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معالجة الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة لالحداث الرٌاضٌة المحلٌة
اعداد

د  .سبأ نجٌب جرار

ملخص الدراسة

هدفت الدراسة الحالٌة للتٌقن من المالحظات التً ٌتداولها اصحاب القرار فً المنظومة الرٌاضٌة الفلسطٌنٌة
حول ضعؾ اداء االعالم الرٌاضً اتجاه االحداث الرٌاضٌة المحلٌة فً فلسطٌن  ،بما ٌتناسب مع حجم
وصدى الفعالٌات االرٌاضٌة على الصعٌد الخارجً  ،وكان من ابرزها وصول فلسطٌن الى المشاركة
القارٌة فً استرالٌا  ، 5102وهو حدث تارٌخً حقق ما عجزت السٌاسة عن تحقٌقه لصالح القضٌة
الفلسطٌنٌة من خالل استراتٌجٌة المفاوضات .
بنٌت الدراسة على استخدام المنهج الوصفً المقارن عبر تحلٌل المضمون الكمً والكٌفً للصحؾ
الفلسطٌنٌة  ،واختٌرت العٌنة تبعا لالطٌاؾ السٌاسٌة المساهمة فً صنع القرار الفلسطٌنً  ،وهً صحؾ
القدس  ،الحٌاة الجدٌدة ،فلسطٌن بواقع ثالثٌن ملحق منفصل اوداخلً فً ألصحؾ الثالثة ،حٌث تم تصمٌم
استمارة خاصة تبعا السبلة الدراسة والفبات المالبمة لالهداؾ .
وقد دلت النتابج على شٌوع استخدام الخبر الصحفً على حساب باقً االلوان  ،واعتماد الوكاالت االجنبٌة
كمصدر للمعلومات  ،كذلك وجود اثر لحالة االنقسام السٌاسً على تعامل الصحؾ مع المساحات
المخصصة للمحافظات الشمالٌة والجنوبٌة  ،كما اكدت النتابج تركٌز الصحؾ على كرة القدم  ،والصورة
االخبارٌة والشخصٌة  ،اضافة النخفاض نسبة االهتمام بالرٌاضة المدرسٌة والالعبٌن فً المحافظات
الشمالٌة تحدٌدا .
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصٌات من ابرزها ضرورة وضع خطة تطوٌرٌة لالعالم الرٌاضً ،
تعتمد على االعداد المهنً لالعالمٌٌن العاملٌن فً الصحافة المكتوبة  ،وتطوٌرادوات االعالم بما ٌمكنه من
احداث تؽٌٌرفً اتجاهات الرأي العام الفلسطٌنً نحو الرٌاضة وانجازات المنتخبات واالتحادت بما ٌتوافق
مع انجازات الدبلوماسٌة الرٌاضٌة فً الخارج.
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المقدمة

تمتازتفاصٌل الحٌاة المدنٌة فً فلسطٌن بخصوصٌة فرٌدة اوجدها الواقع السٌاسً الناتج عن االحتالل
االسرابٌلً والذي انعكس دوما على متؽٌرات التنمٌة  ،ومكونات النسٌج المجتمعً ومتطلباته المؤسساتٌة ،
مما ٌجعل اٌقاع العدٌد من االنشطة االنسانٌة للفبات المختلفة مضطرب ومنعكس عن المواجهة الدابمة
والظروؾ االستثنابٌة التً ٌفرضها االحتالل بتحكمه بالماء والهواء والحدود (الحواجز) والمصادرالمالٌة ،
واالعالم الفلسطٌنً متأثربهذه التفاصٌل الؽٌرمتوازنة  ،حٌث ٌمارس على االعالم كل اشكال القمع ومنع
الحرٌات وامتالك أالمكانات واالدوات القادرة على مواكبته لدوره المتوقع على الصعٌد المهنً والمسؤولٌة
االجتماعٌة للمخرجات االعالمٌة .
ان المراقب للتؽٌرالكمً والنوعً الذي طرأعلى االعالم العالمً بادواته وتأثٌره فً تشكٌل اتجاهات الرأي
العام ومفاهٌمه ٌ ،جد من الضرورة االهتمام بهذه االدوات القادرة على تسرٌع عملٌة التنمٌة فً المجتمعات
وخاصة النامٌة اوالتً تعاٌش ظروؾ سٌاسٌة استثنابٌة  ،والمؤسسة االعالمٌة فً فلسطٌن الحاضرة بقوة
فً القضاٌا المعاصرة وتؤرق السٌاسات الدولٌة ،مطالبة باستثماركل االدوات القادرة على احداث تقدم فً
ادارة الصراع مع االسرابٌلٌٌن .
جدٌرباالشارة أن فلسطٌن كانت من اوابل الدول العربٌة التً اصدرت الصحؾ وذلك فً عام  0543عبر
صحٌفة "القدس الشرٌؾ " ،حٌث تتابع صدورالعدٌد من الصحؾ ؼٌرالمنتظمة حتى بداٌات القرن العشرٌن
وكان من بٌنها صحٌفة "فلسطٌن " الصادرة عام 0600و التً خصصت صفحة منتظمة للزاوٌة الرٌاضٌة
من بٌن صفحاتها االربع (الخالدي ، )5105مما احدث والدة نوعٌة مبكرة لالعالم الرٌاضً الفلسطٌنً
اتضحت معالمه عبر العدٌد من المجالت االجتماعٌة والثقافٌة التً اعتبرت االخبارالرٌاضٌة جزء ربٌسٌا
من مكوناتها  ،بل ان بعضها كان متخصص فً االخبارالرٌاضٌة.
وقد تطرقت الدراسة الحالٌة فً اطارها النظري لبعض الدالبل من تارٌخ نشأت هذا االعالم والتحدٌات التً
واجهته تبعا لمعٌقات تشكل الحركة الرٌاضٌة الفلسطٌنٌة  ،من بداٌات العام  0615حتى فترة اعداد هذه
الدراسة ( ،)5102وهً فترة شهدت مؤشرات الحراك الرٌاضً الحدٌث والذي انطلق عام  5114وتمٌز
بمخرجات بدأت تتضح عبرألدبلوماسٌة الرٌاضٌة ،لمواجهة ممارسات االحتالل المقصودة العاقة الفعل
الرٌاضً واالعالمً ،ومن ابرزها اعتقال الصحفٌٌن واتالؾ ادواتهم واستهدافهم بالقتل  ،ومنع سفرالالعبٌن
وتنقلهم مع فرقهم فً داخل الوطن وخارجه  ،ومداهمة مقرات االتحادات واالندٌة الرٌاضٌة  ،شواهد عدٌدة
ال مجال لحصرها هنا جعلت االحداث الرٌاضٌة على الدوام امتداد الشكال المقاومة وخصوصٌتها فً كل
مرحلة من تارٌخ القضٌة الفلسطٌنٌة ،و كان االعالم الفلسطٌنً عامة والرٌاضً خاصة حاضرفً كل
االحداث والمراحل .
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من هنا تبلورت فكرة هذه الدراسة للبحث فً بعض المؤشرات على اداء االعالم الرٌاضً فً مقارنات
لفترات زمنٌة ما بعد  0661وتشكل السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة  ،وفً تحلٌل اكثرعمقا لفترة مقصودة وهً
العام  5102-5101بؽاٌة وصؾ بعض جوانب العالقة بٌن االعالم الرٌاضً المكتوب تحدٌدا وحالة الحراك
الرٌاضً االخٌرمنذ العام  ،5114والذي كان من جملة االستراتٌجٌات التً اتبعها الفلسطٌنٌون لكسر
الحصارالمفروض على االراضً الفلسطٌنٌة ،وسعٌا لتدوٌل فلسطٌن ضمن المنظومة الرٌاضٌة العالمٌة .

مشكلة الدراسة

تبلورت مشكلة الدراسة من مالحظة الواقع الرٌاضً فً فلسطٌن ،ووجود حلقة مفقودة فً تناؼم
التقدٌرالداخلً الوطنً للحراك الرٌاضً وانجازاته منذ  ،5114مع التقدٌرالخارجً الذي ساهم بوضع
فلسطٌن على الخارطة الدولٌة الرٌاضٌة بشهادة ،اهم صانعً القرارفً المنظومة الرٌاضٌة العالمٌة مثل
جوزٌؾ بلتر،الشٌخ احمد فهد الصباح وؼٌرهم (القدس  ،) 5115، 5116:مما ٌستوجب اجراء دراسات
نقدٌة لمسارات االدوات المستخدمة فً المؤسسة االعالمٌة الفلسطٌنٌة المختصة بالجانب الرٌاضً ،من
خالل البحث العلمً والقٌاس المقنن للخروج باستنتاجات وتوصٌات تجعل من عملٌة النقد شرٌك داعم
لتمكٌن هذه المسارات من ممارسة دورها الوظٌفً التكاملً بشكل نوعً ومؤثر ،فً ظل المتوقع من
المؤسسة التخصصٌة فً فلسطٌن وخاصة االعالمٌة ،و ضمن الحالة السٌاسٌة الخاصة والتً تشهد انتهاك
حرٌة التعبٌر والحركة للفلسطٌنٌٌن خاصة االعالمٌٌن،من قبل االحتالل المتواجد على مداخل المدن والقرى
والمسٌطرعلى المعابر.
اشارت وكالة وفا فً تقرٌرلعام  5101استعرض تارٌخ الصحافة الفلسطٌنٌسة  ،انه ٌؤخذ على الصحؾ
الفلسطٌنٌة شٌوع الخبروقلة التقارٌروالتحقٌقات  ،وهذا ٌلتقً مع أهم االنتقادات التً وجهها بٌان اتحاد كرة
القدم الفلسطٌنً بعد مشاركة المنتخب االول " الفدابً" فً اسٌا  ، 5102انتقد فٌه اداء بعض االعالمٌٌن
اتجاه هذا الحدث التارٌخً الهام  ،وطالب البٌان بضرورة اعادة تقٌٌم اداء االعالم والعاملٌن فٌه بمنطق
ٌتوافق مع التطورالكٌفً للرٌاضة الفلسطٌنٌة وهوٌتها الوطنٌة  ،واعتبر البٌان ان ضعؾ االدوات
واالستراتٌجٌات االعالمٌة المستخدمة هً من معوقات اداء االعالم لدوره فً دعم الحالة الرٌاضٌة .
من هنا تبلوت فكرة هذه الدراسة  ،بهدؾ البحث والقٌاس لبعض مالحظات المختصٌن حول جوانب
الضعؾ فً االعالم الرٌاضً المكتوب ،عبر منهجٌة تحلٌل المضمون المقارن كما وكٌفا  ،واختٌارعٌنات
من صحؾ القدس  ،الحٌاة الجدٌدة  ،وفلسطٌن  ،وهً صحؾ ممثلة لجمٌع االطٌاؾ السٌاسٌة المؤثرة فً
صنع القراروادارة المؤسسة الرٌاضٌة  ،والتً تخصص بشكل منتظم مالحق منفصلة  ،أوصفحات داخلٌة
لالخباروالفعالٌات الرٌاضٌة المحلٌة والعربٌة والعالمٌة ،حٌث اختٌرت عٌنتان لدراسة فترات زمنٌة متعاقبة
الجراء مقارنات شاملة ومتعمقة سعٌا لتحقٌق اهداؾ الدراسة .
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اهمٌة الدراسة
تظهراهمٌة هذه الدراسة فً سعٌها لقٌاس بعض جوانب االعالم الرٌاضً الفلسطٌنً المكتوب ،فً مواكبته
لحراك المنظومة الرٌاضٌة الفلسطٌنٌة وانجازاتها وتأثٌره على ألرأي العام الفلسطٌنً ،عبرادواته لتشكٌل
اتجاهات واستجابات القطاعات الشعبٌة المختلفة وتفاعلهم مع االحداث الرٌاضٌة ضمن مستوى الفعالٌات
الرٌاضٌة المحلٌة والمشاركات الخارجٌة  ،حٌث تؤكد االحصابٌات العالمٌة ان جمهورالفعالٌات الرٌاضٌة
الدولٌة والمحلٌة ٌ ،شكل النسب االعلى فً المتابعة واالهتمام فً الشعوب مقارنة باي حدث آخرفً العالم .
وجدت الباحثة اثناء الدراسة االستطالعٌة لموضوع الدراسة  ،ان هناك قصور كبٌرفً البحث العلمً
الممنهج حول تفاصٌل العمل االعالمً الرٌاضً حٌث تعددت سبل البحث و محاولة العثورعلى دراسات
مشابهة او ذات ارتباط على المستوى المحلً والعربً  ،والذي كان لٌساعد فً تقٌٌم االداء وتطوٌراالدوات
وبالتالً رفع مستوى التأثٌروالتفاعل مع الفعالٌات الرٌاضٌة وتشكل االتجاهات الوطنٌة والصحٌة لدى الرأي
العام الثرالفعل الرٌاضً المؤكد من خالل البحوث والدراسات العلمٌة  ،وتعتبرالدراسة ان هذا التقصٌر فً
قٌاس مدى استخدام النظرٌات االعالمٌة واالدوات المنهجٌة فً العمل االعالمً ٌ ،سبب خلل فً ادراك
نقاط الضعؾ ومسبباته فً االنتاج االعالمً والمخرجات المعول علٌها الحداث التؽٌٌراالٌجابً فً اتجاهات
الرأي العام حول القضاٌا المعالجة على تنوعها  ،وٌعٌق استثمارقدرتها فً تعزٌزالقٌم الوطنٌة مثل
الفخروالكبرٌاء الوطنً الداء المنتخبات والفرق الوطنٌة فً الفعالٌات المحلٌة وفً الخارج  ،وتكاملٌة ذلك
مع مفاصل التنمٌة الشاملة .
تتلخص االهمٌة فً النقاط التالٌة :
اوال  :ان هذه الدراسة من اوابل الدراسات البحثٌة فً مجال االعالم الرٌاضً الفلسطٌنً .
ثانٌا  :ان هذه الدراسة تواكب حالة الحراك الرٌاضً الفلسطٌنً الحدٌث واهم انجازاته فً بلوغ المشاركة
القارٌة لفلسطٌن .
ثالثا  :ان هذه الدراسة تقٌس بعض المتؽٌرات الدالة على مستوى اداء العمل الصحفً المكتوب الكمً
والكٌفً مما قد ٌساعد على فهم مستوى تأثٌر هذا االداء وسبل تطوٌره .
رابعا  :ان نتابج هذه الدراسة قد ترفد عملٌة النقد والمتابعة الحد مصادر دعم الحركة الرٌاضٌة الهامة وهً
االعالم القادرعلى استثماراالحداث الرٌاضٌة الفلسطٌنٌة لدعم القضٌة الوطنٌة محلٌا ودولٌا .
اهداف الدراسة
 معرفة مستوى التؽٌر الذي طرأ على المساحات المحددة لالخبارالرٌاضٌة فً الصحؾ الٌومٌة مابعد تشكل السلطة الوطنٌة عام  0661حتى عام . 5102
 الكشؾ عن طبٌعة المعالجات الصحفٌة التً تقدمها المالحق والصفحات الرٌاضٌة الفلسطٌنٌةلألحداث الرٌاضٌة والقضاٌا المحلٌة.
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-

معرفة مدى اهتمام المالحق والصفحات الرٌاضٌة بالقضاٌا واألحداث الرٌاضٌة المحلٌة بالمقارنة
مع األحداث العربٌة والعالمٌة.
معرفة طبٌعة الفنون الصحفٌة فً معالجة المالحق والصفحات الرٌاضٌة لألحداث الرٌاضٌة
الفلسطٌنٌة.
الكشؾ عن اتجاه معالجة الصحافة الرٌاضٌة لألحداث الرٌاضٌة المحلٌة.
معرفة طبٌعة االتجاه الذي تتباه المالحق والصفحات الرٌاضٌة نحو األحداث والقضاٌا والرٌاضٌة
المحلٌة.

تساؤالت الدراسة:
فً ضوء السعً لتحقٌق أهداؾ الدراسة  ،تم وضع التساؤالت التالٌة لالجابة علٌها :
أسئلة "ماذا قبل" /مضمون المعالجة:
-

ما القضاٌا والموضوعات التً طرحتها المالحق الرٌاضٌة فً الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة خالل
فترة عٌنة الدراسة ؟
ما طبٌعة المصادرالتً اعتمدت علٌها المالحق الرٌاضٌة فً معالجتها للقضاٌا واألحداث الرٌاضٌة
فً الصحؾ الفلسطٌنٌة الٌومٌة ؟
ما موضوعات المواد الصحفٌة التً نشرتها المالحق الرٌاضٌة فً معالجتها األحداث والقضاٌا
الرٌاضٌة المحلٌة فً الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة ؟
ما األبعاد الجؽرافٌة لمعالجة المالحق الرٌاضٌة لألحداث والقضاٌا الرٌاضٌة المحلٌة فً الصحؾ
الٌومٌة الفلسطٌنٌة ؟
ما اتجاه معالجة المالحق الرٌاضٌة لألحداث والقضاٌا الرٌاضٌة المحلٌة فً الصحؾ الٌومٌة
الفلسطٌنٌة ؟
ما مستوى /وأسالٌب معالجة المالحق الرٌاضٌة لألحداث والقضاٌا الرٌاضٌة المحلٌة فً الصحؾ
الٌومٌة الفلسطٌنٌة ؟
ما طبٌعة اللؽة المستخدمة فً معالجة المالحق الرٌاضٌة لألحداث والقضاٌا الرٌاضٌة المحلٌة فً
الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة ؟
ما أسالٌب وطرق االقناع فً معالجة المالحق الرٌاضٌة لألحداث والقضاٌا الرٌاضٌة المحلٌة فً
الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة ؟
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أسئلة "كٌف قٌل" /شكل المعالجة:
ما طبٌعة التؽٌرالذي طرأ على المالحق الرٌاضٌة منذ تشكل السلطة الوطنٌة حتى اعداد هذه
الدراسة من حٌث عدد الصفحات  ،نسبة ااالخبار المحلٌة  ،التوزٌع الجؽرافً  ،استخدام االلوان ؟
ما طبٌعة الفنون الصحفٌة المستخدمة فً معالجة المالحق الرٌاضٌة للقضاٌا واألحداث الرٌاضٌة
المحلٌة فً الصحؾ الفلسطٌنٌة الٌومٌة ؟
ما طبٌعة األلوان التً استخدمتها المالحق الرٌاضٌة فً معالجتها لألحداث والقضاٌا الرٌاضٌة
المحلٌة فً الصحؾ الفلسطٌنٌة الٌومٌة ؟
ما األحجام الصحفٌة التً منحت فً معالجة المالحق الرٌاضٌة للقضاٌا واألحداث المحلٌة فً
الصحؾ الفلسطٌنٌة الٌومٌة ؟
ما طبٌعة العناوٌن التً استخدمت فً معالجة المالحق الرٌاضٌة للقضاٌا واألحداث المحلٌة فً
الصحؾ الفلسطٌنٌة الٌومٌة ؟
ما أنواع الصورالمستخدمة فً معالجة المالحق الرٌاضٌة للقضاٌا واألحداث المحلٌة فً الصحؾ
الفلسطٌنٌة الٌومٌة ؟
منهجٌة الدراسة
اعتمدت الدراسة على منهجٌن وهما المنهج الوصفً والمنهج المقارن .
المنهج الوصفً ٌ ،تضمن اجراء وصؾ لالدوات المستخدمة فً المعالجات ألصحفٌة لالخبار
الرٌاضٌة عبرالصحافة المكتوبة  ،ضمن عٌنات اختٌرت بالطرٌقة العشوابٌة والمقصودة والممثلة
لمجتمع الدراسة .
المنهج المقارن  ،مقارنة بٌن الصحؾ المشكلة لعٌنة الدراسة عبرالتحلٌل الكٌفً ذوالدالت
المعالجة لتساؤالت واهداؾ الدراسة وهً مقارنات تحلٌلٌة تعتمد على المالحظة والقراءات السابقة
للمؤشرات التً تدل علٌها نتابج المنهج الوصفً والقٌاس الكمً .
اسلوب جمع البٌانات
استخدم اسلوب تحلٌل المضمون عبرتصمٌم استمارة خاصة تتضمن الفبات التً تم اختٌارها لتجٌب
على اسبلة الدراسة  ،وهً اداة بحثٌة ثبت قدرتها على تحلٌل المحتوى عبرالقٌاس الكمً والكٌفً
الذي توفره من خالل وصؾ االلوان الصحفٌة المستخدمة كما وكٌفا  ،واسالٌب المعالجة التً
تعتمدها تلك الصحؾ عبراللؽة واالتجاه وااللوان وباقً فبات التحلٌل  ،وقد اعتمد التحلٌل على
اسلوبٌن الكمً والكٌفً  ،اي ماذا قٌل  ،وكٌؾ قٌل .وبالتالً تقسٌم فبات التحلٌل الى :
8

فئات الشكل وهً تتضمن وصؾ للفنون الصحفٌة المستخدمة من قبل الصحؾ عٌنة الدراسة ،
بمعنى الوصؾ الشكلً للقضاٌا المعالجة وداللت ذلك على التحلٌل الكٌفً .
فئات المحتوى ،والذي ٌدل على مستوى االهتمام واالتجاه الؽالب  ،والنطاق الجؽرافً للتؽطٌة
والمتابعة ،فً معالجة القضاٌا المطروحة سواء كانت عامة او شخصٌة  ،وكذلك مستوى المصادر
المعتمدة .
تحدٌد وحدات التحلٌل  :وهً الوحدات التً ٌتم علٌها العد والقٌاس المباشروقد اعتمدت هذه
الدراسة على وحدة (الموضوع )  ،وحدة (الفكرة )  ،وحدة المادة الصحفٌة  ،فً تحدٌد اكثرالفبات
استخدام للكشؾ عما ٌقوله المحتوى وكٌؾ ٌقوله .
واستخدام اسلوب القٌاس والعد والتكرار كوحدة قٌاس للتحلٌل .

مجتمع الدراسة
الصحؾ الفلسطٌنٌة الصادرة فً اراضً السلطة الوطنٌة ( المحافظات الجنوبٌة والشمالٌة ) .
العٌنات التحلٌلٌة والزمانٌة للدراسة
 العٌنة االولى  :عٌنة االسبوع الصناعً للمالحق الرٌاضٌة فً صحٌفتً القدس وفلسطٌن من العام
 5102- 0666جدول 5
 العٌنة الثانٌة  :عٌنة األسبوع الصناعً من 5101/1/0

الى

.5102/5/0

تم اختٌار العٌنة بالطرٌقة العشوابٌة بواقع عدد من كل صحٌفة فً كل شهر والتً بلؽت  31عدد .
من صحؾ القدس  ،الحٌاة الجدٌدة  ،فلسطٌن  ،للتحلٌل ضمن االستمارة رقم 5
صحٌفة القدس  -قطاع خاص ،عرفت باسم "الجهاد " منذ العام  0623الى ان اؼلقت بسبب االحتالل
فً العام  ، 0634ثم اعاد تسمٌتها محرراها وصاحباها محمود ابو الزلؾ ومحمود ٌعٌش فً العام
 0635باسم جرٌدة "القدس " .
صحٌفة االٌام

 -صحٌفة شبه رسمٌة صدرت فً العام . 0662

صحٌفة الحٌاة الٌومٌة  -ناطقة باسم الخطاب الرسمً مؤسسة الرباسة رام هللا  ،تأسست عام 1995
صحٌفة فلسطٌن  -ناطقة باسم الخطاب الرسمً لحماس تصدر فً قطاع ؼزة فقط .تأسست عام
.2006
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 العٌنة الثالثة  :االعالمٌٌن فً المالحق والزواٌا الرٌاضٌة فً الصحؾ الفلسطٌنٌة  .جدول 3
تم اجراء مقابالت مع اعالمٌٌن من جمٌع الصحؾ الفلسطٌنٌة القدس ،االٌام  ،الحٌاة الجدٌدة  ،فلسطٌن .

بناء ادوات الدراسة
تبعا لطبٌعة الدراسة واالدوات المناسبة لتحقٌق اهدافها واالجابة على االسبلة  ،فقد تم تصمٌم ثالث
ادوات باالستفادة من الخبراء والدراسات المشابهة  ،وهً
أ .المقابلة المؽلقة  ،مجموعة من االسبلة وجهت لالعالمٌٌن الصفحات الرٌاضٌة فً الصحؾ
الممثلة ملحق ( . ) 0
ب .استمارة تحلٌل المضمون وقد تم بناؤها تبعا للفبات المعتمدة فً التحلٌل لالجابة على اسبلة ماذا
قٌل  ،وكٌؾ قٌل ( .استمارة )0
ج  .استمارة ( ) 5وهً اداة استطالعٌة تضمنت البحث فً تكرار اربعة متؽٌرات لعٌنة من
الصحؾ من الفترة ( ، )5102- 0666وهً مكملة للمقابلة .

صدق االدوات
تم عرض االدوات المصممة الؼراض الدراسة على مجموعة من الخبراء الذٌن اشتركوا فً مجموعة من
المالحظات ملحق ( ،)5حٌث اجرٌت التعدٌالت وعرضها مرة اخرى على الخبراء انفسهم لتصبح فً شكلها
النهابً المستخدم  .واعتمد صدق المحتوى لالدوات جمٌعها  ،المقابلة  ،االستمارة  ،0استمارة . 5

ثبات االدوات
اعتمد اسلوب اعادة االختبار االختبار  .test –re testالٌجاد ثبات المقابلة  ،وذلك بفترة اسبوعٌن وحصل
االختبار على نسبة ثبات بلؽت %54.
واستخدام معادلة هولستً الٌجاد ثبات استمارة تحلٌل المضمون 0و، 5
معادلة هولستً (5 = ) Holistم  /ن+ 0ن5
حٌث تعنً م عدد المالحق المتفق علٌها وهً حسب الدراسة =
ن 0عدد الحاالت التً قام بترمٌزها المحلل االول .
ن 5عدد الحاالت التً قام بترمٌزها المحلل الثانً  ،وقد بلؽت نسبة الثبات .%56
حدود البحث الحدود المكانٌة اراضً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة  ،الحدود الزمانٌة . 5102-0666
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مصطلحات الدراسة *:
اراضً السلطة الوطنٌة :هً االراضً التً تم االتفاق علٌها لتخضع لالادارة الذاتٌة الفلسطٌنٌة ،
تبعا التفاقٌة اوسلومن خالل قٌادات منظمة التحرٌربرباسة ٌاسرعرفات وذلك بالعام  ، 0661وهً
تتشكل من المحافظات الشمالٌة والمحافظات الجنوبٌة .
المحافظات الجنوبٌة  ،تمثل المحافظات المحادٌة للحدود المصرٌة ،اي ما اطلق علٌها بعد 0615
بقطاع ؼزة وخضعت للوصاٌة المصرٌة .
لمحافظات الشمالٌة  ،تمثل المحافظات المحادٌة للحدود االردنٌة وهً ما أطلق علٌها بعد 0615
بالضفة الؽربٌة ،وخضعت للوصاٌة االردنٌة .
الحراك الرٌاضً،مصطلح ٌشٌرلحدوث تؽٌرتتابعً فً الفعل الرٌاضً ٌحمل صفة االٌجابٌة الدال
على التطورفً الجانب الكمً والكٌفً فً الفعالٌات الرٌاضٌة .
المعالجة الصحفٌة  ،هً طرق تعاطً الصحافة مع االحداث المحلٌة من خالل استخدام االلوان
الصحفٌة وتنوع المصادر ،واتجاهات الخطاب واللؽة المستخدمة والتً ٌتوقع ان تؤثرعلى الرأي
العام وتشكٌل اتجاهاته نحو تلك االحداث ومرجعٌاتها .
المعالجة االحصائٌة للبٌانات .
استخدمت الدراسة برنامج  SPSSللتحلٌل االحصابً .

الفصل الثانً
 االطارالنظري نشأت االعالم الرٌاضً فً فلسطٌن الدراسات المشابهة او المرتبطة .االطار النظري
نظرا لحداثة الموضوع على الصعٌد الفلسطٌنً وقلة المعلومات المتداولة حول جوانب مختلفة من تارٌخ
القضٌة الفلسطٌنٌة  ،حٌث استعرضت الدراسة بلمحة موجزة اهم النقاط المتعلقة باالعالم المكتوب و تسلٌط
الضوء على بعض االمور المتعلقة بالحراك الرٌاضً فً فترات زمنٌة ذات عالقة بمجال الدراسة .
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حول نشأت االعالم الرٌاضً الفلسطٌنً منذ العام  ، 0543وتتابع ظهور الصحؾ وتخصٌص زاوٌة
رٌاضٌة فٌها وبالتالً عدد من الصفحات تم من خاللها ممارسة االعالم دعمه للدور المقاوم الذي استحدثته
الرٌاضة الفلسطٌتٌة فً مقاومة مشارٌع االنتداب والحركة الصهٌونٌة  ،وقد كان لصحؾ مثل الدفاع
وفلسطٌن دور وتأثٌر كبٌر خاصة فً مرحلة 0621-0611
وقد تم استعراض االحداث والمؤشرات ضمن خمسة مراحل زمنٌة للفترة الممتدة من عام 5102- 0615
حٌث اتسمت الرٌاضة الفلسطٌنٌة باشكال وادوات المقاومة لكل مرحلة ،وكان االعالم الرٌاضً اهم
االدوات التً مكنت الرٌاضة من اداء دورها الوطنً .
الدراسات المرتبطة
شكل البحث عن الدراسات المشابهة لمجال هذه الدراسة اهم التحدٌات لندرة الدراسات المشابهة والمطبقة
فً محاوراالعالم الرٌاضً وادواته  ،لذا تم االستعانة بدراسات مشابهة استخدمت منهج تحلٌل المضمون ،
والتً كانت ذات عالقة مباشرة مع القضٌة الفلسطٌنٌة  ،مما ساعد على فهم الترابط بٌن المتؽٌرات فً البٌبة
الفلسطٌنٌةوطرق تأثٌراتها المتبادلة وخاصة التاثٌرات السٌاسٌة وواقع الحٌاة المدنٌة  .وعلٌه سٌتم استعراض
بعض هذه الدراسات .
 .0دراسة للباحث علً بن شوٌل القرنً  5116بعنوان "معالجة الصحافة السعودٌة للقضاٌا المحلٌة "،وهً
دراسة اتبعت منهجٌة تحلٌل مضمون لعالقة الصحافة بالسلطة ،هدفت للتعرؾ على طرق معالجة صحٌفتً
الجزٌرة والرٌاض للقضاٌا المحلٌة لبحث العالقة بٌن السلطة والصحافة فً ضوء النظرٌات االعالمٌة ،
بهدؾ اقتراح نموذج لتلك العالقة  ،وذلك من خالل التعرؾ على حجم التؽطٌة االعالمٌة لمختلؾ القطاعات
الحكومٌة والخاصة فً المملكة العربٌة السعودٌة واتجاهات التؽطٌة عبر المقارنة بٌن مرحلتٌن زمنٌتٌن
وهما ما قبل وما بعد احداث /00سبتمبر  ،وجاءت النتابج لتبٌن أن معظم تلك التؽطٌة وبنسبة  %32كانت
اٌجابٌة وهذا ٌعكس تقارب الصحافة مع السلطة  ،كما توصلت الدراسة ان هناك تحول فً نسبة التؽطٌة بعد
احداث سبتمبروصل لستٌن بالمبة اي بتناقص بلػ ،%01اٌضا فان اتجاه التؽطٌة كان تنموٌا بنسبة ثلث
التؽطٌة  ،وان مصادر هذه التؽطٌات كان فً معظمه من رجال الدول والمرجعٌات العلٌا االمٌرٌة ،كذلك
اشارت النتابج ان الصحؾ اتاحة المجال للجمهورللتعبٌرعن اراءه ومواقفه وان الصحافة تبنت توجهٌن
االول اٌجابً وهذا واضح فً التقارٌر والتحقٌقات ،والثانً نقدي ٌبرزفً المضمون للمقاالت والكارٌكاتٌر .
 . 5الدراسة الثانٌة للباحثان زهٌر عابد ومروان الصالح  5116وكانت بعنوان "المعالجة الصحفٌة للحرب
السادسة وتداعٌاتها على القضٌة الفلسطٌنٌة دراسة تحلٌل مضمون لصحؾ (االٌام -القدس – الحٌاة الجدٌدة )
 ،هدفت الدراسة للتعرؾ على الكٌفٌة التً عالجت فٌها الصحؾ الفلسطٌنٌة للحرب السادسة بٌن حزب هللا
واسرابٌل ألهمٌة تداعٌات هذه الحرب على القضٌة الفلسطٌنٌة  ،وذلك عبر منهجٌة تحلٌل المضمون لترتٌب
اولوٌات االهتمام فً الصحؾ المقصودة وهً جمٌع الصحؾ الصادرة فً اراضً السلطة الوطنٌة  ،وكان
من اهم النتابج التً خلصت لها الدراسة ،ان هناك تركٌزعلى الموضوعات السٌاسٌة الهمٌتها وبالتالً
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اعتماد الوكاالت العالمٌة كمصدر لالخباروخاصة فً الصفحات الداخلٌة  ،واعتماد اسلوب العناوٌن الربٌسٌة
والصور لزٌادة اهتمام القارئ .
 .3دراسة بعنوان" :دور التحقٌق الصحفً فً معالجة مشاكل المجتمـع الفلـسطٌنً":هـدفت دراسة (أبو
حشٌش )5110 :لمعرفة دورالتحقٌق الصحفً فً معالجـة مـشاكل المجتمـع الفلسطٌنً بشكل أساسً ،وأهم
ما توصلت إلٌه الدراسة أن فن التحقٌق الـصحفً فـً صـحؾ الدراسة لٌس بالمستوى المطلوب ،حٌث بلؽت
نسبة التحقٌقات فً جرٌدة األٌام والحٌـاة الجدٌـدة 39%وفً جرٌدة القدس . %33
 . 1دراسة السٌد بهنس ( ) 5110بعنوان " تقوٌم استخدام الصور الصحفٌة كإحدى أدوات إدارة الـصراع
اإلعالمـً أثناء الحروب اإلسرائٌلٌة" :هدفت الدراسة الى تقوٌم استخدام الصور الـصحفٌة كإحدى أدوات
الصراع اإلعالمً أثناء الحروب العربٌة اإلسرابٌلٌة ،واعتمدت الدراسة على المسح بالعٌنة ،وأسلوب تحلٌل
المضمون ،من حٌـث األوزان النـسبٌة لموضـوعات الـصور الصحفٌة ،وأنواعها ،ومصادرها ،واتجاه
الصور ،ومراكز االهتمام فٌها.
 .2دساسح ىيثاؼصاُ ظ٘اد ساغة ات٘ دى٘ٗظَاه اتشإ ٌٞاىسَاك (" )1002انمعانجح انصحفٍح نهصحف
انخهٍجٍح الورفاضح االقصى عهى االورزود" ٕٗ ٜدساسح ذؽيٞيٞح ٍقاسّح ىَعَ٘ػح ٍِ اىصؽف ٕ ،ذفد
اىذساسح ىيرؼشف ػي ٚغثٞؼح اىقعاٝا ٗ ،اىفُْ٘ ٗ ،االساىٞة  ،اىر ٜاسرخذٍرٖا اىصؽف االىنرشّٗٞح فٜ
ٍؼاىعح اّرفاظح االقصٗ ،ٚاٗظٔ االخرالف ٗاىرشاتٔ فٕ ٜزٓ االٍ٘س ت ِٞصؽف ٍخريفح ٗ ،قذ اظٖشخ اىْرائط
اُ إرَاً ٕزٓ اىصؽف تاّرفاظح االقص ٚماُ ظؼٞفا ٗتيغ ٍؼذه ٗ % 3.8تَساؼح تيغد 8110سٌ ،ؼٞس
ذٌ اىرشمٞض فٍ ٜعَُ٘ ٕزٓ اىرغطٞح ػي ٚاىرؽشماخ اىسٞاسٞح اىر ٜاؼريد ؼ٘اىٕ ٍِ %8..3 ٜزٓ اىرغطٞح ،
ٗماُ ٍ٘قفٖا ٍِ ذيل االٍ٘س سيثٞح ٗظؼٞف ف ٜاىَصادس اىَؼرَذج ٗ ،سغٌ اُ اىَساؼح اىَسرخذٍح ظٞذج اال
اُ اسرخذاً االساىٞة اىصؽفٞح ماُ غٞش ٍر٘اصُ ٗ ،اػرَذخ ػي ٚاىؼْ٘اٗ ِٝاىص٘س .
اعتمدت الدراسة الحالٌة منهجٌة تحلٌل المضمون الكمً والكٌفً لمالبمتها الهداؾ وتساؤالت الدراسة .

تحلٌل النتابج والتعلٌق المباشر على مدلوالتها االحصابٌة
السؤال االول ما طبٌعة التؽٌرالذي طرأ على المالحق الرٌاضٌة منذ تشكل السلطة الوطنٌة حتى اعداد
هذه الدراسة من حٌث عدد الصفحات  ،نسبة ااالخبار المحلٌة  ،التوزٌع الجؽرافً  ،استخدام االلوان ؟
النتابج لوحظ ان عدد الصفحات بقً متشابه فً الفترة الزمنٌة المقصودة فً صحٌفة القدس بٌن 3-0
وصحٌفة فلسطٌن  ، 3-0وفقط فً العام  5100حدث تؽٌر فً فسطٌن وبلؽت  1كما فً الشكل ()0
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شكل () 0
مقارنة عدد الصفحات الرٌاضٌة المخصصة فً صحٌفة القدس

شكل (.5أ ) مقارنة الصحٌفتٌن
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فً مقارنة نسبة االخبارالمحلٌة الواردة فً صحٌفة القدس بلؽت اعلى النسب فً  5114وبلؽت( ) %54
و 5116بلؽت (  ، )%43و 5102بلؽت (.)%35بٌنما ثبتت النسبة فً باقً االعوام ما بٌن - %10
 .%22بٌنما كانت النسب فً صحٌفة فلسطٌن  0666 ،بلؽت ( )%45و  ،) %21( 5100وثبتت فً باقً
االعوام ما بٌن . %14-%35
شكل (.5ب) مقارنة نسبة االخبار المحلٌة فً صحٌفتً القدس وفلسطٌن

فً تحلٌل نسبة توزٌع االخبار بٌن المحافظات الشمالٌة ( الضفة ) والجنوبٌة ( ؼزة ) لكل من صحٌفة القدس
وفلسطٌن  ،فقد ركزت صحٌفة القدس فً جمٌع االعوام على اخبار المحافظات الشمالٌة  ،عدا العام 5116
كان االهتمام متقارب بٌن المحافظات الشمالٌة والجنوبٌة  .كذلك صحٌفة فلسطٌن ركزت فً جمٌع االعوام
على اخبار المحافظات الجنوبٌة  ،عدا عام  5102كان االهتمام متقارب  .شكل ( ) 3و() 1
تعلٌق على المؤشرات السابقة التً اشارت لها نتائج السؤال االول
عدم وجود تؽٌر كبٌر فً عدد الصفحات فً الصحٌفتٌن رؼم التؽٌرالكبٌر فً مستوى االداء الرٌاضً
والفعالٌات ،وهذا ٌعتبرمن وجهة نظرالباحثة مؤشرسلبً  ،والذي ٌبرره االعالمٌون انه مرتبط بشكل اساسً
بالوضع المالً للصحؾ والتً التستطٌع زٌادة المساحات االخبارٌة على حساب المساحات االعالنٌة .
اما فً الجانب المتعلق بارتباط الصحٌفة بنقل االخبار الرٌاضٌة والتركٌز علٌها ضمن الحدود الجؽرافٌة
الصدارها القدس فً المحافظات الشمالٌة  ،فلسطٌن فً المحافظات الجنوبٌة  ،وهذا ٌحمل مؤشر لعدم
استقاللٌة االعالم عن الطٌؾ السٌاسً الذي تمٌل له الصحٌفة مما ٌؤثر على البعد الجؽرافً للتورزٌع
وبالتالً تؤثر هذه النسبة من الناحٌة الكمٌة  ،وهذا انعكاس ارتبط بواقع االنقسام بٌن المحافظات الشمالٌة
(السلطة الوطنٌة ،فتح والمحافظات الجنوبٌة ،حماس ) .
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حول النسبة التً احتلها الخبر المحلً مقارنة مع االخبار العالمٌة والعربٌة  ،فهً جٌدة فً جرٌدة القدس فً
االعوام  5102 ، 5116، 5114حٌث كانت على التوالً  %54و ، %35واستقرت باقً االعوام ما بٌن
 ، % 22-10بٌنما صحٌفة فلسطٌن ارتفعت النسبة فقط  0666وبلؽت  %45فً حٌن استقرت بقٌة االعوام
حول  ، %14--35وتفسٌر ذلك ان مؤشر التطور فً اهتمام القدس ارتبطت بسنوات كان اداء الفعل
الرٌاضً متقدم وٌشمل احداث كبٌرة  ،ولكن تكرارهذا المستوى من االحداث تكررفً معظم السنوات مثل
البطوالت الفرق زٌارة الشخصٌات  ،بمعنى ان التطوركان ٌجب ان ٌكون ضمن نسبة  %54ولٌس
االستقرارعلى  %10-22للقدس  ،وٌفسر ثبات النسبة فً صحٌفة فلسطٌن وهً  % 10-35بربطها
بالواقع السٌاسً فً ؼزة وتركٌزها على اخبارالمحافظات الجنوبٌة  ،مما ٌعلل هذه النسب الؽٌرمتوازنة
والمٌالة لالهتمام باالخبار العربٌة والعالمٌة .
ثانٌا
نتابج وتحلٌل االسبلة االخرى كٌؾ قٌل وماذا قٌل المرتبطة بالمقارنة بٌن الصحؾ الثالث القدس الحٌاة
الجدٌدة  ،فلسطٌن

صحٌفة القدس

شنو () 3
ٝرعػ ٍِ ّرائط اىسإاه االٗه ف ٜشنو ( )3ظشٝذج اىقذط ؼ٘ه ّسثح اىفُْ٘ اىصؽفٞح  ،اُ ّسثح اىخثش اخذخ
اػي ٚشٞئ ٗاّٖا تيغد ؼ٘اى ،%88 ٜف ٜؼ ِٞؼصو اىرقشٝش ػيّ ٚسثح اػيٗ %08 ٍِ ٚتاق ٜاىفُْ٘ ٍِ
سٝث٘سذاض ٍٗقاه ٗص٘سج ماّد ّسثٖا ٍرذّٞح ظذا .
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شنو () 4
ّرائط اىسإاه اىصاّ ٜشنو ( )4ؼ٘ه ّ٘ع اىَادج اىصؽفٞح ٍؽيٍٗ ( ٜقسَح ىيَْاغق اىذاخيٞح ) ٗػشتٗ ٜدٗىٜ
،ماّد ّسثح اىَؽي ٜاػي ٚشٞئ ماُ امصشٕا ؼظأ اىعْ٘ب  ،شٌ اى٘سػ  ،اٍا اىشَاه فناُ اظؼفٖا  ،غضج اػيٚ
ٍِ اى٘سػ تقيٞو ٗ ،اىذاخو اىفيسط ْٜٞؼ٘اى %20 ٜتَْٞا شنيد ّسثح االخثاس اىؼاىَٞح ؼ٘اى%40 ٜ

شنو ()5
ورائج انسؤال انثانث(شكم )4حول موضوع انمادج انصحفٍح  ،ؼصيد اىفؼاىٞاخ اى٘غْٞح ،اىَْرخثاخ
،اىَقاتالخ ػي ٚاػي ٚاىْسة  ،تَْٞا اىَساّذج ٗاىرأٞٝذ اقو شٞئ ٗ ،ذشاٗؼد االذؽاداخ ٗ ،اىيعْح االٗىَثٞح
اىَشاسماخ اىخاسظٞح ٗاىشٝاظح اىَذسسٞح ػي ٚاٗصاُ ٍر٘سطح ٍٗٞاىح ىالقو ٗاالٕرَاً تاخثاس اىالػثِٞ
ؼصيد ػي ٚاقو ّسثح ٍٕٗ ٜرذّٞح ظذا ٗ ،ستَا ٝشد رىل ىقيح االخثاس ٗاىفؼاىٞاخ ىٖزٓ اىعٖاخ .
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شنو() 6
ورائج انسؤال انزاتع(شكم )5حول مصذر انمادج انصحفٍح (ف ٜػْٞح اىذساسح ) ٗماّد ػي ٚاىر٘اىٍ ، ٜشاسو
 ،تذُٗ ٍشاسو ٗ ،ماالخ ٍؽيٞحٗ،ماالخ ػشتٞح ٗ ،ماالخ ػاىَٞح ٗ .ؼصيد اى٘ماالخ اىؼاىَٞح ػي ٚاػيٚ
ّسثح ٗتيغد  ٍِٗ ، %39شٌ ٍشاسو تْسثح ٗٗ %35ماالخ ػشتٞح ّسثح ؼ٘اى. %02 ٜ

شنو () 7
ورائج انسؤال انخامس(شكم )6وهو ووع انزٌاضح فً انمادج انصحفح انمحهٍح ( االنعاب انزٌاضٍح) ٗ،ماّد
ػي ٚاىر٘اى ، ٜمشج قذً  ،مشج سيح  ،مشج غائشج  ،سثاؼح  ،اىؼاب ق٘ ، ٙفشٗسٞح.
ؼصيد مشج اىقذً ػي ٚاػيّ ٚسثح ٗتيغد اامصش ٍِ  ، %98ذالٕا اىفشٗسٞح ٗتيغد ؼ٘اى.%08 ٜ
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شنو ( ) 8
ورائج انسؤال انساتع(شكم  )7حول طثٍعح انهغح انمسرخذمح فً معانجح انقضاٌا انمحهٍحٗ ،ماّد اىخٞاساخ
ػي ٚاىر٘اىٍ ، ٜعاٍيح ّ ،اقذج ٗ ،غْٞح ػاغفٞح  ،ػقالّٞح ٍْطقٞح  ،خطاتٞح اّشائٞح ٗ ،قذ ؼصيد اىؼقالّٞح
ػي ٚاػيّ ٚسثح تيغد ؼ٘اى %60 ٜذالٕا اىؼاغفٞح ؼ٘اىٗ ، %38 ٜاىخطاتٞح االّْشائٞح تْسثح . %28

شنو ()9
ورائج انسؤال انثامه (شكم )8حول اسانٍة انمعانجح فً انمواد انصحفٍح  ،ف ٜاىصؽف ػْٞح اىذساسح ٕٜٗ
ػي ٚاىر٘اى ، ٜاىرنشاس ،اىرْذٝذ ٗاالداّح  ،اىٖعً٘ اىَثاشش ،اىذػ٘ج ىيرؽشك  ،اظٖاس اىَؼاّاج ٗاىَساّذج  ،اشاسخ
إرَاً اىشأ ٛاىؼاً  ،ذؽيٞو اىْاقذ ٗاىرفسٞش  ،غشغ افناس ىيَؼاىعح  ،اىْقاش ٗاشاسج اىقعاٝا  .اخشٙ
ٗقذ ؼصيد اىذػ٘ج ىيرؽشك اػيّ ٚسثح  ، %08اىْقاش ٗاشاسج اىقعاٝا تْسثح  ٍِٗ ، %05شٌ اشاسج اىشأٛ
اىؼاً تْسثح . %29
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شكل ()01
ورائج انسؤال انراسع(شكم )01حول اذجاي انمعانجح فً انقضاٌا انمحهٍح ٕٗ ٜػي ٚاىر٘اى ٜاٝعات ، ٜسيث، ٜ
غٞش ٍؽذد ٗماُ االٝعات ٕ٘ ٜاىغاىة .

شنو()22
ورائج انسؤال انعاشز (شكم )00حول طثٍعح االنوان انسائذج فً انمواد انصحفٍح انمحهٍح ماُ االتٞط
ٗاالس٘د ٕ٘ اىسائذ .
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شنو ()20
ورائج انسؤال انحادي عشز(شكم  )01حول اوواع انصور انصحفٍح انمزفقح نهمادج انصحفٍح انمىشورج ،
ماّد ػي ٚاىر٘اى ، ٜاخثاسٝح ٍ٘ ،ظ٘ػٞح  ،شخصٞح  ،ذؼثٞشٝح  ،ػذً ٗظ٘د ص٘سج  ،ؼٞس ؼصيد ػذً
ٗظ٘د ص٘سج ػي ٚاػيّ ٚسثح تيغد ؼ٘اى %33 ٜذالٕا اىشخصٞح تْسثح ؼ٘اى ، %08 ٜشٌ االخثاسٝح تْسثح
ؼ٘اىٗ . %05 ٜاىَ٘ظ٘ػٞح ٗاىرؼثٞشٝح ػيّ ٚسة ٍرقاستح .

شنو ()23
ورائج انسؤال انثاوً عشز(شكم )02حول مكان انىشز فً انصحف (انموقع داخم انصفحاخ ) ،
ٗماّد ػي ٚاىر٘اى ٜاىشتغ االٗه اال ، َِٝاىصاّ ٜاالٝسش،اىصاىس اال ، َِٝاىشاتغ االٝسشٗ ،ماّد اىْرائط ٍرقاستح
اال اُ اػالٕا اال َِٝاىصاىس .
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شنو()24
ورائج انسؤال انثانث عشز(شكم )03حول طثٍعح انعىاوٌه انمسرخذمح ٕٗ ٜػي ٚاىر٘اى ، ٜاالخثاسٛ
اى٘صف،ٜاىَقاسُ  ،اىرساؤه  ،اىطشٝف  ،االقرثاس ، ٜاىْقذ ، ٛؼٞس ؼصو االخثاس ٛاى٘صف ٜػي ٚاػيٚ
ّسثح .

ظشٝذج فيسطِٞ

شنو()25
ٝرعػ ٍِ ورائج انسؤال االول(شكم )04فً جزٌذج انقذس حول وسثح انفىون انصحفٍح  ،فقذ ؼصو اىخثش
ػي ٚاػيّ ٚسثح فقذ تيغد ؼ٘اى %55 ٜ؛ ٗقذ ؼصو اىرقشٝش ػيّ ٚسثح تيغد ؼ٘اى %24 ٜتاق ٜاىفُْ٘ ٍِ
ٍقاه ٗسٝث٘سذاض ٗذؽقٞق فقذ ؼصي٘ا ػيّ ٚسة ٍرذّٞح

22

شنو()26
ورائج انسؤال انثاوً(شكم )05حول ووع انمادج انصحفٍح محهً ( ومقسمح نهمىاطق انذاخهٍح ) وعزتً
ودونً ،ؼٞس سمضخ صؽٞفح فيسط ِٞػي ٚاالخثاس اىؼاىَٞح ؛ تَْٞا ؼصو قطاع غضج ػي ٚاىْسثح االػيٍِ ٚ
اىْاؼٞح اىَؽيٞح ؼٞس تيغد ؼ٘اى. %28 ٜ

شنو()27
ورائج انسؤال انثانث(شكم )06حول موضوع انمادج انصحفٍح ؛ ؼصيد اىَقاتالخ ٗاالذؽاداخ ٗاىفؼاىٞيد
اى٘غْٞح ٗاىالػث ِٞػي ٚاػي ٚاىْسة ؛ تَْٞا ؼصيد اىَسادّح ٗاىراٝذ ٗاىيعاُ االٗىَثٞح ػيّ ٚسة ٍرذّٞح .
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شكم()07
ورائج انسؤال انزاتع (شكم)07حول مصذر انمادج انصحفٍح (ف ٜػْٞح اىذساسح ) ٗماّد ػي ٚاىر٘اى، ٜ
ٍشاسو  ،تذُٗ ٍشاسو ٗ ،ماالخ ٍؽيٞحٗ،ماالخ ػشتٞح ٗ ،ماالخ ػاىَٞح ؛ ؼصيد اى٘ماالخ اىؼاىَٞح ػيٚ
اػيّ ٚسثح ؼٞس تيغد ؼ٘اى%33 ٜ؛ شٌ ٍشاسو تاسٌ . %08

شنو ()29
ورائج انسؤال انخامس (شكم )08وهوووع انزٌاضح فً انمادج انصحفٍح انمحهٍح ( االنعاب انزٌاضٍح)،
ٗماّد ػي ٚاىر٘اى ، ٜمشج قذً  ،مشج سيح  ،مشج غائشج  ،سثاؼح  ،اىؼاب ق٘ ، ٙفشٗسٞح.ؼصيد مشج اىقذً
ػي ٚاىْسثح االػي ٚؼٞس تيغد ؼ٘اى. %68 ٜ
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شكم ()11
ورائج انسؤال انساتع(شكم )11حول طثٍعح انهغح انمسرخذمح فً معانجح انقضاٌا انمحهٍح ٗ ،ماّد اىخٞاساخ
ػي ٚاىر٘اىٗ ، ٜغْٞح ػاغفٞح  ،ػقالّٞح ٍْطقٞح  ،خطاتٞح اّشائٞح ،ؼٞس ؼصيد اىخطاتٞحاالّشائٞح ػي ٚاػيٚ
ّسثح ٗتيغد ٗ ، %62اىؼقالّٞح ػي. %7 ٚ

شنو ()02
ورائج انسؤال انثامه (شكم  ( )10حول اسانٍة انمعانجح فً انمواد انصحفٍح ف ٜاىصؽف ػْٞح اىذساسح
ٕٗ ٜػي ٚاىر٘اى ٜاىرنشاس  ،اىرْذٝذ ٗاالداّح  ،اىٖعً٘ اىَثاشش  ،اىذػ٘ج ىيرؽشك  ،اظٖاس اىَؼاّاج ٗاىَساّذج ،
اشاسخ إرَاً اىشأ ٛاىؼاً  ،ذؽيٞو اىْاقذ ٗاىرفسٞش  ،غشغ افناس ىيَؼاىعح  ،اىْقاش ٗاشاسج اىقعاٝا ٗ ،ؼصيد
اشاسج إرَاً اىشأ ٛااىؼاً ػي ٚاػيّ ٚسثح  ٜٕٗ ،ؼ٘اى.%40 ٜ

25

شنو ()00
ورائج انسؤال انراسع(شكم  )11انمرعهقح فً اذجاي انمعانجح فً انقضاٌا انمحهٍح ٗ ،ماّد اىْرائط تاىْسثح
ػاىٞح تاذعآ االٝعاتٞح تيغد ؼ٘اى. %64 ٜ

شنو ()03
ورائج انسؤال انعاشز(شكم )12حول االنوان انمسرخذمح فً انصحف ٗ ،ماّد اىْسثح االق٘ ٙىالتٞط
ٗاالس٘د.
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شنو ()04
ورائج انسؤال انحادي عشز (شكم  )13حول ووعٍح انصور انمسرخذمح فً انمادج انصحفٍح ٗ ،ماّد ػيٚ
اىر٘اى ٜاخثاسٝح ٍ٘ ،ظ٘ػٞح  ،شخصٞح  ،ذؼثٞشٝح  ،دُٗ ص٘س ٗ ،ماّد اىْسثح االػي ٚىيص٘سج اىشخصٞح
تْسثح  ، %08ذالٕا االخثاسٝح تْسثح ذقشٝثٞح  ، %28شٌ اىرؼثٞشٝح تْسثح ؼ٘اى. %20 ٜ

شنو ()05
ورائج انسؤال انثاوً عشز (شكم )14حول موقع انىشز نهمادج انصحفٍح ٗ ،ماّد اىْسة ٍرقاستح اال ف ٜاىشتغ
اىصاىس اال َِٝتْسثح . %28
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شنو () 06
ورائج انسؤال انثانث عشز(شكم  )15حول طثٍعح انعىاوٌه انمسرخذمح فً انمادج انصحفٍح ٗ ،قذ ؼصو
اىؼْ٘اُ االخثاس ٛاى٘صف ٜػي ٚاػيّ ٚسثح ٗتيغد ؼ٘اى. %58 ٜ

ظشٝذج اىؽٞاج

شنو ()07
ورائج انسؤال االول (شكم )16حول انفىون انصحفٍح انمسرخذمح ٗماّد ػي ٚاىر٘اى ، ٜاىخثش  ،اىرقشٝش ،
سٝث٘سذاض ،ذؽقٞق ٍ ،قاه  ،ص٘سج ؼصو اىخثش ػي ٚاػيّ ٚسثح تيغد ؼ٘اىٗ %56 ٜاىرقشٝش ػي ٚاىْسثح
اىصاّٞح ٗتيغد ؼ٘اى %04 ٜتَْٞا اىشٗتشذاض ٗتاق ٜاالّ٘اع فقذ ؼصيد ػيّ ٚسثح ٍرذّٞح .
28

شنو ()08
ورائج انسؤال انثاوً(شكم  )17حول ووع انمادج انصحفٍٍح انمىشورج مه حٍث محهً (ذوسٌع انمىاطق )،
اىؼشتٞح ٗ ،اىذٗىٞح  ،ؼٞس ماّد ّسثح االخثاس اىَؽيٞح ٗظَِ اىر٘صٝؼاخ اىعغشافٞح اىذاخيٞح ؼ٘اى%27 ( ٜ
ىيعْ٘ب  %23 ،اى٘سػ  %22،اىشَاه ،غضج ٍ ) %20.5قاسّح ٍغ االخثاس اىؼشتٞح تْسثح ٗ %5اىذٗىٞح
. %28

شنو()09
ورائج انسؤال انثانث(شكم  )18حول موضوع انمادج انصحفٍح انمحهٍح انمىشورج ف ٜاىصؽف ػْٞح
اىذساسحٗ ،ماّد ػي ٚاىر٘اى ٜفؼاىٞاخ اى٘غْٞح ٍ ،قاتالخ  ،اذؽاداخ  ،ىعْح اٗىَثٞح ٍ ،ساّذج ٗذأٞٝذ ،
ٍشاسماخ خاسظٞح  ،سٝاظح ٍذسسٞح ٍْ ،رخثاخ ٗغْٞح  ،الػث، ِٞاخشٗ ٙماّد اىْرائط ذشٞش اى ٚؼص٘ه
اىَقاتالخ ٗاالذؽاداخ ٗاىَْرخثاخ اى٘غْٞح ػي ٚاػي ٚاىْسة ٗماُ اػالٕا االذؽاداخ .
29

شنو()38
ورائج انسؤال انزاتع (شكم )21حول مصذر انمادج انزٌاضٍح انصحفٍحٗ ،ماّد ػي ٚاىر٘اىٍ ،ٜشاسو  ،دُٗ
ٍشاسو ٗ ،ماالخ ٍؽيٞح ٗ ،ماالخ ػشتٞح ٗ ،ماالخ ػاىَٞح ٗ ،ماُ اػي ٚاىْسة ٗتيغد  %40.5ىَشاسو ،
ٗماالخ ٍؽيٞح ؼ٘اى ُ %20 ٜتَْٞا اى٘ماالخ اىؼشتٞح ٗاىذٗىٞح ّسة ٍرقاستح ٗتيغد ىنو ٍْٖا ؼ٘اى، %8 ٜ
ٗاالقو دُٗ ٍشاسو .

شكم ()20
ورائج انسؤال انخامس(شكم )20حول ووع انزٌاضح انمذكورج فً االخثار انمحهٍح ٗ ،شَيد ظَٞغ االىؼاب
ؼٞس ؼصيد مشج اىقذً ػي ٚاػي ٚاىْسة ؼ٘اى%70 ٜ
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شنو ()30
ورائج انسؤال انساتع(شكم  )21حول انهغح انمسرخذمح فً معانجح انقضاٌا انمحهٍح ٗماّد ػي ٚاىر٘اى، ٜ
ٍعاٍيح ّ ،اقذج ٗ ،غْٞح ػاغفٞح  ،ػقالّٞح ٍْطقٞح ،خطاتٞح اّشائٞح ٗ ،ؼصيد اىخٞاساخ ػيّ ٚسة ٍْخفعح
ظَٞؼٖا ػذا ػقالّٞح ٍْطقٞح اػيّ ٚسثح ٗتيغد ٗ ، %48غْٞح ػاغفٞح تيغد ؼ٘اى.%30 ٜ

شنو()30
ورائج انسؤال انثامه(شكم  )21حول طثٍعح انهغح انمسرخذمح فً انمادج ٗ ،ماّد ػي ٚاىر٘اى ، ٜاىرنشاس ،
اىرْذٝذ ٗاالداّح  ،اىٖعً٘ اىَثاشش  ،اىذػ٘ج ىيرؽشك  ،اظٖاس اىَؼاّاج  ،اشاسج إرَاً اىشأ ٛاىؼاً  ،اىرؽيٞو ٗاىْقذ
 ،غشغ االفناس ،اىْقاش ٗاشاسج اىقعاٝا ٗ .ماّد اىْسة ٍرفاٗذح  ،ؼٞس ؼصيد اشاسج اىشا ٛاىؼاً ٗاىْقاش
ٗاشاسج اىقعاٝا ػي ٚاػي ٚاىْسة ٗماّد ؼ٘اى ، %25 ٜتَْٞا ؼصيد غشغ افناسىيَؼاىعح ػي ٚؼ٘اىٜ
ٗ ، %23تاق ٜاىْسة ماّد ٍرفاٗذٔ .
31

شنو()33
ورائج انسؤال انراسع(شكم )22حول اذجاي انمعانجح فً انقضاٌا انمحهٍح ٗ ،ماّد ػي ٚاىر٘اى ، ٜاٝعات، ٜ
سيث ، ٜغٞش ٍؽذد ٗ ،ماّد اىْسثح االػي ٚىالذعآ االٝعاتٗ ٜؼصيد ػيّ ٚسثح ؼ٘اى. %64 ٜ

شنو ()34
ورائج انسؤال انعاشز(شكم )23وكاود حول االنوان انمسرخذمح فً انصفحاخ انزٌاضٍحٗ ،ماّد اىْسثح
االغية ىالتٞط ٗاالس٘د ٗ .تيغد ؼ٘اى. %68 ٜ
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شنو ()35

ورائج انسؤال انحادي عشز(شكم )24حول اوواع انصورانمزافقح نهمادج انصحفٍح انمىشورج ٗ ،ماّد ػيٚ
اىر٘اى ، ٜاخثاسٝح ٍ٘ ،ظ٘ػٞح  ،شخصٞح  ،ذؼثٞشٝح  ،دُٗ ص٘س  .ؼٞس ؼصو اىخٞاس االخٞش دُٗ ص٘سج
ػي ٚاػي ٚاىْسة اىر ٜتيغد ؼ٘اى . %08 ٜتَْٞا ؼصيد اىص٘سج االخثاسٝح ٗاىرؼثٞشٝح ػيّ ٚسة ٍرقاستح .

شكم ()25
ورائج انسؤال انثاوً عشز(شكم )25حول موقع انمادج انصحفٍح فً ذوسٌع انصفحح ٗ ،ماّد ػي ٚاىر٘اىٜ
اىشتغ اال َِٝاالٗه  ،اىشتغ اىصاّ ٜاالٝسش ،اىشتغ اىصاىس اال ، َِٝاىشتغ اىشاتغ االٝسشٗ ،ماّد اىْسة االػيٚ
ىيشتغ اال َِٝاالٗه ٗاىشتغ اىصاىس اال َِٝؼٞس تيغد اىْسة ذقشٝثا ٍا ت%03-- %04 ِٞ
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شكم ()73
ورائج انسؤال انثانث انعشز(شكم )73وكاود حول طثٍعح انعىاوٌه انمسرخذمح ٗ ،ماّد ػي ٚاىر٘اى ٜاىؼْ٘اُ
االخثاس ٛاى٘صف ، ٜاىَقاسُ  ،اىرساؤه  ،اىساخش  ،االقرثاسٗ، ٜقذ ؼصو االخثاس ٛاى٘صف ٜػي ٚاػيٚ
اىْسة ٗتيغد ؼ٘اى %05 ٜذالٕا اىساخش تْسثح ؼ٘اىٗ ، %21 ٜتاق ٜاىخٞاساخ ؼصيد ػيّ ٚسة ٍرقاستح
تيغد ؼ٘اى.%4 ٜ

تعلٌق على نتائج االسئلة السابقة
ّ٘ . 2ع اىفُْ٘ اىصؽفٞح سمضخ اىصؽف اىصالز ػي ٚاىخثش ٗماّد اىقذط اػالٕا تيغد  %88اىؽٞاج %56
ٗفيسطٕٗ ، %55 ِٞزا ٍإشش ظٞذ ػيّ ٚقو اىخثش ىنْٔ ماُ ٍؼظٌ االؼٞاُ ػي ٚؼساب اىفُْ٘ االخش ٙاىرٜ
ٝر٘قغ اُ ذنُ٘ اداج ذأشٞش اق٘ ٙف ٜذن٘ ِٝاذعإاخ اىشأ ٛاىؼاً ّؽ٘ اىشٝاظح اىَؽيٞح
 . 0االٕرَاً تاىخثش اىَؽي ٜى٘ؼع اُ اىصؽف اىصالز ذٖرٌ تاالخثاس اىَؽيٞح ٗىنِ تاىرشمٞض ػي ٚاىعْ٘ب
ٗاى٘سػ ف ٜاىَؽافظاخ اىشَاىٞح ٗ،اىرؽٞض اىعغشاف ٜىَناُ صذٗس اىصؽٞفح  ،مزىل االٕرَاً اى٘اظػ
تاالخثاس اىؼاىَٞح ٕٗزا ٍثش ىذٗافؼٔ اىرس٘ٝقٞح  ،ىشذج اسذثاغ اىشاسع اىفيسط ْٜٞتاىشٝاظح اىؼاىَٞح خاصح مشج
اىقذً .
 . 3اىصؽف اىصالز ذٖرٌ امصش شٞئ تاالذؽاداخ ٗاىَْرخثاخ ٗاىفؼاىٞاخ اى٘غْٞح ْٕ ،اك ذقصٞش تاذعآ اىالػثِٞ
ف ٜصؽٞفح اىقذط ٗاىؽٞاج ٗ ،إرَاً ٍِ قثو صؽٞفح فيسطٝ ، ِٞالؼع ػي ٚاىصؽف اىصالز االٕرَاً
تاالذؽاداخ امصش ٍِ اىَشاسماخ اىخاسظٞح  ،اظافح ىعؼف اتشاص اىشٝاظح اىَذسسٞح .
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 . 4ذؼرَذ صؽٞفح اىقذط ٗفيسط ِٞتشنو مثٞش ػي ٚاى٘ماالخ اىؼاىَٞح ٗ ،تْسثح ال ذزمش ػي ٚاى٘ماالخ
اىَؽيٞح  ،مزىل ذنصش االخثاس دُٗ ٍشاسو ٍ ،ا َٞٝض اىؽٞاج اػرَادٕا ػي ٚاى٘ماالخ اىَؽيٞح تشنو ٗاظػ ،
ٗػي ٚاىَشاسو اىَؽي ٜتْسثح تيغد . % 40
. 5ظَٞغ اىصؽف ذٖرٌ تنشج اىقذً ػي ٚؼساب اىشٝاظاخ االخش ٙؼٞس تيغ ٕزا االٕرَاً تصؽٞفح اىقذط
ؼ٘اى ، %98 ٜفيسطٗ %68 ِٞاىؽٞاج ٗ .% 70ارا ستطْا ٕزٓ اىْسة تاالٕرَاً تاالخثاس اىؼاىَٞح ٝرعػ أّ
إرَاً تنشج اىقذً اىؼاىَٞح ٕٗزا ٝنُ٘ ػي ٚؼساب مو اىشٝاظاخ اىَؽيٞح ٝٗ ،عؼف ٍِ ظاّة ٌٍٖ ٍذٙ
إرَاً ٗفخش اىشاسع اىفيسط ْٜٞتاىشٝاظح اىفيسطْٞٞح تنو اشناىٖا .
 . 6اىيغح ماّد ف ٜاىقذط ػقالّٞح  ،ف ٜفيسط ِٞخطاتٞح اّشائٞح ٗ ،ف ٜاىؽٞاج ػقالّٞح اٗال ٗ ،ػاغفٞح شاّٞح ،
افرقذخ اىصؽف اىصالز اىّ٘ ٚع اىيغح اىْاقذج ٕٗ ،زا ٍِ االسثاب اىر ٜذعؼو اىعَٖ٘س غٞش ٍرفاػو ٍغ
اىؽذز اىشٝاظ ٜاىَؽي ٜؼٞس ذخي٘ ىغح خطاب اىعَٖ٘س ٍِ اىرؽيٞو اىْاقذ اٗ اىيغح اىذافؼح ىيْقذ .
 . 7اخريفد اىصؽف ؼ٘ه اساىٞة اىَؼاىعح ىيَ٘اد اىصؽفٞح  ،ؼٞس ذرعٔ اىقذط ىيذػ٘ج ىيرؽشك ٗ %08اشاسج
اىقعاٝا ٗاىْقاش ٗ، %05اشاسج اىشأ ٛاىؼاً  ، %29تٞرَْا ذرعٔ فيسط ِٞالشاسج إرَاً اىشأ ٛاىؼاً تْسثح
 ، %42ف ٜؼ ِٞذ٘ظٔ صؽٞفح اىؽٞاج ّؽ٘ اشاسج اىشأ ٛاىؼاً ٗىنِ تْسثح اقو ٍِ فيسطٕٗ %25 ٜٕٗ ِٞزا
تذ ٜٖٝمُ٘ فيسط ِٞقشٝثح ٍِ ؼَاط ٗ ،اىؽٞاج اىْاغقح تاسٌ اىخطاب اىسٞاس ٜف ٜاىَؽافظاخ اىشَاىٞح ،
ٗاىرؼيٞق ػي ٚرىل اُ اىرقصٞش ف ٜاىرْ٘ع تاسرخذاً االساىٞة ٗإَاه اىرنشاس ٕ٘ ٍا ٝعؼف اىرأشٞش اىَفرشض
ىيشٝاظح ػي ٚاىشثاب .
 . 8ظَٞغ اىصؽف اسرخذٍد تْسة ػاىٞح االتٞط ٗاالس٘د ٗ ،اىص٘سج االخثاسٝح اٗ اىشخصٞح ٗػي ٚاالغية
دُٗ ص٘سج  ،مزىل اسرخذاً ٍ٘قغ اىشع اىصاّٗ ٜاىصاىس اال ٍِ َِٝاىصفؽاخ اىذاخيٞح ىالخثاس اىشٝاظٞح  ،مَا
ماّد ٍؼظٌ اىؼْاٗٗ ِٝصفٞح اخثاسٝح تْسة ٍِ  %58-58ىيصؽف اىصالز ٕٗ ،زٓ اىَإششاخ ٍَنِ اُ
ذؼط ٜذص٘س السثاب ػذً إرَاً اىْاط ٍراتؼح اىخثش اىشٝاظ ٜػثش اىصؽف  ،الفرقادٕا ىيرش٘ٝق ٗىفد
االّرثآ ػثش اىرْ٘ع ف ٜاىص٘سج ٗاىيُ٘ ٗاسي٘ب اىخطاب .
. 9ىقذ ظاءخ ٕزٓ اىْرائط ٍرقاستح ٍغ االػرقاد تعؼف اداء االػالً اىشٝاظ ٜتر٘اصئ ٍغ ششائػ امثش فٜ
اىَعرَغ اىفيسطٗ، ْٜٞاؼذاز االٕرَاً اىذاخي ٜاىَر٘قغ ٗاىَرْاغٌ ٍغ االٕرَاً االخاسظ ، ٜالشل اُ االداء
اىشٝاظّ ٜفسٔ ٝرؽَو ظضء ٍِ اىَسإٗىٞح ٗىنِ ٕزا اىعؼف اُ ٗظذ ف ٜتؼط اىَفاصو اىشٝاظٞح ٗؼذٓ
االػالً قادسػي ٚذغٞٞش اذعإاخ اىَعرَغ ّؽٕ٘ا ،ػثش اسرصَاس اىص٘سج ٗاالساىٞة ٗاالدٗاخ ٗخاصح
تاسرخذاً اىََنِ ٗاىَْ٘ع ف ٜاالدٗاخ ٗاالى٘اُ ٗ ،ذط٘س ىغح اىخطاب ٗاالذعآ اىَالئٌ ّؽ٘ مو اّ٘اع
اىشٝاظح ٗ ،ذط٘ٝش االداء ف ٜشذ اىعَٖ٘س ٗاشاسج اىشا ٛاىؼاً ّؽ٘ اىَشاسماخ اىخاسظٞح ٗاالسرؽقاقاخ
اىذٗىٞح ٗ ،اخٞش اىرشمٞض ف ٜاىصفؽاخ اىشٝاظٞح ػي ٚمو اىفؼاىٞاخ ٗخاصح اىَذسسٞح ٗاٝعا ػي ٚاىالػث،ِٞ
ؼٞس اُ ٕزٓ اىَ٘اد ىٖا ظَٖ٘س مثٞش ٝرشمض ٍؼظَٔ ف ٜاىَشإقٗ ِٞاىشثاب .
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االسرىراجاخ وانروصٍاخ
 . 0هناك ضعؾ فً الوان الصحافة المستخدمة والتً تركز على الخبر مما ٌقلل من نسبة التأثٌر المتوقعة
لباقً االلوان .
 . 5استخدام اللؽة العقالنٌة  ،واالبتعاد عن النقد والتحلٌل ٌضعؾ اهتمام الناس بما ٌكتب وبالتالً لن ٌتشكل
االثر المتوقع لالعالم الرٌاضً على الشارع المحلً .
. 3الصورة لها داللت قوٌة الٌمكن توقع حدوثها  ،اذا تركزت باالخبارٌة أوالشخصٌة ،لذا ٌجب التنوع فٌها
واستخدامها بطرٌقة اكثر فاعلٌة وتأثٌر .
 . 1انعكاس الحالة السٌاسٌة على مستوى االهتمام من الصحٌفة بالمنطقة الجؽرافٌة  ،سلوك سلبً ٌعٌق
تحقٌق المؤسسة الرٌاضٌة الهدافها فً استخدام االرٌاضة لتعزٌز الوحدةالوطنٌة  ،وٌبطا تطورالرٌاضة فً
فلسطٌن .
 . 2التركٌز على الوكاالت االجنبٌة كمصدر للمعلومات لن ٌساهم بتطور االعالم الرٌاضً الفلسطٌنً ،
الذي ٌجب ان ٌسعى لتطوٌر القدرات وبناء مصداقٌة مهنٌة لالعالمٌٌن ووكاالت االنباء .
 . 3الٌزال االعالم تقلٌدي ٌستخدم العنوان االخباري الوصفً والذي هو هام فً بعض الجوانب  ،لكنه ٌحدد
من امكانات التاثٌر واثارة االهتمام لدى الجمهور
التوصٌات
توصلت الدراسة لضرورة دعم االعالم الرٌاضً الفلسطٌنً بكل اشكاله ،المكتوبة والمسموعة والمرأٌة
حتً ٌتمكن من تطوٌر اداؤه  ،وٌحقق االثرالمتوقع من االعالم وخاصة فً ضوء الحراك الرٌاضً النوعً
فً فلسطٌن وعلٌه ٌجب العمل بالتوصٌات التالٌة :
 . 0وضع خطة تطوٌرٌة تعمد الى زٌادة تأهٌل العاملٌن فً االعالم الرٌاضً  ،و تمكنٌهم من استخدام
االدوات القادرة على تحقٌق اهتمام ومتابعة الراي العام النتاجهم االعالمً .
 . 5ان ٌكون هناك حلقة وصل مهنٌة بٌن المؤسسة الرٌاضٌة والمؤسسة االعالمٌة المتخصصة داخل
فلسطٌن ،واعتبار ان االعالم العام حاضنة لالعالم الرٌاضً الفلسطٌنً.
 . 3رفع مستوى حرٌة الصحافة ومنها الرٌاضٌة وان ال تتقٌد الصحؾ باالطٌاؾ السٌاسٌة الداعمة لها سواء
الرسمٌة أواالهلٌة  ،حتى ٌتمكن االعالم من ممارسة دوره بحرٌة ونقدٌة هامة لتطوٌر اداؤه .
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 . 1التنوع فً الفنون واالسالٌب المعتمدة من قبل االعالم الرٌاضً لزٌادة قاعدة التأثٌرعلى الرأي العام ،
حٌث ٌضمن هذا التنوع الوصول للفبات المختلفة فً المجتمع الفلسطٌنً .
 . 2دعم وتطوٌراداء الوكاالت المحلٌة وتوفٌرالموارد المالٌة والبشرٌة لها والتً تجعلها مرجعٌة الالخبار
والفعالٌات وذات مصداقٌة وثقةعالٌة .
 . 3اجراء المزٌد من الدراسات المتعمقة فً مختلؾ اشكال االعالم الرٌاضً للوقوؾ على اسباب الضعؾ
والقوة واثراء االداء الصحفً المحلً .
 . 4زٌادة االهتمام بجمٌع الرٌاضات والمؤسسات الرٌاضٌة المحلٌة من قبل االعالم الرٌاضً ،لما لذلك من
أهمٌة بدعم تطور الرٌاضات .
 . 5اعداد فبة من الشباب االعالمً المتمكن من استخدام االعالم التكنولوجً والقادرعلى تطوٌر اداء
االعالم العام والرٌاضً

انمزاجع

اىصؽافح اىفيسطْٞٞح اىْشأج ٗاىرط٘س ٗ -صاسج اإلػالً – دٗىح
www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=137

Assessment of media development in Palestine: based on ...
https://books.google.ps/books?isbn=9236000215
UNESCO Office Ramallah – 2014
ww.wattan.tv/ar/news/105531.html
ww.emaratalyoum.com/sports/arab-and.../2014-02-11-1.648453
(w.palestine-studies.org/sites/default/files/hq-articles/10797.pdf )1691-1641
ابو حشٌش ،حسن ("، )5110دور التحقٌق الصحفً فً معالجة مشاكل المجتمع الفلـسطٌنً "،رسالة
ماجستٌر ؼٌر منشورة  ،القاهرة  ،معهد البحوث والدراسات العربٌة
بهنس ،السٌد ( "،)5110تقوٌم استخدام الصور الـصحفٌة كإحـدى أدوات إدارة الـصراع اإلعالمً أثناء
الحروب العربٌة اإلسرابٌلٌة  ،المجلة المصرٌة لبحوث اإلعالم ،العدد العاشر ،كلٌة اإلعالم ،جامعة القاهرة.
37

الصالح ،مروان وعابد  ،زهٌر "المعالجة الصحفٌة للحرب السادسة وتداعٌاتها على القضٌة الفلسطٌنٌة
دراسة تحلٌل مضمون لصحؾ األٌام– القدس– الحٌاة الجدٌد ة )
موقع اتحاد كرة القدم الفلسطٌنً .
موقع وكالة وفا االخبارٌة
Palestine News &Information Agency -WAFA 201
ماجد تربان " بحث في الصحافة الفمسطينية " كمية االعالم جامعة االقصى – فمسطين
ww.madacenter.org/media.php?lang=2&id=384&category_id=7
الخالدي .عصام ( ، )2013تارٌخ االحركة الرٌاضٌة فً فلسطٌن  2013 ،رام هللا .
 . 1جرار .سبأ (" ) 2014واقع الرٌاضة الفلسطٌنٌة من منظورتارٌخً ودورها فً تعزٌز الهوٌة الوطنٌة
"  ،رسالة دكتوراة ؼٌر منشورة  ،الجامعة االردنٌة
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المالحق
ملحق () 0
استمارة معالجة المالحق الرٌاضٌة فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة لألحداث الرٌاضٌة المحلٌة
ٍ
دراسة تحلٌلٌة مقارنة على صحف :القدس /الحٌاة الجدٌدة /فلسطٌن

اسم
الجرٌدة

مسلسل

تارٌخ
النشر

(م)

رقم
الصفحة
(فً
الملحق
الرٌاضً)

الفنون الصحفٌة المستخدمة فً المعالجة

خبر

تقرٌر

رٌبورتاج

تحقٌق

مقال

نوع المادة الصحفٌة المنشورة

صورة

محلً
جنوب

شمال

وسط

عربً
قطاع
ؼزة

عالمً

فلسطٌن
15

موضوع المادة الصحفٌة المحلٌة المنشورة فً الصحؾ عٌنة الدراسة
م

فعالٌات
وطنٌة

مقابالت

اتحادات

لجنة
اولمبٌة

مساندة /تأٌٌد

مشاركات خارجٌة
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رٌاضة
مدرسٌة

منتخبات وطنٌة

العبٌن

أخرى

مصدر المادة الصحفٌة الرٌاضٌة المحلٌة فً الصحؾ عٌنة الدراسة
م

مراسل بوجود االسم

مراسل من دون اسم

وكاالت
محلٌة

وكاالت
عربٌة

نوع الرٌاضة فً المادة الصحفٌة المح
وكاالت عالمٌة

أخرى

كرة قدم

كرة سلة

أسالٌب وطرق االقناع فً المادة الصحفٌة المنشورة (المحلٌة)
م

االستشهاد
باالراء

عرض جانب
واحد للموضوع

عرض وجهتً
نظر

حصابٌات hاستخدام
واألرقام
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كرة طابرة

سباحة

طبٌعة اللؽة المستخدمة فً معالجة ال
استخدام الصور

أخرى

مجاملة

ناقدة

وطنٌة عاطفٌة

عقال
منط

أسالٌب المعالجة فً المواد الصحفٌة الرٌاضٌة المحلٌة فً الصحؾ عٌنة الدراسة
م

التكرار

التندٌد واإلدانة

الهجوم المباشر

الدعوة للتحرك واتخاد
موقؾ
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اظهار المعاناة
للمساندة

اثارة اهتمام الرأ ي العام

التحلٌل الناقد والتفسٌر

طرح افكار للمعالجة

اتجاه المعالجة فً القضاٌا المحلٌة

م

إٌجابً

سلبً

ؼٌر محدد

طبٌعة األلوان السابدة فً المواد الصحفٌة المحلٌة
أحمر

ازرق

برتقالً

أصفر

األخضر

أنوا
أسود وابٌض

أخرى

مكان النشر للمادة الصحفٌة المحلٌة
م

الربع األول األٌمن

الربع الثانً األٌسر

الربع الثالث األٌمن

طبٌعة العناوٌن المستخدمة فً المادة الصحفٌ
الربع الرابع األٌسر

ملحق ()0

هل تعتبر االعالم الرٌاضً فً فلسطٌن مستقل عن االعالم عموما اذا كانت االجابة .
نعم كٌؾ توضح ذلك..............................................
ال

صورة
إخبارٌة

صورة
موضوعٌة

صو
شخص

ما سبب االرتباط................................................................
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العنوان اإلخباري
وصفً

العنوان المقارن

العنوان التساؤل

العنوان

هل هو اعالم حر ...........سلطوي  ...............مهنً  .......................ناقد ............ناقل للواقع .....................
ما هً اهم المواضٌع التً تشؽل بال االعالم الرٌاضً الفلسطٌنً ................................................
ما هً اكثر االدوات شٌوعا فً الصحافة المكتوبة .......................................................................
ما هً لؽة االعالم
عاطفٌة ....................حماسٌة ....................موضوعٌة .............مجاملة ........................ساخرة .
ما هً رسالة االعالم الرٌاضً من وجهة نظرك
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................
كٌؾ ٌمكن تحقٌقها
..................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
ما هً المعٌقات لذلك ........................................................................................................................................................................
كٌؾ تصنؾ الفترات التالٌة اعالمٌا ( االداء والقدرة على المواجهة للواقع السٌاسً )
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ما هو تقٌٌمك لتفاعل االعالم مع الحراك الرٌاضً واالنجازات لتحرٌك الراي العام
متوازن.................................مؤثر...................................موجه ....................................
سلبً  .......................................................اٌجابً ......................................................
هل االعالم والصحافة عادلة فً تعاملها مع االلتحادات وجمٌع االلعاب نعم ................................ال ................
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