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 في ظل العولمة رياضيّ الاإلعالم  ديولوجّيةأي

 

 النعيمات  سميمان هيثم

 الممخص 

ومدى تطبيق نظرية الدال  العولمة،في ظل  رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةأيىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 
 التاليين: ماة من خبلل السؤالين ة التحميميّ ة النوعيّ وقد استخدم الباحث المنيجيّ  ،رياضيّ الوالمدلول في اإلعبلم 

 ؟لنظرية الدال والمدلول رياضيّ الما مدى تطبيق اإلعبلم  .؟العولمةفي ظل  رياضيّ اللئلعبلم  ديولوجيّ ياألالدور 
 جتماعّيةاالرات تتطمب الفيم المسبق لمتغيّ  رياضيّ الاإلعبلم  دولوجياأيفيم  مت الدراسة إلى أنّ .وقد توصّ 

بصورة مؤثرة عمى  رياضيّ الويعتمد اإلعبلم  ،لئلعبلم يتم إنتاجو تكنولوجياً  افيّ الثق، فالبناء  ةالثقافيّ و  قتصادّيةاالو 
ز عمى فيي تركّ  ،نو ىو الحقيقة، يعتقد المستيمك أافتراضياً  تخمق عالماً  ،ةوالتي تأخذ صفة الصنميّ  ،فكرة الصورة
فيي تقوم بمعالجة  ؛ي والحدثمتمقّ ، وعممت عمى إلغاء فكرة االرتباط المباشر بين الالمرتبط بالمال البعد الماديّ 

ة البصر، من التأثير الخاص لدى المتمقي أكثر من التأثير القادم من خبلل حاسّ  تخمق نوعاً ، و رياضيّ الالحدث 
ة رياضيّ الفاألذواق  ، ة من خبلل اإلطار الجماعيّ يأخذ صفة الفرديّ  رياضيّ الوجعمت فكرة االستيبلك لممحتوى 

تكنولوجيا في زيادة الاستخدام  أىمّيةومن ىنا برزت  ،عمى اإلطار العام لكنيا متفقة، و مختمفة عمى التفاصيل
و  ،السياسة لمرياضة ديولوجّيةأية الدال والمدلول ارتكزت عمى ن نظريّ ا  ة. و رياضيّ الاالستمتاع باألحداث 

 مى الوعي الزائف .التي تقوم ع ،المبادئ السامية لمرياضة ديولوجّيةأيو  ،التشجيع الجماعيّ  ديولوجّيةأي

أو كخطاب  المتخصصة كخطاب تبريريّ  ةاإلعبلميّ ة رياضيّ الوقد أوصت الدراسة بمزيد من الدراسات       
 .  وعربيّ  محميّ  رياضيّ في تطوير إعبلم  رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةأيتزييف، واالستفادة من 

The ideology of sport media in the light of globalization 
Abstract  

The study aimed to recognize and identify the Ideological role of sport media in the 

light of globalization and the extent of the application of the theory of the signifier 

and the signified in sport media. The researcher used the analytical quality 

methodology through two question: 

1. What is the ideological role of sport media? 

2.To what extent are sport media applied to the theory signifier and signified? 

The study concluded that understanding the Ideology of sport media requires prior 

understanding of social, economic and cultural changes, cultural construction of 

media in which the technology entered in an effective way and as well as the Ideology 

of sport media mainly on the idea of the image which took the fetishism that it creates 
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virtual world that the consumer thinks is the truth. It focuses on the dimension 

associated with money, and worked to cancel the idea of direct link between the 

receiver and the event that they are dealing with. The sporting event is a kind of 

special effect on the receiver and the event is more than the next effect through the 

sense of sight and made (bring) the idea of consumption of sporting content that takes 

the individual characterization through the collective framework. Sports tastes are 

different in detail but agree on the general framework. From here comes the 

importance of using technology to increase the enjoyment of sporting events. The 

theory of the signifier and signified represents the ideology of politics for sport and 

the ideology of collective encouragement and the ideology of principles of sport bases 

false consciousness. The study has recommended the need to focus on specialized 

sport media studies both as justifiable speech and as a counterfeit speech, and benefit 

the ideology of sport media in the development of local and Arab sport media. 

 

 المقدمة 

ن كان ا  ، و أنواعووسائل االتصال في ظل العولمة لو األثر في تطور وسائل اإلعبلم بمختمف  التطور في إنّ 
 وأصبحة، الكبلسيكيّ  أدوارهتعدى  حالياً  اإلعبلم نأالواقع يدلل عمى  أنّ  إال ،جابيينظر ليذا األثر بين السمب واأل

 قتصادّيةاال ،سياسّيةال ،ةالثقافيّ  ،جتماعّيةاال سواء ةالعالميّ الكبرى ت تحّواليمتمك تقنيات ىائمة تساىم في رفد ال
 اً ممزدح اً عالميّ  ل فضاءً اإلعبلم قد شكّ  نجد أنّ  واليوم ،ومحرضياومحركيا  ة، وأكثر دقة ىو محورىارياضيّ الو 

التي تخضع  ،الىتماماتمن المفاىيم والثقافات وا موحداً  اً عالميّ  إطاراً  تمّثلالتي  ،بشبكة معقدة من المعمومات
 تفاعمّيةة الة العمميّ الخاضع لمنطقيّ ، (User) مفرد المستخدملوقابمية التأويل  ،تتميز بالنسبية ،ةات ذىنيّ إلشكاليّ 

 تيا التكنولوجيا الحديثة لوسائل اإلعبلم .التي فرض

نية حديثة تسعى من الصعب الفصل بين التقنية والمضمون الذي تحممو، فكل تق نوأ (0202(لعياضيويرى 
في ظل  ةاإلعبلميّ تشكيل الوسيمة  إعادةوليذا تم  ،عن التي سبقتيامختمفة  ثقافّيةو  اجتماعّيةلتمبية حاجات 

 تيالساتؤلبحيث تجدىا متوفرة في  ،ةاستيبلك المضمون المقدم يأتي بصورة فرديّ  إنأيالعولمة بصورة فردية 
 .والحاسوب وأجيزة النقال

ى ذلك ليكون لو وتعد ،في عممية االتصال بالمشاىد األداة األكثر تأثيراً ىو ثة أصبح اإلعبلم ة الثالومع األلفيّ 
عمل عمى  رياضيّ ال اإلعبلم إنّ ف ،ةىذا بصورة عامة وبصورة أكثر خصوصيّ  في التغيير والتطوير الشامل، دور

تقف  ،صناعة ترتبط بفكرة تجارية إلى ّولتحلي ،رياضيّ الوالثقافة المرتبطة بالحدث  ،ةرياضيّ التعميم القيم واألفكار 
من  تأتيالتي  ،ربحّية، تتنافس لمحصول عمى كافة االمتيازات الإعبلمّية عمبلقةوراءىا شركات ومؤسسات 

واحدة تقوم عمى  ةعالميّ يتحدث اليوم بمغة  رياضيّ ال فاإلعبلمة ، ة والمحميّ والقاريّ  ةالعالميّ ة رياضيّ ال األحداث
المتابع لمحدث  ،رياضيّ القاعدة ىائمة من الجميور  إطارىا فيضمن ثقافة تصير  ،نفسو رياضيّ لاالحدث  ةعالميّ 

م عبر الوسيمة قدّ الذي ي   رياضيّ ال،فالمحتوى  رياضيّ ال ، مع سيولة انسياب الخبروخاصة فئة الشباب رياضيّ ال
ة المستويات العميا رياض وخاصة ،من الصراع الذي يظير القوة الخاصة لمرياضة يخمق نوعاً  ةاإلعبلميّ 

من  ىائبلً  توحد عدداً  ةعالميّ الرياضة كثقافة  تتبّنى ة،عالميّ  مجتمعّية جماعّية، ويعكس حالة )االحترافية(
 ,Nicholson) 0225.)  المتابعين ليا حول العالم
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باقة من القنوات تقدم عبر  العالم،في ضخمة  جماىيرّيةقاعدة  تتصدر اىتمامة رياضيّ ال ةاإلعبلميّ المادة  إن
من  تحّول رياضيّ ال، فالمنتج ةالعالميّ  ةاإلعبلميّ لكبرى الشركات  اقتصادّيةقيمة  تمّثل ،ة المتخصصةرياضيّ ال

ة تتخطى ة انسجاميّ ، وىي تعكس حالة توافقيّ ربحّيةترتبط بفكرة  اقتصادّية،إلى قيم ذات أبعاد  اجتماعّيةرموز 
 .وة البث المباشر وقوة إعادة البثيعتمد عمى ق ،تقويم زمنيّ  أمامحدود المكان لتجعل المتابع ليا 

تبنت  ،ةالعالميّ  اإلعبلم وسائل، فالمتدفقة الخاصة بالعولمة باألنماط وثيقاً  وسائل اإلعبلم ارتبطت ارتباطاً  إنّ 
 رياضيّ ال، بحيث أوجدت شخصية لممشيد عمى صورة الترفيو والثقافة العالميّ إلى الجميور  رياضيّ الطرح النمط 

 ،األمريكيةعمى الطريقة  رياضيّ العبر تطوير ثقافة الجسد  اً عالميّ  ة أصبحت نموذجاً رياضيّ الالفكرة  ة في أنّ تمّثمم
، فتنمية المواىب رياضيّ الاإلنتاج واالستيبلك لمنموذج فكرة  إلىالمعتمدة عمى فكرة التفوق والمنافسة لموصول 

نتاجياة رياضيّ ال عبر الوسائل  أو، ثم استيبلكو من قبل المشاىد مباشرة رياضّيةال األحداث في عالميّ كنموذج  وا 
 (Maguire,2006) . ةرياضيّ ال ةاإلعبلميّ 

 

 مشكمة الدراسة 

بين مرسل ومستقبل  رياضيّ اللم تعد تمك الفكرة البسيطة القائمة عمى نقل الخبر  رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةأي إنّ 
 ،ةيا حاجة أساسيّ نظر إلييا عمى أنّ ي  اليوم ة رياضيّ المادة فال، متنوعةالت ومضامين دال أيلتقديم مادة ال تحمل 

  ةاإلعبلميّ في كل الوسائل نسمعيا أو نقرأىا أو نشاىدىا  فيي مادة ،كسائر الحاجات األخرى اً يجب تناوليا يوميّ 
أو ، ةمواقع وتضفي عمية الشرعيّ ل اً يّ ر يتبر  باعتبارىا خطاباً  ديولوجّيةأي إما رياضيّ ال اإلعبلم ديولوجّيةأيف ،
أو  تبريرياً  كانت خطاباً  سواء ديولوجّيةياأل أنّ  فيوومما ال شك ، باعتبارىا آلية في تزييف الواقع والوعي ديولوجّيةأي

ا لمجميور وتثبيتي قتصادّية،االو  جتماعّيةاالفيي تيدف إلى بناء نمط معين من العبلقات  ،في تزييف الواقع آلية
قن  عام موحد لعالم الرياضة، أيأداة فاعمة ونشطة في تشكيل وصناعة ر  رياضيّ الاإلعبلم ف ميا،اعيم بيا وتقبّ وا 

جديدة قائمة  ديولوجّيةأينطمق من يفيو  ووعمي .جماعّيةبصورة  رياضيّ المن خبلل تجنيد جميور متابع لمحدث 
 وتغطية كافة ،تعاممون مع تكنولوجيا متطورةالذين ي ،لفئة من المستيمكين رياضيّ التنافس لتقديم محتوى  عمى

 رياضيّ الىذا التطور في اإلعبلم  ،ةرياضيّ المع األحداث  تفاعمّيةووضع المستيمك في حالة  ،ةرياضيّ الاألحداث 
الحديث يقوم  رياضيّ الفاإلعبلم  ،بل تطورا ليا ،دولوجيايلؤل اً عصر تكنولوجيا اإلعبلم لم يشيد تراجع يؤكد أنّ 
، لم جديدة وصوراً  وتبنييا أشكاالً بما يتناسب مع طبيعة المرحمة الحالية  ديولوجّيةية المعروفة لؤلالتقميديّ بالميام 

 تمّثلز بالسرعة باتجاه مجاالت متعددة من التنوع الرتباطو بتكنولوجيا وىو يسير بطريقة تتميّ  ،تكن معروفة سابقاً 
 .ى عنياوالسرعة قاعدة ال غن اً أساسي اً فيو الحركة مرتكز 

لمزيد من  ،الرأسمالّيةمجموعة من المصالح  تمّثل محتكر من قبل فئو قميمة رياضيّ الوفي ظل العولمة فاإلعبلم 
 تكمن وىنا ،رياضيّ الداخل المحيط العام لممجال  قطاعيّ إويرافق ذلك التزام سياسي بنظام  ،قتصادّيةاالالييمنة 

في ظل العولمة لرصد الخطوط العريضة ليا وانعكاسات  اضيّ ريال اإلعبلم ديولوجّيةأيمشكمة الدراسة حول 
 عمييا.العولمة 
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 الدراسة: أهمّية

 رياضيّ ال اإلعبلمخطاب  ديولوجّيةأيمن خبلل  لئلعبلمة رياضيّ الالوظيفة ىذه الدراسة أنيا تتناول  أىمّيةوتكمن 
 اإلعبلمفي حقمي  اإلعبلم وجّيةديولأيلرصد  التحميميّ  األكاديميّ وىي خطوة في الجانب  كتزييف لموعي،

ة تمعب رياضيّ ال اإلعبلموسائل  أنّ ىذه الدراسة  أىمّيةومدى التشابك بين ىذه العناصر، ويزيد من  ،ةرياضيّ الو 
لوسائل  الثقافيّ ط الضوء عمى البناء وتسمّ  ،ةرياضيّ ال األحداثمع  قاعدة التفاعل الشخصيّ في توسيع  محورياً  دوراً 

 تحميل ة تكمن فيعمميّ  أىمّيةوتضيف الدراسة ، بالجانب االقتصاديّ  رياضيّ الة و ارتباط المجال رياضيّ الاإلعبلم 
وطبيعة  ،ةرياضيّ ال واألحداث اإلعبلمالعبلقة بين  رتأثّ مدى  في ظل العولمة و رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةأي

 دولوجياأيف ،ة الدال والمدلولبلل نظريّ في تزييف الوعي من خ رياضيّ ال اإلعبلم ديولوجّيةأي تؤديوالدور الذي 
 مرتكزات التكنولوجيا الحديثة . خبلل سع من اتم إعادة إنتاجيا عمى نطاق و ت رياضيّ ال اإلعبلم

 الدراسة:أهداف 

ة بمادة عمميّ في موضوعيا  رفد المجال البحثيّ ل زائفاً  باعتبارىا وعياً  دولوجيايتناول األ إلىىدفت الدراسة 
براز األثر الذي فرضتو وسائل اإلعبلم عمى الحقل  ،رياضيّ ال عبلممتخصصة في اإل ، واالطبلع عمى رياضيّ الوا 

وتشجيع الباحثين في حقل  ،في تزييف الواقع ديولوجيتياأيو  رياضيّ المدى تطبيق نظرية الدال والمدلول في الحقل 
ليا  ديولوجّيةأية ضمن رياضالو  بلماإلعلتوضيح العبلقة بين  لمزيد من الدراسات المتخصصة رياضيّ ال اإلعبلم

 .ة حديثة مرتكزات تكنولوجيّ 

 :أسئمة الدراسة

 :ينالتالي ينة عمى التساؤلسوف تجاوب ىذه الدراسة التحميميّ 

 . في ظل العولمة رياضيّ ال لئلعبلم دلوجيّ ياألما الدور 
 .في ظل العولمة رياضيّ ال اإلعبلمنظرية الدال والمدلول في  طبيقت مدى ما

 : طمحات الدراسةمص

: عناصر الخطاب التي تنطبق بشكل مباشر عمى مصالح جماعة معينة  Ideology)) ديولوجّيةياأل
(Rowe,2004. ) 

ة ويتضمن المؤسسات رياضالواسع لم : المجال الديناميكيّ  ( (Sport Mediaرياضيّ الاإلعبلم 
مختمف أنواع المفاىيم المرتبطة ل رأس المال لتباد والمنتجات و ،والخدمات واألفراد والتكنولوجيا

 . رياضيّ الالمجال ب
 ) تعريف إجرائي( 

المتفوقة لمتكنولوجيا  األشكال( : ىي اختزال الزمان والمكان من خبلل Globalizationالعولمة )
 .والسياسيّ  الثقافيّ و  واالجتماعيّ  واالتصاالت لمتبادل االقتصاديّ 
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 ة الدراسة :منهجيّ 

 رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةأيبموضوع الدراسة المتعمق لمناسبتو  التحميمي النوعيّ المنيج  اسةاستخدم في ىذه الدر 
 ربة جميع أشكال الخطابة المعاصرة التي استخدمت لمقالمناىج النقديّ من اوىذا المنيج  ،في ظل العولمة

وكيفية إفراز  ،نتاج المعنىبيدف البحث عن آليات إ ،، ورصد أنشطتو بالتحميل والتأويل والتركيباإلعبلميّ 
 .قاً داللة ومنط ةاإلعبلميّ الداللة من خبلل تحميل البنية العميقة لموسائل 

 والدراسات السابقة: اإلطار النظريّ 

 عمى والعمل الرأسمالي نقدالنظام عمى تقوم التي النقدية ةالثقافيّ _  ةاإلعبلميّ  النظرية  سياق من البحث ينطمق
 النظرية وتعتبر بصورةعامة، المجتمع أوضاع لتحسين القائم النظام تحجيم عمى تعمل ييف أخر بنظام استبدالو

 والتي النقدية النظرية ىذه الفرانكفورتية المدرسة تبنت وقد النظرية، ليذه الرئيس المرجعي اإلطار ىي الماركسية
سقاط ماركس ومقوالت أراء تطوير عمى وعممت 0701في  نشأت  عمى قادرة تعد لم التي خاصة اآلخر بعضيا وا 
 ( .0226ة )عبدالرحمن،التكنولوجيّ  التغيرات فرضتيا التي العصرية المستجدات تفسير

 الشمول من متقدمة مرحمة نحو النقدية النظرية قاد وقد ،الفرانكفورتية المدرسة فبلسفة )جورجينيابرماس( من ويعدّ 
 بإخضاع وقام والسيسيولوجيا الفمسفة حقل إلى ينتمي نوإ ثحي األخرى العموم عمى انفتاحاً  أكثر وجعميا واالتساع
 نظرية خمق نحو لمنيجية نزعتيا وكانت تحميمية، فمسفية رؤية من ينبثق سيسيولوجيا لبحث جتماعّيةاال الظاىرة
 (.0750واحد)ماركيوز .  معرفي أساس في اشتراكيا يؤكدي كم إطار داخل تنتظم اإلنسانية العموم جعل تستطيع

 نقدية نظرية طرح عمى قادرتان وجدليتيا ماديتيا محتوى نوأ كنقد توظف أن ينبغي الماركسية أن عمى أكد وقد
 كوسيمة ةأيوالدع اإلعبلم ىيىامة  أداة عمى النقدية رؤيتو العام( وقدطبق كتابو )الميدان في ذلك وطرح متكاممة
 في ويطرح السيطرة في العامة ومشروعيتيا اتالتوجي ساند عامي أير  لخمق الييمنة وسائل من ومباشرة فعالة
 ليذه يكون أن دون العام لموعي ومحاصرتيا تحكميا ومدى اإلعبلم وسائل خبلل من لمييمنة منيجيً ًا عمق كتابو

 (.0773العامة)عزي، لممعتقدات ومستفزمحسوس  شكل الييمنة

 عمى يقوم ،ديولوجيّ أي خطاب خبلل من ّيةالرأسمال لمييمنة خصبة بيئة يمثل العولمة ظل في رياضيّ ال والمجال
 الشباب، فئة وخاصة رياضيّ ال لمحدث المتابعة التصاعدية جماىيرّيةال القاعدة في ةتمّثمم اقتصادّية مقومات

 ةالماليّ  االستثمارات وحجم ،االجتماعيّ  والتطور الرفاه لقياس حالة الرياضة من جعمت التي ةالثقافيّ  واالرتباطات
 التجييزات وصناعة واإلعبلن، ةأيالدع المختمف، رياضيّ ال البث لحقوق ةأيالرع االحتراف، قودع من الضخمة

 . ةرياضيّ ال

وىذه الظروف  ،لديو جتماعّيةااللوجود الخاصية م مع الظروف المحيطة بو بشكل عام؛ اإلنسان بطبيعتو يتأقم
في الوقت الحالي بمختمف أنواعيا  ةاإلعبلميّ والوسائل  ،وتشد ذىنو عمى شكل محاكاة ومجاراة ليا وتجمب انتباى
، دلوجيات لممجتمعات اإلنسانيةيفي تشكيل السموكيات واأل اً واضح اً ثر أأىم الظروف التي أحدثت  دّ وأشكاليا تع

ىي  ةالثقافيّ كون العوامل  ،لممجتمعات والتكنولوجيّ  الثقافيّ ة في مقدمة التطور رياضيّ ال عبلماإلالوسائل  وتعدّ 
تعيد  ،ببل تنافس ثقافّية اً م سمعتقدّ  ةاإلعبلميّ فالرياضة والوسائل  ،قتصادّيةاالة ة بالنسبة لمعمميّ أساسيّ عوامل 

ة األشياء المادية إلى قيم جمالية رياضيّ الوقد حولت الثقافة  ،تشكيل المجتمع والثقافة من خبلل قيمة االستخدام
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مع ظيور ثقافة  ( ومحتوى جمالي )القيمة الرمزية(،يةإلى محتوى معرفي )سمع معمومات عمى ىيئة رموز تنقسم
بدأت تظير فرص جديدة  ،عمى األفراد جتماعّيةاالالذي عمل عمى التقميل من تأثر قوى النظم  ،نظام العولمة

 ،مشتركة جماعّيةوىذا أدى إلى خمق ثقافة  ،حديثة اجتماعّيةلمتصرف والتفكير وتحديد اليوية بأساليب وطرق 
 قتصادّيةاالومن ثم السيطرة عمى القيم  اً عالميّ الموحدة  ةالثقافيّ لمسيطرة عمى ىذه الروح  العالميّ لتنافس وبالتالي ا

وقد  ،والبحث عن ثقافة الفوز واالنتصار في بعض المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية (,0222Rowe)لو 
 .جتماعّيةاالو  سياسّيةوال قتصادّيةاالرافق ذلك جممة من المشاكل 

وخفض في  ،ات اإلنتاج عبر تقسيم العمل الدولي عمى أساس عبلقاتعمميّ في زيادة  العالميّ لقد تميز االقتصاد 
الذي رافقو االنتشار السريع لتكنولوجيا ، وىذا األداء المتميز تكاليف اإلنتاج وقوة ىائمة في استراتيجيات التسويق ،

تم من خبلل السيطرة عمى إنتاج ت رياضيّ اليم المجال وعميو فعممية ف ،االتصاالت أدى إلى زيادة الدخل
جاد مصادر مالية أيوبالتالي  ،كوسيمة تسويق رياضيّ الة عبر فكرة ممكية الحدث رياضيّ الواستيبلك األحداث 

لمشركات متعددة الجنسيات لممؤسسات ة رياضيّ الة أيوالرع التمفزيونيّ ضخمة من عائدات بيع حقوق البث 
 (Wright,1999) .ةيّ العالمة رياضيّ ال

 ،والمعنى االقتصادي لمرياضة يعمل عمى ترجمة التعبير عن المشاعر واالنتقاالت القوية إلى مصدر ميم لمربح 
وىنا  ،حيث يتم تحويميا إلى سمع ترفيييةوالمعموماتية والعاطفية لممشاىد، فكرة تمتقي فييا الرموز الجمالية  أي

 ، عمى مستوى العالم، وعميورياضة ذات نمط شمولية في تكوين ثقافة اضيّ ريال ةاإلعبلميّ يأتي دور الوسائل 
عادة تشكيميا في )إطار رمزي( كوحدة واحدة وكيان منسجم ساعد عمى تحريك المشاعر  فعممية جذب الجماىير وا 

ابعة ممتلالتي تصل حدود اإلدمان ومثال ذلك حالة المتابعة،  ، (Rowe,2004) مع األشخاص واألشياءوالتوحد 
 ميونخ،و ، وبرشمونة مدريد مثل لاير ةالعالميّ وخاصة كرة القدم ألقوى الفرق  ،ةرياضيّ الوالتفاعل مع المباريات 

وخاصة في مباريات الكبلسيكو ولمرياضة القدرة الفائقة عمى ربط الماضي والحاضر  ،سان جيرمانو  ،تشمسيو 
 ،والنتائج وآلية التوقع المستقبمي ،ماضي وحالية العمليبنى عمى العودة لم ،من خبلل تسمسل تاريخي ،والمستقبل

التي ، فيي تتميز بالمرونة واستخداميا لممتطمبات الحديثة ،تمتمك المرونة لدورة السمع رياضيّ الووسائل اإلعبلم 
 .و الخدمة حسب طمب الزبون )المستخدم(، وتقديم السمعة أر السريعتتماشى مع التغيّ 

 ،في كل األوقات واألماكن اً ة عبر منتج تجده متوافر رياضيّ التقوم عمى تقديم الفكرة  اضيّ ريالدلوجية اإلعبلم أيف
بل  ،ولكن ال يعني ذلك االشتراك المباشر والفعمي في الرياضة ،فالفضاءات المحيطة بالمشاىد مشبعة بالرياضة

 ،الرياضة عمى التمفاز بارأخمشاىدة  المشيد عبرويبدأ  ،من خبلل المشاىدة والحديث والقراءة عن الرياضة
لمباريات انتائج مناقشة تتعدد بين التحميل و التي  ،ة في الصحف والجرائد والمجبلترياضيّ الجممة األخبار و 
مشاىير الرياضة )العبو كرة القدم،  من قبل ، والترويج لمختمف المنتجاتةرياضيّ اللموجز لؤلخبار  االستماعو 

الفراغ تمتمئ فأوقات لممجتمع،  جتماعّيةاالارتباطيا بالجوانب الصحية و و ن ( العدائو  ،العبو التنس األرضي
قاع اليومي يضبط عمى الترتيب الخاص ياأل أنّ  أي ،السمبيةو  جابّيةيبكل تفاصيميا األبالحديث عن الرياضة 

 (Rowe,1998لمرياضة في المجتمعات ) ةالثقافيّ وىنا تكمن القيمة  ،ةرياضيّ اللؤلحداث 
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 أىمّيةفيما بنية واحدة توضح  ؛يصعب الفصل فيو بين الرياضة ووسائل اإلعبلم قت يشيد تداخبلً الو ىذا  نّ إ 
والعبلقة التبادلية التي تسير في اتجاىين بين الرياضة في وسائل اإلعبلم  ،وأولوية الرموز في الرياضة الحديثة

 . مكونو الذي تشكل الرياضة جزء من الثقافيّ الحديثة وبين التكوين 

وىي الطابعة  ،المظير األبرز في اإلعبلم في عصر العولمة ىذه الوسيمة ومقارنة بين الوسائل األولى إنّ 
 ،إلى جياز الحاسوب حالياً  ووصوالً  ،اتيوالتمفاز في الخمسين ،اتيبظيور اإلذاعة في العشرين ومروراً  ،البسيطة

عمى  ،لممضامين المختمفة ح باالستيبلك الفرديّ و يسمنّ ؛ إذ إدأيمكانة وسائل االتصال الفردية في تز  يبلحظ أنّ 
وقد رافق ذلك  ،عبر شاشة الكمبيوتر و تتم من خبلل برامج التمفاز رياضيّ الفمتابعة الحدث  ،رأسيا الرياضة
فيي ال تقدم موادىا إلى الجميور بشكل  ،رياضيّ المتخصصة في المجال  تمفزيونّيةوقنوات  إذاعّيةإنشاء محطات 

ة رياضيّ الدت ىذه القنوات أيوقد تز  ،(0220)لعياضي،ل تتجو إلى الجميور بشكل عامودي عدديب ،أفقي نوعي
السابقة التي تأخذ صيغة  ةاإلعبلميّ من مكانة القنوات د أيىذا التز قمل وقد  ،وأصبحت عمى شكل باقة من القنوات

عادة النظر فييا من ق ،وانعكس ذلك عمى عدد المتابعين ليا ،الطابع العام ة رياضيّ الفالقنوات  ،بل الجميوروا 
من خبلل استخدام مواقع   ،ةرياضيّ الوقيميا  الثقافّي،ىا ؤ بنا ليا ،اجتماعّيةنو فئة ب جميورىا عمى اعتباره أتخاط

مثال ، أنيا غير تابعة لمقطاع العام )الدولة( أي ،ىذه القنوات خاصة ويبلحظ أنّ  ،المختمفة التواصل االجتماعيّ 
ة بالمغة العربية، اإلنجميزية، رياضيّ التقدم خدماتيا  ،قناة17) )التي يصل عددىا ،  bein sport ذلك باقة قنوات

 .سبانيةة واإلالفرنسيّ 

بل فقط  ،جتماعّيةاالوالمعرفي والمتعة  الثقافيّ  بناءال بقيمةفي ظل العولمة ال يقاس  رياضيّ ال اإلعبلميّ فالنجاح 
وقد رافق ذلك  ة،رياضيّ الوات حظة ذلك من خبلل قيمة االشتراك في قنويمكن مبل ،بالعائد التجاريكذلك  يقاس

 (Wright,1999)عبر اندماج الشركات المنتجة لئلعبلم العالميّ إعادة ىيكمة االقتصاد 

مع زيادة  ،منتجات الشاشة أىم رياضيّ الجعمت من الحدث  رياضيّ الالخاصة بالجانب  ةاإلعبلميّ  ديولوجّيةياأل إن
سواء  ،االحترافية ةالعالميّ من الرياضة  اً يكونوا جزء أنفئات المجتمع وخاصة فئة الشباب من الرغبة لدى 
ة رياضيّ البين األحداث  الزمنّيةفكرة الفواصل ب أخذت رياضيّ ال، فالطبيعة التنظيمية لمحدث المشاركة أوبالمشاىدة 

التغطية  شمولّيةجديد، مع  عالميّ  رياضيّ ث لمتابعة حد بحيث ال يضطر المتمقي إلى االنتظار طويبلً  ،ةالعالميّ 
م وبطولة ألمم أوروبا تقام بطولة لكأس العالم بكرة القد أولمبّيةة، فبين كل دورة رياضيّ اللكافة األحداث  ةاإلعبلميّ 
الدوري المحمي في  ، مع مبلحظة أنّ ةرياضيّ الفي مختمف األلعاب  ةالعالميّ ، وجممة من البطوالت لكرة القدم
 (Attwood,1998ة عبر الشاشة )رياضيّ الاأللعاب يمثل قوام البرامج  مختمف

ومن  ،م من خبلل الشاشةلقد أصبح من المستحيل الفصل بين اإلعبلم والرياضة والثقافة، فالرياضة والثقافة تقدّ  
فسو ت نفالمستخدم يقوم بعدة خيارات في الوق، (web setخبلل استخدام الياتف أو االنترنت و صفحة الواب )

لفواصل بين ىذه المجاالت ا صتقمّ ة(. فوسائل اإلعبلم رياضيّ ممارسة لعبة  ،)مشاىدة أىداف وسماع التعميق
ىا جميور ءتم تحويميا إلى سمعة يسعى ورا ،ىناك صناعة متجانسة في قطاعات غير متجانسة أنّ  أيالثبلثة، 
 (,(Nicholson,2007عمى حساب االتصال الجماىيريّ  يمتاز باالتصال الشخصيّ  ،عريض

ن ن فاألساس أوخاصة االتصال المرئي ،وعمى فكرة اإلعبلم نفس حديثاً فكرة االتصال في اإلعبلم  ولقد سيطرت
النقل  ولكن حالياً  ،عبلم لو الطابع اإلخباريفاإل ،بدون اتصال رياضيّ وال يوجد إعبلم  ،اإلعبلم يبلزم االتصال
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وليذا  ،يستثير لدينا لذة المشاركة والتفاعل ، فيوالتصال عمى تقديم اإلعبلمعمى تغميب االمباشر يعمل  التمفزيونيّ 
يتم  ،فبلم الوثائقية والجرائد اإلخباريةاألو  ةالتمفزيونيّ والعديد من اإلخبار والتقارير  فالمتابعة لصالح اإلعبلم المرئيّ 

والتحميبلت  ةاإلعبلميّ إلعبلم والحوارات وىنا يكون الخيال في وسائل ا ،ير اإلنتاج الدراميّ أيلمع إنتاجيا تبعاً 
الرياضة ضمن المؤثرات لنا م االتصال يقدّ ف ،(,Bongnoux(1999قرب إلى فكرة االستعراضأة رياضيّ ال

وتحويمو إلى  ،انتباه لمبصر أنيا شدّ  أي، في حد  ذاتو ل معياراً ة التي تشكّ ة والحيل البصريّ والمرئيّ  الصوتّية
نتبادل االنطباعات والمشاعر المفتعمة التي أوجدىا الشكل وليس  أي ،اب المحتوىاالىتمام بالشكل عمى حس

 .المضمون

ز اإلعبلم السرعة التي تميّ ف ،إننا نعيش مرحمة االتصال ضد اإلعبلم :")دانيال يونيو( الفرنسيّ ويقول الباحث  
لم يحدث ىذا من  ،نا عمى اليضملقد بدأنا ننتج بسرعة أكثر من طاقت ،منذ منتصف القرن العشرينبدأت الحالي 
.) اإلعبلمفالسرعة ىي المظير األبرز لتطور ، دةأيوبسرعة متز  ،اإلعبلم ننا نبمع أكثر فأكثرأالنتيجة  ،قبل أبداً 

 (0220لعياضي ،

الجميور من االطبلع عمى التطورات  المختمفة لمتطمبات السرعة لتمكين رياضيّ الوقد امتثمت وسائل اإلعبلم 
لخ ،إ ولمبّيةم في األلعاب األ022سباق وخبر  ،والفائز ببطولة كرة التنس األرضي نتيجة مباراة،مثل  ةرياضيّ ال

في المحظة الحالية وراء التطمع لمحاق بالمستقبل   رياضيّ الويختزل الحدث  ،....من خبلل فكرة تقديس السرعة
يكو ؟ ما ىي توقعاتكم لمطريقة المتبعة لمعب ما ىي النتيجة المتوقعة لمكبلس :وتجاوزه من خبلل جممة من األسئمة

 ؟ وكيف ترون مصير المدرب بعد المباراة ؟

ق الخطر يكمن ىنا في سرعة تدفّ  نّ إف ، وعميوحياة قيمتيا اإلخبارية قصيرة جداً و  فاألخبار مواد سريعة التمف،  
ع األحداث خاصة مع تنوّ  ،ىضميا ي إلى انعدام القدرة عمىدّ وىذا يؤ  ،قاع استيبلكياأييساوي ارتفاع  ،األخبار

وعميو فمم يعد يرتبط  ،قد تبلشى في ظل العولمة اإلعبلم الكبلسيكيّ  وال شك أنّ  ،يا إلى تقويم زمنيتحّولو 
 .(Bongnoux,(1999بمخرجات وسائل االتصال الجماىيري

حيث أصبحت القيمة  ،عبلماإل ديولوجّيةأيفي  تحّولأدى إلى  الذي ،من ىذا التغير جزء رياضيّ الاإلعبلم  إنّ   
 تقوموالتي  ،ةرياضيّ ال ةاإلعبلميّ عادلة ت المتحّولو ة، تطغى عمى القيمة االستخداميّ  رياضيّ الة لئلعبلم التبادليّ 

، ة التي تقدم عمى القنوات الفضائيةرياضيّ ال، ويمكن مبلحظة ذلك في البرامج عمى مبدأ العرض إلى مبدأ الطمب
اليوم وما يمتمكو من حرية  رياضيّ الفاإلعبلم  في المجتمعات ، أثنّيةو  ،اجتماعّية ،اسّيةسيوما تثيره من انعكاسات 

التي يمكن ، وىذا ال يقتصر عمى بعض الحاالت ،من عمميات التضميل وااللتفاف عمى الحقائق لم يعد بريئاً 
 ة في تغطية بعض األحداث.ة فرديّ يا تجاوزات أخبلقيّ وصفيا بأنّ 

 :الدراسات السابقة 

الذي يحدد  ،الثقافيّ عمى اإلطار  وىذه األخيرة تتغير وتتطور بناءً  ،ديولوجّيةأي عمى رياضيّ اليقوم المجال   
جاءت ضمن السياق المرتبط بالتأقمم مع كل ما  رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةأيف ووعمي ،طبيعة المرحمة وتفاصيميا

 .ىو جديد
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ة بيذه الدراسة فسوف ينيج الباحث في التطرق ليا من خبلل تطور وعند التطرق لمدراسات السابقة المرتبط   
 .رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةأي

لمرياضة كثقافة متجانسة في  اً مشترك اً عالميّ  اً ىناك فيم أنّ Holt& Cronin,2003))ىولت وكرونين يرى  و
ن كانت كثير من الرياضات ا  و  ،رنساف تعود في أصوليا إلى ةالعالميّ ة رياضيّ الالفكرة  نّ ، وأجميع أنحاء العالم

طموح لتعميم  أيتمنع   ،ة نحو رياضتيميا كانت تمتمك نظرة عرقيّ ال أنّ إ ،تعود في أصول نشأتيا إلى بريطانيا
عمى يد )السير كوبرتان،  ولمبّيةيظير في فكرة إعادة إنشاء األلعاب األ الفرنسيّ وكان الدور  ،العالم الرياضة

 الفرنسيّ ( من خبلل FIFAعالم من خبلل)جول ريميو( واالتحاد الدولي لكرة القدم )وفكرة كأس ال ( .0674
وظير  ،بين الدول رياضيّ ال الثقافيّ حالة من الصراع  ، وارتبط بالصراع السياسيّ 0722)روبرت جورين( عام 

و ارتبط نّ خاصة وأ ،من رالي فرنسا موقفاً  ة الفرنسيّ  )لوفيموا( ةفيصحفقد اتخذت  ،وسائل اإلعبلم واضحاً  دور
من االحتفال  نوعاً  لوىو ما يمثّ  ،األولى ةالعالميّ نو يمر في العديد من ساحات الحرب ، حيث إسياسّيةبجذور 
عمى  اً فييا مبنيّ  رياضيّ الحيث كان الخطاب  ،وكذلك الصحيفة التي أسست بعد ذلك )لواوتو( ،باالنتصار الوطنيّ 
 رياضيّ وقد رافق ذلك إنشاء كتاب  ،ظينين المتحفّ ين والوطنيّ التقدميّ وتنافس بين الجميوريين  سياسّيةجذور 

وىنا عكست وسائل اإلعبلم  .ة في جيل األطفاللغرس القيم الوطنيّ  "ألطفالاجولة فرنسا لثنائيات "مدرسي 
 .ة ة وطنيّ يّ المرتبطة بفمسفة قوم سياسّيةواالعتبارات ال رياضيّ الفي الربط بين الحدث  أىمّيةة في الصحف تمّثمالم

ة بدأت مع الحرب رياضيّ الالعولمة  عمى أنّ  مفي مقالتي (Brohm, Pereleman&Vassort,2004ويؤكد ) 
فنجده في الساحات الحيز الجغرافي لمرياضة يمتد و  ،الثانية مع زيادة عدد المنافسات بصورة كبيرة جداً  ةالعالميّ 

يقوم عمى األرقام القياسية في محيط من عالم  ،اني وزمنية إلى شاشات التمفاز عبر حيز مكرياضيّ الوالمدرجات 
حيث  ،ىي شاشة التمفاز مختمفة من العالم إلى نقطة واحدة مباشرة من نقاط ينقل رياضيّ الفالحدث  ،الصور
مكانيّ  ،ة الصورة والصوتخاصيّ  ويصل إلى حقيقة أن التكنولوجيا الرقمية ، بتقنيات فنية ة إعادة بثو مدعماً وا 
جديدة  دولوجياأيوسائل اإلعبلم الثابتة ساعدت عمى نشر  أي، رنت واليواتف المحمولة ، التمفزيون ()لئلنت

ي الظاىرة جاءت نتيجة تبنّ  دولوجيايوىذه األ ،المرتبط بالصورة ،رياضيّ التقوم عمى حالة من الشغف  ،لمرياضة
ال  ،ةرياضيّ الالروح  ،، المعب النظيفيّ ولمب، السبلم األولمبّيةالفكرة األ مرتبطة بالرياضة مثل :مصطمحات 

من خبلل قوة  وىي فكرة الربح الماديّ  ،ال لمعنصرية متجاىمة القوى الحقيقية المحركة لحالة الشغفو لمعنف 
منتجوىا وفروعيا  ليا ،الجنسّيةطات صناعة متعددة اليائل ساىم في جعل المنشّ  اإلعبلميّ الضغط ف، إعبلمّية

البعد  ويؤكد أنّ ، رياضيّ الة لطبيعة التنافس في إخفاء الظروف الواقعيّ  اإلعبلميّ الضغط وقد ساىم  ،ىاومستخدمو 
القديمة مثل المعب  ولمبّيةة األرياضيّ الفسد كل القيم ة في ظل العولمة أرياضيّ الالخاص بوسائل اإلعبلم  الفمسفيّ 

ة رياضيّ المارسة لمم ربط غير واقعيّ  فقد حل مكانيا محاولة ،المنافسواحترام  ،النظيف،  الصداقة بين الشعوب
 .المرأة والمحافظة عمى البيئة ،تحرير الشعوب ،ةالديمقراطيّ والسبلم،  ةالثقافيّ 

عمى األمبلك  ةاإلعبلميّ ىناك مشاكل ستظير في حالة استمرار سيطرة الشركات  ويخمص في تعميقو إلى أنّ   
 فيو ومزيد من تحويل الرياضة إلي سمع وسوق تزدىر ،ضيّ رياالة منيا تناقص في تنوع الرياضة واإلرث رياضيّ ال

 جميور. لم الثقافيّ حجم البناء بناء عمى  ،أخرى ةوتندثر رياض ةرياض
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ن العولمة أدت إلى نتائج أ ،عولمة الرياضة ،الحقيقة المزعجة دراستوفي) Thibault)2009,) ثيبو ويرى   
 ،الوطنيّ  االنحيازومنع  ،ي إلغاء الخبلفاتخاصية فريدة ف دم القكرة ل جعل ت فيتمّثمدارة الرياضة إفي  جابّيةأي

وكوريا الجنوبية فتجاوز فترة االحتبلل  ،( في اليابان2002ودليل ذلك التعاون في إقامة بطولة كأس العالم )
 أنّ إلى  ويصل ،وما خمق ذلك من أجواء التوتر لمكوريتين،  0723_0702الياباني لكوريا الجنوبية ما بين 

 ةاإلعبلميّ دة لممؤسسة أيعمى ذلك من خبلل المشاركة المتز  مستدالً  ،الرياضة اليوم ىي نموذج عمى العولمة
 ،ةرياضيّ الب المرتبطة م وارنر( في الحصول عمى الممكيات واالمتيازاتأيالكبرى )ديزني، الشركات اإلخبارية ، ت
،كوريا واليابان فرنسا ،أسيا ،استراليا ،ة في )أوروبايّ اضالري دارةباإلمتعمقة ويرافق ذلك زيادة الصحف والمجبلت ال

 ،أنيا جاءت عمى حساب األفراد والمنظمات والبمدان ذات الموارد المحدودة ،ةرياضيّ الويذىب في نقده لمعولمة ، (
 رياضيّ ال يّ بالمجمع اإلعبلم"وجد ما يسمى ا ةرياضيّ الفالعبلقة بين الشركات الوطنية واإلعبلم والمنظمات 

العبلقة  أنّ  أي التجارّيةلدرجة إلغاء الفواصل بين اإلعبلم والرياضة والشركات  أن ىناك تداخبلً  أي "العالميّ 
قابمة لبلستيبلك من قبل الجماىير  ،رياضةوالمعدات التقنية إلنتاج  ديولوجّيةياألعبلم لدية الخبرة فاإل ،ثبلثية

 ،عمى شكل حقوق البث الحصرية ،رياضيّ الة لممجال م في توفير مصادر مالية ميماىويس ،بصورة سمسمة
وتقوم بشراء  ،ة مقابل ترويج منتجاتيمرياضيّ الة لممنظمات أيعابرة القارات توفر أموال الرع التجارّيةوالشركات 

ة باستخدام المصادر رياضيّ الوتقوم المؤسسات       ، إلعبلم لضمان ترويج تمك المنتجاتمن ا إعبلنّيةفترات 
 ،يحوز عمى استحسان الجماىير ،رياضيّ ر منتج ية لبلستثمار في تطو أيفرة من حقوق البث وحقوق الرعالمتو 

ومن أمثمة ذلك قدرة الرياضة عمى استيعاب مصالح  ،ةفالمتعة مشتركة ومتبادلة لمجميع في العبلقات الثبلثيّ 
ة رياضيّ الوالتعديبلت في القوانين  ،ةرياضيّ الفي األحداث  إعبلنّيةومنيا توقف المعب لمسماح بفترات  ،اإلعبلم

والقدرة عمى  ،ومثال ذلك )فنون القتال المختمطة( ،لتعزيز تأثير الرياضة في الجميور والجيات الراعية واإلعبلم
ذلك  ىوقد تعدّ  ،ة جديدة الستيداف جماىير جديدة لمشركات العابرة لمقاراترياضيّ أو أحداث  رياضةاستحداث 

 Disneyشركات في ل اكما ىو الحة رياضيّ الباتت تمتمك بعض األمبلك  ةالعالميّ  ةإلعبلميّ االشركات  إلى أنّ 
,Time WarnerNews corporation 

 ،والعولمة رياضيّ الة لبلقتصاد أحد المبلمح الرئيسىو  رياضيّ الاإلعبلم  أنّ  ((Andreff,2008ندريفأ ويؤكد
،  1978في  اً حدث 660حيث كان ىذا النمو في  ،ة الكبيرةرياضيّ الحيث ىناك نمو سريع في عدد أحداث العالم 

حيث  ًا،بمد 220_170ليذه األحداث يصل إلى  التمفزيونيّ ن البث ، وأ 2005حدث في عام  100ووصل إلى 
ة القدم ىي المستحوذ الرئيس عمى كر  ، وتعدّ ة المختمفةرياضيّ اليعمل البث عمى تعزيز فرص التميز بين األلعاب 

مجموعة  من األلعاب وفي نفس السياق ىناك ،  Thibault, 2009)قد اتفق مع طرح ) إعبلمّية كبر تغطيةأ
ليا جميورىا الذي  وىذا يعني أنّ  ،لكن ال تغيب عن شاشات التمفاز ،قل مقارنة مع كرة القدمتمتمك شعبية أ

لى االىتمام ا  ى وسائل اإلعبلم و وىذا يعود إل ،رياضيّ الالمجال غير متساوية في  قتصادّيةاالالتنمية ف ،يستيمكيا
ناء و مباشرة وقبل وأثكمما كان ثمن اإلعبلن وبثّ  ،فكمما كان عدد المشاىدين في ازدياد ،زةالمميّ لمرياضات المالي 

يعمل تحت منافسة  التمفزيونيّ  رياضيّ الالبث ف ،اً طرديّ  اً أن ىناك ارتباط أي ،كبرالحدث أو خبلل فترة اإلعبلن أ
د األشكال المختمفة العرض ويحدّ الزيادة في الطمب أو الفائض في  والجميع يعتمد عمى فكرةة. تام منقوصة غير

مثال ذلك  ،ويكون حصراً  رياضيّ الوىنا يحتكر المنظم الحدث  ،ة في االحتكار الكاملتمّثمم ،رياضيّ اللمبث 
ويكون  ،، وىناك االحتكار المحصوررباحلكرة القدم(، إذ ترتفع قيمة البث واأل واالتحاد الدوليّ  ولمبّية)المجنة األ

مثال ذلك )رابطة أبطال  ،رياضيّ الن يريد شراء حقوق الحدث ممّ  ،قميبلً  اً عندما يواجو المنظم الحصري عدد
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، مقارنة مع االحتكار التام ، ولكنيا أقلوىنا ترتفع قيمة حقوق البث ،لكرة القدم ( اوبطولة فرنس ،االتحاد األوروبيّ 
. ثم االحتكار الثنائي وىو يمثل الموقف ن المنافسين بالنسبة لجانب الطمبقل مإلى وجود عدد أويرجع السبب 
، العالميّ وذلك عمى المستوى  ،رياضيّ العامة بمفردىا الحدث  تمفزيونّيةحيث تحتكر قناة  ،التمفزيونيّ الحالي لمبث 

يأتي االحتكار  وأخيراً  ،قتصادّيةاالية و التفاوض ىو من يحدد ثمن حقوق البث وليس بالضرورة القوانين المالو 
حيث تقوم األندية المحترفة ببيع  ،اتية في التسعينالفرنسيّ بو في بطولة كرة القدم  التنافسي وىو ما كان معموالً 

وىنا يأخذ المنظم لمحدث  ،من جميع الحقوق لكل النوادي بدالً  واحدة تمفزيونّيةحقوق بثيا االنفرادي إلى قناة 
تسيطر عمييا الشركات  ةالعالميّ ة رياضيّ الة لؤلحداث رياضيّ الة أيعولمة الرع ويوضح أنّ  ،قل العائداتأ رياضيّ ال

 .، ماكدونالدفيزا ،بيبسي واسعة ومتعددة الجنسيات مثل كوكا كوال،الشيرة الذات 

لراعي الرسمي م ا، وغيرىا ،واسNike ,Adidas,Pumaة رياضيّ الة الخاصة باألمتعة رياضيّ الوكذلك الشركات  
 . رياضيّ الوىذا أدى إلى ارتباط اإلعبلم بفكرة التسويق  ،و في ساحة الممعبأ، يكتب حول الممعب

ة  في رياضيّ الة لدى طمبة كميات التربية رياضيّ الوالتي تناولت مفيوم العولمة ( 0200) دراسة النعيمات،
 وقد تم تقديم المحور ،( اإلعبلميّ و  سيالجامعات األردنية من خبلل ثبلثة محاور ىي )االقتصادي السيا

يقوم عمى  رياضيّ الفاإلعبلم  ،رياضيّ الالخاصة المؤثرة في الجانب  ديولوجيتوأيكمحور أساسي لو  اإلعبلميّ 
صنعت نجوم الرياضة عمى نحو  ،وىي مادة تتميز بالعمق ،رياضيّ الج ة تعتمد عمى المقارنة بين المنتمادة جدليّ 

وزادت  ،جابّيةأيسمبية و  بصورة جتماعّيةاالة انعكست عمى المنظومة رياضيّ ال ةاإلعبلميّ المادة ن وأ ،نجوم السينما
و توصمت الدراسة إلى  ،( إلى قيمة تجارية )سمعة()البلعب رياضيّ المنتج لت الوحوّ  التمفزيونيّ من أجور البث 

وىذا يعزى  لقوة تأثير الوسائل  ،لدى إلى جميع مستويات الطمبة الدراسية لم تختمف اإلعبلميّ البعد   أنّ 
 تفاعمّيةمن خبلل فكرة ال ةالعالميّ ة وخاصة رياضيّ الولمرغبة الشديدة في متابعة األحداث  ،ةرياضيّ ال ةاإلعبلميّ 

درجة  وأظيرت كذلك الدراسة أنّ المتوفر بصورة دائمة عمى التكنولوجيا المحمولة،  رياضيّ الة مع الحدث الفرديّ 
 ،ةرياضيّ الزادت درجة امتبلكيم لمعولمة  م المستوى الدراسيّ فكمما تقدّ  ،فيوم العولمة تختمفامتبلك الطمبة لم
ة وجود مادة عمميّ  لضرورةالدراسة  وصتأو  ،مت بدرجة عاليةتشكّ  ،ةة التراكميّ ة العمميّ فالمحصمة المعرفيّ 

وتخصيص جانب لئلعبلم  ،ة في الجامعاترياضيّ الكميات التربية لطمبة ة رياضيّ اللعولمة في اخصصة تم
 لمطمبة. األكاديميّ يرفد التحصيل  في ظل العولمة كمساق تدريسيّ  رياضيّ ال

وىي بطولة العالم أللعاب القوى  ،ةرياضيّ الالتي تناولت أحد أىم األحداث  (Nylund,2009)نيموندوفي دراسة  
من خبلل  قتصادّيةاالمتدادات واإلعبلم واال رياضيّ ال( لتفسير العبلقة بين الحدث 2005في ىمسنكي عام )

في  ةاإلعبلميّ ت األساليب وقد تنوعّ  ،ةاإلعبلميّ ( صحف أجنبية لمتغطية 6( صحيفة فنمندية و )11تحميل )
تمتمك القدرة عمى التحميل التي  ،ةاإلعبلميّ ة لمفكرة وىذا يعكس الجوانب المينيّ  ،رياضيّ الالتعاطي مع الحدث 

وجود بناء  وىذا ما يؤكد ،ركة بين الصحفيين من كافة الدول ىو التوجو الوطني، وقد كانت الصفة المشتوالنقد
لفوز واالنتصار من خبلل حالة وطنية مرتبطة بفكرة ا رياضيّ اليرى من الحدث  رياضيّ الثقافي لئلعبلم 

ي بدوره يعكس الذ ،قت الصحف الفنمندية إلى المستوى العالي من التنظيم واإلعداد ليذا الحدث، وقد تطرّ المنافسة
، وقد جابّيةياأل ةالعالميّ ة لمزيد من السمعة رياضيّ المن خبلل الفكرة  ،مدى التقدم في عرض الفنون اإلنسانية

 ،ساعد عمى تحقيق جوانب تجارية ،ةعالميّ وما يمتمكو من شعبية  رياضيّ الطبيعة الحدث  أظيرت الدراسة أنّ 
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 ،رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةأي وىذا ما يؤكد أنّ  ،ةاإلعبلميّ ومة عبر تطوير استراتيجيات تسويقية من خبلل المنظ
 توسعت في ظل العولمة لتشمل الرياضة واإلعبلم واالقتصاد.

عادة تشكيميا بصور مختمفة ،تتسم بتنوع امتداداتيا ديولوجّيةأيفي ظل العولمة  رياضيّ الى اإلعبلم لقد تبنّ   ،وا 
د فيو يرسم ويحدّ  ،ائح وقطاعات المجتمعات اإلنسانية متنوعة الثقافاتتعكس حالة من قوة تأثيره عمى كافة شر 

التي تشمل عمى العديد من ، وخاصة من ىم في مرحمة المراىقة ،موحدة لفئة الشباب حول العالم ةعالميّ ثقافة 
ة ال رياضيّ المفكرة ل اإلعبلميّ وفترة تمتاز بالتوتر وتقمب المزاج والقمق وأمام التأثير  التغيرات العقمية والجسمية،

 .وتوجياتو رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةيألىذه الفئة ستكون بيئة خصبة  شك أنّ 

المرئي عمى استثارة دافعية المراىقين نحو  رياضيّ الفي دراستو لتأثير اإلعبلم ( 0200) أكد قواوسي، قدو  
الفوز واالنتصار، والنمط التفكيري لدييا يميل  نزعة البحث عن تتبّنىة، فيذه الفئة رياضيّ الممارسة التربية البدنية و 

متوسط  المرتبط بحجم الشيرة والنجومية، وقد توصمت الدراسة إلى أنّ  ،رياضيّ الإلى محاكاة وتقميد النموذج 
، وكون عمى أجيزة االستقبال تتراوح بين ساعتين وثبلث ساعات يومياً  ،ةرياضيّ ال ةاإلعبلميّ المشاىدة لممادة 

المراىقين يميمون إلى محاكاة وتقميد ىذه  نّ إف ،جماىيرّيةمن القاعدة ال ىائبلً  ة تمتمك حجماً ياضيّ ر الالشخصية 
ة و النفسيّ  جتماعّيةاالوتمتد المحاكاة إلى شتى الجوانب  ،والبدني رياضيّ الالشخصية عبر ممارسة النشاط 

 ة .رياضيّ الة والعقمية وكذلك لممظير الخارجي لمشخصيّ 

 رياضيّ الوكيفية الدمج بينيما لموصول إلى مفيوم اإلعبلم  ،بين اإلعبلم كمجال خاص والرياضةتبقى الجدلية 
وعميو فيجب إعادة صياغة الفكرة  ،ة ليست فقط حدث ومنافسة ونتائجرياضيالو  ،فاإلعبلم ليس ىو الوسيمة التقنية

 .المتخصص رياضيّ الوىذا يتطمب اإلعبلم  ،تصل لممتمقي إعبلمّيةة في منظومة رياضيّ ال

حيث ركز عمى كيفية  ،رياضيّ الة التكوين في مجال اإلعبلم في دراستو إشكاليّ  (0202)قبلف ، وفي دراسة
فاألغمب معني بتكوين باحثين  ،فيو النقطة المفقودة في اإلعبلم العربي ،رياضيّ الالبناء التخصصي في اإلعبلم 

 التكيف بين الرسالة والوسيمة ما زال قاصراً  أنّ  أي ،ينرياضيّ وليس تكوين إعبلميين  ،رياضيّ الفي اإلعبلم 
ال يعطي البناء الصحيح لئلعبلم  وصاحب المحتوى التقنية أمراً  ،، فإكساب صاحب التقنية المحتوىوعمومياً 

والمتخصصون  ،يتم فيو الدمج بين الحصيمة المعرفية والجوانب التقنية ،ن اإلعبلم عمل فكري محضأل رياضيّ ال
 وىذا يعطي مردوداً  ،ة عمى أدائيم المينيرياضيّ الاإلعبلم قد تتغمب ذاتيتيم  والذين يمارسون رياضيّ ال في المجال

ويفقد مصداقيتو وموضوعيتو ويطرح الباحث ماذا يجب أن نختاره من المجالين  ،اإلعبلميّ في العمل   سمبياً 
ويصل  ،و اإلطار والرياضة ىي المحتوىنتغاضى عنو فاإلعبلم ى وما الذي يجب أن   ،( رياضيّ الو  اإلعبلميّ )

نتاجو لتقديمو بشكل جديد ال يبرز فيو  ،الرسالة ىي الوسيمة إلى أنّ  فالمحتوى ىو نتاج تقنية تعيد صياغتو وا 
نما كتفصيل فقط  ،المحتوى كمسيطر تتدخل التقنية  أنالمحتوى ال يممك قيمة في شكمو الخام أال بعد  أنّ  أيوا 

ات المشتركة من أيويجب أن نحقق االنسجام المناسب لئلعبلم والرياضة لتحقيق الغ ،وريةلتعطيو الجمالية الضر 
خبلل القدر المطموب فقط واالبتعاد عن التفاصيل الخاصة بكل مجال لضمان عدم ضياع اليدف الرئيس من 

يمثل اإلعبلم ة دقيقة ال حاجة ليا ( و رياضيّ و تفاصيل  ،نبتعد عن )غرق أكاديمي إعبلمي كامل أي ،الفكرة
ويعمل عمى زيادة الوعي واإلدراك واإلحاطة المختمفة لدى المتمقي  ،حد أىم فروع اإلعبلم التخصصيأ رياضيّ ال
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من خبلل نشر قيم الرياضة  ،يتصف بالوعي الكامل والمتحضر ،رياضيّ وكذلك بناء مجتمع  ،ةاإلعبلميّ لممادة 
 .رياضيّ الالمتخصص ىي الركيزة األىم في اإلعبلم  يّ اإلعبلمفبناء الثقة بين المتمقي و  ،والترويج ليا

في ضوء متطمبات العمل الميني المتخصص  رياضيّ الفي دراستيا واقع اإلعبلم ( 0202) وقد طرحت رازو، 
في مستوى األداء  اً ىناك تدني، وقد أكدت أن ينرياضيّ اللئلعبلميين  األكاديميّ وركزت عمى البناء  ،في السودان
تقتصر عمى  ةاإلعبلميّ فالمادة  ،في )الصحافة ،اإلذاعة ( رياضيّ ال اإلعبلميّ مين في المجال الميني لمعام

وقد خمصت في   ،والمعمومات التي يتم جمعيا فقط لسد الفراغ الزمني أو المكاني في اإلذاعة والصحافة ،اإلخبار
بناء صحيح  أيحيث ال يعطي  ،ينيّ رياضالفي األداء الميني لئلعبلميين  اً واضح اً ىناك ضعف دراستيا إلى أنّ 

 أنيم ال يمتمكون الميارات البلزمة أي ،ةأيضمن فكرة اليو  اإلعبلميّ نو يتم ممارسة العمل وأ ،رياضيّ الالعام  أيلمر 
 رياضيّ ال اإلعبلميّ مع وجود فجوة واضحة بين األفكار التي يتبناىا  ،المتخصص رياضيّ ال اإلعبلميّ لمعمل 

 .وبين ما يقوم بنشره

 السؤال األول :

 في ظل العولمة . رياضيّ اللإلعالم  دلوجيّ يما الدور األ

ومنيم عالم االجتماع والسياسة  الجديدة دلوجّيةياألىما  أصبحاالعمم والتكنولوجيا  أنّ  إلىيذىب بعض المفكرين 
ىناك ىيمنة  أنّ  أي، دولوجيايلؤلويقومان بالدور التقميدي  ،( والفيمسوف )بول فييرابند (مولأي) جاك  الفرنسيّ 
والقيم الموضوعية، ومعظم الدراسات الخاصة  األىدافواستبدال عقبلنية الوسائل بعقبلنية  سياسّيةو  اقتصادّية

  وسواء لتزييف الوعي آلية أنيا ،أو خطاب يبرر الوضع القائم ويضفي عميو الشرعية إلىتنقسم  دولوجيايباأل
أنيا تثبت المتمقي عمى شكل معين من  أي، واحدة فإنيا تخدم أىدافاً  ،الوعيأو آلية لتزييف  تبريرياً  كانت خطاباً 
 دلوجيياألوستحمل ىذه الدراسة الدور (، Ellul,1996) وجعمو يقتنع ويتقبمو قتصادّيةاالو  جتماعّيةاالالعبلقات 
لم تكن صور ت ضمن متشكّ  رياضيّ ال اإلعبلم ديولوجّيةأي أن أيلتزييف الوعي  آليةنو عمى أ رياضيّ ال لئلعبلم

بطرق تتماشى مع التقدم  دولوجياياليوم يقوم بإخراج الميام التقميدية لؤل رياضيّ الفاإلعبلم  ،معروفة من قبل
 .  قتصادّيةاالالذي يخدم القيم  ،التكنولوجي اليائل

 اإلعبلم) الثالثة كانت العبلقة بين القطاعين  األلفيةة أيمن القرن العشرين وبد األخيرعمى مدى النصف 
. اآلخرينتيي  نأيو حدىما ؟ أ يبدأ نأيفبل نعرف  ،والرياضة ( عبلقة متداخمة بحيث تداخبل مع بعضيما البعض

إلى قطاع ة أية من طور اليو حول الرياض فاإلعبلم ،الثقافيّ ىذه العبلقة قائمة عمى الترابط التجاري و  وأصبحت
زت العولمة نمو ، وقد عزّ الضخمة راداتيواأل ىيرعمى الجما، وبنفس الوقت حصمت الرياضة مربح تجاري
 .جماعّيةوبناء االنتماءات الفردية وال األسواقجل تقوية ، واستخدمت الرياضة من أةاإلعبلميّ الشركات 

(Nicholson, 2007) 

ميمة ىي ميارة حاسمة وسمة  الثقافيّ بصرف النظر عن البعد  اإلعبلمعمى فك رموز الرياضة في  لقدرةا إنّ 
جل معرفة كيف من أ رياضيّ ال اإلعبلموىذا ما يؤكد عمى فيم فكرة  ،(Rowe,1998)مواطنة المثقفة والواعية لم

عمى كافة  ومسؤولياتويره أينشاط لو مع إلىالرياضة  تحّولومع  ،جتماعّيةاالو  ةالثقافيّ  بأبعادهضمن العالم نعيش 
المالية والسموك  واإلدارةخاصة بالموارد البشرية  ،ةمحترفة رياضيّ تدريب  إدارةتكون ىناك  أنكان يجب  ،الصعد
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 اإلعبلميّ والقطاع  اإلعبلميّ بين القطاع  لوجود تنافس ،رياضيّ ال اإلعبلممرتبطة مباشرة برابطة  ،التنظيمي
تحتاج إلى أنظمة واستراتيجيات لكي تضمن النجاح وليذا أصبحت  ةاإلعبلميّ فاإلدارة  ،بشكل خاص رياضيّ ال

نما ،رسميين إعبلميينيكون ليا شركاء  أنّ ، وال يكفي الرياضة تخصصية معتمدة عمى اإلعبلماضة الالري يجب  وا 
 (Hoya,2006)التي تحظى بنسبة مشاىده عالية . األخرى ةاإلعبلميّ تكون قادرة عمى جذب انتباه الوسائل  أن

عمى فكرة البث ، معتمد يم زمنيعمى تحويل الحيز المكاني إلى تقو  رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةأيلقد عممت 
الذي يقسم المدلول الزماني والمكاني  رياضيّ الوسيطر توقيت الحدث  ،، وقوة إعادة البثرياضيّ الالمباشر لمحدث 

 ًا،ومكاني اً زماني اً فاإلعبلم جعل من الرياضة مكون ،ةرياضيّ الة ، وكثافة البرامج رياضيّ العمى قوة المنافسات 
من التنويم المغناطيسي  الرياضة نوعاً  ديولوجّيةأي، وقد جعل من المتوحشة الرأسمالّيةعالم اكتسب استقبللية في 
لخ ......( مخفي القوى الفعمية إ، ، رفض العنصرية والعنف، المساواة، المعب النظيفولمبّيةمن خبلل ) الفكرة األ

 (Brohm,et al.,2004الربح المادي . وىي سيطرة الرأسمال والتنافس المحموم نحو ،المحركة والدافعة لمرياضة

ة أيمن فكرة اليو  تحّوالً و  جماىيرّيةذات الصبغة ال اإلعبلمفي عصر وسائل  رياضيّ الفي المجال  اً ىناك تغير  إنّ 
 ة األلفية الثالثةأيالتي تركز عمى المشاىد في القرن العشرين وبد ،عمالالتكنولوجيا واأل إلىفي القرن التاسع عشر 

 ((Real, 1998 ،وكذلك  ،ة يحتاج إلى القدرة عمى التفسير والتحميلرياضيّ الالمحتوى المقدم في وسائل اإلعبلم ف
، فنحن اليوم في عصر الصورة وعميو لمرياضة في وسائل اإلعبلم ديولوجيّ ياألفيم مختمف أشكال االستخدام 

كونيما  ،وتفسير أدوارىما المتبادلةنفيم القوى المحركة لمعبلقة بين الرياضة ووسائل اإلعبلم  أنيجب عمينا 
، فمن الخطأ أن ننظر فات بينيا وبين المجتمع وأفرادهوكذلك يجب عمينا أن نفيم االختبل اجتماعّيتين،ن يمؤسست

واستيبلك الصور  التجارّيةيقوم عمى الفكرة  ،إلى طبيعة العبلقة بين الرياضة ووسائل اإلعبلم باعتبارىا نظاماً 
الذي تتداخل فيو الرياضة ووسائل اإلعبلم  ،يجب عمينا أن نستوعب اإلطار التنظيمي والمؤسسيّ  بل ،والتكنولوجيا
ة ىي مزيج من التدخبلت الشخصية رياضيّ ال ةاإلعبلميّ  ديولوجّيةياألف، سمعة قابمة لبلستيبلكلينتجان 

 . (Rowe,2004) ةالثقافيّ و  جتماعّيةاالو  سياسّيةوال قتصادّيةاالو 

 أياضة الحدود الوراثية المتعمقة بالثقافة الطبيعية لعمم التكوين الوراثي لتصبح ثقافة صناعية مادية قد تعدت الريل
عمال  أي ،المال رأسقوة  تأثيرسمعة تجارية تحت  إلىين رياضيّ العمى الرياضة وتحويل  التجارّيةالنزعة  إضفاء

من  فالذي حدث نوعج في سوق الرياضة، منت كأنو رياضيّ الدائمين في مجال الرياضة يباع جيدىم وعمميم 
التي تتمسك بالقيم ة أيالمحافظة عمى فكرة اليو  إلىفبين النزعة  ،ةيّ لرياضدلوجي لممؤسسة ايبناء األالاالنقسام في 

لية عمى مفاصل الممارسة السيطرة المطمقة لمفكرة الما إلىوالتي ترفض المعب مقابل المال  ،ة العميارياضيّ ال
 دلوجّيةياأليمكن االستفادة منو وتطويره لكي يخدم  ،مالياً  شعبية الرياضة مصدراً  أصبحتلقد ، و ةرياضيّ ال
بل تمتد ، مالي المباشر بين المتمقي واإلعبلمفمم تعد الفكرة تقوم عمى التبادل ال ،خارجية ألطراف قتصادّيةاال

وكذلك سمعة يمكن  ،عمى جذب الجماىير ية، فيذه األبعاد تعطي قدرة عالالثقافيّ و  واالجتماعيّ  لمجانب السياسيّ 
 ((Cashmore,2000.تبادليا 

ة إلى سمعة تجارية من الميم أن نحدد التغيرات رياضيّ الالمحتوى في وسائل اإلعبلم  تحّولي نفيم كيف كول
ىذه  د الطمب عمى ىذه السمعة أو كيف نييئوكذلك نفيم الطرق التي تحدّ  ،ةالثقافيّ و  قتصادّيةاالو  جتماعّيةاال

 اإلعبلملم يشتمل عمى وسائل  الرأسماليّ فالتطور  ،الطرق لتساعدنا عمى مزيد من الطمب عمى ىذه السمعة
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لموضوعات التي ة، ورغم ذلك فالحياة الضروريّ فيي ليست من احتياجات ا ،ةة كنوع من السمع الضروريّ رياضيّ ال
التي يتم فييا تطوير  ،قتصادّيةاالالبيئة جد في ي تتوايف ،ذات قيمة عالية ،ةرياضيّ ال اإلعبلمتحتوييا وسائل 

نتاج  قتصادّيةاالات فالفكرة تكمن في القدرة عمى ربط العمميّ  ،دي العاممةي، مع قمة تكمفة المواد الخام واألالسمع وا 
 كنولوجيّ والت الثقافيّ تأتي في مقدمة التطور  ،ةرياضيّ ال اإلعبلموالوسائل ة المتبادلة المختمفة لموصول لبلعتماديّ 

التي تعمل عمى  مجتمعات ما بعد الحداثة بجدارة فيي تعيد تشكيل المجتمعات خاصة ثقافّيةفيي سمع  ،الثقافيّ و 
 (Rowe,2004.)  جماعّيةبصورة  ،واالستيبلك اإلنتاج

سوف " لم يسمم من ىذا التغيير فالفيم رياضيّ الوالمجال  ،رتقد تغيّ  ةاإلعبلميّ الوسائل  ديولوجّيةأي أنّ ال شك 
ة رياضيّ ال اإلمبراطوريةيو )الرياضة من خبلل ما يسمّ  دولوجيايم نظريتو التحميمية أليقدّ  أنروبرت ريديكر" يحاول 

الفيمسوف " تريستيان غارسيا " نشر في كتابو ) في  نإ، في حين ةرياضيّ اليوم مكتوب بمغة  أصبحالعالم  أنّ ( 
في الفترة السابقة  رياضيّ الفالحدث  ،التي تجتاح المجتمعات ،رياضيّ الغياب الترتيب النيائي ( حالة الشغف 

صوت  وتحديداً  ،نعتمد حاسة استقبال ىي السمع ألننا؛ تفاصيموال ننسى  وغالباً  ،اإلذاعةكان يأتي من خبلل 
ولم ، اإلعبلميّ من مصانع التسويق  يأتينا منتجاً  أصبحالقدم  لكرة الفرنسيّ الدوري  أنّ ويضيف  ،رياضيّ الالمعمق 

كرياضة تقميدية ليا  ماتت مينياً  بأنيا( Rugbyق عمى رياضة الرجبي )ويعمّ  ،الطفولة بأجواءيعد ذلك يذكره 
القدم فالمشيد  (  وبالنسبة لكرةIhyherrugbكزافيييبلكراس " ما فوق الرجبي )ويصفيا "ا وأساليبياشروطيا 

 . (0200، التقي ) ال يحتمل نيائياً  أمراً  أصبحالخاص بيا 

 ًا،بدنيّ  اً فالرياضة تتطمب جيد ،مختمفةوجودىما  وأسبابن ين مختمفتين تنظيميتيمؤسست واإلعبلمالرياضة  تعدّ 
الجديد ) العولمة (  العالميّ ولكن من خبلل النظام  ،تتطمب الميارة والقدرة عمى صياغة الرموز اإلعبلمووسائل 
 رياضيّ ال األداءنتخيل  أنفبل نستطيع  ،ومتبادالً  نيما وثيقاً بي واالرتباط ،الحدود الفاصمة بينيما ال تميز أصبحت
المرتبطة  ةاإلعبلميّ القدرة  أيالمعمقين (  أداءا التصوير، أي، تعدد زو ءلفنيات التصويرية ) التصوير البطي  دون ا

والذي اشتمل عمى  ،اً عالميّ دت نظام الحياة رات التي جدّ والتكنولوجية المتجددة، ولكن حجم التغيّ بالتقنية الحديثة 
الصناعة الترفييية إلى سمع  تحّولو  ،جماعّيةة الوظيور الثقافة االستيبلكيّ  ،ةوالثورة المعموماتيّ  الرأسمالّيةتطور 
 موحدة ةعالميّ جاد ثقافة يأليناك ربط ثقافي _اقتصادي _اجتماعي عمى مستوى العالم ف ،متبادلة

(Nicholson,2007). 

من تمفاز الواقع،  مق نوعاً نو يخى_ إال أفتو عمى المشاىد _مع وجود التقنيات األخر ويفرض فمس يسيطر التمفاز
 أنيجب  فاإلنتاج، رباحاألتحقيق  إلىالديناميكي اليادف  الرأسمالّيةفعولمة التمفاز ومؤسساتو يعكس منطق 

قة اتصال بين في خمق عبل اً محوريّ  يمعب دوراً وىو ، ( (Barker, 2006 واألسواقيستمر لمختمف السمع 
ة عند رياضيّ الفيناك تآزر بين عناصر التمفاز ووسائل اإلعبلم  ،رياضيّ ال اإلعبلميّ المشاىدين والمحتوى 

ويمكن أن نبلحظ ىذا  ،خر لخفض التكاليف وزيادة األرباحفكبلىما مكمل لآل ،ةرياضيّ الإنتاج المادة مستويات 
 ني ".التآزر في شركة "نيوز كوربوريشن " و " والت ديز 

مع مبلحظة  ةاإلنسانيّ فيي تشبو الدراما  ،في التمفاز األساسيالعنصر  أنياة في رياضيّ الالمادة  ديولوجّيةأيتقوم 
بصورة مباشرة  ،رياضيّ النقل الحدث  تأثيرمع وجود خاصية قوة  واألفبلم بالسينماما قورنت  ذاإ ،ياتقمة تكمف
ع ، وىي تممك القوة البلزمة لتجمينخاطب بيا الجميور أنيد رسالة نر  أي صاليألوسيمة  أفضلوىي  ،لمجميور
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 ، (Rowe,2004 )جتماعّيةاالكبر عدد من المتابعين الذين يفصل عن بعضيم المكان والوقت والفروق أ
 ري كرة القدم في مختمف نقاط حدثو.ونبلحظ ذلك في حالة المتابعة العالية لدو 

تبقى في حالة عدم ثبات ناتجة  ديولوجّيةياألوىذه  ة،رياضيّ اللؤلحداث  بالشغف العالي المميزةحالة المتابعة  إنّ 
 عالميّ  إطاروكمما كان ىناك  ،وتطور التقنيات ،ةاإلعبلميّ عن التغيرات والتعديبلت المستمرة في المؤسسات 

مجموعة من ل أومتكامل لرياضة بعينيا  إعبلميّ  عالميّ نحو سوق  االتجاهكمما كان  ،اواقتصاديّ  موحد ثقافياً 
عدد من الجميور دون  ألكبرة وتوسعيا رياضيّ الالتكنولوجيا ساعدت عمى انتشار المادة  دولوجياأي، فالرياضات

 إلى رياضيّ الفالتكنولوجيا السمعية _ البصرية تنقل الحدث  ،لمكان الحدث النتقالوتكون ىناك ضرورة ممحة  أن
تعطي لممشاىد الشعور بأنو يمر بخبرة حسية حقيقية، وتساعده  وىذه التكنولوجيا إليوينتقل ىو  أنالمشاىد دون 

 . (McKay &Rowe,1997)ونشره بسرعة فائقة  رياضيّ العمى إعادة إنتاج الحدث 

 ة .رياضيّ الكهف أفالطون في وسائل اإلعالم 

 Materialization of"دولوجيايالمادي لؤل تحّولتنطمق من فكرة ال ة حالياً رياضيّ الوسائل اإلعبلم  ال شك أنّ 
Ideology" بل  ،تأثير عمى األفكار والمعتقدات دولوجيايعد لؤلفمم ي ة القرن العشرينأيالتي حصمت في ني

دراكيا الوحيدة  دولوجيايوالفكري ىو أداة األ الثقافيّ ولم يعد البعد  ،أصبح التأثير عمى أسموب النظر إلى األشياء وا 
المادية فميس الكممات ىي التي تنتشر بل الصور  األدواتفق ذلك بل را ،في القدرة عمى االنتشار والوصول

 .)0202)منصور،والعبلمات 

الكيف  أىلما يراه  أنّ وقد شرح )أفبلطون ( نظريتو في عالم المثل واالختبلف بينو وبين العالم المحسوس في 
من الكيف، فالعالم المحسوس لم يخرجوا  يمألنّ وذلك  ،و ىو الحقيقةنّ أولكنيم يعتقدون  ،مجرد ظبلل أالليس 

وسائل  تخمقولو داللتو عمى العالم الذي  ل ىذه النظرية مثاالً ، وتشكّ لمعالم المثل ظبلل الإالذي يعيشوه  ما ىو 
ة ال رياضيّ ال اإلعبلمفوسائل  ،نو ىو الحقيقةأيعتقد الجميور  زائفاً  اً افتراضيّ  خمق عالماً فيي ت، ةرياضيّ ال اإلعبلم
 انعكاسن ىذه الصور مجرد أب عمماً ، شكل لو واقعاً تل ياعميو من خبلل اً فالمتمقي يصبح مسيطر  ،رالصو  الإتنقل 

يدرك الطابع  أن  وال يستطيع  ،وتصبح ىذه الصور متفوقة عمى الواقع الحقيقيّ  ،لمواقع الذي ال يدركو المتمقي
 يعمميا المتمقي وتصبح الصور بديبلً ال  اإلعبلمفالتقنيات التي صنعتيا وسائل  ،في ثقافة الصور االصطناعيّ 

 . Fetishism. (Ellul,1996)طابع الصنمي وتأخذال ،لمواقع

ولكنو ال يعمم  ،األمريكيةفالمتمقي ينبير بقيمة العقود االحترافية لبلعبين وخاصة في رياضة كرة القدم وكرة السمة  
حاجز  األغمبوالتي تتجاوز في  ،لقيمة العقدي المتشكمة لدى المتمقالصورة الذىنية فة طبيعة الشروط االحترافيّ 

، فالشروط ة وحياة الشيرة والنجوميةباقي الترتيبات لن تخرج عن الرفاىيّ  أنّ يعتقد  ،( مميون دوالر تجعمو130)
وتعود بمفيوم العبودية ولكن بإطار  اقتصادّية ةلآىي حالة تحويل البلعب إلى في عقود االحتراف  ةمعمنالغير 
 .حديث

 اإلعبلم، فوسائل الحقيقي رياضيّ الة لم يعد يمتمك المعرفة عن العالم رياضيّ ال لئلحداثالمتمقي والمتابع  إنّ 
جاء من  إذا أالة رياضيّ ال باإلحداثشيء مرتبط  أيولم يعد يصدق  ،ة ىي من يرسم لو الواقع االفتراضيرياضيّ ال
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 الإال يحيط بو و يستوعبو مباشرة من مكان الحدث الذي يعيشو المتمقي  رياضيّ الالحدث ف  ،ىذه الوسائلخبلل 
 Maguire,2006).ةرياضيّ ال اإلعبلممن خبلل وسائل 

 إنتاجيكمن في تجديد  دولوجيأي ممارسة دور اإلعبلممن خبلل وسائل نو يتم أ ( ،1981ويؤكد )التو سير،
يقوم بنشر  فاإلعبلم(  Reproduction of the relations of production) باإلنتاجالعبلقات الخاصة 

 اإلعبلموسائل ف، القائمة اإلنتاجير التي تساعد عمى المحافظة عمى عبلقات أيمجموعة من المفاىيم والقيم والمع
فيي تقدم  ،الخاص بيا الثقافيّ داخل وخارج البناء  دولوجيايلؤليعكس حالة التدفق الشامل  ،إعبلمياً  خطاباً  تتبّنى

فيي تمغي فكرة    The media is messageىي الرسالة  أنيامن خبلل فكرة طرف حيادي  أنيانفسيا عمى 
 .يكون موجوداً  أنصراع يمكن  أي

ة "المبلكمة الوزن الثقيل و سباق الخيل "، رياضيّ الوخاصة في نظام المراىنات  رياضيّ الالمجال  ونجد ذلك في
ة العميا " رياضيّ اللتنافس العميق عمى تولي المناصب ، وابين الصيفية والشتوية لكرة القدموفترة التعاقدات مع البلع

والمؤتمرات الصحفية  ،ةالعالميّ ة رياضيّ السحب قرعة البطوالت  ،" ولمبّيةو المجنة األ FAFAاتحاد كرة القدم 
، وتغيب حالة رياضيّ الفي المشيد تقدم جزئية الوفاق واالنسجام  فيي ،رياضيّ اللممدربين قبل وبعد الحدث 

 .ةرياضيّ الوالذي يمتد إلى التعدي عمى اإلطار القانوني لممؤسسات  ،الخفيالصراع 

 ،التامةمراحة ل إلى وقت الفراغ والميلوىي الحاجة  اإلنسانلدى  رغباتال إحدىمع  اإلعبلملقد تناغمت وسائل 
طور المستمر في زيادة كمية الفراغ تفسر لنا التالنزعة الطبيعية لبيولوجية، وىذه  وىذه الرغبة تستند ألصول

تكون  أنّ عمل عمى  اإلعبلموىذا التطور عمى مستوى تكنولوجيا  ،السمع والخدمات ( إنتاجالتكنولوجيا ) طرق 
 أيبمستغل الغير ، وعميو فيجب ملء ىذا الفضاء من الوقت في زيادة وقت فراغو منتييةغير  الرغبة اإلنسان
 (0202أمين،).نشاط استيبلكي

ل عمى ىذا المحتوى دون والتكنولوجيا ساعدت عمى الحصو  ،ىذا الجانب بصورة فاعمة يّ رياضالالمحتوى يخدم 
بصورة  ، ومع وجود فكرة الخوف المستمر من فقدان ما يتمتع بو من وقت فراغطاقة أوجيد  أيبذل الحاجة ل
ة المختمفة رياضيّ ال لؤلحداثاالىتمام بتحديد جدول زمني  إلىىذا االحتياط المستقبمي يدفع المستيمك  ،مستقبمية

مشاركة  إلىة يميل رياضيّ الوكون مستيمك المادة  ،لضمان المحافظة عمى حاجة الفراغ لديو بشكل مستقبمي
 ،ال يمكن منافستو أمر مجتمعّية جماعّيةة بصورة رياضيّ الن استمرار بقاء المادة إفي فكرة وقت الفراغ ف اآلخرين
في  متنوعة، وكذلك وتنقميا تكنولوجيا متطورةاط مختمفة في العالم من نق تأتية رياضيّ الن المادة أخاصة و 
 Maguire,2006 )).امحتواى

مصطنع  بأسموبة تتميز بالجدلية رياضيّ مادة  جادأية تعمل عمى فكرة رياضيّ ال اإلعبلموسائل  ديولوجّيةأي إنّ 
الفكرة المتخصص في شؤون  ىذه وصف ولقد ،رياضيّ المن خبلل أسموب المقارنة بين المنتج  ،ليدف تسويقي

المدن ىي  أيحول  لمواطنون لم يعودوا يتجادلون كثيراً ما دام ا وأكدالرياضة األلماني ) ىانس شتولين فيرك ( 
، كأن تقارن بين ىذا البلعب وذاك، ةنو يتحتم خمق مادة لمجدل والمساجمة بصورة مصطنع))لذا فإاً رياضيّ  األقوى

 . ( 0221عمي،).ورؤساء االتحادات(( ن المدربينوبين البلعبين والمدربين، وبي
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، ففي حدود تمك ةرياضيّ المن ميزات فمسفة العبلقات التبادلية بين المؤسسات  المتوازنةالمنافسة  إلىيعد الوصول 
 إلعطاءوفي نفس الوقت تتكاتف خارجو  ،ة داخل الممعبرياضيّ الالعبلقات تكون المنافسة بين المؤسسات 

نجدىا في المؤسسات غير ة، ىذه المنافسة رياضيّ العمى الساحة  الستمراريتياليذه المؤسسات  الفرصة البلزمة
لغاءضمان االحتكار  أي ،كبر قاعدة في السوقكمن اليدف لدييا في السيطرة عمى أي ،ةرياضيّ ال ن، المنافسي وا 

وىذا يتطمب تبادل  ،الساحة بقاء المنافس لضمان االستمرارية عمى إلى ىناك حاجة رياضيّ الولكن في المجال 
وخاصة كرة القدم والسمة  ،ةرياضيّ ال األنديةالبلعبين بين  خبلل تحديد فترات زمنية النتقالة من رياضيّ الالكفاءات 

وكذلك قدرتيا عمى تحمل النتائج المستقبمية  ،رياضيّ المن المشاركة في العائد المالي في المجال  نوع أي
 ((Nicholson,2006.ةرياضيّ الخسارة وذلك لجذب انتباه المستيمك لممادة  أوكانت فوزا  سواءلممباريات 

 أي، يقوم عمى فكرة المنافسة المرتبطة بفكرة السيطرة ،آخر انطباع إعطاءفي  تمّثلي رياضيّ ال اإلعبلمدور  إنّ  
السوق لمنافسة في ة كارياضيّ الأن المنافسة بين المؤسسات  ،ةرياضيّ الخمق صورة ذىنية لدى المستيمك لممادة 

ة والتركيز عمى مياراتيم الفنية رياضيّ الالمواىب  أسيمفيي من تقوم برفع ، رباحلضمان احتكار البطوالت واأل
والتقميل من قيمتيم  الضجة عمييم بإثارةوقدراتيم لضمان صفقات مالية عالية ، وفي نفس الوقت ىي من يقوم 

وتقمل من حدتيا خارج  ،رياضيّ الالمنافسة  داخل الممعب  من حدةمزدوجة تزيد  ديولوجّيةأيفيي   ،التجارّية
 (Hoya,2006 ).ة رياضيّ الالممعب لضمان تحقيق التوازن التنافسي المطموب بين المؤسسات 

 من خالل وسائل االتصال رياضيّ الالحدث 

 ،ندرك العالم أنخبللو الذي يمكننا من  اإلطارمن  تشكل نوعاً  أنيا بصورة عامة ديولوجّيةياألمن أىم وظائف 
من مجال  األخرىيمغي كل الوقائع  اإلعبلمالحدث الذي ينقمو  إن( "Ellul,1996ويقول ) ،والمجتمع أنفسناونفيم 
، اإلعبلمجاء عن طريق وسائل  ذاخبر إ أومرتبطة بالحدث من نتيجة  ونتيجةخبر  أيفنحن ال نصدق  ،اإلدراك

ل ىذا ىي التي تشكّ  ألنيا ،من الحدث نفسو أىممن خبلليا الحدث المتمقي  الجاىزة التي يفيم واألنماطفالنماذج 
 .  من الواقع الحقيقيواقعية  أكثربيا  اً خاص خرآ الواقع وتصنع واقعاً 

نو أ أييو من أنماط جاىزة صنعيا اإلعبلم عمى ما لد ة ويفيما ويفسرىا بناءً رياضيّ الالمشاىد يستقبل الوقائع إن 
ة رياضيّ المع ىذه األنماط أو التي تعارضيا، فالخبرات ة  التي ال تتفق رياضيّ الق األحداث ال يميل إلى تصدي
قضية طالما  يالعام أل أيالر  تمّثل ،ال تؤثر في الجميور لتصبح مادة رياضيّ الش الحدث أيلدى جيل شاىد وع

) زين الدين زيدان( في المباراة  الفرنسيّ فحادثة طرد البلعب  ،أنيم ال يممكون الوصول لئلعبلم أو التأثير فيو
تعميم ما ىو  أيوواقعة عامة إلى حدث  تحّول( م تبقى خبرة فردية تحتاج أن ت0220النيائية لكاس العام )

وىذا ينطبق عمى  ،لئلعبلم لمجميور بل ممكاً  ممكاً  رياضيّ ال نو لم يعد الحدثأ، فالقدرة عمى التعميم تعني خاص
 ( م .0776س العالم )أب البرازيمي )رونالدو( في نيائي كالحادثة التي حصمت مع البلع

، يتم اإلعبلموىذه ىي ميمة  ،كممات وصور إلىالفعمية بل ما تمت ترجمتو  األحداثوتبقى الوقائع ليست ىي 
يتم من خبلل العموميات وليست عبر  فاإلدراك ،صفة العمومية لكي يدركيا المشاىد  إلىتحويل الواقعة 
ضافةواقعة يتم معالجتيا الجزئيات، فال وكذلك   ،أعين متابعي الحدثغير متوفر في  خاصاً  عمييا تمويناً  وا 

فاحتفال البلعبين بتسجيل  (Ellul,1996)، ومشاعر لتكون مادة يستيمكيا الجميور التخيبلت التي تتصف بمعان  
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في  نبلحظوما و كذلك  األىداف يمكن أن يترجم من خبلل الصورة البسيطة مع التعميق المختصر بجانبيا،
 لخ .......، إ، فرنسا  وألمانياسبانيا إخاصة في كرة القدم في دوريات  ،االستوديوىات التحميمية لنتائج المباريات

ل األخبار والمعمومات التي تشكّ  رياضيّ اليتمقى المستيمك  ة ساعد عمى أنّ رياضيّ الالتقدم في وسائل اإلعبلم  إنّ 
عادةيتم معالجتو  أنبعد  ،رياضيّ الرؤيتو لمحدث  ال يممك الصمة المباشرة بالحدث  أي ،ترجمتو وتحريره وا 

 إليوتنتقل  نياإفة التي عاشيا بنفسو من خبلل حاسة البصر رياضيّ ال واألحداثالواقعي حتى الوقائع  رياضيّ ال
كبر بالحدث بصورة أ تأثرو يبالفعل لما عاشو  وتفسيراً  وتحميبلً  وصفاً  ويجد ،رياضيّ ال اإلعبلمعن طريق وسائل 
سطوة الصورة  أماملن تصمد  األخيرةوىذه  ،حاسة البصر الخاصة بو تأثيرمن  أكثر اإلعبلممن خبلل وسائل 

 . اإلعبلمالتي ينقميا 

وقراءة الصحف  إلىاإلذاعةمن مشاىدة التمفاز ومن االستماع  أكثرة تشمل ما ىو رياضيّ ال اإلعبلموسائل  إنّ 
تكنولوجيا مستفيدة من المرونة التي تمتمكيا الة من خبلل رياضيّ  إعبلمّيةخدام االنترنت كوسيمة وىذه نجده في است
وقد عارضت  ،نجميزييناإل (تدأياالرسنال ونادي مانشستر يون )ة مع ناديأيوقد كانت البد ،ىذه التكنولوجيا

،  ةرياضيّ اللؤلحداث  التمفزيونيّ البث كبلسيكية نوع من االنقبلب عمى  ألنياىذه التقنية  ةالتمفزيونيّ الشركات 
في كل دقيقة  رياضيّ الة تبحث لنفسيا عن دور يقوم عمى تواجدىا مع المستيمك لمحدث رياضيّ ال اإلعبلمفوسائل 

ة رياضيّ التشكيل مبلمحو  إلىويميل  ،نفسو رياضيّ الفي الحدث  يكون طرفاً  أنيفضل  ألنو ؛وفي كل مكان
ة رياضيّ ال اإلعبلموسائل  ديولوجّيةأيففيو يرفض االستيبلك بالجممة  ،اآلخرين عن بصفة فردية خاصة بعيداً 

 (Rowe,2004.)الجميع  ألذواقالمناسب  رياضيّ التقدم المحتوى  حالياً 

 واألجيزة األشكالجممة من  يأخذ ،ةرياضيّ ال اإلعبلمفي الخبرة العامة لوسائل  اً مبلحظ اً ىناك تطور  أنّ ال شك 
وزيادة حاجة االستمتاع  بيذه  ،لدى المشاىد رياضيّ الالحدث  إثراءالتي تساعد عمى  ،ةيونيّ التمفز والمعدات 
ين وبعض رياضيّ ال أجسامعمى  األجيزة( وتثبيت بعض Hawk Eyeفاستخدام تقنية ) عين الصقر ( ) األحداث

 األبعادوذج ثبلثي نم أي( درجة 142يعطي تقنية الرؤية بزاوية ) أنالحيوانات ) الخيول والكبلب ( يمكن 
 فيي تعمل عمى زيادة جذب انتباه ؛ةرياضيّ ال األذواقولكن ىذه التقنيات غير مقبولة لجميع  ،ةرياضيّ اللممباريات 

ويمثل ابتكار شركة  ،اإلشباعن ىذه التقنيات تتجو بالمشاىد نحو نقطة وكأ ،المشاىد وليس زيادة المشاىدة
والذي  Eye Visionالبصرية الرؤية  أسموب 'Carnegie Mellon Robotics)كارينجي ميمون روبوتكس ( 

رغم  ،عمى فكرة زيادة جذب انتباه المشاىد في الدوري األمريكي لكرة القدم  مثاالً  اً رياضيّ ثم  استخدم سينمائياً 
 .(Timms,2002الخمل في مرونتو في المحظات الحاسمة والتي تطمبت الحاجة إلى الكاميرات العادية .)

، خاصة من لطبقة جديدة من المستيمكين رياضيّ الم المحتوى ويقدّ  ،متطورة إعبلمّيةنترنت اليوم وسيمة إليمثل ا
مشاىدة  ىناك مدمنو فمثبلً  ،رياضيّ العمى جزئيات الحدث  اإلدمانيناك حالة من ف( Userفئة المستخدمين )

عمى كرة السمة  األمروكذلك ينطبق  وضمن فنيات خاصة، متعددةا أيفي كرة القدم والتي تعرض من زو  األىداف
وىذه  المقدم رياضيّ الالمحتوى  إثراءمن  نوعاً  ( وىذا يعدّ Espnونجد ىذا عمى شبكة ) ،في ميارة الرمية الثبلثية

 .Rowe,2004 ))  ةرياضيّ الالفرصة لتصميم البرامج  المشاىد إلعطاءتعطي مساحة  تفاعمّيةالتكنولوجيا ال
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فقد ظيرت  ، وعميوة من قبل الجميوررياضيّ الرفض المادة  أوتدور حول قبول  رياضيّ ال لئلعبلمة العميا أيفالغ
الذي يمتد من مناطق االستيبلك الخاصة بالحدث  ،الثقافيّ  لئلنتاججديدة  أفاقنتيجة التطورات التكنولوجية 

 . صفة الفردية ذتأخير معينة أيموضوعات خاصة وفق مع إلىة الخام رياضيّ التحويل المادة  أي رياضيّ ال

 أيمن  رياضيّ اليأخذ صفة الخصوصية في متابعة الحدث  ،رياضيّ اللمحدث  بعداً  أعطتالتكنولوجيا الرقمية  إنّ 
 رياضيّ الوتساعد عمى ترتيب مكان الحدث  ،ين أو أكثر في آن واحدرياضيّ ويمكن مشاىدة حدثين  ،زاوية تختارىا
و موجود في مكان الحدث أو بأنّ  مصطنعاً  تعطي لممشاىد إحساساً (  فيي )الممعب المنزلي التخيمي الخاص بك 

من مكانو  رياضيّ النوع من محاكاة الحقيقة لمن ال يستمتعون في مشاىدة الحدث  أييعيش الحدث نفسو، 
 الثقافيّ  تحّولة يخضع بشكل متسارع إلى التطورات المرتبطة بالرياضيّ الالحقيقي، فالعمل في وسائل اإلعبلم 

واستخدامات الموضوعات المقدمة في وسائل اإلعبلم  ،من تغيير الشكل والمحتوى ، وىذا فرض نمطولوجيوالتكن
يحدد نوع التطور في المجال  الثقافيّ ن البناء وذلك أل ،ات وتختفي أخرىرياضفقد تظير 

 .(Cockerill,1997).رياضيّ ال

" حيث  صبيحة يوم العملأن نسمييا متبلزمة " التي يمكن ميزةنترنت تكمن في إن القيمة التي تضيفيا شبكة اإل
ة المخزنة عمى رياضيّ الة األسبوع، فالمادة ايالتي كانت في عطمة ني ،ةرياضيّ اليمكن من خبلليا متابعة األحداث 

ة التي حدثت حتى رياضيّ الالتغطية ودقتيا لجميع المواد  شمولّية، فمن البث المباشر أىمّيةنترنت أكثر شبكة اإل
 .في الوقت الذي تريده متفوقة عمى التمفاز والراديوة رياضيّ ال األحداثتعطيك خبرة شاممة عن  محظة فييىذه ال

(Austin, 1998) 

 .رياضيّ المع الحدث  تفاعمّيةال التكنولوجيا:( 1)دراسة حالة 

تأخذنا  الّ الجديدة أنولوجيا وسائل اإلعبلم ة المقدمة ضمن تكرياضيّ العند تحميل األحداث والوقائع  من الميم جداً 
ة نقاط أيالتي ال يوجد بيا  ،التي تخمقيا ىذه الوسائل وتمغي الحقيقة االفتراضية ،البيئة التخيمية االفتراضية

 (Austin,1998) .مرجعية بخبلف العالم التخيمي

 ممكنو من خبلل أصبحت رياضيّ الوتبادل وجيات النظر الخاصة بالحدث  اآلخرينفكرة التواصل مع  إنّ 
( حيث يقدم مادة Soccer netنجده عمى موقع ) أنوىذا يمكن  ،ةرياضيّ ال اإلعبلمالتكنولوجيا الحديثة لوسائل 

وصفحات خاصة بكأس  ،سكتمندي لكرة القدموالتحميبلت الخاصة بالدوري اإلنجميزي واأل األخبارة تتضمن رياضيّ 
ة لمحصول عمى المعمومات والتواصل مع رياضيّ الفيي تغذي حالة النيم الكبيرة لدى متابعي المادة  ،العالم

ويضيف ىذا الموقع  ،الجنوبية وأمريكا أوروباعن بعض دوريات كرة القدم في  إخباريةمن خبلل رسائل  اآلخرين
مرية التي بالرسوم المتحركة من خبلل برنامج خاص بالحاسوب لمخاطبة الفئات الع رياضيّ الالحدث  إعادةفكرة 

مميون  إلىوقد يصل  ،مستخدم يومياً  ألف، وقد تجاوز عدد المستخدمين ليذا الموقع مائة حركةتتابع الرسوم المت
 (Harper, Austin,1998ة اليامة .)رياضيّ الأثناء األحداث مستخدم 

التي  ،التقنية باألجيزةبتزويد المتسابقين  Quokka sportsوفي ىذا السياق قامت شركة )كوكا سبورتس( 
وىذا يتيح الفرصة لزوار ىذا  ،حالة من التفاعل من خبلل تسجيل كمماتيم والتقاط صورىم تساعدىم عمى وجود

 ،قات القمبوكذلك يتيح تقديم بيانات بالحالة الفسيولوجية لممتسابقين مثل معدل د ،التفاعل التخيمي إمكانيةالموقع 
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ليكون المشاىد عمى  ،رياضيّ المحدث فيي نوع من التغطية الغامرة التي تعتمد عمى بناء درامي ل ،وحالة الطقس
وقد دخل ىذا  ،(0220لعام ) األمريكيمعرفة تامة بالقصة الحقيقية، وقد تخصص ىذا الموقع بسباق اليخوت 

 لمبيسبول تشاركية مع االتحاد الرئيسالشركة كذلك عبلقة  أقامت، وقد ( مميون مستخدم622(الموقع ما يزيد عن 
، وقد حصمت عمى تغطية لمحاولة ( م0222لعام ) ولمبّيةاأل لؤللعابورة سيدني لتغطية د ولمبّيةوالمجنة األ

 (Kennedy,2000)فرست .يإالفريق الياباني لتسمق جبل 

 ؟في ظل العولمة رياضيّ الاإلعبلم  نظرية الدال والمدلول في تطبيقمدى  ماالسؤال الثاني :.

، دولوجيايمن خبلل تبني نفس اآلليات التقميدية لؤل ّيةديولوجأيوسائل اإلعبلم الحديثة تتخذ وظائف  ال شك أنّ 
ويكون ىذا الخطاب  ،لوسائل اإلعبلم تعكس عناصر الخطاب الخاصة بالجماعات المسيطرة عمييا ةالثقافيّ فالبنية 
ات واألىداف ، ياويمكن أن تكون ىذه الخطابات والموضوعات متعددة الغ ،دولوجيايمن التدفق العام لؤل جزءاً 
خر ضد العنصرية والكراىية لمجنس اآل وتارة أخرى ،ضد التدخل السياسي تارة اً فنجدىا خطاب، 1981)وسير ،)الي

ومدى تعبير اإلعبلم  لنظريةوىنا سوف نوضح الخطوط الرئيسة ليذه ا ،ة المصالح والسيطرةيالحم اً أو خطاب
 الحديث عنيا .

المفاىيم،  اتديولوجيّ أيالتغير الذي حصل لكثير من التدقيق في عبلقة الدال والمدلول يساعد عمى فيم  إنّ 
ويساعد عمى فيم الواقع الذي نعيشو، ويكشف بوضوح عن التداخل في العبلقات المختمفة، ويعطي مدى أوسع 

ت إلى عممية تحّوللرؤية األمور، فالضرورة التي نشأ عمييا مفيوم التعميم المرتبطة بالحاجة اإلنسانية واألخبلقية 
المفاىيم  ديولوجّيةأيف، سانية إلى مينة التجارة باألدويةمن مينة إن تحّول، وكذلك مفيوم الطب قد ربحّيةتجارية 

 2017) .السروري،).في ظل العولمة اتجيت نحو البعد المالي

 العبلقة بين الذات والموضوع، أصاب اً ىناك تشويي أنّ  إلىم وريكو ( أيأمثال ) ماني دولوجياييذىب بعض نقاد األ
تعمل  دولوجيايوالتصورات والمفاىيم، ولكن األ األفكار( تتم بتوسيط Epistewdogyفالعبلقة ىنا عبلقة معرفية )

عممية تتعمق بتمثيل الفكرة  :دولوجيايفاأل وعميو وأنفسناالتي ىي سبيمنا لمعرفة العالم  ،عمى تزييف ىذه الوسائط
ذا ،الدال لممدلول أوء لمشي   ، 2010)، منصور،)يصيب الموضوع والذات معاً  التشويو نّ إصاحب ذلك خطأ ف وا 

ة رياضيّ اللوسائل اإلعبلم  ديولوجيّ ياألفالمسار  ،وعميو فقد حصل نوع من االنفصال في عبلقة الدال مع المدلول
 .  الّيةالرأسموىي االرتباط بالفكرة  ،م قوى ظاىرية تمتمك التأثير عمى المتمقي مع تغييب القوى الحقيقية والفعميةتقدّ 

 رياضيّ الجعل المفيوم  إلى تأدالثانية  ةالعالميّ بعد الحرب  رياضيّ الالتي طرأت عمى المجال  تحّولحالة ال إنّ 
 األنشطةالتي ربطت جل  ،دلوجّيةياألمن  كونت نوعاً  سياسّيةالقوى ال أنّ وىذا يعني  ، ةالعالميّ يأخذ الصفة 

فحيز الشاشة بات يعاني من  اليومّية،وباء لزيادة تأثيره في الحياة ويضيف في نقده لعالم الرياضة بأنيا  ،بالمال
 جماعّيةالنزعة الورافق ذلك حالة  ،اليومّيةمارس ضمن تفاصيل حياتنا الرياضة ت   وأصبحت، ةرياضيّ  إشباعحالة 

االت مجرد التي كانت في كثير من الح ،ةرياضيّ ال األسطورةنشوء  إلى أدىوىذا  ،القياسية األرقامنحو تحطيم 
 ةرياضيّ ال وكل ىذا وسط عالم يقوم عمى دالالت الصور ،باستخدام المنشطات تمّثلالم ،رياضيّ اللمغش  آخروجو 

.Brohm, et al., 2004)) 
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 أشكالمن  نوعاً  أصبحتس العالم أك نّ أيرى ) باسكال يونيفاس ( في كتابو ) العالم مدور مثل كرة القدم ( 
، فالييمنة ىي األمريكيةالمجال الوحيد الذي يفمت من الييمنة  كرة القدم ىي أنّ و وذكر في ،العبلقات الدولية

لكرة القدم ) جواوىافيبلنج( كانت لو  العالميّ رئيس االتحاد  أنّ ، ويرى البلتينية أمريكاوتشاركيا بذلك  ،أوروبية
سوق  لتوجو إلىرغبة منو في ا وذلك ،األمريكيةات المتحدة ي( في الوال0772تنظيم كأس العالم عام ) إلىميول 
لما تممكو  ؛لجذب رأسمال ضخم لبلتحاد الدولي لكرة القدم، وتوسيع قاعدة الشغف بكرة القدم ،لكرة القدم جديدة
  األسبق األمريكيّ وقد دعم ىذه الخطوة وزير الخارجية  ،اقتصادّيةو  سياسّيةمن قوة  األمريكيةات المتحدة يالوال

ولم تعمل عمى زيادة القاعدة  ،خاصة مع تراكم التذاكر دون بيع ،ت ىذه الفكرة بالفشلولكن باء ،ىنري كيسنجر
 ،جماعّيةة الرياضيّ الالتي تتميز بالميارات الفردية عمى حساب  ةمولع بالرياض األمريكيفالجميور  ؛الشعبية ليا

ة ياذا ما ميز بدوى ،رياضيّ الالمجال التي اقتحمت  قتصادّيةاالوىنا ال تخفى الفكرة  ،جماعّيةالتي تسودىا الروح ال
تعكسيا فكرة التجريد  أنالتي يمكن  ،ة والصورة الذىنيةرياضالبين  التشويووىنا بدأت حالة  ،العولمة

 (0220،  المساري.)واالختزال

أس المال واحد ىو القيمة التبادلية ) المال( وىنا يكون ر  إطارختزل في البشرية ت   واألنشطة اإلنسانيةالعبلقات  إنّ 
يقوم  رياضيّ ال واإلعبلم، واإلنسانيّ البعيدة عن مصدرىا االجتماعي  ،لو استقبلليتو عن المجتمع وقوانينو الخاصة

ة تخضع لمبدأ العرض رياضيّ  قونةأيإلى تحويل البلعب  ة تمّ رياضيّ الففي عقود االحتراف  ،بنفس ىذه الوظيفة
، عبد الغني).اقتصادي إنسان إلى رياضيّ اللمة بتحويل البلعب ركائز نظام العو  ىحدوىذه الفكرة ىي إ ،والطمب
0201 ) 

تعتمد عمى  ،يتبنى منطمقات فمسفية ،عالميّ عمى الجوانب الحياتية في ظل نظام  ةالمسيطر  فكرة المال ىي إنّ 
ستيعاب الفيم واال آليةكون معيا حدود ربما ت إلىىذه الفكرة سوف تتطور وتصل  أنّ ال شك  ،واإلعبلماالقتصاد 

ففكرة المال تظير بصورة جمية وواضحة في ظاىرة  ،طبيعة العبلقة بين الرياضة ومدلوالتيا إدراكعن  قاصرة
؛ نحو الشمال الغنيمن الجنوب الفقير والمعدم الذي ىو امتداد لفكرة ىجرة الكفاءات العممية ، رياضيّ الالتجنيس 

 .( 0202أمين ،).رياضيّ الالسقوط الحضاري ليذا  أخرىصورة  تتبّنىة رياضيّ ال اإلعبلموسائل ف

 تأتي( كانت  األعمى، األقوى، األسرع)  ديولوجّيةأيضمن اليونانية  أثيناتقام في  ولمبّيةاأل األلعابفعندما كانت 
كل  ألغتت التي تحّوالالولكن ما تشيده اليوم الرياضة من  ،لو ارتباطاتو ودالالتو الدينية ،اجتماعي إطارضمن 
ل حالة شغف عامة عند الجميور ، يمثّ  رياضيّ النجاز فاإل ،بط الرياضة بمدلوالتيا الساميةب التي تر الجوان

، فاالنتماء كعقيدة تبدل من القيم المادية بإطارفاليوية الوطنية شابيا الكثير من المغالطات، فيي مختزلة فقط 
 (0224 فتحي، ).باالنتماء كارتزاق

عالم الرياضة ىو  نّ ة ، وأرياضيّ الجوانب الحداثة  حدىإ أنياة ىذه الظاىرة عمى رياضيّ ال اإلعبلموسائل  تقدمو 
مشاىير عالم الرياضة ىم  أنّ في  من المعنى االجتماعيّ  نوعاً  أضفتفقد ، مثل الموسيقا بيا  لغة يتحدث الجميع

 وأطباء، خمف الحدود ، ومنظماتاألحمرواليبلل  ،األحمرافر جيودىم مع الصميب ، تتظاجتماعّيةلحالة  امتداد
 . مجتمعّيةو مؤسسات التنمية ال ببل حدود

المرتبط التشويو  نّ إف ،الذي يطبقو المتمقي ضمن مسار خاصالوعي الزائف  أنياعمى  ديولوجّيةياأل ميتقدعند 
 عن اسّيةسيالالنزعة  إنكارفي:  أوالً  تمّثلي إنكارهة عمى رياضيّ ال اإلعبلمالذي عممت وسائل  ،رياضيّ البالمجال 

199



2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث  

 

23 
 

، سياسّيةتوجيات  أيّ بوال ترتبط  ،ق عمى الذاتالقدرة عمى التفوّ  ياأنّ مت الرياضة عمى فقد قدّ  ،رياضيّ الالمجال 
بنفسيا عن  ىتنأبعيدة عن الفكرة الطبقية، إذ يا وأنّ  ،باليوية وبفكرة األمة الواحدة وتنمية الوعي الجماعيّ 

 (Rowe,2004).جتماعّيةاالالنزاعات  أولحزبية وا سياسّيةال ديولوجّيةياألالخبلفات ذات 

 ،لياء سياسيدور يقوم عمى فكرة أنيا وسيمة إ أيذات األبعاد الحيادية تنفي عن الرياضة  ديولوجّيةياألىذه  
ة القرن ياالدول المنبثقة عن االنييار السياسي الذي حصل في نيف ،وحالة تخديرية لمختمف الطبقات الشعبية

واالتحاد الدولي  ولمبّيةلمجنة األر المنظومة الشيوعية ( كانت سريعة في تقديميا لطمبات العضوية العشرين) انييا
 ((Sugden&Tomlinson,1998.ة ىي المقياس الصحيح لموطنيةرياضيّ ال ة، فالعضويّ قدملكرة ال

رأة، ي تحرير المحيث يمكنيا أن تساىم ف ،ة لدى طبقات المجتمعحالة تقدميّ  تمّثلالرياضة  فالدال ىنا أنّ 
قصاء اآل  ،مرتبطة بالجوانب التربوية ثقافّية ةعالميّ ة رياضيّ خر، وكذلك الوصول إلى حالة ومحاربة العنصرية وا 

 المدلول الحقيقيّ  ة لنجد أنّ ولكن سرعان ما تنيار ىذه الفكرة المثاليّ  ،أنيا رياضة ذات وجو إنساني محض أي
 (Brohm, et al., 2004). قيةخبلاألغير لمرياضة ىو عالم من الفضائح 

ة حتى لو كانت رياضيّ النجازات ى بصورة دائمة باإليتغنّ  رياضيّ ال اإلعبلميّ الخطاب  ( أنّ 0226،فريح)ويرى 
التي تيدف إلى الرياضة  ،ةرياضيّ المقارنة باإلخفاقات فيو يتجاىميا، فالفكرة السامية لمممارسة  ،شبو معدومة

ىي  "ة تبرر الوسيمةياالغمقولة:"في عالم الصناعة الثقيمة لمرياضة، وأصبحت  المثالية أو النظيفة قد سقطت
الممزوجة بنزعتيا  ،وصبغتيا الكبلمية ديولوجيتياأياليوم عبر وسائل اإلعبلم و  قتسوّ  فالرياضة، السمة األبرز

 ة،األمنيالتوجيات و  ،إلى أفكار في حقيقتيا االستبداد السياسي ،باسم ىذه القيم الرياضة الخالدة ،اإلنسانية
 .ميات التطبيع السياسي واالقتصاديوعم ،وسياسة االعتداء عمى اآلخرين

الموجو  ،بيجين العاصمة الصينية رمز االستبداد وسياسات القمعفي  ولمبّيةأقيمت األلعاب األ 0226في عام 
عمى أنيا نتيجة  رياضيّ العبلم نحو الحريات العامة لممواطن الصيني، ونحو دولة التبت ىذه الحاالت يقدميا اإل

وتمغي عنيا دور المسبب خاصة مع وجود تنافس مرتبط  ،ةأنيا إحدى عوارض الرياضة التقدميّ  أي ،وليس سبب
 . بالقيمة العميا وىي المال

 ،ة المنافسة النزييةيادععبر  عالميّ ي الرياضة كمفيوم ة لو تأثير عمى تبنّ رياضيّ الور في وسائل اإلعبلم فالتط
 ،التشجيع ديولوجّيةأيمن خبلل  رياضيّ الفعممية التعبئة التي تظير لدى الجميور  ،العالميّ لتي يفرزىا اإلعبلم ا

ك من وتأتي كذل ،ةرياضيّ الالمثل  شمولّيةتفرض  ،نجازات مشاىير المبلعبأمام إ رياضيّ الالمعبرة عن اإلجماع 
ثنيات في كأس العام _متعدد اإل الفرنسيّ ، فالفريق رياضيّ العن الفوز خبلل حاالت االنتشاء الوطني لمتعبير 

ميو جاكيو يإالتي رافقت ىذا الفوز من قبل المدرب )  ةاإلعبلميّ والتصريحات  ،مثال واضح عمى ذلك_ ( 0776)
ثنيات، ىذه التعبئة تعكس حالة من الوحدة ا نفسيا عبر ىذا الخميط متعدد اإل( حيث قال : " لقد اكتشفت فرنس

 ( (Brohm, et al., 2004 الوطنية.

 ،عمى العاطفة اً مرتكز  اً رياضيّ رسمت منحى  ديولوجّيةأية ىذا الدال من خبلل رياضيّ ال اإلعبلمت وسائل وقد تبنّ 
رياضة في منع تفاقم االنقسام  أيّ واقع الحقيقة فمم تنجح مدلول  أمام، ديولوجّيةياألوسرعان ما سقطت ىذه 

لحاق ،االجتماعيّ  بل المياجرين فرنسا من ق  في العنف التي تفجرت  فأعمال ،جتماعّيةااللروابط الضرر في ا وا 
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ة عاجزة عن تحقيق التوافق رياضيّ الالفمسفة ف ،ديولوجّيةياألفرنسية عكست ىشاشة ىذه الغير  األصولمن 
 . ةالرأسماليّ عكس وحشية العولمة وىذا ي ،ةرياضيّ مؤسسة  يأل الفوز ىو اليدف المحوريّ  ألنّ  ؛المدني

الرياضة مؤسسة مستقمة عن  في أنّ  الرسمي رياضيّ الحالة االنفصام في الخطاب  في تمّثلالتشويو الثاني  نّ إ
يا تحّولالعنف و  أعمالد يامن تز  وحقائق بدييية رياضيّ واقع  من خبللنبلحظو ونممسو فما  ،المجتمع الرأسمالي

تسميع القيم  إلى ،ل المافيا في الرياضةفي تدخّ  رةرّ المتك، وكذلك الفضائح العامة إلى الممتمكاتمن المبلعب 
والمتزلج ( اء البريطاني )كريستيذلك العدّ  مثالو  ،وخاصة المنشطات ،رياضيّ الالغش  إلى أعمال ،ةرياضيّ ال

 ( 0226فريح،).رياضيّ الحالة من ازدواجية التفكك في الخطاب  أمام فنحن، النمساوي ) شويفمدر ( 

من  االقتصادي في الصين جعل من رياضة الجولف في ظل العولمة نوعاً  اإلعبلميّ ب التغير في الخطا إنّ 
 ديولوجّيةياأليا رياضة تناسب كانت ىذه الرياضة ممنوعة بحجة أنّ  الحافز لجذب المستثمرين والسياح، فبعد أن  

قت عمى المجتمع، والخوف من التي تمتمك المال والو  ،لما تعكسو من سيطرة النخبة القميمة ؛الميبرالية قتصادّيةاال
ممعب  022، نجد اآلن ىناك أكثر من جتماعّيةاالالمساس بمبادئ العدل والمساواة التي تنادي بيا االشتراكية 

في ظل العولمة  قتصادّيةاال، فالتنمية لمنعيا سابقاً  مسوغاً  لمجولف منتشرة في الصين، فإذا كان العدل االجتماعيّ 
 (0202،أمين).سبب في انتشارىا

لمفائدة المالية  االقتصادي لفكرة ىجرة الكفاءات المختمفة، طمباً  رياضيّ الاالمتداد  رياضيّ الظاىرة التجنيس  تمّثل
 ،رياضيّ الدى ة العميا لدى ليافي تحقيق الغ دمساع ، فيي عاملة المختمفةرياضيّ الأو الحصول عمى الخدمات 

حركة ىجرة البلعبين في الرياضة  ((Weston, 2006يصف ، و الدوري المحترف إلىة في االنتقال تمّثموالم
د لبلعبين ياة والحضور المتز رياضيّ العبر  العالميّ ، فالتواصل ة لمتجارة الحرةرياضيّ الىي النسخة بأّنيا الدولية 
صة خا رياضيّ ال الذي يزيد من نوعية التنافس الفنيّ  األمر ،ةرياضيّ اليعمبلن عمى توفير سوق المواىب  الدوليين

 .في الدول النامية الغنية

ة رياضيّ الضوب المواىب لن أدىالدول النامية الغنية، وىذا  إلىاليجرة من الدول النامية الفقيرة  ىذهما تكون  غالباً 
مقابل الميارات والقدرات  الجنسّية أصبحت، فالمعادلة رواتب مدى الحياةوال الجنسّيةا يامز  أمام األممن الدولة 

، يشكل مشكمة اً سموك تمّثلوم الرياضة فكرة التجنيس السريع لنج أنّ  ((Nafziger, 1988ؤكد وي ،ةرياضيّ ال
ير الخاصة باستقطاب الكفاءات والمواىب ياوعادة ال يتم االلتزام بالمع ،سمب ميارات الدول المانحة إلىويؤدي 

 ة.ة المعمول بيا في الدول الغنيّ رياضيّ ال

وما يقابميا  ،ليا منطق مستقل أي قتصادّيةاالاالرتباطات ة مستقمة عن رياضيّ التكون المؤسسة  أن  المنطق  إنّ 
و تبقى  ،ةرياضيّ ال األخبلقفي منظومة  ظاىرة عرضية إال تمّثلالمنشطات ال  ة فيتمّثمماستخدامات سيئة  من

تعاطي  أنّ  رةاألخيفي السنوات ، ولكن الواقع الحقيقي يكشف ىة المثمرياضيّ الضمن شواذ القاعدة  ممارستيا
 اإلنسانيةمن المبالغة  ىي نوع ماإنّ  ،من انتياك مفيوم الرياضة الصحيحة ةعرضيّ  المنشطات ليس مجرد حالة

تجاوز الشرط يو  ،لئلنسانالبيولوجية والفسيولوجية  األبعادفي قدراتو  ىيتعدّ والبحث عن البلعب الخارق الذي 
، ةرياضيّ الفاالعترافات كشفت الوجو الحقيقي لممنافسة  ،ديدالكتروني من جيل ج أحيائيكائن  إنتاج ياإلنسان

فالجمالية المصطنعة  ،عمى ما يحدث أفضلجل التكتم بشكل من أ عمى االحتفال بما ليس قائماً  فاإلصرار
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، عبد الغني). رياضيّ الالظروف الحقيقية لمتنافس  إخفاء يعمل عمى ،ةاإلعبلميّ ة يالمرياضة في عالم الدع
0201) 

 ميدالياتيات العداءة األمريكية ) ماريون جونز ( من لعاب القوى عندما جردّ ت الفضيحة األشير في أوكان
قاف يإواستمر العرض فتم  ،( بعد اعترافيا بتعاطي مواد محظورة دولياً 0222( وأثينا )0222سيدني ) ولمبّيةاأل

بعد التبلعب في إجراءات الكشف  العالميّ مبياد ولواأل ةالعالميّ الفرق الروسية المختمفة من المشاركة في البطوالت 
، ىذا ولمبّيةوتجريدىم من ميدالياتيم األ ،خاصة بعد ثبوت تعاطي كثير من البلعبين الروس ،عن المنشطات

، وال حسب المسؤولية ءالخاطي   رياضيّ البالطريقة التي تتناسب مع حجم السموك  اإلفبلس ال يعرض إعبلمياً 
 رياضيّ الالفوز  ،  فيناك قناعة زائفة أنّ جانبية إعبلمّيةين والمدربين، ولكن يتم سردىا كمادة رياضيّ الالممقاة عمى 
برمتو تشوبو الضبابية وعدم  رياضيّ الالمشيد  ال شك أنّ و ، الطرق المشروعة أو غير المشروعة يأتي من كل

 (0226فريح،  ).مو بصورة بريئةة تقدّ رياضيّ الولكن وسائل اإلعبلم  ،الوضوح

مبادئ التقوم عمى المحافظة عمى  الرياضةفوظيفة  ،خطاب تقديريّ الرياضة ىي  أنّ  في تمّثلالتشويو الثالث ي إنّ 
ة رياضيّ الفجوة بين الممارسة ال إلزالةة الخالدة( رياضيّ الالقديمة )القيم  ولمبّيةالفكرة األ أي ،ة الساميةرياضيّ ال

الرياضة التي يتم استخداميا  فأخبلقيات ،العموي لفكرة الرياضة األفقن وبي الرأسمالّيةالمرتبطة بالفكرة  ،الفعمية
والمحافظة  ،تحرير المرأة، تحرير الشعوب، الديمقراطية ،: السبلم والثقافةمثل األخرىا يالمربط بين الرياضة والقض

 قتصادّيةاال تخضع لممصالح اآلنفالرياضة  ،كل ىذا الربط عبارة عن وىم أنّ ولكن الحقيقة  ،عمى البيئة
ة رياضيّ الالقيم  عبر الرأسماليّ من مارس الترويج  أكثر ،واالتحاد الدولي لكرة القدم ولمبّيةالمجنة األف ،سياسّيةوال
 ( (Brohm, et al., 2004مبالغ مالية ضخمة. إلىتطورتا  ،واشتراكات محددةة متواضعة يافمن بد ،جابّيةياإل

 رياضيّ ال اإلعبلموالتي رسمتيا وسائل  ،عن الرياضة المأخوذةلصورة ا أنّ  إلى(Thibault,2009) تيبوويشير 
توسع الفجوة بين  أمامسرعان ما تتبدد ىذه الصورة  اإلنسانيةيبني القيم العميا وينشر المفاىيم  ،عالم متحضر بأنيا

حويل عطاءات فرعية د االعتماد عمى عمميات تياوتز  ،ةيير البيئياوتدني مستوى المع ،المجتمعات الفقيرة والغنية
فمقابل الفائزين من ىذا  ،العاممة الرخيصة ديياألوذلك الستغبلل  ،ةرياضيّ الجل الصناعة الدول النامية من أ إلى

 أنيا أال، وأخبلقية، فظروف العمل قاسية بالرغم من وجود مواثيق سموكية مضاعفة بأعدادالعالم ىناك خاسرون 
ىذه العمالة ال تممك القدرة المالية لشراء  نّ إ، وكذلك العاممة ديياألقية لصالح وحقي جابّيةيإتغيرات  إلىلم تترجم 

 رباحياأفي ازدياد ممحوظ في  أنياة يجد رياضالوالمتابع لسير الشركات في مجال  ،ىذه المنتجات التي يصنعوىا
والقدرة عمى المختمفة  ةلميّ العاودوريات الرياضة  ،ةرياضيّ الة الفرق يامشاركة في رععبرال، األخيرةفي السنوات 

 .رياضيّ اللمماركة والمنتج ة ياجل الدعأمن  ،دفع مبالغ مالية مرتفعة

 واألجوربطيئة في االستثمار في تحسين ظروف العمل  نياإف ،الخيالية رباحياأفي زيادة  منيمكةىذه الشركات 
كان  ذاإو نّ ( إ0220") ولمبّيةاأل لعاباألولمبي "العب بنزاىة في تقرير األال، وقد ورد في لمعمال في المصانع

عمالقة مصانع  نّ إف ،رياضيّ البما تمتمكو من فكرة مثالية عن المبادئ العامة لمتنافس  ولمبّيةمرياضة األل استقبلل
ة رياضيّ الفبينما تتباىى الصناعة  ،ة سيكونون ممثمين بشكل قوي بين الفائزين بالميدالياترياضيّ الالمبلبس 
د الضغوط في تطبيقاتيا العممية تولّ  نّ إف ،خمف مواثيق ومبادئ السموك ،لئلعجاببعض المبادئ المثيرة بالتزاميا ب

يعانون من الفقر ين العمال يفيناك مبل ،ظروف عمل استغبللية إلىي والتي ىي في الحقيقة تؤدّ  ،السوق
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 &Lim).من وظيفيأ أيفيم ال يممكون  ،ومحرومون من حصة عادلة من الثراء الذي يصنعونو لغيرىم
Phillips,2008)  . 

 ،إعبلمياً  إليوال يتم التطرق  في ظل العولمةة رياضيّ الكل ىذا السوء الممنيج في الفكرة أّن وتخمص الدراسة إلى 
بغض النظر عن حجم  ،مييمن بصورة واحدة فقط ىي العالم الجميل لمرياضة رياضيّ ال اإلعبلميّ فالخطاب 
بكل ما تحمل من  ،ة كاممةرياضيّ الوعدم وجود رغبة حقيقية في نقل الصورة  ،ذا العالمات في ىوالسمبيّ  األخطاء

ىم من يضعون القانون ليتناسب  رياضيّ الفالذين يسيطرون عمى القرار   ،وقانونية اجتماعّيةمغالطات وانتياكات 
ىي  في ظل العولمةرياضة ال أنّ ة المطاف يالنصل في ني ،ونوحالة النيم االقتصادي الذي يتبنو  ،أفكارىممع 

 .ًا خالصاً إقطاعي اً التي تعكس مجتمع الطبقيةحالة من 

 

 النتائج

ويقوم الخطاب  ،وىو الممارسات المختمفة ،مجتمع ىو خميط القول والفعل أيّ الخطاب في العموم في  إنّ 
الخاصة  ديولوجياتوأي، وىذا األخير لو سات إلى الجميور من خبلل اإلعبلمبميمة نقل مختمف الممار  اإلعبلميّ 
المتكاممة، وفي ضوء ىذه الدراسة التي  ةاإلعبلميّ من المنظومة  ىاماً  يمثل جانباً  رياضيّ الو اإلعبلم  ،في النقل
 إلىقد توصمت الدراسة واقع والوعي فلموسيمة تزييف في ظل العولمة ك رياضيّ الاإلعبلم  ديولوجّيةأيتناولت 

 النتائج التالية :

من خبلل التداخل  ،الواقع والوعي يفيلتز  ديولوجّيةأيفي الوقت الحالي  رياضيّ ال اإلعبلم يولوجّيةدأي أصبحتلقد 
ن ، خاصة وأسمعة قابمة لبلستيبلك اجتماعياً  إلنتاج خراآلواعتماد كل منيما عمى  ،والرياضة اإلعبلمالقوي بين 

 يا .قائمة عمى مبدأ االستخدام الشخصي لمتكنولوج اآلنفكرة االستيبلك 

، فمحتوى ةالثقافيّ و  قتصادّيةاالو  جتماعّيةاالتتطمب الفيم المسبق لمتغيرات  رياضيّ ال اإلعبلم ديولوجياأيفيم  إنّ 
بطريقة  تكنولوجياً  إنتاجو إعادةالتقميدي تم  رياضيّ الالمحتوى  و ،خصبة بامتياز اقتصادّيةبيئة  رياضيّ ال اإلعبلم

 . تحّولفي ىذا ال ىاماً  راً تؤدي الشاشة دو ، تشبو البناء الدرامي

فيي تخمق  ،الطابع الصنمي أخذتالتي ، األولىعمى فكرة الصورة بالدرجة  رياضيّ ال اإلعبلم ديولوجياأيتقوم 
 البعد المرتبط بالمال .الرتباط فكرة االستيبلك بنو ىو الحقيقة أيعتقد المستيمك  ،افتراضياً  عالماً 

 إنتاجوعممت عمى تطوير طرق  باإلنسانقيمة وقت الفراغ المحيط من  ضيّ رياال اإلعبلم دولوجياأي لقد استفادت
العبلقة  فأصبحت ،عجمة التقدم التكنولوجي أوجدتو، فالرغبة في زيادة وقت الفراغ حافز ةرياضيّ الالسمع والخدمات 

 .رياضيّ الطردية بين زيادة وقت الفراغ وبين االستمتاع من خبلل استيبلك المنتج 

ىذا  أبعاد أنّ ة رياضيّ اللدى مستيمك المادة  تعطي انطباعاً  رياضيّ الالممعب  داخل رياضيّ التنافس فكرة ال إنّ 
 رياضيّ الخارج الممعب  رياضيّ ال اإلعبلم ديولوجياأي أنّ في حين  ،رياضيّ الخارج الممعب  إلىالتنافس يمتد 

 .رياضيّ الالخاصة بالمنتج  تجارّيةالمن االنسجام والتوافق لضمان المحافظة عمى القيم  تجدىا تخمق نوعاً 
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 ة ىي عين الحقيقة الوحيدة التيرياضيّ ال اإلعبلموسائل  أنّ عمى ترسيخ فكرة  رياضيّ ال اإلعبلمديولوجياأيعممت 
، ًا جاىزةأنماطفيي تمغي فكرة الخبرة الشخصية لممستيمك لتحدد لو  ،رياضيّ ال الواقع إدراك يمكن من خبلليا

 ة .رياضيّ ال اإلعبلمالمالك الوحيد ليا ىو وسائل  أنّ ة يعني ياضيّ ر ال لؤلحداثفالتعميم 

فيي تقوم بمعالجة  ،فكرة االرتباط المباشر بين المتمقي والحدث إلغاءعمى  رياضيّ ال اإلعبلم دولوجياأيعممت 
ة البصر القادم من خبلل حاس التأثيرمن  أكثرالخاص لدى المتمقي  التأثيرمن  تخمق نوعاً  و ،رياضيّ الالحدث 

 ،والصور والتعميقات ،تمت معالجتيا عبر الكممات)وقائع (،  أخبار إلىة تم تحويميا رياضيّ ال فاألحداث ،لديو
 ني لمحدث نفسو.اتجاوز البعد المكاني والزم أي ،لتعطي صفة الفضاء المعرفي

 اإلطارردية من خبلل لفيأخذ صفة ا رياضيّ الفكرة االستيبلك لممحتوى  رياضيّ ال اإلعبلم ديولوجياأيجعمت 
 أىمّيةومن ىنا برزت  ،العام اإلطارولكنيا متفقو عمى  ،ة مختمفة عمى التفاصيلرياضيّ ال فاألذواق الجماعي،

 .ةرياضيّ ال باألحداث( في زيادة االستمتاع SMS,Viber,WhatsAppاستخدام تكنولوجيا )

حالة من التركيز العالي  أوجدتفقد  ،ةرياضيّ ال بلماإلعنترنت قمة التكنولوجيا التي استفادت منيا وسائل يمثل اإل
نترنت اإلف ،عمى فكرة خصوصية المستيمك حافظ فقد ،قبول قوي لدى المستيمك أي ،رياضيّ العمى فنيات الحدث 

 إلى رياضيّ الالذي يعتمد عمى تحويل المنتج  ،رياضيّ ال اإلعبلملوسائل  الثقافيّ من البناء  جديداً  وجد نمطاً أ
 .ير تمتمك صفة الفرديةيامعخاصة وفق موضوعات 

 أشكالمن  شكبلً  أصبحتة رياضيّ ال فاألحداث ؛رياضيّ ال لئلعبلمالجديدة  ديولوجّيةياأل قتصادّيةاالالفكرة  تمّثل
لتمتمك صفة  ةاإلعبلميّ تمر عبر البوابة  أنة يجب رياضيّ الفالمادة  ،رفع قيمة المال أي ،العبلقات الدولية

 .عواإلقنااالختراق 

م عبر فالرياضة تقدّ  ،مرتكزات الوعي الزائف ىحدلمرياضة إ سياسّيةال ديولوجّيةياأل تمّثلفي نظرية الدال والمدلول 
الواقع  أن إال ،والتربوية ةالثقافيّ وليا مدلوالتيا  ،سياسّيةبعيدة عن االرتباطات ال، حالة تقدمية نياأوسائل االعبلم 

نتيجة الضغوطات  رياضيّ القرار القرار ، وا  رياضيّ العمى المجال  ياسّيةسالسطوة ال تنامييعكس غير ذلك من 
 ، التبلعب في نتائج المبارياتتعاطي المنشطاتد حاالت ياة أمام تز رياضيّ ال، وانييار عالم المثل سياسّيةال

 والرشى المالية.

التي أظيرىا اإلعبلم ، ةاضيّ ريالنجازات اإل أمام رياضيّ الحالة التشجيع الجماعي التي تعكس فكرة االنسجام  
 المنعكسة من أعمال العنف ،االنقسام االجتماعيحاالت  ن سقط بتناميما لبث ألمرياضة  جابّيةيإ كدالة رياضيّ ال

 .العنف الجماىيريّ  فالتوافق المدني اليش يسقط في حضور المطالبة بمبادئ العدل والمساواة،

المرتبطة  الرياضة ىي حصيمة من المبادئ السامية أنّ في  رياضيّ ال اإلعبلمالذي عكسو  ديولوجيّ ياألالمسار  إنّ 
التي تقودىا  ،ربحّيةالفكرة ال أمامتبلشى ت ،اقتصادّيةمدلوالت  أيب وال ترتبط، بالديمقراطية وتحرير الشعوب والسبلم

د ظاىرة التجنيس ياوتز ، ( ولمبّيةلكرة القدم والمجنة األ العالميّ )االتحاد  ةالعالميّ ة رياضيّ الالمؤسسات  أىم
 ة.رياضيّ ال، وىجرة المواىب رياضيّ ال

 التوصيات
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 يوصي الباحث في ظل النتائج الخاصة بالدراسة ما يمي :

ورصد التغيرات التي طرأت عميو ، فالنظرة الكبلسيكية  ،رياضيّ ال باإلعبلمالتركيز عمى الدراسات الخاصة 
 .والرياضة واإلعبلمط بين التكنولوجيا لم تعد قائمة في ظل االرتبا رياضيّ ال لئلعبلم

سواء  ،ديولوجّيةياألاألبعادة المتخصصة والمتعمقة في تحميل رياضيّ ال ةاإلعبلميّ المزيد من الدراسات  إلىالدعوة 
 .خطاب تزييف الواقع والوعي أوكخطاب تبريري 

 اإلعبلم ديولوجّيةيألفيم الصحيح لمزيد من ال ،رياضيّ الالدراسات النقدية الخاصة باإلعبلم ضرورة التوجو نحو 
 الثقافيّ من البناء  نوعاً  تمّثلة التي رياضيّ الالمسار الخاص بكثير من القيم في ظل العولمة، لتصحيح  رياضيّ ال
 .رياضيّ ال

ة مع تنوع في محاورىا لتوفير المادة العمميّ  رياضيّ ال اإلعبلم ديولوجّيةأية المتخصصة في المؤتمرات العمميّ  إقامة
 لمتخصصة .ا

، فيناك فجوة متعددة األشكال بين عربية ومحمية إعبلمّيةة في تطوير منظومة االستفادة من التطورات التكنولوجيّ 
 .آخرمن جانب  العالميّ  رياضيّ ال اإلعبلميّ و الخطاب  ،العربي والمحمي من جانب رياضيّ ال اإلعبلميّ الخطاب 

 المراجع العربية :

الثقافة  واالستثناء، دائرةوسائل االتصال الجماىيري والثقافة، القاعدة  (.0220ليعاضي،نصر الدين ) -
 واإلعبلم، الشارقة.

)مقال(، مجمة اتحاد كتاب والدين. السياسةالرياضة يشبيون مجانين  (. مجانين0200) التقي، يقظان -
 (.www.ueimag.co.vuنترنت المغاربة )اإل

 الطبعة الثانية الشروق،( العولمة، دار 0202ن، جبلل )ميأ -
 1204العدد ،مجمة الحوار المتمدن،االعبلم، )مقال( دولوجياأي( الفمسفة و 0202منصور، أشرف منصور ) -

(www.ahewar.org. ) 
 652العدد المتمدن، مجمة الحوار ،مقال(وطة )المغم ولمبّية. الرياضة والقيم األ(0222بروم ،جان ماري ) -

 .www.ahewar.orgld//bat/show.art.asp?aid=19642http) التالي: متوفر عمى الرابط
، العدد مجمة الشرق األوسط ،( . كرة القدم :عولمة ببل أميركا )مقال(0220) محمد العربيالمساري،  -

 التالي : الرابط ، متوفر عمى 6370
(http://www.aawsat.com//leader.asp?section=38artical=10716&issueno=8592 ) 

ة والنشر مؤسسة الوحدة لمصحافة والطباع ،،)مقال(ةرياضخبلقي في ( . إفبلس أ0226فريح ،عصام ) -
 . 750، العددفرات()ال

الرياضة في الوطن العربي ،)مقال(، موقع الركن ، العولمة وثأثيرىا عمى (0201نعمان ) ،عبد الغني -
-www.grenc.com/show=article)متوفر عمى الرابط التالي ،األخضر

main.cfm?id=27028)://http. ) 
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ة في الجامعات رياضيّ الة لدى طمبة كميات التربية رياضيّ ال( . مفيوم العولمة 0200النعيمات، ىيثم ) -
ات العصر ( ،جامعة الحسين بن دجالعموم التربوية في ضوء مستمؤتمر كمية العموم التربوية ) ،األردنية
 م .00/0200-00طبلل 

عمى استثارة دافعية المراىقين نحو ممارسة التربية البدنية  رياضيّ ال اإلعبلمير ( .تأث0200قواوسي ) ،زوىي -
، قسم التربية البدنية جتماعّيةاالنسانية و ، كمية العموم اإلجامعة محمد خيضر ة، رسالة ماجستير،رياضيّ الو 
 ة .رياضيّ الو 

، العدد العربية اإلذاعات مجمة ،رياضيّ الاإلعبلم التكوين في مجال  إشكالية. (0202أحمد ) القبلف، -
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