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 التطوير المهني لمقدمي البرامج الرياضية  متطلبات
 

 د. إبراهيم شكري ذكي
  

 مدرس بقـسم االدارة الرياضيـة  
 كلية التربية الرياضية  

 جامعة دمياط 
 

 مقدمة ومشكلة البحث:

ِ  لمفاهيم الميشهد العالم المعاصر العديد من التغيرات والمستجدات على الساحة اإلعالمية، تأثرت بها العديد من ا ستتررة

ا فلستفة علي مالحرة كت  متا هتد دديتد، والعمت  علتي امتالكهتفي أذهان الناس، مما أدى إلى حرص بعض المؤسسات اإلعالمية 

 إعالمية تسهم في التطدير المهني للعم  اإلعالمي والصحفي.

 

يتاِ دستائ  فتي الحوسائ  اتصالية دديدِ أكثر تطدراً، وتردماً تساءل الكثير عن الدور الذي تلعبت  هتذا الونتيجة لظهدر 

  صتال والتداصتلريم واالتجاهات لتدي االفتراد، حيته ستهله هتذا الدستائ  عمليتة االتاالدتماعية، ومدي تأثيرها علي االفكار وا

 (55:  12لمكاني. )بين االفراد والجماعات، وبين الثرافات واالمم داعل  من العالم قرية كدنية يتالشى فيها البعد الزماني وا

 

ي مداكبة فاعالً كما يلعب اإلعالم بصفة عامة أدواراً هامة في الحياِ ويلعب اإلعالم المتخصص بصفة خاصة دوراً ف

صة في هذا مها خاالتطدرات والتحدالت والتغيرات التي يشهدها العالم ك  يدم، حتى أصبح هذا الدور من أخطر األدوار وأه

 من وسائ  التحكم ومظهراً من مظاهر الردِ والسيادِ. العصر الذي أصبح اإلعالم في  وسيلة رئيسية 

 

لي إ دعه الحادة  ومع التطدر الهائ  في تكندلدديا االتصال واالعالم والدضع التنافسي بين الرندات التليفزيدنية،

بعض من  صتخصي التخصص لضمان إقبال العديد من الفئات الجماهيرية علي متابعة فرراتها والبرامج التي تبه عليها، فتم

 (21: 2الرندت لألخبار والرياضة والعديد من المجاالت األخرى. )

 

ألحتدا  وبمرور الدقه أصبحه الرندات الرياضية عن طريق برامجها مصدراً مهماً لنشر الثرافة الرياضية وعرض ا

ية رافتة الرياضتهتا فتي نشتر الثالرياضية مباشترِ أمتام المشتاهد،  إال أن البترامج الرياضتية ستلكه الطريتق الخطتأ فبتدالً متن دور

تتدالي نحتد والعم  علي تطديرها ومساعدِ المشتاهد علتي التحلتي بتالرور الرياضتية وقبتدل الفتدي والهزيمتة، قامته بالشتحن الم

وات تالكهم األدييادِ التعصب في برامجها المددهة، كما بدأت باالستعانة بالعبين لديهم الشهرِ والنجدمية بغض النظتر عتن امت

 ( 54:  18مية في مخاطبة الشارع الرياضي. )االعال

 

دوا ، وهد ما يبوهذا ما تدضح  لغة الخطاب التي يتبناها مردمي البرامج الرياضية والتي باته تضع ندعاً من االحتران

 ( 145: 25أن هؤالء االعالميدن هم مردمد األندية في الرندات المختلفة. )

 

ت التراشتق المددهة لمردمي البرامج الرياضية بالفضائيات، وبدد  ختاص حتاالومع تزايد حدِ االنترادات واالتهامات 

لتتي ن الحاالت امالمددددِ بين مردمي البرامج الرياضية، وضعف األداء المهني، والتجاوي األخالقي، قام الباحه برصد العديد 

ء ِ(،  د/ عتتاللة مرتتدم برنتتامج )هنتا الرتتاهرتتدل علتتي ضتعف األداء المهنتتي لمرتتدمي البترامج الرياضتتية، فعلتتي ستبي  المثتتال استترا

علتي قنتتاِ  م،2009/  10 /16صتاد  علتي الهتداء مباشتترِ بعتدما ودت  عبتارات حتتادِ اللهجتة ألحتد االعالميتين بالرنتتاِ، بتتاري  

ضتي رتلمستشتار ممددرن سبدرت، وأيضاً حالة التراشق باأللفاظ الشهيرِ بين االعالمي أحمد شدبير مردم برنامج ستاد الني  وا

ي أحمتد م، علتي قنتاِ النيت  للرياضتة، وأخيتراً اشتتبام االعالمتي أحمتد شتدبير والمعلتق الرياضت13/10/2009منصتدر بتتاري  

 م في برنامج العاشرِ مساًء.2016 /5 /28الطيب باأليدي، علي قناِ دريم بتاري  

 

لمتتابع ا( متن الجمهتدر الرياضتي 20وبالرغم من الحاالت السابرة قام الباحته بتردراء دراستة استتطالعية علتي عتدد )

ن عالستطالعية ابفئات  المختلفة في محاولة التعرف علي مدي رضاء عينة الدراسة  ،للبرامج الرياضية المردمة علي الفضائيات

ة رامج الرياضتيوكان التساؤل هد: ه  أنه راض علي أداء مردمي الب ،(1مرفق رقم )، األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية

 بالرندات الرياضية، دل  مع ذكر أسبابك؟، وكانه نتائج هذا التساؤل ما يلي:

 

كانه أهم من عينة الدراسة االستطالعية علي عدم رضاهم عن االداء المهني لمردمي البرامج الرياضية، و %90أكد 

 أسباب عدم الرضي حدل األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية بالفضائيات هي:

 

 مردمي البرامج الرياضية العبين سابرين ذوي تعصب ألنديتهم.أغلب  -1

 عدم سالمة اللغة المردمة من االعالميين الرياضيين. -2
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طة بتاقي االنشت عدم التنديع في  المادِ االعالمية المردمة ) يستحدذ نشاط كرِ الردم علتي أغلتب أوقتات البته متع اغفتال -3

 األخرى(.

 البرامج الرياضية. كثرِ المشادرات والمشاحنات بين مردمي -4

 

س ن أحمااد هيااراثيا عبااا(6) م (2014آمااام محمااد هيااراثيان عبماااو عبااد الوثااا    كمتتا أكتتدت نتتتائج دراستتة كتت  متتن 

دمي البترامج ( علي وددد حدِ في لغة مردمي البرامج الرياضية، وأن عدم الحيادية هي الستمة األساستية ألداء مرت1) م(2016 

 الرياضية. 

 

( ن أحمااد هيااراثيا عباااس 6م (  2014آمااام محمااد هيااراثيان عبماااو عبااد الوثااا      متتن كمتتا أوصتته دراستتة كتت 

 إلتي: حظتر ظهتدر ن(22) م(2017ن فهد ين عبدهللا غريب الماالكي   (14) م (2016(ن سحر محمد صوفي   1م(  2016 

رتدمي مالتخصتص عنتد اختيتار مردمي البرامج الرياضية والضيدف المتعصبين رياضتياً، ضترورِ االهتمتام بعنصتري الكفتاءِ و

لمشتاك  بتين ا ال يثيتر االبرامج الرياضية، ضرورِ التزام االعالميدن بالمعايير االخالقية والمهنية في ترديم البرامج الرياضية بم

عتتالم أطيتتاف الجمتتاهير العاشتترة ألنتتديتها، يجتتب أن يكتتدن مرتتدمد البتترامج الرياضتتية متتن المتخصصتتين والدارستتين لمعنتتي اال

افتعتتال ي بمتتا يتناستتب متتع استتتخدام األستتلدب األمثتت  فتتي مخاطبتتة الجمهتتدر الرياضتتي وعتتدم النتتزوع ألستتلدب االثتتارِ والرياضتت

  األيمات، ضرورِ اهتمام مردمد البرامج الرياضية بلغة الترديم وانتراء العبارات السليمة.

 

حديتتد تاالبحتتا  الستتابرة يحتتاول الباحتته متتن ختتالل نتتتائج الدراستتة االستتتطالعية والمستتح المردعتتي لنتتتائج وتدصتتيات 

 متطلبات التطدير المهني لمردمي البرامج الرياضية.

 

 أثداف البحث :
 

 تحديد متطلبات التطدير المهني لمردمي البرامج الرياضية، وذلك من خالل:يهدف هذا البحه الي  

 التعرف علي واقع األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية. .1

 .رر لتطدير أداء مردمي البرامج الرياضيةاعداد مهني مرت .2

 أطر تحديد المسئدلية التكاملية واألخالقية لمردمي البرامج الرياضية. .3

 معايير مهنية لترييم أداء مردمي البرامج الرياضية. .4

 

 تساؤالت البحث:
 ما واقع األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية؟ .1

 ؟ المهني لمردمي البرامج الرياضيةما االعداد المرترر لتطدير األداء  .2

 ما أطر تحديد المسئدلية التكاملية واألخالقية لمردمي البرامج الرياضية ؟ .3

 ما معايير ترييم األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية؟ .4

 

 المصطلح االجرائي للبحث:

لتعزيتتز  والتتتدريب المستتتمر والمتتنظم،تطتتدير معرفتتة الفترد ومهاراتتت  وقدراتتت  عتتن طريتتق التعلتيم : *التطاوير المهنااي -

 قدرت  علي االلمام بك  المستجدات المرتبطة بمجال تخصصي معين.

 

 هجراءات البحث:

ألهتداف استخدم الباحه  األسلدب المسحي متن المتنهج الدصتفي، وذلتك لمالئمتت  لطبيعتة هتذا البحته وا منهج البحث: -

 .التي يندي تحريرها

 

 ه في ثالثة فئات رئيسية:تمث  مجتمع البح مجتمع البحث: -

 .رديم () إعداد، إخراج، ت إعالميين: هم منسدبي البرامج الرياضية من مختلف العاملين بالبرامج الرياضية -1

 أكاديميين: هم أساتذِ االدارِ الرياضية بكليات التربية الرياضية، وكليات االعالم. -2

 تابعين للبرامج الرياضية. الجمهدر: هم مختلف الفئات العمرية من الردال والسيدات الم -3

 

للجمهتتدر  تتتم اختيتتار عينتتة البحتته بالطريرتتة العمديتتة لاعالميتتين واألكتتاديميين، والطريرتتة العشتتدائية عينااة البحااث: -

 ( فرداً مديعين كما يدضح الجدول التالي:  93الرياضي، حيه بلغ إدمالي عينة البحه ) 
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 ( 1جدوم   

 تصنيف فئات البحث

 النسبة المئوية العدد الصفة

 %32 30 إعالميين

 %29 27 أكاديميين

 %39 36 الجمهدر الرياضي

 %100 93 المجموع
 

 

 أدوات جمع البيانات: -

لبيانتات اكتأداِ أساستية لجمتع  (1 قام الباحه بتصتميم استتمارِ استتبيان ألفتراد مجتمتع البحته المدضتحة بجتدول رقتم 

 بهدف التعرف ع  متطلبات التطدير المهني لمردمي البرامج الرياضية وقد اتبع الباحه الخطدات التالية:
 

 االطالع علي بعض البرامج الرياضية بالرندات الرياضية. -1

 (.2  مرفق رقاالبحه، فرداً من خارج عينة  (20 االستفادِ من نتائج الدراسة االستطالعية والتي اشتمله علي  -2

 

 * تعريف هجرائي
 

راثيان آمااام محمااد هياااالطتتالع علتتي المرادتتع العلميتتة ونتتتائج الدراستتات الستتابرة المرتبطتتة بمدضتتدع البحتته  كدراستتة  -3

 م (ن فهاد يان عبادهللا2016م(ن سحر محمد صاوفي   2016م (ن أحمد هيراثيا عباس  2014عبماو عبد الوثا    

حتاور م(  4  وقد تدص  الباحته إلتي تحديتد محتاور استتمارِ االستتبيان والتتي بلتغ عتددها  نم(2017غريب المالكي  

 وهي:

 واقع األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية. .1

 االعداد المرترر لتطدير األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية. .2

 أطر تحديد المسئدلية التكاملية واألخالقية لمردمي البرامج الرياضية. .3

 معايير مهنية لترييم أداء مردمي البرامج الرياضية. .4
 

 

 المعامالت العلمية الستمارة االستبياو:

 الصدق: -
 حتي يتدص  الباحه الي صد  استمارِ االستبيان تم االعتماد علي :

 

 صدق المحكمين: -
ء وادتمعتته ارا (،2مرفتتق رقتتم ) ،( متتن الخبتتراء 10قتتام الباحتته بعتترض المحتتاور فتتي صتتدرتها االوليتتة علتتي عتتدد )

رات تتم وضتع العبتا، ( %100إلتي  %80الخبراء علي صالحية المحاور المدضدعة من قب  الباحه بنسبة تراوحه متا بتين ) 

ن رِ االستتبياالخاصة بك  محدر وقد راعي الباحه فيها الستهدلة وبستاطة التعبيتر، ثتم تتم التدصت  التي الصتدرِ االوليتة الستتما

يالت علتي ( إلدتراء التعتد %80تضي الباحه نستبة اتفتا  لعبتارات استتمارِ االستتبيان بلغته ) وعرضها علي الخبراء، وقد ار

 هذا العبارات. 

 

صتالًحا ووبعد العرض على الخبتراء تتم التدصت  إلتي الصتدرِ التجريبيتة لالستتمارِ، وبتذلك أصتبح االستتبيان صتادقًا 

  الصتد  لحستاب معامت، االعالميين، الجمهتدر الرياضتي( ، ( من )األكاديميين15المجمدعة االستطالعية وهي )للتطبيق علي 

 ومعام  الثبات.

 

 صدق االتساق الداخلي: -
ت لعبارااعن طريق إيجاد معام  االرتباط بين المحاور وبعضها وبين استخدم الباحه طريرة االتسا  الداخلي، 

 حلي  معام جة من توذلك بعد حذف العبارات النات؛ والمحاور التي تنتمي إليها، وبين العبارات والدردة الكلية لالستمارِ

 (.  3(، و)2كما في ددول ) الثبات،
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 (2جدوم  

  معامالت االرتباط يين محاور االستمارة 

 (15و= 

 المحور م
المحور 

 األوم

المحور 

 الباني

المحور 

 البالث

المحور 

 الرايع

الدرجة 

 الكلية

 0.592 0.539 0.677 0.530  لمردمي البرامج الرياضية.المحدر األول:  واقع األداء المهني  1

 لبرامجاالمحدر الثاني:  االعداد المرترر لتطدير األداء المهني لمردمي  2

 الرياضية.
  0.527 0.688 0.591 

ير المحتتدر الثالتته: أطتتر تحريتتق المستتئدلية التكامليتتة واألخالقيتتة لتطتتد 3

 األداء المهني لمردمي لبرامج الرياضية.
   0.687 0.585 

امج المحتتدر الرابتتع: معتتايير مهنيتتة لتريتتيم األداء المهنتتي لمرتتدمي البتتر 4

 الرياضية.
    0.767 

 0.514(=0.05ن.13 جقيمة ر

 

لدردتة ( بتين دردتة كت  بعتد وبتين ا0.05( وددد عالقة ارتباطي  دالة إحصتائياً عنتد مستتدى معنديتة )2يدضح ددول )

 رِ.ستماااالتسا  الداخلي لالكلية مما يدل على صد  
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 (  3 جدوم  

 معامالت االرتباط يين العبارات والمحاور التايعة لهان ويينها والدرجة الكلية

 (15و= 

 المحور األوم
 المحور الباني

 البعد الباني البعد األوم

 مع االستبياو مع المحور م مع االستبياو مع المحور م مع االستبياو مع المحور م
1 0.347 0.412 18 0.712 0.621 36 0.676 0.568 

2 0.663 0.722 19 0.214 0.129 37 0.741 0.561 

3 0.873 0.685 20 0.636 0.577 38 0.783 0.668 

4 0.686 0.624 21 0.243 0.129 39 0.712 0.621 

5 0.833 0.601 22 0.755 0.854 40 0.762 0.640 

6 0.315 0.458 23 0.751 0.664 41 0.668 0.771 

7 0.678 0.701 24 0.724 0.752 42 0.865 0.578 

8 0.552 0.587 25 0.612 0.758 43 0.685 0.571 

9 0.600 0.581 26 0.865 0.872 44 0.641 0.567 

10 0.672 0.631 27 0.751 0.745 45 0.743 0.854 

11 0.744 0.821 28 0.759 0.646 46 0.664 0.811 

12 0.744 0.821 29 0.721 0.745 47 0.218 0.398 

13 0.744 0.588 30 0.211 0.499 48 0.543 0.729 

14 0.765 0.844 31 0.369 0.357 49 0.729 0.676 

15 0.688 0.585 32 0.358 0.418 50 0.712 0.641 

16 0.712 0.589 33 0.658 0.640    

17 0.718 0.652 34 0.398 0.178    

   35 0.729 0.646    

 المحور الرايع المحور البالث

 البعد الباني البعد األوم البعد الباني البعد األوم

 م
مع 

 المحور

مع 

 االستبياو
 م

مع 

 المحور

مع 

 االستبياو
 م

مع 

 المحور

مع 

 االستبياو
 م

مع 

 المحور

مع 

 االستبياو

51 0.551 0.577 71 0.621 0.789 82 0.598 0.641 89 0.708 0.702 

52 0.729 0.739 72 0.593 0.799 83 0.585 0.782 90 0.681 0.795 

53 0.631 0.789 73 0.739 0.676 84 0.729 0.788 91 0.754 0.881 

54 0.783 0.731 74 0.631 0.789 85 0.686 0.872 92 0.682 0.581 

55 0.835 0.872 75 0.783 0.791 86 0.681 0.668 93 0.865 0.872 

56 0.660 0.724 77 0.762 0.694 87 0.823 0.791 94 0.681 0.551 

57 0.835 0.872 78 0.783 0.631 88 0.685 0.792 95 0.577 0.680 

58 0.637 0.602 79 0.721 0.792    96 0.881 0.784 

59 0.462 0.323 80 0.164 0.011    97 0.621 0.789 

60 0.783 0.731 81 0.577 0.694    98 0.783 0.791 

61 0.865 0.872          

62 0.731 0.795          

63 0.765 0.834          

64 0.733 0.791          

65 0.603 0.733          

66 0.365 0.216          

67 0.765 0.854          

68 0.739 0.739          

69 0.676 0.686          

70 0.732 0.823          

 0.514(=0.05ن.13 جقيمة ر

 

( بين دردة ك  عبارِ 0.05( وددد عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستدي معندية )3(، )2يتضح من ددول ) 

كلية الدردة ال ديم هدودردة المحدر ثم الدردة الكلية، وهذا يدعم االتسا  الداخلي كمؤشر لصد  التكدين، حيه يعتبر محك لتر

، 30، 21، 19، 6، 1)صد  االستمارِ باإلضافة إلي أن  تم حذف العبارات صاحبة األرقام التالية علي المرياس، مما يدل علي 

31 ،32 ،34 ،47 ،59 .) 
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 حسا  معامل ثبات االستمارة: -
تتي كرونبتا"أ ال التجزئة النصفية لسبيرمان براون، ومعادلة دتمان؛ باإلضافة إلى معام  ثبتات أألفتااتبع الباحه طريرة 

ينتة علتي عتمارِ تستخدم لتردير معام  الثبات الكلي لالستمارِ، وتعطتي معامت  اتستا  داخلتي لبنيتة االستتمارِ، وتتم تطبيتق االست

ستتتمارِ؛ ثبتتات االي، األكتتاديميين، االعالميتتين (، لحستتاب معامتت  ) الجمهتتدر الرياضتت ( متتن15الدراستتة االستتتطالعية وعتتددها )

عامت  ثبتات التجزئة النصفية )سبيرمان براون، ومعادلتة دتمتان( ومبطريرة لالستمارِ حساب معام  الثبات ( 4ويدضح ددول )

 ألفا كرونبا".
 

 (4جدوم  

   ألفا كرونباخ و التجزئة النصفيةيطريقة ستمارة ثبات اال 
 

 المحور م

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية

 Cronbach's 

Alpha ) 
 جتماو سبيرماو يراوو

1 
 البتتترامج لمرتتتدمي المهنتتتي األداء واقتتتع:  األول المحتتتدر

 .الرياضية
0.915 0.839 0.710 

2 
 المهنتتي األداء لتطتتدير المرتتترر االعتتداد:  الثتتاني المحتتدر

 . الرياضية البرامج لمردمي
0.862 0.870 0.761 

3 

 التكامليتتتتتة المستتتتتئدلية تحريتتتتتق أطتتتتتر: الثالتتتتته المحتتتتتدر

 لبتتتتترامج لمرتتتتتدمي المهنتتتتتي األداء لتطتتتتتدير واألخالقيتتتتتة

 الرياضية

0.773 0.711 0.818 

4 
 دميلمرت المهني األداء لترييم مهنية معايير :الرابع المحدر

 .الرياضية البرامج
0.834 0.839 0.750 

 
 

ن قتتد تراوحتته بتتيستتتمارِ االرتبتتاط بطريرتتة التجزئتتة النصتتفية لمحتتاور اال( أن قتتيم معتتامالت 4يتضتتح متتن دتتدول )

رِ قيتد (، ممتا يتدل علتى أن االستتما0.818( و)0.710(، وأن معام  ثبات ألفتا كرونبتا" تتراور متا بتين )0.915( و)0.711)

 الدراسة ذو معام  ثبات عال.

 1 

 تطبيق االستبياو:
البتالغ عتددها  و( علي عينتة البحته األساستية 4مرفق رقم ) ،صدرتها النهائيةقام الباحه بتدييع استمارِ االستبيان في 

ميتع دم، وتتم مرادعتة كت  استتمارِ للتأكتد متن االدابتة علتي 30/1/2018م إلتي 1/1/2018فردا، وذلتك فتي الفتترِ متن ( 78 

 العبارات، ثم تفريغ االدابات استعداداً لمعالجتها إحصائياً.

 

 المعالجات اإلحصائية:
دتماعية دم االاستخدم الباحه في المعالجات اإلحصائية للبيانات داخ  هذا الدراسة برنامج الحزم اإلحصائية للعل

(SPSS( اإلصدار )مستعينًا بالمعامالت التالية:22 ) 

 التكرارات والنسبة المئدية. .1

 معام  ارتباط أبيرسدنأ. .2

 التجزئة النصفية لـأسبيرمان براونأ وأدتمانأ. .3

 ت أألفا كرونبا"أ.  معام  ثبا .4

 النسبة الترديحية. .5

 .2كا .6
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 عرض ومناقشة النتائج:

 عرض ومناقشة نتائج المحور األوم:أوالً 
 

 ( 5جدوم  

 لى ع( الستجاية عينة البحث 2نتائج التكرارات والنسبة المئوية والنسبة الترجيحية وقيمة  كا

 الرياضية.( المحور األوم:  واقع األداء المهني لمقدمي البرامج 

 (78و= 

 العبارات م
النسبة  غير موافق هلى حد ما موافق

 الترجيحية

قيمة 

 (2 كا
 % ك % ك % ك

1- 
يستتتتخدم مرتتتدمي البتتترامج الرياضتتتية لغتتتة 

 سليمة تناسب الجمهدر المتابع.
1 1.28 18 23.08 59 75.64 41.88 69.08 

2- 
يتمكن مردمي البرامج الرياضية من إدادِ 

في نر  المصطلحات واألسماء  اإلنجليزية

 ونطق أسماء العبي الدول االدنبية.
23 29.49 48 61.54 7 8.97 73.50 32.85 

3- 
يستخدم مردمي البترامج الرياضتية وستائ  

 االتصال الحديثة.
59 75.64 13 16.67 6 7.69 89.32 63.77 

4- 
يتمكن مردمي البرامج الرياضية من إدارِ 

 دون حدو  أخطاء.دفة الحدار باحترافية 
38 48.72 32 41.03 8 10.26 79.49 19.39 

5- 
يرتتدم مرتتدمي البتترامج الرياضتتية نرتتدا بنتتاًء 

للمشتتتاك  الرياضتتتية دون التطتتتاول علتتتي 

 االشخاص أو المؤسسات.
23 29.49 30 38.46 25 32.05 65.81 1.00 

6- 
يحتتترم مرتتدمي البتترامج الرياضتتية فريتتق 

العمتت ، وكتتذلك مرتتدمي البتترامج بتتالرندات 

 الرياضية األخرى.  
34 43.59 31 39.74 13 16.67 75.64 9.92 

7- 
ينرتتتتتتتت  مرتتتتتتتتدمي البتتتتتتتترامج الرياضتتتتتتتتية 

المدضتتتتتدعات فتتتتتي تدقيتهتتتتتا المناستتتتتب، 

 وتدييع منطري حسب وقه الحلرة.
38 48.72 27 34.62 13 16.67 77.35 12.08 

8- 
يتمتتتتتتتتع مرتتتتتتتدمي البتتتتتتترامج الرياضتتتتتتتية 

بالمصتتتتتتداقية فتتتتتتي نرتتتتتت  المدضتتتتتتدعات 

 الرياضية.
13 16.67 30 38.46 35 44.87 57.26 10.23 

9- 
يعتتتتتتتالج مرتتتتتتتدمي البتتتتتتترامج الرياضتتتتتتتية 

المشتكالت الرياضتية بمهنيتة واضتحة متتن 

 خالل التداين في عرض ودهات النظر.
39 50.00 25 32.05 14 17.95 77.35 12.08 

10- 
يتنتتتتتتتاول مرتتتتتتتدمي البتتتتتتترامج الرياضتتتتتتتية 

مدضتتتتتتتتتتدعات المجتمتتتتتتتتتتع الرياضتتتتتتتتتتي 

 المعاصرِ.
46 58.97 31 39.74 1 1.28 85.90 40.39 

11- 
يبتعد مردمي البرامج الرياضتي عتن إثتارِ 

الفتتتتتن والشتتتتحن بتتتتين أطيتتتتاف المجتمتتتتع 

 الرياضي.
5 6.41 20 25.64 53 67.95 46.15 46.86 

12- 
البتتتترامج يتميتتتتز االداء المهنتتتتي لمرتتتتدمي 

 الرياضية بالحيادية والمدضدعية.
6 7.69 22 28.21 50 64.10 47.86 38.55 

13- 
يتمتتتتتع أداء مرتتتتدمي البتتتترامج الرياضتتتتية 

 بالجددِ واالحترافية.
33 42.31 32 41.03 13 16.67 75.21 9.77 

14- 
يهتتتتم مرتتتدمي البتتترامج الرياضتتتية بجميتتتع 

أركتتتان النشتتتاط الرياضتتتي ومشتتتكالت  وال 

 بنشاط واحد بعين .يهتم 
11 14.10 14 17.95 53 67.95 48.72 42.67 

15- 
يطتتتتدر مرتتتتدمي البتتتترامج الرياضتتتتية متتتتن 

 أدائهم المهني ك  دورِ إعالمية.
28 35.90 29 37.18 21 26.92 69.66 1.46 

2قيمة كا
 5.991(= 0,05ن 2 ج

 
 2كتا( أن قيمتة المهنتي لمرتدمي البترامج الرياضتيةواقتع األداء (  المتعلتق بتالمحدر األول ) 5يتضح من نتتائج دتدول )  

 ( 15( ) 5( وهي دالة إحصائيا، عدا العبارات أرقام )69.08( و )1.00تراوحه ما بين )
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 مناقشة نتائج المحور األوم: 
ين، (  أنتت  تددتتد عبتتارات ذات داللتتة عاليتتة الستتتجابات عينتتة البحتته متتن )الجمهتتدر، األكتتاديمي5يتضتتح متتن دتتدول )

(، حيه %89.32 -%57.26بنسب  ترديحية تتراور ما بين ) ،االعالميين( حدل واقع األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية

لحديثتة( بنستبة ا( والتي تمثله في )يستخدم مردمي البترامج الرياضتية وستائ  االتصتال 3داءت في المرتبة األولي العبارِ رقم )

ضتية مدضتدعات ( والتي تمثله في )يتناول مرتدمي البترامج الريا10الثانية  العبارِ رقم )(، وفي المرتبة  %89.32ترديحية )

لته فتي )يتتمكن ( والتتي تمث4(، أما فتي المرتبتة الثالثتة العبتارِ رقتم ) %85.90المجتمع الرياضي المعاصرِ( بنسبة ترديحية )

  .( %79.49بنسبة ترديحية ) ،طاء(مردمي البرامج الرياضية من إدارِ دفة الحدار باحترافية دون حدو  أخ

 

  ( والتتتي أكتتدت علتتي أن الرضتتايا الرياضتتية المعاصتترِ هتتي8م( )2010وهتتذا يتفتتق متتع دراستتة انجتتي حلمتتي محمتتدد )

يم، الفستتاد محتدر اهتمتتام البتترامج الرياضتية وتتمثتت  هتتذا الرضتايا فتتي ) العنتتف، التعصتب، االحتتتراف، التشتتفير، مشتكالت التحكتت

 ندية، ظاهرِ التجنيس الرياضي(. االداري، خصخصة اال

 

لحيتاِ علي البرامج الرياضية أن ترصتد الحركتة الرياضتية وتداكتب ايجب  م( إلي أن  1994يشير أديب خضدر )كما 

 (164:  5) تعم  علي تغطية النشاط الرياضي اليدمي بأقصى قدر من السرعة.أن الرياضية و

 

ي االلعتاب فت  العالمية وقه حدوثها، مث  نر  مباريات كأس العالم م( أن نر  االحدا2005سهير سند المهندي ) وتري

 دع .المختلفة، وااللعاب االوليمبية، ينعكس بالضرورِ إيجابيا علي دردة استمتاع المشاهد بالحد  لرياضي وقه وق

 (16 :57) 

 

ة إلي أن أهم االتجاهتات االيجابيت Nabi Robin, And Hendriks Alexandra (2003)( 36وتشير نتائج دراسة)

 نحد البرامج الرياضية هي أن هذا البرامج تطرر مدضدعات وقضايا هامة معاصرِ. 

 

عالميتة م ( علتي أنت  متن أهتداف  البترامج الرياضتية التغطيتة اال2009ويؤكد كال من محمتد الحمتامي وأحمتد ستعيد ) 

 (167:  2)المتندعة لألحدا  الرياضية في تدقيتاتها المباشرِ. 

 

جب أن تتنتاول م( إلي أن  لكي تتمكن الرسالة االعالمية من تحريق التأثير االيجابي ي2010ويشير ياسين فض  ياسين )

 (105:  29) وتعالج المشكالت في حينها، وذلك أثناء استحداذها علي اهتمامات الجماهير.

 

علتي أن  2007gill lines(  (35) )2016( Daeyeon Kim , Minkyo Lee((32)كت  متن وتؤكد نتتائج دراستة 

علتي التدور  كمتا يؤكتدا، دفر لهم دوافع ديدِ لممارسة النشاط البدنيمشاهدِ االحدا  والبرامج الرياضية في تدقيتاتها المباشرِ ت

  . الهام لمردمي البرامج  الرياضية، والعالقة بين دددِ األداء، ومتعة الجماهير

 

اضتية ويري الباحه  ضرورِ أن تكدن المادِ الحية هي عماد البترامج الرياضتية، حيته يحترص مرتدمي البترامج الري

المجتمتتع الرياضتتي المعاصتترِ متتن ختتالل ترتتديم تغطيتتة حيتتة بالصتتدت والصتتدرِ لألحتتدا  الرياضتتية علتتي تنتتاول مدضتتدعات 

 ولصانعيها وللمشاركين في صنعها.

 

                (  أنتتتتت  تددتتتتتد عبتتتتتارات ذات داللتتتتتة منخفضتتتتتة الستتتتتتجابات عينتتتتتة البحتتتتته متتتتتن 5بينمتتتتتا يتضتتتتتح متتتتتن دتتتتتدول )

             راور متتا بتتينداء المهنتتي لمرتتدمي البتترامج الرياضتتية  بنستتب  ترديحيتتة تتتت)الجمهتتدر، األكتتاديميين، االعالميتتين( حتتدل واقتتع األ

لرياضية لغة ا( والتي تمثله في )يستخدم مردمي البرامج 1( وكانه هذا العبارات هي: العبارِ رقم ) 48.72%   - 41.88%)

البتترامج  ( والتتتي تمثلتته فتتي )يبتعتتد مرتتدمي11(، والعبتتارِ رقتتم ) %41.88ستتليمة تناستتب الجمهتتدر المتتتابع( بنستتبة ترديحيتتة )

التي تمثلته ( و12العبارِ رقم )، (%46.15الرياضي عن إثارِ الفتن والشحن بين أطياف المجتمع الرياضي( بنسبة ترديحية )

( 14ِ رقتم )العبتار، (%47.86في )يتميز االداء المهني لمردمي البترامج الرياضتية بالحياديتة والمدضتدعية( بنستبة ترديحيتة )

بة بعينت ( بنست والتي تمثله في )يهتم مردمي البرامج الرياضية بجميتع أركتان النشتاط الرياضتي ومشتكالت  وال يهتتم بنشتاط واحتد

 . (%48.72ترديحية )

 

المردمتة  والتي أكدت علي عدم تناسب لغة الحتدار (13م( )2011وهذا يتدافق مع نتائج دراسة سارِ إسماعي  محمد )

امج رتدم فتي البترمتع التذو  العتام وابداب االدتماعيتة، وعتدم تتدافر الصتبغة العلميتة فتي لغتة الحتدار التتي ت بتالبرامج الرياضتية

 الرياضية. 

 

لتي ترتيتب عم ( أن بعض المذيعين ال يجيدون لغة الحتدار، وال يتمتعتدن بالرتدرِ 2010كما يري عبدهللا عمر الحسن )

 (410:  19الحدار ومخارج الحروف. )وتنظيم األفكار، كما أنهم يخطئدن في لغة 

https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Daeyeon%20Kim
https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Minkyo%20Lee
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ع ندعتاً م ( علي أن لغة الخطاب التي يتبناهتا مرتدمي البترامج الرياضتية أصتبحه تضت2013ويؤكد محمد بدر العتيق )

رياضتية بالرنتات ال من االحتران واالستفزاي لجماهير االندية المختلفة وهتد متا يبتدوا أن هتؤالء االعالميتدن منتدوبين عتن االنديتة

 ( 145:  25لفة. )المخت

 

لتي م ، يحتتم عويري الباحه أن التطدر المذه  وانتشار الترنيات الحديثة لالتصال، وتزايد تطبيراتهتا فتي مجتال اإلعتال

داء ماشتى هتذا األالعاملين في ترديم البرامج الرياضية العم  بمرتضي هذا التطدرات، من تحسين وتطدير لألداء المهني، حتي يت

 متام المضتمدن، وذلك من خالل ستالمة اللغتة المردمتة، والبعتد عتن اثتارِ الفتتن والشتحن، واهتللعصر الحديه مع معايير الجددِ

 االعالمي بجميع األنشطة الرياضية.

 

 ثانياً: عرض ومناقشة نتائج المحور الباني:

 

 ( 6جدوم  

 لى ع( الستجاية عينة البحث 2رات والنسبة المئوية والنسبة الترجيحية وقيمة  كاانتائج التكر

  االعداد المقترح لتطوير األداء المهني لمقدمي البرامج الرياضية( المحور الباني: 

 (المواصفات العامة التي يجب توافرثا في مقدمي البرامج الرياضيةالبعد األوم  

 (78و= 

 العبارات م البعد
النسبة  غير موافق هلى حد ما قمواف

 الترجيحية

قيمة 

 (2 كا
 % ك % ك % ك

 األوم

يحتتاف   علتتي المظهتتر العتتام دون تكلتتف يائتتد، ذو  -16

 شك  مربدل.
31 39.74 36 46.15 11 14.10 75.21 13.46 

يتميتتز بالصتتبر، متأنيتتا متتع ضتتيدف  وفتتي برامجتت    -17

 إلدارِ الحدار بالشك  المطلدب.
23 29.49 48 61.54 7 8.97 73.50 32.85 

يتمتتتتتع بتتتتاألخال  الفاضتتتتلة ) الصتتتتد  واألمانتتتتة  -18

والستتتمعة الجيتتتدِ فتتتي التعامتتت  متتتع النتتتاس ويتمتتتتع 

 بجميع حردق  المدنية والسياسية(.

29 37.18 35 44.87 14 17.95 73.08 9.00 

يترن قداعد اللغتة العربيتة صتدت  واضتح دهتدري  -19

لبتق  الحتروف، حستن االلرتاء،الستيما فتي مختارج 

 الحديه.

29 37.18 34 43.59 15 19.23 72.65 7.46 

واستتتع الثرافتتتة واالطتتتالع فتتتي المجتتتال الرياضتتتي   -20

خاصةً،  وملتم بكت  ددانتب مدضتدع الحلرتة، كتي 

 يستطيع إدارِ دفة الحدار.

32 41.03 28 35.90 18 23.08 72.65 4.00 

الجمتاهير حستب قادر علي التكيف  والتداص  مع  -21

 مستدياتهم الثرافية والفكرية واالدتماعية.
42 53.85 28 35.90 8 10.26 81.20 22.46 

سريع البديهتة لتالفتي أخطتاءا وأخطتاء الضتيدف،  -22

  قادر علي التخلص من المداقف المحردة.
28 35.90 34 43.59 16 20.51 71.79 6.46 

الجمهتتتتدر، قتتتادر علتتتتي التداصتتتت  والتعامتتتت  متتتتع  -23

 ويتمتع بالمهارات االنصاتية.
28 35.90 36 46.15 14 17.95 72.65 9.54 

مدضتتتدعي غيتتتر متحيتتتز فتتتي الستتتلدم وإصتتتدار  -24

 األحكام واالستنتادات.
46 58.97 31 39.74 1 1.28 85.90 40.39 

لدي  الخبرِ الكافية بالمجتال الرياضتي مطلتع علتي  -25

 ك  دديد.
33 42.31 33 42.31 12 15.38 75.64 11.31 

يمتلتتتك الجتتترأِ، والشخصتتتية الرديتتتة، وال يخشتتتى  -26

المدادهتتة الحداريتتة، ويتحلتتى بأخالقيتتات االعتتالم 

 .من مصداقيٍة، وشفافيٍة، ومرونةٍ 

36 46.15 32 41.03 10 12.82 77.78 15.08 

يحتتترم المهنتتتة، متتع االلتتتتزام بالمداعيتتد المحتتتددِ،  -27

واالبتسامة، والحرص على به ويتصف  باللباقة، 

 رور المرر بين طاقم العم  كك .

34 43.59 31 39.74 13 16.67 75.64 9.92 

2قيمة كا
   5.991(= 0,05ن 2 ج

 

 )االعداد المرترر لتطدير األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية((  المتعلق بالمحدر الثاني6يتضح من نتائج ددول ) 

                 ( 4.00)تراوحتته متتا بتتين  2كتتا( أن قيمتتة العامتتة التتتي يجتتب تدافرهتتا فتتي مرتتدمي البتترامج الرياضتتية المداصتتفاتالبعتتد األول )

 (. 20وهي دالة إحصائيا، عدا العبارِ رقم) ( 32.85و )
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 مناقشة نتائج المحور الباني البعد األوم:
ر الثتاني، األكاديميين، االعالميين( حدل عبتارات المحتد( اتفا  فئات عينة البحه من )الجمهدر، 6يتضح من ددول )

ين بالية تراوحه ( بنسب ترديحية ذات داللة عالمداصفات العامة التي يجب تدافرها في مردمي البرامج الرياضية البعد األول )

لبرامج الرياضية ام ( والتي تمثله في أن يكدن مرد24(، حيه داءت في المرتبة األولي العبارِ رقم ) 85.90% -% 71.79)

ة الثانية (، كما داءت في المرتب%85.90( بنسبة ترديحية )مدضدعي غير متحيز في السلدم وإصدار األحكام واالستنتادات)

ر حستتب قتتادر علتتي التكيتتف  والتداصتت  متتع الجمتتاهي( والتتتي تمثلتته فتتي أن يكتتدن مرتتدم البتترامج الرياضتتية )21العبتتارِ رقتتم )

( والتتي 26رِ رقتم )% (، كما داءت في المرتبة الثالثتة العبتا81.20( بنسبة ترديحية )كرية واالدتماعيةمستدياتهم الثرافية والف

مصتتداقيٍة،  يمتلتتك الجتترأِ، والشخصتتية الرديتتة، وال يخشتتى المدادهتتة الحداريتتة، ويتحلتتى بأخالقيتتات االعتتالم متتنتمثلتته فتتي أن )

 .% (77.78( بنسبة ترديحية ) وشفافيٍة، ومرونة

 

صتدفي (، ودراستة ستحر محمتد ال6م ( )2014فق مع نتائج دراسة امال محمد إبتراهيم، عثمتان عبتد الدهتاب )وهذا يت

ات، ( والتتتي أكتتدت علتتي ضتترورِ التتتزام مرتتدمي البتترامج بالحياديتتة والمدضتتدعية فتتي نرتت  الرضتتايا والمدضتتدع14م( )2016)

 وحادة االعالم الرياضي الي مختصين يدركدن إمكانيات الرياضة. 

 

لي تردم علي ضرورِ تدافر العديد من المداصفات في الرائمين ع (7) (م2004)ؤكد نتائج دراسة أم  منير صبري وت

ي وان تتزان النفستالالبرامج الرياضية وهي الردرِ علي ادارِ العم  االعالمي علي نحد فعال واتخاذ الررارات الفدريتة، ولديت  ا

  مهدر عليها.يغطيها بما ينعكس في النهاية علي دددِ المنتج المردم واقبال الجيكدن ملما برداعد اللعبة الرياضية التي 

ؤسستات م( أن التدظيتف يعتبتر واحتداً متن األنشتطة التتي تباشترها قيتادِ الم2010كما يري محمد فريد محمدد عزت )

دراتت  ن لكت  فترد قهذا الدظيفتة، وأ االعالمية، ولعملية االختيار والتعيين أهمية كبري فلك  وظيفة احتياداتها ومداصفات لشغ 

 (243:  28ومؤهالت  وصفات .  )

 

ئمين م( أن أهتم العدامتت  المتؤثرِ علتي مضتتمدن الرستالة االعالميتة هتتد تتأثير الرتتا2015ويؤكتد حستني محمتتد نصتير )

 (191:  9بعملية االتصال في وسائ  االعالم، ومن هذا التأثيرات سماتهم الشخصية، واتجاهاتهم، ودورهم المهني. )

 

م( إلتتتي أن ودتتتدد المصتتتداقية يتتتؤدي إلتتتي تدادتتتد المدضتتتدعية، كمتتتا أن 2015ويشتتتير عتتتالء التتتدين محمتتتد عفيفتتتي )

يستاهم فتي  المدضدعية ليسه أخال  شخصية لاعالميين فرط ب  للمؤسسة االعالمية بأكملها، كما يضيف أن تدهدر المصتداقية

 ( 67:  21حسدن . )انفصال أفراد الجمهدر المتابع عن واقعهم الذين ي

 

 ً هامتاً متن  كما يري الباحه ضرورِ االهتمتام بالمداصتفات العامتة لمرتدمي البترامج الرياضتية، حيته أنهتا تشتك  دانبتا

 عملية تطدير األداء المهني.
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 (7جدوم  

 ( الستجاية عينة البحث على 2نتائج التكرارات والنسبة المئوية والنسبة الترجيحية وقيمة  كا

  االعداد المقترح لتطوير األداء المهني لمقدمي البرامج الرياضية( المحور الباني: 

 (المؤثالت العلمية الواجب توافرثا في مقدمي البرامج الرياضيةالباني  البعد 

 5.991(= 0,05ن 2ج 2كا قيمة              

 
المؤهالت العلمية الدادب تدافرهتا فتي مرتدمي البترامج البعد الثاني ) )االعداد المرترر لتطدير األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية((  المتعلق بالمحدر الثاني  7يتضح من نتائج ددول ) 

 . (39( )37( )35( )29(  وهي دالة إحصائيا، عدا العبارات أرقام ) 63.77( و )4.39تراوحه ما بين ) 2كا( أن قيمة الرياضية

 العبارات م البعد
النسبة  غير موافق هلى حد ما موافق

 الترجيحية

قيمة 

 % ك % ك % ك (2 كا

 الباني

         المؤثل الدراسي: 

بكتالدريدس إعتالم، يجب أن يحص  مردمي البرامج الرياضية علي مؤه  عالي مناستب:  -28

 أو بكالدريدس التربية الرياضية  قسم االدارِ الرياضية.
33 42.31 35 44.87 10 12.82 76.50 14.85 

 5.62 70.94 21.79 17 43.59 34 34.62 27 يجب أن يحص  مردمي البرامج الرياضية علي دبلدم مهني في مجال العم  االعالمي. -29

 16.23 79.06 14.10 11 34.62 27 51.28 40 البرامج الرياضية علي مادستير في االعالم الرياضي.يجب أن يحص  مردمي  -30

 63.77 89.32 7.69 6 16.67 13 75.64 59 يجب أن يحص  مردمي البرامج الرياضية علي دكتدراا في االعالم الرياضي. -31

         :الدورات التكميلية 

 33.77 72.22 10.26 8 62.82 49 26.92 21 يجب أن يحص  مردمي البرامج الرياضية علي دورات في اللغة االنجليزية.  -32

يجب أن يحص  مردمي البرامج الرياضتية علتي دورات فتي الحاستب ابلتي، وتكندلدديتا  -33

 المعلدمات واالتصال.
40 51.28 33 42.31 5 6.41 81.62 26.39 

         الشامل: دورات المذيع 

 17.31 73.08 14.10 11 52.56 41 33.33 26 التدريب على مدادهــة الكاميرا و ادتياي تيسه الكاميرا. -34

 4.39 73.08 24.36 19 32.05 25 43.59 34 التدريب على التداصــ  مع المصادر و الجمهدر. -35

 14.54 74.36 14.10 11 48.72 38 37.18 29 التدريب على ضبط النفس و االداء الصدتي. -36

 5.85 73.50 20.51 16 38.46 30 41.03 32 .التدريب على ترديم البرامج الرياضية والردرِ على طرر األسئلة و إدارِ الحدار -37

 7.46 72.65 19.23 15 43.59 34 37.18 29 التدريب على ترديم برامج الحديه المباشر. -38

 5.62 73.93 21.79 17 34.62 27 43.59 34 اإلعالمية.لغة الجسد  -39

 13.00 76.07 14.10 11 43.59 34 42.31 33 األخال  المهنية لاعالمي. -40

 14.54 78.21 14.10 11 37.18 29 48.72 38  معايير الحيادية والمصداقية اإلعالمية. -41
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 :البانيمناقشة نتائج المحور الباني البعد 
ر الثتاني، ( اتفا  فئات عينة البحه من )الجمهدر، األكاديميين، االعالميين( حدل عبتارات المحتد7يتضح من ددول )

ين ليتة تراوحته بت( بنستب ترديحيتة ذات داللتة عاالمؤهالت العلمية الدادب تدافرها في مردمي البرامج الرياضية البعد األول ) 

(70.94 %- 89.32% .) 
 

 المؤثل الدراسي:أما يالنسبة لشرط 
راا فتي يجتب أن يحصت  مرتدمي البترامج الرياضتية علتي دكتتد( والتي تمثلته فتي )31في المرتبة األولي العبارِ رقم ) -

 (.%89.32( بنسبة ترديحية )االعالم الرياضي

فتي  ستتيريجتب أن يحصت  مرتدمي البترامج الرياضتية علتي ماد( والتي تمثلته فتي )30في المرتبة الثانية العبارِ رقم ) -

 (.%79.06( بنسبة ترديحية )االعالم الرياضي

  عتالي يجتب أن يحصت  مرتدمي البترامج الرياضتية علتي مؤهت( والتتي تمثلته فتي )28في المرتبة الثالثة العبارِ رقتم ) -

 (.%76.50( بنسبة ترديحية )مناسب: بكالدريدس إعالم، أو بكالدريدس التربية الرياضية  قسم االدارِ الرياضية
 

 سبة للدورات التكميلية: أما يالن
ت فتي يجتب أن يحصت  مرتدمي البترامج الرياضتية علتي دورا( والتتي تمثلته فتي )33في المرتبة األولي العبتارِ رقتم ) -

 (.%81.62( بنسبة ترديحية )الحاسب ابلي، وتكندلدديا المعلدمات واالتصال

ات في اللغتة مردمي البرامج الرياضية علي دوريجب أن يحص  ( والتي تمثله في )32في المرتبة الثانية العبارِ رقم ) -

 (.%72.22( بنسبة ترديحية )االنجليزية
 

 أما يالنسبة لدورات المذيع الشامل:
نستبة ترديحيتة ( بمعتايير الحياديتة والمصتداقية اإلعالميتة( والتي تمثله فتي دورِ )41في المرتبة األولي العبارِ رقم ) -

(78.21%.) 

 (.%76.07ية )( بنسبة ترديحاألخال  المهنية لاعالمي( والتي تمثله في دورِ )42العبارِ رقم )في المرتبة الثانية  -

( بنستتبة التتتدريب علتتى ضتتبط التتنفس و االداء الصتتدتي( والتتتي تمثلتته فتتي دورِ )36فتتي المرتبتتة الثالثتتة العبتتارِ رقتتم ) -

 (.%74.36ترديحية )
 

 ( حدل شروط شغ  وظيفة مردم البترامج الرياضتية حيته26م( )2009وهذا يتدافق مع دراسة محمد شريف مرسي )

متس كانه النتائج هي : ضرورِ حصدل  مؤه  عالي مناسب بشرط تدافر خبرِ عملية في المجتال الرياضتي ال ترت  عتن خ

 المناستبة ةتخصصتلما التدريبية البرامج ادتيايسندات، مع ضرورِ االلمام بأحد اللغات األدنبية والحاسب ابلي، ضرورِ 

 إدارِ الرناِ بنجار. تتيحها والتي العم  لندع
 

لعمت  لم( إلي أن التدريب االعالمي يعد قضية مستمرة باستتمرار مااللتة  2009عاطف عدلي العبد )ويشير ك  من 
ملين الجتتدد أن التتتدريب يتتادي التتي اعتتاد العتتااالعالميتتة، حيتته  االعالمتتيو لكلتتي ةتيجتتة للتطتتلر التكةللتتلجي المستتتمر لللستتا  

ر العمتت  لتتتيليل م االعالمتتيو اضتتا ة التتي تطتتلير م تتاراا القتتا مين بالعمتت   عتتالو لةتتتر المعللمتتاا التتتي تستتاعد  علتتي تطتتلي
 (211: 17االعالمي لاقتراح لسا   جديدة. )

 

الرياضتي  أن  يجب ان تتدافر شرو ط للرائم باالتصال في المجال( 7) (م2004)وتؤكد نتائج دراسة أم  منير صبري 

يج ياتت ، او خترل المؤهالت الدراسية والتي يجب أن يكدن خريج من كليات االعالم ملما برداعد العم  االعالمتي واخالقمن خال

 . كليات التربية الرياضية بما لدي  من الدراية بالشئدن الرياضية
 

ارات تدافر مهم(  أن هنام شروط يجب تدافرها في مصر الرسالة االعالمية ومنها 2010ويري ياسين فض  ياسين )

 (90:  29االتصال ) الرراءِ، الكتابة، المحادثة، االنصات (. )
 

ويضتيف  م ( أن التدريب عنصراً هاما في رفتع كفتاءِ العتاملين فتي المجتال االعالمتي،2010كما محمد فريد محمدد )

 صة ل . أيضاً أن للتدريب أهميات متعددِ فهد يرفع كفاءِ المدظف في أداء عمل ، كما يعم  علي تنمية المهارات الخا

(28  :249) 

رِ للكتادر م ( علي أن  ال تددد خطة تدريب مستتم2014وعثمان عبد الدهاب )وتؤكد نتائج دراسة امال محمد ابراهيم 

 (6العام  بالبرامج والرندات الرياضية، األمر الذي يضعف االداء بشك  عام ويساعد علي حدو  االخطاء. )
 

دادهتة التطتدر ويري الباحه أهمية التدريب االعالمي في اطار الحادة الماسة إلي تدفير كدادر اعالمية قادرِ علي م

البترامج هتم المتحكمتدن فتي تتدفق  فمرتدمداالعالمي وسد حادة النرص في المدارد البشرية المتخصصة والمدربة تدريبا عاليتا، 

وصتتر   برعتتدادهموأحيانتتا يغيتترون الستتلدم فمتتن الضتتروري االهتمتتام  واالتجاهتتات ابراءالمعلدمتتات ويشتتاركدن فتتي تشتتكي  
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ي الهائ  لدسائ  االعالم الرياضي، والتطدر الملحدظ في البرامج الرياضية علي ود  الخصدص، التردم الترن مهاراتهم، ونتيجة

يفرض علي الرندات الرياضية بتطدير أداء العاملين بها وتحديدا مردمي البرامج الرياضية، من ختالل وضتع شتروط لشتغ  هتذا 

 يلية ودورات المذيع الشام .الدظيفة، وإدراء التحسين والتطدير المستمر من خالل الدورات التكم
 

 ج المحور البالث:نتائثالباً: عرض ومناقشة 
 

 ( 8جدوم  

 لى( الستجاية عينة البحث ع2كانتائج التكرارات والنسبة المئوية والنسبة الترجيحية وقيمة  

 مجلبرادمي أطر تحقيق المسئولية التكاملية واألخالقية لتطوير األداء المهني لمق المحور البالث:  

 (هطار مقترح  لتكامل األداء المهني لمقدمي البرامج الرياضيةالبعد االوم   الرياضية(

 (78و= 

 العبارات م البعد
النسبة  غير موافق هلى حد ما موافق

 الترجيحية

قيمة 

 (2 كا
 % ك % ك % ك

 األوم

يعمتتتت  مرتتتتدمي البتتتترامج الرياضتتتتية بتتتتالرندات الرياضتتتتية  -42

م، تشجيع اإلعالم الرياضي البيني فيمتا بيتنهالمختلفة علي 

بمتتا يالئتتم احتيادتتات الجمهتتدر المتتتابع وثرافتتت  ويضتتتمن 

عين التنشئة السليمة ويدفر التحصين الاليم لألطفال واليتاف

 .ضد مظاهر العنف والتطرف في المجال الرياضي

46 58.97 31 39.74 1 1.28 85.90 40.39 

الرياضتتتية علتتتي مصتتتداقية نشتتتر يعتمتتتد مرتتتدمي البتتترامج  -43

 11.62 74.79 15.38 12 44.87 35 39.74 31 األخبار الرياضية بحيادية دون تشدي  أو محاباِ.

يؤكد مردمي البرامج الرياضية علي ضرورِ احترام اراء  -44
 16.85 76.92 11.54 9 46.15 36 42.31 33 وأفكار مردمي البرامج الرياضية بالرندات األخرى.

يحتترص مرتتدمي البتترامج الرياضتتية علتتي تحريتتق التكامتت   -45

بتتين قطتتاعي اإلعتتالم واالتصتتال فتتي البتترامج الرياضتتية، 

تعزيزاً لحق الجمهدر المتابع فى الحصدل على الختدمات 
 المتطدرِ في اإلعالم واالتصاالت.

45 57.69 25 32.05 8 10.26 82.48 26.39 

فتتي بنتتاء مجتمتتع  يستتهم مرتتدمي البتترامج الرياضتتية بفاعليتتة -46

رياضي دامع ذي تدد  تنمدي يضتع اإلنستان فتي صتميم 
 .اهتمامات 

26 33.33 38 48.72 14 17.95 71.79 11.08 

يهتم مردمي البرامج الرياضية علي ترتديم مرترحتات حتدل  -47

احتياداتهم  في مجال التتدريب اإلعالمتي  وإدتراء ور  

وكيفيتتة عمتت  ونتتدوات بينيتتة لمرتتدمي البتترامج الرياضتتية 

نميتة االرتراء باألداء المهني كأداِ أساستية وفعالتة لتدعم وت

 إعالم حر، مستر .

31 39.74 34 43.59 13 16.67 74.36 9.92 

 متن دمهتدر الكتستاب يستعي مرتدم البرنتامج الرياضتي -48

 متن خارديتا األفعال ردود ومتابعة لبرامج  الرطر خارج
 األذوا . بمختلف واالهتمام التنديع اللغدي خالل

31 39.74 34 43.59 13 16.67 74.36 9.92 

يعم  مردمي البرامج الرياضية علتي تحريتق التكامت  فيمتا  -49

بينهم من ختالل تعمتيم الخدمتة الشتاملة  للمحتتدى الرقمتي 
 الرياضي، بما يسه  الحصدل على الخدمات الرياضية.

36 46.15 24 30.77 18 23.08 74.36 6.46 

الحلرات  شك  تنديع يعم  مردمي البرامج الرياضية علي  -50

 متن قتدر اكبتر علتي وأستلدب ترتديم البترامج واالعتمتاد

 لها. ثرة المتلري من يرفع مما والمعلدمة الخبر مصادر
30 38.46 39 50.00 9 11.54 75.64 18.23 

 يسهم مردمي البرامج الرياضية في تنسيق به المداد التتي -51

معلدمتتات تحتتض علتتى الكراهيتتة أو التمييتتز تحتتتدي علتتى 

العنصتتري أو التمييتتز علتتى أستتاس الجتتنس أو الجنستتية أو 

الدين  في المجال الرياضي وهي بندد تستتهدف الجمهتدر 

 .بصفة عامة دون تحديد لفئة عمرية معينة

32 41.03 25 32.05 21 26.92 71.37 2.39 

 ترديم البترامجيعم  مردمي البرامج الرياضية علي تعزيز  -52

الرياضتتية بأستتاليب مهنيتتة تستتهم فتتي إقبتتال المشتتاهد لهتتا، 

 الفاضلة. األخال  العام، ونشر الذو  رفع على وتساعد
31 39.74 31 39.74 16 20.51 73.08 5.77 

يتعاون مردمي البرامج الرياضية مع مخردي البرامج في  -53

تحديتتتد اإلعالنتتتات التجاريتتتة التتتتي ترتتتدم ختتتالل البتتترامج 

الرياضتتتية، بحيتتته ال تزيتتتد متتتدتها عتتتن عشتتتر دقتتتائق فتتتي 

 الساعة الداحدِ.

33 42.31 28 35.90 17 21.79 73.50 5.15 
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 (8تايع جدوم  

 

 (78و= 

 العبارات م البعد
النسبة  غير موافق هلى حد ما موافق

 الترجيحية

قيمة 

 (2 كا
 % ك % ك % ك

 األوم

وعتتتدم تنديتتتع المتتتادِ االعالميتتتة المردمتتتة  -54

حصرها علي مجال واحد بعين ، مع تبني 

 قضايا رياضية قدمية والسعي في حلها.

39 50.00 26 33.33 13 16.67 77.78 13.00 

يهتتتتم مرتتتدم البرنتتتامج الرياضتتتي برضتتتايا  -55

ومشتتتكالت المجتمتتتع الرياضتتتي ويعمتتت  

علتتى إيجتتاد حلتتدل لهتتا، ولتتيس االكتفتتاء 

 بعرضها.

27 34.62 32 41.03 19 24.36 70.09 3.31 

يسهم مردمي البرامج الرياضية فتي ترتديم  -56

اعتتتتالم رياضتتتتي مستتتتئدل يركتتتتز علتتتتى 

اإليجابيَّتتتتتات المددتتتتتددِ فتتتتتي المجتمتتتتتع 

الرياضي ولتيس الستلبيات التتي تزيتد متن 

 الشعدر باإلحباط لدى الجمهدر المتابع.

28 35.90 32 41.03 18 23.08 70.94 4.00 

علي دعتم  يعم  مردمي البرامج الرياضي -57

وحمايتتتتة حتتتتق المجتمتتتتع الرياضتتتتي فتتتتي 

المعرفتتتتة، متتتتن ختتتتالل مستتتتاعدِ وستتتتائ  

اإلعتتتالم علتتتى تحستتتين دتتتددِ المحتتتتدى 

 واألداء اإلعالمي.

42 53.85 26 33.33 10 12.82 80.34 19.69 

تحريتتتتق التعتتتتاون بتتتتين مرتتتتدمي البتتتترامج  -58

 عمت  خطتة إيجتاد الرياضتية متن ختالل

 يستتعي وأهتتداف لاعتتالم الرياضتتي

 دولياً. لتحريرها

34 43.59 32 41.03 12 15.38 76.07 11.39 

يهتتم مرتدمي البتترامج الرياضتية بتتالرندات  -59

المختلفتتة بنشتتر ثرافتتة المستتاءلة اإلعالميتتة 

وتطتتتتتتدير قتتتتتتدرات مرتتتتتتدمي البتتتتتترامج 

الرياضتتية فتتي الدصتتدل إلتتى المعلدمتتات 

 من مصادرها.

24 30.77 37 47.44 17 21.79 69.66 7.92 

2قيمة كا
 5.991(= 0,05ن 2 ج

 

أطر تحريق المسئدلية التكاملية واألخالقية لتطدير األداء المهنتي )المحدر الثاله: (  المتعلق 8يتضح من نتائج ددول ) 

حته متا تراو 2كتامتة أن قي( إطار مرترر  لتكام  األداء المهني لمردمي البرامج الرياضيةالبعد االول ) لمردمي لبرامج الرياضية(

 (56( )55( )54( )53( )52(  وهي دالة إحصائيا، عدا العبارات أرقام )40.39( و )2.39بين )

 

 مناقشة نتائج المحور البالث   البعد األوم (:

الثالته،  ( اتفا  فئات عينة البحه من )الجمهدر، األكاديميين، االعالميين( حتدل عبتارات المحتدر8يتضح من ددول )

ة داللتتة عاليتت بنستتب ترديحيتتة ذات (مرتتترر  لتكامتت  األداء المهنتتي لمرتتدمي البتترامج الرياضتتية إطتتارالبعتتد األول البعتتد االول )

 (، حيه داءت النتائج كما يلي: %85.90 -% 69.66تراوحه بين )

 

لرياضتتية ايعمتت  مرتتدمي البتترامج الرياضتتية بتتالرندات ( والتتتي تمثلتته فتتي أن: ) 42فتتي المرتبتتة األولتتي العبتتارِ رقتتم )  -

لتنشتئة تت  ويضتمن اتشجيع اإلعالم الرياضي البيني فيما بينهم، بما يالئم احتيادات الجمهدر المتتابع وثراف المختلفة علي

ة (، بنستتب الستتليمة ويتتدفر التحصتتين التتاليم لألطفتتال واليتتافعين ضتتد مظتتاهر العنتتف والتطتترف فتتي المجتتال الرياضتتي

 (.%85.90ترديحية )
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التكامت  بتين  يحرص مردمي البرامج الرياضية علتي تحريتقتي تمثله في أن )( وال45في المرتبة الثانية العبارِ رقم )   -

لمتطتدرِ االحصتدل علتى الختدمات  فيقطاعي اإلعالم واالتصال في البرامج الرياضية، تعزيزاً لحق الجمهدر المتابع 

 .% (82.48(، بنسبة ترديحية ) في اإلعالم واالتصاالت

ة حتق المجتمتع يعم  مردمي البرامج الرياضي علي دعم وحمايوالتي تمثله في ) ( 57في المرتبة الثالثة العبارِ رقم )  -

ب (، بنستتالرياضتتي فتتي المعرفتتة، متتن ختتالل مستتاعدِ وستتائ  اإلعتتالم علتتى تحستتين دتتددِ المحتتتدى واألداء اإلعالمتتي.

 (.%80.34ترديحية )
 

ا علتي مجتال عالميتة المردمتة وعتدم حصترهتنديتع المتادِ اال( والتتي تمثلته فتي ) 54في المرتبة الرابعة العبارِ رقم )  -

 (.%77.78(، بنسب ترديحية )واحد بعين ، مع تبني قضايا رياضية قدمية والسعي في حلها

 

لبنتي محمتدد عبيتدات ،ودراستة (10) م (2016حمتد بتن علتي ناصتر الدوستري ) وهذا يتفق ما نتائج دراستة كت  متن  

ن ( والتتتي أكتتدت علتتي ضتترورِ ايجتتاد تعتتاون حريرتتي وفعتتال بتتي22( )م 2017فهتتد عبتتدهللا غريتتب )  ودراستتة (،23م()2016)

تم يتضيدف الذين المؤسسات االعالمية، فيما يتعلق برضايا التعصب الرياضي مع استبعاد المتعصبين رياضياً من االعالميين وال

لعنتف فتي ين  إلتي نبتذ اوضرورِ عم  البرامج الرياضية في تددي  سلدكيات المشتاهداستضافتهم ليؤدجدا التعصب الرياضي، 

ألمتتن داختت  دور االعتتالم فتتي تعزيتتز االمجتتال الرياضتتي وأن تعطتتي البتترامج الرياضتتية الرتتدوِ الحستتنة لمراعتتاِ التتزو  العتتام، و

 المجتمع والدقاية من الجريمة واالنحراف من خالل به البرامج الرياضية الهادفة والتي تبين هذا البرامج. 

 

علتتي ضتترورِ إيجتتاد تفتتاهم مشتتترم بتتين الهيئتتات التنظيميتتة  Achim Vogt 2010) ( ) 30نتتتائج دراستتة ) ؤكتتدتو

  والعاملين في وسائط اإلعالم، ومن ثم تدفير المفاهيم المشتركة للمعايير األخالقية.

 

روعهتا، ويري الباحه أن المنظدمة االعالمية الرياضية وحدِ عضدية متكاملة وإن تعتددت عناصترها وإدراءاتهتا وف

  لجميتع وستائ ويردم تكام  المنظدمة االعالمية الرياضية علي أساس وحدِ المدضدع وتكامل  فالرياضيدن هتم المتادِ الرئيستية

مت  فتي ، وهتذا التكاتخصصت د معالجة ددانب المدضتدع الداحتد، كت  حستب االعالم ومن المفترض ان تتكام  هذا الدسائ  عن

  العرض من شأن  تلبية احتيادات الجماهير الندعية المتعددِ والمختلفة والغير متجانس .

 

 
 

http://www.tandfonline.com/author/Vogt%2C+Achim
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 ( 9جدوم  

 الستجاية عينة البحث على المحور البالث: ( 2نتائج التكرارات والنسبة المئوية والنسبة الترجيحية وقيمة  كا

  أطر تحقيق المسئولية التكاملية واألخالقية لتطوير األداء المهني لمقدمي لبرامج الرياضية( 

 (ميباق شرف أخالقي مقترح لمقدمي البرامج الرياضيةالبعد الباني  

 (78و=                                                                                                                                                      

 العبارات م البعد
النسبة  غير موافق هلى حد ما موافق

 الترجيحية
 (2قيمة  كا

 % ك % ك % ك

 الباني

60- 
ة فتي يعم  مردمي البرامج الرياضية علي احترام الجمهدر والدقة والمصداقية والمدضتدعي

يتة نر  األخبار بمتا يشتمل  ذلتك متن عتدم االنحيتاي لجانتب علتى حستاب ابختر وتجنتب الدعا

 .واإلعالن

49 62.82 22 28.21 7 8.97 84.62 34.85 

كت  متا  تتنجم عتن التمييتز والتفرقتة، وبتذلتنب  مردمي البترامج الرياضتية للمختاطر التتي قتد  -61

ي  أو بدسع  لتجنب الريام بتسهي  مث  هذا الدعدات التي قد تكدن مبنية على أساس عنصتر

 الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتردات السياسية.

19 24.36 48 61.54 11 14.10 70.09 29.15 

م الترنتي ضدء المتغيرات الدولية، والترتدالتعام  الداعي مع قضايا الرياضة المعاصرِ، في  -62

 المتسارع في مجاالت اإلعالم واالتصال والمعلدمات.
30 38.46 39 50.00 9 11.54 75.64 18.23 

نتاول لرتة فتي تيراعي مردمي البرامج الرياضية  التداين بين الحريَّة المسئدلة والحريَّة المط -63

 المدضدعات الرياضية.
31 39.74 34 43.59 13 16.67 74.36 9.92 

دعات يؤكد مردمي البرامج الراضية علي الضتدابط األخالقيتة والراندنيتة فتي تنتاول المدضت -64

 البتترامج والرضتتايا الرياضتتية، الفصتت  بتتين التترأي والخبتتر وااللتتتزام  بالحياديَّتتة عنتتد ترتتديم

 الرياضية.

34 43.59 33 42.31 11 14.10 76.50 13.00 

ِ متن البرامج الرياضية علي االهتمتام الجمتاهيري بالرياضتة باعتبارهتا واحتديشجع مردمي  -65

 العدام  الرئيسية في النهدض بالصحة البدنية والنفسية للمجتمع.
36 46.15 33 42.31 9 11.54 78.21 16.85 

و يحرص مردمي البرامج الرياضية على تنريتة اإلعتالم الرياضتي متن أيتة شتدائب تعكتس أ  -66

 تؤدج نزعات التعصب والتحيز، والسعي إلى تنمية الرور الرياضية في المنافسة.
39 50.00 26 33.33 13 16.67 77.78 13.00 

ي اإلعالميتتة التتتيستتهم مرتتدمي البتترامج الرياضتتية فتتي حمايتتة األطفتتال متتن مختتاطر المتتداد  -67

 لة.تتضمن مشاهد عنف أو أنماطاً سلدكية غير سليمة تتناقض مع الريم الرياضية النبي
35 44.87 30 38.46 13 16.67 76.07 10.23 

ختلفتتة، يلتتتزم مرتتدمي البتترامج الرياضتتية بحرتتد  الملكيتتة الفكريتتة والتعريتتف بتشتتريعاتها الم -68

 الرياضي.وإثراء لراعدِ االبتكار واإلبداع 
26 33.33 33 42.31 19 24.36 69.66 3.77 

مير يعم  مردمي البرامج الرياضية وفق المسئدلية المجتمعية مع الحترص علتي إحيتاء الضت -69

 المهني في عرض ونشر الرضايا الرياضية.
41 52.56 28 35.90 9 11.54 80.34 19.92 

2قيمة كا
  5.991(= 0,05ن 2 ج

 

ميثتا  شترف أخالقتي مرتترر البعد الثتاني ) أطر تحريق المسئدلية التكاملية واألخالقية لتطدير األداء المهني لمردمي لبرامج الرياضية()المحدر الثاله: (  المتعلق  9يتضح من نتائج ددول ) 

 ( 68(  وهي دالة إحصائيا، عدا العبارِ رقم )34.85( و )3.77تراوحه ما بين ) 2كاأن قيمة ( لمردمي البرامج الرياضية
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 مناقشة نتائج المحور البالث   البعد الباني (:
الثالته،  ( اتفا  فئات عينة البحه من )الجمهدر، األكاديميين، االعالميين( حتدل عبتارات المحتدر9يتضح من ددول )

            ينبنستتتب ترديحيتتتة ذات داللتتتة عاليتتتة تراوحتتته بتتت( القتتتي مرتتتترر لمرتتتدمي البتتترامج الرياضتتتيةميثتتتا  شتتترف أخالبعتتتد الثتتتاني )

 (، حيه داءت النتائج كما يلي: 84.62% -% 69.66)
 

لجمهتتدر ايعمتت  مرتدمي البترامج الرياضتتية علتي احتترام ( والتتتي تمثلته فتي أن: )60فتي المرتبتة األولتتي العبتارِ رقتم ) -

ر وتجنتب ذلك من عدم االنحيتاي لجانتب علتى حستاب ابخت  والمدضدعية في نر  األخبار بما يشمل والدقة والمصداقية 

 (.%84.62(، بنسبة ترديحية )الدعاية واإلعالن

دلية المجتمعيتة يعم  مرتدمي البترامج الرياضتية وفتق المستئ( والتي تمثله في أن )69في المرتبة الثانية العبارِ رقم )   -

 .% (80.34(، بنسبة ترديحية )لضمير المهني في عرض ونشر الرضايا الرياضيةمع الحرص علي إحياء ا

متام الجمتاهيري يشجع مردمي البترامج الرياضتية علتي االهت( والتي تمثله في أن ) 65في المرتبة الثالثة العبارِ رقم )  -

            (، بنستتتبللمجتمتتتعبالرياضتتتة باعتبارهتتتا واحتتتدِ متتتن العدامتتت  الرئيستتتية فتتتي النهتتتدض بالصتتتحة البدنيتتتة والنفستتتية 

 (.%78.21ترديحية )

اإلعتالم  يحترص مرتدمي البترامج الرياضتية علتى تنريتة( والتتي تمثلته فتي أن ) 66في المرتبتة الرابعتة العبتارِ رقتم )  -

(، نافستةالرياضي من أية شدائب تعكس أو تؤدج نزعات التعصب والتحيز، والسعي إلى تنمية الرور الرياضية في الم

 (.%77.78ترديحية )بنسب 

 
 م(2016، حمتد بتن علتي ناصتر الدوستري )(14) م (2016وهذا يتفق مع نتائج دراسة ك  متن ستحر محمتد صتدفي ) 

حتد أحتق الجمهتدر فتي المعرفتة باعتبتارا  احتتراموالتتي أكتدت علتي ضترورِ ( 1) م(2016دراسة أحمد نادر عبتاس )، و(10)

رورِ ضلرياضية، و اام بأخالقيات المهنة اإلعالمية وتنفيذها خالل حلرات البرامج أركان المسئدلية األخالقية، و ضرورِ االلتز

ك   يثيتتر المشتتاي البتترامج الرياضتتية بمتتا الفتتالتتتزام االعالميتتدن العتتاملدن فتتي المجتتال الرياضتتي بالمعتتايير األخالقيتتة والمهنيتتة 

  الصراعات بين أطياف الجماهير العاشرة ألنديتها.

 

( علتي ضترورِ ضتبط الممارستات االعالميتة متن ختالل ميثتا  20م( )2014لي عبد الستالم )وتؤكد دراسة عصام ع

 شرف اعالمي في مجال االعالم ويتم تطبير  علي الرندات الفضائية الرياضية. 

 

إلي ضرورِ ( 14)م( 2016سحر محمد الصدفي )(، 1م( )2016وقد أوصه دراسة ك  أحمد إبراهيم نادر عباس ) 

عتارف ميثا  شرف أخالقتي يحكتم ممارستات البترامج الرياضتية بتالرندات الرياضتية المتخصصتة لتعمت  بتدورها فتي تشتكي  الم

 الرياضية للجماهير. 

 

ِ للدستيلة م( إلي أن الهدف العام من إصدار المداثيق األخالقية هد تشكي  صدرِ ديتد2005كما يشير سليمان صالح )

 عالميتة تعمت هدف األساسي هتد ييتادِ مصتداقية الدستائ  االعالميتة، وترريتر بتأن المؤسستات االاالعالمية عند الجمهدر وأن ال

 (34:  15طبراً لمجمدعة من المبادئ األخالقية والتي تستهدف مصالح المجتمع. )

 

هنيتة قيتة وم أخال، حيه أنهتا ترتدم أطتراً اإلعالموتتفق النتيجة الحالية مع معطيات نظرية المسئدلية االدتماعية لدسائ  

دي المهنتي علتي المستت اإلعتالميجب االلتزام بها من خالل المضمدن االعالمي الذي تردم  للجمهتدر، وفتي تطتدير أداء وستائ  

ا مملدكتة واالخالقي، وذلك بعد أن اصبح االعالم الرياضي المصري وبخاصة الرنتدات الرياضتية ذات طبيعتة تنافستية ومعظمهت

يء عالم بشتك  ست، مما يجعلها تستغ  حرية االومبادئهامها بأسس نظرية المسئدلية االدتماعية زامما أدي الي ضعف الت لألفراد

 .اإلعالنيةمن أد  تحريق قاعدِ دماهيرية كبيرِ وبالتالي ييادِ حصتها 

 
متة ويري الباحه أن تخصيص ميثا  شرف أخالقي يحكتم تصترفات وأداء مرتدمي البترامج الرياضتية يعتبتر وستيلة ها

 الرياضية. دددِ المضمدن الذي تردمة تلك البرامج، كما أن  يسهم ايضاً في تطدير األداء المهني لمردمي البرامجلضمان 
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 عرض ومناقشة نتائج المحور الرايع:

 (10جدوم  

 ( الستجاية عينة البحث على2نتائج التكرارات والنسبة المئوية والنسبة الترجيحية وقيمة  كا 

 .( المحور الرايع: معايير مهنية لتقييا األداء المهني لمقدمي البرامج الرياضية   

 (78و=                                                                                                                                                          

 العبارات م البعد
النسبة  غير موافق هلى حد ما موافق

 الترجيحية

قيمة 

 % ك % ك % ك (2 كا

 األوم

         تقييا أداء مقدمي البرامج الرياضية من خالم تحليل مضموو البرنامج الرياضي وذلك عن طريق: 
 1.46 70.09 29.49 23 30.77 24 39.74 31 الدقة في عرض النتائج واالحصائيات الرياضية.  -70

 12.08 72.65 16.67 13 48.72 38 34.62 27 ترييم.التداين في نر  المعلدمات واراء المصادر بتساٍو ودون أي أحكام أو  -71

 11.31 75.64 15.38 12 42.31 33 42.31 33 ات.الشمدلية والتكام ، في نشر االخبار الرياضية والبحه عن العناصر المكملة لها، سداء عن طريق المصادر األصلية أو أقسام المعلدم -72

73- 
دي إلتتى يتتؤدي إلتى فهتتم المحتتتدى، متتن دانتتب فئتتات الجمهتتدر المتتتابع، متع تجنتتب خطتتر التبستتيط التتذي قتتد يتتؤ الدضتدر فتتي عتترض الرضتتايا الرياضتتية، التتذي

 التحريف.
39 50.00 28 35.90 11 14.10 78.63 15.31 

 21.00 80.77 12.82 10 32.05 25 55.13 43 الحياد، وعدم المحاباِ في التغطية االعالمية، أو المبالغة أو االنترائية التي تخدم ودهة نظر معينة. -74

 15.08 72.65 15.38 12 51.28 40 33.33 26 اإلنصاف والنزاهة في نر   الحد  الرياضي باستخدام التعبيرات التي قيله بأعلى دردات االمانة. -75

 16.00 78.63 12.82 10 38.46 30 48.72 38 المدضدعية وإدرام األشياء على ما هي علي  دون أن يشدبها أهداء أو مصالح شخصية أو تحيزات. -76

 الباني

         من خالم التحليل الشكلي للبرنامج الرياضي وذلك عن طريق: تقييا أداء مقدمي البرامج الرياضية 

 17.54 74.36 12.82 10 51.28 40 35.90 28 مدي مناسبة يي المردم الرياضي والتناسق الجسدي ل . -77

 6.23 74.36 21.79 17 33.33 26 44.87 35 أسلدب مردم البرامج الرياضية بين ) التحلي ، االستفسار ....(.مدي التندع في  -78

 23.62 73.50 11.54 9 56.41 44 32.05 25 المستدي اللغدي ومدي الثرافة والخبرِ في المجال الرياضي. -79

 19.00 79.91 15.38 12 29.49 23 55.13 43 .(.االدتماعي... الترارير الخاردية، المداخالت الهاتفية، البريد االلكتروني، مداقع التداص مدي الربط والتندع في مشاركات الجماهير من خالل )  -80

 19.00 77.35 10.26 8 47.44 37 42.31 33 امج.البرنمدي استخدام  لغة الجسد من خالل اإلشارات والرمدي والصدر والرسدمات وكذلك تعابير الدد  التي تنر  الحالة النفسية لمردم  -81

         اعي: ترييم  أداء مردمي البرامج الرياضية من خالل مؤشرات نسب المشاهدِ واالعالنات الرياضية والمداقع االلكترونية والتداص  االدتم 

82- 
عترف لرياضتي، والتالتداص  االدتماعي حتدل االداء المهنتي لمرتدمي البترامج ا استطالع اراء الجماهير الرياضية علي صفحات الرناِ الرياضية علي مداقع

 علي نراط الردِ والضعف.
45 57.69 23 29.49 10 12.82 81.62 24.08 

 17.54 79.49 12.82 10 35.90 28 51.28 40 التعرف علي عدد الشركات التي ترغب في رعاية  أحد البرامج الرياضية مؤشر لردِ األداء المهني للمردم الرياضي لهذا البرنامج. -83

         ترييم أداء مردمي البرامج الرياضية من خالل األقران ويمالء العم : 

 19.39 76.92 25.64 20 17.95 14 56.41 44 اضي.حدل مدي التعاون والمهنية التي يتحلى بها مردم البرنامج الري استطالع اراء  يمالء العم  االعالمي )المعد وهيئة االخراج ...( -84

 28.62 82.05 5.13 4 43.59 34 51.28 40 حدل احترام ابخرين والردرِ علي العم  الجماعي. استطالع اراء  يمالء العم  االعالمي )المعد وهيئة االخراج ...( -85

         الترييم الذاتي  ألداء مردمي البرامج الرياضية 

 14.85 76.50 12.82 10 44.87 35 42.31 33 يدون مردمي البرامج الرياضية نراط الردِ والضعف في أدائهم من خالل الحلرات المسجلة أو المعادِ.  -86

2قيمة كا
 5.991(= 0,05ن 2 ج

 

(  وهتي دالتة إحصتائيا، 28.62( و )1.46تراوحه ما بين ) 2كاأن قيمة  البرامج الرياضية(معايير مهنية لترييم األداء المهني لمردمي )المحدر الرابع: (  المتعلق 10يتضح من نتائج ددول )

 ( 70عدا العبارِ رقم )
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 مناقشة نتائج المحور الرايع:
علتتق ( اتفتتا  فئتتات عينتتة البحتته متتن )الجمهتتدر، األكتتاديميين، االعالميتتين( حتتدل عبتتارات المت10يتضتتح متتن دتتدول )

ين بتاليتة تراوحته بنستب ترديحيتة ذات داللتة ع معايير مهنية لتريتيم األداء المهنتي لمرتدمي البترامج الرياضتية()المحدر الرابع: 

 :(، حيه داءت النتائج كما يلي 82.05% -% 70.09)

 

 :تقييا أداء مقدمي البرامج الرياضية من خالم تحليل مضموو البرنامج الرياضيليالنسبة 

ة، أو المبالغتة أو الحيتاد، وعتدم المحابتاِ فتي التغطيتة االعالميت( والتي تمثله في ) 74في المرتبة األولي العبارِ رقم )  -

 (.%80.77( بنسبة ترديحية )االنترائية التي تخدم ودهة نظر معينة
 

ون أن يشتدبها دالمدضدعية وإدرام األشياء على ما هي عليت  ( والتي تمثله في ) 76في المرتبة الثانية العبارِ رقم )  -

 (.%78.63( بنسبة ترديحية )أهداء أو مصالح شخصية أو تحيزات

 

 :أداء مقدمي البرامج الرياضية من خالم التحليل الشكلي للبرنامج أما يالنسبة لتقييا

         الل ختتمتتدي التتربط والتنتتدع فتتي مشتتاركات الجمتتاهير متتن ( والتتتي تمثلتته فتتي ) 80المرتبتتة األولتتي العبتتارِ رقتتم ) فتتي  -

حيتتتة ( بنستتتبة تردي) الترتتتارير الخارديتتتة، المتتتداخالت الهاتفيتتتة، البريتتتد االلكترونتتتي، مداقتتتع التداصتتت  االدتمتتتاعي

(79.91%.) 
 

الرمتتدي ومتتدي استتتخدام  لغتتة الجستتد متتن ختتالل اإلشتتارات والتتتي تمثلتته فتتي )(  81فتتي المرتبتتة الثانيتتة العبتتارِ رقتتم )  -

 (.%77.35( بنسبة ترديحية )والصدر والرسدمات وكذلك تعابير الدد  التي تنر  الحالة النفسية لمردم البرنامج.

 

واقااع رياضااية والمتقياايا  أداء مقاادمي الباارامج الرياضااية ماان خااالم مؤشاارات نسااب المشاااثدة واالعالنااات الأمااا يالنساابة ل

 :االلكترونية والتواصل االجتماعي

لرنتتاِ ااستتتطالع اراء الجمتتاهير الرياضتتية علتتي صتتفحات ( والتتتي تمثلتته فتتي ) 81فتتي المرتبتتة األولتتي العبتتارِ رقتتم )  -

ط الرتدِ الرياضية علي مداقع التداص  االدتماعي حتدل االداء المهنتي لمرتدمي البترامج الرياضتي، والتعترف علتي نرتا

 (.%81.62( بنسبة ترديحية )ف.والضع

 :ترييم أداء مردمي البرامج الرياضية من خالل األقران ويمالء العم أما بالنسبة ل

 ة االختراج ...(يمالء العم  االعالمي )المعد وهيئ استطالع اراء)(والتي تمثله في85المرتبة األولي العبارِ رقم )في  -

 (.%82.05( بنسبة ترديحية )الجماعيحدل احترام ابخرين والردرِ علي العم  

د وهيئتتة استتتطالع اراء  يمتتالء العمتت  االعالمتتي )المعتت( والتتتي تمثلتته فتتي ) 84فتتي المرتبتتة الثانيتتة العبتتارِ رقتتم )  -

 (.%76.92( بنسبة ترديحية )االخراج(حدل مدي التعاون والمهنية التي يتحلى بها مردم البرنامج الرياضي

 

يتدون ه فتي أن )( والتتي تمثلت86فرتد حظيته العبتارِ رقتم ) ي  ألداء مرتدمي البترامج الرياضتيةالتذاتأما بالنسبة للترييم 

رديحيتتة ( علتتي نستتبة تمرتتدمي البتترامج الرياضتتية نرتتاط الرتتدِ والضتتعف فتتي أدائهتتم متتن ختتالل الحلرتتات المستتجلة أو المعتتادِ

(76.50%.) 

 

غيتر مستتغلةو يست م  تي الكتتف عتن الكتايتاا الكامةتة الم ( ألمية تقييم االداء الي  أةه 2001لترجع حةا ةصر هللا ) 
 (169:  11يس م  ي تعدي  معايير االداء. )

 

علتي ضترلرة لضتع إطتار عتام لتقيتيم أداء لستا   ا عتالم  Denis Mcquail(  ( 1991(31)لتاكد ةتا ج دراسة 

    المعايير المتعلقة باالستقال  لالتةلع لالملضلعية لالتضامنو لالجلدة الثقا ية.من خال
 

ةمية الملارد تم( أةه  جراء عملية التطلير الم ةي باعتبارلا أحد األبعاد الم مة  ي 2004) صالح  الحليتير محمد 
رات ع رصتد الرتدمتالدظيفيتة  ملين  تي كا تة المستتليااالبترية بالمةظمةو البد لإلدارة العليتا  تي المةظمتة متن إعتداد تقيتيم للعتا

 (128:  27) .الكامنة للمدظفين المراد تطديرهم و ترقيتهم إلى وظائف أعلى

 

م( علتي أن أهتداف عمليتة تريتيم األداء هتي إبتراي 2014) نادي إسماعي  حامد ،محمد إبراهيم مغاوري ويؤكد كال من   

 ( 145: 24)أداء المدظفين، إرشاد المدظفين إلى البرامج التدريبية أو إعادِ التأهي . يددانب الضعف  والردِ ف

 

ة والتتتي أكتتدت علتتي أن عتتدم االلتتتزام بالدقتت( 14)م( 2016نتتتائج دراستتة ستتحر محمتتد الصتتدفي )  عوهتتذا يتدافتتق متت

 البرامج.  والحيادية  في عرض الرضايا والمدضدعات تأتي في مردمة السلبيات  الخاصة بأداء مردمي

 

https://www.tandfonline.com/author/Mcquail%2C+Denis
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الفترد،  تحديد أودت  الرصتدر فتي أداءم(  إلي أن الغرض من عملية ترييم األداء هد 2001ويشير أحمد سيد مصطفي )

 (322:  3) واحتياد  إلى التطدير والتنمية وذلك من خالل دهدد التدريب.

م  ستلدم ثتاستخدام معايير مدضدعية في ترييم األداء، وهي التتي تمتس نتداتج األداء،  م( 2007ويفض   أحمد ماهر )

 (433:  4)األداء، وأقلها مدضدعية هي التي تمس الصفات الشخصية. 

 

طتتة ويتتري الباحتته أهميتتة تريتتيم ودراستتة االداء االعالمتتي فتتي أي مؤسستتة اعالميتتة التتي التحرتتق متتن متتدي نجتتار الخ

متن تحررته  االثار التتييسهم في قياس النتائج و أن ترييم أداء مردمي البرامج الرياضية ارسات المهنية، كمااإلعالمية وكفاية المم

 .ج الرياضيةمردمي البرام، وهد بالطبع ما يعزي التطدير المهني ألداء ألدائهمخالل دراسة كفاءِ ودددِ المنتج النهائي 

 

 االستخالصات:
 التي حص  عليها الباحه يمكن التدص  الي:في ضدء عينة الدراسة والنتائج 

 

 واقع األداء المهني لمقدمي البرامج الرياضية:أوالً: 
 يستخدم مردمي البرامج الرياضية وسائ  االتصال الحديثة. -1

 يتناول مردمي البرامج الرياضية مدضدعات المجتمع الرياضي المعاصرِ. -2

 ة  مع الجمهدر المتابع.عدم تناسب اللغة المستخدمة لمردمي البرامج الرياضي -3

 ال يبتعد مردمي البرامج الرياضي عن إثارِ الفتن والشحن بين أطياف المجتمع الرياضي. -4

 ال يهتم مردمي البرامج الرياضية بجميع أركان النشاط الرياضي ومشكالت . -5

 

 ثانياً: االعداد المقترح لتطوير األداء المهني لمقدمي البرامج الرياضية:

 العامة التي يجب توافرثا في مقدمي البرامج الرياضية:المواصفات  (أ
 المدضدعية وعدم التحيز في السلدم وإصدار األحكام واالستنتادات. -1

 .امتالم الجرأِ، والشخصية الردية، والتحلي بأخالقيات االعالم من مصداقيٍة، وشفافيٍة، ومرونة -2

 

 ضية:المؤثالت العلمية الواجب توافرثا في مقدمي البرامج الريا ( 
ية  قستم حصدل مردمي البرامج الرياضية علي مؤه  عالي مناسب: بكالدريدس إعالم، أو بكالدريدس التربية الرياض -1

 االدارِ الرياضية، إضافة الي خبرِ عملية بالمجال االعالمي.

ل، واللغتة حصدل مردمي البرامج الرياضية علي دورات تكميلية في ) الحاسب ابلي، وتكندلدديا المعلدمات واالتصتا -2

 االنجليزية(.

، عالميتةحصدل مردمي البرامج الرياضية علي دورات تخصصية للمذيع الشام  في )معايير الحياديتة والمصتداقية اإل -3

 األخال  المهنية لاعالمي(.

 

 اضية:ثالباُ أطر تحقيق المسئولية التكاملية واألخالقية لتطوير األداء المهني لمقدمي لبرامج الري

 :لتكامل األداء المهني لمقدمي البرامج الرياضية هطار مقترح  (أ
الئتم يتنهم، بمتا يعم  مردمي البرامج الرياضية بالرندات الرياضية المختلفة علي تشجيع اإلعالم الرياضي البيني فيمتا ب -1

هر ضتد مظتا احتيادات الجمهدر المتابع وثرافتت  ويضتمن التنشتئة الستليمة ويتدفر التحصتين التاليم لألطفتال واليتافعين

 العنف والتطرف في المجال الرياضي.

عزيتزاً تحرص مردمي البرامج الرياضية علي تحريق التكام  بتين قطتاعي اإلعتالم واالتصتال فتي البترامج الرياضتية،  -2

 لحق الجمهدر المتابع فى الحصدل على الخدمات المتطدرِ في اإلعالم واالتصاالت.

المجتمتتع الرياضتتي فتتي المعرفتتة، متتن ختتالل مستتاعدِ وستتائ  عمتت  مرتتدمي البتترامج الرياضتتي علتتي دعتتم وحمايتتة حتتق  -3

 اإلعالم على تحسين دددِ المحتدى واألداء اإلعالمي.

ستعي فتي تنديع المادِ االعالمية المردمة وعتدم حصترها علتي مجتال واحتد بعينت ، متع تبنتي قضتايا رياضتية قدميتة وال -4

 حلها.

 

 :ميباق شرف أخالقي مقترح لمقدمي البرامج الرياضية ( 
 يشمل   ذلك مردمي البرامج الرياضية علي احترام الجمهدر والدقة والمصداقية والمدضدعية في نر  األخبار بما عم  -1

 من عدم االنحياي لجانب على حساب ابخر وتجنب الدعاية واإلعالن.

شتر عم  مردمي البرامج الرياضية وفق المسئدلية المجتمعية مع الحترص علتي إحيتاء الضتمير المهنتي فتي عترض ون -2

 الرضايا الرياضية.
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ستتية فتتي تشتتجيع مرتتدمي البتترامج الرياضتتية علتتي االهتمتتام الجمتتاهيري بالرياضتتة باعتبارهتتا واحتتدِ متتن العدامتت  الرئي -3

 النهدض بالصحة البدنية والنفسية للمجتمع.

 رايعاً معايير مهنية لتقييا األداء المهني لمقدمي البرامج الرياضية:
ت امج، مؤشرااضية من خالل ) تحلي  مضمدن البرنامج الرياضي، التحلي  الشكلي للبرنترييم أداء مردمي البرامج الري -1

لتريتتيم ، انستتب المشتتاهدِ واالعالنتتات الرياضتتية والمداقتتع االلكترونيتتة والتداصتت  االدتمتتاعي، األقتتران ويمتتالء العمتت 

 (. الذاتي  ألداء مردمي البرامج الرياضية

 

 : التوصيات
 النتائجن وفي حدود مجتمع البحث يوصي الباحث يما يلي:يناًء علي عرض ومناقشة  

 اعتماد االعداد المرترر لتطدير األداء المهني لمردمي البرامج الرياضية. -1
 

 .ضرورِ االهتمام بعنصري الكفاءِ والتخصص عند اختيار مردمي البرامج الرياضية -2
 

طيتاف مشتاك  بتين أالبترامج الرياضتية بمتا ال يثيتر ال عالميدن بالمعايير االخالقية والمهنية في ترديمضرورِ التزام اإل -3

 .الجماهير العاشرة ألنديتها
 

 مردمد البرامج الرياضية بلغة الترديم وانتراء العبارات السليمة.  اهتمامضرورِ  -4
 

 بحيه تشم  دميع األلعاب الرياضية، وليس نشاط كرِ الردم فرط.التنديع في  المادِ االعالمية ضرورِ  -5
 

 سات وبحد  مستمرِ إليجاد أفض  الطر  لتطدير االداء المهني لمردمي البرامج الرياضية.إدراء درا -6
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