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الجميور عمى تأثيره و الرياضى اإلفتراضى االستديو  
 

عمي جبران شحات يارا          
 كمية اآلداب  -قسم اإلعالم  ماجستير ةباحث

 جنوب الوادى جامعة                                                             
 

 المقدمة
تعددت استخدامات التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي امتدت لمجاالت الحياة كافة، السيما في 
العصر الحالي الذي يشيد تطورًا سريعًا. حيث ساىمت في إعادة تنظيم المعمومات وتصنيفيا، من خالل 

بيانات والمعمومات، ويضاف األجيزة اإللكترونية وبرامجيا، ذات القدرات المرتفعة؛ لإلحتفاظ بأكبر قدر من ال
إلى ذلك القدرة السريعة عمى معالجة ذلك القدر من المعمومات ميما بمغ مداه، واسترجاعو حسب طبيعة 

 الحاجة إلييا وفي وقت محدود. 
اإلنفتاح في األفق اإلعالمي، وتطور التكنولوجيا، وسيولة اإلنتاج والتوزيع لمصورة؛ حدث قوة  ونظرًا لتزايد

نتشار الكاميرات الرقمية،  عادة تشكيمة، وبزيادة استخدام اإلنترنت، وا  كبيرة في التأثير عمى الرأي العام وا 
نتشار الكمبيوتر نفسو؛ وتوفره في احجام صغيرة، وذات تقن ية وكفاءة مرتفعة؛ حدث توسع ورخص سعرىا، وا 

 ىائل وغير مسبوق في إنتشار الصورة، والتصوير الرقميين. 
وعمى خمفية ذلك؛ ظير ما اُصطمح عمية تقنية اإلستديو اإلفتراضي، والتي بدأ العمل بيا منذ سنوات عدة، 

تو تكنولوجيا االتصال حيث استخدمت سابقًا فيما يعرف بـ"الكروما". ووتتعمق فكرة تمك التقنية بأحدث ما قدم
الحديثة لعمميات اإلنتاج المرئي. والتي تعتمد في عمميا عمى: إمكانية دمج الموضوعات الجرافيكية ثالثية 
األبعاد مع األشخاص الحقيقين داخل المشيد التميفزيونى الواحد، بحيث يمكنيا إخراج بيئة ثالثية األبعاد 

 عات الجرافيكية بصورة تشبو الواقع بجميع تفاصيمو. يتفاعل فييا األشخاص الحقيقيين مع الموضو 
ومن خالل العرض السابق لتكنولوجيا االتصال واإلعالم وتطوراتيا، وما اضافتو تقنية اإلستديو اإلفتراضي؛ 

من  إلستثمار إمكانيات تمك التقنية؛ حيث سعتالرياضية التميفزيونية البرامج يالحظ وجود محاوالت دائبة من 
ووضع التشكيالت الفنية بتقنيات عالية، وأىم المقطات  ،وضع تصور لتوزيع الالعبين قبل كل مباراةل يا،خالل

لقاء الضوء عمى  ،وقياس فاعمية كل العب أثناء المباراة ،بكل مباراة عمى حده  الحركات المطموبة لالعبين،وا 
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ال الديكور الحقيقى لبرامجيا الرياضية ، كما سعت بعض القنوات التميفزيونية إلى إستبدأثناء التعقيب والتحميل
 .ستديو اإلفتراضىور إفتراضى يصنع بواسطة تقنية األبديك

 

 ا : الدراسات السابقةأوالً 
 استخدام تقنية االستديو االفتراضى فى العمل التميفزيونىا : المحور األولا : البحوث والدراسات التى تناولت

(1)(م0202دراسة إباء احمد التجانى عمر) -1
فزيونى يستديو التم"اتجاىات القائم باالتصال نحو األ :

 فتراضى"ا : اإل
 األفراد عينة الدراسة من اتجاىات فى أدوار األستديو اإلفتراضى، عن طريق قياس الدراسة بحثت ىذ

 .فتراضىاألستديو التميفزيوني اإل اتحول استخدام فى وسائل اإلعالم السودانية باالتصال ينالقائم
، واستخدمت حيث تعتمد عمى المنيج المسح بشقو الميدانى ،لبحوث الوصفيةحقل اوتنتمي الدراسة إلى 

 :إلى الدراسةتوصمت  قدو  استمارة المقابالت لجمع البيانات الميدانية،
: تقميل الجيد والوقت، في وسائل اإلعالم في فتراضياألستديو التميفزيوني اإل يساىم استخدام تقنية -أ 

 العاممين.فضاًل عن عدد 
ديو التميفزيوني األستتقنية وجود حاجة لمتدريب عمى استخدام ب يؤكد غالبية األفراد عينة الدراسة  -ب 

 االفتراضي.
ديو التميفزيوني االفتراضي االستغناء عن قطع الديكور تجاىات اإليجابية الستخدام األستمن اال -ج 

 المستخدمة في اإلنتاج التميفزيوني.
ويساىم في  إنتاج تميفزيوني عالي الجودة, فيفتراضي األستديو التميفزيوني اإل تقنية تخداماس يساعد -د 

 اتساع مساحة الجاذبية لمجميور المتمقي.
فتراضى ستديو اإلاألتقنية ستخدام من الجوانب السمبية إلتأكيد البعض من األفراد عينة الدراسة أنو،  -ه 

 .العاممين وظائفيمقميص عدد العاممين؛ مما يقود إلى فقدان ت
الواقع االفتراضى فى االفالم االجنبية بالقنوات الفضائية ا : "(0)م(0218)، فيصل عبد العظيمدراسة  -0

 "ا :دراسة وصفيةا : وعالقتو بيوية المراىقينية العرب

ة فى القنوات الفضائية العربية المقدمو  ،التعرف عمى الواقع االفتراضى فى االفالم االجنبية حاولت ىذه
مدى و  ،االفتراضيةمى العالقة بين مفيوم الواقعية و أيضا التعرف عباليويو لدى المراىقين، و  عالقتياو 

 تأثير ذلك عمى ىوية المراىقين.
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 ،الميدانىعمى منيج المسح بشقيو التحميمى و  اعتمدتتنتمى الدراسة إلى حقل الدراسات الوصفية، حيث و 
 لى:إ دراسةتوصمت ال كما استخدمت استمارة استقصاء لجمع بيانات الدراسة الميدانية، وقد

تشكيل الواقع فى بناء و  يةولأسيمة كو رية المؤثرات البص عمى فالم األجنبيةمخرجى ومنفذى األيعتمد  -أ 
 االفتراضى داخل الفيمم.

ى عمى عناصر غير حقيقية و التى تحتزيادة عدد المشاىد الخيالية االفتراضية فى األفالم األجنبية  -ب 
 بعيد عن الواقع الحقيقى لتنفيذ الفيمم.

فى تنفيذ مشاىدىا عمى ديكورات خيالية افتراضية أكثر من الديكورات  جنبية الخياليةاألفالم األ تعتمد -ج 
 الواقعية لتحقيق العنصر الخيالى لمفيمم.

ت الفضائية العربية بصفة منتظمة من جاءت نسبة من يفضمون مشاىدة األفالم األجنبيبة بالقنوا -د 
 من إجمالى مفردات العينة. %(28) إجمالى مفردات عينة الدراسة بمغت

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور، و متوسطات درجات اإلناث عمى  -ه 
 .مقياس تأثير مشاىدة أفالم الواقع االفتراضى

توجد عالقة دالة إحصائية بين مشاىدة األفالم األجنبية التى تحتوى عمى الواقع االفتراضى و   -و 
 .تأثيرىا عمى ىوية المراىقين عينة الدراسة

ج ا : استخدام المستحدثات التكنولوجية فى إخراج برام(3)(0218دراسة محمد طارق أبو اليزيد عمار ) -3
 تجاىات الشباب نحوىاا : عالقتيا باالمنوعات بالفضائيات العربية و 

مدى الحديثة فى الفضائيات العربية، و واقع التكنولوجيا اإلعالمية تناولت ىذه الدراسة بالتقصى عن 
، كما سعت ببرامج المنوعات الخاص القدرة عمى استخداميا فى اإلخراج التميفزيونى، و االستفادة منيا

البرامج و مدى إدراكيم لمقنيات المستخدمة فى أيضا فى التعرف عمى اتجاىات الشباب نحو مشاىدة ىذه 
 ا.إخراجي

استمارة وتنتدرج الدراسة ضمن حقل الدراسات الوصفية، وفي إطارىا تم استخدام المنيج المسح، باستخدام 
( مفردة 04، و استمارة استقصاء وزعت عمى )( مبحوثاً 044وزعت عمى عينة عمدية قواميا ) ،استقصاء

 توصمت الدراسة إلى: قدفى مدينة اإلنتاج اإلعالمى، و  من القائمين باالتصال
البشرية المطموبة لعممية اإلنتاج جم ىائل من اإلمكانيات المادية و العربية حتوفرت لمقنوات الخاصة و  -أ 

مر ويل فى اإلنتاج تطمب األكمفة، ومع ىذا التمتقوم عمى التمويل الضخم واسع التفأكثر ىذه البرامج 
 الجذابة لمجميور. عن الجماليات الخيالية المبيرة و عد عمى إخراج صورة معبرة تسخير إمكانيات تسا
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استطاعت برامج الكمبيوتر جرافيك و عناصر الكمبيوتر الرقمية من إحداث طفرة كبيرة فى مجال  -ب 
الديكورات و المناظر التميفزيونية، و أثرت بشكل واضح التقنيات و المؤثرات التمقيدية و ذلك من 

 . يات األستوديو االفتراضىخالل تقن
جاءت عناصر الجذب و اإلبيار فى الصورة من اولى أسباب حرص المبحوثين عمى مشاىدة برامج   -ج 

 المنوعات، يمييا التجديد فى اإلخراج لكل فقرة من فقرات البرنامج.
الواقع تقنية بتشكيل الصورة السينمائية ا : التقنيات الحديثة و (4)(م0217) ،دراسة سارة مرتضى -4

 اإلفتراضىا :
، وكيفية أىمية إستخدام التكنولوجيا فى تصميم ديكور األفالم السينمائية استيدفت ىذه الدراسة البحث في

كما  ،ادواتو الجديدةمى فيم مصطمح الواقع االفتراضى و تصميم المناظر اإلفتراضية المبنية عتشكيل و 
 اض فى مجال الديكور السينمائى.فتر اإليف المصمم بالعالقة بين الواقع و ييدف إلى تعر 

توصمت قد تحميمى، و التاريخى المنيج ال وتنتمي الدراسة إلى حقل الدراسات التاريخية، حيث استخدمت
 الدراسة إلى:

عتمد الواقع اإلفتراضى عمى مجموعة من التكنولوجيات والتقنيات التى تتعاون معا لتتنتج مكوناتة ي -أ 
المستخدمة منظور مختمف لمتعامل مع العالم اإلفتراضى لكنيا تجتمع معا كل نظام من النظم ر ويوف

 .فى أنيا وسائل لتحويل المعمومات إلى محسوسات وخبرات إدراكية
وخمق اإلنغماس فييا يمكن  ،تشترك نظم الواقع اإلقتراضى فى ميمة خمق رؤية محيطية مجسمة -ب 

واحد مشترك وىو تقميص كل ما يمكن د بينيا شئ جيو  ،تحقيق اإلنغماس بطرق عديدة ومختمفة
 .لممستخدمين رؤيتة إلى المحاكاة التى يقوم بيا الحاسب فقط

أو  أو خيالياً  عالم ثالثى األبعاد سواء أكان ىذا العالم واقعياً  يوفر الواقع اإلفتراضى القدرة عمى بناء  -ج 
وبحار ألخ..، ر وىذا العالم يتضمن بناء أنظمة مثل مبانى وخمفيات وأشجار وغابات وأنيا ًا،مجرد

ألشياء يمكن بواسطة الواقع اإلفتراضى جعميا متحركة، مما يجعل الواقع اإلفتراضى ذو اوكل ىذة 
 .إمكانيات كبيرة فى إعداد األفالم

 البرامج التميفزيونية الرياضيةا : العالقة بين الجميور و المحور الثانىا : دراسات تناولت 
استخدام مستحدثات االتصال وتقنياتو فى إخراج البرامج " ا :(5)(م0218دراسة شيماء أسامة محمد ) -1

 التمفزيونية الرياضية وعالقتو بالجميور"ا :
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مستحدثات االتصال، وما أحدثتو من رف عمى مناحى التطور فى تقنيات و التع بحثت ىذه الدراسة في
وخاصة البرامج التمفزيونية محل الدراسة، والتعرف عمى تأثير  ،يوم اإلعالم التمفزيونىتغير فى مف

 استخدام ىذه التقنيات فى إخراج البرامج الرياضية عمى المشاىد.
وتندرج ىذه الدراسة ضمن حقل الدراسات الوصفية، واعتمدت عمى منيج المسح، واستخدمت استمارة 

من مشاىدى البرامج الرياضية فى إطار محافظات القاىرة ( مفردة 044استقصاء لعينة عمدية قواميا )
 توصمت الدراسة إلى: وقد الكبرى )القاىرة، الجيزة، القميوبية(،

ت التى تعتمد عمييا القنوات المصرية الخاصة تقديم خدمة األخبار العاجمة جاء فى مقدمة التقنيا - أ
االشكال  –الرسوم  –التقارير المفصمة  –الفديوىات  –ميو استخدام )الصور ، يباستخدام الجرافيك

التوضيحية( فى البرامج، ثم وجود شريط إخبارى متجدد أسفل الشاشة ثم إتاحة الفرصة لمشاركة 
المحمول، ثم اعتماد البرامج عمى اراء الجميور من خالل ل االتصال الياتفى و جميور من خالال

 مواقع االتصال.
تمييا تعدد  ،جاءت الصورة فائقة الوضوح فى مقدمة العوامل المؤثرة فى متابعة البرامج الرياضية  - ب

 أماكن التصوير، ثم التصوير بعدد كبير من الكاميرات.
عالقة البرامج التميفزيوينة الرياضية فى القنوات المتخصصة ا : "(6)م(0217)دراسة إيمان عز الدين   -0

 بالتعصب الرياضى لدى المراىق المصرى"ا :

الموضوعات الرياضية نية الرياضية فى تناول األحداث و عالقة البرامج التميفزيو  بحثت ىذه الدراسة في
نعكاسيا عمى المراىق المصرى. عمى الساحة  بالتعصب الرياضى وا 

حيث تم تطبيق استمارة عمى منيج المسح، وتعتمد  ىذه الدراسة قطاع الدراسات الوصفية،وتتبع 
 توصمت الدراسة إلى:قد ، و لجمع بيانات الدراسة الميدانية مفرده من محافظة القاىرة 044استقصاء عمى 

نحو توجد عالقة ذات داللة احصائية تعرض المراىقين لمقنوات الفضائية الرياضية واتجاىاتيم  - أ
 التعصب الرياضى.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التعصب الرياضى تبعا لصفوف   - ب
ضون لمقنوات الفضائية الرياضية ثالث( لدى أفراد العينة الذين يتعر  –ثانى  –المرحمة الثانوية )أول 

 اتجاىتيم نحو البرامج المقدمة فى ىذه القنوات.و 
ا : " دور القنوات الرياضة العربية المتخصصة فى تشكيل (7)م(0216) ،نادردراسة أحمد إبراىيم  -3

 اتجاىات الشباب المصرى"ا : 
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يا التعرف عمى ما تقدمو القنوات العربية المتخصصة من برامج رياضية وعالقتحاولت ىذه الدراسة 
 بتشكيل اتجاىات الشباب المصرى.

عمى منيج المسح بشقيو الوصفى و التحميمى  واعتمدتوتنتمي ىذه الدراسة لحقل الدراسات الوصفية، 
من  ( مفردة044)عمى عينة قواميا  طبقتعمى القنوات الرياضية المتخصصة )محل الدراسة(، و 

 توصمت الدراسة إلى:قد الجامعات بالقاىرة الكبرى، و 
 تمييا قناة األىمى. ،فى المرتبة االولى من حيث المشاىدةجاءت قناة النيل لمرياضة  - أ

الدور االجتماعى تمثمة فى ظاىرة االلترس و اتجاىات الشباب نحو القضايا الرياضية الميمو م احتمت - ب
 لمرياضة.

السياسات اإلعالمية وعالقتيا بتخطيط البرامج الرياضية ا : "(8)م(0215دراسة شرين حمدى مرسى، ) -4
 "ا :فزيون المصرىيفى التم

بتخطيط البرامج الرياضية فى التمفزيون المصرى من السياسات اإلعالمية وعالقتيا حممت ىذه الدراسة 
 برامج فى قناتى النيل لمرياضة، والنيار رياضة من حيث الشكل والمضمون.خالل واقع تخطيط ال

النقدى، التحميمى و بأساليبو  وتندرج ىذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، واعتمدت عمى المنيج المسح
ة تحميل مضمون عمى عينة مكونة من دورة برامجية واحدة مدتيا تم جمع البيانات عن طريق استمار و 

 توصمت الدراسة إلى:  قدالنيار رياضة، و ة أشير من قناتى النيل لمرياضة و أربع
وعدم وجود خطط  ،قمة الموارد المالية المخصصة لقناة النيل لمرياضة مقارنة بقناة النيار رياضة - أ

 مستقبيمة لكمتا القناتين.
 
 اإلطار النظري لمدراسةثانيًاا : 

 Media Richness Theoryنظرية ثراء وسائل اإلعالم  
من  ولقد قدم كالً ، بنظرية ثراء المعمومات أو ثراء الوسيمة احياناً  يشار إلى نظرية ثراء وسائل اإلعالم

األول . وقد وضعت في المقام م4820نظرية ثراء وسائل اإلعالم عام  (وروبيرت لينجيل ،ريتشارد دافت)
وكيفية تبادل  ،لوصف وتقييم وسائل اإلتصال داخل المنظمات، واعتمدت عمى نظرية "معالجة المعمومات"

وتذىب النظرية إلى أن وسائل اإلعالم تختمف فيما بينيا حسب اوجو الثراء  .(8)ماتظالمعمومات داخل المن
جو الثراء ىنا ىي السمات التي تمتاز بيا التي تمتمكيا والتي تميزىا عن بقية الوسائل اإلعالمة األخرى، واو 

 .(44)والتي تشكل عوامل لمثراء لموسيمة اإلعالمية
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كما تذىب النظرية ايضا إلى أن ثراء الوسيمة إلى أن اكتساب المعمومات يتأثر بالتوافق بين قدرات الوسيمة 
عمى نقل الصوت والفيديو أو القدرة  والمحتوى المقدم بيا، ووسائل اإلعالم األكثر ثراء، مثل: التي لدييا القدرة

 . (44)عمى االتصال ثنائي االتجاه، تكون افضل مقارنة بوسائل اإلعالم األقل ثراء
 :(48)وبناء عمى ذلك فيناك افتراضين اساسيين لمنظرية، ىما

تنوع عالمية والتكنولوجية تمتمك قدرًا كبيرًا من المعمومات، فضاًل عن : أن الوسائل اإلالفرض األول - أ
وبالتالي تستطيع ىذه الوسائل التغمب عمى الغموض والشك الذي  ،المضمون المقدم من خالليا

وىو ما يعني أن لوسائل االتصال قدرات استيعابية  .ينتاب الكثير من األفراد عند التعرض ليا
 مختمفة الستجالء الغموض وتسييل التفاىم بين األطراف االتصالية.

س دائما يرغبون في التغمب عمى عدم التأكد والغموض المحيط بالعمميات أن النا: الفرض الثاني - ب
االتصالية فيما بينيم، ولذلك فيم يستخدمون ادوات اتصالية معينة يعتبرونيا افضل من غيرىا في 

يناك أربعة معايير أساسية لترتيب ثراء الوسيمة اإلعالمية مرتبة من أداء ميمات محددة. ولذلك ف
قل من حيث درجة الثراء وىي سرعة رد الفعل، قدرتيا عمى نقل اإلشارات المختمفة األعمى إلى األ

بإستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل: الوسائط المتعددة، والتركيز الشخصي عمى الوسيمة، 
ستخدام المغة الطبيعية    .وا 

 
 ثالثًاا : المشكمة البحثية

ية يقدم عماًل فنيًا ذو ثراء اإلستديوىات االفتراضأنو عمى الرغم من أن اإلنتاج التميفزيوني داخل 
، بتكمفة إنتاجية منخفضة، مقارنة باإلنتاج داخل اإلستديوىات التميفزيونية التقميدية، المعتمدة بصرى

عمى الديكورات الحقيقية، إال أنو يالحظ أن البرامج الرياضية تحصر استخداماتيا لتمك التقنية في 
اإلستديو اإلفتراضي؛ وبالتالي قد ينتج  تقنيةمن مميزات  اط، دون غيرىصناعة ديكور افتراضي فق

 عن ذلك إنخفاض في ثراء البرنامج، وربما ايضا انخفاض تعرض الجميور لو". 
تحقق  مدىيمكن صياغة المشكمة البحثية في شكل تساؤل بحثي كالتالي: ما بناء عمى ذلك و 

وعالقتو التميفزيونية،  في إنتاج البرامج الرياضية ستديو اإلفتراضيالخصائص المميزة لتقنية األ
ر ببناء وتشكيل الصورة اإلفتراضية لمبرامج، وانعكاسات ذلك عمى مستوى كثافة تعرض الجميو 

 .لمبرامج الرياضية التميفزيونية
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 ةا : أىمية الدراسرابعاً 
ستديو اإلفتراضي في لوجيا االتصال الحديثة، وخاصة األتكنو أن تسيم بو  يمكن الذي الدور إتساع -أ 

عممية جذب الجميور، وتزايد معدالت المشاىدة لمبرامج الرياضية، وبالتالي ازدياد جذب المعمنين؛ 
 مما يدر ارباحًا مادية لمقناة؛ تسيم في تطويرىا.

امكانية تقديم توصيات لمقائم بالقرار عن الكيفية التي يمكن بيا زيادة نسب مشاىدة البرامج  -ب 
يسيم من توسيع الوعي بالثقافة الرياضية؛ وبالتالي انخفاض معدالت التعصب  البرياضية، بما

 الرياضي بين األطراف المشجعة لمعممية الرياضية.
تصالية الحديثة، وضع تصور لمعالقة بين األدوار والوظائف التي يمكن أن تقوم بيا التقنيات اإل -ج 

ثراء البرامج وتوظيف إمكانياتو في  ستديو اإلفتراضي،وخاصة تقنية األ إبراز الجوانب الجمالية، وا 
لمبرامج الرياضية. وىو ما الجميور تأثير ذلك عمى مستويات تعرض  الرياضية التميفزيونية، ومدى

 يفيد القائمين عمى تمك البرامج في تحسين معالجتيم لألحداث الرياضية.
 

 ًاا : أىداف الدراسةا :خامس
ستديو اإلفتراضي في تحقيق الثراء لمبرامج في: دراسة دور األ ف رئيسي، يتمثلتسعي الدراسة إلي تحقيق ىد

لى أي مدى كان ليذا الدور انعكاساتو عمى تعرض الجميور لتمك البرامج. ويمكن تحقيق ذلك  الرياضية، وا 
 اليدف، كاألتي:

 ية التميفزيونية المعتمدة عمىلمبرامج الرياضقياس كثافة تعرض األفراد عينة الدراسة الميدانية  -أ 
 ستديوىات اإلفتراضية.األ

دراسة مدى تفضيل األفراد عينة الدراسة لتقنيتى األستديو اإلفتراضى واألستديو التمقيدى فى إنتاج   -ب 
 البرامج الرياضية.

ية التميفزيونية المعتمدة عمى األستديوىات تحميل تقييم الجميور عينة الدراسة لمدى ثراء البرامج الرياض -ج 
 فتراضية.اإل

 اتجاىات الجميور نحو تقنية األستديو اإلفتراضى التى تستخدم فى إنتاج البرامج الرياضية.تحميل  -د 
 

 سادسًاا : التساؤالت
ما كثافة تعرض األفراد عينة الدراسة الميدانية لمبرامج الرياضية التميفزيونية المعتمدة عمى تقنية  -أ 

 اإلستديوىات اإلفتراضية؟
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 الميدانية لتقنيتى األستديو الإلفتراضى والتقميدى؟ما مدى تقيم األفراد عينة الدراسة  -ب 
التى تستخدم تقنية األستديو  ما تقييم األفراد عينة الدراسة لمدى ثراء البرامج الرياضة التميفزيونية -ج 

 ؟االفتراضى
ما اتجاىات األفراد عينة الدراسة الميدانية نحو استخدام تقنية األستديو اإلفتراضى فى إنتاج البرامج   -د 

 ياضية؟الر 
 
 اإلجراءات المنيجية لمدراسةا :سابعًاا : 

 :نوع الدراسة -1

تنتمي الدراسة إلي حقل البحوث الوصفية، والتي تستيدف الكشف عن العالقات بين المتغيرات المختمفة، 
لجمع الحقائق والمعمومات وتحميميا، متضمنة التفسير ليذه النتائج والحقائق ومقارنتيا، إلستخالص 

ودالالتيا، بإستخدام أساليب القياس والتصنيف؛ بيدف الخروج بإستنتاجات ذات داللة لتعميميا مؤشراتيا 
 عمي مجتمع الدراسة.

 منيج الدراسةا : -0

؛ ومعمومات واضحة بيانات والذي ييدف إلي جمع  ،SURVEYسة عمي منيج المسح تعتمد الدرا
 فى المستقبل. الوصف والقياس الدقيق لممتغيرات، وذلك لالستفادة بياإلجراء 

 اجراءات الدراسة الميدانيةا : -3

 ا :أداة جمع البيانات -أ 

، وىو اسموب يساعد في الحصول عمى "ستقصاءاال"بيانات الدراسة باستخدام استمارة  تم جمع
عدم  األسئمة لتوجيو المبحوثين، وقد روعي في تصميم اإلجابات بطريقة عممية، دون تدخل الباحث

 اإليحاء باإلجابات.
  الدراسةا :مجتمع  -ب 

وقنا،  البحر األحمرعامًا فأكثر في محافظتي  42في الجميور المصري من عمر  مجتمع الدراسة يتمثل
 لتميفزيونية الرياضية.والذي يتعرض لمبرامج ا

 عينة الدراسةا : -ج

( مفردة، وقد روعى فييا قدر االمكان أن يتم 044بمغ قواميا )تعتمد الدراسة عمى العينة العمدية، و 
االختيار عمى أساس التمثيل الجغرافي لسكان المنطقة التي يغطييا البحث، مع مراعات التمثيل لكل 

 الفئات.
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 نتائج الدراسة 
 ( 1خذٗه سقٌ )

 ٝ٘ظر ٍذٙ ٍطإذة اىبشاٍح اىخيٞفضّٝ٘ٞت اىشٝاظٞت

 % ك ٍذٙ ٍطإذة اىبشاٍح اىخيفضّٝ٘ٞت اىشٝاظٞت
اىَخ٘سػ 

 اىسسابٜ

االّسشاف 

 اىَعٞاسٛ

 5.85 151 دائَا

585552 28.71.1 
 1.85 191 أزٞاّا

 1582 55 ّادسا

 12282 122 اإلخَاىٜ

 نات الجدول السابق إلى ما يميا : تشير بيا
 " المقدمة في  أنو فيما يتعمق بمدى مشاىدة البرامج التميفزيونية الرياضية نجد انو جاءت " أحيانا

المرتبة الثانية في  حين جاءت " دائما " في%، 02.0المرتبة األولى بنسبة بمغت في  حيث حمت
 %. 45.4المرتبة االخيرة بنسبة بمغت في  %، بينما جاءت " نادرا "52.0بنسبة بمغت 

 ( 5خذٗه سقٌ )

 ٝ٘ظر اىبشاٍح اىخيٞفضّٝ٘ٞت اىشٝاظٞت اىخٚ ٝسشظ اىَبس٘ثِٞ عيٚ ٍطإذحٖا

اىشٝاظٞت اىبشاٍح اىخيفضّٝ٘ٞت 

اىخٚ ٝسشظ اىَبس٘ثِٞ عيٚ 

 ٍطإذحٖا

 دسخت اىخعشض
اىَخ٘سػ  اإلخَاىٜ

 اىسسابٜ

االّسشاف 

 اىَعٞاسٛ
 دائَا أزٞاّا ال

 % ك % ك % ك % ك

 5582 .. 585 51 اىيعٞب
59

1 
758. 122 12282 58.752 2857255 

 .198 79 ٍيعب أُٗ
15

2 
5282 

52

1 
5285 122 12282 585252 287.22. 

 15 1185 75 1.82 (Super Timeس٘بش حاٌٝ )
5.

5 
728. 122 12282 585952 28..51. 

 اىعِٞ اىثاىثٔ
11

5 
5.85 

12

5 
558. 

1.

1 
1.82 122 12282 581775 28.115. 

 ٍٞذٝا اُٗ
55

. 
5982 95 5585 71 178. 122 12282 185.75 28775.5 

 (Time liveحاٌٝ الٝف )
19

5 
1.82 

11

. 
5985 92 5585 122 12282 187152 28.2299 

 صبازٜ خفٞف
52

5 
7.85 75 1.82 55 58. 122 12282 185952 285.925 

 ٍيل ٗمخابت
5.

. 
.782 

11

1 
5.85 1. 185 122 12282 185752 2857255 

 ٝا ٍساء االّ٘اس
17

1 
1585 

1.

5 
1.85 11 1285 122 12282 18..75 28.5155 

 اىَاحص
17

7 
1185 

1.

2 
1582 15 128. 122 12282 18..52 28..517 
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اىشٝاظٞت اىبشاٍح اىخيفضّٝ٘ٞت 

اىخٚ ٝسشظ اىَبس٘ثِٞ عيٚ 

 ٍطإذحٖا

 دسخت اىخعشض
اىَخ٘سػ  اإلخَاىٜ

 اىسسابٜ

االّسشاف 

 اىَعٞاسٛ
 دائَا أزٞاّا ال

 % ك % ك % ك % ك

 األٕيٜ اىيٞيت
55

1 
578. 

15

9 
5585 12 1282 122 12282 185555 28.715. 

 اىنشة ٍع عفٞفٚ
52

1 
5182 

1.

. 
1582 5. 782 122 12282 185.22 28.5559 

 ٍيعب ضاغش
5.

1 
7285 

12

2 
5582 19 18. 122 12282 185152 285.75. 

 صباذ اىشٝاظت
59

7 
7185 .5 528. 52 582 122 12282 185275 285.211 

 يميا : تشير بيانات الجدول السابق إلى ما 
  أنو فيما يتعمق بأىم البرامج التميفزيونية الرياضية التى يحرص المبحوثون عمى مشاىدتيا نجد أنو جاء

، وانحراف 8.7604في مقدمة تمك البرامج " المعيب " حيث جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
  4.06480معياري 

  4.72502، وانحراف معياري 8.0804المرتبة الثانية برنامج " سوبر تايم " بمتوسط حسابي ويميو في  
 4.62447، وانحراف معياري 8.5404في المرتبة الثالثة برنامج " ممعب أون " بمتوسط حسابي  يميو  
  4.20087، وانحراف معياري 8.4660يمية في المرتبة الرابعة برنامج " العين الثالثة " بمتوسط حسابي  
  وانحراف معياري 4.6004يميو في المرحمة الخامسة برنامج " تايم اليف " بمتوسط حسابي ،

4.24488  
  حراف معياري ، وان4.7760يميو في المرتبة السادسة برنامج " مساء االنوار " بمتوسط حسابي

4.70085  
  4.77806، وانحراف معياري 4.7704يميو في المرتبو السابعة برنامج " الماتش" بمتوسط حسابي  
  4.66520، وانحراف معياري 4.0260يميو في المرتبة الثامنة برنامج " ميديا أون " بمتوسط حسابي  
 وانحراف معياري 4.0744ابي التاسعة برنامج " الكرة مع عفيفى " بمتوسط حس ةيميو في المرتب ،

4.78858  
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  " 4.76482، وانحراف معياري 4.0880 حسابيالميمة " بمتوسط  األىميفى المرتبة العاشرة برنامج ،
 معياري، وانحراف 4.5604 حسابي بمتوسط“وكتابة ويميو في المرتبة الحادية عشر برنامج " ممك 

4.06480  
 معياري، وانحراف 4.5004 حسابيشاطر " بمتوسط  فى المرتبة الثانية عشر برنامج " ممعب 

4.07687  
  وانحراف معياري 4.5460 حسابييمية في المرتبو الثالثة عشر برنامج " صباح الرياضية " بمتوسط ،

خفيف " بمتوسط حسابي  صباحي"  واالخيرة برنامجيميو في المرتبة الرابعة عشر  4.07444
 . 4.07848، وانحراف معياري 4.8804

 ( 5خذٗه سقٌ )

 خقْٞت االسخذٝ٘االفخشاظٚ اىَسخخذٍت فٚ اىبشاٍح اىشٝاظٞتاىَبس٘ثِٞ ىي خت حفصٞوسٝ٘ظر د

دسخت حفعٞو اىبشاٍح اىخٜ حسخخذً 

 االسخذٝ٘ االفخشاظٜ
 % ك

 االّسشاف اىَعٞاسٛ اىَخ٘سػ اىسسابٜ

 2 2 ال أفعئ

 582 52 أفعئ إىٜ زذ ٍا 2851.55 589522

 9582 5.2 أفعئ

 12282 122 اإلخَاىٜ

أنو فيما يتعمق بدرجة تفضيل المبحوثين لمبرامج الرياضية  تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمىا :
%، و فى 80.4المستخدمة لتقنية االستديو االفتراضى نجد أنو جاء فى المرتبة األولى " أفضمو" بنسبة بمغت 

%، و فى المرتبة االخيرة و الثالثة " ال أفضمو " بنسبة 0.4المرتبة الثانية " أفضمو إلى حد ما بنسبة بمغت 
 %.4غت بم

 (1خذٗه سقٌ )

 خقْٞت األسخذٝ٘ اىخقيٞذٙ اىَسخخذً فٚ اىبشاٍح اىشٝاظٞتىخت حفصٞو اىَبس٘ثِٞ سٝ٘ظر د 

دسخت حفعٞو اىبشاٍح اىخٜ حسخخذً 

 االسخذٝ٘ اىخقيٞذٛ
 االّسشاف اىَعٞاسٛ اىَخ٘سػ اىسسابٜ % ك

 7.82 521 ال أفعئ

185.22 2871.95 
 1282 12 أفعئ إىٜ زذ ٍا

 1182 .5 أفعئ

 12282 122 اإلخَاىٜ
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تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمى: أنو فيما يتعمق بدرجة تفضيل المبحوثين لمبرامج الرياضية 
%، و 67.4المستخدمة لتقنية االستديو االفتراضى نجد أنو جاء فى المرتبة األولى " ال أفضل" بنسبة بمغت 

الخيرة و الثالثة " أفضل " بنسبة %، و فى المرتبة ا44فى المرتبة الثانية " أفضمو إلى حد ما بنسبة بمغت 
 % 40.4بمغت 

 ( 5خذٗه سقٌ )

 ٝ٘ظر حقٌٞ األفشاد عْٞت اىذساست ىعْاصش ثشاء اىبشاٍح اىشٝاظٞت اىخٚ حعخَذ عيٚ حقْٞت األسخذٝ٘ اإلفخشاظٚ  

اىع٘اٍو اىَؤثشة فٜ ٍخابعت 

 اىبشاٍح اىشٝاظٞت

 دسخت اىخفعٞو
اىَخ٘سػ  اإلخَاىٜ

 اىسسابٜ

االّسشاف 

 اىَعٞاسٛ
 أفعو إىٚ زذ ٍا ال أفعو

 % ك % ك % ك % ك

 2851.55 589522 12282 122 9582 5.2 582 52 2 2 اىص٘سة فائقت اى٘ظ٘ذ

 2855251 589522 12282 122 .958 5.5 585 11 .28 5 أى٘اُ اىص٘سة ٍبٖشٓ

اسخخذاً دٝن٘ساث افخشاظٞت 

ٗعْاصش خٞاىٞت خزابٔ ٍْاسبت 

 اىبشّاٍحىَعَُ٘ 

5 28. 55 58. 571 9585 122 12282 589575 285.711 

خذٍاث االَٝ٘ضِ خشافٞل 

_سسً٘ ح٘ظٞسٞت ٍخسشمت_ 

 ٞتفٜ حْاٗه اىفعاىٞاث اىشٝاظ

. 185 52 582 571 9585 122 12282 589522 2855557 

خذٍاث االّف٘خشافٞل _اىشسً٘ 

ٗاىخصََٞاث اىَعيٍ٘احٞت_ فٜ 

عشض االزصائٞاث ٗاىشسً٘ 

اىبٞاّٞت ٗاىدذاٗه ٗاىَعيٍ٘اث 

اىَنخ٘بت اىَخعيقت باالزذاد 

 اىشٝاظٞت اىخٚ حخْاٗىٖا

2 2 55 .82 5.. 9582 122 12282 589522 28571.5 

حفاعو اىَزٝع ٗاىعٞ٘ف ٍع 

 اىذٝن٘س ٗاىعْاصش اىدشافٞنٞت
5 28. 51 78. 5.. 9185 122 12282 589275 2851195 

 2855.59 589575 12282 122 9.85 ..5 .58 11 .28 5 اإلخشاج اىدٞذ ىيبشاٍح 

اىخص٘ٝش ٗعشض حفاصٞو 

 ٍناُ اىخص٘ٝش ٗاىٞاحٔ
15 582 157 5185 551 .58. 122 12282 585975 2851... 

 2851971 58.975 12282 122 9185 5.5 785 59 185 . زشمت اىناٍٞشا

صٗاٝا اىخص٘ٝش ٍٗذى٘الحٖا 

 اىبصشٝت
. 185 51 78. 5.5 928. 122 12282 58.955 2855555 

 1..2851 589222 12282 122 9185 ..5 782 .5 185 . أساىٞب االّخقاه بِٞ اىيقطاث 

 2811727 58.752 12282 122 9582 ..5 585 11 185 .1 اىخْ٘ع فٜ اسخخذاً اإلظاءة

سائػ اىَخعذدة  اسخخذًا حقْٞاث ا٘ى

ٖا ٞاح  فٜ اىنثٞش ٍِ حغط
15 582 527 7.8. .1 5285 122 12282 581755 28152.5 

اسخخذاً اىَ٘سٞقٚ ٗاىَؤثشاث 

 اىص٘حٞت
15 582 552 .585 5. 1185 122 12282 581152 2812575 

اسخخذاً أضناه ٍخْ٘عت ٍثو: 

األخباس ٗاىخقاسٝش ٗاىخسقٞقاث 

 ٗاىس٘اساث

11 58. 515 .585 17 118. 122 12282 582922 285721. 
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اىع٘اٍو اىَؤثشة فٜ ٍخابعت 

 اىبشاٍح اىشٝاظٞت

 دسخت اىخفعٞو
اىَخ٘سػ  اإلخَاىٜ

 اىسسابٜ

االّسشاف 

 اىَعٞاسٛ
 أفعو إىٚ زذ ٍا ال أفعو

 % ك % ك % ك % ك

اسخخذاً ٍصادس ٍخعذدٓ س٘اء 

باىقْاة أٗ ٗماالث األّباء راحٞت 

 أٗ ٗسائو إعالٍٞت أخشٙ

15 582 511 .585 17 118. 122 12282 582.75 2857115 

عشض األزذاد اىشٝاظٞت 

بطنو ٍخ٘اصُ بِٞ عشض 

 اإلٝدابٞت ٗاىسيبٞاث ٍعا  

9 585 551 .585 57 1185 122 12282 581522 285..5. 

حْ٘ع اىيغت اىَسخخذٍت ٍا بِٞ 

 فصسٚ ٗ عاٍٞت
17 118. 521 7.82 19 1585 122 12282 582252 2819219 

االعخَاد عيٚ ٍزٝعِٞ رٙ خبشة 

 ٗضٖشة فٜ ٍداه اىشٝاظت
11 585 55. 5985 11. 5782 122 12282 585552 285117. 

االعتماد على ضيىف رسميىن وخبراء 

 ومىاطىيه وشهىد عيان واجاوب
24 5.01 551 4102 431 1102 2.. 5..0. 402141 .0971.2 

 .09371. ..4041 .0..5 ..2 .310 519 .150 4.2 .5.0 .2 مشاركة الجمهىر في البرامج الرياضية 

 يمىا : تشير بيانات الجدول السابق إلى ما 
  أنو فيما يتعمق بالعوامل المؤثرة في متابعة البرامج الرياضية من وجية نظر المبحوثين عينة الدراسة نجد أنو جاء في

 .8.8060العوامل " اإلخراج الجيد لمبرامج " حيث جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ مقدمة تمك 
  4.84288، وانحراف معياري 8.8044يميو في المرتبة الثانية " الصورة الفائقة الوضوح" بمتوسط حسابي  
  4.80454معياري ، وانحراف 8.8044ويميو في المرحمة الثالثة " الوان الصورة مبيرة " بمتوسط حسابي  
  ويميو في المرتبة الرابعة " عرض األحداث الرياضية بشكل متوازن بين عرض اإليجابيات والسمبيات معا " بمتوسط

 4.52207، وانحراف معياري 8.8044حسابي 
  وانحراف 8.8044" بمتوسط حسابي بمغ  المغة المستخدمة ما بين الفصحى و العاميةويميو في المرتبة الخامسة " تنوع ،

 4.08408معياري 
  يميو في المرتبة السادسة " استخدام ديكورات افتراضية وعناصر خيالية جذابة مناسبة لمضمون البرنامج " بمتوسط حسابي

 4.82640، وانحراف معياري 8.8860
 8.8860جال الرياضة " بمتوسط حسابي ويميو في المرتبة السابعة " االعتماد عمى مذيعين ذى خبرة وشيرة في م ،

 4.00467وانحراف معياري 
  ويميو في المرتبة الثامنو " خدمات االنفوجرافك _ الرسوم والتصميمات المعموماتية _ في عرض االحصائيات والرسوم

، وانحراف 8.8844البيانية والجداول والمعمومات المكتوبة المتعمقة باالحداث الرياضية التى تناوليا " بمتوسط حسابي 
 4.86475معياري 

  " يميمو في المرتبة التاسعة " خدمات االيموشن جرافك _ رسوم توضيحية متحركة _ في تناول الفعااليات الرياضية
 4.58886، وانحراف معياري 8.8844بمتوسط حسابي 
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  وانحراف معياري 8.8844ويميو في المرتبة العاشرة " مشاركة الجميور في البرامج الرياضية " بمتوسط حسابي ،
4.75684  

  ويميو في المرتبة الحادية عشر " االعتماد عمى ضيوف رسمين وخبراء ومواطنين وشيود عيان اجانب " بمتوسط حسابي
 4.76840، وانحراف معياري 8.8844

  8.8460حسابي يميو في المرتبة الثانية عشر " تفاعل المذيع والضيوف مع الديكور والعناصر الجرافيكية " بمتوسط ،
 4.54080وانحراف معياري 

  4.50720، وانحراف معياري 8.8444يميو في المرتبة الثالثة عشر " أساليب االنتقال بين المقطات " بمتوسط حسابي 
  4.50864، وانحراف معياري 8.2860يميو في المرتبة الرابعة عشر " حركة الكاميرا " بمتوسط حسابي 
  وانحراف معياري 8.2880عشر " زوايا التصوير ومدلوالتيا البصرية " بمتوسط حسابي يميمو في المرتبة الخامسة ،

4.50055 
  4.00646، وانحراف معياري 8.2604يميمو في المرتبة السادسة عشر" التنوع في استخدام اإلضاءة " بمتوسط حسابي 

 تو " بمتوسط حسابي يميمو في المرتبة السابعة عشر " التصوير وعرض تفاصيل مكان التصوير وأليا
 4.00227، وانحراف معياري 8.0860

  يميمو في المرتبة الثامنة عشر " استخدام تقنيات الوسائط المتعددة في الكثير من تغطياتيا " بمتوسط
 4.00425، وانحراف معيارى8.4680حسابي 

 8.4404بي يميو في المرتبة التاسعة عشر " استخدام الموسيقى والمؤثرات الصوتية " بمتوسط حسا ،
 4.04868وانحراف معياري 

  يميمو في المرتبة العشرين وقبل االخيره " استخدام أشكال متنوعة مثل: األخبار والتقارير والتحقيقات
 4.56407، وانحراف معياري 8.4844والحوارات " بمتوسط حسابي 

  بالقناة أو وكاالت االنباء أو يميمو في المرتبة الواحد والعشرين " استخدام مصادر متعددة سواء ذاتية
 4.56005، ومتوسط حسابي 8.4260وسائل إعالمية اخرى " بمتوسط حسابي 
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 ( 6جدول رقم )
 يوضح التأثيرات الناتجة عن التعرض لمبرامج الرياضية

حأثٞشاث اىخعشض ىيبشاٍح 

  اىشٝاظٞت

 دسخت اىَ٘افقت
اىَخ٘سػ  اإلخَاىٜ

 اىسسابٜ

االّسشاف 

 اىَعٞاسٛ
 ٍ٘افق ٍساٝذ ٍعاسض

 % ك % ك % ك % ك

عيٚ ٍعشفت  حساعذّٜ

اىبط٘الث اىذٗىٞت ٗاىَسيٞت 

 اىخٚ حطاسك ٍصش فٖٞا

5 28. 52 582 577 9185 122 12282 289552 28575.5 

حساعذّٚ فٜ اىخعشف عيٚ 

ٍعيٍ٘اث ااحدإاث ٍخخيفت 

ىيس٘اس ٗاىْقاش ٍع االخشِٝ 

 ز٘ه اىَ٘ظ٘عاث اىشٝاظٞت 

5 285 12 1282 55. .985 122 12282 28.922 2855..9 

احعشف عيٚ حقْٞاث ٗاساىٞب 

اخشاخٞت خذٝذة ٍِ خاله 

 ٍخابعخٚ ىيبشاٍح اىشٝاظٞت 
. 185 52 785 5.1 9182 122 12282 28.952 2855551 

اضعش باىسعادة ٗاىشظا بعذ 

قعاء اى٘قج فٜ ٍطإذة 

 اىبشاٍح اىشٝاظٞت 

9 585 55 1582 559 .18. 122 12282 28.552 2815575 

خعيخْٚ اضعش باىخعاغف ٍع 

اىقائَِٞ عيٚ اداسة االصٍاث 

 اىشٝاظٞت فٜ ٍصش

99 518. 555 .582 19 1585 122 12282 
-

281552 
2859.21 

احَْٚ اىَطاسمت فٜ بعط 

 ٕزٓ اىبشاٍح
5. .85 15. 5185 55. 5982 122 12282 285552 28.1.71 

حسفضّٚ ىيَطاسمت فٜ 

 اىْطاغاث اىشٝاظٞت اىَخخيفت 
1. 185 555 5.8. 117 5.8. 122 12282 285555 2855.15 

حذفعْٚ ىسع٘س اىفعاىٞاث  

اىشٝاظٞت ٗاىَطاسمت فٜ 

 حطدٞع اىالعبِٞ

51 585 115 5585 557 5985 122 12282 285122 2859555 

حسفضّٚ عيٚ ٍخابعت 

 اىَباسٝاث اىشٝاظٞت
5 28. 111 5.82 555 .585 122 12282 28.552 2852222 

  -يمىا :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما 
  " أنو فيما يتعمق بالتأثيرات الناتجة عن متابعة البرامج الرياضية نجد أنو جاء في مقدمة تمك التأثيرات

المرتبة األولى تساعدنى عمى معرفة البطوالت الدولية والمحمية التى تشارك مصر فييا " حيث جاء في 
 4.86078، وانحراف معياري 4.8504بمتوسط حسابي بمغ 

  يميو في المرتبة الثانية " التعرف عمى تقنيات واساليب اخراجية جديدة من خالل متابعتى لمبرامج
 4.50800، وانحراف معياري 4.2804الرياضية " بمتوسط حسابي 
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 معمومات واتجاىات مختمفة لمحوار والنقاش مع  ويميو في المرحمة الثالثة " تساعدنى في التعرف عمى
 4.58228، وانحراف معياري 4.2844االخرين حول الموضوعات الرياضية " بمتوسط حسابي 

  ويميو في المرتبة الرابعة " اشعر بالسعادة والرضا بعد قضاء الوقت بمشاىدة البرامج الرياضية " بمتوسط
 4.05068، وانحراف معياري 4.2804حسابي 

  4.7804ويميو في المرتبة الخامسة " تحفزنى عمى متابعة المباريات الرياضية " بمتوسط حسابي بمغ ،
 4.04444وانحراف معياري 

  يميو في المرتبة السادسة " تدفعنى لحضور الفعاليات الرياضية والمشاركة في تشجيع الالعبين " بمتوسط
 4.08088، وانحراف معياري 4.0044حسابي 

 4.0804لمرتبة السابعة " اتمنى المشاركة في بعض ىذه البرامج " بمتوسط حسابي ويميو في ا ،
 4.74764وانحراف معياري 

  ويميو في المرتبة الثامنو " تحفزنى لممشاركة في النشاطات الرياضية المختمفة " بمتوسط حسابي
 4.00748، وانحراف معياري 4.5880

 التعاطف مع القائمين عمى ادارة االزمات الرياضية في مصر يميمو في المرتبة التاسعة " جعمتنى اشعر ب
 4.08740، وانحراف معياري 4.4804-" بمتوسط حسابي 

 

 النتائج العامة لمدراسة الميدانيةا :

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية ارتفاع معدل التعرض لمبرامج الرياضية بين المبحوثين عينة الدراسة  -4
 تظمة. سواء بصورة منتظمة أو غير من

احتل برنامج "المعيب" الترتيب األول كأكثر البرامج تفضيال لدى المبحوثين لمشاىدة الموضوعات  -8
الرياضية، وأعقبو برنامج "سوبر تايم" فى المرتبة الثانية، ثم فى المرتبة الثالثة برنامج "ممعب أون"، 

 وفى المرتبة الرابعة برنامج "العين الثالثة".
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ل األفراد عينة الدراسة لتقنيتى األستديو اإلفتراضى واألستديو التقميدى فقد فيما يتعمق بمدى تفضي -5
اثبتت الدراسة الميدانية تفضيل األفراد لتقنية األستديو اإلفتراضى فى إنتاج البرامج الرياضية مقارنة 

 بتقنية األستديو التقميدى.
زيونية الرياضية فقد أثبتت الدراسة فيما يتعمق بتقيم المبحوثين عينة الدراسة لثراء البرامج التميف -0

الميدانية ارتفاع التقيم االيجابى لثراء الشكل فى تمك البرامج عن ثراء المضمون حيث ينعكس ثراء 
 الشكل عمى طريقة عرض الموضوعات الرياضية المرئية مما جعميا اكثر ابيارا و جذبا لمجميور.

لمبرامج التميفزيونية الرياضية فقد اثبتت الدراسة فيما يتعمق بتأثيرات تعرض األفراد عينة الدراسة  -0
ارتفاع "التأثيرات المعرفية" حيث جائت فى المقدمة، تمييا فى المرتبة الثانية "التأثيرات السموكية"، ثم 

 .فى المرتبة الثالثة "التأثيرات الوجدانية"
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