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الملخص

هدفت الدراسة إلى تقصي دور اإلعالم الرياضي العراقي في دعم الثقافة الرياضية للجمهور

العراقي من وجهة نظر أعضاء الهيئات اإلدارية لألندية العراقية البالغ عددهم ( )193عضوا بواقع

( )19نادياً رياضيا في الوسم الرياضي لعام .2018

استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح الميداني لدراسة مجتمع الدراسة بأسلوب

الحصر الشامل .وأظهرت الدراسة أن دور االعالم الرياضي في دعم ثقافة الجماهير الرياضية تعدى

المستوى المطلوب بفارق دال إحصائياً بقليل .وكشفت الدراسة عن أبرز نتيجة متقدمة وهي أن االعالم

الرياضي العراقي يوفر برامج مختلفة تخاطب عامة الناس على اختالف مستوياتهم ،في حين تراجع
نشاط المؤتمرات الصحفية إلظهار المشاريع المستقبلية الى مستويات متأخرة.

ولكن الدراسة من جهة اخرى بينت ان االعالم الرياضي العراقي مستمر في تقديم توضيح

التسهيالت إلقبال الجماهير إلى المؤسسات والمنشآت الرياضية ومساعدة اإلعالم الرياضي على

تكوين االتجاهات والمعتقدات لدى الجماهير الرياضية نحو ممارسة رياضة الترويح في حين جاءت

فقرة يدعم اإلعالم الرياضي االندية الرياضية ومنتديات الشباب المحلية لتنفيذ برامجها التثقيفية
للجماهير بالمرتبة االخيرة.

أما عن تصور الفئة المبحوثة للمؤسسات الرياضية فإنها تعد تعد المؤسسة الرياضية االعالم

الرياضي عنص ار مهما في جذب الجماهير الرياضية وفي دعم اإلعالم الرياضي إيصال حداثة

المعلومات إلى الجماهير الرياضية في حين حلت الفقرة (توضح وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة
الحقائق المتعلقة بالمشاكل الرياضية للجمهور الرياضي بموضوعية) المرتبة االخيرة .وجاءت نتيجة

(تنشر وسائل االعالم الرياضي انجازات الرياضة العراقية على الصعيد الدولي بما يدعم االنتماء
الوطني) بالرتبة األولى في ترسخ اإلعالم الرياضي للمبادئ والقيم التربوية ويعزز روح المواطنة لدى
الجماهير الرياضية في حين جاءت نتيجة توفر وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة مساحات خاصة في

المجالت الرياضية توضح حيادية الراعين ألنشطتها بالمرتبة االخيرة.

الكلمات المفتاحية :االعالم الرياضي ،الثقافة الرياضية ،الهيئات االدارية لألندية ،الرياضة العراقية.
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The Role of Sports Media in Supporting Cultural Sports for the
Members’ Point Of View of the Administrative Bodies of Clubs
By: Ismael Khaleel Ismael Al-Qaysi
Supervisor: Dr. Kamel Khurshid Murad
Abstract
The aim of this study was to investigate the role of sports media in supporting the
sports culture of the Iraqi public from the point of view of members of administrative
bodies of clubs. The researcher used the descriptive approach in the case study method in
the framework of the field survey of the study population composed of members of the
administrative bodies of the participating clubs in 2018, (19) clubs distributed to its
members as a research tool. The questionnaire was applied to a sample of (193) individuals.
Closed questions were asked for them in the eight areas related to sports media to determine
the strengths and weaknesses of their role in the culture of the masses.
The most important results:
1. The role of sports media in supporting the culture of the masses of sports exceeded
the required level by a little statistical difference.
2. The result of the availability of different sports media programs that address the
public at different levels of the first level in the coverage of sports media sectors
large and diverse Of the sports masses, while the result of the complexity of the
various sports media press conferences to show the most important future projects
of the mass media in the last rank.
3. The result of the work of the sports media to provide clarification of facilities to the
public appeal to institutions and origin Sports first level sports media in helping to
form attitudes and beliefs among sports fans about the practice of sport recreation
while the result supports the sports media sports clubs, local youth forums to
implement educational programs for the masses ranked last.
Keywords: Sports Media, Cultural sports, Administrative Bodies of clubs, Iraqi Sport.
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
أوالً :مقدمة
يحتــاج تعزيــز العمــل اإلعالمــي الــذي تنتهجــه الوســائل اإلعالميــة الرياضــية المختلفــة إلــى مواصــلة
رفده بالدراسات األكاديمية التي تـدفع بـه نحـو تحسـين مسـاراته لمواكبـة التحسـينات التـي تطـ أر فـي نظي ارتـه
علـى المســتوى العـالمي ،ممــا يلقــي ذلـك مســؤوليته علـى اإلعالميــين األكــاديميين لتفعيـل عمليــات التقصــي
الموضوعي للوصول إلى جدوى النفع لهذا العمل في المجتمعات المستفيدة منه.
إذ ُيعد اإلعالم شـكل مـن أشـكال االتصـال بالجمـاهير ،ووظيفـة مـن وظـائف االتصـال الجمـاهيري،
التــي تضــم الدعايــة واإلعــالن والتعلــيم والعالقــات العامــة والمــادة الفنيــة ،ولإلعــالم عــدة وســائل يصــل مــن
خاللهــا إلــى الجمهــور ومــن هـ ِ
ـذه الوســائل ،الصــحافة والمطبوعــات –اإلذاعــة –التلفزيــون -والســينما ،ولكــل
وســيلة مــن هـ ِ
ـذه الوســائل خصائصــها ومميزاتهــا التــي تــوفر البــاحثين علــى د ارســتها( .عبــد اهلل،2008 ،
ص)242
يهــتم اإلعــالم بالتــأثير فــي جمهــوره الــذي يتمثــل فــي األف ـراد والجماعــات المتلقــين لرســائله بغــرض
اســتثمار أوقــات الفـراال واالســتمتاع بهــا ومــن ثــم االســتفادة مــن هـ ِ
ـذه األوقــات فــي التــرويح عــن الــنفس مــن
خالل ما تقدمه وسائل اتصاله المختلفة من رسائل وبرامج وفقرات إعالمية.
ويستطيع اإلعالم الرياضي أن يحقق تأثيرات مهمة على مستوى األفراد والمؤسسات الرياضية مما
تجعل منـه قـوة اجتماعيـة حقيقيـة ،لكـون اإلعـالم الرياضـي يمثـل انعكاسـا دقيقـاً للحيـاة الرياضـية فـإن دور
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وس ــائل اإلع ــالم الرياض ــي أص ــبح أكث ــر أهمي ــة ف ــي تحدي ــد مك ــامن الخل ــل وتأش ــير المس ــارات الص ــحيحة
للنهوض بالقطاع الرياضي باتجاه التربية البدنية ألبناء المجتمع ،باعتبار تلـك الوسـائل نافـذة لكـل مـا هـو
متقدم ومتطور( .ياسين ،2015 ،ص )18-17
وه ــذه المنظوم ــة االعالمي ــة تض ــم جمي ــع وس ــائل اإلع ــالم الرياض ــي م ــن ص ــحف متخصص ــة او
ص ـ ــفحات متخصص ـ ــة ف ـ ــي الص ـ ــحف ومج ـ ــالت ومحط ـ ــات إذاع ـ ــة وتلفزي ـ ــون وفض ـ ــائيات والت ـ ــي تنف ـ ــرد
باختصاصها بالمجال الرياضي أو تخصص جزءا منهـا لتغطيـة النشـاطات الرياضـية ويتوقـف تطـور هـذه
المنظومــة فــي أي بلــد علــى حســب نظ ـرة المجتمــع للرياضــة وايمانــه بأهميتهــا كمــا يعتمــد علــى إمكانياتــه
المادية والبشرية وفرص االستثمار في هذا المجال.
أن أغلــب االنديــة مــا ازلــت ُمقصـرة فــي عــدم تطبيقهــا الحقيقــي لمفهــوم الرياضــة الجماهيريــة وتحفيــز
الجماهير على مزاولتها ،إذ من أجل تفعيـل دور األنشـطة فيهـا البـد مـن أن يصـبح شـامالً ولـيس مقتصـ اًر
على الجانب الرياضي وحدة حيث للجانب الثقافي أهمية كبيرة في توعية الشباب.
كما أن الثقافة تشمل جميـع نـواحي التـراث االجتمـاعي البشـري أي كـل مـا يميـز الحيـاة االجتماعيـة
عنــد اإلنســان عــن الحيــاة االجتماعيــة عنــد بقيــة الحيوانــات أي كــل مــا يكتســبه الفــرد مــن األف ـراد اآلخ ـرين
خــالل حيــاتهم الراهنــة ومــن ســيرهم واعمــالهم التــي تهــبط إليــه عبــر الــزمن وكــل مــا يضــيفه الفــرد إلــى هــذا
التراث االجتماعي وأوضح قاموس ) )Websterإن الثقافة هـي تهـذيب العقـل والعواطـف وآداب السـلوك
وكمــا تشــتمل علــى مفــاهيم وعــادات ومهــارات وفنــون وأدوات وشــعب معــين فــي فت ـرة محــددة أي حضــارة
معنيــة ونظــرت موســوعة المعــارف البريطانيــة الــى الثقافــة بأنهــا ذلــك الكــل المعقــد مــن الفنــون والق ـوانين
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والتقاليد وكل القدرات والمهارات التي يكتسبها اإلنسان بوصفه عضواً فـي المجتمـع( .الشـكرجي،2001 ،
ص )42
فــي حمــالت التنميــة المألوفــة تحــاط الجمــاهير فــي العــادة عــن مشــكلة أو حــادث ألول مـرة بوســاطة
أسـرع وســائل اتصـال ،مــن ثـم تُجــيء المعالجــات األكثـر تفصــيالً وتعبيـرات الـرأي ومناقشـة وجهــات النظــر
المتباينــة واضــافة مزيــد مــن المعلومــات بوســاطة أيــة قنــاة تســتطيع تقــديم تلــك الخــدمات تقــديماً مناســباً فــي
األوقات التي تُطلب فيها( .شرام ،ب ت ،ص )198
ثانياًُ :مشكلة الدراسة
نتيج ــة الس ــيطرة الت ــي يفرض ــها اإلع ــالم الرياض ــي عل ــى حي ــاة الجم ــاهير الرياض ــية ،وت ــداخل
األولويات في بث ونشر مـا تهـدف إليـه مختلـف وسـائله ،فـأن هـذا النـوع المتخصـص مـن االعـالم يفـرض
نفسه في حصولهم على المعلومات ويسـيطر علـى بنـاء التصـورات واألفكـار لـديهم ليمتـد ذلـك إلـى التـأثير
في المعلومات والعادات والقيم وكل ما يبني أو يشكل الثقافات في مجتمعاتهم.
ولمــا كانــت أنشــطة االنديــة الرياضــية تعــد مرتكــز الحــدث الرياضــي محلي ـاً فــأن ذوي العالقــة فــي
إدارته ــا ه ــم أول ــى بتقي ــيم م ــا يص ــل إل ــى الجمه ــور م ــن ترس ــيخ لمف ــاهيم ال ــوعي ب ــالفكر األولمب ــي والثقاف ــة
الرياضية التي يتبناها هذا النوع من اإلعالم  ،ومن هنـا فـان مشـكلة الد ارسـة تكمـن فـي محاولـة للتوصـل
إلــى حقيقــة الواقــع الفعلــي لمــا يقدمــه اإلعــالم الرياضــي مــن دعــم للثقافــة الرياضــية للمتلقــين مــن الجمهــور
الرياضي في العراق لتنصب اإلنتاجية األكاديمية من دراستها في التشـخيص له ِ
ـذه الظـاهرة بغيـة تحسـين
أداء دور االعالم الرياضي للوصول ألهدافه المنشودة .
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ثالثاً :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تقصي وجهة نظر أعضاء الهيئات اإلدارية لألندية الرياضية العراقيـة عـن دور
اإلعــالم الرياضــي فــي دعــم الثقافــة الرياضــية للجمهــور الع ارقــي .ويتفــرع عــن الهــدف ال ـرئيس األهــداف
التالية:
 )1الكشف عن وجهات نظر أعضاء الهيئات اإلدارية لألندية الرياضية العراقية لواقع اإلعالم
الرياضي.
 )2التعرف على مدى وثوق الجمهور الرياضي العراقي بوسائل اإلعالم الرياضي المختلفة.
 )3معرفة مدى دعم اإلعالم الرياضي للثقافة الرياضية في أوساط الجماهير الرياضية.
اح القوة والضعف ألداء األعالم الرياضي في تأدية رسالته المهنية للجمهور
 )4التعرف على نو ِ
الرياضي.
 )5التعرف على أهم وسائل االعالم الرياضي دعماً للثقافة الرياضية للجمهور الرياضي.
رابعاً :أهمية الدراسة
أن إهداف وسائل اإلعالم الرياضي واختالفها أظهرت توجهات عديدة في إيصال الرسائل المبتغـاة
المجدي والموضوعي الذي من المفترض أن يتعامل بمهنية تحقق أكثر من غرض في عمـل
من اإلعالم ُ
واح ــد ،مم ــا س ــاعدت ه ــذه المح ــددات ف ــي جعله ــا م ــن المؤسس ــات المس ــؤولة ع ــن تحس ــين وته ــذيب ثقاف ــة
المتابعة لرسائلها.
المجتمعات سيما الجماهير الرياضية ُ
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وتتجلى أهمية الدراسة في أنها مـن الد ارسـات التـي تعنـى بتشـخيص مـا تـم الوصـول إليـه مـن بلـوال
ألهداف وسائل االعالم الرياضي ومدى تأثيرها في توعيـة وتثقيـف المتلقـين لهـا مـن الجمـاهير الرياضـية،
ألهميــة هــذا التثقيــف الرياضــي بمــا ينصــب فــي وعــيهم وفهمهــم لمــا يــدور مــن أحــداث مــن جهــة  ،وأهميــة
التحسينات التي تصاحب تعزيـز ه ِ
ـذه الثقافـة الرياضـية علـى المسـتوى الشخصـي لألفـراد مـن جهـة أخـرى،
ممــا تســاهم لغــة االرق ـام فــي هـ ِ
ـذه الد ارســة األكاديميــة المجــردة مــن االحكــام الشخصــية للباحــث فــي تمكــين
القائمين على هذا النوع من اإلعالم من تأدية رسالتهم بمهنية هادفة ومنتجة لخدمة المجتمع بعد التعـرف
الى ما وصل إليه جمهورهم الرياضي من استفادة ،والتي من أهمها مالحظة التحسينات التي تط أر عليهم
باعتمــاد االســاليب التــي تنــتهج الخط ـوات العلميــة فــي الوصــول إلــى الحقــائق ،وعــدم االكتفــاء بســرعة نقــل
الخبــر أو الحصــول علــى حقــوق البــث أو النشــر كــدليل علــى تقــدم االعــالم الرياضــي وتمي ـزه مــالم يحقــق
أسمى أهداف الفكر الناضج في تحسين ثقافة الجماهير الرياضية.
خامساً :أسئلة الدراسة
تنطل ــق ه ـ ِ
ـذه الد ارس ــة م ــن سـ ـؤال رئ ــيس وه ــو :م ــا م ــدى اس ــتفادة الجم ــاهير الرياض ــية م ــن االع ــالم
الرياضــي فــي دعــم ثقافتــه الرياضــية فــي ضــوء آراء أعضــاء الهيئــات اإلداريــة لألنديــة الرياضــية العراقيــة؟
ويتفرع عن هذا السؤال االسئلة الفرعية التالية:
 )1ما درجة تقييم أعضاء الهيئات اإلدارية لألندية الرياضية العراقية لواقع اإلعالم الرياضي؟
 )2ما درجة وثوق الجمهور الرياضي العراقي بموضوعية وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة ضمن
المدة الزمنية للبحث؟
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 )3ما مستوى دعم اإلعالم الرياضي للثقافة الرياضية في أوساط الجماهير الرياضية ؟
 )4هل تتباين درجات تشخيص نقاط قوة وضعف أداء اإلعالم الرياضي في تأدية رسالته المهنية
للجمهور العراقي ؟
 )5ما هي أهم وسائل اإلعالم الرياضي التي تدعم الثقافة الرياضية للجمهور الرياضي؟
سادساً :حدود الدراسة
للدراسة حدود مكانية وزمنية وبشرية وكاآلتي:
المسجلة في
أ -الحدود المكانية :مقرات األندية الرياضية العراقية المستمرة بنشاطاتها الرياضية ُ
االتحادات الرياضية المركزية العراقية.
ب -الحدود الزمنية :الموسوم الرياضي  2018الفترة الممتدة للدراسة المسحية من شهر تشرين
االول – اكتوبر -2018 -لغاية شهر كانون االول -ديسمبر .2018 -
ج -الحدود التطبيقية :ممثلة بأعضاء الهيئات اإلدارية لألندية الرياضية العراقية المصادق عليهم
في و ازرة الشباب والرياضة العراقية.
سابعاً :محددات الدراسة
تُمثل محددات الدراسة في اعتمادية األسس العلمية فـي صـدق األداة وثباتهـا وموضـوعيتها ونـوع
عينة الدراسة المستهدفة للقياس فيها.
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ثامناً :مصطلحات الدراسة
 -1االعالم
هو التعريف بقضايا العصر ومشاكله وكيفية معالجتها في ضوء النظريات والمبادئ التي اعتمـدت
لدى كل نظام او دولة " (ياسين ،2011 ،ص )21
ويعــرف اجرائي ــا هنــا ه ــو عمليــات تزوي ــد الجمه ــور بالمعلومــات واالخب ــار الصــحيحة عب ــر وس ــائل
االعالم الجماهيرية المعروفة.
 -2االعالم الرياضي
هــو العمليــة التــي تقــوم بنشــر االخبــار والمعلومــات والحقــائق المرتبطــة بالرياضــة وتفســير القواعــد
والقوانين المنظمة لأللعاب واوجه النشاط الرياضي وذلك للجمهـور بقصـد نشـر ثقافتـه الرياضـية بـين افـراد
المجتمع وتنمية الوعي الرياضي( .الحمامي ،2006 ،ص )98
واالعالم الرياضي اجرائيا يعني االعالم المتخصص بشؤون الرياضة والرياضيين.
 -3الثقافة الرياضية
هــي الزيــادة ال ازخ ـرة للخب ـرة اإلنســانية مــن خــالل األنشــطة الرياضــية والتــي تــؤدي بــدورها إلــى فهــم
وتقدير أفضل للبيئة التي يجد فيها األفراد أنفسهم جزءاً منها( .الشافعي ،2001 ،ص)76
واجرائيا المقصود بها كم المعلومات العامة بالمجال الرياضي المقدمة للجمهور.
-4الجمهور الرياضي
اجرائيا :هم فئة من الجماهير تتابع وتهتم باألخبار واالحداث الرياضية من خالل عدة وسائل إعالمية
رياضية تخصصية.
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-5أعضاء الهيئة اإلدارية لألندية الرياضية:
هم أفراد يتم انتخـابهم كـل أربـع سـنوات وعـددهم مـن ( )11-5أعضـاء مهمـتهم إدارة شـؤون النـادي
الرياضي ،وفي أول اجتماع للنادي ينتخبون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس واألمين المالي وأمين السر،
واألعضاء اآلخرين .وان عضو الهيئة اإلدارية فـرد شـغل مركـ اًز مـن الم اركـز ذات المسـؤولية فـي المنظمـة
الرياضية وهو محدد بالمسؤوليات واألعمال ضمن السياق المخطط له في المنظمة.
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
أوالً :األدب النظري
يعمل االعالم الرياضي على حـث األنديـة الرياضـية كافـة مـن اجـل تفعيـل انشـطتها ليصـبح شـامالً
وليس مقتص اًر على الجانب الرياضي وحده اذ للجانب الثقافي أهمية كبيرة في توعيـة الجمـاهير الرياضـية
كــذلك الحــال بالنســبة للجانــب االجتمــاعي واهميتــه حتــى تؤكــد األنديــة رســالتها الحقيقيــة وبأنهــا “مؤسســات
تربوية خلقت لتقدم ما هو افضل وخدمة للمجتمع “ (كنعان ، 2014 ،ص)5
وعل ــى ه ــذا ف ــأن االع ــالم ه ــو التعبي ــر الموض ــوعي ع ــن عقلي ــة الجم ــاهير واتجاهاته ــا ،والمقص ــود
بموضوعية االعالم أنه ليس تعبي اًر ذاتياً ،وانما يعتمد الحقائق واألرقام واالحصائيات ،فالحقائق التي يبنى
عليهــا اإلعــالم الســليم “ينبغــي أن تكــون معب ـرة تعبي ـ اًر صــادقاً عــن عقليــة الجمــاهير وميولهــا واتجاهاتهــا“.
(مجدي ،2008 ،ص)171
االعالم الرياضي
يعــرف االعــالم الرياضــي بأنــه عمليــة نشــر االخبــار والمعلومــات والحقــائق الرياضــية وشــرح القواعــد
والقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمهور بقصد نشـر الثقافـة الرياضـية بـين افـراد المجتمـع
وتنمية وعيه الرياضي( .خير الدين ،وعطا ،1998 ،ص )22
بينما يعرفه اديـب خضـور بأنـه " جـزء مـن التغطيـة االعالميـة العامـة وهـي منظومـة فرعيـة تخـتص
بالرياضة تضم مختلف وسائل االعالم المتخصصة في المجال الرياضي (صحف واذاعة وتلفاز) وتضم
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جميع المواد الرياضية التي تنشرها الجرائد والمجالت العامة في صحافتها المتخصصة والبرامج الرياضية
التي تذيعها محطات اإلذاعة والتلفاز"( .خضور ،2000 ،ص)31
ويــرى أب ـراهيم امــام أن االعــالم فــي المجــال الرياضــي يعــد تلــك المنظومــة التــي تــتم بنشــر االخبــار
والمعلومات المعرفية المرتبطة بالمجال الرياضي وبعرض وتفسير القواعـد والقـوانين والمبـادئ التـي تنضـم
الرياضــات واأللعــاب المختلفــة وتحكــم المنافســات الرياضــية والتــي تــتم بتوضــيح الــرؤى العلميــة والرياضــية
وذلك من خالل وسائل االعالم واالعالم الجماهيري بغرض نشر الثقافة المرتبطة لدى المـواطنين وتنميـة
اتجاهاتهم اإليجابيـة نحـو ممارسـة أوجـه األنشـطة البدنيـة والحركيـة وتـوجيههم نحـو اسـتثمار أوقـات الفـراال
في متابعة االحداث الرياضية "( .إمام ،1995 ،ص )79
ويمكــن اســتخالص أن ك ـالً مــن الدعايــة واإلعــالن واألعــالم مــا هــي إال أســاليب تســتخدمها اجه ـزة
العالقات العامة لنشر المعلومات والحقائق للتأثير الواعي المقصود لخدمة مصالح المؤسسات والجماهير
التي تتعامل معها ،ولخدمة الصـالح العـام ،هادفـة مـن ذلـك إعـالم الجمـاهير وتنويرهـا وتعريفهـا بالمؤسسـة
وذلك لتحقيق التفاهم والمشاركة ولكسب ثقة الجماهير وتأييدها( .أبو حليمه ،2004 ،ص)286-287
ومـــن خـــالل مـ ــا تقـــدم يمكـ ــن للباحـــث تعريـ ــف اإلعـ ــالم الرياضـ ــي بأنـ ــه :تغطيـ ــة الوسـ ــائل المرئيـ ــة
والمســموعة والمقــروءة لألحــداث الرياضــية وتجســيدها علــى شــكل اخبــار وتقــارير وب ـرامج ولق ــاءات وآراء
هادفة لتقديمها للجمهور المتطلع لمتابعة أحدث التطورات الرياضية ِّ
إلحداث التغيير في ثقافته ومعارفه.
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عوامل ظهور اإلعالم الرياضي
هناك عوامل ساعدت على ظهور االعالم الرياضي ومن اهمها (خير الدين ،وعطا ،1998 ،ص
-:)22
 -1يعكس االعالم الرياضي بوجه عام الوزن الحقيقي للرياضة في مجتمع ما من تطوره ولألعالم
الرياضي في المجتمع ذات المكانة التي تحتلها الرياضة وبعد أن أصبحت الرياضة نشاطاً واسعاً
ومعقداً أصبحت هذه من الحقائق التي قامت عليها الصحافة الرياضية.
 -2أصبحت الرياضة في المجتمع الحديث مجاالً غنياً وواسعاً وتبدلت النظرة المتواضعة الى الرياضة
كحدث وحركة وتنافس ونتائج حتى صارت من الدعامات الهامة التي تشكل المالمح األساسية
للمجتمع.
 -3لم تعد الرياضة محصورة في عدد معين من األلعاب وانما صارت هناك رياضات كثيرة تمارس
وتقام لها بطوالت على مستوى العالم وكان هذا اساساً مهماً لظهور وتطور االعالم الرياضي.
 -4لم يعد الجمهور الذي يتابع األلعاب الرياضية عبارة عن مجموعة من الشباب الباحث عن الترفيه
انما اتسع وتنوع وتبدل جذرياً كماً ونوعاً وكان ذلك سبباً مضافاً ومهماً النطالق الصحافة الرياضية
المتخصصة ومن ثم االعالم الرياضي.
 -5تحولت الرياضة الى صناعة وقد اكتسب بطوالتها الطابع االقتصادي فتنوعت الرسالة اإلعالمية
ومعها الرسالة االعالنية المطلوب ايصالها في وقت معين ومستوى معين وشكل معين ايضاً.

12

مكونات اإلعالم الرياضي وعناصره
لإلعالم الرياضي أربعة مكونات وهي نفس مكونات العملية االتصالية (مرسل أي قائم باالتصـال،
ومتلقي أو مستقبل ،وأداة ارسال أو وسيلة ،ورسالة أي مضمون) -:كما موضح في الشكل (-:)1

مكونات االعالم الرياضي

المرسل

المستقبل

األداة أو
الوسيلة

الرسالة (المضمون)

شكل ( )1يوضح مكونات االعالم الرياضي
المصدر( :خضور ،2000 ،ص)23

وفيما يأتي إيجاز لهذه المكونات األربعة:
 المرسل :وهو المتخصص اإلعالمي الذي يضع الرسالة العلمية وفق احتياجات وطبيعة المرحلةالسنية للمستقبل ،فالمرسل هو مصدر الرسالة التي يقوم بصياغتها على شكل أهداف سلوكية
محدودة كمعلومات ومفاهيم ومهارات واتجاهات ،ليرسله الى المستقبل ،وإلنجاح عملية االتصال
يجب توافر عدة شروط في المرسل هي (أبو حليمة ،2004 ،ص - :)286
 أن يكون على دراية تامة بالرسالة والمعارف المتعلقة بها.أن يقوم بتصميم الرسالة لطرق تجذب انتباه المستقبل ،وتساعده في ادراكها كما يجب أن يتمتعالمرسل بالمصداقية.

13

أن يهتم بمدى استجابة المستقبل بالرسالة ،حتى يعود لها أو يدعمها فيتحقق نجاح عملية االتصال. الرسالة :وهي األفكار والمفاهيم والمهارات واالتجاهات التي يرغب المرسل في دمج المستقبل فيتفصيلها ،حيث تؤثر فيه بصورة إيجابية.
والبد من أن تتوافر عدة شروط في الرسالة حتى نضمن عملية االتصال ناجحة ،وهي:
تصميم الرسالة ،حيث تجذب انتباه المستقبل وتثيره وذلك من خالل صياغتها بعنصر التشويقومعرفة حاجات المستقبل لها واختيار الوقت والمكان المناسبين الستقبالها.
 صياغتها لغوياً بطريقة يستوعبها المستقبل. يجب أن يتناسب محتوى الرسالة مع قدرات المستقبل وخصائصه االنفعالية ومستواه المعرفي وخبراتهالسابقة.
 الوسيلة :وهي اختيار الوسيلة التي تساعد في فهم الرسالة وادراك مضمونها ،والوسيلة الجيدة هيالتي تنقل محتوى الرسالة بأمنة ودقة ووضوح ،ومن بين االعتبارات التي تحدد أحياناً لوسيلة دون
المستقبلين الذين تصل إليهم
المستقبل وعدد ُ
أخرى ،أساليب عرض الرسالة وسرعة عرضها على ُ
الرسالة في المرة الواحدة ،كما تتوقف على خصائص المستقبل وعلى اإلمكانات المادية المتاحة
للمستقبل.
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كما أن وسائل االعالم كثيرة ومتنوعة ،وزاد االهتمام بدراستها وتحديد الخصائص التي تتميز بها كل
وسيلة وقياس مدى تأثيرها على الرأي العام ،مما يجعل جمهور المستقبلين يختارون من بين هذه
الرسالة الوسيلة التي يفضلونها ويؤكد العلماء أن أكثر وسائل االعالم تأثي اًر هو التلفاز.
-

الجمهور :يعد المستقبل الجمهور المحور الذي تدور حوله عملية االتصال ،فهو الشخص
الذي يتسلم الرسالة من خالل المرسل والوسيلة ،بغرض فهم معناها مما يؤدي الى تغير في
نمط سلوكه ،فالجمهور المستقبل هو قاعدة الحركة الرياضية واالعالم الرياضي هو الذي
يسعى الى بناء هذه القاعدة والمساهمة في اتساع الكيان الرياضي وتوفير بيئة رياضية سليمة
وخاصة صغار السن ،كما أن لألعالم الرياضي تأثي ار كبي ار في الوقت الحاضر لزيادة عدد
ممارسين األنشطة الرياضية المختلفة النتشار القنوات الرياضية المتخصصة واذاعات
المباريات.

محددات األعالم الرياضي
هناك شروط ومحددات ينبغي توافرها في االعالم الرياضي ومن أهمها( -:عبد الحميد،2006،
ص)35
-1الواقعية :أي التعبير عن األوضاع القائمة والبيئة المحيطة والثقافة المميزة لشعب معين أو المناخ
الثقافي الذي يعبر عن حقيقة المجتمع.
 -2التكرار والتدعيم :والمقصود بذلك تأكيد الفلسفة والمبادئ التي يراد بثها بالنهاية في اذهان الجمهور
العتناقها واذا اريد االخذ بالتكرار للدفاع عن مبدأ معين أو التركيز على قبول سياسة أو دعوة
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معينه كالدعوة الى السالم أو الحق  ،فليكن ذلك بقدر معين يبتعد عن الضغط أو مغالطة
الجماهير.
-3تحاشى االكاذيب أو الوقوع في التناقض :ذلك ألن األكاذيب كثي اًر ما ترضى الناس في وقت
صدورها ،ولكن سرعان ما يؤدي الى خيبة أمل عند كشف الكذب أو المبالغة وقد تناول األكاذيب
بيانات إحصائية وهذه هي اخطر أنواع االعالم المضلل حيث يترتب عليه انتشار الفوضى بين
الناس لذلك يراعى أن يتناول االعالم موضوعات صادقة حتى ال يصاب الجمهور بفقدان االمل.
 -4ضرورة التزام وسائل اإلعالم ببعض المعاير األخالقية في الكلمة والفعل :والمقصود بذلك إتباع
األساليب القائمة على األخالق اإلعالمية الرياضية التي من شأنها تساعد على زيادة ثقافة
المجتمع  ،كما يشترط في السلوك اإلعالمي أن يقوم على اخراج العبارات في قالبها الطبيعي من
دون اتباع طريقة غير صحيحة في العبارات السهلة.
 -5ضرورة االهتمام بتثقيف الشباب والحث على زيادة اإلنتاج :ضمانا للعدل والتوزيع ودفع عجلة
التحويل العقلي لدى الجماهير وتوجيهها نحو المثل والقيم االجتماعية التي تستهدف المصلحة
العامة.
فوائد اإلعالم الرياضي وأهدافه
لألعالم الرياضي فوائد واهداف أهمها( -:الهادي ،2013 ،ص)11
 -1نقل وتوصيل المعلومات والمعارف الرياضية حول موضوع معين أي هدف معرفي معين وعرض
الحقائق الجارية في المجتمع.
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 -2توصيل فكرة معينة وانتفاع االخرين بها أي التأثير في الرأي العام الذي يسعى الى تغيير األفكار
وتشكيل االفراد ايجابياً.
 -3الترفيه والتسلية بهدف الترويح.
-4التعليق على االنباء الرياضية.
 -5تعكس آراء االخرين ووجهات نظرهم في المواضيع واالحداث الرياضية والتعليق عليها عن طريق
عرض آراء القراء ووجهات نظرهم.
 -6التغطية الكاملة للبطوالت واالحداث الرياضية ولمختلف األلعاب على الصعيدين المحلي
والخارجي.
 -7التعرف على االبطال والمتميزين في مختلف المجاالت الرياضية والتركيز على الناشئين.
 -8توضيح مفهوم السلوك الرياضي.
-9التعرف بالقواعد والقوانين المختلفة لأللعاب الرياضية.
 -10توعية وتثقيف الجماهير رياضياً.
 -11التوجيه واإلرشاد لألفراد والنوادي والهيئات واالتحادات الرياضية والجهات الحكومية واألهلية.
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أنواع وسائل اإلعالم الرياضي
تعددت أنواع االعالم الرياضي وتعددت أشكاله ويمكن تصنيف هذه األنواع إلى ما يلي:
 -1المقروء :وهي التي تعتمد على الكلمة المكتوبة مثل الصحف والكتب والمجالت والنشرات
والملصقات.
 -2المسموع :وهي التي تعتمد على سمع االنسان مثل الراديو واشرطة التسجيل ووكاالت االنباء.
 -3المرئي :وهي التي تعتمد على بصر االنسان مثل السينما والتلفزيون والفيديو وشبكة المعلومات
(االنترنيت) واحيانا يطلق عليها اسم االعالم الرياضي المرئي ألنها تعتمد على حاستي السمع
والبصر في آن واحد.
 -4الثابت :وهي التي يتوجه اليها الناس لالطالع عليها مثل المعرض والمؤتمرات والمسارح.
وكما موضح بالشكل ()2

أنواع االعالم الرياضي

االعالم الرياضي
المقروء

االعالم الرياضي
المسموع

االعالم الرياضي
المرئي

الشكل ( )2أنواع وسائل االعالم الرياضي

االعالم الرياضي
الثابت
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اهميته
وظائف اإلعالم الرياضي و
ُ
تكمن وظيفة اإلعالم الرياضي الرئيسية في إحاطة الجمهور علماً باألخبار الصحيحة والمعلومات
الصادقة الواضحة والحقائق الثابتة والموضوعية التي تساعد على تكوين رأي عام صائب في واقعة أو
حادثة أو مشكلة أو موضوع هام يتعلق بالمجال الرياضي.
لهذا يمكن أن تحديد وظائف االعالم الرياضي كاآلتي( :الهادي ،2013 ،ص)23
 -1الوظيفة اإلخبارية أي ما يتعلق بتقديم االخبار الرياضية المتنوعة.
 -2وظيفة الشرح والتفسير.
 -3وظيفة إعطاء صفة الحداثة للجميع.
 -4الوظيفة التثقيفية في المجال الرياضي.
 -5الوظيفة التعليمية والتربوية من خالل نشر المبادئ.
 -6وظيفة الخدمات العامة في الشؤون الرياضية.
 -7وظيفة التسويق واالعالنات الرياضية.
 -8وظيفة اقتصاد من خالل مداخيل االشهر.
 -9وظيفة التنمية الرياضية.
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ويذكر عيسى الهادي أن لألعالم الرياضي عبر وسائل االتصال الجماهيرية العديد من المزايا
واالهمية في مجال التربية البدنية والرياضية ،أذ أنه يساهم في تحقيق األهداف اإلعالمية التالية-:
(الهادي  ،2013،ص)9
 -1تكوين بنية معرفية لدى المتابعين لرسائله أو فقراته االذاعية أو التلفزيونية أو القارئين لموضوعاته
الصحفية ،وذلك فيما يرتبط بمفاهيم واهداف ووسائل التربية البدنية والرياضة بوجه عام.
 -2تنمية مكونات الثقافة المرتبطة بالعديد من المفاهيم والقضايا التي يتكون عنها مدركات رياضية
فيما يتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
 -3تدعيم المبادئ والقيم التربوية وترسيخها في المواطنين منذ الصغر من خالل االهتمام بالتنشئة
االجتماعية في المجال الرياضي ،مع التأكيد عل أن كال من التربية البدنية والرياضية أنما ينتمي
للمجال التربوي واالجتماعي الزاخر بالقيم والمبادئ.
-4تكوين االتجاهات اإليجابية نحو التربية البدنية والرياضية التنافسية والرياضة للجميع بغرض زيادة
الطلب على المشاركة الفعالة في أوجه نشاطاتها ،وذلك من خالل توضيح أهميتها في حياة
االنسان والمجتمع.
 -5مساعدة المواطنين المتابعين للبرامج والفقرات اإلعالمية في وسائل االتصال على التعرف على كل
ما هو جديد أو مستحدث في مجال التربية البدنية والرياضية وذلك فيما يرتبط بالحديث عن
بعض الرياضات ودورها في استثمار أوقات الفراال أو بالحديث عن بعض الحقائق العلمية التي
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تربط بين التفوق الرياضي والدراسي أو بين ممارسة النشاط الحركي والصحة ،أو بين نقص
الحركة واالصابة ببعض االمراض.
خصائص االعالم الرياضي ومميزاته
لألعالم الرياضي خصائص عديدة من ابرزها ما يأتي( -:خضور ،1994 ،ص )77 -73
 -1بالرغم من التطور النوعي والشامل والعميق الذي شهدته الرياضة اال أنها لم ترسخ جذورها كما
يجب وقد انعكس هذا على موضوع الصحافة الرياضية المتخصصة.
 -2أن الحدث الرياضي هو حدث حركة وسلسلة من المواقف المتالحقة وهو يتغير بسرعة وغير
منعزل عن االحداث التي يتابعها الجمهور الرياضي.
 -3يتميز جمهور االعالم الرياضي بأنه جمهور ضخم ومتنوع وغير متجانس ومبادر وايجابي وشاب
ومتحيز يحدد مواقفه مسبقاً وعلى دراية بالقوانين واألنظمة التي يتابعها وهو أيضا جمهور مزاجي
وانفعالي وعاطفي متقلب.
 -4سمة لغة االعالم الرياضي هي الحيوية والعفوية والجاذبية والبساطة وغلبة الجمل الفعلية وكثرة
المصطلحات الخاصة باللعبة واستخدام االلفاظ المألوفة والمتداولة في األوساط الرياضية أو في
مجال لعبة معينة أو منطقة معينة وأن كانت عامية أحياناً.
 -5تتعاظم أهمية الصورة في االعالم الرياضي فهي تعكس لحظة مهمة في تطور الحدث أو
الموضوع الرياضي وتغلب عليها الصفة اإلخبارية كما تستخدم الصورة لتوثيق الحدث الرياضي
ومنحة المصداقية والقدرة على االقناع.
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 -6ابتعاد الموضوعية الرياضية  -نسبياً – عن القضايا الحساسة في السياسة منحة مساحة أوسع من
الحرية من جهة تناوله من قبل االعالم الرياضي فال تتاح نفس هذه المساحة االعالمية في
المجاالت األخرى.
أما علي ،عويس خير الدين ،وعبد الرحيم( ،عطا حسن ،ص  )1998 25فيحددان خصائص
االعالم الرياضي وفق االتي:
 -1يتميز االعالم الرياضي بأنه جماهيري يمتلك القدرة على تغطية مساحات واسعة ومخاطبة
قطاعات كبيرة ومتنوعة من الجماهير.
-2االعالم الرياضي يستجيب الى البيئة التي يعمل فيها بسبب التفاعل القائم بينه وبين المجتمع وحتى
يمكن فهمه البد من دراسة المجتمع الذي يعمل فيه.
 -3يسعى االعالم الرياضي الى اجتذاب اكبر عدد من الجمهور لذا فهو يتوجه الى نقطة افتراضية
يتجمع حولها اكبر عدد من الناس باستثناء ما يوجه الى قطاعات محددة كالبرامج الرياضية
للمعاقين وغيرها.
 -4االعالم الرياضي يتضمن جانباً كبي اًر من االختيار أذ أنه ينفي الجمهور الذي يتوجه الية ويسعى
للوصول الية من خالل التغطية المتخصصة لأللعاب مثل مجله متخصصة بالساحة أو بكرة القدم
أو برنامج عن كرة الطائرة.
ويرى كنعان من وجهة نظره أن لألعالم الرياضي عدد من الخصائص من أهمها( :كنعان،
 ،2014ص )61
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االختيار :فاألعالم الرياضي يختار الجمهور الذي يرغب في الوصول الية فهذا برنامج عبر محطةالراديو وجه الى جمهور فريق كرة القدم ،وهذه مجله رياضية خاصة بكرة السلة.
 الجماهيرية :فاألعالم الرياضي يتميز بأنه جماهيري له القدرة على تغطية ومخاطبة قطاعات كثيرهمن الجماهير.
 االهتمام بكل قطاعات المجتمع :فاألعالم الرياضي يهتم بكل قطاعات حتى الصغيرة العدد كالبرامجالرياضية للمعوقين  ...وهكذا
 األعالم الرياضي مرآة للفلسفة وصورة المجتمع :فاألعالم الرياضي يستجيب الى البيئة التي يعملفيها لسبب تفاعل القائم بينه وبين المجتمع ،فهو ال يتعارض من خالل ما يقدمه من
رسائل اعالمية رياضية مع القيم والعادات والتقاليد السائدة في هذا المجتمع.
مبادئ االعالم الرياضي
أن لألعالم الرياضي مبادئ عديدة اهمها- :
 -1االعتماد على العنصر البشري.
 -2أن تكون وسائل االعالم مناسبة للجمهور.
 -3اختيار الوقت المناسب لنشر الرسالة اإلعالمية.
 -4أن تتصف الرسالة اإلعالمية بالوضوح والدقة.
 -5أن تعتمد الرسالة اإلعالمية على المصادر الصادقة.
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 -6التأثير المتبادل بين المؤسسة والجمهور.
 -7ضرورة التركيز على التكرار لنشر الرسالة اإلعالمية.
 -8يبنى القيادات في المجتمع لألفكار اإلعالمية الصادقة والجديدة.
-9ضرورة االعتماد على التقويم المستمر للرسالة اإلعالمية.
عالقة االعالم الرياضي ببعض المجاالت األخرى:
 -1االعالم الرياضي والعالقات العامة.
 -2االعالم الرياضي واالعالن.
 -3االعالم الرياضي والدعاية.
 -4االعالم الرياضي واالتصال.
 -5االعالم الرياضي والتخطيط.
-6االعالم الرياضي والتسويق الرياضي.
 -7االعالم الرياضي والسياسة.
 -8االعالم الرياضي والسياحة.
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االعالم الرياضي والعالقات العامة
تمثيل العالقات العامة في المجـال الرياضـي همـزة الوصـل بـين المؤسسـة الرياضـية وبـين الجمهـور
وهي تسعى بما تملكه من إمكانـات أو أدوات الـى كسـب ثقـة هـذا الجمهـور وتأييـده وبالتـالي حرصـه علـى
المشاركة في نشاط هذا المركز أو ذاك واالعالم الرياضي هو أداة هذا االتصال.
اإلعالم الرياضي واإلعال ن
وتط ــور مج ــال مفه ــوم اإلع ــالن ف ــي مج ــال الرياض ــة م ــن مج ــرد أداة لزي ــادة اإلنت ــاج والتوزي ــع ال ــى
االع ــالم ع ــن الوظ ــائف الت ــي تق ــدمها المؤسس ــة الرياض ــية ،وك ــذلك االع ــالم ع ــن ال ــدور ال ــذي تلعب ــه ه ــذه
المؤسسة في النهوض بالرياضة على المستويين المحلي والعالمي.
االعالم الرياضي والدعاية
الدعاية في المجال الرياضي تهدف الى الترويح لفكرة رياضة أو برنامج رياضي معـين أو محاولـة
االستحواذ على فكر الفرد ودفعهم الى القيام بسلوك رياضي معين ،ولكي تصبح الدعاية نوع من االعالم
فــي المجــال الرياضــي يجــب أن يقــوم بهــا قــادة التربيــة الرياضــية الجتــذاب الجمــاهير الــى المبــادئ والقــيم
الرياضية معتمدة في ذلك على الحقيقة المجردة وليس غير.
االعالم الرياضي واالتصال
يدرس االعالم الرياضي على أنه ظاهرة رياضية اجتماعية لكونـه عنصـ اًر اساسـياً مـن عناصـر أي
مجتمــع رياضــي مهمــا كانــت درجــة تطــوره ،اال أنــه فــي الحقيقــة فرع ـاً مــن ظــاهرة أكبــر وأشــمل اال وهــي
االتصال.
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فعالقة االعالم الرياضي واالتصال هي أن االعالم الرياضـي فـرع مـن االتصـال وعنصـر هـام مـن
عناصره وطريقة من الطرق التي يتحقق بها االتصال مع الجمهور.
االعالم الرياضي والتخطيط
بالنظر ألهميـة االعـالم الرياضـي الكبيـرة فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات ولمـا يتمتـع بـه مـن تـأثير
كبير في نفوس افراد هذا المجتمع البد من أن يقوم هـذا االعـالم علـى أسـاس التخطـيط العلمـي المـدروس
والدراسة المنظمة والبحوث العلمية التي تناولت الوقف اإلعالمي.
االعالم الرياضي والتسويق الرياضي
ان التســويق الرياضــي هــو علــم يبحــث فــي العالقــة المتبادلــة مــا بــين االدارة الترويحيــة والرياضــة
كمجــال لتنفيــذها واإلفــادة منهــا ،لــذلك فالعمليــة تبادليــة ال يمكــن االســتغناء عــن أي طــرف فيهــا كمــا أنهــا
عالقة متوازنة.
االعالم الرياضي والسياسة
يمكـن اسـتخدام االعـالم الرياضــي إليصـال الرسـالة السياسـية ومواقــف يـراد توصـيلها الـى الجمــاهير
عب ــر المحاف ــل الرياض ــية الجماهيري ــة ويعتب ــر االع ــالم الرياض ــي كوس ــيط أو جس ــر يتص ــل ب ــين السياس ــة
والرياضة.
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االعالم الرياضي والسياحة
أصبحت الرياضة السياحية فناً يرتبط بالتسويق والترويج وبالفن والفنـانين وتـرويج المهرجانـات ممـا
يدل عل أن الرياضـة ممثلـه أكبـر عـدد مـن الفعاليـات التـي لـم تهمـل الجانـب السـياحي والثقـافي والترفيهـي
ضمن برامجها الرياضية.
وبكل هذا األدب النظري لإلعالم الرياضي يمكن الوقوف على حقيقة مفادها أن اإلعالم الرياضي
هو جزء من حياة الجماهير الرياضية ومن خالله من الممكن التأثير بثقافات هذا الجمهور.
أدوار االعالم الرياضي
هناك عدة أساليب أو أدوار يؤثر فيها اإلعالم الرياضي يمكن توضيحها كما يأتي:
دور أنواع اإلعالم الرياضي في البيئة الرياضية
أسهم اإلعالم المرئي بقدر كبيـر فـي التـأثير علـى رياضـة الكـرة بصـفة خاصـة والرياضـات األخـرى
بصفة عامه ،وساعد األولى على تألقها من بين مختلـف الرياضـات الباقيـة فجعلهـا الرياضـة األولـى عبـر
شاشاته.
حي ــث أن الرياض ــة واالع ــالم نش ــاطان مرتبط ــان ف ــي حياتن ــا ويك ــاد يتف ــق الق ــائمون ب ــاألعالم عل ــى
ضــرورة وضــع مس ــاحة معقولــة للرياض ــة بحكــم أنه ــا مــادة مش ــاهدة ومربحــة لإلعالن ــات التجاريــة مقارن ــة
باألخبــار السياســية أو حتــى الفنيــة فالمــادة الرياضــية ينظــر اليهــا غالبـاً كمــادة ترفيهيــة ممــا يجعــل الغاءهــا
ممكنــا أذا طـ أر مــا هــو أهــم .كمــا أن وجــود ونجــاح الرياضــة ومؤسســاتها يعتمــد كثيـ اًر علــى وســائل االعــالم
وأن كانت هناك العاب رياضية ال تغطيها وسائل االعالم أذ ال تدخل وسائل االعـالم فـي الصـورة اال اذا
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أصبحت األلعاب الرياضـية تجاريـة واأللعـاب الرياضـية تعطـي نوعـا فرديـاً مـن المتعـة أذ انهـا تتطلـب مـن
وسائل االعالم مزيجا من التغطية واالخبار (الرمحين ،1994 ،ص)293
ويــرى النجــار بــان األلعــاب الرياضــية تعتمــد علــى الجمــاهير ومــن دون وســائل االعــالم تتنــاقص
شعبية وموارد تلك األلعاب (النجار ،2000 ،ص )63
ويشــير الهــادي إلــى أنــه االعــالن عــن نشــاطات وفعاليــات األلعــاب الرياضــية فــي وســائل االعــالم
الرياضــي وفــي المقدمــة التلفزيــون يولــد اهتمام ـاً لــدى الجمــاهير التــي تزيــد مــن الم ـوارد الماليــة مــن خــالل
ت ــأجير المقص ــورات وشـ ـراء الت ــذاكر وت ــأجير س ــاحات وق ــوف الس ــيارات وبي ــع حق ــوق الت ــرخيص والتغطي ــة
ا إلعالمية وبيع االعالن في المالعب كمـا أن التحليـل يشـد الهـواة والمتـابعين سـواء ممـن حضـروا الحـدث
في الملعب أم ممن لم يحضروا وقد اهتم االعالم الرياضـي بـالالعبين كمـا أن فـوزه أو انه ازمـه يرجـع الـى
طبيعة التأثير الحاصل بينهما فقد يؤثر عليهم من عدة جوانب ( :الهادي ،2013،ص )16-15
 الجانب األخالقي :يتفق رجال االعالم على أن لألعالم الرياضي بشتى أصنافه دو اًر هاماً فيترسيخ المبادئ العامة وحمايتها من أي تيارات جارفة ،ولها الفضل في التوعية واإلرشاد ،فهذا الجهاز
يعتبر بمثابة القائد الذي يقود المجتمع الى المعركة الحياتية ،ومنه تتضح الرؤية في أن السلوك
وحضارة أي مجتمع مرهون بالدور الذي تلعبه هذه الوسائل في التوجيه.
الجانب الثقافي :هي ثقافة الحياة ،وما يجري فيها من شؤون ،وما يط أر عليها من تغيرات وتعقيداتوتصورات ،فالصحافة (وسائل االعالم بصفة عامة) تقدم للجماهير ثقافة الحياة أذ تحسن استعمالها
واستخدامها وتعمل على رفع مستوى ثقافة المجتمع.
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الدور المجتمعي لإلعالم الرياضي
تتحدد أهمية اإلعالم الرياضي بالنسبة للمجتمع في النقاط التالية ( -:ياسين ،2011،ص-127
)129
 -1يؤثر اإلعالم الرياضي تأثي اًر واضحاً في تشكيل الرأي العام الرياضي وخاصة الموضوعات التي لم
يتبلور عنها الرأي العام بعد.
 -2يلعب اإلعالم الرياضي دو ًار هاماً في ربط شرائح المجتمع المختلفة وتكامله بما يقوم به من إزالة
ما بينهم من فوارق طبيعية.
 -3االعالم الرياضي يوسع قاعدة المعايير والخبرات الرياضية المشتركة ويعمل على تجنب الفوضى
الناشئة من تضارب القيم والمفاهيم المتعارضة معها.
 -4يستطيع االعالم الرياضي أن يلعب دو اًر فعاالً في خلق الحافز وارادة التغيير لدى الالعبين
والجمهور نحو التقدم واالقتداء به ،كما يستطيع أن يلعب دو اًر حيوياً في توضيح الطرق التي
يمكن بها تحفيز هؤالء الالعبين والجماهير بهدف الوصول الى مستوى البطولة وتحقيق
اإلنجازات الرياضية على المستوى األولمبي والدولي بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.
 -5لألعالم الرياضي تأثير بارز في تكوين اآلراء واالتجاهات اإليجابية نحو الرياضية أذا أحسن
استغالله وفق طرق وأساليب تستطيع أن تؤثر في العادات والتقاليد والقيم االجتماعية الراسخة،
وهو سالح ذو حدين له فوائده االجتماعية الكثيرة وله عيوبه المتعددة ،فهو أداة لها نتائجها
ومحصلتها بحسب توجيه االنسان لها وتسخيره إياها ففيها فوائد اذ ما احسن توجيهها وانتقائها
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واعدادها االعداد المناسب فهي توسع المعرف والمعلومات والثقافة والمفاهيم الرياضية وتفتح افاقاً
امام النشء وفيها شحذ لذهنه وتنويع الهتماماته واثراء لخياله.
-6االعالم الرياضي السليم قادر على ربط الفرد الرياضي والمجتمع بعقيدته وهو قادر على أن يشده
دائما الى القيم الرياضية العليا واألخالق الرياضية الكريمة وينفره من التعصب واالنحراف
والشغب والعنف وغير ذلك.
 -7االعالم الرياضي السليم يربط االمه بتاريخها الرياضي وامجادها الرياضية وتشجيعها على تحذو
حذوها وتنسج على منوالها.
 -8االعالم الرياضي السليم يقدم ألبناء المجتمع الثقافات الرياضية الالزمة ويقدم لهم المعارف
والمفاهيم والعلوم الرياضية على اختالف أعمارهم وبما ينمي ثقافاتهم وقدراتهم الرياضية ويوسع
افاقهم.
دور اإلعالم الرياضي في التنشئة االجتماعية
ُيعــد االعــالم الرياضــي بكافــة وســائلة افضــل وســائل االتصــال بــالجمهور فهــو علــم يخاطــب عقــولهم
ويعــرض لهــم حقــائق تحــرك فــيهم اســمى معــاني اإلنســانية ولــذلك فــان تــأثيره يكــون اقــوى واعمــق اذا عرفنــا
كيف نقدم الرسـالة اإلعالميـة الرياضـية بطريقـة فعالـة وقـادرة علـى تحقيـق التـأثير اإليجـابي للجمهـور  ،إذ
أن االعالم الرياضي يوفر الجو المناسب ألحداث التغير االجتماعي اإليجـابي المنسـجم  ،أي أنـه يسـعى
دائم ـاً إلــى التبشــير بــالقيم الرياضــية التــي تســود المجتمــع ومعتقداتــه وكــذلك يســاعد علــى إحــداث التغييــر
الثقــافي ويســاهم فــي تكــوين الثقافــات حــين ينشــر ويشــرح ويفســر ويعلــق علــى األفكــار واآلراء  ،ولهــذا فــأن

30

اإلعـالم الرياضــي يمتــد ليصـل إلــى كــل زاويـة مــن زوايــا حيـاة المجتمــع وأفـراده لتشـكيل مصــد اًر رئيســياً فــي
مـلء وقــت الفـراال والتســلية باإلضــافة الـى قد ارتــه علــى تقــديم المعلومــات الرياضـية بشــكل واســع ،كمــا يقــدم
تفسير لكثير من الظواهر الرياضية في المجتمع الرياضي والتي تساهم في تكوين واقع رياضي جديد.
ويوثر االعالم الرياضي تـأثي اًر كبيـ اًر فـي تثقيـف المشـاهدين خاصـة الفئـة الصـغرى مـن هـذا األخيـر
فــاذا كانــت االسـرة نقــل الــى الطفــل كافــة المعــارف والمهــارات واالتجاهــات والقــيم التــي تســود المجتمــع بعــد
ترجمتهــا الــى أســاليب علميــة للتنشــئة االجتماعيــة وهــي درب مــن دروب الثقافــة( .ســالم ،والعبــد،1989 ،
ص)55
ونظ ار لألهمية التي يلعبها اإلعالم الرياضي كأداة من أدوات التثقيف للجمهور الرياضي ،وخاصة
الفئة الصغرى منه حيث يمكن تصنيف مظاهر الثقيف لهذه الفئة( :الهميني ،1992،ص )129
 -1البرامج التلفزيونية الرياضية تلعب دو ار بالغاً في تنمية الفئه الصغرى أما عقلياً ،عاطفياً أو
اجتماعياً وذلك ألنها أداة توجيه واعالم واقناع وتنمية للذوق الفني ،وتكون قيم ومعلومات وأفكار واجابه
على كثير من االسئلة هؤالء المتابعين الصغار واشباع مخيالتهم وتنمية ميوالتهم الفكرية وهي بهذا
تؤلف واحدة من ابرز أدوات تشكيل ثقافة هذه الفئة من المشاهدين في وقت أصبحت فيه الثقافة ابرز
الخصائص التي تميز الفرد عن االخر وهذا الشعب عن ذلك.
 -2بينما التلفزيون وخاصة قسمه الرياضي ُيعد أهم وسيلة سمعية بصرية تعتمد على الصوت والصورة
الملونة المتحركة وال تتطلب مشاهدته استعدادات سابقة فمن أهدافه التي يسعى دائما الى تحقيقها هي
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توجيه األطفال الى األنماط السلوكية المقبولة اجتماعيا أضافة الى ذلك فهو يلعب دو اًر كبي اًر في تدريب
اكرتهم وقوة اشباعهم.
دور االعالم الرياضي في نشر الثقافة الرياضية
الرياضــة ثقافــة وعلــم ود ارســة تمــنح لهــا شــهادات العــال وأصــبحت هنــاك تخصصــات أكثــر شــمولية
عـالوة علــى المقولــة المشـهورة " العقــل الســليم فـي الجســم الســليم " ومـن هنــا تــأتي أهميـة الرياضــة للــنشء،
ومنذ الصغر كي يخرج لنا جيل مثقف واعي.
حيــث أن الثقافــة الرياضــية تلعــب دو اًر مهم ـاً فــي اعــداد الفــرد وبلــورة أفكــاره ومواقفــة واتجاهاتــه إزاء
القضايا والمشاكل في المجتمع ،وتسهم في تكوين الرأي العام كذلك فـأن كـل جيـل جديـد ال يبـدأ مـن فـراال
ولكن ــه يس ــتفيد مم ــن حول ــه يك ــون ك ــل اعض ــاء المجتم ــع مط ــالبون أن ينقلـ ـوا تــراث الثقاف ــة الرياض ــية ال ــى
األجيال القادمة( .الدبيسي ،2011 ،ص )163-162
لإلعالم الرياضي دور هام ظهـر بجـالء بعـد انتشـاره علـى نطـاق واسـع فـي القـرن العشـرين ،ولـذلك
اخــذت الحكومــات علــى اخــتالف سياســتها الفكريــة تخصــص القن ـوات االذاعيــة والصــحف لرفــع مســتوى
الثقافــة الرياضــية وزيــادة الــوعي الرياضــي بــين االفـراد وتعـريفهم بأهميــة ودور الرياضــة فــي حيــاتهم العامــة
والخاصة.
كمــا يســتخدم االعــالم الرياضــي فــي تعريــف العــالم الخــارجي بحضــارة الشــعوب لمــا يعكســه مقيــاس
للرقي وفي ظل التقدم العلمي والتكنولوجي السريع في مجال الرياضـي يبـرز أهميـة االعـالم الرياضـي فـي
تعريف افراد المجتمع بما يدور من احداث وتطورات في هذا المجال.
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ثانياً :الثقافة الجماهيرية
ُعِّرفت الثقافة بأنها مجموعة مـن السـلوك المـدروس واألداء والعـادات والممارسـات والتقاليـد .يشـترك
بهــا مجموعــة مــن النــاس ويتعلمهــا بالتعاقــب األف ـراد الجــدد الــذين يــدخلون المجتمــع ( Ahuja, 1993,
).488
ويعرفه ــا عل ــى بأنه ــا تش ــمل جمي ــع نـ ـواحي التـ ـراث االجتم ــاعي البش ــري أي ك ــل م ــا يمي ــز الحي ــاة
االجتماعية عند اإلنسان عن الحياة االجتماعيـة عنـد بقيـة الحيوانـات أي كـل مـا يكتسـبه الفـرد مـن األفـراد
اآلخرين خالل حياتهم الراهنة ومن سيرهم واعمالهم التي تهبط إليه عبر الزمن وكل ما يضـيفه الفـرد إلـى
هذا التراث االجتماعي( .الدبيسي ،1998 ،ص )133-134
كمــا تشــير معــاجم اللغــة العربيــة الــى إن الثقافــة مشــتقة مــن فعــل (ثقــف) و " ثقــف الشــيء ثقف ـاً أي
حذقهُ وفهمهُ بسرعة “ولقد " تثاقفوا فكان فالن أثقفهم ،ومن المجاز :أدبهُ وثقفهُ (الزمخشري ،1996 ،ص
.)95
وينق ــل الم ــدهون ،والج ــزراوي تعري ــف الثقاف ــة م ــن ق ــاموس ( ارن ــدوم) ال ــذي ه ــو م ــن قـ ـواميس اللغ ــة
اإلنكليزية للثقافة بأنها الطرق وأنماط الحياة ،يتم بناؤها وتطويرها من قبل جماعة من النـاس ويـتم توارثهـا
من جيل الى آخر (المدهون ،والجزراوي ،1995 ،ص .)369
وتعــرف بأنهــا هــي مجموعــة مــن القــيم المعرفيــة االجتماعيــة والتربويــة والصــحية المرتبطــة بالمفــاهيم
الرياضية.

33

كم ــا ينق ــل القحط ــاني تعري ــف (ت ــايلور) بأنه ــا ك ــل مقص ــد يش ــتمل عل ــى مجموع ــة م ــن المعلوم ــات،
والمعتقدات ،والفن ،والعادات وأي قدرات اخرى اكتسبها اإلنسان بحكم عضويته في المجتمع (القحطـاني،
 ،1999ص .)10
وينقــل عبــد الــرحمن عــدس عن(كازنوفــا) إن الثقافــة " هــي المجمــوع الكلــي للطــرق التــي يفكــر بهــا
ُ
مجموعة من الناس ويشعرون ويتصرفون لحل مشاكل الحياة في بيئتهم" (عدس ،1999 ،ص )103
وورد في قاموس ( (Websterإن الثقافة هي تهذيب العقل والعواطف وآداب السـلوك وكمـا تشـتمل
على مفاهيم وعادات ومهارات وفنون وأدوات وشعب معين في فترة محددة ،أي حضارة معنية “ .ونظرت
موســوعة المعــارف البريطانيــة الــى الثقافــة بأنهــا " ذلــك الكــل المعقــد مــن الفنــون والق ـوانين والتقاليــد وكــل
القــدرات والمهــارات التــي يكتســبها اإلنســان بوصــفه عضـواً فــي المجتمــع “ ،نقــال عــن (الشــكرجي،2001 ،
.)42
الثقافة الرياضية الجماهيرية
أن الرياضة هي مظهر من مظاهر الثقافة اال في مجتمع ،والثقافـة الرياضـية بـدورها هـي جـزء مـن
الثقافة العامة للمجتمع ،فالثقافة بوجه عام هي كل النماذج السلوكية البشرية التي تكتسب وتنقل اجتماعياً
بين افراد المجتمع البشري عن طريق الرموز ،ومن هنا يمكن أن نقـول بـأن الثقافـة تتضـمن كـل مـا يمكـن
أن تحققه الجماعة البشرية ويشمل ذلك اللغة ،الدين  .....وغيرها
كمــا مــر ســابقاً بــأن مفهــوم الثقافــة بشـ ل
ـكل عــام يتضــمن كــل مــا ُيمكــن أن ُيعلــم بوســاطة العالقــات
اإلنسانية المتداخلة ويتضمن العادات والتقاليد والنظم االجتماعية ومن خالل ما تقـدم عرفـت الثقافـة بأنهـا
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كــل مــا صــنعة االنســان فــي بيئتــه خــالل تاريخــه الطويــل فــي مجتمــع معــين" أمــا الثقافــة الرياضــية" :هــي
مجموعــة العلــوم والمعــارف والمعلومــات مــن الفنــون لألنشــطة الرياضــية المختلفــة التــي يكتســبها الفــرد مــن
البيئة ويتزود من خالله خبراته الخاصة سواء بالممارسة أو المشاهدة أو القراءة لتلك األنشطة الرياضية.
ويشير غسان محمد إلـى أن " الثقافـة الرياضـية فـي المفهـوم الحـديث تعـدت المفهـوم البـدني للبحـث
لتشــمل المفــاهيم النفســية واألخالقيــة والجماليــة والترويحيــة والثقافيــة وهــي وســيلة مهمــة مــن وســائل تعميــق
صــلة الم ـواطن بوطنــه وواقعــه ،إن مــا ســبق ذك ـره ال يجــري بشــكل عفــوي وانمــا بشــكل مبــرمج س ـواء فــي
المــدارس أو الكليــات أو عــن طريــق التلفزيــون والصــحف والراديــو والســينما أو المهرجانــات والهــدف منهــا
كلها هو تربية المواطن ثقافيا “( ،صادق ،1990 ،ص)20-21
يتعين على الفرد الرياضي ممارسا ومشاهدا أن يفهم ويسـتوعب قـدرا" مالئمـا" مـن الثقافـة الرياضـية
فهن ــاك أم ــور وموض ــوعات للثقاف ــة الرياض ــية وله ــا طبق ــة ثقافي ــة عام ــة كم ــا الت ــاريخ المتص ــل باإلنج ــازات
األولمبية والدولية الرياضية خاصة تلك المتصلة بيده البدنية والتغذية الصحية وبعض قواعد اللعبة  ،كما
إن هناك ما يمكن أن تطبق عليه الثقافة الرياضية والخاصة والنوعية وهي تلك الثقافة المتصلة بالرياضة
وقواعد المنافسات التي تنظمها وتديرها الخطط واالستراتيجيات الخاصـة إذ أن الثقافـة الرياضـية ذات اثـر
تربوي في جميع أفراد المجتمع صغا اًر وكبا اًر ذكو اًر واناثاً )Under Wood, 1993,P:80.( .
خصائص الثقافة الرياضية
للثقافة الرياضية خصائص عديده موجزها بما يلي( -:مرسي ،1999 ،ص)165-164
 -1تنشأ الثقافة الرياضية في مجتمع معين  ،يظهر هذا جلياً في سلوك أعضاء ذلك المجتمع.
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 -2الثقافة الرياضية قابله للتناقل ،وعملية التناقل تقتصر على االنسان بوصفه الكائن الوحيد الذي
يبدو قاد اًر  -بدرجة كبيرة  -على أن ينقل ما اكتسبه من عادات ألقرانه وتعد اللغة عامال أساسيا
في هذا المجال ،وال تتضمن عملية التناقل اإلجراءات والمعرفة فقط بل تشمل أيضاً تهذيب الدوافع
الغريزية خالل السنوات األولى من عمر االنسان.
 -3تميز الثقافة الرياضية بالدوام واالستمرار عبر الزمن ،بسبب قدراتها على تخليد نفسها وعلى البقاء
بعد انقراض أي من الشخصيات الرياضية التي تسهم فيها ،ومع أن الثقافة الرياضية تخرج تماما
عن نطاق التركيب الطبيعي للفرد ،اال أنها تصبح خالل مراحل نموه جزءاً من شخصيته.
 -4الثقافة الرياضية ميراث اجتماعي ،فالعادات الخاصة بالنظام الثقافي الرياضي تنتقل تستمر عبر
الزمن ،كما يشارك فيها كل االفراد الذين يعيشون داخل تجمعات منظمة أو جماعات تحرص على
االمتثال لتلك العادات تحت وطأة الضغوط االجتماعية.
 -5للثقافة الرياضية وظيفة التوافق ،فهي تتوافق مع البيئة الجغرافية للمجتمع ومن الشعوب المحيطة
بها ،كما تتوافق المطالب النفسية والبيولوجية للكائن البشري.
 -6الثقافة الرياضية مثالية وواقعية ،فالثقافة الرياضية المثالية :تشمل على الطرق التي يعتقد الناس أن
من الواجب عليهم السلوك وفقها ،أو التي قد يرغبون في انتاجها أو التي يعتقدون أنه من الواجب
عليهم السلوك بمقتضاها ،أما الثقافة الرياضية الواقعية :فأنها تشكل من سلوكهم الفعلي وفي
الثقافات التي تجتاز تغي اًر سريعاً ،فأن الفاصل بين الثقافة الرياضية المثالية والثقافة الواقعية اخذ
بالتأكيد في االتساع وتؤدي هذه الفجوة الى التخلف الثقافي.
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 -7الثقافة الرياضية تنظيم يقوم على التفاعل االجتماعي بين االفراد ووظيفتها توجيه سلوك هؤالء
االفراد.
 -8الثقافة الرياضية عقلية :فهي تتكون من السلوك المكتسب والفكر المكتسب لدى افراد المجتمع
ويمثل هذا الفكر في المعاني والمثل واألنظمة والمعتقدات.
 -9الثقافة الرياضية مكتسبة ،فهي المصطلح االجتماعي للسلوك المكتسب المتعلم فجوهر الثقافة
الرياضية عند االنسان هو التعلم تميي اًز لها عن الصفات الموروثة ،وتأكيداً لقدرة االنسان على
التعلم.
 -10الثقافة الرياضية هي ذلك الكل المركب والمعقد ،الذي يشتمل على المعرفة والعقائد والفنون والقيم
والقانون والعادات التي يكتسبها االنسان كعضو في المجتمع ويشمل ذلك الجانبين المادي وغير
المادي.
 -11الثقافة الرياضية تنظيم يشمل مظاهر االنفعال واألفكار والمشاعر ،التي يعبر عنها االنسان عن
طريق الرموز بفضل اللغة التي يتعامل بها ،وبهذه الصفة الرمزية اصبح من السهل انتقال الثقافة
الرياضية.

37

مكونات الثقافة الرياضية
تتكون الثقافة الرياضية من ثالثة مكونات أساسية هي:
 -1العموميات :وتشمل جمع األفكار الرياضية والمشاعر والنتائج المشتركة بين جميع الرياضين بأحد
المجتمعات وتتضمن الى جانب أشياء أخرى اللغة والدين وعالقات القرابة والمعتقدات والقيم
الرياضية وهي من اكثر جوانب الثقافة مقاومة للتغير.
-2الخصوصيات :وهي تلك الظواهر التي ال يتشارك فيها سوى افراد من مجموعات رياضية متميزة
معينه وهي اقل مقاومة للتغير من العموميات.
 -3البديالت :وهي تلك الظواهر التي ال تندرج تحت العموميات أو الخصوصيات وتتمثل في
االهتمامات واالذواق التي تتغير باستمرار وتعد بديالت الثقافة أكثر جوانبها عرضة للتغير وكما
موضح بالشكل ()3

مكونات الثقافة الرياضية
العموميات

الخصوصيات

الشكل ()3
مكونات الثقافة الرياضية

البديالت

38

وظائف الثقافة الرياضية
تحدد ثقافة أي مجتمـع أسـلوب الحيـاة فيـه ،سـواء مـن ناحيـة وسـائل اإلنتـاج والتعامـل أو مـن ناحيـة
األفكار والقيم والعادات الرياضية وآداب السلوك وبهذا تعد الثقافة أساساً للوجود اإلنسـاني للفـرد والمجتمـع
الذي ينتمي الية وللثقافة الرياضية وظائف متعددة أذ توفر له ما يلي:
-1صورة السلوك والتفكير والمشاعر ،التي ينبغي أن يكون عليها.
 -2تعد الثقافة الرياضية وسائل اشباع حاجاته العضوية البيولوجية والسيكولوجية االجتماعية فهي
تعلمه كيف ينقذ نفسه من لجوع والعطش  ،كما تعلمه السلوك الخلقي في التعامل االجتماعي.
 -3تفسيرات جاهزة لطبيعة الكون واصل االنسان ودوره في هذا الكون.
 -4المعاني والمعايير التي تميز في ضوئها بين األشياء واالحداث الرياضية  ،فهي التي تحدد له
الجميل والقبيح األخالقي وغير األخالقي.
 -5االتجاهات والقيم الرياضية ما يساعده في تكوين ضميره الذي يتوائم به مع جماعته ويعيش متكيفاً
معها.
 -6ما يشعره باالنتماء لجماعته وما يربطه بسائر افرادها لتميزهم عن سائر الجماعات األخرى.
إن الثقافة الرياضـية لهـا دور مـؤثر وفعـال فـي نشـر وترسـيخ مبـادئ الـروح الرياضـية بـين الالعبـين
والمشاهدين من جهة وكذلك نشر الوعي الثقافة الرياضية وحجب السلوك الغير مرغوب فيه والتأكيد على
التوافق النفسي واالجتماعي لديهم من جهة أخرى " (أحمد ،ومهدي ،2012 ،ص )142
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مجاالت الثقافة الرياضية( -:شحاذة  ، 2009 ،ص ) 256
 -1المجال المعرفي (المعرفة الرياضية)-:
هي مجموع كـل المعلومـات الرياضـية التـي لـدى الفـرد وتشـمل معرفـة قواعـد وقـوانين وخطـط األلعـاب
التي تخص المجال الرياضي.
 -2المجال االجتماعي
هـو تنشـئة األفـراد وتثقـيفهم رياضـيا وتعلـيمهم السـلوك المقبـول اجتماعيـاً ورياضـياً فضـال عـن تلقيـنهم
المعارف والعقائد الرياضية التي تشكل بيئتهم الثقافية والحضارية نحو الرياضة.
 -3المجال التربوي
إعــداد الفــرد وتقــويم ســلوكه جســدياً ونفســياً وأخالقي ـاً واجتماعي ـاً وفني ـاً واكتســابه الخصــائص والســمات
البيولوجية واألخالقية واالجتماعية والفنية والعلمية واالقتصادية عن طريق الرياضة.
 -4المجال الصحي
قــدرة الفــرد علــى االهتمــام بســالمة جســمه والعنايــة بــه واشــباع حاجاتــه العضــوية وتحقيــق حالــة مــن
االتزان بين الوظائف الجسمية المختلفة تشعره بالصحة والسالمة الجسمية.
أبعاد الثقافة الرياضية في المجتمع
كمــا هــو عليــه فــأن الثقافــة الرياضــية هــي مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد التــي يتقلــد المجتمــع وتلــك
الثقافــة هــي نــاتج لكــل الثقافــات والموروثــات التــي بــداخل كــل مجتمــع فرعــي وكمــا موضــح بالشــكل ()4
التالي-:
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ابعاد الثقافة الرياضية في
المجتمع
المجتمع الفرعي يتكون من عدة
احياء
كل حي يتكون من عدة شوارع
كل شارع يتكون من عدة منازل
كل مبنى يتكون من عدة شقق أو اسر تسكنه
كل اسرة مكونه من عدة افراد ولكل فرد اتجاهاته الخاصة التي يتوجه بها

الشكل ( )4ابعاد الثقافة الرياضية في المجتمع
نســتطيع أن نقــول أن كــل هــذه السلســة تكــون مفهــوم أن المجتمــع عبــارة عــن عــدة مجتمعــات فرعيــة
تتشابك مع بعضها البعض لتكون المجتمع أي أن المجتمع يتكون من مجتمعات فرعية.
دور الرياضة في بناء ثقافة المجتمع
في مجال الرياضة يمكن تقديم خدمة كبيرة للمجتمع الدولي ،فمجاالت الرياضة واأللعاب أصبحت
واسعة جداً ،وكل ذلك يعمل على توطيد العالقات بين الشعوب واألمم عن طريق اقامة المباريات
والدورات الرياضية ،فالرياضة ال تحتاج الى لغة وال ألية صفة غير الصفة اإلنسانية مهما تعددت
الجنسيات واأللوان واألديان والطوائف واألفكار ،فالرياضة خير جامع وهي مع الفن يمكن أن تشكال
حجر األساس في الجمع بين الدول وبين أبناء المجتمع اإلنساني.
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دور الفضائيات في نشر الثقافة والوعي الرياضي
أن التطور العلمي أحدث نقلة نوعيـة فـي ربـط الـدول ببعضـها مـا سـاعد علـى شـجع علـى التواصـل
االجتماعي بين المدن مما أحدث طفره في عالم اإلعالم واإلنجاز العام ونشر الثقافة والتوعية الجماهيرية
والشعبية في صفوف المواطنين.
أن ت ــوفير األندي ــة والمالع ــب الحديث ــة والتجهيـ ـزات والمع ــدات الرياض ــية يس ــاعد كثيـ ـ ار عل ــى نش ــر
الثقافــات الرياضــية بــين الجمــاهير فــأن االهتمــام بهيكليــة الكـوادر التدريبــة ســيوفر فرصـاً مناســبه للكفــاءات
عطاء بما تمتلكها مـن حسـن التخطـيط والعمـل
ويفسح المجال امام القيادات اإلدارية الناجحة لتكون أكثر
ً
المهني.
ولــيس خافيــا الــدور الــذي يمكــن ان يقدمــه االعــالم الرياضــي والفضــائيات فــي نشــر الثقافــة والــوعي
الرياضـي وبالخصــوص النشـاطات التدريبــة التـي تقــوم عليهــا الرياضـات الجماهيريــة المختلفـة فــاألعالم لــه
ال ــدور ال ارئ ــد ف ــي معالج ــة الجوان ــب الس ــلبية ونش ــر الق ــيم والمب ــادئ الكريم ــة وتق ــديم االخب ــار والمعلوم ــات
والحقائق الصحيحة لتحقيق رياضة مثلى( .كنعان ،2014 ،ص)98-96
الرسالة اإلعالمية وتفاعلها مع الجمهور الرياضي:
البد مـن أن تتـوافر فـي الرسـالة اإلعالميـة مجموعـة مـن العوامـل ليتفاعـل معهـا الجمهـور الرياضـي
ومن ثم تحقيق االستجابة المرجوة ،ومن هذه العوامل-:
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المستقبل
المرسل (اإلعالمي) و ُ
-1التناغم أو التشابه والمشاركة في الخبرات والصور لدى كل من ُ
(الجمهور) بما يضمن فهم الرموز ومعرفتها ومن ثم اإلستجابة لها.
 -2استثارة أنتباه الجمهور واستعمال رموز واضحة ومفهومة.
 -3ربط الرسالة اإلعالمية بحاجات الجمهور ومحاولة اشباعها بحيث ال يتنافى ذلك مع العادات
والتقاليد والقيم الرياضية النبيلة.
 -4مراعاة الحالة النفسية للجمهور ومراعاة الدقة في اختيار الوقت المناسب والمكان المالئم والوسيلة
المجدية حسب نوع وقدرة هذا الجمهور.
 -5االهتمام باستخدام قواعد اللغة التي يخاطب بها الجمهور بما يتناسب مع مستواه الثقافي والتعليمي
ويفضل إستخدام اللغة اإلعالمية وهي التي تجمع ما بين اللغة الفصحى والعامية.
ُ

ومن أجل

أن تحظى الرسالة اإلعالمية الرياضية بالقبول واالهتمام لدى الجمهور البد وأن تسعى الى إشباع
الحاجات النفسية لهذا الجمهور وتهدف الى تلبية رغباتهم وتحقيق فائدة ملموسة لديهم في الحياة
اليومية ،واهم هذه الحاجات التي يمكن أن يشبعها االعالم الرياضي( -:خير الدين ،عطا حسن،
 ،1998ص)86
 -1الحاجة الى المعلومات والمعارف والمفاهيم الرياضية.
 -2الحاجة الى االخبار اآلنية (مشكالت الساعة) في مجال الرياضة.
 -3لحاجة الى المعرفة والقواعد والقوانين اللوائح المنظمة للهيئات الرياضية.
 -4الحاجة الى االلمام بالقوانين الخاصة باأللعاب الرياضية المختلفة.
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 -5الحاجة الى دعم االتجاهات النفسية نحو الرياضة وتعزيز المعايير والقيم والمفاهيم الرياضية أو
تعديلها بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في المجال الرياضي.
آثار اإلعالم الرياضي في الجمهور الرياضي
تؤثر وسائل االعالم الرياضي في الجمهور من خالل ثالثة جوانب أساسية هـي :اآلثـار المعرفيـة،
اآلثــار الوجدانيــة ،واآلثــار الســلوكية ،وهــذه الجوانــب مســتمدة مــن نظريــة االعتمــاد علــى وســائل االعــالم
(مراد ،2014 ،ص :)144
أوال :االثار المعرفية
وتشمل اآلثار المعرفية وفقاً لهذه النظرية على أربعة أمور هي:
أ -كشف الغموض :فالغموض ناتج عن نقص معلومات في حدث معين يترتب علية عدم معرفة
التفسير الصحيح للحدث من قبل الجمهور تكشف وسائل االعالم الرياضية الغموض من
خالل تقديم التفسير الواضح للحدث أو زيادة معلومات في هذه الحادثة .
ب -تكوين االتجاه :تكون وسائل االعالم االتجاه لدى الجمهور مع عدم اغفال الدور االنتقائي للفرد
في تكوين االتجاه لدية كما في مثل مشكالت البيئة والتربية .
ج -ترتيب األولويات :ولهذا األثر نظرية مستقله تحمل االسم نفسه حيث أن وسائل االعالم الرياضية
تبرز قضايا وتخفي أخرى مما يشكل أهمية لدى الجمهور من جراء تسليط االعالم الضوء
على قضية أخرى .
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د -اتساع االهتمامات :وذلك أن وسائل االعالم الرياضية تعلم الجمهور أشياء ومعارف ال يدركونها
من قبل مما يشكل لهم أهمية وذلك مثل الحرية في التعبير وامر المساواة .
ثانيا :اآلثار الوجدانية
أ -الفتور العاطفي :فكثرة التعرض لوسائل االعالم يؤدي بالفرد الى الشعور بالفتور العاطفي وعدم
الرغبة في مساعدة االخرين وهذا نتيجة التعرض لمشاهد العنف التي تصيب الفرد
بالتبلد.
ب -الخوف والقلق :يفترض أن التعرض لمشاهد العنف يصيب الفرد المتلقي بالخوف والقلق والرعب
من الوقوع في هذه االعمال أو أن يكون ضحية لها.
ج -الدعم المعنوي :وذلك أن وسائل االعالم الرياضية عندما تقوم بأدوار اتصال رئيسة ترفع الروح
المعنوية لدى الجمهور نتيجة اإلحساس بالتوحد واالندماج في المجتمع والعكس
عندما ال تعبر وسائل االعالم عن ثقافة وانتمائه فيح بإحساس الغربة.
ثالثا :اآلثار السلوكية
أ -التنشيط :ويعني به قيام الفرد بنشاط ما نتيجة التعرض لوسائل االعالم الرياضية وهذا هو المنتج
النهائي لربط اآلثار المعرفية الوجدانية.
ب -الخمول :ويعني هذا العزوف عن العمل ولم يحظ هذا الجانب بالدراسة الكافية ويحدث العزوف
نتيجة التغطية المبالغ فيها مما يسبب الملل.
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دور أعضاء الهيئات اإلدارية لألندية في تقويم الثقافة الرياضية للجمهور الرياضي
بحكــم ادارة البط ـوالت الرياضــية فــي البلــد مــن لــدن هـ ِ
ـذه الفئــة مــن القيــادات الرياضــية فــأن طبيعــة
عملهم وتماسهم مع الجماهير شكلت لديهم الرؤيا في إمكانية تحليـل الحقـائق بموضـوعية ،وهـي فـي ذات
الوق ــت س ــاعدت عل ــى تمكي ــنهم م ــن أن يكونـ ـوا م ــن ض ــمن المؤسس ــات المس ــؤولة ع ــن متابع ــة م ــا يص ــل
المنتهجة.
للجمهور الرياضي وابداء الرأي الذي يؤخذ بعين االعتبار في تغيير المسارات ُ
إذ يــرى ع ـواد أن إحــدى أبــرز المهــام لألنديــة الرياضــية تكمــن فــي طبيعــة دورهــا الفاعــل بصــفتها
مؤسسات اجتماعية تحتضن الشباب وتسعى الستثمار اوقات فراغهم وصقل مواهبهم وتطوير اهتماماتهم
المختلفــة وتعميــق ال ــروابط بيــنهم وبالشــكل ال ــذي يعــزز ف ــي نفوســهم االنتمــاء ال ــوطني ويعمــق ف ــيهم روح
العطاء والعمل من خالل الفعاليات واألنشطة العديدة التـي تهـدف الـى خدمـة الشـباب فـي بمختلـف فئـاتهم
العمرية وتكرس صلتهم بالمجتمع( .عواد ،2007 ،ص)13
ويــرى أحمــد أن التوســع الكبيــر الــذي تقــوم بــه و ازرة الشــباب والرياضــة فــي تأســيس وبنــاء االنديــة
الرياض ــية ف ــي النـ ـواحي واألقض ــية وم ارك ــز المحافظ ــات يس ــتوجب أن تق ــوم ال ــو ازرة بتهيئ ــة وتعي ــين الك ــادر
المتخصص إلدارة هذه المؤسسات الشبابية من الناحية اإلدارية والفنية وهـذا يتطلـب التركيـز علـى اختيـار
العناصــر الجيــدة لألش ـراف ( الرياضــي والثقــافي والفنــي والعلمــي ) وادخــالهم فــي دورات تطويريــة وتأهيليــة
لزيــادة معلومــاتهم وخب ـراتهم المكتســبة فــي مجــال األنشــطة التــي يش ـرفون عليهــا والتـ ــي مـ ـ ــن شأنهـ ــا تمكــين
المشرف المسؤول في كيفية التعامل مع الشباب كـل حسـب اختصاصـه ( العلمـي واإلنسـاني واالجتمـاعي
) لكـي يـتمكن مـن أن يضـع الخطـط االســتراتيجية القصـيرة او البعيـدة المـدى وأن التخطـيط العلمـي الســليم
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يجعلنا بعيدين عن العشوائية في العمل مع الشباب .أن األشراف في منتديات الشباب هو عمليـة تعليميـة
مالزمة ألداء الوظيفي فالعاملون مع الشباب بصورة مباشرة كمدربي األلعاب الرياضية والفنـون المسـرحية
والفنــون التشــكيلية والطــرق علــى المعــادن واألعمــال اليدويــة وتعلــيم الخياطــة وعلــوم الحيــاة وعلــوم الكهربــاء
والمحاض ـرات الثقافيــة واألمســيات الشــعرية تــزداد خب ـراتهم ومهــاراتهم بمســاعدة مش ـرفي األنشــطة وذلــك
للخبرة والدراية الواسـعة لهـؤالء فـي العمـل مـع الشـباب  .لـذا يمكـن تصـور األشـراف مـن الناحيـة الوظيفيـة،
بانــه العالقــة بــين عــدد مــن المختصــين الــذين يعملــون مــع الشــباب بشــكل مســتمر ،مثــل مــدربي األلعــاب
الرياضــية واألعمــال الفنيــة والعلميــة والثقافيــة وبــين أشــخاص مســؤولين عــن تــوجيههم ومســاعدتهم فــي أداء
وظائفهم وهم مشرفو األنشطة المتنوعة والذين يقومون باألشـراف علـى أعمـالهم التـي يؤدونهـا أضـافة الـى
تنمية تلك األعمال وتصحيح األخطاء التي قد ترافق عملهم “( .أحمد ،1999 ،ص )290
ويشـير ( )Cummings & Worleyإلـى أن التطــورات السياسـية واالقتصــادية واالجتماعيـة فــي
البلــدان األوروبيــة والعربيــة تختلــف اختالفــا كبيـ اًر مــن بلــد إلــى بلــد ومــن الواضــح أن الكثيــر مــن الجمــاهير
يبحثــون عــن ط ارئــق لالســتجابة للتغي ـرات فــي مجتمعــاتهم وســبل مشــاركتهم ،حيــث يتبنــى الشــباب القيــادي
صـيغ جديــدة للتعامـل مــع مجتمعــاتهم ومواجهـة التحــديات التــي تـؤثر عليهــا .وبــدافع مـن الرغبــة والضــرورة
يقومون بخلق أشكال جديدة للريادة االجتماعية ويطورون مشاريع مبتكرة للتعامل مع مجموعة متنوعة من
القضــايا التــي تتـراوح بــين تــوفير االحتياجــات األساســية ودعــم الفئــات المعرضــة للخطــر ،إلــى تقبــل التنــوع
والحـوار بــين الثقافــات وتــوفير المعلومــات والتثقيــف بشــأن حقــوق اإلنســان والصــحة ،المواطنــة النشــطة أو
الت ــدريب المهن ــي ،إذ أش ــارت الس ــيدة ج ــابريال ب ــاتيني -د ارج ــوني ب ــأن موض ــوع المنت ــدى "تعل ــم وممارس ــة
المواطنة" هو محـوري فـي ممارسـة الديموقراطيـة ذلـك أن المواطنـة تعنـي العـيش بسـالم ،وال يعنـي هـذا أن
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نكــون متمــاثلين إنمــا نكــون مجتمعــات متســامحة وقــادرة علــى التعــايش بســلم والســعي وتقبــل اآلخ ـرين رغــم
اخــتالفهم .وعرجــت علــى واقــع اليــوم ومــا نواجهــه مــن تحــديات أمــم أزمــة الالجئــين والخــوف مــن االســالم،
وخطاب الكراهية والتطرف على الجانب العربـي واالوربـي  ،ينبغـي تسـليط علـى المشـاركة قيمـة عليـا بحـد
ذاتها ،وكهدف يجـب العمـل علـى تحقيقـه واحت ارمـه عـالوة علـى أن المشـاركة تسـاعد الشـباب علـى تحقيـق
تطلعــاتهم واالق طاقــاتهم االبداعيــة وتزيــد مــن مســاحة الحريــة فــي أهميــة خلــق البيئــة الداعمــة والصــديقة
واالمنــة لمشــاركة الشــباب والعمــل علــى تغييــر اتجاهــات المؤسســات حــول موضــوع المشــاركة ،وضــرورة
االهتم ــام بالتربي ــة السياس ــية والوطني ــة وأن يك ــون له ــا مك ــان ف ــي البـ ـرامج التعليمي ــة والمؤسس ــات التربوي ــة

والشبابية)Cummings & Worley, 2009( .
ومن هذا المنطلق فأن اعتماد آراء ِ
هذه الفئة في تقييم الواقع االعالمي الرياضي للجماهير العراقية
يعد إجراءاً منهجياً يصب في التوصل إلى التساؤالت التي تسعى ِ
هذه الدراسة لإلجابـة عليهـا ،ولـيس فقـط
ض ــمن االدب النظ ــري له ــا ،إذ أن االنح ــدار الطبق ــي واخ ــتالف شـ ـرائح المجتمع ــات الت ــي ت ارق ــب االح ــدث
الرياضــي يشــكل متغيــر لــيس مــن الســهولة حص ـره أو تحديــده نتيجــة التــداخل فــي ســكن مختلــف المنــاطق
وق ــرب وبع ــد المالع ــب الرياض ــية الت ــي تُق ــام فيه ــا البطـ ـوالت الرس ــمية ،فضـ ـالً ع ــن تن ــوع وس ــائل االع ــالم
الرياضي وتنوع طرائق وصول هذا اإلعالم للجماهير.
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ثانياً :الدراسات السابقة
دراسة هادي ( " )2004االعالم الرياضي التلفزيوني في العراق البرامج الرياضية في قناة العراق

الفضائية أنموذجاً "

هدفت الدراسة الى التوصل الى تقويم شامل لواقـع التغطيـة اإلعالميـة الرياضـية مـن خـالل البـرامج
والنش ـرات الرياضــية فــي قنــاة الع ـراق الفضــائية ســلباً ام ايجاب ـاً فــي إطــار المــدة الخاضــعة للبحــث وتحديــد
التطورات في البرامج الرياضية فـي التلفزيـون الع ارقـي علـى المسـتوى البرامجـي والتكنلـوجي ،وانتفـاع القسـم
الرياضي في قناة العراق الفضائية بما يشكل خطة عمل مستقبلة للمؤسسات والقنوات الفضائية واالرضية
العاملة في العراق.
وتوص ــل الباح ــث ال ــى مجموع ــة م ــن النت ــائج وم ــن أهمه ــا  :بل ــغ مجم ــوع س ــاعات ب ــث البـ ـرامج
الرياضــية فــي قنــاة العـراق الفضــائية ( )102ســاعة فـي الوقــت الــذي كــان فيــه مجمــوع البــث الكلــي لبـرامج
مديرية السياسية والرياضية (  )1043من اصل مجموع البث الكلـي للقنـاة الـذي بلـغ ( )3030سـاعه أي
نســبة المــادة الرياضــية ( )% 33 663وهــذه النســبة جيــدة قياسـاً بأهــداف القنــاة التــي كانــت تغلــب الجانــب
السياســي أوال ثــم الثقــافي ثانيــا والب ـرامج العامــة ذات الطــابع الترفيهــي الــذي ال يخلــو مــن توجيــه سياســي
السيما البرامج التي تذاع مباشرة حيث يأتي ترتيـب البـرامج الرياضـية فـي الدرجـة الرابعـة مـن بـين مجمـوع
البرامج التي تقدمها القناة .وظهر أن الحاق القسم الرياضي بمديرية البرامج السياسة مـن الناحيـة اإلداريـة
وبمديرية االخبار من الناحية العلمية خلف نوعا من االزدواجية في عمل القسم كانت لها اثـار سـلبية مـن
حيث حرية الحركة فـي األوقـات التـي يتطلـب فيهـا العمـل مضـاعفة عـدد الكـامي ارت أو اسـتخدام أكثـر مـن
تنسيق مونتاج أو وقتا أطول ألشغال التنسيق المخصص للقسم الرياضي.
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دراسة شحاذة ( " )2009أثر مشاهدة القنوات الفضائية الرياضية في نشر الثقافة الرياضية بين

طلبة جامعة ديالى"

هدفت الدراسة إلى بناء مقياس الثقافة الرياضية لمشاهدي القنوات الرياضية الفضائية ،ومعرفة أثر
مشـاهدة القنـوات الفضــائية الرياضــية فــي نشــر الثقافــة الرياضــية بــين طلبــة جامعــة ديــالى ومالحظــة الفــرق
بــين الــذكور واإلنــاث المشــاهدين للقنـوات الرياضــية فــي مســتوى الثقافــة الرياضــية .وتوصــلت الد ارســة إلــى
نتائج منها :االستنتاجات التالية :إن مقياس ثقافة الرياضية لمشاهدي القنوات الفضائية الرياضية الذي تم
بناؤه يالئم العينة المختارة والتي كانت لفئة طلبة كليات جامعة ديـالى إذ حقـق هـذا المقيـاس الهـدف الـذي
تعــرف مســتوى الثقافــة الرياضــية لمشــاهدي القنـوات الفضــائية الرياضــية ،وان للقن ـوات
اعــد مــن أجلــه وهــو ّ
الفض ــائية الرياض ــية أثـ ـ اًر ايجابي ــا ف ــي تزوي ــد المش ــاهد بالثقاف ــة الرياض ــية وت ــأثي اًر عل ــى النـ ـواحي المعرفي ــة
واالجتماعية أكثر من النواحي التربوية والصحية.
دراسة لفتة ( " :)2012مقروئية الصحافة الرياضية في العراق لدى طلبة جامعة بغداد "
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مقروئية الصحافة الرياضية في العراق بشكل عام لدى العينة
المختارة التي تمثل لغة مشتقة واعية تتجسد في الوسط الجامعي الذي يعد ارضا خصبة لرياضة ،وتأثير
عوامل الجذب فيها وتفضيل القراء لبعض المطبوعات دون غيرها ،ماذا يفضلون في الجريدة الرياضية؟
أي المواد أكثر استقطاباً لهم؟ أي الصفحات يبدئون قرأتها .وكذلك

السعي الى التعرف على عادات

القراءة لدى المتلقين ومعرفة هداف قراءة الجريدة الرياضية.
وتوصل الباحـث الـى مجموعـة مـن النتـائج كـان أبرزهـا :اقبـال واضـح علـى قـراءة الج ارئـد الرياضـية
والتعرف الى مضـامينها تؤكـده النتيجـة األهـم فـي د ارسـتنا حيـث كشـف أن نسـبة ( )% 53مـن المبحـوثين
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الذين يمثلون طلبة جامعة بغداد يقرأون الصحف الرياضية العراقية ويتابعون أحداثها ومستجداتها .وظهر
ارتفاع مقروئية جريدتي المالعب ومونـديال فـي المرتبـة األولـى بنسـبة اجماليـة قـدرها نسـبة ( )% 40ممـا
يعن ــي مي ــل القـ ـراء ال ــى الج ارئ ــد الرياض ــية المتخصص ــة وتفض ــيلها عل ــى المالح ــق الرياض ــية والص ــفحات
الرياضية في الجرائد اليومية.
دراسة راجحي ( " :)2012تأثير االعالم المرئي في تنمية الثقافة الرياضية لدى التالميذ المرحلة

الثانوية ( )17-15سنة "

هدفت الدراسة الى تنبيه القائمين على وسائل االعالم الرياضي المرئي في الدور الذي يمكن أن
تلعبه في التأثير على تنمية الثقافة الرياضية لدى المراهقين ومعرفة مدى متابعة تالميذ الرحلة الثانوية
للبرامج الرياضية المرئية ومدى مساهمة االعالم الرياضي المرئي في الثقافة الرياضية وخاصة الجانب
المعرفي وتأثير األعالم الرياضي المرئي في سلوك وعادات المراهقين.
اما االستنتاجات التي توصل اليها الباحث فهي :اعتبر التلفزيون اهم وسيلة لالتصال الجمـاهيري،
وان االعالم الرياضي يتم من خالله نشر االخبار والمعلومات والحقائق الرياضية وشرح القواعد والقوانين
الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمهـور ويهـدف لنشـر الثقافـة الرياضـية بـين افـراد التمتـع لتنميـتهم
وتوعيتهم .وان األعالم الرياضي بوسائله المختلفة مؤسسة اجتماعية يستجيب الى البيئة التـي يعمـل فيهـا
بسبب التفاعل بينه وبين المجتمع وحتى يمن فهمه لهذا المجتمع البد له اوالً من وسائل إعالمية رياضية
تتالءم مع القـيم والعـادات السـائدة فـي المجتمـع وكشـفت الد ارسـة ان االعـالم الرياضـي المرئـي يـؤثر تـأثي اًر
ايجابياً في تنمية الثقافة الرياضية لدى تالميذ المرحلة الثانوية وذلك من خالل سلوكيات وعادات التالميذ
ويؤثر أيضا في الجانب المعرفي.
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دراسة العروي ( " )2014دور االعالم الرياضي التلفزي للقناة الجزائرية األولى في نشر الثقافة
الرياضية وتوجيه الطلبة نحو التخصص الرياضي التربوي "

هــدفت الد ارســة الــى التعــرف علــى المســتوى الثقــافي لطلبــة الســنة الثالثـة ،تربيــة حركيــة لمعهــد علــوم
وتقنيــات النشــاطات البدنيــة والرياضــة باعتبــارهم مقبلــين علــى المجــال التربــوي التعليمــي .ومعرفــة أهميــة
وســيلة االعــالم المرئيــة ،مــن خــالل توضــيح دور الب ـرامج الرياضــية للقنــاة الجزائريــة األولــى فــي اكتســاب
الثقاف ــة الرياض ــية لطلب ــة الس ــنة الثالث ــة تربي ــة حركي ــة معه ــد عل ــوم وتقني ــات النش ــاطات البدني ــة والرياض ــة
وتوجيههم نحو التخصص الرياض التربوي.
ظهــر ان اغلــب الطلبــة لــديهم وعــي كامــل بمضــار المنشــطات ،تــم اكتســاب ذلــك الــوعي مــن خــالل
الب ـ ـرامج الرياضـ ــية للقنـ ــاة الجزائريـ ــة األولـ ــى .وان غالبي ـ ــة الشـ ــباب يجـ ــدون أن األعـ ــالم الرياضـ ــي لدي ـ ــة
اإلمكانيات الواسعة لنشر المعلومات المتعلقة بالمجال الرياضـي .ويعتقـدون أن االعـالم الرياضـي التلفـزي
للقناة الجزائرية األولى ال يساهم في تحسيس الشباب نحو الممارسـة الرياضـية التربويـة ،والصـحة السـليمة
كما أنه ال يشجعهم على االنتماء الى المؤسسات الرياضية التربوية بـل يـرون بأنـه يشـجع علـى الممارسـة
الرياضية التنافسية التي ال تتماشى مع ميوالتهم ورغباتهم حيث سجلنا نسبة قليلة من الطلبة كان لألعالم
الرياضـي دور فــي التحـاقهم بالمعهــد .وكشـفت النتــائج أن نسـبة كبيـرة مـن الطلبــة المسـتجوبين ،يــرون بــأن
البرامج الرياضية للقناة الجزائرية األولى ال تشجع على االنتماء الى المؤسسات الرياضـية التربويـة أي أن
االعالم الرياضي التلفزي للقناة الجزائرية األولى ال يقوم بوظيفتـه التوجيهيـة والتربويـة وان اهتمـام االعـالم
الرياضي التلفزي للقنـاة الجزائريـة األولـى بالرياضـات التنافسـية المحليـة ونقـل التعـاليق والتحاليـل الرياضـية
للمباريات وقد اهمل احد وظائفه اال وهي الوظيفة التربويـة والتوجيهيـة واقتصـرت وظائفـه علـى الـوظيفتين
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اإلخبارية والتثقيفية رجع السبب حسب رئينا الى أن االعـالم الرياضـي للقنـاة الجزائريـة األولـى موجـه نحـو
الجانب اإلعالني االخباري والترفيهي اكثر من الجانب التعليمي التربوي.
التعليق على الدراسات السابقة وكيفية االستفادة منها
تختلــف الد ارســة الحاليــة عــن بقيــة الد ارســات الســابقة فــي كونهــا تتنــاول وســائل االعــالم الرياضــي
المختلفــة والكشــف عــن مــدى اســتفادة الجمــاهير بشــكل أوســع نطــاق ،فض ـالً عــن تناولهــا بعــض القيــادات
اإلداري ــة للرياض ــة العراقي ــة المس ــؤولة مس ــؤولية مباشـ ـرة ف ــي رس ــم سياس ــة البل ــد الرياض ــية باالش ــت ارك م ــع
المؤسسـات االخـرى ،وأسـتفاد الباحـث مــن الد ارسـات السـابقة فـي اعتمادهــا علـى المـنهج الوصـفي بأســلوب
المســح ،وكيفيــة بنــاء االســتبانة االس ــتطالعية واعــداد فقراتهــا علــى وف ــق خط ـوات منهجيــة للتوصــل إل ــى
اعتمادها كأداة قيـاس مـرو اًر باألسـس والمعـامالت العلميـة التـي تحـدد مقبوليتهـا ،كمـا تختلـف ه ِ
ـذه الد ارسـة
عــن الد ارســات الســابقة فــي طريقــة اختيــار المعاينــة للعينــة الرئيســة وكونهــا أوســع نطاقـاً ،إذ تناولــت معظــم
الد ارســات الســابقة آراء الطلبــة مــن م ارحــل مختلفــة عــدا د ارســة هــادي التــي تناولــت وســيلة إعالميــة واحــدة،
كمــا أن التركيــز فــي هـ ِ
ـذه الد ارســة منصــب علــى مختلــف الجمــاهير الرياضــية العراقيــة ومــن وجهــة نظــر
العاملين في الرياضة أنفسهم ،كما ساعدت الدراسة السابقة في كيفية اعتماد الوسائل اإلحصائية الالزمة
لتحليل البيانات.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
أوالً :منهجية الدراسة
فرضت متطلبات تناول مشكلة الدراسة الحالية أن ينتهج الباحث منهج البحث الوصفي بأسلوب
المسح والذي ُيعرف بأنه " المنهج الذي يعتمد على جمع البيانات ميدانياً بوسائل متعددة ،وهو يتضمن
الدراسة الكشفية والوصفية والتحليلية “( .غباري وآخرون ،2015 ،ص )25
إذ يهدف هذا المسح إلى جمع اآلراء بالقياس المباشر بغية تحليل استجابات انجذاب آراء أعضاء
الهيئات اإلدارية لألندية الرياضية عن الثقافة الرياضية التي يدعمها اإلعالم الرياضي عبى الصعيد
المحلي.
ثانياً :مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة بأعضاء الهيئات اإلدارية لألندية الرياضية العراقية البالغ عددهم ()193
فردا يمثلون أندية الدرجة الممتازة البالغ عددها ( )19نادياً للموسم الرياضي ( )2018لكونهم مجتمع
الظاهرة المالحظة في مشكلة الدراسة وتحقق أغراضها لضمان االتصال بهم فضالً عن إبداء تعاونهم
مع الباحث إلتمام إجراءات خطوات دراسته المتعددة .وقد قام الباحث بتوزيع ( )193استبانة على
مجتمع البحث جميعهم ولم يتم استبعاد أية استبانة لكونها صالحة للبحث جميعها ،إذ تم توضيح
تعليماتها ُمسبقاً ،وتم متابعة استردادها بدون أية نقص من عددها الفعلي ،وبذلك فان الدراسة الحالية
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تعتبر دراسة حصرية لمجتمع البحث برمته دون الحاجة الى عينة محددة .والجدول ( )1يبين توزيع
الفئة المبحوثة على االندية:
جدول رقم ()1

توزيع مجتمع البحث الكلي على االندية الرياضية العراقية
ت

النادي

عدد أعضاء الهيئة االدارية

ت

النادي

عدد أعضاء الهيئة االدارية

1

الطلبة

9

11

الميناء

11

2

الشرطة

11

12

البحري

9

3

الزوراء

11

13

نفط الجنوب

11

4

القوة الجوية

11

14

نفط ميسان

9

5

الكهرباء

11

15

السماوة

10

6

النفط

11

16

كربالء

10

7

الكرخ

9

17

النجف

11

8

الحدود

10

18

نفط الوسط

9

9

الحسين

10

10

بغداد

9

19

زاخو

11

المجموع

193

النسبة المئوية

%100

ثالثاً :أداة الدراسة
باالعتماد على الدراسة التمهيدية االولية التي اجرها الباحث على مجتمع البحث ،وبالرجوع الى
األدب النظري والدراسات السابقة ،عمد الباحث إلى إعداد أداة الدراسة لجمع البيانات والتي هي صحيفة
االستقصاء (االستبانة الورقية) التي اشتملت على عدد من المحاور هي-:
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 -1الخصائص الديموغرافية للعينة وتتمثل في ل
كل من (السن ،عدد سنوات العضوية في النادي،
التحصيل الدراسي ،أسم النادي المنسوب إليه).
 -2هل تغطي وسائل اإلعالم الرياضي قطاعات كبيرة ومتنوعة من الجمهور الرياضي ؟
 -3هل يساعد اإلعالم الرياضي على تكوين االتجاهات والمعتقدات نحو ممارسة الرياضة للترويح؟
 -4هل يعتمد اإلعالم الرياضي إيصال حداثة المعلومات إلى الجماهير الرياضية؟
 -5هل يرسخ اإلعالم الرياضي المبادئ والقيم التربوية ويعزز روح المواطنة لدى الجماهير الرياضية؟
 -6هل يساهم اإلعالم الرياضي في تكوين بنية معرفية ترتبط بمفاهيم وأهداف الرياضة لدى الجماهير
الرياضية ؟
 -7هل يلتزم اإلعالم الرياضي بالمعايير االخالقية السائدة في المجتمع؟
 -8هل يعتمد اإلعالم الرياضي دراسات علمية عن أهمية ممارسة الرياضة للجماهير؟
 -9هل يساعد اإلعالم الرياضي على تحسين مفاهيم العادات والتقاليد غير المحبذة في المجتمع؟
رابعا :صدق األداة
عرضت األداة على عدد من المحكمين االختصاص في االعالم والرياضة( ،ملحق  )1وبعد
مراجعة مالحظاتهم التقويمية تم االخذ بآرائهم على كل محور وفقرة من االستبانة عند عرضها بصورتها
األولية عليهم تم التحقق من الصدق الظاهري لألداة بحسب اعتماد اتفاق آراءهم باعتبارهم من ذوي
التخصص في مجال اإلعالم ،والتربية البدنية وعلوم الرياضة ،والقياس والتقويم ،في عملية التعديل أو
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الحذف أو الدمج أو اإلضافة أو اإلبقاء عليها كما هي لتصل بذلك االستبانة إلى صورتها النهائية ملحق
(.)2
خامساً :ثبات األداة
تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) (Split Half Methodوأستخدام معامل اإلرتباط
البسيط ) (Personفيما بين درجات الجزأين وتم تصحيح ِ
هذه القيمة بمعادلة ( Spearman-Brown
 )formulaبتطبيق صورته على العينة االستطالعية من خارج عينة الدراسة ،واعتماد نتيجة المعالجة
اإلحصائية لدرجات هذا التطبيق كمؤشر لقبول ثبات االستبانة.
سادساً :المعالجة اإلحصائية
بعد تفريغ البيانات من االستبانات تم معالجتها إحصائياً آلياً ببرنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSS( ،)statistical package for social sciencesاإلصدار ( ،)25لكل من
التك اررات والنسب المئوية في الجداول التك اررية البسيطة ،وكذلك المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية.
سابعاً :إجراءات الدراسة
 -1االحساس بالمشكلة البحثية من خالل تجربة الباحث الشخصية بصفته أحد الرياضيين العراقيين
ومهتم بالشأن الرياضي
 -2اجراء نوع من الدراسة االستطالعية على عينة عشوائية من االندية والرياضيين
 -3االطالع على اآلدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
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 -2بناء أداة القياس للدراسة التي هي االستبانة.
 -3التحقق من صدق وثبات أداة القياس في الدراسة.
-4الحصول على الموافقات الرسمية لتطبيق أداة القياس في الدراسة.
 -5تطبيق أداة القياس على العينة الرئيسة.
 -6جمع البيانات في استمارات خاصة.
 -7معالجة النتائج إحصائياً.
 -8مناقشة النتائج واستصدار التوصيات على وفقها.
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
عرض نتائج التساؤل الرئيس للدراسة واألسئلة الفرعية
لغرض التوصل لهدف الدراسة الرئيس تمت معالجة الدرجة الكلية ألداة القياس باختبار ( )Tلعينة
واحدة لمقارنة الوسط الحسابي بالوسط الفرضي التقويمي وكما ُمبين في الجدول (-: )2
جدول رقم ()2

نتائج المعالم االحصائية للدرجة الكلية ألداة القياس والمقارنة االستداللية بالوسط الفرضي
الوسط الحسابي

الوسيط

اإلنحراف
المعياري

األلتواء

التقويمي

الوسط الفرضي

المحسوبة

43

86.11

85

3.488

-0.335

83

الثقافة الرياضية

12.404

الرياضي في دعم

0.000

دور اإلعالم

(ت)

الكلي

))Sig

الفقرات

الداللة

االستبانة

عدد

دال

للجمهور العراقي
الوسط الفرضي= مجموع اوزان البدائل \ عدد البدائل × عدد الفقرات.

تُبين نتائج الجدول ( )2أن الوسط الحسابي كان ( ،)86.11والوسيط ( ،)85واالنحراف المعياري
( ،)3.488وبلغ معامل االلتواء ( )-0.335مما يؤكد أن التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة محددة بين
( )+3على وفق منحنى (كاوس) االعتدالي لتؤكد عدم وجود قيم متطرفة عند تفسير نتائج دور اإلعالم
الرياضي في دعم الثقافة الرياضية للجمهور العراقي ،وعند مقارنة الوسط الحسابي مع الوسط الفرضي
البالغ ( )83يتبين أن العينة تعدت مستوى الوسط الفرضي ،إذ بلغت قيمة ( )t-testالمحسوبة لعينة
واحدة ( )12.404عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )192وهي قيمة دالة إحصائياً.
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ل
وبشكل تفصيلي،
لغرض التوصل إلى تفسيرات منطقية حول االجابة عن مجمل تساؤالت الدراسة
إذ ال يمكن التكهن باألرقام الكلية مالم يتم تحليل انجذاب وجهة نظر أعضاء الهيئات االدارية لألندية
تفصيالً لتكون مناقشة النتائج في ضوء ما ورد من استجاباتهم على فقرات أداة الدراسة للتعرف على
نقاط القوة والضعف وكما سيلي ذكره لتحليل كل سؤال في ِ
هذه األداة.

87

86.11

86
85
84

83

83
82

81
الوسط الحسابي

الوسط الفرضي

شكل رقم ( )5يوضح الوسط الحسابي ألداة القياس ومقارنته بالوسط الفرضي
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أوالً  :الخصائص الديموغرافية -:
 وصف توزيع عينة البحث على األندية قيد الدراسة-:جدول رقم ()3

يبين وصف تك اررات عينة البحث الكلية في االندية الرياضية العراقية ونسبتهم المئوية
عدد

النسبة

عدد

النسبة

األعضاء

المئوية

األعضاء

المئوية

5.699 %

4.663 %

11
12

البحري
نفط الجنوب

11
9

4.663 %
5.181 %

ت

أسم النادي

1

الطلبة

9

2

الشرطة

11

5.699 %

3

الزوراء

11

5.699 %

13

4

القوة الجوية

11

5.699 %

14

نفط ميسان

5

الكهرباء

11

5.699 %

15

السماوة

10

6

النفط

11

5.699 %

16

كربالء

10

5.181 %

7

الكرخ

9

4.663 %

17

النجف

11

5.699 %

8

الحدود

10

5.181 %

18

نفط الوسط

9

4.663 %

9

الحسين

10

5.181 %

10

بغداد

9

4.663 %

19

زاخو

11

5.699 %

المجموع الكلي لألعضاء

ت

أسم النادي
الميناء

11
9

4.663 %
5.699 %
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ل
بشكل متقارب لتوصف عدد اعضاء االندية
تبين نتائج الجدول ( )3أن قيم النسب المئوية توزعت
إذ تراوحت بين ( )4.663 %) - )5.699 %وهي قيم متقاربة وال تؤثر في حسن انتشار العينة
المستهدفة للقياس.
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 وصف توزيع عينة البحث على الخصائص الديموغرافية-:جدول رقم ()4

وصف تك اررات عينة البحث الكلية بحسب الخصائص الديموغرافية ونسبتهم المئوية
ت

الخصائص

الديموغرافية

1

الجنس

2

العمر الزمني

3

التحصيل
الدراسي

عدد سنوات

4

العضوية في
النادي

النسبة المئوية من

النوع المديات

التكرار

ذكر

158

81.865 %

أنثى

35

18.135 %

≤  30 -20عام ميالدي

44

22.798 %

 40 -31عام ميالدي

52

26.943 %

 50-41عام ميالدي فأعلى

97

50.259 %

اإلعدادية

22

11.399 %

الدبلوم

59

30.57 %

البكلوريوس فأعلى

112

58.031 %

≤  4 -1عام ميالدي

11

5.699 %

 8 -5عام ميالدي

87

45.078 %

 12 -9عام ميالدي فأعلى

95

49.223 %

المجموع الكلي لألعضاء

المجموع الكلي

193

تبين نتائج الجدول ( )4أن قيم النسب المئوية لمتغير الجنس كان اكثر للذكور من االناث،
ولمدى العمر الزمني ( 50-41عام ميالدي فأعلى) أكثر من نسب باقي مديات االعمار ،ولتحصيل
البكالوريوس فأعلى أكثر من نسب باقي التحصيل الدراسي ،ولمدى عدد سنوات العضوية في النادي
( 12 -9عام ميالدي فأعلى) أكثر من نسب باقي المديات االخرى في هذه العضوية.
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ثانياً :عرض نتائج أسئلة الدراسة
بغية التوصل الى اجابات تعبر عن متطلبات الدراسة في التوصل لإلجابات وحلول للتساؤل
الخاص بكل مجال يعرض الباحث النتائج التحليلية لهذا السؤال كاآلتي -:
جدول ()5

إستجابات عينة التطبيق لكل فقرة من فقرات سؤال :هل تغطي وسائل اإلعالم الرياضي قطاعات كبيرة
ومتنوعة من الجماهير الرياضية؟

س = اإلنحراف المعياري – في كل الجداول

57
61
79

91

18

24

69

72

73

72

101

77

64

49

80

25.389 39.896 37.306 37.306 12.435 47.15

15

7.772
41.451

33.161 52.332 37.824 35.751 9.326 40.933 31.606 29.534

72
68

35.233 37.306

64
64
23
151
52
48

24.87 26.943 78.238 11.917 33.161 33.161

1.964
1.984
2.29

الحصر الشامل لمجتمع البحث  -التطبيق الكلي =( )193مفردة

1.917

المجتمع العراقي .

63.903

تراعي وسائل االعالم الرياضية المختلفة اختالف ثقافات

2.446

تخاطب عامة الناس على اختالف مستوياتهم .

81.52

توفر وسائل االعالم الرياضية المختلفة برامج مختلفة

1.311

مستقبالً.

2.13

تعلن وسائل االعالم الرياضية المختلفة عما مخطط لها

2.088

الوعي الثقافي الرياضي.

70.984 69.603 43.696 76.339 66.149 65.458

تستخدم وسائل االعالم الرياضي التسويق الرياضة لنشر

متوسطة

إلظهار أهم المشاريع المقبلة لإلعالم الجماهيري.

متوسطة

8

تعقد وسائل االعالم الرياضية المختلفة المؤتمرات الصحفية

عالية

7

لنشر اعالنات المؤسسات الرياضية.

عالية

6

توفر وسائل االعالم الرياضية المختلفة كادر متخصص

عالية

5

االعالميين في المجال الرياضي.

منخفضة

4

توفر وسائل االعالم الرياضية المختلفة متخصصين من

مرتفعة

3

واسعة من الجماهير.

ك

%

ك

%

متوسطة

2

تصل اخبار وسائل االعالم الرياضية المختلفة إلى مساحات

ك

%

أحياناً

س
َ
المرجح النسبية

الدرجة

ت

1

عبارات الفقرات

دائماً

أبداً

األهمية

63

ُيالحظ من نتائج الجدول ( )5أن قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة
السابعة كانتا األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال ،إذ
كان أعلى تكرار فيها عند البديل (دائماً) ،بينما قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة
الرابعة كانتا األقل من بين باقي الفقرات لتكون في أخر صدارة انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا
المجال ،إذ كان أعلى تكرار فيها عند البديل (أبداً).
والشكل ( )6يوضح التخطيط البياني لألهمية النسبية لفقرات هذا السؤال -:

100
80

81.52

76.339
65.458

69.603

66.149

60

70.984

63.903

43.696

40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

شكل رقم ( )6يوضح األهمية النسبية لفقرات سؤال :هل تغطي وسائل اإلعالم الرياضي قطاعات كبيرة
ومتنوعة من الجماهير الرياضية؟
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جدول ()6

استجابات عينة التطبيق لكل فقرة من فقرات سؤال :هل يساعد اإلعالم الرياضي على تكوين
االتجاهات والمعتقدات لدى الجماهير الرياضية نحو ممارسة رياضة الترويح؟

ت

ك

6

3.109

24

12.435

163

84.456

23

11.917

28

14.508

142

73.575

1.383

25

12.953

160

82.902

8

4.145

2.088

34

17.617

111

57.513

48

24.87

1.927

75

38.86

88

45.596

30

15.544

55

28.497

71

36.788

67

34.715

1.938

عن أهمية ممارسة رياضة الترويح.

64.594

6

الرياضية واطباء صحة المجتمع لنقل أفكارهم

متوسطة

يعتمد االعالم الرياضي على الخبرات األكاديمية

2.233

والمنشآت الرياضية.

عالية

5

التسهيالت إلقبال الجماهير إلى المؤسسات

74.439

يعمل اإلعالم الرياضي على تقديم توضيح

46.114

األولمبي بين أوساط الجماهير الرياضية.

64.249

تهتم وسائل اإلعالم الرياضي بنشر الفكر

69.603

والمبادئ للسلوك الرياضي السوي.

متوسطة

4

تنشر وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة القيم

عالية

3

فعاليات الرياضة للجميع.

منخفضة

2

يدعم اإلعالم الرياضي القائمين على إدارة

1.187

للجماهير.

39.551

1

ومنتديات الشباب المحلية لتنفيذ برامجها التثقيفية

ك

%

ك

%

منخفضة

يدعم اإلعالم الرياضي االندية الرياضية

%

أحياناً

س
َ
المرجح النسبية

الدرجة

عبارات الفقرات

دائماً

أبداً

األهمية

الحصر الشامل لمجتمع البحث  -التطبيق الكلي =( )193مفردة

ُيالحظ من نتائج الجدول ( )6أن قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة الخامسة
كانتا األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال ،إذ كان
أعلى تكرار فيها عند البديل (أحياناً) ،بينما قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة األولى

65

كانتا األقل من بين باقي الفقرات لتكون في أخر صدارة انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال،
إذ كان أعلى تكرار فيها عند البديل (أبداً).
والشكل ( )7يوضح التخطيط البياني لألهمية النسبية لفقرات هذا السؤال-:

80

69.603

60
39.551

74.439
64.594

64.249

46.114

40
20

0
1

2

3

4

5

6

شكل رقم ( )7يوضح األهمية النسبية لفقرات سؤال :هل يساعد اإلعالم الرياضي على تكوين االتجاهات
والمعتقدات لدى الجماهير الرياضية نحو ممارسة رياضة الترويح؟

66

جدول ()7

استجابات عينة التطبيق لكل فقرة من فقرات سؤال :هل يعتمد اإلعالم الرياضي إيصال حداثة
المعلومات إلى الجماهير الرياضية؟

عبارات الفقرات

ت

144

74.611

36

18.653

13

51

26.425

69

35.751

73

37.824

88

45.596

26

13.472

79

40.933

11

5.699

41

21.244

141

73.057

63

32.642

82

42.487

48

24.87

63

32.642

68

35.233

62

32.124

الحصر الشامل لمجتمع البحث  -التطبيق الكلي =( )193مفردة

2.005

بالحداثة والتطوير.

عالية

 6الصحفية برعاية شركات المنتجة تهتم

66.839

تقيم

المؤسسة

الرياضية

المؤتمرات

2.078

الرياضي الحديث.

عالية

 5يجذب أوساط الجماهير نحو المنتج

69.257

تؤمن المؤسسة الرياضية بأن االعالم

1.326

للجمهور الرياضي بموضوعية .

44.214

 4الحقائق المتعلقة بالمشاكل الرياضية

منخفضة

توضح وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة

2.047

بأسلوب حضاري.

عالية

 3المحترفين محلياً في مختلف األلعاب

68.221

يستثمر اإلعالم الرياضي صور الالعبين

1.886

االدارية.

62.867

 2باإلعالم

الرياضي

ضمن

تشكيالتها

متوسطة

توفر المؤسسة الرياضية قسم متخصص

6.736

الرياضية.

2.679

 1عنصر

عالية

مهم

في

جذب

الجماهير

89.292

تعد المؤسسة الرياضية االعالم الرياضي

س
َ
المرجح النسبية

الدرجة

أبداً
دائماً أحياناً
ك  %ك  %ك %

األهمية

67

ُيالحظ من نتائج الجدول ( )7أن قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة األولى
كانتا األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال ،إذ كان
أعلى تكرار فيها عند البديل (دائماً) ،بينما قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة الرابعة
كانتا األقل من بين باقي الفقرات لتكون في أخر صدارة انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال،
إذ كان أعلى تكرار فيها عند البديل (أبداً).
والشكل ( )8يوضح التخطيط البياني لألهمية النسبية لفقرات هذا السؤال-:

100

89.292

80

62.867

69.257

68.221

60

66.839

44.214

40
20
0

1

2

3

4

5

6

شكل رقم ( )8يوضح األهمية النسبية لفقرات سؤال :هل يعتمد اإلعالم الرياضي إيصال حداثة المعلومات
إلى الجماهير الرياضية؟

68

جدول ()8

استجابات عينة التطبيق لكل فقرة من فقرات سؤال :هل يرسخ اإلعالم الرياضي المبادئ والقيم
التربوية ويعزز روح المواطنة لدى الجماهير الرياضية؟

ت

70

36.269

39

20.207

84

43.523

1.927

39

20.207

37

19.171

117

60.622

65

33.679

82

42.487

46

23.834

145

75.13

38

19.689

10

5.181

86

44.56

38

19.689

69

35.751

2.088

79

40.933

69

35.751

45

23.316

2.176

القوانين .

عالية

6

إليه تنشئة جيل يؤمن بالمواطنة ويحترم

72.539

ترتبط سياسة االعالم الرياضي بما يحتاج

69.603

تربوي ناضج وشيق.

عالية

5

يقدم االعالم الرياضي رسالته بأسلوب

2.699

يدعم االنتماء الوطني.

عالية

4

الرياضة العراقية على الصعيد الدولي بما

89.983

تنشر وسائل االعالم الرياضي انجازات

2.098

شغب المالعب.

عالية

3

سياسة إدارة الرياضة المحلية في الحد من

69.948

تتوافق سياسة االعالم الرياضي مع

1.596

توضح حيادية الراعين ألنشطتها.

53.195

2

مساحات خاصة في المجالت الرياضية

متوسطة

توفر وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة

64.249

تالئم قيم وعادات المجتمع.

متوسطة

1

تعتمد المؤسسة الرياضية وسائل إعالنية

س
َ
المرجح النسبية

الدرجة

عبارات الفقرات

أبداً
دائماً أحياناً
ك  %ك  %ك %

األهمية

الحصر الشامل لمجتمع البحث  -التطبيق الكلي =( )193مفردة

ُيالحظ من نتائج الجدول ( )8أن قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة الرابعة
كانتا األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال ،إذ كان

69

أعلى تكرار فيها عند البديل (دائماً) ،بينما قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة الثانية
كانتا األقل من بين باقي الفقرات لتكون في أخر صدارة انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال،
إذ كان أعلى تكرار فيها عند البديل (أبداً).
والشكل ( )9يوضح التخطيط البياني لألهمية النسبية لفقرات هذا السؤال-:

100
80

89.983
69.948

64.249

69.603

72.539

53.195

60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

شكل رقم ( )9يوضح األهمية النسبية لفقرات سؤال :هل يرسخ اإلعالم الرياضي المبادئ والقيم التربوية
ويعزز روح المواطنة لدى الجماهير الرياضية؟

70

جدول ()9

استجابات عينة التطبيق لكل فقرة من فقرات سؤال :هل يساهم اإلعالم الرياضي في تكوين بنية
معرفية ترتبط بمفاهيم وأهداف الرياضة لدى الجماهير الرياضية؟

62

32.124

61

31.606

70

36.269

1.959

5

2.591

152

78.756

36

18.653

72

37.306

73

37.824

48

24.87

2.124

8

4.145

25

12.953

160

82.902

49

25.389

43

22.28

101

52.332

63

32.642

55

28.497

75

38.860

1.938

64.594

استراتيجيته ورؤياه للمستقبل.

متوسطة

6

يسعى

اإلعالم

الرياضي

لتوضيح

1.731

العراق.

57.686

5

عن االنجازات المتحققة دولياً لصالح

متوسطة

يصل للجمهور الرياضي ثقافة تاريخية

1.212

الجماهير وتثقيفهم رياضياً.

40.415

4

التربوية الرياضية في توعية معارف

منخفظة

يشترك اإلعالم الرياضي مع المؤسسات

70.812

الثقافية بين أوساط الجماهير الرياضية.

عالية

3

يحقق اإلعالم الرياضي أهداف برامجه

1.839

االستشارات العلمية لخدمة المجتمع.

61.313

2

كليات

التربية

الرياضية

في

تقديم

متوسطة

يساعد اإلعالم الرياضي األكاديميين في

65.285

إيصال المعلومات للجماهير الرياضية.

متوسطة

يعتمد اإلعالم الرياضي أسلوب واضح في

س
َ
المرجح النسبية

الدرجة

عبارات الفقرات

ت

1

أبداً
دائماً أحياناً
ك  %ك  %ك %

األهمية
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ُيالحظ من نتائج الجدول ( )9أن قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة الثالثة
كانتا األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال ،إذ كان

71

أعلى تكرار فيها عند البديل (أحياناً) ،بينما قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة الرابعة
كانتا األقل من بين باقي الفقرات لتكون في أخر صدارة انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال،
إذ كان أعلى تكرار فيها عند البديل (أبداً).
والشكل ( )10يوضح التخطيط البياني لألهمية النسبية لفقرات هذا السؤال-:

80

65.285

70.812
61.313

57.686

60

64.594

40.415
40
20
0
1

2

3

4

5

6

شكل رقم ( )10يوضح األهمية النسبية لفقرات سؤال :هل يساهم اإلعالم الرياضي في تكوين بنية
معرفية ترتبط بمفاهيم وأهداف الرياضة لدى الجماهير الرياضية؟
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جدول ()10

استجابات عينة التطبيق لكل فقرة من فقرات سؤال :هل يلتزم اإلعالم الرياضي بالمعايير االخالقية
السائدة في المجتمع؟

88

45.596

56

29.016

49

25.389

2.202

72

37.306

69

35.751

52

26.943

2.104

18

9.326

24

12.435

151

78.238

1.311

59

30.57

52

26.943

82

42.487

132

68.394

45

23.316

16

8.29
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2.601

لدى الجماهير.

عالية

5

بمهمات ترصين القيم االخالقية النبيلة

86.701

يلتزم القائمون على إدارة اإلعالم الرياضي

1.881

االحداث الرياضية.

62.694

4

اللغوية غير الجارحة في نقل وقائع

متوسطة

يراعي اإلعالم الرياضي اختيار المفردات

73.402

لاللتزام باألخالق الرياضية في المالعب

43.696

يدعم اإلعالم الرياضي البرامج الثقافية

70.121

والتعصب القبلي.

منخفضة

3

ينبذ اإلعالم الرياضي لغة التطرف

عالية

2

االلتزام بالتقاليد واألعراف المجتمعية.

عالية

1

تدرك وسائل اإلعالم الرياضي أهمية

س
َ
المرجح النسبية

الدرجة

ت

عبارات الفقرات

أبداً
دائماً أحياناً
ك  %ك  %ك %

األهمية
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ُيالحظ من نتائج الجدول ( )10أن قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة الخامسة
كانتا األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال ،إذ كان
أعلى تكرار فيها عند البديل (دائماً) ،بينما قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة الثالثة
كانتا األقل من بين باقي الفقرات لتكون في أخر صدارة انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال،
إذ كان أعلى تكرار فيها عند البديل (أبداً).
والشكل ( )11يوضح التخطيط البياني لألهمية النسبية لفقرات هذا السؤال-:
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73.402
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شكل رقم ( )11يوضح األهمية النسبية لفقرات سؤال :هل يلتزم اإلعالم الرياضي بالمعايير االخالقية
السائدة في المجتمع؟

74

جدول ()11

استجابات عينة التطبيق لكل فقرة من فقرات سؤال :هل يعتمد اإلعالم الرياضي دراسات علمية عن
أهمية ممارسة الرياضة للجماهير؟

عبارات الفقرات

ت

4

2.073

148

76.684

41

21.244

42

21.762

45

23.316

106

54.922

27

13.99

43

22.280

123

63.731

11

5.699

170

88.083

12

6.218

1.995

39

20.207

35

18.135

119

61.658

15

7.772

34

17.617

144

74.611
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1.332

ممارسة الرياضة .

44.387

6

المؤتمرات العلمية التي تعنى بأهمية

منخفظة

يهتم االعالم الرياضي بنقل حداثة نتائج

1.585

البدني.

52.85

5

االجتماعية التي تعارض ممارسة النشاط

متوسطة

يحد االعالم الرياضي من التقييدات البيئية

66.494

النشاط البدني لدى أوساط الجماهير.

متوسطة

4

يحفز االعالم الرياضي على ممارسة

1.503

أمراض العصر.

50.086

3

الصحية والرياضية لتوعية الجماهير من

متوسطة

يسند

االعالم

الرياضي

المؤسسات

1.668

النشاط البدني المنتظم.

55.613

2

االكاديمية التي تهتم بأهمية ممارسة

متوسطة

يعتمد

االعالم

الرياضي

الدراسات

1.808

الصحة.

60.276

1

للمعرفة العلمية عن الرياضة من أجل

متوسطة

يلبي االعالم الرياضي حاجة الجماهير

س
َ
المرجح النسبية

الدرجة

أبداً
دائماً أحياناً
ك  %ك  %ك %

األهمية
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ُيالحظ من نتائج الجدول ( )11أن قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة الرابعة
كانتا األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال ،إذ كان
أعلى تكرار فيها عند البديل (أحياناً) ،بينما قيمتي الوسط الحسابي المرجح واألهمية النسبية للفقرة
السادسة كانتا األقل من بين باقي الفقرات لتكون في أخر صدارة انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا
المجال ،إذ كان أعلى تكرار فيها عند البديل (أبداً).
والشكل ( )12يوضح التخطيط البياني لألهمية النسبية لفقرات هذا السؤال -:
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60.276
60
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شكل رقم ( )12يوضح األهمية النسبية لفقرات سؤال :هل يعتمد اإلعالم الرياضي دراسات علمية عن
أهمية ممارسة الرياضة للجماهير؟
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس وأول سؤال فرعي منه في استفادة الجماهير الرياضية من
االعالم الرياضي في دعم ثقافته الرياضية في ضوء آراء أعضاء الهيئات اإلدارية لألندية الرياضية
العراقية بوجود فوراق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05والتي اشار تقييمهم لها بالجدول
رقم ( )2إلى أن الوسط الحسابي كان ( )86.11وعند مقارنته مع الوسط الفرضي البالغ ( )83يتبين
أعضاء الهيئة االدارية لألندية كانوا منجذبين في استجابتهم للفقرات بفارق قليل بلغ ( )3.11درجة بين
الوسطين قياساً بالدرجة ألداة القياس البالغة ( )129درجة  ،على الرغم من الداللة االحصائية المذكورة
اعاله ،مما يعطي مدلوالً عن الحاجة لالرتقاء بواقع وسائل االعالم المختلفة لتساير التطور العالمي من
جهة وتحقق االهداف المنشودة لما مطلوب في أن تحتله من صدارة منتجه في تحقيق تلك األهداف .
وهذا يتفق مع توصلت إليه دراسة أديب خضور في أن الموضوعات التي يقدمها اإلعالم
الرياضي بمختلف وسائله يسعى إلى مهَمة التثقيف في المجال الرياضي( .خضور ،1994 ،ص )142
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه (غسان محمد صادق ،1990 ،ص  )21-20من أن الثقافة
الرياضية في المفهوم الحديث تعدت المفهوم البدني للبحث لتشمل المفاهيم النفسية واألخالقية والجمالية
والترويحية والثقافية وهي وسيلة مهمة من وسائل تعميق صلة المواطن بوطنه وواقعه ،إن ما سبق ذكره
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ال يجري بشكل عفوي وانما بشكل مبرمج سواء في المدارس أو الكليات أو عن طريق التلفزيون
والصحف والراديو والسينما أو المهرجانات والهدف منها كلها هو تربية المواطن ثقافياً.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -:
أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني بعد الرجوع لنتائج الجدول ( )5التي تُبين أن الفقرة السابعة
التي ينص مضمونها (توفر وسائل االعالم الرياضية المختلفة برامج مختلفة تخاطب عامة الناس على
اختالف مستوياتهم) كانت األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد الفئة المبحوثة في هذا
المجال والتي بلغت أهميتها النسبية (.)81.52
إذ جاءت هذه النتيجة متفقه مع ما ذكره (ياسين فضل ،2011 ،ص  )126بأن باستطاعة
اإلعالم الرياضي أن يحقق تأثيرات هامة على مستوى االفراد والمؤسسات الرياضية مما تجعل منه قوة
اجتماعية حقيقية.
بينما الفقرة الرابعة التي ينص مضمونها (تعقد وسائل االعالم الرياضية المختلفة المؤتمرات
الصحفية إلظهار أهم المشاريع المقبلة لإلعالم الجماهيري) كانت األقل من بين باقي الفقرات لتكون في
أخر صدارة انجذاب المبحوثين في هذا المجال والتي بلغت أهميتها النسبية (.)43.696
إذ جاءت هذه النتيجة المنخفضة اتفقت مع ما توصلت إليه دراسة (رضا النجار ،2000 ،ص
 )63في أن اإلعالن عن النشاطات والفعاليات في وسائل اإلعالم الرياضي يولد اهتماما لدى الجماهير
التي تزيد من الموارد.
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واكماالً لمناقشة السؤال الثاني بالرجوع لنتائج الجدول ( )6يتبين أن الفقرة الخامسة التي ينص
مضمونها (يعمل اإلعالم الرياضي على تقديم توضيح التسهيالت إلقبال الجماهير إلى المؤسسات
والمنشآت الرياضية) كانت األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا
المجال والتي بلغت أهميتها النسبية ( ، )74.439بينما الفقرة األولى التي ينص مضمونها (يدعم
اإلعالم الرياضي االندية الرياضية ومنتديات الشباب المحلية لتنفيذ برامجها التثقيفية للجماهير) كانت
األقل من بين باقي الفقرات لتكون في أخر صدارة انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال والتي
بلغت أهميتها النسبية (. )39.551
إذ جاءت هذه النتيجة متفقه مع ما توصلت إليه دراسة النظاري  2012الذي ذكر بأنه ُيعد
ل
بشكل عام ،والذي يهتم بجميع الجوانب المتعلقة بالممارسة
اإلعالم الرياضي أحد الفروع المهمة لإلعالم
الرياضية سواء على الصعيد التنافسي ،أو الترويحي ،أو الممارسة من أجل الصحة ،إضافة إلى أنه أحد
العناصر األساسية والمهمة المساهمة في تطوير الرياضة بمختلف أوجه ممارستها( .النظاري،2012 ،
ص .)401
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث بعد الرجوع لنتائج الجدول ( )7التي تُبين أن الفقرة األولى
التي ينص مضمونها (تعد المؤسسة الرياضية االعالم الرياضي عنصر مهم في جذب الجماهير
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الرياضية) كانت األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب الفئة المبحوثة لها في هذا المجال والتي
بلغت أهميتها النسبية (.)89.292
بينما الفقرة الرابعة التي ينص مضمونها (توضح وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة الحقائق
المتعلقة بالمشاكل الرياضية للجمهور الرياضي بموضوعية) كانت األقل من بين باقي الفقرات لتكون في
أخر صدارة انجذاب افراد الفئة المبحوثة لها في هذا المجال والتي بلغت أهميتها النسبية (.)44.214
واكماالً لمناقشة السؤال الثالث بالرجوع لنتائج الجدول ( )8يتبين أن الفقرة الرابعة التي ينص
مضمونها (تنشر وسائل االعالم الرياضي انجازات الرياضة العراقية على الصعيد الدولي بما يدعم
االنتماء الوطني) كانت األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد الفئة المبحوثة لها في هذا
المجال والتي بلغت أهميتها النسبية ( ،)89.983بينما الفقرة الثانية التي ينص مضمونها (توفر وسائل
اإلعالم الرياضي المختلفة مساحات خاصة في المجالت الرياضية توضح حيادية الراعين ألنشطتها)
كانت األقل من بين باقي الفقرات لتكون في أخر صدارة انجذاب أفراد الفئة المبحوثة لها في هذا المجال
والتي بلغت أهميتها النسبية (.)53.195
إذ جاءت هذه نتائج الفقرات المذكورة اعاله في الجدولين ( )7و( )8متفقه مع ما توصلت إليه
دراسة خالد هادي في أن من ضمن واجبات اإلعالم الرياضي تقديم برامج هادفة للترويح والترفيه عن
النفس بما يفيد وينفع المتمتع بشرائحه المختلفة ،واحداث تقارب بين الشعوب ،من خالل تحقيق االنسجام
بينها ،فضالً عن ترسيخ مفهوم القيم في الرياضة ،والعمل على تنمية الروح الرياضية ومحاربة التعصب،
ونشر الوعي الثقافي باأللعاب الرياضية المختلفة( .الرفاعي ،2008 ،ص )29
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع بعد الرجوع لنتائج الجدول ( )9التي تُبين أن الفقرة الثالثة
التي ينص مضمونها ( يحقق اإلعالم الرياضي أهداف برامجه الثقافية بين أوساط الجماهير الرياضية)
كانت األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد الفئة المبحوثة لها في هذا المجال والتي بلغت
أهميتها النسبية (.)70.812
بينما الفقرة الرابعة التي ينص مضمونها (يشترك اإلعالم الرياضي مع المؤسسات التربوية
الرياضية في توعية معارف الجماهير وتثقيفهم رياضياً) كانت األقل من بين باقي الفقرات لتكون في
أخر صدارة انجذاب الفئة المبحوثة لها في هذا المجال والتي بلغت أهميتها النسبية (.)40.415
واكماالً لمناقشة السؤال الرابع بالرجوع لنتائج الجدول ( )10يتبين أن الفقرة الخامسة التي ينص
مضمونها ( يلتزم القائمون على إدارة اإلعالم الرياضي بمهمات ترصين القيم االخالقية النبيلة لدى
الجماهير) كانت األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد الفئة المبحوثة لها في هذا المجال
والتي بلغت أهميتها النسبية ( ،)86.701بينما الفقرة الثالثة التي ينص مضمونها (يدعم اإلعالم
الرياضي البرامج الثقافية لاللتزام باألخالق الرياضية في المالعب) كانت األقل من بين باقي الفقرات
لتكون في أخر صدارة انجذاب أفراد الفئة المبحوثة لها في هذا المجال والتي بلغت أهميتها النسبية
(.)43.696
إذ جاءت هذه نتائج الفقرات المذكورة اعاله في الجدولين ( )9و( )10متفقه مع ما توصلت إليه
دراسة

جاسم خليل التي هدفت إلى التعرف دور االعالم اإلماراتي في نشر ثقافة الرياضة للجميع،
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والتي اشارت نتائجها ان محتوى وسائل االعالم لم يمارس دو اًر في تعميق الوعي وبأهمية ممارسة
النشاط البدني( .مير از ،2013 ،ص )225
وتتفق ِ
هذه النتائج مع ذكره الزغبي والخياط في كتابهما بأنه يمكن القول إن اإلعالم الرياضي
يمكنه التأثير في كل ماله عالقة بالسلوك االنساني في المجال الرياضي ،إذ إن عرض العنف في
وسائل االتصال الجماهيري ،السيما عرض العنف في الرياضة في ازدياد تدريجي ،ويالحظ أن الوسائل
السمعية والبصرية الجديدة تفسح المجال ألعمال العنف والقسوة بصورة متزايد االتساع ،وعلى الرغم من
عدم وجود دليل قاطع على ذلك ،فإن من المتوقع أن تؤثر طريقة عرض الحدث الرياضي ،وأسلوب
تقديم أعمال العنف على موقف الجمهور( .صالح والخياط ،2011 ،ص)232
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث بعد الرجوع لنتائج الجدول ( )11التي تُبين أن الفقرة
الرابعة التي ينص مضمونها (يحفز االعالم الرياضي على ممارسة النشاط البدني لدى أوساط
الجماهير) كانت األعلى من بين باقي الفقرات لتتصدر انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال
والتي بلغت أهميتها النسبية (.)66.494
بينما الفقرة الرابعة التي ينص مضمونها (يهتم االعالم الرياضي بنقل حداثة نتائج المؤتمرات
العلمية التي تعنى بأهمية ممارسة الرياضة) كانت األقل من بين باقي الفقرات لتكون في أخر صدارة
انجذاب أفراد عينة التطبيق لها في هذا المجال والتي بلغت أهميتها النسبية (.)44.387
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إذ جاءت هذه نتائج الفقرات المذكورة اعاله في الجدولين ( )7و( )8متفقه مع ما توصلت إليه
نتائج وثيقة منظمة المؤتمر اإلسالمي المقدمة إلى مؤتمر القمة العالمي حول مجتمع اإلعالم جنيف
 – 2003تونس  2005التي تجلت في إن نجاح أعمال التنمية التي تباشرها هذه الدول ،والتي تنتمي
في غالبيتها إلى فئة البلدان النامية ،بل والى فئة البلدان األقل تقدما ،يتوقف في جزء كبير منه على
مدى تمكنها من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،بمعنى أن تجعل من مجتمع اإلعالم مجتمعا للمبادرة
والمعرفة  ،أو باألحرى مجتمعا القتصاد قوامه العلم والمعرفة( .مجتمع االعالم  ،4ص )1
إذ جاءت مناقشة نتائج ِ
هذه الدراسة من آراء أعضاء الهيئات االدارية لألندية الرياضية والتي
بينت مكامن القوة والضعف في االعالم الرياضي ودوره في ثقافة الجماهير إذ يشير سالم رشيد إلى أن
األندية الرياضية هي وسيلة من وسائل تطور المجتمع باعتبارها مؤسسات تربوية واجتماعية تسهم في
بناء واعداد المجتمع إعداداً بدنياً ،عقلياً ،اجتماعياً ،ونفسياً( .رشيد ،1984 ،ص )32
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خالصـــــــــــــــــة
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .1أن دور االعالم الرياضي في دعم ثقافة الجماهير الرياضية تعدى المستوى المطلوب بفارق
دال إحصائياً بنسبة قليلة وهو بحاجة إلى تحسينات تساعد على زيادة استفادة الجماهير
الرياضية من رسالته في دعم هذا النوع من الثقافة في ضوء آراء أعضاء الهيئات اإلدارية
لألندية الرياضية العراقية.
 .2جاءت نتيجة (قيام وسائل االعالم الرياضية بتوفير برامج مختلفة تخاطب عامة الناس على
اختالف مستوياتهم) بالرتبة األولى في تغطية وسائل اإلعالم الرياضي قطاعات كبيرة ومتنوعة
من الجماهير الرياضية.
 .3في حين جاءت نتيجة (تعقد وسائل االعالم الرياضية المختلفة المؤتمرات الصحفية إلظهار
أهم المشاريع المقبلة لإلعالم الجماهيري) بالمرتبة االخيرة.
 .4جاءت نتيجة (يعمل اإلعالم الرياضي على تقديم توضيح التسهيالت إلقبال الجماهير إلى
المؤسسات والمنشآت الرياضية) بالرتبة األولى في مساعدة اإلعالم الرياضي على تكوين
االتجاهات والمعتقدات لدى الجماهير الرياضية نحو ممارسة رياضة الترويح.
 .5في حين جاءت نتيجة (يدعم اإلعالم الرياضي االندية الرياضية ومنتديات الشباب المحلية
لتنفيذ برامجها التثقيفية للجماهير) بالمرتبة االخيرة.
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 .6جاءت نتيجة (تعد المؤسسة الرياضية االعالم الرياضي عنصر مهم في جذب الجماهير
الرياضية) بالرتبة األولى في دعم اإلعالم الرياضي إيصال حداثة المعلومات إلى الجماهير
الرياضية.
 .7في حين جاءت نتيجة (وضح وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة الحقائق المتعلقة بالمشاكل
الرياضية للجمهور الرياضي بموضوعية) بالمرتبة االخيرة.
 .8جاءت نتيجة (تنشر وسائل االعالم الرياضي انجازات الرياضة العراقية على الصعيد الدولي
بما يدعم االنتماء الوطني) بالرتبة األولى في ترسخ اإلعالم الرياضي للمبادئ والقيم التربوية
ويعزز روح المواطنة لدى الجماهير الرياضية.
 .9في حين جاءت نتيجة (توفر وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة مساحات خاصة في المجالت
الرياضية توضح حيادية الراعين ألنشطتها) بالمرتبة االخيرة.
 .10جاءت نتيجة (يحقق اإلعالم الرياضي أهداف برامجه الثقافية بين أوساط الجماهير
الرياضية) بالرتبة األولى في مساهمة اإلعالم الرياضي في تكوين بنية معرفية ترتبط بمفاهيم
وأهداف الرياضة لدى الجماهير الرياضية.
 .11في حين جاءت نتيجة (يشترك اإلعالم الرياضي مع المؤسسات التربوية الرياضية في توعية
معارف الجماهير وتثقيفهم رياضياً) بالمرتبة االخيرة.
 .12جاءت نتيجة (يلتزم القائمون على إدارة اإلعالم الرياضي بمهمات ترصين القيم االخالقية
النبيلة لدى الجماهير) بالرتبة األولى في التزام اإلعالم الرياضي بالمعايير االخالقية السائدة
في المجتمع.
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 .13في حين جاءت نتيجة (يدعم اإلعالم الرياضي البرامج الثقافية لاللتزام باألخالق الرياضية
في المالعب) بالمرتبة االخيرة.
 .14جاءت نتيجة (يحفز االعالم الرياضي على ممارسة النشاط البدني لدى أوساط الجماهير)
بالرتبة األولى في اعتماد اإلعالم الرياضي دراسات علمية عن أهمية ممارسة الرياضة
للجماهير.
 .15في حين جاءت نتيجة (يهتم االعالم الرياضي بنقل حداثة نتائج المؤتمرات العلمية التي
تعنى بأهمية ممارسة الرياضة) بالمرتبة االخيرة.
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التوصيات
 -1يوصي الباحث القائمين على إدارة وسائل اإلعالم المختلفة بتفعيل دورها لمراعاة زيادة االهتمام
بتحسين ثقافة الجماهير الرياضية بما يتالءم وطبيعة التقدم بالثورات المعلوماتية في مختلف
األصعدة والمجاالت.
 -2االهتمام بعقد مؤتمرات دورية تسلط الضوء على الواقع الرياضي و ترعى إظهار أهم المشاريع
المقبلة لإلعالم الجماهيري.
 -3التوصية إلى وسائل اإلعالم المختلفة واألندية الرياضية ومنتديات الشباب المحلية بإقامة ورش
مشتركة بغية التعاون المشترك لتنفيذ البرامج التثقيفية للجماهير.
 -4انتهاج الموضوعية من لدن مختلف وسائل اإلعالم الرياضي لتوضيح الحقائق المتعلقة بالمشاكل
الرياضية للجمهور الرياضي لزيادة الثقة بمصداقيتها.
 -5من المستحسن لوسائل اإلعالم الرياضي المختلفة أن تكشف عن حيادية الراعين ألنشطتها ونبذ
التطرف العرقي والقبلي والعنصرية في التوجهات بما يالئم الفكر األولمبي.
 -6من الضروري لوسائل اإلعالم الرياضي االشتراك مع مختلف المؤسسات التربوية والتعاون معها
لتوعية معارف الجماهير وتثقيفهم رياضياً.
-7البد من اعتماد محددات تتالءم مع القيم الثابتة لزيادة دعم اإلعالم الرياضي للبرامج الثقافية بهدف
االلتزام باألخالق الرياضية في المالعب للحد من حاالت الشغب وما يترتب عليها.
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 -8من الضروري لالعالم الرياضي األخذ بنتائج المؤتمرات العلمية التي تعنى بأهمية ممارسة الرياضة
وتوثيقها كدليل عمل معتمد عند التخطيط للمراحل الالحقة.
 -9االهتمام بإجراء دراسات أكاديمية تأخذ على عاتقها إيجاد السبل للتحسين المستمر لدور اإلعالم
الرياضي في تثقيف شرائح المجتمع المختلفة رياضياً.
 -10من الضروري اعتماد متخصصين أكاديميين في اإلعالم الرياضي عند تقديم البرامج التحليلية أو
نشر االخبار الرياضية.
 -11البد من االلتزام بالمعايير األخالقية في نقل الوقائع المشكالت الرياضية التي تسبب اإلخفاق عند
الفصل بينها وتوضيح حقيقتها إعالمياً.
 -12من الضروري تشكيل لجان تخصصية واالعتماد على الخبرات االكاديمية في مجال األعالم
الرياضي لوضع معايير اختيار االعالميين الرياضيين بالتعاون مع هيئة االعالم المستقلة.
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الملحقات

ملحق رقم ()1

أعضاء لجنة التحكيم
في األردن:
الرتبة

التخصص

الجامعة

االسم

الرقم
1

أ .د عزت محمد حجاب

أستاذ

سياسات اعالمية

الشرق االوسط

2

أ .د تيسير احمد أبو عرجة

أستاذ

صحافة

البت ار

4

أ .د عبد الرزاق محمد احمد الدليمي

أستاذ

دعاية اعالمية

البت ار

5

د .رائد احمد البياتي

أستاذ مشارك

االذاعة والتلفزيون

الشرق االوسط

6

د .عبد الكريم على الدبيسي

أستاذ مشارك

صحافة

البت ار

7

د .حنان كامل الشيخ

استاذ مساعد

االعالم واالتصال

الشرق االوسط

8

د .ليلى احمد جرار

أستاذ مساعد

علوم سياسية  /مجال معرفي اعالم

الشرق االوسط

9

د .احمد عريقات

أستاذ مساعد

االذاعة والتلفزيون

الشرق االوسط

المحكمون في العراق:

الرتبة

التخصص

مكان العمل

االسم

ت
1

أ .د أحمد محمود العاني

أستاذ

إعالم رياضي

جامعة بغداد

2

أ .د عائد صباح النصيري

استاذ

إعالم رياضي

جامعة بغداد

3

أ .د إبراهيم يونس وكاع

استاذ

إدارة وتنظيم رياضي

جامعة االنبار

4

أ .د وعد عبد الرحيم

استاذ

إدارة وتنظيم رياضي

جامعة االنبار

5

أ .د علي يوسف البياتي

استاذ

علم النفس الرياضي

جامعة بغداد

6

أ .د عبداهلل هزاع علي

استاذ

علم النفس الرياضي

جامعة بغداد

7

أ .د سعاد سبتي الشاوي

استاذ

االرشاد التربوي

جامعة بغداد

8

أ .د محمد صبيح حسن

استاذ

إعالم رياضي

جامعة ميسان

9

د .عدنان لفته

استاذ مساعد
( مشارك )

إعالم رياضي

كلية اإلعالم جامعة
بغداد
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ملحق رقم ()2

استبانة الدراسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
االستاذ الدكتور  ..............................المحترم
تحية طيبة :
نظ ار لما تتمتعون به من خبرة علمية معهودة أتطلع الى مساعدتكم الكريمة فـي تحكـيم أداة الد ارسـة
ادنــاه حيــث اضــع بــين ايــديكم الكريمــة اســتبانة خاصــة برســالة ماجســتير فــي االعــالم تحــت عن ـوان

“دور اإلع ــالم الرياض ــي ف ــي دع ــم الثقاف ــة الرياض ــية للجمه ــور الع ارق ــي م ــن وجه ــة نظ ــر أعض ــاء
الهيئات اإلدارية لألندية " بإشراف د .كامل خورشيد مراد.

تتكون االستبانة من عبارات لكل منها ثالث إجابات (بدائل) حسـب مقيـاس ليكـرت الثالثـي ،وكـل

إجابة منها تمثل رأيكم عن مضمونها.

أتطلع الى مالحظـاتكم التحكيميـة بخصـوص مـدى انتمـاء الفقـرات الـى مجاالتهـا ،والسـالمة اللغويـة

لها ،واية مالحظات اخرى ،وطيا اسئلة واهداف الدراسة،

مع شكري وثَنائي لتعاونكم في خدمة البحث العلمي.

الباحث :اسماعيل القيسي
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أوالً  :الخصائص الديموغرافية:
الجنس :

ذكر :
أنثى :
العمر الزمني :
≤  30-20عام ميالدي
 40-31عام ميالدي
 50-41عام ميالدي
التحصيل الدراسي :
االعدادية
الدبلوم
البكلوريوس فأعلى
أسم النادي ................... :
عدد سنوات العضوية في النادي :

96

ثانياً  :هل تغطي وسائل اإلعالم الرياضي قطاعات كبيرة ومتنوعة من الجماهير الرياضية ؟
دائماً

ت

عبارات الفقرات

1

تصل اخبار وسائل االعالم الرياضية المختلفة

2

توفر وسائل االعالم الرياضية متخصصين من

3

توفر وسائل االعالم الرياضية المختلفة كادر

4

المختلفة

إلى مساحات واسعة من الجماهير .
االعالميين في المجال الرياضي.

متخصص لنشر اعالنات المؤسسات الرياضية.
تعقد

وسائل

االعالم

الرياضية

المؤتمرات الصحفية إلظهار أهم المشاريع
المقبلة لالعالم الجماهيري .

5

تستخدم وسائل االعالم الرياضي التسويق

6

تعلن وسائل االعالم الرياضية المختلفة عن ما

7

توفر وسائل االعالم الرياضية المختلفة برامج

الرياضة لنشر الوعي الثقافي الرياضي .
مخطط لها مستقبالً .

مختلفة تخاطب عامة الناس على اختالف
مستوياتهم .

8

تراعي وسائل االعالم الرياضية المختلفة
اختالف ثقافات المجتمع العراقي .

أحياناً

أبداً
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ثالثاً  :هل يساعد اإلعالم الرياضي على تكوين اإلتجاهات والمعتقدات لدى الجماهير الرياضية نحو
ممارسة رياضة الترويح ؟

ت

عبارات الفقرات

1

يدعم اإلعالم الرياضي االندية الرياضية
ومنتديات الشباب المحلية لتنفيذ برامجها

التثقيفية للجماهير.

2

يدعم اإلعالم الرياضي القائمين على إدارة
فعاليات الرياضة للجميع.

3

تنشر وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة القيم
والمبادئ للسلوك الرياضي السوي.

4

تهتم وسائل اإلعالم الرياضي بنشر الفكر

5

يعمل اإلعالم الرياضي على تقديم توضيح

األولمبي بين أوساط الجماهير الرياضية.

التسهيالت إلقبال الجماهير إلى المؤسسات
والمنشآت الرياضية.

6

يعتمد االعالم الرياضي على الخبرات
األكاديمية الرياضية واطباء صحة المجتمع

لنقل أفكارهم عن أهمية ممارسة رياضة
الترويح.

دائماً

أحياناً

أبداً
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رابعاً  - :هل يعتمد اإلعالم الرياضي إيصال حداثة المعلومات إلى الجماهير الرياضية ؟

عبارات الفقرات

ت

 1تعد المؤسسة الرياضية االعالم الرياضي عنصر مهم في جذب
الجماهير الرياضية.
 2توفر المؤسسة الرياضية قسم متخصص باإلعالم الرياضي ضمن
تشكيالتها االدارية.
 3يستثمر اإلعالم الرياضي صور الالعبين المحترفين محلياً في
مختلف األلعاب بأسلوب حضاري.
 4توضح وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة الحقائق المتعلقة بالمشاكل
الرياضية للجمهور الرياضي بموضوعية.
 5تؤمن المؤسسة الرياضية بأن االعالم يجذب أوساط الجماهير نحو
المنتج الرياضي الحديث.
 6تقيم المؤسسة الرياضية المؤتمرات الصحفية برعاية شركات المنتجة
تهتم بالحداثة والتطوير.

دائماً أحياناً أبداً
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خامساً  :هل يرسخ اإلعالم الرياضي المبادئ والقيم التربوية ويعزز روح المواطنة لدى الجماهير
الرياضية؟

عبارات الفقرات

ت

 1تعتمد المؤسسة الرياضية وسائل إعالنية تالئم قيم وعادات المجتمع.
 2توفر وسائل اإلعالم الرياضي المختلفة مساحات خاصة في
المجالت الرياضية توضح حيادية الراعين ألنشطتها.
 3تتوافق سياسة االعالم الرياضي مع سياسة إدارة الرياضة المحلية في
الحد من شغب المالعب.
 4تنشر وسائل االعالم الرياضي انجازات الرياضة العراقية على
الصعيد الدولي بما يدعم االنتماء الوطني.
 5يقدم االعالم الرياضي رسالته بأسلوب تربوي ناضج وشيق.
 6ترتبط سياسة االعالم الرياضي بما يحتاج إليه تنشئة جيل يؤمن
بالمواطنة ويحترم القوانين .

دائماً أحياناً أبداً

100

سادساً :هل يساهم اإلعالم الرياضي في تكوين بنية معرفية ترتبط بمفاهيم وأهداف الرياضة لدى
الجماهير الرياضية؟

ت

عبارات الفقرات

1

يعتمد االعالم الرياضي أسلوب واضح في إيصال المعلومات
للجماهير الرياضية.

2

يساعد االعالم الرياضي األكاديميين في كليات التربية الرياضية في
تقديم االستشارات العلمية لخدمة المجتمع.

3

يحقق االعالم الرياضي أهداف برامجه الثقافية بين أوساط
الجماهير الرياضية.

4

يشترك االعالم الرياضي مع المؤسسات التربوية الرياضية في
توعية معارف الجماهير وتثقيفهم رياضياً.

5

يصل للجمهور الرياضي ثقافة تاريخية عن االنجازات المتحققة
دولياً لصالح العراق.

 6يسعى االعالم الرياضي لتوضيح استراتيجيته ورؤياه للمستقبل .

دائماً أحياناً

أبداً

101

سابعاً :هل يلتزم اإلعالم الرياضي بالمعايير االخالقية السائدة في المجتمع؟
عبارات الفقرات

ت

 1تدرك وسائل االعالم الرياضي أهمية االلتزام بالتقاليد واألعراف
المجتمعية.
 2ينبذ االعالم الرياضي لغة التطرف والتعصب القبلي.
 3يدعم االعالم الرياضي البرامج الثقافية لاللتزام باألخالق
الرياضية في المالعب.
 4يراعي االعالم الرياضي اختيار المفردات اللغوية غير الجارحة
في نقل وقائع االحداث الرياضية.
 5يلتزم القائمون على إدارة اإلعالم الرياضي بمهمات ترصين القيم
االخالقية النبيلة لدى الجماهير.

دائماً أحياناً

أبداً
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ثامناً :هل يعتمد اإلعالم الرياضي دراسات علمية عن أهمية ممارسة الرياضة للجماهير؟
ت

عبارات الفقرات

 1يلبي االعالم الرياضي حاجة الجماهير للمعرفة
العلمية عن الرياضة من أجل الصحة.
 2يعتمد االعالم الرياضي الدراسات االكاديمية التي
تهتم بأهمية ممارسة النشاط البدني المنتظم.
 3يسند االعالم الرياضي المؤسسات الصحية
والرياضية لتوعية الجماهير من أمراض العصر.
 4يحفز االعالم الرياضي على ممارسة النشاط البدني
لدى أوساط الجماهير.
 5يحد االعالم الرياضي من التقييدات البيئية
االجتماعية التي تعارض ممارسة النشاط البدني.
 6يهتم االعالم الرياضي بنقل حداثة نتائج المؤتمرات
العلمية التي تعنى بأهمية ممارسة الرياضة .

دائماً

أحياناً

أبداً

