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تعريف اإلعالم الرياضي:
ٌقصد باإلعالم الرٌاضً عملٌة نشر األخبار و المعلومات و الحقائق
الرٌاضٌة و شرح القواعد و القوانٌن الخاصة باأللعاب واألنشطة للجمهور
بقصد نشر الثقافة الرٌاضٌة بٌن األفراد وتنمٌة الوعً الرٌاضً بٌنهم.
وٌشٌرإسالم غالب ان االعالم الرٌاضى ٌقصد به تزوٌد الجماهٌر بأكبر قدر
من المعلومات الموضوعٌة الصحٌحة المتعلقة بالمجال الرٌاضى

انواع وسائل اإلعالم الرياضي
لقد تعددت انواع اإلعالم الرٌاضً وتعددت أشكاله وٌمكن تصنٌف هذه
األنواع وذلك كالتالً:
اإلعالم الرٌاضى المقروء:
وهى التى تعتمد على الكلمة المكتوبة مثل الصحف والكتب
والمجالت والنشرات والملصقات.

اإلعالم الرٌاضى المسموع :
وهى التى تعتمد على سمع االنسان مثل الراديو وأشرطة التسجيل
ووكاالت االنباء.
اإلعالم الرٌاضى المرئى:
وهى التى تعتمد على بصر االنسان مثل السينما والتليفزيون
والفيديو وشبكة المعلومات (االنترنت)  ,وأحيانا يطلق عيها اسم اإلعالم
الرياضى المرئى المسموع النها تعتمد على حاستى السمع والبصر فى آن
واحد.
اإلعالم الرٌاضً الثابت :
وهى التى يتوجه اليها الناس لالطالع عليها مثل المعارض
والمؤتمرات والمسارح .

خصائص االعالم الرياضى
•
•

•
•

•

:

اإلعالم الرٌاضً ٌتضمن جانبا كبٌرا من االختٌار حٌث أنه
ٌختار الجمهور الذي ٌخاطبه وٌرغب فى الوصول غلٌه.
اإلعالم الرٌاضى ٌتمٌز بأنه جماهٌرى له القدرة على تغطٌة
مساحات واسعة ومخاطبة قطاعات كبٌرة من الجماهٌر.
اإلعالم الرٌاضى فى سعٌه إلجتذاب أكبر عدد م الجمهور
ٌتوجه إلى نقطة متوسطة إقتراضٌة ٌتجمع حولها أكبر عدد من
الناس.
اإلعالم الرٌاضى بمثابة المرآة التى تعكس صورة وفلسفة
المجتمع
اإلعالم الرٌاضً بوسائله المختلفة مؤسسة اجتماعٌة ٌستجٌب
إلى البٌئة التً ٌعمل فٌها .

أهداف وأهمية االعالم الرياضى :
•
•

•
•

نشر الثقافة الرٌاضٌة من خالل تعرٌف الجمهور بالقواعد
والقوانٌن الخاصة باأللعاب.
تثبٌت القٌم والمبادئ واالتجاهات الرٌاضٌة والمحافظة علٌها
حٌث أن لكل مجتمع نسق قٌمً ٌحدد أنماط السلوك الرٌاضً.
نشر األخبار والمعلومات والحقائق المتعلقة بالقضاٌا
والمشكالت الرٌاضٌة المعاصرة ومحاولة تفسٌرها والتعلٌق
علٌها.
التروٌح عن الجمهور وتسلٌتهم باألشكال والطرق التى تخفف
عنهم أعباء وصعوبات الحٌاة الٌومٌة

المبادئ االساسية لالعالم الرياضى:
• االعتماد على العنصر البشرى.
• أن تكون وسائل اإلعالم مناسبة للجمهور.
• التأثٌر المتبادل بٌن المؤسسة والجمهور.
• اختٌار الوقت المناسب لنشر الرسالة اإلعالمٌة.
• أن تتصف الرسالة اإلعالمٌة بالوضوح والصدق.
• أن تعتمد الرسالة اإلعالمٌة على المصادر الصادقة.
• ضرورة االعتماد على التقوٌم المستمر للرسالة
اإلعالمٌة

االعالم الرياضى والتخطيط :
نتٌجة لما ٌتمتع به اإلعالم الرٌاضً من أهمٌة كبٌرة فً
أي مجتمع من المجتمعات ولما ٌتمتع به من تأثٌر كبٌر فً نفوس
أفراد هذا المجتمع فبالتالً البد وأن ٌقوم هذا النوع من اإلعالم
على أساس التخطٌط العلمً المدروس والدراسة المنظمة والبحوث
العلمٌة التً تتناول الموقف اإلعالمً ككل والذي ٌشتمل على
مجموعة من العناصر المتداخلة كاإلعالمً والجمهور والرسالة
اإلعالمٌة الرٌاضٌة ووسٌلة اإلعالم والعملٌة اإلعالمٌة

وذلك وفق مجموعة من القواعد والمبادئ التً تتضمنها عملٌة التخطٌط
والتً منها:-
• أن ٌكون التخطٌط لإلعالم الرٌاضً متكامال مع التخطٌط القومً
الشامل لإلعالم العام بصفة خاصة وفً المجاالت األخرى االجتماعٌة
واالقتصادٌة والسٌاسة والتربوٌة بصفة خاصة فالخطة الناجحة هً التً
تتصف بالشمول والتكامل والمرونة والتطور بالقدر الذي ٌكفً تحقٌق
أهداف المصلحة القومٌة العلٌا للدولة.
• أن ٌوجه تخطٌط اإلعالم الرٌاضً نحو الفكر والعقٌدة والعادات والقٌم
والرأي العام واتجاهات الجمهور ألنه ٌهدف إلى أحداث تغٌٌر فً سلوك
هذا الجمهور أي أحداث تغٌٌر فً سلوك هذا الجمهور أي أحداث تغٌٌر
وبالتالً ٌجب دراسة هذه النواحً دارسة علمٌة حتى ٌتمكن البدء فً
عملٌة التخطٌط فً اإلعالم الرٌاضً.

• أن تترجم الخطة العامة لإلعالم الرٌاضً إلى برامج تنفٌذٌة
استراتٌجٌات وتكتٌكات عملٌة لالتصال بالجماهٌر وأن تخضع
هذه البرامج للتقٌٌم لمعرفة مدى النجاح أو القصور فً تحقٌق
األهداف.
• البد من توخً الحذر والدقة فً تحدٌد األهداف سواء قرٌبة
المدى أو بعٌدة المدى والتً ترسم الخطة اإلعالمٌة حتى ٌمكن
تحقٌقها فمن البداٌة البد وأن تكون األهداف ممكنة التحقٌق وفً
ضوء الوسائل المتاحة أو الممكنة.

االعالم الرياضى واإلتصال
ٌشكل اإلعالم الرٌاضً عنصرا أساسٌا من عناصر أي
مجتمع رٌاضً مهما كانت درجة تطوره ولذلك فإنه ٌدرس على
أنه ظاهرة رٌاضٌة اجتماعٌة غٌر أن اإلعالم الرٌاضً ال ٌعدو أن
ٌكون فرعا من ظاهرة أكبر وأشمل أال وهً ظاهرة االتصال.
واالتصال هو العملٌة التً ٌمارسها اإلنسان مع اآلخرٌن
لتشٌر إلى تفاعله معهم بواسطة العالقات والرموز وقد تكون هذه
الرموز حركات أو صورا أو أي شًء أخر وتعمل كمنبه للسلوك
من أجل أحداث تأثٌر معٌن فٌه.

واالتصال بصفته المجال الواسع لتبادل الوقائع واآلراء بٌن البشر
فإن اإلعالم الرٌاضً ال ٌعدو أن ٌكون شكال من أشكال االتصال ألنه فرع
من فروع التفاعل الذي ٌتم عن طرٌق استخدام الرموز وهذه الرموز تكون
على شكل حركات أو رسوم أو نقوش أو كلمات أو أي شًء آخر.
ومما سبق ٌمكن إٌجاز العالقة بٌن اإلعالم الرٌاضً واالتصال فً
أن اإلعالم الرٌاضً فرع من االتصال وعنصر هام من عناصره وطرٌق
من الطرق التً ٌتحقق بها االتصال مع الناس.

عوامل نجاح الرسالة االعالمية :
•
•
•
•
•

ربط الرسالة بحاجة الفرد والمجتمع.
العمل على تغٌٌر المواد اإلعالمٌة.
اإلستعانة بالخبرات المرتبطة بعملةي اإلعالم.
مرونة الرسالة اإلعالمٌة وقابلٌتها للتعدٌل.
إختٌار وسائل اإلعالم المناسبة للرسالة اإلعالمٌة.

االعالم الرياضى والدعاية فى المجال الرياضى
ٌقدم اإلعالم للجمهور الحقائق أو األخبار سلبٌة أو إٌجابٌة بهدف
اإلعالم والنشر واحاطة هذا الجمهور علما بما ٌدور من أحداق ووقائع فً
المجال الرٌاضً بكل موضوعٌة وصدق.
أما الدعاٌة فنجد أن الداعٌة ٌستخدم حقٌقة معٌنة وٌستغلها بطرٌقة
مباشرة فً تأٌٌد وجهة نظره التً ٌقوم بمعالجتها.
وتهدف الدعاٌة فً المجال الرٌاضً إلى التروٌج لفكرة رٌاضٌة أو
برنامج رٌاضً معٌن أو محاولة االستحواذ على كفر األفراد أو الجماعة أو
دفعهم إلى القٌام بسلوك رٌاضً معٌن عقدت النٌة على تنفٌذه.

وذلك كالدعاٌة التً قوم بها المرشحٌن ألعضاء مجالس اإلدارات
فً األندٌة واالتحادات الرٌاضٌة مثال بهدف كسب تأٌٌد أعضاء الجمعٌة لهم
ودفع األعضاء الختٌارهم كأعضاء فً هذه المجالس:
وعلم النفس االجتماعي يرى أن الدعاية هي:
"محاولة تأثٌر فً اتجاهات الناس وأرائهم ومن ثم فً سلوكهم بحٌث تأخذ
الوجهة التً ٌرغب فٌها الداعٌة وٌحدث هذا عن طرٌق اإلٌحاء أكثر مما
ٌحدث بواسطة الحقائق والمنطق".
وحتى تصبح الدعاٌة نوع من اإلعالم فً المجال الرٌاضً ٌجب أن ٌقوم بها
قادة التربٌة الرٌاضٌة المتخصصٌن أصحاب الدعوة والفكر باستخدام وسائل
اإلعالم الرٌاضٌة الجتذاب الجماهٌر إلى المبادئ والقٌم الرٌاضٌة معتمدة فً
ذلك على الحقٌقة المجردة ولٌس غٌر.

