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ملخظ
جدىاوٌ هزه الذساظت ،املعالجت إلاعالمُت لخذاعُاث وباء كوروها على البطوالث الرٍاغُت في املوكع الالكترووي للىاة بُين
سبورث الرٍاغُت ،والتي جىذسج في ئواس الذساظاث الخاـت بالصخافت الالىتروهُت اإلاخخففت ،فهزه ألاخيرة أـبدذ مً ألادواث
ألاظاظُت الذاغمت للػمل ؤلاغالمي في اللىىاث الخلفضٍىهُت ،فهي جخىحه ئلى حمهىس أهبر وجدُذ الخفاغلُت والدؽاسهُت.
وهىا جبرص أهمُت الذساظت التي جىاولذ جدلُل ميؽىساث اإلاىكؼ الالىترووي بُين ظبىسث ،باظخخذام اإلاىهج الىـفي وأداة جدلُل
اإلاممىن التي جم جىبُلها غلى غُىت كفذًت جم اخخُاسها خالٌ الفترة أفشٍل-ماي  ،2020وهي الفترة التي جفاكمذ فيها جأزيراث وباء وىسوها
غلى مخخلف حىاهب الخُاة ،وخلفذ الذساظت ئلى أن اإلاىكؼ الالىترووي لللىاة ًشهض غلى مىالُؼ جأحُل أو اظخئىاف البىىالث وخاـت
ألاوسوبُت منها ،واظخخذم الخبر والخلشٍش إلاػالجت رلً باالغخماد غلى مفادس مخػذدة.
الكلماث الذالت :اإلاىاكؼ الالىتروهُت؛ ؤلاغالم الشٍاض ي؛ ؤلاغالم اإلاخخفق؛ وباء وىسوها؛ البىىالث الشٍالُت؛ بُين ظبىسث.
Abstract:
This study deals with the media treatment of the implications of Corona's epidemic on sports
tournaments on the website of the sports channel beIN Sports, which falls within the framework of
studies for specialized electronic journalism.
Here, the importance of the study that dealt with the analysis of the beIN Sports website
publications, using the descriptive approach and the content analysis tool that was applied to an
intentional sample selected during the April-May 2020 period, is the period during which the
effects of the Corona epidemic on various aspects of life have worsened, and the study concluded
that The website of the channel focuses on topics of postponing or resuming tournaments,
especially European ones, and used the news and the report to address this by relying on multiple
sources.

; Keywords: electronic press; sports media.; specialized media; Corona epidemic; sports tournaments
beIN Sports.
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ملذمت
ٌػذ ؤلاغالم الشٍاض ي واخذ مً أهىاع ؤلاغالم اإلاخخفق الزي ًىحه سظالخه ئلى حمهىس له خفاةفه ومميزاجه،
وَععى هغيره مً أهىاع ؤلاغالم ألاخشي ئلى ؤلاخباس والخثلُف والخيؽئت وغيرها مً ألاهذاف التي ًخىلؼ مً خاللها
الجمهىس ئلى ئؼباع خاحاجه وسغباجه.
ومؼ الخىىس الخىىىلىجي والخلني  ،اظخفاد ؤلاغالم الشٍاض ي مً ؤلامياهاث الخلىُت والىظاةي اإلاخاخت مً أحل
جشكُت الػمل وجىىٍش الشظالت ؤلاغالمُت اإلاىحهت للجمهىس الشٍاض ي ،ومً بُنها اإلاىاكؼ الالىتروهُت التي اظخفادث
منها الػذًذ مً وظاةل ؤلاغالم اإلاخخففت في اإلاجاٌ الشٍاض ي وأـبدذ واحهت لها ،جىلل لجمهىسها اإلاػلىمت
بؽيل آوي وظشَؼ ،ئلافت ئلى مػالجت مخخلف ألاخذار و جلذًم جىىساتها وجدلُل أظبابها وغشك اوػياظاتها غلى
ول ألاـػذة اإلاشجبىت بمجاٌ الشٍالت.
وفي ظل أصمت وىسوها التي ٌػِؽها الػالم مىز بذاًت هزه العىت ،وما خلفخه مً ألشاس صخُت واكخفادًت
واحخماغُت وغيرها ،هُفذ مخخلف وظاةل ؤلاغالم بشامجها وممامُنها مؼ الخذر ،فأخزث جدعابم لخلذًم
اإلاػلىمت الصخُدت ،وئغالم اإلاىاوً بمخخلف الخىىساث والاوػياظاث التي حعبب فيها هزا الىباء.
ومً بين اإلاجاالث التي غشفذ جأزشا هبيرا ،البىىالث الشٍالُت لىشة اللذم ،باغخباس أن هزه ألاخيرة هي
سٍالت ؼػبُت ولها حمهىسها الىبير ،ولىً مؼ ؤلاحشاءاث الصخُت التي فشلها وباء وىسوها ،مً حجش ـخي وجباغذ
احخماعي ،جأحلذ الػذًذ مً هزه البىىالث وجىكفذ اإلاالغب وغاب الجمهىس ،وول هزا وان له ألازش البالغ في
مخخلف الجىاهب الصخُت والاكخفادًت ،التي أـابذ الىثير مً الفشق الشٍالُت  ،وختى اللىىاث الشٍالُت التي
جمىٌ مً هزه البىىالث ،ومنها كىاة بُين ظبىسث اللىشٍت التي حػذ الشاعي الشظمي للػذًذ مً البىىالث
الشٍالُت ،ومخخلف بشامجها حعخمذ ممامُنها مً ألاخذار الشٍالُت التي جىكفذ بعبب وباء وىسوها وهذدث
جىاحذها غلى العاخت ؤلاغالمُت ،لىنها واـلذ غملها وحػلذ مً مىكػها الالىترووي مفذسا للمػلىمت الشٍالُت ،
مً خالٌ مػالجت اإلاىالُؼ اإلاشجبىت بهزا الىباء والتي لها غالكت مباؼشة بيؽاه مخخلف البىىالث الشٍالُت لىشة
اللذم.
وفي هزا ؤلاواس أسدها مػشفت هُفُت مػالجت اإلاىكؼ الالىترووي للىاة بُين ظبىسث اللىشٍت ،إلاىلىع
اوػياظاث وجذاغُاث وباء وىسوها غلى البىىالث الشٍالُت لىشة اللذم ،وهُفُت جىاولها إلاخخلف ألاخذار التي
أـابذ الفشق مً مخخلف دوٌ الػالم ،ظىاء مً الجاهب الفخي أو الاكخفادي ،واهىللذ الذساظت مً ئؼيالُت
بىِذ غلى أظاط الشحىع وؤلاوالع غلى الذساظاث العابلت واإلاؽابهت ،وبىاء الجاهب الىظشي واإلانهجي وـىال ئلى
الجاهب الخىبُلي الزي خشج باظخيخاحاث وملترخاث جخق مىلىع الذساظت.
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الجاهب الىظري
. 1ملذمت وإشكالُت الذراست:
كذمذ الاهترهذ فشـا وظىكا حذًذة للمإظعاث ؤلاغالمُت الخللُذًت ،وفخدذ أًما الباب للمىافعت مً كبل
مفادس غير جللُذًت ،هما غيرث في خُاة ألافشاد غً وشق جىاـلهم وحمػهم للمػلىماث ،فجػلتهم ًيخلىن
اإلاػلىماث وألاخباس التي ًخػشلىن لها مً بين الػذًذ مً الففداث اإلاخاخت غلى الؽبىت ،ومؼ ظهىس الاهترهذ
أغُذ حؽىُل غملُت حعلُم ألاخباس وأـبذ هىان جذفم هبير ،مما مىً اللشاء مً الخػلُم ومؽاسهت ألاخباس
والاؼتران في الخبر هفعه بىشق مخخلفت (سماح عبر الرزاق الشهاوي ،2017 ،ص.)120
جخػذد أظباب اظخخذام اإلاىاكؼ ؤلاخباسٍت غلى الاهترهذ فهب جلذم خذماتها ؤلاغالمُت بفىسة جخخىى الخذود
الضماهُت واإلاياهُت  ،هما جدُذ للمعخخذم ئمياهُت الخػمم في جفاـُل ألاخذار واإلاىلىغاث والخفىٌ غلى
مػلىماث مخىىغت مً أهثر مً مفذس  ،ئلى حاهب جلذًمها للمممىن بأهثر مً أظلىب اغخمادا غلى الىفىؿ
اإلاىخىبت والفىس واإلالفاث الفىجُت واإلاشةُت ،هما أجها غبر الشوابي أو الىـالث الالىتروهُت جمىً اإلاعخخذم مً
الاغخماد غلى مفادس اإلاػلىماث مً خاللها (.شيرًً علي موس ى ،2014 ،ص .)146
وحػذ الفماةُاث ؤلاخباسٍت اإلاخخففت ،مً وظاةل ؤلاغالم التي اهدؽشث بؽيل هبير وأوحذث لها مياها بين
الجمهىس وخللذ مميزاث أخشي لجزبه مً بُنها الخفاغلُت ،خُث اظخخذمذ اإلاىاكؼ الالىتروهُت مً أحل
التروٍج إلامامُنها خاـت في الفتراث الخشحت التي كذ ًخػزس غليها أداء غملها بؽيل حُذ هما خفل في آلاوهت
ألاخيرة بعبب وباء وىسوها الزي أزش غلى الىثير مً اللىىاث الخلفضٍىهُت مً بُنها كىاة بُين ظبىسث الخابػت
لؽبىت الجضٍشة واإلاخخففت في مجاٌ الشٍالت ،خُث اظخىاغذ مً خالٌ مىكػها الىترووي حػضٍض خذمتها التي
جلذمها للجمهىس ،وخعب الباخثين في مجاٌ ؤلاغالم والاجفاٌ ،فان ؤلاغالم الالىترووي الخىىىلىجي ٌػذ مً
أهم الىظاةل التي ظاهمذ في حغُير اإلاجخمػاث في مخخلف اإلاُادًً ( فخُدت بوساق وآخرون ،2020 ،ص
،)480وحػشف اإلاىاكؼ الالىتروهُت ؤلاخباسٍت غلى أجها " مجمىغت مً الىىافز غلى ؼبىت الاهترهذ حػشك ألاخباس
اإلاعخدذزت وحػخمذ باألغلب غلى وواالث ألاهباء أو مشاظلين أو هلال غً مىاكؼ أخشي"(أخمذ ضالح عبذ اللادر
بني خمذان ،2014 ،ص ،)13هزلً حػشف غلى أجها "ئـذاس ال وسقي ًخم ئهخاحه باالظخػاهت بؽبياث الاهترهذ،
وغشله غلى الؽبىت ،أو غلى وظاةي أخشي غير وسكُت( ".غسان عبذ الرخمً أبو خسين ،2017 ،ص.)9
وَػذ ؤلاغالم الشٍاض ي واخذا مً أهم سوافذ ؤلاغالم اإلاخخفق ،وٍخمثل في "غملُت وؽش ألاخباس واإلاػلىماث
والخلاةم الشٍالُت ،وؼشح اللىاهين واللىاغذ الخاـت باأللػاب وألاوؽىت الشٍالُت للجمهىس ،وحهذف ليؽش
الثلافت الشٍالُت بين أفشاد اإلاجخمؼ لخىمُخه وجىغُخه"(زواوي عبذ الوهاب ،2013 ،ص ،)135فاإلغالم
اإلاخخفق "حهذف ئلى وؽش الثلافت اإلاخػملت واإلاخففت وٍخىحه ئلى حمهىس غام وخاؿ في الىكذ هفعه،
وٍلذم بفىسة مىلىغُت فهى مىلىعي خُث حهذف ئلى وؽش الىعي واإلاػشفت والثلافت اإلاعخمذة مً الخلاةم
واإلاػلىماث"(علي بً عبذهللا الكلباوي ،2014 ،ص ،)24
ئن ؤلاغالم الشٍاض ي له جأزير كىي باغخباسه مىحه للىاع هبير مً الجمهىس ،ومً بين الخأزيراث التي كذ ًدذثها:
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 الخيؽئت الشٍالُت. الاظدثاسة الػاوفُت. المبي الاحخماعي في اإلاجاٌ الشٍاض ي. ـُاغت الىاكؼ في اإلاجاٌ الشٍاض ي ( .شفُلت مهري،2014 ،ص .)128وٍىدعب ؤلاغالم الشٍاض ي كىة الخأزير هزه اهىالكا مً الخفاةق التي ًخميز بها والتي لخفها ( هور الذًً
بطاط ،2019 ،ص ص ،)175 ،174في الىلاه آلاجُت:
 ؤلاغالم الشٍاض ي مإظعت احخماغُت ٌعخجُب للبِئت التي ٌػمل فيها بعبب الخفاغل بِىه وبين اإلاجخمؼ.ٌععى ؤلاغالم الشٍاض ي ئلى حزب أهبر غذد ممىً مً الجماهير.ًخميز بأهه حماهيري له اللذسة غلى حغىُت معاخاث واظػت.ًخممً حاهبا هبيرا مً الاخخُاس مً خُث الجمهىس الزي ًخػذد بخػذد الاخخفاـاث الشٍالُت.اهىالكا مً هزه ألادواس والىظاةف والخأزيراث ،غملذ الػذًذ مً وظاةل ؤلاغالم الخللُذًت غلى
الاظخػاهت بأدواث ؤلاغالم الجذًذ ومنها اإلاىاكؼ الالىتروهُت ختى جىظؼ حمهىسها وجدعً خذمتها وجممً
وـىلها ألغذاد هبيرة ،ومً بُنها كىاة بي ئن ظبىسث الشٍالُت الخابػت لؽبىت الجضٍشة ،والتي حػمل مً خالٌ
هزا اإلاىكؼ غلى حغىُت مخخلف ألاوؽىت وألاخذار الشٍالُت الػاإلاُت وؤلاكلُمُت ،ئلى حاهب هلل أخباس
البىىالث واإلاىافعاث اإلاخػللت بمخخلف الشٍالاث ،وجتزاًذ أدواس الصخافت الالىتروهُت خفىـا ووظاةل
ؤلاغالم غمىما في أوكاث ألاصماث وألاخذار التي جىاحهها اإلاجخمػاث ،مثل ما وػِؽه في الفترة ألاخيرة مؼ اهدؽاس
وباء وىسوها وجذاغُاتها غلى ول مجاالث الخُاة التي وػِؽها ،وختى اإلاماسظاث ؤلاغالمُت ،ففي ظل جأحُل
وجىكُف البىىالث الشٍالُت ،جأزشث مجمىغت كىىاث بي ئن ظبىسث باغخباسها الىاكل الشظمي لها في مخخلف
الذوٌ الػشبُت ،ومىه جىحهذ خالٌ هزه الفترة ئلى جضوٍذ الجمهىس بمعخجذاث الىباء واوػياظاجه غلى الفشق
الشٍالُت وجأزيراجه غلى معخلبل هشة اللذم ،ورلً مً أحل ئوالع الجماهير بمخخلف اإلاػلىماث ،خاـت وأن
هزه اللىاة جدلم أهبر وعب مؽاهذة مً حمهىسها الشٍاض ي ،وهى "ما ًفشك غلى اللاةم باالجفاٌ غبر هزا
اإلاىكؼ امخالن اإلاهاساث الخلىُت الالصمت إلهخاج اإلاممىن وجفمُم الؽيل ومهاساث اجفالُت جخػلم بأظلىب
ئغذاد وجدشٍش اإلاػلىماث اإلالذمت لخخىافم مؼ وبُػت الىظُلت"( شيرًً علي موس ى ،2014 ،ص ،)53
مما جلذم رهشه فان الذساظت جىىلم مً الدعاؤٌ الػام آلاحي:
كُف عالج املوكع الالكترووي ملجموعت كىواث بي إن سبورث الرٍاغُت ،جذاعُاث وباء كوروها على
البطوالث الرٍاغُت لكرة اللذم؟
والدعاؤالث الفشغُت آلاجُت:
 ما هي اإلاىالُؼ التي غالجها مىكؼ كىىاث بي ئن ظبىسث و اإلاشجبىت بخذاغُاث وباء وىسوها غلى البىىالثالشٍالُت؟
 ما هى الاهخماء الجغشافي للمىالُؼ التي غالجها هزا اإلاىكؼ؟ ما هي اإلافادس التي ٌػخمذ غليها اإلاىكؼ في مػالجت هزه اإلاىالُؼ؟ ما هي الىظاةف التي ًمىً أن وعخخلفها مً خالٌ مػالجخه لهزه اإلاىالُؼ؟املؤلف املرسل :هىاٌ بىمؽىت .البرًذ الالكترووي للمرسلBoumechta.naouel@univ-oeb.dz :
 -خلىق اليؽش مدفىظت لذي حامػت الػشبي بً مهُذي

-أم البىاقي-املوكع الالكتروويhttps://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/71:

54

املعالجت إلاعالمُت الوعكاساث وباء كوروها على البطوالث الرٍاغُت لكرة اللذم في املوكع الالكترووي للىاة بُين سبورث اللطرٍت
 ما هي اللىالب الفىُت التي ٌعخخذمها اإلاىكؼ في اإلاػالجت؟ ما هي الذغاماث التي ًىظفها في مخخلف اإلاىالُؼ التي ًدىاولها؟اهىالكا مً واكؼ هزه الذساظت فان أهمُتها جىمً في وىجها مً الذساظاث التي حعلي المىء غلى مىالُؼ
العاغت وهُفُت مػالجتها غً وشٍم الصخافت الالىتروهُت اإلاخخففت ،وهزهش هىا الصخافت الشٍالُت التي لها
أدواس هامت في اإلاجخمؼ ،هزلً جبرص ألاهمُت مً خالٌ جىاوٌ الذساظت إلاىلىع وباء وىسوها الزي أزش بؽيل هبير
غلى اإلاماسظاث ؤلاغالمُت ،وخخم غلى وظاةل ؤلاغالم الخللُذًت والخذًثت جىُُف ممامُنها ختى جخماش ى مؼ
مخىلباث الىلؼ الزي وػِؽه في ًىمىا هزا.
ومىه خذدها أهذاف الذساظت وأبشصها مػشفت هُفُت مػالجت اإلاىكؼ الالىتروهُت للىىاث بي ئن ظبىسث
لخذاغُاث وباء وىسوها غلى البىىالث الشٍالُت الػاإلاُت ،ورلً مً خالٌ الىؽف غً اإلاىالُؼ التي جىاولها
ومفادسها وؼيل جلذًمها للجمهىس.
ولخدلُم هزه ألاهذاف حػخمذ الذساظت غلى مبادب وأظغ هظشٍت ألاوش ؤلاغالمُت أو ؤلاخباسٍت ،وحػشف غلى أجها
" الػملُاث التي ًلىم بها ؤلاوعان في جفيُف وجىظُم وجفعير الىاكؼ والتي حعهل غملُت فهم اإلاػلىماث و ولؼ
ألاخذار في ظُاكها ،وحعخخذم هزه الىظشٍت للُاط وجدلُل مممىن الشظالت ؤلاغالمُت اإلاىلىلت في الخىاب
ؤلاغالمي خىٌ خذر مػين ،أو كمُت مػُىت ،خُث أن مفهىم ؤلاواس له داللت ئغالمُت ،وَعهم في الخػشف غلى
دوس وظاةل ؤلاغالم في حؽىُل اججاهاث الشأي الػام خىٌ اإلاىلىغاث اإلاخخلفت "

(غسان عبذ الرخمً أبو

خسين ،2017 ،ص ص .)13 ،12
وجفترك هظشٍت جدلُل ألاوش ؤلاخباسٍت أن ألاخذار لِغ لها مغضي مدذد ،وئهما جىدعبه مً خالٌ ؤلاواس الزي
ًدذدها مً خالٌ الترهيز غلى بػن الجىاهب وئهماٌ أخشي ،وؤلاواس ؤلاغالمي للمُت مػُىت ٌػني اهخلاء
مخػمذ لبػن الجىاهب الخذر أو اللمُت وحػلها أهثر بشوصا في الىق ؤلاغالمي ،واظخخذام أظلىب مدذد في
جىـُف اإلاؽيلت وجدذًذ أظبابها وجلُُم أبػادها ووشح خلىٌ بؽأجها ( أكرم فرج الربُعي ،2017 ،ص.)6
ئرن جشجبي الىظشٍت بمىلىع الذساظت مً خُث أجها جبدث في جدلُل الشظالت ؤلاغالمُت اإلاىلىلت خىٌ أصمت وباء
وىسوها وما خلفخه مً آزاس واوػياظاث غلى البىىالث الشٍالُت الػاإلاُت ،مً خُث وـف اإلاؽيلت وجدذًذ
أظبابها وأبػادها.
.2مفاهُم ومططلحاث الذراست
جشجىض الذساظت غلى اإلافاهُم واإلافىلخاث آلاجُت والتي ظىىضخها بخػشٍفاث ئحشاةُت:
.1.2املعالجت إلاعالمُت
ووػني بها الخىاوٌ ؤلاغالمي ووشق مػالجت اإلاىالُؼ وألاخذار في مخخلف وظاةل ؤلاغالم ،وفي هزه الذساظت
هلفذ بها هُفُت جىاوٌ مىكؼ كىاة بُين ظبىسث لخذاغُاث وباء وىسوها غلى البىىالث الشٍالُت لىشة اللذم مً
خُث الجىاهب التي جأزشث بها.
.2.2املواكع الالكتروهُت
حػشف غلى أجها " مجمىغت مً الىىافز غلى ؼبىت الاهترهذ حػشك ألاخباس اإلاعخدذزت وحػخمذ باألغلب غلى
وواالث ألاهباء أو مشاظلين أو هلال غً مىاكؼ أخشي"(.أخمذ ضالح عبذ اللادر بني خمذان ،2014 ،ص.)13
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حػشف أًما غلى أجها "ئـذاس ال وسقي ًخم ئهخاحه باالظخػاهت بؽبياث الاهترهذ ،و غشله غلى الؽبىت ،أو غلى
وظاةي أخشي غير وسكُت (".غسان عبذ الرخمً أبو خسين ،2017 ،ص.)9
ومىه هالخظ أن اإلاىاكؼ الالىتروهُت ؤلاخباسٍت ،هي مىاكؼ غلى ؼبىت الاهترهذ تهخم بيؽش ومػالجت مخخلف
ألاخباس وألاخذار وفم أهذاف مػُىت.
 .3.2إلاعالم الرٍاض ي
هى " غملُت وؽش الخلاةم واإلاػلىماث الشیالیت في مجاالث التربیت الشیالیت ،الخػلیم ،الخذسیب ،ؤلاداسة ،و
الترویج الشیاض ي ،ومظاهش التربیت الشیالیت( الػاب فشدیت و حماغیت )،ورلً باظخخذام وظاةل ؤلاغالم
والاجفاٌ اإلاخخلفت ظىاء واهذ ظمػُت أو بفشٍت أو الازىين مػا" (.هور العابذًً كوحُل وسعاد خلُمي،
 ،2019ص .)121
هلفذ به ؤلاغالم اإلاخخفق في مجاٌ الشٍالت ،وٍمىً حػشٍفه غلى أهه هىع مً أهىاع ؤلاغالم اإلاهخم باإلاماسظاث
الشٍالُت وألاخذار الشٍالُت واإلاىالُؼ التي تهم غالم الشٍالت غمىما ،وحهذف ئلى ئخباس الجمهىس الشٍاض ي
باإلاػلىماث الخاـت بهزا اإلاجاٌ وخلم سأي غام خىٌ أبشص اللماًا التي ٌػالجها.
.3الذراساث السابلت و املشابهت:
الذراست ركم -1-فخُدت بىظاق وآخشون :دوس ؼبياث الخىاـل الاحخماعي في وؽش الثلافت الشٍالُت لىشة اللذم
الجضاةشٍت لذي جالمُز الىىس النهاتي" دساظت مُذاهُت بثاهىٍت ئبشاهُم بً ألاغلب الخمُمي باإلاعُلت.
جشهض ئؼيالُت الذساظت غلى مػشفت الذوس الخلُلي الزي جلىم به الىظاةي الخىىىلىحُت ووظاةل الخىاـل الاحخماعي
في وؽش الثلافت الشٍالُت لذي اإلاشاهلين اإلاخمذسظين ،واجبػذ الذساظت اإلاىهج الىـفي الخدلُلي إلاجخمؼ الذساظت اإلايىن
مً جالمُز الىىس الثاهىي النهاتي بمخخلف جخففاجه واإلالذس بـ  263جلمُزا ،أما الػُىت فلذ وان غذد مفشداتها 23
جلمُزا ،وكذ وصع الباخثىن غليهم اظخماسة اظخبُان هأداة لجمؼ البُاهاث الالصمت لخدلُم أهذاف الذساظت التي
جىـلذ ئلى غذة هخاةج أبشصها أن لؽبياث الخىاـل الاحخماعي دوس ئًجابي في وؽش الثلافت الشٍالُت لىشة اللذم لذي
اإلاشاهلين اإلاخمذسظين.
الذراست ركم -2-مشَؽِؾ خالذ وحالٌ ـالح الذًً :دوس البرامج الخفاغلُت الشٍالُت بالخلفضٍىن الجضاةشي في جىمُت
الثلافت الشٍالُت لذي ولبت ؤلاغالم والاجفاٌ الشٍاض ي.
جشهض ئؼيالُت هزه الذساظت غلى ئبشاص دوس البرامج الشٍالُت الخفاغلُت في جىمُت الثلافت الشٍالُت لذي الىلبت ،باغخباس
أن ؤلاغالم الشٍاض ي مً أهم وظاةل الخػلُم والتربُت الشٍالُت خُث ٌععى ئلى جىمُت ول اإلاػشفت واإلاذسواث واإلاػلىماث
لذي حمهىس اإلاؽاهذًً ،واغخمذث الذساظت غلى مىهج اإلاسح الؽامل إلاجخمؼ الذساظت اإلايىن مً  55والبا،
واظخخذمذ اظخماسة الاظخبُان ،وخاـت الذساظت ئلى غذة هخاةج أبشصها أن البرامج الخفاغلُت الشٍالُت بالخلفضٍىن
الجضاةشي حعاهم في صٍادة مػاسف الىلبت في الشٍالت مً خُث اللىاهين واللُم واإلاػاسف واللذساث الخدلُلُت لألخذار
الشٍالُت.
الذراست ركم  -3-بً ًخي مدمذ وبىدي غبذ اللادس :أزش اللىىاث الخلفضٍىهُت الشٍالُت غلى ظلىن اإلاؽاهذ الشٍاض ي-
دساظت خالت كىاة بُين ظبىسث اللىشٍت-
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جىاولذ الذساظت مىلىع أزش اللىىاث الخلفضٍىهُت غلى ظلىن اإلاؽاهذ ،وئبشاص الذوس الفػاٌ الزي ًمىً أن جلىم به في
جدذًذ وجىحُه ظلىهُاث اإلاؽاهذًً ،واغخمذث الذساظت غلى اإلاىهج الىـفي الخدلُلي ،وأداة اإلالابلت باغخباسها أداة
للخفىٌ غلى ؤلاحاباث اليافُت ،والتي جم ـُاغت أظئلتها وجىصَػها غلى غُىت مً ولبت ولُت الػلىم الاكخفادًت
والدعُير والػلىم الخجاسٍت بجامػت بؽاس ،وبلغ غذد أفشاد الػُىت خىالي  100والب ،وخلفذ الذساظت ئلى أن اللىىاث
الفماةُت الشٍالُت لها دوس ئًجابي في جضوٍذ اإلاؽاهذ بالثلافت الشٍالُت وغيرث مً ظلىهُاث أفشاد غُىت الذساظت
الشٍالُت.
الجاهب الخطبُلي
 .4إلاحراءاث املىهجُت املخبعت
اجبػىا في هزه الذساظت مجمىغت مً الخىىاث اإلاىهجُت التي جمىىىا مً الىـىٌ ئلى هخاةج جدلم لىا ألاهذاف
اإلاعىشة ،وكبل رلً كمىا بضٍاسة اإلاىكؼ الالىترووي للىاة بي ئن ظبىسث والخػشف غلى مخخلف ميىهاجه ومذي جدُِىه
للمػلىماث التي ًىفشها ،هزلً الخػشف غلى مشاخل وؽأة هزه اإلاجمىغت مً اللىىاث ،غً وشٍم البدث في مىكؼ
ؼبىت الجضٍشة والذساظاث التي جىاولذ هزه اإلاجمىغت مً بُنها دساظت (بً ًخي مدمذ وبىدي غبذ اللادس ،بػىىان أزش
اللىىاث الخلفضٍىهُت الشٍالُت غلى ظلىن اإلاؽاهذ الشٍاض ي–دساظت خالت كىاة بُين ظبىسث اللىشٍت ،-خُث كذم
الباخثان حذوال ليؽأة وجىىس مجمىغت كىىاث بي ئن ظبىسث،
حذول  :1أهم املعالم الخارٍخُت ملجموعت () BeIN Sports
السىت

املعالم الرئِسُت

هىفمبر 2003

اهىالق الجضٍشة الشٍالُت

ًىهُى 2012

ئوالق BeIN Sportsفشوعا

أغعىغ و ًىلُى 2013

ئوالق  BeIN Sportsأمشٍيا و  BeIN Sportsفي آظُا

دٌعمبر 2013

اهففاٌ ؼبىت الجضٍشة غً حمُؼ ألاوؽىت الشٍالُت
الاهخلاٌ مً ؼبىت الجضٍشة الشٍالُت ئلى مجمىغت  BeINؤلاغالمُت ،أـبدذ

ًىاًش 2014

الؽشهت اإلاالىت لـ . BeIN Sports

ظبخمبر 2014

افخخاح مىخب BeIn Intellectual Propertyفي لىذن إلداسة خلىق البث.

أهخىبش 2014

ئوالق BeIN Sportsأظترالُا
مجمىغت BeINؤلاغالمُت ،الىاكل الشظمي واإلاىخج واإلاىصع لبىىلت الػالم لىشة

ًىاًش 2015

الُذ.

أغعىغ 2015

ئوالق  BeIN Sportsاظباهُا
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جىظػذ كىىاث  BeIN Sportsالؽشق ألاوظي وؼماٌ ئفشٍلُا لدؽمل

هىفمبر 2015

اللىىاث الترفيهُت منها ألافالم  ،ألاوفاٌ واللىىاث الىزاةلُت والخػلُمُت

ماسط وأغعىغ 2016

مجمىغت  BeINؤلاغالمُت حعخدىر غلى اظخىدًى ميراماهغ هما جىمل
الاظخدىار غلى ؼبىت  Digiturkالترهُت.

اإلافذس( :بً ًخي مدمذ وبىدي غبذ اللادس ،2018 ،ؿ.)280
 املىهج املخبع في الذراست
هى مىهج البدث الىـفي وهى اإلاىهج اإلاىاظب " لىـف الظىاهش أو اإلاماسظاث العاةذة للىـىٌ ئلى اظخيخاحاث
وحػمُماث حعهم في جفعير الظىاهش بما ٌعمذ بخغُيرها وجىحيهها هدى أهذاف مػُىت"(سُف إلاسالم سعذ عمر،
 ،2009ص  ،)69وغلُه جدبؼ هزه الذساظت اإلاىهج الىـفي اهىالكا مً وشح ؤلاؼيالُت والدعاؤالث ،وؤلاحابت غنها غً
وشٍم جدلُل مممىن اإلاىكؼ الىترووي للىاة بُين ظبىسث اإلاخػلم باإلاىالُؼ اإلاشجبىت بىباء وىسوها ،وحمؼ البُاهاث
وجفيُفها وجدلُلها وـىال ئلى ـُاغت الىخاةج .
 أدواث حمع البُاهاث
مً أحل حمؼ اإلاػلىماث والبُاهاث الالصمت لإلحابت غً الدعاؤالث اإلاىشوخت في ؤلاؼيالُت ،اظخخذمىا أداة جدلُل
اإلاممىن ،وهي " أداة للبدث الػلمي حعخخذم باألخق في غلم ؤلاغالم لىـف اإلادخىي الظاهش واإلاممىن الفشٍذ
للمادة ؤلاغالمُت اإلاشاد جدلُلها ،مً خُث الؽيل واإلاممىن جلبُت لالخخُاحاث البدثُت اإلافاغت في حعاؤالث البدث
وفشوله ألاظاظُت وبلا للخفيُفاث التي ًدذدها الباخث ،ورلً بهذف اظخخذام هزه البُاهاث ئما في وـف هزه
اإلاىاد ؤلاغالمُت أو اهدؽاف الخلفُت الفىشٍت والثلافُت والعُاظُت التي جيبؼ منها الشظالت ؤلاغالمُت( ".إبراهُم ابراش،
 ،2008ص.)193
واهىالكا مً رلً جم جفمُم اظخماسة جدلُل اإلاممىن بفئاتها اإلاخػللت باإلاىلىع والؽيل هما هى مبين في آلاحي:
أوال -فئاث مارا كُل؟ وجخمثل في ما ًلي:
املوغوع :وهلفذ به مجمىع اإلاىالُؼ اإلاشجبىت بخذاغُاث وباء وىسوها غلى البىىالث الشٍالُت والتي غالجها اإلاىكؼالالىترووي للىاة بُين ظبىسث اللىشٍت ،وجىلعم ئلى الفئاث الفشغُت آلاجُت:
( ؤلاـاباث بالىباء اإلاسجلت في الفشق الشٍالُت -ولػُت هشة اللذم في ظل الىباء -مىاغُذ ئجهاء أو اظخئىاف البىىالث
الشٍالُت -جىكػاث معخلبل الفشق الشٍالُت بػذ الىباء -ئحشاءاث ججاوص اوػياظاث وباء وىسوها – ألاصمت الاكخفادًت
التي جىاحه الفشق الشٍالُت).
املىطلت الجغرافُت :وهلفذ بها اإلايان الجغشافي للمىلىع الزي ٌػالجه اإلاىكؼ الالىترووي ،وهىا خففىا فئتاإلاىىلت الػشبُت لىففلها غً اإلاىاوم ألاخشي وجيىن لها داللت في البُاهاث التي هجمػها ،باغخباس أن اللىاة جيخمي لذولت
غشبُت ،وجىلعم ئلى الفئاث الفشغُت آلاجُت :أوسوبا -أمشٍيا الجىىبُت -أمشٍيا الؽمالُت –آظُا –ئفشٍلُا –اإلاىىلت
الػشبُت.
 املطذرٌ :ؽير ئلى ألاشخاؿ أو الجهاث التي ٌػخمذ غليها اإلاىكؼ الالىترووي في الخفىٌ غلى اإلاػلىماث التي جفُذه فيمػالجت مخخلف اإلاىالُؼ ،وجخمثل الفئاث الفشغُت في :الشابىت الشٍالُت واجداداث هشة اللذم-اإلاعإولىن في
الخيىماث –اإلاذسبىن –الالغبىن –وواالث ألاهباء –كىىاث ووظاةل ؤلاغالم –مىاكؼ الخىاـل الاحخماعي.
املؤلف املرسل :هىاٌ بىمؽىت .البرًذ الالكترووي للمرسلBoumechta.naouel@univ-oeb.dz :
 -خلىق اليؽش مدفىظت لذي حامػت الػشبي بً مهُذي
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املعالجت إلاعالمُت الوعكاساث وباء كوروها على البطوالث الرٍاغُت لكرة اللذم في املوكع الالكترووي للىاة بُين سبورث اللطرٍت
الوظُفت :وحؽير ئلى وظاةف اإلاىكؼ الالىترووي التي ًمىً اظخخشاحها اهىالكا مً مػالجخه للمىالُؼ اإلاشجبىتبخذاغُاث وباء وىسوها غلى الفشق والبىىالث الشٍالُت ،وجخمثل الفئاث الفشغُت في ما ًلي:
ؤلاخباس وؤلاغالم –ؼشح وجفعير الىكاتؼ وألاخذار –الىلذ والخػلُم وغشك وحهاث الىظش –الخىزُم والخأسٍخ.
ثاهُا-فئاث كُف كُل؟ وجخمثل في ما ًلي:
اللوالب الصحفُت :وهلفذ بها ألاؼياٌ التي ًلذم بها اإلاىلىع الزي ٌػالجه اإلاىكؼ الالىترووي للىاة بُين ظبىسث،وجخمثل الفئاث الفشغُت في ما ًلي :الخبر –الخلشٍش –اإلالابلت –الشٍبىسجاج.
الذعائم :وحؽير ئلى الذغامت التي ٌعخخذمها اإلاىكؼ في مػالجخه إلاخخلف اإلاىالُؼ وجىلعم ئلى الفئاث الفشغُت آلاجُت:الفُذًى –الفىس الػامت –ـىس الصخفُاث –الشوابي الدؽػبُت.


مجخمع البدث وعُىت الذراست
ًخمثل مجخمؼ البدث في هزه الذساظت مجمىع اإلاىالُؼ اإلايؽىسة غلى اإلاىكؼ الالىترووي للىاة بُين ظبىسث خالٌ
ؼهشي أفشٍل وماي  ،2020وكذ جم اخخُاس هزه الفترة ألجها جضامىذ مؼ اهدؽاس فيروط وىسوها ،وجفىير الخيىماث والذوٌ
في ئحشاءث ووشق ججاوص ما خلفه مً آزاس غلت مخخلف حىاهب الخُاة ،وختى هخمىً مً حمؼ اإلاػلىماث التي جخىافم
مؼ أهذاف الذساظت اخترها غُىت مما وؽش خالٌ هزه الفترة ،رلً أن الػُىت " جمثل مجخمؼ البدث أو حمهىس البدث
أي حمُؼ مفشداث الظاهشة التي ًذسظها الباخث ،أو حمُؼ ألافشاد أو ألاشخاؿ أو ألاؼُاء الزًً ًيىهىن مىلىع
مؽيلت البدث"( رحاء وخُذ دوٍذري ،2000 ،ص.)305
وهىا اظخخذمىا الػُىت اللفذًت الخخُاس اإلاىالُؼ التي ًيؽشها اإلاىكؼ الالىترووي بُين ظبىسث واإلاشجبىت بخذاغُاث
وباء وىسوها غلى البىىالث الشٍالُت ،مً أحل حمؼ البُاهاث التي جخىافم مؼ ئؼيالُت الذساظت ،وغلُه حمػىا 78
مىلىغا جم بثه خالٌ الفترة اإلاذسوظت ،وجم اخخُاس اإلاىالُؼ اإلاشجبىت ببىىالث هشة اللذم دون غيرها مً الشٍالاث
ألاخشي باغخباسها ألاهثر مخابػت مً الجماهير.
. 5عرع الىخائج  ،جفسيرها و مىاكشتها
الجذول ً :2بين املواغُع املرجبطت بخذاعُاث وباء كوروها على الفرق الرٍاغُت
املوغوع

الخكرار

اليسبت()%

ؤلاـاباث بالىباء اإلاسجلت في الفشق الشٍالُت

22

28,20

ولػُت هشة اللذم في ظل الىباء

04

5 ,14

مىاغُذ ئجهاء أو اظخئىاف البىىالث الشٍالُت

28

35,89

جىكػاث معخلبل الفشق الشٍالُت بػذ الىباء

09

11,53

ئحشاءاث ججاوص اوػياظاث وباء وىسوها

09

11,53

ألاصمت الاكخفادًت التي جىاحه الفشق الشٍالُت

06

7.69

املجموع

78

100

املؤلف املرسل :هىاٌ بىمؽىت .البرًذ الالكترووي للمرسلBoumechta.naouel@univ-oeb.dz :
 -خلىق اليؽش مدفىظت لذي حامػت الػشبي بً مهُذي

-أم البىاقي-املوكع الالكتروويhttps://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/71:

59

هوال بومشطت

مً خالٌ هزا الجذوٌ ًدبين أن أهثر اإلاىالُؼ التي ٌػالجها اإلاىكؼ الالىترووي واإلاشجبىت بىباء وىسوها وجذاغُاجه غلى
الفشق والبىىالث الشٍالُت ،هي مىلىع مىاغُذ ئجهاء أو اظخئىاف البىىالث الشٍالُت خُث ظهشث بيعبت ،% 35,89
ًأحي بػذها مىلىع حسجُل ؤلاـاباث في ـفىف الالغبين واإلاذسبين بيعبت  ،% 28,20وأكل وعبت واهذ باليعبت
لألصماث الاكخفادًت التي جىاحه الفشق الشٍالُت بعبب وباء وىسوها والتي ظهشث بيعبت  ،%7,69وولػُت هشة اللذم
في ظل هزا الىباء بيعبت ، %5,14وٍمىً جفعير رلً أن هزه الفترة أي ؼهش ماي هي اإلاشخلت الخاظمت في خُاة الفشق
الشٍالُت وئجهاء اإلاىاظم في الىلؼ الػادي ،لىً مؼ اهدؽاس وباء وىسوها جأزش العير الخعً إلاخخلف البىىالث  ،وجىكفذ
مػظمها في مىخفف الىشٍم ،لزلً بلي هاحغ الفشق وسابىاث هشة اللذم هى هُفُت مػالجت هزا الىلؼ ئما
باالظخئىاف أو ئجهائها خعب ولؼ وجىىساث الىباء في ول دولت ،هزلً هالخظ أن اإلاىكؼ الالىترووي سهض غلى مىلىع
ؤلاـاباث في ـفىف الالغبين بىباء وىسوها وهى ما أزش غلى مشدود الفشق ومخابػتها للبىىلت ،هزلً هجذ أم مىكؼ بي ئن
ظبىسث ) (BeIN Sportجىاوٌ مىالُؼ أخشي مثل ئحشاءاث ججاوص هزه ألاصمت ،و جىكػاث معخلبل الفشق الشٍالُت بػذ
وباء وىسوها و ألاصمت الاكخفادًت التي جىاحههم.
الجذول ً :3بين املىطلت الجغرافُت التي حغطيها املواغُع املرجبطت باوعكاساث وباء كوروها على الفرق الرٍاغُت
املىطلت الجغرافُت

الخكرار

اليسبت()%

أوسوبا

45

57,69

أمشٍيا الجىىبُت

06

7,69

أمشٍيا الؽمالُت

00

00

آظُا

09

11,55

ئفشٍلُا

04

5,12

اإلاىىلت الػشبُت

14

17,95

املجموع

78

100

هالخظ مً خالٌ هزا الجذوٌ أن أهثر اإلاىالُؼ التي ٌػالجها مىكؼ بي ئن ظبىسث ) (BeIN Sportجابػت ألوسوبا خُث
ظهشث بيعبت  ،%57,69جليها اإلاىىلت الػشبُت بيعبت  ، 17,95زم آظُا بيعبت  ،% 11,55بِىما بلُت اإلاىاوم الجغشافُت
ظهشث بيعب كلُلت ،في خين لم جظهش حغىُت اإلاىالُؼ اإلاخػللت بالفشق اإلاىخمُت ئلى أمشٍيا الؽمالُت ،وٍمىً جفعير
رلً أن كىاة بي ئن ظبىسث ) ،(BeIN Sportتهخم بؽيل هبير بالبىىالث الشٍالُت ألاوسوبُت وهي جذخل في ئواس ملىُتها
لىلل هزه اإلاباسٍاث وحغىُتها وجىحيهها ئلى اإلاىىلت الػشبُت ،لزلً واهذ أهثر مً هفف اإلاىالُؼ التي غالجها اإلاىكؼ
خالٌ هزه الفترة ًشجبي بهزه اإلاىىلت ،وٍأحي بػذها اإلاىىلت الػشبُت لىً بيعب ألػف ،وهزا ٌػىغ مذي اهخمام
مىكؼ اللىاة بما هى مشجبي بمخخلف اإلاىاوم خىٌ الػالم ،ومً خالٌ هزه الىخاةج هجذ أن كىاة بي ئن ظبىسث (BeIN
املؤلف املرسل :هىاٌ بىمؽىت .البرًذ الالكترووي للمرسلBoumechta.naouel@univ-oeb.dz :
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املعالجت إلاعالمُت الوعكاساث وباء كوروها على البطوالث الرٍاغُت لكرة اللذم في املوكع الالكترووي للىاة بُين سبورث اللطرٍت
) ،Sportسهضث اهخمامها خالٌ فترة اهدؽاس وباء وىسوها غلى هلل أخباس ومعخجذاث الفشق الشٍالُت التي جيؽي في
الشابىاث ألاوسوبُت ،ورلً مً أحل ئغالم الجمهىس الػشبي الزي ٌؽيل وعبت هبيرة مً مخابعي هزه اللىاة واإلاؽترهين
فيها ،ختى جممً وـىٌ اإلاػلىمت وجىمئنهم ،خاـت وأهه في الجذوٌ سكم -1-أظهشث الىخاةج أن أغلب اإلاىالُؼ التي
جىاولتها خالٌ هزه فترة الذساظت جخػلم بمىاغُذ اظخئىاف البىىالث وغىدة الفشق ئلى اإلاالغب.
الجذول ً :4بين املطادر التي ٌعخمذ عليها املوكع الالكترووي ملعالجت املواغُع املرجبطت باوعكاساث وباء كوروها
على الفرق الرٍاغُت
املطذر

الخكرار

اليسبت()%

الشابىت الشٍالُت واجداداث هشة اللذم

57

60

اإلاعئىلىن في الخيىماث

09

9,47

اإلاذسبىن

06

6,32

الالغبىن

04

4,23

وواالث ألاهباء

03

3,15

كىىاث ووظاةل ؤلاغالم

13

13,68

مىاكؼ الخىاـل الاحخماعي

03

3,15

املجموع

95

100

مً خالٌ هزا الجذوٌ هالخظ أن اإلافادس التي اغخمذ غليها اإلاىكؼ في مػالجت وهلل أخباس الفشق الشٍالُت في فترة
اهدؽاس وباء وىسوها هي الشابىاث الشٍالُت إلاخخلف البىىالث واجداداث هشة اللذم ،وهي اليعبت الغالبت مً بين
اإلافادس ألاخشي خُث ظهشث في الجذوٌ وعبت  ،% 60جأحي بػذها كىىاث ووظاةل ؤلاغالم بيعبت  ،%13,68بِىما جظهش
وعب اإلافادس ألاخشي بيعب مخلاسبت بين % 3و  ، % 9وهىا هالخظ أن مىكؼ بي ئن ظبىسث ) (BeIN Sportاغخمذ
غلى اإلافادس اإلاباؼشة باغخباسها هي ألاكشب مً الفشق الشٍالُت ورلً لماها إلافذاكُت الخبر والخفىٌ غلُه مً
مفادسه ألاـلُت ،خاـت وأن اإلاىكؼ الالىترووي جابؼ للىاة سٍالُت مخخففت لها مياهتها في العاخت ؤلاغالمُت الذولُت،
هزلً الظشف الزي وػِؽه في ظل اهدؽاس وباء وىسوها مىؼ الىثير مً الصخفُين مً الخىلل وحغىُت ألاخذار مما خخم
غليهم اظخخذام وظاةل أخشي للخفىٌ غلى اإلاػلىمت ظىاء غً وشٍم الاجفاٌ بالهاجف أو ألاكماس الفىاغُت أو
وظاةي ؤلاغالم الجذًذ.
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هوال بومشطت

الجذول ً :5بين ألاهذاف التي ٌسعى لخدلُلها املوكع مً خالل معالجت املواغُع املرجبطت باوعكاساث وباء
كوروها على الفرق الرٍاغُت
الوظُفت

الخكرار

اليسبت()%

ؤلاخباس وؤلاغالم

60

76.92

ؼشح وجفعير الىكاتؼ وألاخذار

12

15.39

الىلذ والخػلُم وغشك وحهاث الىظش

06

7.69

الخىزُم والخأسٍخ

00

00

املجموع

78

100

ًدبين مً خالٌ هزا الجذوٌ أن أبشص الىظاةف التي ًلىم بها اإلاىكؼ الالىترووي ؤلاخباس وؤلاغالم والتي ظهشث بيعبت
 ،% 76,92وهي جذخل في ـمُم وظاةف الصخافت ؤلاخباسٍت الالىتروهُت ،وٍتزاًذ ظهىسها في أوكاث ألاصماث والتي
وػِؽها في ًىمىا هزا وهي وباء وىسوهاً ،أحي بػذها ؼشح وجفعير الىكاتؼ وألاخذار بيعبت  ،% 15,39وأكل وعبت حػىد
ئلى وظُفت الىلذ والخػلُم وغشك وحهاث الىظش هى جذاغُاث وباء وىسوها غلى الفشق الشٍالُت ،ووعخىُؼ اللىٌ هىا
أن مىكؼ بي ئن ظبىسث )ٌ (BeIN Sportػمل بؽيل هبير خالٌ هزه الفترة غلى هلل ألاخباس واإلاػلىماث اإلاخػللت
بىلػُت هشة اللذم ومجشٍاث البىىالث الشٍالُت ،ختى جخمىً ن ئغالم مخابعي هزه اللىاة واإلاؽترهين فيها مً
الخػشف وبؽيل ًىمي وآوي غلى آخش جىىس ألاولاع اإلاخػللت بىباء وىسوها وبػا في ؼلها اإلاخػلم ببىىالث هشة اللذم
غبر مخخلف الذوٌ ،خاـت وأن كىاة بي ئن ظبىسث ) ، (BeIN Sportهي التي جممً الىلل اإلاباؼش والخي لػذد هبير
مً هزه البىىالث غبر الػالم ،في خين هجذ أن وظُفت الخىزُم والخأسٍخ غاةبت في مجمىع وظاةف مىكؼ كىاة بي ئن
ظبىسث ) ،(BeIN Sportوهي وظُفت مهمت باليعبت للصخافت الشٍالُت هما أؼاس ئلُه ( خالذ مرَشِش وضالح
الذًً ،2020 ،ص )520في دساظتهما خىٌ دوس البرامج الخفاغلُت الشٍالُت بالخلفضٍىن الجضاةشي في جىمُت الثلافت
الشٍالُت لذي والب ؤلاغالم والاجفاٌ الشٍاض ي ،خُث أؼاسا ئلى أن الصخافت الشٍالُت جلىم بدسجُل وكاتؼ الخُاة
الشٍالُت وسـذ الىكاتؼ الخاسٍخُت ومخابػتها ،وجفبذ بزلً مشحػا وزاةلُا ،ئال أن هزه الىظُفت ال هلمعها خالٌ هزه
الفترة باغخباس أجها جىحهذ ئلى حغىُت الىكاتؼ وهلل اإلاعخجذاث اإلاخػللت بالفشق الشٍالُت في ظل أصمت وباء وىسوها.
الجذول ً :6بين اللوالب الصحفُت املسخخذمت ملعالجت املواغُع املرجبطت باوعكاساث وباء كوروها على الفرق
الرٍاغُت
اللالب الصحفي

الخكرار

اليسبت()%

الخبر

43

45,26

الخلشٍش

23

24,21
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املعالجت إلاعالمُت الوعكاساث وباء كوروها على البطوالث الرٍاغُت لكرة اللذم في املوكع الالكترووي للىاة بُين سبورث اللطرٍت
اإلالابلت

04

4,21

الشٍبىسجاج

08

8,42

املجموع

95

100

مً خالٌ هزا الجذوٌ هالخظ أن الخبر هى اللالب الصخفي ألاهثر اظخخذاما في مػالجت اإلاىالُؼ اإلاشجبىت بخذاغُاث
وباء وىسوها غلى الفشق الشٍالُت ،خُث ظهش بيعبت ً ، 45,26أحي بػذها الخلشٍش بيعبت  ،% 24,21وأكل وعبت واهذ
للملابلت ب  ،% 4.21وٍمىً جفعير رلً بخفىـُت اإلاشخلت التي جمش بها الفشق الشٍالُت في ظل وباء وىسوها ،خُث
أن الخبر هى ألاهثر مالءمت لىلل اإلاعخجذاث وجىىساث الىلؼ باليعبت لهزه الفشق والبىىالث التي ٌؽاسوىن فيها ،هما
أن هزا اإلاىكؼ جابؼ للىاة ئخباسٍت  ،هزلً الخبر مً اللىالب ألاهثر اظخخذاما في الصخافت الالىتروهُت بالىظش ئلى
خفىـُتها في وىجها جفاغلُت حؽاسهُت وجيؽش غبر وظاةي الىتروهُت ،ومً حهت أخشي ملخمُاث الػمل ؤلاغالمي في
هزه الفترة الزي ًمىؼ جىلل الصخفُين وأداء الػمل اإلاُذاوي ،وسغم رلً هالخظ جىىغا في اللىالب الصخفُت
اإلاعخخذمت التي كذ حغُب في الػذًذ مً أهىاع الصخافت الالىتروهُت خاـت مىاكؼ اللىىاث الخلفضٍىهُت التي جىخفي
بىخابت مخخفشاث ًىمُت وأخُاها ٌغُب فيها الخدذًث ،وهىا هجذ الشٍبىسجاج الزي له دوس هبير في وـف ألاخذار
وجفىٍشها بأظلىب ًجزب الجمهىس  ،وٍدذر فُه الخأزير اإلاىلىب.
الجذول ً :7بين الذعائم التي ٌسخخذمها املوكع ملعالجت املواغُع املرجبطت باوعكاساث وباء كوروها على الفرق
الرٍاغُت
الذعامت

الخكرار

اليسبت()%

الفُذًى

34

41,97

الفىس الػامت

40

49,38

ـىس الصخفُاث

07

8,65

الشوابي الدؽػبُت

00

00

املجموع

81

100

ًخطح مً خالٌ هزا الجذوٌ أن اإلاىكؼ ًىظف غذًذ الذغاماث ،لىً ًظهش اظخخذام الفىس الػامت بؽيل هبير
خُث ظهشث بيعبت  ،% 49,38جليها الفُذًى بيعبت  ،% 41,97في خين حاءث حىس الصخفُاث بيعب كلُلت،
واوػذام الشوابي الدؽػبُت ،ومىه ًمىً اللىٌ أن مىكؼ بي ئن ظبىسث )ٌ (BeIN Sportعخخذم الفىس والفُذًى
بؽيل هبير لذغم اإلاادة ؤلاغالمُت التي ًيؽشها ،وهجذ أهه ًلذم الىثير مً ملاوؼ الفُذًى التي جىضح الخبر وحػىُه
أهثر مفذاكُت ،وهزا ًذخل في الػمل الاخترافي للىاة بي ئن ظبىسث ) (BeIN Sportالخابػت لؽبىت الجضٍشة ؤلاخباسٍت،
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وغملها غلى حزب أهبر غذد مً الجمهىس خاـت في مثل هزه الفترة التي ًمش بها الػالم وهي وباء وىسوها وما أخذزخه
مً اوػياظاث ظلبُت غلى مخخلف هىاحي الخُاة غمىما واإلاماسظت الشٍالُت خفىـا ،هما أن اظخخذام الفىس
والفُذًى ٌغني في بػن ألاخُان غً كشاءة اإلاىخىب ،بالىظش ئلى خفىـُت الجمهىس والصخافت الالىتروهُت" ،ففي
ئمياهُت الخػبير بالفىسة اإلاخدشهت أو الفُذًى ،وبالىظُي العمعي جلل كُمت اظخخذام اليلماث بالؽيل الخللُذي
الزي وان ٌعخخذم في الصخافت اإلاىبىغت(".فخحي خسين عامر ،2015 ،ص .)69
 -6الاسخيخاحاث و الاكتراخاث
مً خالٌ غشك البُاهاث ،و جفعيرها مىاكؽتهاً ،مىىىا اظخخالؿ الىخاةج آلاجُت:
-

الصخافت الالىتروهُت الشٍالُت لها دوس هبير في الخىاوٌ ؤلاغالمي إلاخخلف الىكاتؼ وألاخذار التي جتزامً مؼ
ألاصماث والخدذًاث التي جخلفها في مخخلف اإلاُادًً.

-

جىىغذ اإلاػالجت ؤلاغالمُت لخذاغُاث وباء وىسوها غلى البىىالث الشٍالُت مً خُث الؽيل واإلاىلىع،
وظُىشث غلى أغلب ممامين اإلاىكؼ الالىترووي للىاة بُين ظبىسث  ،باغخباس أن الىباء أزش بؽيل هبير غلى
اإلاماسظاث الشٍالُت مدلُا ودولُا.

-

أغلب اإلاىالُؼ التي ٌػالجها مىكؼ كىاة بُين ظبىسث جلً اإلاشجبىت بخىكُف أو اظخئىاف البىىالث الشٍالُت
اإلاخخلفت مً خُث اإلاىاغُذ والاظخػذاداث وؤلاحشاءاث اإلاخخزة للىكاًت مً وباء وىسوها ،باغخباس أن هزه
اللىاة هي الشاعي الشظمي لها في اإلاىىلت الػشبُت ،هزلً سهضث اإلاػالجت ؤلاغالمُت غلى ؤلاـاباث اإلاسجلت في
ـفىف الالغبين واإلاذسبين مً مخخلف الجيعُاث.

-

جىىغذ اإلاىاوم الجغشافُت التي جيخمي لها اإلاىالُؼ اإلاػالجت ،لىً أغلبها جخق اإلاىىلت ألاوسوبُت ألجها
جدخمً مػظم البىىالث وجدظى بمخابػت أغلب الجماهير الػشبُت.

-

ٌػخمذ اإلاىكؼ الالىترووي للىاة بُين ظبىسث غلى الشابىاث الشٍالُت واجداداث هشة اللذم همفذس
للمػلىماث التي ًيؽشها خىٌ اإلاىالُؼ ورلً لممان مفذاكُت اإلاادة ؤلاغالمُت وهعب زلت الجمهىس فيها.

-

الىظُفت ألاظاظُت التي ًلىم بها هزا اإلاىكؼ الالىترووي إلاػالجخه اإلاىالُؼ اإلاشجبىت بخذاغُاث وباء وىسوها
غلى العاخت الشٍالُت الػاإلاُت هي وظُفت ؤلاغالم وؤلاخباس وهزا لخفىـُت الىلؼ الزي ٌػِؽه الػالم هيل
والزي ٌعخذعي هلل ألاخباس واإلاعخجذاث لخىىٍش الشأي الػام.

-

سهض اإلاىكؼ غلى كالب الخبر والخلشٍش في مػالجت مخخلف اإلاىالُؼ ،ورلً لخىاظبها مؼ خفىـُت اإلاىكؼ
واللىاة الخابؼ لها ،باغخباسها سٍالُت ئخباسٍت ،وكلت اظخخذام اللىالب ألاخشي واإلالابلت والشٍبىسجاج حػىد ئلى
الظشوف التي خلفها وباء وىسوها وأزشث غلى اإلاماسظت ؤلاغالمُت غمىما.

-

في ئواس مفترلاث هظشٍت ألاوش ؤلاغالمُت وؤلاخباسٍت ،فان اإلاىكؼ الالىترووي للىاة بُين ظبىسث سهض غلى
بػن الجىاهب وأهمل أخشي وحػل بػن اإلاىالُؼ جبرص بؽيل مخػمذ هخلً اإلاشجبىت باظخئىاف البىىالث
الشٍالُت رلً أجها تهم الجاهب الاكخفادي لللىاة ،ألن أغلب مذاخليها جأحي مً حغىُت مخخلف البىىالث
وهلل اإلاباسٍاث غلى ؼاؼت الخلفضٍىن ،لزلً هجذها مشهضة في هلل اإلاعخجذاث مً مفادسها اإلالشبت.

. 7كائمت املطادر و املراحع املعخمذة في الذراست
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املعالجت إلاعالمُت الوعكاساث وباء كوروها على البطوالث الرٍاغُت لكرة اللذم في املوكع الالكترووي للىاة بُين سبورث اللطرٍت
 .1ئبشاهُم ابشاػ ،اإلاىهج الػلمي وجىبُلاجه في الػلىم الاحخماغُت ،داس الؽشوق ،ألاسدن.2007 ،
 .2أخمذ ـالح غبذ اللادس بني خمذان :دوس اإلاىاكؼ ؤلاخباسٍت الالىتروهُت في جذغُم غملُت ؤلاـالح العُاس ي
-2014-2011دساظت مُذاهُت مً وحهت هظش ؤلاغالمُين ألاسدهُين ،-سظالت ماحعخير في ؤلاغالم ،حامػت الؽشق
ألاوظي.2014 ،
 .3أهشم فشج الشبُعي  :الخىاب ؤلاغالمي الػشاقي إلاػشهت اإلاىـل :أوشه وأحىذجه ،دساظاث ئغالمُت ،مشهض الجضٍشة
للذساظاث ،الذوخت.2017 ،
 .4بً ًخي مدمذ وبىدي غبذ اللادس ،أزش اللىىاث الخلفضٍىهُت الشٍالُت غلى ظلىن اإلاؽاهذ الشٍاض ي-دساظت
خالت كىاة بُين ظبىسث ( )beIN Sportاللىشٍت ،مجلت الػلىم والخىىىلىحُت لليؽاواث البذهُت والشٍالُت،
حامػت غبذ الخمُذ بً بادٌغ ،معخغاهم ،اإلاجلذ  ،15الػذد ،2018 ،1الففدت.284-272 :
 .5خالذ مشَؽِؾ وحالٌ ـالح الذًً ،دوس البرامج الخفاغلُت الشٍالُت بالخلفضٍىن الجضاةشي في جىمُت الثلافت
الشٍالُت لذي والب ؤلاغالم والاجفاٌ الشٍاض ي ،مجلت ؤلابذاع الشٍاض ي ،حامػت مدمذ بىلُاف اإلاعُلت،
اإلاجلذ  ،11الػذد  ،1الففدت.536 -519 :
 .6سحاء وخُذ دوٍذسي ،البدث الػلمي أظاظُاجه الىظشٍت ومماسظخه الػملُت ،الىبػت  ،1داس الفىش ،دمؽم،
.2000
 .7صواوي غبذ الىهاب ،أهمُت ؤلاغالم الشٍاض ي الجضاةشي في جىىٍش مىظىمت الاختراف الشٍاض ي في الجضاةش ،مجلت
ؤلابذاع الشٍاض ي ،حامػت مدمذ بىلُاف اإلاعُلت ،الػذد  ،2013 ،00الففدت.141-133 :
 .8ظماح غبر الشصاق الؽهاوي ،الصخافت الالىتروهُت-الىلؼ الشاهً وظِىاسٍىهاث اإلاعخلبل ،داس الػالم
الػشبي ،اللاهشة.2017 ،
 .9ظُف ؤلاظالم ظػذ غمش ،اإلاىحض في مىهج البدث الػلمي في التربُت والػلىم ؤلاوعاهُت ،الىبػت ،1داس الفىش،
دمؽم.2009 ،
 .10ؼفُلت مهشي ،ئداسة ألاصمت ؤلاغالمُت الشٍالُت في مباساة الجضاةش مفش -2010كشاءة جدلُلُت للؽشوق الُىمي
واإلافشي الُىم -مجلت ؤلابذاع الشٍاض ي ،حامػت مدمذ بىلُاف اإلاعُلت ،الػذد  ،2014 ،13ؿ ()139-124
 .11ؼيرًً غلي مىس ى ،اإلاىاكؼ الالىتروهُت ؤلاخباسٍت-دساظت في اإلافاهُم واإلافذاكُت -داس الػالم الػشبي ،اللاهشة،
.2014
 .12غلي بً غبذ هللا اليلباوي ،الصخافت اإلاخخففت أهىاغها وفىىن الىخابت فيها ،الىبػت ، 1داس الىخاب اإلافشي،
اللاهشة.2014 ،
 .13غعان غبذ الشخمً أبى خعين :الخىاب ؤلاغالمي لخىظُم "الذولت ؤلاظالمُت" مجلت دابم الالىتروهُت
همىرحا-جدلُل مممىن ،-سظالت ماحعخير في ؤلاغالم ،حامػت الؽشق ألاوظي.2017 ،
 .14فخخي خعين غامش ،وظاةل ؤلاغالم مً ؤلاؼاسة ئلى الفِعبىن وجأزيرها غلى اإلاجخمؼ ،هُى بىن لليؽش والخىصَؼ،
اللاهشة.2015 ،
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 .15فخُدت بىظاق وآخشون ،دوس ؼبياث الخىاـل الاحخماعي في وؽش الثلافت الشٍالُت لىشة اللذم الجضاةشٍت
لذي جالمُز الىىس النهاتي"دساظت مُذاهُت بثاهىٍت ئبشاهُم بً ألاغلب الخمُم باإلاعُلت ،مجلت ؤلابذاع
الشٍاض ي ،حامػت مدمذ بىلُاف اإلاعُلت ،اإلاجلذ  ،11الػذد  ،1الففدت.499-479 :
 .16هىس الذًً بىاه ،دوس وظاةل ؤلاغالم الشٍاض ي في وؽش الثلافت الشٍالُت لذي ولبت غلىم وجلىُاث اليؽاواث
البذهُت والشٍالُت ،مجلت الخدذي ،حامػت الػشبي بً مهُذي أم البىاقي ،الػذد  ،2019 ،15الففدت-169 :
.180
 .17هىس الػابذًً كىحُل وظػاد خلُمي ،دوس ؤلاغالم الشٍاض ي في حػضٍض الفىش الاخترافي لذي الغبي هشة اللذم في
الجضاةش-دساظت مُذاهُت غلى غُىت مً الغبي والًاث الؽشق الجضاةشي ،-مجلت الخدذي ،حامػت الػشبي بً
مهُذي أم البىاقي ،مجلذ  ،11الػذد  ،2019 ،01الففدت.131 -114 :
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