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 مقدمة:
املتداولة يف وسائل االعالم  ظاهرة القنوات الرياضية و الربامج الرياضية املشفرة من أهم املوضوعات تأصبح

وخمتلف األوساط الرياضية و السياسية و اإلقتصادية. وقد تطور االهتمام باملوضوع بفعل تنامي حجم 
االستثمارات يف الال الرياضي ،اىل جانب أن الرياضة أصبحت من أهم وسائل الرتويج السياحي و الثقايف .  

ىل اتساع دائرة االهتمام امماهي  با، وبات املاليني من املعجبني كما أدى االنتشار السريع لبعض الرياضات إ
يتهافتون على الوسائط اليت تقدم خمتلف األلعاب و الفنون الرياضية ، وجلبت الظاهرة إهتمام املستثمرين الذ  
ضة باتوا يضخون الكثي من األموال يف هذا القطاع من النشاط اإلنساين.و كشف تنامي مجاهيية الريا

االستثمارات الضخمة اىل بروز ظاهرة القنوات و الربامج الرياضية املشفرة،وأصبح موضوع شراء و احتكار بث و 
 الكثي من الرياضات و الفعاليات الرياضية حمل تنافس شرس بني خمتلف احملطات و القنوات التليفزيونية.

ن عائدات التشفي توظف يف تطوير الرياضة و يف لقد انقسم الرأ  العام الرياضي إزاء الظاهرة بني مؤيد حبجة أ
متويل خمتلف مشاريعها ،وبني رأ  معارض يرى يف التشفي تعد  على حقوق امماهي يف الوصول اىل املعلومة 
الرياضية، وبالتايل ضرورة العمل على اسرتداد هذه احلقوق املصادرة من قبل امهات املالكة للمحطات و القنوات 

 ة الرياضية املشفرة.التليفزيوني
على الدراسة تسعى اىل البحث يف املوضوع من خالل جانب نظر   وآخر ميداين حتاول أن تتعرف فيه فوعليه 

 يف الوسط امامعي حنو ظاهرة تشفي احملطات والربامج الرياضية. الرياضي اجتاهات عينة من اممهور

 أهمية الدراسة:أوال: 
سها  يية العديد من الرياضات  وعلى رأصف الثاين من القرن العشرين وازدادت مجاهتطورت احلركة الرياضية يف الن

كرة القدم،وانتشرت ظاهرة املناسبات واألحداث الرياضية الكربى مثل كأس العامل لكرة القدم و الدورات 
لون من ألوان  ها،باعتبار بالرياضة عالم ويف مقدمتها التليفزيونإلاألوملبية،ورافق ذلك اهتمام متزايد من قبل وسائل ا

عالنات هذا الال من النشاط إلاالستعرض والفرجة،وساعد على ذلك دخول شركات الرتويج و التسويق و ا
ماهي بالرياضة يف خمتلف نساين، واشتدت املنافسة مع مرور الوقت بني هذه العناصر،مستفيدة من تعلق امإلا
ة القرن العشرين ثورة يف تكنولوجيات االتصال احلديثة ،متظهرت يف رجاء العامل  ممارسة و مشاهدة.وشهدت �ايأ

 رسال التليفزيوىن عرب توظيف مكثف لألقمار الصناعية وتكونولوجيات التصويرإلشكال البث و اأتطور 
األمر الذ  أضفى على الرياضة أشكال من امماليات و السحر ،وأصبحت املشاهدة و املتابعة لعديد  ،واإلخراج
تدفع امماهي ملشاهدتا الكثي من األموال اشباعا حلجاتا   لرياضات( ومنها كرة القدم) حالة من اإلدمانمن ا

 يف التسلية و الرتفيه.
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تنظيم  و عالم يف متويلإلىل جانب وسائل اميزانيات شركات التسويق،وتدخلت إ و ارتفعت عائدات الرياضة يف
ميزانيات الفرق الرياضية تعتمد على الدعم املايل الذ  تقدمه شركات األحداث واملناسبات الرياضية،كما باتت 

سستثمار و إلشكال اة شكل من أالرياض تصبحالناقلة للمباريات و املنافسات. وباختصار أعالن و القنوات إلا
سلعة  ىلحتولت الرياضة من لعبة مجاهيية إاألعمال الذ  يقوم على املنافسة وخيضع لقوانني العرض و الطلب،و 

ا عرب شراء حقوق البث حتكار هلإلكثر نظي املشاهدة، وبدأت عملية ايتم تداوهلا بني املتنافسني،تباع ملن يدفع أ
تقوم  ،وفك الشفرة و تشفي املباريات و املناسبات الرياضية الكربى،وأدى ذلك اىل ازدهار سوق موازية للقرصنة

 تابعة بأسعار أقل و بامكانيات بسيطة.على منح جانب من امماهي فرص املشاهدة و امل
 تحقيق األهداف التالية:لسعى وباجياز فإن الدراسة حماولة علمية ت

 ج الرياضية.مالبحث يف جذور و خلفيات ظاهرة التشفي للقنوات و الربا .1
حقوق  اشرح اشكالييت التشفي و القرصنة ضمن اشكالية احلق يف االعالم و حق امللكية الفكرية ومنه .2

 ؤلف.امل
 امج الرياضية.رب معرفة اجتاهات امماهي الرياضية حنو ظاهرة تشفي القنوات و ال .3
 .معرفة اجتاهات امماهي الرياضية حنو ظاهرة القرصنة أو فك الشفرة .4
  حماولة الوصول اىل اقرتاح حلول ملعامة الظاهرة .  .5

 أسئلة الدراسة:ثانيا :
ة اشكالية التشفي للقنوات و الربامج الرياضية من خالل استعراض يف جانبها النظر  اىل معام تدف الدراسة

السياق التارخيي للظاهرة ومن خالل شرح وتفسي مظاهرها و آثارها على الرياضة  و على عادات و امناط متابعة 
وق الفكرية ومشاهدة القنوات و الربامج الرياضية، وامدل احلاصل حول التشفي وعالقته باحلق يف اإلعالم و احلق

للمؤلف، اليت ينبثق عنها احلق يف اإلستثمار يف الرياضة، واحلق يف ملكية حقوق العرض و البث ملختلف الربمج 
تتفرع منهما  ،على سؤالني حمورينيجابة إلاىل ا فإن الدراسة تسعى يف جانبها امليداينوالفعاليات الرياضية. أما 

 التايل: على النحو ،سئلة فرعيةأ
 و البرامج الرياضية المشفرة؟ قنواتفراد العينة للأهي أنماط وعادات مشاهدة أوال: ما

 وتتفرع منه األسئلة التالية:
 ما مدى مشاهدة أفراد العينة للربامج الرياضية؟ .1
 أين يفضل أفراد العينةمشاهدةالربامج الرياضية؟ .2
 ماهي الرياضات  التليفزيونية املفضلة من قبل أفراد العينة؟ .3
 امج الرياضية اليت يفضلها أفراد العينة؟ما هي الرب  .4
 مانوع القنوات التليفزيونية اليت يشاهد فيها أفراد العينة الربامج الرياضية؟ .5
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 التليفزيونية والربامج املشفرة؟ القنواتمامدى اشرتاك أفراد العينة  يف  .6
 ة املشفرة؟التليفزيونية والربامج الرياضي لقنواتما عدد سنوات إشرتاك أفراد العينة يف ا .7
 ما هي أهم احملطات التليفزيونية املشفرة اليت يشاهدها أفراد العينة؟ .8
 ماهي أهم الربامج الرياضية املشفرة اليت يشاهدها أفراد العينة؟ .9

 و الربامج الرياضية املشفرة؟ لقنواتما هي دوافع اشرتاك أفراد العينة يف ا .10
 تليفزيونية و البرامج الرياضية المشفرة؟ال قنواتثانيا:ما هي اتجاهات أفراد العينة نحو ال

 وتتفرع منه األسئلة التالية:
 التليفزيونية و الربامج الرياضية املشفرة؟ لقنواتما موقف أفراد العينة من ا .1
 ما موقف أفراد العينة من تشفي بعض الرياضات دون غيها؟ .2
 ؟فراد العينة من تشفي أهم البطوالت و املواعيد الرياضيةأما موقف  .3
 ما هي آثار تشفي احملطات التليفزيونية والربامج الرياضية يف نظر أفراد العينة؟ .4
 التليفزيونية و الربامج الرياضية املشفرة؟ قنواتما موقف أفراد العينة من قرصنة ال .5
 التليفزيونية و الربامج الرياضية املشفرة؟ قنواتما رأ  أفراد العينة يف امهات اليت تقوم بالقرصنة لل .6
 التليفزيونية و الربامج الرياضية املشفرة؟ لقنواتماذا يقرتح أفراد العينة من حلول لظاهرة قرصنة ا .7

 ثالثا: مفاهيم الدراسة:
 الدراسة جمموعة من املفاهيم ،نرى ضرورة حتديدها ،وهي: تتضمن

 The SANSجاء يف النشرية الشهرية حول الوعي األمين ملستخدمي احلاسب اآليل  التشفير: •
institute   :أو املستندات مثل القيمة، معلوماتك حتمي اليت اآللية هو التشفيخبصوص التشفي مايلي 

 الوصول للحيلولةدون فيهم املرغوب غي األشخاص من اإلنرتنت، داخل اإللكرتونية أواملعامالت الصور
من  املقروءة البيانات حويللت ومفتاح ، )صيغةرياضية"( شفرة" باستخدام التشفي يعمل .تغييها أو إليها
 الوصفة هي والشفرة. مشفر نصاىل  ") فهمه اآلخرون يستطيع ال شكل إىل مشفر نص (عاد  نص
 فقط تشفيها فك ميكن و نوعها من فريدة املشفرة البيانات جيعل بك اخلاص واملفتاح للتشفي، العامة
 آليات حتميها اليت األرقام من طويلة لسلةس عن عبارة املفاتيح تكون ما وعادة .املفتاح هذا يعرف ممن

   0F1 .األصبع بصمة مثل احليوية أوالقياسات الرموز، أو املرور، كلمات مثل املشرتكة املصادقة

: باإلجنليزيةو  Cryptographia: بالالتينيةأو علم التشفي  علم التعمية ويطلق على التشفي
Cryptography  و بالفرنسيةCryptologie وقد مورس منذ القدم يف إخفاء البياناتهو علم و ،
1Fو تبادل املعلومات العسكرية و املخابراتية. ،املراسالت السرية

2 

 TV encryption system: نظام التشفير التلفزيوني •

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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شارة تلفزيونية تغي بعض قيمها وفق عمليات رياضية معقدة بواسطة إ :"نظام التشفي التلفزيوين هو عبارة عن
مل نفس قيم التشفي املدخله على حتو بطاقة أال عن طريق جهاز إشارة إلوالميكن مشاهدة هذه ا، يلآلاحلاسب ا

  2F3."والسبب هو التنافس الشديد بينها ،خرىأختتلف هذه العمليات من شركة إىل و ،شارةإلا

 :( القنوات الموضوعاتية)القنوات التليفزيونية  المتخصصة •
ضوع واحد مثل الرياضة أو الفنون أو األخبار ،أو أ�ا متخصصة يف قنوات تليفزيونية متخصصة يف مو  هي

 موضوعات موجهة اىل مجهور حيمل خصائص موحدة مثل املرأة أو األطفال اوالشباب.

 الرياضية: التليفزيونية القنوات •
وعليه  .و متنوعة و قنوات متخصصةجامعة أىل قنوات ،حيث تقسم إهي شكل من اشكال القنوات الفضائية 
نوعة ، وميكن تقسيم يف تقدمي الربامج الرياضية املت ( املوضوعاتية)تخصصةفالقنوات الرياضية هي تلك القنوات امل

�ا تقدم برامج رياضية متنوعة أو قنوات رياضية متخصصة يف الرياضية إىل قنوات رياضية عامة ،أ  أ القنوات
 ت السيارات وغيها.او سباقأالرياضة كأن يقتصر نشاطها على رياضة واحدة ككرة القدم 

ضمن القنوات املعرفية اليت  "احتاد اذاعات الدول العربية"ب تصنيف سو القنوات الرياضية بصفة عامة تصنف حب
تشمل القنوات العمومية و اخلاصة و امامعة( املتنوعة، العامة) و املتخصصة، وهي قنوات ذات مضامني جادة 

عرفة و املعلومة و الثقافة و الرتبية و البهجة، وتستجيب اىل املواصفات تستجيب الحتياجات املشاهد اىل امل
3Fاحلرفية للعمل التليفزيوين.
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  الحق في اإلعالم: •

لكل شخص احلق يف حرية الرأ  والتعبي، "نسان مايلي :إلملي حلقوق ااعالن العإلمن ا 19املادة جاء يف  
قاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة  ي، واستويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أ  تدخل

والذ   وتدرجت منه حقوق أخرى منها احلق يف احلصول على املعلومات4F5."كانت دون تقيد باحلدود امغرافية
العامة  ما يقع في الحياة  لمعرفة  للفرد والجماعة   حق الحصول على المعلومة  "ثيق الدوليةايعين يف املو 

 5F6 ."الم بهواإلع
 وامماعة للفرد وحاجة أساسي كمبدأ يضا احلق يف احلصول على املعلوماتإلعالم وهو أاحلق يف ا احلق تقرروقد 
 والعهد حلقوق اإلنسان، العاملي اإلعالن يف والتعبي الرأ  حرية يف احلق على اليت نصت املواد يف واءالس على
 وتلقيها املعلومات خمتلف ضروب التماس يف حرية اإلنسان" منتتض واليت والسياسية، املدنية للحقوق الدويل
 املسجلة وأ املكتوبة الرمسية، ا املعلوماتفيه مبا املعلومات أنواع كافة ذلك ويشمل ،"اعتبارللحدود دون ونقلها
 6F7."القانون حلالةالضرورة بنص مستثىن هو ما إال واحملوسبة، واملصورة ، ابثه مت اليت

 حقوق المؤلف •
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يف كونه  .مشل هو امللكية الفكرية،وقد حددته املنظمة العاملية للملكية الفكريةحتت مفهوه أ درج حق املؤلفين
ميم مستخدمة يف مساء وتصاتجها العقل من اخرتاعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأبداعات اليت ينإلا

7Fالتجارة 

 ىل قسمني:وتنقسم إ8
خرتاعات و العالمات التجارية و الرسوم و النماذج إلات اوتشمل تصميم براء الملكية الصناعية: •

 الصناعية و البيانات امغرافية.
املصنفات األدبية (الروايات واألفالم واملوسيقى) و املصنفات الفنية(اللوحات  ويشمل:حق المؤلف •

ق املؤلف، الزيتية و الصور الشمسية و املنحوتات) و التصاميم العمرانية، وتشمل احلقوق الاورة حل
حقوق فناين اآلداء ومنتجي التسجيالت الصوتية يف تسجيالتم ،وهيئات البث يف براجمها اإلذاعية و 

 ومنها تتدرج حقوق البث التليفزيوين. التلفزيونية

 سات السابقة::الدرا رابعا
نها الرياضية عند قيامنا بالبحث عن الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع التشفي للقنوات املتخصصة وم

عتباره إلإما حلداثته أو  املوضوعالحظنا قلة الدراسات األكادميية يف هذا ،وكذلك بعض الربامج التليفزيونية 
من  اا فقد رصدنا بعضمل ، وعمو امبجاالت املال و األعم اأو موضوعا اقتصاديا مرتبط ،موضوعا تقنيا حبثا
 :ا يف الدراسات التاليةعالقة مبوضوع حبثنا ميكن اجيازهالالدراسات ذات 

: "دوافع استخدامات الشباب السعود  للقنوات الرياضية و دراسة فواز بن جار اهللا القحطاني •
 8F9"1430-1429 -دراسة على عينة من طالب املرحلة امامعية يف مدينة الرياض –اشباعاتا 

 توصلت الدراسة اىل مجلة من النتائج نوجز منها:
كثيا ،وبلغ عدد الذين اليشاهدون على   ينة يشاهدون القنوات الرياضية% من أفراد الع52.7هناك  •

 حياة الناس % ،وهي نسبة ضعيفة، وتؤكد يف الوقت ذاته على توغل الرياضة يف 11.4طالقإلا
 امماهي.و 
يف يام مباريات كرة القدم، أيام املناسبات ، وأسجلت الدراسة ارتفاع نسبة املشاهدة للقنوات الرياضية  •

 وهي نسبة  %1.1نسبة يف األسبوع بلغت نسبة الذين يشاهدون الربامج الرياضية مرة واحدة حني
 سلوك يومي لنسبة كبية من املشاهدين.إىل  امج الرياضية رب مشاهدة ال ضعيفة جدا وتعكس حتول

نسبة % ،مث القنوات املشفرة ب38.8يتابع كثي من املبحوثني القنوات املتاحة( غي املشفرة) بنسبة  •
فك  % ، يف حني بلغت نسبة من يتابعون القنوات الرياضية عن طريق35.9متقاربة بلغت 

 . %25.3الشفرة(القرصنة ) نسبة
 مث ،  تفاعالت امماهي مع األحداث الرياضية برامج هاتلت ،ةاحتلت كرة القدم املرتبة األوىل يف املشاهد •

 .املباشرة الربامج
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كمصدر للمعلومات   األوىل لعينة املبحوثة يعتمدون على التليفزيون بالدرجةىل أن أفراد اتوصلت الدراسة إ •
 على الصحف و اإلذاعة. مث الرياضية 

 دراسة ميدانية - السعودية الصحافة يف الرياضية املقاالت اجتاهات : دراسة األمير سعد بن سعود •
 9F10.الرياضية السعودية حتليلية لعّينة من كتاب األعمدة الصحافية ومقاالت الرأ  يف الصفحات

املؤهالت التعليمية لكتاب املقاالت يف الصحافة السعودية وماهية اخلربة  تناولتسئلة تضمنت الدراسة أ •
ت ويف امانب التحليلي تناولواخللفية الصحافية للكتاب، وكذلك احلال للخربة واخللفية الرياضية هلم.

تغطية  جماالت ، و  معامة ها  تناوال ووأكثر  الرياضية يف الصحافة السعودية املوضوعات األسئلة
 أسلوبا...إخلو وظيفتها اإلعالميةاملقاالت و  ضوعات مو 

أن األلعاب املختلفة ما زالت بعيدة عن حمور اهتمام  النتائج اليت كشفت عنها هذه الدراسة هي مهومن أ 
يف املائة، بينما األلعاب  90.2ت النسبة وقد بلغ ،هتمام الكبي بكرة القدمإلبسبب االصحافة الرياضية السعودية 

كشفت   يف املائة، كما 9.8األخرى اليت تناولتها الدراسة، جاءت بنسب ضعيفة مل تتجاوز يف جمملها ما نسبته 
  .مل يتطرق هلا كتاب األعمدة الرياضية طوال فرتة الدراسة الرياضات هناك الكثي منالدراسة أن 

 Romain Gambarelli 10F11دراسة: •
L`influence de la télévision sur sur le sport et l`organisation d`événements sportifs. 

هذا  "التليفزيون و تأثيره على الرياضة وتنظيم الفعاليات الرياضية"، حول  هذه الدراسة اجنزت يف إطار حبث
االتصال و تطور و انتشار التليفزيون  التاثي الذ  تزايد بفعل زيادة اهتمام امماهي بالرياضة وتطور تكنولوجيات

 نتائج هامة نلخصها يف اموانب التالية: اىل  الدراسة توصلتمل الرياضة ،و اوولوجه ع
 من خالل: جوانب متعلقة بتنظيم الرياضة 
عىن مواءمة التواريخ و املواقيت املتعلقة بالعديد من الرياضيات وفق ماتقتضيه الربجمة و البث التليفزيوين، ومب  -

خية حت هذه األبصمقتضياتا التنظيمية،أ آخر فبعد ماكانت الرياضة هي اليت تفرض على التليفزيون التكيف مع
هي اليت تتكيف وفق ماميليه التليفزيون من ظروف ومقتضيات، ويضرب الباحث أمثلة عن بعض دوريات كرة 

برجمة مبارة واحدة على الساعة يات من خالل و توقيت لعب املبار   أيامّي القدم منها الدور  الفرنسي الذ  غ
لبث املشفر و احلصرى على قنوات معينة منها (إلكراهات) ا التاسعة مساء يومي السبت و األحد خضوعا

Canal+   املوزعو Orange.11F12 
قيت من ربطها مبا تقتضيه الرياضة من موا لتليفزيوين و سياسة املوزعني ،بدالرزنامة املنافسات بالبث ا ربط -
 مواعيد.و 

 :لهاالناظمة  واألحكام جوانب متعلقة باللعبة والقوانين
شواط مثل تعدد أ فقدها هويتهابشكل يكاد يىل التغيات اليت طرأت على بعض الرياضات وهنا يشي الباحث إ

12Fاملباريات كما هو احلال يف كرة السلة.
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رتفاع الفلكي إلوا،مشكالت حقوق البث  ىلله إيعود يف جممي الذ  ثأيضا اشارت الدراسة اىل جذور هذا التأ
الكثي من عناصر  والتدخل من خالهلا يف ،ندية الرياضيةامهة التليفزيونات يف ميزانيات األو مس،عالن إلو ا،هلا 
 نشطة الرياضية.األ

13F دراسة:

14Anissa Mekhalfi يف امزائر التليفزيونات املدفوعة بعنوان: قرصنة. 
payantes en Algérie. Le piratage des télévisions  

و نوات الفضائية األجنبية املشفرة أقبال على مشاهدة و متابعة برامج القإلانطلقت الدراسة من مالحظة  تعاظم ا
14Fالمقعرة ول الدول استعماال للهوائياتملدفوعة) يف بلد يعد من أ( ا

ولت الدراسة ايف العامل يف تلك الفرتة.ح 15
  ائية املشفرة و الوافدة يف غياب أالتمع امزائر  على استهالك حمتويات القنوات الفض البحث يف ظاهرة إقبال

المعلبات "على مايستقبل من برامج،ويف ضوء ما حتتويه هذه  أ  ضبط أوسيطرةو شكل من اشكال الرقابة 
ستهالكية و إلالسلع ا سلطات البلد سلعة عادية كغيها منمن قيم و ثقافية وأفكار ،واعتبارها من قبل  "الفنية

 الغذائية.
جمهز باهلوائي املقعر( الدش) ،    ) أسرة (بيت 1000بني  مفردة من  145ومشلت الدراسة عينة  بالقرعة من 
وقد  ة للدراسة.ستبانة املعدّ إلجابات او املقابلة الشخصية للحصول على إ كما استخدمت الدراسة  اهلاتف

 ها:ىل عدة نتائج نوجز منتوصل البحث إ
 و املشفرة.شاهددون برامج القنوات املدفوعة أ% من أفراد العينة ي70كشفت الدراسة عن أن -
ازية) يف ة وبسبب ازدهار السوق السوداء( املو دة املقرصنة بسبب أسعارها املتدنيازدهار تسويق بطاقات املشاه -

 ستقبال وفك الشفرة.إلجهزة اجمال ا
% ،يف حني 16هي الربامج الفرنكوفونية( الفرنسية) بنسبة  ،كثر مشاهدةالربامج األ نكشفت الدراسة على أ  -

 %.1أن مشاهدة الربامج العربية مل تتجاوز يف تلك الفرتة نسبة 
% مقابل 73بة سىل أن الذكور هم األكثر متابعة للربامج املشفرة ( املدفوعة) بنتوصلت الدراسة إ -

 .لإلناث27%
قبال على إلبررت با هذا اإلزدهار الكبي لظاهرة القرصنة و ا حصائيات اليتإلا رقام واسة بعض األوأوردت الدر  

يف سوق مزدهرة يف جمال و أساليب القرصنة للربامج املشفرة القنوات املشفرة بسبب تدين اسعار بطاقات االشرتاك 
ة اليكرتونية و أجهز كمليون دوالر  122 ما قيمته 2002،حيث استوردت امزائر يف عام  ةدوات فك الشفر أ

 17ـمليون دوالر و ب33ـبو  من امريكا  رالمليون دو 40وبـاجهزة استقبال للبث التليفزيوين الفضائي من أملانيا 
15Fمن فرنسا. مليون دوالر

16 
Françoise Papa 16دراسة  F

17  Françoise Papa:l`information sportive: une marchandise ou un droit, les 

cahiers du journalisme, Dece2011; pq104/119 
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؟ المعلومة الرياضية سلعة أم حق: حتت عنوان الثالثة نقاش منذ بداية األلفية حمل هيالدراسة إشكالية  تتناول
ىل حتكم امهات املمولة الرياضة وطرق متويلها، أدت مع مرور الوقت إالباحثة من فكرة أن اقتصاديات  انطلقتو 

لرياضية ، وهو ما منحها أيضا نشطة الأل ها وتطويرها ملختلفاحتكارها، حبجة متويليف توزيع املعلومات الرياضية و 
هم الوسائل زيون من أن التليفالفعاليات واألحداث الرياضية. ترى الباحثة  أللعديد من امتياز البث احلصر  

يف  ،كما هو احلالة بروز عدد من القنوات التليفزيوني من خاللحضورا يف جمال "سلعنة" املعلومة الرياضية ،
 .1960الرياضية بدء باأللعاب األوملبية لعام املناسباتيل الرياضة و و أمريكا الشمالية واجتاهها حنو مت

رتفاع عائدات الرياضة من البث التليفزيوين، وخباصة يف ميزانية إلكانت بداية   هذه السنةتشي الدراسة اىل أن 
حاز التليفزيون  %،90نسبة فيها  مهة التليفزيون و الشركات التجارية األلعاب األوملبية، اليت بلغت نسبة مسا

ء وخباصة يف الواليات املتحدة . وقد كشف هذا التوجه  جبالللشركات التجارية %40%و50 منها على
عالم وخباصة التليفزيون على اقتصاديات األلعاب األوملبية. وعامت الدراسىة  إلريكية عن سيطرة وسائل ااألم
و هي حمور امدل و النقاش الدائر اليوم يف  "الحق في الملكية و الحق في اإلعالم"منها  القضاياموعة من جم

على للسمعي ارير اللس األاليه أحد تق خلصا مب القضيةاألوساط اإلعالمية و املالية و األكادميية ،وخلصت 
ياضة استعراض ولكنها استعراض ر الي:"رد بشأن املوضوع مايلحيث أو ؛ 2002يف فرنسا يف عام  CSAالبصر 

لجمهور و األمة.إن احلدث ل ملك هي ميلكها من ينظمها، لكنها يف نفس الوقتالرياضية، إعالمي،و املنافسة 
 الرياضي وخاصة إذا تعلق بتمثيل األمة،الميكن اعتباره سلعة تباع ملن يدفع أكثر".

 خنتزهلا يف إثنني ومها: على الرياضة يفزيونوتطرح الدراسة يف األخي مجلة من نتائج سيطرة التل
 عالم.إلليص حقه يف اقفردنة التمع الرياضي و ت  -
 النتائج الرياضية الغي. ىحتول احلق يف اإلعالم اىل احلق يف احلصول عل -

 :الدراسات السابقة التعليق على
ج الرياضية،ومن خالل الدراسات اليت مراجعة األدبيات اليت تناولت موضوع تشفي القنوات و الربام من خالل 

 ادرجناها يف هذا البحث أمكننا اخلروج باملالحظات التالية:
نذرة الدراسات األكادميية اليت تناولت املوضوع ،وأغلبها موضوعات صحفية وتقارير لإلحتادات و املنظمات  - 

 العاملة يف جمال الرياضة و التسويق الرياضي.
و السوسيولوجية و  عالمية و املقاربات القانونيةإلتناولت املوضوع بني املقاربات اتنوعت املقاربات اليت  -

 االقتصادية.
 دراسة األمي سعد سعد بن سعود عالم يف دراسةإلمثل القائم با ةعالميىإلتناولت الدراسات عناصر العملية ا -

 Françoise .و النظم والقوانني يف دراسة Anissa Mekhalfi ودراسة فواز بن جار اهللا القحطاينواممهور يف دراسة 

Papa17F
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 .عد ممارستهاثي التلفزيون على الرياضة يف اموانب التنظيمية هلا و يف قواأأكدت الدراسات على ت -
ن رياضة كرة القدم هي الرياضة األكثر متابعة و األكثر عرضا يف أ لىكشفت الدراسات السابقة ع  -

 ن  من رجال األعمال واملؤسسات التجارية و املالية.التليفزيون،واألكثر متويال م
وانتشار ظاهرة القرصنة للمباريات الرياضية وخباصة يف كرة  ،ازدهار  السوق املوازية أشارت الدراسات اىل  -

 اصة يف الدول النامية.خ و فرادعلى مستوى الدول و األ وأن ذلك يتم ،القدم
حول موضوع احلق  النقاش من خالل استمرار  ،ل ظاهرة التشفياستمرار امدل حو أكدت الدراسات على  -
 .من جهة ثانية و احلق يف ملكية الصورة واملعلومة الرياضية ،عالم و املعلومة الرياضية  من جهةإليف ا

،أو من حيث سواء من حيث املنهج  رصدناها هلا عالقة جبوانب عديدة من دراستنا وعموما فإن الدراسات اليت 
ستئناس ببعض إلا انل يف حبثو املقاربة، وتكشف لنا عن طبيعة املوضوع و تعدد جوانب تناوله، وسنحانوعية 

تاج اىل هو حمل تفاعل وحي اىل تقدميها من خالل حبثنا ملوضوع  ضافة اليت نسعى إلماجاء فيها ، اىل جانب ا
 والدراسة. املزيد من املتابعة

 : مجتمع الدراسة وعينته:خامسا
إلمارات العربية اممهور املتابع للرياضة يف الوسط امامعي جبامعة الشارقة  بدولة ا مع البحث يف فئة يتمثل جمت

مفردة  موزعة  150اإلدارية و الطلبة مبجموع أعضاء اهليئة من أعضاء هيئة التدريس  و املتحدة ولعينة 
لإلناث ،وبلغ عدد 33لذكور ول 127ـو توزعت العينة حسب امنس  ب،مفردة لكل فئة  50أ   ،بالتساو 
اسرتجاع االستمارات الوافدين. وقد اعرتضتنا بعض الصعوبات خاصة يف من  99مقابل  51العينة يف  املواطنني

اىل جانب  عضاء هيئة التدريس ،حيث سجلنا قلة األشخاص الذين يتابعون الربامج الرياضية ، املوزعة على أ
أخذ يف بعض األحيان جاباتم على االستمارات تو ماجعل ردودهم وإوه  البحث العلميو  هلم بالتدريسانشغا
 .سابيععدة أ

 :منهج الدراسة:سادسا
 ساسيني مها:املسح امليداين لدراسة  حمورين أ منهجإعتمدت الدراسة على 

 و البرامج الرياضية المشفرة؟القنوات أوال: ماهي أنماط وعادات مشاهدة افراد العينة  
ماكن املشاهدة دى املشاهدة للربامج الرياضية، وأم:مجلة من املؤشرات منها على عرفلتا وكان الغرض  
واشرتاك افراد العينة يف القنوات التليفزيونية  ،الرياضات و الربامج املفضلة ،ونوع القنوات التليفزيونية املشاهدةو 

( أنظر التفاصيل يف االستبانة اك فيهاشرت إلع وراء ا، و الدوافالرياضية املتخصصة،وأهم القنوات الرياضة املشفرة 
 .امللحقة بالدراسة)

 التليفزيونية و البرامج الرياضية المشفرة؟ قنواتثانيا:ما هي اتجاهات أفراد العينة نحو ال
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من خالل اسئلة عن موقف أفراد العينة من القنوات التليفزيونية املشفرة والربامج الرياضية املشفرة ومت تناول ذلك  
 هم البطوالت و الفعاليات الرياضية العامليةات دون غيها، واملوقف من تشفي أاه حنو تشفي بعض الرياض،واالجت

سئلة عن موقف اىل جانب أ .يكية لكرة السلة...اخلروبية ، البطولة األمر ريات األ( كأس العامل لكرة القدم، الدو 
نة حمل الدراسة من حلول للمشكلة.     رة،وماذا تقرح العيأفراد العينة من قرصنة القنوات و الربامج الرياضية املشف

دميغرافية تضمنت بيانات عن ، امنس( النوع) والوظيفة و الراتب ئلة سوسيو سإلستبانة مبحور تضمن أاستهلت او 
 .الشهر  و اإلقامة

 : الصدق والثبات:سابعا
دق و الثبات يف البحوث و الدراسات تؤكد الدراسات العلمية و األكادميية على ضرورة تطبيق إجراءات الص

وبلغت  العلمية . لذلك قمنا بعرض استمارة الدراسة على أساتذة حمكمني وخمتصني يف علوم اإلعالم و االتصال.
 %، وبذلك حتقق شرط املصداقية.89 نسبة االتفاق بني احملكمني

 ثامنا:اإلطار النظري للدراسة:
ويف املؤمترات ،عالم إلتداوهلا بشكل واسع يف وسائل امت من املفاهيم   شهدت بداية مطلع القرن احلايل بروز عدد

وهي  التشفير ، الحصرية ، القرصنة ،حقوق النقل و البث التلفزي، :عالمية و الرياضية، منهاإلو املنتديات ا
م بذه املوضوعات هتماإلرسال، و ازداد اإلو تكنولوجيات النقل و ا نتاج التطور احلاصل يف جمال البث التليفزيوين
عمال حنو هذا امانب من النشاط ت الرياضة ،وبعد اجتاه املال و األبعد تزايد اهتمام التليفزيون بالرياضة واملنافسا

قصد جانب امليداين وعليه سنحاول يف امانب النظر  من الدراسة تناول هذه القضايا كخلفية لل .نساينإلا
 اسة وحتقق األهداف املرجوة منها. سئلة الدر اخلروج بنتائج  جتيب على أ

 .و الرياضة التلفزيون .1
 1936ىل السنوات األوىل لبداية انتشار التليفزيون ،حيث شهدت سنة عالقة بني التليفزيون و الرياضة إمتتد ال

18Fأول نقل تليفزيوين لأللعاب األوملبية

ول نشرة إخبارية على بث التليفزيون الفرنسي أ 1949ويف جوان من عام .19
19F20.باريس للدرجات (سباق)غطت طواف املباشر

ن هذه الوسيلة ستكون بوضوح على أو كشف هذين التارخيني  
خلصوصيتها املتفردة يف تلك الفرتة و القائمة  عالم الناقلة للمباريات و األحداث الرياضيةإليف صدارة وسائل ا

النهاية فرجة و استعراض، وبالتايل فإن كل ن الرياضة هي يف البداية و + اآلداء،إىل جانب أعلى الصوت+ الصورة
يف صاحل انتشار الرياضة و تغلغلها يف أوساط  صبتالتطويرات الالحقة يف جمال البث و العرض التليفزيوين 

 امماهي.

صبح التلفزيون  مالزما لألحداث و املناسبات الرياضية بفعل تنامي االستثمارات يف هذا ومع مرور الوقت أ
ت نقل ندية الرياضية على عائداوكذلك املنتخبات و األ، ة و احمللية اعتماد اهليئات الرياضية الدولي امانب،وبفعل
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مل يلد التليفزيون و ىل القول:"السابق للجنة األوملبية الدولية إوهو مادعا الرئيس  ،هذه املباريات و املنافسات
20F".ىل جنب منذ نصف قرنضة معا. ورغم ذلك فقد كربا جنبا إالريا

21 

 ىل تقسيم مراحل تطور العالقة بني التلفزيون و الرياضة اىل املراحل التالية:" إرضا النجار"عالمي إلويذهب اخلبي ا
 1975-1946 :املرحلة األوىل: عهد االحتكارات •
 1990-1975املرحلة الثانية: عهد التحالف بني االحتادات املهنية أمام الموعات االحتكارية: •
1990.21Fمنذ :: عهد املنافسة و التجارةةاملرحلة الثالث •

22 

 Internationalكرب هيئتني دوليتني يف الرياضة ومها اللجنة األوملبية الدولية أن أ شارة اىلإلو هنا جتب ا

Olympic Committee لكرة القدم الدويل حتادإلو ا FIFA  ، يعتمدان اليوم على عائدات حقوق البث
النقل التلفز  عصب تطور و انتشار الرياضة، وتورد املنظمة على  يعترب ة الدوليةوملبيفبالنسبة للجنة األ.التلفز 
نعيش فعال جتربة و أن  جل من أ ليكرتوين التصريح التايل" إن النقل التلفزيي هو الوسيلة الرئيسيةإلموقعها ا
22Fلعاب األوملبية عرب العامل".سحر األ

اللجنة:" هي امهة ويضيف القائمون على شؤون اللجنة الدولية بأن  23
املالكة حلقوق البث لأللعاب األوملبية  عرب التليفزيون و الراديو و اهلواتف واالنرتنيت،وهي املسؤولة عن منح 

 بيع حقوق حقوق النقل  لإلذاعات( تليفزيون وراديو) يف العامل من خالل املفاوضات". وحبسب اللجنة فإن
 هو حمرك ملايلي: بث األلعاب األوملبية

 متويل احلركة الرياضية األوملبية. •
 حتقيق انتشار الرياضة األوملبية مجاهييا وعامليا. •
 م الرياضية األوملبية.يتطوير األلعاب ونشر الق •

وملبية باختاذ كافة والعجب إذن ان جند أن ميثاق اللجنة األوملبية الدولية ينص يف ديباجته  بأن"تقوم اللجنة األ
وسع و الوصول اىل أ عالمإلتصال و االطية كاملة لأللعاب ،بواسطة خمتلف وسائل اجل ضمان تغالتدابي من أ
23Fعرب العامل". امماهي شرحية من

24 

 هتمام ببعض الرياضات دون األخرىإلوما ميكن مالحظته يف اهتمام التليفزيون بالرياضة ،هو ذلك التوجه حنو ا
ضواء على كرة السلة و الريغيب و املالكمة يف ه األ آخر، ففي الوقت الذ  تسلط فيويتفاوت ذلك من بلد اىل

الريغيب وسباق الدرجات،لكن أكثر الرياضات يف الواليات املتحدة، جند بلدانا أخرى تتم بكرة القدم و التنس و 
س روبا ، كأس افريقا،كأس أأبات العاملية الكربى(كأس العامل،كغطية هي كرة القدم من خالل املناسالعامل ت
آسيا) ،باإلضافة اىل الدوريات يف بعض البلدان مثل  اسبانيا واجنلرتا و املانيا وايطاليا وفرنسا وغيها كأس أمريكا،

 من الدول، األمر الذ  جعل من كرة القدم الرياضة األكثر مجاهيية يف العامل واألكثر رحبية بالنسبة للتليفزيون.
لصاحل اللس األعلى للسمعي بصر  يف  Fastsportم با مؤسسة ماذهبنا إليه الدراسة السنوية اليت تقو  تؤيد إليه

% من احلجم الساعي للربامج الرياضية وكان الرتتيب على النحو 65فرنسا،حيث حازت مخس رياضات 
24Fالتايل:

25 
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 الحجم الساعي للبرامج الرياضية جدول يوضح:
 2013 الرياضة 2012 الرياضة

%25.09ساعة أ  456.51  قدمكرة ال %25.9ساعة أ  492.15 كرة القدم  

 %18ساعة أ  327.32 الريغيب %14.9ساعة ا 281.51 الريغيب

 %13ساعة أ  237.44 التنس %12.6ساعة أ  239.20 التنس

 %7 أساعة 122 سباق الدرجات %6.9ساعة أ 130.15 سباق الدرجات

 %5 ساعة أ98.10 رياضة الغولف %5.1ساعة أ  66.08 كرة السلة

 من اعداد الباحث و من سنتني  مركب  جدول  Fast sportاملصدر:

 2013ىل تفوق رياضة كرة القدم على كل الرياضات يف التغطية التليفزيونية ،إذ تكشف دراسة و تشي الدراسة إ
 على ذلك من خالل  األرقام التالية:

ميالن(سباق مرات رياضة الفور 7مرة رياضة التنس و 2مرة و1.5كرة القدم تفوق رياضة الريغيب ب
وكان هذا قبل انطالق  مرة رياضة السباحة.20مرات ألعاب القوى و7مرة رياضة كرة اليد و11السيارات)و

 الرياضية اليت زادت من احلجم الساعي لكرة القدم. beinsportsقنوات 
افس مل خيفض شدها بني القنوات الرياضية املتخصصة و املشفرة على الرياضة ،فإن التنأوإذاكانت املنافسة على 

و تلك من هذه الموعة أاألول لموع ماتعرضه  ول حمل املنافسة ، والالكون كرة القدم تبقى الال األ  من
 يف جمال حقوق البث التليفزيوين النسب التالية +Canalو BeINSports  يف حاليت قنوات الرياضات،إذ نسجل

 :للرياضة
بالنسبة لقنوات  تصدرت    خرى  أ% لرياضات 2% و4فورميالنالريغيب و لل% 11كرة القدم ول%  83نسجل 

%5% و الريغيب بنسبة87جمموع الرياضات بنسبةعلى رياضة كرة القدم تتفوق  BeINSports وبالنسبة لقنوات ،   
25F%.5خرى بنسبة % ورياضات أ3و التنس بـ

26 
لكرة القدم   الدويل اإلحتاد ىلشارة إاإلجمال التغطية التلفزيونية دون  والميكن احلديث عن تعاظم دور كرة القدم يف

FIFA م واألعمالالعإلو اق االندماج احلاصل بني الرياضة (كرة القدم)ربطورية العظمى اليت جتسد حب،هذه األم. 
  وامدول املوايل .ونظرة على عائدات الفيدرالية من حقوق التظاهرات الرياضية يوضح التمدد املايل هلذه اهليئة

 يلخص ذلك:
 عائدات الفيفا من حقوق التظاهرات الرياضية بماليين الدوالرات يوضح دولج -

 2013 2012 النشاط

 60469 1.920 التسويق
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 10.984 9.445 عالم و البث التلفز إلحقوق وسائل ا

 2.970 1.655 عائدات حقوق الرخص

 20.423 13.020 الموع

 FIFA:Financial Report.2013املصدر: 
كنولوجيا دورا كبي يف تطور عالقة التليفزيون بالرياضة و خباصة لعبة كرة القدم،إذ يرى بعض لعبت التكما 

التلفزيون بالرياضة شكال و  اية لكي تأخذ عالقةكانت بد  1962العامل بالشيلي عام سأن �ائيات كأاملختصني 
ثها الحقا،ويف مونديال بم بو قتلل ىل التليفزيوناتآخر،حيث مت تسجيل املباريات يف أفالم بيعت الحقا إ منوذجا
جهزة الفيديو كتقنية حديثة لبث املباريات،ليأيت مونديل املكسيك يف استخدمت ألول مرة أ 1966لرت لعاماجن

26Fىل العديد من دول العامل.باريات إول مرة يف نقل املوستخدام األقمار الصناعية أل 1970

27
  

نقل حقوق  حتاد الدويل يف بيع إلومنها كرة القدم ،شرع ا ،الرياضة ونتيجة التطور التكنولوجي و ازدياد مجاهرية 

مث �ائيات اسبانيا  ،مليون دورال34مببلغ  1978يف رجنتنيألمالية بدأت مع �ائيات ا لغااملباريات النهائية مبب

ليون م90مببلغ 1990مليون دوالر ، فنهائيات ايطاليا يف 50مببلغ1986واملكسيك،مليون دوالر 40بـ 1982

ئيات فرنسا امليون دوالر وأخيا �75مببلغ1994الواليات املتحدة األمريكية  يف  مونديال،فدوالر 

  ن كان ذلك أبعد  هنفسلحقوق البث بيع  ىل احتكارإاد الدويل حتإل. بعدها مأ امليون دوالر107ب1998

جبنوب افريقيا  2010ال بث موندي ،لتقفز حقوق  2006عام بداية مع �ئيات املانيالشركتان  لكام

27F.خي بالربازيلألمليارات خالل املونديال ا4ر، مث مليارات دوال3ىلإ

وساعد على ذلك ازدياد تعلق امماهي  28

دولة من مشاهدة  150أكثر من باللعبة و ازدياد عدد املمارسني هلا وتطور تكنولوجيات البث اليت مكنت 

 يا و اليبان.بكور  2002املباريات النهائية منذ �ائيات 

عالم ارتباطا بالرياضة، وميكن تفسي ذلك بازدهار عدد القنوات إلكثر وسائل ان التليفزيون هو أواخلالصة  هي أ

 املشاهدة،و ساليب العرض ،وتنوع أ " التاريخية"الرياضية املتخصصة وازدياد احلجم املخصص للرياضة يف القنوات 

شارة تعديالت على بعض إلدخلت وكما سبقت  اعبة و تفاصيلها، لقد أجزئيات الل ىلون إيز وانتقل تاثي التليف

صبحت مباريات كرة مريكية أألعالن و املال، ففي الواليات املتحدة اإلق التجارة و اضها منطر فاأللعاب الرياضية 

لقائمون ويف نفس الوقت يفكر األمريكيون( ا .شهاريةإلجل مضاعفة الومضات االسلة جترى يف أربعة أشواط من أ

جة جل زيادة املتعة و الفر نات) يف تقسيم مبارة كرة القدم إىل ثالثة أشواط بدالمن شوطني ،ليس من أعالإلعلى ا

تدخل  ىل تعاظمة التجارية. ويشي بعض املختصني إوالدعاي عالنإلجل زيادة مداخيل عائدات ابل من أ
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  "Ted Turner"ويلخص .اىل تنظيمها مستقبال ية األحداث الرياضمن نقل  وسوف ينتقل التليفزيون يف الرياضة

مانريده من الرياضة هو خلق املنافسات و األحداث إن " :جتاه عندما يصرح إلهذا ا  CNNمدير شبكة 

28Fالرياضية ، وإال سنقوم به بدال منها".

29
 

 .الصراع، التسلية و الترفيه) ثارة،إلاالستعراض، ا (ةيلرياضا اإلخبارية والقيم القيم.2
يف بعض  ماشرتكه ىليعود إعالم إلن سر ارتباط الرياضة بوسائل اهب العديد من الدراسات و البحوث إىل أذت

يسمى بالقيم اإلخبارية وهي امدة و الواقعية واألمهية اتغطية التليفزيونة لألحداث و الوقائع تقوم على ملالقيم ، فا
هي يف أغلبها متوفرة يف احلدث الرياضي، من هنا مل جيد و الضخامة و الشهرة و اإلثارة و الغرابة و الصراع، و 

عالم صعوبة يف متابعة األحدث الرياضية مقارنة مع األحداث السياسية و االقتصادية إلالقائمون على وسائل ا
التغطية  بالنسبة  اليت تتطلب فرزا ومعامة ومراعاة للخط العام للوسيلة واجتاهات اممهور ، وفضال عن تبعات

مجاع حنو املوضوعات اليت تقدمها وسائل ة للجمهور ،حيث يصعب احلصول على إو بالنسبنعي احلدث ألصا
ن تغطية األحداث الرياضية تتسم باليسر و باتساع جمال احلرية ،بعيدا عن الرقابة و الرقابة .يف املقابل جند أعالمإلا

 جتماعي و الثقايف.و االقتصاد  و االان على احلدث السياسي متارس لتانالذاتية ال
عالم إلىل مجاهي وسائل الية و الرتفيه  وهي وظيفة حمببة إتقوم الرياضة على املتعة و الفرجة وهي بذلك تقدم التس

دوات الرتفيه ومتضية الوقت للجماهي ،بل تدرس التليفزيون، هذه الوسيلة اليت تأيت يف مقدمة وسائل وأ وخباصة
ندماج بني إلمن هنا كان هذا ا "سوسيولوجية الفراغ".قل يطلق عليهح ضمن علماء السوسيولوجيا عند 

 عالن.إلاو التليفزيون و الرياضة ،و الذ  يتجه مستقبال حنو املزيد من التعقد بفعل تداخل عوامل الرتفيه و التجارة 
29Fعالم االستعراضيإلباعالمية إلىل مايطلق عليه يف األدبيات اإلعالم الرياضي إينتمي ا

يقوم على املزج  حيث،  30
فكل حركة أو تصريح يقوم به ،ثارة و الشهرة و الغرابة و الصراعإلستعراض، مع الرتكيز على قيم اإلبني التسلية و ا

و حدثا يهم أكرب قدر من امماهي ، وكل مبارة يف كرة إلعالم خربا أتعتربه وسائل ا"يرونالدو وميس"النجمان 
30Fهي صراع احتفايل "الريال مدريد وبرشلونة"بني  القدم

واألمر ينطبق على مجيع املناسبات الرياضية مثل  . 31
 �ائيات كأس العامل و الدوريات األوروبية و العديد من املواعيد الرياضية.

  :حق المؤلفالحق في اإلعالم و .الرياضة بين 3
اط، ارات حنو هذا النشىل توجه االستثمبالرياضة ، إ -منها التلفزيونو -م عالإلازدياد اهتمام وسائل اأدى 

يف األخي من لعبة  نتقللتللها مجلة من العروض و اخلدمات، ىل سلعة تتخوحتولت الرياضة يف ظرف قصي إ
سعار ،وانتقلت ألىل منتج خيضع لقوانني السوق من خالل املنافسة يف اية جمانية على شاشات التليفزيون إمجاهي 

 ىل القنوات املدفوعة.،ومن القنوات املفتوحة إشرتاك إلقات اىل بطاعائدات الرياضة من شباك التذاكر إ
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ن السنوات األخية شهدت زيادة أإىل دراسة للمجلس األعلى للسمعي بصر  يف فرنسا  يف هذا السياق أشارت 
سنة،فمن بني  15أضعاف ماكان يقدم قبل 9يف احلجم الساعي للربامج الرياضية على شاشات التليفزيون بـ

% منها قدم على شاشات التليفزيون 98جند  2010ة من الربامج الرياضية املقدمة خالل سنة ساع100.000
% من حقوق البث لألحداث و املناسبات الرياضية هي ملك للقنوات 75املشفرة)،وهذا مايفسر كون (املدفوعة 
31Fاملدفوعة.

و مالكي احلقوق  طراف ذات العالقة باملنافسات الرياضية من حمطات تليفزيونيةب األوتتجاذ 32
و احلق يف ملكية الصورة املدافع عنه من طرف  ،وامماهي جدلية  احلق يف املعلومة و احلق يف اإلعالم من جهة

وازدادت محى امدل بعد سيطرة الشركات و املؤسسات املالكة 32F33.من جهة ثانية منظمي التظاهرات الرياضية
 فريقني رئيسيني: إىل الفرقاءمج الرياضية جمانا، وانقسم  ة الربافرص مشاهدة ومتابع تق البث ،وتراجعو حلق

 : البث حقوق الحتكارالفريق المؤيد  •
حتادات الرياضية، والشركات التجارية اليت تقدم إلويتألف من مالكي حقوق البث ( القنوات التليفزيونية) وا

 حججا ميكن اختصارها يف اآليت:
 ماهي .نشطة الرياضية وتوسيع نطاقها امألتطوير ا -
33Fالتدعيم املايل للفرق و األندية الرياضية. -

34  
 متويل عمليات بيع وانتقال الالعبني بني األندية. -
 اجناز املرافق و املنشآت الرياضية. -
 متويل عمليات التغطية التليفزيونية و املرافقة ملختلف األحداث الرياضية . -
 : حقوق البث الحتكارالفريق المناهض  •

لسمعي بصر  يف العديد القنوات التليفزيونية العامة( التارخيية) وجمالس امن مجاهي الرياضة و  هويتشكل يف غالبيت
ة هي حدث من حق امماهي الوصول و املبارة الرياضيحججهم يف ذلك كون احلدث الرياضي أو  ،من البلدان 
ىل الدفاع عن هذا احلق من خالل إ وعليه يسعى هؤالءاملواثيق الدولية تؤيد ذلك،  باعتبار أن  عائق ،إليه دون أ

 34F35.له املساندةاممعيات و التنظيمات 
 على يف احلصول بني احلق ،ومتصارعني يف الوقت ذاته اهليئات نفسها أمام حقني متناقضنيوجتد العديد من 

مت  تانو سلعأ انمنتج( الصورة و املعلومة)ا و املعلومة وبني احلق يف ملكية الصورة و املعلومة باعتبارمهالصورة أ
واخلالصة يف .ستهالكإلو اقابل لإلستخدام ا ا يف شكل �ائيما و انتاجهمنفاق على مجعهإلاالستثمار و ا

ليف ومنها حقوق أمطلق بالنسبة حلقوق الت عالم وليس هناك حقإلليس هناك حق مطلق قى ا هي أنه اعتقادنا
حداث ستثناءات فيما يتعلق باألإلتحداث مجلة من اىل اسسعت العديد من البلدان إوعليه  . البث التلفزيوين

 2013جولية 18روبية يف صدرت حمكمة العدل األ،وقبلها أالرياضية الكربى و املناسبات ذات األبعاد الوطنية
ويشمل احلكم مهية الكربى،املية ذات األناسبات العالبث املباشر للمباريات الدولية يف املاحتكار حكما مينع 

35Fروبا.العامل ومباريات كأس أ باريات كأسم

ياضية وخباصة يف جمال كرة القدم اجتهت بعض االحتادات الر يضا أ 36
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و إلستثنائي ، بعيدا عن احلصرية أو او املنافسات ذات الطابع الوطين أ ىل ضمان احلق يف متابعة املبارياتإ
36Fحتكار.إلالتشفي و ا

37  

  ضة(قصة البث و التشفير)التشفير و القرصنة في عالم البث التلفزي للريا.4
ساليب البث التلبفزيوين االتصال أثرت بشكل واضح يف طرق وأشهدت �اية القرن املاضي ثورة يف تكنولوجيات 

شكال أمن حيث القوانني  الناظمة هلا ،ومن حيث املنشآت و املرافق، ومن حيث ،،صاحبتها ثورة يف الرياضة 
.  بشكل السابق له يف التاريخ،انتشار للرياضة ممارسة و متابعة ضا أيالتسويق والرتويج الرياضي ،صاحب ذلك 
ار القنوات اخلاصة ،مث وانتش ،و التارخيةالقنوات التليفزيونية العمومية أ كما شهدت هذه السنوات بداية تراجع

ىل تيز  إمن اهلر ،ساليب البث . ومثلما تطورت أشكال وأالرياضية ىل ظهور القنوات املتخصصة ومنهاتطور ذلك إ
ة و الكوابل، تطورت أشكال الدفع نظي املشاهدة أو احلصول على اخلدمة التليفزيونية، استخدام األقمار الصناعي

ىل القنوات و من القنوات املفتوحة إ )Pay channels(ىل القنوات املدفوعةإ )Free channels(  من القنوات الانية 
 املشفرة.

عالمية الكربى يف شراء حقوق البث التلفز  للمناسبات و الربامج الرياضية إلات اواشتعلت املنافسة بني الموع
شرتاك نظي املشاهدة، إلقوم يف األساس على الدفع واهد جديدا مع اخلدمة التلفزيونية ي،وبدأت امماهي ع

يف املنطقة العربية . الناقلة و احملطات و القنوات التليفزيونيةاعا فلكيا سواء بالنسبة لألفراد أاألسعار ارتف توشهد
حداث الرياضية الكربى كنهائيات كأس العامل التليفزيونية على احتكار بث األتداولت جمموعة من احملطات 
ىل ضية وصوال إمث جمموعة امزيرة الريا ART و األسيوية ، وكان ذلك مع جمموعة والدوريات األروبية و اإلفريقية

BeINSport وCanal+  وكشفت السنوات األخية عجز احملطات العمومية واخلاصة  احملطات الرياضية.وغيها من
لقنوات األفراد و ا اليت يقوم باىل السطح ظاهرة القرصنة ةيف نقل األحداث الرياضية،وبرزت إواملتخصص

ث مباريت على ب  و امزائر   صر امل نيتليفزونالإقدام  على ذلك من أبرز األمثلةالتليفزيونية على السواء ، و 
 2014لعام لعامل أس اك  املؤهلة لنهائيات تصفياتاليف  مام غانا و بوركينافسو على التوايلأ فريقيهما الوطين

وتغرمي   امزيرة الرياضية قنوات جمموعة  من قبل مالك حقوق البث حينه وهي واليت انتهت برفع دعاوى قضائية،
خيا حبيث نصت أىل تعديل اللوائح املنظمة للمسابقات القدم إإلحتاد االفريقي لكرة القنوات املعنية،بل ذهب ا

من املنافسة اليت يشارك فيها  ،ملبارة واملس حبقوق البث التلفز إقصاء كل فريق يقوم إحتاده الوطين بقرصنة ا على
37Fو الطبعة الالحقة هلا يف نفس املنافسة.

اتيح فك ل احلصول على مفيقوم األفراد بعمليات القرصنة من خال كما  38
و اقتناء الوسائل و األدوات املساعدة على ذلك من  امهات اليت تنشط يف السوق املوازية للبث التلفز  الشفرة ،أ
38Fوجتهيزاته.

39  
رصنة تتطور و تتعدد، بل قشكال الفإن أ الفعل،احملاكم جترم و حتادات الرياضية حترم ذلك إلن قوننني اورغم أ
وتنامي شراء حقوق املنافسات ،حتكارات إلمام تنامي اأاعتبارها نوع من املقاومة تربير القرصنة و أصوات بتتعاىل 
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كثر يف البلدان النامية ويف التمعات الفقية اليت يقوم  جزء مماهيية منها .وتزدهر القرصنة أالرياضية و خباصة ا
 من اقتصادياتا  على التهريب و القرصنة و التجارة املوازية.

 جوانب ظاهرة  للبحث يف  حماولة علمية  يف جانبها امليداين هي الدراسة ه اخللفية النظرية فإنوبعد هذ عموما
يف فرتة حمددة ومكان حمدد،  ومواقفه منها اجتاهات اممهور الرياضي القنوات والربامج الرياضية املشفرة عرب اختبار

يف تفسي الظاهرة واجتاهاتا يف  تساهمة علمية مع التحليل و التفسي للنتائج املتوصل اليها ،قصد اخلروج برؤي
 املستقبل.

 : النتائج العامة للدراسة:تاسعا

 التاليني: نجمموعة من النتائج قمنا بتلخيصها يف احملوري اىلتوصلت الدراسة 

 نماط وعادات مشاهدة القنوات و البرامج الرياضية المشفرة:نتائج متعلقة بأأوال : 

واملشاهدة غي  %)50.7(يف نسبة متابعة الرياضة بني املشاهدة الدائمة كشفت الدراسة عن تكافؤ .1

عضاء هيئة التدريس و اهليئة اإلدارية نوعية أفراد العينة املوزعة بني أوكان ذلك مرتبط ب %)49.3(الدائمة

مرية كثر تعلقا با باعتبارها شرحية عطلبة أكثر إقباال على الرياضة واألو الطلبة، حيث جند أن فئة ال

 ستمتاع با من خالل الفرجة و املشاهدة.إلشابة متيل اىل ممارسة الرياضة و ا

ابعة و مشاهدة الرياضة،تفوق التليفزيون على باقي الفضاءات والوسائل فيما يتعلق باملكان املفضل ملت .2

ون  تفوق التليفزي أكدتهذه النتيجة . %،تلتها املالعب،فمواقع التواصل االجتماعي52بنسبة بلغت 

كوسيلة لتقدمي الفرجة و املتعة الرياضية من خالل الصورة، ومن خالل سهولة الوصول اىل املعلومة 

 خرى.الفضاءات األالرياضية مقارنة بالوسائط و 

تها تفوق كرة القدم على باقي الرياضات من حيث االستئثار باملتابعة و املشاهدة،تل بينت الدراسة .3

هم الرياضات اليت تستثمر تنس و ألعاب القوى، وهي يف اعتقادنا أرياضات أخرى مثل كرة السلة و ال

 .كثر الرياضات مجاهيية ممارسة و متابعةإلعالن،وهي أفيها الشركات التجارية و شركات ا

الرياضية املرتبة و املنافسات  كثر تفضيال لدى عينة الدراسة ،احتلت املبارياتفيما يتعلق بالربامج األ .4

،يف حني حصلت احلوارات الرياضية على  %304بنسبة خبار الرياضيةتلتها األ%،38.2بنسبة  األوىل،
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و التحقيقات  الرياضية الرتبة الثالثة من االهتمام، بينما سجلت الدراسة تفضيال ضعيفا خبصوص الالت

 % على التوايل.7.1% و7.4بنسبيت  الرياضية.

،مقابل  %40.7بنسبة  لنسبة للقنوات املفتوحةكشفت الدراسة امليدانية عن ارتفاع معدل املشاهدة با .5

و فراد العينة و بالرتكيبة املهنية ألسباب مرتبطة مبيزانيات أ %10بـ ملشفرةقبال على القنوات اإلعدم ا

 فراد العينة.العمرية أل

ىل تكافؤ النسبة بني املشرتكني اك يف القنوات الرياضية من عدمه إشرت إلتوصلت الدراسة خبصوص سؤال ا .6

 .% حسب الرتتيب48% و52بنسبيت  غي املشرتكني و

يف مارات و إلشرتاك ،وذلك حلداثة التجربة يف دولة اإلجابات حول مدة اإلسجلت الدراسة تذبذب ا .7

 .العربية بصفة عامة املنطقة

ىل تقدم قنوات املشفرة األكثر متابعة ومشاهدة إ توصلت الدراسة فيما يتعلق بالقنوات الرياضية .8

BeINSport  فضاء ،تليها قنوات ابوظيب الرياضية،مث قنوات ديب الرياضية وهي القنوات املسيطرة على

 Aljazeeraلقنوات امزيرة الرياضية،الوريثة   BeINSport النقل الرياضي يف املنطقة، وخباصة قنوات

sport+  الوريثة لقنواتART لقنوات فراد العينة حنو هذه اوكشفت الدراسة ميل أ ،الرياضية سابقا

حداث خدم اللغة العربية بشكل رئيسي يف التناول و التعليق على األباعتبارها قنوات من املنطقة و تست

 الرياضية.

تكرار ا متبوعا  26سباين بـإلفراد العينة هي الدور  ابينت الدراسة أن أهم الربامج متابعة من قبل أ .9
ة و حقوق ىل عامل الرياضوع إ. وبالرجBein Sport ، فالربامج الرياضية يف قنوات21بالدور  األجنليز  بـ

، كثر الدوريات مجاهيية من أغلى الدوريات يف العامل ومن أن هذين الدوريني مها البث التليفزيوين  جند أ
رياضة وخباصة كرة القدم   عوملةالتوجه حنو ليه يف امانب النظرى من يه فالنتائج جاءت لتؤكد ماذهبنا إوعل

هتمام باعتبار إلألاو ا لدى امماهي، على حساب رياضات أخرى التلقى نفس الرعاية وزيادة شعبيته
 العائد منها ضعيف وغي جمد.

راج الرياضية هو امرب رتاك يف القنوات و الشوراء اال الدافع الرئيسي نكشفت اإلجابات على أ .10
ن هذا يؤيد فكرة أ% ، و 20.8ملقرتحة %،تليه جودة الربامج الرياضية ا64.2حب الرياضة بنسبة
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إلحتادات يف جمال الرياضة جتمع بني املتعة و الفرجة ،ومها العنصران اللذان تركز عليهما الشركات و ا
 جل جلب املزيد من املشاهدين وبالتايل املزيد من املشرتكني وحتقيق املزيد من األرباح.الرياضة من أ

 : والبرامج الرياضية المشفرة واتالقننحو  باتجاهات أفراد العينة ثانيا: نتائج متعلقة
% 64اجتاهات أفراد العينة حنو تشفي القنوات و الربامج الرياضية،أن نسبةخبصوص  بينت الدراسة  .1

ن %. وهذه النتائج تكشف على أ25.3بة% ،يف حني التزمت احلياد نس10.7التؤيد التشفي مقابل 
شرتاك قصد إلعالم ،فضال عن تكاليف اإلا يف اربها مصادرة حلقهالبية التؤيد عملية التشفي وتعتالغ

ويؤيد هذه النتيجة متباعة القنوات املشفرة ، ومايرتتب عنها من اثار سلبية  وأعباء على ميزانية الفرد .
، اإلماراتية حول تشفي دور  اخلليج العريب "البيان"ة داستفتاء أجراه " البيان الرياضي" أحد مالحق جري

ستفتاء يرفضون تشفي إل% من املشاركني يف ا74أن  ث كشفت النتائج عنيف مومسه الثاين،حي
ستفتاء املسؤولني الرياضيني و اإلداريني و املدربني و امماهي،يف حني بلغت نسبة إلالدور ،ومشل ا

39F%.24املؤيدين

40 
رة كشفي بعض الرياضات مثل كرة القدم،فراد العينة حنو تاجتاهات  أبتوصلت الدراسة فيما يتعلق  .2

% تؤيد العملية، 13.3% مقابل 66ن الغالبية التؤيد التشفي وبنسبة إىل أ دون غيها التنسو السلة، 
كثر الرياضات شاهدين هذا التشفي الذ  يستهدف أويكشف هذا بوضوح رفض هذه العينة من امل

دراك العينة إته من املتابعة، ويفسر يف الوقت ذا امماهي مجاهيية، وبالتايل حرمان فئة واسعة من
 .املستجوبة ملاذا تتجه القنوات لتشفي مثل هذه الربامج؟

هم املواعيد الرياضية من % اليؤيدون تشفي أ68.7ة و بنسبة فراد العينأن أ ىلتوصلت الدراسة إ .3
رم قطاع التشفي حين همة تنتظرها امماهي بشغف، إال أملية و دوريات،باعتبارها مواعيد مابطوالت ع

 من االستمتاع و الفرجة. هامنواسع 
فراد العينة  من أ % 62 بأنخبصوص نتائج عملية تشفي القنوات و الربامج الرياضية  كشفت الدراسة .4

 ىلالتشفي يقسم امماهي الرياضية إن % رأت أ22ي  ختدم امهات املمولة ،ون عملية التشفأبيرون 
درجات املالعب الرياضية. يف ،كما هو جار  يف م ةوأخر  من الدرجة الثاني مجاهي من الدرجة األوىل

ا .من خالل هذه النتائج خيدم الرياضة و يساهم يف تطويره هن% رأت يف التشفي أ7.3 نحني أ
حتادات و إلللتشفي كما توضحه لوائح ا اموانب اإلجيابيةن اممهور الرياضي مازال اليدرك نكتشف أ

  اهليئات األوملبية الدولية.
 عن عدم تأييدفراد العينة حنو قرصنة القنوات و الربامج الرياضية،  أ اجتاهات إلجابات خبصوصكشفت ا .5

 %.23.3،يف حني بلغت نسبة املواقف احملايدةمن املؤيدين % 32عمليات القرصنة مقابلل% 43.3
 أن امهات اليت تقوم بالقرصنة تنتهك حقوق البث ونمن املبحوثني ير   % 55.6نبينت الدراسة أ .6

عن حقوق املشاهدين غي  ن القرصنة هي دفاعأ % 42.7 يف حني ترى نسبة،  للقنوات املشفرة
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اليشجع على  -خباصة يف الوسط امامعي -وعليه فهناك اجتاه املشرتكني يف متابعة الفعاليات الرياضية. 
 القرصنة و يعرتف حبقوق امهات املالكة حلقوق البث.

  متقاربة وتراوحت حبسب الرتتيب  بني: ل ظاهرة القرصنة كانت حل عينةفيما يتعلق باقرتاحات أفراد ال .7
 ختفيض أسعار اإلشرتاك -
 فتح القنوات املشفرة -
 إصدار تشريعات ومواثيق حتدد حدود التشفي -
 معاقبة امهات اليت تقوم بالقرصنة -
 مراجعة القوانني الناظمة حلقوق البث التلفزيوين املشفر -

 قائمة المراجع:

                                                           
1 -http://www.securingthehuman.org/newsletters. 
2 - http://ar.wikipedia.org/wiki/. 
3 -http://ar.cyclopaedia.net/wiki . 
4-http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014. 
5 - http://www.un.org/ar/documents/ 
6 -http://www.unesco.org/new/ar/rabat/communication-information. 

-19،ص،2004المواطن، لحقوق المستقلة الفلسطنية ةالمعلومات،الهيئ على حريةالحصول  أو اإلطالع في البرغوتي،الحق بالل - 7  
8 - http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/. 

 المرحلة طالب من عينة على دراسة – اشباعاتها و الرياضية للقنوات السعودي الشباب استخدامات دوافع: "القحطاني هللا جار بن فواز - 9
 .1430-1429 -الرياض مدينة في الجامعية

 ومقاالت الصحافية األعمدة كتاب من لعّينة تحليلية  ميدانية دراسة- السعودية الصحافة في الرياضية المقاالت اتجاهات:  سعود بن سعد األمير- 10
 .12836 العدد 2014 يناير 19 هـ 1435 االول ربيـع 17 األوسط،األحـد الشرق"( السعودية الرياضية الصفحات في الرأي

11 - Romain Gambarelli. L`influence de la télévision sur sur le sport et l`organisation d`événements 
sportifs, faculté des de droit et de science politique, Aix-en-Provence, Marseille, France,2009/2010. 
12 - Ibid,p,15. 
13 - Ibid,p,22-24 
14 - Le piratage des télévisions  payantes en Algérie, université ,Paris3 ,france2004. 

و  تستخدمفي البلدان العربية عدة تسميات لإلشارة الى هوائيات استقبال االشارات التليفزيونية : منها البارابول في بلدان المغرب العربي - 15
جانب الهوائيات الالقطة، و الهوائيات المقعرة و الهوائيات نجليزية، الى ة حرفية عن اللغتين الفرنسية و األالدش في المشرق العربي، وهما ترجم

 القصعية والصحون الهوائية.
16 - Journal, Le Soir d'Algérie du 19/12/2002). 
17 - Françoise Papa:l`information sportive: une marchandise ou un droit, les cahiers du journalisme, 
Dece2011; pq104/119. 

 ودراسة فواز بن جار هللا القحطانيوالجمهور في دراسة  دراسة األمير سعد سعد بن سعود راجع الدراسات السابقة الواردة في البحث :    - 18   
Anissa Mekhalfi و النظم والقوانين في دراسة. Françoise Papa 

19 -The unesco courier- Television,October,1992. 
20 -Christian Brochand: Le sport et la télévision : un vieux couple à histoires.  Communication et 
langages ,    Année   1992   Volume   92   ,Numéro   92   ;pp. 25-40. 

 .،تونس 2014، 2عددال العربية، االذاعات مجلة بالتليفزيون؟ الرياضة فعلت ماذا و بالرياضة؟ التليفزيون فعل ،ماذا لعياضي الدين نصر.د - 21
-11:ص ،2009العربية،تونس الدول اذاعات اتحاد ، التليفزيون في الرياضية االحداث نقل حقوق النجار، رضا:  راجع التفاصيل من لمزيد  - 22
15. 

23 -http://www.olympic.org/ 

http://www.securingthehuman.org/newsletters
http://ar.cyclopaedia.net/wiki
http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014


 

22 

                                                                                                                                                                                     
24 - Ibid 
25 -http://www.fast-sport.fr 
26 - L’inflation des droits TV footballistiques sur le marché français. http://www.ecofoot.fr/inflation-
droits-tv-marche-francais/ 

 .http://www.kooora.comقصة البث و التشفير في تاريخ المونديال   - 27
28 -http://www.kooora.com  
29 -Christian Brochand: Le sport et la télévision : un vieux couple à histoires ,Op cit. 

، جامعة سكيكدة، 6،العدد2010محمد شطاح، قيم العنف في اإلعالم االستعراضي ،مجلة البحوث و الدراسات االنسانية ،نوفمبر -30
 .70-68الجزائر،ص،

 53،ص: 2007محمد شطاح، االعالم التليفزيوني، دار الكتاب الحديث، القاهرة، - 31
32 - Conseil superieur de l`audiovisuel Direction des etudes et de la prospective,service de 
l`information et de la communication, paris,juin2011,p,1. 

 .44:،ص تونس   2،2014العربية،العد االذاعات المالي،مجلة االشعاع و المال بين:الرياضة و فاضل،التليفزيون المجيد عبد - 33
جمالي رعاية قمصان فرق كرة القدم األروبية، واستثمرت شركات االمارات العربية و قطر نحو إ% من 25ة بلغت االستثمارات العربية نسب - 34

 .2015فبراير  24بتاريخ  13285مليون يورو .انظر جريدة الشرق الوسط العدد160
جمعية المشاهدين" بفرنسا منذ مدة من الخبر اآلتي: تناضل " 2002ديسمبر 10بتاريخ  18145الفرنسية في عددها  le figaroنشرت جريدة  - 35

المتكون من تسعة أعضاء أثناء تجديد عضويه ثالثة أعضاء في  C.S.Aأجل أن يكون أحد أعضائها عضوا في المجلس األعلى للسمعي بصري 
ل يوميا ثالث ساعات من بحجة أنه من حق المشاهدين أن يكونوا ممثلين في مناقشة كل ما يتعلق بوسيلة "التلفزيون" التي تشغ 2003جانفي 
 وقتهم.

 .27:ص تونس ،2014 ،2العدد ، العربية االذاعات العربية،مجلة المسموعة و المرئية الوسائل في الرياضة تناول: الكافي عبد محمد - 36
37 - Suzanne Nikoltchev (éd.), Les évènements jugés d’importance majeure pour la société : état des 
dispositions prises dans les différents pays de l’Union européenne, mars 2001, IRIS. 

   http://www.cafonline.comراجع لوائح الكاف على الموقع التالي: -38 
39 - Le piratage des télévisions  payante en Algérie, université Paris3 ,france2004. 

 .67-66، اإلمارات العربية المتحدة، ص،2015-2014البيان الرياضي،  عدد خاص عن دوري الخليج العربي- 40
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.cafonline.com/

	تمتد العلاقة بين التليفزيون و الرياضة إلى السنوات الأولى لبداية انتشار التليفزيون ،حيث شهدت سنة 1936 أول نقل تليفزيوني للألعاب الأولمبية18F .وفي جوان من عام 1949 بث التليفزيون الفرنسي أول نشرة إخبارية على المباشر غطت طواف(سباق) باريس للدرجات.19F  و كش...

