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 الشكر والتقدير

 

علمممى جزيمممل نعمممم . و وومممال عنمممد  ولممم  عليممم  الصممم ة  والحممممد ل، بسممم  ل المممرحمن المممرحي  

، والس م : م  "أتقمدم بالشمكر الخمالل للمدكتور دخالمد سمعيد أسمبيت "ن ل  يشكر النما  لم  يشمكر   

أشممكره و  ،المشممرع علممى هممذه الرسممالة الممذي لمم  ابخممل علممي بنصمماّح  وتوجيباتمم  القي مممة وممي البحمم 

أتقمدم إلمى كمل ممن سماعدني وممي إنجماز همذا  ، كمماعلى جدات  ود ت  وي العمل، وأتمنى ل  التوويم 

المممذي سممماعدني كييمممرا ومممي همممذا العممممل األممممر   ريمممب أو ممممن بعيمممد ولمممو بكلممممة أو دعممماء العممممل ممممن

وعلى رأسب  الدكتور دأحمد إسحي د ّريس  س  اللغة العربية بكلية التربية على تصمحيح  المتواضع

هممذه الرسممالة لغويممال وتقديممم  لممي للنصمماّح اليمينممة التممي حسممنل مممن مسممتو  اللغممة العربيممة وممي هممذا 

أتمنممى مممن    عممز وجممل أن ارشممدنا إلممى سممواء السممبيل ويحقمم  هممدونا  النبايممة، وومممي ممميالبحمم  العل

.النبيممممممممممممممل وممممممممممممممتن أنممممممممممممممبل ومممممممممممممممن    وحممممممممممممممده و ن أخطمممممممممممممم ت ومممممممممممممممن نفسممممممممممممممي و الشمممممممممممممميطان
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 ملخص الدراسة


الرياضية وي تنمية اليقاوة   (Bein sports)الدراسة إلى معروة دور با ة تبدع هذه

وي المعروة  أن هناك خل ل  ويسة وتمحورت مشكلة الدراالرياضية لد  ط ب جامعة بنغازي ، 

؛معةشباب الجامعي، كما أن هناك مشكلة وي سلوك وعادات بعض طلبة الجاالالرياضية لد  

ضغوطات ال، كما أن الكيير من الشباب يعانون من نتيجة لقلة تعرضب  للتلفزيون الرياضي 

 Bein)با ة  نوات ومن هنا يجب معروة دور  ،نتيجة لألوضاع السياسية وي ليبيا ؛نفسيةال

sports) .وي التخفيف من حدة هذه الضغوطات على الطلبة 

 أهداع الدراسة : وكانل

 معروة أسباب ودواوع مشاهدة الط ب لبذه البا ة الرياضية. •

ط ب الجامعة للبرامج الرياضية المّرية بوج  عام  مشاهدةحج  ونمط وعادات  متابعة •

 خاص. ( الرياضية بوج  (Bein sportsوبا ة 

( الرياضية وي إحداث تغييرات  (Bein sportsمد  مساهمة با ة  نوات التعرع على •

 وينقس  هذا البدع إلى األهداع ،وي اليقاوة الرياضية لط ب الجامعة بشكل عام

 التالية:  الفرعية

التعرع على مستو  المعارع والوعي الرياضي لد  ط ب الجامعة ب نواع الرياضات  -

 نينبا.المتنوعة و وا

 الع  ة بين مشاهدة الطلبة لبذه البا ة وبين مستو  الوعي الرياضي لداب .  الكشف عن -

 الكشف عن الع  ة بين مشاهدة هذه البا ة وبين ممارسة الط ب للرياضة بانتظام. -
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( الرياضية وي تنمية سلوك (Bein sportsبا ة  نوات  معروة حج  الدور الذي تقوم ب  •

 ياضية.وعادات الط ب الر 

الرياضية وي التخفيف  (Bein sports)معروة الدور الذي يمكن أن تلعب  تغطية با ة  نوات  •

 من حدة الضغوطات التي تفرضبا األحداث الراهنة وي ليبيا على ط ب الجامعة .

 إكسابب ( الرياضية على (Bein sportsمعروة انعكا  مشاهدة الط ب لبا ة  نوات  •

 طب  االجتماعي .مبارات التوانل مع محي

أعتمد على  كماالباح  نظرية داالعتماد على وساّل اإلع مد وي دراست  ،  ستخدم ا

وهي مقسمة  ،بشكل أساسي االستبانةأستخدم  باإلضاوة إلىالمنبج الونفي  وي هذه الدراسة ، 

ي  حطلبة جامعة بنغازي ،  ويتميل مجتمع الدراسة  د و  ،حسب أهداع الدراسة إلى عدة محاور

أظبرت النتاّج و ( طالب وطالبة من جميع الكليات األدبية والعلمية ، 400بلغل عينة الدراسة )

لصالح  ال وي تزويد الُمشاهد باليقاوة الرياضية ، وأن هناك ورو  ال إيجابي ال ن للبا ة الرياضية دور أ

وي تحفيز  ال بمم ال كما أظبرت أن للبا ة دور  ،المعروة الرياضية وحج  المشاهدة حج  الذكور وي

وتزويده  بالسلوكيات الصحيحة للممارسة الرياضة  ،وي األندية الرياضية شتراكل الط ب 

  ومعروة  وانين اللعبة بشكل سلي  .

 ومن أه  تونيات هذه الدراسة :

المتخصصة وي الرياضة، القنوات الفضاّية بهتمام القنوات الليبية الرياضية ا ضرورة  •

مميزين وي مختلف األنشطة ال وال عبينالمحللمين والخبمراء  والتركيز على استضاوة

 . ة البدنية وغيرهما ممن المجاالتالرياضية وي مجاالت الصحة والليا

زيادة االهتمام من  بل القنوات الرياضية الليبية بالبرامج الرياضية الموجبة إلى وئة  •

 الطلبة من ك  الجنسين لنشر اليقاوة الرياضية.
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القنوات الفضاّية الرياضية وي نشر اليقاوة الرياضية  لى توجي  الطلبة إلىالتركيز ع •

 واالشمتراك ويبا من  بل الفضاّيات الليبية الرياضية .

دعوة المؤسسات اإلع مية الرياضية إلى االهتمام بالمضامين المعروية واالجتماعيمة  •

 .الرياضيةوعدم اال تصار على التغطية اإلخبارية  ،والتربويمة والصحية

 ،وي الجمبور ال مؤثر  ال ن لبا دور أ باعتبار ؛االهتمام بالقنوات الرياضية المحلية •

 واستغ ل هذا الت ثير بشكل إيجابي انمي العقل ويزيد من المعروة الرياضية.
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 المقدمة

حظي  و دأنبحل الرياضة ظاهرة اجتماعية حضارية هامة وي المجتمعات الحداية، 

جميع وساّل اإلع م، حي   مني العال  باالهتمام الكبير والعناية الواورة اإلع م الرياضي و

 ىتظبر أهمية اإلع م الرياضي وي  درت  على تونيل المعلومات والبيانات وي شكل رساّل إل

  1 اعدة جماهيرية كبيرة متباانة االتجاهات مختلفة وي الرأي العام نحو  ضية أو مشكلة معينة.

ير القي  والمعااير الساّدة وي المجتمع، واإلع م وي الحقيقة يم وي تغلإلع م دور هاو 

ق نية لبا هدع مبنة ورسالة، وليس مجرد شعارات تتغير وتتبدل بتغير األهواء، وبو عملية ع

ويقدم النقد والتوجي   ،ن  يغطي كاوة المجاالتإالرأي العام بمجمل ، إذ  وغاية ونوت يخاطب

لنفع والفاّدة على المجتمع، و د تزامن تطور مختلف وساّل اإلع م مع زيادة والتقوي  بما يعود با

وكان انتشار الرياضة أساسال بفضل الدور الذي ساهمل ب  وساّل اإلع م  ،انتشار الرياضة

بكاوة أنواعبا المقروءة والمسموعة والمّرية، وساهمل أيضال وي التعريف بالرياضة ونشر اليقاوة 

 لنا ، ومن هذا المنطل  يشكل اإلع م الرياضي أهمية وي حياة اإلنسان ويعتبرالرياضية بين ا

 .األسس الّريسية وي أي جباز إع مي من

والعصر الذي نعيش وي  هو عصر التغيير التقني السريع الذي تؤثر مبتكرات  وي 

ي بات الذ الرياضي الجمبور من جدادة طلبات التطور هذا أحدث أساليب حياتنا نفسبا، و د

من وساّل الرياضية  وتعد الفضاّيات الرياضية، من البرامج المزيد الحصول على وي ارغب

بعض  اكتسبل إذ النا ، حياة وي دور واضح الت ثير لبا أنبح التي الفعالة االتصال الجماهيري 

                                                           
يود خالد، دور اإلعالم الرياضي في رفع مستوى الثقافة الرياضية للمرأة األردنية، جامعة زايد، المؤتمر العلمي الدولي الثاني الز -1

 .322، ص ، دولة اإلمارات2013للبحوث والدراسات االجتماعية واإلنسانية في العالم اإلسالمي، 
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 وي الرياضية لألحداث التغطية وي مجال لنفسبا منفردة سمعة الرياضية القنوات الفضاّية

 1ال .الع

نبا إبل  الرساّل من العداد و رسال ،المبام من الكيير ألداء معانرة وسيلة الرياضة وتعد

 الرياضة بين الفصل الصعب من وتن  لذلك ،والمجتمعات األم  وتقدم تطور عن مستو   تعبر

 الرياضة مشاهدة إن إذ الرياضية، األحداث تنقل التي الفضاّيات اإلع م وخانة ووساّل

 اليقاوة نحو الراهن عصرنا وي جدادة نظرة تكونل مكان، و د وي كل موجود ببا  واإلحسا

 كبا ي تمامال  الربح غااتبا تجارية كمؤسسة أو كفعالية ومفبوم الرياضة الرياضي ووضع الرياضية

 األحداث لب  احتكارها خ ل من الفضاّيات بعض إذ استغلل األخر ، والمؤسسات الفعاليات

 االستفادة يمكن الذي الو ل وي الربح لتحقي  أحد أبطالبا وسيلة أو للرياضة ويجوالتر  الرياضية

 كجزء أو واال تصادي واليقاوي االجتماعي التنمية والبناء لتحقي  الرياضية الفضاّيات هذه من

 نفسيال  المتوازن  الكفء اإلنسان ووسيلة لبناء والقومي، الوطني والبناء العامة اليقاوة بناءمن 

 الرياضات بين التوازن  نوع من لتحقي  الرياضية الفضاّيات تستخدم أنظمة وهناك يال،وجسد

 والتجاري. اال تصادي وطابعبا، والتربوي  اليقاوي الطابع وبين المختلفة

وي  األوراد إحاطة ضرورة منتبرز  الرياضية والفضاّيات الرياضي اإلع م أهمية إن

وهذا ما تسعى إلي   المجال، هذا وي وتطورات أحداث من حولب  ادور ما بكل علمال  المجتمع

 الرياضي المجال وتشابك مصادرها وزيادة، الرياضية تدو  المعلومات زيادة عن وض ل الدراسة 

                                                           
ار النفسية واالجتماعية المحتملة للبث الوافد من الفضاء في المجتمع دراسة اآلث –د.محمود شمال حسن، نحن والبث الفضائي - 1

  .100، ص2000، السنة األولى، بيت الحكمة، بغداد، 2العربي، مجلة الدراسات االجتماعية، العدد 
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 عال  وي التكنولوجي التقدم نتيجة السياسية أو االجتماعية سواء اال تصادية أو األخر   بالمجاالت

  1شار شبكة المعلومات.وانت األ مار الصناعية ميل اإلع م

                                                           
 الفني إقالةالجهازب والخاصة القدم لكرة المصري االتحاد عن الصادرة بالقرارات وعالقته الرياضي اإلعالم  :احمد فاروق أحمد-1

رسالة2000_1995من للفترة الوطني للمنتخب ،2002 ،للبنين الرياضي التربية كلية حلوان، جامعة ،غيرمنشورةماجستير ،
.21ص
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  األولالفصل 

 منهجية الدراسة
 

 االحسا  بالمشكلة •

 مبررات اختيار الموضوع •

 المشكلة •

 أهمية الدراسة  •

 أهداع الدراسة  •

 تساؤالت الدراسة •

 ورضيات الدراسة •

 محددات الدراسة •

 تحداد المفاهي  ومصطلحات الدراسة •

 مجاالت الدراسة •

 متغيرات الدراسة •

 الدراسات السابقة •

 التعلي  على الدراسات السابقة •
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 االحساس بالمشكلة

الحظ الباح  أن العداد من وئة الشباب تلتقي وي المقاهي والمنازل لشاهدة المباريات ب نواعبا 

( التي لبا دور كبير وي هذا bein sportsبرزها  نوات )أعلى مختلف الفضاّيات الرياضية و 

قوق الب  وي الشرق األوسط وشمال أوريقيا، ولذلك ارجع التجمع باعتبار أنبا الوحيدة التي لبا ح

حقوق ب  البطوالت العالمية، ومن هنا يجب التمعن  إليبا الشباب وي المقام األول لحيازتبا

 إيجابيات هذه البا ة الرياضية وي تنمية اليقاوة الرياضية لد  الشباب الجامعي.

 مبررات اختيار الموضوع

 بفضل العلوم الحضاري  الر ي وي عامة ال أشواط و ضل ،ال ر كبيال تطور  البشرية تطورت

 ميادان مختلفة، ودرسل تناولل األحداث، مجر   غيرت بحوث بذلك والتكنولوجيا، وظبرت

من أجل النبوض ببا  ؛التي أجريل ويبا عدة بحوث الميادان هذه إحد  الرياضة اليقاوةو 

 بذات .بونفبا علمال  اّمال 

ونل  همزة يعتبر الذي الرياضي اإلع م وخانة باإلع م ضةالريا مفبوم ارتبط و د

 معروةل الموضوع لبذا اختيارنا سبب كان  دو  والمربين، والجمبور الرياضي الرياضة اليقاوة بين

 يعودكما طلبة جامعة بنغازي،  الرياضية لد  اليقاوة تنمية وي الرياضية البرامج ت ثير مد 

 :موضوعية وأخر   ذاتية بألسبا الدراسة لموضوع اختيارنا
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 أواًل: األسباب الذاتية 

 الرياضي واإلع م عامة بصفة الرياضي إلع ماالهتمام با نحو لديميول خاص          

 ع منللرو وذلك ؛اإليجاب نحو النقد اتجاه تغيير خانة، والرغبة وي محاولة بصفة المّري

 ط ب الجامعة. الرياضية لد  اليقاوة مستو  

 1األسباب الموضوعية ًا: ثاني

 .الرياضي اإلع م العب  أنبح الذي الدور تعاظ  •

 منبا المحلية الرياضية األخبار مستجدات على االط ع نحو للشباب العام التوج  •

 .للشباب بالنسبة يميل  وما الرياضي  يمة اإلع م بيان وبالتالي ،والدولية

 دواع وسيلة أنبح حي ، االجتماعية اّحالشر  مختلف على اإلع م يمارس  الذي الت ثير •

 .نفس  الو ل وي وهجوم

 عامة، الجمبور ثقاوة على الت ثير وي الرياضي اإلع م العب  أن يمكن الذي البام الدور •

 الحساسة وي حياة الفرد.العمرية خانة، ألنبا المرحلة  بصفة وط ب الجامعة



 مشكلة الدراسة


على  النا  من كييرةوئات  إلى المحببة الممارسات من والرياضية البدنية التربية تعد 

 من الّ  تكوين شخل وي تساه  وبي  د ؛والعمرية اليقاوية واالجتماعية مستوياتب  اخت ع

                                                           
، :biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4703/1/23.pdf-dspace.univ//httpشبكة المعلومات الدولية،  -1

 2018-12-3تم االطالع عليها بتاريخ 

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4703/1/23.pdf
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 لتقريببا لبا تروج رياضية ثقاوة بشيوع إال تتحق  ال المرتكزات هوهذ ،والصحية االنفعالية الناحية

 .الجميع أذهان إلى

 األحداث متابعة الرياضية وي الفضاّية القنوات الذي تقوم ب  دور  الحجل المتابع إن

 مميزة خدمة نبا توورألبا يجد  المباشرة وتغطيتبا ،والدولية واإل ليمية الرياضية المحلية

 للوعي نشر من الفضاّيات هذه يمكن أن تقدم  لما ونظرال  ،العال  امتداد  ارات على للمشاهدان

 وي الطلبة لكون  ونظرال  خاص، بشكل عام والرياضيين بشكل لمشاهدانا عموم بين واليقاوة

 مجاالت وي بالدولة النبوض عملية وي يعول عليبا التي المبمة الشراّح من الجامعية المرحلة

يجب االهتمام ببذه الشراّح المبمة والسعي  ذإالرياضي ،  الدولة مستقبل ومنبا المختلفة الحياة

ياضية من خ ل ب  البرامج الرياضية المتنوعة والتي تزود الُمشاهد إلى تنمية ثقاوتب  الر 

 بالمعلومات الرياضية بشكل ممتع ومتناس  مع عقول هذه الفئة . 

شباب الجامعي، الالرياضية لد   اليقاوةوي  هناك خل ل  أن ومن هنا  د الحظ الباح 

لقلة تعرضب   د يكون   وذلك ؛الجامعة طلبة بعض سلوك وعاداتوي ن هناك مشكلة أ اكم

بعنوان د وساّل اإلع م كعامل  1 ووي دراسة حسام الدان روقي عبد الخال  ،للتلفزيون الرياضي

ن األجبزة أإلى نتاّج ال أشارتمن العوامل المؤثرة على اكتساب السلوك الرياضي للجماهيرد 

أي العام لتقبل آراء كما تؤثر على الر  ،اإلع مية تؤثر على الفرد وتوجب  نحو السلوك الحسن

  .الحكام

                                                           
حسام الدين رفقي عبد الخالق، وسائل اإلعالم كعامل من العوامل المؤثرة على اكتساب السلوك الرياضي للجماهير، رسالة ماجستير -1

 .110ص  ،م1983، غير منشورة، 
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بعض الغموض وي تحداد الع  ة بين إلى وجود  1تشير دراسة كمال عبد القادر  يضال أ 

تبيبا  للبرامج الرياضية المتنوعة التيوبين تعرض الطلبة  (Bein sports) مشاهدة با ة  نوات

الرياضية تؤثر على  بارواألخ ن مشاهدة البرامجأإلي  نفسبانتاّج الدراسة  كما تشير ،البا ة

 ب كما تؤثر على األوراد وي اتخاذ  رارات ،ندية واالتحادات الرياضيةنانعي القرار وي األ

 طلبة لد  الرياضية ة المعرويةاليقاو حقيقة مستو   على التعرع ومن الضرورة لذا ،رياضيةال

أن  أيضال الحظ الباح   كما ،ومعروة دور هذه البا ة وي تنمية ثقاوتب  الرياضية ،بنغازي  جامعة

من هنا و  ،نتيجة لألوضاع السياسية وي ليبيا ؛من ضغوطات نفسية ن يعانو  الطلبةالكيير من 

من حدة هذه الضغوطات على وي التخفيف  (Bein sports)يجب معروة دور با ة  نوات 

 .الطلبة

 التاريخ عبر مراحل بعدة مرت  دنجدها  اإلع م لوساّل التاريخي التطور إلى وبالنظر

 التغير المتسارع إلى راجع وهذا الحاضر، و تنا وي اآلن التي هي عليبا الصورة إلى ونلل حتى

 اإلع م وساّليمكن أن  تمارس  الذي الت ثير انكر أحد و  آخر، إلى عصر من الوساّل بذهل

 الجزاّر مقابلة أثناء خانةالفضاّيات سلبيال  أحدثت  وما وئات المجتمع، مختلف على المّرية

 بع  ات ديو ت كادت وقد ذلك على دليل خير يعدإذ ( 2010)ومصر وي تصفيات ك   العال  

 2عربيين .  شعبين بين هامة تاريخية

 ربطال  العقلية بالتربية البدنية اليقاوة ربط الحقيقية الرياضة لمفبوم اإلخ ص ويقتضي 

 المباريات نأو ، اليقاوية الحياة عنانر من ال أساسي ال عنصر تعتبر  الرياضية الحياة أن كما ،وثيقال 

                                                           
، ص 2012، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  " اإلعالم الرياضي وصنع القرار في المجال الرياضي"امح كمال عبد القادر ، س -1

91 .  
الشغب والعنف الذي حدث بين الجماهير الجزائرية وبين الجماهير المصرية عندما انتهت المباراة بفوز منتخب الجزائري في  -2

( مما أدى إلى التشاجر بين جماهير الفريقين، حيث كانت لوسائل اإلعالم دور مؤثر بدرجة كبيرة في خمد 2010تصفيات كأس العالم )

 الفتنة بين الشعبين .
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 مشبد عن عبارة تصبح الصحيح الفب  هذا وو  إليبا انظر حين الرياضية والبرامج الرياضية

 والحضارة اليقاوة مقومات من جزء والرياضة، اليقاوية الحياة من ال جزء بالتالي وتؤلف وني عرض

 1.ياسيةس أغراض وي الشباب تستخدم أال بشرط ولكن عمومال 

 المعلومات واليقاوات ببعضا إنماّب ومحاولة التوعية الرياضية أهمية لنا اتضح هنا ومن

الرياضية وي تزويد الط ب  (Bein sports)دور با ة  ىويرجع هذا إل وربطبا ببا، الرياضية

 المتابعين للرياضة بالمعلومات وتنمية اليقاوة الرياضية لداب .

 أهمية الدراسة

 اليقاوة الرياضية وتنمية نشر وي اإلع م وساّل أه إحد   تعد الرياضية اتالفضاّي إن

 ذلك ألنبا ت ثيرال، وأ واها وأسبلبا انتشارال  اإلع م وساّل أكير من تعد إذ مزايا؛ من لما لبا

 وبي تنقلك األخر ، الوساّل من أكير الرياضية الجماهير جانب من كبير اهتمام تستحوذ على

 كبيرة من وئة نجد وتننا ولذلك آخر، إلى رياضي حدث ومن أخر   إلى دولة منالو ل  وبنفس

 الفضاّيات وعلي  هذه خ ل من المعروضة المختلفة الرياضية البرامج والطلبة اتابعون  الجماهير

 شراّح المجتمع من كشريحة الطلبة تيقيف وي الرياضية من هذه الفضاّيات من االستفادة يمكن

 معينة و ي  وأنماط أوكار غر  ات  خ لبا من والتي باليقاوة الرياضية معروتب  وزيادة المبمة،

 الصحي جانبللالفضاّيات  وي الرياضة أهمية و براز لد  الطلبة السوي  الرياضي السلوك من

وتوحيد  نالمواطني عواطف توجي  وكذلك ،لإلنسان والتربوي واليقاوي واالجتماعي والبدني

 جاءت هنا ومن ،وي نفوسب  الوطن محبة وزرع ،والعالمية المحلية حاولالم من خ ل مشاعره 

 مستو   روع ( الرياضية وي(Bein sportsبا ة  نوات  دور على التعرع وي الدراسة أهمية

                                                           
 –محمد خيضرراجحي صابر، تأثير اإلعالم الرياضي المرئي في تنمية الثقافة الرياضية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  - 1

 .4، ص2012-2011ة،نسانية واالجتماعية قسم : التربية البدنية و الرياضيكلية العلوم اإل – بسكرة
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 المساهمة وي تعزيزالدراسة   هذه خ ل من إذ يمكن الجامعة، طلبة لد  الرياضية اليقاوة

 الفضاّيات الرياضية وي دور ت كيدوذلك ب والعالمي العربي المستو   على الرياضية االنجازات

القنوات الفضاّية  عبر العال  تعريف وكذلك ،الجبد لبذل ال عبين روح ودع  ،االنجازات دع 

 المحليين باألبطال الرياضيين ، والتعريف أيضال الدولة وي المستويات كاو  على الحضارية بالطفرة

وي  والمسئولين القنوات الفضاّية وي القاّمين تساعد  د الدراسة ذهه نأوالعالميين، كما  العربو 

 استراتيجية ودع  الرياضية المختلفة األحداث ننع وي المشاركة على الشباب والرياضة وزارة

 من الليبي المجتمع أبناء الرياضية لد  اليقاوة تعزيز تحاولوبذه الدراسة  د ، األبطال نناعة

 .خ لبا المعروضة من الرياضية الرياضية والبرامج تالفضاّيا استغ ل خ ل

 هداف الدراسةأ

  : يمكن تحداد أهداع الدراسة وي النقاط التالية

 الرياضية. (bein sports)لبا ة الط ب  ةمعروة أسباب ودواوع مشاهد •

با ة و الجامعة للبرامج الرياضية المّرية بوج  عام  ط ب مشاهدة حج  ونمط وعادات متابعة •

Bein sports) .الرياضية بوج  خاص ) 

( الرياضية وي إحداث تغييرات وي  (Bein sportsمد  مساهمة با ة  نوات التعرع على •

 التالية: الفرعية األهداع ىهذا البدع إلوينقس   ،اليقاوة الرياضية لط ب الجامعة بشكل عام

نواع الرياضات المعارع والوعي الرياضي لد  طلبة الجامعة ب    التعرع عن مستو  -

 .المتنوعة و وانينبا

 الع  ة بين مشاهدة الطلبة لبذه البا ة وبين مستو  الوعي الرياضي لداب .  الكشف عن -

 .الكشف عن الع  ة بين مشاهدة هذه البا ة وبين ممارسة الط ب للرياضة بانتظام -
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وي تنمية سلوك ( الرياضية (Bein sportsبا ة  نوات  معروة حج  الدور الذي تقوم ب  •

 وعادات الط ب الرياضية.

الرياضية وي  (Bein sports)معروة الدور الذي يمكن أن تلعب  تغطية با ة  نوات  •

التخفيف من حدة الضغوط التي تفرضبا األحداث الراهنة وي ليبيا على ط ب الجامعة 

 دإن وجدتد.

 إكسابب اضية على الري (Bein sports)عروة انعكا  مشاهدة الط ب لبا ة  نوات م •

 مبارات التوانل مع محيطب  االجتماعي.

 تحديد مفاهيم ومصطلحات الدراسة

 التعريفات االصطالحية  :أوال

تابعة لمجموعة )بي إن(  باللغة العربية ناطقة هي با ة رياضية Bein sports)) باقة قنوات •

 ناة  ك حد وروع الجزيرة الرياضية  ناة باس  2003أغسطس عام  1ت سسل وي  اإلع مية

كقناة مستقلة وتحولل ويما بعد إلى مجموعة  2003 نوومبر 1 الجزيرة، ث  بدأت الب  وي

   ت  تغير اسمبا ليصبح 2014 اناار 1 ووي، 2005أغسطس  27من القنوات وي 

 (Bein sports)   فرة والتي بلغ عددها وتصبح وي جعبتبا با ة من القنوات المجانية والمش 

 1. اإلع مية )شبكة )بي إن اضية حاليال تحل ناة ري 17

الحقوق الحصرية وي ب  المسابقات و البطوالت  (Bein sports) با ة كما تملك

شمال أوريقيا، وبي تمتلك ح  نقل بطوالت كرة  ومنطقة الشرق األوسط الرياضية وي منطقة

الدوري  ي اإلنجليزي،الدور  دوري أبطال أوروبا، ك   العال  لكرة القدم، القدم الكبر  ميل

                                                           
 .2016\6\22تاريخ بتم االطالع عليه  ، موقع ويكبيديا، /https://ar.wikipedia.org/wikiشبكة المعلومات الدولية  -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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وبطوالت  القدم كرة من بطوالت وغيرها الدوري األلماني الدوري اإلسباني، اإليطالي،

 1 .وغيرها من البطوالت واأللعاب  التنس

، نقصد ببا تلك البرامج التي كانل تذاع  بل وو ل إجراء الدراسة الحالية وهي: برامج القناة •

ة الدوري القطري، حصيلة الدوري البرتغالي، حصيلة )الحك  الخامس، ألوان الرياضة، حصيل

الدوري اإلسباني، ث ثون د يقة كالشيو، شبكة المراسلين، سؤال وي الرياضة، جرأة ورياضة، 

، م عب أوروبية، اليد، مجلة كرة VIPالكرة العربية، اوم وي الرياضة، النشرة اال تصادية، 

لكرة، ليغا، مي نيلو، مشروع معل ، مرحبال د، الميدان والمضمار، ستوداو اACEالمضرب د

أوروبا، عال  السلة، عال  التنس، عال  السرعة، ألو أوروبا، استداو األبطال، بكل روح 

 رياضية(.

 التعريفات اإلجرائية  :ثانياً 

الرياضية هنا هي  ((Bein sportsالمقصود ببا ة  :الرياضية  (Bein sports )باقة  •

تبدا من              صصة بنقل البرامج والمباريات الرياضية،البا ة الرياضية المتخ

bein sports HD 1  إلىbein sports HD 17 البا ة العداد من ، كما تحمل

الدراما، المطبخ، والبرامج االجتماعية وغيرها، ولبذا السبب ت   :البا ات المتنوعة ميل

 sportsعلى الرغ  من أن كلمة )الرياضية،  (Bein sports)تحداد نوع البا ة بتسميتبا 

، وهذا من أجل تحداد باللغة العربية واإلنجليزيةتعني رياضة( وهي متكررة وي العنوان 

نوع البا ة بكلمة رياضية لزيادة الت كيد على أن الغرض من الدراسة هنا هو البا ة 

 أنواع البا ات األخر . ىالرياضية وقط دون النظر إل

                                                           
 22/6/2016بق ،  تم االطالع عليها بتاريخ شبكة المعلومات الدولية، مرجع سا -1
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الزيادة الزاخرة للخبرة اإلنسانية من خ ل األنشطة الرياضية والتي : هي الرياضية الثقافة •

 تؤدي بدورها إلى وب  وتقدار أوضل للبيئة التي يجد ويبا األوراد أنفسب  جزءال منبا. 

لد  أوراد العينة معروة الزيادة وي حج  المعلومات  ايقصد بب :الثقافة الرياضيةتنمية  •

نتيجة متابعة با ة برامج  نوات  ،اث الرياضيةعن كل األنشطة والشخصيات واألحد

)Bein sports)  المقيا  المعد لبذا  وو الرياضية من خ ل اإلجابات التي يقدمونبا

 .الغرض وي استمارة االستبيان

نتيجة لألوضاع  ؛يقصد ببا أنبا الضغوطات التي اتعرض لبا الشبابالضغوطات:  •

وبالتالي ي تي هنا دور با ة  ،لشباب الجامعيالراهنة وي ليبيا، حي  تؤثر سلبال على ا

( وي مواجبة هذه الضغوطات ودورها وي التخفيف عن طلبة Bein sports نوات )

 الجامعة ب ن تقدم لب  برامج وبطوالت متنوعة تنمي ثقاوتب  وتعطيب  بعض الرواهية.

 السابقة الدراسات

وذلك  ،الدراسات العلميةوي  بمةمانط ق  نقطة السابقة الدراسات عملية الرجوع إلى تعد

واالستفادة مما  دمت  وي بلورة الدراسة الحالية بصورة  ،السابقة البحوث نقاّل تفادي أجل من

 الحظنا  لة الموضوعات ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، االط ع على أوضل، وبعد

 اإلع م وعموض إلى بعض الدراسات حول تطرق ال ولكن يمكنهذا المجال،  وي الدراسات

 اآلتي: نذكر الدراسات هذه بين وي المجتمع ومن المختلفة وت ثيرات  الرياضي

وقرة تبت  بالمجال  26استخدمل استبيان اتضمن  التي (2011 وكراسنة دراسة )شمروخ -

التعرع على دور البرامج  إلى هدولحي  التناوسي واليقاوي والصحي واالجتماعي، 

رياضية وي المجتمع األردني، وأشارت إلى أن البرامج الرياضية الرياضية وي نشر اليقاوة ال
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 ؛أنفسب  لد  الطلبة الرياضية اليقاوة تنمية وي متوسطال  دورال  تلعب وي التلفزيون األردني

األولمبية األخر ،  وغير األولمبية باأللعاب مقارنة القدم كرة لعبة على واضحال  تركيزال  لتركيزها

تقداره  لدرجة مساعدة البرامج الرياضية وي تنمية اليقاوة الرياضية  وتختلف آراء الط ب وي

لداب  بالشكل المطلوب، وأونل الدراسة بضرورة االهتمام بالبرامج الرياضية المقدمة عبر 

 1التلفزيون األردني لتعريف الط ب بالقوانين واألنظمة الرياضية المختلفة.

دور مشاهدة القنوات الفضاّية الرياضية وي  التي ركزت على (2009 وشحاذة دراسة )شاكر -

نشر اليقاوة الرياضية وتناولل نفس الشريحة من المجتمع الذي نبت  بتناول  وي الدراسة 

 إلى أن للقنوات أشارتو مفردة  1086واستخدمل االستبيان على عينة بلغ عددها  ،الحالية

 أن إلى تونلل وكذلك الرياضية، قاوةبالي المشاهد تزويد وي ايجابيال  دورال  الفضاّية الرياضية

ال، تقريب متساو   الجنسين لك  الرياضية الفضاّية القنوات متابعي لد  اليقاوة الرياضية مستو  

 ودعمبا الرياضية الفضاّية القنوات بالتوسيع وي عمل االهتمام الدراسة بضرورة أونل و د

  2وي العال . العرا ي اإلع م واجبة لتكون 

نظر  وجبة من المرأة  رياضة نشر وي اإلع م ركزت على دور( 2005 دات)عبي دراسة -

 نظر وجبة على التعرع إلى وهدول، األردنية الجامعات وي الرياضية التربية كليات طالبات

 رياضة نشر وي اإلع م دور وي األردنية الجامعات وي الرياضية التربية طالبات كليات

 على اشتملل وقرة (42) من مكونة استبانة الباحية لاستخدم هذا البدع ولتحقي ، المرأة 

 على الدراسة وأجريل المبني(، الصحي، الترويحي، التناوسي،) :هي ّريسية مجاالت (4)

 األردنية، الجامعات وي الرياضية التربية كليات من طالبات )طالبة ( 381من  تكونل عينة
                                                           

شمروخ نبيل و كراسنة دراء، دور البرامج الرياضية في التلفزيون األردني في نشر الثقافة الرياضية بين طلبة المرحلة الثانوية في  - 1

 ، المجلد األول.2011محافظة اربد، مجلة بحوث التربية الشاملة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقايق، سنة 
شاكر نبيل محمود وشحاذة عثمان محمود، دور مشاهدة القنوات الفضائية الرياضية في نشر الثقافة الرياضية بين طلبة جامعة ديالي.  -2

 . 2009مجلة الفتح، لعدد الثالث واألربعون، كلية التربية الرياضية / جامعة ديالي، كانون األول سنة 
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 حالة وي إال المطلوب بالشكل المرأة  برياضة اإلع م الرياضي اهتمام عدم النتاّج وأظبرت

 انصب وقط على الرياضي وساّل اإلع م وكان اهتمام، التناوسية باأللعاب مشاركتبا

 األخبار الرياضية، متابعة من أكبر بشكل الرجال برياضة الخانة اإلخبارية التغطية

نشر برياضي ال اإلع م وساّل اهتمام ضعف مما المرأة  تحققبا التي باإلنجازات الخانة

 وساّل تقدي  بضرورة الدراسة وأونل عام، بشكل ودعمبا المرأة  لرياضة الحقيقي المفبوم

 1مستمر. وبشكل الرياضي المجال وي العاملة للمرأة  والتشجيع الدع  اإلع م الرياضي

( حي  ركزت على الع  ة بين التعرض للبرامج 2004 إبراهي  و سحاق)على طاهر دراسة  -

و د أجريل الدراسة ، ي الراداو والتليفزيون والمعروة الرياضية للجمبور المصري الرياضية و

مفردة من ستة  400الميدانية باستخدام منبج المسح على عينة عشواّية بسيطة  وامبا 

لبذا النوع نسبة المنتظمين وي التعرض  بمحاوظة القاهرة، وتونلل الدراسة إلى أن أحياء

% ال يستمعون لبا وي الراداو، 27.4 ل% مقاب72.6عة إذ تبلغ بالراداو مرتف من البرامج

ال تتعرض،  %71.5مقابل % 28.5وأن نسبة التعرض للبرامج الرياضية وي الراداو تبلغ 

وي الراداو والدواوع الطقسية والنفعية  لبذه البرامجو لى عدم وجود ارتباط بين التعرض 

جود وروق بين الذكور واإلناث وي تعرضب  ، كما تونلل إلى عدم و لباللمبحوثين للتعرض 

للبرامج الرياضية وي التليفزيون ووى دواوعب  النفعية للتعرض لبذه البرامج، وأخيرال أشارت إلى 

وجود ع  ة ارتباطي  بين درجة اعتماد المبحوثين على البرامج الرياضية وي التليفزيون 

  2ومستو  معروتب  بالرياضة. 

                                                           
 األردنية، الجامعات في الرياضية التربية طالباتكليات نظر وجهة من المرأة رياضة نشر في اإلعالم دور شيرينمحمد، عبيدات-1

.م2005،اليرموك بجامعة ماجستير رسالة
2- طاهر للجمهورإبراهيمإسحاقعلى الرياضية والمعرفة والتليفزيون الراديو في الرياضية للبرامج التعرض بين "العالقة ،

.2004)القاهرة:قسماإلذاعةوالتليفزيونكليةاإلعالمجامعةالقاهرة،المصري".
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 أوساط بين اليقاوة نشر وي اإلع م وساّل أهمية معروة إلى ( هدول1996 العبادي (دراسة -

 على حي  طبقل ،البيانات لجمع كوسيلة االستبانة الباح  واستخدم العراق، وي الشباب

 ) وبلغ حجمبا اإلعدادية، المدار  وبعض جامعة بغداد كليات ط ب من البح  عينة

 ت ثيرال  للتلفاز أن إلىل الدراسة عشواّية، وتونلال بالطريقة اختياره  ت  وشابة شابال  ( 1380

 وسيلة تجعل  من مقومات يمتلك  لما واليقاوية الرياضية الشباب حاجات إشباع وي كبيرال 

 المركز احتلل اإلذاعة حين وي الياني المركز وي الصحاوة وجاءت المجال، هذا وي مبمة

 الذان تبمب  المستمعين وعقول حوا  إلى الونول وي المستخدمة األساليب لضعف اليال 

توجي   وي كبيرال  أثرال  اإلع م لوساّل أن أشارت أيضال إلى كما الرياضية، والنشاطات األخبار

 تغطية وي اإلخبارية بالناحية مبامبا انحصرت الوساّل هذه وأن المواطنين، اتجاهات

 وي العمرية لفئاتا مختلف أوساط بين متصاعدال  اهتمامال  ال ل التي األحداث الرياضية

 وليس الرياضي اإلع م وي الرياضية اليقاوية البرامج على بالت كيد وأونل الدراسة، المجتمع

 1.الرياضية وقط األخبار على

 

هدول الدراسة إلى معروة دور مشاهدة القنوات الفضاّية  (1996 خالد زيود)دراسة  -

رموك، استخدم الباح  الرياضية وي نشر اليقاوة الرياضية لد  طلبة جامعة الي

المجال ألمعروي ،   ()وقرة موزعة على أربع مجاالت 31االستبانة التي تشمل على 

االجتماعي، التربوي، الصحي(، وتميل مجتمع الدراسة وي طلبة جامعة اليرموك 

)اي ممن ه  االن على  2012-2011وعام  2011\2010المقبولين للدراسة وي عام 

طالبال وطالبة ( 135.15اليانية والسنة اليالية والبالغ عدده  )  مقاعد الدراسة وي السنة
                                                           

 كلية ،( 12 )العدد الرياضية، التربية مجلة الشباب، أوساط بين الرياضية لثقافةا نشر في األعالم وسائل عبد،أهمية جالل العبادي-1
.1996بغداد،سنة جامعة الرياضية، التربية
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طالبال وطالبة من جميع كليات جامعة اليرموك )باستيناء  327، وبلغل عينة الدراسة 

طلبة كلية التربية الرياضية(، وأظبرت النتاّج أن للقنوات الفضاّية الرياضية دورال 

ياضية ، وأن المجال االجتماعي والمعروي احت  ايجابيال وي تزويد المشاهد باليقاوة الر 

أعلى المجاالت وبدرجة مرتفعة، وتبين من النتاّج وجود وروق ذات داللة إحصاّية عند 

المعروي لنشر اليقاوة الرياضية بين طلبة  المجالوي   (α≥ 05.0) مستو  الداللة

روق ذات داللة جامعة اليرموك تبعال لمتغير الجنس، ولصالح الذكور، وعدم وجود و

إحصاّية وي المجاالت األخر  . كما بينل النتاّج وجود وروق ذات داللة إحصاّية 

  ≤α عند مستو  الداللة
على )المجال المعروي واالجتماعي، والمجال التربوي( وي نشر اليقاوة الرياضية 05.0 

ة. وأونل بين طلبة جامعة اليرموك تبعال لمتغير الكلية وذلك لصالح الكليات العلمي

الدراسة بضرورة االهتمام بنوعية برامج القنوات الفضاّية الرياضية المقدمة والتركيز على 

استضاوة المحللين والخبراء والعبين مميزين وي مختلف األنشطة الرياضية وي مجاالت 

الصحة والليا ة البدنية وغيرها من المجاالت لتكون الرياضة من الوساّل المبمة وي ر ي 

 1.بالشعو 

 اليقاوة تنمية وي المّري الرياضي اإلع م ت ثير نابر( هدول إلى معروة دراسة )رجحي

كما اعتمد على  ،استخدم الباح  المنبج الونفيو اليانوية ،  المرحلة ت ميذ لد  الرياضية

، وتميل مجتمع الدراسة من ط ب تلميذ 160االستبانة ك داة اساسية للبح  وت  توزيع  على 

وي مدانة بسكرة وي الجزاّر، واظبرت النتاّج ب ن ت ميذ المرحلة اليانوية اتعرضوا  المدار 

                                                           
إلعالم الرياضي في رفع مستوى الثقافة الرياضية للمرأة األردنية ، جامعة زايد ، المؤتمر العلمي الدولي الثاني دور اخالد الزيود،  -1

 .،دولة اإلمارات 2013\2 \27-25للبحوث والدراسات االجتماعية واإلنسانية في العـالم اإلسالمي، للفترة 
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لوسيلة التلفاز باستمرار، ويؤثر اإلع م الرياضي المّري على سلوك وعادات ت ميذ المرحلة 

 1.اؤثر اإلع م الرياضي المّري على الجانب المعروي للتلميذ كما اليانوية،

 

 السابقة الدراسات على التعليق

 :الي ما السابقة الدراسات خ ل من ن حظ

دور  دراسة إلى هدع وبعضبا ،دراستبا المراد للظاهرة تبعال  السابقة الدراسات أهداع تنوعل •

 وبعضبا ،(2005)، وعبيدات (1996)العبادي  دراستي ميل عام بشكل الرياضي اإلع م

 شمروخ دراسة ميل التلفزيون  وي المقدمة الرياضية دور البرامج اآلخر هدع إلى معروة

 .(2011)وكراسنة 

 حي  البيانات، لجمع ك داة  واالستبانة الونفي المنبج السابقة الدراسات غالبية استخدمل •

 الحالية. يمكن االستفادة منبا وي توظيف هذا المنبج واألدوات التي استخدمتبا وي الدراسة

 هت  بعضبا بدراسةا اسات السابقة، حي  تنوعل أشكال وشراّح العينات التي تناولتبا الدر  •

اختلفل مع  حي الجمبور بشكل عام أو طلبة المدار  اليانوية أو طلبة المدار  اإلعدادية، 

، (2005)بينما تشاببل هذه الدراسة مع دراستي عبيدات وي هذا األمر، الدراسة الحالية

 والتي طبقل على طلبة الجامعات. (2009)ودراسة شاكر وشحاذة 

 ((Bein sportsكما يظبر من العنوان: د دور با ة  نوات  ،تلفل الدراسة الحاليةاخ •

الرياضية وي تنمية اليقاوة الرياضية لد  ط ب الجامعة د عن الدراسات التي ت  ذكرها أع ه 

                                                           
ثقافة الرياضية لدى تالميذ المرحلة الثانوية، مذكرة مكملة لنيل شهادة رجحي صابر، تأثير اإلعالم الرياضي المرئي في تنمية ال -1

 .2012-2011الماجستير في التربية البدنية والرياضية، كلية العلوم، جامعة بسكرة، 
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 شاكر دراسة مع ، بينما تشاببلتنمية اليقاوة الرياضية لد  ط ب الجامعة وي متغير

 . الرياضية باليقاوة المشاهد تزويد ويالرياضية  الفضاّيات دور تناول وي وشحاذة

وي بلورة مجموعة من النقاط وي الدراسة الحالية يمكن  السابقة الدراسات من ت  االستفادة •

 :الي ذكرها ويما

 دراسة وتحليل الدراسات السابقة وي تحداد مشكلة الدراسة الحالية بشكل أوضل. ساهمل -

الدراسة بشكل  وأهداع تساؤالت ونياغة اإلحصاّي ألسلوبوا العلمي المنبج تحداد -

 أكير د ة.

 للدراسة. بنغازي مجتمعال  جامعة طلبة اختيار على االستقرار -

 الدراسةالمساعدة وي وضع ونياغة أسئلة تتعل  بالموضوع وي استمارة االستبيان  -

 الحالية.

 تساؤالت الدراسة

 ؟الرياضية  Bein sports)لبا ة )ما أسباب ودواوع مشاهد الط ب  .1

 ؟ ( الرياضية(Bein sportsوعادات متابعة طلبة الجامعة لبا ة  نوات  ما حج  نمط .2

المعروية  االبعادتنمية  ويالرياضية  (Bein sports)با ة  نوات  إلى أي مد  ساهمل .3

 ؟لليقاوة الرياضية

 السلوكية االبعاد تنمية وي( الرياضية Bein sportsبا ة  نوات ) إلى أي مد  ساهمل .4

 الرياضية ؟ لليقاوة

وي إكساب ط ب الجامعة المتابعين  اُ دور  ( الرياضيةBein sportsبا ة  نوات )لهل  .5

 ؟  أخر   إيجابية للرياضة عادات نبذ التعصب وتغليب روح التعاون بينب  أو أية عادات
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لتخفيف ( الرياضية وي اBein sportsما الدور الذي يمكن أن تلعب  تغطية با ة  نوات ) .6

   ؟من حدة الضغوط التي تفرضبا األحداث الراهنة وي ليبيا على ط ب الجامعة

 فرضيات الدراسة

 الفرضية العامة  -أ

 .اليقاوة الرياضية لد  ط ب الجامعةع  ة بتنمية (Bein sports)  لقنوات

  الفرعيةالفرضيات  -ب

الرياضية ستو  ثقاوتب  وملة إحصاّية بين متغيري المشاهدة ال اوجد ارتباط ذو دال .1

  لد  أوراد العينة.

لد  أوراد العينة تعز   يةالرياض تنمية اليقاوةال توجد وروق ذات داللة إحصاّية وي  .2

 الرياضية.(Bein sports) لمشاهدة برامج با ة  نوات 

ال توجد ع  ة ذات داللة إحصاّية بين متغير النوع واعتماد أوراد العينة على با ة  .3

Bein sports)) .كمصدر للمعلومات الرياضية 

ال توجد ع  ة ذات داللة إحصاّية بين دواوع مشاهدة البرامج الرياضية واعتماد أوراد  .4

 كمصدر للمعلومات الرياضية. ((Bein sportsالعينة على با ة 

 Bein) ال توجد ع  ة ذات داللة إحصاّية بين اعتماد أوراد العينة على با ة .5

sports)  علومات الرياضية ومستو  الضغوطات النفسية واالجتماعية كمصدر للم

 لداب .

 ال توجد ع  ة ذات داللة إحصاّية بين حج  متابعة أوراد العينة لبا ة  نوات .6

(Bein  sports) . ومستو  الضغوط النفسية واالجتماعية لداب 
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 اتال توجد ع  ة ذات داللة إحصاّية بين حج  متابعة أوراد العينة لبا ة  نو  .7

(Bein sports) .وبين دواوعب  نحو متابعة البرامج الرياضية 

 ال توجد ع  ة ذات داللة إحصاّية بين اعتماد أوراد العينة لبا ة  نوات .8

 Bein sports))  لداب . ةالرياضي اليقاوة وتنميةكمصدر للمعلومات الرياضية 

 ة لبا ة  نواتال توجد ع  ة ذات داللة إحصاّية بين حج  متابعة أوراد العين .9

 Bein sports))  وبين مستو  اليقاوة الرياضية لداب. 

ال توجد ع  ة ذات داللة إحصاّية بين حج  متابعة أوراد العينة لبا ة             .10

Bein sports).ومستو  اكتسابب  لمبارات التوانل مع محيطب  االجتماعي ) 

وي حج  مشاهدة البرامج  متغير التخصلال توجد وروق ذات داللة إحصاّية بين  .11

 . (Bein sports)تقدمبا با ة  نوات  الرياضية التي

معاروب  وي مستو   متغير التخصلال توجد وروق ذات داللة إحصاّية بين  .12

 بالقضايا الرياضية.

وي نمط تعرضب  للبرامج  المستو  التعليميال توجد وروق ذات داللة إحصاّية بين  .13

 الرياضية.

وي مستو  دواوعب  لمتابعة  المستو  التعليمياللة إحصاّية بين ال توجد وروق ذات د .14

 الرياضية. (Bein sports)برامج با ة  نوات 
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 نوع الدراسة والمنهج المستخدم

عتمد على جمع البيانات الميدانية عن ي الذي تعتمد هذه الدراسة على المنبج الونفي

معالجة هذه البيانات وو  تحلي ت  ن بالدراسة، حي  تجر  ويطري  عينة من األوراد المستبد

 إحصاّية مناسبة تستخرج مجموعة من النتاّج تتعل  ب هداع الدراسة.

والمنبج الونفي ابت  بتصوير ما هو كاّن ويبت  برند الوضع الراهن للظاهرة ويصف 

ويصف العوامل التي تؤثر عليبا والظروع التي تحيط ببا، ويفسر  ،خصاّصبا ومكوناتبا

 االرتباطية بين المتغيرات التي تؤثر وي الظاهرة. الع  ات 

معلومات عن أبعاد الظاهرة الوتوظف هذه الدراسة المنبج الونفي حي  تجمع البيانات و 

( الرياضية وي تنمية اليقاوة الرياضية لد  ط ب الجامعة، Bein sportsالمتميلة بدور با ة )

لقة بوعي ط ب الجامعة بالرياضة، وتوضيح حي  ت  استخدام هذا المنبج لونف الظاهرة المتع

دور البا ة وي تنمية اليقاوة الرياضية لداب ، وكما ذكرنا وي مشكلة البح  ب ن  من الم حظ 

من السلوك والعادات  ال وجود خلل وي المعروة الرياضية لد  الشباب الجامعي، وأن هناك أنماط

أشارت دراسة حسام الدان روقي عبد الخال   نتيجة  لة تعرضب  للتلفزيون كما ؛لد  بعض الطلبة

التي تناولل باالهتمام وساّل اإلع م كعامل من العوامل المؤثرة على اكتساب السلوك الرياضي 

 1للجماهير. 

 أسلوب المسح وهو من اساليب المنبج الونفيولبذا رأانا أن  من األوضل استخدام 

م عمليةوباعتبار أن هذا المنبج يعد  ؛عيةلتحليل مشكلة الدراسة لما اووره من د ة وموضو   ببا ُتقدَّ

                                                           
 .22حسام الدين رفقي عبدالخالق، مرجع سابق، ص  - 1
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 با ة ب  تقوم الذي الدور وضحيو  خدمي الذي ستقراءاال على يقوم وبو هي، كما العلمية المادة

(Bein sports) منبجيال. ترتيبال  مرتبال  عرضال  وتعرض  الرياضية 

المقابلة و مات الكمية أساسية لجمع المعلو  بونف  أداةل واعتمدت الدراسة على االستبيان 

، وذلك ألن االستبيان أداة د يقة وي جمع المعلومات ال زمة التي تخدم أهداع الدراسة الشخصية

كما أنبا تخدم الجانب النظري والمنبجي بشكل د ي  باعتبار أننا استخدمنا المقيا  الخماسي 

 مصدا ية.للونول إلى نتاّج أكير  ؛اإلجابة المناسبة ونفوهو األكير د ة وي 

  الدراسة مجاالت

ن وي الدراسة بمختلف األعمار و بنغازي المنخرط وه  ط ب جامعة : البشري  المجال

 والتخصصات وسنوات أو وصول الدراسة.

من أوراد العينة، حي  ت   الدراسةونعني ب  الو ل الذي ت  وي  جمع بيانات  : الزمني المجال

 2018-1-15إلى  2017-12-15توزيع االستبيان وي الفترة من 

الوا عة وي النطاق اإلداري لبلدية بنغازي  كاوة بنغازي  جامعة ويشمل كليات  :الجغرافي المجال

 وقط.

 النظرية الُمفسرة لموضوع الدراسة 

 1 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالمأواًل : 

والنظام ركزت نظرية االعتماد على أن الع  ة التي تربط وساّل اإلع م والجمبور   

االجتماعي تتس  بخصاّل اجتماعية من االعتماد المتبادل الذي تفرض  سمات المجتمع 

جل وب  و دراك أمن  ؛ال ورعي ال ن الجمبور يعتمد على وساّل اإلع م باعتبارها نظامإالحدا ، إذ 
                                                           

 .124ص ،0082هيثم الهيتي ، اإلعالم السياسي واإلخباري ، دار أسامة للنشر ،  -1
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وراد الجمبور، أي أن وساّل اإلع م أنظام ورعي آخر هو المحيط االجتماعي الذي يعيش وي  

هنا تميل مصادر ّريسية يعتمد عليبا أوراد الجمبور وي الحصول على المعلومات عن األحداث 

من حول  وبخانة وي حاالت االستقرار والتحوالت والصراعات داخل البنية االجتماعية التي 

وراد الجمبور زيادة االعتماد على وساّل اإلع م لفب  الوا ع االجتماعي، هذا دون أتفرض على 

ل أن نشاط وساّل اإلع م ال ات  من جبة أخر  دون اعتمادها على المصادر المتناثرة إغفا

جّزية أو ورعية مشكلة  االجتماعي من هيئات ومؤسسات وبنى داخل عنانر مكونات البناء

 دي)ويري للبناء االجتماعي بصفة عامة، وفيما يخل ع  ة وساّل اإلع م بالنظام السياسي 

جل نشر مبادّ  و يم  أاعتماد متبادل وبو ال يمكن  االستغناء عنبا من أنبا ع  ة  (فلور

 (هلبرت شيلر) وهذا ما أشاروالترويج لبا، وال هي باستطاعتبا االستغناء عن  لدع  مشاريعبا، 

رأ  أن الع  ة التي تربط المؤسسات اإلع مية بالنظام السياسي هي ع  ة  اّمة على  حي 

بونفبا وسيلة وأداة مناوسة لترويج أوكاره ومبادّ   صد بسط سيطرت  على رؤية هذا النظام لبا 

 ثقاوة وحياة المجتمع برمت  كما هو الحال وي المجتمعات ذات النظام الرأسمالي.

وويما اتعل  بع  تبا بالنظام اال تصادي وبي ع  ة ال تقل عما سب  ذكره وي الجانب 

مبمة لتحقي  األهداع المادية للنظام اال تصادي عبر  السياسي إذ تعتبر وساّل اإلع م أدوات

أما ويما يخل طبيعة الع  ة بين المؤسسة اإلع مية والجمبور  ،أساليب اإلع ن واإلشبار

وي والجمبور ليس بمقدوره االستغناء عنبا لمعروة شؤون حيات  اليومية  ،وبي ع  ة وثيقة ومتينة

 .ببا ن معنى وي غياب اهتمام هذا الجمبوردو  المقابل ستصبح نشاط هذه المؤسسات
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 فرضيات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم

للظروع المحيطة والخبرات الخانة  اتراوح ت ثير وساّل اإلع م بين القوة والضعف تبعال  •

 بالجمبور.

 نظام وساّل اإلع م جزء أو نورة مجزأة للنس  االجتماعي للمجتمع. •

 ثيرها ال يحدث بمعزل عن ت ثيرات النظام االجتماعي الذي استخدام وساّل اإلع م وت •

 انتمي إلي  الجمبور ووساّل اإلع م.

حاالت االستقرار واألزمات التي تحدث وي النظام االجتماعي تزيد من حاجة الجمبور  •

 وبالتالي تزيد من اعتماده على وساّل اإلع م إلشباع هذه الحاجة. ،للمعلومات

على  وساّل اإلع م ازداد كلما كان النظام اإلع مي  ادرال  اعتماد الجمبور على •

 االستجابة الحتياجات النظام االجتماعي والجمبور.

يختلف أعضاء الجمبور وي اعتماده  على وساّل اإلع م بين الصفوة التي تعتمد على  •

 مصادر خانة كالبر يات أو شريط وكاالت األنباء والتي ليسل متاحة لكل الجمبور.

 ىيمكن  يا  مد  اعتماد الطلبة عل اإلع من خ ل نظرية االعتماد على وساّل م 

لدابا نوعان من الت ثيرات ن هذه النظرية إحي   ،القنوات الرياضية وي تنمية ثقاوتب  الرياضية

 وهما :

هي مجموعة من المؤثرات التي ساهمل وي تعزيز نظرية االعتماد على و  : تأثيرات معرفية -

 م ؛ إذ عملل على تشكيل االتجاه الفكري عند األوراد، و عادة ترتيب األولويات وساّل اإلع

تجاه القضايا اإلع مية، والتي ابت   األوراد بمتابعتبا، وخصونال التي ترتبط باألخبار 

كما أن با ساهمل وي إثراء المعروة الفردي ة حول  ،االجتماعي ة التي تؤثر ويب  ت ثيرال مباشرال 
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التي نجحل وساّل اإلع م وي تسليط الضوء عليبا، مم ا أد   إلى  الموضوعاتن العداد م

ر العداد من المفاهي  واألوكار المستكشفة، ميل: الوساّل اإلع مية التي تبت   بالتعريف  تطو 

والتي ساهمل وي  ،البطوالت وأنواعبالمدن المشبورة التي تقام ويبا المباريات، والم عب 

 .الرياضي وي تعر ع النا  على طبيعة الرياضة ع ماإلتعزيز دور 

هي مجموعة من الت ثيرات التي ساهمل وساّل اإلع م وي تعزيزها عن  تأثيرات سلوكية : -

طري  تعزيز مجموعة  من السلوكيات، و لغاء مجموعة أخر  منبا، مم ا اؤد ي إلى زيادة 

حفز لكل ورد، والذي تت خذه كاوة الوعي عند األوراد، من خ ل االعتماد على التنشيط الم

وساّل اإلع م ك سلوب وي زيادة تفاعل األوراد معبا، ومن األميلة على الت ثيرات السلوكية: 

التي ابرز ويبا توجي  األوراد للقيام بعمل جيد من خ ل االعتماد على الحم ت اإلع نية 

  .لعمل الجيدوري  أو العب رياضي مؤثر يحفز الجماهير علي القيام ببذا ا

 أسا  هذه الدراسة التي تسعى لمعروة دور  نوات يمي ن الت ثيرينن اهذإن  

 )Bein sports(  الرياضية وي تنمية اليقاوة الرياضية لد  ط ب الجامعة وباألخل الجوانب

 .لسلوكية والجوانب المعروية منباا

ا:  نظرية االستخدامات واالشباعات ثانيا

 –إلمممى حمممد كبيمممر  –ت واإلشمممباعات ب نممم  مممدخل اوضمممح ويفسمممريعممرع ممممدخل االسمممتخداما
وذلممك مممن خمم ل النظممرة إليمم  علممى أنمم  جمبممور  ،للجمبممور وممي العمليممة االتصممالية يالممدور الحقيقمم

المحتمو   – بمل التعمرض -نشط، ويتميل نشاط   بل وبعد وأثنماء التعمرض؛ حيم  يختمار الجمبمور
أثناء التعرض ومتن الجمبمور ابمت  برسماّل معينمة الذ  يفي بحاجات ، ويحق  ل  إشباعات معينة، و 

ويدركبا، ويميز بين ما هو مب  وما هو أ ل أهميمة، وبعمد التعمرض ومتن الجمبمور انتقمي اسمترجاع 
وبمعنمممى آخمممر ومممتن الجمبمممور لممم  غايمممة محمممددة ممممن تعرضممم  لوسممماّل  ،المعلوممممات التمممي تعمممرض لممم 
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االختيماري المذ  تمليم  عليم  حاجاتم  اإلع م، ويسمعى إلمى تحقيم  همذه الغايمة ممن خم ل التعمرض 
   1.ورغبات 

 األسس التي تقوم عليها النظرية:

اتميممل الفممرض الّريسممي لمممدخل االسممتخدامات واإلشممباعات وممي أن الجمبممور نشممط، وأن اسممتخدام  
لوسمممماّل االتصمممممال اسمممممتخدام موجممممم  إلشمممممباع احتياجاتممممم ، وأنمممم  يختمممممار الوسممممميلة التمممممي تشمممممبع همممممذه 

 الممذيالمضمممون ، ن بممين أنممواع المضممامين المقدمممة وممي الوسمميلة اإلع ميممةاالحتياجممات، ويختممار ممم
 2 غراوية.الديمو اناسب ، ويتو ف هذا االختيار على بعض المتغيرات 

 bein)ثين لمشاهدة با ة حو وحاجات المبن لبذه النظرية دورال مبمال وي معروة دواوع إ

sports)   ال ب همية معروة مد  حج  دواوع ، نظر ع على رغباتب  وميولب  الرياضيةواالط

بذه البا ة لومن المب  البح  عن اسباب مشاهدة ط ب الجامعة  ،ورغبات عينة الدراسة

 .Bein sportsالرياضية وما دواوع مشاهدتب  لبا ة 

                                                           
 .47، ص1997،مكتبة العبيكان للنشر، الرياض مقدمة في االتصال السياسي، سعود البشر، -1
، تم htlh_Kamel.docx2015_ARABIC_S-https://jmem.gsu.edu/files/2014/07/JMEMشبكة المعلومات الدولية،  -2

 2018-12-4االطالع عليها بتاريخ 

https://jmem.gsu.edu/files/2014/07/JMEM-2015_ARABIC_Shtlh_Kamel.docx
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 الثاني الفصل 

  اإلطار المعرفي للدراسة

 اإلعالم الرياضي تعريفه ومراحله وعناصره
 م الرياضيمراحل تطور وسائل اإلعال •

 عناصر اإلعالم الرياضي  -

 أهمية وأهداف اإلعالم الرياضي -

 خصائص اإلعالم الرياضي  -

 أنواع اإلعالم الرياضي  -

 الرياضيةعولمة اإلعالم ومستقبل النظام في التربية  •

 التلفزيوني" اإلعالم الرياضي المرئي " -

 الرسالة التلفزيونية  -

 ة واقتصاد اإلعالم الرياضيصناعة وسائل اإلعالم الرياضية المرئي -

 العالقة بين اإلعالم الرياضي المرئي وبناء الثقافة الرياضية •

 الطالب ثقافة تنمية في المرئي الرياضي اإلعالم دور -

 الرياضي التلفزيوني واإلعالم الرياضة بين العالقة -

بالطال وثقافة الرياضي المرئي اإلعالم بين العالقة -
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 مقدمة 

 حي  ،الرساّل من العداد و رسال المبام من الكيير ألداء ال معانر  ال نشاط الرياضة تعد

 بين الفصل الصعب من وتن  لذلك ،مجتمعاتالو  األم  وتقدم تطور مستو   تعكس أنبحل

 مشاهدة نإ إذ الرياضية، األحداث تنقل التي الفضاّيات وخانة ووساّل اإلع م الرياضة

 نحو الراهن عصرنا وي جدادة نظرة تكونل  دو  مكان، كل وي ببا موجود الرياضة واإلحسا 

 كبا ي تمامال  الربح غااتبا تجارية كمؤسسة أو كفعالية الرياضي اليقاوة الرياضية والوضع

األحداث  لب  احتكارها عن طري  الفضاّيات بعض استغلتبا إذ الفعاليات والمؤسسات األخر ،

هذه  من االستفادة يمكن الذي و لال وي الربح لتحقي  وسيلة والترويج للرياضة الرياضية

 من اليقاوة كجزء أو واال تصادي واليقاوي االجتماعي والبناء التنمية الرياضية لتحقي  الفضاّيات

 ببا، إع مية خانة منظومة لبا تكونل وقد المجتمع وي خصونية من العامة، ولما للرياضة

 كما ب هميتبا للرياضة و يمان  معالمجت نظرة بحسب بلد أي وي المنظومة هذه اتو ف تطور حي 

 1 والبشرية. المادية إمكانات  على أيضا يعتمد

 األكير يميل المنظور بوو الرياضية، للحياة العاكسة ميل المرآة  الرياضي واإلع م 

 اإلخبارية التغطية وي المتميلة التقليدية عن البساطة، وذلك من خ ل ابتعاده لبا وعمقال  شمولية

 هو وي  نعيش الذي والعصرال، جداد إع مال  اإلع مي الجداد يفرض والوا ع موجزة،وال السريعة

 هذا أحدث و د نفسبا، حياتنا أساليب وي الذي تؤثر ابتكارات  السريع التقني التغيير عصر

                                                           
، تم االطالع http://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine/2013/10/23شبكة المعلومات الدولية،  -1

 2018-12-4عليها بتاريخ 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine/2013/10/23
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البرامج  من مشاهدة المزيد وي ارغب بات الجمبور الرياضي الذي لد  جدادة احتياجات التطور

 1الرياضية.

 وي للت ثير واضحُ  دور لبا أنبح التي الفعالة من الوساّل الرياضية الفضاّيات وتعد  

 التغطية مجال وي لنفسبا منفردة سمعة الرياضية القنوات الفضاّية بعض اكتسبل إذ النا ، حياة

  د حدان اذ ال س ح تعتبر بالتلفزيون  الرياضية البرامج العال ، وألن وي الرياضية لألحداث

 رياضية لبرامج ونؤسس نخطط ل  إذا دخيلة أجنبية ثقاوات القي  وترسيخ لبدم كمعول بانستعمل

 يمكن – دراست ب ما نبت  و هذا–  أخر   جبة ومن جبة، من هذا علمية وهادوة بطريقة ممنبجة

 الممارسة وتعريفبا بحقيقة الشبابية الفئة توعية وي كبير بقدر تساه  أن البرامج الرياضية لبذه

 مجتمع لخل  وتقنياتبا ودورها وي تنمية اليقاوة الرياضية لد  ط ب الجامعة، اضية وأساليبباالري

 على الضوء إلقاءإلى   خ لبا من الدراسة نبدع وهذه الرياضية، لليقاوة ال مستبلك وليس ممار 

 وتحقي  غلتبلي المناسبة الصبغة العلمية التربوية و عطاء التلفزيون، برامج رياضية وي من ما اب 

 بصفة الرياضي واإلع م البرنامج الرياضي أجلبا من وجد التي والغايات المنشودة األهداع

تركز الدراسة الحالية على  اإلطار وضمن هذا الرياضية، واليقاوة الوعي نشر وهي الأ عامة

 ي ببا،وعي الشباب الجامع وتنمية اليقاوة الرياضية نشر وي المّري الرياضي اإلع م دور دراسة

لداب   الوعي تكوينمعرويال وشخصيال و  أنفسب  تكوين مرحلة المشاهدان وي من الفئة هذه ذلك أن

 لد  هذه الشريحة للت ثر الكبيرة جاء نتيجة القابلية لبذه الفئة اختيارنا وتنبالتالي  ببذا النشاط،

 مجتمع تكوين من كننايم وهذا كبير، بشكل مشاهدتبا عبر التلفزيون  خ ل من الرياضية بالبرامج

                                                           
-4تم االطالع عليها بتاريخ  ،ssh-11-ouargla.dz/index.php/numero-https://revues.univشبكة المعلومات الدولية،  -1

12-2018 

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-11-ssh
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 وسوء عنفالمن مظاهر  نراه  ما كل من لدي  الوعي الرياضي الخالي  - المتوسط مد ال على -

 1الفب .

  ماهية اإلعالم الرياضي :أوالً 

هو عملية دالرحي  إلى أن اإلع م الرياضي  ير الدان عويس و عطا عبدخيشير كل من  

لقواعد والقوانين الخانة باأللعاب واألنشطة الرياضية نشر األخبار والمعلومات والحقاّ  وشرح ا

 2 .دللجمبور بقصد نشر اليقاوة الرياضية بين أوراد المجتمع وتنمية وعي  الرياضي

خبار ت  بنشر األبوير  محمد الحمامي  دأن اإلع م الرياضي هو تلك المنظومة التي ت 

بعرض وتفسير القواعد والقوانين والمبادئ والمعلومات والمعروة المرتبطة ببذا المجال الرياضي و 

لمناوسات الرياضية التي تقوم بتوضيح الرؤ  االتي تنظ  الرياضات واأللعاب المختلفة وتحك  

وذلك من خ ل وساّل االتصال واإلع م الجماهيرية بغرض نشر اليقاوة  ،العلمية والرياضية

هاتب  اإليجابية نحو ممارسة أوج  المرتبطة بالمجال الرياضي لد  الجمبور، وتنمية اتجا

  3األنشطة البدنية والحركية وتوجيبب  نحو استيمار أو ات الفراغ وي متابعة األحداث الرياضيةد . 

اإلع م الرياضي هو عملية نشر الحقاّ  الرياضية، وشرح القواعد ومن أه  تعريفات  

بدع لنشر اليقاوة الرياضية بين أوراد والقوانين الخانة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمبور، وي

جزء من اإلع م الخاص لكون  ابت   أيضال المجتمع لتنمية وتوعية الجمبور الرياضي، وهو 

 4بقضايا وأخبار الرياضة والرياضيين. 

                                                           
 .109، ص 2016على عبدالفتاح، اإلعالم الرياضي، دار الكتاب للنشر والطباعة،  -1
، ص 2003د. دكتور حسن أحمد الشافعي، اإلعالم في التربية البدنية والرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،  -2

37. 
 . 79م، ص1969إبراهيم إمام، اإلعالم واالتصال بالجماهير، مكتبة اإلنجلو مصرية، القاهرة، الطبعة األولى، -3
، المكتبة اإلعالمية، دمشق، 1م الرياضي، دراسة علمية للتحرير الرياضي في الصحافة، اإلذاعة والتلفزيون، طخضور أديب، اإلعال -4

 . 77، ص1994



35 
 

  الرياضي اإلعالم مراحل

 يمكن مراحل بعدة العامة اإلع م وساّل با ي ميل ميلبا الرياضية اإلع م وساّل مرت

 1:التالي النحو على أساسية وذلك مراحل وي ث ث نوجزها نأ

 تعتمد بداّية المرحلة هذه وي الرياضية اإلع م وساّل كانل البدائية( : (األولى المرحلة •

 وي الصحراء وي والنيران البند وي إوريقيا والدخان وي الطبول د ات ميل  ديمة وساّل على

، الرياضية ألرشفة األحداث كآثار والمعابد واألشجار األحجار على والنقش العربية، الب د

محدودة  االتصال وساّل كانل أن بعد وذلك الطباعة آالت بظبور المرحلة هذه انتبلو 

 الصحف طري  عن لألوراد والمعلومات المعارع بتوضيحهذه المرحلة  ارتبطل د و  ،وبداّية

  .ونقل االخبار من خ لبا

 والمحلية واإل ليمية العالمية األنباء وكاالت بظبور بدأت ديث( :الح العصر (الثانية المرحلة •

 وساّل ذلك وي واستخدمل الكبر   الدول وخانة الدول من الكيير وي تعددت والتي

 والمقروءة اإلذاعة والتلفزيون، :ميل البصرية و كالسمعية حاليا المعرووة واإلع م االتصال

 الحياة مجاالت وي المختلفة المعلومات من الكيير وورت وبذلك ،جراّد والمج تكال

 .العال  أنحاء مختلف وي الجماهير لد  الرياضية

 حي  عربيال  المرحلة هذه يمكن الحدا  عن :) اإلنترنت الصناعية الثالثة )األقمار المرحلة •

 على أما ،الواحد والعشرين القرن  وي العالمي الفضاء نادي تدخل عربية دولة أول مصر تعد

 ما أو المعلومات شبكة ظبرت الصناعية األ مار لظبور نتيجة اإلوريقي العربي و  المست

من حي  المراسلة  واالتصال اإلع م وساّل وي كبيرال  تطورال  أحدثل التي باالنترنل يعرع

                                                           
 .2018-12-4، تم االطالع عليها بتاريخ http://forum.kooora.com/?t=27301021شبكة المعلومات الدولية،  -1

http://forum.kooora.com/?t=27301021
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واللقاءات الصحفية والتلفزيونية من األ مار الصناعية وعبر  وي النقل المباشر عبر االنترنل

الجتماعي، وهذا التطور سبل مبمة اإلع م وي الشرق األوسط وي نقل شبكة التوانل ا

 1.المباريات واألنشطة الرياضية بشكل أكير سبولة

 اإلعالم الرياضي مكونات

داة أو الوسيلة، الرسالة أن لإلع م الرياضي أربعة عنانر، هي: )المرسل، المستقبل، األ

 2يمكن تفصيلبا كما الي:و دالمضموند(، 

ناحب الرسالة اإلع مية أو الجبة التي تصدر عنبا هذه الرسالة سواء كانل  المرسل، -

 هذه الجبة االتحاد أو النادي أو ال عب أو المدرب...الخ.

 هو من توج  إلي  الرسالة اإلع مية سواء كان وردال أو جماعة. المستقبل، -

أو  إذاعةحفية أو ب  الرسالة اإلع مية سواء كانل ن  هي ما تؤد األداة أو الوسيلة، -

 تلفزيون. الخ.

هي ما تحمل  وسيلة اإلع م الرياضية لتبليغ  أو تونيل  إلى  الرسالة أو المضمون، -

 ن  ا  اللذالمضمون أو المستقبل، ويعتمد اإلع م الرياضي وي بلوغ أهداو  على الرسالة 

ح العصر لرو  اعلى الحقاّ  واألر ام ومساارتب اساّل ومد  اعتمادهو هذه ال ماتقدمب

 أعماره لمستو  المستقبلين من الجمبور من حي   ماومناسبتب ،والشكل الفني الم ّ 

وحاجاتب ، ويت  نقد اإلع م الرياضي وتقويم  إيجابال أو سلبال وي ضوء توور هذه الشروط 

ستحوذ على ثقتب  وتفاعلب  يوالمعااير التي إذا ما تحققل تجعل ت ثيره وي النا  أكبر و 

 مع .

                                                           
 .28، 27ص ، 1986القاهرة، المصرية، الدار ، 2االجتماعية، ط والتنمية اإلعالم طلعت، وسائل شاهيناز  -1
 .22، ص1998، 1وعطا حسن عبدالرحيم ، اإلعالم الرياضي الجزء االول، مركز الكتاب للنشر ط خير الدين عويس،-2
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 أهمية وأهداف اإلعالم الرياضي:  نياً ثا

 أهمية اإلعالم الرياضي -1

يعتبر اإلع م الرياضي بميابة المدرسة العامة التي توانل عمل المؤسسات الرياضية 

المختلفة كاألندية ومراكز الشباب، بل والمؤسسات التعليمية بمراحلبا المختلفة وتتجاوزها لتقرب 

تنشره بينب  من خبرات ُتعدل سلوكب  كبارال أو نغارال بما ات ءم الفروق بين النا  عن طري  ما 

 مع القي  والتقاليد الرياضية السليمة.

و د ترسخ هذا المعنى بج ء بعد انتشار الرياضة على نطاق واسع وي القرن الواحد 

والعشرين، ولذلك أخذت الحكومات على اخت ع سياستبا الفكرية تخصل لبا الصحف والقنوات 

لتلفزيونية واإلذاعية وتوجببا نحو تحقي  أهداوبا الداخلية من حي  روع مستو  اليقاوة الرياضية ا

للجمبور وزيادة وعيب  الرياضي وتعريفب  ب همية دور الرياضة وي حياتب  العامة والخانة، 

واستخدامبا أيضال وي الونول إلى أهداوبا الخارجية من حي  تعريف العال  بحضارة شعوببا 

 1.لرياضية الذي يعكس ر ي وتقدم الدول وي شتى المجاالتا

 : همية اإلع م الرياضي بالنسبة للمجتمع وي النقاط التاليةأ ن نحدد أكما يمكن 
 

اؤثر اإلع م الرياضي ت ثيرال واضحال وي تشكيل الرأي العام الرياضي وخانة عن  -أ

 الموضوعات التي ل  اتبلور بش نبا الرأي العام بعد.

اإلع م الرياضي دورال هامال وي ربط شراّح المجتمع المختلفة وتكاملبا بما يقوم ب  العب  -ب

 من إزالة الفوارق بينب .
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وي تكوين اآلراء واالتجاهات اإليجابية نحو الرياضة، إذا ما  بارز   لإلع م الرياضي ت ثيرُ  -ج

د والقي  ُأحسن استخدام  وو  طرق وأساليب من ش نبا أن تؤثر وي العادات والتقالي

وي خل  الحاوز و رادة التغيير لد   االل وع  االجتماعية السلبية، كما يستطيع أن العب دورال 

ال عبين و الجمبور نحو تنمية اليقاوة الرياضية لداب ، كما يستطيع أن العب دورال حيويال 

وي توضيح الطرق التي يمكن ببا تحفيز هؤالء ال عبين والجماهير ببدع الونول إلى 

مستو  البطولة وتحقي  االنجازات الرياضية على المستو  األولمبي و الدولي وبما يحق  

 1المصلحة العامة للمجتمع.

أمينة وبسياسات بناءة وهادوة، وسيكون ل  أثر  وب ياد  إذا ما ألدار اإلع م الرياضي بحكمة  -د

 كبير وسريع على حياة األوراد وتوجباتب  الرياضية السليمة.

لرياضي السلي  يقدم لشباب المجتمع اليقاوات الرياضية ال زمة، كما يقدم لب  اإلع م ا -ه

، 2وبما انمي ثقاواتب  و دراتب  الرياضية  أعماره المعارع والعلوم الرياضية على اخت ع 

ومن هنا تتضح أهمية اإلع م الرياضي وي القيام بواجب ، باإلضاوة إلى زيادة تدو  

يادة مصادرها وتشابك المجال الرياضي بالمجاالت األخر ، ومن المعلومات الرياضية، وز 

قيام اإلع م الرياضي بدوره وي التغلب على هذه لهنا تبرز الحاجة الضرورية والملحة 

، وي المجال الرياضيبما يساعد جمبور الرياضة على وب  كل ما هو جداد و الصعوبات 

مو بالفكر، من هنا تبدو أهمية اإلع م واإلنسان وي نظر رجال اإلع م اتغذ  بالخبر وين

العب دورال وي االستحواذ على انتباه جمبور الرياضة وتوجي   الذي باتالرياضي، 
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أنبح وي الو ل الراهن اؤثر ت ثيرال كبيرال ويشكل جوانب و مشاعره  الوجبة الصحيحة، 

   1 المجال الرياضي. ألوراد المجتمع وي والقيميخطيرة من النمو السلوكي 

 2 أهداف اإلعالم الرياضي -2

نشر اليقاوة الرياضية من خ ل تعريف الجمبور بالقواعد والقوانين الخانة باأللعاب  -أ

 واألنشطة الرياضية المختلفة والتعدا ت التي  د تطرأ عليبا.

واالتجاهات الرياضية وتنمية الفكر الرياضي وتحقي  التغير  يتيبيل القي  والمباد -ب

 مجتمع الرياضي.االجتماعي وي ال

نشر األخبار والمعلومات والحقاّ  المتعلقة بالقضايا والمشك ت الرياضية المعانرة  -ج

ومحاولة تفسيرها والتعلي  عليبا لإلسبام وي تكوين رأي عام ناّب تجاه الظواهر 

 الرياضية الجارية. 

 الترويح عن الجمبور وتسليتب  بالطرق التي تخفف عنب  عناء الحياة اليومية. -د

دع  التخطيط للتنمية الشاملة للمجتمعات الرياضية عامة والدول النامية خانة  -ه

 عاّد كبير لألوراد والمؤسسات الرياضية تبعال التجاه الدولة. اذ ال باعتبارها استيمار 

تطوير طرق األداء واألجبزة واألدوات المستخدمة وي المجال  علىالمعاونة  -و

 الرياضي.

   اإلعالم الرياضي مميزات -3

 1 لإلع م الرياضي الكيير من الخصاّل نذكر أبرزها:
                                                           

 48، ص2015، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردنياسين فضل ياسين، اإلعالم الرياضي، طبعة مزيدة  -1
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ن  يختار إاإلع م الرياضي اتضمن جانبال كبيرال من االختيار والتوجي ، حي   -أ

الجمبور الذي يخاطب  ويرغب وي الونول إلي ، وبذه مجلة رياضية خانة بكرة 

 السلة لجمبور كرة السلة...الخ.

تغطية مساحات واسعة ومخاطبة جماعات كبيرة الجماهيرية، لما ل  من القدرة على  -ب

من الجماهير التي تت ثر بطرق مباشرة أو غير مباشرة بما انعكس على المجتمع 

 الرياضي ككل.

اإلع م الرياضي بوساّل  المختلفة مؤسسة اجتماعية يستجيب للبيئة المحيطة ب   -ج

  حتى ال ويتفاعل معبا، لذلك من الضروري وب  المجتمع والبيئة المحيطة ب

اتعارض ما يقدم وي وساّل اإلع م الرياضي مع  ي  وعادات المجتمع الذي يعمل 

 وي .

يساه  اإلع م الرياضي وي الترويح عن الجمبور من خ ل البرامج والمسابقات  -د
 .الرياضية

 
يساعد اإلع م الرياضي على تيبيل القي  والمبادئ واالتجاهات الرياضية المستحدثة  -ه

 تباع مبادئ العمومية واالنتشار.والصحيحة ب 

يقوم اإلع م الرياضي على تكنولوجيا ووساّط النقل، سواء اإللكترونية أو  -و

معال وي نشر الرساّل اإلع مية الرياضية على نطاق واسع  االثنينالميكانيكية أو 

 وسرعة كبيرة للجماهير .
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  اإلعالم الرياضي أقسام -4

 : رياضي إال أننا يمكن تصنيف  إلى لمع تعدد أنواع وأشكال اإلع م ا

اإلع م الرياضي المقروء: وهو الذي يعتمد على الكلمة المكتوبة ميل )الصحف،  •

 المج ت، النشرات، الملصقات(.

)الراداو، االتصال  :اإلع م الرياضي المسموع: هو الذي يعتمد على حاسة السمع ميل •

 الباتفي(. 

)السينما، التلفزيون،  :يعتمد على حاسة البصر ميلاإلع م الرياضي المّري: وهو الذي  •

المسموع ألنبا  -حيانال وساّل اإلع م المّري و، شبكة المعلومات( ويطل  عليبا أالفيدا

 تعتمد على حاستي السمع والبصر وي آن واحد معال. 

 عولمة اإلعالم في التربية الرياضية ثالثًا:

مارسة واحتكار ح  الب  اإلذاعي تقلل دور الدولة وتضاءلل  درتبا على م  

والتلفزيوني للبطوالت والدوريات األولمبية والعالمية واإل ليمية والدولية والمحلية، مما أد  

بالمقابل إلى ظبور وازدياد الدور المباشر للشركات المتعددة الجنسيات العاملة وي مجال 

ذا الوضع جملة من نتج هأالرياضية بشكل عام واإلع م الرياضي بشكل خاص، و د 

  1وي:  تميللالتداعيات 

من حي  تواور  بشكل خاص ضعف  طاع اإلع م الرياضي العربي بشكل عام والليبي -

 اإلمكانيات المادية والبشرية.
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ضعف المنظمات الرياضية العربية المشتركة أمام الشركات المتعددة الجنسيات وي مجال  -

 اإلع م الرياضي.

مدني من نقابات وجمعيات أهلية إع مية الخت ع واعلية ضعف واعلية المجتمع ال -

المجتمع المدني من بلد إلى آخر بحسب خبرت  ودرجة تطوره، وهذا الضعف وي واعلية 

المجتمع يجعلبا غير  ادرة على مواجبة تحديات العولمة على الصعيد اإلع مي 

 الرياضي الدولي.

مة اإلع م الرياضي العربي يمكن أن ورغ  كل هذه المعو ات التي تعترض مستقبل عول

تقوم األطراع المبتمة باإلع م الرياضي العربي والعاملة وي هذا القطاع بمراجعة دورها وتطوير 

 أداّبا ووساّلبا حتى تتماشى مع تحديات عولمة اإلع م الرياضي.

 على أفراد المجتمع سائل اإلعالم الرياضي وانعكاساتهو  أدوار


 الجمهورالرياضي في تثقيف دور اإلعالم  -أ

العب اإلع م الرياضي دورال كبيرال وي تيقيف المشاهدان خانةل الفئة العمرية الصغر   

منب ، وتذا كانل األسرة تنقل للطفل كاوة المعلومات والمبارات واالتجاهات والقي  التي تسود 

جتماعية وتنبا تعد بذلك المجتمع بعد ترجمتبا إلى مجموعة من األساليب وي عملية التنشئة اال

من دروب اليقاوة، ونظرال لألهمية التي العببا اإلع م الرياضي التلفزيوني ك داة من أدوات  ال درب

 1 .التيقيف للجمبور الرياضي خانة الفئات األنغر سنال وي المجتمع

تلفزيون إما عقليال البرامج التلفزيونية تلعب دورال بالغال وي تنمية الفئة العمرية الصغر  المشاهدة لل

وذلك ألنبا أداة توجي  و ع م و  ناع وتنمية للذوق الفني وتكوين ونقل  ؛أو عاطفيال أو اجتماعيال 
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كيير من األسئلة التي تكتنف الفئة المشاهدة األنغر سنال  عن ي  ومعلومات وأوكار و جابة 

واحدة من أبرز أدوات تشكيل إشباع مخيلتب  وتنمية ميولب  الفكرية، وهي ببذا تؤلف وتعمل على 

ثقاوة هذه الفئة من المشاهدان وي و ل أنبحل وي  اليقاوة أبرز الخصاّل التي اتميز ببا 

 الفرد عن اآلخر وهذا المجتمع عن ذاك.

التلفزيون وخانة  سم  الرياضي من أه  وساّل اإلع م بالنسبة لبذه الفئة؛ لما  ويعد 

وسيلة سمعية بصرية تعتمد على الصوت والصورة  اتميز ب  من خصاّل وي مقدمتبا أن 

الملونة ) حاليال ( والمتحركة، وال تتطلب مشاهدت  استعدادات سابقة، ومن أهداو  التي يسعى داّمال 

إلى تحقيقبا هي توجي  الفئات األنغر سنال وي المجتمع إلى األنماط السلوكية المقبولة اجتماعيال، 

يير من األحيان يعطي القس  الرياضي بعض السلوكيات ذلك أن  وي ك على ونضرب مي ل 

الرياضية التي اتلقاها المجتمع وخانة المجتمع الليبي كالعنف وي الم عب، وتراه يح  داّمال 

على االبتعاد عن السلوكيات المشينة، وأيضال من أهداو  تنمية السلوكيات العقلية لد  المراه ، 

 تطوير وتحسينإضاوة إلى ذلك وبو العب دورال كبيرال وي وتنمية معلومات ،  مدركات وتنشيط 

ذاكرتب  وخير ميال على ذلك هو المسابقات التي يطرحبا القس  الرياضي وي مختلف حصص  

 1الرياضية المتلفزة من خ ل طرح أسئلة مباشرة على وئة الشباب.

رفح الروح دور اإلعالم الرياضي في التخفيف من حدة الظروف القاسية والضغوط و  -ب

 2 ويمكن حصر هذا الدور في اتجاهين المعنوية ونبذ التعصب والتحلي بروح الفريق،

: تميل  الدراسات النفسية، وتنطل  من منط  االستجابة، ومشاهدة العنف وي االتجاه األول

 التلفزيون والسينما اؤدي بالمشاهد إلى تسريح شحنة العنف الكامنة وي  وهذا يسمى بالتنفيس.
                                                           

، تم االطالع عليها بتاريخ ae/paths/books/2010https://www.albayan.-07-31-1.270010شبكة المعلومات الدولية،  -1

4-12-2018. 
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: ويدخل وي االعتبار التكويني االجتماعي والنفسي للفرد وشخصيت  و دراك  تجاه الثانياال 

وانتقاّ  لعملية الفب  والتعل  إلى جانب االستعدادات العدوانية للفرد والجماعات األولية المحيطة 

 ب  والمحيط االجتماعي ونماذج اآلباء العدوانية والعضوية وي عصابة المجرمين.

العنف ببرامج التلفزيون، إال أن هذا األخير  ع  ةه الياني يشكك وي أطروحة هذا االتجا

وي رأي هذا االتجاه ال اروع من مستو  العنف واالنحراع وي المجتمع، كما أن أولياء األمور 

التعلي  بما يمكنب  من مرا بة أبناّب  والتركيز على بتمكانب  لعب الدور اليقاوي وي توجي  أبناّب ، 

مجرد مشاهد من  وتوضيح لب  ب نبا، ويكمن هذا الدور وي منا شة أبناّب  ويما يشاهدون  أكير

التمييل والخيال التي ال انتمي للوا ع، وتوجيبب  إلى مشاهدة البرامج الرياضية ذات األهداع 

النبيلة وتعليمب  الرياضة باعتبارها تح  على العمل الجماعي وتنمي عقل الفرد بالطا ة 

 ية.اإليجاب

  اإلعالم الرياضي مشكالت -ر

إن المتتبع لمضامين اإلع م الرياضي وي و تنا المعانر يجد نعوبة وي معروة ما إذا 

كانل تسب  وي إيجاد الحلول السليمة للمشك ت التي تواج  الرياضة أو أنبا تعمل على تعميقبا، 

 أو تقتصر على مجرد التعريف ببا.

 ويما الي:هامة ذات طابع إع مي، يمكن أن نشير إليبا لكن المؤكد أن هناك مشك ت   

تجاهل اإلع م الرياضي لواجب  األساسي ويما  من: وهذا اتبين  افتقاره لإلرشاد التربوي  •

اتعل  باإلرشاد والتوجي  والتركيز على القي  التربوية، وويما تنشره الصحاوة عن الرياضة 

تعاني نقصال هاّ ل وي اإلرشاد والتوجي ، ذلك عمومال وخصونال الرياضات الجماعية والتي 

أن دور اإلع م الرياضي ال يقتصر على نقل األخبار وونف األحداث الرياضية بل يشتمل 
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أيضال على إندار التوجيبات والنصاّح الميمرة الفعالة لتنمية الصفات االجتماعية 

الجماعية بالخصوص،  واألخ  ية المرغوب ويبا وحرص الجماهير على ممارسة الرياضات

وي وساّل اإلع م  د يفرغ الرياضة من محتواها كنشاط لميل هذه المضامين وهذا االوتقار 

 حركي هدو  تقوية البدن وليس التربية عن طري  النشاط البدني.

من االنحراوات السلوكية  تغطية ىكييرال ما اذهب اإلع م الرياضي إل التجاهل واإلذعان : •

 2010ميلما حدث بين تركيا وسويسرا وي تصفيات ك   العال   لم عبالتي تحدث وي ا

عندما تعرض المنتخب السويسري إلى الضرب من  بل المنتخب التركي عندما خسر األتراك 

حلول  ى، و  تتصد  لبا بقوة وحزم وتعزع عن نقدها ودراستبا بغرض الونول إلالمباراة 

اهلبا وي بعض األحيان، اعتقادال ب ن إبراز هذه لبا، وتشير إليبا إشارة عابرة وربما تتج

التشكيك وي القيمة  ىغضب البعض، كما اؤدي إل ىاالنحراوات واألخطار اؤدي إل

 ويالرياضية، وخ نة القول وتن النقطة السوداء التي تبقي عالقة باإلع م الرياضي هي 

اإلنسانية واالجتماعية العنف والتصروات المناوية للروح الرياضية والقي   عرض  لمشاهد

 1 والحضارية.

 عوالمجتم الرياضي اإلعالمقنوات . ز

من المجتمعات هو  مجتمع أي وي الرياضية واألحداث الرياضي النشاط ب ن  لنا إذا

جس   وي العصبي بالجباز الرياضي اإلع م نشب  وتننا جس  اإلنسان، وي الدموية دورةبال شبي 

 وشحنبا اإلنسان داخل الخ  ة الطا ة يقوم بتفجير أن الرياضي ماإلع  على انبغي المجتمع، إذ

 بع و  الحنيف، داننا االيجابيات وعادات وسلوكيات و براز السلبيات تغيير إطار وي وذلك للبناء
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 وي المجتمع وهذا اإلع مية الرياضية الوظيفة هي هذه ،التقدم اتجاه وي ودوع  األنيل القدي 

 خانة. والرياضة اإلنسان المعنوي  البناء يعني 

 1الرياضي التلفزيوني  اإلعالم  رابعًا :

جدادة،  وممارسات عادات وكبارال إلى نغارال  مشاهدي ب االنتقال استطاع التلفزيون  نإ 

السلوك  وي تغييرات إحداث وي المتميزة  درت  ووي مختلفة، اجتماعية ع  ات إيجاد وي تميلل

 التربوية واليقاوية اآلثار أما ،عام بشكل االجتماعية واألوضاع اتوالممارس والمعتقدات والموا ف

 وي جذب  درات واّقة من التلفزيون  ب  اتمتع تجداد اتجاهاتب  لما خ ل من وتظبر للتلفزيون 

 الحياة. وي يحدث لما اإلنسانية والمعروة الخبرة من ألوان وتقدي  االهتمام و ثارة االنتباه

وساّل  بين من يعتبر كما التدريس، على المعينة الوساّل من ال أيض التلفزيون  ويعتبر 

 2.واحدة مرة النا  م اين إلى رسالتبا تحمل الجماهيري التي االتصال

وتتعاظ  أهمية الصورة وي اإلع م الرياضي التلفزيوني، وخانة بعد أن زاد التطور  

إمكانات الصورة التلفزيونية التقني وي مجال التصوير من إمكانات الصورة، وبعد أن اتضحل 

إلى الحد الذي اعتبر وي  البعض أن التلفزيون  د وجد خصيصال من أجل الرياضة، ألن  دوع 

 3.بالصورة الرياضية الحية واآلنية إلى آواق غير مسبو ة

 الرسالة التلفزيونية

 وقرات وي الفعلي موضعبا وي المصدر يضعبا التي والمييرات الحواوز مجموعة هي 

 بل  يل،  د أن  المستقبلون  يضمن ما ليسل وكذلك يقول  أن يقصد ما والرسالة ليسل التصال،ا
                                                           

 2016\6\22ع عليها في تاريخ تم االطال /https://ar.wikipedia.org/wikiشبكة المعلومات الدولية  1
 . 123، ص 1992الجزائر،  جالل، األخبار التلفزيونية للجمهور والمشاهدين،عبدهللا  بو -2
 .197-196، ص 2005أديب خضور، اإلعالم المتخصص، المكتبة اإلعالمية للنشر، دمشق، الطبعة الثانية،  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 وي الطريقة وهذه القناة وي تكون  التي الملموسة المادية المنببات والحواوز من مجموعة إال هي

 الرسالة أن نذكر أن السبل من وبي تجعل ،وبمبا أمكن ما إذا ناوعة تصبح الرسالة تعريف

معبا، وثانيال  اتجاوب النا  أن اب  وال النا ، عن الموجودة وع ل منفصلة المتو عة أو نتظرةالم

انسب   الذي والمعنى النا ، عقول وي كاّنة هي بل الرساّل وي توجد ال المعاني أن تؤكد

زد  1االخت ع.  خر تماماآل الشخل انسب  الذي المعنى عن يختلف  د ما، لرسالة الشخل

 .آخر يقول عكس ذلك شيئال  أن مصدر الرسالة يقول شيئال بينما ار  المستقبلعلى ذلك 

  يمة أن والوا ع ،للرسالة المناسب المحتو   اختيار على االتصال عملية نجاح ويتو ف 

 عرونا إذا إال ذلك من الت كد يمكن وال وت ثيرها الرسالة هذه واعلية مد  تتو ف على رسالة أي

 2المستقبل لبا. خلالش على الرسالة أثر

 

  الرياضي التلفزيوني اإلعالم تفوق  عوامل

 مع والتعامل ببا المبت  الجمبور التساع نظرال  ؛كبير بشكل بالرياضة اإلع م ابت  

 هذه بتدراك مطالبال  اإلع م من النوع هذا وأنبح الحرية، من كبير بقدر الرياضي الحدث

 المشاهدان. رغبات عإلشبا ويبا والتوسع وعم  بشمولية الحقاّ 

 با ي على اتفوق  األخير هذا جعل المتلفز الرياضي الجمبور واإلع م بين التعامل وهذا 

 3 :منبا نذكر عوامل ذلك وي وساعده اإلع م وساّل

                                                           
 124ص  ، 2ط ، 1989القاهرة، المصري، ابالكت دار ،اإلعالم وسائل إلى مدخل شرف؛ العزيز عبد -1
 .130نفس المرجع السابق، ص  -2
 .28،صمرجعسابق صابر، رجحي-3
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 والصورة بالصوت مسجلة أو مباشرة العال  حول األحداث ومختلف الرياضية التظاهرات نقل -

 .وريد وني  الب وي

مباشر معبا،  اتصال على أن  المشاهد يشعر شكل وي المتحركة الرياضية لصورةا تقدي  -

 وة  المؤثرة وي العوامل من كذلك، االستط ع حب وي  وتزرع األحداث، تلك يعيش وتجعل 

 الجماعة أو المسئولين تقدمبا ومعنوية مادية ومنببات حواوز وجود المّري الرياضي اإلع م

 اجتماعية والقيام بحم ت الرياضي بالنشاط المتعلقة التدريبية لميادانا وي ابرزون  للذان عنبا

 المواطنين. بعض يحملبا التي السلبية الموا ف تغيير إلى تبدع شاملة

 

 وبناء الثقافة الرياضية التلفزيونيالعالقة بين اإلعالم الرياضي 

 الرياضية والثقافة التلفزيوني الرياضي اإلعالماواًل: 

 هي جزء بدورها البدنية واليقاوة المجتمع، وي البدنية اليقاوة مظاهر من ظبرم الرياضة 

 ووقال لحرية الحياة الرياضية لطريقة عقلية حالة تعد للجميع الرياضةو للمجتمع، العامة اليقاوة من

 البشرية السلوكية كل النماذج هي عام بوج  واليقاوة 1الرياضية، الممارسة وي الكاملة اإلنسان

 القول يمكن هنا ومن الرموز، عن طري  البشري  المجتمع بين أوراد وتنتقل اجتماعيال  تكتسب يالت

الدان،  اللغة، ذلك تحقق  الجماعة البشرية ويشمل أن يمكن ما كل تتضمن اليقاوة ب ن

 ثقاوية عنانر ويبا تميل التي المادية والمصنوعات اآلالت أيضال  وتشمل الخ.....األخ ق

 معينة.

                                                           
 لدنيا الوفاء دار:اإلسكندرية ، 1ط والرياضية، البدنية التربية في اإلنسان حقوق من كحق الرياضي الشافعي، اإلعالم أحمد إحسان -1

  44،ص2007 والنشر، الطباعة
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اإلنسانية  الع  ات طري  عن يعل  يمكن أن ما كل اتضمن اليقاوة مفبوم وتن ي وعل 

الزاخرة  الزيادة"ب نبا:  الشاوعي إذ يعروبا والنظ  االجتماعية، والعادات اللغة ويتضمن 1المتداخلة،

 للبيئة أوضل وتقدار وب  إلى بدورها تؤدي والتي األنشطة الرياضية خ ل من اإلنسانية للخبرة

 األزمنة عبر المتراك  الك  هي الرياضية اليقاوة إن 2منبا، أنفسب  جزءال  األوراد ويبا يجد لتيا

 الع  ة تنسي  إطار آخر وي إلى جيل من تتنا ل التي المعلومات الرياضية من المختلفة

 لرياضيا والمعلوماتي ودع  اإلطار المعروي لتطوير ك داة  واإلع م اليقاوة الرياضية بين التكاملية

 3 الرياضي. التطور ركب لتلبية احتياجات

والحضاري  اإلنساني البناء وي النطاق تسب  واسعة اجتماعية كظاهرة الرياضية واليقاوة 

بمخططات  وثيقال  ارتباطال  والقومية والدولية، وترتبط المحلية الخطط وي مركزال أساسيال  وتحتل

 ةل ممارس بحياة األوراد جذورها لعال ، وتتصلا دول لمعظ  واالجتماعية اال تصادية التنمية

الحضارية واليقاوية  من أه  المظاهر أنبحل الحدا  عصرنا ووي وثقاوةل، وهوايةل  ومشاهدةل 

 وثقاوت  اإلنسان حياة من جزءال  جعلتبا الرياضة مرت ببا التي القديمة المراحل وأن للمجتمعات،

 المجتمع، علي  وتن األم  ليقاوة نا لة ثقاوية سةمؤس وبي ومستقرال، تروال حم نظامال  أنبحل حتى

 لذلك الحضاري، تفو با عنانر أه  من الرياضي المجال وي التقدم أن الحاضر تر   الو ل وي

 مكانال وي لنفسبا تصنع أن منبا الصغيرة الدول وحتى جاهدة تحاول الدول نر  الكيير من

 4 متحضرة. دول ب نبا لآلخرين يبلت لكي كاوة ب نواعبا الدولية المناوسات الرياضية

                                                           
 التخصص نحو الطلبة وتوجيه الرياضية الثقافة نشر في األولى الجزائرية للقناة التلفزي الرياضي اإلعالم دور مونية، لةعب عروي -1

 .8، ص2014- 2013ورقلة،  جامعة الحركية، التربية شعبة ،الماجستيرشهادة  لنيل مكملة مذكرة التربوي، الرياضي
 130 .،ص 2007والتوزيع، للنشر الوفاء دار :اإلسكندرية  ، 1ط والرياضية، لبدنيةا التربية في االتصال الشافعي، أحمد إحسان -2
 شهادة لنيل مذكرة مكملة بالصحة، المرتبطة الرياضية الثقافة نشر في المكتوب الرياضي اإلعالم مساهمة البخاري، فتحي -3

 .50، ص 2013-2012مستغانم،  والرياضية، جامعة بدنيةال التربية البدنية والرياضية، معهد النشاطات وتقنيات علوم في الماجستير
 .52سابق، ص رجع م فتحي البخاري، -4
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 ألن يسعى رياضي لكل النجاح بوابة هي الرياضية اليقاوة نجد الو ل الحاضر ووي 

م مح  ترس  التي التنظيمية اليقاوة هي و نما معلومات ثقاوة ليسل اليقاوة هذه العبال كبيرال، يكون 

 ذلك بما وي النادي بيستمن كاوة ب  اتس  متحضر رياضي لسلوك وتؤسس وشخصيت  النادي

 الحوار االجتماعي وثقاوة القدم كرة ثقاوة أن الملعب، ومي ل نجد إلى تحضر التي الجماهير

 على يسيطر الذي الخاص التناوسي لبا طابعبا القدم كرة أن من بالرغ  كييرة نقاط وي التقيان

 والسل  التعايش روح يةلتذك خصبال  تبقى مجاالل  لكنبا نتاّجبا، تحك  ألنظمة ويخضعبا اللعبة

 ال عب إليبا ويحتاج والشعوب اليقاوات بين أشكال الحوار من وشك ل  الشعوب بين االجتماعي

 البشر م اين اجتمع وقد السياسة؛ تحقق  ل  ما العال  حق  ك   الشخصية، وقد حيات  وي حتى

لك    وكان واللغوية؛ والدانية العر ية وانتماءاتب  وألوانب  بمختلف أشكالب  راّعة جدال  لقاءات وي

 الفلكلوري  التشجيع ب سلوب ثقاوتب  على واالط ع بين الشعوب العال  دورال كبيرال وي خل  التعارع

 القدم، كرة يسبل تقديمبا عبر كل هذه أشياء ب ده  .. أع م م بسب  وألوان وطريقة تقدم  الذي

 للنادي واإلداري  الفني والجبازين ال عبين على عةالواس والمعروة اليقاوة العامة تقتصر أال ويجب

 تعمل المنظومة التي كل إلى لتصل اليقاوية الحركة وتع  ذلك بل يجب أن تتعد  أو المنتخب،

 شعوب بين محبة جسر وهي تربوي  ون الرياضة عامة، وتن الرياضة وي القدم، بل كرة حقل وي

 عليبا ويشرع يمارسبا من تمتع ما متى القلوب بتتقار  وببا الخ وات، أوراق ببا تسقط العال ،

 الرياضية. اليقاوة تلك بقدر من

 الطالب ثقافة تنمية في التلفزيوني الرياضي اإلعالم دور : ثانياً 

على  وتساعده للفرد اجتماعي تشكيل عملية إنما تميل جوهرها وي الرياضية التربية إن 

 إلى الشاملة للفرد التنمية بقصد اإلنسان لسلوك تعدال عملية أنبا كما و مكانات ،  درات  استيمار
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 التي نظرال لألهميةو  واالجتماعية، واالنفعالية والعقلية الجسمية النواحي من ممكن حد أ صى

 الطلبة خانة للجمبور الرياضي التيقيف أدوات من ك داة  التلفزيوني الرياضي اإلع م لعببا

 الرياضية الفضاّية عملل القنوات وقد 1الرياضي، لفزيون للت مشاهدة الفئات من أكير باعتباره 

 وما الحميدة والتربوية االجتماعية القي  على ب  تعمل وبي الفئة، هذه على التركيز وي مب  بدور

 ونحيال. ثقاويال  الفرد تنمية على الرياضية والتي تساعد الفضاّيات عبر البرامج تقدم 

 وتعريف الرياضية أهمية األنشطة على مرالمست الح  خ ل من كما  امل بذلك 

 التناوس وتشجع البطوالت اإليجابية وأهداع ) الميالي ال عب ( ال عبين نفات ب ه  المشاهد

 المستو   على التلفزيوني يظبر الرياضي والس م، ودور اإلع م والمحبة التعاون  وعلى الشريف

 الدول هذه ر ياألمر الذي يعكس  اضيةبحضارة الشعوب الري العال  تعريف خ ل من الخارجي

 المجاالت. شتى وي وتقدمبا

أهمية  تبرز الرياضي المجال وي والسريع الكبير والتكنولوجي العلمي ظل التقدم ووي 

من أحداث  ادور ما بكل علمال  المجتمع وي إحاطة األوراد ضرورة وي التلفزيوني اإلع م الرياضي

 وزيادة مصادرها الرياضية المعلومات تدو  زيادة عن وض ل  هذا المجال، هذا وي وتطورات

 استيعاب الرياضة على جمبور يساعد بدوره وهذا األخر ، بالمجاالت الرياضي المجال وتشابك

 الفعال واإليجابي الدور ىباإلضاوة إل مع ، والتجاوب الرياضي المجال وي جداد هو ما كل

 وي المجال الرياضية اليقاوة نشر وي لرياضيةا القنوات عبر الرياضي التلفزيوني لإلع م

 السلوك الرياضي لداب ، من معينة وأنماط و ي  أوكار غر  خ ل من الطلبة بين االجتماعي

 واليقاوي واالجتماعي والتربوي  الصحي والبدني جانبلل الفضاّيات وي الرياضة أهمية و براز

 والعالمية المحاول الدولية خ ل عره المواطنين ومشا عواطف وتوحيد توجي  وكذلك لإلنسان،
                                                           

 .341، ص مرجع سابق  زيود، خالد  -1



52 
 

 األ مار عبر القنوات الفضاّية التقاط أجبزة بعد انتشار خانة نفوسب  وي الوطن محبة وزرع

   1الصناعية.

واألحداث  لمتابعة البرامج الشاشة أمام الكيير من األو ات ن يقضو  معظ  األشخاص إن 

 على البطوالت تركز ما عادةل  والتي الفضاّية، ةالرياضي القنوات التي تعرضبا المختلفة الرياضية

 لكرة ك   العال  ومباريات االولمبية األلعاب ميل، العريضة الجماهيرية المتابعة واألحداث ذات

بين أوساط  كبيرة مشاهدة بشعبية تتمتع وبي لبذا الدول، مختلف وي المحلية القدم والدوريات

 األولمبية والبطوالت الدورات وي حاضرة رياضية حداثأ من تبي  ما خ ل من الجامعيين الطلبة

 2البواء. على مباشرة المنقولة العالمية

 الرياضي التلفزيوني واإلعالم الرياضة بين العالقة : ثالثاً 

 االعتماد المتبادل إذ اتزااد الع  ات، انجح تعد من والتلفزيون  الرياضة بين الع  ة إن 

 حقوق  على وذلك من أجل الحصول التكاليف وباهظ مكيف بادلت شكل وي المؤسستين كلتا بين

 مشجعي وهذا ما  د ادوع معين واجتذابب ، محتو   بتقدي  التلفزيون   يام مقابل للرياضة العرض

 إلى التحسر على خضوع الرياضة الرياضة أخبار وي المتخصصون  والصحفيون  الرياضة

 البداية. وي وليس النباية، وي وأهمبا ارياتالمب أوضل وبو يضع التلفزيوني، اإلع م لمصالح

 المبنية التصروات من كان األموال، و د ادوعون  الذان يضاا  المراهنين األمر وهذا 

المؤسسة  ارضي وما ارضي المراهنين بين ما توازن  أحداث الرياضة شئون  على للقاّمين المعتادة

 الرياضة احتياجات بين عي التوازن ترا  أن يجب الرياضية األحداث جميع ولكن التلفزيونية،

                                                           
 .341سابق، ص مرجع خالد زيود،  -1
  340، ص سابق مرجع خالد زيود ، -2
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 تفو   التلفزيون  وقد أثبل يكون هناك احتراع، لن التجارة التجارة، وبدون  وضرورات الخالصة

  صير، بو ل و وعبا بعد أو و وعبا وي لحظة الرياضية لألحداث الفوري  النقل وي كبير وبشكل

 نقل يعني الذي  "الحي الب " خ ل من محطات التلفزيون  تنقلبا والسبا ات البطوالت من والكيير

 من أنبح حي  الضوء، سرعة تساوي  وبسرعة إلى المتلقي و وع  لحظة وي الحدث نورة

 وض ل عن و وعبا، ساعة تتباو   القياسية األر ام مشاهدة الو ل الحاضر وي للمشاهدان المعتاد

 وميلما المختلفة، الرياضية ياتللفعال أرشيفال شام ل  لتكون  بمواده على االحتفاظ القدرة امت ك 

البرامج  أن نجد التغير حي  الداّمة التلفزيونية البرامج نسيج إلى التلفزيونية تقاليد الرياضة تسربل

 األنواع األخر   على تؤثر بدأت  د مباشرة البواء على الرياضية األحداث تقدم التي التلفزيونية

 من المزيد نحو جذب الداّ  سعيبا وي برامجال إلى تتسرب عنانرها بعض وبدأت البرامج من

 .الجامعيين الطلبة من المشاهدان

 إطار وي مستمر بشكل وتتغير تتكون  غير المترابطة والتي المشاهدان مجموعات إن 

 علي  الحفاظ يجب الجمبور : " عليب  يطل  والذان اإلع م الرياضية لوساّل اليقاوية المنظومة

 شيء اترك أن يمكن ال وتن  األسب  لحاملي الملحة نظرال للطلبات ، ووترة ممكنةد ألطول وجذب 

اإلع م  ساه  وقد 1وقط، الخانة جاذبيتبا على مقدمة شاشة أي تعتمد أن وال يمكن للصدوة

 األخر  بصفة والرياضات خانة بصفة الكرة رياضة على الت ثير وي كبير بقدر التلفزيوني

 وجعلبا البا ة، الرياضات التي تقدمبا أنواع مختلف بين من ت لقبا على األولى وساعد عامة،

 من بجميع الفئات المكونة داخل اللعبة الرياضي اإلع م واهت  شاشات ، عبر الرياضة األولى

 أو ووزه أن كما طموح، وري  ألي الركيزة لكونب  المسيرين وجمبور و داريين وحتى العبين

                                                           
، 2006، 7-6، العدد اإلعالمي الباحث ، مجلةالفضائية العراقية قناة في الرياضية لألحداث اإلخبارية التغطية طاهر، عمار -1
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 جوانب كالجانب عدة من عليب  اؤثر وقد بينبما، نلالحا طبيعة الت ثر إلى ارجع انبزام 

 1األخ  ي.

 ترسيخ وي هامال  دورال  أنناو  بشتى التلفزيوني لإلع م أن على رجال اإلع م اتف  و 

 تتضح ومن  واإلرشاد، التوعية وي الفضل وأن ل  جاروة، تيارات أية من العامة وحمااتبا المبادئ

ث   التوجي ، وي الوساّل هذه تلعب  الذي بالدور مرهونان جتمعم أي سلوك وحضارة أن وي الرؤية

ي تي الجانب اليقاوي وهو ما يسعى اإلع م الرياضي إلي  وي تنمية العقول رياضيال و يضاح 

السلوكيات المتبعة وتعلي  األنشطة الرياضية بشكل مفيد لغرض روع مستو  اليقاوة الرياضية لد  

وي تحقي  أهداع التربية الرياضية التي تتلخل  وعاالل  ال ودور  ال ت ثير  الجمبور باعتبار أن لإلع م

 2 وراد بشكل إيجابي.لألوي التنشئة االجتماعية والترويبية والتوجي  

 ات  عن الجوانب جميع من متكاملة تنشئة الفرد تنشئة وهو الرياضية التربية دور إن

 والتي البدنية والرياضية التربية أهداع ي لتحق هادوة رياضية برامج من ل  اوج  ما إتباع طري 

 للوطن نالح تنشئة مواطن وي الدولة سياسة بدورها تخدم هي والتي العامة التربية هدع هي

 والمجتمع.

 الطالب ثقافة و الرياضي التلفزيوني اإلعالم بين رابعًا : العالقة

للطلبة الجامعيين  أهميت  الكبيرة بالنسبة الرياضي  سم  وخانة لتلفزيون،ل أن بما 

 من ب  التلفزيون  اتميز باعتبار أن الفئة األكير متابعة للرياضة من المشاهدان الشباب، ولما

 والمتحركة الملونة والصورة على الصوت تعتمد بصرية سمعية وسيلة أن  مقدمتبا وي خصاّل

                                                           
 . 104صمرجع سابق،  خضور، أديب -1
.32،صمرجعسابقصابر، راجحي -2
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 إلى توجيب  هي يقباتحق إلى داّمال  يسعى التي ومن أهداو  سابقة، استعدادات مشاهدت  تتطلب وال

 الرياضي بعض القس  يعطي األحيان من المقبولة اجتماعيال؛ وفي الكيير السلوكية األنماط

 وتراه  وي الم عب، كالعنف العربي المجتمع وخانة المجتمع اتقبلبا ال التي الرياضية السلوكيات

 لد  العقلية ة السلوكياتتنمي أهداو  من أيضا المشينة، و السلوكيات عن االبتعاد عن داّمال  يح 

 تنشيط وي دورال كبيرال  العب ذلك وبو إلى معلوماتب ، إضاوة وتنمي مدركاتب  وتنشط الفئة، هذه

 1ذاكرتب .

 ودورها الجامعيين، للطلبة بالنسبة الرياضية الكبيرة للبرامج األهمية من الرغ  وعلى  

 العواّ  من العداد من تعاني تزالما  باإال أن والقي ، و مداده  بالمعلومات تيقيفب  وي الكبير

يحصر  ما غير، ال القدم كرة موضوع المقدمة تركز على تغطية البرامج أن حي  والمشك ت،

األخر ، بحي  تتضاءل  الرياضات هذا المجال دون االلتفات لتغطية وي الرياضية التغطية

 المّري اإلع م ياضة، وت ثيرالر  حول با ي أنواع وثقاوات معارع كسب الفرص لد  الجمبور وي

 معلومات بتعطاّ  وذلك المعروي خ ل الجانب من الطالب على الت ثير وي يكمن الرياضي

 أو الموا ف أو األحداث عن ذهنية ال نور  وتغير وتخل  لدي  السابقة، معلومات  عن تختلف جدادة

 البطوالت متابعة وي رغبت  و شباع المشاهد متعة تحقي  هدع وي نجح أن  كما األشخاص،

 ."القدم لكرة العال  ك   " العالمية

باإلجابة  وذلك الرياضي للجمبور التيقيف أدوات من الرياضي التلفزيوني اإلع م ويبقى 

والمقب ت  اللقاءات عبر اليقاوات المزيد من تبادل وتحقي  األسئلة الكيير من التي يقدمبا عن

 الت ثير كبير وي بقدر ساعد كما العال ، حدا  أنبحل يالت األوروبية البطوالت خانة الكروية

                                                           
 .32نفس المرجع السابق، ص  -1
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 وساعد عامة األخر  بصفة والرياضات الجامعيين الطلبة لد  خانة بصفة الكرة رياضة على

  1الطلب. حسب على شاشات  األولى وجعلبما الرياضات، مختلف بين من ت لقبا على

وي  يحدث تغييرال  أن تطيعيس إمكانات من يملك  بما الرياضي التلفزيوني واإلع م 

اإلنسان  المتغيرات كشخصية بعض اوظف أن استطاع متى الجمبور لد  المعروة الرياضية

 متناغ  يعجل واحد إيقاع على ويوجببا اليقاوي، وتشكيل  االجتماعية والرياضية بيئت  وي وخبرت 

ما  أو مع ومناهض ل   اّ  هو ما ضد سواء اريده، الذي االتجاه حسب الرياضية المعروة بتغيير

 ال الحياة الرياضية جزءال  وأنبحل اليقاوة من جزءال  الرياضة و د أنبحل ل ،  اّ  وداع  هو

 والفني الفكري والتربوي  ضرورة لإلعداد الرياضي النشاط وأنبح للطالب، اليقاوية الحياة من اتجزأ

 لإلنسان. حقيقيةثقاوة  لكل متممال  جزءال  البدنية اليقاوة هذه وتعتبر واليقاوي،

 العريضة اليقاوة على تعتمد العامة التي اليقاوة وروع إحد  هي الرياضية اليقاوة إن

 بواجبات  القيام من الفرد تمكين وي لتساه  اإلنسانية المعروة مختلف نواحي على المبنية

 يفكر نأ من  مطلوب الدور ببذا يقوم المجتمع، ولكي وي كشخل والمبنية التربوية ومسؤوليات 

 والراغبين لبا المؤيدان ويجد النا  أذهان إلى  ريبة ليجعلبا مبنت  عن ويعبر ويفب  ويتحدث

 توظيف يمكن عامة ثقاوة مع وتترابط تستند رياضية ثقاوة خ ل من إال ات  ال وهذا والمشجعين،

 المجال يو تخصصية وكرية ثقاوة هي الرياضية اليقاوة إن آخر وبتعبير الخاص، خدمة العام وي

 الصحية كاليقاوة أخر   تخصصية ثقاوات على تعتمد أن بعد إال مداها التطبيقي تبلغ ال الرياضي

 اليقاوية الشخصية لبناء ضرورية العامة وغيرها، كما إن اليقاوة واالجتماعية والفنية والسياسية

 .الرياضية
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هناك  وتن الفكرية يةالتنم حالة عن يعبر الذي الرياضية اليقاوة مصطلح إلى باإلضاوة 

التاسع  القرن  أواخر وي ظبر  دي  مصطلح"وهو  البدنية( )اليقاوة هو ب  يقترن  آخر ال مصطلح

االجتماعية  واليقاوة الدانية اليقاوة منبا والتي األخر  المستخدمة التعبيرات مع اتماشى عشر

ممارسة  ضمنال  يعني وهو البدني كمرادع للتدريب اليقاوة مصطلح استخدم و د الفكرية، واليقاوة

   1المختلفة لتحسين الصحة.د النشاط أوج 

دور اإلع م الرياضي وأهميت  وي تنمية الميول والمعارع  ىوتجدر اإلشارة إل 

واالتجاهات لد  الشباب، ويتضمن هذا الدور ما تمارس  وساّل اإلع م من تنمية اليقاوة 

لى ميولب  واتجاهاتب  وخياراتب  للمستقبل سواء نحو الرياضية لد  الشباب والت ثير الذي تحدث  ع

تخصصاتب  التي يختارونبا للدراسة الجامعية أو نحو األعمال والوظاّف التي ارغبونبا 

ويطمحون إليبا، هذا األثر والذي يعد أمرال مبمال وي بناء وتنمية شخصية الشباب الذان ه  عماد 

لتنمية الرياضية، وبناء الشخصية الرياضية.التنمية الشاملة وي المجتمع بما وي ذلك ا

                                                           
 38ص  ،1964،مصر القاهرة، صرية،الم االنجلو مكتبة وآخرون، معوض رجمة حسنت البدنية ، التربية تشارلز، مبادئ بيوكر،  -1
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 مستويات أو مكونات اإلعالم الرياضي التلفزيوني

 النشرة اإلخبارية التلفزيونية الرياضية -1

كل نشاط رياضي ويعرض وي نشرة خانة عبر حصل متخصصة مرة  اتابع التلفزيون  

ياضية ومتابعة حياتبا أو عدة مرات وي اليوم )وي بضع د اّ ( وتبدع إلى رند الحركة الر 

سريعة موجزة ُتغطي كل  ) كما تكون هذه البرامج )النشرة ،وتغطيتبا اآلنية ب  صى سرعة ممكنة

 1ما هو جداد بتغطية مباشرة وحية وبي بذلك تتمتع بميزات وخصاّل وأهمبا : 

 
 ممتع.الالطابع اإلخباري  -1

)وي    خر تقال من رياضة ألالتنوع لكسر الملل وي تسلسل األخبار الرياضة واالن -2

 مختلف أنواع الرياضة(.

 التنصيف، بمعنى البدء ب خبار الرياضات األكير شعبية ) ووقال للعبة، النتاّج(. -3

 بنية النشرة وتشمل : -4

 .) مقدمة عامة )عرض سريع وعام لمحتو  النشرة، يقدم  المذيع التلفزيوني •

 وقرات منفصلة ومتتابعة حسب تصنيف المتبع. •

 لخيل سريع للبرامج ) األحداث (.ت •

 التنسي  بين الموضوعات األكير أهمية وي النشرة. -5

 

                                                           
، 2006، القاهرة، مجموعة النيل العربية، 1ديفيد روي: ترجمة هدى فؤاد، الرياضة و الثقافة واإلعالم الثالوث الصعب، ط -1
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 الخبر الرياضي في نشرة االخبار التلفزيونية العامة -2

 خرآ وي تكون  الغالب وي رياضية أخبارال  األحيان بعض وي التلفزيونية األخبار تقدم

 الجمبور داّرة لكوكذ الرياضي الحدثب مامهتاال تزااد مما يعكس المركزية اإلخبارية النشرة

 ىجنبال إل وضع  خ ل من واهتمام يكون بجدية الرياضي الحدث مع التعامل أن كما ب ، المبت 

 1 :الي بما الرياضي الخبر ويتميز ةيواليقاو السياسة األخبار مع جنب

 .مصور حركي خبر -أ

 .ومتطور سريع إيقاع  -ب         

 .ونورة ال نصكييفال  يكون  -ج

 .و يقاعبا حيويتبا من للزيادة العامة األخبار وي ب  يستعان -د

 .الّريسي النشرة مذيع يقدم  -ز

 .أساسية وبتفانيل معدودة ولقطات محددة أجزاء وي مصورال  الحدث يقدم -ه

 

 العام التلفزيوني الرياضي البرنامج -3

 وي مرة العادة وي مدقي للجمبور رياضي برنامج التلفزيونية المحطات معظ  لد 

 2 : ما يقوم ب  البرنامج الرياضي العام أه  ومن ساعة، إلى نصف ساعة من يمتد أي األسبوع،

 طريقة وي حتى والمتنوعة، المختلفة الرياضية المناوسات من العام األسبوع حصيلة يقدم -أ

 .واهتمامات  الحصة يقدم الذي الصحفي وكذا العرض الصحفية،

                                                           
 . 139، ص 1991بورتسكي، ترجمة : أديب خضور، الصحافة التلفزيونية، دمشق،  -1
 .21ص  سابق، مرجع ،بوجالل هللا عبد -2
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 .(...،موجزةالو  السريعة رياضيةكاألخبار ال) البرنامج بنيةاوضح  -ب

 والمخبرون  المقبلة الحصة مضمون  لتحداد الدورية )كاللقاءات البرنامج و دارة آلية ات  تحداد -ج

 .(...والمخرجون  والفنيون  والمحررون والمصورون 

 .الجلسة سيد بوو الّريسي المقدموهذا دور  ،بصورة سلسةالبرنامج  تقدي  -د

 .المخرج ( هي الحصة وي اليانية البرنامج )الشخصية إخراجطريقة  -ر

 مواد وكل البرنامج من  س  كل العدالة )معالج تحقي  خ ل من الحصة وي التوازن  تحقي  -ز

 .مستقل ( كيان لظ وي  س  كل وو  خصونية األ سام

 الريبورتاج الرياضي -4

مراحل  منذ كان وكرة حتى نار نتاّج  وهو بح  تفصيلي لموضوع رياضي معين يشمل جميع

مدونة ومرتبة، ويتميز الريبورتاج الرياضي بحيويت  ووعاليت  وبو يعطي نورة حية وكاملة 

للحدث، إضاوة لصوت المعل  الذي يصف سير األحداث من مكان و وعبا بطريقة الحكي أو 

 1نوع معين..الخ . عن شخصية رياضية أو بطولة عالمية منوذلك السرد بلغة سبلة وواضحة 

 2ومن أه  المراحل األساسية لعملية إنجاز الريبورتاج:

التي يمكن الحصول عليبا  الرياضية مباشرة تحداد الفكرة األساسية وتجميع المعلومات •

 من عدة مصادر، بما وي ذلك األرشيف وشبكات المعلومات.

                                                           
، تم االطالع عليها post_59.html-http://www.1minute1lesson.com/2017/05/blogشبكة المعلومات الدولية،  -1

 19/12/2018بتاريخ 
 نفس المرجع السابق . -2
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د الريبورتاج نيرورة تحداد زاوية المعالجة، إذ هي المو ع الذي من خ ل  ا حظ ُمع •

 الحدث.

استعمال الوساّل التعبيرية الي ثة الّريسية : الكلمة المنطو ة، الضجيج ث  الموسيقى، إذ  •

من  بل المعل  إال إذا  اونف ل ان المشاهد ال يمكن  معايشة الحدث الرياضي الذي 

 كان الونف مصحوبال وميبتال بصخب وضجيج الحدث نفس .

  ظبار عن أي حدث سيتكل  المعل .و تاج وي المقدمة تعليل موضوع الريبور  •

تقدي  الشخصيات الرياضية أو النشاط الرياضي المراد التحدث عن  وي الحدث وونف  •

 مكان الحدث.

 تجنب الجمل الطويلة واالعتراضية والجمل المبنية للمجبول. •

 التعلي  ب سلوب سبل وواضح حتى يفبم  المتلقي بشكل جيد. •

 ياضيةالتقارير الر -5

سطر كحد أ صى، مدت  أ ل من  25مكون من  صير،  رياضي وهي عبارة عن مقال

، ويقدم وي نشرات األخبار الرياضية ووي البرامج د يقة، يمكن ان يكون مباشرال أو مسج ل 

 1الرياضية الحوارية والتحليلية ببدع توضيح موضوع رياضي معين.

 2وتكمن أهميت  وي النقاط اآلتية:

 والد ة وي توضيح المعلومة الرياضية.االختصار  •

                                                           
 19/12/2018، تم االطالع عليها بتاريخ  /https://mawdoo3.comشبكة المعلومات الدولية،  -1
 19/12/2018، تم االطالع عليها بتاريخ http://www.almofad.comشبكة المعلومات الدولية،  -2
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 الوضوح وبساطة الكلمات. •

 تسلسل األوكار. •

 المصدا ية واإل ناع. •

 : صناعة وسائل اإلعالم الرياضية المرئية واقتصاد اإلعالم الرياضي  خامساً 

 ي صناعة وسائل اإلعالم الرياضي المرئ - أ

ج واالستقبال يعتمد بدرجة كبيرة إن نشاط وساّل اإلع م التلفزيوني ويما اتعل  باإلنتا 

ن ين ومذيعان ومنفذيعلى تكامل الطا   المبني للقنوات التلفزيونية من مشغلي كاميرات ومؤلف

وغيره ، ولكن تقيي  عملب  غالبال ما ات  على أسا  المعااير الجمالية من خ ل ت ثير الكاتب وي 

قي الموضوع، وتن الرياضة ووساّل وضع الكلمات المناسبة للمذيع، أما أنشطة استقبال وتل

ية لبما أسباب مختلفة للوجود والبقاء ميل العاملين ويبا، وأنبح وي الو ل الحالي  اإلع م المّر

المجالين ارتباط بينبما لدرجة عدم تخيل رياضة دون استحضار ما تووره وساّل اإلع م  لك 

ء للصور والصورة الم خوذة من زوايا اللقطة والتحريك البطي إعادةميل  إمكانيات المّرية من

 1 متعددة

إن إعطاء المزيد من األهمية والضخامة للحدث الرياضي من خ ل التلفزيون وزيادة  

جزءال ال اتجزأ  يعدرغبة مشاهدي التلفزيون وي أن يصبحوا عنانر أساسية وي الحدث الرياضي 
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المباريات الرياضية والرياضة  جعل من الصعب الفصل بين و د من ممارسة الرياضة وخبرتبا،

 1نفسبا وبين الجو الذي تحدث وي . 

و د بدأت المنظمات الرياضية الّريسية هي األخر  وي إدراك ما تنطوي علي  مشاهدة  

(  ام بتقدار العدد 2000سنة ) FIFAواتحاد الفيفا  ،ضخمة وعدادة إمكاناتالرياضة من 

( حولي 2002وي كل من كوريا و اليابان )عام  الذي أ ي اإلجمالي لمشاهدي ك   العال  

أضاع اتحاد و كما  ام ألول مرة بتقدار أعداد المشاهدان خارج المنازل،  ،بليون مشاهد 28.8

الفيفا أيضا أن هناك خيارات مستقبلية أخر  ات  تجريببا اآلن ميل ب  األحداث الرياضية إلى 

حة  د أدخلل على بعض الصور كما أن هناك تحسينات واض ،أجبزة الباتف المحمول

نور مصغرة إلى أماكن  إرساليمكن أن ات  وي   الذي نفس  التلفزيونية الرياضية وي الو ل

مختلفة، وقد أنبح جمبور الرياضة بالفعل أكير تعقيدال ول  يعد يقتصر على مشاهدي الرياضة 

وتعقيدال خانة وي ظل وقط، ومن المتو ع أن ازداد هذا الجمبور تنوعال  والم عبوي المنزل 

التقدم التكنولوجي وظبور تقنيات جدادة، وبصرع النظر عن األشكال المتنوعة لمشاهدة 

بما )الرياضة، وتن  يجب أوالل جذب المشاهد للجلو  أمام الشاشة ودوع مقابل لمشاهدة المباراة 

ورنة لداب  كن هناك ، حتى و ن ل  ت(يعرع بالتشفير أو االشتراك وي القناة الفضاّية التي تبيبا

، و القنوات التلفزيونية الرياضية غالبال ما تروج لنفسبا باعتبارها تقدم برامج لمشاهدة كل المباريات

 2أو مواد بالغة األهمية يجب مشاهدتبا ميلبا وي ذلك ميل با ي أنواع القنوات التلفزيونية. 

يقوم على  االولىرجة دالووي نناعة اإلع م المّري الرياضي الحالي الذي أنبح ب 

التشفير الذي أنبح أمرال وا عال، وأن حقوق الب  الفضاّي والتلفزيوني تسب  وي تطوير الرياضة 
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والكرة العربية وانتشارها لفضاءات عالمية، وتعمل على تظاور الجبود وتنسي  الموا ف بين 

الب  والذي يحق   ، واالحتفاظ بحقوق الفضاّيات العربية والرياضية خدمة للمشبد اإلع مي

 مكاسب ا تصادية هاّلة ويسعى لجذب اكبر  در ممكن من الجمبور، وهذا ما تفعل  با ة

 (Bein sports). 

 الن المناوسة ل  تعد منطقية بين القنوات الرياضية وبخانة المشفرة منبا وبعضبا إ 

يجري وي سوق  انظر للجانب التجاري ولكن  ارغب وقط بشراء الحقوق دون أي تنسي  بعكس ما

وأوروبا من تنسي  مسب  بين مميلي الجبات الراغبة بشراء الحقوق،  األمريكيةوالواليات المتحدة 

نشطة تطوير الكرة العربية أدع  وي ذ تؤمن بدورها إ ،1 للدوريات دعمال  )Bein sports( وتقدم

ما ادوع على الدوري عادل ي مي ل  القطري وانتشارها لحدود العالمية وأن ما تدوع  على الدوري 

  .الفرنسي

تعرض أسعار  (2010) مالكة حقوق ب  ك   العال (Bein sports) ت ابا ة  نو  إن 

إال أن المواطن وي عالمنا ، االشتراك دون مضاعفة لكن بشرط التقدم لذلك وي الفترة المحددة

لمونديال  خر أسبوع كما حدث وي تجربة نقل ك   العال آالعربي اعتاد على االشتراك وي 

تتابع عبر  نواتبا الرسمية محاوالت بعض وك ء االشتراكات  (Bein sports) ، وأن(2014)

روع أسعار البطا ات بطريقة وردية، ومن أجل تحسين جودة النقل للمباريات والبطوالت واألحداث 

 لجودة.الرياضية وتنبا تواكب التطور التكنولوجي وي هذا اإلطار وتنف  مبالغ ضخمة لتحسين ا

وي سبيل انتشار الكرة  مليون دوالر   سبعينأنفقل مؤخرال  رابة  (Bein sports)إن شبكة  

وذلك بشراء أحدث سيارات النقل الخارجي، حي  ات  توزيعبا على كل من م عب  ؛العربية
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على تلبية احتياجات  (Bein sports)وهذه األر ام تعكس حرص  ،األردنو مصر، و السعودية، 

 1العربي وي كل مكان.المشاهد 

إن دخول الرياضة العربية عال  االحتراع ادوعبا بالضرورة إلى  بول التعاطي والتعامل  

ن العاّد المالي من حقوق الب  التلفزيوني والفضاّي أمع ظاهرة التشفير وحقوق الب  الفضاّي، و 

ر التشفير وي عص يشكل مصدر الدخل األكبر للرياضة والكرة العربية وكذلك العالمية، ومبدأ

اين وي عال  الكرة العربية، والحصول على البطا ة السنوية م االحتراع الذي اتطلب إنفاق ال

يخفف األعباء المالية على الراغبين وي حضور المباريات وي  (Bein sports) لب   نوات

المقبلة،  الم عب، وهناك تحديات ستواج  الفضاّيات العربية والقنوات الرياضية وي المرحلة

حي  ستكون خ ل السنوات القادمة بحاجة إلى إنفاق الم اين لتحدا  أجبزة بيبا لتواكب 

 التكنولوجيا العالمية الحداية وي هذا المجال.

األلعاب  مجانال إن المشاهد العربي وي عقد التسعينات وعبر القنوات األرضية كان اتابع  

ة وغيرها، إال أن األمر تغير كييرال منذ عدة سنوات بعد األولمبية وك   العال  والدوريات األوربي

تذا االنتقال للفضاء العالمي، حي  اتو ع زيادة وي أسعار وبطا ات االشتراك للقنوات الفضاّية، و

ل  يكن هناك نوت واحد انس  الجبود بين مميلي الفضاّيات العربية الراغبة بشراء حقوق ب  

ية التواو  العربي بين مميلي الفضاّيات والقنوات العربية، وتن  ويؤكد على أهم 2األحداث الكبر ،

سيصعب عليب  الحد من ظاهرة االستغ ل العلمي للرغبة العربية وي هذا المجال مستفيدان من 
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تجربة دخول عداد الشركات المتخصصة وي عال  الب  الفضاّي والحصري ما يضاعف من 

  1 .ضيةحج  األعباء المالية على القنوات الريا

  اقتصاديات وسائل اإلعالم الرياضي -ب

ألنبا تقدم  ؛تعتبر وساّل اإلع م المّرية القوة الداوعة اال تصادية واليقاوية وي الرياضة

أو تجذب معظ  رؤو  األموال التي تساعدها على إنشاء وب  الصور والمعلومات التي تقوم 

ة، والجدار بالذكر أن الطفرات وي تراك  رأ  بدورها بتحقي  مزيد من األرباح واألموال الرياضي

المال تمر من و ل إلى آخر ب زمات و خفا ات م سوية  د تصل إلى حد اإلو  ، وأن البرامج 

الرياضية هي نبر من الذهب بالنسبة للمذيعين، كما يمكن أن تتغير مصاّر الرياضات الفردية 

شركات الراعية للرياضة والجماهير الذان نتيجة دخول ال ؛والشركات اإلع مية تغيرال سريعال 

ن التناوس الحاد واالستيمارات التي تصل  يمتبا إلى م اين إيحضرون المباريات، حي  

الدوالرات لإلنفاق وي سبيل الحصول على هذه الحقوق والممتلكات الضخمة الخانة بوساّل 

ث الرياضية كدورات األلعاب اإلع م التلفزيوني الرياضي، ميل حقوق الب  و ذاعة بعض األحدا

والمباريات الّريسية لدوري كرة القدم االنجليزي، حي  تستيمر ويبا  األولمبية الصيفية والشتوية

 2.مبالغ مالية ضخمة

ألن  ليس هناك حاجة إلى التسوي   ؛إن القاعدة اال تصادية تعتمد على التبادل المباشر

ظ  أرباح المشروعات الرياضية ت تي من الزباّن والترويج الجماهيري الضخ  للرياضة، وألن مع

الذان ادوعون ثمن التذكرة لمشاهدة الرياضة ب نفسب ، تعتبر وساّل اإلع م ذات  يمة كبيرة 
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والسبب وي ذلك تواجدها وي بيئة ا تصادية ات  ويبا إنتاج الكيير من السلع بكيرة طبقال لمعااير 

 1معينة.

الرياضية هي البداية الراّدة  التلفزيونيةع م ّل اإلن الموضوعات المقدمة عبر وساإ 

وبذه الموضوعات المقدمة ليسل بالشيء المادي غير أن  ،لى سلعة ا تصاديةإلتحول اليقاوة 

والشركات العالمية مستعدة  ،النا  ارغبون وي مشاهدة البرامج الرياضية بمختلف أنواعبا م اين

تعطي ورنة  وبذه البرامج ،لتقدي  ميل هذه البرامج للمشاهدمن المبالغ المالية  الم اين إلنفاق

وذلك وي مقابل مبالغ مالية  ،لى الجماهير على نطاق عالميإبيمن للونول  ال تقدرللمعلنين 

دارات  والشركات التلفزيونية و  ،وال عبين لينؤو المسو  واألندية ،الرياضية االتحاداتطاّلة على 

ع م المقدمة عبر وساّل اإلوالموضوعات  ،ألحداث الرياضيةوالشركات الراعية ل ،األندية

والحدث الذي  .تباالتلفزيونية الرياضية مصادر  يمة للحصول على اليروات واألرباح بسبب مرون

ويمكن  ،ذاعت  بعد ذلك عدة مراتإتقوم القناة الرياضية بنقل  مباشرة و ل و وع  يمكن أن تت  

صل الصوت عن الصورة بحي  يمكن استغ ل كل منبما أن ات  اختصاره وي نور ويمكن و

 2 .خر  أشكال أوتقديم  وي  إنتاج  و عادةعلى حدة 

وهذه  ،الم عب والخدمات المختلفة منلى بنية تحتية إال يخفى أن الرياضة تحتاج كما  

أي دولة تنشد  وألن ،تحرك دورة المال وحركة االعمار واال تصاد وي مختلف البلدانبدورها 

غنى لبا عن البنى التحتية لتطوير ألعاببا الرياضية وروع  الوتنبا التنمية والتطور وي الرياضة 
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مستو  العبيبا ونوالل لتحقي  نتاّج ونية متقدمة، ع وة على ما تحتاج  الرياضة من مصاريف 

 1 .ضيةأخر  على ال عبين والمدربين والمعسكرات التدريبية وغيرها من مستلزمات األجبزة الريا

األكير شعبية،  باعتبارهاإن تسوي  كرة القدم يختلف عن تسوي  الرياضات األخر  

ألنبا تعتبر أن منتوجبا شعبي وجماهيري، كما  ،وبناك شركات تحرص على دع  هذه الرياضة

من  أن هناك شركات تتساب  إلى دع  الفرق الناجحة والمتفو ة وذات الجماهير الواسعة وتدوع

 2لغ خيالية.أجل ذلك مبا

ب  الدورات األولمبية واألخر  التي  إن الصراع بين الشبكات التي تحصل على حقوق 

والصراع حول الرياضة التي يقدمبا  3تفشل وي ذلك يكون ل  أثر على المؤسسات الرياضية ،

ليس مجرد نراع للحصول على األرباح، وبو يظبر القوة اليقاوية للرياضة، خانة وي  التلفزيون 

ستويات العليا للشركات التجارية الكبر ، حي  تظبر بج ء الصفات العدوانية والتناوسية ميل الم

شبكة  لحقو با وي إذاعة مباريات كرة القدم، والتي وازت ببا CBS خسارة شبكة سي بي أ 

 4 التي كانل مستعدة لدوع أكير مما تدوع   ناة سي بي أ .  FOXووكس

، وأن الجمبوررية ملحوظة لد   طاعات كبيرة من الرياضة لبا جاذبية جماهي إن

لى إبالتقارير الموضوعية  بدءال  ،عدادة ت خذ أشكاالل  التلفزيونيةالرياضية  القنواتموضوعات 

نادي  ىانتقال العب إلو  ،اعتزال العب :ميلأخبار الشاّعات التي تكون لبا خلفيات عدادة 

غير أن المكانة اليقاوية البارزة للرياضة والجماهيرية  ..الخ.وي الفري  اإلدارية المشك ت ،آخر

منبا وسيلة مناسبة لحمل القصل اإلخبارية خارج نطا با  تجعلالتي يحظى ببا مشاهيرها 
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يجابية بطبيعتبا ولكن الفضاّح بالذات لبا إوخارج نطاق جمبورها العادي، وبعض القصل 

تزيد من احتمال انتشارها بسرعة، والرياضة تعتبر   درتبا على االنتقال والذاوع ألن ، درة تيقيفية

الو ل تنفصل عنبا، ووي  البسبب نفاتبا الذاتية التي  ؛حاملة نفات كالنبل والمناوسة الشريفة

يشجعون الرياضة ادركون بالضرورة النجاح المادي والوضع  النجد أن األشخاص الذان  نفس 

لقي  المناوسة الشريفة للرياضة،  اوزات تعد انتباكال االجتماعي المرتفع لنجوم الرياضة وبذه التج

حدة طرحبا  منلتبقي هذه الفضاّح متقدمة باستمرار، خانة وأن القنوات الرياضية تزيد 

 1 .باستمرار

خانة عندما  ،حماية أسطورة البطولة الرياضية من الفضيحة كما أن  من غير الممكن

نتيجة الرتباطب  ببا، وتتميل  ؛ين وتشوه سمعتباتنال منبا التصروات غير األخ  ية للرياضي

ية الرياضية وي وضاّح استخدام المنشطات، العدوانية، الميل  وضاّح وساّل اإلع م المّر

 للعنف، الطبيعة العنصرية بين ال عبين، مس لة اللجوء إلى أساليب غير أخ  ية سعيال إلى

 2  أذن خصم .ظام  بقتحقي  األهداع المنشودة كمحاكمة مايك تايسون لقي

القنوات الرياضية التي تبيبا وساّل اإلع م التلفزيونية وي ن الفضاّح توبالتالي و 

الرياضية تخدم اال تصاد اليقاوي، وبي وي النباية مشاهد وحوادث مييرة وي إنتاجبا ألنبا تحرص 

ي مقدمة وتحويل  إلى مصلحتبا وعلى جعل الرياضة داّمال و حدثعلى االستفادة من كل 

التغطيات اإلخبارية الرسمية التي تبت  ب خبار المشاهير والحدا  اليومي عنب ، وتجعل الفضاّح 

 3 الرياضية جزءال من نظام إنتاجبا وليسل مجرد حوادث عارضة مزعجة.
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، وأنبحل بتنفا   لألموال الكييرةأنبح التلفزيون مستبلكال كبيرال للعروض الرياضية و د  

، سواء وي السياسة أو 1ية موضع مزاادات من طرع المحطات التلفزيونية العالمية الشركات الراع

من ارتباط الرياضة والسياسة ببعضبما البعض  اليوموي القنوات الرياضية، ونظرال لما نعيش  

بطرق عدادة وأشكال مختلفة من بينبا تحداد أولويات اإلنفاق العام، ميل المخصصات المالية 

لحكومات والدول للمؤسسات الرياضية واألندية، والتسبي ت التي تمنحبا الحكومات التي تعطيبا ا

المحلية للرياضة، ولكي نكون على يقظة للفصل بين الرياضة والسياسة، سوع يكون من 

الضروري عدم استخدام السياسيين لمصطلحات وتشبيبات م خوذة من عال  الرياضة كقولب د لقد 

ب  يستخدمونبا كييرال وي لقاءاتب ، من هنا اتضح أن مبمة الفصل  طعنا شوطال بعيدالد، و

مستحيلة، ونتيجة لذلك وتن القنوات التلفزيونية المتداخلة وي سياسات االتصال البد أن تكون 

  2 .متداخلة وي سياسات الرياضة أيضال، ووي رياضة السياسة أيضال 

ياضية الجماهيرية والتي  د تخضع ومع ذلك وتن اال تصاديات المتغيرة لب  األحداث الر  

بسبب رغبة المنظمات الرياضية الّريسية ميل ؛ أحيانال إلى السيطرة من  بل جانب السياسة العامة

وي ضمان أ صى  در من المشاهدة التلفزيونية لألحداث الرياضية  IOC اللجنة األولمبية الدولية

د الموضوعات التي تقدمبا القنوات تعدل داّمال وبشكل مستمر الظروع التي ات  ويبا إعدا

تعاد عن طري  التلفزيون الرياضي الع  ات بين الدول إذا و سلبال أو إيجابال  3التلفزيونية الرياضية،

أردنا استخدام الرياضة إيجابال، ويمكن استخدام  إليصال رساّل سياسية أخر  وموا ف اراد 

 4 اهيرية.تونيلبا إلى الجماهير عبر المحاول الرياضية الجم

 
                                                           

 .236ص  ق،دفيد روي، مرجع ساب -1
 21ص ،2010 ،د السابع مزروع السعيد، الرياضة بين الواقع و االحتراف، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العد -2
 .176رجع سابق، صمدفيد روي،  -3
 .155ابق، صسمرجع  ياسين فضل ياسين،- -4
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 االعالم الرياضي الفضائي

 االنشطة الرياضيةالتي تب  الكيير من العداد من القنوات الرياضية العربية هناك 

( المصرية والتي متخصص  بب  مباريات الدوري المصري On sportكقناة )

وبعض من المباريات الدولية االخر  كالدوري اليوناني وك   السوبر االماراتي، 

التي لدابا حقوق الب  لك   السوبر ( و AD sports) ة ابوظبي الرياضيةكذلك  نا

االسباني وك   السوبر االيطالي ونباّي ك   اسبانيا والدوري االمريكي لكرة القدم 

 KSAعداد من البطوالت الدولية االخر ، واخيرال القناة الرياضية السعودية )وال

SPORTS1عودي وسبا ات الخيول.( ومن أشبر برامجبا بطولة الدوري الس 



 Bein sportsباقة قنوات 

 المشاهدان من لعشرات الم اينبرامجبا الرياضية  ( (Bein sports نواتُتقدم با ة 

  ناة متخصصة وي مجال الرياضة تحل اس  21حي  تب  المجموعة ، العال حول 

   HD) (Bein sports 4 ،33اإلنجليزية (، ووي  لغات مختلفة ) العربية، اإلسبانية، الفرنسية 

من المعال  الّريسية وي الو ل الحاضر السيما بعد  الخمس، وأنبحل القارات دولة عبر

اإلع مية، عالمية راّدة  Beinاالنفصال عن شبكة الجزيرة لإلع م، وأنبحل مجموعة 

 أن تصبح ذات نيل عالمي واسع، ومبمتب  أنإلى ومستقلة، حي  تسعى وي المستقبل القريب 

تصبح أوضل شبكة إع مية عالمية واعلة وي مجالي اإلنتاج والتوزيع، ورؤيتب  أن تكون 
                                                           

، تم االطالع عليه بتاريخ  https://ar.wikipedia.org/wikiشبكة المعلومات الدولية، موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة،  -1

18/12/2018 

https://ar.wikipedia.org/wiki


72 
 

  مجموعة إع مية راّدة عالميال وي المجاالت الرياضية والترويبية المتنوعة و إنشاء مجموعة

Bein اإلع مية لتصل بشبكة Bein وتتوسع وي مجاالت التروي   العالمية إلى نطاق اإلع مية

 م.واإلع 

( الحقوق الحصرية وي ب  المسابقات والبطوالت الرياضية وي Bein sportsكما تملك ) 

شمال أوريقيا، وبي تمتلك ح  نقل بطوالت كرة القدم الكبر   ومنطقة الشرق األوسط منطقة

الدوري  الدوري اإليطالي، الدوري اإلنجليزي، دوري أبطال أوروبا، ك   العال  لكرة القدم، ميل

والسلة وغيرها من  وبطوالت التنس كرة القدم وغيرها من بطوالت الدوري األلماني ني،اإلسبا

 البطوالت واأللعاب األخر . 

 ناة الجزيرة  ندر  رار إنشاء الجزيرة الرياضية من  بل ّريس مجلس إدارة:  تاريخ القناة -

من نفس  )2003)أغسطس  30 ، وبدأ الب  التجريبي وي(2003)أغسطس  5 وي الرياضية

ومي السبل واألحد وقط من ا الدوري اإلسباني، الشبر والسنة، حي  ا تصر الب  على مباريات

دع هذا تاريخ بداية الب  الرسمي، و د نا )2003( نوومبر 1 وكان اوم السبل ،كل أسبوع

  1. ناة الجزيرة اإلع مية التاريخ الذكر  السابعة النط  ة

أعلنل الجزيرة الرياضية رسميال ( حي  2009-11-24)وي اوم الي ثاء : ARTشراء قنوات  -

وع متبا التجارية، وي مؤتمر  قناة رياضيةبعد شاّعات وي موا ع اإلنترنل الرياضية عن شراّبا ل

وضات ، واتضح بالمؤتمر أن المفاالقطرية وي الدوحة عقد وي وندق ))ريتز كارلتون(( بالعانمة

جنوب  وي ك   العال  أسفرت عن انتقال كاوة الحقوق إلى الجزيرة الرياضية بما ويبا بطولتي

                                                           
 2018-12-4، تم االطالع عليها بتاريخ https://ar.wikipedia.org/wikiشبكة المعلومات الدولية،  -1

https://ar.wikipedia.org/wiki
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الت األخر  كبطولة دوري أبطال أوروبا ، لتضاع إلى رنيد القناة من البطو أوريقيا والبرازيل

 1والدوري اإلسباني والدوري اإليطالي.

أعلنل الجزيرة الرياضية أنبا  )2013)اوليو  15 ويشراء حقوق الدوري اإلنجليزي :  -

لمدة  شمال أوريقياو  الشرق األوسط وي منطقة الدوري اإلنجليزي الممتاز حصلل على حقوق ب 

 1 ووي ،(2016 -2015)وتنتبي بنباية موس   (2014-2013)ث ث سنوات تبدأ من موس  

الدوري  عن تجداد حقوق ب   (Bein sports)نانر الخليفي ّريس با ة  نوات  أعلن نوومبر

 2.) 2019-2018)لكرة القدم لي ث مواس   ادمة حتى نباية موس   اإلنجليزي الممتاز

  سمىت2014) ) أنبحل القناة منذالعربية :  Bein sportsتوحيد االسم وإطالق  -

(Bein sports) شبكات ورعية 3، وأنبحل توجد: 

 (Bein sports) -.العربية  

- (Bein sports) .الفرنسية 

- ( (Bein sportsاإلنجليزية 

 ناة  12العربية والفرنسية تحتويان على  ناتين مفتوحتين و (ein sportsB)ك  من  

 3مشفرة.و  ناة بتقنية عالية الجودة  15عادية مشفرة و

بطوالت كرة القدم العالمية والعربية، بطوالت كرة التنس، بطوالت كرة  البطوالت المنقولة : -

لعاب القو ، بطوالت كرة اليد، الغولف، أو  السلة، بطوالت كرة الطاّرة، سباق السيارات، األولمبياد

 الم كمة، والدرجات البواّية.
                                                           

 . .مرجع السابقة المعلومات الدولية، شبك -1
 نفس المرجع السابق.-2
 2017-5-16، تم االطالع بتاريخ موقع ويكبيدياشبكة المعلومات الدولية،  -3
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والسباحة وغيرها من  ،والتنس ،بطوالت كرة القدم :ن هناك بطوالت للسيدات ميلأكما  

 الرياضات األخر .

وي  (2012)كع مة تجارية ألول مرة وي اونيو  (Bein sports(أطلقل  حقائق عن الباقة : -

 اليوم   امل رسميال بالخروج من شبكة الجزيرة لتصبح (2013)ديسمبر  31 ورنسا، ووي

)Bein sports( ، ناة رياضية تحل اس   21حي  أنبحل تتكون من (Bein sports)  ،

وتب  وي منطقة الشرق األوسط وشمال أوريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط البادئ. 

تتوسع خارج الرياضة وي التروي  من خ ل اإلنتاج والتوزيع  اإلع مية Beinوأنبحل مجموعة 

 وكذلك وي التكنولوجيا الحداية.

( بزيادة الوعي بدور المرأة وي الرياضة (Bein sportsتقوم با ة  دعم الرياضة النسائية : -

مناوسات نساّية مختلفة  7اإلع مية بشكل منتظ  بب  ما ال يقل عن    Beinكما تقوم مجموعة

ض  دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، دوري أبطال كرة اليد، بطولة ويمبلدون وعدد من وعاليات ت

  (Bein sports)وي ورنسا شاركل (2015) و (2014)الكرة الطاّرة الشاطئية، ووي العامين 

التي  ام ببا ” ساعة من الرياضات النساّية على التلفزيون  24“وي اثنتين من أولى النسخ لمبادرة 

 ( وي المؤتمر الذي نظمت  مبادرة(Bein sportsالتلفزيون الفرنسي ووزارة الرياضة، كما ساهمل 

Doha GOALS"  " وانلل المجموعة ( 2015)لتغيير نورة المرأة وي الرياضة، ووي عام

دعمبا ومشاركاتبا وأطلقل برنامجال خانال على شاشتبا يغطي نشاطات المرأة الرياضية وي 

 1.اتمختلف المناوس

                                                           
 2017-5-16، تم الطالع عليها تاريخ wikipedia.org/wikihttps://ar.شبكة المعلومات الدولية،  -1

https://ar.wikipedia.org/wiki
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( الرياضية المبادرات المناهضة للعنصرية وي (Bein sportsتدع  با ة  ضد العنصرية : -

وخورين “، ودعمال للحملة التي أطلقبا دوري المحتروين لكرة القدم وي ورنسا بعنوان (2014)العام 

تداء ( بدع  المبادرة وار (Bein sports،  امل كاوة الوجوه اإلع مية للمجموعة ”باخت واتنا

اإلع مية   Beinإضاوةل إلى ذلك تدع  مجموعة ،شعارها الرسمي أثناء ظبوره  على الشاشة

كرة القدم ضد   FARE“دوري أبطال أوروبا وي مناهضة العنصرية عن طري  شراكت  مع شبكة 

، حي  تقوم المجموعة بتخصيل وترات ب  ومساحات على منصاتبا ”العنصرية وي أوروبا

 1. خ ل دوري أبطال أوروبا  FAREأنشطة شبكةالر مية لتغطية 

 

 

                                                           
 2017-5-16سابق، تم االطالع عليها بتاريخ شبكة المعلومات الدولية، مرجع -1
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 :  الثالثالفصل 

 المنهجية للدراسة اإلجراءات
 

 مجتمع الدراسة -

 تحديد وسحب عينة الدراسة -

 إجراءات سحب العينة -

 خصائص العينة  -

 أدوات جمع البيانات -

 اختبار صدق وثبات االستبيان -

 متغيرات الدراسة -

 المعالجة اإلحصائية -
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  مجتمع الدارسة

 
 إحصائية بأعداد الطالب في جامعة بنغازي 1جدول رقم 

 المجموع اإلناث الذكور الكليات

130834124720طببشريال

38616652051األسنانطب

53117852316صيدلةال

377416765450علومال

28214101692صحةعامةال

78915942383قوقالح

479358837عالماإل

177246706442اآلداب

9154719116345االقتصاد

521917456964الهندسة

42552594التربية

103410752109تقنيةالمعلومات

58196254التمريض

130194324التقنيةالطبية

247592702551784 المجموع الكلي

 .م2017-2016 الحميضة/  بنغازي لجامعة والقبول التسجيل مكتب:  المصدر

 

و د ت  اختيار ط ب جامعة بنغازي مجتمعال للدراسة لمجموعة من األسباب تميل وي 

 مجملبا إطارال لعينة الدراسة، أهمبا :

للعام الدراسي  ن عدده  يفوق أعداد الط ب وي با ي الجامعات وي الشرق الليبيأ •

2016-2017 . 

مجتمعال متجانسال وي الكيير من الخصاّل االجتماعية  ن ن ط ب الجامعات يعتبرو أ •

 واليقاوية، وبالتالي نكتفي باختيار جامعة بنغازي لتكون مجتمعال للدراسة.
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وذلك لقرب  من  ؛يضال يميل العامل الجغراوي عنصرال مؤثرال وي اختيار مجتمع الدارسةأ •

 الباح .

  تحديد وسحب عينة الدراسة

  عملية سحب يتقسبوذلك  ،ت  استخدام العينة ذات المراحل وي اختيار كليات الجامعة

 الكليات التي أنبحل ضمن العينة إلى مراحل متعددة، حي  تميل ذلك وي المراحل التالية :

  كليات جامعة بنغازي إلى نوعين من الكليات، كليات أدبية وأخر  ي، ت  تقسالمرحلة األولى

 ن.يت  سحب عينة من الكليات التي تميل التخصص بعدهاعلمية، 

 (، وت  تحداد أعداده ،ال و ناث ال ، ت  تقسي  الط ب حسب النوع )ذكور المرحلة الثانية 

، ت  اختيار عينة من ط ب الكليات التي و ع عليبا االختيار باستخدام السحب المرحلة الثالثة

 ت(، والعينة العشواّية المنتظمة )بالنسبة للط ب(.وو  إجراءات العينة العشواّية )بالنسبة للكليا

 إجراءات سحب العينة 

 يمكن توضيح هذه اإلجراءات ويما الي :

كتابة أسماء الكليات على  صانات ور ية نغيرة، باعتبار أن عدد كليات جامعة  .1

 كما يشير جدول ر   ( كلية من الكليات ذات التخصصات األدبية والعلمية،14بنغازي )

(1). 

 األوراق الصغيرة إلى مجموعتين )أوراق الكليات العلمية وأوراق الكليات األدبية(. ورز .2

 ليتينكليات علمية وك 5االختيار من ك  المجموعتين أوراق وبشكل عشواّي عدد )  .3

أدبية(، وذلك ألن عدد ط ب الكليات العلمية أكبر من عدد ط ب الكليات األدبية، 
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( كليات مستبدوة بالدراسة أي 7يات التي ت  اختيارها )حي  بلغ إجمالي عدد الكل

نصف عدد كليات جامعة بنغازي، وو ع االختيار العشواّي على الكليات الموضحة وي 

 الجدول اآلتي :

 
 يوضح أعداد الطالب والعينات وأوزانها النسبية في كل كلية 2جدول رقم 

 موعالمج إناث ذكور الكليات
الوزن 
 النسبي

حجم 
 العينة

 الوزن النسبي
 إناث ذكور

 إناث ذكور

13083412472024.29727.772.22770طببشريال

3861665205110.54218.881.8834األسنانطب

5311785231611.94822.9771137صيدلةال

3774167654502811269.230.77834علومال

282141016928.73516.683.3629صحةعامةال

7891594238312.24933.166.81633الحقوق

4793588374.31757.242.7107عالماإل

75491190019449400156244 المجموع



ويمكن تفصيل خطوات حساب عدد أوراد العينة ونسبب  المئوية وطريقة سحبب  وي 

 لخطوات التالية : ا

يميل مجموع الكلية  4720ن إ، ) حي  100×  19449÷  4720الوزن النسبي =  .1

 يميل مجموع الكليات السبع المستبدوة بالدراسة (. 19449من الذكور واإلناث، وأن 

 .400×  100÷ حج  العينة = الوزن النسبي  .2

 . 27.7= 100×4720÷  1308=  )الذكور( كلية الطب البشري  لط بالوزن النسبي  .3

=  100× 4720÷  3412=  )اإلناث( الطب البشري  لطالبات كليةالوزن النسبي  .4

72.2. 

 .100÷ حج  العينة × عدد أوراد العينة من الذكور= الوزن النسبي للذكور  .5

 .100÷ حج  العينة × عدد أوراد العينة من اإلناث = الوزن النسبي لإلناث  .6
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لدراسة من الذكور واإلناث حسب عدد الكليات السبع وعلى هذا النحو ت  تقسي  عينة ا

 المستبدوة وي جامعة بنغازي.

 يوضح األعداد والنسب المئوية لعينة الدراسة 3جدول رقم 

 النسبة المئوية عدد أفراد العينة النوع الكلية

الطبالبشري
%276.7=100÷400×27.7ذكور

%7017.5=100÷400×72.2إناث

الصيدلة
%112.7=100÷400×22.9ذكور

%379.2=100÷400×77إناث

العلوم
%7819.5=100÷400×69.2ذكور

%348.5=100÷400×30.7إناث

الصحةالعامة
%61.5=100÷400×16.6ذكور

%297.2=100÷400×83.3إناث

األسنانطب
%82=100÷400×18.8ذكور

%348.5=100÷400×81.8إناث

الحقوق
%164=100÷400×33.1ذكور

%338.2=100÷400×66.8إناث

اإلعالم
%102.5=100÷400×57.2ذكور

%71.7=100÷400×42.7إناث

%400100 المجموع
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 خصائص عينة الدراسة

 يوضح خصائص عينة الدراسة 4جدول رقم 

 

 خصائص العينة

 

 النـــــــــــوع

 إناث ذكور المجموع

%ت%ت

 الكلية

 

276.77017.597الطبالبشري

82348.542طباألسنان

112.7379.248الصيدلة

61.5297.235الصحةالعامة

7619348.5112العلوم

102.571.717إعالم

164338.249الحقوق

 التخصص
13083.320283.4332علمي

2616.64016.566أدبي

 الحالة االجتماعية

 

 

 

1429122592.9367أعزب/ة

106.4156.125متزوج/ة

21.2002أرمل/ة

21.220.84مطلق/ة

 النظام السنوي

164338.249قالحقو

276.77017.597الطبالبشري

1710.8166.633الصيدلة

82348.542األسنان

61.5297.235الصحةالعامة

 النظام الفصلي
102.571.717اإلعالم

7619348.5112العلوم

 الفئة العمرية

 

 

3019.2208.250سنة20اقلمن

3723.76225.699سنة22ياقلمنإل20من

3723.77129.3108سنة24إليأقلمن22من

5233.38936.7141سنةفمافوق24

متوسط الدخل 

الشهري لألسرة 

 بالدينار الليبي

4126.26928.5110دينار100أكثرمن

101-43001147317070.2284

4301-850010.620.83

+85010010.41

هل تشاهد باقة قنوات 

Bein sports 

1429118074.4322 يشاهد

149.16225.676اليشاهد
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 مالحظات على عينة الدراسة

 سنة . 25إلى  18أوراد العينة ما بين  أعمارتتراوح أغلب  •

 .تميل حالة ) أعزب( األغلبية الكبر  بالنسبة ألوراد العينة  •

نظرال ألن  ؛ع الط ب من الكليات العلمية أكير من ط ب الكليات األدبيةت  استبدا •

 .األكير عددال من الكليات األدبية  ه  ط ب الكليات العلمية

ت  توزيع االستبيان على الذكور واإلناث حسب التقسيمة العلمية، حي  تحصل اإلناث  •

وي جدول ر    موضح هو كما( 156( نسخة بينما تحصل الذكور على )244على )

 الذكور. اتفوق على عددوذلك ألن عدد اإلناث وي جامعة بنغازي (، 2)

 بلغوا الرياضية بالنسبة ألوراد العينة من الذكور (Bein sports)المشاهدان لبا ة عدد  •

غير شاهدة ، وي حين أن عدد الذكور ( مُ 180اإلناث ) بلغ عدد، بينما ال ( ُمشاهد140)

غير اإلناث  وبلغ عدد( طالب، 14) بلغالرياضية ( (Bein sportsمشاهدان لبا ة ال

 .( 4ر   )موضح وي جدول هو ( طالبة، كما 62مشاهدات للبا ة )ال

  أدوات جمع البيانات

، والمقابلة الشخصية جمع البياناتأساسية ل بونف  أداةل سة على االستبيان اعتمدت الدرا

جمع البيانات ال زمة لونف الظاهرة  تركز على ،حي  اتكون االستبيان من خمسة محاور

 :وتحليلبا، إذ ابت  المحور األول بجمع البيانات العامة حول المتغيرات الديموغراوية للطلبة ميل

والحالة االجتماعية، ث  ي تي المحور الياني  ،الدخل الشبري ، و والعمر ،والسنة الدراسية ،النوع

مج الرياضية، وبعد ذلك المحور اليال  المختل الذي ابت  بجمع بيانات تتعل  بمشاهدة البرا

بالتعرع على البيانات المتعلقة بدواوع مشاهدة البرامج الرياضية، وبعد ذلك ي تي المحور الرابع 

والذي ابدع إلى معروة مستو  الوعي بالبرامج الرياضية، وأخيرال محور ع  ة متابعة البا ة 
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 ،ومستو  االعتماد ،دواوع المشاهدة :لدراسة ميلبمجموعة من المتغيرات المتعلقة بنظرية ا

والضغوطات النفسية واالجتماعية، ببدع  يا  مستو  حاجة أوراد العينة للبا ة وي ظل 

 األوضاع الراهنة والظروع الصعبة التي تشبدها ليبيا.

ن أسئلة االستبيان  د وضعل على أسا  جمع بيانات للحصول على إجابات حول أكما 

وللتحق  من ورضياتبا والونول إلى أهداوبا، حي  تمل االستفادة أيضال من  ،دراسةتساؤالت ال

وبعض المراجع ذات الع  ة بموضوع  ،الدراسات السابقة، والنظرية المفسرة لموضوع الدراسة

 من أجل تقوي  استبيان يغطي كل محاور الدراسة  در اإلمكان. ؛الدراسة

( كليات، 7( نسخة استبيان على )400نية، ت  توزيع )وويما اتعل  بتجراء الدراسة الميدا

 ؛و د ت  استبعاد استمارتين (،2ر   )كل كلية مقسمة إلى ذكور و ناث، كما اوضح وي الجدول 

( استمارة أجاب الط ب عنبا ب نب  76وت  اإلبقاء على عدد ) ،لعدم إعادتبما من  بل المبحوثين

وذلك لمعروة مصادر حصولب  على المعلومات  ؛يةالرياض (Bein sports)ال يشاهدون با ة 

 .، و د ت  استبعاد الغير مشاهدان من عينة الدراسةالرياضية واستخدامبا للمقارنة إذا لزم األمر
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 اختبار صدق األداة

 عرض  على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص،ت  للتحق  من ندق االستبيان 
 كمين وي الجوانب التالية :وتميلل االستفادة من آراء المح

الحصول على م حظات وتونيات  يمة أوادت وي تطوير األسئلة المتعلقة بموضوع  •

 الدراسة.

 تعدال بعض األسئلة واستبعاد أخر  أشار إليبا أغلب المحكمين. •

 الصياغة النباّية ألسئلة االستمارة. •

 40ازي )بلغ عدده  بعد ذلك ت  استخدام عينة استط عية نغيرة من ط ب جامعة بنغ •

وذلك بغرض  ؛النسخة المبدّية من االستبيان بعد تحكيم   عليب لطالب وطالبة ( وزع

التعرع على مستو  ثبات ، وبعد جمع بيانات العينة االستط عية و جراء اختبار اليبات 

ت  التحق  من وجود ثبات  Cronbach,s Alpha (كرونباخ  باستخدام معامل ) ألفا

% وهو مستو  مناسب من اليبات 84وي البح  العلمي، حي  بلغل  يمت  يعول علي  

يمكن الركون إلي  وي تحليل نتاّج الدراسة، بعدها ت  اعتماد االستمارة وي نيغتبا 

 النباّية.

                                                           
 -:محكمواالستبيان 

 الدكتورعبدالغفارالمنفي/دكتوربكليةالعلوم/قسماإلحصاء/جامعةبنغازي −

بكليةاإلعالم/جامعةبنغازيالدكتورةسليمةحسنزيدان/دكتورة −

الدكتورجابهللاموسىالعبيدي/دكتوربكليةاإلعالم/جامعةبنغازي −

األستاذةآمنةالصوصاع/عضوهيئةتدريسبكليةاإلعالم/جامعةبنغازي −

األستاذةمبروكةعجاج/عضوهيئةتدريسبكليةاإلعالم/جامعةبنغازي −
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من وجود اتساق داخلي بين  كما ت  حساب معام ت االرتباط بين محاور الدراسة للت كد

خدامبا لقيا  المتغيرات التي تبت  الدراسة بتحليلبا المحاور والعبارات التي ت  است

 والتيبل من الفرضيات التي تمل نياغتبا لمعروة الع  ة بينبا.

 ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول أدناه

محاور 

 الدراسة

دوافع 

 المشاهدة

مستوى  الضغوط

الثقافة 

 الرياضية

مهارات 

 التواصل

 نمط التعرض

دوافع 

 المشاهدة

1.000 .511 .654 .573 .273 

322 322 322 322 322 

 الضغوط
.511 1.000 .675 .652 .323 

322 322 322 322 322 

مستوى الثقافة 

 الرياضية

.654 .675 1.000 .924 .294 

322 322 322 322 322 

مهارات 

 التواصل

.573 .652 .924 1.000 .226 

  322 322 322 322 322 

 نمط التعرض
.273 .323 .294 .226 1.000 

  322 322 322 322 322 

 

 Test ofكما ت  التحق  من تبعية البيانات للتوزيع الطبيعي باستخدام اختبار )

Normality) ،التحلي ت اإلحصاّية البارامترية وي تحليل بيانات الدراسة  على عتماداللذا ت  ا

 من الناحية اإلحصاّية. 
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 متغيرات الدراسة

 لدراسة إلى :تنقس  متغيرات ا

، ) المتغيرات الديموغراوية، المشاهدة، نمط وعادات وحج  التعرض المتغيرات المستقلة : -أ

 (البا ة و نواتبا

الوعي الرياضي، االعتماد، الدواوع، العادات الرياضية، الضغوط المتغيرات التابعة: )  -ب

 ( ، تنمية اليقاوة الرياضيةاالجتماعية والنفسية

  صائيةالمعالجة اإلح

لدراسة متغيرات الدراسة ومعروة أشكال الع  ة بين هذه المتغيرات )المستقلة والتابعة(، 

وتننا اعتمدنا على الحزمة اإلحصاّية الخانة بتحليل بيانات العلوم االجتماعية باستخدام برنامج 

SPSSل، حي  ت  استخدام مجموعة من المعام ت اإلحصاّية لتحليل بيانات الدراسة، مي: 

واالنحراع المعياري، واختبار  ،، والمتوسط الحسابي2ومربع كاي ،والنسب المئوية ،التكرارات

التوزيع الطبيعي، واختبار ألفاكرونباخ لقيا  ثبات االستمارة، ومعامل ارتباط سبيرمان للرتب، 

 لعينتين مستقلتين. Tالتجانس، واختبار  جودة واختبار ليفيني للتحق  من
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 :  ابعالر الفصل 

 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية
 

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية -

 عرض النتائج المتعلقة بالفرضيات -
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 الدراسة الميدانيةنتائج أواًل : عرض ومناقشة 

نتناول من خ ل هذا العنوان عرض التكرارات والنسب المئوية ألسئلة االستبيان وعرضبا 

ة نفسر من خ لبا الجوانب المرتبطة بمتغيرات الدراسة وأهداوبا، ويمكن وي جداول توضيحي

 تفصيل ذلك وو  الطرح أدناه : 

 يوضح مشاهدة أفراد العينة للباقة حسب متغير النوع 5جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئة

 Bein sportsهل تشاهد باقة قنوات 
 الرياضية

32280.9يشاهد

7619.1يشاهدال

%398100المجموع

 النوعمشاهدة الباقة حسب متغير 

النسبةإناثالنسبةذكورالمتغير

%18074%14291يشاهد

%6226%149اليشاهد

%242100%156100المجموع

 مشاهدة الباقة حسب متغير التخصص

26281.4علمي

6018.6أدبي

%322100المجموع

 

% من أوراد العينة يشاهدون 80.9( أن نسبة 5ن حظ من خ ل بيانات الجدول ر   )

% ال 19.1الرياضية، وي حين أن نسبة ضئيلة من أوراد العينة تبلغ  Bein sports)با ة )

يشاهدون البا ة، ومن هذه النسبة اتضح أن عدد المشاهدان للبا ة يميل األغلبية، وهذا  د يشير 

أغلب ط ب الجامعة يشاهدون البا ة باعتبار أنبا تبت  بعرض برامج رياضية كييرة إلى أن 

ومتنوعة عن جميع أنواع الرياضات والبطوالت العربية والعالمية، ويمكن تو ع أن النسبة القليلة 

ممن ال يشاهدون  د يكون بسبب عدم تواور الميل أو الداوع لداب  لمشاهدة برامج هذه البا ة 

 أو البرامج الرياضة بشكل عام. الرياضة
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الرياضية في  (Bein sports)يبين مدى اعتماد أفراد العينة على باقة قنوات  6جدول رقم 
 الحصول على المعلومات الرياضية

ما مدى اعتمادك على القنوات أدناه في الحصول علي المعلومات 

 الرياضية؟
 النسبة التكرار

 الرياضية Bein sportsباقة قنوات 

10332.0عتمدمطلقا أال

4413.7إلىحدما

8526.4عتمدعليهاأ

9028.0عتمدعليهابقوةأ

%322100المجموع

 أبو ظبي الرياضية

3711.5عتمدمطلقا أال

7824.2عتمدأال

14344.4إلىحدما

5015.5عتمدعليهاأ

144.3عتمدعليهابقوةأ

%322100المجموع

 قنوات المصرية الرياضية

5316.5عتمدمطلقا أال

14745.7عتمدأال

10332.0إلىحدما

175.3عتمدعليهاأ

.26عتمدعليهابقوةأ

%322100المجموع

 القنوات األوروبية الرياضية

4915.2عتمدمطلقا أال

10332.0عتمدأال

9228.6إلىحدما

3611.2تمدعليهاعأ

4213.0عتمدعليهابقوةأ

%322100المجموع

 

( أن أغلب الط ب يعتمدون بقوة على با ة            6ن حظ من خ ل الجدول ر   )

(Bein sports  الرياضية وي الحصول على المعلومات الرياضية وبلغل نسبتب )بينما 28 ،%

وي الحصول على المعلومات الرياضية بنسبة  (ظبي الرياضيةأبو )يعتمد أوراد العينة على  ناة 

%، ويمكن تفسير اعتماد أوراد العينة وي الحصول على المعلومات الرياضية على با ة 15.5
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(Bein sports و ناة )(أبوظبي الرياضية)   نبا إبسبب اهتمام البا ة بالبطوالت العالمية حي

وبي متحصلة على نقل  (أبوظبي الرياضية)سبة لقناة متحصلة على النقل الحصري لبا، أما بالن

 يطاليا لكرة القدم وبعض البطوالت الحصرية األخر .إمباريات ك   

 

 Bein sports))يوضح نمط مشاهدة باقة  7 جدول رقم

 النسبة التكرار الفئة

 بشكل مفرد Bein sportsأفضل مشاهدة باقة 

00الأشاهدمطلقا

7523.3نادرا 

15046.6يانا أح

6018.6غالبا 

3711.5دائما 

%322100المجموع

مع األصدقاء  Bein sportsل مشاهدة باقة ضفأ

 في المنزل

10933.9الأشاهدمطلقا

5416.8نادرا 

6620.5أحيانا 

5115.8غالبا 

4213.0دائما 

%322100المجموع

مع العائلة  Bein sportsأفضل مشاهدة باقة 

 في المنزل

237.1الأشاهدمطلقا

4112.7نادرا 

8125.2أحيانا 

8626.7غالبا 

9128.3دائما 

%322100المجموع

في المقهى  Bein sportsأفضل مشاهدة باقة 

 مع عامة الناس

18356.8الأشاهدمطلقا

237.1نادرا 

6018.6أحيانا 

309.3غالبا 

268.1دائما 

%322100المجموع

مع األصدقاء  Bein sportsل مشاهدة باقة ضفأ

 في المقاهي

17353.7الأشاهدمطلقا

268.1نادرا 

5517.1أحيانا 

329.9غالبا 

3611.2دائما 

32278.4المجموع
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 مع األقارب Bein sportsل مشاهدة باقة ضفأ

14645.3مطلقاالأشاهد

6821.1نادرا 

6018.6أحيانا 

3310.2غالبا 

154.7دائما 

%322100المجموع

 

( أحيانال مع Bein sports( أن أوراد العينة الذان يشاهدون با ة )7ابين الجدول ر   )

عامة النا  بنسبة  %، بينما الذان ال يشاهدونبا مطلقال وي المقبى مع25.2العاّلة بلغل نسبتب  

%، وبعد ذلك نسبة 53.7%، ويليبا نسبة غير المشاهدان وي المقبى مع األند اء بم 56.8

غلب الط ب ال أ %، ونستنتج من خ ل ذلك أن 45.3غير المشاهدان للبا ة مع األ ارب بنسبة 

مع عامة  يفضلون مشاهدة البا ة وي المقاهي، ويليبا نسبة غير المشاهدان للبا ة وي المقاهي

مشاهدة  ن النا ، ولذلك يمكن أن يكون عدم الرغبة وي االخت ط مع النا  وأنب  يفضلو 

ن عدم تفضيلبن مشاهدة البا ة وي المقاهي  د يكون تالمباريات وي المنزل، وبالنسبة لإلناث و

 Beinنتيجة عادات وتقاليد المجتمع التي تمنعبن من ارتياد المقاهي لبذا الغرض، كما أن با ة )

sports أنبحل متوورة على الب  األرضي مجانال وي كل منزل، لذا تحصلل مشاهدة البا ة )

 مع العاّلة داّمال على نسبة أعلى من مشاهدتبا مع األند اء وي المنزل غالبال.

و د انطب  هذا أيضال على أوراد األسرة إضاوة إلى األند اء، واالهتمام المشترك بين 

ع معين من الرياضات أو وي متابعة مناوسات رياضية معينة  د يحق  لب  أوراد األسرة وي نو 

حاجات اجتماعية كاالجتماع والحوار والتعاون، و د يحق  لب  حاجات أو إشباعات نفسية 

كالتناوس أو التنفيس عن الغضب والتوتر وغير ذلك من الحاجات النفسية التي يمكن تفريغبا 
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ة والمنانرة لفري  أو ل عب ضد آخر، بدل أن يجري التعبير والتعبير عنبا عن طري  المشاهد

 عنبا بطرق أكير عنفال.

 

 (Bein sports)عدد ساعات مشاهدة باقة  يوضح 8جدول رقم 

 النسبة التكرار (الرياضية (Bein sportsكم عدد ساعات مشاهدتك لباقة 

20964.9أقلمنساعتين

5115.8ساعات3منساعتينإلى

278.4ساعات4ساعاتإلى3من

154.7ساعات5ساعاتإلى4من

206.2ساعات5أكثرمن

%322100المجموع



أوراد العينة للبا ة لمدة أ ل  مشاهدة( أن معدل عدد ساعات 8الم حظ من الجدول ر   )

 3إلى  %، اليب  الذان يشاهدونبا بمعدل مشاهدة من ساعتين64.9من ساعتين  د بلغل نسبتب  

ساعات  4%، بينما األ ل نسبة تحصل عليبا من يشاهد البا ة بمعدل من 15.8ساعات بنسبة 

%، ويتضح من خ ل بيانات الجدول الساب  أن أعلى معدل مشاهدة 4.7ساعات بنسبة  5إلى 

، وه  األكير معدل مشاهدة، ث  اليب  الذان ساعات 3إلى  انحصر وي المدة من ساعتين

، ويتو ع أن الط ب المشاهدان للبا ة ببذا المعدل ساعات 4إلى  ساعات 3دل يشاهدونبا بمع

من المتابعين لمباريات كرة القدم حي  يكون تو يل المباراة من ساعة  ن من الساعات  د يكونو 

ويتو ع أنب   ساعات 4إلى  ساعات 3ونصف و كير، أما بخصوص الط ب الذان يشاهدون 

 إلى يصلمباراة ساعة ونصف أي أن مجموع المبارتين  زمن كليشاهدون مبارتين متتاليتين 

 .ضاويةإبما ويبا من أشواط  ساعات
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 Bein sports))يوضح مدى انتظام مشاهدة باقة   9 جدول رقم

 النسبة التكرار الرياضية (Bein sports)ما مدى انتظام مشاهدتك لباقة 

4213.0بشكليومي

12338.2حسبمواعيدالمباريات

4513.9النشراتفقط

9930.7حسبمواعيدالبطوالتفقط

134.0كلماسبق

%322100المجموع

 

ن على و ( منتظمBein sports( أن الط ب المشاهدان لبا ة ) 9ابين الجدول ر   )

%، ويليب  المنتظمين على مشاهدتبا حسب 38.2مشاهدتبا حسب مواعيد المباريات تبلغ نسبتب  

% 4%، ومن بين كل المواعيد السابقة كانل األ ل نسبة مقدرة بم 30.7البطوالت بنسبة مواعيد 

من أوراد العينة من المنتظمين على مشاهدتبا وي ظروع متعددة تشمل كل الفئات التي تسبقبا، 

ويتضح من بيانات الجدول الساب  أن أغلب الط ب يشاهدون المباريات والبطوالت وقط ميل 

وربية وك   العال  وغيرها من البطوالت األخر ، باعتبار أنب  ط ب جامعة البطوالت األ

 ساعات. 3ب عادة ما تكون معدل مشاهدتب  ن بمناهج دراسية ونجد أن القليل من الط و ومرتبط

 

 

 

 

 

 



94 
 

 يوضح البرامج الرياضية المفضلة حسب اختيار المبحوثين  10جدول رقم

ترتيب البرامج الرياضية 
 المفضلة

 الترتيب النسبة كرارالت

21165.51كرةالقدم

268.12السباحة

72.23األخبارالرياضية

 4 165.0االلعاباألولمبية

 5 41.2 برامجالتحليالتالرياضية

 6 237.1 كرةالتنس

7 82.5الرياضيةبرامجالحوارية

 8 82.5 كرةاليد

 9 206.2 كرةالسلة

%322100 المجموع

 

( أن أوراد العينة يفضلون مشاهدة كرة القدم بنسبة كبيرة بلغل 10ابين الجدول ر   )

وهي بذلك تتفوق على با ي الرياضات األخر  من حي  تفضيل أوراد العينة لبا،  %65.5

وبذلك وتن بيانات الجدول الساب  توضح أن أكير رياضة يفضل الط ب مشاهدتبا هي رياضة 

ل أنبا تزوده  بالمتعة كما تشير إلى ذلك بعض الدراسات والتي تونلل إلى كرة القدم، الحتما

المرتبة األولى وي المشاهدة، تلتبا برامج تفاع ت الجماهير مع  تحتل كرة القدم أن رياضة

 1األحداث الرياضية، ث  البرامج المباشرة. 

 

 

 

 

                                                           
 2018-4-29، الموقع العربي، تم االطالع عليه بتاريخ https://al3arabi.comية،شبكة المعلومات الدول -1
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 ((Bein sportsيوضح ميول واهتمامات المبحوثين نحو باقة  11جدول رقم 

مع  ((Bein sportsتتوافق البرامج الرياضية في باقة 
 ميولي واهتماماتي

 النسبة التكرار

 1.9 6غيرموافقبشدة

 7.1 23 غيرموافق

 25.8 83 محايد

 39.4 127 موافق

 25.8 83 موافقبشدة

%322100 المجموع

 

حياد على ما إذا كانل ( أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا بال11اوضح الجدول ر   )

ن تحصلوا ي%، وأن مجموع المواوق25.8برامج البا ة تتواو  مع ميولب  واهتماماتب   د بلغل 

حي   ،وي حين أن األ ل نسبة ه  ممن أجابوا ب نب  غير مواوقين %،2.65على نسبة بلغل 

ن لمشاهدة البا ة % من نسبة أوراد العينة، وهذا  د يشير إلى أن الط ب يميلو 7.1بلغل نسبتب  

 الرياضية لوجود الميل واالهتمام لداب  نحو متابعة البرامج الرياضية بشكل كبير.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 - وجمع أعداد غير الموافقين وغير الموافقين بشدة معا .الموافقون والموافقون بشدة معا  أعداد  تم جمع ، 
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 يوضح دوافع أفراد العينة نحو اشباع حاجاتهم من البرامج الرياضية 12 جدول رقم

الرياضية بإشباع حاجاتي من  (Bein sports)تقوم باقة 
 البرامج الرياضية

 النسبة التكرار

 3.1 10غيرموافقبشدة

 9.3 30 غيرموافق

 23.6 76 محايد

 41.6 134 موافق

 22.4 72 موافقبشدة

%100 322 المجموع



ن على أن البا ة تقوم بتشباع ي( أن نسبة أوراد العينة المواوق12ن حظ من الجدول ر   )

نما مجموع من العينة، بي %، وهي تميل أغلبية أوراد64حاجاتب  من البرامج الرياضية  د بلغل 

%، وتدع  هذه النتيجة )ممن أجابوا بالمواوقة 12.4مواوقين كانوا األ ل بنسبة أجابوا ب نب  غير 

( تبت  بعرض البرامج الرياضية (Bein sportsعلى أن البا ة تشبع رغباتب  الرياضية(، أن با ة 

من البرامج والبطوالت الرياضية،  وذلك لتفردها بامت ك حقوق الب  للكيير ؛العالمية المنوعة

ضف إلى ذلك ما تدعم  نتاّج البحوث العلمية من أن التلفزيون الرياضي  ادر على إحداث أ

ت ثير كبير وي إشباع حاجات الشباب الرياضية واليقاوية لما يمتلك  من مقومات تجعل  وسيلة 

 1مبمة وي هذا المجال. 

 

 

 

 

                                                           
 .343الزيود، مرجع سابق، ص  -1
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 والثقافة الرياضية لدى أفراد العينة يبين مستوى المعلومات 13جدول رقم 

تقوم هذه الباقة برفع وتنمية مستوى معلوماتي وثقافتي 
 الرياضية

 النسبة التكرار

 1.6 5غيرموافقبشدة

 4.7 15 غيرموافق

 15.5 50 محايد

 50.9 164 موافق

 27.3 88 موافقبشدة

%100 322 المجموع



ن على أن البا ة تقوم بروع وتنمية و العينة المواوق ( أن نسبة أوراد13اوضح الجدول ر   )

نة، %، وهذه نسبة تميل األغلبية ألوراد العي78.2مستو  معلوماتب  وثقاوتب  الرياضية  د بلغل 

  د تشير و%، وهي نسبة ضعيفة جدال، 6.3مواوقين  د بلغل نسبتب  بينما من أجابوا ب نب  غير 

قدرتبا على الروع من مستو  اليقاوة الرياضة لد  المبحوثين أن للبا ة ع  ة بإلى  هذه النتيجة

كما أشارت إلى هذا المعنى دراسة ميساء ندي  أحمد ومحمد إسماعيل مبدي ب ن التعرض للبرامج 

  1الرياضية اروع من مستو  المعروة الرياضية بشكل كبير. 

 

 

 

 

 

                                                           
ضية وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لـدى طـالب المرحلة الخامسة مهدي، الثقافة الريا إسماعيلنديم، ميساء أحمد، محمد،  -1

 .22 ص ، 2012،ديالي، مجلة علوم التربية، العدد الثالث، المجلد الخامس –بمعهد إعداد المعلمين 
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 رياضيةيشير إلى مدى جاذبية تقديم الباقة للبرامج ال 14جدول رقم 

هناك عناصر جذب إعالمي في تقديم هذه 
 البرامج

 النسبة التكرار

 1.9 6 غيرموافقبشدة

 7.1 23 غيرموافق

 22.4 72 محايد

 45.0 145 موافق

 23.6 76 موافقبشدة

%322100 المجموع

 

% وهي األعلى 68.6على حصل ن تتيمواوقال مجموع نسبأن  (14)اوضح جدول ر   

وراد أنسبة من  األ لوهي % 9 مواوقين علىغير نسب  مجموع بينما تتحصل ،دولنسبة وي الج

وي  ال إع مي ال المواوقة على أن هناك جذبغلب الط ب يميلون إلى أ  نأننا نجد توعلي  و ،العينة

من وذلك بسبب ما تقدم  البا ة  ،الرياضية ((Bein sportsتقدي  البرامج الرياضة وي با ة 

 .وحرويةإبداع التحلي ت وعرض البرامج بكل و جودة الصورة واألداء حي  ة من إمكانيات متطور 
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 يوضح دوافع أفراد العينة نحو متابعة بعض الشخصيات الرياضية 15جدول رقم 

 النسبة التكرار متابعة بعض الشخصيات الرياضية بأح

 3.4 11 غيرموافقبشدة

 4.7 15 غيرموافق

 18.6 60 محايد

 41.3 133 موافق

 32.0 103 موافقبشدة

%322100 المجموع

 

( أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا أنب  مواوقون على مشاهدة 15ابين الجدول ر   )

%، وهي النسبة األعلى وي 73.3البا ة بداوع متابعة بعض الشخصيات الرياضية  د بلغل 

% من نسبة أوراد العينة، ويتضح 8.1سبتب  ، بينما من أجابوا ب نب  غير مواوقين بلغل نالجدول

وي مشاهدة الشخصيات الرياضية حي   ن من بيانات الجدول الساب  أن أغلب المبحوثين ارغبو 

 برز أنواع الرياضات لشخصيات رياضية بارزة وي العال .أتعرض البا ة 
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 العينةدور الباقة في تكوين الشخصية الرياضية لدى أفراد  يوضح 16جدول رقم 

تكوين شخصيتي الرياضية المستقلة من خالل  من مكننيت
 الرياضية Bein sports))متابعتي لباقة 

 النسبة التكرار

 8.1 26غيرموافقبشدة

 17.4 56 غيرموافق

 26.7 86 محايد

30.7 99 موافق

 17.1 55 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

الذان أجابوا ب نب  غير مواوقين على  يام البا ة  ( أن أوراد العينة16ابين الجدول ر   )

%، بينما تصل نسبة من أجابوا بالمواوقة 25.5بدور وي تكوين شخصيتب  الرياضية  د بلغل 

% وهي تميل أعلى نسبة من بين اإلجابات، أما بالنسبة لمن أجابوا بالحياد  د بلغل 47.8إلى 

ظ  الط ب يفضلون متابعة البا ة الرياضية % من أوراد العينة، وهذا يشير إلى أن مع26.7

لتكوين شخصيتب  الرياضية، وذلك من خ ل كيرة التعرض للبا ة وما تبي  من بطوالت متنوعة 

الفتاح  أحمد محمد عبددراسة  إلي  تؤثر وي شخصية الجمبور، وتدع  هذه النتيجة ما تونلل

 1الجمبور للسلوك الرياضي.وي اكتساب  ال مؤثر  ال من أن لوساّل اإلع م  دور   محمد

 

 

 

 

                                                           
ماجستير غير أحمد محمد عبدالفتاح محمد، دور وسائل اإلعالم في تشكيل اتجاهات طالب جامعة بنها نحو الرياضة، رسالة  -1

 .166، ص2014قسم  تربية بدنية،  -منشورة، جامعة بنها
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هروب من الضغوط التي لل (Bein sports)يبين لجوء أفراد العينة إلى باقة  17 جدول رقم
 تسببها االوضاع الراهنة

جل الهروب من الضغوط أمن  (Bein sports)باقة قنوات  أتابع

 الراهنة األوضاعالتي تسببها 
 النسبة التكرار

 7.5 24 غيرموافقبشدة

 21.4 69 رموافقغي

 19.9 64 محايد

 29.5 95 موافق

 21.7 70 موافقبشدة

%322100 المجموع

 

( أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا 17الجدول ر   )بيانات ن حظ من خ ل عرض 

ب نب  غير مواوقين على أنب  يشاهدون البا ة بغرض البروب من الضغوط التي تسبببا لب  

ن ت%، وعلي  و51.2%، بينما بلغل نسبة من أجابوا بالمواوقة 28.9 د بلغل  األوضاع الراهنة

متابعة المباريات والبطوالت  ىبيانات الجدول الساب  تشير إلى أن أغلب المبحوثين  د الجؤون إل

ن غير المواوقين اروضون اللجوء إلى البا ة من تمن أجل التروي  عن النفس، ووي مقابل ذلك و

 األوضاع الراهنة. أجل البروب من
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للتشويق في عرض منافسات  (Bein sports)استخدام باقة  يوضح  18م جدول رق 
 األلعاب الرياضية

يعجبني التشويق في منافسات األلعاب الرياضية في هذه 
 الباقة

 النسبة التكرار

 2.2 7غيرموافقبشدة

 5.3 17 غيرموافق

 14.3 46 محايد

 44.7 144 موافق

 33.5 108 افقبشدةمو

%100 322 المجموع



ن بالتشوي  الذي و ( أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا ب نب  معجب18اوضح الجدول ر   )

% وهي األكبر نسبة 78.2تستخدم  البا ة وي عرض المناوسات واأللعاب الرياضية  د بلغل 

ينة يعجبب  عنصر التشوي  الذي بين اإلجابات، كما يشير ذلك أيضال إلى أن أغلبية أوراد الع

تستخدم  البا ة وي عرض مناوسات األلعاب الرياضية، و د يعود ذلك إلى كيرة ما تقدم  البا ة 

باإلضاوة إلى ما أشرنا إلي  سابقال و من بطوالت ومباريات تب  الجمبور الرياضي بالدرجة األولى، 

وي الوطن العربي للكيير من  متحصلة على حقوق النقل الحصري  (Bein sports)و ن با ة 

وعلى هذا  ،البطوالت واأللعاب الرياضية، وبالتالي وتن نقل المباريات البارزة من اختصانبا

 .الجدولاألكير حسب إجاباتب  الُمقدمة وي ه  النحو كان المواوقون 
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 من باعلوالتشريعات المنظمة لأل بالقوانين المبحوثين درجة ثقافةيوضح  19جدول رقم 
 (Bein sports)باقة تهم لمتابع

زادت معرفتي بالقوانين والتشريعات المنظمة للعبة من متابعة 
 ((Bein sportsباقة قنوات 

 النسبة التكرار

 2.2 7غيرموافقبشدة

 175.3 غيرموافق

 14.3 46 محايد

 44.7 144 موافق

 33.5 108 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

تنمية ( أن نسبة أوراد العينة المواوقون على أن البا ة ساهمل وي 19ابين الجدول ر   )

% وه  يميلون النسبة 78.2بلغل   د بالقوانين والتشريعات المنظمة لأللعاب الرياضية ثقاوتب 

% وهي األ ل 7.5مواوقين إلى بلغل نسبة من أجابوا ب نب  غير األعلى بين اإلجابات، بينما 

 Beinي  اتضح أن أغلب الط ب يعتمدون بشكل كبير على با ة )اإلجابات، عل بيننسبةل 

sports)  من أجل التطوير من معروتب  الرياضية بالقوانين والتشريعات المنظمة لأللعاب

وهذا ادوعنا للقول ب ن احتمال كيرة تعرض الجمبور للتلفزيون  د يعطيب  المزيد من  ،الرياضية

 بجميع أنواع الرياضة. المعلومات بخصوص القوانين الرياضية
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الشخصيات الرياضية لدى أفراد  بمعرفة الثقافة الرياضيةمستوى يوضح  20 جدول رقم 
 العينة

زادت معرفتي بالشخصيات الرياضية من متابعة باقة قنوات 

Bein sports)) 
 النسبة التكرار

 1.6 5غيرموافقبشدة

 4.7 15 غيرموافق

 20.8 67 محايد

 48.4 156 موافق

 24.5 79 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

 ن مستو  ب ب نب  مواوقون ( أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا 20ابين الجدول ر   )

 لمن%، أما أ ل نسبة كانل 72.9بالشخصيات الرياضية  د زاد بمتابعة البا ة  د بلغل  ثقاوتب 

 ن أن الط ب المواوقون يميلو إلى هذا  %، ويشير6.3أجابوا ب نب  غير مواوقين حي  بلغل 

نب  مواوقون على أن متابعة البا ة يعطيب  المزيد من المعلومات حول إاألغلبية، حي  

الشخصيات الرياضية البارزة بجميع أنواع الرياضة، وأن كيرة التعرض تزيد من المعلومات بحسب 

 ب للتلفزيون ازيد من المعلومات دراسة نشو  إمام إبراهي  التي تونلل إلى أن كيرة تعرض الط

وهذا األمر  د انطب  أيضال على المحتو  الرياضي الذي يقدم   1 المعروضة على الشاشة،

 التلفزيون.

 

 

 

 
                                                           

 . 109، ص1995 ،مصر 2اإلعالم اإلذاعي والتلفزيون، دار الفكر العربي،ط إبراهيم إمام،- -1
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 الرياضية  واألحداثتواريخ بالأفراد العينة  ثقافةمستوى  يوضح 21جدول رقم  

فيما زادت معرفتي بتواريخ األحداث الرياضية التي وقعت في الماضي 

يتعلق بتنظيم البطوالت والدول المنظمة من متابعة باقة قنوات 

(Bein sports) 

 النسبة التكرار

 1.9 6غيرموافقبشدة

 7.0 20 غيرموافق

 25.8 83 محايد

 40.7 131 موافق

 25.5 82 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

على أن البا ة ساهمل وي ون ( أن نسبة من أجابوا ب نب  مواوق21ابين الجدول ر   )

% وه  يميلون األغلبية، بينما 66.2بالتواريخ واألحداث الرياضية بلغل  تنمية ثقاوتب  زيادة

تميلل أ ل نسبة إجابات بين غير المواوقين على ذلك، ويتضح من بيانات الجدول الساب  أن 

اريخ واألحداث الرياضية ( لمعروة المزيد عن التو Bein sportsأوراد العينة يعتمدون على با ة )

بش ن بتنظي  البطوالت، وباعتبار أن البا ة تعرض لقطات تاريخية بخصوص البطوالت التي 

وتستعرض معلومات خانة بالتنظيمات والتواريخ ويما اتعل  بجميع البطوالت  ،حدثل وي الساب 

بكل ما اتعل   ينةوتن ورص مساهمتبا وي زيادة معروة أوراد العوعلي  السابقة وحتى الحالية، 

 بالرياضة تتعاظ . 
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معرفة أراء الخبراء والمختصين في مختلف بأفراد العينة  ثقافةيوضح مستوى  22 جدول رقم
 قضايا الرياضة

زادت معرفتي بآراء الخبراء والمختصين الرياضيين في مختلف 

 ((Bein sportsقضايا الرياضة من متابعة باقة قنوات 
 النسبة التكرار

 2.2 7رموافقبشدةغي

 8.1 26 غيرموافق

 27.3 88 محايد

 43.5 140 موافق

 18.9 61 موافقبشدة

%100 322 المجموع



ن ي( ن حظ أن نسبة أوراد العينة المواوق22من خ ل البيانات التي يعرضبا الجدول ر   )

الخبراء والمتخصصين باآلراء التي يقدمبا  ثقاوتب على أن البا ة ساهمل وي الروع من مستو  

جابات، بينما تتميل أ ل اإل بين % وهي تميل أعلى نسبة62.4وي الش ن الرياضي  د بلغل 

% من أوراد العينة، ويتبين لنا من 10.3نسبة إجابات وي من ه  غير مواوقين والبالغة نسبتب  

الرياضية  (Bein sports)ذلك أن البرامج التحليلية وآراء المختصين التي تعرض وي با ة 

تنعكس إيجابيال على وعي المبحوثين بشكل كبير، حي  تعرض البا ة البرامج المختصة بقضايا 

الرياضة والتحلي ت الرياضية التي  د يكون لبا ت ثير عليب ، وبمقارنة هذه النتيجة مع ما 

شر الوعي تونلل إلي  دراسة  الخاجة والبدن نجدها تتف  معبا وي أن البرامج الرياضية التي تن

الرياضي كان لبا دور كبير وي تنمية الوعي الرياضي لد  المتلقي نتيجة للتعرض للقنوات 

 1المستبدوة. 

 

                                                           
الخاجة والبدن، حول دور اإلعالم البحريني في نشر الوعي الرياضي األولمبي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  -1

 .131، ص1995،رينالبح
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 أفراد العينة بمضار المنشطات ثقافة مستوى يوضح 23جدول رقم 

بمضار المنشطات من خالل متابعتي لباقة قنوات معرفتي ت زاد

Bein sports 
 النسبة التكرار

 2.5 8بشدةغيرموافق

 9.9 32 غيرموافق

 31.1 100 محايد

 39.1 126 موافق

 17.4 56 موافقبشدة

%100 322 المجموع



 معروة( أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا ب نب  على 23ن حظ من الجدول ر   )

 تساعد وي تنمية اليقاوة%، مما يعني أن البا ة 56.5بمضار المنشطات الرياضية بلغل 

لد  المبحوثين بميل هذه األمور، و د اتواو  ذلك مع نتيجة دراسة كل من شمروخ  ةرياضيال

وكراسنة التي أظبرت أن البرامج الرياضية وي التلفزيون األردني تلعب دورال متوسطال وي تنمية 

  1اليقاوة الرياضية لد  الطلبة، وتزيد من وعيب  الرياضي كلما زادت المشاهدة. 

                                                           
شمروخ وكراسنة ، دور البرامج الرياضية في التلفزيون األردنـي في نشر الثقافة الرياضية بين طلبة المرحلة الثانوية في محافظة  -1

 .124ص، 2011،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اربد اربد،
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 أفراد العينة بأنواع اإلصابات وطرق عالجها ثقافة مستوى يوضح 24م جدول رق

من معرفتي بأنواع  ((Bein sportsزادت متابعتي لباقة قنوات 

 اإلصابات الرياضية وطرق عالجها
 النسبة التكرار

 2.2 7غيرموافقبشدة

 19.3 62 غيرموافق

 31.1 100 محايد

 30.1 97 موافق

 17.4 56 موافقبشدة

100.0 322 جموعالم



( أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا ب نب  على وعي ب نواع 24ابين الجدول ر   )

%، بينما بلغل نسبة إجابات غير المواوقين 47.5اإلنابات الرياضية وطرق ع جبا  د بلغل 

% وهي أ ل نسبة وي إجابات المبحوثين، وتوضح لنا بيانات الجدول الساب  أن أغلب 21.5

راد العينة لداب  وعي رياضي ب نواع اإلنابات الرياضية ومعروة طرق ع جبا، مما يعني أن أو

البا ة تقدم للمبحوثين العداد من المعلومات حول اإلنابات وطرق ع جبا وهذا ما انمي الوعي 

 الرياضي لداب . 
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األندية  لالشتراك في الطالبفي تشجيع  ( (Bein sportsباقة يوضح دور 25م جدول رق
 والمؤسسات الرياضية

تشجعني على االشتراك  Bein sports))مشاهدتي لبرامج 

 في األندية والمؤسسات الرياضية الشبابية
 النسبة التكرار

 3.4 11غيرموافقبشدة

 17.1 55 غيرموافق

 33.9 109 محايد

 28.9 93 موافق

 16.8 54 موافقبشدة

%100 322 المجموع



( أن أغلب أوراد العينة  دموا إجابات محاادة بخصوص  يام البا ة 25ر   )ابين الجدول 

%، ويليب  من  دموا 33.9بتشجيعب  على االشتراك وي األندية الرياضية حي  بلغل نسبتب  

%، وكانل النسبة األ ل ممن  دموا إجابات ب نب  45.7إجابات ب نب  مواوقون وبلغل نسبتب  

أن أوراد العينة يميلون إلى المواوقة على أن البرامج المعروضة وي  غير مواوقين، ومن الم حظ

من خ ل ما اب  وي البا ة  األندية الرياضية( تشجعب  على االشتراك وي (Bein sportsبا ة 

،  وهذا  د ادوع الط ب إلى تبني سلوك رياضي بعين ،رياضية تقدمبا األندية العالميةنشطة أمن 

التي تونلل إلى أن لإلع م الرياضي المدرسي  حسين البندي وااز يحيميلما تشير دراسة 

وهذا األمر  د انطب  أيضال على القنوات الرياضية  1يجابيال على تعدال االتجاهات، إت ثيرال 

 العامة.

 

 

                                                           
الثقافة الرياضية لدى طالب المدارس بالجمهورية اليمنية، مجلة يحي حسين الهندي فايز، تأثير اإلعالم الرياضي المدرسي على نشر  -1

 .61-52ص م،2012-2011اإلبداع الرياضي، العدد الثالث، المجلد الرابع ، 
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 من متابعة الباقة يوضح تحديد أهداف الشخصية ألفراد العينة 26 جدول رقم

في تحديد  Bein sportsساعدتني مشاهدتي للبرامج 

 أهدافي الشخصية بشكل مفيد
 النسبة التكرار

 3.7 12غيرموافقبشدة

 21.7 70 غيرموافق

 32.9 106 محايد

 26.7 86 موافق

 14.9 48 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

 ب ن البا ة شجعتب  ويأن أوراد العينة الذان أجابوا بالحياد إلى ( 26يشير الجدول ر   )

إجابات أوراد العينة، ويليبا  بين% وهي األعلى 32.9شخصية بلغل نسبتب  ال ب أهداوتحقي  

حي   ،  أهداوب  الشخصيةيتحق تشجع وي نسبة أوراد العينة الذان أجابوا بالمواوقة على أن البا ة

 ن،ا%، وبناءل علي  وتن الذان أجابوا بالمواوقة نسبتب   ريبة من نسبة المحااد41.6بلغل نسبتب  

، مما  د األعلىالنسبة وعلى هذا النحو نر  أن من أجاب بالحياد تجاه هذا الموضوع يميلون 

 تشجيعب  على تحقي مس لة المتعلقة بدور البا ة وي اليعني أنب  يميلون إلى الحياد وي هذه 

 األهداع الشخصية أو ليس لبا أي ع  ة.
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زيارة المعالم والمؤسسات  علىنة أفراد العي تشجيعيبين دور الباقة في  27م جدول رق
 الرياضية

على زيارة  (Bein sports)شجعتني مشاهدتي للبرامج 

 المعالم والمؤسسات الرياضية
 النسبة التكرار

 1.6 5غيرموافقبشدة

 12.7 41 غيرموافق

 26.7 86 محايد

 37.9 122 موافق

 21.1 68 موافقبشدة

%100 322 المجموع



( أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا بالمواوقة على أن متابعتب  27) ابين الجدول ر  

% وهي تميل أغلبية أوراد 59للبا ة  د شجعتب  على زيارة المعال  والمؤسسات الرياضية  د بلغل 

العينة، بينما نجد نسبة أوراد العينة الذان أجابوا ب نب  غير مواوقين على ذلك كانل ضعيفة جدال 

% وهي تميل األ لية من المبحوثين، لذا يمكن القول ب ن أغلب أوراد العينة 14.3حي  بلغل 

يميلون إلى المواوقة على تشجيع البا ة لب  للقيام بزيارة المعال  والمؤسسات من خ ل البرامج 

المتلقي  لد التي تحتوي على إبراز األماكن السياحية الرياضية، واألندية العالمية، مما يخل  

 وي زيارة هذه المعال  السياحية وهذا ما الحظناه من بيانات الجدول أع ه.الرغبة 
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وضح دور الباقة في مساعدة أفراد العينة على تجنب العادات الخاطئة أثناء ي 28جدول رقم 
 ممارسة الرياضة

في تجنب العادات  ((Bein sportsساعدتني مشاهدتي للبرامج 

 ةالخاطئة أثناء ممارستي للرياضي
 النسبة التكرار

 2.8 9غيرموافقبشدة

 13.4 43 غيرموافق

 28.9 93 محايد

 34.2 110 موافق

 20.8 67 موافقبشدة

%100 322 المجموع

  

ن، حي  ان وبين المحاادي( أن النسب متقاربة بين المواوق28توضح بيانات الجدول ر   )

%، بينما 55نب العادات الرياضية الخاطئة ن على أن البا ة ساعدتب  وي تجيبلغل نسبة المواوق

%، وي حين أن من أجابوا ب نب  غير مواوقين  د بلغل نسبتب  28.9ن ابلغل نسبة المحااد

% وهي أ ل نسبة بين اإلجابات، ويبدو من النتاّج السابقة أن مشاهدة أوراد العينة للبا ة 16.2

 ال ايجابي ال رياضة، وهذا  د اترك انعكاس د ساعده  وي تجنب العادات الخاطئة أثناء ممارسة ال

على معارع الجمبور الُمشاهد للبا ة كما أشارت دراسة واطمة عبا  إلى أن للقنوات الفضاّية 

 1الرياضية ت ثيرال على النواحي المعروية بشكل كبير.

 

 

 

                                                           
 .22م، ص2003، 77فاطمة عباس، التلفزيون وآثاره اإليجابية والسلبية على الشباب، مجلة بشرى، العدد  -1
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 يوضح مساهمة الباقة في وعي أفراد العينة بالتعصب الرياضي 29 جدول رقم

 النسبة التكرار التعصب الرياضي سلوك يتي فيما يخص بتركساهمت في توع

 4.0 13غيرموافقبشدة

 13.7 44 غيرموافق

 27.3 88 محايد

 35.1 113 موافق

 19.9 64 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

( نجد أن إجابات أوراد العينة الذان أجابوا بالمواوقة على 29من بيانات الجدول ر   )

%، بينما 55ا ة وي توعيتب  بضرورة ترك سلوك التعصب الرياضي  د بلغل نسبتب  مساهمة الب

% وهي أ ل نسبة إجابات، ومن هنا يمكن م حظة 17.7بلغل نسبة إجابات غير المواوقين إلى 

مساهمة وي ترك سلوك بال اتعل تجاهب   من دور  امل ب  البا ة ماأن أوراد العينة ادركون 

المتو ع أن مشاهدتب  للبا ة  د أثرت وي وعيب  الرياضي، ووي هذا  التعصب الرياضي، ومن

المعنى تشير دراسة ميساء ندي  أحمد ومحمد إسماعيل مبدي إلى أن هناك ع  ة بين مشاهدة 

ن التعرض للقنوات إحي  القنوات الرياضية وبين التواو  النفسي واالجتماعي لد  المبحوثين، 

 1زيد من وعيب  الرياضي. يوازن النفسي و ساه  وي تحقي  التيالرياضية 

 

 

 
                                                           

 .23مرجع سابق، صمهدي،  ـ ميساء نديم أحمد ومحمد إسماعيل -1
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 أفراد العينةدور الباقة في التخفيف من مستوى القلق والتوتر لدى  يبين 30م جدول رق

تساعدني في التخفيف من مستوى  Bein sportsمتابعتي لباقة 

 القلق والتوتر
 النسبة التكرار

 3.1 10غيرموافقبشدة

 13.0 42 غيرموافق

 31.1 100 محايد

 28.9 93 موافق

 23.9 77 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

( أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا ب نب  محاادون تجاه 30تشير بيانات الجدول ر   )

%، بينما 31.1دور البا ة وي مساعدتب  على التخفيف من مستو  القل  والتوتر لداب   د بلغل 

ن يميلون األغلبية مما ي%، حي  ن حظ أن المواوق52.8إلى  بلغل نسبة من أجابوا بالمواوقة

يشير إلى أن مشاهدتب  للبا ة ل  دور مب  وي التخفيف من مستو  القل  والتوتر لداب ، وبحسب 

دراسة الزعبي التي درسل أحد البرامج الرياضية وي التلفزيون األردني إلى أن أغلب الط ب 

 1للتخفيف من الضغوطات والتوتر والقل  النفسي لداب . اتجبوا إلى مشاهدة هذا البرنامج 

 

 

 

 

 

                                                           
الزعبي، اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو المجلة الرياضية في التلفزيون األردني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  -1

 .114، صم 1992الشرق األوسط،عمان،
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 من حاالت االكتئاب في إخراج أفراد العينةيوضح مساهمة الباقة  31جدول رقم 

 النسبة التكرار من حاالت االكتئاب Bein sports))تخرجني متابعتي لباقة 

 5.9 19غيرموافقبشدة

 19.9 64 غيرموافق

 30.7 99 محايد

 28.3 91 افقمو

 15.2 49 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

( أن النسب متقاربة جدال بين من اواو  على  درة البا ة 31توضح بيانات الجدول ر   )

وي إخراج  من حاالت االكتئاب وبين غير المواوقين على ذلك، حي  بلغل نسبة من اواو  على 

ن حظ أن أغلب أوراد العينة  وهنا%، 30.7ن إلى ا%، بينما بلغل نسبة المحااد43.5ذلك 

  .يميلون إلى الحياد تجاه هذا األمر
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 يوضح دور الباقة في رفع حاالت اإلحباط لدى أفراد العينة 32جدول رقم 

 النسبة التكرار تلعب متابعتي للباقة دور مهم في رفع حاالت اإلحباط لدي

 5.0 16غيرموافقبشدة

 22.7 73 غيرموافق

 34.5 111 محايد

 23.9 77 موافق

 14.0 45 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

( أن أغلب أوراد العينة أجابوا ب نب  محاادون تجاه دور البا ة وي 32ابين الجدول ر   )

%، اليبا نسبة من أجابوا بالمواوقة التي 34.5روع حاالت اإلحباط لداب  حي  بلغل نسبتب  

% من أوراد العينة، وعلي  وتننا 27.7غل نسبة غير المواوقين إلى %، بينما بل37.9بلغل 

ن حظ ب ن أغلب أوراد العينة اتخذوا مو ف الحياد من دور البا ة تجاه هذا األمر، وعلى هذا 

النحو يمكن القول ب ن حاالت اإلحباط لد  أوراد العينة تحتاج أكير من مشاهدة برامج تلفزيونية 

 رياضية للخروج منبا. 
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 يبين مساهمة الباقة في إيقاظ الحس الجماعي والحضاري لدى أفراد العينة 33جدول رقم 

 النسبة التكرار متابعتي للباقة ساهمت في إيقاظ الحس الجماعي والحضاري لدي

 51.6غيرموافقبشدة

 15.5 50 غيرموافق

 36.6 118 محايد

 33.2 107 موافق

 13.0 42 موافقبشدة

%100 322 وعالمجم

 

% من أوراد العينة اواوقون على دور البا ة وي 46.2( أن 33تشير بيانات الجدول ر   )

% وهي أعلى 36.6ن اإيقاظ الحس الجماعي والحضاري لداب ، بينما تميل نسبة إجابات المحااد

راد العينة هذا الدور يميلون األغلبية من أو تجاهن انسبة بين اإلجابات، وعلي  ن حظ أن المحااد

مما  د يعني أن للبا ة دور وي إيقاظ الحس الحضاري والجماعي لد  الط ب، وهذا المعنى 

 ال كبير  ال حمد واروق أحمد محمد أبو عااد من أن لإلع م الرياضي دور أيميل ما أشارت إلي  دراسة 

إل التبا، وت ثير ما وي إثارة الرأي العام ضد األجبزة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم مما اؤدي 

اب  وي التلفزيون الرياضي بصفة عامة على  رارات االتحاد المصري لكرة القدم، وبصفة خانة 

 1على  رارات إ الة األجبزة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم. 

 

 

 

                                                           
د المصري لكرة القدم والخاصة بإقالة احمد فاروق أحمد محمد أبو عايد، اإلعالم الرياضي وعالقته بالقرارات الصادرة عن االتحا -1

 136،ص م2002م(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق، 2000 -م1995الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة )
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 للجماعة والوطن الباقة في تعزيز إنتماء أفراد العينةيشير إلى دور  34جدول رقم 

تعزز  (Bein sports)رامج الرياضية في باقة مشاهدتي للب

 انتمائي للجماعة والوطن
 النسبة التكرار

 3.1 10غيرموافقبشدة

 10.9 35 غيرموافق

 39.1 126 محايد

 35.4 114 موافق

 11.5 37 موافقبشدة

%100 322 المجموع



حول دور المواوقة الذان أجابوا ب( أن نسبة أوراد العينة 34توضح بيانات الجدول ر   )

وه  يميلون أغلبية أوراد العينة، % 46.9البا ة وي تعزيز انتماّب  للجماعة والوطن لداب  بلغل 

مو ف العينة المحااد رأي ل ن حظ ان، وهنا %39.1حي  بلغل نسبتب   الحياد اليبا نسبة

وي  ان للبا ة دور  ويمكن اإلشارة إلى أن هذا المو ف  د يشير إلى أنب  غير مت كدان مما إذا ك

تعزيز انتماّب  للجماعة والوطن، غير أن كيرة متابعة هذه القنوات الرياضية يمكن أن يقود أوراد 

العينة مستقب ل إلى تكوين مو ف إيجابي تجاه هذه المس لة بحسب ما أشارت إلي  دراسة أبو 

 1طن بشكل إيجابي. وي تعزيز االنتماء وي خدمة الو  ال أن للتلفزيون األردني دور  منحسان 

 

 

 
                                                           

عمان،  –أبو حسان، دور التلفزيون األردني في خدمة المجتمع المحلي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط  -1

 .141، ص م2008
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 همسرأفراد أو الطالبيبين دور الباقة في تقريب العالقة بين  35جدول رقم 

بيني وبين  ((Bein sportsقربت البرامج الرياضية في باقة 

 سرتيأ
 النسبة التكرار

 5.3 17غيرموافقبشدة

 16.1 52 غيرموافق

 33.5 108 محايد

 28.9 93 موافق

 16.1 52 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

وي  ال للبا ة دور  أن ن علىي( ن حظ أن أوراد العينة المواوق35من بيانات الجدول ر   )

%، 33.5ن ا%، وكانل نسبة إجابات المحااد45التقريب بينب  وبين أسره   د بلغل نسبتب  

ن يلمواوقن وااحي  يمكن م حظة أن نسب اإلجابات متقاربة جدال، وعند دمج موا ف المحااد

على هذه المس لة يمكن االطمئنان إلى القول بوجود دور أو مساهمة بسيطة للبا ة وي توطيد 

 الع  ة بين أوراد العينة وأسره  مما  د يحدث من منا شة ما تقدم  البا ة من برامج مع أسره .
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 يوضح دور الباقة في توطيد عالقة المبحوثين بأصدقائهم 36جدول رقم 

 النسبة التكرار مع أصدقائي وطدت عالقتي معهم ( (Bein sportsباقة مشاهدة

 5.0 16غيرموافقبشدة

 4814.9 غيرموافق

 39.4 127 محايد

 28.0 90 موافق

 12.7 41 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

( أن  لد  أوراد العينة مو ف إيجابي من دور البا ة وي 36توضح بيانات الجدول ر   )

% على  يام البا ة ببذا الدور معب ، بينما 40.7طيد ع  تب  باألند اء حي  اواو  ما نسبت  تو 

% من أوراد العينة، وهي أعلى نسبة بين اإلجابات، إال أن النسبة 39.4اتخذ مو ف الحياد نسبة 

أن  %، ون حظ من النتاّج السابقة19.9األ ل يميلبا أوراد العينة ممن لداب  مو ف غير مواو  

من اواو  على هذا الدور للبا ة يمكن أن يكون  د كون  نتيجة انخراط  مع أند اّ  وي مشاهدة 

برامج البا ة عبر تردده  مع بعضب  البعض وي المنازل أو المقاهي، وهذا بالطبع  د يقوده  إلى 

  تكوين ع  ات مترابطة تنتج عن منا شة القضايا الرياضية ومشاهدة المباريات مع بعضب

ومنا شة كل ما اتعل  بالمباريات والشخصيات  القضايا الرياضية وي البعض، والتحاور معال 

 الرياضية، وهذا ما ازيد من أوانر الصدا ة بين المشاهدان للبا ة. 
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 زيادة ترابط أفراد العينة بمحيطهم االجتماعيدور الباقة في يوضح  37جدول رقم 

ترابطي مع محيطي  ساعدتني مشاهدتي للباقة في زيادة

 االجتماعي
 النسبة التكرار

 3.1 10غيرموافقبشدة

 13.7 44 غيرموافق

 33.9 109 محايد

 36.3 117 موافق

 13.0 42 موافقبشدة

%100 322 المجموع

  

ن من أوراد العينة على دور البا ة وي ي( أن نسبة المواوق37ن حظ وي الجدول ر   )

 التي نا%، اليبا نسبة أوراد العينة المحااد49.3   االجتماعي ونللرابطب  مع محيطبزيادة ت

% من أوراد 16.8%، و د بلغل نسبة من أجابوا ب نب  غير مواوقين إلى 33.9تصل إلى 

العينة، وتشير هذه البيانات أن المواوقون على هذا الدور يميلون أغلبية أوراد العينة، مما  د يعني 

د على تحقي  ترابطب  مع المحيط االجتماعي، وبالتالي وتن مشاهدة أن مشاهدتب  البا ة تساع

البا ة وي منازل األند اء والمقاهي وعند األ ارب تخل  عنصر الحوار حول القضايا الرياضية، 

 (.7أشرنا إلى ذلك وي الجدول ر   ) وكما سب  
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 المشادات السياسية أفراد العينة عن الخوض في إبعادالباقة في  دوريوضح  38جدول رقم 

ساهمت متابعتي الباقة في ابتعادي عن الخوض في المشادات 

 السياسية
 النسبة التكرار

 3.1 10غيرموافقبشدة

 10.2 33 غيرموافق

 35.1 113 محايد

 28.3 91 موافق

 23.3 75 موافقبشدة

%100 322 المجموع

 

وراد العينة الذان أجابوا بعدم ( أن أ ل نسبة إجابات كانل أل38اوضح الجدول ر   )

حي  بلغل  ،وي إبعاده  عن الخوض وي المشادات السياسية ال المواوقة على أن للبا ة دور 

% من أوراد العينة، وهي األعلى نسبة بين أوراد 51.6ن إلى ي%، بينما بلغل نسبة المواوق13.3

مواوقة على هذا الدور للبا ة، وذلك العينة، وي حظ من النتاّج أن أغلب أوراد العينة يميلون إلى ال

 ال مناسب أجواءل (  د تخل  لداب  Bein sportsباعتبار أن مشاهدة البرامج الرياضية وي با ة )

للحدا  الرياضي حول أجواء المباريات والبطوالت والقضايا الرياضة، ويبعده  عن أجواء 

لنتيجة التي سية، حي  تدع  االتعصب والمشادات السياسية الناتج عن منا شة القضايا السيا

ن مشاهدة البرامج أأشارت إلى  د اب أحمد عكاب هذا الرأي، وبي تونلل إليبا دراسة شب

الرياضية تخل  جو التواو  الذي هو عملية تقوم على التسامح مع اآلخرين والمصالحة والتووي  

 ل إيقاع الصراع بين الرغبات المختلفة على أسا  األخذ والعطاء الودي، ويت  ذلك من خ

وجعل الع  ات أكير اتساعال والعمل على زيادة مظاهر التوحد واالنسجام وي األوكار والقي  

 1واالتجاهات. 

                                                           
التعلم  للصف الرابع االبتدائي، رسالة  بطيئيشهاب أحمد عكاب، آثر التمرينات واأللعاب في التوافق النفسي واالجتماعي للتالميذ -1

  23. ص 2004ماجستير غير منشورة، كلية التربية األساسية، جامعة ديالي 
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 يوضح مساهمة الباقة في زيادة روح التعاون لدى أفراد العينة 39جدول رقم 

ساهمت متابعتي للباقة في زيادة روح التعاون والتماسك لدي 

 مع اآلخرين
 النسبة ارالتكر

 5.3 17غيرموافقبشدة

 11.8 38 غيرموافق

 39.1 126 محايد

 28.9 93 موافق

 14.9 48 موافقبشدة

%100 322 المجموع



( أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا ب نب  غير مواوقين على دور 39اوضح الجدول ر   )

يميلون األ ل نسبة وي الجدول، بينما  %، وه 17.1البا ة وي زيادة روح التعاون لداب   د بلغل 

ن تجاه هذا الدور يميلون األغلبية ا%، ويتضح من ذلك أن المحااد43.8بلغل نسبة المواوقون 

روح التعاون  زيادة من بين الط ب، وذلك ألنب  غير مت كدان من كون البا ة لبا دور وي

وي زيادة روح التماسك  ال أن للبا ة دور  ن والذان ارون يوالتماسك مع اآلخرين، اليبما مجموع المواوق

 والتعاون لداب .
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 مساهمة الباقة في زيادة مستوى الفهم واالتفاق بين االصدقاء يوضح 40جدول رقم 

ساهمت متابعتي للباقة في زيادة مستوى فهمي واتفاقي مع 
 األصدقاء

 النسبة التكرار

 2.8 9 غيرموافقبشدة

 14.3 46 غيرموافق

 33.5 108 دمحاي

 31.1 100 موافق

 18.3 59 موافقبشدة

%322100 المجموع

 

( نجد أن نسبة أوراد العينة الذان أجابوا 40من خ ل عرض البيانات الجدول ر   )

%، اليبا 49.4بالمواوقة على دور البا ة وي زيادة مستو  وبمب  واتفا ب  مع األند اء  د بلغل 

ياد من هذا الدور، ومن خ ل عرض هذه النتاّج ن حظ أن % وه  من يميل مو ف الح33.5

المبحوثين يميلون إلى تبني مو ف المواوقة على  يام البا ة ببذا الدور، مما يعني أن للبا ة دورال 

وي زيادة مستو  وبمب  ألند اّب ، وهذا انسج  مع ما أشارت دراسة عبيدات التي تونلل إلى 

 1ع األند اء يعزز من مستو  الفب  بينب . أن مشاهدة البرامج الرياضية م

                                                           
من وجهة نظر طالبات كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية،  عبيدات، شيرين محمد، دور اإلعالم في نشر رياضة المرأة -1

 .146، ص 2005رسالة ماجستير بجامعة اليرموك، 



125 
 

 ً   : عرض النتائج المتعلقة بالفرضيات ثانيا



 : األولىالتحقق من الفرضية 

 
يوضح قيمة مربع كاي لمستوى العالقة بين أعتماد أفراد العينة على الباقة  41جدول رقم 

 وبين متغير النوع

( أن  يمة اختبار مربع كاي لمستو  الع  ة بين اعتماد 41تبين بيانات الجدول ر   )

و د بلغل  (28.682)( الرياضية ومتغير النوع  د بلغل Bein sportsأوراد العينة على با ة )

وبما أن القيمة  (،0.05)( عند مستو  معنوية 0.000تبار مربع كاي )القيمة االحتمالية الخ

االحتمالية أ ل من مستو  المعنوية المحدد وتننا نروض الفرضية، وعلي  يمكن اإلشارة إلى وجود 

ع  ة متوسطة تقترب من الضعيفة بين المتغيرين لذا وتن متغير االعتماد على البا ة وي 

اضية غير مستقل عن متغير النوع، ويدع  هذه النتيجة  يمة الحصول على المعلومات الري

( وي جداول النسب 5، وبالنظر إلى الجدول ر   )(0.30)التي بلغل  Etaمعامل ارتباط 

والتكرارات نجد أن نسبة الذكور الذان يشاهدون البا ة بالمقارنة إلى مجموعب  تتفوق على نسبة 

 الذكور أكير من اإلناث. لصالحتماد ن متغير االعإاإلناث وبذلك يمكن القول 

                                                           
 -   تم التحقق من فرضيات الدراسة من خالل الجداول التي تم عرضها في هذه الجزئية من الدراسة حيث يمثل كل جدول رقم الفرضية

 المتعلقة به في منهجية الدراسة.

 االعتماد

 

 النوع

اعتمد عليها 

 بقوة
 المجموع ال اعتمد عليها إلى حد ما اعتمد عليها

%ت%ت%ت%ت%ت

6118.9319.6164.93410.514244.0ذكور

299.05416.9288.76921.418056.0إناث

9027.98526.44413.610331.9322100المجموع

0.000االحتماليةالقيمة682.28=2قيمةكا3درجةالحرية=0.05مستوىالمعنوية

0.30بينمتغيررتبيوآخرأسمي=Etaقيمةمعاملارتباط
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 :الثانية التحقق من الفرضية 

قيمة اختبار مربع كاي لمستوى العالقة بين دوافع المشاهدة واعتماد أفراد  42جدول رقم 

( كمصدر للمعلومات الرياضية(Bein sportsالعينة على باقة 

 القيمة االحتمالية 2قيمة كا درجة الحرية مستوى المعنوية
 ارتباط قيمة

Spearman 

0.0545164.9980.0000.544



( أن  يمة اختبار مربع كاي لمستو  الع  ة بين دواوع المشاهدة 42اوضح الجدول ر   )

كمصدر للمعلومات الرياضية  د بلغل  Bein sports)واعتماد المبحوثين على با ة )

أ ل من مستو  المعنوية  وهو (0.000) روبلغل القيمة االحتمالية ل ختبا (،164.998)

المحدد، وعلي  وتننا نروض الفرضية، وبالتالي يمكن اإلشارة إلى وجود ع  ة بين المتغيرين لذا 

وتن متغير الدواوع غير مستقل عن متغير االعتماد على البا ة كمصدر للمعلومات الرياضية، 

وتننا نجد أن  (18-17-16-15-14-13-12-11) أر اموبالنظر إلي الجداول التكرارية 

ن إمواوقين، ولبذا يمكن القول الن الخاص بمحور الدواوع اتفوق على مجموع غير يمجموع المواوق

 للدواوع ع  ة باعتماد أوراد العينة علي البا ة كمصدر للمعلومات الرياضية.
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 :الثالثةالتحقق من الفرضية 

 Bein)أفراد العينة لباقة قنوات  مادمدى اعتيبين قيمة مربع كاي للعالقة بين  43جدول رقم 

sports) ومستوى الضغوطات النفسية واالجتماعية لديهم

 القيمة االحتمالية 2قيمة كا درجة الحرية مستوى المعنوية
 قيمة ارتباط

Spearman 

0.05117166.1040.0020.327



بعة أوراد ( أن  يمة مربع كاي لمستو  الع  ة بين حج  متا43اوضح الجدول ر   )

والقيمة ( 166.104)العينة للبا ة ومستو  الضغوطات النفسية واالجتماعية لداب   د بلغل 

مما يشير إلى وجود ع  ة بين حج  متابعة  (،0.05)عند مستو  معنوية ( 0.002)االحتمالية 

 المبحوثين للبا ة وبين مستو  الضغوطات النفسية واالجتماعية لداب ، وبالنظر إلى جداول

( إن حج  المتابعة اتحصل على نسبة عالية 9-8) أر امالنسب والتكرارات نجد وي جدول 

مقارنة بغير المشاهدان، وبالتالي يمكن القول ب ن  اوجد ع  ة بين حج  متابعة البا ة وبين 

ال  Spearmanمستو  الضغوطات النفسية واالجتماعية لدي أوراد العينة، غير أن  يمة ارتباط 

 .ه النتيجةهذتدع  
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 :الرابعة التحقق من الفرضية 

أفراد العينة لباقة قنوات  مدى اعتماديوضح قيمة مربع كاي للعالقة بين  44جدول رقم 

(Bein sports) ومستوى الوعي الرياضي لديهم 

 القيمة االحتمالية 2قيمة كا درجة الحرية مستوى المعنوية
 قيمة ارتباط

Spearman 

0.05111174.8310.0000.427

 

(  يمة مربع كاي للع  ة بين حج  متابعة أوراد العينة للبا ة 44اوضح الجدول ر   )

، ونجد أن القيمة االحتمالية ل ختبار  د (174.831)ومستو  الوعي الرياضي لداب  البالغة 

، ما يعني روض الفرضية والقول أن  (0.05)وهي أ ل من مستو  المعنوية  (0.000)بلغل 

ن حظ كما وجد ع  ة بين حج  متابعة أوراد العينة للبا ة وبين مستو  الوعي الرياضي لداب ، ت

إن نسب المشاهدة عالية ويمكن ربطبا بمستوي الوعي الرياضي الذي من الدراسة الميدانية 

تحصل على أعلى نسبة من إجابات أوراد العينة الذان أجابوا بالمواوقة كما توضح الجداول أر ام 

 ( بالنسبة لمستو  الوعي الرياضي لد  المبحوثين.19-20-21-22-23-24)

 

 

 

 

 

 



129 
 

 :الخامسةالتحقق من الفرضية 

 Bein)أفراد العينة لباقة  مدى اعتماديوضح قيمة مربع كاي للعالقة بين  45 جدول رقم 

sports) ومستوى اكتسابهم لمهارات التواصل مع محيطهم االجتماعي 

 القيمة االحتمالية 2قيمة كا الحرية درجة مستوى المعنوية
 قيمة ارتباط

Spearman 

0.0566102.5320.0030.337

 

(  يمة مربع كاي للع  ة بين حج  متابعة أوراد العينة للبا ة 45يظبر الجدول ر   )

، وأن القيمة (131.173)ومستو  اكتسابب  لمبارات التوانل مع محيطب  االجتماعي البالغة 

 نروض، وهنا (0.05)من مستو  المعنوية  ا ل، وهي (0.003)ة ل ختبار بلغل االحتمالي

الفرضية ويمكن القول ب ن  توجد ع  ة بين حج  متابعة أوراد العينة للبا ة ومستو  اكتسابب  

( 0.337) البالغة Spearmanلمبارات التوانل مع محيطب  االجتماعي، وتدع   يمة ارتباط 

  يمت  ضعيفة جدال. هذه النتيجة حي  كانل
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 :السادسة التحقق من الفرضية 

في  نوع التخصصلعينتين مستقلتين لحساب الفروق بين   tيوضح قيمة اختبار 46جدول رقم 

 ((Bein sportsحجم مشاهدة البرامج الرياضية التي تقدمها باقة قنوات 

 

( لمعروة Levene's Testشير  يمة االختبار القبلي )( ت46من بيانات الجدول ر   )

علي  تمل المباشرة وي التحق  من  تباان عينتي االختبار إلى أن تباانبما متجانس، جودةمد  

، وبما أن القيمة االحتمالية ل ختبار البالغة لعينتين مستقلتين tوجود وروق باستخدام اختبار 

توجد وروق ذات داللة إحصاّية ال ، وتن  (0.05)محدد بمم من مستو  المعنوية ال أكبر (0.755)

 .وي حج  مشاهدتب  للبا ة التخصل العلمي واألدبيبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   إال أننا يجب التنبيه إلى أن ضعف جودة التباين قد تخفض من فاعلية ودقة المتوسطات الحسابية التي تم االعتماد عليها

 في المقارنة بين المجموعتين.

 التكرار الفئة
المتوسط 
 الحسابي

الفرق بين 
 المتوسطين

Levene's Test 
 اختبار التجانس

االنحراف 
 المعياري

2623.16 علمي
6.40.000

1.640

603.241.557 أدبي

t،قيمةاختبار319،درجةالحرية=0.05،مستوىالمعنوية=3المتوسطاالفتراضي=
.7550،القيمةاالحتمالية=-.312لعينتينمستقلتين=
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 :السابعةالتحقق من الفرضية 

في  متغير التخصصلعينتين مستقلتين لحساب الفروق بين  tقيمة اختبار  47جدول رقم 

 مستوى وعيهم بالقضايا الرياضية

 رالتكرا الفئة
المتوسط 
 الحسابي

الفرق بين 
 المتوسطين

Levene's Test 
 اختبار التجانس

االنحراف 
 المعياري

2623.5396 علمي
0.198500.909

0.68563

603.73810.69442 أدبي

t،قيمةاختبار319،درجةالحرية=0.05،مستوىالمعنوية=3المتوسطاالفتراضي=
0.046القيمةاالحتمالية=،2.004لعينتينمستقلتين=

 

( لمعروة مد  Levene's Test( تشير االختبار القبلي )47من بيانات الجدول ر   ) 

لعينتين  tتباان عينتي االختبار إلى أن تباانبما متجانس، علي  ت  التحق  من اختبار  جودة

تو  المعنوية من مس أكبروهي  (0.046)القيمة االحتمالية ل ختبار  ، حي  بلغلمستقلتين

وي مستو  وعيب   التخصل العلمي واألدبيتوجد وروق بين ال ، وتن  (0.05) المحدد بمم

 بالقضايا الرياضية.
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 :الثامنةالتحقق من الفرضية 

 متغير التخصصبين  الفروق لحساب مستقلتين نلعينتي tيوضح قيمة اختبار  48جدول رقم 

 في نمط تعرضهم للبرامج الرياضية

 التكرار ئةالف
المتوسط 
 الحسابي

الفرق بين 
 المتوسطين

Levene's Test 
 اختبار التجانس

االنحراف 
 المعياري

2622.5992 علمي
0.006020.383

0.93424

602.59320.63349 أدبي

tقيمةاختبار،319،درجةالحرية=0.05،مستوىالمعنوية=3المتوسطاالفتراضي=
0.959،القيمةاالحتمالية=0.051ن=لعينتينمستقلتي

 

لعينتين مستقلتين لفروق بين  t( توضح  يمة اختبار 48من خ ل بيانات الجدول ر   ) 

وي نمط تعرضب  للبرامج الرياضية، حي  تشير القيمة االحتمالية ل ختبار  متغير التخصل

توجد  ال الفرضية ونقرر ب ن  نقبلعلي   (0.05)من مستو  المعنوية  أكبروألنبا  (0.959)وهي 

 .وي نمط تعرضب  للبرامج الرياضية التخصل العلمي واألدبيوروق دالة إحصاّيال بين 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   يجب التنبيه إلى أن ضعف جودة التباين قد تخفض من فاعلية ودقة المتوسطات الحسابية التي تم االعتماد عليها في

 ة بين المجموعتين.المقارن
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 :التاسعة التحقق من الفرضية 

في  متغير التخصصبين لعينتين مستقلتين لحساب الفروق  tقيمة اختبار  49جدول رقم 

 الرياضية ((Bein sportsمستوى دوافعهم لمتابعة برامج باقة قنوات 

 التكرار الفئة
المتوسط 
 الحسابي

الفرق بين 
 المتوسطين

Levene's Test 
 اختبار التجانس

االنحراف 
 المعياري

2623.79 علمي
0.018-0.097

0.700

603.810.574 أدبي

t،قيمةاختبار319،درجةالحرية=0.05،مستوىالمعنوية=3المتوسطاالفتراضي=
0.856،القيمةاالحتمالية=0.182عينتينمستقلتين=ل

 

وي  متغير التخصللحساب الفروق بين  t(  يمة اختبار 49اوضح الجدول ر   )

( الرياضية، وبما أن القيمة االحتمالية Bein sportsمستو  دواوعب  لمتابعة برامج با ة  نوات )

الفرضية  نقبلوتننا وعلي  ، (0.05)عنوية من مستو  الم أكبروهي  (0.856)ل ختبار  د بلغل 

وروق بين الذكور واإلناث وي مستو  دواوعب  لمتابعة البا ة الرياضية، ومن ال ونر  أن  توجد 

، بينما للتخصل العلميبالنسبة  (3.79) بلغخ ل م حظة  يمة المتوسط الحسابي والذي 

 .متقاربة جدال قيمة حي  ن حظ أن ال (3.81)حصل على ات التخصل األدبي
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 النتائج والتوصيات

 

 النتائج العامة •

 التوصيات •

 المقترحات •

 المراجع •

 المالحق •
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 نتائج وتوصيات الدراسةثالثًا : 

 النتائج العامة للدراسة -أ

المتعلقة بموضوع الدراسة يمكن نياغة االستنتاجات  النتاّجعرض البيانات و وي ضوء 

 لتالية :  العامة للدراسة وي النقاط ا

تحصلل  الرياضات شعبية بين الط ب حي كرة القدم وي المرتبة األولى ك كير لعبة جاءت  -1

، %8بنسبة  ، وجاءت السباحة وي المرتبة اليانية%64.9 بلغلمشاهدة على أعلى نسبة 

، وجاءت وي المرتبة الرابعة كرة %7.1 تحصلل عليبا رياضة كرة التنسووأما المرتبة اليالية 

 .%4.6بنسبة  ، والمرتبة الخامسة جاءت برامج األلعاب األولمبية%6.4بنسبة  ةالسل

تتواو  مع  ألنبا ؛الرياضية ((Bein sports  نوات با ة لمشاهدةالط ب أغلب  الج  -2

 مع اهتماماتب  وميولب  الرياضية. متطابقة برامج دواوعب  وي تقدي 

باإلضاوة إلى ، ط ب من البرامج الرياضيةألغلب الميول الذاتية شباع للبا ة دور مب  وي إ -3

الرياضية عبر شاشاتبا على أن البا ة تقدم المناوسات والبطوالت اتفقون الط ب أن أغلب 

 .وهذا ما يشبع دواوعب  و بداعبمبارة 

لى أن البا ة تقدم البرامج الرياضية بشكل مميز وجذاب، ومن ناحية اتف  أغلب الط ب ع -4

عجابب  الشداد ببعض الشخصيات ن البا ة من أجل إ اد العينة اتابعو غالبية أور وتن أخر  

 .الرياضية البارزة وي العال 

 Bein)حج  المشاهدة البرامج الرياضية بوج  عام وعلى با ة  ويهناك وروق لصالح الذكور  -5

sports) الرياضية بوج  خاص. 
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حي   للط ب، لرياضيةة اليقاوة اوي تنميدور مب   الرياضية(Bein sports) با ة تقوم  -6

أوراد العينة، باإلضاوة إلى غالبية تشير النتاّج أن لبا ع  ة بزيادة الوعي الرياضي لد  

% وهذه نسبة  وية 73بة بنسالوعي الرياضي لد  أوراد العينة مستو  وي زيادة أهميتبا 

 ن الوعيلداب  مستو  م (Bein sports)ن المتابعين لبا ة إوهنا يمكن القول  ،يجابيةو 

القوانين والتشريعات ب تعريفب ، حي  تساه  البا ة وي الرياضي أكير من غير المتابعين لبا

التاريخية الخانة باألحداث السابقة، وتزيد  الرياضية معلوماتبال ه  وتزود ،المنظمة للعبة

  نواع اإلنابات الرياضية وطرق ع جبابه  من وعي أوراد العينة بمضار المنشطات وتزود

 .وهذا ما يجعل أوراد العينة معتمدان على البا ة بشكل كبير

ن برامجبا تتمتع إ، وحي  (Bein sports)با ة مشاهدة إلى  أوراد العينة الجؤون ن أغلب إ -7

بالتشوي  والجاذبية وتن ذلك يجعل من مشاهدتبا طريقة مناسبة يستخدمونبا للبروب من 

 وي ليبيا. الضغوط التي تفرضبا عليب  األوضاع الراهنة

ع  ة بين مشاهدة الط ب للبا ة الرياضية وبين ممارسة ال توجد   كشفل النتاّج ب ن -8

 .الط ب للرياضة

تجنب العادات  مساعدتب  على وي (Bein sports) نوات  لبا ةمتابعة الط ب تساه   -9

 الخاطئة أثناء ممارسة الرياضة لد  أغلب أوراد العينة.

 .لط بلغالبية اعادات الرياضية السلوك و الوي تنمية  ال هام ال أن للبا ة الرياضية دور  -10

ثناء مشاهدة أللبا ة دور إيجابي وي التخفيف من حدة الضغوطات النفسية واالجتماعية  -11

 .(Bein sports)المسابقات والبطوالت التي تبيبا با ة 
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 ي.ماعرات التوانل مع محيطب  االجتليس للبا ة ع  ة بمساعدة الط ب باكتساب مبا -12

  التوصيات -ب

القنوات الفضاّية الرياضية والتركيز على استضاوة بتطوير  اإلع م الليبي ضرورة اهتمام -1

وي مجاالت الصحة و مميزين وي مختلف األنشطة الرياضية ال عبين الالمحللمين والخبمراء و 

تنمية اليقاوة وي والليا ة البدنية وغيرهما ممن المجاالت لتكون الرياضة من الوساّل المبمة 

 .لد  الشباب الليبي

بالبرامج الرياضية الموجبة إلى وئة  الرياضية الليبيةالفضاّية من  بل القنوات  زيادة االهتمام -2

  .الطلبة من ك  الجنسين لنشر اليقاوة الرياضية

الطلبة إلى دور القنوات الفضاّية الرياضية وي نشر اليقاوة الرياضية  تركيز على توجي ال -3

 .من  بل الفضاّيات الليبية الرياضية  اديمية واالشمتراك ويبااألك

المؤسسات اإلع مية الرياضية إلى االهتمام بالمضامين  عن ولةؤ الجبات الليبية المس دعوة -4

 .الرياضية المعروية واالجتماعيمة والتربويمة والصحية وعدم اال تصار على التغطية اإلخبارية

 ال دور باعتبار ان لبا  bein sportsبا ة  واالستفادة منالمحلية االهتمام بالقنوات الرياضية  -5

المعروة  وزيادةالعقل  وي تنميةوي الجمبور واستغ ل هذا الت ثير بشكل إيجابي  ال مؤثر 

 .الرياضية

، من  بل المؤسسات اإلع مية االهتمام باألنشطة الرياضية وي ليبيا بوج  عامالح  على  -6

خل   المب  ، حي  منعلى وج  الخصوص لرياضية الجامعيةوعلى االهتمام باألنشطة ا

 ؛التروي  للط ب أجواء خل يفضل القيام بداخل الحرم الجامعي، كما الرياضي روح التناوس 
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 ويمن أجل كسر الروتين والخروج من الضغوطات الدراسية، وذلك من خ ل التنويع 

ككرة القدم والتنس  ةرياضة واحد من  كيرباألنشطة الرياضية وي الجامعة بتنظي  البطوالت 

 والسلة الخ.

، وتشجيع الشباب على تحدادال إط ق عدة  نوات رياضية ليبية واالهتمام باإلع م الرياضي  -7

وي تنمية  وع االل  ال ع م الرياضي دور خ ل هذه القنوات، باعتبار أن لإل ممارسة الرياضة من

 الجمبور. لد الرياضية وتعدال السلوك الرياضي اليقاوة 

ورق الجامعات للمشاركة وي مناوسات رياضية مع إنشاء ورق متعددة خانة بالجامعة  -8

)وري   :ميلمن  بل المسؤولين عن األنشطة الرياضية داخل الحرم الجامعي وذلك خر  األ

العبين تنس الخ...(، ومن هنا ي تي دور اإلع م الرياضي الليبي -وري  كرة سلة -كرة القدم

 ،قبول من با ي الطلبةممردود جيد و تحقي  ن  سيساه  وي إه المباريات، حي  وي نقل هذ

 األنشطة الرياضية.كاوة المشاركة مع زم ّب  وي وهذا ما يشجع با ي الطلبة وي 

 المقترحات  -ج

ونشرها مشاببة حول القنوات الفضاّية الليبية الرياضية العلمية الدراسات المزيد من الإجراء  -1

وبالتالي االستفادة منبا وي تحسين المخزون  ،اليقاوة الرياضية لد  الطلبةتو  للروع من مس

 .اليقاوي الرياضي لداب 

هذه متابعة لالقنوات الرياضية الليبية لين على ؤو المسمن  بل تشجيع طلبة الجامعات الليبية  -2

مكانيات واستغ ل أو ات وراغب  وي ممارسة األنشطة الرياضية من خ ل تووير إ ،القنوات

 كاوية لذلك.
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حاجات األوراد النفسية  إشباعإجراء دراسات حول أه  البرامج الرياضية التي تؤدي إلى  -3

والمعروية والصحية واالجتماعية من خ ل معروة  يمة النشاط الرياضي ووواّد األنشطة 

  .الرياضية على طلبة الجامعات الليبية
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  المراجع

  يةأواًل: الكتب العرب

  .1995مصر  ،2ط دار الفكر العربي ،التلفزيون  اإلع م اإلذاعي و ،إبراهي  إمام .1

القاهرة ، الطبعة األولى،  -نجلو مصرية ل بالجماهير مكتبة األإبراهي  إمام ، اإلع م واالتصا .2

 .م 1969

 .1997،أبو الفصل جمال الدان ابن منظور: لسان العرب، دار الطباعة والنشر، لبنان .3

 البدنية التربية وي اإلنسان حقوق  من كح  الرياضي اإلع م الشاوعي، أحمد نإحسا .4

 .2007 والنشر، الطباعة لدنيا الوواء دار:اإلسكندرية ،1 والرياضية، ط

 الوواء دار: اإلسكندرية ،1ط والرياضية، البدنية التربية وي االتصال الشاوعي، أحمد إحسان .5

 .2007 والتوزيع، للنشر

إلع م المتخصل، المكتبة اإلع مية للنشر، دمش ، الطبعة اليانية، أداب خضور، ا .6

2005. 

 .1989 والتوزيع، للنشر الوواء دار ،اإلسكندرية الرياضي، اإلع م خضور، أداب .7

 . 2003المو ف والرسالة، دار مجداوي، عمان،  –. تيسير أبو عرجة، اإلع م واليقاوة العربية 8

 ،دار الوواء لدنيا الطباعة والنشر ،م وي التربية البدنية والرياضيةاإلع  ،حسن أحمد الشاوعي .9

 م. 2003 ،اإلسكندرية

، مركز الكتاب 1اإلع م الرياضي، ط ،الرحي  عطا حسن عبد ،خير الدان على عويس .10

 .1998 ،القاهرة ،للنشر

 .1989قاهرة ال ،دار الفكر العربي ،مقدمة وي عل  االجتماع الرياضي ،خير الدان عويس .11
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 اإلشعاع ومطبعة مكتبة ،1 ط البيئة، و انون  الرياضية التربية ،احمد حسين الشاوعي، .12

 .2001، مصر اإلسكندرية، الفنية،

سامي ذبيان ، الصحاوة اليومية واإلع م الحدا  وي النظرية والتطبي ،  دار المسيرة . 31

 .م  1987بيروت / الطبعة اليانية   -للطباعة والنشر 

 القاهرة، المصرية، الدار ،2 االجتماعية، ط والتنمية اإلع م طلعل، وساّل شاهيناز .14

1986. 

 .1999عمان  ،دار الشروق  ،تحديات اإلع م العربي ،أنبعنالح إبر  .15 

  .1ط،1989 القاهرة المصري، الكتاب دار اإلع م، وساّل إلى مدخل شرع؛ العزيز عبد .16

  .1992الجزاّر،  ،األخبار التلفزيونية للجمبور والمشاهدان ،بو ج ل عبدل. 17

الع  ة بين التعرض للبرامج الرياضية وى الراداو والتليفزيون  ،إبراهي  إسحاقعلى طاهر  .18

)القاهرة:  س  اإلذاعة والتليفزيون كلية اإلع م جامعة  ،ي والمعروة الرياضية للجمبور المصر 

 .(2004القاهرة، 

دار الكتاب  ،القاهرة – 1ط ،دراسات وي اإلع م الرياضي التربوي  ،البادي عيسى .19

  م. 2012،الحدا 

دار أسامة للنشر والتوزيع،  ،األردنالرياضي، طبعة مزيدة  ياسين وضل ياسين، اإلع م. 20

2015. 
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 :ثانيًا : الكتب المترجمة 

 . 1991دمش ، بورتسكي، ترجمة : أداب خضور، الصحاوة التلفزيونية،  .1

 االنجلو مكتبة البدنية ، التربية مبادئ، وآخرون  معوض ترجمة : حسن ،تشارلز بيوكر، .2

  .1964 القاهرة، المصرية،

، القاهرة، 1ديفيد روي: ترجمة هد  وؤاد، الرياضة واليقاوة واإلع م اليالوث الصعب، ط .3

 .2006مجموعة النيل العربية، 

 

 العلميةالرسائل  ثالثًا :
 
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،دور التلفزيون األردني وي خدمة المجتمع المحلي ،أبو حسان .1

 .م2008 ،عمان –جامعة الشرق األوسط 

أحمد محمد عبدالفتاح محمد، دور وساّل اإلع م وي تشكيل اتجاهات ط ب جامعة بنبا  .2

 .2014تربية بدنية،  س   -نحو الرياضة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بنبا

اإلع م الرياضي وع  ت  بالقرارات الصادرة عن االتحاد  ،احمد واروق أحمد محمد أبو عااد .3 

 -م1995المصري لكرة القدم والخانة بت الة الجباز الفني للمنتخب الوطني وي الفترة )

 .م2002 ،جامعة الز ازي  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،م(2000

وساّل اإلع م كعامل من العوامل المؤثرة على اكتساب ، روقي عبد الخال  حسام الدان .4

 .م1983 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،السلوك الرياضي للجماهير

 ،د حول دور اإلع م البحريني وي نشر الوعي الرياضي األولمبي1995 ،الخاجة والبدن .5

 .جامعة البحرين ،رسالة ماجستير غير منشورة



143 
 

 المرحلة ت ميذ لد  الرياضية اليقاوة تنمية وي المّري الرياضي اإلع م ت ثير ،ابرن رجحي. 6

العلوم االنسانية  كلية والرياضية، البدنية التربية وي ماستر شبادة لنيل مكملة مذكرة ،اليانوية

 .2012-2011 ،جامعة بسكرة ،واالجتماعية

رسالة  ،جلة الرياضية وي التلفزيون األردنياتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو الم ،الزعبي. 7

 .م 1992 ،عمان ،جامعة الشرق األوسط ،ماجستير غير منشورة

دور البرامج الرياضية وي التلفزيون األردنمي وي نشر اليقاوة الرياضية بين  ،شمروخ وكراسنة. 8

 .م2011، بدجامعة ار  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،طلبة المرحلة اليانوية وي محاوظة اربد

آثر التمرينات واأللعاب وي التواو  النفسي واالجتماعي للت ميذ بطيئي  ،شباب أحمد عكاب. 9

جامعة ديالي  ،كلية التربية األساسية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،للصف الرابع االبتداّي التعل 

2004.  

بة نظر طالبات كليات دور اإلع م وي نشر رياضة المرأة من وج ،شيرين محمد ،عبيدات. 10

 .م 2005 ،رسالة ماجستير بجامعة اليرموك ،التربية الرياضية وي الجامعات األردنية

أثر القنوات الفضاّية الرياضية وي نشر اليقاوة الرياضية بين طلبة  ،عيمان محمود شحاذة .11

 ،العراق -جامعة ديالي ،كلية التربية الرياضية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ديالي

2009. 

 اليقاوة نشر وي األولى الجزاّرية للقناة التلفزي  الرياضي اإلع م دور ،مونية عبلة عروي .12

 شبادة الماستر، لنيل مكملة مذكرة التربوي، الرياضي التخصل نحو الطلبة وتوجي  الرياضية

 .2014- 2013 ،ور لة جامعة الحركية، التربية شعبة
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 المرتبطة الرياضية اليقاوة نشر وي المكتوب الرياضي اإلع م ةمساهم البخاري، وتحي .13

البدنية والرياضية،  النشاطات وتقنيات علوم وي الماجيستر شبادة لنيل مذكرة مكملة ،بالصحة

 .2013-2012 ،مستغان  والرياضية، جامعة البدنية التربية معبد

السعودي للقنوات الرياضية و دواوع استخدامات الشباب ، وواز بن جار ل القحطاني .14

-1429 -الرياض للبنين، الرياضي التربية كلية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،إشباعاتبا

1430. 

 المجالت العلمية :رابعًا : 
 طلبة لد  الرياضية اليقاوة نشر وي الرياضية الفضاّية القنوات مشاهدة دور ،زيود خالد .1
 .2013 ،والنفسية، العدد الرابع التربوية للدراسات ميةاإلس  الجامعة مجلة"اليرموك امعةج
جامعة  ،دور اإلع م الرياضي وي روع مستو  اليقاوة الرياضية للمرأة األردنية ،الزيود خالد .2

المؤتمر العلمي الدولي الياني للبحوث والدراسات االجتماعية واإلنسانية وي العال   ،زااد

 .اتدولة اإلمار  ،2013عام  ،اإلس مي

دور مشاهدة القنوات الفضاّية الرياضية وي نشر  ،شاكر نبيل محمود وشحاذة عيمان محمود .3

كلية التربية  ،العدد اليال  واألربعون  ،مجلة الفتح ،اليقاوة الرياضية بين طلبة جامعة ديالي

 .2009كانون األول  ،جامعة ديالي \الرياضية 

الرياضية وي التلفزيون األردني وي نشر اليقاوة  دور البرامج ،شمروخ نبيل وكراسنة دراء .4

كلية التربية  ،مجلة بحوث التربية الشاملة ،الرياضية بين طلبة المرحلة اليانوية وي محاوظة اربد

 .المجلد األول ،2011سنة  ،جامعة الز اا  ،الرياضية للبنات

ضمية بمين أوسماط الشباب، ج ل عبد : أهمية وساّل األع م وي نشر اليقاومة الريا العبادي .5

 .1996 ،كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد ،12العدد ،مجلة التربية الرياضية



145 
 

 الباح  مجلة ،الفضاّية العرا ية  ناة وي الرياضية لألحداث اإلخبارية التغطية ،طاهر عمار.6

  .2006 ،7-6االع مي، العدد 

، 77والسلبية على الشباب، مجلة بشر ، العدد واطمة عبا ، التلفزيون وآثاره اإليجابية  .7

 م2003
 ،1998بيروت  ،مجلة المستقبل العربي ،العولمة والبوية اليقاوية ،محمد عابد الجابري  .8

 .2العدد

دراسة اآلثار النفسية واالجتماعية المحتملة  –د.محمود شمال حسن، نحن والب  الفضاّي  .9
، السنة األولى، 2عربي، مجلة الدراسات االجتماعية، العدد للب  الواود من الفضاء وي المجتمع ال

 م. 2000بيل الحكمة، بغداد، 
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،الرياضة بين الوا ع و االحتراع ،مزروع السعيد .10

 . 2010،  7 واالجتماعية، العدد

اضية وع  تبا بالتواو  : اليقاوة الري 2012ندي ، ميساء أحمد، محمد، اسماعيل مبدي، .11

ديالي، مجلة علوم  –النفسي واالجتماعي لمد  طم ب المرحلة الخامسة بمعبد إعداد المعلمين 

 التربية، العدد اليال ، المجلد الخامس

يحي حسين البندي وااز، ت ثير اإلع م الرياضي المدرسي على نشر اليقاوة الرياضية لد   .12

يمنية، مجلة اإلبداع الرياضي، العدد اليال ، المجلد الرابع، ط ب المدار  بالجمبورية ال

 م.2011-2012
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 شبكة المعلومات الدولية : خامسًا :
 
ت  الط ع عليبا تاريخ  ،https://ar.wikipedia.org/wiki ،شبكة المعلومات الدولية .1

16-5-2017 

-5-16 ت  االط ع بتاريخ ،/https://ar.wikipedia.org/wiki ،لومات الدوليةشبكة المع .2

2017 

ت  االط ع عليبا وي تاريخ  ، /http://mawdoo3.comشبكة المعلومات الدولية  .3

22\6\2016 

ت  االط ع عليبا وي تاريخ  ، /http://mawdoo3.comمات الدولية شبكة المعلو  .4

22\6\2016 

ت  االط ع عليبا وي تاريخ  /https://ar.wikipedia.org/wikiشبكة المعلومات الدولية  .5

22\6\2016 

ت  االط ع عليبا وي تاريخ  /https://ar.wikipedia.org/wikiمعلومات الدولية شبكة ال .6

22\6\2016 
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 مالحق الدراسة

 

 

 :  ( 1رقم ) الملحق 

 
 الكلية ........................................

 التخصص .................................

 السنة الدراسية أو الفصل الدراس ي ...............................

 

 تعليمات االستبيان

 (  فقط داخل املكان املخصص لإلجابة التي تناسبك.        ضع إشارة )

أوال :البياناتالعامة

1س

 اإلجابة الجنس ت

  ذكر 1

                                      أنثى 2

2س

 اإلجابة العمرة فئ ت

  سنة 20أقل من  1

  سنة 22إلى اقل من  20من  2

  سنة 24إلى أقل من  22من  3

  سنة فما فوق  24 4











3س



 ش
 

 اإلجابة الحالة االجتماعية ت

  اعزب 1

                                      متزوج / ة 2

  أرمل/ة 3

  مطلق/ة 4



4س

  تك الشهري بالدينار الليبي؟ ) اكتب اإلجابة باألرقام ( دخل أسر  أوما متوسط دخلك 



 

ا :   البرامج الرياضية شاهدةممحور ثانيا

5س

 Bein Sportsباقة قنوات ل تك شاهدكيف تصف م

? 

  ال اشاهد غيرها
 
  غالبا

 
  أحيانا

 
  أشاهدهاال  نادرا

 
 مطلقا

     

 

6س

ما مدى اعتمادك على القنوات الرياضية اآلتية في 

   -لحصول على املعلومات الرياضية:ا

اعتمد عليها 

 بقوة

اعتمد 

 عليها

  ال  اعتمد إلى حد ما
 
 ال اعتمد مطلقا

      الرياضية Bein sportsباقة قنوات  -1

      أبو ظبي الرياضية -2

      قنوات املصرية الرياضية -3

      قنوات األوربية الرياضية -4

  قنوات اخرى اذكرها -5

 

 

 

 حدد اجابة واحدة فقط من كل فقرة 7س

في   Bein sportsأفضل مشاهدة باقة 

 الحاالت التالية :

 
 
  دائما

 
  غالبا

 
  أحيانا

 
  نادرا

 
 ال اشاهد مطلقا

      بشكل مفرد -1

      مع األصدقاء في املنزل  -2

      مع العائلة في املنزل  -3



 ص
 

      وسط الحضور في املقهى -4

      في املقهى  مع األصدقاء -5

      مع األقارب -6



حددإجابةواحدةفقط8س

كم عدد ساعات 

  Beinمشاهدتك لباقة 

sports  

 اقل من ساعتان 
 3إلى  ساعتانمن 

  ساعات

 4ساعات إلى  3من 

 ساعات

 5ساعات الي  4من 

 ساعات 
 ساعات 5أكثر من 

     



حددإجابةواحدةفقط9س

تك لباقة ما مدى انتظام مشاهد

Bein sports 

 بشكل يومي
حسب مواعيد 

 املباريات
 النشرات فقط

حسب مواعيد البطوالت 

 فقط

 كل ما سبق

     





فيالمكانالمخصصلإلجابة.9إلي1حسباالفضليةباألرقاممنbein sportsرتبالبرامجالتيتشاهدهافيباقة10س

 رقم األفضلية  حسب األفضلية  Bein sportsفي باقة اهدها البرامج الرياضية التي تشباألرقام رتب  ت

  برامج كرة القدم 1

  برامج كرة السلة 2

  برامج كرة التنس 3

  البرامج الحوارية الرياضية 4

  برامج التحليالت الرياضية 5

  السباحة 6

  خبار الرياضيةاأل  7

  حصاد االسبوع 8

  برامج االلعاب االوملبية 9

ا : ثالث  البرامج الرياضية محور دوافع مشاهدة ا

 ( على اإلجابة التي تتوافق مع  رأيك   نأمل اإلجابة عن كل فقرة من الفقرات األتية بوضع عالمة )  11س

افق الفقرة افق بشدة مو افق محايد مو افق بشدة غير مو  غير مو

افق البرامج الرياضية في باقة  -1  Bein sportsتتو

 ماماتيمع ميولي واهت 
     

من تقوم بإشباع حاجاتي   Bein sportsباقة -2

 البرامج الرياضية
     

تقوم هذه الباقة برفع وتنمية مستوى  -3

 معلوماتي وثقافتي الرياضية
     



 ض
 

عالمي في تقديم هذه إهناك عناصر جذب  -4

 البرامج
     

      احب متابعة بعض الشخصيات الرياضية -5

املستقلة شخصيتي الرياضية  يمكنني تكوين -6

 Bein sportsمن خالل متابعتي لباقة 
     

من أجل   Bein sportsباقة قنوات  أتابع -7

األوضاع الضغوط التي تسببها لي  الهروب من

 الراهنة

     

أللعاب منافسات ايعجبني التشويق في  -8

 الرياضية في هذه الباقة
     



 س
 

ا :    الرياضية الثقافة المتعلق بتنميةمحور  رابعا

 12س

 الفقرة
افق  مو

 بشدة
افق  محايد مو

 غير 

افق  مو

 غير 

افق  مو

 بشدة

من  معرفتي بالقوانين والتشريعات املنظمة للعبة زادت  -1

 Bein sportsباقة قنوات متابعة 
     

باقة قنوات من متابعة معرفتي بالشخصيات الرياضية زادت  -2

Bein sports 
     

بتواريخ االحداث الرياضية وحتى التي وقعت في  تيمعرفزادت  -3

من  فيما يتعلق بتنظيم البطوالت والدول املنظمة  املاض ي

 Bein sportsباقة قنوات متابعة 

     

بآراء الخبراء واملختصين الرياضيين في مختلف زادت معرفتي  -4

 Bein sportsباقة قنوات من متابعة قضايا الرياضة 
     

بمضار املنشطات من خالل متابعتي لباقة قنوات  زاد وعي -5

Bein sports  . 
     

      اعرف اغلب الشخصيات الرياضية البارزة في العالم -6

 تي بأنواع عرفن مم Bein sportsباقة قنوات ل زادت متابعتي -7

 هاعالجالرياضية وطرق اإلصابات 
     

االشتراك في  تشجعني على  Bein sportsمشاهدتي لبرامج   -8

 األندية واملؤسسات الرياضية الشبابية
     

في تحديد أهدافي  Bein sports ساعدتني مشاهدتي للبرامج  -9

 الشخصية بشكل مفيد
     

على زيارة املعالم   Bein sportsشجعتني مشاهدتي للبرامج  -10

 واملؤسسات الرياضية
     

في تجنب العادات  Bein sportsساعدتني مشاهدتي للبرامج  -11

 الخاطئة أثناء ممارستي للرياضية
     

      تعصب الرياض يساهمت في توعيتي فيما يخص بال -12

 

 

 

 

 

 



 ش
 

ا :   الضغوطات النفسية واالجتماعيةبالباقة  عالقة متابعةمحور خامسا

 ( على اإلجابة التي تناسبك  ضع عالمة )  13س

 الفقرة
افق  مو

 بشدة
افق  محايد مو

 غير 

افقم  و

  غير 

افق  مو

 بشدة

تساعدني في التخفيف من  Bein sports متابعتي لباقة-1

 مستوى القلق والتوتر
     

 االكتئاب تمن حاال   Bein sportsتخرجني متابعتي لباقة  -2

 
     

      لدي اإلحباط تتلعب متابعتي للباقة دور مهم في رفع حاال  -3

لحس الجماعي ا إيقاظفي  ساهمتمتابعتي للباقة  -4

 لدي والحضاري 
     

لدي تنمي  Bein sportsفي باقة  الرياضيةبرامج تي للمتابع -5

 عن التعصبسلوك التسامح وتبعدني 
     

تنمي  Bein sportsفي باقة  مشاهدتي للبرامج الرياضية -6

 لدي مفهوم االنتماء للجماعة والوطن
     

بيني وبين   Bein sportsالبرامج الرياضية في باقة  قربت -7

 أفراد أسرتي
     

مع أصدقائي وطدت عالقتي   Bein sportsباقةمشاهدة  -8

 بهم
     

 يمع محيط يزيادة ترابط فيمشاهدتي للباقة  ساعدتني -9

 االجتماعي
     

في ابتعادي عن الخوض في الباقة  ت متابعتيساهم -10

 املشادات  السياسية
     

التعاون والتماسك روح باقة في زيادة لساهمت متابعتي ل -11

 اآلخرينمع لدي 
     

فهمي واتفاقي زيادة مستوى في  لباقةساهمت متابعتي ل -12

 مع األصدقاء
     

 

 انتهي االستبيان وشكراا على حسن تعاونكم
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role of Bein Sports channels in the development of sports culture 

from the perspective of university students 

By 

Abdullah soliman mdegish 

supervised 

Dr. Khaled said asbita 

 
abstract 

 

The aim of this study is to learn about the role of Bein sports in the development 

of sports culture among the students of Benghazi University. The problem of the 

study is that there is an imbalance in the sports knowledge among the university 

students . There is also a problem with the behavior and habits of some college 

students because they don’t watch much sports on the television and much young 

people suffer from psychological stress because of the bad situations in Libya, 

and those are the roles of the (bein sports) channels in reducing the high 

pressure on the students . 

 

The goals of the study are: 

to Find out the reason why students watch this sports channel- 

-Follow up the size, pattern and habits of the university students to watch the 

sports programs in general and the Bein sports in particular. 

-To understand how the Bein sports channels contributed to make changes in the 

sports culture of the university students in general. This goal is divided into the 

following sub-goals: 

*To know the university students level of the knowledge and the awareness of 

sports in s various types and laws. 

*Detect the relationship between students' viewing of this package and their level 

of sports awareness. 

*Detect the relationship between watching this package and the students' regular 

exercise. 

-Knowing the role that is played by the Bein sports channel in developing 

students' sports habits.  



b 
 

-Knowing the role that can be played by the coverage of the Bein sports channel 

in alleviating the pressures that imposed by the current situations in Libya on 

the university students. 

-To know the reflection of students' view of the Bein sports channel (sports) to 

provide them with the communication skills to communicate with their social 

environment. 

The researcher used the theory of "reliance on the media" in his study. The 

descriptive approach was also used in this study. In addition, the questionnaire 

was used mainly. It is divided into several axes according to the objectives of the 

study. (400) students from all the literary and scientific schools. The results 

showed that sports package has a positive role in providing sports culture, that 

there are differences in favor of males in the size of sports knowledge and the 

size of the viewing. And That made them subscribe in sport clubs and to show 

them the exercise behaviors and the laws of the game in the right way.  

The most important recommendations of this study are: 

-The importance of attention to the channels of Libyan sports satellite channels 

specialized in sports, and focus on hosting analysts, experts and players 

distinguished in various sports activities in the areas of health, fitness and other 

areas. 

-Increase interest by Libyan sports channels in sports programs Directed to the 

category of students in both sexes to spread the sports culture. 

-Focusing on directing students to the sports satellite channels to spread sports 

culture and participation in it by Libyan sports satellite channels. 

-Invite sports media institutions to pay attention to the contents of knowledge, 

social, educational and health, not only limited to sports news coverage. 

-Pay attention on local sports channels, as they have an influential role in the 

public, and the use of this influence positively develops the mind and increases 

the knowledge of sports.
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