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 اإلهداء
 

  (1)﴾اللَّهُ َعَمَلُكْم َورَُسوُلُه وَاْلُمْؤِمُنونَ َوقُ ِل اْعَمُلوا فََسَيرَى  ﴿ قال تعالي:
والتطيب  ،بشكرك واليطيب النهار إلى بطاعتكإلهي اليطيب الليل إال  .. اهلل جل جالله

 .وال تطيب الجنة إال برؤيتك، وال تطيب اآلخرة إال بعفوك ،اللحظات إال بذكرك
إلى نبي  ،ونصح األمة، إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ..سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

 .الرحمة ونور العالمين
إلى من  .. من كلله اهلل بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء دون انتظار،إلى أبي الغالي

سمه بكل افتخار، أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول اأحمل 
 .انتظار

الحنان والتفاني، إلى من كان و .. إلى مالكي في الحياة، إلى معنى الحب  إلى أمي الغالية
 إلى أغلى األحباب. ،وحنانها بلسم جراحي ،ها سر نجاحيؤ دعا

من  ىإلى أصحاب القلوب الطيبة والنوايا الصادقة، إل ،توأم روحي ورفاق دربي..  إلى أخواتي
 . ضحكتهمأرى التفاؤل بعيونهم، والسعادة في 

 ذين ضحوا بدمائهم من أجل فلسطين.والشهداء ال في سجون االحتالل، ىاألسر إلى كافة 

 وينفع به اإلسالم والمسلمين. هأهدي هذا البحث المتواضع راجية من المولى عز وجل أن يتقبل
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 شكر وعرفان

﴿قال تعالى: 

  ۖ   
الحمد اهلل الذى له ما في السماوات وما في األرض وله الحمد في اآلخرة وهو الحكيم  

رب وشكري  الخبير، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، كيف أشكرك يا
وسلم على أشرف الخلق أجمعين وخاتم المرسلين  ليلك نعمة تستحق الشكر عليها، اللهم ص

 اهلل عليه وسلم ولو كره المشركون. ىسيدنا محمد صل
أستاذي ومشرفي  والتقدير والعرفان إلى أتوجه بالشكر أن ةالرسال إنجازيسعدني بعد 

، ولما له الفضل الرسالةبقبول اإلشراف على  فضلهلتالفاضل الدكتور: أيمن خميس أبو نقيرة، 
رشادي وتشجيعي المستمر طيلة فترة إعداد الرسالة، مما كان له عظيم األثر في  من توجيهي وا 

تمامها على هذا النحو.   إثراء هذه الدراسة وا 
دكتور الدكتور أمين وافي رئيس قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، و لوأشكر ا

 موسي طالب رئيس قسم اإلعالم بجامعة األزهر؛ لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة.
الدراسة، الذين أثروها بمالحظاتهم الدقيقة  ةار ستمامحكمين إلى  والتقدير بالشكروجه وأت

، حسن أبو حشيش والدكتورطلعت عيسي،  الدكتورجواد الدلو، األستاذ الدكتور والقيمة، وهم: 
محمود  ، الدكتورمحمد عبد العظيم الدكتورنادر حالوة،  الدكتورمحمد العجوري،  والدكتور
  ي.ستاذ زيد علاألالناطور، 

فيها كما وأتقدم بالشكر إلى جامعتي " الجامعة اإلسالمية"، ولجميع أساتذتها والعاملين 
 مهدوا لنا طريقوأخص بالذكر أساتذتي األفاضل في قسم الصحافة واإلعالم جميعهم، الذين 

 ال يمكن إغفاله خالل مسيرتي التعليمية. كبيرالعلم والمعرفة، وكان لهم فضل 
لى صديقاتي وزمالء في توجه بالشكر والتقدير إلأو  ى من ساعدني ووقوف بجانبي وا 

 اهلل أن يجزيهم عني خير الجزاء، وأن يجعل جهودهم في ميزان حسناتهم.الدراسة والمهنة وأسال 

 الباحثة
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 ملخص الدراسة باللغة العربية

الدراسة إلى رصد ووصف ومعرفة واقع الصفحات الرياضية في الصحف اليومية  هدفت
 الفلسطينية، حيث تمثلت في جانبين هما الجانب التحليلي، والجانب الميداني.

استهدفت الدراسة في الجانب التحليلي معرفة القضايا التي تعرضها الصفحات الرياضية 
ومصادر في الصحف اليومية الفلسطينية، باإلضافة إلى أنواع الرياضات في تلك الصفحات، 

األخبار المستخدمة بالصفحات الرياضية، ورصد الفنون الصحفية والعناصر التيبوغرافية في 
 صحف الدراسة.

ة التحريرية لصحف الدراسة نحو فيستهدف التعرف على السياس الجانب الميداني أما
الصفحات الرياضية من خالل القائمين باالتصال، ومعرفة العوامل المؤثرة على القائمين 

تحديد الصعوبات التي تواجه لدى تغطيتهم للموضوعات الرياضية، باالتصال في صحف الدراسة 
مواقف القائمين لف الدراسة، ورصد مدي االختالف واالتفاق القائمين باالتصال في صح

 يتيذلك باالعتماد على نظر الصحف اليومية الفلسطينية، و  باالتصال في الصفحات الرياضية في
 ترتيب األولويات ) األجندة(، ونظرية القائم باالتصال.

هما: منهج  ،على منهجينحيث تعتمد وتنتمي هذا الدراسة إلى البحوث الوصفية، 
مسح أساليب و تحليل المضمون،  يوفي إطاره استخدمت الباحثة أسلوب ،الدراسات المسحية

الممارسة، ومنهج العالقات المتبادلة، من ثم جمع معلومات الدراسة من خالل استمارة تحليل 
 المضمون، والمقابلة المقننة.

عينة الدراسة، ثم  واختارت الباحثة صحيفة فلسطين وجريدة القدس وصحيفة األيام
اختارت األعداد بطريقة عشوائية منتظمة دورية بنائية نصف شهرية بأسلوب األسبوع الصناعي 

(، وتمثلت مادة تحليل 21/13/3112وحتى  1/1/3112لمدة عام كامل للفترة الزمنية من )
المضمون بجمع المعلومات والموضوعات والقضايا الرياضية في صحف الدراسة، واألشكال 
الصحفية في الصفحات الرياضية، أما مادة المقابلة المقننة لمعرفة آراء القائمين باالتصال حول 

 صحف الدراسة.لالصفحات الرياضية 
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اهتمام صحف الدراسة بتغطية  أشارت الدراسة إلى وكان أهم نتائج الدراسة التحليلية
رياضة كرة القدم بنسبة أخبار الرياضات الجماعية أكثر من الرياضات الفردية وباألخص 

غفال باقي الرياضات أثناء التغطية اإلخبارية الرياضية.8..5)  %(، وا 

ن الخبر الصحفي الرياضي من أكثر الفنون الصحفية الرياضية التي يتم  أوبينت الدراسة 
أعطت اهتمامًا منطقيًا لموضوعات كذلك التركيز عليها أكثر من الفنون الصحفية األخرى، 

 .ن هناك موضوعات كانت تخلو من الصورإن حيث استخدامها للصور، حيث الرياضة م

عدد صفحات الصحيفة كاملة تزيد عدد  ادتوكذلك أوضحت الدراسة أنه كلما ز 
 الصفحات الرياضية في صحف الدراسة.

أن الصحافة الرياضية هي صحافة كرة قدم ألنها  وكان من أهم نتائج المقابلة المقننة
األولى على مستوي العالم، ويتم التركيز على الخبر الصحفي الرياضي لضعف اللعبة الشعبية 

القدرات الصحفية لبعض العاملين في مجال الصحافة الرياضية، وكذلك افتقار الصحافة 
 الرياضية في فلسطين إلى الكتاب المتخصصين في هذا المجال.

على أصول الصحافة  بغرض التدريب وتوصي الدراسة إلى التعاقد مع مدربين من الخارج
دراج مادة اإلعالم الرياضي والصحافة الرياضية ضمن الخطة الدراسية لطلبة  الرياضية، وا 

عمل المزيد من األبحاث واألوراق و فة الجامعات والكليات الفلسطينية، الصحافة واإلعالم في كا
 جع والدراسات واألبحاث.البحثية في مجال الصحافة الرياضية الفتقار المجال الى المرا
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Abstract 
  

 The study aims at identifying and describing the sport papers in the Palestine 

Daily Newspapers. It is represented by two sides: analytical and field sides. Firstly, in 

the analytical side, the study aims at identifying the topics that the sport papers show 

in the Palestinian Daily Newspapers. Besides, it sheds light on the sports types the 

news sources which are used in the papers, the journalistic styles and topographic 

elements used in the study newspapers. 

  Secondly, the filed side of the study aims at identifying the editing strategy 

that the study newspapers use in the sport papers, through the based contact 

(journalists) and identifying the  difficulties them during convening the sport topics, 

specifying the difficulties they face, and observing the agreement and disagreement in 

their attitudes in the sport papers in Palestinian newspapers. All this is based on the 

priority (Agenda) and based contact theories. 

 This study belongs to descriptive research which based on two approaches: 

First, survey study in which the researcher use the content analysis and surveying the 

practice methods approaches. Second, the inter-relationships methods. Then the study 

information is collected through directive interview and content analysis form. 

 The researcher chooses Felestin, Al-Quds, and Al-ayyam newspapers to be the 

study sample. Then she picks the editions in a random regular way in the  artificial 

week for a full year for the paned of time from 1\1\2013 to 31\12\2013. 

 The content analysis material is represented in collecting the sport information 

and issues in the study newspapers and the journalistic styles in the sport papers. 

While the directive interview material is represented in identifying the opinions of the 

based contact regarding to the sport papers in the study newspapers. 

 The most important results of the study shows that the study newspapers cares 

about covering the news of the group sport; especially football 5.78 % rather than 

individual sports, since they ignore covering other kinds of sports. 

 In addition, the study clarifies that the sport journalistic news is the most 

important sport journalistic style that the study newspapers focus on. They also give a 

logical care about the sport topics through using some photos, while others topics 

have no photos. 
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 The study clarifies that the more pages the newspaper has as a whole the more 

sport pages will be in the study newspaper. 

 The most important results of the directive interview are: The sport journalism 

is only football because it is the most popular sport all over the world.  Moreover, the 

focus is on the sport journalistic new due to weak journalistic abilities of some 

employees in the sport journalism field. The sport journalism in Palestine also lacks 

specialized writers in this field. 

 The study recommends hiring trainers from outside to train on the origins of 

sport journalism, including sport media and sport journalism within the study plan for 

students of journalism and media major in all Palestinian Universities and colleges, 

and making more research and research papers in the field of sport journalism due to 

the lack of references, researches, and studies in the field. 
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 المقدمة:

المعلوماتية والتكنولوجية بالتوجه إلى التخصص فـي كافـة مجـاالت العلـوم، ساهمت الثورة 
حيــث يعــد تخصــص التخصــص ســمة أساســية للعصــر الحــالي، ولــم يكــن علــم االتصــال واإلعــالم 
بمنـــأى عــــن تلــــك التطــــورات، فالتوجــــه العــــالمي نحــــو التخصــــص ســــاعد علــــى ظهــــور الصــــحافة 

 ات القراء المختلفة ومن كافة شرائح المجتمع.المتخصصة تلبيًة واستجابًة الحتياجات واهتمام

وتقديم المعرفـة  ،عني بجانب واحد من اهتمامات الجمهور القارئالصحافة المتخصصة ت  ف
، وتتنـــوع الـــذي تتســع بـــه الشــريحة المســـتهدفة ليســـت عامـــة إال بالقــدر فهــي هــذا المجـــال، يلــه فـــ

ية، ورياضـية، وأدبيـة، وفنيـة تخصصات الصحافة المتخصصة ما بين سياسـية، وعسـكرية، ونسـائ
 وغيرها من التخصصات.

وت عني بالشـأن الرياضـي مـن ، أشكال الصحافة المتخصصةوتعد الصحافة الرياضية أحد 
المباريــات والالعبــين والحكــام وغيرهــا مــن األحــداث الرياضــية المختلفــة، وجــاء االهتمــام بهــا كنــوع 

هــذا المجــال، بجانــب حــرص الصــحافة علــى مســتقل مــن الصــحافة نتيجــة التزايــد فــي عــدد القــراء ل
تســليط الضــوء علــى نجــوم الرياضــات المختلفــة، الــذين أصــبحوا قــدوة تفــرض نفســها علــى وســائل 

 اإلعالم.

مــن جاذبيــة واهتمــام مــن قبــل القــراء، البــد مــن الصــحافة الرياضــية  لمــا تتميــز بــهونظــرًا 
الصحفية في المجال الرياضة، وأيضـا الصحفي الرياضي أن يكون ملمًا باألسس التحريرية لكتابة 

أن يكون مبدعًا من حيث اإلخراج والتصوير، إضافًة لمعرفته الجيدة في قوانين األلعاب الرياضة، 
 والقدرة الوصف لجعل القراء يعيشون الحدث الرياضي من خالل القراءة.

 وعرفــت الــدول العربيــة الصــحافة الرياضــية فــي وقــت مبكــر، حيــث تعــد مصــر أول دولــة
م، وتوالت بعدها الدول 1555عربية عرفت الصحافة الرياضية، عندما أصدرت صحيفة الرياضة 

العربيــة األخــرى، فع رفــت فــي فلســطين منــذ عهــد االنتــداب البريطــاني، مــن خــالل ظهــور األنديــة 
واالتحــادات الرياضــية، ومــن ثــم شــهدت تراجعــًا فــي االهتمــام خــالل العهــدين المصــري واألردنــي؛ 

 روف السياسية التي سادت البالد.نتيجة الظ



2 

ـــــيالت  توتميـــــز  ـــــى التحل الصـــــحافة الرياضـــــية خـــــالل االحـــــتالل االســـــرائيلي باالفتقـــــار إل
والتعليقــات والمقـــاالت النقديـــة، وســوء التوزيـــع وعـــدم االنتظـــام بالصــدور؛ نتيجـــة تـــدخالت الرقيـــب 

ت الصـحافة الرياضـة، ازدهـر قـدوم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، العسكري من قبل االحتالل، ومع 
، فــرق جديــدة وصــحف ومجـالت خاصــة بالشــئون الرياضــيةو  ،هنــاك حركــة رياضــية كبيـرةفأصـبح 

 .د المراسلين والمحررين المتخصصينقلة في عدعلى الرغم من 

وتهــدف الدراســة إلــى معرفــة واقــع الصــفحات الرياضــية فــي الصــحف اليوميــة الفلســطينية، 
الرياضــية فــي صــحف الدراســة، والتعــرف علــى الصــفحات  والتعــرف علــى القضــايا التــي تعرضــها

أنواع الرياضات في تلك الصـفحات، ومصـادر األخبـار المسـتخدمة بالصـفحات الرياضـية، ورصـد 
 الفنون الصحفية والعناصر التيبوغرافية في صحف الدراسة.

مين والتعرف على السياسية التحريرية لصحف الدراسة، ومعرفة العوامل المؤثرة علـى القـائ
وتحديد الصعوبات التي تواجه القائمين باالتصال، واالعتماد على باالتصال في صحف الدراسة، 

 نظريتي ترتيب األولويات والقائم باالتصال.
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  أهم الدراسات السابقة: _أوالً 
، وقسـمت هـذه الدراسـات موضـوع الدراسـةب قسات التي تتعلالدراأهم حاولت الباحثة رصد 

 إلى قسمين، هما األول: الدراسات العربية، والثاني: الدراسات األجنبية، وذلك كما يلي:

 الدراسات العربية: -القسم األول

الرياضية في معالجة الشغب في مالعب كرة دراسة بعنوان: "استراتيجية الصحافة  (6)
 .(6)القدم بليبيا"

هدفت الدراسة إلى التعرف على رأى الجمهور الليبي لدى الصحافة الرياضية لشغب 
المالعب، ومحددات المصداقية للصحافة الرياضية في تغطية شغب المالعب من وجهه نظر 
المتلقي، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت المنهج المسحي، وفي إطاره 

وقد اعتمدت الدراسة التحليلية على عينة من خبراء في كليات التربية  استخدمت أداة االستبانة
الرياضية بجمهورية مصر العربية وليبيا، وأما الدراسة الميدانية فاختارت عينة من ) العاملين 

فرد من العامليين والمهتمين  4.1برياضة كرة القدم وبعض الالعبين والجمهور واإلعالميين و
 .بكرة القدم(

 ت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:وتوصل 

لشغب المالعب والعنف من خالل ما يحدثه  يعد اإلعالم الرياضي عاماًل غير مباشر -1
 من عوامل اإلثارة وغيرها.

أكدت نتائج الدراسة على أن ظاهرة العنف والشغب ظاهرة واسعة االنتشار في المالعب  -3
 الرياضية.

 أكثرها بمباراة كرة القدم .الظواهر السلبية في شغب المالعب  -2

 
 
 

                                                           

(1) 
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الرياضية على الحالة النفسية لدى الحكام النخبة  أثر الصحافة" :بعنواندراسة  (5)
 .(6)منية" أولى( في الجمهورية الي -)دوليين 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الصحافة الرياضية على الحالة النفسية لدى الحكام 
الدراسات الوصفية التي استخدمت المنهج المسحي، وفي إطاره النخبة، وتعد هذه الدراسة من 

 .استخدمت أداة االستبانة
 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: 

 في الرياضية الصحافة عن تصدر التي النفسية بالضغوط تتأثر للحكام النفسية الحالة نأ -1
 العامة. الفرضية مستوى

 تسببها التي النفسية الضغوط تأثير درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  -3
 االختصاص - ىالتحكيم العمر - السن) متغيرات حسب الحكام بين الرياضية الصحافة
 .(التعليمي المستوى - ىالتحكيم

 الصحافة تسببها التي النفسية الضغوط تأثير درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود -2
 .الثالثة الفرضية وفق التحكيمية الدرجة حسب الحكام بين الرياضية

 من أكثر التحكيمية الدرجة متغير بحسب النفسية بالضغوط يتأثرون نيالوطني الحكام أن   -4
 .الدوليين نظرائهم

دراسة بعنوان: "دور النقد في الصحافة الرياضية المصرية في مواجهة الظواهر  (4)
 .(5) السلبية لمشجعي األندية"

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور النقد في الصحافة الرياضية المصرية في مواجهة 
الظواهر السلبية لمشجعي األندية، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على 
المنهج المسحي، وفي إطاره استخدمت االستبانة واستمارة تحليل المضمون وقد اعتمدت الدراسة 

                                                           
(1)

 

 

 

(2)
 

 

http://www.almotamar.net/pda/100320.htm
http://www.almotamar.net/pda/100320.htm
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على عينة من صحف ومجالت ) األهرام، المساء، األهرام الرياضي، المصري اليوم، التحليلية 
 م(.3111، 3115الوفد( خالل فترة )

وأما الدراسة الميدانية فاختارت عينة من أعضاء مجلس إدارة االتحاد المصري لكرة 
. األنديةالقدم، ومجموعة من الصحفيين الرياضيين العامليين في الصحف، وعدد من مشجعي 

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:

 اهتمت الصحف باستخدام األشكال الصحفية ) مقال ، حديث، عمود، تقرير، تحقيق(. -1
احتل المقال الصحفي المركز األول بين األشكال الصحفية في الكتابة عن الظواهر  -3

 ندية في جميع الصحف محل الدراسة.السلبية لمشجعي األ
صحف  ىكتابة عن الظواهر السلبية لمشجعي األندية فلاالهتمام بالحديث الصحفي ل ةقل -2

 الدراسة.

دور الصحافة الرياضية في صنع القرار بأندية واتحاد كرة القدم في " دراسة بعنوان:( 4)
 .(1) "المملكة العربية السعودية

القرار بأندية واتحاد هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الصحافة الرياضية في صنع 
 ،وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت المنهج المسحي ،كرة القدم في السعودية

 .وفي إطاره استخدمت أداة االستبانة

 أهمها:  ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

ند يتأثر صانعوا القرار في االتحادات الرياضية بما ينشر في الصحف الرياضية ع -1
 اتخاذهم القرارات.

اهتمام الصحافة الرياضية باألداء اإلداري الرياضي لم يكن بالقدر الكافي مقارنة  -3
 .األخرىبالقضايا 

 

                                                           
(1) 

 



 الفصل األول "اإلجراءات المنهجية للدراسة"

 

7 
 

دراسة بعنوان: "صياغة جديدة للصحافة الرياضية المصرية لمواجهة متطلبات اإلعالم ( 2)
 .(6) الرياضي في الدورات األولمبية الحديثة"

التعرف على واقع الصحافة الرياضية المصرية القائم حاليًا، ووضع هدفت الدراسة إلى 
تصور للصحافة الرياضية في المستقبل، وتقع الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي اعتمدت 
المنهج المسحي، وفي إطاره استخدمت أداتي االستبانة وتحليل المضمون وقد اعتمدت الدراسة 

ومية الصباحية: ) األهرام، األخبار، والجمهورية(، عينة من التحليلية على عينة من الصحف الي
الصحف اليومية المسائية : ) المساء، األهرام المسائي، والصحف الرياضية األسبوعية، الكورة، 

وعينة من الصحفيين العامليين باألقسام الرياضية  المالعب، أخبار الرياضة، واألهرام الرياضي.
 بتلك الصحف.

 ة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:توصلت الدراس 

 قلة تحقيق الصحافة الرياضية المصرية أهدافها بناًء على نتائج الدراسة. -1
قلة وجود معايير محددة يتم على أساسها تقييم العمل وتوزيع المسئوليات على  -3

 الصحفيين.
قلة وجود معايير محددة يتم على أساسها اختيار الصحفيين العامليين بالصحافة  -2

 الرياضية المصرية.
 لمواجهة المصرية الرياضية الصحافة لمستقبل استراتيجي دراسة بعنوان: "تخطيط (8)

 .(3) اإلدارية" القدم كرة مشكالت

هدفت الدراسة إلى التعرف على التخطيط االستراتيجي لمستقبل الصحافة الرياضية في 
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على  ،مصر ومشكالت كرة القدم اإلدارية

وفي إطاره استخدمت أداتي تحليل المضمون واالستبانة وقد اعتمدت الدراسة  ،المنهج المسحي

                                                           
(1)
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 المتخصصة، الرياضية والمسائية الصباحية الحكومية الصحف)من على عينة التحليلية
 .(المستقلة الحزبية والصحف

 لكرة المصري االتحاد إدارة مجلس أعضاء)انية فاختارت عينة منوأما الدراسة الميد
 من وعدد الرياضيين، الصحفيين من وعدد الممتاز، الدوري إدارة مجلس أعضاء من وعدد القدم،

 .للصحافة( األعلى المجلس أعضاء

 :أهمها ،النتائج من عدد إلى الدراسة وتوصلت 

باقي الفنون التحريرية األخرى التي  معالصحفي بالمرتبة األولى مقارنة  جاء الخبر -1
 م  3112/ 3118 الرياضي الموسم في القدم بكرة الخاصة الرياضية المشكالت تناولت

ثم التحقيق الصحفي  الصحفي الحديثجاء المقال الصحفي في المرتبة الثانية من ثم  -3
 مقارنة مع باقي الفنون الصحفية التي تهتم بالمشكالت الرياضية الخاصة بكرة القدم.

كان التقرير الصحفي أقل اهتمامًا من باقي الفنون الصحفية الخاصة بالمشكالت   -2
 الرياضية لكرة القدم. 

 كانت الرياضية تالمشكال تناولت لجأت إليها الموضوعات التي التي اإلبراز وسائل أهم  -4
 (. األلوان ثم ،الصور ثم ،العناوين)
 نحو الليبي الجمهور اتجاهات تشكيل في الرياضية الصحافة دور" دراسة بعنوان:  (1)

 .(1) المالعب" في الشغب ظاهرة
 بالموضـوعات ليبيـا فـي الرياضـية الصـحافة اهتمـام مـدى على التعرفهدفت الدراسة إلى 

 مــن نحوهـا الليبــي الجمهـور اتجاهــات تشـكيل فــي ودورهـا المالعــب، فـي الشــغب بأحـداث المتعلقـة
وتعــد هـذه الدراســة مــن الدراســات الوصــفية التــي  الرياضــية، واألحــداث للموضــوعات تناولهــا خـالل

وفــي إطــاره اســتخدمت أســلوبي تحليــل المضــمون واالســتبانة لمســح  ،اعتمــدت علــى مــنهج المســح
 الرياضــي الجمهــور مــن عينــة علــى أجريــت فقــد الميدانيــة الدراســة أمــاو  ،جمهــور وســائل اإلعــالم

 النصر.و  االتحاد،و  بنغازي، أهليو  طرابلس، أهلي :وهي ،رياضية أندية ألربعة

 

                                                           
(1) 
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 أهمها: ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 حيث المالعب، في الشغب بأحداث المتعلقة بالموضوعات الرياضية الصحف اهتمام قلة -1
 الرياضية الصحف اهتمامات في متأخرة مرتبة المالعب شغب موضوعات تحتل

 . الرياضية واألحداث بالموضوعات
 في الشغب أحداث في جمهورها يتسبب التي األندية على الرياضية الصحف تركيز عدم -3

 .فيها المتسببة األطراف تحديد دون األحداث تتناول حيث الليبية، المالعب
 بل المالعب، في الشغب ظاهرة على القضاء في همتس حلوالً  الرياضية الصحف تقدم ال -2

 وتقديم تفاصيلها في الخوض دونو  ضئيلة بنسبة الشغب موضوعات بتناول تكتفي
 .الحلول

 واالتحادات األندية القرار فى بصنع وعالقتها الرياضية الصحافة"دراسة بعنوان:   (7)
 .(1) "الرياضية بجمهورية مصر العربية

في األندية  اتصنع القرار على الصحافة الرياضية وكيف ت  هدفت الدراسة إلى التعرف 
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت المنهج  ،واالتحادات الرياضية في مصر

 .واستخدمت أداتي االستبانة وتحليل المضمون ،المسحي

 أهمها: ،وتوصلت إلى عدد من النتائج 

وتوفر الوقت في التعرف  ،في تحديد المشكالتتقدم الصحافة الرياضية معلومات تساعد  -1
 وتحدد أولويات تناول المشكالت في األندية واالتحادات الرياضية. ،عليها

بصورة موضوعية بعيدة عن التحيز ولكنها تعبر  الً ال تقدم الصحافة الرياضية دائما حلو  -3
 ية.واآلراء الشخص ،واالنتماءات ،وفقا لألهواء ،أحيانا عن وجهات نظر شخصية

تسهم الصحافة الرياضية في توفير الوقت والجهد على صانعي القرار في األندية  -2
وتساعدهم بما تقدمه من معلومات على اختيار البديل المناسب  ،واالتحادات الرياضية

 لحل المشكالت التي تواجههم في تلك األندية.

                                                           
(1) 
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ألندية واالتحادات تقوم الصحافة الرياضية بدور الرقيب على القرارات التي تصدر عن ا -4
 الرياضية.

 .(1) "ضية اليومية في الصحافة العراقيةدراسة بعنوان: "المالحق الريا  (8)

وتندرج  ،هدفت الدراسة إلى التعرف على المالحق الرياضية اليومية في الصحافة العراقية
وقد اعتمدت على كل من المنهج المسحي  والمنهج  ،هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية

في إطار المنهج المسحي استخدمت أداة تحليل المضمون على عينة من مالحق و  ،المقارن
 .الصحف وهي) الصباح والعدالة (

 أهمها: ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 للفئـات تناولهمـا فـي والعدالة الصباح لجريدتي الرياضيين الملحقين بين كبير تشابه هناك -1
 .البحث في المطروحة والثانوية الرئيسية

ويتفـوق ملحـق صـحيفة العدالـة بتناولـه  ،نخباري على الملحقين الرياضـيييغلب الطابع اإل -3
 يتميز ملحق الصباح بتناوله الخبر المركب. بينما ،الخبر البسيط

 للمعيقات في عملهم. يتعرضونأظهرت الدراسة أن الصحفيين الرياضيين في الملحقين  -2
ف في مالعب كرة القدم دراسة بعنوان: "تأثير الصحافة الرياضية في انتشار ظاهرة العن (9)

 .(3) الجزائرية"

نـف هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تأثير الصحافة الرياضية في انتشار ظاهرة الع
وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصــفية التــي اعتمــدت علــى  فــي مالعــب كــرة القــدم الجزائريــة،

 .وفي إطاره استخدمت أداة االستبانة ،المنهج المسحي

 أهمها: ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 مبيعاتها. وزيادة الترويج بغرض ،اإلثارة على المتخصصة اإلعالم وسائلتعتمد  -1

                                                           
(1)

 

(2) 



 الفصل األول "اإلجراءات المنهجية للدراسة"

 

11 
 

 سلوكيات النتهاج الصحف أعمدة على المنشورة والتصريحات والمواقف اآلراء تدفع -3
 والجمهور. والالعبين األنصار ضد انتقامية

 في والموضوعية للمهنية الصحفية الكتابات بعض تحري عدم على الدراسة أكدت  -2
 .المقابلة والتصريحات التصريحات نقل

"الضغوط المهنية التي تواجه الصحفيين العاملين في الصحافة  :دراسة بعنوان  (61)
 .(6) في المملكة العربية السعودية"الرياضية 

الضغوط المهنية التي تواجه الصحفيين العاملين في هدفت الدراسة إلى التعرف على 
وتقع هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصـفية  ,الصحافة الرياضية في المملكة العربية السعودية

وفــي إطــاره اســتخدمت أداة االســتبانة علــى عينــة مــن  ،التــي اعتمــدت علــى المــنهج المســحي
وتوصلت الدراسة إلى عدد  ،الصحفيين العاملين في الصحف المتخصصة وغير المتخصصة

 أهمها:  ،من النتائج

ـــم هـــإن الضـــغوط االقتصـــادية مـــن أهـــم الضـــغوط التـــي يتعـــرض ل -1 ا الصـــحفيون ث
ـــم الضـــغوط التاهيليـــة الضـــغوط االجتماعيـــة، ـــم الضـــغوط النفســـية ،ث وضـــغوط  ،ث

 وضغوط العالقة مع الزمالء. ،العمل
إن أهم عناصر الضغوط الخاصـة بظـروف العمـل التـي يتعـرض لهـا الصـحفيون  -3

ممــا يزيــد مــن صــعوبة  ،تتمثــل فــي الوقــت المحــدد لطباعــة الصــحيفة ،الرياضـيون
ك وجـود صــعوبة فـي توجيـه النقــد والكتابـة بصــراحة عـن المعينــين يلـي ذلــ ،العمـل

 في الرياضة والهيئات الرسمية.
إن الضـغوط االجتماعيـة التـي تواجـه الصـحفيون الرياضـيون تتمثـل فـي الخطـوط  -2

 الحمراء التي ال يستطيع الصحفي الرياضي تجاوزها.

 

 

                                                           
(1)
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 .(1) حافة الرياضية في مملكة البحرين"واقع الص" :دراسة بعنوان (11)

 وتقـع هـذه ،هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى واقـع الصـحافة الرياضـية فـي مملكـة البحـرين
 تحليـل أداتـي واسـتخدمت ،المسـحي المـنهج علـى اعتمـدت التـي الوصـفية الدراسات الدراسة ضمن

وأجريــت الدراسـة التحليليــة علـى عينـة مــن الصـحف وتمثلــت فـي صــحيفتي   ،واالسـتبانة المضـمون
الصـفحات الرياضـية فـي   يفـ العـاملين وأما الدراسة الميدانية فشملت جميـع ،واأليام الخليج أخبار

  م.٣٠٠٢ عام خالل صحفياً (  ١١)  عددهم الصحيفتين ويبلغ

 : أهمها ،النتائج من عدد إلى الدراسة وتوصلت

 صحيفتي في األلعاب كل بين األهمية في األولى المرتبة القدم كرة لعبة احتلت -1
 حققت ىأخر  رياضية ألعاب وجود من بالرغم ،والتكرار المساحة حيث من الدراسة

 متميزون. نجوم ولها جازاتنإ
 مملكة في شعبيتها من بالرغم اليد كرةضعف االهتمام بالموضوعات التي تتناول  -3

 .الدولية المحافل في الدائم وحضورها ،البحرين
 تحظى ال أنها من بالرغم البحرينية الصحافة في متقدمة مرتبة التنس لعبة احتلت -2

 .المحلى المستوى على بشعبية
 .المشكالت وعالج تقصى في أهميته من بالرغم الصحفي التحقيق فن استخدام قلة -4

دراسة بعنوان: "مالمح الصحافة الرياضية المرتبطة بدعم الحس الوطني كما يراها  (65)
 .(3)حافظة اإلحساء بالمنطقة الشرقية" الطالب الجامعيون في جامعة الملك فيصل بم

هدفت الدراسة إلى التعرف على مالمح الصحافة الرياضية المرتبطة بدعم الحس الوطني 
 ،كما يراها الطالب الجامعيون في جامعة الملك فيصل بمحافظة اإلحساء بالمنطقة الشرقية

واستخدمت أداة  ،مسحيوتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي اعتمدت المنهج ال
 .االستبانة

                                                           

(2)
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 أهمها: ،وتوصلت إلى عدد من النتائج 

كافة إن التزام الصحفيين والمعلقين الرياضيين في الوسائل اإلعالمية للمبادئ االسالمية  -1
وعدم التعصب للمنطقة التي خرجوا  ،وعدم المحاباة ،والمتمثلة في العدل بين الجميع

 من األمور التي تنعكس على الشباب الرياضي السعودي. ،منها
فهو يوحد مشاعر  ،باإلضافة إلى األمور التثقيفية ،اإلعالم الرياضي رسالة مهمة يؤدي -3

إذا أحسن اختيار الكتاب  ،المواطنين في كثير من المناسبات الوطنية واإلقليمية خاصة
التي تستلزم التخصص والكفاءة  ،وانطبقت عليهم شروط المهنة ،والمحللين الرياضيين

 والممارسة.
وجود العديد من األقالم والمتحدثين في الساحة الرياضية من الذين يجب تجنيبهم الساحة  -2

 لما لهم من دور سلبي على الشباب وسبل تنشئتهم. ،اإلعالمية

 اإلعالم لمواجهة متطلبات المصرية الرياضية للصحافة جديدة صياغة" :دراسة بعنوان(  63)
 .(6)" الحديثة األوليمبية الدورات في الرياضي

لمواجهــة  المصــرية الرياضــية للصــحافة جديــدة صــياغةهــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى 
ـــة الـــدورات فـــي الرياضـــي اإلعـــالم متطلبـــات  الدراســـات مـــن الدراســـة عـــد هـــذهتو  ،الحديثـــة األوليمبي
وأجريـت الدراسـة  ،االسـتبانة اسـتخدمت إطـاره وفـي ،المسـحي المـنهج علـى اعتمـدت التي الوصفية

 الرياضـــية باألقســـام العـــاملين الرياضـــيين والصـــحفيين الرياضـــية األقســـام رؤســـاء الميدانيـــة علـــى
 .القومية بالصحف
 : أهمها ،النتائج من عدد إلى الدراسة وتوصلت
 .أهدافها بعض المصرية الرياضية الصحافة تحقيق عدم -1
 لـــىع المســـئوليات وتوزيـــع العمـــل تقســـيم أساســـها علـــى يـــتم محـــددة معـــايير وجـــود عـــدم -3

 .المصرية الرياضية بالصحافة العاملين الصحفيين
 .بالصحافة العاملين الصحفيين اختيار أساسها على يتم محددة معايير وجود عدم -2
 . الصحف توزيع زيادة فى تسهم الرياضية األخبار -4
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 .(6)لرياضية في نشر الثقافة البدنية" دراسة بعنوان: "دور الصحافة ا (62) 

وتنـدرج  البدنيـة، الثقافـة نشـر في الرياضية الصحافةهدفت الدراسة إلى التعرف على دور 
هـــذه الدراســـة ضـــمن الدراســـات الوصـــفية التـــي اعتمـــدت علـــى المـــنهج المســـحي  واســـتخدمت أداة 

 الوسـط فـي العـاملين منشخصًا  181وأجريت الدراسة الميدانية على عينة مختارة من  ،االستبانة
 .(ورياضيون وخبراء صحفيون)

 أهمها: ،وتوصلت إلى عدد من النتائج  

 والخبراء والرياضيين الصحفيين عند أول كسبب المحلي الرياضي بالحدث االهتمامجاء  -1
 الرياضية. الصحافة لمتابعة

 الصحافة دور ضعف سبابأ من المساعدة الفنية الوسائل وقلة ،يملالع التخطيط غياب -3
 .البدنية الثقافة نشر عملية في الرياضية

 الفعاليات صحافة وليست قدم كرة صحافة هي العراق في الرياضية الصحافة نإ -2
 .ككل الرياضية

 نحو واتجهت ،البدنية الثقافة نشر عملية في دورها هملتأ الرياضية الصحافة نإ -4
 .الفوز عند وتحديداً  التنافسية الفعاليات تغطي التي خباراأل

 .(3)صفحة الرياضية بالجرائد المصرية" دراسة بعنوان: "دراسة تحليلية لل (12)

 دتعو  ،هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الصفحة الرياضية في الجرائد المصرية
 أداة استخدمت إطاره وفي المسح منهج على اعتمدت التي الوصفية الدراسات من الدراسةهذه 
 الجمهورية،و  ،واألخبار األهرام، :وهي ،المصرية الصحف من عينة على ،المضمون تحليل

 .المساءو  الوفد،و 

 

 

                                                           
(1)

 
(2)
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 : أهمها ،إلى عدد من النتائج وتوصلت 

 عينة بالصحف للرياضة المخصصة المساحة في األولى المرتبةاحتالل كرة القدم  -1
 .البحث

ـــة ةيالرياضـــ لألنشـــطة كبيـــرة مســـاحة الدراســـة محـــل الصـــحف تخصـــص -3  باألنشـــطة مقارن
 .األخرى

 الدراسـة محـل للصـحف الرياضـية الصفحات في الجماعية لألنشطة المخصصة المساحة -2
 .الفردية األنشطة لنشر المخصصة المساحة من أكثر

   .(6)" ( 1998 - 1781)"تاريخ الصحافة الرياضية في فلسطين دراسة بعنوان:  (67)

وتعـد الدراسـة  ،هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى تـاريص الصـحافة الرياضـية فـي فلسـطين  
ـــاريخي  .وفـــي إطـــاره اســـتخدمت أداة المقابلـــة ،مـــن الدراســـات الوصـــفية التـــي اعتمـــدت المـــنهج الت

 أهمها: ،وتوصلت إلى عدد من النتائج

 ،سطينيةالف الوطنية السلطة ظل في الرياضية الصحافة من يينمستو  إن فلسطين عرفت -1
 مختلف في ملحوظاً  تطوراً  (المتخصصة الرياضية الصفحات) األول المستوىوقد شهد 
 نظيره من تخلف فقد (الرياضية والمجالت الصحف) الثاني المستوى أما المجاالت،

 النامية الدول اهتمام رغم صدورها، ومدة وانتظامها صدرت، التي الدوريات عددحيث 
 .المجالب

 إلى واالفتقار بالسطحية اتسمت المراحل مختلف في الرياضية الصحفية المعالجات نإ -3
 . النقدية والمقاالت والتحليالت التحقيقات

 .1112 عام إال فلسطين تعرفها لم )الصحافة الرياضية المتخصصة( الثالث المستوى -2

 

 

 

                                                           
(1)
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 .(1) "نشأتها وتطورها ،"الصحافة الرياضية في العراق دراسة بعنوان: (68) 

 منوتعد الدراسة  ،هدفت الدراسة إلى التعرف على الصحافة الرياضية في العراق
 .الدراسات الوصفية التي اعتمدت على المنهج التاريخي

 أهمها: ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

وذلـك الفتقـار تلـك  ،حالـة مميـزة 1133عد صدور أول صحيفة رياضية فـي العـراق عـام يـ -1
 الحقبة من الزمن الى الوعي الرياضي.

عـــدم  أو ،ظهـــر عـــدم معرفـــة العديـــد مـــن المحـــررين الرياضـــيين بفنـــون التحريـــر الصـــحفي -3
 تفريقهم بين أنواعه المختلفة بسبب قلة الخبرة والمهارة.

        ( دراسةةةةةةة بعنةةةةةةوان: "تحليةةةةةةل محتةةةةةةوى الصةةةةةةفحات الرياضةةةةةةية فةةةةةةي الصةةةةةةحف األردنيةةةةةةة           69)
 .(3)اليومية" 

هدفت الدراسة إلى التعرف على تحليل محتوى الصفحات الرياضية في الصحف األردنية 
وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي اعتمدت على المنهج المسحي  وفي  ،اليومية

 ،الدستور ،وأجريت العينة التحليلية على الصحف ) الرأي ،إطاره استخدمت أداة تحليل المضمون
 .وتم اختيار العينة العشوائية من مجتمع الدراسة ،الشعب(

 أهمها:  ،وتوصلت إلى عدد من النتائج 

 .األلعاب جميع بين مساحة أكبر القدم كرة احتالل -1
 المستويات. جميع بين نسبة أكبر المحلية المواضيع وحققت  -3
 .لألخبار األولية المصادر أهم هي الرياضية كشفت الدراسة أن االتحادات -2

 

 

                                                           
(1)

(2)
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 .(6)" دراسة بعنوان: "الصعوبات التي تواجه العاملين في الصحافة الرياضية في األردن ( 51)

هـدفت الدراســة إلــى التعــرف علـى الضــغوط التــي تواجــه العـاملين فــي الصــحافة الرياضــية 
وفي  ،وتعد هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي اعتمدت على المنهج المسحي ،في األردن

 تحليل المضمون واستمارة االستبانة.إطاره استخدمت أداة 

 أهمها: ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

الصــعوبات االقتصــادية التــي تواجــه العــاملين فــي الصــحافة الرياضــية جــاءت بدرجــة  -1
 .% 23...بلغ متوسط النسبة المئوية  ثكبيرة حي

 8تقــل خبــرتهم عــن مــن وبــين  ،العامــة بــين حملــة مؤهــل الثانويــةتركــزت الصــعوبات  -3
 سنوات في العمل الصحفي.

ـــــر مـــــن غيـــــر  -2 ـــــرغين للعمـــــل الصـــــحفي يواجهـــــون صـــــعوبات اقتصـــــادية اكث إن المتف
 المتفرغين.

 .(5)"6991 -م 6985( دراسة بعنوان: "الصحافة الرياضية في مصر في الفترة من عام 56) 

ـــى الصـــحافة الرياضـــية فـــي وتعـــد الدراســـة مـــن  ،مصـــر هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف عل
وفـــي إطـــاره اســـتخدمت الدراســـة أداة تحليـــل  ،الدراســـات التحليليـــة التـــي اعتمـــدت المـــنهج المســـحي

 .وأجريت العينة التحليلية على الصحف ) األخبار  واألهرام  والجمهورية( ،المضمون
 أهمها: ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 بين فنون التحرير الصحفي للصحف الثالثة. لىيمثل فن الخبر المرتبة االو  -1
أظهــرت أن كـــرة القـــدم تســـتحوذ علـــى النصـــيب األكبـــر بـــين األلعـــاب الرياضـــية مـــن   -3

 اهتمام الصحافة.
 المساحة المخصصة للمادة الرياضية ضئيلة للغاية مقارنة بمساحات الصفحات.  -2

                                                           
(1)

(2)
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اليوميةةة بلعبةةة كةةرة اليةةد ( دراسةةة بعنةةوان: "اهتمةةام الصةةفحات الرياضةةية بالصةةحف القوميةةة 55) 
 .(6) "م6991 -م 6989خالل الفترة 

التعـرف علــى اهتمــام الصــفحات الرياضـية بالصــحف القوميــة اليوميــة  إلــىهـدفت الدراســة 
 ،الدراسـة ضـمن الدراسـات الوصـفية تقـعو  ،م1111 -م 1151 المـدة مـا بـين بلعبة كرة اليد خالل

عينــة  تمثلــتو  ،داة تحليــل المضــمونأاعتمــدت علــى المــنهج المســحي وفــي إطــاره اســتخدمت  وقــد
 .(في صحف ) األخبار واألهرام والجمهورية الدراسة

 أهمها:   ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

كبــر فــي الصــفحات الرياضــية فــي صــحف عينــة االهتمــام األب القــدم كــرة لعبــة حظيــت
 الدراسة.

 لعبة كرة اليد درجة من االهتمام في صحف الدراسة. حققت -1
حققت موضـوعات التثقيـف الرياضـي فـي مجـال كـرة اليـد أقـل درجـة مـن االهتمـام فـي  -3

 صحف الدراسة.

 .(3)" ( دراسة بعنوان: "إخراج الصحف النصفية الرياضية54)

وتعــد الدراســة مــن  ،الرياضــية النصــفية الصـحف إخــراج هـدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى
 ،وفـي إطـاره اسـتخدمت أداة تحليـل المضـمون ،الدراسـات الوصـفية التـي اعتمـدت المـنهج المسـحي

 .والزمالك( ،واألهلي ،وكانت الصحف موضع الدراسة هي:) التعاون الرياضي

 أهمها: ،وتوصلت إلى عدد من النتائج 

هــذه  كــون ،الرياضــية الصــحف مــع يتناســب مــا أكثــر النصــفي للصــحيفة القطــع يتناســب -1
 اإلبــراز" عمليـة يســهل النصـفي القطـع أن أثبتـت الدراســة فقـد ومتخصصــة مثيـرة الصـحف
 "الصارخ

 عليها تعتمد التي المادة لطبيعة  بالفعل مثيرة صحفاً  البحث محل الثالث الصحف إن -3
 .والمفاجأة الحركة عنصر على دائماً  باحتوائها تتميز التي" الرياضة" وهي

                                                           
(1)

(2)
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 أو فوز عقب منهما كل قراء بطبيعة والزمالك األهلي خاصة صحيفة كل إخراج يتأثر -2
 .أحدهما هزيمة

 دراسة بعنوان: "دور الصحافة في نشر الثقافة الرياضية عامة وألعاب القوى( 53) 
 .(1) "خاصة

 وألعــاب عامـة الرياضـية الثقافـة نشـر فـيهـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور الصــحافة 
 ،وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التى اعتمدت على المنهج المسـحي ،خاصة القوى

 .وفي إطاره استخدمت أداة تحليل المضمون
 أهمها: ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 بـأنواع والتعريـف الرياضـية الثقافة نشر حيث من أهدافها تحقق لم الرياضية الصحافة أن -1
 مصر. في المختلفة الرياضية األلعاب

 العامـة الصـحف فـي سـواء االهتمـام درجة حيث من ولألا الترتيب القدم كرة لعبة احتلت  -3
 .المتخصصة الرياضية الصحف وأ
 الصحافة في االهتمام القوى عابوكذلك لم تنل أل اإلخباري بالطابع الصحف هذهاهتمت  -2

 .سباقاتها في المسجلة رقاماأل عرض سوى
 زيــــادة كمــــا ال تســـهم فــــي الرياضـــي المســــتوى رفـــع فــــي همتســـ ال المصــــرية الصـــحافة أن -4

 .المعلومات

 الدراسات األجنبية: -القسم  الثاني

 .(3)حف اليومية في التغطية الرياضية" دراسة بعنوان: "التغيرات الملحوظة في الص  (6)

 في الرياضية األخبار وتغطية تناول في المختلفة الطرقهدفت الدراسة إلى التعرف على 
وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي اعتمدت  ،اليومية بالصحف الرياضية الصفحة
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وأجريت الدراسة  ،وفي إطاره استخدمت أداتي تحليل المضمون واالستبانة ،المنهج المسحي
  New York Postالتحليلية على عينة من الصحف اليومية والصفحات الرياضية )

Washington Post   The Wall Street  Journal)،  وكانت الدراسة الميدانية على النقاد
 .الصحفيين

 أهمها:  ،وتوصلت إلى عدد من النتائج

نالـت جريــدة نيويـورك بوســت المرتبـة األولــى فـي التغطيــة الرياضـية فــي الصـحف اليوميــة  -1
 األمريكية الثالث.

ماا  نوعـت الصــحف الــثالث فــي مصــادر معلوماتهــا لتغطيــة األحــداث واألخبــار الرياضــية  -3

 .ومص در خ صة ب لصحيفة نفسه  والصحف والمجالت واإلنترنت أنب ءبين وك الت 
 ن تغيرات بدرجة كبيرة في التغطية الرياضية بين الصحف الثالثة.و الحظ النقاد الصحفي -2
الرياضةةيات األمريكيةةات فةةي صةةحيفتين زنجيتةةين دراسةةة بعنةةوان: "دراسةةة تحليليةةة علةةى  (5)

 .(1) م"6938م إلى 6953خالل الفترة من 

 خالل زنجيتين صحيفتين في األمريكيات الرياضياتهدفت الدراسة إلى التعرف على 
وتعد هذه الدراسة  ،الرياضية األخبار تغطية والتعرف على ،م1145  لىإ م 1924 من الفترة

وفي إطاره استخدمت أداة تحليل  ،ضمن الدراسات الوصفية التي اعتمدت المنهج المسحي
  Cure Restaurant) أمريكيتين صحيفتينوأجريت الدراسة التحليلية على عينة من  ،المضمون

Chicago Defender). 

 أهمها: ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 محل الدراسة. صحيفتينالقليلة في  اإلناث اتيللرياض اإلعالمية التغطية إن -1
 صحيفتين محل الدراسة.الالذكور كبيرة في  للرياضيين اإلعالمية التغطية إن -3

 

 

                                                           
(1
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 .(1) ضية وتأثيرها في الرياضة والعنف"دراسة بعنوان: "مشكالت الصحافة الريا (4)

النواحي السلوكية هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الصحافة الرياضية على 
وفي  ،وتندرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي اعتمدت المنهج المسحي ،للجمهور

أفراد فئات مختلفة من  من عشوائيةوكانت على عينة  ،إطاره استخدمت أداة االستبانة
 .الجماهير الرياضية في المالعب األمريكية

 أهمها: ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 للصحافة الرياضية على سلوك األفراد والجماهير. كبير تأثير هناك -1
إن التركيز على زيادة الربح والجوانب التنافسية والتجارية يؤثر بالسلب على سلوك  -3

 الجماهير.
 األنصار ضد انتقامية سلوكيات النتهاج في المالعب والتصريحات والمواقف اآلراء تدفع -2

 .والجمهور والالعبين
 .(3)"روتين العمل في صفحات الرياضة"  دراسة بعنوان:  (4)

الصـحفية ألخبـار الرياضـة وطـرق العمـل  التغطيـة طـرق هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى
وتقـــع هـــذه الدراســـة ضـــمن الدراســـات الوصـــفية التـــي  ،فـــي صـــفحات الرياضـــة واألقســـام الرياضـــية

 ،لــة واالســتبانة وتحليــل المضــمونوفــي إطــاره اســتخدمت أدوات المقاب ،اعتمــدت المــنهج المســحي
وكمــا أجريــت  ،الصــحفيين العــاملين باألقســام الرياضــية وتتمثــل الدراســة الميدانيــة علــى عينــة مــن

ــــة) ــــى الصــــفحات الرياضــــية بالصــــحف المختلف ــــة عل  Newsday  Chicagالدراســــة التحليلي
Tribune). 

 أهمها:، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 الصحف. يف الرياضة أخبار تغطية محدودية -1

                                                           
(1)

(2)
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لجوء بعض الصحفيين الرياضيين لطرق مختلفة للوصول لألخبار الرياضية الجديدة التي  -3
 تؤثر على القارئ وتحمسه عن طريق العناية الكبرى بالرياضيين وليس بالرياضة.

قلة الدقة في مصادر المعلومات لنقل األخبار واألحداث الرياضية في الصفحات  -2
 ف الدراسة.الرياضية لصح

 .(1)لتغطية الصحفية لألنشطة البدنية" دراسة بعنوان: "تحليل ا  (2)
حول  الرياضية الصحف يف ينشر ما تحليلهدفت الدراسة إلى التعرف على 

وصفية التي اعتمدت المنهج وتعد الدراسة ضمن الدراسات ال ،اللياقة البدنية والرياضية
 الرياضية الصحفوفي إطاره استخدمت أداة تحليل المضمون على عينة من  المسحي،
 .أمريكا وصحف شمال ،والصحف العامة اإلنجليزية ،والصفحات الرياضية ،الكبرى

 أهمها: ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج    
 في تنمية الرياضة واللياقة البدنية. إعالم شمال أمريكا المرتبة األولىاحتلت صحف  -1
وخاصة في تنمية الرياضة واللياقة  ياضة في الصحف العامة اإلنجليزية،إهمال الر  -3

 البدنية.
نالت التغطية الصحفية لألنشطة البدنية درجة متوسطة في الصحف العامة  -2

 اإلنجليزية وصحف شمال أمريكا.
 .(2)رياضية" دراسة بعنوان: "التغطية الصحفية ال  (1)

الصــفحات التعــرف علــى الموضــوعات التــي تســاعد محــرري  إلــى هــدفت الدراســة
ــــراء ــــى جــــذب الق ــــي الصــــفحة  ،الرياضــــية عل ــــر الصــــحفي ف ــــون التحري والتعــــرف علــــى فن

وفـي  ،وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمـدت المـنهج المسـحي ،الرياضية
 Wylieعلى عينة من الصحف )تحليل المضمون ودراسة الحالة  تيإطاره استخدمت أدا

News Online USA Today  ). 
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  أهمها: ،وتوصلت إلى عدد من النتائج 
ثـــم  ،جــاء الخبــر الصـــحفي بالمرتبــة األولـــى فــي التغطيــة الصـــحفية الرياضــية ثـــم التقريــر -1

 ثم المقال. ،الحديث
 لتصفح الصفحة الرياضية وقراءتها.تغطية موضوعات رياضية تعمل على جذب القراء  -3
تنـوع المصـادر فـي التغطيـة الصـحفية الرياضـية لعـرض األخبـار واألحـداث الرياضـية فــي  -2

 المالعب.
 (1) "تحليل مضمون الصحف الكبري في كندا". دراسة بعنوان: (8)

هــذه الدراســة مــن  دوتعــ ،هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى التعليــق الرياضــي للمحتــرفين
وفــي إطــاره اســتخدمت أداة تحليــل المضــمون  ،الدراســات الوصــفية التــي اعتمــدت المــنهج المســحي

 .(Canada   National Postعلى عينة من الصحف )

 أهمها: ،وتوصلت إلى عدد من النتائج 

حجــم  ٪ مــن ٠٠أظهــرت أن التعليــق علــى رياضــة المحتــرفين قــد احتلــت نســبة تزيــد عــن  -1
 لمكتوبة عن الرياضة.المساحة ا

أظهرت أن الصـحف تهـتم بنشـر األخبـار عـن الرياضـات التـى تـذاع فـى التليفزيـون والتـى  -3
 يطلق عليها رياضات المشاهدة.

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
 أوجه االتفاق: . أ
إن الدراســة الحاليــة تشــترك مــع الدراســات الســابقة فــي كونهــا مــن الدراســات الوصــفية  -1

 وعلى استمارة تحليل المضمون. ،المنهج المسحيوتعتمد على 
ا إلى حـد كبيـر مـع دراسـة محمـود أبـو إدريـس فـي نـوع الدراسـة ومنهجهـ اتفقت الدراسة -3

غيــر إن دراســة إدريــس اســتخدمت أداة االســتبانة  واســتخدامها أداة تحليــل المضــمون،
بينمــا ستســتخدم هــذه الدراســة أداة المقابلــة مــع الصــحفيين العــامليين  ،مفــردة 11علـى 
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ــــي الصــــفحات الرياضــــية ــــل  ،ف دراســــة مطــــاوع ودراســــة المحســــن اســــتخدمتا أداة تحلي
 المضمون واالستبانة.

 أوجه االختالف: . ب
لم تتعرض الدراسات السابقة للصحافة الرياضية في فلسطين التي تناولت  -1

بينما ستقف هذه على واقع الصفحات الرياضية  ،الموضوع من ناحية تاريخية
وذلك من خالل تحليل محتواها والتعرف على  ،في الصحف اليومية الفلسطينية

 .أوضاعها من وجه نظر العاملين فيها
تختلف الدراسة بشكل واضح عن الدراسات السابقة جميعها في مجتمع الدراسة  -3

 الذي يتمثل في الصحف اليومية الفلسطينية. 
تختلف الدراسة كذلك عن سابقاتها في العينة بمستوياتها المتعددة: عينة  -2

وهكذا فإن هذه الدراسة تنفرد بالتعرف  ،الصحف والعينة الزمنية وعينة األعداد
على واقع الصحافة الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية وخاصة صحف 

 م .12/13/3112م حتى 1/1/3112األيام( في المدة من  ،القدس ،)فلسطين
 ،المقابلة وأداة المضمون تحليل استمارة بين ما السابقة الدراسات أدوات تنوعت -4

سبعة عشر دراسة استخدمت  إذ أن األداتين، كال استخدمت الدراسات وبعض
وثالثة عشر دراسة استخدمت أداة  ،أداة تحليل المضمون في الدراسات السابقة

في حين ثالثة دراسات استخدمت بجانب األدوات التي سبق ذكرها  ،االستبانة
 المقابلة.

على نظرية ترتيب األولويات بينما ستعتمد تميزت الدراسة باالعتماد على نظرية  -8
 هذه الدراسة على النظرية المذكورة.

 استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 :اآلتيتستفيد هذه الدراسة من الدراسات السابقة على النحو 

 المــــنهج مثــــل الســــابقة الدراســــات فــــي المســــتخدمة واألدوات المنــــاهج أهــــم مــــن االســــتفادة -1
 والمنهج المقارن والمنهج التاريخي. المسحي
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 مجـال في المراجع في ندرة يوجد حيث ،بالدراسات الموجود المعرفي اإلطار من االستفادة -3
  اإلعالم الرياضي.

 .الدراسة هذه نتائج وبين بينها والمقارنة السابقة الدراسات نتائج من االستفادة -2

 االستدالل على المشكلة:  _نياً ثا

 يفـ الرياضـية الصفحات متابعةدأبت على و  الرياضية الصحافة مجال في الباحثة عملت
 الرياضية خبارألا أنواع من معين جانب علىوجود تركيز  الحظتو  ،الفلسطينية اليومية الصحف
 فـن علـى التركيـزكـذلك و  ،المهمـة الرياضـات لبـاقي التعـرض يفـ وقصـورها ،الصحف يف المنشورة

 .(1) المعروفة الصحفية التحريرية الفنون من واحد

ــــى التخصــــص أ اتضــــح مــــن خــــالل المتابعــــةوكــــذلك  ن القــــائمين باالتصــــال يفتقــــرون إل
 بالرياضات المختلفة وعدم الفهم لها. 

للباحثة التعرف على واقع الصفحات الرياضية في الصحف اليومية  ىيتسن ىوحت
وهي: فلسطين  ،الفلسطينية قامت بإجراء دراسة استشكافية على  عينة من الصحف اليومية

 1/1/3112الواقعة ما بين  مدةبواقع خمسة أعداد من كل صحيفة خالل ال  ،والقدس واأليام
 .م21/13/3112حتى 

 ولقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية: 
ثم تليها صحيفة األيام  ،%82.2موضوعات الالعبين بنسبة باهتمت صحيفة فلسطين  -1

 %.32.4القدس بنسبة  جريدةثم  ،%21.2بنسبة 
القدس  جريدةوجاءت  ،%44.4على المراسل الصحفي بنسبة اعتمدت صحيفة األيام  -3

 %.32.2بينما صحيفة فلسطين بنسبة  ،%21.3بنسبة 
وتليها صحيفة األيام  ،%1.1.بنسبة  في تغطية األخبار المحلية  القدس جريدةجاءت  -2

 %.41.1بينما صحيفة فلسطين بنسبة  ،%24.1بنسبة 
ن صـحيفة األيـام كانـت أكثـر اهتمامـا بالموضـوعات الرياضـية مـن حيـث أكشفت الدراسـة  -4

 ثم صحيفة فلسطين. ،القدس جريدةالمساحة وتليها 
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القــدس بنســبة  جريــدةتليهــا  ،%55.5اهتمــت صــحيفة فلســطين بــالخبر الصــحفي بنســبة  -8
 %.8.5.ثم صحيفة األيام بنسبة  ،2%...

تليهـا  ،الصور بـين صـحف الدراسـةب اً ن صحيفة األيام كانت أكثر اهتمامأكشفت الدراسة  -2
 القدس. جريدةثم  ،صحيفة فلسطين

 القدس.جريدة اعتمدت صحيفة فلسطين على األرضيات أكثر من صحيفة األيام ثم  -.
% وتليها صحيفة األيـام بنسـبة 11.2اهتمت صحيفة فلسطين في أخبار كرة القدم بنسبة  -5

 %.2..8القدس بنسبة  جريدةثم  ،11.1%

 مشكلة الدراسة:  _ثالثاً 

فـي الصــحف اليوميــة الرياضــية  فحات"واقـع الصــ تكمـن مشــكلة الدراســة فـي التعــرف علــى
الفنـون الصـحفية المسـتخدمة  وأهـم ،وأنواع الرياضات التي تركـز عليهـا تلـك الصـحف ،الفلسطينية

التعـرض لوجهـات نظـر الصـحفيين  ىومـن ناحيـة أخـر  ،هـذا مـن ناحيـة مع الموضوعات الرياضية
الرياضــيين فـــي تلـــك الصــحف للطـــالع علـــى السياســـات التحريريــة المتعلقـــة بالتغطيـــة الرياضـــية 

 وكيفية تعامل الصحفيين مع الموضوعات الرياضية".

 أهمية الدراسة: _ رابعاً  

 همية الدراسة في:أتتمثل 

 الرياضية.افتقار فلسطين إلى الدراسات واألبحاث في مجال الصحافة  -1
فـــي مجـــال الصـــحافة المتخصصـــة وخاصــــة متنوعـــة  فـــتح المجـــال تجـــاه عمـــل دراســـات -3

 الرياضية.
  حول واقع الصفحات الرياضية فيها. للصحافة الفلسطينية تصورتقديم  -2
 أهمية النشاط الرياضي على الساحة الفلسطينية. -4
 اهتمام الجمهور الفلسطيني بالمتابعة الرياضية. -8

 أهداف الدراسة:  _خامساً 

 والجانب الميداني: ،تتمثل أهداف الدراسة في جانبين هما الجانب التحليلي
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  في جانبها التحليلي إلى: تهدف الدراسة

 .في الصحف اليومية الفلسطينية الرياضية الصفحات تعرضها التى القضايا معرفة -1
ــــــــي الصــــــــفحات الرياضــــــــية التعــــــــرض إلــــــــى -3 ــــــــواع الرياضــــــــات ف   للصــــــــحف اليوميــــــــة        أن

 ينية. الفلسط
فــي الصــحف  الرياضــية فحاتالصــ التــي اعتمــدت عليهــا خبــارألا مصــادر علــى التعــرف -2

 .اليومية الفلسطينية
 في الصحف اليومية الفلسطينية. الرياضية فحاتلصبا المستخدمة الصحفية الفنونرصد  -4
الصـحف اليوميـة الصـحافة الرياضـية فـي ب لعناصر التيبوغرافية المستخدمةالتعرف على ا -8

 الفلسطينية.

 كما تهدف الدراسة في جانبها الميداني إلى:
الرياضـــية مــن خـــالل  موضــوعاتالتعــرف علــى السياســـة التحريريــة لصـــحف الدراســة نحـــو ال -1

 القائمين باالتصال.
ـــــائمين  -3 ـــــى الق ـــــة العوامـــــل المـــــؤثرة عل ـــــ باالتصـــــالمعرف ـــــدى تغطيـــــتهم  الدراســـــة صـــــحف يف ل

 للموضوعات الرياضية.
ـــد -2 ـــائمين باالتصـــال بالصـــفحات الرياضـــية فـــي  تحدي المشـــكالت والصـــعوبات التـــي تواجـــه الق

 صحف الدراسة.
ـــائمين اتفـــاق او اخـــتالف مواقـــف ىرصـــد مـــد -4  واقـــع نحـــو الدراســـة صـــحف فـــي باالتصـــال الق

 الصحف  اليومية الفلسطينية في الرياضية فحاتالص

 : تساؤالت الدراسة _دساً سا
الدراســـة حـــول تســـاؤل رئـــيس هـــو: مـــا واقـــع الصـــفحات الرياضـــية فـــي الصـــحف  تتمحـــور

 اليومية الفلسطينية؟ 
وأخرى تتعلق بالدراسة  ،وانبثق عن هذا السؤال مجموعة تساؤالت تتعلق بالدراسة التحليلية

 الميدانية كما يلي:
األول: يتعلةةق  ،وتةةم تقسةةميها إلةةى محةةورين ،القسةةم األول: تسةةاؤالت خاصةةة بالدراسةةة التحليليةةة

 كما يلي: ،والثاني: يتعلق بالشكل ،بالمضمون



 الفصل األول "اإلجراءات المنهجية للدراسة"

 

28 
 

 تساؤالت تتعلق بمضمون االتصال ) ماذا قيل؟(: . أ
 ما أهم القضايا الرياضية التي تركز صحف الدراسة على تغطيتها؟ -1
 ؟صحف الدراسة في الرياضية الصحافة في المستخدمة األخبارما مصادر  -3
 الدراسة؟ صحف عليها ركزت التي الرياضية األحداث منشأ ما -2
 ما أهم الرياضات التي تركز عليها صحف الدراسة ؟ -4

 تساؤالت تتعلق بشكل االتصال ) كيف قيل؟(:  . ب
 فلسطين؟ في الرياضية الصفحات في المستخدمة الصحفية الفنون ما -8
 فلسطين؟ في الرياضية فحاتالص في التيبوغرافية العناصرما  -2
 الدراسة؟ صحف في الرياضية الموضوعات صاحبةالم الصور أنواع ما -.

القسةةةم الثةةةاني: تسةةةاؤالت خاصةةةة بالدراسةةةة الميدانيةةةة وتتعلةةةق بالقةةةائم باالتصةةةال فةةةي 
 الصفحات الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية وهي:

 كمـا يراهـا القـائمون الرياضـية الصـفحات نحـو الدراسـة لصـحف التحريريـة السياسةما  -1
 ؟باالتصال

مـــا العوامـــل المــــؤثرة علـــى القـــائمين باالتصــــال فـــي صـــحف الدراســــة لـــدى تغطيــــتهم  -3
 للموضوعات الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية؟

التــي تواجــه الصــحفيين الرياضــيين العــامليين فــي الصــفحات الرياضــية مـا المشــكالت  -2
 اليومية في فلسطين؟

االتصـال فـي صـحف الدراسـة نحـو واقـع ما مدى اتفـاق أو اخـتالف مواقـف القـائمين ب -4
 الصحافة الرياضية في فلسطين؟

 :اإلطار النظري للدراسة _بعاً اس

 نظرية ترتيب األولويات: اوهم الدراسة، عليهما تعتمد اللتين النظريتين اإلطار هذا يتضمن

 .حارس البوابة ) القائم باالتصال( ونظرية ،) وضع األجندة(

 األجندة(:ترتيب األولويات ) وضع  .6

وسائل اإلعالم والجماهير التي  بينتهتم بحوث ترتيب األولويات بدراسة العالقة التبادلية 
تتعرض لتلك الوسائل في تحديد أولويات القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تهم 
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الموضوعات ن تقدم جميع أوتفترض هذه النظرية أن وسائل اإلعالم ال تستطيع  ،المجتمع
نما يختار القائمون على هذه النظرية بعض الموضوعات التي  ،والقضايا التي تقع في المجتمع وا 

وهذه الموضوعات تثير اهتمام الناس  ،يتم التركيز عليها بشدة والتحكم في طبيعتها ومحتواها
اهير أهمية وبالتالي تمثل هذه الموضوعات لدى الجم ،تدريجيا وتجعلهم يدركونها ويفكرون فيها

 .(1)ات التي ال تطرحها وسائل اإلعالمأكبر نسيبًا عن الموضوع

 تعريف نظرية ترتيب األولويات ) وضع األجندة(:

حدد الباحثون عـددًا كبيـرًا مـن التعريفـات لعمليـة وضـع األجنـدة، كمـا عرفهـا 
معينة على أنهـا قضـايا مهمـة، بأنها: "العملية التي تبرز فيها وسائل اإلعالم قضايا 

وتســتحق ردود الحكومــة والجمهــور، مــن خــالل إثــارة انتبــاههم لتلــك القضــايا، بحيــث تصــبح ذات 
أولوية ضمن أجندتهم، وأن الفـرد الـذي يعتمـد علـى وسـيلة إعالميـة مـا ويتعـرض لهـا سـوف يكيـف 

وبشـكل يتوافـق واتجـاه عرضـها، المنسوبة لقضايا تلك الوسيلة وموضـوعاتها ،  لألهمية إدراكه وفقاً 
 .(1)وحجم االهتمام الممنوح لها في تلك الوسيلة

عرفهـا بأنهـا: " مجموعـة مـن الموضـوعات، عـادة يكـون  (James Watson) ويعرفهـا 
 .(3) ترتيبها حسب أهميتها"

وتم تعريفها أيضًا بأنهـا: " العمليـة التـي تقـوم بهـا الهيئـات والمؤسسـات التـي تقـدم األخبـار 
معلومـــات باختيــــار أو التأكيــــد علــــى أحــــداث وقضـــايا ومصــــادر معينــــة لتغطيتهــــا دون أخــــرى، وال

ومعالجة هذه القضايا وتناولها بالكيفية التي تعكس اهتمامات هذه المؤسسات وأولويات المسـئولين 
 .(2) الحكوميين ومتخذي القرار والصفوة"

 

 
                                                           

(1)

(2)

(1)
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 أهم سمات نظرية ترتيب األولويات )وضع األجندة(:

إن أهم ما يميز النظرية العلمية هو قدرتها المستمرة على توليد تساؤالت بحثية جديرة 
بالبحث واستكشاف مجاالت وطرق بحثية جديدة، ومن هذا المنطلق تميزت نظرية ترتيب 

 :(1)) وضع األجندة( بثالث سمات، وهياأللويات 

جندة منـذ أن بـدأ االهتمـام النمو المستمر والمنتظم للدراسات التطبيقية في مجال وضع األ -1
 بها وحتى اليوم.

قدرتها على تحقيق التكامل بين عدد من المجـاالت البحثيـة الفرعيـة لالتصـال الجمـاهيري  -3
 تحت مظلة وضع األجندة.

قدرتها على توليد قضـايا بحثيـة وأسـاليب منهجيـة جديـدة تتنـوع بتنـوع المواقـف والمتغيـرات  -2
 االتصالية.

 ) وضع األجندة(:أهمية نظرية األولويات 

تحــواًل فــي مســار الدراســات اإلعالميــة، وعلــى الــرغم مــن أنهــا ذات منظــور تعــد هــذه النظريــة 
فــردي فــي دراســة تــأثيرات وســائل اإلعــالم، إال أنهــا اســتطاعت أن تتطــرق لجوانــب جديــدة فــي 

 :(3)مجال بحوث التأثير، ومن أبرزها

دراسة عالقة األفراد وطريقة تعاملهم مـع البيئـة المحيطـة بهـم، حيـث تبـين صـعوبة تعامـل  -1
مباشــرة نظــرًا التســاعها وتنوعهـا وشــدة تعقيــدها، وتــؤدي وســائل اإلعــالم األفـراد مــع البيئــة 

كبــر فــي إعــادة تقـديم هــذه البيئــة بصــورة مبسـطة، وذلــك باختيــار بعــض القضــايا ألالـدور ا
يـؤدي إلـى إدراك الجمهـور ألهميـة هـذه القضـايا وترتبيهـا يمـا يتناسـب  والتركيز عليهـا ممـا
 وسائل اإلعالم. فيوطريقة تقديمها 

أثبتت هذه النظرية وجود درجة عالية من االتساق بين قائمة أولويات وسائل اإلعالم مـن  -3
 ناحية وقائمة أولويات الجمهور من ناحية أخرى.

 سائل اإلعالم والجمهور.درست هذه النظرية اتجاه العالقة بين و  -2

                                                           
(1)

  

(2)
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 توظيف النظرية في الدراسة:

قــد اختـــارت الباحثــة نظريـــة ترتيــب األلويـــات لهـــذه الدراســة للتعـــرف علــى أجنـــدة صـــحف 
ومعرفــة أهــم  ،الدراســة فــي ترتيــب الموضــوعات الرياضــية التــي تركــز عليهــا الصــحف الفلســطينية

ورصــد التشــابه واالخــتالف للموضــوعات  ،تضــعها صــحف الدراســة فــي أجنــدتها يالرياضــات التــ
يجـب  يوتقـديم توصـيات تتعلـق بالموضـوعات الرياضـية التـ ،غفلتهـا صـحف الدراسـة يالمهمة التـ

 أن تكون في أجندة صحف الدراسة.

 (:ة اإلعالميةبحارس البواالقائم باالتصال )نظرية  .5

فقد اتجهت بعض  تفاوتت التعريفات التي وضعتها المدارس اإلعالمية للقائم باالتصال،
الدراسات إلى تعريف القائم باالتصال من منظور القدرة على التأثير في الملتقي، فعرفته بأنه 
تشمل من لديهم القدرة على التأثير بشكل أو بآخر في األفكار واآلراء، حين اتجهت دراسات 

بأنهم األشخاص فعرفتهم أخرى لتعريف القائمين باالتصال من منظور الدور في عملية االتصال، 
الذين يتولون إدارة العملية االتصالية وسيرها، وعلى ضوء ما يتمتعون به من قدرات وكفاءة في 
األداء يتحدد مصير العملية االتصالية برمتها، أو أن القائم باالتصال هو: أي شخص أو فريق 

له عالقة تسيير  منظم يرتبط مباشرة بنقل المعلومات من فرد آلخر عبر الوسيلة اإلعالمية، أو
 .(1)مراقبة نشر الرسائل إلى الجمهور عبر الوسيلة اإلعالمية

م الطرف الذي يبادر باالتصال، أو يقو "ويعرفه مجد الهاشمي بأن القائم باالتصال، هو: 
بتوجيه رسالته، وتمر كل المصادر االتصالية سواء الذاتية أو الشخصية بعمليات متعددة من 
تفكير وصياغة للفكر، أي: أن المرسل يقوم بعملية تضمين أفكاره في رسالته يضعها في شيفرة 
رمزية إما كتابة أو لفظًا، ويبعث بعا إلى المستقبل الذي يفك الرموز يقصد الفهم واالستجابة، 

  .(3)"التعبير عن ذلك برد فعل يصوغه المستقبل في رسالة رمزيةو 
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ويذكر خيري الجميلي أن القائم باالتصال هو: " المسئول عن إعداد وتوجيه المعلومات 
والمفاهيم والمهارات التي يحتاجها من يتعامل منهم أفراد أو جماعات في موقف معين رغبة في 

 .(1)"معهم تحقيق المشاركة بينه وبين من يتعامل

 الشروط التي ينبغي توفرها في القائم باالتصال: 

يذكر حسن مكاوي وعاطف العبد نقاًل عن عالم االتصال ديفيد برلو الشروط التي يتعين توفرها 
 :(3)في القائم باالتصال، وهي

وافر مهارات االتصال، وهي: مهارة الكتابة، ومهارة التحدث، ومهارة القراءة، ومهارة ت -1
 اإلنصات، والقدرة على التفكير السليم لتحديد أهداف االتصال.

اتجاهات إيجابية نحو نفسه، ونحو الموضوع، ونحو المتلقي، حيث إنه كلما كانت هذه  -3
 االتجاهات إيجابية زادت فعالية القائم باالتصال.

 الذي يعالجه يؤثر في زيادة فعاليته. مستوي معرفة المصدر وتخصصه بالموضوع -2
القائم باالتصال في إطار النظام االجتماعي والثقافي، وطبيعة األدوار التفسيرية مركز  -4

 التي يؤديها.

وليلى السيد نقاًل عن ألكسس تان ثالثة عوامل تجعل القائم باالتصال ويوضح حسن مكاوي 
 :(2)مؤثرًا على الجمهور، وهي

 المصداقية. -1
 الجاذبية. -3
 السلطة " النفوذ". -2

وتذكر جيهان رشتي أن القائم باالتصال يؤثر على مدى تقبل الجمهور لمحتوى الرسالة 
اإلعالمية، ومن هنا تأتي أهمية دراسة كل ما يتعلق بالقائم باالتصال من حيث وضعه 
االقتصادي، وتأهيله، وتدريبه، وأداءه، ومعتقداته، ورؤيته للجمهور، وآليات قيامه بعمله، 

                                                           
(1)

(2) 
(1)
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ت التي تحول دون ممارسته لمسئولياته المهنية، إضافة إلى الضغوط المهنية والصعوبات والمعوقا
 .(1)واإلدارية التي يتعرض لها، واستيعابه للدور المنوط به

 توظيف النظرية في الدراسة:

ن باالتصال في و للتعرف على دور ومواقف القائم الدراسة في النظرية هذه توظيف سيتم
ومعرفة آلية القائم باالتصال في تعامله مع  ،اليومية الفلسطينيةالصفحات الرياضية في الصحف 

يختار بموجبها المادة الرياضية  التيوما هي الطريقة  ،الرسالة اإلعالمية في صحف الدراسة
والتعرف على إمكانات القائم باالتصال في حجب المعلومة التي ال تتوافق مع  ،المراد نشرها

 توصيات وضع المعرفة هذه على بناءً  من الممكن سيجعل وهذا ،تهو مع رغبأالسياسة التحريرية 
 .الصفحات هذه عبر النشر آلية فهم من الرياضية، وتمكن الصفحات في للمهتمين منها للفادة

    نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها: _ثامناً       

 :  الدراسة نوع . أ

تصوير وتحليل وتقويم التي تستهدف  ،تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية
 الحقائق الراهنة دراسة أو ،خصائص مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد

 معلومات على الحصول بهدف األحداث، من مجموعة أو موقف، أو ظاهرة بطبيعةالمتعلقة 
دون الدخول في أسبابها او التحكم فيها. إضافة إلى تقدير عدد مرات تكرار  ،كافية ودقيقة عنها

 .(3)بظاهرة أو مجموعة أخرى من الظواهرومدى ارتباطها  ،حدوث  ظاهرة معنية

 :  الدراسة مناهج . ب

 الوصــفية؛ للدراســات واءمـةم العلميــة المنــاهج أنسـب مــن يعــد مةنهج الدراسةةات المسةةحية: -1
 أو الظــاهرة عــن وأوصــاف ومعلومــات بيانــات علــى للحصــول منظمــاً  علميــاً  لكونــه جهــداً 

 فــــي الظـــاهرة وتفســـير وتحليــــل تســـجيل ويســـتهدف البحــــث، موضـــوع مجموعـــة الظـــواهر
ـــراهن وضـــعها ـــات الالزمـــة ال ـــة بعـــد جمـــع البيان  خـــالل مـــن عناصـــرها وعـــن عنهـــا والكافي

                                                           
(1)
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وطــرق الحصــول يانــات ومصــدرها المنظمــة التــي تحــدد نــوع الب اإلجــراءات مــن مجموعــة
 .(1)عليها

 تحليـل وأسـلوب ،الممارسـة أسـاليب مسح أسلوب: هما ،أسلوبين استخدام سيتم إطاره وفي
 :المضمون

ـــه ويقصـــد :المضةةةمون تحليةةةل أسةةةلوب . أ ـــة المـــادة دراســـة ب  الوســـيلة تقـــدمها التـــي اإلعالمي
 بهــــدف لالتصــــال الظــــاهر للمحتــــوى والمنهجــــي والموضــــوعي الكمــــي بوســــاطة الوصــــف

 .(3)لجمهورها تبلغه أن الوسيلة تريد هذه عما الكشف
 نحــو باالتصــال القــائمين ومواقــف أدوار علــى للتعــرف :الممارسةةة أسةةاليب مسةةح أسةةلوب . ب

 تشــكيل فــي المــؤثرة والعوامــل ،الفلســطينية اليوميــة الصــحف فــي الرياضــية الصــحافة واقــع
 التـــي والصـــعوبات المشـــكالت علــى والتعـــرف ،علـــيهم التحريريــة السياســـية وأثـــر ،مــواقفهم
 .الدراسة صحف في العامليين الرياضيين الصحفيين تواجه

 الحقــائق بــين العالقـات دراســة إلـى المــنهج هـذا يســعى  مةنهج دراسةةة العالقةةات المتبادلةة: .3
 بهــدف التعــرف علــى األســباب التــي أدت إلــى حــدوث الظــاهرة ،تــم الحصــول عليهــا التــي

 فـي بالظـاهرة المحيطـة والعوامل الظروف لتغيير عمله يمكن لما إلى خالصات والوصول
 .(2)اإليجابي االتجاه

 : الدراسة أدوات . ت
 ما يلي: فىتتمثل أدوات الدراسة 

تطلبــت الدراســة اســتخدام اســتمارة تحليــل المضــمون، وجــاء  :**أداة تحليةةل المضةةمون  -6
بوســـاطتها رصـــد معــدالت تكـــرار البيانـــات التـــي  ةقـــوم الباحثــتاســتخدامها بصـــفتها أداة 

يحصل عليها من تحليل مضمون المادة اإلعالمية التـي تعرضـها الصـفحات الرياضـية 
عـن أخبـار الرياضــة وموضـوعاتها الرياضـية، وذلــك بهـدف تعـرف الصــورة العامـة التــي 

                                                           
(1)

(2)
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تعرضــها الصــحف الفلســطينية للصــفحات الرياضــية باســتعراض اإلجابــة عــن تســاؤالت 
 .دراسةال

 *وعرض استمارة تحليل المضمون على عدد من األساتذة والخبراء لتحكيمها 
 

 :       **أداة المقابلة المقننة -5
الصحفيين  من مجموعة مع مقننة مقابالتوأجرت  صحيفةبإعداد  الباحثة قامت

 على التعرف بهدف ،**الرياضيين في قسم الرياضة من كل صحيفة من صحف الدراسة
والموضوعات التي  ،مدى اهتمام الصحف الفلسطينية في الجانب الرياضيرأيهم في 

واقتراحاتهم للموضوعات الرياضية  ،ركزت عليها وأوجه قصورها في تلك الموضوعات
 وكيفية تطوير الصفحات الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية.

 إجراءات تحليل المضمون: . ث
وسائل اإلعالم،  ىالمستخدم لتصنيف محتو  نظام الفئات هو النظام . فئات التحليل:1

وهي " مجموعة من التصنيفات أو الفصائل يقوم  ،(1)وهو يختلف من موضوع آلخر
الباحث بإعدادها؛ طبقًا لنوعية المضمون ومحتواه وهدف التحليل، لكي يستخدمها في 
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يتيح ما بوصف هذا المضمون، وتطبيقه بأعلى نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول، و 
 .(1)إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور"

وحرصت الباحثة أن تكون فئات التحليل انعكاسًا صادقًا لتساؤالت الدراسة، 
بالدراسة االستكشافية لتحديد الفئات الفرعية، بحيث يكون لكل مادة في المحتوى  ةمستعين

 .الصحفي فئة تصنف في إطارها
 وتم تقسيم الفئات إلى قسمين رئيسين، هما:  
فئة و فئة مصدر المعلومة، و وتضم: فئة القضايا،  فئات المضمون ) ماذا قيل(: . أ

 فئة أنواع الرياضات.و منشأ المعلومة، 

وتشمل الفئات اآلتية: الفنون الصحفية، العناصر  فئات الشكل ) كيف قيل(: . ب
بأنواعها، اإلطارات، األرضيات، واأللوان(، ، الصور بأنواعها التيبوغرافية ) العناوين

 المساحة.

 . وحدات التحليل: 2
وحدات التحليل هي الشئ الذي نقوم باحتسابه، وهي أصغر عنصر في تحليل 

، وتورد دراسات تحليل المضمون عدة وحدات للتحليل،  وقد (2)المضمون، وأكثرها أهمية 
هي الفنون واألشكال الصحفية اإلعالمية  الوحدة الطبيعية للمادة) اختارت الدراسة منها

التي تقدم من خاللها صحف الدراسة الموضوعات الرياضية، مثل: الخبر، التقرير، 
 المقال، الحديث، التحقيق وغيرها من الفنون الصحفية(.

التي استخدمتها الباحثة لقياس مساحة األشكال  وحدة المساحة إلىإضافة  
 الصحفية في صحف الدراسة.

  وحدات العد والقياس:. 1
تعد مرحلة العد والقياس هي الغاية النهائية في عملية إعداد استمارة التحليل، 

، وتطلبت وهي التي تمهد لعرض البيانات التي تم الحصول عليها من التحليل إحصائياً 
 هذه الدراسة االعتماد على أكثر من

                                                           
(1)
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 وحدة للعد والقياس، كما يأتي: 
وحدات التحليل ذاتها، وحدات تحليل يقوم عليها العد، حيث اعتبرت وحدة العد:  . أ

وحدة وذلك برصد كل فئة من فئات التحليل حسب ظهورها داخل المفردة ) 
( ثم تكرار الرصد لكل فئة، ومن ثم ظهور كل فئة بعدد معين تبعًا الموضوع

 .لمستويات االهتمام بها من الصحيفة

قياس المساحة بالسنتميتر المربع، لمعرفة لجأ الباحث الستخدام وحدة وحدة القياس:  . ب
طريق المساحة التي  مدى اهتمام الصحف بموضوعات وأخبار الرياضة، عن

 .أعطتها إياها

 

 . التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل:4
باالطالع على الدراسات السابقة التي تلتقي مع موضوع الدراسة، وانطالقًا من 

والتحليل المبدئي لعينة من صحف الدراسة، تم تحديد فئات إجراء الدراسة االستكشافية، 
 .*التحليل، ومن ثم وضع تعريفات دقيقة ومحددة لكل فئة

 :عينتهاو مجتمع الدراسة  _تاسعاً 
 :وهي ،فلسطين في الصادرة اليومية الصحف في الدراسة مجتمع يتمثل
 (. وفلسطين واأليام الجديدة والحياة القدس) 

 :  الدراسة عينة -
 وهي: ،عينة الدراسة إلى ثالث مستويات تنقسم

 وفلسطين القدس صحف وقع االختيار على عينة عمدية، تمثلت في :الصحف عينة -1
 : و، وهلهذا السبب واأليام، وكان هذا االختيار

 القدس(.، الضفة ،تغطي هذه الصحف المناطق الفلسطينية في فلسطين ) غزة . أ
الفلسطينية جميعها عدا صحيفة الحياة الجديدة ال تأخذ تمثل العينة الصحف اليومية  . ب

 الطابع الرسمي، بينما عينة الدراسة تعد صحفًا خاصة.
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م حتى 3112/ 1/1م، وتمتد منذ تاريص 3112تتمثل العينة في عام  :الزمنية العينة -3
  م . 21/13/3112

تيار على هي عينة عشوائية دورية بنائية نصف شهرية حيث وقع االخ عينة األعداد: -2
العدد األول بطريقة عشوائية ) القرعة( وتم البناء عليها بشكل دوري بطريقة األسبوع 
الصناعي ولكن باختيار عدد وترك أسبوعين ثم أخذ العدد الذي يليهما، وتبدأ يوم 

فكانت العينة  ،م وبإضافة أسبوعين تم أخذ يوم الخميس الذي يليه3112/ 3/1االربعاء  
 كاآلتي:

 م1/3112/.1الثاني هو يوم الخميس العدد  . أ
 م1/3/3112العدد الثالث هو يوم الجمعة   . ب
 م12/3/3112العدد الرابع هو يوم السبت   . ت
 م2/2/3112العدد الخامس يوم االحد   . ث
 م15/2/3112العدد السادس يوم االثنين    . ج
 م 3/4/3112العدد السابع يوم الثالثاء   . ح
ــــوم االربعــــاء . خ ــــامن ي ــــرتهكــــذا م و  4/3112/.1العــــدد الث ــــاقي اختي ــــردات ب ــــة مف  العين

 التالي: الجدول يبينها كما فكانتكل أـسبوعين   الدورة بأسلوب

 (6)جدول 
 أعداد عينة صحف الدراسة

ـــة فـــي الصـــحيفة الواحـــدة بلغـــت أعـــداد العهكـــذا و       ـــم تقـــوم فـــي الصـــحف  عـــددًا، 38ين    ومـــن ث
 عدد.  8.الثالثة 
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 إجراءات الصدق والثبات: _عاشراً 
ــــل صــــالحية األســــلوب، أو التأكــــد أن األداة  إجةةةةراء الصةةةةدق: _أوالً  ــــي التحلي ويقصــــد بالصــــدق ف

الثقـة بالنتـائج، بحيــث  ىارتفـاع مســتو المسـتخدمة للقيـاس تقـيس فعــاًل مـا هـو مـراد قياســه، ومـن ثـم 
 .(1) يمكن االنتقال منها إلى التعميم

وتم اختيار الصدق الظاهري والداخلي الستمارتي الدراستين الميدانية والتحليلية بوساطة 
 اإلجراءات اآلتية:

، وتعريف فئات التحليل االستكشافيةالتحديد الدقيق لفئات التحليل من واقع الدراسة  -1
في االستمارة تعريفًا إجرائيًا بشكل يحقق األهداف المرجوة من هذه الرسالة الواردة 

 واإلجابة عن تساؤالتها.
تحديد أسلوب القياس الذي تم من خالله تحويل المضمون إلى وحدات كمية تساعد في   -3

 تحقيق أهداف الرسالة، واإلجابة عن تساؤالتها.
للتأكد من مناسبة فئات التحليل ومدى عرض استمارة التحليل على عدد من المحكمين،   -2

شموليتها، وللفادة من مالحظاتهم، وتم بناء على ذلك التحديد الدقيق لفئات التحليل 
وضبطها وتعديلها على طول فترة الدراسة، بهدف ضمان صالحيتها لتحقيق أهداف 

 الدراسة.
ن التأكد من صدق صياغة أسئلة الدراسة الميدانية ) المقابلة( بطريقة تمكين الباحث م -4

إجابات المبحوثين، ومن ثم إمكانية استبعاد االستمارات التي احتوت ازدواجًا في 
 اإلجابات.

ما عن طريق اختيار باحث آخر، إلعادة إتأتي عملية التأكد من الثبات إجراء الثبات:  _ثانياً 
تحليل مضمون عينة فرعية من عينة الدراسة، وبعد تفريغ النتائج يتم حساب درجة معامل الثبات 
بين المحللين، أو أن يقوم الباحث نفسه بإعادة تحليل عينة من مضمون عينة الدراسة في فترة 

 . (3)ن يقوم باستخدام الطريقتين معاالحقة، ويقيس مدى ثبات تحليله في الفترتين، أو أ مدة

( 8.وتم إجراء اختبار ثبات التحليل بعد االنتهاء من تحليل أعداد الصحف البالغة )
، وتم اختيار اً ( يوم21نتائج وثباتها وبعد )عددًا، بوساطة إعادة االختبار للتأكد من مدى صحة ال

                                                           
(1)

  

(2)
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تحليل أعداد الدراسة الصادرة في  ةحثالبا ةاألعداد بطريقة عشوائية عن طريق القرعة، حيث أعاد
 ،3112أكتوبر  14، 3112يوليو  1، 3112مارس  15، 3112فبراير  1، 3112يناير  .1

عددًا في  (18)خمسة أعداد من كل صحيفة لتصبح غت األعداد التي تم تحليلها بلحيث 
 .)*(ياماأل( جريدة 8، ))*(قدس( صحيفة ال8، ))*(( صحيفة فلسطين8)، الصحف محل الدراسة

م(، ثم أعادت التحليل 3114أكتوبر  21كانت الباحثة قد انتهت من تحليل المضمون في تاريص )
، لحساب معامل الثبات )**("Holstiم(، وقد تم تطبيق معادلة "هولستي 21/13/3114في تاريص 

 في هيئة مئوية.

 وكانت النتائج على النحو اآلتي: 

 صحيفة فلسطين:  _أوالً 

( 5( قضية، موزعة كاآلتي: )85لقضايا التي خضعت للدراسة سلفًا إلى )وصل عدد ا
( إصابات رياضية، 1( مدربين، )2( حكام، )1( نتائج مباريات، )18( الالعبين، )14مالعب، )

( تنقالت العبين، ولم تحصل المشاركات الدولية 3( أندية رياضية، )5( اتحادات، ).)
 والمشكالت الرياضية على أي تكرار.

( الالعبين، 12( مالعب، )1( قضية، موزعة كاآلتي: )85وفي اإلعادة بلغت القضايا )
( أندية 5( اتحادات، ).( إصابات رياضية، )1( مدربين، )2( حكام، )1( نتائج مباريات، )14)

 ( تنقالت العبين، ولم تحصل المشاركات والمشكالت الرياضية على أي تكرار.2رياضية، )

 وهذا يعني:

 1=5-1، وهو= فرق بين التحليلين في قضايا المالعبد وجو  -
 3=12-18وجود فرق بين التحليلين في قضايا نتائج المباريات، وهو=   -
 1= 12-14، وهو= الالعبينوجود فرق بين التحليلين في قضايا  -
 1= 3-2، وهو= تنقالت العبينوجود فرق بين التحليلين في قضايا  -

                                                           
)*(

  

     

 



 الفصل األول "اإلجراءات المنهجية للدراسة"

 

41 
 

 .82التحليلين= عدد الوحدات المتفق عليها بين  -

 :(1)وبالتعويض عن المعادلة اإلحصائية الخاصة بمعامل التوافق وهي
 عدد الوحدات المتفق عليها× 3معامل الثبات= 

 مجموع وحدات الترميز                   
 ويكون معامل الثبات في فئة القضايا هو:

     معامل الثبات=

     

   

   
 11.2% 

 نفسه والخطوات نفسها مع الفئات األخرى، وكانت النتائج كاآلتي:اع األسلوب باتب
 %(.11.5مصدر المعلومة ) -
 %(.15منشأة المعلومة ) -
   %(.11.1الفنون الصحفية ) -
 %(.11.5الصور بانواعها ) -
 %(.11.2العناصر التيبوغرافية ) -
 %(.15أنواع الرياضات ) -
 %(.15.8المساحة ) -

 الثبات في تحليل صحيفة فلسطين هو: وهذا يعني أن معامل
                                                                                                                                                                        معامل الثبات= مجموع نسب الثبات في الفئات 
 عددها

                                    الثبات=معامل 

 
  =     

 
 =92.14% 

 جريدة القدس:  _ثانياً 
باتباع األسلوب نفسه والخطوات نفسها التي تمت في صحيفة فلسطين، مع جريدة القدس 

 يكون معامل الثبات لفئات التحليل المختلفة، على النحو اآلتي:
 %(...11القضايا ) -
 %(.111)مصدر المعلومة  -
 %(.111منشأ المعلومة ) -

                                                           
(1)

 .311، صمرجع سابقمحمد عبد الحميد،  
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 %(.11.5الفنون الصحفية ) -
 %(.11.5الصور بأنواعها ) -
 %(.1..1العناصر التبيوغرافية ) -
 %(.11.1أنواع الرياضات ) -
 %(.11.2المساحة ) -

 وهذا يعني أن معامل الثبات في تحليل جريدة القدس هو:
                                      معامل الثبات=

 
  =     

 
 =99.3% 

 صحيفة األيام: _ثالثاً 

باتباع األسلوب نفسه والخطوات نفسها التي تمت في صحيفة فلسطين وجريدة القدس مع 
 صحيفة األيام يكون معامل الثبات لفئات التحليل المختلفة، على النحو اآلتي:

 %(.11.2القضايا ) -
 %(.11.5مصدر المعلومة ) -
 %(.11.8)منشأ المعلومة  -
 %(.2.2.الفنون الصحفية ) -
 %(.45.8العناصر التيبوغرافية ) -
 %(.11.5الصور بأنواعها ) -
 %(.14.8أنواع الرياضات ) -
 %(.12.8المساحة ) -

 وهذا يعني أن معامل الثبات في تحليل صحيفة األيام هو:
                                       =  معامل الثبات

 
  =     

 
 =88.4%  

 أن معامل الثبات في الدراسة التحليلية هو:وهذا يعني 
               معامل الثبات=

 
 =     

 
  =93.5% 

 .(1)وهو يعد مستوي عاليًا من الثبات في الدراسات اإلعالمية
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 مصطلحات الدراسة:  _عشر حاديال  

الصحف التي تعتمد في مادتها على المحتوي أو  هي تلكالصحافة المتخصصة:  -1
المضمون ذات الطابع الخالص والنوعي الذي يهم فئة معينة بذاتها داخل المجتمع مثل 
الصحف النسائية، صحف األطفال، الصحف الزراعية، الصحف الرياضية، الصفحات 
المتخصصة في الصحافة العامة مثل صفحات التعليم في الصحف، صفحات األدب 

  .(1)والفن
هي تلك الصحافة التي تهتم بتناول الموضوعات والقضايا  الصحافة الرياضية: -3

تحليل و والمشكالت الرياضية من حيث الشكل والمضمون بهدف وصف وتوضيح 
صنع القرار في  األهداف الرياضية مما يترك أثر في المجتمع وقد تسهم في عملية

 .(3) المجال الرياضي

تتخصص في األخبار الرياضية واألحداث  التيهي الصفحات الصفحات الرياضية:  -2
 .(2) صفحات 5ويصل عددها إلى  ،الرياضية وتكون ضمن تبويب وألوان وصور وعناوين

 عشر_ صعوبات الدراسة: نيالثا
  وذلك على النحو التالي:، واجهت الباحثة مجموعة من الصعوبات تتصل بالدراسة

نجليزية التي تتعلق بالصحافة العلمية العربية واإلصعوبة الوصول إلى الدراسات  -1
 الرياضية عامة وفلسطينية خاصة.

 ندرة الكتب والمؤلفات العلمية التي تتحدث عن الصحافة الرياضية وذلك لحداثتها. -3
 قطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.نتواصل ا -2

 تقسيم الدراسة: _عشر ثالثال
منهــا عــرض " اإلجــراءات  الفصةةل األول، فصــول ةخمســمقدمــة و  إلــى الدراســة قســيمتتــم 

ـــة للدراســـة"،  ـــى المشـــكلة ،  ،الدراســـات الســـابقةالمنهجي  وأهميتهـــا ،الدراســـة مشـــكلةو االســـتدالل عل

                                                           
(1)

 

(2)

(1) 
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 ،وعينتهــــا الدراســــة ومجتمــــع ،هــــااتأدو و  هــــاهجامنونــــوع الدراســــة و  اإلطــــار النظــــري،و  ،وتســــاؤالتها
جراءات الصدق والثبات، ومصطلحات الدراسة، وصعوبات الدراسة، وتقسيم الدراسة.  وا 

مباحث:  ثالثة: الصحافة الرياضية المتخصصة، وينقسم إلى فيتناول ثانيالفصل ال وأما 
التحريـر الصــحفي مهـارات والمبحـث الثـاني:  ،وأنواعهــا الرياضـية الصـحافةمفهـوم المبحـث األول: 

  التغطية الصحفية لألحداث الرياضية.والمبحث الثالث: الرياضي 
وينقسـم إلـى ثـالث مباحـث: الصحافة الرياضية في فلسطين،  فيتناول: لثالفصل الثا وأما

المبحـــث األول: الصـــحافة المتخصصـــة فـــي فلســـطين، المبحـــث الثـــاني: الصـــحافة الرياضـــية فـــي 
المبحـــث الثالـــث: الصـــحافة الرياضـــية فـــي فلســـطين مـــن النشـــأة حتـــى قبـــل االحـــتالل اإلســـرائيلي، 

 فلسطين بعد االحتالل اإلسرائيلي.
فقــد استعرضــت فيــه الباحثــة نتــائج الدراســة التحليليــة والميدانيــة للفصةةل الرابةةع:  وبالنســبة

 الموضوعات الرياضية في صحف الدراسة ى: المبحث األول: فئات محتو ثالث مباحثوقسم إلى 
 ، ومناقشتها فئات الشكل للموضوعات الرياضية في صحف الدراسةالمبحث الثاني: و ، ومناقشتها

  وتوصياتها.أهم نتائج الدراسة المبحث الثالث: 
 وفي الختام عرضت الباحثة مصادر ومراجع الدراسة، إضافة إلى المالحق.

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 الفصل الثاني
 الصحافة الرياضية املتخصصة

 
 هي: ،ثالث مباحثتمهيد و على  الفصل يشتمل

 :مفهوم الصحافة الرياضية وأنواعها: المبحث األول 
 وأهميتها وأهدافها ووظائفها. ،تعريف الصحافة الرياضية ومفهومهاأواًل: 
 الصحافة الرياضية المتخصصة.مصادر وخصائص ومبادئ ثانيًا: 
 أنواع الصحافة الرياضية المتخصصة.ثالثًا: 
  :التحرير الصحفي الرياضيمهارات المبحث الثاني. 
 تعريف التحرير الصحفي الرياضي وأهدافه وقواعد تحرير المادة الصحفية الرياضية.أواًل: 
 المحرر الصحفي الرياضي صفاته وخصائصه.ثانيًا: 
 .للصحفي الرياضي القانونية واألخالقيةااللتزامات ثالثًا: 
  :التغطية الصحفية لألحداث الرياضية.المبحث الثالث 
 التعليق(. ،المقال ،التقرير ،الفنون التحريرية الصحفية الرياضية ) الخبرأواًل: 
 .التغطية اإلخبارية الرياضيةثانيًا: 
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 نشأة الصحافة المتخصصة وتطورها:تمهيد_ 

ــــة علميــــة متخصصــــة ظهــــرت فــــي تشــــير  فرنســــا عــــام الدراســــات اإلعالميــــة أن أول مجل
 .(1) م تحت اسم ))مجلة العلماء(( وكان ذلك في عصر النهضة1228

في العالم العربي صحافة متخصصـة تقـوم علـى خدمـة الحكـام السياسـيين عنـدما ظهرت و 
 وكذلك تخصصت جريدة  ،باسم ))جورنال الخديوي(( في مصر 1535أول جريدة عام  عرفوا

لخدمــة الــوالي العثمــاني  1584)) مــرآة األحــوال(( كــأول جريــدة عربيــة تصــدر فــي اآلســتانة عــام 
وقــد كــان محمــد علــي حــاكم مصــر  ،ونشــر قــرارات وتعيينــات حكــام الواليــات فــي الدولــة العثمانيــة

ة الصــحف ألنهــا كانــت فقـط للحكــام وبعــدها انتشــرت الصــحف بعــد غــزو يحظـر علــى العامــة قــراء
 .(3) ثم انتشرت في بقية الدول العربية ،نابليون لمصر وبعد ذلك وأبان االحتالل البريطاني

قـد تنوعـت مجــاالت الصـحافة المتخصصــة العربيـة، كمــا تعـددت الجهــات التـي تصــدرها و 
 .(2)أو برلمانية، أو غيرها من نقابات إلى اتحادات أو مؤسسات اقتصادية،

 ،جمهورهـا الـذي يختلـف عـن جمهـور الصـحافة العامـةكما أن الصحافة المتخصصـة لهـا 
 .(4) فهو أكثر اهتمامًا وتنوعاً 

ونــــتج عــــن هــــذا زيــــادة حجــــم اإلعالنــــات فــــي هــــذه الصــــحف حيــــث جــــذبت الصـــــحافة 
فـي اإلخـراج الصـحفي  المتخصصة إعالنات ال تتـوافر للصـحافة العامـة كمـا أضـافت فنونـًا جديـدة

 يتالءم مع نوعيات التخصص وجمهوره. يوالتحرير ك

 مفهوم الصحافة المتخصصة: 

ـــة يفـــ تظهـــر يالتـــ الصـــحافة يهـــ  وصـــناعة والقـــارئ المجتمـــع تطـــور مـــن متقدمـــة مرحل
 الحاجـات تلبيـة إلـى ولتسـعى لـه، نتيجـة ولتكـون للعمـل، االجتمـاعي التقسـيم عـن لتعبر الصحافة،
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ـــة  موضـــوعية ضـــرورة المتخصصـــة والصـــحافة القـــراء، مـــن المتنوعـــة للشـــرائح المتنوعـــة اإلعالمي
لى الواقع، فهم من مزيد إلى الحاجة تفرضها  .(1) والتأثير الفاعلية من مزيد تحقيق وا 

 مــــن واحـــد بجانــــب تعنـــى يالتـــ الصــــحافة بأنهـــا المتخصصـــة الصــــحافة تعريـــف ويمكـــن
نمـا للعامـة صـحافة ليست يوه منها، واالستزادة المعرفة نحو التطلع يف القراء اهتمامات  قاصـرة وا 

 .(3) القراء من معين قطاع على

 متخصصــة مواضــيع صــفحاتها تعــالج يالتــ الصــحافة تلــك بأنهــا العبــد عــاطف.د ويعرفهــا
 وضـع يفـ رئيس بدور يقومون وهؤالء ،عالية ثقافة والمثقفون والقادة الصفوة الصحافة هذه ويطالع
 .(2) وفئاته المجتمع شرائح بعض يف تؤثر يالت المطروحة القضايا وتحديد ،العامة السياسة

تعطـى أكبـر قـدر  يويمكن تعريف الصحافة المتخصصة بأنها الصـحيفة أو المجلـة أو الدوريـة التـ
بحيـث  يهـتم بهـا نـوع معـين مـن القـراء يممكن من اهتمامها لفـرع واحـد مـن فـروع التخصصـات التـ

 .(4) الي يدير هذا الفرع وقد يعطى هذا النوع يقوم بمعظم نشاطها الصحفي

ــــة  ــــوان الصــــحافة يهــــدف إلــــى نشــــر الثقافــــة المتعمق ويعرفهــــا الهاشــــمي بأنهــــا لــــون مــــن أل
والمتخصصـة وتوجــه إلــى الجمهــور العـام والخــاص فــي الوقــت نفسـه فهــو موضــوعي حيــث يهــدف 

 .(8) إلى نشر الوعي والمعرفة والثقافة المستندة إلى الخصائص والمعلومات

هــي الصــحافة التــى تهــتم فــى مجــال معــين مــن  ن الصــحافة المتخصصــةأوتــرى الباحثــة 
حيـث شـملت الحيـاة  ،في هذا المجالن القراء والمهتمين م حددةمجاالت الحياة المختلفة لشريحة م

غيرهـا، وقـد تكــون واالقتصـاد والفـن والتعلــيم و  واألدب الرياضـة :مثــل، تخصصـات عديـدة ومتنوعـة
 مستقلة بذاتها، أو أبواب وصفحات متخصصة في مطبوعة عامة.مطبوعة 
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 املبحث األول
 الصحافة الرياضية املتخصصة

يــرتبط مفهــوم الصــحافة الرياضــية كظــاهرة اجتماعيــة فرضــتها وجــود الفعاليــات واألنشــطة 
فالرياضـة كنشـاط اجتمـاعي هـي  ،كممارسة فرديـة واجتماعيـة ،الرياضية باختالف أشكالها وأوزانها

تقـوم علـى أسـاس المبـادئ  يعبارة عن مجموعة من المنافسات الرياضـية المنتظمـة والمبرمجـة التـ
 .(1) تهدف إلى توسيع قدرة اإلنسان على ممارستها كطاقة بدنية يالمحددة الت

 مفهوم الصحافة الرياضية المتخصصة: _أوالً 

 يوالتــ ،الموضـوعات الرياضـية تعـالج أساسـاً  يتــالصـحافة الرياضـية هـي تلـك الصـحافة ال
 .(3) األنشطة الرياضيةو بالرياضة  يتوجه أساسا إلى الجمهور المعن

أن الصحافة الرياضية لم تعـرف فـي الصـحافة العالميـة إال بعـد انتشـار  يجدر اإلشارة إلى
وفـــي الـــدول  ،وظهــور كـــرة القـــدم فــي القـــرن التاســع عشـــر كرياضـــة جماهيريــة ،النــوادي الرياضـــية
وكانـت مجـرد  ،إال فـى آخـر الثلـث األول مـن القـرن العشـرين الصـحافة الرياضـية العربية لم تعـرف

 .(2) أبواب صغيرة وأبواب قصيرة تنشرها الصحف العامة

متخصصــة الصـحافة الولكـن  ،أن الصـحافة الرياضـية هـي صـحافة متخصصــة بالرياضـة
ـــع إطالقـــًا أن تعـــالج قضـــايا وموضـــوعات  أخـــرى لهـــا هـــذا القـــدر مـــن العالقـــة أو االرتبـــاط ال يمن

 .(4) المباشرين بالرياضة

ــــى تهــــدف صــــناعة الرياضــــية الصــــحافةويمكــــن القــــول إن   الرياضــــي المجتمــــع خدمــــة إل
 خـــالل مــن وذلــك إيجابيــة بصــورة الرياضــية نحــو العـــام الــرأي توجيــه علــى والعمــل بــه، واإلرتقــاء

                                                           

 



 الفصل الثاني "الصحافة الرياضية المتخصصة"
 

  49 

 للرياضـة المخصصـة الصـفحات أو واإللكترونيـة المطبوعـة الرياضـية والمجـالت الصـحف إصـدار
 .(1)الرياضي المجال يف المتخصصين الصحفيين ويحررها العامة، والصحف المجالت يف

تعمــل  يالصــحافة الرياضــية أنهــا وســيلة نقــل األخبــار والمعلومــات والمعــارف التــ وتعــرف
علــى تنميــة الفــرد وتكيفــه جســمانيًا وعقليــًا ووجــدانيًا فــي إطــار األنشــطة الرياضــية بوســائل تخــدم 

مــن شــأنها مســاعدة القيــادة الصــالحة فــي تحقيــق  يالحقيقــة وتتصــف بالســرعة والتبصــر والدقــة التــ
 .(2)اسمى القيم اإلنسانية

والمعلومــات والحقــائق  كمــا يعــرف آخــرون الصــحافة الرياضــية بأنهــا عمليــة نشــر األخبــار
الرياضــية وشــرح القواعــد والقــوانين الخاصــة باأللعــاب واألنشــطة الرياضــية للجمهــور بقصــد نشــر 

 .(1) الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع وتنمية وعيه الرياضي

وكذلك تعرف الصحافة الرياضية بأنها موجهة أساسًا إلى الجمهور الرياضي المختص أو 
ي أو الهــاوي ولكنهــا ال تغفــل إطالقــًا شــرائح أخــرى مــن الجمهــور درجــة اهتمامهــا المهــتم أو المعنــ
وذلــك بقصـد زيــادة درجـة اهتمامهــا وجــذبها وكسـبها إلــى جمهــور  ،و شـبه معدومــةأبالرياضـة قليلــة 

ولكن أيضا شرط أن يبقي ذلك ضمن حدود معينة ال ينبغي تجاوزها مخافة تمييع حدود  ،الرياضة
 .(4) ياضيةجمهور الصحيفة الر 

نشـر األخبـار  فـيتهـتم  التـيوترى الباحثـة أن تعريـف الصـحافة الرياضـية هـو: الصـحافة 
وكـذلك الصــحافة الرياضـية تقــوم  ،الرياضـية للجمهـور الرياضــي والمتـابع لكافـة األنشــطة الرياضـية

 الرياضية وكافة األحداث الرياضية.بعرض التحليالت 
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 المتخصصة:ثانيًا_ أهمية الصحافة الرياضية 

 يلي: فيما الرياضية الصحافةتتلخص أهمية 

الــدور  لطبيعــة نظــراً  ؛جماهيريــة المتخصصــة الصــحف أكثــر هــي الرياضــية الصــحافة نأ .1
الجمهـور،  مـن كبيـرة قطاعـات اهتمامـات علـى يسـتحوذ دور وهو ،بها تقوم التي والوظيفة
 حتـى الرياضـة، أخبـارو  الثابتـة والصـفحات األبـواب مـن عامـة صـحيفة أي تخلـو حيـث ال

 أول فـي الرياضـية الصـفحة عليها المشرفون يضع تصدر عندما مجلة أو صحيفة أيأن 
 .(1)التوزيع من قدر أكبر تحقيق على الحرص اهتماماتهم بهدف

(  المتخصصـــة والمجـــالت الصـــحف فـــي الرياضـــة صـــفحات)  الرياضـــية الصـــحافة ت عـــد .3
 مجـال فـي معلومـات تقـدم فهـي خـاص،بوجـه  والشـباب ،عام بوجه الجذب عناصر إحدى

 ،بالرياضـة تتعلـق موضـوعات أو عـدة موضـوع في رأيه تكوين على الفرد تساعد الرياضة
 نحـو الفرد اتجاهات على تكوين تعمل ، ما قيمة اكتساب في الرأي هذا يسهم أن ويحتمل
 .(3)الرياضي النشاط

 ومحــو المجتمــع أفــراد بــين الرياضــية الثقافــة نشــر نحــو هــام دور لهــا الرياضــية الصــحافة .2
 أخــرى جهــة ومــن ،واالجتماعيــة التربويــة القــيم وترســيص تــدعيم وكــذلك الرياضــية،األميــة 
 الممارسـة نحـو إيجابيـة اتجاهـات تكـوين خـالل مـن الرياضـة ممارسـة نحـو دافعيـة اسـتثارة

 .(2) الرياضية
 :المتخصصة أهداف الصحافة الرياضية _ثالثاً 

 اإلنســـان مــن تـــأتى انطالقــاً  ،عـــدد مــن األهــدافتحقيــق إلــى  الرياضـــية الصــحافة تســعى
 هذا ومن حياة سليمة، إلى توجيهه يمكن الحاجات هذه إشباع طريق وعن ،حاجات له يح ككائن

 :(4)يكالتال ،وهى األهداف من مجموعة الرياضية الصحافة وضعت المنطلق
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 الالزمـة المعلومـات تتضـمن يالتـ باألخبـار الجمـاهير بتزويـد تقـوم حيث واإلعالم خباراإل -1
 رياضية.ال الموضوعات على حكماً  لها لتكون

 .الرياضية األنباء على التعليق -3
 .الرياضية والموضوعات القضايا مختلف في اآلخر الرأي والرأي بنشر االهتمام -2
 .والعالمية المحلية الرياضية واألحداث للبطوالت الكاملة التغطية -4
 .الناشئين على والتركيز المختلفة الرياضية المجاالت في باألبطال التعريف -8
 .الرياضية والروح الرياضي السلوك مفهوم توضيح -2
 الوطن. أبناء بين والكراهية التعصب عن والبعد الرياضية الروح نشر على العمل -.
 .الرياضية لأللعاب المختلفة والقوانين بالقواعد التعريف -5
 .رياضياً  الجماهير وتثقيف توعية -1

 الحكوميــة والجماعـات الرياضـية واالتحـادات والهيئــات والنـوادى لألفـراد واإلرشـاد التوجيـه -11
 واألهلية.

 المتخصصة: وظائف الصحافة الرياضية رابعًا_

 وظـــائف تختلـــف كمـــا مجتمـــع لكـــل واالجتماعيـــة الظـــروف الرياضـــية بـــاختالف تختلـــف
 أهــم تحديـد يمكـن ولكـن المجتمـع، نفــس فـي أخـرىرة زمنيـة لفتـ زمنيــة فتـرة مـن الرياضـية الصـحافة
 :كالتالي ،الصحافة وظائف

 يعطيهــا بمـا وشـامل وصــحيح دقيـق بشـكل الرياضـية األحــداث تغطيـة  :واإلعةالم األخبةار -1
 .(1) الرياضية والقوانين والمعارف المعلومات من واسعة دائرة تقدم و أن الحقيقي معناها

 داللتهـا وتوضع الرياضية الموضوعات أو األحداث تقدم هي  :والتحليل والتفسير الشرح -5
دراكها فهمها القراء على وتساعد المختلفة  حولها. رؤية أو نظر وجهة وتكوين وا 

 الرياضـية الصـحافة بهـا تتمتـع يالتـ الحريـة مقـدار علـى هـو الـذي يتوقـف والتعليق: النقد -2
ـــ كـــل بطـــرح تقـــوم حيـــث  المجتمـــع يفـــ الرياضـــية االتجاهـــات مختلـــف تعكـــس ياآلراء الت
 .(3) المجتمع يف المثارة القضايا والمشكالت الرياضية كافة وتناقش يالرياض

                                                           
(1)
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 أن الرياضــية للصــحافة يمكــن :يالرياضةة المجتمةةع أفةةراد بةةين التةةرابط و التكامةةل تحقيةةق -4
 يفـ المشاركة ورغباتهم بانتماءاتهم يالرياض المجتمع أفراد بين والوحدة للتكامل أداه تكون

 المستويات. جميع على بالرياضة النهوض
 الـذين الرياضيين باألبطال المختلفة األجيال تعريف :آلخر جيل من يالرياض التراث نقل -8

 هــذه تعريـف إلـى باإلضـافة هـذا رياضـية إنجـازات حققـوه مـن بمـا يالرياضـ أثـروا المجتمـع
 الرياضـية التنشـئة عمليـة يف سهاماإل حتى يمكن الرياضية السائدة والتقاليد بالقيم األجيال
 .(1) القادمة لألجيال

 الرياضية والوقائع لألحداث تسجيلها خالل من تاريخية وثيقة باعتبارها :والتأريخ التوثيق -2
 النهــوض يفــ منهــا االســتفادة لمحاولــة األحــداث فهــم علــى بمــا يعــين ومتابعتهــا المتالحقــة
 .بالرياضة

 التـوتر آثـار من القراء عن بالتخفيف الرياضية الصحافة تقوم :والترفيه والترويح التسلية -.
 المتعـة لهم تحقق مناسبة بأساليب فراغهم أوقات قضاء على اليومية ومساعدتهم والمعاناة
 الرياضية. والثقافة

 فائـدة القـارئ تفيـد يالتـ والصـحية الرياضـية المعلومـات بعـض تقـديم هـي :الخةدمات تقديم -5
بأهميـة  القـراء تعريـف وكـذلك إقامتهـا وأمـاكن المباريـات بمواعيـد القراء مثل تعريف مباشرة
 .(3) األمراض من للوقاية الرياضة ممارسة

 :(2) وظائف الصحافة الرياضية فيما يلي الساعاتي، بينما يحدد

 وهى الوظيفة األولى. ،النشر -1
 التقويم عن طريق النقد والبناء. -3
 تنمية وتطوير وبناء الكيان الرياضي. -2
 زيادة قاعدة مجتمع الرياضة. -4
 فيها. إلسهامتحقيق المنجزات واالدعوة إلى  -8
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الباحثة أن أهداف وأهمية الصحافة الرياضية ووظائفها مسـتمدة مـن  ىومن خالل ذلك تر 
وتأتي أهمية الصـحافة الرياضـية مـن أهميـة الصـحافة بشـكل  ،وظائف اإلعالم بشكل عام وأهدافه

 يمــع المفــاهيم الرياضــية واألخبــار الرياضــية التــ واءمعــام ولكــن جــاءت هنــا بصــياغة رياضــية تتــ
 تنشر في الصفحات الرياضية.

 :(1) خامسًا_ عوامل ظهور الصحافة الرياضية المتخصصة

 لعل أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الصحافة الرياضية المتخصصة تتمثل فيما يأتي:

فـي مرحلـة مـا  مجتمـع مـا،وزن الحقيقـي للرياضـة فـي تعكس الصحافة الرياضية عمومـًا الـ -1
 من تطوره. 

داخــل المنظومــة اإلعالميــة العامــة لهــذا المجتمــع   ،وتحتــل الصــحافة الرياضــية فــي المجتمــع
 و، خـرى فـي هـذا المجتمــعألالمكانـة ذاتهـا التـي تحتلهــا الرياضـة داخـل المجـاالت والفعاليــات ا

صــــحافة الرياضــــية كانــــت هــــذه الحقيقيــــة واحــــدًا مــــن األســــس الهامــــة التــــي قامــــت عليهــــا ال
 .(3) المتخصصة

النظـرة الفقيـرة  ،تبدلت نظرة المجتمـع للرياضـة فـي سـياق التطـور العـام للمجتمـع المعاصـر -3
تحولت الرياضة فـي  ،وكحركة وكمنافسة وكنتائج لم تعد كافية ،المحدودة للرياضة كحدث

يشــكل واحـدًا مـن الــدعامات الهامـة التــي  ،المجتمـع الحـديث إلــى مجـال واسـع وغنــي وهـام
 .(2) تشكل المالمح األساسية لهذا المجتمع

تعــددت وتنوعــت بــل  بعــاعاصــرة محصــورة فــي عــدد محــدود مــن األللــم تعــد الرياضــة الم -2
وازدهـــرت الرياضـــات  أو محلـــي، ذات الطـــابع عـــالمي ســـواء كانـــت ،لعـــابالرياضـــات واأل

  .رسخت ونمتت كماالجماعية منها والفردية  ،العامة

لظهــور  أساســاً  مثــلً و  ،هــذا كلــه أدى إلــى ازديــاد غنــى ونضــج وتعقيــد الخارطــة الرياضــية
 .(4) وتطور الصحافة الرياضية المتخصصة
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الجمهور الرياضي لم يعد تلك الحفنة المحدودة العدد مـن الشـبيبة الباحثـة عـن الترفيـه بـل  -4
جديدًا لظهـور الصـحافة الرياضـية  وكان ذلك منطلقاً  ،اتسع وتنوع وتبدل جذريًا كما ونوعاً 

 .(1) المتخصصة
زاد مــن  ،تحـول الرياضـة إلــى صـناعة وازديـاد طابعهــا االقتصـادي وبـروز ســمتها التجاريـة -8

وزاد مــن تنــوع وأهميــة الرســالة اإلعالميــة المطلــوب إيصــالها  ،أهميـة الوصــول إلــى القــارئ
وبشـكل معـين أضـافت هـذه الحقيقـة أساسـًا جديـدًا قامـت  ،في وقـت معـين وبمسـتوى معـين

 .(3) عليه الصحافة الرياضية المتخصصة
وتمتلــك بالتــالي لغــة  ،ظهــور وســائل إعالميــة جديــدة تمتلــك خصوصــية تكنولوجيــة معينــة -2

هذا كله أوجد  .ونوعية مختلفة من الجمهور ،وآلية إيصال وتأثير مختلفة ،تعبيرية مختلفة
مــع هــذه الوســائل  اوءمار صــحافة رياضــية متخصصــة تتناســب وتتــفرصــة ظهــور وانتشــ

 .(2) الجديدة

 : _ خصائص الصحافة الرياضية المتخصصةسادساً 

أهــدافها ال بــد مــن تــوفر بعــض الخصــائص  مــن تحقيــقتــتمكن الصــحافة الرياضــية حتــى 
 :(4)والمالمح وهي

 ،كجمهــــورو  ،وكممارســــة ،وكنظريــــة ،الرياضــــة كفلســــفةموضةةةةوع الصةةةةحافة الرياضةةةةية:  -6
إال أن  ،وكتربيــة... الـص هــي موضــوع الصــحافة الرياضــية ،وكهوايــة ،وكتجــارة ،وكصـناعة
 لــذا ،وهــذا كلـه انعكـس علـى الصـحافة الرياضـية ،مازالـت ضـمن صـناعة الترفيـهالرياضـة 

 آلتي:بايجب على الصحافة الرياضية القيام 

 وتأخذ نفسها بقدر أكبر من الجدية. ،أن تعيد تقويم ذاتهاأ. 

ة أصــلية متنوعــة يــأن تهــتم الصــحافة الرياضــية بتقــديم مــادة ثقافيــة رياضــية حقيق ب.
 تواكب التطور الحاصل في الحياة الرياضية فكرا وممارسة.
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لجوانـب المختلفـة للـدور الـذي باأعمـق وأشـمل  بشـكل أن تهتم الصحافة الرياضـية ت.
ــــي المجتمــــع ــــه الرياضــــة ف ــــوم ب ــــة وال ،تق ــــب االجتماعي نفســــية والتربويــــة ومنهــــا الجوان

 والصحية.

أن تبحــث الصــحافة الرياضــية عــن الكــادر الصــحفي الكفــؤ والمؤهــل القــادر علــى  ث.
 ونظرة جديدة للرياضة. ،جيد ىومستو  ،معالجة الموضوع الرياضي بمنهجية جديدة

ــــة ج. ــــة الرياضــــية بحيــــث تغطــــي الرياضــــات المختلف  ،أن تتنــــوع المنظومــــة اإلعالمي
ـــات المتنوعـــةوا ،والمنـــاطق المختلفـــة والمســـتويات  ،والجمهـــور الرياضـــي الكبيـــر ،لهواي

 والجوانب المختلفة للحياة الرياضية. ،المتعددة من المعالجة

أن تســعي الصــحافة الرياضــية إلــى تحقيــق نــوع مــن التــوازن بــين تقــديم الخــدمات  ح.
 .(1) وبين نشر ثقافة رياضية جادة متنوعة متخصصة ،اإلخبارية السريعة والمتنوعة

يأخــذ الحـدث الرياضـي خصــائص يكتسـب مالمحــه الطبيعةة الخاصةة للحةةدث الرياضةي:   .5
ــــرز  ،وصــــفاته مــــن الخصــــائص والســــمات العامــــة للجانــــب العملــــي مــــن الرياضــــة مــــن أب

 :(3) خصائص الحدث الرياضي ما يلي
 الحدث الرياضي يتمتع بقدر كبير من الديناميكية. . أ
ـــارة عـــن سلســـلة مـــن المواقـــف  . ب ـــرةالحـــدث الرياضـــي عب وربمـــا  ،المتالحقـــة والمتغي

 المختلفة.
 يسعى القارئ إلى االطالع عليها ومعرفتها. التيالحدث الرياضي من األحداث  . ت
 يمثل الحدث الرياضي حلقة ضمن سلسلة متكاملة ومتواصلة. . ث
 أى أن حياة الحدث الرياضي قصيرة. ،يتغير المشهد الرياضي بسرعة . ج
 .(2)مؤقت وربما لحظي مام القارئ بشكلالحدث الرياضي يثير اهت . ح
 يقع الحدث الرياضي خارج أو على هامش االهتمامات المصيرية الجدية للقارئ. . خ
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يمكـن تحديـد أبـرز سـمات جمهـور الصـحافة الرياضـية كمــا  جمهةور الصةحافة الرياضةية: .4
 :(1) يلي
 جمهور ضخم متنوع غير متجانس. . أ
 على األحداث الرياضية ويبحث عنها. جمهور إيجابي يسعى للطالع . ب
 جمهور مهتم متطلع متابع يعرف القواعد واألنظمة ويتابع األحداث واألسماء. . ت
جمهـــور مزاجـــي انفعـــالي عـــاطفي متقلـــب مـــن الصـــعب إرضـــاؤه ورد فعلـــه قويـــة  . ث

 وحادة.
 جمهور تهتم شرائح واسعة منه بما هو إخباري فوري ومثير وسطحي وشخصي. . ج
 ة واالقتصادية واالجتماعية.ياالهتمام بالقضايا السياسمحدود جمهور شاب  . ح
 حدد مواقفه مسبقا والعتبارات ليست بالضرورة رياضية. ،جمهور متميز . خ
جمهور ليست له تقاليد راسخة عميقة تتعلق بالذوق والسلوك وطريقة التعبير عن  . د

 .المواقف
  لغة الصحافة الرياضية: .3

 لي:أبرز سمات لغة الصحافة الرياضية فيما ي

 والجاذبية. ،والبساطة ،الرشاقة ،والعفوية ،الحيوية . أ
 استخدام الجملة الفعلية في العناوين والمتن. . ب
 كثيرة المصطلحات الفنية الخاصة في اللعبة. . ت
 كثرة األلفاظ التى تعبر عن الصراع والمنافسة. . ث
 كثرة األلفاظ العامة والمألوفة جدًا والمتداولة فى األوساط الرياضية عموما. . ج
 .(3) أو السرد مع التحليل فى الكتابة الصحفية الرياضية ،استخدام طابع السرد والصرف . ح
   الصورة فى الصحافة الرياضية: .2

 :(2)أبرز خصائص الصورة الرياضية على النحو التالي
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تعكس وتجسد لحظة خصبة في سـياق الحـدث الرياضـي  ،الصورة في الصحافة الرياضية . أ
 المتسلسل والمتطور.

أو  ،الغالبـة فـي الصـحافة الرياضـية هــي إمـا الصـورة اإلخباريـة التـي تنقـل الحــدثالصـورة  . ب
 الصورة الفنية التي تبرز التقنيات العالية في األداء الرياضي.

 توجد أيضا الصورة الرياضية الهادفة إلى توثيق وتسجيل الحدث. . ت
 الصحافة الرياضية. يالصورة الشخصية ذات وزن خاص ف . ث
 .(1) متزايد األهمية في تجسيد المادة اإلعالمية حافة الرياضية دوراً تلعب الصورة في الص . ج
 هامش أوسع من حرية التعبير واإلبداع: .1

 ،االجتماعيـــة ،إن البعـــد النســـبي للموضـــوع الرياضـــي عـــن القضـــايا الحساســـة) السياســـية
 .(3) االقتصادية( تتيح لصحفي الرياضي هامشا أوسع من الحرية في معالجة الموضوع الرياضي

فـي الكتابـة الصـحفية الرياضـية وبـروز  نقـديوعلى ضوء ذلك يمكن تفسير غلبة الطابع ال
 شخصية الصحفي كعامل هام وأساسي في التحرير الصحفي الرياضي.

وفـي طريقـة  ،وعمومـا يتمتـع الصـحفي الرياضـي بقـدر أكبـر مـن الحريـة فـي اختيـار المـادة
 .(2) وفي مضمونها وصياغتها وطريقة التقديم ،معالجة هذه المادة

 مبادئ الصحافة الرياضية: سابعًا_
ليتمكن الصحفي الرياضي من ممارسة مهنته على قواعد عادلة وسليمة عليـه أن يتبـع فـى عملـه  

 المبادئ الصحفية التالية:
ة الرياضـية والمحافظـة عليـه : ال توجـد وسـيلة الجتـذاب الجمهـور إلـى الصـحافالمسؤولية .1

 ،رعايــة مصــالحه يفــ ســهامواإل ،والعمــل علــى رفاهيتــه ،خدمتــه يســوى التفــاني فــكقــارئ، 
والصحفي الرياضي الذي يستخدم إمكاناته لتحقيق منفعـة شخصـية ال يكـون محـل ثقـة أو 

 .(4) تقدير من جانب العاملين في الحقل الصحفي وال جانب القراء أيضا
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ضـــية باعتبارهـــا جـــزء مـــن المحافظـــة علـــى حريـــة الصـــحافة الريايجـــب حريةةةة الصةةةحافة:  .3
 وعلــى الصــحفي الرياضــي ،وكــذلك باعتبارهــا حــق مــن حقــوق اإلنســان ،الصــحافة العامــة

الــذي يتمتــع بحريــة العمــل فــي المؤسســات الصــحفية أن يقرنهــا بمســئولياته كمــواطن أقســم 
  .(1) على حماية القوانين

الصحافة الرياضية حرة مـن كـل قيـد مـا عـدا قيـد والئهـا للجمهـور  فـال  استقالل الصحافة: .2
يجوز للصحافة الرياضية أن تتبني موضوعًا خاصًا ضد مصالح هذا الجمهور مهما كان 

ـــزام بإيضـــاح  ؛الســـبب ألن هـــذا العمـــل يتعـــارض مـــع األمانـــة الصـــحفية مـــع ضـــرورة االلت
 .(3) مصادر األخبار التي تستقيها منها

جحــة إن الثقــة المتبادلــة بــين القــراء والصــحيفة هــي أســاس الصــحافة النا والصةةدق:الةةوالء  .3
 يبحجة عدم العلـم فـ نبتهمجاوال عذر لها في  ،ومن واجب الصحافة الرياضية قول الحق
وكـــذلك يجــــب أن يكــــون العنــــوان الرئيســــي ألي  ،الخبـــر كــــاماًل أو تقصــــير مراجعتهــــا لــــه

 موضوع متمشيًا مع مضمون هذا الموضوع.
فاألخبـار عـادة مـا تكـون خاليـة مـن  ،يحيث يجب أن نفرق بين الخبر والـرأ عدم التحيز: .2

فلــه مكانــه فــي بعــض القنــوات  يأمــا التعبيــر عــن الــرأ ،يوجهــات النظــر مجــردة مــن الــرأ
تحــرر وتوقـــع دفاعــا عــن وجهــة نظــر معينــة أو قضـــية  يالصــحفية األخــرى كالمقالــة التــ

 .(2) العام الرياضي أيالر  معينة تهم جمهور القراء وتشغل بال
ال يجـوز للصــحافة الرياضـية ان تنشــر اتهامـات غيــر رسـمية تمــس القةةول:  يالصةراحة فةة .2

 ،سمعة بعض األفراد في المجال الرياضي دون أن تعطي الفرصة للمتهم من إبداء دفاعـه
ــــر رشــــوة بعــــض الحكــــام كمــــا ال يجــــوز للصــــحافة الرياضــــية أن تهــــاجم المشــــاعر  ،كخب

ن هـــذا مـــن حـــق المجتمـــع لألفـــراد فـــي المجـــال الرياضـــي بـــدون التأكـــد مـــن أالشخصـــية 

                                                           
(1)

  

(2)

  
(1)

http://www.felixnews.com/news-20762.html
http://www.felixnews.com/news-20762.html
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ـــى الصـــحافة الرياضـــية أن تصـــحح  ـــه مـــن الواجـــب عل الرياضـــي وفضـــول النـــاس  كمـــا أن
 أخطاءها فورا مهما كان مصدرها.

نشـر تفاصـيل الجـرائم التـي قـد  يال يجوز للصحافة الرياضـية أن تسـرف فـقواعد اللياقة:  ..
ألن رســالتها أســمي مــن أن تتعــرض لنشــر كــل مــا يتعلــق  ،المجــال الرياضــي يتحــدث فــ

 .(1) بالجرائم وسوء السلوك

 _ مصادر الصحافة الرياضية:مناً ثا
موضـوعاته الصـحفية الرياضـية تتعدد المصادر التي يمكن للصحفي الرياضي أن يستقي 

 :هامن
 المواد اإلعالمية التي يقدمها اإلعالم الرياضي. . أ
 المجال الرياضي. اربه وتجارب غيره فيالمختلفة للصحفي الرياضي وتج المشاهدات . ب
المباريـات والبطـوالت والـدورات والمسـابقات المحليــة والدوليـة واألولمبيـة والقارئـة والظــروف  . ت

 الطارئة التي تقتضي توجيه الجمهور نحو هدف معين.
 جال الرياضي.الم يقد تحدث ف يالقصص اإلنسانية والحاالت الشاذة والغريبة الت . ث
تجريهـا كليـات التربيـة الرياضـية أو الهيئـات  يالدراسـات واألبحـاث والمـؤتمرات العلميـة التـ . ج

ـــ  يقـــد تصـــدر فـــ يالبحثيـــة فـــي المجـــال الرياضـــي وكـــذلك التقـــارير والنشـــرات والوثـــائق الت
 .(3) المجال الرياضي

ويســــتقي المحــــرر الرياضــــي أيضــــا معلوماتــــه عــــن الحــــدث مــــن الالعبــــين والحكــــام 
ر الرياضـــة وخاصـــة و والمـــدربين والمســـؤولين عـــن األنديـــة واالتحـــادات الرياضـــية ومـــن جمهـــ

يريـد أن يعـدها  يالمشجعين للفرق المتنافسة ولكى يدعم المحرر الرياضي مادته الرياضـية التـ
ــــأكبر عــــدد مــــن المســــؤولين عــــن الرياضــــة  ــــه ب ــــق عالقت ــــه أن يوث ــــد ل ــــه الب ــــه أو مجلت لجريدت

 .(2) نوا من الالعبين أو المدربين أو اإلداريين أو الحكاموالمشتغلين بها سواء كا

                                                           
(1) 
(2)

(1)

http://masm.ibda3.org/f3-montada
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ــــى األنديــــة الرياضــــية متابعــــًا ألخبارهــــا مــــدركًا   ــــم التــــردد عل وأن يكــــون المحــــرر دائ
أخطاياهـا وخباياهـا وعارفــاش بمشـكالتها وقضـاياها ومــع ذلـك تبقـي المصــادر الرياضـية للمحــرر 

ب جهـدًا مضـنيًا وعالقـات وثيقـة مـع كمـا يتصـور الـبعض وتتطلـ ،الصحفي عمليـة غيـر سـهلة
ذلـك أن مجـال المحـرر الرياضـي قـد اتسـع نطاقـه بحيـث  ،أصحاب القـرار الرياضـي وصـانعيه

 .(1) صار يضم داخله العديد من التخصصات

الصحافة الرياضية في كل مجتمع يجب أن تعكـس علـى صـفحاتها االهتمـام الشـعبي 
ات فــي التغطيــة الصــحفية أهميــة القيــام بدراســة وأول مــن يــأتي فــي األلويــ ،باللعبــات المختلفــة

تتمتع بها اللعبات المختلفة داخل المجتمع الذى تصدر منه الصحيفة وهذا  التيمدى الشعبية 
إلى ضرورة أن تعكس الصحيفة الرياضية هذه الشعبية من خالل حجم تغطيتها  بالتالييؤدى 

 .(3) لهذه اللعبات

 أنواع الصحافة الرياضية:تاسعًا_ 

 منها: ييمكن تقسيم الصحافة الرياضية إلى عدة أنواع وذلك حسب المعايير والت

. الشــكل الفنـــي 8 ،. حجــم التوزيــع4 ،. المضـــمون2 ،. التغطيــة الجغرافيــة3 ،. دوريــة الصــدور1
 . جهة الصدور.2 ،للصحيفة

 من حيث دورية الصدور:  . 6

 .صحف رياضية يومية . أ
 صحف رياضية أسبوعية. . ب
 شهرية.صحف رياضية  . ج

 .(2) صحف رياضية ربع سنويةد. 

                                                           
(1)

(2)

  
(1)

http://www.iraqacad.org/library.htm
http://www.iraqacad.org/library.htm
http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php?f=51&t=738&sid=ba70229e829ee9795f6f26c3ce69fd9
http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php?f=51&t=738&sid=ba70229e829ee9795f6f26c3ce69fd9
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 : من حيث التغطية الجغرافية .5
ــ تصــدر بهــا أو علــى مــدى  يالدولــة التــ يويقصــد بهــا مــدى الوصــول إلــى جميــع القــراء ف

 :(1)أوسع يشمل عدة دول وتنقسم إلى
حيــث تغطــي توزيعهــا محافظــة مــثال أو إقلــيم معــين وتهــتم  صةةحف رياضةةية محليةةة: . أ

هذه المحافظة أو اإلقليم وتبنيها للقضايا والمشكالت الرياضية  يباألخبار الرياضية ف
 للتوصل إلى الحلول المناسبة لها. اإلقليمهذا  يف
الدولــة دون انتمــاء  يتــوزع علــى جميــع األفــراد فــ ي: وهــى التــصةةحف رياضةةية قوميةةة . ب

تحدث في الدولـة ككـل  يإلقليم أو محافظة معينة وتهتم بتغطية األخبار الرياضية الت
 كما تهتم ببعض األخبار العالمية والدولية.

وهــى صــحف رياضــية قوميــة تصــدر طبعــات خاصــة لتــوزع صةةحف رياضةةية دوليةةة:  . ج
 خارج الدولة نفسها.

 :(3) من حيث المضمون . 2   
تجمـع بـين المضـمون العـام والمتنـوع وتكـون الرياضـة  يوهـى الصـحف التـ صحف عامة:أ. 

أحــد صــفحاتها حيــث أنهــا تشــتمل علــى صــفحات لــألدب واالقتصــاد والسياســة والــدين وغيــر 
 يتم توجيهها إلى الجمهور بصفة عامة. يذلك والت

وهــى صــحف جمهورهــا عــام وغيــر متجــانس مــن  صةةحف رياضةةية عامةةة متخصصةةة:ب. 
ـــار والقضـــايا الرياضـــية فـــى المجتمـــع  ،ماتهحيـــث خصائصـــه وســـ ـــى األخب ولكنهـــا تركـــز عل

وتعالجهـا بأســلوب يتسـم بالبســاطة والوضــوح ليخاطـب جمهــور غيــر متخصـص فــي المجــال 
ويبتعــد عــن التراكيــب والمصــطلحات العلميــة  ،الرياضــي وتســتخدم اللغــة الصــحفية المبســطة

 فى المجال الرياضي.الرياضية الدقيقة التى قد ال يفهمها غير المتخصصين 
وهــى صـــحف لهــا جمهورهــا الخـــاص مــن المتخصصـــين  صةةحف رياضةةية متخصصةةةة:ج. 

ســلوب ألويغلــب عليهــا أســلوب الدراســات والبحــوث وتســتخدم ا ،فــى المجــال الرياضــي علميــاً 
ـــين المتخصصـــين فـــى  ،العلمـــى المباشـــر وتنشـــر المصـــطلحات العلميـــة المتعـــارف عليهـــا ب
 المجال الرياضي.

                                                           
(1)

 

(2)
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 :(1) من حيث حجم التوزيع. 3       

وهــى ذات التوزيــع الضــخم وتكــون  الصةةحف الرياضةةية الجماهيريةةة أو الشةةعبية: . أ
ـــى الموضـــوعات الرياضـــية  ،رخيصـــة الـــثمن  العـــاديتهـــم القـــارئ  التـــيوتركـــز عل

 فــيالكتابــة وتهــتم  فــيذلــك علــى األسـلوب الســهل  فــيوتخاطـب عواطفــه معتمــدة 
 الملفتة للنظر.خراجها بعوامل الجذب واالثارة إ
الدقـة والموضــوعية  وهــى صـحف رياضـية تتحــري صةحافة النخبةةة أو المحافظةة: . ب

معالجـــة ذلـــك  اث الرياضـــية وتميـــل إلـــى االتـــزان فـــيتناولهـــا لألخبـــار واألحـــد فــي
ويكـون توزيعهـا  ،وتركز على التحليل والشرح والتفسير والمقاالت الرياضية الجادة

 .(3) أقل لكن مستوى مادتها الرياضية أعمق وتهتم باألحداث الرياضية الدولية
ورغم أن توزيعها أقل إال  ،وغالبا ما تكون مرتفعة الثمن مقارنة بالصحف األخرى . ج

المجــال الرياضــي  فــيأن تأثيرهــا قــد يكــون أكبــر نظــرا ألنهــا تتوجــه إلــى الصــفوة 
 وتخاطب عقولهم.

 للصحيفة:  الفنيمن حيث الشكل  .2
 الجريدة الرياضية. . أ
 المجلة الرياضية. . ب
ن هنــــاك مجموعــــة أإال  انهمــــا يصـــدران دوريــــاً  يــــدة الرياضــــية والمجلـــة الرياضــــية فــــيوتتفـــق الجر 

 :(2)اختالفات بينهما من حيث
الرياضـية . الشكل أو الحجـم الـذى تصـدر بـه الجريـدة الرياضـية أو المجلـة الرياضـية فالجريـدة 1أ/

 :(4) عبارة عن طيات لعدد من الصفحات دون غالف تأخذ األشكال التالية
سـم عــدد  42:41سـم والعــرض مـا بـين  82:82حيـث يتــراوح طـول الصـفحة بـين  الحجةم الكبيةر:

 . سم 8.8: 4.8أعمدة اتساع العمود من  5األعمدة 

                                                           
(1)

(2) 
(1)

(4)
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سم أما  21:35عرض سم وهو نفس عرض الصحيفة العادية وال 42:41الطول  الحجم النصفي:
 . أعمدة 8عدد األعمدة 

 وهناك حجم وسط غير شائع االستخدام.
عـــدد أكبـــر مـــن الصـــفحات ذات غـــالف يضـــم هـــذه  يفـــى حـــين أن المجلـــة الرياضـــية تصـــدر فـــ

 بين الحجم الكبير أو الحجم المتوسط أو الحجم الصغير. حجامهاأالصفحات وتتنوع 
الجرائد الرياضية ال تزيد دورية صدرها عن أسـبوع فـى حـين المجلـة الرياضـية ال  دورية الصدور:

 .تقل دورية صدورها عن أسبوع
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 املبحث الثاني

 التحرير الصحفي الرياضيمهارات 
 التحرير الصحفي الرياضي: مفهومأواًل_ 

والقضـايا الرياضـية إلـى مـادة هو فن تحويل األحـداث واألفكـار الرياضـية وكـذلك الخبـرات 
وكــذلك يتناسـب مـع المســتويات الثقافيـة لجمهـور القــراء مـن مثقفـين إلــى  ،صـحفية رياضـية مكتوبـة

 .(1) محدودي الثقافة

التحرير الصحفي الرياضي هو العنصر الرئيسي للصـحافة الرياضـية، وتعـد جـودة وكذلك 
ـــــر الصـــــحفي الرياضـــــي  األخبـــــار  تنـــــاول الدقـــــة فـــــي أنو  ،اً فنـــــًا ومـــــادة وصـــــياغة وأســـــلوبالتحري

بعادهـا المختلفـة كـل هـذا بأتغطية جوانب األحـداث الرياضـية  والقدرة على والموضوعات الرياضية
هـا ائزيـادة جمهـور قر يضمن ألى صحيفة رياضية القدرة على االستمرار والبقـاء والتطـور والتوزيـع و 

 .(3)يوما بعد يوم

اللغــة الرياضــية التــي تتجــاوز مــا تتســم بــه ويعــرف التحريــر الصــحفي الرياضــي علــى أنــه 
الرياضة من ممارسة، وحيوية، وكلمات رشيقة ذات الصلة بالروح الشبابية التي تخاطب الجمهـور 

 .الرياضي والمهتمون الرياضة

ب فـــي إن التحريــر الصــحفي الرياضــي واإلعـــالم الرياضــي ككــل مــدعو إلـــى اتبــاع أســالي
الخطــاب الرياضـي اإلعالمـي يتصـل بالصـحافة المكتوبــة المخاطبـة والتحريـر والتغطيـة، حيـث أن 

 .(2)ين عليهاوعناوينها القائم

 ثانيًا_ أهداف التحرير الصحفي الرياضي:

ــــة وكخطــــوة مــــن خطــــوات إصــــدار  ــــة صــــحفية فني إن التحريــــر الصــــحفي الرياضــــي عملي
 :(4)شياء منهاإلى تحقيق عدة أيهدف الصحيفة الرياضية 
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 الرياضية. الصحفية تناسب النص الصحفي الرياضي مع السياسة التحريرية -1
 مراعاة المساحة المحددة لكتابة النص الصحفي الرياضي. -3
 تصحيح وتوضيح وتنبسيط لغة النص الصحفي الرياضي. -2
 تجنب األخطاء في الحقائق والمعلومات الرياضية. -4
 الصحفي الرياضي.مراجعة الموضوعية المنطقية في النص  -8
 تسهيل عملية اإلخراج الصحفي للصحف والمجالت الرياضية. -2

ولتحقيق أهداف التحرير الصحفي الرياضي يجب على المحرر الصحفي الرياضي القيـام 
 :ببعض العمليات اآلتية

 التأكد من دقة بيانات النص الصحفي الرياضي. -1
 اختصار الكلمات أو الجمل أو الفقرات غير الضرورية. -3
 .(1)إعادة صياغة النص الصحفي الرياضي كاماًل بهدف صقله لغوياً  -2
 إعادة صياغة النص الصحفي الرياضي بهدف خلق نوع من االتساق األسلوبي. -4
 . تتسم بالصعوبة وضعف المقروئية ض الكلمات والجمل واأللفاظ التيحذف بع -8
قـد تشـكل جريمـة تعاقـب عليهـا قـوانين النشـر  بعض الكلمات والجمل والفقـرات التـيحذف  -2

تــدعو إلــى الفرقــة أو التعصــيب الرياضــي وتشــجع  أو تتعــارض مــع الــذوق العــام أو التــي
 على القيام بأعمال العنف داخل المالعب الرياضية.

 .(3) اختصار النص الصحفي الرياضي ليتناسب مع المساحة المحددة -.
تجعلـه  المعلومـات والبيانـات الرياضـية بحيـثاستكمال الـنص الصـحفي الرياضـي بـبعض  -5

ـــنص خاصـــة فـــي األي يغطـــى كـــل جوانـــب الفكـــرة التـــي خبـــار الرياضـــية قـــوم عليهـــا هـــذا ال
 ة الرياضية.والتحقيقات الصحفي

إعـادة صــياغة العنـاوين الخاصــة بــالفن الصـحفي الرياضــي ســواء الرئيسـية منهــا والفرعيــة  -1
 . دًا من الراحة البصرية والفكرية للقارئوعناوين الفقرات مما يساعد على تحقيق مزي
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 : تحرير المادة الصحفية الرياضية أسسثالثًا_ 
اللـزوم لهـا وظـروف المكـان والزمـان  ياالستغناء عن الكلمات الزائدة كـأدوات التعريـف التـ -1

ال ضرورة لها وكذلك االستغناء عـن الجمـل الطويلـة  يوأحرف االضافة وحروف الربط الت
 .(1) والمكررة

تتميــــز بالصـــحة والوضـــوح ويفضـــل اســـتخدام الكلمــــات  ياســـتخدام األلفـــاظ البســـيطة التـــ -3
 القصيرة المألوفة.

عدم استخدام صفة الفعـل فـي التفضـيل ألنهـا تقلـل مـن دقـة الخبـر مـثاًل عبـارة مثيـر أكثـر  -2
 دقة من أكثر المباريات إثارة.

خدام االلفـاظ والعبـارات العنـاوين وتجنـب اسـت يضرورة استخدام الفعل المضارع والسـيما فـ -4
ويفضل المبني للمعلوم عـن المبنـي  ،تحتوى على تنافر لفظي يتحمل معنيين أو الت يالت

 ن استخدام المبني للمجهول أحيانًا يضيف على األسلوب قوة.أللمجهول إال 
تجنــب اســتخدام الجمــع المركــب فمــثاًل الطريــق تجمــع طــرق ولــيس طرقــات وكــذلك تجنــب  -8

ألن مفردها يؤدي معنى الجمع مثل المطـر بـدال مـن األمطـار فيكتـب جمع أسماء الجنس 
 .(3) مثال المطر يؤجل مباراة الزمالك واألهلي اليوم

قدامه أمواضعها الصحيحة فمن الخطأ كتابة سار الالعب على  ييجب استخدام التثنية ف -2
 .(2) إلى الملعب ولكن يكتب  سار على قدميه

مـن خـالل االلتـزام بالموضـوعية  ين يكـون خاليـًا مـن الـرأأاحترام قدسية الخبر الرياضـي و  -.
 .(4)عند تحرير هذا الخبر

ترتيـب الخبـر ترتيبـا حســنا منطقيـا كـان أو زمنيـا فيجــب علـى المحـرر الرياضـي أن يحلــل  -5
ن يربط بينها ليجعل منهـا قصـة إخباريـة مترابطـة تـدور حـول محـور أاألحداث الرياضية و 

 رئيسي.
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ال تزيــد الفقــرة عــن أربعــة جمــل وقــد أكلمــة و  8.فقــرة الواحــدة علــى ال يزيــد عــدد كلمــات الأ -1
الفقــرة والجمــل الطويلــة تســرب الملــل إلــى القــارئ األمــر الــذى  يتصــل إلــى جملــة واحــدة فــ

 .(1) يجعله ينصرف عن قراءتها فيكتفى بقراءة العناوين
 الأن يقســـم الموضــوع إلــى عـــدة فقــرات بحيـــث وأحرفــًا  28: 21ن يشــمل الســطر مـــن أ -11

ـــك علـــى وحـــدة الخبـــر وال علـــى مـــا فيـــه مـــن تجـــانس وتأكيـــد ىيطغـــ وتفضـــيل الجمـــل  ،ذل
 البسيطة القصيرة.

مـن المصـطلحات األجنبيـة المعربـة  استخدام المصطلحات الرياضية باللغـة العربيـة بـدالً  -11
وغيــر ذلــك مــن  فــأولكــرة القــدم بــداًل مــن االوفســيد أو ضــربة حــرة بــداًل مــن  فــيكالتســلل 

 .(3) المصطلحات
استخدام عالمات الوقف لوضـوح األسـلوب ولسـهولة الفهـم لـدى القـارئ كالنقطـة الفاصـلة  -13

وعالمات الوقف االستدراكي والفاصلة المنقوطة والشرطة وأقواس االقتبـاس والمفـردة ولكـل 
 االستخدام. يمنها وظيفة وأسلوب ف

كتابة األرقـام مـن  مراعاة القواعد الخاصة بكتابة األرقام الحسابية لتسهيل القراءة ويفضل -12
 .(2) واحد إلى تسعة بالحروف وفيما عدا ذلك يكتب باألرقام

يجب أن ينقل كالم المصـدر بنصـه و جميع فقرات الخبر  يذكر مصدر الخبر ف مراعاة  -14
بــين قوســين أو ينقــل فحــوى هــذا الكــالم دون الحاجــة إلــى ايــراده بــين قوســين كمــا أنــه مــن 

ذاع أ ،علـــنأ ،صــرح ،األســلوب عنــد نقـــل بعــض الكلمــات ) قـــال يالمستحســن التغييــر فـــ
 . شار( إلى غير ذلكأ ،صرأ

 رابعًا_ المحرر الصحفي الرياضي:

إن مجــال العمــل للصــحفي الرياضــي واســع فكــل رياضــة لهــا قواعــدها وقوانينهــا وأرقامهــا 
يجــب علــى الصــحفي الرياضــي أن يكــون ملمــًا بهــا باإلضــافة  يالقياســية وأبطالهــا المشــهورين والتــ

                                                           
(1)

(2)
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والعمـل علـى  ،إلى سعيه إلماطة اللثام عن كل العوامل النفسية واالجتماعية فـي المجـال الرياضـي
تقــع فــي المالعــب  يالعنــف التــ كحــوادثتالشــي الســلبيات التــي قــد توجــد فــي المجــال الرياضــي 

حاديث وغيرها مـن الفنـون ت وتعليقات وتحقيقات وأوذلك عن طريق ما يكتبه من مقاال ،الرياضية
 .(1)الصحفية 

طـرح األســئلة الصـعبة، وغالبـًا مــا يصـدقون آليـًا مــا  ونجنبـيوكـذلك المحـررين الرياضــيين 
 .(3)يقال لهم، ويكتبون أي شئ يقال لهم

المعرفـــة والدراســة عـــن هـــذا بويتميــز المجـــال الرياضــي بكـــون المحــرر الرياضـــي مطالــب 
ذلـك ألنـه أقـدر  ،ن أن يكون أكفا المواهـب الصـحفية وهذا يمكن المحرر الرياضي م ،فقطالمجال 

لـذلك  ،المحررين على تطبيق قواعد الحكـم علـى النـاس مـزودًا أحكامـه بذوقـه فـي النقـد والتمحـيص
ألنــه  ،فـإن الصـحفي الرياضـي أقـرب إلـى الحقيقـة مـن غيـره مـن الصـحفيين فـي المجـاالت األخـرى

وضع له قوانين وقواعد تهديه إلى الطريق السوي  وذلك يتضح من خالل حقيقـة أن يرتبط بمجال 
 .(2)يؤ لالرتقاء والتطوريكون أكثر تهالصحفي الذي يعمل في حقل الصحافة الرياضية 

كما أن الصحفي الرياضي الناجح هو الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه بلغة تمكن الرجل 
والصــحفي الرياضــي الحكــيم المتــزن والنــاجح هــو الــذي يســتعمل بشــكل  ،العــادي أن يفهــم مــا يقــرأ

 ،وعنـدما تكـون هنـاك ضـرورة لتوضـيح أو شـرح نقطـة معينـة ،ضئيل الكلمات الهجوميـة والتعسـفية
علـى أكتـاف  لقيفاختيار األسلوب والكلمات أو الصور والتوضيحات هي غالبًا مسئولية أخالقية ت

 ن يعيش ضميره.وعلى الصحفي الرياضي أ ،الصحفي

 صفات المحرر الرياضي: . أ

عملية تربوية عن طريق مـا يكتبـه ويقوم ب عتبار الصحفي الرياضي صحفي متخصص،با
وقبــل هــذه أو بعــده علــى اعتبــار أنــه أحــد العناصــر الرئيســية فــي عمليــة االتصــال  ،الصــحف فــي
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تتعرض الباحثة هنا إلى بعض الصفات الرياضية والصحفية التـي يجـب أن تتـوافر فـي  ،الصحفي
  وتنقسم إلى:له القيام بوظيفته على أفضل صورة، تيسر  يالت ،الصحفي الرياضي

 :(1)السمات الرياضيةالقسم األول: 

ومعدًا علميًا رياضيًا مناسبًا دارسـًا للعبـة التـي يتناولهـا بالوصـف  ،رياضياً  أن يكون مؤهالً  -1
ق أن يكتـب الصــحفي الرياضــي عــن لعبــة ال يعــرف لنقـد والتحليــل ألنــه لــيس مــن المنطــوا

 فنونها وال دقائقها وال أصول وقواعد لعبها.
 ا.ا بالكتابة لزيادة اإلحساس بهيتصدى له يأن يكون قد مارس اللعبة أو األلعاب الت -3
أن يكون علـى علـم بفلسـفة الرياضـة والتربيـة الرياضـية وملمـًا بتـاريص الـبالد الرياضـي مـن  -2

 عليمًا بما يكتب واثقا منه.يغدو وتاريص األلعاب المختلفة من ناحية أخرى حتى  ،ناحية
لهـا بالكتابـة  تصـدييأن يكون ملمًا إلماما كبيرا باألبعاد التربوية لألنشـطة الرياضـية التـي  -4

حيث أن كل نشاط له أهـداف تربويـة يسـعى إلـى تحقيقهـا وفقـا لطبيعـة النشـاط  ،الصحفية
 ومتطلباته البدنية سواء أكان نشاطًا فرديًا أو جماعيًا.

 :(3)يةالسمات الصحفالقسم الثاني: 

 ودارسا لمختلف فنونها إلى جانب الموهبة. ،أن يكون مؤهاًل صحفياً  -6
والتفـاني فيـه  ،وأن يكـون محبـا لهـذا العمـل ،ورغبة للعمل في الصـحافةأن يكون لديه ميل  -5

 وأن الشي يشغله عنه مهما كانت أهميته بمعني أن يكون هذا العمل رسالته في الحياة.
حيــث أن الصـحيفة المثاليــة تنصــب  ،يـدافع عــن الــرأي التربـوي الســليم مهمــا كلفـه ذلــكأن  -2

 طور والتجديد.نفسها وتنذر كتابها للخير والتربية والت
ن الناقـد الرياضـي لـه إأن يكون له رأى واضح ومحايـد مسـتمد مـن الواقـع الرياضـي حيـث  -4

حرية التصرف فيما أمامه من أنباء ومـا يشـاهده مـن مباريـات ويجـب أن يكـون رأيـه علـى 
 ي يتعرض له بالرأي الناقد المحلل.الحدث الرياضي الذ
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ن ميثــاق األخـالق والشـرف للصــحفي الرياضـي الــذي وقـع فــي إأن يحتـرم شـرف المهنــة حيـث 
 السمات الخلقية للصحفي الرياضي والتي من أهمها:الواليات المتحددة األمريكية قد بين 

 ويحصل على المعلومات بطريقة شريفة. ،أن يكون شريفاً  -1
يكـون  يلجـأ لخـداع اآلخـرين وأن إلاال يتقاضى أمواال مـن أحـد وال يتقبـل هـدايا أو هبـات و  -3

 ثقتهم وأن يعمل دائما لمصلحة الجماهير. محل
 وأال يكون متعصبا لجنس أو دين أو عقيدة. وموضعياً  ودقيقاً  وصادقاً  أن يكون مخلصاً  -2
ى األسـباب وبـراهين وأن يعتمد نقده عل ،أن يتحمل مسئولية ما يكتب وال ينقد أحدًا متجنباً  -4

 حقيقية وثابتة.
والقواعــد الرياضــية األصــلية وأن يعمــل علــى نشــر روح أن يــدافع عــن الســلوك األخالقــي  -8

 التعاون واالنسجام بين الالعبين.
أو األنــف الصــحفية  ،أن تتــوافر عنــده الحاســة الصــحفية الالزمــة للحصــول علــى األخبــار -2

وكذلك العين التي تلمح األخبار الهامـة بمجـرد  ،التي تجعله يشم المادة اإلخبارية عن بعد
 إلى المستور منها وتراه عند بعد. النظرة الواحدة وتصل

يصــا ،إبــداء مهــارات اتصــالية وقــدرات خاصــة إلفهــام الجمهــور -. ل األفكــار إليــه بالصــورة وا 
 .(1)المناسبة

 أن يعطي أهمية متساوية ألنواع الرياضة حتى ال يطغى جانب على اآلخر. -5
دراك ما وراء األخبار. مساعدة القارئ على فهم داللة -1  األخبار وا 

على نشر وعي صحفي رياضي في المجتمع وخاصة عـن طريـق نشـر التعليقـات العمل  -11
 فيد القارئ والصحيفة في وقت واحد.الرياضية التي ت

 المجال الرياضي: يالتزامات الصحفيين وواجباتهم ف . ب

وتبــين الباحثــة إن الجانــب التــي يتمتــع بــه الصــحفيون فــي المجــال الرياضــي مــن حقــوق 
م فـــي المقابــل بمجموعــة مــن المســـئوليات والواجبــات أثنــاء ممارســـته وضــمانات علــيهم أن يلتزمــوا

 ،لمهنتهم
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  تتمثل في أربعة أنواع وهي: 

 :(1)ىالرياضي وه االلتزامات والمسئوليات المهنية للصحفي .6
نقـل األخبـار الرياضـية دون تحريـف أو تشـويه وذكـر الحقيقـة مـن غيـر مراوغـة أو تســتر ال  .1/1

 مبرر له.
 بالموضوعية والصدق في تناوله لألخبار والموضوعات والقضايا الرياضية. االلتزام. 1/3
 الحرص على العمل من أجل التدفق الحر والمتوازن للعالم.. 1/2

 ألهــدافصــدق الخبــر وصــحته وعــدم نشــر معلومــات زائفــة أو غيــر مؤكــدة أو  مــنالتحقيــق ¼. 
 دعائية.

وااللتزام بعدم التصـريح بـاالطالع علـى معلومـات معينـة احترام أسرار المهنة والحفاظ عليها . 1/8
 إال للمصرح لهم بذلك.

 يالحــاالت التــ يالحصــول علــى موافقــة الشــخص الــذى يــتم تخــزين المعلومــات عنــه عــدًا فــ. 1/2
 .ألمن القومي واالجراءات الجنائيةينص عليها القانون صراحة كا

 :ئوليات األخالقية للصحفي الرياضياللتزامات والمسا .3

 :(3)يتتمثل ف يالمسئوليات المتعلقة بمدى االلتزام بأخالقيات المهنة والتهناك عدد من أن 

التــزام الصــحفي الرياضــي بمســتوي أخالقــي عــال وبحيــث يتمتــع بالنزاهــة ويمتنــع عــن كــل مــا ½. 
يســئ لمهنتــه كــأن يكــون دافعــه للكتابــة مصــلحة شخصــية علــى حســاب الصــالح العــام أو منفعــة 

 مادية.

تزويــد بعـــض الجهــات بالمعلومـــات لحســاب جهـــة بالصــحفي الرياضـــي عــن العمـــل  امتنــاع. 3/3
 أو القيام بأعمال التجسس لحساب هذه الجهة تحت ستار واجباته المهنية. ،أخرى

 احترام كرامة البشر وسمعتهم.. 3/2

 عدم التعرض للحياة الخاصة لألفراد الرياضيين أو جعلهم بمنأى عن العالنية.. 3/4
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 :(6)تزامات القانونية للصحفي الرياضيلاال   .4

االلتزامـــات التــي يفرضـــها القـــانون علــى المهنيـــين ويعـــاقبهم  مـــن مجموعــةر صـــويمكــن ح
 جنائيا في حالة مخالفتهم وهي كتالي:

 االلتزام بأحكام القانون.. 1/2

 االمتناع عن التشهير أو االتهام الباطل والقذف والسب.. 3/2

 الغير ونسبها إلى نفسه.عدم انتحال آراء . 2/2

شـخص أو مجموعـة مـن األشـخاص فـي  يعمـل غيـر قـانوني ضـد أ يعدم التحريض على أ¾. 
 المجال الرياضي.

ســير العدالــة حتــى تتــوفر الضــمانات للمتهمــين  يأمــور مــن شــأنها التــأثير فــ يعــدم نشــر أ. 2/8
ـــة أمـــام قاضـــيهم الطبيعـــ يوالمتقاضـــين فـــ فـــال يجـــوز محـــاكمتهم علـــى صـــفحات  يمحاكمـــة عادل

 الصحف الرياضية قبل حكم القضاء.

ــــات التــــ. 2/2 ــــاء جلســــات المحــــاكم الســــرية أو التحقيق ــــة  ياالمتنــــاع عــــن نشــــر أنب تجريهــــا األندي
 .(3)ل الرياضيواالتحادات الرياضية لبعض األفراد في المجا

 :وليات االجتماعية للصحفي الرياضيااللتزامات والمسئ  .4

المسـئوليات االجتماعيــة هــي عبــارة عــن مــدي االلتــزام بأخالقيــات المهنــة والتــي تتمثــل ن إ
 :(2)في

ــًا ويحتــرم مســئوليته ¼.  العــام  يزاء الــرأإأن يتصــرف الصــحفي الرياضــي بشــكل مســئول اجتماعي
 الرياضي وحقوقه ومصالحه.

 قرار التعاون بينهم.ا  و  يالمجال الرياض ياحترام حقوق األفراد ف. 3/4

                                                           
(1)

 
(2)
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تشكل تحريضا على  يالمجال الرياضي والت يعدم الحض على الكراهية القومية أو العرقية ف¾. 
 العنف أو التعصب.

جـرام واالنحـراف وتحبـذ المخـدرات ومـا علـى اإل تحض ياالمتناع عن نشر الموضوعات الت. 4/4
 إلى ذلك.

 االلتزام بالقيم الرياضية المقبولة للمجتمع الرياضي.. 8/4

 .يالمجتمع الرياضي الدولالقيم التي ينص عليها الميثاق الرياضي الدولي احترام . 2/4
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 الثالثاملبحث 

 التغطية الصحفية لألحداث الرياضية
 تعريف الخبر الصحفي الرياضي:أواًل_ 

هــو عمليــة جمـــع الوقــائع والحقــائق المتعلقـــة بحــدث مــا، ليســـت عمليــة ميكانيكيـــة أو 
واعيــة وموجهــة وهادفــة، تــرتبط بشــكل وثيــق بطبيعــة الحــدث، وبمقــدرة حرفيــة بــل هــي عمليــة 

 .(1)الصحفي وبفهمه للحدث، وبموقف وسياسة الصحيفة من الحدث

وأن الخبر الرياضي يختلف عن األخبار األخـرى سـواء كانـت اقتصـادية أو ثقافيـة أو 
إنه حدث يضج بالديناميكية واالندفاع كما يتسم بالكثير من المتغيرات غيـر المتوقعـة  رياضية

 والمنعطفات المفاجئة. 

 قواعد تحرير مادة الخبر الصحفي الرياضي: . أ

ـــاك مجموعـــة مـــن القواعـــد التـــ يجـــب أن  يعنـــد تحريـــر مـــادة الخبـــر الرياضـــي هن
يراعيها الصحفي أو المحرر الرياضي عند كتابته لهذا الخبر والتي تتمثل في ثالث نقـاط 

 وهي كالتالي:

 جسم الخبر ) النص(. المقدمة ) االستهالل (، ،العنوان

 ويمكن تناول هذه النقاط بالشرح والتحليل وذلك كالتالي:

 العنوان: .6

موضــوع صــحفي  يالرياضــي بــل وفــي أيحتــل العنــوان الترتيــب األول فــي إعــداد الخبــر 
ويجـب أن  ،رياضي والعنوان هو مجموعـة مـن الكلمـات تصـا  فـي عبـارة مـوجزة متماسـكة رصـينة

يرأسـها ويكـون شـديد الصـلة بمضـمونها معبـرا عـن  ييتناسب العنوان مع حجم المادة التحريرية التـ
 .(3)تها ملخصا أبرز مالمحها وخصائصهاأهم دالال
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وكلمـا  ،ن العنـوان عنـدما يحتـاج إلـى تفسـير فإنـه يفقـد بعـض شـروطهويري محمود أدهـم أ
ن يستوعب مضمون الموضوع الصـحفي مـن عنوانـه ومـن القـراءة األولـي لـه كـان أ ياستطاع القار 

العنوان محققا ألهم أهدافه وكلما قرأ القارئ العنوان أكثر من مـرة لـيفهم مضـمونه فـإن العنـوان يفقـد 
 .(1)أهدافه أهم

 ) االستهالل(:المقدمة  .5

عبـارة عـن جملـة أو فقـرة  يبعد العنوان تـأتي المقدمـة فـي ترتيـب إعـداد الخبـر والمقدمـة هـ
ــاهأتكــون مركــزة ودقيقــة وجذابــة ومشــوقة تلخــص الخبــر  وتقــع بــين العنــوان والــنص  ،و بعــض زواي

 .(3)وتقود إلى الثاني في سهولة وتدفقوتكون ذات صلة وثيقة به وتفسير األول  ،اإلخباري

ويجب أن تكون المقدمة مشوقة وحاوية لكافة تفاصيل الموضوع أو الحدث حتى ال يهمل 
أو بمعنـي  ،القارئ قراءة خبر قد يكون على قدر كبير من األهمية وتمس مصـالحه بصـورة مباشـرة

آخر قد يكون هـذا الخبـر موجـه لـه ألن مـن مميـزات الخبـر الجيـد أن يشـعر القـارئ أن هـذا الخبـر 
ســهامه فــي إثــراء ثقافتــه العامــة إأن يحثــه علــى فعــل شــي أو تجنــب فعــل آخــر أو يخاطبــه هــو كــ

حاطته علما بكل األخبار والمعلومات الت ،والرياضية  .(2)قد تحدث في المجال الرياضي يوا 

 جسم الخبر ) النص(: .4

ن جسم الخبر أو النص هو عبارة عـن مجموعـة مـن الحقـائق المرتبـة حسـب أهميتهـا أو إ
الوقائع المرتبة حسب خطورتها أو حسـب ترتبيهـا الزمنـى أو هـو مـزيج مـن األحـداث مجموعة من 

 .(4)وهكذايتبعه فقرة اقتباس  لخصارة عن موقد يكون جسم الخبر أيضا عب، والوقائع

ن الخبـر الصــحفي الرياضـي هـو عبـارة عــن األفكـار والمعلومـات والحقــائق إ ويمكـن القـول
خاصـة المتـابع ألهـم األخبـار  ،تحليلهـا وعرضـها للجمهـور الرياضـيواألحداث الرياضية التـي يـتم 

 ،ومــن، وكيــف، التســاؤالت الســتة وهــي مــاذاجابــة عــن باإل، ويقــوم الوســط الرياضــي يالرياضــية فــ
 ولماذا؟  متى،و  ،وأين
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 ثانيًا_ التقرير الصحفي الرياضي:

ياضــي أن يعمــل لـذلك البــد للمحـرر الر  (حيـاة الرياضــيةال محــور)يهـتم بوصــف المباريـات 
متـــي يبـــدأ اللعـــب؟ وأيـــن؟ وتشـــكيل  :مثـــل ،كافـــة للحصـــول علـــى المعلومـــات عـــن الفـــرق المنافســـة

مـع التركيــز علـى الوقــائع  ،ويقـوم التقريــر الرياضـي علــى التتبـع الحرفــي ألحـداث المبــاراة ،الفـريقين
ـــم تحليـــل جوانبهـــا المختلفـــة ـــارزة فيهـــا ث ـــاراة" حتـــى يكتســـب  ،الب كمـــا يجـــب أن يجســـد للقـــارئ "المب
ال تجــذب القــارئ فالمعلومــات البــاردة تقتــل التقريــر و  ،يالمعلومــات الــواردة فــي التقريــر بنبضــها الحــ

 .(1)إلى تكمله قراءته

كمــا يعرفــه خضــور أنــه نــوع صــحفي إخبــاري مســتقل ومتميــز يتوجــه إلــى ذهــن وعواطــف 
ـــع بقـــدر مـــن ا ،القـــارئ الرياضـــي ـــدة يتمت ـــة والجدي ـــائع والمعلومـــات اآلني لموضـــوعية ألنـــه يقـــدم الوق

كمـا يتمتـع بقـدر مـن الذاتيـة ألنـه يقـدم هـذه  ،ويضعها في سياقها العام ويربطها بالقضايا األساسية
يســتخدم الوصــف الحــي  ،نطالقــًا مــن رؤيــة الصــحفي لهــا كشــاهد أو وســيطاالوقــائع والمعلومــات 

واألشـخاص  ،لوقائع ولوصـف أمـاكن وأزمنـة وظـروف حـدوثهاواالنطباعات الشخصية لتقديم هذه ا
 .(3)الذين شاركوا في صنعها

تعمل من خاللـه  يوكذلك هو أحد أشكال وفنون التحرير الصحفي للصحافة الرياضية الت
تتعلــق بــبعض األشــخاص الرياضــيين أو  يمــداد القــارئ بالمعلومــات الرياضــية الحديثــة التــإعلــى 

 .(2)معين ىبعض األحداث الرياضية ويكون لها مغز 

 قواعد تحرير التقرير الصحفي الرياضي: . أ
أنـه ينقسـم إلــى  ييقـوم تحريـر التقريـر الصـحفي الرياضـي علـى قالـب الهـرم المعتـدل أ

 الخاتمة. ،الجسم ،: المقدمةيثالثة أجزاء ه
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 مقدمة التقرير:  .6
المحرر الرياضي في مقدمة التقرير عن مدخل يجذب من خاللـه انتبـاه القـارئ يبحث 

للموضوع عن طريق وضع معلومـة أو واقعـة هامـة فـي المبـاراة تجعـل القـارئ فـي شـوق لقـراءة 
التقريــر إلــى نهايتــه وتكــون مــدخل للبنــاء الفنــي لهــذا التقريــر وقــد تضــم المقدمــة نتيجــة المبــاراة 

 ماء الالعبين الذين حققوا األهداف.واسم الفريق الفائز وأس
"ســـجل أحمــد الصـــغير نجــم الفريـــق االســماعيلي هـــدف المبــاراة الوحيـــد فــي مرمـــي مةةثاًل: 
يلي كـأس مصـر آخر ربع ساعة من مباراة األمس وبذلك كسب النادي االسماع يالنادي األهلي ف

 .(1)ألول مرة في تاريخه"
 جسم التقرير: .5

أهـم أحـداث المبـاراة ويوضـح للقـارئ مـالم يحـط بـه يحاول المحرر الرياضـي أن يبـرز 
مــن معلومــات رياضــية لهــا دالالتهــا وتكــون ذات أهميــة جوهريــة تــدعم الموضــوع الــذى  علمــاً 

ومــن خاللــه أيضــا يقـوم المحــرر الرياضــي بشــرح طريقــة اللعــب والخطــط  ،يتناولـه هــذا التقريــر
ورد فعـل الجمهـور  ،حرازهـاإتـم  يلتووصف دقيق لألهداف أو النقاط ا ،نالتزم بها الفريقا يالت
المـدرجات  يتقـع فـ يوصف ألهـم األحـداث التـ يأ ،الملعب يالمدرجات تجاه ما يحدث ف يف

 .(3)من جمهور المتفرجين
ويـــري فـــاروق أبـــو زيـــد أن جســـم التقريـــر الصـــحفي يجـــب أن يحتـــوي علـــى العناصـــر 

  :(2)آلتيا
 .عدد أهداف أو نقاط المباراة ونصيب كل فريق منها 
 جاءت هذه األهداف أو تلك النقاط  كيف. 
  المقارنة بين أداء الفريقين المتنافسـين علـى أن تشـمل المقارنـة نقـاط الضـعف

 والقوة في كل منهما.
  حرازهـا أو كـان لهـم إفـي  أسـهمواحرزوا األهداف أو أنجوم المباراة سواء ممن

 .لمباراة لصالح فريقهم أو قيادتهادور مؤثر فى سير أحداث ا
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 ممطـر أم صـحو وهـل كـان  ،حالة الجو الذى جـرت فيـه المبـاراة حـار أم بـارد
 له تأثير على سير أحداث المباراة أو على نتيجتها.

  فعـــالهم أدود انفعـــاالت الجمهـــور فـــي المـــدرجات وخاصـــة جمهـــور الفـــريقين ور
 .تجاه أحداث المباراة 

  أدائهـم للمبـاراة الحالة النفسية التي سيطرت على الالعبين فـي الفـريقين أثنـاء
وهـــل حـــدثت تجـــاوزات مـــن  ؟هـــل جـــرت فـــي جـــو مـــن الهـــدوء أم مـــن التـــوتر

 .؟ أو بمعنى آخر " روح المباراة" الالعبين أو المتفرجين أم ال
  نهى كل فريق المباراة.أصراع الدقائق األخيرة من المباراة وكيف 
 النتـــائج التـــي ترتبــــت علـــى المبـــاراة وأثرهــــا علـــى مســـتقبل كــــل فريـــق وعلــــى 

ـــى الدرجـــة  المســـابقة كلهـــا كـــالفوز بهـــذه المســـابقة أو ضـــياعها أو الصـــعود إل
 األرقى أو الهبوط إلى درجة أدنى وغير ذلك من النتائج.

 هـل هـي المبـاراة األولـى بـين الفـريقين  ،المعلومات السابقة أو الخلفيـة للمبـاراة
ـــــك مـــــ ـــــر ذل ـــــات الســـــابقة بينهمـــــا وغي ـــــائج المباري ن أم الثانيـــــة أم...؟ ومـــــا نت

 .تلقي الضوء على كل من الفريقين يالمعلومات الت
 خاتمة التقرير: .4

مــا تتضــمن عـــرض ســريع للنتـــائج  وغالبـــاً  ،التقريــر يآخــر جــزء فـــ يالخاتمــة هـــ دتعــ
المبــــاراة مــــع تقيــــيم المحــــرر لموضــــوع  يأســــفرت عنهــــا األحــــداث الرياضــــية فـــ يالنهائيـــة التــــ

 .(1)التقرير
وسـلوك المتفـرجين ويمكـن أن يأخـذ هـذا التقيـيم شـكل كتقييمه ألداء الالعبـين والحكـام 

 المبـاراة مـن عشـرة فبـذلك تعـد تلخيصـًا سـريعاً  بين الذين اشتركوا فـيدرجات رقمية تعطي لالع
 .(3)المباراة ويستوعبها القارئ بوضوح ومباشرًا لرأى المحرر الرياضي في
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 ثالثًا_ المقال الصحفي الرياضي:
تعبــر مــن خاللــه وبشــكل مباشــر عــن السياســة  يالرياضــية التــالصــحافة هــو أحــد فنــون 
األحـــداث الرياضـــية المعاصـــرة أو  يهـــا فـــتعكـــس آراء بعــض كتاب يوالتـــ ،الصــحفية الرياضـــية لهـــا

لرياضـي سـواء كانـت محليـة أو المجتمـع ا تشـغل الـرأي العـام فـي يلرياضية التـوالقضايا ا ،الجارية
 .(1)دولية 

ال تـدعى أصـحابها التعمــق  يبأنهـا تلـك الكتابـات الرياضـية التـويقـول عبـد اللطيـف حمـزة 
ة االرتباط بالزمن الذي تصـدر وهي مادة إعالمية وثيق ا أو االحاطة التامة في معالجتها،بحثه يف

 .(3)فيه 
المجتمــع الرياضــي فمــن  تعكــس الــرأي العــام فــي ياألداة التــ فالمقــال الرياضــي يعــد بمثابــة

العــام بهـذا المجتمــع فيمـا ينشــر  يحافة الرياضــية أن يتعـرف علــى الـرأخاللـه يسـتطيع القــاري للصـ
 ،ييمكنـه مـن خلـق فكـر رياضـي يتناسـب مـع هـذا الـرأ يوبالتـال ،من موضـوعات وقضـايا رياضـية

 .(2)االتجاه الصحيح  يوثم العمل على مسايرته ف
صـميم الحيـاة الرياضـية الواقعيـة أو تعليقـًا  يوكثيـرًا مـا يكـون المقـال الصـحفي الرياضـي فـ

علـى مــا تــم مــن أحــداث جاريــة فــي المجتمــع الرياضــي أو يقــوم الكاتــب الصــحفي الرياضــي بطــرح 
 .(4)كرة جديدة أو تصوير أو رؤية خاصة ف

 ،المجتمــع الرياضــي يالعــام فــ يحــد ذاتهــا قضــية تشــغل الــرأ يفــ فكــرة المقــال قــد تشــكل 
اتـب لح قطـاع كبيـر مـن الجمهـور أو تثيـر اهتمـامهم وحتـى يمكـن للكوخاصة إذا كانت تمس مصا

 .(8)الصحفي الرياضي من تحقيق ذلك 

 المقال الصحفي الرياضي: أجزاء . أ

 ينقسم المقال الصحفي الرياضي إلى ثالث أقسام:
 .هما تحتوى على لب المقال والغرض األساسي من وهى عبارات كثيراً  المقدمة: -1
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 للمقدمة.وهو تحليل واسع النص:  -5
 .(1)لمقال وتركيز على النتائجوهو تلخيص لالخاتمة:  -4

 رابعًا_ التعليق الصحفي الرياضي:
فهــو يســتهدف تقيــيم المبــاراة  ،يقــوم علــى شــرح وتفســير ونقــد وتحليــل المباريــات الرياضــية

 وهــو الدراســة ،أداء كــل فريــق مــن الفــرق المتنافســة يوالكشــف عــن الجوانــب الســلبية واإليجابيــة فــ
 يتتضمن بالضرورة تحليل أدوار كل مـن يسـهم فـ الواعية لكل المؤثرات التي تحيط بالمباراة والتي

خراجها من إد عالم صناعة المباراة وا   .(3)اريين وجمهور وأرض وتحكيم وا 
فهــو  ،أمــا البنــاء الفنــي للتعليــق الصــحفي الرياضــي فهــو يقــوم علــى قالــب الهــرم المعتــدل

 فن التقرير الصحفي الرياضي.يتشابه من هذه الناحية مع 
 والخاتمة. ،والجسم ،وبذلك ينقسم التعليق الصحفي الرياضي إلى ثالث أجزاء: المقدمة

 مقدمة التعليق:  .6
تتالئم  اء بأهم وقائعها ومن الزاوية التييشير الكاتب إلى نتيجة المباراة مذكرًا القر 

 مع تقييمه لهذه النتيجة.
 جسم التعليق: .5

ا طريقـة وهـل طبـق كـل منهمـ تحليل المباراة، ويقيم طريقـة أداء كـل فريـق، يبدأ الكاتب في
ومدى نجاح كل فريق لذلك فمن الضروري أن يتضمن جسم التعليـق  وضعها المدرب، ياللعب الت

 :(2) ةتيالرياضي العناصر اآل
 .تقييم أداء كل فريق 
 .تقييم أداء أبرز الالعبين 
 .تقييم أداء الحكام والمساعدين 
 المباراة ككل ىمستو  تقييم 

 
 

                                                           
(1)

(2)

(1)
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 خاتمة التعليق: .4

 يثـم يقـدم اقتراحاتـه لعـالج السـلبيات التـ المباراة، يب الرياضي وجهة نظره فيلخص الكات
 .(1) وقد يقدم بعض النصائح لالعبين أو األندية أداء الفريقين المتنافسين، هرت فيظ

 خامسًا_ التغطية اإلخبارية الرياضية:

ـــه  تأخـــذ المبـــاراة الرياضـــية أهميتهـــا مـــن حقيقـــة كونهـــا الحـــدث الرياضـــي الـــذي تتقـــاطع في
كافــة الجهـود والبــرامج التــي ف وتتكشـف الفعاليــات والنشـاطات والخطــط والبــرامج الرياضـية المختلفــة

 .(3)ر نتائجها في المباريات الرياضيةتبذل وتوضع في الجوانب المختلفة من الحياة الرياضية تظه

ـــة وتكـــون المبـــاراة الرياضـــية حـــ دثًا معروفـــًا يمكـــن وضـــعه علـــى خارطـــة التغطيـــة اإلخباري
كمـــا أن المبـــاراة الرياضـــية مـــن األحـــداث  ،والتخطــيط واالســـتعداد المســـبقين إلنجـــاز هـــذه التغطيـــة
 .(2)ي وحاضر ومستقبلأو التي لها ماض الرياضية التي تتمتع بقدر من التواصل واالستمرارية

 التغطية اإلخبارية الرياضية: مفهوم .6

 المحـرر خاللهـا مـن يقوم التي الخطوات من مجموعة تتضمن التي الصحفية العملية هي
مبــاراة تقــام علــى أحــد عــن تفاصــيل و  رياضـية ومعلومــات بيانــات عــن بالبحــث الرياضــي الصـحفي

القــارئ  ذهــن إلــي تتبــادر قــد التــي األســئلة كــل يجيــب علــي آخــر ىبمعنــ أو  ،المالعــب الرياضــية
 مناسـب صـحفي وشـكل بأسـلوب يحررهـا ثـم المعلومـات هـذه يقـيم ثـم ،المبـاراة هـذه بشأن الرياضي

 .(4)ةالرياضي اإلخبارية تغطيةلل

 راة الرياضية:ساسية لتغطية المباالقواعد األ .5

مهمــا كــان نوعيــة المبــاراة وبغــض النظــر عــن الوســيلة اإلعالميــة البــد مــن أن تتــوافر فــي 
وأبرز هـذه القواعـد الرياضي بعض القواعد األساسية التي تتضمن تغطية جديدة وفعالية  صحفيال

 :(8) أو الشروط

                                                           
(1)

(2)

(1)

(4) 
(5)
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 امتالك تقافة رياضية عامة واسعة ومتنوعة. -1
والمعرفــة العلميــة  ،امــتالك معرفــة فنيــة عميقــة فــي الرياضــة التــي تقــع المبــاراة فــي مجالهــا -3

 الدقيقة بقواعد هذه اللعبة وقوانينها.
للمبــاراة كحــدث  عميقــاً  تعداد الجــدي المســبق الــذي يضــمن للصــحفي الرياضــي فهمــاً االســ -2

السـجل السـابق  ،طـرق اللعـب ،والمعرفـة الدقيقـة بجوانبـه المختلفـة ) الفريقـان ،رياضي هام
 األهمية الخاصة لهذه المباريات ضمن السياق العام. ،المدربين ،أبرز الالعبين ،للفريقين

وهــذه  االعتبــارات التــي تحــدد هــذا الموقــف،الصــحيفة وسياســتها و  المعرفــة الجيــدة بمواقــف -4
 السياسة.

 مراحل التغطية الصحفية الرياضية: .4

 :هناك ثالث مراحل لتغطية الحدث الرياضي

وهى تقوم على التغطية التمهيدية للحدث الرياضي عن طريـق الحصـول المرحلة األولى:  -6
مكاناتــه واحتمــاالت  ،علــى المعلومــات الكافيــة عــن الفــرق المتنافســة وظــروف كــل فريــق وا 

ـــــه ـــــوزه أو هزيمت بـــــًا يأخـــــذ طـــــابع التغطيـــــة واســـــتعداده للمبـــــاراة ونشـــــر المعلومـــــات غال ،ف
 .(1)اإلخبارية

عن طريق الوصف  ،وهى تقوم على التغطية التسجيلية للحدث الرياضيالمرحلة الثانية:  -3
 ،النهائيــة لهــذا الحــدثتســجيل النتــائج ووصــف قائمــه مــع  ،الــدقيق لســير الحــدث وتطــوره

 .(3)ذ طابع التغطية التحليليةونشر هذه المعلومات غالبا ما يأخ
هي تقوم على التغطيـة التقييميـة للحـدث الرياضـي عـن طريـق تقيـيم أداء  المرحلة الثالثة: -2

يجابيــة والجوانــب كــل طــرف مــن أطــراف الحــدث الرياضــي مــع الكشــف عــن الجوانــب اإل
 .(2)واستخالص الدروس المستفادةمنهما السلبية في أداء كل 

 ،المحـرر الرياضـي أن يـدرك أن أقليـة مـن القـراء هـم الـذين يمارسـون الرياضـةيجـب علـى 
ولكن الذين يقرأون عنها أكثر بكثير من  ،المباريات أكثر من الذين يمارسونهاشاهدون وأن الذين ي

 .مشاهدينالممارسين وال
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ـــى تحولـــت وظيفـــة التغطيـــة الصـــحفية ولـــذا فقـــد  ـــدقيق لوقائعهـــا إل للمبـــاراة مـــن الوصـــف ال
فالتحليـل والتقيـيم  ،شـاهدينالتحليل العميق لخط سيرها والتقييم الـدقيق ألداء الالعبـين والحكـام والم

 .(1)جيل في التغطية الصحفية الرياضيةأصبح أهم من الوصف والتس

راءة التحليليـة يالحظ أن الصحافة الرياضية أخذت تهتم في تغطيتها للحدث الرياضي بالق
ـــة والنفســـية للمباريـــات بـــين منتخـــب وآخـــر ولـــم تعـــد تعتمـــد علـــى الوصـــف وحـــده فـــي نقـــل  ،الفني

إلى جانب ذلك سعت بقراءتها لتلـك األحـداث الرياضـية إلـى متابعتهـا بدقـة علـى النحـو  ،المباريات
ـــاز لفريـــق أو آلخـــر ـــا ممـــا  ،الموضـــوعي والمصـــداقية التامـــة دون انحي لجـــوء مؤشـــرا بمـــدى يعطين

تظهــر مــدى واإلبــداع فــي اســتخدام أنمــاط علميــة وموضــوعية بتكــار المحــررين الرياضــيين إلــى اال
 .(3) وبالذات التغطية الصحفية ،عالم الرياضة يالتطور المستخدم ف

 :صادر التغطية اإلخبارية الرياضيةم .6

يعنــى ضــرورة الحصــول  ،رياضــيالرياضــي بالتغطيــة الصــحفية لحــدث  أن قيــام المحــرر
على البيانات والتفاصيل الخاصة بهذا الحـدث والمعلومـات المتعلقـة بـه وكـذلك الظـروف المحيطـة 

ل عـوكيف تم ومتي وأين؟ وغير ذلك مـن المعلومـات التـي تج ،والشخصيات المرتبطة به ،بالحدث
 .(2)الحدث الرياضي مالكا للمقومات والعناصر التي تجعله صالحا للنشر

منها الالعبون والحكام  :ويستقي المحرر الرياضي معلوماته عن الحدث من عدة مصادر
والمــدربون والمســئولون عــن األنديــة واالتحــادات الرياضــية ومــن جمهــور الرياضــة أيضــا وخاصــة 

 المشجعون للفرق المتنافسة.

 أن يكـون المحــرر الرياضــي علـى عالقــة وثيقــة مـع عــدد مــن المسـئولين الرياضــيين ســواء
المـدربين أو الحكـام وغيـرهم، وأن يكـون دائـم التـردد علـى النـوادي الرياضـية أو  العبـينالكانوا من 

 لمتابعة كل األحداث الرياضية والمشاكل والقضايا والخفايا كافة.
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 املبحث األول

 الصحافة املتخصصة يف فلسطني
 نشأة الصحافة المتخصصة في فلسطين: _أوالً 

كانــت بدايــة الصــحافة المتخصصــة فــي العهـــد العثمــاني علــى شــكل صــفحات أو أبـــواب 
خصصــتها صـــحف ومجــالت عامـــة للشـــئون األدبيــة والتجاريـــة واالجتماعيــة والزراعيـــة والفكاهيـــة 

وهــو مـا يــدل علـى مــدى اهتمامهــا ، اتهــاا تضــع هـذه المجــاالت أسـفل الفتوهــو مـا جعلهــوالعمرانيـة 
وجريـــدة  ،وكانــت تبحــث فــي الموضـــوعات العلميــة واألدبيــة واإلخباريــةومنهــا جريــدة القـــدس  ،بهــا

وجريـدة النجــاح تبحـث فـي الشــئون  ،اإلنصـاف كانـت جريـدة سياســية علميـة أدبيـة إخباريــة فكاهيـة
 .(1)سية واألدبية والعلمية والزراعيةالسيا

ة فكانـت المجــالت فـي العهــد العثمـاني هــي مجلــة الحريـة وتبحــث فـي الموضــوعات األدبيــ
وغيرهــا مـن الصــحف والمجـالت التــي صـدرت فــي هـذا العهــد  ،واالجتماعيـة والفكاهيــة والقصصـية

 األخبار األسبوعية وغيرها. ،الدستور ،النفير ،وهي: الترقي

ولم يتوقف األمر في هذا العهد عند المستوي األول من الصـحافة المتخصصـة بـل عـرف 
 ،حيث تخصصت بعض المجالت فـي الشـئون األدبيـة والهزليـة ومنهـا: األصـمعي يالمستوي الثان

 .(3)وجراب الكردي وغيرها ،والبلبل ،والمنهل ،والنفائس العصرية

ـــم الثالـــث المســـتوى أمـــا  أبحـــاث مراكـــز عـــن يصـــدر لكونـــه العهـــد هـــذا صـــحافة تعرفـــه فل
ـــة، ثقافـــة المثقـــف للقـــارىء ويوجـــه متخصصـــة، ودراســـات ـــك يفتقـــده مـــا وهـــو عالي  نظـــراً  العهـــد، ذل
 ونـــدرة المــدارس، وقلـــة النــاس، بـــين والجهــل األميــة، بانتشـــار المتمثلــة الســـيئة، الثقافيــة لألوضــاع
 .(2)العليا المعاهد

ن الصحف والمجالت في العهد العثماني لم يكن لها اهتمـام بالصـحافة الرياضـية بسـبب إ
وهــي بهــذا ال تختلــف عــن  ،السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة الســائدة فــي تلــك الفتــرة فالظــرو 
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التي بدأ اهتمامها بهذا اللون من الصـحافة فـي آخـر الثلـث األول مـن القـرن  ىخر ألالدول العربية ا
 وكان بمثابة أبواب قصيرة تنشرها الصحف العامة. ،العشرين

 فلسطين:  ثانيًا_ مستويات الصحافة المتخصصة في

كــان فــي العهــد  األول المسةةتوىشــهدت الصــحافة المتخصصــة ثــالث مســتويات، وهــي: 
العثمــاني وهــو كــان يصــدر فيــه مجلــة الحريــة التــي تبحــث فــي الموضــوعات األدبيــة واالجتماعيــة 

 الحيـاة الزدهـار نظـراً  والهـزل، األدب غير أخرى ألواناً  شهد الثانيالمستوي والفكاهية وغيرها، أما 
 والثقافيـــة والدينيــة السياســية والجمعيـــات األحــزاب عــدد وزيــادة التعلـــيم، وانتشــار والثقافيــة، األدبيــة

 مختلفــة مجــاالت فــي متخصصــة مجــالت ظهــور فــي أســهم وهــو وغيرهــا، والزراعيــة واالجتماعيــة
 االقتصــاديات مجلــة :مثــل واالقتصـاد التجاريــة، المجلــة نحــو والتجـارة حيفــا، كجريــدة العمــال: منهـا

 الرياضــية، الحيــاة كجريــدة والرياضــة والســينما، الســينمائية األشــرطة مجلــة نحــو والســينما العربيــة،
 الطبيـة المجلـة: مثـل والطـب الثقافـة، أنصـار  مجلـة نحو والثقافة القدس، هنا جريدة مثل واإلعالم
 .(1)وغيرها العربية الزراعية المجلة نحو والزراعة الفلسطينية، العربية

 الثالـث المسـتوى يعـرف لـم أنـه رغـم ،ويالحظ أن هذا العهد شهد نشأة الصـحافة الرياضـية
 تصـدر متخصصـة ودراسـات أبحاث ومراكز جامعات وجود لعدم نظراً  المتخصصة، الصحافة من

 .متخصص لجمهور علمية صحف

 مــن كـل   فــي المتخصصـة، الصحافـــة حـال يختلـف لــم األردنـي، و المصــري العهـدين وفـي
: وهمــا والثــاني األول المســتويين عنــد ظلــت حيــث الســابق، العهــد عــن الغربيــة والضــفة غــزة قطــاع

 السياســـية المجــاالت فـــي متخصصــة وجرائــد ومجـــالت عامــة، صــحف فـــي متخصصــة صــفحات
 الثالـث للمسـتوى تصـل لـم أنهـا يعني وهذا ،وغيرهـــا والزراعيـــة واألدبيــــة واالجتماعيـــة واالقتصادية

 .(3)السابقة األسباب لنفس
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ـــى  ـــد بـــرزت الصـــحافة المتخصصـــة عل  المســـتوياتأمـــا فـــي ظـــل االحـــتالل اإلســـرائيلي فق
ـــات رغــم الثالثــة،  ظهـــــــــرت فقــد عليهــا، الخنــاق لتضــييق االحــتالل وضــعها التــي والقيــود الصعوبــ

 .(1)المتخصصة في الصحف الصفحـــــات

ــــدس كمــــا صــــدرت  ،والفجــــر واألســــبوع الجديــــد ،والشــــعب ،والمجــــالت العامــــة ومنهــــا: الق
 لتهديـــد نظــراً  والثقــافي، األدبــي الطـــابعالمجــالت المتخصصــة فــي مجـــاالت مختلفــة بغلــب عليهــا 

غالقهــا عليهــا، القيــود وفــرض للصــحف، المســتمر اإلســرائيلية الســلطات  ومــن محرريهــا، وســجن وا 
 أدبيــة ثقافيـة مجلـة وهـي والكاتـب ،األدبـي والفجـر ،األدبـي البيـادر: المجـالت مـن اللـون هـذا أمثلـة

 عـالمو  االقتصـادية، والرائـد اإلسـالمية، األوقـاف دائـرة عـن تصـدر دينيـة مجلـة وهي اإلسالم هدىو 
 .(3)وغيرها واألسرة ،الكمبيوتر

من الصحافة المتخصصة مع إنشاء المستوي الثالث نشأت المجالت العلمية والتي تمثل 
 وبيت لحم. ،والنجاح ،وبيرزيت ،الجامعة اإلسالميةالجامعات الفلسطينية ومنها مجلة 

 الثالثــة بمسـتوياتها المتخصصــة الصـحافة ظهـرت الفلســطينية الوطنيـة الســلطة عهـد وفـي
 فإضـــافة عديـــدة، متخصصـــة ومجـــالت صـــحف صـــدرت حيـــث الســـابق، العهـــد مـــن أوســـع بشـــكل

 مصـرفية مجلـة وهـي البنـوك مجلـة مثـل دقيقـة تخصصـات في مجالت صدرت السابقة، للمجاالت
ـــة البنـــوك، شـــئون فـــي تبحـــث ـــة تصـــدرها التـــي الســـالمة ومجل ـــدفاع مديري ـــأمن وتهـــتم المـــدني، ال  ب

 .وغيرها قانونية مجلة وهي الحقوق ومجلة األخطار، من وحمايتهم المواطنين

كمــا أن هــذا العهــد شــهد صــدور صــحف علميــة غيــر الصــحف التــي تصــدرها الجامعــات 
نــــابلس  مثـــل مجلــــة السياســـة التـــي يصــــدرها مركـــز األبحـــاث والدراســــات فـــي مدينـــة ،الفلســـطينية

 .(2)وغيرها
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 املبحث الثاني

الصحافة الرياضية يف فلسطني من النشأة حىت قبل االحتالل 
 اإلسرائيلي

 (م6938 – 6968) عهد االنتداب البريطاني:الصحافة الرياضية في أواًل_ 
لـــم يعـــرف العهـــد العثمـــاني الصـــحافة الرياضـــية رغـــم صـــدور صـــفحات وصـــحف متخصصـــة     

  :(1)بمجاالت مختلفة، يرجع لألسباب التالية

 بحــبهم اشــتهروا شــعراء أو أدبــاء يــد علــى جــاءت الفلســطينية للصــحافة األولــى النشــأةإن  .1
 فــي صــدرت عديــدة ومجــالت صــحف علــى الصــفة هــذه يخلعــون جعلهــم مــا وهــو لــألدب،
 المذكور. العهد

 علـى انعكـس الـذي األمـر بهـا النـاس وانشـغال فيـه، سـائدة كانـت التـي السياسية األوضاع .3
 .العهد هذا صحف معالجة طبيعة

 هــذا فــي أنشــطة أو فــرق أو أنديــة بــروز وعــدم الفتــرة، ذلــك فــي الرياضــية الحركــة ضــعف .2
 .المجال

 اتهــمكانإ وضــعف صـفحاتها، عــدد وقلــة انتظامهـا، وعــدم العهــد، هـذا صــحف عمــر قصـر .4
 .والتقنية المهنية

حيـث  ،أما عهـد االنتـداب البريطـاني فقـد بـرزت فيـه مظـاهر االهتمـام باألنشـطة الرياضـية
 ت عنــى التــيوأنشــئت الجمعيــات  ،وتأسســت االتحــادات الرياضــية لــبعض األلعــاب ،ظهــرت األنديــة

 المنتخـــب مشــاركة فـــي تمثــل رياضـــي، نشــاط أبـــرز شــهد 1124 عـــام أن حتــى الشـــباب، بشــئون
 المنتخـب لعـب حيـث إيطاليـا، نظمتهـا التـي الثانيــة، العـالم كـأس تصـفيات فـي الفلسـطيني الوطني

 إلـى المصـري المنتخـب صـعود إلى أدى ما وهو هزم أنه غير المصري، المنتخب أمام الفلسطيني
 .البطولة هذه في يشارك عربي فريق أول يعد وبذا العالم، كأس نهائيات
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 ضـمن تعـد فلسـطين أصـبحت حتـى رويـدًا، رويـداً  االزدهـار في الرياضية الحياة واستمرت
 لــم الملحــوظ، الرياضــي النشــاط هــذا أن غيــر بالرياضــة، اهتمامــاً  األكثــر هــي عربيــة دول خمــس
 .عضده ويقوي أزره، يشد رياضي، إعالمي نشاط يواكبه

 بعــد أي 1134 عــام فــي إال الرياضــية الصــحافة مســتويات مــن مســتوى أي فلســطين تعــرف لــم إذ
 .(1)فلسطينية صحيفة أول صدور من عاماً  وأربعين ثمانية

 العربيــة الــدول مــع مقارنــة مبكــراً  الصــحافة مــن اللــون هــذا عرفــت فلســطين أن يعنــي وهــذا
ـــبط التـــي  األخـــرى، ـــى حصـــولها مـــع بالرياضـــة اهتمامهـــا ارت ـــة الحـــرب بعـــد اســـتقاللها، عل  العالمي
 واإلقليميــة المحليــة المســابقات فــي تشــترك صــارت التــي الوطنيــة الرياضــية الفــرق وظهــور الثانيــة،
 مـن الرياضـة تصـبح أن"  األهرام"  جريدة قررت عندما 1133 عام تقدير أقرب على أو والدولية،
 أن عليـه مشترطة الرياضي، محررها ليكون"  جهينة"  عالم ابراهيم مع وتعاقدت األساسية موادها
 .(3)"يومياً  عمود ربع يتجاوز ال حيز في الرياضة أنباء حدود تكون

 الرياضـة بتـاريص مقارنـة نسـبياً  متأخراً  جاء بالرياضة الصحافة اهتمام أن أيضاً  يعني وهذا
 هامـاً  دوراً  يؤدي البدني والنشاط الراهن العصر وحتى البدائي العهد فمنذ. نفسه اإلنسان قدم القديم
ن األمـــم، و والشــعوب النــاس حيــاة فــي  وفقـــاً  الطويلــة المســيرة هــذه عبـــر النشــاط أوجــه اختلفــت وا 

 .(2)ونظمها وتعاليمها الدولة وفلسفة والعقلية الجسيمة اإلنسان الحتياجات

 أو أبـــواب شـــكل علـــى المتخصصـــة الفلســـطينية الرياضـــية الصـــحافة بـــدايات كانـــتولقـــد 
  الصــفة هــذه تضــع جعلهــا مــا وهــو المجــال، لهــذا العامــة والمجــالت الصــحف خصصــتها صـفحات
 العهـد هـذا صـحف اهتمـام على يدل ما وهو الفتتها، أسفل األخرى الصفات جانب إلى  الرياضية
 :(4)هي ذلك فعلت التي والمجالت والصحف الرياضية، بالشئون

 شــاللي، الغنــي عبــد جميــل صــاحبها أســبوعية، جريــدة هــي :الرياضةةية الحيةةاة جريةةدة .6
 مــن 12 فـي يافـا بمدينــة صـدرت عبـود، أســعد وعيسـى األسـعد، حســين علـي وحررهـا
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 والنقد الخيل وسباق واأللعاب السينما أخبار في تبحث وهي ،1125( أغسطس) آب
 .الهزلي

 واالنجليزيـة العربيـة بـاللغتين تصـدر أسبوعيــة، جريدة وهي :والسينما الرياضة جريدة .3
 آب مـــن 11 فـــي القـــدس بمدينـــة صـــدرت ديـــب، شـــكري جبرائيـــل ومحررهـــا صـــاحبها

 .(1)والراديو والسينما والمسرح الرياضة بشئون تعني وهي ،1148( أغسطس)
 صـاحبها واالنجليزيـة، العربيـة بـاللغتينتصـدر  وهـي جريـدة أسـبوعية، :جريدة الهةدف .2

ـــاني تشـــرين 32 فـــي القـــدس بمدينـــة صـــدرت ديـــب، جبرائيـــل ومحررهـــا ( نـــوفمبر) الث
 واألدبية والسينمائية والرياضية والكشفية االقتصادية بالموضوعات تهتم وهي ،1148

 .(3)واالجتماعية
ـــــة، جريـــدة وهـــي :اهلل رام مةةةةرآة مجلةةةة .4  عــــام اهلل رام شـــباب جمعيــــة أصـــدرتها أسبوعيـ

 .والثقافية والرياضية األدبية بالشئون تبحث وهي الصاع، داود حنا وحررها ،1142

 وازديـــاد إذ مــع بـــروز األنديـــة واالتحـــادات الرياضـــية  ،ولــم يتوقـــف األمـــر عنـــد هـــذا الحـــد
 متخصصــة مجــالت بــرزت ،(21)عــام رياضــي اتحــاد فــي وانتظامهــا الرياضــية والحركــة األنشــطة
 :(2)وهي فلسطين، في الرياضية النهضة لمواكبة

ـــة رياضـــية نصـــف  مجلةةةة الجيةةةل: .1  الجبـــالي، عـــزت صـــاحبها ، مصـــورة شـــهريةوهـــي مجل
 عـــدد ،1142( فبرايـــر) شـــباط مـــن 32 فـــي يافـــا بمدينـــة صـــدرت نجـــم، محمـــود ومحررهـــا
 . صفحة 12 صفحاتها

 أن الفلســـطيني، الرياضـــي لالتحـــاد المركزيـــة اللجنـــة لســـان علـــى يهوشـــع يعقـــوب ويـــذكر 
 اسـتعدادها مـدى وتبـرز واألنديـة، الجمعيـات باسـم وتنطق الرياضي، بالنشاط تهتم المذكورة المجلة
 فلسطين. في الرياضية النهضة لمواكبة
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 بمدينــة صــدرت حســني، حســين ومحررهــا صــاحبها هــي جريــدة أســبوعية، جريةةدة الةةذخيرة: .3
ـــدة باســـم 1142( فبرايـــر) شـــباط مـــن األول فـــي القـــدس  مـــن حزيـــران 11 وفـــي النيـــل جري

 الرياضــية الشــئون فــي متخصصــة جريــدة وهــي"  الــذخيرة"  باســم صــدرت 1142( يونيــو)
 .المصورة

 الغني عبد جميل ومحررها صاحبها أسبوعية، رياضية مجلة وهي: الرياضية الحياة مجلة .2
 عـام نكبـة وقـوع حتـى الصـدور فـي واسـتمرت ،.114 عـام يافـا مدينـة في صدرت شاللي،
1145 (1). 

 اإلشــارة ســبق التــي الجريـدة نفســها هــي المجلـة، هــذه أنوتبـين مــن خــالل إطـالع الباحثــة 
وعنــد اســتعراض  ،فقــط الرياضــية للشــئون خصصــها لمجلــة تحويلهــا بعــد صــاحبها أن غيــر إليهــا،

نشــأة الصـــحافة الرياضــية فـــي عهــد االنتـــداب البريطــاني نجـــد أن حــوالي ســـبع صــحف ومجـــالت 
وهي بذلك مثلـت المسـتوي األول للصـحافة  بوابًا أو صفحات للشئون الرياضية،خصصت أ ،عامة

 الرياضية في العهد المذكور.

 المســـتوى ومثلـــت المجـــال، هــذا فـــي تخصصـــت ومجـــالت صــحف ثـــالث حـــواليكمــا أن 
 رياضـية اتحـادات أو جمعيـات يد على المستوى هذا بداية كانت حيث الرياضية، للصحافة الثاني
 تطـور ثـم بجمهورهـا، خاللهـا مـن وتتصـل رأيهـا، عـن فيهـا وتعبـر نشـاطاتها، وتبـرز باسـمها تنطق
 تمثلــت والتــي فلســطين، فــي الرياضــية النهضــة لتواكــب أفــراد أصــدرها ومجــالت جرائــد إلــى األمــر
 ندرتها على الصحف هذه أن غير الرياضية، واالتحادات واألندية والجمعيات الفرق بظهور آنذاك
 .(3)التوزيع هزيلة اإلمكانات، ضعيفة الصفحات، قليلة كانت

 (م6917 – 6938) ثانيًا_ الصحافة الرياضية في العهدين المصري واألردني:

ـــة والضـــفة غـــزة قطـــاع فـــي الرياضـــي النشـــاط توقـــف ـــة بعـــد الغربي  نظـــراً  1145 عـــام نكب
 عــدا مــا فلســطين علــى الصــهيوني الكيــان ســيطرة عــن أســفرت التــي الجديــدة السياســية لألوضــاع
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 أدى مـا وهـو  األردنيـة للحكومـة والثانيـة المصـرية للدارة األولى خضعت  المذكورتين، المنطقتين
 .(1) 1183 عام حتى الرياضي النشاط انحسار إلى

نشــاء بالمــدارس، فلســطين فــي تبــرز الرياضــي النشــاط مظــاهر بــدأت 1183 عــام فــيو   وا 
 فـــي والمشـــاركة المســـابقات، وتنظـــيم الرياضـــية، واالتحـــادات واألنديـــة الشـــباب ومراكـــز المالعـــب
 العربيـة الفرديـة البطـوالت كافـة فـي الفلسـطيني المنتخب شارك حيث والخارجية، المحلية البطوالت

 .(3)وبيروت االسكندرية بطولتي الخصوص وجه وعلى

 ســــعيد ، وهـــم:الرياضـــية الحـــرك وتقـــدم رفعـــة فــــي ســـاهموا الـــذين الرياضـــيينومـــن أبـــرز 
 الـدالي الكـريم وعبـد الـدلو، صـالح ومحمـد عبـود، وطـوني أسـعد، وماجد بسيسو، ومعمر الحسيني،
 ونيــل الثانيــة، العالميــة الحــرب نهايــة بعــد وبالتحديــد التاريخيــة، الحقبــة هــذه شــهدت ولقــد .وغيرهم
 مــن العديــد أفسـحت حيــث الرياضــية، الشـئون علــى إقبـاالً  الســتقاللها، العربيــة الشـعوب مــن العديـد

ـــة الصـــحف ـــه، أكثـــر أو يوميـــة صـــفحة فخصصـــت المجـــال، لهـــذا صـــفحاتها العربي ـــى إضـــافة ل  إل
 .(2)لكبرىا الرياضية واألحداث المناسبات واكبت التي أو األسبوعية المالحق

ذا  فلســطين فــي حالهــا فــإن العربيــة، الــبالد فــي الرياضــية الصــحافة حــال هــو هــذا كــان وا 
 بسـبب الرياضـي النشـاط لضـعف نظـراً  واضـحاً  انحسـاراً  الفتـرة هـذه صـحف شـهدت حيـث مختلف،
 واالقتصـادية السياسـية بالقضـايا االهتمـام إلى دفعها ما وهو البالد في السائدة واألوضاع الظروف

 والمجــالت الصـحف مـن العديـد غيـاب إلـى إضـافة النـاس، اهتمـام تشـغل كانـت التـي واالجتماعيـة
 وضـــعف المدربــة، البشـــرية الخبــرات تــوفر وعـــدم خاصــًا، اهتمامـــاً  المجــال هــذا تـــولي كانــت التــي

 .(4)وغيرها والتقنية المادية اإلمكانات
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 علـى وذلك بآخر أو بشكل الرياضية بالشئون اهتمت العهدين هذينوهذا يعني أن بعض 
 :(1) التالي النحو

 ثمــان   حـوالي الفتــرة هـذه فــي الغربيـة الضـفة فــي صـدر العهةد األردنةةي ) الضةفة الغربيةةة(: . أ
 بــين موزعـة السـتينيات فـي وسـت الخمسـينيات فــي عشـرة اثنتـا منهـا ومجلـة، جريـدة عشـرة
 .ونابس لحم وبيت والخليل اهلل، ورام القدس

 صفحـــــة لهـا وخصصـت الرياضيـــــة بالشـئون اهتمـت التـي العامــــــة والمجـالت الصـحف أبرز ومن
 :هي ،باباً  أو

 صــاحباها ،1182 عــام القــدس مدينــة فــي صــدرت يوميــة، جريــدة وهــي :الجهةةاد جريةةدة .1
 .الشريف وسليم الزلف أبو محمود ومحرراها

ـــة وهـــي مجلةةةة الةةةوطن: .3 ـــة فـــي صـــدرت شـــهرية، مجل  صـــاحبها ،1184 عـــام اهلل رام مدين
 .حمودة يحيى ومحررها

ـــدة وهـــي جريةةةدة المسةةةاء: .4  ،1121 عـــام القـــدس مدينـــة فـــي صـــدرت مســـائية، يوميـــة جري
 .الجهاد دار صاحبتها

 فلــم المتخصصـة الرياضــية الصـحافة مـن والثالــث الثـاني المســتويينأن  ويمكـن القـول
 والتــي ،م1145 عــام نكبــة عــن الناجمــة واألوضــاع للظــروف نظــراً  العهــد هــذا صــحافة تعرفــه
 الثـاني المسـتوى تمثـل كانـت التـي المجـالت ومنهـا والمجـالت الصـحف بعـض اقفـال إلى أدت
 .الرياضية الصحافة من

   العهد المصري ) قطاع غزة(: . ب

 مــن حظــة يكــن ولــم الغربيــة، الضــفة مــن أقــل الصــحف مــن غــزة قطــاع نصــيب كــان
 األول المسـتوى إال اآلخـر هـو يعـرف لـم إذ الغربيـة، الضـفة حـظ مـن أوفر الرياضية الصحافة
 التــي والمجـالت الصــحف أبـرز ومـن المتخصصــة، الرياضـية واألبـواب الصــفحات وهـو منهـا،
 :(3)هي بها اهتمت
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 صــاحباها ،1181 عــام غــزة مدينــة فــي صــدرت يوميــة جريــدة وهــي غةةزة: جريةةدة .1
 مــن وتعــد خاصــة، مطبعــة لهــا وكــان شــعبان، أبــو وخمــيس الــدين كمــال محرراهــا
 عمـــــرًا، وأطولهـــــا شـــــارًا،نتا وأوســـــعها انتظامـــــًا، وأكثرهـــــا طباعـــــة الصـــــحف أفضـــــل

 حتـى اسـتمر الـذي صـدورها، من سنوات أربع بعد الرياضية للشئون باباً  خصصت
 .1124 عام

 عـن السـقا الخوالـد أبـو أصـدرها منتظمـة، غيـر يوميـة جريدة وهي :جريدة الصراحة .3
 ،1122 عــام حتــى واســتمرت ،1183 عــام غــزة بمدينــة االجتماعيــة األنديــة أحــد

 .(1)شعبان أبو مطبعة في تطبع وكانت
 تعمــر لــم أنهــا غيــر ،1183 عــام صــدرت شــهرية، مجلــة وهــي :مجلةةة المسةةتقبل .2

 تحريرهــا ورأس بانتظـام، تصـدر كانـت أنهـا رغــم ،1182 عـام توقفـت حيـث طـويالً 
 أعــدادها بعــض فــي وخصــص الكتــاب، بعــض فيهــا واســتكتب عنايــة، جــالل محمـد
 .(3)الرياضية للموضوعات صفحتين أو صفحة

 ،1124 عــام وتوقفــت ،1184 عــام صــدرت يوميــة، جريــدة وهــي :الوحةةدة جريةةدة .4
 تصـدر لـم أنهـا إال الحقبـة هـذه صـحف مـن بغيرهـا مقارنة صدورها فترة طول ورغم

ــــالفكر واهتمــــت العلمــــي، ماجــــد تحريرهــــا رأس بانتظــــام، ــــوطني ب ــــومي ال  نظــــراً  والق
 . آنذاك ومصر فلسطين في السائدة للظروف

 عــام رضـوان آل ومحمـد الـريس زهيـر أسســها يوميـة، جريـدة وهـي :التحريةر جريةدة .8
دارة حديثة أوفست مطبعة لها وفراً  اللذان ،1182  واسـتقطبا. مسـتقلة وفنية مالية وا 

 انتظـــام علـــى ســـاعد الـــذي األمـــر الفلســـطينية، والكفـــاءات الكتـــاب مـــن عـــدداً  لهـــا
 .(2)صدورها
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 عـام منذ الفلسطينية التحرير لمنظمة الرسمية الجريدة وهي :فلسطين أخبار جريدة .2
 تمثــل وهــي الــريس، زهيــر تحريرهــا رأس ،"التحريــر " لجريــدة امتــداداً  وتعــد ،1124
 اشـتملت وقـد إشـرافها، وتحـت عنهـا وتصـدر المصـرية،" اليـوم أخبـار" جريـدة تجربة
 محمـد رأسـه الـذي الرياضـية، الشـئون ضمنها ومن الثابتة، األبواب من العديد على
 .(1)الدالي الكريم عبد به وعمل الدلو صالح

ومما سبق يتضح أن الصحافة الرياضية اقتصرت على الصفحات واألبواب المتخصصـة 
في الصحف والمجالت العامة، أي توقفت عند  المستوى األول منها فـي العهـدين المـذكورين، فـي 

المســتوى الثــاني وهــو اصــدار صــحف ومجــالت  ،ب البريطــانيحــين عــرف العهــد الســابق االنتــدا
متخصصة في هذا المجال، وهذا يعني تراجع الصحافة الرياضية فـي العهـدين المصـري واألردنـي 

للظـروف واألوضــاع السياسـية التـي سـادت فــي  عـن عهـد االنتـداب البريطـاني علــى فلسـطين نظـراً 
غالق بعـض الصـحف، وضـعف اإلمكانـات البشـرية والماديـة  فلسطين في هذه الحقبة التاريخية، وا 

 والتقنية.
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 املبحث الثالث

 الصحافة الرياضية يف فلسطني بعد االحتالل اإلسرائيلي
 (6993 - 6917)الصحافة الرياضية في العهد اإلسرائيلي: أواًل_ 

 فلسـطين كـل فأصـبحت م،.112حزيـران  8طاع غزة بعد نكسـة احتلت الضفة الغربية وق
كافـة  الرياضـية والفعاليات األنشطة فتوقفت اإلسرائيلي، االحتالل اننير  تحت النهر إلى البحر من
 الحياة أخذت ثم سنين، عدة الحال هذا على الوضع وظل المحتلة، الفلسطينية األراضي سائر في
 .(1)رويداً  رويداً  القطاع هذا في تدب

 لألنديــة رابطتـان وأنشــئت نفسـها، تنظــيم االتحـادات وأعــادت أبوابهـا، األنديــة فتحـت حيـث
 وبمــرور الرياضــية، والمســابقات والبطــوالت األلعــاب علــى لتشــرفا والقطــاع، الضــفة فــي الرياضــية
 فـو، الكونـغ: مثل قبـــل من تعرفهـــا لم ألعاب المنطقتين ودخلت جديدة، وفرق أنديــة ظهرت السنين

 .(3)وغيرها والننشاكو والتايكوندو،

 والمجالت الصحف جميع توقفت حيث الرياضة، من أفضل حالها يكن وأما الصحف فلم
 بالصـدور لهـا اإلسـرائيلي االحـتالل سـلطات تسـمح ولـم ،.112 عام نكسة قبل تصدر كانت التي
 ذلـك ولعـل والقطـاع، للضـفة احتاللهـا مـن عـام مـن أكثـر بعـد تغيـر موقفهـا ولكـن األمـر، يـةباد فـي

 :أهمها أسباب لعدة يرجع

 إغـالق عـن النـاتج الفـرا  سـد فـي العربيـة باللغـة الصـادرة اإلسرائيلية األنباء صحيفة فشل .1
 .  إغالقها إلى المطاف نهاية في أدى ما وهو العربية، الصحف

 بمظهر تظهر وأن المحتلة، العربية األراضي في الصحفي الفرا  ملء الى إسرائيل حاجة .3
 علــى سيسـاعدها ذلـك أن إلــى إضـافة الدوليـة، االنتقـادات مــن للتخفيـف الليبرالـي، المحتـل
 المواطنين. نظر ووجهات مواقف على التعرف
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 بإصـدار وسـمح جديـدة، امتيـازات سـكانها أعطـى مـا وهو القدس مدينة ضم قانون صدور .2
 أن رغــم فيهــا، مجلــة عشــرة وأربــع وأســبوعية، يوميــة صــحيفة وعشــرين اثنتــين يقــارب مــا

 .(1)منها العديد أغلقت االحتالل سلطات

 حـين 1125( نـوفمبر) الثـاني تشرين من 5 في العهد بهذا الصحف صدوروكانت بداية 
 الصـدور، فـي والمجـالت الصـحف توالـت  ثـم جديـد، مـن" القـدس" جريدة الزلف أبو محمود أصدر
ــــة بالشـــئون اهتمامهـــا أن غيـــر ــــًا، كــــان صدورهــــا بدايـــة فـــي الرياضيـ ـــى يعـــود ذلـــك ولعـــل ضعيفـ  إل

ـــا  وسياســاته االحــتالل ضــد الجمــاهير تعبئــة علــى وتركيزهــا السياســية والشــئون بالقضــايا انشغالهـ
 إلـــى الصــحف وافتقــار الرياضـــية، والفعاليــات األنشــطة انحســار إلـــى إضــافة والعنصــرية، القمعيــة
ـــم إذ صـــفحاتها، عـــدد وقلـــة ، المجـــال هـــذا فـــي مدربـــة صـــحفية كـــوادر  صـــفحات، ســـت تتجـــاوز ل
 .(3)عليها االحتالل فرضها التي والتوزيع الرقابة وقيود والفنية، المادية امكاناتها وضعف

 لهــا وخصصـت الرياضــية، بالشـئون اهتمــت التـي ،ومـن أبـرز الصــحف والمجـالت العامــة
  :هي توزيعها وزيادة إليها، القراء وجذب نفسها، لتطوير منها محاولة في ثابتة أبواب أو صفحات

 ،1125( نــوفمبر) الثــاني تشــرين مــن 5 فــي القــدس بمدينــة صــدرتجريةةدة القةةدس:  .6
 انتشـارًا، الفلسـطينية الصـحف أوسـع تعـد وهـي الزلـف، أبـو محمـود ومحررهـا صاحبها
 بـين توازن أخذت ثم قريب وقت حتى األردني النظام من مقــربة ظلت توزيعًا، وأكثرها
 .(2)والفلسطينية األردنية المواقف

 ،11.2 عـام بهـا الرياضي القسم تأسس يوميًا، صفحة 31-2 بين ما صفحاتها تراوحت
 عليها أشرف والعربية والدولية، المحلية الرياضية والموضوعات لألخبار يومية صفحة وخصصت
 الرياضـــية واألحــداث المناســـبات فــي أخـــرى صــفحة لهـــا تضــيف كانـــت ،مكــاوي ســـامي الصــحفي
 .(4)الهامة
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 كصــحيفة ،11.3( إبريــل) نيســان مــن . فــي القــدس بمدينـــــة صــدرت. جريةةدة الفجةةر: 5
 يوســف صــاحبها ،11.4( يونيــو) حزيــران مــن 18 فــي يوميــة إلــى تحولــت ثــم أســبوعية، نصــف
ـــا الســـيد ومـــأمون البرغـــوثي بشـــير مـــنهم الصـــحفيين مـــن نخبـــة تحريرهـــا علـــى وتعاقـــب نصـــر  وحن

ـــة وكانـــت ســـنيورة،  بعـــد الرياضـــية بالشـــئون اهتمـــت وقـــد الفلسطينيـــــة، التحريـــر منظمـــة مـــن مقرب
 القسـم افتتـاح بعـد كاملـة صـفحة أصـبحت ثم صفحة، نصف لها خصصت حيث يومية، صدروها
 .(1)عيشة أبو وأحمد عبده وفخري الرجبي هشام فيه عمل الذي فيها، الرياضي

 محمــود صــاحبها ،11.3( يوليــو) تمــوز مــن 31 فــي القــدس بمدينــة صــدرتجريةةدة الشةةعب: . 4
ـــريرها علــى وتعاقــب يعــيش، ـــة وأكــرم الخطيــب علــي تحــــ  منظمــة مــن مقربــة وكانــت وغيرهمــا، هني
 ابـراهيم عليـه أشـرف صـفحة، نصـف بحجـم الرياضـية للشـئون باباً  صصتخ   ،الفلسطينية التحرير
 عــدد زيــادة بعــد كاملــة صــفحة إلــى تطــور صــبيحات ومحمــد عمــار خالــد معــه وعمــل ملحــم راغــب

 الماليـة األزمـة بسـبب 1112 (فبرايـر) شـباط 11 فـي الصدور عن توقفت التي الجريدة، صفحات
 .(3)بها المناط الدور وانتهاء العهد هذا نهاية مع وذلك منها، تعاني كانت التي

 ومحررهـا صـاحبها ،11.2 عـام فـي غـزة بمدينـة صـدرت شـهرية مجلـة وهي :غزة أخبار مجلة.3
 الصـحفي، التحريـر فنـون تجيـد ال اإلخـراج، سيئة الصفحات، قليلة وهي سردانة، أبو محمد الشيص

ـــك ومـــع التوزيـــع، محـــدودة  4 - 3 بـــين مـــا حجمـــه يتـــراوح المحليـــة، للرياضـــة بابـــاً  خصصـــت ذل
 .(2)الدلو صالح محمد حرره صفحات

 شـهرية، كمجلـة 1151 نيسـان مـن األول فـي القـدس بمدينـة صـدرت مجلة البيادر السياسةي:. 2
 الرياضية، بالشئون اهتمت خزمو، جاك ومحررها صاحبها أسبوعية، مجلـــــة إلى عـــــام بعد تحولت

 الرياضـية المسـابقات علـى فيـه ركـزت صـفحات، 2-4 بـين مـا حجمـه يتـــراوح بابـاً  لهـا فخصصـت
 .(4) الفلسطينية

                                                           
(1)

(2) 
(1)
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( نـوفمبر) الثـاني تشـرين مـن 2 فـي القـدس بمدينـة صـدرت أسـبوعية، مجلـة وهـيمجلة العودة: .1
ــــطيني المكتــــــب أصـــحاب قــراعين، وابـــراهيم الطويــل ريمونـــدا ومحرراهــا صــاحباها ،1153  الفلســــ

 للشـئون بابـاً  خصصـت وقـد المحتلـة، األراضـي داخل أنباء كوكالة عمل الذي الصحفية للخــــدمات
 .(1)صفحات 4-3 بين ما يتراوح الرياضية

 يوميـة الـى تحولـت ثـم أسـبوعية، 1152 عـام مطلـع فـي القـدس بمدينـة صـدرتجريدة النهةار: .7
ـــاني، عصـــام ومحررهـــا الحـــالق عثمـــان صـــاحبها ،.115 عـــام  مـــن ومدعومـــة مقربـــــة وهـــي العن

ـــم صـــفحة، لهـــا فخصصـــت الرياضـــية، بالشـــئون صـــدورها منـــذ اهتمـــت األردنيـــة، الحكومـــة  ازداد ث
 وراسـم حـاكورة وسـعد فلفـل أسـامة تحريرهمـا فـي شـارك من أبرز صفحتين، فأصبحت بها اهتمامها
 .(3)نصار وفايز عبدالواحد

 ماليـــة ألســـباب .111( ينـــاير) الثـــاني كـــانون مـــن األول فـــي الصـــدور عـــن توقفـــت ولقــد
 .الفلسطينية الوطنية السلطة مع وخالفات

 للشـــئون صـــفحات أو أبوابـــاً  خصصــت التـــي العامـــةهــذه هـــي أبـــرز الصــحف والمجـــالت 
 مـن أبعـد هـو مـا إلـى المهتمـين بعـض ذهـب إذ الحـد هـذا عند يتوقف لم األمر أن غير الرياضية،

ـــك ـــة المتخصصـــة الرياضـــية والمجـــالت الصـــحف مـــن مجموعـــة أصـــدروا حـــين ذل  الحركـــة لمواكب
ـــد مـــا مـــرور بعـــد ونشـــاطاً  حيويـــة ازدادت التـــي الرياضـــية ـــى ونصـــف عقـــد علـــى يزي  االحـــتالل عل
 .(2) والقطاع للضفة اإلسرائيلي
 تنظـيم علـى تشرفان لألندية رابطتين في الجميع وانتظم واالتحادات األندية أنشئت حيث 
 متخصصــة رياضــية صــحافة وجــود تطلــب مــا وهــو جديــدة، ألعــاب وظهــرت والمســابقات األلعــاب
 والصـحف أفضـل، مسـتوى إلـى بهـا وترتقـي واالتحادات األندية هذه بيد وتأخذ النهضة هذه تواكب

 :(4)هي الدور بهذا قامت التي الرياضية والمجالت

 للخـدمات الفلسـطيني المكتـب عـن صـدرت شهرية مجلة وهيمجلة العودة الرياضي:  .1
 الصـحافة، مـن اللـون هـذا فـي النقص وسد الشباب مع الروابط تقوية بهدف الصحفية
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 توقفــت، ثــم 1154 عــام أعــداد عــدة منهــا صــدر ولقــد الرياضــية، بالحركــة والنهــوض
 .اإلسرائيلي االحتالل ظل في تصدر متخصصة رياضية مجلة أول تعد وهي

 محمد أصدرها - تابلويد - نصفية أسبوعية صحيفة وهيجريدة الشروق الرياضي:  .5
 عــدداً  وعشــرين اثنــين بعــد الصــدور عــن توقفــت غــزة، مدينــة فــي 1152 عــام خــاص
 .والبشرية والتقنية المادية اإلمكانيات وضعف التوزيع، وقلة مالية، ألسباب

ــــة المحليــــة الرياضــــة قضــــايا" الرياضــــي الشــــروق" عالجــــت ولقــــد ــــرق باألنديــــة المتعلق  والف
 أبـرز ومن والدولية، العربية الرياضية الشئون إلى إضافة وغيرها، الرياضية واالتحادات والمالعب
 . العال أبو وفتحي غريب غازي محرريها

 ،1152 عـــام شـــهرية مؤقتـــاً  صـــدرت أســـبوعية مجلـــة وهـــيمجلةةةة عةةةالم الرياضةةةة:  .4
 تتصــــل التـــي المختلفــــة الرياضـــية القضــــايا عالجـــت مكــــي، بـــدر ومحررهــــا صـــاحبها
ــــي الرياضــــية بالحركــــة ــــى إضــــافة والقطــــاع الضــــفة ف ــــة الرياضــــية األحــــداث إل  العربي
 .والدولية

 مـــن األول فــي غــزة بمدينــة صـــدرت أســبوعية، مجلــة وهــيمجلةةة العلةةوم الرياضةةةي:  .3
 لصـاحبها والنشـر والطباعـة للصـحافة العلـوم دار عـن ،1152 األول( أكتـوبر)تشـرين

 الرياضـــة شــئون وتعـــالج متقطــع، بشـــكل تصــدر كانـــت ولقــد الـــريس، زهيــر ومحررهــا
 المجـالت أطول تعد وهي الخصوص، وجه على والمحلية عام بشكل والدولية العربية

 .(1) عمراً  العهد هذا في صدرت التي الرياضية
 تعنـــي مؤقتـــًا، فصـــلية تصـــدر شـــهرية، مجلـــة وهـــيمجلةةةة عةةةالم الكراتيةةةه والرياضةةةة:  .2

 فـي الشـريف ابراهيم أسامة الكاراتيه مدرب أصدرها النفس، عن والدفاع القتال بألعاب
 .(3) 1113 عام القدس مدينة

 المتخصصـة، الرياضـية الصـحافة مـن والثـاني األول المستوى عرف العهد هذا أن يتضح
 حيث من كثيراً  أحسن ليس حالها أن غير البريطاني، االنتداب عهد في كانت كما عادت أنها أي

 إلـى إضـافة النقديـة، والمقـاالت والتعليقـات التحلـيالت إلـى واالفتقـار الصـدور فـي واالنتظام التوزيع
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 تقـام التـي المباريـات تصـف التـي الرياضـية للموضـوعات كشـطبه العسكري الرقيب بتدخل انفرادها
 أو الدوليـة المحافـل فـي الفلسطيني الرياضي الحضور عن تتحدث التي أو الوطنية المناسبات في
 .دولية أو عربية بطولة في للمشاركة السفر من رياضي فريق منع عن تتحدث التي

 (6997 - 6993)الصحافة الرياضية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية: ثانيًا_ 

قــدوم السـلطة الوطنيــة الفلســطينية إلــى قطــاع غــزة ب م حــدثًا تاريخــًا ذلــك1114ام عــشـهد ال
 بين ضم الذي الفلسطينية، الوطنية السلطة وزراء مجلس تشكل الفلسطينية، المناطق إدارةوتوليها 
 الفـــرد حيـــاة فـــي والمـــؤثر الهـــام القطـــاع بهـــذا النهـــوض بقصـــد والرياضـــة، للشـــباب وزيـــراً  أعضائــــه
 .(1) عقود منذ مرة ألول الرياضية األنشطة وتنظيم ورعاية والمجتمع،

 اللجنـة قبـل من الرياضية االتحادات فتشكلت ،فأخذت الحركة الرياضية تخطو إلى اإلمام
 مــن جديـدة ألـوان وظهـرت ،والفرديــة الجماعيـة األلعـاب فـي المختلفــة البطـوالت ونظمـت األولمبيـة،
 والبلـــديات الجامعــات وبطولــة المدرســية، والرياضــة الشــعبية، الســاحات: مثــل الرياضــية األنشــطة
 والكـــرة الفروســـية: منهـــا والقطـــاع الضـــفة مالعـــب تعرفهـــا لـــم ألعـــاب وبـــرزت المعـــاقين، ورياضـــة
 .(3) وغيرها والسباحة الشواطئ وكرة األرضي والتنس الخماسية

 الفلسـطينية الفـرق وشـاركت والقطـاع، الضـفة مـدن سـائر فـي األنديـة مـن العديد وافتتحت 
ـــة العربيـــة الرياضـــية الـــدورات فـــي ـــة بعـــض واستضـــافت الخـــارج، فـــي نظمـــت التـــي واإلقليمي  األندي

 مــن فلســطين فــي الرياضــية الحركــة بعــث بهــدف وذلــك واألردن، مصــر مــن فــرق والقطــاع بالضـفة
 .(2) والدولية العربية والبطوالت المسابقات في بها الالئق مكانها لتأخذ جديد،

 صـدر حيـث الصـحف إصـدار فـي طفـرة السلطــة عمـر من القصيرة الفترة هذه شهدت كما
 إلـــى عــددها زاد  ومجلــة، جريــدة 28 حــوالي 1112( مــارس) آذار 21 وحتــى الســلطة قــدوم منــذ
 لهــا فخصــص الرياضــية بالشــئون بعضــها اهــتم وقــد  ،.111 عــام نهايــة فــي الضــعف مــن أكثــر

 أو ماديــة ألسـباب الصـدور عـن توقـف إذ طـويالً  يسـتمر لـم معظمهـا أن غيـر أبواب، أو صفحات
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 لهــا وخصصــت الرياضــية بالشــئون اهتمــت التــي العامــة والمجــالت الصــحف أهــم ومــن سياســية،
 :(1)هي أبواب أو صفحات

 فـــي اســـتمرت ولقـــد الســـابق، العهـــد فـــي إليهـــا اإلشـــارة ســـبق التـــي وهـــي :القةةةدس جريةةةدة .1
ـــة للشــئون أخــرى صــفحة خصصــت حيــث المجــال، بهــذا اهتمامهــا وزاد الصــدور  الرياضيـــ
 علـى معظمهـا فـي تركـز صـفحات، ثـالث إلـى اهتمامهـا يصـل األحيـان بعـض وفـي يوميـاً 
 .(3) المحلية الرياضة شئون

 اســتمرتا ولقــد الســابق، العهـد فــي إليهمــا اإلشــارة سـبق العةةودة: ،مجلتةةي البيةةادر السياسةةي .3
 .المستوى بنفس الرياضية بالشئون واالهتمام بالصدور،

 ثـم 1114( نـوفمبر) الثـاني تشـرين مـن 11 فـي أسـبوعية صـدرتجريدة الحياة الجديدة:  .4
 تصدر يومية صحيفة أول لتصبح 1118( أغسطس) آب من 11 في يومية إلى تحولت

 .الفلسطينية الوطنية السلطة من بترخيص

 وهــــي البرغــــوثي، حــــافظ تحريرهــــا ورئــــيس عمــــرو نبيــــل العــــام ومــــديرها اهلل، رام الرئيســــي مقرهــــا 
 .(2)فلسطين في الوحيدة الرسمية اليومية الصحيفة

 تحــت يوميــاً  صــفحات 4-3 بـين مــا لهــا تخصــص إذ الرياضـية، بالشــئون الصــحيفة تهـتم
 عـام لمـدة صـدر صـفحة 12 التابلويـد صـحف بحجـم ملحـق إلـى إضافة" الرياضية الحياة"  عنوان
 المناسـبات فـي يصـدر وأصـبح اقتصـادية، ألسـباب توقـف ثـم ثالثاء يوم كل منتظمة بصورة تقريباً 

 .(4)الرياضية

 ،"فــتح" الفلســطيني الـوطني التحريــر حركـة تصــدرها حزبيــة صـحيفة وهــيجريةدة الكرامةةة:  .3
 صـفحة، 12 التابلويـد، بحجم ،1118( مارس) آذار من 12 في منهــا األول العدد صدر
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 الرياضــة بشــئون اهتمــت الرياضــية، للشــئون صــفحة خصصــت الصــدور، منتظمــة غيــر
 .(1)المحلية

 والمعنـوي، السياسـي التوجيـه مفوضية عن تصدر أسبوعية صحيفة وهي :الصباح جريدة .8
 1118( أكتــــوبر) األول تشـــرين مـــن . فـــي بغـــزة صـــدرت القـــدوة، ســـري تحريرهـــا يـــرأس
 علـى فيهـا تركـز الرياضـية، للشـئون صـفحة مـنهم تخصـص صفحات، 5 العادي، بالحجم
 .(3)المحلية األنشطة

 والتوزيـع والنشـر والطباعـة للصـحافة األيـام مؤسسـة عن اهلل رام في صدرت :األيام جريدة .2
 تحريرهــا يــرأس فلســطينية، مجموعــة تملكهـا ،1118( ديســمبر) األول كــانون مــن 38 فـي
ـــة، أكـــرم ـــك المصـــري، بشـــار العـــام ومـــديرها هني ـــة، مطبعـــة وتمتل  بطباعتهـــا وتتميـــز حديث

 .(2)توزيعاً  اليومية الصحف أقل فهي ذلك ومع الجميلة، الملونة

  عنـوان تحـت صـفحتين لهـا تخصـص إذ صـدورها، منـذ الرياضـية بالشئون ألياما تهتم
 يـوم كـل أسـبوعياً  يصـدر صفحة، 12 التابلويد صحف بحجم ملحق إلى إضافة المالعب أيام

 أبــو وخالــد عويســات وخضــر نصــار فــايز فيهــا يعمـل مــن أبــرز مــن االســم، نفــس تحــت سـبت
 .(4)وغيرهم زاهر

 الصـحافة قسـم  عـن تصـدر متخصصـــــة، جامعيـة صـحيفة وهـي :الجامعةة صةوت جريدة ..
 فـي منهـا األول العـدد صـدرو  أسـابيع، ثالثـة كـل بغـزة، اإلسالميـــــة الجامعـــــة في واإلعالم

 لشــــئون صــــفحة تخصــــص صــــفحة، 12 التابلويــــد، بحجــــم ،1112( إبريــــل) نيســــان 32
 .(8) المحلية الرياضة

                                                           
(1) 
(2)

(1)

(4)

(5) 

http://www.alsbah.net/new1/index.php
http://www.alsbah.net/new1/index.php
http://www.al-ayyam.ps/
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 التوجيـه مفوضـية عـن 1112( يوليـو) تمـوز في صدرت شهرية، مجلة وهي مجلة الرأي: .5
 تخصـص أحمد، حسن تحريرها يرأس الفلسطينية، الوطنية السلطة في والمعنوي السياسي

 .  عدد كل في للرياضة صفحات أربع
ـــة وهــيجريةةدة الرسةةالة:  .9  صــدر بغــزة، اإلســالمي الخــالص حــزب يصــدرها حزبيــــة صحيفــ

 الرياضـة لشـئون صـفحة تخصـص ،.111( فبرايـر) شـباط مـن 13 فـي منها األول العدد
 . المحلية

 ايجابيـاً  انعكـس القصـيرة، الفتـرة هذه خالليالحظ أن ازدهار الحركة الرياضية ومما سبق 
 تراوحــت أكثـر، صـفحات لهـا فخصصـت بالرياضـة، اهتمامهـا ازداد حيـث اليوميـة، الصـحافة علـى
 والمراسـلين المنـدوبين عـدد وزيـادة األسـبوعية، المالحـق إلـى إضـافة يوميًا، صفحات 4-3 بين ما

 ".الرياضي اإلعالم "اتحاد  باسم عرف خاص اتحاد في تجمعوا الذين الرياضيين، والمحررين

 المســاحة حيــث مــن ضــعيفاً  الرياضــية بالشــئون اهتمامهــا كــان فقــد للمجــالت بالنســبة أمــا
 انتظامهـا وعدم تتناولها، التي والموضوعات فيها، العاملين والمحررين والمراسلين لها، المخصصة
 . الفترة هذه في ملحوظ بشكل ازدهرت التي الرياضية األنشطة لمظاهر ومواكبتها

 التحقيقـــات إلـــى افتقارهـــا يالحـــظ المســـتوى، هـــذا فـــي الصـــحفية بالمعالجـــات يتعلـــق وفيمـــا
 واألحاديــث والتقـارير اإلخباريـة المعالجــات علـى وتركيزهـا والنقديــة، التحليليـة الصحفيــــة والمقـاالت
 ال حــين فـي الرياضــية، واألنشـطة األحـداث لمواكبــة آنيـة تكــون مـا غالبـاً  التــي السـريعة، الصـحفية

 .(1) والالعبين الرياضية واألندية االتحادات منها تعاني التي الهامة القضايا تعالج

 للشــئون أبــواب أو صــفحات خصصــت التــي العامــة والمجــالت الصــحف بخصــوص هــذا
 الفلســطينية الوطنيــة الســلطة ظــل فــي ظهــرت التــي الرياضــية والمجــالت الصــحف أمــا الرياضــية،

 :هي

 1118( مــايو) آيــار فــي بغــزة صــدرت أســبوعية، صــحيفة وهــي جريةةدة النةةداء الرياضةةي: .1
 الصـــحفيين مـــن مجموعـــة ويحررهـــا درابيـــه، روحـــي المســـئول ومحررهـــا امتيازهـــا صـــاحب
 إذ طــويالً  تســتمر لــم أنهــا غيــر ،اليوميــة الصــحف فــي الرياضــية الصــفحات فــي العــاملين

                                                           
(1)
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( يوليـو) تمـوز في للصدور عادت ثم العام، على تزيد لمدة األول العدد صدور بعد توقفت
 .(1)والدولية والعربية المحلية الرياضة بشئون اهتمت 1112

ـــة معالجاتهـــا اتســـمت ـــة بمجامل ـــاء والنقـــد التحليـــل عـــن والبعـــد األندي ـــدفع الكفيـــل البن  الحركـــة ب
 .األمام إلى البالد في الرياضية

 مـن 31 فـي بغـزة مؤقتــــــاً  شهريـــاً  صدرت أسبوعيـــة، مجلة وهي: الرياضي فلسطين مجلةة .3
 رئــيس تــرزي، عيســى نيقــوال المســئول ومحررهــا امتيازهــا صــاحب ،1112( يوليــو) تمــوز
 اهتمــت الصـدور، عـن توقفـت ثـم فقـط أعــداد خمسـة منهـا صـدر الرياضـي، الزيتـون نـادي

 جريـدة طـابع بـنفس تتسـم معالجاتهـا وكانـت المختلفة، بأنواعها المحلية الرياضية بالشئون
 . "الرياضي النداء"

 الرياضـــية األنديـــة أصــدرتها التـــي الدوريـــة غيــر الرياضـــية المجـــالت بعــض صـــدرت كمــا
" جباليــا شــباب" ومجلــة" الرياضــي التفــاح نــادي" ومجلــة" خــانيونس شــباب"  مجلــة ومنهــا المختلفــة
 السـابق، بالعهد أسوة الفترة، هذه في عرفـــا الرياضيـة الصحافة من مستويين أن يعني هذا ،وغيرها
 فـــي تمثــل ملحوظــاً  تطــوراً  شــهد - المتخصصـــة الرياضــية الصــفحات - األول المســتوى أن غيــر
صــدار األلــوان، واســتخدام الصــفحات، عــدد زيــادة  وذلــك فيهــا، العــاملين عــدد وزيــادة المالحــق، وا 

 .(3)والقطاع الضفة في الرياضية الحركة شهدتها التي التطورات لمواكبة
 واالنتظـام، العـدد، حيـث مـن السـابق العهـد فـي نظيـره عـن تخلـف فقـد الثـاني المسـتوى أما

 الناميـة بالـدول األخيرة اآلونة في ازداد المتخصصة الصحافة في االهتمام أن رغم الصدور، ومدة
 جــزءاً  والفــن والمــرأة الرياضــة تعــد التــي الواســع، الجمــاهيري االهتمــام ذات المجــاالت فــي خاصــة
 .(2)منها

 شـهدت أن في عهد السلطة الوطنية الفلسـطينية وحتـي عهـدنا الحـالي اإلشارة ينبغي ومما
 المتوقـع ومـن اليوميـة الصـحف علـى انعكسـت نشـطة، رياضـية حركة والقطاع الضفة مدن خاللها

 الوطنيــة الســلطة اهتمــام زيــادة مــع خاصــة الرياضــية والمجــالت الصــحف علــى قريبــاً  تــنعكس أن

                                                           
(1) 
(2)

(1)
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 إليهــا، والمنتمــين األنديــة عــدد وزيــادة ،بهــا المهتمــة الجمــاهير دائــرة واتســاع بالرياضــة، الفلســطينية
 .(1)العام مدار على والبطوالت المسابقات من العديد وتنظيم

 فيها العاملين لكون واحدة فهي المستويين في الرياضية الصحفية المعالجات وبخصوص 
 عبارة معالجاتهم تكون أن تعدو ال لذا أنفسهم، هم يكونون ما كثيراً  بل والمستوى، الكفاءة بنفس
 القضايا ومناقشة والتحليل النقد عن بعيداً  إنشائية، مقاالت أو تقارير أو أخبار سرد عن

 .الرياضية
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة التحليلية وامليدانية
الميدانية للتعرف على واقع  التحليلية تستعرض الباحثة في هذا الفصل نتائج الدراسة

الصفحات الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية ) األيام، فلسطين، القدس( ومن ثم التعليق 
 مناقشتها.و عليها وتفسيرها 

وتعرض الدراسة هنا أهم نتائج التحليل اإلحصائي لمحتوى وشكل موضوعات الرياضة 
في صحف الدراسة في المدة الزمنية للدراسة، ومعرفة آراء القائمين باالتصال في الصفحات 

 : وهي، ثالث مباحثالرياضية لصحف الدراسة، وتم تقسيم الفصل إلى 

 :ضية في صحف الدراسة.فئات محتوي الموضوعات الريا المبحث األول 
 :فئات الشكل للموضوعات الرياضية في صحف الدراسة. المبحث الثاني 
 :أهم نتائج الدراسة وتوصياتها. المبحث الثالث 

 أهم نتائج الدراسة. _أوالً 

 أهم التوصيات. _ثانياً 
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 املبحث األول

 الرياضية يف صحف الدراسةفئات حمتوى املوضوعات 
تستهدف الدراسة في هذا المبحث اإلجابة عن القسم األول من تساؤالت الدراسة، التي 
تتعلق بمضمون المادة اإلعالمية، أو المعاني التي تنقلها تلك المادة لقراء صحف الدراسة حول 

رياضية التي الصفحات الرياضية، مما يفيد في توصيف االختالفات في مضمون الموضوعات ال
يتعرض لها قراء صحف الدراسة، باإلضافة لتعرف التصنيفات المختلفة لفئات محتوى االتصال، 

 ومن ثم مقارنة المستويات المختلفة لهذا المضمون في كل صحيفة.

 أهم قضايا الموضوعات الرياضية التي طرحتها صحف الدراسة:  _أوالً 

الرياضية التـي نشـرتها صـحف الدراسـة فـي وقد قامت الباحثة بحصر جميع الموضوعات 
موضـوعًا( توزعـت كمـا فـي 1818المدة الزمنية للدراسة، وقد بلغـت فـي صـحف الدراسـة مجتمعـة )

 الجدول اآلتي: 

 (5جدول رقم )
 عدد الموضوعات المتعلقة بالرياضة في صحف الدراسة

للقضـــايا كمــا وردت فــي اســـتمارة  المــواد الصـــحفية حســب التصــنيفات المختلفــة تــم توزيــع
التحليل، لتعرف عدد تكرارات كل نوع من جهة، ونسبته إلى غيره مـن األنـواع الصـحفية مـن جهـة 

ثالثــة، وهــو مــا توضــحه ة مــن جهــة معــثانيــة، ونســبة كــل نــوع إلــى غيــره فــي صــحف الدراســة مجت
 (:  2بيانات الجدول اآلتي رقم )
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 (:4جدول رقم )
 قضايا الموضوعات الرياضية في صحف الدراسة

 تشير نتائج الجدول السابق إلى:

 االتجاه العام لصحف الدراسة: .6
حظيت قضية "الالعبون" باالهتمام األكبر بين الموضوعات الرياضية التي 

%( تالها في المرتبة الثانية نتائج المباريات 34.1خضعت للدراسة، فقد بلغت نسبتها )
%(، بينما قضية 1..1%(، ثم في المرتبة الثالثة قضية المالعب بنسبة )31.1بنسبة )

%(، وتبعتها األندية 12.1الرابعة بنسبة ) االتحادات الرياضية فجاءت في المرتبة
%(، بينما 2.1%( ومن ثم قضية المدربين فجاءت بنسبة )11.1الرياضية بنسبة )

%( ، ..1%(، وقضية تنقالت العبين وحكام بنسبة )1.1قضية اإلصابات الرياضية )
وحصلت الدورات الرياضية %(، 1.1)جاءت بنسبةثم قضية مشكالت رياضية 
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%(، بينما ..1الرياضية وتكريم شخصيات رياضية على نفس النسبة ) واالجتماعات
 وتساوت قضية المشاركات الدولية واالنتخابات%(، 1.2المؤتمرات الرياضية بنسبة )

%( وهي عبارة 1.8%( لكل منهما، وأخرى كانت نسبتها )1.8وجدول المباريات بنسبة )
ن، وتهاني للعالميين رياضيين، عن سباقات الماراثون الليلي، وعزاء أحد الرياضيي

 وافتتاح بطولة.
 :حدهعلى مستوى كل صحيفة على  .5
 صحيفة فلسطين: . أ

قضايا الموضوعات في صحيفة فلسطين جاء ترتيبها  يتبين من الجدول السابق أن
قضية الالعبين  متوافق تمامًا مع ترتيب القضايا نفسها في إجمالي صحف الدراسة، فقد احتلت

%(، وتبعتها قضية نتائج 28.2) بنسبة الترتيب األول بين الموضوعات الرياضية المطروحة
%( 13.3%(، ثم قضية المالعب فجاءت بنسبة )14.5) بنسبةالمباريات في الترتيب الثاني 

ة %(، أما قضية األندية الرياضية فجاءت بنسب11.1وتالها قضية االتحادات الرياضية بنسبة )
%(، ثم تالها اإلصابات الرياضية بنسبة 4.5%(، ووصلت نسبة قضية المدربين إلى )1.8)
%(، 1.4قضية دورات رياضية بنسبة )%(، ثم 3.4%(، وقضية تنقالت العبين بنسبة )2.2)

%( 1.1ومن ثم قضية االجتماعات الرياضية والمؤتمرات الرياضية وجداول المباريات بنسبة )
%(، والقضايا التي جاءت تحت 1.1لكل منهما، وتالها قضية تكريم شخصيات رياضية بنسبة)

قضية ، ثم ميينللعال%( وهي عبارة عن سباقات وعزاء وتهاني 1.8عنوان أخري بنسبة )
لكل  %(1.2بنسبة )  ومشكالت رياضية االنتخابات قضية ا%(، وتساوت1.2الحكام بنسبة )

 نسبة. ي، وأخيرًا لم تحظ قضية المشاركات الدولية على أمنهما

 جريدة القدس:  . ب

يتبين من الجدول السابق أن قضية المالعب احتلت الترتيب األول بين الموضوعات 
%(، 32.1%(، وتالها قضية نتائج المباريات بنسبة )38.1جاءت بنسبة )الرياضية المطروحة ف

قضية االتحادات الرياضية  وتبعتها%(، 11.1بنسبة )في المركز الثالث  العبونوجاءت قضية ال
ثم %(، 1.5في الترتيب الخامس بنسبة )كانت قضية األندية الرياضية و  %(،14.4) بنسبة

قضية %(، 1.3قضية تنقالت الالعبين بنسبة ) الهاوت%(، 3.2قضية المدربين بنسبة )



 الفصل الرابع "نتائج الدراسة التحليلية والميدانية"
 

  111 

%(، ثم قضية الحكام وتكريم شخصيات رياضية بنسبة 1.1االجتماعات الرياضية بنسبة )
وجاءت كل من دورات رياضية %(، 1.8) بنسبة اإلصابات الرياضية%(، وتبيعتها قضية 1.2)

قضية  ثم( لكل منهما، %1.4ومشاركات دولية ومؤتمرات رياضية وجدول مباريات بنسبة )
بنسبة  وفئة أخرى %(،1.1ياضية بنسبة )%(، وتالها قضية مشكالت ر 1.2االنتخابات بنسبة )

كانت تحتوي على: سباق السيارات وسباق الماراثون واجتماعات لمعلمات التربية  %(1.2)
 الرياضية في مدارس القدس.

 األيام:  صحيفةج. 

الالعبين احتلت الترتيب األول بين الموضوعات يتبين من الجدول السابق أن قضية 
%(، بينما جاءت قضية نتائج المباريات الترتيب 33.1الرياضية المطروحة فجاءت بنسبة )

ية %(، وحازت قض18.3%(، أما قضية المالعب فجاءت بنسبة )31.4الثاني بنسبة )
%(، 11.1اءت بنسبة )%(، ثم قضية األندية الرياضية فج14.1االتحادات الرياضية على نسبة)

%(، تبيعتها 3.1الحكام بنسبة ) %(، بينما جاءت قضية4.5أما قضية المدربين فجاءت بنسبة )
تنقالت %(، وحيث 1.5مشكالت رياضية بنسبة ) %(، ثم3.1قضية اإلصابات الرياضية بنسبة)

ت %(، ثم قضية تكريم شخصيا1.1جاءت قضية االنتخابات بنسبة )%(، 1.2بنسبة ) العبين
مؤتمرات  وحصلت قضية%(، ..1لية بنسبة )مشاركات دو %(، تالها 1.5رياضية بنسبة )

%(، ووردت قضية 1.2ونالت قضية اجتماعات رياضية نسبة ) %(، 1.8رياضية على نسبة )
%(، وهي عبارة عن تهاني وعزاء العبين، وأخيرًا قضية جدول المباريات 1.2أخرى بنسبة )

 %(. 1.1بنسبة )

 اقشة النتائج لفئة القضايا في الصحف محل الدراسة:منتفسير و  .4
 يظهر الجدول السابق نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها كالتالي: 

%(، بينما 28.2أولت صحيفة فلسطين االهتمام األكبر لقضية الالعبين وذلك بنسبة ) -1
%(، حيث غزى 33.1%(، وثم صحيفة األيام بنسبة )11.1جريدة القدس بنسبة )

ن باالتصال سبب التركيز على األخبار المتعلقة بالالعبين في الصفحات و القائم
أن الالعب هو  إلى الدراسة صحف في الرياضية األخرىالقضايا أكثر من الرياضية 
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أبرز عناصر الخبر الصحفي الرياضي لما له من مكانه في المجتمع الرياضي، إلى 
 .(1)مصدر رئيس من مصادر األخبار دجانب أنه يع

%(، بينما صحيفة 38.1حازت قضية المالعب الترتيب األول في جريدة القدس بنسبة ) -3
 %(.13.3%(، ومن ثم صحيفة فلسطين فجاءت بنسبة )18.3األيام بنسبة )

حصلت جريدة القدس على الترتيب األول بقضية نتائج المباريات فجاءت نسبتها  -2
%(، من ثم 31.4الثاني نسبتها )%(، أما صحيفة األيام فكانت بالترتيب 32.1)

 %(. 14.5صحيفة فلسطين بالترتيب الثالث للقضية ذاتها بنسبة )

ن باالتصال أن القارئ هو الذي فرض على الصحف التركيز على هذا و ويقول القائم
لالعبين بعد االنتهاء من اومقابالت مع  ،النتائج للمباريات زبر أالنوع من القضايا بسبب متابعة 

والبطوالت لذلك تعمل الصحف على  ،المباراة، وأكثر ما يهم القراء المتابعين هو نتاج المباريات
وكما يغلب على الرياضة  ،تلبية رغبات الجمهور بأكبر عدد ممكن من القضية المذكورة

ن تكون مرتبطة بعدم النشر أما الموضوعات األخرى يمكن أالفلسطينية طابع المنافسات، 
 .(3)عالموالتصريح لل

%(، أما صحيفة 14.4نالت قضية االتحادات الرياضية الترتيب األول بجريدة القدس بنسبة )
%(، من ثم الترتيب الثالث صحيفة فلسطين فكانت بنسبة 14.1األيام فجاءت بنسبة )

(11.1.)% 

صحيفة األيام إذا حازت في تقاربت صحف الدراسة في قضية األندية الرياضية  .1
والترتيب %(، 1.8وتلتها صحيفة فلسطين بنسبة )%(، 11.1بنسبة ) ولالترتيب األ

 %(.1.5الثالث جريدة القدس بنسبة )
بينما جريدة %(، 4.5) بنسبةقضية المدربين  واأليام في صحيفة فلسطينتا تساو  .3

 %(.3.2القدس بنسبة)
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حازت قضية اإلصابات الرياضية في صحيفة فلسطين الترتيب األول بنسبة  .2
%(، ومن ثم جريدة القدس بنسبة 3.1نما صحيفة األيام بنسبة )%(، بي2.2)
(1.8.)% 
نالت صحيفة فلسطين مرة أخرى على الترتيب األول في قضية تنقالت العبين  .4

%(، من ثم جريدة القدس 1.2%(، بينما صحيفة األيام بنسبة )3.4فكانت النسبة )
 %(.1.3بنسبة والقدس )

لقضية مشكالت رياضية فكانت نسبتها  جاءت صحيفة األيام بالترتيب األول .8
%(، 1.2%(، ومن ثم صحيفة فلسطين بالترتيب الثاني فكانت نسبتها )1.5)

 %(.1.1والترتيب الثالث جريدة القدس فكانت نسبتها )
صحيفة %( بينما 1.2قضية الحكام بنسبة )  تساوتا صحيفة فلسطين والقدس في .2

 %(.3.1فجاءت بنسبة ) األيام
مشاركات دولية على اهتمام قليل بين صحف الدراسة الثالثة فكانت حظيت قضية  ..

 %(.1.5نسبتها أقل من )
في قضية الدورات الرياضية بنسبة نالت صحيفة فلسطين االهتمام األعلى  .5
%(، من ثم جريدة القدس بنسبة 1.8في صحيفة األيام بنسبة ) ا%(، بينم1.4)
(1.4.)% 
ات الرياضية الترتيب األول بنسبة حظيت صحيفة فلسطين في قضية المؤتمر  .1
%(، ومن ثم جريدة 1.8%(، بينما صحيفة األيام الترتيب الثاني بنسبة )1.1)

 %(.1.4القدس بنسبة )
%(، بينما 1.1جاءت صحيفة فلسطين في قضية االجتماعات الرياضية بنسبة ) .11

 %(.1.2%(، بينما صحيفة األيام بنسبة )1.1جريدة القدس المركز الثاني بنسبة )
احتلت صحيفة فلسطين الترتيب األول في قضية تكريم شخصيات رياضية  .11

%(، تالهما جريدة القدس بنسبة 1.5%(، من ثم صحيفة األيام بنسبة )1.1بنسبة )
(1.2.)% 
%(، بينما 1.1اهتمت صحيفة فلسطين في قضية جدول المباريات بنسبة ) .13

 %(.1.1بنسبة )%(، من ثم صحيفة األيام 1.4جريدة القدس بنسبة )
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تساوتا %(، بينما 1.1قضية االنتخابات في صحيفة األيام بنسبة ) جاءت .12
 %(.1.2صحيفة فلسطين والقدس بنسبة )

ونالت قضية أخرى التي عبارة عن تهاني وتعزية واجتماع معلمات تربية بنسبة  .14
%(، بينما صحيفة 1.8%( لجريدة القدس، من ثم صحيفة فلسطين بنسبة )1.2)

 %(.1.2نسبة )األيام ب

 التي طرحتها الدراسة:للموضوعات الرياضية أهم مصادر المعلومات  _ثانياً 

 مصادر ذاتية،للموضوعات الرياضية وجاءت  قامت الباحثة بحصر مصادر المعلومات
قليمية ومصادر خارجيةوهي: مراسل ومندوب وكاتب صحفي،  ، هي: وكاالت محلية ودولية وا 

 وغير مذكور المصدر(.

 (3رقم )جدول 
 في صحف الدراسة الرياضية مصادر المعلومات

 االتجاه العام لصحف الدراسة: .6

 بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح أن:

هي مصادر ذاتية ومصادر مصادر المعلومات اعتمدت عليها صحف الدراسة أهم 
%(، 48.8%(، بينما المصادر الخارجية بنسبة )84.8)خارجية، فكانت المصادر الذاتية بنسبة 

%(، من ثم وكاالت 23.4المصادر الذاتية جاء الترتيب األول بنسبة ) المراسل ضمن حيث
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%(، 15.1%(، وكان المندوب الصحفي نسبته )21.1األنباء الدولية الترتيب الثاني بنسبة )
%(، واحتلت 2.2نباء المحلية بنسبة )%(، ونالت وكاالت األ8.1تليها وكاالت إقليمية بنسبة )

 %(.2.2%(، وأخيرًا فئة غير مبينة المصدر بنسبة )2.4الكاتب الصحفي بنسبة )

 على مستوي كل صحيفة على حده:  .6
 صحيفة فلسطين: . أ

ـــائج المـــذكورة فـــي الجـــدول الســـابق أن ـــين مـــن النت ـــة تب جـــاءت بنســـبة  المصـــادر الخارجي
%(، واحتل المراسل الصحفي الـذي كـان ضـمن 2..2%(، بينما المصادر الذاتية بنسبة )23.4)

ولــم يحظــي  %(،2.1%(، بينمــا المنــدوب الصــحفي جــاء بنســبة )..22المصــادر الذاتيــة نســبة )
وكانــت الوكــاالت الدوليــة التــي ضــمن المصــادر  الكاتــب الصــحفي علــى أى نســبة فــي الصــحيفة،

%(، تالها وكاالت إقليمية بنسـبة 12.5%(، بينما وكاالت محلية بنسبة )21.5بنسبة ) الخارجية
 %(.1.1%(، ونالت بدون مصدر نسبة )...)

 القدس:  جريدة . ب

المصادر الذاتية كانت االعلى من المصادر الخارجية بنسبة تبين من الجدول السابق أن 
بينما المندوب  %(،41.1بنسبة )الترتيب األول على المراسل الصحفي  %(، حيث حصل24) 

بينما وكاالت األنباء %(، فكانت 3.1ونال الكاتب الصحفي نسبة ) %(، 31الصحفي بنسبة )
%(، حيث حازت فئة غير مبينه 8.4) تهانسب وكاالت محلية%(، فيما أن 32.1الدولية نسبتها )

 %(.1.5اإلقليمية )%(، وأخيرًا جاءت نسبة وكاالت االنباء 3.5المصدر على نسبة )

 حيفة األيام: ج. ص      

المصادر الذاتية نسبتها أعلى من المصادر الخارجية  يتضح من الجدول السابق أن
%(، حيث احتلت الوكاالت الدولية نسبة 44الخارجية )المصادر  %(، بينما82نسبتها )

سل الصحفي المرا %(، وجاءت نسبة38.1بينما فئة المندوب فكانت نسبتها )%(، 1..3)
وفئة  %(،5.1الوكاالت اإلقليمية )%(، بينما ..8%(، من ثم الكاتب الصحفي بنسبة )34.4)

%(، وكذلك فئة وكاالت األنباء المحلية نالت نسبتها 4.5غير مذكور المصدر بنسبة )
(2.2 .)% 
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 مناقشة النتائج لفئة مصدر المعلومة لصحف محل الدراسة:تفسير و  .5

 السابق والنتائج المذكورة أعاله أن:يتضح من الجدول 

للمصادر الذاتية في المراسل الصحفي بنسبة احتلت جريدة القدس الترتيب األول  -1
%(، من ثم جاءت ..22تليها صحيفة فلسطين في الترتيب الثاني بنسبة )%(، 41.1)

 %(.34.4بالترتيب الثالث صحيفة األيام بنسبة )

واتفق القائمين باالتصال على المصادر التي يعتمد عليها الصحفي الرياضي في الحصول على 
األخبار الرياضية حيث تكون من مراسليين محليين في كافة المحافظات الفلسطينية وكذلك دوائر 
اإلعالم في االتحادات الرياضية واألندية الرياضية وهناك بعض الصحف التي تعتمد على 

  (3)، والعالقات الشخصية مع الالعبين والمسؤولين في المباريات(1)والمواقع االلكترونيالوكاالت 

بنسبة  للمصادر الخارجية نالت صحيفة فلسطين الترتيب األول في فئة الوكاالت الدولية -3
%(، بينما جريدة القدس كانت 1..3%(، من ثم صحيفة األيام جاءت بنسبة )21.5)

 %(.32.1نسبتها )
%(، ومن ثم تليها جريدة 38.1صحيفة األيام الترتيب األول لفئة المندوب بنسبة )نالت  -2

 %(.2.1%(، وجاءت بالترتيب الثالث صحيفة فلسطين بنسبة )31القدس بنسبة )
%(، بينما 12.5جاءت صحيفة فلسطين بالترتيب األول في فئة وكاالت محلية بنسبة ) -4

  .%(2.3جريدة القدس بنسبة ) %(،2.2صحيفة األيام بنسبة ) جاءت بالترتيب الثاني
%( 5.1األيام بنسبة ) حازت وكاالت األنباء اإلقليمية على الترتيب األول في صحيفة  -8

 %(.1.5وتليها جريدة القدس بنسبة ) %(،...) من ثم صحيفة فلسطين بنسبة 
%(، بينما 4.5بنسبة ) نالت صحيفة األيام الترتيب األول في فئة غير مذكورة المصدر -2

%(، ومن ثم الترتيب الثالث صحفة فلسطين 3.5جريدة القدس الترتيب الثاني بنسبة )
 %(.1.1بنسبة )
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%(، بينما جريدة ..8احتلت صحيفة األيام الترتيب األول في الكاتب الصحفي بنسبة ) -.
 صحيفة فلسطين على أي اهتمام. ى%(، ولم تحظ3.1القدس بنسبة )

 الدراسة: صحف التي طرحتهاالرياضية أهم منشأ المعلومة  ثالثًا_      

وكانت عبارة  الرياضية في صحف الدراسة، مةالمعلو فئات منشأ  قامت الباحثة بحصر
كما  .عالميةو ( وعربية، 45محلية ومقسمه إلى: ) القدس، الضفة الغربية، قطاع غزة، عرب عن 

 يبينها الجدول اآلتي:

 (2جدول رقم )

 في صحف الدراسة الرياضية المعلومةفئة منشأ 

 تحليل الجدول السابق يتضح أن:ب

  االتجاه العام لصحف الدراسة: .6

%(، ثم جاءت في 23.1الترتيب األول بنسبة )شغلت الموضوعات الرياضية العالمية 
%(، بينما جاء 38.1الضفة الغربية بنسبة )ها أالترتيب الثاني الموضوعات الرياضية التي منش
%(، 12.1%(، وكانت أخبار القدس بنسبة )31.1في الترتيب الثالث أخبار قطاع غزة بنسبة )

 %(.1.3ن )نسبتها قليلة أقل م 45%(، بينما أخبار عرب ...ونالت األخبار العربية نسبة )
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 :حدهمستوي كل صحيفة على على  .5
 صحيفة فلسطين:  . أ

قطاع ها في أالموضوعات الرياضية التي منشاعتمدت صحيفة فلسطين على 
العالمية %(، بينما جاءت بالدرجة الثانية 45.4نسبتها )غزة بالدرجة األولي فجاءت 

%(، 1.4%(، ومن ثم العربية فجاءت بالدرجة الثالثة وكانت نسبتها )21.1) بنسبة
والقدس  45%(، وكل من عرب 2.3الضفة الغربية بنسبة ) هاأموضوعات منشوجاءت 

 %.1فكانت نسبتهما أقل من 

 جريدة القدس: . ب

الضفة الغربية في جريدة القدس الدرجة األولي ب المتعلقةالموضوعات احتلت 
العالمية بالدرجة الثانية فجاءت الموضوعات الرياضية %(، ويليها 24.3فجاءت نسبتها )

%(، حيث 15.2القدس فكانت نسبتها )ها أموضوعات منش%(، ومن ثم 4..3نسبتها )
العربية الرياضية الموضوعات %(، ونالت 14.3قطاع غزة نسبتها )موضوعات كانت 
 %(.1.3فجاءت نسبتها ) 45%(، ومن ثم عرب 4.4نسبة )

 . صحيفة األيام:ج

، بينما %(23.4)حازت الموضوعات الرياضية التي نشأت أحداثها عالمية بنسبة 
%(، ومن ثم يليها القدس فكانت نسبتها 31.1) الضفة الغربيةشأها نم موضوعات الرياضية

%(، تتبعها العربية 13.2طاع غزة جاءت نسبتها )منشأها قوموضوعات رياضية %(، 18.1)
 %(.1.1كانت نسبتها ) 45%(، ومن ثم عرب 1.3بنسبة )

 مناقشة النتائج لفئة منشأ المعلومة في صحف الدراسة:تفسير و  .4
حازت الموضوعات الرياضية المتعلقة بقطاع غزة على معظم اهتمام صحيفة فلسطين  -1

الرياضية فيها وذلك بفارق كبير عن صحيفتي  %(، من الموضوعات45.4بنسبة )
من %(، 14.3بنسبة )أفردت القدس لموضوعات قطاع غزة  القدس واأليام، إذ

%(، من موضوعاتها 13.2الموضوعات الرياضية، بينما أعطتها صحيفة األيام بنسبة )
 الرياضية.
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الغربية على في المقابل حصلت الموضوعات الرياضية التي منشؤها القدس والضفة  -3
اهتمام واضح في كل من صحيفتي القدس واأليام وغياب االهتمام بها في صحيفة 

 فلسطين.
%( في 24.3فقد حصلت الموضوعات الرياضية الناشئة في الضفة الغربية على نسبة ) -2

%(، بينما لم تحظي 31.1صحيفة القدس، وتبيعتها صحيفة األيام بفارق ضئيل بنسبة )
%(، من موضوعاتها 2.3هتمام قليل جدًا وذلك بنسبة )صحيفة فلسطين سوى ا

 الرياضية.
نشأت في القدس اهتمت بها صحيفة  التيوكذلك الحال بالنسبة للموضوعات الرياضية  -4

%(، بينما لم تحظى 18.1%(، من ثم صحيفة األيام بنسبة )15.2القدس أواًل بنسبة )
 بأي اهتمام يذكر في صحيفة فلسطين.

لنتائج إلى مدي تحيز كل صحيفة في مجال التغطية الرياضية للمكان وربما تشير تلك ا -8
الذي تصدر منه، مع مالحظة غياب صحيفة فلسطين عن تغطية األحداث الرياضية في 
القدس المحتلة وكذلك الضفة الغربية، وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود مراسلين للصحيفة 

 في تلك المناطق.
لسبب التركيز على األخبار الدولية أكثر من األخبار تباينت آراء القائمين باالتصال  -2

العربية في الصفحات الرياضية بسبب وجود تراجع على الصعيد العربي والمحلي من 
األخبار الرياضية، والتركيز على األخبار الدولية ألن األلعاب الدولية العالمية هي  

، ومنهم قال (1)طيني خاصةاألكثر شهرة وقوة ومنافسة في العالم عامة والجمهور الفلس
أن في الوقت الحالي يتم التركيز على األخبار والتقارير المحلية ولكن في الوقت السابق 

 .(3)كان االعتماد األكبر على األخبار العالمية والدولية
كما تبين تلك النتائج قلة اهتمام الصحف الثالثة باألحداث الرياضية التي تقع في  -.

ناقوس الخطر من انعدام التواصل مع الشعب الفلسطيني في مما يدق  45أراضي 
 م، في المجاالت الرياضية واالجتماعية وغيرها.1145فلسطين المحتلة عام 
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 ركزت عليها صحف الدراسة: نواع الرياضات التي أ _رابعاً 

التي ركزت عليها صحف الدراسة، وكانت كما أنواع الرياضات  قامت الباحثة بحصر
 يوضح الجدول اآلتي: 

 (1جدول رقم )

 أنواع الرياضات في صحف الدراسة

 بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح أن:

 االتجاه العام لصحف الدراسة: .6
أولت صحف الدراسة معظم اهتمامها لأللعاب الجماعية التي استأثرت بنسبة 

%(، من مجموع أنواع األلعاب التي حظيت باهتمام صحف الدراسة، وفي 14.2)
 %(.8.4حظيت األلعاب الفردية باهتمام ضئيل بلغت نسبته )المقابل 

 



 الفصل الرابع "نتائج الدراسة التحليلية والميدانية"
 

  121 

 بالنسبة لأللعاب الجماعية:  . أ
احتلت كرة القدم الترتيب األول في الصحف الثالثة محل الدراسة وبفارق كبير عن 

بينما الكرة الطائرة جاءت بنسبة %(، 8..5الرياضات المختلفة إذ جاءت نسبتها )
%(، بينما كرة اليد 3.1رة السلة المركز الثالث بنسبة )%(، وتبعتها بفارق بسيط ك..3)

%(، ووردت أخرى التي كانت تحتوي على سباقات سيارات وخيول 1.3كانت نسبتها )
 %(.1.1وماراثون بنسبة )

 بالنسبة لأللعاب الفردية: . ب
%(،  بينما تالهما رياضة ألعاب القوي 1.1تساوتا رياضة الكاراتيه والسباحة بنسبة ) -1

%(، 1.8%(، من ثم المالكمة والتنس بنسبة )..1والتايكدوندوا والجودو بنسبة )
 %(.1.2وأخيرا الجمباز بنسبة )

 .على مستوي كل صحيفة على حده:5

 أ. صحيفة فلسطين:  

 لأللعاب الجماعية:بالنسبة 

%(، من ثم الكرة الطائرة في المركز 55.3جاءت كرة القدم في الترتيب األول بنسبة ) -6
%(، وكرة 1.4%(، بينما كرة السلة جاءت بنسبة )3.2الثاني وبفارق كبير جدًا نسبتها )

 %(.1.2اليد بنسبة )

 بالنسبة لأللعاب الفردية:

والتايكوندوا  جاءت التغطية لأللعاب الفردية في الصحيفة حيث كانت ألعاب القوي .6
وبينما %(، 1.2نسبة )%(، وتساوتا المالكمة والسباحة والتنس ب1.1والكاراتيه بنسبة )

 %(. 1.3%(، وأخيرًا الجمباز جاء بنسبة )1.4الجودو جاء بنسبة )
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 جريدة القدس: . ت

 بالنسبة لأللعاب الجماعية:

%(، بينما جاءت كرة السلة في 52.1نالت كرة القدم الترتيب األول فجاءت نسبتها ) -6
%(، 3.5الطائرة بنسبة )%(، وتبعتها كرة 2.8المرتبة الثانية وبفارق كبير جدًا بنسبة )

 %(.1.2من ثم كرة اليد بنسبة )

 بالنسبة لأللعاب الفردية:

لكل منهما، بينما السباحة  %(1.5)والتنس بنسبة اهتمت صحيفة القدس برياضة المالكمة  -1
%(، وتساوتا التايكدوندوا والجودو بنسبة 1.3%(، تبيعتها الكاراتيه بنسبة )1.1نسبتها )

 %(.1.8عاب القوي والجمباز بنسبة )%(، وكذلك أل1.1)

 صحيفة األيام: -5

 بالنسبة لأللعاب الجماعية: 

%(، 3.5%(، بينما الكرة الطائرة نسبتها )11.5احتلت كرة القدم الترتيب األول بنسبة ) -6
%(، ووردت 1.1%(، أما كرة اليد فكانت نسبتها )1.3من ثم كرة السلة فجاءت نسبتها )

 ،بلياردو، وسباق سيارات، والضاحيةمصارعة، وشطرنج، و أخري التي عبارة عن 
 %(.1.4ومارثوان نسبتها )

 بالنسبة لأللعاب الفردية:

%(، وتبعتها 1.1شغلت رياضة الكاراتيه أكثر اهتمام الصحيفة باأللعاب الفردية بنسبة ) -1
بنسبة التنس الجمباز  تاتساو ومن ثم  %(، 1.2بالتساوي التايكوندوا وألعاب القوي بنسبة )

 %(.1.2وكذلك تساوت الجودو والمالكمة وسباحة بنسبة )%( لكل منهما، 1.4)
 :الدراسة صحف في اتأنواع الرياض لفئة النتائج مناقشةتفسير و  .6
الترتيب األول في تغطية أخبار رياضة كرة القدم فجاءت نسبتها  األيامنالت صحيفة  -1

فكانت نسبتها  فلسطين%(، ومن ثم الترتيب الثاني في الرياضة ذاتها صحيفة 58)
 %(. 52.1%(، وجريدة القدس كانت نسبتها )55.3)
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براهيم (3)حسين يونسو ، (1)محمود إدريسات كل من: واتفقت تلك النتائج مع دراس ، وا 
 (.)ممديحة اإلماو ، (2)أبو زيدعماد الدين و ، (8)حازم عبد المحسنو  ،(4)، محمد مطاوع(2)عبد العزيز
غيرها من ب مقارنهاالهتمام األكبر لرياضة كرة القدم  توصلت إلى أن الصحف تعطيوجميعها 

الرياضات سواء الرياضات الفردية أو الجماعية في الصفحات الرياضية لصحف الدراسة، 
 رجةبالدرة قدم جماع القائمين باالتصال على أن الصحافة الرياضية صحافة كإباإلضافة إلى 

  .العالم ىالن كرة القدم هي اللعبة الشعبية األولى على مستو األولى 

%(، 1.1احتلت صحيفة فلسطين في تغطية أخبار ألعاب القوي الترتيب األول بنسبة ) -3
%(، من ثم جريدة القدس وكانت نسبتهما 1.2بينما صحيفة األيام جاءت بنسبة )

(1.4.)% 
والقدس في تغطية أخبار رياضة التنس وكانت نسبتهما تساويت صحيفة فلسطين  -2

 %(.1.4%(، بينما صحيفة األيام نسبتها )1.5)
الترتيب األول في تغطية أخبار رياضة المالكمة بنسبة في جاءت جريدة القدس  -4

من ثم صحيفة األيام و %(، 1.2%(، بينما في صحيفة فلسطين فجاءت بنسبة )1.5)
 %(.3.5بنسبة )

الترتيب األول فجاءت بنسبة بالكرة الطائرة  واأليام في تغطية أخبار القدس جريدة وتااتس -8
صحيفة فلسطين بنسبة  ثم%(، ..3صحيفة األيام بنسبة )وتبيعتها %(، 3.5)
(3.2.)% 

%(، 2.8تغطية أخبار كرة السلة فكانت نسبتها )ب اكثر من غيرهاجريدة القدس  هتمتا -2
%(، ومن ثم صحيفة األيام بنسبة 1.4بنسبة )بينما الترتيب الثاني صحيفة فلسطين 

(1.3 .)% 
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نالت جريدة القدس في تغطية أخبار كرة اليد الترتيب األول بين الصحف الثالثة محل  -.
%(، ومن ثم صحيفة فلسطين 1.1%(، بينما صحيفة األيام بنسبة )1.2الدراسة بنسبة )

 %(.1.2بنسبة )
طية أخبار رياضة الجمباز بنسبة على الترتيب األول في تغ جريدة والقدسحصلت  -5

بنسبة  صحيفة فلسطين%(، من ثم 1.4جاءت بنسبة ) %(، بينما صحيفة األيام1.8)
(1.3.)% 

آراء القائمين باالتصال حول تركيز الصحف محل الدراسة على الرياضات تباينت 
 الجماعية أكثر من الرياضات الفردية بسبب أن الرياضات الجماعية أكثر إثارة وأكثر

، فضاًل عن أن األلعاب الفردية ال (1)جماهيرية وشعبية فهي تستقطب اإلعالم بشكل أكبر
 .(3) يغطون أخبارها ويزودون وسائل اإلعالم بها صحفيونيتوفر لها 
إن الصحف اليومية الفلسطينية ال تركز على الرياضات الجماعية على حساب  
عن باقي االلعاب، ألنها اللعبة الشعبية  بل هي تمنح مساحة أكبر لكرة القدمفحسب الفردية 

 .(1) خرىلعاب األاالولى، إضافة الى غياب الصحفي الرياضي المتخصص بقوانين األ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

 

(1)



 الفصل الرابع "نتائج الدراسة التحليلية والميدانية"
 

  125 

 املبحث الثاني
الصفحات الرياضية يف  الرياضية يف وضوعاتاملفئات شكل 

 صحف الدراسة

تستهدف الدراسة في هذا المبحث اإلجابة عن القسم الثاني من تساؤالت الدراسة، التي 
الرياضية،  موضوعاتللقراء حول التتعلق بالشكل الذي قدمت به الصحف مادتها الصحفية 

وستركز الدراسة هنا على اكتشاف مدى اتفاق واختالف صحف الدراسة في طريقة تناولها 
 .ىالذي قدمته على صفحاتها، ووسائل إبرازها لهذا المحتو للمحتوى باستعراض الشكل 

 موضوعات الرياضية في صحف الدراسة:الالفنون واألشكال الصحفية أواًل_ 

تعرض الدراسة في هذا الجزء أهم الفنون أو األشكال الصحفية التي استخدمتها صحف 
المادة الصحفية التي تتعلق بموضوعات الرياضة، وذلك لتعرف مدى استخدام  تقديمالدراسة ل

صحف الدراسة لكل شكل من األشكال الصحفية المختلفة، والتركيز على أنواع محددة من دون 
 غيرها.

وثمة حقيقة مهمة وهي أن التنوع في األشكال الصحفية ال يعني إطالقًا أن هذه األشكال 
نعزلة عن بعضها، وأنها تعمل على التأثير على القارئ على نحو مستقل المختلفة والمتعددة م

عن بعضها، بل هي تعمل بوصفها منظومة متكاملة لعكس الواقع، ومعالجة الوقائع والظواهر 
والتطورات من جوانب مختلفة وبمستويات مختلفة، ويمكن تعرف األشكال الصحفية التي 

 ول اآلتي:استخدمتها صحف الدراسة باستعراض الجد
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 (7جدول رقم )

 موضوعات الرياضية في صحف الدراسةلاألشكال الصحفية لالفنون و 

 

 األشكال الصحفية بعضوتشير معطيات الجدول السابق إلى استخدام صحف الدراسة ل
، ولكن بنسب متفاوتة على نحو واضح، وقد أسفرت تلك المعطيات على النتائج دون غيرها

 اآلتية:

تبين أن" الخبر الرياضي" يهيمن على معظم اهتمام صحف : رياضيالخبر ال .6
%( من إجمالي موضوعات الصفحات 61.6باحتالله المركز األول بنسبة )الدراسة، 

%(، أما في 82.0الرياضية، حيث حاز الخبر في صحيفة فلسطين على نسبة )
 %(.25.2بنسبة ) تفجاء صحيفة القدس%(، بينما 69.1صحيفة األيام بنسبة ) 

أحداث  غطيةويتضح من العرض السابق أن اعتماد صحف الدراسة على نحو كبير في ت
وكذلك دراسة  ،(1)مع: دراسة أحمد عايد هذه النتائج الخبر الرياضي حيث تتفق رياضية على

من بين حيث يمثل الخبر الرياضي المرتبة األولي Bruce, jak  (2)ودراسة، (3)حازم عبد المحسن
 الفنون الصحفية المختلفة.
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إن الفن الصحفي التي تعتمد  على في الصفحات الرياضية القائمون باالتصال جمعوأ
بسبب  ،عليه الصحف الثالثة محل الدراسة أثناء التغطية الرياضية هو الخبر الصحفي الرياضي

خاصة لمستخدمي قراءة الخبر وسهولة السرعة في مواكبة األحداث الرياضية، و  ،التطور العلمي
  .(1)لوال يهتم بالتفاصي ،معرفة النتيجةيفضلون دائما  الذين المواقع االلكترونية

اتفق كذلك في أن الصحافة الرياضية تركز على الخبر الصحفي الرياضي أكثر من 
الفنون الصحفية األخرى ألن أهم ما ينظر إليه القارئ كوسيلة لتزويده باألخبار العاجلة هو الخبر 

حررين بعمل وقلة اهتمام الم ،الصحفي الرياضي، وبسبب قلة الكادر العامل في بعض الصحف
المراسلين، وبعضهم قال أن في  ظل التطور والسرعة في العالم يلجأ القارئ إلى ما هو سريع 

 .(3) القراء القليل من دايبحث عن التفاصيل غوقصير وال 
وكذلك يتم التركيز على الخبر الصحفي الرياضي بسبب ضعف القدرات الصحفية 

وعدم قدرتهم على كتابة التحقيق الصحفي لبعض العاملين في مجال الصحافة الرياضية، 
، باإلضافة إلى رغبة أو إجراء األحاديث الصحفية الرياضي أو التقرير الصحفي الرياضي

يوميًا وهذا يقلل من فرص ظهور التحقيقات والتقارير الرياضية التي ئهم الصحفيين في نشر اسما
عدم و لتي تخصصها بعض الصحف، للعداد، وأيضا المساحات الصغيرة للرياضة ا اً تتطلب وقت

 .(2)الطويلةوالتقارير الرياضية  واألحاديث توفير مقابل مالي من قبل الصحف إلعداد التحقيقات

جاء " التقرير الرياضي" في المركز الثاني من اهتمام صحف  التقرير الرياضي: .5
%( من إجمالي موضوعات الصفحات 25.0الدراسة؛ إذ حصل على نسبة )

التي يقدم فيها الخبر وحصل على ما يقارب  فكان في جريدة القدسالرياضية، 
%(، 15.3%(، أما صحيفة األيام فجاء بنسبة ) 48.6بنسبة ) نصف موضوعاتها

 %(.7.7وحاز في صحيفة فلسطين على نسبة )
جاء "التعليق الرياضي" في المركز الثالث من اهتمام صحف التعليق الرياضي:  .4

%( من إجمالي موضوعات الصفحات الرياضية، فجاء 8.6نسبة )الدراسة؛ إذ نال على 

                                                           
(1)

(2)

(1)
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%(، وأما 8.6%(، بينما جريدة القدس فجاء بنسبة )10.3في  صحيفة فلسطين نسبة )
 %(.7.7بالنسبة لصحيفة األيام فجاء بنسبة )

حصل المقال الصحفي على الترتيب الرابع في صحف الدراسة، المقال بأنواعه:  .3
الفنون الصحفية المستخدمة مع الموضوعات الرياضية  %(، من35وذلك بنسبة )

 وتنوعت على األنواع اآلتية:
" المقال العمودي" على المركز الرابع من اهتمام  حصلالمقال العمودي:  . أ

، حيث جاء من إجمالي موضوعات الصفحات بالفنون الصحفية صحف الدراسة
%(، أما 2.8) %(، فجاء في صحيفة األيام بنسبة1.7نسبة ) على الرياضية

%(، بينما لم يحصل على اهتمام يذكر في 1.8في جريدة القدس بنسبة )
 صحيفة فلسطين.

الصفحات الرياضية  عنغياب المقال الرياضي أسباب تباينت اآلراء كذلك حول 
ألنه فن ال  ،عدم وجود الكفاءات القادرة على كتابة المقاالت الرياضيةلذلك الغياب  فالبعض أرجح

ويحتاج إلى الثقافة الرياضية واللغة  ،(1)ويتطلب مهارات كبيرة اً رياضي اً من كتب خبر  يجيده كل
، باإلضافة إلى قلة كتاب األعمدة والزوايا الثابتة في  الجيدة ومتابعة يومية لألحداث الرياضية

المجال الرياضي، وعدم توافر ميزانية من قبل الصحف لكتاب المقاالت، وعدم توافر الحوافز 
 لمكافآت المادية لمن لدية القدرة على كتابة المقاالت.وا

بينما جاء التقرير بنسبة متفاوتة ويلقي اهتماما في الصحف الثالثة محل الدراسة، ولكن 
المقال ال يحظي باهتمام في بعض الصحف الثالثة محل الدراسة، وهناك صحف تركز على 

ثم التركز على الصورة الخبرية المستقلة في  المقال العمودي أكثر من باقي أنواع المقاالت، ومن
بعض الصحف، وبعض الصحف لم تعطي اهتمام بهذا النوع من الفن الصحفي أو الشكل 

 الصحفي.

المركز الخامس من اهتمام صحف  فيجاء " المقال التحليلي" المقال التحليلي:  . ب
حازت ، من إجمالي موضوعات الصفحات الرياضية %(1.0بنسبة ) الدراسة
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%(، بينما لم 1.0جريدة القدس )من ثم %(، و 1.6)على نسبة صحيفة األيام 
 اهتمام يذكر في صحيفة فلسطين. أي يحصل على 

" المقال النقدي" على المركز السادس من اهتمام صحف  حصلالمقال النقدي:  . ت
حيث كان من إجمالي موضوعات الصفحات ، %(0.7بنسبة ) الدراسة

بينما حاز في %(، 1.4) على نسبةفة األيام صحيوقد حصل في  ،الرياضية
اهتمام يذكر في  يأ %(، بينما لم يحصل على0.1) على نسبة جريدة القدس

 صحيفة فلسطين.

اختلف القائمين باالتصال في قضية غياب المقال النقدي عن الصفحات الرياضية بسبب 
اإلعالم الرياضي، وال توجد عدم وجود حرية رأى للعالم الفلسطيني بوجه عام وهذا يتفق مع 

الجرأة من صحافتنا المحلية االنتقاد، وهناك سيطرة من أصحاب القرار الرياضي على بعض 
 .(1)المحررين، وحتى بعض اإلعالميين الرياضيين

المقال النقدي يحتاج إلى صحفي وكاتب صحفي متخصص ومدرك  أن وباإلضافة إلى
إلى جانب أن معظم العاملين في الصحافة  ،اضيةلكل مايدور على الساحة الفلسطينية الري

 .(3).الرياضية من غير المتخصصين

في صحف الدراسة على أن في الصفحات الرياضية ن باالتصال مو جمع كذلك القائأ
أن معظم العاملين في هذا المجال  يعود إلى افتقار الصحافة الرياضية إلى الكتاب المتخصصين

غير متخصصين، ويجب تدريس الصحافة الرياضية في الجامعات والكليات الفلسطينية كافة، 
والتعاقد مع دورات دولية متخصصة الفتقار الكادر العامل في المجال، وكذلك عدم وجود زوايا 

تي يتم االهتمام يجب االهتمام بالصحافة المتخصصة ح ؛ لذامتخصصة في غالبية الصحف
 .متعددةبالصحافة الرياضية ليصبح لدينا كتاب متخصصين في مجاالت 
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جاءت " الصورة الخبرية المستقلة" في المركز السابع من الصورة الخبرية المستقلة:  .2
من إجمالي موضوعات الصفحات  %(1.3بنسبة ) اهتمام صحف الدراسة

%(، بينما 1.3جريدة القدس )وأما  %(،2.1) اصحيفة األيام جاء نسبتهف ،الرياضية
 .حصل على اهتمام يذكر في صحيفة فلسطينتلم 

 ثانياً: الصور المصاحبة لموضوعات الرياضة في صحف الدراسة:

تتناول الدراسة في هذا الجزء ألنواع الصور الصحفية التي استخدمتها صحف الدراسة 
واضحة ألهمية المحتوى الذي ترافقه، مع موضوعات الرياضة، والشك أن الصورة تعطي إشارة 

عن طريق جذب القارئ لمطالعة المادة الصحفية، واختزال العديد من الكلمات وتبسيط األفكار، 
وتقريب المعاني، ويوضح الجدول اآلتي أنواع الصور المصاحبة للموضوعات الرياضة في 

 صحف الدراسة:

 (8جدول رقم )
 صحف الدراسة لموضوعات الرياضة فيالصور المصاحبة 

 بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح أن:

 االتجاه العام لصحف الدراسة: .6

وتشير بيانات الجدول السابق إلى أن صحف الدراسة قد اهتمت باستخدام الصور مع 
%( من الموضوعات التي تصاحبها صور، 28.5)غالبية موضوعات الرياضة ، حيث تبين أن 

%( من إجمالي موضوعات 24.3بينما بلغت نسبة الموضوعات التي لم يصاحبها صور )
 الرياضة.
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الرياضة من حيث  وتظهر النتائج أن صحف الدراسة أعطت اهتمامًا منطقيًا لموضوعات
 ،ور مع موضوعيناستخدمت الص استخدامها للصور إذ أنه كل من ثالثة موضوعات رياضية

أن أغلب الموضوعات في الصفحات الرياضية  حيثإن هذه النسبة التي شغلتها تبدو منطقية، 
 الثلثان تقريبا كانت تصاحبها صور.

 على مستوي كل صحيفة على حده: .6
 صحيفة فلسطين: . أ

%(، بينما 48.5اعتمدت صحيفة فلسطين على الصور الشخصية وكانت نسبتها )
%(، من ثم 4.8صور الموضوعات فجاءت نسبتها )%(، أما 38.4الصور اإلخبارية نسبتها )
 .%(1.8%(، وكانت الصور الجمالية نسبتها )..14بدون صورة فكانت نسبتها )

 جريدة القدس: . ب

%(، 8.1الموضوعات بنسبة ) %(، بينما صور..22اإلخبارية ) صورالجاءت نسبة 
%(، من ثم الصور اإلخبارية فجاءت نسبتها 38.1تها )بينما الصور الشخصية فكانت نسب

%(، ولم تحصل الصورة الجمالية على نسبة 23.4%(، أما بدون صورة فقد وردت بنسبة )8.1)
 تذكر في الصحيفة المذكورة أعاله.

 صحيفة األيام:  . ت

%(، فيما صور الموضوعات ..28احتلت الصور اإلخبارية في صحيفة األيام نسبة )
%(، ووردت بدون صور 15.1%(، ومن ثم الصور الشخصية نسبتها )1.2نسبتها )فجاءت 
 %(.2.1%(، من ثم الصور الجمالية بنسبة )41.2نسبة )

 مناقشة النتائج فئة أنواع الصور في صحف الدراسة: .5
جاءت صحيفة فلسطين الترتيب األول في إدراج الصور الشخصية مع الموضوعات  -1

%(، أما 38.1بينما جاءت في جريدة القدس نسبتها )%(، 48.5الرياضية بنسبة )
 %(.15.2صحيفة األيام فكانت نسبتها )
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ووردت بدون صورة مع الموضوعات الرياضية في صحيفة األيام فكانت نسبتها  -3
%(، بينما صحيفة 23.4%(، وجاءت في الترتيب الثاني جريدة القدس بنسبة )41.2)

 %(...14فلسطين فكانت نسبتها )
%(، بينما صحيفة فلسطين 8.1يدة القدس في نشر صور الموضوعات نسبة )جاءت جر  -2

 %(.1.2%(، ومن ثم صحيفة األيام بنسبة )4.8بنسبة )
%(، بينما ..22بنسبة ) جريدة القدساحتلت الصور اإلخبارية الترتيب األول في  -4

%(، ومن ثم ..28بنسبة ) صحيفة األيامالترتيب الثاني جاءت في نشر تلك الصور 
 %(.38.4الترتيب الثالث صحيفة فلسطين بنسبة )

نالت صحيفة فلسطين الترتيب األول بين صحف الدراسة في نشرها الصور الجمالية مع  -8
%(، 2.1%(، بينما صحيفة األيام فكانت نسبتها )1.8الموضوعات الرياضية بنسبة )

 وأما جريدة القدس لم تحظي اهتمامًا واسعًا في تلك الصور.

ئمين باالتصال على سبب تركيز االخبار على صور الموضوعات بشكل اختلف القا
أكبر من األنواع األخرى من الصور حيث أن الصورة تشكل االهتمام األكبر للموضوعات وهي 
بحد ذاتها الخبر، ومنهم من قال إن الصورة بألف كلمة حيث يمكننا قرأت ما في الصور ما ال 

ر. وفي صحافتنا الفلسطينية وخاصة الرياضية أصبحت نقراه في سطور الصحفي الناقل للخب
تنفرد مساحات كبيرة للصور لنقل األخبار الرياضية، ومنهم من قال أن الصورة أهم من الخبر 
في كثير من األحيان وخاصة في لعبة كرة القدم وكذلك يتم االهتمام بالصورة الجمالية لتعمل 

 على جلب القارئ أفضل من الخبر نفسه.

 صحف الدراسة:العناصر التيبوغرافية ل _ثالثاً 

المستخدمة مع الموضوعات الرياضية في  العناصر التيبوغرافية قامت الباحثة بحصر
  كما يبينها الجدول اآلتي:  ،صحف الدراسة
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 (9جدول رقم )

 الدراسة صحف في المستخدمة مع الموضوعات الرياضية التيبوغرافية العناصر 

 االتجاه العام للعناصر التيبوغرافية في صحف الدراسة: .6

%(، بينما 4..2احتلت األلوان الترتيب األول بين العناصر التيبوغرافية بنسبة )
 %(.21.3%(، وأما األرضيات جاءت بنسبة )23.4اإلطارات نسبتها )

 على مستوي كل صحيفة على حده: .5
 صحيفة فلسطين: . أ

%(، بينما كان 42.4األول باإلطارات بنسبة )اهتمت صحيفة فلسطين في الترتيب 
 %(.32.2%(، وأما األلوان نسبتها )22.1االهتمام متقاربة لألرضيات بنسبة )

 جريدة القدس: . ب

%(، وأما اإلطارات 28.2%(، بينما األولوان نسبتها )41.1احتلت األرضيات نسبة )
 %(.32.2فكانت نسبتها )

 صحيفة األيام: . ت

%(، بينما األرضيات بالدرجة الثانية بنسبة 81.2ألولى بنسبة )جاءت األلوان بالدرجة ا
 %(.33.5%(، ومن ثم اإلطارات بنسبة )32.2)

 مناقشة النتائج فئة العناصر التيبوغرافية في صحف الدراسة: .4
%(، 81.2اهتمت صحيفة األيام بالترتيب األول بين صحف الدراسة باأللوان بنسبة ) -6

%(، مقارنه مع صحيفة فلسطين نسبتها قليلة 28.2ا )بينما جريدة القدس كانت نسبته
(32.2.)% 
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%(، بينما 42.4حازت صحيفة فلسطين االهتمام األكثر في اإلطارات فكانت نسبتها ) -5
 %(.32.2%(، ومن ثم القدس فجاءت نسبتها )33.5صحيفة األيام نسبتها )

%(، 41.1بنسبة )نالت جريدة القدس الترتيب األول في األرضيات بين صحف الدراسة  -4
 %(.32.2%(، تالها صحيفة األيام بنسبة )22.1تبيعتها صحيفة فلسطين بنسبة )

قلة استخدام الصفحات هل وجود  القائمون باالتصال في وجهات النظر من حيث اختلف
الرياضية لألرضيات واأللوان واإلطارات وقيل أنها أمور جمالية خاصة بالمونتاج واإلخراج حيث 

توافر المتخصصين في هذا المجال خبر عن آخر ويجب االهتمام بها ولكن قلة  هي من تميز
التصميم واإلخراج( مما يدفع إلى قلة في استخدام الصحف لتلك العناصر، ومنهم من قال أن )

قلة طاقم العمل في الصفحات الرياضية يؤدي إلى قلة في الجودة والشكل المنتج والجاهز للنشر، 
ات الرياضية تحتاج إلى صفحات ملونة وهذا غير متوفر في الحالة وأخر قال أن الصفح

الفلسطينية بسبب الحصار وقلة العاملين في القسم الرياضي وغالبًا تستخدم األرضيات واإلطارات 
 واأللوان في المجالت المتخصصة أكثر من الصحف اليومية.

 لدراسة:العناوين المستخدمة في الموضوعات الرياضية في صحف ا _خامساً 

يظهر الجدول اآلتي أنواع العناوين المستخدمة مع الموضوعات الرياضية، وهي ) العمودي، 
 متد(.العريض والم

 (61جدول رقم )
 موضوعات الرياضية في صحف الدراسةالعناوين المستخدمة في ال
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 االتجاه العام للعناوين في صحف الدراسة: .6

المستخدمة بالموضوعات الرياضية في جاء العنوان الممتد الترتيب األول بين العناوين 
%(، بينما فارق كبير بالنسبة للعنون العريض فجاء بنسبة 51.4صحف الدراسة بنسبة )

 %(8.5عنوان العمودي فجاء بنسبة )%(، وأما ال13.5)

 مناقشة النتائج للعناوين المستخدمة مع الموضوعات الرياضية في صحف الدراسة: .5
الممتد المصاحب للموضوعات الرياضية أعلى من غيرها اهتمت جريدة القدس بالعنوان  -6

%(، بينما جاءت صحيفة فلسطين للعنوان 13.4من صحف الدراسة فكانت نسبتها )
 %(.1.4.%(، وأما صحيفة األيام نسبتها )54.1الممتد المركز الثاني بنسبة )

حازت صحيفة األيام بالعنوان العريض المصاحب للموضوعات الرياضية نسبة  -5
%(، تالهما جريدة القدس بنسبة 14.8%(، بينما صحيفة فلسطين جاءت بنسبة )12.1)
(2.4.)% 
احتلت صحيفة األيام بالعنوان العمودي المصاحب للموضوعات الرياضية الترتيب األول  -4

%(، أما جريدة القدس 1.8%(، من ثم صحيفة فلسطين بنسبة )..11فجاءت بنسبة )
 %(.1.3فكانت نسبتها )

 المساحات التي أفردتها صحف الدراسة للصفحات الرياضية _سادساً 

قامت الباحثة بحساب عدد صفحات في الصحيفة كاملة من ثم معرفة عدد الصفحات 
الرياضية، ونسبة الصفحات الرياضية من عدد صفحات الصحيفة الكاملة، كما يظهر في الجدول 

 اآلتي:
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 (66جدول رقم )

 الدراسة للصفحات الرياضيةالمساحات التي أفردتها صحف 

الدراسة احتلت صحيفة األيام الترتيب األول في المساحات التي أفردتها صحف  -1
%(، 13.8%(، بينما جريدة القدس فكانت نسبتها )12.1للصفحات الرياضية بنسبة )

 %(.11.2من ثم صحيفة فلسطين فجاءت نسبتها )
كلما زاد عدد صفحات الصحيفة تزيد عدد الصفحات الرياضية ما عدا صحيفة فلسطين  -3

الرياضة قليل في فالعدد ثابت للصفحات الصحيفة كاملة، وعندما تكون عدد صفحات 
صحيفة فلسطين يكون في اليوم أذاك صدور ملحق رياضي يشمل كافة األخبار 

 الرياضية ولكن حاليًا متوقف الملحق الرياضي التابع لصحيفة فلسطين.
الصحيفة كاملة،  83تحمل أكثر عدد صفحات رياضية صحيفة األيام أحيانا تصل إلى  -2

، ويصدر أيضا ملحق رياضي ضمن صفحات 11إلى  5وتكون صفحات الرياضة من 
 الصحيفة يومياً تقريباً.

جريدة القدس عدد صفحات الصحيفة كاملة غير ثابت، وأحيانا تصل صفحات الرياضة  -4
 إلى صفحتان أو أقل، وال يوجد ملحق رياضي في الجريدة.
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 لثالثاملبحث ا

 أهم نتائج الدراسة وتوصياتها
 :والميدانية أواًل_ أهم نتائج الدراسة التحليلية

 إلى:أشارت النتائج 

تنوع القضايا التي تعتمد عليها الصفحات الرياضية، ولكن تم التركيز على قضية  -1
بين القضايا األخرى )مالعب، اتحادات، أندية رياضية، من الالعبين ونتائج المباريات 

مدربين، إصابات رياضية، تنقالت العبين، حكام، انتخابات، مشكالت رياضية، 
 مشاركات دولية(.

%(، أعلى من المصادر 84.8على المصادر الذاتية بنسبة ) ركزت صحف الدراسة -3
%(، ونال المراسل الصحفي التي يكون ضمن المصادر الذاتية 48.8الخارجية بنسبة )

 %(.21.1%(، من ثم الوكاالت الدولية بنسبة )23.4على نسبة )
 موضوعات الرياضيةأن فئة منشأ المعلومة تم التركيز على ال إلى أظهرت نتائج الدراسة -2

 .45الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس و الموضوعات الرياضية من العالمية أكثر من
ن باالتصال لسبب التركيز على األخبار الدولية أكثر من األخبار و تباينت آراء القائم -4

ى الصعيد العربي والمحلي من العربية في الصفحات الرياضية بسبب وجود تراجع عل
األخبار الرياضية، والتركيز على األخبار الدولية ألن األلعاب الدولية العالمية هي  

ومنهم قال أن  ،األكثر شهرة وقوة ومنافسة في العالم عامة والجمهور الفلسطيني خاصة
السابق  في الوقت الحالي يتم التركيز على األخبار والتقارير المحلية ولكن في الوقت

 ة.كان االعتماد األكبر على األخبار العالمية والدولي
التركيز على الرياضات الجماعية أكثر من الرياضات الفردية، حيث تم التركيز أكثر  -8

%(، وصحف الدراسة ال تعطي أهمية لباقي 4..5على كرة القدم بنسبة كبيرة )
 الرياضات واأللعاب الرياضية.

ى أن الصحافة الرياضية صحافة كرة قدم الن كرة القدم هي ن باالتصال علو جمع القائمأ -2
اللعبة الشعبية األولى على مستوي العالم وهذا يعطي قيمة للصحفي عندما يكتب خبر 
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رياضي عن كرة القدم عن بقية األخبار الرياضية، والتركيز على هذا النوع من الرياضة 
 يجلب الكثير من القراء المتابعين.

الصحافة الرياضية تركز على الخبر الصحفي الرياضي أكثر من  اتفق كذلك في أن -.
الفنون الصحفية األخرى ألن أهم ما ينظر إليه القارئ كوسيلة لتزويده باألخبار العاجلة 

وبسبب قلة الكادر العامل في بعض الصحف وقلة اهتمام  هو الخبر الصحفي الرياضي،
ل التطور والسرعة في العالم يلجأ المحررين بعمل المراسلين، وبعضهم قال أن في  ظ

 القارئ إلى ما هو سريع وقصير وال يبحث عن التفاصيل غير القليل منهم.
التركيز على الخبر الصحفي الرياضي بسبب ضعف القدرات الصحفية لبعض العاملين  -5

في مجال الصحافة الرياضية، وعدم قدرتهم على كتابة التحقيق الصحفي الرياضي أو 
 الصحفي الرياضي.التقرير 

ن باالتصال في صحف الدراسة على أن افتقار الصحافة الرياضية إلى و جمع القائمأ -1
الكتاب المتخصصين ألن الصحافة الرياضية الفلسطينية تفتقر للمتخصصين وأن معظم 
العاملين في هذا المجال غير متخصصين، ويجب تدريس الصحافة الرياضية في 

ية كافة، والتعاقد مع دورات دولية متخصصة الفتقار الكادر الجامعات والكليات الفلسطين
العامل في المجال، وكذلك عدم وجود زوايا متخصصة في غالبية الصحف لذلك يجب 
علينا االهتمام بالصحافة المتخصصة حتي يتم االهتمام بالصحافة الرياضية ليصبح 

 لدينا كتاب متخصصين في مجاالت كثيرة.
لموضوعات الرياضة من حيث استخدامها للصور، حيث أن  أعطت اهتمامًا منطقياً  -11

هناك موضوعات كانت تخلو من الصور، فإن هذه النسبة التي شغلتها تبدو منطقية، 
وكذلك أن أغلب الموضوعات في الصفحات الرياضية كانت تصاحبها صور إال نسبة 

 قليلة ال يصاحبها صور.
بشكل أكبر اإلخبارية صور الخبار على ن باالتصال على سبب تركيز االو اختلف القائم -11

 من األنواع األخرى من الصور حيث أن الصورة تشكل االهتمام األكبر للموضوعات
وهي بحد ذاتها الخبر، ومنهم من قال إن الصورة بألف كلمة  والتقارير واألخبار الرياضية

. وفي حيث يمكننا قرأت ما في الصور ما ال نقراه في سطور الصحفي الناقل للخبر
صحافتنا الفلسطينية وخاصة الرياضية أصبحت تنفرد مساحات كبيرة للصور لنقل 
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األخبار الرياضية، ومنهم من قال أن الصورة أهم من الخبر في كثير من األحيان 
وخاصة في لعبة كرة القدم وكذلك يتم االهتمام بالصورة الجمالية لتعمل على جلب القارئ 

 أفضل من الخبر نفسه.
%( ..81التركيز على العنوان الممتد في الموضوعات الرياضية حيث جاء بنسبة ) -13

واتفق القائمين باالتصال على أن العنوان الممتد وباقي العناوين كذلك مهمة ألن أول ما 
يلفت انتباه القارئ هو العنوان ومن خالله يحكم على الخبر ويمكن كذلك معرفة نتيجة 

 ر كاماًل.مباراة مثال دون قرأت الخب
تبين نتائج الدراسة إن مساحة الصفحات في الصحيفة الواحدة من صحف الدراسة أن  -12

 كلما زادت عدد صفحات الصحيفة كاملة تزيد عدد الصفحات الرياضية في الصحيفة.
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 أهم التوصيات: _ثانيا  
بعــدد مــن  الباحثــة تقــدمبعــد عــرض أهــم النتــائج ومناقشــتها مــع الدراســة الميدانيــة، يمكــن أن 

 وهي: ،الصفحات الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينيةالتوصيات يمكن أن تسهم في تطوير 
المحلية بدل من التركيز على الوكاالت الدوليـة فـي جلـب األخبـار  توكاالالاالستفادة من  -1

 أداء المراسلين والمندوبين. الرياضية للصحف اليومية الفلسطينية، والتطوير من
 إعطاء الرياضة العربية مزيدًا من االهتمام إلى جانب الرياضة المحلية والعالمية. -3
عــدم الرياضـات الجماعيــة، و  إلـى جانــبوالتركيـز عليهــا  الرياضـات الفرديــة  اللتفـات إلــىا -2

يجـــب  التــي جــزء مـــن الرياضــات الجماعيــة ألنهــا تعــد ،حصــر الرياضــات فــي كــرة القـــدم
 يتها من الصحفيين الرياضين المتخصصين.كافة وتغطأنواعها التركيز على 

علــى كيفيــة كتابــة  الصــحفيين الرياضــيين االســتعانة بمتخصصــين للمســاعدة فــي تــدريب -4
التقرير أو التحقيق الرياضـي بـدل حصـر الفنـون الصـحفية الرياضـية فـي الخبـر الصـحفي 

 ضـعفالرياضـي، عـدم وجـود مقـاالت رياضـية فـي صـفحتنا الرياضـية غيـر القليـل جـدًا، و 
 وجود حديث صحفي رياضي.

االهتمــام بالعناصــر التيبوغرافيــة بشــكل أكثــر مــن المطلــوب ويجــب التركيــز علــى األلــوان  -8
 واإلطارات وباقي أنواع العناوين في الصفحات الرياضية.

ــــارير  اءعطــــإ -2 مســــاحات أوســــع مــــن المطلوبــــة لكتابــــة األخبــــار الرياضــــية والمقــــاالت والتق
 لجمهور الفلسطيني بالرياضة.، الهتمام اوالتحقيقات الرياضية

البحــث عــن متخصصــين وكتــاب رياضــيين واالســتعانة بخبــراء مــن الخــارج للتــدريب علــى  -.
 دورات في مجال الصحافة الرياضية واإلعالم الرياضي.

إدراج مــــادة اإلعــــالم الرياضــــي أو الصــــحافة الرياضــــية ضــــمن الخطــــة الدراســــية لطلبــــة  -5
 كليات الفلسطينية.الصحافة واإلعالم في كافة الجامعات وال

ـــد مـــن األبحـــاث والدراســـات واألوراق البحثيـــة فـــي مجـــال الصـــحافة الرياضـــية  إجـــراء -1 المزي
واإلعــالم الرياضــي ألن المجــال يشــهد قلــة كبيــرة فــي المراجــع بالمكاتــب الجامعيــة والعامــة 

ن اإلعـــالم الفلســطيني يشـــهد قلـــة فــي مراجـــع تخصــص التخصـــص ) الصـــحافة أخاصــة 
 .المتخصصة(
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  القرآن الكريمأواًل_ 
  املراجع واملصادر

 :غير المنشورة الرسائل العلمية _ثانياً 
إبراهيم سالم علي، "دور الصحافة الرياضية في تشكيل اتجاهات الجمهور الليبي نحو  .1

، ليبيا: أكاديمية الدراسات رسالة ماجستير غير منشورةظاهرة الشغب في المالعب"، 
 .م3111العليا، 

 ه، رسالة دكتوراإبراهيم عبد العزيز، "دراسة تحليلية للصفحة الرياضية للجرائد المصرية" .3
 .م1115، القاهرة: جامعة حلوان، غير منشورة

إيمان األشقر، "دور النقد في الصحافة الرياضية المصرية في مواجهة الظواهر السلبية  .2
، اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، كلية رسالة دكتوراه غير منشورةلمشجعي األندية"، 

 م.3113التربية الرياضية للبنات، 
راتيجي لمستقبل الصحافة الرياضية المصرية في مواجهة أحمد أبو عايد، "تخطيط است .4

، القاهرة: جامعة اإلسكندرية، غير منشورة هرسالة دكتورامشكالت كرة القدم اإلدارية"، 
 .م3111

أحمد شرف، "صياغة جديدة للصحافة الرياضية المصرية لمواجهة متطلبات االعالم  .8
القاهرة: جامعة  غير منشورة، هكتورارسالة دالرياضي في الدورات االولمبية الحديثة"، 

 .م3111حلوان،
 ، رسالة ماجستير غير منشورة،أشرف صالح، "إخراج الصحف النصفية الرياضية" .2

 .م.115القاهرة: جامعة القاهرة، 
ـــدلو، الصـــحافة الرياضـــية فـــي فلســـطين  .7  بحةةةث منشةةةور،(",  6997 - 6871)جـــواد ال

 .م1115، ىاألقص جامعة: غزة ،التربية كلية المجلد الثاني، العدد األول، مجلة
، 1111" -1153حازم عبد المحسن، "الصحافة الرياضية في مصر في الفترة من عام  .5

 م.1112، القاهرة: جامعة حلوان،رسالة ماجستير غير منشورة
حسام الدين عبد الخالق، وسائل اإلعالم كعامل من العوامل المؤثرة الكتساب السلوك  .1

 .م11.1القاهرة: كلية التربية الرياضية،  غير منشورة، هورارسالة دكتالرياضي، 
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حسام العكش، "الصعوبات التي تواجه العاملين في الصحافة الرياضية في األردن"،  .11
 .م1118، عمان: الجامعة األردنية،رسالة ماجستير غير منشورة

ماجستير غير رسالة حسين يونس، "دور الصحافة الرياضية في نشر الثقافة البدنية"،  .11
 .م1111، العراق: جامعة بغداد،منشورة

سامح حافظ، "الصحافة الرياضية وعالقتها بصنع القرار في االندية واالتحادات  .13
، القاهرة: جامعة غير منشورة هرسالة دكتوراالرياضية بجمهورية مصر العربية"، 

 .3115الزقازيق،
لقرار بأندية واتحاد كرة القدم في دور الصحافة الرياضية في صنع ا" ،عبد اهلل الزهراني .12

جامعة أم ، السعودية ، مكة:رسالة ماجستير غير منشورة "،المملكة العربية السعودية
 .م3111 ،القري

عبـد المـنعم القـو، "مالمـح الصـحافة الرياضـية المرتبطـة بـدعم الحـس الـوطني كمـا يراهــا  .14
بحةث  بالمنطقـة الشـرقية"،الطالب الجامعيون في جامعه الملك فيصـل بمحافظـة االحسـاء 

 ..35-321، ص18  العدد3113، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، منشور
عماد الـدين أبـو زيـد، "اهتمـام الصـفحات الرياضـية بالصـحف القوميـة اليوميـة بلعبـة كـرة  .18

العــدد  المجلةةة العلميةةة للتربيةةة الرياضةةية والبدنيةةة،، 1111" -1151اليــد خــالل الفتــرة 
 م.1111شر، جامعة حلوان، العاشر والحادي ع

بغداد:      رسالة ماجستير غير منشورة،عمار محمد، "الصحافة الرياضية في العراق"،   .12
 .م1112جامعة بغداد، 

عبد الحكيم غريبي، " استراتيجية الصحافة الرياضية في معالجة الشغب في مالعب كرة  ..1
القاهرة: جامعة بنها، كلية التربية الرياضية  رسالة دكتوراه غير منشورة،القدم بليبيا"، 

 .3114للبنين، 
رسالة ماجستير قاسم الموسوي، "المالحق الرياضية اليومية في الصحافة العراقية"،  .15

 .م.311  العراق: جامعة بغداد، غير منشورة
 أثر الصحافة الرياضية على الحالة النفسية لدي الحكام النخبة"، محمد النظاري .11

جامعة : الجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة "،أولي( في الجمهورية اليمنية ،)دوليين
 .م3113، الجزائر
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محمد دحماني، "تأثير الصحافة الرياضية في انتشار ظاهرة العنف في مالعب كرة  .31
 .م3112، الجزائر: جامعة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورةالقدم الجزائرية"، 

اهتمام الصحافة بالرياضة والتربية الرياضية في جمهورية محمد عبد الرحمن، "مدى  .31
 .م11.8، القاهرة، رسالة ماجستير غير منشورةمصر العربية"، 

مدى اهتمام الصحافة الرياضية بالرياضة والتربية الرياضية في  ،محمد محمد فتحي .33
 ،القاهرة: جامعة حلوان ، رسالة ماجستير غير منشورة ،جمهورية مصر العربية

 .م11.8
محمد مطاوع، "تحليل محتوي الصفحات الرياضية في الصحف األردنية اليومية"،  .32

 .م1118، عمان: الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة
"، رسالة ماجستير غير محمود أبو دريس، "واقع الصحافة الرياضية في مملكة البحرين .34

 .م3114، البحرين: جامعة البحرين، منشورة
مديحة اإلمام، "دور الصحافة في نشر الثقافة الرياضية عامة وألعاب القوى خاصة"،  .38

 .م11.1، االسكندرية، غير منشورة هرسالة دكتورا
نجيب الدريوشي، "الضغوط المهنية التي تواجه الصحفيين العاملين في الصحافة  .32

عودية: جامعة الس رسالة ماجستير منشورة،الرياضية في المملكة العربية السعودية"، 
 .م3118الملك سعود، 

رسالة  ،دراسة مقارنة لقضايا النقد الرياضي لبعض الصحف المصرية ،وليد حسين ..3
 .م3111 ،القاهرة: جامعة بنها، غير منشورة هدكتورا

 
 ثالثاً: الكتب والبحوث العربية:

 ، القاهرة: العربي للنشر1، طفن كتابة الخبر والمقال الصحفيإبراهيم إبراهيم،  .35
 . م3111والتوزيع، 

 .م1111، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، دراسات في الفن الصحفيإبراهيم إمام،  .31
 .م3112، عمان: الدار الثقافية للنشر، 1، طالموسوعة الرياضيةإبراهيم مرزوق،  .21
، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1، طالصحافة المتخصصةإبراهيم الخصاونة،  .21

 م.3113
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، غزة: مكتبة األمل، 1، طاإلعالم الفلسطيني نشأته ومراحل تطورهأحمد أبو السعيد،  .23
3114. 

، دمشق: مطبعة الوفاء، 1، طتاريخ الصحافة العربية في فلسطينأحمد العقاد،  .22
 .م1121

،القاهرة: دار قباء مناهج البحث في االتصال والرأي العام واإلعالم الدولي أحمد بدر،  .24
 .م1115والتوزيع، للطباعة والنشر 

 .م1152، عكا: دار األسوار، 3، طالموسوعة الفلسطينيةآخرون، و أحمد المرعشلي  .28

 .م3112، غزة: مكتبة الطالب الجامعي، فن التحرير الصحفيأحمد زارع،  .22
، القاهرة: المركز السعودي أزمة الصحافة الرياضية األسباب والعالج أمين ساعاتي،  ..2

 م.1112للدراسات االستراتيجية، 
 .1114، دمشق: الناشر أديب خضور، 1، طاإلعالم الرياضيأديب خضور،  .25
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 (6ملحق رقم )

 استمارة تحليل المضمون 
 أواًل_ فئات مضمون االتصال
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 فئات مضمون االتصال

 فئة أنواع الرياضات

 ألعاب فردية ةألعاب جماعي
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 ثانيًا_ فئات شكل االتصال
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 (5ملحق )
 غزة -لجامعة اإلسالميةا

 عمادة الدراسات العليا
 قسم صحافة  -كلية اآلداب

 
 

 المضمون تحليل استمارة
 اهلل،،، حفظه/....................... الدكتور حضرة
 وبركاته،، اهلل ورحمة عليكم السالم

 تحليل المضمون تم إعـدادها فـي سـياق الدراسـة التحليليـةتضع الباحثة بين يديك استمارة 
واقةع الصةفحات الرياضةةية فةي الصةحف اليوميةةة "لرسـالة الماجسـتير التـي تقـوم بإعــدادها بعنـوان: 

 الفلسطينية: دراسة تحليلية ميدانية".
والوقـوف  ،تعرضـها الصـفحات الرياضـية القضـايا التـي وتحليـل رصـد إلـى الدراسة وتهدف

علــى أنــواع الرياضــات فــي الصــحف اليوميــة الفلســطينية، وكــذلك التعــرف علــى مصــادر األخبــار 
المسـتخدمة فـي الصـفحات الرياضــية، ورصـد أنـواع الفنـون الصــحفية الرياضـية، ومعرفـة العناصــر 

 التيبوغرافية في الصفحات الرياضية.
فئات المضـمون  تتضمن التي المضمون تحليل استمارة حكيمبت التكرم لكم الباحثة وتشكر
 وفئات الشكل.

 الستجابتكم،،، والتقدير االحترام خالص وتقبلوا
 :الباحثة

 عبير محمد الفليت
 المشرف:

 أيمن خميس أبو نقيرة/ الدكتور
 أستاذ مساعد في قسم الصحافة واإلعالم

 غزة -الجامعة اإلسالمية
 :المرفقات

 .التحليلية الدراسة وتساؤالت أهداف -
 تحليل المضمون. لفئات اإلجرائية التعريفات -
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 : الدراسة أهدافأواًل_ 
 ما يلي: في الدراسة أهداف تتمثل

 .الفلسطينية اليومية الصحف في الرياضية الصفحات تعرضها التى القضايا معرفة -1
 .الفلسطينية اليومية للصحف الرياضية الصفحات في الرياضات أنواع إلى التعرض -3
 اليومية الصحف في الرياضية بالصفحات المستخدمة األخبار مصادر على التعرف -2

 .الفلسطينية
 .الفلسطينية اليومية الصحف في الرياضية بالصفحات المستخدمة الصحفية الفنون رصد -4
 اليومية الصحف في الرياضية بالصحافة المستخدمة التيبوغرافية العناصر على التعرف -8

 .يةالفلسطين
 التعرف على عدد الصفحات الرياضية في كل صحيفة من صحف الدراسة؟ -2

 ثانيًا_ تساؤالت الدراسة: 
 (:قيل؟ ماذا)  االتصال بمضمون تتعلق تساؤالت . أ

في صفحاتها  تغطيتها على الدراسة صحف تركز التي الرياضية القضايا أهم ما -1
 ؟الرياضية

 ؟الدراسة في صفحاتها الرياضيةالتي تعتمد عليها صحف  األخبار مصادر ما -3
 ؟في صفحاتها الرياضية الدراسة صحف تتناولها التي الرياضية األحداث منشأ ما -2
 صفحاتها الرياضية؟ في الدراسة صحف عالجهات التي الرياضات أهم ما -4

 (:قيل؟ كيف)  االتصال بشكل تتعلق تساؤالت.  ب
 ؟الصحف اليومية الفلسطينية في الرياضية صفحاتال في المستخدمة الصحفية الفنون ما -8
الصحف اليومية  في الرياضيةصفحات ال في المستخدمة التيبوغرافية العناصر ما -2

 ؟الفلسطينية
 ؟في الصفحات الرياضية الرياضية الموضوعات مع المستخدمة الصور أنواع ما -.
 ما المساحة التي تخصصها صحف الدراسة للصفحات الرياضية؟ -5
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 اإلجرائية لفئات تحليل المضمون:ثالثًا_ التعريفات 
  القسم األول: فئات المضمون ) ماذا قيل؟(:

 وتهتم المحتوى في تظهر التي واألفكار المعاني تصف التي الفئات من مجموعة وهي
 الفئات دراستنا في الفئات من النوع هذا تحت وتندرج، (1)بالمضمون عالقة ماله كل عن باإلجابة
 :اآلتية والفرعية الثانوية
 فئة القضايا:  -6

 في وتفيد المحتوى؟ موضوع حولها يدور التي القضية ما: السؤال عن اإلجابة وتستهدف
 .بالمحتوى واالهتمام التفضيل مستويات وتحدد معينة، عن مراكز االهتمام بقضايا الكشف

 وتشمل هذه الفئة، الفئات الفرعية )القضايا( اآلتية:

األلعاب الرياضية وتكون مغطئ بطبقة من  عليها تقام التي المساحةهي المالعب:  6/6
"، وتشمل هذه الفئة االستاد" يسمى مجمع في ومرافق مدرجات كثيرة أحيان في ويضمه العشب،

الموضوعات التي تتناول المالعب الرياضية من حيث تجهيزاتها أو مالءمتها أو اتساعها 
 وغيرها.

هم أفراد الفريق الذين يمارسون لعبة ما، ومقسمون إلى فريقين وكل منهم يلبس  :ونالالعب 6/5
الزي الخاص بفريقه، وتضم هذه الفئة الموضوعات التي تركز على العب ما، وحصوله على 

 جوائز أو الحديث عن حياته الرياضية، أو اعتزاله عن الفريق.

يجة كل فريق في نهاية المباراة، هي الموضوعات التي تركز على نت نتائج مباريات: 6/4
ومعرفة من الفريق الذي نال الفوز في المباراة، ومعرفة الفريق الذي خسر، وانعكاسات الفوز 

 والخسارة على الفريقين صعودًا أو هبوطًا وغيرها.

هي كل األحداث والمشاكل التي تواجه الالعبين الرياضيين في الملعب،  مشكالت رياضية: 6/3
 مباراة، أو مشاكل يفتعلها الجمهور، أو االعتداء على الالعبين والحكام والمدربيين.أو خالل ال
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هي الحالة التي تسير وفقا لنظامين هما: نظام الهواية فهو الذي يتمتع به تنقالت الالعبين:  6/2
ـــالي باإلمكـــان  ـــادي ال يحكمهـــا عقـــود ومواثيـــق، بالت ـــه بالن ـــة بســـبب أن عالقت ـــة كامل الالعـــب بحري
االنتقال من نـادي إلـى آخـر بالتراضـي بـين الطـرفين، ، ونظـام المحتـرفين هـو نظـام يكـون محكـوم 
بعقود بين الطرفين إضافة إلى اللـوائح والقـوانين الصـادرة عـن االتحـادات الرياضـية، فمـثال: انتقـال 

   (1)ور.الالعب فالن من النادي األهلي إلى نادي الزمالك بعد انتهاء مده عقده في النادي المذك

 هو الشخص الذي يدير المباريات في الرياضات المختلفة وفقًا لقانون اللعبة.الحكام:  6/1

تربيـة رياضـية  بكـالوريوسهو الشخص الذي يجب أن يكون حاصاًل على شـهادة المدربين:  6/7
 (3)سنوات أو حاصال على دورات تدريبية.   11أو لديه خبرة في مجال التدريب ال تقل عن 

هــي مؤسســات أهليــة غيــر ربحيــة يتخصــص كــل منهــا بلعبــة واحــدة، االتحةةادات الرياضةةية:  6/8
دارة اللعبــة، وال يحــق للدولــة التــدخل فــي شــؤونها بــل تتبــع  واالتحــادات تو كــل إليهــا عمليــة تنظــيم وا 

 (2)اللجنة األولمبية في الدولة والتي هي مؤسسة أهلية.

هي التي تصـيب أعضـاء أو جسـم الرياضـيين علـى أرض الملعـب فـي  رياضية:الصابات اإل 6/9
أثناء التمرينات والتدريبات الرياضية أو خالل المنافسات والمباريـات الرياضـية سـواء كانـت شـديدة 

 (4)أو طفيفة تؤدي إلى عدم قدرة الالعب االستمرار في األداء بصورة مؤقتة.
ترشـــيح مجموعـــة مـــن الالعبـــين الرياضـــيين هـــي الموضـــوعات التـــي تهـــتم فـــي  انتخابةةةات: 6/61

والحكـــام والمـــدربين لنيـــل منصـــب فـــي إحـــدى النـــوادي أو الفـــرق الرياضـــية ويكـــون لديـــه الكفـــاءات 
والخبــرات المطلوبــة. مــثاًل: ترشــيح الكــابتن فــالن إلدارة نــادي منطقــة معينــة ولكــن يجــب أن يكــون 

 ولديه الخبرة والكفاءة في ذلك. على درايه باألمور اإلدارية والمالية والداخلية للنادي 
 وتكـــون ،الــدولي الصـــعيد علــى تحـــدث التــي الرياضــية المســـابقات هــيمشةةاركات دوليةةةة:  6/66

 "العالمي القدم لكرة الفيدرالي االتحاد" للفيفا تابعة رسمية
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 من بالرياضة المتعلقة الفعاليات كل فيه يتم الذي المكان عن عبارة هواألندية الرياضية:  6/56
 ويهـدف ،مهتمـة مؤسسـات مـن مـدعوم ويكـون ،والمدربين والالعبين االدارة من طاقم داخله ويكون
 . والدعاية الترفيه إلى
 تضم الموضوعات التي ال يمكن تصنيفها ضمن الفئات السابقة. فئة أخرى: 6/46

 فئة مصدر المعلومة:  -5

 وتشمل:هي المصادر التي تعتمد عليها الصحيفة للحصول على المعلومات، 
، وجميع الصحف الكبرى فيه تصدر الذي لمدينةا خارج الصحيفة مندوب هوالمراسل:  6/5

 هذه في يجري ما بكل الجريدة ليوافواتحرص على تعين مراسلين لها في عواصم الدول الكبرى  
 (1).وتطورات أحداث من الدول
تميـز الصـحيفة وقـدرتها علــى هـو أهـم المصــادر الذاتيـة للصـحيفة، وبالتـالي فــإن  المنةدوب:  5/5

تكوين شخصية إخبارية متميزة يكمن في وجود فريق من المندوبين المؤهلين لتغطية كل قطاعـات 
الدولة وهيئاتها ووزاراتها ولكي تسـطيع الصـحيفة أن تقـوم بوظيفتهـا فـي الوفـاء بحـق الجمـاهير فـي 

دوار في عمليـة اسـتقاء األخبـار المعرفة فإنه البد أن يكون لها فريق إخباري خاص تتوزع عليه األ
 (3)الداخلية ونشرها على صفحات الجريدة.

ــــي تعمــــل مؤسســــات هــــي :األنبةةةةاء وكةةةةاالت 4/5 مــــداد والمعلومــــات، األخبــــار جمــــع مجــــال ف  وا 
وتتمثـل فــي وكـاالت أنبــاء   (2).بالمجــان أو أجـر مقابــل بهـا اإلعالميــة وغيـر اإلعالميــة المؤسسـات

 محلية، وكاالت أنباء دولية، وكاالت أنباء إقليمية.

هـــي الوكـــاالت الوطنيـــة وهـــي أيضـــا لهـــا شـــبكة واســـعة مــــن وكةةةاالت األنبةةةاء المحليةةةة:  . أ
المراسـلين فــي الخــارج  والمشــتركين فـي الــبالد األخــرى ومنهــا وكالـة أنبــاء الشــرق األوســط 

   (4)العربي وبعض دول القارة األفريقية.في مصر فهي تخدم مصر والعالم 
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هي تجمع األخبار من كل العالم وتعالجها وتخزنهـا وترسـلها إلـى وكاالت األنباء الدولية:  . ب
العــالم كلــه وســاعد علــى ظهورهــا تطــور الصــحافة ممــا جعــل ظــاهرة االتصــال تأخــذ بعــدًا 

أصـبحت المعلومـات  جديدًا فمن ناحيـة المكـان صـار العـالم أكثـر قربـا ومـن ناحيـة الزمـان
  (1)أكثر حداثه من ذي قبل.

هي وكاالت كانت باألساس وطنيـة فتحولـت إلـى مراكـز لتبـادل وكاالت األنباء االقليمية:  . ت
 (5)األخبار بين عدة دول تقع في منطقة واحدة أو بين دول متجاورة.

هــي الموضـــوعات الرياضــية التـــي يــتم تـــداولها بــدون ذكـــر مصـــدر  :غيةةر مةةةذكور المصةةةدر 3/5
 المعلومة على االطالق.

ـــاب، أخةةةرى:  5/2 تضـــم الموضـــوعات التـــي ال يمكـــن تصـــنيفها ضـــمن الفئـــات الســـابقة مثـــل: الكت
 العالقات العامة، الصحف األجنبية، التلفزة، االنترنت.

 فئة منشأ المعلومة:  -4
 ، وتضم:صل إلى الصحيفةتة لالمعلوم لذي تصدر منههي المكان ا

هــي الموضــوعات التــي تمثــل االهتمــام للقــارئ ألنهــا تحــدث فــي داخــل مجتمعــه أو محليةةة:  6/4
ـــام داخـــل  ـــي التـــي يق ـــات الـــدوري العـــام، والكـــأس المحل ـــه الصـــحيفة كمباري ـــذي تصـــدر في موطنـــه ال

 وتتمثل في ما يلي: (2).الوطن
 المنطقــة فــي ضــيق شــريط شــكل علــى فلســطين غــرب جنــوب غــزة قطــاع يقــعغةةزة:  قطةةاع . أ

 مدنـه أكبـر مـن اسـمه واكتسـب المتوسـط، البحـر علـى التاريخية فلسطين ساحل من الجنوبية
 (4).القدس بعد فلسطينية مدينة أكبر ثاني وهي غزة، مدينة

ــم يش  الضةةفة الغربيةةةة: . ب  الضـــفة مســـاحة تشــكل ،األردن نهـــر غــرب لوقوعـــه الغربيــة بالضـــفة س 
 حـوالي أي -( البحـر إلـى النهـر مـن) التاريخية فلسطين مساحة من% 31 يقارب ما الغربية
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 الخليــل وجبــال القــدس وجبــال نــابلس جبــال علــى جغرافيــاً  المنطقــة هــذه تشــمل. ²كــم 521 8
 (1).األردن غور وغربي

 أهميـة وأكثرهـا السـكان، وعـدد المسـاحة حيـث مـن التاريخية فلسطين في مدينة أكبر القدس: . ت
 الشـريف، القـدس المقـدس، بيـت: مثـل العربية اللغة في أخرى بأسماء ت عرف. واقتصادًيا دينًيا
 (2).القدس أورشليم: رسمًيا إسرائيل وت سميها القبلتين، وأولى

ـــ عــرب م: 38 . ث  العــالم فــي الشــائعة التســميات هــي  45 فلســطينيو أو الــداخل عــرب أو 45ال
 أي األخضـر، الخـط بحـدود) االحـتالل دولـة حـدود داخـل يعيشـون الذين للفلسطينيين العربي
 يشــار اإلســرائيلية اإلعــالم وســائل وفــي. اإلســرائيلية الجنســية ويملكــون ،(1145 الهدنــة خــط
 أبنــاء" مصــطلح أحيانــاً  يســتخدم كمــا ،"العربــي الوســط" أو" إســرائيل عــرب" بمصــطلحي إلــيهم

 (4)(.الرسمية اإلعالنات في خاصة" )األقليات
 الموضــوعات علــى وتركــز تقــع داخــل حــدود الــدول العربيــة التــي لموضــوعاتا هــي عربيةةة: 5/4
 والفرق الرياضية العربية. والمالعب باألندية  تهتم التي
هـي أخبـار التـي تقـع داخـل حـدود الـدول األجنبيـة وتركـز علـى األخبـار التـي تهـتم  عالمية: 4/4

 (8)المتوسطية.بالفرق األجنبية داخل األندية األجنبية، مثل الدورات األولمبية والقارية و 
 فئة أنواع الرياضات:  .3

تتنــاول أنــواع الرياضــات التــي تحــدث فــي المالعــب الرياضــية، ويــتم عــرض أخبارهــا فــي 
 الصحف اليومية الفلسطينية، وتشمل نوعين هما: ألعاب فردية، ألعاب جماعية.

 يتجـاوز وال جماعيـة بصـفة وليسـت فرديـة بصـفة تمـارس التـي األلعـاب هـي أواًل: األلعاب الفردية:
 األلعـاب هـذه ومـن نفسـه الالعـب يمثـل ما وغالبا العبين عن األلعاب هذه مثل في الالعبين عدد

 ... الص، وهي: وألعاب القوي والجمباز والتنس والسباحة المالكمة
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 الكرة تمر أن على الكرة ضرب الالعبان هي رياضة عريقة وتاريخية، حيث يتبادل. التنس: 6/3

 داخـل لهـا المسـموحة الحـدود تتجاوز الكرة ال أن وعلى الملعب منتصف في الموجودة الشبكة فوق
 .(1) المتنافسين الالعبين من أي ضد النقاط وتحتسب المستطيل

 والرمــي،  والقفــز والوثـب كــالجري طبيعيــة أعمـاالً  يتضــمن بــدني نشـاط هــي.  ألعةاب القةةوي: 5/3
 عن بعضها بعض، وتختلف المسابقات عن بعضها يختلف اختبارات تتضمن متنوعة رياضة أنها

 توافرهـا المطلـوب والنفسـية والفيزيولوجيـة  البدنيـة الخصـائص فيه تختلف الذي نفسه بالقدر بعض
 .(3) لممارستها

 ويرتــدي. بقبضـتيهما المماثـل الـوزن ذوي مـن مالكمــان فيهـا يتنـافس رياضـة هـي . المالكمةة:4/3
ــع حّيــز فــي ويتباريــان ســميكة ببطانــة مبطنــة قفــازات منهمــا كــل  يســمى بحبــال، محــاط الشــكل مرّب

ْلبة  .(2) الحش
هي أحد أنواع الرياضات التي تستخدم بعض األجهـزة ألداء حركـات بدنيـة معينـة  . الجمباز:3/3

وذلــك النشــاط الــذي يمــارس علــى األجهــزة أو علــى األرض بصــورة فرديــة، طبقــا لقــوانين متعــارف 
 .(4) عليها

 مـن األقـل علـى يتكـون فريـق قبـل مـن تمـارس التـي األلعـاب هيثانياً: األلعاب الجماعية: 
 تشـويقاً  كثـرأ نهـاإب وتمتـاز الص... والطائرة والسلة القدم كرة ذلك ومثال فأكثر العبين ثالثة

 وهي:  وامتاعاً 
  كرة القدم:  8/3

 ،اآلخـر الفريـق علـى كـل األهـداف، لتسـجيل يتنافسان فريقان يلعبها جماعية، رياضة
 تبـديل ويمكـن ،لالحتيـاط العبـين سـبعة إلـى باإلضـافة العبـاً  عشر أحد القدم كرة فريق ويضم
 .(8) العالم في شعبية األكثر الرياضات من تعدو  .المباراة أثناء األكثر على العبين ثالث
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  كرة السلة: 1/3

 مـن عـدد كبـرأ حـرازإ منهمـا كل يحاول قانفري مبارياتها في يلعب رياضية، لعبة هي
 وعلــى حلقـة فريـق ولكـل االرض، عــن مرتفعـة حلقـة فـي كـرة دخــال، وهـدف اللعبـة هـو إالنقـاط
 .(1) العبين 8  ويكون عدد العبي كل فريق فيها الكرة دخالإ اآلخر الفريق
 الكرة الطائرة: 7/3

 شـبكة بينهمـا تفصـل فريقان فيها يلعب ،شعبية العالمية الرياضات أكثر إحدى هي 
 محــاوالت ثــالث فريــق لكــل. الخصــم لمنطقــة الشــبكة فــوق الكــرة ضــرب الفريــق علــى، عاليــة
 إذا أو الخصـم، أرضـية الكـرة تضـرب حينمـا للفريـق نقطـة تحسب، الشبكة فوق الكرة لضرب

رجاعها الكرة صد في الفريق أخفق إذا أو خطأ، ارتكاب تم  .(3) صحيح بشكل وا 
   كرة اليد: 8/3

ـــد تلعـــب التـــي الجماعيـــة األلعـــابهـــي ضـــمن  ـــافس ،بالســـرعة تمتـــاز ،بالي  فيهـــا يتن
 ،الشكل مستطيل ملعب على المباراة يخوضون ،العبين سبعة من يتألف منهما كل فريقين،
 مـــن ممكـــن عـــدد أكبـــر إحــراز هـــو فريـــق كـــل وهـــدف، األهــداف لتســـجيل مـــرميين فيـــه ثبــت

 وجــود مـع دقيقـة، 21 منهــا واحـد كـل مـدة شــوطين إلـى تنقسـم التــي بالمبـاراة للفـوز األهـداف
 .(2) دقائق 11 راحة فاصل

   أخرى: 7/3
ال يمكـن تصـنيفها ضـمن الفئـات السـابقة بسـبب قلـة وجـود أخبـار  يتضـم الموضـوعات التـ

 عنها في الصحف اليومية الفلسطينية مثل: السباحة، رفع األثقال، كرة الطاولة.
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 القسم الثاني: فئات الشكل ) كيف قيل؟(:

 بوســاطته وانتقلــت االتصــال، مــادة مضـمون فيــه قــدم الــذي الشـكل حــول النــوع هــذا ويـدور
 :اآلتية الرئيسة وتشمل الفئات ،(1)معانيه

 فئة الفنون الصحفية:  -2

 .الرياضية الصحافة يف الصحفية المادة تتخذها يالت المختلفة واألنماط األشكال يه

 الرياضـي الجمهـور يهـم مـا وكـل الرياضـة بصالح تعلقالتي ت تقديم األحداث هوالخبر:  6/2
 .(3) من حقائق ومعلومات رياضية مطلوبة حديثة وطارئة

 مــن تعمــل التـى الرياضــية للصــحافة الصـحفي التحريــر وفنــون أشـكال أحــد هــو التقريةر: 5/2
 األشــــخاص بـــبعض تتعلـــق التـــى الحديثـــة الرياضــــية بالمعلومـــات القـــارئ امـــداد علـــى خاللـــه

 .(2) معين مغزي لها ويكون الرياضية األحداث بعض أو الرياضيين

ـــك هـــي المقةةةال: 4/2  أو بحثهـــا فـــى التعمـــق أصـــحابها تـــدعى ال التـــى الرياضـــية الكتابـــات تل
 (4)،فيـه تصـدر الـذي بـالزمن االرتبـاط وثيقـة إعالميـة مـادة وهي ،معالجتها في التامة االحاطة

 ويتمثل في عدة أنواع أهمها: 

يقــوم علــى أســاس وجــود عالقــة حميمــة بــين الكاتــب وقرائــه لــذلك هــو المقةةال العمةةودي:  . أ
ــًا مــن هــذه الرســائل ولــذلك  يتضــمن العمــود ردًا علــى بعــض رســائل القــراء وقــد ينشــر جانب

حريـة أكثـر مـن التـي تعطيهـا للمحـرر  فالصحيفة الرياضية تعطي كتـاب العمـود الرياضـي
لسياسة التحريرية للصحيفة فإنهـا الرياضي فهي أن كانت تلزم المحرر الرياضي االلتزام با

ن كانــت ال تســمح لــه  فــي المقابــل ال تلــزم كاتــب العمــود بــااللتزام الــدقيق بهــذه السياســة وا 
 .(8) بمعارضتها
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العـام الرياضـي،  هو أبرز فنون المقال الصحفي أكثرها تأثيرا على الرأىالمقال التحليلي:  . ب
ويعتمــد علــى اختيــار حــدث أو قضــية او ظــاهرة رياضــية ثــم معالجتهــا صــحفيا بالتحليــل 

 .(1) والتفسير والتعليق والتوقع وأحيانا تقديم رؤية أو حل أو توصيات
يقــوم علــى عــرض وتغيــر وتحليــل وتقــيم االنتــاج األدبــي والفنــي والعلمــي المقةةال النقةةدي:  . ت

رشـاد القـارئ ومعاونتـه علـى والرياضي من أجل شـرحه وتح ليليـه وتقـيم شـكله ومضـمونه وا 
 .(3) االختيار بين األعمال األدبية والرياضية والكشف عن أثرها على الجمهور المتلقي

 تقيـيم يسـتهدف فهـو ،الرياضـية المباريـات وتحليـل ونقد وتفسير شرح على يقوم التعليق: 3/2
 وهـو ،المتنافسـة الفـرق مـن فريـق كل أداء فى واإليجابية السلبية الجوانب عن والكشف المباراة
 كـل أدوار تحليـل بالضـرورة تتضـمن والتـى بالمبـاراة تحـيط التـى المـؤثرات لكـل الواعية الدراسة

خراجها المباراة صناعة فى يسهم من عالم وتحكيم وأرض وجمهور إداريين من وا   .(2) وا 

هــي الصـــور التــي تقـــديم خــدمات إخباريـــة رياضــية كاملـــة  الصةةور الخبريةةةة المسةةةتقلة: 2/2
بحيث تستقل في هذا الجانب مع اعتمادها البسيط على بعض العبارات الرياضية التـي تنشـر 
ــًا مــا تتســم هــذه الصــورة بكبــر مســاحتها وبنشــرها فــي  بعــض المعــاني غيــر الظــاهرة فيهــا وغالب

 .(4) الصفحات االولي أو الخبرية الرياضية في الصحف

وهي الموضـوعات التـي ال يمكـن تصـنيفها ضـمن الفئـات السـابقة بسـبب قلـة  فئة أخرى: 1/2
وجــود أخبــار عنهــا فــي الصــحف اليوميـــة الفلســطينية مثــل: األحاديــث الصــحفية والتحقيقـــات 

 ورسائل القراء ... الص.

 مــن تســتخدمه ومــا الصــحفية للمــادة الطباعيــة المعالجــة يهــ فئةةة العناصةةر التيبوغرافيةةة: -2
طــارات وصــور ورســوم لتحقيــق التــأثير علــى القــراء وانطباعــات بأهميــة  ألــوان وأرضــيات وا 

 الموضوع، وتتمثل في:
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 فــى والمصــداقية اإليضــاح تحقيــق فــى وتســهم تتمثــل فـي تــدعم المضــمون  الصةةور: 6/1
، حيــث تتمثــل الصــور فــي عــدة الحقــائق وكشــف الرياضــية والقضــايا الموضــوعات تنــاول

 أشكال وهي:
وهــي الصــور التــي تــروى بتفصــيالتها وبمــا يصــحبها مــن باريةةة رياضةةية: صةةورة إخ . أ

سـطور قليلـة خبــرًا أو حادثـًا هامـًا، وتكــون غالبـًا ذات حجـم كبيــر، وتوضـع فـي مكــان 
ــًا  مميــز مــن الصــفحة أو فــي الصــفحتين المتقــابلتين فهــى تعطــى بــدورها تقريــرًا إخباري

 .(1) كاماًل بالكاميرا
الصور التي تتمثل شخصـية محـور الموضـوع وتـروي وهي صورة شخصية رياضية:  . ب

تفاصيل هذه الصورة مالمح شخصية سواء كانت هذه الشخصـية مهمـة أم ال وينبغـي 
 .(3) أن تتمتع الصورة الشخصية بحركة أو انفعال

وغالبـًا مــا تنشــر الصــحيفة الصــور الشخصــية علـى عمــود واحــد إال أنهــا أحيانــا تبــالغ فــي 
 عمود في الموضوعات الكبيرة.المساحة لتشغل أكثر من 

: وهـي الصــور التـي تتصــل بمضـمون أحــد الموضــوعات صةورة موضةةوعية رياضةةية  . ت
الخبرية على الصفحة، ويختلف حجمهـا بـاختالف مـا يبـرزه مـن تفصـيالت مـن حيـث 
الكم والقيمة كما يجمعها مع موضوعها حيز واحـد، وأحيانـًا تجـاوره، وتكـون مصـحوبة 

الصــور إلــى نقــل األحــداث ا، يهــدف هــذا النــوع مــن بكلمــات علــى توضــيح مضــمونه
  .(2) الرياضية

وهــي الرســوم التــي تصــاحب بعــض الموضــوعات الطويلــة، صةةورة جماليةةة رياضةةية:  . ث
وتنشر عادة حين ال تتوافر الصور الفوتوغرافية التي تعبر عن الحدث للقراء، وحينئـذ 

تمتـاز بتجسـيد المعنـي تلجأ الصحف إلى رساميها لعمل بعمل بعض الرسـومات التـي 
ـــال القـــارئ ليـــذهب إلـــى تخيـــل هـــذا  ـــى شـــحذ خي المصـــاحب لهـــا، بـــل وتتعـــدى هـــذا إل

 .(8) الموضوع وكيفية حدوثه
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وهـي الموضــوعات التـي ال يمكــن تصـنيفها ضــمن الفئـات الســابقة بســبب فئةة أخةةري:  . ج
قلــة وجــود أخبــار عنهــا فــي الصــحف اليوميــة الفلســطينية مثــل: الكاريكــاتير والرســوم 

 والجداول.
هــي تلــك الظــالل الرماديــة الواقعــة بــين الحــرف األســود واألبــيض وهــي  األرضةةيات: 5/1

ظــالل كثيفــة أو شــفافة، وفــي اللغــة الفنيــة واإلعالميــة هــي تخفيــف لكثافــة اللــون األســود 
 .(1) وطريقة حديثة وناجحة إلى حد ما لكنها تؤدي إلى الفصل بين موضوع وآخر

 طريـق عن أفضل بصورة الموضوع إلظهار الطباعية الفنية األشكال أحد اإلطارات: 4/1
 .(3) الخبر يوضح داخله إطار استخدام

 .والتشويق االنتباه لجذبهو أعطي الخبر الرياضي لون األلوان:  3/1
 (2)فئة العناوين:  -.

 التـي األسـطر مجموعـة أو السـطر عـن عبـارة وهي والثانوية، الرئيسة العناوين بها ونعني
 مــن دتاز   الصــحيفة لــدى المنشــورة المــادة أهميــة دتاز  وكلمــا محتوهــا، الموضــوع وتوضــح تســبق
 :إلى اتساعها حيث من العناوين وتنقسم على الصفحة، المادة تلك عنوان اتساع
ـــذي العنـــوان وهـــو العنةةةوان العةةةريض: 6/7 ـــه بكاملهـــا، الصـــفحة بعـــرض يمتـــد ال  دريتصـــ ولكن

 .األولى الصفحة يتصدر الذي المانشيت عن له تمييزا الصفحات الداخلية،
 العنـوان مـن وأكثـر العـريض، العنـوان مـن أقـل اتسـاعاً  العنـوان هـذا يحتـلالعنوان الممتةد:  5/7

 ويمتـد ،"السـتاندر" الصـحيفة فـي أعمـدة سـبعة إلـى عمودين من يتراوح باتساع يمتد فهو العمودي،
 ."التابلويد" الصحيفة في أعمدة خمسة إلى عمودين منيتراوح  باتساع
 . فقط واحد عمود اتساع يأخذ الذي العنوان وهوالعنوان العمودي:  4/7
 فئة المساحة:  -8
 إلـى يشـير ممـا التحليـل، موضـع للمضـمون الصـحيفة مـن حالمتـا الحجـم تقـيس التـي الفئة وهي
 دلـيالً  ذلـك كـان الموضوع، مساحة زدت ا كلما إنه حيث وتقديمه، الموضوع بعرض االهتمام مدى
 مسـاحة احتسـاب ثـم ومـن ،3سـم الدراسـة صـحف فـي المسـاحة قيـاس وتـم بـه، االهتمـام زيـادة على

 الصحيفة. في للموضوعات الكلية بالمساحة ومقارنتها بالصفحات الرياضية الخاصة الموضوعات
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 (4ملحق رقم )

 أسئلة المقابلة المقننة
 التغطية الرياضية؟ماهي أبرز الفنون الصحفية التي تعتمد عليها في  .1
 لماذا تركز الصحافة الرياضية على الخبر الرياضي أكثر من الفنون األخرى؟ .3
 لماذا تركز الصحف على الرياضات الجماعية أكثر من الرياضات الفردية؟ .2
 األخبار الرياضية؟ما المصادر التي يعتمد عليها الصحفي الرياضي في الحصول على  .4
 ولية أكثر من األخبار العربية في الصفحات الرياضية ؟أسباب التركيز على األخبار الد .8
برأيك ما أسباب اطالق مسمى " الصحافة الخبرية، صحافة كرة قدم" على الصحافة  .2

 الرياضية؟
 ما أسباب التركيز على صور الموضوعات بشكل أكبر من األنواع األخرى؟ ..
 طارات؟ ما أسباب عدم استخدام الصفحات الرياضية لألرضيات واأللوان واإل .5
 ؟ىاألخر ما أسباب التركيز على استخدام العنوان الممتد بالمقارنة بأنواع العناوين  .1

 ما أسباب افتقار الصحافة الرياضية إلى الكتاب المتخصصين في هذا المجال؟ .11
 ؟كافة أنواعه في الصفحات الرياضيةما أسباب غياب المقال الرياضي ب .11
الصفحات الرياضية، مع ان هناك الكثير من بماذا تفسر سبب غياب المقال النقدي عن  .13

 تواجه الرياضة في فلسطين وبحاجة للكتابة النقدية؟  يالممارسات أو اإلشكاليات الت
ما أسباب التركيز على األخبار المتعلقة بالالعبين ونتائج المباريات في القضايا المطروحة  .12

 في الصفحات الرياضية دون األخرى؟ 
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