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جملة علوم األداء الرايضي

املعاجلة الصحفية لألحداث الرايضية اجلزائرية يف ظل جائحة كوفيد19
جريدة اخلرب منوذجا-The journalistic treatment of Algerian sporting events in
light of the COVID-19 pandemic
-Al-Khabar newspaper as an exampleنوال بومشطة
 ،Naouel.boumechta@univ-oeb.dzجامعة أم البواقي  ،اجلزائر
اتريخ االرسال2021/06/01:

اتريخ القبول2021/09/21 :

اتريخ النشر2021/10/09 :

ملخص الدراسة :
تتناول هذه الدراسة البحث يف كيفية معاجلة صحيفة اخلرب اليومي تداعيات أزمة كوفيد
 19وأتثرياهتا على األنشطة الرايضية اليت شهدت تذبذاب بفعل تدابري الوقاية من انتشار فريوس
كوروان ،وهتدف الدراسة إىل التعرف على املواضيع اليت تناولتها الصحيفة عرب صفحتها الرايضية،
واملصادر اليت اعتمدت عليها وشكل تقدمي هذه املادة.
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وأداة حتليل املضمون اليت مت تطبيقها على
عينة قصدية خالل فرتة  2020-09-01إىل  ،2020-11-20وتوصلت الدراسة إىل عدة
نتائج أبرزها أن صحيفة اخلرب عاجلت مواضيع خمتلفة مرتبطة ابلفرق الرايضية لكنها ركزت على
فرق كرة القدم ،وتناولت بشكل كبري إصاابت الالعبني بفريوس كوروان وأتثرياته على التحضريات
البدنية للفرق ،من جهة أخرى أمهلت الصحيفة معاجلة أخبار الفرق الرايضية األخرى رغم أعميتها
ودورها الكبري يف الساحة الرايضية ،كما قصرت الصحيفة يف معاجلة التأثريات االقتصادية ألزمة
كوروان على الفرق الرايضية ،وعلية نقرتح وجوب وضع إسرتاتيجية لإلعالم الرايضي جلعله فاعال
يف أوقات األزمات.
الكلمات الدالة :اإلعالم الرايضي-الفرق الرايضية-كوفيد -19جريدة اخلرب-املعاجلة الصحفية.
الباحث املرسل :نوال بومشطة
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-جريدة اخلرب منوذجا-19املعاجلة الصحفية لألحداث الرايضية اجلزائرية يف ظل جائحة كوفيد

Abstract:
This study deals with research on how Al-Khabar newspaper
deals with the repercussions of the Covid-19 crisis and its effects on
sports activities that have witnessed fluctuations due to measures to
prevent the spread of the Corona virus.
The study used the descriptive analytical method and the content
analysis tool that was applied to an intentional sample during the
period 01-09-2020 to 20-11-2020, and the study reached several
results, most notably that Al-Khabar newspaper dealt with various
topics related to sports teams, but focused on football teams, On the
other hand, the newspaper neglected to address the news of other
sports teams, despite its blindness and its great role in the sports
arena, and the newspaper also failed to address the economic effects
of the Corona crisis on sports teams, and therefore we suggest that a
media strategy should be developed. Athlete to make it effective in
times of crisis.
-key words : sports media - sports teams - Covid 19 - Al-Khobar
newspaper - journalistic treatment

:مقدمة وإشكالية-1
 اليت ألقت،19 يعيش العامل اليوم أزمة صحية كبرية جراء االنتشار الكبري جلائحة كوفيد
 فمن أتثرياهتا الصحية واالجتماعية إىل،بظالهلا على كل ميادين احلياة اليومية على األفراد
 وحىت، الصحة، على خمتلف القطاعات كالتعليم، وانعكاساهتا االقتصادية،تداعياهتا السياسية
الرايضة اليت تضررت جراء توقيف أو أتجيل خمتلف األنشطة حلماية الرايضيني واجلمهور من
.19 انتشار عدوى كوفيد
وهذه التداعيات اليت خلفها الوابء تناولتها خمتلف وسائل اإلعالم وأصبحت جزء هاما من
 والعمل، من أجل تقدمي املعلومات ومتابعة التطورات،املادة اإلعالمية ا ليت تنشرها أو تبثها يوميا
 ومن بني اجملاالت اليت أخذت حيزا هاما،على التحسيس والتوعية للوقاية من انتشار هذا الوابء
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من املعاجلة ،أخبار األنشطة الرايضية املختلفة خاصة البطوالت اليت أتثرت بشكل كبري وانعكست
هذه األوضاع سلبا على اجلانب االقتصادي لألندية املختلفة.
وتعد الصحافة اجلزائرية وكغريها من وسائل اإلعالم احمللية والعاملية على معاجلة املمارسات
الرايضية يف ظل جائحة كوفيد  ، 19خاصة يف ما يتعلق أبخبار الفرق الرايضية ومواعيد البطوالت
الرايضية وغريها ،ومن بينها جريدة اخلرب اليت ختصص عرب صفحتها الرايضية أخبار األندية
الرايضية وتطورات الوابء وانعكاساته على خمتلف البطوالت ،وهو ما تبحث يف هذه الدراسة اليت
تطرح التساؤل اآليت:
 كيف تعاجل جريدة اخلرب اليومي خمتلف األنشطة واملمارسات الرايضية يف ظل انتشارجائحة كوفيد 19؟
تندرج حتت هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية وهي:
 ما املواضيع اليت تناولتها اجلريدة واملتعلقة أبخبار البطوالت الرايضية يف ظل جائحةكوفيد 19؟
 ما املصادر اليت تعتمد عليها اجلريدة يف تغطية األحداث املتعلقة ابلبطوالت الرايضية؟ ما هي النشاطات الرايضية اليت تركز عليها اجلريدة يف معاجلتها الصحفية؟ ماذا عن املستوايت اليت تنشط فيها الفرق الرايضية؟ ما هي القوالب الصحفية اليت تستخدمها اجلريدة يف هذه املعاجلة؟-2أمهية الدراسة:
تنبع أمهية الدراسة النظرية يف استكمال اجلهود اليت تناولت هذا اجملال مما يسهم يف إثرائه
،وإضافة رصيد معريف للدراسات اليت تناولت اإلعالم الرايضي يف ظل أزمة كوفيد  ،19ابعتبارها
من األزمات اليت أثرت على عديد اجملاالت يف حياتنا ،أما األمهية العلمية فتتمثل يف الوصول إىل
نتائج تبني دور الصحافة اجلزائرية يف معاجلة األحداث واألخبار املتعلقة ابلبطوالت الرايضية يف
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ظل جائحة كوفيد  ،19والكشف عن اإلجيابيات النقائص واالختالل الذي نسجله من خالل
هذه املعاجلة.
-3أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل حتقيق ما يلي:
 التعرف على طبيعة معاجلة جريدة اخلرب اليومي للبطوالت الرايضية يف ظل جائحةكوفيد.19
 التعرف على املواضيع اليت تناولتها يف هذا اإلطار. التعرف على املصادر اليت تعتمد عليها يف معاجلتها الصحفية. الكشف عن أنواع النشاطات الرايضية اليت تركز عليها يف املعاجلة. التعرف على القوالب الصحفية اليت استخدمتها اجلريدة يف هذه املعاجلة.-4مصطلحات البحث:
 املعاجلة الصحفيةنقصد هبا التناول اإلعالمي للصحافة اجلزائرية من خالل تغطيتها ملختلف البطوالت
الرايضية واألنشطة املتعلقة هبذا اجملال عرب صفحاهتا الرايضية املتخصصة.
-

اإلعالم الرايضي

ويعد اإلعالم الرايضي واحدا من أهم روافد اإلعالم املتخصص ،ويتمثل يف "عملية نشر
األخبار واملعلومات واحلقائق الرايضية ،وشرح القوانني والقواعد اخلاصة ابأللعاب واألنشطة
الرايضية للجمهور ،ويهدف لنشر الثقافة الرايضية بني أفراد اجملتمع لتنميته وتوعيته"(عبد الوهاب،
 ،2013ص ،)135فاإلعالم املتخصص "يهدف إىل نشر الثقافة املتعمقة واملخصصة ويتوجه
إىل مجهور عام وخاص يف الوقت نفسه ،ويقدم بصورة موضوعية فهو موضوعي حيث يهدف إىل
نشر الوعي واملعرفة والثقافة املستمدة من احلقائق واملعلومات"( علي  ،2014 ،ص .)24
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-

الصحافة

هي ذلك" املطبوع الدوري الذي ينشر األخبار يف خمتلف اجملاالت ويشرحها ويعلق عليها،
ويكون ذلك عن طريق الصحف واجملالت العامة واخلاصة ،وختتلف مسمياهتا على حسب
مصدر الكلمة سواء يف العربية ،الفرنسية أو اإلجنليزية"(محزة ،2008-2007 ،ص.)11
-5اإلجراءات امليدانية للدراسة:
 -1-5املنهج املتبع
تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وهو املنهج املناسب لإلجابة عن اإلشكالية
املطروحة عن طريق وصف الظواهر واملمارسات الظاهرة للوصول إىل تعميم النتائج ،واستخدمت
الدراسة األسلوب املسحي ملسح عينة من الصفحات الرايضية جلريدة اخلرب يف مدة زمنية معينة.
 -2-5جمتمع الدراسة
يُعرف جمتمع البحث على أنه اجملتمع الذي يتم فيه اختيار العينة منه ،والذي يتم تعميم
النتائج عليه ،وهو اجملتمع الذي ميثل مجيع الوحدات اليت تتم دراستها لتحقيق نتائج الدراسة
(حممد ،2000 ،ص )195-194
يتمثل جمتمع البحث يف جمموع األخبار املتعلقة مبعاجلة صحيفة اخلرب اليومي للبطوالت
الرايضية يف ظل جائحة كوفيد  ،19واخرتان فرتة بني  01سبتمرب 20-نوفمرب  ،2020ابعتبار
أهنا الفرتة اليت مت فيها استئناف األنشطة الرايضية واختاذ التدابري الالزمة ملنع انتشار الفريوس.
-3-5عينة الدراسة:
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ومتثلت العينة يف خمتلف املواضيع اليت مت نشرها عرب هذه الصفحات املرتبطة بوابء كوفيد 19
واملتعلقة ابلفرق واألندية الرايضية اجلزائرية ،حيث مت استخدام األسلوب القصدي يف اختيار هذه
العينة.
 -4-5أدوات الدراسة :
تستخدم الدراسة استمارة حتليل املضمون وهي من أدوات البحث العلمي اليت تسهم يف
مجع البياانت الالزمة لوصف حمتوى املادة اإلعالمية شكال ومضموان.
النجاح يف أي حبث علمي يتوقف على مدى فعالية األدوات اليت استخدمت يف مجع
البياانت وهي ":تلك الوسائل املختلفة اليت يستخدمها الباحث يف مجع البياانت واملعلومات
املستهدفة يف البحث ضمن استخدامه ملنهج معني أو أكثر" (أمحد ،2003 ،ص.)202
تعترب استمارة حتليل املضمون إحدى أدوات مجع املعلومات والبياانت األساسية خصوصا
يف حبوث اإلعالم شأهنا يف ذلك شأن صحيفة االستقصاء أو دليل املقابلة أو املالحظة أو التعميم
التجرييب" (حممد ،1993 ،ص.)83
وتتكون االستمارة من فئات للموضوع وأخرى للشكل ،وتعتمد على وحدات للتحليل،
واستخدمت الدراسة وحدة الفكرة واملوضوع.
-6 -5نظرية الدراسة
تعتمد الدراسة على مبادئ وأسس نظرية األطر اإلعالمية أو اإلخبارية ،وتعرف على أهنا
"العمليات اليت يقوم هبا اإلنسان يف تصنيف وتنظيم وتفسري الواقع واليت تسهل عملية فهم
املعلومات ووضع األحداث يف سياقها ،وتستخدم هذه النظرية لقياس وحتليل مضمون الرسالة
اإلعالمية املنقولة يف اخلطاب اإلعالمي حول حدث معني ،أو قضية معينة ،حيث أن مفهوم
اإلطار له داللة إعالمية ،ويسهم يف التعرف على دور وسائل اإلعالم يف تشكيل اجتاهات الرأي
العام حول املوضوعات املختلفة" (غسان  ،2017 ،ص ص .)13 ،12
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وتفرتض نظرية حتليل األطر اإلخبارية أن األحداث ليس هلا مغزى حمدد ،وإمنا تكتسبه من
خالل اإلطار الذي حيددها من خالل الرتكيز على بعض اجلوانب وإمهال أخرى ،واإلطار
اإلعالمي لقضية معينة يعين انتقاء متعمد لبعض اجلوانب احلدث أو القضية وجعلها أكثر بروزا يف
النص اإلعالمي ،واستخدام أسلوب حمدد يف توصيف املشكلة وحتديد أسباهبا وتقييم أبعادها
وطرح حلول بشأهنا ( أكرم  ،2017 ،ص.)6

 -6اإلعالم الرايضي

-1-6أهداف اإلعالم الرايضي
حدد (خري الدين وعطا ،1998 ،ص  )24أهداف اإلعالم الرايضي يف ما يلي:

 نشر الثقافة الرايضية من خالل تعريف اجلمهور ابلقواعد والقوانني اخلاصة ابأللعابواألنشطة الرايضية.
 تثبيت القيم واملبادئ واالجتاهات الرايضية واحملافظة عليها حيث أن لكل جمتمع نسققيمي يشكل وحيدد أمناط السلوك الرايضي.

 نشر األخبار واملعلومات واحلقائق املتعلقة ابلقضااي واملشكالت الرايضية املعاصرةوحماولة تفسريها والتعليق عليها لكي تكون أمام الرأي العام يف اجملال الرايضي وإعطائه
الفرصة الختاذ ما يراه من قراءات جتاه هذه القضااي.
 الرتويح عن اجلمهور وتسليتهم ابألشكال والطرق اليت ختفف عنهم صعوابت احلياةاليومية.

 -2-6خصائص اإلعالم الرايضي
لإلعالم الرايضي الكثري من اخلصائص ولكن من أبرزها اخلصائص اآلتية (خري الدين
وعطا ،1998 ،ص:)25

 اإلعالم الرايضي يتضمن جانبا كبريا من االختيار حيث أنه خيتار اجلمهور الذي خياطبهويرغب الوصول إليه حسب نوع الرايضة.
146

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2775

املعاجلة الصحفية لألحداث الرايضية اجلزائرية يف ظل جائحة كوفيد-19جريدة اخلرب منوذجا-

 يتميز أبنه مجاهريي له القدرة على تغطية مساحات واسعة وخماطبة قطاعات كبرية مناجلمهور.
 اإلعالم الرايضي بوسائله املختلفة عبارة عن مؤسسة اجتماعية يستجيب إىل البيئة اليتيعمل فيها بسبب التفاعل القائم بينه وبني اجملتمع ،وحىت ميكن فهمه ال بد أوال من
دراسة وفهم اجملتمع الذي يعمل فيه حىت ال يتعارض مع ما يقدمه من رسائل إعالمية
مع القيم السائدة يف هذا اجملتمع ،فاإلعالم الرايضي مبثابة املرآة اليت تعكس صورة
وفلسفة هذا اجملتمع.
هناك العديد من التأثريات اليت ميكن أن حيدثها اإلعالم الرايضي يف اجلمهور كما أشارت
هلا (شفيقة ،2014 ،ص:)128
 تغيري املوقف أو االجتاه الرايضي. إثراء املعرفة الرايضية. التنشئة االجتماعية يف اجملال الرايضي. االستثارة العاطفية يف اجملال الرايضي. الضبط االجتماعي وصياغة الواقع الرايضي.-7عرض وحتليل النتائج:
بعد حتديد عينة الدراسة ،وتطبيق استمارة حتليل املضمون على مفرداهتا ،نصل إىل مرحلة
تفريغ وتفسري البياانت يف اجلداول اآلتية:
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اجلدول  :1يبني املواضيع املرتبطة بوابء كوفيد  19اليت عاجلتها جريدة اخلرب
املوضوع

التكرار

النسبة()%

اإلصاابت ابلفريوس يف صفوف الفرق
الرايضية

17

73.91

اإلجراءات الصحية والوقائية

01

4.34

الفحوصات اخلاصة بكوفيد19

03

13.04

إهناء املوسم الرايضي

01

4.34

توقيف التدريبات

01

4.34

اجملموع

23

100

من خالل اجلدول يتبني أن أكثر املواضيع اليت تناولتها جريدة اخلرب يف صفحتها الرايضية
هي اإلصاابت بفريوس كوروان يف صفوف الفرق الرايضية املختلفة حيث ظهرت بنسبة
 %73.91تليها الفحوصات اخلاصة بكوفيد  19بنسبة  ،%13.04أما املواضيع األخرى فقد
ظهرت بنسب أقل ،ومنه جند أن اجلريدة خالل فرتة الدراسة عاجلت موضوع إصاابت الالعبني
وإدارة الفرق واألندية بفريوس كوروان ،وهذا يف ظل التزايد واالنتشار الكبري للفريوس يف بالدان،
وهو ما دفع وسائل اإلعالم إىل تسليط الضوء على هذه اإلصاابت ابإلضافة إىل الفحوصات اليت
خيضع هلا الالعبني يف إطار الوقاية ،خاصة وأن معظم الرايضات مجاعية وبذلك تسهل من انتقال
املرض ،يف حني جند أن هناك إمهال لبعض املواضيع اهلامة يف ظل انتشار الوابء ،كتلك املتصلة
بتأثريه على اجلانب املايل واالقتصادي لألندية وكذلك ظروف أتجيل البطوالت واإلجراءات
املتخذة يف إطار ذلك.
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اجلدول  :2يبني املصدر الذي تعتمد عليه اجلريدة يف معاجلة هذه املواضيع
املصدر

التكرار

النسبة()%

إدارة الفرق الرايضية

12

52.17

االحتادات اجلزائرية

06

26.08

الوزارة الوصية

02

8.69

وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء

03

13.04

اجملموع

23

100

يتبني من خالل اجلدول أن أكثر املصادر اليت تعتمد عليها اجلريدة يف معاجلة املواضيع
الرايضية يف ظل انتشار وابء كوروان هي الفرق إدارة الفرق الرايضية وظهرت بنسبة ،% 52.17
كوهنا األقرب إىل معرفة حالة الفريق وتطورات املرض بني عناصره ،تليها االحتادات اجلزائرية
ملختلف الرايضات وهي أيضا من املصادر املقربة للنشاط الرايضي وظهرت بنسبة ،% 26.08
يف حني ظهرت نسبة وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء بنسبة  ،% 13.04ومنه جند أن جريدة
اخلرب ت عتمد بشكل كبري على املصادر املقربة من الفرق الرايضية الستقاء األخبار وخمتلف
التطورات اليت تشهدها يف ظل انتشار وابء كوفيد .19
اجلدول  :3يبني األنشطة الرايضية اليت عاجلتها جريدة اخلرب
النشاط

التكرار

النسبة()%

كرة القدم

16

69.56

كرة اليد

02

8.69

كرة الريشة

01

4.35

اجليدو

03

13.05
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ختصصات متعددة

01

4.35

اجملموع

23

100

يتضح من خالل اجلدول أن أكثر الرايضات اليت ركزت عليها اجلريدة يف معاجلتها
الصحفية هي رايضة كرة القدم اليت تظهر بنسبة  ،% 69.56تليها رايضة اجليدو بنسبة
 ،%13.05مث كرة اليد بنسبة  ،% 8.69بينما ظهرت الرايضات األخرى بنسبة قليلة ،وميكن
أن نفسر ذلك أن اجلريدة هتتم بكرة القدم بشكل كبري ابعتبار أهنا الرايضة اليت هلا شعبية كبرية
وهلا بطوالت وطنية متعددة ،ورغم ذلك فقد أمهلت اجلريدة تناول الرايضات األخرى اليت ال تقل
أمهية ،كالرايضات الفردية اليت هي األخرى تضررت من وابء كوروان وهلا أمهيتها ووزهنا يف الساحة
الرايضية.
اجلدول  :4يبني مستوايت األندية والفرق الرايضية اليت تناولتها اجلريدة
املستوى

التكرار

النسبة()%

منتخبات وطنية

07

30.43

فرق القسم الوطين األول

12

52.17

فرق القسم الوطين الثان

03

13.05

النخب الرايضية

01

4.35

اجملموع

23

100

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن جريدة اخلرب هتتم يف معاجلتها ملختلف الرايضات ابلفرق
اليت تنشط يف القسم الوطين األول ،حيث ظهرت بنسبة  ،% 52.17تليها املنتخبات الوطنية
بنسبة  ، %30.43يف حني تظهر املستوايت األخرى بنسب أقل ،ومنه يتضح أن جريدة اخلرب
سلطت الضوء يف معاجلتها الصحفية على فرق القسم األول واملنتخبات الوطنية يف خمتلف
الرايضات ،وذلك ألهنا هي البارزة يف الساحة الرايضية وهلا مجهورها الرايضي الواسع ،وهذا ال
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يعين إمهال الفرق اليت تنشط يف املستوايت األخرى ألن هلا نصيبها يف التغطية اإلعالمية وتسليط
الضوء على االنعكاسات اليت خلفها الوابء على خمتلف الرايضات.
اجلدول  :4يبني القوالب الصحفية اليت اعتمدت عليها اجلريدة يف معاجلة هذه املواضيع
القالب الصحفي

التكرار

النسبة()%

اخلرب

17

73.93

التقرير

05

21.73

البورتريه

00

00

الريبوراتج

01

4.34

اجملموع

23

100

من خالل هذا اجلدول يتبني أن جريدة اخلرب اعتمدت على اخلرب كقالب صحفي
أساسي يف معاجلة املواضيع املرتبطة ابلفرق الرايضية يف ظل انتشار وابء كوفيد  ،19حيث ظهرت
بنسبة  ،%73.93يليها التقرير بنسبة  ،% 21.73والريبوراتج أبقل نسبة  ، %4.34يف حني
نالحظ غياب البورتريه ،وميكن تفسري ذلك أن اجلريدة تعاجل هذه املواضيع فقط عن طريق تقدمي
املعلومة وهذا يتناسب مع معاجلتها ألعداد اإلصاابت ابلفريوس يف صفوف الفرق الرايضية اليت
كانت بنسبة كبرية  ،وبذلك هتدف إىل تقدمي املعلومات فقط رغم أمهية القوالب األخرى يف تقدمي
التفاصيل ووصف احلالة واألوضاع اليت تعيشها هذه الفرق ،ومنه جند أن املعاجلة كانت سطحية
ومباشرة وغري معمقة.
 -9مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات:

من خالل ما تقدم من حتليل وتفسري للبياانت ،ميكن استخالص النتائج اآلتية:
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 هتتم جريدة اخلرب مبعاجلة املواضيع املرتبطة مبختلف الفرق الرايضية يف ظل انتشار وابءكوفيد 19عرب صفحتها الرايضية.
 تركز جريدة اخلرب يف معاجلتها على املواضيع املرتبطة ابإلصاابت ابلفريوس يف صفوفالفرق الرايضية والفحوصات اليت تقوم هبا بشكل دوري لضمان صحة عناصرها وخاصة
الالعبني.
 تعتمد جريدة اخلرب يف معاجلتها الصحفية هلذه املواضيع على مصادر عديدة أبرزها إدارةالفرق الرايضية واالحتادات اجلزائرية ملختلف الرايضات ،وذلك لضمان احلصول على
املعلومة الصحيحة.
 تعاجل جريدة اخلرب املواضيع املرتبطة ابلفرق الرايضية لكرة القدم بشكل كبري ،يف حنيهتمل الفرق اخلاصة ابلرايضات اجلماعية األخرى أو الرايضات الفردية.
 تربز من خالل املعاجلة الصحفية للمواضيع املرتبطة بوابء كوروان يف جريدة اخلرب أهنا تركزعلى الفرق واملنتخبات الوطنية والفرق الرايضية اليت تنشط يف القسم الوطين األول،
وهتمل الكثري من الفرق اليت تنشط يف مستوايت وأقسام أخرى.

 تستخدم اجلريدة اخلرب كقالب صحفي رئيسي يف معاجلة املواضيع املرتبطة بوابءكوفيد ، 19يف حني تستبعد القوالب األخرى اليت هلا أمهية يف تقدمي التفاصيل والوصف
والتحليل.
-10خالصة:
من خالل ما تقدم يتضحح أن معاجلحة جريحدة اخلحرب ملختلحف األنشحطة الرايضحية خحالل أزمحة
كوفيححد  19كانححت سححطحية إىل حححد مححا ،ومتححت معاجلتهححا بصححورة منطيححة ،ومل تتعمححق يف معاجلححة هححذا
املوضححوع نظحرا ألمهيتححه ،وكححذا دور اإلعححالم الرايضححي يف إبحراز خمتلححف القضححااي الححيت هتححم عححامل الرايضححة
حمليا ودوليا ،وقد يعود ذلك إىل عدم االهتمام الكايف هبذا النوع محن اإلعحالم الحذي يسحهم بشحكل
كبري يف تكوين الرأي العام وتوجيهه ،خاصة وأن مجهوره ميثحل نسحبة كبحرية محن الشحباب ،ومنحه كحان
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ضححروراي أن يححتم معاجلححة املواضححيع الرايضححة يف أوقححات األزمححات مبعححايري تسححتجيب ملتطلبححات اجلمهححور
وتطلعاته يف هذا اجملال.
 -11االقرتاحات والفروض املستقبلية.
نظ حرا ألمهيححة اإلعححالم يف إدارة ومعاجلححة األزمححات عمومححا واإلعححالم الرايضححي خصوصححا نقححدم
جمموعة من االقرتاحات ليكون يف مستوى تطلعات اجلمهور:
 العناية ابملضامني الرايضية خالل انتشار األزمات وخاصة الصحية منها. املعاجلححة الدقيقححة للقضححااي الححيت هتححم الشححأن الرايضححي واالسححتعانة ابخل حرباء واملتخصصححني يفامليدان.
 تنويع مصادر املعلومة اليت تثري املواضيع وتضمن املصداقية واملوضوعية. تححدريب وتك ححوين الصحححفيني الرايض ححيني ليكون حوا يف مس ححتوى املعاجلححة احلقيقي ححة للمض ححامنيالرايضية خاصة يف أوقات األزمات.
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