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  :ملخص

  ،وعناصره و مكوناته و أمهيته يف ا�ال الرياضي اإلعالم و  �دف هذه املطبوعة إىل تعريف الطالب مبفهوم 

كما هدفت أيضا إىل تعريف اإلعالم الرياضي و أهدافه و وظائفه و ماهي املفاهيم املشا�ة له مع التطرق إىل 

تطورها التارخيي ومدى تأثريا�ا  و بصفة عامة وسائل اإلعالمل مفهوم شاملأيضا  إدراجكما مت  ،أهم نظرياته 

 ويف عنصر آخر مت التكلم عن أنواع تأثري اإلعالم الرياضي وواقع اإلعالم الرياضي املتلفز و االجيابية و السلبية 

له و دوره يف عملية وظائفه و أبعاد تأثريه و عوامل جناح تأثريه و تفوقه كما مت التكلم أيضا عن أهم مشاك

  . التثقيف الرياضي
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 :مقدمة

أصبح اإلعالم الرياضي علما مهما و أساسيا يف حياة الشعوب، و به تستطيع توجيه اجلماهري من خالل    

تثقيف يومي مستمر ملا يصبوا إليه من أصحاب الوسائل اإلعالمية، من خالل التوجه باآلراء واألفكار املراد 

من مسرية األمم وسجل حافل باالجنازات واملكاسب الرياضية للبلدان  يإيصاهلا للجماهري، فهو يعد جزء رئيس

والشعوب من خالل املشاركة يف األنشطة الرياضية حمليا و خارجيا، وللصحافة الرياضية جمال جذب املالحق 

اك برامج إذاعية يومية وبرامج تلفزيونية والصفحات واليومية واألسبوعية ذات الطابع الرياضي البحت، أيضا هن

تدعم النشاط الرياضي من خالل تسليط الضوء عليه ألنه و بكل بساطة ال ميكن التفرقة بني النشاط الرياضي 

  .�ا صناعة مجهور رياضيأواليت من ش) وسائل اإلعالم(ودوائر الضوء 

مهور إىل بعضه البعض عن الطريق املنافسات اجلفهذا اللون من اإلعالم هو اجلسر الذي يعرب من خالله 

الرياضية حمليا وخارجيا، حبيث إن السجل الرياضي الناصع ينقل لنا مسرية ونشأة النشاط الرياضي يف خمتلف 

أحناء العامل، إال أن أزمة اإلعالم الرياضي األبدية تبقي التعصب املبين على خياالت و تصورات بعيدة كل البعد 

  .ن تتوافق مع مبادئ وأساسيات اإلعالم الرياضيأيت جيب عن احلقائق ال

   كرب من تلك القدمية الكالسيكية اخلاصة بهأدوار ذات قيمة بارزة و أمن هذا التقدمي ندرك إن لإلعالم الرياضي 

 ريلتغيهي بذلك تسعى إىل ا بل تتعداه إىل املسامهة يف احلياة االجتماعية مبتغريا�ا و عليهالتعقيب  كنقل اخلرب و

  .يف نظرة  ا�تمع إىل الفرد الرياضي بصفة عامة

  :اإلعالم العام - 1

  :مفهوم اإلعالم -1- 1

ليس من امليسور تقدمي تعريف شامل ودقيق للفظ اإلعالم، فكثرة تداول هذه الكلمة وانتشارها جعلها وكأ�ا ال 

التبليغ، : يف اللغةواإلعالم حتتاج إىل تعريف مع أ�ا ما زالت غري واضحة متاما يف األذهان من ألف استعماهلا 

  .أي ما وصلك: بالغ ما بلغكويقال بلغت القوم بالغا أي أوصلتهم الشيء املطلوب وال
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و اإلعالم مبعناه الواسع هو نقل، وقد اتسع نطاقه ليصبح نقل احلقائق واملعلومات الدقيقة الصادقة �دف 

اإلعالم هو نشر للحقائق واألخبار واألفكار واآلراء بوسائل اإلعالم " "إبراهيم إمام"التقرير واإلقناع، ويقول 

 هذا التعريف انه أشار لألفكار واآلراء جبانب احلقائق واألخبار اليت نشرها ، واإلضافة اهلامة يف" املختلفة

  .اإلعالم بوسائل خمتلفة

  " .عملية نقل األفكار من شخص آلخر"نه أاإلعالم على " علي الشرقاوي"ويعرف 

 احلقائق نه عملية تعتمد على اإلقناع باستخدام املعلومات وأ" محد رشيتأجيهان "كما تعرفه أيضا 

نه تعبري موضوعي لعقلية اجلماهري وروحها وميوهلا واجتاهها، إذ ال يعد تعبريا ذاتيا من جانب أواإلحصائيات و 

  .اإلعالم املتمثل يف القائم بعملية اإلعالم وبذلك تؤكد على أن اإلعالم يعد يف املقام األول عملية اقناعية

فراد باألخبار واملعلومات واحلقائق اليت تتميز األ اإلعالم يهتم بتزويد "على أن" عبد اللطيف محزة"ويؤكد 

باملصداقية وذلك بغرض مساعدة هؤالء األفراد يف تكوين رأي صائب يف واقعة أو موضوع، حىت يعد هذا الرأي 

تعبريا موضوعيا عن عقلية اجلماهري واجتاها�م وميوهلم، وذلك يؤكد على وجود عالقة بني اإلعالم وتكوين 

  ."الرأي العام 

نه يرى اإلعالم هو تلك العملية اليت �تم بتقدمي األخبار واحلقائق واملعلومات اليت تتميز إف" كرم شبلي"أما 

بالدقة والصدق واليت تساعد األفراد على إدراك ما جيري حوهلم وتكوين آراء صائبة حنو كل ما يهتمون �ا من 

اجلماهريية اليت ال تقتصر على اإلعالم فقط،  موضوعات وذلك من خالل وسائل يطلق عليها وسائل االتصال

  . "بل ميتد إىل اإلعالم والتعليم والرتويج

بأنه تزويد اجلماهري "إىل اعتبار اإلعالم أكثر من جمرد عمليات نقل، فيعرفه " محد بدرأ"ويذهب الدكتور 

السليم إزاء مشكلة من باملعلومات الصحيحة واحلقائق واألخبار الصادقة �دف معاونتهم على تكوين الرأي 

إبراهيم "الدكتور  وهذا ما رآهاملشاكل أو مسالة عامة خصوصا تلك اليت يكون الناس بشأ�ا آراء متعارضة، 

كالمها يريان أن اإلعالم يقوم بدور توجيهي، ويعمل على تزويد اجلماهري باملعلومات الصحيحة حيث  " إمام

  .إقناعها بوجهة النظر اليت تقدمها وسائل اإلعالم فكرة معينة أو بتلك اجلماهري  ث�دف ح
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عملية نشر وتقومي معلومات صحيحة "حيث يعرف اإلعالم بأنه "" حامد زهران"وهناك تعريف آخر للدكتور 

وحقائق واضحة وأخبار صادقة وموضوعات دقيقة ووقائع حمددة وأفكار منطقية وأداء راجح للجماهري مع 

  ."مصادر خدمة للصاحل العام

ويفهم من هذا التعريف أن اإلعالم عملية تعبري موضوعي يقوم على احلقائق واألرقام واإلحصائيات، 

ويستهدف تنظيم التفاعل بني الناس من خالل وسائله العديدة، واليت من بينها الصحافة واإلذاعة والتلفاز 

  .والسينما واملسرح وغريها 

عصرنا هذا أصبح ومن خالل وسائله املتعددة قوة تأثري عظيمة اإلعالم يف "ومن خالل ما سبق ميكن القول أن 

على الرأي العام، يف تكوينه وتوجيهه وذلك باعتباره عملية اتصالية �دف إىل توعية اجلمهور بالعديد من 

املفاهيم واألفكار واالجتاهات عن طريق اإلقناع من خالل نشر املعلومات واحلقائق واألخبار مما يؤثر يف سلوك 

  ."ذا اجلمهور ومن مث تتضح انعكاساته على الرأي العامه

  :عناصر اإلعالم ومكوناته -2- 1

  : لإلعالم عناصر أو مكونات مرتبطة مع بعضها تتمثل يف

  :القائم بعملة االتصال -2-1- 1

يشار له باملصدر أو املرسل وقد يكون شخص إعالمي أو فريق عمل أو إحدى املؤسسات أو النظم   

أو آلة، حيث يقوم املرسل بتضمني أفكاره يف شكل رموز تعرب عن املعىن الذي يقصده حيث شكلت اإلعالمية 

  .هذه الرموز الرسالة اليت توجه إىل اجلمهور حيث ال بد على املرسل أن يتميز باملصداقية

  : الرسالة -2-2- 1

واملفاهيم واالجتاهات اليت من ن مضمو�ا يعرب عن املعلومات تعد من العناصر الرئيسية يف عملية اإلعالم أل

  .�ا التأثري يف املستقبل أو املتلقي، فالرسالة تعد مبثابة املضمون املعرب عن هدفهاأش
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  : المستقبل -2-3- 1

املقصود به الفرد أو اجلماعة أو اجلمهور املتلقي للرسالة وبذلك يكون املستقبل للرسالة هو ذلك املستهدف  و

نه يقوم بالتفاعل مع أوالذي يعكس فهم وتفسري حمتوى الرسالة على أمناط سلوكه إذ ،من عملية االتصال 

املستقبل أهم عنصر يف  أن املوقف ومن مث مع أحداث الرسالة اإلعالمية حملاولة إدراك املضمون واملعىن، إذ

  .مجهور إال بوجودالعملية اإلعالمية ال تتم  وعملية االتصال 

  : ةالوسيلة االتصالي -2-4- 1

تستخدم يف توصيل الرسالة من املرسل إىل املستقبل اليت يطلق عليها بقناة االتصال، كما تسمى  الوسيلة

الوسيط أو الوسيلة اليت يتم من خالهلا مرور رسالة بني الطرفني، حيث يوجد ثالث عناصر أساسية جيب توفرها 

  .املعاصرة - االسرتجاعية-مرونة االنتقال: يف الوسيلة لتحقيق احلد األقصى من االنتشار

  : األثر المراد من االتصال -2-5- 1

إذ أن القائم بعملية االتصال عندما يكون يعد رسالته يف شكل حمتوى أو مضمون بواسطة رموز اختارها 

واالستجابة تدل على حتقيق اهلدف أو األثر املراد ،نه يتوقع صدور رد الفعل إلتحقيق هدف العملية االتصالية ف

  .بل املتلقي للرسالةإحداثه وذلك من ق

  .املعريف، الوجداين، اإلدراكي: ن للعملية االتصالية ثالث أبعاد للتأثريإوعلى العموم ف

  :شكل يوضح مراحل التغذية المرتدة في العملية االتصالية

  

                                   

  

  

  التغذية املرتدة                                              

القائم باالتصال 
 أو المرسل

المستقبل او 
 المتلقي

 

 الرسالة الوسیلة
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  :أهمية اإلعالم في مجال التربية البدنية والرياضية - 2

يساهم يف لإلعالم عرب وسائل االتصال اجلماهريية العديد من املزايا واألمهية يف جمال الرتبية البدنية والرياضية، إذ 

  :حتقيق األهداف اإلعالمية التالية

تكوين بنية معرفية لدى املتابعني لرسائله أو فقراته اإلذاعية أو التلفزيونية أو القارئني ملوضوعاته الصحفية،  -

  .وذلك فيما يرتبط مبفاهيم وأهداف ووسائل الرتبية البدنية والرياضية بوجه عام

ذا ا�ال لدى مجهور وسائل االتصال اجلماهريية بغرض حمو األمية املرتبطة تنمية مكونات الثقافة املرتبطة � -

بالعديد من املفاهيم والقضايا اليت يتكون عنها مدركات خاطئة لدى بعض األفراد أو الفئات املختلفة يف 

  .ا�تمع، وذلك فيما يتعلق بالرتبية البدنية والرياضية

يخها يف املواطنني منذ الصغر من خالل التنشئة االجتماعية هلم يف ا�ال تدعيم املبادئ والقيم الرتبوية وترس -

الرياضي مع التأكيد على أن كل من الرتبية البدنية والرياضية إمنا تنمي للمجال الرتبوي و االجتماعي الزاخر 

  .بالقيم واملبادئ

والرياضة للجميع بغرض زيادة الطلب على تكوين االجتاهات االجيابية حنو الرتبية البدنية والرياضية التنافسية  -

املشاركة الفعالة يف أوجه نشاطها، وذلك من خالل توضيح أمهيتها يف حياة اإلنسان وا�تمع، وكذلك التأكيد 

  .على مدى احلاجة إىل ممارستها للوقاية من بعض أضرار املدينة احلديثة

ية يف وسائل االتصال على التعريف على كل ما هو مساعدة املواطنني املتابعني للربامج والفقرات اإلعالم -

  .جديد أو مستحدث يف جمال الرتبية البدنية والرياضية وذلك فيما يرتبط باحلديث عن بعض الرياضات احلديثة

تكوين رأي عام مبين على حقائق ومعلومات ومنافسات علمية جادة للمشكالت والقضايا املعاصرة للرتبية  -

  .وذلك حىت يكون هذا الرأي سندا يف معاجلة تلك املشكالت أو القضاياالبدنية والرياضية 

ومن دراستنا ألمهية اإلعالم يف جمال الرتبية البدنية والرياضية يتضح لنا أن له العديد من األدوار واألهداف اليت 

  :يسعى إىل اجنازها واليت ميكن اجنازها فيما يلي
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جيابية لدى أفراد ا�تمع حنو كل من الرتبية إالتنشئة االجتماعية والتنمية املعرفية والثقافية وتكوين اجتاهات  -

  .للجميع، وكذلك تشكيل رأي عام حنو قضاياها ومشكال�ا ةالبدنية والرياضية التنافسية والرياض

الفقرات واملوضوعات اإلعالمية اليت  استثمار أوقات الفراغ والرتويح لدى املشاهدين ومستمعي وقارئي -

تتناوهلا وسائل االتصال اجلماهريية يف جماالت الرتبية البدنية والرياضية بوجه عام وذلك باعتبار هذا اجلمهور 

  .حد عناصر أو مكونات االتصال اجلماهرييأميثل 

  .ماهري مببادئ الروح الرياضيةتطوير أداء العاملني يف جماالت الرتبية البدنية والرياضية، وكذلك توعية اجل -

  .املسامهة يف حتقيق أهداف العالقات العامة والتسويق يف ا�ال الرياضي -

خماطبة اجلمهور املراد التأثري يف سلوكه للمشاركة يف حتقيق أهداف وفلسفة ا�تمع حنو ا�ال الرياضي، وذلك  -

  . من خالل إقناعه بأمهية دوره يف حتقيق ذلك املقصد

  :اإلعالم الرياضي - 3

  :مفهوم اإلعالم الرياضي -1- 3

هو عملية نشر األخبار واملعلومات واحلقائق الرياضية، وشرح القواعد والقوانني اخلاصة باأللعاب واألنشطة   

  .الرياضية للجمهور �دف نشر الثقافة الرياضية بني أفراد ا�تمع وتنمية وتوعية الرياضي

جزء من اإلعالم اخلاص ويتميز عنه بكونه إعالما خاصا، يهتم بقضايا وأخبار كما أن اإلعالم الرياضي هو 

الرياضة والرياضيني ويعترب الرياضيون هم هدفه وأدواته، فهو يهدف قبل كل شيء إىل إيصال كل املعلومات 

  .واألخبار إىل الرياضيني والعاملني يف ا�ال الرياضي بشكل عام

إىل أن اإلعالم الرياضي هو تلك العملية اليت �تم " عطا عبد الرحيم"و " سخري الدين عوي"كما يشري كل من 

بنشر األخبار واملعلومات واحلقائق املرتبطة بالرياضة وتفسري القواعد والقوانني املنظمة لأللعاب وأوجه النشاط 

نه من خالل أضي، و الرياضي، وذلك للجمهور بقصد نشر ثقافة الرياضة بني أفراد ا�تمع وتنمية الوعي الريا

  .وسائل االتصال اجلماهريية يتم التأثري يف النمو السلوكي والقيمي للجمهور
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  :أهمية اإلعالم الرياضي -2- 3

يعترب اإلعالم الرياضي قدميا وحديثا مبثابة املدرسة العامة اليت تواصل عمل املؤسسات الرياضية كاألندية ومراكز 

عن طريق ما تنشره بينهم من  ختلفة وتتجاوزها، فتقرب الفروق بني الناسالشباب، بل والتعليمية مبراحلها امل

  .خربات تعدل بني سلوكهم كبارا أو صغارا مبا يتالءم مع القيم والتقاليد السليمة

ولإلعالم الرياضي دور متشعب يف ا�تمع ظهر جبالئه بعد انتشاره على نطاق واسع يف القرن العشرين ولذلك 

على اختالف سياستها الفكرية ختصص هلا الصحف والقنوات اإلذاعية والتلفزيونية وتوجهها أخذت احلكومات 

حنو حتقيق أهدافها الداخلية من حيث رفع مستوى الثقافة الرياضية للجمهور وزيادة الوعي الرياضي هلم 

  .وتعريفهم بأمهية دور الرياضة يف حيا�م العامة واخلاصة

أهدافها اخلارجية حيث تعرف العامل حبضارة شعو�ا الرياضية والذي يعكس واستخدامها أيضا للوصول إىل 

ويف ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الكبري والسريع يف ا�ال ،بدوره رقي هذه الدول وتقدمها يف شىت ا�االت

ربز أمهية اإلعالم الرياضي وضرورة إحاطة األفراد با�تمع عاما بكل ما يدور من أحداث وتطورات يف تالرياضي 

هذا ا�ال وذلك يف ظل الزيادة الكبرية ألفراد هذا ا�تمع وبالتايل صعوبة االتصال املباشر مبصادر املعلومات 

هذا باإلضافة إىل زيادة تدفق املعلومات ،جبه واألخبار، ومن هنا تتضح أمهية اإلعالم الرياضي يف القيام بوا

الرياضية وزيادة مصادرها وتشابك ا�ال الرياضي با�االت األخرى سواء االقتصادية أو االجتماعية أو 

قل ما يوصف أوعدم قدرة الفرد يف مالحقة ومتابعة هذا التدفق من املعلومات والذي يعد أمرا صعبا ف،السياسية 

عصر املعلومات نتيجة للتقدم العلمي الذي حلق بالكمبيوتر واألقمار الصناعية وظهور شبكة به هذا العصر هو 

  .)االنرتنت(املعلومات 

ومن هنا تربز احلاجة الضرورية امللحة يف قيام اإلعالم الرياضي يف التغلب على هذه الصعوبات مبا يساعد 

  .اضي والتجاوب معهمجهور الرياضة على استيعاب كل ما هو جديد يف ا�ال الري
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تتجلى تتغذى باخلرب وتنمو بالفكر وتتعاىف باللحن، ومن هنا ) نفس إعالمية(واإلنسان يف نظر رجال اإلعالم 

ن إوتوجيه مشاعرهم الوجهة اليت يريدها املوجه، ف يأمهية اإلعالم الرياضي يف السيطرة على اجلمهور الرياض

  .ن وضعت يف غري ذلك كانت شرا مستطرياإناء و وضعت يف اخلري كانت وسيلة ال تضاهي يف الب

ن اإلعالم الرياضي بأنواعه املختلفة من صحافة رياضية وبرامج أومن خالل هذا العرض املوجز ميكن القول ب

القيمي  رياضية إذاعية وتلفزيونية يؤثر تأثريا كبريا يف الوقت الراهن ويشكل جوانب خطرية من النمو السلوكي و

  .يف ا�ال الرياضي ألفراد ا�تمع

  :أهداف اإلعالم الرياضي -3- 3

ة من خالل تعريف اجلمهور بالقواعد والقوانني اخلاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية يشر الثقافة الرياضن -

  .املختلفة والتعديالت اليت قد تطرأ عليها

جمتمع نسق قيمي يشكل وحيدد  حيث أن لكل،تثبيت القيم واملبادئ واالجتاهات الرياضية واحملافظة عليها  -

  .ن التوافق مسة من مسات ا�تمعألأمناط السلوك الرياضي متفقة مع تلك القيم واملبادئ 

نشر األخبار واملعلومات واحلقائق املتعلقة بالقضايا واملشكالت الرياضية املعاصرة وحماولة تفسريها والتعليق  -

وإعطائه الفرصة الختاذ ما يراه من قرارات جتاه هذه  ،الرياضيعليها لكي تكون أمام الرأي العام يف ا�ال 

القضايا أو تلك املشكالت وهذه أوضح أهداف اإلعالم الرياضي اليت ترمي إىل توعية اجلمهور وتثقيفهم 

  .رياضيا من خالل إمدادهم باملعلومات الرياضية اليت تستجد يف حيا�م على املستويني احمللي والدويل

  .عن اجلمهور وتسليتهم باألشكال والطرق اليت ختفف عنهم صعوبات احلياة اليوميةالرتويح  -

  :وظيفة اإلعالم الرياضي -4- 3

تكمن وظيفة اإلعالم الرياضي الرئيسية يف إحاطة اجلمهور علما باألخبار الصحيحة واملعلومات الصادقة 

عام صائب يف واقعة أو حادثة أو مشكلة أو  الواضحة واحلقائق الثابتة واملوضوعية اليت تساعد على تكوين رأي

  .موضوع هام يتعلق با�ال الرياضي

  :الوظيفة اإلخبارية  -4-1- 3
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فهي تقوم بتغطية  ، و هي املهمة األساسية اليت تقوم �ا وسائل اإلعالم بشكل دائم و ثابت ومستمر

كما تقدم املعلومات و املعارف و القوانني اخلاصة بالرياضة   ،األحداث الرياضية بشكل دقيق وصحيح و شامل 

فهي تواكب احلياة الرياضية و ترصد النشاطات الرياضية و ،للجمهور عرب وسائلها املسموعة و املقروءة  واملرئية 

  . تغطي الفعاليات الرياضية و تنشر كل ما هو جديد و آين على الساحة الرياضية 

    :ية الوظيفة التثقيف 4-2- 3

فاإلعالم الرياضي يسعى إىل تعميق رؤية و تفهم وتذوق اجلمهور لألحداث الرياضية  ،يعين تقدمي ثقافة رياضية 

و للظواهر الرياضية و للقضايا الصحية و النفسية و االجتماعية و الثقافية ذات الصلة الوثيقة بالرياضة  

  .الرياضي له يسعى إىل حتقيق مهمة التثقيف يف ا�الفاملوضوعات اليت يقدمها اإلعالم الرياضي مبختلف وسائ

    : الوظيفة الترويحية و الترفيهية 4-3- 3

يقوم اإلعالم الرياضي بالرتويح و الرتفيه عن اجلمهور و ذلك بالتخفيف عن اجلمهور من آثار التوتر و املعانات 

و هذا من  ،بأسلوب مناسب حيقق هلم املتعة و الثقافة الرياضية  اليومية و مساعد�م على قضاء أوقات فراغهم

و كذا نشر الصور الرياضية الطريفة  ،واملسابقات اخلاصة با�ال الرياضي  ،خالل نشر و بث القصص الرياضية 

  . و غريها و الرياضات االستعراضية  و ا�ازفات الرياضية

    :الوظيفة التجارية و الخدماتية  4-4- 3

  ،فيما خيص اخلدمة تتم هذه الوظيفة على أساس تقدمي املعلومات و األخبار الرياضية اليت تفيد اجلمهور مباشرة 

  و تقدمي الرياضية و أماكن إقامتها و مواعيد بثها أو إذاعتها ،كذلك تعريف اجلمهور مبواعيد املباريات 

فهي �ذا حتقق التكامل و الرتابط بني أفراد ا�تمع الرياضي مبختلف  ،جمال الرياضي بعض االستفسارات يف

  .لنهوض بالرياضة على مجيع املستويات يف اانتماءا�م و رغبا�م من أجل املشاركة 

  :خصائص اإلعالم الرياضي -5- 3

  :برز هذه اخلصائص ما يليألإلعالم الرياضي الكثري من اخلصائص ومن   
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نه خيتار اجلمهور الذي خياطبه ويرغب يف الوصول أحيث  ختياراالمن جانبا كبريا من اإلعالم الرياضي يتض -

وهذا حديث ،وهذه ا�لة الرياضية خاصة بكرة السلة ،برنامج إذاعي موجه إىل مجهور كرة القدم : إليه مثال

  .تلفزيوين موجه إىل مجهور كرة اليد وهكذا

القدرة على تغطية مساحات واسعة وخماطبة قطاعات كبرية من اإلعالم الرياضي يتميز بأنه مجاهريي له  -

  .اجلماهري

كرب عدد من اجلمهور يتوجه إىل نقطة متوسطة افرتاضية يتجمع حوهلا أاإلعالم الرياضي يف سعيه الجتذاب  -

  .كرب عدد من الناس باستثناء ما يوجه إىل قطاعات حمددة من الناس كالربامج الرياضية للمعوقني وغريها أ

اإلعالم الرياضي بوسائله املختلفة مؤسسة اجتماعية يستجيب إىل البيئة اليت يعمل فيها بسبب التفاعل  -

القائم بينه وبني ا�تمع وحىت ميكن فهمه البد أوال من دراسة أو فهم ا�تمع الذي يعمل فيه حىت ال يتعارض 

سائدة يف هذا ا�تمع فاإلعالم الرياضي مبثابة ما يقدمه من رسائل إعالمية رياضية مع القيم والعادات المع 

  .املرآة اليت تعكس صورة فلسفة هذا ا�تمع

  :عناصر اإلعالم الرياضي -6- 3

  :لإلعالم الرياضي أربع عناصر هي

   :لالمرس -

صاحب الرسالة اإلعالمية أو اجلهة اليت تصدر عنها الرسالة سواء كانت هذه اجلهة االحتاد أو النادي أو  هو

  .اخل...الالعب أو املدرب

   :لالمستقب -

  .من توجه إليه الرسالة اإلعالمية سواء كان فردا أو مجاعة هو

   :ةاألداة أو الوسيل -

  .اخل...ما تؤدى �ا الرسالة اإلعالمية سواء صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون هي
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  : الرسالة أو المضمون -

هي ما حتمله وسيلة اإلعالم الرياضية لتبليغه أو توصيله إىل املستقبل ويعتد اإلعالم الرياضي يف بلوغ أهدافه 

احلقائق واألرقام ومسايرته لروح العصر  ومدى اعتماده على ،على الرسالة واملضمون الذي تقدمه هذه الرسالة

والشكل الفين املالئم ومناسبته ملستوى املستقبلني من اجلمهور من حيث أعمارهم وحاجا�م، ويتم نقد اإلعالم 

كرب أالرياضي وتقوميه إجيابا أو سلبا يف ضوء توفر هذه الشروط واملعايري اليت إن حتققت جتعل تأثريها يف الناس 

وحول عناصر اإلعالم الرياضي هذه بنيت نظرية االتصال وتفسريا�ا ،تهم وتفاعلهم معها وحتوز على ثق

 .لسيكولوجية اإلعالم الرياضي

  :اإلعالم الرياضي و المفاهيم المشابهة - 4

  :الدعاية -1- 4

ملا عانته من استخدامات را ونظ ،ملا كانت الدعاية من الكلمات اليت مل يتم االتفاق على مفهومها حىت اآلن

معقدة يف أنظمة خمتلفة تسببت يف تشويه الكلمة وتغيري داللتها فإنه ينبغي علينا كباحثني أن نسعى إىل 

     )97،ص1999،عبود، إبراهيم( الغموض هذاالتوضيح ونبعد 

  :فهنالك الكثري من التعاريف سوف نعرض بعضها فيما يلي 

على سلوك اآلخرين ومعتقدا�م بواسطة االستخدام االنتقائي املدروس هي التأثري  :الدعاية في االصطالح 

أم بصرية أم إدراكية والرتكيز على الكلمة املنحوتة أم املقروءة ،للرموز ونشرها سواء أكانت الرموز لفظية أم مسعية 

  )327،ص2006الشعراوي،(املسموعة أم مصورة أم مرئية أم 

جهود يتوفر فيها عامل التعمد والقصد يف العرض والتأثري "يف دائرة املعارف األمريكية بأ�ا الدعاية كما تعرف 

إلقناعه بفكرة أو سلعة أو رأي �دف  قاوهي جهود منظمة مقصودة للتأثري يف الغري وفق خطة موضوعة مسب

سع عن طريق الرموز و تغيري سلوكه وتعمد إحداث تأثري على اآلراء و االجتاهات واملعتقدات على نطاق وا

جانب إجيايب يهدف إىل غرس بعض : وهلذا التأثري املتعمد جانبان ، "إمياءا�ا املختلفة الكلمات و الصور و
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 ، 2004بكري ،(  وجانب سليب يعمل على إضعاف أو تغيري اآلراء واالجتاهات األخرى ،اآلراء واالجتاهات 

    )60ص

بأ�ا جمموعة من الطرق يتم استخدامها بواسطة جمموعة تبغي أن " :كما عرفها العامل الفرنسي جاك أيلول 

، حتقق مشاركة إجيابية نشطة أو سلبية يف أعماهلا على جمموعة كبرية من األفراد املتشا�ني من الناحية النفسية 

  )46،ص1998جودت ناصر،("وذلك عن طريق مراوغات نفسية تتم يف نطاق تنظيمي

تعبري عن اآلراء أو األفعال اليت يقوم األفراد أو   بأ�ا": كما عرفها العامل األمريكي السياسي هارولد السويل 

حمددة ا على أساس أ�ا ستؤثر يف أراء أو أفعال أفراد آخرين أو مجاعات أخرى لتحقيق أهدافا اجلماعات عمد

 )64،ص1998جودت ناصر،( "وذلك من خالل مراوغات نفسية امسبق

بأ�ا حماولة التأثري يف الشخصية والتحكم يف سلوك األفراد باإلشارة ": ليوناردو دوب عامل أمريكي  اوعرفها أيض

 جودت ناصر("إىل األهداف اليت تعترب غري علمية أو أن قيمتها يف ا�تمع العلمي مشكوك فيها يف فرتة حمددة

  )46،ص1998،

  أهمية الدعاية -1-2- 4

وقت قريب وسيلة من وسائل السيطرة والرواج وتكاد تكون وحيدة الطرف والدليل على ذلك تعد الدعاية إىل 

يستند إىل قوى و مميزات معينة و إىل طاقة وحنكة وخربة  اما آلت إليه اليوم حيث قد أصبحت علما قائم

 .الداعي وذكائه 

هدف معني وقد يرى املرء ألول هي إحدى الوسائل القوية لكسب الناس إىل جانب فكرة ما أو ن فالدعاية إذ

ملا تسلكه يف إعالمها باعتمادها على بضع كلمات أو صور أو رموز أو عبارات أو  راوهلة ضآلة شأ�ا نظ

  .منه جبهة ملصلحة مروجيها  أن تؤثر يف النفوس وجتتذب الرأي العام وتكون ثغري أ�ا ال تلب،اخل ..خطب 

تعتمد على األحداث وتتماشى مع التقاليد وروح الشعب وتقوم على  هي تلك الدعاية اليت والدعاية المالئمة

تكوين شهرة عامة أو على التعريف بأشياء مهمة �دف توجيه االنتباه حنو جمال ما سواء أكان سياسيا أم 

 اوهلذا فقد استفادت الدعاية اليوم بشكل كبري من فن السينما و التلفزيون وذلك انطالقيا ،أم اجتماع ااقتصادي
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لذلك فإن  و،من سطوة التأثري الكبري هلاتني الوسيلتني على املشاهدين والذين هم بنفس الوقت مستهلكني 

للدعاية اليوم أثر كبري إذا ما متت وفق خطة مدروسة وشاملة وإذا ما قامت على أسس علمية وارتكزت على 

  )46،ص1998جودت ناصر،(  .نقلت عن طريق وسائل مناسبة إمكانيات مالئمة و

  :أهداف الدعاية -1-3- 4

 :  عند تعرفنا على أمهية الدعاية اآلن سوف نتعرض إىل أهداف الدعاية ومن أمهها

  .تعترب الدعاية أحد أساليب الرتويج اليت �دف لتأثري يف آراء واجتاهات ومواقف خمتلف فئات املستهلكون    -1

ل الشركة ومنتجا�ا تنقل رسالة إىل عامة الناس من خالل وسائ هي اتصال يف شكل قصة إخبارية عن     -2

  .اإلعالم بدون أجر

تستخدم الدعاية إلجياد عالقة طيبة بني الشركة وكل من عامة اجلمهور واملستهلكني ورجال األعمال و     -3

  .وا�تمع بصفة عامة �دف إرسال صورة إجيابية عن الشركة،املسؤولني احلكوميني 

الطالع اجلمهور على منتجات الشركة وتذكريهم بالعالمة التجارية وخلق انطباع  تستخدم الدعاية أيضاقد     -4

  .لتطوير والتحديث مبا يالءم احتياجا�م  الديهم بأن الشركة تسعى دائم

 أخرى فهيقيق أهدافا رئيسية عامة يف ترويج املبيعات فقط وإمنا ميتد دورها لتح هاما راوالدعاية ال تلعب دو     -5

�تم باملركز التنافسي للشركة من خالل خلق صورة ذهنية طيبة عن الشركة ومنتجا�ا والدعاية اليت تصل إىل 

اجلمهور املستهدف من خالل وسائل اإلعالم املختلفة مثلها مثل اإلعالنات وإن كانت ختتلف عنها يف أن 

    . جر الدعاية غري مدفوعة األجر يف حني أن اإلعالنات مدفوعة األ

  :االختالف بين الدعاية و اإلعالن -1-4- 4

 55،ص1998جودت ناصر،(اختلفت الدعاية عن اإلعالن من عدة نواحي نذكر منها(  : 

 تسعى إىل إخفاء مصادرها واجلهات الكامنة ورائها ،يف حني أن اإلعالن دائما ا إن الدعاية دوم

  .معروف املصدر واجلهة اليت قامت بإعداد ونشره 
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  تلجأ إىل التضخيم واملبالغة والتهويل يف األمور أكثر بكثري من اإلعالن ألنه ال  الدعاية دائماإن

ال يستطيع أن يفعل ذلك   اإلعالن   بينما،يهمها فيها بعد اكتشاف احلقيقة ألن مصدرها جمهول 

  . املستهلكنيألنه يف حالة املبالغة الزائدة ميكن العودة ملصدر اإلعالن وحماسبته حسب قوانني مصاحل

  إن الدعاية تلجأ إىل التضليل واخلداع والكذب وتشويه الوقائع وختريف املنطق و إخفاء احلقائق من

جتاه أمر معني ، يف حني إن اإلعالن ال يستطيع أن يلجأ إىل     أجل تغيري الرأي والسلوك أو تعديلهما

احلصول عليها من جراء استخدام  األمور ألنه ظاهر ويقوم على أساس تبيان الفوائد املمكن  هذه

  .سلعة معينة أو ألمر معني

  إن الدعاية متيل إىل خلق نوع من اإلثارة النفسية و إحداث االنفعاالت حبيث أنه من املستحيل أن

ملثل هذه األمور وإمنا   يقوم الفرد �ذا التصرف لوالها ، بينما اإلعالن يف معظم األوقات ال يلجأ

  .االنتباه والتذكري والرتغيب يف سلعة ما أو يف أمر معنييكتفي جبذب 

  إن الدعاية ال تكتفي بنقل األخبار حول سلعة ما أو أمر ما ، وإمنا حتاول اإلقناع �ذه السلعة أو �ذا

  .األمر عن طريق أساليب غري شريفة يف غالب األحيان

  الفرد على النقد    ةعيوب وهذا ما جيعل قدر و إبراز املزايا وإخفاء ال، إن الدعاية تقوم بتبسيط األمور

  .واحلكم املوضوعي املستقبل جتاه موضوعها مقتولة

   إن الدعاية يف غالب األحيان تكون عبارة عن أحد مستويات التعامل النفسي بني الدولة و املواطنني

  .بينما اإلعالن قلما أن يصل إىل ذلك املستوى

 :  )61،ص1998جودت ناصر،( :وسائل الدعاية التجارية -1-5- 4

من الوسائل اهلامة  اكبري  عددا اإن الوسيلة هي األداة اليت حتمل الرسالة إىل مجهور املشرتين املرتقبني وهنالك حق

والفعالة اليت تؤدي هذه املهمة على أكمل وجه وهي تتضمن كافة الوسائل اإلعالمية املمكن استخدامها 

  العامة والنشرات املطبوعة اليت توزع بالطرقات ،واالستفادة منها يف هذا ا�ال كالصحف وا�الت بأنواعها
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ى شكل بطاقة صغرية حتمل على أحد وجهيها رزنامة أليام أو احملالت التجارية أو تلقى باجلو أو تكون عل

وسائل الدعاية الضوئية اليت تستخدم على واجهات العرض أو يف  و ،السنة وعلى الوجه الثاين دعاية ملنتج 

  .حمطات ركوب القطارات والسيارات وقاعات االنتظار ودور السينما والرسائل الربيدية

وكافة الرتتيبات أو التجهيزات اليت  ، والندوات واالجتماعات ،لونة غرب املتحركة والراديو والتلفزيون والصور امل

واهلدايا  ،واليت يقصد منها تزيني الواجهات وترتيبها بشكل جذاب وملفت لالنتباه ،تتبع يف حمالت بيع السلع 

واملعارض اليت تقام ،اليت توزع على الزبائن على شكل عينات معينة من السلعة واهلدف منها الرتويج لشيء ما 

  .بقصد الرتويج والتعريف ببعض املنتجات وخبواصها و فوائدها وطرق استخدامها

  : اللنوعيتها فمث تبعا اخمتلفا هذه الوسائل قاطبة تؤثر يف األشخاص تأثري 

والصحف والنشرات والصور  ،يو والندوات واالجتماعات يكون تأثريها عن طريق حاسة السمع يعين مسعيالراد

أما التلفزيون والسينما واللوحات الفسفورية  ،يكون تأثريها عن طريق حاسة النظر يعين بصري ، والواجهات 

لتجربة للسلع الغذائية كالسكاكر يف حني أن عينات ا ،الناطقة يكون تأثريها عن طريق احلاستني مسعي وبصري 

أما اهلدايا الرتوجيية كالعطور يكون تأثريها عن  ،وما شابه يكون تأثريها عن طريق حاسة الذوق يعين تذوقي 

وهناك السلع اليت تعرف باأليدي أو اليت يكون تأثريها عن طريق اللمس   ، طريق حاسة الشم يعين مشي

كبريا يف ترغيب املستهلك للشراء أو  مللمس والنعومة أو اخلشونة دوراكاألقمشة واملالبس واليت يلعب دور ا

وهذا ما يوضح ضرورة انتشار بعض هذه الوسائل أكثر من غريها وبالتايل عدم إمكانية االنتشار بسوية  ،عدمه

وفيما يلي بعض منها  ،منها من عوائق وصعوبات  كالملا يعرتض  ا واحدة جلميع هذه الوسائل وذلك نظر 

  :وتعداد الصعاب اليت تتعرض هلا 

  :لوحات العرض    -أ

 ال تعد وسيلة ميكنها استيعاب الرسائل الدعائية.     

 ال متكن الناس من معرفة مواصفات السلعة املقصودة.  

 مرتفعة التكاليف وال تفيد يف حال توجيه الدعاية لفئة معينة.  
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  :الراديو     -ب

  الدعائية لكافة الناس دون متييزتوصل الرسالة.  

 مما جيعل الناس يلجأون ملعارضتها يف مثل تلك األوقاتا تكون مصدر تشويش أحيان.  

  تبث رسالتها الدعائية يف أوقات حمددة وبالتايل قد ال يستفيد منها املوجهة إليهم يف مثل هذه

  .األوقات

 :التلفزيون     -ج

  السلع املتكررة االستعمالال يناسب كافة السلع وإمنا فقط بعض.  

  التعرض خلطر الدعايات السابقة هلذه الدعاية ، أو التالية هلا وبالتايل ضياع أثرها كما هو احلال يف

  .اإلعالنات املتتالية للمنظفات

  اإلرهاق واملضايقات النامجة عن التكرارية يف بث الدعاية أو عرض اإلعالن واليت ال بد منها لطبع

  .أثرها

  :السينما     -ت

 عرض أفالم دعائية إعالنية متتالية جيعل أثرها ضئيالرض القصري للدعاية واإلعالن أو الع.  

 لكون را األثر العكسي الذي ينجم عن اإلكراه احلاصل من عرض هذا الفلم الدعائي أو اإلعالين نظ

يدفعه لعدم شراء لم الدعائي وهذا ما قد يلم األساسي وليس الفياملشاهد قدم إىل السينما ملشاهدة الف

   .مثل هذه السلعة

  :الصحف     -ث

 قراء�ا السريعة وعد االهتمام من قبل القارئ بكافة الصفحات.  

 عدم قدر�ا على تصميم الشكل اجليد للدعاية بسبب رداءة الورق وعدم جودة األلوان.  

  قراء�ا األوىلالعمر القصري للدعاية نظرا ألن اجلريدة ترمى وتتلف بعد.  



                                                      حمادي عامر/د                                            الریاضي عالم و االتصال مدخل إلى علوم اإل

 
 

20 

  :المجالت     -ه

 إىل التغيري يف األسعار والشروط واملواصفات للسلعة  ناصدورها بفرتات دورية حمددة مما يؤدي أحيا

  .يعين أ�ا تنقل صورة قدمية للمستهلك ،خالل هذه الفرتة 

 نفقا�ا عالية ومن الصعب حتملها من قبل املشروعات املنتجة.  

  :الرسائل البريدية     -و

 لقراءة الرسالة وبالتايل يكون مصريها التلفا قد ال خيصص املشرتي وقت.  

 غري جمدية ومرتفعة التكاليف وتوجه لناس معروفني فقطا أيض.  

  :أثر تقدم وسائل االتصال على الدعاية  -1-6- 4

األفكار ن التقدم املذهل يف أجهزة االتصال اجلماهريية يف عصرنا احلاضر قد جعل من اليسري توصيل إ

  .واملعلومات بسرعة خيالية إىل مجيع أحناء العامل

بعد يوم من قدرة الدعاية على الوصول إىل مجاهري أكثر  اواحلقيقة أن التطور املستمر يف هذه األجهزة يزيد يوم

فال شك بأن االجنازات احلديثة يف جمال العلم والتكنولوجيا وخاصة يف جمال استخدام الغطاء اخلارجي  اعدد

لتسهيل االتصال تعطي إمكانيات هائلة للدعاية السياسية اخلارجية أكثر من الدعاية التجارية أو الثقافية أو 

  .غريها

على ا بالغ اخلطورة مباله من قدرات سياسية عظمى وبالتايل لزام اوهكذا أصبحت الدعاية يف عصرنا هذا سالح

 قحطان(  املوجهة إىل رعاياها وذلك لغرض دحضها ومواجهتهاالدول احلديثة أن تالحق ألوان الدعاية الضارة 

  . )236،ص1998،مسري،

  :فعالية الدعاية  -7 -1- 4

كما أن  فيها بصورة متزايدةا مع تزايد تكاليف إعالنات األوساط املدفوعة أصبحت جهود الدعاية مرغوب

بل توجد تكاليف يف إعداد البيانات الصحفية أو الصور الفوتوغرافية وأحداث  االدعاية ليست جمانية أيض
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األوساط ولكن عادة تكون هذه التكاليف منخفضة باملقارنة مع تكلفة شراء مكان أو وقت شبيه من 

  .اإلعالنات

املكان أو الوقت ية أكرب من افعادة يكون تأثري الدع، من غري املمكن إدخال رسائل البيع يف الدعاية  هورغم أن

 ، سرور( اإلعالنات من املقارن الذي يتم احلصول عليه من اإلعالن ألن التغطية اإلخبارية هلا مصداقية أكرب

      ).488ص ،2007

 :قوة الدعاية  -8 -1- 4

إحدى العوامل اليت تشكل أكثر عناصر القوة املطلقة لربنامج الدعاية هو االتصال مع املسوقني من أجل تسويق 

لوحظ اهلبوط الكبري ملبيعات شركة جونسون أند جونسون وذلك بعد احلملة اإلعالنية  المنتج الشركة فمث

الشاملة اليت شوهت صورة املنتج أمام الناس فقد كانت هذه احلملة اإلعالنية موضوع دراسة طالب التسويق 

يف السوق با امل حصتها تقرياستطاعت الشركة أن تستعيد ك 1983لعدة سنوات وحبلول كانون الثاين عام 

  .وذلك نتيجة الدعاية اإلجيابية وحتسني املنتج

مت �ديدها بالدعاية واإلعالن السلبية اليت نتجت من العصري امللوث   Odwalla وكمثال أخر منتجات

بسحب املنتج من السوق وقامت بإجراءات صحية ا إال أن الشركة قامت فور ،الذي هدد حياة معظم الزبائن 

كما قامت الشركة بدفع الفواتري الطبية للناس الذين مرضوا من جراء تناوهلم للمنتج كما ،من سالمة الزبائن تض

قامت الشركة بنشر املعلومات على موقعها على االنرتنيت من أجل توفري املعلومات الصحية لزبائنها القلقني 

  .اليت بذلتهاوبذلك استطاعت الشركة استعادة حصتها يف السوق نتيجة للجهود 

كما أنه ال يستطيع السيطرة على التأثريات ا  ولسوء احلظ ال يستطيع املسوق االستفادة من الدعاية االجيابية دائم

  .george & michael,2003)( السلبية الناجتة عن الدعاية 

  :نصائح الدعاية  -9 -1- 4

من أية عيوب    دعاية واضحة وخاليةهناك بعض النصائح اليت جيب أن تتقيد �ا من أجل احلصول على 

  :  تتلخص فيما يلي
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مثل إدراج اإلعالن يف الصحف وا�الت والراديو : إدراج قائمة لتغطية كل وسائل الدعاية والتخبري عن املنتج     -

  .والتلفيزيون ويف منشورات الشركة

  .ل �اد الوقت املناسب لالتصايدحتإمكانية كل وسيلة تنشر اإلعالن و  التعرف على-

  .على أمساء وسائل اإلعالن املتاحة احلصول    -

عالن إللتلك الوسائل الكتشاف كيف حتصل على التغطية املناسبة لو القيام بزيارة كل وسيلة إعالم االتصال ب   -

وما هو الوقت الذي سوف  ،وما هي املعلومات اليت حيتاجو�ا من صور وقصص وغريها ،من كل وسيلة 

  .اإلعالنلتنشر يستغرق 

صور  ،مواد إخبارية جيدة أكثر ،ميزات أكثر  بني هذه الوسائل من حيث من يقدم  يتم مقارنةومن مث 

  .زوايا أكثر حملية، بتعليقات مفضلة أمجل 

وهل يتم النشر عن طريق  ،على معلومات حول توزيع الصحف وا�الت واحملليات يف أماكن الباعة احلصول     -

  .مثال الربيد االلكرتوين ؟

  .بعض القصص املثرية اجليدة واليت تساعد على نشر اإلعالن أو الدعاية بشكل أكرب تطوير    -

بيانات حول مادة اإلعالن مكتوبة بشكل جيد من أجل مساعدة احملررين يف تكوين قصة حول اإلعالن  إرسال    -

ع اجلزء األكثر أمهية للقصة يف املقدمة ومن مث جعل بقية األفكار متسلسلة بشكل حبيث يتم وض ،املراد نشره

  .منطقي لتغطية كل احلقائق الضرورية

  .بشكل مرتب وأنيق ومطبوعة بعناية من أجل أن يسهل على احملرر قراء�ا يةدعاالنسخة عن  إرسال   -

ألن ذلك يزيد من فرص نشر الدعاية بني  نشرها املرادصورة جيدة لتكون متوافقة مع قصة الدعاية  إرسال     -

  .الناس بشكل أكرب 

  :مخاطر الدعاية  - 1-10- 4

يتحكم املعلنون  ،فمع اإلعالن،على خماطر حقيقية  –أن الرسالة تأيت من طرف ثالث متجرد  –حتتوي الرسالة 

  .يف احملتوى
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يف بعض احلاالت تكون الرسالة املقدمة غامضة  و، إال أن الدعاية يتحكم فيها العاملون يف التحرير يف األوساط

  .وغري شاملة مما ميكن أن يتسبب يف اخللط لدى اجلمهور وينتج مشاكل لعملية الدعاية ،

ال أو يعطوا القصة شك ،بل إن املوقف األسوأ حيدث عندما خيتار العاملون يف التحرير أن يسخروا من العملية 

  .بطريقة معينة ياسلب

  :اإلعالن -2- 4

 :لسببني أساسيني  أمر ضروري  من الصعب الوصول إىل تعريف مقبول ومتعارف عليه لإلعالن كنشاط

ميكن التعريف احملدد من حتديد ماهية النشاط وعناصره حىت ميكن ألي دارس وممارس أن يقوم بوضع  -أ

 .هلا هذا النشاط ااألهداف واخلطط والربامج اليت تسري وفق

عالن للحد من اخللط بينه وبني املفاهيم واألنشطة االتصالية األخرى مما يؤدي ميكن التعريف احملدد لإل -ب

 .إىل االستخدام الفعال واملناسب لكل نشاط

وباستعراض الكتابة املختلفة يف ميدان التسويق واإلعالن جند أن هناك تعريفات خمتلفة لإلعالن وإن اتفقت 

الوسيلة غري ”اإلعالن بأنه عبارة عن يق األمريكية جمعية التسو معظمها يف املضمون واحملتوى فتعرف 

  ."الشخصية لتقدمي األفكار والرتويج عن السلع واخلدمات بواسطة جهة معلومة مقابل أجر

شكل من األشكال غري الشخصية لالتصال جيري عرب طريق وسيلة "لإلعالن وهو  متشا�ا اويقدم كوتلر تعريف

  ."علومة وحمددةمتخصصة مدفوعة األجر وبواسطة جهة م

مرئية أو شفوية  –كافة األنشطة اليت تقدم كمجموعة بطريقة غري شخصية "أما ستانتون فيعرف اإلعالن بأنه 

  ".عن طريق رسالة معلومة املعلن تتعلق بسلعة أو خدمة أو فكرة معينة –

يرسل بالربيد، أو تبثه و هو كالم تصاحبه الصور والرسوم يف كثري من األحيان، وتنشره الصحف و ا�الت، أو 

اإلذاعة أو التفاز، أو تعرضه دور السينما على شاشا�ا، أو يعرض يف مكان بارز يف الشوارع واحملالت العامة، 

  .ليطلع عليه أكرب عدد من الناس

 رمسي، و جتاري، و شخصي: واإلعالن ثالثة أنواع
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يئات يف جمال من جماالت الشئون العامة،  يصدر عن الدولة و أجهز�ا أو املؤسسات و اهل فاإلعالن الرسمي

، أو بدء التسجيل يف )أي طلب تنفيذ مشروع بسعر مناسب(كاإلعالن عن وظيفة خالية، أو مناقصة 

  .املدارس، أو اإلعالن عن مباراة رياضية

  التجاري اإلعالن

 تنزيالت يف األسعار فيصدر عن التجار و الشركات التجارية، عادة لرتويج صنف من البضاعة أو اإلعالن عن 

 ويكون وهدفه التأثري يف الناس و إقناعهم جبودة البضاعة و ميزا�ا أو اعتدال مثنها، و جذ�م إىل شرائها

 املالبس الرياضيةاإلعالن التجاري أحيانا إلقناع الناس بفائدة اخلدمات اليت تقدمها جهات معينة، كشركات 

لإلعالن التجاري علم يدرسه الطالب يف بعض الكليات اجلامعية مثل  ، و غري ذلك و قد صار منتجا�ا القتناء

   .كلية التجارة، وكلية الفنون اجلميلة، و كلية اإلعالم

واإلعالن  ،واإلعالم التجاري الناجح هو ما يتوفر فيه اجلاذبية و التجديد، و أهم ما جيعله مؤثرا هو التكرار

  .إىل زيادة إنتاجها ورخص سعرهاالناجح يؤدي إىل رواج السلعة، و هذا يدعو 

امللونة » النيون«فمن ذلك إعالنات أضواء ، إلعالنات التجارية اليوم تتنافس فيما بينها يف أساليب عرضهاا

  املتحركة اليت تشد انتباه املارة و هي تتألق على جانيب الشوارع الرئيسية و حول امليادين والساحات

عالن التلفازي، الذي يستعان فيه باأللوان واملوسيقى والغناء والتمثيل و كل ولكن أقوى اإلعالنات تأثريا هو اإل

  .ما جيذب املشاهد

فعندما يرى طفل إعالنا فيه أطفال يأكلون صنفا جديدا من الطعام، وهم سعداء به، و يغنون له، يتمىن أن 

 اجلديد دون وعي منهو هكذا ينجذب الطفل حنو هذا الصنف ،يسعد مثلهم فريجو والده أن يشرتيه له

، )السجائر(فاإلعالن عن لفائف التبغ  ،ولكن كثريا من الدول وضعت قوانني ملنع اإلعالنات ذات األثر الضار

التدخني سبب رئيسي للسرطان و أمراض الرئة و أمراض القلب و ": يصاحبه حتذير حكومي يقول مثال

  .ومثل هذا التحذير قد خيفف من تأثري اإلعالن يف اجلمهور  "الشرايني
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   الشخصي اإلعالن

يستخدمه شخص ليشاركه الناس أفراحه أو أحزانه، أو ليساعدوه يف حل مشكالته، كاإلعالن عن زواج أو  

ذلك  ، أو غري»خرج و مل يعد«حفل استقبال، أو فقد عزيز، أو ضياع حمفظة، أو تنبيه الناس إىل غياب فرد 

يستطيع اإلنسان الذكي أن يستفيد من اإلعالنات اليت يقرؤها أو يشاهدها، دون أن يرتك املعلن  و من األمور

 خيدعه أو يدعوه إىل شراء ما ال يلزمه أو يناسبه، و ينبغي له أن يعتمد على جتربته اخلاصة و حكمه الصحيح

ملرئي من تأثري على املشاهد، خاصة وأن البث ومن يشاهد التليفزيون حاليا ميكنه أن يدرك ما لإلعالن ا

 .التلفزيوين لإلعالنات أصبح تأثريه قوى بفضل انتشاره عرب القنوات الفضائية و تطور اإلخراج التلفزيوين

  :أهداف اإلعالن -2-1- 4

 :من أهداف اإلعالن ووظائفه تتمثل يف اآليت

، وبشكل أوضح فإن اإلعالن كوسيلة يستخدم لتغيري تغيري امليول واالجتاهات وسلوك املستهلكني احملتملني -1

سلوك املستهلكني لشراء سلعة مل يكونوا مقتنعني بشرائها لو مل يكن هناك إعالن، ويتم ذلك من خالل 

 :األساليب التالية

 .من خالل توفري املعلومات والبيانات عن السلعة -أ 

السلع أو اخلدمات وصدق بيانا�ا املعلن عنها يف التأكيد على أن اإلعالن هو تعهد أو ضمان جبودة  -ب 

 .الرسالة اإلعالنية

من خالل العمل على تغيري الرغبات من خالل إبراز املزايا والفوائد اليت تعود على املستهلك جراء شرائه  -ج 

 .واستخدامه للسلعة

ن عالمة جتارية منافسة إىل تغيري تفضيل املستهلكني للعالمات التجارية املختلفة، أي حيول تفضيلهم م -د 

 .العالمة التجارية اليت يعلن عنها

  .خلق الطلب على سلعة معينة يف مرحلة أولية مث العمل على إشباعه يف مرحلة تالية -2
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حماولة تأجيل االخنفاض املستمر على هيكل الطلب من خالل جمموعة من املغريات البيعية لوقف هذا  -3

 .التدهور التدرجيي

فاق جديدة ألسواق مل تكن موجودة من قبل توجيه احلمالت اإلعالنية، ومن مث إتاحة الفرصة أمام فتح آ -4

 .، ومن مث تعظيم نصيبه النسيب من السوق املشروع املعلن لتسويق سلع أو خدمات

باملعلومات خلق نوع من االنتماء والوالء بني السلع واخلدمات ومستهلكيها من خالل تعريف املستهلكني  -5

  .والبيانات املرتبطة �ذه السلع أو اخلدمات ذات الـأثري يف اختاذ قرارات الشراء

حماولة مواجهة املنافسة، ذلك أن الكثري من احلمالت اإلعالنية �دف إىل تعويض التأثري على حصة  -6

 .املشروع من السوق الذي حتدثه إعالنات املنافسني

يث أن بعض اإلعالنات حتاول إغراء املستهلكني على استعمال املنتج بشكل زيادة استعماالت املنتج، ح -7

ومن األمثلة على ذلك استعمال معجون األسنان ثالث مرات  ،يؤدي إىل زيادة كمية الستهالك الكلية منه

 .)الشاي، القهوة(من املشروبات التقليدية  ، أو إحالل املشروبات الغازية املثلجة بدالايومي

معدالت دوران السلع أو اخلدمات املعلن عنها من خالل جذب االنتباه وإثارة االهتمام واستخدام زيادة  -8

يف حماولة ترمي إىل إقناعهم بالسلع املسوقة ) املستهلكني(األساليب املختلفة لبعث الرغبة لدى املعلن إليهم 

 سلعي اهلائل املعروض يف السوقلضمان استجابا�م املرضية وحثهم على انتقاء هذه السلع من وسط الكم ال

وال شك يف أن قيام اإلعالن �ذه الوظيفة يعين زيادة أرقام املبيعات ومن مث تعظيم الرحبية واستمرارية املشروع 

 .املعلن وهيكله السلعي واخلدمي يف السوق

. ام طبيعيةفمعظم املنتجات هلا مواسم شراء أو فرتة استخد ،زيادة املبيعات يف موسم اخنفاض الطلب -9

  .وللتغلب على ذلك حتاول كثري من اإلعالنات إثارة الطلب على مدار العام

  :العالقات العامة -3- 4

 للعالقات العامة تعريفات متعددة ومتنوعة فعلى سبيل املثال ال احلصر ميكن تعريف العالقات العامة كالتايل

  :تعريف كانفيلد ومور العالقات العامة
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الفلسفة االجتماعية واليت يتم التعبري عنها عن طريق األنشطة والسياسة املعلنة اليت تتوافق مع نوع من أنواع "

   ".إدارة املؤسسة أو الشركة أو املكان مما يتيح هلا كسب ثقة اجلمهور وزيادة تفامهه

ىل بعض هلذا التعريف أمهية كبرية وباألخص من خالل االتصال املزدوج، حيث أنه عملية التبادل تؤدي إ

تعمل على حتقيق قدر كبري من التفاهم بني املؤسسة واجلمهور، وأن الثقة بني املؤسسة : املميزات حيث أ�ا

 .ثبات الكفاءة واجلودةإواجلمهور ال تأيت بسهولة بل جبهد مستمر يف 

  :تعريف جريزلويد

ميكن تعريف العالقات العامة على أ�ا وظيفة من اختصاص اإلدارة حىت يتم تقومي اجتاهات املؤسسة وا�ال  

بشكل مستمر، واختيار الربنامج املناسب لكسب رضا اجلمهور وتنفيذه بشكل سريع مبا يتماشى مع اجتاهات 

  .املؤسسة ومصلحة الفرد

  : تعريف بول جاريب 

املستمرة اليت تفعلها اإلدارة من أجل كسب ثقة اجلمهور بشكل كبري، وليس جمرد  اجلهود"عرف بأ�ا يحيث 

 ."حتسني الشكل الظاهري للمؤسسة دون االهتمام برضا العميل أو اهتماماته

   :تعريف ادوارد روبنسون رئيس قسم البحوث بمعهد العالقات العامة األمريكي

عي وسلوكي وتطبيقي، فهي وظيفة يتم عن طريقها قياس علم اجتما"يرى العالقات العامة على أ�ا   حيث

وتفسري اجتاهات اجلماهري املختلفة اليت تتعلق باملؤسسة، كما أ�ا تساهم يف حتديد األهداف بشكل يضمن 

زيادة التفاهم بني اجلمهور واملؤسسة وزيادة نسبة قبول اجلمهور ملنتجات املؤسسة وجتربتها، مما يعمل على 

   ".بني أهداف املؤسسة وبني احتياجات اجلمهور حتقيق التوازن

  :تعريف آخر للعالقات العامة

هي نشاط معني تقوم به إدارة املؤسسة لتعريف اجلمهور بطبيعة العمل، ويتم ذلك عن طريق استخدام وسائل  

مما يتيح لك التعرف على رأي اجلمهور ومعرفة درجة  ،االتصال والتواصل االجتماعي، واإلعالنات املتاحة عليها
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رضا اجلمهور عن اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة، حيث جيمع ذلك املفهوم بني الفن وبني علم اإلدارة، حيث 

نوع من أنواع الفنون، أما دراسة الوسيلة من أجل حتديد طريقة  اآلخرينأن حتديد الوسيلة املناسبة للتواصل مع 

  .األمثل هلا تعد علم مستقل بذاته االستخدام

  :العوامل التي أدت لظهور العالقات العامة  -3-1- 4

اجته البعض إىل أساليب اإلدارة احلديثة واليت ترتكز على تعزيز احلوار، وتقبل الرأي والرأي اآلخر للتعرف  ●

ستخدم حول طبيعة عمل املؤسسة ومدى جناحها أو فشلها
ُ
  . على رأي املوظفني واجلمهور امل

ستهلك، مما يزيد من احلاجة إىل  ●
ُ
اختالف رغبة اجلمهور و طرق االستهالك أو التداول لدى اجلمهور امل

  .أفكار متنوعة لتحقيق رغبات اجلمهور املختلفة

ستهلك باألخص تلك و التطور الكبري الذي شهدته وسائل االتصاالت بني الشركات،  ● 
ُ
اجلمهور امل

  . ومواقع التواصل األخرى التطورات املعتمدة على االنرتنت

ن التطور وصل للفكر االستهالكي عند اجلمهور بسبب إالتطور مل يقتصر فقط على وسائل االتصال بل  ●

عن تلك املعروفة يا تراكم خربا�م يف جماالت الشراء مبرور األيام، حيث ظهرت خدمات وسلع جديدة خمتلفة كل

  . ، مما يتطلب أن يتعرف الناس عليهاقا ساب

  :مبادئ تطبيق العالقات العامة -3-2- 4

ال جيب أن يكون هناك تعارض بني أفكار املؤسسة املرتبطة بالعالقات العامة وبني األفكار املرتبطة بثقافة ● 

  . ا�تمع

ب أن نراعي عند تطبيق العالقات العامة أن حنافظ على الصدق واألمانة عند التعامل مع مجهور جي ●

  . املستهلكني

من املهم أن يكون هناك احرتام اخلصوصية، حيث جيب أن نراعي محاية املعلومات اخلاصة والشخصية  ●

  . للجمهور الذي يتعامل مع الشركة

  .وفر كل الوسائل اليت قد تساهم يف رفع مستوى املؤسسة العلميتمن املهم أن  ●
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  : أهداف العالقات العامة  -3-3- 4

ستهلك تصميم إسرتاتيجية تفاعلية بني ●
ُ
  .املؤسسة واجلمهور امل

  . إمكانية التواصل بشكل فعال بني املؤسسة وباقي املؤسسات املختلفة والوصول إىل تعاون مشرتك ●

  . وسيلة العرض املالئمة للتعرف على املؤسسة وحتديد أمهيتها وأهدافها داخل ا�تمع توفر اإلعالن و ●

يتم من خالله املتابعة املستمرة لألخبار واملستجدات اليت تنشرها املؤسسة، والتأكد من مدى صحتها قبل  ●

  . تقدميها للجمهور

  . تتيح فرصة كبرية لكافة املوارد اإلدارية لتعليمهم كيفية اختاذ القرارات السليمة ●

عن الطريقة املثلى لالرتقاء مبستوى األداء يف يتم التنسيق بني اإلدارة وكافة األقسام األخرى من أجل البحث  ●

 .العمل

  :أهمية العالقات العامة -3-4- 4

ستهلك باملؤسسة عن طريق شرح وتوضيح رسالتها وأهدافها بطريقة  ●
ُ
عن طريقها يتم تعريف اجلمهور امل

  . بسيطة تتناسب مع اجلميع

حد داخل املؤسسة، لتحقيق أكرب قدر ممكن من تعمل على تنسيق العمل بني األقسام والدوائر يف ا�ال الوا ●

  . االنسجام والرتابط بني اجلمهور واملؤسسة

  .مثل دور العالقات العامة يف كو�ا مستشار ألعضاء جملس إدارة املؤسسة واملستويات اإلدارية العليايت ●

له دور هام يف تنظيم املقابالت اخلاصة مبدير املؤسسة، كما عن طريقها يتم استقبال الزوار واملراجعني  ● 

  . بأسلوب متحضر

  . عن طريقها يتم البحث والتلخيص والتحليل لكل املسائل واألمور اليت ختص اإلدارة ●

  . بل الراحة واالسرتخاء هلمعن طريقها يتم استقبال الضيوف الرمسيني وحتقيق متطلبا�م وتوفري س ●

  . يتم عن طريقها إعداد النشرات اإلعالمية املتعلقة بنشاطات املؤسسة ●

  . عن طريقها يتم جتهيز الردود على الشكاوى يف ظل التعليمات والتوجيهات اخلاصة مبدير املؤسسة ●
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  . متابعة إجراءات سفر املوفدين من العاملني مبهمات رمسية خارج القطر ●

  .يتم عن طريقها جتهيز وإنشاء الكتب واملذكرات اليت يطلبها مدير املؤسسة ●

  . يتم عن طريقها جتهيز املؤمترات واملنتديات احمللية واملركزية من أجل ضمان مشاركة فعالة ● 

الرد املالئم  ميكن عن طريقها حتليل املواد اإلعالمية الواردة يف كافة وسائل اإلعالم الورقية واإللكرتونية وجتهيز ●

  . هلا

  . ميكن أن تقوم بتأمني التغطية اإلعالمية املناسبة لكل أنشطة املؤسسة ●

يتم عن طريقه القيام بالواجبات العامة مثل األفراح وإرسال الزهور والتربيكات واألحزان وإرسال برقيات  ●

  . التعازي

آرائهم حول توجهات وخدمات املؤسسة أو يتم عن طريقه إجراء استبيانات لقياس اجتاهات الرأي العام و  ●

  . الفرع مبعىن أصح قياس مدى رضا العميل

يتم عن طريقها استالم الشكاوى وحتويلها إىل اجلهات املختصة لتجهيز الرد واإلجابة واملتابعة والتأكد من  ●

  . التغذية الراجعة املميزة

  . وثيق وواضح توثيق وحتديد السجالت الالزمة وتصنيف مهام املؤسسة بشكل ●

يتم من خالهلا التنسيق ما بني دائرة العالقات العامة للمؤسسة ودوائر العالقات العامة يف املؤسسات  ●

  . األخرى من أجل تبادل اخلربات واملعلومات

  . يتم عن طريقها تأمني احلجوزات يف الفنادق لضيوف املؤسسة الذين حيتاجون للمبيت واإلقامة ●

  . قدمي املساعدة اإلنسانية اليت حتتاجها العديد من املؤسسات اخلرييةيتم عن طريقها ت ●

  . تضمن لك املشاركة بالشكل األفضل والفاعلية األكرب من أجل متثيل املؤسسة بشكل مميز ●

  . يتم عن طريقها تشجيع االتصال بني املستويات اإلدارية املختلفة للمؤسسات املختلفة ●

  .م إجيايب بني موظفني املؤسسةيتم عن طريقها خلق جو عا ●
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هلا دور كبري يف مساعدة الزبائن على تكوين رأي حر مبين على قواعد وأسس واقعية من خالل تقدمي  ● 

  .معلومات حقيقية دقيقة حول املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة

  :العالقات العامة و الرياضة -3-4- 4

يتوقف وجود العالقات العامة يف املؤسسات واهليئات الرياضية على مدى اقتناع إدار�ا العليا بأمهية هذه    

الوظيفة ودورها يف تقدم وازدهار احلركة الرياضية وحتقيق أهدافها ، فعلى القيادة اإلداري �يئة ظروف املمارسة 

  .متخصصة يف هذا ا�ال  الفعلية من خالل مجيع العاملني �ا ، وعن طريق إدارة

يعتقد الكثري من الناس أن العالقات العامة شيء جديد بدأت تأخذ دورها وأ�ا من الوظائف اليت دخلت يف 

التنظيمات احلديثة ، لكنها هي عكس ذلك متاما يعود نشاطها وجذورها حلضارات قدمية ، فقد عرفها اإلنسان 

 عالقات إنسانية واجتماعية مع أعضاء جمتمعه والذي نشأت بينهم منذ القدم وتعامل معها باعتبارها تؤدي إىل

  عالقات خمتلفة نتيجة التفاعل املستمر واليت متكن من خالل تلك العالقات حتقيق املنافع اليت كان يطمح إليها 

إحداث  إن طبيعة العالقات العامة تقتضي تفهم احلياة االجتماعية والصحية ألفراد ا�تمع وما يدور فيها من

حىت يتسىن إصدار األحكام الصحيحة عما يؤدي اجلهاز املسئول إىل املواطن وا�تمع ، فاملوظف وغريه من 

أبناء ا�تمع قد ال ميلك الكثريين منهم الوقت الكايف لالطالع أو قراءة ومعرفة الكثري من األمور يف املؤسسات 

ور رجل العالقات العامة يف نقل صورة خمتصرة وسهلة عن هذه أو اهليئة الرياضية اليت ينتمون إليها ويأيت هنا د

األنشطة عن طريق التوعية هي ليست بالسهلة فهي حتتاج إىل جهد ووقت وتقوم على أسس ومقاييس وضعت 

  .مسبقا تعتمد على أسس وأهداف التوعية بالناس وحتقق أهدافها 

لك ثقافتها بأن الرياضة هو نشاط اجتماعي أصبح ال خيتلف من يعمل يف املؤسسات واهليئات الرياضية ومن مي

له مكانة واسعة يف ا�تمعات باعتباره جزءا ال يتجزأ من صحة الناس، وأخذت الرياضة تساهم بدرجة كبرية يف 

توثيق العالقات االجتماعية ودعم االقتصاد الوطين وترفع من شأن اللياقة البدنية لإلنسان وتشغل أوقات فراغه 

  .ته عرب املؤسسات واهليئات الرياضية فإ�ا الزم
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إن مكانة العالقات العامة يف املؤسسات واهليئات الرياضية تعترب مؤشرا للداللة على مدى اهتمام قياد�ا 

اإلدارية �ذه الوظيفة وحجم التسهيالت املتاحة هلا واإلمكانيات الفعلية للعاملني فيها ، وهلذا فان مكانتها 

  .سسات واهليئات اليت تعرتف بدورها يف حتقيق األهداف ترتفع وخاصة يف املؤ 

 : وهناك نوعان من العالقات العامة :أنواع العالقات العامة في المجال الرياضي -3-5- 4

  : العالقات الداخلية 

و هي اليت تعين و�تم بشؤون العاملني داخل املؤسسة أو اهليئة الرياضية اليت تتمثل اغلبها بالعالقة ما بني     

أو باملدير أو عالقة املدير بالعاملني أو عالقة جملس اإلدارة باجلمهور وكذلك ) القيادة اإلدارية ( جملس اإلدارة 

  .ة الرياضية من العبني وحكام وغريهم عالقة جملس اإلدارة بأعضاء املؤسسة أو اهليئ

  :العالقات الخارجية 

و هي اليت تعين العالقات بني املؤسسة أو اهليئة الرياضية واملؤسسات األخرى من الذين هم خارج املؤسسة    

والقارية واهليئة والذين يتعاملون معها ويتصلون �ا مثل عالقات االحتادات الوطنية باالحتادات العربية أو الدولية 

  وعالقة االثنني فيما بينها 

بدأت العالقات العامة تشق طريقها يف ا�ال الرياضي منذ فرتة ليست بالطويلة وبدأت تضم ضمن اهلياكل 

التنظيمية للمؤسسات واهليئات الرياضية مسؤوال للعالقات العامة ، إال أن هذا املفهوم ما زال غائبا عن الكثري 

الرياضية مبعناه الصحيح وعدم فهم مهام وواجبات واختصاصات ومسؤوليات رجل من املؤسسات واهليئات 

 .العالقات العامة ودورها يف تنفيذ وحتقيق األهداف 

إن املؤسسات واهليئات الرياضية ختتلف عن مثيال�ا يف املؤسسات األخرى اليت �تم من خالل اتصاهلا 

هليئات الرياضية �تم بتلبية حاجات ورغبات اجلماهري باجلماهري لتحقيق األرباح ، غري أن املؤسسات وا

للمسامهة يف توفري حياة أفضل من خالل اخلدمات اليت تؤديها هلم ولذلك جند أن العالقات العامة الرياضية 

هدفها تقدمي اخلدمة وهي ختتلف عن األخرى اإلنتاجية أو التجارية اليت هدفها الربح، لذا فعند التفكري يف وضع 

ج للعالقات العامة يف املؤسسات واهليئات الرياضية البد أن يكون ذلك الربنامج معربا عن نوعية اخلدمة برنام
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وألجل االتصال اجلمهور وتطوير العالقة معه من خالل برنامج . وحاجة اجلماهري هلا مبا يتناسب معهم 

  :مية التالية لالتصال باجلماهري العالقات العامة فالبد أن خيضع لالهتمام واالعتماد على املصادر اإلعال

  .الصحف وا�الت اليومية واألسبوعية والشهرية 

 .عن طريق إصدار النشرات اجلدارية واملواد املكتوبة اليت تصدرها املؤسسات واهليئات الرياضية 

 .االعتماد على اجلماهري الرياضية املساندة للمؤسسات واهليئات الرياضية وختصصا�م 

  .خالل الربامج التلفزيونية واإلذاعية التوعية من 

  :الوظائف األساسية للعالقات العامة في المجال الرياضي  -3-6- 4

  :هناك مخس وظائف أساسية للعالقات العامة يف املؤسسات واهليئات الرياضية هي 

  : البحث  -أ

ميوهلم واجتاها�م حنو  وهي الدراسات املتصلة بقياس اجتاهات ورغبات اجلمهور يف الداخل واخلارج ومعرفة

كما تدرس العالقات العامة األوضاع . املؤسسة أو اهليئة الرياضية حىت ميكن احلصول على حقائق صحيحة 

الرياضية وتقوم ببحث وحتليل وتلخيص مجيع األمور اليت �م القيادة اإلدارية العليا وتشمل األحباث الفنية 

  .م حول املؤسسة أو اهليئةواالجتماعية وحتليل ما تنشره وسائل اإلعال

  : التخطيط  -ب

ويقصد به رسم السياسة العامة للعالقات بالنسبة للمؤسسة أو اهليئة الرياضية وحتديد أهدافها وتصاميم براجمها 

اإلعالمية من حيث توزيع االختصاصات على اخلرباء وحتديد امليزانية بشكل دقيق وتصميم الربامج اإلعالمية 

 .ؤسسة أو اهليئة للجمهور والتعاون معهاوشرح سياسات امل

  : التنسيق  -ج
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وهو العمل على إجياد صلة باملسؤولني يف الداخل من خالل االتصال باملؤسسات واهليئات الرياضية املختلفة يف 

الداخل واخلارج لغرض كسب اخلربة واملعلومات وتوجيه النصائح املتعلقة بالعالقات العامة واليت تلعب دورا 

 .يف مسعة املؤسسة واهليئة الرياضية ورفع مكانتها بني ا�تمع ، كما تعمل على حتقيق التفاهم بينها  مهما

  :  االتصال  -ت

وتعين القيام بتنفيذ اخلطط اليت تضعها القيادة اإلدارية لالتصال باجلماهري املستهدفة وحتديد الوسائل اإلعالمية 

كإعداد املهرجانات أو إقامة الدورات الرياضية أو التطويرية إقامة اليت يتم من خالهلا حتقيق ذلك االتصال  

كما أن العالقات العامة تقوم بتقدمي اخلدمات لسائر اإلدارات الرياضية . املعارض أو الندوات الرياضية 

ر يف ومساعد�ا على أداء وظائفها املتصلة باجلمهور ، كاختيار العمال واملوظفني واملدربني والالعبني والنظ

وسائل تشجيعهم وحل مشاكلهم كما تقوم بإعداد التقارير السنوية عن املؤسسات واهليئات الرياضية وإخراجها 

بصورة جذابة يفهمها مجيع العاملني فيها ، وكذلك تقوم العالقات العامة بتنمية العالقات مع املؤسسات 

 .ئدة املشرتكة األخرى املوجودة يف ا�تمع عن طريق إقامة النشاطات ذات الفا

  :اإلشاعة -4- 4

اختذت عدة أشكال عرب  و الزمت احلياة البشرية على األرض ، وليست وليدة اليوم ظاهرة اجتماعية قدمية ،

مصاحبة  و ، متالزمة مع حركة الصراع والنزاع واالختالف ، وتطورت بتطور ا�تمعات ، التاريخ اإلنساين

غري أ�ا أكثر  ، فقة للتغريات االجتماعية والتحوالت السياسية والثقافيةومرا ، لألطماع االقتصادية والعسكرية

  كان ذلك احتالال وليس استعمارا   إذاوخاصة  ، شيوعا وانتشارا مع احلمالت العسكرية واحلروب

وتعين أ�ا حممولة " أشاع"اإلشاعة من الفعل الرباعيإن ف" شاع"كانت الشائعة مستمدة من الفعل الثالثي إذا 

ومنقولة بواسطة أفراد متطوعني أو مكلفني وبالوسائل واألساليب املختلفة اليت جتعل منها مادة سهلة االنتشار، 

حديث بعيدا عن املصدر أو الشكل الذي قيلت فيه  أوفهي تنطلق من جزء من الواقع أو خرب  ، سريعة التأثري

ولذلك تستخدم  ، ية يف احلياة اليومية االجتماعيةوسائل االتصال التقليد وتلوكها األلسن وتتناقلها األفواه و

فهي عبارة عن استطالع رأي يتعرف املهتمون من بثها ونشرها وتداوهلا  ، يف قياس الرأي العام) أحيانا(الشائعة
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والتعرف على مواطن اخللل والقوة يف بنيان ا�تمع،ليكون بذلك سبيال لوضع  ، على طبيعة اجتاه الرأي العام

السياسية العامة للقضية اليت كانت اإلشاعة ماد�ا سواء كانت إلصالح ا�تمع أو لإلغارة على ا�تمع  الفلسفة

  .املقابل أو املعادي

  :تعريف اإلشاعة -4-1- 4

ا الشيء يشيع شيوع) شاع( ،أما الشائعة لغة فهي اشتقاق من الفعل“أشاع”اشتقاق من الفعل لغة اإلشاعة 

 .أذاعه: شاع بالشيء : وانتشر، ويقالظهر عا ومشاا وشياع

  :ومن هذه التعريفات فتعددت تعريفا�ا، اصطالحاأما اإلشاعة 

اليت يتناقلها الناس، دون أن تكون  ، املعلومات أو األفكار  موثوق به يشهد بصحتها، أو هي الرتويج خلرب"

  .خمتلق ال أساس له من الواقع  ، أو حيتوي جزءاً ضئيالً من احلقيقة ".مستندة إىل مصدر

تكون هناك معايري    دون أن   ، وتكون قابلة للتصديق، وذلكيا كل قضية أو عبارة، جيري تداوهلا شفه  "-

 ."أكيدة لصدقها

 ."، واعتقد فيها، وليس هلا أي وجود أصلي  كالم هام أو أفكار عامة، انتشرت بسرعة" -

،  وحتظى من قطاعات عريضة باالهتمام ، موض واإل�امحييطه الغ ، ضغط اجتماعي جمهول املصدر" -

 ."وإمنا �دف التحريض واإلثارة وبلبلة األفكار ، ويتداوهلا الناس ال �دف نقل املعلومات

 ".، وتنشر عن طريق النقل الشفهي معلومة ال يتم التحقق من صحتها وال من مصدرها" -

، دون غريها من اخلصائص   يركز على خصائص معينه لإلشاعةومرجع هذا التعدد يف التعريفات أن كل تعريف  

جمهول املصدر،غري مؤكد الصحة يتم تداوله . خرب" :وباجلمع بني هذه التعريفات ميكن تعريف اإلشاعة بأ�ا 

ناقل اخلرب   يودون أن يدر  ، ، قابل للتصديق و قابل لالنتشار، وأن الشائعة تنتشر بشكل تلقائى شفاهة عادة

، ويعى )على األقل يف مراحلها األوىل (بينما اإلشاعة تنتشر بشكل قصدي أي بفعل فاعل ،ا اخلربكذب هذ

  .هذا الفاعل كذب اخلرب
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  :عوامل انتشار اإلشاعــة -4-2- 4

  .وعدم االستقرار والالثقة ، تربز اإلشاعة دائما يف أجواء الرتقب والتوقع  -

  .ا�تمعوجود أجواء التوتر النفسي اليت ختيم على   -

  .وتفشي ظاهرة البطالة يف ا�تمع ، سوء الوضع االجتماعي واالقتصادي  -

  :مراحل ظـهور اإلشاعــة -4-3- 4

  :جتتاز اإلشاعة قبل ظهورها وانتشارها وسريا�ا بني الناس ثالث مراحل هي

  :مرحلة اإلدراك االنتقائي -أ

أشخاص،ويرجع اهتمام هؤالء باحلدث أو اخلرب ملغزاه ي إدراك احلدث أو اخلرب من جانب شخص أو عدة أ

  .االجتماعي يف نفوسهم

  :مرحلة التنقيح بالهدف واإلضافة  -ب

  .وذلك حىت تتالءم العناصر املكونة لإلشاعة مع بعضها البعض من جهة ومن ثقافة ا�تمع من جهة أخرى

   :مرحلة االستيعاب النهائي واالنطالق واالنتشار بين الجماهير  -ج

  .وذلك بعد أن تكون مستصاغة سهلة الستيعاب متوافقة مع املعتقدات واألفكار والقيم السائدة يف ا�تمع

  :وخيضع انتشار اإلشاعة لشرطني أساسيني مها

انتشار اإلشاعة حيث أن شدة سريان بدرجة ) ياكم(ا ويرتبط هذان الشرطان ارتباط ، األمهية والغموض

فشدة  ، اإلشاعة هي حمصلة أمهية املوضوع بالنسبة لألفراد املعنيني ودرجة الغموض املتعلقة باخلرب أو احلدث

مبعىن أنه ) الغموض /  األمهية(وإمنا هي حاصل ضرب ،  الغموض+سريان اإلشاعة ال يكون حاصل مجع األمهية

وإذا كانت طبيعة اإلشاعة  ، فلن تكون هناك إشاعة" صفراً "إذا كان الغموض أوا صفر "إذا كانت أمهية اخلرب

أن فرصة انتشار اإلشاعة تزيد كلما ازدادت درجة االنسجام   فيمكن أن نقول ، ترتكز يف الغموض واألمهية

 لتقبلها دا كما تزداد سرعة انتقاهلا كلما كان الوسط االجتماعي مستع، والتناسق بني شكل اإلشاعة وصياغتها
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إذا عربت عن رمز  ، وأخريا يزداد انتشار اإلشاعة ،ا وكلما كان حمتوى اجلد الذي حتتويه اإلشاعة خمتصر  ،

 .اجتماعي أو نفسي برغبة أو برهبة أعضاء اجلماعة

  :أنواع اإلشاعة -4-4- 4

 :تنقسم اإلشاعات إىل ثالث أنواع رئيسة هي

   :إشاعـة اإلسقاط -أ

محاية نفسها عن طريق إسقاط رغبا�ا الشاذة أو املكبوتة على عناصر البيئة  )الذات( األناأي اليت تستطيع �ا 

  .اخلارجية

  :إشاعـة التبرير  -ب

وهذه احليلة قد تكون  ، يعترب التربير حيلة نفسية،يلجأ إليها الفرد عندما يعوزه الدليل العقلي واألسباب املنطقية

  .كافيا إلطالق اإلشاعةبا  سب

  :إشاعـة التوقع -ج

وهي تنتشر عندما تكون اجلماهري مهيأة لتقبل أخبار معينة أو أحداث خاصة مهدت هلا أحداث سابقة  

  . كإشاعات النصر أو اهلدنة يف زمن احلرب وغريها

اإلشاعـة البطيئة الزاحفة ـ اإلشاعة السريعة الطائرة ـ اإلشاعة  :كما تنقسم اإلشاعات إىل أنواع أخرى مثل 

  .جوميةاهل

  :اإلشاعة في المجال الرياضي -4-5- 4

تستخدم اإلشاعة خلدمة العديد من األغراض فهي قد تصدر عن أطراف مناوئة للمسؤولني الرياضيني أو 

للمدربني والالعبني وذلك للتشكيك مثال يف كفاء�م ونزاهتهم أو أ�ا �دف أحيانا أخرى لتقريب احلقيقة 

لإلساءة إىل طرف معني وتتخذ هذه اإلشاعة بعدا آخر عندما توظف يف غرض وكذلك للتضليل أو كذلك 

  .الدعابة لشخص ما وأيضا الرغبة يف إعادة بعض املشاهري إىل أحجامهم الطبيعية
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وهي عبارة عن استغالل ظروف وأحداث معينة لرتويج أخبار  و معلومات رياضية كاذبة و اليت قد جتد رواجا 

عني وهذا ما خيدم مصاحلهم أي أطراف معينة وكل هذا �دف إشغال الناس و الرأي و قبوال لدى بعض املشج

 .العام و اجلمهور و اإلعالم الرياضي بأنواعه ملمارسة ضغط ما على جهة ما

  :التسويق -5- 4

  :التسويق الرياضي -5-1- 4

وجيه املنتجات واخلدمات التسويق الرياضي ما هو إال استطالع الرأي واالجتاهات السائدة يف السوق ومن مث ت

بأنه جمموعة من اجلهود واألنشطة املستمرة واملتكاملة اليت "الرياضية لتتوافر مع تلك االجتاهات ويعرف أيضا 

تسهل وتصاحب انتقال السلع واخلدمات واألفكار من مصادر إنتاجها إىل مشرتيها ومبا يؤدي إىل حتقيق 

  ."للمستهلك واملنتج وا�تمع األهداف واملنافع االقتصادية واالجتماعية

النشاط الذي يقوم على ختطيط وتقدمي املزيج املتكامل الذي يشبع حاجات ورغبات "كذلك يعرف بأنه 

  ."املواءمة بني أهداف املشرتي وأهداف اهليئة وقدر�ا يف ظل الظروف البيئية احمليطة ، حماوال املستهلكني

  :أهمية التسويق الرياضي -5-2- 4

إىل االرتقاء مبستوى األنشطة الرياضية وجماالت الرتبية البدنية والرياضية التعليم،  التسويق الرياضي يسعى   

والتدريب واإلدارة والرتويح وجذب اهتمام اجلمهور حنو ممارسة الرياضة مع توضيح قيمتها لإلنسان، وتعزيزها 

فعدم فهم  ،من ربح وعائد مادي، إىل جانب ما ميكن أن يتحقق  وتدعيمها إىل أن تصبح أسلوب حياة

كذلك عدم وجود جهاز إداري للتسويق باملؤسسات الرياضية،  ، التسويق الرياضي وأمهيته يؤكد ضرورة تواجده

، باإلضافة إىل عدم  وعدم وجود متخصصني بالتسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية املختلفة يؤكد أمهيته

  .ت الرتبية البدنية والرياضيةوضوح أساليب التسويق وتطبيقها يف جماال

  :دور اإلعالم في التسويق الرياضي -5-3- 4
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إن احلضور اجلماهريي للمباريات الرياضية سواء من املالعب أو من خالل التلفاز أو حىت من خالل     

وسائل اإلعالم األخرى من صحف و إذاعة وغريها من وسائل اإلعالم دفع بالكثري من رجال األعمال 

زات واسعة خالل العقود قفز الرياضة قفتبني قيقة احلو  ،والشركات التجارية الكربى لالستفادة من الرياضة

مما كان له األثر ، األخرية يف جمال الدعاية والتسويق فتنوعت األساليب وتطورت الوسائل اإلعالمية يف الرياضة 

  .الكبري يف املسرية الرياضية

هي من خالل اإلعالم الرياضي، حيث وجدت أن  ةإعالني ةلقد وجدت الشركات التجارية أن أفضل وسيل  

جات التجارية بالرياضيني املشهورين أو األندية املشهورة له تأثري أكرب بكثري من الوسائل اإلعالمية ارتباط املنت

فاإلعالم الرياضي الصحيح هو الذي يعطي مساحة للشركات الداعمة أو املسوقة ويعطي مصداقية  ، التقليدية

   . ، وترسخ يف عقول اجلماهري ملدة أطول أكرب لتلك الشركات

، فهي تتحفظ يف كثري من  ل اإلعالمية احمللية املختلفة ال تزال بعيدة عن تشجيع الشركات الراعيةإن الوسائ

، مما أبعد الكثري من الشركات عن السوق الرياضي  األحيان عن ذكر الشركات الراعية أو الشركات املسوقة

  .الالعبني األندية و وأوقفها عن الدعم لالحتادات و

  :التسويقية للمنتج الرياضيالسياسات  -5-4- 4

ملواجهة  و ، جادة سواء يف تسويق منتجا�ا الرياضية أو املنتجات املضافةة اهليئات الرياضية منافس تواجه   

 :تلك املنافسة جيب إتباع السياسات التالية

 املضاف حتسني جودة املنتج الرياضي األساسي و. 

  األساسي واإلضايفالتوسع يف استخدام العمالء الرياضيني للمنتج. 

  لتذاكر املباريات يلبيعارفع مستوى أداء اجلهاز. 

 ي للمنتجات وحتسني اخلدمةية من خالل برنامج تروجيتطوير السياسة الرتوجي. 

  توزيع تذاكر املباريات مبراكزإدخال نظام احلاسب اآليل. 
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 واملضافة ةساسياألمتخصصة لتسويق املنتجات  إنشاء إدارات. 

  :ب التسويق الرياضي بالمؤسسات الرياضيةأسالي -5-5- 4

هي جمموعة األنشطة املختلفة اليت ميكن تطبيقها باستخدام ا�االت الرياضية والبطوالت والدورات واملنافسات 

 :وملبية يف التسويق الرياضي وتتعدد وفقا ملا يلياحمللية والدولية والقارية واأل

 .تسويق حقوق الدعاية واإلعالن -أ

 .التسويق التلفزيوين -ب

 .تسويق البطوالت واملباريات -ج

 .تسويق الالعبني -ت

 .تسويق املنشئات الرياضية واالجتماعية -ث

 .تسويق اخلدمات للجمهور الداخلي واخلارجي -ه

  :تسويق حقوق الدعاية واإلعالن -أ

 التعاقد مع شركات املالبس الرياضية مقابل الدعاية هلا. 

 أرقام الالعبني و أمساء استخدام صور و. 

 بيع حقوق استغالل العالمة التجارية للمنظمة. 

 إعداد أفالم وصور عن املؤسسة. 

 املؤمترات الصحفية إلبراز أهم املشروعات. 

 الصحف والقنوات التليفزيونية اخلاصة. 

  :التسويق التلفزيوني -ب

 وضع شروط تعاقدية للتغطية التليفزيونية. 

 اضيةاحتكار حقوق بث األحداث الري. 
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 عقد اتفاقيات مع املؤسسات اإلعالمية للدعاية للبطوالت واألحداث الرياضية باملؤسسة. 

  وكثافة املشاهدة” وقت الذروة”االهتمام بتوقيت اإلعالن. 

 جذب اهتمام املستثمرين الرياضيني وتشجيع االستثمار الرياضي. 

  :تسويق البطوالت والمباريات -ج

  التذاكر مما ييسر على اجلماهريفتح العديد من منافذ بيع. 

 دعوة كبار املسئولني مما حيفز اإلقبال اجلماهريي. 

 طرح كمية من التذاكر تتناسب مع توقعات احلضور. 

 حتديد أسعار التذاكر مبا يتناسب مع أمهية احلدث الرياضي. 

 تقدمي هدايا تذكارية للفائزين يف عمليات السحب على التذاكر. 

  للراغبني أثناء إقامة املباراة أو احلدثتسويق حقوق اإلعالن. 

 التعاقد للبث املباشر أو املسجل للبطوالت أو اإلحداث. 

 التعاقد لعقد الندوات أو التحليالت أو األحاديث الرياضية املرتبطة. 

  :تسويق الالعبين -ت

 االهتمام بإنشاء مدارس األلعاب الرياضية باألندية. 

  يف خمتلف األلعاب باألندية عن طريق عمل اختبارات الختيار االهتمام بتوسيع قاعدة الناشئني

 .الناشئني

 مراعاة االستعانة باملختصني يف تسويق الالعبني احرتافهم مما يضمن عائد كبري. 

  االهتمام جبذب انتباه رجال األعمال الرعاة لتبين فريق أو العب مع تشكيل جلنة خمتصة الحرتاف

 .ات واحلوادثالالعبني مع التامني ضد اإلصاب

  األبطال عبنياللاالهتمام بتقدمي تسهيالت خاصة من الضرائب لرجال األعمال نظري رعايتهم. 
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  :تسويق المنشئات الرياضية واالجتماعية -ث

  االهتمام بالتعاقد مع املؤسسات ملمارسة النشاط الرياضي على مالعب النادي يف غري أوقات

 .املمارسة

 متخصصة يف الدعاية واإلعالن الستغالل األماكن املناسبة لتسويق  االهتمام بالتعاقد مع شركات

 .اخلدمات الرياضية

 االهتمام بتأجري املطاعم والكافترييا، ومحام وصاالت السباحة، إلقامة حفالت األعضاء به. 

 االهتمام بإنشاء حمالت جتارية باألندية وتأجريها للجمهور. 

 ذين يتحدثون اللغة التجارية، مع إنشاء فندق حيمل اسم االهتمام بتوفري اخلرباء واملتخصصني ال

 .املؤسسة الرياضية وذلك لزيادة مواردها

 االهتمام ببث قناة رياضية حتمل اسم املؤسسة الرياضية، وتدار بطريقة اقتصادية.  

  :تسويق الخدمات للجمهور الداخلي والخارجي - ه

  رحالت احلج والعمرة  –الرحالت االجتماعية االهتمام بتوفري اخلدمات االجتماعية لألعضاء مثل– 

فواتري  - الرعاية الصحية –اجلمعيات االستهالكية –احلضانة  –أماكن انتظار السيارات  –املصايف 

 ..التلفون

 االهتمام بتشفري املباريات لزيادة اإلقبال اجلماهريي على املباريات. 

  جلميع املمارسنياالهتمام بفتح مراكز اللياقة البدنية والرياضية. 

 تسجيل موقع املؤسسة الرياضية على موقع االنرتنت. 

 عمل دليل رياضي فيه خمتلف االجنازات احملققة. 

 االهتمام بتقدمي اهلدايا التذكارية للمشاهدين مثل خرائط امللعب، صور النجوم، جدول املباريات. 

 مراعاة املسامهة يف مشروعات صناعية كربى مثل مصنع املالبس. 
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 مل دراسات دورية تقدمها املؤسسة مع تقدمي بعض اخلدمات األمنية للمشاهدين وقنوات فنية ع

  .ورغبا�م  قنوات مفتوحة للجماهري للتعبري عن أرائهم

  :مجاالت التسويق الرياضي -5-6- 4

ردية إن التسويق الرياضي كغريه من أنواع التسويق األخرى وهو ال يقل أمهية عنها كونه يشمل جوانب ف    

 :مبا يأيت الرياضة ، وتتمثل مصادر التمويل يف ، وجماالته أوسع بكثري ومجاعية

 الرتخيص باستخدام العالمات والشعارات على املنتجات ووسائل اخلدمات. 

 اإلعالن على مالبس وأدوات الالعبني. 

 اإلعالن على املنشآت الرياضية. 

 استثمار املرافق واخلدمات يف اهليئات الرياضية. 

 عائدات تذاكر الدخول للمباريات واملناسبات الرياضية. 

 اإلعانات والتربعات واهلبات. 

 عائدات انتقال الالعبني. 

 اشرتاكات األعضاء ومسامهات األعضاء. 

 استثمار حقوق الدعاية واإلعالن. 

 حقوق البث اإلذاعي والتلفزيوين لألنشطة واملناسبات الرياضية. 

 ت والربامج اخلاصة باألنشطة الرياضيةاإلعالن يف املطبوعات والنشرا. 

 تسويق الالعبني، حيث أصبح االحرتاف عنصراً أساسيا لدى األندية. 

  تسويق تكنولوجيا املعدات الرياضية وهو جمال من أخصب ا�االت اليت حتوز على كثري من اهليئات

 .الستخدام التكنولوجيا للمعدات الرياضية

  الرياضية خصوصا فيما يتعلق بطعام و شراب الرياضيالتسويق يف جمال التغذية. 
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 تسويق برامج التدريب الرياضي املبين على أسس علمية وقواعد تربوية هادفة لتحقيق أهدافها.  

 :الرياضي االتصال وأنواع وسائل اإلعالم  - 5

اليوم من وسيلة إىل أخرى وتعددت أنواعها وأصنافها وقد مشلت هذه الوسائل  الرياضية ختتلف وسائل اإلعالم

 :مايلي اإلعالمية

  الصحف وا�الت والدوريات والكتب والنشرات والكتيبات والالفتات وامللصقات :المطبوعة  -1- 5

  اإلذاعة والتسجيالت الصوتية املختلفة واليت تعتمد على عنصر الصوت وحده :السمعية  -2- 5

 السينما والتلفزيون واملسرح :السمعية والبصرية -3- 5

  وتشمل اإلنرتنت اليت جتمع املكتوبة واملسموعة واملرئية :ملتي ميديا  -4- 5

  :المطبوعة  -1- 5

 :الصحافة -1-1- 5

السائدة واملسيطرة حاليا وتشمل لفظة الصحافة مجيع الطرق اليت تصل وهي الوسيلة اإلعالمية الكتابية 

 بواسطتها األنباء والتعليقات عليها إىل اجلمهور، وكل ما جيري يف العامل مما يهم اجلمهور وكل فكر وعمل و

 .رأي تثريه أحداث العامل، يكون املادة األساسية للصحفي

نظر اليت تصوغها بالنسبة إىل الساخر جمرد جتارة، بينما هي يف وإن تعاريف الصحافة ختتلف باختالف وجهة ال

  "الصحافة هي أن تكتب مقابل أجر يف شؤون أنت جتهلها"أن  لئقا فمن ، عني اإلنسان املثايل مسؤولية وميزة

قل املعلومات بدقة وتبصر وسرعة وبطريقة ختدم احلقيقة وجتعل الصواب يربز ن"إىل قائل آخر أن الصحافة هي 

 ."ببطء حىت لو مل يربز فورا

 منطق اإلعالم كو�ا اعتربت أول صورة على وجه املعمورة ويف تاريخ البشرية مجعاء الصحافة املطبوعةكما تعترب 

فالصحافة إذن تعد نافذة على العامل باعتبارها ملمة ملختلف أحوال وأخبار العامل من سياسة اقتصادية، 

، ذلك  كوارث طبيعية رياضية وحىت الرتفيه وهي وسيلة تتسم باحليويةاجتماعية، فكرية، أدب، حوادث أو  
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التصاهلا باحلياة اليومية لألفراد واحلالة االجتماعية للمجتمعات وقد عرفت هذه الوسيلة اإلعالمية تطورا وازدهارا 

  .واسع النطاق على مر العصور

عمر ،  ( بفتح الصاد أو ِصحافة بكسرها، وتسمى َصحافة فو ترجع كلمة الصحافة يف اللغة إىل اجلذر صح

  )272،ص2008

الرازي ( والصحيفة هي الكتاب ومجعها صُحف وصحائف وُمصحف بضم امليم، وهو مأخوٌذ من كلمة صحف

 )173،ص1986،

وقد استخدم العرب قدميًا اسم صحفي للداللة على الشخص الذي يقوم بأخذ العلوم من الصحف والكتب 

املهنة أو العمل الذي يقوم على مجع اآلراء واألخبار ": تعريف الصحافة اصطالًحا فهي اوهي مبعىن الورَّاق أم

ف على ما إىل الناس لالطالع عليها والتعر  تقدميها والعمل على التحقق من مصداقيتها من مث املختلفة وحتليلها

  )5،ص2014علي كنعان،( يدور يف العامل من خالهلا

  :نشأة وتطور الصحافة -1-2- 5

، ولكنها كانت قدميا عبارة عن بعض األخبار  جذور الصحافة امتداد البشرية عرب العصور واألزمنة دمتت   

تصدر بصورة دورية وأحيانا ال تصدر، وكان صاحب دار الطباعة هو الذي يصدر هذه النشرة املطبوعة لوحده 

بعد أن كانت لكل ، األحوال كاستجابة لسد حاجة اضطالع األفراد على األحداث و  وقد جاءت الصحافة 

وكذا معرفة أحوال بين جنسهم وحكومتهم  ،أمة أو بلد طريقته اخلاصة به يف استقصاء ومجع املعلومات واألخبار

، ملعرفة أحوال  كان الناس جيتمعون يف الساحة العامة للمدينة لالستماع إىل أقوال زعمائهم: ففي أثينا مثال

 .حكومتهم

،  كان هناك كتاب رسائل األخبار والذي كانوا يزودون به املنادين يف سويسرا) م.ق 5القرن(ويف روما 

  .واملنشدين يف إجنلرتا، والرواة يف فرنسا

، كلفوهم أحيانا للذهاب إىل  ، فقد استعان أصحاب دور الطباعة مبساعدين هلم أما بعدما تطور فن الطباعة

، عندما كانت صحيفة التاميز الربيطانية 1833سنة  كتابة التحقيقات وكان ذلك حوايل أماكن األحداث و
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وكان  ، تستخدم مطابع البخار، ومع انتشار الصحف يف العامل ظهرت املنافسة اليت دفعت الصحف إىل األمام

   :أسباب نذكر منهالتقدم هذه األخرية 

 نشوب احلروب بني بلد وآخر واحلروب األهلية.  

 انتشار التعليم.   

 منو الصناعة.   

تقدم املعرفة حتسنت الصحافة وكثر مجهورها ولكنها تبدو اليوم مهددة بالتحديات الناجتة عن سرعة التقدم ومع 

وحتول أشكال احلياة، فالصحافة اليت كانت يف املاضي وسيلة النشر الوحيد تزامحها اآلن وسائل أخرى كالراديو 

الصحافة جماالت عديدة وال  تمشل، و  كتوبةحضارة الصوت والصورة تزاحم بقوة حضارة الكلمة امل ،والتلفزيون

ما تكون متعلقة بأحداث ومتغريات وجمريات على الساحة احمللية أو  باتقتصر على لون معني من األخبار، فغال

 .ااإلقليمية أو السياسية أو االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية وغريه

ن ار واملعلومات العامة، كما تتضمواليت حتتوي على األخببأَ�ا النشرات املطبوعة "ف بعضهم الصحافة كما عر 

  عن الرأي العام جتاه ربانتقادات ومالحظات من الناس تع باإلضافة إىل ذلك سري األحداث وما يتبعها من

  . وحيصل عليها القراء من خالل االشرتاك أو الشراء، ، وتباع يف مواعيد حمددة ودورية  مواقف معينة

، إذ متِثل خمتلف داالصحافة بشكل عام هي نقل األخبار، وهي �ذا املعىن قدمية ج" أن إىل وأشار بعضهم

لصني ومصر وغريها نوعا من أنواع الصحافة كما أن أوراق الربدي يف مصر القدمية قبل ا النقوش احلجرية يف

 علي كنعان(  ةن أربعة آالف سنة قد تكون نوعا من أنواع الصحافة أو اإلعالم أو النشر القدميم أكثر

  .)7،ص2014،

تطبع آليا متقاربة جدا أقصاها أسبوع  و يشرتط فيها " ةنشر "أما التعريفات الغربية فقد عرفت الصحافة بأ�ا 

  .ن تكون ذات طابع عاملي ، و ذات فائدة عامه تتعلق بشكل خاص باإلحداث اجلاريةأأيضا 

أن تنشر األخبار و تذيع األفكار و حتكم على األشياء و تعطي معلومات بقصد تكوين  و يشرتط أيضا

  .مجهورها و االحتفاظ به
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  )8،ص2002عبد اللطيف،( مجع األخبار ذات الفائدة العامة"وظيفة الصحافة بأ�ا  "ويكهام ستيد"و يعرف 

حتمل الدين أو , أو شهريا أو دوريا  يوميا أو أسبوعياً  هأ�ا أوراق حمدودة كطبع" و ميكن تعريف الصحافة

األخبار أو األدب أو العلم أو االقتصاد أو كل ذلك أو بعضه ، و توزع على القراء لالطالع و اإلملام مبا تنقله 

  ".إليهم

 5- 1-3- عوامل انتشار الصحافة:

اليت أصبحت ظاهرة  ،هناك الكثري من العوامل اليت ساعدت و أدت إيل ظهور و انتشار الصحافة املتخصصة 

:ميكن أن حتدد فيما يلي ، جديرة بالبحث يف جمال الدراسات اإلعالمية   

  .التطور التكنولوجي و العلمي  -1

.ظهور الصحافة الشعبية وصحافة البنس -2  

  .ظهور وكاالت األنباء -3

  .صحافه األقليات -4

  .دخول املرأة عامل الصحافة -5

  .النمو االقتصادي -6

  .التعليم و زيادة السكانانتشار  -7

  .ظهور التلفزيون و تنوع برامج اإلذاعة -8

  .ظهور السالسل الصحفية و خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية -9

  .األنشطة الفردية الصحف - 10

  :الصحافة الرياضية -1-4- 5

ا من املهن من أشكال الصحافة العامة، حيث صنفها البعض على أ�حيث تعترب الصحافة الرياضية شكل 

، حيث يسعى من مثل هذا النوع من  اإلعالمية األكثر صعوبة واليت تنتج عنها العديد من الضغوطات النفسية

.الصحافة إىل تناول وطرح املوضوعات اإلعالمية املتعلقة بالشؤون الرياضية   
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احلصول على  من أجلوبالتايل فإن الصحافة الرياضية حتتوي على العديد من املكونات اليت تكون ضرورية 

،  ، ومنها طباعة الفرز واملواعيد من أجل تكون خرب إعالمي جيد ، زة وصاحلةموضوعات رياضية متمي

، كما أنه ال بد من  اليت تكون ذات تأثري أكرب على املستويات امليدانية باإلضافة إىل التعامالت الكثرية و

، سواء   تعتمد على التقنيات املتطورة واليت ال حتتمل وقوع أخطاء صحفية الصحافة الرياضية الرتكيز على أن

، حيث يكون من األصح أن يقوم  ات الرياضيةيأو يف املبار ، كان ذلك يف املقابالت التلفزيونية الرياضية 

، ويف  الالرياضية واليت جرت باألمس لي األحداث الصحفي العامل يف الصحافة الرياضية يف تناول املباريات و

، وهو ما يساهم يف استقطاب قاعدة مجاهريية   ، حبيث تكون هنا األحداث ما زالت حديثة صباح اليوم التايل

 .كبرية من مجهور الرياضة سواء كان عام أو متخصص

، حبيث يكون ذلك  ام يف املبارياتكافة املعاناة املرتتبة على احلككما تسعى الصحافة الرياضية إىل التغلب على  

، وذلك لإلعالم بشكل عام والصحافة الرياضية  من خالل تقديرهم حلجم املسؤولية اليت تقع على عاتقهم

وذلك ،  ز الصحف الرياضية لنادي معني أو لفريق معنيحيث يكون من الضروري أن ال تتحي ، بشكل خاص

  .اجلمهور عنها وعن حمتويا�ا انصرافمن أجل عدم 

، وهو ما  كان للنظريات اإلعالمية دور كبري يف التأثري على الصحافة الرياضية   أنه كما ميكن اإلشارة أيضا

، قادرين على مالحقة املباريات واألحداث  ساهم يف جعل الصحفيني العاملني يف قطاع الصحافة الرياضية

إلعالم النظريات اإلعالمية على حتديد املفاهيم الواضحة ل ، حيث سامهت أيضا الرياضية من أجل تناوهلا

كما لعبت النظريات اإلعالمية دور يف جعل  ،لشؤون الرياضيةاألساليب اليت تستخدمها يف صياغة الرياضي وا

، واليت بدورها تؤثر على اجلوانب الرياضية  الصحافة الرياضية مبثابة سلطة رابعة تراقب كافة األحكام الرياضية

صحافة الرياضية شكل من أشكال االتصال اجلماهريي ال ، وذلك على اعتبار أن وخاصة يف رياضة كرة القدم

.، واليت تسعى إىل خماطبة العديد من اجلماهري العريضة أو االتصال اجلمعي  

 للصحافة الرياضية مسات تشرتك �ا مع الصحف العامة واملتخصصة اُألخرى ومنها

  :السرعة -أ
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، ومن  د منهامتابعة األخبار بسرعة كبرية لِتطلع قراءها على ما ج عليها غالبية الصحف َتصدر يومياً فإن ألن

، وهذا ما جيعل الصحيفة حباجة إىل حتديث مستمر  تلك األخبار ما خيتص باألنشطة والفعاليات الرياضية

  .، وهو أمر يقع على عاتق وكاالت األنباء بالدرجة اُألوىل وسريع

  ب-   الصحف سهلة التناول

، فهي تتألف من األخبار الرياضية وما يتعلق �ا من  قرأ بسرعةصغري ومواضيعها متعددة متنوعة ت فحجمها

حتليل وتعليق ومن املقاالت الصغرية واحلديث الصحفي والتحقيق الصحفي، والسعر الزهيد للصحيفة عامل هام 

.خبالف الكتب وا�التمن عوامل انتشارها ألن بإمكان كل شخص شراؤها رغم اخنفاض مستواه املعيشي   

  :االنتشار الكبير والسريع -ج

عند السماح هلا  يضايف البلدان ا�اورة أ توزع ما فالصحف تَوزع يف كافة أحناء البلد الذي تصدر فيه، وغالبا

، وقد أسهم الربيد العادي واجلوي يف سرعة إيصال الصحيفة جلميع املناطق حىت َغدت السرعة صفة  بذلك

.للصحافةالزمة   

 د- توظيف النظريات:

توظف الصحف الكثري من النظريات الصحفية اليت حتمل احلقائق النفسية والعقلية لإلنسان من خالل  

ممارستها الصحفية املختلفة يف حماوال�ا التأثري على هذا اإلنسان وتشكيل اجتاهاته وميوله ووجهات نظره جتاه 

.القضايا واملواقف املختلفة  

 ه-  التواجد على شبكة االنترنت :

من سرعة إطالع احلكام كغريهم من األفراد على الصحف عرب ) االنرتنت(شبكة املعلومات العاملية سهلت 

تويات والعبني وإداريني ومجاهري، من قراءة حم فاآلن بإمكان اجلميع حكاما ،)الشبكة العنكبوتية(مواقعها يف 

قد اختزلت العامل ) االنرتنت(عها على نقاط البيع ولعل هذه التقنية يتم توزي الصحف ليلة صدورها وقبل أن

  .، فجعلت الصحيفة احمللية تنتقل على املستوى الوطين اجلغرايف
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، وهذا التقنية أعطت للصحافة ميزة  من العبور إىل بلدان العامل املختلفة يف ثوان معدودة ما معاومسحت هل

 أو طباعتها عملية حفظها وأرشفتها املواقع االلكرتونية سهل أيضاظات على ، فتواجدها يف حل إضافية

 .أو إرساهلا ألي شخص يف العامل يف برهة من الزمن، وحرصت أكثرية الصحف على االستفادة من هذه التقنية

وسائل اإلعالم  ، والرياضية منها على وجه اخلصوص عن غريها منأيضا  ما مييز الصحافة على وجه العموم و

م والبعض اآلخر يف بيو� اإلطالع عليها صباحاو ، ا القارئ بإمكانه اختيار الوقت املناسب لقراء� خرى أناألُ 

على سبيل  لوقت إال بقراء�ا يف البيت ليالآخرون ال تسمح هلم ضغوط العمل وا و، أعماهلم  مقر يقرؤو�ا يف

احلصول عليها  حكام و مدربني و غريهم منمن يهتم بالشأن الرياضي من العبني و ، كما يستطيع  املثال

، وإعادة  ، كما يستطيعون قراءة ما يريدونه منها متوجهون إىل املالعب أو عند عود�م منها بسهولة وهم

بينما يتحكم املذيع أو إدارة الربامج يف البث اإلذاعي ، ملزيد من الفهم واالستيعاب وقتما شاءوا   قراء�ا مرارا

.ربامج املقدمة يف وسائل اإلعالم الرياضية اُألخرىوالتلفزيوين بال  

فالتطور الذي طرأ على الصحف يف اآلونة األخرية من خالل الطباعة احلديثة واأللوان اجلميلة جعلها أكثر 

أو بأجزاء منها ألغراض شخصية أو يف املكتبات اخلاصة ، جذبا للقارئ وهو ما مكن القارئ من االحتفاظ �ا 

كما أن التغطية الواسعة اليت تقوم �ا الصحف بوصوهلا تقريبا إىل معظم األكشاك املنتشرة يف ،   أو العامة

، كل ذلك جعلها تتواجد عند عدد كبري  باإلضافة إىل رخص مثنها حبيث يستطيع أي شخص شرائها  الشوارع

ية الوسائل اإلعالمية اُألخرى وهلذا أصبحت هلا مكانة مميزة لديهم لتميزها عن بق من املتابعني للشأن الرياضي ،

  .من مرئية أو مسموعة

 5- 1-5- وظائف الصحافة الرياضية:

  :ألخبار والصحافة الرياضيةا -1-5-1- 5

، كما تتم هذه الوظيفة من خالل التغطية  حيث تعترب من أهم الوظائف اليت تسعى إليها الصحافة الرياضية

، يف  ، كما تساهم الصحافة الرياضية ذلك بدقة وموضوعية، حبيث يكون  الصحفية لكافة األحداث الرياضية

.تقدمي املعارف و املعلومات الرياضية باإلضافة إىل القوانني األساسية يف األلعاب الرياضية  
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الصحافة الرياضية تعتمد على جمموعة من املبادئ الضرورية يف تناوهلا  كما أنه ال بُد من التأكيد على أن

، حبيث ال يتم خلط اآلراء يف اخلرب باإلضافة إىل أن تكون عملية النشر منصفة،  رياضيةوصياغتها لألحداث ال

.باإلضافة إىل أن حتتوي على كافة احلقائق  

 5- 1-5-2- شرح والتفسير والتحليل:

حيث يقصد �ا الوظيفة اليت تلعب دور كبري يف الصحافة الرياضية حبيث يتم من خالهلا إعطاء جمموعة من 

املعطيات ذات معلومات هامة يف األحداث الرياضية،   ، وذلك على اعتبار أن الرياضية بشكل واضح املعطيات

 .كما تساعد على إزالة الغموض واملفاهيم غري الواضحة يف الصحافة الرياضية

 هاجتا، كما تسعى إىل تكوين رؤية موضوعية  اإلضافة قدر�ا على تكوين وجهات النظر حيال القضايا الرياضيةب

 .، حبيث يكون ذلك من خالل استخدام األشكال الصحفية املتنوعة املوضوعات املطروحة

  :النقد والتعليق وطرح الرأي -1-5-3- 5

  الوظائف الصحفية يف الصحافة الرياضية، حبيث تؤكد على املبادئ احلرية يف تناول املوضوعات الرياضية من أهم

  .من وجودها يف ا�تمع الرياضي ، واليت ال بد املتعلقة بالرياضةكما تسعى إىل تناول كافة االجتاهات 

  :تحقيق التكامل والترابط ما بين أفراد المجتمع الرياضي -1-5-4- 5

، حبيث تتم العالقة ما بينهم من خالل االنتماء الصحفي جتاه  حيث تلعب دور كبري يف الصحافة الرياضية

  .اء والتطور فيما بينهم، باإلضافة إىل الرغبة باالرتق الرياضة

  :نقل التراث الرياضي من جيل آلخر -1-5-5- 5

، ومن مث قياس مدى  يف تعريف اجلمهور املستهدف باألبطال والشخصيات الرياضية البارزة ةسامهامل وهي

تلعب دور   ، واليت بدورها ، باإلضافة إىل تعريفهم بالقيم والقواعد الضرورية يف الرياضة تأثريهم باألفراد املتلقني

  .كبري يف التأثري على التقاليد الرياضية وعملية التنشئة ا�تمعية الرياضية لألجيال القادمة والناشئة
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  :التوثيق والتاريخ-1-5-6- 5

العمل على  وضوعات الرياضية الصحفية ومن مثحيث يقصد �ا الوظيفة اليت تسعى إىل مجع األحداث وامل

در الرئيسية يف الصحافة الرياضية باإلضافة إىل تزويد املؤسسات الصحفية حبيث تعترب من املصا ، توثيقها

.باملعلومات الرياضية املهمة يف أي وقت  

 5- 1-6- أنواع الصحف الرياضية:

 :المطبوعة الرياضية الصحف -1-6-1- 5

إذ كانت  يف عمليات االتصال بني البشر،دا احتلت الصحافة الورقية وألكثر من ثالثة قرون مكانة رفيعة ج

عبد ( من خالهلا نقل املعلومات واألخبار إىل الناس، وكان هلا دور كبري يف حياة كل جمتمع مأهم وسيلة يت

 ).92ص ،2007الواجد أمني،

، فقد كان البابا يف بداية األمر يسجل أحداث السنة على  حيُث بدأت الصحافة يف العصور الوسطى يف أوروبا

 ، مثاالعامة واليت تشبه اجلرائد حالينشأت النشرات  ، مث لالطالع على ما فيها سبورة يف بيته، فيجتمع الناس

، وبقي استخدام الرسائل اإلخبارية بني املدن األوروبية  ، حمل تلك احلوليات السنوية الدورية ظهرت النشرات

بارية يف إجنلرتا ظهرت الوريقات اإلخ ، مث خلدمة التجار، وصار هناك كتاب مهنتهم كتابة األخبار ونسخها

كان يف خمتلف املدن  ، و وقد مثلت الوريقات اإلخبارية أول مظاهر الصحافة يف أوروبا ، خالل حرب الثالثني

مكاتب لتلك األخبار، اليت كان جتار األخبار يقومون �ا تلبية ألصحاب الثراء والنفوذ الذين يرغبون باالطالع 

وبعد اخرتاع الطباعة يف القرن اخلامس عشر وقع انقالب فكري ومعريف ،  على األحداث اليت جتري يف العامل

  .النتشار العلوم والكتب بسهولة وبشكل واسع أدى،  عاملي

لكن بقيت املطبوعات اإلخبارية حتتل مكانة كبرية ومع انتشار املستعمرات واحلرب الرتكية اإليطالية اليت 

هذا ما أسهم يف  ،األخبار حول العامل الناس ملعرفة األحداث واشرتكت فيها معظم الدول األوربية زادت رغبة 
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ا ظهور أخبار مطبوعة غري دورية ما لبثت أن حتولت إىل إصدارات سنوية مث كل ستة أشهر مث شهرية، وأخري 

م، لتنتشر بعدها 1702، وظهرت أول صحيفة ورقية يومية مطبوعة يف إجنلرتا يف عام صارت إصدارات أسبوعية

  .أحناء العامليف مجيع 

 5- 1-6-2- الصحف االلكترونية:

 عن مرحلة من مراحل تطور التكنولوجيا الذي يعيشه البشر ليعرب اإللكرتوين يف العصر احلديثظهر اإلعالم 

فقد مشل ذلك التطور خمتلف مناحي احلياة مبا فيها وسائل التواصل اليت أصبحت تعتمد على وسائل إلكرتونية 

الصحافة، وال ختتلف الصحافة الرقمية يف وظيفتها وغايتها عن  علومات وتزويد الناس �ايف نقل األخبار وامل  

، وال يقتصر  ، وال مييزها عن الصحافة الورقية إال اعتمادها على الوسائل اإللكرتونية احلديث يف ذلك الورقية

 ، بل يشمل التغيري الوسائل و الالتغيري على استبدال الصحيفة الورقية بوسيلة تكنولوجية حديثة كاحلاسوب مث

.أمناط التسويق وغريها املرسل و املستقبل و الرسائل و  

ا عن الوسائل إعالميا خمتلفا كثري  ياجد خا، ما خيلق منا التغيريات كلها حول وسائل االتصال تلك تصب

ا بالتنوع عالم اإللكرتوين عمومذ يتميز اإل، إ القدمية يف الصحافة الورقية جبوانيه االقتصادية واالجتماعية وغريها

الكثري يف املواقع والوسائل وسهولة الوصول إليها وسرعة النشر، فقد أتاح استخدام اإلنرتنت إنشاء صحف 

، وهذا ما يرضي مستويات خمتلفة ومتعددة  ، وذات أحجام غري حمدودة نظريا األحجام رقمية خمتلفة األبعاد و

ف ، وقد عر  االورقية تتحول إىل صحف رقمية شيئا فشيئ، ومن بداية التطور بدأت الصحف  من االهتمامات

نشرها على شبكة  أّ�ا الصحف اليت تصدر ويتم"عدد من الباحثني الصحافة الرقمية تعريفات خمتلفة منها 

، أو "وغريهااإلنرتنت، وتكون على شكل جرائد تظهر على شاشة احلاسوب وتشمل الكتابات والرسوم والصور 

، وقد تكون "نشرها على شبكة اإلنرتنت أو غريها من وسائل التواصل احلديثة الصحف اليت تصدر ويتم"هي 

باستمرار،  حتديث حمتواها هلا إصدار ورقي أو مطبوع، ويتم نسخة رقمية لصحيفة ورقية أو نسخة مستقلة ليس

.هاا عنصا للنسخة الورقية أو ملخقدقي اوميكن أن تكون إصدار   
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ا، وجتمع بني لكرتوين مثل شبكة اإلنرتنت دوريالصحف اليت تنشر عرب وسائل النشر اإل"معىن آخر هي 

مفهومي الصحافة وأنظمة امللفات املتتابعة، كما أ�ا صحافة ال ورقية تنشر عرب وسائل التواصل احلديثة، وميكن 

 ، 2007، عبد الواجد أمني( أو يطبعهاللقارئ أن يتصفحها ويبحث داخلها وحيتفظ بأي مادة يشاء منها 

  )94-91ص

  :أخالقيات مهنة الصحافة -1-7- 5

، فهي  ملهنة الصحافة خصوصية كبرية ختتلف عن باقي املهن األخرى كو�ا ختاطب العقول مبختلف مستويا�ا

عمدة والتحقيقات ة اليت تطالع القراء كل يوم مبختلف أنواع املقاالت واألوءاملقر  الكلمة املطبوعة املوثقة و

عما حتتويه اجلريدة من أبواب ثابتة وغري ثابتة وترمجة وتقارير وغريها من الفنون الصحفية  واألخبار، فضال

تتضمن  عالم بشكل عام والصحافة بشكل خاص خدمة اجتماعية كبرية لكو�اوتؤدي مهمة اإل املختلفة

محد سيد فهمي،  ( هي ني املتخصصني والدارس عدة أتفق عليها عدد من العلماء و وخصائص شروطا

  )82،ص1984

، أي مبعىن أ�ا تقوم من اجل إشباع أو مواجهة احتياج جمتمعي وتستمد شرعية  للمهنة أهداف جمتمعية -

 .الناس بضرورة القيام بنشاط معني من شأنه أن يشبع هلم احتياجا�م حساسإ وجودها من 

 .التقدم العلميستند املهنة إىل أسلوب علمي ومواكبة ت -

 ، وتعين أنه يف ممارسة املهنة يقع العمل األساسي على عاتق أفراد و ارس العمل املهين متخصصون مهنيونمي -

 .التعامل معها القدرة العلمية ما ميكنها من فهم املشكلة و الكفاءة و هيئات متخصصة هلا من الصالحيات و

 .ق والقواعد األخالقية والسلوكية املتفق عليها، كاملواثي جود أساس أخالقي قيمي للممارسةو  -

عرتاف ا�تمع باملهنة وحتملها ملسؤوليا�ا جتاه األفراد واجلماعات والنظم يف ا�تمع األمر الذي يضفي عليها ا -

 .شرعية وجودها وممارستها

دساتري أخالقية تضعها  ويشرتك العاملون يف الصحافة بأخالقيات متعارف عليها يف مجيع أحناء العامل، وتدعمها

  .التنظيمات املهنية يف كل جمتمع
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ويضع خرباء اإلعالم ألخالقيات املهنة مخس دوائر أخالقية يعمل يف إطارها الصحفيون تسمى دوائر املتغريات 

)208،ص1997حممد البادي،( األخالقية اخلمس  

كما ميكن أن نطلق على هذه ،   رضون إليهاليت تتطلب منهم اختاذ القرارات املناسبة ملواجهة املواقف اليت يتعا

 و تتمثل الدوائر األخالقية القيم اليت حيتكم إليها حارس البوابة يف انتقاء األخبار ويستند إليها يف ممارسة املهنة

متداخلة ومتتالية تبدأ بدائرة صغرية يف الوسط، وتتواىل الدوائر األخرى احمليطة �ا  خبمس دوائرهذه املتغريات 

 ه أن خيرج بسالم وأن يتخذ قرارا، وعلي ، ويقف كل صحفي داخل هذه الدوائر مجيعها مسافات متساوية على

  .حيدث به التوازن املستهدف عقالنيا سليما

  .يف الوسط متثل األخالقيات اخلاصة اليت يتمسك �ا كل صحفي على حدة الدائرة األولى 

فتمثل املبادئ األخالقية اليت تضعها كل مؤسسة صحفية للعاملني فيها كإطار  أما الثانية المحيطة باألولى 

  .سياسي أخالقي حتددها لنفسها

، أي أ�ا تعرب عن السلوكيات اليت  �ا تعرب عن أخالقيات املهنة ككلإف أما الدائرة الثالثة المحيطة بالثانية 

   الصحفية ومجعيات الناشرين وغري ذلكاجلماهريية كالنقابات  حتكم كل من املهن االتصالية

املبادئ والسلوكيات اليت تفرضها أنظمة االتصال يف ا�تمع ككل،  تضم الدائرة الرابعة المحيطة بالثالثةو 

، ويضاف إىل ذلك القوانني والتشريعات  االقتصادية لكل جمتمع أنظمة تفرضها الفلسفات السياسية و وهي

   .ةتضعها اهليئات التشريعي اليت

اليت يضعها الناس يف   ، وهي تضم احلدود اليت حتيط �ذه الدوائر األربع مجيعها وأخيرًا تأتي الدائرة الخامسة

ولعل من األمور املهمة اليت تتعلق  كل جمتمع على كل أنواع النشاط اإلنساين وال يستطيع أحد أن يتعداها

من خالل الدور الرتبوي الذي  ويتضح هذا االرتباط بقضية األخالقيات املهنية هو ارتباطها با�ال الرتبوي

  :ميارسه اإلعالم كونه جزءاً من وظائفه العامة والشاملة اليت تتبني من خالل اآليت
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ن هلذه إ، ومن مث ف تربوية اجتماعيةميارس االتصال اجلماهريي ومنها الصحافة من خالل مؤسسات  -

 .مثل اإلعالم الرتبوي املؤسسات هلا دورا تربويا

ن األخالقيات املهنية وقضاياها إمن مث ف و ل األخالقيات بصفة عامة أحد األبعاد املهمة يف مفهوم الرتبيةمتث -

تدخل يف اختصاص ا�ال الرتبوي الذي يستهدف غرس األخالقيات السليمة يف ا�تمع واستكمال هذا 

.احلياة اهلدف برتمجة األخالق إىل سلوكيات متارس يف  

   : ببعدين أساسني مها، فيمكن تأشريها  املهنة الصحفية خطورةوإذا ما انتقلنا إىل حتديد مدى 

كو�ا تتطلب القيام مبهام كبرية وخطرية قد يدفع  من الصحفيني أوال ميارس الصحافةخطورة املهنة على من 

  .الصحفي حياته من أجلها

عند ابتعاد من ميارسها عن أخالقيات املهنة الصحفية  ا�تمع خطورة على والثانية ما تشكله الصحافة من 

 .كثرية لذا يتطلب ملن يزاوهلا صفات خاصة و،  وللواجبات املهمة والكبرية املناطة �ا

  :مصادر أخالقيات مهنة الصحافة -1-8- 5

  :السياسة اإلعالمية -1-8-1- 5

 بالسياسة اإلعالمية السائدة يف البيئة اليت يعمل فيها الصحفيون و الصحفية أساسا تتأثر أخالقيات املهنة

  .املؤسسات اإلعالمية املختلفة واليت تتحدد مبوجبها األطر العامة ألخالقيا�ا

  .وختتلف هذه السياسات من دولة ألخرى حبسب طبيعة األنظمة احلاكمة وا�تمعات فيها

تنظيم املهنة اإلعالمية من خالل جمموعة من الضوابط ((ن قوانني املطبوعات والنشر تعمل على إبصورة عامة ف

واليت تعتمد على تكريس جمموعة من احملظورات اليت جيب أن تلتزم �ا املؤسسات اإلعالمية كما حتاول النقابات 

ىل ضبط املهنة وتأكيد مسؤوليا�ا والروابط املهنية اإلعالمية إىل وضع بعض الضوابط واملواثيق اليت تسعى إ

  )265،ص1995أبو أصبح،( ، وتلعب النقابات الصحفية دوراً هاماً يف هذا ا�ال االجتماعية

  مكملة للحقوق والضمانات املكفولة"ن مواثيق الشرف أو مواثيق األخالق املهنية تعد إأما األخالقيات املهنية ف

تعني توفريها للمجتمع أو للبيئة اليت متارس فيها العملية االتصالية إذ تعكس وحتدد احلقوق والضمانات اليت ي
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ذا�ا يف مواجهة القائمني باالتصال ومن مث تبلور هذه املواثيق املسؤوليات االجتماعية واألخالقية لرجال اإلعالم 

على أساس ، وتبىن  ، وحيال ا�تمع الدويل ذاته ، وحيال ا�تمع العريب ككل حيال ا�تمع الذي يعملون فيه

، وينبغي محاية حق ا�تمع يف الوقت الذي حتمي  حق للمجتمع ، فهو أيضا أن اإلعالم وان كان حقا للفرد

،  املستوى املهين للعاملني فيه رتفعا،  وعلى ذلك فكلما نضج النظام االتصايل واإلعالمي ، فيه حقوق األفراد

  .اإلعالملرجال  وااللتزامات االجتماعيةوتزايدت احلاجة إىل حتديد هذه القواعد 

�ا قواعد ، على الرغم من كو  وتعد التنظيمات املهنية اجلهة املسؤولة عن تنفيذ هذه القواعد ومراقبة االلتزام �ا

قد رتبت التزامات هلم ف ، وكما ضمنت هذه التنظيمات حقوقا لرجال اإلعالم اختيارية متثل اختيارا ذاتيا

  .غالبا وأخالقيةتكون مثل هذه االلتزامات هي مهنية  أنمن الطبيعي  حيال ا�تمع و ومسؤوليات أيضا

 :المؤسسة الصحفية -1-8-2- 5

لكل مؤسسة صحفية تقاليدها وسياستها اخلاصة �ا اليت تضعها لنفسها وحتكم آليات العمل لتحقيق أهدافها 

على طبيعة  لذا تنعكس آثارها سلبا أو إجيابا،  ومن مث املطلوب من العاملني فيها االلتزام بتلك السياسة

  .العالقات السائدة فيها

القيم اليت يؤمن �ا "اليت تسري عليها فهي تعرف بأ�ا )) القيم التنظيمية((ن سياسة املؤسسة حتدد إذلك ف

ية كل أن عملية خلق قيم مشرتكة بني القيم الشخصية والقيم التنظيمية تعد غا و العاملون يف نطاق املنظمة

منظمة لغرض تنظيم العالقات اإلنسانية سواء بني العاملني واملنظمة على أساس السلطة والنفوذ أو بني العاملني 

 و -املنظمة العاملني و - ، وهذا يتأتى من العالقات التبادلية بني هذين الطرفني مع بعضهم كعالقات الزمالة

،  وقناعته بالطرف اآلخر بغض النظر عن حجم املنظمةجناحها يعتمد بدرجة كبرية على تفهم كل طرف 

  )399،ص1995اجلزراوي،املدهون،( "، وأهدافها ، ونشاطها وطبيعتها

وتؤدي اإلدارة دوراً أساسياً يف ترمجة سياسات املؤسسة إىل واقع عملي، فهي ال غىن عنها يف هذا ا�ال إذ 

توجيه القوى البشرية واملادية املتاحة جلماعة منظمة من الناس عملية اختاذ القرارات اليت من شأ�ا ": تعرف بأ�ا

  "لتحقيق أهداف مرغوبة على أساس أحسن وجه وبأقل تكلفة يف إطار الظروف البيئية احمليطة
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، وتكوين املدير الناجح ال سيما على مستوى تدريب  اإلدارة متثل أحد املكونات الرئيسة للتدريب الفعال

، وإذا مل يتبع املتدربون نظامهم وعملهم ومسؤوليا�م  العليا يف ا�االت اإلعالمية القيادات واملستويات

تنفصل عن أهداف  ترتكز أهدافهم على أنفسهم و ن األمر يهبط لديهم إىل جمرد وظائف وإاالجتماعية ف

،  1984مسري ،( املنظمات اليت يريدو�ا حلساب ا�تمع وبذلك يقع االنفصال بني أهدافهم وأهداف ا�تمع

  )304ص

تؤثر سياسة املؤسسة الصحفية يف أوجه النشاط اإلعالمي كافة السيما ما يتعلق جبمع اخلرب، فالصحيفة اليت 

تتبع أسلوب اإلثارة يف اإلعالم والنشر تسعى إىل احلصول على األنباء املثرية للقارئ مثل اجلنس واجلرمية والصراع 

 من التهويل واملبالغة يف إخراجها حتريرها بأسلوب مثري حيوي كثريا العمل علىمع ، اخل … على املال والنساء

يف مجع ماد�ا الصحفية فال تنشر أو تذيع إال ما يتفق مع   حني هناك صحف أخرى تتبع أسلوبا حمافظايف

  .سياستها اإلعالمية يف إشاعة القيم العامة والرتاث الثقايف واملثل العليا للجماهري

صل إىل حقيقة أن سياسة الصحيفة هلا تأثري كبري يف اختيار املادة الصحفية املراد نشرها ومبا ينسجم ومن هذا ن

  .مع سياستها والسياسة اإلعالمية للدولة

د وسياقات العمل اليت تقع على عاتق رئيس التحرير أو املدير املسؤول ألي مؤسسة صحفية مهمة خلق التقالي

 ، ألنه يعد اللولب السياسي والثقايف واحلريف للعملية الصحفية و وضوعة أو فشلهالنجاح سياسته امل تعد معيارا

أي أنه قائد مجيع ميادين احلياة الصحفية يف  ، املنظم واحمليط بأبعاد املمارسة يومياً وبال انقطاع هو املوجه و

  .اجلريدة

، اليت تنبع من الصفات  أخالقيات املهنةن سياسة املؤسسة وتقاليدها تعد أحد مصادر إمما تقدم ف وانطالقا

القيادية اليت حيملها رئيس التحرير والقرارات املختلفة اليت يتخذها وتأثريا�ا يف العاملني فيما بينهم وما بني 

  .أقسام اجلريدة املختلفة
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 :فريق العمل -1-8-3- 5

يني العالقات القائمة بني الصحف، إذ حتدد طبيعة  يعد فريق العمل الصحفي أحد مصادر أخالقيات املهنة

  .ياأو إجياب ايسلب داخل املؤسسة الصحفية اجتاها

، قيم العمل وأخالق العمل وعدوها واحدة من حيث اجلوهر من خالل  لذلك أكد الباحثون يف اإلدارة

 تنتقل مع الفرد القيم السائدة اليت تنظم العالقات بني األفراد يف ا�تمع الواحد، مث"التعريف الذي وضعوه بأ�ا 

عند دخوله منشآت األعمال وتؤثر يف سلوك العاملني ومستوى أخالقهم سواء كان ذلك بطريقة إجيابية أم 

 ."سلبية

ومتاسك ا�موعات  استمراريةما أعطى هؤالء الباحثون لدراسة السلوك املؤسسايت أمهية كبرية يف بيان سبب ك

يف املؤسسة يوماً كامالً من العمل سوية كجماعة، لذا بات من أو بالعكس معللني ذلك إىل قضاء العاملني 

   :الضروري على اإلدارة أن تفهم صفات ا�موعات الصغرية ألسباب عدة هي

 املدير هو الشخص الذي يقودهم إن. 

 زمالة ا�موعة تؤثر يف سلوك وأداء أعضاء ا�موعة. 

  إجناز العمل كونه هدفاً للمؤسسةاجلماعات اليت يف حاالت صراع مع بعضها سوف تقيد. 

  إن حماولة تأثري ا�موعة يف الناس خيتلف بصورة فردية بينما يتأثر الناس من خالل ا�موعة وبعضهم

وتؤثر اجلماعات املتصارعة مع بعضها يف سري العمل بسبب ،  ال يتأثر إال بصورة قليلة أو ال يتأثر أبدا

 فعالةمقاطعتها تأثري أداء اآلخرين بصورة 

 :المجتمع -1-8-4- 5

، ألنه املنبع الرئيس الذي يستمد الصحفي أخالقياته  هي ا�تمع ادر أخالقيات املهنة املهمة أيضامن مص

ولكي تكون رسالته الصحفية املوجه إىل اجلمهور مؤثرة البد له من أن يعرب عن نبض اجلماهري  ، املهنية منه

احللول املقرتحة  ض رسالته مبوضوعية وشفافية واضعاإىل عر  دوما، والتطلع  وإحساسها ومشاكلها ومهومها

الناس متيل إىل التطلع إىل وسائل اإلعالم "، ذلك ألن  اليت �م ا�تمع امبختلف القضاي جها ومعلما وهادياومو 



                                                      حمادي عامر/د                                            الریاضي عالم و االتصال مدخل إلى علوم اإل

 
 

60 

تعلقة كلمات التشجيع والقصص اخلربية اليت تشبع األفكار امل ، و للمعلومات والتوجيه والعون املعنوي طلبا

  "اليت تولد األمل بالتسامح والتفهم واحلب والسالم و

ما تصدر أحكام  أو بؤر التوتر أو االحتالل غالباومن جانب آخر جند يف املناطق اليت حيتدم فيها الصراع 

تربز هنا أمهية املهنة الصحفية من خالل أداء واجبها األخالقي يف  و كتلك اليت تتعلق باإلعدامات مثالتعسفية  

، وهكذا جيري  تقيمات األطباء احلساسني والعلماء الالهوتيني لفت انتباه األمة إىل أحكام و"املساعدة يف 

ة الصحفية من هذا يتضح جبالء الربط بني أخالقيات املهن "اختبار معايري املهن املشمولة مبعايري ا�تمع األكرب

  .بأخالقيات ا�تمع األكرب

وتشكل القيم االجتماعية واألعراف والعادات والتقاليد السائدة وطبيعة التنشئة االجتماعية أمهية كبرية يف 

 .استقاء الصحفي ألخالقياته منها

 .سالميةيف تشكيل هذه القيم واألخالقيات ال سيما يف ا�تمعات اإل دخل عامل الدين هنا مؤثراً رئيساوي

من مصادر الضبط االجتماعي الذي حيدد  تمسك �ذه املبادئ العظيمة مصدرايعد ا�تمع الذي ي إذن      

 ،، وقد وردت يف هذا اجلانب آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة كثرية سلوك األفراد ويعتمد الثواب والعقاب

السيوطي، ( ن حيسنأحيب اهللا العامل إذا عمل : ((صلى اهللا عليه وآله وسلم ففي ميدان العمل قال رسول اهللا

اإلسالم حسن ((يف هذا املوضوع  صلى اهللا عليه وآله وسلم وهذا يفسر معىن قول الرسول )205ت،ص.د

أمحد بن )) (إذا فقهوا خريكم إسالما أحسنكم أخالقا(( وقوله أيضا) 107ه،ص1379البخاري،( ))اخللق

  ).132،ص1969حنبل،

نه يتشعب إىل مجيع مفاصل احلياة لبناء نسيج إلألخالق لدى الفرد وا�تمع ف بواإلسالم بصفته خري مر 

  .اجتماعي متماسك

الذوق العام ال سيما  خنلص إىل القول إن لوسائل األعالم تأثريات كبرية يف القيم واالجتاهات ومنط احلياة و إذن

 .اخل…احلاجيات واقتناءمنط احلياة يف امللبس واملأكل 
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جتاه األفراد واجلماعات  واالتصاليةاجلماعة يف أثناء تأديته ملسؤولياته املهنية  اختصاصيميثل الصحفي دور  و

مساعدة األفراد على النضج وتنمية ((وا�تمعات لكي حيقق أغراضه ا�تمعية ومن أهم هذه األغراض 

املهارات املختلفة  الكتساب، وكذلك إتاحة الفرصة لألفراد  نشخصيا�م ومقابلة حاجا�م إىل أقصى حد ممك

كما �دف إىل غرس القيم االجتماعية كالعدل   ، اليت تزيد من قدر�م اإلنتاجية وتنمية قدر�م اإلبتكارية

قدرة القوانني يف األفراد ليتكيفوا مع ا�تمع وكذلك تنمية ال واألمانة ومراعاة آداب السلوك والقواعد العامة و

  )267،ص1986أبو النجا،( متسك األفراد حبقوقهم واملطالبة �ا على القيادة و

 ما يتسم بالذوق الرفيع الذي ينمي ميول و االتصاليةلذلك يتوجب على الصحفي الناجح أن يضمن رسالته 

يرفع املستويات وأنه تعليمي ((األخالقي للمجتمع ألن هذا األسلوب  اإلطاررغبات اجلماهري اليت ال خترج عن 

األفالم  ، واملناقشات السياسية و ، املوسيقى اجلادة يدخل حتت هذه الفئة على سبيل املثال وملهم بشكل ما و

ة الرسالة اإلعالمي  ذنإ) 230-229،ص1978أمحد رشيت،(  الفنية أو ا�االت املتخصصة للتعليق السياسي

اليت تريب األخالق  و الرياضية ا�تمعية والثقافية والسياسية والدينيةاهلادفة هي اليت تضع مجيع االعتبارات 

  .وتقوي السلوك القومي لدى مجيع أفراد ا�تمع

  :المجالت -1-2- 5

ا�تمع الت خمتلفة تغطي كافة فئات اهي منشور حيوي عدد من املقاالت أو األحباث اليت تتضمن جم ا�لة

تقوم بالنشر لغايات متعددة منها الرتفيه و االطالع ومنها الدعاية  ، باالعمرية والثقافية وهي دويات منتظمة غال

.أو التثقيف ومنها النشر العلمي  

 5- 1-3- الملصقات:

 وسيلة من وسائل اإلعالن تلصق بالشوارع واألماكن العامة ويصنف امللصق حبسب املوضوع الذي يعلن يه

.عنه   

عبارة عن جمموعة من الرموز و األشكال و اإلشارات و عبارات ذات داللة احملددة، و اليت تستخدمها وهي 

من املنظمات لتتميز منتجا�ا عن املنتجات املشا�ة و املنافسة، و تكون على شكل لوحات مصورة  ديدالع
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لق على قوائم خاصة بذلك أو على و تع نيةعلى صحائف كبرية من الورق تلصق داخل إطار خشبية أو معد

جوانب الطريق أو املعارض ، و تعتمد ًف مشاهدها على ضوء الصناعي الذي يتخلل بعضها للمشاهد 

  .البديلة

  :الكتيبات -1-4- 5

على عكس املنشور ، الذي حيتوي على طية واحدة ، حيتوي الكتيب على عدة طيات وهو واحد من أكثر 

  .للتكيف وفعالة من حيث التكلفة الستهداف اجلماهريأدوات التسويق قابلية 

  :ةـالالفت -1-5- 5

 هي الفتة خارجية كبرية احلجم، توضع غالبا يف جوار حمور حيوي من حيث احلركة مرور املركبات واملشاةو 

  .، غالبا ما تتضمن شعار واسم الشركة أو املنتج املروج له للمارة وتقدم إعالنات

  المسموعة الوسائل  -2- 5

  :اإلذاعة -1 -2- 5

عبارة عن تنظيم مهيكل يف شكل وظائف و أدوار، تقوم على بث جمموعة من " عبد العزيز شرفعرفها  

 "الربامج ذات الطابع الرتفيهي والتثقيفي و اإلعالمي

الرتفيهية، عن  و  ، التعليمية ، و وهذا يعين أن اإلذاعة عبارة عن مؤسسة تبث جمموعة من الربامج اإلعالمية

  .طريق جهاز يسمح بإرساهلا يف آن واحد

كما يعرفها  حممد منري حجاب بأ�ا: " أوسع وسائل االتصال انتشارا و أكثرها شعبية ، ومجهور عام جبميع 

، اليت متنع بعض  ، فتستطيع الوصول إليه خمرتقة حواجز األمية والعقبات اجلغرافية والقيود السياسية مستوياته

"، كما أ�ا ال حتتاج إىل تفرغ تام ل األخرى من الوصول إىل جمتمعا�االرسائ  

    ما يبث عن طريق األثري باستخدام موجات"على أ�ا  فضيل دليوكما أن مفهوم اإلذاعة من خالل تعريف 

  "ربط مستمعيها برباط مباشر وسريع اجتياز احلواجز اجلغرافية والسياسية و بإمكا�اهرومغناطيسية 
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ا �تم أ�، وال سيما  الربامج اليت تتكلم عن املعلومات الرياضية تلك وهي فهي اإلذاعة الرياضية أما

، كما  ، وحتليل املباريات وأخبارهم، كما �تم بالالعبني  ، واستضافة احملللني والرياضيني بالتحليالت الرياضية

، وقد يتضمن  األمور اليت ختص الرياضيني بشكل عام، وتوضيح كافة  تركز على حتليل النتائج وتقييم الالعبني

  .مقابالت مسجلة أو مباشرة مع الشخصيات اهلامة يف ا�ال الرياضي

 :خصائص اإلذاعة -1-1 -2- 5

لكل وسيلة من وسائل اإلعالم مقدرة على اإلقناع والتأثري يف السلوك، ختتلف باختالف هذه الوسائل وكذا  إن

نوع اجلمهور املوجه إليه، وتُعّد اإلذاعة وسيلة اتصال قوية تستطيع الوصول إىل خمتلف األفراد وا�تمعات، ونظرًا 

اإلرسال : ئص اإلذاعة، وهي على النحو اآليتللحديث عن نشأة اإلذاعة يف العامل جيدر احلديث عن خصا

اإلذاعي يستطيع ختطي احلدود واملوانع الطبيعية ما يضمن انتشارًا أوسع للرسالة اإلذاعية، لذلك تُعد اإلذاعة 

  )149،ض2009جاهد مجال،( بذلك على الصحافة و التلفزيون ةأسرع وسائل النشر متفوق

 .ري املختلفة على العاطفة اليت تتمثل يف املؤثرات املوسيقية والصوتيةتتميز اإلذاعة باستعماهلا لطرق التأث  -

صف الراديو خباصّية ذاتية، وهي ال تتوفر يف وسائل اإلعالم األخرى، فهو جهاز شخصي، واالتصال يف يت -

   )33،ص2003 لعبان،( اإلذاعة ال حيتاج إىل وسيط فالرسالة اإلذاعية تصل مباشرة من املذيع إىل املستمع

الرسالة اإلذاعية تكون أكثر فعالية من الرسالة اليت تنقل باالتصال الذايت ويسهل استخدامها خاصة عند  -

  )62،ص2001نعيم،تيم،( االفئات األقل تعليم

  :التسجيالت الصوتية -2 -2- 5

طيسي، وإعادة عرض التسجيل الصوت والصور وأنواع خمتلفة من املعلومات على شريط مغن طريقةهي 

 .يف اإلذاعة والتلفاز شائعة االستخدام يف صناعة التسجيالت و الصوتية تسجيالت الشريط واملسجالت

باستخدام أجهزة و معدات خمتلفة و الرجوع إليها  التسجيالت الصوتية هي عملية حفظ األصوات و ختزينهاو 

  . يف أي وقت و كلما دعت الضرورة لذلك
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  :الوسائل السمعية البصرية  -3- 5

  :التلفزيون -3-1- 5

 اإلذاعةالتلفزيون وسيلة من وسائل االتصال تعتمد على الصوت والصورة ومن مث فقد مجعت بني خواص 

ومعناها مكان بعيد  :tel مكونة من كلمتني " television " املسموعة وخواص الوسائل املرئية وكلمة

  .املرئيات من بعيدومعناها الرؤية أي نقل الصورة  " vision " والثانية هى

   :برامج التلفزيون الرياضية -3-1-1- 5

املختلفـــة احملليـــة والعربية والدوليـــة  الرياضـــة وأنشطةوهـــي الربامـــج التـــي تعنـــى بنشـــر وتغطية موضوعـــات وأخبار 

  .على املســـتوى احمللـــي والدويل أنواعها اختالفواملباريات على  األوملبية و األلعاب

  :خصائص التلفزيون -3-1-2- 5

ميكن القول بأن التلفزيون له نفس مميزات الراديو وخصائصه ويزيد عليه بإمكانية استعمال احلركة والصورة 

خرية من أوسع الوسائل انتشاراً وأكثرها جاذبية لدى اجلمهور ، وقد أصبح التلفزيون يف السنوات األ واأللوان

فيمكن من  كبري نسبيا  زمينوذلك لقدرته على خماطبة الطبقات املختلفة ومستويات العمر املختلفة وعلى مدى 

 .من اجلمهور كثريةميكن أن تصل إىل فئات   اليتخالل شاشة التلفزيون إرسال العديد من الرسائل 

 :ئص ينفرد �ا التلفزيون كوسيلة إعالمية عن غريه من الوسائل ميكن أن نوجزها فيما يلىخصاهنالك عدة 

  جيمع التلفزيون بني إمكانية وقدرات الراديو والسينما فيجمع بني الصورة والصوت واحلركة وبذلك يوفر

  .على املشاهد االنتقال إىل دور السينما

  أكثر ألن املشاهد يتعامل مع إمكانيات متعددة تثري حواس حيتاج التلفزيون إىل تركيز واستشارة احلواس

البصر والسمع وتتطلب منه املتابعة والرتكيز وقراءة عناصر املشاهد األخرى كالديكور واإلكسسوارات 

 .وغريها من مسلتزمات بناء املشهد التلفزيوين واإلضاءةواملوسيقى 
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 وهى حمددات  والصوت واحلركة واللون نه أقرب إىل االتصال املواجهى حيث جيمع بني الصورةأ ،

يف االتصال املواجهي وينمو عن االتصال املواجهي يف أنه تبديل األشياء الصغرية وحتريك  األشياء

 .منها الثوابت

  التلفزيون يعترب أكثر قوة من الوسائل األخرى ألنه جيذب اهتمام املشاهد وقتا أطول وحيتاج منه إىل

  اهتمام وتركيز أكثر

 التلفزيون الصحف يف أنه ميكن أن يقدم الوقائع واألحداث يف مواقعها ووقت حدوثها ويفوق  يفوق

 .الراديو يف أنه ميكن أن يقدمها بالصورة واحلركة واأللوان وليس بالصوت فقط

  أصبح التلفزيون بفضل انتشاره يف بعض الدولة الوسيلة اجلماهريية اليت تصل إىل كل الفئات يف كل

اقتصرت الصحف على اإلصدار والتوزيع أو اجتاه إىل الفئات حيث مل تقوى الصحف مكان بينما 

  .على منافسة التلفزيون

 ميكنه نقل األحداث ساعة وقوعها.  

 نقل كثري من جوانب الثقافة للشباب دون أن يتكبد املشاهد عناء.  

 ميكنه نقل خربات األشخاص ذوى املواهب والتخصصات النادرة  

 الوصول حيث تصل الصورة والصوت من خالله إىل املشاهدين من دون جهد  يعترب وسيلة سهلة

وعناء من حيث املتابعة يف النظر والتحليل للمشهد الصامت غري املتحرك فالصوت والصورة تنتجان 

  .، من دون إجهاد مسعي أو بصري للمشاهد الراحة التامة يف االستماع والرؤية

 وهذه خاصية جذب . عد يف عرض الصورة واملرافق أيضا الصوتعنصر احلركة بالنسبة للتلفزيون يسا

 .إعالمي متكنه من تقدمي الربامج، األفالم، واألغاين وما يرافق ذلك من عناصر الرتفيه والتسلية

 التلفزيون وسيلة مناسبة لعرض اإلعالنات مما يكسبه خاصية الزمن بني حصول احلدث وعرضه للناس.  

 ت الفنية اليت تتيح له اختصار الزمن بني حصول احلدث وعرضه للناسميتلك التلفزيون اإلمكانيا.  
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  ميتلك التلفزيون اآلالت واألجهزة من كمرات تصوير وغريها مما يتيح له نقل أحداث ووقائع

ومعلومات علمية دقيقة تعجز األجهزة األخرى عنها، والطاقة البشرية ا�ردة عن الوصول إليها مع 

وسيلة جذب إعالمي للكبار والصغار، فهو ميتلك القدرات الفنية اليت تعينه على  هذا فالتلفزيون يعترب

حتويل اخليال إىل واقع مرئي وهو حيول القصص والروايات إىل صور متحركة إىل مشاهدة ميألها 

النشاط احليوي كما ميكنه نقل األطفال والكبار إىل أماكن ال ميكنهم الوصول إليها مثل أعمال 

  . فضاء وذلك مبا ميتلكه من إمكانيات فنية دقيقةالبحار وال

  يتمتع التلفزيون بإمكانية نقل مشاهدة من أماكن يصعب بل يستحيل أحيانا على املشاهد مشاهد�ا

  .يف مواقعها األصلية أو على الطبيعة أو التوجه أصال إىل هذه املواقع

 الرأي العام والتأثري عليه مبخاطبة ما يسميه  متتع التلفزيون مبيزة املشاهدة اجلماعية مما يسهم يف تشكيل

 ).بالعقل اجلمعي( أساتذة علم النفس واالجتماع 

  أصبح اإلعالم املرئي الذي يبث من الفضاء قادراً على التحكم يف مبدأ حرية تداول املعلومات

  .بلية للبث املباشرتقيمها الدولة املستق اليتوالصور والربامج وختطى حواجز الرقابة السياسية والقانونية 

  ويقل اعتماده على النصوص املكتوبة  أساسيويعتمد التلفزيون على الصورة كما ذكرنا آنفاً كعنصر

التلفزيون يعتمد على الشخص املتكلم بنفسه وليس القارئ من النص كما هو احلال يف  أصبحولذا 

القات االتصالية بني حمطات التلفزيون جاهدة إلجياد نوع من الع وتسعى شبكات و ،الراديو

مذيع التلفزيون املشاهد أن   حبيث يتخيل ، مقدمي الربامج وقارئ النشرات اإلخبارية املشاهدين و

احلميمية واملودة والعالقة الدافئة بني املشاهد  و باأللفةمما يعطى اإلحساس  يتحدث إليه شخصيا

  .واملذيع

  للسلع فاقت يف كثري من األحيان ما يقوم به الراديو  ج والدعايةييتميز التلفزيون بقدرة كبرية على الرتو

 .والصحيفة
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  ميتلك التلفزيون بفضل سهولة حتريك الكمرات وتعددها وتنوعها إمكانية تقدمي لقطات خمتلفة للصورة

يف مكان احلدث  دث بصورة أفضل مما لو كان موجوداالواحدة مما يعطى املشاهد الفرصة ملشاهدة احل

  .نفسه

  :نترنتاال -3-2- 5

تعرف اإلنرتنت بأنه شبكة اتصال عاملية ُتستخدم لنقل البيانات عرب أنواع متعددة من الوسائط، كما ويعّرف 

اإلنرتنت بأنه شبكة من التبادالت العاملية اليت تشتمل على الشبكات اخلاصة والعامة والتجارية واحلكومية، واليت 

 تتصل عرب تقنيات السلكية وألياف ضوئية

يقصد �ا الشبكة العنكبوتية اليت تشمل مواقع التواصل االجتماعي، فهي شبكة من االتصاالت العاملية اليت  و

تسمح للناس بتبادل املعلومات اليت تنتقل عرب القارات، والتواصل مع بعضهم البعض كأن العامل كله أصبح قرية 

  .صغرية

  :عدة عوامل وهيتمثل أمهية االنرتنت يف ت :أهمية االنترنت -3-2-1- 5

 :العالمية -أ

، تلغي  عاملية حيث أ�ا تقضي على الفواصل اجلغرافية واملكانية كذلك تتسم شبكات االنرتنت بأ�ا شاملة و

، حيث ميكن للشخص يف منطقة الشرق األوسط التفاعل والتواصل مع  وتقضي على احلدود بني الدول

 .اإلنسان يف العامل الغريب عرب الشبكة بكل يسر

 :التفاعلية -ب

، فهو مرسل وكاتب ومشارك يف القضاء على  حيث أن اإلنسان أثناء استخدام هذه الشبكات مستقبل وقارئ

 .، وهذه املواقع ختلق حيز من املشاركة الفاعلة من مستخدميها العيوب والسلبية اليت يتسم �ا اإلعالم التقليدي

 :تعدد االستخدامات -ج
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، والعامل يف نشر  ميكن استعماهلا من جانب الطالب يف التعليم باملرونة والسهولة و إن شبكات االنرتنت تتسم

 .، وأفراد ا�تمع للتفاعل والتواصل ، والكاتب للتواصل مع القراء ، وتعليم األفراد العلوم

 :سهولة االستعمال -د

الرموز، والصور، والفيديوهات اليت حيث أن مواقع التواصل االجتماعي تستعمل جبانب احلروف وسهولة اللغة، 

 .تيسري للفرد نقل فكرته والتفاعل مع الغري

 :اقتصادية في الجهد والمال - ه

، حيث أن كل إنسان بإمكانه احلصول على حساب  يف ضوء جمانية االشرتاك والتسجيل يف هذه املواقع

على فئة  ، أو حكرا واألثرياءعلى أرباب األموال  ، فهذا األمر ليس حكرا شخصي على شبكات االنرتنت

 .معينة يف ا�تمع دون الفئات األخرى

 :أهداف شبكات االنترنت -3-2-2- 5

 :التواصل االجتماعي -أ

فهو االستخدام األول هلذه املواقع فالشاب يدخل إىل هذه املواقع �دف التواصل والتفاعل مع الغري، وإنشاء 

 .ا�تمعاتعالقات مع العديد من األشخاص من خمتلف 

 :التدوين والنشر اإللكتروني -ب

فهو من االستخدامات اهلامة اليت تعزز على شبكات االنرتنت على هذه الشبكات واملواقع وتساعد يف دعم 

 .حرية التعبري هو التدوين والنشر اإللكرتوين

 :االستعماالت اإلعالمية -ت

ملني يف قطاع التسويق سواء حلسا�م الشخصي، وهي تتباين ويف الغالب ما ُتستخدم من جانب الشباب العا

 .أو حلساب شركات يعملون �ا

 :منبر حرية للتعبير عن اآلراء ووجهات النظر -ث
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  .تستخدم شبكات االنرتنت بكثرة يف التعبري عن اآلراء ووجهات النظر

 :مصدر لألخبار والمعلومات -د

، فالشباب يستخدم هذه  ومواقع إعالمية هامةمن أهم استخدامات شبكات االنرتنت أ�ا وكاالت أنباء 

 .العاملية ، و اإلقليمية  ، و املواقع �دف الوقوف أول بأول على آخر األخبار واألحداث احمللية

 :وسيط بين األفراد - ه

صبح هذه الشبكات وسيط بني ت �دف إمتام بعض األمور، وهنا تيستخدم الشباب شبكات االنرتن

 .األشخاص

 :ت السياسيةالممارسا -و

من ضمن استخدامات شبكات االنرتنت هي املمارسات السياسية حيث أ�ا تستخدم يف احلمالت االنتخابية 

، وقد تستخدم للدعاية ألقارب وأهل الشاب يف االنتخابات  اليت يكون فيها الشباب ضمن احلملة الدعائية

 .أخرى، وأي انتخابات  ، أو الربملانية ، أو احمللية سواء البلدية

 :االستخدامات التعليمية - ي

الكثري من الشباب يدخل إىل شبكات االنرتنت والسيما موقع اليوتيوب بغرض االستفادة منه تعليمياً ودراسياً، 

 .فشبكات التواصل االجتماعي اآلن باتت منصة تعليمية هامة

 :زيادة المعرفة -ك

كنهم ، فهذه املواقع مت تعزز من حجم املعرفة لديهممن أهم استخدامات الشباب لشبكات االنرتنت أ�ا تزيد و 

 .من االطالع على كل شيء

  :الرياضي اإلعالمأهمية االنترنت في المجال  -3-2-3- 5

 :دم وسائل اإلعالم بصورة عامة والصحافة بصورة خاصة ومن هذه اخلدماتختلإلنرتنت أمهية كربى 

  نشرها ورقياقبل الرياضية توفري نظام النشر اإللكرتوين للصحف .  
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 بسرعة ودقة عالية الرياضية نقل وتغطية األخبار واألحداث.  

  داخليا وخارجياالرياضية  اإلعالمتسهيل عملية االتصال بني وسائل.  

  بالصور واألشكال والرسومات املختلفةالرياضية تزويد وسائل اإلعالم. 

  :  ، وميكن حتديد تلك الوسائل على النحو التايل يف ا�ال الرياضي اإللكرتوينوتتعدد وسائل اإلعالم 

 . املواقع اإلعالمية -1

 . املراصد اإلعالمية  -2

 . النشرات الربيدية  -3

 . اللوائح الربيدية  -4

 . املواقع الشخصية  -5

 . املدونات  -6

 . املنتديات  -7

  .غرف الدراسة الصوتية  -8

  :األقمار الصناعية -4- 5

، ملا هلا من فائدة كبرية يف  ة يف هذا العاملالصناعّية واحدة من أهم منجزات الثورات التكنولوجيتعد األقمار 

الم وسائل اإلع اهليئات، و ، و ساتاملؤس ، و مات، وقد أثرت كثريا يف أعمال اإلنسان، واملنظ هذا العامل

 40من أكثر من  قمرا صناعيا 6600لق ما يقارب ، وقد أط ق هذه األقمار يف الفضاء اخلارجيطلأيضا، وت

قمر،  3600، ويوجد يف املدار الثاين ما يقارب  ، وتوجد هذه األقمار يف مدارات خمتلفة عن بعضها بلدا

طة قمرا يف املدارات املتوس 50ة، وقمر يف املدارات املنخفض 500قمر، و 1000واملدار الثالث والرابع حوايل 

ألف   36، ويوجد العديد منها يف املدار الثابت الذي يبعد عن األرض ألف كيلو مرت 20اليت تبعد عن األرض 

د من قبل اجلهة بواسطة صواريخ إىل املدار احملد طلق هذه األقمار من األرضكيلو مرت، ومنها أصبح حطاما، وت

  .املطلقة
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دية قد كتب ميال 1869رد ايفرت هيل يف عام ، وكان إدواكانت أشبه باخليال قدميا  حيث  تاريخ األقمار و

ميالدية نشرت قسطنطني  1903، ويف عام   يف الفضاء قصة قصرية خيالية كتصوير إلطالق قمر صناعي

واألطروحات  ، وتوالت هذه األحباث واالستكشافات ه مت استكشاف طريقة لدفع األجهزةتشياكوفسكي بأن

أطلق  هذا العام أول قمر صناعيأكتوبر من  4ييت يف ة عندما أطلق االحتاد السوفيميالدي 1957حىت عام 

يف سباق الفضاء وخاصة مع الواليات املتحدة، واستطاع  ، ولعب سبوتنيك دورا مهما1سم سبوتنيك عليه ا

نوفمرب من عام  3ويف هذا القمر حتديد كثافة طبقات الغالف اجلوي العالّية من خالل قياس التغري املداري، 

 األمريكيةوكان حيمل كلبًا تدعى اليكا، وقامت الواليات املتحدة  2ة مت إطالق قمر سبتونيك ميالدي 1957

  . ، واستمرت هذه التطورات إىل ما أصبح عليه اآلن1958يناير من عام  31يف  1بإطالق املستكشف 

   أنواع األقمار الصناعّية -4-1- 5

   :األقمار الصناعية الفلكية -أ

. هي األقمار الصناعية املستخدمة لرصد الكواكب البعيدة، وا�رّات، واألجسام الفضائّية األخرى اخلارجّية

إلجراء التجارب  ،هي األقمار الصناعّية املصّممة حلمل الكائنات احلّية :ألقمار الصناعية الحيويّة -ب

  . العلمّية

بشكل دائم يف الفضاء ألغراض االتصاالت السلكّية هي األقمار الصناعية املوجودة : أقمار االتصاالت -ج

  .والالسلكّية

، واألرصاد ت غري العسكرية مثل الرصد البيئيهي األقمار املخصصة لالستخداما: أقمار رصد األرض  -د

  . اجلويّة

لتمكني أجهزة  ،هي األقمار الصناعية اليت تستخدم إشارات الراديو :األقمار الصناعية المالحية - ه

  . االستقبال النّقالة على األرض لتحديد موقعها بالضبط
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حلربّية للعدو، واألقمار تصميمها لتدمري الرؤوس ا هي األقمار الصناعية اليت مت :األقمار الصناعية القاتلة -و

  .ة أخرىالصناعية، واألصول فضائي

  :�تصالأ�مية��قمار�الصناعية����مجال��عالم�و� -4-2- 5

 أ�ا توفر لنا قنوات راديو وتلفزيون الكابل.  

 كما إ�ا تسمح لنا بإجراء مكاملات هاتف خلوي من مسافات بعيدة .  

  كذلك أ�ا توفر لنا نظام حتديد املواقع العاملي حىت نعرف بالضبط أين حنن، وميكن أن جند االجتاهات

  . إىل أي مكان نريد أن نذهب

 إ�ا تدور حول األرض، وتتابع األحوال اجلوية والتنبؤات .  -   

 -تستخدمهم احلكومة للتجسس على دول أخرى من أجل توفري احلماية الالزمة.  

 ،وهي تستخدم يف أحباث الفضاء  

 االتصاالت السلكية والالسلكية .  

 وسيلة لنقل ومجع املعلومات حول الكواكب . 

 حتديد املواقع و األماكن.  

 5- 5- الحاسوب (كمبيوتر):

دخلة إليه من احلاسوب أن يعرف الكمبيوتر أو 
ُ
 و ،  ل املستخدمقبه جهاز إلكرتوين يربمج ملعاجلة البيانات امل

، أو  معىن مفهوم إخراجها على هيئة معلومات ذات شكل و ، مث إجراء العمليات احلسابية واملنطقية عليها

توفرة فيه ليتمكزينها عرب وحدات التخزين خت حفظها و
ُ
.ن املستخدم من استخدامها الحقاامل  

 5- 5-1- فوائد الحاسوب في المجال الرياضي:
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يساعد املدربني باالتصال باملدربني األجانب يف الدول املتقدمة باستخدام شبكة املعلومات و االستفادة من  -

  .اخلربات يف الدول املتقدمة يف جمال التدريب

 .احلاسب اآليل يف تقومي اللياقة البدنيةاستخدام برامج  -

  .تصنيف الالعبني �موعات طبقا للمستوي -

  .التحليل الفين لألداء -

و ذلك بتحديد نسب تقدمهم يف املراحل املختلفة و إجراء  مبستوى الالعبني مستقبال يساهم يف التنبؤ  -

  .مقارنات للنتائج و الدرجات لتحديد الدرجات املتوقعة لألفراد و الفرق الرياضية

.يساهم يف تقومي برامج التدريب و الالعبني و إعداد االختبارات املالئمة هلم -   

تعرف على نواحي الضعف و القوة مما يساهم يف إعداد يفيد املريب الرياضي يف تشخيص حالة الالعبني و ال -  

.الربامج التدريبية املالئمة   

هم يف حل العديد من املشاكل اليت تواجه عملية اقل زمن ممكن مما يسأيساهم يف استدعاء املعلومات يف  -  

.التدريب   

الالعبني  دإعدامي السريع يف وضع االختبارات و التعرف على اجلديد يف جمال القياس ملالحقة التطور العل -  

.على املستوى الدويل و من مث العاملي  

:Telnet 5-6-   التلنت 

حيث تقوم هذه  ، برامج مثبتة على جهاز الكمبيوتر اخلاص  إلنشاء اتصال باملضيف البعيدالتلنت  يستخدم

املستخدم وكلمة املرور  يف حالة اسم  وسريد اخلادم على السؤال بطلبالتلنت  بإرسال طلب إىل خادم  الربامج 

بتأسيس اتصال باملضيف مما جيعل جهاز الكمبيوتر اخلاص حمطة طرفية افرتاضية  التلنت ، سيقوم عميل القبول

.ويتيح الوصول الكامل إىل جهاز الكمبيوتر اخلاص باملضيف  
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حساب على  تاج إىل إعداد، مما يعين أنك سوف حت ا اإلجراء استخدام اسم املستخدم وكلمة املرورذيتطلب ه

ا ومع ذلك يف بعض احلاالت تسمح أجهزة الكمبيوتر املزودة �ذا اإلجراء بتسجيل الكمبيوتر البعيد مسبق

.مع الوصول املقيد إليهاالدخول   

 5- 7- الهاتف النقال: 

اهلاتف ، حيث ينصع  ه جهاز كمبيوتر حممول مدمج ومصنع داخل اهلاتف احملمولف اهلاتف الذكي بأنيعر 

، كما يعترب اهلاتف الذكي من األجهزة  برامج تقنية ذكية إلدارة املعلومات الشخصية الذكي بشاشة عرض و

تصفح الويب، والربيد اإللكرتوين، : ، مثل يسمح بتشغيل برامج احلاسوب املختلفة تشغيلاليت حتمل نظام 

.، والصور والعديد من التطبيقات املختلفةىواملوسيق  

 5- 7-1 فوائد الهاتف النقال في المجال الرياضي:

 .الوصول إىل املعلومات الرياضية يف أحناء العامل -  

 .تصفح اإلنرتنت -

 .التعليم و التدريب الرياضي اإللكرتوين -

  . إمكانية التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو -

.ة وضمان عدم ضياعها أو نسيا�اماالحتفاظ باملالحظات امله -  

  .املعلوماتزين خت -

، فمع ظهور  أفضل من السابق االتصاالت الفورية وتواصل الناس مع بعضهم البعض بشكل أساسي و -

التطبيقات اليت  الدردشة املرئية و الدعوة و تكنولوجيا اهلواتف الذكية فقد مهدت الطريق إىل الرسائل النصية و

.العامللألشخاص بالتواصل الفوري مع اجلميع يف مجيع أحناء  تسمح  
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  :هاإلعالم الرياضي ونظريات - 6

  :نظرية التأثير على المدى الطويل أو التراكمي -1- 6

يرى هذا االجتاه أن تأثري ما تعرضه وسائل اإلعالم يف ا�ال الرياضي على اجلمهور حيتاج إىل خربة طويلة   

املواقف واملعتقدات والقناعات الرياضية حىت تظهر آثاره من خالل عملية تراكمية ممتدة زمنيا تقوم على تغيري 

  .وليس على التغيري املباشر  لسلوك األفراد

وطريقة تعامله مع األشياء املوجودة يف ، إن اإلنسان حيتاج إىل زمن طويل حىت يغري منط تفكريه وأسلوب حياته 

رياضية ختتلف وأسلوب حياته اليت البيئة احمليطة به واستمرار تعرضه عرب وسائل اإلعالم الرياضية إىل أفكار وقيم 

يغري يف أسلوب حياته متأثرا مبا يعرض  تبين بعض تلك األفكار أو القيم الرياضية وإىل اعتاد عليها يؤدي به 

وبدرجة ختتلف من فرد إىل آخر حسب تركيبة شخصيته وحالته النفسية والبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها 

ن إوفقا هلذا األسلوب ف ومضمون وأهداف وسياسة كل منها و ، ليت يتعرض هلاوكذلك نوع الوسيلة اإلعالمية ا

استمرار تعرض الفرد إىل املادة اإلعالمية اليت تنبذ مثال العنف الذي حيدث يف املالعب الرياضية بكل صوره 

ليمة من قبل وأشكاله سواء من الالعبني أو اجلمهور أو املدربني وإظهاره بصورة منافية للروح الرياضية الس

  .وبالتايل ميكن القضاء عليها على املدى الطويل، اإلعالم الرياضي يؤدي إىل قلة ظهور حوادث العنف هذه 

  :نظرية التأثير المباشر أو قصير المدى -2- 6

ترى هذه النظرية أن عالقة الفرد مبضمون املواد اإلعالمية لإلعالم الرياضي هي عالقة تأثري مباشر وتلقائي   

نه إنسان الذي يتعرض ألي مادة إعالمية يف اإلعالم الرياضي سواء كانت صحفية أو تلفزيونية أو إذاعية ففاإل

ومعىن ذلك هو أن مشاهدة الفرد لبعض مظاهر العنف يف إحدى ، يتأثر مبضمو�ا مباشرة وخالل فرتة قصرية 

بناء على هذه النظرية سوف و نه بالضرورة إأو قراءته يف الصحافة الرياضية ف ، املباريات من خالل التلفزيون

ويسمى هذا املنحى يف دراسة تأثري مضمون اإلعالم الرياضي بنظرية ، حياكيها وحياول تطبيقها يف واقع حياته 

  .أو نظرية الرصاصة" احلقنة"
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وسائل وتفرتض النظرية أن ل" هارولد الزويل"حيث ظهرت هذه النظرية خالل احلرب العاملية األوىل على يد 

هم االفرتاضات اليت قامت عليها هذه أ اإلعالم تأثري مباشر وقوي مثل تأثري احلقنة اليت تأخذ حتت اجللد و

  : النظرية هي

  أن وسائل اإلعالم تقدم رسائلها إىل األعضاء يف ا�تمع اجلماهريي الذين يدركون تلك الرسائل

  .بشكل متقارب

 ؤثر يف مشاعر وعواطف األفراد وبقوةأن هذه الرسائل تقدم مؤثرات و منبهات ت.  

 وختلق تغيريات يف التفكري  أن هذه املنبهات تقود األفراد إىل االستجابة بشكل متماثل إىل حد ما ،

  .واألفعال بشكل متماثل عند كل األفراد

 ويرجع ذلك إىل ضعف وسائل  أن التأثريات اليت حتدثها وسائل اإلعالم قوية ومتماثلة ومباشرة ،

  .التقاليد والعادات املشرتكة: االجتماعي مثل الضبط

  أن الفرد يتلقى معلومات بشكل فردي من وسائل اإلعالم وبدون وسيط، ورد الفعل أيضا فردي وال

  .يعتمد على تأثري املتلقني على بعضهم

  أن اإلنسان ليس كائنا سلبيا يتأثر بكل ما يصادفه مبعزل عن تركيبته النفسية وبيئته االجتماعية

ومستواه الثقايف والتعليمي ومل يرتتب عليه من خربات سابقة فال بد أن يكون هلذه العوامل تأثري كبري 

  .يف وصول اإلنسان إىل مثل هذه احلالة وخضوعه ملثل هذا التأثري

أن "وملخص هذه النظرية " احلقنة"نه نفس الشيء الذي حيدث يف دراسة مضمون اإلعالم الرياضي بنظرية إ

اإلعالمية مهما كان نوعها واليت تبثها وسائل اإلعالم تؤثر يف اإلنسان املتلقي هلا تأثريا مباشرا كما لو الرسائل 

  . نه حقن بإبرة خمدرة أو أطلقت عليه رصاصةأ

  :نظرية التطعيم أو التلقيح -3- 6

متثلت يف ظهور نشأت هذه النظرية يف ظل مواجهة ظروف اجتماعية خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية   

، وربط بني ظهور هذه  موجات من العنف واجلرائم واالغتياالت يف ا�تمع األمريكي يف �اية الستينيات
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، مما حذا الباحثني واملؤسسات البحثية يف أمريكا إلجراء العديد من  املوجات واالنتشار الواسع للتلفزيون

  .اجلرمية والسلوك العدواين وارتفاع معدالتالبحوث حول عالقة مشاهدة التلفزيون 

مراض فاجلرعات املتتالية حيث اشتق امسها وفكر�ا من الفكرة نفسها اليت يقوم على أساسها التطعيم ضد األ

من املفاهيم والقيم الرياضية اليت نتلقاها من اإلعالم الرياضي تشبه األمصال اليت حتقن �ا لكي تقل أو تنعدم 

 أجسامنا فاستمرار تعرض اجلمهور ملشاهد العنف واجلرمية واليت حتدث يف املالعب قدرة اجلراثيم على التأثري يف

  .الرياضية مثال خيلق لديهم حالة من الالمباالة جتاهها وعدم النفور منها

فحالة السلبية هذه جتاه األشياء السلبية يف اإلعالم الرياضي جاء نتيجة احلقن املنتظم لعقول هذه اجلماهري �ذه 

مما ولد حالة من البالدة جتاهها أشبه باحلصانة اليت يصنعها املصل حينما تلقح به ضد  ، ال اإلعالميةاألمص

، وحىت ال نصل إىل مثل هذه احلالة من البالدة والالمباالة جتاه األشياء السلبية يف ا�ال الرياضي   األمراض

حماولة نبذه  والتوجيه والوعظ اجتاه ما يقدم وكالعنف مثال جيب أن تقوم الوسيلة اإلعالمية بعمليات اإلرشاد 

  .وإظهاره بصورة منافية لألخالق والروح الرياضية

، وإمنا هي تعمل على خلق املواطن الالئق  فالرياضة أمسى من أن تكون ساحة للقتال أو النزاع بني منافسيها

  .ونفسيا وبدنيا وعقليا وانفعاليا جتماعياا

  :مرحلتيننظرية التأثير على  -4- 6

ن اإلنسان ال أنظرية التأثري املطلق والفراغ الذي ترتكه هذه النظرية والقائلة ب أنقاضظهرت هذه النظرية على   

، وتعتمد النظرية يف دراستها على  خيضع بشكل مماثل وال بشكل مطلق وال بشكل خطي لوسائل اإلعالم

  : نقاط الحظت فيها

 اليت ينتمون إليها " الطلبة"، اجلماعة املهنية "العائلة"ية خيضع الشخص إىل ضغوطات اجلماعة األول

واليت حتاول احلفاظ على تطابق اآلراء يف أعضائها ، وإ�ا حتميهم من متغريات التأثريات اخلارجية 

  .خاصة وسائل اإلعالم

 العالقات الشخصية األكثر جناحا يف التأثريات من وسائل اإلعالم.  
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  الوسائط بني األفراد الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم و األفراد الذين تلعب العالقات الشخصية دور

  .ال يتعرضون لوسائل اإلعالم

  ويقصد بذلك انتقال املعلومات على مرحلتني حيث ترى هذه النظرية أن تأثري وسائل اإلعالم يف

  : مير مبرحلتني مها ا�ال الرياضي على اجلمهور يتم بشكل غري مباشر و

  :األولىالمرحلة 

هي ما تبثه أو تنشره وسائل اإلعالم يف ا�ال الرياضي للجمهور الذي يتلقفه مباشرة من وسائل اإلعالم قد 

، بل قد ال نعريه أدىن اهتمام عند بث وسائل اإلعالم لرسائلها وبتلقينا لتلك الرسائل  يؤثر فينا كثريا

  .تنتهي املرحلة األوىل) املعلومات(

  :المرحلة الثانية

يف ا�تمع وهم كل األشخاص البارزين داخل التجمعات بقادة الرأي  بدأه من يسميهم علماء االتصالم  

، قادة الرأي هم بعض  األقارب الزمالء يف النادي أو الفريق و الصغرية يف ا�تمع كجماعات األصدقاء و

  .أصدقائنا أو أصحابنا أو ذوي الرأي فينا

ناه أقرءوا نفس الذي قر  أو هرأي قد شاهدوا نفس الذين شاهدناأن قادة الفالذي حيدث يف هذه النظرية هو 

وبأسلوب أكثر إقناعا من الطريقة اليت عرضتها ، فبدءوا باحلديث عنه بطريقة تنبهنا إىل أشياء مل نتفطن إليها 

رؤيته  نقبل تفسريه و هذا قد يكون له النفوذ املادي أو األديب أو كليهما ما جيعلنا وقائد الرأي،  وسائل اإلعالم

  .مما قد يؤدي إىل تأثرنا بكل جزء من مضمون تلك الرسالة ،اخلاصة للرسالة اإلعالمية

  :ولبيان كيف حيدث هذا التأثري وفقا هلذه النظرية ميكن توضيح ذلك من خالل املثال التايل  

مشاهده عرضا لقيم معينة أو أفكارا لو أن بعض املراهقني أو املراهقات شاهدوا برناجما رياضيا معينا تتضمن 

حمددة حول مفهوم العنف مثال مث بدؤوا يف صباح اليوم التايل حيدثون �م زمالئهم الذين شاهدوا والذين مل 

، وبقية ا�موعة �ز )الربنامج الرياضي(، هنا يربز قائد الرأي حينما يبدأ بتحليل الرسالة اإلعالمية  يشاهدوه
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، وحيث أن األفكار اليت قد ترد يف الرسائل اإلعالمية اليت تبثها وسائل اإلعالم  يقول رؤوسها مؤمنة على ما

  درجة و ملفهومها االجتماعية ومستواه التعليمي، ومن خالل معرفتنا بطبيعة هذه النظرية ووفقا غري الصرحية وغري

ة اإلعالمية اليت يبثها اإلعالم الرياضي تأثريها جيعلنا نأخذ احليطة واحلذر ال من املادة اإلعالمية فقط أو الرسال

، مراكز  األندية(واألصدقاء وهنا يربز دور املؤسسات الرياضية  لقادة الرأيبل جيب أن نعمل احلساب 

املؤسسات االجتماعية وخاصة األسرة يف توجيهها لألبناء يف اختيار أو انتقاء مجاعة األصدقاء وفقا  و) الشباب

  .اجتماعية معينةلضوابط ومعايري 

  ):األجندة ستينغ(نظرية تحديد األولويات  -5- 6

الفكرة األساسية يف هذه النظرية أن هناك عالقة وثيقة بني الطريقة اليت تعرض �ا وسائل اإلعالم اإلخبارية أو 

انتخابية، وبني املوضوعات يف أثناء محلة ) ة واإلذاعة والتلفزيوناف، أي اليت تتضمن الصح الصحافة بشكل عام

  .ترتيب أمهية املوضوعات كما يراها هؤالء الذين يتابعون األخبار

  ، هذه العالقة ليست منعزلة عن الواقع االجتماعي إن العالقة بني أولويات الوسيلة اإلعالمية وأولويات اجلمهور

  .ء للوسيلة أو اجلمهور، وهذه املتغريات تؤثر على الوضع النهائي لألجندة سوا وال عن املتغريات األخرى

استعري اسم هذه النظرية من فكرة جدول األعمال الذي يبحث يف اللقاءات واالجتماعات وفكرة النظرية هي 

  .نه مثلما حيدد جدول األعمال يف أي لقاء ترتيب املوضوعات اليت سوف تناقش بناءا على أمهيتهاأ

اضية وما يعرضه من موضوعات رياضية حىت تبدو وجدول أعمال اإلعالم الرياضي هو ما يبثه من برامج ري

،  أوىل من غريها باالهتمام جلمهور القراء أو املشاهدين أو املستمعني أن هذه الربامج واملوضوعات أهم و

ه ال شيء يستحق أننه يوحي للمشاهد أو القارئ إفحينما ينشر اإلعالم الرياضي رسائل إعالمية معينة ف

إن احليز الذي يوفره اإلعالم الرياضي يف ، يشاهد ، أو يسمع أو ،  أكثر مما يقر االهتمام يف هذا العصر أ

، فمثال تركيز اإلعالم الرياضي على رياضة  جدول أعماله ملوضوع رياضي معني دليل على أمهية هذا املوضوع

  باريات كرة القدمسوى م جيعل أفراد ا�تمع يشعرون بأنه ال حيدث يف ا�ال الرياضي معينة ككرة القدم مثال
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 وإعطاءهفرتكيز اإلعالم الرياضي على موضوع معني أو شخص معني ، نه ال شيء يستحق االهتمام سواها أو  

، يعين للجمهور أن هذا املوضوع أو الشخص له األمهية ما جتعله حاضرا باستمرار أو بكثرة يف  حيزا كبريا

أمهية  مم حضور يف اإلعالم الرياضي ليس هلهل، كما أن املوضوعات أو األشخاص الذين ليس  اإلعالم الرياضي

  .لدى عامة الناس

إن ما يقدمه اإلعالم الرياضي من خالل جدول أعماله اآلن يدل على تراجع قيمة املثقفني وقادة الفكر يف 

عف قدرة الفئة املثقفة على القيام بدورها وقد أدى ذلك إىل ض، ا�تمع الرياضي أمام طغيان مثل هذه العناصر 

  .يف القيادة الفكرية والعلمية يف ا�ال الرياضي

وقد يرجع السبب يف أن اإلعالميني حيرصون على وضع العيب الكرة يف جدول أعماهلم دون غريهم يف كل ما 

بل توفر ، خراج الربامج هلم يقدمونه من مواد إعالمية رياضية وخاصة الربامج التلفزيونية إىل سهولة إعداد وإ

موادها يف مكتبة التلفزيون واليت ال خترج عن اختيار بعض األهداف اليت حيرزها هؤالء الالعبني يف املباريات 

أو يف �ايتها وال يكلفون ، أو أثنائها  ، ليشغل �ا املساحة الزمنية هلذه الربامج سواء يف مقدمة هذه الربامج

 وضع مادة إعالمية تتناسب وطبيعة الربامج اليت يستضيفون فيها رجال العلم والفكر أنفسهم عناء االجتهاد يف

فتكون احملصلة مزيدا من الضعف هلذه الربامج وبعدها عن حتقيق أهدافها ووجود تشابه ، يف ا�ال الرياضي 

برامج التلفزيون "أن حيث أشارت إىل  1979" ميمة أبو اخلريأ"، وهذا ما أكدته دراسة  وتكرار ملعظم فقرا�ا

  ".الرياضية تتشابه وتتكرر وال تليب احتياجات ورغبات اجلمهور وهذا معناه إفالس معدي هذه الربامج

يف  ومما سبق يتضح لنا ضرورة االهتمام بإعداد الكوادر اإلعالمية القادرة على حتقيق هذه الربامج ألهدافها و  

الرياضي وفقا لنظرية حتديد األولويات هذه أن يضعوا القضايا نفس الوقت جيب على القائمني على اإلعالم 

درجة أمهية  الرياضية اهلامة وامللحة يف جدول أعماهلم حبيث يكون تناوهلا باألسلوب والشكل الذي يتناسب و

الرياضي من أساتذة كليات  معالاإلن يكون لرجال أهذه القضايا حىت ميكن املسامهة يف وضع احللول املناسبة و 

، مبا ميكن االستفادة كاملة من نتائج أحباثهم  الرتبية الرياضية دور كبريا وبارزا يف جدول أعمال اإلعالم الرياضي
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اليت تقدم احللول العلمية لكثري من القضايا واملشكالت الرياضية  ودراسا�م واخلروج �ا إىل دائرة الضوء و

  .للنقد العلمي والتكنولوجي يف الدول املتقدمةاملعاصرة مبا ميكن الرياضة با�تمع من مساير�ا 

وهذا ليس معناه أيضا إغفال تقدمي النماذج املشرفة من األبطال الرياضيني يف كل الرياضات من ذوي القيم 

، وإلقاء الضوء عليهم والرتكيز على  الذين حققوا الكثري من االجنازات والبطوالت الدولية واألخالق و

ا مبثابة القدوى احلقيقية ألفراد ا�تمع مبا حيقق االنتماء احلقيق للوطن الذي يعكس أمهية االجيابيات حىت يكونو 

  .حتقيق الرياضة ألهدافها

  :نظرية حارس البوابة -6- 6

، وغالبا  ، فيدخل من يشاء ومينع من يشاء أتت فكرة هذه النظرية من عمل احلارس الذي يقف على البوابة  

، والنظرية من حيث استخدامها يف احلديث عن تأثري  الشخصية يف قرار هذا احلارسما تتحكم االعتبارات 

اإلعالم الرياضي تنطلق من أن األشخاص العاملني يف اإلعالم الرياضي يتحكمون يف ما يصل إليه الناس من 

  .مواد إعالمية

يقف على بوابة اجلماهري  ن هذا التحكم يف تدفق املواد اإلعالمية للجمهور يقوم به رجل اإلعالم كحارسإ

ن رجل اإلعالم أو حارس البوابة من خالل هذا الدور حيدد للجمهور إ،  ويسمح بتمرير مواد إعالمية معينة هلم

  .ما جيب أن يقراه أو يشاهده أو يسمعه

 ، فحارس البوابة يف الوقت الذي اختار أن ينشر هلم شيئا معينا ن وظيفة هذا الدور ذات طبيعة مزدوجةوأل

  .، ويف نفس الوقت حيرمهم من قراءة أو مشاهدة شيء آخر استحسنه

فمثال رئيس حترير صحيفة رياضية هو الذي يقرر نشر خرب اعتداء العيب إحدى الفرق على حكم يف مباراة كرة 

، ويف نفس الوقت حيجب خرب امتثال نفس العيب هذا الفريق يف مباراة أخرى لقرارات احلكم على الرغم  القدم

احملررين يف تعليقه على إحدى املباريات أن اخلشونة حد أ، أو قد يصف  من عدم صحة بعض هذه القرارات

أن يعيد صياغة هذا  ، كما أن احملرر نفسه يستطيع نه لعب رجويلأمن جانب بعض الالعبني على  الزائدة

  .خروج عن الروح الرياضيةهؤالء الالعبني عنف غري مقبول ويعتربه أيضا  حيث يعترب خشونة،  التعليق
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  : ن دور حارس البوابة اإلعالمي مؤثر يف اجلمهور من ناحيتنيإ

من خالل ما يعرضه عليهم بناءا على اعتبارات شخصية حبتة قد تكون تلك االعتبارات الشخصية  :األولى

قد تكون  و،  حداث تغري ثقايف أو اجتماعي باجلمهور املستهدفإسياسية إعالمية مقصودة يراد من خالهلا 

  .تلك االعتبارات وجهة نظر أملتها تنشئة هذا احلارس االجتماعية والثقافية

  . ومهما كانت تلك االعتبارات فإ�ا قد ال تكون هلا عالقة مبصلحة اجلمهور من قريب أو بعيد

مبرور رسائل ، فإذا مسح  يف اجلمهور من خالل ما حيجبه عنهم ييكون تأثري حارس البوابة اإلعالم :الثانية

نه بالتأكيد قد منع عنهم أخرى قد يكونوا يف حاجة إليها أكثر من اليت عرضت وهناك مقولة إإعالمية معينة ف

ن الفرد جيب عليه أال يعتمد إ، ولذا ف"بل ذلك الذي مل يتم عرضه ، األكثر ليس الذي مت عرضه"إعالمية تقول 

يطالع كل ما يصدر يف الكثري  بل عليه أن يتابع و ، واحدة إعالميةأخباره على وسيلة  معلوماته و ستقاءايف 

ال تنشره صحيفة أخرى ، ومن ناحية أخرى جيب أن يتحلى  فالذي ينشر يف صحيفة ما، من هذه الوسائل 

 تناوهلم لألحداث واملوضوعات الرياضية اليت حتدث يف ا�ال و املوضوعية يف ورجال اإلعالم الرياضي باألمانة 

  .تميزة حتظى بثقة وتأييد اجلمهورخدمة إعالمية م األمور يف نصا�ا الصحيح مبا يضمن تقدميوضع 

  :نظرية االستخدامات واإلشباع -7- 6

، واالستخدامات  إن نظرية االستخدامات واإلشباع �تم بدراسة االتصال اجلماهريي دراسة وظيفية منظمة

إمنا خيتار بوعي وسائل االتصال اليت يرغبون  االتصال اجلماهري وتعترب اجلماهري جمرد مستقبلني سلبيني لرسائل 

، ونوع املضمون الذي يليب حاجا�م النفسية واالجتماعية من خالل قنوات املعلومات والرتفيه  يف التعرض إليها

  .املتاحة

يقة كاملة ، ظهرت ألول مرة بطر "منظور"ويطلق آخرون " مدخل"والبعض اآلخر " منوذج"يطلق عليها البعض  

حيوي الوظائف اليت تقوم �ا وسائل " كاتز وبلومر"تأليف " استخدام وسائل االتصال اجلماهري"يف كتاب 

  .دوافع الفرد من التعرض إليها إىل جانب آخر اإلعالم وحمتواها و
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ففي  ، وتنظر هذه النظرية إىل العالقة بني اإلعالم الرياضي ومجهوره بشكل خمتلف عن النظريات السابقة  

ن استخدام إ، بل  هذه النظرية اإلعالم الرياضي هو الذي حيدد للجمهور نوع الرسائل اإلعالمية اليت يتلقاها

اجلمهور لتلك الرسائل إلشباع رغباته يتحكم بدرجة كبرية يف مضمون الرسائل اإلعالمية اليت يعرضها اإلعالم 

، مثال  واد اإلعالمية الرياضية إلشباع رغبات معينة لديه، لذا ترى هذه النظرية أن اجلمهور يستخدم امل الرياضي

ذلك الشخص امليال للعنف واملغامرات تستهويه مشاهدة أحداث العنف اليت يشاهدها يف املالعب الرياضية 

  .ا�الت فيسعى جاهدا الستخدامها إلشباع هذا امليل من خالل التلفزيون أو قراءة تفاصيلها من الصحف و

ب العصيب سريع االستثارة جيد ذاته وراحته النفسية يف املشاهدة اليت يظهر فيها مثل هذا كذلك الالع و

  .، وهذا يشعره بأنه ليس وحده الذي ميارس هذا السلوك مما يدعم التوجه إليه أكثر وأكثر السلوك

اري، وتفسريه فنظرية االستخدام واإلشباع تنطلق من مفهوم شائع يف علم االتصال، وهو مبدأ التعرض االختي

، ويتفق وطريقته يف  الذي يليب رغباته) اإلعالم الرياضي(أن اإلنسان يعرض نفسه اختياريا ملصدر املعلومات 

  .التفكري

إن مفهوم التعرض االختياري الذي تقوم عليه هذه النظرية قد يصبح منطقيا يف جمتمع يسمح يعرض كل شيء 

  .جلنسي باسم حرية الفكر والتعبريمن العنف واجلرمية إىل اإلباحية والشذوذ ا

، طاملا أن ما يقدمه اإلعالم  كما أن نظرية االستخدامات واإلشباع يكون هلا تأثري اجيايب يف ا�تمع الرياضي

ويعمل على كبح اخلياالت املريضة مبعىن عدم مساير�ا  ، الرياضي يف هذا ا�تمع خايل من العنف والعدوان

  .نحرفةالسلوكيات املريضة أو امل

  :وسائل اإلعالم - 7

  :تعريف وسائل اإلعالم -1- 7

، املؤدية لالتصال  األدبية والعلمية الفنية و هي عبارة عن جمموعة الوسائل التقنية واملادية واإلخبارية و  

  .اإلرشادية للمجتمع اجلماعي بالناس بشكل مباشر أو غري مباشر ضمن إطار العملية التثقيفية و
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هو  ، و عملية تفاهم تقوم على أن تنظيم التفاعل بني الناس وجتار�م وتعاطفهم يف اآلراء بينهم"م هو عالفاإل

يف هذه احلالة ظاهرة طور�ا احلضارة احلديثة وجعلتها ودعمتها بإمكانيات عظيمة حولتها إىل قوة ال يستغىن 

  ."عنها لدى الشعوب واحلكومات على حد سواء

ن الغاية اإلعالمية تتمثل يف املضمون الذي إ، ف اإلعالمية مقروءة أو مسموعة أو مرئيةوسواء كانت الوسائل 

  الفين واألبعاد التثقيفية والشكل، ومدى مسايرته لروح العصر، والفاعلية واملوضوعية  تقدمه هذه الوسائل

األساس على ضوء هذا  ، ويتم نقد اجلهاز اإلعالمي وتقوميه عموما إجيابا وسلبا يف املالئم فيه اجلميل و

  .املفهوم

جمموعة املواد األدبية والفنية املؤدية لالتصال اجلماعي "وسائل اإلعالم بأ�ا  1994" صاحل دياب"وعرف 

 ، مثل الصحافة واإلذاعة و بالناس بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل األدوات اليت تنقلها أو تعرب عنها

  ."الزيارات الرمسية والغري رمسية املؤمترات و ارض واملع وكاالت األنباء و التلفزيون و

  :التطور التاريخي لوسائل اإلعالم -2- 7

لقد مرت وسائل اإلعالم مبراحل كثرية عرب التاريخ حىت وصلت إىل الصورة اليت عليها اآلن يف وقتنا احلاضر   

  : اليت ميكن تقسيمها إىل ثالث مراحل هي و ،  هذه الوسائل من عصر آلخرري وهذا يرجع إىل تغ

  :عصر ما قبل اإلسالم -2-1- 7

ويشمل هذا العصر األمم القدمية كاليونانيني واهلند والفرس والرومان واهم وسائل اإلعالم اليت عرفتها هذه   

 –ابد النقش على األحجار واألشجار وأعمدة املع –الشائعات  -: العصور مل تكن خترج عن الوسائل التالية

  .محل األخبار من التجار الذين كانوا ينتقلون من مكان آلخر - إيقاد النريان

  .املنادون الذين كانوا يتجولون يف عرض البالد وطوهلا لنشر األخبار وإعالن أوامر احلكام والوالة

  .رةظاملنا هذا باإلضافة إىل وسيلة االتصال الشخصي باجلماهري املتمثلة يف اخلطابة والشعر و

  : العصر اإلسالمي -2-2- 7

  :برز هذه الوسائلأ اختذت وسائل اإلعالم يف هذا العصر صورة أكثر حتديدا من ذي قبل و



                                                      حمادي عامر/د                                            الریاضي عالم و االتصال مدخل إلى علوم اإل

 
 

85 

   : القصيدة الشعرية -2-2-1- 7

الشعر دورا بارزا لعب ، حيث  كانت األداة الوحيدة للتعبري عن رأي القبيلة كانت أول وسيلة إعالمية عرفت و

  .فساعد على نصرة الدعوة اإلسالمية والكثري من القضايا السياسية وغريها نذاكآ

  : الخطبة -2-2-2- 7

تعد اخلطبة منذ ظهور اإلسالم الوسيلة األوىل من وسائل اإلعالم اليت اعتمد عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه  

  وظلت اخلطبة إىل يومنا ،اجلزيرة العربيةوسلم يف نشر الدين اإلسالمي اجلديد ويف شرح املبادئ اليت نادى �ا يف 

  .إثارة املشاعر وة الدعاي هذا قائمة تقوم بوظائف اإلعالم و

  :  المنادي -2-2-3- 7

كان املنادي يتجول يف املدينة إلذاعة  كان النداء وسيلة من وسائل اإلعالم املعروفة يف التاريخ اإلسالمي و

وصول احلاكم أو الوايل اجلديد أ وإذاعة نب ، وبعض األخبار العسكريةاألوامر احلكومية وبعض قوانني الدولة 

حد رجال الدولة وإخبار الرعية أإذاعة مواعيد االحتفاالت واألعياد الدينية وحنوها وكذلك عن وفاة  للوالية و

  .عن كل ما يهمها يف احلرب والسلم

   :المآذن -2-2-4- 7

  .التاريخ اإلسالمي، حيث كان املؤذن ينشر من أعالها األخبار كانت املآذن من وسائل اإلعالم املعروفة يف

  .حيث كانت تقدم فيها اخلطابة والشعر :األسواق العامة -2-2-5- 7

  :البريد -2-2-6- 7

أهدافه فأنشئ له بداالت من اخليل والراكبني  وتطور استخدام الربيد يف العهد اإلسالمي لغايات اإلعالم  

  .طول الطريق لضمان وصول اخلرب بسرعة

  :الزيارات الوفود و البعثات و -2-2-7- 7
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الزعماء  احلكام و إىل امللوك و الوفود، حيث أرسل كثرياصلى اهللا عليه وسلم اعتمادا   رسول اهللا اعتمد عليها 

، كما أن الوفود اليت أرسلها الرسول صلى اهللا عليه وسلم كانت مبثابة حركة إعالمية  يدعوهم فيها إىل اإلسالم

كالوفد الذي أرسله إىل النجاشي والوفد الذي أرسله إىل املدينة يف بداية الدعوة ،  خطر ما عرف التاريخ أمن 

 المية مباشرة لإلسالم و، كما أن الزيارات كانت مبثابة دعوة إع يدعوهم إىل اإلسالم ويعلمهم أحكام الدين

  .من أمثلتها زيارته صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل الطائف لدعو�م إىل إتباع الدين اإلسالمي

  :العصر الحديث -2-3- 7

د قيام الثورة الصناعية وما صاحبها من اكتشافات واخرتاعات أفادت اإلنسانية كثريا كان من بينها اخرتاع بع

  .�ا اختذت وسائل اإلعالم صورة جديدةاملطبعة ومستلزما�ا واليت 

وسائله ومبعىن آخر   الفاصل احلقيقي بني العصور القدمية والعصور احلديثة من حيث اإلعالم و ةفتعد املطبع

كانت املطبعة ثورة حقيقية نقلت اإلعالم نقلة حضارية كبرية من طور إىل طور مث بدأت الثانية من ثورات 

  .من أدواته وهي وكاالت األنباءاإلعالم بظهور أداة جديدة 

مث حدثت الثورة الثالثة يف جماالت اإلعالم بظهور املخرتعات احلديثة ومنها الراديو والتلفزيون والسينما ومع 

حدثت الثورة الرابعة يف جمال اإلعالم اليت نقلت العامل نقلة حضارية كبرية يف ) املعلومات(ظهور شبكة االنرتنت 

  .خاصة بعد دخول اإلذاعة والتلفزيون هذه الشبكة ا�ال اإلعالمي و

  :تأثير وسائل اإلعالم -3- 7

لقد شهد النصف الثاين من القرن العشرين وبداية القرة احلادي والعشرين تطورا ملحوظا يف جمال اإلعالم وظهور 

تكوين  ا�تمع ووسائل جديدة من الضروري االهتمام �ذه الوسائل ودراستها ملعرفة مدى تأثريها على أفراد 

  .العاملي القومي بل و وتشكيل وتوجيه الرأي العام احمللي و

ن معظم ما أومما الشك فيه أن وسائل اإلعالم تؤثر تأثريا كبريا يف كافة ا�تمعات األمر الذي ميكن معه القول ب

وغريها من وسائل  وتلفزيونيتعلمه أفراد ا�تمع اليوم يتعلمونه بواسطة وسائل اإلعالم املختلفة من إذاعة 
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، وهناك  ، فهناك من يرصد آثارا اجيابية ال حصر هلا ، وقد تباينت اآلراء واألفكار حول ذلك اإلعالم املعروفة

  .من يشري إىل العديد من اآلثار السلبية

  :اآلثار االيجابية لوسائل اإلعالم -3-1- 7

  : تتمثل اآلثار االجيابية لإلعالم يف اجلوانب التالية  

 حيث  احلصول على معلومات مفيدة حول بعض جوانب املعرفة اليت توفر الكثري من املعلومات حوهلا

خذ املعلومات اليت تفيد اإلنسان أ ، و ميكن االستفادة من اإلعالم يف التعرف على العامل من حولنا

الطبيعية،  ، و الثقافيةاجلوانب  ، و ، إضافة إىل اإلفادة من األحداث التارخيية يف حياته وعمله

  .غريها و واجلغرافية

 ن يتعرف الشعب على الثقافة اإلسهام يف تطوير التبادل العلمي والثقايف وإتاحة فرص غري حمدودة أل

 ن اإلعالم يعين املزيد من االنفتاح وإنه إذا كنا نعيش انفتاحا ثقافيا واسعا فإ، وبالتايل ف العاملية

، هذا فضال على أن كل فرد من أفراد ا�تمع حمتاج لإلطالع على  ياحلضار  االحتكاك الثقايف و

، كما أن  االجتماعي الثقايف و ثقافات واجتاهات أخرى حىت يستطيع أن يقوم واقعه الفكري و

، وأيضا تزداد احليوية الثقافية  ا�تمع يعيد ترتيب أموره الداخلية وفق املعلومات اجلديدة اليت يستقبلها

، ومن مث يصبح ا�تمع على معرفة مبا يدور حوله يف  تابعة التطورات الثقافية العامليةمن خالل م

  .العامل

 ثقافة األمة  تعترب وسائل اإلعالم أداة للتوجيه والتنبيه حنو التمسك مبزيد من القيم واستعادة تراث و

  .املسلمة بعيدا عن أي تأثري غريب يف هذا الشأن العربية و

 الرأي العامعالم عرب معاجلة بعض القضايا العقالنية والثقافية يف نشر الوعي وتكوين تساهم وسائل اإل  

  .، وأيضا يف تغيريه توجيهه وتشكيله و

 يساعد التنوع يف وسائل اإلعالم على تربية االختيار وفق حاجات ومتطلبات أفراد ا�تمع.  
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 القومية و مواكبة األحداث احمللية و الثقافات و ميكن اإلعالم الشعيب من االنفتاح على احلضارات و 

  .العاملية اهلامة

 التعرف على مدلوالت األلفاظ املستخدمة يف البلدان العربية  هم اإلعالم يف التفاهم اللغوي وايس

 هو كذلك وسيلة فعالة لالرتقاء و هم يف املتابعة اآلنية لالجنازات الرتبوية والعلمية وانه يسأإضافة إىل 

  .االت احلياة املختلفةالتوجيه يف جم

  يلعب اإلعالم يف عصر العوملة دورا بارزا يف إرساء قيم احلوار واالحرتام والتواصل بني الثقافات       

، خاصة  ، كل ذلك كمصدر لإلثراء املعريف املشرتك ين ا�تمعات التقارب بني الشعوب األديان و و

          احلوار بني هذه الثقافات واملبادالت العلمية  اإلنسانية واحلضارة  تقاليد الثقافة و أنمع اإلقرار ب

التكنولوجية تشكل عنصرا رئيسيا يف التقارب والتفاهم بني ا�تمعات وحتسني اإلدراك  اإلنسانية و و

يم التعل االهتمام بالتنشئة االجتماعية و يتطلب بالضرورة تنمية املوارد البشرية و اهذ ، و املتبادل بينهم

تشجيع التبادل الثقايف مع األخذ يف االعتبار احرتام اهلوية الثقافية يف كل  العام يف جماالت الثقافة و

  .جمتمع وتنفيذ سياسة مستدامة للربنامج الرتبوي والثقايف بوجه عام

  :اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم -3-2- 7

ال ميكن احلكم على مجيع ما يصدر عن وسائل اإلعالم اجيابيا بشكل مطلق ومن مث هناك آثارا سلبيا يف   

  : وسائل اإلعالم أمهها

  :انحالل القيم -3-2-1- 7

تتمثل اآلثار السلبية لإلعالم يف ما يتعلق باجلانب القيمي يف خلخلة الكثري من القيم التقليدية والتشكيك   

وذلك مبا يتاح للفرد فيها ما ، ائل متعددة وإظهار ا�تمعات املتقدمة أكثر حرية ودميقراطية ذلك عرب وس فيها و

تناقضا أخالقيا مع ا�تمعات الشرقية  ، كما أن اإلعالم حيمل يف طياته اختالفا و ال جيده يف ا�تمعات النامية

من  و لرذائل حتت مظلة حرية الشخصيةتبيح لألفراد ممارسة ا نه مصبوغ بصيغة مادية تقدس الشهوات وأحيث 

  . مث نتج عن بعض وسائل اإلعالم آثارا سلبية على اجلانب األخالقي ومنها شيوع الرذيلة
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  : أنواع تأثير اإلعالم الرياضي -4- 7

  : هناك عدة أنواع من التأثريات ميكن أن حيدثها اإلعالم الرياضي يف اجلمهور وذلك كالتايل

  : تغيير الموقف أو االتجاه الرياضي -أ

 تشكيل موقف اجلمهور ضد مجهور النادي اآلخر، مستغال يف ذلك على سبيل املثال انتقال أحد الالعبني و

، وبناءا على هذا املوقف يبين اإلنسان  ، وشعوره جتاهه يقصد باملوقف رؤية اإلنسان لقضية أو لشخص ما

  . والقضايا اليت يتعرض هلا ، حكمه على األشخاص الذين يصادفهم

، رفضا أو قبوال، حبا أو كرها، وذلك بناء على املعلومات أو احليثيات اليت  هذا املوقف قد يتغري سلبا أو إجيابا

  . تقدم لإلنسان

واإلعالم الرياضي لديه القدرة من خالل ما يبثه من معلومات رياضية على تغيري النظرة الضيقة من جانب 

، من خالل قدرته على تغيري مواقفهم جتاه بعض األشخاص  ، حيث يعتربو�ا مضيعة للوقت البعض للرياضة

  .تلك القضايا القضايا الرياضية املعاصرة، فيتغري بالتايل حكمهم على هؤالء األشخاص و الرياضيني و

يظهره أعضاءها  ما فمثال حني ميدنا اإلعالم الرياضي بعشرات األحداث واملواقف عن إحدى الفرق الرياضية و

، أو االعتداء على العيب الفريق  ، أو االعتداء عليهم ، كاالعرتاض على قرارات احلكام من عنف داخل امللعب

  . اآلخر، أو غري ذلك من مظاهر العنف

يقرتن امسه  ، و يصبح هذا الفريق له مسعة غري طيبة ، و تكون النتيجة أن القارئ قد يغري موقفه من هذا الفريق

  . أحداث العنف أو الشغب داخل املالعب بكل

 أو العكس بني مجاهري بعض األندية، االنتقال من حال العداء إىل حال املودة   ومن األمثلة على تغري املوقف،

حيث يقوم اإلعالم الرياضي لتلك األندية واملتمثل يف جريدة النادي بدور كبري يف الفريق إزاء انتقال الالعب 

  .ىل النادي اآلخرمن هذا النادي إ
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 ، بل يشمل بعض القيم و القضايا الرياضية فقط االجتاهات ال يقتصر على األفراد و كما أن تغيري املواقف و

، وكثريا ما ختلى الناس عن  كانوا يرفضونه ويشمئزون منه ، فكثريا ما قبل الناس سلوكا  أمناط السلوك الرياضية

  . لة كانت موضع استهجان فيما سبق، واستبدلوها بقيم دخي قيم كانت راسخة

ومن خالل العرض السابق يتبني لنا ضرورة أال يستقي الفرد معلوماته من مصدر واحد حىت ال يرى األمور من 

 .اليت قد تكون ناقصة أو منحازة لطرف على حساب اآلخر ، و خالل وجهة نظر واحدة

  : تغيير المعرفة الرياضية -ب

 املواقف و املعتقدات و ، وتشمل القيم و كل املعلومات الرياضية اليت لدى الفرد  املعرفة الرياضية هي جمموع

  . ، فهي بذلك أعم وأمشل من املوقف أو االجتاه كذلك السلوك الرياضي اآلراء اليت ختص ا�ال الرياضي و

فهو بعيد اجلذور مير بعملية ، أما التغري املعريف  إن التغيري يف املواقف طارئ وعارض سرعان ما يزول بزوال املؤثر

  .حتول بطيئة تستغرق زمنا طويال

، باعتباره  فاإلعالم الرياضي يؤثر يف تكوين املعرفة الرياضية لألفراد من خالل عملية التعرض الطويلة املدى له 

وع ، أو موض ، فيقوم باجتثاث األصول املعرفية القائمة لقصة رياضية مصدر من مصادر املعلومات الرياضية

، وإحالل أصول معرفية رياضية جديدة  املوضوعات الرياضية لدى األفراد ، أو �موعة من القضايا و رياضي

  . بدال منها

إن تأثري اإلعالم الرياضي يف طريقة تفكرينا وأسلوب تقييما لألشياء من خالل ما نتلقاه منه من معلومات 

، فالعقائد الرياضية حصيلة املعرفة الرياضية اليت  الرياضيةمعتقداتنا  ، يؤدي إىل حتول يف قناعاتنا و رياضية

  . ، هي نتاج ما علمناه من ذلك الشيء اكتسبناها، أي أن عقيدتنا يف شيء

فاإلعالم الرياضي مبا ميلكه من إمكانات يستطيع أن حيدث تغيريا يف املعرفة الرياضية لدى اجلمهور مىت استطاع 

تشكيله الثقايف،  ، و الرياضية خربته يف بيئته االجتماعية و ة اإلنسان و، كشخصي أن يوظف بعض املتغريات

، ويوجهها على إيقاع واحد متناغم يعجل بتغيري املعرفة  ونفوذ قوى الضغط االجتماعي املضادة يف ا�تمع

  .داعم له ، سواء ضد ما هو قائم ومناهض له أو مع ما هو قائم و الرياضية حسب االجتاه الذي يريده
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  : التنشئة االجتماعية في المجال الرياضي -ج

تعليمهم السلوك املقبول  تثقيفهم رياضيا و هناك مؤسسات معينة يف كل جمتمع قد تقوم بتنشئة األفراد و

العقائد الرياضية اليت تشكل بيئتهم الثقافية واحلضارية حنو  ، إضافة إىل تلقينهم املعارف و رياضيا اجتماعيا و

، هذا باإلضافة إىل املؤسسات الرياضية كاألندية  املراكز الدينية هذه املؤسسات املنزل، املدرسة، والرياضة ومن 

  . مراكز الشباب والساحات الشعبية وغريها و

 ، بل أصبح عامال هاما و مث جاء عصر اإلعالم الرياضي الذي مل يعد جمرد مساهم صغري يف عملية التنشئة

  . مؤثرا يف هذه العملية

اقتحم كل ميدان من ميادين  الكبار، و الشباب و و شئدخل اإلعالم الرياضي كل بيت، وخاطب الن لقد

  .، مرورا بالثقافة إىل الرتويح الرياضي الرياضة املختلفة

لقد تضاءل دور مصادر املعلومات وفرق التالقي األخرى أمام طوفان الرسائل اإلعالمية لإلعالم الرياضي اليت 

استهدفت بأسلوب جذاب و ،  ما توصل إليه العقل البشري من تكنولوجيا يف جمال االتصالاستخدمت أعظم 

، يف املقابل استسلم اإلنسان وسلم أطفاله هلذا املريب الذي صار يقوم بدور األب واألم يف  الوجدان العقل و

  .بعض األحيان

أو مصدر لألخبار الرياضية ليس أكثر،  ، هكثريا من الناس يتعامل مع اإلعالم الرياضي على أنه جمرد أداة ترفي

، إن كل ما نسمعه أو نراه أو نقرأه  ال أخبار حمايدة و يء، فليس هناك ترفيه بر  إن هذه النظرة تعد نظرة ضيقة

تثبيت أخرى حملها إجيابية أو  يف اإلعالم الرياضي ال خيرج عن إزالة قيمة من القيم السلبية يف ا�ال الرياضي و

  .وهذا هو املقصود بالتنشئة االجتماعية يف ا�ال الرياضي ، التصدي آلخر قادم ء قائم وترسيخ شي

  : وميكن تطبيق ذلك على املثال التايل

ه ـــف مضحكة لشخص متعصب يف تشجيعــرد مثال لتمثيلية تلفزيونية ساخرة تعرض مواقـــــــإن مشاهدة الف 

  . ك ألن ما يراه فعال يثري الضحك لطرافتهالفرد املشاهد قد يفرط يف الضح لفريق ما و
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هو يتفرج على ما يعتقد أنه تسلية أو ترويح  القيمة املشحونة يف رسالة إعالمية كهذه ال يراها ذلك الشخص و

  . بل يرى تلك القيمة هي اليت تسلل إىل الالشعور لتشكل موقفا أو اجتاها من التعصب

اإلعالمية اليت تقول له بشكل مباشر كمقالة يف صحيفة مثال أن إن الفرد سيكون أقل جتاوبا مع الرسالة 

  . مثري للسخرية التعصب أسلوب غري حضاري وأمر مزعج و

إنه من الضروري التنسيق بني أجهزة اإلعالم املختلفة بصفة عامة واإلعالم الرياضي بصفة خاصة يف معاجلة 

، حىت ال حيدث تناقض بني ما  وحدة الشعب القومي ومتس األمن  ، و القضايا العامة اليت تشغل الرأي العام

سلوك هذا  ، فيحدث نوع من البلبلة والتشتت يف فكر و ما يسمعه الفرد يف املسجد يقدم يف هذه األجهزة و

  اإلرهاب بالتايل جلوئه إىل وسائل العنف و ، و االنتماء فقدان اهلوية و ، قد يصل به إىل حد االغرتاب و الفرد

  .القيام بأعمال شغب ، إلثارة العنف و ه للحشود اجلماهريية اليت تتواجد ملشاهدة املنافسات الرياضيةواستغالل

  :اإلثارة الجماعية -د

ميثل وجها من األوجه إىل قطاع كبري من اجلمهور، هذا  من خصائص اإلعالم الرياضي قدرته على الوصول

ففي البطوالت الرياضية الدولية  ، إال أن الوجه السليب له يتمثل يف استخدام ذلك ، الرياضية لإلعالم الرياضي

، حيث يعمل على استنهاض احلس  يقوم اإلعالم الرياضي مبهمة احلشد اجلماهريي لضمان مؤازرة فرقها الوطنية

وز، هذا ما يسمى الوطين أو الشعور الوطين للجماهري، لدفعها إىل االلتفاف حول الفريق من أجل حتقيق الف

  . باإلثارة اجلماعية

، لكنها أجنح ما تكون يف  عملية اإلثارة اجلماعية اليت يقوم �ا اإلعالم الرياضي ميكن أن حتدث يف أي وقت و

 ، و كالسخط اجلماهريي الذي حيدث نتيجة هزمية بعض الفرق وخاصة الفرق القومية ،  وقت األزمات

، الذي كان يعد مبثابة احللم  ة كالتصفيات النهائية لكأس العامل لكرة القدمخروجها من إحدى البطوالت الدولي

، يف وقت هم كانوا  األخطاء الفادحة يف التشكيلة لكل اجلماهري، نتيجة للتقصري الواضح يف أداء الالعبني و

  .مجهوره، ووسط  إن كانت هذه البطولة مقامة على أرضه خاصة و ، و فيه أقرب للفوز من الفرق األخرى
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ظروف تلك هذه األزمة يسمى  القدرة على التعامل مع معطيات و إن حسن التصرف يف أوقات األزمات و

دفعها يف االجتاه الذي  ، يدخل يف هذا الفن توظيف اإلعالم الرياضي للتأثري يف اجلماهري و فن إدارة األزمات

  . مع ظروف هذه األزمة اهفلتكييحتريكها  ، أي إثارة اجلماهري و يراد لألزمة أن تسري فيه

، البد أن يتميز اإلعالم الرياضي باملوضوعية يف تقدميه للمادة اإلعالمية  حىت ميكن جتنب مثل هذه األزمات و

أن يعمل على �يئة اجلماهري ملثل هذه  املبالغة فيها، و وأن يضع األمور يف نصا�ا الصحيح بعدم املغاالة و

حىت يكون هناك غالب البد وأن يكون هناك مغلوب،  ، و هزمية ياضة فوز واألزمات على أساس أن الر 

، أما النتيجة فيكون للتوفيق دور كبري فيها،  فالرياضة جمال للتنافس الشريف حتث على الكفاح وبذل اجلهد

 . وهذا هو اهلدف األمسى للرياضة

  : االستثارة العاطفية - ه

العواطف، أو  أو املنبهات الذهنية اليت تواجهه بتنازعه أمران املشاعر واإلنسان يف موقفه من املثريات احلسية 

، فهناك  عدد من العواطف عدة مشاعر و ، و منطق واحد ، ونستطيع أن نتحدث عن عقل و العقل املنطق و

  . غريها من املشاعر الغضب، و السعادة، الرضا و الكراهية، احلزن و احلب و

، حيث خيضع السلوك اإلنساين استجابة  لقائية ملا يعرتض اإلنسان من مثرياتالعقل هو عدم االستجابة الت

العواطف الكامنة داخل الفرد يتم استثار�ا حينما  و ، ملثري ما إىل حسابات دقيقة يقدر فيها الربح واخلسارة

من جهد ال يستطيع اإلنسان مها بلغ  كثريا ما حيدث ذلك و ، و يفقد العقل أو املنطق دوره يف السيطرة عليها

، فلو استطاع ضبط مشاعر الغضب فإنه ال يستطيع أن  دائما السيطرة على عواطفه من خالل حتكيم عقله

  . يتحكم يف مشاعر احلزن أو الكراهية أو احلب على سبيل املثال

العرض  ، من خالل استخدامه ألساليب واإلعالم الرياضي يتمتع بقدرة فائقة يف التعامل مع عواطف اإلنسان

، فمثال يستطيع اإلعالم الرياضي أن جيعلنا نتعاطف مع  الوجدان مبا متلكه من إمكانات ختاطب الفكر و

، كاعتداء اجلمهور على  األمل اليت تعرضت هلا نبكي معها حينما يعرض لنا مشاهد املعاناة و ، بل و الضحية

  . حكم إحدى املباريات مما أودى حبياته
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األسى حينما نقرأ يف إحدى الصحف عن العب أصيب إصابة خطرية متنعه  باحلزن و ويف أحيان أخرى نشعر

، نشجب أو  ، فاإلعالم الرياضي مبا يقدمه لنا من معلومات جيعلنا حنب أو نكره من اللعب مدى احلياة

ه من بطولة خروج فمثال قد يقدم لنا اإلعالم الرياضي مربرات هلزمية فريقنا القومي و ،، ندين أو نؤيد نتضامن

فنجد أنفسنا ،  على الرغم من أن هذه املربرات ال تقوم على سند صحيح، األمم اإلفريقية نتيجة لظلم احلكام 

ال حنزن لألذى الذي قد يتعرضون  ، و ، نكره حكام هذه املباراة املربرات اخلاطئة بناءا على تلك املعلومات و

 ، حبجة أ�م السبب يف هزمية الفريق و السلوك غري الرياضينتجاهل إدانة أو شجب هذا  ، و له من اجلماهري

  . خروجه من البطولة

  : الضبط االجتماعي في المجال الرياضي  -و

متثل عملية الضبط االجتماعي إىل جانب املؤسسات األمنية واالجتماعية عنصرا مهما يف احملافظة على النظام 

إبداعا�م  إظهار قدرا�م و الفرصة لالعبني للتنافس الشريف و ، مما يتيح واالستقرار داخل املالعب الرياضية

 . الرياضية

، السلطة غري املرئية اليت حيسب الفرد حسا�ا سواء كان العبا  ويقصد بالضبط االجتماعي يف ا�ال الرياضي

  مع النظام القائم ، فتجده يتصرف بطريقة متفقة أو مشاهدا أو مدربا أو غري ذلك أثناء إجراء املنافسة الرياضية

، يف ظل عدم رؤية احلكم له إذا   ، بغض النظر عن رضاه أو قناعته بذلك منّم بالقواعد والقوانني املنظمة للعبة

  .، أو يف ظل غياب رجل األمن بالنسبة للجمهور كان العبا أو مدربا

على الالعب املنافس من  فأحيانا حيدث يف مباريات كرة القدم، أن يقوم بعض الالعبني باالعتداء بالضرب

  .خلف ظهر احلكم

 الفعال يف اجلمهور و قدرات كبرية متكنه من التأثري اإلجيايب و فاإلعالم الرياضي مبا ميلكه من إمكانات و

 اإلبداع  ، مما يتيح الفرصة لالعبني للتنافس و ، حيقق لنا الضبط االجتماعي املنشود يف ا�ال الرياضي الالعبني

  : وللضبط االجتماعي يف ا�ال ا الرياضي ثالثة أنواع هي ، املشاهدة واالستمتاعللجمهور ب و
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األعراف الرياضية اليت قبلها ا�تمع الرياضي على مر تارخيه  التقاليد و يتحقق من خالل مراعاة القيم و: األول

ب عليه التحلي بضبط ، وج ، فإذا تعرض الالعب خلشونة زائدة من الالعب املنافس فمثال قيمة ضبط النفس

، هي من تعاليم اإلسالم   ، فهذه القيم اليت نقلتها ا�تمعات الرياضية اإلسالمية النفس وعدم الرد باملثل

رواه ". (ليس القوي بالصرعة لكن القوي من ميلك نفسه عند الغضب" كحديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ) الترمذي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه

يندر أن جند شخصا مهما  ، و القيمة تأخذ جزءا رفيعا يف منظومة القيم الرياضية يف تلك ا�تمعاتهذه 

  . ، وال يقيم هلا اعتبارا ، أن يتجاهل هذه القيمة ضعف دينه

إحدى الفرق  اقد يتبىن العبو   القيم الرياضية اليت يلزم الفرد �ا نفسه فمثال يتحقق على ضوء املعايري و: الثانـي

، كإخراج الكرة خارج خط التماس إلعطاء  الرياضية يف كرة القدم طريقة أو أسلوبا للتعامل مع الفرق األخرى

. ، فيعرفون �ا حىت تصري نوعا من القيم الرياضية الفرصة لعالج العب أصيب من الفريق اآلخر املنافس

، مبعىن أنه  املواقف ى نفسه مهما اختلفت الظروف وفالضبط االجتماعي يف ا�ال الرياضي ميارسه الالعب عل

 . اهلزمية هو يف حالة الفوز و ميكن أن ميارسه و

، حيث ال  يتحقق من خالل التزام اإلنسان بالتصرف بالطريقة نفسها اليت يتصرف �ا اآلخرون: الثـالـث

   .األعراف الرياضية ، وإال اعترب خارجا عن التقاليد و يستطيع أن خيالفها

  . ، أصبح من أهم أدوات عملية الضبط االجتماعي يف ا�ال الرياضي واإلعالم الرياضي مبا ميلكه من إمكانات

  . لكونه ذو طبيعة مجاهريية :أوال

  العتماد الناس عليه كمصدر قد يكون هو الوحيد للكثري من املعلومات الرياضية لقطاع كبري من اجلمهور :ثانيا

 ، إن مل حيدد هلم ما يصح وما ال يصح القيام به من سلوكيات رياضية، و جعله قادرا على أن جيمع الناس

  . املعتقدات الرياضية خاصة فيما يتعلق بالقيم و
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، جيعله خيلق ما يشبه  التعتيم على ما خيالفها ، و إن ترويج اإلعالم الرياضي ألراء أو أفكار رياضية معينة

حيذر الناس من خمالفة ما عمل اإلعالم الرياضي على  ، بل و الذي يتفق اجلمهور على قبوله العرف الرياضي

  . أن جيعله إمجاعا

، واحتالهلا ملساحات   إلقاء الضوء عليها ، و إبرازها ، و اهتمام اإلعالم الرياضي �ا فمثال كرة القدم النسائية و

إمجاع  ذلك من أجل تشكيل رأي عام و ، و الدعاية هلا عنها و، لإلعالن  كبرية سواء يف الصحافة أو اإلذاعة

  . يقبل ممارسة الفتاة لكرة القدم

  : صياغة الواقع - ي

ذلك  ، يقصد بالواقع هو يقدمه للجمهور كما هو ، و حيث يقوم اإلعالم الرياضي بصياغة الواقع الرياضي

املوضوعات الرياضية املعاصرة داخل  القضايا و اجلزء الذي يعرضه أو ينشره اإلعالم الرياضي حول األحداث و

، وهذا ما جيب أن يكون عليه  معرب عن احلقيقة طبيعي و كأنه واقعي و ، حيث يبدو و ا�تمع الرياضي

  .اإلعالم الرياضي

، فمثال قد يكون عدم اهتمام الناس  ولكن يف أحيان أخرى قد يتجاهل اإلعالم الرياضي صياغة هذا الواقع

، لكن اإلعالم الرياضي من خالل تركيزه على جزء صغري من  الرياضة هو السمة السائدة يف جمتمع مابنوع من 

مثل  و،  ، يعطي انطباعا خمتلفا عن الواقع احلقيقي السائد يف هذا ا�تمع ا�تمع يهتم �ذا النوع من الرياضة

  اإلعالم  عندما يصوغ لنا يمة ومثال ذلكهذا النوع من السياسة اإلعالمية لإلعالم الرياضي تكون عواقبه وخ

 كيف أنه فريق ال يقهر وتسخر إمكاناته يف إبراز قدرات هذا الفريق الفنية و ، و الرياضي واقع الفريق القومي

كان أداء العبيه  لكن يف أول احتكاك رمسي له يف بطولة ما ا�زم الفريق هزمية ثقيلة و ، و اخلططية البدنية و

اكتشفت اجلماهري أن ما قيل عن واقع هذا الفريق مل يكن إال واقعا  غري صحيح، صاغه ، وبذلك  سيئا

، وبالتايل يفقد اإلعالم مصداقيته لدى اجلماهري اليت تنصرف عن متابعة ما يقدمه من رسائل  اإلعالم الرياضي

اإلعالم الرياضي قد أضر قد يفسد اهتمامها بالرياضة عموما وبشكل �ائي وبالتايل يكون  بل و  إعالمية،

، فلذا جيب على القائمني على اإلعالم الرياضي أن يقوموا  خرج �ا عن نطاق حتقيق رسالته ، و بالرياضة
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، حىت ال يصيب اجلمهور بالتمزق، ويفقد الثقة يف ا�تمع  بصياغة الواقع كما هو دون مزايدة أو نقصان

  . امة، وا�تمع األصلي بصفة ع الرياضي بصفة خاصة

  :التلفزيون - 8

  :مفهوم التلفزيون -1- 8

: ، تتكون من مقطعني  TELEVISINالتلفزيون من الناحية اللغوية كلمة اجنليزية األصل وتعنــي  

)TELE (و  وتعين بعيد ،)VISION( وتنعي الرؤية، أي معىن النظر من بعيد أو الرؤية عن بعد.  

مفادها نقل الصورة بواسطة تيار كهربائي معني وقد ظهرت الفكرة األوىل التلفزيون يقوم على الفكرة العلمية اليت 

، وإذا كان التلفزيون يف معناه الرؤية عن بعد ، فيمكن تعريف النظام التلفزيوين بأنه "جوزبف ماي"عند العامل 

  .أسلوب إرسال واستقبال الصورة احلية املرئية واملسموعة بأمانة

 تؤثر يف تكوينهم وسلوكهم و ن وسائل االتصال اجلماهريية اليت يتعرض هلا األفراد ويعترب التلفزيون أهم وسيلة م

اليت  فعالة لتحقيق أهداف الرتبية وحتقيق الكثري من املهام والوظائف اإلعالمية و له قوة مؤثرة و ، و اجتاههم

  .يل الفرد الصاحل للمجتمعذلك لتشك التعليم للفرد و ، التوجيه و ، الرتفيه تتلخص يف التنشئة االجتماعية

  :خصائص التلفزيون -2- 8

تؤثر يف تكوينهم،  ، و يعترب التلفزيون أهم وسيلة من وسائل االتصال اجلماهريي اليت يتعرض هلا األفراد

، أن حتدث تغيريا عميقا  ، اخرتعها اإلنسان ، إذ مل تستطع أي وسيلة اتصالية أخرى وسلوكهم واجتاها�م

حيتاج إىل حاسيت السمع نه أحدثه التلفزيون فهو يتطلب تركيزا وانتباها أكثر من الراديو ألمثل الذي  ومرحبا

  :األساسية ما يلي مزايا التلفزيونمن  ، و والبصر

 الواقع أن التلفزيون  اللون و قرب وسيلة لالتصال املباشر، فهو جيمع بني الرؤية والصوت واحلركة وأنه أ

  .حيرك األشياء الثابتة نه يستطيع أن يكرب األشياء الصغرية وأقد يتفوق على االتصال املباشر يف 
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 أي قد ال متر فرتة زمنية بني وقوع احلدث  يقدم التلفزيون مادة إعالمية يف نفس من حدوثها ،

  .وتقدميه

  للتقوميبأساليب متعددة  يعرض التلفزيون مواد خمتلفة و.  

  يف أصبحت ) ويف العامل امجع(التلفزيون وسيلة قوية ميكن بواسطتها الوصول إىل مجيع املواطنني

  .ا�الت وسائل حملية أو وسائل تتجه إىل مجاهري متخصصة أو حمددة الصحف و اإلذاعة و

  :ظهرت فيها أنحد الباحثني حول اجتاهات اجلمهور حنو وسائل اإلعالم املختلفة أأويف دراسة قام �ا 

  التلفزيون يقوم بدور املنافس الرئيسي كمصدر من مصادر األخبار.  

  هقل هذأ، بينما تعترب الصحف  التلفزيون أكثر املصادر اإلعالمية اليت يصدق اجلمهور أخبارها 

  .الوسائل تصديقا

 اجلمهور خيتار التلفزيون إذا خري باالحتفاظ بوسيلة واحدة فقط من وسائل اإلعالم.  

ه يؤثر تأثريا كبريا على الفرد يف مجيع النواحي فيدخل يف أنمزايا يتفرد �ا ذلك  ويبقى للتلفزيون خصائص و

دث ـــاضر زمن احلـــون حــ، أي يك نـكذلك له خاصية احلضور املتزام الرتبية و م وــــالتعلي لية التثقيف وــعم

حيث  ،نقلها بشكل مباشر إىل املشاهدين ير األحداث ويف كل مكان باإلضافة إىل اآلنية مبعىن تصو  مكانه وو 

، باإلضافة إىل أن  أصبح التلفزيون امتدادا للعني البشرية اليت ال يغفل هلا جفن عما يدور يف العامل من ا�ريات

املتمثلة  و نتباهااليكثر استخدامها يف خمتلف الربامج جلذب  للتلفزيون خاصيته املؤثرات املرئية االلكرتونية اليت ال

، كما أن مشاهدته ال  غريها من املزايا إظهار صورة فوق أخرى و يف االنتقال املفاجئ من صورة إىل أخرى و

هذا ما جعله وسيلة تسيطر  ، و تتطلب خروج املشاهد من املنزل كالسينما فهو يشاهد التلفاز يف راحة تامة

  .على ميدان االتصاالت اجلماهريية بشكل كبري

  :رسالة التلفزيونيةال -3- 8

الرسالة ليست  ، و ، اليت يضعها املصدر يف موضعها الفعلي يف فقرات االتصال املثريات هي جمموعة احلوافز و

هي إال جمموعة من املنبهات  ا، إمن كذلك ليست ما يضمن املستقبلون أنه قد قيل ما يقصد أن يقوله و
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هذه الطريقة يف تعريف الرسالة تصبح نافعة إذا ما أمكن فهمها  و واحلوافز املادية امللموسة اليت تكون يف القناة

، وال يهم أن  فهي جتعل من السهل أن نذكر أن الرسالة املنتظرة أو املتوقعة موجودة فعال منفصلة عن الناس

فاملعىن ،  ثانيا أ�ا تؤكد أن املعاين ال توجد يف الرسائل بل هي كائنة يف عقول الناس ، و يتجاوب الناس معها

زد   .، قد خيتلف عن املعىن الذي ينسبه الشخص األخر �ا متام االختالف الذي ينسبه الشخص لرسالة ما

فالرسالة املبثة من  لذلك،  بينما يرى املستقبل أ�ا تقول عكس ذلك ، يقول شيئا الرسالةعلى ذلك أن املصدر 

  :التلفزيونيةثالث مناطق تتصل بالرسالة إىل التلفزيون تستطيع أن تشري 

 أو ماذا تعين الرسالة بالقياس إليه؟ ماذا يعتقد التلفزيون يف معىن الرسالة ،  

 ما معناها كذلك عند مستقبلها أو باألحرى اجلمهور؟  

 ما الذي ميكن أن يفعله شخص ثالث جتاه الرسالة التلفزيونية؟  

، إذ أن حتليل احملتوى الذي ينقله  خرىاملعاين احملتملة األ ، و مع األخذ بعني االعتبار املعنيني السابقني

، كما أنه ال يقنع باألساليب اليت تقوم على اعتبارات  التلفزيون يظهر على أنه ال يقنع باألساليب التقليدية

  ، مبا يبعث به التلفزيون من رسائل حيدد نفسه لكنه يتخطى إىل التحليل الذي يستهدف احملتوى و و، معاصرة 

العالقة  خر واآلتداخلهما الواحد يف  األسلوب و ، ليحصل على احملتوى و يتخطى ذلكالتحليل الذي  و

الواقع أن قيمة أي  ، على اختيار احملتوى املناسب للرسالة و يتوقف جناح عملية االتصال و بينهما يف األخري

إذا عرفنا أثر الرسالة  ال ميكن التأكد من ذلك إال تأثريها و ، تتوقف على مدى فاعلية هذه الرسالة و رسالة

  .على الشخص املستقبل هلا

  :واقع اإلعالم الرياضي المتلفز ووظائفه -4- 8

  :الجزائري اإلعالم الرياضي داخل التلفزيون  -4-1- 8

نب الرياضي كبقية ا، قسما قائما بذاته هو القسم الرياضي يهتم باجل لقد خصص باملؤسسة الوطنية للتلفزيون

، حبيث ينقل األشرطة الرياضية  فهو يضطلع على إنتاج برامج وحصص رياضية متنوعة،  األقسام األخرى
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يسعى من  الدويل و تعريف اجلمهور الرياضي مبا جيري من أحداث رياضية على الصعيد الوطين و ، و املختلفة

  .األفراد ا�تمع و ، لتحتل الصدارة من اهتمام إعادة االعتبار إليها ، و أجل حتقيق املكانة املستحقة للرياضة

يتفرع  الربامج الرياضية و األولية للحصص و اتالتنسيق يف العمل من أجل حتضري  ذلك يف إطار التعاون و و

، حيث يقتصر دور هذه احملطات أو  عن القسم الرياضي املركزي عدة حمطات جهوية تسري يف نفس النهج

  .ة اليت جترى يف املنطقة اجلغرافية القريبة منها، بتغطية األحداث الرياضي األقسام الرياضية اجلهوية

نشاطات ، كما أنه حاضرا يف كثري من املناسبات لبعض  لإلعالم الرياضي املتلفز يف اجلزائر عدة مهام و و

  .األحداث الرياضية وخاصة الكروية منها

تعرقل السري احلسن ، يعاين القسم الرياضي املتلفز من عدة مشاكل  كأي جهاز أو مؤسسة عمومية أخرى و

  :خاصة الرياضيني نذكر من أمهها هلذا اجلهاز اإلعالمي اليت تنعكس يف كثري من األحيان سلبا على املشاهد و

عدم توفر الشروط الضرورية والكفيلة للسماح للصحفي بالقيام بعمله على أحسن وجه، بشروط قد  -

  .تساعده يف تسهيل مهمته النبيلة لكي يكون مستوى احلدث

 عدم وجود أجهزة ومعدات خاصة بالقسم الرياضي.  

  مشكل النقل، الذي تعاين منه مؤسسة التلفزيون، والذي يؤثر سلبا على عمل القسم

  .الرياضي

  قسم املونتاج ال يكون حتت تصرف القسم الرياضي لسبب أو ألخر مما تعرق الصحفيني

 .الرياضيني يف أداء مهامهم

  :الرياضي المتلفزعوامل تـفوق اإلعالم  -8-4-2 

التعامل مع احلدث الرياضي بقدر كبري  إن اإلعالم اهتم بالرياضة بشكل كبري نظرا التساع اجلمهور املهتم �ا و

شباع إلالتوسع فيها  عمق و أصبح هذا النوع من اإلعالم مطالبا بإدراك هذه احلقائق بشمولية و ، و من احلرية

  .رغبات املشاهدين



                                                      حمادي عامر/د                                            الریاضي عالم و االتصال مدخل إلى علوم اإل

 
 

101 

اإلعالم الرياضي املتلفز جعل هذا األخري يتفوق على باقي وسائل اإلعالم  التعامل بني اجلمهور و اهذ و

  :وساعده يف ذلك عوامل نذكر منها

  نقل التظاهرات الرياضية وخمتلف األحداث حول العامل مباشرة أو مسجلة بالصوت والصورة

  .يف قالب فين فريد

 ل حيس املشاهد أنه على اتصال مباشر معها، وجتعله تقدمي الصورة الرياضية املتحركة يف شك

 .يعيش تلك األحداث، وتزرع فيه حب االستطالع

هذه امليزات اليت حيوز عليها اإلعالم الرياضي املتلفز هي اليت أدت إىل تلك العناية الفائقة بالقسم الرياضي  و

  .يشتغلون فيها مكانة عاليةتزويده باألجهزة احلديثة ومنح الذين  داخل التلفزيون اجلزائري و

  :أبعاد تأثير اإلعالم الرياضي المتلفز - 9

تتفق معظم الدراسات على أن التلفزيون مبا حيتويه من برامج رياضية ليست هي املؤثر األساسي على اجتاهات 

للسلوك ال تتفق مناذج  ، بل أنه عندما يتناول القسم الرياضي قيما و قيمهم يف أغلب جماالت احلياة املراهقني و

، فإن ما حيدث غالبا هو أن القيم األسرية هي اليت يكون هلا  النماذج اليت ينقلها اآلباء إىل أبنائهم مع القيم و

يؤكد علماء اإلعالم أيضا أنه عندما يكتسب  ، و اليد األوىل أما قيم الربامج الرياضية فإ�ا غالبا ال تسود

  .ن اجتاه حنوهالناشئ معرفة ملوضوع ما حبيث يكونو 

مور اجلارية اليت ال يكون لآلباء موقف إزاءها حبيث ال األ أن وهذا ما يؤكد ، تأثري فيهم هلا ةإن الربامج الرياضي 

حيث ال تكون هناك خربة حقيقية يكتسبها األطفال أو املراهق فإن  يرشدو�م أو يوضحون هلم وجهة نظرهم و

على  ةكون قادر تمن مث  ؤثر على االجتاهات أو السلوكات وتستطيع أن تكون يف موقف قوي ت ةمج الرياضياالرب 

إمنا هي  إذ ال تعترب ذات بعد واحد من حيث التأثري و، عملية التأثري لإلعالم الرياضي لبناء أمناط سلوكية 

ها يفضي إىل لذلك فمن اخلطأ القول بأ�ا منبها معينا يؤدي إىل استجابة ما أو أن منرب  عملية متعددة األبعاد و

عوامل متشابكة  ، فالباحث يف جمال التأثري اإلعالمي جيد نفسه يف مواجهة متغريات متداخلة و سلوك معني

مع ذلك  ، و املعقدة ومعىن ذلك أن مضمون وسائل اإلعالم تعمل يف نطاق من العوامل الكثرية املتشابكة و
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وتصنيفها إىل أربعة فئات عريضة ميكن مبقتضاها  فقد حاول علماء اإلعالم تقسيم تلك املتغريات املتداخلة

  :الفئات األربعة هي الوصول إىل حتليل تأثري املضمون و

 االستعداد السابقة.  

 املضمون.  

 النتيجة. 

  :عوامل نجاح تأثير اإلعالم الرياضي المتلفز -10

  :الصورة -10-1

يستغل الصوت والصورة،  إىل املنظور، و هو جيمع املسموع إن التلفزة تعتمد على ما يسمى بالشاشة الصغرية و

لكنه خيتلف عنها يف أن ما يعرض  أنه يفضل اإلذاعة من هذه الناحية ويشبه السينما من ناحية املنهج و و

هو يوجه إىل  ، و ال يكلفهم مشقة الذهاب إليه ، و ينتقل إليهم كانوا و أينما  للمشاهدين حيث هم و

  .األفراد يف إطارهم االجتماعي

هذه الطبيعة �يئ  له  ، و القسم الرياضي يعرض على شاشته خمتلف األحداث وشىت املظاهر الرياضية و

الفرصة ملخاطبة شىت فئات الناس مبا فيهم املراهقني على اختالف طبائعهم واجتاها�م، وذلك عن طريق لغة 

ا على هذا األخري فهو يعتمد أساسا تركيز  اإلعالمي و مشرتكة تستفيد من الصورة واحلركة يف االتصال اللغوي و

  .من خصائص متيزها عن باقي الوسائل األخرى ا ، مبا هل على الصورة

  فعن طريق التلفزيون والرسالة الرياضية اليت يبثها، ميكن نقل الصورة والصوت، واحلركة واللون للمشاهد الرياضي

  .بطبيعة احلال تأيت احلركة يف طليعة هذه املظاهر ظاهر كثرية للواقع، وملتعترب الصورة الواقعية جتسيد  و

من برامج رياضية هلا تأثري مقارنة بالوسائل اإلعالمية األخرى فاملذياع  فيهانستخلص أن التلفزة مبا يعرض  نإذ

فمن املعتقد أن التلفزيون خالل بثه الربامج الرياضية يتمتع بقدرة  ،ال ينقل نفس املثريات كما يفعل التلفزيون 

من املعتقد أن هذه األوضاع  بطريقة ملموسة غري جمردة و مميزات حيث أنه يقدم املادة املرئية و إقناع فريدة و
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امللموسة باإلضافة إىل عوامل أخرى جتعل الرسالة اإلعالمية قادرة على السيطرة على املشاهد خاصة فئة 

  .املراهقني

  :ةــــاللغ -10-2

  :االتصال اإلعالم الرياضي المتلفز ولغة -

، اللغة  ا�تمع فينبغي أن ننظر إليها نظرة علمية صحيحة بني اإلعالم و ريما دامت اللغة هي الرابط الكب

 فحسب) إفادة(ونسميها بالنحو ، وهي ال ميكن أن تكون وسيلة  ،  ليست جمموعة من القواعد اليت حتملها

طاليسي الذي قسم الكالم إىل خمارج حمددة  يرسطاألبل ال ميكن أن ختضع لقواعد املنطق الصوري أو املنطق 

  .أدوات أفعال و جعلها أمساء و

هي عندما ينظر إليها املراهق  ، و أل�ا مبفهومها االجتماعي سلوك فردي ومجاعي ، فاللغة ليست هذا كله

ينزغ يف الواقع نزوغا لكنه  ، أن ننبه غريه و ، نرى أنه ال يرد الذي يبين عن نفس املخارج أو االنبعاثات الصوتية

، كما تنظم  اإلشارة هي تنظيم احلركة املوقعة و ، و اللغة يف اجلامعات البدائية نزوغ سلوكي كذلك ، و سلوكيا

قد تكون اللغة حركات أخرى كالنقر  ، تقوم على استجابة منعكسة لواقع احلياة على نفوس الناس، و التغريات

، مبفهومها  هكذا نرى أن اللغة تنظم هذه الظواهر كلها الصوت و الضوء واستغالل  الصياغة و التلوين و و

تتمحور العملية  و ، ، أو جمرد انبعاث صويت منتظم ليست جمرد إفادة عقلية االجتماعي فهي سلوك و

  من؟ يقول ماذا؟ ملن؟ بأي تأثري؟ :االتصالية يف اإلجابة عن األسئلة التالية

 .هو القسم الرياضي ومستقبل الرياضي  كل عناصر العملية االتصالية من مرسل وفاللغة هي العامل املشرتك بني

  :عوامل تفوق اإلعالم المتلفز على باقي وسائل اإلعالم في الجزائر -10

  يعترب اإلعالم املتلفز أكثر األساليب تأثريا على اجلمهور ملا له من خصائص ال تتوفر يف غريه وهي

يتجلى ذلك إذا عرفنا أن اإلنسان حيصل على معلوماته  الصوت، و بالصورة واألذن  خماطية العني و

  .عن طريق األذن %8عن طريق النظر ونسبة  %90بنسبة 
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 تكوين الرأي  إضافة إىل ذلك فإن التلفزيون يعترب وسيلة من وسائل اإلعالم اجلماهريية يف النوعية و

  .التثقيفية ال عن النواحي الرتفيهية وض، ف العام لدى اجلمهور

 مع التصميم واالستخدام اجليد هلذه  ميكن للتلفزيون استخدام املعينات البصرية بشكل ماهر، و

  .بني التعليق املناسب ميكن أن يبيح لنا رسالة تعليقية فعالة من خالل التنسيق بينها و املعينات و

 فقي آن واحد ذلك ألن بثه مميزات االتصال الطبقي  التلفزيون جيمع بني مميزات االتصال اجلمعي و

  .يصل املاليني، مثل ما يعرض يف ركن العمال أو الفالحني أو املرأة أو الشباب

 االستخدام اجليد لإلرسال التلفزيوين الرئيسي أمور جتعل اإلعالم  الرتابط العضوي و ا�ال و املدى و

  .ل وسائل اإلعالم اجلماهرييةضاملتلفز أف

 وهذه املميزات اليت جيوز عليها اإلعالم املتلفز هي اليت أدت "فئة دون األخرىالتلفزيون ال يعترب حكرا ل

إىل تلك العناية الفائقة بالقسم الرياضي داخل التلفزيون اجلزائري وتزويدها باألجهزة اجلديدة ومنح 

  .العمال الذين يشتغلون فيها مكانة عالية

  :وظائف اإلعالم الرياضي المتلفز في الجزائر -10-1

، غري أن اإلعالم الرياضي يتميز بكونه إعالما خاصا بقضايا  يعترب اإلعالم الرياضي جزءا من اإلعالم العام

اخلربات إىل العاملني والرياضيني يف ا�ال  الذي يهدف إىل إيصال املعلومات و ، و الرياضيني الرياضة و

  :له وسائل عدة نستطيع حصرها فيما يلي ، و الرياضي بشكل عام

  الراديو، شرائط الكاسيت والتسجيالت واألسطوانات: سائل مسعيةو.  

 التلفزيون، السينما، املسرح، الفيديو، وكاالت األنباء: وسائل مرئية.  

 اخل... الصحف، اجلرائد، الكتب : وسائل مكتوبة.  

سلوكات األفراد،  والدور الذي يؤديه يف تغيري و إذا ركزنا على التلفزيون باعتباره الوسيلة األهم عند اجلميع

، فاعترب بعضهم االتصال نسيجا جيمع ا�تمع اإلنساين  والذي أوىل له علماء اإلعالم الرياضي أمهية كربى

  .برمته
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 مدرسة ثانية و ولقد رأى الكثري من العلماء الدارسني يف هذا ا�ال أن وسائل اإلعالم جلها نعترب أبا ثالثا و

  .متعلمني منها أكثر مما نتعلمها يف املدرسة من استحبابنا للوالدين و لعلنا نلقى أنفسنا مستحبني أكثر

  :من هذا ميكننا حتديد وظائف اإلعالم الرياضي املتلفز مبا يلي

 تقدمي األخبار الرياضية.  

 تثقيف ا�تمع الرياضي بالشرح والتفسري.  

 الرتبية والسلوك احلسن.  

  الرياضيةالتسويق والرتقية الرياضية واإلعالنات.  

 اخلدمة العامة يف كامل الشؤون الرياضية.  

 احلداثة والتنمية الرياضية. 

   :المشاكل الناتجة عن اإلعالم الرياضي المتلفز -10-2

هم يف إجياد احللول اإن املتبع ملا ينشره اإلعالم الرياضي املتلفز جيد صعوبة يف معرفة ما إذا كان اإلعالم يس

، أو يقتصر على جمرد التعريف �ا لكن  ، أو أنه يعمل على تعميمها الرياضةالسليمة للمشاكل اليت تواجه 

  :املؤكد بأن هناك مشاكل جد هامة ذات طابع إعالمي حبت ميكن أن نشري إليها فيما يلي

  :االفتقار لإلرشاد التربوي -أ

الرتكيز على  التوجيه و بالرتشيد و، فيما يتعلق  هذا يتبني يف جتاهل اإلعالم الرياضي املتلفز لواجبه األساسي و

الذي يعاين نقصا هائال ذلك  ، فيما تنشره عن الرياضة عموما وعن الرياضة املدرسية خصوصا و القيم الرتبوية

وصف األحداث الرياضية بل يشتمل أيضا على  أن دور اإلعالم الرياضي املتلفز ال يقتصر على نقل األخبار و

هذا االفتقار يف وسائل اإلعالم  ، اخللقية املرغوب فيها نمية السمات االجتماعية وإسداد التوجيهات الرامية لت

ليس الرتبية عن  جيعلها كأ�ا نشاط حركي يهدف إىل تقوية البدن و قد يفرغ الرياضة املدرسة من مضمو�ا و

  .طريق النشاط البدين
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  :التجاهل واإلذعان -ب

، فتعتمد إىل  ىل كثري من االحنرافات السلوكية اليت حتدث يف املالعبكثريا من يذعن اإلعالم الرياضي املتلفز إ

رمبا  ، فتشري إليها إشارة عابرة و دراستها بغية إجياد احللول هلا تعزف عن نقلها و عدم التصدي هلا بقوة كافية و

اعتقادا بأن إبراز ،  الكرامة أو بالوطنية أو ما يشبه ذلك نتجاهلها يف بعض األحيان ألسباب تتعلق بالسمعة و

  .األخطاء يؤدي إىل غضب البعض كما يؤدي للتشكيك يف قيمته الرياضية بصفة عامة هذه االحنرافات و

  :دور اإلعالم الرياضي المتلفز في تثقيف الفئة الرياضية  -11

كانت األسرة يلعب اإلعالم الرياضي دورا كبريا يف تثقيف املشاهدين خاصة الفئة الصغرى من هذا األخري فإذا  

، إىل أساليب  القيم اليت تسود ا�تمع بعد ترمجتها االجتاهات و املهارات و تنقل إىل الطفل كافة املعارف و

  .هي درب من دروب الثقافة علمية للتنشئة االجتماعية و

خاصة الفئة  و نظرا لألمهية اليت يلعبها اإلعالم الرياضي املتلفز، كأداة من أدوات التثقيف للجمهور الرياضي، و

  .الصغرى منه قمنا بتصنيف مظاهر التثقيف هلذه الفئة املشاهدة

 عاطفيا أو  الربامج التلفزيونية الرياضية تلعب دورا بالغا يف تنمية الفئة الصغرى املشاهدة إما عقليا ،

 لومات ومع نقل قيم و تنمية للذوق الفين، و إعالم وإقناع و ، و ذلك أل�ا أداة توجيه ، و اجتماعيا

تنمية ميوال�م  إجابة على كثري من األسئلة هؤالء املشاهدين الصغار وإشباع خميال�م و أفكار و

، من املشاهدين يف وقت  هي �ذا تؤلف واحدة من أبرز أدوات تشكيل ثقافة هذه الفئة ، و الفكرية

  .ن ذلكهذا الشعب ع أصبحت فيه الثقافة أبرز اخلصائص اليت متيز الفرد عن اآلخر و

  مبا أن التلفزيون وخاصة قسمه الرياضي يعترب من أهم وسائل اإلعالم بالنسبة هلذه الفئة ملا يتميز به

من خصائص يف مقدمتها أنه وسيلة مسعية بصرية تعتمد على الصوت والصورة امللونة املتحركة وال 

ا هي توجيه األطفال إىل تتطلب مشاهدته استعدادات سابقة فمن أهدافه اليت تسعى دائما إىل حتقيقه

األمناط السلوكية املقبولة اجتماعيا ونضرب مثاال لذلك وهو أنه يف كثري من األحيان يعطي القسم 

خاصة ا�تمع اجلزائري كالعنف يف  الرياضي املتلفز بعض السلوكات الرياضية اليت ال يتقبلها ا�تمع و
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أيضا من أهدافه تنمية امللكات  كات املشينة وتراه حيث دائما لالبتعاد عن هذه السلو  املالعب، و

  .تنمية معلوماته تنشيط مداركه و لدى املشاهد الصغري العقلية و

إضافة إىل ذلك فهو يلعب دورا كبريا يف تدريب ذاكر�م وقوة إشباعهم وخري مثال على ذلك هو املسابقات 

خالل طرح أسئلة مباشرة على هذه الفئة ، من  ، يف خمتلف حصصه املتلفزة اليت يطرحها القسم الرياضي

  .املشاهدة

نه يعمل أتطوير ا�تمع إذ  كبري يف خدمة و أشكاله دورا هام و أصبح لإلعالم اليوم مبختلف أنواعه و لقد

يقرب  جمريات يف العامل و جعل الفرد على دراية تامة مبا يدور حوله من أحداث و على تنوير العقول و

 من أهم الوسائل اليت يستخدمها اإلعالم لتمرير رساالته هناك التلفزيون و األمم و و املسافات بني الشعوب

اليت شهدت مراحل عدة  و، غريها من الوسائل األخرى  السينما واالنرتنت و املسرح و الصحافة وو   اإلذاعة

لزيادة وعي  هذا ما أدى أيضا إىل ظهور نوع من التخصص مسايرة لتصل إىل الشكل الذي نراه اآلن ، و

جل التدقيق أكثر لتلبية رغبات أاجلماهري وثقافتها فظهر اإلعالم الرياضي كتخصص يف ا�ال الرياضي من 

أساليب  أصبح من الضروري أيضا أن تتكاثف اجلهود يف حتديد خطط و اجلمهور وحتقيق ميوالته الرياضية و

املنافسات الرياضية دون  ته ملختلف الرياضات وتغطي جديدة وصاحلة ملساعدة هذا اإلعالم أكثر يف تناوله و

  .إمهال أو متييز

  :خاتمة

صناعة ، فاإلعالم أصبح يؤثر يف مجيع  ال شك أن اإلعالم ليس جمرد نقل الوقائع فقط بل هو ممارسة و

املنافسات أو هذه األخرية مل تعد مقصورة على  الرياضية و ا�االت السياسية منها و االقتصادية واالجتماعية و

التسلية والرتفيه فقط ، بل أصبحت علما قائما بذاته وختصصا خاضعا للبحث العلمي ال سيما حينما فتحت 

رصد  اإلعالم عرب التطور التكنولوجي أصبح يقدم برامج للحديث عن مستجدا�ا و ألجله اجلامعات ، و

  .وبكل أنواعه الفردية و اجلماعيةياته جمريا�ا فظهرت برامج رياضية خاصة تصور عامل الرياضة بكل حيث
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 و أحداث و أخبار املنافسات من ومن هذا املنظور قام اإلعالم الرياضي بتغطية امليدان الرياضي بصفة عامة

  .و اجلماهري املختلفة على اختالف أذواقها و ميوال�ااملشاهدين  اترغبلتلبية ،  رياضية

   المصادرقائمة 

  .، ملتزم الطبع عبد احلميد حنفي، القاهرة2، ج)ت.د(اجلامع الصغريمام السيوطي، إلا -

    .، املكتبة السلفية، القاهرة2، كتاب األدب املفرد، ط)ه1379(مام البخارياإل -

، املكتب اإلسالمي 1، منتخب كنز العمال يف هامش مسند األمام أمحد،ج)1969(مام أمحد بن حنبلاإل -

  .للطباعة والنشر، بريوت

   المراجعقائمة 

حممد عبدا هللا عودة، امحد حممد الزبادي، اثر وسائل اإلعالم على الطفل، الدار ،إبراهيم ياسني اخلطيب  -

  .الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل) 2001(العلمية 

اثر وسائل اإلعالم على الطفل، دائرة املكتبات والوثائق الوطنية،  ،)1989(محد حممد  الزيادي وآخرونأ  -

   .األردن

  .اإلعالم واالتصال باجلماهري، املكتبة االجنلو مصرية، مصر)1969(،إبراهيم إمام  -

  .اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوين، دار الفكر العريب، الطبعة الثانية، مصر ،)1995(إبراهيم إمام  -

ر وسائل اإلعالم على أث ،)2001(محد حممد الزياديأإبراهيم ياسني اخلطيب، حممد عبد اهللا عودة،   -

  .الطفل، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل

  .مؤسسة الوراق،عمان ،  العالقات العامة وإدار�ا ،)1999(كنجو عبود كنجو   ،وهيب فهد  إبراهيم -

  .، مطبعة جامعة اإلسراء، عمان1، حتليل السلوك التنظيمي، ط)1995(إبراهيم اجلزراوي وموسى املدهون

  .يف اخلدمة االجتماعية، اإلسكندرية االتصال، )1986(أبو النجا حممد العمري -

  .، كتاب معجم اللغة العربية املعاصرة،عامل الكتب،القاهرة)2008(أمحد خمتار عمر -

  .، كتاب خمتار الصحاح،مكتبة لبنان،بريوت)1986(الدينالرازي، زين  -
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  .األردن، دار اليازوردي للنشر والتوزيع ، وسائل االتصال السياحي ،)2001(لطاهر نعيم، عبداجلابر تيم ا

وسائل اإلعالم والسياسة، دراسة يف ترتيب األولوية املعاصرة، مكتبة �ضة  ،)1996(بسيوين إبراهيم محادة  -

  .الشروق

  .األسس العلمية لنظريات اإلعالم، دار الفكر العريب، القاهرة ،)1983(محد رشيتأجيهان  -

   .األسس العلمية لنظريات اإلعالم، دار الفكر العريب، الطبعة الثانية، القاهرة ،)1978(محد رشيتأجيهان   -

  .مصر، ،دار املعرفة اجلامعية، ، مدخل إىل االتصال اجلماهريي)2009(جاهد مجال  -

اإلعالم يف الرتبية البدنية والرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  ،)2003(حسن امحد الشافعي  -

   .اإلسكندرية، الطبعة األوىل

االتصال ونظريات املعاصرة، الطبعة األوىل، الدار ،)1998(حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد  -

  .املصرية اللبنانية، القاهرة

 ،املكتب اجلامعي احلديث للطباعة والنشر، االجتماعياإلعالم يف املنظور  ،)1984(فهمي محد سيد -

  .اإلسكندرية، مصر

اإلعالم الرياضي، مركز الكتاب للنشر، الطبعة األوىل، ،)1998(خري الدين عويس، عطا حسن عبد الرحيم  -

  .مصر

 .و التوزيع،مصردار الفجر للنشر ، الصحافة اإللكرتونية، )2007(رضا عبد الواجد أمني -

 .حاجات املراهقني الثقافية واإلعالمية، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر ،)2006(محد ستاأرواية هالل  -  

 .مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرية ،)1998(زهري احددن  -

 .دار املريخ  ،الرياض ،الضيافةتسويق   ،)2007( تعريب سرور سرور ،توم بورز  ،لسي هسو ك  -

  .، دار الشروق، القاهرة معجم مصطلحات اإلعالم ،)1998(كرم شليب   -

 .، الطبعة األوىل، السعودية، الناشر �امة جدة اإلعالم موقف ،)1982(حممود حممد سفر -

 .نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، عامل الكتب، القاهرة ،)1997(حممود عبد احلميد  -

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%8C
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  .، دار الفكر العريب، مصر)ت.د(فنون العمل التلفزيوين ،حممد معوض  -

، نظريات وسائل اإلعالم، الدار )1992(ميلفني ديفيلري،  ساندرا روكليش، ترمجة كمال عبد الرءوف  -

 .الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة

إلمارات للدراسات والبحوث تأثري تكنولوجيا الفضاء والكمبيوتر، مركز ا ،)1998(حممد علي البدوي -

  .اإلسرتاتيجية

  .اثر التلفزيون يف تربية املراهقني، الطبعة األوىل، دار الفكر اللبناين، لبنان،)1997(نزها اخلوري  -

   .، مكتبه و مطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية1، الصحافة املتخصصة،ط)2002(صالح عبد اللطيف -

االتصال واإلعالم يف ا�تمعات املعاصرة، دار آرام للدراسات والتوزيع ،)1995( صاحل خليل أبو أصبح

 .والنشر، عمان

 .الدار اجلامعية  بريوت ، اإلعالن والعالقات العامة دراسة مقارنة  ،  )2006(ايدة فضل الشعراويع -

  .املدخل يف فن التحرير الصحفي، الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب، القاهرة ،)1965(عبد اللطيف محزة  -

  .عامل الكتب، القاهرةة،، اإلعالم والدعاي)1972(عبد اللطيف محزة  -

دار هومة ، التعريف بوسائل االتصال اجلماهريية ،مدخل إىل علوم اإلعالم واالتصال ،)2003(عزيز لعبان  -

  .اجلزائرللنشر والتوزيع ،

 .، الصحافة مفهومها وأنواعها، دار معتز للنشر و التوزيع)2014(لي كنعانع -

  .عامل الكتب ،  العالقات العامة يف املنشآت السياحية  ،)2004(ؤاد عبد املنعم بكريف -

   .زهران للنشر والتوزيع  ،الرتويج واإلعالن ، )1998(مسري العبديل  ،حطان العبديل ق -  

 .، عامل الكتب القاهرة1، اإلعالم واالتصال باجلماهري والرأي العام، ط)1984(حسنمسري حممد  -

اإلعالم الرياضي وترقية اللعب الشريف عن العيب كرة القدم، قسم  ،)2004(شافعي حمفوظ و آخرون  -

  .الرتبية البدنية والرياضية، دايل إبراهيم
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