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 استخدام اجلمهور هلاتأثري املستوى الفني للقنوات الرياضية اخلليجية عىل 

 "دراسة ميدانية عىل عينة من مواطني دول جملس التعاون اخلليجي العريب" 

 عايض مرزوق احلريب

 أستاذ اإلذاعة والتلفزيون املساعد، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 هـ(91/1/9442 هـ، وقبل للنرش يف3/4/9442 )قدم للنرش يف

  

 .أستاذ اإلذاعة والتلفزيون املساعد، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود الكلامت املفتاحية:

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل حجم تأثري املستوى الفني للقنوات الرياضية اخلليجية عىل  :البحث ملخص

استخدام اجلمهور هلا من خالل إجراء دراسة ميدانية عىل عينة من مواطني دول جملس التعاون اخلليجي العريب 

مهها أن متابعي الربامج باستخدام مقياس جتميعي لإلشباعات التوجيهية. وتوصلت الدراسة إىل نتائج عديدة أ

% لإلناث، وتشكل املشاهدة اليومية النسبة 364% مقابل 1969الرياضية من الذكور يشكلون النسبة األعىل وهي 

%، ثم التعرض شبه املنتظم، ثم 3.62%، يليها التعرض ثالث مرات أسبوعيًا بنسبة 4.64األعىل من املشاهدة بنسبة 

%، يليه متوسط التعرض ألقل 9961وسط التعرض من ساعة إىل ثالث ساعات التعرض النادر بنسب أقل. وبلغ مت

% مقابل فرتيت 7969%. وبلغت نسبة الزمن املفضل للتعرض للقنوات الرياضية يف املساء 2.69من ساعة بنسبة 

التعرض % مقابل 3.69الصباح والظهرية. واتضح أن التعرض املنفرد ملشاهدة القنوات الرياضية هو السائد ونسبته 

%. كام أوضحت نتائج الدراسة تقدم دوافع متابعة املنتخبات واألندية عىل دافع 3969مع األصدقاء واألقارب بنسبة 

متابعة األحداث الرياضية العاملية. كام جاءت اإلشباعات التوجيهية الذاتية يف املراتب األوىل، فجاءت املعرفة 

(، ثم 2619(، تليها متابعة اللعبة املفضلة بمتوسط )2613بمتوسط )بتطورات األحداث الرياضية يف املركز األول 

(، أما اإلشباعات االجتامعية فجاءت ثانًيا، ولكن بفارق بسيط. كام اتضح أن 2644الثقافة الرياضية بمتوسط )

 .املستوى الفني يعد العامل الرئيس يف تفضيل القنوات ودافعية التعرض هلا
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Abstract. The study aimed to identify the magnitude of technical level impact of Gulf sports channels on the 

public’s use of such channels. The researcher conducted a field study on a sample of Arab GCC countries citizens 

using a cumulative measure of directive gratifications. The results show that the number of male sports followers 
is higher than the number of female followers (96.6% vs. 3.4%, respectively). The daily viewing is first (40.4%), 

followed by the exposure three times a week (30.2%), and then by semi-regular and rare exposures at lower 

percentages. The average exposure from one to three hours was 61.9%, followed by the average exposure for less 
than one hour at 20.6%. The preferred time for exposure to sports channels is the evening (76.6%), compared to 

the morning and noon periods. Exposure to watching sports channels was predominant (38.1%), compared to 

exposure with friends and relatives (31.1%). In addition, the results show a progress of motives for following up 
teams and clubs over the motive of following up international events. Self-directing enjoyments came first, then 

knowledge of sporting events update, then favorite games, then sports education. As for social gratifications, they 

came second but with a small difference. It was obvious that the technical level is the main factor in preference for 
channels and the motivation for exposure. 
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 الدراسة مقدمة

يف تكنولوجيا االتصال احلديثة عىل  املتناميساعد التطور 

االهتامم الواضح بالقنوات الرياضية وانتشارها بشكل 

 أمهية الرياضيةومل تغفل القنوات التلفزيونية غري  ملحوظ،

فأفردت هلا برامج مستقلة ، جذب املشاهد يفرياضة دور ال

 مأخبار أ نرشاتسواء كانت  ،ضمن خريطة براجمها اليومية

برامج رياضية مستقلة، وتسابقت القنوات الرياضية 

 ،احلكومية واخلاصة عىل الظفر بأكرب رشحية من اجلامهري

وذلك بضخ األموال للفوز بنقل األحداث الرياضية بصورة 

مبارشة، األمر الذي رصده تقرير احتاد اإلذاعات العربية لعام 

التي رياضية العربية من حيث تنامى أعداد القنوات ال 2.91

لتحتل املرتبة الثانية بعد  ،قناة(  99 ) عددها إىل وصل

ا اخلليجية الدول العربية وخصوًص الشاملة. ومل تكن القنوات 

بل واكبت هذا التطور  ،دول العامل سائريف معزل عام جيري يف 

أول قنوات رياضية منذ بإنشاء يف نقل األحداث الرياضية 

سواء كانت هذه القنوات الرياضية  ،ئيةلقنوات الفضالظهور 

يف  هذه القنواتوتسابقت  .كانت مشفرة ممتاحة للجميع أ

جذب املشاهد وتقديم الربامج املتنوعة التي حتقق هلا السبق 

ومع تطور املشهد اإلعالمي  والتغطية الكافية. اإلعالمي

ملزيد من الدراسات العلمية التي هتتم برصد  ازدادت احلاجة

يف عرص  هوحتليل هم الريايض يف الوطن العريب وتفسرياإلعال

 . الثورة التكنولوجية

 

 الدراسات السابقة

تسعى هذه الدراسة إىل التعرف عىل مدى تأثري املستوى  

وذلك من الفني هلذه القنوات عىل استخدام اجلمهور هلا، 

لدراسات خالل عرض زمني من األقدم إىل األحدث ل

، حيث يف بلورة مشكلة الدراسة أسهمتالعلمية التي 

العالقة بني التعرض ( حتديد 4..2تناولت دراسة إسحاق )

املعرفة بني للربامج الرياضية يف الراديو والتليفزيون و

الدراسة أن نسبة  ، وأظهرت نتائجالرياضية للجمهور املرصي

% مقابل 261.التعرض للربامج الرياضية يف التليفزيون تبلغ 

% من املبحوثني 1961تبني أن عرض. ومن دون ت% 9761

% 369يستفيدون من الربامج الرياضية يف التلفزيون، مقابل 

يرون أهنم ال يستفيدون منها، وأجابت أغلبية مشاهدي 

 مأن معارفهب% 1.69الربامج الرياضية بالتلفزيون وبنسبة 

نسبة ضئيلة  مقابلالرياضية زادت مع متابعة هذه الربامج 

لك، وأشار أغلب املبحوثني وبنسبة % ترى عكس ذ961

من الربامج الرياضية يف  عدم وجود اهتامم متساو  إىل % 7.61

 تقديم األلعاب املختلفة.

دور الوسائل التكنولوجية يف  Thomas (2011)وأوضح 

ذيعي القنوات مساعدته ملتطوير اإلعالم الريايض من حيث 

فسريها، الرياضية عىل توضيح وحتليل األحداث الرياضية وت

وإمكانية دمج الصور والرسومات يف البث، وتقديم الدعم 

ضافة إاملرئي للمعلقني والنقاد، وعمل تأثريات متنوعة و

ا من عداد الربامج بام يضفي مزيدً إمؤثرات برصية وسمعية يف 

التقدم يف صناعة الربامج الرياضية ويقدم خدمات أفضل 

 للمشاهدين.

التعرف هدفت إىل  (، فقد2.93أما دراسة رحاحلة )

عىل دور الفضائيات التلفزيونية الرياضية العربية يف تشكيل 

 وتكّون جمتمعوروبية، امليول نحو متابعة رياضة كرة القدم األ

كلية الرتبية  يفطلبة املرحلتني الثالثة والرابعة من الدراسة 

 الرياضية يف جامعة الريموك، وتكونت عينة الدراسة من

من  % 73وتوصلت الدراسة إىل أن  لبة.( طالًبا وطا911)

املبحوثني يشاهدون مباريات كرة القدم األوروبية بنسبة 

يف البث قناة اجلزيرة الرياضية املرتبة األوىل  واحتاللعالية، 

 %.91بنسبة 

التعرف عىل الطرق ( إىل 2.93وهدفت دراسة خليل )

ولة التي يستخدمها اجلمهور الريايض للمتابعة اإلعالمية يف د

راء اجلامهري يف األداء آعىل ومارات العربية املتحدة، اإل

تأثري  ، ورصدالريايض الفني للمعلقني واملذيعني الرياضيني

( 4..) وشملت عينة الدراسة .إلعالم الريايض عىل القيما

 .ماراتا من املقيمني يف دولة اإلارهم عشوائيً يا، تم اختفردً 

وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود تباين واختالفات إحصائية 

يف نوعية األلعاب الرياضية التي هيتم هبا اجلمهور الريايض 

أن أكثر الوسائل املفضلة وملتغريات الديموغرافية، حسب ا

وأقلها %، 93692ملتابعة األخبار الرياضية التلفزيون بنسبة 

ة أن أكثر الوسائل %. كام أظهرت الدراس7649اهلاتف بنسبة 

اإلعالمية التي يثق هبا اجلمهور الريايض يف إعطاء املعلومات 

واألخبار الرياضية الصادقة هي القنوات الرياضية بنسبة 
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 وجود دور سلبيإىل  ـاأيًض ـ وتوصلت الدراسة  .%.176

لإلعالم الريايض فيام يتعلق بتأثريه الكبري عىل زيادة مستوى 

دفع اجلامهري إىل اختاذ سلوك مضاد الشحن اإلعالمي الذي ي

 للمجتمع.

إىل معرفة دور مشاهدة ( 2.93وسعت دراسة الزيود )

القنوات الفضائية الرياضية يف نرش الثقافة الرياضية لدى 

 (327) عينة الدراسة وقد أجريت عىلطلبة جامعة الريموك، 

)باستثناء طلبة  ،وطالبة من مجيع كليات جامعة الريموك اطالبً 

الدور اإلجيايب وأظهرت النتائج  .كلية الرتبية الرياضية(

للقنوات الفضائية الرياضية يف تزويد املشاهد بالثقافة 

املجال االجتامعي واملعريف أعىل املجاالت  واحتاللالرياضية، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ووبدرجة مرتفعة، 

الرياضية بني طلبة جامعة  املجال )املعريف( لنرش الثقافة

ا ملتغري اجلنس، ولصالح الذكور، وعدم وجود الريموك تبعً 

فروق ذات داللة إحصائية يف املجاالت األخرى. كام بينت 

املجال املعريف يف النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

الرتبوي يف نرش الثقافة الرياضية بني طلبة و واالجتامعي

 ملتغري الكلية لصالح الكليات العلمية.  اجامعة الريموك تبعً 

العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتامعى وملعرفة 

 .Lim et al، أجرى واستخدام القنوات الفضائية الرياضية

( مستخدم، ..1) عىل عينة مكونة مندراسة ميدانية  (2015)

لمشاركة املجتمعية عرب ل أن إىل توصل الباحثون من خالهلا

عىل زيادة والء  ا مهاًم التواصل االجتامعي تأثريً مواقع 

املشاهدين للقنوات الرياضية، وأن التفاعل مع ما ينرش عرب 

مواقع التواصل االجتامعي يزيد من عالقة االرتباط بالقنوات 

م التعليق أب أمعجاب باإلكان التفاعل سواء  ،الفضائية

 النرش.ب

( دراسة هبدف التعرف عىل 2.91وأجرى اخلطيب )

يف رفع مستوى الثقافة الرياضية  BeIN Sportقنوات دور 

، بينهملدى الشباب األردين وتعزيز العالقات االجتامعية 

 .جامعة الريموكمن طلبة  (173من )الدراسة  وتكونت عينة

تؤثر يف الذكور  BeIN Sportوتوصلت النتائج إىل أن قنوات 

ا، وكشفت أن ا واجتامعيً ثقافيً  ،اإلناث أكثر منة عالية بدرج

قوة جذب للشباب اجلامعي بغض  عدّ ت   BeIN Sportقنوات 

النظر عن ختصصاهتم األكاديمية يف رفع مستوى الثقافة 

 الرياضية.

إىل  Wheaton & Thorpe (2016)وهدفت دراسة 

عىل تفضيالت مشاهدي الربامج الرياضية لأللعاب التعرف 

 (.2.) وملبية من خالل إجراء دراسة ميدانية شملتاأل

ا للتعرف عىل وجود اختالف يف تفضيالت مشاهدة مبحوثً 

ا للجنسيات املختلفة، والتعرف عىل لعاب معينة تبعً أ

مقرتحات املبحوثني حول طبيعة األلعاب اجلديدة التي يمكن 

 أنوأشارت النتائج إىل  ..2.2أوملبياد طوكيو االهتامم هبا ىف 

أن تضمني املزيد من األلعاب  من أفراد العينة يرون% .9

 ،تقودهم ملزيد من املشاهدة وقديدة الرياضية فكرة ج

واختلف املبحوثون حسب الدول يف تفضيالهتم لوسائل 

يف الصني  وخصوًصااإلعالم الرياضية اخلاصة هبم 

 والواليات املتحدة األمريكية.

الدور الذي تقوم به ( 2.99وتناولت دراسة نادر )

القنوات الرياضية املتخصصة يف تشكيل معارف الشباب 

 ،هلذه القنوات متعرضه ىومد ،نحو الرياضة مواجتاهاهت

 ممعرفة الشباب املرصي واجتاهاهت وقياس مدى التأثري عىل

القنوات  نحو ما يتعلق بالرياضة من خالل ما يعرض عىل

تم تطبيق قد الرياضية املتخصصة من برامج ومباريات، و

شاب من شباب إقليم ( ..4) عينة مكونة من الدراسة عىل

% من عينة  .726وصلت الدراسة إىل أن القاهرة، وت

دورها يف فاعلية جيايب نحو الرياضة وإاجتاه  ماجلمهور لدهي

 املجتمع املرصي.

القنوات الرياضية ( دراسة عن 2.99وأجرى شطاح )

املشفرة والربامج الرياضية، تناولت ظاهرة تشفري القنوات 

الرياضية والربامج الرياضية من خالل دراسة ميدانية 

وتوصلت الدراسة  .جمهور الريايض يف الوسط اجلامعيلل

عملية  عدهوجود توجه نحو رفض التشفري و :نتائج منهاإىل 

تقارب  ووجودختدم اجلهات املمولة من رشكات اإلعالن، 

بني نسبة املشاهدة الدائمة للرياضة ونسبة املشاهدة غري 

 %، وأن املكان4163% و 1.67الدائمة بنسبتني عىل التوايل 

تليه مواقع التواصل  ،املفضل ملتابعة الرياضة هو التلفزيون

تلتها كرة  ،وجاءت كرة القدم يف املركز األول .االجتامعي

الكريكيت لعبة يف حني تذيلت  ،ثم ألعاب القوى ،السلة

https://www.youm7.com/Tags/Index?id=815601&tag=%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-2020
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صدارة  beIN Sportواحتلت قنوات  .جدول الرتتيب

ثم قنوات  ،تلتها قنوات أبوظبي ،القنوات الرياضية املشفرة

 ديب.

ويف رصد ملدى تأثري املواقع الرياضية عرب اإلنرتنـت عـىل 

مشاهدة طلبة اجلامعـة للقنـوات الرياضـية، أجـرى الريغـي 

 طالـب (..9) ميدانية عىل عينة مكونة مـن( دراسة 2.99)

ــية ــة والرياض ــاطات البدني ــات النش ــوم وتقني ــد عل  .بمعه

ــة ي ــراد العين ــب أف ــة إىل أن أغل فضــلون وتوصــلت الدراس

، مشاهدة القنوات الرياضية ملتابعة خمتلف الـربامج الرياضـية

وأنه ال يوجد تـأثري للمواقـع الرياضـية عـىل نسـبة مشـاهدة 

 طلبة.الالقنوات الرياضية يف أوساط 

دور  Ramon & Haynes (2018)وتناولت دراسة 

القنوات الرياضية يف تعزيز الثقافة من خالل دراسة حتليلية 

قدمها يب يب يس يف الفرتة كانت تاضية التي الري للربامج

، وإجراء مقابالت متعمقة مع القائمني (2.99 – ...2)

عداد الربامج وعمليات اإلنتاج إباالتصال للتعرف عىل كيفية 

توصلت قد ودور الربامج الرياضية يف تعزيز الثقافة املحلية، و

 فر املحتوى الرقمي عرباالرغم من توعىل الدراسة إىل أنه 

منصة جاذبة  ال تزالإال أن القنوات الرياضية  ،اإلنرتنت

عىل قدر ا يف دعم الثقافة املحلية ا بارزً للجامهري، كام أن هلا دورً 

 ا.الربامج فنيً  إتقان

 

 مناقشة الدراسات السابقة:

ومن خالل االطالع عىل مـا سـبق مـن دراسـات علميـة 

اجلمهـور للتليفزيـون يف متابعـة  لـدى تفضـيلاتضح وجود 

ظهـور  عىل الـرغم مـن الرياضة عن باقي الوسائل اإلعالمية

القنـوات الرياضـية  ، إذ ال تزالالوسائل التكنولوجية احلديثة

اسـتخدام  أسـهمبـل  الرياضـة،منصة جاذبة للجامهري ملتابعة 

مجهور مواقع التواصل االجتامعي يف زيادة مشاهدة القنـوات 

 ات، وهو مـا أكدتـه دراسـهلازيادة والء اجلمهور الرياضية و

 .Lim et alو (،2.93) خليـل، و(4..2) إسـحاقمن كل 

 & Ramon، و(2.99) نادرو(، 2.99) الريغي، و(2015)

Haynes (2018) . 

وجود اجتاهـات إجيابيـة لـدى اجلمهـور نحـو كام اتضح 

وهـو ، اا واجتامعًيـالرياضة ودورها يف تنمية املجتمعات ثقافيً 

، (2.91) اخلطيب (، ودراسة2.93دراسة خليل )ما أكدته 

أبرزها لقنوات الرياضية؛ لستخدام اجلمهور الدوافع ووجود 

أهـم كانت متابعة الرياضة املفضلة ومتابعة الفريق املفضل، و

من استخدام القنـوات الرياضـية تعزيـز  املتحققةاإلشباعات 

 املعلومات الرياضية، ومعرفة آخر األخبار.

وجود فروق بني املبحـوثني يف تفضـيالهتم واتضح أيًضا 

لوســائل اإلعــالم الرياضــية اخلاصــة هبــم حســب ســامهتم 

ــه  ــا أثبتت ــة، وهــو م ــل الديموغرافي دراســات كــل مــن خلي

(، و 2.91(، واخلطيـــــب )2.93(، والزيـــــود )2.93)

Wheaton & Thorpe (2016). 

 

 مشكلة الدراسة:

عـىل املسـتوى  سـابقة اتدراسـ وجـودوبناء عـىل عـدم 

عىل حد  – تأثري املستوى الفني عىل االستخدام تناولتالعريب 

مـن نتـائج الدراسـات مـا سـبق  وبناء عـىل، –علم الباحث 

أمهية وجلمهور لدى اتضح أمهية القنوات الرياضية السابقة، ت

دراسة هذه القنوات وكيفيـة تطـوير مسـتواها لتحـاف  عـىل 

تأثري متغـري املسـتوى الفنـي متيزها بني الوسائل اإلعالمية، و

ا لتنـامى نظـرً وللربامج الرياضية عـىل تفضـيالت اجلمهـور، 

استخدامات اجلمهور بشكل عـام والشـباب بشـكل خـاص 

احلاجــة إىل  تتمثـل مشـكلة الدراسـة يفللقنـوات الرياضـية، 

التعرف عىل املستوى الفنـي للقنـوات الرياضـية املتخصصـة 

باب للقنـوات الرياضـية وتأثرياته عىل دوافـع اسـتخدام الشـ

وكيفية اسـتخدامه هلـذه القنـوات منها، اخلليجية  وخصوًصا

  واإلشباعات املتحققة منها.

 

 أهداف الدراسة

 :اآليتتستهدف الدراسة حتقيق 

التعرف عىل أبعاد املستوى الفني وانعكاسـاته عـىل  .9

 تطوير املحتوى.

ــباب  .2 ــرض الش ــامط تع ــع وأن ــىل دواف ــرف ع التع

 الرياضية.اخلليجي للقنوات 

حتديـــد مســـتوى تـــأثري املســـتوى الفنـــي عـــىل  .3

 االستخدام.
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 :تساؤالت الدراسة

ا مـن الباحـث ا مـن طبيعـة هـذه الدراسـة وسـعيً انطالقً 

هذه الدراسـة إىل  سعتللوصول إىل اهلدف العام للدراسـة، 

 :اآلتيةاإلجابة عن التساؤالت 

ــا-9 ــوات  م ــور القن ــة جلمه ــامت الديموغرافي ــم الس أه

 اخلليجية؟الرياضية 

ــريب -2 ــيج الع ــواطني دول اخلل ــتخدام م ــم اس ــا حج م

 للقنوات الرياضية؟

ما أنامط استخدام مواطني دول اخلليج العريب للقنوات -3

 الرياضية؟

ــريب -4 ــيج الع ــواطني دول اخلل ــتخدام م ــع اس ــا دواف م

 للقنوات الرياضية؟

ما القنوات الرياضية املفضلة لدى مواطني دول اخلليج -1

 العريب؟

إشباع القنـوات الرياضـية حلاجـات مـواطني ما مدى -9

 دول اخلليج العريب؟

ما العوامل املؤثرة يف اسـتخدام مـواطني دول اخللـيج -7

 العريب للقنوات الرياضية واإلشـباعات املتحققة منها؟

ما أهم أسباب تفضـيل مـواطني دول اخللـيج العـريب -.

 للقنوات الرياضية؟

امج املقدمة ما تقييم عينة الدراسة للمستوى الفني للرب-1

 يف هذه القنوات؟

 

 :فروض الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض -9

 والدوافع.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض -2

 شباعات.واإل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض -3

 واملعايري الفنية.

ــدوا-4 ــني ال ــائية ب ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف فع توج

 شباعات.واإل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الدوافع واملعايري -1

 الفنية.

شــباعات توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإل-9

 واملعايري الفنية.

ــريات -7 ــني املتغ ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل توجــد ف

ـــدوافع  ـــرض وال ـــن التع ـــل م ـــة وك الديموجرافي

 .واإلشباعات واملعايري

 

 :نوع الدراسة ومنهجها

 املنهج الوصفي املسحي وصفية استخدمت هذه الدراسة

ا ا يف جمال الدراسات اإلعالميـة خصوًصـيستخدم كثريً الذي 

 . البحوث االستكشافية والوصفيةيف 

 

 :جمتمع الدراسة

مـواطني دول جملـس التعـاون  يتكون جمتمع الدراسة من

 سنة. .9و 99اخلليجي العريب بني سن 

 

 :عينة الدراسة

العينة العمدية من مشاهدي القنـوات  الباحث عىلاعتمد 

 الرياضية لدول جملس التعـاون اخلليجـي مـن خـالل تطبيـق

بعـد فرزهـا  ،وبلغ عدد أفراد العينـة، ثلجالأسلوب عينة كرة 

 .(مفردة 449) ،واستبعاد الناقصة منها

 

 :اختبار الصدق والثبات

اسـتخدام الصـدق الظـاهري وصـدق  عمد الباحث إىل

بتحكيم االستامرة من قبل أعضاء هيئة التـدريس يف  املضمون

، وتم األخذ بمالحظاهتم ،عالم بجامعة امللك سعودقسم اإل

سـلوب إعـادة أالثبـات مـن خـالل  باختبـار كام قام الباحث

ثم إعادة توزيعها بعد  ،استبانة (..9) ذ تم توزيعإ ،االختبار

 .للتأكد من ثباهتا مقارنة النتيجتني تسبوعني ومتأ

 

 :تحليلالمع واجلأدوات 

ــث  ــتخدم الباح ــذهاس ــات ه ــع بيان ــة جلم أداة  الدراس

، ثـم سـؤااًل  (99) عىل اشتملت ، وقدليكرتونيةاإل ستبانةاال

وضعت عىل حمرك البحث جوجل فورم وإرساهلا إىل جمموعة 

 ،وعـىل مسـتوى ثـالث مراحـل ،اشخًصـ( .2بلغت )ولية أ

 .(.2.9يوليو  93  -مايو  39)ا يف الفرتة يوميً  (42) وملدة

 



 هـ(9442م/2.29جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 
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 ثانًيا: اإلطار املعريف للدراسة:

 :اإلطار النظري _

االجتاهـــات احلديثـــة يف بحـــوث االســـتخدامات 

 :واإلشباعات

ظهرت بعض االجتاهات احلديثة التـي هتـتم بـالربط بـني 

ــني ســلوكيات الوســيلة واجتاهاهتــا،  دوافــع االســتخدام وب

عـىل اسـتخدام  وبدراسة تأثري العوامل النفسـية واالجتامعيـة

املتغــريات  :مثــل ،األفـراد لوســائل اإلعــالم وتعرضــهم هلــا

الشخصــية، والســياق الــذي يــتم فيــه التعــرض، والنشــاط 

إىل أن  Limperos & Sundar (2010)وقد أشار  االجتامعي.

التطورات يف بحوث االسـتخدامات واإلشـباعات جتـاوزت 

البحث عن سـبل إشـباع احلاجـات إىل البحـث عـن إرضـاء 

وأن املنافسة بني الوسائل اإلعالمية املختلفة يتحقق  ،جلمهورا

السبق فيها ملـن يبحـث عـن إشـباع حاجـات جديـدة قـد ال 

 يتوقعها اجلمهور.

 

 :القنوات الرياضية

املضـمون  هـي التـي تكتفـي بعـرض القنوات الرياضـية

 ،بـث القنـاة إىل هنايتـهالمنذ بدايـة  وحده دون غريهالريايض 

اخلــرب الريــايض املتعلــق بــ خر اًل مــن املضــمون كــيشــمل و

الـربامج التـي ودولًيا(، وإقليمًيا والتطورات الرياضية )حملًيا 

تقدم تغطية كاملة لألحـداث الرياضـية باالسـتعانة بـاخلرباء 

يف وولني، ومــدريب الفــرق املختلفــة، ؤواملتخصصــني واملســ

 املشاهدين. وجهات نظربعض األحيان 

ببث التليفزيون  القنوات ة يفيالرياض بث األخبار بدأقد و

ضمن نرشاهتا اإلخبارية الرئيسة عن الرياضة  أخبار حمدودة

مواكبة النشاطات يف  إلشباع رغبات اجلمهور الريايض

 قيادة سائر الوسائل التليفزيون توىل ذالرياضية، ومن

أثبت تفوًقا كبرًيا يف النقل  ، إذاإلعالمية يف جمال الرياضة

رياضية حلظة وقوعها أو بعد وقوعها الفوري لألحداث ال

بوقت قصري، ومجع الصوت والصورة مًعا، فضاًل عن امتالكه 

القدرة عىل االحتفاظ بمواده لتكون أرشيًفا شاماًل للفعاليات 

وسيلة بوصفه  ،يتميز التليفزيونكام الرياضية املختلفة. 

 ،ختدم املجال الريايض التي بعدد من اخلصائص ،إعالمية

 :قدرته عىل تتمثل يف

 .نقل األحداث العاملية الرياضية وقت وقوعها مبارشة 

 املشاهديننرش الثقافة لدى و الرتويج. 

 عن  حتنمية االجتاهات اإلجيابية نحو الرياضة والرتوي

 .النفس

 العمرية الرشائح من الكثري باهتامم الرياضة وحتظى

 والعربية العاملية املتخصصة القنوات انتشار ولعل املختلفة،

 عىل دليل خلري أنواعها اختالف عىل الرياضة يف املتخصصة

 نوع يف متخصصة قنوات حديًثا تظهر قد إنه بل ذلك،

 كرة أو السلة كرة غرر عىل ؛غريها دون الرياضة من واحد

 والسيد (،3..2) العبد من كل عرض وقد التنس. أو القدم

 :وهي الرياضية للقنوات أمثلة م(2.99) ونشأت (،2.92)

Sport Time Show وEuro News Sport، وExtreme 

Sports، وNBA TV: وTV GO، وSport Prime، 

 التابعة تلك األخرى العاملية القنوات ومن .Sport Screenو

 وقناة ،World Sports Fox قناة اإلنجليزية BBC ملحطة

TV MU وقناة يونايتد، مانشسرت لنادي التابعة املشفرة 

Equidida وقناة ،مشفرةو اخليول سباق يف متخصصة وهي 

Motors وقناة ،السيارات سباق يف ملتخصصةا ملشفرةا  Sky

2 & 1 Sport وتعمالن العامة الرياضة يف متخصصتان ومها 

 التشفري. بنظام

وعىل املستوى العريب تعـددت القنـوات الرياضـية ومـن 

 أمثلتها:

 ة قنوات شبكة راديو وتليفزيون العرب الرياضيART ،

 قنوات رياضية لدهياأول شبكة فضائية عربية  وهي

، قناة أبو ظبي الرياضية، وقناة ديب الرياضيةو، متخصصة

 Orbitقناة أوربت سبورت ة، وقناة اجلزيرة الرياضيو

Sport،  تابعة لشبكة وهي قناةOrbit تقوم بإعادة بث و

، قناة الكأسوالرياضية األمريكية،  ESPN Sportقناة 

قناة النيل ، وModern Sportقناة ، واألهيل املرصي قناةو

التسلية  تقديمإىل  هذه القنواتوال هتدف  ،الرياضية

ثقافة رياضية  أيًضا بل ختلق لديه ،للمشاهد فحسب

من خالل التغطية احلية لألحداث  صحية وسلوكية

، األلعاب خمتلف تقديم برامج جذابة عنالرياضية، و
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ين حققوا بطوالت عاملية الرياضيني الذوالتعريف ب

وتكاد ال توجد دولة عربية إال ولدهيا قناة  رياضية.

رياضية متخصصة تقدم من خالهلا أهم فعالياهتا 

 .الرياضية ملواطنيها

 

 :اإلعالم الريايض

تزويد  ( اإلعالم الريايض بأنه4..2حسن ) فيعرّ 

اجلامهري باملعلومات واملعارف واحلقائق الرياضية، وذلك عن 

طريق الوسائل املرئية أو املقروءة أو املسموعة هبدف نرش 

 . املعرفة والثقافة الرياضية بني أفراد املجتمع

اإلعالم الريايض أحد عنارص اجلذب يف حميط  ويعدّ 

بوجه أعضاء املجتمع بوجه عام، ويف حميط النشء والشباب 

مثله مثل اإلعالم بمفهومه الشامل، يف ذلك خاص، وهو 

يقدم معلومات تتعلق باملجال الريايض من خالل الصحافة 

 )املعرفة( أو اإلذاعة أو التلفزيون، ويمكن هلذه املعلومات

تكوين رأيه يف موضوع ما أو يف  الرياضية أن تساعد الفرد عىل

يسهم هذا عدة موضوعات تتعلق بالرياضة، وحيتمل أن 

 الرأي يف اكتساب قيمة ما، تلك القيمة التي قد تعمل عىل

تكوين اجتاهات الفرد نحو النشاط الريايض، األمر الذي 

ا يعرب فيه عن موقفه العميل ا حمددً يدفعه لكي يسلك سلوكً 

ويمكن التعرف عىل دور  .اا وإجيابً نحو النشاط الريايض سلبً 

خالل ما يرصده بعض التلفزيون يف املعرفة الرياضية من 

 الباحثني ألهداف اإلعالم الريايض، والتي تتمثل يف:

  نرش الثقافة الرياضية من خالل تعريف اجلمهور بالقواعد

والقوانني اخلاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية املختلفة 

 والتعديالت التي قد تطرأ عليها.

  تثبيت القيم واملبادئ واالجتاهات الرياضية واملحافظة

 تشكل أنامط السلوك حيث إن لكل جمتمع قياًم  ،يهاعل

 .الريايض

  نرش األخبار واملعلومات واحلقائق املتعلقة بالقضايا

واملشكالت الرياضية املعارصة وحماولة تفسريها والتعليق 

للرأي العام  وإعطاء الفرصة ،عليها أمام الرأي العام

وهذه  ،و تلك املشكالتأما يراه جتاه هذه القضايا إلبداء 

إىل توعية  الراميةوضح أهداف اإلعالم الريايض أهي 

 ا عىل املستويني املحيل والدويل.رياضيً  هاجلمهور وتثقيف

  ومّده صعوبات احلياة اليومية،  منالرتويح عن اجلمهور

الثقافة الرياضية التي تسهم اإلذاعة والتلفزيون بنصيب ب

 برزها:أوشخصية اليف مكونات  اآلثار منها يف ترككبري 

الصحي،  واألثر اخللقي، ، واألثرالعقيل والفكري األثر

الواعية، القراءة ، واألثر اجلاميلو ،األثر االجتامعيو

، األثر اللياقي، واملهارات النافعة، واملفيدة واهلوايات

التوتر  ، وإزالة مسبباتإتاحة فرص الرتويج الربيءو

 (.4..2االرتقاء باملستوى الصحي )إسحاق، و ،النفيس

يف تقدم الشعوب مهم كام يقوم اإلعالم الريايض بدور 

يقاس بمدى ما تقدمه من أصبح حترض الدول وتطورها، و

إعالم ريايض راق ومتحرض يف خمتلف وسائله التي تبث 

فاهلدف األساس لإلعالم الريايض تقديم  ؛األخبار الرياضية

األخبار واملعلومات الرياضية الدقيقة والصادقة للناس بكل 

موضوعية وحيادية، واحلقائق التي تساعدهم عىل إدراك ما 

جيري حوهلم وتكوين آراء صائبة يف كل ما هيمهم من أمور 

يف اجتاهات الرأي العام  وترك األثروقضايا رياضية، 

  .الريايض

بد للقائمني عىل اإلعالم الريايض أن يلتزموا  ال ذلكل

عىل  وتصحيح الواقع احلايل القائم  بأخالقيات األداء املهني

اإلثارة يف معاجلة وتغطية القضايا اجلامهريية الرياضية، 

فتح املجال  وذلك نتيجةامليول واألهواء الشخصية،  وحتكيم

 من بني القائمني لشخصيات غري متخصصة ليكونوا

؛ نيسابق نيالعب مأ مدربني مًما  أاحك واكانأباالتصال، سواء 

نرش األخبار ويمتهن مهنة الصحفي الريايض  منهم من نجدف

معتقداته و املطلقة جهة نظرهوواالنتقادات واآلراء من 

 دونمن دون حياد، ويكون حواره للجامهري  منالشخصية 

ية املطلوب يف ختصص اإلعالم ومن دون منهج تأهيلال

الوسط الريايض  مما جعل؛ أكاديمية تضبط أخالقيات املهنة

الشتائم  يرتاشقونبأشخاص  يمتلئفضاء باإلعالمي أشبه 

نار  تشعل، واختالق األزمات التي الالئقةواإلحياءات غري 

 األمر الذي أسهم يف حتويلالفتن والتعصب بني اجلامهري، 

موجه ومن ناقل للحدث ومفرس وحملل  الريايضاإلعالم 

 التعصب لرأي العام إىل مشارك سلبي يف صنعإجيايب ل

  يف تفتيت وحدة أبناء الوطن الواحد )نشأت، ومسهم

2.99). 
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 :خصائص اإلعالم الريايض

 لك اإلعالم الريايض حرية االختيار يف انتقاء نوعية تيم

 اجلامهري التي خياطبها ويرغب يف الوصول إليها.

  ولديه القدرة عىل  امجاهرييً  بكونهيتميز اإلعالم الريايض

تغطية مساحات واسعة وخماطبة قطاعات كبرية من 

 اجلامهري.

  يتوجه اإلعالم الريايض إىل نقطة متوسطة افرتاضية

جتذاب الا منه يتجمع حوهلا أكرب عدد من الناس سعيً 

  أكرب عدد من اجلامهري.

 ال وعمل فيها يعالم الريايض للبيئة التي يستجيب اإل

 توافقع ما يقدمه من رسائل إعالمية رياضية يتعارض م

 (.2.99القيم والعادات السائدة يف جمتمعه )نشأت، 

 

  :املستوى الفني

القنوات الرياضية التلفزيونية عىل الظفر بأكرب  تتسابق

وذلك بتهيئة كل وسائل اجلذب من  ،عدد من املشاهدين

عىل توفري  ، والعملخالل تطوير البيئة التلفزيونية يف كل قناة

األجهزة واملعدات الفنية اخلاصة بنقل وتسجيل الصوت 

الظروف املكانية واالحتياجات البرشية  وهتيئةوالصورة؛ 

 حتدث األثر يفواملادية جلعل املنتج النهائي هلا يقدم بصورة 

تطوير إىل تسعى  القنوات الرياضية جعلما هذا و املشاهد.

مع التطورات املتسارعة  معداهتا الفنية بشكل مستمر ليتامشى

يف عمليات اإلنتاج التلفزيوين، فأصبحت هذه األدوات الفنية 

وحداثتها هي الفارق بني قناة وأخرى، واستعانت القنوات 

بخرباء متخصصني يف اإلنتاج التلفزيوين لوضع اخلطط 

 إىلالتطويرية يف جمال البيئة اإلنتاجية للربامج، وسعت 

 وذلك عىل غرارمل األجهزة، االستعانة بكل جديد يف عا

ا بتقنية مرورً  SDالنقل التلفزيوين من تقنية  االنتقال يف جمال

HD  إىل تقنية وصواًل K4 التقنيات حتتاج هذه ، وكل تقنية من

بتطوير  أجهزة خاصة هبا، ففي كل مرحلة كان التحديث

يف جماالت بالتصوير واإلضاءة ومعدات  العنارص التقنية

ونات، وسامعات، وأجهزة تكبري الصوت من ميكروف

الصوت، والنداء اآليل، واالتصال، واألفالم واألرشطة 

الصوتية عىل اختالفاهتا، وأجهزة املونتاج، والتوثيق، 

ووحدات العرض، ووحدات النقل اخلارجي، ووصالت 

واهلوائيات اخلاصة بالتعامل مع األقامر ، امليكروويف

 (.9..2مشة، ع) لإلرسال أو االستقبال االصطناعية

ومل يقترص التطوير عىل البيئات الداخلية لإلنتاج يف 

النقل  :مثل ؛بل تعداها إىل النقل اخلارجي ،االستديوهات

تاج إىل معدات وإجراءات تتيح احلصول عىل حياملبارش الذي 

لصوت لالختبار، وذلك او ةأنواع متعددة من الصور

لتسجيل، وإعادة عرض وا نوعيةالمراقبة و للسيطرة

رئية، املصور الاللقطات، وبث الصورة والصوت، وتوليف 

 .ضافيةاإلصوتية الصادر وامل

كام عمدت القنوات إىل االستعانة بخرباء متخصصـني يف 

ا منهـا للوصـول إىل درجـة عاليـة مـن احلرفيـة الرياضة سعيً 

العالية، فاسـتعانت بـاملعلقني الرياضـيني ومقـدمي الـربامج 

ــتعانة بخــرباء املتخص ــىل االس ــب حرصــها ع صــني إىل جان

واملراسلني  ،املسابقات الرياضية املختلفةاملعنيني بو ،التحكيم

عربـات عرب  امليدانيني الذين ينقلون من أرض احلدث مبارشة

 ،وفًقـا للحـدث اخلـارجي، وهـو مـا يتطلـب، نقل اخلارجي

بشتى األنظمة اهلندسية من تصـوير، واتصـال، أجهزة زاخرة 

فريق مشغل له قادر تقنًيا وإبـداعًيا  من قبلجهزة حاسوب وأ

 توصيل الربنامج التلفزيوين. عىل

 

 :طبيعة الربامج التي تقدمها القنوات الرياضية

تنوع برامج القنوات الرياضية بني قناة وأخرى، ويمكـن ت

 :عىل النحو اآليت هاتقسيم براجم

 اضية.الربامج املبارشة وتشمل البث احلي لألحداث الري 

 سواء مع ضيوف داخل مقر احلدث أو  ،الربامج احلوارية

 أو مع اجلامهري. ،أو مع رياضيني ه،خارج

 وهي التي هتتم بعرض األخبار بصفة  ،الربامج اإلخبارية

كل قناة، ويدخل من يف  مستمرة وفق هيكل الربامج

 ضمنها االستعراض اليومي للصحف الرياضية.

 تم فيها توهي التي  ،برامج االستديوهات التحليلية

استضافة حمللني متخصصني للتعليق عىل األحداث 

 الرياضية املتنوعة.

 تم فيها استضافة خرباء توهي التي  ،الربامج التحكيمية

 التحكيم للتعليق عىل أداء احلكام لأللعاب املختلفة.



 ...تأثري املستوى الفني للقنوات الرياضية اخلليجية عىل: عايض مرزوق احلريب

 

9.. 

 وهي التي يتم التواصل فيها مع  ،الربامج التفاعلية

يف  وأ ،داخل االستديوسواء باستضافتهم  ،اجلامهري

 .املوقع اإللكرتوينبواسطة  وأ ،مواقع األحداث

 وهي التي تتطرق عادة ألحداث  ،األفالم الوثائقية

أو أهنا تتحدث عن نجوم  ،رياضية سابقة والتعليق عليها

 وشخصيات رياضية بارزة.

 

 نتائج الدراسة امليدانية: 

  :اخلصائص والسامت الديموغرافية لعينة الدراسة :أواًل 

 يوضح املتغريات الديموغرافية لعينة الدراسة .(9جدول )

 النوع

 1969 429 ذكر

 364 91 أنثى

 .6..9 449 املجموع

 اجلنسية

 .26. 391 سعودي

 461 .2 كويتي

 969 1 إمارايت

 761 33 عامين

 61. 2 قطري

 61. 4 يمني

 969 7 بحريني

 969 1 غري حمدد

 .6..9 449 املجموع

 العمر

 2.61 12 سنة .3سنة إىل أقل من  91من 

 1163 244 سنة 41سنة إىل  .3من 

 2963 14 سنة .9سنة إىل  41من 

 261 99 سنة .9أكثر من 

 .6..9 449 املجموع

 املؤهل

 9169 91 ثانوي فأقل

 .976 211 جامعي

 9969 73 فوق اجلامعي

 .6..9 449 املجموع

 

 الدخل الشهري

 2461 .99 الـاآلف ري .9أقل من 

 4961 2.1 الـألف ري .2إىل أقل من  ألف 99من 

 2264 11 الـألف ري .4ألف إىل  .2من 

 969 27 الـألف ري .4أكثر من 

 .6..9 449 املجموع

 نوع السكن

 167 21 منزل شعبي

 .2.6 927 شقة إجيار

 161 42 شقة ملك

 .196 247 فيال

 .6..9 449 املجموع

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل ما ييل: 

 حيث بلغت  ،اإلناث تعرض ارتفاع نسبة تعرض الذكور مقابل

وهو ما يشري إىل أن  ،% لإلناث364% للذكور مقابل 1969النسبة 

 جمتمع مجهور القنوات الرياضية يف دول اخلليج ذكوري باألساس. 

 عىل مشاركة يف الدراسة بنسبة اجلنسية األاجلنسية السعودية  شكلت

مقارنة  السعودينيا لعدد السكان وهي نتيجة طبيعية نظًر  ،%.26.

الدراسة، تلتها عامن بنسبة  مكان إجراءباإلضافة إىل  ،ببقية الدول

ا بينام مثلت الدول األخرى نسبً %، 461ثم الكويت بنسبة %، 761

 . متدنية

 مما%1163أكثر الفئات بنسبة  (سنة 41 – .3)العمرية  مثلت الفئة ، 

أكثر الفئات متابعة منتظمة للقنوات الرياضية بام  كوهنايشري إىل 

 – 41تلتها الفئة )تشمله من نشاطات عديدة، وتغطيات متنوعة، 

% 2.61بنسبة  سنة( .3 – 91، ثم الفئة )%2963بنسبة سنة(  .9

% 261سنة(  .9الفئة )أكثر من بينام بلغت نسبة  ،وهي نسبة طبيعية

 فقط. 

  وهي نتيجة تتسق مع %، .976األعىل بنسبة  (جامعي)جاءت فئة

وبفارق بسيط  ،%9969بنسبة  (فوق جامعي)عمر العينة، تلتها فئة 

 .%9169البالغة  (ثانوي فأقلفئة ) عن

  هم% ملن 4961 بنسبةبلغت معدالت الدخل املتوسط أعىل الفئات 

بنسبة  (الـآالف ري .9أقل من فئة )تلتها  ألف ريـال(، .2 – 99)

وهي  ،%2264بنسبة  (الـألف ري .4 – .2)ثم فئة  ،2461%

الفئة يف حني جاءت  ،نتيجة تشري إىل التوزيع املعتدل والطبيعي للعينة

 %. 969بنسبة  (الـألف ري .4أعىل من )

  نوع السكن يف صالح بلغت معدالت املستوى االجتامعي املتمثلة يف

بنسبة  مستأجرة(شقة )تلتها فئة  ،%19بنسبة  (من يمتلك فيال)فئة 

منزل فئة )ا وأخريً  ،%161بنسبة  مملوكة(شقة )ثم فئة  ،%.2.6

 %. 167بنسبة  (شعبي

تشري املتغريات الديموغرافية إىل أن توزيع العينة يقارب بشكل عام، 

بني كل من العمر  ويتسق ،اخلليجيةاملؤرشات الرئيسة يف املجتمعات 
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والدخل واملؤهالت العلمية، كام يؤكد أن مجهور القنوات الرياضية يرتكز 

 ا يف الفئات األعىل واألقل. ويقل نسبيً  ،بوضوح يف الطبقات املتوسطة

 

 ا: أنامط وعادات تعرض اجلمهور للقنوات الرياضية: ثانيً 

 ًاعدد مرات التعرض أسبوعي 

 عدد مرات التعرض أسبوعًيا (.2جدول )

 % ك سبوعياألعدد مرات التعرض 

 9.62 41 مرة واحدة يف األسبوع

 3.62 933 سبوعياأثالث واحدة 

 9163 1. مخس مرات أسبوعيا

 4.64 .97 يوميا

 .6..9 449 املجموع

أن النسبة األعىل للمشاهدة هي   تشري بيانات اجلدول السابق إىل

وهو ما يشري إىل انتظام التعرض عىل  ،%4.64 بنسبة املشاهدة اليومية

يتجاوز ا ا يوميً التعرض للقنوات الرياضية روتينً أصبحبحيث  ،نحو كبري

بوجود حدث حمدد أو مباراة معينة، تالها التعرض ثالث مرات  التقيد

يام أإىل وجود نمط حمدد يف التعرض يف  مما يشري ،%3.62ا بنسبة أسبوعيً 

بظروف العمل أو الدراسة أو ظروف مباريات  مرتبطة تكونحمددة قد 

ا الدوري املحيل والعاملي، ثم التعرض شبه املنتظم خلمس مرات أسبوعيً 

دون من ؤكد فكرة التعرض القصدي ، وهو ما ي%9163بنسبة بلغت 

ا بنسبة ا التعرض النادر ملرة واحدة أسبوعيً وأخريً ، االرتباط بمحتوى حمدد

  .غالًباإىل متابعة مباريات دوري حمدد  ، وهو ما يشري9.62%

 

عدد ساعات املشاهدة يف كل مرة:  

 عدد ساعات املشاهدة يف كل مرة .(3)جدول 

 % ك عدد ساعات املشاهدة يف كل مرة

 2.69 19 أقل من ساعة

 9961 273 من ساعة إىل ثالث ساعات

 9369 .9 من ثالث ساعات إىل مخس

 361 97 أكثر من مخس ساعات

 .6..9 449 املجموع

 

أن نسب التعرض املتوسط من ساعة  تشري بيانات اجلدول السابق إىل

مع الفنرة  نسبة تتوافق وهي ،%9961إىل ثالث ساعات هي األعىل بنسبة 

ظهرت النتائج تفوقها أالتي ، الزمنية املالئمة لعرض مباريات كرة القدم

، ثم التعرض سواهاالكبري يف معدالت املشاهدة بفروق كبرية عام 

املالئم ملتابعة  التعرض وهو ،%2.69الضعيف ألقل من ساعة بنسبة 

النرشات وتغطية الفعاليات وامللخصات، ثم التعرض الكثيف من ثالث 

الذي يشري إىل تعرض منتظم للقنوات  ،%9369إىل مخس ساعات بنسبة 

كثر ألا التعرض الكثيف بغض النظر عن استهداف حمتوى بعينه، وأخريً 

الذي يكاد يشري إىل حالة إدمانية يف  ،%361من مخس ساعات بنسبة 

 متابعة الرياضة. 

 ا للتعرض عىل النحو التايل: وقد طور الباحث مقياًس 

 مقياس التعرض (.4جدول )

 % ك مقياس التعرض

 9761 71 ضعيف التعرض

 7.61 399 متوسط التعرض

 9969 19 التعرض عايل

 .6..9 449 املجموع

 

حيث تشري بيانات اجلدول السابق إىل سيادة نمط التعرض املتوسط 

% 9969و ،% لضعيف التعرض9761% مقابل نسبة 7.61 ونسبته

النتيجة إىل أن التعرض معتدل بني أفراد العينة تشري لكثيف التعرض، و

 عىل وجه العموم. 

 
 لتعرض للقنوات الرياضيةلالزمن املفضل: 

 تعرض للقنوات الرياضيةالزمن املفضل لل (.1جدول )

 % ك لتعرضلالزمن املفضل 

 2961 11 أي وقت

 62. 9 الصباح

 969 7 الظهرية

 7969 .33 املساء

 .6..9 449 املجموع

 

 بنسبةتشري بيانات اجلدول السابق إىل سيادة نسب التعرض يف املساء 

وهي نتيجة طبيعية للغاية لطبيعة بث األحداث الرياضية  ،7969%

وترتبط باحلدث  (أي وقت)وطبيعة تفرغ الفرد للمشاهدة، تلتها فئة 

بينام مل متثل  ،%2961دون النظر إىل توقيته بنسبة من املطلوب متابعته 

 ا ضعيفة للغاية. فرتات الصباح أو الظهرية إال نسبً 

 القنوات الرياضيةاملكان املفضل ملشاهدة: 

 (. املكان املفضل ملشاهدة القنوات الرياضية9)جدول 

 % ك لمشاهدةلاملكان املفضل 

 3.69 .99 ايف املنزل منفردً 

 2.61 12 يف املنزل مع األرسة

 3969 937 مع األصدقاء واألقارب

 .9.6 44 يف األماكن العامة

 .6..9 449 املجموع
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إىل أن التعرض املنفرد هو السائد بنسبة تشري بيانات اجلدول السابق 

يليه التعرض مع األصدقاء واألقارب خارج املنزل بنسبة  ،3.69%

ويف  هو األساس. نفرادياالوهو ما يشري إىل أن نمط التعرض ، 3969%

ملشاهدة مع أقران يشاركونه االهتامم الفرد إىل ا اإلطار االجتامعي يسعى

ل ومشاهدة احلدث أو القناة معهم، ويف ذاته بام يدفعه للخروج من املنز

 ،احلالتني فإن هذه النتيجة تشري إىل الرتكيز عىل املشاهدة الفعالة النشطة

حيث يرغب الفرد يف عدم وجود عوائق متنعه من ممارسة محاسه يف 

جاء  ، ثمالتعرض أو التشجيع إال مع من يشاركونه االهتامم أو االنتامء ذاته

ثم التعرض املنفرد يف  ،%2.61ع األرسة بنسبة التعرض داخل املنزل م

 %. .9األماكن العامة بنسبة 

 

 ا: دوافع وإشباعات التعرض للقنوات الرياضية: ثالثً 

 دوافع تعرض اجلمهور للقنوات الرياضية .(7جدول )

 الدوافع م
 مستوى الدافعية

  املتوسط احلسايب
الرت

 دائاًم  أحياًنا نادًرا  بة

حداث الرياضية العامليةملتابعة األ 9  
 212 942 47 ك

2649 2 
% 9.67 3262 1769 

 اتابع القنوات الرياضة للتسلية واإلمتاع 2
 291 .97 12 ك

263. 3 
% 996. 3.61 4167 

عبني املفضلني لديالملتابعة ال 3  
 .99 919 997 ك

2692 4 
% 2961 3164 3.69 

ندية واملنتخبات املفضلة لديملتابعة األ 4  
 399 ..9 .3 ك

2694 9 
% 96. 2267 7.61 

 للهروب من ضغوطات احلياة 1
 11 917 221 ك

9692 7 
% 196. 3169 9364 

هم القضايا واملوضوعات التي تناقش الشؤون الرياضيةأألهنا تقدم  9  
 ..9 911 9.2 ك

96.9 9 
% 4963 3969 2267 

 لشغل وقت الفراغ 7
 9.1 .29 929 ك

9611 1 
% 2.69 4769 236. 

 

، 2694حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،تشري بيانات اجلدول السابق إىل أن دافع متابعة املنتخبات واألندية املفضلة جاء يف املركز األول بفارق نسبي عام عداه

وهو أول  ،يف حني جاء دافع التسلية واإلمتاع يف املرتبة الثالثة ،وكالمها ينتمي إىل الدوافع املنفعية، 2649العاملية بمتوسط تاله دافع متابع األحداث الرياضية 

 اهلروب مندافع ا وأخريً  ،شغل أوقات الفراغ، ثم متابعة القضايا واملوضوعات الرياضيةدافع ثم دافع متابعة الالعبني املفضلني، ف ،الدوافع الطقوسية

 ضغوطات احلياة. 

وقد قام الباحث بتصميم مقياس جتميعي لكل من 

 اآليت:الدوافع املنفعية والطقوسية عىل النحو 

 مقياس الدوافع املنفعية والطقوسية (..جدول )

 % ك مقياس الدافعية املنفعية
 املتوسط

 9969 19 ضعيف الدافعية املنفعية

الدافعية متوسط 

 املنفعية
911 4169 

2632 
 4363 919 الدافعية املنفعية عايل

 .6..9 449 املجموع

 

 % ك مقياس الدافعية الطقوسية
 املتوسط

 9.69 2. ضعيف الدافعية الطقوسية

 9163 ..2 متوسط الدافعية الطقوسية

 9969 79 الدافعية الطقوسية عايل 9617

 .6..9 449 املجموع

وتشري النتائج السابقة أنه عىل الرغم مما يتوقع من كون الدوافع 

فكرة  هازيتعزلالطقوسية هي الدوافع الرئيسة للتعرض للقنوات الرياضية 

إال  ،التنفيس والتسلية وشغل أوقات الفراغ واهلرب من ضغوطات احلياة

ة أن النتيجة أثبتت أن الدوافع املنفعية هي األعىل يف مستويات الدافعي

للدوافع  9617مقابل  2632للتعرض للقنوات الرياضية بمتوسط 

الطقوسية، وهو ما يعني أن البعد املنفعي املرتبط باجتاهات وعادات 

وهو ما يعني أن  ،إخباريوتعرض لدى املتابعني مزيج بني ما هو معريف ال

، وإنام للتعرض للمحتوى اجلاد التعرض للقنوات الرياضية ال يتم بدياًل 

 . يف حد ذاته اا جادً نشاطً باره  ـ من اجلمهور ـ العت
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 إشباعات التعرض للقنوات الرياضية .(1جدول )

 اإلشباعات م
املتوسط  مستوى اإلشباع

 احلسايب 

الر

 دائامً  أحياناً  نادراً   تبة

 أصبحت أكثر معرفة بتطورات األحداث الرياضية  9
 294 941 32 ك

2613 9 
% 763 3261 1161 

 رصت أكثر قدرة عىل مناقشة األحداث الرياضية مع زمالئي 2
 239 914 19 ك

2642 4 
% 9969 3461 1361 

 زادت من ثقافتي الرياضية 3
 242 .91 41 ك

2644 3 
% 9969 346. 1461 

 زادت من متابعتي للعبة التي أفضلها 4
 299 932 43 ك

2619 2 
% 16. 2161 9.63 

 أصبحت أكثر والًء للنادي الذي أتابعه 1
 294 .94 71 ك

2639 1 
% 9761 3369 4.61 

 استطعت التعرف عىل أشخاص يشاركونني نفس االهتامم 9
 .91 999 921 ك

26.9 9 
% 2.63 3769 346. 

 زاد تقدير اآلخرين يل 7
 .1 999 .91 ك

9677 7 
% 4369 3961 2.64 

 

املعرفة بتطورات األحداث أن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

، تلتها زيادة متابعة 2613الرياضية جاءت يف املرتبة األوىل بمتوسط 

، وكالمها يشري إىل وجود 2619 بمتوسطاللعبة املفضلة بفارق بسيط 

بعة لعبة حمددة يف توقيتات معينة وهو متا ،نمط حمدد سبقت اإلشارة إليه

للحصول عىل إشباعات واضحة، وهو ما يعني أن التعرض للقنوات 

ا يفوق التعرض العريض أو غري ا وقصديً ا خمططً الرياضية يمثل تعرًض 

ومجيع هذه ، 2644القصدي، ثم جاءت زيادة الثقافة الرياضية بمتوسط 

مناقشة األحداث مع اإلشباعات هي إشباعات توجيهية ذاتية، ثم جاءت 

ممثلة أول اإلشباعات االجتامعية، ثم الوالء للنادي  ،الزمالء بفارق بسيط

ا التعرف عىل األشخاص ، وأخريً 2639حيث بلغ املتوسط  ،بفارق معترب

ثم زيادة تقدير اآلخرين وكالمها  ،26.9الهتامم بمتوسط املشاركني ل

 .إشباع اجتامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد قام الباحث بتصميم مقياس جتميعي لكل من 

 : اآليتاإلشباعات التوجيهية واالجتامعية عىل النحو 

 مقياس اإلشباعات التوجيهة واالجتامعية (..9جدول )

 % ك مقياس اإلشباع التوجيهي
 املتوسط

 9.62 41 ضعيف اإلشباع التوجيهي

 .2.6 927 متوسط اإلشباع التوجيهي

 .996 291 توجيهيلاإلشباع ا عايل 2619

 .6..9 449 املجموع

 

 

 % ك مقياس اإلشباع االجتامعي
 املتوسط

 .9.6 3. ضعيف اإلشباع االجتامعي

 .196 221 متوسط ااإلشباع االجتامعي

 3.62 933 اإلشباع االجتامعي عايل 2699

 .6..9 449 املجموع

 

التوجيهية التي تقع عىل  حيث تشري النتائج إىل تفوق اإلشباعات

الذات املنفردة عىل اإلشباعات االجتامعية بفارق متوسط، وهو ما يعني 

أن الفرد يرغب يف توقع منفعة مبارشة عىل كينونته الذاتية بمعدالت تفوق 

ا، وهو ما يؤكد ا معتربً وإن مثلت هي األخرى وجودً  ،الكينونة االجتامعية

النمط السابق اإلشارة إليه من أن التعرض للقنوات الرياضية هو تعرض 

 قصدي منظم وحمدد لدى اجلمهور. 
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 القنوات الرياضية واألبعاد الفنية 

 القنوات الرياضية املفضلة لدى اجلمهور .(99جدول )

 القناة م

 مستوى املتابعة
املتوسط 

 احلسايب

الر

  تبة
تابعها عىل أال 

 اإلطالق

تابعها أ

 نادرا

تابعها إىل حد أ

 ما

تابعها أ

 باستمرار

 القنوات الرياضية السعودية 9
 93 919 941 .7 ك

9641 3 
% 9767 336. 3462 9463 

2 
 MBC PROقنوات 

SPORTS 

 .99 9.4 9. .1 ك
96.2 2 

% 9362 9.64 4967 296. 

 الكويت الرياضيةقناة  3
 . 39 9.4 213 ك

.641 7 
% 9964 2369 .62 96. 

 قناة البحرين الرياضية 4
 1 .9 71 343 ك

.621 1 
% 776. 976. 469 969 

 قناة عامن الرياضية 1
 94 24 99 337 ك

.631 . 
% 7964 916. 164 362 

 قنوات ابو ظبي الرياضية 9
 27 .92 .99 929 ك

9699 4 
% 2.69 3.69 2762 969 

 قنوات ديب الرياضية 7
 29 4. 997 994 ك

.614 9 
% 3762 3761 916. 161 

 قناة عجامن الرياضية .
 4 94 91 .31 ك

.624 99 
% .962 9467 362 .1 

 قناة الشارقة الرياضية 1
 7 93 .7 343 ك

.62. 9. 
% 776. 9767 261 969 

 الرياضيةقنوات الكأس  .9
 32 .99 943 919 ك

96.4 1 
% 3164 3264 2461 763 

99 
 be in sportsقنوات 

 )اجلزيرة الرياضية(

 211 .1 41 43 ك
262. 9 

% 16. 9.62 2262 176. 

ا الحتكار وهي نتيجة طبيعية نظًر ، .262الرياضية جاءت يف املرتبة األوىل من حيث املشاهدة بمتوسط  Beinقنوات أن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

، ثم القنوات الرياضية 96.2الرياضية السعودية بمتوسط  MBC Proهذه القنوات لألحداث الرياضية بتعاقدات متتد لعدة سنوات قادمة، تلتها قنوات 

مكانة متصاعدة لدى اجلمهور اخلليجي، ثم تلتها قنوات وهي نتيجة تشري إىل تبوء القنوات السعودية بمنصتيها احلكومية واخلاصة ، 9641السعودية بمتوسط 

 يف حني جاءت القنوات املتخصصة األخرى بمعدالت تعرض ضعيفة. ، 96.4، ثم قنوات الكأس الرياضية بمتوسط 9699أبو ظبي الرياضية بمتوسط 
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 نوعية الربامج املفضلة(. 92)جدول 

 نوع الربنامج م
املتوسط  مستوى املتابعة

 احلسايب
 الرتبة

 تابعها باستمرارأ تابعها إىل حد ماأ تابعها نادراأ تابعها عىل اإلطالقأال  

9 
البث احلي )مباريات، 

 أحداث رياضية(

 394 17 22 . ك
2693 9 

% 96. 16. 226. 7962 

2 
االستديوهات 

 التحليلية

 74 972 937 .1 ك
9611 3 

% 9362 3969 316. 996. 

 احلواريةالربامج  3
 74 .94 944 3. ك

9649 4 
% 9.6. 3267 3967 996. 

4 
نرشات األخبار 

 الرياضية

 12 991 927 17 ك
9699 2 

% 9261 2.6. 3764 2.61 

1 
األفالم الرياضية 

 الوثائقية

 12 923 999 9.1 ك
962. 1 

% 236. 3961 2761 996. 

 برامج التحكيم 9
 34 9.7 949 911 ك

96.4 7 
% 3969 326. 2463 767 

7 
الربامج التفاعلية عىل 

 اهلواء مع املشاهدين

 17 929 939 927 ك
9624 9 

% 2.6. 3.6. 2764 9261 

 

وهي نتيجة تفوق العايل للغاية للبث احلي باعتباره جوهر قصد التعرض املسبق املتوافر لدى اجلمهور كام تم إيضاحه، التشري بيانات اجلدول السابق إىل 

بفارق بسيط للغاية  تلتها، 9699بفارق كبري عن أقرب بديل وهو نرشات األخبار الرياضية بمتوسط ، 2693حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،طبيعية للغاية

، ثم الربامج احلوارية التي تناقش قضايا أو أحداث رياضية 9611التحليلية التي تعرض للنقاش حول املباريات واألحداث اجلارية بمتوسط  االستديوهات

التفاعلية ، وكل ما سبق خيدم بشكل أو ب خر فكرة متابعة )احلدث( الريايض الراهن ويتمحور حوله، بينام جاءت الوثائقيات الرياضية والربامج 9649بمتوسط 

 .96.4ا برامج التحكيم بمتوسط وأخريً  ،عىل التوايل 9624و ،.962مع اجلمهور بمتوسطات متقاربة بلغت 
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 نوعية الرياضات املفضلة .(93جدول )

 نوع اللعبة م
املتوسط  مستوى املتابعة

 احلسايب
 الرتبة

تابعها عىل اإلطالقأال   تابعها نادراأ  تابعها إىل حد ماأ  باستمرار تابعهاأ   

 كرة القدم 9
 311 31 1 2 ك

26.. 9 
% .1 969 761 1.61 

 كرة الطائرة 2
 49 937 919 9.7 ك

962. 2 
% 2463 3462 3969 9.64 

 كرة السلة 3
 31 77 943 9.9 ك

.619 4 
% 4262 3264 9761 761 

 كرة اليد 4
 91 19 .93 233 ك

.697 7 
% 126. 3963 9969 463 

لعاب القوىأ 1  
 33 ..9 924 9.4 ك

.619 3 
% 4967 2.69 2267 761 

 السباحة وكرة املاء 9
 94 39 921 279 ك

.612 99 
% 9961 2.63 76. 362 

 كرة الطاولة 7
 .9 29 .99 2.7 ك

.641 93 
% 9169 296. 161 263 

 كرة املرضب .
 .3 17 .99 .22 ك

.67. 1 
% 1967 296. 9261 .69 

1 
سباقات السيارات 

 والدراجات

 91 42 934 .21 ك
.69. 1 

% 1967 3.64 161 364 

9. 
ألعاب الدفاع عن النفس 

 واملالكمة واملصارعة

 23 49 939 239 ك
.697 . 

% 1361 3.6. 9.64 162 

99 
البلياردو والسنوكر 

 والبولينغ واالسكواش

 .9 27 19 ..3 ك
.649 94 

% 916. 296. 969 263 

 مجباز 92
 91 39 992 2.3 ك

.61. 92 
% 9462 2164 76. 364 

 الفروسية 93
 .2 .9 921 .22 ك

.673 9 
% 1967 2.63 9164 461 

 الرماية 94
 .2 39 9.4 2.9 ك

.614 9. 
% 9367 2369 .62 461 

 

وبام يتجاوز ، ..26القدم كأفضل الرياضيات التي تتم متابعتها عرب القنوات الرياضية بمتوسط تشري بيانات اجلدول السابق إىل التفوق الكاسح لكرة 

بينام جاءت بقية األلعاب ذات تعرض ضعيف ومتنوع بني أفراد العينة، وهو ما يشري إىل أن ، .962ضعف أقرب بديل وهو الكرة الطائرة التي بلغ متوسطها 

 األساس. يف ية هبدف متابعة كرة القدم أغلب اجلمهور يتابع القنوات الرياض
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مدى تأثري املستوى الفني يف تفضيل اجلمهور للقنوات  .(94جدول )

 والتعرض هلا

مدى تأثري املستوى الفني يف تفضيل 

 اجلمهور للقنوات
 املتوسط % ك

مدى تأثري املستوى الفني يف تفضيل 

 اجلمهور للقنوات

 9.62 41 ال يؤثر

2649 
 3363 947 يؤثر إىل حد ما

 1961 241 يؤثر كثريا

 .6..9 449 املجموع

ا يف  رئيًس تشري بيانات اجلدول السابق إىل أن املستوى الفني يعد عاماًل 

تفضيل اجلمهور للقنوات الرياضية عن مثيالهتا األخرى ودافعيته 

وهي نتيجة تشري إىل أمهية ، 2649للتعرض، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

 املستوى الفني يف متابعة القنوات الرياضية أو التمييز بينها. 

 

فنية )جودة الصورة، افضلية التعليق والتحليل( الفوارق ال .(91جدول )

 بني القنوات التي يشاهدها اجلمهور

 % ك وجود فوارق فنية بني القنوات
 املتوسط

 969 7 القنوات كلها متساوية

فروق متوسطة فهناك حد أدنى من 

املستوى الفني املقبول التي تلتزم به مجيع 

 القنوات.

13 926. 

26.1 
ا فبعض القنوات الفروق كبرية جدً 

 امتميزة للغاية وبعضها ضعيف جدً 
3.9 .964 

 .6..9 449 املجموع

 

تشري بيانات اجلدول السابق إىل اتفاق العينة عىل وجود فوارق كبرية 

حيث أشار ، 26.1املستويات الفنية للقنوات الرياضية بمتوسط بني 

 ا% إىل أن الفوارق كبرية للغاية بني القنوات بام جيعل بعضها متميًز 964.

وبالتايل جتدر متابعته والبعض اآلخر الذي  ،للغاية عىل املستوى الفني

 ا للغاية. ا شديدً يمثل املستوى الفني فيه ضعفً 

 

 فروق بني الربامج يف القناة الواحدة. وجودمدى  .(99جدول )

 املتوسط % ك وجود فوارق فنية بني الربامج

  9364 11 الربامج متشاهبة من حيث اجلودة.

كل قناة هلا مستوى معياري مقبول ال 

 تتنازل عنه.

999 2963 

ا فبعض الربامج متميزة فروق كبرية جدً  2647

 وبعضها ضعيف.

299 9.63 

 .6..9 449 املجموع

 
تشري بيانات اجلدول السابق إىل ارتفاع نسبة اإلقرار بوجود فروق 

فنية كبرية عىل مستوى القناة الواحدة، حيث يتم الرتكيز عىل برامج حمددة 

يف حني تعاين بعض الربامج األخرى  ،اإلمكانات الفنية مجيعتوظف هلا 

أقل، حيث  ا لتوظيف إمكانات فنية وبرشيةمن ضعف املستوى الفني نظًر 

% أن ثمة قنوات 2963% من أفراد العينة ذلك، يف حني أبدى 9.63أكد 

ال يمكن التنازل عنه وأن هامش التباين  امعياريً  احمددة تفرض مستوى فنيً 

يف اجلودة حمدود وال هيبط دون هذا املستوى املعياري، يف حني أبدى 

متشاهبة من  % فقط من العينة أن الربامج داخل القنوات الرياضية9364

  .حيث املستوى الفني

جمموعة من العنارص الفنية التي تقوم عليها  يأيتفيام و

 :الربامج الرياضية
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 ./ من واقع متابعتك للقنوات الرياضية حدد مدى أمهية هذه املعايري يف متيز القناة91س

 القناةأمهية هذه املعايري يف متيز (. 97)جدول 

 الرتبة  املتوسط احلسايب مهم بدرجة عالية مهم مهم بدرجة متوسطة غري مهم  املعيار م

 جودة الصورة 9
 3.1 .4 .9 9 ك

26.2 9 
% 964 263 169 .763 

 جودة الصوت 2
 311 99 99 1 ك

2679 3 
% 969 369 936. .964 

 كفاءة التعليق 3
 341 91 99 7 ك

2672 1 
% 969 369 9169 7169 

 اإلضاءة 4
 .32 7. .9 . ك

2697 9 
% 96. 469 9167 7464 

 التصوير 1
 391 19 94 9 ك

2677 2 
% 964 362 9267 .26. 

 تكامل الشكل واملضمون 9
 391 19 97 1 ك

2694 7 
% 26. 361 296. 7263 

 كفاءة املراسلني 7
 .23 .92 .7 29 ك

2627 9. 
% 46. 9161 2762 1262 

 الرسعة يف نقل األحداث .
 312 99 91 . ك

2673 4 
% 96. 364 916. 716. 

 استضافة نجوم وخرباء 1
 217 14 94 29 ك

2632 1 
% 161 9461 2963 1.63 

 كفاءة التحليل .9
 .21 19 93 24 ك

2633 . 
% 164 9463 296. 1.61 

 

تشري بيانات اجلدول السابق إىل التقارب الشديد بني متوسطات 

فقط بني أهم  611.جاءت الفروق مجيعها يف حدو  ، إذالعنارص الفنية

معيار وأقل معيار، وجاءت املعايري اخلاصة بالصورة والتصوير يف املقدمة، 

وكلها من العنارص الفنية املرتبطة بجودة املخرج  ،ثم عنارص الصوت

 وجاذبيته للحواس، ثم جاءت العنارص البرشية املتعلقة برسعة الريايض

هو اإلضاءة، ثم العوامل وعودة ملعيار فني الالنقل وكفاءة التعليق، ثم 

وهي تكامل الشكل مع املضمون وكفاءة التحليل  ،البرشية من جديد

 واستضافة النجوم وكفاءة املراسلني. 

معايري الفنية وقد قام الباحث بتصميم مقياس جتميعي لل

 عىل النحو اآليت: جمتمعة ودرجة أمهيتها لدى اجلامهري

 (. املقياس التجميعي للمعايري الفنية.9جدول )

املقياس التجميعي للمعايري 

 الفنية
 املتوسط % ك

 .26 1 ضعيف املعايري الفنية

26.1 
 9.67 47 متوسط املعايري

 763. 3.1 عال املعايري

 .6..9 449 املجموع

يشري اجلدول السابق إىل ارتفاع أمهية املعايري الفنية لدى اجلمهور 

وجاءت العينة يف أغلبها عالية املعايري  26.1حيث بلغ املتوسط احلسايب 

% 2ا ألصحاب املعايري املتوسطة، وأخريً  9.67% يف مقابل 763.بنسبة 

 فقط ألصحاب املعايري الضعيفة. 

 جودة املستوى الفني .(91جدول )

 املتوسط % ك جودة املستوى كعنرص للنجاح

العربة بأمهية احلدث الريايض وليس 

 باجلودة الفنية
39 76. 

 9.64 49 إىل حد ما 2679

 261. 394 نعم بشكل مؤكد

 .6..9 449 املجموع

 اتشري بيانات اجلدول السابق إىل ارتفاع اعتبار املستوى الفني عنرًص 

 2679حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،يف نجاح القنوات الرياضية ارئيًس 

يف حني أفاد  ، هلذا االعتبارا حاساًم % من اجلمهور تأكيدً  261.وأبدى 

ن أمهية احلدث بأ% 7أنه عنرص مؤثر إىل حد ما، بينام أفاد ب% 9.64

 ا. الريايض تطغى عىل أمهية املستوى الفني وجتعله تاليً 
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 :اختبارات الفروض

 الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض والدوافع

 املتوسط احلسايب واملعياري .(.2جدول )

 التعرض الدوافع
 العدد

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة 

Sig. 

 الدوافع املنفعية

 96.7 7699 71 ضعيف التعرض

99644. .6... 
 9679 1621 399 متوسط التعرض

 9674 9.637 19 التعرض عايل

 ..26 16.3 449 املجموع

 الدوافع الطقوسية

 .964 4614 71 ضعيف التعرض

216973 .6... 
 9644 9692 399 متوسط التعرض

 9611 9611 19 التعرض عايل

 9614 1611 449 املجموع

  اآليت:تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

 وارتفعت كلتامها فوق املتوسط النهائي ، 1621، تلتها فئة متوسط التعرض بمتوسط 9.637التعرض األعىل يف الدافعية املنفعية بمتوسط  جاءت فئة عايل

وهو ما يشري إىل أن الفئات كثيفة التعرض هي األعىل يف معدالت دافعيتها املنفعية، وهي نتيجة طبيعية تؤكد اتساق التعرض  ،16.3للمجموع العام البالغ 

 (....6.) مع معدالت الدافعية وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة

 وارتفعت كلتامها فوق املتوسط النهائي ، 9692، تلتها فئة متوسط التعرض بمتوسط 9611ة بمتوسط التعرض األعىل يف الدافعية الطقوسي جاءت فئة عايل

وهو ما يشري إىل أن الفئات كثيفة التعرض هي األعىل يف معدالت دافعيتها الطقوسية، وهي نتيجة طبيعية تؤكد اتساق ، 1611للمجموع العام البالغ 

 (....6.) الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللةوقد كانت  ،التعرض مع معدالت الدافعية

 يتم قبول الفرض األول.  ،بناء عىل هذه النتيجة 

 

 الفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض واإلشباعات

 مستوى التعرض واإلشباعات (.29جدول )

 التعرض اإلشباعات
 العدد

N 

 احلسايباملتوسط 

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 .261 6.9. 71 ضعيف التعرض اإلشباعات التوجيهية

316144 .6... 
 ..26 1617 399 متوسط التعرض

 9621 99622 19 التعرض عايل

 2627 .167 449 املجموع

 9691 16.1 71 ضعيف التعرض اإلشباعات االجتامعية

316491 .6... 
 9674 9634 399 متوسط التعرض

 9649 7617 19 التعرض عايل

 96.3 9621 449 املجموع

 : اآليتتشري بيانات اجلدول السابق إىل 

 كلتامها فوق املتوسط  وارتفعت، 1617، تلتها فئة متوسط التعرض بمتوسط 99622التعرض األعىل يف اإلشباعات التوجيهية بمتوسط  جاءت فئة عايل

وهو ما يشري إىل أن الفئات كثيفة التعرض هي األعىل يف مسبب اإلشباع التوجيهي، وهي نتيجة تؤكد كذلك اتساق ، .167النهائي للمجموع العام البالغ 

وقد كانت الفروق ذات  ،الختالالتمعدالت التعرض مع معدالت اإلشباع بام يعني أن نمط التعرض واإلشباع التوجيهي نمط يتسم بالوضوح وانعدام ا

 (....6.) داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة
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 وارتفعت كلتامها فوق املتوسط ، 9634، تلتها فئة متوسط التعرض بمتوسط 7617التعرض األعىل يف اإلشباعات االجتامعية بمتوسط  جاءت فئة عايل

ا يشري إىل أن الفئات كثيفة التعرض هي األعىل يف معدالت اإلشباع االجتامعي، وهي نتيجة تؤكد اتساق وهو م، 9621النهائي للمجموع العام البالغ 

 (....6.)معدالت التعرض مع معدالت اإلشباع االجتامعي، وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة 

 يتم قبول الفرض الثاين ،بناء عىل هذه النتيجة . 

 

 الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض واملعايري الفنية

 مستوى التعرض واملعايري الفنية (.22جدول )

 املعايري الفنية

 التعرض
 العدد

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 7617 23642 71 ضعيف التعرض

91671. .6... 
 4649 29632 399 متوسط التعرض

 2692 2.621 19 التعرض عايل

 1621 296.3 449 املجموع

، 29632، تلتها فئة متوسط التعرض بمتوسط 2.621األعىل يف املعايري الفنية بمتوسط جاءت التعرض  فئة عايلأن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

وهو ما يشري إىل أن الفئات كثيفة التعرض هي األعىل يف معدالت تقدير املعايري ، 296.3فوق املتوسط النهائي للمجموع العام البالغ وارتفعت كلتامها 

عالقة عند وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت ال ،واملستويات الفنية، وهي نتيجة تؤكد أن التعرض الكثيف يزيد من معدالت تقدير املعايري الفنية

 (....6.)مستوى داللة 

  يتم قبول الفرض الثالث. ،وبناء عىل النتيجة السابقة

 

 الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الدوافع واإلشباعات

 مستوى الدوافع واإلشباعات (.23جدول رقم )

 الدافعية املنفعية اإلشباعات
 العدد

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 املعيارياالنحراف 

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 اإلشباعات التوجيهية

 2699 76.9 19 ضعيف الدافعية املنفعية

.961.7 .6... 
 2699 .164 911 متوسط الدافعية املنفعية

 9617 .9.61 919 الدافعية املنفعية عايل

 2627 .167 449 املجموع

اإلشباعات 

 االجتامعية

 9611 4611 19 الدافعية املنفعية ضعيف

196979 .6... 
 9673 1612 911 متوسط الدافعية املنفعية

 .961 76.3 919 الدافعية املنفعية عايل

 96.3 9621 449 املجموع

 : اآليتتشري بيانات اجلدول السابق إىل 

 وارتفعت فوق املتوسط النهائي للمجموع العام البالغ .9.61التوجيهية وحدها بمتوسط  الدافعية املنفعية األعىل يف حتقيق اإلشباعات جاءت فئة عايل ،

يث ثبتت وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية الدافعية املنفعية هي األعىل يف حتقيق اإلشباعات التوجيهية، وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية ح، .167

 (....6.) العالقة عند مستوى داللة

 وارتفعت وحدها فوق املتوسط النهائي للمجموع العام البالغ 76.3الدافعية املنفعية األعىل يف حتقيق اإلشباعات االجتامعية بمتوسط  فئة عايل جاءت ،

إحصائية حيث ثبتت وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية الدافعية املنفعية هي األعىل يف حتقيق اإلشباعات االجتامعية، وقد كانت الفروق ذات داللة ، 9621

 (.....6.) العالقة عند مستوى داللة
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 متوسط الدوافع واملعايري (.24جدول )

 الدافعية الطقوسية اإلشباعات
 العدد

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 .267 649. 2. ضعيف الدافعية الطقوسية اإلشباعات التوجيهية

24619. .6... 
 26.7 1619 ..2 متوسط الدافعية الطقوسية

 9674 ..9.6 79 الدافعية الطقوسية عايل

 2627 .167 449 املجموع

اإلشباعات 

 االجتامعية

 9613 1632 2. ضعيف الدافعية الطقوسية

2.6931 .6... 
 .967 .963 ..2 متوسط الدافعية الطقوسية

 9671 7693 79 الدافعية الطقوسية عايل

 96.3 9621 449 املجموع

 : اآليتتشري بيانات اجلدول السابق إىل 

 وارتفعت كلتامها ، 1619، تلتها فئة متوسط الدافعية بمتوسط ..9.6الدافعية الطقوسية األعىل يف حتقيق اإلشباعات التوجيهية بمتوسط  جاءت فئة عايل

وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية ومتوسطة الدافعية الطقوسية هي األعىل يف حتقيق اإلشباعات ، .167للمجموع العام البالغ فوق املتوسط النهائي 

 (....6.) التوجيهية، وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة

 وارتفعت ، .963، تلتها فئة متوسط الدافعية بمتوسط 7693شباعات االجتامعية بمتوسط الدافعية الطقوسية األعىل كذلك يف حتقيق اإل جاءت فئة عايل

وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية ومتوسطة الدافعية الطقوسية هي األعىل يف حتقيق اإلشباعات ، 9621كلتامها فوق املتوسط النهائي للمجموع العام البالغ 

 (....6.)ة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة االجتامعية، وقد كانت الفروق ذات دالل

 .يتم قبول الفرض الرابع ،بناء عىل النتائج السابقة

 

 الفرض اخلامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الدوافع واملعايري

 متوسط الدوافع واملعايري (.21جدول )

 املعايري الفنية

 الدافعية املنفعية
 العدد

N 

 احلسايباملتوسط 

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 .69. 23647 19 ضعيف الدافعية املنفعية

926127 .6... 
 4619 21612 911 متوسط الدافعية املنفعية

 46.7 27624 919 الدافعية املنفعية عايل

 1621 296.3 449 املجموع

، وارتفعت فوق املتوسط 27624الدافعية املنفعية جاءت األعىل يف تقدير املعايري الفنية وحدها بمتوسط بلغ  فئة عايلأن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

لفنية عن سواها، وقد كانت الفروق ذات وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية الدافعية املنفعية هي األعىل يف تقدير املعايري ا، 296.3النهائي للمجموع العام البالغ 

 (....6.) داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة

 

 متوسط الدوافع واملعايري (.29جدول )

 املعايري الفنية

 الدافعية الطقوسية
 العدد

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 7694 23644 2. الدافعية الطقوسية ضعيف

936999 .6... 
 4634 .2961 ..2 متوسط الدافعية الطقوسية

 4611 27699 79 الدافعية الطقوسية عايل

 1621 296.3 449 املجموع
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، تلتها فئة متوسط الدافعية 27699التوجيهية بمتوسط  الدافعية الطقوسية جاءت األعىل يف حتقيق اإلشباعات فئة عايلأن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية ومتوسطة الدافعية الطقوسية هي ، 296.3وارتفعت كلتامها فوق املتوسط النهائي للمجموع العام البالغ ، .2961بمتوسط 

 (....6.)حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة األعىل يف تقدير املعايري الفنية، وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية 

 .يتم قبول الفرض اخلامس  ،بناء عىل النتائج السابقةو

 

 الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلشباعات واملعايري

 متوسط اإلشباعات واملعايري (.27جدول )

 املعايري الفنية

 العدد اإلشباعات التوجيهية

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 693. .2264 41 ضعيف اإلشباع التوجيهي

91.6449 .6... 
 1692 .2161 927 متوسط اإلشباع التوجيهي

 4627 296.1 291 وجيهيلتاإلشباع ا عايل

 1621 296.3 449 املجموع

، وارتفعت فوق املتوسط 296.1اإلشباع التوجيهي جاءت األعىل يف تقدير املعايري الفنية وحدها بمتوسط  فئة عايلأن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

ية عن سواها، وقد كانت الفروق وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية اإلشباعات التوجيهية هي األعىل يف تقدير املعايري الفن، 296.3النهائي للمجموع العام البالغ 

 (....6.)ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة 

 

 املتوسط احلسايب واملعياري لإلشباعات االجتامعية (..2جدول )

 املعايري الفنية

 العدد اإلشباعات االجتامعية

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 7634 246.9 3. ضعيف اإلشباع االجتامعي

296992 .6... 
 ..16 21643 221 متوسط ااإلشباع االجتامعي

 2617 .2.63 933 اإلشباع االجتامعي عايل

 1621 296.3 449 املجموع

، وارتفعت فوق املتوسط .2.63اإلشباع االجتامعي جاءت األعىل يف تقدير املعايري الفنية وحدها بمتوسط بلغ  فئة عايلأن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية اإلشباعات االجتامعية هي األعىل يف تقدير املعايري الفنية عن سواها، وقد كانت الفروق  296.3النهائي للمجموع العام البالغ 

 (....6.)لة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة ذات دال

 .السادسبناء عىل النتائج السابقة يتم قبول الفرض و

 تعليق عىل نتائج الفروض من األول إىل السادس

تبني وجود نمط متامسك يربط بني كل من مستويات 

وعيها وتقدير التعرض والدوافع بنوعيها واإلشباعات بن

املعايري الفنية يف القنوات الرياضية، وهو ما يشري عىل نحو 

ىل ترابط عنارص مدخل االستخدامات واإلشباعات إمؤكد 

وعالقته باملعايري الفنية يف القنوات الرياضية، ويؤكد أن 

استخدام اجلمهور الوظيفي للقنوات الرياضية هو استخدام 

وافع واإلشباعات خمطط ومنظم تتكامل يف إطاره الد

 .والتعرض واملعايري الفنية

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  الفرض السابع:

املتغريات الديموجرافية وكل من التعرض والدوافع 

 واإلشباعات واملعايري. 

اجلداول يف  وضعا لطول جداول هذا الفرض سيتم نظرً و

التعليق هنا عىل الفروق ذات يوضع مالحق الدراسة و

 هذه اجلداول. يف الداللة اإلحصائية الواردة 

 :النوع 

o تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

اجلمهور عىل أساس النوع وبني مقاييس الدراسة 

حيث تبني تفوق  ،باستثناء الدوافع الطقوسية ة،الست
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جة الذكور عىل اإلناث يف الدافعية الطقوسية وهي نتي

 (.6.23.) طبيعية وذلك عند مستوى داللة

:اجلنسية 

o تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

جنسية أفراد العينة من اجلمهور وبني مقاييس 

  ة.الدراسة الست

 :العمر 

o تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

اجلمهور وبني التعرض والدوافع واملعايري عىل 

 أساس العمر. 

o الفئةتبني وجود فروق ذات داللة لصالح 

( يف 41  - .3) الفئة( تليها .3  - 91ا )األصغر سنً 

كل من اإلشباعات التوجيهية واالجتامعية، وهي 

نتيجة طبيعية حيث تزيد يف هذه املراحل العمرية 

حالة االنجذاب والشعور باإلشباع عىل نحو أكرب من 

 د مستوى داللةا. وثبتت الفروق عنالفئات األكرب سنً 

( 3..6.)بالنسبة للتوجيهي، و( 2..6.)

  لالجتامعي. 

 :املؤهل 

o تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

اجلمهور وبني التعرض والدوافع واملعايري عىل 

 أساس املؤهل. 

o تبني وجود فروق ذات داللة لصالح فئة

التوجيهية  جامعي يف كل من اإلشباعات

واالجتامعية، وهي نتيجة تعزز النتيجة السابقة يف 

 جزء منها وقد ثبتت الفروق عند مستوى داللة

( 9..6.)بالنسبة للتوجيهي، و( 4..6.)

  لالجتامعي. 

 :الدخل الشهري 

o تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

اجلمهور وبني التعرض والدوافع املنفعية واملعايري 

 ساس الدخل الشهري. عىل أ

o تبني وجود فروق ذات داللة لصالح الفئات

تليها فئة )من  ،(....9 )أقل من األقل دخاًل 

( يف كل من الدوافع الطقوسية ...2إىل  ....9

واإلشباعات التوجيهية واالجتامعية، وهي نتيجة 

تشري إىل أن تقدير العوائد من التعرض للقنوات 

 عن الفئات ألقل دخاًل الرياضية يزداد عند الفئات ا

حلصول عىل ا التي تتوافر لدهيا قدرة األعىل دخاًل 

بدائل أخرى منها حضور املباريات يف امللعب أو 

وقد ثبتت الفروق عند مستوى  ،السفر أو غري ذلك

( 3..6.)للدوافع الطقوسية و( 1..6.) داللة

( 9..6.)بالنسبة لإلشباعات التوجيهية، و

 لالجتامعية. 

 

ادس سعىل النتائج السابقة يمكن قبول الفرض الوبناء 

يف حني يتم رفض  ،ا فيام يتعلق باإلشباعات باألساسجزئيً 

 .الفرض فيام يتعلق باملعايري والتعرض والدوافع

 

 املراجع العلمية:

البـث الفضـائى (. 2.99احتاد إذاعات الدول العربية. )

. 2.99الســــــنوي  التقريــــــر –العربــــــى 

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_201
7/text/asbusatreport_2016.pdf 

العالقـة بـني التعـرض (. 4..2إسحاق، عـيل طـاهر )

للربامج الرياضية ىف الراديـو والتلفزيـون واملعرفـة 

، رسـالة ماجسـتري غـري هور املرصيالرياضية للجم

منشورة، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة 

 والتليفزيون.

نظريات التأثري (. 4..2البرش، حممد بن سعود )

 ، الرياض: غيناء للدراسات اإلعالمية.اإلعالمي

دور وسائل اإلعالم املحلية يف (. 4..2حسن، أمحد )

 ب جامعة املنيا،تكوين املعرفة الرياضية لدى طال

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية الرياضية، 

 جامعة املنيا.

الوظيفة اإلخبارية لوسائل (. 9119محدي، حسن )

 ، القاهرة: دار الفكر العريب.اإلعالم

اإلعالم الريايض دراسة علمية (. 9114خضور، أديب )

، للتحرير الريايض يف الصحافة واإلذاعة والتلفزيون

 دمشق: املكتبة اإلعالمية.

( bein Sportدور قنوات )(. 2.91اخلطيب، يوسف )

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2017/text/asbusatreport_2016.pdf
http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2017/text/asbusatreport_2016.pdf
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يف رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى الشباب 

 دراسة- األردين وتعزيز العالقات االجتامعية لدهيم

ماجستري غري منشورة، جامعة  ميدانية، رسالة

 الريموك، كلية الرتبية الرياضية.

اجتاه اجلمهور الريايض (. 2.93خليل، مريزا جاسم )

املؤمتر العلمي الدويل نحو اإلعالم الريايض املحيل، 

، الرياضة يف مواجهة اجلريمة، ديب: االمارات الرابع

 .27/99/2.93-24العربية املتحدة، 

دور الفضائيات (. 2.93رحاحلة، صفوان حممد )

التلفزيونية الرياضية العربية يف تشكيل امليول نحو 

ميدانية  دراسة- كرة القدم األوروبيةمتابعة رياضة 

عىل طلبة كلية الرتبية الرياضية يف جامعة الريموك، 

 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك.

تأثري تكنولوجيا االتصال عىل (. 2.99الريغي، هاجر )

دراسة ميدانية عىل عينة -مشاهدة القنوات الرياضية

البدنية من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات 

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة والرياضية

قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم اإلنسانية 

 واالجتامعية، قسم علوم اإلعالم واالتصال.

(. دور مشاهدة القنوات 2.93الزيود، خالد حممود )

الفضائية الرياضية يف نرش الثقافة الرياضية لدى طلبة 

اإلسالمية للدراسات  جملة اجلامعةجامعة الريموك، 

 ، العدد الرابع.29، املجلد الرتبوية والنفسية

العالقة بني استخدام (. 2.92السيد، خالد توحيد )

اإلنرتنت وتطوير األداء املهني لإلعالميني الرياضيني 

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة يف مرص

 القاهرة، كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتليفزيون.

اإلعالم يف (. ...2، عبد الرمحن بن صالح )الشبييل

دراسة وصفية حتليلية، -اململكة العربية السعودية

 الرياض: مطبعة سفري.

(. القنوات التلفزيونية املشفرة 2.99شطاح، حممد )

ميدانية للجمهور  دراسة-الرياضيةوالربامج 

املجلة العربية العربية الريايض يف الوسط اجلامعي، 

، اجلمعية السعودية لإلعالم اللإلعالم واالتص

 .99واالتصال السعودية، العدد 

(. الفضائيات العربية بني اخلصوصية 7..2طه، ممدوح )

 .جملة آراء اخلليجوالتخصصية، 

عالقة الطفل املرصي بالقنوات (. 3..2العبد، هنى )

، رسالة ماجستري غري منشورة، الفضائية العربية

قسم اإلذاعة جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، 

 والتليفزيون.

نظريات اإلعالم واجتاهات (. 4..2عبداحلميد، حممد )

 ، الطبعة الثالثة، القاهرة: عامل الكتب.التأثري

أثر التكنولوجيا م(. 9..2عمشة، وليد حممد. )

املستخدمة يف مجع وتقديم األخبار عيل شكل 

القنوات  عىلومضمون اخلدمة اإلخبارية دراسة 

، رسالة ماجستري غري بية غري احلكوميةالفضائية العر

منشورة. جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة 

 والتليفزيون.

(. .911، عطاء )وعبدالرحيمعويس، خري الدين 

 مركز الكتاب للنرش. :، القاهرةيضاإلعالم الريا

االتصال (. ...2مكاوي، حسن عامد وحسني، ليىل )

سابعة، القاهرة، الدار الطبعة الونظرياته املعارصة، 

 املرصية اللبنانية.

علوم االتصال واملجتمعات (. 2..2مهنا، فريال )

 ، دمشق: دار الفكر.الرقمية

دور القنوات الرياضية (. 2.99نادر، أمحد إبراهيم )

العربية املتخصصة يف تشكيل اجتاهات الشباب 

، رسالة ماجستري غري منشورة، املرصي نحو الرياضة

هرة، كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة جامعة القا

 والتليفزيون.

املواقع الرياضية اإللكرتونية (. 2.99نشأت، هنلة حممد )

املرصية والعربية ودورها يف إمداد اجلمهور املرصي 

دراسة مسحية، رسالة دكتوراه غري  ،باملعلومات

 منشورة جامعة حلوان، كلية اآلداب، قسم اإلعالم.

، عامن: اإلعالم الريايض(. .2.9ياسني، فضل ياسني )

 دار أسامه للنرش والتوزيع.
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