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 والوعي رقميةال وااللواح الذكية بالهواتف التلفزيونية للتطبيقات الشباب تعرض بين العالقة
  الرياضية باألحداث

 (ميدانية دراسة)
 محمد الجواد عبد فتحي حفصة/ الباحثة اعداد

 اإلذاعة تكنولوجيا فن – وتلفزيون  إذاعة – اعالم – اآلداب في الماجستير لدرجة
 إشراف

 حسان إبراهيم والء /د                           عادل رشا / د. م.ا      
  -داباآل كلية–مدرس اإلذاعة والتليفزيون       فزيون يوالتل اإلذاعة بقسم مساعد أستاذ

 جامعة المنصورة    سويف بني جامعة– اإلعالم كلية          
 

 ملخص البحث:
 يةالتلفزيون للتطبيقات الشباب تعرض بين العالقة على تستهدف هذه الدراسة الوقوف

 اي الي لديهم ، ومعرفة الرياضية باالحداث والوعي الرقمية وااللواح الذكية بالهواتف
 باالحداث الوعي بغرس الذكية بالهواتف التليفزيونية التطبيقات تلك تقوم مدى

 الشباب تعرض حجم على(  والنوع السن) المتغيرات تاثير على والتعرف.الرياضية
طبقت الدراسة نظرية الغرس الثقافي ونظرية نشر المبتكرات ،  .التطبيقات كلتل

وطبقت منهج المسح ، كما استخدمت االستبيان كأداة للدراسة . اقر الشباب ان 
منصة بيين اسبورت االلكترونية تساعد في تعميق ونشر الوعي الرياصي لديهم 

الم الرياضي المعاصر، كما وتحرص علىاساليب حديثة لمواكبة ابعاد تطورات االع
 اقر الشباب انها تساهم في تحليل االحداث الرياضية بشكل كافي وتعمل ايضا على

 تأريخ الحركة الرياضية .
 الكلمات الرئيسية:

 التطبيقات التليفزيونية _ االحداث الرياضية _الهواتف الذكية 
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  البحث مقدمه
 ظيت حالرقمية قد  واأللواح الذكية الهواتف مثل الذكية األجهزة االخيرة ان اآلونة نجد في
 من تقدمه لما وذلك خاص بشكل والشباب عام بشكل الجهور لدى خاص باهتمام

 االمر يوميا دائم شبه بشكل عليها يعتمد الجمهور اصبح حيث ، لهم متعددة استخدامات
 دةمشاه جهزةاأل هذه يسرت األنترنت بشبكة ارتباطها وبفضل ، كبيرة خطورة يمثل بات الذي

 في تهمشاهد في يرغبون  ما مشاهدة وكذلك  األفراد بين التواصل وعملية المختلفة الفيديوهات
 الذي األمر اليومية واالنشغاالت باالعمال تزدحم أصبحت الحياة وان خاصة الحق وقت اي
 . القديمة المشاهدة انماط مع يتناسب يعد لم

 
 جذب علي بقدرته عليها يتفوق  حيث المعاصر ماالعال وسائل اهم من التلفزيون  يعتبر
احتواء  يمكن أن يكون للتلفزيون قدرة على كما العام الراي علي والتاثير واالبهار االنتباه

 الاضحة و تقنيات ومميزات وسائل اإلعالم الجديدة والتأقلم معها، لكن تبقى لهذه القدرة حدود 
 حفيين والباحثين والمستخدمين يوما بعديمكن تجاوزها وهي حدود تتضح للمستثمرين والص

فأغلب مستخدمي التلفاز اليوم أصبحت لهم حسابات على مواقع التواصل االفتراضي  .يوم
وهم أنفسهم من يضغط زر اإلعجاب لصفحات الفضائيات التي يتابعونها، وبذلك يشهد 

 .الجمهور ظاهرة االنزياح من التلفازالي اإلعالم الجديد.

في  االعالم الجديد و في قدرات المواقع االفتراضية تقابلها معاناة واضحة هذه التطورات 
للكثير من الفضائيات العربية بسبب تراجع  اعداد المشاهدين وقد ظهر ذلك بوضوح عندما 
قررت العديد من الفضائيات االستغناء عن جزء من موظفيها أو تخفيض رواتهم أو الوصول 

في الوقت نفسه شهدت التكتولوجيا االعالمية ازدهارا وصل  إلى غلق الفضائية بشكل تام ,
الي اذهى مراحله حينما ظهر ما يسمى التلفزيون المحمول   اي تلفزة الجوال او الهاتف 
 بمعني استقبال البث التلفزيوني عبر الهواتف الذكية وااللواح الرقمية .

 الخاصه المميزات من العديد تضم تكنولوجية وسيله  الذكى أن الهاتف  وال يغيب عن أذهاننا
 والدخول االنترنت تصفح امكانية الحديث الذكى الهاتف يضم حيث االخرى  االتصال بوسائل
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 والعائله واالصدقاء المعارف كل مع االتصال على والبقاء االجتماعى التواصل مواقع على
 عبر هذا وكل يرةكث اخرى  ووظائف تخزين ووحدة وفيديو ككاميرا الهاتف عمل الى باالضافة
 الخاصه الدراسات اشارت كما مستخدم كل شخصية يناسب بما ومعدله وفردية خاصة وسيلة

 وتكوين استكشافات فى استخدامه يتم انه االجتماعى مجال فى الذكى الهاتف باستخدامات
 قطع او عزل الى باالضافة القائمة الصداقات وتوثيق عليها واالبقاء جديده صداقات عالقات

 .  بها المرغوب غير لصداقاتا
 يسهل انهب التفاعلية التكنولوجيا وسائل كل وتتميز الهواتف الذكية  بتطبيقاتها  الحديثة عن 

 فكل ردللف اليومية الحياه من اليتجزا يجعلها جزءا مما مكان اى فى حملها ويمكن بها التحرك
 لهكوسي يستخدمونها لمراهقينا من الكثير فان لذا جيبه فى تجدها االجتماعية المرء شبكة
 ان لىع التاكيد المنطقى فمن لذا المستقله شخصياتهم بناء بمرحلة والبدء االسرة قيود لكسر
 ملهح وامكانية اليوم ساعات طوال المستمر التواصل امكانية هى الذكيه للهواتف ميزتين اهم
 اطار فى وتطبيقها ةالذاكي الهواتف درسوا الباحثين من العديد فان ولذلك مكان اى فى

 ليةوالعم الشخصية حياته فى الفرد يلعبها التى اليومية االدوار بين للتنقل استخداماتها
 .  واالجتماعية

 شباب !والعصور األزمنة باختالف األمس شباب عليه كان عما يختلف اليوم الشباب إن
 مرحلة مع تعبيرال صح   إن يتصارعون  بل  التكنولوجي التطور مع يعيشون  يعيشون  اليوم
 الشباب سن إلى الطفولة مرحلة من النقلة بين فيما تقع التي المرحلة تلك وصعبة، حرجة

 . النفس على واالعتماد
 تعنيه كانت عما بكثير اوسع نطاق الى التفاعلية معنى اخذ الذكى الهاتف ان نالحظ كما
 فمن االنترنت من التفاعلية فى اعلى امكانات لديه ان حيث فقط االنترنت وجود وقت

 نولك الخبر وصانعى الجمهور من الشديده التفاعلية هى االنترنت مميزات احد ان المعروف
 الخبر صانع هو يكون  ان مستخدم اى على السهل من اصبح الذكى الهاتف تطبيقات عبر
 هالمختلف الشبكات مشتركى كل مع او بعينهم اشخاص مع ومشاركتها االغنية او الفيديو او
 .  الطرق  واسرع سهلبا
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 : السابقة الدراسات

 بما الدراسة بموضوع صلة ذات مختلفة سابقة دراسات إلي الخطة هذه اعداد في الرجوع تم
 ليا السابقة الدراسات هذه تقسيم ويمكن الدراسة وإجراء البحثية المشكلة تحديد في يساعد
 تناولت دراسات:  األول المحور : يلي كما وذلك خاللهم من الدراسات عرض يتم محورين
  عام بشكل الرقمية وااللواح الذكية الهواتف الشباب  استخدام
 . الشباب على وتاثيراته الرياضي االعالم تتناولت دراسات : الثاني المحور

 شكلب الرقمية وااللواح الذكية الهواتف الشباب  استخدام تناولت دراسات:  األول المحور 
 : عام
( حول "دور المساندة االجتماعية في التنبؤ 2022هليل الحربي)__دراسة حاكم _ 1

 بالقلق االجتماعي وادمان الهواتف الذكية لدي طالب المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة" 
هدفت الدراسة إلى التعرُّف على دور المساندة االجتماعية في التنبؤ بالقلق االجتماعي 

رحلة الثانوية بالمدينة المنورة، واستخدم الباحث المنهج وإدمان الهواتف الذكية لدى طالب الم
الوصفي االرتباطي، واشتملت عينة الدراسة األساسية على عينة عشوائية بسيطة قوامها 

( طالًبا، ولقياس متغيرات الدراسة تم  استخدام مقياس المساندة االجتماعية إعداد أماني 555)
اس القلق االجتماعي إعداد مجدي الدسوقي (، ومقي2001عبدالمقصود وأسماء السرسي )

( ومقياس إدمان الهواتف الذكية )إعداد الباحث(. وخلصت الدراسة إلى نتائج من 2003)
أهمها: وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة الدراسة من طالب المرحلة 

ي له، وأن مستوى المساندة الثانوية بالمدينة المنورة في المساندة االجتماعية والمتوسط الفرض
االجتماعية لدى المراهقين كان عن المستوى المتوسط، كما أن مستوى المساندة من قبل 
النظراء كان عند المستوى المتوسط، ومستوى المساندة من قبل األسرة كان عند المستوى 

متوسط. المرتفع، باإلضافة إلى أن مستوى الرضا الذاتي عن المساندة كان عند المستوى ال
كما توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطات عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية 

بالمدينة المنورة في القلق االجتماعي والمتوسط الفرضي له، وأن مستوى انتشاره متوسط بين 
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فئة المراهقين، باإلضافة إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطات عينة الدراسة من 
 .المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة في إدمان الهواتف الذكية والمتوسط الفرضي لهطالب 

( حول "الروابط االجتماعية والعزلة 2022_ دراسة حسنيه، بلحاج وراشد بن رشيد )2
"االجتماعية استخدام االتف الذكي نموذج ) 

ل ظهدفت الدراسة الي البحث في اسباب العزلة االجتماعية وتفكك الروابط االجتماعية في 
اءة تكنولوجيا االتصال الحديثة واستخدام الهواتف الذكية ، اعتمد الباحث على منهج القر 
والتحليل لظاهر االستخدام المفرط للهواتف الذكية ، ومن نتائج هذه الدراسة العزلة 

 واالستخدام المفرط للهواتف الذكية التي تعتبر نتيجة حتمية ،اخفاء معظماالجتماعية 
التطبيقات من على امام الشاشة وجعلها على ملف خاص، الهاتف الذكي وتطبيقاته في 
تطور مستمر،لذا وجب علينا التعامل بحذر شديد لمزيد من التحكم والخروج من دوامة 

 لذلك االنتقال من تطبيق الي أخر النها مصممة
اتف ( حول "التاثيرات النفسية واالجتماعية لتطبيقات الهو 2022_ دراسة ساره نصار3

 الذكية " 
هدفت الي الكشف عن االثار النفسية واالجتماعية السلبية وااليجابية الناتجة عن االستخدام 
واستخمت الباحثة نظريتي الحضور االجتماعي ومدخل االستخدمات واالشباعات   وعكفت 

راسة علي  معالجة  استخدام الشباب الجامعي لتطبيقات الهواتف الذكية بالتركيز علي الد
 .تطبيق الفديوهات القصيرة وهو تيكتوك والذي اكتسب شهرة كبيرة في االونه االخيره.

تندرج هذه الدراسة الحالية تحت فئة الدراسة الكيفية، حيث تعتمد في منهجها على أداة    
ركزة، بالتطبيق على عينة من الشباب الجامعي، وكشفت الدراسة عن أن مجموعة النقاش الم

التطبيق ساعد المستخدمين على ملء الفراغ، وتجاوز الشعور بالوحدة، حيث ُاختبر أثناء فترة 
 .الحظر الكلي نتيجة اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا

بية؛ االستخدامات الدعوية، كما توصلت الدراسة إلى أن أبرز اآلثار النفسية اإليجا   
والهروب من التوتر، وظهرت أبرز اآلثار النفسية السيئة، وهي الغيرة، واإلحباط واالكتئاب، 

 .والقلق واالضطراب، والهوس، والتحرش والتنمر

http://hesj.org/ojs/index.php/hesj/article/view/480
http://hesj.org/ojs/index.php/hesj/article/view/480
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بينما أظهرت الدراسة أن أبرز اآلثار االجتماعية اإليجابية؛ أداة داعمة للتواصل    
وعوية، واكتساب مهارات جديدة، ومعرفة منتجات جديدة، وأن أبرز االجتماعي، والحمالت الت

اآلثار االجتماعية السلبية هي ضعف التواصل االجتماعي الفعلي، والتذمر األسري، والعزلة 
 واالنطواء، وكفاءة التحصيل الدراسي

  (2019)بوسنان رقية دراسة -4
 من وعلومه، القرآن مجال في المتخصصة الذكية الهواتف تطبيقات وصف إلى البحث هدف
 علي الباحثة واعتمدت بها، المتوفرة الجودة معايير حيث ومن والمضمون  الشكل حيث
 العشوائية العينة الباحثة واستخدمت المحتوي  تحليل اداة  استخدمت كما المسحي المنهج
 ،(250) أصل من تطبيق( 12) باختيار تحليلها، يتم التي المفردات لتحديد المنتظمة

 ابم. الكريم القرآن خدمة في االتصال وسائل تفعيل ضرورة على التأكيد إلى البحث وصلوت
 ولة،بسه المتعلقة والعلوم نشره في تسهم والتي عليها تتوفر التي الهامة والخصائص يتماشى
 مضامينال ذات المتعددة البرامج من الذاتية المناعة لهم يحقق بما. تعلمه من األفراد وتمكن
  ..السلبية
( Kyong Eun Oh, and Rong Tang()2018) توان  ورنو  اوه اون  كيوون  دراسة -5-

 دراسوة االخبوار  ويحفظوون  ويشواركون  ويجودون  ويقورأون  الجامعات طالب يتلقى كيف" حول
 ".المحمول أخبار سلوك على مسحية
 أخبددددار لمعالجددددة المتعددددددة األنشددددطة أن مدددددى أي إلددددى معرفددددة الددددى الدراسددددة  هدددددفت 
 وقراءتهددا األخبددار تلقددي فددي والمتمثلددة الذكيددة الهواتددف تطبيقددات اسددتخدام خددالل مددن ولالمحمدد
 الوسدائط أندواع حيدث ومدن تكرارهدا معددل حيدث مدن تختلدف وحفظهدا ومشداركتها عليهدا والعثور
 مدددى أي والددى بهددا، القيددام فددي المسددتخدمة mobilc apps المحمولددة والتطبيقددات األساسددية
 اتيالدذ الرضدا نتدائج تختلدف مددى أي وإلدى تأديتها، في للمبحوثين ذاتيةال الكفاءة نتائج تختلف

 المحمدددول الهددداتف تكنولوجيدددا تسدددهل مددددى أي إلدددى معرفدددة إلدددى باإلضدددافة عنهدددا، للمشددداركين
 .تأديتها
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 مدن العيندة فدي تندوع وهنداك طالبدا، 63 علدى االنترندت عبدر رأي اسدتطالع إجراء وتم 
 التعلددددديم، مسددددتوى  العرقددددي، األصددددل العمددددر، الندددددوع،) وتشددددمل الديموجرافيددددة المتغيددددرات حيددددث

 واإلنددددداث، السدددددن صدددددغار المبحدددددوثين نسدددددبة فدددددي زادة هنددددداك وكاندددددت ،(العلمدددددي والتخصدددددص
 للعلدددددوم والدارسدددددين الجامعيدددددة المرحلدددددة فدددددي هدددددم ومدددددن البددددديض، القوقدددددازيين مدددددن واألمدددددريكيين
 . اإلنسانية والعلوم واآلداب االجتماعية
 :اآلتي نحوال على النتائج ابرز وكانت

 فبوجده المحمول، أخبار لمعالجة المتعددة األنشطة تكرارات بين داللة ذات اختالفات توجد 
 غددالبيتهم أن حددين فددي بددذلك، يقومددون  ال أنهددم أو األخبددار المبحددوثين يحفددظ مددا نددادرا عددام
 كددددان بينمددددا يوميددددا، ذلددددك تددددم حيددددث بكثافددددة عليهددددا والعثددددور وقراءتهددددا األخبددددار بتلقددددي قددداموا
 أن حيدددث األخبدددار بمشددداركة يتعلدددق فيمدددا Light Users خفيفدددين مسدددتخدمين ثينالمبحدددو 
 اعتمددوا الجدامعيين الطدالب أن يعندي مدا وهدو أسدبوعيا أو شهريا إما بذلك يقومون  أغلبيتهم
 .وأرشفتها نقلها من بدال األخبار الستهالك المحمول أجهزتهم على

 اقل يثان أو األقل كانت الذاتيين ءةوالكفا للرضا المشاركين تقييمات أن النتائج أظهرت 
 كانت أنها المشاركون  أشار حيث أنشطة الخمسة بين من ومشاركتها األخبار لحفظ
 . عليها والعثور وقراءتها األخبار تلقي عن صعوبة واألكثر كفاءة األقل

 الذكيوة للهواتوف الطلبوة اسوتخدام مود " حوول( 2018)عبوده وانووار رمضوان تسوامي دراسة6

 "المعلومات على لحصولا بهدف

 على الحصول في الذكية للهواتف الطابة استخدام مدي على اوقوف الي الدراسة هدفت
 امعةج في المعلومات تكنولوجيا وكلية اإلعالم كلية طلبة على الدراسة اجريت وقد المعلومات

 من هعبد وأنوار رمضان تسامي الباحثان دراسة تكونت. 2018 عام نموذجا الوطنية النجاح

 وتوصلت .المعلومات تكنولوجيا وكلية اإلعالم، كلية في وطالبة طالب 390 من مكونة عينة

 يف التقنية خبرتهم على يعتمدون  المعلومات تكنولوجيا طلبة ان  إلى نتائجها في الدراسة
  كما .اإلعالم طلبة من أكثر بشكل الذكية الهواتف استخدام

 .المعلومات على للحصول فعالة وسيلة هو الذكي الهاتف أن  إلى البحث نتائج وتوصلت
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 (2017جوميز_ دراسة  7
 عدم هي الجودة اعتبار على الذكية الهواتف تطبيقات جودة تحسين الي جوميز دراسة هدفت
 وتصحيح التطبيقات لرصد جديدة اليات دراسة طريق عن والوظيفة االداء في اخطاء وجود

 واجهة اداء وعيوب االعطال االخطاء من نوعين لىع الدراسة وركزت نشرها بعد اخطائها
 حشد من جمعها يتم التي االعطل تقارير بتحليل منهجي بشكل االالت هذه تقوم المستخدم،

 تكون  بحيث الحاالت هذه من المزيد عرض لمنع وتحليلها والمستخدمين االجهزة من
 ضيتعر  الذي الوقت تقليل هو ذلك من والهدف للمستخدمين بالنسبة شفافة الوقاية اجراءات
 عيوب عن التلقائي للكشف وتوفيرنهج المتأثرين المستخدمين وعدد للفشل المستخدمون  فيه
 . المختلفة التشغيل ومنصات االجهزة تنوع باستغالل وعزلها المستخدم واجهة اداء

 :"معيةالجا المكتبات خدمات تقديم في الذكية الهواتف استخدام"حول( 2017)زهر دراسة 8
 لمكتباتا خدمات على التركيز  إلى الدكتوراه  شهادة لنيل رسالتها في زهر سوزان الباحثة هدفت

 تقديمها، في يةالذك الهواتف تطبيقات من االستفادة وكيفية الذكية البيئة في اللبنانية األكاديمية
 متقا .مكتباتهم لهم تتيحها أن الجامعات تلك في الطالب يرغب التي الخدمات  إلى إضافة
 اللخ من للتصفح القابلة االلكترونية الصفحات خالل من المقدمة الخدمات بمقارنة الباحثة
 من يةلبنان جامعية مكتبات أربع في ذكية خدمات ثالث بتوفر النتائج خلصت .الذكية الهواتف
 لتواصوال للترفيه الذكية الهواتف استخدموا الطالب من األكبر والنسبة .مكتبات ثماني أصل
 37 % المكتبة خدمات  إلى للوصول االستخدام نسبة كانت بينما ،) 62 % نسبة( الزمالء مع

 عن المكتبات خدمات تقديم مفهوم لتعزيز المقترحات من مجموعة  إلى الدراسة وتوصلت .فقط

 .الذكية الهواتف طريق
 : الرياضي الوعي و التلفزيوني االعالم تتناولت دراسات : الثاني المحور

( حول "التربية االعالمية لجمهور وسائل االعالم 2021_ _ دراسة كيحول ودالي فله)1
 بين امكانيات المتلقي ومساهامات وسائل االعالم" 

هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية التربية اإلعالمية ودورها الفعال في خضم ما  تهدف
عدد في المصادر وتنوع في تعرفه الساحة اإلعالمية من تدفق حر للمعلومات ناجم عن ت
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وسائل االعالم. وفي خضم ذلك حاولنا تسليط الضوء على مفهوم التربية اإلعالمية واظهار 
أهميتها لألفراد المتلقين لمضامين وسائل االعالم، وماهي األساليب واألليات المعتمدة في 

بية اإلعالمية من ذلك. كما سعت الدراسة إلى ابراز دور وسائل االعالم في تجسيد فكرة التر 
خالل نظرية المسؤولية االجتماعية والحتمية القيمية. الكلمات المفتاحية: التربية إعالمية، 

، يظهر اثر وسائل االعالم وسائل االعالم، التنشئة االجتماعية، بناء الواقع، المسؤولية، القيم
دة كما يراها الباحث على الثقافة وفقا لنظرية الحتمية القيمية للمثقفين من خالل جوانب ع  

تعزيز القيم 
 وعدم تحيدها. 

 التنشئة االجتماعية البعيدة عن التشويه
توسيع دائرة االستفادة من الثقافه وعد التوسع في الثقافة العالمية علىحساب الثقافة 

 المحلية.
لية ؤ ة مساستهالك وتقبل كل ما تقدمه بطريقة تفتقد االنتقاد واالنتقاء ، كما ال تغيب النظري
ي فتمدة وسائل االعالم فهذه االخيره البد ان تراعي اذواق المتلقين والقيم االجتماعية المع

بين  مجتمعاتهم ويبدو ان نظرية الحتمية القيمه ترى ان التربية االعالمية مسؤلية مشتركة
 وسائل االعالم والمتلقين على حد سواء.خالل جوانب عدة كما يراها الباحث 

  20201(Difallah) _دراسة 2
 هدفت هذه الدراسة الي الوقوف على دور اإلعالم الرياضي اإلذاعي في ترقية رياضة ذوي 
ا حركي االحتياجات الخاصة وبالتحديد رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة لفئة المعاقين
صفي و التي تمارس هذا النوع من الرياضة التنافسية، واعتمدت الباحثة على تطبيق المنهج ال
التحليلي على عينة من هؤالء الرياضيين ومن خالل أداة تم بناؤها من قبل الباحثين 

 خصيصا لهذه الدراسة، حيث توصلت النتائج إلى:
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( أن اإلعالم الرياضي المحلي المسموع يساهم بشكل غير فعال في تنمية رياضة كرة 1 
 السلة على الكراسي المتحركة.

ل إلذاعية غير كافية وتقتصر على بعض النواحي فقط وال تشم( أن التغطية اإلعالمية ا2 
 جميع الجوانب الخاصة لهذا النوع من الرياضة.

ئة الناش ( باإلضافة إلى الدور المتدني الذي تلعبه اإلذاعة في ترقية الرياضة عند األفراد3 
 .من المعاقين حركيا

اسة تحليلة لواقع ( حول "در 2020_دراسة مصطفى عادل حسين ،حسن عبد الحليم)3
  تكنولوجيا االعالم الرياضي باالندية الرياضية"

هددذا البحددث إلددى التعددرف علددى تإلنولوجيددا اإلعددالم الرياضددي الجديددد باألنديددة الرياضددية هدددف 
بجمهوريددة مصددر العربيددة ، اسددتخدم البدداحثون المددنهج الوصددفي) أسددلوب الدراسددات المسددحية ( 

حقيق أهداف البحث ، اشتمل مجتمع البحث جميدع أنديدة بخطواته وإجراءاته وذلک لمناسبته لت
(ندادي مدا بين)أنديدة ىبدرى ، أنديدة صدغرى  1249جمهورية مصر العربية والتي بلغ عددها ) 

وغيدددددر محدددددددة ، أنديدددددة بددددداب سدددددادس "حجدددددومير شدددددرىات "، أنديدددددة " الجدددددي  ر الشدددددرطة ر 
توصدددل البددداحثون إلدددي أن نقابات(،وهدددذا طبقدددًا لتصدددنيل وزارة الشدددباب والرياضدددة المصدددرية ، 

 النسدددبة المئويدددة ألبعددداد المحدددور األول: الوضدددع الدددراهن لدعدددالم الرياضدددي الجديدددد فدددي األنديدددة
% ( ،حيث جاء في الترتيدب  91.48% :  54.71بجمهورية مصر العربية تراوحت ما بين) 

ا (، بينمدداألول بعددد ) معوقددات تطبيددق تإلنولوجيددا اإلعددالم الرياضددي الجديددد باألنديددة الرياضددية 
ضدية جاء في الترتيدب الثداني بعدد) تطبيقدات تإلنولوجيدا اإلعدالم الرياضدي الجديدد باألنديدة الريا
 د(، بينما جاء في الترتيب الثالث واألخير بعد) أساليب تإلنولوجيا اإلعالم الرياضي الجدي

 و bein sport لقنواة الطلبة استخدام"  حول(  2019) ترعة بو سارة _دراسة4
 "  ذلك من المحققة تاالشباعا

 المحققددة االشددباعات و bein sports لقندداة الطلبددة اسددتخدام عددن الكشددف الددى الدراسددة هدددفت
 علدوم قسدم طلبدة مدن bein sports قنداة مشداهدي مدن عيندة علدى دراسدة خالل من, ذلك من

 حيدث المبحدوثين مدن البيانات لجمع االستبيان أداة  على االعتماد تم لقد و االتصال و االعالم
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 الطلبددددة اسددددتخدام انمدددداط و عددددادات: االول المحددددور محدددداور ثالثددددة الددددى االسددددتمارة تقسدددديم تددددم
 شددبكة عبددر الرياضددية لألحددداث الطلبددة, متابعددة مسددتوى : الثدداني المحددور bein sportsقندداة
 .  ذلك من المحققة االشباعات و الطلبة دوافع: الثالث المحور bein sports قنوات
 : الدراسة نتائج اهم من
 الفتددرة فددي سدنين 3 مددن اكثددر يشداهدونها الطلبددة اغلددب ان تبدين االنمدداط و للعددادات بالنسدبة 

 وراء تكمدددن التدددي فددد ن للددددوافع بالنسدددبة امدددا التلفزيدددون  علدددى االشدددتراك عبدددر ذلدددك و الليليدددة
 لمعرفددة القندداة يشدداهدون  العينددة افددراد معظددط ان تبددين bein sports قندداة الطلبددة اسددتخدام
 . لهم المفضل الفريق مشاهدة و عالية بجودة المباريات مشاهدة و اضيةالري االخبار

  العينددة مفددردات رغبددات حققددت القندداة فد ن االشددباعات و الحاجددات يخددص مددا فددي أمدا 
 المجدددال فدددي ثقدددافتهم توسددديع و المتعدددة و التسدددلية و المعلومدددات علدددى الحصدددول فدددي

 .الرياضي
 سوبور بوين باقوة دور"  حوول (2018)   الوراز   عبود وقلووح ديور بالل _دراسة5

   " الرياضية الثقافة نشر في التلفزيونية
 نشدر فدي التلفزيونيدة Bein sports باقدة بده تقدوم الدذي الددور معرفدة إلدى الدراسدة هدذه هددفت
 باقدة دور هدو مدا:   االتدي الدرئيس التسداؤل حدول إشكالياتها تمحورت حيث ، الرياضية الثقافة

bein sports علدى لدجابدة و  ؟ الجزائري  الشباب لدى الرياضية الثقافة نشر يف التلفزيونية 
 و المالحظدة همدا البياندات لجمدع أداتدين ووظائفندا المسدحي، المدنهج علدى اعتمدنا التساؤل هذا

 أم مدينددة شددباب مددن مفددردة 120 مددن مكونددة قصدددية عينددة علددى وزعددت التددي اسددتبيان اسددتمارة
 . البواقي
 :  أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت

 قندوات يتدابعون  البدواقي أم مديندة شدباب أن bein sports باقدة تدؤثر.  التلفزيونيدة bein 

sports علددى ايجددابي بشددكل وتعمددل الجزائددري  الشددباب عددادات و سددلوك علددى التلفزيونيددة 
 .البواقي أم بمدينة الجزائري  الشباب لدى الرياضية الثقافة نشر

 ( 2018) قوجيل دراسة6
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لوعي هدفت هذه الدراسة إلى دراسة واقع اإلعالم الرياضي ومدى مساهمته في نشر الثقافة وا
و الرياضيين لدى فئة الشباب، وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: ما ه
دور اإلعالم الرياضي في نشر الثقافة الرياضية لدى الشباب الجزائري؟ واعتمدت هذه 

شابا من مدينة أم البواقي، وزعنا عليهم  120عشوائية بسيطة ضمت  الدراسة على عينة
 استمارة استبيان، لنتوصل في النهاية إلى عدة نتائج أهما:

 ناك إقبال كبير على مواضيع اإلعالم الرياضي من طرف الشباب الجزائريز.ه -أ
ا في الحياة رى أفراد العينة بأن اإلعالم الرياضي يقدم لهم معلومات يستفيدون منهي -ب

ائهم اليومية ويساعدهم في التعرف على تاريخ األلعاب الرياضية، باإلضافة إلى تعميق انتم
 للوطن.

ل م الرياضي ثقافة رياضية تمكن الفرد من المناقشة وإبداء الرأي، كما يعمينشر اإلعال -ج 
ق فيما يتعلعلى توعية الفرد بمنحه ثقافة رياضية صحية الكتساب اللياقة البدنية، خاصة 

بتصحيح العادات الرياضية الخاطئة وتجنب الممارسات الخاطئة أثناء ممارسة النشاط 
 .الرياضي

 ( 2018ناير دراسة -7
 للصحف الرياضية الصفحات في النسائية الرياضيات تهمي  على التعرف الدراسة  هدفت
 تغطية في االنسان حقوق  مبادئ انتهاك ومدى الكريكيت رياضة وخصوصا الهندية

 في المرأة  مشاركة تعزز المستخدمة اللغة كانت واذا الصحف هذه في النسائية الرياضات
 .الرياضية الحياة
 استخم وقد المسحي المنهج استخدمت حيث الوصفية البحوث الي الدراسة  هذه وتنتمي
 فردا( 270)من الدراسة عينة وتكونت المعلومات لجمع تحلياللمضمون  اسلوب الباحث
 : النتائج من مجموعة الي الدراسة توتوصل
 سكأ في المسائي الهند لمنتحب الرياضية للناشطات االخبارية التقارير مساحة نسبة بلغت
 مساحة الرجالمن نصيب بلغ فيما%( 55) البحث موضع الصحف في للكريكيت العالم
 .والتغطية االهمية في واضح فرق  وهو% 65 التقارير
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 ألغراءال على القائم بوصفها الرياضية االنشطة في للمرأة  الثالث فالصح إبراز الدراسة بينت
 .لرجالا مع بالمقارنة والمسابقات الرياضية االنشطة في المحققة وارقامها انجازاتها من أكثر

 للمرأة  المخصصة المساحة: هما نقطتين في االنسان حقوق  مبادئ انتهاك الدراسة واظهرت
 لذيا المتحيز الجنسي النمط وكذلك بالرجل مقارنة الرياضية روالصو  االخبارية التقارير في

 لعنصر والمحاذاة  العنصرية من كنوع والرجل للمرأة  تقديمها في الرياضية الصحف تعرضه
 .االخر دون 
 :السابقة الدراسات على الباحثة تعليق
 -:يلي ما الحظ السابقة الدراسات على الباحث اطالع خالل من

 إذا سدواء المحمولدة األجهدزة تطبيقدات مسدتخدمي تقييم تتناول التي اساتالدر  في ندرة وجود (1
 .لوحية كمبيوتر أجهزة أو ذكية هواتف كانت

 غددالبيتهم االخباريددة المواقددع او الصددحف لمواقددع سددواء المحمولددة االجهددزة تطبيقددات جمهددور (2
 .اقل نحو على يستخدمونها اللذين السن كبار عكس على الشباب من

 علدددي الكمبيوتراللوحيددة اجهدددزة عبددر واالخباريددة الصدددحفية التطبيقددات سددتخداما يدددتم مددا قليددل (3
 . الذكية الهواتف عكس

 خاصدددة التطبيقدددات متددداجر فدددي الموجدددودة بالتطبيقدددات المتعلقدددة الدراسدددات فدددي نددددرة وجدددود (4
 . الرياضية المواقع تطبيقات

 .ميةالرق وااللواح الذكية الهواتف بأجهزة المتعلقة الدراسات في ندرة وجود (5

 يسدددتخدمون  الدددذين المصدددريين قبدددل مدددن الخلدددوي  الهددداتف اسدددتخدام نسدددبة فدددي ارتفددداع هنددداك (6
 لتددددداول واتجددداههم ووظددددائفهم، وخلفيددداتهم، وتعلددديمهم، سددددنهم، اخدددتالف مددددع الخلدددوي  الهددداتف
 حقيقددة أصددبحت الخلددوي  الهدداتف تطبيقددات أن علددى يدددل ممددا الخلددوي، الهدداتف عبددر األخبددار
 .المستخدمين حياة في واقعة

 مددن أكثددر األخبددار متابعددة فددي المحمولددة األجهددزة تطبيقددات يسددتخدمون  مصددر فددي الددذكور (7
 لمتابعددة التطبيقددات لتلددك اسددتخداما أكثددر األقددل العلميددة المسددتويات أصددحاب أن كمددا اإلندداث،
 . األعلى العلمية المستويات أصحاب من األخبار
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 لددى الكمبيدوتر أجهدزة محدل المحمدول الهداتف يحدل أن يمكدن أنده علدى تدل مؤشرات هناك (8
 .الشباب فئة لدى خاصة المصري  المجتمع في بالقليلة ليست شريحة

 والمعلومددددات األخبددددار علددددى للحصددددول هامددددا مصدددددرا المحمولددددة األجهددددزة تطبيقددددات تعددددد (9
 . السن لكبار بالنسبة بذلك الجزم يمكن ال انه إال للمصريين

 أسدرع اللوحيدة الكمبيدوتر ةاجهدز  فدي الباندات ادخدال مهمدة ان الدراسات من عدد تذكر (10
 .الذكية الهواتف اجهزة من وأدق

 الدراسة  مشكلة
شهد ميدان العمل االعالمي تطورات سريعة ومتالحقة نظرا لما يشهده العالم من طفرة 
ة تكنولوجية هائلة في مجال وسائل اإلتصال واالعالم ، حيث تحولت معظم القنوات المحلي

ضائيات الي منصات رقمية متعددة وذلك من اجل مواكبة الي قنوات فضائية ثم تحولت الف
لك السبق االعالمي من ناحية واللحاق بالمنافسة مع وسائل االعالم االخري، كما انعكس ذ

بيرا يزا كعلى طبيعة المشاهدة والمتابعة لتلك القنوات  فلم يعد التليفزيون التلقليدي يحتل ح
كل فرد من الجمهوريحمل في يده  تلفزيون  حيث ظهر ما يسمي بالهواتف المتلفزة أصبح

محمول .نالحظ ان االعالم الرياضي اصبح ضلعا هاما في منظومة االعالم وفي ظل 
ة( التطورات التي افرزتها تطبيقات االنترنت )تطبيقات الهواتف الذكية وااللواح الرقمي

ية ومشاهدة كل اصبحت تلك التطيبقات احد اهم وسائل االعالم لمتابعة االحداث الرياض
 الشباب  تعرض بين العالقة  علي التعرف في الدراسة مشكلة تتمثل ماهو جديد  من هنا 

 ملديه ياضيةالرقمية ومدي وعيهم باألحداث الر  واأللواح الذكية بالهواتف التلفزيونية للتطبيقات
. 

 الدراسة أهمية
 : يلي لما نظرا اهمية ذات الدراسة هذه تعد 

لتي هميتها من كونها دراسة تتناول احدوي وسائل االعالم الجديدة اتكتسب الدراسة ا  .1
  افرزتها التكنولوجيا .
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 االعالمية لدراسات اليه تتطرق  لم نسبيا جديدا بحثيا مجاال الدراسة تتناول .2
 . الذكية بالهواتف التلفزيونية وهوالتطبيقات

 بشكل الشباب و عام بشكل الجمهور واعتماد وعريض واسع بشكل الهواتف انتشار  .3
 . ودراستها الظاهره هذه على الوقوف اهمية يستدعي مما  عليها خاص

 . الرياضي المجال في االعالم به يقوم الذي الدور باهمية الوعي زيادة .4

 الحياة ظل في خاصة الحديثة التكنولوجية االتصال وسائل تلعبه الذي الدور تزايد .5
 . نعيشها التي السرعة

 مه اليوم فشباب الدراسة عليها تجرى  التي العمرية الفئة او  الشباب قطاع اهمية  .6
 لذا وجب علينا دراسة كل ما يهتم به الشباب االمم تقوم عاتقهم وعلى الغد رجال

 للوقوع على اهتماماته ومتطلعاته 
 الدراسة اهداف
 : رئيسي هدف
 احوااللو  الذكية بالهواتف التلفزيونية للتطبيقات الشباب تعرض بين العالقة على الوقوف
 .لديهم الرياضية باالحداث والوعي الرقمية
 :فرعية اهداف منه تتفرع

 

 لواحواال الذكية بالهواتف التليفزيونية للتطبيقات الشباب استخدام كيفية علي التعرف -1
 .الرقمية

 يالوع بغرس الذكية بالهواتف التليفزيونية التطبيقات تلك تقوم مدى اي الي معرفة -2
 .رياضيةال باالحداث

 لتلك الشباب تعرض حجم على(  والنوع السن) المتغيرات تاثير على التعرف -3
 . التطبيقات

 الرياضية باالحداث الوعي على الذكية الهواتف تأثيراستخدام مدى على الوقوف   -4
 . الشباب لدي
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  معلومات التليفزيون مشاهدة

 عرضية
  الواقع

 اإلجتماعى

 القدرات تعزيز

 التركيب والخبرات

 اإلجتماعى

 استراتيجية,  القدرة

" التركيز" اإلنتباه

 "التورط " واإلندماج

 ينشأ تعلم

 يةالذك للهواتف التطبيقات الرياضية تتيحها التي الرياضية القوانين على الوقوف   -5
  . يومهم خالل للشباب

 االحداث متابعة في التلفزيونية التطبيقات على الشباب اعتماد مدى الي معرفة  -6
 . الرياضية

 حوااللوا بالهواتف التلفزيونية التطبيقات على الشباب اعتماد اسباب على التعرف  -7
 . الرياضية االحداث متابعة في دائم بشكل الرقمية

عرض للتطبيقات الرياضية على متابعة اسباب تفضيل الشباب الت على التعرف  -8
 القنوات الرياضية التلفزيونية.

 النظري  للدراسة: اإلطار
ع األطر النظرية اللبنة األساسية التى تعتمد عليها الدراسة فى صياغة الفروض ووض تعد

يعة أن يخدم طب هالذى من شأن لمناسبالتساؤالت, لذا كانت أهمية اختيار اإلطار النظري  ا
 ف الدراسة. وفى دراستنا سنعتمد على نظريتى الغرس الثقافى والتعلم اإلجتماعى,وأهدا

 لهذه الدراسة. ئمةمال يةأكثر األطر النظر  باعتبارهما
 : نظرية الغرس الثقافى – أوال
, والتى Gerbenerأصول نظرية الغرس الثقافى إلى العالم األمريكى جورج جربنر  ترجع 

أثناء قيامة ببحث تأثير وسائل األتصال الجماهيرية على وضعها فى منتصف الستينات 
بحث المؤشرات الثقافية, الذى سعى إلى مواجهة وتفسير  عالثقافية, فى إطار مشرو  ةالبيئ

 –فى ذلك الوقت  –أسباب انتشار موجة العنف التى ظهرت فى الواليات المتحدة المريكية 
بأنة السبب الرئيسى  فزيون ن إلى اتهام التليوتواكبت مع ظهور التليفزيون, مما دعا الكثيري

 ( 1بالمجتمع األمريكى.) هلظهور العنف وانتشار 
الغرس أن تكرار التعرض للتليفزيون يساعد على إدراك الفرد للمضمون  نظرية وتفترض
)الواقع الرمزى( على أنة واقع حقيقى. فهذة النظرية تنظر لوسائل اإلعالم عامة,  التليفزيوني
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من أدوات التنشئة اإلجتماعية, أو على األقل أحد العوامل  باعتبارهافزيون خاصة, والتلي
واقعة اإلجتماعى من خالل  ب داركاإلجتماعية التى تؤثر فى الفرد, حتى إن المشاهد يبدأ 

" أن التليفزيون لم يعد يمثل فقط  McQoail للتليفزيون, كما أوضح ماكويل " الرمزى الواقع 
 (1يكون العالم نفسة. ) كىلى العالم الخارجى بل إمة قد يرقى لنافذة للشباب ع

 
 
 
 
 

 (2نظرية الغرس) نموذج
الجدير بالذكر أن أفراد المجتمع الواحد ال يعيشون فى معزل عن بعضهم البعض, بل  ومن

أنهم يتأثرون ببعضهم, وهنا يكون تأثير الغرس أكثر انتشارًا, فنظرية الغرس تفترض أن 
اتجاهات ثقافية سائدة, تساعد على تجانس فئات  قالتليفزيون بما يقدمة من مضامين يخل

يمتد تأثير الغرس على المدى البعيد ليصل إلى قليلى  وبالتالي ،(3.)هالمجتمع وتماسك
المشاهدة أيضا عن طريق تفاعلهم مع كثيفى المشاهدة, ما يعبر عن مدى أهمية الغرس 

 على المجتمع. يوتأثيره التراكم
عليهددا لددم يددأت مددن البحددوث التددى أجراهددا  التأكيدددالنظريددة أن  همددا يدددلل علددى صددحة هددذ ولعددل

حتددى وإن  – رنمددا بحددوث مسددتقلة عددن أثددر اإلعددادة أو التكددرار البسدديط ألى مثي ددالمنًظددرون, وإ
دددم الندددا –كدددان بدددال معندددى  لهدددذا المثيدددر, ويؤكدددد هدددذا علدددى أثدددر  سيدددؤدى إلدددى قبدددول وتأييدددد معظ 

                                                 
 

 

. 
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التكددرار, فددالتعرض المكثددف والمتكددرر لألفددالم والبددرامج قددد يدددفع الشددباب كددى يكونددوا أكثددر قبددواًل 
 (1للسلوك المعروض.)

 Diffusion of innovation  (2): مدخل نشر المبتكرات أو المستحدثات نياثا

اع فرص تُقبل األفراد ألنو  االتصاليةنموذج انتشار المبتكرات على إمكانية تصميم  يركز
 .فكارجديدة من األ

 Everett Rogersم(, ولًكن الباحث روجرز 1943النظرية إلى عام ) هبدايات هذ وترجع
وصل إلى نظرية متكاملة عن نشر المستحدثات, وقد قام بنشرها فى عام يعتبر أول من ت

 :ليةبأنها عملية تمر بالمراحل التا دثاتم(, حيث ُيعرف روجرز نشر المستح1962)
 أو شئ أو سلوك مستحدث )المستحدث( فكرة .1

 (االتصالمن خالل وسيلة معينة )قنوات  تنشر .2

 خالل فترة زمنية معينة )عنصر الزمن( فى .3

 أفراد نظام اجتماعى ُمحدد )التركيب اإلجتماعى, أو النسق اإلجتماعى(. بين .4

لعملية التغيير اإلجتماعى  ريةيعد عملية ضرو  االتصالأن  إلى Rogerأشار روجر وقد
Social Change( :3, وهذه العملية تمر بثالث خطوات متتابعة هى) 

ق أو التى يتم فيها ابتكار أو خل: وهى تلك العملية Innovationاإلختراعر اإلبتكار  مرحلة (أ
 تطوير فكرة جديدة.

عبر  : وهى تلك العملية التى يتم فيها توصيل األفكار الجديدةDiffusionاإلنتشار مرحلة (ب
 .ماعىقنوات محددة إلى أعضاء النظام اإلجت

ار اإلجتماعى نتيجة انتش لنظامداخل ا تحدث: وهى تلك التغيرات التى Results النتائج (ج
 , وبالتالى يصبح التغيير كأثر لألتصال.هفكار الجديدة بين أجزائهذة اإل
 الدراسة: همدخل انتشار المستحدثات على هذ تطبيق
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سر ن ُيفيمكنه أ أنهمجال علم اإلعالم إذ  ىالباحثة أن للمدخل أهميته البحثية الكبيرة ف ترى 
نى ى ضوء مراحل التبكيفية تبنى األفراد لوسيلة من وسائل اإلعالم الجديدة دون غيرها ف

تم التعرُض لها فى سياق ما سبق. حيث تم  والتي, Rogersحددها روجرز  التيالخمس 
 زيونيةالتلف التطبيقاتالنظرية ك طار فكرى عام للدراسة عند التطبيق على  هذهعلى  االعتماد

فى  ظهر يثاتطبيقات الهواتف الذكية وااللواح الرقمية مبتكًرا حد رالذكية , ب عتبا الهواتفب
. وتم تطبيق النظرية للتعرف على هذا المستحدث وعوامل انتشاره فى المصري المجتمع 
ة , ومراحل تبنيه من قبل القائمين باالتصال باعتبارنا نتناول بالدراسالمصري المجتمع 

ة قابليم, والللمزايا النسبية, والتوافق, وسهولة الفه الوفقامستحدثًا جديدا, حيث تم دراسة تلك 
 لهذه باالتصالأدت لتبنى القائمين  التي هيللتجريب, ووضوح ما إذا كانت هذه العوامل 

 الوسيلة اإلعالمية الجديدة أم ال.
 لذكية"التلفزيونية اللهواتف ا التطبيقاتالحظت الباحثُة سرعة انتشار هذا المستحدث "  وقد

يث ت, ومميزات المستحدث, حاإلنترن الستخدام, أهمها الحرية المتاحة أسبابفى مصر لعدة 
ت هذة على الهواتف الذكية لمشاهدة المبارا زيويةيمكن بسهولة  تحميل التطبيقات التلف

المباريات  مشاهدةمواطن عادى  يالتقليدي, فيحق أل عبرالتلفزيون عوضاعن مشاهدتها 
 ةوجوداإلنترنت, هذا باإلضافة إلى جودة الصوت,  عبرالرياضية عبر تلك التتطبيقات 

من  – بثهاالرياضية والمباريات  مرة أخرى حتى بعد  برامجال مشاهدةالصوره , وسهولة 
 خالل أرشيل البرامج عبر اليوتيوب, وغيرها من المميزات األخرى.

والمهتمون باالحداث الرياضيه هم المتبنون االوائل لهذه التطبيقات التلفزيونية  رياضيون ال ُيعد
اإلعالمية. كذلك تتوافق تلك الوسيلُة الحديثُة مع  الساحة علىالمبتكرة التى ظهرت مؤخرا 

, المستخدمون  أواو الالعبيين  الرياضيون اتجاهات وأفكار الجمهور المتبنى لها سواء 
 األكثرالفئة  -تخاطب الشباب االنترنت عبرالهواتف الذكية  تطبقاتمعظم  أنونالحظ 

عنهم بشكل مبتكر,  رتمس احتياجاتهم وتعبوتقدم لهم برامج  -استخداما لدنترنت فى مصر
الوسيلة,  فنج ان شبكة المعلومات الدولية تقوم بتحميل فديوهات  ههذ كما يسهل عليهم فهمُ 

سلس دون تعقيد, أما  بشكلتعلم االفراد كيفية تحميل هذه التطبيقات واستخدامها بسهول و 



 حفصة فتحي عبد الجواد محمدالباحثة /

 

 مجلة بحوث كلية اآلداب  
 

72 

ما عليهم اال كتابة اسم  مستخدمون فالاسم الموقع  ةبالنسبة للمستخدمين فما عليهم سوى كتاب
الموقع او التطبيق الذي يريدون متابعته على شبكة االنترنت ومن سما الدخول الى الموقع او 

  .التطبيق مباشرة ومتابعة االحداث الرياضية او السياسية او االقتصادية 
  الدراسة تساؤالت

 

  ؟ لذكيةا هواتفهم عبر الشباب يستخدمها التطبيقات التي أكثر ما -1

 مع من تتابع هذه التطبيقات ؟ -2

 ما هي االوقات التي تفضل فيها متابعة تلك التطبيقات ؟ -3

 ماهي االلعاب التي تتابعها عبر منصة بيين اسبورت؟ -4
 ؟ الرياضية االحداث تغطية على التطبيقات قدرة مدى ما -5

 ؟ الرياضة ممارسة عن يغنيك الرياضية لالحداث التعرض  او متابعة هل -6

 ي االسباب وراء متابعتك لبين اسورت االكترونية ؟ما ه -7

 الهاتف طريق تطبيقات عن االخبارالرياضية على المبحوثون  يحصل مدى اي الى -8
  ؟ الذكي

عن الذهاب الي  تغنيك ان الرقمية وااللواح الذكية يمكن تطبيقات الهواتف هل -9
 االندية ؟

 : الدراسة فروض
 رقمية،ال وااللواح الذكية بالهواتف لتليفزيونيةا للتطبيقات الشباب تعرض كثافة تختلف -1

 . الديمغرافية خصائصهم باختالف الرياضية باالحداث وعيهم ومستوى 

 التليفزيونية للتطبيقات الشباب تعرض كثافة بين احصائية داللة ذات عالقة توجد -2
 .الرياضية باالحداث وعيهم ومستوى  الرقمية، وااللواح الذكية بالهواتف

 الذكية بالهواتف التليفزيونية للتطبيقات الشباب تعرض كثافة بين القةالع تتأثر -3
 :االتية بالمتغيرات الرياضية باالحداث وعيهم الرقمية،ومستوى  وااللواح

  التعرض اثناء االنتباه مستوى. 
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 المقدم المضمون  يعرضه الذ السائد االتجاه. 
 التعرض دوافع. 

  للدراسة المنهجية االجراءات
 : البحث نوع
 فتتوقدد وال االعالميددة الظدداهرة بدراسددة تهددتم التددى الوصددفية  الدراسددات الددي الدراسددة هددذه تنتمددي
 الغددراض  السددببية العالقددات وصددف الددي ذلددك تتجدداوز بددل والتشددخيص الوصددف  حدددود  عنددد

 . وتعميمها بها المرتبطة الحقائق اكتشاف
 : الدراسة منه 

حصددول علددى وصددف للمشددكلة والتأكددد مددن المسددحي وذلددك لل تعتمددد هددذه الدراسددة علددى المددنهج
مال جمع البيانات الضرورية وتحليلها بأكبر درجة من الدقة بهدف تصدنيفها وتبويبهدا تبويبدا شدا

  ومحاولة تحليلها وتفسيرها.
   المصريين   الشباب من لعينة ميداني مسح

 : الدراسة مجتمع
 40: 20 من  المصريين الشباب فئة 

 :  المسحية الدراسة عينة
 مددن الشددباب الددذي يقددع فددي الفئددة العمريددة مفددردة 400 قوامهددا عينددة علددى الدراسددة  تطبيقهددا يددتم

 بين العشرون واالربعون .
 : البيانات جمع اداة
اعتمددددت الدراسدددة علدددى صدددحيفة استقصددداء كدددأداة لجمدددع البياندددات المطلوبدددة وتعدددرف صدددحيفة  

المبحددوثين بشددكل منهجددي ومقددنن االستقصداء بانهددا اسددلوب جمددع البيانددات الددذي يسدتهدف اثددارة 
 ها .لتقديم حقائق او اراء او افكار معينة في اطار ابيانات المرتبطة بموضوع الدراسة واهداف

 نتائ  الدراسة الميدانية:
 المحور االول : عادات وانماط التعرض لمنصة بيين اسبورت االلكترونية : 

 ترونية الك beIN Sport متابعة المبحوثين منصة( 1جدول رقم )
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  كد % سابيحمتوسط  انحراف معياري 

 نادرا 96 24.0 2.02 0.704

 احيانا 202 50.5

 دائما 102 25.5

 اإلجمالي 400 100.0

ان اغلب الشباب يتابعون منصة بيين اسبورت احيانا  (1رقم ) نالحظ من خالل الجدول
%، واخير النسبة 25.5ما % بينما جاءت نسبة من يتابعونها دائ50.5حيث بلغت نسبتهم 

. %24االقل للذين يتابعون نادراا حيث بلغت   
تشير النتايج الي حرص البحوثين على متابعة منصة بيين اسبورت االلكترونية نظرا لسهولة 
الدخول اليها واتاحتها التفاعيلية على مختلف المنشورات واالحداث وتحقيق النشر الفوري 

المستوى المحلي او العالمي . سواء على  لالحداث الرياضية   
( حيث نالحظ انه على الرغم 2022وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة حاكم هليل الحربي )

من متابعة المحوثين لهذه المنصة اال انه لما يصل الي حد االدمان كما اوضح نتائج دراسة 
 حصول ( رغم6201حاكم ، وقداتفقت تلك النتيجة مع دراسة هاجر الريفي وتاني وسام )

  إلى وقت أي في الرياضية البرامج إعادة إمكانية وكذلك الرياضية للمعلومات السريع الطلبة
  .اإلنترنت أمام قليلة ساعات يقضون  أنهم

  beIN Sport زمنية التي تستغرقها يوميا في مشاهدة منصةلالمدة ا( 2جدول رقم )

انحراف 
 معياري 

متوسط 
 حسابي

  كد %

 أقل من ساعة 251 62.7% 1.47 0.686

 من ساعة إلي ساعتين 105 26.2%

 من ساعتين الي ثالث ساعات 44 11.1%

 اإلجمالي 400 100.0%
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% من 62.7ان نسبة اقل من ساعة هي االعلى والتي قدرت ب (2رقم ) يوضح الجدول
 الشباب يشاهدون منصة بيين اسبورت، تليها من يشاهدون من ساعة الي ساعتين حيث

%، واخير النسبة االقل الذين يشاعدون من ساعتين الي ثاللث ساعات حيث 26بلغت 
. %11بلغت   

( ، ودراسة محمود يوسف 2016وقداتفقت تلك النتيجة مع دراسة هاجر الريفي وتاني وسام )
ونصف يوميا امام  ساعة من أكثر السماسيري حيث جاءت النتيجة ان المبحوثين يقضون 

 البرامج إعادة إمكانية وكذلك الرياضية للمعلومات السريع الطلبة حصول التطبيقات و رغم
تلك التطبيقات لم تتعدى الساعة  أمام قليلة ساعات يقضون  أنهم  إلى وقت أي في الرياضية

. 
( حيث نالحظ انه على الرغم 2022وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة حاكم هليل الحربي )

منصة اال انه لما يصل الي حد االدمان كما اوضح نتائج دراسة من متابعة المحوثين لهذه ال
.حاكم ،  

 المنصة  أهم البرام  التي تشاهدها على هذه( 3جدول رقم )

  كد % متوسط حسابي انحراف معياري 

 البث المباشر للمباريات 258 42.0%  

برامج التحليل عقب انتهاء  151 24.6%
 المباريات

 دثبرنامج الح 47 7.7%

 برنامج المؤشر 23 3.7%

 مباريات مسجلة مسبقا 75 12.2%

 ال اشاهد 2 0.3%

 برنامج كل العرب 38 6.2%

 " برنامج "مع 20 3.3%

 االجمالي  
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يث ان الشباب يشاهدون البث المباشر للمباريات بأعلئى نسبة ح( 3من الجدول رقم )نالحظ 
%، تليها المباريات 24عقب انتهاء المباريات بنسبة %، يليها برامج التحليل 42بلغت 

ع % ثم تاتي في المركز الراب 7.7يليها برنامج الحدث بنسبة %.12المسجلة مسبقا بنسبة 
 3.3%وياتي في المركز الخامس برنامج )مع(ر  بنسبة بلغت 6برنامج كل العرب بنسبة 

 % 0.3واخيرا المركز االخير وهو من ال يشاهدون 
ن (في ان معظم المبحوثين يتابعو  2016قت هذه النتيجة مع دراسة هاجر الريفي ) وقد اتف

منصة بيين اسبورت لمشاهدة اهم المباريات حيث جاءت نسبة من يشاهدون لهذا السبب 
42% 
 
 
 
 

 االلكترونية   beIN Sport . تتابع( يوضح اين4جدول رقم )

  كد % متوسط حسابي انحراف معياري 

 البيت 293 73.3 1.35 0.696

 المقهى 90 22.5

 مكان العمل 17 4.3

 اإلجمالي 400 100.0

ان اغلب الشباب يتابعون منصة بيين اسبورت في البيت حيث  (4رقم )نالحظ من خالل الجدول
في %، و 22.5اللذين يتابعون في المقهى بنسبة  في المرتبة الثانية %، يليهم73بلغت نسبتهم 
.%4نسبة قليقة جدا تتابع وتشاهد في مكان العمل وتمثل  المرتبة الثالثة  

ويرجع الي ان متابعة االلعاب الرياضية هو جزء ترفيهي قد يتناسب مع جلوسنا في البيت او 
 المقهى وال يتناسب ابد مع الجلوس في العمل. 

  beIN Sport تفضل مشاهدة تطبيق  ( يوضح مع من5جدول رقم )
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  كد % ابيمتوسط حس انحراف معياري 

 مع األصدقاء 142 35.5 2.01 0.848

 وحدك 113 28.2

 مع األسرة 145 36.3

 اإلجمالي 400 100.0

ان اغلب الشباب يشاهدون منصة بيين اسبورت مع االسرة بنسبة  (5رقم ) يوضح الجدول
من يشاهدون مع االصدقاء بنسبة المركز الثاني  ، يليهم في المركز االول 36.5%

%.28من يشاهدون بمفردهم بنسبة ام المركز الثالث واالخير %، 535.  
يرجع ذلك الي ان متابعة ومشاهدة االحداث والللعاب الرياضية قائم على المنافسة وبيالتلي 
فكلما كان المشاهدة مع مجموعة من االصدقاء كلما كان افضل وهذا ما وضحه ذلك 

 الجدول.
( ودراسة يوسف احمد وخالد احمد 2013ن مراد)اتفقت هذه النتيجة مع دراسة مارلي

 (حيث اكد معظم المبحوثين انهم يشاهدون مع االصدقاء ومع االسرة حيث يعزز2015عمر)
 عبر متابعتها أو استكمالها طريق عن الحقيقية االجتماعية العالقات الخلوي  الهاتف
أن  كذلك واألصدقاء وبينت العائلة أفراد مع التواصل مثل المختلفة، الخلوي  الهاتف تطبيقات

المجتمع  أفراد بين االجتماعية العالقات تعزيز في هاما دورا منصة بيين اسبورت رتتلعب  

 الرياضية beIN Sport أسباب مشاهدة برام   منصة( يوضح 6جدول رقم )

متوسط  انحراف معياري 
 حسابي

  كد %

 لمشاهدة أهم المباريات 219 54.8 2.17 1.461

 يادة الروح الرياضية لديكلز  16 4.0

 التسلية والترفيه 95 23.8

 للتعرف على قوانين الرياضة 16 4.0

 لمعرفة أهم األخبار الرياضية 54 13.5
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 اإلجمالي 400 100.0

ان الشباب يشاهدون برامج منصة بيين اسبورت ( 6من بيانتات جدول رقم )نالحظ 
ل وجاءت في المركز االو  %54باعلي نسبة حيث بلغت االلكترونية لمشاهدة اهم المباريات 

المركز %، وتليها23.8من يشاهدون من اجل التسلية والترفية بنسبة المركز الثاني ،ثم تليها 
وفي المركز %.13.5من يشاهدون من اجل معرفة اهم االخبار الرياضية بنسبة  الثالث 

%، المركز الخامس من يريدون 4 الرابع من يشاهدون للتعرف على قوانين الرياضة بنسبة
 %.4زيادة الروح المعنوية بنسبة 

ن (في ان معظم المبحوثين يتابعو  2015وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة هاجر الريفي ) 
منصة بيين اسبورت لمشاهدة اهم المباريات حيث جاءت نسبة من يشاهدون لهذا السبب 

( ودراسة 2011ن محمود عبدالرازق )% ،كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة جيال54.8
( في ان معظم الباحثين يشاهدون 2019(ودراسة ساره بوترعة )2011محمود يوسف )

 منصة بيين اسبورت من اجل التسلية والترفيه 
  bein sportالمحور الثاني : مستوى متابعتك لالحداث وااللعاب الرياضية عبر تطبيق 

 الحداث الرياضية:ل مستو  متابعتك  ( يوضح7جدول رقم )
 انحراف متوسط % كد % كد % كد 

كرة 
 القدم

275 68.8% 80 20% 45 11.3% 2.58 0.686 

كرة 
 السلة

27 6.8% 110 27.5% 263 65.3% 1.41 0.615 

 0.660 1.51 %58.3 233 %32.5 130 %9.3 37 كرة اليد

كرة 
 الطائرة

25 6.3% 103 25.8% 272 68% 1.38 0.602 

 0.679 1.49 %61.8 247 27.8 111 %10.5 42 التنس

 0.750 1.56 %59.5 238 %24.8 99 %15.8 63 السباحة
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 0.640 1.35 %73.8 295 %17.3 69 %9 36 الجمباز

العاب 
 القوى 

53 13.3% 100 25% 247 61.8% 1.51 0.718 

       1.5994 0.4414 

 
بدرجة كبيرة بنسبة  ( دمكرة الق) ان الشباب يشاهدون ( 7من خال الدول رقم)نالحظ 
% اما من يشاهدون بدرجة 20%، تليهم من يشاهدون كرة القدر بشكل متوسط بنسبة 68.8

 حيث( كرة السلة )شير الجدول الي ان اغلب الشباب اليشاهدون ي%.11قليلة بلغت نسبتهم 
 %27%، تليها من يتابعون بدرجة متوسطة بنسبة 65جاءت نسبة من يتابعون بدرجة قليلة 

ب يبين الجدول ان اغلب الشبا %.6.8واخيرة من يتابعون بدرجة كبيرة جاءت نسبتهم ضئيلة
%، تليها من 58حيث جاءت نبسة من يشاهدون بدرجة قليقة  (لعبة كرة اليد)ال يتابعون 

 %.9% اما نسبة من يشاهدون بدرجة كبيرة ضئيلة بلغت 32يشاهدون بدرجة متوسطة وهم 
حيث جاءت نبسة من  (لعبة كرة الطائرة)لشباب ال يتابعون يفسر الجدول ان اغلب ا
% اما نسبة من 25%، تليها من يشاهدون بدرجة متوسطة وهم68يشاهدون بدرجة قليقة 

 (السباحة)نالحظ ان اغلب الشباب ال يتابعون  %.6يشاهدون بدرجة كبيرة ضئيلة بلغت 
يشاهدون بدرجة متوسطة  %، تليها من59.5حيث جاءت نبسة من يشاهدون بدرجة قليقة 

يشير الجدول ان  %.15% اما نسبة من يشاهدون بدرجة كبيرة ضئيلة بلغت 24.8وهم
%، 73.8حيث جاءت نبسة من يشاهدون بدرجة قليقة  (الجمباز)اغلب الشباب ال يتابعون 

% اما نسبة من يشاهدون بدرجة كبيرة ضئيلة 17تليها من يشاهدون بدرجة متوسطة وهم 
فسر الجدول ان اغلب الشباب ال يتابعون الجمباز حيث جاءت نبسة من %.ي9بلغت 

% اما نسبة من 25%، تليها من يشاهدون بدرجة متوسطة وهم 61.8يشاهدون بدرجة قليقة 
ونالحظ من خالل بيانات هذا الجدول ان كرة  %.13يشاهدون بدرجة كبيرة ضئيلة بلغت 

قبل الجمهور علي عكس االلعاب االخري القدم هي لعبة شعبية تحظى باهتمام كبير من 
 مثل الجماز او العاب القوي .
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م ومما سبق ذكره نالحظ ان منصة بيين اسبورت الرياضية تولي اهتماما كبيرا بتغطية معظ
ي ثين فااللعاب الرياضية بداية من كرة القدم وهتي العاب القوى وايا كانت اهتمامات المبحو 

ة بع اخبارها عبر منصة بيين اسبورت مما يجعله على درايااللعاب الرياضية سيجدها ويتا
  تامة بكل ما يقع من احداث واخبار رياضية. 

 
 
 
 
 
 

 المحور الثالث: مجاالت نشر الوعي الرياضي :
 مجاالت نشر الوعي الرياضي والثقافة الرياضية( 8جدول رقم )
 انحراف متوسط % كـ % كـ % كـ 

ية على نشر الكترون beIN Sportتعمل منصة 

 الوعي الرياضي بين الشباب

226 56.5% 145 36.3% 29 7.2% 2.49 0.629 

االلكترونية على  beIN Sportتحرص منصة 

امتالك أساليب حديثة لمواكبة أبعاد تطورات 

 اإلعالم الرياضي المعاصر

228 57% 150 37.5% 22 5.5% 2.52 0.601 

في تحليل أحداث  beIN Sportتساهم منصة 

 لعاب الرياضية بالشكل الكافي  األ

229 57.3% 145 36.3% 26 6.5% 2.51 0.617 

على تزويد أفراد  beIN Sportتحرص منصة 

المجتمع العربي بالقوانين والتفسيرات 

 والتعليمات المختلفة لأللعاب الرياضية

204 51% 154 38.5 42 10.5% 2.41 0.672 

على تأريخ الحركة  beIN Sportتعمل منصة 

 الرياضية لمختلف األلعاب الرياضية

206 51.5% 155 38.8% 39 9.8% 2.42 0.663 

على تعميق االنتماء  beIN Sportتعمل منصة 

 الوطني للرياضيين

179 44.8% 165 41.3% 56 14% 2.31 0.703 

في تخفيف حدة  beIN Sportتساهم منصة 

الشغب بالمالعب الرياضية والتصدي لمختلف 

 أنواع الشغب

180 45% 165 41.3% 55 13.7% 2.31 0.701 

في تنمية روح   beIN Sportتساهم منصة 

اإلخاء والمحبة والتسامح بين الرياضيين 

 وتوثيق العالقات اإلنسانية بينهم

201 50.2% 158 39.5% 41 10.3% 2.40 0.668 

إلي التقيد باألنظمة  beIN Sportتدعو منصة 

الصادرة من والقوانين والتعليمات الرياضية 

 الجهات المختصة  

185 46.3% 167 41.7% 48 12% 2.34 0.683 

 0.694 2.36 %12.5 50 %38.8 155 %48.8 195على تسهيل مهمة  beIN Sportتعمل منصة 
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 الجماهير الرياضية لحضور المباريات الدورية

إلي ضرورة تشجيع  beIN Sportتدعو منصة 

تويات المنتخبات الوطنية للوصول إلى المس

 الرياضية العالمية

222 55.5% 142 35.5% 36 9% 2.46 0.656 

في تشجيع وحث  beIN Sportتساهم منصة 

 الجماهير العربية المتابعة والممارسة للرياضة

219 54.8% 142 35.5% 39 9.8% 2.45 0.666 

على زيادة متابعيها  beIN Sportتعمل منصة 

عبر الوطن العربي والعالم تحرص منصة 

beIN Sport  على التعرف على الميول

 الخاصة بالمشاهدين وتلبية رغباتهم

233 58.3% 138 34.5% 29 7.2% 2.51 0.629 

       2.4221 0.4503 

تعمل منصة بيين اسبورت االلكترونية على نشر الوعي الرياضي بين الشباب نالحظ من 
اسبورت االلكترونية تعمل  ( ان اغلب الشباب يرون ان منصة بيين8خالل الجدول رقم )

 %، تليها النسبة المتوسطة56.5على نشر الوعي الرياضي بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم 
على منصة بيين اسبورت  تحرص %.كما7%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 36تمثل 
 اساليب حديثة  امتالك

 ترونية  تحرص علىيوضح الجدول ان اغلب الشباب يرون ان منصة بيين اسبورت االلك
ثل %، تليها النسبة المتوسطة تم57اساليب حديثة  بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم  امتالك
%.وتساهم منصة بيين اسبورت في تحليل 5.5%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 37.5

االحداث الرياضية كما يبين الجدول ان اغلب الشباب يرون ان منصة بيين اسبورت 
ليها %، ت57ية تساهم في تحليل االحداث الرياضية بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم االلكترون

منصة بيين تحرص %.و 6.5%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 36النسبة المتوسطة تمثل 
يرون  افراد المجتمع بالقوانين الرياضية  ويفسر الجدول ان اغلب الشباب على تزويداسبورت 

ة  افراد المجتمع بالقوانين الرياضي تزويد االلكترونية تحرص علىان منصة بيين اسبورت 
بة %، واخيرا النس38.5%، تليها النسبة المتوسطة تمثل 51بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم 

%. وتعمل منصة بيين اسبورت على تأريخ الحركة الرياضية كما 10.5القليلة وهي تمثل 
 صة بيين اسبورت االلكترونية تعمل على تأريخيشير الجدول ان اغلب الشباب يرون ان من

 %، تليها النسبة المتوسطة تمثل51.5الحركة الرياضية  بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم 
 %.وتعمل على تعميق االنتماء الرياضي9.8%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 38.8
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ت االلكترونية تعمل نالحظ من خالل الجدول ان اغلب الشباب يرون ان منصة بيين اسبور 
%، تليها النسبة 44.8على تعميق االنتماء الرياضي بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم 

%.وتساهم في تخفيل حدة 14%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 41المتوسطة تمثل 
 الشغب 

 نالحظ من خالل الجدول ان اغلب الشباب يرون ان منصة بيين اسبورت االلكترونية تساهم
%، تليها النسبة المتوسطة  45تخفيل حدة الشغب  بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم. في

بة %.وتساهم في تنمية روح التسامح والمح14%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 41تمثل 
ية بين الرياضين كما يشير الجدول ان اغلب الشباب يرون ان منصة بيين اسبورت االلكترون

%، 50لتسامح والمحبة بين الرياضين بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم تساهم في تنمية روح ا
 %.وتدعو الي10%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 39.5تليها النسبة المتوسطة تمثل 

شباب التقيد بالتعليمات والقوانين الصادرة عن الجهات المختصة ، يفسر الجدول ان اغلب ال
ن درة عنية تدعو الي التقيد بالتعليمات والقوانين الصايرون ان منصة بيين اسبورت االلكترو 

%، تليها النسبة المتوسطة تمثل 46الجهات المختصة بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم 
%.،تعمل على تسهيل مهمة الجمهور في 12%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 41.7

 حضور المباريات 
بيين اسبورت االلكترونية تعمل على  يوضح الجدول ان اغلب الشباب يرون ان منصة

%، تليها 48.8تسهيل مهمة الجمهور في حضور المباريات بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم 
يع %.،تدعو الي تشج12.5%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 38.8النسبة المتوسطة تمثل 

 المنتخبات الرياضية الوطنية 
 منصة بيين اسبورت االلكترونية تدعو الي تشجيعيبين الجدول ان اغلب الشباب يرون ان 

%، تليها النسبة 55.5المنتخبات الرياضية الوطنية بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم 
%.، وتساهم في تشجيع 9%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 35.5المتوسطة تمثل 
 الجماهير على 
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ين اسبورت تساهم في تشجيع يتضح من خالل الجدول ان اغلب الشباب يرون ان منصة بي
يها %، تل54.8الجماهير على المتابعة والممارسة الرياضية بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم 

 %.9.8%، واخيرا النسبة القليلة وهي تمثل 35.5النسبة المتوسطة تمثل 
اب تعمل على زيادة متابعيها من الوطن العربي والعالم ، يشير الجدول الي ان اغلب الشب

ن ان منصة بيين اسبورت االلكترونية تعمل على زيادة متابعيها من الوطن العربي يرو 
 والعالم 
%، واخيرا 34.5%، تليها النسبة المتوسطة تمثل 58بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم   

 %.7النسبة القليلة وهي تمثل 
 (2019رعة )(ودراسة ساره بو ت2014من مارتن هاند )   اتفقت هذه النتائج مع دراسة كال

ودراسة بالل دير قلوح واخرون في ان منصة بين اسبورت تمد 2018ودراسة قوجيل 
اضي المبحوثين بالمعلومات الرياضية واالخبار الرياضية كما تساعد على تعميق الوعي الري

 لديهم.
 نتائ  الدراسة :

 يشاهد الشباب منصة بيين اسبورت الرياضية االلكترونية احيانا. 
 انهم يشاهدون المنصة أقل من ساعة يوميا. اقر الشباب 
وجدنا ان اكثر ما يشاهده الشباب عبر منصة بيين اسبورت الرياضية هو البث  

 المباشر للمباريات ،يليها برامج التحليل عقب انتهاء المباريات.
يفضل الشباب مشاهدة المنصة مساءا وذلك النشغالهم في الفترة الصباحية سواء  

 راسة.في العمل او الد
 اقر اغلب الشباب انهم يشاهدون منصة بيين اسبورت االلكترونية من البيت. 
 يفضل الشباب مشاهدة منصة بيين اسبورت االلكترونية مع االسرة . 
يرى اغلب الشباب ان من اهم اسباب مشاهدة المباريات منصة بيين اسبورت هو  

 مشاهدة المباريات.
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قدمها منصة بيين اسبورت لهم حول يرى معظم الشباب ان المعلومات التي ت 
 االحداث الرياضية كافية الى حد ما.

يشاهد الشباب كرة القدم بشكل كبير على عكس االلعاب الرياضية االخري التي  
 حظيت باهتمام قليل.

ارجع الشباب ان من اسباب انخفاض متابعة القنوات الرياضية المحلية مقارنة  
ها ي نقص التغطية لبعض االحداث الرياضية، يليبالمنصات االلكترونية الرياضية ال

لحيز عدم تغطية بعض المباريات الرياضيةن يليها عد تقيد التطبيقات االلكترونية با
المكاني، انخفاض الجودة والدقة في الصورة، ونقص االحترافية في نقل االخبار 

 الرياضية.
تعميق ونشر الوعي اقر الشباب ان منصة بيين اسبورت االلكترونية تساعد في    

الرياصي لديهم وتحرص علىاساليب حديثة لمواكبة ابعاد تطورات االعالم الرياضي 
 المعاصر، كما اقر الشباب انها تساهم في تحليل االحداث الرياضية بشكل كافي وتعمل

 ايضا على تأريخ الحركة الرياضية .
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