العدد  ،1جوان  ،2019ص ص 176 -158

مجلة علوم األداء الرياض ي
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ملخص
أحدثت شبكات التواصل االجتماعي كالفيسبوك وتويتر واالنستغرام وغيرها ...طفرة نوعية ليس فقط في
مجال االتصال بين األفراد والجماعات بل في نتائج وتأثير هذا االتصال ،إذ كان لهذا التواصل نتائج مؤثرة في
املجال اإلنساني واالقتصادي ،واالجتماعي والسياس ي والثقافي ،والرياض ي إلى درجة أصبحت احد أهم
عوامل التغير االجتماعي محليا وعامليا .إلى جانب هذا فكان للمجال اإلعالمي مساحة كبيرة على مواقع
التواصل االجتماعي ،إذ نجد العديد من الصفحات الخاصة بالرياضة منها :الهداف الدولي ،الهداف، TV
العربية رياضة ....Al Nahar Ryada ،حيث استغلت العديد من املؤسسات اإلعالمية الجزائرية والدولية
هذه الشبكات التي ساهم في ظهورها التطور الكبير لتكنولوجيا املعلومات ،ساعية لخلق جو تفاعلي مع
جماهيرها حول ما يتم عرضه من أخبار ومعلومات حول الرياضة ومشاهير الرياضة وطنيا ودوليا.
وقد جاءت دراستنا هذه باحثة في أحدث تكنولوجيا اإلعالم الجديد تفاعلية وحداثة وهي مواقع شبكات
التواصل االفتراض ي ،أين سيتم التركيز على دراسة واقع اإلعالم الرياض ي عبر هذه البيئة االلكترونية
الجديدة ،واتخذت الدراسة الحالية من مضامين صفحة الهداف الدولي ،نموذجا للدراسة .ومجيبة على
التساؤل الرئيس ي التالي :ما هو واقع اإلعالم الرياض ي عبر مواقع التواصل االجتماعي؟
الكلمات املفتاحية :اإلعالم الرياض ي ،الرياضة ،شبكات التواصل االجتماعي ،الفايس بوك ،الهداف الدولي.
Abstract:
The social networks such as Facebook, Twitter, the instgram and others
have created a qualitative leap not only in the communication between
individuals and groups, but in the results and impact of this
communication. This communication has had impressive results in the
humanitarian, economic, social, political, cultural and sports fields.
Factors of social change locally and globally.In addition to this, the
media field has a large area on the social networking sites, as we find
many pages of sports such as: International goal scorer, TV scorer,
Arabic sport, Al Nahar Ryada.... Where many Algerian and
international media organizations have taken advantage of these
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networks, which have contributed to the emergence of the great
development of information technology, seeking to create an interactive
atmosphere with their audiences about the presentation of news and
information about sports and sports celebrities nationally and
internationally.Our study is a researcher in the latest interactive new
media technology, the sites of virtual networks, where the focus will be
on studying the reality of sports media through this new electronic
environment. Responding to the following main question: What is the
?reality of sports media through social networking sites
Keywords: Sports Media, Sports, Social Networking, Facebook,
International Goalscorer.

-1مقدمة
يشهد العالم املعاصر مجموعة من التغيرات املتسارعة في مجال االتصال وتقنية
املعلومات ،ما جعل العالم قرية كونية تنتقل فيها املعلومات إلى جميع أنحاء الكرة األرضية في
أجزاء من الثانية ،وال شك أن هذه التغيرات لها تأثيرها املباشر على األفراد واملؤسسات
املكونة للمجتمعات ،ما دفع هذه املجتمعات بقبول هذه املستحدثات والتكيف معها
لتحقيق االستفادة مما تقدمه من مزايا في جميع املجاالت.
وتعد مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت وأشهرها على اإلطالق الفيسبوك وتوتير
ُ
من أحدث منتجات تكنولوجيا االتصاالت وأكثرها شعبية ،ورغم أن هذه املواقع أنشئت في
األساس للتواصل االجتماعي بين األفراد لكن استخدامها امتد ليشمل النشاط السياس ي من
خالل تداول املعلومات الخاصة باألحداث السياسية وكذلك الدعوة إلى حضور الندوات أو
ُ
التظاهرات ،وبداية ظهور املواقع االجتماعية كانت في منتصف التسعينات حيث أنش ئ موقع
 Classmates.comعام  1995للربط بين زمالء الدراسة وموقع  SixDegrees.comعام
 1997الذي ركز على الروابط املباشرة بين األشخاص ،وظهرت في تلك املواقع امللفات
الشخصية للمستخدمين وخدمة إرسال الرسائل الخاصة (خالج سليم ،2008 ،ص.)5
ولقد استفادت وسائل االتصال الجماهيرية املعروفة ( صحافة ،وإذاعة ،وتلفزيون)..
من هذه التطورات حيث أنشئت لها مواقع الكترونية وصفحات على شبكات التواصل
االجتماعي ،للتقرب أكثر من الجمهور وإحداث نوع من التفاعلية كانت مسبقة غير موجودة،
ومن أمثلة ذلك ما قامت به صحيفة الهداف الدولي التي انشئت لها صفحة في الفايس بوك
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"الهداف الدولي"،محاولة بهذا نقل اإلعالم الرياض ي من الوسائل التقليدية املعروفة وبث
مضامينه في شبكات التواصل االجتماعي أو ما يسمى اإلعالم الرياض ي االلكتروني.
 -2مشكلة البحث:
أحدثت مواقع التواصل االجتماعي تطورا تاريخيا في إطار التواصل بين املجتمعات
بحيث تعتبر هي األكثر انتشارا على شبكة االنترنيت ملا تملكه من خصائص تميزها عن املواقع
االلكترونية مما شجع متصفحي االنترنيت في كافة أنحاء العالم على اإلقبال املتزايد لها،
وظهور مواقع التواصل االجتماعي وفرت ً
ً
تاريخيا نقل اإلعالم إلى آفاق غير مسبوقة.
فتحا
ومع بداية عام  2005ظهر موقع (ماي سبيس)  my Spaceاألمريكي الشهير الذي
يعتبر من أوائل وأكبر الشبكات االجتماعية على مستوى العالم ومعه منافسة الشهير
فيسبوك والذي بدأ ً
أيضا في االنتشار املتوازي مع (ماي سبيس) حيث وصل عدد املشتركين
في الفيسبوك بعد ست سنوات من عمره أكثر من  800مليون مشترك من كافة أنحاء العالم
(السيد ،2009 :ص)11
ّأما مستخدمي موقع توتير والذي ظهر عام  2006فقد وصل عددهم حتى نهاية عام
 2010إلى أكثر من  200مليون مغرد( .املنصور ،2012 :ص)86
سعت الشبكات اإللكترونية لتوفير قدر مناسب من املواقع التي تدعم التواصل
وأبرزها على اإلطالق موقع الفيسبوك ،إلى جانب هذا فكان للمجال اإلعالمي مساحة كبيرة
على مواقع التواصل االجتماعي ،إذ نجد العديد من الصفحات الخاصة بالرياضة منها:
الهداف الدولي ،الهداف  ،TVالعربية الرياضة. ... Al Nahar Ryada،
حيث استغلت العديد من املؤسسات اإلعالمية الجزائرية والدولية هذه الشبكات التي ساهم
في ظهورها التطور الكبير لتكنولوجيا املعلومات ،ساعية لخلق جو تفاعلي مع جماهيرها
حول ما يتم عرضه من أخبار ومعلومات حول الرياضة ومشاهير الرياضة وطنيا ودوليا .وقد
جاءت دراستنا هذه باحثة في أحدث تكنولوجيا اإلعالم الجديد تفاعلية وحداثة وهي مواقع
شبكات التواصل االفتراض ي ،أين سيتم التركيز على دراسة واقع اإلعالم الرياض ي عبر هذه
البيئة اإللكترونية الجديدة ،واتخذت الدراسة من خالل االجابة على التساؤل الرئيس ي
التالي :ما هو و اقع اإلعالم الرياض ي عبرمو اقع التواصل االجتماعي؟
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التساؤالت الفرعية:
➢ فيما تتمثل خدمات اإلعالم الرياض ي عبر شبكات التواصل االجتماعي ؟
➢ فيما تتمثل مضامين اإلعالم الرياض ي في شبكات التواصل االجتماعي عموما
والفايس بوك خصوصا؟
➢ إلى أي مدى حققت الهداف الدولي أهدافها اإلعالمية عبر صفحة الفايس بوك
خصوصا ؟
➢ ما هي العوائق التي تواجه اإلعالم الرياض ي عبر شبكات التواصل االجتماعي
عموما و الفايس بوك خصوصا ؟
 -3الفرض ـ ــيات
➢ لإلعالم الرياض ي خدمات متنوعة مواقع التواصل االجتماعي.
➢ مضامين اإلعالم الرياض ي للهداف الدولي متنوعة ( تعاليق ،فيديوهات،
صور)...
➢ هناك مدى واسع االنتشار حققته الهداف الدولي عبر صفحة الفايس بوك
خصوصا.
➢ لإلعالم الرياض ي معوقات تواجهه عبر شبكات التواصل االجتماعي عموما و
الفايس بوك خصوصا.
 -4أهداف الدراسة:
✓ التعرف على مميزات اإلعالم الرياض ي عبر شبكات التواصل االجتماعي.
✓ التعرف على املدى الذي حققته الهداف الدولي عبر صفحة الفايس بوك
خصوصا.
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✓ معرفة املعوقات التي تواجه اإلعالم الرياض ي عبر شبكات التواصل االجتماعي
عموما و الفايس بوك بوجه خاص .
 -5أسباب اختيارموضوع الدراسة
من األسباب التي دفعتنا للخوض في هذا املوضوع .
 -1.5أسباب ذاتية:
امليل الشخص ي للباحث في مجال اإلعالم الرياض ي واإلطالع على الدراسات املحلية
والعربية واألجنبية في مجال دراسة العالقة مابين اإلعالم الرياض ي و مواقع التواصل
اإلجتماعي.
 -2.5أسباب موضوعية:
• نقص الدراسات والبحوث التي تناولت مواضيعها مثل هذا املوضوع .
• ن و و ووود م و و وون خ و و ووالل اختيارن و و ووا لهو و ووذا املوض و و وووع تحقيو و ووق بع و و و
تكويننا و التي تعتبر مسعى كل باحث.

األه و و ووداف فو و ووي مج و و ووال

• ن و ووود م و وون خ و ووالل ه و ووذا املوض و وووع إبو و وراز أهمي و ووة اإلع و ووالم الرياضو و و ي ف و ووي فعاليت و ووه عب و وور
مواقع التواصل االجتماعي.
 -6الدراسات السابقة:
 -1.6دراس ـ ـ ــة ع م ـ ـ ــان محم ـ ـ ــود ـ ـ ـ ـ اذة  " :)2008دورة مش و و وواهدة القن و و وووات الفض و و ووائية
الرياضية في نشر الثقافة الرياضية بين طلبة جامعة ديالي".
أهو ووداف البح و ووث كانو ووت بن و وواء مقي و وواس الثقافو ووة الرياضو ووية ملشو وواهدة القن و وووات الرياض و ووية بو ووين
طلب و ووة جامع و ووة دي و ووالي ومعرف و ووة الف و وورق ب و ووين ال و ووذكور واإلن و وواث املش و وواهدين للقن و وووات الرياض و ووية
ف و و ووي مس و و ووتوى الثقاف و و ووة الرياض و و ووية فق و و وود اخت و و ووار الباح و و ووث عين و و ووة مؤلف و و ووة مو و وون ( )1086طالو و ووب
وطالب و ووة ومث و وول الع و وودد بنس و ووبة ()٪12م و وون املجتم و ووع األص و وولي والب و ووال ع و ووددهم ( )9116طال و ووب
وطالبة للعام الدراس ي  2008 /2007وقد استنتج الباحثان:
للقنوات الرياضية دور ايجابي في تزويد املشاهد بالثقافة الرياضية.
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مس و و ووتوى الثقاف و و ووة الرياض و و ووية ل و و وودى مت و و ووابعي القن و و وووات الرياض و ووية لكو و ووال الجنسو و ووين متس و و وواوي
تقريبا (شحاذة ،2008 :ص)98
دراس و و و و ووة آس و و و و وويا ط و و و و وواهر عل و و و و ووي وآخ و و و و وورون (" :)2001دور التلفزي و و و و ووون ف و و و و ووي ثقاف و و و و ووة الش و و و و ووباب
الجامعي".
يه و وودف البح و ووث إل و ووى التع و وورف عل و ووى التو و ووأثيرات االجتماعي و ووة والثقافي و ووة سو و ووواء كان و ووت ايجابي و ووة
أو س و و و و وولبية الت و و و و ووي يتركه و و و و ووا التلفزي و و و و ووون عل و و و و ووى س و و و و وولوكات الش و و و و ووباب الج و و و و ووامعي وتصو و و و وورفا هم
واتجاه و ووا هم والتغي و و ورات الحاصو و وولة علو و وويهم ،فقو و وود اختو و ووار البو و وواحثون عينو و ووة عشو و وووائية مؤلفو و ووة
من ( )200طالب وطالبة.
استنتج الباحثون أن:
عل و و ووى أن نس و و ووبة ( )٪63يؤكو و و وودون علو و و ووى أن التلفزيو و و ووون يسو و و وواعد علو و و ووى التنشو و و ووئة االجتماعيو و و ووة
وأن نس و و ووبة ( )٪78يت و و ووأثرون باألس و و وورة ونو و و و و ي ب يج و و وواد مناف و و ووذ ترفيهيو و ووة للش و و ووباب وال تك و و ووون
مقتصرة على وسيلة واحدة كالتلفزيون( .الجطالوي.)2001 :
 -7مفاهيم الدراسة:
 -1الفايس بوك:
هو موقع الكتروني للتواصل االجتماعي ،أي أنه يتيح عبره لألشخاص العاديين
واالعتباريين (كالشركات) أن يبرز نفسه وأن ّ
يعزز مكانته عبر أدوات املوقع للتواصل مع
أشخاص آخرين ضمن نطاق ذلك املوقع أو عبر التواصل مع مواقع تواصل أخرى ،وإنشاء
روابط تواصل مع اآلخرين (مهاب نصر ،2010 :ص)10
 -2اإلعالم الرياض ي:
إن اإلعالم في املجال الرياض ي يعد تلك املنظومة التي هتم بنشر األخبار واملعلومات
واملعرفة املرتبطة بهذا املجال الرياض ي وبغرض وتفسير القواعد والقوانين واملبادئ التي
تنظم الرياضات واأللعاب املختلفة وتحكم املنافسات الرياضية ،والتي هتم بتوضيح الرؤى
العلمية والرياضية وذلك من خالل وسائل االتصال واإلعالم الجماهيرية بغرض نشر الثقافة
املرتبطة بهذا املجال لدى املواطنين ،وتنمية اتجاها هم اإليجابية نحو ممارسة أوجه النشاط
البدنية والحركية وتوجيههم نحو استثمار أوقات الفراغ في متابعة األحداث
الرياضية(.الزواوي أحمد املهدي ،2008 2007 :ص)13
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نستطيع القول بأن اإلعالم الرياض ي عبارة عن عملية نشر األخبار واملعلومات
والحقائق وشرح القواعد والقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمهور بقصد
نشر الثقافة الرياضية بين أفراد املجتمع وتنمية وعيه الرياض ي.
• اإلعالم الرياض ي االلكتروني إجرائيا:
اإلعالم الرياض ي االلكتروني هو عبارة عن إعالم يقوم على نشر األخبار واملعلومات
واللقاءات الرياضية وأخبار مشاهير الرياضة وتنقال هم وكذا تغطية األنشطة الرياضية
املحلية أو الوطنية وحتى الدولية في املواقع االلكترونية وشبكات التواصل االجتماعي.
 -3الرياضة:
الرياضة هي تلك األنشطة البدنية املختارة لتحقيق حاجات الفرد من الجوانب
البدنية والعقلية والنفس حركية بهدف تحقيق النمو املتكامل للفرد( .الخولي ،ال ماحمي:
 ،1990ص)46
وتعرف الرياضة أيضا على أنها :نشاط بدني تحكمه قواعد ،ويمكن أن تكون فردية أو
جماعية )( Decathlon, 2018
 أنواع اإلعالم الرياض ي:لقد تعددت أنواع اإلعالم الرياض ي وتعددت أشكاله ويمكن تصنيف هذه األنواع
وذلك كالتالي:
➢ اإلعالم الرياض ي املقروء :وهي التي تعتمد على الكلمة املكتوبة مثل الصحف
والكتب واملجالت والنشرات وامللصقات.
➢ اإلعالم الرياض ي املسموع :وهي التي تعتمد على سمع اإلنسان مثل الراديو
وأشرطة التسجيل ووكاالت األنباء.
➢ اإلعالم الرياض ي املرئي :وهي التي تعتمد على بصر اإلنسان مثل السينما
والتلفزيون والفيديو وشبكة املعلومات (اإلنترنت) وأحيانا يطلق عليها اسم اإلعالم
الرياض ي املرئي املسموع ألنها تعتمد على حاستي السمع والبصر في آن واحد.
➢ اإلعالم الرياض ي ال ابت :وهي التي يتوجه إليها الناس لإلطالع عليها مثل املعارض
واملؤتمرات واملسارح( .الخوالي ،عدنان ،1999 :ص.)46
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• خصائص اإلعالم الرياض ي :تتمثل خصائص االعالم الرياض ي في مايلي:
➢ اإلعالم الرياض ي يتضمن جانبا ً
كبيرا من االختيار حيث أنه يختار الجمهور الذي
يخاطبه ويرغب في الوصول إليه.
➢ اإلعالم الرياض ي يتميز بأنه جماهيري له القدرة على تغطية مساحات واسعة
ومخاطبة قطاعات كبيرة من الجماهير.
➢ اإلعالمي الرياض ي في سعيه الجتذاب أكبر عدد من الجمهور يتوجه إلى نقطة
متوسطة افتراضية يتجمع حولها أكبر عدد من الناس.
➢ اإلعالم الرياض ي بمثابة املرآة التي تعكس صورة وفلسفة املجتمع.
➢ اإلعالم الرياض ي بوسائله املختلفة مؤسسة اجتماعية يستجيب إلى البيئة التي
يعمل فيها(.مصدرسابق ،ص.)79
• أهداف اإلعالم الرياض ي:
هناك العديد من األهداف يسعى اإلعالم الرياض ي إلى تحقيقها( :عويس،2003 :
ص.)88
➢ نشر الثقافة الرياضية من خالل تعريف الجمهور بالقواعد والقوانين الخاصة
باأللعاب.
➢ تثبيت القيم واملبادئ واالتجاهات الرياضية واملحافظة عليها حيث أن لكل مجتمع نسق
قيمي يحدد أنماط السلوك الرياض ي.
➢ نشر األخبار واملعلومات والحقائق املتعلقة بالقضايا واملشكالت الرياضية املعاصرة
ومحاولة تفسيرها والتعليق عليها.
➢ الترويح عن الجمهور وتسليتهم باألشكال والطرق التي تخفف عنهم أعباء وصعوبات
الحياة.
 -4مفهوم مو اقع التواصل االجتماعي:
لقد شهدت مواقع التواصل االجتماعي على االنترنيت انتشارا واسعا خالل السنوات
األخيرة وتعددت وتنوعت محاولة تقديم العديد من الخدمات وتحقيق مختلف االشباعات
ويأتي في مقدمتها موقع فيسبوك ،تويتر ،يوتوب ،وغيرها ،وتعددت تعريفات مواقع التواصل
االجتماعي ،وتختلف من باحث إلى آخر ،حيث يعرفها "باالس" " 2006"BALASعلى " إنها

165
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2072

العدد  ،1جوان  ،2019ص ص 176 -158

مجلة علوم األداء الرياض ي

برنامج يستخدم لبناء مجتمعات على شبكة االنترنيت أين يمكن لألفراد أن يتصلوا ببعضهم
البع لعديد من األسباب املتنوعة.
وباملثل يعم فيها "بريس" " "PREECEومالوني كريشمار )2005( Maloney Krichmar
مواقع التواصل االجتماعي على أنها مكان يلتقي فيه الناس ألهداف محددة وهي موجهة من
طرف سياسات تتضمن عدد من القواعد واملعايير التي يقترحها البرنامج.
ّ
وتعرف على أنها مواقع االنترنيت التي يمكن للمستخدمين املشاركة واملساهمة في
إنشاء أو إضافة صفحا ها وبسهولة.
وفي تعريف آخر :باللغة اإلنجليزية يطلق عليها " "Social Mediaلكن هذا املصطلح
املتعارف عليه كما نجد مصطلح " "Social net-workأي الترابط الشبكي االجتماعي وهو أدق
ومن حسن الحظ أن املصطلح العربي "مواقع التواصل االجتماعي" أدق من ناحية الوصف.
ويظل السؤال ماذا نعني بمصطلح التواصل االجتماعي؟ بشكل مبسط هي عملية
التواصل مع عدد من الناس (أقارب ،زمالء ،أصدقاء )...عن طريق مواقع وخدمات الكترونية
توفر سرعة توصيل املعلومات على نطاق واسع فهي مواقع ال تعطيك معلومات فقط بل
تتزامن وتتفاعل معك أثناء إمدادك بتلك املعلومات عن من في نطاق شبكتك وبذلك تكون
أسلوب لتبادل املعلومات بشكل فوري عن طريق شبكة االنترنيت مواقع التواصل االجتماعي
مثل املقهى املتواجد في قرية صغيرة حيث يجتمع الناس لتبادل املعلومات واألخبار ،الفرق
أنك ال تستطيع حمل هذا املقهى بجيبك (علي إبراهيم حجازي ،2017 ،ص .)68
• تعريف مو اقع التواصل االجتماعي:
هي مواقع الكترونية اجتماعية على االنترنيت وتعتبر الركيزة األساسية لإلعالم الجديد
أو البديل ،التي تتيح لألفراد والجماعات التواصل فيما بينهم عبر هذا الفضاء االفتراض ي
(عباس مصطفى صادق ،2008 :ص.)218
وتعرف أيضا أنها :شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل ملستخدميها في أي وقت
يشاءون وفي أي مكان من العالم ،ظهرت على شبكة االنترنيت منذ سنوات وتمكينهم أيضا من
التواصل املرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها من اإلمكانات التي توطد العالقة االجتماعية
بينهم (.عبد الرزاق محمد الدليمي ،2011 :ص.)183
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وتعرف ايضا على انها :مجموعة قنوات االتصال عبر االنترنيت  ،مخصصة للمدخالت
املجتمعية والتفاعل وتشارك املحتوى والتعاونGuide to customer experience .
)( management best practices, technologies, 2018
• نشأة مو اقع التواصل االجتماعي وتطورها:
➢ املرحلة األولى:
بدأت مجموعة من املواقع االجتماعية في الظهور في أواخر التسعينات مثل
(كالس ميتس) عام  1995للربط بين زمالء الدراسة ،وموقع سكس (دجريزس) عام
 1997حيث ركز املوقع على الروابط املباشرة بين األشخاص ،وكانت تقوم فكرته
أساس على فكرة بسيطة يطلق عليها – الدرجات الست لالنفصال  ،-وظهرت في
تلك املواقع امللفات الشخصية للمستخدمين وخدمة إرسال الرسائل الخاصة
ملجموعة من األصدقاء ،وظهر أيضا عدة مواقع أخرى مثل " اليف جورنال" وموقع
"كايوورلد" الذي أنش ئ في كوريا سنة  ،1999وكان أبرز ما ركزت عليه مواقع
التواصل االجتماعي في بدايتها خدمة الرسائل القصيرة والخاصة باالصدقاء .وهذا
ما عرف باملرحلة األولى.
➢ املرحلة ال انية:
ويشير إلى مجموعة من التطبيقات على الويب (مدونات ،مواقع املشاركة،
الوسائط املتعددة وغيرها )...اهتمت بتطوير التجمعات االفتراضية مركزة على
درجة كبيرة من التفاعل واالندماج والتعاون ،ولقد ارتبطت هذه املرحلة بشكل
أساس ي بتطور خدمات شبكة االنترنيت ،وتعتبر مرحلة اكتمال الشبكات
االجتماعية ،ويمكن أن نؤرخ لهذه املرحلة بانطالقة موقع – ماي سبايس – وهو
املواقع األمريكي املشهور ،ثم موقع الفيسبوك ( .عادل امينة وهبة خليفة.)2009 ،
• أهم أنواع مو اقع التواصل االجتماعي:
➢ اليوتيوب ":"Youtube
اختلفت اآلراء حول موقع "يوتيوب" وما إذا كان هذا املوقع شبكة اجتماعية أو ال،
حيث تميل بع اآلراء إلى اعتباره موقع مشاركة الفيديو " ،"Video Sharing Siteغير
أن تصنيفه كنوع من مواقع التواصل االجتماعي نظرا الشتراكه معها في عدة من
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الخصائص جعلنا نتحدث عنه كأهم هذه املواقع نظرا لألهمية الكبيرة التي يقوم بها في
مجال نشر الفيديوهات واستقبال التعليقات عليها ونشرها بشكل واسع.
أي أن اليوتيوب موقع الكتروني يسمح ويدعم نشاط تحميل وتنزيل ومشاركة األفالم
بشكل عام ومجاني ،وهو يسمح بالتدرج في تحميل وعرض األفالم القصيرة من أفالم
عامة يستطيع الجميع مشاهد ها إلى أفالم خاصة يسمح فقط ملجموعة معينة
بمشاهد ها .عبد الرزاق محمد الدليمي  ،2011،ص .)194
➢ التويتر:
يرى أحد الباحثين أنه " إحدى شبكات التواصل االجتماعي التي انتشرت في السنوات
األخيرة ،ولعبت دورا كبيرا في األحداث السياسية في العديد من البلدان وخاصة الشرق
األوسط ،وأخذ تويتر اسمه من مصطلح "تويت" الذي يعني "التغريد" واتخذ من
العصفورة رمزا له ،وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصيرة ال
تتعدى  140حرفا للرسالة الواحدة ،ويجوز للمرء أن يسميها نصا مكثفا لتفاصيل
كثيرة ،ويمكن ملن لديه حساب في موقع تويتر أن يتبادل مع أصدقائه تلك التغريدات أو
التويترات من خالل ظهورها على صفحا هم الشخصية أو في حالة دخولهم على صفحة
املستخدم صاحب الرسالة ،وتتيح شبكة تويتر خدمة التدوين املصغرة ،وإمكانية
والردود والتحديثات عبر البريد االلكتروني ،كذلك أهم األحداث من خالل خدمة ""RSS
عبر الرسائل النصية "( ."SMSعلي إبراهيم حجازي ،2017 ،ص .)76
 -8منهجية البحث واإلجراءات امليدانية:
 -1.8مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع البحث في شبكة التواصل االجتماعي فايس بوك الهداف الدولي،
صفحة متعلقة بجميع االخبار الرياضية ومشاهير الرياضة ونشر التظاهرات الرياضية
ومواعيد إجراء املقابالت امليدانية في املالعب وغيرها.
 -2.8عينة الدراسة:
تمثلت عينة الدراسة في منشورات الصفحة ملدة ثالثة أشهر افريل و ماي وجوان
 ،2017سعيا منا للتحليل املعلومات واملنشورات الحديثة ،كون الصفحة غنية
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باملنشورات واألخبار الرياضية التي تعبر عن ممارسة اإلعالم الرياض ي عبر شبكات
التواصل االجتماعي.
 -3.8املنهج املستخدم:
دراسة وصفية تحليلية،اعتمد فيها على املنهج الوصفي في تحليل املادة اإلعالمية
االلكترونية لهذه الصفحة ،وهو يعتمد على وصف الظاهرة وتحليلها بدقة للوصول إلى
النتائج املرجوة ،ويعتبر هذا املنهج أيضا األنسب لدراستنا خاصة إذا تعلق األمر بالنشر
االلكتروني.
 -4.8أداة البحث :اعتمد في الدراسة التحليلية على أداة تحليل املضمون كونها انسب
األدوات املستخدمة في دراسة وتحليل املحتوى االلكتروني وباألخص شبكات التواصل
االجتماعي.
مالحظة :لم قد تم التركيز من خالل تحليل املحتوى على تحليل املادة اإلعالمية
املوجودة في صفحة فايس بوك عينة الدراسة وكذا التطرق إلى مفهوم اإلعالم الرياض ي
بها ،عناصره ،والخدمات املتاحة باإلضافة إلى العوائق التي تواجهه.
 -5.8الدراسة التحليلية:
جدول رقم  )01يبين صفحة عينة الدراسة :مصدر الجدول :هذا البحث
الجهة املنشأة
شعارها
الصفحة
الصفحة الرسمية الوحيدة Communauté
الهداف الدولي
لصحيفة الهداف الدولي
تعتبر صفحات الفايس بوك املتعلقة بالحسابات املعنوية للمؤسسات أو
الجمعيات أو املدن واألحداث والقضايا من أكثر املمارسات الحديثة التي سمحت باستفادة
األفراد من البيئة اإللكترونية الشبكية لالنترنيت ً
نظرا مليزا ها التكنولوجية ،كفورية
املعلومات والسرعة وتحديثها وتفاعل األفراد ،سواء بالصور أو الفيديوهات أو الكتابةّ ،
مما
يساهم تفاعل الجمهور عبرها ،ويعتبر هذا األخير أهم مقياس يقاس عليه نجاح أو فشل
قضية ما.
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وتعد صفحة الهداف الدولي نموذجا عن اإلعالم الرياض ي عبر شبكات التواصل
االجتماعي ،حيث استغلت شبكة الفايس بوك إلنشاء فضاء إعالمي بعدما كانت مقتصرة
على الصحافة املكتوبة وحدها.
وحملت الصفحة شعارا "الصفحة الرسمية الوحيدة لص يفة الهداف الدولي"،
للتأكيد على أن الصفحة تابعة ملؤسسة إعالمية وليست مسيرة من طرف أفراد.

الشكل البياني رقم  )01يبين الخدمات املتاحة على صفحة فايس بوك الهداف الدولي:
مصدر الشكل :هذا البحث
يتبين من خالل البيانات الواردة في الشكل البياني رقم ( )02و املتضمن الخدمات
املتاحة في صفحة فايس بوك الهداف الدولي ،أن الصفحة وفرت خدمات تفاعلية متعددة
منها الجريدة  Le Journalوالتي تحوي جميع املضامين املضافة من طرف ادارة الصفحة
ب ظهار اسم الهداف الدولي عند كل نشر جديد ،وكذا تعليقات منذ بداية تأسيس
الصفحات بأرشيف ال بأس به يمكن تصفحه بسهولة و قراءة جميع الردود و التفاعالت
سواء املكتوبة أو املرئية.
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أما فيما يخص أيقونة اإلعجاب  Mention J’aimeفقد أتيحت هي األخرى في أيقونة قابلة
للنقر تحوي إعجاب وتعداد املعجبين بالصفحة ،وهي إضافة نوعية للصفحة ،ولزيادة
تفاعل املعجبين مع األحداث الرياضية وأخبار املشاهير من الرياضة.
ومن خالل هذا التحليل نستنتج صحة الفرضية رقم (.)01

الشكل البياني رقم  02يبين املضامين اإلعالمية للصفحة عينة الدراسة :مصدر الشكل:
هذا البحث
تساهم التعاليق في تفاعل األفراد (املتصفحين) ،وتفتح املجال للدخول في حوار مع
اآلخرين ،و يمكن أن يفض ي إلى تشكيل شبكة من األشخاص يجمعهم الرأي و الفكرة و
أسلوب الكتابة أو الهاجس الذي شكل موضوع املادة املعلق عليها ،فقد شكلت الصور
املتاحة أعلى نسبة و هذا بالنظر إلى أن صفحة فايس بوك " الهداف الدولي" احتوت على
عدد هائل من الصور التي بدورها تحوي مضامين ،التي تمت مشاركتها و بذلك تكرارها في
العديد من املرات ،فالصورة قد تعوض ألف تعليق أحيانا ،تلتها تعاليق معجبين الصفحة
وتعبر عن رأيهم في ما تم نشره حول املشاهير وأخبار الرياضة الدولية ،بعدها تأتي تعاليق
الناشر الهداف الدولي والتي كانت مختصرة واعتمد أكثر على الصور ،وأخيرا الفيديوهات
التي جاءت بالنسبة قليلة منها البث املباشر لقناة الهداف  .TVهذه النتائج تثبت صحة
الفرضية رقم (.)02
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جدول رقم  02عناصرالعملية اإلعالمية املتاحة عبرالصفحة مصدر الجدول :هذا
البحث
عناصرالعملية اإلعالمية
املرسل
املستقبل
الرسالة
القناة
رجع الصدى

عناصرالعملية اإلعالمية املتاحة في
الصفحة
الهداف الدولي
معجبي الصفحة
أخبار الرياضة الدولية واملشاهير وتعليقا هم
صفحة فايس بوك الهداف الدولي
تعاليق املعجبين

يمثل الجدول أعاله عناصر العملية اإلعالمية في مجال الرياضة عبر صفحة فايس بوك :
الهداف الدولي" ،وتبين النتائج أن الصفحة تضمنت كل عناصر العملية اإلعالمية من
مرسل ،مستقبل ،رسالة ،قناة ورجع الصدى.
وعليه فان اإلعالم الرياض ي عبر شبكات التواصل االجتماعي ،ومن خالل الدراسة التحليلية
لصفحة فايس بوك " الهداف الدولي" قد وجد أرضية خصبة لالنتشار حيث أصبحت
الصحيفة تعتمد على أضخم شبكة تواصل اجتماعي عبر االنترنيت لنشر األخبار الرياضية
والتفاعل مع جمهورها املتمثل في املعجبين بالصفحة ،وبالتالي نثبت صحة الفرضية رقم
( )03في إن االعالم الرياض ي في الصفحة عينة الدراسة حقق هدفه املنشود في اإلعالم من
خالل توفره على كل عناصر العملية اإلعالمية.
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الشكل البياني رقم  03يبين مضامين التعاليق عبر صفحة فايس بوك الهداف
الدولي :مصدر الشكل :هذا البحث
برزت التعاليق في مضامين صفحة فايس بوك الهداف الدولي كأعلى نسبة مؤكدة
تفاعلية األفراد عبر مضامين ما نشر ،وجميعها أسهمت في بناء إعالم رياض ي جماهيري عبر
الصفحة.
وكانت مضامين التعاليق على الشخصيات ومشاهير الرياضة متصدرة الترتيب بأعلى نسبة
من قبل الناشر أو من قبل املستخدم ،وعليه كانت هذه ساهمت هذه التعاليق في حيوية
نشاط الصفحة والتفاعل املستمر ( رجع الصدى) ومثلت الصفحة إعالما رياضيا جديدا
عبر مواقع التواصل االجتماعي فايس بوك.
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الشكل البياني رقم  04يبين عوائق اإلعالم الرياض ي عبرصفحة فايس بوك الهداف
الدولي :مصدر الشكل :هذا البحث
يواجه اإلعالم الرياض ي عبر صفحة فايس بوك الهداف الدولي العديد من العوائق
والتحديات ،حيث إن الفيديوهات قليلة بشكل كبير خاصة وان املجال الرياض ي يحتاج
لعرض مقتطفات من املباريات أو حتى مباريات كاملة ،باإلضافة إلى أن البث املباشر لقناة
الهداف  TVقد تغني املستخدم عن تتبع باقي محتويات الصفحة ،هذا باإلضافة إلى وجود
العديد من الصفحات تحمل نفس املسمى ما يجعل املتتبع يحتار في أي منها ينتقى منها
املعلومات واألخبار التي يريدها (صحة الفرضية رقم .)04
 -6.8نتائج الدراسة:
من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:
 .1يتميز اإلعالم الرياض ي عبر صفحة فايس بوك الهداف الدولي بعدي الخصائص
التي جعلته يرتقي إلى أن يكون إعالما رياضيا فايس بوكي بامتياز ،منها التفاعلية
وتنوع الوسائط املتعددة لإلعالم املستخدمة في الصفحة لنشر األخبار الرياضة.
 .2تنوع املضامين اإلعالمية عبر صفحة فايس بوك الهداف الدولي ،وتوفرها على كل
عناصر العملية اإلعالمية ( مرسل ،مستقبل ،رسالة ،قناة ،رجع صدى) ،ما جعل
اإلعالم الرياض ي عبر الصفحة واضح املعالم.
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 .3غنى صفحة فايس بوك الهداف الدولي بالتعاليق التي فتحة املجال واسعا إلنشاء
فضاء رياض ي تفاعلي عبر أضخم شبكات التواصل االجتماعي وأكثرها اتساعا.
 .4تنوع املضامين اإلعالمية التي حملتها الصور والتعاليق والفيديوهات ،ما جعل من
الصفحة فضاءا إعالميا رياضيا بامتياز.
 .5يتوفر اإلعالم الرياض ي في صفحة فايس بوك عينة الدراسة على كل عناصر
اإلعالمية وبالتالي بلوغ الهداف املنشود في تقديم األخبار وبث املعلومة في سياق
العملية االتصالية عبر هذه الوسيلة اإلعالمية الجديدة.
 .6يواجه اإلعالم الرياض ي عبر صفحة فايس بوك الهداف الدولي عديد العوائق
املتعلقة برسمية الصفحة ومنافسة القناة التلفزيونية الرياضية وبع النقائص
األخرى التي تمثل تحديا الستمرار نشاط الصفحة.
 -9خالصة:
يمثل اإلعالم الرياض ي عبر شبكات التواصل االجتماعي ظاهرة جديدة مرتبطة
باإلعالم الجديد وظهور موجة انتشار هذه الشبكات ،ودراستنا هذه التي حاولنا من خاللها
جاهدين للتطرق لواقع اإلعالم الرياض ي عبر شبكات التواصل االجتماعي أين تم التركيز
على اتخاذ الفايس بوك نموذجا للدراسة ،وأفضت الدراسة إلى أن اإلعالم الرياض ي معامله
واضحة على الشبكة وما زاده نجاحا التفاعل بين املعجبين.
❖ قائم ـ ـ ـ ــة املراج ـ ـ ـ ــع
 .1الس و و و وويد أمين و و و ووة  ،هب و و و ووة عب و و و وود الع و و و ووال ( " :)2009الش و و و ووبكات االجتماعي و و و ووة وتأثيره و و و ووا عل و و و ووى
األخص و و و ووائي واملكتب و و و ووة"  ،امل و و و ووؤتمر الثال و و و ووث عش و و و وور ألخص و و و ووائي املكتب و و و ووات واملعلوم و و و ووات ف و و و ووي
الفترة مابين  7- 5يوليو ،مصر :جامعة حلوان.
 . .2الخولي أمين ،عدنان محمود(" :)1999املعرفة الرياضية" ،دار الفكر العربي.
 .3الووزواوي أحموود املهوودي (" :)2008/2007اإلعووالم الرياض و ي فووي التلفزيووون الجزائووري
موون خووالل دراسووة جمهووور حصووة" موون املالعووب " ،مووذكرة مكملووة لنيوول شووهادة
املاجيستر.
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انتصار الجطالوي ( 17مارس  )2012دراسات اجتماعية سابقة عن اثر القنوات
التلفزيونية على بع القيم االجتماعية والثقافية للشباب اليبي2018/12/02،
http://zainopedia.blogspot.com
املنصو و ووور محمو و وود ( " :)2012تو و ووأثير شو و ووبكات التواصو و وول االجتمو و وواعي علو و ووى جمهو و ووور املتلقو و ووين
دراس و و ووة مقارن و و ووة للمواق و و ووع االجتماعي و و ووة واملواق و و ووع اإللكتروني و و ووة" ،رس و و ووالة ماجس و و ووتير غي و و وور
منشورة ،األكاديمية العربية املفتوحة ،الدنمارك.
خيوور الوودين علووي عووويس ،عطووا حسوون عبوود الوورحيم( " :)1998اإلعووالم الرياضو ي " ،ج
 3مركز الكتاب للنشر  ،ط ،3مصر القاهرة.
خال و و و وود ،س و و و ووليم ( " :)2008ثقاف و و و ووة مواق و و و ووع التواص و و و وول االجتم و و و وواعي واتمع و و و ووات املحلي و و و ووة"،
قطر :دار املتنبي للنشر.
عب و و و و و وواس مص و و و و و ووطفى ص و و و و و ووادق ( " :)2008اإلع و و و و و ووالم الجدي و و و و و وود املف و و و و و وواهيم و الوس و و و و و ووائل و
التطبيقات" دار الشروق للنشر و الطباعة.
عب و و وود ال و و وورزاق محم و و وود ال و و وودليمي (" :)2011اإلع و و ووالم الجدي و و وود و الص و و ووحافة االلكتروني و و ووة"،
دار وائل للنشر ،األردن.
عل و و ووي ابو و و وراهيم ج و و ووازي(  ،)2017التكام و و وول ب و و ووين اإلع و و ووالم التقلي و و وودي واإلع و و ووالم الجدي و و وود،
دار املعتز ،االردن.
عثمو و ووان محمو و ووود شو و ووحاذة ( "،)2008دورة مشو و وواهدة القنو و وووات الفضو و ووائية الرياضو و ووية فو و ووي
نش و وور الثقاف و ووة الرياض و ووية ب و ووين طلب و ووة جامع و ووة دي و ووالي" ،ش و ووهادة ماجس و ووتير ،جامع و ووة دي و ووالى،
كلية التربية الرياضية ،العراق.
مهو و وواب نص و وور (" :)2010الفايسو و ووبوك صو و ووورة املثقو و ووف وسو و وويرته العصو و وورية ،وجو و وووه املثقو و ووف
علو و ووى الفيسو و ووبوك هو و وول تعيو و وود إنتو و وواج صو و ووورته أم تصو و وونع افقو و ووا مقو و ووابرا؟" ،جريو و وودة القو و وويس
الكويتية اليومية العدد  3 ، 13446نوفمبر ،الكويت.

 .13مو و ووين أنو و ووور الخو و ووولي ،محمو و وود الحمو و وواحمي ( " :)1990أسو و ووس بنو و وواء الب و و ورامج الر اض و و و ة" ،دار
الفكر العربي ،القاھرة.
14- DECATHLON, definition du sport, 02/12/2018
http//conseilsport.decathlon.fr .
15- Guide to customer experience management best practices, technologies,
social media, 02/12/2018.
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