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رسال العديد من الرسائل وتعبـر عـن  تعد الرياضة وسيلة معاصرة ألداء الكثير من المهام وا 

، لذلك فإن من الصعب التمييز بين الرياضة ووسائل توى تطور وتقدم األمم ومجتمعاتهامس

مشاهدة الرياضة  ، إذ إنئيات التي تنقل األحداث الرياضيةاإلعـالم وخاصة الفضا

وقد تكونت نظرة جديدة في عصرنا الراهن نحو الثقافة . موجود فـي كل مكانواإلحساس بها 

قي الفعاليات وضع الرياضي كفعالية أو كمؤسسة تجارية غايتها الربح تمامًا كباالالرياضية و 

، إذ استغلت بعض الفضائيات من خالل احتكارها لبث األحداث والمؤسسـات األخـرى

ة لتحقيق الربح في الوقت الذي يمكن االستفادة من هذه الرياضية والترويج للرياضة وسيل

الفضـائيات الرياضـية لتحقيـق التنميـة والبناء االجتماعي والثقافي واالقتصادي أو كجزء من 

الثقافة العامة،ولما للرياضة من خصوصية في المجتمع فقد تكونت لها منظومة إعالمية 

أي بلد بحسب نظرة المجتمع للرياضة يتوقف تطور هذه المنظومة في  حيث، خاصة به

يمانـه بأهميتها كما يعتمد أيضا على إمكاناته المادية والبشرية و االعالم الرياضي يمثل .وا 

المرآة العاكسة للحياة الرياضية، وهو النظرة األكثر شمولية وعمقا لها مضطرا الى االبتعاد 

عالمي السريعة والموجزة، فالواقع االعن البساطة التقليدية المتمثلة في التغطية االخبارية 

والعصر الذي نعيش فيه هو عصر التغيير التقني السريع الذي  .الجديد يفرض اعالما جديدا

تؤثر مبتكراته في أساليب حياتنـا نفسها، وقد أحدث هذا التطور طلبات جديدة من الجمهور 

الرياضية عد الفضائيات الرياضي الذي يرغب في توفير المزيد مـن البرامج الرياضية، وت

، إذ اكتسبت بعض القنوات دور واضح التأثير في حياة الناس الفعالة التـي أصـبح لهـا
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 ،الفضائية الرياضية سمعة منفردة لنفسها فـي مجال التغطية لألحداث الرياضية في العالم

 دم القيموألن البرامج الرياضية بالتلفزيون تعتبر سالح ذو حدين، قد نستعملها كمعول له

 ميةعلوترسيخ ثقافات أجنبية دخيلة إذا لم نخطط  ونؤسس لبرامج رياضية ممنهجة بطريقة 

 يمكن لهذه  البرامج –وهذا ما سنحاول دراسته  -وهادفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى

 الشبابية وتعريفهم بحقيقة الممارسة الرياضية الرياضية أن تساهم بقدر كبير في توعية الفئة

 ، لخلق  مجتمع ممارس وليس مستهلك لألخبار الرياضية، وهذه الدراسة...وأساليبها وتقنياتها

عطامن خالل التلفزيون يبثء على مانحاول من خاللها إلقاء الضو  العلمية  الصبغة ء، وا 

البرنامج  هاوجد من أجلي التالتربوية المناسبة لتبليغ وتحقيق األهداف المنشودة والغايات 

ضمن و ، واإلعالم الرياضي بصفة عامة، أال وهو نشر الوعي والثقافة الرياضية الرياضي

الثقافة  هذا االطار أردنا ان نجتهد للقيام بدراسة حول دور االعالم الرياضي المرئي في نشر

 الرياضية  و تنمية وعيه ، في أوساط الطلبة الجامعيين و هذا لكون هذه الفئة من المشاهدين

انفسهم و شخصياتهم الذاتية و تكوين الوعي لديهم ، بالتالي اختيارنا لهذه  في مرحلة تكوين

أتي بالصدفة بل الن هناك قابلية كبيرة للتأثر ببرامج رياضية من خالل مشاهدتها ي الفئة لم

جتمع على مدى متوسط ذو وعي عبر التلفزيون بشكل كبير، و هذا يمكننا من تكوين م

اليوم في الحياة الرياضية من عنف  وسوء الفهم، و نرسخ نراه  ، خالى من كل مارياضي

  .الخ.......لثقافة المناصرة 

 : كما جرت العادة في البحوث العلمية قسمنا بحثنا الى جانبين 
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 :يحتوي المادة العلمية موزع على فصلين:  الجانب النظري -1

االهمية،االهداف، مفهوم، )ع االعالم الرياضي المرئي يتضمن واق :لفصل االولا

، صناعة االعالم الرياضي داخل التلفزيون انواعه و تاثيراته و المنظومة و ،الخصائص

و المشاكل  ه، و عوامل نجاحاقتصاديات وسائل االعالم الرياضية، الرياضي وسائل االعالم

  .(الناجمة عنه 

تعريف الثقافة )لرياضية تمحور حول االعالم الرياضي و بناء الثقافة ا :الفصل الثاني

لرياضة و وسائل االعالم ، العالقة بين اباالعالم الرياضي في ثقافة الطال ، دورالرياضية

 .(بين االعالم الرياضي المرئي و ثقافة الطالب ، العالقةالرياضية

، وهذا لبحث و خصص لعرض ومناقشة النتائجهو جانب ممارسة ا:  الجانب التطبيقي-2

، من خالل المبحث االول تم تناول اجراءات الدراسة في االولتوضيحه في الفصل  ما تم

، اما الفصل الثاني خصص راسة والعينة و االداة المستخدمةتوضيح لمنهج و مجتمع الد

 .خاتمةلعرض و تحليل ومناقشة النتائج  و 



 
 جانب المنهجيال
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 :اإلشكالية -1
مهنـة  ، فاإلعالم فـي الحقيقـةيم والمعايير السائدة في المجتمعفي تغير القم لإلعالم دور ها

، فهو يغطي كافة المجاالت ارات تتغير وتتبدل بتغير األهواءوليس مجرد  شع ورسالة،
، وقد تزامن تطور مختلف  المجتمع م بما يعود بالنفع والفائدة علىوالتقوي النقد والتوجيهويقدم 

كان انتشار الرياضة أساسًا بسبب دور اإلعالم  ،انتشـار الرياضة وسائل اإلعالم مـع زيـادة
الثقافة ر والمسموعة والمرئية في التعريف بالرياضة ونش الـذي سـاهم بأجهزتـه كافـة المقـروءة

يشكل اإلعالم الرياضي المرئي  أهمية في حياة  ، ومن هـذا المنطلـقالرياضية بين  الناس
حيـث أصبحت الرياضة  ، اإلعالمي اإلنسان ويعتبر من  األسس الرئيسية في الجهاز

الرياضي في ت الحديثـة ولقـد حظـي اإلعـالم ظاهرة اجتماعية حضارية هامة في المجتمعـا
 الهتمام الكبير والعناية  الوافرة خاصة المرئية ، و تظهر أهميـة إلعالم الرياضيالعالم   با

في قدرته على  توصيل المعلومات  والبيانات في  شكل رسائل إلى قاعدة جماهيرية كبيره 
والعصر الذي  ،العام نحو  قضية أو مشكلة معينة االتجاهات مختلفة في الرأي متباينة

التطور طلبات جديدة من ير التقني السريع وقد أحدث هذا تغينعيش فيه هو عصر ال
الرياضية، وتعد الفضائيات من   الذي يرغب في توفير المزيد مـن البرامج الجمهور الرياضي

إذ  ،االتصال الجماهيري الفعالة التـي أصـبح لهـا دور واضح التأثير في حياة الناس وسائل
التغطية لألحداث  سمعة منفردة لنفسها فـي مجالالقنوات الفضائية الرياضية  اكتسبت بعض

المتابع لإلعالم الرياضي المرئي  بشكل عام  وللقنوات  انحيث  الرياضية في العالم
في متابعة األحداث الرياضـية المحلية  والفعال الرياضية الفضائية يرى دورها الكبير

للمشاهدين علـى امتـداد  مة جليلةخد واإلقليمية والدولية وتغطيتها المباشرة لها، والتي توفر
لوعي والثقافة بين ا قارات العالم ونظرًا لما تقدمه  هذه الفضائيات  و مشاهدتها من نشر

لذا وجب التعـرف علـى حقيقـة  ص،الرياضيين بشكل خاعموم المشاهدين بشكل عام و 
دنية و الب مستوى الثقافة الرياضية لدى طلبة تخصص اذاعة وتلفزيون وقسم التربية

ما الدور الذي )الرياضية ، حيث حددت   مشكلة الدراسة فـي  السـؤال الرئيسي التالي 
 . (نشر الثقافة الرياضية ؟  االعالم الرياضي المرئي في يلعبه
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 : ، و في محاولة لالجابة نصغ هذه التساؤالت التالية و من هذه االشكالية
 ؟. الجانب المعرفي للطالب هل القنوات الرياضية والبرامج ثؤثر على  -
 ما دور البرامج الرياضية في تنمية الثقافة الرياضية  -
 ؟.ماهي االشباعات المحققة من مشاهدة الحصص والبرامج الرياضية -
 ما دور مشاهدة مباريات الكالسيكو االوروبية و تحقيق اشباعات الطالب و ميوالته ؟ -
 :اهداف الدراسة / 2

 : نهدف من خالل بحثنا في هذا الموضوع الى ابراز النقاط التالية 
 .معرفة ما اذا كانت مضامين البرامج الرياضية تتماشى مع ميول الطالب  -
 .معرفة الدور الذي يلعبه  االعالم الرياضي المرئي في التعريف بالثقافة الرياضية  -
 .ون الحصص الرياضيةحو محتوى و مضمالتعرف على اتجاهات و تطلعات الطلبة ن -
 .معرفة ما اذا كان مقدمو البرامج يستخدمون اسلوب واضح في توصيل المعلومة  -
اخراج ، ) معرفة مدى رضا جمهور الطلبة على شكل الحصص والبرامج الرياضية  -

 ....(.بالتوه
اثراء الدراسات في المجال الرياضي و خاصة من الجانب االعالمي لما له دور في  -

 .الرياضية  نشر الثقافة
 : تحديد المفاهيم / 3

 : االعالم الرياضي  -1
إن اإلعالم في المجال الرياضي يعد تلك المنظومة التي تهتم بنشر األخبار و المعلومات 
و المعرفة المرتبطة بهذا المجال الرياضي و بعرض و تفسير القواعد و القوانين و المبادئ 
التي تنظم الرياضات واأللعاب المختلفة و تحكم المنافسات الرياضية ، و التي تهتم 

علمية و الرياضية و ذلك من خالل وسائل االتصال و اإلعالم الجماهيرية بتوضيح الرؤى ال
بغرض نشر الثقافة المرتبطة بهذا المجال لدى المواطنين ، و تنمية اتجاهاتهم االيجابية 
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نحو ممارسة أوجه النشاط البدنية و الحركية و توجيههم نحو استثمار أوقات الفراغ في 
 1.متابعة األحداث الرياضية

 :عريف االجرائيالت -
         نستطيع القول بأن اإلعالم الرياضي عبارة عن عملية نشر األخبار والمعلومات والحقائق   

 وشرح القواعد والقوانين الخاصة باأللعاب و األنشطة الرياضية للجمهور بقصد نشر الثقافة 
 2.الرياضية بين أفراد المجتمع وتنمية وعيه الرياضي

هي مجموعة العلوم والمعارف والمعلومات من الفنون،  لألنشطة  :يةالثقافة الرياض -3
خاصة سواء البيئة، ويتزود من خالل خبرته ال الرياضية المختلفة والتي يكتسبها الفرد من

هي حصيلة المعلومات التي  .أو  القراءة لتلك األنشطة الرياضية بالمشاهدة أو الممارسة
الرياضية  خاللهـا يسـتطيع الفرد أن يكون فكرة عن األلعابتكون لدى الفرد ، والتي مـن 

التي من شانها تكـوين وتطـوير الشخصـية المتكاملـة والشاملة ، كما أنها ال تتجزأ من الثقافة 
فهي تساعد على تثبيـت النـواحي السياسـية وتنميـة النواحي الصحية والخلقية و  العامة

 3.تحسين العالقات االجتماعية للفرد
 
 
 
 
 

                                                           

، مذكرة  مكملة  لنيل شهادة الماجيستر،  "المالعبمن "الزواوي أحمد المهدي، اإلعالم الرياضي في التلفزيون الجزائري من خـالل دراسة جمهور حصة  - 1

 .31، ص  7002-7002جامعة الجزائر ، 

  

77، ص 3992،  3، مركز الكتاب للنشر ، مصر القاهرة ، ط 3خير الدين علي عويس و عطا حسن عبد الرحيم ، االعالم الرياضي ، ج   -  2
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 : منهج الدراسة / 4

يملك الباحث في مجال علوم اإلعالم واالتصال عدة مناهج علمية، يستعملها في دراساته 
تختلف حسب قواعد دراسة المشكلة محل البحث وجوانبها واآلثار المحيطة  وأبحاثه العلمية،

تحتوي على الفقري في تصميم البحوث ألنه الخطة التي  بها، ولذلك يعد المنهج العمود
المنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة  خطوات تحدد المفاهيم و إطارالدراسة

و  واالستفسارات التي يشير لها موضوع البحث المشكلة الكتشاف الحقيقة ولإلجابة على األسئلة
و على  ،الحقائق و طرق اكتشافها هو البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى تلك

و ذلك بإتباع  البحث، الباحث أن يكون على علم كبير بأهمية الجوانب المنهجية في إقامة
ولقد ، و المحددة التي تمكن  الباحث من الوصول إلى نتائج الدراسة الخطوات المنتظمة

هذا ألنه يتالءم مع  طبيعة بحثنا،  ،اعتمدنا كمنهج لبحثنا على منهج المسح االجتماعي
د أن هذا المنهج يتم  في خطوات ميدانية معينة، وهذا لكي نتمكن من  دراسة ومن المؤك

       بطبيعة مضامين البرامج الرياضية تتماشى مع ميول الطالب  الحقائق الراهنة المتعلقة
يسمح لنا بتغطية  موضوع حو محتوى الحصص الرياضية ، وهذا والتعرف على تطلعاتهم ن
 .عن قرب  د العينة والموضوعالدراسة، والتعامل مع أفرا

 

 

 



 
 الجانب النظري

 الفصل االول

 االعالم الرياضي المرئي
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 : االعالم الرياضي : المبحث األول  -

 :ماهية االعالم الرياضي : المطلب  االول 

 :مفهوم االعالم الرياضي  -1    
عملية نشر االخبار و المعلومات و الحقائق الرياضية ، و شرح القواعد والقوانين        

الخاصة بااللعاب و االنشطة  الرياضية للجمهور بقصد نشر الثقافة الرياضية بين افراد 
  1،الرياضياالمجتمع و تنمية وعيه

وفي تعريف اخر هوالعملية التي تقوم بنشر األخبار كالمعلومات الحقائق المرتبطة 
الرياضي و ذلك بالرياضة كتفَسير القواعد و القوانين المنظمة لاللعابو أوجه النشاط 

 2بقصد نشر ثقافته الرياضية ببيت أفراد المجتمع و تنمية الوعي الرياضي للجمهور

 : خصائص االعالم الرياضي -2

 : من ابرز خصائص االعالم الرياضي 

االعالم الرياضي يتضمن جانبا كبيرا من االختيار ، حيث انه يختار الجمهور الذي  -
ثال حديث تلفزيوني موجه الى جمهور كرة اليد يخاطبه و يرغب في الوصول اليه ، م

 ......... او كرة القدم او التنس
يتميز بانه جماهيري له القدرة على تغطية مساحات واسعة و مخاطبة قطاعات كبيرة  -

 .من الجماهير
االعالم الرياضي في سعيه الجتذاب اكبر عدد من الجمهور يتوجه الى نقطة  -

ا اكبر عدد من الناس باستثناء ما يوجه الى متوسطة افتراضية ، يتجمع حوله
 .قطاعات محددة من الناس كالبرامج الرياضية للمعوقين و غيرها 
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االعالم الرياضي بوسائله المختلفة مؤسسة اجتماعية يستجيب الى البيئة التى يعمل  -
فيها ، بسبب التفاعل القائم بينه و بين المجتمع ، و حتى يمكن فهمه البد اوال من 
دراسة او فهم المجتمع الذي يعمل فيه حتى ال يتعارض ما يقدمه من رسائل اعالمية 
رياضية ، مع القيم و العادات السائدة في هذا المجتمع فاالعالم الرياضي بمثابة المراة 

 3تعكس صورة و فلسفة هذا المجتمع  التى

 : انواع االعالم الرياضي  -3

وتعددت أشكاله، ويمكن تصنيف هذه األنواع لقد تعددت أنواع اإلعالم الرياضي   
 :كالتالي 

وهو الذي يعتمد على الكلمة المكتوبة مثل صحف : اإلعالم الرياضي المقروء  - 
 .والكتب والمجالت والنشرات والملصقات 

وهو الذي يعتمد على سمع اإلنسان مثل الراديو وأشرطة :اإلعالم الرياضي المسموع  - 
 .باء التسجيل ووكاالت األن

وهو الذي يعتمد على بصر اإلنسان مثل السينما والفيديو :اإلعالم الرياضي المرئي  -
وأحيانا ي يطلق عليه اسم اإلعالم الرياضي المرئي ( اإلنترنت)وشبكة المعلومات

 .المسموع ألنه يعتمد على حاستي السمع والبصر في آن واحد 
إليه الناس لإلطالع عليه مثل المعارض وهو الذي يتوجه : اإلعالم الرياضي الثابت  - 

 4.والمؤتمرات والمسارح
 :نظريات التأثير االعالمي الرياضي : المطلب الثاني 

اصبح تأثير االعالم الرياضي على الجمهور مجاال مخصصا ضخما قائما بذاته له نظرياته 
و ابحاثه الخاصة ، حيث سنتناول عالقة االعالم الرياضي من خال بعض اهم النظريات في 

من بين هذه النظريات . حقل االعالم و االتصال ، اليضاح اساليب تأثيره على الجمهور 
 : نذكر 
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 ( : قصير المدى )تأثير المباشر نظرية ال/ أ
ترى هذه النظرية ان عالقة الفرد بمضمون المواد االعالمية لالعالم الرياضي ، هي  

عالقة تأثير مباشر و تلقائي ، فاالنسان الذي يتعرض الي مادة اعالمية في االعالم 
 ة الرياضي سواء كانت صحيفة او اذاعة او تلفزيون ، فانه يتأثر بمضمونها مباشر 

معنى ذلك هو ان مشاهدة الفرد لبعض مظاهر العنف في احدى . و خالل فترة قصيرة 
المباريات من خالل التلفزيون ، فانه بضرورة بناء على هذه النظرية سوف يحاكيها و 

فالرسائل االعالمية حسب هذه النظرية ، مهما كان ، يحاول تطبيقها  في واقع حياته
 5،وسائل االعالم تؤثر في االنسان المتلقي  تأثيرا مباشرا نوعها و التي تبثها من خالل 

 : نظرية االستخدامات و االشباع / ب

تنظر هذه النظرية الى العالقة بين االعالم الرياضي و جمهوره بشكل مختلف ، ففي هذه 
النظرية االعالم الرياضي هو الذي يحدد للجمهور نوع الرسائل االعالمية التى يتلقاها بل ان 
استخدام الجمهور لتلك الرسائل الشباع رغباته يتحكم بدرجة كبيرة في مضمون الرسائل 

لذا تري هذه النظرية ان الجمهور يستخدم المواد ،  االعالمية التي يعرضها االعالم الرياضي
           االعالمية الرياضية الشباع رغبات معينة لديه، مثال ذلك الشخص الميال للعنف 

من خالل   wwe Entertainmentت تستهويه مشاهدة أحداث العنف كبرنامجو المغامرا
فنظرية االستخدام و االشباع يكون لها تأثير ايجابي في المجتمع الرياضي ، شاشة التلفزيون

، لطلما ما يقدمه االعالم الرياضي في هذا المجتمع خال من العنف و العدوان ، ويعمل 
                  6،عدم مسايرتها للسلوكيات المريضة على كبح الخياالت المريضة بمعنى

 :نظرية تحديد االولويات / ج

فكرة هذه النظرية على انه مثلما يحدد جدول االعمال في اي لقاء ترتيب الموضوعات      
التى سوف تناقش بناءا على اهميتها ، كذلك يقوم االعالم الرياضي بالوظيفة نفسها أي له 
جدول اعمال خاص ، وعلى اساسها ترتب الموضوعات وفقا لدرجة اهميتها فاالهم ثم االقل 

                                                           
 .00-29صسابق ،،مرجع خير الدين علي عويس وعطا حسن عبد الرحيم  - 5
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االعالم الرياضي هو ما يبثه من برامج رياضية ، وما يعرضه من  وجدول  اعمال، اهمية
موضوعات رياضية حتى ليبدو لجمهور القراء والمشاهدين ،ان هذه البرامج او الموضوعات 
اولى واهم من غيرها باالهتمام، كما ان الحي الذي يوفره االعالم الرياضي في جدول اعماله 

ذا الموضوع ، فمثال تركيز االعالم الرياضي على لموضوع رياضي معين دليل على اهمية ه
رياضة بعينها ككرة القدم مثال يجعل أفراد المجتمع يشعرون بانه ال يحدث في المجال 

فتركيز االعالم ، يستحق االهتمام سواها ءالرياضي سوى مباريات الكرة ، و ان ال شي
يعني للجمهور ان هذا الرياضي على موضوع معين أو شخص معين ، واعطاءه حيزا كبيرا 

الموضوع او الشخص له من االهمية ما تجعله حاضرا باستمرار او بكثرة في االعالم 
ان ما يقدمه االعالم الرياضي من خالل جدول اعماله االن ، يدل على تراجع ، الرياضي

قيمة المثقفين و قادة الفكر من المجتمع الرياضي ، اما طغيان مثل هذه العناصر و قد ادى 
ذلك الى ضعف قدرة الفئة المثقفة على القيام بدورها في القيادة الفكرية و العلمية في المجال 

و قد يرجع السبب في ان االعالميون يحرصون على وضع العبي الكرة في  7لرياضىا
جدول أعمالهم دون غيرهم في كل ما يقدمونه من مواد اعالمية رياضية ، وخاصة البرامج 

 هولة اعداد و اخراج البرامج لهم ، بل و توافر موادها في مكتبة التلفزيون،التلفزيونية الى س
االهداف التى يحرزها هؤالء االعبين في المباريات ليشغل  و التى ال تخرج عن اختيار بعض

و ال  بها المساحة الزمنية لهذه البرامج ، سواء في مقدمة هذه البرامج أو اثنائها او في نهايتها
االجتهاد في وضع مادة اعالمية تتناسب و طبيعة البرامج التي  ءم عنايكلفون أنفسه

يستضيفون فيها رجال العلم والفكر في المجال الرياضي ، فتكون المحصلة مزيدا من 
مما  ، الضعف لهذ البرامج، و بعدها عن تحقيق اهدافها ووجود تشابه و تكرار لمعظم فقراتها

كوادر االعالمية القادرة على تحقيق هذه البرامج سبق يتضح ضرورة االهتمام باعداد ال
الهادفها ، وفي نفس الوقت يجب على القائمين على االعالم الرياضي وفقا لنظرية تحديد 
االولويات ، ان يضعوا القضايا الرياضية الهامة و الملحة في جدول اعمالهم ، بحيث يتم 

هذه القضايا حتى يمكن المساهمة  تناولها باالسلوب و الشكل الذي يتناسب و درجة أهمية
في وضع الحلول المناسبة ، و ان يكون لرجال العلم الرياضي من اساتذة كليات التربية 
الرياضية دورا كبيرا و بارز في جدول أعمال االعالم الرياضي ، بما يمكن االستفادة الكاملة 

                                                           

 .02-09ص،ا حسن عبد الرحيم، المرجع السابقخير الدين عويس وعط -7 
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حلول العلمية ، لكثير من نتائج ابحاثهم و الخروج بها الى دائرة الضوء و التى تقدم ال
القضايا و المشكالت الرياضية المعاصرة بما يمكن الرياضة في المجتمع من مسايرتها للتقدم 

 8.العلمي و التكنولوجي في الدول المتقدمة

هذه النظرية المتعلقة بالقائم باالتصال  ، نفترض من خالل : نظرية الغرس الثقافي/د     
يتاثر بوسائل االعالم  في ادراك العالم المحيط به ، وتزيد هذه النظرية أن الجمهور  

  9،معارفهم ، خاصة األفراد الذين يتعرضون بكثافة لوسائل االعالم

 : انواع تأثيرات االعالم الرياضي  و مجاالته :المطلب الثالث  -
 : أنواع تأثيرات االعالم الرياضي -1

 هناك عدة أنواع من التأثيرات يمكن أن يحدثها اإلعالم الرياضي في الجمهور وذلك كالتالي 

 :تغيير الموقف أو االتجاه الرياضي /أ-

تشكيل موقف الجمهور ضد جمهور النادي اآلخر، مستغال في ذلك على سبيل المثال 
ا، وشعوره انتقال أحد الالعبين، ويقصد بالموقف رؤية اإلنسان لقضية أو لشخص م

تجاهه،وبناءا على هذا الموقف يبنى اإلنسان حكمه على األشخاص الذين يصادفهم، 
لها هذا الموقف قد يتغير أو سلبا إيجابا، رفضا أو قبوال، أو حبا .والقضايا التي يتعرض 

كرها، وذلك بناء على المعلومات أو الحيثيات التي تقدم لإلنسان واإلعالم الرياضي لديه 
ن خالل ما من يبثه معلومات رياضية على تغيير النظرة الضيقة من جانب القدرة م

البعض للرياضة، حيث يعتبروا مضيعة للوقت، من خالل قدرته على تغيير مواقفهم تجاه 
 على بعض األشخاص الرياضيين، والقضايا الرياضية المعاصرة، فيتغير بالتالي حكمهم

يمدنا اإلعالم الرياضي بعشرات األ حداث  هؤالء األشخاص و تلك القضايا فمثال حين 
والمواقف عن إحدى الفرق الرياضية وما يظهره أعضاءها من عنف داخل الملعب، 
كاالعتراض على قرارات الحكام، أواالعتداء عليهم، أو االعتداء على العبي الفريق 

من  اآلخر، أو غير ذلك من مظاهر العنف تكون النتيجة أن المشاهد  قد يغير موقفه
                                                           

 .02صمرجع سابق ، خير الدين عويس وعطا حسن عبد الرحيم، - 8
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هذا الفريق، ويصبح هذا الفريق هل سمعة طيبة، ويقترن اسمه بكل أحداث العنف أو 
ومن األمثلة على تغير الموقف، االنتقال من حال العداء إلى .الشغب داخل المالعب 

حال المودة أو العكس بين جماهير بعض األندية، حيث يقوم اإلعالم الرياضي لتلك 
نادي بدور في كبير الفريق إزاء انتقال الالعب من هذا األندية والمتمثل في جريدة ال

    ن تغيير المواقف واالتجاهات ال يقتصر على األفراد اكما ، النادي إلى النادي اآلخر
و القضايا الرياضية فقط، بل يشمل بعض القيم وأنماط السلوك الرياضية، فكثيرا ما قبل 

يرا ما تخلى الناس عن قيم كانت الناس سلوكا كانوا يرفضونه ويشمئزون منه، وكث
ومن خالل العرض السابق يتبين لنا ضرورة أال يستقي  10راسخة، واستبدلوها بقيم دخيلة ،

الفرد معلوماته من مصدر واحد حتى ال يرى األمور من خالل وجهة نظر واحدة، والتي 
الموقف ومن األمثلة على تغير  11،قد تكون ناقصة أو منحازة لطرف على حساب اآلخر

االنتقال من حال العداء إلى حال المودة أو العكس بين جماهير بعض األندية، حيث 
يقوم اإلعالم الرياضي لتلك األندية والمتمثل في جريدة النادي بدور في كبير الفريق إزاء 

 12،انتق ال الالعب من هذا النادي إلى النادي اآلخر

 : تغيير المعرفة الرياضية / ب
ضية هي مجموع كل المعلومات الرياضية التي لدى الفرد، وتشمل القيم المعرفة الريا

والمعتقدات والمواقف واآلراء التي تخص المجال الرياضي وكذلك السلوك الرياضي، فهي 
إن التغيير في المواقفهو تغير  طارئ وعارض  الموقف أو االتجاه بذلك أعم وأشمل من

بعيد الجذور يتم بعملية تحول  المعرفي فهو سرعان ما يزول بزوال المؤثر، أما التغير
بطيئة تستغرق زمنا طويال، فاإلعالم الرياضي يؤثر في تكوين المعرفة الرياضية لألفراد 
من خالل عملية التعرض الطويلة المدى له، باعتباره مصدر من مصادر المعلومات 

و موضوع رياضي، الرياضية، فيقوم باجتثاث األصول المعرفية القائمة لقصة رياضية، أ
حالل أصول معرفية  أو مجموعة من القضايا والموضوعات الرياضية لدى األفراد،وا 
رياضية جديدة بدال منها إن تأثير اإلعالم الرياضي في طريقة تفكيرنا وأسلوب تقييما 
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لألشياء من خالل ما نتلقاه منه من معلومات رياضية، يؤدي إلى تحول في قناعاتنا 
اضية، فالعقائد الرياضية حصيلة المعرفة الرياضية التي اكتسبتاها ،أن أي ومعتقداتنا الري

فاإلعالم الرياضي بما يملكه من ، عقيدتنا في شيء، هي نتاج ما علمناه من ذلك الشيء
إمكانات يستطيع أن يحدث تغييرا في المعرفة الرياضية لدى الجمهور متى استطاع أن 

ن وخبرته في بيئته االجتماعية والرياضية، يوظف بعض المتغيرات، كشخصية اإلنسا
وتشكيله الثقافي، ونفوذ قوى الضغط االجتماعي المضادة في المجتمع،ويوجهها على 
إيقاع واحد متناغم يعجل بتغيير المعرفة الرياضية حسب االتجاه الذي يريده،سواء هو ما 

 13.ضد قائم ومناهض هو ما مع أو له قائم و داعم له
 :االجتماعية في المجال الرياضي التنشئة /ج

هناك مؤسسات معينة في كل مجتمع قد تقوم بتنشئة األفراد وتثقيفهم رياضيا و تعليمهم 
السلوك المقبول اجتماعيا ورياضيا، إضافة إلى تلقينهم المعارف والعقائد الرياضية التي 

المترل، المدرسة، :تشكل بيئتهم الثقافية والحضارية نحو الرياضة، ومن هذه المؤسسات 
والمراكز الدينية، هذا باإلضافة إلى المؤسسات الرياضية كاألندية ومراكز الشباب 

ثم جاء عصر اإلعالم الرياضي الذي لم يعد مجرد مساهم ، والساحات الشعبية وغيرها
لقد دخل . صغير في عملية التنشئة، بل أصبح عامال هاما ومؤثرا في هذه العملية 

ضي كل بيت، وخاطب النشء والشباب والكبار، واقتحم كل ميدان  من اإلعالم الريا
لقد تضاءل دور مصادر  ،ميادين الرياضة المختلفة، مرورا بالثقافة إلى الترويح الرياضي

المعلومات وفرق التلقي األخرى أمام طوفان الرسائل اإلعالمية لإلعالم الرياضي التي 
ري من تكنولوجيا في مجال استخدمت أعظم ما توصل إليه العقل البش

استهدفت بأسلوب جذاب العقل والوجدان، في المقابل استسلم اإلنسان وسلم ،االتصال
كثيرا من الناس ، أطفاله لهذا المربي الذي صار يقوم بدور األب واألم في بعض األحيان

س يتعامل مع اإلعالم الرياضي أنه على مجرد أداة ترفيه أو مصدر لألخبار الرياضية لي
أكثر، إن  هذه النظرة تعد نظرة ضيقة، فليس هناك ترفيه برئ وال أخبار محايدة، إن ما 
كل نسمعه أو نراه في اإلعالم الرياضي ال يخرج عن إزالة قيمة من القيم السلبية في 
المجال الرياضي وتثبيت أخرى محلها إيجابية أو ترسيخ شيء قائم والتصدي آلخر قادم 
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تنشئة االجتماعية في المجال الرياضي ، فالقيمة المشحونة في وهذا هو المقصود بال
رسالة إعالمية كهذه ال يراها ذلك الشخص وهو يتفرج على ما يعتقد أنه تسلية أو ترويح 

 ،14بل يرى تلك القيمة هي التي تتسلل إلى الالشعور لتشكل موقفا أواتجاها من التعصب

إن الفرد سيكون أقل تجاوبا مع الرسالة اإلعالمية التي تقول له بشكل مباشر كمقالة في  
في أنه . التعصب أسلوب غير حضاري وأمر مزعج ومثير للسخرية :صحيفة مثال أن 

فإنه من الضروري  ،حين قبل هذا الرأي حينما تم عرض من عليه خالل تلك التمثيلية
مختلفة بصفة عامة واإلعالم الرياضي صفة خاصة في التنسيق بين أجهزة اإلعالم ال

معالجة القضايا العامة التي تشغل الرأي العام، وتمس األمن القومي ووحدة الشعب، 
حتى اليحدث تناقض ما بين يقدم  في هذه األجهزة وما يسمعه الفرد في المسجد،فيحدث 

به حد االغتراب وفقدان  نوع من البلبلة والتشتت في فكر وسلوك هذا الفرد، قد يصل إلى
الهوية واالنتماء، وبالتالي لجوئه إلى وسائل العنف واإلرهاب، واستغالله للحشود 
الجماهيرية التي تتواجد لمشاهدة ا لمنافسات الرياضية، إلثارة العنف والقيام بأعمال 

 15،شغب
 :اإلثارة الجماعية /د
ع من كبير الجمهور، هذا من خصائص اإلعالم الرياضي قدرته على الوصول إلى قطا 

يمثل وجها من األوجه الرياضية لإلعالم الرياضي اال ان الوجه السلبي له يتمثل في 
ففي البطوالت الرياضية الدولية يقوم اإلعالم الرياضي ، سوء استخدام هذه الخاصية

بمهمة الحشد الجماهيري لضمان مؤازرة فرقها الوطنية،حيث يعمل على استنهاض الحس 
ي أو الشعور الوطني للجماهير،لدفعها إلى االلتفاف حول الفريق من أجل تحقيق الوطن

 ،الفوز، ما هذا يسمى باإلثارة الجماعية
وعملية اإلثارة الجماعية التي يقوم بها اإلعالم الرياضي يمكن أن تحدث أي في  

وقت،لكنها أنجح ما تكون في وقت األزمات، كالسخط الجماهيري الذي يحدث نتيجة 
هزيمة بعض الفرق وخاصة الفرق القومية، وخروجها من إحدى البطوالت الدولية 

بالبرازيل  2019كما حدث في كأس العام )كالتصفيات النهائية لكأس العالم لكرة القدم 
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، الذي كان ( حيث خرجت اسبانيا من الدور االول ما خلق استياء و غضب جمهورها
ة للتقصير الواضح في أداء الالعبين، واألخطاء يعد بمثابة الحلم لكل الجماهير، نتيج

ن .الفادحة في التشكيلة، في وقت هم كانوا فيه أقرب للفوز من الفرق األخرى،  وخاصة وا 
كانت هذه البطولة مقامة على أرضه ووسط جمهوره ، إن حسن التصرف في أوقات 

إدارةاألزمات،  األزمات و القدرة على التعامل مع معطيات وظروف تلك األزمة يسمى فن
يدخل في هذا الفن توظيف اإلعالم الرياضي للتأثير في الجماهير ودفعها في االتجاه 
الذي يراد لألزمة أن تسير فيه، اي إثارة الجماهير وتحريكها لتتكيف مع ظروف هذه 

وحتى يمكن تجنب مثل هذه األزمات، أن البد يتميز اإلعالم الرياضي  16،األزمة
يمه للمادة اإلعالمية، وأن يضع األمور في نصابها الصحيح بعدم بالموضوعية في تقد

المغاالة والمبالغة فيها، وأن يعمل على تهيئة الجماهير لمثل هذه األزمات على أساس 
أن الرياضة فوز وخسارة، وحتى يكون هناك فائز البد وأن يكون هناك خاسر، فالرياضة 

لجهد، أما النتيجة فيكون للتوفيق دور مجال للتنافس الشريف تحث على الكفاح وبذل ا
 17يها وهذا هوالهدف األسمى للرياضةكبير ف

 :االستثارة العاطفية /ه
 :اإلنسان في موقفه من المثيرات الحسية أو المنبهات الذهنية التي تواجهه يتنازعه أمران 

المشاعر والعواطف، أو المنطق والعقل، ونستطيع أن نتحدث عن عقل ومنطق واحد، و 
عدة مشاعر وعدد من العواطف، فهناك الحب والكراهية، الحزن والسعادة، الرضا 

 .والغضب وغيرها من المشاعر 
فالعقل هو عدم االستجابة التلقائية لما يعترض اإلنسان من مثيرات، حيث يخضع 
 .السلوك اإلنساني استجابة لمثير ما  إلى حسابات دقيقة يقدر فيها الربح والخسارة

الكامنة داخل الفرد يتم استثارتها حينما يفقد العقل أو المنطق دوره في السيطرة والعواطف 
خالل  من  عليها ، واإلنسان مهما بلغ من جهد ال يستطيع دائما السيطرة على عواطفه 

تحكيم عقله، فلو استطاع ضبط مشاعر الغضب فإنه اليستطيع أن يتحكم في مشاعر 
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واإلعالم الرياضي يتمتع بقدرة فائقة في التعامل ، 18لالحزن أوالكراهية على سبيل المثا
مع عواطف اإلنسان، من خالل استخدامه ألساليب العرض بما تملكه من إمكانات 
تخاطب الفكر والوجدان، فمثال يستطيع اإلعالم الرياضي أن يجعلنا نتعاطف مع 

عرضت لها، الضحية، بل ونبكي معها حينما يعرض لنا مشاهد المعاناة واأللم التي ت
وفي أحيان أخرى نشعر  ، كاعتداء الجمهور على حكم إحدى المباريات مما أودى بحياته

بالحزن واألسى حينما نشاهد اونسمع عن العب أصيب إصابة خطيرة تمنعه من اللعب 
مدى الحياة، فاإلعالم الرياضي بما يقدمه لنا من معلومات يجعلنا نحب او نكره، نشجب 

فمثال قد يقدم لنا اإلعالم الرياضي مبررات لهزيمة فريقنا ، و نؤيدأو نتضامن، ندين أ
القومي وخروجه من بطولة األمم اإلفريقية نتيجة لظلم الحكام على الرغم أن من هذه 

فنجد أنفسنا بناءا على تلك المعلومات و المبررات ، 19المبررات ال تقوم على سند صحيح
نحزن لألذى الذي قد يتعرضون من له الجماهير، الخاطئة، نكره حكام هذه المباراة، و ال

ونتجاهل إدانة أو شجب هذا السلوك غير الرياضي ، بحجة أنهم السبب في هزيمةالفريق 
 .وخروجه من البطولة

 :الضبط االجتماعي في المجال الرياضي /و
تمثل عملية الضبط االجتماعي إلى جانب المؤسسات األمنية واالجتماعية عنصرا مهما  

 في المحافظة على النظام واالستقرار داخل المالعب الرياضية، مما يتيح الفرصة 
بداعاتهم الرياضية  ظهار قدراتهم وا  ويقصد بالضبط .لالعبين لتنافس الشريف، وا 

طة غير المرئية التي يحسب الفرد حسابها سواء االجتماعي في المجال الرياضي، السل
كان العبا أو مشاهدا أو مدربا أو غير ذلك أثناء إجراء المنافسة الرياضية،فتجده 
يتصرف بطريقة متفقة مع النظام القائم، منم بالقواعد والقوانين المنظمة للعبة، بغض 

كان العبا أو مدربا، النظر عن رضاه أو قناعته بذلك، في ظل عدم رؤية الحكم له اذا 
فأحيانا يحدث في مباريات كرة القدم، . أو في ظل غياب رجل األمن بالنسبة للجمهور 

أن يقوم بعض الالعبين باالعتداء بالضرب على الالعب المنافس من خلف ظهر 
فاإلعالم الرياضي بما يملكه من إمكانات وقدرات كبيرة تمكنه من التأثير ، الحكم
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يحقق لنا الضبط االجتماعي المنشود في ، 20في الجمهور والالعبين اإليجابي والفعال
االمجال الرياضي، مما يتيح الفرصة لالعبين للتنافس واإلبداع،وللجمهور بالمشاهدة 

 :و للضبط االجتماعي في االمجال الرياضي ثالثة أنواع هي كاالتي ، واالستمتاع  
 : األول  -

الرياضي  لمجتمعو األعراف الرياضية التي قبلها ا يتحقق من خالل مراعاة القيم والتقاليد
قيمة ضبط النفس، فإذا تعرض الالعب لخشونة زائدة من  على مر تاريخه، فمثال

الالعب المنافس، وجب عليه التحلي بضبط النفس وعدم الرد بالمثل، فهذه القيم التي 
يث النبي صلى اهلل نقلتها المجتمعات الرياضية اإلسالمية، من هي تعاليم اإلسالم، كحد

رواه ( ."ليس القوي بالصرعة لكن القوي من يملك نفسه عند الغضب":عليه  وسلم 
الترمذي عن ابي هريرة رضي ااهلل عنه ،هذه القيمة تأخذ جزءا رفيعا في منظومة القيم 

ينه ،يتجاهل هذه الرياضية في تلك المجتمعات، ونادرا ما  نجد شخصا مهما ضعف د
 21لها اعتبارا يقيمالقيمة وال 

 :الثاني *
يتبنى : يتحقق على ضوء المعايير والقيم الرياضية التي يلزم الفرد نفسه بها  فمثال قد 

العبو إحدى الفرق الرياضية  في كرة القدم طريقة أو أسلوبا للتعامل مع الفرق 
ق األخرى،كإخراج الكرة خارج خط التماس إلعطاء الفرصة لعالج العب أصيب من الفري

فالضبطاالجتماعي .اآلخر المنافس، فيعرفون بها حتى تصير نوعا من القيم الرياضية 
في االمجال الرياضي يمارسه الالعب على نفسه مهما اختلفت الظروف و المواقف، 

 .بمعنى أنه يمكن أن يمارسه وهوفي  حالة الفوز والهزيمة 
 :الثالث *

يقة نفسها التي يتصرف بها يتحقق من خالل التزام اإلنسان بالتصرف بالطر 
اآلخرون،حيث ال يستطيع أن يخالف و إال اعتبر خارجا عن التقاليد و األعراف 

واإلعالم الرياضي بما يملكه من إمكانات، أصبح من أهم أدوات عملية ، الرياضية
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لكونه ذو طبيعة جماهيرية و ثانيا :الضبط االجتماعي في المجال الرياضي، أوال 
عليه كمصدر قد يكون هو الوحيد للكثير من المعلوما ت الرياضية  العتماد الناس:

 إن لم  يحدد ما لهم ماصح قادرا على ان  يجمع الناس لقطاع من كبير الجمهور،جعله
واليصح القيام من به سلوكيات رياضية،و خاصة فيما يتعلق بالقيم و المعتقدات  

أفكار رياضية معينة، و التعتيم إن ترويج اإلعالم الرياضي ألراء أو حيث الرياضية 
يخالفها،يجعله يخلق  ما يشبه العرف الرياضي الذي يتفق الجمهور على قبوله، ما على 

فمثال  بل و يحذر الناس من مخالفة ما عمل اإلعالم الرياضي أن على يجعله إجماعا
برازها، و إلقاء الضو      ء عليها، كرة القدم النسائية و اهتمام اإلعالم الرياضي بها ا، وا 

 اإلذاعة، لإلعالن عنها و الدعاية لها، و احتاللها لمساحات كبيرة سواء في التلفزيونأو
 22 .ع يقبل ممارسة الفتاة لكرة القدموذلك من أجل تشكيل رأي عام و إجما

 :صياغة الواقع /ي
حيث يقوم اإلعالم الرياضي بصياغة الواقع الرياضي، و يقدمه للجمهور كما هو، يقصد 

هو ذلك الجزء الذي يعرضه أو ينشره اإلعالم الريا ضي حول األحداث و :بالواقع 
القضايا والموضوعات الرياضية المعاصرة داخل المجتمع الرياضي، حيث يبدو و كأنه 

، و هذا ما يجب ان  يكون عليه اإلعالم الرياضي، واقعي و طبيعي و معبر عن الحقيقة
و لكن في أحيان أخرى قد يتجاهل اإلعالم الرياضي صياغة هذا الواقع، فمثال قد يكون 
عدم اهتمام الناس بنوع من الرياضة هو السمة السائدة في مجتمع ما، لكن اإلعالم 

لنوع من الرياضة، الرياضي من خالل تركيزه على جزءصغير من المجتمع يهتم بهذا ا
يعطي انطباعا مختلفا عن الواقع الحقيقي السائد في هذا المجتمع و مثل هذا النوع من 

عندما يصوغ لنا :"السياسة اإلعالمية لإلعالم الرياضي تكون عواقبه وخيمة و مثال ذلك 
اإلعالم الرياضي واقع الفريق القومي، و كيف أنه فريق ال يقهر وتسخر إمكاناته في 

از قدرات هذا الفريق الفنية والبدنية والخططية، ولكن في أول احتكاك رسمي له في إبر 
بطولة ما انهزم الفريق هزيمة ثقيلة، وكان أداء العبيه سيئا، وبذلك اكتشفت الجماهير ما 
   أن قيل عن واقع هذا الفريق لم يكن إال واقعا غير صحيح، صاغه اإلعالم الرياضي، 

الم مصداقيته لدى الجماهير التي تنصرف عن متابعة ما يقدمه من و بالتالي يفقد اإلع
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و بالتالي يكون  ،رسائل إعالمية، بل وقد يفسد اهتمامها بالرياضة عموما و بشكل نهائي
اإلعالم الرياضي قد أضر بالرياضة، و خرج بها عن نطاق تحقيق رسالته، فلذا يجب 

بصياغة الواقع كما هو دون مزايدة أو على القائمين على اإلعالم الرياضي أن يقوموا 
نقصان، حتى ال يصيب الجمهور بالتمزق، و يفقد الثقة في المجتمع الرياضي بصفة 

 23خاصة، و المجتمع األصلي بصفة عامة

 : مجاالت تأثير االعالم الرياضي  -2

ير هناك الكثير من المجاالت  التي يمكن لالعالم الرياضي ان يكون له دور كبير في التأث
عليها ، كالتنشئة االجتماعية في المجال الرياضي و كذلك العنف الذي يحدث في المالعب 
الرياضية ، بل انه يمكن القول ان االعالم الرياضي يمكنه التأثير في كل ما له عالقة 

و سوف يتم تناول مجالين مهمين من هذه ، بالسلوك االنساني في المجال الرياضي
 : المجاالت هما 

التنشئة االجتماعية في المجال الرياضي ، والعنف في المالعب الرياضية و ذلك لالثار  
 العميقة التي قد يتركها كل منهما ، على كثير من فئات المجتمع الرياضي  وخاصة الشباب

 : التنشئة االجتماعية في المجال الرياضي / : أوال - 

االجتماعية ، علينا ان نوضع أوال مفهوم  قبل التحدث عن دور االعالم الرياضي في التنشئة
فاذا نظرنا الى هذه العملية لنميز أبعادها  ، ولنتعرف على حدودها . التنشئة االجتماعية 

 : لوجدنا تعددا فب االراء التي تفسرها ، وان كانت جميعا تلتقي عند هذين الحدين ، وهما 

 . و بقائها  امتصاص  و تمثل ما تراه الجماعة ضروريا الستمرارها -1
ضمان التماسك و التوازن داخل الجماعة بتحقيق قدر مشترك من التشابه ، ييسر  -2

التعامل و التفاعل و يقلل من التنافر و التصادم أو يساعد على حله عندما ينشأ في 
كما توجد هناك الكثير من التعريفات للتنشئة االجتماعية ، فيعرفها خير الدين  ،داخلها
عملية مستمرة مدى الحياة مع اختالف في : عبد الرحيم انها  عطا حسن -عويس
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الدرجة فتعلم افكار جديدة و معايير جديدة  واكتساب انفعاالت جديدة ، ال يتوقف مع 
فترة معينة أو مع نهاية فترة الدراسة المدرسية و لكن هذا التعلم يستمر مع االنسان 

يكتسبها االنسان و يترتب عليها انواع فال شك ان هناك ادوار جديدة ، طوال حياته
 24.جديدة من السلوك تتناسب و طبيعة العصر الذي يعيش فيه هذا االنسان

عمليــة تعلــم وتعلــيم وتربيــة، تقــوم علــى التفاعـل االجتمـاعي، : كما تعني التنشئة االجتماعية 
يخا، سـلوكا ومعـايير واتجاهـات طفـال، فمراهقـا، فراشـدا، فشـ: وتهـدف إلـى اكتسـاب الفـرد

مناسـبة الدوار اجتماعيـة معينـة، تمكنـه مـن مسـايرة مجتمعـه والتوافـق االجتمـــــاعي معـــــه، 
ان التنشئة ، وتكســـــبه الطـــــابع االجتمـــــاعي، وتيســـــر لـــــه االنـــــدماج فـــــي الحيـــــاة االجتماعية

تبر عملية جوهرية في حياة البشر، فهي عملية تفاعل تتم بين الفرد بما لديه االجتماعية  تع
من استعدادات وراثية و بيئته االجتماعية ليتم النمو التدريجي لشخصيته من جهة و اندماجه 
في المجتمع من جهة أخرى ، ضمن اطار ثقافي يؤمن به و يتمسك بمحتواه ، حيث كلما 

الحضارة لديه احتاج لتنشئة أكثر ، كما انها تشتمل على كافة ارتقى الفرد و تقدمت وسائل 
فهي العملية التي ." األساليب التي من شأنها أن تعمل أو ال تعمل على بناءشخصية الفرد 

تتم عن طريقها تربية و تدريب و اعداد الفرد ، لكي يصبح كائنا اجتماعيا و عضوا صالحا 
 .في المجتمع 

 : ية الى وتهدف التنشئة  االجتماع

رس عوامل ظبط داخلية للسلوك و تلك التي يحتويها الضمير و تصبح أساسيا ، غ -
لذا فان مكونات الضمير اذا كانت من االنواع االيجابية فان هذا الضمير يوصف 

 .بانه حي
و من  25،الزم لعملية التنشئة االجتماعيةتوفير الجو االجتماعي السليم الصالح و ال -

االسرة  التي تقوم بوظيفة التربية ، ونقل الثقافة : مؤسسات التنشئة االجتماعية اهمها نجد 
المتطورة وتوفير الظروف المناسبة للنمو ، وايضا نجد دور العبادة التي تعمل على تعليم 

سلوكي معياري،  الفرد و الجماعة و التعاليم و المعايير الدينية التي تمد الفرد باطار
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هم وسائل االعالم التي يتلخص أ منوايضا و ، الدينية الى سلوك عملي ترجمة التعاليمو 
دورها في نشر المعلومات المتنوعة ، واشباع الحاجات النفسية المختلفة و دعم االتجاهات 

و ابرز . النفسية و تعزيز القيم و المعتقدات  أو تعديلها ، و التوافق في المواقف المختلفة 
لعصر يمكن أن يوصف بها انه عصر االعالم  و مع التقدم العلمي  صفة لهذا ا

 26.والتكنولوجي الهائل  واالنفتاح على فضاءات اوسع
 : اثر االعالم في التنشئة االجتماعية  -

لقد كان االنسان و مازال في حاجة الى وسيلة تراقب له الظروف المحيطة به  وتحيطه علما 
 باالخطار المحدقة به  والفرص المتاحة له ، و االعالم يمكنه القيام بهذا الدور على الوجه 

امكانيات تكنولوجية متطورة ، و بامكان وسائل االعالم ان تصل الى كل سكان العالم بل 
اراء وتصرفات االفراد، فاالعالم اليوم أصبح يمتلك قوة ذات شأن عظيم في  وتؤثر في

فاالعالم هو . واالقتصادية وسالحا فعاال في الحروب النفسية  الصراعات الفكرية والسياسية
فن نقل المعلومات واالراء واالتجاهات من شخص الى اخر عن طلريق الصوت او الصورة 

    ، كما تكون وسائل االعالم الجماهيرية مساعدا و ناصحا  او الذوق او الشم او غير ذلك
و معلما في تثقيف الجيل الناشئ ، لذا يجب ان يفهم دورها من خالل معرفة الناس الستخدام 
هذه الوسائل االعالمية  ، و يتحدد دور الوسائل االعالمية في التنشئة االجتماعية من خالل 

يات تفاعل اجتماعي مباشر ، وعرض نماذج من تأثيرها على االفراد دون وجود عمل
المشكالت االجتماعية  ، ويتوقف تأثيرها على نوع الوسيلة المتاحة للفرد ، وان ردة فعله 

و يعد ، على ما يعرض يحدده مستوى سنه ، ويكون ادراكه االنتقائي حسب انتمائه الطبقي
اطب عقولهم  ويعرض لهم االعالم الرياضي أفضل وسائل االتصال بالجمهور فهو علم يخ

حقائق تحرك فيهم أسمى معاني االنسانية  ولذلك فان تأثيره يكون اقوى  واعمق اذا عرفنا 
في كيف نقدم الرسالة االعالمية الرياضية بطريقة فعالة وقادرة على تحقيق األثير االيجابي 

مجتمع ككل فهو ال يعمل في فراغ  وال يتطور في فراغ فهو جزء  من حركة ال 27الجمهور
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تنعكس فيه طبيعته كما يؤثر و يتأثر بالنظم االجتماعية  والسياسية و االقتصادية الموجودة 
بحيث ان االثر االكبر لالعالم الرياضي هو تعديل المواقف اكثر من . داخل المجتمع 

تفسيرها ، كما انه يعمل على تعزيز و اعادة تثبيت القيم و المفاهيم  واالنماط السلوكية 
و باالضافة الى مهمة غرس افكار وقيم  وانماط معينة من السلوك الرياضي . لرياضية ا

هناك عدة أساليب تتمثل في االثارة الجماعية ، كما يحدث في بعض .لدى الجمهور 
المناسبات ، واالستثارة العاطفية من خالل نفاذها الى سلوك االنسان من خالل استخدام 

االجتماعي عن كونها ذات طبيعة جماهيرية من جهة ، و  اساليب عرض مختلفة ، والضبط
و يمكن القول ان جاذبية . اعتماد  الناس عليها كمصدر وحيد لغاية الناس من جهة اخرى 

وسائل االعالم ، وقدرتها التأثيرية الفائقة من جهة ، وادمان الجمهور على استهالك المواد 
هة أخرى ، يؤدي الى تكوين هذا الجمهور  االعالمية التي تقدمها له هذه الوسائل من ج

 28من قيم و سلوكيات و انماط حياةوتاثره بما تشتمل عليه تلك المواد االعالمية 

  : ظاهرة العنف في المجال الرياضي / ثانيا 
االلعاب الرياضية كانت و الزالت من وسائل الترويح عن النفس ، ولكن عندما تحولت الى 
غاية من الغايات التي يتنافس عليها في المجتمعات أدت الى شيوع بعض العادات 
واالفرازات السيئة الذي يعد خارجا عن اطر االداب و االعراف التي بين الناس ، و من تلك 

الرياضي التي أدت الى اهالك الكثير من االرواح و انتشار  االفرازات ظاهرة العنف
 . العصبيات المقيتة بين متابعي الرياضة بمختلف أشكالها 

من الظواهر االجتماعية  –خاصة كرة القدم –تعتبر ظاهرة العنف في المجال الرياضي 
ممتلكات النفسية التي بدات تظهر في المجتمعات ، و أصبحت تشكل خطرا على االرواح وال

في بعض االحيان ان لم نقل على االغلب ، وباعتباره ظاهرة اجتماعية نفسية تظهر 
مالمحها بصورة ملموسة في سلوك الالعبين و المشجعين قبل واثناء وبعد المباريات 

وقد أصبحت ظاهرة العنف ظاهرة واسعة االنتشارفي المالعب الرياضية ،  وهي ، الرياضية
الرياضي ظاهرة قدم الرياضة التنافسية ، ولكن الجديد هنا هو تعدد  ليست حديثة في المجال
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صبحت هذه الظاهرة تتعدى حدود المالعب الرياضية  أ مظاهر العنف  وتغير طبيعته، حيث
 االونة   و اصبح من االمور المؤسفة التي التصقت بالمنافسات الرياضية و خاصة في

من انسان فقد حياته أو أصيب اصابة خالل فكم  ،29االخيرة حيث اصبحت تأخذ مسار اسوأ
مشاهدته الحدى المباريات الرياضية ، ومن جانب اخر يعتبر تعصب الجماهير من العوامل 

الرياضية ،  الهامة التى تؤدي الى زيادة سرعة القابلية لالستثارة لدى الالعبين اثناء المنافسة
 عامل مساعد في تقليل من هذه الظاهرة لذا من االهمية استخدام برامج التوعية الجماهيربة ك

وتتضمن استراتجيات المنافسة جميع أنواع السلوك  واالفكار منذ بداية المنافسة  وعندما 
يكون الالعب تحت السيطرة الكاملة للقائمين على المنافسة من حكام  واداريين ، و القدرة 

ي المنافسة لم يتحقق بعد من على التغلب على جميع االزعاجات المختلفة  والتى قد تحدث ف
خالل طريقة تعليمية ثابتة في خطوات تعديل السلوك ،  ولكن على الالعبين تطوير المعرفة 
وممارسة السلوك للتحكم في جميع الضغوط التى تحدث في المجال الرياضي ، ويجب ان 

مهور ، توضع في االعتبار جميع المصادر للمشكالت المدرب،المنافسون، االداريون ، الج
وابعاد أخرى يمكن ان تؤثر على الظروف المحيطة بالمنافسة ، وتعرف مالعب كرة القدم  

 : اشكاال مختلفة من العنف : النها اللعبة االكثر شعبية  -بصفة خاصة ، 

بمعنى مناصري فريق اول  ومناصري : العنف الذي يمارسه المناصرين فيما بينهم  -
والكسر، يحدث  الى أعداء يتبادلون الشتم والضربفريق ثاني يتحولون من مشجعين 

هذا وسط الملعب وقد يمتد الى خارجه ليشمل الشوارع والسكنات والسيارات وحتى 
قتلى وخسائر ، االشخاص، مما ينتج عنه فوضى عارمة تؤدي الى سقوط جرحى

 . مادية
سمة و مصيرية عندما تكون مباراة حا  :العنف المتبادل بين الالعبين اثناء المباراة  -

للفريقين يلجأ بعض الالعبين الى استخدام العنف  والخشونة  في اللعب ، كما ان للحكم 
 . دور مهم و فعال في رفع  او خفض  درجة العنف 
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ان التصريحات التي يدلي بها مسيرو الفريق او  :عنف المشجعين ضد فريقهم -
للعنف ، كان يتوعد المدرب او  الالعبين قبل المباراة قد قد تدفع االنصار الى اللجوء

بعض الالعبين جمهورهم بالفوز لكن اثناء المباراة يظهر االداء السيئ  وبالتالي الخسارة  
مما يدفع المشجعين الى السب و الشتم  و الرشق والحجارة  والزجاجات  والقارورات  و 

ظاهرة العنف في و من جملة االسباب الدافعة  والمغذية ل،30غيرها من التصرفات الطائشة
 : المالعب نوجزها في مايلي 

انتشار ظاهرة العنف في المجتمع بصفة عامة ، حيث نجد العنف في الوسط  1 -
العائلي  والمدرسي و من خاللها يكتسب الفرد تنشئته االجتماعية ، وثقافته  و اخالقه و 

 . تعاليمه 
 . عدم معي الشباب باهمية الرياضة ، كونها لعبة فيها الرابح والخاسر  2 -
 . غياب او ضعف االمن داخل المنشات الرياضية  0 -
 . التعبئة او الشحن االعالمي السلبي للجماهير  9 -
 التعصب  واالنصراف العاطفي  والحماس الزائد  2 -
 . استفزاز المشجعين من قبل بعض الالعبين  2 -
 . دارة او تحكيم المباراة سوء  وا 9 -
قلة االمكانيات المادية التي يعاني منها الالعب ، مما ينعكس على مردوده  1 -

 . الرياضي يضعف اداءه 
 . كاميرات المراقبة  والتفتيش : قلة الوسائل االمنية داخل الملعب مثل  -9 -

 : ونجد اسباب العنف في المجال الرياضي  من ناحية *

 العالم ا. 
 الجمهور . 
  العوامل الذاتية والنفسية . 
 31التنشئة االجتماعية 
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  اسباب العنف الرياضي التي  يكون مصدرها  االعالم : 
بالرغم من أهمية االعالم الرياضي في نشر الوعي بين الجماهير  والالعبين اال انه 
يكون سببا في التعبئة النفسية لممارسة العنف في المجال الرياضي سواء قبل او بعد 

 . المباراة  ، وذلك من خالل تحيزه لبعض الفرق الرياضية 
  أسباب العنف الرياضي التي يكون مصدرها الجمهور : 

 يعتبر الجمهور عنصر أساسيا في اثارة العنف الرياضي خصوصا اذا كانت المباراة
تمثل قيمة لها مدلولها الرياضي ، حيث ان هناك بعض االنماط السلوكية التي تصدر  

من الجمهور  وهذه السلوكات تشير الى ضعف الوعي الجماهيري  بمفهوم المنافسة 
االندية ناهي اال قوة كبيرة دافعة في المجتمع  الرياضية ، حيث ان هذه المنافسات بين

لتحقيق مفهوم التكامل الرياضي  وتحقيق مفهوم الرياضة االيجابية، اال انه لالسف 
يالحظ انخفاظ القيم التربوية للمنافسات الرياضية بسبب السلوكيات غير المسؤولة من 

 . قبل الجماهير أو الالعبين 
 مصدرها العوامل الذاتية والنفسية  أسباب العنف الرياضي التي يكون : 

ان العوامل النفسية تلعب دورا مهما في اثارة العنف الرياضي  ، وذلك من خالل ما 
يصدر من سلوكات من طرف الالعبين أو المشجعين ، تحركها دوافع نفسية أو بعض 

 32السمات الشخصية للشخصية التي تصف صاحبها بالتطرف
 : تي يكون مصدرها التنشئة االجتماعية اسباب العنف الرياضي ال -*

ان مشاهدة احداث العنف  وبشكل مستمر في اجهزة االعالم الرياضي يؤدي الى رفع 
مستوى االثارة النفسي  والعاطفي عند الجمهور ، مما يؤدي الى احتمال حدوث السلوك 

حالة يصبح العدواني عند االفراد السيما اذا كان العنف الذي شاهده مبررا ففي هذه ال
كما ان الشباب الذين يأتون من الطبقة االجتماعية الفقيرة او من  ، التأثير كبيرا وخطرا

اسر مفككة او اسر بها خالف مستمر ،يجدون في ظاهرة العنف في المالعب الرياضية 
 وان  طريقهم لتحقيق رغباتهم ، وذلك لتحقيق رغباتهم  وذلك من اجل اثبات وجودهم
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و قد ، لتي عاشوها في االسر المفككة او المدارس سهلت لها هذا االمرطبيعة الحياة ا
يلعب االعالم الرياضي دورا كبيرا في تصميم  رؤية الفرد  وبنائها على المدى الطويل  
وفي اعادة تنظيم الصورة العقلية لديه لتشكل اراء ومعتقدات رياضية جديدة  تؤثر بطبيعة 

و ان االخطاء الناتجة عن التعرض ، ياته الرياضيةالحال على سلوكه  وتصرفاته في ح
للرسائل االعالمية الرياضية التي يحتوي مضمونها على احداث العنف في المالعب ، 
تهدد االجيال الناشئة التي تمتاز بسرعة التأثر ، وتقوم بتغيير أنماط الحياة السائدة في 

 33المجتمع الرياضي
 

 : اهمية  و اهداف االعالم الرياضي: المطلب الرابع        

 : اهمية االعالم الرياضي  .1
يعتبر االعالم الرياضي بمثابة المدرسة العامة التي تواصل عمل المؤسسات الرياضية 
المختلفة كاالندية و مراكز الشباب بل و التعليمية بمراحلها المختلفة و تتجاوزها ، فتقرب 
الفروق بين الناس عن طريق ما تنشره بينهم من خبرات تعدل بين سلوكهم كبارا او 

 . ع القيم  والتقاليد الرياضية السليمة صغارا ، بما يتالءم م
فقد ظهر بجالء بعد انتشار على نطاق واسع في القرن الواحد و العشرين ، و لذلك 
أخذت الحكومات على اختالف سياستها الفكرية تخصص لها الصحف و القنوات 

لثقافة التلفزيونية  واالذاعية، وتوجهها نحو تحقيق اهدافها الداخلية من حيث رفع مستوى ا
الرياضية للجمهور وزيادة الوعي الرياضي لهم، وتعريفهم باهمية دور الرياضة في حياتهم 
العامة والخاصة واستخدامها ايضا للوصول الى اهدافها الخارجية من حيث تعريف العالم 

 34قي و تقدم الدول في شتى المجاالتبحضارة شعوبها الرياضية الذي يعكس ر 

 : كما يمكن ان نحدد اهمية االعالم الرياضي بالنسبة للمجتمع في النقاط التالية 
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يؤثر االعالم الرياضي تأثيرا واضحا في تشكيل الرأي العام الرياضي ، وخاصة  (1
 .الموضوعات التي لميتبلور عنهاالرأي العام بعد 

كامله بما يقوم به يلعب االعالم الرياضي دورا هاما في ربط شرائح المجتمع المختلفة وت (2
 .فوارق طبيعية بينهم  من ازالة

لالعالم الرياضي تأثير بارز في تكوين االراء و االتجاهات االيجابية نحو الرياضة ، اذا  (3
استغالله وفق طرق و اساليب تستطيع ان تؤثر في العادات و التقاليد و القيم  احسن

 في خلق الحافز وارادة التغيير يستطيع ان يلعب دورا فاعال االجتماعية الراسخة ، كما
واالقتداء به ، كما يستطيع ان يلعب دورا حيويا في  لدى الالعبين و الجمهور نحو التقدم

و الجماهير بهدف الوصول الى  توضيح الطرق التي يمكن بها تحفيز هؤالء الالعبين
ي بما يحقق الدول مستوى البطولة  وتحقيق االنجازات الرياضية على المستوى االولمبي و

  35المصلحة العامة للمجتمع

اذا ما وضع االعالم الرياضي في ايدي امينة  وحكمته سياسة بناءة و هادفة ، كان له  (4
 ،أثر كبير وسريع على حياة االفراد وتوجهاتهم الرياضية السليمة

 العالم الرياضي السليم يقدم لشباب المجتمع الثقافات الرياضية الالزمة ، كما يقدم لهما (5
المعارف والعلوم الرياضية على اختالف اعمارهم وبما ينمي ثقافاتهم و قدراتهم 

من هنا يتضح اهمية االعالم الرياضي في القيام بواجبه هذا باالضافة الى ، 36الرياضية
و زيادة مصادرها و تشابك المجال الرياضي بالمجاالت ، زيادة تدفق المعلومات الرياضية
والملحة في قيام االعالم الرياضي في  ،لحاجة الضروريةاالخرى ،  من هنا تبرز ا

كل ما هو جديد  التغلب على هذه الصعوبات بما يساعد جمهور الرياضة على استعاب
و االنسان في نظر رجال االعالم تتغذى بالخبر ، في المجال الرياضي  والتجاوب معه

في السيطرة على جمهور  و تنمو بالفكر ، من هنا تبدو اهمية االعالم الرياضي ، ايضا
فقد اصبح في الوقت الراهن يؤثر ، الرياضة وتوجيه مشاعرهم الوجهة التى يريدها الموجه
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تأثيرا كبيرا، ويشكل جوانب خطيرة من النمو السلوكي و القيمي ألفراد المجتمع في 
 .37المجال الرياضي

 : اهداف االعالم الرياضي  .2

نشر الثقافة الرياضية من خالل تعريف الجمهور القواعد و القوانين الخاصة بااللعاب و -
 . االنشطة الرياضية المختلفة ، و التعديالت التي تطرأ عليها

تثبيت القيم و المبادئ و االتجاهات الرياضية ، و المحافظة عليها حيث ان لكل  -
أنماط السلوك الري         اضي، متفقة مع تلك القيممجتمع نسق قيمي يشكل ويحدد  

 .و المبادئ كأن التوافق سمة من سمات المجتمع 
والمعلومات والحقائق المتعلقة بالقضايا والمشكالت الرياضية المعاصرة،  نشر االخبار -

ومحاولة تفسيرها و التعليق عليها لكي تكون أمام الرأي العام في المجال الرياضي، 
    يراه من قرارات تجاه هذه القضايا او تلك المشكالت،واعطاءه الفرصة التخاذ ما 

من خالل ، وهذه اوضح االهداف التي ترمي الى توعية الجمهور وتثقيفهم رياضيا
امدادهم بالمعلومات الرياضية التي تستجد في حياتهم على المستويين المحلي و 

 .الدولي 
خفف عنهم صعوبات الترويح عن الجمهور و تسليتهم باالشكال و الطرق التي ت -

 .الحياة اليومية
 .تحقيق عائدات اقتصادية و مالية لدعم جوانب أخرى من االعالم   -
 . 38احداث التقارب واالنسجام بين الهيئة و جماهير المجتمع المحلى والدولى  -

 :المنظومة االعالمية الرياضية التلفزيونية:المبحث الثاني 

 :التلفزيون  في االعالم الرياضي : المطلب االول  
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ظهر التلفزيون في العقد الرابع من القرن العشرين، وتحول في تسارع رهيب في العقد 
ككل وسيلة اتصال "الخامس، وخاصة السادس إلى وسيلة إعالم جماهيرية هامة و فعالة، و 

الكثير من المفردات عن وسائل االتصال األخرى التي سبقته  جديدة أخذ التلفزيون في البداية
حركة وعن اإلذاعة الصوت وعن الصحافة النص الالظهور، إذ أخذ من السينما الصورة و  في

حتى التمثيل واإلضاءة وهذا ما تجلى من خالل و ر ب، وعن المسرح اإلخراج والديكو المكتو 
فلقد تطور التلفزيون بفعل ( . إذاعة مرئية سينما منزلية) التسميات المطروحة لهذه الوسيلة 

جوانبه ال تواكبه بسرعة  ل متسارع جدا مما جعل سرعة البحث اإلعالمي فيالممارسة وبشك
لكن هذه العالقة الجدلية   "نظرية من الممارسة مما حد من القدرة الكافية الستخالص قضايا 

العملية مكنت  بين نتائج األبحاث العلمية في مجال التلفزيون و بين معطيات الممارسة
الموافقة له وتقوم على أسسه الخصوصية التكنولوجية للتلفزيون على التلفزيون من طرح لغته 

أساس تحويل الصوت والصورة والحركة، أي تحويل اإلشارة الضوئية إلى نبضات كهربائية 
طبيعة خاصة يتم تحولها إلى موجات كهرومغناطيسية تبث في الفضاء ومن خالل  ذات

تحويل اإلشارة الكهرومغناطيسية إلى  جهاز االستقبال التلفزيوني يتم جهاز خاص و هو
لقطة في الثانية تظهر اللقطات  22الصور بسرعة  صورة و صوت وعن طريق عرض

 الخصوصية  فأبرز السمات وعليه الثابتة والمنفصلة وكأنها متصلة أي تشكل حركة،

 : التكنولوجية للتلفزيون و تأثيرها الحاسم على الصحافة التلفزيونية هي

و ( السمع و البصر معا) زيون صوت،صورة، حركة أي يمس الحواسيعرض التلف  -1
 39.ه فهو قوة تأثير فعالة في مادتهاعلي

يقدم التلفزيون الصورة المتحركة ملونة، و لهذا أباحت مادته التمتع بالواقعية و  -2
 .المصداقية أكثر و كذا الوثائقية و منه القوة في التأثير

  .المادة لحظة وقوعها خاصية التزامن أي تقديم التلفزيون -3
ستطيع الوصول إلى عين الحدث بمعداته ويوصله إلى أي مكان يقع ضمن مجال ي  -4

 .بثه
                                                           

الرياضية كوسيلة اعالمية لنشر الوعي الرياضي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في نظرية ومنهجية التربية البدنية  علي جرمون، محاولة القتراح خطة لبرامج التلفزيون -39

 ..01،ص2009/2001والرياضية ، تخصص اعالم رياضي ، عين الدفلى ،
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ثمة عالقة جدلية بين الصورة و النص في التلفزيون، النص عبارة عن تجريد يخاطب  -5
أساسا أما الصورة فهي شيء محدد ملموس ومشخص لتخاطب العاطفة  الذهن والعقل
التلفزيون يجب أن تراعي خواص اللغة و الصورة لكي تتميز  وعليه فمادةواالنفعاالت، 

 .لغة التلفاز عن الوسائل األخرى

فاذا كانت الصور الثابتة على ما يبدو  40تستفيد المادة التلفزيونية من قوة الحضور -6
بجميع تفاصيلها الدقيقة و  تستقر في العقل ، و كان من السهل استحضارها في الذهن

 مكان  المحددة بوضوح ، فان الصور الرياضية المتحركة غالبا ما تمأل أي معالمها

خال فبالعقل او في االدراك، وكما ان الرياضة هي أيضا موضوع للعديد من األفالم 
وقد ابتكر المبرمجون العشرات من طرق تقديم . وبعض االعمال المسرحية ايضا السينمائية 

الحي على الهواء مباشرة لالحداث الرياضية ، وكذلك فهناك البث  الرياضة في التلفزيون
مج األسئلة  الرياضية ، و برا" المجلة "العديد من برامج  البث في وقت الحق، كما يتم تقديم

التلفزيونية الرياضية تعتمد على التسجيل الحي  و معظم اشكال البرامجو االعمال الدرامية 
الذكريات الطريفة فيه، حيث ان  و عرضللحدث الذي يصبح جاهزا للعرض و االعادة 

الجمهور االساسي للرياضة التلفزيونية هم الرجال، غير ان هناك أيضا اعدادا ال يستهان بها 
وقد ساعد التلفزيون ، و يشاهدنها أيضا بحماس من السيدات يشاركن في الرياضة بحماس

يعدون من  واء الذين الكثيرا في اتاحة الموضوعات الرياضية للرجال و السيدات  على الس
الجماهير المتزايدة المتحمسة ، فمثال نسبة مشاهدة الرجال للبرامج الرياضية التلفزيونية خالل 

والتي أقيمت في كوريا و اليابان  قد وصلت الى  2002مباريات كأس العالم لكرة القدم عام
 41بالمئة  99م تتجاوز مقارنة مع  السيدات الالتي شاهدن هذه المباريات التي ل ، بالمئة21

كما علينا ان ندرك ان العديد من  القرارات التي تتخذ و المهام التي تنفذ في اطار عملية 
حيث .تكون مترابطة كلها في اطار منطقي واحد محدد  انتاج البرامج الرياضية الحية قد ال

ياضية فيها في بعض االحيان بعض البرامج تستخدم التزييف بحيث تبدو و كأن االحداث الر 
 التنفيذيين في احدى القنوات  حيث ان احد المسؤولين الكبار.  تذاع على الهواء مباشرة 
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األمركيين يريدون ان  ان" الرياضية عن المباريات االولمبية التي تقدم في التلفزيون   التجارية
 ة تقدم لهم األحداث الرياضية بشكل واضح و مفصل في الفترة من السابعة أو السابع

 42و النصف مساءا حتى منتصف الليل

  :الخبر الرياضي المتضمن داخل التلفزيون-1

تقدم األخبار التلفزيونية في بعض األحيان أخبارا رياضـية في الغالـب تكـون في أخـر النشـرة 
اإلخباريـة المركزيـة، ممـا يعكـس تزايـد اهتمـام الحـدث الرياضـي وكـذا دائـرة الجمهـور المهـتم 

كمـا أن التعامـل مـع الحـدث الرياضـي يكـون بجدية واهتمام من خالل وضعه بالجنب مع  بـه،
 ، وفيما يتميز الخبر الرياضي بمايلي...السياسة والثقافة 

 خبر حركي مصور. 
  إيقاعه سريع و متطور. 
  يكون كثيفا نصا و صورة. 
  هايستعان به في األخبار العامة للزيادة من حيويتها و إيقاع. 
  يقدمه مذيع النشرة الرئيسي. 
 43يقدم الحدث مصورا في أجزاء محددة و لقطات معدودة و بتفاصيل أساسية 

 :النشرة اإلخبارية التلفزيونية الرياضية-2

يتابع التلفزيون كل نشاط رياضي و تعرض في نشرة خاصة عبر حصص متخصصة مرة أو 
إلى رصد الحركة الرياضية  و تهدف( دقائق 2في بضع دقائق ) عدة مرات في اليوم 

( النشرة) بأقصى سرعة ممكنة كما تكون هذه البرامج ( اآلنية) ومتابعة حياتها و تغطيتها
سريعة موجزة تأتي بالجديد و تغطي المباشر و حية فهي بذلك تتمتع بميزات و خصائص 

 : 44أهمها
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 .الطابع اإلخباري الصرف .1
  ( .مختلف أنواع الرياضات) التنوع  .2
  .(وفقا للعبة ، النتائج) يف التصن - .3
 :بنية النشرة .4

 (.عرض سريع و عام لمحتوى النشرة، يقدمه المذيع التلفزيوني ) مقدمة عامة 
  فقرات منفصلة و متتابعة، حسب التصنيف المتبع. 
  ( . األحداث) تلخيص سريع للبرامج 

 45 .التنسيق في النشرة .5

 :البرنامج التلفزيوني الرياضي اإلخباري -3

نجد في أغلب القنوات التلفزيونية برامج إخبارية رياضية أسبوعية، نصف أسبوعية و تدوم 
دقيقة فأكثر، و نجد فيها الشمولية و العمق و الجدية في طرح األحداث الرياضية، فهو  20

ال يقتصر على تقديم أخبار مختصرة و حسب ،بل يأتي بالتغطية الكاملة و المعالجة العلمية 
  : حداث الرياضية، و لهذا النوع خصائصه أبرزهاالجدية لأل

  يقدم البرنامج الرياضي التلفزيوني اإلخباري ألحداث رياضية ضمن سياقها العام مع
 .عرض التحاليل و التفاسير و التقويم و األسباب للتنبؤ بالنتائج و اآلثار

 ن و حتى ال يقدم األحداث مجردة بل يدعمها برأي الخبراء و المحللين و المختصي
 المشاهدين و الرياضيين أنفسهم، والمدربين لهدف تعميق المعرفة

 يقدم هذا البرنامج صحفي رياضي متمرس.  
  ( .... المشاهدين النوعين المختصين، و المهتمين) جمهور هذا البرنامج من 
 محتوى هذه البرامج هي التقارير التلفزيونية المباشرة 
 ( تغطية حية بالصورة والصوت للحدث)هذه الحصصلمادة الحية هي العمود الفقري لا 
 تخطيط قبل العرض في غرفة تحرير الحصة  ال 
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  طريقة التقديم والتي يقوم بها صحفيون متمرسين ورياضيون مختصون متمرسين ليس
كمايحدث في األخبار الرياضية التلفزيونية السريعة، فهو الذي يعد النوع الصحفي المالئم 

 46ككل جو العام الذي ينبغي أن يعيش فيه المشاهد والجمهورللحدث المعروض، ولل
 ن البرامج الرياضية التلفزيونية التي تعتمد على نقل الحدث الرياضي ال تعتمد ا

، خالل االثارة المباشرة باستخدام الصوت والصورة من ببساطة على جذب الحواس
الرياضية التي تحتوي على فالمشاهدون سرعان ما سيشعرون بالسأم والملل من البرامج 

و هذا غالبا هو المصير المنتظر لكثير ) الصخب  والضجيج الذي اليعني شيئا  الكثير من
  Gladiators)47المصطنعة التي تحاكي الرياضة مثل برنامج المصارعون  من المباريات

م على شاشة التلفزيون هو لذلك يجب أن يتم عمل شيئ يجعل المشاهدين يشعرون أن ما يقد
فعال ويتم ذلك من خالل احداث او تعزيز االندماج العاطفي بين المشاهدين م شيئ مه

الفرق الرياضية ، كالفرق التي يشجعونها على المستوى المحلي او  واألبطال الرياضيين أو
يستغل منتجو الرياضة القوة المؤثرة الكامنة في تعصب  التي تمثلهم على المستوى القومي و

يعيش فيها او المدينة او الدولة الذي ينتمي  الجمهورللحي الذي يعيش فيه، او للمنطقة التي
الرياضية العالمية التي تحظى بتغطية  والرياضة في أضخم صورها وهي االحداث، اليها

       ا في االساس عبارة عن مباريات اعالمية ضخمة يمكن ان نفهمها  ونفسرها على انه
االرقام  مثل تحطيم)ومنافسات رغم انه يوجد بها أيضا فرص لتحقيق انتصارات وانجازات 

كجائزة الكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي الحسن " حفالت تتويج و تكريم"أو  (القياسية العالمية
والبرامج الرياضية التي تقدم 48ام جل الوسائل بالتغطية الحية لهالعب في العالم التي تقو 

ترتكزعلى  على شاشة التلفزيون، باالضافة الى قواعدها اللغوية المرئية الخاصة بها والتي
للمالبس الرياضية  Nikeالتعليق المصاحب للحدث الرياضي، فمثال كيف تحلل شركة نايك 
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 ة، فقد ظهر الالعبلتحاول ان تتواصل مع الجماهير السوداء من خالل االعالنات التلفزيوني
التلفزيونية وهو  « espn »في أحد برامج قناة اي اس بي ان   grant farredجرانت فاريد 

وهذا البرنامج يجمع بين أسلوب ما "الحدث الرياضي الجميل "يمتدح شكال جديدا من أشكال 
و القنوات التلفزيونية الرياضية، التي  49بعد الحداثة  وبين االرتباط المثمر بالقضايا العرقية

ولى ، مهيأة بشكل جيد للتركيز عن  تعتبر الوسيلة االعالمية المسموعة والمرئية المنزلية األ 
في  السبب األول للشعور الحالي بالقلق turnerتيرنرالذي يعتبره  –قرب على الجسم 

تعيد "صامويل ويبر اقترح أن  و لهذا فقد ذكرت هدى فؤاد أن، "المجتمع الذي يهتم بالجسم "
البرامج الرياضية التلفزيونية التركيز على الجسم الفردي باعتباره النقطة المركزية للحقيقة التي 

فالجسم الذي يظهر في األحداث الرياضية التي يقدمها التلفزيون هو ، نفسه يناقشها التلفزيون
فوق عليها ، في عملية تقدم ال نهائية القواعد لكي يتجاوزها و يت الجسم الذي يقبل القيود و

حيث قد يشعر المشاهد بالتوتر ". أرقام قياسية جديدة  نحو تحطيم األرقام القياسية و تسجيل
و ينظر بشكل خاص الى  –التلفزيونية  النه يدقق في الصور الرياضية التي تقدمها الشاشة

وفي البرامج  ،جتماعية والشخصيةاال "الحقيقة "بحثا عن دالئل ' األداء غير طبيعي لالجسام 
التلفزيونية الرياضية ال تتم اقامة هذه الروابط بين الرياضة والموضوعات غير الرياضية 

وبين  االعالم فحسب، بل يتم أيضا الربط بين الموضوعات الرياضية المقدمة في وسائل
لى الشاشة، الموضوعات التقليدية األخرى وبمجرد أن يبدأ عرض الحدث الرياضي ع سائر

ومن المفيد   50فانه ينظر اليه باعتباره نوع من الدراما التي تعرض على الشاشة وفي الملعب
تحول  ذكر ان تقييم األساليب التي تستخدمها وسائل االعالم واالستخدمات الموضوعية التي

 roseوقد اشارت هدى فؤاد ان كل من روز ،الحدث الرياضي الى دراما تلفزيونية
الى وجود  قد توصلوا انه باستخدام نظرية سيجفريد كراكيور التي وضعها fridmanوفريدمان

عالقة قوية بين البرامج الرياضية المقدمة في التلفزيون و بين اقبال الرجال على مشاهدة 
مسألة اختالف أنماط مشاهدة التلفزيون بين الجنسين وتذكر هدى  التلفزيون، األمر الذي يثير

ز وفريدمان ان ترتيب أنماط مشاهدة التلفزيون ، ان المسلسالت االجتماعية ان بالنسببة لرو 
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من التسلية الخفيفة لربات البيوت الالتي  غالبا ما تكون أدنى مستوى  وتوصف بانها  نوع
الذي يوضح أن محور  يشعرن بالملل، وعلى العكس من الوصف التقليدي للسيدات

يهتم  الذي chick flickوالعالقات كسينما العواطف اهتمامهن الرئيسي هو العواطف،
بالجوانب االنسانية، على العكس من أفالم االثارة  واألكشن  والمطاردات التي يقبل الرجال 

ان نمط المشاهدة ( روز وفريدمان)على مشاهدتها، كما اضافت ان كل منهما يصفان 
قيق للعواطف و المشاعر، ويركز الذي يتجنب التسجيل الد"الخاص بالرجال بانه ذلك النمط 

، مادي ملموس التقليدية مثل االثارة  والتعبير عن العواطف بشكل بدال من ذلك على المتع
المفضلة لديهم من بين  ذلك فان كانت الثقافة تعود الرجال وما زالت حتى االن من الخيارات

 مشاهدي البرامج  من عوهذا النو  51هادئة البرامج التي يقدمها التلفزيون، برامج معتدلةو
األولمبية المتمثلة في اللعب  الرياضية التي يقدمها التلفزيون يقدرون المثل العليا لأللعاب

والمعتادة للمشاهدين  ولكن الصورة المألوفة واحترام المشاركة أكثر من احترامهم للفوز بأمانة
مباراة  معينا وهو يلعبالرجال  وهم يؤيدون بشكل متعصب  وهستيري العبا معينا أو فريقا 

 تذاع على الهواء مباشرة ال تتفق اطالقا مع هذا الرأي، حيث ذكرت هدى مقولة لروز
ان النظرة للرياضة ال تعتمد على المسافة  أو الموضوعية أو التشتيت ، : " بأن  وفريدمان

لى الشاشة واالندماج  والمشاركة، وعالقة المشاهد الرجل بالصورة  المقدمة ع بل على التوحد
هو يندمج في أدوار متعددة مع ف: تشبه تماما العالقة بين المرأة والمسلسالت االجتماعية

وبدال من التركيز على مشاهدة األشياء المادية  ،الالعبين و يركز بشدة فيما يعرض أمامه
التلفزيون يبدو أنها تدعو المشاهد الى  المحسوسة ، فان البرامج الرياضية المقدمة في

اذا افترضنا ان مشاهدي البرامج الرياضية التي . ندماج  والتركيز في مشاهدة حوارية اال
الموضوعات  يكون لديهم موقف متماثل ازاء( أيضا من السيدات)يقدمها التلفزيون من الرجال

 الرياضية التي تقدم على شاشة التلفزيون بالضبط مثل مدمني مشاهدة المسلسالت
ارتأت هدى فؤاد ان كل من روز وفريدمان يتوقعان ان مشجعي ، حيث 52الميلودرامية

تعرض البرامج الرياضية على شاشة التلفزيون بطريقة معينة أو أن  الرياضة يريدون أن
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ضمان جذب عدد كبير من المشاهدين لمشاهدة التلفزيون،  المنطق العملي الذي يهدف الى
تتجه نحو ايجاد رابطة عاطفية بين  الرياضية المقدمة أن هو الذي يفرض على الموضوعات

الواقع فان كال االحتمالين قائم  فتأثير الرياضة  وفي . الموضوع  والمادة المقدمة  والمشاهد
والذين يندمجون بشدة مع  قوي لدرجة ان عددا قليال من مشاهدي الرياضة المهتمين بها

هم فقط الذين ......(  المدربون او المشجعون او،سواء الرياضيون) الالعبين  وغيرهم 
خاصة )لهذا فان منطق التلفزيون ، 53ا المباريات بهدوء  وبتركيز شديديستطيعون ان يشاهدو 

. تعتمد بشدة على تغذية احساس الجمهورباالندماج في الحدث ( القنوات التلفزيونية التجارية 
نوات التلفزيونية فان الق ،و اذا كان الرجال  والسيدات  يهتمون اهتماما كبيرا بالرياضة

 الرياضية سوف تكون على نفس هذا المستوى  من االهتمام  وااللتزام العاطفي بالرياضة، بل
و لكن الشعبية الضخمة للعبة رياضية معينة قد ال تكفي  وحدها  54وقد تحاول اثارته  وزيادته

المنافسة  فهناك دائما حالة من. في بعض الحاالت  لدفع الجماهير الى مشاهدة المباريات
وبين بعض أشكال الترفيه  ( السلة مثل كرة القدم وكرة)المستمرة بين بعض الرياضات 

جماهير البرامج الرياضية  و لهذا فان( . السينما أو الموسيقى ) والتسلية الجماهيرية األخرى 
العمل بعد ذلك   التلفزيونية  ينبغي تحفيزهم لمشاهدة الرياضة  وجذبهم لالهتمام بها ثم يمكن

حيث ان الرياضة التلفزيونية هي  55على زيادة أعدادهم  وجني األرباح الطائلة من ورائهم
فلعبة الجولف ، ذات سرعة بطيئة اذا ما قورنت ) عبارة عن مشهد متحرك بسرعات مختلفة  

عندما يكون من الممكن  فانها تعتمد على حشد  وتركيز الدراما المرئية للحركة( بالهوكي 
 . وعلى اعطاء المشاهد احساسا  بسرعة تدافع االحداث  عندما يتعذر ذلك   تصويرها

و حتى الرياضات التي تبدو حماسية  ومثيرة  بالفعل  فان التلفزيون  يحاول أن يزيد  أيضا 
اثارتها  سعيا  لجذب  المشاهدين الذين ال يهتمون  بالرياضة، و لكن  من سرعتها  و شدة

في سرعة ايقاع الموضوعات الرياضية  المقدمة  في  المستمرةيبدو  أن هذه الزيادة  
يدعو الى ابطاء الحدث و رؤيته ببطء من  التلفزيون  تتعارض  الى حد ما مع الدافع الذي
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المشاهد  الرياضية  المقدمة  و من خالل جعل. زوايا عديدة و بمزيد من التفصيل الدقيق 
ذب  انتباههم  ج جذب  المشاهدين  المتوقعين، ثمعبر التلفزيون  أكثر اثارة  في محاولة  ل

معدو  وتركيزه فيما يشاهدونه  وجعلهم  يجلسون  بال حراك  أمام شاشة التلفزيون، و يحاول
البرامج ملء الفراغ الخارجي  والداخلي في العقول، و هذه الطريقة الملحة  في مخاطبة 

ن تقاليد تقديم الحقيقة  من صناعة  ولقد أخذ التلفزيون  ببساطة  الكثير  م 56المشاهدين
درجة، وقاعدة  الزوايا المتكاملة  وغيرها  من القواعد  وتهدف هذه  110األفالم  مثل قاعدة 

الذي يقول  ان التلفزيون  يعكس  األحداث  و يقلل   التقاليد  الى الشفافية   وتأكيد  الرأي
 .من تدخله في عرضها  بشكل  معين  الى أدنى حد

ا فان  الكاميرا التلفزيونية  كان ينظر اليها باعتبارها عينا غير مرئية ، تنقل بشكل وهكذ 
 كامل ما يحدث أمامها من موقف واحد ثابت  يشبه خبرة المشاهد  الذي ينظر الى الحدث

والمحور االساسي لهذا النوع من البث التلفزيوني ، مثل سائر اشكال ، من نقطة مميزة  معينة
 ،البنية  التحتية لهذا النمط  من االتصال  غير مرئية.حول جعل ة، يدورتقديم الحقيق

وتحويل خبرة  المشاهد  الثنائية األبعاد  التي كانت احادية اللون  في البداية  الى خبرة 
كاميرات موضوعة  في موضع   ر  يعتمد علىيولم يعد اسلوب التصو ، ثالثية األبعاد وملونة

وقد أعقب  57بعضها عديدة  موضوعة  في أماكن  متفرقة تكمل  واحد  وانما على كاميرات
 ذلك أن اصبح معدو هذه البرامج  يحددون زاوية الرؤية  و يتخذون  القرارات  نيابة عن
المشاهد ، مضحين  بذلك بدرجة  من درجات الحقيقة  والمصداقية  في سبيل تقديم رؤية 

ن معدو البرامج في  تقديم التقارير  المصورة متطورة  للحدث ، والصراع القائم بي تكنولوجية
ينظرون اليها باعتبارها مجرد شكل من أشكال الترفيه  والتسلية   لالحداث  وبين الذين

يستخدم في تقديمه جميع  الوسائل  واألساليب  التي  الجماهيرية، وبالتلي فانه ينبغي أن
و قد تضمن تطوير  ، هية األخرىالترفي تحقق المتعة  للجمهور  مثل جميع أنواع البرامج

التي يمكن ان تعرض  اكثر  ،  وب اللقطات  السريعة  المتالحقةهذه األساليب  استخدام  اسل
ومن بين  ، الشيقة األلعاب  الرياضية اثارة  للملل  على هيئة  سلسلة  متتابعة  من اللقطات
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 يب  البطيئة الى األساليبالطرق المستخدمة  لتأكيد  وجود  مثل هذه التحوالت من األسال
األكثر سرعة  في عرض األحداث  الرياضية  على شاشة التلفزيون  هو أن نقيس  طول  

اللقطات  في أحد  البرامج التلفيونية  التي تذيع  األحداث الرياضية  على  وفترة  عرض
المتغيرات وبين طول  اللقطات الحية  في المضي و من بين  الهواء  مباشرة   ونقارن  بينها

الوقت واالختالفات  بين الدول  أية تغييرات يمكن ان تحدث بمرور التي يمكن قياسها أيضا
 التي يمكن  ان تتاثر  ببعض  التقاليد  المتبعة في  اذاعة  األحداث الرياضية الدولية الهامة 

حيث قدر كمتوسط  اللقطة الواحدة قدر بستة  ثوان من متوسط عدد اللقطات في كل  
وبالطبع هناك  اختالفات  في نظام    ،لقطة 92الذي يصل الى   58لسلة من الحركاتس

وهذه االختالفات  تفرض   وشكل  انواع  الرياضات  المختلفة كالتنس و كرة القدم األمريكية
شتى انواع  قيودا  معينة  على األسلوب  الذي يتبعه التلفزيون  في تغطية المباريات في

التلفزيونية   كما زاد أيضا استخدام اسلوب  تغيير رؤية المشاهد  في التغطيات 59الرياضات
 بحيث  ان اعادة  عرض  الحركة  يالتصوير  البطيئ اصبح  يتم  غالبا من خالل كاميرا 

اخرى أو اكثر من كاميرا التي تعرض اللقطة الحية، وهو ما يعتبر اليوم من متطلبات  
التي تستخدمها العديد من البرامج المعاصرة  التي تقدمها القنوات "دة التغطية التلفزيونية الجي"

ان مشاهدة بعض البرامج التلفزيونية المختلفة مثل برامج ألعاب الورق   60التلفزيونية التجارية
يبدو واضحا فيها  وجود تأثير للرياضة وبعض  أنواع  والبرامج التي تصور أحداثا واقعية

، فنجد ان البرامج التي تقدم االحداث الرياضية على الهواء  األخرى عليهارامج التلفزيونية  الب
وبدأت بعض عناصرها  تتسرب التي  مباشرة قد بدأت تئثر على االنواع االخرى  من البرامج
و اعتماد وسائل االعالم الجماهيرية  ، برامج اخرى  سعيا الى  جذب المزيد من المشاهدين

مشاهدة  الرياضة  من مجرد  خدام أساليب  مختلفة  لتحويلعلى األسلوب القصصي  واست
عنصر  االسلوب  نشاط  الى  صور ثرية و مشاهد  مترفة  ، فالبرامج الرياضية تستخدم
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القصصي  من خالل تقديم أبطال الرياضة في صورة المشاهير  و زيادة  شهرتهم  و 
 نع  المشاهير  المتميزين  وتحسنفالبرامج الرياضية  التلفزيونية  هي برامج تص،  شعبيتهم

، فان التفزيون  يبرز صفات شخصية معينة في او تضع حدا لعملهم من صورتهم 
، لذلك عند  0بعض الجوانب االجتماعية الهامة في الرياضة الرياضيين  فانه غالبا ما يخفي

كأنه يلصقها به دائما المعلقون الرياضيون   وصفه لفريق ما بمجموعة من الصفات التي
الحدث الرياضي  في صورة  صلب  وغير ذلك  ، تكوم أسهل  و أبسط  طريقة  لتقديم

.  أحد الالعبين  درامية  من خالل شخصيات الالعبين   وفهنا يتم التركيز عن قرب على
 وهي ليست خطوة بعيدة  عن  صناعة  نجوم  الرياضة  من خالل  التلفزيون  يلي ذلك

 . ظهورهم  في األفالم 

 : صناعة وسائل االعالم الرياضية المرئية : المطلب الثاني   

ان نشاط وسائل االعالم المرئية  فيما يتعلق باالنتاج  واالستقبال  ، فانه يعتمد  بدرجة كبيرة 
ومنفذون   على تكامل الطاقم المهني للقنوات التلفزيونية  من مشغلي كاميرات مؤلفون

م غالبا  ما يتم على أساس المعايير الجمالية   من خالل تقييم عمله ومذيعين  وغيرهم، ولكن
فان  ،المناسبة للمذيع ، أما أنشطة استقبال  وتلقي الموضوع تأثير الكاتب في وضع الكلمات

الرياضة  ووسائل االعالم المرئية باعتبارهما مؤسستان تنظيميتان مختلفتان لهما أسباب 
يها، و أصبح في الوقت الحالي لكال المجالين  ارتباط مختلفة للوجود  والبقاء  مثل العاملين ف

 ما توفره وسائل االعالم المرئية  من استحضار ويق بينهما لدرجة عدم تخيل رياضة دون

   61والتحريك البطيئ للصور والصورة المأخوذة من زوايا متعددة امكانيات مثل اعادة اللقطة 

الرياضي  من خالل التلفزيون  و زيادة  ان اعطاء المزيد من األهمية  والضخامة للحدث
في أن يصبحوا  عناصر أساسية في الحدث الرياضي له وجزءا ال  التلفزيون رغبة  مشاهدي

الرياضية  يتجزأ  من ممارسة الرياضة و خبرتها، فلم يعد من الممكن الفصل بين المباريات  
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ت الرياضية الرئيسية هي وقد بدأت المنظما 62الذي تحدث فيه الجو والرياضة نفسها وبين
مكانات ضخمة  وعديدة  فاتحاد ااالخرى  في ادراك ما تنطوي عليه  مشاهدة الرياضة من 

التي اقيمت   كأس العالم قام بتقدير  العدد االجمالي لمشاهدي (2000)سنة  FIFAالفيفا  
ول مرة كما قام ال بليون مشاهد 21.1بحوالي (  2002عام ) في كل من كوريا  و اليابان 

خيارات  بتقدير أعداد  المشاهدين  خارج المنازل  ، كما اضاف اتحاد الفيفا أيضا  أن هناك
مستقبلية  أخرى  يتم تجريبها االن ، مثل  بث األحداث الرياضية  الى أجهزة  الهاتف 
المحمول كما أن هناك  تحسينات واضحة قد أدخلت على بعض الصور التلفزيونية الرياضية  

فقد أصبح . يمكن أن يتم فيه ارسال  صور مصغرة الى أماكن مختلفة   س الوقت التيفي نف
جمهور الرياضة بالفعل  أكثر تعقيدا  ولم يعد يقتصر  على مشاهدي  الرياضة  في المنزل  
والملعب فقط ،  فمن المتوقع أن يزداد  هذا الجمهور  تنوعا  وتعقيدا  خاصة في ظل التقدم 

بصرف النظر عن األشكال  المتنوعة  لمشاهدة  و، هور تكنولوجيات جديدةنولوجي  و ظالتك
 الرياضة  ، فانه يجب أوال  جذب المشاهد  للجلوس أمام الشاشة و دفع  مقابل  لمشاهدة

تبثها، حتى وان لم تكن   المباراة الذي  يعرف بالتشفير  أو اشتراك  في القناة الفضائية  التي 
و القنوات  التلفزيونية الرياضية  غالبا ما ، اهدة  كل المباريات دائماهناك  فرصة لديهم  لمش

 مثل تروج  لنفسها  باعتبارها تقدم  أشياء بالغة األهمية  يجب  مشاهدتها ، مثلها  في ذلك
و في صناعة االعالم المرئي الرياضي الحالي الذي أصبح ، 63باقي أنواع القنوات التلفزيونية

الذي أصبح أمرا واقعا ، وأن حقوق البث الفضائي   يقوم على التشفيربدرجة أولى  وكبيرة 
والتلفزيوني  تسهم  في تطوير  الرياضة  والكرة العربية وانتشارها لفضاءات عالمية ، والعمل 

والرياضية  خدمة للمشهد على تظافر  الجهود  وتنسيق المواقف بين الفضائيات العربية 
عد منطقية  بين القنوات الرياضية  وبخاصة  المشفرة  منها   ان المنافسة  لم تي، االعالم

وبعضها  ال ينظر للجانب التجاري  ولكنه  يرغب  فقط  بشراء  الحقوق  دون  أي  تنسيق  
بعكس ما يجري  في سوق الواليات المتحدة األمريكية  و أوروبا  من تنسيق  مسبق  بين 
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، اذ تؤمن بدورها دعم  64دعما للدوريات ART وتقدم ،ممثلي  الجهات الراغبة  بشراء الحقوق
أنشطة تطوير الكرة العربية وانتشارها  لحدود العالمية وأن  ما تدفعه على  الدوري  المغربي 

الى اعتزاز شبكته بدورها  في القفزة  مثال  يعادل ما يدفع  على الدوري الفرنسي ، منوها 
مباشر  لعديد الدوريات  العربية و في مقدمتها النوعية  التي أصابت  النقل الفضائي  ال

 تعرض   2010مالكة حقوق بث كأس  العالم  ARTالسعودي و المغربي  واألردني ان 

 التقدم  لذلك  في الفترة المحددة  اال أن أسعار  االشتراك  دون  مضاعفة  لكن بشرط 

ي تجربة  نقل كأس العالم  ف عالمنا العربي  اعتاد على االشتراك  في اخر أسبوع  كما حدث 
وكالء االشتراكات  تتابع عبر قنواتها الرسمية محاوالت  بعض  ART، وأن 2002لمونديال 

ومن أجل تحسين  جودة النقل لمباريات وبطوالت . رفع أسعار البطاقات بطريقة فردية
لغ ضخمة واألحداث  الرياضية  فانها تواكب التطور التكنولوجي  في هذا االطار  وتنفق مبا

وفي سبيل  انتشار  الكرة العربية  أنفقت  مؤخرا   ARTان الشبكة ار تي ، لتحسين الجودة
لشراء أحداث سيارات النقل الخارجي ، حيث يتم توزيعها على   قرابة  سبعون مليون دوالر

على تلبية  ARTاألردن و هذه األرقام  تعكس حرص ، كل من  مالعب  السعودية ، مصر
ان دخول الرياضة العربية عالم االحتراف يدفعها  65لمشاهد العربي في كل مكاناحتياجات ا

وحقوق البث الفضائي ، و ان العائد  لضرورة قبول  التعاطي  والتعامل مع ظاهرة التشفير
الدخل األكبر  للرياضة    المالي  من حقوق البث  التلفزيوني   والفضائي  يشكل مصدر

و مبدأ التشفير في  عصر االحتراف  الذي  يتطلب انفاق ، عالميةوالكرة العربية و كذلك  ال
يخفف  ARTلى  البطاقة السنوية لبث  قنوات ا ، فالحصول الماليين  في عالم الكرة العربية

وهناك تحديات  ستواجه    المالعب، األعباء  المالية  على الراغبين  بحضور  المباريات في
حيث ستكون  خالل السنوات  الفضائيات العربية  والقنوات  الرياضية  في المرحلة المقبلة،

القادمة  بحاجة النفاق  الماليين  لتحديث أجهزة بثها  لتواكب  التكنولوجياالعالمية  الحديثة  
يتابع  نوات األرضيةالن في عقد التسعينات المشاهد العربي وعبر الق. في هذا المجال 

                                                           

 .000ن ، مرجع سبق ذكره، صياسيياسين فضل  -29

 .001ص 2012دار أسامة للنشر والتوزيع،: ياسين فضل ياسين ، االعالم الرياضي ، طبعة مزيدة، األردن -22



 الفصل األول  آراء وتوجهات الطلبة حول دور االعالم الرياضي المرئي في نشر الثقافة الرياضية
 

46 
 

 اال أن األمر تغير وبالمجان األلعاب األولمبية و كأس العالم والدوريات األوروبية  وغيرها،
 كثيرا  منذ  عدة سنوات بعد االنتقال  للفضاء  العالمي، حيث يتوقع زيادة  في أسعار

د  بين وبطاقات االشتراك للقنوات الفضائية  ما لم يكن هناك  صوت واحد  ينسق الجهو 
، والتأكيد على أهمية  66الراغبة  بشراء حقوق  بث األحداث الكبرى ممثلي الفضائيات العربية

التوافق العربي بين ممثلي الفضائيات  والقنوات العربية  للحد من ظاهرة  االستغالل  العلمي  
صة  للرغبة  العربية  في هذا المجال مستفدين  من تجربة  دخول عديد  الشركات  المتخص

يضاعف  من حجم األعباء  المالية  على القنوات  في عالم  البث الفضائي  والحصري  ما
 67.الرياضية

 :  اقتصاديات وسائل االعالم الرياضية  :المطلب الثالث  

تعتبر وسائل االعالم المرئية  القوة الدافعة االقتصادية  والثقافية   في الرياضة  ألنها تقدم 
أو تجذب معظم  رؤوس  األموال  التي تساعدها  على انشاء  و بث الصور والمعلومات، 
والتي تقوم بدورها بتحقيق  مزيد  من األرباح  واألموال الرياضية  ، وجدير بالذكر  أن 

في تراكم رأس المال تمر من وقت الى اخر  بأزمات و اخفاقات مأسوية  قد تصل    الطفرات
هي  نهر من الذهب بالنسبة للمذيعين، ولكن ال  وأن البرامج الرياضية، الى حد االفالس

ل المسئولين  عن النواحي شيئ  يحطم االيمان بالعمل  و فائدته التجارية أكثر من  وصو 
 والشركات  االعالمية  تغيرا سريعا تغير مصائر الرياضات الفردية، كما يمكن ان تالمالية

 الذين يحضرون المباريات ، فان التنافس نتيجة دخول الشركات الراعية للرياضة والجماهير
الحاد واالستثمارات  التي تصل قيمتها الى عدة  ماليين دوالرات التي تنفق للحصول على 

مثل حقوق  الخاصة  بوسائل االعالم المرئية الرياضية هذه الحقوق  والممتلكات  الضخمة  
البث واذاعة بعض األحداث الرياضية كدورات األلعاب األلمبية الصيفية  والشتوية 
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والمباريات  الرئيسية  لدوري  كرة القدم  االنجليزي ، حيث تستثمر فيها مبالغ مالية  
  68.ضخمة

التبادل المباشر ألنه ليس هناك حاجة الى  ان القاعدة االقتصادية التي كانت تعتمد على 
التسويق والترويج الجماهيري الضخم للرياضة، ألن معظم أرباح المشروعات الرياضية  تاتي 

لم تكن في السابق وسائل  ،من الزبائن  الذين يدفعون ثمن التذكرة لمشاهدة الرياضة بأنفسهم
في الحياة كاألكل والملبس على غرار  االعالم المرئية الرياضية من السلع الضرورية الهامة

ما هو  موجود  حاليا، فالموضوعات التي تقدمها  ليست بالسلع المفيدة   ولكن  تعتبر ذات 
قيمة كبيرة   والسبب في ذلك تواجدها في بيئة اقتصادية  يتم فيها انتاج الكثير  من السلع  

ع من أهم الميادين  في العصر  فالجانب االقتصادي  الواس 69بكثرة  طبقا لمعايير معينة 
الحديث التي يتم منها  ترجمة  التعبير عن النفس  أو المشاعر  الى مصدر  لتحقيق  أرباح  

الجماهيرية  التي قد تأخذ  أحيانا شكل  ضخمة ، أو ملتقى  للرموز  الجمالية  والعاطفة
ارهم  الى السوق بأعداد الهستيريا الجماهيرية، كما ان لها القدرة على  جذب  الزبائن واحض

تعيد بشكل رمزي في  كافية  و قد تكون بالغة الضخامة  بشكل مذهل أحيانا  وهي قادرة أن
بعض األحيان  تنظيم المجموعات البشرية  المختلفة المتباينة، وتجعلهم يشعرون وكأنهم  

ان  70القدمومباريات  كأس العالم لكرة وحدة واحدة  كما يحدث في الدورات األولمبية 
الموضوعات المقدمة عبر وسائل االعالم المرئية الرياضية  هي البداية  الرائدة لتحول الثقافة  
الى سلعة اقتصادية ، فهذه الموضوعات المقدمة  ليست بالشيئ المادي  غير أن ماليين 
 الناس  يرغبون في مشاهدة  البرامج الرياضية بمختلف أنواعها  ، والشركات االعالمية 

المالية  لتقديم مثل هذه البرامج للمشاهد  ، فالبرامج هذه   مستعدة النفاق الماليين من المبالغ
تعطي فرصة للمعلنين التقدر بثمن للوصول الى الجماهير على نطاق عالمي ، وذلك  في 

و المسؤولين   والالعبين ،  مقابل مبالغ مالية  طائلة على االتحادات الرياضية  ،واألندية
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لشركات التلفزيونية  وادارات األندية ، والشركات الراعية لألحداث الرياضية فالمواضيع وا
 المقدمة عبر وسائل االعالم التلفزيونية الرياضية  مصادر  قيمة  للحصول على  الثروات 

فالحدث الذي تقوم  القناة الرياضية   بنقله مباشرة  وقت وقوعه . واألرباح  بسبب مرونة  
اذاعته بعد ذلك  عدة مرات ، ويمكن أن يتم اختصاره في صور  ويمكن فصل  تتميمكن أن 

 بحيث يمكن استغالل كل منهما على حدة  واعادة انتاجه  وتقديمه في الصوت عن الصورة

ال يخفى على أحد  أن الرياضة تحتاج الى بنية تحتية  في المنشات   71أشكال أخرى 
ه تحرك دورة المال  وحركة االعمار  واالقتصاد  في وهذ والمالعب  والخدمات المختلفة ،

مختلف البلدان وألن أي دولة تنشد التنمية والتطور في الرياضة  ال غنى لها عن البنى 
 ،وال  لتحقيق  نتائج فنية  متقدمةالتحتية لتطوير ألعابها الرياضية  ورفع مستوى العبيها وص

رى على الالعبين والمدربين  والمعسكرات عالوة على ما تحتاجه الرياضة من مصاريف  أخ
التدريبية  وغيرها من مستلزمات األجهزة الرياضية  كان  البد من البحث عن وسائل أخرى 

هو التسويق  لالنفاق على الرياضة  وادخال القطاع الخاص ، ليظهر حل وسيط  و
في المجال  72والمستثمرة الرياضي من أجل تحقيق أرباح ومنافع لكافة األطراف المعنية

الرياضي فتسويق كرة القدم يختلف عن الرياضات األخرى  على أساس أنها األكثر شعبية ، 
فهناك شركات تحرص على دعم هذه الرياضة ألنها تعتبر أن منتوجها شعبي وجماهيري كما 
أن هناك شركات تتسابق الى دعم الفرق الناجحة  والمتفوقة  وذات الجماهير الواسعة  وتدفع 

ان السبب في العداء بين الشبكات  التي تحصل على حقوق  73أجل ذلك مبالغ خيالية من
بث الدورات األولمبية  والشبكات األخرى التي تفشل في ذلك، هذه الصراع الذي يكون له 

فالصراع حول الرياضة التي  يقدمها التلفزيون  74اثر على المؤسسات الرياضية والرياضيين
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القوة الثقافية للرياضة، خاصة في  على االرباح ، فهو يظهر ليس مجرد صراع  للحصول
المستويات العليا للشركات التجارية الكبرى حيث تظهر بجالء الصفات العدوانية والتنافسية 

لحقوقها في اذاعة مباريات  كرة القدم، والتي فازت بها  CBSمثل خسارة شبكة سي بي أس 
و في نفس  75أكثر ما تدفعه قناة سي بي أس التي كانت مستعدة لدفع  FOXشبكة فوكس 

 المجال االقتصادي لوسائل االعالم الرياضية يؤثر جانب الفضائح في الرياضة عليه، وأن
الرياضة لها جاذبية  جماهيرية  ملحوظة  لدى  قطاعات كبيرة من االشخاص، وأن 

بالتقارير الموضوعية موضوعات وسائل االعالم الرياضية المرئية تأخذ  أشكاال عديدة ، بدءا 
غير أن المكانة الثقافية  البارزة . الى أخبار الشائعات التي تكون لها خلفيات عديدة 

للرياضة  والجماهيرية  التي يحظى بها مشاهيرها الذي يجعل منها وسيلة مناسبة لحمل 
فبعض القصص ايجابية ، القصص االخبارية خارج نطاقها  وخارج نطاق جمهورها العادي

والذيوع تزيد من  بيعتها ولكن الفضائح بالذات لها قدرة تثقيفية ،ألن قدرتها على االنتقالبط
الشريفة  بسبب   احتمال انتشارها بسرعة، فالرياضة تعتبر حاملة صفات كالنبل  والمنافسة

يشجعون  صفاتها الذاتية التي ال تنفصل عنها، وفي نفس الوقت  نجد أن األشخاص الذين ال
فهذه ، يدركون بالضرورة النجاح المادي والوضع االجتماعي المرتفع لنجوم الرياضةالرياضة 

 الشريفة للرياضة، لتبقي هذه الفضائح متقدمة باستمرا، التجاوزات تعد انتهاكا لقيم المنافسة
كما أن من غير الممكن  76وأن القنوات الرياضية تزيد في حدة طرحها باستمرار خاصة

الفضيحة خاصة عندما تنال منها التصرفات غير  ة الرياضية منحماية أسطورة البطول
وفضائح وسائل االعالم المرئية   األخالقية للرياضيين وتشوه سمعتها نتيجة الرتباطهم بها

الرياضية  مثل الفضائح التي تتحدث عن قضايا استخدام المنشطات   والعدوانية والميل 
ومسألة اللجوء الى أساليب غير أخالقية سعيا الى للعنف، والطبيعة العنصرية بين الالعبين 

فان الفضائح  77 يك تايسون  لقيامه بقطم أذن خصمهتحقيق األهداف المنشودة كمحاكمة ما
بالقنوات الرياضية التي تبثها وسائل االعالم المرئية الرياضية تخدم االقتصاد الثقافي من، 
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ألنها تحرص  على االستفادة من  كل  مشاهد  وحوادث مثيرة من انتاجها فهي في النهاية
وعلى جعل الرياضة  دائما في مقدمة التغطيات االخبارية  شيئ  وتحويله الى مصلحتها،
من  االرياضية جزء اليومي عنهم ، وتجعل الفضائح والحديث الرسمية تهتم بأخبار المشاهير

ا التوسع المالي هذ ولم يكن78مزعجة  وغريبة نظام انتاجها  وليست  مجرد حوادث عارضة
عبر األقمار  الكبير لوال التقدم في وسائل االعالم التي عرفت طفرة قوية مع انتشار البث

 الصناعية، حيث أصبح التلفزيون مستهلكا  كبيرا للعروض الرياضية  وتبذير اموال كثيرة،
ا أم 79وأصبحت  الشركات الراعية موضع مزايدات من طرف المحطات التلفزيونية العالمية

في السياسة و القنوات الرياضية، ونظرا لما نعيشه في العصر الحالي من ارتباط  الرياضة 
والسياسة ببعضهما البعض بطرق عديدة وأشكال مختلفة من بينها تحديد أولويات االنفاق 

والدول للمؤسسات الرياضية واألندية،  العام مثل المخصصات المالية التي تعطيها الحكومات
ولكي نكون  تمنحها الحكومات المحلية للرياضىة وسيايات مكافحة التمييز التي والتسهيالت

للفصل بين الرياضة والسياسة، سوف يكون من الضروري عدم  على منتبهين وعلى يقظة
لقد قطعنا " استخدام السياسيين لمصطلحات وتشبيهات مأخوذة من عالم الرياضة كقولهم

هنا يتضح ان مهمة الفصل  من مخطبهم  ولقاءاتهفي  ، فهم يستخدمونها كثيرا"شوطا بعيدا
االتصال البد أن ت عالم المرئية المتداخلة في سياساونتيجة لذلك فان وسائل اال مستحيلة

ن ومع ذلك فا80سياسات الرياضة أيضاوفي رياضة السياسة أيضا تكون متداخلة في
تي قد تخضع أحيانا الى االحداث الرياضية الجماهيرية، وال االقتصاديات المتغيرة لبث

السيطرة من قبل جانب السياسة العامة بسبب رغبة المنظمات الرياضية الرئيسية مثل اللجنة 
من المشاهدة التلفزيونية لألحداث الرياضية   في ضمان أقصى قدر IOCاألولمبية الدولية

تقدمها وسائل تعدل دائما وبشكل مستمر الظروف التي يتم  فيها اعداد الموضوعات التي 
فسلبا أو ايجابا تعاد عن طريق االعالم الرياضي المرئية . 81االعالم المرئية الرياضية
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ايجابا، ويمكن استخدامه اليصال رسائل  العالقات بين الدول اذا أردنا استخدام الرياضة
 82الرياضية الجماهيرية المحافل سياسية  أخرى  ومواقف يراد توصيلها الى الجماهير عبر

 : عوامل تفوق االعالم المرئي الرياضي : مطلب الرابع ال

 بها والتعامل مع الحدث إن اإلعالم اهتم بالرياضة بشكل كبير نظرا التساع الجمهور المهتم 

 الرياضـي بقـدر كبير من الحرية، وأصبح هذا النوع من اإلعالم مطالبـا بـإدراك هـذه الحقـائق 

وهذا التعامل بين الجمهور  .اإلشـباع رغبات المشاهدينفيهـا  بشـمولية وعمـق والتوسـع
يتفـوق علـى بـاقي وسـائل اإلعـالم وساعده في  واإلعـالم الرياضـي المتلفـز جعـل هـذا األخـير

 :ذلك عوامل نذكر منها

نقل التظاهرات الرياضية ومختلف األحداث حول العالم مباشرة أو مسجلة بالصوت والصورة  -
 .فريدفي قالب فني 

تقـديم الصــورة الرياضــية المتحركــة في شــكل يحــس المشــاهد أنــه علــى اتصــال مباشــر - -
كذلك من العوامل المؤثرة  .معهــا،وتجعلــه يعــيش تلــك األحداث، وتزرع فيه حب االستطالع

ها الجماعة مادية ومعنوية التي تقدم ومنبهات في قوة االعالم الرياضي المرئي وجود حوافز
أو المسؤولين عنها، الذين يبرزون في الميادين التدريبية المتعلقة بالنشاط الرياضي والقيام 
بحمالت اجتماعية  شاملة تهدف الى تغيير المواقف السلبية التي يحملها بعض المواطنين 

 .  83ازاءالرياضة  والرياضيين

 : المشاكل الناجمة عن االعالم الرياضي المرئي : المطلب الخامس     

إن المتتبع لما ينشره اإلعالم الرياضي المتلفز في وقتنا المعاصر  يجد صعوبة في معرفة ما 
اإلعالم يسهم في إيجاد الحلـول السليمة للمشاكل التي تواجـه الرياضـة، أو أنـه يعمـل  إذاكان
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بأن هناك مشاكل جد هامة  ، لكـن المؤكـديقتصـر علـى مجـرد التعريـف  علـى تعميمهـا، أو
 84  :ذات طابع إعالمي بحت يمكن أن نشير إليها فيما يلي

 االفتقار لإلرشاد التربوي:  

وهذا يتبين في تجاهل اإلعالم الرياضي المتلفز لواجبه األساسي، فيما يتعلق بالترشيد 
تربوية، فيما تنشـره عـن الرياضـة عمومـا  والـذي يعـاني نقصـا على القيم ال والتوجيه والتركيز

الرياضي المتلفز ال يقتصر على نقل األخبار ووصف  هـائال ، ذلـك أن دور اإلعالم
األحداث الرياضية بل يشـتمل أيضـا علـى إسـداد التوجيهـات الراميـة لتنميـة السـمات 

قـد يفـرغ الرياضة  من  الفتقـار في وسـائل اإلعـالـذا ااالجتماعيـة والخلقيـة المرغـوب فيهـا، ه
نهـا نشـاط حركـي يهـدف إلى تقويـة البـدن ولـيس التربيـة عـن طريـق ويجعلها كأ مضمونها

 .النشـاط البدني

  التجاهل و االذعان: 

في كثيرا من يذعن اإلعالم الرياضي المتلفز إلى كثير من االنحرافات السلوكية التي تحدث 
المالعب، فتعتمد إلى عدم التصدي لها بقـوةكافيـة وتعـزف عـن نقلهـا ودراسـتها بغيـة إيجـاد 
الحلـول لهـا، فتشـير إليهـا إشـارة عـابرة وربمـا نتجاهلها في بعض األحيان ألسباب تتعلق 

ت واألخطاء بالسمعة والكرامة أو بالوطنية أو ما يشبه ذلك، اعتقادا بـأن إبـراز هـذه االنحرافا
و أيضا نشر  85يؤدي إلى غضب البعض كما يؤدي للتشكيك في قيمته الرياضية بصفة عامة

االونة األخيرة الذي له خلفيات  التعصب بين الجمهور األمر الذي يعرف تصاعدا خطيرا في
خطيرة بتصرفات عدوانية  حيث يؤدي الى مشادات بين جماهير األندية أو الالعبين اثناء 

األعضاء والالعبين والتصرف في حالة الهزيمة أو في و تصريحات االدارات  ت والمباريا
حالة االنتصار فتصرفات الالعبين واالداريين عقب المباريات أو أثناءها هي التي تثير 
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و ان ابرز المشاكل والمعوقات هي . 86التعصب بين الجماهير  وتؤدي الى حدوث خالفات 
للمواطنين  وتركيزهم على نوع واحد  من أنواع الرياضات  ضعف الثقافة البدنية  العامة  

وترك األنواع األخرى  وقلة خبرة االعالميين  بأنواع الفعاليات الرياضية  ودور الجمهور 
السلبي في الوسط الرياضي و دكتاتورية  طرح المواضيع  في قسم من وسائل االعالم  

 87 .أنشطة و فعاليات االتحادات الرياضية المرئية الرياضية  و عدم دعوة االعالميين  الى
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 العالقة بين االعالم الرياضي المرئي والثقافة الرياضية   :المبحث األول 

 : الثقافة الرياضية : المطلب االول

بدورها هي  ،المجتمع والثقافة البدنيةان الرياضة هي مظهر من مظاهر الثقافة البدنية في 
لطريقة الحياة جزء من الثقافة العامة للمجتمع، ان الرياضة للجميع تعد حالة عقلية 

فالثقافة بوجه عام، هي كل  1وفقا لحرية االنسان كاملة في الممارسة الرياضية الرياضية
النماذج السلوكية البشرية التي تكتسب وتنتقل اجتماعيا بين افراد المجتمع البشري ،عن 
طريق الرموز،  ومن هنا يمكن القول بأن الثقافة تتضمن كل ما يمكن أن تحققهالجماعة 

فتشمل أيضا االالت المادية  . الخ....ذلك اللغة ، الدين ، االخالق البشرية ، ويشمل
اذا مفهوم الثقافة يتضمن كل ما يمكن . والمصنوعات التي تمثل فيها عناصر ثقافية معينة

والعادات والنظم  ، ويتضمن اللغة2 أن يعلم عن طريق العالقات االنسانية المتداخلة
الزيادة الزاخرة للخبرة االنسانية من خالل االنشطة "الشافعي هي ويعرفها. االجتماعية

الرياضية  والتي تؤدي بدورها الى فهم وتقدير أفضل للبيئة التي يجد فيها األفراد أنفسهم 
المختلفة من المعلومات  ان الثقافة الرياضية هي الكم التراكم عبر االزمنة 3جزءا منها

ى آخر،في إطار تنسيق العالقة التكاملية بين الثقافة الرياضية التي تتناقل من جيل ال
الرياضية واالعالم  كأداة لتطوير ودعم االطارالمعرفي و المعلوماتي الرياضي لتلبية 

فالثقافة الرياضية كظاهرة اجتماعية واسعة النطاق 4.احتياجات ركب التطور الرياضي
ا في الخطط المحلية والقومية تسهم في البناء االنساني و الحضاري وتحتل مركزا أساسي

، ية واالجتماعية لمعظم دول العالموالدولية وترتبط ارتباطا بمخططات التنمية االقتصاد
جذورها بحياة األفراد ممارسة ومشاهدة وهواية وثقافة، و في العصر الحديث الذي  وتتصل

ة التي مرت أصبحت الرياضة فيه مظهرا حضاريا وثقافيا للمجتمع ، وأن المراحل القديم
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بها الرياضة جعلتها جزءا من حياة االنسان وثقافته حتى أصبحت نظاما معترفا به 
ونستنتج أن االمم في الوقت الحاضر .ومستقرا، فهي مؤسسة ثقافية ناقلة لثقافة المجتمع

الحضاري ، لذلك نرى أ كثيرا  ترى أن التقدم في المجال الرياضي من أهم عناصر تفوقها
في المنافسات  ول جاهدة  وحتى الدول الصغيرة منها أن تصنع لنفسها مكانامن الدول تحا

في الوقت  ، و5الرياضية الدولية بأنواعها كافة ، لكي تثبت لالخرين بأنها دول متحضرة
الحاضر نجد الثقافة الرياضية هي بوابة النجاح لكل رياضي يسعى ألن يكون العبا 

مات  وانما هي الثقافة  التنظيمية التي ترسم مالمح كبيرا، هذه الثقافة ليست ثقافة معلو 
النادي  وشخصيته وتؤسس لسلوك رياضي متحضر  يتسم به كافة منسوبي النادي بما 

لنجد أن  ثقافة كرة القدم وثقافة الحوار ، في ذلك الجماهير التي تحضر الى الملعب
اطابعها الخاص، أال وهو االجتماعي يلتقيان في نقاط كثيرة، بالرغم من أن كرة القدم له

لكنها تبقى  الطابع التنافسي الذي يسيطر على اللعبة ويخضعها ألنظمة تحكم نتائجها،
مجاال خصبا لتذكية روح التعايش والسلم االجتماعي بين الشعوب، وشكال من أشكال 

فقد حقق  .بين الثقافات والشعوب ويحتاج إليها الالعب حتى في حياته الشخصية الحوار
السياسة؛ فقد اجتمع ماليين البشر في لقاءات رائعة جدا بمختلف  العالم ما لم تحققه كأس

والدينية واللغوية؛ فكان اللقاء رائعا وتعارفا بين   أشكالهم وألوانهم وانتماءاتهم العرقية
طالع على ثقافتهم بأسلوب التشجيع الفلكلوري الذي تقدمه وطريقة مالبسهم  الشعوب وا 

أشياء ال يمكن أن تقدم إال عبر كرة القدم ويجب أال تقتصر الثقافة .. وألوان أعالم بالدهم
أوالمنتخب، بل  ن الفني واإلداري للناديوالجهازيالعامة والمعرفة الواسعة على الالعبين 

مة التي تعمل في حقل كرة القدم، تتعدى ذلك وتعم الحركة الثقافية لتصل إلى كل المنظو 
فإن الرياضة فن تربوي، وهي جسر محبة بين شعوب العالم، بها  .بل في الرياضة عامة

ويشرف عليها بقدر  تسقط أوراق الخالفات، وبها تتقارب القلوب متى ما تمتع من يمارسها
 .من تلك الثقافة الرياضية

 دور االعالم الرياضي المرئي في تنمية ثقافة الطالب : المطلب الثاني
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ان التربية الرياضية في جوهرها عملية تشكيل اجتماعي للفرد ومساعدته على       
مكاناته،  استثمار ة الشاملة كما أنها عملية تعديل لسلوك اإلنسان بقصد التنمي قدراته وا 
ونظرا  .الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية قصى حد ممكن من النواحيأ للفرد إلى

 6أدوات التثقيف للجمهور لعبها االعالم الرياضي  التلفزيوني  كأداة من لألهمية التي
خاصة الطلبة باعتبارهم أكثر فئة مشاهدة للعالم المرئي الرياضي ، حيث تعمل  الرياضي

الرياضية بدور مهم في التركيز على هذه الفئة ، وذلكل أنه يعمل على  القنوات الفضائية
الحميدة  وما تقدمه البرامج عبر الفضائيات الرياضية  بث القيم االجتماعية  والتربوية

خالل الحث المستمر على أهمية  يسـاعد علـى تنميـة الفرد ثقافيًا وصحيًا كذلك من
االيجابية ( المثالي الالعب)تعريـف المشـاهد بأهم صفات األعبين األنشطة الرياضية و 

و ان دور . وأهداف البطوالت التي تشجع التنافس الشريف وعلى التعاون والمحبة والسالم
اإلعالم الرياضـي المرئي  يظهـر علـى المستوى الخارجي من حيث تعريف العالم بحضارة 

، وفي ظل ه الدول وتقدمها في شتى المجاالتهـذشعوبهالرياضية والذي يعكس بدوره رقـي 
التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير والسريع فـي المجـال الرياضي تبرز أهمية اإلعالم 
الرياضي المرئي في ضرورة إحاطة األفراد في المجتمع علما بكل ما يدور من أحداث 

الرياضية وزيادة  ، هذا فضاًل عن زيادة تدفق المعلومات 7وتطورات في هذا المجال
مصـادرها وتشابك المجال الرياضي بالمجاالت األخرى وهذا بدوره يساعد جمهور الرياضة 

والدور الفعال  في المجال الرياضي والتجاوب معه على استيعاب كـل ما هو جديد 
 وااليجابي لالعالم المرئي الرياضي عبر القنوات الرياضية  في نشر الثقافة الرياضية في

السلوك  ل االجتماعي بين طلبة  من خالل غرس أفكار وقيم وأنمـاط معينة منالمجا
براز أهمية الرياضة في الفضائيات علـى الجانـب الالرياضي  لدى الطلبة صحي ، وا 

والثقافي لإلنسان وكذلك توجيه وتوحيد عواطـف المـواطنين  والبدني واالجتماعي والتربوي
العالمية وزرع محبة الوطن في نفوسهم خاصة بعد ومشاعرهم خالل المحافل الدولية و 
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ان كل شاب من المؤكد  انتشار أجهـزة التقاط القنوات الفضائية عبر األقمار الصناعية،
المختلفة التي  أمام الشاشة لمتابعة البرامج واألحداث الرياضية 8أنه يقضي بعض الوقت

كز عليه هو البطـوالت واألحـداث تعرضها القنوات الرياضية الفضائية ، والتي عادًة ما تر 
ذات المتابعة الجماهيرية العريضة مثل األلعاب االولمبية ومباريات كاس العالم لكـرة القـدم 

لهذا فهي تتمتع بشعبية مشاهدة كبيرة بين اوساط ، المحلية في مختلف الدول والـدوريات
الدورات األولمبية   حاضرة  في من خالل ما تبثه من أحداث رياضيةالطلبة الجامعيين 

 .مية  المنقولة مباشرة على الهواءوالبطوالت العال

 : العالقة بين الرياضة واالعالم المرئي الرياضي : المطلب الثالث  

ان العالقة بين الرياضة و التلفزيون  هي انجح العالقات ذلك من خالل تزايد االعتماد  
المتبادل بين كلتا المؤسستين في شكل تبادل مكثف  وباهظ التكاليف التي تتمثل  في 

للرياضة مقابل قيام التلفزيون بتقديم محتوى معين   نفقات الحصول  على حقوق العرض
الرياضة والصحفيون المتخصصون في أخبار الرياضة  غالبا  فان مشجعي  ،واجتذابهم

فهو ، لمصالح االعالم المرئي ما يتحسرون على أن كل شيئ في الرياضة اصبح خاضعا
هذا األمر يضايق و . يضع أفضل المباريات  وأهمها في النهاية  ، وليس في البداية 

 .ون  شيئ جيد النه اكبر المراهنينييدفعون األموال ، ولكنه بالنسبة للتلفز  المراهنين الذين
وقد كان من التصرفات المهنية المعتادة للقائمين على شئون الرياضة احداث توازن بين 

ولكن جميع األحداث الرياضية يجب أن تراعي  ،ما يرضي المراهنين وما يرضي التلفزيون
تجارة لن يكون فبدون ال. التجارة  التوازن  بين احتياجات الرياضة الخالصة و ضرورات

واثبت التلفزيون تفوقه وبشكل كبير في النقل الفوري لإلحداث الرياضية في ، احتراف
لحظة وقـوعها أو بعد وقوعها بوقت قصير فالكثير من البطوالت والسباقات تنقلها محـطات 

نقل صورة الحدث في لحظة وقوعها إلى  الذي يعني" البـث الحي"التلفزيون من خالل 
بسرعة تساوي سرعة الضوء حيث أصبح من المعتاد للمشاهدين في الوقت المتلقي و 
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القدرة على  الحاضر مشاهدة األرقام القياسية تتهاوى سـاعة وقـوعها، فضال على امتالكه
 ، فمثلما تسربت تقاليد9االحتفاظ بمواده لتكون أرشيفا شامال للفعاليات الرياضية المختلفة

البرامج التلفزيونية  الدائمة التغير ، نجد أن البرامج  الرياضة التلفزيونية الى نسيج
التلفزيونية  التي تقدم األحداث الرياضية على الهواء  مباشرة قد بدأت تؤثر على األنواع 
األخرى من البرامج و بدأت بعض عناصرها تتسرب الى البرامج  في سعيها الدائم نحو 

ان مجموعات المشاهدين غير ، نالمشاهدين من الطلبة الجامعيي جذب المزيد من
لوسائل االعالم  المترابطة التي تتكون  وتتغير بشكل مستمر في اطار المنظومة الثقافية

 الجمهور  يجب الحفاظ عليهم  وجذبهم  ألطول فترة"الرياضية  والذين يطلق عليهم 
و نظرا للطلبات الملحة لحاملي األسهم فانه ال يمكن أن يترك  شيئ للصدفة  وال  ،ممكنة

لقد ساهم اإلعالم ،و يمكن أن تعتمد أي شاشة مقدمة على جاذبيتها الخاصة فقط 
بير في التأثير على رياضة الكرة بصفة خاصة والرياضات األخرى كالتلفزيوني بقدر 

من بين مختلف الرياضات الباقة فجعلها الرياضة بصفة عامة، وساعد األولى على تألقها 
عبين وجمهور ال األولى عبر شاشاته، واهتم اإلعالم الرياضي بجميع المشكلين للعبة من

الركيزة ألي فريق طموح، كما أن فوزه أو انهزامه يرجع إلى طبيعة  وحتى المسيرين لكونهم
كالجانب األخالقي يتفق رجال  10التأثر الحاصل بينهما، فقد يؤثر عليهم من عدة جوانب

اإلعالم على أن لإلعالم الرياضي بشتى أصنافه دور هام في ترسيخ المبادئ العامة 
وحمايتها من أي تيارات جارفة، ولها الفضل في التوعية واإلرشاد، فهذا الجهاز يعتبر 

 ن سلوكبمثابة القائد الذي يقود المجتمع إلى المعركة الحياتية، ومنه تتضح الرؤية في أ
الجانب  وحضارة أي مجتمع مرهون بالدور الذي تلعبه هذه الوسائل في التوجيه، ثم

التثقيفي الذي هو ثقافة الحياة، وما يجري فيها من شؤون، وما يطرأ عليها من تغيرات 
ثقافة الحياة إذ تحسن استعمالها واستخدامها وتعمل  وتعقيدات وتصورات، تقدم للجماهير

                                                           

 .122، ص7006، 2-6ة اإلخبارية لألحداث الرياضية في قناة العراقية الفضائية،مجلة الباحث االعالمي،العددعمار طاهر،التغطي-9

 .104،ص1989دار الوفاء للنشر والتوزيع،: اديب خضور، االعالم الرياضي ، االسكندرية-10



 الفصل الثاني  آراء وتوجهات الطلبة حول دور االعالم الرياضي المرئي في نشر الثقافة الرياضية
 

60 
 

والتلفزيون لما له من هذه القوة المؤثرة فهو وسيلة لها  11افة المجتمععلى رفع مستوى ثق
الرياضية وكذلك تحقيق مهام اإلعالم  دور فعال ومؤثر جدا فهي تحقيق أهداف التربية

للفرد في جميع مراحله  التي تتلخص في التنشئة اإلجتماعية والترفيهية والتوجيه والتعليم
الجوانب، ويتم  ية وهو تنشئة الفرد تنشئة متكاملة من جميعالعمرية ،ان دور التربية الرياض

 هذا عن طريق إتباع ما يوجه له من برامج رياضية هادفة لتحقيق أهداف التربية البدنية
تخدم بدورها سياسة الدولة في تنشئة  والرياضية والتي هي هدف التربية العامة والتي هي

 .للوطن والمجتمع  مواطن صالح

 : العالقة بين االعالم المرئي الرياضي و ثقافة الطالب : ع المطلب الراب

بما أن التلفزيون و خاصة قسمه الرياضي يعتبر من أهم وسائل اإلعالم بالنسبة للطلبة 
يتميز به من خصائص في مقدمتها أنه وسيلة سمعية بصرية تعتمد على  الجامعيين  لما

تتطلب مشاهدته استعدادات سابقة، فمن المتحركة، و ال  الصوت و الصورة الملونة و
إلى األنماط السلوكية المقبولة  أهدافه التي يسعى دائما إلى تحقيقها هي توجيه

القسم الرياضي  ، و نضرب مثال لذلك هو أنه في كثير من األحيان يعطي12اجتماعيا
 فيبعض السلوكات الرياضية التي يتقبلها المجتمع و خاصة المجتمع الجزائري كالعنف 

المالعب و تراه يحث دائما عن االبتعاد عن السلوكات المشينة و أيضا من أهدافه تنمية 
و تنشط المدركات و تنمية معلوماته إضافة إلى ذلك،  ،لدى هذه الفئة السلوكات العقلية

وعلى الـرغم مـن األهميـة الكبـيرة ، فهو يلعب دورا كبيرا في تدريب ذاكرتهم و قوة إشباعهم
مـدادهم  ، ودورهـا الكبـير في تثقـيفهماضـية بالنسـبة للطلبة الجامعيينج الريللـبرام وا 

بالمعلومـات والقـيم فـال تـزال تعـاني مـن العديـد مـن العوائـق والمشـاكل ، في ان تكون 
،  ما يجعل الرياضة تقتصر على هذا رمقدمة حول موضوع كرة القدم ال غيالبرامج كلها 

لرياضات أخرى تمكن من كسب معارف و ثقافات أخرى لرياضات المجال ال وجود 
                                                           

،كلية العلوم .تالميذ المرحلة الثانوية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في التربية البدنية والرياضيةراجحي صابر،تأثير اإلعالم الرياضي المرئي في تنمية الثقافة الرياضية لدى -11

 .27،ص7017-7011االنسانية واالجتماعية،جامعة بسكرة،

.27ص نفسه،راجحي صابر ، المرجع  --17
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الطالب  من خالل فتأثير االعالم المرئي الرياضي يكمن في التأثير على  13مختلفة 
وذلك باعطائه معلومات جديدة  تختلف عن معلوماته السابقة  وتغيير  الجانب المعرفي 

كما أنه نجح في  تحقيق  ،المواقف أو األشخاص أو خلق صور ذهنية عن األحداث أو
 ، "كأس كرة القدم" البطوالت العالمية   هدف متعة المشاهد واشباع رغبته في متابعة

ويبقى االعالم المرئي الرياضي  من أدوات التثقيف للجمهور الرياضي و ذلك باالجابة 
على كثيرمن األسئلة و اشباع والعمل على تبادل الثقافات عبر اللقاءات والمقبالت 

 ، كما ساعد بقدر كبيروروبية  التي أصبحت حديث العاملكروية خاصة البطوالت األا
على التأثير على رياضة الكرة  بصفة خاصة لدى الطلبة الجامعيين  والرياضات األخرى 
بصفة عامة  وساعد على تألقها من بين مختلف الرياضات ، فجعلهما األولى على 

 .شاشاته حسب الطلب

الرياضي بما يملكه من إمكانات يستطيع أن يحدث تغييرا في المعرفة  فاإلعالم المرئي
الرياضية لدى الجمهور متى استطاع أن يوظف بعض المتغيرات كشخصية اإلنسان 
وخبرته في بيئته االجتماعيةوالرياضية وتشكيله الثقافي، ويوجهها على إيقاع واحد متناغم 

الذي يريده سواء ضد ما هو قائم ومناهض االتجاه  يعجل بتغيير المعرفة الرياضية حسب
أصبحت الرياضة جزءا من الثقافة و أصبحت الحياة  . له أو مع ماهو قائم ووداعم له

الرياضي ضرورة  الرياضية جزءا ال يتجزأ من الحياة الثقافية للطالب وأصبح النشاط
ثقافة  جزءا متمما لكل ، وتعتبر هذه الثقافة البدنيةالفكري والتربوي والفني والثقافيلإلعداد 

 .إلنسان لة يحقيق

                                                           

 .22-27،ص راجحي صابر ، المرجع السابق12

 



 
 الجانب التطبيقي
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 االجراءات المنهجية  : المبحث االول 

 : منهج الدراسة  -:المطلب األول

المنهج  يعني مجموعة من القواعد التي يتم وضعها بقصد الوصول الى الحقيقة في 
العمليات  والخطوات التي يتبعها زرواتي أنه عبارة عن مجموعة  ،و يعرفه رشيد1العلم

لكل ... : " في القران الكريم في قول اهلل تعالى  كما  وردت، 2الباحث بغية تحقيق بحثه
،  أيضا المنهج هو  3"...واحدة جعلنا منكم شرعة و منهاجا  ولو شاء اهلل لجعلكم أمة

المنهج  اسماعيل مجموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدف و يعرف محمود حسن
أنه مجموعة من االجراءات الذهنية  التي يتمثلها الباحث مقدما للوصول الى المعرفة التي 

 سيحصل عليها من
و لقد اعتمدنا كمنهج لدراستناالمسح االجتماعي   4أجل التوصل الى حقيقة مادة البحث 

،  5مياعالوهو الذي يتناول مشكالت اجتماعية  بيئية معينة ويكون لها طابع نفسي أو 
هذا ألنه يتالءم و طبيعة الدراسة، ومـن المؤكـد أن هـذا المـنهج يـتم في خطـوات ميدانيـة 

 ة المتعلقـة بطبيعـة المظـاهر أومعينـة، وهـذا لكـي نـتمكن مـن دراسـة الحقـائق الراهنـ
مجموعة األفراد وهذا يسمح لنا بتغطية موضوع الدراسة، والتعامل مع أفراد العينة 

 .لموضوع عن قربوا

 : تحديد مجتمع الدراسة : المطلب الثاني 

هو مجموعة من المفردات التي تشترك معا في صفة أساسية أو في بعض الخصائص 
وأيضا هو مجموعة عناصر لها خاصية   6المشتركة قد يكون مجتمعا بشريا أو غير ذلك

                                                           

 .11،ص1111الجامعية،ديوان المطبوعات :الجزائر-، بن عكنون2الذنيبات،مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث،ط محمود عمار بوحوش ومحمد-1

 .111،ص2002الجزائر،-،دار هومة1رشيد زرواتي تدريبات على منهجية البحث العلمي في ع االجتماعية،ط-2

 .84،اية رقم  سورة المائدة-3

 .21،ص2011دار الفكر العربي،:، القاهرة1ط محمود حسن اسماعيل، مناهج البحث االعالمي،-8

.11ص المرجع نفسه،-5
 

 . 131ص، المرجع السابق، اسماعيلمحمود حسن  -6



 الجانب التطبيقي آراء وتوجهات الطلبة حول دور االعالم الرياضي المرئي في نشر الثقافة الرياضية
 

64 
 

أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر األخرى  والتي يجري 
وقد ارتأينا أن يكون مجتمع دراستنا خاص بطلبة جامعة محمد خيضر  ،7عليهاالبحث

 التربية البدنية و بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية قسم علوم االعالم واالتصال وقسم
 .الرياضية 

 عينة الدراسة :  المطلب الثالث 

، وينظر الى العينة على أنها الجزء 8هي مجموعة فرعية من عناصرر مجتمع بحث معين
يتم اختياره للكل  بهدف  دراسته أو قياسه وتعميم ما نحصل عليه من نتائج على  الذي
طالب بسنة ثانية   23تشكلوا منطالب 126الدراسة تكونت العينة من  في هذه ،9الكل

ماسترتربية بدنية و رياضية بتخصصاته  بسنة ثانية طالب103ماستر اذاعة وتلفزيون و
وهي عينة قصدية،  ،(محضر بدني، ادارة وتسيير المنشات الرياضية،تربية حركية)الثالث

"  ،والمشكالت الموضوعات ألن العينات القصدية تستخدم في دراسة االتجاهات نحو
انه تم اختيار  هذا النوع من العينة للتحكم في الدراسة ولقربها من مكان  حيث نشير الى

 .   استطالع مما يوفر لنا الوقت  والمال والجهد

 أجريت هذه الدراسة بجامعة محمد خيضر على طلبة سنة ثانية :  المجال المكاني
 . ماستر ااذعة وتلفزيون وطلبة سنة ثانية ماستر تربية بدنية ورياضية 

 بعد الصياغة النهائية الستمارة االستبيان  التي قام بتحكيمها :  جال الزمانيالم
علوم االعالم واالتصال، بدأنا في توزيع االستمارات على الطلبة  أستاذين من قسم

حيث  .أيام 6وتمت العملية في ظرف  22/08/2015الى غاية  2015/08/22من
 : تضمنت دراستنا متغيرين هما كاالتي

 .االعالم الرياضي المرئي:  مستقل رـــمتغي

                                                           

 .214، 2006؛2008الجزائر،-،دار القصبة للنشر2منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية ،ط. ترجمة بوزيد صحراوي،كمال بوشرف،سعيدسبعون:موريس أنجلس-2

 .863ص موريس أنجلس، المرجع السابق،  -4

.166ق ، ص عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، المرجع الساب-1
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 .الثقافة الرياضية: ر تابعـــــمتغي

 : أدوات الدراسة :  المطلب الرابع 

 ان طبيعـة دراستنا تتطلـب اسـتخدام االسـتمارة اإلسـتبيانية كـأداة مـن أدوات جمـع البيانـات، 

رأيهم حـول موضـوع ووضـعت االسـتمارة لجمع المعلومات من أفراد العينة للتعرف على 
االستبيان مجموعة من األسئلة  المرتبة  حول موضوع معين ، يتم وضعها في و  البحـث

على استمارة ترسل لألشخاص المعنيين بالبريد أو يجري تسليمها باليد تمهيدا للحصول 
 :وله ثالث أنواع 10أجوبة األسئلة  الواردة فيها

تكون االجابة فيها على أالسئلة في العادة محددة بعدد من الخيارات   : االسئلة المغلقة-
 وعلى المستجيب أن يختار من بينها االجابة المناسبة 

يتيح للمستجيب على أن يعبر عن رأيه بدال من التقيد  وحصر  :االسئلة المفتوحة-
 .اجابته فيعدد محدود من الخيارات

هذا النوع يتكون من مجموعة من األسئلة منها مغلقة  :المفتوحة –األسئلة المغلقة  -
المفحوصين اختيار االجابة المناسبة لها ومجموعة أخرى من األسئلة المفتوحة   تتطلب من

، المحور رحاو و قد احتوت االستمارة على اربعة م 11وللمفحوصين الحرية في االجابة
 (. التخصص، الجنس)يلين وهوشمل سؤا األول تمثل في البيانات الشخصية لدى الطلبة،

، 3، 2، 1) أسئلة  5المحور الثاني تمثل في مشاهدة الطالب للقنوات الرياضية  وشملت 
 أسئلة  1المحور الثالث تمثل في البرامج الرياضية  والمشاهدين  وشملت .(5،  8،  3
محور الرابع تتمثل في الثقافة ال ( 18،  13،  11،12،  10،  1،  4، 2،  6)

 .(20،21،  11،  14،  12،  16،  15) أسئلة  2الرياضية  للطالب  شمل 
 تحليل و مناقشة النتائج : المبحث الثاني

                                                           
 . 131، ص حمود حسن اسماعيل، المرجع السابقم-10

 .64ص المرجع السابق، عمار بوحوش ، محمد محمود الذنيبات، -11
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 تحليل ومناقشة  النتائج : المطلب األول -

 الجنس

 المستوى
 النسبة المئوية المجموع أنثى ذكر

ثانية ماستر اذاعة 

 وتلفزيون
2 21 23 25.55 

ثانية ماستر تربية بدنية 

 ورياضية
63 8 62 28.88 

 100 10 25 65 المجموع

 100 100 22.22 22.22 النسبة المئوية

 يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للمتغيرات الشخصية ( 1)جدول                

أكبر من  طالب،65بعدد %28.88يظهر من خالل الجدول أن نسبة الذكور المقدرة ب 

و ذلك . مبحوث  10طالبة من مجموع  25بعدد  %25.55نسبة االناث التي تقدر ب 

الذي يمثل  %28.88باعتبار أن المبحوثين في تخصص التربية البدنية والرياضية بنسبة 

الذكوري مقارنة مع تخصص اذاعة وتلفزيون  ألغلبية الساحقة ذكور لطبيعة التخصص

 .%25.55الذي يغلب عليه الطابع األنثوي الذي قدرب

 لنسبة المئويةا التكرار االجابة
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 يوضح مدى تتبع القنوات الرياضية( 2)جدول 

يتابعون القنوات  %55.55يوضح الجدول أن أعلى نسبة من عينة البحث  والقدرة ب

الذين يشاهدون القنوات الرياضية أحيانا  وفي  %88.88الرياضية دائما ، تليها نسبة 

 .األخير تنعدم نسبة طلبة مجتمع البحث الذين ال يشاهدون هذه القنوات 

 يوضح فترات مشاهدة القنوات الرياضية( 3)جدول                         

 55.55 50 دائما

 88.88 80 أحيانا

 0 0 أبدا

 النسبة المئوية التكرار فترات المشاهدة

 33.33 30 مساءا

 22.22 20 ليال

 6.66 6 مساءا وليال

 32.22 38 دون اجابة
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يوضح الجدول أن أغلب فترة لمشاهدة هذه القنوات التي اختارها الطلبة من مجتمع 

ألن الطالب يتفرغ من الدراسة  ويشاهداألخبار  %33.33البحثهي الفترة المسائية بنسبة 

والسبب بث المباريات الحصرية  % 22.22الرياضية الجديدة ، لتاتي الفترة الليلية بنسبة 

للفترتين معا ، لتأتي اعلى نسبة في فترات المشاهدة لهذه %6.66والمباشرة ،ثم بنسبة 

بدون اجابات هذا راجع الى ان عينة البحث تشاهدالقنوات  %82.22القنوات بنسبة 

 .الرياضية  في أي وقت  وذلك حسب توقيت البرنامج أو المباراة 
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 يوضح أنواع الرياضات األكثر مشاهدة عبر القنوات الرياضية ( 4)جدول              

من خالل نتائج الجدول نجد أن كرة القدم ترتب في المقام األول  من حيث أنها الرياضة 

األكثر مشاهدة من قبل عينة الدراسة عبر القنوات الرياضية حيث قدرت درجة التفضيل 

وذلك   %13.24،يليها التنس كثاني رياضة مشاهدة بعد كرة القدم بنسبة  %21.11ب 

 النسبة المئوية كرارت أنواع الرياضات

 21.11 22 كرة القدم

 12.60 81 كرة اليد

 1.12 38 كرة الطائرة

 13.84 86 كرة السلة

 13.24 82 التنس

 2.62 26 ألعاب القوى

 5.22 14 السباحة

 11.83 31 رياضات أخرى

 8.61 16 دون اجابة

  381 المجموع
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لهتمام هذه القنوات بالتنس في االونة األخيرة لما تبثه من قيم ، ثم تأتي كرة السلة 

فكرة اليد  في المرتبة الرابعة بنسبة  13.84كثالث رياضة بنسبة ( NBAمباريات)

ددو نوع الرياضة الذين يشاهدونها بنسبة  ، لتأتي فئة الطلبة الذيم لم يح 12.60%

كخامس رياضة مشاهدة في القنوات الرياضية  %1.12، لتأتي كرة الطائرة بنسبة 8.61%

تمثلت في عينة  %11.83و نسبة   %2.62وفي المرتبة السادسة ألعاب القوى بنسبة 

الخيل  البحث الذين اجابوا رياضات أخرى فردية أو جماعية كالعدو والرماية وركوب

 . وغيرها 

 النسبة المئوية  التكرار  القنوات و أنواعها 

 18.04 20 محلية

 55.63 21 عربية

 26.26 34 أجنبية

 3.52 5 دون اجابة

 33.64 68 بي ان سبورت

 5.24 11 الكأس القطري

 13.15 25 دبي الرياضية

 2.41 15 أبو ظبي الرياضية
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 يوضح نسب أهم أنواع القنوات الرياضية متابعة( 5)جدول              

تحب   %55.63من خالل بيانات الجدول يتبين لنا أن أغلبية أفراد العينة  والمثمثلة ب

أهم قناة هي قناة بي ان سبورت  21مشاهدة القنوات العربية ألعلى تكرار بمجموع قدره 

يعني أن أغلب الطلبة تحب مشاهدة القنوات العربية وذلك ألنها  68بأكبر تكرار قدره 

تسيطر على المجال الرياضي يتوفير كل الشروط، و في المقابل نجد أن أفراد العينة 

يشاهدون القنوات األجنبية كثاني أهم قنوات متابعة و القنوات المحلية %26.26بنسبة 

كادنى نسبة لعينة  %3.5، وبنسبة   %18.04كثالث نوع من القنوات الشاهدة بنسبة 

لـتحصد قناة بي ان سبور أعلى نسبة مشاهدة . الدراسة التى لم تشهد أي اجابة 

ر بالقناة ، ثم قناة دبي الرياضية هذا لطبيعة توفير مختلف الحصص واألخبا %33.64ب

لتأتي الهداف وكنال سبور في المرتبة الثالثة بنسبة  %13.15كثاني قناة  متابعة ب

لقناة أبوظبي سبور كرابع قناة رياضية متابعة من طرف  %2.41، وبنسبة  4.18%

، في المرتبة الخامسة من متابعة عينة الدراسة لها  %6.31الطلبة وسكاي سبور بنسبة 

 4.18 12 الهداف

 3.64 2 أوروسبور

 6.31 12 سكاي سبور

 4.18 12 كنال سبور

 11.52 22 دون اجابة
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لتعرف أدنى نسبة مشاهدة لقناة  5.24وقناة الكأس القطرية في المرتبة السادسة بنسبة 

امتنعوا عن تحديد %11.52لنجد نسبة  %3.64أورو سبور من قبل عينة الدراسة بنسبة 

 .القناة الذي يحبون مشاهدتها 

 يوضح الهدف من متابعة القنوات الرياضية( 6)جدول 

أن متابعة أخبار  %51يوضح الجدول أن أعلى نسبة من عينة الدراسة  والمقدرة بنسبة 

الالعبين العالميين هي الهدف الرئيسي من متابعة القنوات الرياضية بمجموع أكبر تكرار 

و  %31كثاني هدف غايتهم الترفيه والتسلية بنسبة  31، في المقابل بمجموع  51قدره

 .المتابعة للقنوات الرياضية  الهروب من الواقع  ن هدفهم م %2كأدنى نسبة 

 النسبة المئوية  التكرار االجابة 

متابعة أخبار الالعبين 

 العالميين

51 51 

 31 31 ترفيه وتسلية

 2 2 الهروب من الواقع

 النسبة المئوية التكرار نوع البرنامج

 62.52 21 مباريات
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 يوضح نوع البرامج الرياضية األكثر متابعة( 7)جدول                   

 %62.52من خالل بيانات الجدول يتبين لنا أن أغلبية أفراد  العينة المتمثلة  بنسبة 

وهذا بسبب بث  21 ـقدر ب تفضل برامج المباريات الرياضية بأعلى مجموع تكرار

 ،المباريات المباشرة على القنوات  واغلبها  مباريات الدوري األوروبي لالحترافية في اللعب

يختارون األخبار كنوع البرامج وذلك من أجل متابعة %26.8 في المقابل نجد بنسبة

كأدنى  5.14للرياضةبشتى أنواعها خاصة كرة القدم ، وبنسبة الحصاد الرياضي اليومي 

عينة الدراسة وهذا راجع لعدم كثرة مشاهدتها  نوع متابعة للبرامج الحوارية التي اختارهتها

 . لوجود نقاشات حادة بين ضيوف البرامج 

 26.81 31 اخباريةبرامج 

 5.14 2 حواريةبرامج  

 النسبة المئوية التكرار ساعات المشاهدة

 5.55 5 أقل من ساعة

 25.55 23 ساعة واحدة

 31.11 24 ساعتان

 18.88 13 ثالث ساعات

 5.55 5 أربع ساعات
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 يوضح نسبة ساعات مشاهدة البرامج الرياضية( 8)جدول 

من خالل نتائج الجدول نالحظ أن أغلب أفراد العينة يقضون ما يعادل ساعتان يوميا    

يقضون  25.55وفي حين بنسبة  %31.11الرياضية بنسبة تقدرفي مشاهدة البرامج 

يقضيها أفراد العينة في كثالث ساعات  %18.88ساعة واحدة في المشاهدةبنما بنسبة

ألقل من ساعة و  %6.66وأدنى نسبة مشاهدة ب %5.55وأربع ساعات بنسبة المتابعة

لم تعرف اجابة قد يعود %11.11وبنسبة  أكثر من أربع ساعات متابعة للبرامج الرياضية،

 .لألوقات المختلفة وعدم وجود فترة محددة من وقت مشاهدة الحصص والبرامج الرياضية 

يوضح مدى كفاية الوقت المخصص للبرامج الرياضية في اكتساب ( 9)جدول 

 المعلومات واألخبار

الجدول تؤكد غالبية أفراد العينة أن مدة البرنامج كافية الكتساب األخبار من خالل نتائج 

، بينما %26.66حسب المدة الزمنية التي يشاهد فيها التي قدرت بنسبة  والمعلومات

 6.66 6 أكثر من أربع ساعات 

 11.11 10 دون اجابة

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 26.66 61 نعم

 23.33 21 ال
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الوقت المخصص للبرنامج غير كافي الكتساب المعلومات   أن %23.33أشارت نسبة 

واضيع  واألخبار الرياضية التي تعالجها في واألخبار هذا راجع الى الكم الهائل من الم

وقت قصير مماه يجعلها سطحية جدا حيث أن هذه الفئة تهتم بالتفاصيل في األخبار و 

 .األحداث الرياضية 

 النسبة المئوية  التكرار أنواع البرامج الرياضية

 14.51 30 الليغا

 2.86 8 صدى المالعب

 4.68 18 االقتصادية

 5.55 1 الحصاد الرياضي

 2.80 12 الدوري األوروبي

 11.11 14 أخبار النجوم

 3.20 6 من المالعب

 8.32 2 لقاة الصحافة 

 2.86 8 شبكة مراسلين

 22.43 32 برامج أخرى

 12.16 21 دون اجابة
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 يوضح  أشهر البرامج الرياضية متابعة لدى الطالب( 11)جدول 

عرفها برنامج  %14.51أعلى نسبة من أفراد العينة المقدرة بنسبة  نيوضح الجدول أ

أفضل برنامج يتابع على بي ان سبورت لعرضه لمختلف بطوالت مباريات كرة كالليغا 

كثاني برنامج مشاهد من طرف أفراد  %11.11النجوم بنسبة  القدم ، ليأتي برنامج أخبار

القدم والرياضات األخرى ، أما بنسبة عينة الدراسة لعرضه أخبار نجوم ومشاهير كرة 

مفضل متابعتة ، ثم برنامج الدوري برنامج االقتصادية كثالث نوع امتلكها  4.68

الدوريات األوروبية المرتبة الرابعة  لعرضهه مختلف  في 2.80األوروبي بنسبة 

اد رياضية أخرى يفضل أفر %22.43، وعرفت نسبة ...كاالسبانية وااليطالية واالنجليزية 

فيما امتنع عن . الخ ....العينة مشاهدتها كساعة رياضة وألوان الرياضة وأكشن يا دوري 

قد يكون بسبب تذبذب في مشاهدة البرامج  %12.16تحديد بنامج رياضي معين بنسبة 

 .األخرى و تنوعها  وكثرتها

 

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 66.66 60 نعم

 33.33 30 ال
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 يوضح مراعات البرامج الرياضية الحتياجات وميوالت الطالب( 11) جدول         

 %66.66من خالل قراءة بيانات الجدول يتبين لنا أن غالبية أفراد العينة  والممثلة بنسبة 

يرون أن البرامج الرياضية تلبي حاجاتهم و ميوالتهم في المقابل نجد باقي أفراد العينة 

. يرون أن هذه  البرامج ال تتفق مع ميوالتهم و حاجاتهم   %33.33والممثلة بنسبة 

بعني أن أغلب الطلبة يرون أن هذه  60فاالكثر تكرار بمؤشر نعم لمجموع تكرار قدره 

وأخبار تتفق مع ميولهم الخاص  وذلك ألن هذه الرياضية  وما تبثه من مباريات  البرامج

وتشارك دائما الجمهور وتأتي بكل ماهو  البرامج الرياضية تسعى الى تلبية كل ما يحتاجه

 .جديد 

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 83.33 31 نعم 

 88.88 80 ال

 12.22 11 دون اجابة

 16.66 15 مصارعة

 2.22 2 ألعاب قتالية

 88.88 80 أخرى

 31.11 24 دون اجابة
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 يوضح البرامج التي تثير ميول عدواني( 12)جدول 

أنه التوجد برامج تثير عندهم % 88.88يوضح الجدول أن أفراد العينة والممثلين بنسبة 

يرون  %83.33، تقابلها نسبة 80ميول عدواني  وهي أغلب تكرارات التي قدرت ب  

بأنه توجد برامج تثير العدوانية من خالل برامج المصارعة  التي عرفت أعلى نسبة برامج 

، وأدنى نسبة لبرنامج يثير العدوانية هي األلعاب القتالية %16.22تثير ميول عدواني ب

 . %2.22ب 

 

 النسبة المئوية تكرار جنس 

 36.66 33 ذكر

 15.55 18 أنثى

 82.22 83 معا

 يوضح طبيعة المقدم لدى الطالب( 13)جدول 

من خالل نتائج الجدول نجد أن أفراد العينة وبغالبية  وأعلى نسبة قدرت ب 

أن الجنسين معا مناسبين كمقدمين للبرامج الرياضية الذي قد يضفي يرون 82.22%

يرون أن الرجال هم المناسبون كمقدمين %36.66لمسة جمالية  ،في المقابل بنسبة 
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أن النساء  %15.55للبرامج الرياضية ، فيما يرى بقية المستجوبين التي قدروا بنسبة 

 .خاصة النسائية منها   يصلحن أكثر من الرجال لتقديم البرامج الرياضية

 النسبة المئوية تكرار االجابة 

 42.22 21 نعم

 12.22 11 ال

 يوضح فعالية اسلوب مقدموا البرامج الرياضية في ايضاح المعلومات( 14)جدول 

من أفرا العينة يرون أن مقدمو البرامج الرياضية  %42.22يبين لنا الجدول أن نسبة 

يستخدمون أسلوب واضح في توصيل المعلومات  وفي المقابل نجد أن باقي أفراد العينة  

  هي األكثر تكرار(  نعم)واالجابة ب .  يرون عكس ذلك   %12.22والممثلة بنسبة 

مما يعني أن أغلب أفراد العينة يرون أن مقدمي  البرامج الرياضية  (  21)بمجموع قدره  

يستخدمون أسلوب واضح في توصيل المعلومات  وذلك ألن القنوات الرياضية  أصبحت 

تختار األشخاص الذين تتوفر فيهم الصفات المطلوبة  وهذا ما يساعد المتتبع على عدم 

 .لرياضية الملل بل تنمية الثقافة ا

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 54.44 53 نعم
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       يوضح مدى مخاطبة أهداف البرامج الرياضية للمستويات والطبقات ( 11)جدول     

 االجتماعية

تكرار من مجموع التكرارات  وهو ما يمثل  53من خالل تحليل نتائج الجدول يتبين لنا 

من أفراد عينة الدراسة يعتبرون أن أهداف البرامج الرياضية تخاطب  %54.44نسبة 

من  %81.11تكرار بنسبة 32جميع المستويات  والطبقات االجتماعية  ، فيما أشار 

الطلبة يعتبرون أن أهداف هذه البرامج ال تخاطب جميع المستويات  والطبقات 

من خالل ف البرامج الرياضية االجنتماعية ونستنتج أن معظم الطلبة يعتبرون أن أهدا

تخاطب جميع المستويات  والطبقات االجتماعية  وهذا ما االعالم الرياضي المرئي 

 .يالحظ  من خالل بث المباريات في مختلف األنشطة  الرياضية  والدورات الرياضية 

 النسبة المئوية التكرار ممارسة الرياضة ونوعها

 66.66 60 نعم

 33.33 30 ال

   الرياضة الممارسةنوع 

 82.22 34 كرة القدم

 81.11 32 ال
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 6.66 6 كرة اليد

 8.88 8 كرة السلة

 4.44 4 كرةالطائرة

 13.33 12 السباحة 

 2.22 2 أخرى

 16.66 15 دون اجابة

 يوضح نسب ممارسة الطالب للرياضة وأنواعها( 16)جدول 

يمارسون الرياضة  %66.66يوضح الجدول  أن أعلى نسبة من عينة الدراسة المقدرة ب 

كأهم رياضة  و أغلب الطلبة يمارسونها لتأتي  %82.22، من خالل كرة القدم بنسبة 

كرة الطائرة في رابع %4.44هي السباحة ثم بنسبة %13.33ثاني رياضة ممارسة بنسبة 

نشاط رياضي ممارس من قبل الطلبة  ثم خامس نشاط رياضي هي كرة اليد بنسبة 

، و أقل نشاط رياضي ممارس من طرف الطلبة بنسبة  6ر ب لمجموع تكرار قد6.66%

( ال)أدنى اجابة ب %33.33هي رياضة كرة السلة ، فيما عرفت نسبة   8.88%

انهم ال يمارسون النشاط الرياضة أو يزاولون الرياضة كوسيلة للتخفيف  30لمجموع تكرار 

 .عن الضغوطات اليومية

 ةالنسبة المئوي التكرار أماكن المتابعة
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 يوضح أماكن متابعة الطالب للبرامج الرياضية( 17)جدول          

من األفراد العينة يرون أن أفضل أماكن لمتابعة  %63.33يبين الجدول أن نسبة  

تكون في المنزل مع أفرا  والمباريات التي تعتبر أكثر البرامج مشاهدة  البرامج الرياضية

يفضلون المشاهدة بالمقهى  مع األصدقاء  %11.34العائلة  في المقابل  نجد أن بنسبة 

منخالل الشاشات الكبيرة التي توفرها المقاهي ،فيما  اجاب باقي  أفراد العينة بنسبة 

 يفضلون مشاهة المباريات بالملعب مباشرة من الحدثأنهم  15.55%

 يوضح مدى تأثر المشاهدين بالرياضيين العالميين( 18)جدول          

 

 

 63.33 52 في المنزل

 11.34 11 في القهى 

 15.55 15 في الملعب

 النسبة المئوية التكرار مدى التأثر 

 3.33 3 منعدم

 83.33 31 تأثر قليل

 53.33 84 تأثر كبير
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 يوضح مظاهر التأثر لدى المشاهدين( 19)جدول            

أن المشاهدين  %53.33أن أفراد  العينة الممثلين بنسبة  (14)رقميوضح الجدول 

، في حين   84يتاثرون بشكل كبير بالرياضيين العالميين  بمجموع تكرار  قدر ب 

يرون أن هذا التأثر  يكون بشكل قليل أي عابر في المقابل  أدنى   %83.33وبنسبة 

يرى الطلبة أفراد العينة  انعدام تأثر المشاهد بالرياضيين %3.33نسبة قدرت  ب 

 .العالميين

وهي أعلى نسبة يرون أفراد عينة الدراسة أن  % 35.65أن نسبة (11)رقم  يبين الجدول

الجمهور يتأثر من خالل المشاهدة سواء رياضيين عالميين أو محليين تكون من خالل 

، وفي  ريحة االعب هذا للتأثر الكبير بهقصات الشعر حيث يقومون بنفس طريقة تس

كات أي كظاهرة ثانية هي في الحر  %33.33بنسبة  83المقابل بمجموع تكرار قدر ب 

طريقة العب  والمهارات الكروية التي يقوم بها الرياضي يقلدها الفرد من أجل أن يلقب 

 النسبة المئوية التكرار تأثرمظاهر ال
 28.40 32 في اللباس

 35.65 86 في قصات الشعر
 33.33 83 في الحركات

 6.20 4 تأثيرات أخرى 
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والتقليد في اللباس  رفي التأث%28.40باسم ذلك الالعب فيما كانت أدنى قيمة بنسبة 

كأن يلبس الفرد نفس ما يلبسه الالعب دون أن يعي ثمنها سواء كانت ماركات عالمية أو 

تظهر في األعمال الخيرية  %6.20ألبسة فريق ، فيما نجد تأثيرات أخرى قدرت بنسبة 

 . التي يقوم بها الالعب  وغيرها 

 

 

 يوضح أماكن مناقشة الحوارات الرياضية( 21)جدول 

 %56.36قدرت ب  اعلى نسبة وول نجد أن أفراد العينة بغالبية من خالل نتائج الجد

 %30بنسبة  ، في المقابل والمواضيع الرياضية  في الجامعة حيث تتم مناقشة الحوارات  

يفضل أفراد العينة مناقشة المواضيع الرياضية بالمقهى وأدنى نسبة لمناقشة الحوارات و 

بالنادي التي يقبل عليها بكثرة الذكور للقيام بالعاب القوى  نالمواضيع الرياضية تكو 

أماكن مناقشة الحوارات 

 الرياضية

 المئويةالنسبة  التكرار

 56.36 62 في الجامعة

 30 33 في مقهى

 13.63 15 في النادي
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مواضيع الساعة حول الرياضة خاصة   وممارسة اللياقة البدنية حيث يجدون متنفسا لطرح

 . قدم كرة ال

 

 يوضح نسب أسباب االهتمام بالبرامج الرياضية( 21)جدول 

يهتمون بالبرامج  %53.08يوضح الجدول لنا أن أفراد العينة الممثلين بأعلى نسبةقدرت 

الرياضية ويشاهدونها حسب نوع الرياضة  التي يبثها حيث أن اغلب البرامج  تتناول 

رياضة كرة القدم والتنس، في المقابل  نجد بعض المستجوبين سبب المشاهدة هو موضوع 

في حين يهتم  البعض االخر  بمتابعة  البرنامج الرياضي % 22.42البرنامج بنسبة 

د الذي يشجعه الفرد أو يشجع فريق الجل البلد ال غير  ، و ادنى نسبة  كسبب هو البل

كسبب لمشاهدة هذا البرنامج هو من خالل مقدم البرنامج الذي قد  %2.42قدرت ب 

 النسبة المئوية التكرار هتمام بالبرنامج الرياضياالأسباب 

 22.42 32 الموضوع

 2.42 1 المقدم

 53.08 61 نوع الرياضة

 11.30 13 البلد
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يكون  حسن المظهر أو له قدرة على توصيل األخبار والمعلومات  وله طريقة جيدة في 

 . خصص اذاعة وتلفزيون االداء هذا النوع يخص جزء من عينة الدراسة ت

 

يوضح نسبة العالقة بين النشاط الرياضي الممارس  والبرامج الرياضية ( 22)جدول   

 المتابعة 

يرون أن  %22.22يتضح لنا من خالل نتائج الجدول أن المستجوبين الذين قدروا ب 

هناك عالقة بين النشاط الرياضي الذي يمارسونه سواء كان كرة قدم او سباحة أو غيرها 

من األنشطة الرياضية و البرامج التي يشاهدونها التي تمدهم بأخبار ما يحدث في عالم 

ال يرون أن  %22.22الرياضة التي يمارسونها ، في المقابل  بأدنى نسبة قدرت ب 

النشاط الرياضي الذي يمارسونه والبرامج التي يشاهدونها التي قد هناك عالقة  بين 

تختلف مشاهدتهم للبرامج وما تتناوله من مواضيع أنشطة رياضية مختلفة ال يحصرون 

 . نشاط رياضي معين يتابعن من خالل الحصص  والبرامج الرياضية 

 النسبة المئوية التكرار االجابة 

 22.25 20 نعم

 22.22 20 ال



 الجانب التطبيقي آراء وتوجهات الطلبة حول دور االعالم الرياضي المرئي في نشر الثقافة الرياضية
 

87 
 

 

 : الجداول المركبة

 ةالتخصص جدول يوضح مشاهدة القنوات الرياضية بدالل-23

 التخصص

       

متابعة     

 القناة

2
ماستراذاعة

 

وتلفزيون
 

% 

2
ضية

ماستر تربية بدنية وريا
 

% 

المجموع
النسبة المئوية 

 

 56.66 51 92.15 82 7.84 8 دائما
 83.33 31 51.28 20 48.71 11 أحيانا

 0 0 0 0 0 0 أبدا
 100 10 74.44 62 25.55 23 المجموع

 100 100  28.88 - 25.55 أبدا
 

التربية  يوضح الجدول أدناه أن متابعة القنوات الرياضية من خالل التخصص ، أن طلبة
دائمي المشاهدة مقارنة بطلبة  51من مجموع  82البدنية والرياضية الذي يقدر عددهم ب 

، في حين أن المشاهدة في 51من أصل  8تخصص اذاعة وتلفزيون الذي يقدر عددهم 
نسبة كبيرة لطلبة اذاعة و تلفزيون عل غرار المتتبعين الدائمين بعض األحيان كانت ب

 62طالب من أصل  20بنفس التخصص ، و نجد أن طلبة تربية بدنية ورياضية  بعدد 
، فنسبة أعلى مشاهدة %12.15اقل متابعة من الطلبة الدائمين للقنوات الرياضية بنسبة 
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للقنوات الرياضية في المقابل ادنى لكال التخصصين هم دائمي المتابعة  % 56.66قدرها
 .لمشاهدين غير دائمين %83.33مشاهدة بنسبة

جدول يوضح مدى كفاية الوقت المخصص للبرامج في اكتساب المعلومات بداللة -24
 :التخصص

 التخصص                      
 الوقت              

المخصص 
 كاف

2
عة

 اذا
ستر

ما
 

ون
لفزي

وت
 

% 2
ربية

ر ت
است

م
 

ية 
بدن

ضية
وريا

 

% 

موع
مج

ال
 

وية
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

 26.66 61 76.81 53 23.18 16 نعم
 23.33 21 66.66 18 33.33 2 ال

 100 10 74.44 62 25.55 23 المجموع
النسبة 
 المئوية

25.55 - 28.88 - 100 100 

 

 53يبين الجدول أن طلبة سنة ثانية ماستر تربية بدنية ورياضية بأعلى عدد قدر ب 
الوقت المخصص للبرامج الرياضية كاف الكتساب المعلومات واألخبار وبأقل يرون أن 
بنفس التخصص يرون عكس ذلك، في المقابل طلبة 62طالب من أصل  18عدد قدرب

اف الكتساب األخبار سنة ثانية ماستر اذاعة وتلفزيون يجدون أن الوقت المخصص ك
جدون أن الوقت ال يكفي ي 23من أصل  2طالب في حين 16عدد قدر ب والمعلومات ب

 .لتلقي االخبار واكتساب المعلومات
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 :جدول يوضح مراعاة البرامج الرياضية الحتياجات الطالب بداللةالتخصص-21 

 التخصص
        

 االجابة     
 

2
عة

 اذا
ستر

ما
 

ون
لفزي

وت
 

% 2
ربية

ر ت
است

م
ضية 

وريا
ية 

بدن
 

% 

موع
مج

ال
رار 

لتك
ا

 

 66.66 60 75 85 25 15 نعم
 33.33 30 73.33 22 26.66 4 ال

 100 10 74.44 62 25.55 23 المجموع
النسبة 
 المئوية

25.55 - 28.88 - 100 100 

بسنة ثانية  62من أصل  بطال85خالل نتائج الجدول يتضح لنا أن مجموع عدد من 
ماستر تربية بدنية أن البرامج الرياضية تلراعي احتياجاتهم  وميوالتهم ألنها تكمل ما 

طالب يرون أن البرامج ال تراعي  22يمارسونه من أنشطة  رياضية بينماأدنى عدد ب
ت ميوالتهم في المقابل عرفت أقل نسبة لطلبة سنة ثانية ماستر اذاعة وتلفزيون التي قدر 

أن البرامج تراعي احتياجاتهم وميوالتهم مقابلة بعدد الطلبة الباقين لنفس %25ب
يرون عكس ذلك ألن طبيعة التخصص  26.66بقدرت التخصص قدرت بأعلى نسبة 

ال توافق مضون البرنامج و ما يريدون اكتسابه من أجل اكمال المعارف النظرية كطريقة 
 .وصيل األخبار والمعلوماتااللقاء االعالمي واألسلوب الجيد في ت

 

جدول يوضح مدى مخاطبة أهداف البرامج الرياضية للمستويات  والطبقات -26
 :االجتماعية بداللة التخصص
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 التخصص
 
 

 االجابة    

2
عة 

 اذا
ستر

ما
ون

لفزي
وت

 

% 2
ربية

ر ت
است

م
ضية 

وريا
ية 

بدن
 

% 

موع
مج

ال
 

وية
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

 54.44 53 75.47 80 24.52 13 نعم 
 81.11 32 72.97 22 27.02 10 ال

 100 10 74.44 62 25.55 23 المجموع
 100 100 - 28.88 - 25.55 النسبة المئوية

طالب في تخصص سنة ثانية ماستر تربية  80يوضح الجدول أن أعلى عدد قدر ب 
يجدون أن أهداف البرامج مخاطبة لجميع المستويات  %25.82بدنية ورياضية بنسبة

طالب من عينة  g 62من أص 22الطبقات فيما نجد أقل عدد قدر ب 
يرون عكس ذلك ، في المقابل نجد يتخصص سنة ثانية ماستر  %22.12بنسبةالدراسة

يرون أن أهداف البرامج الرياضية  %22.02اذاعة وتلفزيون بأعلى نسبة طلبة قدرت ب 
يرون خالف %28.52مستويات  وطبقات مختلفة في حين أدنى نسبة قدرت ب  تخاطب

 . ذلك
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 االستنتاج العام : لمطلب الثانيا

استنادا الى الدراسة  والتي يمكن أن نستوحيها من خالل دراستناان الفكرة الرئيسية والهامة 
الرياضي المرئي يؤثرا تأثيرا باستعمالنا استمارة االستبينان ، هي أن االعالم التطبيقية 

ر على العادات والتقاليد من ايجابيا في نشر وتنمية الثقافة الرياضية، و ايضا  في التأثي
المتابعة الدائمة للنجوم  والمشاهير العالميين للرياضة حيث يفضل مشاهدة مختلف  خالل

صيل األخبار األنشطة الرياضية من خالل االعالم الرياضي المرئي ألنه يساعد في تو 
، وأن الطلبة و لطرحهاالجيد للمواضيع الرياضيةوالمعلومات من خالل البرامج الرياضية 

متتبعيين دوما للقنوات االعالمية الرياضية بالنسبة لتلقي أخبار األنشطة الرياضية التي 
 تخص الرياضيين لتعلم األداء االعالمي الرياضي بالنسبة لالعالميين و المتابعة الدائمة

للمباريات خاصة لرياضة كرة القدم لما تنشره من قيم رياضية خاصة الدوري األوروبي 
الذي ينشر قيم روحية  وتربوية  وثقافية ، حيث تكون المشاهدات من قبل الطلبة لكال 

بي ان سبورت لما قناة التخصصين  وأغلب أفراد المجتمع على القنوات العربية تترأسها 
، كما أن أهداف البرامج الرياضية من خالل األنشطة الرياضية ن برامج بمختلفتوفره م

، حيث يتم متابعة أغلب خاطبة لجميع المستويات  والطبقاتاالعالم الرياضي المرئي م
المباريات  والبرامج بالمنزل مع أفراد العائلة  بالرغم من جزء اخر يفضل أن يتم مناقشة 

 جامعة ليكون هناك تبادل لمعلوماتدراسة بالالمواضيع والحوارات الرياضية مع زمالء ال
ة ميتنوأخبار أخرى جديدة مكملة حتى تبنى من خالل هذه الحوارات اراء وتوجهات حول 

نوات الرياضية بصفة عامة واالعالم ق، هذا ما يجعل الالوعي الرياضي بين الطلبة
  .يلعب دورا ايجابيا في تزويد المشاهد بالثقافة الرياضية ،الرياضي المرئي خاصة
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 خاتمة  

يعتبر االعالم الرياضي المرئي من خالل برامجه ومواضيعه المقترحة وسيلة اتصال هامة 
 لنشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع خاصة طلبة اذاعة وتلفزيون و تربية بدنية

ورياضية بتدعيم وترسيخ الرياضة و من بين حاجيات الطالب التطلع  و معرفة كل ما 
الرياضية التي من شأنها اثراء رصيده ووعيه وثقافته نحو  يتعلق بالرياضة  والمعلومات

 . الرياضة وممارستها 
فالرياضة لم تعد ذلك النشاط العبثي الخالي من أي معاني أو قيم بل أصبحت من 

لها كل االمكانات  سخرالتي تولها الدول المتقدمة من أهمية بالغة  وت ن الحيويةالميادي
الالزمة لتؤدي وظائفها على أكمل صورة ، فهي نظام فاعل في كل المجتمعات والشبابية 
على وجه الخصوص أنها أصبحت كمؤسسة اجتماعية وثقافية ، كما أنها أصبحت تشكل 

فال بد على هذه األخيرة أن تولى أهمية  .الدول  جسر حوار وتفاهم وصنع السالم بين
بالغة للرياضة من الجانب االعالمي المرئي الذي اصبح هذه من خالل البحث في 

الطلبة ف، ر في نشر الثقافة الرياضيةمستوى  االعالم الرياضي المرئي وما يلعب من دو 
و  لك الثقافة الرياضيةالكسابهم لت ودوره ،لالعالم الرياضي مقبوليمتلكون مستوى ثقافي 

ذلك من خالل ما يجدونه بالبرامج الرياضية من خالل القنوات الرياضية حيث أن جل 
موضوعات البرامج موجه نحو الجانب االخباري و التثقيفي مهمال الى حد كبير و ظيفة 

و التوجيه و التربية  خاصة القنوات المحلية لعدم توفيرها لبرامج تتناول جميع الرياضات  
فان معالجة موضوع بهذا .تقر اليه اعالم بالدناتقديمها في صورة اعالمية جيدة وهذا ما يف

الحجم يتطلب جهدا أكبر و مزيدا من الدراسات  والبحوث  وعليه فالنتائج المتوصل اليها 
ليست نهائية، وانما يمكن اعتبارها نتائج أولية يمكن االنطالق منها لمعالجة ها الموضوع 

 .ة ادق وأعمق من زاوي
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