل الوعي الريايض لد املراهقني: دراسة 
رسالة دكتوراه, القاهرة, قسم اإلعالم  مسحية,

وثقافة الطفل معهد الدراسات العليا للطفولة, 
 م.2009جامعة عني شمس, 

الرسالة القومية , حممد, نرمني رفيق, وعبداملنعم, منى
 كام يدركها الشباب: دراسة لإلعالم الريايض

حتليلية مقارنة, بحث مقدم للمؤمتر القومي 
التقارب العريب يف برنامج  السنوي السابع عرش:

مركز تطوير  التعليم اجلامعي وقبل اجلامعي,
التعليم اجلامعي, كلية الرتبية, جامعة عني شمس, 

 م.2010نوفمرب 11 −10

لتكيس عىل اعتامد سائقي ا". مريس, حممد حممود حممد
وسائل اإلعالم املرصية يف احلصول عىل معلومات 

املجلة املرصية  ."عن املشاكل والقضايا املرورية
اإلعالم, جامعة  ة, كليلبحوث الرأي العام

سمرب), دي −), (يوليه4, العدد(9القاهرة, مج 
 م). 2009(

االتصال , ليىل حسني ,السيدوحسن عامد,  ,مكاوي
الدار املرصية  ,القاهرة,1ط ونظرياته املعارصة,

 .م1998اللبنانية, 
 

: تقويم برامج اإلعالم الريايض املهندي, سهري سند
بمملكة البحرين, رسالة ماجستري, البحرين, كلية 
الرتبية, قسم الرتبية الرياضية, جامعة البحرين, 

 م.2004
: تعرض طالب املرحلة الثانوية اليوسف, مجيل فرحان

زيوين وأثره عىل مستواهم لإلعالم الريايض التلف
املعريف: دراسة ميدانية عىل طالب منطقة اجلوف, 
بحث مكمل للامجستري, السعودية, قسم اإلعالم, 

 م. 2012كلية اآلداب, جامعة امللك سعود, 

 2015−2011 تقرير نظرة عىل اإلعالم العريب
اإلعالم العريب واالنكشاف والتحول: توقعات 

لتقليدية والرقمية يف وحتليالت وسائل اإلعالم ا
 م.2012املنطقة العربية, نادي ديب للصحافة, 

 
 املراجع األجنبية:

Melvin L. Defleur and Sandra J. Ball- Rokeach 
Theories of Mass Communication,(New York: 
Longman, Ed.4,1992)Pp.262-264).  
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