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ْاإلهــــــــــــــــــــــــــداء

.. من كان له الدور األكبر في حياتي.. إلى من أنار دربي ورسم لي الطريق.. لى أبي الغاليإ
 معلمي وقدوتي.. أدعو اهلل عز وجل أن يمدك بعمر مليء بطاعة الرحمن ورضاه. إلى

من تجسدت فيها كل معاني الحب والحنان واألمان ,, الى من زرعت في  ..أمي الحنونلى إ
 التي نطقتها شفتاي .. كم أنت رائعة. كلمة داخلي الرغبة في االبداع ,, الى أجمل

,, إلى  نحن عليه اآلن برت طوياًل حتى الوصول إلى ماسهرت وصمن .. زوجتي العزيزةلى إ
 من عززت رغبتي في الدراسة وتحقيق هذا الحلم .. إلى شريكة الحياة .. دمت بجانبي.

جعلوا للحياة طعمًا ومتعة .. بجواركم كنت رائعًا وبجواركم أبقى .. من لى أخي وأخواتي .. إ
 أدعو اهلل أن نبقى سويًا ويمنحكم ما تتمون.

جود وتميم.. بكم جادت علينا الدنيا كرمًا وأتممت سعادة أراها اآلن خالدة .. دمتم  ..لى أطفاليإ
 معي وسندي وعوني.

 بصحبتكم تحلو الحياة, شكرًا لكونكم بجانبي .. وشكرًا لبقائكم حولي..لى أصدقائي .. إ

يعًا.. إلى األسرى إلى األسرة الرياضية وزمالئي في السلطة الرابعة .. إلى شهداء فلسطين جم
 شاهر خماش وحسام أبو كويك..  ينفي سجون االحتالل.. إلى الشهيد عاهد زقوت والراحل

 راجيًا اهلل أن ينفع به االسالم والمسلمين. ،إليكم جميعًا.. أهدي لكم هذا العمل المتواضع

 الباحث
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ْشكر وتقدير

 ،ل ألهل القرآن مزية وأي مزيةجع ،ذي الجود والكرم ،باعث الهمم ،جليل النعم الحمد هلل  
محمد بن  ،ثم الصالة والسالم التامان األكمالن على خير البرية وأزكى البشرية ،ومنزلة رفيعة علية

 عبد اهلل, صلى اهلل على صحبه ومن واآله.

إلى أستاذي الفاضل ومشرفي القدير  ،إنه لم من دواعي سروري أن أتقدم بالشكر الجزيل  
الذي كان له الدور األبرز في اتمام هذا العمل واخراجه بالشكل الذي  ،بي التركالدكتور أحمد عرا

 واتمام الدراسة على النحو المطلوب. ،يليق

ئيس اللجنة بداية بالدكتور أحمد الترك ر  لى أعضاء لجنة المناقشةإكما وأتقدم بالشكر والتقدير   
كما  ، وائل المصري المناقش الخارجي العلمية والدكتور طلعت عيسى المناقش الداخلي والدكتور

األستاذ وهم:  ،وكل من منحني الفائدة والنصيحة ،محكمي استمارات الدراسةوأتقدم بالشكر الى 
 ،والدكتور عمر قشطة ،والدكتور أيمن أبو نقيرة ،والدكتور حسن أبو حشيش ،الدكتور جواد الدلو

 ،والدكتور ماجد تربان ،كتور فريد أبو ضهيروالد ،والدكتور نبيل الطهراوي ،والدكتور أحمد حماد
 والدكتور محمد النظاري من اليمن.

 ،واألستاذ محمود الناطور ،كما ويسعني أن أتوجه بالشكر الى األستاذ أشرف أبو سمرة  
واألستاذ محمد  ،واألستاذ عبد الرحمن الفار ،واألستاذ عزيز الكحلوت ،واألستاذ حسام الدين حرب

لمساندتهم  واألستاذ رجا أحمد ،واألستاذ نعيم كحيل ،واألستاذ سمير كنعان ،ذ وليد جودةواألستا ،الدلو
داعيًا اهلل عز وجل أن يجعل كل ما بذلوه بصحبتي في ميزان حسناتهم يوم  ،الدائمة ودعمهم المستمر

 القيامة.
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ْملخص الدراسة

مواقدددددع الرياضدددددية ا لكترونيدددددة تهددددددف هدددددذه الدراسدددددة الدددددى التعدددددرف علدددددى الواقدددددع الدددددذي تعيشددددده ال
وأبدددرز الموضدددوعات الرياضدددية التدددي  ،الرياضدددي للجمهدددور تقددددمها التدددي الخددددمات طبيعدددةو  ،الفلسدددطينية

 التطدرق الدى مدع ،والشخصيات الرياضية األكثر ظهدورًا فدي صدفحاتها االلكترونيدة ،تناولتها هذه المواقع
والعقبدددات التدددي تواجددده  ،ع بهدددا هدددذه المواقدددعوالمميدددزات التدددي تتمتددد ،الفندددون الصدددحفية المسدددتخدمة أبدددرز

والوقددوف علددى أوجدده االتفدداق واالخددتالف بددين مددوقعي الدراسددة بأطلددس سددبورتب و ببددال  ،العدداملين فيهددا
 جولب.

وفيه  ،وفي اطارها تم استخدام منهج الدراسات المسحية ،وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية
ومددنهج دراسددة العالقددات  ،لوب مسددأ أسدداليب الممارسددةاسددتخدم الباحددث أسددلوب تحليددل المضددمون وأسدد

كمددا اسددتخدم الباحددث نظريددة ترتيددب األولويددات ب  ،المتبادلددة وفيدده تددم اسددتخدام أسددلوب المقارنددة المنهجيددة
أمددددا أدوات الدراسددددة فهددددي اسددددتمارة تحليددددل المضددددمون وصددددحيفة  ،ونظريددددة القددددائم باالتصددددال ،األجندددددة ب

 االستقصاء والمقابلة.
خالل الفتدرة الزمنيدة الممتددة مدن  ،احث موقعي أطلس سبورت وبال جول عينة للدراسةواختار الب

 ختددددارا ,لكددددل موقددددع مفددددردة 212 يصددددل الددددى مفددددردات عددددددب ، م(31/3/2014م وحتددددى 1/9/2013)
 أيدام ثالثدة وتدرك يوم اختياروذلك ب موقع, كل من يوماً  53 بواقع منتظمة, عشوائية عينة منها الباحث
أمدا صدحيفة االستقصداء فتمثلدت عينتهدا  ،موقدع كدل مدن اً يومد( 53) المطلدوب العددد لىإ الوصول حتى

 في القائمين باالتصال في المواقع الرياضية االلكترونية الفلسطينية.
ــائ  أبرز ــا : ــى مجموعــة مــن النت ــل الملــمون ال زيددادة اهتمددام مددوقعي  وخلصــت دراســة تحلي

ومددنأ كددرة القدددم المسدداحة األكبددر مددن ت طيتهددا  ،ة منهدداالدراسددة باأللعدداب الجماعيددة علددى حسدداب الفرديدد
وتواجدد الالعبدين فدي  ،مع تركيز هذه المواقع علدى موضدوعات المباريدات ونتائجهدا المختلفدة ،الصحفية

وتواجددد الموضددوعات الرياضددية التددي منشددلها  ،المرتبددة األولددى كددلبرز الشخصدديات الرياضددية المسددتهدفة
اضدافة الدى اعتمداد المراسدل الصدحفي كدلبرز مصدادر  ،نطداق الج رافديقطاع غزة في المرتبدة األولدى لل

الموضددددوعات الرياضددددية وتواجددددد األخبددددار مجهولددددة المصدددددر فددددي مرتبددددة متقدمددددة مددددن مصددددادر المواقددددع 
 الرياضية االلكترونية في فلسطين.



 ه 

 

 من ال البية عدم تقاضيأ مها:  مجموعة من النتائ  خلصت الىأما الدراسة الميدانية فقد 
مع  ،عاملين في المواقع الرياضية االلكترونية في فلسطين أية أجور مالية نظير خدماتهم الصحفيةال

وت طية  ،تفضيل القائمين باالتصال استخدام الخبر الرياضي على حساب الفنون الصحفية األخرى
قدام العاملين في المواقع الرياضية على تج ،لعبة كرة القدم على حساب األلعاب األخرى نب إضافة وا 

إضافة إلى افتقار  ،أسمائهم إلى بعض األخبار خشية التعرض لمشكالت مع الجماهير المتعصبة
 ووجود ،المواقع الرياضية ا لكترونية في فلسطين للهياكل ا دارية والسياسات التحريرية الواضحة

واجه المواقع الرياضية الصعوبات المادية والفنية في المرتبة األولى كلبرز المشكالت والعقبات التي ت
 االلكترونية في فلسطين.
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Abstract 

 

The study aim to explore the role of sport journalist websites, determine its 

services which provided for fans and focus on main topics and figures. 

In addition to that the study tend to determine the most common journalist 

arts, its features and obstacles that face co-workers. Also the study aimed to 

assess a comparative study case between Atlas sport website and Pal goal 

website . 

This study considered as a descriptive study, so it used the survey 

methodology, the researcher used the content analysis method, the practicing 

survey method, and interrelationships methodology which included the 

systematic comparative method, the prioritization theory “The agenda” and 

gatekeeping theory. Content analysis survey, the questionnaire and meetings 

are considered as the study tools. 

The researcher used Atlassport.net and Palgoal.com as a sample of study 

during the period 1st of Sep 2013 to 31 of Mar 2014, while, while the study 

society was represented by 212 sample, the study sample was 53 days which 

chosen in a random-systematic way; choose one day and leave 3 days until 

we reach the sample period. The questionnaire sample represented by 

gatekeepers of the Palestinian electronic sport websites . 

The content analysis method concluded that, both Atlas sport and Pal goal 

has an interest of team sports instead of individual ones, Football acquire 

large wide of press coverage, especially matches and its results . 

Players considered as a most figures who talking about in these websites, 

Gaza news represent the major news and the reporter were considered as the 

main source of news, through that, unspecified news sources held a further 

ranking of the published news and reports . 

The practical part of study concluded that, the majority of sport journalist 

websites employees didn’t receive any rewards for their services, and also, 

these websites gatekeepers prefer to publish sport news more than other tools 

and football coverage more than other sports . 

Indeed, in some cases reporters hide their identities to prevent expected 

problems with fans, also the study found that these websites suffer from lake 

of managerial hierarchies and clear editorial policies. A last conclusion is, the 

most obstacles that faces these websites was the financial and technical 

problems 
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 فهرس المحتويات

 رقم  وعـــــــــــــــــالمول
 الصفحة

 ب اإل ــــــــــــداء
 ج شكر وتقدير

 د ملخص الدراسة باللغة العربية
 و ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

 ز فهرس المحتويات
 االجراءات المنهجية 

 2 مقدمة 

 3 لسابقة أهم الدراسات ا

 19 موقع الدراسة من الدراسات السابقة

 20 االستدالل على المشكلة

 24 مشكلة الدراسة 

 24 أهمية الدراسة

 25 أهداف الدراسة

 26 تساؤالت الدراسة

 27 ا طار النظدري للدراسدة

 36 نوع الدراسة ومناهجها وأدواتها

 48 مجتمع الدارسة وعينتها

 53 ةدددددددددالدراس ادةدددددددددددددددم

 53 وحدات التحليل والقياس

 53 إجراءات الصدق والثبات

 57 مصطلحات الدراسة

 58 تددقدسيدددم الدددراسدددددددة

 ولل الفصل ا
 اليةــــــــــــــة الريــــالصحاف

 63 : الصحافة الريالية .. النشأة والمفهومالمبحث الول



 ح 

 

 63 ظهورها وعوامل وأهميتها الرياضية الصحافة تعريفالمطلب األول: 

 72 وأهدافها وعناصرها الرياضية الصحافة أنواعالمطلب الثاني: 

 75 ومبادئها وخصائصها الرياضية الصحافة مميزاتالمطلب الثالث: 

 77 ووظائفها الرياضية الصحافة مصادرالمطلب الرابع: 

 80 المبحث الثاني: فنون الكتابة الريالية

 80 األول: الكتابة الرياضية والرأي العام  المطلب

 82 مراحل الت طية الرياضيةالمطلب الثاني: 

 84 المطلب الثالث: التحرير الصحفي الرياضي

 86 المطلب الرابع: األشكال الصحفية في الكتابة الرياضية 

 106 : الصحافة الريالية االلكترونية المبحث الثالث

 106 حافة الرياضية االلكترونية لصمفهوم االمطلب األول: 

 109 المطلب الثاني: االنترنت والرياضة 

 111 المطلب الثالث: الصحافة الرياضية االلكترونية 

 114 الفرق بين الكتابة في الصحافة الرياضية المطبوعة وااللكترونية المطلب الرابع:

 نيالثاالفصل 
 المواقع الريالية االلكترونية في فلسطين

 117 مبحث األول: المواقع الرياضية الفلسطينية .. النشلة والتطورال

 117 المطلب األول: نشلة المواقع الرياضية الفلسطينية على االنترنت

 119 المطلب الثاني: خصائص المواقع الرياضية الفلسطينية

 120 المطلب الثالث: أهداف وعوامل انتشار المواقع الرياضية االلكترونية

 121 ب الرابع: مميزات وسلبيات المواقع الرياضية الفلسطينية المطل

 123 المواقع الريالية االلكترونية في فلسطينأ م المبحث الثاني: 

 123 فلسطين في االلكترونية الرياضية المواقعأهم المطلب األول: 

 ثالثالالفصل 
 سمات محتوى وشكل المواقع الريالية االلكترونية عينة الدراسة

 132 لمحتوى المعالجة الصحفية في موقعي الدراسةالسمات العامة المبحث الول: 

 147 لشكل المعالجة الصحفية في موقعي الدراسةالسمات العامة المبحث الول: 

 رابعلالفصل ا
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 دراسة القائمين باالتصال في المواقع الريالية الفلسطينية
 156 خاصة بالعمل في المواقع الرياضيةنتائج الدراسة الميدانية الالمبحث الول: 

 164 لحلولالمشاكل واالمبحث الـثاني: 

 خامسالالفصل 
 مناقشة نتائ  الدراسة والتوصيات

 172 مناقشة نتائج تحليل المضمون: المبحث الول

 183 مناقشة نتائج الدراسة الميدانيةالمبحث الثاني: 

 197 التوصيات :المبحث الثالث

 201  سة ومراجعهاالدرامصادر 

 218 مالحدددددددددددق الدددددراسدددددددددددددة
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 فهرس الجداول

رقم 
رقم  مــــولـــــوع الجــــــــدول الجدول

 الصفحة
 52 العامة للسمات وفقاً  باالتصال القائمين توزيع 1

 132 ترتيب أولويات األلعاب الرياضية التي اهتمت بت طيتها مواقع الدراسة 2

 135 ترتيب أولويات الموضوعات الرياضية التي اهتمت بنشرها مواقع الدراسة 3

 138 ترتيب أولويات الشخصيات الرياضية التي اهتمت بمتابعتها مواقع الدراسة 4

 141 الدراسة عينة الرياضية المواقع عليها تعتمد التي الصحفية ترتيب أولويات المصادر 5

 144 الدراسة عينة الرياضية المواقع المعتمد في رافيترتيب أولويات النطاق الج  6

 147 الدراسة عينة الرياضية المواقع في المستخدمة االلكترونية ترتيب أولويات الخدمات 7

 149 الدراسة عينة الرياضية المواقع تستخدمها التي ترتيب أولويات األشكال الصحفية 8

 150 مة في المواقع الرياضية عينة الدراسةترتيب أولويات الوسائط المتعددة المستخد 9

 152 ترتيب أولويات الصور المستخدمة في المواقع الرياضية عينة الدراسة 10

 156 فترة عمل القائمين باالتصال في المواقع الرياضية الفلسطينية 11

 156 أسباب ودوافع العمل في المواقع الرياضية االلكترونية 12

فددي مجددال االعددالم  التددي حصددل عليهددا القددائمين باالتصددالريبيددة عدددد الدددورات التد 13
 يالرياض

157 

 157 أسباب عدم االلتحاق بالدورات التدريبية 14

 158 المواقع الرياضيةبمتابعتها وت طيتها في  القائمين باالتصال ختصيأللعاب التي ا 15

 159 مأسباب ضعف الت طية االعالمية لبقية األلعاب بخالف كرة القد 16

 159 في المواقع االلكترونيةتحريرية السياسة ال 17

 الموضددوعات اختيددار عنددد الموقددع ادارة مددن معينددة محددددات مدددى تلقددي المبحددوثين  18
 الرياضية

160 

 160 المواقع االلكترونيةمدى وجود هياكل ادارية واضحة في  19
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 .ومفا يمها وتقسيمها ،دراسةوصعوبات ال ،الصدق والثبات
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 المقدمة
التطورات الكبيرة  بعد ،الرياضة واحدة من أبرز المجاالت األساسية في العصر الحديث عد  ت  

لى حولها إوت ،لى عالم االحترافوانتقالها من واقع الهواة إ ،التي طرأت عليها بمختلف أشكالها وألعابها
 ،أنظار واهتمام مختلف دول العالم لتصبأ محط   ،لدوالراتصناعة وتجارة عالية السعر تدار بماليين ا

 كافة المدن والمناطق الفلسطينية. وتحتل مكانة خاصة في
والدور  ,لى تنمية الثقافة الرياضيةتبرز الحاجة إ ,مع تزايد االهتمام بالرياضة وتفاصيلهاو 

كبيرًا حت الرياضة نشاطًا أصب بعد أن ,مختلف مشكالت هذا الزمانفي مواجهة  تؤديهالذي يمكن أن 
 والثقافية واألخالقية للمجتمع. الحياة السياسية واالقتصادية ومعقدًا يدخل في تفاصيل

نجازات ويعود تاريخ الصحافة الرياضية إلى اهتمام ا غريق بوسائل ا عالم وتسجيل ا 
شطة الرياضية خالل وفي فلسطين ظهرت مالمأ االهتمام باألن ،الرياضية على الجلد والورق والحجر

ت ئ  نش  وأ   ،األندية واالتحادات الرياضية لبعض األلعاب تلسستحيث  ،عهد االنتداب البريطاني
أبرز نشاط رياضي تمثل في مشاركة  م1934عام  وشهد ،الجمعيات التي تعنى بشؤون الشباب

هذا النشاط  غير أن   ،يطالياكلس العالم الثانية التي نظمتها إالمنتخب الوطني الفلسطيني في تصفيات 
وى من ذ لم تعرف فلسطين أي مستإ ،عالمي رياضي يشد أزرهه نشاط إالرياضي الملحوظ لم يواكب  

ن عامًا من صدور أول صحيفة يأي بعد ثمانية وأربع 1924ال في عام مستويات الصحافة الرياضية إ
 .(1)عامة فلسطينية

حد في اهتمامات الجمهور القارئ ومع ظهور الصحافة المتخصصة التي تعنى بجانب وا
ومع التطور العلمي والحضاري ظهرت الصحف والدوريات التي  ،وتقديم المعرفة له في هذا المجال

بحيث ال تكاد أي صحيفة من الصحف العامة  ،ات الدقيقة وتحصر اهتماماتها بهاتتناول الموضوع
الصحافة الفلسطينية  على العكس تولي, بل ومن بينها الفلسطينية تخلو اآلن من الصفحات الرياضية

   والمتابعة الدقيقة لها. تمامًا كبيرًا بالت طية الرياضيةاه
أصبحت شبكة االنترنت ظاهرة واسعة  ,ظل الثورة االتصالية الجديدة التي يشهدها العالموفي 

عالم جديدة ومؤثرة, تتميز بالسرعة الفائقة والضخامة المت ,االنتشار ليصبأ  ,ناهيةووسيلة اتصال وا 
االنترنت من أهم مصادر أخبار الرياضة بعد أن كانت المصادر هي األندية واللجان والهيئات 

 .الرياضية والجهات الحكومية التي لها صلة وثيقة بالرياضة أو تشرف على النشاط الرياضي
                                                           

 .43-42ص( 2000 والتوزيع، والنشر للطباعة األمل مكتبة:  غزة) 1ط ،الفلسطينية الصحافة في دراسات ،الدلو جواد (1)
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بهدف مواكبة التطور  ,ظهرت المواقع الرياضية على شبكة االنترنت ,ومن هذا المنطلق
حيث احتلت المواقع  ,شباع رغبات متابعي الرياضات المختلفة وعلى رأسها كرة القدمالتكنولوجي وا  

 الرياضية مكانة خاصة وأهمية كبرى بين المواقع العالمية كافة.
تلتي  ,وخاصة الرياضية منها ,خبارية على شبكة االنترنتونظرًا ألهمية المواقع ا لكترونية ا 

لكترونية في الذي تعيشه المواقع الرياضية ا  محاولة التعرف على الواقعهذه الدراسة من أجل 
والشخصيات  ,الموضوعات التي تتناولهاو  ,األلعاب الرياضية التي تهتم بت طيتهاوأبرز  ,فلسطين

واألشكال الصحفية  ,لكترونية األكثر ظهوراً ا  والخدمات ,والمصادر الصحفية المستخدمة ,المستهدفة
تعاني والعيوب التي  ,التي تتمتع بها لى دور القائم باالتصال فيها والمميزاتإضافة إ ,تخداماً األكثر اس

 .لى أبرز العقبات والمشكالت التي تواجه العاملين فيهامع التطرق إ ,منها

 :الدراسات السابقة م أ
تبط في التي تر مسحًا استطالعيًا ألهم األدبيات العلمية والدراسات السابقة الباحث  أجرى
باالتصال في الصحافة إضافة إلى القائم  ,لكترونيةبا عالم الرياضي والمواقع ا مضامينها 
 :محورينعلى تم توزيعها بحيث  ,ا لكترونية

 عالم الرياضيا  تناولت دراسات :أولـــور الالمح
 .لكترونيةالمواقع ا  تناولت دراسات :المحور الثاني

 الريالي عالماإل تتناول دراسات :المحور الول
: دراسة تحليلية لية في الصحف اليومية الفلسطينيةواقع الصحافة الريا": دراسة بعنوان  -1

 (1)"وميدانية
 ,التعرف على واقع الصحافة الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينيةهدفت الدراسة إلى 

لصحافة الرياضية مع الحديث عن أهداف ا ,لى نشلة الصحافة المتخصصة في فلسطينلتطرق إوا
والفنون والعناصر التيبوغرافية  ,والكشف عن أبرز األلعاب والقضايا المستهدفة ,ووظائفها وأهميتها

 المستخدمة.
لسلوب ب عانتوفيه است ,المسأ منهج   خدمت  واست   الوصفية الدراساتتعد هذه الدراسة من و 

هج العالقات المتبادلة وفيه تم منكما استخدمت  ,مسأ أساليب الممارسة وأسلوب تحليل المضمون

                                                           
 غيار ماجسايير رساالة ،" وميدانيتة تاليليتة دراستة:  الفلستطينية اليوميتة الصتا  ةت  الرياضتية الصتااةة واقتع " الفليت،، عبير( 1)

 (. 2015 االسالمية، الجامعة:  غزة) منشورة،
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ترتيب األولويات باألجندةب وحارس البوابة  على نظريتي   واستندت   ,توظيف أسلوب المقارنة المنهجية
على عينة المطبقة تحليل المضمون وشملت أدوات الدراسة استمارة  ,با عالمية بالقائم باالتصال

 1/1/2013أليام وفلسطين والتي تبدأ من عشوائية بنائية دورية نصف شهرية من صحف القدس وا
في الصحافة الرياضية  ( عاملين5)المقابلة المقننة على  أداة لىإضافة إ ,م31/12/2013وحتى 

 الفلسطينية.
 :أ مهادة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 

الالعبين ونتائج  في الصحف اليومية الفلسطينية على قضايا الصفحات الرياضيةركزت  (1
 ,مدربين ,ندية رياضيةأ ,اتحادات ,القضايا األخرى )مالعببشكل أكبر من  ,المباريات

 .(مشاركات خارجية ,مشكالت رياضية ,انتخابات ,حكام ,تنقالت ,صاباتإ
الموضوعات الرياضية على تم التركيز فيها  بمنشل المعلومةبأظهرت نتائج الدراسة أن فئة  (2

أكثر من الرياضات الفردية وتحديدًا كرة القدم  مع التركيز على الرياضات الجماعية ,العالمية
 %(.87,4التي حازت على نسبة كبيرة بل ت )

أجمع القائمون باالتصال على تركيز الصحف على الخبر الصحفي الرياضي بسبب ضعف  (3
مع افتقار الصحافة الرياضية  ,القدرات الصحفية لبعض العاملين في مجال الصحافة الرياضية

  ين.اب المتخصصت  للك  

تقييم الشباب الجامعي لدور الصحافة الريالية الكويتية في معالجة الفساد " :دراسة بعنوان  -2
 (1)"الوسط الرياليفي 

التعرف على تقييم الشباب الجامعي لدور الصحافة الرياضية الكويتية في  هدفت الدراسة إلى
الصحافة الرياضية الكويتية والكشف عن التحديات التي تواجه  ,معالجة الفساد في الوسط الرياضي

 ومدى قدرتها على التعرض لقضايا الفساد المختلفة.
مسأ  وفيه استخدمت ,المسأ منهج على واعتمدت الوصفية الدراساتتعد هذه الدراسة من و 

ولية ماد على وسائل ا عالم ونظرية المسئاالعت واستندت على نظريتي   ,عالمجمهور وسائل ا 
%( 25)تبلغ استهدفت عينة عشوائية وات الدراسة صحيفة االستقصاء التي وشملت أد ,االجتماعية

 والبالغ عددهاالخليج الخاصة و الحكومية  الكويت عالم في جامعتيمن المجتمع الكلي لطلبة ا 
 .طالبًا وطالبة من الجامعتين( 201)

                                                           
 ماجسيير رسالة" الرياض  الوسط ة  الفساد معالجة ة  الكويتية الرياضية الصااةة لدور الجامع  الشباب تقييم" العجم ، لمسا (1)

 (.2013 ، األوسط الشرق جامعة: عمان) منشورة غير
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 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
في المجال قضايا الفساد  مكافحةفي  فاعل   تقوم بدور  الصحافة الرياضية الكويتية ال  أن    (1

ولين وتبتعد عما يثير الت التي تستحوذ على اهتمام المسئوذلك كونها تتناول المشك ,الرياضي
 غضبهم.

متابعة موضوعات عبر  ,)دور الرقيب( الرئيسيدورها  تؤديالصحافة الرياضية الكويتية ال  (2
ود ألنها تهتم بمرحلة ما قبل اتخاذ القرار وتقف عند هذا وذلك يع ,الفساد بلشكالها المتنوعة

وال تقوم بدورها بفاعلية في مرحلة متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر في األندية  ,الدور
 واالتحادات الرياضية.

األشكال والقوالب  ,ن في الصحف الرياضية والعاملين بهاال يستخدم المحررون الرياضيو  (3
 كاريكاتير( بل تقتصر أغلبها على الخبر الرياضي. ،لوب من )مقالالصحفية بالشكل المط

 نطباع: االمريكيين الرياليين صحفيينال على االجتماعي التواصل وسائل تأثير" :اسة بعنواندر  -3
 (1)"البوابة حارس

عالميين ا  على االجتماعي التواصل وسائل تلثير مدى معرفةلى إ الدراسة هذه هدفت
عالميين الرياضيين بمواقع التواصل ومدى استعانة ا  ,األمريكية المتحدة الياتالو  في الرياضيين
 واالستفادة منها  نجاز أعمالهم المختلفة. ,االجتماعي
وفيه استخدمت مسأ  ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية واعتمدت على منهج المسأو 

لت أدوات الدراسة صحيفة االستقصاء وشم ,واستندت على نظرية حارس البوابة ,أساليب الممارسة
 .األمريكية المتحدة الواليات من اً رياضي اً إعالمي (77) والمقابلة المقننة من خالل استهداف

 :أ مهادة نتائ  لى عإالدراسة  وتوصلت
استعانتهم بمواقع  بعدطريقة عملهم كحراس للبوابة  تت ير لم ,من الفئة المستهدفة %(46) أن (1

 عي خالل انخراطهم في العمل الرياضي.التواصل االجتما
طريقة عملهم كحراس للبوابة ت يرت بعد استعانتهم بمواقع التواصل  أن %(26) يرى (2

 جابة البقية بال أعرف.مع إ ,االجتماعي خالل انخراطهم في العمل الرياضي
فعالية مواقع التواصل االجتماعي األكثر  أن ال البية من المبحوثين يرون أن  الدراسة  أكدت (3

 ونجاحًا هي تلك المواقع التي ال تنطبق عليها نظرية حارس البوابة.

                                                           
)1( Reed، S.، & Hansen، K. A   " Social Media’s Influence on American Sport Journalists   :  Perception 

of Gatekeeping  " ,  International Journal of Sport Communication، Vol 6 ، 2013، PP 373-383. 
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 –نفسية لدى الحكام النخبة )دوليينأثر الصحافة الريالية على الحالة ال" :دراسة بعنوان  -4
 (1)"الجمهورية اليمنيةأولى( في 

ها الحقيقي الصحافة الرياضية ومدى تلثير  ؤديهالتعرف على الدور الذي ت هدفت الدراسة إلى
مع الكشف عن تلثر الخصائص الشخصية والتخصصية  ,على الحالة النفسية لدى الحكام في اليمن

 للحكام بتلك الض وط النفسية.
وفيه استخدمت مسأ  ,المسأ منهج على واعتمدت الوصفية الدراساتتعد هذه الدراسة من و 

التي استهدفت عينة عمدية من  وشملت أدوات الدراسة صحيفة االستقصاء ,عالمجمهور وسائل ا 
دون التمكن من  ,( حكماً 62حكام النخبة المسجلين في االتحاد اليمني لكرة القدم والبالغ عددهم )

 مجتمع الحكام في اليمن. يجمالالوصول إلى ما تمثله نسبة العينة من إ
 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 

في  في اليمن الرياضية الصحافة عن تصدر التي طبالض و  تتلثر للحكام النفسية الحالة نأ (1
 مستوى الفرضية العامة.

 التي النفسية الض وط تلثير درجة في إحصائية داللة ذاتعدم وجود فروق  أثبتت الدراسة (2
 االختصاص –ةالتحكيمي الخبرة- السن) مت يرات حسب الحكام بين الرياضية الصحافة تسببها

 الض وط تلثير درجة في إحصائية داللة ذات فروقع وجود م ,(التعليمي المستوى-التحكيمي
 .التحكيمية الدرجة حسب الحكام بين الرياضية الصحافة تسببها التي النفسية

يتلثرون بالض وط النفسية بحسب مت ير الدرجة التحكيمية  محليينأكدت الدراسة أن الحكام ال (3
 هم الدوليين.ئأكثر من نظرا

 (2)"الرياليين والصحفيين في تطوير كرة القدم الكويتيةوجهة نظر " :راسة بعنواند  -5
وبيان وجهة نظر الرياضيين والصحفيين من  تقييم واقع كرة القدم الكويتية هدفت الدراسة إلى

مع  ,يجابًا عليها في المستقبلمما ينعكس إ ,أجل توفير آليات تساهم في تطوير اللعبة داخل الكويت
 عالم بما يخدم الرياضة.ها وتصميم نموذج لتطوير وسائل ا ر بيان المشكالت التي تعيق تطوي

مسأ  وفيه استخدمت ,المسأ منهج على واعتمدت الوصفية الدراساتتعد هذه الدراسة من و 
وشملت  ,ولية االجتماعيةواستندت على نظرية المسئ ,عالم ومسأ أساليب الممارسةجمهور وسائل ا 

                                                           
 رساالة" اليمنيتة الجمهوريتة ة ( أولى – دوليين) النخبة الاكام لدى النفسية الاالة على الرياضية الصااةة أثر" النظاري، مامد (1)

 (.2012 ئر،الجزا جامعة: الجزائر) منشورة غير دكيوراة
:  عمتان) منشاورة غيار ماجسايير رساالة"  الكويتيتة القتدم كترة تطتوير ةت  والصتافيين الرياضتيين نظتر وجهتة" الرويشتد، بدر (2)

 .(2012 ، األوسط الشرق جامعة
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( 100و) ( رياضي  100) عينة عشوائية مناستهدفت  أدوات الدراسة صحيفة االستقصاء التي
 %( من المجتمع الكلي للدراسة.10يمثلون ) ,صحفي

 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
أن كرة القدم الكويتية تواجه العديد من المشكالت من وجهة نظر المبحوثين أبرزها عدم تطبيق  (1

لرياضية مع تهالك المنشآت ا ,ممارسة الرياضةقانون االحتراف الرياضي وعدم التفرغ الكامل ل
 وتدخل السياسة بالرياضة.

فيما  ,ر الرياضيين في دولة الكويت كان متوسطاً ظأن آلية تطوير رياضة كرة القدم من وجهة ن (2
ظر عالم المختلفة في تطوير كرة القدم الكويتية من وجهة نالدور الذي تقوم به وسائل ا يعد 
 ن كان مرتفعًا.عالميين الرياضييا 

 ,ظر الرياضيين في آلية تطوير رياضة كرة القدم تبعًا لمت ير الجنسوجود فروق في وجهة ن (3
 عامًا. 25ولصالأ الفئة العمرية أقل من  ,وكان الفرق لصالأ الذكور

 (1)"ها باتخاذ القرار: دراسة تحليليةالمعالجة الصحفية لألزمات الريالية وعالقت" :دراسة بعنوان  -6
 الرياضية األزمات لبعض المصاحبة الصحفية المعالجة على التعرف الدراسة إلى تهدف

أبرز األزمات التي واجهت المجال الرياضي في  على التعرف اللخ من وذلك ,القرار باتخاذ وعالقتها
 (. م2008 –2006بين )ما الفترة الواقعة 

مسأ ب عانتأ وفيه استواستخدمت منهج المس ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةو 
التي استهدفت  وشملت أدوات الدراسة صحيفة االستقصاء ,وأسلوب تحليل المضمون أساليب الممارسة

 تعرضاً  أكثر كانت التي الرياضية الهيئات إدارات مجالس ورؤساء أعضاءمن ( فردًا 35قوامها )عينة 
 مجتمع إجمالي من (%33,01) بنسبةو  م,2008حتى  2006من  في الفترة ,الرياضية لألزمات

( عددًا من 1475واستمارة تحليل المضمون التي استهدفت بالطريقة الطبقية العمدية ) ,دراسةال
 2006صحف األهرام والمصري اليوم ومجلة أخبار الرياضة ومجلة األهرام الرياضي في الفترة من 

 .دراسة%( من مجتمع ال84.97وبنسبة ) ,م2008حتى 

                                                           
:  اهرةالقت) منشاورة غيار دكياوراة رساالة ،" القترار باتختا  وعالقتهتا الرياضتية لألزمتا، الصتافية المعالجة"  مامود، مامد( 1)

 (.2012 أسيوط، جامعة
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 أ مها:دة نتائ  ى علإوتوصلت الدراسة 
 العام الرأي اتجاهات على تلثيرتؤدي دورًا هامًا في ال الرياضية الصحافةأن أثبتت الدراسة  (1

 .تجاه األزمات الرياضية المختلفة
 الصحفية النظر وجهةالتي تتناسب مع  والحلول البدائل منمجموعة تقدم الصحافة الرياضية  (2

 .األزمات المختلفة المناسب لحل القرار اتخاذ في ساعدمما ي
 واتجاه لسياسة طبقاً  تت ير ات الرياضيةلألزم المصاحبة الصحفية المعالجةأن  المبحوثون كدأ (3

 .الصحيفة

 (1)"قد الريالي في بعض الصحف المصريةدراسة مقارنة لقلايا الن" :دراسة بعنوان  -7
صحفيون الرياضيون التعرف على أهم قضايا النقد الرياضي التي تناولها ال هدفت الدراسة إلى

الجمهورية( في عددها األسبوعي خالل  ,األخبار ,في الصحف اليومية الصباحية المصرية )األهرام
ودورها في تشكيل  ,ومردودها في تحقيق الوعي الثقافي والرياضي ,م2007النصف الثاني من العام 

 يجابية لدى الرأي العام.االتجاهات ا 
 أسلوبوفيه استخدم  المسحي المنهج على واعتمدت الوصفية الدراساتتعد هذه الدراسة من و 

منهج العالقات المتبادلة وفيه تم توظيف أسلوب المقارنة كما استخدم الباحث  ,تحليل المضمون
استهدف عينة عمدية من الصحف و  ,وشملت أدوات الدراسة استمارة تحليل المضمون ,المنهجية

ة خالل الفترة من الشامل لألعداد األسبوعية لكل صحيف وذلك عن طريق الحصر ,اليومية الصباحية
 (.م31/12/2007)م( حتى 1/7/2007)

 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
 ,تعددت الهيئات التي تم توجيه النقد اليها في مقاالت النقد الرياضي بالصحف عينة الدراسة (1

 س القومي واللجنة األولمبية.حيث جاءت األندية في الترتيب األول ثم االتحادات والمجل
 ,ليهم النقد في مقاالت النقد الرياضي بالصحف عينة الدراسةتعددت الشخصيات الموجه إ (2

 ن.هور في الترتيب األول ثم الالعبون والمدربون يليهم الحكام وا عالميو حيث جاء الجم
ل مقاالت معالجتها في الصحف عينة الدراسة من خال تتعددت القضايا الرياضية التي تم (3

تليها القضايا التي  ,حيث جاءت قضايا العنصرية والتعصب في المرتبة األولى ,النقد الرياضي
 تناولت المنشآت الرياضية.
                                                           

:  القتاهرة) ،منشاورة غيار ماجسايير رسالة " المصرية الصا  بعض ة  الرياض  النقد لقضايا مقارنة دراسة " اسين، وليد( 1)
 (.2010 ، بنها جامعة
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 (1)"تحليلية دراسة: الريالية الصحافة في تويتر يالثر كيف" :دراسة بعنوان  -8
 Twitterب جتماعياال التواصل موقع ؤديهالذي ي الحقيقي التلثير معرفة إلى الدراسة هدفت

 في الموقع دور تقييم إلى با ضافة ,األمريكية المتحدة الواليات داخل الرياضية الصحافة في بتويتر
  الرياضي. لمجالهامة في ا ت ييرات إحداث

واستخدمت المنهج المسحي وفيه استخدمت مسأ  ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةو  
التي استهدفت عينة عشوائية من الدراسة صحيفة االستقصاء وشملت أدوات  ,أساليب الممارسة

 (145والراديو ) (188( فردًا يعملون في مجاالت التلفزيون )705عالميين الرياضيين بل ت )ا 
 (.372والصحافة المطبوعة )

 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
وتلثيرات هامة  جوهرية ت ييراتب لم يحدث ميون المستطلعة آراؤهم أن موقع بتويترعالأكد ا  (1

 .الرياضية الصحافة على
من  الشباب فئة ترى حيث ,لفئة العمر وفقاً  الموقع استخدام في فرقوجود أثبتت الدراسة  (2

 إمكانية إلى إضافة ,ذاتها بحد مستقلة قيمة Twitter لموقع أن   عالميين الرياضيينا 
عالميين من ا  السن كبار تخداماس وصف يمكن فيما إبداعية, طرق بعدة استخدامه
 .تقليدي بلنه للموقع الرياضيين

بسبب  ,بتخدام بتويترعجابهم باسأكدت الدراسة أن ا عالميين الرياضيين الشباب أبدوا إ (3
معرفتهم الجيدة للتكنولوجيا وقدرتهم على االستفادة من خدمات الوسائط المتعددة كالفيديو 

 والصوتيات.

 المملكة في القدم كرة واتحاد بأندية القرار صنع في الريالية الصحافة دور" :دراسة بعنوان  -9
 (2)"السعودية العربية

في صنع القرار بلندية الصحافة الرياضية  ؤديهدور الذي تالتعرف على ال هدفت الدراسة إلى
تلثير و  ,ومدى طرحها للمشكالت الرياضية وبحث الحلول المناسبة لها ,واتحاد كرة القدم في السعودية

 ذلك على مستقبل اللعبة في الدولة الخليجية وخطط تطويرها المختلفة.

                                                           
)1( Schultz، B.، & Sheffer، M. L. “ An exploratory study of how Twitter is affecting sports 

journalism “، International Journal of Sport Communication، Vol 3 ، 2010 ، PP 226-239.. 
 رساالة " الستعودية العربيتة المملكتة ةت  القتدم كترة واتاتاد بأنديتة القترار صتنع ةت  الرياضية الصااةة دور" الزهران ، هللا عبد (2)

 (.2009 ، القرى أم جامعة: مكة) منشورة غير ماجسيير
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وفيه استخدمت مسأ  ,المسأ منهج على واعتمدت ,الوصفية تعد هذه الدراسة من الدراساتو 
( خبيرًا من رؤساء 11)وشملت أدوات الدراسة صحيفة االستقصاء التي استهدفت  ,أساليب الممارسة

 ين يشكلون المجتمع الكامل للدراسة.األندية السعودية الذ
 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 

بل يقتصر  ,اوتحليلهالرياضية  المشكالتالصحافة الرياضية السعودية ال تقوم بت طية  أن   (1
 الطرح فقط.عملها على 

صحف الرياضية ا تنشره الصانعي القرار الرياضي في السعودية بمتلثر الدراسة عن  تكشف (2
 اتخاذهم أي قرار متعلق بمستقبل الرياضة السعودية. عند ,عودية المختلفةالس

داري الرياضي مقارنة بالموضوعات ء ا ضعف اهتمام الصحافة الرياضية السعودية باألدا (3
 والجوانب الرياضية األخرى.

 ظا رة نحو الليبي الجمهور اتجا ات تشكيل في الريالية الصحافة دور" :دراسة بعنوان -10
 (1)"في المالعب الشغب

التعرف على مدى اهتمام الصحافة الرياضية الليبية بالموضوعات ذات  هدفت الدراسة إلى
والدور الذي تؤديه في تشكيل اتجاهات الجمهور الليبي من خالل  ,العالقة بالش ب في المالعب

 تناولها لألحداث والموضوعات الرياضية المختلفة.
منهج المسأ وفيه استخدمت مسأ  على واعتمدت لوصفيةا الدراساتتعد هذه الدراسة من و 

واستخدمت منهج العالقات المتبادلة وفيه تم توظيف  ,أساليب الممارسة وأسلوب تحليل المضمون
 فيما شملت أدوات الدراسة استمارة تحليل المضمون. ,أسلوب المقارنة المنهجية

 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
حيث تحتل  ,متعلقة بلحداث الش ب في المالعبالرياضية بالموضوعات ال قلة اهتمام الصحف (1

 موضوعات ش ب المالعب مرتبة متلخرة في اهتمامات الصحف الرياضية.
عدم تركيز الصحف الرياضية على األندية التي يتسبب جمهورها في أحداث الش ب في  (2

 تسببة فيها.طراف المحيث تتناول األحداث دون تحديد األ ,المالعب الليبية
 ,ظاهرة الش ب في المالعب الليبية عدم تقديم الصحف حلواًل تساهم في الحد والقضاء على (3

 بل تكتفي بتناول موضوعات الش ب بنسبة ضئيلة ودون الخوض في تفاصيلها وتقديم الحلول.

                                                           
 رسااالة " المالعتتب ةتت  الشتت ب ظتتاهرة ناتتو الليبتت  الجمهتتور اتجاهتتا، تشتتكيل ةتت  الرياضتتية الصتتااةة دور " ،علتت  راهيمابتت( 1)

 (.2009 ، العليا الدراسا، أكاديمية:  طرابلس) ،منشورة غير ماجسيير
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 (1)"لرياليينل الصحية الثقافة نشر في ودوره الريالي اإلعالم" :دراسة بعنوان -11
 ,للرياضيين الصحية الثقافة نشر فيودوره  الرياضي ا عالم على التعرفإلى سة هدفت الدرا
 وسائلالدور الذي تقوم به ودراسة  ,الجماعية األلعاب في للرياضيين الصحية الثقافة مع دراسة مستوى

 عبر هذا الجانب. المتمثلة في التلفاز وا ذاعة والصحافة المكتوبة ا عالم
فيه استعانت بمسأ الدراسات الوصفية واستخدمت منهج المسأ و  تعد هذه الدراسة منو 

عينة عشوائية فيما شملت أدوات الدراسة صحيفة االستقصاء التي استهدفت  ,عالمجمهور وسائل ا 
 ( فردًا.75قوامها ) بالمنيابمن الرياضيين في محافظة 

 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
 ب.من محافظة المنيا بجيد جداً  لدى العينة المستهدفةمستوى الثقافة الصحية  أن   (1
كرة القدم وكرة السلة وكرة  في مستوى الثقافة الصحية بين الرياضيين في ألعاب فروقتوجد  (2

 .الطائرة وكرة اليد
 حفية للرياضيين في محافظة المنيا.في نشر الثقافة الصدورًا متوسطًا ا عالم  ؤديي (3

ر القيادات الريالية في ظالصحافة الريالية من وجهة نواقع  تحليل" :دراسة بعنوان -12
 (2)"الردن

تحليل محتوى الصفحات الرياضية في الصحافة اليومية في األردن هدفت الدراسة إلى 
ر القيادات الرياضية في ظالعرب اليوم وال د( والتعرف على وجهات ن ,الرأي ,لصحف )الدستور

 افة الرياضية في األردن والمقارنة بينها.األندية واالتحادات الرياضية نحو الصح
وفيه استعانت بلسلوب  ,منهج المسأ تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية واستخدمتو 

لى منهج العالقات المتبادلة وفيه تم توظيف إضافة إ ,تحليل المضمون ومسأ أساليب الممارسة
حليل المضمون التي استهدفت عينة وشملت أدوات الدراسة استمارة ت ,أسلوب المقارنة المنهجية

%( من األعداد 10,2عشوائية طبقية من أعداد الصحف اليومية التي اشتملتها الدراسة بنسبة )
( فردًا من القيادات في 298لى صحيفة االستقصاء التي وزعت على )إضافة إ ,م2005الصادرة عام 

 األندية واالتحادات الرياضية األردنية.

                                                           
: المنيتتا)،منشااورة غياار ماجسايير رسااالة ،" للرياضتتيين الصتاية الثقاةتتة نشتتر ةتت  ودوره الرياضت  اإلعتتالم"  استتين، الشتيما ( 1)

 (.2009 ، المنيا جامعة
 ،منشورة غير دكيوراة رسالة"  األردن ة  الرياضية القيادا، نظر وجهة من الرياضية الصااةة واقع تاليل " ،مطاوع مامد (2)

 (.2007 األردنية، الجامعة: عمان)
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 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
في المساحات التي تخصصها للصفحات  صحف العينةبين  اختالف   أكدت الدراسة وجود   (1

 الرياضية.
ل الصحفية في الصحف عينة الخبر الصحفي يط ى على كافة األشكا أثبتت الدراسة أن   (2

 ي الت طية الصحفية.األلعاب ف بقية لعبة كرة القدم ط ت علىوأن  ,الدراسة
وأنها  ,ال ت طي األلعاب الرياضية بشكل شمولي األردنية الصحافة الرياضية أن   بحوثونأكد الم (3

 تعامل بحياد في طرح القضايا الرياضية المختلفة.ال ت

 (1)"البحرين مملكة في الريالية الصحافة واقع" :دراسة بعنوان -13
التي تتمتع  يزاتوالمم ,التعرف على واقع الصحافة الرياضية في البحرينهدفت الدراسة إلى 

إضافة إلى األشكال  ,وأبرز األلعاب التي تنال اهتمام الصحف هناك ,والعقبات التي تعيشها بها
 .والفنون الصحفية المستخدمة في صفحاتها الرياضية

وفيه استعانت بمسأ  ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية واستخدمت منهج المسأو 
منهج العالقات المتبادلة وفيه تم توظيف لى إضافة إ ,لمضمونوأسلوب تحليل ا أساليب الممارسة

وشملت أدوات الدراسة استمارة تحليل المضمون من خالل دراسة عينة من  ,أسلوب المقارنة المنهجية
إضافة إلى  ,م2001حتى  1997أخبار الخليج واأليام خالل الفترة من  وهي صحفالصحف 

والبالغ عددهم  م,2003املين في الصحيفتين خالل عام صحيفة االستقصاء التي استهدفت كل الع
 ( فردًا.11)

 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
 ,من حيث المتابعة واالهتمام لدى صحف الدراسة المرتبة األولىأن لعبة كرة القدم احتلت  (1

 نجازات ولها نجوم متميزون.من وجود ألعاب رياضية أخرى حققت إبالرغم 
ال تحظى بشعبية على المستوى  فرديةً  ها لعبةً لتنس مرتبة متقدمة رغم كون  احتلت لعبة ا (2

 حدى األلعاب الجماعية الهامة.وهي إ كرة اليد تتراجعفيما  ,المحلي
فن التحقيق الصحفي رغم أهميته في توفير حلول ن أنهم ال يفضلون استخدام أكد المبحوثو  (3

 العالقة. والمشكالت الرياضية للقضايا

                                                           
 الباترين، جامعتة:  منامتةال) منشاورة غيار ماجسيير رسالة"  البارين مملكة ة  الرياضية الصااةة واقع" ،دريس أبو مامود (1)

2004.) 
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اللغوط المهنية التي تواجه الصحفيين العاملين في الصحافة الريالية في ": نواندراسة بع -14
 (1)"المملكة العربية السعودية
التعرف على الض وط المهنية التي تواجه الصحفيين العاملين في هدفت الدراسة إلى 

 ,ة االجتماعيةوالحال , يرات العمر, ومدى عالقة متفي المملكة العربية السعوديةالصحافة الرياضية 
وغيرها من  ,والتفرغ للعمل الصحفي ,ونوعية الصحيفة ,والمستوى االقتصادي ,والمؤهل الدراسي

 المت يرات بمستوى الض وط المهنية.
وفيه استعانت بمسأ  ,واستخدمت منهج المسأ ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةو 

مقسمين  ,( صحفي166تقصاء التي استهدفت )وشملت أدوات الدراسة صحيفة االس ,أساليب الممارسة
ين في الصحف ( صحفي من العامل87, و)( بالصحف غير المتخصصة في الرياضة79الى )

 المتخصصة في الرياضة.
 أ مها:دة نتائ  إلى عوتوصلت الدراسة 

تبين أن الض وط االقتصادية هي أكثر وأهم الض وط التي يتعرض لها الصحفيون  (1
 الرياضيون.

دراسة عن احتالل الض وط الخاصة بالعالقة مع الزمالء أقل مرتبة في الض وط التي كشفت ال (2
 يتعرض لها الصحفيون الرياضيون.

 وجود تباين بين عينة الدراسة في محور الض وط االقتصادية وفقًا للمستوى االقتصادي. (3

 (2)"المصرية دراسة تحليلية للصفحة الريالية بالجرائد": دراسة بعنوان -15
 ,التعرف على طبيعة الصفحات الرياضية في الجرائد المصرية المختلفةلدراسة إلى ا هدفت

إضافة إلى الفنون واألشكال الصحفية  ,وأبرز األلعاب التي تحتل مكانة متقدمة في موضوعاتها
 المستخدمة في إعداد محتوياتها الرياضية.

لسلوب بوفيه استعانت  ,واستخدمت منهج المسأ ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةو 
 ,لى منهج العالقات المتبادلة وفيه تم توظيف أسلوب المقارنة المنهجيةة إضافإ ,تحليل المضمون

صحف  وشملت أدوات الدراسة استمارة تحليل المضمون من خالل دراسة عينة من الصحف وهي
 المساء. ,الوفد ,الجمهورية ,األهرام ,األخبار

                                                           
"  الستعودية العربيتة المملت  ةت  الرياضتية الصتااةة ةت  العتاملين الصتافيين تواجت  الت  المهنية الض وط " ،الدريوش  نجيب( 1)

 (.2004 سعود، المل  جامعة: الرياض) ،منشورة غير ماجسيير رسالة
 جامعتة:  القتاهرة) ،منشورة غير دكيوراة رسالة"  المصرية بالجرائد الرياضية للصفاة تاليلية ةدراس " ،العزيز عبد ابراهيم( 2)

 (.1998 الوان،
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 أ مها:تائ  دة نلى عإوتوصلت الدراسة 
 .لعبة كرة القدم احتلت المركز األول من حيث المتابعة واالهتمام لدى صحف الدراسة أن   (1
 تخصص الصحف عينة الدراسة مساحة كبيرة لألنشطة الرياضية مقارنة باألنشطة األخرى. (2
اهتمام الصحف عينة الدراسة باألنشطة الرياضية لأللعاب الجماعية أكثر من اهتمامها  (3

 ة الرياضية الخاصة باأللعاب الفردية.باألنشط

 (1)"(م1997 –1876) فلسطين في الريالية الصحافة" :دراسة بعنوان -16
 ,التعرف على البداية التي عاشتها الصحافة المتخصصة في فلسطينالدراسة إلى  هدفت

خمسة إضافة إلى نشلة الصحافة الرياضية والمراحل ال ,ومدى انعكاس الحياة الرياضية على الصحافة
 ومختلف التطورات التي واكبتها في كل مرحلة. ,م1997حتى  1876منذ عام  التي مرت بها

واستهدفت الكشف عن  ,التاريخي المنهجواستخدمت  ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةو 
 المستويات الثالثة التي عرفتها الصحافة المتخصصة في فلسطين منذ عهد االنتداب البريطاني.

 أ مها:دة نتائ  لى عإت الدراسة وتوصل
 .الصحافة الفلسطينية عرفت المستويات الثالثة منذ عهد االنتداب البريطاني أن   (1
مايو  18الدول العربية األخرى وبالتحديد في صحافة الرياضية مبكرًا مقارنة بعرفت فلسطين ال (2

 .1924من العام 
ات لى التحقيقبالسطحية واالفتقار إ تلف المراحلالمعالجات الصحفية الرياضية في مخ اتسمت (3

ال عام سطين الصحافة الرياضية المتخصصة إلم تعرف فلو  ,والتحليالت والمقاالت النقدية
1996. 

  لكترونيةالمواقع اإل  : دراسات تناولتلثانيالمحور ا
يومية الفلسطينية: لكترونية للصحف الالتفاعلية في المواقع اإل ": دراسة بعنوان -17

 (2)"ةدراسة تحليلي
التعرف على مدى تحقق التفاعلية في مواقع الصحف اليومية الفلسطينية هدفت الدراسة إلى 

ومدى استفادة هذه المواقع من الخيارات والوسائل الجديدة التي يتيحها االنترنت  ,على شبكة االنترنت
                                                           

:  غتزة) األول، العتدد الثتان ، المجلتد ،اليربياة كلياة مجلاة ،"(  1997 - 1876) ةلستطين ة  الرياضية الصااةة " الدلو، جواد( 1)
 (.1998 األقصى، جامعة

 ،منشاورة غيار ماجسيير رسالة"  تاليلية دراسة:  الفلسطينية اليومية للصا  االلكترونية المواقع ة  التفاعلية " ،ابيب ماجد( 2)
 (.2014 االسالمية، الجامعة:  غزة)



- 15 - 

 

يث استخدامها وأهم الفروق بين مواقع الصحف اليومية الفلسطينية من ح ,من أجل زيادة التفاعلية
 ألدوات التفاعلية.

واستخدمت منهج المسأ وفيه استخدمت أسلوب  ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةو 
واستعانت  ,ومنهج العالقات المتبادلة وفيه تم توظيف أسلوب المقارنة المنهجية ,تحليل المضمون

ن لمواقع الصحف حليل المضمو وشملت أدوات الدراسة استمارة ت ,بنظرية انتشار وتبني المبتكرات
-8-31حتى  ,م2013-6-1فلسطين( في الفترة من  ,الحياة الجديدة ,األيام ,)القدساليومية األربعة:

 .م2013
 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 

مكانات الفلسطينية على است الل كامل ا  ال يوجد حرص واضأ لدى مواقع الصحف اليومية (1
 نترنت.المتاحة على شبكة اال

 ةلم تسجل الدراسة أي, فيما دراسة سياسة واضحة نحو التفاعليةعدم انتهاج مواقع صحف ال (2
 .المطروحةلتساؤالت المستخدمين  ,استجابة تذكر من قبل مواقع الدراسة

 أكدت الدراسة استخدام مواقع الدراسة لبعض األدوات التفاعلية بصورة غير مدروسة. (3

ية الفلسطينية على شبكة االنترنت: دراسة ع الصحف اليومخراج مواقإ" :دراسة بعنوان  -18
 (1)"تحليلية مقارنة

خراج وتصميم مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على إرصد ووصف واقع هدفت الدراسة إلى 
ووصف العناصر  ,خراجية المستخدمةواألساليب ا  ,من حيث البناء العام للموقع ,شبكة االنترنت

  اجهات مواقع صحف الدراسة.البنائية المكونة لو 
واستخدمت منهج المسأ وفيه استخدمت أسلوب  ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةو 

واستعانت  ,وفيه تم توظيف أسلوب المقارنة المنهجية ,ومنهج العالقات المتبادلة ,تحليل المضمون
الدراسة استمارة تحليل  وشملت أدوات ,نظرية انتشار وتبني المبتكراتو  ,نموذج المدخل المهجنب

لعينة حصر شامل خالل فلسطين(  ,الحياة الجديدة ,األيام ,المضمون لمواقع الصحف اليومية )القدس
 .م2014شهر يوليو من العام 

 
                                                           

 غيار ماجسايير رساالة"  مقارنتة تاليليتة دراستة: االنترنت، شتبكة علتى الفلستطينية اليوميتة الصتا  مواقتع اخترا " ،لبد عبير( 1)
 (.2014 االسالمية، الجامعة: غزة) ،منشورة
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 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
خراج موضوعاتها على ية الفلسطينية أسلوب البوابة في إاعتماد أغلب مواقع الصحف اليوم (1

 لكترونية.وقع فلسطين على أسلوب الوحدات ا بينما اعتمد م ,لصفحة الرئيسيةا
فيما تنوعت الخطوط المستخدمة في لكتروني خاص رصت صحف الدراسة على توفير بريد إح (2

 مواقع صحف الدراسة.
 محدودية استخدام الوسائط المتعددة في مواقع صحف الدراسة.  (3

لكترونية في فلسطيني نحو دور المواقع اإل امعي الاتجا ات الشباب الج" :دراسة بعنوان  -19
 (1)"ب أولوياتهم نحو القلايا المحلية: دراسة ميدانيةترتي

عي الفلسطيني نحو دور المواقع التعرف على اتجاهات الشباب الجامهدفت الدراسة إلى 
مواقع في التلثير ورصد الدور الحقيقي لتلك ال ,لكترونية في ترتيب أولوياتهم نحو القضايا المحليةا 

 على الشباب الجامعي من خالل ما تقدمه من معلومات وحقائق مختلفة.

واستخدمت منهج المسأ وفيه استخدمت مسأ  ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةو 
وشملت أدوات الدراسة صحيفة  ,بستعانت بنظرية ترتيب األولويات باألجندةوا ,عالمجمهور وسائل ا 

الجامعات  وطالبة من اً طالب (450عشوائية طبقية قوامها )تي وزعت على عينة االستقصاء ال
 سالمية واألقصى.الفلسطينية األزهر وا 

 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
وما  ,%(95,6لكترونية الفلسطينية من عينة الدراسة )ت نسبة الذين يتابعون المواقع ا بل  (1

 %( ال يتابعونها.4,4نسبته )
لكترونية التي ال تتوافق واتجاهاتهم يتابعون المواقع ا  العينة%( من 83,7) الدراسة أن   تينب (2

 الحزبية.
مكانيات الشباب الجامعي بوزن ي حاجات وا  لب  لكترونية ي  مضمون المواقع ا  أكدت الدراسة أن   (3

 %(.65,60نسبي متوسط بلغ مقداره )
 

                                                           
: الماليتة القضتايا ناتو أولويتاتهم ترتيتب ةت  االلكترونيتة المواقتع دور ناتو الفلستطين  الجتامع  الشتباب اتجاهتا، " ،لبد مامد( 1)

 (.2014 االسالمية، الجامعة:  غزة) ،منشورة غير ماجسيير رسالة"  ميدانية دراسة
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ية الفلسطينية على خبار اعلية في المواقع اإلوالتفعالمية حراسة البوابة اإل" :دراسة بعنوان  -20
 (1)"شبكة االنترنت

المتاحة من قبل حارس البوابة ا عالمية في  مكانيات التفاعليةوصف ا هدفت الدراسة إلى 
والتي تخضع بشكل رئيسي للسيطرة من قبل حارس  ,خبارية الفلسطينية على شبكة االنترنتالمواقع ا 

 خبارية.مختلفة تندرج تحت السياسة ا  أسس   ها وفق  الذي يدير  ,البوابة
وفيه استعانت بمسأ  ,واستخدمت منهج المسأ ,هذه الدراسة من الدراسات الوصفية عد  ت  و 

وشملت أدوات الدراسة  ,بمدت على نظرية القائم باالتصال بحارس البوابةواعت ,أساليب الممارسة
نة خباريًا فلسطينيًا يمثلون عي( موقعًا إ31في ) تصالالقائمين باالصحيفة االستقصاء التي استهدفت 

  ليه الباحث.يمثلون المجتمع الكلي الذي توصل إخباريًا ( موقعًا إ102عشوائية من أصل )
 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 

  :ام الوسائط المتعددة بكافة أشكالهظخبارية الفلسطينية بشكل كبير ناستخدمت المواقع ا  (1
 خبارية داخل موقعها.فيديو( في نشر المادة ا  ,صورة ,ص)ن

مع  ,خبارية الفلسطينية بنشر المواد السياسية والمواد االجتماعيةارتفاع نسبة اهتمام المواقع ا  (2
 انخفاض نسبة نشر المواد االقتصادية ومواد الترفيه والتسلية.

مكانيات وفير بعض ا وعدم ت خبارية الفلسطينيةاض تفاعلية الزوار في المواقع ا انخف (3
مع ارتفاع في نسبة إتاحة  ,التفاعلية من قبل حارس البوابة مثل )غرف دردشة خاصة بالموقع(

 داء الرأي والتي تخضع لرقابة عالية من قبل حارس البوابة.خاصية إب

خبارية الفلسطينية على التوجه واالنتماء أثر المواقع اإللكترونية اإل" :دراسة بعنوان  -21
 (2)"م(2007-2000طلبة جامعة النجاح الوطنية نموذجًا ) –سيالسيا

على طلبة  ,لكترونية الفلسطينيةعلى األثر الذي تتركه المواقع ا الوقوف هدفت الدراسة إلى 
وتحديد العالقة بين المواقع  ,جامعة النجاح الوطنية بنابلس كنموذج لطلبة الجامعات الفلسطينية

يجابية التي للوقوف على اآلثار ا  ,والتوجهات واالنتماءات السياسية لدى الطلبة خباريةا لكترونية ا 
 تتركها تلك المواقع على المستوى الوطني عمومًا والساحة الجامعية على وجه الخصوص.

                                                           
 ماجسايير رساالة ،" االنترنت، شتبكة علتى الفلسطينية االخبارية المواقع ة  والتفاعلية االعالمية البوابة اراسة"  تالامة، ثائر( 1)

 (2012 األوسط، الشرق جامعة:  عمان)  منشورة، غير
 ةالوطنيت النجتا  جامعتة طلبتة – السياست  واالنتمتا  التوجت  على الفلسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقع أثر" ،وردة أبو أمين( 2)

 (.2008 العليا، الدراسا، كلية الوطنية، النجا  جامعة:  ةلسطين) ،منشورة غير ماجسيير رسالة" (م2007-2000) نمو جا ً
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فيدده اسددتعانت بمسدددأ و  ,واسددتخدمت مددنهج المسدددأ ,تعددد هددذه الدراسدددة مددن الدراسددات الوصدددفيةو 
عشدوائية مدن  لت أدوات الدراسة صدحيفة االستقصداء التدي اسدتهدفت عيندةوشم ,عالمجمهور وسائل ا 

  يمثلون المجتمع الكلي. اً ( ألف16( طالب وطالبة من أصل )410طلبة جامعة النجاح قوامها )
 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 

النجاح لكتروني بشكل ملحوظ في التوجهات السياسية لشريحة طلبة جامعة يؤثر ا عالم ا  (1
 الوطنية.

والتلثير على  ,لكتروني الفلسطيني دورًا كبيرًا في ت يير التوجيه السياسيا عالم ا  ؤديي (2
 لى أخرى.ال الطلبة من ميول سياسية معينة إانتق

ه وج  عالم م  وهو إ ,لكترونية الحزبيةنجاح الوطنية يتابعون المواقع ا ال البية من طلبة جامعة ال (3
 جال للرأي والرأي اآلخر.يتهرب من فتأ الم

 ة السياسية الفلسطينية في فلسطينلكترونية على التنميأثر الصحافة اإل " :دراسة بعنوان  -22
 (1)"م2007إلى  1996الغربية وقطاع غزة( من عام )اللفة 

السياسية الفلسطينية منذ بداية  لكترونية على التنميةمعرفة أثر الصحافة ا هدفت الدراسة إلى 
ومعرفدددة خصدددائص  ,م2007وحتدددى عدددام  1996لكتروندددي فلسدددطيني عدددام صدددحفي إموقدددع  نشددداء أولإ

 على الوضع الداخلي الفلسطيني. وأثرها  ,لكترونية الفلسطينية ودراسة واقعهاالصحافة ا 
واستهدفت الكشف عن  ,المنهج التاريخيواستخدمت  ,تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةو 

ورفدع سدقف الحريدات  ,كترونيدة الفلسدطينية فدي رفدع درجدة الدوعي الفلسدطينيلصدحافة ا الدور المندوط لل
 وفضأ ممارساته المختلفة.خاصة في مواجهة االحتالل الصهيوني 

 أ مها:دة نتائ  لى عإوتوصلت الدراسة 
 ,لكترونية الفلسطينية على الحد من انتشار الصحافة الورقية الفلسطينيةعملت الصحافة ا  (1

 لكترونية.جراء التقدم المتسارع للصحافة ا ل ملحوظ التي تراجعت بشك
دورًا كبيرًا في عملية التنشئة السياسية لكال الحزبين  الفلسطينيةلكترونية الصحافة ا  أدت (2

 الكبيرين فتأ وحماس.
لكترونية مش حرية كبير مقارنة بالصحافة ا لكترونية الفلسطينية بهاتتمتع الصحافة ا  (3

 حتالل من يتحكم بتزويد خدمة االنترنت.اال ن  كو   ,العربية
                                                           

 عتام متن( غتزة وقطتاع ال ربيتة الضتفة) ةلستطين ةت  الفلستطينية السياستية التنميتة على اإللكترونية الصااةة أثر " ،معال  خالد( 1)
 (.2008 العليا، الدراسا، كلية الوطنية، النجا  جامعة:  ةلسطين) ،منشورة غير رماجسيي رسالة" م2007 إلى 1996
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 :الدراسات السابقة منموقع الدراسة 
 بمشكلة وأ داف وتساالالت الدراسة،االطالع على الدراسات السابقة، ومقارنتها من خالل 
 :وجد الباحث اآلتي

عالمية المذكورة في المحورين األول والثاني في الدراسات ا  جميعتشابهت الدراسة مع  -1
 .إلى البحوث الوصفيةا هئانتما

تشدددابهت الدراسدددة مدددع غالبيدددة الدراسدددات ا عالميدددة المدددذكورة فدددي المحدددورين األول والثددداني فدددي  -2
ب التددي اسددتخدمت خالددد معدداليب و بجددواد الدددلوواختلفددت مددع دراسددتي ب ,اسددتخدامها منهجددًا مسددحياً 

 المنهج التاريخي.
براهيم بإو بوليد حسينبو براهيم عبد العزيزببإو بعبير الفليتباتفقت الدراسة مع دراسة كل من  -3

منهج دراسة العالقات في استخدام  ,بعبير لبدبو بمحمد مطاوعبو بمحمود أبو دريسبو بعلي
 طاره توظيف أسلوب المقارنة المنهجية.والذي تم في إ ,المتبادلة

ع عالمي ماستخدام أسلوب تحليل المضمون في إطار منهج المسأ ا  اتفقت الدراسة في -4
براهيم بإو بمحمد محمودبو بعبد اهلل الزهرانيبو بوليد حسينبو بعبير الفليتبدراسة كل من 

حمد مطاوع وأندرسون وماجد حبيب وعبير مو  ببراهيم عبد العزيزبإو بدريس بمحمود أبوو بعلي
 لبد.

 بهانسنبو عبير الفليت اتمع دراسدها على نظرية القائم باالتصال تشابهت الدراسة في اعتما -5
عبير  تيدراسمع  ,بخدامها لنظرية ترتيب األولويات باألجندةكما اتفقت في است ,تالحمة ثائرو 

التي استخدمت نظرية سالم العجمي وبدر الرويشد فيما اختلفت مع دراسات  ,ومحمد لبدالفليت 
استعانت بنظرية انتشار وتبني التي ماجد حبيب وعبير لبد دراستي و المسؤولية االجتماعية, 

 لمبتكرات.ا
أطلس ب المتمثلة في موقعي   ,اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة -6

فيما شكلت الصحف العينة األبرز في مختلف الدراسات  ,نالرياضيي   ببال جولبو بسبورت
 السابقة.

قع الرياضية التي تناولت الصحافة الرياضية ا لكترونية أو المواتبين للباحث قلة الدراسات  -7
ولعل هذه النقطة تعزز من أهمية موضوع الدراسة الحالية الذي ينفرد بتركيزه على  ,لكترونيةا 

 لكترونية في فلسطين. الذي تعيشه المواقع الرياضية ا  الواقع
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حسب علم -موضوع الدراسة جديد  مما سبق يتضأ من خالل المسأ الميداني والمكتبي أن  
لكترونية في المواقع الرياضية ا  تستهدف دراسة علمية تناول   أن   آخر احث  لب ولم يسبق  -الباحث

 فلسطين.
 واستفاد الباحث من الدراسات السابقة في :

 بلورة مشكلة الدراسة بشكل أكثر تحديدًا. -1
 ظيف النظريات ا عالمية.التعرف على كيفية تو  -2
 ستقصاء.ا ستفادة منها في تصميم استمارة تحليل المضمون وصحيفة ا  -3
 ج الدراسة وتفسيرها.ئا ستفادة منها في مناقشة نتا -4

 االستدالل على مشكلة الدراسة:

ومتابعته  م,2005منذ عام الفلسطينية  في الصحافة الرياضيةالباحث  عملمن خالل 
وباالستعانة بالمسأ الميداني قطر والسعودية ومصر, مثل عربية  الرياضية في دول   للصحافة

الرياضية ا لكترونية في المواقع  هناك عددًا كبيرًا من الباحث أن  الحظ  ,لشخصيةوالمقابالت ا
 .(1)( موقعاً 27التي يصل عددها إلى )فلسطين 

 لكترونية في فلسطين, رأى الباحث أن  شاملة لجميع المواقع الرياضية ا وحتى تكون الدراسة 
جوانب, تستهدف استخالص عدد من  ذلك يتحقق من خالل تنفيذ عمليات استطالع وتحليل لعدة

 جراء الدراسة االستكشافية على مرحلتين.بحيث تم إ المؤشرات تساعد في بلورة مشكلة الدراسة,
 :المرحلة الولى

الع على كافة المواقع الرياضية ا لكترونية في فلسطين التي تتخذ تضمنت هذه المرحلة االط  
جراء و  ,منها أو التي أصدرها فلسطينيون من الخارج من قطاع غزة والضفة ال ربية مركزًا للعمل ا 

بلغ التي لكترونية ا  ةرياضيين بهدف حصر المواقع الرياضيالعالميين ا  عدد منمع  مقابالت مقننة
 (2):وجاءت على النحو اآلتي ,( موقعاً 27عددها )

                                                           
 .م27/04/2014 بتاريخ هاتفية مقابلة ،والرياضة للشباب األعلى المجلس عضو ارب، الدين اسام( 1)
 بتتاريخ الهتات  عبتر مقابلتة ،الفلساطينيي  الرياضايي  الصاحفيي  رابطاة إدارة مجلاس أعضاا  صيام، مصطفى مطر، أشر ( 2)

 .م28/04/2014
 وجتا ، أخترى رياضتية مواقتع وجود عدم من للتأكد م،28/04/2014 بتاريخ" بو  الفيس" عبر أخرى مقابال، البااث أجرى* 

 ديتاب أبتو وأامد األيام، صايفة مراسل الاوامدة وإسماعيل بلدنا، كورة موقع مدير ال ريب غازي: اآلت  الناو على المقابال،
 .األقصى إ اعة ة  الرياض  مالقس رئيس
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يتانوب بكورة بلدناب وبفيس كووورةب وبكابوب تأطلس سبور ببال جولب وببال سبورتب وب
هدف الرياضيب وباألقصى الرياضيب وباألقصى سبورتب وبسام سبورتب وبالكلس الرياضيب وبال

وبأف أم سبورتب وبالحقيقة سبورتب وبوطن سبورتب وبأمير سبورتب وبثورة وبالنداء الرياضيب 
أطلس ب وبفوتبول سبورتب وب24/7كورة سبورتب وبتيم سبورتب وبصدى المالعبب وبجول بوكب وب

وتبين من  ,بوبالرياضية أون الين بوبكووورة فلسطين بسبورت فلسطينوب بوبالعنقاء الرياضي برةكو 
  *:مسح  ذه المواقع ما يلي

بظهور  ,في فلسطينلكترونية للمواقع الرياضية ا ( االنطالقة الحقيقية م2000) شكل عام  -1
والت المواقع الرياضية ومن ثم ت ,ب كلقدم المواقع الرياضية في فلسطين بال سبورت موقع ب

(1) ( موقعًا رياضيًا الكترونيًا على شبكة االنترنت27بالظهور وصواًل إلى امتالك فلسطين )
. 

 ,ال البية العظمى من المواقع الرياضية ا لكترونية في فلسطين نطالققطاع غزة مركزًا ال عد  ي   -2
من قطاع يًا أبصرت النور ( موقعًا رياض22) فإن   ,ها الباحثوبحسب إحصائية سريعة أعد  

 بجول بوكبو بوطن سبورتبظهرت مواقع  فيما ,موقعًا في فلسطين( 27من أصل ) ,غزة
كمواقع رياضية فلسطينية نشلت من  ,بكووورة فلسطينب و بثورة سبورتبو ببال سبورتبو

من قطاع لكترونية رياضية تعمل مواقع األخرى سابقة الذكر مواقع إال عد  فيما ت   ,الضفة ال ربية
 .(2)غزة

لكن الحظ الباحث عدم  ,تقوم المواقع الرياضية ا لكترونية بتحديث أخبارها بصورة يومية  -3
بحيث تتفاوت أعداد المواد المنشورة في المواقع  ,وجود سياسة محددة في النشر ا لكتروني

ق للنشاط الرياضي غير المنتظم في المناط وذلك نتيجةً  ,إلى آخر المختلفة من يوم  
  الفلسطينية.

التراخيص الالزمة للعمل في  ,لكترونياً ( موقعًا رياضيًا إ27ن فقط من أصل )ايمتلك موقع  -4
تبعًا  ,م2003ب على الترخيص عام حيث حصل موقع ببال سبورت ,الساحة ا عالمية المحلية

عام ب على الترخيص فيما حصل موقع بكابيتانو ,لجمعية الرياضة في فلسطين بالضفة ال ربية
أما بقية المواقع فتعمل دون تراخيص رسمية  ,من المكتب ا عالمي الحكومي ب زة م,2011

 .(3) وحتى اللحظةمنذ نشلتها 

                                                           
 19/03/2015 المواةق الخميس بتاريخ"  سبور، بال"  موقع مؤسس البخاري أحمد مع شخصية مقابلة (1)
 . م28/04/2014 بتاريخ الهات  عبر مقابلة ، الجديدة الحياة مراسل ،سالمة قدري( 2)
 .ال ربية الضفة ة  اإلعالم وزارة وبيانا، م،2014 العام عن الصادرة غزة ة  الاكوم  اإلعالم  المكتب بيانا،( 3)
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عدة مواقع رياضية  تبين للباحث أن   ,على شبكة االنترنت ي  جر  لكتروني الذي أ  وفقًا للبحث ا  -5
مستقبل واضأ للصحافة أبرزها ضعف الدعم المالي وعدم وجود  ,سباب مختلفةألأغلقت 

فيما أرجع البعض هذا ا غالق إلى ظروف مؤقتة تحول  ,الرياضية ا لكترونية في فلسطين
أف أم بو بالنداء الرياضيب دون استمرار عمل الموقع في الوقت الراهن ومن هذه المواقع

 .(1) بجول بوكبإضافة إلى موقع  بثورة سبورتبو بسبورت

بمراعاة بعض المعايير  ,ببال جولبو بأطلس سبورتب احث موقعي  اختار الب ,وبناًء على ذلك
بال بو بكابيتانوبفيما تم استبعاد  ,وفقًا لموضوع الدراسة وما يخدم أهدافها ,والتطورات والمت يرات

أسباب اختيار ت جاءو  ,لكترونياً ول وعدم امتالك الثاني أرشيفًا إغالق األن بسبب إصي  المرخ   بسبورت
 على النحو اآلتي: ببال جولبو بس سبورتأطلب موقعي  
 لكترونية التي ب من أقدم المواقع الرياضية ا بال جولبو بأطلس سبورتب اموقع عد  ي  : القدمية

 .(2) على الساحة ا عالمية الرياضية في فلسطين تظهر 
 ى عينة أرشيفًا كاماًل مما يسهل من عمل الباحث في الوصول إل نيمتلك الموقعا :الرشيف

فيما تعاني العديد من المواقع األخرى من أعطال بين الحين  ,زمنية سابقة بهدف الدراسة
 ان.واآلخر تجعل أرشيفها مهددًا بالفقد

 أكثر المواقع الرياضية  من ببال جولبو بأطلس سبورتب موقعا عد  ي   :المتعددة الوسائط
فيما تكتفي العديد من المواقع  ,واالستفادة من مميزاتها المختلفةلوسائط المتعددة ًا لاستخدام

 دون االستفادة من خدمات الوسائط المتعددة. إخباريةً  األخرى بنشر مواد  
 وفقًا  ,هذه المواقع ذات متابعة جماهيرية كبيرة في المناطق المحلية الفلسطينية عد  : ت  االنتشار

 بين األول المركز بجول بالب موقع حيث يحتل ,بلما تؤكده إحصائيات الموقع الشهير بأليكسا
 المركز سبورت أطلس ويحتل ,عالمياً ( 802,824) المركز في ويتواجد الرياضية المواقع

 .(3)على مستوى العالم  (2,697,303)

 : المرحلة الثانية
 ( يوماً 14) شملت ,ببال جولبو بأطلس سبورتب موقعي  على  الباحث دراسة استكشافية أجرى

 ,م31/03/2014وحتى  01/09/2013لك خالل الفترة الواقعة بين وذ ,موقع كل  ل( أيام 7بواقع )
                                                           

 .28/04/2014 بتاريخ الهات  عبر مقابلة ،الفلسطينيي  الرياضيي  الصحفيي  رابطة إدارة مجلس عضو مايسن، غسان( 1)
 .م28/04/2014 بتاريخ الهات  عبر مقابلة ، رياضي اعالمي ،جودة وليد( 2)
 .م3/4/2014 بتاريخ  http://www.alexa.com أليكسا موقع( 3)

 7/3/2014 ،6/2/2014 ،1/1/2014 ،3/12/2013 ،4/11/2013 ،6/10/2013 ،7/9/2013:  ه  األعداد. 

http://www.alexa.com/
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وقد تم اختيار  ,م2013/2014البطوالت الرسمية في الموسم  نظرًا ألنها الفترة التي شهدت انطالق  
 :وتبين من تحليلها اآلتي ,عينة عمدية بواقع عدد من كل شهر* خضعت جميعها للتحليل

 ببال جولبفكانت أعلى المعدالت اليومية في موقع  ,نقعي  المو شهدت معدالت النشر تفاوتًا في  -1
( مادة 18سبورت )وفي أطلس  ,عالمية( مواد إ10مادة إعالمية وأقلها ) (22تصل إلى )

ى تضاعف عمل ويعود السبب في تفاوت النشر إل ,عالمية( مواد إ9إعالمية وأدناها )
إقامة لقاءات مختلفة في البطوالت لكترونية خالل األيام التي تشهد الصحافة الرياضية ا 

 بالضفة ال ربية وقطاع غزة. رياضيةال
%( واألخبار الرياضية 91بل ت نسبة األخبار الرياضية الفلسطينية في موقع بال جول ) -2

فيما بل ت نسبة األخبار المحلية في أطلس  ,%(1%( واألخبار الرياضية العربية )8العالمية )
%( والعربية 18ر وجاءت ثانيًا األخبار العالمية بنسبة )%( من إجمالي النش70سبورت )
 %(.12بنسبة )

عن قضايا رياضية  تتحدث ثالثة مقاالتة الدراسمدة ب الرياضي خالل ال جولبنشر موقع ب -3
مما يعني وجود ضعف  ,خالل مدة الدراسة بأطلس سبورتبغابت المقاالت عن و  ,مختلفة

 قاالت الرياضية.مللكبير في استخدام المواقع الرياضية 
خالل المدة  ,ب الرياضي( مناسبات عبر موقع ببال جول8ظهرت التقارير المصورة في ) -4

أطلس ب( مرات مع شبكة 6ة )فيما ظهرت هذه التقارير المصور  ,ةالزمنية للعينة االستكشافي
 .بسبورت

موقع ونشاطه تميزًا ملحوظًا في االستعانة بخدمات الفيديو لدعم عمل ال ببال جولبأظهر موقع  -5
( موضوعات تحمل مقاطع فيديو 9حيث نشر خالل فترة الدراسة االستكشافية ) ,ا عالمي

 .بأطلس سبورتبموقع وهو أمر غاب عن  ,لألنشطة الرياضية المحلية وخاصة كرة القدم

العاملين استخدم بها أداة المقابلة مع عينة من  ،كما أجرى الباحث دراسة استكشافية أخرى
وخرج بالنتائ   ،(1)حيث أجرى مقابلة مع خمسة منهم ،لكترونية الفلسطينيةالريالية اإل  قعالموا في

 :اآلتية
                                                           

 : وهم الفلسطينية االلكترونية الرياضية المواقع ة  العاملين من مجموعة مع مفتواة مقابال، البااث أجرى( 1)
 29/4/2014  بتاريخ تلفونية مقابلة ،الي  أو  الرياضية موقع يحرير رئيس ،ةروانة عاهد -
 29/4/2014 بتاريخ تلفونية مقابلة ،الرياضية سبورت أطلس شبكة في محرر ،الكالو، عزيز -
 29/4/2014 بتاريخ تلفونية مقابلة ،الرياضي األقصى موقع في محرر ،الكالو، مؤمن -
 29/4/2014 بتاريخ تلفونية مقابلة ،ووورةك فيس موقع مراسلة ،المصري نيلل  -
 29/4/2014 بتاريخ تلفونية مقابلة ،جول بال موقع في محرر ،شعر أبو إبراهيم -
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المواقع الرياضية االلكترونية  تصدر اهتماماتعلى أن كرة القدم تالعاملون في المواقع اتفق  -1
 من حيث الت طية الصحفية. في فلسطين

ضية األخرى ال تلخذ نصيبها الكافي من العاملون في المواقع على أن األلعاب الرياأجمع  -2
 الت طية الصحفية في المواقع الرياضية االلكترونية الفلسطينية.

لكترونية في فلسطين الصحفية في المواقع الرياضية ا  أكد العاملون في المواقع أن الت طية -3
صحفي بل ترتكز في غالبيتها على الخبر ال ,وال تستخدم أشكااًل صحفية عدة ,ليست معمقة

 فقط من خالل نقل المعلومات دون تحليلها.
لكترونية الفلسطينية تكمن في ضعف قع أن مشكلة المواقع الرياضية ا يرى العاملون في الموا -4

مع وجود  ,عالممن غير حملة شهادات الصحافة وا  وكثرة العاملين فيها ,القدرات المالية
 ى آخر دون ذكر المصدر.لفي نقل المعلومات من موقع إقرصنة صحفية تتمثل 

  :مشكلة الدراسة

 واقعطبيعة ال في التعرف علىتتمثل مشكلة الدراسة ن فإ ,الدراسة االستكشافيةنتائج بناًء على 
األلعاب والموضوعات الرياضية التي تهتم و  ,طينالرياضية ا لكترونية في فلس المواقعالذي تعيشه 

وسمات  ,الخدمات التي تقدمهاو  ,صحفية التي تستعين بهاوالمصادر ال ,والشخصيات التي تتابعها ,بها
والوقوف على أوجه االتفاق واالختالف بين  ,لكترونيةص المضمون الرياضي في المواقع ا وخصائ

والعوامل التي  ,وكذلك التعرف على أداء ومواقف القائمين باالتصال في هذه المواقع ,المواقع الرياضية
 .فيها لتحريرية المتبعةالسياسات اأثرت في تشكيل 

  :ةـدراسـمية الـأ 
وقلة الدراسات العلمية التي تناقش  ,ا لكترونية مواقعحداثة ال تها منأهمي كتسب الدراسةت
والمواقع الرياضية  ,مع ندرة الدراسات السابقة التي تتناول الصحافة ا لكترونية الفلسطينية ,تفاصيلها

 :اآلتين أ مية الدراسة في تكموعليه  ,لكترونية في فلسطينا 
مما يعني أن  ،الرياضة تحظى بلهمية كبيرة على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي أن   (1

يجابي لألوساط سيكون له مردود إ ،دراسة وتحليل واستخالص النتائج المتعلقة بلحد جوانبها
 المهتمة بها.
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التي سات العربية وخاصة الفلسطينية تتمثل األهمية العلمية لموضوع الدراسة في محدودية الدرا (2
 وتدرس مضامينها ومحتوياتها المختلفة.  ،لكترونيةتتناول المواقع الرياضية ا 

تمثل الصحافة ا لكترونية واحدة من أهم المجاالت العلمية التي تتطلب البحث في المنطقة  (3
بصورة  لكترونيةواقع ا والم والتي تمس حياة الجميع بالنظر إلى انتشار االنترنت ،الفلسطينية

 مما يجعل الدراسة ذات أهمية خاصة في المجتمع المحلي. ،ملحوظة بين الفلسطينيين
تجعل لهذه الدراسة  ،والرياضية على وجه الخصوص ،لكترونية بشكل عامحداثة المواقع ا  (4

 أهمية في تقويم أداء هذه المواقع وتقديم مخطط كامل لعملها في المستقبل.
األدوار التي يلعبها وفقًا ألهمية  ،ئم باالتصال الجزء األهم في تحريك وسائل ا عالمالقا يمثل (5

 في مواقع الدراسة.
الرياضية ا لكترونية الفلسطينية  مواقعصورة كاملة عن طبيعة العمل ا عالمي في ال ميتقد (6

ل مع وضع حلول ومقترحات وتوصيات تساهم في تطويره والنهوض به خال ،ومكامن القصور
 األعوام القادمة.

 :ةـداف الدراسـأ 
الرياضية ا لكترونية في  المواقعيتمثل الهدف الرئيسي في التعرف على الواقع الذي تعيشه 

وأخرى  ,وانبثق عن هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية الخاصة بتحليل المضمون ,فلسطين
 :الميدانية, وذلك على النحو اآلتيخاصة بالدراسة 

 :الريالية اإللكترونية في فلسطين مواقعال ملمونالخاصة بتحليل اف  دال - أ
 .الدراسة قعيمو التعرف على ترتيب أولويات النشر لدى  (1
 .الدراسةقعي مو الرياضية التي تحظى باهتمام والموضوعات الكشف عن أبرز األلعاب  (2
 الدراسة. بت طية موقعيالتي تحظى  الرياضية الكشف عن الشخصيات (3
 الدراسة. قعيى المصادر الصحفية التي يستعين بها القائم باالتصال في مو التعرف عل (4
 الدراسة. بموقعيالرياضية النطاق الج رافي المعتمد في الت طية الخبرية التعرف على  (5
 الدراسة. موقعيا ستخدمهالتي يوالصور لكترونية التعرف على أبرز الخدمات ا  (6
 الدراسة. قعيفي كتابة الموضوعات الرياضية بمو التعرف على األشكال الصحفية المستخدمة  (7
 الدراسة من خدمات الوسائط المتعددة.وقعي الكشف عن مدى استفادة م (8
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 المعالجة الصحفية الدراسة لمحتوى وشكل موقعيواالختالف بين التعرف على أوجه االتفاق  (9
 .الرياضية

 :رونية في فلسطينالريالية اإللكت بالقائم باالتصال في الصحافةخاصة ال داف ال  - ب
 خصائصهم.والتعرف على  ,في المواقع الرياضية المختلفة تسليط الضوء على القائم باالتصال (1
 المختلفة. الرياضية المواقعالتعرف على األدوار التي يؤديها القائم باالتصال في  (2
 المواقع الرياضية في فلسطين.الهياكل التنظيمية المتبعة في الكشف عن  (3
 سياسات التحريرية المتبعة لدى القائمين باالتصال في المواقع المختلفة.التعرف على ال (4
لكترونية باالتصال في المواقع الرياضية ا الكشف عن العوامل المؤثرة في عمل القائمين  (5

 المختلفة.
من  التعرف على ميزات المواقع الرياضية ا لكترونية في فلسطين ومواطن القصور المختلفة (6

 .مين باالتصال فيهاالقائظر نوجهة 
التعرف على العقبات التي تواجه القائمين باالتصال في المواقع الرياضية ا لكترونية في  (7

 فلسطين.

 :تساالالت الدراسة
 تساؤل رئيسي هو:في ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها تم بلورة تساؤالت الدراسة في 

 لكترونية في فلسطين لريالية اإل ا مواقعالواقع الذي تعيشه ال طبيعةما 
فيما انبثق عن هذا السؤال مجموعة من التساؤالت الفرعية الخاصة بمضمون المواقع 

 :اآلتيوجاءت التساؤالت على النحو  ,ا لكترونية والقائم باالتصال عليها
 :الريالية اإللكترونية في فلسطين مواقعالخاصة بملمون ال السئلة - أ

  الدراسة قعيما ترتيب أولويات النشر لدى مو  (1
 ؟الدراسة قعيالرياضية التي تحظى باهتمام مو والموضوعات األلعاب  ما (2
  الدراسة بت طية موقعيالتي تحظى  الرياضية الشخصيات ما (3
  الدراسة قعيما المصادر الصحفية التي يستعين بها القائم باالتصال في مو  (4
  الدراسة قعيو بم الرياضية النطاق الج رافي المعتمد في الت طية الخبريةما  (5
  الدراسة قعيمو  ستخدمهايوالصور التي لكترونية ما أبرز الخدمات ا  (6
  الدراسة بموقعيما األشكال الصحفية المستخدمة في كتابة الموضوعات الرياضية  (7
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  الدراسة من خدمات الوسائط المتعددة قعيمدى استفادة مو  ما (8
  الرياضية شكل المعالجة الصحفيةى و محتو الدراسة ل قعيأوجه االتفاق واالختالف بين مو  ما (9

 :الريالية اإللكترونية في فلسطين بالقائم باالتصال في الصحافةالسئلة الخاصة  - ب
 ؟فلسطين في ا لكترونية الرياضية المواقعالقائم باالتصال في  خصائصما  (1
 ؟نفلسطي في ا لكترونية الرياضية المواقع في باالتصال القائم يؤديها التي ما األدوار (2
 ؟فلسطين في ا لكترونية الرياضية المواقعما الهياكل التنظيمية المتبعة في  (3
 الرياضية المختلفة؟ المواقع في باالتصال القائمين لدى المتبعة التحريرية ما السياسات (4
 المختلفة؟ ا لكترونية الرياضية المواقع في باالتصال القائمين عمل في المؤثرة ما العوامل (5
من وجهة  المختلفة القصور وما مواطن فلسطين, في ا لكترونية الرياضية اقعالمو  ما ميزات (6

 ؟ القائمين باالتصال فيهاظر ن
 ؟فلسطين في ا لكترونية الرياضية المواقع في باالتصال القائمين تواجه التي ما العقبات (7

 :ار النظري للدراسةاإلط
األولى : نبنظريتي   بفي فلسطين يةلكترونبالمواقع الرياضية ا  تهاستعان الباحث في دراس

 ب.الثانية نظرية ترتيب األولويات باألجندةو  ,القائم باالتصالنظرية 

 نظرية القائم باالتصالأواًل: 
نظرية القائم باالتصال من رحم النظريات االتصالية المتعلقة بالقائمين باالتصال, التي  جاءت

مساوي األصل واألمريكي الجنسية بكرت م النفس النانبثقت من الدراسات واألبحاث التي أجراها عال
لى الجمهور ول الرحلة التي تقطعها المادة ا عالمية حتى تصل إيرى أنه على طحيث ، (1)بلوين

 توجد نقاط )بوابات( تم فيها اتخاذ قرارات بما يدخل أو يخرج ،المستهدف
(2)

كلما طالت ًبحيثً،
 .(3)عالمية زادت تلك البواباتفي الوسيلة ا األخبار حتى تظهر  المراحل التي تقطعها

ت المتحدة األمريكية تحت عنوان بمراسلي التي ظهرت في الواليا بروستنب دراسةوتعد 
ائمين باالتصال, حيث تعد دراسة , أول دراسة تتناول بالشرح قطاعًا من القم1937ب عام واشنطن

                                                           
 .113-112ص( 2010 والتوزيع، للنشر أسامة دار:  عمان) 1ط ، اإلعالم نظريات ،المشاقبة بسام( 1)
 .294ص( 1993 العربية، النهضة دار:  رةالقاه) 3ط ، اإلعالم لنظريات العلمية األسس رشت ، جيهان( 2)
 .214ص( 2011 المعرةة، عالم دار:  القاهرة) 1ط ، اإلعالم بحوث في المسيخدمة النظريات ،الاميد عبد ابراهيم( 3)
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ربع  بمجلة بالصحافة فيما نشرت، (1)ب دراسة كالسيكية عن سيكولوجية المراسل الصحفيبروستن
دراسة مهمة عن العاملين  م1941بالواليات المتحدة األمريكية عام  بيوابآالسنوية التي تصدر في والية 

ب, وكان من الممكن أن تفتأ هذه الدراسة الباب أمام مزيد من األبحاث المماثلة دون بصحيفة بملواكي
االتصالية, سواء كان  ائم باالتصال هو أحد عناصر العمليةالق أنً  مكن القولوي ,(2)أن يحدث ذلك
أحد العناصر  بلنه أيضاً  فيما يعرف، (3)ذاعيًا أو أي شخص آخر يسعى لتوجيه رسالةصحفيًا أو إ

ودوره متداخل ومتشابك مع مختلف القوى في عملية  ,عالمأجندة وسائل ا  الفاعلة والمؤثرة في بناء
 .(4)ديناميكية دائرية

 ناك اعتبارات  ،تعدد تعريفات القائم باالتصال وتباين العديد منها في بعض النقاط ومع
 : (5)تتلمن اآلتي ،محددة تتعلق بمفهوم القائم باالتصال

دراسات الحديثة في مجال مًا أو مؤسسة, وتشير الظالقائم باالتصال قد يكون فردًا أو فريقًا من -1
 لى السمة الجماعية له.االتصال إ

 عالمية وصياغتها.يرتبط مباشرة بإنتاج الرسالة ا  باالتصال القائم -2
مباشرة عن إسهامه في صياغة الرسالة ا عالمية  وليةً القائم باالتصال يعد مسئواًل مسئ -3

 نتاجها.وا  
" شروطًا يجب توفر ا في القائم " نقاًل عن عالم االتصال "ديفيد برلومنال المزا رة"وذكرت 

 :(6)في اآلتيوالتي تتمثل  ،باالتصال
 القراءة, ومهارة ومهارة التحدث, الكتابة, ومهارة خمس: مهارة وهي االتصال, مهارات توافر -1

 .االتصال أهداف لتحديد السليم التفكير على والقدرة ا نصات,
 هذه كانت وكلما المتلقي, ونحو ,الموضوع ونحو ,نفسه نحو باالتصال القائم اتجاهات -2

 .باالتصال القائم عاليةف زادت يجابيةإ االتجاهات
                                                           

 والكويت، األردن:  العربت  اإلعالمت  الترأي قتادة نظتر وجهتة من السوري الارا  ة  الصاف  المواطن دور اسماعيل، انان( 1)
 .16ص( 2012 األوسط، الشرق جامعة:  عمان)  منشورة غير ماجسيير رسالة ،  أنمو جا ً ومصر

 post.html-http://bukharimailru.blogspot.com/2014/11/blog ماكلوهتتان مارشتتال نظريتتة البختتاري، مامتتد( 2)
 .م18/02/2015 المدونة ارةزي تاريخ

( 2002 العربت ، الفكتر دار:  القاهرة) 1ط ،العربية واليطبيقات العلمية األسس..  العام والرأي اإلعالم نظريات عبيد، عاط  (3)
 .73ص

 لبحاوث صاريةالم المجلة ،28ع ، المصرية اال اعة ة  االخبار ألجندة باالتصال القائم بنا  على المؤثرة العوامل مراد، ماجدة( 4)
 .203ص( 2007 القاهرة، بجامعة االعالم كلية:  القاهرة)  اإلعالم

 للباتوث القتوم  المركتز:  القتاهرة القوميتة، االجتماعيتة المجلتة ،3ع ،32م بااليصاال، القائم دراسات في قرا ة ،الفوال نجوى (5)
 .80-79ص ،1995 ، والجنائية االجتماعية

 .252ص( 2011 والتوزيع، للنشر المسيرة دار:  عمان) 1ط ، صالاالي نظريات المزاهرة، منال( 6)

http://bukharimailru.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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 .فعاليته زيادة في يؤثر يعالجه الذي بالموضوع وتخصصه المصدر معرفة مستوى -3
 يؤديها التي األدوار وطبيعة ,والثقافي االجتماعي النظام إطار في باالتصال القائم مركز -4

 .االتصال فعالية على يؤثر فيه الناس يراه الذي والوضع
ي المصداقية مؤثرًا على الجمهور وه باالتصال القائمتجعل  ب ثالثة عواملويضع بألكسس تان
لى رة الجمهور إظالمصداقية تنبثق من ن أن   برجاء أبو مزيدبا ترى فيم، (1)بوالجاذبية والسلطة بالنفوذ

باعتباره مدركًا للمعلومات الصحيحة وحريصًا على نقلها بموضوعية وحيادية, فيما  باالتصال القائم
قريبًا من الجمهور من النواحي النفسية, أما السلطة  باالتصال القائمعندما يكون  ةتتحقق الجاذبي
عالمية على ا على تقديم الثواب أو العقاب من خالل موافقة المؤسسة  باالتصال القائمفتتعلق بقدرة 

 .(2)الرسائل التي يقدمها
ات السابقة, فتمثلت في أن وفقًا لمجموعة من الدراس باالتصال القائمأما الخصائص المتعلقة ب

 باالتصال القائملى الطبقة المتوسطة, فيما يعد الدول ال ربية ينتمي بصفة عامة إ في باالتصال القائم
ر  ف أن وظائف  بمحمد مهنابويرى ، (3)من سيطرة االستعمارية األجنبية ي دول العالم الثالث جياًل تحر 

 (4):ل في اآلتييعمل على تحقيقها تتمثالقائم باالتصال التي 
ي خطوط ثالث هي تقديم المعلومات إلى األفراد, تسير هذه الوظيفة ف :الوظيفة اإلعالمية (1

قناعهم بجدوى وأهمية هذه المعلومات, تمهيدًا لتحقيق جمهور االتصال, ومن ثم محاولة إ
 التلثير المنشود.

على المستوى القومي  أنماط لهذه الوظيفة, أولها ةحيث يمكن تصور ثالث الوظيفة الحلارية: (2
لى ليمي في تلكيد الشعور باالنتماء إقبالوالء, وثانيها على المستوى ا من خالل تلكيد الشعور 

قومية معينة, وثالثها على المستوى العالمي بهدف تحقيق نوع من االتصال الحضاري مع 
 الدول األخرى.

خارجية, وتقديم النصأ والمشورة وتتمثل بدعم برامج الدولة وسياستها ال :الوظيفة السياسية  (3
للقادة وصناع الرأي, بقصد خلق قوى ضاغطة محلية موالية لمحاولة اتخاذ قرار معين من قبل 

 صناع القرار في الدولة األخرى.
                                                           

 .175ص( 2008 اللبنانية، المصرية الدار:  القاهرة) 7ط المعاصرة، ونظريايه االيصال ، السيد ليلى مكاوي، اسن( 1)
  منشورة غير ماجسيير رسالة وصفية، دراسة:  الفلسطينية المصالاة قضية ناو الفلسطين  الصاف  الخطاب مزيد، أبو رجا  (2)

 .68ص( 2013 ، االسالمية الجامعة ة  اآلداب بكلية واالعالم الصااةة قسم:   غزة)
 .243-242 ص سابق، مرجع ،المزاهرة منال (3)
:  القتتاهرة) 1ط ، والمعلوماييااة االعالميااة والعولمااة العربيااة للفضااائيات االعالميااة للمعرفااة العامااة النظريااة فااي ،مهنتتا مامتتد (4)

 .179-177ص( 2002 الجامعية، مكتبةال
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معايير المجتمع مكن تحديد العوامل التي تالثر على القائم باالتصال ومهامه المختلفة في وي
لى إضافة إ، (3)والمعايير المهنية للقائم باالتصال، (2)ة للقائم باالتصالوالمعايير الذاتي، (1)وتقاليده

لتي يعمل في ب التلثيرات اب نقاًل عن بشومكيرب وبرايسماجدة مرادبوأوضحت  .(4)معايير الجمهور
 (5) :رت أن هذه التلثيرات تتضمن اآلتيوذك ،طارها حارس البوابةإ

اسي على محتوى ما تقدمه وسائل والنظام السي تؤثر سياسة الدولة :تأثير اليديولوجية (1
 عالم.ا 

تؤثر القوانين المنظمة وجماعات  :ملمون من خارج المالسسة اإلعالميةالتأثير على ال (2
 عالم المختلفة.ون الذي تقدمه وسائل ا الض ط على المضم

هداف ألسعيًا وراء تحقيق ا :على الملمون المقدم عبر سياساتهاعالمية تأثير المالسسة اإل (3
عالمية على المضمون المقدم من خالل سياساتها الموضوعة الموضوعة, تؤثر المؤسسة ا 

 مسبقًا.
 القائم باالتصال. مصادرخبارية و تبرز فيه قيود العمل والقيم ا  :تأثير نظام العمل (4
من خالل خصائصه وصفاته واتجاهاته وكفاءته  :رات القائم باالتصال على الملمونتأثي (5

 .المهنية
أن مفهوم  أما االنتقادات التي تعرضت لها نظرية القائم باالتصال فقد جاءت أبرزها في

ال على قنوات االتصال القائمة داخل جماعة بعينها, مثل فريق المحررين ال ينطبق إ حارس البوابة
لة في وسائل االتصال الجماهيري ال تمثل جماعة ت األنباء وهيئات التحرير المسئو وألن وكاال

مفهوم القائم باالتصال ال يصلأ للتطبيق على كل  ب, لهذا فإنلوينباجتماعية بالمعنى الذي قصده 
  .(6)فئات القائمين باالتصال
المجال الرئيسي الذي تمثله وكاالت األنباء والمخبرون  مييز بينضرورة الت بباسبوعليه يقترح 

دارات التحرير التي يعمل فيها محررو ه إتمثلالذي المجال صحفيون الذين يتولون جمع األنباء, و ال
 .(7)األخبار

                                                           
 .179،ص سابق مرجع ،  السيد ليلى مكاوي، اسن( 1)
 .102،ص(2004 والتوزيع، للنشر الكتب عالم:  القاهرة) 3ط ،  اليأثير وايجاهات االعالم نظريات الاميد، عبد مامد( 2)
 .272-271،ص سابق مرجع ، المزاهرة منال (3)
 .273-272ص ،نفسه السابق المرجع( 4)
 .202 ص ، سابق مرجع ، مراد ماجدة (5)
 .273 ،ص سابق مرجع ، المزاهرة منال( 6)
 .55 ص( 1992 الجماعية، المعرةة دار:  االسكندرية)، وااليصال االعالم ودراسة االجيماع علم ،وآخرون الجوهري مامد (7)
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من  ,االستفادة من نظرية القائم باالتصال وتوظيفها في الدراسة الحالية إلى الباحث ويسعى
خالل تسليط الضوء على تلثير العوامل المتعلقة بالقائم باالتصال على واقع الصحافة الرياضية 

هذه العوامل في المميزات أو العقبات التي تعيشها المواقع ومدى مساهمة  ,ا لكترونية في فلسطين
 الرياضية ا لكترونية المختلفة.

 "نظرية ترتيب الولويات "الجندةثانيًا: 
عالم تمتلك القدرة على ترتكز نظرية ترتيب األولويات باألجندةب على قاعدة أن وسائل ا 

ترتيب األجندة هو ضًا رئيسيًا يتمثل في اآلتي: بمن فر توجيه انتباه الجمهور نحو قضايا بعينها, وتتض
ا والموضوعات عالم, وترتيب أجندة الجمهور لالهتمام بالقضايالتفاق بين ترتيب أجندة وسائل ا ا

 .(1)بالهتمام لكل من الوسيلة والجمهوريجابي بين ترتيب اا عالمية, أي  وجود ارتباط إ

كامل ب, ويرى (2)ي السبعينيات من القرن الماضيب فترتيب األولويات باألجندةظهرت نظرية و 
ثارة هذه النظرية ن بمكومبس وشوب في إيعود للباحثي   الفضل   أن   بصبعبصالأ أبو أنقاًل عن  بمراد

ب من طرح في كتابه بالرأي العام ب أول  ليبمانالباحث والصحفي األمريكي بوولتر ي ع د , فيما (3)واكتشافها
عالم والجماهير التي تتعرض لتلك الوسائل لعالقة التبادلية بين وسائل ا ا 1922الذي أصدره عام 

 .(4)في تحديد أولويات القضايا المختلفة التي تهم المجتمع

التصال ال تكمن في القول الوظيفة األساسية لوسائل ا وتقوم النظرية على فرضية تقول أن  
وما الذي ينب ي أن فيما يجب أن يفكر , بل بللجمهور: بكيف يجب أن يفكرب لعدم فاعلية ذلك دائماً 

ب, وهي بهذا تفترض وجود اختيارات معينة ومحدودة يتم التركيز عليها مع التحكم في يعرف ويشعر به
براز مواضيع أو شخصيات حداث في عالم اليوم تقتضي إطبيعتها ومحتواها, على اعتبار أن كثرة األ

 .(5)ة للوسائل المختلفةعالميدون أخرى تماشيًا مع التوجهات ا 
 الوسيلة أولويات ترتيب بين يجابيةإ عالقة وجود علىب األجندةب األولويات ترتيب نظرية وتؤكد

 شكالً  عليها والتركيز برازهاا  و  معينة بقضايا الصحيفة فاهتمام ,الجمهور اهتمامات وأولويات ,عالميةا 

                                                           
 رساالة ،الريتاض مدينتة ةت  المعلمتين آلرا  ميدانيتة دراستة .. التربويتة القضتايا وأولويتا، الستعودية الصتااةة ،السعيد ابراهيم( 1)

 .25ص( 2004 السعود، المل  جامعة:  الرياض) ، منشورة غير ماجسيير
 .288ص ، سابق مرجع ، السيد ليلى مكاوي، اسن( 2)
 .148ص ،( 2011 والتوزيع، للنشر المسيرة دار:  عمان) 1ط ، واالعالم الجماهيري االيصال ، مراد كامل( 3)
 .327،ص( 2012 والتوزيع، للنشر المسيرة دار:  عمان) 1ط ، االيصال نظريات:  االعالم بحوث المزاهرة، منال( 4)
 .85ص ،(2010 اليازوري، دار: عمان) 1ط ، ميكامل مدخل..   االيصال نظريات ،العالق بشير( 5)
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 بالنسبة وهكذا ,الصحيفة لقراءته نتيجة ورالجمه اهتمامات مقدمة في القضايا تلك يجعل ومضموناً 
 .(1)عالما  وسائل لباقي

هتمامها بدراسة ب من النظريات المتكاملة الر البعض نظرية ترتيب األولويات باألجندةويعتب
لى جانب االتصال الجماهيري بصياغة نموذج وضع األجندة وانتقال المعلومات االتصال الشخصي إ

ية, بعد التعرض دراكًا وفهمًا لمحيطهم االجتماعي بلكثر واقعألفراد إن مما يحقق لعلى مرحلتي  
 .(2)عالم والنقاشات الناجمة عن االتصال الشخصي بزعامة قادة الرأيلمضامين وسائل ا 

نب نظرية ترتيب األولويات بلنها: بالعملية التي تبرز فيها وسائل ستيفن باتروسو بوعرف 
ثارة انتباههم تحق ردود الحكومة والجمهور, عبر إضايا مهمة, وتسعالم قضايا معينة على أنها قا 

عالمية ما الفرد الذي يعتمد على وسيلة إ لتلك القضايا, بحيث تصبأ ذات أولوية ضمن أجندتهم, وأن  
لقضايا تلك الوسيلة وموضوعاتها, وبشكل  دراكه وفقًا لألهمية المنسوبةوف يكيف إيتعرض لها س

 .(3)ا, وحجم االهتمام الممنوح لها في تلك الوسيلةيتوافق واتجاه عرضه
انت النواة ب بعدة مراحل, وكفقد مرت نظرية ترتيب األولويات باألجندةأما مراحل تطورها 

حول هذه الوظيفة لصالأ  , فيما كان أفضل تصريأ  م1958ب عام جنورتن لوناألولى لها في مقال ب
م, فيما يرجع البعض النظرية إلى 1963الخارجية عام ب في كتابه الصحافة والسياسة بكوهن برنارد

عالم تساعد في بناء الصورة الذهنية لدى الجماهير, وتقدم في بوالتر ليبمانب الذي يرى أن وسائل ا 
 .(4)بعض األحيان بيئات زائفة في عقول الجماهير

القة ظرية والذي يتلخص في وجود عالفرض الرئيس للن م1972عام  بمكومبس وشوبوحدد 
لى جم األهمية التي يعيرها الجمهور إعالم على قضايا معينة وحإيجابية قوية بين تركيز وسائل ا 

( عامًا 20ورها على مدى )نفس القضايا, حيث قام الباحثان بعمل تقييم لدراسات وضع األجندة وتط
الحديثة, والتي  , فوجدا عمقًا في الدراساتم1992جراء الدراسة األولى لهما حتى أواخر أي منذ إ

جابة عن تساؤل من يضع أجندة عن تساؤل من يضع أجندة وسائل ا عالم بداًل من ا  تجيب
 .(5)الجمهور

                                                           
 .310ص ،(2010 التوزيع،و للنشر الفجر دار:  القاهرة) 1ط ، االيصال نظريات ، اجاب مامد (1)
 4 ع ، االعاالم لبحاوث المصارية المجلاة ،  والتلفزيتون الراديتو ةت  التتأثير لنظريتا، الاديثتة العلميتة االتجاها، ، ةهم  أمان ( 2)

 .341ص( 1998 القاهرة، بجامعة االعالم كلية:  القاهرة)
 .332،ص سابق مرجع  ، االتصال  نظريا، ،المزاهرة منال( 3)
 .288ص ، سابق مرجع ، السيد ليلى مكاوي، اسن( 4)
 ماجسايير رساالة ، مقارنتة تاليليتة دراستة.. الفلستطينية الصتااةة ة  المصرية يناير 25 لثورة الخبرية األطر ، راس أبو منير( 5)

 .72ص( 2014 االسالمية، بالجامعة االعالم قسم:  غزة) ، منشورة غير
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ى خاصة بنظرية " افترالات أخر " نقاًل عن " يلسينجين سانوماتنسرين حسونة"وذكرت 
 (1):ترتيب الولويات "الجندة" وتتمثل في اآلتي

 عالم تلثير قوي على العامة أو الجمهور.تراض أن لوسائل ا تبنى نظرية باألجندةب على اف -1
 االتصال يبدو كعملية تركز على المرسل كمحور رئيسي بها. -2
الصحفيين ومصادرهم المختلفة والجمهور يفسرون الخبر أو القضية بنفس  نظرية أن  تفترض ال -3

 الطريقة أو بطريقة مشابهة تمامًا.

على مستوى ي ترتيب الولويات على مستوى الفرد و يمكن تحديد العوامل التي تالثر فو 
 (2):وسائل االتصال بما يلي

الفرد في تتمثل أهم العوامل التي تؤثر في ترتيب األولويات على مستوى  :على مستوى الفرد: أوالً 
 ,ومعدل تعرضه للنقاشات الشخصية ,لى التوجه السياسي والتكيف مع الظروف المحيطةحاجة الفرد إ
 عرض الفرد لوسائل االتصال ثم اتجاهاته المسبقة عن الحدث.ومستوى ت

وطبيعة القضايا  ,تتمثل هذه العوامل في طبيعة النظام السياسي :على مستوى وسائل االتصال: ثانياً 
 ثم نوع هذه الوسائل. ,ومستوى ت طية وسائل االتصال ,المطروحة في وسائل االتصال المختلفة

 (3) :يتحدد من خالل المستويات اآلتية تأثير الجندة أن   "عبد الجواد ربيع"فيما يرى 
 مستوى خلق الوعي بلهمية القضية. .1
 محاولة ترسيخ القضية في أجندة الجمهور من خالل الت طية المكثفة. .2
قضية, ووفقًا لذلك تنجأ استمرار الت طية المكثفة بهدف خلق االتجاه وتبني السلوك تجاه ال .3

تعريف الجمهور فيما يجب أن يفكروا فيه, ولكنها ال تنجأ في  عالم بكفاءة فيوسائل ا 
 تعريفهم كيف يفكرون.

 
 
 

                                                           
 رساالة ، مقارنتة تاليليتة دراستة..  والسياستية المدنيتة االنسان اقوق قضايا ناو ين الفلسط الصاف  الخطاب ، اسونة نسرين( 1)

 .52-51ص( 2014 االسالمية، بالجامعة االعالم قسم:  غزة) ، منشورة غير ماجسيير
 .271ص( 2003 والتوزيع، للنشر الفرزدق: الكوي،) 1ط  اليأثير، ونظريات االيصال علم مبادي  ، اسماعيل مامود (2)
 ،ميدانيتة تاليليتة دراستة..  الريفت  العام بالرأي الخاصة القضايا أولويا، ترتيب ة  المصرية الصااةة دور ، ربيع الجواد عبد (3)

 .346ص( 2008 ، االعالم كلية:  القاهرة جامعة) االعالم، لبحوث المصرية المجلة ، 31ع
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 (1) :ويمكن استخدام إستراتيجّيتْين أساسيتْين في ولع الجندة  ما
وعة القضايا السائدة في وسائل ا عالم وعند تقوم على دراسة مجم :الولى االستراتيجية

تقوم على دراسة قضية ف :ستراتيجية الثانيةاإلأما ن, تي  على فتر  ما على فترة زمنية واحدة أوالجمهور إ
  واحدة سواء على فترة زمنية واحدة أو على فترات زمنية مختلفة, أي دراسة ممتدة.

ستراتيجية األولى المتمثلة في دراسة الباحث على اتباع ا  وعبر هذه الدراسة, يحرص
لكترونية الفلسطينية, بهدف التعرف واقع الرياضية ا السائدة في الم مجموعة من القضايا الرياضية

 على أجندة المواقع وأولوياتها المختلفة.
من  يت في الربع األخير من القرن العشرين, مجموعةً جر  من الدراسات التي أ   العديد   ت  د  وحد  

ها وتوقيت طبيعة القضايا وأهميت المت يرات والعناصر التي تؤثر في ترتيب األولويات والتي تتمثل
 األولويات لصياغة الزمني المدىلى والوسيلة المستخدمة, إضافة إ غرافيةو الديم الخصائصًثارتها, وإ
عالم تتمثل في القائم باالتصال, التي تؤثر في وضع أجندة وسائل ا العوامل  ويمكن القول أن  ، (2)

على المضمون من داخل  لى التلثيرية الروتينية للعاملين بوسائل ا عالم, إضافة إوالممارسات المهن
عالم على أجندة بعضها المؤسسة ا عالمية, وأجندة جماهير وسائل ا عالم, مع تلثير وسائل ا 

 .(3)البعض
 (4) :لع الجندة في ثالثةجراءات المنهجية لتوظيف نموذج و وتتمثل اإل

عية الحقيقية التي تتسم دراسة المضمون االتصالي بعد نشره, وهذا يتم بتحديد الخصائص الواق  -1
 بها األجندة, وهذا يبرز أداء تحليل المضمون.

دراسة آراء واتجاهات القائمين بالعمليات االنتقائية والقائمين على وضع أجندة هذه الوسائل,   -2
وذلك من خالل المقابالت واالستبيان, ويمثل هذا المدخل أضيق المداخل, ألنه يدرس آراء 

 وقد ال يكون بعضها صحيحًا.وتصورات حراس البوابة 
عالمي من الداخل, بحيث يتم استخدام المالحظة بالمشاركة لرصد ة العمل ا ين  دراسة ب    -3

 معايير االنتقاء واالستبعاد.

                                                           
 .335،ص سابق مرجع  ، االتصال  نظريا، ، المزاهرة منال( 1)
 .37-31ص( 2003 والتوزيع، للنشر الفجر دار: القاهرة) ،( وسائله – مبادئه – نظريايه – مفاهيمه) االيصال ،دليو ةضل( 2)
 .64-62ص ، سابق مرجع ،  اسونة نسرين( 3)
 ، 32ع ،  الثالتث الشتخص تتأثير ةت  دراستة..  الدوائيتة المنتجتا، اعالنتا، لمختاطر المصتري الجمهتور ادرا  ، القاض  ندية (4)

 .243-242ص( 2008 ، االداب كلية:  القاهرة جامعة) االعالم، لبحوث المصرية المجلة
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ال الجندة"، إحدى أ م نظريات االتصال، إعلى الرغم من اعتبار نظرية ترتيب الولويات "و 
كن إجمالها في بعض العلماء والباحثين، والتي يم أنها واجهت العديد من االنتقادات من قبل

 : االنتقادات اآلتية
ذ ينب ي توسيعها لتشمل مجمل , وضيق الفضاء الحركي لبحوثها, إنظريةقلة مرجعياتها ال -1

ها على مجمل األساليب الموجودة في ئجوانب الموضوعات المطروحة, وضرورة احتوا
لى فة, التي ينب ي تحديدها إذا ما أريد الوصول إختلمنهجيات البحوث االتصالية ومت يراتها الم

 .(1)النتائج المتوقعة
غفال بعض األحداث السريعة التي قد تؤثر في صياغة أولويات الوسائل االتصالية والجمهور إ -2

معًا, والتركيز على الموضوعات المتخصصة واالبتعاد عن غيرها من الموضوعات الموجهة 
 .(2)االتصالية المختلفة ألغلبية الناس عبر الوسائل

منهجية تمكن من  ب لم تعتمد على تصميمات  البية من الدراسات المنشورة عن باألجندةال  -3
 .(3)البرهنة على العالقة السببية بين أجندة وسائل االتصال وأجندة الجمهور

 لم تكن   نظريةال عن بعض الباحثين عدة انتقادات أخرى تتمثل في أن   بنسرين حسونةبنقلت  -4
البحث فيها كان مقصورًا على  , وأن  ولم تكشف عن السببية بشكل منهجي   كاف   مفصلة بشكل  

وضع األجندة خالل  ظريةالصحافة المطبوعة, مع تركيز الدراسات التي أجريت في مجال ن
ا عالم التقليدية في وضع أجندة الجمهور, أم  م( على دور وسائل ا 1980-1930الفترة من )

 هور وسائل اتصال حديثة ومتنوعة لم يعد  ظر تكنولوجيا االتصال بشكل عام و و  اآلن فمع تط
عالم التقليدية, بل أصبأ يبحث بنفسه من خالل هذه الوسائل الجمهور مخلصًا لوسائل ا 

 .(4)الحديثة عن المعلومات التي يريدها
ها في الدراسة ب وتوظيففادة من نظرية ترتيب األولويات باألجندةإلى االست الباحث ويسعى

وأكثر  ,على أولويات النشر في المواقع الرياضية عينة الدراسة من خالل تسليط الضوء ,الحالية
مع التعرف على أبرز  ,لكترونية في فلسطينتركز عليها الصحافة الرياضية ا  الموضوعات التي

 طين.لكترونية في فلسمام ومتابعة المواقع الرياضية ا الشخصيات التي تحظى باهت

                                                           
 .275ص( 2002 المعاصر، الفكر دار:  بيرو،) 1ط ، الرقمية والمجيمعات االيصال علوم ، مهنا ةلاير( 1)
 .275ص  ، نفسه السابق المرجع (2)
 رسااالة ، المصتتري الجمهتتور واتجاهتتا، معتتار  علتتى االنستتان اقتتوق لقضتتايا االعالميتتة المعالجتتة تتتأثير ،المجيتتد عبتتد قتتدري( 3)

 .20ص( 2006 القاهرة، بجامعة االعالم كلية:  القاهرة) منشورة غير دكيوراة
 .68ص ، سابق مرجع ، اسونة نسرين( 4)
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 : جها وأدواتهاانوع الدراسة ومن
 ة:ــدراسـوع الــن -1

تدرس واقع األحداث والظواهر والمواقف تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي 
تحديثه إما لتصحيأ هذا الواقع أو  ,لى استنتاجات مفيدةرها ب رض الوصول إيوتفس ,واآلراء وتحليلها

(1)فهمًا للحاضر يستهدف توجيه المستقبل وهي تمثل ,أو استكماله أو تطويره
. 

وتستهدف الدراسات الوصفية تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف 
أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو  ,معين ي لب عليه صفة التحديد

وذلك بهدف الحصول على  ,مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاع
وذلك ب ض النظر عن وجود  ,دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيها ,معلومات كافية ودقيقة عنها

ة ال تتضمن بالضرورة فروضًا سببية الدراسات الوصفي   ن  ألأو عدم وجود فروض محددة مسبقًا ذلك 
ر حدوث ظاهرة معينة ومدى كما قد تستهدف تقدير عدد مرات تكرا ,تخضع لالختبار والدراسة

, وقد استخدم الباحث الدراسات الوصفية لدراسة (2)من الظاهراتارتباطها بظاهرة أو مجموعة أخرى 
واقع المواقع الرياضية االلكترونية في فلسطين, بهدف الوصول الى استنتاجات مفيدة تصحأ من عمل 

باالتصال في هذه المواقع والعاملين  هذه المواقع وتساهم في تطويرها, مع تحليل خصائص القائمين
 فيها.

 :آلتيةالمناهج ا علىلكترونية مواقع الرياضية ا في دراسته لل الباحث اعتمد :الدراسة منا    -2
  :لمسحّيةمنه  الدراسات ا 1.2

دراكهم ومشاعرهم لومات عن حالة األفراد وسلوكهم وا  وهو أحد األشكال الخاصة بجمع المع
ًا الشكل الرئيس والمعياري لجمع المعلومات عندما تشمل الدراسة المجتمع الكلي أيض عد  وي   ,واتجاهاتهم

مما يوفر جانبًا كبيرًا من  ,أو تكون العينة كبيرة ومنتشرة بالشكل الذي يصعب االتصال بمفرداتها
طار  ذا المنه  وفي إ ,(3)الوقت والنفقات والجهد المبذول من خالل خطوات منهجية وموضوعية

 :اآلتي الباحثاستخدم 

                                                           
 .210ص ،(1994 يونس، قار جامعة: بن ازي) 1ط ، ومناهجه واجرا ايه مفهومه:  العلمي البحث ، عمر أامد (1)
 .131ص( 2006 الكتب، عالم القاهرة،) 2ط ، االعالم بحوث اسين، سمير( 2)
 .158ص( 2004 الكتب، عالم: القاهرة) 2ط ، االعالمية الدراسات في العلمي البحث ، الاميد عبد مامد (3)
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تحليل المضمون أسلوبًا لدراسة وتحليل االتصال بشكل  عد  ي  : تحليل الملمونأسلوب  1.1.2
 خصائص   ويتضمن ثالث   ,ي ب رض قياس مت يرات معينةمنتظم وموضوعي وكم  

 .(1)هي االنتظام والموضوعية والكمية أساسية  
والتنظيمية دارية نب واألساليب ا دراسة الجوا يقصد به: أسلوب مسح أساليب الممارسة 2.1.2

وذلك بهدف تصوير  ,عالميةالت ا اداراته في مختلف المجالتي تتبعها أجهزة ا عالم وا  
والتعرف على الطرق التي تتبعها هذه األجهزة في ممارسة  ,الواقع التطبيقي الفعلي

على مدى فعالية عالمية ينبني أساسًا نجاح الجهود ا  باعتبار أن   ,نشاطاتها المختلفة
 .(2)الجوانب ا دارية والتنظيمية لها

عالمية الوصفية ال تقف في كانت الدراسات ا  لمادراسة العالقات المتبادلة:  منه  2.2
بعض مجاالتها عند حد الوصف الكمي أو الكيفي للجوانب الخارجية السطحية 

صفية أكثر تعمقًا لى القيام بدراسات و من الباحثين إ اً ذلك يدفع عدد فإن   ,للظاهرة
ن إلى دراسة العالقات بين الحقائق التي تم الحصول عليها يوالتي يسعى فيها الباحث

والوصول إلى  ,بهدف التعرف على األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة
المحيطة بالظاهرة  استنتاجات وخالصات لما يمكن عمله لت يير الظروف والعوامل

  .(3)يجابيفي االتجاه ا 
الذي يعد أسلوبًا من  :أسلوب المقارنة المنهجية استخدام تمخالل هذا المنهج  نوم

والذي  ,(4)عالمية التحليلية أو الميدانيةاالستقراء الموظفة في إطار الدراسات ا  أساليب
جراء مقارنة منهجية بين نتائج مواقع الدراسة للوقوف على أوجه التشابه خالله إ تم من
 وياتها.تالف بين محتواالخ

األدوات الباحث ب استعانمة بالنظر إلى طبيعة الدراسة والمناهج المستخد: لدراسةدوات اأ  -3
 :يوه ,لجمع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة اآلتية

                                                           
 اللبنانيتتة، المصتترية التتدار رة،القتتاه) 1ط ، االعالميااة الدراسااات فااي االحصااائية واالساايخدامات البحااث مناااه  زغيتتب، شتتيما ( 1)

 .138ص( 2009
 .158ص ،سابق مرجع اسين، سمير( 2)
 .160ص ، نفسه السابق المرجع( 3)
 .180ص ، سابق مرجع ، االعالمية الدراسا، ة  العلم  الباث الاميد، عبد مامد( 4)
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استخدم الباحث في دراسته التحليلية أداة تحليل المضمون, من : تحليل الملموناستمارة ً- أ
المضمون, التي أعدها ووضع فئاتها لإلجابة عن التساؤالت التي خالل استخدام استمارة تحليل 

طرحتها الدراسة, بهدف تحليل محتوى عينة الدراسة واستخراج النتائج بلعلى نسبة ممكنة من 
 :والشمول, والتي تنقسم إلى اآلتي الموضوعية

 :فئات المولوع وتشمل :أوالً ً- ب
عرف على األلعاب الرياضية التي تحصل التوتستهدف هذه الفئة  :فئــة اللعاب الريالية  -1

م لكترونية في فلسطين وتابعة من قبل المواقع الرياضية ا على أكبر قدر من االهتمام والمت
 :تقسيمها إلى اآلتي

فريق كامل من الالعبين, يتطلب فوزهم وهي األلعاب التي تعتمد على : جماعيةاللعاب ال 1.1
 :وتضم جماعي من أجل الت لب على الفريق المنافس,التعاون وتقديم أفضل ما لديهم من أداء 

ن عدد أفراد الفريق الواحد تقوم هذه الرياضة على أساس المنافسة بين فريقي  : كرة القدم 1.1.1
نافس على النجاح في أحد عشر العبًا كحد أقصى بما في ذلك حارس المرمى, ويتم الت

بلي جزء من أجزاء الجسم ما عدا اليد لى مرمى الخصوم بالقدم أو الرأس أو تسديد الكرة إ
 .(1)دقيقة 45ن كل منهما دقيقة على شوطي   90والذراع, وتلعب المباراة لمدة 

 ,ن أساسيين وسبعة العبين احتياطتلعب بين فريقين كل منهما خمسة العبيكرة السلة:  2.1.1
 ,النقاط وغاية كل فريق هو رمي الكرة في سلة الفريق المنافس وتسجيل أكبر عدد من

نقطتين بصابة وتحسب ا  ,لصالحه ومنع الفريق المنافس من حيازة الكرة وتسجيل أهداف  
سب نقطة واحدة في تحوت   ,أو ثالث نقاط تبعًا للمسافة التي يرمي منها الالعب الكرة

ًً.(2)ضربات الجزاء
العبين ويحاول  ةكاًل منهما يتكون من ست   ,تلعب الكرة الطائرة بين فريقين: ةئر كرة الطا 3.1.1

رجاع( الكرة من فوق )إ حراز نقطة من الفريق اآلخر وذلك عن طريق صد  كل فريق إ
ًً.(3)اللعبة قانونو أحكام  فق  الشبكة بالطريقة الصحيحة و  

                                                           
 .175ص(. 2004 ،الجامع  الكتاب دار: االمارا،) 3ط ،حياينا في الرياضة ، وآخرون العدوي جمال( 1)
 .177ص ،نفسه السابق المرجع( 2)
 ،(2010والتوزيتتع، للنشتتر العربتت  المجتمتتع مكتبتتة: عمتتان) 1ط ،(صااحة -ثقافااة) للجميااع الرياضااة وآختترون، قتتبالن صتتبا ( 3)

 .237ص
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لى منهما من سبعة العبين با ضافة إ ن كلن يتكو  تلعب كرة اليد بين فريقي  كرة اليد:  4.1.1
حراز في مرمى الفريق اآلخر ومنعه من إ حراز هدفإ وغرض كل فريق   ,حارس المرمى

ن ضمن قواعد وقوانين حراز الهدف باليدي  ن ويجب إوتلعب هذه الرياضة باليدي   ,هدف
 ًً.(1)اللعبة

في األلعاب  وهي كل األلعاب الجماعية األخرى التي لم ترد  : ألعاب جماعية أخرى 5.1.1
 .الجماعية ة ورياضات المعاقينالمذكورة أعاله, مثل ألعاب القوى الجماعي

واحد دون مساعدة من مجموعة أو  التي يمارسها شخص   األلعابوهي : اللعاب الفردية 2.1
منفرد دون وجود فريق  الفوز في هذه الرياضة بشكل  حيث يحاول كل شخص  ,آخرينأشخاص 

 : وتنقسم إلى ,مساند
ة( ابتكرها المايجور )وينكفيلد( من الجيش ت أساسًا من لعبة )التفاحق  دلعبة اشت   :التنس 1.2.1

وهي  ,نجلتراوتطورت في إ مت  ثم ن   ,م1874البريطاني الذي كان يرابط في الهند عام 
التنس إما وأرضية ملعب  ,لعب بشكل فردي وفي بعض الحاالت بشكل زوجيرياضة ت  

ة ص يرة ي لعب على طاولة بشبكوهناك شق آخر  ,أو من المطاط تكون رملية أو معش بة
 .(2)يطلق عليه اسم تنس الطاولةومضارب ص يرة, 

نسان وتتضمن فروعًا متعددة مثل دم أنواع الرياضة التي مارسها ا أق عد  ت   :ألعاب القوى 2.2.1
 ذاي الطب الرياضي بقوله إوعرفها أحد اختصاصي   ,المشي والجري والقفز والوثب والرمي

 ,هلى الهدف بذكائ  ه يصل إن  تيه ويسرع بقلبه فإويجري برئ ,هنسان يمشي بعضالت  كان ا 
 . (3)قوى ألعاب الميدان وألعاب المضماروتشمل ألعاب ال

نوع من أنواع الرياضات المائية التي تستخدم الوسط المائي كوسيلة للتحرك  :السباحة 3.2.1
ب رض االرتقاء بكفاءة  ,ن والجذعن والقدمي  وذلك عن طريق حركات الذراعي   ,خالله
 ً .(4)ًا وعقليًا ونفسياً نسان بدنيًا ومهاري  ا 
في األلعاب المذكورة  وهي كل األلعاب الفردية األخرى التي لم ترد  : ألعاب فردية أخرى 5.2.1

 .ورياضات المعاقين الفردية أعاله, مثل ألعاب القوى الفردية وسباق السيارات
                                                           

 .232ص ،نفسه السابق المرجع (1)
 .187ص ، سابق مرجع وآخرون، العدوي جمال( 2)
 .266ص سابق، مرجع ،آخرونو قبالن صبا ( 3)
 غياار ماجساايير رسااالة"  ميدانيتتة دراستتة:  المبتتتدئين ةئتتة الستتبااة بمتتدرب  التتتدريب بيداغوجيتتة عالقتتة"  الستتالم، عبتتد زاوي( 4)

 .22 ص( 2006 ،ئرالجزا جامعة:  ئرالجزا) ،منشورة
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الرياضة في صورتها العامة, دون أن  الموضوعات التي تتناولوهي : مولوعات ريالية عامة 3.1
 لى لعبة رياضية بعينها.ق إتتطر 

أبرز الموضوعات والقضايا الرياضية التي وهي الفئة التي تعالج  :فئة المولوعات الريالية  -2
 :وتم تقسيمها إلى اآلتي لكترونية في فلسطينحظى بمتابعة المواقع الرياضية ا ت
التي تؤول لها مختلف اللقاءات  نتائجالتي تركز على الوهي الموضوعات  :نتائ  مباريات 1.2

 في فلسطين والمناطق العربية والعالمية. ,والمباريات المقامة في كافة األلعاب الفردية والجماعية
وهي الموضوعات التي تركز على االنتهاكات  :بحق الريالة الفلسطينية اعتداءات صهيونية 2.2

ومنع للبعثات  ,من اعتقاالت واغتياالت للرياضيين ,نيةالصهيونية بحق الرياضة الفلسطي
 بالشكل المطلوب. عاقة تحركهاضية من السفر وا  الريا

تالف المالعب والمنشآت ة يترتب عليها آثار خطيرة أهمها إوهي ظاهرة مرضي :عنف المالعب 3.2
عامة مما مع التسبب بلضرار في الممتلكات ال ,وحدوث اعتداءات شخصية وجماعية ,الرياضية

 .(1)لمالعب الرياضية أهدافها المرجوةيحول دون تحقيق ا
والحكام وهي الموضوعات التي تهتم بترشيأ مجموعة من الالعبين الرياضيين  :انتخابات 4.2

حدى األندية أو االتحادات الرياضية ويكون لديه الكفاءات والخبرات والمدربين لنيل منصب في إ
 .(2)المطلوبة

تركز على تدريبات الفرق الرياضية وتحضيرات وهي الموضوعات التي  :استعداداتتحليرات و  5.2
 الحق. قامتها في وقت  تلف اللقاءات والمسابقات المقرر إالمنتخبات الوطنية للمشاركات في مخ

ين على أرض الملعب في أثناء وهي التي تصيب أعضاء أو جسد الرياضي   :إصابات مالعب 6.2
شديدة أو طفيفة سواء كانت  ,أو خالل المنافسات والمباريات الرياضية ,التدريبات الرياضية

 .(3)لى عدم قدرة الالعب على االستمرار في األداء بصورة مؤقتةتؤدي إ
ويقصد بها الموضوعات التي تركز على مختلف الزيارات التي تقوم بها  :لقاءات وزيارات 7.2

ولي االتحادات بهدف تعزيز إدارات األندية ومسئواللقاءات المتبادلة بين  ,الشخصيات الرياضية
 التعاون المشترك وتطوير العمل الرياضي.

                                                           
: الريتتاض) ،منشااورة غياار ماجساايير رسااالة"  الرياضتتية المالعتتب ةتت  الشتت ب ألاتتداث األمنيتتة المواجهتتة"  النفيعتت ، عتتواض( 1)

 .3ص( 2002 األمنية، للعلوم العربية ناي  أكاديمية
 .162ص ،سابق مرجع الفلي،، عبير( 2)
 .149ص ،(2002والتوزيع، للنشر الثقاةة دار: عمان) 1ط ،معها اليعامل وكيفية الرياضية االصابات موسوعة كمونة، ةريق( 3)
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 ,ولة كاتحادات األلعاب المختلفةات انضباطية تصدر عن الجهات المسئوهي قرار  :عقوبات 8.2
 بة الالعبين أو األندية التي تخالف القوانين الرياضية المتعارف عليها.وتهدف إلى معاق

وهي الموضوعات التي تركز على الدورات التدريبية وورش العمل المقامة  :ت وورش عملدورا  9.2
 لى درجات احترافية مناسبة.بهدف تطويرها والوصول بها إ ,في جوانب رياضية مختلفة

وهي الموضوعات التي تركز على انتقاالت الالعبين والمدربين وتعاقداتهم  :تعاقدات وانتقاالت 10.2
 دة خالل فترات االنتقاالت الصيفية والشتوية المعتمدة رسميًا.مع أندية جدي

كرسائل التهنئة وبرقيات التعزية  ,وهي الموضوعات التي تتناول قضايا اجتماعية :اجتماعيات 11.2
 الموجهة للرياضيين.

الموضوعات والقضايا في  األخرى التي لم ترد   الموضوعاتوهي كل  :مولوعات أخرى 12.2
 مذكورة أعاله.الرياضية ال

 ت طيةحظى بأبرز الشخصيات التي توهي الفئة التي تعالج  فئة الشخصيات الريالية:  -3
 :وتنقسم إلى اآلتي ,لكترونية في فلسطينالمواقع الرياضية ا 

ويقصد بها الشخصيات الرياضية التي تحتل منصبًا رياضيًا في شخصيات ريالية حكومية:  1.3
خاص تلك التي تعمل في وزارة الشباب والرياضة والمجلس األعلى وبشكل  ,الحكومة الفلسطينية
 للشباب والرياضة.

ي تتولى منصبًا في االتحادات الفلسطينية تيقصد بها الشخصيات الرياضية المسئولي اتحادات:  2.3
كاالتحاد الفلسطيني لكرة القدم وغيره من األلعاب  ,الرياضية بمختلف اهتماماتها وتخصصاتها

 والجماعية. الفردية
الرياضية في فلسطين  ويقصد بها الشخصيات التي تتولى رئاسة األنديةرالساء وأعلاء أندية:  3.3

 داراتها المختلفة.أو تعمل في إ
األلعاب الرياضية المختلفة في فلسطين والمسجلين  ويقصد بهم الرياضي ون من ممارسي: العبون 4.3

والذين يجب أن يتحلوا  ,حادات الرياضية المختلفةرسميًا في سجالت األندية معتمدة في االت
مع ضرورة أن يكون الئقًا عقليًا وصحيًا  ,بالخلق وااللتزام بتعليمات المدرب وتوجيهاته

 ً.(1)وجسدياً 

                                                           
 .23ص ،(1999 نشر، دار بدون: غزة) 1ط ،القدم كرة العب اعداد الترزي، عيسى( 1)
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مع  ,وهو الشخص الذي يقود المباريات ويديرها وفقًا لقوانين اللعبة المتعارف عليها: حكام 5.3
مما يتوجب عليه أن  ,بحيث تعد قراراته نهائية ,لتمكن من نفسهضرورة أن يكون نزيهًا شديد ا
ًًً.(1)البديهةيكون حاضر الذهن وسريع 

يجب أن يكونوا  نوالذي ,ويقصد بهذه الفئة األشخاص الذين يديرون الفرق الرياضية: مدربون 6.3
 ,لالعبينتلثير قوي على ا ممع ضرورة أن يكون له ,قيادة الفرق في مختلف اللقاءاتلمؤهلين 
 ً.(2)المدرب قدوة صالحة لالعبينويمثل 

األشخاص الذين يقومون بت طية مختلف األنشطة واأللعاب  الفئةويقصد بهذه  :إعالميون 7.3
عالمية ورة والقلم عبر مختلف الوسائل ا الرياضية الفردية والجماعية وتقديمها بالصوت والص

 المرئية والمسموعة والمقروءة.
األشخاص الذين يقومون بتقديم محاضرات في مختلف  الفئةد بهذه قص  وي  : ياليونمحالرون ر  8.3

والتي تساعد  ,الدورات وورش العمل الرياضية المعتمدة من االتحادات الدولية واآلسيوية الكبرى
 الرياضيين على تطوير قدراتهم والحصول على شهادات تدريبية معتمدة.

شخاص الذين يشجعون األندية ويؤازرونها في مختلف اللقاءات األ الفئةويقصد بهذه : الجما ير 9.3
 الودية والرسمية.

فون على عالج الالعبين والرياضيين شر  ي  ويقصد بهذه الفئة األشخاص الذين : أطباء رياليون 10.3
 نهم من مواصلة نشاطهم الرياضي بالشكل المطلوب.تحول دون تمك   حال تعرضهم  صابة  

الشخصيات البارزة من غير الرياضيين, الذين ويقصد بهذه الفئة : ياليةشخصيات غير ر  11.3
 .لكترونية على ت طيتهافي أنشطة رياضية حرصت المواقع ا شاركوا 

الرياضيين الذين لم يردوا في الشخصيات ويقصد بهذه الفئة كل  شخصيات ريالية أخرى: 12.3
 الرياضية المذكورة أعاله.

الموضوعات التي لم تتناول  ويقصد بهذه الفئة كل: ت محددةبدون شخصيامولوعات  13.3
 شخصية رياضية بعينها.

                                                           
 .34ص ،نفسه السابق المرجع( 1)

 .29ص ،نفسه السابق المرجع( 2)
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 :تشملفئات الشكل، ثانيًا: 
التي تقدمها المواقع الرياضية وهي الفئة التي تعالج كافة الخدمات  لكترونية:اإل  فئة الخدمات  -4

 خبارية وتشمل الفئات اآلتية:رونية المختلفة بخالف الخدمات ا لكتا 
وهي عبارة عن سؤال تطرحه ادارة الموقع على الزوار من أجل معرفة آراءهم حول االستفتاء:  1.4

 .(1)قضية ما, أو موضوع معين
لكترونيدة لمدنأ المتدابعين فرصدة توقدع هدا زاويدة خاصدة تقددمها المواقدع ا يقصد ب: توقعات النتائ  2.4

 والعربية والدولية. رة في مختلف البطوالت المحليةظنتيجة اللقاءات المنت
 ,لكترونيددددة علددددى صددددفحاتها المختلفددددةلة التددددي تقدددددمها المواقددددع ا ئويقصددددد بهددددا األسددددالمســــابقات:  3.4

بهددف زيدادة عددد المتدابعين  ,ز معلنة مسبقاً ئجابة عليها والتنافس على جواللجمهور من أجل ا 
 والزوار.

وتقدم فيها توضيحات هامة  ,لكترونيةا ي الجداول التي تعدها المواقع وتعنجداول اللقاءات:  4.4
مع منأ المتابع تفاصيل هامة حول  ,بشلن مواعيد اللقاءات في البطوالت الرياضية المختلفة

 المالعب التي تستضيف هذه اللقاءات وطواقم الحكام والقنوات الناقلة. 
اضيعًمعينةًوتدورًاولًموًهي عبارة عن أماكن ومساحات نقاش على الشبكة, :المنتديات 5.4

 .(2)واهتماما،ًمشتركة
ج ئلكترونيددة مددن توضدديحات حددول نتددابهددذه الخدمددة مددا تقدمدده المواقددع ا ويقصددد ترتيــب الفــرق:  6.4 

ضدافة إ ,ومراكز الفرق وعدد النقاط التي يمتلكها كل فريدق ,وعدد اللقاءات المقامة ,بطولة معينة
 إلى األهداف المسجلة والفرق المهددة بالهبوط.

تتددديأ هدددذه الخدمدددة للمسدددتخدم التعليدددق علدددى مدددا نشدددر فدددي المواقدددع الرياضدددية, وارسدددال  :لتعليقـــاتا 7.4
رسائل الكترونية الى المحرر ي علق فيها على ما ن شر, أو يقدم فيهدا اقتراحدًا, أو تصدحيحًا لمدا تدم 

 .(3)نشره

                                                           
 .46ص ،سابق مرجع ابيب، ماجد( 1)

 رسااالة ،" المجتمعيتتة القضتتايا ةتت  الفلستتطين  الشتتباب مشتتاركة تنميتتة ةتت  االجتمتتاع  التواصتتل شتتبكا، دور"  امتتودة، أامتتد( 2)

 .60ص( 2013 العربية، والدراسا، الباوث معهد:  العربية الدول جامعة) منشورة غير ماجسيير

 .47ص ،سابق مرجع ابيب، ماجد( 3)
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ريددة وأبددرز المسددتجدات خبانعنددي بهددا قيددام المواقددع ا لكترونيددة بنشددر المددواد ا النشــر والمشــاركة:  8.4
 .بفيس بوك وتويتربأبرزها  ,واألخبار العاجلة عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة

جوانب غير رياضية, كحالدة  د بها الخدمات التي تقدمها المواقع في: ويقص  خدمات غير ريالية 9.4
 الطقس وأسعار العمالت.

 ة بخالف الخدمات المذكورة أعاله.لكترونيد بها الخدمات ا ويقص   :خدمات أخرى 10.4

فيددة األكثددر حضددورًا مددن التعددرف علددى المندداطق الج راتسددتخدم فددي  :فئــة النطــاق الجغرافــي -5
 ةنشددطة الرياضدديخباريددة فددي المواقددع الرياضددية, وتسددليط الضددوء علددى المدددن صدداحبة األالناحيددة ا 

 : األكبر وتضم اآلتي
ظددات الشددمالية لألراضددي الفلسددطينية التددي تعرضددت المحافوهددي جميددع : اللــفة الغربيــة المحتلــة 1.5

 .م1967لالحتالل الصهيوني عام 
 ويقصد بها المحافظات الجنوبية الممتدة على الشريط الساحلي لفلسطين.: زةــــــطاع غــق 2.5
 العاصمة الفلسطينية المقدسة الواقعة تحت االحتالل الصهيوني.: دسالق 3.5
والخاضعة  م1948ن الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل منذ عام المد هي :الرالي المحتلة 4.5

 .لإلجراءات والقوانين الصهيونية
م, ويشمل 1948ليها الفلسطينيون بعد احتالل فلسطين عام جميع البلدان التي لجل إ:  شتاتال 5.5

 .(1)مي المهجر في أنحاء العال( في الدول العربية المضيفة, وفلسطيني  32مخيمات اللجوء الد)
قامددة أنشددطة كددل منطقددة واقعددة فددي إحدددى الدددول العربيددة وتشددهد إ اويقصددد بهدد: المنــاطق العربيــة 6.5

 رياضية ت طيها المواقع الرياضية الفلسطينية.
حدى الدول ال ربية واألجنبية الواقعة بلوروبا ا كل منطقة واقعة في إويقصد به: المناطق العالمية 7.5

 فريقيا.عض أجزاء إن وبوأستراليا واألمريكيتي  
 

                                                           
 غيار ماجسايير رساالة " مقارنتة تاليلية دراسة:  اليومية الفلسطينية الصا  ة  الشعبية للمقاومة الخبرية األطر" الدلو، مامد (1)

 .36ص (2015 ، االسالمية الجامعة:  غزة) منشورة
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لهدا المواقدع الرياضدية الجهدة التدي حصدلت مدن خالويقصدد بهدا  :فئة مصادر التغطية الخبرية  -6
, وتنقسم لكترونيةالقضايا المنشورة في صفحاتها ا  على المعلومات عن ,عينة الدراسةا لكترونية 

 :اآلتي إلى
, لكترونيدة فدي فلسدطينلرياضدية ا لصالأ المواقدع اوهي المصادر التي تعمل  المصادر الذاتية: 1.6

 :يا التي تستحق النشر, وتنقسم إلىالحصول على المعلومات والقضاوتعتمد عليها في 
د إليه بعملية جمع ونقل األخبار التي تحدث وهو الصحفي الذي ي عه   الصحفي: المراسل 1.1.6

ية بصرف خارج المدينة التي تصدر منها الصحيفة, أو تعمل فيها المؤسسة ا عالم
 .(1)النظر عما إذا كانت هذه المدينة داخل نفس الدولة, أو في دولة أخرى

ترسددله الصددحيفة أو وجهددة رياضددية مددا, لت طيددة وهددو الصددحفي الددذي الموفــد الصــحفي:  2.1.6
ه, بحيدددث يتحدددرك وفقدددًا لواقدددع هدددذا رياضدددي معدددين فدددي الخدددارج لحدددين انتهائدددأخبدددار حددددث 

 .(2)الحدث
بمقددددداالت حدددددول القضدددددايا الرياضدددددية  لكاتدددددب الدددددذي يدددددزود المواقدددددعهدددددو ا كاتـــــب خـــــاص: 3.1.6

 .(3)المختلفة
 وهي المصادر الخاصة بخالف المذكورة سابقًا.: أخرى 4.1.6

 :الرياضية نفسها وتنقسم إلى اآلتيوهي تلك المصادر التي ال تتبع للمواقع المصادر العامة:  2.6
ساسددية التددي ت ددذي بقيددة األجهددزة الميددة األعهددي الوسدديلة ا وكــاالت النبــاء العالميــة:  1.2.6
وتطلعهدا باسدتمرار علدى مدا  ,عالمية من صحف وراديدو وتلفزيدون وغيرهدا بلخبدار العدالما 

 ومن بين هذه الوكاالت رويترز والفرنسية وغيرها. ,(4)يجد من األحداث وتطوراتها
 جدريحدداث التدي تت طيدة األو مؤسسات تعمل علدى جمدع وهي : محليةال نباءال وكاالت  2.2.6

داخدددل الدولدددة وتوزيعهدددا محليدددًا أو خارجيدددًا عدددن طريدددق مكاتبهدددا فدددي الخدددارج أو عدددن طريدددق 
 .(5)الوكاالت المتعاقدة معها

                                                           
 .98ص ،(1988 الشروق، دار: جدة) 2ط ،اإلسالمية وضوابطه الصحفي الخبر شلب ، كرم( 1)
 .72ص ،(2006 للكتاب، االسكندرية مركز: االسكندرية) 1ط ،ويطبيقايه الصحفي الخبر هيبة، مامود( 2)
 .39 ص ،سابق مرجع مزيد، أبو رجا ( 3)
 .7ص ،(1983الشروق، دار: القاهرة) 1ط ،العربي العالم في األنبا  وكاالت عز،، ةريد مامد( 4)
 الفكتر دار: القتاهرة) 1ط ،والفعالياات والادور واليطاور النشاأة:  المعاصارة األنباا  وكااالت عتز،، ةريتد ومامتد امتام ابراهيم( 5)

 .252ص ،(2006العرب ،
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مات شعبية ظدارات أو منأو إ لصحف الناطقة باسم هيئاتهي ا: صحف محلية 3.2.6
 .(1)محلية

ي قد تكون مصدرًا لألخبار وهي الصحف العربية واألجنبية الت: صحف عربية وأجنبية 4.2.6
 . (2)الجديدة في الموضوعات محل الدراسة والمعلومات

وهي المواقع الرياضية التي تعد مصدرًا لألخبار وتتناقله فيما : أخرىمواقع إلكترونية  5.2.6
 بينها.

عالم التابعة للمؤسسات الرياضية وهي أقسام العالقات العامة وا : دائرة إعالمية 6.2.6
 رسالها لمختلف المواقع الرياضية.تحرص على ت طية أنشطة المؤسسة وا   فة, والتيالمختل

, وهو الشخص المكلف في المؤسسات الرياضية وهو المتحدث الرسمي :ناطق إعالمي 7.2.6
 عالم المختلفة.من أخبار تتعلق بالمؤسسة ونقلها إلى وسائل ا بإذاعة ما يراه مناسبًا 

 مصدر.ي حصلت على معلوماتها من أكثر من خبار والتقارير التوهي األ أكثر من مصدر: 3.6
شارة إلى المواقع ا لكترونية دون ا وهي المواد الخبرية التي نشرت على مجهول المصدر:  4.6

 مصدر معلوماتها.
 

لكترونية في فلسطين مدى استفادة المواقع الرياضية ا ويقصد بها المتعددة:  فئة الوسائط  -7
 التي تنقسم إلى: الوسائط المتعددةتكنولوجيا و من خدمات ال

 ,لى التعرف على مدى استعانة المواقع الرياضية الفلسطينية بخدمات الفيديووتهدف إ :لفيديوا 1.7
 ات واللقطات واألهداف.ظوتوثيق أبرز اللح

ويقصد بها تسجيالت الصوت التي تدعم المعلومات المقدمة في قضية صحفية  :الصوتيات 2.7
 ضية.ريا

ًا إلكترونية عن طريق برنامج سخلكترونية ن  عني أن تعرض المواقع الرياضية ا وهو ي :الفالش 3.7
 . (3)الفالش

                                                           
 .14ص ،(2000االعالمية، المكتبة: دمشق) 2ط ،وممارسة نظرية الصحافة الى مدخل خضور، أديب( 1)
 .115ص ،سابق مرجع ،شلب  كرم( 2)

 .40 ص ،سابق مرجع ابيب، ماجد( 3)
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لى موضوع آخر من موضوع إ القارئ   يل  ح  لكترونية التي ت  ويقصد بها الروابط ا  :روابط اإلحالة 4.7
 متعلق به.

 وضددددوعات واألخبددددار الرياضدددديةختلددددف المضددددافتها لمويقصددددد بهددددا الصددددور التددددي يددددتم إ :الصــــور 5.7
 :وتتضمن
 ويقصد بها صور الشخصيات المصاحبة للموضوع المنشور. :صور شخصية 1.5.7
 وهي صور موضوعية خبرية تحكي جانبًا من األحداث الرياضية. :صور خبرية 2.5.7
 وهي الصور التي يتم تصميمها عبر أجهزة الحاسوب. :جرافيك 3.5.7
يقصد بها الرسوم وفنون الكاريكاتير التي استخدمتها المواقع للداللة  :اتيررسوم وكاريك 4.5.7

 على موضوعات معينة.
 نشرتها المواقع دون صور مرفقة. وهي الموضوعات التي: بدون صور 5.5.7
  وهي الصور التي تظهر بخالف األنواع السابقة.: أخرى 6.2.7

الصددحفية الددذي عرضددت مددن خاللدده المددادة ويقصددد بهددا القالددب الفنددي : فئــة الشــكال الصــحفية  -8
 وتم تقسيم هذه الفئة إلى:  ,لكترونيةعلى المواقع الرياضية ا 

كما هو مهم بالنسبة للمخبر  ,وهي وصف أو تقرير لحدث مهم بالنسبة للجمهور :الخبار 1.8
 . (1)الصحفي نفسه

هدور معلومدات أكثدر تقدارير تزيدد فدي حجمهدا عدن األخبدار وتمدنأ الجم :القصص اإلخباريـة 2.8
قحام رأي الكاتب ودون إ ,جابة عن التساؤالت الستةمستفيدة من ا  ,عن الحدث وتفاصيله

 . (2)في الموضوع
مضمون خبري ورصد لحدث وقضية أو واقعة يضفي عليها المحرر هو : الصحفي التقرير 3.8

 .(3)المزيد من التفاصيل مع طرح انطباعه الشخصي
معه  ت جريصال شخصي يقوم بين اثنين, المخبر والشخص الذي ات الحديث الصحفي: 4.8

تعليقات الشخص المقابل  المقابلة, وهي تتكون من انطباعات المندوب ووصفه, وبين
 .(4)جاباته عن أسئلة المخبرنفسه في إ

                                                           
 .48ص ،(2011 الكتب، عالم:  القاهرة) 5ط ،الصحفي الخبر ف  ، زيد أبو ةاروق( 1)
 .132ص ،(2010 والتوزيع، للنشر الفجر دار: القاهرة) 1ط ،الصحافة الى مدخل اجاب، مامد( 2)
 .149ص ،(2012 والتوزيع، للنشر المسيرة دار: عمان) 1ط ،الصحفي يراليحر ، الدليم  الرزاق عبد( 3)
 .166ص ،(1964 والنشر، للطبع ملتزم: بيرو،) 1ط ،الصحافة الى مدخل ، بوند ويزر( 4)
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فدددن الشدددرح والتفسدددير والبحدددث عدددن األسدددباب والعوامدددل االجتماعيدددة أو  التحقيـــق الصـــحفي: 5.8
السياسددية أو الفكريددة التددي تكمددن وراء الخبددر أو المشددكلة التددي يدددور حولهددا  االقتصددادية أو

 .(1)التحقيق

حاطدة  ا ع أصدحابها التعمدق فدي بحثهدا أوهي تلدك الكتابدات التدي ال تددف: المقال الصحفي 6.8
 .(2)عالمية وثيقة االرتباط بالزمن الذي تصدر فيهوهي مادة إ ,التامة في معالجتها

موجهة  يحتوي على مجموعة من األسئلة ,عن شكل مطبوع هي عبارة :ءصحيفة االستقصاً - ب
حدى وهي إ ,(3)حول موضوع أو موضوعات ترتبط بلهداف الدراسة ,إلى عينة من األفراد

األساليب التي تستخدم في جمع بيانات أولية من العينة المختارة أو جميع مفردات مجتمع 
وذلك بهدف التعرف على  ,ة مقدماً عد  لمحددة الم  البحث عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة ا

والعوامل والمؤثرات التي أو وجهات نظر المبحوثين واتجاهاتهم أو الدوافع  ,حقائق معينة
 .(4)لى تصرفات سلوكية معينةتدفعهم إ

هددي أسددلوب يعتمددد علددى االتصددال اللفظددي مددع المبحددوثين والحصددول علددى البيانددات : المقابلــةً - ج
وقدد اسدتخدم الباحدث المقابلدة غيدر المقنندة للحصدول علدى  ,(5)فترة هذا االتصالوالمعلومات في 
من خالل مقابلدة  ,ليها الدراسةوتفسير بعض النتائج التي توصلت إ ومناقشة ,بعض المعلومات

 ( مختصًا في الصحافة الرياضية وبعض المجاالت المختلفة.37)

 :وعينتها مجتمع الدراسة
 الدراسة مجتمع: أوالً 
 :التحليليةجتمع الدراسة م  -1

 التدي أو فلسطين في الصادرة ا لكترونية الرياضية المواقع من التحليلية الدراسة مجتمع يتكون
 والتددددي ,إلكترونيدددداً  رياضددددياً  موقعدددداً ( 27) عددددددها والبددددالغ ,الخددددارج مددددن نفلسددددطينيو  أشددددخاص أصدددددرها

 .المشكلة على استدالله من األولى المرحلة في بالتفصيل الباحث استعرضها

                                                           
 .98ص ،(2012 ، وموزعون ناشرون البداية دار: عمان)1ط ،الصحفي اليحقيق مامود، عبير( 1)
 .174ص ،(1965 العرب ، الفكر دار: القاهرة) 1ط ،الصحفي اليحرير ف  في المدخل ، امزة اللطي  عبد( 2)
 .353ص ، سابق مرجع ، االعالمية الدراسا، ة  العلم  الباث الاميد، عبد مامد( 3)
 .206ص ، سابق مرجع اسين، سمير( 4)
 .119 ص( 2010 ، المدينة مكتبة القاهرة،) 1ط ، االنيرنت شبكة على واالعالم االيصال ، الاميد عبد مامد( 5)
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اب وبفديس كدورة بلددنبوب ببدال جدولب وببدال سدبورتب وبأطلدس سدبورت :وضمت المواقع الرياضدية
كدددووورةب وبكابيتدددانوب وباألقصدددى الرياضددديب وباألقصدددى سدددبورتب وبسدددام سدددبورتب وبالكدددلس الرياضددديب 

أميدر  وبالهدف الرياضيب وبالندداء الرياضديب وبأف أم سدبورتب وبالحقيقدة سدبورتب وبوطدن سدبورتب وب
ب وبفوتبددول 24/7كددورة وبصدددى المالعددبب و بجددول بددوكب و ب بسددبورتب وبثددورة سددبورتب وبتدديم سددبورت

الرياضددية لسددطينب و بكددووورة فو ب ,بوبالعنقدداء الرياضدديب وبسددبورت فلسددطين ,بسددبورتب وبأطلددس كددورة
 أون الين ب.

 مجتمع القائم باالتصال: -2
ي كافة المواقع الرياضية رين فيين والمحر  عالمتمع القائم باالتصال من مختلف ا يتكون مج

( صحفيًا وفقًا 62والبالغ عددهم ) ,لكترونياً ( موقعًا رياضيًا إ27يصل عددها إلى ) لكترونية التيا 
 .*في فلسطينالصادرة عن رابطة الصحفيين الرياضيين لإلحصائيات األخيرة 

 عينة الدراسة: ثانياً 
 :التحليلية الدراسة عينة -1

غددالق الرياضددية المواقددع رةلكثدد نتيجددة  ونتددائج أسددباب مددن سددبق مددا ضددوء وفددي ,منهددا الددبعض وا 
 النحدو علدى تحديددها تدم والتدي الدراسدة أهدداف يحقدق بمدا التحليليدة الدراسدة عينة الباحث اختار ,ذكرت
 :اآلتي

 وبال سبورت أطلس: ن همان رياضيي  موقعي   في تمثلت عينة الباحث اختار: واقعالم عينة 1.1
 .جول
إحدى أقدم المواقع الرياضية  كونها المذكورة المواقع اختيار تم  : الدراسة مواقع اختيار راتمبر 

 ,إليه الوصول يسهل لكترونياً إ أرشيفاً  امتالكها إلى ضافةإ ,لكترونية في فلسطين وأكثرها شهرةً ا 
 .المختلفة وخدماتها المتعددة الوسائط لمزايا الجيد واستخدامها
 :الدراسة بمواقع التعريف
 ,فلسطين في غزة مدينة من ,م2002 عام انطلقت خباريةإ رياضية شبكة: سبورت أطلسً- أ

 تلسيس شرف على بفرج معينب عالميا  حصل ,فلسطين في انتشاراً  األكثر المواقع من دع  ت  

                                                           
*
 موستتتم الماليتتتة البطتتتوال، لت طيتتتة الصتتتادرة الصتتتافية البطاقتتتا، عتتتدد ختتتالل متتتن االاصتتتائيا، هتتت ه علتتتى البااتتتث اصتتتل 

 .م2014/2015
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 كبيرة مجموعةً  صفوفها في وتضم ,الشبابي سبورت أطلس ومركز ةلجمعي   تتبع التي الشبكة
ً.(1)الشبكة لدى المالية الموارد غياب نتيجة تطوعي بشكل الناشطين الشباب ينعالمي  ا  من

 ىمسم   تحت م,2003 العام في تلسس ,فلسطين في مبكراً  بدأت التي المواقع أحد: جول بالً- ب
 ينتقل أن قبل ,الفلسطيني الوطني المنتخب ألخبار ا لكترونية صفحته مخصصاً ب فوتبالب

وعدد المراسلين  ,بسرعة نقل األخبار ببال جولبتميز موقع و  .بجول بالب الجديد المسمى إلى
غسان بو بإبراهيم عمربو بفادي المدهونبوالمحررين العاملين في الموقع ومن أبرزهم 

أفضل مليون موقع بال جولب أول موقع رياضي فلسطيني يدخل قائمة ب فيما أصبأ ,بمحيسن
 .(2)راب الشهياليكسب وفقًا لتصنيفات لكتروني في العالمإ

 بين ما الواقعة الزمنية الفترة في ,الدراسة هذهل الزمنية مدةال الباحث حدد: الزمنية العينة 2.1
 الرياضي الموسم منافسات انطالق شهدت ألنها نظراً  ؛م31/03/2014 إلى م01/09/2013

 يودور  في كرة القدم غزة قطاع ألندية الممتازة الدرجة دوري بطولة خالل من 2013/2014
 .والطائرة والسلة التنس أللعاب أخرى أنشطة وجود مع ,ال ربية الضفة في المحترفين

الباحث منها عينة عشوائية  اختارمفردة,  212يعني أن عدد مفردات كل موقع  وهذا
اختيار يوم وترك ثالثة أيام حتى الوصول إلى العدد  تممن كل موقع, أي أنه  اً يوم 53منتظمة, بواقع 

موقعي الدراسة للتحليل من  خضعتمن كل موقع, وبالتالي فإن عدد األيام التي  اً ( يوم53المطلوب )
 أيام. 106=2*53 هي

 ,حدى طرق االختيار العشوائي أو االحتماليإالعينة العشوائية المنتظمة هي  ومن المعلوم أن  
وتستخدم بصفة أساسية  ,ولكنها تتميز بوجود فواصل متساوية بين وحدات المعاينة التي يتم اختيارها

 .(3)في حالة تجانس مجتمع البحث

 :عينة القائم باالتصال -2
يدها وتم تحد ,لكترونية عينة الدراسةالمواقع الرياضية ا في  القائمين باالتصالويقصد بها 

الباحث  استخدم ,ونظرًا لقلة أعداد العاملين في هذه المواقع ,بأطلس سبورت وبال جولبالعاملين في ب
بهدف  ,( صحفياً 62) العاملين فيه والبالغ عددكاماًل الشامل من خالل استهداف المجتمع  المسأ

تعبئة صحفيًا القيام ب( 12)رفض ومع ً.لكترونيةا الذي تعيشه المواقع الرياضية  واقعالالتعرف على 
                                                           

 م22/04/2014 بتاريخ  نان، من زاوية الرياضية، سبور، أطلس شبكة( 1)
  22/04/2014 خبتاري الهات ، عبر ،مقابلة جول بال موقع مؤسسي أحد المدهون، ةادي( 2)
 296 ، سابق مرجع اسين، سمير( 3)
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تي حيث يبين الجدول اآل ,( صحفياً 50أصبأ عدد العينة ) ,دون أسباب واضحة صحيفة االستقصاء
 :ين باالتصال وفقًا للسمات العامةتوزيع القائم

 (1جدول رقم )
 العامة للسمات وفقاً  باالتصال القائمين يولح توزيع

 النسبة التكرار السمات العامة

 النوع

 96 48 ذكر

 4 2 أنثى

 100 50 المجموع

 العمر

 42 21 عام 30الى أقل من  20من 

 42 21 عام 40الى أقل من  30من 

 8 4 عام 50إلى أقل من  40ن م

 8 4 عام فما فوق 50

 100 50 المجموع

 

 المؤهل العلمي

 4 2 ثانوية عامة فأقل

 18 9 دبلوم

 68 34 بكالوريوس

 10 5 دراسات عليا

 100 50 المجموع

 

 التخصص العلمي

 58 29 صحافة وإعالم

 18 9 علوم إنسانية

 2 1 علوم طبيعية

 22 11 تخصص آخر

 4 2 لم يجيبوا على السؤال

 100 50 المجموع

 

 طبيعة العمل في الموقع

 30 15 رئيس تحرير

 34 17 محرر

 12 6 مصور

 20 10 مراسل

 4 2 وظيفة أخرى

 100 50 المجموع

 

 

 اإللكترونيالموقع 

 8 4 أطلس سبورت

 10 5 بال جول

 2 1 بال سبورت

 10 5 فيس كووورة

 16 8 الرياضياألقصى 

 10 5 كورة بلدنا

 16 8 الرياضية أون الين

 6 3 الحقيقة سبورت

 12 6 فوتبول
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

, اً ناثدد%( إ4و) ,اً %( مددن القددائمين باالتصددال ذكددور 96باسددتعراض الجدددول السددابق يتبددين أن )
 40مدن  لدى أقدلإ 30ومدن عامًا,  30لى أقل من إ 20المبحوثين تتراوح أعمارهم من وأن ال البية من 

الدى أقدل مدن  40%(, فيمدا تبلدغ نسدبة الدذين تتدراوح أعمدارهم مدن 42لدى )ية تصدل إعامدًا بنسدبة متسداو 
 عام فما فوق. 50%(, وهي ذات النسبة التي حصل عليها الذين تبلغ أعمارهم 8عام ) 50

%( يحملدددون 18و)%(, 68غالبيدددة المبحدددوثين يحملدددون درجدددة البكدددالوريوس بنسدددبة ) وتبدددين أن  
%( ثانويدددة عامدددة 4( شدددهادات متخصصدددة فدددي الدراسدددات العليدددا, و)%10درجدددة الددددبلوم, مدددع امدددتالك )

%( فددي 22و) عددالم,%( مددنهم يحملددون شددهادات جامعيددة فددي تخصددص الصددحافة وا 58) وأن  فلقددل, 
%( فددي العلددوم الطبيعيددة, 2%( شددهادات فددي العلددوم االنسددانية, و)18تخصصددات أخددرى, مددع امددتالك )

 من فئة الثانوية العامة فلقل. مع عدم اجابة اثنين على السؤال باعتبارهم
 %(,34لكترونيدة بنسدبة )ن محدررين فدي المواقدع الرياضدية ا يعملدو المبحدوثين  أكثدر أن  تبين و 

%(, مدع وجدود 12%(, ثدم مصدورين بنسدبة )20%(, ثم مراسلين بنسبة )30ثم رؤساء تحرير بنسبة )
 %(.4وظائف أخرى بنسبة )

في موقعي األقصى الرياضي والرياضية أون الين بنسبة ون لغالبية المبحوثين يعم أن   اتضأو 
%(, ثم بال جول وفديس كدووورة وكدورة بلددنا بنسدبة 12%(, ثم فوتبول بنسبة )16متساوية تصل الى )

%(, ثددم بددال سددبورت بنسددبة 6%(, ثددم الحقيقددة سددبورت بنسددبة )4%(, ثددم أطلددس سددبورت بنسددبة )10)
  %(.10ة )%(, مع وجود عاملين في مواقع أخرى بنسب2)

لكترونيدددة يقيمدددون فدددي قطددداع غدددزة بنسدددبة العددداملين فدددي المواقدددع الرياضدددية ا  وتبدددين أن  غالبيدددة
غددالبيتهم ال يتقاضددون أيددة  وأن  %(, 8مددع وجددود آخددرين يقيمددون فددي الضددفة ال ربيددة بنسددبة )%(, 92)

يتقاضون أجور تقل , وأخرون %(72لكترونية بنسبة )ير العمل في المواقع الرياضية ا مالية نظ أجور  

 10 5 موقع آخر

 100 50 المجموع

 مكان اإلقامة

 92 46 قطاع غزة

 8 4 الضفة الغربية

 100 50 المجموع

 

 الدخل الشهري

 72 36 ال شيء

 18 9 شيكل 500أقل من 

 6 3 1000من  إلى أقل 500من 

 4 2 2000إلى أقل من  1000من 

 100 50 المجموع
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فتبلدددغ نسدددبتهم ( شددديكل 1000مدددن يتقاضدددى أجدددر يقدددل عدددن ) أمدددا%(, 18( شددديكل بنسدددبة )500عدددن )
 %(.4( شيكل ونسبتهم )2000%(, وآخرون يتقاضون أجور تقل عن )6)

 :الدراسة مادة
والتقددارير, والقصددص  ,األخبددارجميددع الموضددوعات و  فدديمددادة دراسددة تحليددل المضددمون تمثلددت 

 ,إضافة إلدى التحقيقدات والمقدابالت الصدوتية ومقداطع الفيدديو ,والتقارير المصورة ,الحواراتو  ,ا خبارية
 م31/03/2014حتددى  م01/09/2013ينددة الدراسددة خددالل الفتددرة المحددددة مددن التددي نشددرتها المواقددع ع

 ( في بال جول.729و) ,( في أطلس سبورت803بواقع ) ,اً ( موضوع1532وعددها )

  :اسوحدات التحليل والقي
 وجاء على النحو التالي: :التحليلات وحد ( أ

االتصدال  مدادة فدي اسدتخداماً  المحتدوى تحليدل وحددات أكثدر وتعتبدر: وحدة المولوع أو الفكـرة -1
 معينة. مسللة حول تدور فكرة أو بسيطة جملة عن عبارة المختصرة صورته في والموضوع

 الباحدث يقدوم التدي المتكاملدة عالميدةا  الوحددة بهدا ويقصدد :اإلعالمية للمادة الطبيعية الوحدة -2
 ا خباريدة والقصدص ا خباريدة, والتقدارير المكملدة, واألخبدار القصيرة, األخبار: وهي بتحليلها,

 ً.(1)الدراسة صحف في غزة حصار تناولت التي

 ومت يراتدده, وفئاتدده المحتددوى لوحدددات المنددتظم الكمددي التسددجيل نظددام هددوف: القيــاسالعــد و أســلوب  ً( ب
 نتائج إلى الوصول على تساعد وأعداد, أرقام شكل في المحتوى بناء إعادة خالله من نبحيث يمك

وأسددلوب العددد والقيدداس المسددتخدم  ,(2)الدراسددة أهددداف وتحقيددق واالسددتدالل التفسددير فددي تسددهم كميددة,
 في هذه الدراسة هو التكرار الذي تظهر فيه الوحدات أو الفئات.

  :الصدق والثبات جراءاتإ
حيدث قدام الباحدث  ,مدن دقدة عمليدة تحليدل البيانداتلدى التلكدد اءات الصدق والثبدات إتهدف إجر 
 با جراءات اآلتية:

 
 
 

                                                           
 . 79ص( 1983 الكتب، عالم: القاهرة)1 ط المضمو ، يحليل اسين، سمير( 1)
 .181ص( 1983 ، والطباعة والتوزيع للنشر الشروق دار: جدة) 1ط ، اإلعالم بحوث في المحيوى يحليل الاميد، عبد مامد( 2)
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 إجراءات الصدقأواًل: 
لددى قياسدده فعدداًل, مددا تسددعى الدراسددة إ تقدديس   يقصددد باختبددار صدددق األداة مدددى قدددرتها علددى أن  

 ولتحقيق ذلك في أداتي   (1)الموضوعيةبحيث تتطابق المعلومات التي يتم جمعها بواسطتها مع الحقائق 
 :الدراسة قام الباحث باآلتي

ى عددد علد وصدحيفة االستقصداء استمارة تحليدل المضدمون: الدراسة وهما أداتي  عرض الباحث  -1
وسددجل المحكمددون بعددض  ,*عددالم والتربيددة الرياضددية لتحكيمهدداا  يمددن األكدداديميين فددي مجددال

وصدددددحيفة  صدددددحيأ اسدددددتمارة تحليددددل المضدددددمونالتدددددي كدددددان لهددددا أثدددددر جيدددددد فددددي ت ,المالحظددددات
 .القابل للتطبيق ا بالشكل النهائيموخروجه االستقصاء

عبر  ,وذلك في ضوء الدراسة االستكشافية ,الدقيق لفئات وأدوات تحليل المضمون عريفالت  -2
 لى التعريفات والمفاهيم المختلفة لكل فئة من الكتب والدراسات واألبحاث المنشورة.الرجوع إ

 لى وحدات كمية. الذي تم من خالله تحويل المضمون إد وحدات التحليل وأسلوب القياس تحدي  -3
واختيار عينة من المواقع ممثلة للمجتمع  ,االعتماد على عينة عشوائية )عشوائية منتظمة(  -4

 الذي يراد تعميم النتائج عليه.
المواقع الرياضية لى بعض مواد الستمارة تحليل المضمون ع اً أولي اً أجرى الباحث اختبار   -5

جراء وعلى ضوء ذلك تم إ ,للتلكد من صالحية االستمارة للقياس ,لكترونية عينة الدراسةا 
 بعض التعديالت.

لصحيفة االستقصاء الخاصة بالدراسة الميدانية, شملت خمسة  اً أولي اً أجرى الباحث اختبار   -6
 ل معها.مبحوثين, للتلكد من وضوح األسئلة وقدرة المبحوثين على التعام

 
                                                           

 .314ص ،  سابق عمرج ، اإلعالم باوث اسين، سمير( 1)
  االسيقصا  وصحيفة المضمو  يحليل اسيمارة محكمو *

 .ب زة – االسالمية بالجامعة واالعالم الصااةة قسم ة  الصااةة أستا  الدلو، جواد. د.أ -

 .ب زة األقصى بجامعة البدنية التربية كلية ة  المشار  الرياضية التربية أستا  قشطة، عمر. د -

 .نابلس ة  الوطنية النجا  بجامعة الصااةة قسم ة  المشار  الصااةة  أستا ضهير، أبو ةريد. د -

 .ب زة – االسالمية بالجامعة واالعالم الصااةة قسم ة  المساعد الصااةة أستا  نقيرة، أبو أيمن. د -

 .ب زة – االسالمية بالجامعة واالعالم الصااةة قسم ة  المساعد الصااةة أستا  اشيش، أبو اسن. د -

 .ب زة – االسالمية بالجامعة واالعالم الصااةة قسم ة  المساعد الصااةة أستا  يسى،ع طلع،. د -

 .ب زة األقصى بجامعة الصااةة قسم ة  المساعد الصااةة أستا  اماد، أامد. د -

 .ب زة األقصى بجامعة الصااةة قسم ة  المساعد الصااةة أستا  الطهراوي نبيل. د -

 .باليمنًالبيضا ًجامعةًة ًالمساعدًياضيةالرًالتربيةًأستا ًالنظاريًمامد.ًد -
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 :إجراءات الثباتثانيًا: 
عادة االختبار للتلكد من مدى صحة النتائج , استخدم الباحث أسلوب إلحساب درجة الثبات

جمالي إ %( من13.2تمثل نسبة ) ,اً ميو ( 14عادة تحليل عينة فرعية قوامها )إمن خالل  وثباتها,
 ,*أيام من موقع أطلس سبورت 7: تيوقد قسمت على النحو اآل ,اً ( يوم106عينة الدراسة البال ة )

وذلك بعد اختيار الشهر ثم اليوم بطريقة عشوائية عن طريق القرعة,  ,*أيام من موقع بال جول 7و
نوفمبر  22تاريخ , وأعاد التحليل بم2015أغسطس للعام  14الباحث انتهى من التحليل في  علمًا أن  

  تهاء من الدراسة التحليلية.( يومًا من االن69أي بعد مرور ) من ذات العام,
ى عل وكانت ,ج تحليله مع بعضها البعضقارن الباحث نتائ (1) بهولستيبوعند تطبيق معادلة 

ً:النحو اآلتي

 
 موقع أطلس سبورت  -1

 :اللعاب الرياليةفئة  1.1
( لعبة, موزعة كالتالي: كرة 97عدد األلعاب الرياضية في األعداد التي خضعت للدراسة ) لغب
ًا, ( تكرار 2, وكرة الطائرة )ات( تكرار 5( تكرارات, وكرة اليد )9, وكرة السلة )اً تكرار  (77قدم )

 ( تكرار.1تكرار, وألعاب القوى ) (1تكرار, والسباحة ) (1( تكرار, ورياضة المعاقين )1والمصارعة )
( 77كرة قدم )(, موزعة كالتالي: موزعة كالتالي: 97) األلعاب وفي إعادة االختبار بلغ عدد

( 1( تكرارًا, والمصارعة )2( تكرارات, وكرة الطائرة )5( تكرارات, وكرة اليد )9تكرارًا, وكرة السلة )
 ( تكرار.1تكرار, وألعاب القوى ) (1تكرار, والسباحة ) (1تكرار, ورياضة المعاقين )

 وكانت النتائ  كما يلي:
 ,( لعبة أو تكرار97موعها )وجود اتفاق بين التحليلين في كافة األلعاب الرياضية بما مج

 وبذلك إن معامل الثبات في فئة األلعاب الرياضية هو:

                                                           
 ،20/11/2013 ،23/10/2013 ،13/09/2013 بتتتتاريخ هتتت  سااابورت، أطلاااس موقاااع مااا  لليحليااال خضاااعت الياااي األياااام *

14/12/2013، 07/01/2014، 04/02/2013، 08/03/2013 . 

 
 ،28/11/2013 ،03/10/2013 ،21/09/2013 بتتتتتاريخ هتتتت  جااااول، بااااال موقااااع ماااا  لليحلياااال خضااااعت اليااااي األيااااام *

02/12/2013، 19/01/2013، 12/02/2013، 20/03/2013. 
 .219ص ،سابق مرجع االعالم، باوث ة  الماتوى تاليل الاميد، عبد مامد( 1)
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 %100=  97*  2   معامل الثبات =

                                            97+97 
 :تيمع الفئات الخرى كانت النتائ  على النحو اآلذاتها وباتباع السلوب والخطوات 

 .% 87,6  الموضوعات الرياضيةفئة  نسبة التوافق في 2.1
 .% 92,8  الشخصيات الرياضيةفئة سبة التوافق في ن 3.1
 %100الخدمات االلكترونية فئة نسبة التوافق في  4.1
 .% 95,9النطاق الج رافي  فئة نسبة التوافق في  5.1
 .% 91,8  مصادر الت طية الصحفيةفئة نسبة التوافق في  6.1
 .%100 الوسائط المتعددةفئة  نسبة التوافق في 7.1
 .%100فئة األشكال الصحفية نسبة التوافق في  8.1

  و: موقع أطلس سبورتمعامل الثبات في تحليل ملمون  و ذا يعني أن  
 %96=  100+  100+  91.8+  95.9+  100+  92.8+  87.6+  100معامل الثبات = 

                      8 
 :موقع بال جول  -2

 :اللعاب الرياليةفئة  1.2
( لعبة, موزعة كالتالي: كرة 81لغ عدد األلعاب الرياضية في األعداد التي خضعت للدراسة )ب

 ( تكرار.1تنس الطاولة ) ,( تكرار2)سلة , كرة الاً ( تكرار 78قدم )

كرة (, موزعة كالتالي: موزعة كالتالي: 81)األلعاب الرياضية وفي إعادة االختبار بلغ عدد 
 ( تكرار.1( تكرار, شطرنج )1تنس الطاولة ) ( تكرار,3تكرارًا, كرة السلة ) (76قدم )

 وكانت النتائ  كما يلي:
  2=76-78وهو  ,لعبة كرة القدمبين التحليلين في  فرقوجود 
 1=2-3وهو  ,وجود فرق بين التحليلين في لعبة كرة السلة 
  1=0-1وجود فرق بين التحليلين في لعبة الشطرنج, وهو 
 لعبة تنس الطاولة.تفاق بين التحليلين في وجود ا 
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 %94.9=  74*  2معامل الثبات = 
 78+78  

 :اآلتيالخرى كانت النتائ  على النحو  وباتباع السلوب والخطوات ذاتها مع الفئات
 .%83,3  الموضوعات الرياضيةفئة نسبة التوافق في  2.2
 .%80.8  الشخصيات الرياضيةفئة نسبة التوافق في  3.2
 %100الخدمات االلكترونية فئة نسبة التوافق في  4.2
 .%89,7فئة النطاق الج رافي  نسبة التوافق في  5.2
 %.92,3فئة مصادر الت طية الصحفية  نسبة التوافق في  6.2
 %.100فئة الوسائط المتعددة نسبة التوافق في  7.2
 %.88,4فئة األشكال الصحفية نسبة التوافق في  8.2

 ي أن معامل الثبات في تحليل ملمون موقع بال جول  و:و ذا يعن
 91.2=  88.4+  100+  92.3+  89.7+  100+  80.8+ 83.3 +94.9معامل الثبات = 

                      8 

 : الدراسة أطلس سبورت وبال جول  و و ذا يعني أن معامل الثبات في موقعي
     93.6=      91.2+  96  معامل الثبات =  

2 
 عالمية.وهو يعد مستوى عاليًا من الثبات في الدراسات ا 

 :مصطلحات الدراسة
نشاط بدني تتوفر فيه صفة اللعب وتتضمن تنافسًا مع الذات أو ال ير وهي من  :الريالة -1

المصطلحات التي ترتبط بالعديد من الموضوعات مثل الحياة البيولوجية واالجتماعية والعائلية 
 .(1)صحية والتدريبية وال ذائية للرياضيينوال

هي عملية نشر األخبار والمعلومات والحقائق الرياضية وشرح القواعد  :الصحافة الريالية -2
بقصد نشر الثقافة الرياضية بين أفراد  ,والقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمهور

  .(2)يالمجتمع وتنمية وعيه الرياض
                                                           

 .22ص ، سابق مرجع وآخرون، العدوي جمال( 1)

 .22ص( 1998 شر،للن الكتاب مركز القاهرة،) 1ط ، الرياضي االعالم الرايم، عبد وعطا عويس الدين خير( 2)
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مجموعة من ملفات الشبكة العنكبوتية ذات الصلة المتشابهة المرتبطة فيما  :ترونيةلكالمواقع اإل  -3
  .(1)حدى المؤسساتها فرد أو مجموعة من األفراد أو إوالتي قام بتصميم ,بينها

 :الدراسة تقسيم
 يتناول حيث, وخمسة فصول الجوانب المنهجية للدراسةتتضمن  مقدمة إلى تم تقسيم الدراسة

 الصحافةنشلة ومفهوم  تناول األول ,ويتضمن ثالثة مباحث ،"الصحافة الريالية" ولال الفصل 
لى وتطرق المبحث الثالث إ ,الرياضية الصحفية الكتابة فنونأما المبحث الثاني فتناول  ,الرياضية
 .لكترونيةا  الرياضية الصحافة

ن تناول يتضمن مبحثي  و  ،"لكترونية في فلسطينية اإل المواقع الريال" ثانيالفصل ال ويعالج
أبرز المواقع الرياضية لى إأما الثاني فتطرق  ,لكترونية في فلسطينا  المواقع الرياضية نشلة األول

 االنترنت.شبكة الفلسطينية على 

 المواقعالمعالجة الصحفية في  وشكل لمحتوى العامة السماتعنوان "ثالث الفصل الوحمل 
تناول األول السمات العامة لمحتوى  ,نواشتمل على مبحثي   ،"الدراسة عينة لكترونيةاإل  الريالية

بينما تناول المبحث الثاني السمات العامة لشكل المعالجة  ,المعالجة الصحفية في موقعي الدراسة
 الصحفية في موقعي الدراسة.

لكترونية الرياضية ا دراسة القائمين باالتصال في المواقع فقد تناول  رابعلأما الفصل ا
وتضمن مبحثين, تطرق األول للعمل في المواقع الرياضية االلكترونية الفلسطينية, فيما  ,فلسطينيةال

وتضمن  ""مناقشة النتائ  والتوصياتفتناول  خامسالفصل ال أماتناول الثاني المشاكل والحلول, 
ي مناقشة وتناول المبحث الثان ,تناول المبحث األول مناقشة نتائج تحليل المضمون ,ثالثة مباحث

لى المصادر ومراجع الدراسة إضافة إ ,بينما تناول المبحث الثالث التوصيات ,نتائج الدراسة الميدانية
والمالحق.

                                                           
 .305ص( 2008 اللبنانية، المصرية الدار القاهرة،) 1ط ، " مسيقبلية رؤية"  االلكيرونية والصحافة االنيرنتتربان، ماجد( 1)



ْوْ الفصل اْل

 اضيةــــة الريــافـالصح
 "النشأة والمفهوم: الصحافة الريالية "الول المبحث

 ة الرياليةــيـة الصحفـــــــنون الكتابــ: فالمبحث الثاني

 يةــــــكترونـلة الريالية اإل ــــــــافــلمبحث الثالث: الصحا
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 تمهيد 
لى ثالثة تقسيم هذا الفصل إ تمبحيث  ,يتناول هذا الفصل الصحافة الرياضية بصورتها العامة
ص ومميزات ئوما يتخلل ذلك من خصا ,مباحث يحمل األول منها مفهوم الصحافة الرياضية ونشلتها

 وعناصر ومصادر الصحافة الرياضية. ئمبادإضافة إلى  ,وأهداف
وما تحتويه من أشكال  ,لى فنون الكتابة الصحفية الرياضيةفيما يتطرق المبحث الثاني إ

شارة إلى أكثر هذه الفنون مع ا  ,صحفية أبرزها الخبر والتقرير والتحقيق إضافة إلى المقال والحديث
 الرياضية. تعرضًا واستخدامًا من قبل المحررين في الصحافة

والنقلة النوعية التي  ,لكترونيةث الضوء على الصحافة الرياضية ا ويسلط المبحث الثال
مع وضع مقارنة  ,والمميزات ,ص التي تتمتع بهائخصاوال ,أحدثتها في عالم الصحافة الرياضية

 لكترونية.يرتها ا ظتوضأ الفارق بين الصحافة الرياضية المطبوعة ون
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ْاْلبحث الو  

 .. النشأة والمفهوم ة الرياضيةــافــالصح

وتم تقسيم  ,ومفهومها ونشلتها ,لى تسليط الضوء على الصحافة الرياضيةيهدف هذا المبحث إ
طار المفاهيمي للصحافة حيث يشتمل المطلب األول على ا  ,لى ستة مطالبإهذا المبحث 

في حين تناول المطلب  ,وعناصرهاأنواع الصحافة الرياضية  أما المطلب الثاني يشمل ,الرياضية
 الصحافة خصائصبينما يتضمن المطلب الرابع  ,الثالث أهداف الصحافة الرياضية ومميزاتها

 ,ومصادرها الرياضية الصحافة مبادئويحتوي المطلب الخامس على  ,ظهورها وعوامل الرياضية
 :ووظائفها الرياضية الصحافة أهميةويتناول المطلب السادس 

 تعريف الصحافة الريالية وأ ميتها وعوامل ظهور ا : لولالمطلب ا
 ,الشق األول يتعلق بالصحافة ,نمصطلأ الصحافة الرياضية يتكون من كلمتي   لى أن  ر إظبالن

من أجل الوصول  ,سيحرص الباحث على تناول معنى الصحافة والرياضة ,والثاني يتعلق بالرياضة
 إلى تعريف دقيق للصحافة الرياضية.

 الصحافة ما ية: الً أو 
 ,ثم تحديد المعنى االصطالحي ظمعنى الصحافة يستوجب تحديد المعنى الل وي للفتحديد 

 ن التعريفات الواردة بهذا الشلن.وذلك من خالل التعرض لمجموعة م
 الصحافة لغة:  -1

 ,والصحيفة هي الصفحة ,من صحيفة جمع صحائف أو صحف ,ادبكسر الص  حافة الص  
وورقة  ,والصحيفة أو الصفحة هي القرطاس المكتوب ,و صفحته هي بشرة جلدهوصحيفة الوجه أ

والمزاول لها  ,وعلمها سمي صحافة ,فسميت صحيفة ,الجريدة بها وجهان أي صفحتان أو صحيفتان
  .(1)أو صحافياً  صحفياً 

على  ,نشاء الصحف والمجالت وكتابتهاوهي فن إ ,الصحافة هي مصدر مشتق من صحفو  
( والتي Journal)والفرنسية معًا نجليزية وتعرف بالل ة ا  ,في هو من يعمل في الصحفحين الصحا

يعرف قاموس المعاني مصطلأ الصحافة بلنها مهنة من يجمع و  .(2)تدل على الصحف والمجالت

                                                           
 .13ص  ، سابق مرجع ، الصحافة الى مدخل اجاب، مامد( 1)
 .12/02/2015 بتاريخ  wsoah.netwww.ma العالمية العربية الموسوعة( 2)

http://www.mawsoah.net/
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حافينشرها في صحيفة أو مجلة والنسبة إليهااألخبار واآلراء وي (1): ص 
وتعرفها المؤسسة األمريكية ً

 .(2)فة بلنها األنشطة التي تتعلق بعملية جمع وتقديم وتقييم األخبار والمعلوماتللصحا
ف( ال يفيد فيما يتعلق  ح أن البحث في المعاجم القديمة عن مادة )ص بنعمة حموبوتؤكد 

على من يعمل  بصحفيبأكثر داللة من  بصحافيبفيما تعد كلمة  ،(3) بالمعنى الحالي لكلمة صحافة
 حفي )بضم  أما ص   ,( في ال ربJournalistب بكلمة )لق  هي الكلمة األصأ لمن ي  ف ,في الصحافة

ألنهم ينسبونها إلى كلمة ص ح ف, واألصل أن ننسب للواحد المفرد وليس  ,الصاد( فهو خطل شائع
ح في حيفة ص حفي أصوب من ص ح ف ص  حفي )بفتأ األصأ هو ص  , فالجمع, فالنسب إلى ص 

 .(4) قدمون كلمة صحفي بمعنى )الوراق(رب األوقد استعمل الع ,الصاد(
 ,أن الصحافة بمعناها الضيق تقتصر على الصحف والمجالت بد. عبد اللطيف حمزةبويرى 

ذاعة والتلفزيون حيث تضم الصحيفة وا  ,عالم الحديث بمعناها الواسعفيما تشمل جميع وسائل ا 
 .(5)العامة ونحو ذلك والسينما والمسرح والندوة والكتاب والمعرض والمنابر

 :الصحافة في االصطالح -2
وذلك باستقاء  ,صدار الجرائد والمجالتب الصحافة بلنها صناعة إد. محمد حجاببيعرف 

وجمع الصور  ,األخبار وكتابة الموضوعات الصحفية من تحقيقات وأحاديث ومقاالت وأعمدة
 .(6)دارتهاوتولي إ ,عالنات ونشر كل ذلك في الجرائد والمجالتوا 

نسان من أجل توصيله بالعالم استخدمها ا  ,عالمية وأقدمهاوتعد الصحافة أول وسيلة إ
فقد نشل  ,عالم أقدم من الصحافةويمكن القول أن ا  ,(7)مداده باألخبار والمعلوماتوا   ,الخارجي

في  ,سانأي مع بدء الحياة االجتماعية لإلن ,لى نقل المعلومات وتبادلهاا عالم منذ ظهرت الحاجة إ
ب أنها عين الشعب على آونبيراها فيما , (8)ال مع اكتشاف المطبعةحين أن الصحافة لم تظهر إ

ً.(9)نسان وزيادة فرص تقدمهالمسئولين وهي خير أداة لتنوير عقل ا 

                                                           
 .13/02/2015 بتاريخ www.almaany.com المعان  قاموس( 1)
is-essentials/what-ww.americanpressinstitute.org/journalismhttp://w- لالعتتتالم األمريكيتتتة المؤسستتتة( 2)

journalism/ 13/02/2015 بتاريخ. 
 .65ص( 2011 معمري، مولود جامعة:  ئر الجزا) 1ط ، الصحافة لغة في اللغوي العدول امو، نعمة( 3)
 .15ص(  1961 الاياة، مكتبة:  بيرو،) 1ط ، ويطورها نشأيها العربية الصحافة أديب، مروة( 4)
 .7ص( 1963 القلم، دار:  القاهرة) 1ط ، والمجيمع الصحافة امزة، اللطي  عبد(5)
 .19ص ، سابق مرجع ، الصااةة الى مدخل اجاب، مامد( 6)
 .2ص( 1993 ةؤاد، أامد ةمكتب:  القاهرة) 1ط ، الصحافة الى مدخل عز،، مامد( 7)
 .50ص( 1986 الكتب، عالم:  القاهرة) 1ط ، الصحافة علم الى مدخل زيد، أبو ةاروق( 8)
 .12ص( 1985 الجامعية، المعرةة دار: االسكندرية) 1ط ، السياسي والينظيم المسيقبل صحافة االبياري، ةتا ( 9)
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إال  ,ومهنة البحث عن المتاعب ,والسلطة الرابعة ,أنها صاحبة الجاللةوي طلق على الصحافة 
 ,(1) يرون فيها مهنة البحث عن الحقائق ونشرها بطريقة رشيدة تنفع المجتمع وتنميهخبراء آخرين  أن  

أما قانون المطبوعات  ,(2)نشاء الجرائد والمجالت وكتابتهاف معجم الرائد الصحافة بلنها فن إفيما يعر 
 .(3)صدارهامهنة تحرير المطبوعات الصحفية وا   والنشر الفلسطيني فيعرف الصحافة بلنها

 في تتداول التي الجديدة الموضوعات تناول لى الصحافة بلنها عمليةب إمييرباأللماني  وينظر
 من االهتمام من بحالة حاطتو  ,ومناسبة صحيحة حقيقية, جديدة تكون أن يشترط والتي الراهن الوقت
يصال ,المجتمع مالحظة خالل  وسائل استخدام بواسطة وذلك الناس من ممكن قدر أكبر إلىها وا 
 .(4)المختلفة الما ع

من مصادرها  ويرى الباحث أن الصحافة تعد بمثابة المهنة التي ترتكز على جمع المعلومات
بهدف تقديمها للقراء بالشكل  ,عادة ترتيبها وصياغتهامع إ ,قبل التلكد من مصداقيتها ,المختلفة
 عبر صحيفة أو مجلة. ,األمثل

 :الصحافة في القرآن والسنة  -3
والمدثر  ,ب36وجاء في سور النجم بآية  ,ثماني مرات ,ي القرآن الكريمورد لفظ )صحف( ف

جاءت نكرة فيما وردت بسورة طه  وكلها ,ب2ب والبينة بآية 19ب واألعلى بآية 13وعبس بآية  ,ب52بآية 
 .(5)وكلها معرفة ,ب18ب واألعلى بآية 10آية ب والتكوير ب133بآية 

ومن  ,(6)ن( جاء في كل مرة بمعنى ولون جديدي  حفأن لفظ )ص  ب د. محمد البردويلبويرى 
ًفا ي ت ل و الل ه   م ن   ر س ول  أمثلة ذلك قول اهلل تعالى ب ح   ف ي* ذ ك ر ه   ش اء   ف م ن  وقوله أيضًا ب ,(7)بم ط ه ر ة ص 

ا ب ي ن ة   ت ل ت ه م ل م   أ و  وقوله تعالى ب ,(8)بم ك ر م ة   ص ح ف    .(9)باأل  ول ى   الصُّح ف   ف ي م 
سول نذكر منها قول ر  ,ورد ذكر لفظ )صحف( في أكثر من مرة ,وفي السنة النبوية الشريفة

 األول يكتبون المسجد باب على المالئكة وقفت الجمعة يوم كان إذااهلل صلى اهلل عليه وسلم : ب

                                                           
 .141ص( 1979 الشعب، دار مطابع:  القاهرة) 1ط ،  كيف..  رابعة سلطة الصحافة ، مامد سيد مامد( 1)
 .490ص( 1992 للماليين، العلم دار: بيرو،)  7ط ،الرائد ، مسعود جبران( 2)
 . 1995 ، 1 مادة ، الفلسطين  المطبوعا، قانون أنظر( 3)

(4) Meier، K Journalistik. Konstanz (UVK ، 2007) pg 13 
 .13/02/2015 بتاريخ  www.alawfa.com الكريم القرآن ة  باث مار ..  األوةى( 5)
 .11ص( 1996:  غزة) 1ط ، الصحفي اليحرير وف  الصحافة البردويل، مامد( 6)
 (.2) اآلية البينة، سورة( 7)
 (.13) اآلية عبس، سورة( 8)
 (.133) اآلية ط ، سورة( 9)
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 فإذا ةبيض ثم دجاجة ثم كبشا ثم بقرة يهدي كالذي ثم بدنة يهدي الذي كمثل المهجر ومثل فاألول
يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر وقوله أيضًا: ب ,(1)بالذكر ويستمعون صحفهم طووا ا مام خرج

 ,فيقول: أي رب   ,فيكتبان ,أو سعيد أشقي   ,رب : يافيقول ,أو خمسة وأربعين ليلة ,في الرحم بلربعين
فال يزداد فيها وال  ,فثم تطوى الصح ,ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ,فيكتبان ,أذكر أو أنثى

 .(2)بينقص

 ا ية الريالةـثانيًا: م
 الريالة لغة:   -1

تحكمده قدوانين أو  ,وهدي نشداط يتضدمن جهددًا جسدديًا ومهدارة ,وجمعها رياضات ,راض   مصدر
مددة وألعدداب ذات أصددول ظوتعددرف أيضددًا بلنهددا تمددارين من ،(3)عددادات تمددارس عددادة علددى نحددو تنافسددي

بإكسددداب المددرء صدددفات حميددددة  ,وتهددذيب الدددنفس ,وت ذيدددة العقدددل ,الجسددم لدددى تقويدددةهددا إوقواعددد يقصدددد ب
القددداموس الحدددر النددداطق بالل دددة ا نجليزيدددة مصدددطلأ الرياضدددة بلنددده  فويعدددر   .(4)كالمثدددابرة والجلدددد واللدددين

ويرتكدددز علدددى  ,تحكمددده مجموعدددة مدددن القواعدددد والقدددوانين ,نشددداط بددددني يعتمدددد علدددى المجهدددود والمهدددارةب
 .(5) ن األفراد في العديد من المسابقات المختلفةالمنافسة الشريفة بي

 الريالة في االصطالح:  -2
 ,فهددي وسدديلة فعالددة للتربيددة وتعددديل السددلوك ,مددن األمددن القددومي ألي دولددة اً تعددد الرياضددة جددزء

والرياضدة بمثابدة جرعدة مدن الصدحة يجدب أن يندال  ,وخطوة هامة نحو اكتساب الصحة واللياقدة البدنيدة
الرياضددة مددن أكثددر النشدداطات  ويمكددن القددول أن   ،(6)عمددره أو عملدده قسددطًا منهدداكددل شددخص مهمددا كددان 

ب ويمكددن إطددالق لقددب بقددرن األلعدداب الرياضددية ,االجتماعيددة رسددوخًا وانتشددارًا فددي المجتمعددات المعاصددرة
 ةدنيدددب ومهدددارات نشددداطاتالشدددهير الرياضدددة بلنهدددا  بكسدددفوردبأويعدددرف قددداموس  ,(7)علدددى القدددرن العشدددرين

لددى أن ويشددير بدداحثون إ .(8)التسددلية بهدددف الددبعض بعضددهم مددع الجماعددة أو لفددردخاللهددا ايتنددافس مددن 
(9)ومددن ثددم التمتددع بالصددحة الجيدددة لعديددد األفددراد ,الرياضددة تمثددل وسدديلة الكتسدداب اللياقددة البدنيددة

فيمددا ً،
                                                           

 .(418) ص بخاري، صايح( 1)
 .(1118) ص مسلم، صايح( 2)
 .14/02/2015 بتاريخ www.almaany.com المعان  قاموس( 3)
 .408ص ، سابق مرجع ، مسعود جبران( 4)
 .14/02/2015 بتاريخ  www.freedictionary.com الار القاموس( 5)
 .17-13ص( 1995 ق،الشرو دار:  القاهرة) 1ط ، بدنية ولياقة صحة الرياضة الوهاب، عبد ةاروق( 6)
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نسدددان حالدددة صدددحية جيددددة تسددداعده علدددى أداء الرياضدددة تعندددي امدددتالك ا  أن   بخالدددد الحشدددحوشبر يعتبددد
 ً.(1)األنشطة اليومية بكفاءة وحيوية

تقوية  بهدف ,الرياضة تعتمد على الحركة الكاملة لمختلف أعضاء الجسد ويرى الباحث أن  
مع توظيفها بالشكل األمثل للمنافسة  ,لى أفضل درجات القوة واللياقةهذه األعضاء والوصول بها إ

 الشريفة في العديد من األلعاب والمسابقات المختلفة. 

 تعريف الصحافة الرياليةثالثًا: 
 عشدر السدادس القدرن نهايدة ,ذاتهدا الصدحف نشدلة أوروبدا مدع غدرب فدي الرياضة أخبار ظهرت

 التجددارة أخبدار عليهدا حصددلت التدي تكددن بتلدك األهميدة لدم الرياضدة أن رغدم ,عشددر السدابع القدرن وبدايدة
 األوروبيدددة الرأسدددمالية نفدددوذ ديددادباز  ارتدددبط الصدددحافة ظهدددور أن خاصددة ,السدددوق وحركدددة والبندددوك والمددال

 ً.(2)االقتصادية بالنشاطات الطبيعي واهتمامها
 واحتلددددت األخبددددار الرياضددددية مرتبددددًة أقددددل أهميددددة مددددن األخبددددار التددددي تناولددددت الشددددؤون السياسددددية

لددى الصددفحات األولددى لكددن مددا لبثددت أن عرفددت طريقهددا إ ,واالقتصددادية فددي صددحافة القددرن التاسددع عشددر
ومندذ ذلدك الوقدت  ,هدور الصدحافة الشدعبيةظوقد ارتبط ذلك بازديداد أعدداد القدراء و  ,رينبداية القرن العش

المولددد الحقيقددي يعددد و  .(3)أصددبحت أخبددار الرياضددة فددي الصددحف أداة لجددذب أكبددر عدددد مددن الجمدداهير
حيددث حرصددت الواليددات  ,*للصددحافة الرياضددية بددين نهايددة الحددرب العالميددة األولددى وبدايددة الكسدداد الكبيددر

هددددورهم عبددددر االسددددتمتاع بالحيدددداة ظحدددددة األمريكيددددة وبدددداقي دول العددددالم علددددى وضددددع الحددددرب خلددددف المت
مالمدددأ الصدددحافة الرياضدددية بددددأت  فيمدددا يدددرى آخدددرون أنهدددم يمتلكدددون الحدددق فدددي القدددول أن   ,وتفاصددديلها

  .(4)م1727هور مبكرًا عام ظبال
 ,تدددرة متدددلخرة نسدددبياً عرفدددت الشدددعوب االهتمدددام بالصدددحافة الرياضدددية فدددي ف ,وفدددي العدددالم العربدددي

بلعبدة كدرة  لتصدبأ أكثدر ولعدًا وشد فاً  ,(5)وارتبط ذلك باستقالل العديد منهدا عقدب الحدرب العالميدة الثانيدة
, الصدددارة فددي اهتماماتهددا الصددحفية القدددم, ممددا دفددع الصددحف العربيددة ألن تجعددل لهددذه الرياضددة موقددع

                                                           
 .145ص( 2009 العلم ، االعصار دار:  عمان) 1ط ،  والصحة الرياضة عالم الاشاوش، خالد( 1)
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كاندت أخبدار الرياضدة  بعدد أن   ,الخاصدة فوفرت لها المساحة األوسع من صفحاتها ومالحقهدا وأعددادها
ولكددن بعددد الحددرب وبمددرور  ,د قبيددل الحددرب العالميددة الثانيددةتحتددل الهددوامش وال تتجدداوز أكثددر مددن عمددو 

ون الرياضددية التددي أصددبحت تصدددر بشددكل العربيددة تددولي اهتمامددًا أكبددر بالشددؤ الوقددت صددارت الصددحف 
ف إلددى اصدددار مالحددق أسددبوعية قبددل توجدده العديددد مددن الصددح ,يددومي ضددمن الصددفحات المتخصصددة

  .(1)للرياضة إلى جانب االهتمام بالصفحات الرياضية اليومية
حيدث  ,م1918فقدد عرفدت الصدحافة الرياضدية فدي عهدد االنتدداب البريطداني عدام  فلسطينأما 

وتلسسددت فددي ذلددك الوقددت العديددد مددن األنديددة واالتحددادات  ,ظهددرت مالمددأ االهتمددام باألنشددطة الرياضددية
أبددددرز نشدددداط رياضددددي تمثددددل فددددي مشدددداركة المنتخددددب الفلسددددطيني  م1934فيمددددا شددددهد عددددام  ,ةالرياضددددي

 .(2)بالتصفيات المؤهلة لكلس العالم في نسختها الثانية
 ,موضددوعات الرياضددية عددن موضددوعات األنددواع األخددرىال ويعددزو بعددض الكتدداب أسددباب تميددز
ينتهددي موسددم حتددى يبدددأ الموسددم  ومتجددددة بحيددث مددا إن ,إلددى كونهددا متعددددة بتعدددد األلعدداب الرياضددية

م الدددذي يبعدددث لددددى القدددراء فضدددول المطالعدددة ئضدددافة إلدددى كونهدددا تقدددوم علدددى فكدددرة التندددافس الدددداإ ,التدددالي
  .(3)والتحدي والتوقع والمتابعة
لى كونها واحدة من إضافة إ ,الصحافة الرياضية أحد أهم وسائل االتصال في المجتمع دتعو 

, حيث تولي (4)لى الوجهة التي ترضيهاإدفة النظام الرياضي  ي تشكيلأهم القوى التربوية المؤثرة ف
بعيدًا عن التحيز  ,وليات كبيرة تجاه ما يثار من مشاكل وقضايا رياضيةالصحافة الرياضية مسئ

 .(5)والميول الشخصية
رًا لطبيعة ظن ,أنواع الصحافة المتخصصة جماهيريةً وتعتبر الصحافة الرياضية من أكثر 

بحيث ال  ,وهو دور يستحوذ على اهتمام قطاعات كبيرة من الجمهور ,يفة التي تقوم بهاظلو الدور وا
معاصرة وتشكل الرياضة وسيلة  .(6)أي صحيفة عامة من األبواب والصفحات الرياضية الثابتة وتخل

 ,(7)اعاكسًة بذلك مستوى تقدم الشعوب ومجتمعاته ,رسال العديد من الرسائلألداء الكثير من المهام وا  
                                                           

 .11ص( 2006 ،والنشر للطباعة الهان  دار:  القاهرة) 2ط ،اليطور.  النشأة..  الرياضية الصحافة المدن ، غازي (1)
 .11ص ، سابق مرجع ،( 1997 - 1876) ةلسطين ة  الرياضية الصااةة الدلو، جواد 2))
 .208ص( 2011،لتوزيعوا للنشر أسامة دار:  عمان) 1ط ،الميخصصة الصحافة الهيت ، الرزاق عبد (3)
-1990 عاام ما  الهاوكي رياضاة بانيشاار وعالقياه الرياضاي الصاحفي اليحريار بفناو  الصاحف بعض اهيمام ، رجب أامد( 4)

 .42 ص  ،1996 ، القاهرة ، الوان جامعة للبنين، الرياضية التربية منشورة،كلية غير دكتوراة رسالة ،1994
 .2 ص  ،سابق مرجع ، العجم  سالم (5)
 .145ص( 2002 الفنية، االشعاع ومطبعة مكتبة:  القاهرة) 1ط ،الميخصصة الصحافة اللطي ، عبد صال ( 6)
 الجامعتة مجلتة) ،اليرماو  جامعة طلبة لدى الرياضية الثقافة نشر في الرياضية  الفضائية القنوات مشاهدة دور الزيود، خالد( 7)

 .323ص( 4ع ،21م والنفسية، التربوية للدرسا، االسالمية
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حيث نتج عن االهتمام المتزايد بالصحافة الرياضية ارتفاع عدد العاملين في هذا المجال وصواًل إلى 
وتجمع الرياضة والصحافة عالقة  .(1)تواجد محرر متخصص في كل لعبة لدى الصحف الكبرى

نجازات األبطال إقبل اختراع وسائل ا عالم الحديثة كان الرواة وناقلو األخبار ينشرون  ,وطيدة وقديمة
نجازات الرياضية على الجلد والورق والحجر لما ولوال اهتمام ا غريق بتسجيل ا  ,شعرًا ورسمًا ونحتاً 

 .(2)عرفنا شيئًا عن األلعاب األولمبية القديمة
وغدت الصحافة الرياضية بوابة رئيسية لالطالع على المشاهير في مختلف األلعاب الرياضية 

التي أدت دورًا  ,عالم الرياضي والصحافة الرياضيةوالذي ال يمكن معرفتهم دون ا  ,الفردية والجماعية
  .(3)هامًا في نجومية هؤالء نتيجة تسليطها الضوء على قدراتهم ومتابعة أخبارهم أواًل بلول

 أساساً  تعالج التي الصحافة تلكبالصحافة الرياضية بلنها  بغازي المدنيبيعرف الدكتور و 
 أو المهتم أو المختص بالرياضة المعني الجمهور لىإ أساساً  توجه والتي ,الرياضية الموضوعات

 رىيفيما  .(4)بالرياضية باألنشطة والمعنية المختصة الشرائأ لهذه تتوجه أنها أي ,الهاوي أو المعني
 نشر عمليةب هيالصحافة الرياضية  أن   بعطا عبد الرحيمبوالدكتور  بخير الدين عويسبالدكتور 
 الرياضية واألنشطة باأللعاب الخاصة والقوانين القواعد وشرح الرياضية والحقائق والمعلومات األخبار
بينما يعرفها  .(5)بالرياضي وعيه وتنمية المجتمع أفراد بين الرياضية الثقافة نشر بقصد ,للجمهور
 لألخبار, ومستمر وريد ونشر بث الصحافة الرياضية بمثابة عملية بمحمد عبد القادر حاتمبالدكتور 

 وسائل عبر يتم: والبث ,المتعددة المجاالت في والمنوعات, العامة, واآلراء والموضوعات, واألحداث,
 .(6)المقروءة الرياضية الصحافة وسائل عبر يتم: والنشر ,والمرئية المسموعة الرياضية الصحافة

تلك الصحافة ببلنها  لرياليةا يلع الباحث تعريفًا للصحافة ,ومن خالل التعريفات السابقة
بحيث تحصر اهتماماتها في المواضيع  ,التي تصدر دوريًا وتعالج قضايا الرياضة ومشكالتها وشؤونها

 .بسعيًا وراء نشر الثقافة الرياضية بين المتابعين ,الرياضية استجابة الهتمامات قطاع خاص من القراء

                                                           
 للطباعة الكتب عالم:  القاهرة) 1ط ،الف -الجريمة-الرياضة-المرأة-الخارجية السياسة:  الميخصصة الصحافة زيد، أبو ةاروق( 1)

 .78ص( 1986 والتوزيع، والنشر
 ،1ع ، 12م الرياضتية، التربيتة مجلتة) ،الرياضاي واإلعاالم الرياضاية الحركة مسيقبل على العولمة نظام يأثير الهاشم ، عل ( 2)

 .68ص( 2003
 .391ص ،سابق مرجع ، النظاري مامد( 3)
 .15 ص ،سابق مرجع المدن ، غازي (4)
 .22 ص ،سابق مرجع الرايم، عبد وعطا عويس الدين خير (5)
 .330ص( 1989 ناشرون، لبنان مكتبة بيرو،،) 1ط ،والدعاية بالصحافة ويأثره العام الرأي ااتم، القادر عبد مامد( 6)
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 أ مية الصحافة الرياليةرابعًا: 
إن الصدحف اليوميدة الكبدرى ومدن  ,ب الفرنسديةLe Mondeب مؤسدس صدحيفة بيقول ببوف مير

فهدي  ,لكنها مطالبة بدلال تكدون ذلدك فقدط ,ستصبأ مؤسسات صناعية وتجارية ضخمة ,بينها الرياضية
 ً.(1)وسيلة الفرد للحصول على المعلومات وتساهم في منحه فرصة الحكم على األمور

لرياضية بالذات, فدي قددرتها علدى ت ييدر وتوجيده صحافة االأهمية الصحافة ومن بينها وتكمن ً
السددلوك الفددردي والجمدداعي, ونقددل المفدداهيم واألفكددار الرياضددية عبددر القنددوات الرسددمية المختلفددة, بهدددف 
رشددادية تسدداعد علددى  خلددق التددوازن بددين مكونددات التنظدديم المختلفددة, إضددافة إلددى كونهددا وسدديلة رقابيددة وا 

ًً.(2)التطوير

توقعات بميرب السابقة, فإن الصحافة الرياضية أصبحت مؤسسات صناعية وبالعودة إلى 
وتجارية كبرى في العالم أجمع, بحيث تبرز أهميتها اآلن في قدرتها على التلثير بشكل كبير وفعال 

  :(3)على كل من الجمهور والعاملين في الحقل الرياضي من خالل اآلتي
, ويرجع الفضل الرياضية في كل مكان في العالم وجود حاجة ملحة لمتابعة األحداث واألخبار (1

  الصناعي المعاصر من ناحية أخرى. عالم من ناحية والتطورفي ذلك إلى انتشار وسائل ا 
على نطاق واسع في  اظهر بجالء بعد انتشاره ,في المجتمع للصحافة الرياضية دور متشعب (2

 الصحف ا الفكرية تخصص لهااختالف سياساتهالقرن العشرين ولذلك أخذت الحكومات على 
وتوجهها نحو تحقيق أهدافها الداخلية من حيث رفع مستوى الثقافة الرياضية للجمهور وزيادة 

 الوعي الرياضي لهم وتعريفهم بلهمية دور الرياضة في حياتهم العامة والخاصة.
ت األخرى زيادة تدفق المعلومات الرياضية وزيادة مصادرها وتشابك المجال الرياضي بالمجاال (3

 اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. سواء

ث حيددد ,ويدددرى الباحدددث أن الرياضدددة لدددم تعدددد تقتصدددر فدددي دورهدددا علدددى الجواندددب الترفيهيدددة فقدددط
األمدر  ,مدع التمتدع بقددرات كبيدرة فدي التدلثير والت ييدر ,لى الربأأصبحت تمتلك مؤسسات كبرى تهدف إ

يجابدًا علدى , وهدو األمدر الدذي انعكدس إلوقت الدراهنالذي منأ الرياضة أهمية خاصة في العالم خالل ا
  الصحافة الرياضية وأهميتها.

                                                           
 .332ص ،( 1987 المصرية، األنجلو مكتبة ، القاهرة) األولى الطبعة ،ويطورها نشأيها االيصال وسائل صابا،، يلخل( 1)
 دراسة:  والرياضية البدنية اليربية قسم طلبة لدى الرياضية الثقافة نشر في المسموع الرياضي االعالم دور ، عقبة بورغداد (2)

 .14 ص  ،2011 ، الجزائر ، بسكرة جامعة االنسانية، العلوم منشورة،كلية غير ماجستير رسالة ،بسكرة بجامعة ميدانية
 .48-47ص ،( 2010 والتوزيع، للنشر أسامة دار:  عمان) األولى الطبعة ،الرياضي االعالم ياسين، ياسين (3)
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 ظهور الصحافة الرياليةعوامل خامسًا: 
 الصحافة حدد الدكتور بأديب خضورب مجموعة من العوامل التي كانت سببًا في ظهور

 :(1)التي جاءت على النحو اآلتياضية, الري
 الصحافة وتحتل, مجتمعال في للرياضة الحقيقي زنالو  عموماً  الرياضية الصحافة تعكس (1

 في الرياضة بروز أدىحيث . المجتمع هذا داخل الرياضة تحتلها التي ذاتها المكانة الرياضية
 تحولها لنشاط واسع  ومعقد يتميز بصحافته الرياضية المتخصصة. لىإ ,ما مرحلة

 تعد لم للرياضة المحدودة الفقيرة رةالنظف ,العام التطور سياق في للرياضة المجتمع نظرة تبدل  (2
 واحداً  يشكل ,وهام ,وغني ,واسع مجال لىإ الحديث المجتمع في الرياضة تحولت , حيثكافية
 ,سياسة الرياضة لصبحتف ,لمجتمعل األساسية المالمأ رسمت التي الهامة الدعامات من

, وتمتعت نظري   راث  ت لها وأصبأ, وأخالقاً  ,وذوقاً  ,وصحة ,وتربية ,واقتصاداً  ,وثقافة  غني 
 .العلوم من علم كلي ,دبياتواأل ,مدارسالو  ,نظرياتبال

 وتنوعت تعددتف األلعاب, من محدود عدد في محصورة المعاصرة الرياضة تعد لم  (3
 وتعقيد ونضج ازدياد لىإ أدى كل ذلك ,والفردية ماعيةجال بلنواعها وازدهرت ,الرياضات
 .المتخصصة الرياضية الصحافة وتطور لظهور جديداً  ساً أسا ذلك وكان. الرياضية الخارطة

 ,الترفيه عن تلك المجموعة المحدودة المكونة من الشباب الباحث يعد لم ,الرياضي الجمهور  (4
 الرياضية الصحافة لظهور جديداً  منطلقاً  ذلك وكان, ونوعاً  كماً  ,جذرياً  وتبدل وتنوع اتسع بل

 .المتخصصة
 زادكل ذلك  ,التجارية تهااسم وبروز ,االقتصادي طابعها وازدياد ,صناعة لىإ الرياضة تحول  (5

 في ,إيصالها المطلوب ا عالمية الرسالة وأهمية تنوع من وزاد, القارئ ىإل الوصول أهمية من
 .معين شكلومستوى و  وقت

لتي وا (,المتنوعة بلساليبه تلفزيونالو  ,المختلفة بلشكالها ذاعةا ) جديدة إعالمية وسائل ظهور  (6
 ,جديدة وتلثير إيصال ليةوآ ,مختلفة تعبيرية ل ةى بظوتح ,معينة تكنولوجية خصوصية متلكت

 متخصصة رياضية صحافة وانتشار ظهور فرصة أوجد كله هذا ,الجمهور من مختلفة ونوعية
 .الجديدة الوسائل هذه مع وتتالءم تتناسب

                                                           
 .72-71ص ،(1994 االعالمية، المكتبة دمشق،) 1ط ،الرياضي االعالم خضور، أديب( 1)
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 ,الرياضية بمختلف أنواعها ويرى الباحث أن ظهور فئات جديدة تحرص على اقتحام الساحة
فمع مشاركة المرأة والطفل وذوي االحتياجات  ,زاد من فرص تطور الصحافة الرياضية وظهورها

بدأت الصحافة تسلط مزيدًا من الضوء على الرياضة  ,الخاصة في ألعاب ومسابقة دولية رسمية
 وألعابها العالمية.

  وأ دافها اوعناصر  : أنواع الصحافة الرياليةالمطلب الثاني
 بعض حسب وذلك أنواع عدة إلى الرياضية الصحافة تقسيم يمكن أنــــواع الصحافة الريالية:أواًل: 

إضافة إلى التقسيمات المتعلقة  ,والمضمون ,والت طية الج رافية ,الصدور : دوريةمنها التي المعايير
 :لفنيبالشكل ا

والتي  ,تي تصدر بها المطبوعة الرياضيةويقصد بها المدة الزمنية ال :رالصدو  دورية معيار  -1
: صحف يمكن تقسيم الصحافة الرياضية إلىومن خالل هذا المعيار  ,تشكل عنوانًا زمنيًا لها
وصحف رياضية نصف  ,وصحف رياضية أسبوعية ,ها الصباحي والمسائيرياضية يومية بشقي  

 .(1)الموسميةو  إضافة إلى الصحف الرياضية الفصلية ,شهرية رياضية وصحف ,شهرية
  :(2)الجغرافية التغطية معيار  -2

الصددحف الرياضددية التددي تصدددر لي طددي توزيعهددا محافظددة أو وهددي محليــة:  ريالــية صــحف 1.2
وهندداك الصددحف الرياضددية القوميددة التددي تصدددر لتددوزع علددى جميددع األفددراد فددي  ,منطقددة معينددة

ار الرياضية التي تحددث فدي وتهتم بت طية األخب ,الدولة دون انتماء  قليم أو محافظة معينة
 .كما تهتم باألخبار العالمية والدولية ,الدولة ككل

ــة ريالــية صــحف 2.2 ويددتم قراءتهددا  ,الصددحف الرياضددية التددي تعبددر حدددود وطنهددا وهددي :دولي
ب األلمانيددة التددي مثددل صددحيفة ببيلددد ,خددارج الحدددود فددي بددالد غيددر الددبالد التددي تصدددر فيهددا

 .والعالم ًا في أوروباف بلنها األوسع انتشار صن  ت  

  :(3)نالملمومعيار  -3
 أحددددد الرياضددددة وتكددددون عوالمتنددددو  العددددام المضدددمون بددددين تجمددددع التددددي وهددددي :عامــــة صــــحف 1.3

 .صفحاتها

                                                           
 االدارة مجلتة ،المقدساة كربال  في الديني السياحي الوعي ينمية في المقرو ة االعالم وسائل دور عزيز، وزهير مدأا خليل (1)

 .422 ص ،2013 ،95 ع ،36 السنة واالقتصاد،
 .80-79ص سابق، مرجع مامود، عبير (2)
 .109-108 ص ،سابق مرجع المدن ، غازي ( 3)
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 حيدث مدن متجدانس وغيدر عدام جمهورهدا صدحف وهدي :متخصصـة عامـة ريالـية صـحف 2.3
 بلسدلوب هداوتعالج ,المجتمدع فدي الرياضدية األخبدار علدى زتركد ولكنها ,وسماته خصائصه

 وتستخدم ,الرياضي المجال في متخصص غير اً جمهور  ليخاطب والوضوح بالبساطة سميت
 التدي الدقيقدة الرياضية العلمية والمصطلحات التراكيب عن بتعدوت طةالمبس الصحفية الل ة
 الرياضة. في المتخصصين غير يفهمها ال قد

 علميداً  المتخصصدين مدن الخداص جمهورهدا لهدا صدحف وهدي :متخصصـة ريالـية صحف 3.3
 وتسددتخدم ,والبحددوث الدراسددات أسددلوب عليهددا وي لددب ,(األكدداديمي) الرياضددي المجددال فددي

 المتخصصين بين عليها المتعارف العلمية المصطلحات وتنشر ,المباشر العلمي األسلوب
 .الرياضي المجال في

الظداهرة المثلدى فدي مجدال إلى جرائد يومية والتي تشدكل  ببيير ألبيربيقسمها  :(1)لـكـشال ارـمعي  -4
 ومجالت دورية والتي تعيش حالة من االزدهار خالل األعوام الماضية. ,الصحافة المطبوعة

ويخلص الباحث إلى أن أنواع وتقسيمات الصحافة الرياضية تنسجم مع التقسيمات المتبعة في 
واكب الصحافة مع التلكيد على أن التطور الذي  ,مختلف األنواع والتخصصات الصحفية األخرى

خاصة بها كالصحف الصادرة عن األندية  جديدةً  أضاف تقسيمات   ,الرياضية في أعوامها الماضية
 والصحف المتخصصة في األلعاب الرياضية.

 ثانيًا: عناصر الصحافة الريالية
 :ون عناصر االتصال فيها وهم اآلتيتتكون الصحافة الرياضية من مجموعة عناصر, يشكل

شارات أو صور لتي يصفها في كلمات أو حركات أو إصدر الرسالة الرياضية امهو  :المرسل  -1
وعنه تصدر  ,ليشكل نقطة االنطالق في عملية االتصال بالصحافة الرياضية ,ينقلها لآلخرين

بحيث يهدف من الرسالة استثارة استجابة  ,رهظالرسالة التي تحمل معنى محددًا يتفق مع وجهة ن
 . (2)ياضي المستقبلمحددة لدى الجمهور الر 

ه له الرسالة الرياضية من وج  أي الطرف الذي ت   ,الطرف اآلخر في عملية االتصال: المستقبل -2
سواء كانت هذه الرسالة تتضمن أفكارًا أو  ,أو الطرف الذي يتلقى الرسالة الرياضية ,خالل المرسل

  .(3)أو معلومات أو بيانات أو مبادئ اتجاهات  
                                                           

 .16ص( 1987 للكتاب، العامة المصرية الهيئة القاهرة،) 1ط ،لصحافةا ، مامود ةاطمة ترجمة البير، بيير( 1)
 .69ص سابق، مرجع مراد، كامل( 2)
 .60ص( 2009العصرية، المكتبة:  المنصورة)1ط ،الجماهيري االيصال الى المدخل ،موسى أامد( 3)
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حيث تعد وسائل  ,لى المستقبلنقل الرسالة الرياضية من المرسل إعمل على هي وسيط ي: الوسيلة -3
لى ضمون الرياضي من المرسل وايصاله إتقوم بحمل الم ,عالم الرياضية بمثابة أوعية للنقلا 

 ,همة النقل دون تحريفمحال قامت الوسيلة ب بحيث يوصف االتصال بلنه ناجأ   ,المستقبل
  .(1)الة بالمعنى الذي قصده المرسلوعندما يفهم المستقبل الرس

وتتضمن  ,لى المستقبلحتوى الرياضي الذي ينقله المرسل إالمعنى أو الفكرة أو المهي الرسالة:  -4
والتي يتم التعبير عنها رمزيًا سواء  ,المعاني واألفكار واآلراء التي تتعلق بالموضوعات الرياضية

  .(2)بالل ة المنطوقة أو غير المنطوقة
ن فإ ,ب عنصرًا من عناصر العملية االتصاليةوتصنيف برجع الصدى ,ور الصحافةومع تط

باعتبارها صحافة تفاعلية يؤدي فيها  ,ضافته لعناصر الصحافة الرياضيةر إلى أهمية إظالباحث ين
والكشف عن األندية واالتحادات التي  ,وتشجيع الفرق ,الجمهور دورًا هامًا في التعليق على المباريات

 .عالميفي منحها مزيد من االهتمام ا  غبير 

 ثالثًا: أ ـــداف الصحافة الريالية:
أبرزهدا ويتمثدل  ,تحدرص علدى تحقيقهداالتدي وضعت الصحافة الرياضية مجموعة من األهداف 

ضددافة إلددى إ ,تزويددد الجمدداهير باألخبددار الالزمددة ومنحهددا فرصددة الحكددم علددى الموضددوعات العامددةفددي 
مددع الت طيددة الكاملددة  ,وعكددس آراء اآلخددرين فددي الموضددوعات المختلفددة ,رياضدديةالتعليددق علددى األنبدداء ال

  .(3)والتعريف بالقواعد والقوانين لأللعاب الفردية والجماعية ,للبطوالت واألحداث الرياضية المختلفة
وتسدددليط الضدددوء علدددى  ,بدددراز األبطدددال فدددي مختلدددف المجددداالت الرياضددديةوتحدددرص علدددى إكمدددا 

ونبدددذ  ,وتثقيدددف الجمددداهير رياضدددياً  ,مفهدددوم السدددلوك الرياضدددي والدددروح الرياضددديةمدددع توضددديأ  ,الناشدددئين
وبددث  الدددروح الرياضددية واألخدددالق الرفيعددة, إضدددافة إلددى التوجيددده  ,التعصددب والكراهيددة بدددين أبندداء الدددوطن

 ً.(4)رشاد لألفراد واألندية والهيئات واالتحادات الرياضية والجهات الحكومية واألهليةوا 
أهداف الصدحافة الرياضدية تتقداطع بشدكل كبيدر مدع أهدداف الصدحافة  إلى أن   يخلص الباحثو 

وصدواًل إلدى تثقيدف  ,خبدار والتوضديأ والتوعيدة والتوجيده واالرشدادوالتدي تركدز علدى األ ,بصورتها العامة
 الجماهير وجعلها على دراية كاملة بكل التفاصيل واألحداث الرياضية.

                                                           
 .27ص( 2001 للنشر، الفال  مكتبة:  االمارا،) 1ط ،والوسائل المداخل..  الجماهيري االيصال في مقدمة نصر، اسن  (1)
 .29ص( 2008 الاديث، الكتب عالم:  عمان) 1ط ، الجماهيري االيصال سيكولوجية سعيد، سعاد (2)
 .104 – 103 ص ،سابق مرجع الرايم، عبد وعطا عويس الدين خير( 3)
  واليطااااااااااااااااااور النشااااااااااااااااااأة بااااااااااااااااااي  الرياضااااااااااااااااااية الصااااااااااااااااااحافة ،  النظتتتتتتتتتتتتتتتتتتاري استتتتتتتتتتتتتتتتتتين مامتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  (4)

http://www.yemeress.com/adenonline/1121725  ،22/02/2015 بتاريخ. 

http://www.yemeress.com/adenonline/1121725
http://www.yemeress.com/adenonline/1121725
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 ومبادئهايالية وخصائصها المطلب الثالث: مميزات الصحافة الر 
 أواًل: مميزات الصحافة الريالية:

 :(1)وهي كاآلتي ,أن تتمتع بعدة مميزاتلكي تحقق الصحافة الرياضية أهدافها يجب 
 ن تتوافر فيهم صفات الصحفي الرياضي الناجأ.م  حسن اختيار أفراد القسم الرياضي م    -1
يكون من  ويفضل أن   ,رياضي   ماض   ر أو الناقد أو المحرر الرياضي ذاأن يكون المخب  -2

ون الرياضية وقوانين والشؤ  عالم والتربية الرياضية الذين لهم دراية بالمالعبا  خريجي كليات  
فالصحفي الرياضي يحس بإحساس الرياضيين بصفة خاصة والجمهور الرياضي  ,األلعاب

 بصفة عامة.
 ضية.تحري الصدق وعدم التسرع في كتابة ونشر األخبار الريا  -3
كالمه ب رض الوقاية والعالج  الصحفي الرياضي وأن يصب   ,الموضوعية في الكتابة  -4

وعليه أال يتلثر بآرائه وميوله  ,صالح وتحقيق التقدم في مختلف الميادين الرياضيةوا 
 واتجاهاته الشخصية.

 أن يقدر أهمية وخطورة رسالة الصحافة والمهمة التي يقوم بها.  -5
 دراك ما وراء هذه األخبار.ى فهم داللة األخبار الرياضية وا  لمساعدة القارئ ع  -6
 مساعدة الصحيفة نفسها على االقتناع باألخبار الرياضية بحيث تتماشى مع سياسة الصحيفة.  -7
 نشر الوعي الصحفي الرياضي في المجتمع.  -8

انيدة: ب المحرر الرياضدي فدي الموقدع ا لكتروندي لصدحيفة بالجارديدانب البريطنجلبشون آويقول 
 مميددزات الصددحافة بصددورتها العامددة,أن أساسدديات ومميددزات الصددحافة الرياضددية هددي ذاتهددا أساسدديات و ب

كدددل أندددواع الصددحافة ترتكدددز علدددى مميدددزات وأساسددديات  ر عدددن مجدددال الصددحافة المسدددتهدف,ظدددب ددض الن
 .(2)بة والدقة واالجتهاد والعمل الجادالسرع

ن تتحلددى بهددا الصددحافة الرياضددية والعدداملين مددن أبددرز المميددزات التددي يجددب أ ويددرى الباحددث أن  
مددددع معرفتدددده لمهددددارات  ,تلددددك التددددي تتعلددددق بددددامتالك الصددددحفي الرياضددددي سددددرعة كبيددددرة فددددي األداء ,فيهددددا

 ,تمكنه من نقل تفاصيل ما يجري في المباريدات صحفيةً  وامتالكه مخيلةً  ,لى جانب التحريرالتصوير إ
 داخل الملعب.ومنأ الجماهير فرصة العيش فيها كما لو كانت 

                                                           
 .105-104 ص ،سابق مرجع الرايم، عبد وعطا عويس الدين خير( 1)
 .123ص( 2007 العبيكان، مكتبة:  الرياض) 1ط ، العالمي الصحفي ، االمام معين ترجمة راندال، ديفيد( 2)
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 ثانيًا: خصائص الصحافة الريالية:
 :(1)السمات ما يليولكن من أبرز هذه  ,بالكثير من الخصائصلصحافة الرياضية ا تحظى
يصبأ بمقدور الصحفي الرياضي  حيث ,االختيار من كبيراً  جانباً  الصحافة الرياضيةتتضمن  -1

 يه.لإ الوصول في ويرغب يخاطبه يريد أن الذي الجمهور اريختا
 قطاعات ومخاطبة ,واسعة مساحات ت طية على القدرةو  بالجماهيرية تميزت الصحافة الرياضية -2

 .الجماهير من كبيرة
 متوسطة نقطة إلى جهتت ,الجمهور من عدد أكبر لجذب اسعيه في الصحافة الرياضية -3

لى إوجه باستثناء الموضوعات والبرامج التي ت ,الناس من عدد أكبر حولها يتجمع افتراضية
 .ذوي االحتياجات الخاصةقطاعات محددة من الناس كالبرامج الرياضية ل

 فيها عملت التي البيئة إلى ستجيبت اجتماعية مؤسسة المختلفة ابوسائله الصحافة الرياضية -4
فهم الصحافة الرياضية البد أواًل من دراسة  تموحتى ي ,م بينها وبين المجتمعئبسبب التفاعل القا
 الذي تعمل فيه.أو فهم المجتمع 

: برزهايخلص الباحث مما سبق أن الصحافة الرياضية تتمتع بمجموعة من الخصائص أو 
إضافة إلى التخصص نتيجة لكثرة وتعدد األلعاب الرياضية وامتالك كل  ,الجماهيرية والتنوع والتنافس

واالنتشار مع عدم نسيان خصائص التجديد  ,منها قوانين خاصة تختلف عن بقية الرياضات األخرى
 والتعقيد.

 رياليةمبادئ الصحافة الثالثًا: 
ن يتبع لكي يتمكن الصحفي الرياضي من ممارسة مهنته على قواعد عادلة وسليمة عليه أ

ضافة إ ,والصراحة في القول ,وعدم التحيز ,والصدق ,والوالء ,وليةلمبادئ الصحفية المتمثلة في المسئا
والتحلي بقواعد  ,واالستقالل الكامل عن صانعي القرار ,الصحفي إلى التمتع بالحرية التامة في العمل

ال يجوز للصحافة الرياضية أن تسرف في نشر تفاصيل الجرائم التي قد تحدث في  اللباقة حيث
 .(2) المجال الرياضي ألن رسالتها أسمى من أن تتعرض لنشر كل ما يتعلق بالجرائم وسوء السلوك

تتمثل في االنتماء  ,ئ الصحافة ومن بينها الصحافة الرياضيةبادم فيقول أن بأحمد قريعيب أما
مدع االلتدزام  ,ية والصددق فدي تنداول أو نقدل الحددثاضدافة إلدى الموضدوع ,لى الوطن والعمل مدن أجلدهإ

                                                           
 .25 ص ، ،سابق مرجع الرايم، عبد وعطا عويس الدين خير (1)
 .122 ص ، نفسه سابقال رجعالم (2)
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ويعتقددد ديفيددد رو أن الصددحافة الرياضددية تعددد أكثددر أنددواع  ,(1)بالحيدداد واالعتمدداد علددى المعلومددة المحققددة
تعلددق الجمدداهير رًا لطبيعتهددا التفاعليددة و ظددن ,ة عرضددة لالنتقددادات المتعلقددة بددالتحيزالصددحافة المتخصصدد
 .(2)باألندية والالعبين

ئ الصحافة الرياضية تتقاطع وتنسجم وتتشابه مع المبادئ الخاصة ويرى الباحث أن مباد
ن يكون دون أ ,بحيث ال يمكن للصحفي الرياضي التحلي بمبادئ الصحافة الرياضية ,بالصحافة ككل

 .نفسها قد تحلى مسبقًا بالمبادئ الخاصة بالصحافة العامة

  الصحافة الريالية ووظائفها مصادرالمطلب الرابع: 

تستقي الصحافة الرياضية معلوماتها من مصادر متعدد, يمكن  أواًل: مصادر الصحافة الريالية:
 :(3)إيجازها على النحو التالي

رياضية هامة من العبي األندية وممارسي مختلف  يحصل المحرر على معلومات :الالعبون -1
 الرياضات الجماعية منها والفردية.

يعد الحكام مصدرًا هامًا للمعلومات الرياضية باعتبارهم المدراء الفعليين للمباريات  الحكام: -2
 الرياضية واألكثر دراية بما يجري على أرضية الملعب.

واًل مباشرًا عن كونه مسئ ,للمعلومات الرياضية أصبأ المدرب بمثابة المصدر الهامالمدربون:  -3
 الفرق واألندية الرياضية وما يجري داخل أروقتها.

ولو االتحادات واألندية الرياضية مصدرًا رسميًا : يعد مسئالريالية واالتحادات لو النديةمسئو  -4
 للمعلومات الرياضية المختلفة.

عبي األندية ومتابعتهم المستمرة لواقع مع اقتراب الجماهير من ال :جمهور الفرق المختلفة -5
أصبأ الجمهور مصدرًا هامًا للمعلومات الرياضية واألخبار  ,الفرق وما يجري داخل أروقتها

 الجديدة.
أن المحدددرر الصدددحفي حتدددى يدددؤدي مهامددده بشدددكل جيدددد عليددده أن  ببدددراهيمبد. إسدددماعيل إيدددرى و 

أن تكددون لددده عالقددات جيددددة وقويددة مدددع  فددال بدددد ,يتعامددل مددع مصدددادر وثيقددة الصدددلة بالحركددة الرياضدددية
داريدددين والمددددربين والحكدددام إضدددافة إلدددى ا  ,وفدددي كافدددة األلعددداب الرياضدددية ,الالعبدددين واألنديدددة المختلفدددة

                                                           
 .14ص( 2008 مدبول ، مكتبة القاهرة،) 1ط ،الصحافة ضمير ،قريع  أامد (1)

(2)  David rowe  http://jou.sagepub.com/content/8/4/385.short  At: 17/02/2014. 
 .80ص ،سابق مرجع ، المتخصصة الصااةة زيد، أبو ةاروق( 3)

http://jou.sagepub.com/content/8/4/385.short
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داريدين وأسداتذة كليدات اللعبة مدن قددامى العبدين وحكدام وا   وأعضاء االتحادات واللجان األولمبية وخبراء
. (1)ين بإمكددانهم تزويددد الصددحفي الرياضددي بلخبددار وآراء هامددةوالددذ ,التربيددة الرياضددية والطددب الرياضددي

يددرى  ,ومددع تطددور األلعدداب الرياضددية المختلفددة واالرتقدداء بالصددحافة الرياضددية فددي مختلددف أنحدداء العددالم
الء أعمدال الالعبددين هور مدؤخرًا أبرزهددا وكدظالباحدث أن مجموعدة جديددة وهامددة مدن المصدادر بدددأت بدال

وخبدددراء ل دددة االشدددارة الدددذين  ,الت الالعبدددين وزوجددداتهمئضدددافة إلدددى عددداإ ,نديدددةعالميدددين لألوالنددداطقين ا 
 يكشفون ما يقوله العبو كرة القدم داخل أرضية الملعب.

 ثانيًا: وظائف الصحافة الريالية
واالجتماعيددة والسياسددية لكددل بدداختالف الظددروف الرياضدية وظددائف الصددحافة الرياضدية تختلدف 

م وظائف الصحافة ولكن يمكن تحديد أه ,نفس المجتمعبأخرى إلى نية كما تختلف من فترة زممجتمع, 
ً:الرياضية كاآلتي

الشددؤون بحاطدة الددرأي العدام بمددا يجدري مددن أمدور وحددوادث تتعلدق إ تتمثدل فددي :الخبـار واإلعــالم -1
بحيددث يجددب أن تلتددزم الصددحيفة بالموضددوعية تجدداه مددا تنشددره  ,الرياضددية الداخليددة أو الخارجيددة

علدددى الدددرغم مدددن كدددون الموضدددوعية نفسدددها مسدددللة نسدددبية يصدددعب تحقيقهدددا  ,حيدددزبعيددددًا عدددن الت
 .(2)بالكامل

الموضوعات و وذلك عبر تقديم الدالالت المختلفة لألحداث  :الشرح والتفسير والتحليل -2
لها وهذا يتم من دراكها وتكوين وجهة نظر أو رؤية حو لقراء على فهمها وا  ا ومساعدة ,الرياضية

وعات الرياضية في البناء العام لألحداث وباستخدام أشكال صحفية الموضخالل وضع هذه 
 .(3)مختلفة

وهذا يتوقف على مقدار الحرية التي تتمتع بها الصحافة الرياضية : النقد والتعليق وطرح الرأي -3
حيث تقوم بطرح كل اآلراء التي تعكس مختلف االتجاهات الرياضية في المجتمع الرياضي 

 .(4)والمشكالت الرياضية المثارة في المجتمعوتناقش كافة القضايا 
حيث يمكن للصحافة الرياضية أن تكون  :ترابط بين أفراد المجتمع الرياليتحقيق التكامل وال -4

أداة للتكامل والوحدة بين أفراد المجتمع الرياضي بانتماءاتهم ورغباتهم في المشاركة في 
 .(5)النهوض بالرياضة على جميع المستويات

                                                           
 .60-59 ص ،(2001 والتوزيع، للنشر الفجر دار:  القاهرة) األولى الطبعة ،الميخصص الصحفي ابراهيم، اسماعيل( 1)
 .94 ص ،،(2008 والتوزيع، للنشر الفجر دار:  قاهرةال) 1ط ،ويطورها نشأيها..  االيصال وسائل اجاب، مامد( 2)
 .105 ص ،سابق مرجع الرايم، عبد وعطا عويس الدين خير (3)
 .106 ص ،نفسه السابق المرجع (4)
 .106 ص ،نفسه السابق المرجع( 5)
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وذلك بتعريف األجيال المختلفة باألبطال الرياضيين  :اث الريالي من جيل آلخرنقل التر  -5
وتوضيأ القيم والتقاليد الرياضية  ,نجازات رياضيةا المجتمع الرياضي بما حققوه من إالذين أثرو 

 .(1)السائدة حتى يمكن المساهمة في عملية التنشئة الرياضية لألجيال المقبلة
 ,عالم الرياضية وخاصة المكتوبة منهاتساهم وسائل ا  ات الريالية:توثيق المعلومات والبيان -6

وفق ما تحدده إدارة المؤسسة  ,ي أو جزئي أو انتقائيكل   في توثيق المعلومات والبيانات بشكل  
من خالل نقلها للمعلومات والخدمات  ,عالمية الخاصة أو الحكومية أو العامة أو الحزبيةا 

 .(2)ت زمنية متعاقبة أو متقطعةالمتعددة على مدار فترا
ت الفراغ عند الجمهور بما هو تقوم الصحافة الرياضية بمهمة ملء أوقا :الترفيه والتسلية -7

ي تمثل ضرورة من أجل إراحة الت ,وهذا يلتي بواسطة األبواب الرياضية المسلية ,مسل
كن الدعوة من وحتى في مجال الترفيه هناك أبواب ترفيه موجهة يم ,يهاالجمهور وجذبه إل

 .(3)خاللها إلى بعض المواقف الرياضية
وذلك من خالل تقديم بعض المعلومات الرياضية والصحية التي تفيد القارئ  :تقديم الخدمات -8

اعيد المباريات الرياضية وأماكن إقامتها وا عالن عن فائدة مباشرة مثل تعريف القراء بمو 
ون وأماكن انتظار السيارات في حالة مشاهدة ذاعة أو التلفزيمواعيد إذاعتها سواء في ا 

 .(4)المباريات من المالعب وتقديم بعض االستفسارات في مجال الطب الرياضي
حيث تقوم الصحافة الرياضية في المجتمعات  :تنقيب عن الفساد وكشف االنحرافاتال -9

ة ومحاولة الكشف الديمقراطية بدور الرقيب على األندية واالتحادات والهيئات الرياضية المختلف
حري عن بعض لى الت  إذ تسعى الصحافة الرياضية إ ,عن االنحرافات التي قد تحدث بها

القضايا الرياضية أو بعض المواقف التي قد تحدث في المجتمع الرياضي خاصة جوانب 
الفساد ويساعدها على القيام بهذا الدور ما تتمتع به من حرية وما يوفره لها القانون من حماية 

 .(5)عند تصديها لقضايا االنحراف في المجال الرياضي ضد بطش بعض المسئولين والسلطات

يتخطى  ,ومن خالل الوظائف السابقةالصحافة الرياضية دور لى أن, الباحث إ يخلصو 
وتساهم في محاربة الفساد,  ,تعزز من الرقي في المجتمعات اً الجانب الترفيهي بحيث تؤدي مهام

 على التراث الشعبي وتبادل الخبرات بين الشعوب. ى الحفاظإضافة إل
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ْ لثانياْلبحث ا

 ةـــاضيــريــة الــتابـون الكــنـف

لى وتم تقسيم هذا المبحث إ ,لى التعرف على فنون الكتابة الرياضيةيهدف هذا المبحث إ
الثاني  أما المطلب ,لى الكتابة الرياضية والرأي العامحيث يتطرق المطلب األول إ ,أربعة مطالب

بينما  ,في حين تناول المطلب الثالث التحرير الصحفي الرياضي ,يشمل الت طية الرياضية ومراحلها
 .يحتوي المطلب الرابع على األشكال الصحفية في الكتابة الرياضية

 بة الريالية والرأي العام: الكتاالمطلب الول
 : لغة الكتابة الرياليةأوالً 

الموضوعات الخفيفة التي تهدف إلى تسلية القراء, وعليه  وعتعد موضوعات الرياضة من ن
ن كتاب ومحرري الصفحات الرياضية يمتلكون حرية أكبر عند كتابة موضوعاتهم مقارنة ب يرهم من فإ

وتتميز فنون تحرير الصحافة الرياضية ً.(1)قسام األخرى بالصحيفة أو المجلةالكتاب والمحررين في األ
الصحافة المتخصصة األخرى, أنها أقرب أنواع الصحافة إلى الناس,  عن غيرها من فنون تحرير

يضع و  .(2)لى الجمهور بسهولةة تصل إيعام   األمر الذي يتيأ للصحافة الرياضية استخدام عبارات  
  :(3), وهيالدكتور فاروق أبو زيد مجموعة من التوصيات في الكتابة الصحفية الرياضية

 ل ة الكتابة الرياضية. الحرص على البساطة والوضوح في -1
 مراعاة القدرات الثقافية المختلفة. -2
 ثارة في الكتابة الرياضية خاصة مع كرة القدم.االستعانة بلسلوب ا  -3
 تنة وتفرقة بين جماهير األندية المختلفة.االبتعاد عن خلق ف   -4
 ثارة التعصب.األندية والالعبين واالبتعاد عن إثارة المنافسة بين التركيز على إ -5

ن لددى أر إظبددالن ,اب الرياضددة هددم أفضدل مددن يكتددب فددي الصددحيفةت ددك   يدرى بعددض البدداحثين أن  و 
 تداب الموضدوعات الجدادة فدي الصدحفحيث أن أفضدل ك   ,ثارةموضوعات الرياضة هي موضوعات ا 

ثددر األبددواب قددراءة فددي فيمددا يصددف آخددرون أبددواب الرياضددة بلنهددا أك ,يددتم التقطدداهم مددن أقسددام الرياضددة
 .(4)حفمختلف الص
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فمدن المهدم أن ترتكدز  ,ويخلص الباحث إلى أن الصحافة الرياضية كونها تعتمد على المنافسدة
مع امتالك موهبة تمنأ الكاتب القدرة على تصوير الواقع بشدكل  ,ثارة في موضوعاتها المختلفةعلى ا 
ابعهدا مدن قلدب تمامدًا كلنده ت ,فرصدة الحصدول علدى تفاصديل كاملدة حدول المباريدات ئيمنأ القدار  ,دقيق

 الملعب.

 : دور الصحافة الريالية في تكوين الرأي العامثانياً 
 : (1)تلعب الصحافة الرياضية دورًا هامًا في تكوين الرأي العام وفقًا للنقاط اآلتية

فهي تؤثر في الرأي العام  ,الصحافة الرياضية ليست وحدها صانعة الرأي العام الرياضي -1
 لوقت.الرياضي وتتلثر به في ذات ا

هذا ال ينفي أن الصحافة لكن  ,الصحافة الرياضية تقود الرأي العام الرياضي وتنقاد له -2
 الرياضية

 عالم الرياضية بل وأقدرها على تكوين الرأي العام الرياضي.ما زالت تعتبر من أقوى وسائل ا 
عن طريق تؤثر الصحافة الرياضية في الرأي العام عن طريق الخبر والتعليق والعمود تارة و  -3

وعن طريق الصور ورسوم الكاريكاتير آخر  ,األحاديث والتحقيقات الصحفية الرياضية تارة
 األمر.

يجب أن تتوخى الصحافة الرياضية الصحة التامة في نشر الخبر الرياضي غير أن الخطل   -4
ل أحيانًا إلى تحريف بعض األخبار الكبير الذي قد تقع فيه بعض الصحف الرياضية هو المي  

لرياضية وقد تبالغ في هذا التحريف فتجعل منه تزييفًا للخبر وفي هذا خطر كبير على ا
 الصحافة الرياضية من جهة وعلى القارئ من جهة أخرى.

أول ما ينب ي أن يحفظه المحرر الرياضي من المبادئ الصحفية هو المبدأ القائل بلن الخبر   -5
 للحقيقة فقط. ياضي ولكنه ملك  وليس ملكًا للرأي العام الر  ,ليس ملكًا للصحيفة

المقال االفتتاحي في أي صحيفة رياضية هو الخبر الخاص بها ومن داخل هذا الخبر   -6
 لى قرائها وتؤثر في أفكارهم وميولهم بالطريقة الخاصة بها.تتحدث الصحيفة إالخاص 

على  ويرى الباحث أن الصحافة الرياضية بدأت تعتمد على أشكال جديدة تساهم في تلثيرها
 ,بحيث أصبحت ترتكز بشكل أكبر على الصورة والرسومات والكاريكاتير أكثر من الكلمة ,الرأي العام

 األمر الذي جعل الصحافة الرياضية أقوى من أي وقت مضى.
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 مراحل التغطية الريالية: المطلب الثاني
 : تعريف التغطية الصحفية الريالية أوالً 

بلنها العملية الصحفية التي تتضمن مجموعة من الخطوات خبارية الرياضية تعرف الت طية ا 
التي يقوم من خاللها المحرر الصحفي الرياضي بالبحث عن بيانات ومعلومات رياضية وعن تفاصيل 

لى ب عن كل األسئلة التي قد تتبادر إأو بمعنى آخر يجي ,مباراة تقام على أحد المالعب الرياضية
سلوب وشكل صحفي ثم يقيم هذه المعلومات ثم يحررها بل ,مباراةذهن القارئ الرياضي بشلن هذه ال

 . (1)خبارية الرياضيةمناسب للت طية ا 

 : مراحل التغطية الصحفية الريالية ثانياً 
ت طية الحدث الرياضي جاءت لى التعريف السابق يتضأ أن هناك ثالثة مراحل لبالنظر إ

  :(2)كاآلتي
 الحصول على المعلومات  عبرالتمهيدية للحدث الرياضي  تقوم على الت طية :المرحلة الولى

واحتماالت فوزه أو  ,مكانياتهوظروف كل فريق وا   ,أطراف الحدث والفرق المتنافسةالكافية عن 
 خبارية.يلخذ طابع الت طية ا ما ونشر هذه المعلومات غالبًا  ,واستعداده للمباراة ,هزيمته

 عن طريق الوصف الدقيق  ,لتسجيلية للحدث الرياضيتقوم على الت طية ا: المرحلة الثانية
ووصف وقائعه مع تسجيل النتائج النهائية لهذا  ,لسير الحدث وتفاصيله المختلفة وتطوره القائم

 .تحليليةيلخذ طابع الت طية الما ونشر هذه المعلومات غالبًا  ,الحدث
 ن طريق تقييم أداء كل طرف تقوم على الت طية التقييمية للحدث الرياضي ع: المرحلة الثالثة

يجابية والجوانب السلبية في أداء كل الرياضي مع الكشف عن الجوانب ا  من أطراف الحدث
 منهما واستخالص الدروس المستفادة. 

أن تطور الصحافة الرياضية كشف عن نوع جديد من مراحل ت طية الحدث  الباحثويرى 
ود فعل الالعبين والمدربين لتي تقوم على نشر ردوا ,والمتمثلة في ت طية ردود الفعل ,الرياضي
وما أعقبها من استقاالت وعقوبات حال الخسارة ومكافآت وانتقاالت  ,ولين على النتائج المسجلةوالمسئ

 حال الفوز.
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 ثالثًا: أنواع التغطية الصحفية الريالية 
مجاالت ال تختلف الت طية الصحفية الرياضية في أنواعها عن الت طية في مختلف ال

 :لى اآلتيبحيث يمكن تقسيم أنواعها إ ,الصحفية المتخصصة
خبارية موضوعية أي قصصًا إ ,وفيها يقدم الصحفي الرياضي الحقائق فقط: التغطية المحايدة  -1

ومعلومات  ,أي يعرض الحقائق األساسية ,الذاتي الشخصي والتحيز خالية من العنصر
أو مزج للوقائع بوجهات  ,أو تدخل بالرأي, جديدةأو خلفيات أبعاد تقديم دون  الموضوع
الت طية الصحفية المحايدة في الجانب الرياضي تستخدم عادة عند  ويمكن القول أنً  ,(1)النظر

 تسجيل تفاصيل اللقاءات الكروية ونقل أحداثها للجمهور. 
و لمعلومات المساعدة أوفي هذا النوع يقوم الصحفي الرياضي بجمع ا: التغطية التفسيرية -2

وذلك بهدف تفسير الخبر الرياضي  ,خباريةجانب الحقائق األساسية للقصص ا  لىالتفسيرية إ
بشرط أن تكون هذه  ,للبحث بلنفسهم كاف   أو شرحه وخدمة القراء الذين ليس لديهم وقت  

 .(2)الت طية منصفة تقدم كل التفاصيل
وقد  ,ى جانب معين من الخبرويركز فيها الصحفي الرياضي عل: التغطية المتحيزة أو الملونة -3

أو يبالغ في بعضها أو يشوه بعضها وقد يخلط وقائع الخبر برأيه  ,يحذف بعض الوقائع
 .(3)الشخصي
الت طية المتحيزة تظهر بشكل كبير في الصحافة الرياضية وخاصة  الباحث أن  ويرى 
خفاء صعب عليهم إين الرياضيين ألندية يفي ظل انتماء الكثير من الصحفي ,الفلسطينية منها

 لى ت طية متحيزة.لصحفية ويحولها من ت طية محايدة إاألمر الذي يظهر في ت طيتهم ا ,تشجعيهم لها

 توفر ا في المحرر الريالي: الشروط الواجب رابعاً 
هناك شروطًا ينب ي توفرها في المحرر الصحفي لصفحة  أن   بعبد العزيز شرفبيرى الدكتور 

وقرارات الهيئات  ,عالمًا بقوانين الرياضة والقوانين الدولية المتعلقة بها :الرياضة أهمها أن يكون
وال بد  ,د القراءق  ه لن  نفس   ض  عر  يعرف النقاط الهامة التي يكتب عنها حتى ال ي   وأن   ,الرياضية المختلفة

 له من دراسة تاريخ كل نوع من الرياضة في بالده وأبرز البالد األخرى
(4).  

                                                           
 .31/05/2015 بتاريخ yrouth.com/pages/index3376.htmwww.yabe وةن علم الصااةة..  الصاف  الفن( 1)
 جامعتة:  الريتاض)1ط ، واالسيقصاائية اليفسايرية الصاحفية اليغطياة أشاكال ما  كشاكل الصحفي اليحقيق الدين، علم مامود( 2)

 .27ص( 2010 األمنية، للعلوم العربية ناي 
 .31/05/2015 خبتاري   www.uqu.edu.sa/page/ar/181380 القرى أم جامعة (3)
 .166-161ص( 2003 والتوزيع، للنشر الكتب عالم:  القاهرة) 1ط ،المعرفة ووحدة الميخصصة الصحافة شر ، العزيز عبد( 4)

http://www.yabeyrouth.com/pages/index3376.htm


- 84 - 

 

 يكون   أبرز هذه الشروط تكمن في أن   فيرى أن  -رحمه اهلل- بنين عبد القادرد. حسبأما 
يمارس الرياضة حتى  وأن   ,يكون عضوًا في أحد األندية الرياضية ويفضل أن   ,ر نفسه رياضياً المحر  

 ً.(1)وأن يكون شاعرًا بكل ما يحدث في محيط الرياضيين ,يكون على صلة وثيقة بالوسط الرياضي
لمرح والبشاشة ا ,طوال عمله التي ينب ي أن يتحلى بها المحرر الرياضي والمفيدة ات الطيبةومن الصف

خالص وقوة االحتمال والمثابرة والتسامأ والحماس واالتزان والحمية والثقة بالنفس واللطف والكرم وا 
 .(2)والفضول والحياد

ة واسعة ومتخصصة في بامتالك ثقافة رياضي الرياضي مطالب   ويرى الباحث أن المحرر  
والتميز بلسلوب سهل  ,والقدرة على توقع ما يمكن حدوثه ,خبارياً لعاب الرياضية المكلف بت طيتها إاأل

مع ضرورة امتالكه  ,في الكتابة وقدرة على تصوير ما يجري في الملعب ونقله إلى مخيلة الجمهور
ظهار ميوله في التشجيع بالتقارير إ التجرد من رغباته المختلفة وعدمو  ,جانبية كالتصوير مهارات  

 والموضوعات التي يعدها.

 المطلب الثالث: التحرير الصحفي الريالي
من  ,الباحث من خالل هذا المطلب على تناول التعريف العلمي للتحرير الصحفي يحرص

 أجل وضع رؤية واضحة لتعريف التحرير الصحفي الرياضي.
 تعريف التحرير الصحفي أواًل: 

كثيدرة تددور حدول معندى عدام هدو بإصدالح الشديء مدن  ب فدي الل دة العربيدة معدان  التحريدرب لكلمة
طالقدده مددن قيددوده ومددن ذلددك تحريددر العبددد أي  ,بكددل خلددل أو نقدددب أو بتخليصدده وتصددفيته مددن شددوائبه وا 

ن في عدة مواضديع منهدا قولده تعدالى: ووردت في القرآ وكلمة تحرير أصلها حرر ،(3)تخليصه من الرق
ر أ ة   ال ت  ق   إ ذ  ب ر ان   ام  م  ت   إ ن ي ر ب   ع  ا ل ك   ن ذ ر  راً  ب ط ن ي ف ي م  ر  ن ي ف ت ق ب ل   م ح  يع   أ ن ت   إ ن ك   م   .(4)بال ع ل يم   الس م 

 كما وتلتي للداللة ,قاموس المعاني تلتي كلمة تحرير للداللة على الرسائل وصياغتها وفي
عداد كتابات ب ومعناها إEditبتحريرب ترجمة للكلمة ا نجليزية بلمة كأن  ما ك ،(5)على الكتابة أيضاً 

                                                           
 .92ص( 1960 المصرية، األنجلو مكتبة:  القاهرة) 2ط ،للياريخ كمصدر الصحافة القادر، عبد اسنين( 1)
( 1998 المعتار ، دار:  القتاهرة) 1ط ةلستطين، وديع ترجمة ،ف  األنبا  اسيقا  الصحافة هاريس، وجوليان جونسون ستانل  (2)

 .335ص
 .20ص( 2006 ، األقصى جامعة: غزة) 1ط ،الصحفي اليحرير ف  زارع، أامد (3)
 .35 آية ، عمران آل سورة (4)
ً. www.almaany.com المعان  قاموس( 5)

http://www.almaany.com/
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طلق أيضًا وهو مصطلأ ي   ,ب هو من يعد كتابات اآلخرين للنشرEditorوالمحرر ب ,اآلخرين للنشر
  .(1)على رئيس التحرير في الصحيفة

بحددث حيددث ي ,ةالتحريدر الصددحفي يددرتبط ارتباطدًا وثيقددًا بالحريد أن   بد. عبددد العزيدز شددرفب ويدرى
من أجل االبتعاد عن تقليد األشكال الملثورة عن  ,عالم التي يعمل بهاالمحرر عن حريته في وسيلة ا 

اد الرسدالة المكتوبدة عدب التحرير الصحفي بلنه عملية إد. محمد البردويلب ويعرف .(2)المحررين القدامى
باألخبدددار الصدددحيحة والمعلومدددات  بهددددف تزويدددد الجمددداهير ,لدددى الجمددداهير عبدددر الصدددحيفةالتدددي تنتقدددل إ

من خالل عملية عرض فنية تساعد الناس على تكوين رأي عام صائب في واقعة من الوقائع  ,السليمة
بحيدددث يعبدددر هدددذا الدددرأي تعبيدددرًا موضدددوعيًا عدددن عقليدددة الجمددداهير واتجاهددداتهم  ,أو مشدددكلة مدددن المشددداكل

ومظداهر  ,كدار والخبدرات والقضدايا االنسدانيةاألحدداث واألفو األخبار  تحويلفن كذلك, وهو  .(3)وميولهم
الخددارق  عنددد صدداحب الثقافددة العاليددة والددذكاءلددى مددادة صددحفية مطبوعددة ومفهومددة سددواء الكددون والحيدداة إ

  .(4)وعند رجل الشارع الذي يقرأ ليفهم ويعرف ,وصاحب الثقافة المتوسطة والذكاء العادي
نه عملية صقل المعلومات واألحداث من خالل ما سبق يعرف الباحث التحرير الصحفي بلو 

يمكن  ,لى مادة صحفية مطبوعة أو مقروءة أو مسموعةإ ,الهامة وتحويلها بالقوالب الفنية المختلفة
 قراءتها وفهمها من الجميع.

 تعريف التحرير الصحفي الرياليثالثًا: 
الرياضددي التحريددر الصددحفي  ,بم. عطددا عبددد الددرحيمبو بد. خيددر الدددين عددويسبيعددرف الباحثددان 

لددى مددادة صددحفية كددذلك الخبددرات والقضددايا الرياضددية إفددن تحويددل األحددداث واألفكددار الرياضددية و بلندده ب
لى محدودي الثقافة الذي لقراء من مثقفين إرياضية مكتوبة والتي تتناسب والمستويات الثقافية لجمهور ا

 . (5)يقرأ ليفهم ويعرفب
دم في التحرير الصحفي الرياضي تختلف أن الكلمات التي تستخ بد. مجدي الداغربويرى 

فيما تصف ً،(6)تمامًا في معناها حال استخدمت في تحرير نوع آخر من الصحافة المتخصصة
رًا لطبيعة ظالسعودية القسم الرياضي لديها بلحد أكثر األقسام حيوية ونشاطًا ن صحيفة الرياض

                                                           
 . 9ص( 2007 ، الكتب عالم: القاهرة) 1ط ،الصحفية الكيابة ف  زيد، أبو روقةا (1)
 .13ص( 1987 للكتاب، العامة المصرية الهيئة:  القاهرة) 1ط ،االعالمي اليحرير ف  شر ، العزيز عبد (2)
 .27ص ، سابق مرجع البردويل، مامد (3)
 .22ص ، سابق مرجع زارع، أامد (4)
 .138 ص ،سابق مرجع الرايم، عبد اوعط عويس الدين خير( 5)
ً.31/5/2014 بتاريخ،ً culture/009.html-http://www.siironline.org/alabwab/alhoda الداغر مجدي (6)

http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture/009.html
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طلب المتابعة المستمرة لكافة الصحافة الرياضية وخصوصية التحرير الصحفي الرياضي الذي يت
ً.(1)األخبار الرياضية المحلية والعربية والدولية

 ,عملية كتابة المادة الصحفية الرياضيةب :ويعرف الباحث التحرير الصحفي الرياضي بلنه
وتحويلها إلى  ,من خالل صقل األفكار والمعلومات واألحداث الرياضية ,ومعالجتها بصورتها النهائية

ولهذا يشترط في الكاتب أو  ي يصل إلى الجماهير بمختلف مستوياتهم الفكرية والثقافية.مضمون رياض
 : (2)جمالها في اآلتيكن إامتالك الل ة والمعرفة لمواصفات الكتابة الرياضية التي يم ,المحرر الرياضي

 العادي في األساس. ئلى القار راعاة أن المادة الرياضية تتوجه إم -1
 اعتاد على استخدامها كاتب أو محرر آخر.تجنب استخدام كلمات  -2
 والكلمات التي توحي بالتمييز والتعصب بين الفرق. ,غير المعبرة ظتجنب األلفا -3
م الرياضيين بطريقة ظالتي تع ظوتجنب األلفا ,طالق الصفات على الالعبيناالبتعاد عن إ -4

 واالبتعاد عن تكرار المصطلحات في الموضوع الواحد. ,مبال ة
األول يتعلق  ,نن كبيري  التحرير الصحفي ينقسم إلى جانبي   أن   بعبد العزيز شرفد. ب ويرى

 ,والثاني يتمثل بالمعالم التي تشمل التحقيق الصحفي والحديث الخاص والمقاالت الصحفية ,باألخبار
(3)ضافة إلى المقاالت األدبيةإ ,والمقاالت االفتتاحية

. 
لبساطة هي السمة األبرز في التحرير الصحفي لى أن ايخلص الباحث إ ,ومن خالل ما سبق

دون التركيز على التضخيم  ,والتي يجب أن تظهر في كافة مالمأ الموضوعات الرياضية ,الرياضي
 والعناوين الصارخة التي قد تعزز من مبدأ التعصب والعنصرية لدى الجماهير.

 ال الصحفية في الكتابة الريالية: الشكالمطلب الرابع
محرر الرياضي في كتابة الشؤون الرياضية كافة الفنون الصحفية المعروفة من خبر ال يستخدم

م الباحثين في فنون الكتابة الصحفية للشؤون الرياضية أن ظوحديث وتحقيق ومقال, ولكن يرى مع
الطابع ال الب عليها يتميز بثالثة فنون صحفية, وهي فن التقرير الرياضي وفن التعليق الرياضي وفن 

: هي ,الصحافة الرياضية تتميز بثالثة فنون صحفية أن   بد. فاروق أبو زيدبيرى و  .(4)ياضةالر  عمود

                                                           
 .31/5/2014 بتاريخ،ً http://www.alriyadh.com/pages/editor  السعودية الرياض صايفة (1)
 .228ص ،سابق مرجع شفيق، اسنين (2)
( 1989 ، للكتتاب العامتة المصترية الهيئتة: القتاهرة) 1ط ،هيكال حساي  محماد أدب فاي الصحفي المقال ف  شر ، العزيز عبد( 3)

 .271ص
 .49ص ،سابق مرجع المدن ، غازي (4)

http://www.alriyadh.com/pages/editor
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(1)فن التقرير الصحفي وفن التعليق الرياضي وفن العمود )الثرثرة الرياضية(
ً د. أحمد بم قس  ي   فيما،

 ,مواد الرأي: مواد الخبر و التي تنشر في الصحف الرياضية إلىالمواد الرياضية  بحسين الصاوي
  .(2)ومواد بين الخبر والرأي وتجمع التعليق والتحقيق

ويرى الباحث أن  ,آراء المصدرين السابقينويتفق العديد من الخبراء على ضرورة الجمع بين 
هورها مستمرًا ظبحيث أصبأ  ,ى باهتمام ومتابعة الصحافة الرياضيةظفنون صحفية أخرى بدأت تح
وبهذا يمكن تصنيف األشكال الصحفية المستخدمة في  ,يث الرياضيفي الصفحات الرياضية كالحد

 :لصحافة الرياضية على النحو اآلتيا
 : الخبر الرياليأوالً 

نسان حيث ساهم ا  ,(3)نترنتا ذاعة والتلفزيون وا األخبار المادة األساسية للصحف و  عد  ت  
أو المثير  فيما يعد الخبر الهام   ,(4)ضفي صناعة األخبار ونقلها منذ خلقه اهلل تعالى على هذه األر 

لالنتباه هو كل ما يتصل بالمصلحة العامة أو يؤثر في عالقات الناس بعضهم ببعض وسلوكهم مع 
 عد  لي   ,عئيقوم على أساس نقل الوقا ,ويمثل الخبر الصحفي نوعًا صحفيًا مستقاًل ومتميزاً  .(5)اآلخرين

يشهد في مفهومه اختالفًا ال أنه إ ,(6)ئتعارف بين الحدث والقار وأول  ,والواقع ئبين القار  تماس   أول  
 .(7)بين الدول المتقدمة والدول النامية

 :تعريف الخبر الصحفي  -1
 ,لدم بالشديء مدع احتمدال هدذا النبدل للصددق والكددذبوهدو الع   ,ر بفدتأ الخداء والبداء يعندي النبدلب دخ  

ومنده الخبيدر وهدو اسدم مدن أسدماء اهلل تعدالى  ,ورجدل  خدابر وخبيدر ,والجمع أخبار وجمع الجمع أخدابير
 .(9)ب يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرأالب ،(8)عز وجل
يعدددرف الخبدددر الصدددحفي بلنددده شدددكل مدددن أشدددكال الت طيدددة الصدددحفية لألحدددداث اليوميدددة بهددددف و 

أو هدو عمليدة الحصدول علدى  ,أو هو الت طية الخبريدة للحددث ,اطالع الجمهور على آخر المستجدات
المصددر اللفظدي األساسدي للكلمدة واعتمدد بعدض العلمداء علدى  ,(10)ت وتفاصيل حول حددث معدينبيانا

                                                           
 .85ص ، سابق مرجع ،المتخصصة الصااةة زيد، أبو ةاروق (1)
 .235ص ،سابق مرجع شفيق، اسنين (2)
 .31ص( 2009 والتوزيع، للنشر العرب :  القاهرة) 1ط ،  وعمليا   ريا  نظ..  الصحفي والمقال الخبر كيابة ف  ابراهيم، ابراهيم( 3)
 .21ص ،  سابق مرجع شلب ، كرم (4)
 .23 ص ،(2010 والترجمة، الدراسا، مركز: بيرو،) 1ط ،عاجل خبر امود، اليمال عبد (5)
 .179ص ،سابق مرجع وممارسة، نظرية الصااةة إلى مدخل خضور، أديب (6)
 .13ص ،سابق مرجع ، الصاف  الخبر ةن زيد، أبو ةاروق (7)
 .25ص( 1999 التدريب،و للدراسا، طمو : الشارقة)1ط ،  الصحفي الخبر صناعة ، الشمس  ابراهيم (8)
 .14 آية ، المل  سورة (9)
 .15ص( 2012 والتوزيع، للنشر صفا  دار:  عمان)1ط ،  الصحفي الخبر ، ناج  عباس( 10)
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ب تجميعدددًا لألحدددرف األولدددى مدددن مسدددمى الجهدددات األربدددع للكدددرة يراهدددا ببرادلددديالتدددي  ,بNewsبنجليزيدددة ا 
  .(1)أي الجنوب( Southو ,أي ال رب Westو ,أي الشرق Eastو ,أي الشمال Northاألرضية )

 ,الخبر الصحفي هو تقرير وقتي عن أي شيء مثير بالنسبة لإلنسان أن   بريزر بوندفبويرى 
ر ظوين ,بلنه تقرير عن حادث معين ترى الصحيفة في نشره وسيلة للربأ المادي بماكدوجلبفيما يعرفه 

بلنه ذلك النوع الصحفي الذي يقوم على نقل معلومات معينة بشكل ملتزم حول  بفارنس فاليزب إليه
 بالنيويورك صنبتحرير صحيفة  س  الذي ترأ   بشارلز دانابأما  .(2)ائع ملموسة وبلسرع طريقة ممكنةوق

الخبر هو أي شيء يهم الجزء األكبر من جمهور  فيرى أن   ,م1897حتى عام  1869منذ عام 
به م  عل   له أن   ولم يسبق   ,المجتمع المحلي

 كلب   ا عض  ذالتعريف الكالسيكي للخبر: بإ عد  فيما ي   ,(3)
 .(4)بالخبر إنسان كلبًا فذلك هو ذا عض  ولكن إ ,رجاًل فليس بخبر

وهو وصف أو تقرير دقيق غير متحيز عن  ,ويعرف الخبر بلنه كل ما يتحدث عنه الناس
 ,ويعرف أيضًا بلنه كل ما يهم القراء أن يعرفوا عنه شيئًا ما ,ق الهامة التي تتصل بوقائع جديدةالحقائ

نسانية والكشوف واآلراء التي تهم الناس وتؤثر لنه االستطالع الدقيق لألحداث ا آخرون ب فيما يعرفه
 .(5)فيهم

 :تعريف الخبر الريالي  -2
حدثًا من األحداث  ئلى القار تنقل إالمادة التي  عد  الخبر الرياضي ي   أن   بد. حسنين شفيقبيرى 

الخبر البسيط الذي يتضمن حقيقة  بينوهي تتراوح  ,الرياضية أو األحداث التي تتصل بالرياضة
, فيما يؤكد بجون (6)والقصة الخبرية التي تتضمن جوانب متعددة وتفصيالت كثيرة ,خبارية واحدةإ

 .(7)هوهنبرجب أن  أساس كل كتابة جيدة هو الت طية الخبرية الجيدة ومنها الت طية الرياضية
شكل من أشكال الت طية الرياضية  :ومن خالل ما سبق يعرف الباحث الخبر الرياضي بلنه

د. ماجد بويؤكد  .عالم الجمهور عن حدث رياضي جديد هام ومثيرالتي تهدف إلى إ ,غير المتحيزة
مع ضرورة كتابتها  ,األخبار في الصحافة الرياضية يجب أن تتصف بالموضوعية والحيادية أن   بتربان

ضافة إلى تزويد الخبر بخلفية تفيد إ ,بنفسهواعتمادها على ما يراه المحرر ويسجله  ,بلسلوب بسيط
                                                           

 .13ص( 2008 الجامعية، المعرةة دار:  القاهرة)1ط ، الحديث العصر في ومصادره الخبر ، عتمان نعما،( 1)
 .33-32ص( 2012 والتوزيع، للنشر المسيرة دار:  عمان)1ط ، االعالم ئلوسا في الخبر ، الدليم  الرزاق عبد (2)
 .10ص( 1988 ، الكتب عالم:  القاهرة)1ط ، واليلفزيو  الراديو في األخبار انياج ، السيد سعيد (3)
 .6ص( 1997 ، للكتاب العامة المصرية الهيئة:  القاهرة)1ط ، الصحف..  االعالم وسائل درويش، عل  ترجمة ، الند واي (4)
 .13-12ص( 2001 للجامعا،، النشر دار:  القاهرة)1ط ، ومصادره الخبر ، زلطة هللا عبد (5)
 .236ص ،( 2009 ،وةن ةكر دار:  القاهرة) 1ط ، جديدة رؤى وااللكيرونية المطبوعة الميخصصة الصحافة شفيق، اسنين (6)
 .57 ص ،(1990 للنشر، الدولية الدار:  القاهرة)1ط ،فالمحير الصحفي الرؤو ، عبد مامد ترجمة هوهنبر ، جون( 7)
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 وعلى الرغم من كون الخبر الرياضي يتشابه مع أي   .(1)القارئ وتجعله قادرًا على فهم الحدث الرياضي
 :(2)في مجموعة من النقاط ببراهيمبد. إسماعيل إنه يتميز بحسب فإ ,خبر صحفي آخر

 أحد الالعبين. تناول أزمة بين ناديين على صفقة انتقالدك :الصراعً-أ 
إلى لاير  برونالدوبكانتقال  ,خاصة مع تسليط الضوء على أحد الالعبين المميزين :الشهرةً-ب 

 مدريد.
ما تتضمنه حيث تسلط األخبار الضوء على حياة الالعبين الخاصة و  :اال تمامات اإلنسانيةً-ج 

 ., ودعم أو تضامن الالعبين مع قضايا إنسانيةنسانيةمن حاالت ونشاطات إ
 م التي تتعرض لها.ئوالهزا ,وهي أخبار االنتصارات التي تحققها الفرق :دم والكارثةالتقً-د 
وتلثير ذلك  ,مكانية مشاركة العب أو غيابههي أخبار تتعلق بلنباء تتحدث عن إو  :التوقعً-ه 

 على فرص فريقه في الفوز باللقاء.
للسحر في والهند ا فريقيغير مللوف كاستخدام دول إ وتتعلق بوجود أمر   :الطرافة والغرابةً-و 

 المباريات.
األخبار األخرى  تميز األخبار الرياضية عن إضافيةإلى نقاط  ببراهيمبد. إسماعيل إ وأشار

حيث يرى الباحث أن أنواعًا أخرى من  ,ثارة والضخامة والمصلحة العامة والمنافسةوهي التشويق وا 
لتصبأ قاعدة أساسية تعزز من فرص  ,تالصحافة بدأت تستعين با ثارة والضخامة وغيرها من الصفا

 جلب قراء جدد للصحف.
ج اليوم السابق بين الفرق ئتتضمن أخبار الرياضة العديد من القضايا أبرزها حوادث ونتاو 
وأخبار المباريات التي ستقام في نفس اليوم الذي تصدر فيه الصحيفة أو اليوم التالي  ,الرياضية

 ,ات ولجان الرياضة والقرارات الصادرة عنهائلى نشاط هيإضافة إ ,رياتوالترتيبات التمهيدية لتلك المبا
فة من الصور الفوتوغرافية ئمع طا ,وأخبار الرياضة في الخارج وأعمال االتحادات الرياضية الدولية

والتي تبرز شخصية  ,ة بالحركة والتي تسجل أهم األهداف الرياضية أو الحركات البارعةئالمعبرة الملي
 .(3)ن الماهرين وأبطال الرياضةالالعبي
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  :(1)ويمكن التمييز بين طريقتين لكتابة الخبر الريالي  ما
 حيدث  ,وهي الطريقة التي يستخدم فيها المحرر الرياضي األسلوب التل رافدي :الطريقة المجردة

أو سدددرد المعلومدددات دون أن يددددعم ذلدددك بخلفيدددة مدددن البياندددات  ,عئيقتصدددر علدددى تسدددجيل الوقدددا
 ل.والتفاصي

 وهددي التددي تدددعم الخبددر بخلفيددة مددن المعلومددات والبيانددات والتفاصدديل التددي  :الطريقــة المفســرة
 تشرح أبعاده ودالالته المختلفة.

 ,ثارة والتشويق اللذان يصاحبان األلعاب الرياضية وخاصة كرة القدم منهاويرى الباحث أن ا 
األمر الذي يتطلب من  ,عامة األخرىمنحت األخبار الرياضية طابعًا خاصًا يختلف عن األخبار ال

   المحررين الرياضيين أسلوبًا خاصا  في الكتابة الرياضية.
 :اليــر الريــبـواع الخـأن  -3

بلنه الخبر الذي نفاجل به دون إعداد مسبق  الخبر المفاجئ يعرف: خبر مخطط – خبر مفاجئ 1.3
فيما يتجسد الخبر  ,ة جديددار ستقالة مجلس إدارة وتعيين مجلس إقالة مدرب أو اكخبر إ

فريق أمام آخر بسبب االنسحاب أثناء  ًا كخسارةتمام ,المخطط من خالل صدور قرار متوقع
عالميين يتوقعون صدور قرار التخسير وفقًا للقوانين المعمول كافة ا  مع العلم أن   ,المباراة

 .(2)بها
ه الخبر الذي يدور حول واقعة واحدة يعرف الخبر البسيط بلن: المركبالخبر  –الخبر البسيط  2.3

أخبار تتضمن أكثر من  فهوالخبر المركب  أما ,مهما تعددت تفاصيلها مثل األخبار الشخصية
 ً.(3)بحيث يشتمل الخبر الواحد على أكثر من خبر تعطي للقارئ تصورًا كاماًل لما يجري ,واقعة

المحلية بلنها األخبار التي تقع داخل البلد يقصد باألخبار  :بار الدوليةالخ –الخبار المحلية  3.3
هي األخبار فأما األخبار الدولية  ,الذي تصدر فيه الصحيفة وقد يطلق عليها األخبار الداخلية

ويطلق عليها أيضًا  ,وتنشر عادة في صفحات متخصصة ,التي تقع خارج حدود الوطن
  .(4)األخبار الخارجية
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ثددل األخبددار الجدداهزة مددا يحصددل عليدده الصددحفي مددن خددالل مددا تم :أخبــار مبدعــة –أخبــار جــا زة  4.3
القدات العامدة مدن بياندات وكتيبدات تنشره المطابع من كتدب أو نشدرات ومدن خدالل مدا تصددره الع

فمثددل هددذه األخبددار ال يبددذل المخبددر الصددحفي  ,عالميددةوغيددر ذلددك مددن المطبوعددات ا عالميددة إ
الخبددر الددذي يبددذل المخبددر الصددحفي  فهدديمبدعدة أمددا األخبددار ال ,جهددًا كبيددرًا فددي الحصددول عليهددا
أكثدر الصدحف فعاليدة  بحيدث أن   ,واسدتكماله بالمعلومدات الكافيدة ,جهدًا كبيدرًا فدي الحصدول عليده
 ً.(1)هي التي تهتم باألخبار المبدعة

األخبدار الملوندة هدي تلدك األخبدار التدي تتعدرض للتددخل مدن قبدل :ًخبـر مولـوعي –خبر ملـون  5.3
أمدا األخبددار  ,ضدافةالكدذب واالفتدراء أو الحدذف أو ا  بهددف التشدويه أو ,لصدحيفةالصدحفي أو ا
وتتميدز  ,هي تلك األخبدار التدي ال تتعدرض للتددخل مدن قبدل الصدحفي أو الصدحيفةالموضوعية ف
 .(2)ضافةءت على لسان أصحابها دون حذف أو إمانة كما جابالصدق واأل

 لخبر الريالي:خطوات تحرير ا  -4
أن يتبددع مجموعددة مددن الخطددوات عليدده  ,لصددحيفة مددا حددرر بكتابددة الخبددر الرياضدديعنددد قيددام الم

 : (3)جمالها في اآلتييمكن إ
 فال يمكن توقعه. أما المفاجئ ,تحديد فكرة الخبر المتوقع -1
 جمع البيانات من المصادر المكتوبة. -2
 .التقاط الصور الفوتوغرافية المناسبة التي تدعم الخبر الرياضي -3
 التي تم جمعها واستكمالها من المصادر المختلفة.مراجعة المادة  -4
 ضافة المناسب منها كخلفيات.وا   ,تجهيز الصور والرسوم المناسبة من قسم المعلومات -5
 خباري.البناء الفني للنص الصحفي ا  -6
 الصياغة الصحفية. -7
 عادة الصياغة.المراجعة وا   -8
 ول.أو المحرر المسئ يس القسم الرياضيئر العرض على  -9

 م وتحديد أولوية النشر.التقيي-10
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والتطور  ,عداد وتحرير األخبار الرياضيةالسرعة التي تتطلبها عملية إ ويرى الباحث أن  
لى دمج دفع إقد ي ,وتضاعف سباق البحث عن السبق الصحفي ,عالم حالياً التكنولوجي الذي واكب ا 

قت ويعتمد على نفسه في مصورًا في ذات الو  المحرر ومن أمثلة ذلك أن يصبأ ,بعض هذه الخطوات
  اختيار الصور المناسبة وتجهيزها.

يكدددددون محبدددددًا  بدددددلن   الصدددددحفي الرياضدددددي مطالدددددب   ن  فدددددإ ,اضددددديةوللحصدددددول علدددددى األخبدددددار الري
مدددع التحددددث والتعدددرف علدددى  ,يحدددرص علدددى الخدددروج مدددن مكتبددده وعددددم المكدددوث فيددده وأن   ,لالسدددتطالع

والحدرص علدى  ,لمتخصصدة فدي المجدال الرياضديوقراءة الددوريات ا ,مجموعة كبيرة متنوعة من الناس
لصحيفة التي يعمل فيها باسدتمرار إضدافة وقراءة ا ,ةالرياضيوالفعاليات التواجد في مختلف االحتفاالت 

 .(1)لى بعض الصحف األخرىإ
على مشاهدة التلفزيون والحرص  ,قراءة البيانات الرسمية الرياضية مهما كانت مملة كما وعليه

لى االحتفاظ بملف للمستقبل إضافة إ ,الراديو وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الرياضية لىواالستماع إ
وبناء عالقات جيدة مع الصحفيين اآلخرين وتعلم ل ات  ,والدوام على االتصال بمصادر األخبار

صطحب فيها مجموعة من األوراق لتدوين يمع قضاء وقت بين الحين واآلخر في خلوة  ,أخرى
 خبارية. حة  عداد قصص وتقارير وتحقيقات إمكن أن تكون صالاألفكار التي ي

 : التقرير الرياليثانياً 
لى وينب ي ع ,يهتم التقرير الرياضي بوصف المباريات باعتبار أنها محور الحياة الرياضية

يحصل على كافة المعلومات عن الفرق  أن   ,عداد التقرير الرياضيالمحرر الرياضي وهو في مرحلة إ
وتشكيل كل فريق وغيرها من المعلومات  ,قامة اللقاءاتفسة مثل بداية وقت اللعب ومكان إاالمتن
روح المباراة حتى تكتسب المعلومات الواردة في التقرير نبضها  ئويجب أن يجسد وينقل للقار  ,الهامة
 .(2)ًلتكملة قراءته ئفالمعلومات الباردة تقتل التقرير وال تجذب القار  ,الحي

 :الصحفي قريرتتعريف ال  -1
لى ذهن وعواطف جه إيتو  ,خباري مستقل ومتميزكن تعريف التقرير بلنه نوع صحفي إيم

ويضعها في سياقها  ,ع والمعلومات اآلنية والجديدةئألنه يقدم الوقا ,يتمتع بقدر من الموضوعية ,ئالقار 
المعلومات انطالقًا من  كما يتمتع بقدر من الذاتية ألنه يقدم هذه ,العام ويربطها بالقضايا األساسية
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واالنطباعات الشخصية لتقديم هذه  ويستخدم الوصف الحي   ,رؤية الصحفي لها كشاهد عيان ووسيط
 .(1)واألشخاص الذين شاركوا في صنعها ,روف حدوثهاظولوصف أماكن وأزمة و  ,عئالوقا

مجموعة من ويقدم التقرير الصحفي  ,ويعرف أيضًا بلنه فن يقع بين الخبر والتحقيق الصحفي
وهو ال يقتصر على الوصف المنطقي  ,المعلومات والمعارف حول بعض الوقائع في سيرها وحركتها

نما يسمأ في الوقت نفسه بإبراز اآلراء الشخصية والتجارب الذاتية للمحرر وا   ,والموضوعي لألحداث
ترتيب األهمية في  ويمكن القول أن التقرير الصحفي أصبأ يحتل المرتبة األولى في .(2)الذي يكتبه

 ,ويجمع بين مزايا وخصائص أكثر من فن صحفي كالخبر والحديث ,صحافة المجتمعات المتقدمة
ويحتوي في نفس الوقت على الحقائق ويتضمن  ,ويقدم في شكل موجز وغير مخل ,والتحقيق والمقال

 .(3)التحليل وعرض االحتماالت
 :الريالي الصحفي تقريرتعريف ال  -2

 ,ي طي األحداث الرياضية الراهنة ,خباريالصحفي الرياضي بلنه نوع صحفي إر يعرف التقري
وذلك ألن الصحفي غالبًا ما يكون موجودًا مكان وقوع الحدث  ,وينقل الوقائع الموضوعية برؤية ذاتية

 .(4)تقريره عن هذا الحدث كشاهد عيان نه يكتبوبالتي فإ ,الرياضي
رير الرياضي بلنه فن يهتم بوصف المباريات محور فيعرف التق بحسنين شفيقبأما الدكتور 

د للمحرر الرياضي أن يعمل للحصول على المعلومات عن الفرق ب   لذلك ال ,الحياة الرياضية
مع التركيز على الوقائع البارزة  ,ويقوم التقرير الرياضي على التتبع الحرفي ألحداث المباراة ,المتنافسة

جب أن يجسد للقارئ المباراة حتى تكتسب المعلومات الواردة في كما ي ,وتحليل جوانبها المختلفة
 .(5)لى تكملة قراءتهة تقتل التقرير وال تجذب القارئ إفالمعلومات البارد ,التقرير بنبضها الحي

هو فن صحفي يزيد في تفاصيله  ,ومن خالل ما سبق يتضأ أن التقرير الصحفي الرياضي
 ,بهدف عرضها للقارئ ,ويعد بمثابة تسجيل لألحداث والوقائع ,عن الخبر الرياضي ويقل عن التحقيق

 سعيًا وراء منحه فرصة متابعة آخر التطورات الرياضية.
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 :الريالي وأقسامه تقريرال عدادمراحل إ  -3
وهي  ,ن وفقًا لمكان وقوع موضوع التقريرلى نوعي  يمكن تقسيم التقارير ا خبارية الرياضية إ

وتقارير خارجية تتناول  ,ثًا تقع داخل المجتمع الذي تصدر فيه الصحيفةتقارير داخلية تتناول أحدا
(1)ج المجتمع الذي تصدر فيه الصحيفةأحداثًا تقع خار 

. 
عداد التقرير الصحفي الرياضي مجموعة من المراحل أبرزها وجود نشاط رياضي ويتضمن إ
 م  ومن ث   ,ه الرياضية المختلفةالتقرير على تدوين مالحظات د  ع  يحرص من خالله م   ,على أرض الواقع

 ,يئقبل البدء بمرحلة تصنيف هذه المالحظات بشكل نها ,الدخول في مرحلة التبويب لهذه المالحظات
وعند  .(2)خباري الرياضي واتخاذ خطوات عملية في كتابتهدء في البناء المركزي للتقرير ا الب م  ومن ث  

أمامه, وهي وضع مجموعة من االعتبارات الصحفي على  ,إعداد وكتابة التقرير الصحفي الرياضي
 : (3)كاآلتي
ومعنى هذا أن الصحفي الرياضي بما تتوافر له  ,المباريات هي التي تبيع الصحف جئنتا أن    -1

والكتابة عن المباريات يمكن أن يكون عاماًل مؤثرًا  ,من مهارات وخبرات في التحرير الرياضي
 في زيادة توزيع الجريدة.

ذاعة أو على األقل شاهد أو سمع راة في التلفزيون أو سمعها في ا شاهد المبا ئار إن الق  -2
خباري يعرف الجانب ا  ئن هذا القار وبالتالي فإ ,خبرًا عنها في التلفزيون في الليلة السابقة

 المتعلق بهذه المباراة.
باريات يبحث خبارية التي حول الملرياضية عندما يقرأ الموضوعات ا الصحافة ا ئإن قار   -3

أي  ,عن األسباب والدوافع واالستراتيجيات والشرح والتفسير والتوضيأ لما حدث في المباراة
مها له أو التي لم تقدمها يتقدالت طية ا ذاعية والتلفزيونية  ع  عن هذه الجوانب التي لم تستط  

 بالقدر الكافي.

 "الحديث الريالي "الحوارثالثًا: 
ومدن أكثرهدا اسدتهواًء  ,ألمدع الفندون الصدحفية فدي الوقدت الحاضدريعتبر الحدديث الصدحفي مدن 

وقد يعتقد البعض أن الحديث الصحفي ال يزيدد عدن كونده مجدرد تسدجيل لمناقشدة أو حدوار دار  ,للقارئ
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ألنده يتطلدب قددرًا كبيدرًا مدن  ,غير أن حقيقة األمر هي أن الحديث الصدحفي أهدم مدن ذلدك ,بين طرفين
 .(1)ت من نوع خاص في المخبر الصحفيلى توفر صفاوا   ,المهارة

 الحديث الصحفيتعريف   -1
ومات فن الحوار الذي يقوم على كشف الحقائق والمعلب :يعرف الحديث الصحفي بلنه

من خالل التفاعل مع الشخصية أو الشخصيات التي يحاورها  ,ليهاوالمعارف التي يراد الوصول إ
أو عن  ,ي العام سواء في المقابلة الشخصية وجهًا لوجهالقراء أو الرأ تهمُّ , الصحفي في قضايا مثارة

  .(2)من االتصاالت خرىطريق الوسائل األ
تلك التقارير التي يكتبها المحررون عن المقابالت  ,وتعتبر األحاديث الصحفية في جوهرها

ديث ن هذا التعريف أن الحوواضأ م ,عالم والنشرها مع الشخصيات المختلفة بقصد ا التي يقومون ب
ل ئال تعبيرًا عن مقابلة صحفية تتم بين محرر ومستجوب أو الحديث الذي يجري بين ساال يتم إ
 . (3)ولومسئ

يرى الباحث أن األحاديث الصحفية هي لقاءات مسجلة تجمع الصحفي  ,ومن خالل ما سبق
بهدف  ,جمهورال لرصد وتسجيل اآلراء واالنطباعات المتعلقة بقضية معينة تهم   ,بالشخصية المستهدفة

 ولون. له المسئعالم والتثقيف وتشكيل آراء جماهيرية ترتكز على ما يقو ا 
 الحديث الصحفي الرياليتعريف   -2

وسرعة  ,ومثابرة ,وتعاطفاً  ,وصبراً  ,المقابالت الصحفية الرياضية الجيدة تتطلب ذكاءً  ن  إ
 ,وبحواس موهوب ,عقل خبيرويفكر ب ,صحفيمطالبًا بالنظر بعيني مخبر فيما يصبأ الً،(4)بديهة

  .(5)حتى ينجأ في اصطياد األفكار الصالحة لألحاديث الرياضية ,وبتجربة ممارس
 ,ويمكن تعريف الحديث الصحفي الرياضي بلنه فن التحاور وااللتقاء بلحد المصادر الرياضية

 ,ر المهتموتقديمها للجمهو  ,بهدف الحصول على األخبار والمعلومات المتعلقة بقضية رياضية ما
 مع شخصية رياضية أو أكثر. ,بحيث يجري الحوار محرر أو أكثر

                                                           
 .11 ص ،(2011 والتوزيع، للنشر زهران دار:  عمان) 1ط ،الصحفي واليحقيق المقابلة الاسن، عيسى (1)
 .11 ص ،(1996 للكتاب، العامة المصرية الهيئة:  القاهرة) 1ط ،الصحفي للحديث الفنية األسس هللا، عوض غازي( 2)
 .242 ص ،بقسا مرجع شفيق، اسنين (3)
 والثقاةتة المعرةتة لنشتر المصترية الجمعيتة: القتاهرة) 1ط ،فا ..  الصاحفية المقابلة الرؤو ، عبد كمال ترجمة بياج ، شيرل  (4)

 .16 ص ،(1986 العالمية،
 .17 ص ،(1982 والطباعة، للنشر الثقاةة دار: القاهرة) 1ط ،  الصحفي الحديث ف  في دراسات أدهم، مامود (5)
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 :الحديث الصحفي الريالي وأقسامه أ مية  -3
أصبأ الحديث الصحفي الرياضي واحدًا من األنواع الصحفية الهامة والمستخدمة على نطاق 

 ً:(1)واسع في الصحافة الرياضية ألسباب متعددة جاءت على النحو اآلتي
واالطالع على  ,م الرغبة لدى القراء للحصول على المعلوماتظ: تعاا نسانيالطابع  -1

 نسانية وعبرها وعلى لسانها.راء والمواقف من خالل الشخصية ا التقويمات واآل
ليب وكذلك من أسا ,المعاصر من األسلوب الخطابي والتقريري ئ: ينفر القار قوة تلثير الحوار -2

من األساليب األكثر تشويقًا وجاذبية  اً ويعتبر الحوار واحد ,اءنشالتمجيد والتعليم والنصأ وا 
 في الحصول على المعلومة.

المعاصر عدم وجود أي وسيط بينه وبين الحدث أو  ئالقار : يفضل إل اء دور الوسيط -3
 األمر الذي يحققه الحوار بشكل متميز. ,الشخصية

استثنائية شخصيات غير عادية  : األحاديث الصحفية غالبًا ما تجري معقوة تلثير الشخصية -4
 المعاصر من المعلومات واآلراء الصادرة عنها. ئالقار بحيث يتلثر  ,ومشهورة

على تبسيط  : يعد الحوار الصحفي أكثر األنواع الصحفية مقدرةً الشرح والتوضيأ والتفسير -5
 وتحليل التطورات الجديدة. ,وتوضيأ األمور ال امضة ,القضايا الصعبة

ية تقديم الشخصية الرياضعلى : يعد الحديث الصحفي أفضل الفنون القادرة ريفالتقديم والتع -6
 لى الجمهور وتعريفه بها.إ

ن من الفنون بين الحديث الصحفي والخبر الصحفي رغم تشابه هذين اللوني   التفريقويمكن 
أنه  أما الحديث الصحفي الرياضي رغم ,حيث أن الخبر الصحفي الرياضي يقدم ماذا حدث ,الصحفية

 .(2)بلخبر بلماذا حدث؟ال أنه يمتاز في البحث عما وراء الحدث أو اإ ,يحمل المعنى الخبري
  :(3)الحديث الصحفي الريالي إلى مجموعة من القسام جاءت كاآلتي وينقسم

 أ الرياضية المعدلة.ئول عن التطورات الجديدة مثل اللواويتحدث فيه المسئ الحديث اإلخباري: -1
 ول برأيه في التطورات الجديدة ويقيم بعض بنودها.الذي يدلي فيه المسئو  ديث الرأي:ح -2
 .يفيةظول وتجاربه العملية ومناهجه الو ويتطرق إلى السيرة الشخصية للمسئ حديث الشخصية: -3

                                                           
 .286 ص ،سابق مرجع الرياض ، االعالم خضور، بأدي( 1)
 .23 ص ،(2012 والتوزيع، للنشر أسامة دار: عمان) 1ط ،  الصحفية والمقابالت الحديث يكني  الساري، الكريم عبد (2)
 .243-242 ص ،سابق مرجع شفيق، اسنين (3)
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بل يتضمن مجموعة من  ,وهو نوع ال ينفذه المحرر مع شخص واحد :حديث الجماعة -4
 حاطة.ة لكي يتميز الموضوع بالشمول وا القالمقابالت مع العديد من األشخاص ذوي الع

وهي تدور حول الموضوعات أو بعد انعقاده  ,سواء قبل انعقاد المؤتمر :حديث المالتمرات -5
 التي يبحثها المؤتمر الرياضي.

يس ئر  بهافيالجاو جو بمثل حديث  ,ويقصد به الترويأ والدعاية :يعالني أو الدعائالحديث اإل -6
نشاء بطولة كلس العالم ب في إكوال كوكابب عن دور دم السابق بالفيفاتحاد الدولي لكرة القاال

 للشباب وتمويل الفكرة.
وتتضمن  ,أخرى للحديث الصحفي يمكن للصحافة الرياضية االستفادة منها أنواع   وهناك

خباري الذي يهدف والحديث ا  ,ى بهدف كتابة قصة خبرية رياضيةجر  المقابلة الصحفية التي ت  
والمقابلة الصحفية التي ترسم صورة جانبية لشخص  ,وانب معينة في قضية رياضية مالتوضيأ ج

والحديث السريع  ,لى المقابلة الصحفية التي تقام لعمل تحقيق صحفي رياضي متعمقإضافة إ ,معين
 .(1)الرأي العام ض  نب   لى جس  الهادف إ

 : التعليق الرياليرابعاً 

ها على أهم   ن لم يكن  ت الصحافة الرياضية إن أهم موضوعاالتعليق الرياضي م يعد
مع  ,لى الجانب األخالقي للتعليقمتطرقين إ ,ويربطه البعض بالصدق واألمانة والموضوعية ,طالقا 

ً.(2)قدرته على تحليل أدوار المشاركين في النشاط الرياضي ودراسة المؤثرات بصورة دقيقة

 :التعليق الرياليتعريف   -1
ي والعلمي للتعليق الرياضي يتمثل في كونه الدراسة الواعية لكل المؤثرات التعريف المهن ن  إ

خراجها  التي تحيط بالمباراة والتي تتضمن بالضرورة تحليل أدوار كل من يسهم في صناعة المباراة وا 
 .(3)عالممن إداريين وجمهور وأرض وتحكيم وا  

واألفكار من حيث حجم عرض ويعرف أيضًا بلنه مقالة أساسية يتجاوز فيها عرض التلمالت 
لى ذهن القارئ عند عن سبب وقوع حدث تخرج تساؤالته إ جابة شافيةإوهو  ,(4)الوقائع واألحداث 

                                                           
 .21-20 ص ، سابق مرجع الساري، الكريم عبد( 1)
 .237 ص ،قساب مرجع شفيق، اسنين (2)
 .237 ص ،نفسه السابق المرجع (3)
 .37 ص ،(1997 ثاب،، مطبعة:  غزة) 2ط ،الصحفي اليحرير يقنية في مدخل زكار، زاهر( 4)
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فيما يطلق عليه آخرون مصطلأ فن الثرثرة  ,(1) لعدم وضوح هذا الخبر أو أحد جوانبه ,قراءته خبرًا ما
 .(2)جيهه أو إرشادهر عن تو ظالصحفية وهي تسلية القارئ أو امتاعه بصرف الن

 :أ مية التعليق ومقوماته -2
اضية والتي لى تزايد أهمية التعليق في الصحافة الريكن تحديد أبرز العوامل التي أدت إيم

 ,د األحداث والتطورات على الساحة الرياضية: تطور االهتمام بالرياضة وتعقُّ جاءت على النحو اآلتي
يقاع األحداث إضافة إلى زيادة سرعة إ ,خبار الرياضيةمن األ ال ينقطع   ل  لسي   ئض القار وتعرُّ 

ورسوخ تقاليد فصل الرأي عن الخبر في عالم الصحافة والرياضية منها على وجه  ,الرياضية
 ً:(4)أهمها ,كما ينب ي توافر مجموعة من المقومات في التعليق الرياضي .(3)ًالخصوص

مع امتالك كل العب وناد   ,رياضيين: حيث يبرز عنصر التنافس بين الالموضوعية المطلقةً(أ 
األمر الذي يجعل من المحرر مطالبًا  ,شديدي الحماس والحساسية وجماهير   اً أنصار 

 بالموضوعية المطلقة واالبتعاد عن االنحياز لمن يحب.
 التوجيه نحو األفضل. ,أن يكون الهدف من التعليقً(ب 
 رف الخطابي.بعيدًا عن االنفعال والتط ,اللهجة ئأن يكون المعلق هادً(ج 
 األمر الذي يخفف حدة التعصب.  ,أن يتخلل التعليق روح المرحً(د 

 "المقال" : فن العمود الرياليخامساً 
وهو في ذلك  ,يقوم فن العمود الرياضي على تسجيل االنطباعات الشخصية الذاتية للكاتب
بحيث يقوم  ,ييختلف عن التعليق الرياضي الذي يقوم على النقد العلمي الموضوعي للحدث الرياض

فيما ال يلتزم  ,ذا ما تضمن موضوعًا واحداً إ ,البناء الفني للعمود الرياضي على قالب الهرم المعتدل
ه عبارة عن مجموعة من الفقرات تسجل كل واحدة منها انطباعات الكاتب عن ن  بهذا القالب حال كو  

(5)موضوع مختلف
 ولم تمنأ   ,ر ومن ثم المقالخبالصحف اهتمت في بداياتها بال أن   ويمكن القول  ً،
أهمية العمود الصحفي  هور  ظ ن تاريخ  بحيث ي عت بر  القرن  العشرو  ,ال متلخراً لمطلوب إالعمود االهتمام ا

 .(6)في الصحف

                                                           
 .139 ص ،(2010 والتوزيع، للنشر مجدالوي دار: عمان) 1ط ،الصحفي المقال ف  عرجة، أبو تيسير( 1)
 .31/05/2015 بتاريخ shamela.ws/browse.php/book-11543/page-420  الصاف  التارير ةن ة  المدخل (2)
 .335-334 ص ،سابق مرجع الرياض ، االعالم خضور، أديب( 3)
 .238 ص ،سابق مرجع شفيق، اسنين (4)
 .79 ص ،سابق مرجع ابراهيم، اسماعيل (5)
 .105 ص ،(2000 وزيع،والت والنشر للطباعة  قبا  دار:  القاهرة) 1ط ،الصحفي المقال ف  شر ، العزيز عبد (6)
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على أساليب المقال في  تاب الرياضيين عليهم دومًا االعتمادالك   أن   بكارول ريتشبويرى 
فربما شاهد قراؤهم اللعبة لكنهم ما  ,من سواهم من كتاب الصحف أكثر ,الكتابة الوصفية والتفسيرية

األمر الذي يجعل الكتاب الرياضيين أمام تحديات عدة تتمثل في تزويد  ,زالوا يرغبون في قراءة المزيد
ً.(1)القراء بما هو أكثر من المعلومات األساسية

 تعريف العمود الريالي -1
موجز يمثل أحد المعالم التابعة للصفحة الرياضية  مقاليمكن تعريف العمود الرياضي بلنه: ب

هر ظوهو ي ,يس القسم الرياضي بالصحيفةئويحرره كاتب واحد هو عادة ر  ,في كثير من الصحف
والصحف الرياضية  ,ام سواء كان ذلك كل يوم أو في يوم معين من األسبوعظعلى الصفحة بانت

منهم مجاله وأسلوبه وجمهور  المحررين لكل  المتخصصة يوجد بها أكثر من عمود ويكتبها عدد من 
 .(2)بق ر ائه

وضع العديد من الباحثين مجموعة من التعريفات األخرى الخاصة بالمقال  ,من جانب آخر
نشاء كتابي معتدل الطول يكتب في د الرياضي من بينها أن المقال هو: بإوالتي تنطبق على العمو 

بمظ  نم   هنا يبدو أحيانًا أنه غير مفهوم وال من ومن ,وهو دائمًا يعوزه الصقل ,موضوع ما
ويعرفه  ,(3)

مشاعره في أي موضوع من فنون التلليف األدبي يكتب نثرًا ويعطي أفكار المؤلف و  فن  آخرون أنه ب
 .(4)بمن الموضوعات
المادة التحريرية التي يقدمها كاتب صحفي في شكل فني معين ب بلنه: بمحمود أدهمبويعرفه 

طار تفسيري أو توجيهي أو للنشر الحالي بجريدة أو مجلة في إوذلك  ,سب ول ة واضحةوحجم منا
متناولة األحداث والقضايا والمواقف واألشخاص واألفكار  ,نقدي أو تحليلي أو بالجمع بين هذه األطر

 .(5)بور الصحيفة أو المجلة كوسيلة نشرولد ,وليته االجتماعيةن أجل توعية القراء وتلكيدًا لمسئم
الذي تنشره الجريدة لت طية تساؤالت أو اهتمامات ذات صفة بالمقال هو  ويمكن القول أن  

ري أو تلك التي يمكن أن تج ,حالية مرتبطة باألحداث أو المشكالت أو القضايا الهامة في حياة القراء

                                                           
 ص ،(2006 الجتامع ، الكتتاب دار:  غتزة) 1ط ،الصاحفية واليقاارير األخباار كيابة ، جواد الستار عبد ترجمة ريتش، كارول (1)

505. 
 .238 ص ،سابق مرجع شفيق، اسنين (2)
 .227 ص ،سابق مرجع ،الصحفي اليحرير ف  في المدخل امزة، اللطي  عبد (3)
 .935ص( 1973والنشر، للطباعة الشعب دار موسوعة:  القاهرة) 1ط  الثقافية الموسوعة ، رونوآخ سعيد اسين (4)
 .12ص(  المصرية االنجلو مكتبة:  القاهرة) 1ط ،  الصحفي المقال ، أدهم مامود( 5)



- 100 - 

 

فال  ,بمود فهميمحبكما يراه الدكتور  ,هو البناء نفسهفالمقال  ,(1)بفي حياتهم في المستقبل القريب
 .(2)من األخبار دون أن يجد في الوقت نفسه المكان المناسب في بناء القصة الصحفية لخبر   قيمة  

يقدم  ,نوع صحفي فكري مستقل ومتميزب العمود الرياضي بلنه: بد. أديب خضوربويعرف 
تحقيق ويساهم في  ,يتميز بقدر كبير من الذاتية ,اهرة أو تطورظرؤية كاتب بارز لحدث أو 

 .(3)براريةويتمتع بالثبات واالستم ,الشخصية المميزة للصحيفة

 :العمود الريالي وأقسامهخصائص  -2
والتي  ,ص العمود الصحفي الرياضيئمن خالل التعريفات السابقة يمكن الوصول إلى خصا

 :(4)ًيمكن تحديدها على النحو اآلتي
 ست المعلومات.ولي ,مركز الثقل في العمود الصحفي الرياضي هو األفكارً-أ 
يتمتع  ,ون كاتبه صحفيًا بارزًا ومعروفاً أن يك وال بد   ,ال يجوز تكليف أي صحفي بكتابة العمودً-ب 

 برصيد جماهيري ضخم.
 أي مرتبطًا بحركة األحداث. ,موضوع التعليق غالبًا ما يكون آنياً ً-ج 
 الطابع الذاتي هو الطابع ال الب والمسيطر على العمود الصحفي الرياضي.ً-د 
 العمود شخصية مميزة للصحيفة.يعطي ً-ه 
 وفي الزمن المحدد ذاته. ,والشكل ذاته ,هيجب أن ينشر العمود في المكان ذاتً-و 

يتطلب جهدًا كبيرًا من  ,كتابة العمود الرياضي على عكس ما يعتقد البعض ويرى الباحث أن  
لذي يجعل من هذا األمر ا ,للتجارب واآلراء تجاه قضية رياضية ما ل اعتباره خالصةً ظفي  ,الصحفي

 لكترونية منها.ينية وخاصة ا هور في الصحافة الفلسطظالفن قليل ال
فمـن اللـروري أن يتلـمن ثالثـة  ،كان العمود الريالي يدور حول مولوع واحد حالوفي 

 :  (5)أجزاء
 ويمهد بها لموضوع العمود. ئ: ال بد أن ينطلق الكاتب من زاوية متميزة تجذب القار المقدمة 
 وقد يتحدث عن  ,ويسجل انطباعاته عن الحدث الرياضي ,خالله يشرح الكاتب فكرته: الجسم   

 ذات صلة بموضوع العمود.ئ أو يعرض رسالة من قار  ,ذكرياته المتعلقة بالموضوع
                                                           

 ص ،(1991 المصرية، جلواألن مكتبة:  القاهرة) 1ط، الصحفي والف  الياريخ بي ..  المازني القادر عبد ابراهيم أدهم، مامود (1)
119. 

 .194 ص ،(1982 للكتاب،  العامة المصرية الهيئة:  القاهرة) 1ط، الكبرى الصحف يحرير ف  ةهم ، مامود( 2)
 .338 ص ،سابق مرجع الرياض ، االعالم خضور، أديب (3)
 .338 ص ،نفسه السابق المرجع (4)
 .80 -79 ص ،سابق مرجع ابراهيم، اسماعيل( 5)
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 أو نصيحة موجهة لالعب أو  ,أو نقدًا الذعاً  ,أو لفتة ساخرة ,: قد تكون جملة مؤثرةالخاتمة
 لى االنطباعات الشخصية األخرى.جرد انطباع يضاف إوقد تكون م ,ولمسئأو حكم 

وقد يحتوي على رسالة  ,نقدًا موضوعيًا لسلوك أو تصرف ,كما ويتضمن العمود الرياضي
فيما يسجل العمود االنطباعات الشخصية الذاتية لبعض كتاب  ,بعثها أحد القراء مع التعليق عليها

لى القراء كما لو كانوا لثرثرة( حيث يتحدث الكاتب إمود )افيما تسميه الصحف األوروبية ع ,الرياضة
 . (1)أصدقاء

هور ظقليلة ال من الفنون الصحفية اً أن العمود الرياضي يمثل فن   ,ووفقًا لما سبق يرى الباحث
يقدم فيها  ,كبير كاتبوتمثل هوية خاصة ل ,التي ترتكز على األفكارو  ,في الصحافة الفلسطينية

رمزًا من رموز الصحيفة الرياضية  هذا الفن ليشكل ,ماقضية رياضية انطباعاته المسجلة حول 
 .وطريقة هامة من طرق التواصل مع الجمهور والتفاعل معهم ,وعالمة فارقة فيها

 التحقيق الريالي: سادساً 
 :التعريف اللغوي للتحقيق  -1

صأ وثبت وحقوقًا بمعنى  ,وحقه ,في الل ة العربية من حق األمر حقاً  بتحقيقبجاءت كلمة 
 ,نجاز والبحث والتلمينبمعنى االستجواب وا ثبات وا  وفي معاجم الل ة وردت كلمة تحقيق ,وصدق

على  ل  القو   ق  ح  ي  ًا و  ي  ح   كان   من   ر  ذ  ن  ي  ل  قال اهلل تعالى في كتابه العزيز: ب وقد ,(2)والتدقيق والفحص
 .(3)برينالكاف  

 للتحقيق صطالحيالتعريف اال  -2
وهو فن  ,فهامة األلى كافجديد يصل إ الصحفي هو فن التنوير والتثقيف بلسلوب  فن التحقيق 

 ,وتجسيد للمعاني ,ري  ألنه ينطوي على تحرير صحفي وفن تصوُّ  ,يختلف عن فن الكتابة العادي
والنماذج  ,والخرائط التفسيرية ,يضاحيةوالرسوم ا  ,مع استخدام الصور الفوتوغرافية ,وتبسيط للحقائق

 .(4)تيسر الفهمالتي 
وهذه األهمية  ,التحقيق الصحفي هو مادة هامة جدًا من مواد الصحيفة أو المجلة الحديثةف

 ,محرر أيضاً  تفرض بالدرجة األولى أال يتولى تحرير هذه المادة أي محرر من هيئة التحرير وال كل  
                                                           

 .238 ص ،سابق مرجع شفيق، ناسني (1)
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-  المعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاموس( 2)

en/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/. 
 .70 اآلية ، يس سورة( 3)
 .91 ص ،(2009 الجزيرة، مكتبة:  غزة)2ط، االعالم ائللوس الكيابة السعيد، أبو أامد( 4)

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/
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همية التي تنتظرها ضفاء األمن أجل إ جيد   نما يتولى هذا العمل من يتمكن من تنفيذه بشكل  وا  
أهم الفنون الصحفية فهو يجمع بين عدد من الفنون وهو أحد  ,(1)الصحيفة وينتظرها المحرر نفسه

 ذ  إ ,وهو من أصعب الفنون التحريرية ,حيث يجمع بين الخبر والحوار والرأي ,واحد التحريرية في آن  
 .(2)يتطلب مقدرة وكفاءة عالية من المحرر

للتلكيد  ,بب في صحيفة بنيويورك وورلدجوزيف بوليتزربها وضع   .. عبارة  ب الدقة ,الدقة ,الدقةب
 كل المعلوماتوالتي أتبعها بقوله: ب ,على أهمية التحقق من مختلف المعلومات التي تصل الصحيفة

في عالم الصحافة  بتحقيقبكلمة  األمر الذي يعكس أهمية   ,بيجري التحقق منها قبل استخدامها
حك عندما يكون مًا على المئيمكن القول أن المستقبل المهني للمحقق الصحفي داو  ,(3)المطبوعة
 .(4)لى حقيقة مااألدلة توصل إ من   عدد   عداد تحقيق ينوي من خالله الكشف عن  بصدد إ

ويمكن تعريف التحقيق الصحفي بلنه فن الشرح والتفسير والبحث عن األسباب والعوامل 
السياسية أو الفكرية التي تكمن وراء الخبر أو القضية أو المشكلة أو االجتماعية أو االقتصادية أو 

وال بد أن تكون فكرة التحقيق أو قضيته هامة ألكبر عدد  ,التي يدور حولها التحقيق ,الفكرة أو الظاهرة
و تقدم معالجة جديدة في حالة ما إذا وأن تتم الفكرة بالجدة أ ,ممكن من الجماهير الذين تستهدفهم

لى فضأ المساوئ ساس إأن التحقيق الصحفي يهدف باأل بزاهر زكارب يرىفيما  ,(5)بقديمة كانت
 .(6)لشتى المشاكل التي تواجه المجتمعمة ئواقتراح الحلول المال ,ومحاربة الشرور

 تعريف التحقيق الريالي -3
 ,مستقل ومتميز ,خباريق الصحفي الرياضي بلنه نوع صحفي إالتحقي بأديب خضوربعرف ي

تنفذ من خالل الشرح  ,شاملة وعميقة ,تخدم لدراسة شريحة من الواقع الرياضي دراسة موسعةيس
تستجيب لمتطلبات شرائأ نوعية من  ,بهدف تقديم رؤية معمقة ,والتفسير والتحليل والحوار واالستنتاج

 .(7)القراء

                                                           
 .7 ص ،(1993:  القاهرة)2ط، الصحفي اليحقيق يحرير ف  أدهم، مامود (1)
 ،(2010 األمنيتة، للعلتوم العربية ناي  جامعة : الرياض)1ط، األمنية الصحفية اليحقيقات ضوابط والباوث، الدراسا، مركز (2)

 .360 ص
 .7 ص ،(2010  والطباعة، للنشر المؤل  دار: بيرو،)1ط، الكاملة الفضيحة..  االسيقصائية الصحافة ،امود الاليم عبد (3)
 .48 ص ،(2008  الهادي، دار: بيرو،)1ط، الصحفي اليحقيق طعام، أبو ضيا  (4)
 .143 ص سابق، مرجع مامود، عبير (5)
 .208ص( 2007 الفكري، االشعاع مركز :ةلسطين) 1ط ،الصحفية الكيابة يقنيات الى مدخل زكار، زاهر (6)
 .260 ص ،سابق مرجع الرياض ، االعالم خضور، أديب( 7)
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 ,ياضيةع واألحداث الر ئاستطالع للوقاب: احث التحقيق الصحفي الرياضي بلنهويعرف الب
عبر جمع مادة صحفية تتضمن بيانات  ,روف الراهنةظيلتقطها الصحفي من المجتمع المحيط وال

 .واقعية للمشكلة والقضية المطروحةبومعلومات رياضية ثم المزج بينها وصواًل إلى تقديم حلول عملية و 
 معيقات التحقيق الريالي وأشكاله  -4

تجاوزها وتتمثل في  ى المحرر الحرص علىمن العقبات عل واجه التحقيق الرياضي جملةً ي
والجهل ببعض  ,لى المعلومات وصعوبة تعلم استخدام أدوات حديثة معقدةحرية الوصول إ

عداد ي منه المحرر الرياضي طوال رحلة إوالض ط الذي سيعان ,الموضوعات واألحداث الجارية
مثل اتهام والمساءلة القانونية  ,ضيةلى الوقت الذي يمثل عدوًا لكل التحقيقات الرياإضافة إ ,التحقيق

 .(1)التحقيق الرياضي بالتشهير والقذف وانتهاك الخصوصية د  ع  م  
 : (2)تيةويرى د. حسنين شفيق أن التحقيق الريالي يمكن أن يتخذ واحدًا من النماط اآل

 اهتماماته الشخصية باألحداث ئالقار : وهذا النوع يرضي في تحقيق االهتمامات ا نسانيةً-أ 
 لى معرفة ما يجهل من أمرها.وتطلعه إ ,الرياضية القادمة

أو يستعرض حياة  ,معينة وتطورها لعبة   : وهو التحقيق الذي يتناول تاريخ  التحقيق التاريخيً-ب 
 وقد يسلط الضوء على شخصية رياضية متناواًل سيرة بطل معين. ,فريق معين

زاء حدث ين في لعبة معينة إع آراء المتخصص: يعتمد على استطالالتحقيق االستطالعيً-ج 
 رياضي أو مباراة حاسمة.

وفنونها  : يتضمن مختلف المعلومات من قواعد لعبة معينةتحقيق ا رشادي المتخصصالً-د 
لى الطريق السليم تثقيف هواة هذه اللعبة وتوجيههم إبهدف  ,وأخالقياتها وأخطاء بعضها

 لممارستها.
ويتعلق  ,ت األنباء أو وكاالت متخصصةلى الصحف وكاالالتحقيق الخارجي: تبعث به إً-ه 

ليه من بل يضيف إ ,والمحرر الماهر ال يكتفي بنشره كما هو ,بحدث رياضي أو لعبة ما
 .ات الصحيفةظمعلوماته ومن محفو 

ي ئواألسلوب الروا ,لظوهناك تحقيقات صحفية رياضية تعتمد على األسلوب خفيف ال
وب المفارقات والذي يستخدم كثيرًا عند تسليط الضوء وهناك التحقيق الذي يعتمد على أسل ,والوصفي

 على شخصية رياضية والعودة الى ماضيها.
                                                           

 والتوزيع، للنشر  الدولية الدار : القاهرة)1ط، ميطورة ويقنيات أساليب..  الصحفي اليحقيق زيدان، ليلى ترجمة اولمان، جون( 1)
 .23-20 ص ،(2000

 .240 -239 ص ،سابق مرجع شفيق، اسنين( 2)
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والتي تتمثل في التحقيق  ,فيما توجد أساليب أخرى لكتابة التحقيقات الصحفية ومنها الرياضية
ن شريطة أ ,خباريةالرياضي بشكل مباشر مثل أي قصة إ يمكن كتابة التحقيق الصحفي المباشر حيث

ل الصحفي الجزء بالغ التلثير في ؤج  والتحقيق المتلخر وفيه ي   ,يكون الموضوع مشوقًا بدرجة كافية
 .(1)شريطة أال يؤخرها كثيراً  ,لى فقرة متلخرة في التحقيقإ ,الموضوع

 مصادر التحقيق الصحفي الريالي:  -5
 :(2)تحقيقه يمكن تحديد أهم المصادر التي تساعد الصحفي الرياضي على اختيار موضوعات

 معايشة الصحفي الرياضي اليومية لما يجري على الساحة الرياضية.ً-أ 
 ة التحرير.ئالموضوعات التي تحددها قيادة الصحيفة ممثلة في هيً-ب 
 والتي تثير اهتمام الجمهور الرياضي. ,المناسبة الرياضية الهامة والمتكررةً-ج 
 ل أخرى لالتصال مع القراء.ئة وسااقتراحات جمهور القراء والتي تلتي عبر بريد القراء أو أيً-د 
 مات الرياضية.ظات والمنئالتقارير والنشرات الرسمية الصادرة عن المؤسسات والهيً-ه 

ى مدددا سدددبق مصدددادر جديددددة للحصدددول علدددى موضدددوعات لتحقيقدددات ناجحدددة أبرزهدددا ويضددداف إلددد
يضددديف إليهدددا د المكتوبدددة والمطبوعدددة التدددي لدددى المدددواإضدددافة إ ,والخبدددرة والتجربدددة ,المالحظدددة والمشددداهدة

(3)والمدؤتمرات ,والجديدد وال ريدب ,والشخصيات المهمدة ,ذاعيةالبعض المواد ا 
أمدا األدلدة التدي ينب دي ً،

والتي تتمثل في  ,فهي ترتبط بديهيًا بالوسائل التي يملكها الصحفي ,أن يسعى وراءها المحقق الصحفي
 .(4)الوثائق والصور ,المقابالت

 الي وشروطه:التحقيق الصحفي الري مولوعات  -6
التحقيدددددق الصددددحفي الرياضددددي يجدددددب أن يقتصددددر علددددى معالجدددددة  أن   بد. أديددددب خضددددوربيددددرى 

 ً:(5)الموضوعات التي تتوفر فيها الشروط اآلتية
 : الذي يدور حول حدث أو مسللة بال ة األهمية.الموضوع الهام  ً-أ 
 حداث.لى التلثير على حركة األوالهادف إ ,: المرتبط بحركة األحداثالموضوع اآلنيً-ب 
 بمعنى قضية حان الوقت لمعالجتها. ,الموضوع الذي يدور حول قضية ناضجةً-ج 
 الموضوع الذي يهم شريحة واسعة من الجمهور الرياضي.ً-د 

                                                           
 .33ص ،2006 ،الصحفي المراسل دليل رويترز، (1)
 .264-263 ص ،سابق مرجع الرياض ، االعالم خضور، أديب( 2)
 .92ص( 2005 الثقاة ، اآلةاق مركز: عمان) األولى الطبعة ،الصحفي اليحري الشري ، نبيل (3)
 .13 ص ،سابق مرجع امود، الاليم عبد (4)
 .264 ص ،سابق مرجع ، الرياض  االعالم خضور، أديب (5)
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 الموضوع الذي ال يتناقض مع سياسة الصحيفة وأهدافها ومصالحها.ً-ه 
معالجته ل والصحفي المتميزمصادر ال فيه وهو الموضوع الذي تتوفر ,الموضوع القابل للتنفيذً-و 

 نجازه.ا  و 
أن تكون الفكرة جديدة لم يسبق ألحد أن قام  ,ومن شروط التحقيق الصحفي الرياضي الناجأ

ضافة إلى أن تكون الفكرة ذات إ ,أو فكرة مطروحة مسبقًا يتم تناولها من زاوية جديدة ,بتنفيذها مسبقاً 
مع امتالك الصحيفة  ,لى تحقيق صحفي رياضيالجمهور وأن تكون صالحة للتحول إ أهمية لدى
 ..(1)ًمكانيات الالزمة لتنفيذهاوالمحرر ا 

التحقيق الصحفي هو أصعب أنواع الفنون وأقلها استخدامًا في  ى أن  ويخلص الباحث إل
الصحافة الرياضية, كونه يتطلب جهدًا كبيرًا وقدرات مالية ال يمكن تجاهلها, وهو أمر يصعب تحقيقه 

ا زالت في كثير من الدول العربية صحافة ترفيهية ال يتقاضى العاملون في الصحافة الرياضية التي م
 واالبتعاد عن التحقيقات المرهقة. فيها أجورًا كبيرة, مما يدفعهم لكتابة األخبار التي تتطلب جهدًا أقل  

                                                           
 .13ص( 1984 والنشر، للطباعة الثقاةة دار:  القاهرة) 1ط ،الغد وصحافة األنموذجي اليحقيق أدهم، مامود (1)
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ْاْلبحث الثالث

 ةـــلكترونياضية اإلـريــة الــالصحاف
ويتكون هذا  ,لكترونيةا  افة الرياضيةلى تسليط الضوء على الصحيهدف هذا المبحث إ

المفاهيمي للصحافة الرياضية ر طاحيث يشتمل المطلب األول على ا  ,المبحث من أربعة مطالب
ي حين تناول الصحافة الرياضية ف ,نترنت والرياضةأما المطلب الثاني فيتطرق إلى ا  ,لكترونيةا 
ي الصحافة الرياضية المطبوعة بين الكتابة ف بينما يتضمن المطلب الرابع الفرق ,لكترونيةا 
 :لكترونيةوا 

 لكترونية صحافة الريالية اإل المطلب الول: مفهوم ال
حيث نترنت, االتصالية التي أتاحتها شبكة ا  حدى أهم البدائلتعد الصحافة ا لكترونية إ

ما تتوافر عليه من  عالمية من خاللت هذه الوسيلة في تعظيم األثر االتصالي للعملية ا أسهم
رة ثو  بنترنتا المعلومات العالمية بهور شبكة ظ, فقد أحدث (1)عناصر مقروءة ومرئية ومسموعة

لى ت يير العديد من المفاهيم التي تتصل بالعملية معرفية في مجال االتصاالت وا عالم مما أدى إ
 .(2)عالمية ا

ب, مستشار العلمي للرئيس األمريكي بروسفلتب الفقد بدأ ا نترنت بفكرة اقترحها بفاينفار بوش
, (3), إلى خلق مسارات جديدة تساهم في تخزين المعلومات بكميات هائلةم1945حينما دعا عام 

وقد سميت ذلك الوقت  م1960ليتحول إلى ثمرة أنتجتها مجهودات حكومية أمريكية بدأ تنفيذها عام 
حيث تكونت في ذلك  م,1969بشكل نهائي عام قبل أن يتحقق وجودها  ,(4)بArpanetباألربانت ب

ة متوسطة بسرع م1980ن فقط للحاسوب وخصصت للعلماء, ومن ثم أصبحت عام الوقت من جهازي  
(5)ليها على نطاق أوسعوأصبأ با مكان الوصول إ

. 

                                                           
 .15ص(  2010، والتوزيع للنشر أسامة دار:  عمان)1ط ،االلكيروني االعالم عيشة، أبو ةيصل( 1)
 غيار ماجسايير رساالة ، ميدانيتة دراستة..  االلكترونيتة الصتااةة تخداماست  ناتو الجزائتريين الصتافيين اتجاهتا، قدوا ، منال (2)

 .146ص( 2007  -قسنطينية– منتوري جامعة:  الجزائر)  منشورة
(3) History of Internet http://history-of-internet.com/history_of_internet.pdf  At : 02/03/2015. 

 .147ص ، سابق مرجع قدوا ، منال( 4)
)5( The Internet and the Future of Sport History: A Brief Commentary 

http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_sport_history/v
040/40.1.thorpe.html At : 02/03/2015. 

http://history-of-internet.com/history_of_internet.pdf
http://history-of-internet.com/history_of_internet.pdf
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_sport_history/v040/40.1.thorpe.html
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_sport_history/v040/40.1.thorpe.html
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لكترونيًا, لكنها اآلن ( موقعًا إ130ا نترنت سوى تواجد ) يشهد   لم   م,1993 العامومنذ 
(1)حول العالم نشط   ( مليار موقع  644الد) اجز  ت حتخط  

ً تحدد أعداد  امتالك إحصائيات رسميةدون ،
 جمال المواقع المنتشرة عبر العالم.المواقع الرياضية ا لكترونية من إ

من التعريفات الهامة التي تقود  يحرص الباحث من خالل هذا المطلب على تقديم مجموعةو 
وتمهد للتعمق في تفاصيلها ومختلف  ,لكترونية ووضع تعريف محدد لهاإلى فهم الصحافة الرياضية ا 

 :ومن هذه التعريفات نجمل اآلتي ,الموضوعات التي من المقرر الحديث عنها الحقاً 
 تــــترنــأواًل: اإلن

( وتعني Net( وتعني الدخول والثاني )Interوهو التسمية العلمية المكونة من مقطعين )
 Internationalوهي عبارة مشتقة من ) ,لى الشبكةنى بشكل مبسط الدخول إليكون المع الشبكة

Network(2)وتعني ل ويًا الترابط بين الشبكات ,( أي الشبكة العالمية . 
مجموعة من الشبكات المحلية والعامة تديرها شركات خاصة : ببلنه بنترنتبا ويعرف 

ومن شلن هذه الخطوط  ,AT&T, Sprint, MCIمعظمها يؤمن المكالمات الهاتفية البعيدة مثل 
أمل ب هوتعرف .(3)بالهاتفية ربط الشبكات الخاصة والحكومية وكذلك الحواسيب المنزلية ببعضها البعض

عملية ربط مجموعة شبكات ببعضها البعض في العديد من الدول عن طريق الهاتف ب :بلنهب خطاب
اللها عن طريق أجهزة الحاسبات علومات من خمكانية تبادل الموالتي تتيأ إ ,واألقمار الصناعية

 .(4)لكترونيةا 

 لكترونية: الصحافة اإل ثانياً 
تبدل لكترونية تسمد في تكوينها ونشرها على عناصر إوتعت ,لكترونيةهي التي تتم عبر طرق إ

وتحظى هذه الصحافة بحصة متنامية في سوق  ,لكترونية اتصالية حديثةاألدوات التقليدية بتقنيات إ
وتعدد صورها حتى أنها نقلت ا عالم  ,وسعة انتشارها ,ا عالم وذلك نتيجة لسهولة الوصول إليها

 والصحافة ,نترنت المتعددةي لتحجز لها أماكن داخل صفحات ا التقليدي من مكانه الطبيع

                                                           
 .نفسه السابق مرجعال( 1)

 .51-50ص( 2011 للنشر، وائل دار:  عمان) 1ط ، االلكيرونية والصحافة الجديد االعالم ، الدليم  الرزاق عبد (2)
 .118ص( 2011 والتوزيع، للنشر الثقاةة دار:  عمان) 1ط ، الرقمية واليكنولوجيا االلكيرونية الصحافة ، الدليم  الرزاق عبد (3)
( 2009 العربتت ، العتتالم دار:  القتتاهرة) 1ط ، الصااحفي األدا  يطااوير فااي ودورهااا الحديثااة االيصااال يكنولوجيااا ، خطتتاب أمتتل (4)

 .59ص
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ي والتي تتمثل في خدمات النشر الصحف ,لكترونيلإلعالم ا لكترونية هي أحد األشكال المهمة ا 
 .(1)عبر مواقع على الشبكة التي تنشر األخبار والتقارير والتحقيقات والمقاالت الصحفية

نترنت وشبكات المعلومات ا  ,لكترونيصال بين البشر يتم عبر الفضاء ا وهي نوع من االت
ها ليعمل في الصحافة المطبوعة مضافًا إوآليات ومهارات ال م فيه فنون  خد  ست  ت   ,واالتصاالت األخرى

لكتروني كوسيط أو وسيلة اتصال ات التي تناسب استخدام الفضاء ا مهارات وآليات وتقنيات المعلوم
 ,بما في ذلك استخدام النص والصوت والصورة والمستويات المختلفة من التفاعل مع المتلقي

فضاء شرها على الجماهير عبر الالستقصاء األنباء اآلنية وغير اآلنية ومعالجتها وتحليلها ون
 ,نترنتيتم إصدارها ونشرها على شبكة ا  وتعرف أيضًا بلنها الصحف التيً.(2)لكتروني بسرعةا 

حيث تكون على شكل صفحات يطالعها المستخدم عبر شاشة  ,وتقدم خدماتها نظير اشتراك أو مجاناً 
ً. (3)الحاسب اآللي

  ثالثًا: المواقع االلكترونية
ز حاسوب خادم يتم الوصول إليها بالولوج إلى شبكة في جها وهي رسائل تواصلية مخزنة

لكتروني شكل صفحات أو وثائق ويتخذ الموقع ا  ,حدى متصفحات شبكة الويبا نترنت وعبر إ
تتخذ من الصفحة الرئيسية واجهة لها ويتم التنقل بينها  HTMLمكتوبة بل ة النص الفائق المترابط 

لرسائل التواصلية في شكل منفرد )نص أو صوت أو صورة بواسطة وصالت عادية أو تفاعلية وتقدم ا
لى تعزيز ما تقدم مواقع الويب خدمات تهدف إأو بشكل متعدد )الوسائط المتعددة( وغالبًا  ,أو فيديو(

لكتروني أيضًا بلنه مجموعة من ملفات الشبكة ويعرف الموقع ا ً.(4)التواصل والتفاعل مع المتلقي
وعة من األفراد والتي قام بتصميمها فرد أو مجم ,تشابهة المرتبطة فيما بينهاالعنكبوتية ذات الصلة الم

 . (5)أو إحدى المؤسسات

  رابعًا: الصحافة الريالية اإللكترونية
تهدف الصحافة الرياضية تسمن خالل التعريفات السابقة يمكن الوصول إلى تعريفات 

بلنها مجموعة من الخدمات والمعلومات  باونأوليفر بر بالتي عرفها الباحث األلماني  ,لكترونيةا 

                                                           
 الشاريعة مجلاة ، 46 ع  ، نشتاطها عتن الناشئة التقصيرية والمسؤولية ماهيتها االلكترونية الصااةة ، دمام وخليل خالد نوا ( 1)

 .211ص( 2011، والقانون الشريعة كلية:  االمارا، جامعة) والقانو 
 .11ص( 2008 للنشر، أسامة دار:  عمان) 1ط ، االلكيرونية الصحافة ، سليمان زيد (2)
 .49ص ،سابق مرجع ، مستقبلية رؤية..  االلكترونية والصااةة رن،االنت ، تربان ماجد (3)
:  االنترنت، صتااةة متؤتمر:  الشتارقة جامعتة)  ،العربي االلكيروني االعالم في الميعددة الوسائط يوظيف ، أامد األمين مامد (4)

 .3-2ص( 2005 والتاديا،، الواقع
 .10ص ،سابق مرجع  ، الفلسطينية االخبارية لكترونيةاال المواقع ة  الصاف  التقرير ةن ، تربان ماجد (5)
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والتي  ,والمحدثة باستمرار والمتاحة للجميع ,لكترونيةالمنشورة عبر موقع إلكتروني أو نافذة إ ,الرياضية
 . (1)تعتمد على أحداث رياضية حقيقية يتم تقديمها للجمهور بقوالب مختلفة

 ,مواقع إخبارية تختص بالشؤون الرياضيةب :لكترونية بلنهايعرف الباحث المواقع الرياضية ا و 
تمتلك هيئة محررين وشبكة مراسلين تتميز  ,لكتروني محدديمكن الوصول إليها عبر عنوان إ

 وتستعين بالقوالب الفنية المختلفة لتقديم خدماتها ا عالمية للجمهور. ,باهتماماتها الرياضية

 نترنت والريالة: اإل المطلب الثاني
 آخر إلى لوصولفرصة ا للمشجعين أيتي مما الرياضية, للت طية هامة سيلةو  نترنتا أصبأ 

يصال الرياضة حيث يتمتع ا نترنت بمميزات تمنحه فرصة إ ,المتعلقة باألندية المفضلة لديهم األخبار
الواقع االقتصادي و  المعاصرة التقنيات في الت ييرات ساهمتفيما  ,ألقسام مختلفة وجديدة من المجتمع

لى الرياضية النصوص حجميد في توسيع الجد أبرزها تلك  ,الرياضية الكتابة من جديدة أنماط ظهور وا 
 .(2)نترنتمتعلقة بالصحافة الرياضية على ا ال

نترنت واحدًا من أهم مصادر أخبار الرياضة بعد أن كانت المصادر هي األندية وشكل ا 
لها صلة وثيقة بالرياضة أو تشرف على النشاط  واللجان والهيئات الرياضية والجهات الحكومية التي

موقع على  والعب   ناد   لكل   أصبأ   األمر الذي أدى إلى تقهقر دور وكاالت األنباء بعد أن   ,الرياضي
فيما تستعين المؤسسات الرياضية با نترنت كوسيلة اتصال تساهم في تطوير قدراتها  ,(3)الشبكة

 .(4)الرياضية المختلفة
الحدود بين األلعاب الرياضية  س  نترنت في طم  حيث نجأ ا  األمر عند هذا الحد  يتوقف  ولم
ومنأ العديد من الرياضات  ,لى تبادل الثقافات الرياضية بين الشعوبى إاألمر الذي أد   ,المختلفة

ما يتعلق األمر وعند ,(5)صب ة عالمية بعد أن كانت تقتصر في ممارستها على شعوب معينة

                                                           
)1( Lange، Kirsten 2002. Sport and New Media: A Profile of Internet Sport Journalists in Australia، 

School of Human Movement، Recreation and Performance، Faculty of Human Development، 
Victoria University. November page 57، 2010 

(2) previous study .. page 13 
 255ص ، سابق مرجع شفيق، اسنين( 3)

)4) Carlson، Jamie and others  2003. Nothing but yet : A study of the information content in Au 
stralian professional basketball websites، sport marketing Quarterly، volume 12، number 2، 
page 182. 

(5) Social Media In Sports: The Athlete  http://www.slideshare.net/marobella/social-media-in-
sports-the-athlete-1151579 At : 03/03/2015.  

http://www.slideshare.net/marobella/social-media-in-sports-the-athlete-1151579
http://www.slideshare.net/marobella/social-media-in-sports-the-athlete-1151579
http://www.slideshare.net/marobella/social-media-in-sports-the-athlete-1151579
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حيث لعبت التكنولوجيا دورًا  ,نترنت قادرًا على التمتع بالعديد من المميزات الهائلةأ ا بالرياضة يصب
 . (1)في تقدم العديد من األلعاب المختلفة

ين لمتابعة أعداد الجماهير المنتقل أكد باحثون أن   ,م2013إحصائيات صادرة عام  وفي
% خالل 56ت النسبة ال تزيد عن بعد أن كان ,%63لى الرياضة على شبكات ا نترنت تضاعف إ

األعداد تضاعفت في الوقت الراهن دون الحصول على  فيما يؤكد الباحث أن   ,(2)م2011العام 
 إحصائيات رسمية لذلك.
لكترونية خالل السنوات اضي نموًا هائاًل عبر المواقع ا شهد التسويق الري ,من جانب آخر

في تحقيق أرباح  ,بيسبول في الواليات المتحدة األمريكيةفقد نجأ موقع الدوري ال ,القليلة الماضية
 .(3)م2003( مليون دوالر خالل عام 90-80لى )مالية تصل إ
%( 70كشفت إحصائيات رسمية عن اهتمام ما يزيد عن ) ,الواليات المتحدة األمريكية وفي

ث أكدت ذات حي ,بالرياضة وألعابها المختلفة ,مليون شخص 168من المجتمع األمريكي بمعدل 
نترنت عون رغباتهم الرياضية من خالل ا %  من هؤالء المهتمين بالرياضة يشب68ا حصائيات أن 

(4)  . 
نوعية في عالم الرياضة  نترنت أحدث ثورةً ا  خالل ما سبق يتضأ لدى الباحث أن   من

التها على عتمد في كثير من مجابحيث أصبحت الرياضة ت ,بمختلف ألعابها الفردية والجماعية
 نترنت األمر الذي زاد من شعبيتها ومتابعيها عبر مختلف دول العالم.ا 

تلك المتعلقة بنشر الرياضة حيث أصبأ العالم على دراية  ,أبرز مالمأ هذا التطوير وتكمن
إضافة إلى لعب االنترنت دورًا  ,نترنت بين كافة الدولا أكبر باأللعاب المختلفة مستفيدًا من ربط 

في التسويق الرياضي مما عاد بالربأ المالي على األلعاب الرياضية وممارسيها وزاد من عملية  هاماً 
 تطويرها لينقل الرياضة من عالم الهواة إلى عالم االحتراف.

                                                           
(1) How the Internet of Things is Turning Into the Internet of Sports http://tech.co/internet-

things-turning-internet-sports-2014-09 At : 03/03/2015. 
(2)  Lucia Moses " Sports Fans Slowly Move From TV to the Internet "  
http://www.adweek.com/news/technology/sports-fans-slowly-move-tv-internet-151329 At: 

03/03/2015 
(3) Hur، Youngjin and others “ Acceptance of Sports Websites: A Conceptual Model “ 

https://www.questia.com/library/journal/1G1-274114769/acceptance-of-sports-websites-a-
conceptual-model At : 04/03/2015 

(4) Lucia Moses ، Op. Cit. 

http://tech.co/internet-things-turning-internet-sports-2014-09
http://tech.co/internet-things-turning-internet-sports-2014-09
http://www.adweek.com/news/technology/sports-fans-slowly-move-tv-internet-151329
https://www.questia.com/library/journal/1G1-274114769/acceptance-of-sports-websites-a-conceptual-model
https://www.questia.com/library/journal/1G1-274114769/acceptance-of-sports-websites-a-conceptual-model
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حيث ساهم في تطوير  ,انعكس إيجابًا على عالقة الصحافة الرياضية باالنترنت ذلككل 
أصبحت في الوقت الحالي مصدرًا هامًا من مصادر األخبار  والتي ,الصحافة الرياضية االلكترونية

وهو األمر الذي سيتم  ,مانحة المتابعين فرصة مالحقة التطورات الرياضية أواًل بلول ,الرياضية
 توضيحه الحقًا.

 المطلب الثالث: الصحافة الريالية االلكترونية
 شملالخاصة بها لت البحث اتمحرك بتوسيع ,م2001العالمية عام  بياهوب شركة قامت عندما

دون الحصول على  ,(1)العالم حول منتشر رياضي موقع لفأ (21) قرابة هنالك نأ جدو   ,الرياضة
 إحصائيات حديثة تشير إلى أعدادها في الوقت الراهن.

تاريخ ظهور  للوصول إلى ,ببحث الشهير بجوجلقيام الباحث باللجوء إلى محرك ال وعند
حصل  ,نترنتالرياضية التي نشلت على شبكة ا  وأول المواقع ,كترونيةلالصحافة الرياضية ا 

( نتيجة في مدة بحثية استمرت حتى 1,033,000,000)الباحث على نتائج تصل أعدادها إلى 
والتاريخ الرياضي  ,وتركزت هذه النتائج على تاريخ الصحافة الرياضية ,من الثانية اً ( جزء0,47)

وتاريخ كرة القدم إضافة إلى العديد من  ,األلعاب الرياضية المختلفة وتاريخ ,ألمريكا الجنوبية
 ا حصائيات الرياضية الموثقة. 

 ,عند البحث عن أعداد المواقع المختصة بالشؤون الرياضية في العالم عبر ذات المحرك أما
 ,انيةمن الث اً ( جزء0,54في مدة زمنية تصل إلى ) ,( مليون نتيجة بحثية43حصل الباحث على )

 ,لكترونيةت الحديث عن المواقع الرياضية ا وتجنب ,وتركزت هذه النتائج على كلمة االختصاص
 مسلطة الضوء بشكل كبير على الدراجات الهوائية وسباقاتها المختلفة.

 ,وبعد البحث في العديد من الكتب والمراجع ذات الصلة بالل ة األجنبية ,ومن خالل ما سبق
 ,لكترونيةتاريخ نشلة الصحافة الرياضية ا  ب الوصول إلى نتيجة محددة حوليمكن القول أنه يصع

 نترنت.لكشف عن أول المواقع الرياضية ا لكترونية التي نشلت على شبكة ا وموعد ظهورها وا
 أبرز المواقع العالمية والعربيةأواًل: 

ت على القمة التي تي جاءوعند البحث في أبرز المواقع ال ,ب الشهيربالعودة إلى موقع بأليكسا
( المركز األول على المواقع EsPnاحتل موقع ) ,ب كلول موقع على العالميتصدرها موقع بجوجل

وهو موقع أمريكي يهتم بالعديد من الرياضات أبرزها كرة  ,( على العالم85محتاًل الترتيب ) ,الرياضية
                                                           

(1) Lange، Kirsten 2002. previous study .. page 32 
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مما يعكس حالة االهتمام  ,من ا ناثويثير الجدل باعتبار األكثرية من زواره  ,القدم األمريكية
 .(1)بالرياضة وألعابها المختلفة من قبل ا ناث في الواليات المتحدة األمريكية والعالم ال ربي

( 777ويتواجد في المركز ) ,الشهير المرتبة األولى بكووورة العربيبأما عربيًا فيحتل موقع 
أما أكثر  ,زواره من الذكور يما تعد غالبيةف ,( على المواقع المصرية62والمركز ) ,على العالم

الزيارات التي يحصل عليها الموقع فتتم من المدارس ثم المنازل وتحت المراكز العمل المرتبة 
 .(2)الثالثة

ب 503,561متواجدًا في المركز ب ,ب الصدارة المحليةيحتل موقع بفيس كووورة ,وفلسطينياً 
وجود أي معلومات تتعلق بنوعية الزوار وأعمارهم وأبرز  دون ,( فلسطينياً 88والمركز ) ,عالمياً 

 .(3)األماكن التي يتم من خاللها زيارة الموقع
 الريالة ومواقع التواصل االجتماعيثانيًا: 

نترنت محبي الرياضة فرصة متابعة أنديتهم وألعابهم المفضلة مقابل تكلفة مالية يمنأ ا 
ثراء للتجربة الرياضية ونجاحه في المساهمة ترنت من إوال يمكن إنكار ما قام به ا ن ,منخفضة

اقع يجابًا على عالقة الرياضة بمو األمر الذي انعكس إ ,(4)بتطوير الرياضة في مختلف أنحاء العالم
قبال واهتمام الرياضيين المحترفين م, على إ2008ب منذ عام التواصل االجتماعي حيث حاز بتويتر

ًمن أجل التواصل مع جماهيرهم
(5). 

( بوضع NBAبدأت أندية دوري السلة األمريكي للمحترفين ) ,ففي دوري كرة السلة للمحترفين
عالم الجديد ومواقع التواصل االجتماعي يضعون خططًا يلتزم بها الالعبون من أجل خبراء في ا 

تمثل ونتيجة لذلك وجدت األندية منفعة كبيرة تجنيها من خالل هذه الخطط ت ,التواصل مع الجمهور
ر من جهة أخرى األمر الذي هذه المنفعة في تعزيز التواصل بين النادي والالعبين من جهة والجماهي

 .(6)يجابًا على االستثمار وأرباح الناديينعكس إ

                                                           
(1) Alexa http://www.alexa.com/siteinfo/www.espn.com At : 04/03/2015  
(2) Alexa http://www.alexa.com/siteinfo/www.kooora.com  At : 04/03/2015  
(3) Alexa http://www.alexa.com/siteinfo/www.facekooora.com    At : 04/03/2015  
(4) Jamie Carlson and others 2002. Enhancing Fan Identification and Brand Equity in the Online 

Environment: ANZMAC،  page 731، 2002 
(5) Fisher، E (2009) Flight of fancy ? sports business journal، from 

www.sportsbusinessjournal.com 
(6) Mark Wysocki 2012. The Role of Social Media in Sports Communication: An Analysis of NBA 

Teams’ Strategy،  page 30 

http://www.alexa.com/siteinfo/www.espn.com
http://www.alexa.com/siteinfo/www.kooora.com
http://www.alexa.com/siteinfo/www.facekooora.com
http://www.sportsbusinessjournal.com/
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بل تتيأ فرصة  ,فقطقع التواصل االجتماعي للرياضيين التفاعل مع جماهيرهم اتسمأ مو  وال
حيث شهدت مواقع التواصل االجتماعي قيام  ,هم البعضمع بعض تفاعل الرياضيينأخرى من أجل 

ادثة التي جمعت نجمي  كرة تمامًا كالح ,بتبادل التعليقاتالعديد من نجوم األلعاب الرياضية المختلفة 
األول من معاناة منافسه والتي سخر فيها  ,ب على موقع تويترالسلة بكيفن غارنيت وتشارلي فيالنوفا

كشفت دراسة استطالعية عن فقدان وعقب هذه األزمة  ,تمنع نمو الشعرب التي من مرض بالثعلبة
 .(1)بجة ت ريداته التي وصفها الحقًا ببسوء الفهمب الكثير من شعبيته نتيبغارنيت

يحتل النجم  ,م2015ب وعبر إحصائيات صادرة عن شهر مارس للعام وفي موقع بالفيس بوك
ن بما يزيد عن ل كلكثر نجوم الرياضة امتالكًا للمتابعيالمركز األو ب كريستيانو رونالدوبالبرت الي 

( مليون 78ني بما يزيد عن )في المركز الثا بليونيل ميسيبويلتي األرجنتيني  ,( مليون متابع107)
( 52المركز الثالث بما يزيد عن ) بديفيد بيكهامبالسابق الدولي ا نجليزي ويحتل الالعب  ,متابع

أتاح لالعب  بالفيس بوكب ال أن  إ ,ن ابتعاده عن األضواء والمالعب الشهيرةعلى الرغم م ,مليون متابع
 .(2)فرصة االستمرار في التواصل مع جماهيره الكبيرة

( مليون 83ب االسباني في المركز األول بما يزيد عن )فيتواجد ببرشلونة ,أما من حيث األندية
 يقل عن نصف مليون متابع عن برشلونة ويحتل لاير مدريد ا سباني المركز الثاني بما ,متابع

 .(3)( مليون متابع65ويتواجد مانشستر يونايتد االنجليزي في المركز الثالث بما يزيد عن ) ,(82,5)
ضمن دراسة تابعت  ,وتحتل كرة القدم المركز األول ضمن أكثر الرياضات شعبية ومتابعة

والتي أكدت  ,بإليهم عبر موقع بأليكسا ( موقع رياضي تم الوصول300عن ) حركة الزوار فيما يزيد
نترنت يار متابع يستخدم الكثير منهم ا ( مل3,5عدد متابعي كرة القدم في العالم يتخطى حاجز ) أن  

لى بعدد متابعين يصل إ ب المركز الثانيوتحتل بالكريكت ,في متابعة أخبار اللعبة الشعبية األولى
 .(4)( مليار متابع2,5)

ن مواقع التواصل االجتماعي بدأت تستخدم بشكل أو بآخر في عمليات مما سبق يتضأ أ
وجعلهم أقرب  ,يجابًا على القدرات المالية لألندية والالعبيناألمر الذي انعكس إ ,التسويق الرياضي

 أكثر من أي وقت مضى من الجماهير المنتشرة عبر مختلف أنحاء العالم.
                                                           

(1) Fans، Sports، and the Internet   https://sportsandtheinternet.wordpress.com/roster-2/ At : 
05/03/2015 

(2) Fan page list http://fanpagelist.com/category/athletes/  At : 05/03/2015 
(3) Fan page list http://fanpagelist.com/category/sports-teams/  At : 05/03/2015 
)4( Top 10 List of the Internet World's Most Popular Sports 

http://topendsports.com/world/lists/popular-sport/fans.htm  At : 05/03/2015 

https://sportsandtheinternet.wordpress.com/roster-2/
https://sportsandtheinternet.wordpress.com/roster-2/
http://fanpagelist.com/category/athletes/
http://fanpagelist.com/category/sports-teams/
http://topendsports.com/world/lists/popular-sport/fans.htm
http://topendsports.com/world/lists/popular-sport/fans.htm
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 لكترونيةصحافة الريالية المطبوعة واإل ي الالفرق بين الكتابة ف :المطلب الرابع
 في الرياضي المراسل أن   بتايمز نيويوركب صحيفة في الرياضي المحرر بجولي تومب يرى

 في عليه الض ط يزداد فيما ,األكثر على ناثنتي   أو مادة عدادإ على عمله يقتصر الورقية الصحافة
 الرياضي الصحفييمكن القول أن , و (1)ستمروالم اليومي التحديث تتطلب التي لكترونيةا  الصحافة

الجماهيرية  فئاتل استهدافه العديد من الظفي  ,الورقية الصحافة في زميله من أكثر مبدع لكترونيا 
 دورةلى عمله ومتابعته المستمرة لإضافة إ ,الصحافة الورقية التي تزيد في أعدادها عن متابعي كبيرةال
 .(2)تنتهي ال خبارأ

أن المحرر الرياضي  ,الشهير بالعربي ب الكاتب في موقع بكووورةمحمد عوادبدني األر  يؤكدو 
لكترونية للمتابعة ر إلى حاجة الصحافة الرياضية ا ظيعيش حالة من الض ط والتوتر المستمرين بالن

ال أنه يعيش مرونة أكثر من المحرر الرياضي في الصحافة المطبوعة إ ,المكثفة على مدار الساعة
على حد -لكترونية لك المحرر الرياضي في الصحافة ا يمتحيث  ,ن القانونية واالجتماعيةناحيتي  المن 

حداث الفارق كفرد بشكل أكبر من العاملين في الصحافة الرياضية القدرة على إ -تعبير عواد
فيما تتميز بسهولة قياس نجاح موضوعاتها من خالل ا حصائيات الرقمية على عكس  ,المطبوعة

 .(3)صحافة المطبوعة التي ال تمتلك مثل هذه ا حصائياتال
لكترونية بدأت تتفوق على نظيرتها في الصحافة الصحافة الرياضية ا ويرى الباحث أن 

, في ظل اكتسابها مميزات أكثر تتعلق بالسرعة في النشر, األمر الذي يتيأ لها فرصة أكبر المطبوعة
فكرة قضائها على الصحافة المطبوعة أمر مستبعد,  ال أن  السبق الصحفي, إفي الحصول على 

تمتلك مكانة هامة في الوسط خاصة أن الصحف الرياضية المطبوعة ما زالت حتى هذه اللحظة 
الرياضي.

                                                           
)1( Jerrie Andrews 2011  ،  TACKLING THE DIGITAL FUTURE OF SPORTS JOURNALISM A look at 

sports journalism in the United Kingdom and United States، page 5. 
)2) previous study .. page 11.  

 04/02/2015 المواةق الثالثا  ،بتاريخ الشهير العربي"  كووورة"  موقع في الكايب عواد مامد األردن  مع خصيةش مقابلة( 3)



 

ْنيافصل الثال

 لكرتونية يف فلسطنياملواقع الرياضية اإل
 .. النشأة والتطور: المواقع الريالية الفلسطينيةالول المبحث

 ةــينيــة الفلسطــــترونيـلكالية اإل ـــع الريــــالمواقأ م : الثانيحث المب
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 :تمهيد
لى تقسيم هذا الفصل إ تمبحيث  ,لكترونية في فلسطينل هذا الفصل المواقع الرياضية ا يتناو 

وما يتخلل ذلك من  ,لكترونية الفلسطينية وتطورهامبحثين يحمل األول منها نشلة المواقع الرياضية ا 
 وعوامل انتشار. ,ص ومميزات وأهدافئصاخ

لكترونية الفلسطينية المنتشرة بين الضفة فيما يتطرق المبحث الثاني إلى المواقع الرياضية ا 
غالق وأبرز الصعوبات المواقع الم لقة وتحديد أسباب ا وتسليط الضوء على  ,ال ربية وقطاع غزة

 تها قبل اتخاذ هذا القرار.هالتي واج
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ْث الوْ اْلبح

 لتطورالمواقع الرياضية الفلسطينية.. النشأة وا

ويتكون  ,ونشلتها وتطورها لى الحديث عن المواقع الرياضية الفلسطينيةيهدف هذا المبحث إ
الفلسطينية على  حيث يتناول المطلب األول نشلة المواقع الرياضية ,هذا المبحث من أربعة مطالب

في حين تناول  ,ث عن خصائص المواقع الرياضية الفلسطينيةأما المطلب الثاني فيتحد ,نترنتا 
بينما يتضمن المطلب الرابع  ,لكترونيةوامل انتشار المواقع الرياضية ا المطلب الثالث أهداف وع

 :مميزات وسلبيات المواقع الرياضية الفلسطينية
 نترنتواقع الريالية الفلسطينية على اإل المطلب الول: نشأة الم

نترنت أراضيها منتصف التسعينيات من القرن ين مرحلة جديدة بعد دخول ا فلسط عاشت
هم الفلسطينيين في ئين في الجامعات الفلسطينية, بالتعاون مع زمالالماضي, على يد أكاديمي  

ة ال ربية وقطاع غزة الصحافة حيث عرفت الضف, (1)م1994الجامعات األمريكية وتحديدًا عام 
الدول العربية, فعلى الرغم من ا مكانيات المحدودة لوسائل بالعديد من  ارنةً لكترونية مبكرًا مقا 
ى الظروف السياسية ل, ونقص الخبرات في مجال النشر ا لكتروني, با ضافة إعالم الفلسطينيةا 

نترنت كان في منتصف التسعينات من على ا عالمي الفلسطيني واالقتصادية, إال أن التواجد ا 
ً.(2)اضيالقرن الم

األولى على تقديم خدمة البريد نترنت في فلسطين خالل المرحلة خدمات ا  واقتصرت
ب للجامعات والكليات ومراكز األبحاث األكاديمية في روني, وذلك عبر ما وفرته مؤسسة ببال نتلكتا 

دخال مهمة إقامت مؤسسة با نترنيوزب ب وجيزة   مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية, وبعد ذلك بفترة  
عالمية الفلسطينية, لتزداد الخدمات المتاحة التكنولوجيا الحديثة في العمل ا عالمي في األوساط ا 

لكترونية الفلسطينية ويصبأ هناك المئات من المواقع ا من قبل الشركات الفلسطينية المزودة لإلنترنت 
 .(3)على الشبكة العنكبوتيةنترنت ومن بينها المواقع الرياضية الفلسطينية بكة ا على ش

مع انطالق شبكة  ,م2000لكترونية في فلسطين ألول مرة عام ظهرت المواقع الرياضية ا و 
حيث  ,في العام ذاته بسيدنيبتزامنًا مع بدء منافسات أولمبياد  ,من الضفة ال ربية ببال سبورتبووكالة 

                                                           
 اصتدارا، متن:  ةلستطين) ، نموذجاا   بو  الفيس فلسطي ، في واليعبير الرأي بحرية الجديد االعالم عالقة ، الفطاةطة مامود (1)

 .112ص( 2011 مية،االعال والاريا، للتنمية الفلسطين  المركز
 .118ص( 2013 الجزيرة، مكتبة:  غزة) 2ط  ، الفلسطيني االلكيروني االعالم ، تربان ماجد (2)
 .112ص ، سابق مرجع ، الفطاةطة مامود (3)
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المتعلقة بالبعثة الفلسطينية المشاركة على متابعة آخر التطورات  في ذلك الوقت كان الموقع يقتصر
 .(1)في األولمبياد

لى محاولة الفلسطينيين إ ,لكترونية في فلسطينوتعود فكرة إطالق المواقع الرياضية ا 
مع تسليط الضوء على معاناة الرياضيين ك يرهم  ,لى العالم أجمعونقلها إ ,التعريف برياضتهم المحلية

(2)لصهيوني واعتداءاته المتكررةمن الفلسطينيين من االحتالل ا
. 

 ,لكترونية جانبًا لم تعهده الرياضة الفلسطينيةشكلت فكرة إطالق المواقع ا  ,وقبل ذلك الوقت
التي كانت تعتمد في ت طية أخبارها آنذاك على الصحف المحلية المنتشرة بين الضفة ال ربية وقطاع 

لى الصباح التي توقفت عن ة الجديدة إضافة إالقدس واأليام والحيا أبرزها الصحف اليومية ,غزة
 .(3)الصدور منذ سنوات ماضية

 ,مع غياب التطور التكنولوجي ,وكانت الصحافة الرياضية الفلسطينية تعمل في ذلك الوقت
حيث كانت المواد المحررة ترسل عبر  ,وعدم انتظام البطوالت المحلية ,ومحدودية أعداد العاملين فيها

 .(4)ى مما زاد من صعوبة المهمة وقلل من فرص متابعة كافة األنشطة المختلفةالفاكس وطرق أخر 
 ,نترنتلكترونية الفلسطينية على شبكة ا وعية في عدد المواقع الرياضية ا القفزة الن لكنو 

هر منذ ذلك الوقت ظحيث  ,هذه المواقعثورة لعامًا واضحًا  الذي يشكل( م2010) عام جاءت مطلع
عشوائية العمل في  مما يؤكد ,سرعان ما أغلق العديد منها ,لكترونياً ( موقعًا رياضيًا إ15ما يزيد عن )
(5)عالمي وغياب التنظيم عن قواعدههذا الحقل ا 

. 
إنشاء عالميين الرياضيين في فلسطين يتسابقون في أخذ العديد من ا  ,منذ ذلك الوقتو 

 ,( موقعًا الكترونياً 27وفقًا لمتابعة الباحث ) م2015حتى عام ها عدد بلغلكترونية مواقع رياضية إ
هر ظوعدد آخر  ,فيما أ طلقت ال البية من هذه المواقع رسميًا من قطاع غزة ,أ غلق العديد منها بالفعل

 من الضفة ال ربية ومدنها المختلفة.

                                                           
ًمرجعًسابقًأحمد البخاري،( 1)

 نفسه السابق المرجع( 2)
 19/03/2015 المواةق الخميس بتاريخ فلفل أسامة االعالمي مع شخصية مقابلة (3)
 المواةتتتق الخمتتتيس بتتتتاريخ القااادم لكااارة الفلساااطيني لاليحااااد المسااااعد العاااام األماااي  العمصاااي محماااد متتتع شخصتتتية مقابلتتتة (4)

19/03/2015 
 .سابق مرجع ، حرب الدي  حسام( 5)
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 : خصائص المواقع الريالية الفلسطينية  ثانيالمطلب ال
معالم المميزة للنشر على لتكون بمثابة ال ,لكترونيةواقع ا لخصائص التي تتسم بها المتتنوع ا

نترنت تقضي فهم هذه لذلك فإن نجاح ا صدارات الصحفية على شبكة ا  ,نترنتشبكة ا 
اسب مع الطبيعة الحديثة لتقديم نمط اتصالي جديد يتن ,فادة الوظيفية منهاوالعمل على ا  ,الخصائص
يما يتعلق ف ,واقعًا مهنيًا جديداً  ,لكترونيةالمواقع الرياضية ا  فرضتقد . و (1)لكترونيللنشر ا 

فقد أصبأ المطلوب من الصحفي الرياضي  ,مكاناتهم وشروط عملهمبالصحفيين الرياضيين وا  
لكترونية كوسيلة تجمع الصحافة ا  وبشروط الكتابة في ,يكون ملمًا با مكانات التقنية المعاصر أن  

وأن يضع في اعتباره عالمية هذه الوسيلة وسعة  ,التلفزيون المرئي والحاسوب بين نمط الصحافة ونمط
(2)انتشارها

ً. 
ك يرها من المواقع الفلسطينية بدورها تميزت لكترونية المواقع الرياضية ا  يرى الباحث أن  

ات الممارس ولية فضأمسئ البدايةمنذ على عاتقها فحملت  ,الوطني في مواجهة االحتالل الصهيوني
الذين كانوا هدفًا مستمرًا لآللة العسكرية  ,الصهيونية وتعرية جرائمه المستمرة بحق الرياضة والرياضيين

العب خدمات رفأ السابق الذي تعرض  بمحمود السرسكالكابتن بتمامًا كما حدث مع  ,الصهيونية
 كرة القدم هناك.ى أحد أندية إلى الضفة ال ربية لالنضمام إل لالعتقال أثناء محاولته الوصول

تتوافق مع خصائص الصحافة  لكترونية الفلسطينية عدة خصائصالمواقع الرياضية ا وتمتلك 
والمتمثلة في الفورية والتحديث المستمر للمضمون المقدم والنشر على  ,لكترونية في صورتها العامةا 

لكتروني الفوري ا  ات الوسائط المتعددة واألرشيفلى االستفادة من خدمإضافة إ ,نطاق واسع
(3)والتفاعلية

. 
هذه المواقع الرياضية تتمتع بالعديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المواقع  أن   ال  إ

نشر األخبار ومتابعة األنشطة الرياضية الفلسطينية أواًل  سرعةاألخرى وتتمثل هذه الخصائص في 
(4)بلول

(5)فال البية منها تدار من داخل المنازلاالبتعاد عن المعايير والقيود الرسمية و ،
 لىإ ضافةإ ،

لى مساحات واسعة من المتابعين في مختلف المدن والمناطق والقدرة على الوصول إالجماهيرية 
 .(6)الفلسطينية

                                                           
 221ص  ، سابق مرجع  ، الرقمية والتكنولوجيا االلكترونية الصااةة ، الدليم  الرزاق عبد (1)
 132ص  ،سابق مرجع ، االلكترون  االعالم ، عيشة وأب ةيصل (2)
 78- 77 ص  ، سابق مرجع ، ابيب ماجد (3)
  سابق مرجع ، البخاري أامد( 4)
 سابق مرجع  مطر، أشر  (5)
 سابق مرجع ارب، الدين اسام( 6)
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 ,لكترونية الفلسطينية في الشكلتشابه المواقع الرياضية ا  أن   ببراهيم أبو الشيخبإويرى 
الصعب  من   جعلت   ,خباريةود رقابة تمنع عمليات القرصنة ا ضمون دون وجواعتمادها على ذات الم

لكترونية في فلسطين ا مختلفة عن غيرها من الصحافة ا وضع خصائص تميز هذه المواقع وتجعله
إنشاء المواقع  حيث يرى أن   ,بأبو الشيخبمع  بأحمد سالمةا عالمي بويتفق  ،(1)والمنطقة العربية

جعل من الصعوبة  ,كترونية بمجهود فردي دون رقابة أو متابعة من المؤسسات الرسميةلالرياضية ا 
 .(2)تسليط الضوء على خصائص تحدد مالمأ هذه المواقع الرياضية

أبرزها  ,لكترونية في فلسطينمن الخصائص للمواقع الرياضية ا  ويقدم الباحث مجموعة
إضافة  ,لكترونيةن العالم االحترافي للصحافة ا ع فهي مواقع بعيدة ,البساطة في الشكل والمضمون

لكترونية ال تنفصل عن فهي مواقع إ ,عالمية ذات طابع اجتماعي ووطنيإلى اعتبارها مؤسسات إ
وتتابع باهتمام ما يجري فيها وسرعان ما تتحول العديد  ,الحالة السياسية لفلسطين وقطاع غزة تحديداً 

األحداث الضخمة كالعدوان الصهيوني على تتابع آخر تطورات من هذه المواقع إلى صفحات سياسية 
 .م2014قطاع غزة عام 

 لكترونيةالمواقع الريالية اإل  وعوامل انتشار أ داف:  لثالمطلب الثا
ومواكبة  ,لى صناعة األحداث الرياضيةالمواقع الرياضية ا لكترونية في فلسطين إ تهدف

لى أكبر عدد من القراء المنتشرين في مختلف دول الوصول إو  ,أحدث التقنيات في تكنولوجيا االتصال
وتحقيق  ,لى فضأ الممارسات واالنتهاكات الصهيونية بحق الرياضيين الفلسطينيينإضافة إ ,العالم

على التواصل دومًا يمكن القول أن المواقع الرياضية الفلسطينية تحرص كما , (3)أهداف تجارية متعددة
وتفاعالت األحداث الرياضية ومتابعة مجريات األمور  ,ي الفلسطينياليومي مع الحدث الرياض

 .(4)المختلفة

لكترونية في فلسطين بكثرة خالل العوام القليلة انتشار المواقع الريالية اإل أما من حيث 
 :اآلتي يلع العديد من المختصين أسبابًا لذلك والتي تتلخص في ،المالية

 .(5)وانخفاض التكلفة المالية المطلوبة لذلك لكترونيةسهولة إطالق المواقع ا  -1

                                                           
 19/03/2015 المواةق الخميس بتاريخ  ،الشيخ أبو ابراهيم االعالمي مع شخصية مقابلة (1)
 19/03/2015 المواةق الخميس بتاريخ  ،سالمة أحمد االعالمي مع شخصية مقابلة (2)
 58 ص  ، سابق مرجع ، لبد مامد (3)
 رساالة ، غتزة بمااةظتا، الجامعتا، طلبتة لتدى المواطنتة قتيم تتدعيم ة  الفلسطينية االلكترونية الصااةة دور ، المدهون يايى (4)

 59 ص( 2012 ، األزهر جامعة:  ةلسطين)   ،منشورة غير ماجسيير
 سابق مرجع  الشيخ، أبو ابراهيم( 5)
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 .(1)لكترونيةزمة  طالق المواقع الرياضية ا غياب الرقابة والتراخيص الال -2
لى غياب الصحف الورقية اليومية في .. كل ذلك أدى إ االنقسام السياسيالحصار الصهيوني و  -3

من أجل سد  الرياضية ميين  طالق المواقععالمما دفع ا  ,قطاع غزة عدا صحيفة فلسطين
 .(2)الفراغ

دية المقابل المالي للحصول ومحدو  ,انتشار التكنولوجيا وسهولة امتالكها والتعامل معها -4
 .(3)عليها

وانتظام البطوالت والمسابقات  ,م2008النهضة الرياضية التي عاشتها فلسطين منذ عام  -5
  .(4)سمية في الضفة ال ربية وقطاع غزةالر 

وقلة  ,لكترونيةبتفاصيل الصحافة ا  وضعف الثقافة ,ياب الجهات الرقابيةويرى الباحث أن غ
 هور على ساحة العملظعالميين للمع حاجة الشباب من ا  ,في المناطق الفلسطينيةالعمل  فرص

 لكترونية بكثرة في فلسطين.ضية ا شكلت أسبابًا أخرى النتشار المواقع الريا ,عبر أنظمة التطوع

 المواقع الريالية الفلسطينية  سلبيات: مميزات و  لرابعالمطلب ا
لكترونية في فلسطين بالعديد من المميزات كتلك المميزات التي تتمتع المواقع الرياضية ا 
ومن أبرز هذه المميزات متابعتها المستمرة لألحداث الرياضية  ,تتمتع بها المواقع الفلسطينية عامة
ولة وقيادية للتحاور مع تضافتها لشخصيات رياضية مسئواس ,الجارية في مختلف أنحاء العالم

ل   ,الجمهور مع  ,تها الحديثةوتطورها بشكل سريع مع توفير إمكانيات البحث واألرشيف رغم نش 
اهتمامها بالشلن الرياضي الفلسطيني مما يكسب هذه المواقع عنصر الجاذبية بسبب رغبة الجماهير 

تمتع المواقع بمميزات أخرى ا وت, كم(5)لرياضية الفلسطينيةعلى الساحة ا في معرفة آخر التطورات
(6)السرعة في نقل األحداث الرياضية المحلية والعربية والعالميةجمالها في يمكن إ

الكشف عن و ،
تسليط الضوء لضافة إ ,(7)والتصوير الرياضي مواهب صحفية فلسطينية ناشئة في مجاالت التحرير

 .(8)ها رسائل وطنية تخدم القضية الفلسطينيةعلى رياضة محلية تحمل في طيات

                                                           
  سابق مرجع ، ربايعة ابراهيم( 1)
  سابق مرجع ، مطر أشر  (2)
  سابق مرجع ، ارب الدين اسام( 3)
  سابق مرجع ، عدوان سلطان (4)
 58 ص  ، سابق مرجع ، لبد مامد (5)
 20/03/2015 المواةق الجمعة يخبتار  ،زاهر أبو خالد االعالمي مع شخصية مقابلة( 6)
 .سابق مرجع  ربايعة، ابراهيم( 7)
 20/03/2015 المواةق الجمعة بتاريخ  ،والرياضة للشباب األعلى المجلس عضو هنية السالم عبد مع شخصية مقابلة (8)
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لكترونية ك يرها من المواقع المواقع الرياضية ا  أن   ال  إ ,وعلى الرغم من كثرة المميزات
خاصة  ,نترنت بشكل مهني وموضوعيسلبيات عدة خاصة مع عدم توظيف ا الفلسطينية تعاني من 

ً.(1)واالتصال فيما يتعلق بتفعيل مقومات حرية التعبير والتفكير
: ارتفاع تكلفة اشتراك التي تواجهها المواقع الرياضية الفلسطينيةسلبيات من أبرز الو 

بمراجعة وتدقيق المواد  ال تقومإذ  ,مع عدم مراعاة العديد منها أدنى شروط المهنية, (2)نترنتا 
ورة فيها تصيب المواد المنش فقراءة بعض التعليقات على ,وال صياغة وال نشراً  ال تحريراً  ,ليهاالمرسلة إ

 .(3)حباطالفرد بحالة من ا 
ضعف : في فلسطين مشكالت أخرى من أهمها لكترونيةتواجه المواقع الرياضية ا كما 

(4)لكترونية الفلسطينيةالعاملين في المواقع الرياضية ا القدرات التحريرية للكثير من 
 ,شوائية العملعو ،

(5)ط العمل الواضحة لدى المواقع الفلسطينيةوغياب الهياكل التنظيمية وخط
عف الحياد وبروز ضو ،

(6)الميول الشخصية في الكثير من الموضوعات الرياضية المنشورة
 ,لمام بقواعد الل ة ال ربيةدم ا وع ،

في الكثير من الدقة  يابلى غإضافة إ ،(7)على جودة الموضوعات المقدمةاألمر الذي ينعكس سلبًا 
(8)اتج عن سرعة النشر والبحث المستمر عن السبق الصحفياألحيان والن

غياب الرقابة وعدم امتالك و ،
(9)المواقع تراخيص تتبع لمؤسسة رسمية تنظم عملها

عالنات التجارية وغياب ا ف العائد المالي وضع ،
 .(10)لكترونية الفلسطينيةعن صفحات المواقع الرياضية ا 

موضوعاتها على التعصب  الرياضية تشجيع بعض المواقعويرى الباحث أن من سلبيات 
والتركيز على الجمهور  ,والتهويل وتبادل الشائعات الرياضية دون ذكر المصدر ,والفتنة الرياضية

والضحالة في  ,الداخلي دون منأ المتابعين من خارج حدود فلسطين الخطاب الرياضي المناسب
ر مؤهلين مما يؤثر سلبًا على جودة الموضوعات ين غيعالمي  واالعتماد على إ ,عالميالمحتوى ا 

 المقدمة.

                                                           
 80 ص  ، سابق مرجع ، ابيب ماجد (1)
 90 ص  ، سابق مرجع ، وردة أبو أمين (2)
 79 ص  ، سابق جعمر معال ، خالد (3)
  سابق مرجع ، زاهر أبو خالد( 4)
  سابق مرجع ، ربايعة ابراهيم( 5)
  سابق مرجع ، البخاري أامد (6)
  سابق مرجع ، سالمة أامد( 7)
  سابق مرجع ، مطر أشر  (8)
  سابق مرجع ، ارب الدين اسام( 9)
   سابق مرجع ال ريب، غازي (10)
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ْاْلبحث الثاني

 نــة في فلسطيــلكترونياضية اإلــع الريــالمواقأهم 

ويتكون  ,لكترونية في فلسطينط الضوء على المواقع الرياضية ا لى تسليهذا المبحث إ يهدف
لكترونية الفلسطينية المستمرة في على المواقع الرياضية ا يشتمل  ,هذا المبحث من مطلب واحد

 :الرياضية ا لكترونية الفلسطينية الم لقةوالمواقع  العمل

 لكترونية في فلسطينلية اإل المواقع الريا :المطلب الول
 (1)أواًل: موقع بال سبورت

على يد  ,م2000من العاصمة الفلسطينية القدس عام  ببال سبورتبشبكة ووكالة  انطلقت
نجليزية والصادرة من ي صحيفة الفجر الناطقة بالل ة ا الذي كان يعمل ف بد البخاريأحمبعالمي ا 

طالق حيث جاءت فكرة إ ,لى عمله في ذلك الوقت باللجنة األولمبية الفلسطينيةإضافة إ ,القدس
الوكالة بهدف تعريف الصحفيين األجانب بتحضيرات فلسطين للمشاركة في أولمبياد سيدني عام 

سلط الضوء على أخبار فلسطين عبر ذلك الوقت كانت اللجنة األولمبية الدولية ت ففي .م2000
ن ب بالل تي  مما ولد فكرة إطالق وكالة ببال سبورت ,ضافتها في زاوية خاصة تتبع الكيان الصهيونيإ

 نجليزية قبل االقتصار في الوقت الحالي على الل ة العربية فقط.العربية وا 
حيث  ,طالقواقع الرياضية الفلسطينية على ا ب أقدم المال سبورتت عد  شبكة ووكالة بب

ومنه حصلت على ترخيص العمل  ,م2002حصلت على ترخيص العمل كجمعية رياضية عام 
عالنات التجارية ي الحصول على الدعم المالي من ا وترتكز ف ,م2005كوكالة رياضية عام 

 الراعي الرسمي للموقع منذ عشرة أعوام كاملة. NBCالمختلفة على رأسها شركة المشروبات الوطنية 
يتقاضى النصف  ,ب ستة أشخاص بين محررين ومراسلينيعمل في شبكة ووكالة ببال سبورتو 

وهو غير  ,( عالمياً 3,258,015يتواجد الموقع في المرتبة )فيما  ,منهم مكافآت مالية غير منتظمة
 . www.palsport.comن الرابط ويمكن الدخول للموقع م ,مصنف محلياً 

                                                           
 سابق مرجع ، البخاري أامد( 1)

http://www.palsport.com/


- 124 - 

 

 (1)ثانيًا : موقع النداء الريالي
م, على يد بمعين فرجب وبروحي 2001من مدينة غزة في عام  النداء الرياضيانطلق موقع 

ب عدم ( أفراد, لكنه لم يستمر سوى أربعة شهور بسب8درابيهب, وامتلك الموقع مقرًا خاصًا وعمل فيه )
امتالك ثقافة ا نترنت وانتشاره في القطاع, وكانت غزة حديثة با نترنت, حيث كان يمكن الدخول 

 www.nedasport.comللموقع من الرابط, 
 

 (2)أطلس سبورتموقع  ثالثًا :
ترونية التي ظهرت على لكع الرياضية ا حدى أبرز المواقإ ,بأطلس سبورتبتعد شبكة 
معين بعالمي م, على يد ا 2002والتي تلسست وانطلقت من مدينة غزة عام  ,الساحة الفلسطينية

 سعيًا وراء متابعة األنشطة الرياضية المحلية والعربية والدولية. ,بفرج
ل قب ,الذي امتلك مقرًا رسميًا للعمل ,ب باعتباره الموقع الوحيد من غزةتميز بأطلس سبورت

يعمل في الموقع حاليًا  ,وامتلك سابقًا مراسلين من مصر والم رب ,بسبب الضائقة المالية إغالق المقر  
( 629فيما يحتل الموقع المرتبة ) ,ير ذلكظال يحصلون على أي مقابل مالي نتطو عًا ( أشخاص 5)

 . www.atlassport.netلى الموقع عبر الرابط ويمكن الدخول إ ,( عالمياً 548,298,1فلسطينيًا و)
 (3): موقع بال جولرابعًا 

وهدددددددددددددو امتدددددددددددددداد مكمدددددددددددددل للموقدددددددددددددع ا لكتروندددددددددددددي الم لدددددددددددددق سدددددددددددددابقًا بجمددددددددددددداهير المنتخدددددددددددددب 
بدراهيم أبدو ب وبإبفادي المدهونعلى يد  م,2003الذي انطلق عام  , www.footpal.comبالفلسطيني

بهددف دعدم المنتخبدات الوطنيدة الفلسدطينية  ,مدن الضدفة ال ربيدة بخالدد منصدوربمن قطداع غدزة و بشعر
يقدرر  قبدل أن   ,لكترونيدةحيث اتخدذ الموقدع شدكل المجلدة ا  ,في مختلف المشاركات والمسابقات الدولية

يدددة األخبدددار الرياضدددية بهددددف ت ط م,2004ب عددام مؤسسددوه إطدددالق موقدددع بدددديل يحمددل اسدددم ببدددال جدددول
 الفلسطينية كافة وعدم االكتفاء بتسليط الضوء على المنتخب الفلسطيني لكرة القدم.

 ,نتيجة انش ال مؤسسيه بلعمال أخرى ,دون خطة هيكلية واضحة ببال جولبيعمل موقع و 
ية بصورة عالنات التجار دعم المالي عن الموقع وتتواجد ا وي يب ال ,( عاملين7ويتواجد في الموقع )

                                                           
 بتتتتاريخ الهتتتات  عبتتتر مقابلتتتة ،الرياضاااي النااادا  موقاااع مؤسساااي وأحاااد سااابورت أطلاااس شااابكة عاااام مااادير ةتتتر ، معتتتين (1)

 .م28/04/2014
 سابق مرجع ، صيام مصطفى( 2)
 سابق مرجع ، شعر أبو ابراهيم( 3)

http://www.nedasport.com/
http://www.atlassport.net/
http://www.footpal.com/
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ويتواجد في المركز  ,( على المواقع الفلسطينية84المركز ) يحتل  ببال جولب ,نادرة ومتقطعة
 .  www.palgoal.comويمكن الدخول للموقع عبر الرابط  ,( عالمياً 314,648)

 (1)الحقيقة سبورتموقع : خامسًا 
م, 2005وتلسددس أواخددر العددام  ,مسددتقل انطلددق مددن مدينددة غددزةوهددو موقددع رياضددي فلسددطيني 

لددى ت طيددة األنشددطة يحددرص الموقددع منددذ نشددلته ويهدددف إ ,بمحمددد مبددروكبعالمددي الشدداب علددى يددد ا 
ويددولي اهتمامددًا كبيددرًا بالرياضددة العربيددة  ,الرياضددية الفلسددطينية فددي مختلددف األلعدداب الفرديددة والجماعيددة

 والعالمية.
وهو موقع  ,ن منهم في الضفة ال ربيةعشرة أشخاص اثنا ,بحقيقة سبورتيعمل في موقع بالو 

ير العمل في ظولوه أي مقابل مالي نوال يدفع مسئ ,غير حاصل على الترخيص وال يمتلك مقرًا للعمل
ويمكن  ,( عالمياً 3,907,329( والمركز )583حيث يحتل الموقع المركز ) ,لكترونيةصفحته ا 
 . www.hsport.psلى الموقع من الرابط الدخول إ

 (2)سام سبورتموقع : سادسًا 
وحصدل علدى  ,ببراهيم أبو الشديخعلى يد ا عالمي بإ ,م2007وهو موقع رياضي انطلق عام 

اب ى مجلدددس أعلدددى للشدددبقبدددل تحويلهدددا إلددد ,م2008تدددرخيص العمدددل مدددن وزارة الشدددباب والرياضدددة عدددام 
  ( أشخاص ال يتقاضون أية أجور مالية.4حيث يعمل في الموقع ) ,والرياضة
ال أنه ال يمتلك مقرًا خاصًا إ ,ب على الترخيص الرسميعلى الرغم من حصول بسام سبورتو 

ويمكن  ,وهو غير مصنف محلياً  ,( عالمياً 6,070,870فيما يتواجد الموقع في المركز ) ,للعمل
 sport.net-www.samالرابط  الدخول للموقع من خالل 

 (3)القصى سبورتموقع : سابعًا 
علددى يددد  م2007وتلسددس عددام  ,وهددو موقددع رياضددي فلسددطيني مسددتقل انطلددق مددن مدينددة غددزة 

ليدة أبدرزهم ضدون أجدورًا ماأفدراد ال يتقا 10ويعمدل بده  ,بمحمدد ال دولب اً حاليدويتولى إدارته  ,ببسام عرامب
  .ماهر الزر
ألسرته  ب بموقع التحكيم الفلسطيني بعد انضمام أكثر من حكم  رف موقع باألقصى سبورتع  و 

فيما حاز  ,بمحمد ال ولبلى ب إضافة إسامأ القصاصبو بمحمود أبو مصطفىبعالمية أبرزهم ا 
                                                           

 18/02/2015 المواةق األربعا  بتاريخ"  سبور، الاقيقة"   موقع مؤسس مبرو  محمد مع شخصية مقابلة( 1)
 سابق مرجع ، الشيخ أبو ابراهيم (2)
 22/02/2015 المواةق األاد بتاريخ"  سبور، األقصى"  موقع مسئول  أاد الزر ماهر مع شخصية مقابلة (3)

http://www.palgoal.com/
http://www.hsport.ps/
http://www.sam-sport.net/
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الصادر عن  قًا لالستفتاءوف م2014الموقع على لقب أفضل موقع رياضي فلسطيني عن العام 
  ب.صحيفة بالحياة الجديدة

وهو موقع غير مرخص وال يمتلك  ,روف مالية صعبةظيعمل موقع األقصى سبورت في و 
 ,( على العالم629,599ويتواجد في المركز ) ,( فلسطينياً 109فيما يحتل المرتبة ) ,للعمل مقراً 

 . www.aqsasport.orgويمكن الدخول للموقع من خالل الرابط 
 

 (1)القصى الرياليموقع  ثامنًا :
انطلدق  ,ويسدتمد ترخيصده منهدا ,عالميدةي يتبع لشدبكة األقصدى ا وهو موقع رياضي فلسطين 

مددوزعين  اً ( شخصدد13ويعمددل فيدده ) ,بأحمددد أبددو ديدداببعلددى يددد  م,2008مددن مدينددة غددزة وتلسددس عددام 
 لعاب الطائرة واليد والسلة .م متخصصون في أأربعة منه ,على محافظات غزة

 ,لكترونيةلين في صفحته ا يدفع األقصى الرياضي مكافآت مالية منتظمة غير كبيرة للعامو 
 ,( على العالم1,655,220ويتواجد في المركز ) ,( فلسطينياً 289ويحتل األقصى الرياضي المرتبة )
 . www.aqsasport.psويمكن الدخول للموقع عبر الرابط 

 (2)موقع كورة بلدنا: تاسعًا 
ويتخذ منها مقرًا مركزيًا جنوب القطاع, مدينة رفأ يبدأ عمله من لكتروني أول موقع رياضي إ 

الددذي  ,بكامددل غريددببعالمددي علددى يددد ا  ,م2010تلسددس فددي األول مددن مددايو للعددام  ,للعمددل الرياضددي
منصب المدير  بغازي غريببعالمي المخضرم فيما يتولى ا  ,لكترونيةر في صفحاته ا يترأس التحري
 ,وهددم أب وخمسددة أبندداء ,ب سددتة أشددخاص كلهددم مددن عائلددة غريددبيعمددل فددي بكددورة بلدددنا ,العددام للموقددع

ويتميدددز بالتحدددديث المسدددتمر علدددى  ,يحدددرص الموقدددع علدددى ت طيدددة األلعددداب الرياضدددية المحليدددة المختلفدددة
د الموقددع فددي ت طيددة نفقاتدده يعتمدد ,ون فيدده علددى رواتددب ماليددة ثابتددةلوال يحصددل العددام ,ئيسدديةصددفحته الر 

( 2ويقتدرب مدن المرتبدة ) ,( فلسدطينياً 315ويتواجدد الموقدع فدي المرتبدة ) ,بالثابتةغير على ا عالنات ب
هدا مدن الدرابط ليويعلن الموقع أنه مؤسسة إعالمية مسدتقلة يمكدن الددخول إ ,مليون على المواقع العالمية

www.korapal.ps . 
 

                                                           
 سابق مرجع ، دياب أبو أامد(1)
 17/02/2015 المواةق الثالثا  بتاريخ"  بلدنا كورة"  موقع تارير رئيس غريب كامل مع شخصية مقابلة (2)

http://www.aqsasport.org/
http://www.aqsasport.ps/
http://www.korapal.ps/
http://www.korapal.ps/
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 (1)عاشرًا : وطن سبورت
م, على يد بناصر الشيوخيب, 2010انطلق موقع بوطن سبورتب من الضفة ال ربية في عام 

وهو موقع كان  وهو موقع غير مرخص ويمتلك مقرًا تابعًا للمكتب الصحفي بآفاق برسب في الخليل, 
( 3يختص  بالصور الحية لمختلف المسابقات المحلية والعربية والدولية, حيث عمل في الموقع )

 أشخاص تقاضوا مكافآت مالية غير منتظمة, قبل إغالقه دون أسباب محددة.

 (2)صدى المالعبموقع : الحادي عشر 
صددددى بطدددالق صدددحيفة أن يتبعددده إقبدددل  ,م2011وهدددو موقدددع رياضدددي فلسدددطيني انطلدددق عدددام  

ويتلقددى دعمددًا مددن  بأيمددن الرنتيسدديبحيددث تلسددس الموقددع علددى يددد  ب الشددهرية فددي العددام التددالي,لمالعددبا
 ب.ركزية التابعة لحركة المقاومة ا سالمية بحماساللجنة الرياضية الم

 ,للفرد الواحد اً ( دوالر 50( أشخاص يتلقون مكافآت شهرية ال تزيد عن )8يعمل في الموقع )و 
ب وبالذهاب إلى موقع بآليكسا , طية األنشطة الرياضية المحلية والعربية والعالميةلى تويهدف الموقع إ

 ,( عالمياً 10,959,477ويتواجد في المركز ) ,الموقع غير مصنف محلياً  يمكن القول أن   ,الشهير
 . www.psport.psلى الموقع عبر الرابط ويمكن الدخول إ

 (3)اني عشر : موقع كابيتانوالث
م, على يد بمهند دلولب 2011وهو موقع رياضي انطلق من مدينة غزة في يوليو من العام 

وبعبد الرحمن الفارب وبعالء الدردساويب, إال أنه منأ اهتمامه األكبر للرياضة الفلسطينية بالضفة 
 ظات الشمالية.ال ربية مستفيدًا من تواجد العديد من مراسليه في مختلف المحاف

ويعد بكابيتانوب الموقع الرياضي الوحيد الحاصل على ترخيص العمل من المكتب ا عالمي 
الحكومي في غزة, حيث حاز الموقع على شهرة كبيرة من خالل عمله المستمر وعقده للدورات 

 م, بسبب عدم تفرغ2012التدريبية وورش العمل الرياضية المختلفة, قبل إغالقه منتصف عام 
م, ويمكن الدخول للموقع عبر 2015مؤسسيه والتزامهم بلعمال أخرى, وأعيد تش يل الموقع منتصف 

 . www.capitano.psالرابط 
 

 
                                                           

 18/03/2015 المواةق األربعا  بتاريخ"  سبور، وطن"  موقع مؤسس الشيوخي ناصر مع شخصية مقابلة (1)
 18/02/2015 المواةق األربعا  بتاريخ"  المالعب صدى"   موقع مؤسس الرنييسي أيم  مع شخصية مقابلة( 2)
 06/03/2015 المواةق الجمعة تاريخب"  كابيتانو"  موقع مؤسس  أاد الفار الرحم  عبد مع شخصية مقابلة( 3)

http://www.psport.ps/
http://www.capitano.ps/
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 (1)فيس كورةموقع : الثالث عشر 
لدذي تلسددس ب ارامتدان الرياضديبامتددادًا لموقدع  ل  ليمث دد ,م2011وهدو موقدع رياضدي انطلدق عدام 

غدالق مؤسسدة ب نتيجدة إرةو و فديس كدو بلدى لده إقبل تحو   م,2005عام  بخالد أبو زاهربعالمي على يد ا 
 ( أشخاص منهم ثالثة فتيات ال يتقاضون أية أجور مالية.7حيث يعمل في الموقع ) ,رامتان بالكامل

هو  ي  ئصاحلكنه يتميز بنظام إ ,على التراخيص الرسمية بفيس كووورةلم يحصل  موقع بو 
دقيقة عن  يتيأ للموقع نشر معلومات   ,لكترونية في فلسطينمن نوعه في الصحافة الرياضية ا  األول

ويحتل المركز  ,( فلسطينياً 79ويتواجد الموقع في المرتبة ) ,البطوالت المحلية بصورة مستمرة
 . www.facekooora.comويمكن الدخول للموقع من خالل الرابط   ,( عالمياً 842,506)

 (2)ف أم سبورتأ: الرابع عشر
م, على يد بحيدر حمادةب الذي 2012ب من مدينة غزة في عام بأف أم سبورتانطلق موقع 

كان يعمل وحيدًا في الموقع دون امتالك مقر أو ترخيص, قبل إقدامه على إغالق الموقع بسبب عدم 
قدراته المالية وانش اله بلعمال أخرى, وكان يمكن الدخول للموقع من خالل الرابط قدرته على سداد م

www.fmsport.net 

 (3)موقع الكأس الريالي: الخامس عشر
وانطلدق مدن  ,م2013وهو موقدع رياضدي فلسدطيني مسدتقل تلسدس فدي األول مدن ينداير للعدام  

بتمويل ذاتدي دون دعدم مدن أي جهدة  -رحمه اهلل–ب شاهر خماشالراحل بعالمي د ا مدينة غزة على ي
 حيث يعمل الموقع دون ترخيص وال يمتلك مقرًا خاصًا للعمل الرياضي. ,أخرى

فيمدددا يتميدددز الموقدددع باعتمددداده  ,ال يتقاضدددون أيدددة مكافدددآت ماليدددة ,( أفدددراد6يعمدددل فدددي الموقدددع )و 
وحددددول ترتيبدددده  ,لمتعلقددددة بلنشددددطة كددددرة القدددددم فددددي قطدددداع غددددزةالكبيددددر علددددى الصددددور الرياضددددية خاصددددة ا

ويحتدددددددل المركدددددددز  ,ب غيدددددددر مصدددددددنف محليددددددداً Cupsport الكدددددددلس الرياضددددددديا لكتروندددددددي يعدددددددد موقدددددددع ب
 كددددددددددددن الدددددددددددددخول علددددددددددددى الموقددددددددددددع عبددددددددددددر الددددددددددددرابطويم ,( بددددددددددددين المواقددددددددددددع العالميددددددددددددة22,631,517)

www.cupsport.net  . 

 

                                                           
 .سابق مرجع ، زاهر أبو خالد( 1)
 19/03/2015 المواةق الخميس بتاريخ"  سبور، أم أ "  موقع مؤسس حمادة حيدر مع شخصية مقابلة (2)
 20/02/2015 المواةق الجمعة بتاريخ"  الرياض  الكأس"  موقع مؤسس خماش شاهر مع شخصية مقابلة( 3)

http://www.facekooora.com/
http://www.fmsport.net/
http://www.fmsport.net/
http://www.cupsport.net/
http://www.cupsport.net/
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 (1)موقع الريالية أون الين: السادس عشر
 بنعمدان اشدتيويبعلدى يدد  ,م2013وهو موقع رياضي فلسطيني انطلق فدي ندوفمبر مدن العدام  

وفددي بدايتددده كددان يقتصدددر علددى نشدددر مدددواد  ,المتخصصدددة فددي مديندددة غدددزة بالرياضدديةببصددحبة صدددحيفة 
فة عدددن الصددددور ورقيدددًا عقدددب ف الصدددحيقبدددل توق ددد ,للصدددحيفة Pdfلكترونيدددة ونسدددخة إالصدددحيفة الورقيدددة 

  ليصبأ الموقع مستقاًل بذاته. ,م2014اندالع العدوان الصهيوني 
يحصل عدد قليل  ,( أشخاص10ويعمل فيه ) ,الموقع ترخيصه من ترخيص الصحيفة يستمدو 

فيما تتحمل شركة ببرو  ,فيما يحصل البقية على مكافآت مالية منتظمة ,منهم على رواتب مالية
 .  www.spor.ps اء المالية للموقع الذي يمكن متابعته عبر الرابط ب األعبإيفنت

 (2)الهدف الريالي الفلسطينيموقع : السابع عشر
علددى يددد بعلددي  ,م2013انطلددق موقددع الهدددف الرياضددي الفلسددطيني مددن قطدداع غددزة فددي عددام 

حيدث يعمدل فدي الموقدع خدالل الوقدت الحدالي  ,مسدتقالً  وهو موقع غير مدرخص وال يمتلدك مقدراً  ,بالكرنز
ب المرتبددددة يحتددددل موقددددع بالهدددددف الرياضددددي الفلسددددطينيو  أيددددة أجددددور ماليددددة. ال يتقاضددددونأشددددخاص  (6)
ويمكدددن الدددخول للموقدددع مددن خدددالل  ,وهددو موقدددع غيددر مصدددنف فلسددطينياً  ,( علددى العدددالم6,420,544)

 .www.hdafsport.comالرابط  
 (3)فوتبولموقع : الثامن عشر 

على يد الفريق التلسيسي  ,م2014ب الرياضية في الرابع من أبريل للعام انطلقت شبكة بفوتبول
ل فددي حيددث يعمدد ,وهددو موقددع غيددر مددرخص وال يمتلددك مقددرًا مسددتقالً  ,بأحمددد سددالمةبو بسددلطان عدددوانب

( على 3,816,118ب المرتبة )يحتل موقع بفوتبولو  مالية. أية أجور ( أشخاص ال يتقاضون9الموقع )
ويمكددددددددن الدددددددددخول للموقددددددددع مددددددددن خددددددددالل الددددددددرابط   ,وهددددددددو موقددددددددع غيددددددددر مصددددددددنف فلسددددددددطينياً  ,العددددددددالم

www.foootballsport.com . 
 (4)24/7كورة موقع عشر:  التاسع

لد ح  على يد مجموعة من  ,م2014ديثًا في ديسمبر من العام وهو موقع رياضي فلسطيني و 
موقع من مدينة غزة بمشاركة انطلق ال ,بمحمود األيوبيبالمهتمين ومهندسي الحاسوب على رأسهم 

 ( فقط.4تقليص أعداد أفراد الطاقم إلى ) قبل أن يتم   ,عالمياً ( إ15)
                                                           

 22/02/2015 المواةق األاد بتاريخ"  الين أون الرياضية"  موقع مؤسس اشييوي نعما  مع خصيةش مقابلة( 1)
 18/03/2015 المواةق األربعا  بتاريخ"  الفلسطين  الرياض  الهد "  موقع مؤسس الكرنز علي مع شخصية مقابلة( 2)
 سابق مرجع عدوان، سلطان( 3)
 20/02/2015 المواةق الجمعة بتاريخ"  24/7 كورة"  وقعم مؤسس األيوبي محمود مع شخصية مقابلة( 4)

http://www.spor.ps/
http://www.hdafsport.com/
http://www.foootballsport.com/
http://www.foootballsport.com/
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فيما  ,ليهير االنضمام إظوال يدفع أي مقابل مالي ن ,دون ترخيص 24/7يعمل موقع كورة و 
وي يب الموقع  ,بمد في الحصول على دعم مالي من ا عالنات التجارية الخاصة بشركة بجوجليعت

غالقه حيث كان قبل إ ,( عالمياً 2,304,153يتواجد في المركز )كان عن التصنيف الفلسطيني و 
 . www.koora247.comيمكن الدخول للموقع من خالل الرابط 

.

http://www.koora247.com/


 
 

ْثالثالفصل ال

 حمتوى وشكل املواقع الرياضية  مسات
 لكرتونية عينة الدراسةاإل

  : السمات العامة لمحتوى المعالجة الصحفية فيالمبحث الول
 لكترونية الفلسطينية عينة الدراسة.المواقع الريالية اإل 

 ة في ـفيـالصح ةــلجل المعاـة لشكـالمبحث الثاني: السمات العام
 لكترونية الفلسطينية عينة الدراسة.المواقع الريالية اإل 
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 تمهيد
لكترونيدددة عينددددة ليدددة الخاصدددة بددددالمواقع الرياضدددية ا يعدددرض هدددذا الفصدددل نتددددائج الدراسدددة التحلي

عدادها بناء علدى أهدداف وتسداؤالت الدراسدة الخاصدة التي تم إ ,عبر استمارة تحليل المضمون ,الدراسة
 ليل المضمون.بتح

 ,( مادة صحفية بين أخبار ومقاالت وتقارير وأحاديث1532وطبق تحليل المضمون على )
أطلس بحيث نشر موقع  ,خالل مدة الدراسة المحددة مسبقاً  ببال جولبو بأطلس سبورتب رها موقعانش

هي  اً ( يوم53خالل ) ,خبارية متنوعة( مادة إ729ب )ل جولبابفيما نشر  ,( موضوع803) بسبورت
 عينة الدراسة الزمنية.

 :ن هماويشتمل هذا الفصل على مبحثي  
لكترونية الفلسطينية المواقع الرياضية ا مة لمحتوى المعالجة الصحفية في السمات العا: المبحث الول

 عينة الدراسة.
ونيدددددة لكتر المواقددددع الرياضددددية ا ي دددددددددفمات العامددددة لشدددددكل المعالجددددة الصددددحفية ددددددالس: الثــــاني المبحــــث

 الفلسطينية عينة الدراسة.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ْ
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ْاْلبحث الوْ 

 السمات العامة لمحتوى المعالجة الصحفية في موقعي الدراسة

أطلدددس ب مدددوقعي   فدددي الصدددحفية المعالجدددة محتدددوىلدددى الكشدددف عدددن نتددائج يهدددف هدددذا المبحدددث إ
أللعداب الرياضدية وا ,مدن خدالل معرفدة ترتيدب أولويدات النشدر فدي مواقدع الدراسدة ,ببال جدولبو بسبورت
ظهددر والشخصدديات التددي ت ,والموضددوعات الرياضددية التددي تركددز علددى متابعتهددا ,تحظددى باهتمامهدداالتددي 

مع  ,والمصادر الصحفية للموضوعات التي تنشرها مواقع الدراسة ,لكترونية باستمرارعلى صفحاتها ا 
 بددين مددوقعي  تفدداق واالخددتالف أوجدده االو  ,النطدداق الج رافددي المعتمددد فددي ت طيتهددا الخبريددةالتعددرف علددى 

 .الدراسة لمحتوى المعالجة الصحفية
 لكترونية عينة الدراسةالمواقع الريالية اإل  با تمام تحظى التي: ترتيب أولويات اللعاب أوالً 

المواقع الرياضية  بمتابعتهاالتي تهتم  ,( ترتيب أولويات األلعاب الرياضية2يبين الجدول رقم )
 :يث كانت النتائج على النحو اآلتيح ,من حيث التكرار والنسبة ,دراسةلكترونية عينة الا 

 (2) رقم جدول
 مواقع الدراسة تغطيتهاالتي ا تمت باللعاب الريالية يولح ترتيب أولويات 

       

 

 

 ع  ــوقـالم                      

 وعات   ــالموض  

 االتجاه العام بال جول أطلس سبورت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 

ية
ع

ما
ج

 ال
ب

عا
ألل

ا
 

 82.5 1264 87.1 635 78.3 629 كرة قدم

 4.4 68 5.1 37 3.9 31 كرة سلة

 1.4 21 1.1 8 1.6 13 كرة طائرة

 1.1 17 0.0 0 2.1 17 كرة يد

 0.3 5 0.1 1 0.5 4 أخرى

ب 
عا

ألل
ا

ية
رد

لف
ا

 

 1 15 1 7 1 8 التنس

 0.6 9 0.0 0 1.1 9 ألعاب قوى فردية

 0.2 3 0.1 1 0.2 2 سباحة

 3.4 52 0.8 6 5.8 46 أخرى

 5.1 78 4.7 34 5.5 44 موضوعات رياضية عامة

 100 1532 100 729 100 803 المجموع

 :الدراسة االتجاه العام لموقعيْ   -1
الرياضية ت لعبة كرة القدم في المرتبة األولى كلبرز األلعاب جاءفقد  ,وفقًا لأللعاب الجماعية

وبنسبة  اً تكرار  1264بواقع  ,لكترونية في ت طيتها الصحفيةتركز عليها المواقع الرياضية ا  التي
 طائرةكرة ال احتلتو  ,%4,4وبنسبة  اً تكرار  68وجاءت كرة السلة في المرتبة الثانية بواقع  ,82,5%
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 اً تكرار  17كز الرابع بعدد وجاءت كرة اليد في المر  ,%1,4وبنسبة  اً تكرار  21المركز الثالث بعدد 
 %.0,3وبنسبة  اتتكرار  5ثم األلعاب الجماعية األخرى  بعدد  ,%1,1وبنسبة 

وجاءت  ,%1وبنسبة  اً تكرار  15المرتبة األولى بعدد  لعبة التنس احتلت ,وفي األلعاب الفردية
لمعاقين في ات اثم رياض ,%0,6وبنسبة  ,اتتكرار  9ألعاب القوى الفردية في المرتبة الثانية بعدد 

 اتتكرار  3وجاءت السباحة في المركز الرابع بعدد  ,%0,5وبنسبة  اتتكرار  7 المركز الثالث بعدد
 %.3,4وبنسبة  اً تكرار  52مع وجود ألعاب فردية أخرى بعدد  ,%0,2وبنسبة 

كما وظهرت موضوعات أخرى تناولت الرياضة بصورة عامة دون أن تتطرق الى لعبة 
 %.5,1وبنسبة  ,اً تكرار  78وجاءت بعدد  ,رياضية بعينها

 :على مستوى كل موقع على حدة -2
 موقع أطلس سبورت ( أ

 ,ت لعبة كرة القدم في المرتبة األولى كلبرز األلعاب الرياضيةجاءفقد  ,وفقًا لأللعاب الجماعية
سبة وبن اً تكرار  31وجاءت كرة السلة في المرتبة الثانية بواقع  ,%78,3وبنسبة  اً تكرار  629بواقع 
ثم كرة الطائرة في المركز  ,%2,1وبنسبة  اً تكرار  17وجاءت كرة اليد في المركز الثالث بعدد  ,3,9%

 %.0,5وبنسبة  اتتكرار  4ثم األلعاب الجماعية األخرى  بعدد  ,%1,6وبنسبة  اً تكرار  13الرابع بعدد 

وبنسبة  اتتكرار  9دد ألعاب القوى الفردية في المرتبة األولى بع ت  حل   ,وفي األلعاب الفردية
ثم رياضات المعاقين في  ,%1وبنسبة  ,اتتكرار  8في المرتبة الثانية بعدد  التنسوجاءت  ,1,1%

وبنسبة  اً تكرار  2والسباحة في المركز الرابع بعدد  ,%0,9وبنسبة  اتتكرار  7المركز الثالث بعدد 
وموضوعات أخرى تناولت  ,%5.8وبنسبة  اً تكرار  46مع وجود ألعاب فردية أخرى بعدد  ,0,2%

 %.5,5وبنسبة  ,اً تكرار  44الرياضة بصورة عامة بعدد 
 موقع بال جول ( ب

وبنسبة  اً تكرار  635بواقع  ,لعبة كرة القدم المرتبة األولى احتلتفقد  ,وفقًا لأللعاب الجماعية
لطائرة وجاءت كرة ا ,%5,1وبنسبة  اً تكرار  37وجاءت كرة السلة في المرتبة الثانية بواقع  ,87,1%

ولم تظهر أخبار كرة اليد في الموقع طوال عينة  ,%1,1وبنسبة  اتتكرار  8في المركز الثالث بعدد 
 %.0,1وبنسبة  اً تكرار  1الدراسة ثم األلعاب الجماعية األخرى  بعدد 

وجاءت  ,%1وبنسبة  اتتكرار  7المرتبة األولى بعدد  التنس احتلت ,وفي األلعاب الفردية
ولم تظهر أية أخبار عن ألعاب القوى  ,% 0,1وبنسبة  ,اً تكرار  1بة الثانية بعدد السباحة في المرت
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وموضوعات أخرى  ,%0,8وبنسبة  اتتكرار  6مع وجود ألعاب فردية أخرى بعدد  ,ورياضات المعاقين
 %.4,7وبنسبة  ,اً تكرار  34بعدد  بصورتها العامةتناولت الرياضة 

 :أوجه االتفاق واالختالف  -3
 حيث  ,)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات لعبة كرة القدم الدراسة اتفقت مواقع

 ,% في أطلس سبورت78,3بنسبة  ,لى في األلعاب الرياضية الجماعيةجاءت في المرتبة األو 
 % في بال جول.87,1و

 حيث  ,)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات لعبة كرة السلة اتفقت مواقع الدراسة
 ,% في أطلس سبورت3,9بنسبة  ,ي ضمن األلعاب الرياضية الجماعيةركز الثانحلت في الم

 % في بال جول.5,1و
  حيث  ,طائرة)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات لعبة كرة ال مواقع الدراسةاختلفت

وجاءت في المركز الثالث بموقع بال جول  ,%1,6ت المركز الرابع بلطلس سبورت بنسبة احتل
 %.1,1بنسبة 

  حيث  ,كرة اليد )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات لعبة مواقع الدراسةاختلفت
فيما لم تظهر أية أخبار متعلقة باللعبة  ,%2,1حلت في المركز الثالث بلطلس سبورت بنسبة 

 .%0,0في بال جول وذلك بنسبة 
  حيث  ,عبة تنس الطاولة)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات ل مواقع الدراسةاختلفت

وجاءت  ,%1حلت في المركز الثاني بلطلس سبورت ضمن األلعاب الرياضية الفردية بنسبة 
 %.1في المركز األول بموقع بال جول بنسبة 

 اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات ألعاب القوى الفردية, 
 ,%1,1ضمن األلعاب الرياضية الفردية بنسبة حيث حلت في المركز األول بلطلس سبورت 

 %.0,0فيما لم تظهر أية أخبار متعلقة باللعبة في بال جول وذلك بنسبة 
  حيث حلت في  ,السباحةاختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات

ما جاءت في في ,%0,2بلطلس سبورت ضمن األلعاب الرياضية الفردية بنسبة  رابعالمركز ال
 %.0,1المركز الثاني بموقع بال جول بنسبة 

 حيث  ,اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات رياضات المعاقين
فيما لم  ,%0,9حلت في المركز الثالث بلطلس سبورت ضمن األلعاب الرياضية الفردية بنسبة 

 %.0,0ذلك بنسبة تظهر أية أخبار متعلقة باللعبة في بال جول و 
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 لكترونية عينة الدراسةلمواقع الريالية اإل ترتيب أولويات المولوعات التي ا تمت بنشر ا ا: ثانياً 
التي تهتم بنشرها  ,( ترتيب أولويات الموضوعات والقضايا الرياضية3يبين الجدول رقم )

يث كانت النتائج على النحو ح ,من حيث التكرار والنسبة ,المواقع الرياضية االلكترونية عينة الدراسة
 :اآلتي

 (3)رقم جدول 
 التي ا تمت بنشر ا مواقع الدراسة الريالية والقلايا المولوعاتيولح ترتيب أولويات 

 المواقع                

 الموضوعات

 االتجاه العام بال جول أطلس سبورت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 57 873 55.8 407 58.1 466 نتائج مباريات

 1.2 19 0.4 3 2.1 16 اعتداءات صهيونية

 0.8 12 1.1 7 0.6 5 عنف المالعب

 2.9 44 1.7 13 3.9 31 انتخابات

 9.4 144 11.3 83 7.6 61 تحضيرات واستعدادات

 3.4 52 3.1 22 3.8 30 مالعب إصابات

 5.6 86 6.4 47 4.9 39 لقاءات وزيارات

 2.9 44 4 29 1.9 15 عقوبات

 3.1 47 3.3 24 2.9 23 دورات وورش عمل

 8.8 135 7 51 10.1 84 تعاقدات وانتقاالت

 3 46 4.4 32 1.7 14 اجتماعيات

 1.9 30 1.5 11 2.4 19 أخرى

 100 1532 100 729 100 803 المجموع

 :لجدول السابق إلى النتائج اآلتيةتشير بيانات ا
 :االتجاه العام لموقعي الدراسة -1

وع نتائج المباريات في المرتبة األولى للموضوعات التي تركز عليها المواقع موض جاء
وجاء في المرتبة الثانية تحضيرات  ,%57وبنسبة  اً تكرار  873الرياضية االلكترونية في فلسطين بواقع 

وحل موضوع التعاقدات واالنتقاالت في المركز  ,%9,4وبنسبة  اً تكرار  144واستعدادات األندية بواقع 
 اً تكرار  86وجاءت اللقاءات والزيارات في المركز الرابع بعدد  ,%8,8وبنسبة  اً تكرار  135الثالث بعدد 

الدورات ثم  ,%3,4وبنسبة  اً تكرار  52صابات المالعب في المركز الخامس بعدد إ ثم ,%5,6وبنسبة 
 سابعي المركز الثم االجتماعيات ف ,%3,1وبنسبة  اً تكرار  47بعدد  سادسوورش العمل في المركز ال

 ,%2,9وبنسبة  اً تكرار  44بعدد  ثامنوجاءت العقوبات في المركز ال ,%3وبنسبة  اً تكرار  46بعدد 
وجاءت  ,مكرر ثامنوهي ذات النسبة والعدد التي حصلت عليها موضوعات االنتخابات في المركز ال

االعتداءات الصهيونية وحلت  ,%1,9وبنسبة  اً تكرار  30 بعدد عاشرالقضايا األخرى في المركز ال
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ثم قضايا عنف  ,%1,2وبنسبة  اً تكرار  19بعدد  حادي عشرعلى الرياضة الفلسطينية في المركز ال
 %.0,8وبنسبة  اً تكرار  12عشر بعدد  ثانيالمالعب في المركز ال

 :على مستوى كل موقع على حدة  -2
 :موقع أطلس سبورت ( أ

وجاء في المرتبة  ,%58,1وبنسبة  اً تكرار  466نتائج المباريات المرتبة األولى بواقع  احتلت
التحضيرات وحل موضوع  ,%10,1وبنسبة  اً تكرار  84الثانية التعاقدات واالنتقاالت بواقع 

وجاءت اللقاءات والزيارات في  ,%7,6وبنسبة  اً تكرار  61في المركز الثالث بعدد  واالستعدادات
 اً تكرار  31ي المركز الخامس بعدد نتخابات فاال ثم ,%4,9وبنسبة  اً تكرار  39المركز الرابع بعدد 

الدورات ثم  ,%3,8وبنسبة  اً تكرار  30في المركز السادس بعدد  صابات المالعبإثم  ,%3,9وبنسبة 
االعتداءات الصهيونية جاءت و  ,%2,9وبنسبة  اً تكرار  23في المركز السابع بعدد  وورش العمل

 اً تكرار  15بعدد  تاسعفي المركز ال العقوباتجاءت و  ,%2,1ونسبة  اً تكرار  16بعدد  لثامنالمركز ا
ثم قضايا  ,%1,7وبنسبة  اً تكرار  14بعدد  العاشرفي المركز  االجتماعياتوحلت  ,%1,9وبنسبة 

أخرى مع وجود موضوعات  ,%0,6وبنسبة  اتتكرار  5بعدد  الحادي عشرعنف المالعب في المركز 
 .%2,4وبنسبة  اً تكرار  19بعدد 

 موقع بال جول ( ب
وجاء في  ,%55,8وبنسبة  اتتكرار  (407)نتائج المباريات المرتبة األولى بواقع  احتلت

ل موضوع التعاقدات احتو  ,%11,3وبنسبة  اً تكرار  83المرتبة الثانية التحضيرات واالستعدادات بواقع 
كز الرابع وجاءت اللقاءات والزيارات في المر  ,%7وبنسبة  اً تكرار  51واالنتقاالت المركز الثالث بعدد 

 ,%4,4وبنسبة  اً تكرار  32في المركز الخامس بعدد  الجتماعياتثم ا ,%6,4وبنسبة  اً تكرار  47بعدد 
ثم الدورات وورش العمل في المركز  ,%4وبنسبة  اً تكرار  29في المركز السادس بعدد  العقوباتثم 

 اً تكرار  22لثامن بعدد في المركز ا صابات المالعبإوجاءت  ,%3,3وبنسبة  اً تكرار  24السابع بعدد 
وحل عنف  ,%1,7ونسبة  اً تكرار  13المركز التاسع بعدد  االنتخابات احتلتو  ,%3,1وبنسبة 
في المركز  االعتداءات الصهيونيةثم  ,%1,1وبنسبة  اتتكرار  7بعدد  العاشرفي المركز المالعب 

وبنسبة  اً تكرار  11مع وجود موضوعات أخرى بعدد  ,%0,4وبنسبة  اتتكرار  3بعدد  الحادي عشر
1,5%. 
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 :أوجه االتفاق واالختالف -3
 حيث  ,)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات نتائج المباريات اتفقت مواقع الدراسة

 % في بال جول.55,8و ,% في أطلس سبورت58,1بنسبة  ,جاءت في المرتبة األولى
 حيث  ,ت اللقاءات والزيارات)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويا اتفقت مواقع الدراسة

 % في بال جول.6,4و ,% في أطلس سبورت4,9بنسبة  ,حلت في المركز الرابع
 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الدورات وورش والعمل اتفقت مواقع الدراسة(, 

 % في بال جول.3,3و ,% في أطلس سبورت2,9حيث جاءت في المرتبة السابعة بنسبة 
 تحضيرات واستعدادات الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  اختلفت مواقع

وجاءت في المركز  ,%7,6حيث حلت في المركز الثالث بلطلس سبورت بنسبة  ,األندية
 %.11,3الثاني ببال جول بنسبة 

  قضايا التعاقدات اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات
وجاءت في المركز  ,%10.1بلطلس سبورت بنسبة  لثانيحيث حلت في المركز ا ,تواالنتقاال

 %.7الثالث ببال جول بنسبة 
  قضايا االجتماعياتاختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات, 

وجاءت في المركز الخامس  ,%1,7بلطلس سبورت بنسبة  لعاشرحيث حلت في المركز ا
 %.4,4نسبة ببال جول ب

  حيث  ,قضايا العقوباتاختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات
ببال جول  سادسوجاءت في المركز ال ,%1,9بلطلس سبورت بنسبة  لتاسعحلت في المركز ا

 %.4بنسبة 
  موضوعات اصابات اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات

وجاءت في المركز  ,%3,8بلطلس سبورت بنسبة  لسادسحيث حلت في المركز ا العبالم
 %.3,1الثامن بموقع بال جول بنسبة 

  موضوعات االنتخابات اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات
وجاءت في المركز  ,%3,9أطلس سبورت بنسبة موقع ب لخامسحيث حلت في المركز ا

 %.1,7سع بموقع بال جول بنسبة التا
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  موضوعات عنف اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات
وجاءت  ,%0,6أطلس سبورت بنسبة موقع ب لحادي عشرحيث حلت في المركز االمالعب 

 %.1,1في المركز العاشر بموقع بال جول بنسبة 
  موضوعات االعتداءات ل( في ترتيب أولويات اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جو

أطلس سبورت موقع ب الثامنحيث حلت في المركز   ,الصهيونية على الرياضة الفلسطينية
 %.0,4وجاءت في المركز الحادي عشر بموقع بال جول بنسبة  ,%2,1بنسبة 

 ية عينة الدراسةترتيب أولويات الشخصيات الريالية التي ا تمت بمتابعتها المواقع الريال: ثالثاً 
م بمتابعتها المواقع التي تهت ,( ترتيب أولويات الشخصيات الرياضية4يبين الجدول رقم )

 :يث كانت النتائج على النحو اآلتيح ,من حيث التكرار والنسبة ,لكترونية عينة الدراسةالرياضية ا 
 (4)رقم جدول 

 عتها مواقع الدراسةيولح ترتيب أولويات الشخصيات الريالية التي ا تمت بمتاب

 الشخصيات الرياضية
 االتجاه العام بال جول أطلس سبورت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 1.4 21 1.5 11 1.2 10 شخصيات رياضية حكومية

 8.8 135 8.5 62 9.1 73 مسؤولي اتحادات

 4.8 73 5.1 37 4.5 36 رؤساء وأعضاء أندية

 46.3 709 42.7 311 49.6 398 العبون

 1.6 24 2.1 15 1.1 9 حكام

 12.4 190 15.4 112 9.6 78 مدربون

 1.9 29 2.5 18 1.4 11 إعالميون

 2.1 32 2.7 20 1.5 12 محاضرون رياضيون

 1 16 1.2 9 0.9 7 جماهير

 0.7 10 1 7 0.4 3 أطباء رياضيون

 2.1 33 3.6 27 0.7 6 شخصيات غير رياضية

 4 61 3.2 23 4.7 38 أخرى

 12.9 199 10.5 77 15.3 122 أخبار بدون شخصيات محددة

 100 1532 100 729 100 803 المجموع

 :االتجاه العام لموقعي الدراسة -1
المدربون المرتبة  احتلو  ,%46,3وبنسبة  اً تكرار  709بواقع  ,ون في المرتبة األولىجاء الالعب

 اً تكرار  135االتحادات في المركز الثالث بعدد  ثم مسئولو ,%12,4وبنسبة  اً تكرار  190الثانية بواقع 
جاء و  ,%4,8وبنسبة  ,اً تكرار  73ثم رؤساء وأعضاء األندية في المركز الرابع بعدد  ,%8,8وبنسبة 

عالميون في المركز السادس  ثم ا ,%2,1وبنسبة  اً تكرار  32المحاضرون في المركز الخامس بعدد 
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 ,%1.6وبنسبة  اً تكرار  24والحكام في المركز السابع بعدد  ,%1.9وبنسبة  اً تكرار  29يعدد 
جماهير وجاءت ال ,%1.4وبنسبة  اً تكرار  21والشخصيات الرياضية الحكومية في المركز الثامن بعدد 

 10واألطباء الرياضيين في المركز العاشر بعدد  ,%1وبنسبة  اً تكرار  16في المركز التاسع بعدد 
وشخصيات  ,%4وبنسبة  اً تكرار  61مع وجود شخصيات رياضية أخرى بعدد  ,%0,7وبنسبة  اتتكرار 

 199وأخبار بدون شخصيات رياضية محددة بعدد  ,%2,1وبنسبة  ,اً تكرار  33غير رياضية بعدد 
 %.12,9وبنسبة  اً تكرار 
 :على مستوى كل موقع على حدة  -2

 موقع أطلس سبورت ( أ
المدربون في المرتبة  جاءو  ,%49,6وبنسبة  اً تكرار  398بواقع  ,احتل الالعبون المرتبة األولى

 اً تكرار  73االتحادات في المركز الثالث بعدد  ثم مسئولو ,%9,6وبنسبة  اً تكرار  78الثانية بواقع 
وجاء  ,%4,5وبنسبة  ,اً تكرار  36ثم رؤساء وأعضاء األندية في المركز الرابع بعدد  ,%9,1وبنسبة 

عالميون في المركز السادس ثم ا  ,%1,5وبنسبة  اً تكرار  12المحاضرون في المركز الخامس بعدد 
 تاتكرار  10والشخصيات الرياضية الحكومية في المركز السابع بعدد  ,%1,4وبنسبة  اً تكرار  11عدد ب

وجاءت الجماهير في  ,%1,1وبنسبة  اتتكرار  9والحكام في المركز الثامن بعدد  ,%1,2وبنسبة 
 3ن في المركز العاشر بعدد واألطباء الرياضيو  ,%0,9وبنسبة  اتتكرار  7المركز التاسع بعدد 

 ,% 4,7وبنسبة  اً تكرار  38مع وجود شخصيات رياضية أخرى بعدد  ,%0,4وبنسبة  اتتكرار 
وأخبار بدون شخصيات رياضية محددة  ,% 0,7وبنسبة  ,اتتكرار  6غير رياضية بعدد  وشخصيات

 %.15,3وبنسبة  اً تكرار  122بعدد 
 موقع بال جول ( ب

المدربون  احتلو  ,% 42,7وبنسبة  اً تكرار  311بواقع  ,جاء الالعبون في المرتبة األولى
 62االتحادات في المركز الثالث بعدد ولي سئثم م ,%15,4وبنسبة  اً تكرار  112المرتبة الثانية بواقع 

 ,%5,1وبنسبة  ,اً تكرار  37ثم رؤساء وأعضاء األندية في المركز الرابع بعدد  ,%8,5وبنسبة  اً تكرار 
عالميون في المركز ثم ا  ,%2,7وبنسبة  اً تكرار  20وجاء المحاضرون في المركز الخامس بعدد 

 ,%2,1وبنسبة  اً تكرار  15في المركز السابع بعدد والحكام  ,%2,5وبنسبة  اً تكرار  18عدد بالسادس 
وجاءت الجماهير  ,%1,5وبنسبة  اً تكرار  11والشخصيات الرياضية الحكومية في المركز الثامن بعدد 

 7ن في المركز العاشر بعدد واألطباء الرياضيو  ,%1,2وبنسبة  اتتكرار  9في المركز التاسع بعدد 
 ,% 3,2وبنسبة  اً تكرار  23رياضية أخرى بعدد  مع وجود شخصيات ,%1وبنسبة  اتتكرار 
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وأخبار بدون شخصيات رياضية محددة  ,% 3,6وبنسبة  اً تكرار  27وشخصيات غير رياضية بعدد 
 %.10,5وبنسبة  اً تكرار  77بعدد 

 :أوجه االتفاق واالختالف -3
 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الالعبين كلبرز  اتفقت مواقع الدراسة(

حيث احتل الالعبون المرتبة  ,صيات الرياضية التي تظهر في المواقع عينة الدراسةالشخ
 % في بال جول.42,7و ,% في أطلس سبورت 49,6األولى بنسبة 

 بعد احتاللهم  ,)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات المدربين اتفقت مواقع الدراسة
 % في بال جول. 15,4و ,% في أطلس سبورت9,6المرتبة الثانية بنسبة 

 ولي االتحادات ت وبال جول( في ترتيب أولويات مسئ)أطلس سبور  اتفقت مواقع الدراسة
% في بال 8,5و ,% في أطلس سبورت9,1بعد احتاللهم المرتبة الثالثة بنسبة  ,الرياضية
 جول.

 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات رؤساء وأعضاء األندية اتفقت مواقع الدراسة(, 
 % في بال جول.5,1و ,% في أطلس سبورت4,5بعد احتاللهم المرتبة الرابعة بنسبة 

 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات المحاضرين الرياضيين اتفقت مواقع الدراسة(, 
 % في بال جول.2,7و ,% في أطلس سبورت1,5بعد احتاللهم المرتبة الخامسة بنسبة 

 رت وبال جول( في ترتيب أولويات االعالميين الرياضيين)أطلس سبو  اتفقت مواقع الدراسة, 
 % في بال جول.2,5و ,% في أطلس سبورت1,4بعد احتاللهم المرتبة السادسة بنسبة 

 بعد احتاللهم  ,)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الجماهير اتفقت مواقع الدراسة
 ي بال جول.% ف1,2و ,% في أطلس سبورت0,9المرتبة التاسعة بنسبة 

 بعد  ,)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات األطباء الرياضيين اتفقت مواقع الدراسة
 % في بال جول.1و ,% في أطلس سبورت0,4احتاللهم المرتبة العاشرة بنسبة 

 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الشخصيات الرياضية  مواقع الدراسة اختلفت(
والمرتبة الثامنة في  ,% في أطلس سبورت1,2لهم المرتبة السابعة بنسبة بعد احتال ,الحكومية

 % في بال جول. 1,5موقع بال جول بنسبة 
 بعد احتاللهم  ,)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الحكام مواقع الدراسة اختلفت

جول بنسبة والمرتبة السابعة في موقع بال  ,% في أطلس سبورت1,1المرتبة الثامنة بنسبة 
 % في بال جول. 2,1
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 : ترتيب أولويات المصادر الصحفية التي تعتمد عليها المواقع الريالية عينة الدراسةرابعاً 
 الرياضية المواقع عليها تعتمد التي الصحفية المصادر( ترتيب أولويات 5يبين الجدول رقم )

 :النحو اآلتيالنتائج على حيث كانت  ,من حيث التكرار والنسبة ,الدراسة عينة
 (5) رقم جدول

 الدراسة عينة الريالية المواقع عليها تعتمد التي الصحفية المصادريولح ترتيب أولويات 
 قعالمو                               

 المصادر  

 االتجاه العام بال جول أطلس سبورت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 مصادر ذاتية

 42.8 656 40.9 298 44,7 358 مراسل

 0.8 11 1.2 9 0.3 2 موفد صحفي

 3.8 59 3.5 25 4.3 34 كاتب خاص

 مصادر عامة

 1.9 29 3.1 23 0.7 6 وكاالت عالمية

 1.4 20 2.7 20 0.0 0 وكاالت محلية

 0.4 7 0.8 6 0.1 1 صحف محلية

 1.2 18 0.0 0 2.2 18 صحف عربية وأجنبية

 2.4 39 3.6 26 1.6 13 مواقع

 18.2 277 21.8 159 14.7 118 دائرة إعالمية

 3.5 54 4.1 30 3 24 ناطق إعالمي

 0.8 13 1.1 8 0.6 5 مصادر أخرى

 0.2 3 0.3 2 0.1 1 أكثر من مصدر

 22.6 346 16.9 123 27.8 223 مجهول المصدر

 100 1532 100 729 100 803 المجموع

 
 :عي الدراسةاالتجاه العام لموق -1

الموضوعات  احتلتو  ,%42,8وبنسبة  اً تكرار  656بواقع  ,في المرتبة األولى مراسلونء الجا
المركز في  عالميةالدوائر ا ثم  ,%22,6وبنسبة  اً تكرار  346المرتبة الثانية بواقع  مجهولة المصدر

 ,اً ر تكرا 59في المركز الرابع بعدد  الكاتب الخاصثم  ,%18,2وبنسبة  اً تكرار  277الثالث بعدد 
ت وجاء ,%3,5وبنسبة  اً تكرار  54عالمي في المركز الخامس بعدد ثم الناطق ا  ,%3,8وبنسبة 

في الوكاالت العالمية ثم  ,%2,4وبنسبة  اً تكرار  39بعدد  سادسفي المركز ال لكترونيةالمواقع ا 
 اً تكرار  20بعدد  في المركز الثامن والوكاالت المحلية ,%1,9وبنسبة  اً تكرار  29عدد ب السابعالمركز 
 ,%1,2وبنسبة  اً تكرار  18وجاءت الصحف العربية واألجنبية في المركز التاسع بعدد  ,%1,4وبنسبة 

في  والصحف المحلية ,%0,8وبنسبة  اً تكرار  11بعدد  العاشر ء الموفد الصحفي في المركزوجا
 3ة المصادر بعدد موضوعات متعددمع وجود  ,%0,4وبنسبة  اتتكرار  7بعدد  الحادي عشرالمركز 
 %.0,8وبنسبة  اً تكرار  13ومصادر أخرى بعدد  ,%0,2وبنسبة  اتتكرار 



- 142 - 

 

 :على مستوى كل موقع على حدة -2
 موقع أطلس سبورت ( أ

ثر المصادر المستخدمة كالمراسلين جاؤوا في المرتبة األولى كل لى أن  يشير الجدول السابق إ
الموضوعات مجهولة المصدر  احتلتو  ,%44,7وبنسبة  اً تكرار  358بواقع  ,في موقع أطلس سبورت

 118عالمية في المركز الثالث بعدد ثم الدوائر ا  ,%27,8وبنسبة  اً تكرار  223المرتبة الثانية بواقع 
ثم  ,%4,3وبنسبة  ,اً تكرار  34ثم الكاتب الخاص في المركز الرابع بعدد  ,%14,7وبنسبة  اً تكرار 

وجاءت الصحف العربية  ,%3وبنسبة  اً تكرار  24عالمي في المركز الخامس بعدد الناطق ا 
لكترونية في المركز ثم المواقع ا  ,%2.2وبنسبة  اً تكرار  18واألجنبية في المركز السادس بعدد 

وبنسبة  اتتكرار  6والوكاالت العالمية في المركز الثامن بعدد  ,%1,6وبنسبة  اً تكرار  13السابع بعدد 
وحلت  ,%0,3وبنسبة تكراري ن فقط  2ركز التاسع بعدد وجاء الموفد الصحفي في الم ,0,7%

دون أن تظهر أية  ,%0,1وبنسبة  واحد تكرار 1الصحف المحلية في المركز العاشر بعدد 
واحد تكرار  1مع وجود موضوعات ذات مصادر متعددة بعدد  ,موضوعات مصدرها الوكاالت المحلية

 %.0,6ة وبنسب اتتكرار  5ومصادر أخرى بعدد  ,%0,1وبنسبة 
 موقع بال جول  ( ب

ثر المصادر المستخدمة كالمراسلين جاؤوا في المرتبة األولى كل لى أن  يشير الجدول السابق إ
المرتبة عالمية الدوائر ا  احتلتو  ,% 40,9وبنسبة  اً تكرار  298بواقع  ,في موقع أطلس سبورت

في المركز الثالث بعدد صدر الموضوعات مجهولة المثم  ,%21,8بنسبة  اً تكرار  159الثانية بواقع 
 ,%4,1وبنسبة  ,اً تكرار  30في المركز الرابع بعدد عالمي الناطق ا ثم  ,%16,9بنسبة  اً تكرار  123
في الكاتب الخاص وجاء  ,%3,6وبنسبة  اً تكرار  26في المركز الخامس بعدد  لكترونيةالمواقع ا ثم 

 23في المركز السابع بعدد  كاالت العالميةالو ثم  ,%3,5وبنسبة  اً تكرار  25المركز السادس بعدد 
والموفد  ,%2,7وبنسبة  اً تكرار  20بعدد  ةوالوكاالت المحلية في المرتبة الثامن ,%3,1وبنسبة  اً تكرار 

 العاشرفي المركز  والصحف المحلية ,%1,2وبنسبة  اتتكرار  9بعدد  تاسعةالصحفي في المرتبة ال
 ,تظهر أية موضوعات مصدرها الصحف العربية واألجنبيةدون أن  ,%0,8وبنسبة  اتتكرار  6بعدد 

 8ومصادر أخرى بعدد  ,%0,3وبنسبة  ي نتكرار  2مع وجود موضوعات متعددة المصادر بعدد 
 %.1,1وبنسبة  اتتكرار 
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 :أوجه االتفاق واالختالف  -3
 لمصادركلبرز ا المراسلين)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  اتفقت مواقع الدراسة 

% في 44,7المرتبة األولى بنسبة  لمراسلونحيث احتل ا ,في المواقع عينة الدراسة المعتمدة
 % في بال جول.40,9و ,أطلس سبورت

 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الموفد الصحفي حيث  اتفقت مواقع الدراسة(
 % في بال جول.1,2و ,% في أطلس سبورت0,3احتل المرتبة التاسعة بنسبة 

 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الصحف المحلية حيث  اتفقت مواقع الدراسة(
 % في بال جول.0,8و ,% في أطلس سبورت0,1احتلت المرتبة العاشرة بنسبة 

  اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الموضوعات مجهولة
والمرتبة الثالثة بنسبة  ,% في أطلس سبورت27,8سبة المصدر حيث احتلت المرتبة الثانية بن

 % في بال جول.16,9
 بعد  ,عالميةول( في ترتيب أولويات الدوائر ا )أطلس سبورت وبال ج مواقع الدراسة اختلفت

والمرتبة الثانية في موقع بال جول  ,% في أطلس سبورت14,7احتاللهم المرتبة الثالثة بنسبة 
 .%21,8بنسبة 

 بعد  ,)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الكاتب الخاص اقع الدراسةمو  اختلفت
دسة في موقع بال جول والمرتبة السا ,% في أطلس سبورت4,3احتالله المرتبة الرابعة بنسبة 

 .%3,5بنسبة 
 بعد  ,عالميجول( في ترتيب أولويات الناطق ا )أطلس سبورت وبال  مواقع الدراسة اختلفت

بعة في موقع بال جول والمرتبة الرا ,% في أطلس سبورت3رتبة الخامسة بنسبة احتالله الم
 .%4,1بنسبة 

  اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الصحف العربية
فيما لم تظهر أية  ,% في أطلس سبورت2,2بعد احتاللها المرتبة السادسة بنسبة  ,واألجنبية

 %.0,0صحف العربية واألجنبية في بال جول وذلك بنسبة موضوعات مصدرها ال
  بعد  ,لكترونيةالمواقع ا اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات

والمرتبة الخامسة في موقع بال  ,% في أطلس سبورت1,6بنسبة  سابعةاحتاللها المرتبة ال
 %.3,6جول بنسبة 
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 بعد  ,الوكاالت العالميةس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات اختلفت مواقع الدراسة )أطل
والمرتبة السابعة في موقع بال جول  ,% في أطلس سبورت0,7بنسبة  ثامنةاحتاللها المرتبة ال

 .%3,1بنسبة 
 بعد  ,اختلفت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الصحف المحلية

فيما لم تظهر أية موضوعات مصدرها  ,% في بال جول0,8ة بنسبة احتاللها المرتبة العاشر 
  %.0,0وذلك بنسبة  أطلس سبورتفي  المحليةالصحف 

 ترتيب أولويات النطاق الجغرافي المعتمد في المواقع الريالية عينة الدراسة :خامساً 
 عينة ضيةالريا المواقع في المعتمد الج رافي النطاق( ترتيب أولويات 6يبين الجدول رقم )

 :يث كانت النتائج على النحو اآلتيح ,من حيث التكرار والنسبة ,الدراسة
 (6)رقم جدول 

 الدراسة عينة الريالية المواقع المعتمد في النطاق الجغرافييولح ترتيب أولويات 
                  

 الموقع                     

 النطاق الجغرافي

 عاماالتجاه ال بال جول أطلس سبورت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 25.9 397 28.9 211 23.2 186 الضفة الغربية

 49.3 755 47.3 345 51.1 410 قطاع غزة

 5.1 77 7.3 53 3.0 24 القدس

 11.8 181 10.1 73 13.4 108 المناطق العالمية

 7.1 109 5.3 39 8.7 70 المناطق العربية

 0.8 13 1.1 8 0.6 5 األراضي المحتلة 

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 الشتات 

 100 1532 100 729 100 803 المجموع

 :االتجاه العام لموقعي الدراسة -1
تركز عليها المواقع  ت مناطق قطاع غزة في المرتبة األولى كلبرز المناطق الج رافية التيجاء
وجاءت مناطق  ,%49,3سبة وبن اً تكرار  755بواقع  ,لكترونية في ت طيتها الصحفيةالرياضية ا 

 .%25,9وبنسبة  اً تكرار  397الضفة ال ربية في المرتبة الثانية بواقع 
المنداطق وجداءت  ,%11,8وبنسدبة  اً تكدرار  181المناطق العالمية المركدز الثالدث بعددد  احتلتو 

 77 فددي المركددز الخددامس بعدددد القدددسثددم  ,%7,1وبنسددبة  اً تكددرار  109المركددز الرابددع بعدددد  العربيددة فددي
 فدددددددددددددددددي المركدددددددددددددددددز السدددددددددددددددددادس بعددددددددددددددددددداألراضدددددددددددددددددي المحتلدددددددددددددددددة ثدددددددددددددددددم  ,%5,1وبنسدددددددددددددددددبة  اً تكدددددددددددددددددرار 

 %, دون أية تكرارات للشتات.0,8وبنسبة  اً تكرار  13
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 :على مستوى كل موقع على حدة -2
 موقع أطلس سبورت ( أ

وجاءت الضفة ال ربية في  ,%51,1وبنسبة  اً تكرار  410قطاع غزة المرتبة األولى بواقع  احتل
المناطق العالمية في المركز الثالث بعدد  احتلتو  ,%23,2وبنسبة  اً تكرار  186ة بواقع المرتبة الثاني

وبنسبة  اً تكرار  70وجاءت المناطق العربية في المركز الرابع بعدد  ,%13,4وبنسبة  اً تكرار  108
في ثم األراضي المحتلة  ,%3,0وبنسبة  اً تكرار  24ثم القدس في المركز الخامس بعدد  ,8,7%
 %.0,6وبنسبة  اتتكرار  5 ز السادس بعددالمرك
 موقع بال جول ( ب

وجاءت الضفة ال ربية  ,%47,3وبنسبة  اً تكرار  345جاء قطاع غزة في المرتبة األولى بواقع 
المناطق العالمية المركز الثالث بعدد  احتلتو  ,%28,9وبنسبة  اً تكرار  211في المرتبة الثانية بواقع 

ثم  ,%7,3وبنسبة  اً تكرار  53ت القدس في المركز الرابع بعدد وجاء ,%10,1وبنسبة  اً تكرار  73
ثم األراضي المحتلة في المركز  ,%5,3وبنسبة  اً تكرار  39المناطق العربية في المركز الخامس بعدد 

 %.1,1وبنسبة  اتتكرار  8السادس بعدد 
 :أوجه االتفاق واالختالف -3

 قطاع غزة أولويات محافظات ب)أطلس سبورت وبال جول( في ترتي اتفقت مواقع الدراسة, 
 % في بال جول.47,3و ,% في أطلس سبورت51,1بنسبة  ,حيث جاءت في المرتبة األولى

 مناطق الضفة ال ربية)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  اتفقت مواقع الدراسة, 
 % في بال جول.28,9و ,% في أطلس سبورت23,2بنسبة  ,الثاني يث حلت في المركزح

 حيث  ,المناطق العالمية)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  فقت مواقع الدراسةات
 % في بال جول.10,1و ,% في أطلس سبورت13,4بنسبة  ثالثةجاءت في المرتبة ال

 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات األراضي المحتلة  اتفقت مواقع الدراسة(
% في بال 1,1و ,% في أطلس سبورت0,6ادسة بنسبة حيث جاءت في المرتبة الس ,والشتات
 جول.

  حيث  ,المناطق العربية)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  مواقع الدراسةاختلفت
وجاءت في المركز الخامس بموقع بال  ,%8,7حلت في المركز الرابع بلطلس سبورت بنسبة 

 %.5,3جول بنسبة 
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  حيث حلت في  ,وبال جول( في ترتيب أولويات القدس )أطلس سبورت مواقع الدراسةاختلفت
وجاءت في المركز الرابع بموقع بال جول  ,%3,0المركز الخامس بلطلس سبورت بنسبة 

 %.7,3بنسبة 
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 ثانياْلبحث ال

 السمات العامة لشكل المعالجة الصحفية في موقعي الدراسة

أطلس سبورت  موقعي في الصحفية المعالجة يهدف هذا المبحث الى الكشف عن نتائج شكل
خدمات الوسائط و  ,من خالل معرفة ترتيب أولويات األشكال الصحفية في مواقع الدراسة ,وبال جول
بين موقعي الدراسة لمحتوى وأوجه االتفاق واالختالف  ,لكترونية المقدمةوالخدمات ا  ,المتعددة

 .المعالجة الصحفية
 المستخدمة في المواقع الريالية عينة الدراسة لكترونيةترتيب أولويات الخدمات اإل  أواًل :

 (7)رقم جدول 
 الدراسة عينة الريالية المواقع في المستخدمة لكترونيةاإل  الخدماتيولح ترتيب أولويات 

 الموقع                   

 الخدمات 

 االتجاه العام بال جول أطلس سبورت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 اءاالستفت

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 توقعات النتائج

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 المسابقات

 19.8 71 30.6 33 15.1 38 جداول اللقاءات

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 المنتديات

 5.8 21 1.8 2 7.5 19 ترتيب الفرق

 74.4 268 67.6 73 77.4 195 التعليقات

 - موجود - موجود - موجود النشر والمشاركة

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 خدمات غير رياضية

المجموع
*
  252 100 108 100 360 100 

 :االتجاه العام لموقعي الدراسة -1
تركز عليها المواقع  لكترونية التيالمرتبة األولى كلبرز الخدمات ا ت التعليقات في جاء
وجاءت جداول اللقاءات في  ,% 74,4وبنسبة  اً تكرار  268بواقع  ,لكترونية في فلسطينالرياضية ا 

 .%19,8وبنسبة  اً تكرار  71المرتبة الثانية بواقع 
مع استخدام  ,%5,8وبنسبة  اً تكرار  21وحلت خدمة ترتيب الفرق في المركز الثالث بعدد 

 ,وغيابها عن باقي مواقع التواصل االجتماعي األخرى بفيس بوكبخدمات النشر والمشاركة على موقع 
لى الخدمات غير وقعات النتائج والمنتديات إضافة إات االستفتاء والمسابقات وتوغياب كامل لخدم

 الرياضية.

                                                           
*
 .باستمرار تظهر ال االلكترونية الخدما، ألن التكرارا، عدد يساوي ال هنا المجموع 
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 :اعلى مستوى كل موقع على حد -2
 موقع أطلس سبورت ( أ

وجاءت جداول  ,%77,4وبنسبة  اً تكرار  195ت التعليقات في المرتبة األولى بواقع جاء
وحلت خدمة ترتيب الفرق في المركز  ,%15,8وبنسبة  اً تكرار  38اللقاءات في المرتبة الثانية بواقع 

 بفيس بوكبمع استخدام خدمات النشر والمشاركة على موقع  ,%7,5بنسبة و  اً تكرار  19الثالث بعدد 
قات وغياب كامل لخدمات االستفتاء والمساب ,وغيابها عن باقي مواقع التواصل االجتماعي األخرى

 ات غير الرياضية.لى الخدموتوقعات النتائج والمنتديات إضافة إ
 موقع بال جول ( ب

وجاءت جداول اللقاءات في  ,%67,6وبنسبة  اً تكرار  73التعليقات المرتبة األولى بواقع  احتلت
 2خدمة ترتيب الفرق المركز الثالث بعدد  احتلتو  ,%30,6وبنسبة  اً تكرار  33المرتبة الثانية بواقع 

وغيابها عن  بفيس بوكبوالمشاركة على موقع  مع استخدام خدمات النشر ,%1,8ي ن فقط وبنسبة تكرار 
وقعات النتائج وغياب كامل لخدمات االستفتاء والمسابقات وت ,باقي مواقع التواصل االجتماعي األخرى

 لى الخدمات غير الرياضية.والمنتديات إضافة إ
 :أوجه االتفاق واالختالف  -3

 حيث  ,يات خدمة التعليقات)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولو  اتفقت مواقع الدراسة
 % في بال جول.67,6و ,% في أطلس سبورت77,4بنسبة  ,جاءت في المرتبة األولى

 خدمة جداول اللقاءات)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  اتفقت مواقع الدراسة, 
 % في بال جول.30,6و ,% في أطلس سبورت15,1بنسبة  ,حيث حلت في المركز الثاني

 حيث  ,خدمة ترتيب الفرق)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  ع الدراسةاتفقت مواق
 % في بال جول.1,8و ,% في أطلس سبورت7,5جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 

 استخدام خدمة النشر )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  اتفقت مواقع الدراسة
وغيابها عن باقي مواقع  بفيس بوكبشهير والمشاركة على موقع التواصل االجتماعي ال

 .التواصل االجتماعي األخرى
  االستفتاء)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات خدمات  مواقع الدراسةاتفقت 

 والتي غابت   ,الرياضية غير الخدمات لىإ ضافةإ والمنتديات النتائج وتوقعات والمسابقات
 راسة.ن طوال فترة الدبشكل كامل عن الموقعي  
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 ترتيب أولويات الشكال الصحفية المستخدمة في المواقع الريالية عينة الدراسة: ثانياً 
 (8)رقم جدول 

 الدراسة عينة الريالية المواقع ستخدمهات التي يولح ترتيب أولويات الشكال الصحفية
 الموقع                   

 الشكل الصحفي

 االتجاه العام بال جول أطلس سبورت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة عددال

 89.4 1370 91.2 664 87.9 706 األخبار

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 القصص

 5.9 90 4.6 34 7.0 56 التقرير

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 التحقيق

 0.8 13 0.8 6 0.9 7 الحديث

 3.9 59 3.4 25 4.2 34 المقال

 100 1532 100 729 100 803 المجموع

 :لعام لموقعي الدراسةاالتجاه ا -1
بواقع  ,كلبرز األشكال الصحفية المستخدمة في مواقع الدراسة في المرتبة األولى ت األخبارجاء

ثم  ,%5,9وبنسبة  اً تكرار  90المرتبة الثانية بواقع  التقارير احتلتو  ,%89,4وبنسبة  اً تكرار  1370
في المركز الرابع  الحديث الصحفيم ث ,%3,9وبنسبة  اً تكرار  59في المركز الثالث بعدد  المقاالت
 خبارية.لقصص ا مع غياب كامل للتحقيقات الصحفية وا ,%0,8وبنسبة  ,اً تكرار  13بعدد 

 :على مستوى كل موقع على حدة -2
 وقع أطلس سبورتم ( أ

التقارير في المرتبة  جاءتو  ,%87,9وبنسبة  اً تكرار  706احتلت األخبار المرتبة األولى بواقع 
 ,%4,2وبنسبة  اً تكرار  34ثم المقاالت في المركز الثالث بعدد  ,%7,0وبنسبة  اً تكرار  56الثانية بواقع 

امل للتحقيقات مع غياب ك ,%0,9وبنسبة  ,اتتكرار  7ثم الحديث الصحفي في المركز الرابع بعدد 
 خبارية.الصحفية والقصص ا 

 موقع بال جول ( ب
التقارير في المرتبة  جاءتو  ,%91,2سبة وبن اً تكرار  664األخبار المرتبة األولى بواقع جاءت 
 ,%3,4وبنسبة  اً تكرار  25ثم المقاالت في المركز الثالث بعدد  ,%4,6وبنسبة  اً تكرار  34الثانية بواقع 

امل للتحقيقات مع غياب ك ,%0,8وبنسبة  ,اتتكرار  6ثم الحديث الصحفي في المركز الرابع بعدد 
 خبارية.الصحفية والقصص ا 
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 :اق واالختالفأوجه االتف -3
 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات األخبار الرياضية كلبرز  اتفقت مواقع الدراسة(

حيث احتلت األخبار المرتبة األولى  ,األشكال الصحفية التي تظهر في المواقع عينة الدراسة
 % في بال جول.91,2و ,% في أطلس سبورت87,9بنسبة 

 ت وبال جول( في ترتيب أولويات التقارير الرياضية التي )أطلس سبور  اتفقت مواقع الدراسة
 % في بال جول.4,6و ,% في أطلس سبورت7,0احتلت المرتبة الثانية بنسبة 

 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات المقاالت الرياضية التي  اتفقت مواقع الدراسة(
 بال جول. % في3,4و ,% في أطلس سبورت4,2احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 

 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات األحاديث الرياضية التي  اتفقت مواقع الدراسة(
 % في بال جول.0,8و ,% في أطلس سبورت0,9احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 

 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات التحقيقات الرياضية التي  اتفقت مواقع الدراسة(
 ن.ة في الموقعي  بلي نسب لم تحظ  

 الرياضية التي لم  قصص)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات ال اتفقت مواقع الدراسة
 ن.بلي نسبة في الموقعي   تحظ  

 المستخدمة في المواقع الريالية عينة الدراسةالوسائط المتعددة ترتيب أولويات  ثانيًا :
 (9)رقم جدول 

 المستخدمة في المواقع الريالية عينة الدراسةة يولح ترتيب أولويات الوسائط المتعدد
 الموقع            

 الوسائط

 االتجاه العام بال جول أطلس سبورت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 64.5 78 64.6 62 64.0 16 الفيديو

 5.8 7 7.3 7 0.0 0 الصوتيات

 الفالش
ال 

 يستخدم
0.0 

ال 

 يستخدم
0.0 

ال 

 يستخدم
0.0 

 29.7 36 28.1 27 36.0 9 روابط االحالة

 0.0 يستخدم 0.0 يستخدم 0.0 يستخدم النص الفائق 

المجموع
*

 25 100 96 100 121 100 

 

                                                           
*
 .باستمرار تظهر ال المتعددةالوساطً ألن التكرارا، عدد يساوي ال عنا المجموع( 1) 
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 :االتجاه العام لموقعْي الدراسة -1
المستخدمة في مواقع  المتعددة الوسائطجاءت خدمة الفيديو في المرتبة األولى كلبرز خدمات 

 اً تكرار  36حالة المرتبة الثانية بواقع روابط ا  احتلتو  ,%64,5وبنسبة  اً ار تكر  78بواقع  ,الدراسة
مع استخدام  ,%5,8وبنسبة  اتتكرار  7ثم الصوتيات في المركز الثالث بعدد  ,%29,7وبنسبة 
 التي يصعب قياسها بالتكرار. الفائق النصن لخدمات الفالش و الموقعي  

 :على مستوى كل موقع على حدة -2
 سبورتموقع أطلس  ( أ

حالة وحلت روابط ا  ,%64وبنسبة  اً تكرار  16جاءت خدمة الفيديو في المرتبة األولى بواقع 
الصوتيات في الموقع لتحتل المركز  ولم تظهر ,%36وبنسبة  اتتكرار  9في المرتبة الثانية بواقع 

التي  فائقال النصن لخدمات الفالش و مع استخدام الموقعي   ,%0,0وبنسبة  اً تكرار  0الثالث بعدد 
 يصعب قياسها بالتكرار.

 موقع بال جول ( ب
حالة روابط ا  جاءتو  ,% 64,5وبنسبة  اً تكرار  78احتلت خدمة الفيديو المرتبة األولى بواقع 

 7وجاءت الصوتيات في المركز الثالث بعدد  ,%29,7وبنسبة  اً تكرار  36في المرتبة الثانية بواقع 
التي يصعب قياسها  الفائق النصقع لخدمات الفالش و مع استخدام المو  ,%5,8وبنسبة  اً تكرار 

 بالتكرار.

 :أوجه االتفاق واالختالف -3
 كلبرز خدمات الفيديو )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  اتفقت مواقع الدراسة

المرتبة األولى  احتل الفيديوحيث  ,المستخدمة في مواقع الدراسة المتعددة الوسائطخدمات 
 % في بال جول.64,5و ,أطلس سبورت% في 64بنسبة 

 التي احتلت  حالةروابط ا )أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  اتفقت مواقع الدراسة
 % في بال جول.29,7و ,% في أطلس سبورت36المرتبة الثانية بنسبة 

 .اتفقت مواقع الدراسة )أطلس سبورت وبال جول( في استخدام خدمات الفالش والنص الفائق 
 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الصوتيات التي جاءت  مواقع الدراسةختلفت ا(

أطلس سبورت  صفحاتفيما اختفت تمامًا عن  ,%5,8المرتبة الثالثة بموقع بال جول بنسبة ب
 %.0.0بنسبة 
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 المستخدمة في المواقع الريالية عينة الدراسة الصورترتيب أولويات  ثالثًا:
 (10)رقم جدول 

 المستخدمة في المواقع الريالية عينة الدراسة يولح ترتيب أولويات الصور
 الموقع            

 الصور

 االتجاه العام بال جول أطلس سبورت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 25.9 397 21.7 158 29.8 239 الشخصية

 66.1 1012 69.3 505 63.1 507 الخبرية

 7.6 117 8.9 65 6.5 52 جرافيك

 0.1 2 0.1 1 0.1 1 يررسوم وكاريكات

 0.3 4 0.0 0 0.5 4 بدون صور

 100 1532 100 729 100 803 المجموع

 :االتجاه العام لموقعْي الدراسة -1
جاءت الصور الخبرية في المرتبة األولى كلبرز الصور المستخدمة في المواقع الرياضية عينة 

 397الصور الشخصية المرتبة الثانية بواقع  احتلتو  ,%66,1وبنسبة  اً تكرار  1012بواقع  ,الدراسة
والرسوم  ,%7,6وبنسبة  اً تكرار  117ثم الجرافيك في المركز الثالث بعدد  ,%25,9وبنسبة  اً تكرار 

مع ظهور موضوعات بدون صور بعدد  ,%0,1ونسبة  اً تكرار  2والكاريكاتير في المرتبة الرابعة بعدد 
 %.0,3وبنسبة  اتتكرار  4

 :على مستوى كل موقع على حدة -2
 موقع أطلس سبورت ( أ

الصور  احتلتو  ,%63,1وبنسبة  اً تكرار  507الصور الخبرية في المرتبة األولى بواقع جاءت 
ثم الجرافيك في المركز الثالث بعدد  ,%29,8وبنسبة  اً تكرار  239الشخصية في المرتبة الثانية بواقع 

مع  ,%0,1ونسبة  اً تكرار  1والكاريكاتير في المرتبة الرابعة بعدد والرسوم  ,%6,5وبنسبة  اً تكرار  52
 %.0,5وبنسبة  اتتكرار  4ظهور موضوعات بدون صور بعدد 

 موقع بال جول ( ب
الصور  احتلتو  ,%69,3وبنسبة  اً تكرار  505الصور الخبرية المرتبة األولى بواقع احتلت 

 65المركز الثالث بعدد بثم الجرافيك  ,%21,7نسبة و  اً تكرار  158الشخصية المرتبة الثانية بواقع 
 ولم تظهر   ,%0,1ونسبة  اً تكرار  1والرسوم والكاريكاتير في المرتبة الرابعة بعدد  ,%8,9نسبة و  اً تكرار 

 %.0,0وبنسبة  اً تكرار  0أي موضوعات بدون صور بعدد 
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 :تفاق واالختالفأوجه اال   -3
 كلبرز  الصور الخبريةرتيب أولويات )أطلس سبورت وبال جول( في ت اتفقت مواقع الدراسة

% في أطلس 63,1المرتبة األولى بنسبة  تحيث احتل ,في مواقع الدراسة الصور المستخدمة
 % في بال جول.69,3و ,سبورت

 التي  الصور الشخصية)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  اتفقت مواقع الدراسة
 % في بال جول.21,7و ,س سبورت% في أطل29,8احتلت المرتبة الثانية بنسبة 

 التي  صور الجرافيك)أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات  اتفقت مواقع الدراسة
 % في بال جول.8,9و ,% في أطلس سبورت6,5بنسبة  لثةاحتلت المرتبة الثا

 أطلس سبورت وبال جول( في ترتيب أولويات الرسوم والكاريكاتير التي  اتفقت مواقع الدراسة(
% في بال جول. 0,1و ,% في أطلس سبورت 0,1حتلت المرتبة الرابعة بنسبة ا



 
 

ْرابعالفصل ال

  املواقع يف باالتصال القائمني دراسة
  الفلسطينية لكرتونيةاإل الرياضية

 .نتائ  التساالالت الخاصة بالعمل في المواقع الرياليةالمبحث الول: 
 والحلول المشاكلبالنتائ  المتعلقة : المبحث الثاني
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 تمهيد
 المواقددددع فددددي باالتصدددال القددددائمين اسددددتهدفت التدددي الميدانيددددة الدراسددددةيعدددرض هددددذا الفصددددل نتدددائج 

علددددى أهددددداف  عدددددادها بندددداءً , عبددددر صددددحيفة االستقصدددداء, التددددي تددددم إةالفلسددددطيني لكترونيددددةا  الرياضددددية
 .وتساؤالت الدراسة الخاصة بالدراسة الميدانية

( صحفيًا, يمثلون مجتمع القائمين باالتصال في المواقع 62ى )ووزعت صحيفة االستقصاء عل
 ( فردًا.50( فردًا منهم بسبب عدم الرد, لتصبأ العينة النهائية )12الرياضية الفلسطينية, تم استبعاد )

 :هي مبحثينويشتمل هذا الفصل على 
 رونيةلكتة بالعمل في المواقع الرياضية ا نتائج التساؤالت الخاص: المبحث الول

 والحلول بالمشاكل المتعلقة النتائجالمبحث الثاني: 
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ْالوْ  بحثاْل

 لكترونيةاإلنتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالعمل في المواقع الرياضية 

 العمل في المواقع الريالية أواًل:
 (11)رقم جدول 

 يولح فترة عمل القائمين باالتصال في المواقع الريالية الفلسطينية
                   

 القائم باالتصال                

 فـترة العمل
 النسبة التكرار

 16.0 8 أقل من عام

 24.0 12 أعوام 3من عام إلى أقل من 

 16.0 8 أعوام 5إلى أقل من  3من 

 44.0 22 أعوام فأكثر 5

 100.0 50 المجموع

لكترونية الخبرة واقع الرياضية ا العاملين في المكشفت نتائج الدراسة عن امتالك ال البية من 
العاملين في المواقع %( من 44) ن  إحيث  ,لكترونيةة في العمل بالصحافة الرياضية ا الكافي

%( آخرين خبرة 24فيما يمتلك ) ,لكترونية الفلسطينية يعملون فيها منذ خمسة أعوام فلكثرالرياضية ا 
%( وهم 16لتي في المركز الثالث ما نسبته )وي ,لى أقل من ثالثة أعوامعملية تصل من عام إ

ل عليها وهي ذات النسبة التي حص ,لى أقل من خمسة أعوامملون في المواقع من ثالثة أعوام إيع
 منذ أقل من عام واحد. العاملون في هذه المواقع

 أسباب ودوافع العمل في المواقع الريالية ثانيًا:
  (12)رقم جدول 

 لكترونيةفي المواقع الريالية اإل  فع العمليولح أسباب ودوا

 القائم باالتصال                     

 األسباب والدوافع
 النسبة التكرار

 7.7 5 التخصص العلمي

 72.3 47 عالم الرياضيحب العمل في اإل

 12.3 8 البحث عن فرصة عمل

 6.2 4 السعي وراء فترة تدريب

 1.5 1 أخرى

المجموع
*

 65 100 

                                                           
*
 .إجابة من أكثر اختيار يمكن  وثالمبا ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 
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عملوا في  ,لكترونيةالعاملين في المواقع الرياضية ا %( من 72,3الدراسة أن ) أثبتت نتائج
فيما كان البحث عن فرصة  ,عالم الرياضيالمجال بسبب الرغبة في االنضمام إلى حقل ا هذا 

وجاء التخصص العلمي في المركز الثالث  ,لى هذه المواقع%( إ12,3العمل السبب وراء انضمام )
مع ورود أسباب  ,%(6,2ل دافع السعي وراء فترة تدريب في المركز الرابع بنسبة )وح ,%(5بنسبة )

 %(.1,5أخرى بنسبة )
 عدد الدورات التدريبية ثالثًا:

 (13) رقم جدول
 عالم الرياليفي مجال اإل التي حصل عليها القائمين باالتصالعدد الدورات التدريبية يولح 

 القائم باالتصال                  

 لدورات التدريبيةا
 النسبة التكرار

 16.0 8 دورة واحدة

 10.0 5 دورتان

 46.0 23 ثالث دورات فاكثر

 28.0 14 لم احصل على دورات تدريبية

 100.0 50 المجموع

دورات تدريبية فلكثر في مجال  %( من المبحوثين على ثالثة46شفت الدراسة عن حصول )ك
%( من المبحوثين الذين لم يحصلوا على أية دورات 28الثاني )فيما حل المركز  ,عالم الرياضيا 

%( حصولهم على 5فيما أكد ) ,%( أنهم حصلوا على دورة واحدة16وذكر ) ,تدريبية في هذا المجال
 ن في المجال.  ن تدريبيتي  دورتي  

 أسباب عدم االلتحاق بالدورات التدريبية رابعًا:
 (14) رقم جدول

 ق بالدورات التدريبيةأسباب عدم االلتحايولح 
 القائم باالتصال                 

 األسباب عدم االلتحاق
 النسبة التكرار

  24 7 عالم الرياضيندرة الدورات المتخصصة في اإل

 3.4 1 ولي الموقعغياب التوجيه من مسئ

 17.2 5 الوضع المادي السيء

 20.7 6 االنشغال بأمور أخرى

كرابطة الصحفيين ولة غياب دور الجهات المسئ

 الرياضيين المتعلق بتنظيم الدورات الرياضية
9 31 

 3.4 1 رىــــــــــأخ

وعـــمـالمج
 *

 29 100 

                                                           
*
 .إجابة من أكثر اختيار يمكن  المباوث ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 
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عالم الرياضية عن أسباب حاصلين على دورات تدريبية في ا الوعند سؤال المبحوثين غير 
, وعدم تحملها ضيينالريا الصحفيين كرابطة ولةالمسئ الجهاتغياب دور  %( أن  31,1أكد ) ,ذلك
فيما أكد  ,السبب األول في عدم حصولهم على الدورات عد  ي   ,الرياضية الدورات تنظيمولية مسئ
عالم الرياضي هي السبب الحقيقي وراء عدم الحصول أن ندرة الدورات المتخصصة في ا  %(24,2)

فيما قال  ,أخرى لى االنش ال بلمور%( أسباب ذلك إ20,7وأرجع ) ,على دورات في هذا المجال
وحل في  ,%( أن الوضع المادي السيء هو السبب وراء عدم الحصول على هذه الدورات17,2)
مع وجود أسباب أخرى ذكرها  ,%(3,4ولي الموقع بنسبة )لمركز الخامس غياب التوجيه من مسئا

 %(.3,4المبحوثين بنسبة )

 اللعاب التي تختص بمتابعتها خامسًا:
 (15)رقم جدول 

 المواقع الرياليةبمتابعتها وتغطيتها في  القائمين باالتصال ختصيللعاب التي ا يولح

 القائم باالتصال                 

 األلـعاب
 النسبة التكرار

 47.2 50 رة القدمــــك

 15.1 16 رة السلةـــك

 10.4 11 كرة الطائرة

 13.2 14 دـــرة اليـــك

 11.3 12 ألعاب القوى

 2.8 3 ألعاب أخرى

وعـــمـلمجا
*

 106 100 

وجاء في المركز  ,%( من المبحوثين أنهم يختصون بمتابعة وت طية لعبة كرة القدم47,2أكد )
وألعاب القوى  ,%(13,2وحلت كرة اليد في المركز الثالث بنسبة ) ,%(15,1الثاني كرة السلة بنسبة )

مع وجود ألعاب أخرى حازت على  ,%(10,4وكرة الطائرة خامسًا بنسبة ) ,%(11,3رابعًا بنسبة )
 %(.2,8نسبة )

                                                           
*
 .جابةإ من أكثر اختيار يمكن  المباوث ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 
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 :القدم كرة بخالف اللعاب لبقية عالميةاإل التغطية لعف أسباب سادسًا:
 (16)رقم جدول 

 أسباب لعف التغطية االعالمية لبقية اللعاب بخالف كرة القدميولح 

 القائم باالتصال                   

 أسباب ضعف التغطية
 ةالنسب التكرار

 10.9 9 عدم المعرفة بقوانينها الرياضية

 49.5 41 الشعبية الكبيرة لكرة القدم

 29.9 24 غياب الوعي بأهمية األلعاب األخرى

 9.7 8 قلة عدد البطوالت لأللعاب األخرى

وعـــمـالمج
*

 82 100 

 
طية ( أن الشعبية الكبيرة لكرة القدم السبب األبرز في ضعف الت 16يكشف الجدول رقم )

%(, فيما جاء غياب الوغي بلهمية األلعاب األخرى 49,5ا عالمية لأللعاب األخرى وذلك بنسبة )
%(, وحل عدم المعرفة بقوانين األلعاب األخرى في المركز الثالث 28,9في المركز الثاني بنسبة )

%(, دون 9,7%(, وجاءت قلة عدد البطوالت لأللعاب األخرى في المركز الرابع بنسبة )10,9بنسبة )
  ذكر أسباب أخرى من قبل المبحوثين.

 السياسات والمحددات والهياكل :سابعاً 
 السياسات التحريرية: -1

 (17) رقم جدول
 لكترونيةفي المواقع اإل تحريرية السياسة يولح ال

 القائم باالتصال                      

 السياسة التحريرية
 النسبة التكرار

 70.0 35 دائماً 

 26.0 13  أحياناً 

 4.0 2 دــوجـــال ت

 100.0 50 وعـــمـالمج

%( من العاملين في المواقع الرياضية ا لكترونية, وجود 70( أن )17يظهر الجدول رقم )
%( أن  هذه السياسات تظهر أحيانًا في العمل 26سياسات تحريرية دائمة في العمل, فيما يرى )

                                                           
*
 .جابةإ من أكثر اختيار يمكن  المباوث ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 
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السياسات التحريرية غائبة بالكامل عن المواقع الرياضية  %( فيرون أن  4ا عالمي الرياضي, أما )
 الفلسطينية.

 :محددات العمل -2
 (18)رقم دول ج

 الريالية المولوعات اختيار عند الموقع دارةإ من معينة محددات يولح مدى تلقي المبحوثين 

 القائم باالتصال                

 دداتــالمح
 النسبة التكرار

 20.0 10 دائماً 

 54.0 27 اناً أحي

 26.0 13 ال توجد

 100.0 50 المجموع

قون أحيانًا يتل هم%( من القائمين باالتصال بالقول أن54قيام )عن  (18الجدول رقم ) يكشف
أن هذه المحددات ال تظهر في عمله %( 26فيما يرى ) ,دارة الموقعتعليمات ومحددات من إ

 موجودة بشكل دائم ومستمر.%( على أن هذه المحددات 20مع تلكيد ) ,الصحفي

 الهياكل اإلدارية: -3

 (19) رقم جدول
 لكترونيةالمواقع اإل دارية والحة في إمدى وجود  ياكل  يولح

 القائم باالتصال           

 الهيكل اإلداري
 النسبة التكرار

 48.0 24 دائماً 

 38.0 19 أحياناً 

 14.0 7 ال توجد

 100.0 50 المجموع

دارية االتصال بلن مواقعهم تمتلك هياكل إ%( من القائمين ب48)( يرى 19) وفقًا للجدول رقم
%( 14رة )شاة, مع إدارية تظهر أحيانًا في المواقع الرياضي%( أن الهياكل ا 38, فيما أكد )واضحة

 لكترونية.ارية غائبة تمامًا عن المواقع ا دبالقول أن الهياكل ا 
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 الصحفية الفنون :ثامناً 
 :لكترونيةيعتمد عليها العاملون في المواقع اإل  التي لصحفيةا لفنونا -1

 (20)رقم جدول 
 ن في التغطية الصحفيةيعتمد عليها المبحوثوالفنون الصحفية التي  يولح

 القائم باالتصال                 

 الفنون الصحفية
 النسبة التكرار

 34.1 44 رـــبــالخ

 29.5 38 رــقريــالت

 14.7 19 الحديث الصحفي

 8.5 11 قــقيـحــالت

 13.2 17 الـمقـال

المجموع
*

 129 100 

المركز األول ضمن الفنون الصحفية التي جاء في الخبر الصحفي (, أن 20يبين الجدول رقم )
 ,%(34,1بنسبة ) ,لكترونية في فلسطيناضية ا يهتم باستخدامها القائمون باالتصال في المواقع الري

والمقال  ,%(14,7والحديث الصحفي ثالثًا بنسبة ) ,%(29,5المركز الثاني بنسبة )وجاء التقرير في 
 %(.8,5والتحقيق خامسًا بنسبة ) ,%(13,2رابعًا بنسبة )

  الفلسطينية: الريالية المواقع في الفنون من غيره أكثر من الخبر على االعتماد أسباب -2

 (21)رقم جدول 
 الفلسطينية  في المواقع الرياليةيره من الفنون أسباب االعتماد على الخبر دون غيولح 

 القائم باالتصال                                     

 أسباب االعتماد على الخبر
 النسبة التكرار

 8.5 5 الرغبة في ظهور اسمي بشكل متكرر وسريع في الموقع وهو ما يوفره الخبر

 44.1 26 سهولة كتابة الخبر دون غيره من الفنون األخرى

 6.8 4 عدم امتالكي القدرة والمهارات الكافية لكتابة التقارير والتحقيقات الرياضية

 16.9 10 غياب الموضوعات المثيرة التي تستحق كتابة التقارير والتحقيقات

 22.0 13 عدم وجود حرية كافية تتيح للصحفي كتابة تحقيقات وتقارير تستهدف المشكالت

 1.7 1 رىــــــــــــأخ

وعـمـمجـال
*

 59 100 

                                                           
*
 .جابةإ من أكثر اختيار يمكن  المباوث ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 
*
 .جابةإًمن أكثر اختيار يمكن  المباوث ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 
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( أن سهولة كتابة الخبر دون غيره من الفنون األخرى جاء في المرتبة 21يظهر الجدول رقم )
%(, وجاء سبب غياب الحرية الكافية في العمل الصحفي الرياضي في المركز 44,1األولى, بنسبة )
حق كتابة التقارير والتحقيقات %(, وجاء سبب غياب الموضوعات المثيرة التي تست22الثاني بنسبة )

 %(.16,9في المركز الثالث بنسبة )

%(, 8.5ب المركز الرابع بنسبة )وسريع متكرر بشكل اسمي ظهورواحتل سبب بالرغبة في 
وجاء عدم امتالك القدرة والمهارات الكافية لكتابة التقارير والتحقيقات الرياضية في المركز الخامس 

 %(.1,7باب أخرى بنسبة )%(, مع وجود أس6,8بنسبة )

 الخبار مجهولة المصدر :عاشراً 
 (22)رقم جدول 

 ولة المصدر في المواقع الريالية هأسباب ظهور الكثير من الخبار مجيولح 

 القائم باالتصال                                      

 أسباب تجهيل المصدر
 النسبة التكرار

 24.7 23 ن هويتهبسبب رغبة المصدر في عدم الكشف ع

 24.7 23 بسبب االعتماد على النقل من وسيلة الى أخرى

 31.2 29 لى قضايا حساسةإ خشية التعرض لمشكالت عدة عند التطرق

 19.4 18 لعدم التأكد من صحتها

موعــجــمال
*

 93 100 

 لى قضايا رياضيةالتعرض لمشكالت عدة عند التطرق إ ئج الدراسة أن الخوف مننتا أكدت
لكترونية در بكثرة في المواقع الرياضية ا هي السبب األول في ظهور األخبار مجهولة المص ,حساسة

فيما جاءت أسباب رغبة المصدر في عدم الكشف  ,%(31,2في فلسطين حيث حازت على نسبة )
 وجاء سبب ,%(24,7لى أخرى في المركز الثاني بنسبة )ه واالعتماد على النقل من وسيلة إعن هويت

 %(.19,4عدم التلكد من صحة األخبار في المركز الرابع بنسبة )
 

 

 

 

                                                           
*
 اجابة من أكثر اختيار يمكن  المباوث ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 
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 : الوسائط المتعددةعشر حاديال
 (23)رقم جدول 

  طينية من خدمات الوسائط المتعددةاستفادة المواقع الريالية الفلس يولح مدى
 المستوى                 

 درجة االستفادة

الوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي%

ترتيب 

 رةالفق

 3 40.0 1.2 الصوت

 1 80.0 2.4 الصور

 2 56.0 1.7 الفيديو

ستخدامًا ئج الدراسة أن الصور تحتل المركز األول ضمن الوسائط المتعددة األكثر انتا أكدت
(, وجاء الفيديو في المركز الثاني بوزن 80لى )في المواقع الرياضية ا لكترونية بوزن نسبي يصل إ

 (.40لى )ات المركز الثالث بوزن نسبي يصل إوتي(, واحتلت الص56نسبي )
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ْاْلبحث الثاني

 حلولل والـــــالمشاك

 لكترونيةفي المواقع الريالية اإل  الفنية واالمكانات القدرات أواًل:
 (24) رقم جدول

 عمل فيهيمكانات الفنية لدى الموقع الذي واإل للقدرات يولح تقييم القائمين باالتصال

 ائم باالتصالالق              

 القدرات الفنية
 النسبة التكرار

 44.0 22 متميزة

 46.0 23 متوسطة

 10.0 5 ضعيفة

 100.0 50 موعـالمج

ئج الدراسة عن اقتناع القائمين باالتصال في المواقع الرياضية الفلسطينية أن القدرات نتا كشفت
%(, فيما أكد 46التي جاءت بنسبة )وا مكانات الفنية التي تقدمها المواقع تعد متوسطة المستوى و 

  %( أن قدرات المواقع الفنية تعد ضعيفة.10%( أن قدرات المواقع متميزة المستوى, ورأى )44)

 فلسطين في لكترونيةاإل  الريالية المواقع بها تتمتع التي ثانيًا: المميزات
 (25) رقم جدول

 لكترونية في فلسطيني تتمتع بها المواقع الريالية اإل أبرز المميزات التيولح 
 القائم باالتصال                    

 المميــزات 

الوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي %

ترتيب 

 الفقرة

 1 75.3 2.3 السرعة في نقل المعلومات

 2 62.7 1.9 الدقة في محتوى الموضوعات

 6 48.7 1.5 سهولة المتابعة واالطالع

 4 58.5 1.8 التفاعلية مع الجمهور

 5 55.3 1.7 خدام الوسائط المتعددة )صور، فيديو، صوتيات(است

 3 62.7 1.9 الكشف عن قضايا هامة وجديدة

 7 44.0 1.3 ايجاد حلول للمشكالت الرياضية العالقة

أن السرعة في نقل المعلومات هي أكثر المميزات التي تتمتع بها  (25الجدول رقم ) ئجنتاتؤكد 
(, وجاءت 75,3ة في فلسطين والتي حازت على وزن نسبي يصل إلى )المواقع الرياضية ا لكتروني

(, واحتلت عملية الكشف عن قضايا 62,7الدقة في محتوى الموضوعات في المركز الثاني بنسبة )
(, وجاءت التفاعلية مع الجمهور في المرتبة الرابعة بوزن 62,7هامة وجديدة المركز الثالث بوزن )
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(, وجاءت سهولة المتابعة 55,3وسائط المتعددة المركز الخامس بوزن )(, واحتل استخدام ال85,5)
(, واحتلت عملية إيجاد حلول للمشكالت الرياضية العالقة 48,7واالطالع في المركز السادس بوزن )

 (.44المركز السابع بوزن نسبي بلغ )

 لكترونيةاإل  الريالية المواقع تواجه التي العقبات ثالثًا:
 (26)رقم جدول 

 لكترونيةفي المواقع الريالية اإل  العملأبرز العقبات التي تواجه  يولح

 القائم باالتصال                        

 العقبات
 النسبة التكرار

 23.0 40 الصعوبات المادية والفنية في الموقع

 16.7 29 غياب الحافز وضعف الطموح

 16.7 29 نترنتاإلانقطاع التيار الكهربائي وضعف 

 1.7 3 الختراق وتدمير المواقعا

 1.7 3 تدخالت ادارة الموقع ومحدداتها

 5.2 9 الخوف من تعصب الجماهير

 10.9 19 ضعف دور رابطة الصحفيين الرياضيين

 12.6 22 غياب الدورات التدريبية وعمليات التطوير

 10.9 19 قلة الحريات المتاحة في العمل الصحفي الرياضي

 0.6 1 أخرى

وعـــمـالمج
*

 174 100 

 
ئج الدراسة عن احتالل الصعوبات المادية والفنية المركز نتا (, كشفت27وفقًا لمعطيات جدول )

%(, وجاء 23األول كلبرز العقبات التي تواجه المواقع الرياضية ا لكترونية في فلسطين وذلك بنسبة )
حل انقطاع التيار الكهربائي في %(, و 16,7غياب الحوافز وضعف الطموح في المركز الثاني بنسبة )

%(, وغياب الدورات وعمليات التطوير في المركز الرابع بنسبة 16,7المركز الثاني مكرر بنسبة )
%(, وقلة الحريات 10,9%(, وضعف دور رابطة الصحفيين الرياضيين خامسًا بنسبة )12,6)

%(, 5,2ير سابعًا بنسبة )%(, والخوف من تعصب الجماه10,9المتاحة خامسًا بشكل مكرر بنسبة )
(, وهي ذات النسبة التي حازت عليها 1,7وحل االختراق وتدمير المواقع في المركز الثامن بنسبة )

تدخالت إدارة الموقع ومحدداتها التي حلت في المركز الثامن مكرر, مع وجود معيقات أخرى بنسبة 
(0,6.)% 

                                                           
*
 اجابة من أكثر اختيار يمكن  المباوث ألن المباوثين عدد اوييس ال هنا المجموع 
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 في فلسطينلكترونية احتياجات المواقع الريالية اإل  رابعًا:
 (27)رقم جدول 

 لية اإللكترونية العاملين في المواقع الريااحتياجات  يولح أ م
 القائم باالتصال                                                              

 احتياجات العاملين في المواقع 
 النسبة التكرار

 29.2 40 تحسين سلم األجور المالية للعاملين في المواقع

 29.9 41 تأهيل العاملين في المواقع وتطوير قدراتهم عبر التدريب

 78.0 12 لكترونيةإلمنح مساحات أكبر من الحرية للعاملين في المواقع ا

 24.1 33 لكترونيةلمهنية والموضوعية في المواقع اإلتعزيز ا

 6.6 9 بداعدارة الموقع في عمل المحررين ومنحهم المساحة الكافية لإلعدم تدخل إ

 1.5 2 رىــــــــــــــــــــــأخ

ـــــــــموعالمج
*

 137 100 

, هي أبرز التدريب عبر قدراتهم وتطوير المواقع في العاملينئج الدراسة أن تلهيل نتا أثبتت
احتياجات المواقع الرياضية ا لكترونية في فلسطين حيث حازت على المرتبة األولى بنسبة 

طالب تحسين سلم األجور المالية للعاملين في هذه المواقع بالمركز الثاني بنسبة %(, وجاءت م29,9)
%(, وحل مطلب تعزيز المهنية والموضوعية في المواقع ا لكترونية في المركز الثالث بنسبة 29,2)
%(, وجاءت مطالب منأ مساحات أكبر من الحرية للعاملين في المواقع الرياضية في المركز 24,1)

 المساحة ومنحهم المحررين عمل في الموقع دارةإ تدخل عدم%(, مع احتالل 8,7بنسبة ) الرابع
 %(.1,5%(, ووجود احتياجات أخرى بنسبة )6,6المركز الخامس بنسبة ) لإلبداع الكافية

 في فلسطين لكترونيةاإل  الريالية المواقع سلبياتًخامساً 
 (28) رقم جدول

 اإللكترونية  يولح أبرز سلبيات المواقع الريالية
 القائم باالتصال                            

 سلبيات المواقع الرياضية
 النسبة التكرار

 25.8 31 التحيز وضعف المصداقية

 29.2 35 ضعف اإلمكانات الفنية والمادية

 24.2 29 التكرار والنقل دون ذكر المصدر

 20.8 25 قلة الكوادر المهنية المتخصصة

وعــمــالمج
*

 120 100 

                                                           
*
 اجابة من أكثر اختيار يمكن  المباوث ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 
*
 اجابة من أكثر اختيار يمكن  المباوث ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 
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أن ضعف ا مكانات الفنية والمادية هي أبرز السلبيات التي تعاني (, 29جدول )نتائج تؤكد 
%(, وجاء 29,2منها المواقع الرياضية ا لكترونية في فلسطين, حيث احتلت المركز األول بنسبة )

ون ذكر %(, وحل التكرار والنقل د25,8التحيز وضعف المصداقية في المركز الثاني بنسبة )
%(, وقلة الكوادر المهنية المتخصصة في المركز الرابع 24,2المصدر في المركز الثالث بنسبة )

 %(.20,8بنسبة )

 لكترونيةالعاملين في المواقع الريالية اإل مقترحات تطوير قدرات  :سادساً 
 (29)رقم جدول 

 لكترونيةالعاملين في المواقع الريالية اإل تطوير قدرات  يولح مقترحات
 القائــم باالتصال                                             

 مقترحات تطوير قدرات العاملين 
 النسبة التكرار

 26.1 42 وضع سلم لألجور وتطويرها

 23.0 37 عقد دورات تدريبية في اإلعالم الرياضي

 16.1 26 دفع العاملين للحصول على شهادات علمية متخصصة   

 24.2 39 البتعاث الخارجي وتبادل الخبرات مع اإلعالميين في الخارجتعزيز فرص ا

 10.6 17 منح مساحات أكبر من الحرية للعاملين في المواقع اإللكترونية

موعـــجـالم
*

 161 100 

كشفت نتائج الدراسة عن احتالل وضع سلم لألجور المالية وتطويرها المركز األول في حلول 
العاملين في المواقع الرياضية ا لكترونية بعد حصولها على نسبة ومقترحات تطوير قدرات 

 الخارج في عالميينا  مع الخبرات وتبادل الخارجي االبتعاث فرص تعزيز%(, وجاء مقترح 26,1)
ثالثًا بنسبة  الرياضي عالما  في تدريبية دورات عقد%(, وحل مقترح 24,2في المركز الثاني بنسبة )

%(, 16,1رابعًا بنسبة ) متخصصة علمية شهادات على للحصول العاملين دفع%(, ومقترح 23)
في المركز الخامس بنسبة  لكترونيةا  المواقع في للعاملين الحرية من أكبر مساحات منأو 
(10,6.)% 

 

 

                                                           
*
 .جابةإ من أكثر اختيار يمكن  ثالمباو ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 
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 فلسطين في لكترونيةاإل  الريالية المواقع تطويرمقترحات  :سابعًا 
 (30)رقم جدول 

 في فلسطينقع الريالية االلكترونية مقترحات تطوير الموايولح 
 النسبة التكرار مقترحات تطوير المواقع الرياضية الفلسطينية

 25.6 44 لكترونيةظم العمل في المواقع الرياضية اإلاصدار قانون ين

 25.0 43 تشجيع الشركات الكبرى لإلعالن في المواقع الرياضية

 21.5 37 تها تجاه المواقعوليابطة الصحفيين الرياضيين لتحمل مسئدفع را

 12.2 21 زيادة استفادة المواقع من خصائص الوسائط المتعددة

 15.7 27 زيادة الموضوعية والمصداقية في المواقع

موعـــجـالم
*

 172 100.0 

 الرياضية المواقع في العمل ينظم قانون صدار(, فقد جاء مقترح إ30وفقًا لنتائج الجدول رقم )
 في لإلعالن الكبرى الشركات تشجيع%(, وجاءت فكرة 25,6المركز األول بنسبة )في  لكترونيةا 

 الرياضيين الصحفيين رابطة دفع%(, وحل مقترح 25في المركز الثاني بنسبة ) الرياضية المواقع
 والمصداقية الموضوعية زيادة%(, و 21,5تجاه المواقع في المركز الثالث بنسبة ) ولياتهامسئ لتحمل
في  المتعددة الوسائط خصائص من المواقع استفادة زيادة%(, مع 15,7رابعًا بنسبة ) عالمواق في

 %(.12,2المركز الخامس بنسبة )

                                                           
*
 .جابةإ من أكثر اختيار يمكن  المباوث ألن المباوثين عدد يساوي ال هنا المجموع 



ْخامسالفصل ال

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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ْخامسالفصل ال

 اتـــوصيـــة والتــ  الدراســشة نتائـاقـمن
ونتائج الدراسة  ,الخاصة بتحليل المضمون يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التحليلية

وذلك سعيًا لتحقيق الفائدة على صعيد  ,وتقديم التوصيات ,الميدانية الخاصة بالقائم باالتصال وتفسيرها
 لكترونية في فلسطين.الذي تعيشه المواقع الرياضية ا  تطوير الواقع

 :هي ,لى ثالثة مباحثوتم تقسيم الفصل السادس إ
 مناقشة نتائج تحليل المضمون. المبحث الول:

 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية. المبحث الثاني:

 ات.دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوصيدددددددالت المبحث الثالث:                        
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ْاْلبحث الو  

 مناقشة نتائج تحليل المضمون

لى مطلبين حيث وتم تقسيم المبحث إ ,المضمون تحليل نتائجلى مناقشة سعى هذا المبحث إي
الدراسة التحليلية الخاصة بالسمات العامة لمحتوى المعالجة الصحفية في  نتائجيتناول المطلب األول 

مة لشكل الدراسة التحليلية الخاصة بالسمات العا نتائجأما المطلب الثاني فيتناول  ,مواقع الدراسة
 المعالجة الصحفية في مواقع الدراسة.

ــب الول ــة الخاصــة بالســمات العامــة لمحتــوى المعالجــة المطل : نتــائ  الدراســة التحليلي
 الصحفية في مواقع الدراسة

 المعالجة لمحتوى العامة بالسمات الخاصة التحليلية الدراسة نتائجمناقشة  يتضمن هذا المطلب
والموضوعات الرياضية التي تحرص على  ,واأللعاب التي تهتم بها ,الدراسة مواقع في الصحفية
 ,والمصادر الصحفية التي تستعين بها ,والشخصيات الرياضية التي تسلط الضوء عليها ,متابعتها

 والنطاق الج رافي المعتمد في ت طيتها الصحفية.
 :ا تمت بها مواقع الدراسة ية التي: مناقشة نتائ  الدراسة التحليلية الخاصة باللعاب الريالأوالً 

وهي نسبة مرتفعة  ,%82,5ت لعبة كرة القدم في المرتبة األولى بنسبة كبيرة جدًا بل ت جاء
في  شديد   مقابل ضعف   ,لكترونية في فلسطين بلعبة كرة القدمالرياضية ا تعكس مدى اهتمام المواقع 

 الت طية الصحفية لبقية األلعاب الرياضية األخرى.
واحتاللها صدارة  ,ذه النتائج مع اعتبار كرة القدم اللعبة الشعبية األولى في العالموتنسجم ه

ويتفق ذلك مع التفسير الذي  ,بل في مختلف الدول األخرى ,اهتمام المتابعين ليس في فلسطين فقط
 الحياة في بروزاً  الظواهر أكثر هي القدم كرة ظاهرة أن   ل  بالقو   بأحمد حسن أحمدبليه الدكتور ذهب إ

 الوقت حتى العشرين بالقرن مروراً  عشر التاسع القرن نهاية منذ الحديثة للمجتمعات االجتماعية
 .(1) الحاضر

إضافة  ,في كل مكان مارسة كرة القدممكانية موا   ,أن صعوبة توقع الفائز بنبيل اليعقوبيبويرى 
هامة تجعل من كرة القدم اللعبة  كل ذلك تعد أسباباً  ,لى كونها لعبة يسهل ممارستها من قبل الهواةإ

أخرى تتمثل في قلة لى ذلك أسباب ويضاف إ ،(2)الشعبية األولى في العالم بخالف األلعاب األخرى
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ما يضفي على اللعبة مزيدًا من عدد األهداف المسجلة في لعبة كرة القدم بخالف كرة اليد وكرة السلة م
ين على مستوى العالم في أي لعبة هم الذين يمارسون كرة أكبر عدد من الالعب لى أن  إضافة إ ,ثارةا 

( مليار دوالر سنويًا 250نفاق الكبير على اللعبة والذي يتخطى حاجز الد )د حجم ا ع  فيما ي   ,القدم
 .(1)مثيرة للعالم  سببًا هامًا في جعلها لعبةً 

ة القدم على حساب بلعبة كر  بأطلس سبورت وبال جولبالدراسة  الباحث اهتمام موقعي  ويعزو 
يسهل  مع اعتبارها لعبةً  ,لى كونها اللعبة الشعبية األولى على مستوى العالمإ ,األلعاب األخرى

بخالف  ,ممارستها في المناطق التي تعاني فقرًا حادًا وصعوبات مالية كبيرة تمامًا مثل قطاع غزة
كما  ,تعقيدًا من أجل ممارستها كثر  أ ات  وتجهيز  مالية أكبر   بعض األلعاب األخرى التي تتطلب قدرات  

بخالف الكثير من األلعاب  ,أن انتظام البطوالت المحلية في لعبة كرة القدم بالمناطق الفلسطينيةويرى 
لى كونها واحدة من األلعاب القليلة التي تشهد رعاية إضافة إ ,يعدد سببًا هامًا لالهتمام بها ,األخرى

 .بالوطنيةبو بجوالب مالية من الشركات الكبرى كشركتي  
براهيم وبإ ,(3)بمحمود أبو دريسبو ،(2)بعبير الفليتب: فقت هذه النتيجة مع دراسات كل منوات

على  لى حصول كرة القدم على الت طية الصحفية األكبر متفوقةً وجميعها توصلت إ ,(4)بعبد العزيز
لكترونية لمواقع الرياضية ا عل من صحافة امما يج ,مختلف األلعاب والرياضات الجماعية والفردية

 في فلسطين صحافة كرة قدم.
وكرة الطائرة في المرتبة الثالثة بنسبة  ,%(4,4وجاءت كرة السلة في المرتبة الثانية بنسبة )

وألعاب القوى  ,%(1وتنس الطاولة في المرتبة الخامسة بنسبة ) ,%(1,1وكرة اليد رابعًا ) ,%(1,4)
%( والسباحة 0,5%( ورياضة المعاقين في المرتبة السابعة بنسبة )0,6في المرتبة السادسة بنسبة )

 %(.0,2ثامنًا بنسبة )
ليها الدراسة الميدانية, حيث جاءت كرة القدم في هذه النتائج مع تلك التي توصلت إ واتفقت

لكترونية باالتصال في المواقع الرياضية ا المرتبة األولى كلبرز األلعاب التي تحظى بمتابعة القائمين 
في فلسطين, واحتلت كرة السلة المرتبة الثانية أيضًا, لكنها اختلفت في ترتيب كرة اليد التي جاءت في 
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وكرة الطائرة التي جاءت في المرتبة وألعاب القوى التي جاءت في المرتبة الرابعة,  المرتبة الثالثة,
 الخامسة.

ميدانية, أسباب تركيز ليها الدراسة الت إصال من خالل النتائج التي توصلوأرجع القائمون باالت
ها اللعبة الشعبية األولى في ن  لى كو  رة القدم بخالف األلعاب األخرى, إعالمية على لعبة كالت طية ا 

 ن من الجمهور الفلسطيني.العالم والتي تحظى باهتمام ومتابعة كبيري  
لعبة  أن  , التي أكدت (1)باوعمحمد مطبليها دراسة هذه النتائج مع تلك التي توصلت إ وتنسجم
الصحافة الرياضية األردنية ال ت طي  ي الت طية الصحفية, وأن  األلعاب ف على بقية   كرة القدم ط ت  

 .شمولي   األلعاب الرياضية بشكل  
فيرى الباحث أن  ,بت طية األلعاب الفرديةلكترونية اهتمام المواقع الرياضية ا أما من حيث قلة 

دفع  ,تزامن فترة الدراسة مع انطالق بطوالت كرة القدم في الضفة ال ربية وقطاع غزةلى ذلك يعود إ
لعاب األخرى لى تركيز جهودها على ت طية بطوالت كرة القدم على حساب األالمواقع ا لكترونية إ
 .وخاصة الفردية منها

لعاب لمام بقوانين األوضعف ا  ,غياب الصحفي الرياضي المتخصص ويرى الباحث أن  
 كلها ,لى قلة شعبية األلعاب الفردية وعدم انتظام بطوالتها المحليةإضافة إ ,األخرى بخالف كرة القدم

 عالميةً منأ األلعاب الجماعية ت طيًة إلى أسباب دفعت المواقع الرياضية ا لكترونية في فلسطين إ
 من تلك التي حصلت عليها األلعاب الفردية. أكبر  

الدول العالمية الكبرى تمنأ األلعاب الفردية والعبيها اهتمامًا موازيًا  أن   بفوزي حسونةبويؤكد 
يتحقق في الدول العربية التي  هذا األمر ال ال أن  إ ,ومساويًا لما يحصل عليه نجوم األلعاب الجماعية

 .(2)للعمل جادة   ال زال فيها أبطال األلعاب الفردية يبحثون عن فرص  
براهيم عبد بإ ,(3)بعبير الفليتب: ائج التي توصلت لها دراسات كل منالنتوتتفق هذه النتيجة مع 

عالمية أكثر من تلك التي حصلت صول األلعاب الجماعية على ت طية إالتي أثبتت ح ,(4)بالعزيز
 .عليها األلعاب الفردية بمختلف أنواعها
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م جميع تقد   تستطيع أن  عالم ال ألولويات التي تفترض أن وسائل ا ويرتبط ذلك بنظرية ترتيب ا
نما يختار القائمون على هذه الوسائل بعض والقضايا التي تقع في المجتمع, إ الموضوعات

الموضوعات التي يتم التركيز عليها بشدة والتحكم في طبيعتها ومحتواها, وبالتالي تثير اهتمام الناس 
 .(1)خرىتدريجيًا وتجعلهم يدركونها ويفكرون فيها أكثر من الموضوعات األ

التــي ا تمــت بهــا مواقــع  بالمولــوعات الريالــية: مناقشــة نتــائ  الدراســة التحليليــة الخاصــة ثانيــاً 
 الدراسة

%( متفوقة على مختلف الموضوعات 57نتائج المباريات على المرتبة األولى بنسبة )حصلت 
لى رغبة هذه ود إويرى الباحث أن السبب يع ,الرياضية التي تحرص المواقع الفلسطينية على ت طيتها

لى التعرف على كل ما هو جديد حول ياجات الجمهور الفلسطيني الطامأ إالمواقع في تلبية احت
 اللقاءات المقامة وتطورات النتائج هناك.

بالكتابة  لى معاناة المواقع الرياضية من ضعف  إ ,ويعزو الباحث أسباب هذه النتيجة أيضاً 
األمر الذي يجعل من هذه  المواقع تركز على الت طية  ,حفيمع غياب كبير لإلبداع الص ,الرياضية
  ونسيان الموضوعات التحليلية المترتبة على نتائج هذه المباريات. ,للمبارياتالمجردة الصحفية 

 تحتلمرتبة متلخرة حيث  في عنف المالعب تواجد قضايايتضأ للباحث  ,ومن خالل النتائج
إلى خشية هذه المواقع من التطرق  -وفق رأي الباحث-لسبب ويعود ا ,المركز الثاني عشر واألخير

 ,لى قضايا العنف الرياضي تجنبًا للوقوع في مشكالت مع الجهات الرياضية المتسببة في هذا العنفإ
عالم تتجنب الحديث عن أن وسائل ا  رأت  التي  (2)ببراهيم عليوهو ما يتفق مع نتائج دراسة بإ

 خشية الوقوع في مشكالت مع الجماهير.الش ب ومتسببيه من األندية 
ف كثيرًا مع النتائج ال أنها تختلب, إبراهيم عليمن اتفاق هذه النتيجة مع دراسة بإ وعلى الرغم

الصحف المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا  التي أكدت أن   (3)بوليد حسينبليها دراسة التي توصلت إ
 ضمن أبرز قضايا النقد الرياضي. ىتبة األولالش ب والتعصب الجماهيري حيث تحتل المر 

لكترونية تعاني ضعفًا كبيرًا في ت طية الموضوعات المواقع الرياضية ا  أن   ,كما ويرى الباحث
هذا الملف وحاجة  رغم أهمية ,التي تركز على االعتداءات الصهيونية بحق الرياضة الفلسطينية

حيث احتلت  ,بحق شعبنا الصامد ة ومنها الرياضيةلى فضأ االنتهاكات الصهيونيفلسطين الماسة إ
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هذه الموضوعات المركز الحادي عشر وهي مرتبة متلخرة تعكس عدم امتالك المواقع القدرة على 
  متابعة ملفات خطيرة بهذا الحجم.

, التي أثبتت حصول (1)بعبير الفليتبوتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت لها دراسة: 
لالعبين على المرتبة األولى كلبرز قضايا الموضوعات الرياضية التي قامت بت طيتها موضوعات ا

 صحف الدراسة, فيما جاءت نتائج المباريات في المرتبة الثانية بالدراسة.
ويلتي تركيز مواقع الدراسة على قضايا وموضوعات معينة دون غيرها في سياق نظرية ترتيب 

همال موضوعات أخرى يؤثر سائل ا عالم على موضوعات بعينها وا  يات التي تؤكد أن تركيز و األولو 
عالم, ويثبت أن الجمهور يعرف الموضوعات المطروحة في وسائل ا  على الرأي العام بالتركيز على

عالم خالل تكرار وتركيز وسائل ا األهمية النسبية لبعض القضايا ويضعها في مقدمة أولوياته من 
 .(2)عليها بشكل مكثف

ترتيب األولويات الذي يتلخص في بوجود عالقة تفق هذا الجانب مع الفرض الرئيسي لنظرية وي
لتي يعيرها الجمهور لنفس عالم على قضايا معينة, وحجم األهمية اإيجابية قوية بين تركيز وسائل ا 

والتعرف على , حيث تبدي الجماهير الفلسطينية اهتمامًا كبيرًا بمتابعة نتائج المباريات (3)ب القضايا
لكترونية للتركيز على هذا الجانب في ت طيتها متعلقة بذلك, مما دفع المواقع ا آخر التطورات ال

 الصحفية.

 مواقـع بمتابعتهـا ا تمـت التـي الريالـية الشخصياتب: مناقشة نتائ  الدراسة التحليلية الخاصة ثالثاً 
 الدراسة

صيات الرياضية التي اهتمت بها مواقع احتلت فئة الالعبين المركز األول ضمن أبرز الشخ
لى حصول نتائج وهي نسبة عالية ومتوقعة بالنظر إ %(46,3الدراسة حيث حصلت على نسبة )

بين الالعبين  حيث يوجد ارتباط وثيق   ,المباريات على أبرز الموضوعات التي ت طيها المواقع
التي حصل  (4)بعبير الفليتبع دراسة وهي نتيجة تتفق م ,ات في األلعاب الرياضية المختلفةوالمباري

فيها الالعبون على المرتبة األولى كلبرز الشخصيات الرياضية في الت طية الصحفية للصفحات 
 الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية.
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, التي جاء فيها الجماهير (1)بوليد حسينبليها دراسة هذه النتائج مع تلك التي توصلت إ وتختلف
ألولى كلكثر الشخصيات حضورًا في الصفحات الرياضية في الصحف المصرية عبر في المرتبة ا

 مختلف قضايا النقد الرياضي المنشورة, فيما حل الالعبون في المرتبة الثانية ضمن نتائج الدراسة.
تواجد الشخصيات الرياضية الحكومية في مرتبة متلخرة وهي المرتبة الثامنة  ويرى الباحث أن  

وهو أمر يمكن تبريره في الضفة  ,داء الحكومي في فلسطين في الجوانب الرياضيةتعكس ضعف األ
  نجازات.ارة ثانوية ال تحقق الكثير من ا ال ربية وقطاع غزة مع اعتبار وزارة الشباب والرياضة وز 

اد من قبل لجنة الحكام التابعة لالتح لى وجود قرار  فيعود إ ,أما تواجد الحكام في المرتبة السابعة
وهو أمر تسبب في  ,دالء أية تصريحات صحفيةلقدم والذي يقضي بمنع الحكام من إالفلسطيني لكرة ا

 ضعاف التواصل واالتصال بين المواقع الفلسطينية وحكام المباريات المختلفة.إ
ويلتي اهتمام مواقع الدراسة بشخصيات وموضوعات معينة دون غيرها في سياق نظرية ترتيب 

لكترونية بشخصيات رياضية دون غيرها, انعكاسًا يعد اهتمام المواقع الرياضية ا  ثاألولويات, حي
لعملية انتقاء األخبار التي تشكل تدخاًل ذاتيًا من جانب الصحفي الذي يقدم بعض األخبار ويت افل 

 .(2)عن أخرى لشيء في نفسه

 الدراسة مواقع تعتمد عليها التي بالمصادر الصحفيةمناقشة نتائ  الدراسة التحليلية الخاصة  :رابعاً 
 ,احتل المراسل المرتبة األولى ضمن أبرز المصادر الصحفية التي تعتمد عليها مواقع الدراسة

أي  ,كبير عن المصادر صاحبة المركز الثاني %( وبفارق  42,8حيث حصل على نسبة عالية بل ت )
الموضوعات وخاصة تلك المتعلقة مواقع الدراسة اعتمدت على مصادرها الخاصة في كثير من  أن  

 بنتائج المباريات لمختلف األلعاب الرياضية.
المراسل  الذي يرى أن   ,بمع ما ذكره بهربرت سترنز ,وينسجم احتالل المراسل المرتبة األولى

حيث يمارس المراسل نوعًا من السلطة عن تلدية عمله المترتب  ,يشكل قوة في المجتمعات المختلفة
يجعله مما  ,وقد يصبأ وسيطًا بين مصادر األخبار ,علومات من المصادر المختلفةعلى جمع الم

 .(3)طالقواحدًا من أقوى المصادر ا خبارية على ا 
لكترونية في فلسطين عددًا كبيرًا إلى امتالك المواقع الرياضية ا  ,ويعزو الباحث أسباب ذلك

مع  ,ة وخاصة تلك الواقعة في مناطق قطاع غزةمن المراسلين المنتشرين في مختلف المدن الفلسطيني
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لى أن الكثير من هؤالء المراسلين ال يتقاضون أية أجور مالية مما يجعل منهم ضرورة ا شارة إ
  المصدر األسهل واألكثر است الاًل في الحصول على الموضوعات الرياضية.

مراسلون على المرتبة األولى التي حصل فيها ال (1)بعبير الفليتبوتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 كلبرز مصادر المعلومات في الت طية الصحفية للصفحات الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية.

يرى الباحث  ,%(22,6وحول تواجد الموضوعات مجهولة المصدر في المرتبة الثانية بنسبة )
فلسطين على نقل المعلومات  لكترونية فيالمواقع الرياضية ا  تعود الى اعتمادأن هذه النتيجة 

لى إضافة إ ,مستفيدة من غياب الرقابة والقوانين التي تلزمها بذلك ,والموضوعات دون ذكر المصدر
لى مصدر مجهول ا على نشر الموضوعات التي تتطرق إلى قضايا رياضية مثيرة ونسبها إحرصه

  خشية المالحقة والدخول في مشكالت مختلفة كما ذكر سابقًا.
األخبار مجهولة المصدر قد تزيد من فرص الكشف  لن  ب بحسين حدادبمع ما ذكره ذلك  ويتفق

ال أنها من جانب آخر قد تعمل على تشجيع الصحافة الخاملة وزيادة إ ,عن موضوعات وحقائق مثيرة
 .(2)الشائعات المختلفة 

كثرة ظهور  دت أن  التي أك ليها الدراسة الميدانية,هذه النتيجة مع تلك التي توصلت إ وتنسجم
لى خوف القائمين باالتصال من واقع الرياضية الفلسطينية, يعود إاألخبار مجهولة المصدر في الم

 التعرض لمشكالت عدة حال التطرق لقضايا رياضية خطيرة.
عالمية في المرتبة الثالثة وجود الدوائر ا  ,ليها الدراسةل النتائج التي توصلت إويتضأ من خال

عالم في في كثير من األحيان على دوائر ا مما يعكس اعتماد هذه المواقع  ,%(18,2)بنسبة 
أما  ,ات والموضوعات الرياضية المختلفةمختلف المؤسسات الرياضية للحصول على المعلوم

الوكاالت العالمية والمحلية فتتواجد في مرتبة متلخرة وذلك لعدم قدرة المواقع الرياضية على االشتراك 
مما يدفع بعض  ,عالميةنظير الحصول على خدماتها ا  مالي   بهذه الوكاالت ودفع مقابل  رسميًا 
 لى مصادر مجهولة.ية من الوكاالت العالمية ونسبها إلى نقل الموضوعات الرياضالمواقع إ

نظريددددة ترتيددددب يندددددرج ضددددمن  عددددالم علددددى وكدددداالت األنبدددداءول أن اعتمدددداد وسددددائل ا ويمكددددن القدددد
الصدحفيين  بالوقدت وتسدارع األحدداثب قيدد عنصدراي   ذ  إطار المنافسدة بدين المواقدع, إ األولويات ويلتي في
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عددالم األخددرى بمثابددة تلكيددد علددى أهميددة يعتبددر التوجيدده مددن خددالل وسددائل ا  فددي تقددديمهم للقضددايا, لددذا
 .(1)القضايا الجديدة وصحة تقديمها من قبل الصحفيين

 الدراسة مواقع المعتمدة في بالمناطق الجغرافيةخاصة مناقشة نتائ  الدراسة التحليلية ال :خامساً 
%( 49,3ها قطداع غدزة علدى المرتبدة األولدى بنسدبة )صلت الموضوعات الرياضدية التدي منشدؤ ح

الدراسدددة انطلقددا مدددن قطدداع غدددزة وينتشددر ال البيدددة مدددن  مدددوقعي   خاصددة وأن   ,وهددي نسدددبة عاليددة ومنطقيدددة
 ينطبق على بقية المواقع األخرى. وهو أمر   ,ن في مدن القطاع المختلفةمراسلي الموقعي  

التدددي احتلدددت فيهدددا الموضدددوعات الرياضدددية  ،(2)بعبيدددر الفليدددتبواختلفدددت هدددذه النتدددائج مدددع دراسدددة 
لدى تخصديص الصدحف المحليدة صدفحات كاملدة للرياضدة العالميدة ويعدود ذلدك إ ,المركز األول العالمية

 ن ت طيتها اليومية للرياضة الفلسطينية.عكس المواقع الرياضية التي تمنأ المساحة األكبر م
 ,%(25,9وجددددداءت الموضدددددوعات القادمدددددة مدددددن الضدددددفة ال ربيدددددة فدددددي المركدددددز الثددددداني بنسدددددبة )

والموضددددوعات الرياضددددية العربيددددة فددددي  ,%(11,8والموضددددوعات العالميددددة فددددي المركددددز الثالددددث بنسددددبة )
مدددن القددددس المركدددز الخدددامس واحتلدددت الموضدددوعات الرياضدددية القادمدددة  ,%(7,1المركدددز الرابدددع بنسدددبة )

ي مدينددة %( ويمكددن تفسدديرها بحددرص االتحدداد الفلسددطيني لكددرة القدددم علددى اعتمدداد مقددره فدد5,1بنسددبة )
 مة عن طريق العاصمة الفلسطينية.رسال مختلف موضوعاته الرياضية المعم  القدس وا  

بددر السددمات ليهددا الدراسددة الميدانيددة, التددي أكدددت عهددذه النتيجددة مددع تلددك التددي توصددلت إ وتنسددجم
%( من العاملين في المواقع الرياضية الفلسدطينية يعيشدون فدي قطداع غدزة, األمدر الدذي 92أن ) العامة

 ها القطاع المرتبة األولى.الل الموضوعات الرياضية التي منشؤ يفسر احت

المطلـــب الثـــاني: نتـــائ  الدراســـة التحليليـــة الخاصـــة بالســـمات العامـــة لشـــكل المعالجـــة 
  ع الدراسةالصحفية في مواق

 :الدراسة مواقع لكترونية المستخدمة فيبالخدمات اإل مناقشة نتائ  الدراسة التحليلية الخاصة  :أوالً 
لكترونية التي تستفيد منها مواقع المرتبة األولى كلبرز الخدمات ا حصلت التعليقات على 

 عد  حجم التفاعلية ي   ن  لكنها منطقية خاصة وأ ,%( وهي نسبة عالية جداً 74,4الدراسة وذلك بنسبة )
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جدًا في الموضوعات الرياضية بسبب تعصب الجماهير وتعدد انتماءاتها ألندية مختلفة مما يفتأ  اً كبير 
 أبواب نقاش كبيرة حول ذلك.

 ال أن  إ ,لكترونيةلى المرتبة األولى في الخدمات ا وعلى الرغم من حصول التعليقات ع
حيث  ,لى الطموحات المطلوبة بعدإ ولم تصل   ,فلسطينية تبقى محدودةالتفاعلية في المواقع الرياضية ال

 الدراسة. تعليقًا واحدًا في موقعي   ابعها الباحث وجدمع كل ستة موضوعات ت االتجاه العام أثبت أن   أن  
استفادة  أكدت أن  التي ، (1)بماجد حبيبب النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة وتتفق هذه

 .والتعليق على التعليق كان متوسطاً  ،اقع الفلسطينية من خدمات التعليقالمو 
 %( وهي خدمة تقدمها المواقع كي  19,8وجاءت جداول اللقاءات في المركز الثاني بنسبة )

فيما جاءت خدمة ترتيب  ,)جولة( يتسنى للمتابعين معرفة ترتيب فرقهم مع كل مواجهة رياضية جديدة
 %( وهي خدمة تتعلق بالمباريات ونتائجها أيضًا.5,8لث بنسبة )الفرق في المركز الثا

 ,وتبين للباحث عدم استخدام المواقع لخدمات االستفتاء وتوقعات النتائج والمسابقات والمنتديات
 ,للخدمات غير الرياضية مع غياب   ,وهي خدمات كانت ستزيد من حجم التفاعلية لو كانت موجودة

 أطلس سبورت زوايا خاصة للصحة والمنوعات والتكنولوجيا على الرغم من امتالك موقع
 .  واالجتماعيات )تهنئات وتعازي(

 :الدراسة مواقع بالشكال الصحفية المستخدمة فيمناقشة نتائ  الدراسة التحليلية الخاصة  :ثانياً 
ي الصحافة ف تؤكد أن ,%( وهي نسبة كبيرة جداً 90,4احتلت األخبار المرتبة األولى بنسبة )

وال  ,هي صحافة خبرية ال ترتكز على أية فنون أخرىفي فلسطين, لكترونية المواقع الرياضية ا 
 ال على الكتابة الخبرية السريعة فقط.تبحث إ

 خبارية تقل  مواقع إ ,لى اعتبار هذه المواقعخبر للمركز األول إويرجع الباحث أسباب احتالل ال
مع التلكيد على أن تسارع األحداث في الصحافة  ,القدمفيها الفنون الصحفية األخرى بخالف كرة 

ويمكن تفسير ذلك  ,لى االستعانة بالخبر دون غيره من الفنونلرياضية تدفع القائمين باالتصال إا
بلسباب أخرى منها عدم امتالك البعض من العاملين في المواقع الرياضية الفلسطينية لمهارات كتابة 

عمل ال البية من منتسبي هذه المواقع بنظام  مع التلكيد على أن   ,لمقالالفنون المعقدة كالتحقيق وا
لى إضافة إ ,التطوع وعدم الحصول على أية أجور مالية تجعل من الخبر الطريقة األسهل للكتابة

 تحقيقه الهدف األهم وهو ظهور اسم الكاتب يوميًا في الموقع وهو ما ال تقدمه الفنون األخرى.
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%(, والمقاالت في المرتبة الثالثة بنسبة 5,9في المرتبة الثانية بنسبة )وجاءت التقارير 
وهي نسبة ضئيلة تؤكد عدم رغبة العاملين في المواقع الرياضية بتقديم رأيهم الواضأ  %(2,9)

الحديث الصحفي رابعًا بنسبة والصريأ في العديد من القضايا الرياضية المثيرة للجدل, فيما جاء 
والتي يتضأ أن غيابها يلتي خبارية والتحقيق الصحفي لفنون القصص ا  كامل   ب  %(, مع غيا0,8)

 بسبب عدم امتالك العاملين في المواقع الرياضية القدرات الكافية لكتابتها. 
محمد ب, (2)بعبير الفليتب, (1)بمحمد مطاوعب: ه النتيجة مع نتائج دراسات كل منوتتفق هذ

الصحفية  األشكالعلى المرتبة األولى كلبرز ر الصحفي الرياضي الخبالتي حصل فيها  ,(3)بمحمود
  عالم عينة الدراسة.التي تستخدمها وسائل ا 

, تتفق نتائج الدراسة مع النتائج غياب العديد من الفنون الصحفية كالتحقيق الصحفي وحول
ن ال يستخدمون المحررين الرياضيي , التي أكدت أن  (4)بسالم العجميبيها دراسة التي توصلت إل

 األشكال والقوالب الصحفية كالمقاالت والتحقيقات بالشكل المطلوب في عملهم الرياضي.
, التي أكد من خاللها القائمون باالتصال في هذه النتيجة مع نتائج الدراسة الميدانية وتنسجم

لفنون الصحفية, المواقع الرياضية الفلسطينية تفضيلهم االعتماد على الخبر الرياضي دون غيره من ا
بسبب سهولة كتابته ومواجهة صعوبات كبيرة في كتابة الفنون التحليلية كالمقاالت والتحقيقات 

 الصحفية.

 :الدراسة مواقع بالوسائط المتعددة المستخدمة فيمناقشة نتائ  الدراسة التحليلية الخاصة : ثالثاً 
الرغم من هذه النسبة العالية  لىوع ,%(64,5جاءت خدمات الفيديو في المركز األول بنسبة )

 ال أن  إ ,( موضوع15لى فيديو واحد كل )وبمعدل يصل إ ,( مرة78ال )تظهر إ هذه الخدمة لم   ال أن  إ
ضعف استخدام المواقع الرياضية لخدمات الوسائط المتعددة األخرى زاد من نسبة الفيديوهات في 

وجاءت الصوتيات في  ,%(29,7انية بنسبة )حالة في المرتبة الثوحلت روابط ا , االتجاه العام
مع استخدام لخدمات  ,بأطلس سبورتبوهي خدمة ال يستخدمها موقع  %(5,8المرتبة الثالثة بنسبة )

  النص الفائق وغياب لخدمات الفالش.
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عبيددر ب ،(1)بماجددد حبيددبب: توصددلت إليهددا دراسددات كددل مددن وتتفددق هددذه النتيجددة مددع النتددائج التددي
مددددع غيدددداب كامددددل لددددبعض هددددذه  ,بالوسددددائط المتعددددددة كددددان متوسددددطاً  هتمدددداماال كدددددت أن  التددددي أ ،(2)"لبددددد

 ليها الدراسة.لنتائج التي توصلت إوهي ذات ا ,الخدمات

 :الدراسة مواقع بالوسائط المتعددة المستخدمة فيمناقشة نتائ  الدراسة التحليلية الخاصة رابعًا: 
%( وهدي نسددبة 66,1مرتبدة األولدى بنسدبة )أمدا مدن حيدث الصدور فجداءت الصدور الخبريددة فدي ال

الموضدوعات الرياضددية هدي موضددوعات حركيددة تتطلدب صددورًا خبريدة للتدددليل علددى  منطقيدة خاصددة وأن  
%( 25,9فيمددا جدداءت الصددور الشخصددية فددي المركددز الثدداني بنسددبة ) ,المباريددات وأبددرز اللقطددات فيهددا

العبدددين والمددددربين ومختلدددف الشخصددديات واسدددتخدمت كثيدددرًا فدددي موضدددوعات اللقددداءات والحدددوارات مدددع ال
وكثيددرًا مددا اسددتخدمت للتدددليل علددى  ,%(7,6مددع تواجددد الجرافيددك فددي المركددز الثالددث بنسددبة ) ,الرياضددية

%( 0,1وجاءت الرسوم والكاريكاتير في المرتبة الرابعدة بنسدبة ) ,شعارات األندية والمؤسسات الرياضية
ي الموضددددوعات الرياضددددية لعدددددم وجددددود رسددددامين وهددددي نتيجددددة تعكددددس ضددددعف اسددددتخدام الكاريكدددداتير فدددد

 متخصصين في المجال الرياضي مما يتطلب زيادة االستفادة منه في المرحلة المقبلة.
 ,ضدعف اسدتخدام فدن الكاريكداتير فدي الصدحافة الرياضدية الفلسدطينية أن   بد. عالء اللقطةبويرى 

لدددى توجيددده ين فدددي هدددذا المجدددال إدفدددع كدددل العدددامل ممدددا ,يعدددود بسدددبب تصددددر المشدددهد السياسدددي للواجهدددة
(3)السياسي ونسيان المجاالت األخرى رسوماتهم للتعبير عن الواقع

. 
جداءت فيهدا التي  (5)"عبير الفليتب ،(4)بعبير لبدب: ه النتيجة مع نتائج دراسات كل منواتفقت هذ

الصدور  مدع حصدول الصدور الشخصدية علدى المرتبدة الثانيدة ضدمن ,الصور الخبرية في المرتبة األولى
 ن.المستخدمة في عينات الدراستي  
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ْاْلبحث الثاني

 ةــة الميدانيـــج الدراســـة نتائــمناقش

لى ثالثة مطالب وتم تقسيم المبحث إ ,الدراسة الميدانية نتائجلى مناقشة يسعى هذا المبحث إ
 ,لكترونيةاضية ا ة بالعمل في المواقع الريالدراسة الميدانية الخاص نتائجحيث يتناول المطلب األول 

 ويحمل الرابع النتائج المتعلقة بالحلول والمقترحات. ,أما المطلب الثاني فيتناول المشاكل والعقبات

 لكترونيةاإل  الريالية المواقع في لعملل: مناقشة نتائ  الدراسة الميدانية الول المطلب
 العمل في المواقع الريالية أواًل:

ية عماًل %( كلكثر الفترات الزمن44ب المرتبة األولى بنسبة )ماحتل خيار بأكثر من خمسة أعوا
ذا ما تابعنا المحددات الزمنية  نشاء وتبدو النتيجة منطقية جدًا إ ,لكترونيةفي المواقع الرياضية ا 

 لى هذه األعداد الكبيرة.م موعدًا لثورة إنشاء المواقع ووصولها إ2010واعتبار عام  ,المواقع
وحلت بمن ثالثة %( 24)ب في المرتبة الثانية بنسبة إلى أقل من ثالثة أعوامبمن عام وجاءت 

ملون في المواقع من ثالثة وهم يع ,%(16) ة بنسبةثالثفي المرتبة ال بلى أقل من خمسة أعوامأعوام إ
لفترة وهي ذات النسبة التي حصل عليها العاملون في هذه المواقع  ,لى أقل من خمسة أعوامأعوام إ
 .عدد المنتسبين الجدد لهذه المواقع كبير وفي ازدياد مستمر مما يعكس أن   ,عن عام واحد تقل   زمنية

لكترونية العاملين في المواقع الرياضية ا ويرى الباحث أن تفاوت الخبرات العملية لدى 
جال الصحافة هدت انضمام الكثير من المنتسبين إلى مالقليلة الماضية ش األعوام   ثبت أن  ي   ,الفلسطينية

عمل في فيما شهدت هذه السنوات أيضًا ترك آخرين لل ,لكترونية خاصة من قطاع غزةالرياضية ا 
لكترونية ألسباب عديدة منها التفرغ ألعمال أخرى أو بسبب فقدان األمل مجال المواقع الرياضية ا 

 ., والبحث عن مهنة أخرى لكسب الع ي شفي الحصول على واقع مهني أفضل

 أسباب ودوافع العمل في المواقع الريالية يًا:ثان
%( كلبرز 72,3ب في المرتبة األولى بنسبة )ضيعالم الرياجاء خيار بحب العمل في ا 

عض الالعبين السابقين وهذا ما يفسر اتجاه ب ,لكترونيةفع العمل في المواقع الرياضية ا أسباب ودوا
مواقع الرياضية وتقديم تحليالت مختلفة عن اللقاءات لى بعض الحكام للعمل في الوالمدربين إضافة إ

 المقامة في عدة ألعاب رياضية أبرزها كرة القدم وكرة السلة.
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 مشروع لكل   %( وهو حق  12,3ب في المرتبة الثانية بنسبة )وحل بالبحث عن فرصة عمل
وحات دومًا ما هذه الطم ال أن  إ ,الخريجين الجدد الطامحين  يجاد مكان مناسب في سوق العمل

 ,العمل فيها نظير   مالي   مقابل   لكترونية التي ال تدفع أي  واقع المؤلم للمواقع الرياضية ا تصطدم بال
ولهم على المقابل المالي يقاف تعاونهم وعملهم في المواقع بسبب عدم حصمما دفع الكثيرين  

بالسعي وراء فترة  وحل   ,%(7,7ب في المرتبة الثالثة بنسبة )وجاء بالتخصص العلمي .المناسب
  %(.1,5مع وجود أسباب أخرى بنسبة ) ,%(6,2ب في المرتبة الرابعة بنسبة )تدريبي ة

وافتقارها  ,لكترونيةالذي تمر به المواقع الرياضية ا معرفة المبحوثين للواقع  الباحث أن  ويرى 
والدافع األول للعمل في هذه  عالم الرياضي السببجعلت من حب العمل في ا  ,ألية قدرات مالية

فيما تسلسلت األسباب والدوافع األخرى بشكل منطقي  ,المواقع دون التفكير بلية مكافآت مالية قادمة
جاباتهم تزيد في أسباب البحث فكلما كان المبحوثون أقل سنًا كانت إ ,وبنسب متفاوتة مقارنة مع العمر

 عن فرصة عمل والسعي وراء فترة تدريب.

 عدد الدورات التدريبية :ثالثاً 
 فيما حل ,%(46المرتبة األولى بنسبة )ثالث  دورات  تدريبية فلكثر في مجال ا عالمب باحتلت 

 يحصلوا على أية دورات تدريبية في هذا المجال %( من المبحوثين الذين لم  28المركز الثاني ) في
ملين في المواقع الرياضية من دورات حول عدم استفادة عدد كبير من العا ثير الجدل  دت   وهي نسبة  

تي تضرب تعكس حالة القصور ال, كما تدريبية متخصصة تساهم في تطوير قدراتهم بهذا المجال
%( أنهم حصلوا على دورة 16ذكر )فيما  ,عالم الرياضي في فلسطينالمؤسسات القائمة على ا 

  ن تدريبيتين في المجال. %( حصولهم على دورتي  5أكد )و  ,واحدة
ت التدريبية الحاصل عليها العاملون في المواقع الرياضية عدد الدورا ويرى الباحث أن  

فلكثر هم من فئة ثالثين  دورات   فالحاصلون على ثالث   ,يرتبط بشكل كبير بالفئة العمرية ,لكترونيةا 
لى أقل من ن إفتتركز أعمارهم في فئة من عشريأما الذين لم يحصلوا على دورات تدريبية  ,عام فلكثر

 ثالثين عام.
  بخليفة آل محمد بن علي الشيخبفيما قاله با عالم الرياضي وتكمن أهمية الدورات التدريبية 

 تعزيزهذه الدورات تؤدي دورًا هامًا في  , الذي أكد أن  الطائرة للكرة والبحريني العربي ناالتحادي   رئيس
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 الرياضية األلعاب بمختلف النهوض في أساسيًّا اً شريك ا عالم اً معتبر  ,الرياضيين ا عالميين قدرات
(1)

. 
 حيث أن   ,ومن خالل هذه النتائج يتضأ مدى الضعف في مجال التدريب بالصحافة الرياضية

ن هي دورات أقيمت خارج حدود األراضي يلتدريبية التي حصل عليها المبحوثمن الدورات ا اً كثير 
التدريبية المقامة في فلسطين بسبب ضعف وندرة المحاضرين بينما تقل أكثر الدورات  ,الفلسطينية

 القادرين على تقديم خبراتهم في هذا المجال.

 أسباب عدم االلتحاق بالدورات التدريبية رابعًا:
المتعلق بتنظيم الدورات  الرياضيين الصحفيين كرابطة ولةالمسئ الجهاتغياب دور جاء ب

 الرياضيةب
ويرى  ,%(31باب عدم االلتحاق بالدورات التدريبية وحصل على نسبة )في المرتبة األولى كلبرز أس

خاصة وأنها الجهة  ,نًا كما ذكر المبحوثو هام اً الباحث أن رابطة الصحفيين الرياضيين تتحمل دور 
ولة عن احتضان الصحفيين الرياضيين وتنظيم أمور عملهم والعمل على تطوير قدراتهم المهنية المسئ

 ال أنها ال تقوم بهذا الدور على أكمل وجه.إ ,دورات التدريبية وورش العملمن خالل تنظيم ال
حيث تقل  ,%(24,1عالمب في المرتبة الثانية بنسبة )وحلت بندرة الدورات المتخصصة في ا 

قلة عدد المحاضرين مع  ,عالم الرياضي التي تنظمها المؤسسات الخاصة في فلسطينالدورات في ا 
وجاء سبب االنش ال بلمور أخرى في المرتبة الثالثة  ,ء مثل هذا النوع من الدوراتعطاالقادرين على إ

من العاملين في المواقع الرياضية ال يضعونها ضمن  اً كثير  %( وهو ما يؤكد أن  20,7بنسبة )
عالم لهم على الدورات التدريبية في ا اهتماماتهم األولى في ظل وجود أعمال أخرى تجعل من حصو 

 .وغير  م حف ز ذب  ح  أمرًا غير م   الرياضي
وهي نقطة تتركز في قطاع  ,%(17,2) وجاء الوضع المادي السيء في المرتبة الرابعة بنسبة 

فيما  ,ويعيش ال البية من سكانه تحت خط الفقر ,ةأزمات اقتصادية حاد  غزة الذي يعاني من مشكالت 
وهو أمر ال  ,للدورة الواحدة ( شيكالً 150ل عن )يتطلب االلتحاق بالدورات المقامة مبالغ مالية ال تق

حل في المركز الخامس فيما  ,يقدر على تنفيذه العديد من المنتسبين للمواقع الرياضية والعاملين فيها
ن بنسبة ع وجود أسباب أخرى ذكرها المبحوثو م ,%(3,4بنسبة ) بولي الموقعبغياب التوجيه من مسئ

(3,4.)% 
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المنطقة العربية بحاجة ماسة إلى عالم الرياضي في ا  , أن  بحمدعلي حسن مبوأكد الباحث 
 هذه الدورات يجب أن   عداد كادر متميز من خالل الدورات المتواصلة والتدريب المستمر, موضحًا أن  إ
(1)لى المستويات المتقدمةدأ من المراحل التمهيدية وصواًل إتب

. 

 اللعاب التي تختص بمتابعتها خامسًا:
%( كلكثر األلعاب الرياضية التي يختص 47,2رة القدم في المرتبة األولى بنسبة )جاءت ك

 ,%(15,1وجاءت كرة السلة في المرتبة الثانية بنسبة ) ,بمتابعتها العاملون في المواقع الرياضية
وألعاب القوى في المرتبة الرابعة بنسبة  ,%(13,2وحلت كرة اليد في المرتبة الثالثة بنسبة )

مع وجود ألعاب أخرى حازت على  ,%(10,4وكرة الطائرة في المرتبة الخامسة بنسبة ) ,(11,3%)
 %(.2,8نسبة )

وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسة التحليلية التي أعدها الباحث وفيها حازت كرة القدم على 
األخرى على فيما يفسر الباحث حصول األلعاب  ,المركز األول وجاءت كرة السلة في المركز الثاني

بسبب قيام العديد من المبحوثين بالتلكيد على ت طيتهم كافة األلعاب مما  ,لى حد ماإ مرتفعة نسب  
لكترونية وعدم وجود مهام محددة ودقيقة الرياضية ا يعكس غياب الصحفي المتخصص في المواقع 

 للعاملين فيها.
اللعبة الشعبية في العالم وهي ألن كرة القدم هي  ,وتعد النتائج منطقية بحسب رأي الباحث

مع  ,ي طموحات الجماهير الفلسطينيةنها أكثر األلعاب التي تلب  كو  إضافة ل   ,األكثر انتشارًا في فلسطين
ضعف الثقافة لدى الصحفيين الرياضيين في الكثير من قوانين األلعاب األخرى مما يجعل كرة القدم 

 األسهل من حيث الت طية الصحفية للبعض منهم.
 ,يظهر بوضوح عدم اهتمام الصحفيين الرياضيين باأللعاب الفردية ,ومن خالل النتائج السابقة

حيث حازت ألعاب القوى على المركز الرابع فيما لم يتحدث أي من المبحوثين عن ألعاب أخرى 
 وهو أمر يتفق مع الدراسة التحليلية التي أظهرت ضعف الت طية الصحفية لأللعاب الفردية ,فردية

 بمختلف فئاتها.

 القدم كرة بخالف اللعاب لبقية عالميةاإل التغطية لعف أسباب :سادساً 
كلبرز األسباب التي أدت إلى ضعف  ب في المرتبة األولىجاءت بالشعبية الكبيرة لكرة القدم

رغبة الجمهور  ويرى الباحث أن   ,%(49,4عالمية لأللعاب األخرى وذلك بنسبة )الت طية ا 
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العاملين في دفع  ,ي في متابعة كل ما هو جديد بعالم كرة القدم المحلية والعربية والعالميةالفلسطين
لى متابعة هذه اللعبة واالهتمام بها على حساب بقية األلعاب التي ال المواقع الرياضية ا لكترونية إ

قصر للوصول د الطريق األسهل واأللى أن كرة القدم تعإضافة إ ,تحظى بذات األهمية لدى الجمهور
 لى الشهرة واحتالل مكانة هامة في الصحافة الرياضية الفلسطينية.إ

عدم بوجاء  ,%(28,9في المركز الثاني بنسبة ) بغياب الوعي بلهمية األلعاب األخرىب وحل  
يين عالما  ويمكن تفسيرها بلن   ,%(10,8في المركز الثالث بنسبة ) بالمعرفة بقوانين األلعاب األخرى

لى عالم كرة القدم لتجنب الحرج في ت طية األلعاب األخرى التي تتمتع لمواقع الرياضية يهربون إفي ا
 وهي قوانين صعبة مقارنة بتلك القوانين التي تحكم لعبة كرة القدم. ,بقوانين يجهلها الكثيرون

 أن   حيث ,%(9,6ب في المرتبة الرابعة بنسبة )وجاء سبب بقلة عدد البطوالت لأللعاب األخرى
األلعاب األخرى تعاني في معظمها من عدم انتظام للبطوالت المحلية وغياب األجندة الموسمية 

ل من فرص متابعتها بخالف كرة القدم التي تشهد انتظامًا يقل   وهو أمر   ,لمسابقات الدوري والكلس
 واضحًا في بطوالتها بالضفة ال ربية وقطاع غزة.

عالم الرياضي جب أال تكون الحاضر الوحيد في ا كرة القدم ي أن   بمازن مهديبعالمي وقال ا 
نجازات التي نوعة نجحت في تحقيق العديد من ا المنطقة العربية تمتلك ألعابًا مت العربي, مؤكدًا أن  

(1)ثقالاأل ورفع القوى لعابوأ والمالكمة المصارعة مثلتخطت كرة القدم نفسها 
. 

 لهياكل: السياسات والمحددات واسابعاً 
  :السياسات التحريرية  -1

فيما قال  ,%(70ب بالمرتبة األولى بنسبة )د سياسات تحريرية دائمة في العملوجو حلت ب
السياسات التحريرية غائبة بالكامل عن  ن أن  رو  %( في  4أما ) ,%( أن هذه السياسات تظهر أحياناً 26)

 المواقع الرياضية الفلسطينية.
 الرياضية المواقع في العمل صورة تحسين عن بحثوا باالتصال نالقائمي أن   ,الباحث ويرى

 الرغم على ,مواقعهم في ومستمرة واضحة تحريرية سياسات وجود على التلكيد خالل من لكترونيةا 
 في الرياضية المواقع مشكالت أبرز حدىإ تعد العمل عشوائية أن أخرى تساؤالت في ذكرهم من

 .داريةا  والهياكل العمل بمحددات المتعلقة النتائج على األمر هذا ينطبق بحيث ,فلسطين
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 : محددات العمل -2
هل تتلقى محددات ب :سؤالال في ا جابة عن %(54) ب في المرتبة األولى بنسبةبأحياناً  جاءت
%( 26فيما أجاب ) ب,؟وضوعات الرياضية التي ستكتب عنهادارة الموقع عند اختيار الممعينة من إ

%( أن هذه المحددات موجودة بشكل 20) وأجاب ,الصحفي محددات ال تظهر في عملههذه الم أن  
 دائم ومستمر.

نظرية القائم باالتصال التي أكدت وجود ض وط تؤثر على القائم باالتصال ويتفق ذلك مع 
والمضمون الذي ينتجه, تتمثل في ض وط وعوامل خارجية أبرزها مدى ارتباط الوسيلة بمصالأ 

دارية وض وط العمل, حيث تؤدي هذه العوامل دورًا في شكل اليب السيطرة والنظم ا عينة, وأسم
 .(1)المضمون المقدم للجمهور

 : الهياكل اإلدارية -3
 وأجاب ,دارية واضحةلن مواقعهم تمتلك هياكل إمن المبحوثين عن اعتقادهم ب%( 48) وعبر

ارية دالهياكل ا  أن%( 14) وأكد ,ةرياضيدارية تظهر أحيانًا في المواقع الالهياكل ا  %( أن  38)
ي المواقع الرياضية فضلوا من العاملين ف اً كثير  ويرى الباحث أن   لكترونية.غائبة تمامًا عن المواقع ا 

الواقع  ال تعكس حقيقة   جابات  وهي إ ,يجابية من أجل رفع قيمة مواقعهم في الدراسةتقديم إجابات إ
تجعل من العاملين  ال البية من هذه المواقع تمتلك محددات   حيث أن   ,خاصة فيما يتعلق بالمحددات

التي قد تخلق  ,لى بعض الموضوعات المثيرة والقضايا الجدليةقادرين على التطرق إ فيها غير  
  مشكالت مع عدة جهات رياضية مختلفة.

 ة فيكبير  لكترونية تعاني مشكالت  يتضأ أن المواقع الرياضية ا خالل ما سبق, ومن 
كامل عن كثير من هذه المواقع التي  دارية, والتي ت يب بشكل  السياسات التحريرية والهياكل ا 
 منتظمة.الغير ا يتضأ من حجم الت طية اليومية تحكمها العشوائية في العمل وهو م

 الصحفية الفنون :ثامًنا
 ة المعتمدة في التغطية الرياليةالفنون الصحفي -1

وحل التقرير في المرتبة الثانية بنسبة  ,%(34,1األولى بنسبة )جاء الخبر في المرتبة 
والمقال المرتبة الرابعة  ,%(14,7مع احتالل الحديث الصحفي المرتبة الثالثة بنسبة ) ,%(29,5)

 %(.8,5والتحقيق المرتبة الخامسة بنسبة ) ,%(13,2بنسبة )
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الخبر يحتل صدارة  لتي أثبتت أن  ا ,ليه الدراسة التحليليةوتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إ
لكنها  ,فيما جاء التقرير في المركز الثاني أيضاً  ,الفنون الصحفية المستخدمة في المواقع الرياضية

 فيما لم   ,والمقال الذي جاء ثالثاً  ,اختلفت في ترتيب الحديث الذي جاء رابعًا في الدراسة التحليلية
 أية تحقيقات رياضية بالمطلق. تظهر  

خبارية تقل إ ى اعتبار هذه المواقع مواقع  باب احتالل الخبر المركز األول إلرجع الباحث أسوي
مع التلكيد على أن تسارع األحداث في الصحافة  ,فيها الفنون الصحفية األخرى وخاصة التحليلية منها

ويمكن  نون,تعانة بالخبر دون غيره من الفلى االسالمواقع الرياضية إالرياضية تدفع العاملين في 
تفسير ذلك بلسباب أخرى تتمثل في عدم امتالك بعض العاملين في المواقع لمهارات كتابة الفنون 

تطوع الكثيرين في المواقع وعدم الحصول على أجور مالية  لى أن  إضافة إ ,المعقدة كالتحقيق والمقال
ه ن  ن الجدد وراء الخبر كو  صحفيو فيما يسعى دومًا ال ,يدفعهم للتركيز على الخبر باعتباره أسهل الفنون

 يتيأ ظهور اسم الكاتب يوميًا في الموقع وهو ما ال تقدمه الفنون األخرى. 
النتيجة مع النتائج  وحول احتالل التحقيق الصحفي المرتبة الخامسة بنسبة ضئيلة, اتفقت هذه

التصال في الصحف القائمين با , التي أكدت أن  (1)بمحمود أبو دريسبليها دراسة التي توصلت إ
 الرياضية والمشكالت للقضايا حلول توفير في أهميته رغمالبحرينية ال يفضلون استخدام فن التحقيق 

 .العالقة
 :الفلسطينية الريالية المواقع في الفنون من غيره دون الخبر على االعتماد أسباب  -2

بنسبة  ,ألولىالمرتبة اب في الخبر دون غيره من الفنون األخرىسهولة كتابة جاءت ب
كبيرة في كتابة الفنون  ة صعوبات  وهي نتيجة تعكس مواجهة العاملين في المواقع الرياضي   ,%(44,1)

يحصلوا على  الكثيرين منهم لم   طبيعيًا خاصة وأن   عد  ي   وهو أمر   ,التحليلية كالمقاالت والتحقيقات
 بية في هذا المجال.علمية متخصصة في الصحافة ولم يتلقوا أية دورات تدري شهادات  

بنسبة  المرتبة الثانيةفي  بغياب الحرية الكافية في العمل الصحفي الرياضيبوجاء سبب 
ت الكافية التي تتيأ لهم عالميين الرياضيين من غياب الحرياوهي قضية تؤكد معاناة ا  ,%(22)

وهو أمر يدفع  ,بةلى الموضوعات المثيرة للجدل دون التعرض لمضايقات الجماهير المتعصالتطرق إ
لى اللجوء لكتابة األخبار العادية دون التطرق لفنون كالتحقيقات يتطلب كتابتها التطرق الصحفيين إ

 ألفكار وقضايا رياضية ساخنة.

                                                           
 سابق مرجع ، مطاوع مامد( 1)
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في المركز  بغياب الموضوعات المثيرة التي تستحق كتابة التقارير والتحقيقاتبسبب وحل 
فعلى الرغم من احتالل  -وفقًا لرأي الباحث- منطقيةً  عد  جابة ال ت  وهي إ ,%(16,9الثالث بنسبة )

الكثير من القضايا  ن  إال أ ,الرياضة الفلسطينية مرتبة متلخرة مقارنة بمستوى األلعاب في العالم
ن لعدة ميو عال, وهو ما ال يقدم عليه ا الساخنة تستحق تسليط الضوء عليها عبر التحقيقات والتقارير

المركز الرابع بنسبة في ب وسريع متكرر بشكل اسمي ظهورالرغبة في سبب ب اءفيما ج ,أسباب مختلفة
في المركز  بعدم امتالك القدرة والمهارات الكافية لكتابة التقارير والتحقيقات الرياضيةبوجاء  ,%(8,5)

 %(.1,7مع وجود أسباب أخرى بنسبة ) ,%(6,8الخامس بنسبة )

 الخبار مجهولة المصدر :عاشراً 
السبب  بلى قضايا رياضية حساسةالتعرض لمشكالت عدة عند التطرق إ الخوف مناحتل ب

يحرص الكثير من العاملين  وهي طريقة   ,%(31,2بنسبة ) األول في ظهور األخبار مجهولة المصدر
في المواقع على اتباعها عند كتابة موضوعات تتعلق بالش ب أو عقوبات األندية أو قضايا فساد 

 رياضية متعددة.
 ,%(24,7المركز الثاني بنسبة ) فيب بة المصدر في عدم الكشف عن هويتهرغب جاءتو  

وهي واحدة من أبرز  ,بذات النسبة اً مكرر لى أخرى في المركز الثاني واالعتماد على النقل من وسيلة إ
ادت حقيقية ز  ولة وعدم وجود رقابة  مسئفمع غياب الجهات ال ,المشكالت التي تواجه المواقع الرياضية

مما يدفع الكثيرين  ,لى المصدر الرئيسيق األفكار والموضوعات دون نسبها إحاالت النقل وسرقة حقو 
وهو أمر تسبب بكثير من األزمات بين بعض العاملين  ,لنقل الموضوع ونسبه تحت مصدر مجهول

نسبة ب في المركز الرابع بعدم التلكد من صحة األخبارفيما جاء سبب ب ,في المواقع المختلفة
نترنت والتي تؤثر سلبًا على مصداقية مة جاءت نتيجة سرعة النشر على ا وهي نقطة ها ,%(19,4)

مما يدفع كثيرين لكتابة  ,يؤثر على مصداقية المعلومة صحفي   فالبحث عن سبق   ,األخبار وصحتها
 .أخبار دون مصدر بسبب عدم التلكد من صحتها

 هولة المصدر يتم من خالل التجهيل على مستوىاألخبار مج نشر   أن   بحسني نصربويرى 
ى كاتبها أو محررها, أو عبر تجهيل المصدر األولي المحرر من خالل نشر مواد دون ا شارة إل

 .(1)ى أسماء المصادر التي أدلت بها من خالل نشر أخبار ومواد دون ا شارة إل للخبر

                                                           
 327 ص( 2010 الجامع ، الكتاب دار:  القاهرة)1ط ، االعالمي العمل خالقياتوأ قواني  ، نصر اسن ( 1)
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 الوسائط المتعددة :عشر حاديال
 ليه دراسة تحليل المضمونوهي نتيجة مماثلة لما توصلت إ ,األول المركز فيالصور  جاءت

واحتلت الصوتيات  ,(56وجاء الفيديو في المركز الثاني بوزن نسبي ) ,(80لى )بوزن نسبي يصل إ
وتتفق هذه النتائج مع دراسة تحليل المضمون التي أثبتت  (.40لى )زن نسبي يصل إالمركز الثالث بو 

لمقدمة ثم تليها مقاطع الفيديو ويضعف استخدام الصوتيات في مواقع الدراسة الصور تلتي في ا أن  
 المختلفة.

 الحلولالمطلب الثاني: نتائ  الدراسة الميدانية الخاصة بالمشاكل و 
 لكترونيةفي المواقع الريالية اإل  الفنية مكاناتاإلو  القدرات أواًل:

ت مكاناابات المتعلقة بالقدرات وا جاءت بمتوسطة المستوىب في المرتبة األولى ضمن ا ج
ب في فيما حلت بمتميزة المستوى ,%(46لكترونية وحازت على نسبة )الفنية في المواقع الرياضية ا 

 %(.10وجاءت ضعيفة المستوى في المرتبة الثالثة بنسبة ) ,%(44المرتبة الثانية بنسبة )
لى األعطال المستمرة التي بالنظر إ ,ويرى الباحث أن قدرات المواقع الرياضية متوسطة بالفعل

 بأطلس سبورت وبال جولبن للموقعي   وهو ما شهدته الدراسة التحليلية من توقف   ,تالحق هذه المواقع
مقارنة هذه المواقع بكبرى المواقع الفلسطينية يثبت تواضع  كما أن   ,خالل أجزاء من فترة الدراسة

 نترنت والتكنولوجيا.ا لفنية وضعف استخدامها لمميزات قدراتها ا
 فلسطين في لكترونيةاإل  الريالية المواقع بها تتمتع التي المميزات ثانيًا:

مواقع الرياضية ب في صدارة المميزات التي تتمتع بها الالسرعة في نقل المعلوماتحلت ب
وهي واحدة من أبرز  ,(75,3لى )حيث حازت على وزن نسبي يصل إ ,لكترونية في فلسطينا 
ميزات التي تتمتع بها المواقع الرياضية الفلسطينية التي تحرص دومًا على تقديم آخر المستجدات الم

شباع رضاء أواًل بلول, من أجل إممكن  خاصة فيما يتعلق بنتائج المباريات خالل أسرع وقت   رغبات وا 
 ليه اللقاءات في األلعاب الرياضية المختلفة.ما آلت إالقراء وطموحاتهم في معرفة 

وهي نقطة تثير  ,(62,7) وزنب المرتبة الثانيةفي  بالدقة في محتوى الموضوعاتبوجاءت 
خاصة  ,شك   الجدل خاصة وأنها تتعارض مع سرعة نقل المعلومة والتي تجعل من دقتها أمرًا محل  

لكنها تسقط  ,صحفي المواقع الرياضية تسارع في نشر الكثير من الموضوعات بهدف الفوز بسبق   وأن  
 حية عدم التلكد من دقة هذه المعلومات أو صحتها.ض



- 192 - 

 

بالتفاعلية وجاءت  ,(62,7بوزن )ب في المرتبة الثالثة الكشف عن قضايا هامة وجديدةحلت بو 
 المرتبة الخامسة باستخدام الوسائط المتعددةبواحتل  ,(85,5في المرتبة الرابعة بوزن )ب مع الجمهور

لترتيب تعكس اعتراف العاملين في المواقع الرياضية بعدم وهي نتيجة متلخرة في ا ,(55,3بوزن )
 المرتبة السادسةوجاءت سهولة المتابعة واالطالع في  ,الوسائط المتعددةاالستفادة األمثل من خدمات 

بوزن نسبي  المرتبة السابعةيجاد حلول للمشكالت الرياضية العالقة واحتلت عملية إ ,(48,7بوزن )
 (.44لى )يصل إ
 لكترونيةاإل  الريالية المواقع تواجه التي العقبات ثالثًا:

التي تواجه المواقع  ب في المرتبة األولى كلبرز العقباتجاءت بالصعوبات المادية والفنية
وهي نتيجة منطقية خاصة أن أبرز مشكالت  ,%(23لكترونية في فلسطين وذلك بنسبة )الرياضية ا 

مما  ,نظير مهامهم الصحفية حصول على مقابل مالي  العاملين في هذه المواقع تكمن في عدم ال
بداعية هم في التقليل من فرص الكتابة ا تجعلها عقبة واضحة أمام تقديم مجهودات أكبر وتسا

واالكتفاء بتقديم أخبار يسهل تحريرها دون االستعانة بالتقارير والتحقيقات التي تتطلب مجهودًا كبيرًا 
ب المال يعني افتقاد المواقع للكثير من المميزات األخرى التي تترتب غيا لى أن  إضافة إ , نجازها

 على وجود الدعم المادي.
وهي عقبة ترتبط  ,%(16,7ب في المرتبة الثانية بنسبة )وحل بغياب الحوافز وضعف الطموح  

قلل من في المواقع وت الصعوبات المادية تقف حائاًل أمام طموحات العاملين بالعقبة األولى حيث أن  
بنسبة  اً في المركز الثاني مكرر  بانقطاع التيار الكهربائيبفيما جاء  ,بداعرغباتهم ا عالمية في ا 

وهي أزمة تواجه كل قطاع غزة الذي يعاني من مشاكل في التيار الكهربائي على مدار  ,%(16,7)
ي تتطلب تحديثًا على مدار السنوات الطويلة الماضية مما يقلل من فرص المتابعة المستمرة للمواقع الت

 الساعة.
وضعف دور  ,%(12,6بنسبة ) المرتبة الرابعةغياب الدورات وعمليات التطوير في وجاء 

خامسًا وقلة الحريات المتاحة  ,%(10,9بنسبة ) في المرتبة الخامسةرابطة الصحفيين الرياضيين 
يخشى العاملين في الصحافة  حيث ,عالميين كافة%( وهي عقبة تواجه ا 10,9بشكل مكرر بنسبة )

من تعصب الجماهير  خوفاً  ,الرياضية التطرق لقضايا الفساد الرياضي والموضوعات المثيرة للجدل
ولة كرابطة الصحفيين الرياضيين ال تقدم الحماية الكافية ومالحقة المسئولين خاصة وأن الجهات المسئ

 للصحفيين وال تحول دون تعرض البعض منهم للمالحقة.
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وهي أزمة  ,%(5,2بنسبة ) ب في المرتبة السابعةالخوف من تعصب الجماهيرواجدت عقبة بوت
العاملين في المواقع الرياضية  تواجدها في مركز متلخر يعني أن   ال أن  إ مرتبطة بما سبق الحديث عنه

ر من اقع الذي يؤكد تعرض الكثيظهار مشكالتهم مع الجماهير وهي نقطة تخالف الو ن في إال يرغبو 
دارات األندية حال تطرقهم لقضايا مثيرة للجدل كبيرة مع الجماهير وا   عالميين الرياضيين لمشكالت  ا 

حيث  ,(1,7في المركز الثامن بنسبة ) باالختراق وتدمير المواقعفيما جاء ب ,أو قضايا فساد رياضية
 ,ويات البعض منهاعانت الكثير من المواقع الرياضية من عمليات قرصنة تسببت في تدمير محت

يقاف البعض اآلخر لفترات زمنية طويلة نتيجة مشكالت مع بعض الجماهير أو الرياضيين وا  
مع وجود معيقات  ,كز الثامن مكررب في المر فيما جاءت بتدخالت إدارة الموقع ومحدداتها ,المتعصبين

 %(.0,6أخرى بنسبة )
 فلسطينلكترونية في احتياجات المواقع الريالية اإل  رابعًا:

رز ب في المرتبة األولى كلبالتدريب عبر قدراتهم وتطوير المواقع في العاملينتلهيل جاء ب
لكترونية في فلسطين حيث حازت على المرتبة األولى بنسبة احتياجات المواقع الرياضية ا 

م ن في المواقع من نقص حاد في الحصول على الدورات التدريبية وهحيث يعاني العاملو  ,%(29,9)
 بحاجة ماسة لها.

ب في المركز الثاني بنسبة المالية للعاملين في هذه المواقعتحسين سلم األجور وحلت مطالب ب
وهي القضية التي تطرقت لها الدراسة من خالل الحديث عن عدم حصول العاملين في  ,%(29,2)

رصًا أكبر لإلبداع في لألجور يساهم في منحهم ف سلم   مما يتطلب وضع   ,المواقع على أية أجور مالية
ب في المركز لمهنية والموضوعية في المواقع ا لكترونيةتعزيز اجاء مطلب بفيما  ,الكتابة الرياضية

لكترونية ي في صفحاتها ا مزيدًا من العمل االحتراف األمر الذي سيضفي %( 24,1) الثالث بنسبة
 وموضوعاتها المختلفة.

رية للعاملين في المواقع الرياضية في المركز الرابع وجاءت مطالب منأ مساحات أكبر من الح
 الكافية المساحة ومنحهم المحررين عمل في الموقع دارةإ تدخل عدممع احتالل  ,%(8.8بنسبة )
 %(.1,5ووجود احتياجات أخرى بنسبة ) ,(%6,6المركز الخامس بنسبة ) لإلبداع
 ينفي فلسط لكترونيةاإل  الريالية المواقع سلبيات:ًخامساً 

تعاني منها  مكانات الفنية والمادية هي أبرز السلبيات التيضعف ا  أكدت نتائج الدراسة أن  
مما يؤثر  ,%(29,2حيث احتلت المركز األول بنسبة ) ,لكترونية في فلسطينالمواقع الرياضية ا 
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ة في ز وضعف المصداقيوجاء التحي   ,بداع فيهالعمل في المواقع ويقلل من فرص ا على جودة ا
حتى  ,عالميين الرياضيينطلب مزيدًا من التدريب لقدرات ا مما يت ,%(25,8المركز الثاني بنسبة )

 يتسنى لهم العمل بحيادية بعيدًا عن انتماءاتهم الرياضية المختلفة.
بارات الشخصية لحراس البوابة في إدخال ما يريدون من تحكم االعت من بجيهان رشتيب وتحذر
 .(1)البعض اآلخر منهاخفاء معلومات وا  
وهي المشكلة  ,%(24,2في المركز الثالث بنسبة ) بالتكرار والنقل دون ذكر المصدربوحل 
قلة الكوادر فيما جاء ب ,حقوق وأفكار اآلخرين أمرًا مباحًا دون عواقب أو عقوبات سرقة  التي تجعل 

حافة الرياضية شهدت الص خاصة وأن   ,%(20,8في المركز الرابع بنسبة )ب المهنية المتخصصة
خالل السنوات القليلة الماضية دخول الكثيرين ممن ال يملكون أية مواصفات تتناسب مع مجال 

 لكترونية. وهو أمر انعكس سلبًا على جودة المحتوى المقدم خاصة في المواقع الرياضية ا ,العمل
 ونيةلكتر لين في المواقع الريالية اإل مقترحات تطوير قدرات العام: سادساً 

المرتبة األولى في ب نتائج الدراسة عن احتالل مقترح بوضع سلم لألجور المالية وتطويرهاكشفت 
بعد حصولها على نسبة  ,لكترونيةالعاملين في المواقع الرياضية ا حلول ومقترحات تطوير قدرات 

هم مهام   مالية نظير   %( من العاملين في هذه المواقع أية أجور  72حيث ال يتقاضى ) ,%(26,1)
 الصحفية التي يقومون بها مع هذه المواقع.

لكترونية وعدم دفع أية أجور أو مكافآت ب القدرات المالية عن المواقع ا أن غيا ,الباحثويرى 
من أكبر  عد  ت  كلها  ,مع انتشار نظام العمل التطوعي في مختلف المواقع الرياضية ,نظير العمل فيها

 تشهد   لألجور كي   لى ضرورة وضع سلم  وهو أمر يدعو إ ,ين باالتصالالمشكالت التي تواجه القائم
 هذه المواقع طفرة نوعية في أدائها المهني.

إال أن المواقع الرياضية  ,وعلى الرغم من حصول سلم األجور على أعلى النسب المئوية
عادة تفعيل الموفبتعاث الخارجلتعزيز فرص االأيضًا لكترونية بحاجة ماسة ا  عالمي بصحبة د ا ي وا 

وهي  ,%(24,2حيث جاءت في المرتبة الثانية بنسبة )والفرق المشاركة خارجيًا, المنتخبات الوطنية 
عالميين الرياضيين الفلسطينيين فرصة االحتكاك مع نظرائهم من قضية هامة تساعد في منأ ا 

 في الصحافة الرياضية. مما يكسبهم الكثير من الخبرات الجديدةن العربية والعالمية المنطقتي  

                                                           
 295 ص ، سابق مرجع ، رشت  جيهان( 1)
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في المرتبة الثالثة بنسبة  بعالم الرياضيمزيد من الدورات التدريبية في ا عقد الوجاء مقترح ب
ة من قلة الدورات المتخصصة في لكترونيالعاملون في المواقع الرياضية ا حيث يعاني  ,%(23)
دفع العاملين في ما حل مقترح بفي ,لكترونيوندرة الدورات في ا عالم الرياضي ا  ,عالم الرياضيا 

%( حيث يواجه ا عالم 16,1ب في المرتبة الرابعة بنسبة )هذه المواقع لتطوير شهاداتهم العلمية
لكتروني في فلسطين مشكلة تواجد الكثيرين ممن ال يحملون الشهادات العلمية في الرياضي ا 

فيما جاء  ,بداع في المواقع المختلفةا مجاالت الصحافة المتخصصة مما ينعكس سلبًا على عمليات 
ب في المرتبة الخامسة بنسبة للعاملين في المواقع ا لكترونية الحرية نأ مساحات أكبر منممقترح ب

عالمي يقلل من فرص دم وجود حريات كافية في العمل ا ع %( حيث يرى البعض أن  10,6)
لب مزيدًا من الحريات لضمان التطرق للقضايا التطرق للموضوعات الهامة والمثيرة للجدل وهو ما يتط

 الرياضية الخطيرة.
 لكترونية في فلسطينترحات تطوير المواقع الريالية اإل مق: سابعاً 

ب ظم العمل في المواقع الرياضية ا لكترونيةصدار قانون ينت نتائج الدراسة احتالل مقترح بإأكد
بعد حصوله على نسبة  ,لكترونية في فلسطينية ا اضالمرتبة األولى في مقترحات تطوير المواقع الري

مالية نظير مهامهم  %( من العاملين في هذه المواقع أية أجور  72حيث ال يتقاضى ) ,%(25,6)
 الصحفية التي يقومون بها مع هذه المواقع.

لى الرياضية الفلسطينية بحاجة ماسة إفالمواقع  ,لى المقترحاتالباحث باهتمام بالغ  إ وينظر
ويقلل من مشكالت  ,لكترونين خالله تعريف الصحفي الرياضي ا يتم م ,انون ينظم العمل فيهاق

طة ولة كرابوهو أمر يجب على الجهات المسئ ,القرصنة ونقل المعلومات دون ذكر المصدر
لى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة االتصاالت الصحفيين الرياضيين ووزارة ا عالم إضافة إ

العشوائية  نائب رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية أن   بد. أسعد المجدواليبويرى  العمل على تطبيقه.
 ,مما يتطلب ضرورة وضع قانون ينظم العمل فيها ,تحكم العمل في المواقع الرياضية الفلسطينية

 .(1)ة بلكملهاعلى الرياضة الفلسطيني يجاباً مما ينعكس إ ,عالميةويساهم في تطوير قدراتها ا 
لى الحصول على دعم الشركات ن فالمواقع الرياضية بحاجة ماسة إوال يتوقف األمر عند القانو 

لكترونية ودعم الشخصيات من خالل زيادة ثقافة ا عالن في المواقع الرياضية ا  ,الوطنية الكبرى
في المواقع  لإلعالنتشجيع الشركات الكبرى رح الذي حل في المرتبة الثانية بالكبرى وهو المقت

بطة الصحفيين الرياضيين لتحمل دفع رافيما جاء مقترح ب ,%(25وحاز على نسبة ) ,بالرياضية
                                                           

 .22/09/2015 بتاريخ، الهايف عبر مقابلة ، الفلسطينية األولمبية اللجنة رئيس نائب ، المجدالوي أسعد( 1)
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في عمل  في ظل وجود قصور واضأ %(21,5ب في المرتبة الثالثة بنسبة )تجاه المواقعولياتها مسئ
عن الساحة التنظيمية لإلعالم وغيابها  ,لكترونيةاه المواقع الرياضية ا تج رابطة الصحفيين الرياضيين

 الرياضي بسبب خالفات عدة.
%( 15,7في المرتبة الرابعة بنسبة ) بزيادة الموضوعية والمصداقية في المواقعبوجاء مقترح 

وتظهر فيها بشكل واضأ تلثر العاملين  ,عالميةالكثير من المواقع للمصداقية ا  حيث تفتقر
زيادة استفادة المواقع من خصائص بمقترح  فيما حل   ,هم لهابانتماءاتهم لألندية المختلفة وتشجيع

حيث أثبتت الدراسة عدم استخدام المواقع  ,%(12,2في المرتبة الخامسة بنسبة ) بالوسائط المتعددة
وقد  ,خاصة فيما يتعلق بخدمات الفيديو والصوت ,الرياضية لخدمات الوسائط المتعددة بالشكل األمثل

في خدمات  حاد   طالق الكثير من هذه المواقع من قطاع غزة ومع وجود ضعف  لى انترجع األسباب إ
نترنت وانقطاع التيار الكهربائي المستمر يصعب على العاملين االستفادة من الوسائط المتعددة ا 

 بالشكل المطلوب.
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ْاْلبحث الثالث

 اتــــــــوصيـــالت

ليها الدراسة التحليلية إ التي توصلت يتضمن هذا المبحث التوصيات التي انبثقت عن النتائج
باالتصال في المواقع الرياضية والدراسة الميدانية التي استهدفت القائم  ,الخاصة بتحليل المضمون

: المطلب األول يتناول التوصيات حيث تم تقسيم المبحث إلى مطلبي ن ,لكترونية في فلسطينا 
 ني يستعرض التوصيات الخاصة بالدراسة الميدانية.أما المطلب الثا ,الخاصة بدراسة تحليل المضمون

 المطلب الول: التوصيات الخاصة بدراسة تحليل الملمون
تمام من قبل المواقع الرياضية منأ األلعاب الفردية المزيد من االهتوصي الدراسة بضرورة  -1

لعاب زيادة وعي الجماهير الفلسطينية بلهمية األالعمل على  مع ,لكترونية الفلسطينيةا 
ما يتعلق بقوانينها وكيفية ممارستها وأبرز  كل   من خالل نشر   ,الرياضية بخالف كرة القدم
 األبطال المتوجين بللقابها.

بداع في الموضوعات التي تنشرها المواقع الرياضية في تدعو الدراسة إلى مزيد من التنوع وا   -2
كرة القدم وتفاصيلها في الضفة  وعدم االكتفاء بمتابعة النتائج الخاصة بلقاءات ,فلسطين

 .فقط ال ربية وقطاع غزة
 ,لكترونية التي تقدمها المواقع الرياضية الفلسطينيةالدراسة بضرورة زيادة الخدمات ا توصي   -3

مع متابعة آخر التطورات التي تقدمها المواقع الرياضية في الخارج واالستفادة  ,والتنوع فيها
 منها من أجل تطبيقها محليًا.

 ,تؤكد الدراسة على أهمية زيادة الموضوعات واألخبار الرياضية القادمة من الضفة ال ربية  -4
مع تكثيف الت طية الصحفية لموضوعات الفلسطينيين من داخل األراضي المحتلة عام 

الرياضة العربية الرياضيين الفلسطينيين في الشتات, ومنأ وتسليط الضوء على  ,1948
 .الهتمام في المواقع الرياضية الفلسطينيةوالعالمية مزيدًا من ا

مكان عن استخدام واقع الرياضية الفلسطينية قدر ا تؤكد الدراسة على أهمية ابتعاد الم  -5
وذكر المصادر المستخدمة في الحصول على الموضوعات والمعلومات  ,لةو المصادر المجه

 لمواقع والقراء.بين ا -والضرورية–بما يضمن زيادة الثقة المتبادلة  ,الرياضية
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لى عقد سلسلة من ورش العمل للتعريف بلهمية المصادر الصحفية والفائدة التي تدعو الدراسة إ -6
وكيفية االستفادة من هذه المصادر وعدم االكتفاء بالمراسل الصحفي كمصدر  ,تعود من تنوعها
 وحيد لألخبار.

نية بالوسائط المتعددة واالستفادة توصي الدراسة بضرورة زيادة اهتمام المواقع الرياضية الفلسطي -7
مع تعزيز استخدام هذه المواقع لخدمات الصوتيات والفيديو والتنويع في الصور الجمالية  ,منها

 والرسومية والكاريكاتير داخل المواقع.
اب قادرين على الكتابة األسبوعية في المواقع الرياضية ت  تؤكد الدراسة على أهمية تخصيص ك   -8

مع عقد لقاءات تثقيفية  ,ال ائب بشكل كامل العمود الرياضي أجل إظهار فن   من ,الفلسطينية
تعزز من استخدام العاملين في هذه المواقع لفنون نادرة كالتحقيق والحديث والمقاالت النقدية 

 والتحليلية.

 التوصيات الخاصة بالدراسة الميدانية: لثانيالمطلب ا
 ,لكترونية بفلسطينفي الصحافة الرياضية ا  ر المرأةتوصي الدراسة بضرورة تعزيز دو   -1

وتخصيص أماكن مناسبة لتواجد  ,خاصة في المجاالت التي تعنى بالرياضة النسائية
 عالميات الرياضيات في مختلف المالعب والمنشآت الرياضية.ا 

م لكترونية لتطوير قدراتهم العلمية واالرتقاء بسلضية ا تحفيز العاملين في المواقع الريا  -2
نسانية الشهادات في العلوم الطبيعية وا ودفع الصحفيين من حملة  ,الشهادات الجامعية

 عالم.لى شهادات متخصصة في الصحافة وا والتخصصات األخرى للحصول ع
 ,لكترونيةالرياضية ا دارية واضحة في المواقع الدراسة على أهمية تحديد هياكل إ تؤكد  -3

وليات من خالل تحديد المهام الموكلة إليه والمسئ ,عامل فيهاوتوضيأ المسميات الوظيفية لكل 
مع وضع سياسات تحريرية تساهم  ,الملقاة على عاتقه والدور الدقيق الذي سيؤديه في الموقع

 بداعية فيها.ر عمل المواقع وتعزيز الكتابة ا في تطوي
مواقع الرياضية ع سلم لألجور يستفيد منه العاملون في التؤكد الدراسة على أهمية وض  -4

ولة مع دفع الجهات المسئ ,هذه المواقعوتقليص نظام التطوع المتبع ل ,لكترونية الفلسطينيةا 
عزيز رغبة الشركات الوطنية في ا عالن عبر وت ,ولياتها المالية تجاه هذه المواقعمسئ ل  لتحمُّ 

 لكترونية.صفحاتها ا 
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ة من أجل تطوير قدرات المراسل الصحفي في تؤكد الدراسة على أهمية عقد الدورات التدريبي  -5
اث مع تفعيل االبتع ,بداعية لدى المحررينوتعزيز الكتابة ا  ,المواقع الرياضية الفلسطينية

 عالميين الرياضيين في الوطن العربي والخارج.الخارجي لضمان االحتكاك مع ا 
للعاملين في ولة المسئ ماية الالزمة من قبل الجهاتتؤكد الدراسة على ضرورة توفير الح  -6

تاحة مع إ ,وعدم تركهم عرضة للتهديدات من قبل اآلخرين ,لكترونيةالمواقع الرياضية ا 
 أكبر من الحرية للحديث عن الموضوعات الهامة وقضايا الفساد الرياضي. مساحات  

مع  ,يةلكترونية الفلسطينظم العمل في المواقع الرياضية ا صدار قانون ينتدعو الدراسة إلى إ -7
يف واضأ ووضع تعر  ,ولياتها تجاه هذه المواقعحمل رابطة الصحفيين الرياضيين مسئضرورة ت

 لكتروني في فلسطين.ودقيق للصحفي الرياضي ا 
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 ومراجعها مصادر الدراسة

 القرآن الكريم. -
 .السنة النبوية الشريفة -

 ةــادر الدراسـأواًل: مص
 :سبورت التي خلعت للدراسة قع أطلسأيام مو  - أ

01/09/2013 05/09/2013 09/09/2013 13/09/2013 17/09/2013 21/09/2013 

25/09/2013 29/09/2013 03/10/2013 07/10/2013 11/10/2013 15/10/2013 

19/10/2013 23/10/2013 27/10/2013 31/10/2013 04/11/2013 08/11/2013 

12/11/2013 16/11/2013 20/11/2013 24/11/2013 28/11/2013 02/12/2013 

06/12/2013 10/12/2013 14/12/2013 18/12/2013 22/12/2013 26/12/2013 

30/12/2013 03/01/2014 07/01/2014 11/01/2014 15/01/2014 19/01/2014 

23/01/2014 27/01/2014 31/01/2014 04/02/2014 08/02/2014 12/02/2014 

16/02/2014 20/02/2014 24/02/2014 28/02/2014 04/03/2014 08/03/2014 

12/03/2014 16/03/2014 20/03/2014 24/03/2014 28/03/2014  

 وقع بال جول التي خلعت للدراسةأيام م - ب
01/09/2013 05/09/2013 09/09/2013 13/09/2013 17/09/2013 21/09/2013 

25/09/2013 29/09/2013 03/10/2013 07/10/2013 11/10/2013 15/10/2013 

19/10/2013 23/10/2013 27/10/2013 31/10/2013 04/11/2013 08/11/2013 

12/11/2013 16/11/2013 20/11/2013 24/11/2013 28/11/2013 02/12/2013 

06/12/2013 10/12/2013 14/12/2013 18/12/2013 22/12/2013 26/12/2013 

30/12/2013 03/01/2014 07/01/2014 11/01/2014 15/01/2014 19/01/2014 

23/01/2014 27/01/2014 31/01/2014 04/02/2014 08/02/2014 12/02/2014 

16/02/2014 20/02/2014 24/02/2014 28/02/2014 04/03/2014 08/03/2014 

12/03/2014 16/03/2014 20/03/2014 24/03/2014 28/03/2014  

 نيًا: المراجع العربية للدراسةثا
 والدراسات العلمية غير المنشورة:الرسائل  -أ 

 في المعلمين آلراء ميدانية دراسة..  التربوية القضايا وأولويات السعودية الصحافة ,السعيد براهيمإ  -1
 .م2004 ,الرياض ,السعود الملك جامعة: منشورة غير ماجستير رسالة ,الرياض مدينة
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 منشورة غير دكتوراة رسالةب المصرية بالجرائد ياضيةالر  للصفحة تحليلية دراسةب العزيز, عبد براهيمإ  -2
 .م1998 ,القاهرة ,حلوان جامعة

 في الش ب ظاهرة نحو الليبي الجمهور اتجاهات تشكيل في الرياضية الصحافة دورب علي, براهيمإ  -3
 .م2009 ,ليبيا العليا, الدراسات أكاديمية: منشورة غير ماجستير رسالةب المالعب

 القضايا في الفلسطيني الشباب مشاركة تنمية في االجتماعي التواصل شبكات ردو ب حمودة, أحمد  -4
 .2013 العربية, الدول جامعة:  منشورة غير ماجستير رسالة ,بالمجتمعية

 رياضة بانتشار وعالقته الرياضي الصحفي التحرير بفنون الصحف بعض اهتمامب ,رجب أحمد  -5
 .م1996 ,القاهرة ,حلوان : جامعةمنشورة غير دكتوراة رسالة ,ب1994-1990 عام من الهوكي

  ماجستير رسالة ,بللرياضيين الصحية الثقافة نشر في ودوره الرياضي ا عالمب ,حسين الشيماء  -6
 .م2009 ,القاهرة ,المنيا جامعة:  منشورة غير

 طلبة –سياسيال واالنتماء التوجه على الفلسطينية خباريةا  لكترونيةا  المواقع أثرب وردة, أبو أمين  -7
 النجاح جامعة: منشورة غير ماجستير رسالة ,(ب2007-2000) نموذجاً  الوطنية النجاح جامعة

 .م2008 ,الوطنية فلسطين
 رسالة ماجستير ب يين في تطوير كرة القدم الكويتيةوجهة نظر الرياضيين والصحفبدر الرويشد, ب  -8

 .م2012 ,األردن, جامعة الشرق األوسط:  غير منشورة
 التربية قسم طلبة لدى الرياضية الثقافة نشر في المسموع الرياضي عالما  دورب ,عقبة رغدادبو   -9

 ,بسكرة : جامعةمنشورة غير ماجستير رسالة ,ببسكرة بجامعة ميدانية دراسة: والرياضية البدنية
 .م2011 ,الجزائر

 شبكة على الفلسطينية ريةخباا  المواقع في والتفاعلية عالميةا  البوابة حراسةب ,تالحمة ثائر  -10
 .م2012 ,عمان ,األوسط الشرق جامعة: منشورة غير ماجستير رسالة ,بنترنتا 

 عالميا  الرأي قادة نظر وجهة من السوري الحراك في الصحفي المواطن دورب ,سماعيلإ حنان -11
 ,وسطاأل الشرق : جامعةمنشورة غير ماجستير رسالة ,بأنموذجاً  ومصر والكويت األردن: العربي
 .م2012 ,عمان

 ال ربية الضفة) فلسطين في الفلسطينية السياسية التنمية على لكترونيةا  الصحافة أثرب معالي, خالد -12
 ,الوطنية النجاح جامعة :منشورة غير ماجستير رسالة ,ب2007 ىإل 1996 عام من( غزة وقطاع
 .م2008 ,فلسطين

 ,وصفية دراسة:  الفلسطينية المصالحة ةقضي نحو الفلسطيني الصحفي الخطاب ,مزيد أبو رجاء -13
 .2013  ,غزة  ,الجامعة االسالمية : منشورة غير ماجستير رسالة
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 رسالةب ميدانية دراسة: المبتدئين فئة السباحة بمدربي التدريب بيداغوجية عالقةب السالم, عبد زاوي -14
 .2006 ,الجزائر ,الجزائر جامعة:  منشورة غير ماجستير

 الوسط في الفساد معالجة في الكويتية الرياضية الصحافة لدور الجامعي الشباب ييمتقب العجمي, سالم -15
 .2013 , األردن ,األوسط الشرق جامعة: منشورة غير ماجستير رسالةب الرياضي

 المملكة في القدم كرة واتحاد بلندية القرار صنع في الرياضية الصحافة دورب الزهراني, اهلل عبد  -16
 .2009 , السعودية , القرى أم جامعة:  منشورة غير ماجستير سالةر ب السعودية العربية

 غير ماجستير رسالة ,بالفلسطينية اليومية الصحف في الرياضية الصحافة واقعب الفليت, عبير -17
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 الدراسة قـالحــم
 تتضددددمن اسددددتمارة تحليددددل مضددددمون المواقددددع الرياضددددية ا لكترونيددددة الفلسددددطينية عينددددة الدراسددددة,  

الفلسددددددددددطينية.ا لكترونيددددددددددة لقددددددددددائمين باالتصددددددددددال فددددددددددي المواقددددددددددع الرياضددددددددددية لوصددددددددددحيفة استقصدددددددددداء 



 غـــــــــزة-الجـــامعة الــإسالمية

 عـمادة الــدراســــــــات العليــــــــا 

 قسم الصحافـة  -كلية اآلداب

 اهلل،،، حفظه.  ........................./لدكتورا حلرة
 وبركاته،، اهلل ورحمة عليكم السالم

 ملوضوع/ حتكيم استمارتي حتليل املضمون وصحيفة استقصاءا
, لنيل التحليلية الدراسةسيعمل على تطبيقها في  هذه االستمارة التي يديك بين الباحث ضعي

: فلسطين في لكترونيةاإل  الريالية المواقعًبصحافة, عن الرسالة الموسومة بدد:درجة الماجستير في ال
 ب.وميدانية تحليلية دراسة

المواقع الرياضية ا لكترونية مضمون  تحليل استمارة بتحكيمالتفضل  لكم الباحث شكريو 
صحيفة استقصاء للقائمين باالتصال العاملين في المواقع الرياضية محل البحث, و الفلسطينية 

 .ا لكترونية الفلسطينية

 مهند معين دلول :باحثإعداد ال

 أحمد عرابي حسين التركإشراف: الدكتور/ 

 في الجامعة ا سالمية ب زةالصحافة المساعد اذ أست

 رام والتقديرتئق االحــــالوا فـــوتقب

 مــــرفــقـــــات:
 أ مية وأ ـــــــــــداف وتساالالت الدراســــة. -
 التعريـــــــــفات اإلجــرائية لفئات التحليل. -
 استمارتي تحليل الملمون وصحيفة االستقصاء. -
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 (1ملحق رقم )

 تحليل الملمون ستمارةا
 رقم االستمارة        التاريخ:                           رقم العدد:         اسم الموقع :
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 ستمارة تحليل الملمونا
 رقم االستمارة:        التاريخ:                           رقم العدد:         اسم الموقع :
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 (2ملحق رقم )
 

 ــــــــزةــغـ-الميةــــــــــالجـــامعة اإلس

 ـــا ـــــات العليــــــــــعـمادة الــدراســـــــ

 م الصحافـة ـــــــقس -كلية اآلداب
ْ

ْ:صحيفة استقصاء بحث بعنوان

 فلسطني املواقع الرياضية االلكرتونية يف
 دراسة تحليلية وميدانية 

 طار رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستير في الصحافة إفي 

  :الباحثإعداد 

 ولـمهند معين مصطفى دل

 إشــــراف:

 التركحسين أحمد عرابي د. 
 بغزة سالميةال  بالجامعة املساعد الصحافة أستاذ

م 2015 –هــ  1436



 رحيم ــــــــــــن المـــــرحـــــــــم هللا الــــــبس

 حفظهم اهلل الزمالء الفالل/ الزميالت الفلليات ... 

صحيفة استقصاء لرسالة ماجستير من قسم الصحافة واالعالم بالجامعة االسالمية بين أيديكم 
 تحمل عنوان: ,بمدينة غزة

 ": دراسة حتليلية وميدانية مقارنةالرياضية االلكرتونية يف فلسطني واقع"امل

 ,الدراسة الى التعرف على الواقع الذي تعيشه المواقع الرياضية االلكترونية فدي فلسدطين تهدف
مدددع الوقدددوف علدددى أبدددرز القضدددايا المتعلقدددة بدددلجور  ,وحقيقدددة الخددددمات التدددي تقددددمها للجمهدددور الرياضدددي

 العاملين وقدراتهم وبرامج التدريب التطويرية.

ألن تقدديم اجابدة صدريحة وواضدحة عدن  ,قيقدةأرجو أن يتيأ لكم الوقت قدراءة الصدحيفة قدراءة د
علمدًا بدلن جميدع المعلومدات الدواردة فدي الدراسدة لدن  ,خطوة هامة في نجداح الدراسدة ,األسئلة المطروحة

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم. ,تستخدم اال في أغراض البحث العلمي فقط

                                                                   

 :الباحث
 ولـمهند معين دل

0599892776 
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 الوحدة الولى: السمات العامة للقائم باالتصال
 ذكر                          أنثى                        :الجنس .1

 : فئة العمر .2
 عام. 30الى أقل من  20ن م       أقل من عشرين عام                             

 عام. 50إلى أقل من  40من          عام     40الى أقل من  30من               
 عام فما فوق.              50 

 المال ل العلمي: .3
 ومدددددبل                 ثانوية عامة فلقل                                       

 عليا دراسات              كالوريوس                  ب               
 التخصص العلمي:  .4

 نسانية علوم إ                             صحافة واعالم                       
 .............تخصص آخر )حدد( .                           علوم طبيعية                           

 :طبيعة العمل في الموقع .5
 رردددددددددددددددددمح    ئيس تحرير                        ر                                

 ل ددددددددددددمراس                                 مصور                
           .......وظيفة أخرى )حدد( .............               

 الموقع الذي تعمل فيه: .6
 ال جولدددددددب              ت             أطلس سبور                           

 فيس كووورة           بال سبورت                                        
 األقصى سبورت        األقصى الرياضي                                         
 الرياضية أون الين        كورة بلدنا                                             
 وتبولدددددددددددددددف          الحقيقة سبورت                                          
 موقع آخر )أذكر( ...................                                                      

 مكان اإلقامة: .7
 الضفة ال ربية                         قطاع غزة                               

 الدخل الشهري من الموقع الذي تعمل فيه: .8
 شيكل                 500أقل من  ء                                 شيال                 
            2000إلى أقل من  1000من             1000إلى أقل من  500من                  
 شيكل.   2000أكثر من                  
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 الوحدة الثانية : العمل في المواقع الريالية االلكترونية
   موقعك الرياليمنذ متى تعمل في   .9

 أعوام.  3عام إلى أقل من من                     أقل من عام                      
 أعوام فلكثر. 5    أعوام             5إلى أقل من  3من            

       )يمكن اختيار أكثر من اجابة( موقعك الرياليما السباب التي دفعتك للعمل في   .10
 حب العمل في االعالم الرياضي    التخصص العلمي                                

 السعي وراء فترة تدريب    البحث عن فرصة عمل                          
 .......................أخرى )حدد( ................      

  ما عدد الدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال االعالم الريالي   .11
 دورتان          دورة واحدة                                  

 يةلم أحصل على دورات تدريب     ثالث دورات فلكثر                               

 في حال عدم التحاقك بدورات تدريبية أذكر السبب:      )يمكن اختيار أكثر من اجابة(  .12
 ندرة الدورات المتخصصة في االعالم الرياضي                   
 غياب التوجيه من مسؤولي الموقع                       
 الوضع المادي السيء.             

 ور أخرى  االنش ال بلم           
 .الرياضية الدوراتالمتعلق بتنظيم  الرياضيين دور الجهات المسؤولة كرابطة الصحفيينغياب            

 أخرى ) حدد ( .....................................................           

 أكثر من اجابة( )يمكن اختيار  ختص بمتابعتها وتغطيتها في موقعك الريالياللعاب التي تما   .13
 كرة السلة                                كرة القدم              

 كرة اليد                               كرة الطائرة             
 ألعاب أخرى )أذكر( .......................                             ألعاب القوى             

 )يمكن اختيار أكثر من اجابة(  عف التغطية االعالمية لبقية اللعاب بخالف كرة القدمما أسباب ل .14
 الشعبية الكبيرة لكرة القدم.       عدم المعرفة بقوانينها الرياضية                          

 اب األخرىقلة عدد البطوالت لأللع       غياب الوعي بلهمية األلعاب األخرى                    
 ......................................أخرى ) حدد ( ...            
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 ما مدى وجود سياسة تحريرية والحة في موقعك االلكتروني    .15
 .ال توجد                         أحيانًا توجد. دائمًا موجودة                  

   اختيار المولوعات الريالية التي ستكتب عنها  معينة من ادارة الموقع عند  ل تتلقى محددات .16
 ال أتلقى.                         أحيانًا توجد. دائمًا                          

 والحة في موقعك االلكتروني    ياكل اداريةما مدى وجود  .17
  توجد.ال                         أحيانًا توجد. دائمًا موجودة                 

 )يمكن اختيار أكثر من اجابة(  ما الفنون الصحفية التي تعتمد عليها في تغطيتك الريالية    .18
 الخبر                                       التقرير 
 الحديث الصحفي                            التحقيق

 د ( ......................أخرى ) حد المقال                                      
 (20)السؤال إلى غير ذلك فانتقل ا جابة أما اذا كانت  ,( أجب عن السؤال اآلتي1ذا كانت االجابة رقم )إ

يمكــن )  الفلســطينية  فــي المواقــع الريالــيةبرأيــك مــا أســباب االعتمــاد علــى الخبــر دون غيــره مــن الفنــون   .19
  (اختيار أكثر من اجابة

 اسمي بشكل متكرر وسريع في الموقع وهو ما يوفره الخبر. الرغبة في ظهور
 سهولة كتابة الخبر دون غيره من الفنون األخرى.

 عدم امتالكي القدرة والمهارات الكافية لكتابة التقارير والتحقيقات الرياضية.
 غياب الموضوعات المثيرة التي تستحق كتابة التقارير والتحقيقات

 تتيأ للصحفي كتابة تحقيقات وتقارير تستهدف المشكالت.عدم وجود حرية كافية 
 أخرى ) حدد ( .....................................................

)يمكـن    الفلسـطينية برأيك مـا أسـباب ظهـور الكثيـر مـن الخبـار مجهولـة المصـدر فـي المواقـع الريالـية   .20
 جابة(إاختيار أكثر من 

 دم الكشف عن هويته         رغبة المصدر في عبسبب 
 بسبب االعتماد على النقل من وسيلة الى أخرى   

 خشية التعرض لمشكالت عدة عند التطرق الى قضايا حساسة.   
 لعدم التلكد من صحتها

      أخرى ) حدد ( .....................................................
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 ة الفلسطينية من خدمات الوسائط المتعددة   ما مدى استفادة المواقع الريالي .21
 المستوى

 لعيفة متوسطة كبيرة درجة االستفادة

    الصوت

    الصور

    الفيديو

 الوحدة الثالثة: المشاكل والعقبات
 كيف تقيم القدرات واالمكانات الفنية لدى الموقع الذي تعمل فيه   .22

 ضعيفة                                    متميزة                            متوسطة

 ما  ي أبرز المميزات التي تتمتع بها المواقع الريالية االلكترونية في فلسطين  .23
 لعيفة متوسطة كبيرة المواقع الريالية اإللكترونية الفلسطينية أبرز مميزات

    السرعة في نقل المعلومات
    الدقة في محتوى الموضوعات

    بعة واالطالعسهولة المتا
    التفاعلية مع الجمهور

    صوتيات( ,فيديو ,استخدام الوسائط المتعددة )صور
    الكشف عن قضايا هامة وجديدة

    ايجاد حلول للمشكالت الرياضية العالقة

 ة()يمكن اختيار أكثر من اجاب ما أبرز العقبات التي تواجه عملك في المواقع الريالية االلكترونية    .24
 الطموح وضعف الحافز غياب                    الموقع في والفنية المادية الصعوبات

 االختراق وتدمير المواقع.               االنترنت وضعف الكهربائي التيار انقطاع
 الجماهير تعصب من الخوف                         ومحدداتها الموقع ادارة تدخالت

 غياب الدورات التدريبية وعمليات التطوير.       الصحفيين الرياضيين           ضعف دور رابطة
 الرياضي الصحفي العمل في المتاحة الحريات قلة

 أخرى ) حدد ( ..................................

 اجابة( )يمكن اختيار أكثر من   برأيك ما أ م احتياجات العاملين في المواقع الريالية االلكترونية  .25
 تحسين سلم األجور المالية للعاملين في المواقع.  

 تلهيل العاملين في المواقع وتطوير قدراتهم عبر التدريب 
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 منأ مساحات أكبر من الحرية للعاملين في المواقع االلكترونية.   
 تعزيز المهنية والموضوعية في المواقع االلكترونية

 محررين ومنحهم المساحة الكافية لإلبداع.عدم تدخل ادارة الموقع في عمل ال
 أخرى )أذكر( ............................

 ما أبرز سلبيات المواقع الريالية االلكترونية   )يمكن اختيار أكثر من اجابة(  .26
 ضعف االمكانات الفنية والمادية.           التحيز وضعف المصداقية.           

 قلة الكوادر المهنية المتخصصة          ر المصدر       لتكرار والنقل دون ذكا
 )أذكر( .........................................أخرى 

 الوحدة الرابعة : حلول ومقترحات
 )يمكن اختيار أكثر من اجابة( مقترحاتكم لتطوير قدرات العاملين في المواقع الريالية االلكترونيةما  ي   .27

 وتطويرها.  وضع سلم لألجور  
 عقد دورات تدريبية في االعالم الرياضي 

 دفع العاملين للحصول على شهادات علمية متخصصة   
 تعزيز فرص االبتعاث الخارجي وتبادل الخبرات مع االعالميين في الخارج.

 منأ مساحات أكبر من الحرية للعاملين في المواقع االلكترونية.
 .........................)أذكر( ................أخرى 

 )يمكن اختيار أكثر من اجابة( ما  ي مقترحاتكم لتطوير المواقع الريالية االلكترونية في فلسطين    .28
 .م العمل في المواقع الرياضية االلكترونيةظاصدار قانون ين

 تشجيع الشركات الكبرى لإلعالن في المواقع الرياضية.
 لتحمل مسؤولياتها تجاه المواقع. دفع رابطة الصحفيين الرياضيين

 زيادة استفادة المواقع من خصائص الوسائط المتعددة.
 زيادة الموضوعية والمصداقية في المواقع.

 )أذكر( .........................................أخرى 
 

 لكم على حسن تعاونكم
ً
 شكرا

 ثـــــالباح


