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 معالجة اإلعالم الرياضي لبعض المشكالت االقتصادية 

 الحتراف كرة القدم المصرية "دراسة تحليلية" 

 
 سامي أحمد النجار أ.د/ 

 المأستاذ ورئيس قسم اإلع

 جامعة المنصورة-كلية اآلداب 

 كريم محمد الحكيم أ.م.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية 

 منصورةجامعة ال-التربية الرياضية كلية 

 إبراهيم شكري ذكي الباحث / 
 معيد بقسم اإلدارة الرياضية  

 جامعة دمياط –التربية الرياضية  كلية

 الملخص 

استتدفدا البحتتث مةالجتتم الرتتضم الريايتتي المرمتتي لتتبةص الم تتكضا اكرد تتاديم كحدتتراا كتتر  ال تتدم الم تتريم  

كتتا( مجدمتتب البحتتث لميتتب البتترامج الريايتتيم بتتال ن اا واسدخدم الباحث منفج المسح الرضمي ) تحليل المضتتم (    و

الرياييم المدخ  م  وتم اخديار رينم البحث رن طريق ندامج الدراستتم اكستتدةضريم الدتتي أكتتدا رلتتي تحليتتل مضتتم ( 

   حل تتم  برنتتامج بيتتا الريايتتم ) رنتتا  النيتتل للريايتتم   ب ارتتب75برنامج: ك ره كل ي م ) رنا  النفار للريايم   ب ارتتب )

  حل م  ولجمب البياناا رام الباحث بد ميم اسدمار  تحليل مضم ( 139  حل م  وكا( إلمالي مجم ع رينم البحث )64)

البرامج الرياييم " رينم الدراسم "  وكانا أهم الندامج: احدلا المسدح اا الماديم الخاصم بالضرب الدرتيتتب الوم متتن 

  ال تتدم الم دمتتم  تتي البتترامج الريايتتيم "رينتتم الدراستتم " بتتال ن اا حيتتث أهتتم م تتكضا اكحدتتراا اكرد تتاديم  تتي كتتر

الرياييم المدخ  م  احدلا رنا  النفار للريايم الدرتيب الوم متتن حيتتث ال نتت اا " رينتتم الدراستتم " الرلتت  مةالجتتم 

 لم كضا اكحدراا الريايي اكرد اديم  ي كر  ال دم.
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 مقدمة ومشكلة البحث: 

المجال الرياضي نتيجةة أصبح االحتراف في 

طبيعية لمتغيرات السوق وترسةي  مبةادا اقتصةاد 

السةةوق الحةةر ولرفةةي مسةةتوا وجةةودة ا دا  فةةي 

المجال الرياضي كغيةر  مةا المجةاالت ا ،ةر   

حتى يمكا الوصول إلي القدرة علةي المنافسةة فةي 

المحافةةا الدوليةةة ولةةي السةةوق الرياضةةي" الةة ا 

 (30: 13 دا . )تظهر فيه المستويات العليا في ا

إن نظام االحتراف تم تطبيقه فةي الكييةر مةا 

دول العالم ويسير بدقةه متناليةة  ور ةم أن لنةا  

دول تطبق االحتراف بعد مصر وتسير علي لوائح 

محدد  ومنظمة  إال أن نظام االحتراف فةي مصةر 

سةيظا حالةةة فريةةدة لعةدة أسةةباب أكةةدتها التجةةارب 

انعقةةدت وتنعقةةد واللةةوائح ومناقشةةات اللجةةان التةةي 

دوما حول ل ا النظةام. وخ،رلةا عنةدما تةم تشةكيا 

لجنة تطوير وإصالح كرة القدم  حيث كانت مهمة 

لةة   اللجنةةة لةةي البحةةث عةةا ا سةةباب ا ساسةةية 

لمشاكا كرة القدم والتي أدت إلي انخفاض مستوا 

اللعبةةة  حيةةث كةةان نظةةام االحتةةراف مةةا ابةةر  

تةثرر علةي  المعوقات ذات المشاكا المتعةددة التةي

مسيرة الكرة المصرية وشكلت اللجنةة مةا أسةات ة 

أكاديمييا وتطبيقييا متخصصيا وقدمت توصيات 

 (31: 13جيد  ولكا لم تلقي أا تنفي . )

وبةةالر م مةةا ا لميةةة الكبةةر  لالحتةةراف 

الرياضةةي فةةي جميةةي دول العةةالم إال أنةةه أشةةارت 

دراسةةات كةةال مةةا أحمةةد فةةاروق عبةةد القةةادر عةةام 

م وأحمةد 2009ا أحمد الشافعي عةامم  حس2000

م إلةي وجةود العديةد مةا 2011حسني السةيد عةام 

المشةةكالت االقتصةةادية لالحتةةراف الرياضةةي فةةي 

 كرة القدم المصرية ول   المشكالت لي:

المشةةةكالت االقتصةةةادية الحتةةةراف  كةةةرة القةةةدم 

 المصرية:

عدم وجود تأميا مادا علي الالعبيا في   .1

 الحوادث.حاالت اإلصابة أو المرض أو 

تأ،ر مسةتحقات الالعبةيا الماديةة ممةا يةثدا  .2

 إلي لبوط مستوا أدا  الالعبيا.

المغاالة فةي قيمةة العقةود مقابةا اللعة  بمةا ال  .3

يتناسةةة  مةةةي مسةةةتوا الالعةةة  البةةةدني و 

 المهار .

إفالس بعض ا ندية وعدم القةدرة علةي سةداد  .4

 مستحقات الالعبيا.

 (1 :50 49 ( )2 :22 21( )101:14 )

(11: 109( )7 :49) 

ويعتبر اإلعالم الرياضي أحد ألم المجةاالت 

البةار ة التةةي تعمةةا علةي دعةةم النشةةاط الرياضةةي 

عامةةة وكةةرة القةةدم بصةةفه ،اصةةة  عةةا طريةةق 

المتابعةةة الواسةةعة عبةةر وسةةائا اإلعةةالم المختلفةةة 

وض  مبالغ لائلة لالتحةادات وا نديةة نظيةر بةث 

 (43:4المباريات أو تسجيلها. )
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الديا عةويس وعطةا حسةا عبةد  ويشير ،ير

م أنةةه مةةا بةةيا ألةةداف اإلعةةالم 1998الةةرحيم 

الرياضةةي "نشةةر ا ،بةةار والمعلومةةات والحقةةائق 

المتعلقة بالقضايا والمشكالت الرياضية المعاصرة 

ومحاولةةةة تفسةةةيرلا والتعليةةةق عليهةةةا للجمهةةةور 

وإعطا   الفرصة التخاذ ما يرا  ما قرارات تجا  

 (24:5) ل   المشكالت والقضايا.

كمةةا يعتبةةر اإلعةةالم الرياضةةي المرئةةي أحةةد 

وسائا اإلعالم الرياضي المر وب مةا الجمهةور 

بنسبة كبيرة  حيث تعتبر وسائا اإلعالم الرياضي 

المرئية ما الوسائا الهامة في إحداث تةأرير كبيةر 

في الجمهور المتابي حيث تمتا  بتةأرير أقةوا مةا 

السةةمي تلةةا الوسةةائا التةةي ال تجمةةي بةةيا حاسةةتي 

والبصر  مما يجعا عملية الفهم واالستيعاب أكيةر 

فاعلية  وذلا ما ،الل نقا الحدث الرياضي علي 

الهةةوا  مباشةةرة  مةةي سةةهولة اقتنائهةةا دون تكلفةةة 

 (30:11المشالد أعبا  مالية كبيرة. ) 

ولكي نتمكا ما وصف االرتبةاط القةائم بةيا 

نجاح منظومة االحتةراف فةي كةرة القةدم ووسةائا 

الم  كةةةان مةةةا الضةةةرورا أن نسةةةتعرض اإلعةةة 

الدراسةةةات والبحةةةوث التةةةي قةةةام بهةةةا البةةةاحييا 

والمتخصصيا في ل ا الميدان  حيث أكةدت نتةائ  

م  2000دراسةةة أحمةةد فةةاروق عبةةد القةةادر عةةام 

دراسة حسا أحمةد الشةافعي  عبةد الةرحما أحمةد 

م   ودراسةة أحمةد حسةني السةيد  2009سيار عام  

 م علي: 2011عام 

لتمام بالدور اإلعالمةي للوسةائا ضرورة اال

المرئيةةةة والمسةةةموعة والقةةةادرة علةةةي التعريةةةف 

الصةحيح بمفهةوم االحتةراف الرياضةي  ضةةرورة 

االلتمةةام بيقافةةة االحتةةراف الرياضةةي مةةا ،ةةالل 

وسةةائا اإلعةةالم الرياضةةية وضةةرورة نشةةر رقافةةة 

 االحتراف في جميي وسائا اإلعالم المختلفة. 

سةة اسةتطالعية وقد قةام الباحةث بةاجرا  درا

وذلا لتأكيد مشكلة البحةث  ولةدفت الدراسةة إلةي 

التعرف علي أفضا وسائا اإلعالم الرياضةي فةي 

التعرض للمشكالت الرياضية ا ،ر   علي عةدد 

فرد ما الجمهور الرياضي ومةدربي والعبةي  40

 كرة القدم بأندية محافظة دمياط  في تساؤل عا: 

ا متابعتهةةا ) مةةا أنةةواع اإلعةةالم الرياضةةي التةةي تفضةة 

 االلكتروني(؟  -المقرو  –المسموع  –المرئي 

 ولاءا نديجم الدراسم كما يلي:

يفضا جمهةور الدراسةة االسةتطالعية متابعةة  (1)

 %.75اإلعالم الرياضي المرئي بنسبة 

يفضا جمهةور الدراسةة االسةتطالعية متابعةة  (2)

 %.20اإلعالم الرياضي االلكتروني بنسبة 

العية متابعةة يفضا جمهةور الدراسةة االسةتط (3)

 %.5اإلعالم الرياضي المقرو  بنسبة 

ويتضةةح مةةا نتةةائ  الدراسةةة االسةةتطالعية 

والدراسات والبحوث أن وسائا اإلعالم الرياضةي 

المرئي تلعة  دورا رئيسةيا فةي عةالم المشةكالت 

التي تحد ما تطوير منظومةة االحتةراف فةي كةرة 
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معالجة اإلعالم الرياضى لبعض المشكالت 

 .................. االقتصادية

القدم. وما ،الل المسح المرجعي للمراجي العلمية 

لغات العربية وا جنبية وما أمكا التوصةا إليةه بال

لم يجد الباحةث دراسةات تناولةت معالجةة اإلعةالم 

الرياضي المرئي لبعض مشةكالت االحتةراف فةي 

كرة القدم المصرية  ل ا كان ما الضرورا إجرا  

دراسة يمكا ما ،اللها الوقوف علي دور اإلعالم 

ة الرياضي المرئي والمتميا في القنةوات الرياضةي

المتخصصة في معالجةة مشةكالت االحتةراف فةي 

كرة القدم المصرية عبر تحليا مضمون المحتةوا 

 التي تقدمه تلا القنوات.

 لدف البحث: 

يهةةدف البحةةث إلةةي رصةةد وتحليةةا وتفسةةير 

معالجة اإلعالم الرياضي المرئي لبعض مشةكالت 

 االحتراف االقتصادية في كرة القدم المصرية. 

 تساؤالت البحث: 

صةةائص ا ساسةةية للبةةرام  الرياضةةية مةةا الخ -1

 بالقنوات الرياضية المتخصصة؟

مةةا ألةةم مشةةكالت االحتةةراف االقتصةةادية فةةي  -2

كةةرة القةةدم المصةةرية المقدمةةة فةةي اإلعةةالم 

 الرياضي المرئي؟

 مصطلحات البحث:

 اإلعالم الرياضي المرئي: -1

"لةةي تلةةا الوسةةائا التةةي تعتمةةد علةةي بصةةر 

الفيةديو وشةبكة اإلنسان ميا السينما والتليفزيةون و

المعلومات )االنترنةت( وأحيانةا يطلةق عليهةا اسةم 

اإلعالم الرياضي المرئي مسموع العتمادلا علةي 

 (91: 5حاستي السمي والبصر في خن واحد". )

 االحتراف الرياضي:  -2

" مهنةةة يباشةةرلا الشةةخص الرياضةةي بصةةفة 

منتظمةةة ومسةةتمرة مةةا ،ةةالل ممارسةةة نشةةاطا  

عائد مادا يعتمد عليةة  رياضيا  معينا  بهدف تحقيق

كوسيلة للعيش ما ،الل عقةد متفةق عليةة ومحةدد 

 (7: 14)   المدة".

 الدراسات السابقة:

 الدراسات السابقة الخاصة باإلعالم الرياضي:

دراستتم  ي تتل ربتتد الةاتتيم رمتتار محمتتد  -1

م بةنتت ا( الةضرتتم بتتين كعا تتم تةتتر  2013

طضب الجامةم لل نت اا الضضتاميم الريايتيم 

باتجاهتتتتاتفم نحتتتت  ممارستتتتدفم ورضردفتتتتا 

 للريايم.

استهدفت الدراسة التعرف علي دور القنةوات 

الفضائية في تشكيا اتجالات الشباب الجامعي نحو 

ممارسة الرياضة  وقد استخدمت الدراسةة المةنه  

مقيةةاس  –الوصةةفي  كمةةا اسةةتخدمت االسةةتبيان 

االتجالةةات كةةأداة لجمةةي البيانةةات  وكانةةت عينةةة 

ة ما ال كور واإلناث بجةامعتي مفرد  400الدراسة 

عةةيا شةةمس والمنيةةا  وقةةد توصةةلت الدراسةةة إلةةي 

% مةةةا 24.8العديةةةد مةةةا النتةةةائ  ألمهةةةا: )أن 

المبحوريا يةرون أن البةرام  الرياضةية بةالقنوات 

الرياضية الفضائية المصرية تشجي علي ممارسةة 



 
   –العدد الرابع والعشرون 

 م 2015مارس  

 

 

141 

الرياضة بصفة دائمة  ويرون أنها تشجي علي تلا 

أحيانا  وفي المقابا يرا % 41.9الممارسة بنسبة 

% مةةنهم أنهةةا ال تشةةجي علةةي ممارسةةة تلةةا 33.2

 (10الرياضة(. )

دراستتتم ستتتار  إستتتماريل محمتتتد إستتتماريل  -2

م بةن ا( المةالجم الرضميتم لل ضتايا 2011

الم دمتتتتم بتتتتالبرامج الريايتتتتيم بتتتتال ن اا 

 الضضاميم الم ريم.

استهدفت الدراسة القيام بالمعالجةة اإلعالميةة 

مقدمةةة بةةالبرام  الرياضةةية بةةالقنوات للقضةةايا ال

الفضةةائية المصةةرية و ذلةةا مةةا ،ةةالل: )الواقةةي 

اإلعالمةةةي فةةةي القنةةةوات الفضةةةائية المصةةةرية  

الحصةةةائا السياسةةةية  االجتماعيةةةة  االقتصةةةادية 

لإلعةةالم الرياضةةي  اإلعةةالم الرياضةةي المرئةةي 

وخرةةار  المختلفةةة(  واسةةتخدمت الدراسةةة المةةنه  

 –مقةابالت الشخصةية الوصفي  كمةا اسةتخدمت ال

االسةةتبيان كةةأداة لجمةةي البيانةةات  كمةةا أجريةةت 

الدراسة علي جمهور المشالديا للقنوات الفضائية 

أسةةات ة و علمةةا   فةةرد  100المصةةرية و عةةددلم 

 35التربية الرياضية و اإلدارة الرياضية و عددلم 

وأسات ة و ،برا  اإلعةالم بصةفة عامةة و اإلعةالم 

. وقةةةد 35ددلم الرياضةةةي بصةةةفة ،اصةةةة و عةةة 

توصلت الدراسة إلي مجموعه ما النتةائ  ألمهةا: 

)عدم موافقة عينة البحث على كا ما يقدم بالبرام  

الرياضية  عدم تناس  لغة الحوار في ل   البرام  

الرياضية مةي الة وق العةام و اآلداب االجتماعيةة  

عدم توافر الصةبغة العلميةة فةي لغةة الحةوار التةي 

 (6الرياضية(.)تقدم به   البرام  

م 2010دراسم انجي حلمي محمت د إبتراهيم  -3

بةن ا( المةالجم الرضميم لل ضايا الرياييم 

الم دمتتتم متتتن بةتتتص ال نتتت اا الضضتتتاميم 

الم تتريم والةربيتتم ) دراستتم تحليليتتم رلتتي 

 رناتي م در( سب را ودبي الرياييم .

استهدفت الدراسة التعرف علي أكير القضةايا 

ي السةةاحة الرياضةةية  الرياضةةية المطروحةةة علةة 

التعرف علةي دوريةة بةث البةرام  الرياضةية فةي 

الفضائيات المصرية والعربية واسةتخدمت المةنه  

الوصةةفي ) تحليةةا المضةةمون (  كمةةا اسةةتخدمت 

اسةةتمارة تحليةةا المضةةمون كةةأداة لجمةةي البيانةةات  

 3أجريةةت الدراسةةة علةةي دور  تليفزيونيةةة كاملةةة 

بةةةر    –جي ) حصةةةاد ا سةةةبوع أشةةةهر لبرنةةةام

(  وقد توصلت الدراسة إلةي مجموعةه مةا ،ليجية

النتةةةائ  ألمهةةةا: )أن أجنةةةدة التمامةةةات البةةةرام  

الرياضية في تسي قضةايا لةي العنةف  التعصة   

االحتةةراف  التشةةفير  مشةةكالت التحكةةيم  الفسةةاد 

اإلدارا  ،صخصةةةة ا نديةةةة  اةةةالرة التجنةةةيس 

الرياضي  إ،فاقات المنتخبات المصرية والعربيةة 

صفيات كأس العالم  أكير القوال  المسةتخدمة في ت

لتقديم البرام  الرياضية عينة الدراسة التحليلية لو 

بنسةةبة  23قالةة  المناقشةةة الجماعيةةة بتكةةرار بلةةغ 

95.8( .) %3) 
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م بةنتتتت ا( وصتتتت  1994دراستتتتم يتتتت نج  -4

الحاديتث الكعيتر  رتن الريايتم  تي وستتامل 

الرضم كأحد المؤثراا الدتي يمكتن أ( تتؤثر 

لةديتتد متتن ال تتيم اكلدماريتتم والع ا يتتم  تتي ا

 للمدل ين.

استهدفت الدراسة تحديةد أرةر القةيم ومقةاييس 

 نظمهةةةا التةةةي تسةةةود بشةةةكا متسةةةاوا ومنةةةتظم 

 سةةةةوا  كةةةةان ذلةةةةا فةةةةي عةةةةالم الرياضةةةةة أو 

 ذاتةةةه  اسةةةتخدمت المةةةنه  الوصةةةفي  المجتمةةةي

 كمةةا اسةةتخدمت االسةةتبيان كةةأداة لجمةةي البيانةةات  

 ي مجموعةةةه مةةةةا وقةةةد توصةةةلت الدراسةةةة إلةةة 

 النتةةةائ  ألمهةةةا: )أن الرياضةةةة تعتبةةةر انعكاسةةةا 

للتحول السياسي أو ا يديولوجي الة ا يحةدث فةي 

المجتمي وأن وسائا اإلعالم ما العوامةا المةثررة 

 (17في ذلا(. )

م بةنت ا( Pin -Chih-Shih 1998دراسم -5

الةضرتتتم بتتتين الدإلةيتتتم الرضميتتتم وستتتل   

 .الجماهير خضم الحداث الرياييم

استهدفت الدراسة التعرف علةي العالقةة بةيا 

التغطية اإلعالمية وسلو  الجمةالير أرنةا  الحةدث 

الرياضي  التعرف علي تةأرير التغطيةة اإلعالميةة 

للجمهور  واسةتخدمت المةنه  الوصةفي ا سةلوب 

المسةةحي  كمةةا اسةةتخدمت االسةةتبيان والمقةةابالت 

الشخصةةية كةةأداة لجمةةي البيانةةات  كمةةا أجريةةت 

( مفردة مةا 1200ة علي عينة مكونه ما )الدراس

الجمهور المتابي لألحداث الرياضية  وقد توصةلت 

الدراسة إلي مجموعه ما النتائ  ألمها أن الطالب 

عةةام لةةم أكيةةر حضةةور  25والشةةباب ا قةةا مةةا 

  التغطيةةةة اإلعالميةةةة TPBالمباريةةةات والعةةةاب 

والتعرف بالفريق والتسلية وقوة الجة ب للجمهةور 

التوقي االيجابي الة ا لةه عالقةة بارتبةاط ال تعتبر 

 (16الجمهور بلعبة البيسبول. )

 الرياضي: الدراسات السابقة الخاصة باالحتراف

دراستتتتتم متتتتتراب محمتتتتتد حستتتتتن ربتتتتتد  -1

م بةنتتت ا( دراستتتم تحليليتتتم 2010الم  تتت د

لمة رتتاا اكحدتتراا الختتارلي لضربتتي كتتر  

 ال دم بجمف ريم م ر الةربيم.

لةةى معوقةةات اسةةتهدفت الدراسةةة التعةةرف ع

االحتراف الخارجي لالعبي كرة القةدم بجمهوريةة 

 مصةةةر العربيةةةة  واسةةةتخدمت المةةةنه  الوصةةةفي 

) الدراسات المسحية (  كمةا اسةتخدمت المقةابالت 

االسةةةتبيان كةةةأداة لجمةةةي البيانةةةات   –الشخصةةةية 

وأجريةةت الدراسةةة علةةي  عينةةة عشةةوائية عمديةةه 

 فرد  وقد توصلت الدراسة 200وكان حجم العينة 

لمجموعةةةة مةةةا النتةةةائ  ألمهةةةا: )وجةةةود بعةةةض 

المعوقةةات الخارجيةةة التةةي تمنةةي الالعبةةيا مةةا 

ميةةا عةةدم  االسةةتمرار فةةي االحتةةراف الخةةارجي

االلتزام بقواعد وقوانيا كةرة القةدم  عةدم االلتةزام 

بالقواعد واللوائح الموضةوعة فةي البلةد المحتةرف 

 (8) .بها الالع (
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ا( م بةنتت 2008دراستتم رحتتاب محمتتد الستتيد  -2

الدناتتيم ال تتان ني لضحدتتراا الريايتتي لكتتر  

 ال دم  ي لمف ريم م ر الةربيم .

اسةةةتهدفت الدراسةةةة وضةةةي تنظةةةيم قةةةانوني 

لالحتةةراف الرياضةةي فةةي رياضةةة كةةرة القةةدم فةةي 

جمهورية مصر العربية ما ،الل العقد الرياضي  

) الدراسةةةةات  واسةةةةتخدمت المةةةةنه  الوصةةةةفي

 –ق (  كمةةةا اسةةةتخدمت تحليةةةا الورةةةائالمسةةةحية

استمارة االسةتبيان كةأدوات  -المقابالت الشخصية 

( فرد 165لجمي البيانات  وأجريت الدراسة علي )

مةةا المثسسةةات الرياضةةية مةةا بةةيا العةةامليا فةةي 

المجةةةال الرياضةةةي والمسةةةتوليا عةةةا تطبيةةةق 

االحتراف  وقد توصلت إلي مجموعه مةا النتةائ  

ألمها: )ضرورة حصول الالع  علي عقد كتةابي 

ترافه مي توضةيح اليةواب والعقةاب  يحة ر عند اح

علي جميي أطةراف عقةد االحتةراف االلتجةا  إلةي 

القضةةا  المةةدني فةةي حالةةة حةةدوث ،ةةالف بينهمةةا 

 ويجةةة  االلتجةةةا  إلةةةي االتحةةةاد الرياضةةةي لكةةةرة 

 (9القدم(. )

 .ROBERT Aروبتترا بتتاد  "دراستتم -3

BAADE "2008 م بةنتتتتت ا( اكحدتتتتتراا

لتتبةص  الريايتتي كحتتا ت للدنميتتم اكرد تتاديم

 المناطق.

اسةةتهدفت الدراسةةة دراسةةة تةةأرير االحتةةراف 

الرياضةةي علةةى التنميةةة االقتصةةادية للمةةدن ولةةا 

االحتةةراف الرياضةةي مةةا الممكةةا أن يعمةةا علةةى 

 يةةادة وانتعةةات التنميةةة االقتصةةادية  اسةةتخدمت 

المنه  الوصفي  كما استخدمت المقابلة الشخصةية 

الدراسةة  واالستبيان كأداة لجمي البيانات  وأجريت 

( مةدن بالواليةات 8( فرق رياضية مةا )10علي )

المتحدة  وقد توصلت الدراسةة إلةي مجموعةه مةا 

النتةةائ  ألمهةةا: )فشةةا ا دلةةة التفصةةيلية فةةي لةة ا 

البحةةةث لةةةدعم ميةةةا لةةة ا المنطةةةق حيةةةث إن أول 

المسةةتفيديا مةةا االحتةةراف لةةم أصةةحاب ا نديةةة 

 (15والالعبيا(. )

 ddenClark ,A maدراستم كتضر  إيت   -4

م بةنتتت ا( ال يتتت د الخاصتتتم للدحليتتتل 1988

اكرد ادي  ي اكحدتراا الريايتي  تي كتر  

 ال دم.

استهدفت الدراسة التعرف علي الموضوعات 

الخاصةةةة بكةةةرة القةةةدم فةةةي انجلتةةةرا  وعالقتهةةةا 

باالقتصةةاد  وبتعريةةف محةةدد لالتجةةا  االقتصةةادا 

والقيود االقتصادية التي تركز علي احتةراف كةرة 

نجلترا  استخدمت المنه  الوصفي  كمةا القدم في ا

المقةابالت  –استخدمت تحليا الورةائق والسةجالت 

اسةةتمارة االسةةتبيان كةةأدوات لجمةةي  –الشخصةةية 

 (14البيانات. )

 ،طة وإجرا ات البحث:

 المنه  المستخدم:   -

تحليةةا  -اسةةتخدم الباحةةث المةةنه  الوصةةفي

 بخطواته وإجرا اته. -مون المض
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معالجة اإلعالم الرياضى لبعض المشكالت 

 .................. االقتصادية

 مجتمي وعينة البحث: -

 م الباحةةةث بةةةاجرا  دراسةةةة اسةةةتطالعية قةةةا •

مجموعةة مةا )جمهةور والعبةي  وذلا علةي

 ( 100( كةةةةةرة القةةةةةدم بواقةةةةةي )ومةةةةةدربي

فةرد  للتوصةا إلةي مجتمةي وعينةة الدراسةةة   

 مرفق )أ(

يتحةةدد مجتمةةي البحةةث الحةةالي مةةا البةةرام   •

تخصصةةة الرياضةةية بةةالقنوات الرياضةةية الم

 النهار للرياضة والنيا للرياضة (.)

 139باحث با،تيار عينةة البحةث بواقةي قام ال •

حلقة ما برنامجي )بيت الرياضة وكور  كةا 

أشةةهر تعةةد اإلطةةار الزمنةةي  3يةةوم (  لمةةدة 

 للدراسة  أا ربي دورة إعالمية.

 عينة المادة الخاضعة للتحليا:   -

تتميا عينة البحث في إجمةالي عةدد الحلقةات 

امجي ) كةةةور  كةةةا يةةةوم  بيةةةت الخاصةةةة ببرنةةة 

 أشهر ولي:  3 ( لمدةالرياضة

 (1جدول )

 عينة المادة الخاضعة للتحليا

 النفار للريايم النيل لرياي  اسم ال نا 

 ك ره كل ي م بيا الريايم اسم البرنامج

 75 64 ردد حل اا البرامج     

 139 المجم ع

 أدوات جمي البيانات: 

اسةةةتعان الباحةةةث فةةةي جمةةةي بيانةةةات لةةة   

 الدراسة بأداة تحليا المضمون.

 طوات تصميم استمارة تحليا المضمون:، -

قةةام الباحةةث باسةةتقرا  إعةةداد مةةا اسةةتمارات  .1

 تحليا المضمون المتشابهة في نفس الغرض.

قام الباحث بتصميم استمارة تحليا المضةمون  .2

فةةي صةةورتها ا وليةةة وذلةةا بتقسةةيمها إلةةي 

 محوريا:

 المحور ا ول فتات المضمون ) ماذا قيا (

 ا ) كيف قيا (المحور الياني فتات الشك

قام الباحث بعرض استمارة تحليةا المضةمون  .3

علةةي مجموعةةة مةةا المحكمةةيا مةةا ا سةةات ة 

المتخصصةةةيا فةةةي مجةةةال اإلعةةةالم إلبةةةدا  

 مالحظاتهم وخرائهم  مرفق )ب(.

قام الباحث بةاجرا  التعةديالت المناسةبة بنةا ا  .4

 علي توجيهات ومالحظات السادة المحكميا. 

مضةةمون فةةي تةةم صةةيا ة اسةةتمارة تحليةةا ال .5

 صيغتها النهائية.

 ا،تبار صدق استمارة تحليا المضمون: .6

( ا داة ) استمارة تحليا المضمون وال،تبار صدق

 اتبي الباحث الخطوات التالية:
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 عدد المحكميا لصالحية الجدول

100 ×  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنسبة اتفاق المحكميا علي الجداول =   

 العدد الكلي للمحكميا

وبهةة ا اسةةتبعد الباحةةث الفتةةات التةةي حصةةلت 

% في كا جداول االسةتمارة 75علي نسبة اقا ما 

واستبدلت بفتات أ،را وفقا لمقترحات المحكمةيا. 

وقةةد بلغةةت نسةةبة االتفةةاق بةةيا المحكمةةيا علةةي 

% وتم إجرا  التعديالت التةي أشةار 88االستمارة 

اهرتها خرائهم وأصبحت إليها السادة المحكمون وأ

االستمارة جالزة في صورتها النهائية والتي علةي 

 أساسها تم التحليا. 

 ربات التحليا: -5

لحساب ربات التحليا قةام الباحةث باالسةتعانة 

% 5حلقةات بواقةي  7ما الةزمال  لتحليةا  3بعدد 

ما عينةة البحةث  وقةام الباحةث بتزويةد المحللةيا 

لمضةةةمون بقائمةةةة مةةةا تعريفةةةات فتةةةات تحليةةةا ا

وإعطةةةا لم التعليمةةةات الواضةةةحة وبلغةةةت نسةةةبة 

(  بيا الباحث نفسه وبةيا  مالئةه  %92االتفاق )

ولةةي نسةةبة تةةدل علةةي ربةةات الوحةةدات والفتةةات 

المستخدمة في استمارة تحليا المضمون  بما يعني 

 صالحية االستمارة ووصولها إلي الشكا النهائي.

 عرض ومناقشة نتائ  الدراسة:

 تائ  التساؤل ا ول:عرض ومناقشة ن

ما الخ امص الساسيم للبترامج الريايتيم رينتم 

 الدراسم ؟

متتدي اكنداتتام الضةلتتي للبتترامج الريايتتيم "  -1

 رينم الدراسم " المذارم ب ناتي الدراسم.

 ( 2جدول ) 

 مدا االنتظام الفعلي للبرام  الرياضية " عينة الدراسة " الم اعة بقناتي الدراسة.

مدا انتظام 

 ام البرن

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة
 اإلجمالي

  %   %   % 

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 مندام

 - - - - - - مير مندام

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 المجم ع

 ( ما يلي:  2يتضح ما بيانات الجدول السابق ) 

( ول ا ما يتفق مي عادة إذاعة %100برام  الرياضية "عينة الدراسة" تقدم بشكا منتظم بنسبة ) أن ال -

 البرام  الرياضية عالميا. 

 الضدر  الدي تذاع  يفا البرامج الرياييم "رينم الدراسم " المذارم ب ناتي الدراسم.  -2
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معالجة اإلعالم الرياضى لبعض المشكالت 

 .................. االقتصادية

 ( 3جدول ) 

 يوضح الفترة التي ت اع فيها البرام  الرياضية 

 دراسة " الم اعة بقناتي الدراسة"عينة ال

الفترة التي ي اع فيها 

 البرنام 

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة
 اإلجمالي

  %   %   % 

الضدر  ال باحيم 

 ص10:6من
- - - - - - 

  در  الضح  والافير  من 

 م 3:  10
- - - - - - 

 - - - - - - م 9: 3ء من  در  المسا

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 م12: 9 در  السفر   من 

  در  السفر  الممدد  من 

 ص 6: 12
- - - - - - 

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 المجم ع

 ( ما يلي:  3يتضح ما بيانات الجدول السابق ) 

احتلةةت فتةةرة السةةهرة الفتةةرة ا ساسةةية إلذاعةةة  -

ام  الرياضية بالقنوات المتخصصة "عينةة البر

ورد يرلتب الستبب (. %100الدراسة " بنسبة )

  ي ذلك إلي:

مناسبة ل   الفترة لتقديم المضةمون الرياضةي  -1

مي أوقات تفرغ الجمهور الرياضي بعد انتها  

أعبةةا  اليةةوم سةةوا  الدراسةةة أو العمةةا أو بعةةد 

انتهةةا  فتةةرات التمةةريا والمباريةةات لالعبةةيا 

 ربيا.والمد 

دوريتتتم بتتتث  البتتترامج الريايتتتيم " رينتتتم  -3

 .الدراسم " المذارم ب ناتي الدراسم
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 (  4جدول ) 

 دورية بث  البرام  الرياضية "عينة الدراسة "الم اعة بقناتي الدراسة.

يوم إذاعة  

 البرنام 

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة
 لياإلجما

  %   %   % 

 %9.30 13 - - %17.33 13 السبا

 %18.00 25 %20.30 13 %16.00 12 الحد

 %18.00 25 %20.30 13 %16.00 12 اكثنين

 %18.70 26 %20.30 13 %17.33 13 العضثاء

 %18.70 26 %20.30 13 %17.33 13 الربةاء

 %17.30 24 %18.80 12 %16.00 12 الخميس

 - - - - - - الجمةم

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 المجم ع

 ( ما يلي:  4يتضح ما بيانات الجدول السابق ) 

احتةةا برنةةام  كةةور  كةةا يةةوم بقنةةاة النهةةار  -

للرياضة المرتبة ا ولي مةا حيةث دوريةة أيةام 

( 75( أيام فةي ا سةبوع وعةدد )6البث بواقي )

( مةا إجمةالي تحليةا عينةة %54حلقة  بنسبة )

 .الدراسة

بينمةةا جةةا  برنةةام  بيةةت الرياضةةة بقنةةاة النيةةا  -

( أيةام فةي 5للرياضة في المرتبة اليانية بواقي )

( ما %46( حلقة بنسبة ) 64ا سبوع وعدد ) 

ورتد يرلتب ذلتك إجمالي تحليا عينةة الدراسةة. 

 إلي:

أن البرام  التي تبث بشكا يومي أو أكير مةا  -1

يوم في ا سبوع لها تأرير أكبر علي الجمهةور 

الرياضي عا تلةا البةرام  التةي تبةث بشةكا 

أسبوعي أو يومان في ا سةبوع  طبيعةة  كمةا 

أنةةه يوجةةد ا،ةةتالف  فةةي توقيةةت ومواعيةةد 

الةةدوريات فةةي جميةةي الةةدول علةةي المسةةتوا 

العالمي  فال يوجد يوم تقريبا بدون أحةداث أو 

أ،بةةار أو مشةةكالت رياضةةية علةةي المسةةتوا 

تواجةد  المحلي أو العةالمي  ممةا يعةز  ألميةة

واسةةتمرار البةةرام  الرياضةةية بأ لةة  أيةةام 

 ا سبوع لعرض ل   ا حداث الرياضية.

 ال التتتتب الضنتتتتي المستتتتدخدم  تتتتي البتتتترامج  -4

الرياييم " رينم الدراسم " المذارم ب نتاتي 

 الدراسم. 
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معالجة اإلعالم الرياضى لبعض المشكالت 

 .................. االقتصادية

 ( 5جدول ) 

 يوضح القال  الفني للبرام  الرياضية 

 " عينة الدراسة  " الم اعة بقناتي الدراسة.

 لقال  الفني للبرنام ا

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة
 اإلجمالي

  %   %   % 

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 الحديث المباشر

 - - - - - - ر الب أخري

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 المجم ع

 ( ما يلي:  5السابق )  يتضح ما بيانات الجدول

أن البرام  الرياضية " عينة الدراسة " تستخدم  -

( ولةةم %100قالةة  الحةةديث المباشةةر بنسةةبة )

 ورتتتتد يرلتتتتب تسةةةةتخدم أا قوالةةةة  أ،ةةةةرا. 

 ذلك إلي:

التمةام البةةرام  الرياضةية "عينةةة الدراسةةة"  -1

بالبث المباشر لمحاولة تحقيق قدر كبيةر مةا 

ق قةدر التواصا مي الجمهةور وبالتةالي تحقية 

 كبير ما الجماليرية لدا القناة.

ا حةةةةداث الرياضةةةةية متجةةةةددة ومسةةةةتمرة  -2

 ومتطةةةةةورة ومليتةةةةةة با ،بةةةةةار اليوميةةةةةة 

 فةةال يسةةتطيي مقةةدم البرنةةام  تسةةجيا حلقةةة 

فيها أ،بار حدييةة متعةددة ذات سةبق بالنسةبة 

له  ويقوم ببيها في يوم تالي   نهةا أصةبحت 

معروفة لدا الجمهور الرياضي عا طريةق 

 لقنةةةةوات ا ،ةةةةر  أو وسةةةةائا اإلعةةةةالم ا

ا ،ةةةر  سةةةوا  االلكترونةةةي أو الصةةةحف 

 الرياضية.

أفضلية البث المباشر عا المسجا ،صوصةا  -3

في المجال الرياضي حيةث أن بةث ا حةداث 

الرياضةةية  مباشةةرة عةةا كونهةةا مسةةجلة أو 

متا معادة يحقةق نسة  مشةالدة عاليةة  ولةو 

يدةتتار  متتب ندتتامج دراستتم انجتتي حلمتتي 

م حيث أكدا رلتي أ( 2010محم د إبراهيم 

أكعر ال  التب الضنيتم المستدخدمم رتي ت تديم 

البتتترامج الريايتتتيم هتتت  رالتتتب المنار تتتم 

  .%95.8الجماريم بنسبم )

أمتتاكن ت تت ير البتترامج الريايتتيم " رينتتم  -5

 الدراسم " المذارم ب ناتي الدراسم:
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 ( 7جدول ) 

 أماكا تصوير البرام  الرياضية " عينة الدراسة " الم اعة بقناتي الدراسة.يوضح 

 أماكا تصوير البرنام 

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة
 اإلجمالي

  %   %   % 

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 داخل السد دي 

 - - - - - - خارج السد دي 

 - - - - - - داخل وخارج السد دي 

 - - - - - - أخرى

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 المجم ع

 ( ما يلي:  7يتضح ما بيانات الجدول السابق ) 

جا  مكان تصةوير البةرام  الرياضةية " عينةة  -

( %100الدراسةةة " دا،ةةا ا سةةتوديو بنسةةبة )

ب الستبب ورتد يرلت ولم تستخدم أماكا أ،ةرا  

  ي ذلك إلي:

اإلمكانةةةةات الماديةةةةة المحةةةةدودة للقنةةةةوات  -1

الرياضةةية المتخصصةةة " عينةةة الدراسةةة " 

والتةةةي ال تسةةةاعدلا علةةةي التنقةةةا ،ةةةارم 

 ا ستوديو. 

إضافة إلةي طبيعةة الموضةوعات الرياضةية  -2

حيث يتم التحاور بيا مقدم البرنام  وضيوفه 

دا،ةةا ا سةةتوديو  باإلضةةافة إلةةي إمكانيةةة 

المةةدا،الت الهاتفيةةة ا مةةر الةة ا اسةةتخدام 

 يتع ر تنفي   ،ارم ا ستوديو.

كمةةا أن أ لةة  البةةرام  الرياضةةية العالميةةة   -3

 العربية ت اع دا،ا ا ستوديو.

ندتامج دراستم انجتي حلمتي ولو مةا يتفةق مةي  -

في اقتصار أماكا بث البةرام   م2010محم د 

 %.100الرياضية دا،ا ا ستوديو بنسبة 

امج الريايتتيم " رينتتم أستتاليب ت تتديم البتتر -6

 الدراسم " بال ن اا الرياييم المدخ  م.
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معالجة اإلعالم الرياضى لبعض المشكالت 

 .................. االقتصادية

 (  8جدول ) 

 يوضح أسالي  تقديم البرام  الرياضية بالقنوات الرياضية المتخصصة

 أسلوب تقديم البرنام 

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة
 اإلجمالي

  %   %   % 

 5.10 8 0 0 5.10 8 ن دي

 88.00 139 %40.50 64 47.50 75 ح ار

 0.60 1 0 0 0.60 1 إثار 

 5.70 9 0 0 5.70 9 اسدضسار

 0.60 1 0 0 0.60 1 تحليلي

 %100.00 157 %40.50 64 %59.50 93 المجم ع

 ( ما يلي:  8يتضح ما بيانات الجدول )  

جةةا  الحةةوار مةةا ألةةم أسةةالي  تقةةديم البةةرام   -

رياضية " عينة الدراسة " وأكيرلا اسةتخداما ال

ورتد (  %88بها  في المرتبةة ا ولةي بنسةبة ) 

 يرلب السبب  ي ذلك إلي:

طبيعةةة البةةرام  الرياضةةية والتةةي ال تكتفةةي  -1

بنشر ا ،بار الرياضية فقط  با تحتةام إلةي 

الحةةوار مةةي شخصةةيات أ،ةةرا لهةةا صةةلة 

بالموضوع أو القضية الرياضةية مةا قرية  

 .أو بعيد 

يتةةيح الحةةوار حريةةة التواصةةا مةةي ضةةيوف  -2

وشخصةةيات أ،ةةرا مةةا ،ةةارم ا سةةتوديو 

وطرح وجهات نظةر مختلفةة حةول القضةايا 

 الرياضية المطروحة.

تةاريتتا الندتتامج الستتاب م متتب ندتتامج دراستتم  -

م حيتتث 2010انجتتي حلمتتي محمتت د إبتتراهيم 

اردبرا أكعر الساليب المسدخدمم  ي مةالجتم 

ر  ال ضتتيم ال ضتتايا الريايتتيم أستتل ب رتت 

وتحليلفتتتتا ورتتتتر  حلتتتت م لفتتتتا بنستتتتبم) 

83.3. % 

المستتد ي اللإلتت ي المستتدخدم  تتي البتترامج  -7

الرياييم  "رينم الدراسم " المذارم ب نتاتي 

 الدراسم.
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 ( 9جدول ) 

 يوضح المستوا اللغوا في البرام  الرياضية " عينة الدراسة " الم اعة بقناتي الدراسة

 المستو  اللغوا  بالبرنام 

 النهار للرياضة  قناة

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة
 اإلجمالي

  %   %   % 

 - - - - - - الض ح 

 - - - - - - الةاميم

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 الض ح  والةاميم الجمب بين

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 المجم ع

 ( ما يلي:  9دول السابق ) يتضح ما بيانات الج

تستخدم البةرام  الرياضةية " عينةة الدراسةة "  -

المسةةتوا اللغةةوا الةة ا يجمةةي بةةيا الفصةةحى 

 (  ولةةةةم تسةةةةتخدم %100والعاميةةةةة بنسةةةةبة )

ورتد يرلتب الستبب  تي أسالي  لغويةة أ،ةرا. 

 ذلك إلي:

محاولةةة الوصةةول إلةةي عقةةا المةةواطا البسةةيط  -

ة الفصةحى ال ا ال يستطيي أن يفهم اللغة العربي

وحةةدلا  ولةةم يسةةتطي الباحةةث تحديةةد تكةةرار 

اسةةةتخدام كةةةال مةةةا اللغةةةة العربيةةةة الفصةةةحى 

والعاميةةة نظةةرا للخلةةط الكبيةةر والسةةريي بةةيا 

 المستوييا دا،ا البرنام .

سماا ودرلم تخ ص م دمي البرامج  -8

الرياييم " رينم الدراسم " المذارم ب ناتي  

 الدراسم. 

 ( 10جدول ) 

 الرياضية الم اعة بقناتي الدراسةدمي البرام  ) أ ( يوضح نوع مق

 النوع

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة
 اإلجمالي

  %   %   % 

 %63.31 88 9.31 13 % 54.00 75 ذكر

 %8.63 12 8.63 12 - - أنع 

 %28.06 39 28.06 39 - - اكثنين مةا  

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 المجم ع

 ( ما يلي:  10يتضح ما بيانات الجدول السابق ) 
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معالجة اإلعالم الرياضى لبعض المشكالت 

 .................. االقتصادية

احتلةةت فتةةة ) ذكةةر ( مةةا حيةةث نةةوع مقةةدمي  -

البةةةرام  الرياضةةةية المرتبةةةة ا ولةةةي بنسةةةبة 

 ورد يرلب ذلك إلي:%(. 63.31)

أن ا لةةة  العةةةامليا فةةةي مجةةةال اإلعةةةالم  -1

الرياضةةةةي ) البةةةةرام  الرياضةةةةية ( مةةةةا 

الن ا لةة  مةة يعي القنةةوات  الةة كور نظةةرا

 الرياضية ما )الرياضييا السابقيا(.

فةةةةي المجتمةةةةي العربةةةةي ينةةةةدر اسةةةةتخدام  -2

 اإلناث لتقديم البرام  الرياضية.

بينمةةا جةةا  فةةي المرتبةةة اليانيةةة االرنةةيا معةةا )  -

%(  رةةةم فةةةي 28.06ذكةةةر وأنيةةةي ( بنسةةةبة )

المرتبةةةةة الياليةةةةة اسةةةةتخدام اإلنةةةةاث بنسةةةةبة 

(8.63.)% 

 درجة تخصص مقدمي البرام  الرياضية " عينة الدراسة " بقناتي الدراسة:) ب ( يوضح 

 ( 11جدول رقم ) 

 التخصص 

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة
 اإلجمالي

  %   %   % 

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 مذيب

 - - - - - - ريايي سابق

 - - - - - - أخرى

 %100.00 139 %46.00 64 %54.00 75 المجم ع

 ( ما يلي:  11يتضح ما بيانات الجدول السابق ) 

تستخدم البةرام  الرياضةية " عينةة الدراسةة "  -

(  ولةم %100مقدميها ما فتة ) م يي ( بنسبة )

 ورتتتد يرلتتتب ذلتتتك تسةةةتخدم فتةةةات أ،ةةةرا. 

ية أفضلية استخدام م يعيا للبرام  الرياض إلي:

يةةدل علةةي التمةةام البةةرام  الرياضةةية عينةةة 

 الدراسة بالتخصص إلي درجة كبيرة.

نتت ع يتتي ا البتتترامج الريايتتيم " رينتتتم  -9

الدراستتم " المذارتتم ب نتتاتي الدراستتم ؟ ومتتا 

 درلم تكرار الضي ا.
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 ( 12جدول رقم ) 

 لدراسة " الم اعة بقناتي الدراسة) أ ( يوضح ضيوف البرام  الرياضية " عينة ا

 وف البرنام ضي 

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة 
 اإلجمالي 

المتوسط  
 الحسابي

االنحرا
ف  
المعيار
 ا

المجمو 
 ع

المتوسط  
 الحسابي

االنحرا
ف  
المعيار
 ا

المجمو 
 ع

المتوسط  
 الحسابي

االنحرا
ف  
المعيار
 ا

 المجموع 

 1912.52 18.47 13.75 1620 18.80 25.31 292 11.01 3.90 مسئ م ريايي 

خبير/ باحث  ي  
 المجام الرضمي 

5.88 13.10 114 6.13 14.76 392 5.99 13.84 833.09 

خبير/ باحث  ي  
 المجام الريايي 

1.50 7.40 112 3.64 11.69 233 2.48 9.64 345.27 

كرب/ مدرب  
 ريايي 

6.16 13.12 462 12.94 17.37 828 9.27 15.54 1289.91 

 - - - - - - - - - أخرى

 ( ما يلي:  12يتضح ما بيانات الجدول السابق ) 

اسةةتحوذ المسةةتول الرياضةةي علةةي الترتيةة   -

ا ول ما حيث نةوع الضةيوف التةي يسةتعيا 

بهةةةم برنةةةامجي الدراسةةةة بمتوسةةةط حسةةةابي 

( 18.47( وانحةةةةةراف معيةةةةةارا ) 13.75)

دقيقة ما إجمالي   1912.52بمجموع  مني )

 وقد يرجي ذلا إلي: ما البث. 

إلمةةام المسةةتوليا الرياضةةييا بكافةةة ا مةةور  -1

اإلداريةةةة والفنيةةةة لوجةةةودلم بأمةةةاكا اتخةةةاذ 

القةةرار  بمةةا يسةةاعد القةةائميا علةةي البةةرام  

الرياضية ما توصيا صوت ورسةائا جميةي 

ا قطاب الرياضية إليهم لبحث مشةاكلهم عةا 

طريةةق المةةدا،الت الهاتفيةةة أو  يرلةةا مةةا 

بالبرام  الرياضية  ولو مةا  وسائا االتصال

دراستتم انجتتي حلمتتي يتعةةارض مةةي نتةةائ  

فةةةي أن أكيةةةر الضةةةيوف  محمتتت د إبتتتراهيم

حضةةةورا فةةةي البةةةرام  الرياضةةةية كانةةةت 

 %.56الشخصيات اإلعالمية بنسبة 

بينما جةا  استضةافة ) الالعبةيا والمةدربيا (  -

( 9.27في الترتية  اليةاني بمتوسةط حسةابي )

جموع  منةي ( وم15.54وانحراف معيارا )

 ( دقيقة. وقد يرجي ذلا إلي:1289.91)

محاولة البرام  الرياضية " عينةة الدراسةة "  -1

ج ب اكبر عةدد مةا الجمهةور لمتابعةة القنةاة 

وذلةةا مةةا ،ةةالل استضةةافة نجةةم أو مةةدرب 

مشةةهور ممةةا يةةثدا إلةةي التمةةام محبيةةه أو 

مشجعي فريقه بمشالدة ل ا البرنام   كما يتم 

ال  الالعبةيا لسةرد أحيانا استضةافة ميةا لةث

قصص كفاحهم حتى يكونوا مةيال يحتة ا بةه 
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معالجة اإلعالم الرياضى لبعض المشكالت 

 .................. االقتصادية

 وب ل الجهد والطموح.الناشتيا ما ،الل تغير أفكارلم نحو الميابرة 

 ) ب ( درجة تكرار ضيوف البرام  الرياضية " عينة الدراسة " الم اعة بقناتي الدراسة.

 (13جدول )

 درجة تكرار ضيوف البرام  الرياضية عينة الدراسة

 رار ضيوف البرنام تك

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة
 اإلجمالي

  %   %   % 

 - - - - - - يي  دامم

 %17.30 18 %2.89 3 %14.42 15 يي  مكرر

 %82.70 86 %58.65 61 %24.04 25 يي  لديد

 %100.00 104 %61.54 64 %38.46 40 المجم ع

 ( ما يلي:  13يتضح ما بيانات الجدول السابق ) 

جةةا  فةةي المرتبةةة ا ولةةي مةةا حيةةث تكةةرار  -

حضور ضيوف البرنةام  دعةوة ضةيوف جةدد 

%(  وعةةةدد مةةةرات الظهةةةور 82.70بنسةةةبة )

 (   وقد يرجي ذلا إلي:86)

التمةةام معةةدا البةةرام  الرياضةةية "عينةةة  -1

الدراسة" بدعوة ضيوف جدد وذلا لعرض 

تلفة عا القضايا الرياضية وجهات نظر مخ

المقدمة مما يثدا إلي وجود حلةول متعةددة 

 تيرا ل   القضايا.

رةةم جةةا  فةةي المرتبةةة اليانيةةة دعةةوة ضةةيوف  -

( وعةةةدد مةةةرات %17.30مكةةةرريا بنسةةةبة )

(  كما انه ال توجد ضيوف بصةفة 18الظهور )

 دائمة  وقد يرجي ذلا إلي:

التمام معدا البرام  الرياضية بتخصيص   -1

ددة لضيف مكرر لمدة يوم واحد فقرة مح

في كا أسبوع  وذلا كما يحدث في برنام   

كور  كا يوم ما استضافة اإلعالمي  

الرياضي )إسالم صادق( يوم الخميس ما  

 كا أسبوع. 

أشكام الم اركم الجماهيريم  ي البرامج   -10

الرياييم " رينم الدراسم " المذارم  

 ب ناتي الدراسم. 
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 ( 14جدول ) 

 ة الجماليرية في البرام  الرياضية " عينة الدراسة "أشكال المشارك

 أشكال 

 مشاركة الجمهور 

 قناة النهار للرياضة 

 برنام  كور  كا يوم

 قناة النيا للرياضة 

 برنام  بيت الرياضة 
 اإلجمالي 

المتوسط  

 الحسابي

االنحرا

ف  

المعيار

 ا

المجمو 

 ع

المتوسط  

 الحسابي

االنحرا

ف  

المعيار

 ا

المجمو 

 ع

المتوسط  

 بيالحسا

االنحرا

ف  

المعيار

 ا

 المجموع 

 404.50 4.40 2.91 89 3.18 1.39 316 4.87 4.21 ت رير خارلي 

 الحض ر 

  ي السد دي  
- - - - - - - - - 

 1792.35 12.84 12.89 146 3.78 2.29 1646 10.72 21.95 مداخضا هاتضيم 

 رسامل 

 أس إم أس 
- - - - - - - - - 

 ما يلي: (  14يتضح ما الجدول السابق )  

جا  استخدام المةدا،الت الهاتفيةة كأحةد أشةكال  -

المشةةاركة الجماليريةةة فةةي البةةرام  الرياضةةية 

"عينةةة الدراسةةة" فةةي الترتيةة  ا ول بمتوسةةط 

( 12.84( وانحراف معيارا )12.89حسابي )

( دقيقة  وقد يرجي 1792.35ومجموع  مني )

ذلا إلي ا لمية الكبر  للمدا،الت الهاتفية في 

  الرياضية فهي تسةها عمليةة التواصةا البرام

المباشر والفورا دون حتى التواجد بالبرنام   

كمةةا أنهةةا تفةةتح البةةاب  ا  شةةخص لةةه صةةفه 

رسمية أو  ير رسمية ما التعقي  والرد والنقد 

لموضةةوع معةةيا كةة لا طةةرح أفكةةار جديةةدة  

وبالمقارنةةة بةةيا برنةةامجي الدراسةةة مةةا حيةةث 

جةا  فةي الترتية  استخدام المكالمات الهاتفيةة  

ا ول برنام  كور  كةا يةوم بمتوسةط حسةابي 

( 10.72( وانحةةةةةةراف معيةةةةةةارا )21.95)

( دقيقة  بينما جةا  فةي 1646ومجموع  مني )

الترتي  الياني برنام  بيةت الرياضةة بمتوسةط 

( 3.78( وانحةةراف معيةةارا )2.29حسةةابي )

( دقيقة  وقد يرجةي ذلةا 146ومجموع  مني )

علي برنام  كور  كةا يةوم  إلي التمام القائميا

بالمدا،الت الهاتفية بدرجة أكبةر عةا القةائميا 

علي برنةام  بيةت الرياضةة  ممةا يتةيح حريةة 

التعبير وسهولة فةر  المشةاركة فةي البةرام  

الرياضةةية بةةاإلعالم الرياضةةي الخةةا  عةةا 

 الحكومي.

جا  في الترتية  اليةاني مةا أشةكال المشةاركة  -

لخارجي بمتوسةط الجماليرية استخدام التقرير ا

( 4.40( وانحةةراف معيةةارا )2.91حسةةابي )
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دقيقةة  وبالمقارنةة  (404.50ومجموع  مني )

بةةيا برنةةامجي الدراسةةة مةةا حيةةث اسةةتخدام 

التقريةةةر الخةةةارجي جةةةا  فةةةي الترتيةةة  ا ول 

(  316برنام  كور  كا يوم بمجمةوع  منةي )

دقيقةةةة  وفةةةي الترتيةةة  اليةةةاني برنةةةام  بيةةةت 

 ( دقيقة. 89الرياضة بمجموع  مني) 

وبذلك يك ( الباحث رد ألاب رلي الدستالم الوم 

ما الخ امص الساستيم للبترامج الريايتيم وه  

 بال ن اا الرياييم المدخ  م؟

 التساؤل الياني: -

ما أهتم م تكضا اكحدتراا اكرد تاديم  تي كتر  

ال تتدم الم دمتتم  تتي البتترامج الريايتتيم "رينتتم 

  م ؟الدراسم " بال ن اا الرياييم المدخ 

 ( 16جدول ) 

 يوضح ألم مشكالت االحتراف االقتصادية في كرة القدم المقدمة في البرام  الرياضية

المشكالت المطروحة في  

البرنام  الرياضي 

 )االقتصادية(

 قناة النهار للرياضة

 برنام  كور  كا يوم 

 قناة النيا للرياضة

 برنام  بيت الرياضة
 اإلجمالي 

المتوس 

ط 

الحساب 

 ا

اف  االنحر

 المعيارا 

المجمو 

 ع

المتوسط  

 الحسابي 

االنحرا 

ف 

 المعيارا 

المجمو 

 ع

المتوسط  

 الحسابي 

االنحرا 

ف 

المعيار 

 ا

 المجموع 

المسدح اا  

 الماديم 

خاصم  

 بالضرب 
0.65 1.32 49 0.26 0.739 17 0.47 1.10 65.73 

خاصم  

 بالنادي 
0.15 0.64 11 0.06 0.27 4 0.10 0.50 15.07 

 ( ما يلي:  16ل السابق ) يتضح ما بيانات الجدو

احتلةةت المسةةتحقات الماديةةة الخاصةةة بالالعةة   -

الترتيةةة  ا ول مةةةا حيةةةث ألةةةم مشةةةكالت 

االحتراف االقتصادية في كرة القدم المقدمة في 

البرام  الرياضةية "عينةة الدراسةة " بةالقنوات 

الرياضةةةةية المتخصصةةةةة بمجمةةةةوع  منةةةةي 

( دقيقة  وفي الترتي  الياني ما حيةث 65.73)

سةةتحقات الماديةةة مةةا لةةو ،ةةا  با نديةةة الم

( دقيقةةة  ولةةم تتحةةدث 15.07بمجمةةوع  منةةي )

عةةا أا مةةا المشةةكالت االقتصةةادية ا ،ةةر   

 ورد يرلب ذلك إلي:

ا لةةة  مشةةةكالت االحتةةةراف الرياضةةةي   -1

االقتصادية تتعلق بالمستحقات المادية سوا  

لالعةة  أو النةةادا نظةةرا لتوقةةف النشةةاط 

اث الرياضةةةي فةةةي مصةةةر بسةةةب  ا حةةةد 

السياسية  وركود الحالة االقتصادية بأ لة  

أندية الدورا الممتةا  ممةا يجعةا مسةتولي 
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ا نديةةة الرياضةةة  يةةر قةةادريا علةةي دفةةي 

 مستحقات الالعبيا المادية.

وه  ما يدضق مب ندتامج دراستم كتض متن أحمتد  -

م   م ستتي ربتتاس 2000 تتاروع ربتتد ال تتادر 

م كمتتتتام درويتتتتن والستتتتةدني خليتتتتل 2005

م   ربتتتتد الحميتتتتد رعمتتتتا( 2006الستتتتةدني 

م  أحمتد 2009م  حسن أحمد ال تا ةي 2007

الت وجةود المشةكم رلتي 2011حسني الستيد 

المسةةةتحقات االقتصةةةادية والتةةةي مةةةا بينهةةةا )

الماديةةة( التةةي تعةةوق تنظةةيم واقةةي االحتةةراف 

الرياضي في كرة القةدم  والتةي يجة  أن يهةتم 

اإلعالم الرياضي المصرا بمحاولةة التعةرض 

كما أشارا ندامج دراسم لجتها إعالميا لها ومعا

م ودراستم 2000أحمد  اروع ربد ال ادر رتام 

حسن أحمد ال ا ةي وربد الرحمن أحمد سيار 

م ودراسم أحمد حسني السيد  رام  2009رام  

 .م2011

وبالمقارنةةة بةةيا برنةةامجي الدراسةةة مةةا حيةةث  -

ا علةةى معالجةةة للمشةةكالت االقتصةةادية سةةوا  

د فةةةي الترتيةةة  ا ول لالعةةة  او النةةةادا نجةةة 

(  60برنام  كور  كا يةوم بمجمةوع  منةي ) 

دقيقة وفي الترتي  الياني برنام  بيت الرياضة 

 ( دقيقة. 21بمجموع  مني ) 

وبفذا يك ( الباحث رد ألاب رلي الدسالم العتاني 

وه  ما أهتم م تكضا اكحدتراا اكرد تاديم  تي 

 كر  ال دم الم دمم  ي البترامج الريايتيم "رينتم

 الدراسم " بال ن اا الرياييم المدخ  م ؟

 

 استخالصات البحث:

اسةةتحوذ المسةةتول الرياضةةي علةةي الترتيةة   -1

ا ول ما حيث نةوع الضةيوف التةي يسةتعيا 

بهةةةم برنةةةامجي الدراسةةةة بمتوسةةةط حسةةةابي 

( 18.47( وانحةةةةةراف معيةةةةةارا ) 13.75)

دقيقة ما إجمالي   1912.52بمجموع  مني )

ضةةافة )الالعبةةيا  مةا البةةث   بينمةةا جةةا  است

والمةةدربيا ( فةةي الترتيةة  اليةةاني بمتوسةةط 

( 15.54( وانحراف معيارا )  9.27حسابي )

( دقيقة  وجا  في 1289.91ومجموع  مني )

الترتي  اليالث استضةافة ،بيةر أو باحةث فةي 

(  5.99المجةال اإلعالمةي بمتوسةط حسةةابي )

( وبمجموع  مني 13.84وانحراف معيارا )

نمةةا جةةا  فةةي الترتيةة  ( دقيقةةة  بي833.09)

الرابي استضةافة ،بيةر او باحةث فةي المجةال 

( وانحةراف 2.48الرياضي بمتوسط حسابي )

( 345.27( وبمجموع  مني )9.64معيارا )

 دقيقة.

جا  استخدام المدا،الت الهاتفية كأحةد أشةكال  -2

المشاركة الجماليرية في البرام  الرياضية " 

سةط عينة الدراسةة " فةي الترتية  ا ول بمتو

( وانحةةةةةراف معيةةةةةارا 12.89حسةةةةةابي )

( دقيقة 1792.35( ومجموع  مني )12.84)

  بينمةةا جةةا  فةةي الترتيةة  اليةةاني مةةا حيةةث 
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أشكال المشاركة الجماليرية استخدام التقريةر 

( وانحةراف 2.91الخارجي بمتوسط حسابي )

 (404.50( ومجموع  منةي )4.40معيارا )

مةا وبالمقارنة بيا برنةامجي الدراسةة   دقيقة

حيةةث اسةةتخدام التقريةةر الخةةارجي جةةا  فةةي 

الترتي  ا ول برنام  كور  كا يوم بمجمةوع 

( دقيقةةة  وفةةي الترتيةة  اليةةاني  316 منةةي )

( 89برنةةام  بيةةت الرياضةةة بمجمةةوع  منةةي)

 دقيقة.

احتلت المسةتحقات الماديةة الخاصةة بالالعة   -3

الترتيةةة  ا ول مةةةا حيةةةث ألةةةم مشةةةكالت 

القةدم المقدمةة االحتراف االقتصادية فةي كةرة 

فةةةي البةةةرام  الرياضةةةية "عينةةةة الدراسةةةة " 

بةةالقنوات الرياضةةةية المتخصصةةة بمجمةةةوع 

( دقيقة  وفةي الترتية  اليةاني  65.73 مني )

ما حيث مشكالت المستحقات الماديةة مةا لةو 

   15.07،ةةا  با نديةةة بمجمةةوع  منةةي )

وبالمقارنة بيا برنةامجي الدراسةة مةا   دقيقة

لمشةكالت االقتصةادية حيث ا علةى معالجةة ل

سوا  لالع  أو النادا نجد في الترتي  ا ول 

برنةةام  كةةور  كةةا يةةوم فةةي الترتيةة  ا ول 

( دقيقةةة وفةةي الترتيةة  60بمجمةةوع  منةةي )

الياني برنام  بيت الرياضة بمجموع  منةي ) 

 ( دقيقة. 21

احتلت قناة النهار سبورت الترتية  ا ول مةا  -4

علةةةى حيةةةث القنةةةوات " عينةةةة الدراسةةةة " ا 

معالجة مشكالت االحتراف الرياضي في كرة 

( وانحةةةراف 1.67القةةةدم بمتوسةةةط حسةةةابي )

( 125( ومجمةةةوع  منةةةي )4.78معيةةةارا ) 

دقيقةةة  بينمةةا جةةا ت قنةةاة النيةةا سةةبورت فةةي 

( 0.58الترتيةةة  اليةةةاني بمتوسةةةط حسةةةابي )

( ومجموع  مني 2.239وانحراف معيارا ) 

 ( دقيقة.38)

 توصيات البحث:

ه  المسةةتخدم ولةةدف البحةةث فةي ضةةو  المةةن

وإطةةار عينةةة البحةةث  يتقةةدم الباحةةث بالتوصةةيات 

التالية والنابعة ما االستخالصات التي تم التوصا 

 إليها ما ،الل عرض ومناقشة النتائ :

يج  علةي القةائميا علةي البةرام  الرياضةية  -1

بةةالقنوات الرياضةةية المتخصصةةة الحكوميةةة 

والخاصةةة أن يكةةون لنةةا  تنةةوع فةةي فقةةرات 

رامجها وان تخصص وقتا كافيةا ضةما لة   ب

الفقةةةةرات لمناقشةةةةة االحتةةةةراف الرياضةةةةي 

 ومشكالته بطريقة منظمة وسليمة.

ضرورة وضي ،طة إعالمية لبرام  القنةوات  -2

الرياضةةية تتوافةةق مةةي احتياجةةات الجمهةةور 

والمشةةةكالت الرياضةةةية المطروحةةةة علةةةي 

 الساحة.

ضةةةرورة االلتمةةةام بمعالجةةةة كةةةا مشةةةكالت  -3

ياضةةي وعةةدم التركيةةز علةةي االحتةةراف الر

 واحدة دون ا ،ر  .

التركيةةةز علةةةي كةةةا مشةةةكالت االحتةةةراف  -4

الرياضي االقتصادية في كرة القةدم لةيس فقةط 
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المسةةتحقات الماديةةة ولكةةا أيضةةا المشةةكالت 

الخاصةةةة بالتةةةأميا علةةةي الحيةةةاة وشةةةركات 

 التسويق و نظام رواب وعقاب الالعبيا.

 قائمة المراجي

 ربية:أوال المراجي باللغة الع

نمت ذج م دترل لرابةتم أحمد حسني السيد: "  -1

"   النديتتم المحدر تتم لكتتر  ال تتدم الم تتريم

رسةةةالة ماجسةةةتير منشةةةورة  كليةةةة التربيةةةة 

 م.2011الرياضية  جامعة المنصورة. 

الةامد اكرد تادي "  : أحمد فاروق عبد القادر -2

لضحدتتتراا الريايتتتي  تتتي بةتتتص الن تتتةم 

اجسةةتير "   رسةةالة مالريايتتيم والجماريتتم 

 ير منشورة  كلية التربيةة الرياضةية للبنةيا  

 م.2000جامعة حلوان  القالرة   

المةالجتتم الرضميتتم  انجةةي حلمةةي محمةةود: -3

لل ضايا الرياييم الم دمم من بةص ال نت اا 

الضضاميم الم ريم والةربيتم دراستم تحليليتم 

رلي رناتي م در( سب را ودبي الريايتيم  

لمعهةد الدراسةات المجلة العلمية المتخصصةة 

  13  المجلةةد 49العليةةا للطفولةةة  اإلصةةدار 

 م.2010القالرة  جامعة عيا شمس   

" دور وستتامل  : تةةامر بسةةيوني عبةةد الصةةمد  -4

  الرتتتضم  تتتي إدار  اللمتتتاا الريايتتتيم "

رسالة ماجسةتير  يةر منشةورة  كليةة التربيةة 

 .2011الرياضية للبنيا  جامعة حلوان  

ا حسةةا عبةةد عطةة  ،يةةر الةةديا علةةي عةةويس  -5

  الجةةز  ا ول  "الرتتضم الريايتي" الةةرحيم

  : م.1998مركز الكتاب للنشر  القالرة  

"المةالجتتم الرضميتتم  سةةارة إسةةماعيا محمةةد  -6

لل ضايا الم دمم بالبرامج الرياييم بتال ن اا 

"  رسةالة ماجسةتير  يةةر الضضتاميم الم تريم

منشةةةورة  كليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية بنةةةات 

 م.2011لوان  الجزيرة  جامعة ح

ر د احدراا كرب كر  " : عبد الحميد عيمان -7

ناامت   –يةد  ال ان نيم طب –ال دم ) مضف م  

الطبعة ا ولي  المكتبة العصرية   " ال ان ني

  م.2007للنشر والتو يي  المنصورة  

"دراستتتم تحليليتتتم  : ةةةراب محمةةةد حسةةةا -8

لمة رتتاا اكحدتتراا الختتارلي لضرتتب كتتر  

  رسةةالة الةربيتتم"ال تتدم بجمف ريتتم م تتر 

ماجسةةةةتير  يةةةةر منشةةةةورة  كليةةةةة التربيةةةةة 

  م.2010الرياضية  جامعة حلون  

"الدناتتيم ال تتان ني  : رحةةاب محمةةد السةةيد  -9

  لضحدتتراا  تتي لمف ريتتم م تتر الةربيتتم "

رسالة ماجسةتير  يةر منشةورة  كليةة التربيةة 

الرياضةةةية للبنةةةات   جامعةةةة اإلسةةةكندرية  

  م.2008

الةضرم بين كعا تم  : فيصا عبد العظيم عمار -10

تةتتر  طتتضب الجامةتتم لل نتت اا الضضتتاميم 

الريايتتتتيم ورضردفتتتتا باتجاهتتتتاتفم نحتتتت  
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رسةالة ماجسةتير  يةر ممارسدفم للريايم  

منشةةةورة  جامعةةةةة عةةةةيا شةةةةمس  معهةةةةد 

 م. 2013الدراسات العليا للطفولة  

 : كمةةال  درويش السةةعدني ،ليةةا السةةعدني -11

 –اكحدتتتراا  تتتي كتتتر  ال تتتدم ) المضفتتت م "

"  الطبعة ا ولي  مركةز الم درل  –ارب ال 

 م.2006الكتاب للنشر  القالرة  

الد ريتتتر : 2007مجلةةةس دبةةةي الرياضةةةي  -12

الخدامي لمؤتمر دبي الريايي الدولي حت م 

  مجلةةةس دبةةةي اكحدتتتراا  تتتي كتتتر  ال تتتدم

 م.2013الرياضي  

اكحدراا  ي كر  ال دم  ي " : موسي عباس -13

  الطبعةةة دوم مجلتتس الدةتتاو( الخليجتتي"

ا ولةةةةي  دار الشةةةةروق للتو يةةةةي  دبةةةةي  

 م.2005ا مارات العربية المتحدة  

 رانيا المراجي باللغة ا جنبية:

14- Clark, A. Madden: The 

Limitation of economic analysis 

case of professional football 

leisure studies London 7(1), 

1988. 

15- Robert A. Baade : Professional 
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Abstract 

Treatment of sports media for some economic problems for  

professional football Egyptian "Analytical study" 

 

The Research Aimed to Addressing sports media visible to some economic 

problems for the professionalism of the Egyptian Football Association, and the 

researcher used the descriptive method (content analysis), and the research community 

all sports programming channels specialized sports, were selected sample search 

through the results of the scoping study, which confirmed the analysis of the content of 

the program: kora kol Yom (Al-Nahar TV Sports) by (75) loop, the program Bait al 

Ryada Sports (channel Nile Sport) by (64) loop, and it was the sum total of the sample 

(139) loop, and to collect the data, the researcher designed form content analysis of 

sports programs, "the study sample "the most important results: ranked receivables 

own physical player ranked first in terms of the most important problems of 

professionalism economic in football provided in the sports programs," the study 

sample "channels specialized sports, ranked channel the day of the sport first in terms 

of channels" sample "Top addressing problems professionalism in sports economic 

football 

 


