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  في الع/� ال�ق-ي+'�*ة ج�ی�ة  ن'& أج$�ة

  ح�$ي دمحم ن/�

  مق�مة

 ،ال6ـــــع5: ال��اضـــــةال3عـــــ�وف ال�ـــــال$ث فـــــي .-ا,ـــــه  (Rowe 2004) د'ف�ـــــ� رو)  'قـــــ$ل
خ-الف فـي ج3:ـع أنGـاء العـالE وعلـى ات�ـاع م?ـا<= ال>ـ�ة األرضـ:ة ,ـا" :اإلعـالمووسـائل  ،وال�قافة

ج:ات الU3-لفــة وال3-�ای?ــة فــي یــ�ی$ل$ ال�قافــات واللغــات والــ�'انات واأل ت$ق�-اتهــا، 'Oــ-�ك ال?ــاس ذوو
ا وأن�'ـــة ا وف�ًقـــت-Zـــ�3 أفـــ�ادً االه-3ـــام ,ال��اضـــة وأخ�ارهـــا، ال-ـــي ا إنهـــی$م:ـــة م-Oـــابهة..  خVـــ�ات

وج3اعات '_-3ع$ن معا و�-فق$ن على االش-�اك في أنO\ة ب�ن:ـة تG]3هـا ق$اعـ� وقـ$ان�� صـارمة، 
ـــ� ُ'�ـــ ـــة مـــ� 3ح ف�هـــا لألشـــUاص أن 'Zـــ�a$ا أجـــ!اء وق ـــأج!اء مU-لف مU-لفـــة مـــ� أج�ـــام آخـــ��� ,

ح:انـا ']ـ$ن أق، و أج�امهE، أو ر3aا '�gG علـ�هE أ) نـ$ع مـ� أنـ$اع الـ-المf الVـ�ني علـى اإل<ـال
�ام أدوات مU-لفـة أو أجـ!اء مU-لفـة مـ� U-لفـة األشـ]ال واألح_ـام ,اسـ-Uدفـع أشـ:اء م Eا م?هa$م\ل

�دة، فيG3اف ال� ح�� 'Gاول أشUاص آخ�ون بـkل ق6ـارj  أج�امهE نG$ أن$اع مU-لفة م� األه
  . "جه�هE ل3?عهE م� إصا,ة اله�ف

�ــ� اشــ-�اكهE فــي هــkه األنOــ\ةو�6Gــل ,عــm ال?ــاس علــى م�ــالغ ضــ3Uة مــ� ال3ــال g؛ن 
��ً ألن ه?اك ع�دً V. ةا\Oه األنk3ارس$ن ه' Eوه Eوه�ال$قـp ؛ إمـا فـي ا م� ال?اس ی���ون أن 'Oاه

�ام وسائل الVـr الفZـائي،  ،ال3]ان الk) ی$ج� q:ه الالعV$ن في و نف�ه U-اس, jأو في أماك� أخ�
خــ��� ی-قاضــ$ن $ا إلــى أشــUاص آأن 'Oــاه�وا و��ــ-3ع وال�ق3ــي. هــsالء ال3-ف�جــ$ن ی��ــ�ون أ'Zــا

�ــ� ال-Gــ�ث وال>-ا,ــة عــأجــ$رً gــ\ة أو عــ� ا نOاألن tی� '3ارســ$ن تلــkالء الــsمــا قالــه مــا 'فعلــه هــ �
شـUاص وت_ـkب ان-�ـاه هـkه ال�G.ـات ال-ـي 'قـ$م بهـا عـ�د مGـ�ود مـ� األ خ�ون أو .-V$ه ع?هE.اآل

�و لع�� ال!ائ� القادم م� الفZا واه-3ام أع�ادVت ���، ق�[, �Vأك jو�ء الUارجي و.أنها ن$ع م� العـ

                                                           

 اإلل:]-�وني �O?افة والG6ل\ان قاب$س، و.ل:ة اإلعالم، جامعة القاه�ة. ،أس-اذ ال�جامعة ال  
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ا ال ی-_ـ!أ مـ� الف��وس:ة أو ال_?$ن ال_3اعي، ول>� هـkا ال�ـل$ك ,ال?�ـ�ة ل�ـ]ان األرض 'عـ� جـ!ءً 
  ح:اتهE، و��3$ن هkا ال?Oاx "ر�اضة".

ة الفعل:ــة لل��اضــة إال الOــاه� ه?ــا أن هــkه الgــاه�ة ال-ــي ن-Gــ�ث ع?هــا ال ت-علــ= ,ال33ارســ
ت وال3العــ5 وم:ــادی� ال�ــ�اق ال��اضــ:ة ال-ــي تــ-E م3ارســ-ها فــي ال�ــاحافاألنOــ\ة ,Oــ]ل ج!ئــي؛ 

ال ت�3ل في ال$اقع س$j قاع�ة ه�م مقل$ب 'عل$ها .��� م� .افة أماك� م3ارسة ال��اضة األخ�j و 
ورعای-هـا وتقـ�'3ها والGـ�یr  م�ل مOاه�ة ال��اضة وa:عها وت�$�قها ،األش:اء األخ�j ال�3ت�\ة بها

�! ب�� ال��اضة ووسائل اإلعـالم ال-ـي ت?قلهـا فـي ال$قـp الفعلـي مفإنه لkلt  ع?ها؛�� ال6ع5 ال-3
� أن?ـا ن}ـ:z فـي عـالE مOـ�ع ,ال��اضـة وعلى م�ار ال�اعة..s3ع ،ال �لـى االشـ-�اك ول>?ـه ال 'ع-3ـ

�ــ�ة الفعلـي فــي نOــاx بــ�نى،V. اد�ول>ــ� هــkه الO3ــار.ة  ،فال?ــاس 'Oــار.$ن فــي عـالE ال��اضــة وaأعــ
�یr والق�اءة ع?ها.ت!�� ع� م_�  الGات ال��اض:ة وال�ة ال3?اف�  د مOاه

  العالقة ب	� ال��اضة واإلعالم

 ��ك��ــ�ا مــا ت$صــف العالقــة بــ�� اإلعــالم وال��اضــة ,أنهــا شــ]ل مــ� أشــ]ال الــ!واج ال�ــع
الت اإلعالم ال6U-3{ األخ�O, j]ل خـاص. وعلـى خـالف اوفي م_ ،ال?ادر وج$ده ,O]ل عام

�ل ال�3ــال -اإلعــالم ال�:اســيVعلــى ســ-  ��اإلعــالم وال��اضــة ,أنهــا ز�_ــة مــ� ت$صــف العالقــة بــ
�و عالقة آم?ة ال ت?غ6ـها قـ$ان�� الV\3$عـات وال?Oـ�، وال �ـ�وف ال�قا,ـة  أسع� ال!�_ات؛Vألنها ت

  ة.اس5 .��� Gق= ال\�فان م� خاللها م]على الj$-G3، و�

وعلى م�ار تار�Uه3ا معا ت!ای� االع-3اد ال3-�ادل ب�� ال\�ف��، وهـ$ ت�ـادل م]�ـف وaـاه� 
ف!�ـ$ني وال�ق3ـي لل��اضـة مقابـل :ال->ال:� ال-ي ت-�3ل في نفقات ال6G$ل على حق$ق العـ�ض ال-ل

نقــاx  ن .ــان األمــ� ال 'Uلــ$ أح:انــا مــ�ب-قــ�'E مG-ــ$j معــ�� للO3ــاه�ی�. و� �:ــام وســائل اإلعــالم
 �ال-$ت� والUالف ب�� ال\�ف�� واس-ع�اض الق$ة وال3فاوضات لل$ص$ل إلى نقاx اتفاق وحل$ل وسـ

.Eاء العالGالعاد) في ج3:ع أن � ی�فع ث3?ها الO3اه

 ��) إلــى أن العالقــة بــ�� ال��اضــة ووســائل اإلعــالم فــي McChesney )1989, 49و�Oــ
أن هـkا ال$صـف ال ی?\Vـ= فقـ� علـى ال$ال'ـات ، و�Zـ:� ع األم��]ي ت-�E ,ال->افـل الOـ�ی�ال3_-3
�ةG-3ا ع ، بلالZ'ول ال6ـ?ا�:ة ال3عاصـ�ة،أ���ا وقـ� أثـ�ت تلـt العالقـة ال->افل:ـة تـأث لى معEg الـ

  ال��اضة.ع3:قا على وسائل اإلعالم و 

�ـ�ة ال-ـي شـك3ا V<العالقة ,ـال-\$رات ال tـ���؛تأث�ت تلOها ال\�فـان خـالل القـ�ن الع�إذ  ه
ة أك�� ت?g:3ا وأك�� رGa:ـة، و�هـ�ت ال3?اف�ـات العال3:ـة واإلقل:3:ـة والG3ل:ـة فـي أص�pG ال��اض

وت!ای�ت حاجة ال_3ه$ر إلـى وسـائل اإلعـالم ال-ـي ت-ـا,ع تلـt ال3?اف�ـات  ،ج3:ع األلعاب ال��اض:ة
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م ت\ـــ$رات مه3ـــة علـــى شـــه�ت وســـائل اإلعـــالنف�ـــه، ال$قـــp وفـــي وت?قـــل أخ�ارهـــا وتقـــ�م ن_$مهـــا. 
� ال$سائل؛ إ�ن إضـافة وسـائل اإلعـالم اإلل:]-�ون:ـة (ال�ادیـ$ وال-لف!�ـ$ن)، ذ شه� القـ�ن العOـ�و صع

ثــــE شـــــ�]ة اإلن-�نـــــp وشــــ�]ات ال-$اصـــــل االج-3ـــــاعي وت\V:قـــــات اله$اتــــف الk.:ـــــة إلـــــى ال��U\ـــــة 
ی�a\ها ,ال_3ه$ر م� جان5 و�$ف� لها  امj$-G إعالم:اإلعالم:ة ال-ي اس-��3ت ال��اضة ب$صفها 

خــ� "، ومــ� جانــ5 آادفــع ل-Oــاه�"عVــ� اإلعــالن أو عVــ� االشــ-�اكات وخــ�مات مــ$ارد مال:ــة ســ$اء 
عل:ه مـ� أشـ]ال ال6ـ�اع وال-?ـافf  اوaال-الي اإلعالم ال��اضي ش]ال مقV$ال وم-$افق ،ت�3ل ال��اضة

�ول. و غ�ـــ� الع?:ـــ�، وغ�ـــ� الع�ـــ]�) بـــ�� الـــ �ها "ت�3ـــ:ال رم!�ـــا" ت\ـــ$رت ف>ـــ�ة ال��اضـــة ب$صـــفقـــ
بــ�'ال و�:�:ــا للGــ�ب تع3ــل علــى نــ!ع ف-�ــل ة ,ع�ــ�ة، ل�رجــة أنهــا أصــ�pG تعــ� للGــ�ب إلــى درجــ

�� .(Beck and Bosshart 2003, 3) الع�وان الع�]�) ب�� ال�ول ,\��قة آم?ة إلى ح� ,ع

ال>��ــ�  -فــي ال�ــ?$ات األخ�ــ�ة خاصــة -ال-\ــ$ر فــي م_ــال اإلعــالم ال��اضــي هــkاو�\ــ�ح 
'3]ـ� مـ� خـالل اإلجا,ـة ع?هـا وضـع أج?ـ�ة ,�G:ـة ج�یـ�ة  ،م� األس�لة على ال�اح��� في اإلعالم

� بـ�� ال��اضـة و لهkا الGقل ال��Gي اaیـ� (kالـ Eل3ه ���'ـة وال_�یـ�ة وaـ�الs3س�ـات اإلعالم:ـة ال-قل
  ال_3ه$ر وخ6ائ6ه.  

.:ـ� ت\ـ$ر اإلعـالم ال��اضـي إلـى الOـ]ل ال-_ـار) الـk) نـ�اه  ،هE هkه األسـ�لةولعل م� أ 
عالقــة بــ�� اإلعــالم وال��اضــة فــي �ــل ال-\ــ$رات ال->?$ل$ج:ــة ال�ــ��عة ال-ــي ال�ــ$م؟ ومــا م�ــ-قVل ال

'Oه�ها الع�6 ال�ق3ي؟ وما دور ج3ه$ر الO3اه�ی� وال3-ا,ع�� في .ل ذلt؟ هkه األس�لة وغ��ها 
عـ� أن انـ�مج االق-6ـاد ال�:اسـي تف�ض نف�ها على ال�ـاح��� فـي م_ـال اإلعـالم ال��اضـي ,Oـ�ة ,

�ــــ�ه فــــي اللإلg?ل:ــــة عــــالم بG3ــــات ال��اضــــ:ة ال�ــــاة ال3?اف:G, ح:اتــــه م�ت�\ــــة pG�اضــــة، وأصــــ��
واإلقل:3:ـة والعال3:ـة واسـ-�3ارها وان-gامهــا فـي ال$قـp الـk) تGــ$ل q:ـه إلـى ال33ـ$ل األول لألنOــ\ة 

وحقــ$ق مال:ــة ضــ3Uة ل>ــل ع?اصــ� األلعــاب رعا'ــة لألحــ�اث ال��اضــ:ة  ال��اضــ:ة ,3ــا یــ$ف�ه مــ�
  ال��اض:ة.

  ال@? ال-�اش� �اضي م� ال=غ8*ة ال-'�ودة إلىال�  ت8&ر اإلعالم

دون العـ$دة إلـى سـsال مـ� ال '3]� فهE ما '_�j في اإلعالم ال��اضي الG3لي والعـال3ي 
ال-ار�خ األساسي وال_$ه�) ع� ب�ا'ة ارت�ـاx ال��اضـة ,ـاإلعالم واه-3ـام اإلعـالم ب-غ\:ـة األنOـ\ة 

  ال��اض:ة. 

ف-ــ�ة م�]ـ�ة مــ�  ,ال��اضــة وال3?اف�ـات ال��اضـ:ة بــ�أ فـيوال$اقـع أن اه-3ـام وســائل اإلعـالم 
�یــ�ا ال6ــ�G:ة، ,gهــ$ر ال3?اف�ــات  �هــ$ر هــkه ال$ســائل،Gهــ$ر ال-غ\:ــة اإلعالم:ــة، وتgرخ لsو�ــ

ال-ي ب�أت في الق�ن ال��اض:ة ال�س3:ة وش�ه ال�س3:ة في ,عm دول العالE، وعلى رأسها ب��\ان:ا 
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�ن اتــ�و�?ال�ــام� عOــ� ب$صــفها Vي وال�قافــة الVــعOــا,قة مــ� اللعــ5 ال�لة ل-ع!�ــ! لألشــ]ال ال�:ــة ووســ
ح�r ی�فع ال3-ف�ج$ن لO3اه�ة ال3�ـا,قات  ا م� ن3$ ال-�q:ه ال6?اعي؛ج!ءً ال�وح ال3ه?:ة ب$صفها 

��، واالســـ-3-اع ب-_��aــــة ال��اضـــ:ة فـــي األمــــاك� ال3غلقـــة، والO3ـــار.ة فــــي ال�3اه?ـــة علـــى ال��اضــــ
ا ت?ــاول ال>Gــ$ل ودعــE ف��ــ= أو فــ�د ضــ� آخــ�. وم�لــp صــG:فة تقل�ــ�'اج-3ا�:ــة شــاملة ت-Zــ�3 

Morning Herald  Eف حــ$ل العــالGــ-قال فــين3$ذجــا لل6ــ�ــ3ا م�ق pــ�ما أس� هـkا ال3_ــال ع?ــ
، و�ه�ت ,عm ال3_ـالت ال��V\ان:ـة ال-ـي ١٨١٧عام �اث ال��اض:ة ال�$م:ة الG3ل:ة ل-غ\:ة األح

  .Sporting Magazine  (Marwat 2004, 159)وم?ها م_لة ال��اض:ة،ت?اولp األنO\ة 

مــ�  اجــ!ءب$صــفها وقــ� بــ�أت وســائل اإلعــالم الV\3$عــة فــي تغ\:ــة األحــ�اث ال��اضــ:ة 
 ) Kinkema andالG:ـاة ال�$م:ـة، .3ـا روجـp لألحـ�اث ال��اضـ:ة مـ� خـالل اإلعـالن وال�عا'ـة

 )1998 Harris  هkهـــ pا'ـــة الو.انـــ�Vال��اضـــة ووســـائل عالقـــة ت�ال ��فقـــ� أبلغـــp  اإلعـــالم؛دل:ـــة بـــ
الG6ف الق�اء ,األح�اث ال��اض:ة القادمة ووصفp وقائعهـا، ب�?3ـا جـkبp فـي ال$قـp نف�ـه القـ�اء 

ا أن ال��اضــة ات مـ� ال6ــ?اعات ال?اشــ�ة وال�اسـUة؛ إذ ســ�عان مــا أصـ�ح واضــGوعائـ�ات اإلعالنــ
ة ل_ـkب ال_3ـاه�� الـوسـ�لة فعالOـعVي وت3]ـ� مـ� تأی�ـ� ال3?ـ-ج، ب$صـفها  '3]� أن ت_kب االن-�ـاه

��لل-عــ�ض لل�ــلع �فــي ال3قابــل، ح6ــلp ال��اضــة علــى م]انــة أعلــى ووضــ$ح ، و مــ� قVــل ال��اضــ
أكVــ�. وت\ــ$رت ال6ــGافة ال��اضــ:ة إلــى مــا هــ$ أ,عــ� مــ� م_ــ�د تقــ�'E ال?-ــائج وال$صــف الــ$اقعي، 
وق�مp الG6ف وال3_الت العامة وال66U-3ة مالی�� ال6فGات ال-ي تغ\ي الOـsون ال��اضـ:ة 
وأصــ�ح خ\ــاب ال��اضــة ی-غلغــل فــي الG:ــاة ال�$م:ــة لــ:f فقــ� لهــ$اة ال��اضــة ('Oــار إلــ�هE اآلن 

  . (Rader 1984),الO3_ع��)، ول>� ل>ل م-ا,عي وسائل اإلعالم

واســــ-فادت ال6ــــGافة ال��اضــــ:ة مــــ� ال-\ــــ$رات والU3-�عــــات ال->?$ل$ج:ــــة ال-ــــي شــــه�تها  
�م-ه U-اس (kءا م� ال-لغ�اف ال�قام-هـا إلـى أمـاك� نقل ن-ائج ال3�ار�ات م� م]ـان إفي الG6افة ب

 ،<�ع الG6ف ومقار و.االت األن�اء. وم]� اخ-�اع ال-6$�� ال-لغ�افي الG6ف م� ن�O ال6$ر
 .pال$قــ tف فــي ذلــGــ�ه ال6ــO?مــا ت Eاث ال��اضــ:ة مــ� أهــ�علــى الــ�غE مــ� و و.انــp صــ$ر األحــ

�� ,الV. ل[O, ة��ان ح-ى أوائل الق�ن الع���O !مان وال3]ذلt، �لp ال��اضة ووسائل اإلعالم مق
تZـــp?3 ال��اضـــة أحـــ�اًثا مGل:ـــة ,Oـــ]ل أساســـي، وح-ـــى ع?ـــ�ما ســـاف� الالعVـــ$ن ، و م?-6ـــفهبـــل و 

والف�ق ال��اض:ة الG3ل:ة إلـى ال3�ـا,قات ال��اضـ:ة العال3:ـة واإلقل:3:ـة، ف�ضـp الق�ـ$د ال->?$ل$ج:ـة 
�نgـً�ا لل->?$ل$ج:ـات  V$ع ال-ـالي لل?Oـ� ع?هـا؛$م أو األسـعلى وسائل اإلعالم الV\3$عة االن-gار لل

ـــار ال��اضـــ:ة شـــائعة فـــي دور العـــ�ض ، و ال3-احـــة ل$ســـائل اإلعـــالم الV\3$عـــة .انـــp أفـــالم األخ�
ال��?3ائي قVل �ه$ر وسائل اإلعالم اإلل:]-�ون:ة، ل>?ها تp?3Z ع3ل:ة ال?قل ال�3هقـة إلـى أمـاك� 

   .(Masterman 1980, 6)الع�ض 
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ال��اضـــ:ة ال3�ـــ3$عة فـــي صـــ$رة نOـــ�ات أخ�ـــار ر�اضـــ:ة إذا�:ـــة ,عـــ� و�هـــ�ت ال6ـــGافة 
�هــــ$ر الG3\ــــات اإلذا�:ــــة ,ف-ــــ�ة وج�ــــ!ة، ,اإلضــــافة إلــــى الVــــ�امج ال��اضــــ:ة ال-ــــي اســــ-فادت مــــ� 

�� وأتاحــp الف�صــة لل_3هــ$ر لالســ-3اع لهــE. وقــ�م ال-ل�ف!�ــ$ن ,عــ� �هــ$ره ت�3ــ:ًال ســ3}ً:ا :ال��اضــ
ف!�ــ$ني ال3�اشــ� لل3�ار�ــات :��ــال علــى ال?قــل ال-ل، وزاد اإلة,6ــ�ً�ا غ�ــ� م�ــV$ق لألحــ�اث ال��اضــ:

الrV ال3ل$ن  ل>ل دول العالE تق���ا وتG$له إلىف!�$ن :خاصة مع دخ$ل ال-ل ،وال3?اف�ات ال��اض:ة
�ام األق3ــار االصــ\?ا�:ة فــي ال?قــل الUــارجي، ,اإلضــافة إلــى ال-G�ــ� ال$اU-ضــح فــي وضــ$ح واســ

�ام تق?:ةU-ال6$ر ,اسHD  E4تق?:ة  ثK ، � .Miller et al). "ةع$ل3ة ال��اضـع!ز .ل ذلt "وق

2001).  

ضــي ثــ$رة فــي عــالE ل �هــ$ر الOــ�]ات ال-لف!�$ن:ــة ال��اضــ:ة فــي ســ�ع�?:ات القــ�ن ال3اوم�َّــ
<ائلــة لل6Gــ$ل علــى حقــ$ق الVــr ال3�اشــ�  إذ اســ-��3ت هــkه الOــ�]ات أمــ$اال اإلعــالم ال��اضــي؛

لألح�اث ال��اض:ة الG3ل:ة والعال3:ة، وأص�pG تق�م لل_3ه$ر خ�مات م�ف$عـة ,ال>امـل ,اإلضـافة 
�ودة، وم� عائ�ات هkه االش-�اكات وف�ت لل3g?3ـات ال��اضـ:ة G3مات ال3_ان:ة ال�Uال mإلى ,ع

 ت$جــ�ن اف�ــات ر�اضــ:ة رq:عــة ال3�ــ-$j. واآلم?الG3ل:ــة وال�ول:ــة واإلقل:3:ــة ال-3$�ــل الــالزم إلقامــة 
�ـ�ة م�ـل :شـ�]ات ر�اضـ:ة تلV. ف!�$ن:ـةESPN األم��]:ـة، وSky Sports ان:ـة، و\��VالBeIN 

Sport د' الق\��ة؛sت (kال ��V<ور ال�مـ� دول  ��اضة في ح:اة الOع$ب سارع ال>��ـ�ه الون�gا لل
E'�ال3�ـــا,قات الG3ل:ـــة وم-ا,عـــة األحـــ�اث  العـــالE إلـــى إنOـــاء ق?ـــ$ات ر�اضـــ:ة م-66Uـــة تهـــ-E ب-قـــ

  العال3:ة.

=Vي لإلعـالم ال��اضـي علـى  ،في ض$ء ما سـUـع ال-\ـ$ر ال-ـار�Zأن ن E6ـ�ح مـ� ال3هـ'
رأس األج?�ة ال��G:ة ح-ى ن�-\:ع أن نفهE ال�:اقات ال-ار�U:ـة ال-ـي تGـ$ل مـ� خاللهـا مـ� م_ـ�د 

�و.:ــ�  ،ار ال�ــاعة لهــkه ال3?اف�ــاتنOــ� ل?-ــائج ال3?اف�ــات ال��اضــ:ة إلــى تغ\:ــة وتGل�ــل علــى مــ
، و.:ـ� تG$لـp الOـ�]ات ؟دون اإلعـالممـ� تG$لp ال��اضة إلى ص?اعة ال '3]� لهـا أن ت!دهـ� 

اإلعالم:ـــة ال��اضـــ:ة إلـــى شـــ�]ات ع3القـــة ال '3]ـــ� لهـــا أن ت?3ـــ$ وت!دهـــ� ســـ$j فـــي �ـــل نgـــام 
  ؟ر�اضي دولي م�-ق� وعالي ال-?اف�:ة

�'ــة و�3]ــ� أن تOــ3ل ال�راســات �ال-ار�U:ــة ل-\ــ$ر اإلعــالم ال��اضــي ت\ــ$ر ال$ســائل ال-قل
وال_�یـــ�ة، وت\ـــ$ر ت>?$ل$ج:ـــا الVـــr، ,اإلضـــافة إلـــى رواد اإلعـــالم ال��اضـــي فـــي الـــ�ول الU3-لفـــة، 
وم$اقف وات_اهات اإلعالم ال��اضي م� األح�اث والقZا'ا ال��اض:ة الU3-لفة ال$<?:ـة والعال3:ـة، 

��  ،� ال�3ت�\ـــة ,ـــاإلعالم ال��اضـــي,اإلضـــافة إلـــى ال-ـــأر�خ للgـــ$اه��ام ال��اضـــU-م�ـــل ت\ـــ$ر اســـ
ح-ــى الG�ــا,ات ال6UOــ:ة علــى م?6ــات ال-$اصــل ال?Oــ� الU3-لفــة ب�ا'ــة مــ� ال6ــGف  ل3?6ــات

 .rال�ال E:اسي لإلعالم ال��اضي خاصة في دول العال�االج-3اعي، وت\$ر ال-$�:� ال  
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  القة ب	� ال��اضة ووسائل اإلعالمإعادة ت&ص*D الع

ة وال�قاq:ـــــة :مـــــ� الZـــــ�ور) أن 'غ\ـــــي ال�Gـــــr اإلعالمـــــي األ,عـــــاد االج-3ا�:ـــــة وال�:اســـــ
�اإلعـــالم مsس�ــــ-ان ال��اضــــة و ف � مsس�ــــات ال��اضـــة ووســــائل اإلعـــالم؛واالق-6ـــاد'ة للعالقــــة بـــ

ن وم-\ل�ــــات مهار�ــــة مU-لفــــة، �اب مU-لفــــة لل$جــــ$د وال�قــــاء وعــــامل$ن مU-لفــــ$ مU-لف-ــــان له3ــــا أســــ
ال��اضــة ال-ــي  �ــ� الG]$م:ــة. ومــ� ال3-$قــع أن ت�قــىال$.ــاالت الG]$م:ــة وغوعالقــات م-�ای?ــة مــع 

ت-\لـــ5 بـــkل جهـــ� بـــ�ني ووســـائل اإلعـــالم ال-ـــي ت-\لـــ5 مهـــارة وقـــ�رة علـــى صـــ:اغة ونقـــل ال�مـــ$ز 
  م_ال�� مU-لف�� رغE ارت�ا<ه3ا معا في عالقة م�-�3ة.

j�غ?ــى ألحــ�ه3ا عــ�  وم-�ــادال وال القــ�ن ال3اضــي أصــ�ح االرت�ــاx ب�?ه3ــا وث:قــا وعلــى مــ
�ــل وجــ$د أحــ�ه3ا  اآلخــ�،U-ی ��ل إنــه إذ  مــ� دون اآلخــ� علــى اإل<ــالق؛ولــE 'عــ� أحــG-ــ�مــ� ال3

�ــــل ر�اضــــة U-م�ــــل إعــــادة اللق\ــــة  ،دون مــــا تــــ$ف�ه وســــائل اإلعــــالم مــــ� إم]ان:ــــاتمــــ� اآلن أن ن
6ــــa$Gة ,أصــــ$ات ال3علقــــ�� وال-��Gــــt ال�\ــــيء لل6ــــ$ر وال6ــــ$ر ال3ــــأخ$ذة مــــ� زوا'ــــا م-عــــ�دة م

��،ا�,عــm األلعــاب ال��اضــ:ة مــ� ال-6ــ$�� فــي ال�ــ?$ات األخ�ــ�ة .:ــ� اســ-فاد  وقــ� رأی?ــا ل��اضــ
�ام تق?:ــــة ال-G]ــــ:E ,3�ــــاع�ة الف�ــــ�ی$:ال-لU-ال3�ار�ــــات ,اســــ E:ــــ[Gف!�ــــ$ني ح-ــــى فــــي ت Video 

Assistant Referee   Eوال3ع�وفــــة اخ-6ـــارا ,اســــVAR وتقـــ$م علــــى م�اجعـــة القــــ�ارات ال-ــــي ،
�ام ال3�اراة ح]E  ی-kUهاU-تها أث?اء ال3�اراة  ,اس��ی$ '\ل5 م?ه مOاه�  .لق\ات ف

tفـــي م_ـــال اإلعـــالم ع3$مـــا ،فـــي ضـــ$ء ذلـــ ��واإلعـــالم ال��اضـــي  '6ـــ�ح علـــى ال�ـــاح�
.:ـ� حـ�ث هـkا ال-Oـا,t  ؛أن 'Zع$ا ض�3 أج?�تهE ال��G:ة مGاولة اإلجا,ة ع� سـsال خ6$صا

اضــة مــع ت\ــ$ر ة رaــ� ال-\ــ$ر ال-_ــار) لل��وال-ــ�اخل بــ�� ال��اضــة ووســائل اإلعــالم؟ مــع ضــ�ور 
شــ]ال ال-�ــل:ة األخــ�j، خاصــة مــع تــ$اف� ال3!�ــ� وال3!�ــ� مــ� ال3عل$مــات عــ� ال_انــ5 ال-_ــار) أل

��، Oـــااألحـــ�اث ال��اضـــ:ة واألشـــUاص ال3�ر.�� ف�هـــا مـــ� الO3ـــاه�� ال_ـــ�د مـــ� األ,\ـــال ال��اضـــ
�� واإلعالم�ــ��وااله-3ــام .ــkلt ب�راســة ال\ــ�ف ال�الــr الــk) ی-$ســ� العالقــة �وهــ$  ،بــ�� ال��اضــ

، وأســهp3 فــي الOــ�.ات ال3عل?ــة ال-ــي تقــ�مp ل-ــ�فع ن:ا,ــة عــ� ال_3هــ$ر ت>ــال:� مOــاه�ة ال��اضــة
�ـــr لــــE تعـــ� تع-3ـــ� علـــى ال-�ــــادل ال3ـــالي ال3�اشـــ� بـــ�� الO3ــــاه�  ،ات ال��اضـــةت\ـــ$ر اق-6ـــادG,

  وال��اضي.

  دور اإلعالم ال��اضي

.$نهـا تع]ـf ال�ــ:E االج-3ا�:ـة ال-ـي '3]ــ�  �هـا نف�ــه؛�اضـة مـ�آة لل3_-3ــع یـ�j فت�3ـل ال� 
أن ت3-� م� ال�:E الف�د'ة م�ـل االنZـ�اx، وال!هـ�، وضـ�� الـ?فf، إلـى ال�ـ:E ال_3ا�:ـة م�ـل الـ�وح 

  ال��اض:ة والع�ل، وال�:E اإلن�ان:ة م�ل اإل'3ان ,�:3ة ال_ه� واإلن-اج:ة، وال3?اف�ة ال��Oفة. 
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 ��إلــــى أن ال��اضــــة تع3ــــل .ــــأجه!ة إنــــkار م�]ــــ�  (Beck and Bosshart 2003)و�Oــــ
وأجهــ!ة �:ــاس الــ!الزل لل-غ�ــ�ات االج-3ا�:ــة وال�قاq:ــة داخــل ال3_-3ــع، .3ــا أنهــا م$حــ�ة للOــع$ب، 

$ل ومع!زة لله$�ة ال6UOـ:ة وال$<?:ـة، وت�3ـل ع$امـل ق$�ـة فـي ال-?Oـ�ة االج-3ا�:ـة، وتG�ـ�� القVـ
،Eه��� ومO_ع�أ'Zًا أن ت�عE ال-$اصل االج-3اعي واله$�ـات و�3]� لل��اضة  االج-3اعي لل��اض

 ال�قاq:ة وa?اء الق$م:ة.

وقــ� ع3لــp الG]$مــات علــى اســ-�3ار ال��اضــة والVــ�امج ال��اضــ:ة فــي م?6ــات اإلعــالم 
ل�ول ال-ي فا ت�هE بها ال��اضة في ب?اء األمة؛ نل\��قة الفعالة ال-ي '3]� أن�gا ل ؛اس-�3ارا م]�فا

الOــع5 به$�ــة جامعــة ال  ع��:ــة أو دی?:ــة أو إقل:3:ــة تع-ــ�ض إح�ــاسانق�ــامات <��:ــة أو تعــاني 
$�ـة لـ�یهE ,ـال$عي ال_3ـاعي ,اله $j ال��اضـة ل-3]ـ�� م$ا<?�هـا مـ� ت?3:ـة شـع$ر قـ$) سـ']$ن لهـا 

،�ولعــل هــkا أحــ� ال3_ــاالت ال��G:ــة ال3ه3ــة ال-ــي '3]ــ� مــ� خاللهــا ,Gــr  وaــأنهE أفــ�اد شــع5 واحــ
  ها اإلعالم ال��اضي في ال�ول الU3-لفة.ال-ي یsدی�� الgاه�ة األدوار ال�:اس:ة غ

عالم ج3اه�� مUل6ة لها فG�5، بل إنها ت$جـ� ال ت3?ح ال��اضة وسائل اإل ،في ال3قابل
j�ـــة (م?-_ـــات هـــkه ال_3ـــاه�� أشـــ]اًال  لـــ ?�ـــل اإلخـــالص ل3?-_ـــات مع  أخـــ�j مـــ� اإلخـــالص، م�

وت�3ــل  ال$ال'ــة أو اإلقلــ:E أو ال�ولــة، أوالOــ�.ات ال�ا�:ــة لل3�ار�ــات).. والــ$الء واإلخــالص لل3�ی?ــة 
هــkه ال3_ــاالت حقــ$ال ,�G:ــة مه3ــة ل�راســة اإلعــالم ال��اضــي وو�ائفــه وأدواره ال_�یــ�ة فــي الع6ــ� 

  ال�ق3ي.

 Gق�= ال�واج االق-6اد) فـي ال�ولـة؛و��ت�� ,3ا سrG, =V إسهام اإلعالم ال��اضي في ت
�ــــ�ة وضــــ3Uة مــــ�V. ــــام ج3اعــــاتg-انaم ال��اضــــة ل$ســــائل اإلعــــالم و�القــــ�اء وال3�ــــ-3ع��  إذ تقــــ

� ج3هـــ$ر مOـــ_عي ال��اضـــة ســـلعة �:3ـــة '3]ـــ� ب:عهـــا لل3عل?ـــ�� والO3ـــاه�ی� شـــ�ی�) الـــ$الء، و�عـــ
األحـ�اث ال��اضـ:ة الG3ل:ـة وتـ�عE وسـائل اإلعـالم لـkلt ت�عـى وال�عـاة وتGق�ـ= أرaـاح مـ� ورائهـا؛ 

وت�Gـــr اآللـــة اإلعالم:ـــة دائ3ـــا عـــ�  r وال-غ\:ـــة،:ـــة وال�ول:ـــة مـــ� خـــالل شـــ�اء حقـــ$ق الVـــواإلقل:3
أحـــ�اث ر�اضـــ:ة ضـــ3Uة ق$م:ـــة ودول:ـــة ت��ـــ� ضـــ_ة إعالم:ـــة وت6ـــ�ح مGـــ$ر اه-3ـــام الO3ـــاه�ی� 

  والق�اء.

  هوKفاءات هومهام ال/'في ال��اضيتغ	� أدوار 

ال��اضـي تGـ$الت ج$ه��ـة بـ�أت مـ�  يشـه�ت أدوار ومهـام ال6ـGف ..على ام-�اد تار�Uه
�� والفــــ�ق �االن-قــــال مــــ� ال$صــــف ال-ف6ــــ�لي ال3]-ــــ$ب لألحــــ�اث ال��اضــــ:ة وتقــــ$�E أداء ال��اضــــ

مOـــاه��، إلـــى ال$صـــف ال6ـــ$تي ال3�ـــ3$ع عVـــ� اضـــ:ة ال3-?اف�ـــة وم-ا,عـــة أخ�ـــارهE ب$صـــفهE ال��
  م$جات ال�ادی$ وال-عل�= على ال3?اف�ات.
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��تغ��ت  ،ف!�$ن :ومع �ه$ر ال-ل��� ال��اضـ�فلـE تعـ� تق-6ـ� علـى ال-قـ�'E  ،أدوار الG6ف
لل3�ار�ات وال-غ\:ة ال�G6:ة ل3ا دار ف�ها م� أح�اث ووصف وقائعها و�ج�اء الG$ارات ال3�3$عة 
�� وال63ــــ$ر�� والU3ــــ�ج�� وال?قــــاد الــــkی� �مــــع أ,\الهــــا، و�هــــ�ت أدوار ج�یــــ�ة لل3علقــــ�� ال��اضــــ

والف$ر�ــة لألحــ�اث ال��اضــ:ة و�Gللــ$ن األلعــاب الU3-لفــة 'علقــ$ن علــى ال6ــ$ر ال�G-3.ــة ال3�ــ_لة 
وانــ�م_p ال6ــGافة ال��اضــ:ة الV\3$عــة وال3�ــ3$عة وال�3ئ:ــة فــي وســ�لة واحــ�ة مــ�  لO3ــاه�ی�،ل

  خالل الrV األرضي ثE الrV الفZائي والrV ال�ق3ي على اإلن-�نp لل3�ار�ات واألح�اث.

ال-$اصـــل االج-3ـــاعي وت\V:قــــات و�هـــ$ر شـــ�]ات  ٢ومـــع �هـــ$ر وت\ـــ$ر شـــ�]ة ال$�ــــ5 
ـــ ،اله$اتـــف الk.:ـــة ـــا,ع�� عVـــ� ح�ـــا,ات ال6ـــGف جـــ��  اأصـــ�ح ال6ـــGفي ال��اضـــي ق��ً� ا مـــ� ال3-

ف!�$ن:ـة علـى ال$�ـ5 والOـ�]ات وال-\V:قـات ال-ـي یـ-E تGـ�ی�ها فـي :وال3_الت والق?$ات اإلذا�:ة وال-ل
  ال-$ واللgGة ب?-ائج ال3�ار�ات وال-عل�= على أح�اثها.

�ــــــ� ,Oــــــ�]ات ال-$اصــــــل  والs3.ــــــ� أنV. ��� تــــــأث�ت إلــــــى حــــــ��� ال��اضــــــ�أدوار ال6ــــــGف
ة ج3ــع ال3عل$مــات و�عــ�ادها لل?Oــ� ,3ــا ی-$افــ= مــع <V:عــة .ــل م?6ــة مــ� :ــفــي ع3ل االج-3ــاعي

وم-ا,عــة ردود أفعــال ال_3هـــ$ر الU3-لفــة ال3?6ــات ، ومــ� ثــE ب�هــا علــى وســ3اتها م?6ــات ال?Oــ�
�ل ال�3ــال  وعلــىعل�هــا. Vســ����  إلــى  O'(2014, 1) Englishــ��� ال��اضــ�تــأث� ع3ــل ال6ــGف

�هE  ،وغ�ف األخ�ار ال��اض:ة في بل�ان مU-لفة ,O�]ة ال-�و�� الق6�� "ت$�-�"?Vـة  –وت��gوف= ن
�ام الOـ�]ة لل$صـ$ل  -ان-Oار الV3->�ات ل�وج�زU-ـ� مـ� ال33]ـ� ال$صـ$ل  إلـىاسـ[' Eلـ ��ج3ـاه

�'ــة؛ لإ��هــا عVــ� م?6ــات ال?Oــ� ال-قل tلkــ�ور) فإنــه ولــZهــا فــي مــ� ال��,Gــr هــkه ال-غ�ــ�ات وتأث
�� والOـــ�]ات ال��اضـــ:ة ،ال��اضـــي اإلعـــالمصـــ?اعة �ســـ$اء فـــي  ،وحـــ�ود األدوار ال_�یـــ�ة لل6ـــGف

�� واأل<ـــ�اف الO3ـــار.ة فـــي ال��اضـــة  أوح�اســـة الV$ا,ـــة اإلخ�ار�ـــة ال��اضـــ:ة �فـــي ت$ج:ـــه ال��اضـــ
  .هاوت$ج�ه االه-3امات ال��اض:ة الG3ل:ة والعال3:ة أج?�ة في ب?اء أوال��اض:ة ال3ه3ة  واألح�اث

  خات-ة

مـ� أ فـي ال3_ـال ال��اضـي اإلعـالماإلعالم وم]انة ال3]انة ال�ارزة لل��اضة في وسائل  إن
مــع  ت-$افــ=,�G:ــة ج�یــ�ة  أج?ــ�ةوعلــى ال�ــاح��� فــي هــkا ال3_ــال أن 'Zــع$ا  واضــح ال جــ�ال q:ــه،

األولى ال-\$رات ال3ف6ل:ة وال_$ه��ة ال-ي شه�تها ال�?$ات األخ��ة م� الق�ن الع���O والع��O?:ة 
�� لل��اضـة فـي وسـائل  ال?3$مق�مة ض�ور�ة ل�rG م� الق�ن الGالي، وذلt ب$صفها V<اإلعـالمال 

اضــــي ال�� ,ــــاإلعالم، .عالقــــة األن3gــــة اإلعالم:ــــة األك�ــــ� أه3:ــــة، وGaــــr ال3$ضــــ$عات وتف�ــــ��ه
  واالق-6اد ال�:اسي له في دول العالE الU3-لفة.
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 pV�-اك ���ة فـي عقـ$ل شـع$ب العـالEال��اضة لقV. م]انة a$وقلـE5 ع3ل:ـة اإل هVـ�ت_ـار ,
�ماتUة وال3عل$مات وال:qلع ال�قا�ة في الGـل  ال?اجZی�جـع الف (kال3-6ـلة ,ـاإلعالم ال��اضـي الـ

ن ضـ:ة الG3ل:ــة والعال3:ـة، و�3]ـ� القــ$ل أال3?اف�ـات ال��اه فـي ز�ــادة االه-3ـام الOـعVي ,3-ا,عــة :ـلإ
ا ا رئ:�ً أص�pG ع?�6ً  ل�j ال�عm ل$قp الف�اغ تع� م_�د ملء ال-يال3�ار�ات وال�Vامج ال��اض:ة 

وال�بل$ماسـ:ة العامـة لـ�ول  ،م� أش]ال الق$ة ال?اع3ـة في ال�:اسات اإلعالم:ة ل�عm ال�ول وش]ًال 
.jأخ�  

اج إلــى مــا هــ$ ال��اضــي فـي الع6ــ� ال�ق3ــي تG-ـ لإلعــالمإن مGاولـة وضــع أج?ــ�ة ,�G:ـة 
�ــ�،Vا ال3قــال االف--ــاحي، إن صـح ال-عkــاج إلـى  أك�ـ� مــ� هـ-Gت rــG�أن ت?\لــ= مــ� دراسـة واقــع ال

ومـ� ثـE اسـ-V:ان ال�ـاح��� فــي  ،فـي هـkا الGقـل العل3ـي ال3هـE ب-Gل�ـل اإلن-ـاج الO?3ـ$ر الUـاص ,ـه
أول$�ـــات ال�Gـــq r:ـــه، خاصـــة فـــي العـــالE الع�aـــي الـــk) ت?ـــ�ر q:ـــه ,Gـــ$ث اإلعـــالم اإلعـــالم حـــ$ل 

�ــ� V<ي وال�ســ3ي الVــعOااله-3ــام ال Eــة، رغــ:aول الع��رغــE أن ,ال��اضــة،  ��ال��اضــي فــي غالV:ــة الــ
 Eـة عال3:ـة وهـي .ـأس العـال�ـ� م?افVا العـام أكkـ:� هـZ-�ة (دولة ق\ـ�) ت:aول الع��واح�ة م� ال

 في .�ة الق�م.
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