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 مدى متابعة طالب جامعة كفر الشيخ لمقنوات الناقمة لالحداث الرياضية
 

 12بحث رقـ 
 

 -مقدمة ومشكمة البحث:
يعد اإلعالم بصفة عامة منيجًا وعممية يقوم عمييا ىدف التنوير والتثقيف واإلحاطة 

اىم بالمعمومات الصادقة التى تنساب إلى عقول األفراد ووجدانيم الجماعي ؛ فترفع من مستو 
وتدفعيم لمعمل من أجل المصمحة العامة وتخمق فيما بينيم مناخًا صحيًا يقظًا من االنسجام 

 (12: 4والحركة النشطة .)
وتمعب وسائل االعالم دورًا كبيرًا لتطوير الرياضة عالميًا، فيى متنوعة ومتعددة فمنيا: 

ا يناسبو وتؤثر فية وبذلك المرئى، والمقروء، والمسموع ؛ لتصل لكل فرد فى الكرة االرضية بم
يستمتع باالنشطة الممارسة ، فوسائل اإلعالم الرياضى بما ليا من قدرات كالفاعمية تحدث التغير 

 (  21: 2المنشود فى المجتمع الرياضي شريطة استغالليا عمى أسس عممية فنية سميمة . )
داث والقضايا الرياضية ويرتبط اختيار وسائل االعالم وخاصة البرامج الرياضية لتغطية األح
 (28: 9عمى تمبية طمب ورغبات الجميور وربط تمك الرغبات باألحداث اليامة .) 

( أنو يمكن أن يعتبر التميفزيون من أىم وسائل االتصال 2000وترى ماجى الحموانى )
ير فيو الجماىيرية المعاصرة حيث يتفوق عمييا جميعًا بقدرتة عمى جذب االنتباه واإلبيار وشدة التأث

يجمع مزايا اإلذاعة الصوتية الراديو ومن حيث الصور والمون ومزايا المسرح من حيث الحركة التى 
 ( 67: 8تضفى الحيوية عمى المشاىد ) 

والتميفزيون المصرى من أىم وسائل اإلعالم المسئولة عن نشر الرياضة بحيث يصل إلى كل 
ميفزيون ، حيث اقتصر دورىا فى الفترة السابقة بيت ، ولذلك يجب النيوض بالبرامج الرياضية بالت

 عمى إذاعة توعيات معينة مثل:المباريات والمنافسات الرياضية بالرغم من أنيا يجب أن تعتمد عمى 
 

 جامعة كفرالشيخ . –كمية التربية الرياضية -أستاذ متفرغ بقسـ االدارة الرياضية  *
 كفرالشيخ .جامعة  –كمية اآلداب -مدرس بقسـ اإلعالـ  **
 جامعة كفرالشيخ . –كمية التربية الرياضية -ماجستير بقسـ اإلدارة الرياضية  ةباحث ***

 * أ.د/ مديحة محمد اإلماـ
 **د/ محمد إبراهيـ الحفناوى
 ***أ/ مروة محمد أنور محمد
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نشر الموضوعات الحيوية المرتبطة بالمعبة مثل:القوانين وطريق الممارسة والنواحى التاريخية ، 
 (   4: 1وأساليب التدريب الحديثة من الناحية التعميمية والتثقيفية والترويحية . )

وأصبحت العالقة بين التميفزيون والحدث الرياضى محكومة بمنطق المال بشكل تصاعدى 
السيما مع ظيور المنافسة بين المحطات التميفزيونية وظيور القنوات المتخصصة والمشفرة التى 

 تعتمد عمى دفع المشاىد مبالغ فصميا أو سنويا مقابل فك شفرة اإلرسال .
داث الرياضية حيث تخصص معظم القنوات العامة نشرة إخبارية مرة يواكب التميفزيون اإلح

(دقائق 5واحدة أو مرات عدة فى اليوم ضمن نشراتيا اإلخبارية الرئيسية بزمن ال يتجاوز أحيانا )
 لتغطية النشاطات الرياضية اآلنية بأقصى قدر من السرعة .

عة من الجميور الرياضى وتسعى النشرات اإلخبارية الرياضية إلشباع حاجة شرائح واس
بيدف االطالع عمى آخر المستجدات عن طريق التغطية المباشرة والسريعة الموجزة ألحداث 
الرياضية لدرجة جعمت ىذه القنوات تضع الخبر الرياضى جنبا إلى جنب مع الخبر السياسي 

 (32: 5واالقتصادى )
من مراحل الحياة ، حيث إنو  حيث تمعب القنوات الرياضية دورًا ىامًا وواضح فى كل مرحمة

ييتم باحتياجات جماىيرية متعددة األنماط االجتماعية والثقافية والعممية ، والقنوات الرياضية ليا 
الدور األمثل فى تغطية األحداث الرياضية ، ويجب االىتمام بمحتوى ومضمون البرامج الرياضية 

ى الدراسات واالبحاث ان القنوات الرياضية التى تذاع فى القنوات الرياضية ، من خالل االطالع عم
 ليا الدور االكبر فى بث االحداث الرياضية     

العممية العربية و األجنبية  وتتمحور مشكمة البحث فى من خالل المسح المرجعي لممراجع
إلجراء ىذه  ونالتي تناولت ىذه الدراسة مما دفع الباحثأيضًا قصور في الدراسات  ونوجد الباحث

 حث بعنوان " مدى متابعة طالب جامعة كفر الشيخ لمقنوات الناقمة لالحداث الرياضية "  الب
 :البحثهدؼ 

 ييدف البحث الى مدى متابعة طالب جامعة كفر الشيخ لمقنوات الناقمة لالحداث الرياضية 
 :تساؤؿ البحث

 مامدى متابعة طالب جامعة كفر الشيخ لمقنوات الناقمة لالحداث الرياضية ؟ -
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 وسنعرض بعض الدراسات المرجعية:

( بعنواف " دور القنوات الرياضية المصرية  فى 2015دراسة حاتـ محمد محمد الخطيب ) .1
 نشر الثقافة الرياضية لدى طالب الجامعات المصرية "

التعرف عمى دور القنوات الرياضبة المصرية فى نشر الثقافة الرياضية لدى طالب  هدؼ الدراسة:
 ة من خالل : الجمعات المصري

 التعرف عى نسب تعرض طالب الجامعات المصرية تمك القنوات  -
 التعرف عمى القنوات األكثر انتشارا من بين جميع القنوات الرياضية المصرية  -
 التعرف عمى مستوى الثقافة الرياضية لدى طالب الجامعة . -

 سحية .المنيج الوصفى بأسموب الدراسات الم ةالباحث تاستخدممنهج الدراسة : 
 يتمثل مجتمع البحث من طالب الجامعات المصرية . مجتمع الدراسة :
( الةف  1800وقد قام الباحث باختيار عينةة بالطريقةة العشةوائية وقةد بمغةت قواميةا )عينة الدراسة : 

 وثمانمائة طالب موزعة بالتساوى .
 استبيان  استخدم الباحث تحميل الوثائق والسجالت واستمارةادوات جمع البيانات : 

إن القنةةةوات الرياضةةةية تركةةةز عمةةةى المواقةةةف السةةةموكية الجيةةةدة التةةةى تحةةةدث أثنةةةاء نتػػػااج الدراسػػػة : 
المنافسات وتعمل عمى تدعيم الروح الرياضية والدور االيجابي الذى تمعبة الرياضةفى حياة الشعوب 

ن  .كما تقدم فى بعض االوقات بعض النصائح والتوجييةات لمرياضةيين خاصةة بالعةادات الصةحية وان
الجميور ييتم بمشاىدة البرامج الرياضية عن كثب واالىتمام بمتابعو المياريات الرياضية المطروحةة 

 عمى الساحة الرياضية .
بعنواف: العالقة بيف تكرار التعرض  Pinkleton, B. E   (2002)دراسة بنكميتوف  .2

دراؾ أهمية الوسيمة واإلشباعات المتحققة من  ها وفاعميتها السياسية:لوسااؿ اإلعالـ وا 
التعرف عمى نتائج استطالع لمرأي أجري عن طريق التميفزيون لناخبين مسجمين في هدؼ الدراسة: 

مدينةةة واشةةةنطن األمريكيةةةة لمتعةةةرف عمةةةى الطةةةرق التةةي مةةةن خالليةةةا يةةةرتبط التعةةةرض لوسةةةائل اإلعةةةالم 
 ة السياسية.والرضا عن األداء اإلعالمي بالسخط السياسي، أو في المقابل بالفعالي

 استخدم الباحث المنيج الوصفى . منهج الدراسة : 
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قامت الدراسة باختبار نموذجين األول: تضمن مقاييس لمرضا عن وسةائل اإلعةالم ادوات الدراسة : 
وذلك لمتنبؤ بمستوى السخط السياسي لدى المواطنين، الثاني: تم فيو دراسة استخدام وسائل اإلعالم 

 التي يدركيا المتمقين ليذه الوسائل. بصفة منتظمة واألىمية
أن مقةةاييس الرضةةا عةةن وسةةائل اإلعةةالم كانةةت ذات قةةدرة أكبةةر عمةةى الكشةةف عةةن نتػػااج الدراسػػة : 

المواقف السابقة تجاه اإلعةالم مقارنةة بالمواظبةة عمةى اسةتخدام وسةائل اإلعةالم أو المقةاييس المدركةة 
ن كانت ىذه المقاييس سواء مقاي يس استخدام وسائل اإلعالم أو مقاييس األىميةة ألىمية اإلعالم، وان

 قد تنبأت فقط بالجوانب السمبية وبصفة أساسية تجاه الحمالت االنتخابية.
 البحثاجراءات 

 :البحثمنهج 
باستخدام المنيج الوصفى باألسموب المسحى بما يتناسب مع أىداف طبيعة  ونقام الباحث

 البحث.
 مجتمع البحث:

من طالب جامعة كفر الشيخ وتم تقسيميم الى  كميات نظرية  سوف يتمثل مجتمع البحث
 الف طالب وطالبة . 70.000وكميات عممية تتمثل فى حوالى 

 عينة البحث :
( فردا ، كما بمغت العينة 660عينة البحث بالطريقة العشوائية وعددىم) إختار الباحثون

( فردا،وقد 600ت العينة االساسية )( فردا من عينة البحث األساسية ، وبذلك بمغ60االستطالعية )
( يوضح 1( كميات عممية ، والجدول رقم )300( كميات نظرية )300تم توزيعيم بالتساوى مابين )

 توزيع عينة البحث 
 (1جدوؿ )

 توزيع عينة البحث

العينة  عينة البحث ـ
 االستطالعية

النسبة 
 الماوية

العينة 
 األساسية

النسبة 
النسبة  المجموع الماوية

 لماويةا

 %51.51 340 %88.23 300 %11.76 40 كميات نظرية 1
 %48.48 320 %93.75 300 %6.25 20 كميات عممية 2
 %100 660 %90.90 600 %9.09 60 المجموع 
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 أدوات جمع البيانات : 

فى جمع البيانات استمارة استبيان مدى متابعة طالب جامعة كفر الشيخ  إستخدم الباحثون
إلبداء الرأى فييا عمى السادة  ية. تم عرض المحاور التى توصل الييا الباحثونلمبرامج الرياض

الخبراء؛ وذلك إلضافة أو حذف أو تعديل أى محور من تمك المحاور من خالل استمارة استبيان 
مة فى ذلك مقياس ثنائي التقدير مدى متابعة طالب جامعة كفر الشيخ لمبرامج الرياضية مستخد

شرط أختيار الخبير عمى أن يكون عضوا فى ىيئة  ( وقد حدد الباحثونفقغيرموا –موافق )
 التدريس بإحدى كميات التربية الرياضية أو اإلعالم.

 ( :2وقد جاء رأى الخبراء موافقة محاور االستمارة كما يمى فى جدول رقم )
 
 (2جدوؿ )

 الشيخ لمبرامج الرياضيةأراء الخبراء حوؿ موافقة محاور أستبياف مدى متابعة طالب جامعة كفر 
 النسبة الماوية عددالخبراء الصيغة المحور
 %100 8 القنوات التميفزيونية التى تفضل مشاىدة برامجيا الرياضية األول
 %100 8 عدد ساعات متابعة البرامج الرياضية فى اليوم تقريبا الثانى
 %87.5 7 الفترات التى تفضميا لمشاىدة البرامج الرياضية الثالث
 %100 8 البرامج الرياضية التى تفضل مشاىدتيا الرابع

 الخامس
األنشطة الرياضية التى تفضل مشاىدتيا فى البرامج 

 الرياضية
7 87.5% 

وقةةةد أجمةةةع السةةةادة الخبةةةراء عمةةةى أن جميةةةع المحةةةاور ىامةةةة جةةةدًا بنسةةةبة مئويةةةة  تتةةةرواح مةةةابين 
بنسةةةةبة  ،وقةةةةد ارتضةةةى البةةةةاحثون % ( وال يوجةةةد أى تعةةةةديل فةةةى صةةةةياغة المحةةةاور%100 : 87.5)
%( فيمةةا فةةوق مةةن آراء السةةادة الخبةةراء  وأصةةبحت الصةةورة النيائيةةة لممحةةاور الرئيسةةية السةةتمارة 85)

 ( 3االستبيان كما ىو موضح فى الجدول رقم )
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 (3جدوؿ )
الصورة النهااية لمحاور أستبياف دور البرامج الرياضية فى تنمية الوعى الرياضى لدى 

 يفالمشاهد
 الصيغة المحور
 القنوات التميفزيونية التى تفضل مشاىدة برامجيا الرياضية األول
 عدد ساعات متابعة البرامج الرياضية فى اليوم تقريبا الثانى
 الفترات التى تفضميا لمشاىدة البرامج الرياضية الثالث
 البرامج الرياضية التى تفضل مشاىدتيا الرابع

 ية التى تفضل مشاىدتيا فى البرامج الرياضيةاألنشطة الرياض الخامس

( 4( مرفق رقم )41بصياغة مجموعة من العبارات  لكل محور وكان عددىا) ثم قام الباحثون
 وبعد العرض عمى الخبراء قام الباحثون، وتم عرضيا عمى السادة الخبراء إلبداء الرأى فييا 

( عبارة 34الخبراء، أصبحت عدد العبارات ) باستبعاد وتعديل  العبارات التى اتفق عمييا السادة
 (5مرفق رقم )

 الدراسة االستطالعية :

( فردًا ممثمة لمجتمع البحث وخارج  60بإجراء الدراسة اإلستطالعية قواميا ) قام الباحثون
عينة البحث األساسية وتضم طالب جامعة كفر الشيخ مجموعة تضم الكميات النظرية ومجموعو 

عممًا بأن ىذه   م( 2019/ 2/12م( الى ) 15/11/2019مية وذلك من الفترة )تضم الكميات العم
العينة إستخدمت لحساب الدراسة االستطالعية فقط ، وكان اليدف من إجراء الدراسة االستطالعية 

 التعرف عمى اآلتى : 
 مدى فيم عينة البحث لمعبارات التى يتضمنيا االستبيان . -
 ان .التعرف عمى زمن تطبيق االستبي -
 إيجاد المعامالت العممية الستمارة األستبيان . -
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 وقد أسفرت نتااج الدراسة االستطالعية عمى : 

 فيم عينة البحث لمعبارات التى يتضمنيا االستبيان . -
تم التعرف عمى زمن االستبيان بحساب الزمن الذى استغرقتو عينة الدراسة االستطالعية  -

 دقيقة . 30:  20ن يتراوح من فى اإلجابة عن عبارات االستبيان وكا
 استمارة االستبيان ليا معامالت عممية عالية . -

 المعامالت العممية الستمارة استبياف :

 أواًل: صدؽ االستبياف :  

بمغ من مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية عمى عينو  استبيانبتطبيق  ونقام الباحث
من طالب الكميات العممية  20لكميات النظرية ،من طالب ا 40وكانت تشمل عمى ) (60)قواميا 

وقد أسفرت النتائج عن  م( 2019/ 2/12م( الى ) 15/11/2019( وذلك ف الفترة من )
، والدرجة الكمية لكل محور عمى حدة ، وتم إيجاد ستبيان معامالت صدق عالية لجميع عبارات اال

الت االرتباط بين كل عبارة من الصدق عن طريق صدق االتساق الداخمي ، وذلك بإيجاد معام
لية ، وكذلك معامل االرتباط بين العبارة و إوالدرجة الكمية لممحور الذى تنتمى  ستبيانعبارات اال

، وقد كان ىناك ارتباط  ستبيانككل ، و مجموع درجات كل محور والدرجة الكمية لال ستبيان اال
االتساق الداخمي وبالتالي صدق  دال موجب لجميع المحاور والعبارات مما يدل عمى وجود

 (: 4ستبيان ، وىذا ما يوضحو جدول )اال
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 (4جدوؿ)
ب جامعة استبياف مدى متابعة طال محورمعامؿ )االتساؽ الداخمي( ارتباط العبارة بمجموع 

 لمبرامج الرياضية كفرالشيخ
 60ف=

 محتوي العبارة  رقـ العبارة 
 معامؿ االرتباط
 عبارة مع محور

 قنوات التميفزيونية التى تفضؿ مشاهدة برامجها الرياضية لا
 *0.785 قناة األىمى )نادى القرن ( . 1
 *0.600 قناة نيل سبورت . 2
 *0.670 قناة أون سبورت . 3
 *0.757 قناة بى ان سبورت . 4
 *0.674 قناة تايم سبورت . 5
 *0.764 قناة أبو ظبى الرياضية . 6
 *0.807 ة .قناة دبى الرياضي 7
 *0.768 قناة الشارقة الرياضية  8
 *0.506 قناة الكويت الرياضي 9

 عدد ساعات متابعة البرامج الرياضية فى اليـو تقريبا :
 *0.607 ساعة . 10
 *0.808 من ساعة ألقل من ساعتين . 11
 *0.660 ساعتان القل من ثالث ساعات . 12
 *0.505 ثالث ساعات .  13
 الرياضية : مجلتى تفضمها لمشاهدة البراالفترات ا 

 *0.537 يتم متابعة البرامج الرياضية فى الصباح  14
 *0.775 تتم مشاىدة البرامج الرياضية فى أوقات الظييرة  15
 *0.776 تشاىد البرامج الرياضية فى فترات الميل 16
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 (4جدوؿ)تابع 
تبياف مدى متابعة طالب جامعة اس محورع معامؿ )االتساؽ الداخمي( ارتباط العبارة بمجمو 

 الشيخ لمبرامج الرياضية كفر 
 60ف=

 محتوي العبارة  رقـ العبارة 
 معامؿ االرتباط

 عبارة مع محور

 البرامج الرياضية التى تفضؿ مشاهدتها :
 *0.704 ممك وكتابة . 17
 *0.767 األىمى اليوم . 18
 *0.503 ممعب االىمى  . 19
 *0.563 . ستاد مصر 20
 *0.786 تغطية خاصة . 21
 *0.658 راية وصفارة . 22
 *0.766 ستاد النيل . 23
 *0.693 حصاد األبطال 24
 *0.854 ستوديو الكورة  25
 األنشطة الرياضية التى تفضؿ مشاهدتها فى البرامج الرياضية : 

 *0.868 كرة القدم . 26
 *0.507 كرة السمة . 27
 *0.763 كرة الطائرة  28
 *0.767 كرة اليد 29
 *0.673 بطوالت ذوى اإلحتياجات الخاصة . 30
 *0.697 مسابقات الرياضات المائية . 31
 *0.766 مسابقات ألعاب القوى . 32
 *0.777 رياضة رفع األثقال . 33
 *0.760 رياضات الدفاع عن النفس  34

                      0.273( =0.05*معنوي )ر( عند مستوي )
( معامةةل )االتسةةاق الةةداخمي( ارتبةةاط العبةةارة بمجمةةوع المحةةور والمجمةةوع 4يتضةةح مةةن جةةدول )

إلةةةي  0.503سةةةتبيان،وأن معامةةةل االتسةةةاق الةةةداخمي لمفةةةردات المحةةةور قةةةد بمةةةغ مةةةا بةةةين ) الكمةةةي لال
 المجموع الكمةي لسسةتبيان مةا بةين ( ، كما بمغ معامل االتساق الداخمي لمفردات المحور مع0.885
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( ممةةةةا يؤكةةةةد أن العبةةةةارات تةةةةرتبط إرتباطةةةةًا وثيقةةةةا بةةةةالمحور والمجمةةةةوع الكمةةةةي 0.895إلةةةةي  0.524) 
 .لالستبيان الذي تنتمي إليو وأنيا تقيس ما يقيسو المحور 

 
 ( 5جدوؿ )

تبياف مدى متابعة طالب جامعة السوالمجموع الكمي محور معامؿ االرتباط  بيف درجة كؿ 
 الشيخ لمبرامج الرياضية كفر 

 60ف=

 معامؿ االرتباط محاور استمارة استبياف ـ

 *467.0 القنوات التميفزيونية التى تفضل مشاىدة برامجيا الرياضية  .1

 *468.0 عدد ساعات متابعة البرامج الرياضية فى اليوم تقريبا   .2

 *46790 الفترات التى تفضميا لمشاىدة البرامج الرياضية   .3

 *46849 ىدتيا البرامج الرياضية التى تفضل مشا  .4

 *.46.9 األنشطة الرياضية التى تفضل مشاىدتيا فى البرامج الرياضية   .5

                       0.273( =0.05عند مستوي ))ر( عنوي م
السػػتبياف ( معامةةل االتسةةاق الةةداخمي بةةين المحةةاور  والمجمةةوع الكمةةي 12(يتضةةح مةةن جةةدول

، وأن معامةةل االتسةةاق الةةداخمي بةةةين  ياضػػيةمػػدى متابعػػة طػػالب جامعػػة كفػػر الشػػػيخ لمبػػرامج الر 
( ممةةةا يؤكةةد أن المحةةاور تةةةرتبط  0.812إلةةي   0.691المحةةاور والمجمةةوع الكمةةةي قةةد بمةةغ مةةةا بةةين )

وتقةيس مةا وضةعت  سةتبيان، ولذلك فيي تسةاىم فةي بنةاء اال الستبيانإرتباطًا وثيقا بالمجموع الكمي ل
 من أجمو ولذا فيي تتسم بالصدق الذاتي .

 ثبات األستبياف : ثانيا :

 حساب الثبات بطريقة الفا لكرونباخ :

 
مةن طةالب الكميةات 40وكانةت تشةمل عمةى ) (60)بمةغ قواميةا البحث وخارج عينة البحةث األساسةية 

 لمحةةاوروالجةةدول التةةالي يوضةةح قةةيم معةةامالت الثبةةات ( ،مةةن طةةالب الكميةةات العمميةةة  20النظريةة ، 
( 6)  والدرجةة الكميةة. وجةدول استبياف مدى متابعة طالب جامعػة كفػر الشػيخ لمبػرامج الرياضػية  

 يوضح ذلك :
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 (6جدوؿ )
ستبياف مدى متابعة طالب جامعة كفر الشيخ لمبرامج معامؿ الفا لكرونباخ لعبارات المحاور أل

 .الرياضية 
 60ف= 

 المحاور ـ
 معامؿ الفا لكرونباخ

لعبارات 
 المحور

لمحاور 
 ستبيافاأل

 0.794 القنوات التميفزيونية التى تفضل مشاىدة برامجيا الرياضية  .1

0.806 
 0.846 عدد ساعات متابعة البرامج الرياضية فى اليوم تقريبا   .2
 0.754 الفترات التى تفضميا لمشاىدة البرامج الرياضية   .3
 0.825 امج الرياضية التى تفضل مشاىدتيا البر   .4
 0.831 األنشطة الرياضية التى تفضل مشاىدتيا فى البرامج الرياضية   .5

، حيةةةث اسةةةتبيان  ( والخةةةاص بمعامةةةل الفةةةا لكرونبةةةاخ لمفةةةردات محةةةاور6يتضةةةح مةةةن جةةةدول )
فةا لكرونبةاخ ( ومعامةل ال0.846إلةي   0.754تراوحت قيم معامل الفا لكرونباخ لممفردات ما بين  )

( ممةةا يؤكةةد أن المحةةاور متجانسةةة فيمةةا بينيةةا وتتسةةم بالثبةةات وأنيةةا 0.806بمةةغ ) حةةاور االسةةتبيان لم
وأن أي  استبياف مػدى متابعػة طػالب جامعػة كفػر الشػيخ لمبػرامج الرياضػيةمتكاممة تسيم في بناء 

 .وربعاد من الممكن أن يؤثر سمبيًا في بناء المحاضافة ألي من ىذه األإحذف أو 

 تطبيؽ استمارة األستبياف :
عمى مجموعة من  (5ستبيان فى صورتيا النيائية مرفق رقم )ستمارة االابتطبيق  ونقام الباحث

الكميات النظرية  ن طالب(م300)( ، وتشمل عمى600وكان عددىم )طالب جامعة كفر الشيخ 
 م 15/2/2020ي ال م20/12/2019وذلك فى الفترة من  ( من طالب الكميات العممية 300و)

مع مراعاة التأكيد عمى أفراد العينة بأىمية إستجاباتيم وأنيا تجمع من اجل البحث العممى إلزالة أى 
 االستبيان . نجابة عمخاوف سوف تقمل من تفاعميم فى اإل

 :مية الوعى الرياضى لدى المشاهديفتفريغ بيانات استمارة استبياف دور البرامج الرياضية فى تن
ستجابات وتم تفريغ البيانات ستمارات متكاممة االبجمع اال ونء التطبيق قام الباحثابعد إنتي

عدادىا إلجراء المعالجة اإل حصائية بما يتماشى فى كشوف التفريغ المعدة ورصد الدرجات الخام وان
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لى النتائج الخاصة باستمارة االستبيان كما ىو وارد بالفصل إ ونمع أىداف البحث توصل الباحث
 .بع من البحث الحالىالرا

  -المعالجات اإلحصااية :
تم إجراء المعالجات اإلحصائية المالئمة لطبيعة بيانات البحث  باستخدام برنامج الحزمة 

 Statistical Package For Social Science (SPSS) اإلحصائية لمعموم االجتماعية: 
 وكانت األساليب اإلحصائية المستخدمة ىي : 

 ط البسيط )بيرسون(.معامل االرتبا  ةياالىمية النسب 
 التكرار  الوزن التقديري 
 معامل الفا لكرونباخ  2اختبار كا 
 النسبة المئوية  

 عرض ومناقشة النتااج :
 ما مدى متابعة المشاهديف لمبرامج الرياضية ؟

 ماهى القنوات التميفزيونية التى تفضؿ مشاهدة برامجها الرياضية ؟
 (7جدوؿ  )

لنسبة الماوية ألراء عينة البحث في القنوات التميفزيونية التى تفضؿ مشاهدة برامجها التكرار وا
 الرياضية 

  600ف=                                                                               
 النسبة الماوية الترتيب التكرار القنوات التميفزيونية التى تفضؿ مشاهدة برامجها الرياضية  ـ

 %75.00 2 450 قناة األىمى )نادى القرن ( .  .1
 %53.33 3 320 قناة نيل سبورت .  .2
 %93.33 1 560 قناة اون سبورت .  .3
 %33.33 4 200 قناة بى ان سبورت .  .4
 %18.33 5 110 قناة تايم سبورت .  .5
 %10.00 6 60 قناة أبو ظبى الرياضية .  .6
 %8.33 7 50 قناة دبى الرياضية .  .7
 %3.33 9 20 قناة الشارقة الرياضية   .8
 %5.00 8 30 قناة الكويت الرياضية  .9
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(الخةةةةاص بةةةةالتكرار والنسةةةةبة المئويةةةةة آلراء عينةةةةة البحةةةةث فةةةةي القنةةةةوات 7يتضةةةةح مةةةةن جةةةةدول )
التميفزيونيةةةةةةةة التةةةةةةةى تفضةةةةةةةل مشةةةةةةةاىدة برامجيةةةةةةةا الرياضةةةةةةةية ، حيةةةةةةةث تراوحةةةةةةةت النسةةةةةةةبة المئويةةةةةةةة مةةةةةةةا 

%( كأصةةةةغر قيمةةةةة لقنةةةةاة الشةةةةارقة 3.33اون سةةةةبورت، ونسةةةةبة )%(كةةةةأكبر نسةةةةبة لقنةةةةاة 93.33بةةةةين)
 الرياضية

(أنو جاء فى الترتيب االول  مةن حيةث أكثةر القنةوات التميفزيونيةة  7ويتبين من خالل الجدول )
% ( ،  93.33( بنسةةبة مئويةةة بمغةةت ) 560الرياضةةية المصةةرية مشةةاىدة ) اون سةةبورت ( بتكةةرار )

%(  ، 75.00( بنسةةبة مئويةةة بمغةةت )400قنةةاة االىمى(بتكةةرار)  بينمةةا جةةاءت فةةى الترتيةةب الثةةانى )
( نسةةةبة مئويةةةة بمغةةةت  320بينمةةةا جةةةاءت فةةةى الترتيةةةب الثالةةةث واالخيةةةر ) نيةةةل سةةةبورت ( بتكةةةرار ) 

(53.33 . ) % 
تمك النتيجة إلى أن قناة " اون سبورت" قد تكون حريصة عمى متابعة أخبةار  ويرجع الباحثون

جميةع المباريةات لكثيةر مةن الفةرق كمةا أنيةا تبةث أيضةًا مباريةات الةدوري الرياضة لحظة بمحظة وبث 
المصةةةةري الةةةةذى يتابعةةةةو الكثيةةةةر مةةةةن المشةةةةاىدين ، حيةةةةث إنيةةةةا تضةةةةم مجموعةةةةة مةةةةن كبةةةةار المحممةةةةين 
الرياضيين واإلعالمين المتميزين فى مجال الرياضة القادرين عمى تحميل جميع المباريات التى تبةث 

ي اعتماد المشةاىد عمييةا بشةكل كبيةر ثةم تةأتى قنةاة النةادى األىمةى )نةادى عمى القناه ، مما تعمل عم
وىةى القنةاة الوحيةد لمنةادى والةذى انطمقةت لمةدفاع عةن حقةوق النةادى دون  القرن ( فى المرتبة الثانية 

تعصب ، كما أنيا تقدم تغطية لسحداث ؛ ولكنيا فى بعض األوقات ال تستطيع نقل كافة المباريات 
تةةى المتعمقةةة بالنةةادى األىمةةى لطبيعةةة حقةةوق البةةث التميفزيةةونى التةةى طةةرأت عمةةى الةةدورى الرياضةةية ح

المصةةرى والكةةأس فةةى األونةةة األخيةةرة ، ثةةم تةةأتى قنةةاة نيةةل سةةبورت فةةى المرتبةةة الثالثةةة لمةةا تقدمةةو مةةن 
تحميالت وتغطيتيا ايضا لمدوري المصري والكأس بشكل كبير؛ كما أنيا تقوم ببث البرامج الرياضةية 

 لخاصة بتحميل المباريات الرياضية بين الفرق وبعضيا سواءكانت محمية أو أفريقية .ا
لسبحاث ” إبسوس“( عنما أصدرت شركة  2017وىذا  ما أكدتة " جريدة المال " )

التسويقية، أحدث تقاريرىا عن أكثر القنوات مشاىدة داخل جميورية مصر العربية ، تصدرت قناة 
بين ” 15“رياضية األعمى مشاىدة في مصر، وحصمت عمى المركز الة القنوات ال” أون سبورت“

، والنيل الرياضية ”18“إجمالي القنوات المتصدرة، تمتيا قناة األىمي التي حصمت عمى المركز الة 
 (10)بين إجمالي القنوات المتصدرة األعمى مشاىدة في مصر .”21“في المركز الة 
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 ضية فى اليوـ ؟كـ عدد ساعات متابعة البرامج الريا
 يوضح الجدول التالى عدد ساعات متابعة البرامج الرياضية فى اليوم

 (8جدوؿ )
 التكرار والنسبة الماوية ألراء عينة البحث في عدد ساعات متابعة البرامج الرياضية فى اليـو

 600ف=                                                                               

عدد ساعات متابعة البرامج الرياضية فى اليـو  ـ
 النسبة الماوية الترتيب التكرار تقريبا :

 %16.66 2 100 ساعة .  .1
 %8.33 4 50 من ساعة ألقل من ساعتين .  .2
 %16.66 2 100 ساعتان القل من ثالث ساعات .  .3
 %58.33 1 350 ثالث ساعات .   .4

سةبة المئويةة ألراء عينةة البحةث فةي عةدد سةاعات ( الخةاص بةالتكرار والن8يتضح مةن جةدول )
( كةأكبر نسةبة %58.33متابعة البرامج الرياضةية فةى اليةوم، حيةث تراوحةت النسةبة المئويةة مةا بةين )

 ( كأصغر قيمة لزمن من ساعة ألقل من ساعتين.% 8.33لزمن  ثالث ساعات ، ونسبة )
بعة لمبرامج الرياضية )ثالث ( أن المدة الزمنية األكثر متا8ويتبين من خالل الجدول )

%( ، بينما جاءت النسبة متطابقة مابين 58.33( بنسبة مئوية بمغت ) 350ساعات ( بتكرار )
%( ، بينما جاءت  16.66( بنسبة مئوية )  100ساعة وساعتين ألقل من ثالث ساعات بتكرار )

(  بنسبة  50( بتكرار ) المدة الزمنية األقل متابعة لمبرامج الرياضية )ساعة ألقل من ساعتين 
 %( .8.33مئوية )

تمك النتيجة إلى أن أغمب أفراد العينة يتابعون البرامج الرياضية ثالث  ويرجع الباحثون
ساعات فى اليوم وىذا يدل عمى تتبع أفراد العينة كل ماىو جديد فى الساحة الرياضية ، وىذا راجع 

الرياضية ، ونظرا اللتزامات أفراد العينة بينما لكونيا مدة كافية لمتزود بالمعمومات  واألخبار 
يخصصون ثالث ساعات من يوميم لمتابعة البرامج الرياضية ، وىذا ما يظير االىتمام بالبرامج 

 الرياضية والرياضو عموما .
( حيث أشارت إلى قضاء الشباب عدد  2011وىذا ما أكدتة دراسة " سامية السيد " )

والست ساعات يوميا مما يتيح ليم زيادة ثقافتيم الرياضية  وزيادة  ساعات تتراوح بين الساعتين
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الثقافة الرياضية لمستخدمى شبكة "االنترنت" متمثمة فى جميع األلعاب تقريبا وزيادة المعرفة 
، ودراسة " الريغى ىاجر ، تاتى )6الرياضية وبالتالى الثقافة الرياضية لدى مستخدمى االنترنت)

أشارت الى قضاء الطمبة عدد ساعتين يوميا ، وأن القنوات الرياضية  ( حيث 2016وسام " )
 (3مازالت لدييا نسبة مشاىدة عالية .)

 ماالفترات التى تفضمها  لمشاهدة البرامج الرياضية ؟
 يوضح الجدول التالى الفترات التى يفضميا المشاىد لمشاىدة البرامج الرياضية .

 (9جدوؿ )
 ألراء عينة البحث في الفترات التى تفضمها لمشاهدة البرامج الرياضيةالتكرار والنسبة الماوية 

 600ف=                                                                               
 النسبة الماوية الترتيب التكرار تفضمها لمشاهدة البرامج الرياضيةالفترات التى  ـ
 %8633 3 04 ة فى الصباحيتم متابعة البرامج الرياضي  .1

 %..6.. 0 44. تتم مشاىدة البرامج الرياضية فى أوقات الظييرة  .2

 %70644 . 004 تشاىد البرامج الرياضية فى فترات الميل  .3

( الخاص بةالتكرار والنسةبة المئويةة آلراء عينةة البحةث فةي الفتةرات التةى 9يتضح من جدول  )
( كةأكبر نسةبة % 75.00تراوحت النسبة المئوية ما بةين )تفضميا لمشاىدة البرامج الرياضية، حيث 

( كأصةةغر قيمةةة لفتةةرة يةةتم متابعةةة %8.33لفتةةرة مشةةاىد البةةرامج الرياضةةية فةةى فتةةرات الميةةل، ونسةةبة )
 البرامج الرياضية فى الصباح .

( أنيا جاءت فى الترتيب األول من حيث وقت متابعة البرامج الرياضةية 9يتبين من الجدول )
% ( ، بينما جاءت فى الترتيب الثانى 75( بنسبة مئوية بمغت )  450ت الميل ( بتكرار ) )فى فترا

%( ، بينمةةةا جةةةاءت فةةةى الترتيةةةب  16.66( بنسةةةبة مئويةةةة )  100)فةةةى أوقةةةات الظييةةةرة ( بتكةةةرار ) 
 % ( .  8.33( بنسبة مئوية )  50الثالث ) فى الصباح ( بتكرار ) 

ن األوقةةةات المفضةةةمة لةةةدى أفةةةراد العينةةةة لمتابعةةةة البةةةرامج تمةةةك النتيجةةةة إلةةةى أ ويرجةةةع البةةةاحثون
الرياضةةةية فةةةى الميةةةل ليكونةةةون متفةةةرغين خةةةالل ىةةةذه الفتةةةرة ،وأغمةةةب البةةةرامج يةةةتم بثيةةةا لةةةيال ، كمةةةا أن 
الجميور قد يفضل متابعة اإلعادة الخاصة بالمباريات فى األوقات المتأخرة بعد الذىاب إلةى المنةزل 

 ة لممشاىدة فى فترة الميل . مما يدل عمى وجود نسبة عالي
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( حيث أشارت الى أن  2018وىذا ما أكدتو دراسة " عبدالحق بورغدة ، وعز الدين سكيو " )
غالبية المتابعين  يتابعون البرامج الرياضيو بالتميفزيون فمى الميل بمفردىم ، وان تستيوييم المباريات 

 (7الرياضيو من خالل متابعتيم لمبرامج الرياضية .)
 االبرامج الرياضية التى تفضؿ مشاهدتها ؟م

 يوضح الجدول التالى البرامج الرياضية التى تفضل مشاىدتيا   
 (10جدوؿ)

 التكرار والنسبة الماوية ألراء عينة البحث في البرامج الرياضية التى تفضؿ مشاهدتها
 600ف=                                                                               

 النسبة الماوية الترتيب التكرار  البرامج الرياضية التى تفضؿ مشاهدتها : ـ
 %51.66 3 310 ممك وكتابة .  .1
 %25.00 5 150 األىمى اليوم .  .2
 %83.33 1 500 ممعب االىمى  .  .3
 %66.66 2 400 ستاد مصر .  .4
 %30.00 4 180 تغطية خاصة .  .5
 %6.66 9 40 راية وصفارة .  .6
 %13.33 6 80 ستاد النيل .  .7
 %11.66 7 70 حصاد األبطال  .8
 %10.00 8 60 ستوديو الكورة .  .9

( الخةةةاص بةةةالتكرار والنسةةةبة المئويةةةة آلراء عينةةةة البحةةةث فةةةي البةةةرامج 10يتضةةةح مةةةن جةةةدول  )
%( كةةأكبر نسةةبة 83.33الرياضةةية التةةى تفضةةل مشةةاىدتيا، حيةةث تراوحةةت النسةةبة المئويةةة مةةا بةةين )

 %( كأصغر قيمة لفترة راية وصفارة.6.66ب االىمى، ونسبة )لبرنامج ممع
( أنو جاء فى الترتيب األول من حيث أكثر البةرامج التةى تفضةل عينةة 10يتبين من الجدول )

% ( ، بينمةا 83.33( بنسبة مئوية بمغت ) 500البحث مشاىدتيا برنامج ) ممعب األىمى ( بتكرار)
% ( ، 66.66( بنسةبة مئويةة بمغةت  )400مصةر ( بتكةرار) جاء فى الترتيب الثةانى برنةامج ) سةتاد

(  بنسةةةةةبة مئويةةةةةة بمغةةةةةت  310بينمةةةةةا جةةةةةاء فةةةةةى الترتيةةةةةب الثالةةةةةث برنةةةةةامج )ممةةةةةك وكتابةةةةةة ( بتكةةةةةرار) 
(51.66. )% 
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تمك النتيجة الى ان برنامج ممعب األىمى الذى يذاع عمى قناة األىمى )نادى  ويرجع الباحثون
ى فى الدورى ومباريات الفرق األخرى المسجمة ، ويبث كل مايذاع القرن ( يذاع فيو مباريات األىم

داخل مالعب النادى االىمى وينقد كل مايحتاج نقدة وىذا لكونة يعمل بحيادية ويرغب المشاىدين 
فى متابعتو؛ لكونة يمثل اىتمامًا كبيرًا فى متابعة فريقو والتعرف عمى نتائج الفرق المنافسة ، ثم 

مصر ويقدم البرنامج مجموعة كبير من اإلعالميين ومعيم كوكبة من المحممين يأتى برنامج ستاد 
لتحميل مباريات كرة القدم ويقدم ايضا فقرات تحكيم وكوكبة من المراسمين االكفاء فى المالعب 
لمتعميق عمى المباريات ،ويقدم تغطية كاممو لمباريات كرة القدم طوال األسبوع وىذا ما جعل المشاىد 

ليكون لدية معمومات كافيو عن المباريات ، ثم يأتى برنامج ممك وكتابة الذى يذاع عمى  يشاىدة 
قناة النادى األىمى  )نادى القرن ( والذى يقدميا اثنين من أفضل االعالميين ، وىو برنامج تحميمي 
لمناقشة كل ما يخص المالعب المصرية وخاصة النادى االىمى ، ويقوم بالرد عمى أى إدعاءات 
مثل مشكمة نادى القرن الذى يتصارع حوليا الكثيرون ، وعندما يتحدث اإلعالم الرياضى عن ىذة 

 المشكمو أو مشاكل أخرى يقوم بالرد عمييا بكل حيادية .
 ما هى األنشطة التى تفضؿ مشاهدتها فى البرامج الرياضية  ؟

 ضيةيوضح الجدول التالى االنشطة التى يفضل مشاىدتيا فى البرامج الريا
 (11جدوؿ )

 التكرار والنسبة الماوية آلراء عينة البحث في األنشطة الرياضية التى تفضؿ مشاهدتها فى البرامج الرياضية
 600ف=                                                                             

 النسبة الماوية الترتيب التكرار األنشطة الرياضية التى تفضؿ مشاهدتها فى البرامج الرياضية: ـ
 %93.33 1 561 كرة القدم . .1

 %71.11 2 421 كرة السمة . .2

 %33.33 4 211 كرة الطائرة  .3

 %56.66 3 341 كرة اليد .4

 %16.66 5 111 بطوالت ذوى اإلحتياجات الخاصة . .5

 %3.33 9 21 مسابقات الرياضات المائية . .6

 %11.11 7 61 وى .مسابقات ألعاب الق .7

 %11.66 6 71 رياضة رفع األثقال . .8

 %5.11 8 31 رياضات الدفاع عن النفس  .9
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( الخةةاص بةةالتكرار والنسةةةبة المئويةةة آلراء عينةةة البحةةةث فةةي األنشةةةطة 11يتضةةح مةةن جةةةدول )
ين الرياضةةةية التةةةى تفضةةةل مشةةةاىدتيا فةةةى البةةةرامج الرياضةةةية ، حيةةةث تراوحةةةت النسةةةبة المئويةةةة مةةةا بةةة

( كأصةغر قيمةة لنشةاط رياضةة الةدفاع % 5.00( كأكبر نسبة لنشاط كرة القدم، ونسةبة )93.33%)
 عن النفس. 

( أنو جاء فى الترتيب األول من حيث أكثر األنشطة التى يفضل 11يتبين من الجدول )
 93.33( بنسبة مئوية بمغت ) 560مشاىدتيا فى البرامج الرياضية رياضة) كرة القدم (بتكرار) 

( بنسبة مئوية بمغت ) 420%( ، بينماجاءت فى المرتبة الثانية رياضة ) كره السمة ( بتكرار) 
( بنسبة مئوية  340% ( ، بينما جاءت فى المرتبة الثالثة رياضة ) كرة اليد (  بتكرار) 70.00
 % ( .56.66بمغت ) 

أفراد عينة البحث فيى تمك النتيجة إلى أن كرة القدم ىى األكثر شعبية بين  ويرجع الباحثون
تحتل عددًا كبيرًا من المتابعين ليا بإستمرار وأكبر عدد من الالعبين وغير الالعبين الذين 
يمارسونيا فى أنحاء العالم ، وانيا رياضو تمارس فى أى مكان مثل الصاالت الرياضية والحدائق 

من أصل أمريكى ، وتمارس والشوارع . وجاءت بعد ذلك كرة السمو وىى الكرة الرئيسيو الوحيدة 
طوال السنة ليال ونيارا وفى المالعب الصيفية والصاالت الرياضية  وفى ساحات المدارس 
والممرات العائمية والمخيمات الصيفيو لذلك بعض أفراد العينة يفضمون مشاىدتيا ؛ النيا غير مقيدة 

لقدم ولكن تختمف عنيا أن بوقت معين ، وجاءت بعد ذلك كرة اليد وىى رياضة تشبو رياضة كرة ا
كرة القدم ركل الكرة لكن كرة اليد تمرير الكرة باليد وىي تمارس فى المالعب فقط وال يوجد ليا 

 شعبية من عينة البحث . 
 استنتاجات البحث :

مةةن أىةةةم الموضةةةوعات األكثةةةر مشةةةاىدة والتةةةى تركةةةز عمييةةةا البةةةرامج الرياضةةةية ىةةةي المبارايةةةات  .1
 . الرياضية وبرامج التحميل

مةةةن أكثةةةر القنةةةوات مشةةةاىدة فةةةى القنةةةوات التميفزيونيةةةة الرياضةةةية مشةةةاىدة ىةةةى) اون سةةةبرت (  .2
 تمييا)االىمى ( تمييا ) نيل سبورت(.

مةةن أكثةةر البةةرامج الرياضةةية مشةةاىدة ىةةو) ممعةةب األىمةةى ( ويميةةو) سةةتاد مصةةر ( ويميةةو )ممةةك  .3
 وكتابة (.

ايتم فييةةا إذاعةةة المباريةةات الرياضةةية يةةتم متابعةةة البةةرامج الرياضةةية فةةى فتةةرات الميةةل وغالبةةا مةة .4
 وتحميميا ، وتبمغ عدد ساعات المتابعة ) ثالث ساعات ( . 
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مةةن أكثةةر األنشةةطة الرياضةةية التةةى يفضةةل مشةةاىدتيا فةةى البةةرامج الرياضةةية ىةةى كةةرة القةةدم ،  .5
ولذلك اليوجد توازن فةى تقةديم البةرامج الرياضةية ؛ النيةا تركةز عمةى نقةل مباريةات وأخبةار كةرة 

 دم .الق
 توصيات البحث:

ضةةرورة االىتمةةام بزيةةادة المسةةاحة الزمنيةةة لعةةرض البرنةةامج الرياضةةى لكةةى يكتسةةب المشةةاىد   .1
معمومةةات رياضةةةية ويتوصةةةل الجميةةةور الةةةى معرفةةة ىةةةدف البرنةةةامج الرياضةةةى الةةةذى يشةةةاىده ، 

 وتحديد وقت ثابت لمبث
 زيادة عدد القنوات المتخصصة . .2
 مج الرياضية .زيادة عدد ساعات البث المخصص لمبرا .3
االىتمةام بالرياضةةات الفرديةةة بجانةةب الرياضةةات الجماعيةة لتنميةةة تمةةك الرياضةةات وزيةةادة إقبةةال  .4

 النشء والشباب عمييا.

 المراجع :
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 ـ(2003)
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تمعب القنوات الرياضية دورًا ىامًا وواضح فى كل مرحمة من مراحةل الحيةاة ، حيةث  ممخص البحث:
إنو ييتم باحتياجات جماىيرية متعددة األنماط االجتماعية والثقافية والعممية ، والقنوات الرياضية ليا 

مثل فى تغطية األحةداث الرياضةية ، ويجةب االىتمةام بمحتةوى ومضةمون البةرامج الرياضةية الدور األ
من خالل االطالع عمى الدراسات واالبحاث ان القنوات الرياضية  التى تذاع فى القنوات الرياضية ،

من خةالل المسةح المرجعةي  ليا الدور االكبر فى بث االحداث الرياضية وتتمحور مشكمة البحث فى
ىةةةذه قصةةةور فةةةي الدراسةةةات التةةةي تناولةةةت  أيضةةةاً  ونلعمميةةةة العربيةةةة و األجنبيةةةة وجةةةد البةةةاحثاجةةةع الممر 

اقمةةةةة لالحةةةةداث ييةةةةدف البحةةةث الةةةةى مةةةدى متابعةةةةة طةةةالب جامعةةةةة كفةةةر الشةةةةيخ لمقنةةةوات النالدراسةةةة ، 
باستخدام المنيج الوصفى ، وقد تم تطبيق البحث عمةى عينةة عشةوائية  ونالرياضية ، وقد قام الباحث

فةةةى جمةةةع  ونوقةةةد إسةةةتخدم البةةةاحث( طالةةةب وطالبةةةة مةةةن طةةةالب جامعةةةة كفةةةر الشةةةيخ ، 600ىا )عةةةدد
أن أكثةر القنةةوات مشةةاىدة ،وقةد أسةةفرت النتةائج عمةةى  وناسةةتمارة اسةتبيان مةةن تصةميم البةةاحثالبيانةات 

ىيا قناة أون سبورت النيا قد تكون حريصة عمى متابعةة أخبةار الرياضةة لحظةة بمحظةة وبةث جميةع 
لكثيةةةةر مةةةةن الفةةةةرق ، وأن أغمةةةةب أفةةةةراد العينةةةةة تتةةةةابع البةةةةرامج الرياضةةةةية ثةةةةالث سةةةةاعات ،  المباريةةةةات

ويتابعونيا ليال ومن حيث أثر البةرامج مشةاىدة ىةو برنةامج ممعةب األىمةى ومةن حيةث أكثةر االنشةطة 
 مشاىدة ىى رياضة كرة القدم النيا األكثر شعبية بين افراد العينة . 
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ABSTRACT 

 

Sports channels play an important and clear role at every stage of life, as it 

cares about the needs of mass multi-style social, cultural and scientific, and 

sports channels have the best role in covering sports events, and must pay 

attention to the content and content of sports programs that are broadcast in 

sports channels, through view of studies and research that sports channels 

have the greatest role in broadcasting sports events and center The problem 

of research in the reference survey of Arab and foreign scientific references 

also found the researcher deficiencies in the studies that dealt with this 

study, the research aims to the extent of the follow-up of students of Kafr 

Al-Sheikh University to the channels conveying sports events, the 

researcher has used the descriptive method, and the research was applied to 

a random sample number (600) students from The University of Kafr 

Sheikh, the researcher has used in the collection of data questionnaire 

questionnaire designed by the researcher, and the results have resulted that 

the most watched channels are on-sport channel because they may be keen 

to follow the news of sports moment by moment and broadcast all the 

games for many teams, and that most of the members of the sample follow 

sports programs three hours, and they follow them at night and in terms of 

the impact of the programs watching is the program of the Ahli Stadium 

and in terms of the most activities watching football is the most popular 

among the members of the sample. 

 


