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 ةالقميوبيالرياضية بمحافظة  األنديةفي الجديد  اإلعالموسائل تقويم استخدام 

 * محمد عبد الرحمن محمد السيد صالح

ويعتبر المجال الرياضي أحد المجاالت  أصبحت الرياضة جزءًا أساسيًا من التربية العامة لألفراد ،
التي تتعمق بأسموب تربية الفرد وتنميتو من جميع الجوانب النفسية والعقمية والخمقية واالجتماعية .. وغيرىا 

 النوعية(. –األىمية –، وتمارس الرياضة في أنواع مختمفة من المؤسسات الرياضية )الحكومية

أن المؤسسةة الرياضةية ىةي نظةام مةدروس الييكةل متناسةق يضةم  م6002سعد أحمد شمبي يري و 
أفةةرادًا ومجموعةةات تمتمةةك ميةةارات ومواىةةب خاصةةة بمجةةال تقةةديم الخةةدمات المرتبطةةة بالن ةةاط والمنافسةةات 

 ( 7=: >الرياضية ويعممون سويًا من أجل إنجاز مجموعة م تركة من األىداف بكفاءة وفاعمية . )

تحسين قدرتيا التنافسية مع  إليدي المؤسسات الرياضية التي تسعي وتعتبر األندية الرياضية أح
األندية األخرى والرفع من كفاءة أداءىا من مختمف الجوانب ، ولذلك فمن الضروري االعتماد عمي 
أساليب وأدوات حديثة في اإلدارة، ويعتبر قياس كفاءة وفعالية خدمات األندية الرياضية من الصعوبات 

واجو إدارة ىذه المؤسسات حيث تعتبر الخدمات المقدمة لممستفيدين أحد المخرجات غير ال ديدة التي ت
 الممموسة من عممية التقييم داخل األندية الرياضة .

األندية الرياضية تعتبر حيث أ ار إلي أن  6003كريم محمد محمود الحكيمويؤكد ذلك دراسة 
يتطور فييا الفكر اإلداري وذلك نظرًا لمجموعة من أحد المؤسسات الرياضية األىمية التي يتنوع فييا و 

األسباب أىميا التغير في مجالس اإلدارات وتغير الخبرات العممية لمرياضات المختمفة وتنوع البيئة 
وتعمل ،  التنافسية ، ونتيجة لذلك أصبح من الضروري تغيير المفاىيم اإلدارية ال ائعة في كل نادي

تنافسية مع بعضيا البعض سريعة التغير والتنافس ، ولذلك يجب عمي ىذه األندية الرياضية في أجواء 
األندية أن تتبني مجموعة من المفاىيم واالستراتيجيات التي تساعد عمي التفوق في أدائيا وحل م كالتيا 

 ( 59) التي من  انيا تحقيق النتائج المرجوة ، وذلك يؤدي إلي تحقيق التميز.

الرياضي بصفة خاصة حيث ت ير  واإلعالمبصفة عامة  اإلعالمالرياضية مع  األنديةوتتعامل 
ب كل خاص مرآه عاكسة لممجتمع فيو يستجيب  دعاإلعالم الرياضي ي  أن  م6000 انجي حممي محمود

لمبيئة التي يعمل فييا وينقل أحداثيا وال تتعارض رسائمو اإلعالمية مع القيم والعادات والتقاليد السائدة في 
ذا المجتمع، ويعمل عمى تقديم األخبار والمعمومات عن األحداث والقضايا الرياضية بكل موضوعية ى

فيو أحد أىم ،  وحيادية حتى يتم عالج السمبيات وتقوية اإليجابيات لمنيوض بالرياضة في كافة المجاالت
تقديم معمومات عناصر الجذب في محيط المجتمع بوجو عام وفي محيط ال باب بوجو خاص، فيو يقوم ب
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 (تميفزيون –إذاعة  –تتعمق بالمجال الرياضي باستخدام وسائل اإلعالم الجماىيري سواء كانت )صحافة 
.(7  :56<) 

عممية ن ر األخبار والمعمومات ىو  أن اإلعالم الرياضي م6002 الشافعيأحمد حسن وي ير 
واألن طة الرياضية بقصد ن ر الثقافة  باأللعاب والقوانين الخاصةوالحقائق الرياضية و رح القواعد 

 ( ::;7) .الرياضية بين أفراد المجتمع وتنمية وعيو الرياضي

تطورت في العصر الحديث تطورًا سريعًا  االتصالإلي أن وسائل  م6002 الميندس يريسوت ير        
وذلك بفضل التقنية الحديثة حتى أصبح يطمق عمى عصرنا العديد من المسميات والتةي مةن بينيةا اإلعةالم 

ألىميتيةةةا فةةةي حيةةةاه اإلنسةةةان والمجتمةةةع، حيةةةث وسةةةائل اإلعةةةالم  االتصةةةاالتالجديةةةد أو مسةةةمى عصةةةر ثةةةورة 
ن الثورة الصناعية المتتالية والتي عبر عنيا التقدم التقني. الجديدة ىي حصيمة التطور الحضاري الذي يكو 

(=  :6;) 

ي ير إلي المحتوي  new mediaأن مصطمح اإلعالم الجديد  م 6002عباس صادؽ  يشير
التي يصعب دراستيا تحت أي من الوسائل التقميدية  اإلعالميةاإلعالمي الذي يبث أو ين ر عبر الوسائل 

ًا جديد اً حيث أن ىناك واقع،  كالصحافة و الراديو والتميفزيون ، وذلك بفعل التطور التكنولوجي الكبير
عن  اً التي تختمف تمام اإلعالميةوالوسائل  االتصاليةلإلعالم ظيرت فيو أ كال متعددة من الرسائل 

  (56: 56(.)اإلنترنتالجماىيري ل بكو المعمومات الدولية) االنت ارمرحمو ما قبل 

إلى أنةو مةع تةدفق التقنيةات اإلعالميةة الجديةدة فة ن  م6000موسى جواد ، صفد حسام كما ي ير     
الجمةةاىيري أخةةذت أ ةةكااًل جديةةدة والوسةةائل التقميديةةة عمةةى التكيةةف مةةع  االتصةةالالمفةةاىيم اإلعالميةةة ونظةةم 

 لالتصةةةةالالمتغيةةةرات التةةةةي فرضةةةةتيا  ةةةبكو اإلنترنةةةةت والتةةةةي أصةةةبحت مةةةةن خالليةةةةا معةةةايير عالميةةةةة جديةةةةدة 
الجمةةةاىيري ، واإلعةةةالم الجديةةةد لةةةم يولةةةد عمةةةى يةةةد تكنولوجيةةةا المعمومةةةات كةةةالكمبيوترات وحةةةدىا وال عمةةةى يةةةد 

وحةةدىا ولكةةن ولةةد بالمزاوجةةة بةةين ىةةذه التكنولوجيةةا وتمةةك فقةةد جمةةع بيةةنيم النظةةام الرقمةةي  صةةالاالتتكنولوجيةةا 
نظةم  اسةتقاللعيةد  انتيةىفترابطةت  ةبكاتو مةع  ةبكات المعمومةات وبةذلك  االتصالالذي تطورت إليو نظم 
.  computer communicationيسمةةى  لالتصةالودخمنةا فةي عيةد جديةد  االتصةالالمعمومات عن نظم 

(67  :<      ) 

أن  ةةبكة اإلنترنةةت سةةاىمت فةةي إيجةةاد  ةةكل جديةةد مةةن اإلعةةالم  م6003محمػػد عبػػد الحميػػد ويؤكةةد       
" أو اإلعالم البديل ويعرف بأنةو new mediaعرف في األوساط الصحفية والعممية باسم "اإلعالم الجديد 

حت ممكنةةةة بفضةةةل الكمبيةةةوتر اإللكترونةةةي والتةةةي أصةةةب االتصةةةالالعديةةةد مةةةن األ ةةةكال المسةةةتحدثة مةةةن نظةةةم 
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وتتعةةةدد أنواعةةةو ومنيةةةا اإلعةةةالم الجديةةةد القةةةائم عمةةةى  ةةةبكة اإلنترنةةةت وتطبيقاتيةةةا، وىةةةو جديةةةد كميةةةًا بصةةةفات 
ومميةةزات غيةةر مسةةبوقة ، وىةةو ينمةةو بسةةرعة وتتولةةد عنةةده مجموعةةو مةةن التطبيقةةات ال حصةةر ليةةا، واإلعةةالم 

ن ةأ منةة أنةواع جديةدة مةن التطبيقةات عمةى األدوات القائم عمى األجيزة المحمولة وىو أيضا ينمو بسةرعة وت
المحمولة المختمفة، فتطور المحمول من آلة صغيره ينحصر دورىا فةي تمقةى واسةتقبال المكالمةات الصةوتية 

 ( 5::  =5إلى دور إعالمي أيضا.)

 أنواع اإلعالم الجديد: 
 أن أنواع اإلعالم الجديد ىي : إلى م6002 يشير عباس صادؽ   

ة : نموذج اإلعالم الجديد وفق ىذا التصنيف يعود إلى مجموعةالجديد بتكنولوجيا قديم اإلعالم .5
 والتمفزيون والصحف ، وي يران إلى راديو وتمفزيون الحوار. واإلذاعةمن اإل كال الصحفية في 

جميع الوسائل التي نعي يا األن التةي تعمةل عمةى منصةة  وتمثماإلعالم الجديد بتكنولوجيا جديدة:  .6
ا  بكة اإلنترنت والبريةد اإللكترونةي يسرأمبيوتر وىى ت مل  بكات الكمبيوتر المختمفة ، وعمي الك

وغيرىما. وىي الوسائل التي مكنت من إنقاذ تبادل الحي و السةريع لممعمومةات ومةن التواصةل بةين 
 الطةةرفين، وحققةةت لممةةواطنين أسةةماع أصةةواتيم لمعةةالم . ومكنةةت مةةن دمةةج التكنولوجيةةات و الوسةةائل
المختمفةةة مةةع بعضةةيا الةةبعض، وتجةةاوزت العوائةةق الزمةةان والمكانيةةة والحةةدود بةةين الةةدول التةةي كانةةت 

يل تفاعةةةل الجمةةةاىير يتعيةةةق حركةةةو اإلعةةةالم القةةةديم، وىةةةذه الوسةةةائل تتصةةةف بةةةدورىا الفعةةةال فةةةي تسةةة
 . االتصاليةوتقديم مصادر ال حدود ليا، كما تتيح مجااًل واسعًا من األ كال و التطبيقات 

ىنا تزول الفوارق بين القديم والجديد، فقد أصبحت الحدود م جديد بتكنولوجيا مختمطة: إعال .7
وحدثت حالة تماىى وتبادل لممنافع بين  اصطناعيةالفاصمة بين أنواع الوسائل المختمفة حدودًا 

الذين يعممون في الوسائل  اإلعالمياإلعالم القديم والجديد، ويستخدم الكثير من الممارسين لمعمل 
 اً أدوارىم اإلعالمية المختمفة، أي أنيم يستخدمون النوعين مع الستكمالالتقميدية والوسائل الجديدة 

وكما يعترف األفراد، تعترف المؤسسات القديمة أيضا بأىمية اإلعالم الجديد وتعمل عمى المحاق 
ا نطن بوست ونيويورك تايمز لدييا مواقع بتكنولوجياتو وتطبيقاتو المختمفة ، فصحف كبيره مثل و 

مع الجميور  األخبارضخمو عمى  بكة اإلنترنت، وتتواصل برامج التمفزيون المختمفة ون رات 
عبر الوسائل  استطالعاتيا، وتدير اإلعالمي بأدوات اإلعالم الجديد، وتكمل م روعيا 

 (=: ، >::  56المستحدثة.)

 : إليم 6002قي عبد البامصطفي بينما يقسميا محمد 
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، حيث ال تتخمف أية وكالة أنباء عالمية كانت أم محمية عن حجز مواقع ليا عمى  وكاالت األنباء .5
قوميةةة القميميةةة و اإل الوكةةاالتتةةوفر جبنةةا إلةةى جنةةب مةةع  الكبيةةرةاألنبةةاء كةةاالت فو ،   ةةبكة اإلنترنةةت

نواعيا  اممة عمى النصوص والصور، بعضيا مجانا وبعضيا أمحمية خدمات إخبارية بمختمف الو 
قتصةةةادية والرياضةةةية ،  . وتقةةةدم بعةةةض الوكةةةاالت خةةةدماتيا اإلخباريةةةة السياسةةةية واالالمةةةاديبالمقابةةةل 

إلى  باإلضافةكما تمتاز خدمات ىذه الوكاالت بتقديم منتجات  بكية من خدمات الصور والرسوم 
الخةةةدمات أصةةةبح مةةةن الممكةةةن ألي  ىةةةذهوكةةةل  تمفزيونيةةةة .  خدمةةةة تمفزيونيةةةة تقةةةدم نمةةةاذج لمقطةةةات

 ةةخص أن يحصةةل عمييةةا مةةن خةةالل أي وسةةيط إعالمةةي سةةواء تقميةةدي أو سةةمكي أو السةةمكي مثةةل 
 (;::  65. ))الصحف، جياز الكمبيوتر ، التميفون المحمول( 

عبةةارة عةةن تطبيقةةات بةةرامج  بأنةةو م0331 محمػػد عػػزت محمػػد عػػارؼيوضةةح  :إذاعػػة اإلنترنػػت   .6
 عتمةةادا عمةةى تكنولوجيةةا تةةدفق المعمومةةاتالمبةةث عبةةر ال ةةبكة  اسةةتخدامياصةةوتية كومبيوتريةةة يةةتم 

Streamig  لت غيل المواد الصوتيةAudio  أو الفيديوVideo  فمم تعد اإلذاعة  عممية مركبة تحتاج  ،
متعةدد الوظةائف وىةو راديةو تفةاعمي راديةو اإلنترنةت  ف ن إلى  غل قناة محددة في أوقات محددة ؛ 

يمكن أن ينقل التحكم في الوسيمة اإلعالمية من الدولة ومؤسسات اإلذاعة  والتمفزيون إلى جميور 
المسةةةتمعين والم ةةةاىدين ومةةةوردي المعمومةةةات وسةةةيتحول الجميةةةور مةةةن االسةةةتيالك السةةةمبي لمراديةةةو 

وذكةاء الكومبيةوتر والمعمومةات الضةخمة  قوة التسجيالت الصوتية والمرئيةاستخدام فزيون إلى يوالتم
. المعروضة في  بكة اإلنترنت . وتتيح ال بكة الرقمية لكل فرد أن يبث برامج إذاعية أو تمفزيونية

 (62: 60.)المحمول( الكمبيوتر، الياتفعن طريق العديد من الوسائط مثل )الراديو، جياز 
البةث التمفزيةوني عبةر اإلنترنةت  أن  م0333 بياء عيسيي ةير  :البث التمفزيوني عبر اإلنترنت   .7

المتةزامن لإل ةارات الصةوتية والمرئيةة لتظيةر عمةى  ةكل بةث حةي يمكةن  تكنولوجيةا التةدفقيستخدم 
مةةع كةةل التقةةدم  عةةدة بةةرامج تبعةةا لحزمةةة الممفةةات المسةةتخدمة فةةي عمميةةة البةةث،اسةةتخدام م ةةاىدتو ب

 النضةج التكنولةوجي، إلةىال ةبكة لةم يصةل  الحاصل في  بكة اإلنترنت إال أن البث التمفزيوني فةي
حيةةث أن تنزيةةل الصةةورة يأخةةذ زمنةةا طةةويال وىةةي نفسةةيا مازالةةت ضةةعيفة فةةي مسةةتواىا الفنةةي الةةذي 

 (6:  2).ينبغي أن تكون عميو

وت بو مواقع بعةض ال ةبكات التمفزيونيةة المواقةع اإلعالميةة والمعموماتيةة الكاممةة حيةث يةتم 
، مثال ذلك  بكة سةي إن إن  التميفزيونمن خالليا تقديم المواد اإلخبارية والمعمومات التي يوفرىا 

CABLE NEWS NETWORK  . أن مةن الممكةن عةرضاإلنترنةت   مةنسةتفاد البةث التمفزيةوني اكمةا 
جيةزة أأو حتى التي تصور مةن خةالل كةاميرا  أو المحترفينيواة الة المواد الفممية التي يصورىا كاف
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و الممموكةة لجيةة معينةة أعرضةيا عمةى  ةبكات التمفزيةون الرسةمية  ال يمكةنالياتف المحمول التي 
وكل ىذه الخدمات يمكن عرضيا لمجميور من خالل الوسةائط اإلعالميةة السةمكية والالسةمكية مثةل 

 .)التميفزيون ، جياز الكمبيوتر، الياتف المحمول ( 

وكةذلك اإلنترنةت   ةتراك اليةاتف المحمةول بةالكومبيوترالنظرا ،   خدمة اإلخبار بالياتؼ المحمول .8
فةةةةتم تةةةةوفير ميةةةةزة تمقةةةةي البريةةةةد ، بةةةةين اليةةةةاتف المحمةةةةول واإلنترنةةةةت الةةةةدمج فقةةةةد تةةةةم االسةةةةتفادة مةةةةن 

قةةةديم حيةةةث يةةةتم ت SHORT MESSAGE SERVICEويةةةتم عبةةةر خدمةةةة الرسةةةائل الياتفيةةةة  اإللكترونةةةي
نبةةاء وبعةةض الصةةحف خباريةةة ت ةةمل خةةدمات وكةةاالت األطيةةف واسةةع مةةن الخةةدمات اإل لمم ةةتركين

اليومية والمواقع اإلخبارية في  كل نصوص أو وسائط متعددة  تستقبل بواسةطة اليةاتف المحمةول 
ستقبال وعرض الصور الممونة والرسوم المتحركةة والمقةاطع الصةوتية اضافة إلى إرسال و . ىذا باإل

والبصةةرية ، كةةل ذلةةك عبةةر  ةةبكة اليةةاتف المحمةةول مةةن ىةةاتف إلةةى آخةةر أو مةةن ىةةاتف إلةةى بريةةد 
 .لكتروني عمى  بكة اإلنترنت إ

، وىةةةو نظةةةام كومبيةةةوتري يحةةةول صةةةفحات اإلنترنةةةت المصةةةممة لمكومبيةةةوتر ليجعميةةةا  خدمػػػة الػػػوا  .9
لكترونية المحمولة األخرى ، ويقول جيزة اإلصغيرة ب كل يناسب  ا ات اليواتف المحمولة أو األ

جتمعةةةت بعةةةض ما اعنةةةد ;==5محمةةةد الةةةرميح " تةةةم تطةةةوير بروتوكةةةول الةةةواب فةةةي العةةةام  نرمةةةيح بةةة
إلةةى  ةباإلضةةاف" نوكيةةا وموتةةوروال وأريكسةةون " المحمةةول وعمةةى رأسةةيا ال ةةركات المصةةنعة لميةةاتف 

بغةرض ربةط أىةم  UNWIRED PLANETالتةي كانةت تسةمى فةي ذلةك الحةين " فةون دوت كةوم "  ةركة 
 ةةةبكتين فةةةي العةةةالم ؛ ةةةبكة اليةةةاتف المحمةةةول و ةةةبكة اإلنترنةةةت  فيسةةةتفيد المسةةةتخدم مةةةن خاصةةةية 

أمةا التطبيقةات التةي يمكةن توفيرىةا عبةر  ، ومعمومات المحمول ومما تقدمو اإلنترنت  من خدمات 
لكترونيةة ،الحةوار ، التصةفح ، أو الحصةول عمةى المعمومةات الواب فتتضةمن الرسةائل الصةوتية واإل

الضةةرورية لممسةةتخدم كأسةةعار العمةةالت واألسةةيم وحركةةة الطيةةران والتجةةارة المتنقمةةة ، الةةدخول عمةةى 
 (63).ال بكات المحمية وغيرىا

نت ةةار اإلنترنةةت  خروجيةةا مةةن امةةع أنةةو  مBoynton,R. S 6000يبةةين ،  لكترونػػيالنشػػر اإل  .:
لكترونةةةي سةةةتخدامات الحكوميةةةة والجامعيةةةة المحةةةدودة بةةةرزت ظةةةاىرة مةةةا يسةةةمى بالن ةةةر اإلإطةةةار اال

Electronic Publishing .مةن  وغيرىةا( . وبةدءاً .....)لمصحف والمجالت والمدونات ومواقع المعمومةات
تسةعينات القةرن الع ةرين بةدأت الصةحف فةي الخةروج إلةى اإلنترنةت  بةدوافع عديةدة لعةل مةن أىميةةا 

لوجيا الجديدة لتعويض االنخفاض المتزايد في عدد قرائيا وفي عائةدات و ستفادة من التكنمحاولة اال
 (26: 62.)اإلعالن
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فةةي عةةام  وتحديةةدا 9==5قبةةل عةةام أنةةو  م0332 بوالعطػػاأبيػػاء شػػاىين ،مجػػد  وي ةةير 
لكترونيةةة ، وكةةان عةةدد كةةان ىنةةاك ع ةةرون صةةحيفة وعةةدد قميةةل مةةن المجةةالت والن ةةرات اإل 7==5

لكترونيةةة عمةى ال ةبكة ال يتعةدى سةت صةحف كبةةرى إالصةحف التةي اسةتطاعت أن تقةيم ليةا مواقةع 
وعةةةةدد مةةةةن الصةةةةحف الصةةةةغيرة. وبمةةةةرور الوقةةةةت وبحمةةةةول منتصةةةةف التسةةةةعينات أصةةةةبحت غالبيةةةةة 

ى ال ةبكة بعضةيا يضةم النسةخة الكاممةة مةن الصةحيفة المطبوعةة ومنتجةةات الصةحف ليةا مواقةع عمة
، وفي أكتوبر مةن  لكترونيةإصحيفة  598كان عمى ال بكة  :==5معموماتية أخرى ، وفي بداية 

ىذا الرقم في منتصف عام  ارتفعصحيفة . وقد  59:6نفس السنة بمغ عدد الصحف عمى ال بكة 
:  4.)صةحيفة" 8444مرة أخرى في نياية ذلةك العةام إلةى  ارتفعصحيفة  7:66إلى نحو  ;==5

34) 

لكترونيةةة مةةن خةةالل لصةةحف اإلليةةذا تمكنةةت اأنةةو  م6006 عبػػد العزيػػز المزينػػيوي ةةير 
 لمسةةرعة التةةي تتمتةةع بيةةا ال ةةبكة، نظةةراتحةةديث صةةفحاتيا فةةي فتةةرات متقاربةةة مةةن لكترونةةي الن ةةر اإل

لصةةةدور طبعةةةةة جديةةةةدة لتحةةةديث أخبارىةةةةا فةةةة ن وفيمةةةا كانةةةةت تنتظةةةر الصةةةةحف الورقيةةةةة يومةةةا كةةةةامال 
لكترونيةةة تقةةوم بتحةةديث صةةفحاتيا ب ةةكل مسةةتمر كمةةا" تفعةةل بعةةض كبريةةات الصةةحف الصةةحف اإل
دقيقة وتصل في بعض األحيةان إلةى 64لتي تقوم بتحديث موقعيا كلا New York Timesاألميركية 

المةةؤلفين ودور الن ةةر عمةةى  لكترونةةي أقبةةل العديةةد مةةنوباتجةةاه اإلفةةادة مةةن الن ةةر اإل "خمةةس دقةةائق
الةةذي ي ةةيد (E-Books)لكترونةةي خةةالل تقنيةةة الكتةةاب اإل مةةن ةةبكة اإلنترنةةت ن ةةر إصةةداراتيم عبةةر 

قتنةاء الكتةب مةن خاللةو نتيجةة الصةعوبات التةي تواجةو الكتةاب ازيادة مضطردة في أعداد الراغبين ب
 ( 4: 02).التقميدي والقائمين عمى دور الن ر التقميدية وبخاصة الصغيرة منيا 

أن  م6002 عثمان درويش، إسماعيل حامدالدين عبد الرحمن كمال ويضيف كال من 
لكل العمميات التي تتطمع ليا الييئات الرياضية وذلك ألن بدون  التقويم وبرامجو أصبح قريناً 

التقويم ال نستطيع معرفة ما نحققو من نجاح أو ما نقابمو من معوقات وبالتالي ال نستطيع القيام 
  (=: ::5بتطوير. )

وسائل اإلعالم الجديد أصبحت ليا دورًا كبيرة في تنمية األداء اإلداري في  ويري الباحث أن
ؤسسات الرياضية بصفة عامة واألندية الرياضية بصفة خاصة من خالل عرض لموضوعات والقرارات الم

عمي جميور النادي الداخمي ومن خالل الرد بصورة مبا رة عمييا يتم تعديل بعض ىذه البرامج أو 
اضية األن طة ، ولذلك سوف يقوم الباحث بتقويم استخدامات وسائل اإلعالم الجديد في األندية الري

 لتطويرىا .
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محمد مصطفي عبد  (54)م 6002 شيماء منتصر نبيو محمدويؤكد ذلك توصيات كل من 
الجديد  اإلعالمالمزيد من الدراسات حول وسائل  إجراءضرورة  إليحيث أوصت  (60م )6002الباقي 

 الجديد في المؤسسات المختمفة . اإلعالمتطوير دور وسائل  –في المؤسسات المختمفة 

تقويم استخدام وسائل اإلعالم الجديد في األندية الرياضية بمحافظة  إليييدف البحث ىدؼ البحث : 
 . ةالقميوبي

 تساؤالت البحث :

مةةا التطبيقةةات التفاعميةةة التةةي تسةةتخدميا األنديةةة الرياضةةية عبةةر وسةةائل اإلعةةالم الجديةةد بمحافظةةة  .5
 القميوبية؟

 بمحافظة القميوبية؟ األندية الرياضية فيىداف وسائل اإلعالم الجديد ما أ .6

مةةةا المعوقةةةات التةةةي تحةةةول دون اسةةةتخدام وسةةةائل اإلعةةةالم الجديةةةد فةةةي األنديةةةة الرياضةةةية بمحافظةةةة  .7
 القميوبية؟

 مصطمحات البحث :

تساعد تقنيات االتصال والمعمومات الرقمية التي بأنو  م6002 ميا فالح ساؽ اهلل: تعرفو  الجديد اإلعالم
 اإللكترونيةةخةالل األجيةزة يرغبةو المسةتخدم بال ةكل الةذي واسةتيالكيا وتبةادل المعمومةات  ون رإنتاج عمي 

 (6:  66).)الوسائط( المتصمة أو غير المتصمة باإلنترنت  
بمجرد  ير نظاميا وفق أحكام القانون  االعتباريةىيئة رياضية تثبت ليا ال خصية  األندية الرياضية :

 .(;5المقررة بالقانون) باالمتيازات، ويعد من الييئات الخاصة ذات المنفعة العامة ،ويتمتع 

أنو ت خيص الحالة الراىنة ومقارنتيا بما يرجو األفراد ب م6006زىران  عبدالعزيزليمي تعرفو  التقويم :
تمك العممية التي يمكن من خالليا الحكم عمي  أوانولممارستو في األن طة واإلمكانات المتاحة لتنفيذىا 

 ( >=6: >5درجة تحقيق اليدف". )

 الدراسات السابقة :

سةةةةاعد عمةةةةي ن ةةةةر ي اإلنترنةةةةت أن إلةةةةي، وتوصةةةةمت (6) م6002أمػػػػل السػػػػر خالػػػػد حمػػػػد دراسةةةةة  .5
ويحقةةةق التعامةةةل مةةةع  ةةةبكة  –ووحةةةدات مراكةةةز الجامعةةةة  بةةةاإلداراتالخاصةةةة  واألن ةةةطةالمعمومةةةات 

تن ةر الجامعةة معموماتيةا عةن طريةق الن ةر  –العميةا لمجامعةة  اإلدارةسيولة التواصل مع  اإلنترنت
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 إلدارةالجديةةد لزيةةادة الميةةزة التنافسةةية  اإلعةةالمالعالقةةات العامةةة وسةةائط  إدارةتسةةتخدم  – اإللكترونةةي
 العالقات العامة.

الرياضةةية فةةي  اإلعةةالم لدور وسةةائ إلةةي، وتصةةمت  (00م )6002صػػالح سػػعيد الرشػػيد  دراسةةة  .6
 أفةرادبدرجةة مرتفعةة مةن اسةتجابات  إيجابيةةالحد مةن ال ةغب والعنةف فةي المالعةب العمانيةة كانةت 

 . العينة ب كل عام عمي جميع محاور الدراسة
أن عناصر التكامل اإلعالمةي  إليوتوصمت ، ( 60)م 6002محمد مصطفي عبد الباقي  دراسة .7

 - ةةةةبكو اإلنترنةةةةت  -خةةةةدمات االتصةةةةاالت السةةةةمكية والالسةةةةمكية  -تتمثةةةةل فةةةةي )اإلعةةةةالم التقميةةةةدي 
  المختمفة واالتصاليةبين الوسائط اإلعالمية   المنافسةزيادة في توجد  –الياتف المحمول والذكي( 

الجديةةةد فةةةي سةةةرعة انت ةةةار  اإلعةةةالمتةةةؤثر وسةةةائل  –لمحصةةةول عمةةةي حةةةق نقةةةل المحتةةةوي الرياضةةةي 
 المعمومات ووصوليا إلى أكبر عدد ممكن من الجميور.  

اسةةتخدام وسةةائل اإلعةةالم  أن إلةةي( ، وتوصةةمت 54)م 6002 دراسػػة شػػيماء منتصػػر نبيػػو محمػػد .8
)البريةد اإللكترونةي، المواقةع اإللكترونيةة، اإلنترنةت، الوبيةل إنترنةت، اليةاتف  :األىميةةالتالية حسب 

مرتفةةةةع ووسةةةةائل اإلعةةةةالم الجديةةةةد )المجمةةةةة  اسةةةةتخدامالةةةةذكي ومواقةةةةع التواصةةةةل االجتمةةةةاعي( ب ةةةةكل 
الدوريةةة، التميفزيةةون والفيةةديو والصةةحف اإللكترونيةةة( ب ةةكل اسةةتخدام متوسةةط، وحةةول ترتيةةب وسةةائل 

 االتصةالعمى الرغم من ذلك ال يتم تفعيل كافو إمكانيات ىذه الوسائل في عمميةو اإلعالم الجديد و 
وتحقةق االسةتفادة الكاممةة مةن وسةائل  االتصةالويرجع ذلك إلى عدم حرص اإلدارة عمى دعةم نظةم 

 تمك الوسائل كوسيمة تكمميو أو  كميو لموسائل التقميدية. واستخدام ،ة التقنية الحديث

أنةةةو يمكةةةن التواصةةةل بةةةين اإلعةةةالم  إلةةةي، وتوصةةةمت  (0م )6006ي أحمػػػد مصػػػطفي عمػػػ دراسةةةة .9
الرسةةالة االتصةةالية ال تكفةةي بوجودىةةا عبةةر  - اآلخةةر اسةةتمرارالتقميةةدي والجديةةد ليةةدعم كةةل منيمةةا 

 -وسائل إعالميةة ليةا جميورىةا فقةط ، بةل عبةر عةدة وسةائل لمتةأثير عمةي مختمةف أنةواع الجميةور 
 اإلعالم الجديد ال يتطمب وقتا محدد لم اىدة بث الجزيرة .

أن ىنةةاك عالقةةة ترابطيةةة أو تكامميةةة بةةين  إلةةي، وتوصةةمت  (61م )K. Lefever 6006دراسةةة  .:
عمميةة إنتةاج المحتةوي الرياضةي  -المنظمات الرياضية و ركات وسائل اإلعةالم والجيةات الراعيةة 

 اإلنتةاجال يتوقف عمةي الصةحف والتميفزيةون والراديةو ولكةن ىنةاك وسةائط جديةدة دخمةت فةي عمميةة 
 .3Dمثل التميفزيون المحمول واإلنترنت  وتكنولوجيا 

يتضح أن اإلنترنت  إلي( ، وتوصمت >6م )Lousia Ha and Ling fang 6456راسة د .;
أجيزة اإلعالم التقميدية في مجال األخبار اليومي والتأثير أكثر وضوحًا  استبداللو التأثير في 
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اإلنترنت ، حيث يتناقص الوقت الذي يقضيو مستيمكي  استخدامبعد خمس سنوات من خبره 
يدية مع تزايد خبرات اإلنترنت بين مستخدمي اإلنترنت واإلنترنت تفوق وسائل اإلعالم التقم

 كمصدر لألخبار عن وسائل اإلعالم التقميدية.

 إجراءات البحث :

جراءاتو .: المنيج المستخدم  استخدم الباحث المنيج الوصفي بخطواتو وا 

 .الرياضية باألندية األقسامالتنفيذيين ومديري أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين : مجتمع البحث

المديرين التنفيذيين و  اإلدارةأعضاء مجالس بالطريقة العمدية من تم اختيار عينة البحث : عينة البحث
 –طوخ الرياضي  –بيتيم  –بمحافظة القميوبية وىم أندية ) باب طوخ  الرياضية باألندية األقسامومديري 

 (: 5كما موضح بجدول )العبور ( –بنيا الرياضي  – بين القناطر  – برا الخيمة 

  واالستطالعية( توصيؼ عينة البحث األساسية 0جدول )

 النسبة العدد التوصيؼ
 %36.22 043 األساسيةالعينة 
 %1.42 66 .االستطالعيةالعينة 

 %000 020 اإلجمالي

التنظيمية لدى  مستوى الثقافةاستمارة استبيان من إعداد الباحثون )تحميل  :أدوات جمع بيانات البحث
 ( ، وقد اتبعت الخطوات التالية في إعدادىا :العاممين ببعض األندية الرياضية بمحافظة الدقيمية

( ، تةةةم تحديةةةد محةةةاور 65 - 54 – 6مةةةن خةةةالل تحميةةةل المراجةةةع والدراسةةةات السةةةابقة وىةةةي ) -5
تطةوير الثقافةة  -قةوة الثقافةة التنظيميةة وتماسةكيا -مسةتوى الثقافةة التنظيميةة االستبيان وىي : 

 .(5مرفق )التنظيمية 
( ، ويوضح 5( خبراء من مجال اإلدارة الرياضية مرفق );تم عرض محاور االستبيان عمي ) -6

 الجدول التالي آراء السادة الخبراء في محاور استمارة االستبيان :

 (2اإلدارية ) ن = ( النسبة المئوية آلراء الخبراء نحو الصورة األولية لعبارات الميارات 6جدول)

 المحور م
 الدمج  غير مناس  يعدل مناس 

 التعديل
 % العدد % العدد % العدد % العدد

0 
التطبيقػػػات التفاعميػػػة التػػػي تسػػػتخدميا األنديػػػة 

 - - - - - - - 000 1 الرياضية عبر وسائل اإلعالم الجديد
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 المحور م
 الدمج  غير مناس  يعدل مناس 

 التعديل
 % العدد % العدد % العدد % العدد

أىػػػػداؼ وسػػػػائل اإلعػػػػالم الجديػػػػد فػػػػي األنديػػػػة  6
 - - - - - - - 000 1 الرياضية

المعوقػػػػات التػػػػي تحػػػػول دون اسػػػػتخدام وسػػػػائل  2
 - - - - - - - 000 1 اإلعالم الجديد في األندية الرياضية 

يتضح من الجدول السابق أنو تمت الموافقة عمي محاور االستبيان ، وتم وضع عبارات  -7
في محاور ( ، ويوضح الجدول التالي عدد العبارات 7( عبارة مرفق );6لممحاور وعددىا )

 االستبيان :

 ( عدد العبارات في محاور االستبيان2جدول)

 عدد العبارات محاور االستبيان م
 3 التطبيقات التفاعمية التي تستخدميا األندية الرياضية عبر وسائل اإلعالم الجديد 0
 3 األندية الرياضية فيىداؼ وسائل اإلعالم الجديد أ 6
 3 تحول دون استخدام وسائل اإلعالم الجديد في األندية الرياضية  المعوقات التي 2

 61 المجموع

، وتم عرض ( 6مرفق )( عبارة ;6) االستبيان عبارات عدد أن السابق الجدول من يتضح -8
( خبراء من مجال اإلدارة الرياضية ، ويوضح الجدول التالي آراء ;استمارة االستبيان عمي )

 السادة الخبراء في عبارات االستبيان : 

 (1( النسبة المئوية آلراء الخبراء نحو الصورة األولية لعبارات الميارات اإلدارية )ن = 4جدول)

 % ال نعم م % ال نعم م % ال نعم م % ال نعم م % ال نعم م
 000 0 1 66 000 0 1 01 22.10 0 2 00 000 0 1 2 المحور األول

0 1 0 000 1 1 0 000 06 1 0 000 02 1 0 000 62 1 0 000 
 000 0 1 64 المحور الثالث 000 0 1 02 000 0 1 2 000 0 1 6
2 1 0 000 3 1 0 000 04 2 0 22.10 03 1 0 000 62 1 0 000 
 000 0 1 62 000 0 1 60 000 0 1 02 المحور الثاني 000 0 1 4
2 1 0 000 00 1 0 000 02 1 0 000 60 1 0 000 61 1 0 000 

 يتضح من الجدول السابق أنو قد تمت الموافقة عمى جميع عبارات االستبيان .
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إلةى   م6464/ 6/5 فةي الفتةرة مةن قام الباحث ب جراء أكثةر مةن دراسةة اسةتطالعية الدراسة االستطالعية :
وسةةةةيولة فيميةةةةةا مةةةةن قبةةةةةل عينةةةةة البحةةةةةث  االسةةةةتبيانبيةةةةدف التأكةةةةد مةةةةةن وضةةةةوح عبةةةةةارات  م5/6464/>5

الثبةةةةةات( عمةةةةةى عينةةةةةة الدراسةةةةةة  –)الصةةةةةدق لالستبيان، وكةةةةةذلك تحديةةةةةد المعةةةةةامالت العمميةةةةةة االسةةةةةتطالعية
 .األساسيةمن نفس مجتمع البحث وخارج العينة  فرد( 66والبالغ قواميا ) االستطالعية

 المعامالت العممية لالستبيان :

بةةين درجةةة كةةل عبةةارة وبةةين الدرجةةة الكميةةة لممحةةور  االرتبةةاطتةةم حسةةاب معامةةل : الػػداخمي االتسػػاؽصػػدؽ 
( مةةن العةةاممين بةةبعض األنديةةة الرياضةةية بمحافظةةة 66قواميةةا ) اسةةتطالعيةالمنتميةةة إليةةو وذلةةك عمةةى عينةةة 

 الدقيمية ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:

 (66بين درجة كل عبارة ودرجة المحور المنتمية إليو  )ن = االرتباط( معامالت 2جدول )

 م
معمل 

 م االرتباط
معمل 

 م االرتباط
معمل 

 م االرتباط
معمل 

 م االرتباط
معمل 

 االرتباط

 0.641 66 0.698 01 0.749 00 0.744 2 األولالمحور 

0 0.691 1 0.778 06 0.673 02 0.800 62 0.526 

 0.755 64 المحور الثالث 0.749 02 0.754 2 0.583 6

2 0.753 3 0.775 04 0.533 03 0.526 62 0.676 

 0.633 62 0.755 60 0.862 02 المحور الثاني 0.819 4

2 0.496 00 0.789 02 0.719 60 0.806 61 0.699 

  0.220( = 0.02* قيمة ) ر ( الجدولية عند مستو  داللة معنوية )

دالةة إحصةائيًا بةين العبةارات والمحةور حيةث كانةت  ارتباطيةة( وجةود عالقةة 9يتضح من جةدول )  
( ممةةةا يةةةدل عمةةةى صةةةدق 4.49قيمةةةة )ر( المحسةةةوبة أكبةةةر مةةةن قيمةةةة )ر( الجدوليةةةة عنةةةد مسةةةتوى معنويةةةة )

 لالستبيان الثقافة التنظيمية لدى العاممين ببعض األندية الرياضية بمحافظة الدقيمية . االتساق

اسةةتخدم الباحةةث طريقةةة التجزئةةة النصةةفية لسةةبيرمان بةةراون  االسةةتبيانلحسةةاب معامةةل ثبةةات ثانيػػا : الثبػػات: 
لثانيةة، وجةدول رقةم ا االسةتطالعيةعمى عينةة البحةث  االستبيان استمارةلفا كرونباخ وذلك بتطبيق أومعادلة 

 ( يوضح ذلك . :)

 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لسبيرمان براون ومعادلة  (2جدول )
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 (66)ن =        االستبيان الفا كرونباخ لمحاور 

سبيرمان  االرتباط المحاور  م
 براون

معادلة الفا 
 كرونباخ

التطبيقات التفاعمية التػي تسػتخدميا األنديػة الرياضػية عبػر  0
 وسائل اإلعالم الجديد

0.930 0.965 0.951 

 0.929 0.917 0.841 األندية الرياضية فيىداؼ وسائل اإلعالم الجديد أ 6

المعوقػػات التػػي تحػػول دون اسػػتخدام وسػػائل اإلعػػالم الجديػػد  2
 في األندية الرياضية 

0.892 0.930 0.931 

  0.220( = 0.02* قيمة ) ر ( الجدولية عند مستو  داللة معنوية )

ومحاورىةةا حيةةث تراوحةةت قيمةةة معامةةل الثبةةات  االسةةتبيان اسةةتمارة( ثبةةات :يتضةةح مةةن جةةدول )  
( بينمةةةةا تراوحةةةةت قيمةةةةة معامةةةةل الثبةةةةات بطريقةةةةة الفاكرونبةةةةاخ) 75=.4:  55=.4بةةةةراون ) بطريقةةةةة سةةةةبيرمان

قيةةد  االسةةتبيان( ممةةا ي ةةير إلةةى ثبةةات 4.49م دالةةة عنةةد مسةةتوى معنويةةة )وجميةةع القةةي ،( 75=.4: 7=>.4
 البحث.

العينةةة عميةةو  السةةتجابات ثالثةةيميةةزان تقةةدير  االسةةتبيانتصةةحيح  فةةياسةةتخدم الباحةةث  :االسػػتبيانتصػػحيح 
 لالسةتبيان(، وتتةراوح الدرجةة الكميةة  5 -6 – 7موافق( مع توزيع الةدرجات )  )موافق ، إلى حد ما،  غير

 .لالستبيان( كحد أدنى 64( درجة كحد أقصى، و)4:) ما بينالثقافة التنظيمية 

الثبات( لالستبيان قيةد البحةث ، قةام  -بعد التأكد من المعامالت العممية )الصدق   الدراسة األساسية: -5
( مةن =58عمةى جميةع أفةراد عينةة البحةث األساسةية والبةالغ قواميةا ) االسةتبيانالباحث بتوزيع وتطبيق 

إلةةةةى   م7/6/6464وذلةةةةك خةةةةالل الفتةةةةرة مةةةةن   العةةةةاممين بةةةةبعض األنديةةةةة الرياضةةةةية بمحافظةةةةة الدقيميةةةةة
 وجود الباحث. في االستبيان، وتم تطبيق  م9/7/6464

( لمتأكد من معنوية النتةائج اإلحصةائية 4.49استخدم الباحث مستوى الداللة ) المعالجات اإلحصائية: -6
اإلحصةةةةةةائي لحسةةةةةةاب بعةةةةةةض المعةةةةةةامالت  EXCeLL)( وبرنةةةةةةامج ) (spssبرنةةةةةةامج عةةةةةةن طريةةةةةةق ، 

معامةةل  -معامةةل االرتبةةاط البسةةيط لبيرسةةون) المعالجةةات اإلحصةةائية التاليةةة اسةةتخدموقةةد ، اإلحصةةائية 
 .(6كا -الوزن النسبي - النسبة المئوية - معادلة الفا كرونباخ -الثبات لسبيرمان براون

التطبيقةةات التفاعميةةة التةةي تسةةتخدميا األنديةةة الرياضةةية عبةةر  مةةا: التسػػاؤل األول  نتػػائج ومناقشػػة عػػرض
 وسائل اإلعالم الجديد بمحافظة القميوبية؟
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 لعبارات 6والدرجة الترجيحية والوزن النسبي وكا( التكرارات والنس  المئوية 1جدول )

 (043) ن =     األولالمحور 

 (2033(= )0002معنوية)( الجدولية عند مستو  6* قيمة)كا
المحسوبة لمفروق بين استجابات العينة عمى عبارات  6قيم كاأن من الجدول السابق يتضح: 

رقم  التطبيقويتضح أن ، (4.49عند مستوى داللة ) 6" أكبر من القيمة الجدولية لة كا "األولالتساؤل 
ولصالح االستجابة بة ( ;;.87) 6( حصمت عمى أعمي فروق في الداللة المعنوية حيث بمغت قيمة كا;)
كثر التطبيقات التفاعمية التي تستخدميا األندية الياتف المحمول الذكي ىو أ أنالعبارة إلى وت ير (، نعم)

 .الرياضية عبر وسائل اإلعالم الجديد
، فوسائل اإلعالم من  االتصاالتوثورة  اإلعالميوقد يرجع ذلك إلى أننا في عصر التدفق  

إنترنت والموبيل وغيرىا أصبحت مؤخرا تحاصر اإلنسان بكافو األحداث التي وقعت في الداخل والخارج 
فييا  امتزجتمن الصباح وحتى المساء .وىكذا نحن نعيش العالم اليوم مرحمو جديدة من التطور التقني 

البريد اإللكتروني، المواقع  -والموبيل  -نترنت)اإلة الحديث االتصالنتائج وخالص ثورات ثالث منيا ثوره 
  ذات األبعاد الجديدة وغيرىا. اإللكترونية(

حيث أ ارت إلي أن من أىةم  م )(6002عبد الباقي مصطفي محمد ويتفق ذلك مع نتائج دراسة 
طريقةة تعامةل  لةوحظ أناليةاتف المحمةول والةذكي، وأنةو فةي اآلونةة األخيةرة عناصر التكامةل اإلعالمةي ىةو 

إجةراء المكالمةات، بةل تعةدت ذلةك  عمةي اولم يعد دورىا مقتصرً مع الياتف المحمول قد تغيرت المستخدمين 
موحيةة ذات أنظمةة ت ةةغيل الحواسةةيب الذكيةة و اليواتف أصةةبح يةوفر مةا يسةةمي بةالالسةوق  بكثيةر ، وذلةك ألن

ت وغيرىةةا مةةن الوظةةائف التةةي تعةةزز مختمفةةة تتةةيح إلةةى جانةةب التواصةةل إمكانيةةة التصةةفح وت ةةغيل التطبيقةةا
 (21: 60) .)أجيزة الكمبيوتر(فرضية أن تحل ىذه األجيزة محل حواسيبنا ال خصية

الدرجة  ال أحيانا   نعم العبارة م
 التقديرية

 الوزن
 التقدير 

( 6قيمة)كا
 المحسوبة

 *63.21 %22.26 020 62 43 2  اإللكترونيالبريد  0
 *2.03 %20.21 021 20 22 02 الدورية اإللكترونيةالمجمة  6
 *22.31 %22.04 606 00 60 22  اإللكترونيةالمواقع  2
 *62.64 %36.34 621 0 02 21 اإلنترنت 4
 *26.60 %26.22 600 4 21 44 إنترنتالموبيل  2
 *02.16 %24.30 040 41 60 01 التمفزيون والفيديو 2
 *42.11 %32.63 642 0 06 12 الذكيالمحمول الياتؼ  1
 *1.24 %24.10 022 62 40 60 اإللكترونيةالصحؼ  2
 *22.66 %34.20 640 0 04 10 مواقع التواصل االجتماعي 3
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( في المرتبة األخيرة من حيث الفروق ذات الداللة المعنوية حيث 6بينما جاءت العبارة رقم )
ىو  الدورية اإللكترونيةالمجمة  وت ير العبارة إلى أن(، الولصالح االستجابة بة ) (=4.:) 6بمغت قيمة كا

 أقل التطبيقات التفاعمية التي تستخدميا األندية الرياضية عبر وسائل اإلعالم الجديد.
التركيز عمي خدمة الواتس وموقع النادي عمي  بكات التواصل االجتماعية  إليوقد يرجع ذلك 

نمطًا  اإللكترونيةالمجالت  أصبحت، حيث  بأولوتركيز ذلك في الحصول عمي البيانات والمعمومات أواًل 
المعمومات العاجمة ب كل افضل من انتظار مجموعة  إلياالحتياج  إلي باإلضافةمجيود  إلييحتاج 

 معمومات في المجمة .
عمى مواقع  االعتمادجاءت مستويات حيث  م6000نشوه سميمان  وما ذكرتيتفق ذلك مع 
ة وجاء التمفزيون والمجم،  %=، 9:ومتوسط %;6نسةمنخفض مرتفع ب االتصالالتواصل لتحقيق دوافع 

 االتصالعمى مواقع التواصل لتحقيق دوافع  االعتماداألخيرة وجاءت مستويات  ةالدورية في المرتب
  (68%.)>منخفضو بنسبو 

بمحافظة  األندية الرياضية فيىداؼ وسائل اإلعالم الجديد ما أ: التساؤل الثاني  نتائج ومناقشة عرض
 القميوبية؟

 لعبارات  6والدرجة الترجيحية والوزن النسبي وكا( التكرارات والنس  المئوية 1جدول )

 (043) ن = المحور الثاني    

أحيػػػػػا نعم العبارة م
الدرجػػػػػػػة  ال نا  

 التقديرية
الػػػػػػػػػػوزن 

 التقدير 
( 6قيمة)كا

 المحسوبة
باألنشػػػطة والبػػػرامج  عمػػػى زيػػادة الثقافػػػة والمعرفػػةتسػػاعد  00

 *30.03 %36.14 621 6 04 23 باألندية الرياضية

عن األنشطة والبرامج باألنديػة  تنشر المعمومات الصحيحة 00
 الرياضية

21 06 2 620 30.23% 13.12* 

تػػدرس المشػػكالت التػػي تنشػػد فػػي األنديػػة واقتػػراح الحمػػول  06
 *31.00 %36.34 621 4 00 10 المناسبة ليا.

 *62.14 23.40 011 06 24 03 عالقات إنسانية سميمة بين الرؤساء والمرؤوسين. تكون 02
تعترض سير العمػل سػواء  التيتذلل الكثير من الصعوبات  04

 *64.21 %20.12 602 02 62 43 مادية أوكانت فنية أو اجتماعية أو نفسية 

العمميات اإلداريػة باألنديػة مػن تخطػيط وتنظػيم  ةتزاول كاف 02
 *00.02 %10.21 026 02 40 62 وتوجيو ورقابة.

 *02.22 %13.66 606 04 62 42 .تحقؽ فاعمية كبيرة في نظم تقويم األداء 02
 *02.36 %22.23 046 42 61 02 ، تحسن نوعية الخدمات المقدمة لمتمقي الخدمػة)العاممين 01
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 (2033(= )0002( الجدولية عند مستو  معنوية)6* قيمة)كا

المحسوبة لمفروق بين استجابات العينة عمى عبارات  6قيم كاأن من الجدول السابق يتضح: 
ويتضح أن العبارة رقم ، (4.49عند مستوى داللة ) 6الجدولية لة كا" أكبر من القيمة  "األولالتساؤل 

ولصالح االستجابة ( 45.;=) 6( حصمت عمى أعمي فروق في الداللة المعنوية حيث بمغت قيمة كا56)
الم كالت التي تن أ في  دراسة ىدف استخدام وسائل اإلعالم الجديد ىو أنإلى وت ير العبارة (، نعمبة )

 واقتراح الحمول المناسبة ليا.الرياضية األندية 

المحيطة بيا وتتأثر  البيئةيرجع ذلك إلى أن توصف المنظمات بأنيا نظام مفتوح تتعامل مع قد و 
القرار  التخاذالمعمومات الالزم حل الم كالت و توفر لألندية  التي وسائل اإلعالم الجديد واستخدام بيا

نجاز الميام والوجبات والعمل بروح الفريق يوفر الفرصة لتبادل المعمومات والخبرات  الغير  واالتصالوا 
الجماعي عمى إ باع  االتصالالرسمي يزيد من التفاىم والتماسك وقوة العالقة بين العاممين ويساعد 

 . واالجتماعية اإلنسانيةالرغبات والحاجات 

مصطمح في أن م Abercrombie, N. & Longhurst, B. 6001ويتفق ذلك مع ما ذكره 
عتمادىا عمى اتقنية حديثة، أىم ما يميزىا ىو  عواملىو اسم جامع لعدة  New Mediaاإلعالم الجديد 
النصوص والمضامين اإلعالمية إلى  جميعوالتي يتم عن طريقيا تحويل  digitizationالتقنية الرقمية

ويؤدي ذلك في نفس الوقت إلى عمميو التكامل بين  ،  كل موحد يمكن معالجتو بالحواسب اآللية
، وحل الم كالت بطريقة إلكترونية  المحتويات اإلعالمية ومعالجتيا وتوزيعيا وتخزينيا بطرق آلية موحدة

 (002: 62)(.ولذلك يطمق عميو أيضًا اسم )اإلعالم الرقمي

من حيث الفروق ذات الداللة المعنوية حيث بمغت قيمة  ( في المرتبة األخيرة59بينما جاءت العبارة رقم )

ىو مزاولة ىدف استخدام وسائل اإلعالم الجديد  وت ير العبارة إلى أن(، حد ما إليولصالح االستجابة بة ) (55.47) 6كا

 تخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة. العمميات اإلدارية باألندية مناستخدام بعض 

الرياضية بمحافظة القميوبية بعرض الموضوعات والقرارات  إدارة األنديةاىتمام  إليوقد يرجع ذلك 
الجميور عمي ىذه القرارات يتم تعديل بعض  آراءوفي ضوء نتائج  األنديةالمقترحات عمي جميور  أو

 داخميا وذلك في ضوء نتائجيا . اإلداريةالقرارات 

 األعضاء والجميور(.
 *20.00 %23.06 661 4 60 20 تواك  الظروؼ والمستجدات المتغيرة واستثمار الفرص. 02
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والتحكم ستخدام سيولة اال إلي أ ارحيث  م6000عمي بن شويل القرني ويتفق ذلك مع ما ذكره 
وعمةى مسةتوى ت ةكيل الةرأي العةام والتةأثير عميةو، ظيةرت تطبيقةةات ،  تصةال واإلعةالمال خصةي بوسةائل اال

المعمومةات ( سةاىمت ب ةكل كبيةر فةي تسةييل نقةل  Social Mediaجتمةاعياالاإلعةالم ىامةة تسةمى بةة )
تصةةةال ىتمامةةةات الم ةةةتركة بعيةةةدًا عةةةن سةةةيطرة قنةةةوات االواألفكةةةار واآلراء، وت ةةةكيل جماعةةةات مةةةن ذوي اال

  (42: 04.)الجماىيري التقميدية

ما المعوقػات التػي تحػول دون اسػتخدام وسػائل اإلعػالم الجديػد : التساؤل الثالث  نتائج ومناقشة عرض
 القميوبية؟في األندية الرياضية بمحافظة 

 لعبارات  6والدرجة الترجيحية والوزن النسبي وكا( التكرارات والنس  المئوية 1جدول )

 (043) ن = المحور الثالث    

 (2033(= )0002( الجدولية عند مستو  معنوية)6* قيمة)كا

أحيا نعم العبارة م
الدرجة  ال نا  

 التقديرية
الوزن 
 ( 6قيمة)كا التقدير 

ضػػػػعؼ الميزانيػػػػة المخصصػػػػة السػػػػتخدام وسػػػػائل إعػػػػالم جديػػػػد  03
 متنوعة

40 23 2 604 20.00% 62.46* 

عػػػدم قػػػدرة العػػػاممين باألنديػػػة الرياضػػػية عمػػػي مواكبػػػة التقنيػػػات  60
 الحديثة 

2 42 22 042 22.02% 63.22* 

فػػػػي مجػػػػال  عػػػػدم وجػػػػود تػػػػدري  لمعػػػػاممين باألنديػػػػة الرياضػػػػية 60
 *62.22 %20.23 602 2 22 40 واإلعالمالتكنولوجيا 

 *62.22 %22.41 044 22 42 1 وسائل اإلعالم الجديدضعؼ البيئة اإلدارية الصالحة الستخدام  66
يوجد نقص في األنشطة والبرامج التي تقدميا األنديػة الرياضػية  62

 *03.66 %21.22 041 22 46 00 والتي تحتاج إلي وسائل اإلعالم الجديد

 *00.14 %22.22 042 23 26 04 يوجد قصور في التواصل مع جميور األندية الرياضية 64
ج المشػػػكالت الطارئػػػة أوال  بػػػدول فػػػي األنديػػػة عػػػالالقصػػػور فػػػي  62

 *02.02 %12.22 032 02 22 23 الرياضية

ألنشػػػطة والبػػػرامج التػػػي تقػػػدميا األنديػػػػة لعػػػدم وجػػػود تػػػرويج  62
 *02.24 %12.23 032 00 40 24 الرياضية

 *26.62 %22.04 606 2 22 41 األندية الرياضيةعدم وجود تحديث مستمر لمعمومات  61
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المحسوبة لمفروق بين استجابات العينة عمى عبارات  6قيم كاأن من الجدول السابق يتضح:    
( ;6ويتضح أن العبارة رقم )،  (4.49عند مستوى داللة ) 6أكبر من القيمة الجدولية لة كا األولالتساؤل 

ولصالح االستجابة بة ( >76.6) 6فروق في الداللة المعنوية حيث بمغت قيمة كاحصمت عمى أعمي 
 .عدم وجود تحديث مستمر لمعمومات األندية الرياضيةالعبارة إلى وت ير (، نعم)

ويري الباحث ضرورة األخذ بآراء الجماىير لتعديل السمبيات وتكوين صورة إيجابية لدي جماىير  
ندية إلي محاولة نقل إدارة األندية إلي مستوي أعمي لممنافسة مع األندية المؤسسة عن رؤية إدارة األ

 األخرى سواء عمي مستوي المحافظة أو عمي مستوي الدولة .

 اإلنترنت أن إلي ( حيث أ ارت6) م6002أمل السر خالد حمد دراسة ويختمف ذلك مع نتائج  
ويحقق التعامل مع  –ووحدات مراكز الجامعة  باإلداراتالخاصة  واألن طةيساعد عمي ن ر المعمومات 

تن ر الجامعة معموماتيا عن طريق الن ر  –العميا لمجامعة  اإلدارةسيولة التواصل مع  اإلنترنت بكة 
العالقات  إلدارةالجديد لزيادة الميزة التنافسية  اإلعالمالعالقات العامة وسائط  إدارةتستخدم  – اإللكتروني

 العامة.

( في المرتبة األخيرة من حيث الفروق ذات الداللة المعنوية حيث 68العبارة رقم )بينما جاءت 
 إدارةأنو يوجد تواصل مع ما بين وت ير العبارة إلى (، الولصالح االستجابة بة ) (8;.55) 6بمغت قيمة كا

 .الرياضية وجميورىا األندية
جميورىا سواء الداخمي والخارجي ويري الباحث ضرورة التواصل بين إدارة األندية الرياضية مع 

والتي يؤدي إلي تفيم الراي العام عن المؤسسة الرياضية ومعرفة اتجاىاتيم سواء اإليجابية وتعزيزىا أو 
السمبية وتحسينيا والتي يكون بخطوات اسرع عن طريق وسائل اإلعالم الجديد التي أصبحت متاحة في 

 أيدي جميع أفراد المجتمع تقريبًا.

 باستخدام االتصالسمات حيث أ ار إلي أن  م6003 رابح الصادؽلك مع ما ذكره ويختمف ذ
التفاعمية حيث توجد درجة عالية من التفاعل بين المرسل تكمن في لجديدة واإلعالم  االتصالتكنولوجيا 

المبا ر فالعديد من المواقع تحرص عمى معرفة رأى المترديين عمييا  االتصالوالمستقبل لدرجة تقارب 
 (7::  ;) وتتيح ليم ذلك من خالل تخصيص بريد إلكتروني لتمقى التطبيقات المختمفة.

 استخالصات البحث : 
الياتف المحمول الذكي ىو أكثر التطبيقات التفاعمية التي تستخدميا األندية الرياضية عبر وسائل  -5

 الجديد. اإلعالم
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ىو أقل التطبيقات التفاعمية التي تستخدميا األندية الرياضية عبر  الدوريةاإللكترونية المجمة  -6
 وسائل اإلعالم الجديد.

واقتراح الرياضية الم كالت التي تن أ في األندية  ىدف استخدام وسائل اإلعالم الجديد ىو دراسة -7
 الحمول المناسبة ليا.

العمميات اإلدارية باألندية من تخطيط وتنظيم ىدف استخدام وسائل اإلعالم الجديد ىو مزاولة استخدام بعض  -8

 وتوجيو ورقابة.

 .عدم وجود تحديث مستمر لمعمومات األندية الرياضية -9

 يوجد تواصل مع ما بين إدارة األندية الرياضية وجميورىا. -:

 توصيات البحث :

 . باألندية الرياضيةالجديد توظيفًا من قبل المستخدمين  اإلعالمبأكثر وسائل  اإللمامضرورة  -5

الجديد في  اإلعالمعمي خبرات وسائل  لألخصائيينلمتدريب وتدريب وتأىيل ورش عمل  إقامة -6
 الرياضية. األندية

 ، من حيث المعدات والطرق واألساليب لتسييل األداء ، الحديثةمن وسائل التقنو  االستفادةيجب  -7
تمامو   .عاليةبكفاءة وا 

 .ضرورة وجود إدارة مستقمة لممارسة أن طة العالقات العامة داخل األندية الرياضية -8

إجراء المزيد من الدراسات التي تساىم في تحفيز العاممين نحو توظيف أدوات تكنولوجيا االتصال  -9
 الحديثة في جميع أن طة األندية الرياضية .

 : األجنبيةأوال  المراجع 

عمي : حقيقة الصراع والتكامل بين اإلعالم الجديد والتقميدي )الجزيرة نموذجا( أحمد مصطفي  .5
حقيقة الصراع والتكامل بين اإلعالم  لرؤية التكامل والتطوير بين إعالم األمس واإلعالم الجديد ،

،  الجديد والتقميدي )الجزيرة نموذجا(، رؤية التكامل والتطوير بين إعالم األمس واإلعالم الجديد
 . م9/6456/=مادة عممية مر حة لمفوز بمسابقة كاتب االلوكة الثانية ، الرياض ، السعودية ، 

أمل السر خالد حمد: توظيف وسائل اإلعالم الجديد في الترويج لبرامج وأن طة العالقات العامة  .6
ة من بالجامعات " دراسة تطبيقية عمي عينة من مؤسسات التعميم العالي بدولة اإلمارات في الفتر 
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م ، رسالة دكتوراه غير من ورة ، معيد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي ، :645 -6458
 م.>645جامعة أم درمان اإلسالمية ، أم درمان ، السودان ، 

انجي حممي محمود : دور القنوات الفضائية المصرية والعربية في ترتيب أولويات القضايا  .7
ماجستير غير من ورة ، كمية التربية النوعية ، جامعة الرياضية لدي ال باب الجامعي، رسالة 

 م.6455المنصورة ، 
 م. :==5القاىرة ،  العطا :  بكة اإلنترنت  ،  ركة كمبيوساينس، بوأبياء  اىين ،مجدى  .8
 اىد التمفزيون عبر اإلنترنت ، مجمة إنترنت العالم العربي ، القاىرة ، نوفمبر :  بياء عيسي .9

 59 م.===5
ل افعي : اإلعالم في التربية البدنية والرياضية، اإلسكندرية ، دار الوفاء لدنيا حسن أحمد ا .:

 م.6447الطباعة والن ر ، اإلسكندرية ، 
المدونات من منظور إعالمي ، ورقة بحثية مقدمة إلى أبحاث المؤتمر الدولي  رابح الصادق : .;

 م.=644"إعالم جديد تكنولوجيا جديدة لعالم جديد ، جامعة البحرين ، البحرين،  إبريل 
أكتوبر، المنصورة، :سعد أحمد  مبي: االتجاىات الحديثة في اإلدارة الرياضية ، مطبعة  .>

 م. :644
، دار المكتبات العامة 6عالم الرياضي المرئي في الواقع المعاصر ، طسيير الميندس : اإل .=

 م .6449لمن ر والتوزيع، القاىرة ، 
 يماء منتصر نبيو محمد : تقويم دور وسائل اإلعالم الجديد في تطوير إدارة العالقات العامة  .54

ربية الرياضية ، باألندية الرياضية بمحافظة الدقيمية ، رسالة ماجستير غير من ورة ، كمية الت
 م.:645جامعة المنصورة ، 

صالح سعيد الر يدي : دور وسائل اإلعالم الرياضية في الحد من ال غب والعنف في المالعب  .55
 م.>645الرياضية العمانية ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، األردن ،  

روق ، عمان ، األردن ، عباس صادق : اإلعالم الجديد المفاىيم والوسائل والتطبيقات"، دار ال  .56
 م.>644

عبد العزيز المزيني : نحو ال فاىية الجديدة ، الكتاب من السحر التقميدي إلى إغراء التواصل  .57
 م . 6456، مايو،  869اإللكتروني ، المجمة العربية، العدد 

ة عمي بن  ويل القرني : اإلعالم الجديد من الصحافة التقميدية إلى اإلعالم اإلجتماعي وصحاف .58
 م.6455المواطن ، الرياض ، السعودية،  
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كريم محمد محمود الحكيم : أثر ممارسة القيادة الخادمة عمى التميز التنظيمي في األندية  .59
الرياضية ، المجمة العممية لمتربية البدنية وعموم الرياضة ، كمية التربية الرياضية لمبنين ، جامعة 

 م .=6/645/=5حموان ، 
حمن درويش، إسماعيل حامد عثمان ، : التنظيمات في مجال الرياضة ، كمال الدين عبد الر  .:5

 م.6447، دار السعادة ، القاىرة، 6ط
 م.;645، =58الرياضية ، الوقائع المصرية ، العدد الئحة النظام األساسي لألندية  .;5
زىران  ليمي عبدالعزيز زىران : األصول العممية والفنية لبناء المناىج في التربية الرياضية، دار .>5

 م.6446لمن ر والتوزيع، القاىرة، 
، عالم الكتب، القاىرة، 6محمد عبد الحميد : االتصال واإلعالم عمى  بكة اإلنترنت"، ط .=5

 م.=644
محمد عزت محمد عارف : تأثير تكنولوجيا الفضاء والكومبيوتر عمى أجيزة اإلعالم الصوتية،  .64

سمسمة دراسات إعالمية ، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث األستراتيجية، أبوظبي، االمارات ، 
 م. ;==5

محمد مصطفي عبد الباقي : نموذج م قترح لتحقيق تكام ل بث األحداث الرياضية في ضوء  .65
اإلعالم الجديد واإلعالم التقميدي "دراسة تحميمية" ، رسالة دكتوراه غير من ورة ، كمية التربية 

 م.:645الرياضية ، جامعة المنصورة ، 
ماىية اإلعالم الجديةةةةةةةةةةد، تقرير ضمن مساق موضوع خاص في برنامج  :ميا فالح ساق اهلل  .66

كميةةةةةةةة اآلداب ، قسم الصحافة واإلعالم ، غزة ،  -ماجستير الصحافة ، الجامعة اإلسالمية
 م.6457

موسى جواد الموسى، صفد حسام الساموك : اإلعالم الجديد، تطور األداء والوسيمة والوظيفة"،  .67
الدار الجامعية لمطباعة والن ر والترجمة، الطبعة اإللكترونية األولى، جامعة بغداد ، العراق ، 

 م.6455
قة بين الوجود اإلفتراضي ل باب لجامعة عمى مواقع التواصل : حول العال ن وه سميمان .68

االجتماعي ومستوى تفاعميم اإلجتماعي مع اآلخرين، ومع وسائل اإلعالم التقميدية، المجمة 
المصريو لبحوث الرأى العام، المجمد العا ر ، العدد الثاني، كمية اإلعالم ، القاىرة، 

 م.6454يوليو

 : األجنبيةثانيا  المراجع 
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 ( قائمة السادة الخبراء0مرفؽ )

 الوظيفة االسم م

المتفرغ ( بقسم اإلدارة الرياضية بكمية التربية أستاذ اإلدارة الرياضية)  الشافعيحسن أحمد  0
 اإلسكندريةالرياضية لمبنات جامعة 

 جامعة بور سعيد –كمية التربية الرياضية  –أستاذ اإلدارة الرياضية أ.د/ سامح عبد الرؤوؼ 6
 أسوانجامعة  –ووكيل كمية التربية الرياضية  –أستاذ اإلدارة الرياضية مكيمحمد عادل أ.د/  2
عبد سيد  حؽأ.د/ عبد ال 4

 الباسط
ووكيل كمية التربية الرياضية لشئون خدمة  –أستاذ اإلدارة الرياضية
 جامعة جنو  الواد  –المجتمع وتنمية البيئة 

جامعة  األسبؽكمية التربية الرياضية  وعميدأستاذ اإلدارة الرياضية  نداخميل أ.د/ نبيل  2
 بنيا

ىميمة إبراىيم أ.د/  2
 حشيش

أستاذ اإلدارة الرياضية) المتفرغ ( بقسم اإلدارة الرياضية بكمية التربية 
 اإلسكندريةالرياضية لمبنات جامعة 

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية  يحيى فكر  محروس أ.د/  1
 جامعة طنطا
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 الصورة األولية لالستبياناستمارة استطالع رأ  الخبراء حول ( 6مرفؽ )

 

 

 

 

 السيد األستاذ الدكتور/     

 تحية طيبة ... وبعد،

 بعنوان: بحث من وريقوم الباحث ب عداد 
 ةتقويم استخدام وسائل اإلعالم الجديد في األندية الرياضية بمحافظة القميوبي

ولما كنتم سيادتكم من الم يود ليم بالكفاءة في ىذا المجال، لذا يأمل الباحث أن يتعرف عمى 
 آراء سيادتكم تجاه المحاور والعبارات المبدئية لالستبيان المقترح. 

 وبرجاء التكرم ب بداء المالحظات في: 
  ( عبارات االستبيان من خالل وضع عالمة  أمام )ادتكم. الذي يوافق رأى سي الراي 
  .إبداء مقترحات أخرى ترونيا 

 مع جزيل الشكر والتقدير،
 االسم : ................................................
 الدرجة الوظيفية : ......................................
 الكمية : ................................................

 ................................الجامعة : ..............
 الباحث  

 
 

 

 المحور األول التطبيقات التفاعمية التي تستخدميا األندية الرياضية عبر وسائل اإلعالم الجديد :
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 :األندية الرياضية فيىداؼ وسائل اإلعالم الجديد أالمحور الثاني 

حد  إلي موافؽ اسم العبارة م
 ما

غير 
 موافؽ

 نقل تعديل دمج

باألنشػػػػطة  عمػػػػى زيػػػػادة الثقافػػػػة والمعرفػػػػةتسػػػػاعد  00
 والبرامج باألندية الرياضية

      

عػػن األنشػػطة والبػػرامج  تنشػػر المعمومػػات الصػػحيحة 00
 باألندية الرياضية

      

تػػػدرس المشػػػكالت التػػػي تنشػػػد فػػػي األنديػػػة واقتػػػراح  06
 المناسبة ليا.الحمول 

      

تكػػػػػون عالقػػػػػات إنسػػػػػانية سػػػػػميمة بػػػػػين الرؤسػػػػػاء  02
 والمرؤوسين.

      

إلي حد  موافؽ اسم العبارة م
 ما

غير 
 موافؽ

 نقل تعديل دمج

        اإللكترونيالبريد  0

       الدوريةاإللكترونية المجمة  6

        اإللكترونيةالمواقع  2

       اإلنترنت 4

       إنترنتالموبيل  2

       التمفزيون والفيديو 2

       الذكيالمحمول الياتؼ  1

       اإللكترونيةالصحؼ  2

       مواقع التواصل االجتماعي 3
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تعتػرض سػير العمػل  التػيتذلل الكثير من الصعوبات  04
 مادية أوسواء كانت فنية أو اجتماعية أو نفسية 

      

تػػزاول كافػػو العمميػػات اإلداريػػة باألنديػػة مػػن تخطػػيط  02
 وتنظيم وتوجيو ورقابة.

      

       .تحقؽ فاعمية كبيرة في نظم تقويم األداء 02

تحسػػػػػػػػن نوعيػػػػػػػػة الخػػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػػة لمتمقػػػػػػػػي  01
 األعضاء والجميور(. ، الخدمة)العاممين

      

تواكػػػػ  الظػػػػروؼ والمسػػػػتجدات المتغيػػػػرة واسػػػػتثمار  02
 الفرص.

      

 

 المحور الثالث المعوقات التي تحول دون استخدام وسائل اإلعالم الجديد في األندية الرياضية :

حد  إلي موافؽ اسم العبارة م
 ما

غير 
 موافؽ

 نقل تعديل دمج

ضػعؼ الميزانيػة المخصصػة السػتخدام وسػائل إعػالم  03
 جديد متنوعة

      

مواكبػػة عػػدم قػػدرة العػػاممين باألنديػػة الرياضػػية عمػػي  60
 التقنيات الحديثة 

      

       عدم وجود تدري  لمعاممين باألندية الرياضية 60

ضػػػعؼ البيئػػػة اإلداريػػػة الصػػػالحة السػػػتخدام وسػػػائل  66
 اإلعالم الجديد

      

62 
يوجػػػد نقػػػص فػػػي األنشػػػطة والبػػػرامج التػػػي تقػػػدميا 
األنديػػة الرياضػػية والتػػي تحتػػاج إلػػي وسػػائل اإلعػػالم 

 الجديد

      

يوجػػػػد قصػػػػور فػػػػي التواصػػػػل مػػػػع جميػػػػور األنديػػػػة  64
 الرياضية

      

      معالجػػػة المشػػػكالت الطارئػػػة أوال  بػػػدول فػػػي األنديػػػة  62
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 الرياضية

عػػدم وجػػود تػػرويج لجميػػع األنشػػطة والبػػرامج التػػي  62
 تقدميا األندية الرياضية

      

األنديػػػػػة عػػػػػدم وجػػػػػود تحػػػػػديث مسػػػػػتمر لمعمومػػػػػات  61
 الرياضية
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 ( استمارة االستبيان في صورتيا النيائية2مرفؽ )

 
 
 
 
 
 

 السيد األستاذ /............................................................

 تحية طيبة... وبعد،,,
 من ور بعنوان :بحث  الباحثجري ي

 ةتقويم استخدام وسائل اإلعالم الجديد في األندية الرياضية بمحافظة القميوبي

، عممًا بأن البيانات الخاصة  االستمارةفي البداية نقدم  كرنا سمفًا لكل من يتفضل بملء ىذه  
 بالبحث ال تستخدم إال في األغراض العممية فقط.

 ومن ثم نرجو من سيادتكم ما يمي:
 ( ضع عالمة.أمام الخانة المناسبة لسيادتكم أمام كل عبارة ) 
 ييا.ال تترك أي عبارة دون اإلجابة عم 

 ون كر سيادتكم حسن تعاونكم إلثراء البحث .
 مع جزيل الشكر والتقدير،

 ......................................االسم : ............
 ................................................ :الوظيفة 

 الناد  : ..................................................
 ................................................ الدرجة :

  

 
 الباحث  

 

 

 

 :وسائل اإلعالم الجديد الرياضية عبر  األنديةالتطبيقات التفاعمية التي تستخدميا المحور األول 
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 ال حد ما إلى نعم اسم العبارة م

     اإللكترونيالبريد  0

    المجمة الدورية 6

     اإللكترونيةالمواقع  2

    اإلنترنت 4

    إنترنتالموبيل  2

    التمفزيون والفيديو 2

    )الياتؼ الذكي( 1

    (اإللكترونية)الصحؼ  2

    )مواقع التواصل االجتماعي( 3
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 :الرياضيةاألندية  فيىداؼ وسائل اإلعالم الجديد أالمحور الثاني 
 ال إلى حد ما نعم اسم العبارة م

    باألندية الرياضيةوالبرامج  باألنشطة عمى زيادة الثقافة والمعرفةتساعد  00

    الرياضية باألنديةوالبرامج  األنشطةعن  تنشر المعمومات الصحيحة 00

    تدرس المشكالت التي تنشد في األندية واقتراح الحمول المناسبة ليا. 06

    والمرؤوسين. تكون عالقات إنسانية سميمة بين الرؤساء 02

تعتػػرض سػػير العمػػل سػػواء كانػػت فنيػػة أو  التػػيتػػذلل الكثيػػر مػػن الصػػعوبات  04
 مادية أواجتماعية أو نفسية 

   

    تزاول كافو العمميات اإلدارية باألندية من تخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة. 02

    .تحقؽ فاعمية كبيرة في نظم تقويم األداء 02

األعضػػػػػاء  ، تحسػػػػن نوعيػػػػة الخػػػػدمات المقدمػػػػة لمتمقػػػػي الخدمػػػػة)العاممين 01
 والجميور(.

   

    تواك  الظروؼ والمستجدات المتغيرة واستثمار الفرص. 02
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 الرياضية : األنديةالجديد في  اإلعالماستخدام وسائل التي تحول دون معوقات ال المحور الثالث

 ال إلى حد ما نعم اسم العبارة م

    جديد متنوعة إعالمضعؼ الميزانية المخصصة الستخدام وسائل  03

    الرياضية عمي مواكبة التقنيات الحديثة  باألنديةعدم قدرة العاممين  60

    الرياضية باألنديةعدم وجود تدري  لمعاممين  60

    الجديد اإلعالمالصالحة الستخدام وسائل  اإلداريةضعؼ البيئة  66

الرياضية والتػي تحتػاج  األنديةوالبرامج التي تقدميا  األنشطةنقص في يوجد  62
 الجديد اإلعالموسائل  إلي

   

    الرياضية األنديةيوجد قصور في التواصل مع جميور  64

    الرياضية األنديةبدول في  أوال  معالجة المشكالت الطارئة  62

    الرياضية األنديةوالبرامج التي تقدميا  األنشطةعدم وجود ترويج لجميع  62

    الرياضية األنديةعدم وجود تحديث مستمر لمعمومات  61

 
 
 


