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 أسباب عزوف الجماىير عن مشاىدة البرامج الرياضية بالتميفزيون المصري

    د/ أحـمـد محـمـد يس عـمــي *         
 مقدمة ومشكمة البحث :

يعتبر اإلعالـ ىو أساس لعممية اإلتصاؿ ، فاإلتصاؿ فى االعالـ يتـ عبر وسائؿ اإلتصاؿ 
اإلذاعة( فجوىر العممية اإلعالمية يقوـ دائما عمي الجماىيرية العديدة وىي )التميفزيوف ، الصحافة ، 

توصيؿ المعمومات ونقميا ونشرىا عمي أوسع نطاؽ ممكف وىذا ما كاف يقصده العالـ تشارلز رايت  حيف 
يقوؿ " جانبا يسير فقط مما نعرفو عف الحقائؽ اإلجتماعية عف العالـ توصمنا أليو بانفسنا بينما معظـ 

: 7. )ي فى عقولنا عف العالـ وصمت ألينا عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ واإلتصاؿالتصورات والتخيالت الت
072)  

لمشاىديو  ويعد التميفزيوف مف افضؿ وسائؿ اإلعالـ عمي اإلطالؽ في العصر الحديث فيو يقدـ
مختمفة فى شتي مجاالت الحياة التي يسعي أفراد المجتمع الي الحصوؿ عمييا  معمومات متنوعة ومعارؼ

اء ومشقة فعف طريقو يمكف أف يسمعوا ويشاىدوا الحدث لحظة حدوثو فى أي بقعة مف بقاع العالـ دوف عن
 (0: 3) بفضؿ سرعة النقؿ واإلتصاؿ عف طريؽ األقمار الصناعية التي تسبح فى الفضاء الخارجي.

 فعف طريؽ التميفزيوف يمكف اإلتصاؿ بعدد كبير مف الجماىير فى وقت واحد وفى اماكف متباعدة
ويصعب الوصوؿ الييا كما يسيـ التميفزيوف إسياما بالغا فى حياة األفراد فيو يحفز الكبير والصغير عمي 

 (4:4) ىتماـ بالمسائؿ العامة ومناقشتيا ومتابعتيا.إختالؼ ميوليـ واتجاىاتيـ ومشاغميـ عمي اإل

مختمفة فى العالـ كمو فيو ويعتبر التميفزيوف مف الوسائؿ اإلعالمية القوية والمؤثرة فى المجاالت ال
يتطور بسرعة ىائمة، ومع أف التميفزيوف مف أحدث وسائؿ األعالـ مف حيث النشأة فقد استطاع فى 
سنوات قميمة أف يحقؽ تطورا ممحوظا، ففى مجاؿ االستقباؿ يوجد أجيزة صغيرة الحجـ وعف االختراعات 

ت والصورة في نفس الوقت معا عمي شريط الجديدة نذكر اسـ شريط الفيديو، والذي يقوـ بتسجيؿ الصو 
ممغنط، وقد توصؿ المخترعوف الي صنع كاميرات تميفزيونية صغيرة مما يسيؿ تقديـ اكبر قدر مف 
الريبورتاجات المعروضة عمي اليواء مباشرة، والبد لنا أف نذكر التميفزيوف وأىميتو الفعالة في شتي 

 (250: 8) المجاالت المختمفة.

الرياضية بالتمفزيوف تعتبر سالح ذو حديف، قد نستعمميا كوسيمة ليدـ القيـ وترسػيخ وألف البرامج 
ثقافػات أجنبية دخيمة إذا لـ نخطط ونؤسس لبرامج رياضية ممنيجة بطريقة عممية وىادفة ىذا مف جية، 

                                                           
 .للبنين جامعة بنها بكلية التربية الرياضية اإلدارة الرياضية والترويح مدرس بقسم  *
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عػريفيـ يمكف ليذه البرامج الرياضية أف تساىـ بقدر كبير في توعية الفئة الشػبابية وت ومف جية أخرى
مجتمع ممارس وليس مستيمؾ لألخبار الرياضػية،  صنعرياضية وأساليبيا وتقنياتيا، لبحقيقة الممارسة ال

وذلؾ مف خالؿ إلقاء الضوء عمى ما يذاع مف خالؿ التمفزيوف المصري وتحميػؿ محتػواه ومقارنتو مع أراء 
لخروج بمخططات مػف شػأنيا أف حتي نضمف ا العمماء والمختصيف في الميدانيف اإلعالمي والرياضي

 (29: 23)تحسف مف كفاءة البرنامج الرياضي. 

ولكي يتـ تحقيؽ األىػداؼ المنشػودة والغايات التي وجد مف أجميا البرنامج الرياضي واإلعالـ 
الرياضي بصفة عامة، يجب عمينا نشر الوعي الرياضي في أوساط تالميذ التعمػيـ األساسػي وىذا لكوف 

مف المشاىديف في مرحمة البموغ والمراىقة والتي فييا يحاوؿ التالميذ تكوف شخصياتيـ الذاتية  ىذه الفئة
والتأثر بأبطاؿ واتخاذىـ كقدوة، وتكويف الوعي لدييـ وبالتالي اختيارنا ليذه الفئة لـ يأتي بالصدفة بؿ ألنػو 

نا مف تكويف مجتمع عمى المػدى ىنػاؾ قابمية كبيرة لمتأثر بالبرامج الرياضية بشكؿ كبير، وىذا يمكن
المتوسػط ذو وعػي رياضي، وخالي مف كؿ ما نراه اليـو في الحياة الرياضية مف عنؼ وسوء الفيـ، 

 (45: 22) ونرسخ لثقافة المناصرة .

والبرنػامج الرياضي يجب عميو توفر الفرص لجميع الجماىير بغض النظر عف قدراتيـ 
. وتؤكد برامج األنشطة الرياضية المدمجة حؽ كػؿ تمميذ في  ةالرياضي واىتماماتيـ لممشاركة في األنشطة

المخاطرة، والمحاولة، والخطأ، واالسػتقاللية، واالختيػار بحيػث يستفيد الجماىير أكبر إستفادة ممكنة ،لذلؾ 
ميذ فإف برنامج األنشطة الرياضية المدمجة عبارة عػف برنػامج يتػصؼ بالتدرج في األنشطة لجميع التال

ويوفر الدعـ بػدرجات مختمفػة وفقػًا الحتياجاتيـ واىتماماتيـ، حيث يتـ تعديؿ األنشطة بػشكؿ فػردي وعنػد 
ديـ الضرورة فقط. و تكوف توقعات البرنامج واقعية ومناسبة مع إعطاء الحؽ في المخاطرة واالختيار وتق

 (30: 22. )المساعدة لمتمميذ عند الحاجة

حث لمادة اإلعالـ الرياضي بالكمية بحكـ عممو والتعامؿ المباشر مع ومف خالؿ تدريس البا
الطالب ومتابعة ومشاىدة البرامج الرياضية، الحظ الباحث أف معظـ الجماىير ينصب إىتماميا بالبرامج 

مرتفعة جدا  الرياضية التي تذاع عمي شاشات القنوات الفضائية )الخاصة(، وأف نسب مشاىدة تمؾ البرامج
محطات األرضية بالتميفزيوف المصري، وأف البرامج الرياضية قورنت بالبرامج التي تذاع عمي ال أذا ما

بالتميفزيوف المصري تفتقر إلي نسب المشاىدة التي تجعميا تدخؿ عصر المنافسة الفضائية والحرفية 
إلي تحقيؽ األىداؼ  الموجودة داخؿ القنوات الفضائية، كما أنيا تفتقر إلي عنصر اإلدارة التي تسعي دائما

مف خالؿ إستغالؿ كافة اإلمكانات المتاحة سواء مادية كانت أو بشرية فى إطار الخطة الموضوعة، مما 
دفع الباحث إلي تقديـ بحث بعنواف " أسباب عزوؼ الجماىير عف مشاىدة البرامج الرياضية بالتميفزيوف 
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نع المشاىديف مف متابعة ىذه البرامج وذلؾ المصري " محاولة مف الباحث إلي التوصؿ لألسباب التي تم
لطرحيا عمي السادة المسئوليف عف تمؾ البرامج وعالجيا بكافة الوسائؿ والطرؽ إمانا بأف المنافسة بيف 
عدة جيات ومصادر لممعمومات تعطي أعمي جودة فى المخرجات بما ينصب في إفادة الجميور الذي ىو 

 محور العممية اإلعالمية.

 :ىدف البحث 

أسباب عزوؼ الجماىير عف متابعة ومشاىدة البرامج  أىـ ييدؼ ىذا البحث إلي التعرؼ عمي
 الرياضية بالتميفزيوف المصري.

 تساؤل البحث :

 سباب عزوؼ الجماىير عف متابعة ومشاىدة البرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري؟أما ىي 
 مصطمحات البحث :

 الجميور : -

انتماءاتيـ كال حسب معتقده وتستجيب لمثير معيف اال وىو المنافسة الرياضية مجموعة مف االفراد تختمؼ 
( .20 :005) 

 البرامج الرياضية : -

اإلطار التخطيطي الذي ينفذ مف خاللو مضموف الرسالة اإلعالمية فى موضوع ما بواسطة مجموعة مف 
 (5: 2) المتخصصيف فى المجاؿ االعالمي الرياضي.

 التميفزيون : -

 المية ىامة لتحقيؽ الكثير مف االىداؼ الرياضية سواء كانت جسمانية أو اجتماعية أو معرفية.وسيمة إع
(2 :27) 
 جراءات البحث:إ

 المنيج المستخدم :

جراءاتو وذلؾ لمناسبتو لتحقيؽ  استخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي بخطواتو وا 
 أىداؼ البحث .
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 مجتمع وعينة البحث :  -0
 بحث: مجتمع ال-أ

/ 0227شمؿ مجتمع البحث في ىذه الدراسة عينة ممثمة في طالب جامعة بنيا لمعاـ الدراسي 
 . (67293)والبالغ عددىـ  0228

 ِغزّغ اٌجؾش (0عذٚي )

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ػذد اٌطالة اٌى١ٍخ َ

 8.8 0411 اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ 0

 8.0 0833 اٌؾبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 8

 81.6 08281 اٌزغبسح 8

 02.0 08058 ا٢داة 4

 08.2 2556 اٌؾمٛق 5

 8.5 8881 اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ 6

 5.8 8521 اٌطت 1

 08.0 2016 اٌزشث١خ 2

 5.4 8600 اٌزشث١خ إٌٛػ١خ 3

 8.2 8580 اٌزّش٠ط 01

 8.8 0546 اٌطت اٌج١طشٞ 00

 4.5 8158 اٌضساػخ 08

 8.3 8648 و١ٍخ إٌٙذعخ 08

 8.4 8828 ػٍَٛ 04

 011.1 61138 ٟاألعّبٌ 

 

 

 

 عينة البحث :-ة
 العينة االستطالعية :

وخارج مف داخؿ مجتمع البحث الطبقية تـ اختيار عينة البحث االستطالعية بالطريقة العشوائية 
 . طالب( 269وعددىـ )،  0228/ 0227طالب جامعة بنيا لمعاـ الدراسي مف العينة االساسية لمبحث 

 العينة االساسية :
طالب مف  مف داخؿ مجتمع البحث الطبقيةبالطريقة العشوائية عينة البحث األساسية تـ اختيار 

( يوضح توصيؼ 0والجدوؿ رقـ ) ،طالب( 3354وعددىـ )،  0228/ 0227جامعة بنيا لمعاـ الدراسي 
 مجتمع وعينة البحث.
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  البحث وعينة ( توصيف مجتمع2جدول )

 اٌى١ٍخ َ

ِغزّغ 

 اٌجؾش

 ػ١ٕخ اٌجؾش

 االعّبٌٟ االعزطالػ١خ بع١خاألع

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد اٌؼذد

 5.82 12 1.81 4 5.10 14 0411 اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ 0

 5.83 14 1.83 4 5.11 11 0833 اٌؾبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 8

 5.84 185 1.85 85 4.33 631 08281 اٌزغبسح 8

 5.85 682 1.85 81 5.11 612 08058 ا٢داة 4

 5.85 443 1.85 80 5.11 482 2556 اٌؾمٛق 5

 5.86 088 1.86 6 5.11 006 8881 اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ 6

 5.84 022 1.85 3 4.33 013 8521 اٌطت 1

 5.84 485 1.85 81 5.11 415 2016 اٌزشث١خ 2

 5.86 031 1.85 3 5.10 020 8600 اٌزشث١خ إٌٛػ١خ 3

 5.85 088 1.84 6 5.18 081 8580 اٌزّش٠ط 01

 5.84 20 1.86 4 4.32 11 0546 ت اٌج١طشٞاٌط 00

 5.82 060 1.86 2 5.10 058 8158 اٌضساػخ 08

 5.86 083 1.86 1 4.33 088 8648 و١ٍخ إٌٙذعخ 08

 5.86 081 1.86 6 5.11 004 8828 ػٍَٛ 04

 5.85 8588 1.85 063 5.11 8854 61138 األعّبٌٟ

 

 
 

 ثالثًا  : أدوات جمع البيانات:
ؼ البحث ومف خالؿ المسح المرجعي قاـ الباحث باإلطالع عمي العديد مف في ضوء أىدا

الرياضي ،  اإلعالـ،  اإلعالـالمراجع العممية والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت مجاالت 
اسباب العزوف الجماىيري عن "  استبيافحيث قاـ الباحث بتصميـ اإلدارة االختبارات والمقاييس ، 

، حيث اتبع الباحث في ذلؾ خطوات بناء المقياس وفقًا " ج الرياضية بالتمفزيون المصريمشاىدة البرام
 لقواعد البحث العممي كالتالي:

 
 تحديد المحاور التي تم التوصل إلييا وىي كما يمي:

 إتجاىات الجميور نحو البرامج الرياضية بالتمفزيون المصري "  األوؿ محورال." 
 المادية  االمكانات" الثاني  محورال." 
 االمكانات البشرية " الثالث  محورال." 
 محتوي البرامج " الرابع  محورال" 
 التنظيم وجودة اإلدارة االعالمية " الخامس  محورال" 
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 وقد روعي عند تصميم العبارات ما يمي :
 أف تكوف األسئمة واضحة ال تحتاج لكثير مف الشرح. -
 أف تكوف األسئمة مغمقة. -
 وياًل في اإلجابة عمييا.أال تستغرؽ وقتًا ط -

 رابعًا  : استطالع رأي السادة الخبراء :
في استمارة ثـ تـ عرضيا عمي السادة الخبراء  لالستبيافالمقترحة   المحاورقاـ الباحث بوضع 

 ( .2( خبراء مرفؽ )5وعددىـ )، ياإلعالممجاؿ الفي 

لتي حصمت عمي أىمية نسبية ثـ حدد الباحث النسبة المئوية ليذه المحاور واختيار المحاور ا
 ( .3%( و يتضح ذلؾ كما في الجدوؿ رقـ )82) التقؿ عف

 
اسباب العزوف الجماىيري عن " استبيانالنسبة المئوية التفاق الخبراء حول محاور  (3جدول )

 "مشاىدة البرامج الرياضية بالتمفزيون المصري 
 =ْ5 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ارفبق أساء اٌخجشاء بٚساٌّؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ

 %21 4 اٌّصشٞ ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌش٠بظ١خ اٌجشاِظ ٔؾٛ اٌغّٙٛس إرغب٘بد 0

 %011 5 اٌّبد٠خ االِىبٔبد 8

 %011 5 اٌجشش٠خ االِىبٔبد 8

 %011 5 اٌجشاِظ ِؾزٛٞ 4

 %21 4 االػال١ِخ اإلداسح ٚعٛدح اٌزٕظ١ُ 5

اسباب العزوف الجماىيري عن مشاىدة البرامج الرياضية "  باستبيافتـ تحديد المحاور الخاصة 
%( وذلؾ مف خالؿ نتائج استمارة 222األىمية النسبية ليا ) كانت، والتي  "بالتمفزيون المصري 

%( كحد أدني لتحديد المحاور المبدئية 82)ال تقؿ عف الباحث نسبة  ياستطالع رأي الخبراء، وقد ارتض
 . لألستبياف

 
المقترحة وعرض العبارات الخاصة بكؿ محور عمي  االستبيافحث بوضع عبارات ثـ قاـ البا

( ، لمتحقؽ مف الصدؽ المنطقي لمالئمة العبارات المقترحة لكؿ محور، ومدي 2السادة الخبراء مرفؽ )
مالئمة صياغة العبارات المقترحة ومناسبتيا لممحور الذي تنتمي إليو، ومدي إمكانية حذؼ وتعديؿ أو 

عبارات أخري، وقد توصؿ الباحث مف خالؿ استطالع رأي الخبراء إلي تحديد األىمية النسبية  إضافة
 (.4ويتضح ذلؾ كما في الجدوؿ رقـ ) (0مرفؽ رقـ ) التفاؽ الخبراء



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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اسباب العزوف "  استبيان( النسبة المئوية التفاق الخبراء حول تحديد عبارات محاور 4جدول )
 "ج الرياضية بالتمفزيون المصري الجماىيري عن مشاىدة البرام

 = ْ5 

 ٔؾٛ اٌغّٙٛس إرغب٘بد

 اٌش٠بظ١خ اٌجشاِظ

 اٌّصشٞ ثبٌزٍفض٠ْٛ

 االِىبٔبد

 اٌّبد٠خ
 اٌجشاِظ ِؾزٛٞ اٌجشش٠خ االِىبٔبد

 ٚعٛدح اٌزٕظ١ُ

 اإلداسح

 االػال١ِخ

َ % َ % َ % َ % َ % َ % َ % َ % 

0 011 80 011 40 011 58 61 18 011 38 011 008 011 084 011 

8 011 88 011 48 011 58 011 18 011 38 011 008 011 085 011 

8 011 88 011 48 011 54 011 14 011 34 011 004 011 086 011 

4 011 84 61 44 21 55 011 15 21 35 011 005 011 081 011 

5 011 85 41 45 21 56 011 16 011 36 011 006 011 082 011 

6 011 86 011 46 011 51 41 11 011 31 21 001 011 083 011 

1 011 81 011 41 011 52 011 12 011 32 011 002 011 081 011 

2 41 82 21 42 61 53 21 13 011 33 011 003 61 080 011 

3 21 83 61 43 011 61 011 21 21 011 011 081 011 088 011 

01 011 81 21 51 011 60 21 20 011 010 21 080 61   

00 21 80 011 50 011 68 011 28 011 018 011 088 21   

08 21 88 011   68 011 28 011 018 011 088 011   

08 21 88 011   64 011 24 011 014 21     

04 011 84 011   65 21 25 011 015 011     

05 21 85 011   66 21 26 011 016 011     

06 011 86 21   61 011 21 011 011 011     

01 011 81 61   62 011 22 011 012 011     

02 21 82 011   63 011 23 21 013 011     

03 011 83 011   11 011 31 61 001 011     

81 011 41 011   10 011 30 21 000 21     

حيث تراوحت عبارات المقياس ( النسبة المئوية ألتفاؽ السادة الخبراء عمي 4ويتضح مف جدوؿ )
%( 82%( وقد ارتضي الباحث بنسبة موافقة لمسادة الخبراء ال تقؿ عف )222.22 -% 42.22ما بيف )

 . عبارة( 202)عبارات المقياس وبذلؾ يكوف عدد 
ي صورتو التمييدية وعدد العبارات المحذوفة ف المقياسوالجدوؿ التالي يوضح عدد عبارات 

 وأرقاميا وفقًا الستطالع رأي السادة الخبراء .
 



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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المحذوفة وأرقاميا وفقًا لنسبة  عدد عبارات االستبيان في صورتو التمييدية و عدد العبارات (5جدول )
 أراء الخبراء

 اٌّؾــــــــــــــــبٚس َ

ػجبساد  ػذد

 اٌّؾٛس

 اٌز١ّٙذ٠خ

 جبساداٌؼػذد 

 اٌّؾزٚفخ

ػجبساد ػذد 

اٌّؾٛس 

 اٌّجذئ١خ

أسلبَ اٌؼجبساد 

 اٌّؾزٚفخ

0 
 اٌش٠بظ١خ اٌجشاِظ ٔؾٛ اٌغّٙٛس إرغب٘بد

 اٌّصشٞ ثبٌزٍفض٠ْٛ
41 5 85 

2  ،84  ،85 

 ،83  ،81 

 42 01 0 00 اٌّبد٠خ االِىبٔبد 8

 81 8 41 اٌجشش٠خ االِىبٔبد 8
58  ،51  ،

31 

 080،  003 81 8 88 اٌجشاِظ ِؾزٛٞ 4

 ــــــ 3 1 3 االػال١ِخ اإلداسح ٚعٛدح اٌزٕظ١ُ 5

  080 00 088 اإلعّبٌٟ

في صورتو التمييدية ، وعدد العبارات المحذوفة  لالستبياف( عدد عبارات 5ويتضح مف جدوؿ )
مف كؿ محور، وعدد عبارات المحور بعد استبعاد العبارات المحذوفة، وأرقاـ العبارات المحذوفة، وذلؾ 

 قًا لنسبة أراء السادة الخبراء، وف
اسباب العزوف الجماىيري عن مشاىدة البرامج "  مقياسوبذلؾ يصبح إجمالي عدد عبارات  -

 .(3مرفؽ )،  ( عبارة202" )الرياضية بالتمفزيون المصري 

 طريقة تصحيح االستبيان:
 .بياف ثالثي التقدير أف يكوف ميزاف تقدير الدرجات الستمارة االست ىوقد أتفؽ السادة الخبراء عم

 خامسًا : الدراسة االستطالعية
 " الستبيافكاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو التأكد مف المعامالت العممية )الصدؽ، الثبات( 

، حيث قاـ الباحث  "اسباب العزوف الجماىيري عن مشاىدة البرامج الرياضية بالتمفزيون المصري 
( طالب حيث تـ 269قيا عمي العينة االستطالعية والتي قواميا )لتطبي لالستبيافبوضع الصورة المبدئية 

 مف مجتمع البحث وخارج عينة الدراسة .طبقة اختيارىـ بطريقة عشوائية 

  لممقياسسادسًا : المعامالت العممية 
 قيد البحث : االستبيانـ صدق  1

 ) أ ( صدق الُمحكمين )الصدق المنطقي(:
اسباب "  استبيافميف )الصدؽ المنطقي(، حيث تـ عرض قاـ الباحث باستخداـ صدؽ الُمحك

( 3في صورتو التمييدية مرفؽ ) "العزوف الجماىيري عن مشاىدة البرامج الرياضية بالتمفزيون المصري 



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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(، واعتبر الباحث 2(، والموضحة أسمائيـ بالمرفؽ )5عمى مجموعة الخبراء )الُمحكميف( والبالغ عددىـ )
 معيارًا لصدقو . االستبيافراء عمي عبارات نسبة اتفاؽ السادة الخب

 ) ب ( صدق االتساق الداخمي :
اسباب العزوف الجماىيري عن مشاىدة البرامج "  استبيافكما قاـ الباحث بحساب صدؽ 

قيد البحث مف خالؿ استخداـ طريقة صدؽ االتساؽ الداخمي ، حيث قاـ  "الرياضية بالتمفزيون المصري 
، وكذلؾ  لالستبيافامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة عمي حدة والدرجة الكمية الباحث بحساب قيمة مع

حساب قيمة معامالت االرتباط لكؿ عبارة عمي حدة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو ، وكذلؾ 
، وذلؾ بعد تطبيؽ  لالستبيافور عمي حدة والدرجة الكمية اب قيمة معامالت االرتباط لكؿ مححس

 ( توضح ذلؾ . 8،  7،  6 عمي عينة الدراسة االستطالعية والجداوؿ ) بيافاالست
 

ؼبِالد االسرجبغ ِب ث١ٓ وً ػجبسح ٚ اٌذسعخ اٌى١ٍخ 6عـذٚي ) ُِ  ٌالعزج١بْ( 

=ْ063 

إرغب٘بد اٌغّٙٛس ٔؾٛ اٌجشاِظ 

 اٌش٠بظ١خ ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 االِىبٔبد 

 اٌّبد٠خ
 ِؾزٛٞ اٌجشاِظ االِىبٔبد اٌجشش٠خ

 ١ُ ٚعٛدح اٌزٕظ

 اإلداسح االػال١ِخ

 "س" َ "س" َ "س" َ "س" َ "س" َ "س" َ "س" َ "س" َ

0 1.411* 80 1.504* 86 1.411* 46 1.411* 66 1.504* 28 1.680* 018 1.680* 008 1.615* 

8 1.504* 88 1.421* 81 1.500* 41 1.108* 61 1.583* 24 1.413* 014 1.413* 004 1.680* 

8 1.421* 88 1.413* 82 1.583* 42 1.504* 62 1.411* 25 1.108* 015 1.108* 005 1.413* 

4 1.413* 84 1.180* 83 1.504* 43 1.583* 63 1.421* 26 1.686* 016 1.686* 006 1.413* 

5 1.180* 85 1.583* 41 1.615* 51 1.411* 11 1.180* 21 1.615* 011 1.615* 001 1.680* 

6 1.583* 86 1.413* 40 1.108* 50 1.421* 10 1.421* 22 1.413* 012 1.413* 002 1.413* 

1 1.413* 81 1.605* 48 1.680* 58 1.180* 18 1.504* 23 1.108* 013 1.108* 003 1.680* 

2 1.605* 82 1.434* 48 1.411* 58 1.421* 18 1.411* 31 1.413* 001 1.413* 081 1.413* 

3 1.434* 83 1.108* 44 1.565* 54 1.504* 14 1.108* 30 1.413* 000 1.413* 080 1.615* 

01 1.108* 81 1.411* 45 1.108* 55 1.411* 15 1.504* 38 1.680* 008 1.680*   

00 1.411* 80 1.188*   56 1.108* 16 1.583* 38 1.680*     

08 1.188* 88 1.615*   51 1.504* 11 1.411* 34 1.413*     

08 1.615* 88 1.583*   52 1.583* 12 1.421* 35 1.108*     

04 1.583* 84 1.413*   53 1.411* 13 1.180* 36 1.686*     

05 1.413* 85 1.108*   61 1.421* 21 1.421* 31 1.615*     

06 1.680*     60 1.180* 20 1.504* 32 1.413*     

01 1.421*     68 1.421* 28 1.504* 33 1.108*     

02 1.680*     68 1.504*   011 1.413*     

03 1.516*     64 1.411*   010 1.413*     

81 1.411*     65 1.108*   018 1.680*     

 (1.035( = )061( ، د . ػ )1.15*ل١ّخ )س( اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )

( ، 2.25نوية )( أف قيـ معامالت االرتباط لمعبارات دالة عند مستوي مع6يوضح الجدوؿ رقـ )
 ( مما يدؿ عمي صدقيا .2.732 – 2.477حيث تراوحت قيـ معامؿ االرتباط لمعبارات بيف )



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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 (  ُمعامالت االرتباط كل عبارة مع الدرجة الكمية لممحور7جـدول )
=ْ063 

 إرغب٘بد اٌغّٙٛس ٔؾٛ اٌجشاِظ

 اٌش٠بظ١خ ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ 

 االِىبٔبد

 اٌّبد٠خ
 زٛٞ اٌجشاِظِؾ االِىبٔبد اٌجشش٠خ

 اٌزٕظ١ُ ٚعٛدح

 اإلداسح االػال١ِخ

 "س" َ "س" َ "س" َ "س" َ "س" َ "س" َ "س" َ "س" َ

0 1.461* 80 1.506* 86 1.515* 46 1.516* 66 1.185* 28 1.128* 018 1.128* 008 1.181* 

8 1.506* 88 1.586* 81 1.453* 41 1.531* 61 1.618* 24 1.561* 014 1.561* 004 1.188* 

8 1.586* 88 1.580* 82 1.554* 42 1.185* 62 1.516* 25 1.635* 015 1.635* 005 1.643* 

4 1.580* 84 1.114* 83 1.581* 43 1.618* 63 1.541* 26 1.128* 016 1.128* 006 1.643* 

5 1.114* 85 1.584* 41 1.600* 51 1.516* 11 1.612* 21 1.625* 011 1.625* 001 1.188* 

6 1.584* 86 1.580* 40 1.142* 50 1.541* 10 1.541* 22 1.561* 012 1.561* 002 1.643* 

1 1.580* 81 1.681* 48 1.684* 58 1.612* 18 1.185* 23 1.635* 013 1.635* 003 1.188* 

2 1.681* 82 1.581* 48 1.538* 58 1.541* 18 1.516* 31 1.561* 001 1.561* 081 1.643* 

3 1.581* 83 1.622* 44 1.461* 54 1.185* 14 1.531* 30 1.561* 000 1.561* 080 1.181* 

01 1.622* 81 1.461* 45 1.142* 55 1.516* 15 1.185* 38 1.128* 008 1.128*   

00 1.461* 80 1.110*   56 1.531* 16 1.618* 38 1.128*     

08 1.110* 88 1.613*   51 1.185* 11 1.516* 34 1.561*     

08 1.613* 88 1.588*   52 1.618* 12 1.541* 35 1.635*     

04 1.588* 84 1.580*   53 1.516* 13 1.612* 36 1.128*     

05 1.580* 85 1.622*   61 1.541* 21 1.541* 31 1.625*     

06 1.555*     60 1.612* 20 1.185* 32 1.561*     

01 1.586*     68 1.541* 28 1.185* 33 1.635*     

02 1.556*     68 1.185*   011 1.561*     

03 1.544*     64 1.516*   010 1.561*     

81 1.461*     65 1.531*   018 1.128*     

 (195..( = )167( ، د . ح )5...*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )

( ، 2.25الة عند مستوي معنوية )( أف قيـ معامالت االرتباط لمعبارات د7يوضح الجدوؿ رقـ )
 ( مما يدؿ عمي صدقيا .2.783 – 2.459حيث تراوحت قيـ معامؿ االرتباط لمعبارات بيف )

 
 لممقياسُمعامالت االرتباط ما بين مجموع درجات كل محور والدرجة الكمية  (8جـدول )

=ْ063 

 جبغ ٚدالٌزِٗؼبًِ االسر اٌّؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٚس َ

 *1.335 اٌّصشٞ ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌش٠بظ١خ اٌجشاِظ ٔؾٛ اٌغّٙٛس إرغب٘بد 0

 *1.310 اٌّبد٠خ االِىبٔبد 8

 *1.221 اٌجشش٠خ االِىبٔبد 8

 *1.211 اٌجشاِظ ِؾزٛٞ 4

 *1.214 االػال١ِخ اإلداسح ٚعٛدح اٌزٕظ١ُ 5

 (1.035= ) (061( ، د . ػ )1.15*ل١ّخ )س( اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )

(، 2.25( أف قيـ معامالت االرتباط لممحاور دالة عند مستوي معنوية )8يوضح الجدوؿ رقـ )
 (.2.972 – 2.824حيث تراوحت قيـ معامؿ االرتباط بيف )

 
 



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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 ـ ثبات المقياس قيد البحث : 2
اسباب العزوف الجماىيري عن مشاىدة "  استبيافقاـ الباحث بإيجاد معامؿ ثبات محاور 

( عبارة ، باستخداـ 202( محاور وعباراتيـ وعددىا )5وعددىـ ) "رامج الرياضية بالتمفزيون المصري الب
باستخداـ  االستبيافطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية الستجابات عينة الدراسة االستطالعية عمي 

الزوجية والعبارات  إليجاد معامؿ االرتباط بيف العبارات Spearman & Brownمعادلة سبيرماف وبراوف 
  .Cronbach`s alphaالفردية وكذلؾ إيجاد الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ 

 
 ) أ ( الثبات باستخدام التجزئة النصفية:

( عبارة باستخداـ طريقة التجزئة 202قاـ الباحث بإيجاد معامؿ ثبات عبارات االستبياف وعددىا )
باستخداـ معادلة سبيرماف وبراوف  االستبيافتطالعية عمي النصفية الستجابات عينة الدراسة االس

Spearman & Brown .إليجاد معامؿ االرتباط بيف العبارات الزوجية والعبارات الفردية 
 

 لالستبيان( ثبات التجزئة النصفية 9جدول )
 = ْ063 

 ِم١بط
 اٌؼجبساد اٌضٚع١خ اٌؼجبساد اٌفشد٠خ

 ِؼبًِ االسرجبغ
 ع ط ع ط

ؼضٚف اٌغّب١٘شٞ ػٓ اعجبة اٌ

ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

 ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

012.334 82.212 012.353 86.114 1.382* 

 (1.035( = )061( ، د . ػ )1.15*ل١ّخ )س( اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )

( أف ىناؾ ارتباط داؿ إحصائيًا بيف عبارات االستبياف الفردية والزوجية مما 9يتضح مف الجدوؿ )
 .االستبيافؿ عمى ثبات يد
 
 :Cronbach`s alpha( الثبات باستخدام  معامل ألفا كرونباخ  ب) 

اسباب العزوف الجماىيري عن مشاىدة "  استبيافوقد كانت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لعبارات 
 (2.9800( عبارة ىو )202والتي عددىا ) "البرامج الرياضية بالتمفزيون المصري 



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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ؼب01عـذٚي ) ُِ  ًِ اٌضجبد ثبعزخذاَ أٌفب وشٚٔجبؿ ث١ٓ وً ػجبسح ػٍٟ ؽذا ٚاالعزج١بْ وىً ( 

=ْ063 
 إرغب٘بد اٌغّٙٛس ٔؾٛ اٌجشاِظ 
 اٌش٠بظ١خ ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 االِىبٔبد
 اٌّبد٠خ

 ِؾزٛٞ اٌجشاِظ االِىبٔبد اٌجشش٠خ
 اٌزٕظ١ُ ٚعٛدح

 اإلداسح االػال١ِخ

َ 
 ِؼبًِ 

 أٌفب
َ 

 ِؼبًِ 
 أٌفب

َ 
 ِؼبًِ 

 أٌفب
َ 

 ِؼبًِ 
 أٌفب

َ 
 ِؼبًِ 

 أٌفب
َ 

 ِؼبًِ 
 أٌفب

َ 
 ِؼبًِ 

 أٌفب
َ 

 ِؼبًِ 
 أٌفب

0 1.3280* 80 1.3280* 86 1.3280* 46 1.3280* 66 1.3280* 28 1.3281* 018 1.3281* 008 1.3281* 
8 1.3280* 88 1.3280* 81 1.3281* 41 1.3203* 61 1.3281* 24 1.3280* 014 1.3280* 004 1.3281* 
8 1.3280* 88 1.3280* 82 1.3281* 42 1.3280* 62 1.3280* 25 1.3203* 015 1.3203* 005 1.3280* 
4 1.3280* 84 1.3203* 83 1.3280* 43 1.3281* 63 1.3280* 26 1.3281* 016 1.3281* 006 1.3280* 
5 1.3203* 85 1.3281* 41 1.3281* 51 1.3280* 11 1.3203* 21 1.3281* 011 1.3281* 001 1.3281* 
6 1.3281* 86 1.3280* 40 1.3203* 50 1.3280* 10 1.3280* 22 1.3280* 012 1.3280* 002 1.3280* 
1 1.3280* 81 1.3281* 48 1.3281* 58 1.3203* 18 1.3280* 23 1.3203* 013 1.3203* 003 1.3281* 
2 1.3281* 82 1.3280* 48 1.3280* 58 1.3280* 18 1.3280* 31 1.3280* 001 1.3280* 081 1.3280* 
3 1.3280* 83 1.3203* 44 1.3281* 54 1.3280* 14 1.3203* 30 1.3280* 000 1.3280* 080 1.3281* 

01 1.3203* 81 1.3280* 45 1.3203* 55 1.3280* 15 1.3280* 38 1.3281* 008 1.3281*   
00 1.3280* 80 1.3203*   56 1.3203* 16 1.3281* 38 1.3281*     
08 1.3203* 88 1.3281*   51 1.3280* 11 1.3280* 34 1.3280*     
08 1.3281* 88 1.3281*   52 1.3281* 12 1.3280* 35 1.3203*     
04 1.3281* 84 1.3280*   53 1.3280* 13 1.3203* 36 1.3281*     
05 1.3280* 85 1.3203*   61 1.3280* 21 1.3280* 31 1.3281*     
06 1.3281*     60 1.3203* 20 1.3280* 32 1.3280*     
01 1.3280*     68 1.3280* 28 1.3280* 33 1.3203*     
02 1.3281*     68 1.3280*   011 1.3280*     
03 1.3280*     64 1.3280*   010 1.3280*     
81 1.3280*     65 1.3203*   018 1.3281*     

 ( 1.3288بؿ( ٌالعزج١بْ  = )*ل١ّخ )ِؼبًِ أٌفب وشٚٔج

( وجميعها دالة ، مما يذل علي االستبيان( معامل ألفا كرووباخ لعبارات )01ويتضح مه جذول )

 ثبات عبارات االستبيان .

ؼبًِ اٌضجبد ثبعزخذاَ أٌفب وشٚٔجبؿ ٌؼجبساد وً ِؾٛس ػٍٟ ؽذا( 00عـذٚي ) ُِ 

=ْ063 
 إرغب٘بد اٌغّٙٛس ٔؾٛ اٌجشاِظ

 فض٠ْٛ اٌّصشٞاٌش٠بظ١خ ثبٌزٍ 
 االِىبٔبد 

 اٌّبد٠خ
 ِؾزٛٞ اٌجشاِظ االِىبٔبد اٌجشش٠خ

 اٌزٕظ١ُ ٚعٛدح 
 اإلداسح االػال١ِخ

َ 
 ِؼبًِ 

 أٌفب
َ 

 ِؼبًِ 
 أٌفب

َ 
 ِؼبًِ 

 أٌفب
َ 

 ِؼبًِ 
 أٌفب

َ 
 ِؼبًِ 

 أٌفب
َ 

 ِؼبًِ 
 أٌفب

َ 
 ِؼبًِ 

 أٌفب
َ 

 ِؼبًِ 
 أٌفب

0 1.3863* 80 1.3865* 86 1.1168* 46 1.3556* 66 1.3546* 28 1.3551* 018 1.3551* 008 1.2462* 
8 1.3865* 88 1.3868* 81 1.1381* 41 1.3555* 61 1.3551* 24 1.3562* 014 1.3562* 004 1.2453* 
8 1.3868* 88 1.3868* 82 1.1216* 42 1.3546* 62 1.3556* 25 1.3552* 015 1.3552* 005 1.2584* 
4 1.3868* 84 1.3844* 83 1.1228* 43 1.3551* 63 1.3552* 26 1.3551* 016 1.3551* 006 1.2584* 
5 1.3844* 85 1.3868* 41 1.1181* 51 1.3556* 11 1.3554* 21 1.3553* 011 1.3553* 001 1.2453* 
6 1.3868* 86 1.3868* 40 1.1516* 50 1.3552* 10 1.3552* 22 1.3562* 012 1.3562* 002 1.2584* 
1 1.3868* 81 1.3858* 48 1.1636* 58 1.3554* 18 1.3546* 23 1.3552* 013 1.3552* 003 1.2453* 
2 1.3858* 82 1.3860* 48 1.1140* 58 1.3552* 18 1.3556* 31 1.3562* 001 1.3562* 081 1.2584* 
3 1.3860* 83 1.3846* 44 1.1228* 54 1.3546* 14 1.3555* 30 1.3562* 000 1.3562* 080 1.2462* 

01 1.3846* 81 1.3863* 45 1.1516* 55 1.3556* 15 1.3546* 38 1.3551* 008 1.3551*   
00 1.3863* 80 1.3844*   56 1.3555* 16 1.3551* 38 1.3551*     
08 1.3844* 88 1.3854*   51 1.3546* 11 1.3556* 34 1.3562*     
08 1.3854* 88 1.3868*   52 1.3551* 12 1.3552* 35 1.3552*     
04 1.3868* 84 1.3868*   53 1.3556* 13 1.3554* 36 1.3551*     
05 1.3868* 85 1.3846*   61 1.3552* 21 1.3552* 31 1.3553*     
06 1.3853*     60 1.3554* 20 1.3546* 32 1.3562*     
01 1.3868*     68 1.3552* 28 1.3546* 33 1.3552*     
02 1.3853*     68 1.3546*   011 1.3562*     
03 1.3860*     64 1.3556*   010 1.3562*     
81 1.3863*     65 1.3555*   018 1.3551*     

 ِؼبًِ أٌفب
 ٌٍّؾٛس

1.3816* 
 ِؼبًِ 

  أٌفب
 ٌٍّؾٛس

1.1382* 
 ِؼبًِ أٌفب
 ٌٍّؾٛس

1.3565* 
 ِؼبًِ أٌفب
 ٌٍّؾٛس

1.3514* 
 ِؼبًِ 

  أٌفب
 ٌٍّؾٛس

1.2641* 

 ( 1.3288*ل١ّخ )ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبؿ( ٌالعزج١بْ  = )



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 

- 861 - 

رة مف ( معامؿ ألفا كرونباخ لكؿ محور عمي حدا  في حالة حذؼ عبا22ويتضح مف جدوؿ )
 عبارات المحور وقد تراوحت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كالتالي :

 
 عرض نتائج البحث ومناقشتيا: -

( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث 2( التكرار و النسبة المئوية وقيمة )كا12جدول )
 لعبارات محور " إتجاىات الجميور نحو البرامج الرياضية بالتمفزيون المصري "

ْ=8854 

 اٌؼجبساد َ
 اٌّغّٛع  ال إٌٟ ؽذاً ِب ٔؼُ

 اٌزمذ٠شٞ

 اٌٛصْ

 إٌغجٟ 
 اٌزشر١ت 8وب

 % اٌزىشاس % اٌزىشاس % اٌزىشاس

0 
ثصفخ  اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ أشب٘ذ

 ِغزّشح
610 81.116 885 3.322 8842 11.116 5180 51.111 8121.881* 80 

8 
ّخزصخ اٌش٠بظ١خ اٌجشاِظ اٌاربثغ 

 ِزٕٛػخ غ١ش وشح اٌمذَ ثش٠بظبد
0116 83.334 610 81.116 0611 51.111 6181 53.332 463.441* 05 

8 
االؽذاس  ِٓ اربثغ وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ

 اٌش٠بظ١خ فٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ
283 85.105 611 03.316 0245 55.113 5118 56.663 180.230* 02 

4 
اربثغ االؽذاس اٌش٠بظ١خ اٌخبصخ 

 ثىشح اٌمذَ فمػ
0848 41.108 885 3.322 0611 51.111 6818 68.881 218.161* 08 

5 
اشب٘ذ اٌّجبس٠بد فمػ ػٍٟ 

 اٌّصشٞ اٌزٍفض٠ْٛ
611 03.316 062 5.113 8506 15.105 4268 42.881 8184.230* 85 

6 
اربثغ ثشغف االؽذاس اٌش٠بظ١خ 

 اٌّصش٠خ
0116 83.334 610 81.116 0611 51.111 6181 53.332 463.441* 05َ 

1 
اربثغ ثشغف االؽذاس اٌش٠بظ١خ 

 اٌؼشث١خ
610 81.116 610 81.116 8108 53.322 5861 58.883 0118.881* 03 

2 
اربثغ ثشغف االؽذاس اٌش٠بظ١خ 

 اٌمبس٠خ
882 01.112 888 3.382 8628 13.334 4868 48.860 8826.130* 83 

3 
اربثغ ثشغف االؽذاس اٌش٠بظ١خ 

 اٌؼب١ٌّخ
518 04.331 518 04.331 8842 11.116 4268 42.881 8183.281* 84 

01 

اربثغ االؽذاس اٌش٠بظ١خ اٌّفعٍخ 

اٌزٍفض٠ْٛ  شبشخ ٌذٞ ػٍٟ

 اٌّصشٞ

885 3.322 062 5.113 8250 25.118 4038 40.668 4140.381* 80 

00 
اربثغ االؽذاس اٌش٠بظ١خ اٌّفعٍخ 

 اٌمٕٛاد اٌخبصخ شبشخ ٌذٞ ػٍٟ
8841 63.316 283 85.105 062 5.113 2221 22.888 8881.230* 4 

08 
اٌزٝ رزاع  اربثغ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ

 اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ فٟ
885 3.322 518 04.331 8506 15.105 4581 44.330 8684.201* 82 

08 

ِٛاػ١ذ ثش اٌجشاِظ رزٕبعت 

اٌش٠بظ١خ ػٍٟ اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ 

ٌٟ 

885 3.322 062 5.113 8250 25.118 4038 40.668 4140.381* 80َ 

 84 *4248.411 82.848 8252 23.328 8102 5.113 062 5.113 062 اربثغ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ا١ِٛ١ٌخ 04

 85 *4242.510 82.888 8256 31.108 8103 5.113 062 4.313 061 اربثغ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ االعجٛػ١خ 05

 81 *8182.825 48.882 4853 28.115 8124 1.111 885 3.322 885 اربثغ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ اٌشٙش٠خ 06

01 
أفعً اٌجشاِظ اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌألؽذاس 

 اٌش٠بظ١خ
283 85.105 885 3.322 8021 64.331 5861 58.883 0686.201* 03َ 

02 
افعً ثشاِظ ػشض اٌمعب٠ب 

 اٌش٠بظ١خ
0014 85.118 610 81.116 0513 44.330 6818 68.881 802.811* 08َ 

03 
افعً ثشاِظ اٌشأٞ اٌؼبَ اٌزٟ 

 شن ف١ٙب اٌغّٙٛس٠شز
518 04.331 610 81.116 8021 64.331 5180 51.111 0585.281* 80َ 

81 
افعً اٌجشاِظ اٌزمش٠ش٠خ اٌش٠بظ١خ 

 االعجٛػ١خ
885 3.322 062 5.113 8250 25.118 4038 40.668 4140.381* 80َ 

80 

افعً ثشاِظ اٌؾذ٠ش اٌّجبشش ٚاٌزٟ 

رؾزٛٞ ػٍٟ ِزؾذس ٚاؽذ ٠ٛعٗ 

 ؽذ٠ضخ ٌٍغّٙٛس

418 00.326 610 81.116 8820 62.112 2521 311.015 0241.113* 6 



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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 00 *218.161 182.861 1148 51.111 0611 3.322 885 41.108 0848 افعً ثشاِظ اٌّمبثٍخ ٚاٌؾٛاس 88

88 

اٌزٟ رؼشض فٟ  جشاِظاٌافعً 

 اٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ٟ٘ ثشاِظ

 اٌزؾم١ك اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ

0014 85.118 610 81.116 0513 44.330 1148 182.861 802.811* 00َ 

84 

اٌزٟ رؼشض فٟ  افعً اٌجشاِظ

اٌزٟ رجش  اٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 ِجبششح

518 04.331 518 04.331 8842 11.116 2558 236.540 8183.281* 1 

85 

اٌزٟ رؼشض فٟ  افعً اٌجشاِظ

 اٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ٟ٘ اٌجشاِظ

 االخجبس٠خ اٌش٠بظ١خ

062 5.113 885 3.322 8250 25.118 3830 324.828 4140.381* 8 

86 

اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ اٌّمذِخ ػٍٟ 

ٌٍزٚق  ِالئّخاٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ 

 اٌؼبَ 

610 81.116 062 5.113 8505 14.325 2558 236.486 8180.531* 2 

81 

رٕبفظ ثشاِظ اٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ 

اٌخبصخ  اٌفعبئ١خثشاِظ اٌمٕٛاد 

 ِٓ ؽ١ش اٌغٛدح

885 3.322 885 3.322 8624 21.184 3151 343.810 8831.820* 8 

82 

اٌش٠بظ١خ فٟ  االخجبس٠خاٌخذِخ 

اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ِزمذِخ ِمبسٔخ 

 ثبٌمٕٛاد اٌفعبئ١خ اٌخبصخ

062 5.113 061 4.313 8103 31.108 3553 
0110.33

8 
4242.510* 0 

83 
أشؼش ثبٌشظٟ ؽ١ّٕب أشب٘ذ اٌجشاِظ 

 اٌّصشٞ  اٌزٍفض٠ْٛاٌش٠بظ١خ فٟ 
282 84.325 062 5.113 8842 11.116 2802 260.486 8881.531* 3 

81 
اعذ اٌّزؼخ اٌف١ٕخ فٟ ِشب٘ذح 

 اٌخبصخاٌّجبس٠بد ػٍٟ اٌمٕٛاد 
8506 15.105 062 5.113 611 03.316 4268 513.644 8184.230* 85َ 

80 
ػٍٟ  اٌش٠بظ١خاشب٘ذ اٌجشاِظ 

 اٌمٕٛاد اٌّشفشح
8842 11.116 885 3.322 610 81.116 5180 51.111 8121.881* 80َ 

88 
ؽمٛق اٌجش  رشف١شاٚافك ػٍٟ 

 ٌألؽذاس اٌش٠بظ١خ
0611 51.111 281 84.355 241 85.145 5210 52.842 403.854* 01 

88 
ثبٌز١ٍفض٠ْٛ  اٌش٠بظ١خرزغُ اٌجشاِظ 

 اٌّصشٞ ثبٌّٕط١خ
8628 13.334 062 5.113 518 04.331 4582 45.110 8886.811* 81 

84 

 اٌش٠بظ١خشاِظ رغؼٟ اٌج

ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ٌزؾم١ك 

 األ٘ذاف

518 04.331 885 3.322 8506 15.105 2180 304.050 8684.201* 5 

85 

االداء اٌٛظ١فٟ  ارغبٖأشؼش ثبٌشظٟ 

ٌالفشاد داخً اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

 ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

610 81.116 518 04.331 8021 64.331 2801 260.880 0585.281* 01 

 33.5( = 8( ٚدسعخ ؽش٠خ )1.15( اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٛٞ ِؼ٠ٕٛخ )8وبّخ )*ل١

( المحسىبة الستجابات أفراد العيىة لعبارات المحىر األول 1كا( أن قيمة )01يتضح مه جذول )

" جميعها دالة إحصائياً عىذ مستىي اٌّصشٞ ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌش٠بظ١خ اٌجشاِظ ٔؾٛ اٌغّٙٛس إرغب٘بد" 

 ( .1.14معىىية )

 



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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أفشاد ػ١ٕخ اٌجؾش  ( ٚرشر١ت اٌؼجبساد العزغبثبد8( اٌزىشاس ٚ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ )وب08عذٚي )

 "اٌّبد٠خ االِىبٔبدٌؼجبساد ِؾٛس " 

=ْ8854 

 اٌؼجبساد َ
 اٌّغّٛع  ال إٌٟ ؽذاً ِب ٔؼُ

 اٌزمذ٠شٞ

 اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 اٌزشر١ت 8وب

 % اٌزىشاس % اٌزىشاس % اٌزىشاس

86 

ساد اٌّٛعٛدح أعذ اٌذ٠ىٛ

ثبإلعزٛد٠ٛ٘بد ػٕذ ِشب٘ذرٟ ٌٍجشاِظ 

اٌش٠بظ١خ ػٍٟ اٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ 

ثٕفظ اٌّغزٛٞ اٌّٛعٛد فٟ اٌمٕٛاد 

 اٌخبصخ.

885 3.322 062 5.113 8250 25.118 3884 30.618 4140.381* 8 

81 

رٛعذ ٚعبئً ػشض ٚإ٠عبػ ؽذ٠ضخ 

ِٚزطٛسح ثبٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ػٍٟ 

 اٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ 

065 4.303 011 5.163 8103 31.108 3568 35.180 4242.520* 0 

82 

اعزّزغ ثّشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

ػٍٟ اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثغجت 

اٌزص٠ٛش ِٓ ػذح ارغب٘بد ثبعزخذاَ 

 اوجش ػذد ِٓ اٌىب١ِشاد

863 2.181 885 3.322 8151 20.338 3023 30.884 8515.405* 8 

83 

ػٙب فٟ أسٞ أْ ِغزٛٞ االظبءح ٚرٕٛ

اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ػٍٟ اٌزٍفض٠ْٛ 

اٌّصشٞ رّبصً غ١ش٘ب ػٍٟ اٌمٕٛاد 

 اٌخبصخ.

610 81.116 518 04.331 8021 64.331 2801 20.664 0585.281* 5 

41 

اعذ رٕٛع فٟ ِٛالغ اٌزص٠ٛش داخً 

اٌجشٔبِظ اٌٛاؽذ اصٕبء ِشب٘ذرٟ ٌٍجشاِظ 

 اٌش٠بظ١خ اٌّصش٠خ

283 85.105 062 5.113 8841 63.316 2806 20.654 8881.230* 6 

40 
٠ٛعذ فٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌزٍفض٠ْٛ 

 اٌّصشٞ عٛدح فٟ اٌصٛسح ٚاٌصٛد
283 85.105 885 3.322 8021 64.331 5861 58.883 0686.201* 2 

48 

٠زعؼ خالي ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

ػٍٟ اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ رؼذد اٌّبدح 

ٚي فٟ اٌف١ٍّ١خ اٌٛصبئم١خ ٚاٌّغٙٛد اٌّجز

 اػذاد٘ب

518 04.331 610 81.116 8021 64.331 5180 51.111 0585.281* 3 

48 

٠ظٙش ثٛظٛػ فٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

ػٍٟ اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ اسرفبع اٌزىٍفخ 

 االٔزبع١خ ٌٍجشاِظ

062 5.113 062 5.113 8102 23.328 8252 82.848 4248.411* 01 

44 

٠زعؼ ِٓ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ػٍٟ 

ض٠ْٛ اٌّصشٞ ظؼف االِىبٔبد اٌزٍف

 اٌّبد٠خ ٚاٌزم١ٕخ فٟ اٌز١ٍفض٠ْٛ 

8842 11.116 885 3.322 610 81.116 2825 28.888 8121.881* 4 

45 

٠ؤدٞ ث١غ ؽمٛق اٌجش ٌٍّؾطبد اٌخبصخ  

اٌٟ ظؼف اٌّشب٘ذح ٌٍجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

 ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

8108 53.322 610 81.116 610 81.116 2143 13.334 0118.881* 1 

 33.5( = 8( ٚدسعخ ؽش٠خ )1.15( اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٛٞ ِؼ٠ٕٛخ )8وب*ل١ّخ )

 الثاوي( المحسىبة الستجابات أفراد العيىة لعبارات المحىر 1كاأن قيمة )( 02يتضح مه جذول )

 ( .1.14" جميعها دالة إحصائياً عىذ مستىي معىىية ) اٌّبد٠خ االِىبٔبد" 



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 

- 868 - 

أفشاد ػ١ٕخ اٌجؾش  ( ٚرشر١ت اٌؼجبساد العزغبثبد8غجخ اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ )وب( اٌزىشاس ٚ ا04ٌٕعذٚي )

 "اٌجشش٠خ االِىبٔبدٌؼجبساد ِؾٛس " 

=ْ8854 

 اٌؼجبساد َ
 اٌّغّٛع  ال إٌٟ ؽذاً ِب ٔؼُ

 اٌزمذ٠شٞ

 اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 اٌزشر١ت 8وب

 % اٌزىشاس % اٌزىشاس % اٌزىشاس

46 

٠زّزغ اٌمبئّْٛ ػٍٟ رمذ٠ُ اٌجشاِظ 

اٌش٠بظ١خ ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثخجشح 

 ٚاعؼخ

283 85.105 885 3.322 8021 64.331 5861 58.883 0686.201* 88 

41 

٠زّزغ ظ١ٛف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثّصذال١خ ػب١ٌخ 

 ٌذٞ اٌغّٙٛس

0848 41.108 885 3.322 0611 51.111 6818 68.881 218.161* 04 

42 

ٌٍجشاِظ  أسٞ أْ ِغزٛٞ االخشاط

اٌش٠بظ١خ ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ٠زّزغ 

 ثبٌؾشف١خ.

0116 83.334 062 5.113 8021 64.331 5584 54.333 0281.811* 81 

43 
٠زّزغ ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

 ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثشؼج١خ ِشرفؼٗ
518 04.331 885 3.322 8506 15.105 4635 46.660 8684.201* 88 

51 

ٌزٞ ٠مَٛ ثٗ ِؼذٞ أعزشؼش ِذٞ اٌغٙذ ا

اٌجشاِظ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ػٕذ 

ِمبسٔزٟ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

 اٌخبصخ. 

610 81.116 061 4.313 8506 15.105 4268 42.881 8185.130* 81 

50 
٠زصف اٌؼبٍِْٛ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ 

 ثزذٟٔ ِغزٛٞ االداء اٌٛظ١فٟ 
0245 55.113 885 3.322 0014 85.118 1813 18.885 0188.381* 01 

58 
رؤصش ِشب٘ذح اٌمٕٛاد اٌفعبئ١خ ػٍٟ 

 ؽغُ ِشب٘ذح اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ
8103 31.108 066 4.343 063 5.183 3552 34.330 4242.514* 0 

58 

أسٞ أْ عزة اٌمٕٛاد اٌخبصخ ثؼبئذ٘ب 

اٌّبدٞ اٌّشرفغ ٌٍىفبءاد االػال١ِخ 

اٌّذسثخ ٚراد اٌخجشح أصش ػٍٟ اإلسرمبء 

ٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ ثّغزٛٞ ا

 اٌّصشٞ. 

8628 13.334 062 5.113 518 04.331 2222 22.888 8886.811* 8 

54 

أسٞ أْ ظؼف ِغزٛٞ اداء اٌمبئ١ّٓ 

ػٍٟ اٌزغط١خ ٌٍّٕبفغبد ٚاالؽذاس 

اٌش٠بظ١خ ِٚمذِٟ اٌجشاِظ أصش ػٍٟ 

ٔغجخ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

 ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ 

8113 60.326 418 08.106 218 85.333 1305 12.668 0881.444* 6 

55 
٠ؾزبط اٌؼب١ٍِٓ اٌغذد فٟ اٌز١ٍفض٠ْٛ 

 اٌّصشٞ اٌٟ رذس٠ت  أوضش
0611 51.111 0116 83.334 610 81.116 1104 16.665 463.441* 3 

56 

أدٞ لٍخ اٌّشاع١ٍٓ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌٟ ػذَ 

اٌمذسح ػٍٟ رغط١خ ع١ّغ االؽذاس 

 اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ

8108 53.322 518 04.331 283 85.105 1220 12.884 0088.201* 1 

51 

أسٞ أْ اعٍٛة االراػخ ٌٍّؼٍم١ٓ ػٍٟ 

اٌّجبس٠بد ٚاالؽذاس اٌش٠بظ١خ ال ٠زغُ 

 ثبالؽزشاف١خ

8405 18.114 614 02.112 885 3.322 2122 21.883 8823.850* 8 

52 
أعزشؼش أْ اٌضمبفخ اٌش٠بظ١خ ٌٍّؼٍم١ٓ 

 اٌش٠بظ١١ٓ ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ِٕخفعخ
8008 68.333 182 88.114 518 04.331 2802 28.661 0858.336* 5 

53 
٠زغُ ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

 ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌزخصص١خ
418 00.326 614 02.112 8842 11.116 4168 41.881 8142.113* 88 

61 

أْ ِٙبساد اإلرصبد ِٚٙبساد أسٞ 

اٌزؾذس ٚاٌزشو١ض ػٍٝ ِعّْٛ ؽذ٠ش 

اٌع١ف ٌذٞ ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

 ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ع١ذح

182 88.114 885 3.322 8820 62.112 5065 50.888 0221.850* 81 

60 

٠غ١ذ ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ص١بغخ أعئٍخ 

 س. عذ٠ذح رضشٞ ِٛظٛع اٌؾٛا

0116 83.334 062 5.113 8021 64.331 5584 54.333 0281.811* 81َ 

68 

٠زغُ ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌمذسح ػٍٟ 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش ٚاالعزٕجبغ ٚاالعزٕزبط

283 85.105 610 81.116 0244 54.313 5118 56.613 103.130* 01 

68 
 ٠زصف ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ 

 ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبالرضاْ االٔفؼبٌٟ 
463 08.328 610 81.116 8804 66.100 4368 43.884 0683.232* 83 

64 
٠زصف ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

 ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبالٔفؼبي اٌّصطٕغ
610 81.116 885 3.322 8842 11.116 5180 51.111 8121.881* 82 

65 

  ٠زصف ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌّشٚٔخ فٟ 

اٌزؼبًِ ِغ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ 

 اٌع١ٛف 

0840 83.328 610 81.116 0848 41.108 6111 66.651 862.120* 08 

66 

٠زصف ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌمذسح ػٍٟ ظجػ 

 عشػخ اٌؾذ٠ش

885 3.322 885 1.111 8124 28.115 4853 48.882 8182.825* 86 



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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61 

٠ّزٍه ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ اٌخجشح ٚاٌؾص١ٍخ 

اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ رٛظ١ف ٘زٖ 

 اٌؾص١ٍخ فٟ ع١بلٙب

518 04.331 518 04.331 8842 11.116 4268 42.881 8183.281* 81َ 

62 

٠ّزٍه ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ االعظ اٌؾٛاس٠خ 

 ٌزٟ ٠غزخذِٙب اصٕبء اٌؾٛاسا

283 85.105 511 06.335 0345 51.331 5618 55.615 343.311* 03 

63 

٠زصف ِز٠ؼٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌمجٛي ٌذٞ 

 اٌغّٙٛس

182 88.114 863 00.118 8841 66.335 5033 50.611 0110.151* 85 

11 

٠ّزٍه ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ْٛ اٌّصشٞ اٌؾص١ٍخ اٌضمبف١خ ثبٌزٍفض٠

 اٌش٠بظ١خ اٌىبف١خ ٌزمذ٠ُ ٘زٖ اٌجشاِظ

283 85.105 062 5.113 8841 63.316 5811 50.621 8881.230* 84 

10 

٠زصف ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبؽزشاَ اٌع١ف 

ِّٙب وبْ ِغزٛاٖ اٌؼٍّٟ أٚ شخص١زٗ 

ذ اٌجغ١طخ ثّب ٠ٌٛذ االٔطجبع اإل٠غبثٟ ػٕ

 اٌّؾبٚس ٚاٌع١ف ػِّٛبً. 

0611 51.111 062 5.113 0513 44.330 6216 62.886 0888.431* 00 

18 

٠زصف اٌّز٠ؼ١ٓ ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ 

ثىضشح اٌّذػ فٟ اٌع١ٛف دْٚ االٌزفبد 

 اٌٟ ِؾزٛٞ اٌجشٔبِظ

8506 15.105 862 01.318 411 04.108 2154 21.110 8686.240* 4 

18 
اٌش٠بظ١خ  ٠زصف ِمذِٟ اٌجشاِظ 

 ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثغّٛد اٌؾٛاس
283 85.105 0116 83.334 0513 44.330 6182 61.112 801.531* 05 

14 

٠زصف ِمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثب١ٌّٕٙخ ٚاٌزٛاظغ 

 ٚاٌغٍٛن اٌغ١ذ

518 04.331 885 3.322 8506 15.105 4635 46.660 8684.201* 88َ 

15 

ْٛ ِز٠ؼٟ ِٚمذِٟ اٌجشاِظ افعً اْ ٠ى

اٌش٠بظ١خ  ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ِٓ ٔغَٛ 

 اٌش٠بظخ اٌزٟ رذٚس ؽٌٛٙب فىشح اٌجشٔبِظ

0116 83.334 610 81.116 0611 51.111 6181 53.332 463.441* 06 

16 
٠ّزٍه ِز٠ؼٟ ِٚمذِٟ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

 ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ اٌّٛ٘جخ
862 1.331 182 88.114 8842 11.116 4682 45.335 8082.688* 85 

11 

٠ّزبص ِز٠ؼٟ ِٚشاعٍٟ ِٚمذِٟ اٌجشاِظ 

اٌش٠بظ١خ  ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثؼٕصش 

 االلٕبع ٚاٌمجٛي

610 81.116 610 81.116 8108 53.322 5861 58.883 0118.881* 88َ 

12 

٠زٕٛع ظ١ٛف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ِب ث١ٓ اٌغّٙٛس 

ٌش٠بظخ ٚٔغَٛ ٚاٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ ا

 اٌش٠بظخ

518 04.331 283 85.105 8108 53.322 5033 50.611 0088.201* 85َ 

13 

رزّزغ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  ثبٌزٍفض٠ْٛ 

اٌّصشٞ ثبخز١بس اٌع١ف إٌّبعت 

 ٌّؾزٛٞ اٌجشٔبِظ

885 3.322 062 5.113 8250 25.118 4038 40.668 4140.381* 81 

21 

٠زصف ظ١ٛف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبالعزفضاص ثب

 ٚاٌؼذٚا١ٔخ

0111 81.184 885 3.322 8108 53.322 5118 56.613 0814.820* 01َ 

20 

٠زصف ظ١ٛف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌزؾ١ض ٚوضشح 

 اٌىالَ دْٚ فبئذح

8108 61.102 885 3.322 0116 83.334 1105 16.615 0816.120* 2 

28 

  اٌش٠بظ١خ ِظاٌجشا ظ١ٛف ٠زصف

 ع١بق ػٓ ثبٌخشٚط اٌّصشٞ ثبٌزٍفض٠ْٛ

 اٌّٛظٛع

0848 41.108 518 04.331 0513 44.330 6540 65.111 503.381* 08 

 33.5( = 8( ٚدسعخ ؽش٠خ )1.15( اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٛٞ ِؼ٠ٕٛخ )8وب*ل١ّخ )

 الثالثمحىر ( المحسىبة الستجابات أفراد العيىة لعبارات ال1كا( أن قيمة )03يتضح مه جذول )

 ( .1.14" جميعها دالة إحصائياً عىذ مستىي معىىية )اٌجشش٠خ االِىبٔبد" 

 



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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أفشاد ػ١ٕخ اٌجؾش  ( ٚرشر١ت اٌؼجبساد العزغبثبد8( اٌزىشاس ٚ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ )وب05عذٚي )ربثغ 

 "اٌجشاِظ ِؾزٌٛٞؼجبساد ِؾٛس " 

=ْ8854 

 اٌؼجبساد َ
 اٌّغّٛع  ال إٌٟ ؽذاً ِب ٔؼُ

 مذ٠شٞاٌز

 اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 اٌزشر١ت 8وب

 % اٌزىشاس % اٌزىشاس % اٌزىشاس

28 
٠مَٛ اٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثزىشاس 

 ٚاػبدح اٌجشاِظ
518 04.331 062 5.113 8628 13.334 4582 45.110 8886.811* 88 

24 

رزصف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثٕمً االفىبس 

 ِٓ اٌمٕٛاد اٌخبصخ

610 81.116 610 81.116 8108 53.322 5861 58.883 0118.881* 06 

25 

رزصف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌذلخ ٚاٌجؾش 

اٌٛافٟ ؽٛي ِٛظٛػبد اٌجشاِظ 

 ٚٚلبئؼٙب

418 08.106 862 1.331 8628 13.334 4482 44.111 8834.880* 85 

26 
رزصف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

 ّصذال١خثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌ
283 85.105 282 84.325 0611 51.111 5211 52.882 403.851* 08 

21 

رزصف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌش١ٌّٛخ فٟ 

رغط١خ االؽذاس ٚاٌّّبسعبد 

 ا١ٌّٕٙخ

885 3.322 062 5.113 8250 25.118 4038 40.668 4140.381* 82 

22 

رؼزّذ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

صشٞ ػٍٟ اٌّصبدس ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّ

 اٌّغٌٙٛخ ٚغ١ش اٌّؾذدح

0848 41.108 0116 83.334 0116 83.334 1144 11.116 61.881* 3 

23 

٠زصف اٌّؾزٛٞ فٟ اٌجشاِظ 

اٌش٠بظ١خ  ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ 

 ثبسظبء اٌغّٙٛس 

885 3.322 885 1.111 8124 28.115 4853 48.882 8182.825* 81 

31 

رزصف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٔزٙبن ؽك ثبٌز

اٌّٛاغ١ٕٓ اٚ اٌع١ٛف اٚ إٌغَٛ 

 اٌش٠بظ١ٓ فٟ اٌخصٛص١خ

8108 53.322 885 3.322 0111 81.184 1108 16.655 0814.820* 5 

30 

رزصف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌؾغبع١خ 

 ألساء اٌغّٙٛس ٚشىبٚاُ٘

282 84.325 283 85.105 0611 51.111 5263 52.882 403.851* 04 

38 

رزصف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبالٔصبف 

 ٚاالعزمبِخ

411 04.108 810 2.314 8528 11.108 4535 45.661 8238.884* 88 

38 
رزصف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

 ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبالِبٔخ 
0116 83.334 283 85.105 0513 44.330 6815 60.662 801.531* 01 

34 

ؼزّذ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  ر

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ػٍٟ سأٞ 

 إٌخجخ فمػ

0611 51.111 282 84.325 283 85.105 1546 14.335 403.851* 6 

35 

رؼزّذ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ػٍٟ اٌّٛاد 

 اٌٛصبئم١خ فمػ

8108 53.322 610 81.116 610 81.116 2143 13.334 0118.881* 4 

36 

ٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  رزصف ا

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٌغشأح 

ٚاٌصشاؽخ فٟ ِٕبلشخ اٌمعب٠ب 

 اٌش٠بظ١خ

610 81.116 610 81.116 8108 53.322 5861 58.883 0118.881* 06َ 

31 

رزغُ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ اٌز١ٍفض٠ْٛ 

اٌّصشٞ ثبعشاء اثؾبس ِٓ ؽ١ٓ 

الخش ٌٍزؼشف ػٍٟ سغجبرُٙ 

 ٚاؽز١بعزُٙ

0116 83.334 610 81.116 0611 51.111 6181 53.332 463.441* 00 

32 

٠ٌٟٛ اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ اال٘زّبَ 

االوجش ٌألخجبس اٌش٠بظ١خ اٌّؾ١ٍخ 

 فمػ

8506 15.105 518 04.331 885 3.322 2223 22.848 8684.201* 0 

33 

٠مَٛ اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثزمذ٠ُ 

ػذد وج١ش ِٓ ثشاِظ اٌزؼ١ٍمبد 

ٌزفبد ٚاٌزؾ١ٍالد اٌش٠بظ١خ دْٚ اال

 ٌألؽذاس اٌذ١ٌٚخ اٌؾب١ٌخ

8842 11.116 518 04.331 518 04.331 2558 25.118 8183.281* 8 

 1 *0165.431 18.330 1445 84.103 0040 3.322 885 55.338 ٠0212فزمذ اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثّؾبٌٚخ  011



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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 ششاء ؽك ثش االؽذاس اٌش٠بظ١خ

010 

٠مَٛ اٌز١ٍفض٠ْٛ ثزغط١خ ٚلبئغ 

ٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌٙبِخ إٌّبفغبد ا

 ِجبششح ِٓ ِٛلغ اٌؾذس

0116 83.334 863 2.181 8113 60.326 5685 56.118 0420.330* 05 

018 

٠ٌٟٛ اٌز١ٍفض٠ْٛ اال٘زّبَ 

ثبٌّٕبفغبد اٌّؾ١ٍخ االوجش ٚاٌزٛعغ 

 ثٙب

0014 85.118 885 3.322 0245 55.113 6181 53.332 0188.381* 00َ 

018 

٠ُ ػذد وج١ش ٠مَٛ اٌز١ٍفض٠ْٛ ثزمذ

ِٓ اٌجشاِظ ٚاٌزؼ١ٍمبد ٚاٌزؾ١ٍالد 

اٌزٟ رغبػذ اٌّشب٘ذ ػٍٟ رى٠ٛٓ 

 ٚعٙخ ٔظش فٟ اٌؾذس ٚعٛأجٗ

283 85.105 885 3.322 8021 64.331 5861 58.883 0686.201* 06َ 

014 

رزؼبسض ثؼط ِؾز٠ٛبد اٌجشاِظ 

اٌش٠بظ١خ  ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ِغ 

 ا٘زّبِبد اٌّشب٘ذ٠ٓ

8842 11.116 885 3.322 610 81.116 2825 28.888 8121.881* 8 

015 

رٌٟٛ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  ثبٌزٍفض٠ْٛ 

اٌّصشٞ أ١ّ٘خ فٟ ٚظغ اٌؾٍٛي 

ٌٍّشبوً اٌزٟ لذ رطشأ داخً ا١ٌٙئخ 

 اٌش٠بظ١خ

886 01.102 885 3.322 8628 13.334 4860 48.840 8826.120* 86 

016 

رغُٙ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

إثشاص  ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ فٟ

 ٔغبؽبد ا١ٌٙئبد اٌش٠بظ١خ

810 5.338 818 3.114 8250 25.118 4152 41.881 4184.181* 83 

011 

رغٍػ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ األظٛاء ػٍٝ 

 عٙٛد ا١ٌٙئبد اٌش٠بظ١خ

062 5.113 061 4.313 8103 31.108 8251 82.888 4242.510* 81 

012 

زٍفض٠ْٛ رزغُ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  ثبٌ

اٌّصشٞ ثّصذال١خ اوجش ػٓ 

 غ١ش٘ب فٟ ٔمً اٌخجش

885 3.322 610 81.116 8842 11.116 4635 46.660 8121.881* 80 

013 

رؼبٌظ اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ اٌّشىالد فٟ 

اٌٛعػ اٌش٠بظٟ ثؼمال١ٔخ 

 ِٚٛظٛػ١خ

282 84.325 062 5.113 8842 11.116 5032 50.661 8881.531* 03 

001 

 اٌش٠بظ١خ اٌجشاِظ رزصف

 ثبٌزطٛس اٌّصشٞ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ

 االػال١ِخ اٌّبدح خالي ِٓ اٌفىشٞ

 اٌّمذِخ

511 06.335 862 1.331 8506 15.105 4168 41.881 8668.311* 81 

000 

رزصف اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ  

ثبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ ثبٔعجبغ 

 ِٛاػ١ذ اٌجش

0611 51.111 610 81.116 0116 83.334 1813 18.885 463.441* 2 

008 

٠زُ األػذاد اٌغ١ذ ٌإلػالٔبد داخً 

اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ 

اٌّصشٞ ثصٛسح ال رضػظ 

اٌغّب١٘ش ػٓ اٌّشب٘ذح ثّب ٠ؾمك 

 اٌٙذف ِٓ اٌجشٔبِظ.

518 04.331 062 5.113 8628 13.334 4582 45.110 8886.811* 88َ 

 33.5( = 8( ٚدسعخ ؽش٠خ )1.15) ( اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٛٞ ِؼ٠ٕٛخ8وب*ل١ّخ )

 الرابع( المحسىبة الستجابات أفراد العيىة لعبارات المحىر 1كا( أن قيمة )04يتضح مه جذول )

 ( .1.14" جميعها دالة إحصائياً عىذ مستىي معىىية )اٌجشاِظ ِؾزٛٞ" 

 



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 
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أفشاد ػ١ٕخ اٌجؾش  ثبد( ٚرشر١ت اٌؼجبساد العزغب8( اٌزىشاس ٚ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ )وب06عذٚي )ربثغ 

 "االػال١ِخ اإلداسح ٚعٛدح اٌزٕظ١ٌُؼجبساد ِؾٛس " 

=ْ8854 

 اٌؼجبساد َ
 اٌّغّٛع  ال إٌٟ ؽذاً ِب ٔؼُ

 اٌزمذ٠شٞ

 اٌٛصْ

 إٌغجٟ 
 اٌزشر١ت 8وب

 % اٌزىشاس % اٌزىشاس % اٌزىشاس

008 
أشؼش ثبٌشظب ارغبٖ ٚلذ اٌجشٔبِظ 

 ٚرٕظ١ُ اٌٛلذ داخٍٗ
610 81.116 885 3.322 8842 11.116 5180 51.111 8121.881* 5 

004 

أسٞ أْ رٕظ١ُ اٌٛلذ فٝ اٌجشٔبِظ 

٠ز١ؼ ٌٟ اٌخشٚط ثبٌّؼٍِٛبد اٌزٝ 

 أؽزبعٙب

886 01.102 0116 83.334 8108 53.322 5188 51.101 0818.120* 4 

005 

رغؼٟ االداسح اٌٟ رؾم١ك اال٘ذاف 

اٌّشعٛح ٌٍّٕبلغخ ِغ اٌمٕٛاد 

 اٌفعبئ١خ

885 1.111 418 00.326 8101 20.112 4886 48.111 8448.226* 2 

006 

أسٞ فٟ اٌجشٔبِظ رٕظ١ُ 

ٌٍّٛظٛػبد اٌزٟ رٕبلش ؽغت 

 ا١ّ٘زٙب

518 04.331 283 85.105 8108 53.322 5033 50.611 0088.201* 8 

001 
أسٞ فٟ اٌجشٔبِظ رٕظ١ُ ٌٍزؾذس ِٓ 

 عبٔت اٌؾعٛس ثّب ٠ؾمك اٌٙذف 
0611 51.111 610 81.116 0116 83.334 1813 18.885 463.441* 0 

002 

أشب٘ذ ؽٍٛي ٌٍّشىالد اٌش٠بظ١خ 

إٌبرغخ ِٓ اٌزٕظ١ُ اٌغ١ذ ٌٍجشاِظ 

 اٌزٝ أشب٘ذ٘ب

885 3.322 062 5.113 8250 25.118 4038 40.668 4140.381* 3 

003 

رغؼٟ اإلداسح ثئعزغالي وبفخ 

اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ ِٓ خالي 

 ِشب٘ذرٟ ٌٍجشٔبِظ

610 81.116 863 00.118 8804 62.338 5165 51.882 0353.358* 8 

081 

رزغٕت إداسح اٌجشٔبِظ اٌؼشٛائ١خ 

فٟ أخز١بس اٌّٛظٛػبد ٚاٌع١ٛف 

ثشىً ال اسٞ ف١ٗ ا١ّ٘خ ٌٍّغزّغ 

 اٌش٠بظٟ

411 04.108 810 5.338 8628 13.334 4435 44.618 8802.448* 1 

080 
رغؼٟ االداسح اٌٟ إؽزالي ِىبٔٗ 

 مٕٛاد اٌّزؼذدحفعبئ١خ ث١ٓ اٌ
885 3.322 182 88.114 8820 62.112 4168 41.881 0221.850* 6 

 33.5( = 8( ٚدسعخ ؽش٠خ )1.15( اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٛٞ ِؼ٠ٕٛخ )8وب*ل١ّخ )

د العيىة لعبارات المحىر ( المحسىبة الستجابات أفرا1كا( أن قيمة )05يتضح مه جذول )

 ( .1.14" جميعها دالة إحصائياً عىذ مستىي معىىية )١خاالػالِ اإلداسح ٚعٛدح اٌزٕظ١ُ" الخامس

 

 مناقشة نتائج المحور اإلول ) إتجاىات الجميور نحو البرامج الرياضية بالتميفزيون المصري( :

( والتي تنص عمي )الخدمة اإلخبارية الرياضية فى التميفزيوف 08( أف العبارة رقـ )20يتضح مف جدوؿ )
( مف قبؿ عينة البحث 920220)الخاصة( جاءت نسبتيا المئوية  قنواتالمصري متقدمة مقارنو بال

والتي تنص  89098( حصمت عمي نسبة مئوية مرتفعة قدرىا 24لإلجابة عمييا )بال(، واف العبارة رقـ )
( والتي 05) (،02) (،23) (،22عمي )أتابع البرامج الرياضية اليومية( ، ثـ جاءت العبارات أرقاـ )

المفضمة لدي عمي شاشة التميفزيوف المصري(، )تتناسب مواعيد     ابع االحداث الرياضيةينصوا عمي )أت
بث البرامج الرياضية عمي التميفزيوف المصري لي(، )أفضؿ البرامج التقريرية الرياضية اإلسبوعية(، 

ا عمي )أفضؿ البرامج التي تعرض فى التميفزيوف المصري ىي البرامج اإلخبارية الرياضية( حيث حصمو 
( حيث كانت اإلجابة مف قبؿ عينة البحث عمي العبارات السابقة )بال( 850223نفس النسبة المئوية وىي)
( والتي تنص عمي )أتابع بشغؼ األحداث الرياضية القارية( نسبة مئوية قدرىا 8، كما سجمت العبارة رقـ )
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( والتي تنص عمي )أتابع البرامج 20( مف أفراد العينة باإلجابة )ال( ، ثـ جاءت العبارة رقـ )79099)
( 34، ثـ جاءت العبارة رقـ ) 750225الرياضية التي تذاع فى التميفزيوف المصري( بنسبة مئوية قدرىا 

والتي تنص عمي )تسعي البرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري لتحقيؽ األىداؼ( بنسبة مئوية قدرىا 
(750225.) 

رامج الرياضية بالتميفزيوف المصري منخفضة إذا ما قورنت بحجـ وىذا يدؿ عمي أف نسب مشاىدة الب
مشاىدة البرامج الرياضية عمي القنوات الخاصة، وبالتالي أصبح عمي المسئوليف عف إدارة التميفزيوف 

جي وخاصة فى ظؿ تعدد القنوات فى عصر التنافس الفضائي والتكنولو المصري مراعاة أننا نعيش األف 
جودة ير العديد منيا بشكؿ مستمر فأصبح ال خيار سوي العمؿ المتواصؿ لموصوؿ لمالفضائية والتي يظ

 في االداء الوظيفي لممنافسة اإلعالمية.

 ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلي عدة أسباب أىميا :
أف النمطية فى البرامج الرياضية بالتميفزيوف اصبحت أسموب حياة وبالتالي اصبح ال يري المشاىد  -

ف تكرار البرنامج بنفس المستوي اصابو بالممؿ، وبالتالي أدي ىذا الي العزوؼ عف مشاىدة الجديد وأ
 تمؾ الربامج والذىاب الي القنوات الخاصة.

اصبح األف فى ظؿ غياب اإلبداع اإلداري والمؤسسي وغياب الموىبة الفنية لمعظـ اإلعالمييف فى  -
ذبية لممشاىد ليري ىذا االبداع بشكؿ مستمر يجبره البرامج في التميفزيوف المصري أدي الي فقداف الجا

 مدي طويؿ.العمي تكرار المشاىدة عمي 
الطمأنينة لمموقع الوظيفي الذي يشغمو االفراد داخؿ المؤسسات االعالمية وخاصة البرامج الرياضية  -

 والضماف الشيري لصرؼ المرتبات الحكومية وعدـ وجود بما يسمي بحافز االثابة أو حافز مادي
مع  يشجع عمي االبداع أدي الي عدـ الوصوؿ الي االداء االداري المرضي لمجماىير.  وىذا يتفؽ

 ـ(.0225دراسة )أحمد نبيؿ عمر، 
 مناقشة نتائج المحور الثاني)اإلمكانات المادية(:

يضاح حديثة 37( أف العبارة رقـ )23يتضح مف جدوؿ ) ( والتي تنص عمي )توجد وسائؿ عرض وا 
 920220برامج الرياضية عمي التميفزيوف المصري( بمغت نسبتيا المئوية لإلجابة عمييا )بال( ومتطورة بال

( والتي تنص عمي )يظير بوضوح فى البرامج الرياضية عمي التميفزيوف المصري 43وجاءت العبارة رقـ )
والتي تنص عمي  (36وسجمت العبارة رقـ ) 89098إرتفاع التكمفة اإلنتاجية لمبرامج( بنسبة مئوية قدرىا 

)أجد الديكورات الموجودة باإلستوديوىات عند مشاىدتي لمبرامج الرياضية عمي التميفزيوف المصري بنفس 
( والتي تنص عمي 38وجاءت العبارة رقـ ) 850223المستوي عمي القنوات الخاصة( نسبة مئوية قدرىا 

ب التصوير مف عدة إتجاىات باستخداـ )أستمتع بمشاىدة البرامج الرياضية عمي التميفزيوف المصري بسب



 
 أعجبة ػضٚف اٌغّب١٘ش ػٓ ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌش٠بظ١خ ثبٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ

 8102َ -ٌٍٕصف األٚي ٌألثؾبس اٌؼ١ٍّخ -اٌّغٍذ اٌضبٟٔ –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٌٍجٕبد –ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ 

- 863 - 

( والتي تنص عمي )يتضح 44وجاءت أيضا العبارة رقـ ) 82099أكبر عدد مف الكاميرات( بنسبة مئوية 
مف البرامج الرياضية عمي التميفزيوف المصري ضعؼ اإلمكانات المادية والتقنية( بنسبة مئوية قدرىا 

720226 . 
والتقني الموجود داخؿ البرامج الرياضية بالتميفزيوف والذي تبينو  وىذا يدؿ عمي تدني المستوي الميني

 المستوي المنخفض إلي عدة أسباب أىميا: يا في ىذا المحور ويرجع الباحث ىذاالنتيجة التي حصمنا عمي
 تفضيؿ الربح المادي عمي حساب الجودة اإلعالمية لمبرامج الرياضية. -
 تميفزيوف لمنيوض والمنافسة الفضائية مع القنوات الخاصةعدـ إىتماـ المسئوليف بالدعـ المادي لم -
عدـ وجود الحرفية والمينية الكافية لألفراد العامميف بالبرامج والتي تضمف الدخوؿ في المنافسات  -

 الفضائية مع القنوات الخاصة ذو الحرفية المينية المرتفعة.
عرض عمي شاشة البرامج الرياضية فقداف إقناع الجميور الذي ىو محور العممية اإلعالمية بما ي -

 بالتميفزيوف لعدـ الثقة الكافية فى المادة الفممية والوثائقية المعرضة وكذلؾ فقداف الحرفية فى العرض.
 (.ـ0227 ،وىذا يتفؽ عمي ما أكدت عمية دراسة )تامر مصطفي الجزار

 
 (:)اإلمكانات البشريةالثالثمناقشة نتائج المحور 

ائية عمي حجـ نص عمي )تؤثر مشاىدة القنوات الفض( والتي ت50ف العبارة رقـ )( أ24مف جدوؿ ) يتضح
وذلؾ لالجابة عمييا )بنعـ( فى حيف أف  920220مشاىدة التميفزيوف المصري( بمغت نسبتيا المئوية 

( والتي تنص عمي )تتمتع البرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري بإختيار الضيؼ المناسب 79العبارة رقـ )
لالجابة عمييا )بال( وجاءت العبارة رقـ  850223لمحتوي البرنامج( قد حصمت عمي نسبة مئوية قدرىا 

( والتي تنص عمي )يتصؼ مقدمي البرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري بالقدرة عمي ضبط الحديث( 66)
مج الرياضية ( والتي تنص عمي )يتمتع مقدمي البرا49وجاءت العبارة رقـ ) 830225بنسبة مئوية 

( والتي 52وأيضا جاءت العبارة رقـ ) 750225بالتميفزيوف المصري بشعبية مرتفعة( بنسبة مئوية قدرىا 
تنص عمي )أستشعر مدي الجيد الذي يقوـ بو معدي البرامج بالتميفزيوف المصري عند مقارنتي لمعديد مف 

( والتي تنص عمي )أري أف جذب 53وجاءت العبارة رقـ ) 750225البرامج الرياضية الخاصة( بنسبة 
القنوات الخاصة بعائدىا المادي المرتفع لمكفاءات اإلعالمية المدربة أثر عمي اإلرتقاء بمستوي البرامج 

وىذا يدؿ عمي عدـ وجود  ،لالجابة عمييا )بنعـ( 79099الرياضية عمي التميفزيوف المصري( بنسبة مئوية 
اإلعالمي فى التميفزيوف المصري ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلي كفاءات بشرية مدربة لمعمؿ داخؿ الخقؿ 

 األسباب األتية :
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عدـ اإلىتماـ بجودة الرسالة اإلعالمية وتكرارىا وبالتالي أثر ذلؾ عمي إنخفاض نسب مشاىدة ىذه  -
 البرامج.

ة الحياه أتجاه الكفاءات اإلعالمية إالي القنوات الخاصة والبحث عف الدخؿ المادي المرتفع لمواكب -
 المعيشية األسريو.

عدـ اإلىتماـ بتدريب وتظوير الطاقة البشرية الموجودة حاليا مف خالؿ اإلستعانة بالكفاءات ذو الخبرة  -
 اإلعالمية لتدريبيا  داخؿ البرامج الرياضية بالتميفزيوف واإلبقاء عمييا كما ىي

والذي نشاىده مف  والمستمر ورعدـ الرغبة فى الدخوؿ فى عصر التنافس الفضائي المتعدد والمتط -
 .ـ(0222 ،وىذا يتفؽ مع دراسة )فاطمة عبد الصمد دشتي خالؿ القنوات الخاصة.

 
 الرابع ) محتوي البرنامج( : مناقشة نتائج المحور
( والتي تنص عمي )تتصؼ البرامج الرياضية بالتميفزيوف 87أف العبارة رقـ ) (25يتضح مف جدوؿ )

وجاءت  850223طية األحداث والممارسات المينية( بمغت نسبتيا المئوية المصري بالشمولية فى تغ
( والتي تنص عمي )تسيـ البرامج الرياضية بالتميفزيوف فى إبراز نجاحات الييئات 226العبارة رقـ )

ـ لإلجابة عمي كال العبارتيف )بال( بينما بمغت النسبة المئوية لمعبارة رق 850223الرياضية( نسبتيا المئوية 
( والتي تنص عمي )يتصؼ المحتوي فى البرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري بإرضاء الجميور( 89)

عادة البرامج 83وجاءت العبارة رقـ  ) 830225 ( والتي تنص عمي )يقـو التميفزيوف المصري بتكرار وا 
عمي )تتصؼ البرامج  ( والتي تنص85وبمغت النسبة المئوية لمعبارة رقـ ) 79099الرياضية( بنسبة مئوية 

ونجد أف  79099الرياضية بالتميفزيوف المصري بالدقة والبحث الوافي حوؿ موضوعات البرامج ووقائعيا( 
( والتي تنص عمي )يتـ األعداد الجيد لإلعالنات داخؿ البرامج الرياضية بالتميفزيوف 220العبارة رقـ )

ؽ اليدؼ مف البرنامج( بمغت نسبتيا المئوية المصري بصورة ال تزعج الجماىير عف المشاىدة بما يحق
79099 . 

وىذا يدؿ عمي عدـ التنسيؽ الجيد ليذه البرامج مف قبؿ القائميف عمييا وعدـ اإللتزاـ بعامؿ الوقت الذي 
خراج البرنامج مما يقمؿ مف إرضاء الجماىير ويرجع  مف خاللو يتـ تثقيؼ الجماىير وكذلؾ إذاعة وا 

 ي عدة أسباب :الباحث ىذه النتيجة ال
إفتقار البرامج الرياضية إلي عنصر التخطيط وبالتالي صعوبة الوصوؿ الي تحقيؽ األىداؼ عمي  -

 المدي القريب والبعيد.
فى األحداث الرياضية التي تطرأ عمي الساحة وعدـ  الكافية إفتقار ىذه البرامج الي الوثائؽ واألدلة -

 مف عدة جوانب. اع الجميور بياوالتي مف شأنيا إقن التغطية الكاممة لألحداث
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إفتقار بعض القائميف عمي البرامج الي اتقاف الممارسة المينية مف خالؿ االلتزاـ بمواد ميثاؽ شرؼ  -
 االعالـ.

رامج كؿ فترة زمنية والتي مف شأنيا ابراز نقاط القوة والضعؼ والنقد عدـ وجود أستبيانات داخؿ ىذه الب -
براز كؿ ما ىو جديد وا ية دراسة )أحمد ماىر فتحي، وىذا ما أكدت عم لعمؿ عمي اإللتزاـ بو.البناء وا 

 ـ(.0226
 

 الخامس ) التنظيم وجودة اإلدارة اإلعالمية( : مناقشة نتائج المحور
التي تنص عمي )أشاىد حموؿ لممشكالت الرياضية و ( 228( أف العبارة رقـ )26يتضح مف جدوؿ )

في حيف جاءت النسبة المئوية  850223أشاىدىا( بمغت نسبتيا  الناتجة مف التنظيـ الجيد لمبرامج التي
( والتي تنص عمي ) تسعي اإلدارة إالي تحقيؽ األىداؼ المرجوة لممنافسة مع القنوات 225لمعبارة رقـ )
( والتي تنص عمي )تتجنب إدارة البرنامج العشوائية فى 202وجاءت العبارة رقـ ) 820228الفضائية( 

وجاءت  790299والضيوؼ بشكؿ ال أري فيو أىمية لممجتمع الرياضي( بنسبة مئوية  إختيار الموضوعات
( والتي تنص عمي )أشعر بالرضا أتجاه وقت البرنامج وتنظيـ الوقت داخمو( بنسبة مئوية 223العبارة رقـ )
انة ( والتي تنص عمي )تسعي اإلدارة إلي إحتالؿ مك202وبمغت النسبة المئوية لمعبارة رقـ ) 720226

( بنسبة مئوية 229وجاءت العبارة رقـ ) 680228فضائية بيف القنوات الفضائية المتعددة( بنسبة قدرىا 
 والتي تنص عمي )تسعي اإلدارة بإستغالؿ كافة اإلمكانات المتاحة مف خالؿ مشاىدتي لمبرنامج(. 68099

خفض ويتسـ بالنمطية الناتجة عف وىذا يدؿ عمي أف مستوي التنظيـ داخؿ البرامج الرياضية بالتميفزيوف من
عدـ وجود أىداؼ واضحة لمسعي وراءىا لتحقيقيا وأف اإلدارة تكتفي بما ىو عمية البرامج االف مف مستوي 
ميني ضعيؼ وال تسعي أو ترغب فى المنافسة والوصوؿ الي اعمي مستوي لألداء اإلعالمي الجيد وىذا 

 ناتج مف عدة أسباب :
 موجودة والمخصصة لمتميفزيوفقمة الموارد المادية ال -

جتياد الشخصي الذاتي مف فريؽ العمؿ اإلكتفاء بإستغالؿ اإلمكانات الموجودة فقط دوف العمؿ عمي اإل -
 االعالمي بخروج البرنامج بشكؿ جمالي متقف

والتى  ة والمحدوديةتناقش داخؿ البرنامج تتسـ بالبساطترتب عمي ذلؾ اف تكوف المادة اإلعالمية التي  -
يمف محمد إبراىيـ وىذا ما أتفؽ عميو دراسة )أ .تعمؿ عمي خدمة الحقؿ الرياضي بأكمموال 

 ـ(.0222،الينداوي
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 :والتوصيات اإلستخالصات

 أوال: االستخالصات:
 المحور االول ) إتجاىات الجميور نحو البرامج الرياضية بالتميفزيون المصري( :

 ميفزيوف المصري بصفة مستمرة.عدـ مشاىدة الجميور لمبرامج الرياضية عمي الت -
 عدـ مشاىدة الجميور لألحداث القارية والعالمية والعربية عمي التميفزيوف المصري. -
عدـ مناسبة إذاعة البرامج الرياضية مع الجميور عمي التميفزيوف المصري )التوقيت( وعدـ تكرار  -

 اذاعة البرنامج أكثر مف مرة.
 واإلسبوعية والشيرية عمي التميفزيوف المصري بشكؿ منتظـ. عدـ متابعة البرامج الرياضية اليومية -
 عدـ تفضيؿ برامج رياضية معينة لمشاىدتيا عمي التميفزيوف المصري. -
 عدـ مالءمة الذوؽ العاـ لمبرامج الرياضية التي تعرض عمي التميفزيوف المصري. -
الخاصة وخاصة في  عدـ منافسة البرامج الرياضية عمي التميفزيوف المصري لمقنوات الفضائية -

 معيار الجودة اإلعالمية.
 عدـ سعي البرامج الرياضية بالتمفزيوف المصري لتحقيؽ األىداؼ المرجوه. -
 عدـ الرضي عف األداء الوظيفي لمعامميف بالبرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري. -

 المحور الثاني )اإلمكانات المادية( :
 امج الرياضية باإلستوديوىات بالتميفزيوف المصري.عدـ الرضي عف الديكورات الموجودة بالبر  -
عدـ رضي الجميور عف وسائؿ العرض واإليضاح الموجودة بالبرامج الرياضية في التميفزيوف  -

 المصري.
 عدـ رضي الجميور عف التصوير الداخمي لمبرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري. -
 رامج الرياضية بالتميفزيوف المصري.عدـ رضي الجميور عف الكفاءة اإلنتاجية الخاصة بالب -
عدـ رضي الجميور عف المخصصات المالية لمبرامج الرياضية بالتميفزيوف نتيجة لضعؼ ىذه  -

 المخصصات.
 لممحطات الخاصة ألف ىذا مف شأنو عدـ الموافقة مف الجميور عف بيع حقوؽ البث الفضائي -

 يؤدي إاؿ تقميؿ نسب المشاىدة.
 ات البشرية (:المحور الثالث ) اإلمكان

 عدـ رضي الجميور عف الجانب الخبراتي لمقائميف عمي البرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري. -
 عدـ وجود إحترافية فى اإلخراج لمبرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري. -
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عدـ رضي الجميور عف أداء معدي البرامج الرياضية مف خالؿ ضعؼ وقمة المعمومات الني  -
 معد والتي تقدـ فى البرنامج.يحصؿ عمييا ال

 عدـ الرضي عف نسب مشاىدة البرامج الرياضية بالتميفزيوف نتيجة لضعفيا والعزوؼ عنيا. -
حصوؿ البرامج الرياضية عمي القنوات الخاصة عمي نسب مشاىدة أعمي مف القنوات األرضية  -

 نتيجة لمعائد المادي المرتفع.
لدولية نتيجة لقمة عدد المراسميف والمذيف يفضموا العمؿ عدـ القدرة عمي تغطية األحداث المحمية وا -

 مع القنوات الخاصة ذو العائد المادي المرتفع.
 عدـ حرفية المعمقيف الرياضييف مقارنتا بالمعمقيف فى القنوات الخاصة. -
عدـ قدرة مقدمي البرامج الرياضية مف التمكف مف عممية ميارات اإلتصاؿ والتحدث بالتميفزيوف  -

 المصري.
 عدـ قدرة القائميف عمي البرامج الرياضية بالتحميؿ والتفسير واإلستنتاج. -
 عدـ القدرة عمى ضبط سرعة التحدث فى البرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري. -
 عدـ إمتالؾ القدرة عمي األسس والمبادئ الحوارية فى البرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري. -
 الرياضي بكثرة المدح فى الضيوؼ داخؿ التميفزيوف المصري.عدـ التمكف مف موضوع البرنامج  -

 المحور الرابع )محتوي البرنامج( :
 برنامج الرياضي بالتميفزيوف المصري.لة كافة األحداث الرياضية داخؿ اعدـ الشمولية فى تغطي -
 عالـ فى مبدأ اإلستقامة والحيادية.عدـ اإللتزاـ بمواد ميثاؽ شرؼ اإل -
 ي محتوي البرنامج الرياضي داخؿ التميفزيوف المصريعدـ رض الجميور عم -
عدـ توثيؽ محتوي البرنامج باألدلة السمعية والبصرية والوثائؽ الورقية بشكؿ يعطي الثقة واألماف  -

 لمجميور فى المعمومات المعروضة.
بالتقميدية فى بداية  عدـ اإلبتكار واإلبداع فى تناوؿ الموضوعات بأشكاؿ مختمفة واإلكتفاء -

 لي آخره.لبرنامج إا
 عدـ اإلىتماـ الكافي باألحداث الدولية واإلكتفاء بعرض األحداث المحمية فقط. -
عدـ اإلعداد الجيد لإلعالنات داخؿ البرامج الرياضية بشكؿ يزعج الجميور فى تحقيؽ األىداؼ  -

 المراد تحقيقيا.
 المحور الخامس )التنظيم وجودة اإلدارة اإلعالمية( :

ر عف تنظيـ الوقت داخؿ البرنامج الرياضي بالتميفزيوف بما يتيح الخروج بأكبر عدـ رضي الجميو  -
 قدر مف المعمومات.
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 عدـ السعي وراء تحقيؽ األىداؼ مف أجؿ النتافس الفضائي مع القنوات الخاصة. -
 عدـ ترتيب الموضوعات حسب أىميتيا فى البرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري. -
الرياضية التي تعرض فى البرنامج ناتج مف عدـ التنظيـ الجيد  عدـ وجود حموؿ لممشكالت -

 لموقت.
 أختيار الموضوع قائـ عمي العشوائية بشكؿ ال يفيد المجتمع الرياضي. -
عدـ السعي في إحتالؿ مكانة فضائية بيف القنوات المتعددة مف خالؿ التميز فى األداء الوظيفي  -

 لمبرامج الرياضية. فى المواقع الوظيفية داخؿ الييكؿ التنظيمي
 التوصيات :ثانيا: 
اإلىتماـ بتوثيؽ المادة اإلعالمية بالشواىد والبراىيف البصرية والسمعية  لتجنب العزوؼ عف  -

 البرامج الرياضية بالتميفزيوف والحصوؿ عمي نسب مشاىدة مرتفعة.
تكوف فرص  ضرورة اإلىتماـ بأف يكوف ىناؾ تعددية فى القنوات الرياضية فى التميفزيوف حتي -

 اإلختيار لممشاىد كبيرة مف تمؾ القنوات.
 زيادة الدعـ المالي لمتميفزيوف المصري لمواكبة التطور الفضائي المتعدد. -
رضاءه  - أف يضع المسئوليف في اإلعتبار بأف الجميور ىو المحور الرئيسي لمعممية اإلعالمية وا 

 مشاىدة.يعمؿ عمي مواكبة التنافس الفضائي مف خالؿ أرتفاع نسب ال
المية لتدريب العامميف بالبرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري عمي عستقطاب الكفاءات اإلإ -

 اإلحترافية فى األداء الوظيفي ونقؿ تجارب قنوات ناجحة ليـ.
التحري فى إنتقاء مف يشغؿ المناصب الوظيفية داخؿ البرامج الرياضية بالتميفزيوف المصري وأف  -

 مف قبؿ المسئوليف والذي مف شأنو تحقيؽ األىداؼ المرجوه. يكوف ىناؾ تخطيط مسبؽ
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 المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 أوال: المراجع العربية :

: تقوٌم البرامج الرٌاضٌة بالقناة السادسة ، رسالة ماجستٌر ، غٌر  م6..2أحمد ماىر فتحي  -1

 ضٌة ، جامعة طنطا.منشورة ، كلٌة التربٌة الرٌا

: العالقة بيف اإلعالـ المرئي وبعض اإلتحادات الرياضية الفردية  م2.15أحمد نبيل عمر  -0
بجميورية مصر العربية )دراسة تحميمية(، رسالة دكتوراه ، غير منشورة، كمية التربية الرياضية، 

 جامعة بنيا.
ن، مركز المعلومات، القاهرة، إتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌوم: 1..2التميفزيون فى عيدة الفضي  -3

 األمانة العامة.

المسح اإلجتماعً الشامل للمجتمع المصري، م : 5..2المركز القومي لمبحوث اإلجتماعية  -4

 مجلة اإلعالم، وحدة اإلعالم، القاهرة

: تحميؿ برامج التميفزيوف الرياضية وأثرىا عمي نشر الوعي  م1..2أيمن محمد إبراىيم الينداوي -5
، جامعة حمواف.الرياضي، ر   ساتمة ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنيف باليـر

خطة مقترحة لمنيوض بالبرامج اإلعالمية الرياضية فى مواجية  :م7..2تامر مصطفي الجزار  -6
 شغب المالعب، رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة اإلسكندرية.

عالم فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة، دار الوفاء لدنٌا الطباعة اإلم(:3..2حسن أحمد الشافعي )  -7

 والنشر، اإلسكندرٌة.

وسائل اإلعالم نشأتها وتطورها، مكتبة األنجلو المصرٌة، م : ...2خميل عمي صابات  -8

 القاهرة.

: أثر مشاىدة البرامج الفضائية عمي الميارات اإلجتماعية لدي م.2.1فاطمة عبد الصمد دشتي  -9
 األطفاؿ بدولة الكويت، رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية التربية، دولة الكويت.عينة مف 

، القاهرة، دار النشر 1بحوث اإلعالم والراي العام تصمٌمها وتحلٌلها،طم: 1..2كامل فرج -11

 للجامعات

 ، دار الفكر العربً، القاهرة1أطفالنا والقنوات الفضائٌة،طم: 5..2نيي العبد -11
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