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  مقدمة 

Preface 

لقد حدثت تغريات هائلة يف مجال الصحافة الرياضية ووسائل اإلعالم التي تنقلها منذ أن تم 

؛ حيـث كـان الـعرص الرقمـي مـا زال يف طـور طفولتـه 2005نرش هذا الكتاب ألول مرة يف عـام 

مشـجعي غري أنه منى وتطور منـذ ذلـك الوقـت، كـام أن مطالـب واحتياجـات . وحداثته آنذاك

الرياضة قد اختلفت وتطورت باملثل خالل تلك املرحلة؛ فقد أصبحوا اآلن يريدون الحصول عىل 

 . املعلومات بشكل مبارش وفوري مهام كان موقعها

-نجد اآلن أن الكثري من املؤسسات اإلعالميـة الكبـرية تضـم جميـع التخصصـات الصـحفية 

ـاز  ـرتوين، التلـف ـع اإللـك ـدة، املوـق ـديوهات(الجرـي ـتفـي ـرب اإلنرتـن ـة )  ـع ـة إذاعـي ـات (ومحـط ملـف

ويف الوقـت ذاتـه، فقـد منـى .  كام أنها تصل إىل كل املهتمني يف أنحاء العـامل-)بودكاست/صوتية

ـري ـمـن املواـقـع  ـاك اآلن الكـثـري والكـث وتـنـوع ـعـدد املناـفـذ الخاـصـة بالـصـحافة الرياـضـية؛ وهـن

لتطـورات التكنولوجيـة يجعـل مـن اإللكرتونية املختصـة بالرياضـة، كـام أن التـدفق املتواصـل ل

املمكن بالنسبة للمشجعني أن يتابعوا األحداث الرياضـية وقـت حـدوثها مبـارشة، مهـام كانـت 

األماكن التي توجد بها؛ كام أن املزيد من األحداث الرياضية يتم تغطيتها بصورة حيـة ومبـارشة 

صـحف ال ميكنهـا أن تـدخل غـري أن ال. مل يسبق لها مثيل عىل شاشات التلفاز ومحطات الراديـو

ُمضامر التنافس هذا، كام أنها مل تعد ينظر إليها عىل أنها متثل املصدر األسايس لألخبار، والتقارير 

ومن أجل البقاء، فإن عليها أن تبحث عن طـرق ووسـائل إضـافة القيمـة . أو املقابالت الرياضية

نرش القصص عىل مواقع التواصل ومن هنا، فإنها تحفز وتشجع صحفيها عىل . للتجربة الرياضية

االجتامعي واستخدام مواقعهم اإللكرتونية الخاصة لتقديم قيمـة مضـافة للجمهـور؛ كـام يقـوم 

 ، محادـثــات ـعــرب )بودكاـســت(ًالـصــحفيون أيـضــا اآلن بإنـشــاء ـمــدونات، وملـفــات ـصــوتية 

 ـشـة كشا-اإلنرتـنـت وتحـلـيالت، والـتـي ميـكـن أن ـيـتم ارـسـالها بـشـكل مـبـارش ألجـهـزة املحـمـول
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ًثانية أو إضافية ألولئك الذين يشاهدون حـدثا مبـارشا كبـث حـي أو عـن طريـق نقـل ملفـات  ً

إنهم يحاولون نقل القصة والعثور عىل املذيعني األساسيني الذين يتقنـون القيـام . صوتية مبارشة

بأدوارهم، وذلك ألن عالقتهم باألشخاص الذين يقومون بتغطية أحداثهم ميكن أن تكون عائليـة 

 . دافئة للغايةو

وبالتايل، يجب أن يكون لدى الصحفيني الرياضيني القدرة عىل العمـل داخـل جميـع املنـابر 

هذا ويتم تـدريب صـحفي الجرائـد واملجـالت عـىل كيفيـة الكتابـة عـىل . والتخصصات املتاحة

ت املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي، وكذلك كيفية تسجيل مقاطع الفيـديو والصـو

لنرشها عىل املواقع اإللكرتونية؛ كام يتعلم صحفي املواقع اإللكرتونية اكتساب املهارات الخاصـة 

بالفيديو والبث اإلذاعي؛ كام يتم تدريب الصحفيني اإلذاعيـني عـىل كيفيـة الكتابـة عـرب املواقـع 

لرياضـيون اإللكرتونيـة والصـحافة املرئيـة عـرب اإلنرتنـت؛ وباإلضـافة إىل ذلـك يتقلـد املحـررون ا

 .بالصحف واملجالت أدوار ومهام محرري املواقع اإللكرتونية

ويف الوقت ذاته، فقد حدث تغري يف العالقة بني الصحفيني وبني الجمهور املتابع لهم؛ إنهـا مل 

وم خاللها الصحفيون بتقـديم معلومـات وتعليقـات، ثـم يقـوم تعد عملية ذات مسار واحد، يق

لقد أصبحت اآلن بـاألحرى مبثابـة محادثـة وحـوار؛ حيـث . الجمهور بدوره باستهالكها وتداولها

تفاعليـة، وذلـك ) وجميع األشكال األخرى للصحافة بشكل متزايد(أصبحت الصحافة اإللكرتونية 

التعليق عىل ما يقـوم الصـحفيون بتقدميـه، ويقـدمون ألن الجمهور املهتم أصبح ميتلك إمكانية 

ًلقد أصبح أيضا غري الصحفيني من بني املصادر الهامـة لنقـل . وجهات نظرهم الخاصة حول ذلك

األخبار واملعلومات، حيث يقتطفون القصص التي إما يقومـون بإرسـالها مبـارشة إىل الصـحفيني 

هـذا . يقومون بنرشها عىل تلك املواقع بأنفسهمالذين يتابعون مواقع التواصل االجتامعي،   أو 

باإلضافة إىل محرتيف الرياضة الذين يرتادون مواقـع التواصـل االجتامعـي للتعليـق عـىل أحـدث 

القضايا محل الجدل والخالف، والذين يصبحون مبثابة قصص قامئة بذاتها؛ وبالتايل، يجب عىل الصـحفيني 

  خـضـم تـلـك البـحـار العميـقـة الـتـي تحملـهـا مكوـنـات تـلـك أن يتعلـمـوا كيفـيـة املالـحـة واالستكـشـاف يف
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املواقع، وأن يقتطفوا تلك الكميات الصغرية من املعلومات الطافيـة هنـاك والتـي سـتكون ذات 

 . فائدة ونفع بالنسبة لهم

إن مجال العالقات العامة يف السياق الريايض ما زال يواصل توسـعه وانتشـاره، حيـث تقـوم 

ياضية بتوظيف فرق عمل االتصاالت الخاصة بها؛ كام أن مواقعها اإللكرتونيـة أكرب املؤسسات الر

قد أصبحت مبثابة أداة ووسيلة هامة لتوليد الدخل بالنسبة لها، ومن هنا، فإن محرتيف العالقات 

. العامة يف املجال الريايض يحتاجون إىل مهارات الصحفيني الرياضيني ملعـاونتهم يف أداء مهـامهم

توجه قد جعل من العالقات بني الصحفيني وبني املؤسسات الرياضـية تتسـم بالتعقيـد إن هذا ال

هذا ويشعر الصحفيون أن مختيص العالقات العامة يف املجـال . وعدم االرتياح يف بعض الجوانب

الريايض قد أصبحوا كوسيط بينهم وبني املديرين، واملدربني، والالعبني والعنارص املشاركة الـذين 

لقد أصبح هناك مقاومة وصد من جانب بعض املؤسسات الرياضـية .  التواصل معهميرغبون يف

للصحفيني الذين يقومون بتغطية املؤمترات الصحفية، ألنهم يريدون أن يسـتحوذوا عـىل املـادة 

الصحفية لصالح مواقعهم اإللكرتونية الخاصة، غري أن الرعاة الرسميني ما زالوا يطـالبون برضورة 

طاق ممكن من الدعاية، لذلك فإن هذه التوترات يـتم البحـث عـن حلـول لهـا يف توفري أوسع ن

 . الوقت الراهن، رغم أنها ما زالت كمهمة يف طور التقدم

إن كل هذه التطورات يتم تناولها بصـورة شـاملة يف سـياق هـذه الطبعـة الحديثـة، والتـي 

وخاصـة (الرياضية اإلذاعيـة تتضمن أقسام مفصلة وواسعة حول الصحافة اإللكرتونية، الصحافة 

ودور وكاالت األنباء واملهام التي يقوم بها الصحفيون الذين يعملون مع عـدة ) التعليق الريايض

 . مؤسسات صحفية بنظام حر

والتـي لفتـت الطبعـة األوىل مـن هـذا -غري أن املبادئ املتعلقة بالصحافة الرياضـية الجيـدة

ًمـا زالـت هـي نفـس املبـادئ، متامـا كـام هـو األمـر -ليهـاالكتاب انتباه الطالب يف أنحاء العامل إ

 . بالنسبة للقناعة برضورة جعلها يف موضع التطبيق يف الواقع
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1
 

 :مقدمة
 أفضل وظيفة يف العامل

 

Introduction: the best job in 
the world? 

 

إنها أفضل وظيفـة يف العـامل، أليسـت كـذلك؟ حيـث ميكنـك السـفر حـول العـامل، متابعـة 

ًاألحداث الرياضية الهامـة مجانـا ومـن أفضـل املواقـع يف االسـتاد، االخـتالط بـالالعبني والنجـوم 

ـو أو الرياـضـيني، مـشـاهدة ا ـابعني ـعـرب الرادـي ـني املـت ـسـمك يف الـصـحف أو الـبـث اإلذاـعـي ملالـي

إن هذه هي الطريقة التي ينظر بها كثـري مـن . التلفازوجني الكثري من املال نتيجة لهذا االمتياز

ًاألشخاص لوظيفة الصحفي الريايض؛ غري أن الواقع ميكن أن يكون مختلفا متاما عن ذلـك عمـل : ً

 رضورة االلتزام مبواعيد إنجاز صارمة ؛ قضاء ساعات عمـل طويلـة وغـري شاق وكثري املطالب مع

، وكـذلك قضـاء الكثـري مـن ) يكون معظمها يف فرتات املساء أو يف عطـالت األسـبوع(اجتامعية 

الوقت يف البحث والتحضري، اكتساب نفس الدرجة من عمق املعرفة حول جوانب الرياضة التي 

ًضة األكرث جذبا وتعصبا بالنسبة لقرائك أو مستمعيك؛ كسب ثقـة تقوم بتغطيتها باعتبارها الريا ً

قطاع عريض من نقاط االتصال بني الالعبني، املدربني واملديرين؛ باإلضافة إىل مهارة الكتابة بدقة 

 . وبصورة ممتعة برسعة فائقة ويف ظل ظروف صعبة يف الغالب

هم الرغبـة واالسـتعداد يف ورغم ذلك، ليس هناك نقـص أو نـدرة يف األشـخاص الـذين لـدي

التكيف مـع كـل هـذا مقابـل املكافـآت واالمتيـازات التـي يحققهـا العمـل يف مجـال الصـحافة 

 -والـصـحافة الرياـضـية ـعـىل وـجـه الخـصـوص-ـهـذا وتـعـد الوـظـائف يف مـجـال اإلـعـالم.الرياـضـية
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ًمن الوظائف األكرث طلبا ونهام تقريبا دون أي وظائف أخري ً ص تتسـع ولحسن الطالع، أن الفر. ً

ًرغم أنه لن يكون هنـاك أبـدا أمـاكن كافيـة يف أروقـة الصـحافة بصـورة -وتتزايد يف الوقت ذاته

 . تستوعب كل صحفي ريايض يتطلع لالنضامم إىل هذا املجال

ًتعد الرياضة هي القطاع األرسع منوا يف وسـائل اإلعـالم الربيطانيـة، وينطبـق نفـس اليشء 

يف حني أنه منذ وقت ليس ببعيـد، كانـت . باللغة اإلنجليزيةعىل معظم الدول األخرى املتحدثة 

مآثر وأخبار أولئك السذج البسطاء الذين يكسوهم الطني والغبار ال تحتـل سـوى الصـفحتني أو 

الثالث صفحات األخرية من الصحف، وتقترص عىل أوقات بعد الظهرية من عطلـة األسـبوع مـن 

، فنجد أن الرياضيني والرياضيات قد أصـبحوا مـن بـني أما اليوم. حيث البث عرب الراديو والتلفاز

األشخاص األكرث شهرة واألعىل دخالً عىل ظهر هذه البسيطة؛ حيث أن العـامل يرغـب يف القـراءة 

والسامع عنهم، كام أن مراتب ودرجات أولئك الذين يتم تعيينهم ودفع الرواتب لهم مـن أجـل 

هذا ويشعر الرياضيون اآلن بتوهج ومتركـز .  لذلكًإشباع وتلبية ذلك املطلب تتزايد وتتسع وفقا

ومـن هنـا، .ًأضواء وسائل اإلعالم عليهم بصورة أكرث قوة من أي شـخص أخـر تقريبـا يف املجتمـع

فإنه ليس من غري املألوف أن تجد مائة من الصحفيني يقومون بتغطية مباراة واحـدة يف بطولـة 

لوظـائف الخاصـة مبـديري الفريـق الـوطني تحتـل الدوري املمتاز لكرة القدم اإلنجليزية، وأن ا

فقط بعد تلك الوظائف الخاصة مبسـؤويل -ًوفقا لوسائل اإلعالم-املرتبة الثانية من حيث األهمية

 .الدولة

تعد التغطية الرياضية هامة بصـورة أساسـية لبقـاء وازدهـار الصـحافة املكتوبـة ووسـائل 

ف الربيطانيـة هـو السـوق األكـرث تنافسـية يف هذا ويعد سوق الصح. اإلعالم املرئية واملسموعة

العامل، كام أن هذه املنافسة تحدث بشكل متزايـد عـىل الصـفحات الرياضـية؛ وأنـه منـذ بضـع 

سنوات كانت هناك صفحتان أو ثالث يف الصفحات األخرية للجريدة لتغطية األحداث الرياضية، 

حيفة الصـانداي قـد وسـعت مـن يف حني نجد اآلن أن الكثري من الصحف القومية اليوميـة وصـ

ومبسـاحة - صـفحة عريضـة28تغطيتها الرياضية من خالل أقسام يومية منفصلة وملا يقرب من 

 . أكرب من تلك التي يتم تخصيصها لألخبار العامة أو الفنون
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ويف مجال البث اإلذاعي، نجد أن الرياضة قد أفرزت محطات إذاعيـة جديـدة يف كـل مـن 

؛ (Talksport) و تـوك سـبورت (BBC 5 Live) اليف5مثل يب يب يس -ريالقطاعني العام والتجا

ًكام أنها تعد أيضا يف طليعة املعركة والتنافس بالنسـبة لتصـنيف الـربامج التليفزيونيـة؛ كـام أن 

حقوق تغطية األحداث الرياضية الهامة تعد موضع تنافس وسباق رشس بني كـل مـن القنـوات 

إن نجاح شبكة تليفزيـون سـكاي . القنوات التي تبث عرب الكابالتاألرضية واألقامر الصناعية أو 

(Sky TV) كمقدم للربامج عرب األقامر الصناعية ليس قامئا عىل فكرة عـرض التليفزيـون لألفـالم ً

الهامة ألول مرة، كام هو الغرض منه يف األساس، وإمنا يقوم عىل فكرة اكتسابه للحقوق الخاصـة 

وكنتيجة لذلك، فإن مطالب محطات البـث . الهامة كبث حي ومبارشبتغطية األحداث الرياضية 

قد أعادت تشكيل التقويم الريايض، حيث قامت برشذمة وإضعاف السـيطرة التقليديـة لـربامج 

لـيال /كرة القدم عىل أوقات ما بعد الظهرية يف أيام السبت، وتشـجيع مباريـات الكريكـت نهـارا

 . اضة شتوية إىل رياضة صيفيةوكذلك تحويل دوري بطولة الركبي من ري

لقد أفرز منو وتطور اإلنرتنت مجموعة متنوعـة وهائلـة مـن املواقـع املخصصـة للرياضـة، 

والتي ترشف عىل تشغيلها وإدارتها مؤسسات إعالمية، نوادي رياضـية ومـنظامت، باإلضـافة إىل 

ف بالنسبة للصحفيني ًاملشجعني؛ كام أن هذه التكنولوجيا الحديثة تعني أيضا توافر فرص الوظائ

ًالرياضيني، حيث أنها تقدم مصدرا إضافيا للـدخل بالنسـبة لوسـائل اإلعـالم عـن طريـق تقـديم  ً

تحديثات وتقارير رياضية عىل شبكة اإلنرتنت أو مـن خـالل الهواتـف املحمولـة؛ وباإلضـافة إىل 

 تليفزيونية خاصة بها، ًاملواقع اإللكرتونية الخاصة بهم، يوجد أيضا لدى أكرب النوادي اآلن قنوات

وهو توجه من املحتمل أن يتسع وينترش كلام توصلت مؤسسات رياضـية أكـرث السـتخدام تلـك 

 . اإلمكانيات التجارية

إنه ليس من الصعب أن ندرك السـبب الـذي يجعـل الرياضـة جذابـة للغايـة بالنسـبة 

رش لتغطيـة كـل مـا لوسائل اإلعالم؛ إنها متتلك نفس عدد الصفحات ونفس مقدار البث املبا

 يف العامل، غـري أن األخبـار الرئيسـية والهامـة تعـد سـلعة ال ميكـن ) ال يحدثأو (قد يحدث 
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ًالتنبؤ بها؛ وباإلضافة إىل ذلك، فإن القصص التي تختلقها الحكومـات ورجـال السياسـة غالبـا مـا 

 حيـنام تحتشـد األحـزاب -ينظر إليها الكثـري مـن األشـخاص عـىل أنهـا مملـة ورتيبـة، كـام أنهـا

 قـد فقـدت قوتهـا وتأثريهـا يف -رضية وسط من أجل كسب الدعم الشـعبيًالسياسية معا عىل أ

 . خلق حالة من الجدل والنقاش

إن الرياضة تعد هي النقيض املبارش لتلك الحالة؛ حيث أنها تعد قابلة للتنبؤ بالصورة التي 

ع تعرف بها وسائل اإلعالم قبل شهور األوقات التي سوف تقع فيها األحـداث الهامـة؛ إنهـا تتمتـ

مبكون ذايت من اإلثارة والدراما، وفريق عمل من النجوم قد يجعل من هوليود محظوظة للغاية 

 . إذا شاركوا فيها

ينتقل التقويم الريايض العـاملي مـن بطـوالت كـأس العـامل إىل األلعـاب األوليمبيـة ثـم إىل 

نـد ناشـونالز  وإىل بطـوالت جراSuper Bowlsاملباريات التجريبية، ثـم بطـوالت السـوبر بـاولز 

Grand Nationalsإن الرياضة ميكن أن يكون قد تم ابتكارهـا .  ثم سباقات القوارب بال توقف

 . كصناعة تنتج وتبيع جرعة يومية من األحداث املثرية

ًإنها ميكـن أيضـا أن تكـون قـد تـم ابتكارهـا كمصـدر جـاهز ملـادة تناسـب أولئـك الـذين 

ً هامـا يف الكتابـات الرياضـية الناجحـة بـنفس قـدر ًإن هـذا ميثـل عـنرصا. يستمتعون بالكتابـة

 الرياضـة-هذا ويتألف الصحفي الريايض، كام يوضح املصطلح، مـن كلمتـني. االستمتاع بالرياضة

ًومن أجل أن تنجح فإنك ستحتاج إىل أن تكون مهتام ومتحمسا لكـل مـنهام-وصحفي أو كاتب ً .

حيـث يجـب أن تكـون : لقـوى أو السـباقإنه ال يكفي فقط أن تستمتع بكرة القدم أو ألعاب ا

ًقادرا عىل نقل ما لـديك مـن معرفـة وحـامس إىل األخـرين بطريقـة حيويـة وممتعـة يف نفـس 

الوقت، وأن يكون لديك الرغبة واالستعداد لتخصيص الكثري من الوقت ملامرسة مهارات الكتابـة 

 . رسون مهاراتهم الخاصةًالخاصة بك، متاما كام يفعل الرياضيون الذين تكتب عنهم عندما ميا

ـم إىل  ـا تنقـس ـام أنـه ـة، ـك ـن الكتاـب ـة ـم ـيغة متخصـص ـة ـص ـية مبثاـب ـحافة الرياـض ـد الـص  تـع

 مثـل كـرة -تخصصات أخـرى أضـيق وأقـل نطاقـا؛ وعـادة مـا يـتم تغطيـة الرياضـات األساسـية
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من قبـل متخصصـني -القدم، الكريكت، الركبي، بطوالت السباق، الجولف، التنس وألعاب القوى

املجـاالت؛ فـام السـبب؟ يرجـع السـبب يف ذلـك إىل أن املشـجعني يعرفـون الرياضـات يف هذه 

الخاصة بهم والفرق التي متثلها، وإن مل يكن الصحفيون الرياضيون يرغبون يف الظهـور كحمقـى 

وأشخاص محدودي املعرفة، فإنهم يحتاجون إىل أن يكونوا عىل قـدر جيـد مـن املعرفـة بدرجـة 

كبة التطورات اليومية التي تتم يف رياضة أساسية باعتبار ذلك كوظيفة متساوية؛ مع رضورة موا

غري أن عدد قليل فقط من الصحفيني يكون لديهم القدرة عىل انتقـاء واختيـار . ذات دوام كامل

ًالرياضات واألحداث التي يقومون بتغطيتها؛ وهم عادة الصحفيون األكرث ملعانا وذكـاء أو األكـرث  ً

ألعمدة أو الكتاب املعـروفني الـذين يقـدمون مـوجز متنـوع يحمـل أجـزاء كتاب ا-فطنة ودهاء

 . ملونة حول األحداث الهامة والرئيسية يف عامل الرياضة

غري أن الصحافة أو الكتابة الرياضية تتضمن ما هو أكرث من مجرد تغطية األحداث الكبرية؛ 

نظـر عـام يـدور مـن أحـداث، كام أن وسائل اإلعالم لديها مساحة خالية تقوم بشغلها، بغـض ال

وأنها تقوم بذلك عن طريق فـتح شـهية جامهريهـا ومتابعيهـا بتقـديم عنـارص تشـكل أحـداث 

معينة، الرتكيز عىل بيانات ومعلومات الشخصيات املشاركة، وتحليل مسـتويات األداء، باإلضـافة 

 تنبثق رياضة ما من ًإىل توفري تدفق متواصل ومستمر لربامج وأخبار الخلفية األساسية؛ وغالبا ما

خالل صفحات الرياضة، عندما تظهر األنشطة التي يقوم بها الرياضـيون ذوي الشـهرة والصـيت 

عـىل الصـفحات األماميـة للصـحف أو عـىل رأس نرشات األخبـار، أو تنتقـل إىل مجـاالت أـخـرى 

 .متخصصة مثل املوضة، مجال األعامل أو الطب

نـك تحتـاج لإلملـام مبتطلبـات ورشوط ومن أجل تغطية الرياضة بصـورة ناجحـة، فإ

الوسيط اإلعالمي الذي تعمـل لديـه، كـام تحتـاج لفهـم طبيعـة الجمهـور الـذي سـيتابع 

ـك ـية . عمـل ـادة واملـجـالت الرياـض ـا أن نالـحـظ أن الـصـحف املـشـهورة والـج ـذا وميكنـن ـه

املتخصصة تتمتع بأمناط فريدة، وتقـوم بتغطيـة الرياضـة بطريقـة مختلفـة عـن طريـق 

 يتطلب العمل يف الراديـو أو اإلذاعـة مجموعـة مـن.  العاملني بالصحف املكتوبة واملذيعنيالصحفيني
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املهارات تختلف عن تلك التي يتطلبهـا العمـل يف التلفزيـون، يف حـني أن الصـحافة اإللكرتونيـة 

سوف يساعدك هذا الكتاب عىل اكتساب مثل هذه املهارات، حيث أن . ًمتثل مجاالً جديدا باملرة

الصحفي الريايض ميكن تعلمها؛ وبالفعل، يكـون للمبتـدئني فيهـا بدايـة متميـزة باملقارنـة مهنة 

َّهذا ونجد أن الكثريين منا يطلع عىل . ًتقريبا مع أولئك الذين يسعون الكتساب أي مهارة أخرى

ما يكتبه الصحفيني الرياضيني املحرتفني كل يوم، وأنهم قد اكتسبوا بعض من مهاراتهم بصورة ال 

القلم والـورق : شعورية؛ وعالوة عىل ذلك، نجد أن أدوات املهنة تعد رخيصة ويف متناول األيدي

 .والوصول إىل الراديو، التلفزيون والصحف هي كل االدوات املطلوبة

تقوم الفصول التالية من الكتاب برشح وتفصيل األجزاء املكونة ملهنـة الصـحفي الريـايض، 

ًإنها تقدم أيضا تدريبات تم . جوانب املتعلقة باملهارات املطلوبةكام تقوم بدراسة وتفصيل كل ال

 .تصميمها ليك تساعدك عىل استيعاب تلك املهارات واتقانها وصوالً إىل مقاييس احرتافية

ويختتم الكتاب صفحاته بتقديم النصـائح حـول كيفيـة البـدء يف مجـال يتسـم باملنافسـة 

ً يتطلب قدرا عظيام من الجلـد واملثـابرة والتـدريب ًالشديدة، حيث أن هذا يعد يف الغالب أمرا ً

الطويل؛ غري أنه إذا كان لديك االستعداد الالزم للقيام بهـذا، فـإن الصـحافة الرياضـية ميكـن أن 

 .      تكون مبثابة أفضل وظيفة يف العامل بالنسبة لك
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2
ملخص الفصل

 تأثري وسائل اإلعالم عىل الرياضة 

 تأثري الرياضة عىل وسائل اإلعالم 

 ل أقسام الرياضة والصحفيني الرياضينيتنظيم وعم 

 األسواق اإلعالمية ووعي الجمهور 

 األهمية الثقافية للرياضة 
 

أهداف التعلم

 فهم طبيعة تنظيم واحتياجات وسائل اإلعالم 

 التعرف عىل أهمية الصحافة الرياضية بالنسبة للنجاح التجاري لوسائل اإلعالم 

 مية يف السوق الريايضتحديد الضوابط والقيود التي تعمل يف إطارها املؤسسات اإلعال

 فهم طبيعة ما يحدد األجندة الرياضية للمؤسسات اإلخبارية يف األسواق املختلفة 

  معرفة الكيفية التي يحدد بها الجامهري اإلعالمية طبيعة املحتوى والنمط املتبع 

 : تحديد السياق
 البيئات اإلعالمية

 

Context setting: media environments 
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تحظى وسائل اإلعالم بدور هام ومتزايد يف ثقافة الدول املتقدمة؛ حيث اتسع حجم وقت 

الفراغ املتاح وأصبح الوصول إىل الراديو، التلفزيون واإلنرتنت مبثابة خدمة يستمتع بهـا الجميـع 

ً، ليس فقط يف املنزل وإمنا أيضا يف السيارات والحانات، النوادي، املقـاهي ويف الشـارع؛ عرب العامل

ومن هنا فإن الحاجة للامدة التي ميكن أن تشغل العدد املتزايد من منافذ اإلعالم املختلفـة قـد 

ًهذا وقد أدى أيضـا تزايـد واتسـاع مسـاحة وقـت الرتفيـه إىل زيـادة رسيعـة يف . تزايدت باملثل

الـهـتامم الـعـام بالرياـضـة، باإلـضـافة إىل مـنـو وازدـهـار مـصـاحب يف النـجـاح التـجـاري للـنـوادي ا

واملؤسسات الرياضية الكبرية؛ حيث مل تعـد نـوادي مانشسـرت يونايتـد، ريـال مدريـد ونيويـورك 

 . يانكيز مجرد نوادي رياضية وإمنا مبثابة ماركات تجارية عاملية

ب يف املحافظـة عـىل نجاحهـا يف ظـل وجـود سـوق وإذا كانت املؤسسـات اإلعالميـة ترغـ

تنافيس بشكل متزايد، فإنهـا يجـب أن تعكـس تلـك التحركـات املوجـودة يف ثقافتنـا وكـذلك يف 

االهتاممات املتعلقة بجمهورها ومتابعيها؛ وبالفعل، فإن وسائل اإلعالم ال تعكس فقـط الثقافـة 

ًإنهـا تسـاعد أيضـا يف تشـكيل -شـاهديهاالتي تعمل يف محيطها واالهتاممات الخاصة بقرائها وم

 .تلك الثقافة وهذه االهتاممات

 تأثري وسائل اإلعالم عىل الرياضة

THE MEDIA’S INFLUENCE ON SPORT 

لقد ساهمت وسائل اإلعالم يف تحقق الكثري من النمو الحايل لالهـتامم بالرياضـة، والسـيام 

قوق بث األحداث الرياضية الهامة والرتويج قنوات البث باألقامر الصناعية، والتي تقوم برشاء ح

لها بقوة، باعتبارها واحدة من الطرق األكرث فاعلية يف بيع االشرتاكات الخاصـة بخـدماتها؛ ومـن 

 . باتباع نفس النهج) وكذلك املحطات اإلذاعية(أجل املنافسة، تقوم القنوات التلفزيونية األرضية 

 ًالـبـث اإلعالـمـي وـسـاعد أيـضـا يف لـقـد ـسـاهم ذـلـك ـبـدوره يف رـفـع تكلـفـة حـقـوق 

 زيادة حجم الدخل الخاص بالنوادي الرياضية بصورة هائلـة، وكـذلك الجهـات املسـؤولة 
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والرياضيني املحرتفني من الجنسني؛ كام أن هذا يعد هو العامل الـرئييس وراء تحـول الكثـري مـن 

 .النوادي الرياضية إىل أعامل تجارية ضخمة

ًصها التلفزيون للرياضة قد منحته أيضا القوة يف تشـكيل الرياضـة غري أن األموال التي خص

وتطويعها لتحقيق غاياته وأهدافه الخاصة؛ وبداية من التقديم الذي قام به اإلعالمـي األسـرتايل 

املخرضم كريي باكر يف بطولـة الكريكـت الدوليـة يف السـبعينيات مـن القـرن العرشيـن، واصـل 

يز النمو الهائل لالهـتامم بكـرة القـدم يف أنحـاء العـامل، وكـذلك التلفزيون مسريته يف دعم وتحف

زيادة واتساع حجم املنافسات والبطوالت مثل دوري األبطـال األورويب؛ لقـد سـاهمت حتـى يف 

لقد أصبحت اآلن بطولة دوري . ًتحول وتغيري التقاليد املتعلقة ببعض الرياضات رأسا عىل عقب

رياضة صيفية، وهـذا يعـد يف -ا ملا يزيد عن قرن من الزمانوهي رياضة شتوية يف إنجلرت-الركبي

َّومن هنا، فقد حـول التلفزيـون الرياضـة إىل سـلعة تجاريـة وأداة . صالح جهات البث اإلعالمي

 . لتحقيق املبيعات

 تأثري الرياضة عىل وسائل اإلعالم  
SPORT’S INFLUENCE ON THE MEDIA 

ًتكيفت مع الظروف وفقا لذلك النمو؛ حيث تم إنشـاء لقد منت وتطورت املؤسسات اإلعالمية و

محطات إذاعية، وقنوات تلفزيونية ومواقع إلكرتونية جديدة مخصصة بشكل محـدد للرياضـة؛ 

كام أنها قامت بتطـوير وابتكـار بـرامج أساسـية جديـدة مثـل املـداخالت التليفونيـة الرياضـية 

حفـاظ عـىل جمهـور املشـاهدين وخدمات نتائج املباريات بشكل منـتظم مـن أجـل جـذب وال

ًلقد طورت أيضا الوسائل والطرق التي تسـتخدم يف توصـيل املحتـوى الخـاص بهـا، . واملستمعني

وذلك ملواكبة التطور املتزايد واملتسع لخدمات األجهزة املحمولـة والتـي يتوقـع أن يحصـل مـن 

ًلقـد كـان هنـاك منـوا . رشةخاللها الجمهور املتابع يف هذه اللحظة عىل املعلومات الفورية واملبا

ًوتطورا مشابها يف املطبوعات املتعلقة باملجاالت املتخصصة وأمناط الحياة، واملوجهـة إىل رشائـح  ً

لقد اكتسبت بالجهـد أسـواق . محددة من الجمهور املتابع لوسائل اإلعالم، مثل رشيحة الشباب

 تكريس جهدها لتغطيـة متخصصة متميزة، سواء من خالل تغطية مجال الرياضة بشكل عام أو

 .رياضات معينة
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تخصص الصحف يف دول العامل املتقدم املزيد واملزيد من املساحة للرياضة؛ وهذا يعد مـن 

ًناحية استجابة للتطور الرسيع يف حجم االهتامم بالرياضة بشكل عام، وهو ما يعترب أمرا شـائعا  ً

ة، ومـن ناحيـة أخـرى ألن الصـحف بالنسبة لجميع الطبقات االجتامعية واملستويات االقتصـادي

تدرك وتعرتف بتـأثري التلفزيـون عـىل حيـاة النـاس، وأنهـا تحـاول أن تعكـس ذلـك يف تغطيتهـا 

إن الحقيقة التي توضح أن املؤسسات اإلعالميـة متعـددة الجنسـيات، مثـل املجموعـة . الخاصة

ر الصـناعية وصـحف؛ اإلعالمية الدولية الخاصة بروبرت مردوخ، متتلك شبكات تلفزيونية لألقـام

باإلضافة إىل مواقعها اإللكرتونية املرتبطة بها، حيث كان لهـذا بـال شـك تـأثري عـىل تـرويج ومنـو 

الرياضة املتلفزة يف تلك الصحف؛ وحتـى تلـك املجموعـات الخاصـة بالصـحف التـي ال تحظـى 

ن قراءهـا مبوقع يف التلفزيـون قـد اضـطرت لتوجيـه املزيـد مـن االهـتامم للرياضـة املتلفـزة، أل

 . يشرتكون يف القنوات التلفزيونية لألقامر الصناعية وأصبحوا يتوقعون الحصول عىل تلك الخدمة

ومع منو وتطور اإلنرتنت والتطور الرسيع يف األجهـزة املـزودة بإمكانيـة اسـتقبال املحتـوى 

 للرياضـة اإللكرتوين يف أي مكان يتواجد به املستخدم، فإن عـدد املواقـع اإللكرتونيـة املخصصـة

ًيستمر يف التزايد والنمو؛ إن مهمة جعلها وسيلة مربحة ماديا من خالل اإلعـالن أو عـن طريـق 

ًبيع الخدمات عىل اإلنرتنت قد ثبت أنها أكرث تعقيدا وجلبا للمشاكل، ورغم ذلك، فإن الكثـريين  ً

ني، والتـي يسعون لشغل مساحاتهم باملدونات واملواد األخرى التـي يسـاهم يف كتابتهـا املشـجع

 . تعد ذات جودة متغرية، ليك نوجز القول

ًغري أن أفضل املواقع اإللكرتونية وأكرثها نجاحـا تظـل هـي تلـك التـي تـديرها املؤسسـات 

ً، وأيضا النوادي واملؤسسات الرياضية التي BBCاإلعالمية املعروفة مثل هيئة اإلذاعة الربيطانية 

 . تستخدم الشبكة كأداة للتسويق

 THE SPORTS DEPARTMENTريايض القسم ال

 ولكـن ً-تعد الرياضة يف غايـة األهميـة بالنسـبة للمؤسسـات اإلعالميـة حيـث أنهـا جميعـا

 تقـوم بـإدارة األقسـام الرياضـية كجـزء مـن فرقهـا التحريريـة، والتـي يعمـل -ًاألقل عـددا منهـا
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يل واإلقليمـي، ويف قطاع الصحف، عىل كل من املستوى املح. بها صحفيون رياضيون متخصصون

األخبـار واملقـاالت املتخصصـة باعتبارهـا -تعد الرياضـة واحـدة مـن األقسـام التقليديـة الثالثـة

 . والتي تشكل فريق التحرير-القسمني األخرين

يحظى القسم الريـايض باملسـاحة املخصصـة لـه، سـواء كـان بشـكل مسـتقل أو يف نهايـة 

به؛ وعادة ما يرتأس القسـم محـرر ريـايض، املنشور، ويعد مسؤوالً عن شغل الصفحات الخاصة 

والذي يكون مسـؤوالً أمـام محـرر الجريـدة، والـذي يكـون مـن املتوقـع أن يـحرض اجتامعـات 

 .املحررين بجوار محرري األخبار واملقاالت املتخصصة، ومساعدي املحررين ومديري اإلنتاج

كـل يـوم واملسـاحة يحدد اجتامع املحررين األجنـدة الخاصـة باألخبـار التـي يـتم نرشهـا 

املخصصة لكل قسم من األقسام يف صحيفة الغـد؛ ومييـل عـدد الصـفحات املخصصـة للرياضـة 

ًللتفاوت من يـوم ألخـر، وفقـا لطبيعـة اليـوم واألجنـدة الرياضـية يف أي يـوم محـدد مـن أيـام 

تعـرف طبيعـة مـا ينـوي أن يشـغل بـه هـذه /يجب عـىل املحـرر الريـايض أن يعـرف. األسبوع

عادة مبجموعة من األخبار، تقـارير املباريـات، املقـاالت املتخصصـة (ملخصصة لذلك الصفحات ا

طـاقم املراسـلني، العـاملني -، وكذلك من سيقوم بتقديم وإعداد النسـخة)واآلراء ووجهات النظر

 .  هذا وتتبع وسائل اإلعالم اإللكرتونية واإلذاعية أمناط متشابهة يف العمل. بالقطعة أو الوكاالت

  THE SPORTS TEAMالعمل بالقسم الريايض فريق 

تتـضـمن معـظـم األقـسـام الرياـضـية بالـصـحف فرـيـق عـمـل ـصـغري بـشـكل نـسـبي ـمـن 

الصحفيني العاملني بالجريدة؛ باإلضافة إىل أن محرر الرياضة هناك يكـون يف الغالـب رئـيس 

ون القسم الريايض بالجريدة، والذي يكون دوره متمـثالً عـادة يف تقـديم مقـال وصـفي ملـ

ًيـهـتم بتغطـيـة الـحـدث اـلـرئييس للـيـوم، واـلـذي ـسـيغطي إذا نـطـاق واـسـع ـمـن الرياـضـات 

ًاملختلفة؛ وقد يكون هنـاك أيضـا اثنـان أو ثالثـة مراسـلني يقومـون بتغطيـة نـوع الرياضـة 

 السائدة يف املنطقة املعنية، مثل كرة القدم، ورمبا يكون هناك مراسـل يقـوم بتغطيـة اثنـني 
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اضات الرئيسية األخرى، مثل اتحاد الركبي، الكريكـت وسـباق الخيـول؛ ويوجـد أو ثالثة من الري

ببعض الصحف القومية مراسلني يقومون بتغطية الرياضات الرئيسية مثل كرة القدم السائدة يف 

مدن محددة أو مناطق بالريف، وذلك من أجل بناء عالقات حميمة مع النـوادي واألشـخاص يف 

 .يتهااملناطق التي يقومون بتغط

مثـل بطولـة الركبـي، الجولـف، التـنس -وميكن أن يتم تغطية الرياضـات األخـرى الشـهرية

الـذين ) ًالذين يعملون وفقا لنظـام العمـل الحـر(عن طريق املراسلني املستقلني -وألعاب القوى

أما . لديهم عقود عمل مع صحف معينة لتقديم التغطية اليومية للرياضة املحددة الخاصة بهم

 لعدد من املراسلني بنظام العمل الحر، فرمبا يكون بعضهم من بني الرياضـيني املحرتفـني بالنسبة

السابقني، ورمبا يكون لديهم عقود عمل لتقديم مقاالت إبداء اآلراء ووجهـات النظـر أو تحليـل 

تعتمد الكثري من الجهات الرياضية عىل الوكاالت لتغطيـة الرياضـات األقـل شـعبية مثـل . خرباء

ويف عطالت األسبوع أو بالنسبة للربامج الرياضية التـي تغطـي . ، وهويك الجليد والبيسبولالهويك

ُرياضات منتصـف األسـبوع الهامـة، فيطلـب مـن املراسـل الحـر أن يقـدم تقـارير إضـافية عـن  َ

 . املباريات

وعادة ما يتم التعامل مع النسخ التي يتم يقدمها هـؤالء الصـحفيني مـن خـالل محـررين 

 ويتمثل دورهم يف فحص النسخ التي يتم تسلمها للتأكد من الحقائق التـي تحملهـا، مساعدين؛

وخلوها من األخطاء الهجائية والنحوية؛ وذلك للتأكد من أنها تناسب املساحة املخصصة لهـا يف 

ـهـذا وـقـد ينـخـرط بـعـض . الـصـحيفة وكتاـبـة العـنـاوين الرئيـسـية والتعليـقـات املتعلـقـة بالـصـور

ًن أيضـا يف مهـام تخطـيط وتصـميم الصـفحات؛ ويـتم دعـم مـوظفي فريـق املحررين املساعدي

 مثل أوقات بعد الظهرية أيام السبت، عندما يكون هناك -املحررين املساعدين يف أوقات الذروة

 بعـدد مـن املحـررين الفـرعيني الـذين -قدر كبري من األحداث الرياضية التي يتم إقامتها آنذاك

لك، فإن تناقص أعداد طاقم العمـل املطلـوب يـدفع الصـحفيني ورغم ذ. يعملون بنظام القطعة

نحو القيام باألعامل الخاصة بنسخهم بأنفسهم، وضبط املقاسات واألطـوال لـيك تناسـب قالـب 

 . معني، وكتابة العناوين الرئيسية الخاصة بهم



البيئات اإلعالمية: تحديد السياق  
 

 23

 WRITING STANDARDSمعايري الكتابة الصحفية  

ألوقـات سـمعة كونهـا مجـرد نـرث مبتـذل أنتجـه لقد اكتسبت الصحافة الرياضية يف أحد ا

مجموعة من الكتاب الفشلة الكسـاىل؛ وإذا كـان ملثـل هـؤالء الصـحفيون أن يتواجـدوا، فـإنهم 

 .سيواجهون صعوبة الحصول عىل عمل اليوم

ًإن جودة فريق الصحفيني الرياضـيني بالجريـدة تعـد عـامالً هامـا يف الحفـاظ عـىل أسـهم 

لقد ارتفـع معيـار الكتابـة يف األقسـام الرياضـية . سوق يتسم بالتنافسيةالجمهور املتابع يف ظل 

بصورة هائلة خالل السنوات القليلـة املاضـية، ولـذلك فإنهـا اآلن توضـع يف مقارنـة مـع أفضـل 

ًإن هذا يعد صحيحا بالنسبة للغايـة املعروفـة مـن السـوق كـام هـو . األشكال األخرى للصحافة

هـذا وتحظـى بعـض أشـكال الصـحافة . ة املتميـزة ذات الجـودةًالوضع متامـا بالنسـبة للصـحاف

يف الكريكـت، " آالن روس"و "   نيفيـل كـاردوس"الرياضية، مثل اسهامات الصحفيني من أمثـال 

واآلن نجـد أن الصـحفيني املتخصصـني يف الرياضـات األخـرى قـد لحقـوا . بتاريخ طويـل وشـهري

 .  من بني أفضل الكتابات املتاحة يف أي مكانبالركب، وأصبحت الصحافة الرياضة الحديثة املثىل

 الراديو ،التلفزيون والصحافة اإللكرتونية
RADIO, TELEVISION AND ONLINE  

يعمل فريق الصحافة الرياضية يف غرفة األخبار الخاصـة بـالراديو أو التلفزيـون بطريقـة مشـابهة 

غم مـن عـدد طـاقم العمـل سـيكون عـادة لتلك الطريقة التي تتم يف غرفة األخبار بجريدة ما، عىل الر

يتمثل الفارق الرئييس بني اإلعـالم املـريئ واملسـموع وبـني اإلعـالم املكتـوب يف أن الراديـو . أصغر حجام

إن هـذا ال يتطلـب فقـط وجـود . والتلفزيون يقومان بتغطية األحداث الرياضية بصورة حيـة ومبـارشة

ة القيـام بتخصـيص الكثـري مـن الوقـت والجهـد ًمعـدل مختلـف مـن املهـارات، إنـه يعنـى أيضـا رضور

هذا وميكن للجريدة أن تقوم بتغطية مباراة مـا عـن طريـق ارسـال أحـد الصـحفيني، ورمبـا . للمؤسسة

وميكن يف الغالب بالنسبة للراديو أن ينجز هذه املهمة من خالل أحد املعلقني . مصور إىل موقع الحدث

ِّالرياضيني باإلضافة إىل ملخص ألحداث   املباراة؛ يف حني أن التغطيـة التلفزيونيـة الحيـة لحـدث ريـايضُ
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تعد عملية هامة ورئيسية؛ باإلضافة إىل وجود أحد املعلقني وملخص ألحداث املباراة، وصحفيني 

ورياضيني محرتفني لتقديم تحليل احرتايف للمباراة، ومختيص الكامريات، وفنيـني ومخـرج لعـرض 

هـذا .  يتطلب األمر عدد مناسـب مـن سـيارات البـث الخـارجيومزج الصوت والصور معا؛ كام

ـا ـلـدى الرشـكـات  ًوـيـقيض املنتـجـون والـبـاحثون الـعـاملني يف التلفزـيـون، واـلـذين يعمـلـون غالـب

املتخصصة يف تقديم األحداث الرياضـية خـارج نطـاق البـث اإلذاعـي والتلفزيـوين، الكثـري مـن 

 . الوقت يف تنظيم كل هذه األمور

تم تقديم املادة اإللكرتونية عن طريق صحفيني يكتبون لصالح منصات إعالميـة ًوغالبا ما ي

أخرى يف املؤسسة، عىل الرغم من أن هذا ميكن أن يتم التعامل معه من خالل فريـق متخصـص 

 . يعمل باملوقع اإللكرتوين

 FILLING SPACE شغل املساحات 

 حراس الحقيقـة ومراقبيهـا يرى الصحفيون أنفسهم من خالل عدة أوجه، بداية من كونهم

ووصوالً إىل كونهم متخصيص ترفيه وناظمي نرث، غري أن الواقـع أبسـط مـن ذلـك بكثـري؛ حيـث 

تتمثل املهمة األساسية بالنسبة ألي صحفي يف شغل املساحات املتاحة؛ فهناك صفحات الجرائـد 

ظـر عـن حجـم ونرشات اإلذاعة والتلفزيون التي يجب أن يتم شغلها بشكل يـومي، وبرصف الن

تعد الرياضة مبثابة سلعة مفيـدة بالنسـبة للمؤسسـات . عدد األحداث الهامة التي تقع يف العامل

التي تطالب بأن يتم تغذيتها بصورة منتظمة باألحداث كام هو الحال بالنسبة لوسـائل اإلعـالم، 

 .  قابالً للتنبؤ–عىل األقل من جانب واحد -حيث أن هذا يعد

ى أو أين ستقع جرمية القتل أو العمل اإلرهايب التايل، ولكننا نعـرف إننا قد ال نعرف مت

إنـنـا نـعـرف أنـهـم . ًجـيـدا وبـشـكل مـسـبق مـتـى وأـيـن ـسـتقام األـحـداث الرياـضـية بالـضـبط

سيقدمون النسخة املكتوبة أو الصور لشغل قدر معني من املساحة يف يوم محدد؛ وبالفعل، 

ن التي تعمل ببث األقـامر الصـناعية تقـوم فإن أحد األسباب التي جعلت محطات التلفزيو

 بإعادة هيكلة التقويم الريايض كـان للتأكـد مـن أن جـداول مواعيـدها يـتم شـغلها بشـكل 
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دائم؛يف حني ال متلك جميـع املؤسسـات اإلعالميـة السـلطة والصـالحية إلعـادة تنظـيم التقـويم 

 . ًالريايض وفقا ملا يتناسب مع احتياجاتها

ًكرث طلبا من بني كل وسائل اإلعالم فيام يتعلق بكمية ومعدل الرياضة تعد الصحف هي األ

التي تحتاج إىل استخدامها؛ غري أن الطبيعة الدورية للرياضة تعنى أن معظـم أحـداثها متيـل إىل 

ًأن تقع يف عطالت األسبوع أو يف مساء أيام منتصف األسبوع؛ ونادرا ما يكون هنـاك الكثـري مـن 

لحية التي تقع يوم الخميس، كمثال، غري أن الصحف ما زالت تحتـاج إىل أن األحداث الرياضية ا

تشغل مساحات صفحاتها يف صباح أيام الجمعة؛ ومن أجل التأكد من أنها حققـت ذلـك، فإنهـا 

ًيجب أن تنوع يف منط القصص الرياضية التي تنقلها وفقا ليوم األسـبوع  وينصـب التأكيـد عـىل -ِّ

بوع غامر باألنشطة املختلفة، ولكن مع وجود مساحة ملزيد من األخبار تقارير املباريات بعد أس

 . واملقاالت خالل أيام الركود

 تدريب: 

باإلضـافة إىل (قم بجمع طبعات أسبوع واحد من صحيفتك املفضـلة، مـن االثنـني إىل األحـد . 1

 صحيفة مشابهة ليوم األحد إذا مل يكن هناك طبعة ليوم األحـد مـن صـحيفتك التـي قمـت

قم بتحليل املحتوى املتعلق بأقسام الرياضة، مع تركيز االهـتامم بصـورة خاصـة ). باختيارها

 : عىل

  تقوم بعض الصـحف (عدد الصفحات املخصصة للرياضة خالل كل يوم من أيام األسبوع

ذات الورق الكبري بتشـغيل أقسـام رياضـية مصـغرة خـالل أيـام معينـة؛ ميكـن حسـاب 

 ).نهام صفحة ورق كبري واحدةالصفحتني املصغرتني عىل أ

  ،أمناط تقارير األحداث الرياضية عىل شكل قصة، مقاالت ما قبل الحدث، قصص األخبار

 .املقاالت املتخصصة وملفات شخصية

 ًما إذا كانت نسبة كل نوع من املقاالت تتفاوت وتختلف وفقا لطبيعة يوم األسبوع. 
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 حول ما إذا كان يوم األسبوع يؤثر عـىل عندما تنتهي من مقارنة املعلومات، احسم األمر 

مقدار املساحة املخصصة للرياضة، وكـذلك أمنـاط املـادة الصـحفية املسـتخدمة يف يـوم 

 . معني

االطالع عىل الجدول الريايض خـالل األسـبوع القـادم؛ حيـث ميكنـك عـادًة أن تجـد ذلـك يف . 2

الكيفيـة التـي سـتؤثر بهـا حاول أن تحسم األمر حـول . األقسام الرياضية بصحف يوم األحد

التجهيزات واألحداث القادمة عىل عدد الصفحات املخصصة للرياضة يف كل يوم عىل حـدة، 

وكيف يحتمل أن تتفاوت نسب تقارير األحداث، مقاالت ما قبـل الحـدث، قصـص األخبـار، 

 . املقاالت املتخصصة وامللفات الشخصية من يوم ألخر

 HANDLING COPY التعامل مع النسخة 

والتي كـان يـتم فيهـا تصـنيع كـل (منذ أن تم استبدال الطباعة باستخدام املعدن الساخن 

حرف يتم كتابته عىل الصفحة املطبوعة داخل غرف إعداد الجريدة عن طريق طابعني يجلسون 

بالطباعـة ) ًعىل ماكينات ضخمة، ويتم وضع العناوين الرئيسية يدويا من خالل حوامل معدنيـة

ًيـوتر، شـهدت عمليـة إنتـاج الصـحف تغـريا جـذريا؛ حيـث تـم الـتخلص مـن عن طريق الكمب

املامرسات املقيدة التي كان يقوم فيها الطابعون بإعادة تنضيد كل كلمة كتبها الصـحفيون قبـل 

لقد أصبحت الصحف اآلن تعمل بجـزء صـغري . أن يتم طباعة الصحف يف أواخر القرن العرشين

ه املهمة من قبل، والتـي تعـد واحـدة مـن األسـباب التـي من طاقم العمل الذي كان يقوم بهذ

متكنهم من الناحية املادية من زيادة عدد الصفحات املخصصـة للرياضـة؛ وتعـد زيـادة انـدماج 

 . الصحفيني يف عملية اإلنتاج الفعيل للصحف واحدة من هذه النتائج املرتبطة بذلك

، والتي يقـوم طـاقم العمـل )اليدًوأحيانا النسخة املكتوبة بخط (إن النسخة املطبوعة 

ًمن خاللها بنظم األعمدة املطبوعة يف الصـحف التـي نقرأهـا، تعـد اآلن شـيئا مـن املـايض؛ 

حيث أن النسخة التـي يكتبهـا الصـحفيون عـىل أجهـزة الكمبيـوتر الخاصـة بهـم هـي اآلن 

  عـرب النسخة التي تظهر يف الجريدة، غري أن العملية التي يـتم مـن خاللهـا تعقـب القصـص
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نظام اإلنتاج، والتأكد من وجود الحد األدىن من األخطاء، يتم استخدامها عـىل نطـاق كبـري منـذ 

 . األيام التي كانت تستخدم فيها النسخة املطبوعة عىل الورق

إن كل قصة يكتبها الصحفي يضع بها كلمة واحدة رئيسية، وذلك من أجل تجنب حـدوث 

األخرى داخل النظام الخاص بالجريدة؛ حيث يجب أن يـتم اللبس أو الخلط بينها وبني القصص 

تجنب استخدام كلامت رئيسية مثل مباراة، سباق أو الفائزون، وذلك ألن هذه األسامء ميكن أن 

تشري إىل عدد من األحداث؛ ويجب أن يستخدم بدالً منها كلامت رئيسية محـددة مثـل بومبـاي 

. Olympichammer أو أوليمبيك هامر Kentuckyderby ، كنتايك ديريب Bombaytestتيست 

إن هذا يقلل من إمكانية حدوث األخطاء التي قد تقع عندما يتم مقارنة وفرز القصـص داخـل 

 . القسم الريايض وكذلك العناوين الرئيسية أو الصور امللحقة بها

توفر أنظمة الحاسوب الخاصة بكثري من الصحف للصحفيني القوالب التـي يجـب أن يـتم 

بة النسخ الخاصة بهم فيها؛ حيث ميكن أن تحتوى هـذه القوالـب عـىل مربعـات أو جـداول كتا

محددة للعنوان الثانوي ملقالة الصحفي، واملنشور املخصصة له هذه املقالة وكذلك اليوم املحدد 

ًيجب أيضا عىل الصحفيني الذين يقومون بإعداد النسخة مـن خـارج املكتـب، . ُلها أن تنرش فيه

ًالكمبيوتر املحمول، الربيد اإللكرتوين وأحيانا عن طريق التليفون باالسـتعانة مبوظـف عن طريق 

ًينسخ ما يقوله، أن يضعوا العنـوان الثـانوي الخـاص مبقـالتهم يف أعـىل النسـخة، متبوعـا باسـم 

 . الجريدة التي سينرش بها املقال وكذلك التاريخ املحدد للنرش

 يتم يف الغالب تسـجيل التقـارير الرياضـية يف عـدد مـن تفرض املواعيد النهائية لإلنتاج أن

) دفعة أوىل، دفعة ثانية أو ما شـابه(، لذلك فإن وضع النسخة )انظر الفصل الخامس(الدفعات 

ًيجب أن يتم أيضا اإلشارة إليه يف أعىل املقال؛ وإذا كانـت القصـة غـري مكتملـة، فـإن الكلـامت 

إن هـذا يـتم . ، يجـب أن يـرد ذكرهـا يف نهايـة النسـخة"انتظروا املزيد أو ما زال هناك املزيـد"

 يف (ends)" النهايـة"؛ ويجـب أن تـدون كلمـة (.mf)" ما زال هنـاك املزيـد"ًاختصاره أحيانا إىل 

 . نهاية املقال املكتمل من النسخة، أو يف نهاية الدفعة النهائية منه
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حرر مساعد، والـذي يقـوم عادًة ما يتم معالجة النسخة التي يكتبها الصحفي عن طريق م

بفحصها ومراجعتها من حيث الدقة والطول، قبل أن يتم نرشها يف الجريدة؛ ومن أجـل تجنـب 

ًاالستفسارات الغري رضورية، يجب عىل الصحفي أن يتأكد دامئا من أن األسـامء الغـري مألوفـة أو 

) McMillanالً مـن  بـدMacmillan، أو Philip بدالً من Phillipمثل (أشكال التهجئة الغريبة 

بني األقواس؛ حيث يساعد هذا املحرر املسـاعد عـىل معرفـة أن االسـم ) صحيح(ًمتبوعة بكلمة 

هذا ويقوم املحرر املساعد بعد ذلك بإزالة . املقصود قد تم مراجعته وأن طريقة التهجئة دقيقة

 . من النص قبل تسليم القصة حتى يتم نرشها) صحيح(كلمة 

سسات اإلعالميـة كتـب عـن األسـلوب املتبـع، والتـي تقـدم االرشـاد يوجد لدى معظم املؤ

والتوجيه حول هـذه األمـور مثـل طريقـة التهجئـة املفضـلة لكلـامت معينـة، عالمـات الرتقـيم 

، القواعد النحوية، والطريقة التـي يجـب )وخاصة طريقة االقتباس واستخدام عالمات التعجب(

ً؛ كـام أنهـا ميكـن أن تقـدم أيضـا االرشـاد حـول أن يتم من خاللها وصف األشخاص واملؤسسات

 . كيفية التعامل مع قضايا مثل األشخاص املعاقني يف الرياضة، أو العنرصية

ومن أجل سهولة قراءة النسخة عىل الشاشة، عادًة ما تستخدم أجهزة الحاسوب املوجـودة 

هـذا ويجـب أن . Ariel  أو Timesيف املؤسسات اإلعالمية أشكال حروف مطبعية أساسية مثل 

يستخدم الصحفيني الذين يقومون بتسجيل النسخة عـن طريـق الكمبيـوتر املحمـول أو الربيـد 

 . اإللكرتوين أشكال حروف مطبعية مشابهة

ًثم بعد ذلك يتم معالجة نسخة املقـال، وقصـها وفقـا للطـول املناسـب، ويـتم اختيـار 

وعة مختلفة مـن أنظمـة بـرامج عنوان رئييس ثم توضع يف الصفحة املناسبة باستخدام مجم

هذا ويتم يف هذه املرحلة تغيري شكل الخط املوجود إيل ذلـك الخـط . الكمبيوتر املتخصصة

اـلـذي ـيـتم اـسـتخدامه يف النـسـخة املطبوـعـة ـمـن الجرـيـدة؛ ـكـام ـيـتم يف الغاـلـب تـصـميم 

الـصـفحات بـشـكل مـسـبق، ـمـع تخـصـيص مـسـاحات مـحـددة لتـقـارير معيـنـة، يف ـحـني أن 

 حات ميـكـن أن ـيـتم تغيريـهـا إذا كاـنـت الـظـروف تـفـرض ذـلـك؛ حـيـث أن مخطـطـات الـصـف
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 . مقال الصحفي ال يصبح نسخة ورقية حتى يتم طبع الجريدة

ًمـدفوعا بانخفـاض هـوامش الـربح واألعـداد األقـل مـن -ورغم ذلك، فهناك اتجاه متزايـد

يف قوالب، وضـبط بالنسبة للصحفيني بأن يقوموا بوضع نسخ مقاالتهم مبارشة -طواقم املوظفني

إن هذا بالطبع يزيـد مـن املسـؤولية . الطول حتى يالئم املساحة املتاحة وكتابة العنوان الرئييس

امللقاة عىل عاتق الصحفي من حيث بذل العناية الالزمة ومراعاة الدقة، وحيث أن األخطاء مـن 

 .غري املحتمل أن يتم تصحيحها من قبل أي شخص أخر قبل عملية اإلنتاج والنرش

متلك وسائل اإلعالم املرئية واملسـموعة األنظمـة والـربامج املتخصصـة للقيـام بكتابـة مـنت 

املقاالت وإضافة املعلومات األخرى مثل التعليقـات والرشح وأسـامء املراسـلني، ومـذيع األخبـار 

والفني املسؤول عن تشغيل الكامريا؛ ورغم ذلك، فإن كل قصـة يف نرشة األخبـار املذاعـة يجـب 

ًا أن تحتوي عىل كلمة رئيسية متميزة، وذلك للتأكد من استخدام املادة أو املحتوى الصحيح أيض

باستثناء حالة التعليقـات (تعد أخطاء التهجئة أقل أهمية بالنسبة للمذيعني . يف الوقت الصحيح

؛ حيث أنهم يجب أن يهتموا بطريقة النطق بدالً من ذلك، وأنـه حيـثام يكـون هنـاك )والرشوح

 أخطاء، تقدم النصوص املكتوبة االرشاد والتوجيه الالزم للشـخص الـذي سـيقوم بإذاعـة حدوث

 ). ًوالذي نادرا ما يكون هو الكاتب(تلك النصوص 

  PRESENTATION التقديم

عادًة ما يقوم الصحفيون بكتابة النسخ الخاصة مبقاالتهم عىل برامج معالجـة النصـوص أو 

تكون سطور النسخة التي . شاشات أفقية مستطيلة الشكلأجهزة الحواسب املحمولة من خالل 

تظهر عىل شاشاتهم متشابهة يف الطـول مـع تلـك التـي تظهـر يف هـذا الكتـاب؛ يف حـني تكـون 

الفقرات أطول فقط بسطور قليلة ويكون هنـاك الكثـري مـن املسـاحة البيضـاء الخاليـة، والتـي 

 . ة للعني وجذابة بالنسبة للقارئتجعل الشاشة أو الصفحة سهلة من حيث االطالع بالنسب

ــذين  ـغــري أن األـشــخاص اـل

 

 

ـــة  ـــون املقاـل ـــب أن تـك يـج

 

 

ًغالبا ما يـتم كتابـة الفقـرة
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ــك  ـســوف يـســتخدمون تـل

قـــراء الصـــحف -النســـخة

سوف يقرؤونهـا يف -املهتمني

أعـمــدة ـضــيقة؛ وـســتكون 

الفـقــرة ذات ـهــذا الـطــول 

صعبة من حيـث القـراءة يف 

جريدة، ألنها سـتبدو ككتلـة 

رمادية صـلبة مـن الطباعـة، 

وبـــدون مســـاحة بيضـــاء 

وـسـيكون ـمـن ـهـذا . خالـيـة

ـــادة  ـــراءة اـمل ـــعب ـق الـص

املطبوعة، ولـن يحـد القـراء 

ـــــة يف  ـــــة والرغـب الدافعـي

استكامل القـراءة ألكـرث مـن 

ـة ألي  ـطور األوىل القليـل الـس

مـقــال، ألن ذـلــك ـســيكون 

ًمجهدا ومرهقـا للعـني؛ وإذا  ً

تم طباعـة كـل مقـال بهـذه 

ــدة  ــإن الجرـي ــة، ـف الطريـق

ـــروءة  ـــري مـق ـــبح ـغ ستـص

ورسعان مـا سـتفقد قراءهـا 

ـلـذين ـسـيتجهون للـصـحف ا

ـنرش  ـوم ـب ـي تـق ـرى الـت األـخ

 

َّاملكتوبة للصحف مقسمة إىل  ُ

 . فقرات قصرية

 

يف الغالب تكون جملة واحدة 

 .كافية للغرض

ًال يجب أن تزيد أبـدا الفقـرة 

ـــدة ـعـــن  يف مـقـــال بالجرـي

ن تـكــون جملتــني؛ ويجــب أ

 . الجملتان قصريتني إىل حد ما

تكون نسخة املقال املعروضـة 

ــدة  ــة يف أعـم ــذه الطريـق بـه

الصحف الضـيقة أكـرث مالمئـة 

 . وراحة للعني

ـن املســاحة  ـري ـم ـد الكـث يوـج

 . البيضاء الخالية

ــهل  ــن األـس ــل ـم ــذا يجـع ـه

بالنسبة للعني أن تطلـع عـىل 

ــب ضـــياع  ــنص وأن تتجـن اـل

الـســـطور أو ـقـــراءة نـفـــس 

 .مرتنيالسطور 

غري أن طول الفقـرات سـوف 

ــــحف  ــــني ـص ــــاوت ـب يتـف

ـريض  ـورق الـع ـة(اـل ) أو الهاـم

 

 األوىل من املقـال املنشـور

ـط ـدة مصــغرة بـخ يف جرـي

 . سميك أكرب حجام

 

ًيتم أيضا يف الغالـب كتابـة

الفـقـرة الثانـيـة بـخـط أـكـرب

 .حجام

 

تـعـد ـهـذه الـصـيغة مبثاـبـة

ــرى ــاعدة أـخ ــيلة مـس وـس

ـهلة؛ ـراءة الـس ـبة للـق بالنـس

ًوأحيانا يتم استخدام عنوان

ذا الذيوسط عمود مثل ه

 .يظهر أدناه

 

 سهل القراءة

 

تقوم مثـل هـذه العنـاوين

وسط األعمدة بفصـل منـط

 . الخط املستخدم الحقا

 

إنها تعـد وسـيلة مسـاعدة
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ــرث  ــة أـك صـــفحاتها بطريـق

 .  سهولة ومالمئة للمستخدم

ـني الصــحف املصــغرة  أو (وـب

 ).الشعبية

تعد الجمل القصرية، الفقرات 

القصــرية والقصــص القصــرية 

هاـمـــة بـصـــورة خاـصـــة يف 

 . الصحف املصغرة

إنها تفرتض أن يكـون قراؤهـا 

ـمـــن ذوي أـعـــامر الـقـــراءة 

 .املنخفضة إىل حد ما

 إضافية إلرشاد القارئ عـرب

 . سطور املقال

 MEDIA MARKETS األسواق اإلعالمية 

. تسـم بالرشاسـةتتنافس كل صحيفة مع كثري من الصحف األخرى يف ظل سـوق تنـافيس ي

هذا وتعد الطريقة التي يتم بها طباعة ونرش املقاالت واحدة من العوامل الهامـة التـي تضـمن 

أن تكون صحيفة ما جذابة ومشوقة بالنسبة للقراء املسـتهدفني بصـورة فعليـة؛ كـام أن معظـم 

ًا تقريبا املؤسسات اإلعالمية يتم إنشاؤها بغرض تحقيق األرباح وجني املال، وكذلك فإن جميعه

يخضع للملكية الخاصة، وأنها لديها مسؤولية توفري عائد جيد ألصحاب األسهم الذين يستثمرون 

 . أموالهم فيها؛ ومن أجل القيام بذلك، فإنها يجب أن تجذب القراء، املشاهدين واملستمعني

اعـة وحتى بالنسبة لتلك املؤسسات اإلعالمية التي تعمل يف القطاع العـام، مثـل هيئـة اإلذ

، فإنهـا يجـب أن CBC أو هيئة اإلذاعة الكندية  ABC، هيئة اإلذاعة األسرتاليةBBCالربيطانية 

تجد مربرات مثل رسوم الرتاخيص أو اإلعانات املالية التي تتلقاها من امليزانية العامة، وذلك من 

ًخالل ضامن أن منتجاتها تعد جذابة ومطلوبة من جانب الجامهري املهتمة بنفس الد رجـة مثـل ً

 .تلك التي ينتجها القطاع الخاص
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ومن أجل تحقيق النجـاح، فإنهـا يجـب أن تكـون مدركـة بدرجـة كبـرية لطبيعـة السـوق 

املستهدف بالنسبة لها؛ ومن املعتاد أن يتم توجيه املنتجـات اإلعالميـة نحـو قطـاع محـدد مـن 

 . السوق املتاح

 Newspaper markets  أسواق الصحف 

صحف الرئيسية موجهـة لرشائـح معينـة مـن السـكان الـذين يتقاسـمون عادًة ما تكون ال

ًوأيضـا تلـك الصـحف -سامت وخصائص محددة؛ وكذلك تستهدف الصحف القوميـة يف الغالـب

 رشيحـة ذات مسـتوى اقتصـادي -التي توزع يف املدن الكبرية التي يوجد بهـا أكـرث مـن جريـدة

الطبقـة العاملـة، ( مرتبطة بطبقـة معينـة واجتامعي معني من السكان؛ كام أنها ميكن أن تكون

، أو يتقاسـمون خلفيـات تعليمـيـة متشـابهة، مسـتويات اـلـدخل، )الطبقـة املتوسـطة، املحرتـفـني

 .معدالت عمرية أو انتامءات سياسية

وعادًة ما تكون الصحف املحلية واإلقليمية موجهة للمجتمـع ككـل؛ وتتمثـل نقطـة البيـع 

ويف حالـة الرياضـة، تغطـي الفـرق (تقوم بتغطيـة القضـايا املحليـة املتميزة بالنسبة لها يف أنها 

التي ال ميكن للصحف األخرى ذات االنتشـار الجغـرايف األوسـع أن تغطيهـا ) والرياضيني املحليني

 . بنفس التفصيل، إذا كانت تقوم بذلك يف األساس

كـل األحـوال وبالطبع، فإن هذه تعد مبثابة أحكام عامة، وأن قراءة صحف معينـة تعـد يف 

لـيس عـىل األقـل بالنسـبة (مقصورة عىل الجمهور املستهدف بالنسبة لها؛ غـري أنـه مـن املفيـد 

أن نقسـم الصـحف إىل األنـواع ) للصحفيني الذين يكتبون املقاالت لشغل املساحات يف الجريدة

 : التالية

 Up-marketسوق الصحف الرئيسية  

ملتعلق بالصـحف؛ وكانـت تعـرف يف السـابق باسـم الصـحف ذات تحتل الصحف الرئيسية قمة الهرم يف السوق ا

الورق العريض وذلك بسبب الحجم الكبري لصفحاتها، رغم أن معظمها اآلن يستخدم الصيغة األصغر حجـام؛ وتسـتهدف 

ًهذه الصـحف جمهـور القـراء مـن األشـخاص األفضـل تعلـيام ذوي الوظـائف اإلداريـة املحرتفـة، والـذين يتمتعـون إذا  ً 
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 .ستويات مناسبة من الدخل املتاح لإلنفاقمب

تعكس الرياضـات التـي تختـار هـذه الصـحف أن تقـوم بتغطيتهـا االهتاممـات الواضـحة 

إنهم يقدمون تغطية موسـعة للرياضـات األكـرث شـعبية يف املنـاطق الخاصـة بتوزيعهـا، . لقرائها

ًولكنها أيضا توجه مزيدا من االهتامم والعناية، باملقارنة بالصحف  األخرى، لتلك الرياضات التـي ً

ًمتيل إىل أن تكون مصدر استمتاع بالنسبة لألشخاص األكرث ثراء، مثل الجولف، التنس، اإلسكواش 

 . أو التجديف

ومن بني األمثلة عـىل مثـل هـذه الصـحف يف بريطانيـا صـحيفة الجارديـان، االندبنـدنت، 

ـا  ـوم األـحـد الخاـصـة بـه ـاميز وطبـعـات ـي ـداييل تلـغـراف، الـت ـرفري(اـل  Theوالـتـي متـثـل األوبزـي

Observerً؛ ونظرا ألن اململكة املتحـدة تعـد دولـة صـغرية ذات بنيـة )بالنسبة لحالة الجارديان

ًتحتية للنقل غاية يف التطور والتقدم، مام يجعل من عملية توزيع الصـحف أمـرا سـهالً ورسيعـا  ً

ورغـم . ة توجـد يف لنـدنبصورة نسبية؛ كام أن سوق الصحف تهيمن عليه أسامء محلية معروف

 عـادًة أقـل مـن -ذلك، فإن مبيعات الصحف الرئيسية متيل إىل أن تكون منخفضة بصورة نسبية

نصف املبيعات الخاصة بالصحف املصغرة ودون ربع معدالت توزيع الصحف املصـغرة الرائـدة 

 .عند أسفل قاعدة الهرم من حيث الرتتيب

د مساحتها لتشمل قـارات أو شـبه قـارات، متيـل ويف البلدان األخرى، وخاصة تلك التي متت

أما بالنسبة لألمثلة املتعلقـة بالصـحف الرئيسـية يف . الصحف إىل أن تتمركز يف املدينة أو الوالية

الواليات املتحـدة فتشـمل النيويـورك تـاميز، واشـنطن بوسـت، لـوس أنجلـوس تـاميز وشـيكاغو 

 و the Melbourne Ageا ميلبورن إيـدج ترايبيون؛ يف حني تشمل الصحف األسرتالية كل من ذ

 . the Times of India، وأما يف الهند، ذا تاميز أوف إنديا The Australian ذي أوسرتاليان

 Mid-market tabloidsالصحف املصغرة ذات املستوى املتوسط  

ـطة  ـة املتوـس ـون للطبـق ـذين ينتـم ـراء اـل ـذه الـصـحف الـق ـتهدف ـه ـم، تـس ـني االـس ـام يـب  ـك

  األدىن مـن البنيـة االقتصـادية واالجتامعيـة للمجتمـع، مـن أصـحاب املسـتويات وحتى الطبقـة
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 عـادة مـن كبـار املتوسطة من الدخل والذين مل يحصلوا عىل مؤهـل جـامعي يف الغالـب؛ وهـم

السن الذين يعزفون عن االهتامم بشئون السياسة واالقتصاد؛ كام أنها قد تخلصت مبرور الـزمن 

هـذا ويحتـل محتواهـا . من طيش الشباب املتعلق بالصحف املصـغرة ذات املسـتوى املـنخفض

ًاملستوى املتوسط وتستهدف غالبا القطاع األكرب سنا من السوق سـاء يف ًإنها تسـتهدف أيضـا الن. ً

ًبعض األحيان، عىل أساس االفرتاض بـأن الكثـري مـن األرس األكـرث ثـراء سـوف تشـرتي صـحفيتني 

 .  صحيفة رئيسية للزوج وصحيفة مصغرة ذات مستوى متوسط لزوجته-يوميتني

ًتستهدف التغطية الرياضية أيضا املستوى املتوسط، حيث تحظى الرياضات األكـرث شـعبية 

كن يف الغالـب مـع وجـود ميـل نحـو الرياضـات التـي يسـتمتع بهـا أو ًأيضا مبعظم التغطية، ول

ًميارسها األشخاص األكـرب سـنا كلـام كـان لـديهم وقـت فـراغ لـذلك، مثـل البولينـغ أو مباريـات 

التـي تشـغل ) أو األحداث الرياضية(ًهذا وميكن أيضا أن تحظى الرياضات . الكريكت التجريبية

أو الدـيـز داي آت أـسـكوت Wimbledonة وميبـلـدون اـهـتامم الكـثـري ـمـن النـسـاء، مـثـل بطوـلـ

Ladies’ Day at Ascot ،بتغطية موسعة؛ وتركز يف الغالب عىل األنشطة الثانوية مثل املوضـة ،

أكرث من تركيزها عـىل الرياضـة يف حـد ذاتهـا؛ وهنـاك مثـاالن عـىل الصـحف املصـغرة الخاصـة 

املوجـودة يف لنـدن و دايـىل ميـل  Daily Expressباملستوى املتوسـط وهـام دايـىل اكسـربيس 

Daily Mailباإلضافة إىل شبيهاتها التي تصدر أيام األحد ، . 

 Down-market tabeloidsالصحف املصغرة ذات املستوى األدىن 

تستهدف هذه الصحف الطبقة العاملة، ويف الغالب الجمهور من فئة الشباب، وذلـك 

ن هذه الفئات؛ وبهـذا تحقـق الصـحف ألن أغلبية السكان تندرج تحت واحدة أو أخرى م

إنها متيل إىل أن تكون هشة وغري محتشـمة، حيـث أنهـا . املصغرة أكرب معدل من املبيعات

 تتبنى قيم جديدة تضع الجنس وأخبار املشـاهري فـوق األحـداث األكـرث أهميـة وخطـورة؛ 

كتوبـة  وم-تقـوم يف الغالـب عـىل الشخصـية–كام أن مقاالتها تكون عادًة قصـرية وحـادة 

 باستخدام مفردات بسيطة وقواعد نحوية سهلة غري معقدة، والتي ميكن ألقل مـتعلم مـن 
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 . قرائها أن يفهمها ويستوعبها

 مبا تضم من سجل املشاهري، واملحتوى املثري واالنجـذاب الجامعـي -ومن هنا، فإن الرياضة

ً تعد مكونا وعنرصا هاما للغاية يف طريقة تحضري الصـحف امل-لها ً ًصـغرة؛ وغالبـا مـا يـتم وضـع ً

املقاالت الرياضية الهامة يف الصفحة األمامية؛ كام أن معدل الرياضات التي يتم تغطيتهـا ينحـاز 

بدرجة كبرية للرياضات األكرث شعبية، مثل كرة القدم يف كـل مـن بريطانيـا وإيرلنـدا، البيسـبول 

نـد وباكسـتان، والكريكـت واألشـكال وكرة القدم األمريكية يف الواليات املتحدة، الكريكت يف اله

مييل هذا التحيـز . ًالشعبية املعروفة محليا من كرة القدم يف أسرتاليا، ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا

إىل الظهور حتى عندما تكون الرياضات األكرث شعبية يف غري مواسـمها املعروفـة، حيـث يسـعى 

ًمن أجل اشباع شهية مشـجعيها، وغالبـا املراسلون إىل الوصول إىل قصص أخبار تافهة إىل حد ما 

 . ما يكون ذلك عىل حساب تلك الرياضات القامئة يف مواسمها الفعلية

ًومن املعتاد أيضا أن تحظى الرياضـات املرتبطـة بالطبقـة العاملـة مثـل املالكمـة، الرشـق 

مبزيد من ) والتي متيل يف الغالب نحو الرهان(والسباقات ) نوع من البلياردو(بالسهام، السنوكر 

أما بالنسبة للرياضات التي تتسم بوجود . التغطية بصورة أكرث مام تحصل عليه يف أي مكان أخر

أعداد أقل من املتابعني واملشجعني، فإنهاميكن أن يتم فقـط تغطيتهـا إذا كـان الحـدث غايـة يف 

 كبـرية ًاألهمية وال ميكـن تجاهلـه، ولكـن نظـرا ألن الصـحف املصـغرة متيـل إىل أن تضـع قيمـة

ًبالنسبة ألمور مثل الوطنيـة، الالعبـني الرياضـيني والفـرق التـي تقـدم أداء جيـدا عـىل السـاحة  ً

 . الدولية، فإنها ميكن أن تجد نفسها فجأًة يف قلب اهتامم الصحف املصغرة

 theوهـنـاك بـعـض األمثـلـة ـعـىل الـصـحف املـصـغرة ذات املـسـتوى األدىن مـثـل ذا ـمـريور 

Mirrorار ، صن آن داييل ستSun and Daily Starيشار إليها غالبا باسـم - يف اململكة املتحدة ً

 the وكذلك ذا داييل ريكورد -، بسبب اللون البارز للبيانات اإلدارية يف الجريدة"القمم الحمراء"

Daily Record يف اسكتلندا، و ذا نيويورك بوست the New York Postيف الواليات املتحدة  . 
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 Regional and local اإلقليمية الصحف املحلية و

تقوم هذه الصحف بتغطية مناطق جغرافية محددة؛ ويف بلدان مثل بريطانيا، فإنهـا تعـد 

يف منافسة مع الصحافة القومية القوية ذات املوارد الجيدة، وتعتمد بالنسبة لجاذبيتها ومعـدل 

أما يف الدول األكرب حجـام، . طلبها عىل تغطيتها املحلية القوية، وليس فقط فيام يتعلق بالرياضة

ًكام سبق أن رأينا أعاله، فإن جميع الصحف تقريبا تعد إقليميـة يف األسـاس؛ وأن الصـحف ذات 

الورق العريض والصحف املصغرة التي يتم طباعتها يف مدن معينة قد يكون لها جهات احتكـار 

قل، مثل يو إس إيه توداي فعلية، رغم أن الدول القارية يكون لها صحيفة قومية واحدة عىل األ

USA Today و ذي أوسرتاليان The Australian . 

تتعاقد الصحافة اليومية اإلقليمية يف اململكة املتحدة عىل مدار سنوات عديـدة، ورغـم أن 

والتي تحتـل (بعض املدن، مثل ليدز، ليفربول وبرمنجهام، ما زالت تنتج كل من صحف الصباح 

ـوق و ـىل يف الـس ـتوى األـع ـةاملـس ـار املحلـي ـن األخـب ـوي ـم ـوى ـق ـذلك ـصـحف ) تتـضـمن محـت وـك

، وتحمـل معظمهـا لقـب واحـد )تحتل املركز املتوسط وتنحاز بقوة نحو األخبار املحليـة(املساء

فقط، واآلن يتم نرشها عادًة يف وقت مبكر من اليوم من أجـل منحهـا املزيـد مـن الوقـت عـىل 

يها عىل أنها صـحف املسـاء؛ وهـذه الصـحف األرفف الخاصة بوكالء األخبار، ولكن يظل يشار إل

تحاول أن تكون مصدر جذب عرب الطيف االقتصادي واالجتامعي للسكان، كام أنها تأيت يف موقع 

 . ما بني املستوى املتوسط واملستوى األدىن لسوق الصحف املصغرة

تعد التغطية الرياضـية لهـذه الصـحف تغطيـة محليـة بشـكل كامـل، كـام أن طريقـة 

هـذا . حداث تكون متحيزة بشكل فج لصالح الرياضـيني املحليـني والفـرق املحليـةنقلهم لأل

ونالحظ أن الرياضات األكرث شعبية هي التي تهيمن عىل املوقـف، غـري أن الرياضـات التـي 

 مثل بطولة الركبي يف شـامل إنجلـرتا، اتحـاد الركبـي يف الريـف -تحظى مبتابعة محلية قوية

رياضة قدمية متوارثـة (د األسرتالية يف مناطق من أسرتاليا، الهريلنغ الغريب، كرة القدم بالقواع

 رياضـة شـتوية (يف إيرلنـدا، الكريلنـغ) تعتمد عىل رضب الكرة بعصـا خشـبية تسـمى هـرييل

 



البيئات اإلعالمية: تحديد السياق  
 

 37

أما الرياضات التي ال تحظى مبتابعة .  سوف تحظى بتغطية كبرية أيضا-يف اسكتلندا) عىل الجليد

فإنها سوف تحظى بالظهور والشهرة إذا كان الرياضيون املحليون أو قوية عىل املستوى القومي، 

ذا شـيفلد "عىل سبيل املثـال، تخصـص جريـدة . ًالفرق املحلية بصورة خاصة يقدمون أداء جيدا

رغـم أن كلـيهام ال ( مساحة كبرية لرياضة هويك الجليد وكرة السلة The Sheffield Star" ستار

، ألن فريقي شيفلد ستيلرز و شيفلد شـاركس يتصـدران فـرق )رتاميثالن رياضات أساسية يف إنجل

 . هويك الجليد وكرة السلة يف بريطانيا

 Radio and televisionاإلذاعة والتلفزيون 

ًمتيل محطـات الراديـو والتلفزيـون أيضـا إىل أن تكـون موزعـة وفقـا للرشائـح االجتامعيـة  ً

ًا ما تسـتخدم الرياضـة كوسـيلة لزيـادة حجـم واالقتصادية املختلفة من السكان، حيث أنها غالب

هـذا وتحـاول املحطـات والقـنـوات الرئيسـية أن تركـز ـعـىل . الجمهـور املسـتهدف بالنسـبة لـهـا

 عىل سبيل املثال، كرة القدم يف بريطانيا ويف كثـري مـن الـدول األخـرى، -الرياضات األكرث شعبية

ات املتحدة، هـويك الجليـد يف كنـدا؛ وميكـن كرة القدم األمريكية، البيسبول وكرة السلة يف الوالي

لتلك القنوات، التي تستهدف رشائح الجمهور من ذوي الطيف االجتامعـي واالقتصـادي األعـىل 

من حيث املستوى، أن تختار تغطية الرياضات التي تحظـى برغبـة وقبـول تلـك الرشيحـة مـن 

 .  مثل الركبي، الجولف   أو الكريكت-الجمهور يف األساس

ى منو وتطور قنوات البث عرب األقامر الصناعية وقنوات االشـرتاك إىل وفـرة يف عـدد لقد أد

القنوات املتاحة، وأدى كذلك إىل تضييق وتحديد بؤرة الرتكيز بالنسبة لها؛ وأن الكثري منها يكرس 

 . جهده لتناول أمناط محددة من الربامج، وتعد القنوات الرياضية من بني القنوات األكرث شعبية

ن هذا التوجه يرتبط، بـالطبع، بصـورة حميمـة بالدعايـة واإلعـالن، والـذي ميثـل املصـدر إ

 اـلـرئييس لـلـدخل بالنـسـبة لوـسـائل اإلـعـالم؛ حـيـث أن املعلـنـني مييـلـون إىل اـسـتهداف األـسـواق
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 الشباب الذين يحتسون الجعة، عىل سبيل املثـال، أو النسـاء متوسـطي العمـر -املتخصصة أيضا

إنهم يدركون أن أحـداث رياضـية معينـة ميكنهـا أن تصـل إىل . ساحيق الغسيلالذين يشرتون م

ً حيث أن أي رياضة رئيسية ميارسها فريـق تجـذب تقريبـا الشـباب -هذه األسواق بأعداد هائلة

هناك طريقـة . من الذكور، يف حني أن بطولة وميبلدون، والجمباز أو قفز الحواجز تجذب النساء

يتنبؤوا ما إذا كانت وسائل اإلعالم التي يعلنـون مـن خاللهـا سـتجذب واحدة لدى املعلنني ليك 

الجمهور املسـتهدف بالنسـبة لهـم أم ال، أال وهـي النظـر إىل الرياضـات التـي تقـوم بتغطيتهـا 

هـذا ومتيـل رياضـات مثـل الركبـي، املالكمـة أو . واملساحة أو الوقت الذي يخصصونه لكل منها

شخاص الذين ينتمون إىل طبقة العامل من السوق، يف حـني أن البيسبول إىل جذب املزيد من األ

متابعي رياضة الجولف، اتحاد الركبي والتنس مييلون إىل االنتامء إىل املستوى األعىل مـن السـلم 

 . االجتامعي؛ وأن بعض الرياضات، مثل كرة القدم، تجذب جميع الطبقات االجتامعية

 التحليل اإلعالمي : تدريبMEDIA ANALYSIS 

إن أحد الطرق املتعلقة بالتمييز بني وسائل اإلعالم تتمثل يف الطريقة التي تتعامل بها مـع 

قم باختيـار مجموعـة مـن الصـحف اليوميـة، . االهتاممات أو الهوايات املتخصصة مثل الرياضة

والتي تشمل الصحف ذات املستوى األعىل يف السوق، الصحف املصغرة ذات املستوى املتوسط، 

ـقـم بتحلـيـل محـتـوى ـصـفحات . ـصـغرة ذات املـسـتوى األدىن واملـسـميات اإلقليمـيـةالـصـحف امل

 : الرياضة، مع ذكر مالحظات خاصة حول

  عدد الصفحات املخصصة للرياضة 

  االختيارات املتعلقة بالرياضات التي يتم تغطيتها 

 بشكل تفصييل أم مرتبط بالتوجه الشخيص -كيف يتم تغطية الرياضات  

 كيف يتم كتابة املقاالت، استخدام اللغة والصيغ املجازية -النمط املستخدم  

 تقارير املباريات، األخبار، املقاالت املتخصصة-نوع وطول القصة املكتوبة  . 

 بعد القيام بتجميع البيانات الخاصة بك، قم بتحليـل الكيفيـة التـي تختلـف بهـا التغطيـة 

 



البيئات اإلعالمية: تحديد السياق  
 

 39

 : سئلة التاليةاطرح عىل نفسك األ. بني القطاعات املختلفة للسوق

  هل تقوم الصحف بتغطية نفس الرياضات، وإن مل يكن كذلك، ملا ال؟ 

  هل تقوم بذلك بنفس التفاصيل وبنفس الطول؟ 

  هل التأكيد قائم عىل التوجه الشخيص أم الحقائق؟ 

  كيف تختلف هذه األشياء بني الصحف الرئيسية الهامة وبني الصحف املصغرة؟ 

 مية مع هذه املعادلة؟ كيف تتالءم الصحف اإلقلي 

  كـيـف تتـفـاوت وتختـلـف اللـغـة والرتكـيـب؟ وـمـا اـلـذي يـشـري إلـيـه ذـلـك بالنـسـبة للجمـهـور

 املستهدف؟ 

 WEBSITES املواقع اإللكرتونية 

ًأصبحت جميع الصحف تقريبا متتلك اآلن مواقع إلكرتونية خاصة بها، والتي تقـدم معـدالً 

دف أسواق متشابهة، مثل النسخ املطبوعة؛ كـام تـدعم ًمتشابها من املادة اإلعالمية، والتي تسته

ًالكثري منها أيضا تلك املادة اإلعالمية مبحتوى إضايف أخر، والذي يشمل مقاطع الفيديو والصوت، 

، باإلضافة إىل تغطيـة حيـة ومبـارشة لألحـداث )بودكاست(املدونات واملقاطع الصوتية املسجلة 

ذه املواقـع اإللكرتونيـة ميكـن الوصـول إليهـا عـن طريـق ًونظرا ألن هـ. الرياضية دقيقة بدقيقة

إن هـذا بـدوره . األجهزة املحمولة، مييل الجمهور املتابع لها أن يكون من الشـباب األصـغر سـنا

نربة مثل هذه التقارير، حتى عىل املواقـع : ُيؤثر عىل النمط الذي يكتب به محتوى هذه املواقع

توى األعىل من السـوق؛ حيـث مييـل إىل أن يكـون باللغـة الخاصة باملنشورات التي ترتبط باملس

 . العامية بدرجة أكرب

 The influence of the web تأثري املواقع اإللكرتونية 

تحـظـى املواـقـع اإللكرتونـيـة بـتـأثري ـهـام ـعـىل عملـيـة ـعـرض الرياـضـات ـمـن ـخـالل 

بالنـتـائج التلفزـيـون؛ وـعـىل اـلـرغم ـمـن أن قـنـوات األخـبـار الرياـضـية واـلـربامج الخاـصـة 

والتقارير الرياضية تعتمد عىل املذيعني بصورة حيـة أو جهـات أخـرى مسـاعدة لتقـديم 

 ًمعلومات، إنهم يستخدمون أيضا األدوات وخصائص التصميم من املواقع اإللكرتونية مـن
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أجل زيادة حجم املعلومات التي يستطيعون تقدميها خالل أي فرتة واحدة من الوقـت؛ كـام أن 

هم أصبحت اآلن تشبه املواقع اإللكرتونية، حيث تقدم بشـكل متواصـل معلومـات شاشات قنوات

ّجديدة ومختلفة يف زواحف الشبكة أسفل املواقع، باإلضافة إىل معلومات محدثةبشكل متكـرر  َ ُ

ًإنها تعتمـد أيضـا بقـوة عـىل إحصـاءات مثـل التجهيـزات، جـداول بطولـة . يف الرشيط الجانبي

 . ة بالنتائجالدوري والتحديثات الخاص

ًتتضح أيضا الطبيعة التفاعلية للمواقع اإللكرتونية يف وسائل اإلعالم املسـموع واملـريئ، عـن 

طريق املداخالت التليفونية يف الراديو والرسائل النصية ورسائل مواقـع التواصـل االجتامعـي إىل 

 اآلن مسـاحة أكـرب بكثـري ًهذا وتقدم أيضا وسائل اإلعالم املطبوعة. الربامج التلفزيونية واإلذاعية

لإلحصاءات الرياضية، توزيع قصص األخبار الرياضية واملقاالت املتخصصة عىل الرشيط الجـانبي 

والرسوم البيانية، تستخدم املزيد من الصور بطرق أكرث إبداعية، كام تستفيد بدرجة موسعة من 

 . املواد التي يتم تجميعها من مواقع التواصل االجتامعي

 AUDIENCE AWARENESS ور وعي الجمه

ًنظرا ألن وسائل اإلعالم القوميـة تسـتهدف رشائـح محـددة مـن السـكان، فـإن الصـحفيني 

العاملني بها يجب أن يكونوا عىل وعي مبستوى التعليم والدخل، ومعدل الهوايات واالهتاممـات 

اديـو ومن ناحية أخرى، متيـل الصـحف اإلقليميـة ومحطـات الر. الخاصة بجمهورهم املستهدف

والتلفزيون أن تقدم خدماتها ملجتمعاتها الكاملة، حيث يكون العامل املميـز الـرئييس هنـا هـو 

 . االهتاممات املحلية

ًيعد االهتامم بالرياضة مرتبطا بصورة خاصة بالعوامل االقتصـادية واالجتامعيـة، اإلقليميـة 

بريطانيا خالل القرن التاسع واملحلية؛ حيث أن الكثري من الرياضات الحديثة قد تم تطويرها يف 

وباسـتثناء كـرة القـدم، والتـي اكتسـبت شـعبية . عرش، ثم انترشت بعد ذلك يف أنحاء املعمـورة

مهولة بني جميع الطبقات االجتامعية ويف معظم الدول، نجد أن مسـتوى االهـتامم بالرياضـات 

 . ات االجتامعية واالقتصاديةالرئيسية مييل إىل التفاوت بني الدول وحتى بني األقاليم، وبني الطبق

 



البيئات اإلعالمية: تحديد السياق  
 

 41

ففي أسـرتاليا، عـىل سـبيل املثـال، نجـد أن بطولـة دوري الركبـي متثـل الرياضـة الشـتوية 

الرئيسية يف بعض املناطق، واتحاد الركبي يف مناطق أخـرى وكـرة القـدم بالقواعـد األسـرتالية يف 

وية السـائدة بـني السـكان يف إفريقيا الجنوبية، ميثل اتحاد الركبي الرياضـة الشـت. مناطق أخرى

. البيض، يف حني تعد كرة القدم هي الرياضة األكرث شعبية بدرجة كبرية بالنسبة للسـكان السـود

ويف بريطانيا، نجـد أن اتحـاد الركبـي يشـتهر يف املنـاطق الريفيـة بـني املجموعـات االجتامعيـة 

ًرص تقريبا بصـورة كاملـة واالقتصادية األعىل من حيث املستوى، يف حني بطولة دوري الركبي تقت

عىل املناطق الصناعية يف شاميل إنجلرتا، حيث يوجد بهـا متابعـة ضـخمة لهـا مـن قبـل الطبقـة 

ويف أسرتاليا ونيوزيلندا، تعد رياضة الكريكت هي الرياضة الشعبية بني جميع الطبقات . العاملة

ن لـه متـابعني مـن بـني والفئات العمرية، حيث أنه يف إنجلرتا، مييل كريكـت املقاطعـة أن يكـو

األشخاص يف سن التقاعـد، يف حـني أن مباريـات الكريكـت التجريبيـة ومباريـات اليـوم الواحـد 

ويف شبه القـارة الهنديـة، يحظـى الكريكـت بـاهتامم . تحظى بقبول وجاذبية أوسع بكثري هناك

ألمريكيـة ورغـم ذلـك، تقـدم وسـائل اإلعـالم ا. ومتابعة هائلة وقوية بني جميع رشائح املجتمـع

والكندية مساحة قليلة ألي من هذه الرياضات؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل أن األجندة الرياضية 

هناك تهيمن عليها الرياضات املحلية األصلية مثل كرة القدم األمريكية، هويك الجليـد البيسـبول 

ضة القومية يف أي وضع الريا) باستثناء البيسبول يف اليابان(وكرة السلة، والتي مل يحقق أي منها 

 . مكان أخر

إن ما تتقاسمه معظم الدول املتقدمة يتمثل يف ذلك االهـتامم املتزايـد بالرياضـة، وخاصـة بـني 

لقـد أظهـر أحـد األبحـاث التـي أجريـت يف بريطانيـا . الرجال، ولكن بني النساء بشـكل متزايـد أيضـا

رة قد انتقلـوا إىل صـفحات من قراء الصحف املصغ% 54 أن (NMA)بواسطة وكالة تسويق الصحف 

الرياضة أوال، يف حني أن ما يزيد عن ثلث جميـع قـراء الصـحف ذات الـورق العـريض قـاموا بـنفس 

بالنسبة لقراء الصحف % 61ًتقريبا بالنسبة للصحف املصغرة و% 70لقد ارتفع هذا الرقم إىل . اليشء

 م ينتقلـون إىل صـفحات الرياضـة الكبرية، يف حني أن أولئك الذين يطلعون عـىل الصـفحة األماميـة ثـ
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ًتعد الرياضة أيضا محركا رئيسيا بالنسبة ملسـتخدمي املواقـع اإللكرتونيـة . تشملهم هذه النسبة ً ً

 . ومواقع التواصل االجتامعي

ًإن ما يقرأه الناس هناك يعد هاما بالنسبة لحياتهم اليومية؛ كام أن الرياضـة تعـد واحـدة 

بشدة للجـدل، وكـذلك فهـي تثـري املزيـد مـن العاطفـة واالنجـذاب من أكرث املوضوعات املثرية 

ًإنهـا تتضـمن أيضـا فريقـا مـن املشـاهري الـذين يف . بدرجة أكرب من معظم املوضوعات األخـرى ً

الغالب تعد األنشطة التي يقومون بها موضع اهتامم بالنسبة لألشخاص الذين ال يوجـد لـديهم 

 الكثري من األشخاص يقرأون صفحات الرياضة مـن أجـل اهتامم حقيقي بالرياضة؛ وبالتايل، فإن

 .  كام هو األمر بالنسبة للحصول عىل املعلومات- االسرتخاء والرتفيه-االستمتاع

 األشخاص املناسبون للوظائف املناسبة 

HORSES FOR COURSES 

 إن كل هذا، وكذلك االرتباط الواضح بني االهتامم برياضات ومرتبـة اجتامعيـة معينـة، لـه

إنـه ال يحـدد فقـط معـدل الرياضـات التـي تختارهـا . تداعيات وآثار هامة بالنسبة للصـحفيني

صحف أو مؤسسات إذاعية وتلفزيونية معينة لتقوم بتغطيتها، وإمنا األسلوب الذي يغطون مـن 

 . خالله تلك الرياضات

إن اختيار الرياضات التي يتم تغطيتها والثقل الذي متنحـه لكـل منهـا سـوف يعكـس 

املفضالت الواضحة بالنسبة للجمهور املهتم؛ وكذلك النمط الـذي سـيتم تغطيتهـا بـه، مـن 

حيث طول املقاالت الفردية وحتى اختيار اللغة والصور املجازيـة املسـتخدمة مـن جانـب 

ـهـذا ويتطـلـب األـمـر ـمـن الـصـحفيني اـلـذين يكتـبـون للـصـحف املتخصـصـة أن . الـصـحفيني

 املتعلقة بخلفية القراء املتابعني لهم، يف حني أن أولئـك يتمتعوا مبستوى مرتفع من املعرفة

الذين يكتبون لصالح املنشورات العامة يواجهون يف بعض األحيان مهمة صعبة مـن حيـث 

تزويد الجمهور املتابع بجميع املعلومات التي يحتاجون إليها لفهم املقـال بـدون الرجـوع 

 املناسـب أن نفـرتض أن معظـم النـاس إنـه مـن. لبعض القراء األخرين ملساعدتهم يف ذلك

 الذين لديهم اهتامم بالرياضة يف بريطانيا سوف يفهمـون القواعـد األساسـية لكـرة القـدم 
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والكريكت، وأن األشـخاص يف الـدول األخـرى سـيكون لـديهم فهـم مشـابه للرياضـات املحليـة 

لب املزيد من الرشح، غري أن الرياضات التي يتابعها أقلية من األشخاص سوف تتط. الخاصة بهم

وأن الصحفيني الذين يتخصصون فيها يجب أن يتجنبوا السقوط يف فخ توقع معرفة قراءهم عن 

 . الرياضة بنفس قدر معرفتهم عنها

 تدريب: 

قم بأخذ نسخة من صحيفة مصغرة وأخرى من صحيفة كبرية الحجم تم نرشهام يف نفـس 

يض، مـع تركيـز االهـتامم بصـورة خاصـة عـىل اليوم؛ ثم قم مبقارنة تغطية كل منهام لحدث ريا

النمط الذي يتم به كتابة التقارير، املفردات وطـول الجمـل والفقـرات؛ ثـم قـم باختيـار مقـال 

قـارن النسـخة التـي . رياضية أخرى من الصحيفة املصغرة وأعد كتابتها بنمط الصحيفة الكبـرية

ك قم بأخذ مقال من الصحيفة الكبرية، كتبتها بالنسخة املوجودة يف الصحيفة الكبرية؛ ثم بعد ذل

 . ثم أعد كتابته بنمط الصحيفة املصغرة، وقم مبقارنة نسختك بنسخة الصحيفة املصغرة األصلية

 األهمية الثقافية للرياضة

SPORT’S CULTURAL SIGNIFICANCE   

 ويف ظـل تتجاوز األهمية الثقافية للرياضة مجرد أهميتها بالنسبة للرتفيه واملهن اإلعالميـة؛

عامل متقلص يحظى فيه األشخاص بدرجة عالية من التحرك الجغرايف واالجتامعي، فـإن الرياضـة 

وعـىل الـرغم مـن أن معظـم . تساعدهم عىل الحفاظ عىل اإلحساس بهوياتهم القومية واملحلية

سكان أوروبـا، عـىل سـبيل املثـال، هـم مواطنـون باالتحـاد األورويب ويتقاسـمون عملـة نقديـة 

ة، إال أنهم يستطيعون التمسك بأصولهم وجذورهم من خـالل الفـرق الرياضـية الوطنيـة مشرتك

. هذا ويساعد الصحفيون الرياضيون يف تشكيل والحفاظ عىل هـذه األهميـة الثقافيـة. واملحلية

إنها متيل إىل أن يتم التعبري عنها من خالل موقفهم تجاه النجاح أو الفشل الذي متـر بـه الفـرق 

 . ثال، ويف بعض األحيان يكون ذلك غري صحي من نواحي أخرىالوطنية كم
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ورمبا يكون قد حل السالم يف دول العامل املتقدمة، غري أن الرياضة الدولية يـتم يف الغالـب 

. ًتقدميها من خالل وسائل اإلعالم وكأنها تخليدا للرصاعات السياسية القدميـة، أو حتـى الحـروب

 اللغة التي يستخدمها الصحفيون عندما يكون هناك مباراة كـرة ًإن هذا ميكن غالبا أن يتجىل يف

قدم بني إنجلرتا وأملانيا، أو عندما تلعب الهند مع باكستان يف مباراة للكريكت، أو عندما تلعـب 

 . نيوزيلندا مع أسرتاليا يف الركبي

 HOW THE MEDIA DIFFERكيف تختلف وسائل اإلعالم  

قبل الشك كيـف أن الراديـو، التلفزيـون ووسـائل اإلعـالم قد يكون من الواضح بصورة ال ت

املكتوبة واإللكرتونية تختلف عن بعضها البعض، ولكن األمر يستحق أن نحاول النظر فـيام وراء 

ًحدود ما هو واضح للعيان، وذلك ألن الخصائص املحددة لكل وسيط إعالمي تلعـب دورا كبـريا  ً

 . ني العاملني لدى تلك املؤسسات اإلعالميةيف تحديد الكيفية التي يعمل بها الصحفي

 Print الصحافة املكتوبة 

إن إنـتـاج نـسـخة ـمـن الـصـحافة املكتوـبـة تـعـد عملـيـة رسيـعـة بـشـكل نـسـبي؛ حـيـث أن 

املعلومات املتطلبة لكتابة معظـم القصـص أو املقـاالت املتخصصـة ميكـن أن يـتم جمعهـا عـرب 

ر األخرى، أو من خالل اإلنرتنت، وبدون الحاجـة التليفون، ومن خالل عالقات التواصل أو املصاد

وعـىل الـرغم مـن أن نقـل األحـداث الرياضـية يتضـمن بصـورة . إىل أن يغادر الصحفي مكتبـه

يقوم الصحفيون العاملني يف الصحافة املطبوعـة واإللكرتونيـة (منطقية التواجد يف مكان الحدث 

، إال أن عمليـة )تغطيـة التلفزيونيـةيف بعض األحيان بالكتابة عن بعـض األحـداث مـن خـالل ال

 . الكتابة تعد عملية رسيعة

غري أن إنتاج وتوزيع صحيفة ما تعد عملية بطيئة، وقد تكون خالل عدة سـاعات، أو 

حتى أيام، قبل أن تصبح النسخة التي يتم إنتاجهـا بشـكل رسيـع جـاهزة للقـراءة، وهـذا 

يـتم تقـديم . العتبـار عنـد الكتابـةًميثل عـامالً يجـب عـىل الصـحفي دامئـا أن يأخـذه يف ا

 رغم أنه قد يكون هناك أقسـام(الصحافة املطبوعة يف صيغة منوذجية ضمن حزمة واحدة 
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تعني الصيغة النموذجية أن القارئ ميكنه أن يقفـز مـن قصـة إىل ). متعددة داخل هذه الحزمة

 طـول ومنـط قصة أو من صفحة إىل صفحة أخرى بشكل رسيع وسهل؛ وهذا بـدوره يـؤثر عـىل

القصص اإلخبارية، والتي تتفاوت وتختلف بداية من املقاالت التي تشغل صفحة كاملـة وحتـى 

هذا ويـتم كتابـة قصـص األخبـار يف صـيغة تسـمح للقـراء . عنارص األخبار ذات الفقرة الواحدة

 . باستيعاب النقاط الرئيسية بشكل رسيع وترك القصة يف أي وقت حسب رغبتهم

 Radio ) والرادي(اإلذاعة 

ُعىل الرغم من أن الراديو ينظر إليه يف الغالب عىل أنه وسيط إعالمي فوري ومبارش، حيث 

أن عمليات جمع األخبار الخاصة به ميكن أن تكون أبطأ من تلـك الخاصـة باألخبـار املطبوعـة؛ 

ابالت وبالطبع، فإن املعلومات األساسية ميكن أن يتم جمعها عرب الهاتف، غـري أن اإلعـداد للمقـ

ًالشخصية عىل الهواء ميكن أن تستغرق وقتا أطول؛ كام ميكن أن تتم املقابالت الهاتفيـة بشـكل 

رسيع، ولكن يصاحب ذلك فقدان لجودة الصوت؛ وبالنسبة لقصص األخبار الهامة، فإنـه يكـون 

يف الغاـلـب ـمـن الرضوري بالنـسـبة للـصـحفي أن يـخـرج الـصـحفي وبحوزـتـه ميكروـفـون وجـهـاز 

 بالنسبة لحزم الـربامج األطـول وقتـا، والتـي تتطلـب إجـراء العديـد مـن املقـابالت أما. تسجيل

، فإنهـا ميكـن أن تسـتغرق عـدة سـاعات لجمـع )انظر الفصل التاسع(وتسجيالت صوتية فعلية 

املادة اإلخبارية الالزمة لذلك؛ ثم بعد ذلك يجب أن يتم تحرير هذه املادة، ويتم ذلك عادة عن 

 . عندما يعود الصحفي أو الصحفية إىل املكتبطريق نفس الصحفي، 

 تقـوم -وعندما يتم تجميع قصة األخبار، ميكن أن تكون عملية النقـل رسيعـة جـدا

.  أو حتى بشكل فـوري-معظم محطات الراديو بتقديم نرشات إخبارية عىل رأس الساعة

ونيـة، غري أن الراديو يعد وسيط إعالمي خطي؛ وعـىل عكـس الصـحف أو املواقـع اإللكرت

فإنه ليس من املمكن بالنسبة للمسـتمع املتـابع أن يتنقـل حسـب إرادتـه بـني العنـارص 

املوجودة؛ لذلك، فإنه من الواجب بالنسبة للصحفيني اإلذاعيني أن يحـافظوا عـىل جـذب 

 انتباه مستمعيهم، والذين يوجد لديهم مدى قصري لرتكيز االنتبـاه بشـكل واضـح للعيـان،
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 بني قرابـة -إن هذا يعني رضورة جعل العنارص قصرية إىل حد ما. ة األخبارخالل فرتة عرض نرش

 ثانية إىل دقيقة، مع السامح فقط باستمرار قصص األخبار األكرث أهمية ملدة أطول من هـذه 20

أصـوات األشـخاص (ًالعنارص؛ إن هذا يعني أيضا الفصـل بشـكل رسيـع بـني العنـارص املختلفـة 

كل محتوى قصة األخبار، قبل أن يصـل املسـتمع إىل حالـة الشـعور التي تش) واألصوات األخرى

 . بامللل

  Television التلفزيون

يعد القيام بتجميع مادة تلفزيونية لتصبح مادة واحدة عملية بطيئة، حيـث أنهـا تتطلـب 

املزيد من الوقت، الجهد وطاقم العمل عن أي وسيط إعالمي آخر؛وذلك ألن أي مـادة صـحفية 

 للخروج من املكتب - وعادة كليهام-ًتتطلب تقريبا وجود طاقم عمل للكامريا، ومذيعتلفزيونية 

ًوالسفر، غالبا ملسافات طويلة، حيث يوجد موقع القصة اإلخبارية؛ ورمبا يكونوا قـد قضـوا وقتـا  ً

ًكبريا يف اإلعداد للقصة، والتأكد من أن األشخاص الـذين يريـدون إجـراء املقابلـة معهـم وكـذلك 

ء التي يريدون تصويرها ستكون موجـودة يف األمـاكن التـي يريـدونها، ويف الوقـت الـذين األشيا

يريدونه أيضا؛ وعندما يصـلون إىل هنـاك، فـإن تصـوير حتـى أبسـط قصـة إخباريـة تلفزيونيـة 

هذا وتتطلـب عمليـة التحريـر أو اإلعـداد للـنرش أن تكـون املشـاهد . ًتستغرق قدرا من الوقت

رها من عدة زوايا، مع توافر الفواصل بني املشاهد لجعل عملية التحرير املتسلسلة قد تم تصوي

إن األمر ميكن أن يستغرق ساعة من التصوير إلنتاج مقطع تلفزيـوين مدتـه دقيقـة . أكرث سهولة

 . واحدة، مع الحاجة إىل وقت إضايف إلجراء املقابالت الشخصية

يف هذه العملية؛ حيـث يجـب أن يـتم هذا ويعد التقاط الصور مبثابة املرحلة األوىل فقط 

، )إذا كان يوجد(كتابة نص حول الصور بعد ذلك، ثم يتم تسجيل املقطع الخاص بصوت الراوي 

 .ويتم تحرير الصور داخل محتوى تلفزيوين متناسق ومتكامل واحد

ًتعد أيضا عملية النقل أو البث أبطـأ مـن الراديـو ألن القنـوات التلفزيونيـة متيـل إىل 

 عـىل الـرغم مـن أن بعـض قنـوات األقـامر (نرشات إخبارية أقل مـن حيـث العـدد تقديم 
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؛ وكـام هـو الحـال بالنسـبة )الصناعية بنظام االشرتاك تقدم اآلن برامج أخبـار رياضـية مسـتمرة

للراديو، يعد التلفزيون مبثابة وسيط إعالمـي خطـي، وأن أهميـة املحافظـة عـىل جـذب انتبـاه 

 . ًيضا تقديم مواد تلفزيونية قصرية وحيةالجمهور املشاهد تفرض أ

  Online الصحافة اإللكرتونية 

ميكن أن تجمع املواقع اإللكرتونية بـني تقنيـات الصـحافة املطبوعـة، والراديـو والتلفزيـون 

يف حزمة واحدة ويف صيغة منوذجية كبرية الحجم ميكـن أن يـتم تحـديثها ) انظر الفصل العارش(

 . بشكل فوري ومبارش

ا يكون الفارق األكرث أهمية بني اإلعالم املكتوب وبني اإلعالم املريئ واملسموع متمثالً يف ورمب

سلوك رواده ومتابعيه؛ فإذا أصبح قراء الصحف أو املواقع اإللكرتونية يشعرون بامللل تجاه قصة 

أمـا إذا أصـبح املشـاهدون أو : إخبارية مـا، فـإنهم يقلبـون الصـفحة وينتقلـون لصـفحة أخـرى

هـذا ويعـد . ستمعون يشعرون بامللل، فإنهم يغلقون الجهاز أو يغـريون القنـوات واملحطـاتامل

مفتاح تغيري القناة مبثابة الناقد النهايئ والوحيد للصحافة اإلذاعية واملرئية السيئة، وأنه أكرث مـام 

هو موجود يف أي مجال أخر من الصحافة، يكون من الرضوري أن تجذب وتستحوذ عـىل انتبـاه 

واهتامم الجمهور وأن تتشبث به؛ ومن أجـل القيـام بـذلك، يجـب عـىل الصـحفيني العـاملني يف 

الراديو والتلفزيون أن يستفيدوا بشكل كامل من اللغة الفريدة واملمتدة التـي يضـعها كـل مـن 

 . الراديو والتلفزيون تحت ترصفهم وبني أيديهم
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  مقارنة بني وسائل اإلعالم 1.2الجدول 

 التلفزيون الراديو اإلعالم املطبوع يةالخاص
الصحافة 

 اإللكرتونية

 مختلط صور صوت الكلامت وسيط إعالمي

 رسيع بطيء متوسط رسيع جمع املعلومات

 فوري متوسط رسيع بطيء البث/ النقل

 مختلط خطي خطي منوذجي النمط

طول القصة 

 اإلخبارية
 متفاوت قصري متوسط/ قصري متفاوت

 احدةحزمة و الصيغة
عرض / نرشات

 إخباري
 حزمة واحدة مجلة/ نرشات

 

  خامتة

ًتعد وسائل اإلعالم واحدة من أسهل املوضوعات التي ميكـن دراسـتها، وذلـك ألننـا جميعـا 

نقرأ الصحف واملجالت، نزور املواقع اإللكرتونية، نستخدم مواقع التواصـل االجتامعـي ونشـاهد 

ك مل تكـن لتقـرأ هـذا الكتـاب إن مل تكـن هـذه هـي ونستمع للتلفزيون والراديو كل يـوم؛ وأنـ

ًالحالة؛ وبدون الحاجة الستقطاع وقت من أنشطتنا املعتادة، ميكننا أن نـتعلم قـدرا كبـريا حـول  ً

الكيفية التي تعمل بها وسائل اإلعالم، إذا تناولنا استخدامنا اليومي لوسائل اإلعالم بصورة نشطة 

 . وإيجابية أكرث من كونها سلبية

دما تستمع إىل الراديو، تشاهد الرياضة عىل التلفزيون، تـدخل إىل موقـع إلكـرتوين عن

ًما أو تقرأ الصحف واملجالت املتخصصة، حاول أن تكـون مـدركا للكيفيـة التـي تقـدم بهـا 

ًإنهم جميعا يطلبـون أشـياء . وسيلة إعالم محددة املادة اإلعالمية لفئات الجمهور املختلفة

املتابعني لهم، وخاصة من حيث النمط؛ لهذا عليك دراستهم بعنايـة مختلفة من الصحفيني 

 وبدقة، وأن تحاول أن تتوصل إىل قـرار حـول السـوق األمثـل الـذي يالئـم منطـك وطـرازك 
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 ملخص 

لقد تطورت واتسعت الصحافة الرياضية بشكل رسيع خالل السنوات القليلة املاضـية،

كام أنها تعد وسيلة تسويقية هامة بالنسـبة للمؤسسـات اإلعالميـة، وخاصـة شـبكات

هناك عالقة تكافليـة. التي تعمل ببث األقامر الصناعية واملواقع اإللكرتونيةالتلفزيون 

لقد زادت مبيعات الحقوق اإلعالمية من دخل الكثري. بني الرياضة وبني وسائل اإلعالم

من املؤسسات الرياضـية وأدى ذلـك لزيـادة االحرتافيـة واملامرسـة التجاريـة املتعلقـة

ت وسائل اإلعالم من الطريقة التي تعمـل بهـا الرياضـةويف املقابل، فقد غري. بالرياضة

يوجد لدى املؤسسات اإلعالمية عمليـات محـددة تتبعهـا إلنتـاج الصـحافة. االحرتافية

تساعد وسائل اإلعالم يف استثامر. الرياضية ثم تستهدف بها رشائح معينة من الجمهور

  .الرياضة مع إضفاء أمناط معينة من األهمية الثقافية لها

 

قـم بدراسـة عمـل الصـحفيني الـذين ميثلـون مصـدر إعجـاب بالنسـبة لـك وحـاول أن . الخاص

أو انتحـال ملا أنه ال ميتد ليصبح رسقة أدبيـة  ليس هناك ما يعيب التقليد واملحاكاة طا. تقلدهم

ًلشخصية كاتب أو مبدع، كام أن النمط الجيد للصحفي سيقدم لك قالبا مفيدا ميكن من خاللـه  ً

 . لصوتك أن ينطلق ويتطور

إن وجود منهج تحلييل لوجبتك الغذائية اليومية من الصـحافة الرياضـية سـوف تسـاعدك 

 . لتي سنقوم بدراستها خالل الفصول القادمة بشكل أكرث سهولةعىل اتقان املهارات ا

 كام أنها تعد وسيلة تسويقية هامة بالنسبة للمؤسسات اإلعالمية، وخاصـة شـبكات التلفزيـون 

 التي تعمل
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 هناك عالقة تكافلية بني الريا.  ببث األقامر الصناعية واملواقع اإللكرتونية
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أهداف التعلم

  فهم طريقة عمل القسم الريايض بجريدة ما 

 التعرف عىل املسؤوليات املتعلقة باملحرر الريايض 

  تحديد األدوار الخاصة بالصحفيني األساسيني األخرين 

  التعرف عىل أهمية التخطيط املسبق 

 فهم طبيعة عملية إنتاج الجريدة 

 

3
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ًنظرا ألن تغطية األحداث الرياضية تعد مهنة متخصصة، فقد خصصت معظـم املؤسسـات 

األقسام الرياضـية التـي تعمـل بصـورة شـبه مسـتقلة عـن ) كام رأينا يف الفصل الثاين(اإلعالمية 

ًا ويتفاوت حجم األقسام الرياضية وفقا لحجم املؤسسة واألهمية هذ. األقسام التحريرية األخرى

 .       النسبية التي تضفيها عىل الرياضة

ًوعادًة ما يرأس قسم الرياضة محرر ريايض، والذي يكون واحدا من األعضاء األعـىل مرتبـة 

االت من بني فريق التحريـر الخـاص باملؤسسـة، باإلضـافة إىل محـرر قسـم األخبـار، محـرر املقـ

املتخصـصـة ورمـبـا ـكـذلك قـسـم األـعـامل التجارـيـة، والقـسـم األجنـبـي، وقـسـم الفـنـون، واألزـيـاء 

ًواملحررون األخرون؛ ونظرا لطبيعته املستقلة بذاتها، فإن القسم الريايض ليس مسئوالً فقط عـن 

 -ف بالنسـبة للصـح-ًنقل األحداث الرياضية، ولكن أيضا عن األخبار واملقاالت الرياضية، وكذلك

ًتخطيط الصفحة واملساعدة يف تحريرالنسخة عندما تصل إىل القسم؛ كام أنه يقوم أيضا بتقـديم 

 .النسخ واملواد األخرى لصفحة املوقع اإللكرتوين وكذلك مواقع التواصل االجتامعي

 THE SPORTS EDITOR’S ROLE دور املحرر الريايض 

م الريايض؛ومبسـاعدة إداريـة مـن يشارك املحرر الريايض يف تنسيق العمـل الخـاص بالقسـ

سكرتري القسم الريايض، يكون املحرر الريايض مسئوالً عن اختيار األحداث الرياضية التي يجـب 

أن يغطيها طاقم العمل الريايض والصـحفيني بنظـام العمـل الحـر، تخصـيص املهـام للمراسـلني، 

يـار املـواد الصـحفية مـن تحديد املقاالت املتخصصة، تنظيم عمل املشاركني بشكل مستقل، اخت

بني ما تقدمه الوكالة، تخطيط الـنرشة اإلخباريـة أو الصـفحة، تجربـة النسـخة، والتأكـد مـن أن 

 .ًالقسم الريايض يعمل وفقا مليزانية مقررة

تعترب املفكرة هي مفتاح سري العمـل بشـكل سـلس ويسـري داخـل القسـم الريـايض؛ 

ًنـادرا ) خبار الرياضية عـىل وجـه الخصـوصواأل(وعىل عكس املعتقدات الشائعة، واألخبار 

ًما تكون شيئا قد يحدث بشكل مفاجئ؛ وميكـن أن يـتم التخطـيط والرتتيـب ملعظمهـا بعنايـة؛ 

ـية ـداث الرياـض ـوائم الواـضـحة لألـح ـافة إىل الـق ـية، باإلـض ـرة الرياـض ـأيت دور املفـك ـا ـي ـن هـن   وـم
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تفاصـيل لعـدد أخـر كبـري مـن بالنسبة لعدد كبري من الرياضات، وسوف تحتـوى املفكـرة عـىل 

اجتامعات الهيئـات اإلداريـة، والجلسـات : ًاألحداث والتي سوف يتولد عنها أيضا قصص رياضية

التأديبية، واالحتفاالت الخاصة بتوزيع الجوائز، واألعياد السنوية للمناسبات الرياضية الهامة وما 

 on") مدونة يف املفكرة(عىل أنها ًهذا ويتم اإلشارة إىل أي قصة تكون معروفة مسبقا . إىل ذلك

– diary" .مثـل وفـاة أحـد الرياضـيني يف -أما بالنسبة للقصص اإلخبارية الغري معلومـة مسـبقا 

  -حادث تصادم سيارة أو اكتشاف اختبار إيجايب لتعاطي مادة ممنوعـة مـن قبـل أحـد الالعبـني

 .  "off–diary"والتي يشار إليها عىل أنها قصص خارج املفكرة

ًذا وتعد املفكرة أيضا هامة يف عملية التخطيط املسـبق، والـذى يعتـرب رضوريـا بالنسـبة ه ً

ميكن أن تكون تغطية حدث ريايض هام . لسري العمل يف القسم الريايض بطريقة سلسة وميرسة

مبثابة عملية معقدة مـن الناحيـة اللوجسـتية، وهـذا يتطلـب تنظـيم دقيـق ومفصـل، كالقيـام 

 .عتامد اإلعالمي، السفر وحجز الفنادق، وتنظيم وإعداد الخطوط التليفونيةبالرتتيبات مثل اال

            FORWARD PLANNINGالتخطيط املسبق  

عىل الرغم من أن املحرر الريايض يكون مسئوالً يف النهاية عن محتوى الصفحات الرياضية 

كـون عمليـة أكـرث دميوقراطيـة وإسناد األعامل للصحفيني األفراد، وهذا يف الواقـع مييـل إىل أن ي

هذا ويكون لدى أعضاء فريق العمل األخـرين األعـىل مرتبـة مـدخالت معينـة، ويعتمـد . بكثري

املحررون الرياضيون، من حيث طلب النصيحة واإلرشـاد، عـىل معرفـة ورغبـات الخـرباء الـذين 

ًيتم هذا غالبا وفقا ألساس غـري رسـمي. يعرفونهم فيام يتعلق برياضات معينة ، غـري أن منتـدى ً

 . التخطيط الرسمي يتمثل يف اجتامع القسم الريايض

ميثل االجتامع الفرصة بالنسبة للكتاب املتخصصـني لتقـديم عروضـهم املتعلقـة باألحـداث 

ـاحة  ـول املـس ـاومة ـح ـذلك للمـس ـة، وـك ـابيع املقبـل ـام واألـس ـالل األـي ـا ـخ ـودون تغطيتـه ـي ـي  الـت

ـي  ـددة الـت ـات املـح ـدون أن الرياـض ـي يعتـق ـاالـت ـوف تحتاجـه ـا ـس ـون عليـه ـا . يعمـل ـادة ـم  وـع
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يتم تخصيص بعض املساحة للرياضات الرئيسية عىل الصفحات الرياضية بشكل يـومي، غـري أن 

ًالرياضات األكرث شعبية يتم غالبا تخصيص مساحة لها وحتى خارج نطـاق املوسـم الخـاص بهـا؛ 

جاميل للصفحات املخصصـة ولكن حجم املساحة التي تحصل عليها كل رياضة، وكذلك العدد اإل

أمـا . ًللرياضة يف الجريدة، سوف يتفاوت ويختلف وفقا ملا يقع من أحداث كل يـوم عـىل حـدة

خالل أحداث مثل بطولة هامة للجولف أو التنس، األلعاب األوليمبيـة أو البطـوالت الدوليـة يف 

رة، وذلـك عـىل ألعاب القوى، فيتم عادًة تخصيص مساحة إضافية لتغطية الرياضات األقـل شـه

ًغري أنه سـيكون هنـاك دامئـا عـنرص تقـديم العـروض فـيام يتعلـق . حساب الرياضات الرئيسية

 . باملساحة املتاحة بني ممثيل التخصصات الرئيسية من الرياضة

ًتلعب يف الغالب وجهات نظر الصحفيني الرياضيني األساسيني دورا هامـا يف الطريقـة التـي  ً

ًدًة ما يكون الكاتب الصحفي األسايس صحفيا رياضيا متمرسا يتمتع يتم بها تخصيصاملساحة؛وعا ً ً

بوجهات نظر قوية وأسلوب كتابـة متميـز، ويتمتـع كـذلك بقـدرة عـىل تقـديم ملخـص شـامل 

يساعده يف تغطيته ملا يختاره أو تختاره مـن أحـداث؛ والـذي سـيكون يف الغالـب هـو الحـدث 

ًونا يستعني مبشهد منفصل للحدث، وهـو األمـر الـذي وقد تكون النتيجة مقاالً مل.الرئييس لليوم

 - يكون عادًة هو الصـحفي الـرئييس املتخصـص يف تلـك الرياضـة املعنيـة–ًيعني أن صحفيا آخر

ًوبالفعل، ميكن أن ترسل أيضا جريدة واحـدة، .ًوالذي سيتم ايفاده للحدث ليكتب تقريرا مناسبا

حفيني ملتابعة الحدث من منظـوركال الفـريقني، خالل األحداث الهامة مثل البطوالت الدولية، ص

أو رمبا حتي تقوم باالتفاق مع املدربني أو الالعبني من الفرق املتنافسة ليقدموا انطباعاتهم بعد 

 .املباراة؛ وعادًة ما يتم نرش هذه االنطباعات بشكل مجهول من جانب املزيد من الصحفيني

ياـضـة ـمـن الرياـضـات الرئيـسـية ًيـقـدم أيـضـا ـطـاقم الكـتـاب املتخصـصـون يف ـكـل ر

عروضهم فيام يتعلق باملساحة املتاحة، ويحددون األحداث التي ينون تغطيتها بأنفسهم، 

ـحفيني  ـني الـص ـن ـب ـا ـم ـاعدهم يف تغطيتـه ـن يـس ـاجون ـم ـي يحـت ـرى الـت ـداث االـخ واألـح

 ًاملستقلني؛كام يتواصل أيضا املراسلني املتعاقدين بانتظام مـع املحـرر الريـايض، ويقومـون
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 . بتحديث جداول مواعيدهم خالل األيام واألسابيع املقبلة

ًهذا وتحتاج معظم األقسام الرياضية أيضا إىل خدمات عدد من الصـحفيني املتخصصـني يف 

الرياضات األقل شيوعا، مثل رياضة السنوكر، الهويك، هويك الجليد، وكرة السلة أو البـولينج؛وهم 

 يف جريـدة يوميـة، جريـدة -أكرث من مؤسسـة واحـدةعادة صحفيون مستقلون قد يعملون مع 

هـذا ويتمتعـون عـادًة .يوم األحد األسبوعية، محطة إذاعة ورمبا بعض املهام كمعلق بالتلفزيون

باتصاالت ممتازة بالجهات التنفيذية والالعبني الذين ميارسون الرياضات األقل شيوعا، وهذا ميثل 

إنهـم قـد . ل العام من الصحفيني الرياضيني لتنميتـهمسألة قد ال يتوافر الوقت لدى طاقم العم

 .  ًيغطون أيضا رياضات أخرى خارج نطاق املوسم الريايض

ًيستطيع القسم الريايض أيضا االستفادة من النسخ والصور التي تصدر عن وكـاالت األنبـاء 

ة هـذا وتقـدم الوكـاالت الشـهرية، مثـل الجمعيـ. املستقلة، ويتخصـص بعـض منهـا يف الرياضـة

، نسـخة للمؤسسـات )أنظر الفصـل الحـادي عرش( يف بريطانيا (Press Association)الصحفية

اإلخبارية التي تشرتك يف خـدماتها؛ بحيـث تكـون متاحـة عـرب اإلنرتنـت ويـتم تحـديثها بصـورة 

تقدم الوكاالت األخبار الرياضية، تقارير األحداث الرياضية، األحداث الرياضية، عروض . متواصلة

ًهذا وتعمل الوكاالت األصغر حجام يف املدن .  مقاالت متخصصة وخدمة نتائج املبارياتمسبقة،

الصغرية والعواصم، وباإلضافة إىل تقديم خدمة األخبار العامـة، وتتخصـص يف الشـئون املتعلقـة 

بالنوادي الرياضية املحلية؛ كام أنها تقبل عروض عمل تتعلق بتقديم تقارير املباريات للصحف، 

 . ات اإلذاعية والتلفزيونية والخدمات اإللكرتونية عرب اإلنرتنتاملحط

يجب أن يتم اتخاذ القرارات ليس فقط فيام يتعلـق األحـداث الرياضـية التـي يجـب 

ًحضورها من قبل طاقم عمل املؤسسة، وإمنا أيضا تلك التي يجـب أن يـتم تقـديم عـروض 

يراـجـع . ركني املـشـهورينمـسـبقة لـهـا يف ـشـكل مـقـاالت متخصـصـة أو ـسـري ذاتـيـة للمـشـا

الصحفيون الرياضيون األحداث التي تم إقامتها بـاألمس، ولكـن باإلضـافة إىل ذلـك يلقـون 

 تعـد العـروض املسـبقة . ًنظرة عىل األحداث التي ستقام اليـوم أو الحقـا يف هـذا األسـبوع
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ًا أيضـا هامة ليس فقط ألنها تقدم للجمهور معلومات حـول األحـداث الرياضـية القادمـة، وإمنـ

تتضمن امللحقـات الرياضـية . لشغل املساحة خالل األيام التي ال يوجد بها أحداث رياضية كثرية

لصحف يوم األحد، عىل سـبيل املثـال، يف الغالـب الكثـري مـن املقـاالت التـي تعـرض لألحـداث 

 .ًالرياضية الوشيكة تقريبا بنفس حجم التقارير الخاصة بأحداث األيام املاضية

اث التي تجري عىل املالعب الرياضية تعري نفسـها بصـورة جيـدة وبشـكل خـاص إن األحد

ًللصور الفوتوغرافية، وتلعب الصور دورا هاما فيرسد قصة الحدث الريايض؛ كام أنها تعـد أيضـا  ً ً

ًهامة وحيوية بالنسبة للتصميم الجيد للصفحة وإخراجها؛ ورغم ذلـك، ال يوجـد محـرر ريـايض  ً

املصورين لـيك يـتم ارسـالهم إىل كـل حـدث يرغـب أو ترغـب هـي يف يكون لديه عدد كاف من

تغطيته؛عىل الرغم من أن بعض الصحف توظف مصور ريايض متخصص ضمن طاقم العمل، إال 

أن الكثري من األقسام الرياضية تضطر إىل االستعانة مبصوري األخبار العامة، والذين سيسند لهم 

طالت األسبوع أو يف فرتات املسـاء مـن األيـام األخـرى؛ تغطية األحداث الرياضية التي تقام يف ع

 حـيـث يـكـون اـلـبعض منـهـا وـكـاالت تـصـوير رياـضـية –ويعتـمـدون بـشـكل كـبـري ـعـىل الوـكـاالت

ً للحصول عىل الصور؛ كام أنهـم أيضـا ميكـنهم الوصـول إىل مكتبـة مصـورة  ميكـنهم –متخصصة

 .       رشه كخرب عىل وجه الخصوصاللجوء إليها عندما يقوم العب أو ريايض بعمل يشء يستحق ن

هناك مظهر أخر هام يف التخطيط املسبق يتمثل يف التأكد من أنه ستكون هنـاك مـادة أو 

محتوى كاف لشغل الصفحات الرياضية يف األيام الهادئة،عندما يكون هناك أحداث قليلة ميكـن 

ذاتيـة عـن تغطيتها؛وقد يتضـمن هـذا عمـل عـروض مسـبقة لألحـداث الوشـيكة وكـذلك سـري 

األشخاص الذين سيشاركون فيها، ومقاالت متخصصة عن الرياضـات األقـل شـهرة مثـل رياضـة الكـروس 

)Lacrosse(- وهي لعبة جامعية يحاول املشاركون فيها تسديد الكرة مبضارب طويلة املقابض إيل مرمـي 

يص مسـاحة لهـا؛  أو اإلسكواش، والتي ال تستحق عادًة تخصBadminton ورياضة تنس الريشة -الخصم

  أو مقاالت غري مرتبطة بحدث حول القضايا الرياضية التي ميكن أن يـتم اسـتخدامها لشـغل املسـاحة يف
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 . األيام التي تخلو من األحداث الرياضية الكثرية

 تدريب 

قم بتحليل املحتوى الخاص بالقسم الريايض يف جريدة من جرائد يوم األحد،ثم ضع قامئـة 

 :مبا يىل

  ُتم تخصيصها لتقارير األحداث التي أقيمت يف اليوم السابق؟كم صفحة 

 كم عدد تلك األحداث التي تضمنت أكرث من صحفي واحد وماذا كانت أدوارهم؟ 

  ًما هي نسبة املساحة التي تم تخصيصها لكل رياضـة؟ وهـل تحـدد هـذا وفقـا ألهميـة

 دة، أم كليهام؟ األحداث أم االهتاممات الواضحة للجمهور املستهدف من جانب الجري

  ما هي نسبة محتوى القسم الريايض الذي تم إعداده مسبقا؟ ومـا الـذي كـان يتضـمنه

من حيث العروض املسبقة، مقاالت األعمـدة الدوريـة، السـري الذاتيـة، قـوائم األحـداث 

 الرياضية، دليل اللياقة، معلومات حول املعدات واألجهزة الرياضية؟

 في الريايض األسايس؟ما هو االسهام الذي قدمه الصح 

  هل استخدمت الصحيفة الخدمات املرتبطة بالنجوم الرياضيني السابقني أوالحاليني، وإذا

 كان كذلك، فام هي األدوار التي قاموا بها؟

 PROSPECTSالتوقعات  

يف نهاية اجتامع القسم الريايض، سيكون هناك مجموعة من التوقعات املرتبطة بكـل يـوم 

 املقبل؛ ويتم عادًة تخزين هذه التوقعات عىل ذاكـرة جهـاز الكمبيـوتر لـىك للنرشخالل األسبوع

 .             يستطيع جميع أعضاء الطاقم الريايض الوصول إليها بسهولة

 ) الـتـي تـشـري إليـهـا بـعـض املؤسـسـات اإلخبارـيـة ـعـىل أنـهـا تـقـديرات(تتـضـمن التوقـعـات 

 ن ـيـتم تغطيتـهـا،مع تحدـيـد مواعـيـد املرتبـطـة ـبـأي ـيـوم مـحـدد قامـئـة باألـحـداث الـتـي يـجـب أ
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بدايتها، واسم الصحفي املسند إليه كتابة النسخة، والتفاصيل الخاصة بأي إجراء مطلوب لرتتيب 

ًقد يكـون هنـاك أيضـا إشـارة للوقـت الـذى . وتنظيم عملية االعتامد، وكذلك النقل أواالتصاالت

ًاملحـرر الريـايض أيضـا، عنـد إسـناد ُيتوقع أنتصل فيه نسخة الصحفي إىل الجريدة؛ كام يحتـاج 

كتابة القصص اإلخبارية للصحفيني،إىل منح الوقت الـالزم للصـحفي لـيك يسـافر مـن مكـان إىل 

 . مكان أخر داخل الدولة خالل يوم، أو حتى إىل دولة أخرى يف اليوم التايل

 أن يـتم ًيكون هناك أيضا توقع أو تقدير لقصص األخبار الرياضية الهامة التي مـن املـرجح

نرشها يف ذلك اليوم، باإلضافة إىل تفاصيل حول التوقيتات املتوقعة لإلعالنات، وأماكن املؤمترات 

 .الصحفية، وبعض املقرتحات حول قصص املتابعة اإلخبارية إذا كانت تبدو مناسبة

كام يكون هناك قامئة من العـروض املسـبقة واملقـاالت املتخصصـة األخـرى، باإلضـافة إىل 

الصحفيني الذين يتم إسناد املهام إليهم، حجـم كتابـاتهم والوقـت الـذي مـن املـرجح أن أسامء 

يكونوا متاحني فيه؛ باإلضافة إىل اإلشارة إىل مقاالت األعمدة الرياضية الدورية التي سيتم نرشها 

 .يف ذلك اليوم

تم عندما يتم االنتهاء من إعداد عدد الصفحات املخصصـة للرياضـة يف إحـدى الطبعـات،ي

تخصيص املساحة املتعلقة بكل حدث يجب أن يتم تغطيته يف شكل عدد محدد مـن الكلـامت؛ 

. ويتم إبالغ الصحفي املكلف باملهمة بعدد الكلامت التي يجـب أن يكتبهـا قبـل بدايـة الحـدث

 :هذا وتكون التوقعات القياسية ألحد األيام يف صحيفة قومية إنجليزية عىل النحو التايل

  يناير26 االثنني –ياضية التوقعات الر

 Northampton  v Man Unitedكـأس االتحـاد الجولـة الرابعـة : كرة القـدم

 Manchester، مانشـسـرت ـسـيتي)  كلـمـةJim smih – 800 ـجـيم ـسـميث (

Cityv  ـام ـي ـسـميث  (Hotspurهوتـسـرب Tottenham   توتنـه  650 –كيـت
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 Sheffield Unitedد يونايتـد  شـيفيل Nottingham Forestv،نوتنجهـام فورسـت) كلمـة

،النسـخة 5.30 بدايـة املبـاراة يف متـام السـاعة – كلمـة Will Bennett – 550ويـل بينيـت (

، ) كلمـةLouise Brown 650لويز بـراون ( Fulham فولهام  Evertonv، إيفرتون )املسائية

  West Ham ويسـت هـام  Wolverhampton Wanderersvولفـر هـامبتون ونـدررز 

 ). كلمةMartin Thompson 600ن تومسون مارت(

  Arsenalvأرسـنال ) FA Cupكـأس االتحـاد ):(النسـخة املسـائية(   باقي مباريات السـبت

ـيتي)  كلـمـةJim smith 600ـجـيم ـسـميث  (Middlesbroughميدلـسـربه  ـام ـس  برمنجـه

Birmingham Cityv AFC  وميبلـدون Wimbledon)  كيـت سـميثKate Smith 500 

ـة ـرن)كلـم ـام  Burnleyvىل ، ـب ـر (Gillingham جيلنجـه ـة450ـصـحفي ـح ـوفنرتي ) كلـم ، ـك

ايبسـوتش تـاون )  كلمـة450صحفي حر  (Colchester كولشسرت  Coventry City vسيتي

Ipswich Town v  ساندرالند Sunderland ) مـارتن تومسـونMartin Thompson 450 

ـول )كلـمـة ـد Liverpoolv، ليفرـب  Willويلبنـيـت  (Newcastle United نيوكاـسـل يونايـت

Bennett 550لوتـون تـاون  ) كلمة ،Luton Townv  تـرامنري روفـرس Tranmere Rovers 

صـحفي  ( Scunthorpe سـكانثورب  Portsmouthv، بورتسـاموث) كلمة450صحفي حر (

 Louise Brownلـويس بـراون (Chelsea تشـيلىس Alferton v، ألفريتـون ) كلمـة450حر 

 Preston North End بريستون نورث اينـد  Swansea Cityv سيتي سوانسيا  ،) كلمة600

 ).  كلمة450صحفي حر (

ــدوري ــة اـل ــانرتى : بطوـل ــرىب ـك ــدز Derby County vدـي ــر  (Leeds لـي ــحفي ـح ـص

 

 

 

 

 



 الصحافة الرياضية 
 

 60

 ) . كلمة450

 ىف James Whiteجـيمس وايـت  ( Guinea غينيا  Congovالكونغو : كأس األمم األفريقية

 ). ألخرية كلمة النسخة ا400 –تونس 

 Jill Greenجيـل جـرين  : (  Scottish    الجوالت االوىل والثانية، متابعة كرة قدم سـيدات 

 ). كلمة لكل 300

 تـو لـوز Exetervاكسـري ) Heineken Cupهـنكن كـب : (Rugby League اتحـاد الركبـى

Toulouse)  كلمة600صحفي حر  ( سالSalev   بياريتز ) واسـبس ) كلمـة 600صحفي حـر

Waspsv كالفينو Calvino)  سيمون تشارلس ورسSimon Charlesworth – 750كلمـة ( ،

كـوفنرتى  Bristolvبريسـتول  ) National  Leagueبطولـة االتحـاد املحـىل ناشـونال لـيج (

Coventry ) دافيـد جـونسDafydd Jones -500كلمـة   ( ،Stade Français v Ulster )

Mike Watts 500كلمة ( ،Harlequins v Brive  ) كلمة400صحفي حر .( 

 ( Maria Sharapova و  Andy Murray  ،Novak Dgokovic) اسرتاليا املفتوحة: (التنس

Marion Johnson (  كلمة النسخة األوىل750 –ىف ميلبورن .( 

 Welsh Open final   ( Ken Doherty v Ronnie O'Sullivan   ) - Angus: ( السنوكر

McKay نسخة متأخرة جدا، قـد تكـون النتيجـة متضـمنة بالطبعـة -) كلمة400 يف كارديف 

 ).األخرية،أو حتى يتم نرشها يوم الثالثاء

ـى ـاد الركـب ـة :( Rugby Leagueاتـح ـات ودـي  Bradford Bulls v) مبارـي
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Casteleford Tigers (Eric Knowles  350كلمة .( 

 ) كلمة750_ بطولة دانهيل، جنوب إفريقيا دايفيد رايليل : الجولف

 )كلمة450صحفي حر (رايل مونت كارلو : سباق الرايل

 ).كلمة النسخة املسائية750_مانشسرت ( فيتش سالف سنشينكو vرييك هيتون : املالكمة

 ) كلمة 600ساندي سكوت (ليوباردس تاون : سباق الخيل

 ) كلمة250صحفي حر ( الهند vاسرتاليا ) ادي اليدي، تراينجلر سريس: (الكريكت

صور الوكالة : طوين ميليجان يف لندن واسبس: كارولني هرييف يف نورث أمبتون تاون: املصورون

 .من بطولة أوسترييليان أوبن، سباق ليوباردس تاون،املالكمة والجولف يف دانهيل

 .مان يونايتد/الصحفي الريايض املتخصص يف نورث أمبتون: املقاالت الصحفية امللونة

 Super Bowl )1500 عرض مسـبق لسـوبر بـاول :  كرة القدم األمريكية:املقاالت املتخصصة

بروفايـل لنصـف نهـايئ بطولـة :  تـم اسـتالم النسـخة؛ التـنس– بيل فيرش يف هوسـتون-كلمة

 750- مـاريون جونسـون يف ميلبـورن - فيكتوريـا ازارنيكـا Aussie Openأسـرتاليا املفتوحـة

 .كلمة

 . الرياضة يف التلفزيون–ريس كوليامن ك- Sue Jonesسو جونز: صحفيو األعمدة

التطـورات املحتملـة بالنسـبة لخـالف السـري فريجسـون مـع : كرة القدم: التوقعات اإلخبارية

 .املشجعني حول مسألة انتقاالت الالعبني

 .أخر األخبار حول فريق إنجلرتا بالنسبة ألول مباراة تجريبية يف الهند: الكريكت

 .     درب الجديد لفريق نيو ويلزاإلعالن عن امل: اتحاد الركبي
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 الفريق الصحفي مير عيل مباريـات ألفريتـون ونـورث أمبتـون؛ املصـورون :بالنسبة لألحداث

ميرون عىل كارولني هاريف يف نورث أمبتون؛ تذاكر السفر بالقطار ومواعيد االتصـال بـألفريتون 

 .تذكرة أسرتاليا للكريكت من الوكالةمن أجل لويس براون؛ طلب 

 

 ما الذي تكشفه التوقعات املسبقة

WHAT THE PROSPECTS REVEAL 

تعكس األحداث واألخبـار الرياضـية التـي اختـارت الصـحيفة تغطيتهـا اهتاممـات القـراء 

اإلنجليز بصفة عامة وقراء هذه الجريدة عـيل وجـه الخصـوص؛ وتعـد كـرة القـدم هـي اللعبـة 

 بريطانيا، ويتابعها جميع فئات املجتمع اإلنجليزي؛ ويعد كـأس االتحـاد لكـرة القـدم القومية يف

(FA Cup) أقدم منافسة رياضية يف العامل، وتحتل مكانة خاصـة يف قلـوب متـابعي كـرة القـدم

هذا ويعـد فريقـا مانشسـرت يونايتـد وتشـيليس مـن . اإلنجليز وتقدم فرصة درامية مثرية للغاية

ُنجليزية، ويطلب منهام اللعب ضد فـرق أصـغر مـنهام وأقـل قوة،فريـق نـورث أغني األندية اإل

ًأمبتون تاون، والذي يعد فريقا من الفرق املتواضعة يف بطولة الدوري، وألفريتـون، الـذي لـيس 

ًويف مثل هذه املناسبات الرياضية، يكـون الصـحفيون دامئـا يف . ًعضوا يف رابطة اتحاد كرة القدم

املعركة ويتوقعون إمكانية حدوث قصة التخلص من املارد العمالق، وتحظى بث مبارش يف أرض 

 .    هاتان املباراتان بأولوية قصوى

ينظر إليهـا بصـفة -ولكن الحقيقة التي توضح أن بطوالت اتحاد الركبي، والجولف، والتنس

هـذه  تحظى بتغطية أساسية، وهو مـا يوضـح أن -عامة عىل أنها من رياضات الطبقة املتوسطة

 .الرياضات متثل التوقعات الخاصة باملستوى األعىل من السوق،والصحف ذات الورق العريض

ــث  ــخيص؛ حـي ــاس ـش ــىل أـس ــات ـع ــارات واألولوـي ــذه االختـي ــض ـه ــوم بـع ــذا وتـق  ـه

ـل  ـون مقاـب ـورث أمبـت ـاراة ـن ـذهاب ملـشـاهدة مـب ـار اـل ـد اخـت ـايض األـسـايس ـق  أن الـصـحفي الرـي
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ًرصة حـدوث نتيجـة صـادمة، ولكـن أيضـا ألن السـري مانشسرت يونايتد ليس فقط ملجرد وجود ف

أليكس فريجسون، املدير الفني ملانشسرت يونايتـد، موضـوع تحـت ضـغط مـن جمهـور الفريـق 

ومتابعيه املتعصبني بخصوص سياسة النادي يف انتقاالت الالعبني؛كام أن الكتابة عن كال القصتني 

 .ة إذا خرس مانشسرت يونايتد املباراةتقدم التوقعات املتعلقة بنرش مقال ملون مثري، وخاص

ًوباملثل، لو أن حدثا أقل أهمية بشكل نسبي يرتبط مبباراة للسنوكر، مثل املبـاراة النهائيـة  ً

 املفتوحة، من املحتمل أال تحتاج إىل مساحة كبـرية مـن الجريـدة Welsh Openلبطولة ويلش 

ًوميكن أيضا مالحظة . العامل السابقنيذات الصفحات العريضة،إن مل تكن ترتبط باثنني من أبطال 

ًأنه نظرا ألن مباريات السنوكر متيل إىل االستمرار حتى املساء، فيتم وضع خطط محتملة بديلـة 

 .يف حال عدم معرفة النتيجة قبل أن يتم ارسال الجريدة للمطبعة

ًوسوف يكون مالحظا بالنسبة لك أن األحداث الهامة التي تضم أكرث الفرق نجاحا  وأفضلها ً

ًدعام يتم تغطيتها من جانب طاقم من الصحفيني ويخصص لها املزيد مـن املسـاحة؛ وأنـه يـتم 

 .االستعانة بالصحفيني املستقلني لتغطية األحداث األقل أهمية ويخصص لها مساحات أقل

إن الحقيقة التي توضح أن معظم العنارص التي تتضمنها التوقعـات الرياضـية تعـد مبثابـة 

تة ومحددة تعنى أن الصفحات ميكن أن يتم تخطيطها بصورة مسبقة ويتم تخصيص أحداث ثاب

 .مساحة محددة للقصص والصور

تعد التوقعات املسبقة مبثابة أداة عمل قيمة وهامة، القالب الذي يتم مـن خاللـه القيـام 

حال بتغطية األحداث الرياضية بشكل يومي،رغم أنهابتم إضافتها بشكل متواصل وتعديلها؛ ويف 

اإلعالن عن قصة مثرية، مثل حدوث كارثة بإستاد ريايض ما أو استقالة مدير فني لفريق عـاملي، 

 .فقد يتم متزيق هذه التوقعات
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 CROSSING THE DIVIDEاالرتباط باألقسام األخرى 

ًيتم أيضا تقاسم ومشاركة التوقعات الرياضية مع األقسام األخرى خالل االجتامع التحريري 

 ليس فقط الطالع املحرر وطاقم العمل األخرين يف الوقـت ذاتـه مبـا سـيحتويه القسـم الرئييس،

الريايض، ولكن ألن الرياضة أصبحت تحتل اآلن مكانة هامة يف الثقافـة الغربيـة حيـث أن أكـرب 

ُوأهم القصص اإلخبارية تستمد يف الغالب من الصفحات الرياضية وتجـد لهـا مسـاحة يف قسـم 

ذلك ألن أخبار مثل الالعبون الذين يحـرزون امليـداليات الذهبيـة يف األوملبيـاد، األخبار العامة؛ و

والفرق القومية التي تفوز بالبطوالت العاملية، واألنديـة املحليـة التـي تحـرز األلقـاب الوطنيـة، 

تعيني أو استقالة مدريب الفرق القومية والفضائح التـي تشـمل شخصـيات رياضـية بـارزة، تعـد 

بالنسـبة للقـراء الـذين ال يتـابعون الرياضـة بشـكل معتـاد؛ ولكـنهم يركـزون يف موضع اهتامم 

الغالب عىل صفحات األخبار العامة، مع الرجوع إىل معرفة املزيد من التغطيـة التفصـيلية عـىل 

 . الصفحات الرياضية

تتطلب مثل هذه القصص يف الغالب التعاون واملشاركة بني كل مـن الصـحفيني الرياضـيني 

حفي األخبار العامة؛ ويقوم الصحفي الريايض بتغطية الحدث بنفسـه، كـذلك رد الفعـل وبني ص

ُمن جانب القطاع الريايض؛وقد يسند لصحفي األخبار العامة مهمة البحـث يف مسـألة األهميـة 

                                     .                                املحلية أوالقومية لحدث ما، وكتابة تقارير عن رد الفعل الشعبي األوسع

ًويركز أيضا صحفيو األخبار العامة وكتاب املقـاالت املتخصصـة عـىل التوقعـات الرياضـية، 

ُيعلق عليها املقاالت ذات الصلة فيأقسـام الجريـدة األخـرى؛ " شامعات"وذلك ألنها تكون مبثابة 

ًة إىل عـنرص معـني لقصـة رياضـية؛ ونظـرا ألن ًوغالباما متتد هذه املقاالت املوجودة عىل الخلفي

انظر (ُالقصة الرياضية متتد بشكل جوهري إىل مجال أخر مختلف، فإنها تعرف باملقال املتداخل 

 ).الفصل الثامن

 تدريب: 

 هذا التدريب يقوم عىل لعـب األدوار حيـث يقـوم فيـه مجموعـة مـن الدارسـني مبحاكـاة 
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 ينبغـي أن يـتم تعيـني أحـد األشـخاص كمحـرر ريـايض،كام .االجتامع األسبوعي للقسم الريايض

رغم أن هـذه األدوار ميكـن أن يـتم (ًينبغي أن يتم أيضا تخصيص بعض أو جميع األدوار التالية 

 ).تغيريها إذا كانت الرياضات األخرى تعد أكرث أهمية يف املنطقة التي تعيش بها

  كبري الصحفيني الرياضيني 

 قدمالصحفي املسؤول عنكرة ال 

  مراسالن لكرة القدم 

  صحفي الكريكت 

 صحفي بطولة اتحاد الركبي 

 صحفي لرابطة دوري الركبي 

املستوى املمتاز، صـحيفة مصـغرة متوسـطة -عليك أن تقرر نوع الجريدة التي تعمل لديها

 حيـث أن هـذا سـيؤثر عـىل اتخـاذك -الجودة، صحيفة مصغرة عادية أو صحيفة يومية إقليمية

ميكنـك أن . قامئة باألحداث الرياضية التي ستقام خالل عطلة األسـبوع املقبلـةابحث عن .للقرار

تجد هذا عادًة يف األقسام الرياضية يف صحف األحد؛ وينبغي أن تغطى جميع الرياضات املحلية 

الرئيسية،باإلـضـافة إىل أي أـحـداث رياـضـية عاملـيـة، والـتـي ـقـد تـكـون موـضـع اـهـتامم بالنـسـبة 

تتمثل مهمتك يف التوصـل للتوقعـات املقرتحـة لصـحيفة األحـد .  الصحيفةللجمهور املتابع لتلك

املقبل، وهذا يعنى، كتابة تقرير عن األحداث الرياضية التي تقام يوم السبت مع استعراض تلك 

، ورمبا كذلك األحداث الهامـة التـي سـتقام )األحد(األحداث املزمع إقامتها يف يوم نرش الجريدة 

 .ًالحقا خالل األسبوع

باإلـضـافة إىل الـصـحفيني اـلـذين ـسـبق ذـكـرهم أعاله،وميكـنـك التواـصـل ـمـع مجموـعـة ـمـن 

الصحفيني املتعاقدين والذين يتخصصون يف ألعاب القوى، التنس،والجولف واملالكمة، رغـم أنـه 

هـذا . ُميكن أن يطلب من أي منهم أن ينتقل للعمل يف تغطية الرياضات األخـرى األقـل شـيوعا

 . ميزانية لتعيني عرشة صحفيني مستقلني لتغطية املبارياتًويكون لديك أيضا
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يجب عىل كل صحفي أن ميعـن النظـر ويـدقق يف األحـداث الرياضـية وأن يحـدد نوعيـة 

الحدث الذى يرغب أو ترغب يف تغطيته؛ وكذلك ينبغي علـيهم تحديـد أي مـن العبـي القـوى، 

ه فـيام يتعلـق باملقـاالت التـي تتنـاول الالعبني أو املدربني الذين يرغبـون يف إجـراء مقابلـة معـ

األحداث الرياضية املقبلة؛ وينبغـي علـيهم بعـد ذلـك اإلعـداد لتـوفري مسـاحة بجريـدة األحـد 

 .والدفاع عن هذه املساحة يف مواجهة الصحفيني األخرين املتواجدين معهم عىل مائدة االجتامع

بالفريق فرصـة للـدفاع عـن ولذلك ينبغي عىل املحرر الريايض بعد ذلك أن مينح كل عضو 

هذا ويظل . اختياراته أو اختياراتها، وعن املساحة التي سوف يشغلها هؤالء الصحفيني مبقاالتهم

القرار النهايئ يف يد املحرر الريايض،والذى يجب عليه أن يحقق التوازن بني املطالـب املتعارضـة 

وف تتـأثر باالهتاممـات الواضـحة ألفراد طاقم العمل من خالل قامئة أولوياته الخاصة، والتي س

 .لقراء الجريدة

وعندما يتم التوصل إىل اتفاق حول األمر،قم بوضع قامئة التوقعات املتعلقة بجريدة األحد 

 .القادمة

 PROCESSING COPYإعداد النسخة  

إن الـغـرض ـمـن وـضـع قامـئـة التوقـعـات املـسـبقة يتمـثـل يف التأـكـد ـمـن أن الـصـحفيني 

جب أن يتبعوه يف عملهم، وما الذي يجب أن يفعلوه عنـدما يصـلون يدركون املسار الذي ي

إن أفضل قصة إخبارية يف العـامل ليسـت لهـا قيمـة . النقطة ومتى يجب كتابة النسخةلتلك 

إذا مل يتم تقدميها يف الوقت املناسب، وإن مل يستطع الصحفيون واملحررون القيام بأدوارهم 

عقدة واملضغوطة التـي يشـرتك فيهـا الجميـع إلنتـاج ومهامهم بكفاءة، حيث أن العملية امل

ـا ـؤيت مثارـه ـن ـت ـدة ـل ـوم . الجرـي ـات يف الـي ـن الطبـع ـدد ـم ـم الـصـحف ـع ـتج معـظ ـذا وتـن ـه

وإذا مل تصـل النسـخ . الواحد،وتوزيعها عىل مناطق مختلفة ضمن دائرة التوزيع الخاصة بها

 أال يـتم اإليفـاء باملواعيـد املطلوبة إىل القسم الريايض بالجريدة يف الوقت املتوقـع لها،فإمـا

 والذى قد يعنى أنها ال ميكـن أن يـتم توزيعهـا، وبالتـايل سـتتعرض (املحددة لهذه الطبعات 
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 .أو أن القراء سيحصلون عىل خدمة رياضية غري مكتملة)الجريدة لخسارة مادية

عقـدة؛ غري أن كتابة النسخة وارسالها للنرش ليس سوى املرحلة األوىل من عملية دقيقـة وم

 االنتهـاء ًومبجرد أن تصل النسخة إىل القسم الريايض، يكون الوقت عامالً جوهريا آنذاك، يجـب

 .من أكرب قدر ممكن من املهام واألعامل بشكل مسبق

 -هذا وميكن التعامل بشكل جيد مع بعض عنارص النسـخ املخصصـة للصـفحات الرياضـية

املبكـرة، قـوائم لقصـص اإلخباريـة العاجلـة مثل العروض املسبقة واملقاالت املتخصصة، وبعض ا

 بشكل مسبق مع االلتزام باملواعيـد املقـررة للطبعـة -األحداث الرياضية، واألعمدة وما إىل ذلك

هذا ويتم تخصيص املسـاحة ويقـوم املحـررون املسـاعدون بتصـحيح النسـخة، . األوىل للجريدة

 أن االنتهاء مـن هـذه الصـفحات يف وقصها حسب الطول املناسب وكتابة العناوين الرئيسية؛كام

وقت مبكر يساعد يف إعداد املناخ للرتكيز يف املهمة الشاقة املتعلقة بإعداد التقارير القادمة من 

أيـام (أو منتصـف مسـاء ) عطـالت األسـبوع(األحداث مع بداية وقت وصولها يف منتصف عرص 

 ).العمل

ـة األـحـداث ويف ذاك الوـقـت، يـكـون معـظـم الـصـحفيني ـخـارج الجرـيـدة ي قوـمـون بتغطـي

 يعمـل الكثـري مـنهم بنظـام -املطلوبة منهم، ولذلك يتم االستعانة مبحررين مساعدين إضـافيني

 يف معالجـة  لـيك يشـاركوا-القطعة، والبعض األخر تم انتدابه من قسم األخبار العامة بالجريدة

ص يقـوم كـل هذا ويتم تخصيص عـدد مـن األحـداث أو القصـ. وإعداد النسخ التي ترد للقسم

 .محرر مساعد بإنجازها

ومن أجل التأكد من أن النسخة ميكن أن يتم إعدادها يف الوقت املناسب لصدورالطبعة األوىل، عادًة 

ُما يطلب من الصـحفيني أن أو املراسـلني أن يقومـوا بإرسـال قصصـهم اإلخباريـة يف سلسـلة منفصـلة مـن 

ين املساعدين يف معالجة وتصحيح املحتوى الذي يـتم تتمثل مهمة املحرر).انظر الفصل الخامس(الدفعات 

ارساله عىل دفعات مختلفة من كل قصة مبجرد وصـولها، ومراجعتهـا لتصـحيح األخطـاء الفعليـة املتعلقـة 

 بالقواعد النحوية أو اإلمالئية؛ ثم بعد ذلك يقومون بتجميع تلك الدفعات يف قصة إخبارية واحـدة كاملـة،
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 ملخص 

يلعـب املحـرر. يعد تنظيم املحتوى الريايض لجريدة أو نرشة إخباريـة مسـألة معقـدة

ية الكاملة عن اختيارالريايض الدور الرئييس يف هذه العملية، حيث أنه يتحمل املسؤول

كـل(األحداث الرياضية التي يتم تغطيتها، وكذلك اسناد املهام املحددة لطـاقم العمـل 

يجب أن يكون الصحفيون الرياضـيون). من طاقم العمل األسايس والصحفيني املستقلني

خرباء يف مجاالتهم إذا كانوا يرغبون يف تنفيذ مهامهم بصورة فعالة وجيـدة، ويتخصـص

ًيـتم يف الغالـب كتابـة وإعـداد النسـخة وفقـا. م يف عدد قليـل مـن الرياضـاتمعظمه

 .ملواعيد زمنية ضيقة وصارمة وحسب طول دقيق ومناسب

 

 املطلوب إذا كان رضوريا، ثم كتابـة العنـوان الـرئييس، والتأكـد مـن أن ثم قصها لتناسب الطول

جميع املقاالت التي يتحملون مسؤولية إعدادها جـاهزة للطباعـة عنـد املوعـد املقـرر لصـدور 

 . الطبعة األوىل

ثم يكون عليهم بعـد ذلـك القيـام بـنفس اليشء مـع التقـارير املعـاد كتابتهـا التـي يقـوم 

يتم تجميـع الصـفحات املكتملـة عـىل . ا ليك يتم نرشها يف الطبعات الالحقةالصحفيون بإرساله

الشاشات، مع وضع القصص اإلخبارية يف املسـاحة املخصصـة لهـا مبجـرد قيـام املحـرر املسـاعد 

ًعندما تصبح الصفحة مكتملة، يتم ارسالها إلكرتونيا حتى يتم وضـعها يف . بتصحيحها ومعالجتها

هذا وميكن أن يؤدي الوصول املتأخر لقصة إخبارية أو . للقيام بطبعها) تالزنكا(القالب املعدين 

ًمقال ما إىل تأخري الصفحة بأكملها، وعادًة ما يتم االحتفاظ بقصـص احتياطيـة تفاديـا لحـدوث 

ذلك، وحتى يتم صدور الطبعات يف الوقـت املحـدد لهـا إذا مل تصـل قصـة أو مقـال إىل القسـم 

 . الريايض
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ملخص الفصل 
 االتصال وكتب االتصال 
 رات الصحفيةاملعلومات الرسمية واملؤمت 
 الرعاة 
 وكاالت األنباء والوكاالت اإلخبارية 
 شبكات التواصل االجتامعي 
  وسائل اإلعالم األخرى 
 الويب كأداة بحث 
 املواقع اإللكرتونية املفيدة 

 أهداف التعلم

 فهم كيفية حصول الصحفيون الرياضيون عىل معلوماتهم 

 التعرف عىل أهمية بناء عالقات االتصال 

 فهم وادراك الفارق بني املعلومات الرسمية وبني املعلومات الغري رسمية 

 يد املصادر الرسمية للمعلوماتتحد 

 فهم وظائف وأدوار مواقع التواصل االجتامعي يف جمع األخبار ونقل األحداث 

  فهم دور وكاالت األنباء واملواقع اإللكرتونية 

 التعرف عيل أهمية استخدام وسائل اإلعالم األخرى كمصادر 

 

املصــــــــادر

 

Sources 
 4



 الصحافة الرياضية 

 

 70

ال يستطيع الصحفيون العمل بـدون وجـود مصـدر إمـداد ثابـت للمعلومـات؛ فمـن أيـن 

 ًيحصلون إذا عليها؟ 

متثل القـدرة عـىل الكتابـة بثقـة وحـزم حـول قضـية مـا أحـد املهـارات األساسـية لعمـوم 

ـاريني، ـسـواء ـكـان ـلـديهم معرـفـة مـسـبقة ـعـن ذـلـك املو ـغـري أن . ـضـوع أم الالـصـحفيني اإلخـب

الصحفيون الذين يتخصصون يف موضوعات معينة يجب أن يبنوا بشكل رسيـع معرفـة وخلفيـة 

 يف هـذه الحالـة -عميقة عن تلك املوضوعات، وليس أقل مـن ذلـك، ألن الجمهـور املتـابع لهـم

 .سيكون يف الغالب مثقف وملم بذلك ألقىص درجة_ املشجعني الرياضيني

ًضيون غالبا العمل يف هذا املجال ولديهم خلفية معرفية واسعة،حيث يبدأ الصحفيون الريا

ًأنهم يكون لديهم دامئا اهتامم بالرياضة؛ وقد تكون معرفة ذات نطاق واسـع بالرياضـة بشـكل 

عام، لكن معظم الصحفيني الرياضيني يتخصصون يف مجاالت معينة؛ويركز بعضـهم عـىل رياضـة 

يف حـني أن الصـحفيني األكـرث واألعـىل . اضة أخرى يف الصيفواحدة يتم مامرستها يف الشتاء وري

 .ًتقديرا يكلفون مبهام واسعة لتغطية الطيف الريايض بأكمله

متثـل املعرـفـة األساـسـية املفـصـلة الـتـي ميلكـهـا الـصـحفيون، ـحـول الرياـضـة الـتـي يقوـمـون 

بة لهـم؛ حيـث أنهـا بتغطيتها وكذلك الالعبني واملسئولني ذوي الصلة،املصدر األكرث إفـادًة بالنسـ

متكنهم من توقع القصص ورد الفعل املحتمل تجاهها،وإضافة تفاصيل أساسية بشكل فوري لهـا 

ًإنها تعنى أيضا أنهم يعرفون األشخاص الذين ميكن التواصـل معهـم . من واقع معرفتهم الخاصة

أنهم يعتمدون غري . ًلتوثيق قصة ما وكيفية التواصل معهم بشكل رسيع يف أي وقت نهارا أو ليال

ًأيضا عىل نطاق واسع من املصادر األخرى، كام أن زيادة اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتامعـي 

من جانب كل من الرياضيني واملشجعني قد أضاف طبقة جديدة من نطـاق مصـادر املعلومـات 

 . املتاحة للصحفيني الرياضيني
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  CONTACTS  مصادر االتصال

 األشـخاص املـرتبطني بقطـاع -ني بناء وتنمية مصادر االتصال يجب عىل الصحفيني الرياضي

الرياضة والذين يرغبون يف الحديث إما بشكل رسمي وعام أو بشكل غـري رسـمي عـن أنفسـهم 

يساور الكثري مـن . واملشاركني اآلخرين، املدربني أو املسؤولني، أو عن األندية أو األجهزة اإلدارية

سـائل اإلعـالم ومـا ميكـن أن يـتم الكشـف عنـه يف سـياق األشخاص بطبيعة الحـال شـكوك يف و

ًحديثهم من معلومات سهوا أو بعفوية؛ ومن هنا، فإن تنمية مصادر االتصال تتضمن بناء الثقـة 

بني الصحفي وناقل الخرب أو الراوي، والذى يرغـب يف التأكـد مـن أي يشء سيفصـح أو ستفصـح 

جـه الخصـوص، سـرتغب مصـادر االتصـال يف عنه سيتم التعامل معه مبسئولية وعنايـة؛ وعـىل و

الشعور باالرتياح واالطمئنان بـأن أي يشء يذكرونـه، والـذي ميثـل معلومـات أساسـية شخصـية 

وليست للنرش، لن يظهر يف أي منشور مطبوع أو يتم بثه عىل الهواء؛ ولذا فإنه من الرضوري أن 

منهام عند استخدام مصطلح يدرك كل من الصحفي ومصدر االتصال بصورة كاملة ما يعنيه كل 

 .معلومات غري رسمية أو غري قابلة للنرش

من الواضح بشكل عـام أنـه عنـدما يـتم تقـديم معلومـات رسـمية للصـحفي، فـإن هـذه 

ُاملعلومات ميكن أن تستخدم يف وسائل اإلعالم وأن تنسب إىل الشـخص الـذى أدىل باملعلومـات ُ .

ين يتحدثون إلـيهم يـدلون مبعلومـات رسـمية هذا وسيفرتض جميع الصحفيني أن األشخاص الذ

 .وعامة، إن مل يشريوا بشكل محدد إىل خالف ذلك

  ميكن أن تسبب املحادثات الغـري رسـمية صـعوبة أكـرب؛ وأنـه عنـدما يـتم إخبـار 

الصحفي بيشء غري رسمي فإن هذا يعني، إذا تحدثنا برصامة ودقة، أن هذه املعلومـات 

 يجب أن يتم نرشها؛ ورغم ذلـك، يسـتخدم املصـطلح الستخدام الصحفي فقط، وأنها ال

ًأحيانا عندما يكـون مـن املمكـن اسـتخدام هـذه املعلومـات مـع وجـوب عـدم نسـبها 

وهو ما يعرف باسم معلومات غري منسوبة ملصـدر؛ ويعـد هـذا . للشخص الذي أدىل بها

م التقارير املـوجزة ًاإلجراء مستخدما بصورة شائعة يف الدوائر السياسية، حيث يتم استخدام نظا

ُبأـحـد القاـعـات إلـبـالغ الـصـحفيني مـبـا ـتـراه الحكوـمـة واملعارـضـة ـمـن آراء؛ وأحياـنـا ـمـا يـعـرف ً  
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 ".أخصايئ إعالم سيايس"املسؤولني الذين يقومون بتقديم هذه التقارير املوجزة باسم 

 أن ً   هذا ويستخدم هذا اإلجراء بصورة أقـل شـيوعا يف مجـال الرياضـة، عـىل الـرغم مـن

بعض وكالء الرياضـيني، الـذين يرغبـون يف نرش املعلومـات يف وسـائل اإلعـالم، والتـي قـد تفيـد 

ًتعـد أيضـا . ،يقومون يف بعض األحيان بـذلك)مثل رغبة الالعب يف التعاقد مع األندية(عمالئهم 

 ُالتقارير املوجزة بأسلوب اللويب شائعة يف السياسـات الرياضـية، وخاصـة حيـنام تقـوم الجهـات

اإلدارية املختصة من دول عديدة بتقديم عطاءاتها وعروضها لتنظيم حدث كبري، مثـل األلعـاب 

ًتكون مصادر االتصال املنتظمة عىل دراية بالقواعد التي تعمل وفقـا لهـا املحادثـات . األوليمبية

التي تتم مع أحد الصحفيني، غري أنه خالل املراحـل األوىل مـن عالقـة مـا، يكـون مـن الرضوري 

 .ًالتأكد من أن كل طرف يفهم طبيعة األساس الذي يتم تقديم املعلومات وفقا له

ُوعىل الرغم من الشك والريبة التي ينظر بهام إىل الصحفيني يف بعـض الـدوائر، إال أن بنـاء 

هـذا ويـتم مداهنـة العديـد مـن األشـخاص .ًقامئة موسعة من مصادر االتصال ليس أمـرا صـعبا

الصـحفيني، ويحبـون سـامع أصـواتهم يف الراديـو أو رؤيـة أسـامءهم يف والتودد إليهم من قبـل 

ـغـري أن الوـصـول إىل األـسـامء األـكـرث ـشـهرة يف ـعـامل الرياـضـة إلفـشـاء أو كـشـف أرـقـام . الـصـحف

ُميكـن أن تكـون املطالـب التـي تفـرض عـىل . ًهواتفهم املنزلية للصحفيني يعد أمرا أكرث صعوبة

ة، وإن مل تكن قد بنيت عالقـة جيـدة معهـم أثنـاء قيـامهم وقتهم من جانب وسائل اإلعالم كثري

بتحقيق شهرة وصيت، كام يفعل الكثري من الصحفيني، فإن الطريقة الوحيدة لفتح قنـاة اتصـال 

 .مبارشة مع هذه الشخصيات ميكن أن تكون عن طريق وكالئهم أو عن طريق أنديتهم

 CONTACTS BOOKS مفكرة االتصاالت

رغم أنـه مـن ( مبا اعتادوا أن يطلقوا عليه مفكرة اتصاالت يحتفظ معظم الصحفيني

املرجح اآلن أن يتم حفظ هذه البيانـات بطريقـة إلكرتونيـة عـىل جهـاز الـالب تـوب أو 

 حيث تشمل هـذه البيانـات األسـامء، والعنـاوين، وأرقـام التليفونـات). الهاتف املحمول
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ين ميـدونهم باملعلومـات؛ ومـن املحتمـل أن وعناوين الربيد اإللكرتوين الخاصة باألشـخاص اللـذ

وـلـذا يـحـافظ . يـكـون نـفـس ـهـؤالء األـشـخاص مبثاـبـة مـصـادر مفـيـدة للمعلوـمـات يف املـسـتقبل

الصحفيون عىل التواصل بشكل منتظم مع األشخاص األكرث أهمية من بينهم، فقد يتصلون بهـم 

ة جيدة من االتصاالت إن وجود قامئ. لتجاذب أطراف الحديث معهم أو دعوتهم لتناول مرشوب

متنح الصحفي إمكانية الحديث بشكل رسيـع ورصيـح مـع الشخصـيات املعروفـة واملرموقـة يف 

قطاع الرياضة الخاص بهم، كام أنها تزيد من املكانة والوضع املهني للصـحفي الريـايض؛ وميكـن 

ا يرتتب كذلك أن تحفز املؤسسات اإلعالمية األخرى للسعي نحو الحصول عىل هذا الصحفي، وم

يقوم بعض الصـحفيني الرياضـيني ببنـاء مثـل . عىل ذلك من تأثريات إيجابية عىل معدل رواتبهم

هذه العالقة الطيبة مع مصادر اتصاالتهم، والتي قد تسعى إليها الشخصيات املرموقة يف مجـال 

الرياضة، عندما يكـون لـديهم بيانـات يرغبـون يف اإلدالء بهـا وهـو األمـر الـذي يتطلـب حسـن 

 . التعامل والحنكة

 CREDIBILITY AND AUTHORITY املصداقية والحجة 

تؤثر املصادر التي يختارها الصحفي أو التي لديه قدرة عىل االقتباس منهـا عـىل مصـداقية 

وحجة املقاالت التي يكتبها؛ كام أن االقتباس من مصدر غري معروف االسم ضمن نادى ريايض ال 

 .  مثل االقتباس من املدرب أو الرئيس التنفيذي للنادييكون له نفس الحجة واملصداقية

وباملثل، فإن وجهات النظر املتعلقة باملشجعني أو املتـابعني يكـون لهـا مصـداقية أكـرب إذا 

كان يبدو أنهم ميثلون وينوبون عن مجموعة أوسع، مثل رابطة املشجعني أو مجموعة منـاهيض 

 تلك الروابط واملجموعات مبثابـة مصـادر اتصـال العنرصية؛ وميكن أن يكون املتحدثني عن مثل

ُمفيدة بالنسبة للصحفيني الرياضيني، ألنهم قد يقدمون صـورة توضـيحية، حيـنام ينظرلوجهـات 

نظر املشجعني كأفراد عىل أنها مجرد آراء شخصـية، رغـم أنهـا ميكـن أن تكـون مفيـدة إذا كـان 

كـام ميكـن اآلن الحصـول عـىل آراء . ة مـاًمتطلبـا لكتابـة قصـ) أنظر الفصل التاسع(الرأي العام 

ووجهات نظر روابط املشجعني أو املشجعني األفراد بسهولة من خالل مواقـع اإلنرتنـت ومواقـع 

 .التواصل االجتامعي
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 OFFICIAL INFORMATIONاملعلومات الرسمية  

تعد الصحافة الرياضية عملية ذات مسارين؛ حيث أن وسائل اإلعالم تحتاج بشـكل واضـح 

ًلمعلومات لشغل صفحاتها ونرشاتهـا، يف حـني تحتـاج أيضـا املؤسسـات الرياضـية إىل الدعايـة ل

هذا وتعد الدعايـة الحـرة يف وسـائل . لجذب األشخاص إىل األحداث التي تغطيها ولرشاء سلعتها

 .اإلعالم هي أفضل نوع دعاية يحقق املصلحة الثابتة وتحرص وسائل اإلعالم عىل تقدميه

 أو موظفي ندية والجهات الرياضية املحرتفة بتعيني مسؤويل صحافة وإعالمتقوم معظم األ

، والذين تتمثل وظيفتهم يف التعامل مع االستفسارات اإلعالميـة )12انظر الفصل (عالقات عامة 

والتأكد من أن هناك تدفق منتظم للمعلومات حول أنديتهم ووصول األشخاص الـذين يعملـون 

 وسائل اإلعالم، رغم أن هذا قد يبدو وكأنه تالعب إعالمـي؛ كـام أن هنـاك لدى هذه األندية إىل

ًغالبا طلب كبري للغاية عىل الوصول لوسائل اإلعـالم مـام يجعـل االسـتجابة املنظمـة تعـد هـي 

ًإن هذا أيضا يضـمن الوصـول املتكـافئ لهـا مـن جانـب . الطريقة الوحيدة املثىل للتعامل معها

 . جميع الصحفيني

ندية الكربى الصحفيني بنرشات ومواد إعالمية مفيدة يف بداية كل موسم؛ كام يقـوم متد األ

مسؤويل الصحافة بدعم هذه املواد ببيانات صحفية منتظمة عن األحـداث املقبلـة؛ حيـث يـتم 

هـذا . اآلن ارسال معظمها عن طريق الربيد اإللكرتوين كام أنها تكون متاحة عىل مواقع اإلنرتنت

واد عىل معلومات عن الالعبني املنتقلني إيل  أو خـارج أحـد األنديـة، اإلصـابات وتشتمل هذه امل

وحاالت إيقاف الالعبني، آراء املدرب حول املباريـات القادمـة، اختيـار التشـكيلة، مقـابالت مـع 

ًالالعبني، وترصيحات ووجهات نظراملدربني والالعبني األساسيني بعـد املبـاراة؛ وقـد تتنـاول أيضـا 

 ترتبط باللعب مثل تحسني أرضية امللعب أو عمليات إعادة التطـوير وإتاحـة التـذاكر مسائل ال

ًتصدر معظم األندية الكربى عىل األقل بيانا صحفيا يف اليـوم، وحتـي يف وقـت توقـف . واألسعار ً ُ

املباريات، وذلك من أجل محاولة جذب االهتامم العام ملتابعيها بصورة منتظمة لألنشـطة التـي 

 .اتقوم به

  يف بـعـض األحـيـان قـبـل أن تـصـبح متاـحـة بـصـورة –ًتـصـبح ـهـذه املعلوـمـات أيـضـا متاـحـة
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عىل املواقع اإللكرتونية للنـادي ومواقـع التواصـل االجتامعـي؛ وبالفعـل، –رسمية لوسائل اإلعالم

تفضل املؤسسات الرياضية يف الغالب نرش املعلومات عىل املواقع اإللكرتونية أوال، وذلك لجذب 

تامم املشجعني واملتابعني ملواقعهم وللتأكد من أنهـم قـد حـددوا األجنـدة مـن خـالل كتابـة اه

ًتشمل هـذه املواقـع أيضـا معلومـات أساسـية مفيـدة مثـل قـوائم . القصة من زاويتهم الخاصة

الفرقة والتفاصيل املهنية لالعبني األفراد، واإلحصاءات، األحداث الرياضية، واالتجاهـات والطـرق 

ـهـذا ويـجـب أن يفـحـص ويراـجـع . ة إىل اإلـسـتاد وإىل املالـعـب البعـيـدة، وـتـاريخ الـنـادياملؤدـيـ

حيـث أن العديـد مـن : الصحفيون بصورة دامئة املواقع الخاصة بكال الناديني قبل تغطية املباراة

ًاملشجعني سيكونون قد قـاموا بـذلك بالفعـل، ويجـب دامئـا أن تكـون لـدى الصـحفيني معرفـة 

 . هور املتابعني عىل األقلمساوية ملعرفة جم

ًيكون الوصول املبارش إىل املدربني والالعبني متاحا بصـورة منتظمـة يف الغالـب للصـحفيني، 

ُوالذين يتمتعون بامتيازات الوصول ملالعب التدريب الخاصـة بـالفريق كـام يسـمح لهـم عـادًة 

رات صحفية قبل يومني مـن يعقد املدربون عادًة مؤمت. بلقاء الالعبني بعد انتهاء فرتات التدريب

 .إقامة املباراة لإلجابة عىل األسئلة وإعطاء تفاصيل عن اإلصابات وتشكيلة الفريق

 تدريب

ًاخرت حدثا مـن املزمـع إقامتـه خـالل .  تأصيل وتوثيق املعلومات املرتبطة بحدث ريايض كبري-1

ـني ـومني املقبـل ـالفريقني املـشـاركني يف. الـي ـع الخاـصـة ـب ـارة املواـق ـم بزـي ـع ـق  الـحـدث واجـم

املعلوـمـات املرتبـطـة بتـشـكيلة الفرـيـق، اإلـصـابات وـحـاالت اإليـقـاف، والرتتـيـب يف ـجـدول 

املسابقة وأي ترصيحاتذات صلة بذلك من جانب الالعبني أو املسئولني الرسميني عن املباراة 

انـظـر الفـصـل ( كلمـة ـعـن الحـدث 200اكـتـب مقـال لـعـرض مسـبق يـتـألف ـمـن. القادمـة

 .للمعلومات التي جمعتهاً، وفقا )الخامس

 ً لـعـب دور اـملـؤمتر الـصـحفي، إذا كـنـت ـجـزء ـمـن مجموـعـة، اـخـرت شخـصـا ـمـا ليلـعـب دور -2

ـع  ـوف موـق ـخص ـس ـذا الـش ـزور ـه ـية؛ويجب أن ـي ـة الرياـض ـد األندـي ـرتف ألـح ـدرب مـح  ـم
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حيث ينبغـي أن يكـون . النادي ويجمع نفس النوع من املعلومات كام يف التدريب السابق

ًمستعدا أيضا لرش وبالنسبة ألغـراض . (ح وتفصيل تلك املعلومات كرد عىل األسئلة املحتملةً

 .)هذا التدريب، فإنه ليس من املهم إذا كانت هذه املعلومات اإلضافية غري دقيقة متاما

ينبغي أن يجهز أفراد املجموعة األخرين األسئلة التي سيطرحونها عـىل املـدرب يف املـؤمتر 

درب بتقديم تقرير موجز افتتاحي عن خطـط تشـكيلة الفريـق ثم يجب أن يقوم امل.  الصحفي

قبل أن يطلب طرح األسئلة؛ كام ينبغي عليك أن تحاول طرح األسئلة التي تسد الثغرات التي مل 

قم بطرح . يغطها األشخاص السابقني، والتي تشجع املدرب عىل تقديم ترصيحات مفيدة ومثرية

والتـي (ًحاولـة أن تكـون عـدوانيا أو متصـادما تجنـب م. أسئلتك بشكل ودى وبطريقة محفـزة

، إن مل يـرفض املتحـاور )يعتقد الكثري من الناس وبشكل خاطئ أنها الطريقة املعتادة للصحفيني

 .بإرصار عدم اإلجابة عن سؤال مهم

 كلمة كـام 200وىف نهاية جلسة املؤمتر الصحفي، اكتب مقاالً كعرض مسبقيتألف من قرابة

يجب عىل الشخص الذي يقـوم بـدور . ه مبزج ترصيحات املدرب مع القصةسبق أعاله، تقوم في

 . املدرب أن يقدم مالحظات اسرتجاعية حول أسئلة الطالب والطريقة التي تم طرحها بها

 SPONSORSالرعاة  

هناك مجموعة أخرى من األشخاصتحرص عىل جعل أسامئها يف موضع اهـتامم العامـة 

ً الرياضية؛ حيث تلعـب الرعايـة هنـا دورا عظـيام يف متويـل أال وهم رعاة األندية واألحداث ً

ًمعظم الرياضات كام أنها تعد مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للبعض منهـا ويف مقابـل ضـخ . ً

األـمـوال لـصـالح األندية،الرياـضـيني ـكـأفراد أو املؤسـسـات الرياـضـية، يتوـقـع الرـعـاة أن ـيـروا 

هـذا .  صـور املجـالت وىف الـربامج التلفزيونيـةأسامءهم عىل قمصان الالعبني أو يف خلفيات

ًوينفق الكثري منهم أمواالً طائلـة ويبـذلون مجهـودات كبـرية للتأكـد مـن أن الرياضـة التـي 

 ترتبط بهم تحظى بأعىل بروفايل قدر اإلمكان، وهذا يعنى جعل حياة الصحفيني سهلة قدر 
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 .املستطاع

ت الصحفيني بحزم من التفاصيل الصـحفية وعىل سبيل املثال، متد الرشكات الراعية للبطوال

ًقبل املوسم، والتي يتم غالبا وضعها يف حقائب كتف مفيدة ميكـن اصـطحابها يف املباريـات؛كام 

ًيكون هذا مدعوما بخدمة األخبـار األسـبوعية واإلحصـاءات،والتي تكـون متاحـة للصـحفيني يف 

تم ارسـالها إىل األقسـام الرياضـية مقصورات الصحافة يف كل استاد تقـام فيـه املباريـات، كـام يـ

 .باملؤسسات اإلعالمية

عىل سبيل املثال، يقدم رعاة بطولـة الـدوري املمتـاز لكـرة القـدم اإلنجليزيـة حزمـة مـن 

إنهـا تشـمل . ًاملعلومات كل سبت، والتي تعطى ملخصا وإطاللة عىل مباريـات عطلـة األسـبوع

ئم كاملة لتشكيلة الفرق وكذلك عدد مـرات ًأيضا صفحة كاملة كعرض إحصايئ لكل مباراة، وقوا

مشاركة كل العب، واألهداف التي أحرزها؛ كام تحتوي عىل النتـائج الخاصـة بأحـدث مباريـات 

كال الفريقني، ونتائج املباريات بني كال الفريقني خالل املواسم القليلة املاضية، والتاريخ الرتاكمي 

 كـل فريـق؛ كـام تتعمـق اإلحصـاءات يف التفاصـيل للمباريات بني الفريقني، وكبـار الهـدافني يف

الدقيقة، مثل متوسط عدد األهداف التي تم إحرازها والتـي دخلـت مرمـاه يف كـل مبـاراة مـن 

جانب كل نادي، عدد الرضبات الركنية التي تم احتسابها يف كل مبـاراة، متوسـط الوقـت الـذي 

سط عدد التسديدات بني القوائم الـثالث أو دخل مرماه من األهداف، ومتوسجل فيه كل فريق 

هذا ويتم فحص التفاصيل الدقيقة إلحراز األهداف، مـع تحليـل عـدد . أو خارجها يف كل مباراة

ُاألهداف التي أحرزت بالقدم الـيرسى، والقـدم اليمنـى أو الـرأس، وكـذلك عـن طريـق اللعـب 

حـرة املبـارشة أو غـري املبـارشة، املفتوح، العرضيات، الركنيات، ورضبات الجزاء، ومن الرضبـات ال

ًكـام يوجـد أيضـا قـوائم بـالالعبني الـذين سـددوا معظـم . وكذلك األهـداف التـي نتجـت عنهـا

ـداف،  ـرات املســاعدة يف إحــراز األـه ـا، والتمرـي ـى أو خارجـه ـواء داخــل املرـم التســديدات، ـس

تسـجيل األهـداف والعرضيات، وحاالت التسلل، واألخطاء أو التسديدات الحرة املبارشة التي تم 

 .منها

 ًتشمل الحزم أيضا إحصـاءات الفريـق والتشـكيلة الحاليـة لكـل فريـق يف بطولـة الـدوري 
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املمتاز، وسجالت حكام املباريات فـيام يتعلـق بإشـهار البطاقـات الصـفراء والحمـراء، األحـداث 

ة بكبـار الرياضية وقامئة النتائج الخاصة بالبطولة، وأحدث جدول لرتتيـب فـرق البطولـة، وقامئـ

الهدافني، والتفاصيل الخاصة بعدد املباريات التي خاضها كل فريق منذ الفوز،الخسـارة،التعادل، 

 .إحراز األهداف أو الفشل يف إحراز األهداف

ًإن هذا يعني أنه حتى أكرث الصحفيني طلبا وشهرًة ال ميكن أن يطلب املزيـد بعـد كـل مـا 

ُد خالل برنامج يوم املبـاراة مبلعـب الفريـق املضـيف سبق، غري أن كل هذا يتم تقدميه يف اإلستا

صاحب األرض، والذى يحتوى عىل تعليقـات املـدير الفنـي، وتقـارير عـن آخـر املباريـات التـي 

أقيمت، والسري الذاتية لالعبني، وتحديثات حول اإلصابات، وأعمدة التعليقـات، وأخبـار األنديـة، 

اإلحصاءات التفصيلية عن كال الفـريقني؛ كـام يحصـل وملحات عن الالعبني املنافسني واملزيد من 

هـذا . ًالصحفيون أيضا عىل قامئة بأسامء الالعبني بـالفريق، والالعبـني البـدالء ومسـؤويل املبـاراة

ًوتقدم أيضا بعض األندية اإلحصاءات الخاصة بها ونسخ مـن التقـارير الصـحفية عـن أنشـطتها 

 .الحالية األخرية

الرياضية الهامة، مثل األلعاب األوملبية، فرق صحفية تتواجـد يف يكون لدى رعاة األحداث 

أنظر الفصـل (أماكن إقامة املباريات،وذلك لتقديم تدفق متواصل من املعلومات لوسائل اإلعالم 

أما بالنسبة ألولئك الصحفيني املشاركني يف األحداث الغري ثابتة، مثـل سـباق بطولـة فرنسـا ). 12

،فيقوـمـون برتتيـبـات معـقـدة لخدـمـة وتلبـيـة 1 ـسـيارات الفورـمـوال لرـكـوب اـلـدراجات أو ـسـباق

احتياجات عدد هائل من الصحفيني الـذين يتحركـون مـن مدينـة إىل أخـرى مـن أجـل متابعـة 

 .السباق، أو حتى من دولة ألخرى لتغطية السباق

وعندما يكون هناك فرتة هدوء مؤقت يف األحداث الرياضية، يقوم الرعاة بـدعم األحـداث 

تي تتم خارج أرض امللعب بغرض الدعاية للفريق، مثل منح جائزة ألحسن مدير فني للشـهر، ال

 .والتي يتم دعوة وسائل اإلعالم لحضورها
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 وكاالت األنباء  

WIRE SERVICES AND NEWS AGENCIES 

 أو ال تعتمد املؤسسات اإلعالميـة يف الحصـول عـىل كـل معلوماتهـا عـىل طاقمهـا الخـاص

ني املستقلني الذين تكلفهم مبهـام؛ حيـث أن بعـض هـذه املعلومـات يـتم تقـدميها عـن الصحفي

 ).11أنظر الفصل (طريق وكاالت األنباء 

ألن تقاريرها كـان يـتم ) الخدمات اإلخبارية السلكية(يطلق عىل وكاالت األنباء هذا االسم 

حـة لراغبـي االشـرتاك عـرب ارسالها بشكل رئييس عن طريق اإلبراق التلغرايف؛ وأمـا اآلن فهـي متا

 . اإلنرتنت؛ كام أنها تعد مبثابة الوسيلة التي توزع بها وكاالت األنباء مادتها اإلخبارية

يوجد مبعظم املدن الكبرية وكاالت أنباء تقوم بجمع األخبار املحلية وبيعها لوسائل اإلعـالم 

وتغطيـة الشـئون القومية؛ حيث تحصل عـىل الكثـري مـن مصـادر دخلهـا مـن خـالل الرياضـة، 

املتعلقة باألندية والرياضيني يف مناطقهم بنفس الطريقة التي تعمل بها جريـدة محليـة هنـاك؛ 

وميكنها أن تقدم رابط مفيد بني املصادر املحليـة األساسـية مثـل األنديـة، وبـني وسـائل اإلعـالم 

هـذا وتقـوم . كل كـايفاملحلية واإلقليمية التي ال متلك املوارد الالزمة لتغطية جميع األنديـة بشـ

وكاالت األنباء بفلرتة وترشيح القصص املناسـبة مـع إلقـاء الضـوء عـىل القصـص اإلخباريـة ذات 

 .االهتامم الوطني

تقوم بعض وكاالت األنباء ببيع قصصها اإلخبارية بشكل مبارش لوسائل اإلعالم، يف حني يتم 

 The Pressعيـة الصـحافةبـث بقيـة القصـص األخـرى عـرب وكـاالت األنبـاء القوميـة مثـل جم

Associationيف بريطانيا . 

 SOCIAL MEDIAمواقع التواصل االجتامعي 

لقد تم دعم كل هذه املصادر التقليدية للمعلومات خالل السـنوات القليلـة املاضـية 

مبواقع التواصل االجتامعي مثل فيس بوك، تـويرت، جوجـل، يوتيـوب والكثـري مـن املصـادر 

 ملواـقـع ال يـسـتخدمها فـقـط  األـشـخاص اـلـذين ينتـمـون لـعـامل األـخـرى؛ وحـيـث أن ـهـذه ا
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 للتواصـل مـع - العبوا القوى، الالعبون، املدربون، مـاليك األنديـة، الـوكالء، واإلداريـون–الرياضة

ًجامهريهم والقيام بالدعاية واإلعالن عن ألنشطتهم، وإمنا يسـتخدمها أيضـا جمهـور املشـجعني 

 ونرش شـكواهم املرتبطـة بـالفرق، األنديـة واملـدربني، وكـذلك للتعليق عىل األحداث والالعبني، 

هـذا وتفضـل العديـد . البحث عن قصص ونرش صور قد ال يتمكن الصحفيون من الوصول إليها

من املؤسسات اآلن اإلعالن عن قصصـها وأحـداثها عـرب مواقـع التواصـل االجتامعـي، بـدالً مـن 

إنـهـا مـتـنح الـصـحفيني فرـصـة كتاـبـة الرـسـائل وـبـالطبع، ف. اـسـتخدام وـسـائل الدعاـيـة التقليدـيـة

 . والذي رمبا يكون من الصعب التواصل معهم مبارشة بأي وسيلة أخرى–للشخصيات الرياضية

ً والتي تكون غالبا -باإلضافة إىل ذلك، يستخدم الصحفيون اآلن هذه املواقع كمنافذ إضافية

ع التواـصـل االجتامـعـي   لعملـهـم؛ وـكـذلك كوـسـائل مفـيـدة للبـحـث؛ ـكـام تـسـمح مواـقـ-أرسع

للـصـحفيني بالـحـديث مـبـارشة ـمـع جمـهـورهم ومـتـابعيهم، ـكـام مـتـنح يف الوـقـت ذاـتـه الفرـصـة 

يحصل الصحفيون الرياضيون عىل فرصة الوصول إىل قصـص جديـدة، . للجمهور للتواصل معهم

لقـد أصـبحت مثـل هـذه . ومصادر ومحادثات جديدة مـن خـالل مواقـع التواصـل االجتامعـي

ًردا هاما وأساسيا لجمع املعلومات، باإلضافة إىل كونها أداة قويـة للوصـول واالرتبـاط املواقع مو ً ً

بجمهور ومتابعني جدد؛ ولذا فقد أصبحت اآلن مهارات استخدام مواقع التواصل االجتامعي من 

 . املهارات الرضورية للصحفيني

تشمل األمثلة عىل القصص التي ميكن أن يحصل عليها الصحفيني الذين يتسمون بقـوة املالحظـة 

وكالء يوضحون أن بعض الالعبني قـد يكونـوا غـري راضـني عـن أنـديتهم : عن طريق مراقبة هذه املواقع

 وقـوع الحالية ويرغبون يف االنتقال إىل نادي أخر؛ والعبـون ينتقـدون العبـني أو مسـئولني أخـرين بعـد

ًحوادث مثرية للجدل؛ مشجع يوضح وصول العب جديد إىل مالعب التدريب الخاصة بالنـادي، ومشـريا 

شجار بني اثنني ) ورمبا قام بتصوير(إىل أن صفقة انتقال هذا الالعب قد تكون وشيكة؛ شخص ما شاهد 

ـو ـض املشــجعون يقوـم ـة؛ بـع ـة يف املديـن ـهرة ليلـي ـالل ـس ـار ـخ ـة أو ـب ـني يف حاـن ـن الالعـب  ن بإنشــاء ـم
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. صفحة ملجموعات احتجاج من أجل محاولة التخلص من مـدرب مـا، أو حتـى صـاحب النـادي

سوف يتابع الصحفيون الرياضيون بصورة منطية جميـع أنـديتهم والعبـيهم املحليـني عـىل تلـك 

هذا وقد يتفاعل الالعبون واملدربون مع حادثة ورد ذكرها يف األخبار مـن خـالل موقـع . املواقع

ًكام ميكـن أيضـا أن . ندما ال يكون لديهم رغبة يف ذكر نفس اليشء مبارشة إىل الصحفينيتويرت ع

ًتكون لوحات الرسائل التي يديرها املشجعني مصـدرا مفيـدا لقصـص األخبـار، ولكنهـا تكـون يف  ً

الغالب غري موثوق يف مصدرها، ولذلك فإن أي معلومات يتم الحصول عليها مـن خاللهـا يجـب 

 . بعناية ودقة قبل تداولهاأن يتم فحصها 

 املتعلقـة بكـل مـن األخالقيـات ومصـداقية -وبالطبع، فإنه من البديهي أن نفـس املعـايري

 يجب أن يتم تطبيقها عىل املعلومات التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن مواقـع التواصـل -املصدر

عا، ومـن هنـا ًلقد أصبحت الخـدائع أمـرا شـائ. االجتامعي كام هو األمر بالنسبة ألي مصدر أخر

ًيجب التحقق دامئا من املعلومات التي يتم جمعها من مصادر مجهولـة وغـري موثـوق بهـا عـن 

 . طريق مراجعة ذلك مع الشخص أو النادي املعني

ًوبغض النظر عن املكان الذي تحدث فيه القصة، سيكون هناك دامئـا أفـراد مـن الجمهـور 

ة إىل إمكانيـة الوصـول إىل مواقـع التواصـل بحوزتهم هواتف محمولة مزودة بكامريات باإلضـاف

االجتامعي، والذين سيقومون بتقديم معلومات وصور فورية، حتـى إذا مل يكـن هنـاك صـحفي 

إن هذا ال يسمح فقط للصحف ومواقـع اإلنرتنـت بـأن تسـتخدم تلـك املـادة، . محرتف متواجد

زيـوين فرصـة التواصـل مـع ًولكن أيضا متنح الصحفيني العـاملني يف مجـال البـث اإلذاعـي والتلف

األشخاص املتواجدين يف موقع الحدث عرب حساباتهم عـىل مواقـع التواصـل االجتامعـي وإجـراء 

ومن هنا، فإنه مـن الرضوري أن يـتعلم الصـحفيني . مقابلة حية معهم أثناء وقت وقوع الحادثة

عامـل مـع املواقـع الرياضيني كيفية التعامل مع مواقع التواصل االجتامعي، وأن يتقن كيفيـة الت

الجديدة التي يتم ابتكارها وتـداولها، وإال فـإنهم سـينعزلون عـن واحـد مـن املصـادر الضـخمة 

 .للمعلومات والتواصل

غري أن هذا الكتاب لـيس هـو املوضـع املخصـص لتقـديم تعلـيامت مفصـلة حـول كيفيـة 

 رية؛ ولكـن استخدام مواقع تواصل اجتامعـي محـددة، وخاصـة ألنهـا تتغـري وتتطـور برسعـة كبـ
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من حيث املبدأ، يتمثل األمر الهام هنا يف معرفة كيفية تقليل الكميـات الهائلـة مـن املعلومـات 

املوجودة عرب األثري إىل مستويات ميكن إدارتها والتحكم فيها، عن طريق البحـث عـن األشـخاص 

ك يف إن هـذا قـد يتضـمن تحديـد وتضـييق مجـاالت اهتامماتـ. املناسبني الذين ميكن متابعتهم

مديـنـة أو منطـقـة معيـنـة، رياـضـة أو ـنـادي مـعـني، باإلـضـافة إىل متابـعـة املنـشـورات املتعلـقـة 

 .باألشخاص املهمني ذوي الصلة، مع عدم تجاهل املشجعني أيضا

ًوحتى يصبح األمر أكرث سهولة، ابتكرت مواقع التواصل االجتامعي عددا مـن األدوات التـي 

جموعات وتنبيهك يف حال وجود منشورات جديدة من تساعدك عىل وضع هؤالء األشخاص يف م

جانب أولئك الذين اخرتت متابعتهم، وهو األمر الذي يجنب الصحفيني عنـاء تحـديث عمليـات 

البحث بصورة متواصلة؛ ومن هنا، فإن معرفة كيفية استخدام شبكة اإلنرتنت ومواقـع التواصـل 

ًأن تصـبح متامشـيا وعـىل درايـة بـاألدوات ًاالجتامعي بفاعلية ميثل أمرا رضوريا، ولكنك تحتـاج 

 : عىل سبيل املثال. والوسائل الرقمية األكرث أهمية وكذلك معرفة توقيت استخدامها

 إلنشـاء قـوائم لألشـخاص الـذين ترغـب يف متابعـة Hootsuiteميكن أن تستخدم تطبيق 

ار العاجلة، حيـث ً مفيدا بالنسبة ملتابعة قصص األخب Twitterfall .comيعد موقع. منشوراتهم

يقدم لك قوائم باألشخاص الذين يكتبـون تغريـدات عـن قصـة معينـة، وميكنـك مراجعـة تلـك 

 .التغريدات لتحصل عىل وجهة نظر ورؤية واسعة

 بالبحث عام ميثل اهتامم بالنسـبة لـك، وأن تشـرتك يف املـدونات، R.S.Sتسمح لك خدمة 

بة؛ كام يتمتع محرك البحـث جوجـل بعـدد كبـري املواقع اإللكرتونية ومواقع البث الصويت املناس

من األدوات التي تسمح لك بالحصول عىل املعلومات التي تحتاجهابشكل رسيع، مام يسمح لك 

بتحديد موقع األخبار، الصور ومجموعات املناقشة، ثم القيام بتحديد أمـاكن أو أوقـات معينـة، 

 . بصورة دامئةولذلك تكون املعلومات التي تحصل عليها محدثة وجديدة 

ـة  ـث املتنوـع ـائل وأدوات البـح ـتخدام وـس ـم واـس ـت يف تعـل ـض الوـق ـقىض بـع ـك أن ـت   علـي

 



املصــــادر

 

 83

 .التي تقدمها مواقع التواصل االجتامعي األكرث شهرًة وانتشارا

غري أن مواقع التواصل االجتامعي ليست مجـرد مصـادر للمعلومـات الخاصـة بالصـحفيني 

ًإنها متثل أيضا منربا رسيعا. الرياضيني ً  وواسع املـدى لعملهـم؛ كـام أنـه مل يعـد عـىل الصـحفيني ً

االنتظار ملدة طويلة حتى تعرض الطبعة التالية لصحيفتهم أو النرشة اإلخبارية القادمة القصص 

التي كتبوها؛ حيث ميكنهم نرش تغريدات عن آخر األخبـار مبـارشة مـن االسـتاد أو مـن املـؤمتر 

عقولـة، فإنـه مـن الرضوري أن تظـل عـىل رأس الصحفي، ويف ظل سوق تنـافيس بصـورة غـري م

يتوقع املشجعون اآلن الحصول عىل أخبار، وتحليل وتعليق بصـورة فوريـة، . املنافسة مع أقرانك

ويحملون معهم مجموعة متزايدة من األجهزة النقالة وذلك لتمكنهم مـن اسـتقبال املعلومـات 

ني الرياضيني تتمثل يف قـدرتهم عـىل أن أينام كانوا؛ وفوق كل ذلك، فإن املهمة الرئيسية للصحفي

يكونوا أول من يعرف القصة، ثم بعد القيام ببناء بقية محتواها عىل عدد مـن مواقـع التواصـل 

االجتامعي، واستخدام تلك املنصة إلقناع املتابعني واملهتمني مبتابعة النرشة اإلخباريـة الرياضـية، 

 . ً تغطية أكرث عمقا وتفصيالالدخول إىل املوقع أو رشاء الصحيفة للحصول عىل

لقد قام الكثري مـن الصـحفيني الرياضـيني ببنـاء قامئـة ضـخمة مـن املتـابعني عـىل مواقـع 

التواصل االجتامعي، حيث ميكن للمتابعني الـدخول يف حـوار أو محادثـة معهـم، وحيـث تبـدو 

أو معلومـات ًاألخبار شخصية بدرجة أكرث؛ كام متكنهم أيضا من تقديم طلبـات لوجهـات النظـر 

إضافية حول القصص؛ كام توفر مواقع التواصل االجتامعي منصة عاملية بالنسبة للمحتوى، مـام 

يتيح للمشجعني واملتابعني الذين يعيشون يف دول أو قارات مختلفة فرصة متابعة أخبار فـرقهم 

 واجتذاب هذا وتعد مواقع التواصل االجتامعي مبثابة أدوات حيوية وهامة للوصول إىل. املحلية

جمهور ومتابعني جدد، وتعزيز ودعم إمكانيات جمع املعلومات، وإيجاد متحاورين ومساهمني 

ًإنها متثل أيضا طريقة مفيدة للتحكم يف الجودة، مام يتيح للمؤسسـات اكتشـاف . يف هذا اإلطار

 .ومعرفة ما يقولونه الناس عنهم وعن صحافيهم

 مواقـع التواصـل االجتامعـي يف الوقـت الحـايل، ًونظرا لألهميـة الكبـرية التـي تحظـى بهـا 
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ً، قـد خصصـت فرقـا للتواصـل BBCنجد أن مؤسسات إخباريـة شـهرية، مثـل محطـة يب يب يس 

يف حني تقوم . االجتامعي،والتي تقوم مبتابعة وتقديم املحتوى الخاص مبواقع التواصل االجتامعي

، كام يشجع بعضها جميع الصحفيني املؤسسات اإلعالمية األصغر بإسناد هذه املهمة لفرد محدد

 .عىل االضطالع مبسئولياتهم فيام يتعلق بهذا القطاع من أنشطتهم

 FANSالجامهري واملشجعون 

قد يكون هناك العرشات من املواقع اإللكرتونية ولوحات الرسائل لكل موقع رسمي لنـادي 

 اإللكرتوين ملجالت املشـجعني وهي متثل املامثل-معني، والتي يقوم بإنشائها املشجعني واملتابعني

FANZINES ً؛ حيث تكون غالبا ذات جودة رديئة ومصداقية مشكوك فيها، كام أنهـا ميكـن أن

ًتحتوي عىل مادة تشهريية ولكنها ميكن أن تقدم دليالً نافعا ومفيدا حول ما يفكر فيه املشجعني  ً

 .بالنسبة للقضايا املثرية للجدل يف نطاق املؤسسات الرياضية

 OTHER SOURCESصادر األخرى  امل

يوجد ملعظم الرياضـات الرئيسـية دليـل سـنوي ثابـت، والـذي يـتم نرشه عـادًة يف بدايـة 

ًاملوسم، وهو ميثـل مصـدرا قـيام للسـجالت واإلحصـاءات هـذا ومـن املـرجح أن يكـون ويـزدن .ً

Wisdenهو األكرث شهرة، وميثل دليـل العـب الكريكـت، والـذي يسـجل اإلحصـاءات الخاصـة  

باللعبة ملا يزيد عن قرن من الزمان، والذي يصبح يف الغالب مصدر األخبار بـذاتها عنـدما تعـرب 

 .عن وجهات نظرها ورؤيتها حول بعض مظاهر اللعبة يف كل طبعة جديدة

ميكن أن تكون مجالت املشجعني واملواقع اإللكرتونية الغري رسمية مفيدة يف تقيـيم الحالـة 

ًاعاتهم، وخاصة إذاكان أحـد األنديـة يقـدم أداء سـيئا ويكـون املـدير املزاجية للمشجعني وانطب ً ً

 . تحت ضغط

 هذا ومـا زال بعـض الصـحفيني الرياضـيني يفضـلون االحتفـاظ بسـجالتهم الخاصـة، رغـم 
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ًأن هذا مل يعد جوهريا وهاما بسبب االنفجار والتطور الحادث يف املعلومات اإلحصائية املتاحـة  ً

 . مية والرسميةمن خالل املصادر اإلعال

 OTHER MEDIAوسائل اإلعالم األخرى  

ًوأخريا،فإن املصدر الوحيد الذي يجب أال يهمله الصحفي مطلقا هو وسائل اإلعـالم ذاتهـا؛  ً

 أو يف مقابلـة حيث أن اإلشارة األوىل لقصة هامة سـرتد يف تغريـدة مـن زميـل صـحفي، الراديـو

تحتـاج وسـائل اإلعـالم إىل مراقبـة .  جريـدة معينـةتلفزيونية، أو كخـرب حرصي لصـحفي مـا يف

ومتابعة بعضها البعض بعناية إذا كانـت ال ترغـب يف أن تتخلـف عـن معرفـة واكتشـاف قصـة 

إن مراقبة ومتابعة منافسيك تعد طريقة بسيطة وسهلة ملواكبة ما يحـدث مـن . إخبارية عاجلة

 . حولك يف عامل الرياضة

ضيون الكثري من الصـحف واملجـالت املتخصصـة عـىل قـدر ينبغي أن يقرأ الصحفيون الريا

ًاإلمـكـان، وأن يـتـابعوا أخـبـار منافـسـيهم ـعـىل مواـقـع التواـصـل االجتامـعـي؛كام ينبـغـي أيـضـا أن 

هـذا .يستمعوا إىل محطات الراديو الرياضية املتخصصة، وخاصة عنـد السـفر لتغطيـة األحـداث

غالب عىل األخبار الخاصة بتغيري تشكيلة ويعد الصحفيون اإلذاعيون هم أول من يحصلون يف ال

الفريق واإلصابات،حيث أنهم يصلون إىل أماكن إقامة املباريات قبل موعد بداية الحـدث حتـى 

يتمكنوا من جمع هذه املعلومات واستخدامها كجزء من املعلومـات األساسـية الالزمـة لتغطيـة 

 . الحدث

و التدقيق الزائد يف االختيار فـيام يتعلـق ًينبغي أيضا أن يقاوم الصحفيون مغريات التكرب أ

بالصحف التي يقومون بقراءتها؛ فقـد تعتقـد أن الصـحف املصـغرة مثـرية لالنفعـاالت، ولكنهـا 

ًإن هذا يعني أنها تلعـب دورا عظـيام يف وضـع . تكون يف الغالب أول من ينرش األخبار العاجلة ً

ًكرث جدية ووسائل اإلعالم املـريئ واملسـموع ًوتكوين املفكرة الرياضية؛ وغالبا ما تتبع الصحف األ

 . القصص املستمدة من الصحف املصغرة

وباملقابل، ميكنك أن تعتقد بأن الصحف ذات الورق العريض مملـة وغـري ممتعـة، غـري أن 

ـب أكــرث عمقــا وجــديرة بالثقــة  ًميكــن أيضــا أن تكــون محطــات .ًتغطيتهــا تكــون يف الغاـل
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ـهـذا وميـكـن أن يـكـون األـشـخاص .  األوىل يف نرش القـصـصالرادـيـو التلفزـيـون يف الغاـلـب ـهـي

ًاملشاركني يف نقل األحداث املثرية للجدل أكرث رغبة واستعدادا لعمل مقابالت مع وسائل اإلعـالم 

 .ًاملريئ واملسموع، نظرا ألنهم يدركون أن ما يقولونه ال ميكن أن يتم تحريفه

ميـة مجموعـة كاملـة مـن الصـحف تصل لغرف األخبار الخاصـة مبعظـم املؤسسـات اإلعال

القومية واإلقليمية بشكل يومي، وذلك حتى تتمكن من متابعة القصص التي تنرشهـا الصـحف 

ًهذا وينبغـي عـىل الصـحفيني املسـتقلني أن يقومـوا دامئـا برشاء صـحيفتني، ومتابعـة . املعارضة

فة إىل املواقـع مايحدث من خالل محطة إذاعية متخصصة أو قنوات تلفزيونية رياضـية، باإلضـا

ميكن الوصـول عـادًة إىل األخبـار . اإللكرتونية الرياضية وخدمات األخبار النصية عىل التليفزيون

الرياضية األجنبية بشكل رسيع عن طريق زيارة مواقع اإلنرتنـت الخاصـة بالصـحف الشـهرية يف 

 .الدول املعنية

ـرر يف الـصـحف ـلة إىل املـح ـات املرـس ـون الخطاـب ـا أن تـك ـن أيـض ـداخالت ًميـك ـرامج اـمل  أو ـب

ًالتليفونية بالراديو مصدرا هاما ومفيدا لقصص األخبار الرياضية، عىل كل من املسـتوى القـومي  ً ً

واملحيل؛ حيث أنها ميكن أن تساعد الصحفيني يف فهم وقيـاس انطباعـات ومـزاج املشـجعني،كام 

ًأنها تقدم، عىل سبيل املثال، انذارا مبكـرا عـن الحمـالت املوجهـة لعـز  أو فصـل املـديرين أو  لً

 . املدربني

 MEDIA WEBSITESاملواقع اإللكرتونية اإلعالمية   

مثل الصحف ورشكـات البـث التلفزيـوين -تعد املواقع التي أنشأتها مؤسسات التواصل املوجودة

 والجارديـان يف BBC هي املواقع األفضـل يف العادة؛حيـث تشـمل محطـات مثـل يب يب يس-واإلذاعي

 Theطانيا، ونيو يـورك تـاميز وواشـنطن بوسـت يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وملبـورن ايـدجبري

Melbourne Age واألسرتايلThe Australian  يف أسرتاليا، و التـاميز الهنديـة of India TimesThe 

 ل ًوغالبـا بشـك(تقدم هذه املواقع ليس فقـط املصـدر البـديل .يف الهند والعديد من الصحف األخرى
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للامدة التي يتم إعدادها كمحتوى للصحف أو محطات البث اإلذاعي والتلفزيـوين التـي ) مجاين

ًمتلكها، وإمنا أيضا مادة ومحتوى إضافيا يتم إعداده خصيصا ملواقعهم اإللكرتونية؛ حيـث يـرتاوح  ً ً

ة، واألعمدة هذا بني التقارير الحية دقيقة بدقيقة، األخبار العاجلة، املدونات، املقاالت املتخصص

 والوسـائل والـربامج التفاعليـة podcastsواإلحصاءات وحتى غرف الدردشة، املقـاطع الصـوتية 

، باإلضافة إىل سـهولة الوصـول إيل الكثـري )مصدر مرجعي قيم ومثني للصحفيني األخرين(األخرى 

 .فمن املواد التي سبق لهم نرشها خالل السنوات والشهور السابقة، والتي تعرف باألرشي

تقوم هذه الصحف يف الغالب بتعيني فرق متخصصة من الصحفيني لخدمـة مواقعهـا عـىل 

  أو تحويل نسـخة اإلنرتنت، إما بكتابة نسخهم الخاصة من خالل مجموعة متنوعة من املصادر،

مخصـصـة للطـبـع أو الـبـث اإلذاـعـي والتلفزـيـوين إىل ـمـادة مناـسـبة لالـسـتهالك اإللـكـرتوين ـعـىل 

 .اإلنرتنت

ًلقد أفرز أيضا منو وتطور اإلنرتنت رشكـات جديـدة متخصصـة يف الصـحافة الرياضـية عـرب 

اإلنرتنت؛وتغطى هذه املواقع يف بعض األحيان رياضة واحدة، والكثري مـن الرياضـات يف أحيـان 

 .ًأخرى؛ويتم عادًة متويلها عن طريق اإلعالنات، رغم أن بعضها يقدم أيضا خدمات االشرتاك

 THE WEB AS RESEARCH TOOLداة بحثية اإلنرتنت كأ

رغم أن هناك إدراك ملا قام به اإلنرتنت من ثورة يف مجال النرش، إال أنها أكملت وأحـدثت 

ًتأثريا، دون أن تحل محل وسائل اإلعالم املوجودة؛ وذلك ألنهـا تقـدم معلومـات متاحـة بشـكل 

هـا مـن أي مكـان، كـام أن فوري من خالل نطاق واسع من املؤسسـات التـي ميكـن الوصـول إلي

 .ُاستخدامها كأداة بحثية ميثل واحدا من االستخدامات الرئيسية بالنسبة للصحفيني

ـل يف اســتخدام أحــد  ـت تتمـث ـور عــىل املعلومــات عــرب اإلنرتـن  إن أســهل طريقــة للعـث

ــل جوجـــل ــات البحـــث مـث ــاهوGoogleمحرـك ــم بفـــتح الصـــفحة Yahoo أوـي  ؛فقـــط ـق
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لكلمة املفتاحية أو الكلامت يف مربـع البحـث، واتـرك محـرك ، ثم أكتب اhome pageالرئيسية 

البحث يقوم ببقية املهمة؛ وعىل أية حال،فإنه مـن األفضـل أن تحـاول تحديـد وتضـييق بحثـك 

بقدر اإلمكان، وإال فإن نتيجة البحث قد تربكك؛ حيث أن البحث عن مواقع ترتبط باملؤسسات 

 قـد ينـتج New York Yankees  نيويـورك يـانكيزالشهرية واملعروفة مثل مانشسرت يونايتـد أو

عنه صفحات عديدة من املواقع؛ وباإلضافة إيل العديد من املواقع الغنية باملعلومـات واملنظمـة 

بشكل جيد، هناك الكثري من املواقع الغري مفيدة؛ وميكنك القيام برتشيح بحثك عن طريق طلب 

 بـذلك وتتمثـل يف البحـث فقـط يف نطـاق املواقع الرسمية فقط؛ وهناك طريقـة أخـرى للقيـام

دولتك، أو يف نطاق الدولة التي يوجد بها املؤسسة التي تبحث عنها، بدالً من البحـث يف نطـاق 

جميع دول العامل؛ ومن أجل الحصول فقط عيل املعلومـات الحاليـة، ميكنـك البحـث باسـتخدام 

 .التاريخ

ً ولكن يتضمن أيضاوجود مخاطر جراء ًيعترب قص ولصق املعلومات من اإلنرتنت أمرا سهال،

ذلك؛ حيث أن مواقع اإلنرتنت تشملها نفس ترشيعات حقوق الطبع مثلها يف ذلـك مثـل املـواد 

ًاملطبوعة أو التي يتم بثها عن طريق اإلذاعـة أو التلفزيون،ويجـب عليـك أن تكـون حـذرا مـن 

 أي رسقـات أدبيـة مـن ؛ كـام يجـب أن تحـذر)2أنظر امللحق (مخالفة أو انتهاك حقوق الطبع 

خالل اقتباس نص ملؤلف أو كاتب ما؛ حيث أنـه ال يجـب عليـك أن تنسـب لنفسـك أي أعـامل 

أدبية لشخص أخر وكأنها من مجهودك الخـاص، كـام أنـه ال يجـب عليـك أن تسـتخدم مـا قـام 

ًبكتابته شخص أخر إلنتاج مقالك الصحفي املتميز مستعينا بأسلوبك الخاص؛ وعنـدما تسـتخدم 

علومات من أي موضع أخر دون املصدر الرئييس، مثل موقع نادي ما أوموقـع إنرتنـت خـاص امل

ًبأحد الرياضيني كأفراد،فإنه يجب عليك أن تتأكد مـن دقتـه متامـا كـام هـو األمـر بالنسـبة ألي 

 .مصدر إعالمي أخر

تتضمن يف الغالب عملية البحث عن قصة عىل اإلنرتنت زيارة أكـرث مـن موقـع لجمـع 

ة مكونات القصة معا؛عىل سبيل املثـال، إذا كانـت هنـاك إشـاعة قـد انـترشت حـول وصياغ

انتقال العب ما من أحد األندية إيل نادي آخر،فإن املواقع اإللكرتونيـة لألنديـة املعنيـة مـن 

 املحتمل أن تقدم وجهة نظرهـا الرسـمية حـول قصـة االنتقـال،كام ميكـن أن يقـدم املوقـع
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ً أوبوكيله شيئا ما حول املسألة؛ وقد تكـون املعلومـات املتاحـة هنـاك اإللكرتوين الخاص بالالعب

 .متعارضة يف بعض األحيان، غري أنها ميكن أن تظل تشكل األساس الذي تقوم عليه القصة

هذا وقد جعلت اإلنرتنت من األمر أكرث صعوبة عىل األشخاص من حيث إخفاء املعلومات 

جتازوا اختبار تعاطي املخدرات أو قد تورطوا يف فضـيحة عيل سبيل املثال،إذا مل ي-عن الصحفيني

 عندما يفضل الرياضيون االحتفاظ بنبـذة بسـيطة عـن -ما خارج نطاق الحلبة أو ساحة امليدان

ًتقدم اإلنرتنت أيضا وسائل وأدوات إضافية تتعلق مبالحقة األشخاص من خـالل . حياتهم الخاصة

جالت القابلـة للبحـث بسـهولة، والتـي تقـدم العنـاوين دليل الهواتف املتاح عرب اإلنرتنت، والس

ًكاستجابة للبحث عن أحد األسامء؛ وبالطبع، فإنه ميكـن للصـحفيني أيضـا أن يسـتخدموا الربيـد 

اإللكرتوين أو مواقع التواصل االجتامعي كطرق للوصول لشخص مـا ألخـذ ترصيـح منـه، عنـدما 

صـل معـه عـرب الهـاتف؛ حيـث أن معظـم يكون من الصعب إجراء مقابلة شخصية معه أو التوا

األشخاص يواظبون عىل قراءة الربيد اإللكرتوين ويتابعون مواقـع التواصـل االجتامعـي، وأن الـرد 

ميكن أن تكون املقابلة باستخدام الربيد اإللكرتوين مفيدة . عىل الرسائل يستغرق فقط بضع ثوان

 . رة مبارشة لشخص مايف بعض األحيان، غري أنها ال متثل بديالً للتحدث بصو

 USEFUL WEBSITESمواقع إلكرتونية مفيدة 

آخر األخبار عن كل الرياضـات الرئيسـية يف بريطانيـا www.bbc.co.uk/sportيقدم موقع

 .وىف العامل، تقارير حية، وإحصاءات وسري ذاتية للشخصيات الرياضية الشهرية

ًا مؤسسات البث اإلذاعي والتلفزيوين يف الدول األخـرى، وكـذلك الصـحف متلك أيض

الرائدة مثل الجارديان يف بريطانيـا، وذي أسـرتوليان ونيويـورك تـاميز، مواقـع إلكرتونيـة 

 جيدة عىل اإلنرتنت وتقدم محتوى ريايض قـوى ومفصـل؛وتكون هـذه املواقـع مجانيـة 

 جيل واـلـبعض األـخـر يتطـلـب دـفـعيف الغاـلـب، رـغـم أن بعـضـها ـقـد يطـلـب مـنـك التـسـ
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 ملخص 

يعتمد الصحفيون الرياضيون عىل مجموعة متنوعة من املصـادر لجمـع مـادتهم

صـدر األكـرث أهميـة للمعلومـات يتمثـلاملطلوبة؛ والعديد منهم متخصص، غري أن امل

ًفيام لديهم من خربة ومعرفة؛ كام أنهم يحتاجون أيضا إىل عدد كبـري مـن االتصـاالت،

ويساعدهم االحتفاظ باألسامء وأرقام التليفونات يف كتـب االتصـال عـىل الوصـول إىل

تُظهـر املؤسسـات الرياضـية.األشخاص الذين يحتاجون إلجراء حديث معهـم بسـهولة

والرعاة اهـتامم بـالغ بإمـداد الصـحفيني بشـكل دائـم مبـا يحتـاجون إليـه مـن مـواد

هذا وتعد وكـاالت األنبـاء، مواقـع التواصـل االجتامعـي واملواقـع. ومحتويات مناسبة

مبثابة مصادر مفيدة أيضا، ويعتمد جميع الصحفيني الرياضيني عىل وسائل اإللكرتونية

 حتـى يكونـوا ملمـني-لخاصة بـزمالئهم الصـحفيني وال سيام التغريدات ا-إعالم أخرى

 . بآخر التطورات واألحداث

 .رسوم اشرتاك الستخدام املوقع

هذا ومتلك الجهات اإلداريـة الرياضـية واالتحـادات الدوليـة يف الغالـب مواقـع إلكرتونيـة 

ًخاصة بها، ويتضمن العديد منها روابط متصلة مبواقع األندية الشهرية؛ كـام متلـك أيضـا معظـم 

لوكاالت ذات االمتيازات مواقعها الخاصة، والتي يتم تحديثها األندية الرياضية املحرتفة الكربى وا

 .بانتظام بأحدث األخبار وتتمتع بقواعد بيانات إحصائية متميزة

ًهناك أيضا مواقع عامة شاملة للعديد من الرياضات؛ وعند القيـام بالبحـث عـن الرياضـة 

 .ةاملناسبة فبمحرك بحث مثل جوجل سيمكنك من الوصول للنتائج املطلوب
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ملخص الفصل

 قابلة مل اإلعداد 

 والقواعدوضع األسس  

  غري رسمية الاملقابالت الشخصية 

  أهمية البحث 

 املقابلة أساليب  

 سئلة إعداد األ 

 التسجيلأجهزة  وفكراتامل 

 ت كتابة املقابال 

 نزاهةقتباس بدقة واال 

أهداف التعلم

 املقابلة الصحفية  ومهامفهم وظائف  

 ًقابلة املمناسبة وفعلية إلجراءرتتيبات ب القيام عىل أن تكون قادرا 

 مية إعداد أسئلة مناسبة تقدير قيمة البحث وأه 

 من محتويات املقابلةحتياجاتكمع اتناسب ي مام استخداار ويختا يةفهم كيف  

  ودقة ة بنزاهترصيحاتستخدام الاتقدير أهمية  

 إجراء املقابالت
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  أو حلبـة السـباق، امللعـبأرض عـىل العبـونا يؤديـه المب الصحافة الرياضية فقطال تهتم 

 شـكل آخـر يأل كام هو األمر بالنسـبة و يف هذا الصدد؛هممديري ما يقوله مدربيهم وً أيضاولكن

 القصـة حـور مشخاص الـذين ميثلـون القدرة عىل الوصول إىل األ تعد مهارة،الصحافةأشكال من 

  الشخصـية،نطباعـاتهماوجهـات نظـرهم وب دلون وجعلهم يـ األساسية،املهاراتأهم واحدة من 

 .بوضوح ودقةكذلك عرض ما يدلون به و

ختـيـار ا وذوي الـصـلة، ـشـخاص ـمـع الـشـخص أو األت املـقـابالإـجـراء  ـعـادًةـهـذا يتـضـمن 

 يف املقـال الـذي يـتم اإلدراجه)  من املعلوماتعنارص األخرىورمبا بعض ال( بةاملناسات ترصيحال

 قاالت املتخصصة،كتابة املب  الصحفيني الذين يقومون فإن، الفصول التالية وكام سرنى يفه؛إعداد

 يتضـمن . من املعلومـاتةع معينانوأ عن ونبحثي سوف ياتوالقصص اإلخبارية أو تقارير املبار

 تتبـادر إىل أسـئلةأول  طـرحكرة وفمب الحضور  مجردأكرث منما هو   مقابلة ناجحةالقيام بإجراء

ا تأملـه مبـواضـحة ال املعرفة والدقيقعداد اإل املقابلة الجيدة ذهنك عىل املتحاور؛ حيث تتطلب

 مـن أفضـل النتـائج الحصول عـىل ك يفتساعدم إىل لهذا الفصيهدف . من نتيجة لهذه املقابلة

تم سـيهـو مـا هـارات التقنيـة الخاصـة، وامل  والتلفزيونيـةاملقابالت اإلذاعيـةب تتطل. (مقابالتك

 ). الفصل التاسع بعمق أكرث يفتهناقشم

 SETTING UP THE INTERVIEW لمقابلة ل اإلعداد

 املقابلـة  معهـم سـتجرىاألشـخاص الـذين إقنـاع يفن و الصحفيهاواجهي ياملهمة األوىل التتتمثل 

ً  مهـذبافعليـك أن تكـون ، مبـارش مـع الضـيفبشكل  تقوم باإلعداد للمقابلةإذا كنت. لحديث معهمبا

 يقومـون بهـا مـن ًةيـهمأكـرث أ أشـياء يكون لـديهم قد  فيها تتصل بهمية التدقيقوتذكر أن اللحظة ال

كيـف  املقابلـة، يف القيـام بـإجراء السـبب وراء رغبتـكرشح قـم ب. مجرد الرتتيب إلجـراء مقابلـة معـك

 مـن املحتمـل ي املقابلة وكم املدة التـُأين ستظهر أو تنرش نتج النهايئ ملحتوى املقابلة،سيكون شكل امل

 هـذه ةعرفـم  الحق يفميلك تفاصيل عن حياته كشف طلب منهيُ شخص سي أ إن.ها املقابلةستغرقأن ت

  معرفـة مـا إذا يفسـوف يرغـب فتخصيص جزء من وقتـه لهـذا الغـرض، يطلب منهُ سإذا كان و،األشياء
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 .األمر يستحق أم الن كا

 يف  الـتحكم مـن نـوعبوجود أي يختلف عن املوافقة عىل السامح فإن هذا ،وعىل أية حال

تجاه ذلـك، فعليـك  ؛ وإذا كان يساورهم القلقمقالشكل النهايئ للالب عملية التحريرفيام يتعلق

قاوم ت عليك أن  بدقة ونزاهة، ولكنسيتم التعامل معه سيدلون به  ماوالتأكيد بأن أن تطمئنهم

 الحصـول عـىل وكـان، ذلـك تجنب كان يصعب وإذا ؛نرشبل ال ق املقالطلب رؤيةل ي محاوالتأ

  يف املقـال سـتقوم بهـاي التـ الوحيـدة أن التغيـرياتفعليك أن توضـح،  غاية يف األهميةاملقابلة

 غةصـيعرتاض عىل حق اال إن منح شخص ماسلطة .قائحقبال ستتعلق بتصحيح األخطاء املرتبطة

 ال ا يعنـى أنهـ،) مـن ترصيحاتـهقتبـاساالتم أخر يـ شخص يأو أ(مقال أو وجهات نظر الكاتب 

 انظـر –أو وكالئهـم(  بعض الرياضـينيهذا وقد بدأ. مقاالً موضوعيا عىل اإلطالق  أن تكونميكن

 املقـال تغيريات يفب  القيامهم الحق يفنحتفاقات مكتوبة متا الصحفيني توقيع يطلبون من) دناهأ

 هنـاك وسـتحق عنـاء القيـام بهـا، ما تًاَهذه الظروف نادرمثل  مقابلة تتم تحت ن أي وأ؛النهايئ

 . تحتاجها لكتابة مقاالتكيات التترصيح للحصول عىل ال)دناهنظر أأ(طرق أخرى 

ي  إعالمـوظـف من خـالل وكيـل أو مهايجب أن يتم الرتتيب ل هناك بعض املقابالت التي 

 مفتـاح ميثلـون يف الغالـبأنهـم شـخاص،حيث قة طيبة مع هؤالء األعالأن تقيم حاول . مختص

القيـام  تفضل املكان الذي و،تعمل لديها، والغرض من املقابلةالتي ؤسسة امل اسم حدد. الوصول

ًيكون عليك أن تسـتعد جيـدا رمبا . معك املصورين ما إذا كنت ستصطحب أحد املقابلة وبإجراء

 ً دامئـا تحديـد فـرتةحاولت عليك أن ا لذيني،رياضال صارم ألحدجدول املواعيد ال حتى تتوافق مع

يـة لكـل ذلـك، فون كاتكـينبغـي أن   مـن الوقـت ما بني نصف ساعة وسـاعة؛ وأن فرتةللمقابلة

يف  ،أقـل  ريايض ما؛ ورمبا قد تضطر لإلعـداد لـذلك يف وقـت حياةحول األطول تملقاالا باستثناء

 ).دناهُأنظر أ ( أكرث أهمية من أي يشءالحالة التي سيصبح فيها اإلعداد حتى
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 جرى املقابلة ُ ت يجب أنأين

WHERE TO CONDUCT THE INTERVIEW 

 كنحـ حاول أن تختار مكـان مي،املقابلةالذي ستتم فيه ملكان اختيار ا كان أمامك فرصة ذاإ

أو حياتـه أو   ، مثـل منزلـه أو منزلهـا،شخصية من تجـرى معـه الحـوارل  أفضل فهمالقدرة عىل

 ؛ حيـث أن األشـياء املحيطـة مكان التدريب أو اإلستادتبديل املالبس،ة مثل حجرة هنيحياتها امل

هذه األشياء املحيطة يف مقالك سـتجعل املوضـوع  وصف ، وأن عنهمما تتحدثً باألشخاص دامئا

ك ـمـن ـعـدم تعرـضـالتأـكـد محاوـلـة ً  علـيـك أيـضـايينبـغـ.  بالنـسـبة للـقـارئيف الـسـياق الـصـحيح

 تعليقات منهم غب يف الحصول عىلإن مل تكن تر(  من حولك آخرونأشخاص وتواجد للمقاطعة

 .،ألنهم قد يعيقوا املتحاور عن التحدث بحرية وارتياح)أيضا

 سـتكونو ما إذا كان يجب إضافة الصور ملقالك للتوضـيح؛ختيارك للمكان عىل ا يعتمد قد

،وقـد يكـون مـن األفضـل  الطبيعية أو بيئتها بيئته يفايضإذا رأينا الري وإثارًةًتشويقا أكرث الصور 

؛ كـام أنـه مـن األفضـل  إجراء املقابلةوقت كتوفري لوقت املتحاور أن يتم التقاط الصور يف نفس

 يقدم املصور ؛ وقد للمقابلة الالزمة قبل عمل الرتتيباتك مصورًأيضا أن تتواصل بشكل جيد مع

 . ًجعل املقال أكرث متعة وتشويقايقد ما الك،وهو ًيضيف لك شيئا مل يخطر ببًقرتاحا ا

لمقـابالت التلفزيونيـة ل بالنسـبة ً الخاص باملقابلة يعد هاما بصورة خاصةختيار املكانا إن

 ).التاسعفصل النظر أ(

 RULES OF ENGAGEMENTرتباط قواعد اال

  ظلهـاتجرى يفسـ يالتـ حديـد الرشوطتب ي أن تقوم بصورة مسـبقةمن الرضورإنه 

غري .تحكمها رشوط قبلية أو مسبقةال  و مبارشة املقابالت تكون؛يف حني أن معظمقابلةملا

  التي سيتم طرحهـاقامئة األسئلةاالطالع عىل  قد يطلبون وكالئهم أو املتحاورين بعض أن

ـل إـجـراء امل ـا؛قـب ـة، أو توـضـيح أن بـعـض مـجـاالت ـطـرح األـسـئلة ـغـري مـسـموح بـه  قابـل
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 البـدء يف إجـراء تقـررأن  قبل اتعية مثل هذه الطلبورشم حول  حكمصدارحتاج إىل إتوسوف 

املقابلة؛ ويف كلتا الحالتني، فإن درجة تلقائية املقابلة سوف تنخفض، غري أنه قد ال يكـون هنـاك 

 .رضر يف تقديم األسئلة مسبقا

ميكـن مـن  فرصة للحصول عـىل أشـخاص  يف حد ذاتهاعملية إجراء املقابلة ينبغي أن متنح

 بـذلها يي الجهود الت منرغمعىل ال و التي يقدمونها،إلجاباتًدائرة الحوار وفقا لتوسيع  خاللهم

يكـون مـن السـهل  يني،الصـحفأحـد  مـع ً،إال أنهم عندما يلتقون وجها لوجـههم لحاميتهموكالئ

 .متابعة للمقابلة أسئلة ًغالبا السيطرة عىل هؤالء األشخاص ودفعهم لإلجابة عىل

 إجراء املقابلة من عدمه، إذا كانت بعض املوضوعات غـري مسـموح البدء يف سوف يتوقف

  يف كتابتـه؛الـذى تأمـلللمقـال  بالنسـبة وضوعات املتلك مدى أهمية عىل بطرح أسئلة بشأنها،

ليها عصول حً ستكون قادرا عىل الي التات، املعلومعىل هذا الرشط إذا كانتتختار املوافقة وقد 

، رضوريـة وأساسـية بالنسـبة ملقالـك؛ وعـىل أي انب املسـموح بهـا الجوبتلك االلتزامعن طريق 

 الشـخص الـذى تحـاوره غـري مسـتعد لإلجابـة عـن األسـئلة فإن الحقيقة التـي توضـح أن حال،

، ال يجب أن متنعك من تغطية تلـك القضـية يف مقالـك، رمبـا مـن خـالل ةمعينقضية ب املتعلقة

وكذلك الحقيقة التي تفيد بأن الشخص غري مستعد االستعانة مبصادر أخرى إللقاء الضوء عليها؛ 

 .ملناقشة القضية تتضح بذاتها

 ال والـذي(  إن مل تكن املؤسسة التي تعمل لديها تقوم بدفع مقابل مادي إلجـراء املقابلـة

رؤية النسـخة ب يجب أن تتجنب السامح ملن تجرى معهم الحوار أو وكالئهم ،) يف الغالبيحدث

ًسجل؛ حيث أن هذا سيكون قريبـا مـن دور الرقابـة أو الرشيط امل قة عليها واملواف أعددتهايالت

 فهنـاك طـرق أخـرى للحصـول  كان هذا يعني أنك مل تقم بإجراء املقابلـة،إنعىل املطبوعات، و

 .عىل املعلومات

 INFORMAL INTERVIEWS غري رسمية  الاملقابالت 

ـري جــدا مــن ال شــهرية الة الرياضــيشخصــيات التتلقــى ـات إلجــراء مقــابالت ًالكـث  طلـب
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أو     مجلـة، صـحيفةلـدى مل تكـن تعمـل إنو؛ اع جمييها املوافقة علمعها، والتي قد ال ميكنهم

 أو حتـى مقابلـة شخصية الحصول عىل مقابلة  فرصتك يفمحطة إذاعية أو تلفزيونية كبرية، فإن

 كتابة من مينعك أن هذا ال يجبغري أن . ضئيلةكون تدربني قد امل أو كبار الرياضينيية مع هاتف

 ،نيالرياضـة مـراوغ ميكـن أن يكـون نجـوم مقال عن حياة الالعب؛ ومثل املشاهري يف أي مجال،

 يف يجـب علـيهم حيث.  عند نقطة معينةإىل التواصل مع وسائل اإلعالم عادًة يضطرونولكنهم 

 عقـدبنود اللً وفقا فيها  يشاركوني الت الرياضيةمترات الصحفية بعد األحداثؤ املحضور الغالب

 كـام وسائل اإلعالم؛  وإرضاء إسعاديف مصالحهم ين تكمن والذ، الحدثي مع منظمبرموهالذى أ

ثابـة مببصـورة ما، فـرص إعالميـة تضمن عادًة والذى ياإلعالمي، من ظهورهمًون أيضا جعلأنهم ي

 مـن أن رغموعـىل الـ.بوهاً لهم مقابالً ماديا نظري الدعاية التي يجتـذلرعاة الذين يدفعونلدعم 

ًهذا ليس مقنعا وكافيا كاملقابلة الشخصية،  ًةلصـحفيني فرصـا إال أن هذا الظهور اإلعالمي ميـنح ً

 .سئلةطرح األأخرى ل

إن هـذا .  حيـثام تسـتطيع رمبا يتعني عليك أن تحصل عىل ما تسـتطيع، أخريالذكمغري أنه 

موقـف   يفاملنافسـني، أو ل الالعبـنيمـن مـدخهم خـروج أثنـاء الحديث مع الالعبني قد يتضمن

، "مقابلة املصـيدة" بعض األحيان باسم  يفعرفُ ما يهو و؛ التدريبمالعب  يفي أو النادسيارات

وبشـكل أ للترصف بوقاحة  أو رخصة عىل أنه ترخيصتم التعامل معه أن ييرغم أن هذا ال ينبغ

جانـب  مـن  مرغـوب فيـه الغـريهـتامم عـدم اال يكـون هنـاك قـدر معيـنمن وقـدي؛غري أخالق

 ولكـن  الرتفيـه،صـناعة كسبون أرزاقهم من مجـالالذين يو  أصحاب الرواتب العالية،الرياضيني

التمتـع  الحـق يفًأيضـا ملشـاهري ا  ميلـك. الظروف املناسـبة يفجب أن يتم التواصل معهم فقطي

رحلـة يـامهم بق هم أثنـاءطعاقـت مـثالً أنً ، وقد ال يكـون مناسـبا كغريهم من الناسالخصوصيةب

 . عليهمسئلةاأل طرحب  مطعموجبة يفتناول تسوق أرسية أو 

 رصاربـاإل  مـع الـتحيلًن مهـذباوكـفعليـك أن ت ،صـيدةمبقابلـة امل القيـام قـررت ولكن إذا

  باألسـئلة تتواصـل مـع الشخصـية الرياضـية فـيام يتعلـق قبـل أن للغايـةً كـن واضـحا واملثابرة،
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 بعـدد مـن األسـئلةهـذه  لصـياغة ًلها، وكن كذلك مستعداات  إجاب الحصول عىل ترغب يفيالت

ل عىل إجابات مبدئيـة وحصيف ال الصيغ املختلفة؛ حيث ميكن أن يساعدك هذا يف بعض األحيان

 . مقابلة جراء إلًغري واضحة من شخص مل يكن مستعدا

 THE IMPORTANCE OF RESEARCHأهمية البحث  

ُ أن تحـاول أن تي ينبغـ مـن جانبـك،ملقابلةإجراء االتي يتم فيها ظروف المهام تكن   جـرىُ

 عـىل سـبيل . ميـارس فيـه رياضـتهبعض البحث عن الشخص الذى ستتحدث إليه واملكان الـذى

يتعـني عليـك أن تـتعلم قـد  ،شـعبية أقـل الشخص الذى تحاوره يـرتبط برياضـة إذا كاناملثال، 

كتشاف ا و؛ كام أن معرفة هذه الرياضةيف نطاق  الشخص موقف عنض املعلوماتقواعدها وبع

  يـوفر الوقـتال قبل الذهاب إىل املقابلة الشخصية التي ستحاورها عىل قدر اإلمكانالكثري عن 

 أما بالنسـبة للرياضـيني.  اإلطار الصحيح بالنسبة لك وضع املتحاور يفعىلً يساعد أيضا فقط، بل

 الراديـو ى معهـم مقـابالت يفجـرُعتـادوا أن تا والذين ،عىل اإلنرتنتخاصة هم مواقع ديالذين ل

حـول القـدر ة منتفخـتكون لديهم وجهة نظـر ما ً  الصحف، غالباسامئهم يفأوالتلفزيون ويرون 

 أقـل مـام  وشـهرتهم معرفتـك عـن حيـاتهم املهنيـة؛وإذا كانـتهمعـن الذي يعرفه بقيـة العـامل

  حاولـتإذان  ولكـ،ستكون ضعيفةفإن رغبتهم يف التواصل معك كون، ت أن ي ينبغأنهيعتقدون 

 إرضاء غرورهم وشعور األنا لديهم عن طريق تحمل عناء البحث عن معلومات عـن شخصـيتهم

 .يرس و سالسةأكرثبصورة  املقابلة تتم أن فإنه من املرجح بشكل مسبق،

؛ حيث أن القيام بقدر جيـد مـن خاصة إذا كان الوقت قصريابصورة ً هامايعد البحث 

ً إجراء املقابلة يعني أنك لست مضـطرا  قبلدر اإلمكانالشخص عىل ق عن البحث األسايس

أنـه كلـام أظهـرت مـدى معرفتـك  وإلهدار الوقت يف طرح أسـئلة رئيسـية عـن شخصـيته؛

تغطيـة عـن ً  كـانوا مـن املـرجح أقـل امتناعـا كلـامبشخصيتهم وبالرياضة التي ميارسـونها،

وبـالطبع، فإنـه يجـب .مـا إىل حد سببة للحرج قد ال تكون مألوفة أو حتى مي التجوانبال

 ولكـن عنـدما يكـون الوقـت يساورك الشك حولها، حقائق يأ  وتتأكد منعليك أن تفحص

 ، إذا حيوـيـةو  مناـسـبةاتترصيـحـ الحـصـول ـعـىل ـنـا يتمـثـل يف املـهـم هء ـفـإن اليشًقـصـريا
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 .قابلة املم تجرى معه األشخاص الذينمن كان ممكنا،

 INTERVIEW TECHNIQUE املقابلة  أساليب

 نقطـة البدايـة املفيـدة بالنسـبة  فإن، من قبلمقابلة إجراء ً مطلقاسبق لككن قد  مل يذاإ

 ،تلفزيـونال يف األشخاص وهم يجرون املقابالت كمحاورين ومتحـاورين يف مشاهدة لك ستتمثل

، وأن  ناقدة وآذاننوهذا بعيب القيام عليك جبي.  الراديوقابالت يفاملستامع إىل  اال عن طريقأو

تمـرس  مشاهدة محاور م خالل تستطيع أن تتعلم الكثري من.فيد وما ال يفيد ما يةعرفم تحاول

 أنـواع مبتكـرد بشـكل خـانع غـري ِّ، ولكن ال تستمع فقـط للمحـاور وتقلـوهو يقوم بأداء عمله

 أن يف الغالـبتستطيع . تخدمونها يف طرح األسئلة يسي وكذلك الطريقة التطرحها ييسئلة التاأل

 شـخاص األيسـتجيب  ومعرفة الطريقة التيكتشافا و،ستامع لإلجاباتاالمن خالل  تتعلم الكثري

 يسـتخدمونها لتجنـب إعطـاء ي التـسـاليب بطرق مختلفة وكـذلك األتها صياغ التي يتمألسئلةل

 .إجابة مبارشة عىل السؤال

 العـاملني يف الصـحفيني ال ميلـك جميـع: ضعيف القدرات أن تتعلم من محاور ً أيضاميكنك

 كلمـة أو يقـدم إذا كـان املتحـاور.قـابالت املأساليب وقدرات متميزة إلجراءراديو والتلفزيون ال

مشقة،  بدون  ومبارشة إعطاء إجابة رصيحةنتجنبوي إذا كانوا أو لألسئلة، إجاباتك  واحدةجملة

 . من اإلجابات املمكنةلحصول عىل املزيد صياغة األسئلة لية كيف حولسأل نفسكفعليك أنت

  العاملني بالصـحفن الصحفيني،أ املقابالتقوم بإجراء عندما ت، ذهنكً واضحا يفليكن

ـون ـبيبحـث ـن يش يف الغاـل ـف ء ـع ـه مختـل ـام يبـحـث عـن ـالراديو  الـصـحفيني الـع ـاملني ـب ـع

 الراديـو أو التلفزيـون قـد  يفُوالتلفزيون؛ حيث أن الصحفي الذي يجري مقابلة مع شخص

 وـطـول املقابـلـة الحـيـة بنـيـة أن ،كامتـحـاور شخـصـية ـهـذا املبإظـهـار رـئـييستم بـشـكل ـهـي

األشـياء جميعهـا ال متثـل   يف حـني أن هـذه. اإلجابـاتواملبارشة قد تكون عىل قدر أهميـة

ه من غري املرجح أن حيث أنأهمية بصورة خاصة بالنسبة للصحفي الذي يعمل يف جريدة، 

  وأن الغالبيـة ها بـه، بـنفس الرتتيـب الـذي تـم تقـدميو مقالتهـاأ مقالته  اإلجابات يفتظهر
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 بجمـع هذا وقد يفضـل الصـحفي العامـل يف جريـدة أن يبـدأ. ستخدامها يتم ن لاالعظمى منه

ات التـي ترصيحـ الإضـافة و، منهـايـلبعـد ذلـك يحـاول أن يسـتخدم القلأساسية،ثم معلومات 

 . وإثارةًةوي املقال حيضفي عىلتس

،  منزل أو مكتب شخص ما يفٍبلة برتوفإذا قمت باإلعداد ملقا ؛املقابالت مختلفةتعد جميع 

 اهـذمييـل  ؛ حيـث محادثـة عاديـةيف شـكل املقابلـةجرى ُ وقتك وتتحكم يف تستطيع أن تفإنك

غـري أنهـإذا . شجعهم عىل الحديث بحريةي ويشعرون بالراحة والهدوء شخاص إىل جعل األنهجال

 يف  شـخص مـالـة مـعجـري مقاب تحاول أن تكنت التليفون أو عىل كان لديك فقط بضع دقائق

  الحوار برسعـة شـديدة يفجري فإنك تحتاج ألن ت،رض امللعب مثالأل مغادرتهم وقت ضيق أثناء

؛وإذا  الحصـول عليهـا ترغـب يفي األساسـية التـات املعلومـحـولً وأن تكون أكرث وضوحا ،الحال

ئلة األسـأن تكمـل ً يمكنـك إذا ف، الحـديث وراغـب يفمـرن طيع وتحاور بعد ذلك أن املوجدت

 . يف وقت الحق خالل الحوار  التي تريدهااألساسية

 املقابلة الشـائكة، من خالل استخدام أساليب شهرتهم وأسامئهمبعض الصحفيني لقد بنى 

اسـتقبال  تحصـل عـىل ميكنـك أن.عنيفـة أو عدائيـة للغايـةال تكـون أ يولكن بصفة عامة ينبغ

ظهـر  أن تي راحته، رغـم أنـك ال ينبغـً كنت ودودا وجعلت من تحاوره عىلإذا واستجابة أفضل

 أو عنيفة ةصعب أسئلة  إذا كانت هناك.للقيام بذلك ء كفأوغريف رتحًمطلقا وكأنك غري م أمامه

 تـركأو إذا التزم املتحاور الصـمت . املقابلة نهاية حتى فعليك أن تحتفظ بها يجب أن تطرحها،

 أسـئلة  حينـذاك؛ وإذا طرحـتريكثـال خرس تـفإنك لن ا، صعبسؤاالً طرحت عليهالجلسة عندما 

 .تخرج من املقابلة بال يشء قد إنك ف، البداية يف وشائكةمعقدة

؛  قبـل بدايـة املقابلـة، فعليك أن تغلقهقابلةامل إجراء أثناء محمول هاتف إذا كان بحوزتك

؛ ه ملـن تحـاوربالنسبة حيث أن مقاطعة الحوار باملكاملات التي قد تأيت إليك تعد من غري الالئق

نفـس  وقد يكون من الصعب العودة مـرة أخـري إىل؛  املقابلةًأيضا سريعرقل تعيق وتس كام أنها

 . الحوارإيقاع
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      QUESTIONSاألسئلة    

، وذلـك  فكرة جيـدةإن القيام بكتابة قامئة قصرية من األسئلة الرئيسية بصورة مسبقة متثل

 ًدقيقا للغاية، تكون ال ولكن عليك أ؛علومات مهمة أي ممن عدم إغفالً فقط حتى تكون متأكدا

ينتج عنها يف الغالب  والتي س وشاملةإجابات موسعةتقديم حيث أن هذا قد مينع املتحاور من 

 أن فضـلً غالبـا مـن األيكـون ه فإن،وقتالكثري من ال لديك إذا كان.  املقتبسةاتترصيح الأفضل

 عنهـا يف الحـديث  ترغبيوضوعات الرئيسية الت عن واحد من املطلب تقديم ملحة عامةتبدأ ب

؟ ً  فرصك غداياملباراة؟ وماهفيام انتهت إليه  ما رأيك.خاصة ما حدثال كاتبعبار ارشح يل: مثل

  التدريب؟ يسريكيف 

 ورمبا يبدأ بالحـديث  يف الحوارمثل هذه األسئلة العامة قد تسمح للمتحاور بأن ينفتحإن 

 وآفـاق واسـعة  جديـدةمجـاالتبـدورها  تفـتح قـد ي والتـ،الكعن أشياء مل تكن قد خطرت بب

ات ثغـر السـدأسـئلة إضـافية لكذلك طرح  وإىل التفاصيلالحقا، االنتقالًميكنك دامئا . ستكشافلال

ًقدرا  متلكًتسمح أيضا للمتحاور بأن يشعر أنه أو أنها إن هذه الطريقة .َ المتحاورالتي مل يغطها

 .سلكه املقابلةت االتجاه الذي  التحكم يفمن

السؤال املفتوح هو واحـد  ؛ حيث أن األسئلة املغلقةوتجنب أسئلة مفتوحة بطرحًدامئا قم 

هـل كانـت : تطرح السـؤالال عليك أ. كلامت نعم أو الال ال ميكن اإلجابة عنها بيمن األسئلة الت

: أن تسـأل ذلـك  منبدالًوميكنك امليدالية الذهبية األوليمبية؟ ب فوز حياتك أن ت لحظة يففضلأ

ً يسـمح دامئـا هـذاإن  عـىل امليداليـة الذهبيـة األوليمبيـة؟ عنـدما حصـلت كـان شـعورك كيف

 رب أكـرجح بدرجة ومن امل،اته الخاصةعبارجرى معه الحوار بأن يصف مشاعره بُللشخص الذى ت

 .ترصيح شيق ومثري أن ينتج عنه

ً بعيـدا يحيـد بدرجـة كبـرية أو ،طويل الـنفسستثنائيةا بصفة ُاملتحاور الذي تجري معه املقابلة، مل يكن إن

؛ فرمبا يكون املتحاور عىل وشك أن يديل بيشء رائـع األسئلةأحد  اإلجابة عىل أثناء أال تقاطعه ،فعليكعن املوضوع

 متحـاورلسـمح لا:  تتبنـى االتجـاه املنـاقض أنإنه من األفضل.  يف فقدانه لألبداملقاطعةوشيق والذي قد تتسبب 

ً توقفـا مؤقتـا ايجابيـا-ةبسـيطة ثغـربعـد ذلـك أتـرك ثـم   مـن كالمـه،ينتهىأن ب   إن . سـؤالك التـايل طـرح قبـل-ً

 



إجراء املقابالت

 

 101

يشـجع يف  وسرتيـاح،ً املحادثـة يعطـى شـعورا بعـدم اال سـرييفمن هذا النـوع  االنقطاع املؤقت

د  مل يكـن قـءيشقـول يتطوع ب رمبا واملتحاور عىل البدء يف استئناف الحديث مرة أخرى الغالب

 . من قبلقاله

ًملـام  أن يكـون  البـارعيحتـاج املحـاور والتي ، غري رسميةقواعد وأعرافتحكم املحادثات 

 ةعودبال للمحاور هذا وقد يتوقف املتحاور يف بعض األحيان فقط كنوع من األدب، والسامح.بها

 -أو التلفزيونيـة  املقابلـة اإلذاعيـةيف حالـة   حتي-املقابلة حالة يف غري أنه. املحادثة استئنافإيل

 أراء ؛حيـث أن االهـتامم ينصـب عـىلينبغي أن تكون املحادثـة أحاديـة الجانـب بقـدر اإلمكان

 . الصحفي،وليساملتحاور

 ؛فإذا الحظـت أنةشـبي فوق جيـادهم الخ يف بعض األحياننواملتحاور ،قد يشطحوبالطبع

عليك أن تعيدها إىل مسـارها عـن طريـق ف ها أن تكون،تريد امعً  متاماًرشدت بعيداقد ة قابلامل

 صابتك؟بإ  املتعلقةشاكلاملىل إ  أن نعودناهل ميكن: طرح سؤال حاد مثل

يحـبـون أويثـقـون   ألنـهـم اليتـصـفون بالعدوانـيـة ـجـرى معـهـم الـحـوارُ ـمـن تيف ـحـال ـكـان

فعليـك أن  يف املايض،وسـائل اإلعـالم غـري مريحـة مـع سبق لهم أن مروا بتجارب أو ،بالصحفيني

 الدفاع عن ال تخاطر باستجداء عداء ضيفك املتحاور من خالل. بث الطأمنينة يف نفوسهمحاول 

حالـة مـن  يف  مغريـات الـدخولتجنـبت وسائل اإلعالم بشكل مفرط، واألهم من ذلك،عليك أن

 .جدلال

 التسجيل؟   جهاز  م أاملفكرة

NOTEBOOK OR RECORDER? 

إن مل تستطع القيام بتسجيل دقيق لإلجابات الخاصـة باألسـئلة يس هناك فائدة من اإلعداد ملقابلة ما ل

التي قمت بطرحها؛ وأنه حتى عهد قريب بشكل نسبي، كان معظم الصحفيون يقومون بتسـجيل مالحظـات 

 يف ُأما اآلن، فهناك أجهزة تسجيل خفيفة الوزن وصغرية الحجم، والتي ميكـن أن توضـع. موجزة بشكل يدوي

 ؛ سـعاو يـتم اسـتخدامها عـىل نطـاق و بسـهولة متاحة، كام أنهاائدة أمام من تحاورهم عيل املغري بارزمكان 
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طاملا أن ؛ول الصـوتي تسـجبخاصيةً أيضا وكذلك فإن معظم أجهزة الهاتف املحمول اآلن مزودة

ة وعمقـا، باإلضـافة إىل لوسه ًيعد أمرا أكرث تسجيل أي مقابلة فإن  أو خلل،الجهاز ليس به عطل

يكون أقل إثارة لألعصاب بالنسبة للمتحاور من رؤية شـخص مـا يقـوم بالخربشـة أنه ميكن أن 

 بعـض العيـوب يتضمنتسجيل ال استخدام جهاز غري أن.بشكل يدوي بصورة متقطعة يف مفكرة

هـا  االسـتامع ل،فإنلوقتا لفرتة من ستستمر ةاملقابل إذا كانت.ل األمثلحال هوًليس دامئاكام أنه 

 ،وقـتللً ميكـن أن يكـون مسـتهلكا  اسـتخدامها يفغـب التـي ترعلومـات املمرة أخـرى الختيـار

ً إذا كنت تعمل وفقا ملواعيد تسليم عمل صارمة؛ وأنه قد يكون مـن األكـرث جاهزيـة يف وخاصة

مـن خـالل اسـتخدام جهـاز تسـجيل كمصـدر دعـم حسـب (الغالب أن تقوم بتطوير األسلوب 

ا يتضمن تدوين اإلجابات الرئيسـية ألسـئلة إن هذ.من حيث تسجيل مالحظات انتقائية) رغبتك

 املزيـد مـن إنه من املستحسـن أن تسـجل.  فيام بعدة بسهولاملقابلة حتى ميكن أن يتم نسخها

جابات واملالحظات بدرجة أكرب مام قد تعتقد أنك بحاجة إليه، ولكن حاول التعود عىل عـادة اإل

 أثناء سري املقابلة؛ حيث أن هذا يجعـل التخلص من املادة أو املحتوى الذي لن تكون بحاجة له

إذا كنـت قـد قمـت بعمليـة البحـث بشـكل . التعامل مع املادة أكرث سهولة ورسعـة فـيام بعـد

مسبق، وحزمت أمرك حول األسئلة التي تحتاج إىل طرحهـا، فـإن الـدور األكـرث أهميـة بالنسـبة 

 .للصحفي خالل املقابلة يتمثل يف االستامع للمتحاور بعناية

  USE YOUR EYES خدم عيونكستا

 صـلعنـدما ت؛وكا عينً أيضـا أن تسـتخدم فقط، حيث ينبغي أن تستخدم أذنيكي ال ينبغغري أنه

أن إىل ًتحتـاج أيضـا سـوف :نقل ما أدىل به املتحـاور ،فإنك لن تحتاج فقط إىل كتابة مقالتك مرحلةإىل

 خـالل املالبـس أن نتعلم الكثـري مـن نستطيع إننا. ثل بامل الذي تكتبهترسم بالكلامت صورة للموضوع

 ـقـم بـتـدوين.  املحيـطـة بـهـم وـمـن ـخـالل توجـهـاتهم العاـمـةـشـياء األـكـذلكو ـشـخاص األالتـي يرـتـديها

 ها، يقودة التي نوع السيار،وكذلك منزلهكيف يبدو ويها املتحاور، يرتديمالحظات عن نوع املالبس الت

   التـي فـازوا بهـالياتا وامليـدكـؤوس الكانـتمـا إذا  و،ان منزلـهجـدر عـىل  التـي يعلقهـاونوع الصور

 



إجراء املقابالت

 

 103

 مـا إذا كـان هـؤالء اسـتنتاج مـن اءمثل هذه التفاصيل متكـن القـرة يف املنزل؛ حيث أن ضوعرم

ة التـي رياضـال من أجـل  بصورة كاملة يعيشونما إذا كانوا و، متفاخرينماألشخاص متواضعني أ

 . أخرىاهتاممات إذا كان لديهم م أيحرتفونها

  أوغرفـة جلـوس املتحـاور  التلفزيونية يفغالب هو السبب وراء إجراء املقابالتيف ال هذاو

علومات عن الشـخص الـذى الكثري من امل املصورة تنقل اللقطة خلفية  نراه يف إن ما. عملهحلم

 املحيطـة بالشـخص الـذى شـياء وصـف األأما بالنسبة ملقاالت الصحف، فإن. يجرى معه الحوار

 حول الخاصة م أحكامهإصدار باءسمح للقري و العام املشهدتحديد د يفتجرى معه الحوار يساع

 .منط حياة هذا الشخص

 TELEPHONE INTERVIEWS   املقابالت التليفونية

إذا  مفيـدة من هنا تكـون و، مسألة رسيعةهاتف تعد ال ما عربإجراء مقابلة مع شخصإن 

 ي هـها قد تكـون يف بعـض األحيـان وصارمة؛ كام أن ضيقةًكنت تعمل وفقا ملواعيد تسليم عمل

كافيـة  مـن النـادر أن تكـون ها ولكنمقابلة تستطيع من خاللها أن تجرى يالوسيلة الوحيدة الت

 مثل إجراء مقابلة شخصية مع متحاور والتحدث إليه بشكل مبارش؛حيث ومالمئة بنفس الدرجة

ًرا ألنك ال تستطيع أن تـرى  الحوار لوقت طويل، ونظأن املحادثة التليفونية ال تشجع عىل تبادل

 بـالكلامت عـن الشـخص  القيام برسم صورةفرصة:ًجردا من أحد حواسك مإنك تصبح فاملتحاور،

 .غري متاحةالذى تحاوره تكون معدومة و

 واإلجابات الحظاتامل أن تدون التسجيل، فسيتحتم عليك مزود بخاصيةك هاتف مل يكن إن

عليـك أال ف ًمتثل أمرا هاما، الدقة ًنظرا ألن و، من الصعبهذا قد يكونغري أن . املقابلةب الخاصة

إذا كنـت تسـتخدم اليـد . أو التحـدث بـبطءمـا ذكـروهتكـرار  ينتحاورامل من خىش أن تطلبت

 اليمني بشكل رئييس، قم بإمساك الهاتف بيدك اليرسى حتـى تـتمكن مـن تـدوين املالحظـات،

 .من االنزالق فوق املكتبتثبيت مفكرتك ومنعها  ما لًيئاتستخدم شعليك أن و
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 WRITTEN QUESTIONSاألسئلة املكتوبة 

 ها ولكن ما،للحصول عىل مقابلةومالمئة  ًقل إرضاء الطريقة األ ميثلإن تقديم أسئلة مكتوبة

اإلجابـات املكتوبـة إىل أن تكـون هذا ومتيـل . لكبالنسبة ح اختيار الوحيد املت االمبثابةكون تقد 

وأنهـا ميكـن -ً أو دقيقـا وحساسـا للجدلًكان موضوع املقابلة مثرياإذا   ال سيام–ة ومصطنعةفاتر

األسـئلة طـرح  ؛كام أنةالعامـعالقـات ال مسؤول أو  الشخص املتحاور محامىأن تكون قد كتبها

 .ًأيضا صعبيكون ضافية اإل

 التواصـل  ميكـنالوصول إليهم، تحاورين املحتملني، والذين قد يكون من الصعب املغري أن

؛ كام أنه مـن السـهل بدرجـة تويرت أو الفيس بوكحساباتهم عىل  أو رب الربيد اإللكرتوين عممعه

 الربيد اإللكرتوين عنوان ) أن تخمنبإمكانكأو  (إذا كان لديك إىل تلك الحسابات،ف الوصولكبرية

شـكل لـيهم بيف الغالـب أن تتجـاوز مراقبـي حسـاباتهم والوصـول إ فإنـك تسـتطيع ،لشخص ما

شـكال األخـرى  عـن معظـم األه الطـرق تعـد أكـرث رسعـة وأقـل رسـمية ألن هـذًنظـرامبارش؛ و

بشكل ً غري رسمية تقريبا الحصول عىل إجابات ًه يكون أحيانا من املمكن فإن،تصاالت املكتوبةلال

 .يضاأ  وسهالًًاكون رسيعيضافية اإلسئلة األ كام أن إرسال فوري؛

 ENDING INTERVIEWS إنهاء املقابالت

هم  عـىل وقـتللمتحاورينشكر ال عن طريق تقديم ها نوعمهام كان املقابلة اءنهبإً امئادقم 

 إذا.  مرات قادمة يف إجراء مقابالت معهم ورمبا تحتاج إىل، األدبالثمني؛ حيث أن هذا من قبيل

 قـد نسـيت إذا حـال مـا  يفاطلب من املتحاور رقم الهـاتف هي مقابلة شخصية،كانت املقابلة 

 .   وقت الحق يفلتأكد منهتاج لتحوً شيئا

رسـمية، القابلـة انتهـاء جلسـة امل بعـد مواصـلة الدردشـةالعديد من الصحفيني يفضل 

 الشـخص منـزل املتحـاور؛ وذلـك ألن أثناء خروجهم مـنو أ من تناول قهوتهم بينام ينتهون

 جانبـا، يل التسـجبعد وضع املفكـرة أو جهـاز ما سيشعر باالرتياح والطأمنينةً  غالباراملتحاو

 غـري أنـه إذا . املقابلـةأثنـاء ثم يقوم بذكر يشء ذو أهمية بالنسبة لك وهو ما مل يفصح عنـه
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 أن تخـرب الئق فإنه من ال، املقابلة الرسمية نطاق سمعته خارجي عنرصقدستخدام أا تنوى كنت

 .قد يبديه حيال ذلك اعرتاض يتحرتم أأن  و، بذلكاملتحاور

 WRITING IT UPكتابة املقابلة 

 تكـون مـا بأرسع مـا ميكـن، حيـث املقابلة أثناء قمت بها ي املالحظات التدونتأن حاول 

 أن  بالنسـبة لـك مـن الصـعبيكـون قـد نييوم أو يـوملها ت تركألنك إذا ذهنك؛ تزال حارضة يف

 . قيلت فيه عبارة معينةي الذسياق تنىس القد أو فرسها أو تفهمها جيدا،ت

 تحديـد بنيـة الوصول إىلب أفكارك وي ترتعىلً  أيضاساعدكيف  سوالقيام بالتدوينكام أن 

إلضـافة  أو با دون،سـتخدام املـذكراتال ًوهـو مـا ميثـل سـببا أخـر (مقدمة ملقالـك ورمبا ،ملقالا

  والتلفزيونيـة، حيـث املقابالت اإلذاعيةيشء ينطبق عىلنفس الإن ). جهاز تسجيل إىل،استخدام

تحديـد الطريقـة يف  ها سيسـاعدسـوف تسـتخدم التـي )لتاسعافصل الانظر (املقاطع  ختيارا أن

 .ورسد القصة كتابة النص بها تقرر يالت

عـىل إضـفاء نكهـة الشخصـية التـي يـتم إجـراء   املقتبسة من املقابلـةاتترصيحالتساعد 

 املقـال عـىل ريأثتـ  عالقـة كبـرية مبـدىات سوف يكون لهترصيحختيارك للا كام أن الحوار معها،

 .يكون لها بالغ األثر – سامع عبارات الشخص ذاتها- أن االقتباسات املبارشةالقراء؛ حيث

،بـدالً مـن كتابتهـا راء القويـة بشـكل مبارش واآلصـوراللغة الغنية باليجب أن يتم اقتباس 

عليـك أن  ولكـن  صـفة اآلنيـة واألصـالة، االقتباسـات املبـارشةتضفي.  الكالم الغري مبارشبصيغة

ً للغاية، حيث أن هذا يف حد ذاته ميكن أن يصبح مصـدرا  مطولبشكلاس  االقتبغرياتتقاوم م

 . صميم املوضوعيفو تكون قصرية،وواضحةقتباسات  االًمسببا للملل؛ فأفضل

 بـني تـم اسـتخدامها يقتباس املبارش يعنـى تضـمني الكلـامت الفعليـة التـ كام أن اال

يف بـلـدون كاـنـت أعـظـم لحـظـة الـفـوز ـبـأول بطوـلـة ومي": ،كاملـثـال الـتـايلعالـمـات االقتباس

ِّ أن أبىك فقـط وأقبـودألقد كنت . "  يقول البطل الجديد،"حيايت  نالحـظ ."حلبـة السـباقل ُ

 



 الصحافة الرياضية 

 

 106

ُ كلامت الالعب الفعلية كام قالها نصا وهنا أن ، ألنها مبثابـة عالمـات قتباسالا عالمات بنيضعت ً

ًاس أكـرث ضـعفا وأقـل آنيـة ًميكنك أن تالحـظ أيضـا كيـف يصـبح االقتبـ. الرتقيم التي ترتبط بها

رصح البطل الجديد بأن فوزه بـأول : وحيوية إذا تم فقط اختصارها يف صيغة الكالم الغري مبارش

بطولة وميبلدون كان مبثابة أعظم لحظة يف حياته، األمر الـذي جعلـه يرغـب يف البكـاء وتقبيـل 

 . أرض حلبة السباق

 أو ، ما يقولـه شـخص مـااختزال ً يكون مفيدا يفغري مبارش ميكن أنالوعىل أية حال، فإن الكالم 

 . من جانب املتحاور خاص بوضوح بشكليشء ما مل يتم التعبري عنهتوضيح معنى 

 مثال توضيحي
 " ؟ز قدم توم جونحيال انقضاضك عىل الكرة والذي تسبب يف كرسكيف شعرت :" سؤالال

كانـت لقـد . مثل هـذه اللعبـة  يفيكون الحالذا ك ولكن ها؛ سيئ ذلكلقد كاننعم، ":جابةاإل
 ". مل يكن هناك نية إلصابة أحد. بحوزته وأردت استخالصها منهالكرة

 بأنـه ذهـب ه زعـم ولكنا،سيئكان  نقضاضه عىل الكرة سميث أن اأقر: غري مبارشالالكالم "

 ."ز قدم جونكرس أن يقصدومل يكن ي لكرةستخالص اال

ن يـتم أ ولكـن ميكـن  يتم صياغتها بشكل أنيق،كام أنها مل وممتدةاإلجابة هنا طويلة تعد 

 .ي عىل النحو املشار إليه أعالهالصحفجانب اختصارها من 

إنه من املهم عند استخدام الكالم الغـري مبـارش أال نحـرف ونشـوه معنـى العبـارات التـي 

 .ذكرها املتحدث

املبـارش والكـالم الكالم أسلوب  ما بني يتحرك كصحفت أن  يف بعض األحيانمن املفيدوقد يكون 

 اسـتخدام التي تتبنى مقالتك ة وقصرية يفمعربقتباسات مبارشة واإدخال عن طريق غري مبارش ال

 . غري مبارشال كالمال
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 مثال توضيحي
 . خسارة املباراةت فريقهاتخذها الحكم كلفي ن القرارات الخاطئة التبأ" املدرب َّرصح 

 أما الكالم الغري ، زمن املضارع ويكتب يفاقتباس عالمات ً دامئا عىلي املبارش يحتوكالمتذكر أن ال

 . صيغة زمن املايضكتب يفُ ويقتباس،ال يستخدم عالمات االفمبارش 

 أمثلة توضيحية
 .  يقول املدرب،" بعض قرارات الحكمضدسوف أتقدم بشكوى " 

 )صيغة الغري مبارش. (قرارات الحكمضد بعض  قال املدرب بأنه كان سيتقدم بشكوى 

 .هيقالت " ، املئة مرت يوم السبت سباق رقم قيايس عاملي يفأتنافس لتحقيقسوف "

 .قالت الالعبة بأنها كانت ستتنافس لتحقيق رقم قيايس عاملي يف سباق املئة مرت يوم السبت

 .theyتحول إيل ي we الضمرييف املثال التايل. غري مبارشال كالمستخدام الا الضامئر عند ً أيضاتتغري

 ثال توضيحيم
 .قال املدير" بطولة طوال املوسم،منتلك أقوي دفاع يف ال"

 . املوسمبطولة طوالأنهم كان لديهم أقوي دفاع يف ال باملديرَّرصح 

 املقال وتحـافظ عـىل  وتغيريرسعة تنوع املبارش والغري مبارش يفكالمالصيغة نتقال بني االيساعد 

، يف حني  ممالًبصورة مستمرة شيئا الكالم املبارش غةميكن أن يصبح استخدام صي. ئهتامم القارا

 ، كام أنها املحادثةملضمون حريف نقل وكأنها الغالب  يفيتم قراءتها االقتباسات املبارشة املتواصلة

 تشـكيلقتباسات و االفضلختيار أا من أجل عن مسئوليته خىل قد تي بأن الصحفًنطباعااعطى ت

 .املقال

، كـام أنهـا  تكـون كافيـةعـادًة مـا"قـال" فإن كلمـة  إىل أصحابها،اتحالترصي القيام بنسبعند 

ـيطة ـدة؛وأن وبـس ـتخدام أي محاـي ـاـس ـل أ ة كلـم ـرى متـي ـدو أ إىلـخ ـن تـب ـةةمزعـج ـري مالمـئ    وـغ
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 ي من الرضورقد يكون ف،قتبس بشكل موسعكنت ت إذا.ستخدامهاال  سبب جيدكن هناك مل يإن

حـذر عليـك أن ت. لتنـوعا ً حرصا عىل"ضافأ"أو " أوضح "،"قَّعل" مثل ةليبدكلامت أن تستخدم 

 بعـض مـن الجـدل أو كـن هنـاك مل ي،إن"زعـم" أو "دعـىا" مثل املشحونستخدام اإلسناد امن 

 صـدق عـىلشـك لقـى بظـالل الُ حيـث أن هـذا ي،تم التعبري عنهـاي ي حول الحقائق التخالفال

،إن "كشـف " أو"أقر" مثل  كلامت استخدامتجنبت ؛ وباملثل، عليك أنيقوله املتحدث ة ماصحو

 . الحوارهتضمني حقيقي وسليم  أو كشفعرتافامل يكن هناك 

 قتباس بدقة ونزاهة       اال

QUOTING FAIRLY AND ACCURATELY       

ـة، ـعـيل الـصـحفينيـجـبي ـوا باال، كقاـعـدة عاـم ـي  والترصيـحـاتقتباـسـات أن ال يعبـث ـاموا  الـت ـق

زيـادة اثـارة هـذه الترصيحـات ي عليهم تجنب محاولة  ينبغ؛ وال سيام، املقابلة مناباستخالصه

عيل عن طريق تفسري الكالم حسب هواك من خالل إضافة كلامت أو عبارات مل يسـتخدمونها؛و

،  جمل نحوية طوال الوقتباستخدام ون يتحدثشخاص فقط هم منقليل من األال ، فإنأية حال

 ويف مثل هذه تاع ألنفسنا وقت للتفكري؛ ليك نبرضورية  كلامت غرينقوم بإضافةً كام أننا جميعا

الحشـو  نـتخلص مـن  وأن النحوية، القواعدنقوم بتنظيم وترتيب يكون من املقبول أن ،الحاالت

 . عليهيحافظيخل مبعني الجملة و الالزائد طاملا أن هذا 

؛ وإذا كـان قالـه شـخص مـا  للصحفي أن يحرر مـايكون من الرضوري يف بعض األحيان بالنسبة

 أن يحذف مثل هذه  الصحفيمن واجب يقوم بتقديم مالحظة قد تكون تشهريية،فإنه حاوراملت

 ه، عن غري قصد عكس مـا كـانوا يقصـدونشخاصاألمن النص؛ ويف بعض األحيان، يذكر  العبارات

 الرضوري تصـحيح  هنا يكون مـن ومن؛"ليس"ة إضافة أوحذف كلميكون ذلك من خالل ورمبا 

 .مثل هذا الكالم
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 تدريب 

معرفـة  تأكد من وجود.  املفضلريايضفريقه ال حول  عملإجراء مقابلة مع صديق أو زميلقم ب

 أكتـب قامئـة مخـترصة مـن .خر املباريـات التـي أداهـاآ عن تاريخ الفريق وعن سليمةة أساسي

  جـدلراسخة ورمبا تكـون محـل لحصول عىل وجهات نظر لوالتي يتم وضعها ،فتوحةاملسئلة األ

  مـا أودفاع؟الـ خط من هم الالعبون الذين ميثلون الحلقات األقوى واألضعف يف:"  مثلوخالف،

 "يفعله املدرب لتحسني النتائج؟ًميكن أيضا أن لذي ا

 قتباسـات أقـوي االبصـورة انتقائيـة، واختيـار مالحظـات تقـوم بتـدوينخالل املقابلة أن حاول 

رسع أ مالحظاتك بـقم بتدوين. سية األسا املعلوماتكرث املقاالت إفادة من حيثوأوالترصيحات 

 تعد قويـة بصـورة كافيـة حتـى يـتمأي اإلجابات أن تقرر و، ً بعد انتهاء املقابلة مبارشةما ميكن

أنـك  تأكـد.كالم غري مبـارششكل  يف والتي ميكن أن يتم صياغتها ،قتباسات مبارشةاستخدامها كا

يف  وزمن املـايض رصيحات املبارشة،ات والتقتباس االمع زمن املضارع - الصحيحةزمنةاألتستخدم 

مقدمـة  لتكـون صـلحقتباسـات ت أي مـن االعليك أن تقرر مـا إذا كـان.  الغري مبارش الكالمحالة

ًنسـخك ملضـمون املقـال ميثـل انعكاسـا  ً؛وعليك أيضا أن تسأل املتحاور حول ما إذا كـانمقاللل

ًدقيقا ونزيها للمقابلة، وإن مل يكن كذلك، فلام ال ً. 
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 ملخص 

 معرفـة؛ كـام أنلصـحفي الريـايضا املتاحة بني يـديدوات األ هم بني أ مناملقابلةتعد 

طـرح وأن ت،جـري معـه الحـوار عـيل راحتـه مـن تُجعـل وأن ت،لمقابلـةل اإلعداد كيفية

اًأمر تعد  ومهارةل اإلجابات بكفاءةي تسجكذلكحة وبالطريقة الصحي األسئلة الصحيحة

 وقتهم يكونأشخاص مع  مبارشةل عيل مقابالتوحصال كنت ترغب يف إذا ًوهاماً احيوي

 فهناك طرق أخري للحصول عـيل،أن ترتب ملقابلة ً مل يكن ممكناذاإ. يف الغالب شحيحا

 ـعـيل بـهـاحـصـلالتيت كاـنـت الطريـقـة ولـكـن مـهـامك؛ املعلوـمـات الـتـي تحتاجـهـا ملقاـلـ

من تُجـرى معهـم وأن تقتبس مبنزاهة ورشف،  فإنه من املهم أن تستخدمها،معلوماتك

 . بنزاهة ودقةاملقابالت
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ملخص الفصل

 الغرض من نقل األحداث الرياضية 

 املقاالت التحضريية أو اإلعداد للحدث 

  املسبقةالعروض 

 التقارير املمتدة 

  التفصيلية(التقارير املدروسة( 

 التقارير املؤجلة 

 مقاالت التحقيق 

   التحيز والحيادية 

أهداف التعلم

  التعرف عىل وظيفة التقارير الرياضية 

 ةفهم املدى الزمني لوسائل اإلعالم بالنسبة لألحداث الرياضي 

 تحديد األشكال املختلفة لنقل األحداث 

  فهم سبب وكيفية كتابة النسخ املمتدة 

 تحديد األشكال املختلفة لصحافة ما قبل وبعد الحدث 

 التعرف عىل تحيز بعض وسائل نقل األحداث الرياضية 

 

 نقل األحداث الرياضية

 

Reporting the action 6



 الصحافة الرياضية 

 

 112

ًيعد وصف األحداث الرياضية واحدا من املهـارات الرئيسـية للصـحفي الريـايض، كـام أنـه 

تشغل تقارير األحداث الرياضية مساحة أكرب . يقدم ويوفر املحتوى األسايس للصفحات الرياضية

ر مـن أشـكال الصـحافة الرياضـية؛ كـام تعـد يف الصحف، والراديو والتلفزيون عن أي شكل أخـ

القدرة عىل تغطية األحداث بطريقة حية، ودقيقـة وثريـة باملعلومـات وسـيلة هامـة وأساسـية 

 .بالنسبة ألي صحفي ريايض

هذا وتعد املنافسات التي تجري بني الرياضيني األفراد أو الفرق الرياضـية مبثابـة املحتـوى 

 أنها متثل املنابع التي تتـدفق منهـا جميـع أشـكال الصـحافة الذي تقوم عليه الرياضة ككل، كام

 . الرياضية يف النهاية

تقوم وسائل اإلعالم يف الغالب بنقل األحداث خالل اليوم الذي تقام فيـه، ولكـن األحـداث 

وبالفعـل، . األكرث أهمية ميكن أن تحتل مساحة عىل الصفحات الرياضية لفرتة زمنية أطول بكثري

 مثـل األلعـاب األوليمبيـة، بطـوالت كـأس العـامل يف كـرة القـدم، -لهامة والكبـريةفإن األحداث ا

 -والركبي والكريكت، سلسلة بطوالت العامل للبيسبول أو السوبر بـاول يف كـرة القـدم األمريكيـة

 . تشغل الصحفيني الرياضيني ألسابيع أو حتى شهور قبل موعد إقامتها

ًحد ذاته جزءا فقط مـن سلسـلة متصـلة والتـي، ويف مثل هذه الحاالت، يشكل الحدث يف 

بالنسبة لوسائل اإلعالم، تبدأ قبل بداية األحداث وتستمر بعد انتهاء فعالياتها؛ وميكن أن تشمل 

 : ًعددا من األمناط املختلفة للصحافة الرياضية كام ييل

 املقاالت التحضريية أو اإلعداد للحدث 

 العروض املسبقة 

 التقارير املمتدة 

 رير املدروسة التقا 

 التقارير املؤجلة 

 مقاالت التحقيق 
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 املقاالت التحضريية أو اإلعداد للحدث

THE BUILD-UP PIECE OR SCENE-SETTER 

ًميكن أن تتألف عملية التحضري اإلعالمي لحدث ما من مقال واحد أو أكـرث، ويكـون غالبـا 

ـحـدث وتزوـيـد الـقـراء يف ـطـول املـقـال املتخـصـص، ـيـتم إـعـدادها ـمـن أـجـل خـلـق االـهـتامم بال

ومـن أجـل . باملعلومات األساسية التي يحتاجون إليها لفهمه واالستمتاع به بصورة أكـرث اكـتامال

إعداد املشهد لهذه األحداث، يبحث الصحفيون عن موضـوعات تقـوم عليهـا مقـاالتهم، حيـث 

 وقـد يركزون يف الغالب عىل منافس فردي كوسـيلة لشـحن االهـتامم لـدى األشـخاص املهتمـني؛

يختارون الكتابة عن بروفايل املتنافسني الذين يتمتعون بفرصة جيدة للفـوز مبيـداليات لصـالح 

الدولة التي يوجد بها تلك الصحيفة، أو الذين كـانوا يحظـون بجولـة مـن املسـتوى املتميـز، أو 

وا مـن ًالذين قدموا عروضا جيدة خالل املرة األخرية التي تم فيها إقامة الحدث، أو الـذين تعـاف

إصابة كانت تهدد مستقبلهم الريـايض أو الـذين كـانوا يف بـؤرة تركيـز األخبـار ألسـباب ليسـت 

وخـالل مرحلـة . متعلقة بشكل مبارش بالرياضة، مثل السلوك املشني خارج نطاق ميدان السباق

ات اإلعداد لبطولة األلعاب األوليمبية أو بطوالت العامل أللعاب القوى، تتفاوت مجاالت املوضوع

ًبشكل كبري من أحداث مسار خط السباق وأرض امللعب إىل الرياضات األقل شيوعا مثل الرماية 

 . ًبالبندقية  أو الرماية، والتي نادرا ما تضمن وجود مساحة لها عىل الصفحات الرياضية

ًوحيثام يتعلق األمر باأللعاب الجامعية، فـإن موضـوع املقـال سـيكون يف الغالـب مرتبطـا 

ً مدرب ما، والذي قد يكون انضم إىل أحد األندية مؤخرا، أو الذي كان يلعب سـابقا يف بالعب أو

ًفريق منافس والذي سيكون لديه القدرة إذا عىل تقـديم رؤى وأفكـار داخـل كـال املعسـكرين؛ 

ًونظرا ألن الرياضة يتم يف الغالب التعامل معها كمرسحية متسلسلة من جانب وسـائل اإلعـالم، 

 -ت إعداد املشهد يف بعض األحيان عىل القصة السابقة فيام يتعلق بالحلقة القادمـةوتركز مقاال

 . أهم النقاط املتعلقة باملواجهات السابقة،أو الضغائن واملنازعات بني األندية أو الالعبني األفراد
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ًيشبع هذا النوع من املقاالت التحضريية أيضا تعطش الجامهري املتابعة ملعرفة املعلومـات 

لخاصة بنجوم الرياضة، وشغل املساحة املتاحة عىل الصـفحات الرياضـية خـالل األيـام الهادئـة ا

يتنـاول الفصـل الثـامن بالتفصـيل . التي تتضمن عدد قليل من األحداث الرياضية يتم تغطيتهـا

 . كتابة مقاالت الربوفايل أو املعلومات األساسية من هذا النوع

   تدريب 

م قادم، ثم قم بجمع قامئة من املقاالت التي تتنـاول بروفايـل قم باختيار حدث ريايض ها

قم باختيار األشخاص من . الرياضيني والتي ميكن أن يتم استخدامها إلعداد املشهد لذلك الحدث

ثـم بعـد ذلـك، قـارن قامئتـك باملقـاالت . بني املتنافسني، واملديرين واملدربني السابقني والحاليني

 . صحف، الراديو والتلفزيون كلام اقرتب موعد الحدثوالربامج التي تنرشها ال

 THE PREVIEWالعروض املسبقة 

ًتركز مقاالت وأعامل العروض املسبقة بصورة أكرث قربا عىل الحدث يف حـد ذاتـه، وعـادًة 

إنها تغطي القضـايا واملسـائل ذات الصـلة بالحـدث مثـل . ما تظهر قبل موعد الحدث مبارشة

ـادي ومواـقـف ا ـان متسلـسـل تـشـكيلة الـن ـة، بـي ـائج الحالـي ـاد ـمـن الـفـرق املـشـاركة، النـت التـح

باالنتصارات أو الهزائم، مشاكل اختيار الفريق التي يواجهها املدربني، مثل اإلصابات أو حـاالت 

إيـقـاف الالعـبـني الرئيـسـيني واالنتـقـاالت ـمـن وإىل الـنـادي، والتكتيـكـات املحتمـلـة وتـشـكيالت 

العبـني الـذين يلعبـون للمـرة األوىل يف صـفوف الفـرق، وكـذلك ًإنها تشري أيضـا إىل ال. الفريق

الالعبني الذين لعبوا لصالح كال الناديني، كبار الهدافني، السجالت التأديبيـة، البيانـات األساسـية 

للمسؤولني الذين سيتحملون املسؤولية، وما إذا كانت وظيفة كل مدرب ستصبح عـىل املحـك 

ن يف الوصول إىل معلوماتهم عىل معـرفتهم وخـربتهم املهنيـة يعتمد الصحفيون الرياضيو. أم ال

تـؤدي مقـاالت وبـرامج . الكبرية وكذلك عىل املصادر املختلفة التي سبق اإلشارة إليها يف الفصل الرابع

 العروض املسبقة نفس الوظيفة، يف صـيغة مخـترصة، حيـث أن الـربامج الرسـمية يـتم عرضـها للبيـع
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  .خالل األحداث الرياضية

 مثال توضيحي

 فريق تشيليس مقابل نيوكاسل يونايتد

  مساء اليوم 5.30: موعد املباراة

 دوود. يب: حكم املباراة

 توك سبورت: بث مبارش، إي إس يب إن راديو: البث التلفزيوين

سوف يحاول مدير فريق تشـيليس روبرتـو دي مـاتيو اإلعـداد لبدايـة قويـة ومـؤثرة ملوسـم 

يلعب سبنيارد فريناندو توريه كمهاجم وحيد أمام الالعب الذي وقـع الدوري املمتاز، وسوف 

اسـتعاد ديفيـد لـويس لياقتـه مـرة أخـرى ويسـعى . للفريق مع نهاية املوسـم إيـدن هـازرد

 .  شهور10تشيليس إىل تحقيق فوزه الثالث عىل التوايل بالبطولة ألول مرة خالل 

صـاب والالعـب جـون تـريي يعـاين مـن الالعب مـاركو مـارين م:  اإلصابات وحاالت اإليقاف

 . مشكلة يف الرقبة

يب شيش، يب إيفانوفيتش، جي كاهيل، دي لويس، إيـه كـويل، ): 1-3-2-4: (التشكيلة املحتملة

 جي أو مايكل، إف المبارد، رامريز، إي هازرد، دجي ماتا، إف توريه 

  1توريه، المبارد، إيفانوفيتش : كبار الهدافني

ل أالن بارديو لديه دميبا با و فابريكيو كوليتشيني عائدين مـن اإلصـابة،   مدير فريق نيوكاس

ولكنه غري سعيد بسبب أن التزامات الحفـاظ عـىل النظـام بالنسـبة لنـوتينج هيـل كارنيفـال 

 . تعني أن هذه املباراة ستقام فقط بعد يومني من رحلة فريقه يف بطوله أوربا إىل أثينا

 .اك شكوك حول كل من تشييك تيوت و شوال أميويبهن: اإلصابات وحاالت اإليقاف

ــة ــايلور، إف كوليتشـــيني، ): 2-4-4: (التشـــكيلة املحتمـل ــرول، دي ســـيمبون، إس ـت يت ـك
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 دي سانتون، إتش بني أرفا، يس تيوت، واي كاباي، دجي جوتوريز، دي با، يب سيس 

 1با، بني أرفا : كبار الهدافني

 ايته املنطلقةسيواصل فريق تشيليس بد: التوقعات

 

وكام سرنى، فإن العروض املسبقة تعد مفيدة ليس فقط بالنسبة للقراء الذين قد يحرضون 

ًالحدث أو يشاهدونه عىل التلفزيـون، وأنهـا أيضـا قيمـة ومفيـدة للصـحفيني الـذين سـينقلون 

 . الحدث ويقومون بتغطيته

 ملاذا يتم نقل األحداث الرياضية؟ 

WHY REPORT SPORT? 

ركز الذي يدور حوله هذا التسلسل املتتابع من املقاالت واألعامل يتمثـل يف الحـدث إن امل

يف حد ذاته؛ وقبل أن ننظر يف طريقة نقل األحداث الرياضية، فإن األمر يسـتحق أن نسـأل عـن 

 . السبب وراء نقلها، حيث أن هذا من شأنه أن يحدد طريقة القيام بهذه املهمة

ًقوم به تقرير املبـاراة أو السـباق؟ إذا كنـا نعلـم مسـبقا نتيجـة ُما الدور الذي يفرتض أن ي

 . املباراة، فلامذا يجب أن نهتم بالطريقة التي تم بها عمل التقرير؟ هناك أسباب عديدة لذلك

أوالً، يقدم التقرير تجربة بديلة للقراء الذين مل يتمكنوا مـن حضـور أو مشـاهدة الحـدث 

ًالتقارير وصفا حيا للحظات واملواقف الرئيسية للحدثومن هنا، يجب أن تقدم . بأنفسهم ً . 

ًإنـه يقـدم أيـضـا ألولئـك اـلـذين متكنـوا مـن حـضـور الحـدث أو اـلـذين شـاهدوه ـعـىل 

التلفزيون الفرصـة مبعايشـة التجربـة مـرة أخـرى، ومقارنـة انطباعـاتهم بتلـك االنطباعـات 

نايـة ودقـة أكـرب مـن جانـب هذا ويتم يف الغالـب قـراءة التقـارير بع. الخاصة مبراقب خبري

 فإذا ذهبنا ملشاهدة مباراة كـرة قـدم، فـإن تقريـر تلـك . أولئك الذين قاموا بحضور الحدث
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املباراة يكون هو أول تقرير نتوجه إليه يف صحف اليوم التايل؛ وأن األشخاص الذين يسـكنون يف 

ًغاليـا مـا يـتم طباعتهـا ُ التي ما زالت تصدر صحف رياضية يف مساء أيام السبت، والتـي -املدن

عىل ورق ملون وتحمل أسامء مثل سبورتينج بينك أو جرين أون، حيـث تقـدم تقـارير ممتـدة 

 يقومون يف الغالب برشاء نسـخة منهـا وهـم يف طـريقهم للمنـزل مـن -للمباريات) انظر أدناه(

اة التـي إنهم يقومون بذلك ليك يطلعوا عـىل رسد ورشح لحظـة بلحظـة للمبـار. االستاد الريايض

ًقاموا توا مبشاهدتها ويستمتعوا بتعايش التجربة مرة أخـرى، أمـالً يف الحصـول عـىل معلومـات 

يجب أن تكون التقارير دقيقة وغنية باملعلومات، إذا كان لها . إضافية قد تكون فاتتهم من قبل

 . أن ترتك انطباعها عىل القارئ الذي شهد الحدث

 ووجهات النظر التي شكلوها أثناء مشاهدتهم للحـدث يرغب بعض القراء يف اختبار اآلراء

هذا وميكن أن ينتج عن التقارير حالـة مـن الجـدل والنقـاش كـام أنهـا . مقابل آراء محلل خبري

ًتقدم مكافئا مطبوعا ملناقشة ما بعـد املبـاراة يف الحانـة ًيقـرأ النـاس أيضـا التقـارير مـن أجـل . ً

ى بتسجيل رقم قيايس شخيص، وأن العب الكرة قد  حيث قام العب قو-الحصول عىل املعلومات

سجل رميته األلف يف هذا املوسم، وأن أحد الفرق قد حصـل عـىل فرصـة الرتقـي لبطولـة أعـىل 

ويقرأ الكثري من األشخاص التقارير من أجل الرتفيه واالستمتاع، رغم أنهـم قـد ال يكونـوا . مرتبة

ًن بقراءتها نظرا لجودة النص املكتوب، ومن إنهم يقومو. مهتمني بصورة خاصة يف نتيجة الحدث

يجـب . أجل ذكاء أو فكاهة أو حكمة كاتب موهوب، والـذي حـدث أن أصـبح صـحفي ريـايض

ًأيضا أن تقدم التقارير تحليالً ونقدا للتكتيكات والخطط ومستويات األداء املوجـودة، وأن تضـع  ً

سبة لتوقعات فريق ما حـول الرتقـي  ما الذي يعنيه األمر بالن-نتيجة الحدث يف السياق الصحيح

 أو النزول إىل مرتبة أدىن، أو فرص العب ريايض بالتأهل للمشاركة يف األلعاب األوليمبية؟ 

 REPORTING THE EVENTنقل الحدث 

ًميثل القيام بتغطية حدث ريايض لصحيفة يومية أحد املهام األكرث طلبـا واجهـادا التـي  ً

ًإنهـا تتضـمن كتابـة عـدد محـدد مسـبقا مـن . يـام بهـايجب عىل الصحفيني الرياضـيني الق

 الكلامت بشكل رسيع ودقيق يف الوقت الذي يكون فيـه الحـدث الـذي يقومـون بنقلـه مـا
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إنـه ال يتطلـب فقـط معرفـة شـاملة وواسـعة بالرياضـة التـي يـتم . زال يتكشف أمـام أعيـنهم

ًذين يشاركون فيها، وإمنا أيضا تغطيتها، وقواعدها وتاريخها، وكذلك معرفة مشابهة باألشخاص ال

القدرة عىل الكتابة بدقة وبشكل ترفيهي يف ظل مواعيـد تسـليم عمـل ضـيقة وصـارمة وكـذلك 

ًميكن أيضـا أن تسـتلزم متطلبـات إنتـاج الصـحف وجـود صـحفيني يقومـون . ًوفقا لطول محدد

ًاحة ضـيقة جـدا بكتابة نسختني مختلفتني أو أكرث من التقارير التي يقومون بإعدادها خالل مس

 . من الوقت

 Production demands متطلبات إنتاج الصحف 

ًنظرا ألن الرياضة االحرتافية متثل فرعا مـن صـناعة الرتفيـه واملـرح، فـإن معظـم األحـداث  ً

ًالرياضية يتم إقامتهـا خـالل األوقـات األكـرث مالمئـة بالنسـبة لعامـة النـاس حتـى يتمكنـوا مـن 

إن هذا يفرض متطلبـات صـعبة . وع ومساء أيام منتصف األسبوع مثل عطالت األسب-مشاهدتها

وشاقة عىل الصحف اليومية وصـحف يـوم األحـد التـي ترغـب يف تغطيـة األحـداث؛ حيـث أن 

ـات  ـاء املبارـي ـد انتـه ـاعة بـع ـن ـس ـل ـم ـالل أـق ـة ـخ ـه إىل املطبـع ـن أن تتوـج ـا األوىل ميـك طبعاتـه

 . واالجتامعات

ير هذه األحداث يف طبعاتها األوىل، يجب عىل ومن أجل مساعدة الصحف عىل إدراج تقار

األقسام الرياضية أن تستقبل وتتعامل مع النسـخ التـي قـام بإعـدادها الصـحفيني التـابعني لهـا 

بشكل رسيع ومتقن؛ وهذا يعتمد بدرجة كبرية عىل التخطيط املسبق لـذلك مـن جانـب طـاقم 

ة إىل رسعـة اإلنجـاز مـن جانـب عمل اإلنتاج باألقسـام الرياضـية يف مقـرات الصـحف، باإلضـاف

 . الصحفيني املتواجدين يف أرض امللعب أو حلبة السباق

وعندما يقع االختيار عىل األحداث التي يجـب أن يـتم تغطيتهـا، يـتم تخطـيط وتصـميم الصـفحات 

إن هـذا يعنـي أنـه ميكـن إبـالغ . الرياضية بشكل مسبق، مع تخصيص قدر محدد من املساحة لكل مباراة

 املتواجدين يف أرض االستاد بالعـدد الـدقيق مـن الكلـامت التـي يجـب أن يقـوم بكتابتهـا حـول الصحفيني

الحدث الذي يقومون بتغطيته؛ ومن أجل زيادة الوقت املتاح لدى املحررين املساعدين باألقسام الرياضية 

 م أو مسـاء ليك يقوموا مبعالجة ومراجعة الكميات الضخمة من النسخ التي تتـدفق علـيهم خـالل عرص يـو
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مزدحم وملئ باألحداث الرياضية، ويكون من املتوقـع أن يقـوم الصـحفيون بتقـديم تقـاريرهم 

 . األوىل كنسخ ممتدة

 Running copy النسخ املمتدة 

) من جانب الصحفيني" نسخة راكضة"ًوالتي يشار إليها غالبا باسم (تتضمن النسخ املمتدة 

ت متسلسـلة، ويـتم ذلـك عـادة يف األسـاس مـن خـالل القيام بإعداد محتوى النسخة عىل دفعا

التليفون إىل الصحفي املسؤول عن استقبال النسخ؛ غـري أن األمـر اآلن أصـبح يـتم بصـورة أكـرث 

يقـوم . ًترجيحا من خالل جهاز الكمبيوتر املحمول مبارشة إىل نظام الحاسوب الخاص بالجريـدة

ة قبل بدء الحدث حتى يتأكـد مـن عـدد الصحفي بالتواصل مع مقر الجريدة من غرفة الصحاف

 . الكلامت الفعلية التي يجب أن يكتبها حول الحدث

إنه من املهم أن يتم تقديم العدد الصحيح من الكلامت املطلوبة، وإال فإن املحرر املساعد 

ـسـيكون علـيـه أن يـقـص أو يـضـيف ـجـزء إىل النـسـخة حـتـى يجعلـهـا مالمـئـة للمـسـاحة املتاـحـة 

ميكن للصحفيني الذين .شأنه أن يضيع الوقت الثمني لعملية إنتاج الصحيفةبالصفحة، وهذا من 

يقومون بتقديم محتوى النسخة بطريقة إلكرتونية أن يحصلوا عىل إحصاء دقيق لعدد الكلامت 

أمـا بالنسـبة ألولئـك الـذين يقومـون بـإمالء . من خالل أجهزة الكمبيوتر املحمول الخاصة بهـم

ة فسوف يطلبون من متلقى النسـخة أن يبـني لهـم عـدد الكلـامت النسخة من مذكراتهم مبارش

من جهاز الكمبيوتر الذي يتم كتابة النسخة عليه؛ وأما بالنسبة ألولئـك الـذين يقومـون بكتابـة 

النسخة بخط اليد، فيمكنهم قبل القيام بإمالئها أن يحسـبوا طـول النسـخة بشـكل رسيـع عـن 

 . راتهمطريق كتابة خمس كلامت يف كل سطر يف مذك

 كلمة عن مباراة 550ُعىل سبيل املثال، إذا طلب من الصحفي أن يكتب نسخة ممتدة من 

 كلمـة عنـد 250كرة قدم، فإنه من املتوقع أن يقوم أو تقوم بتقديم الدفعـة األوىل منهـا بعـدد 

رش  كلمة قبل نهاية املباراة بع250منتصف وقت املباراة؛ وأن يقوم بتقديم الدفعة الثانية بعدد 

 كلمة، والتي تتضمن نتيجة املباراة، يف اللحظة التـي 50دقائق، ثم تقديم الدفعة النهائية بعدد 

 .يطلق فيها الحكم صافرة نهاية املباراة
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بل هناك منوذج حتى أشـد رصامـة مـن ذلـك أال وهـو التقريـر الـذي يـتم كتابتـه لصـالح 

زيعهـا يف بعـض املـدن الكبـرية؛ الصحف الرياضية التي تصدر عرص أيام السـبت، والتـي يـتم تو

والتي يتم طباعتها خـالل دقـائق مـن نهايـة املباريـات حتـى ميكـن أن يـتم بيعهـا للمشـجعني 

هذا ويكون الصـحفيون القـامئون عـىل . واملتابعني العائدين إىل منازلهم بعد مشاهدة املباريات

بهـا، ويقومـون بنقـل هذه املهام يف اتصال تليفوين مستمر مع مكاتب الجريـدة التـي يعملـون 

لقد تبنت املواقع اإللكرتونية اآلن القيام بهذه املهمة، والتي تقدم . (وقائع املباراة لحظة بلحظة

تقارير لحظة بلحظة ميكن االطالع عليها مـن خـالل مجموعـة مختلفـة مـن األجهـزة املحمولـة 

 ).انظر الفصل العارش(

قائع الرئيسية للمباراة يف ترتيب زمني، ويف مثل هذه الحاالت، ينقل الصحفيون بالفعل الو

تقـوم . كام تجرى أمامهم يف أرض امللعب، بدون معرفة ما ستسفر عنه النتيجة النهائية للمبـاراة

 كلمة بتلخيص أحداث املباراة ويـتم اسـتخدامها كمقدمـة 50الدفعة األخرية من النسخة بعدد 

 . ملساعد الذي يقوم بإعدادها ومعالجتهاللمقال؛ ويتم وضعها يف أعىل النسخة من قبل املحرر ا

 مثال توضيحي

  كلمة550 –نسخة ممتدة 

  كلمة عند منتصف املباراة 300 -الدفعة األوىل

ً بدأ فريق تشيليس، الذي مل يفوز بثالث مباريـات متتاليـة بالـدوري تقريبـا ملـدة عـام، رغـم 

. بية مل تكن مجرد رضبة حـظعزمه عىل تدارك وإظهار أن الفوز ببطولة دوري األبطال األورو

تابع الالعب برانيسالف إيفانوفيتش صدة كرة من حارس مرمـى نيوكاسـل تـيم كـرول خـالل 

أقل من ثالثة دقائق، يف حني تم اعـرتاض تسـديدة حـرة نفـذها الالعـب املنضـم للفريـق يف 

موسم الصيف إيدن هازارد من قبل سـتيفن تـايلور، قبـل أن متابعـة صـدة كـرة أخـرى مـن 

 . لكرو

 دقيـقــة ـمــن 21ً  لــذلك مل يـكــن مفاجئــا أن يفـتــتح البلـجــييك حســاب تـشــيليس بعــد 
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 . املباراة، مام دفع بهدوء توقيع العقوبة عىل فرينون أنيتا الذي أوقع فريناندو توريه أرضا

  فريق نيوكاسل، الذي اضطر لخوض واحدة من أصعب املباريات يف املوسم بعد يومني فقط 

نا للمشاركة يف حدث ريايض يف الدوري األورويب، الذي مل يكن مزعجا بالكاد من السفر إىل أثي

لدفاع تشيليس، مع عودة دميبا با إىل موقعه بعد اإلصابة، والذي كان بعيدا عن الهـدف رغـم 

يف حني كان جهاز الرادار عند بابيس سيس يعمل بشكل أفضـل، حيـث . وجود فرصتني أمامه

 . ل جارى كاهيل وأنقذ بيرت سيش تسديدة أخرىتم التصدي لتسديدة له من قب

 الفائز بالحذاء الذهبي يف دوري األبطال - ولكن مع مبادرة تشيليس بصورة أرسع، كان توريه

 رمبـا -ًاألورويب هذا الصيف، والذي كان يبدو أكرث حرصا عىل تسجيل اسمه يف الئحة الهدافني

ًكان قلقا وحريصا للغاية ة بإضافة اسـمه بـدالً مـن ذلـك فـيام اعتـربه  حيث قام حكم املبارا-ً

دفعة، بعد أن دار حول فابريشيو كوليتشيني، حيث سقط املهاجم عىل األرض بشـكل بطـئ 

 . بعد حدوث احتكاك بسيط بينهام

  غري أن اإلسباين قام بتعديل خالل دقيقتني من توقف حدث يف الشوط األول بهدف يستحق 

ريرات الرسيعة يف املكان الصحيح، حيث انـدفعت الكـرة جائزة بجدارة؛ بعد سلسلة من التم

من الكعب الخلفي الدقيق لهازرد نحو توريه، والـذي لـف الكـرة مـن خـارج طـرف حذائـه 

 . ًاألمين مسددا إياها يف أعىل الزاوية اليمنى، مام جعل كرول بال حيلة أمام ذلك

 ق كلمة، قبل نهاية املباراة بعرش دقائ200 -  الدفعة الثانية

ً  غري نيوكاسل من حركته البطيئة بعد االسـرتاحة، وبقيـادة العـبهم األكـرث ابـداعا حـاتم بـن  َّ

ًعرفه، والذي هاجم مرمى تشيليس مسددا الكرة بعيدا عن مكان بيرت سيش غري أن الحـارس . ً

ًاضطر إىل التعامل مع الهجامت بعد أن أصبح أداء تشيليس أبطأ مام كان عليه، مـدافعا عـن 

قام بها با الذي اخرتق الصفوف وسدد مـن زاويـة ضـيقة؛ حيـث رمـى سـيش نفسـه هجمة 

 . ناحية اليمني ليعرتض الكرة بجسمه بجوار العارضة
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سمحت طريقة لعب توريه .   غري أن تشيليس ظل يشكل خطورة من خالل الهجامت املرتدة

 هازرد حركة كهربيـة الغري دقيقة بشكل كبري ألشيل كول بأن يسدد الكرة نحو املرمى، وأظهر

حيـث قطـع الكـرة منـه، ولكـن جـوترييس اسـتطاع أن . ليك يلحق بكولوتشيني بجوار الخط

 .يدفع الكرة بعيدا

 تم انقاذ نيوكاسل مرة أخرى عندما اخرتق رايان برتراند من جهة اليسار وقام بالتسديد مـن 

احـة يديـه برباعـة عـن ًزاوية منطقة الجزاء، ولكن الحارس كرول تصدى لهـا مبعـدا إياهـا بر

 . املرمى

ومن املتوقع أن الجامهري أصيبت بالذهول عندما وجد با نفسه بال رقابة بالقرب مـن نقطـة 

الجزاء بعد أن فشل العديد من مدافعي تشيليس مرة أخرى يف الـتخلص مـن الكـرة، غـري أن 

ء والتـي ملسته األوىل للكرة كانت ضعيفة حيث استطاع بصعوبة فقط أن يسـدد الكـرة بـبط

 . كانت أفضل فرصة أتيحت له بينام كانت ذراعي سيش بانتظار الكرة هناك

  كلمة عند صافرة نهاية املباراة 50 -  املقدمة

  سجل فريق تشيليس ثالثة نقاط وضعته عىل رأس بطولة الدوري املمتاز، ويرجع الفضـل يف 

حيـث . ه يف الشـوط األولذلك لألهداف التي سجلها املهاجمني إيدن هـازرد وفرنانـدو توريـ

حافظوا عىل بدايتهم املتميزة هذا املوسم مع تقديم عرض مبهر والـذي سـيؤهلهم بثقـة إىل 

 .مباراة الحسم يف كأس السوبر األورويب يوم الجمعة مع فريق أتلتيكو مدريد

  Discussion مناقشة

تابـة نسـخة إن القيود والضوابط الزمنية املفروضة عىل الصحفيني الـذين يقومـون بك

املقال تعني أنهم يجب عليهم يف بعض األحيان أن يكتبوا الكثري منها قبل حـدوث أي يشء 

يف هذا املثال، رغم ذلك، كان هناك الكثري مـن األحـداث منـذ البدايـة، . ذو أهمية حقيقية

 ورغم أن الصحفي قد بدأ الكتابـة بتقـديم معلومـات سـابقة عـن األداء اليسء والضـعيف

  



نقل األحداث الرياضية

 

 123

 وهي مادة يتم جمعها كمحتوى ملقال عرض -سبية لفريق تشيليس خالل املوسم املايضبصورة ن

ثم ييل ذلك وصف لألحداث الرئيسية التي وقعت يف الشـوط األول . مسبق كام سبق أن ناقشنا

هـذا ومـن املعتـاد أن . للمباراة، ليك يتم تجميع عدد الكلامت املطلوب كتابتها يف الشوط األول

العب بالكامل عندما يرد ذكره للمرة األوىل، ولكـن يـتم اسـتخدام لقـب عائلتـه يتم ذكر اسم ال

ميكنك أن تالحظ كيف ربط الصحفي الحدث األول الذي تضمن افتتـاح هـازرد . فقط بعد ذلك

 ...لذلك مل يكن مفاجأة عندما فتح البلجييك حساب تشيليس: لتسجيل األهداف بالجملة

ساعد عىل تجنب حدوث االهتزاز النـاجم عـن التغـري إن تقديم عبارات رابطة مثل هذه ي

وعىل الرغم من أن العدد اإلجـاميل للكلـامت محـدد، إال . املفاجئ والرسيع يف اتجاه نص املقال

يف . ُأنه يسمح للصحفيني بقدر معني من املرونة بالنسبة لطول الدفعات املنفصلة التي يكتبوهـا

 خالل الشوط األول، لذلك فـإن الصـحفي اسـتطاع أن هذا املثال، كان هناك الكثري من األحداث

 كلمة بدون حشو األحداث بالكثري من املحتوى املتعلـق باملعلومـات األساسـية عـن 300يكتب 

األندية؛ حتى إذا كان قد تم تسجيل املزيد من األهداف، وأن الصحفي قد اختار أن يقدم الكثري 

 أن الدفعة الثانيـة سـوف تقـل مـن حيـث غري.  كلمة عن الشوط األول350من الكلامت بعدد 

 . ًالطول وفقا لذلك، ومن أجل تجنب تجاوز العدد املحدد للكلامت املخصصة لهذا املقال

ًتتفاوت التحديات التي تواجه الصحفيني الرياضيني وفقا للطريقة التي تجرى بها األحداث 

هـذا وتعـد .  غري قابلـة للتنبـؤالرياضية التي يتابعونها، كام أن الرياضة من حيث طبيعتها تعد 

ًندرة األهداف أو أي وقائع أخرى مثـرية مـؤرشا عـىل أن التحـدي يتمثـل يف إنتـاج مقـال شـيق 

إن هـذا ميكـن أن يعنـي . يستساغ قراءته من خالل تلك املادة األساسية النادرة يف هذا الحـدث

ورغم ذلـك، نجـد . لالعبنياالعتامد بشكل أكرب عىل تحليل التكتيكات والخطط أو األداء الفردي 

أنه يف الكثري من األحداث الرياضية، يكون التحدي متمـثالً يف اختـزال قـدر كبـري مـن األحـداث 

 . ًوالوقائع يف عدد صغري نسبيا من الكلامت

 تتطـلـب الدفـعـة النهائـيـة ـمـن التقرـيـر املمـتـد للمـبـاراة يف الغاـلـب الـقـدرة ـعـىل اخـتـزال 
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ضافة إىل وضع النتيجة الخاصة باملباراة يف املنظور العام للمقـال؛ الحدث بأكمله يف جملتني، باإل

وسوف تظهر هذه الدفعة النهائية يف الجريدة كمقدمة للتقرير، وأنـه مـن وظيفـة املقدمـة أن 

تختزل وتشمل جوهر وخالصة القصة مع الحفاظ عىل جذب انتباه القراء وجعلهـم يرغبـون يف 

 قام الصحفي بـاختزال وتجميـع خالصـة املبـاراة وتأثريهـا عـىل ويف هذا املثال،. مواصلة القراءة

ترتيب جدول البطولة يف الجملة األوىل، واستخدم الجملة الثانية لتخمني أهمية املباراة بالنسـبة 

 . لبطولة كأس السوبر األورويب الذي سيقام خالل أيام قليلة

لصـحفيني مراعـاة االلتـزام بعـدد وأخريا، فإنه من املهم أن نتذكر أنه من املتوقع بالنسبة ل

ُالكلامت التي يطلب منهم كتابتها، وبغض النظر عن حجم األهداف التـي يـتم تسـجيلها سـواء 

 .كانت كثرية أم قليلة، وكذلك برصف النظر عام إذا كانت املباراة مثرية أو كئيبة ومملة

  تدريب 

وقبـل القيـام بـذلك، . لةقم مبشاهدة مباراة يف التلفزيون، سواء كانت بث مبارش أو مسـج

نظـام املعلومـات (قم مبطالعة املقاالت الخاصة بالعروض املسبقة يف الصحف، عـىل التلتكسـت 

أو عىل اإلنرتنت، ثم قم بتسجيل أي بيانات أساسية والتي قد تكون مفيدة ) املرئية يف التلفزيون

الفـريقني وأرقـام القمصـان يجب أن يشمل هذا أسامء الالعبـني يف كـال . يف كتابة التقرير املمتد

حـدد لنفسـك حجـم طـول إجـاميل . الخاصة بهم، وذلك حتى ميكنك تحديـد هـويتهم بسـهولة

 كلمة، ثم اكتب تقرير عن املباراة أثناء مشـاهدتك لهـا، وذلـك عـىل دفعـات 500ملقالك بعدد 

ا قبـل  كلمـة يـتم كتابتهـ200، ثـم )يجب أن يتم كتابتها بنهاية الشـوط األول( كلمة 250بعدد 

 .  كلمة كمقدمة، يتم كتابتها مبجرد انتهاء املباراة50صافرة النهاية بعرش دقائق، ثم بعد ذلك 

ًسوف تجد أنـه مـن األكـرث واقعيـة، واألقـل تشـتيتا لالنتبـاه، إذا قمـت بوقـف صـوت 

 ًهذا وسيكون ما زال لـديك ميـزة، ليسـت متاحـة دامئـا للصـحفيني املوجـودين يف . التعليق
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حافة، فيام يتعلق بإعادة تشغيل اللقطات الرئيسية للحدث؛ يف حني أنـك بـالطبع لـن غرفة الص

تكون لديك فرصة الوصول للمعرفة والخربة املتاحة بني طاقم الصحفيني الذين يقومون بتغطيـة 

 . املباراة يف االستاد

. باملقالعليك توخي الحرص بأال تتجاوز املواعيد املحددة وااللتزام بطول الدفعات الخاصة 

 . قم مبقارنة مقالتك النهائية بالتقارير الخاصة باملباراة يف صحف اليوم التايل

 THE REPORTER’S NOTEBOOK مفكرة الصحفي 

يجب عىل الصحفيني، خالل سـري أحـداث املبـاراة، أن يسـجلوا مالحظـاتهم حـول الوقـائع 

يقـوم بعـض الصـحفيون . فكـراتهمالرئيسية، باإلضافة إىل األوقات التي يـتم إقامتهـا فيهـا، يف م

بإمالء النسخة املمتدة التي يعدونها مبارشة من املالحظات التي يسـجلونها، رغـم أن معظمهـم 

 . يقوم بكتابة الدفعات الخاصة بهم قبل إمالئها أو ارسالها إلكرتونيا

إنه من املهم أن تقوم بتدوين مالحظات دقيقة حول الحدث، حيث أن الصحفيني سـيكون 

يتمثل أول يشء يقوم بـه . م بالتأكيد الرجوع إليها يف مراحل الحقة من عملية نقل الحدثعليه

معظم الصحفيني يف تدوين مالحظات حول تشكيالت الفريق، مستخدمني يف ذلك أرقام قمصان 

ًيتم أيضا كتابة أسامء الالعبني بصيغة مختزلة، وذلك من أجـل تقليـل مـا . الالعبني كاختصار لهم

يفوت الصحفي من وقـائع الحـدث عـىل قـدر اإلمكـان، بيـنام يقـوم بتـدوين الوقـائع ميكن أن 

يقوم الصحفيون بتنظيم مفكراتهم بطرق مختلفة، غري . الرئيسية للحدث بشكل مخترص ورسيع

 : أن صفحة منطية من املالحظات الخاصة باملباراة التي يتم تغطيتها ستكون عىل النحو التايل

 مثال توضيحي

 فريق نيوكاسل يليسفريق تش

1 

3-4-24-2 

 

1 

3-2-27-5  

 



 الصحافة الرياضية 

 

 126

34-12-16  

17-9-10  

)4-3-3 ( 

تـسـديدة ـمـن مـسـافة طويـلـة ـمـن الالـعـب 

 ) 4الدقيقة (مريليس تفوت بالجهة اليمنى 

 )5(تسديدة من هازرد، يعرتضها تايلور 

 )14(تسديدة من هازرد، يصدها كرول 

ِّتوريه يطوق أنيتا، سقط عىل األرض، رضبة  ُ

ً هدفا عىل ميني الحارس جزاء، هازرد يسجل

)22( 

 )30( كرول يصد الكرة - إيفانوفيتش-كول

توريه يحصل عـىل إنـذار بسـبب السـقوط 

 )39(املتعمد 

ـي  ـب الخلـف ـني، بالكـع ـة اليـم ـرة ناحـي مترـي

 لهازرد، 

ًتوريه يسجل هدفا بالقدم اليمنـى يف أعـىل 

 )2+45(الزاوية 

  0-2الشوط األول 

 ) 66(رامريز بدالً من ماتا : تبديل

ــرول ــدد، ـك ــرة، يـس ــع الـك ــد يقـط برتراـن

 

 

18-8-4-10  

19-9 

)4-4-2( 

 ) 12(با يسدد الكرة فوق العارضة 

 ) 19(با يسدد وكاهيل يعرتضها 

 ) 40(عرتض الكرة سييس يسدد، كاهيل ي

 ) 43(سييس يسدد، سيش يصد الكرة 

 ) 51(ًعرفه يسدد بعيدا عن املرمى 

سيمبسون ميرر، سييس يسدد بالرأس، متر عىل 

 ) 54(يسار املرمى 

 ) 59(با يسدد، سيش يصد الكرة، رضبة ركنية 

 ) 63(تايلور بدالً من سيمبسون : تبديل

 ) 74(مارفوو بدالً من سانتون : تبديل

 ) 76(بريش بدالً من كاباي : يلتبد

 ) 84(با يسدد، سيش يصد الكرة 

 ) 3+90(عرفه ميرر، كاهيل يخلص الكرة 
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 )80( يصد الكرة 

 )87(المبارد بدالً من مريليس : تبديل

  0-2انتهاء املباراة 

ِّعند نقل أحداث املباريات، يقسم الكثري من الصحفيني مفكراتهم إىل عمودين، عمود لكل 

 فريق؛ حيث أن هذا يجعل من األسهل تحديد املالحظات املتعلقة بوقـائع محـددة عنـد كتابـة

 . تقاريرهم

متثل األرقام املوجودة يف أعىل كل عمود أرقام قمصان الالعبني واملواقع التـي يشـغلونها يف 

تضع معظم الصحف هـذه املعلومـات يف نهايـة تقـارير املباريـات، كـام يسـاعد . ملعب املباراة

 . اةالسجل املريئ الخاص بتشكيالت الفرق الصحفيني يف التعرف عىل الالعبني أثناء املبار

يقوم الصحفيون بتدوين مالحظات موجزة حـول الوقـائع واملواقـف الرئيسـية يف املبـاراة، 

باإلضافة إىل الوقت الذي وقعت فيه؛ كام أنهم يقومون يف الغالـب بـاختزال أسـامء الالعبـني أو 

يساعد هـذا عـىل تقليـل املسـاحة . (gk= goalkeeper)مواقعهم يف امللعب مثل حارس املرمى 

 لتدوين املالحظات إىل الحد األدىن ويسـمح لهـم كـذلك بـالرتكيز عـىل األحـداث وكتابـة الالزمة

 . تقاريرهم

 CONSIDERED REPORTS التقارير املدروسة 

ميكن أن ينتج عن القيود والضوابط، التي يجب أن يتم كتابة النسخ املمتدة يف ظلهـا، 

غـري . م متقطعـة ومفاجئـةنسخ غري متزنة حول الحدث، مع وجود مقدمات منطية وخواتي

أنه إذا تم منح الوقت املناسب لدراسـة املبـاراة ككـل، فإنـه ميكـن للصـحفيني أن يقـدموا 

ًتقارير مكتوبة أكرث شموالً ووضوحا ومتزنـة بشـكل أفضـل؛ كـام ميكـنهم أيضـا أن يضـيفوا  ً

 قـدمتها اآلراء التي يدىل بها املـدربني والالعبـني بعـد املبـاراة حـول مسـتويات األداء التـي

 رغـم (إن الوقت املتاح بني الطبعات األوىل واألخرية للصحف التـي يعملـون فيهـا . أنديتهم
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مينحهم فرصة القيام بهذا؛ حيـث يقومـون خـالل ) أن هذا الوقت ميكن أن يكون أقل من ساعة

 . ذلك الوقت بإعادة كتابة مقاالتهم وإجراء املقابالت الخاصة بهم

الرياضات االحرتافية يدركون الضوابط والقيود املرتبطة بعامـل ولحسن الحظ، فإن مديري 

هـذا وتطلـب معظـم . الوقت ويفعلون ما بإمكانهم لتوفري احتياجـات الصـحفيني بعـد املبـاراة

املؤسسات الرياضية املديرين واملدربني، ويف بعض الحاالت الالعبـني، أن يكونـوا متـاحني إلجـراء 

توجد قاعات صحافة أو مراكز إعالميـة . مناسبة بعد انتهاء املباراةاملقابالت اإلعالمية خالل فرتة 

باالستادات الكربى والتي ميكن للصحفيني أن يقوموا مبهـامهم فيهـا، كـام أن الكثـري منهـا مـزود 

ويف . بشكل خاص بأماكن إلجراء املقابالت، يحرض إليهـا املـدربني والالعبـني بعـد انتهـاء املبـاراة

ًام ميكن، رغم ذلك، أن يتم إجراء مقابالت بعد املبـاراة يف مكتـب املـدير، االستادات األصغر حج

يف أمريكا، يكون لدى الصحفيني يف الغالـب القـدرة . غرف خلع املالبس أو حتى يف أرض امللعب

عىل الوصول إىل غرف خلع املالبس، حيث ميكنهم أن يتحدثوا إىل أي شخص يرغبون يف التحدث 

 . إليه

 إجراء مقابالت ما بعد املباراة يف منح الصحفيني فرصة طرح األسئلة عىل يتمثل الغرض من

الشخصيات الهامة حول األحداث الرئيسية وابداء وجهات نظرهم حـول أهميـة نتيجـة املبـاراة 

ًومستويات األداء الخاصة بالالعبني؛ كام أنها تسمح أيضا لهم بجمع املعلومات واإلجابـات حـول 

ت للـشـفاء أو اإلـجـراءات التأديبـيـة الـتـي يتـخـذها مـسـؤويل املبارـيـات، أي ـحـاالت إـصـابة متاثـلـ

ومن هنا، ميكن أن يـتم . والسعي للحصول عىل تعليقات حول الجوانب املثرية للجدل يف املباراة

تضمني االقتباسـات املناسـبة يف تقريـر يـتم إعـادة كتابتـه بشـكل دقيـق ومـدروس مـن خـالل 

 . تقاريرهم املمتدة األوىل

كان الوقت متاحا، يقوم الكثري من الصحفيني بإعداد تقرير جديد بصـورة كاملـة يـتم نرشه يف الطبعـة وإذا 

ًالالحقة، والقيام بحبك االقتباسات وتنظيمها مع تقديم رسد أكرث اتزانا حول أهم األحداث التي وقعت يف املبـاراة، 

  اـلـبعض األـخـر ـمـنهم االحتـفـاظ ـبـبعض باإلـضـافة إىل بـعـض التعليـقـات والتحـلـيالت الخاـصـة بـهـم؛ وـقـد يخـتـار

 اـملـادة األوىل الـتـي ـقـاموا بجمعـهـا، والقـيـام بقـصـها واختزالـهـا ـمـن أـجـل الرتكـيـز ـعـىل أـهـم الجواـنـب املتعلـقـة 
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باملباراة وتوفري مساحة لالقتباسات، والتحليالت واألحداث املرتبطـة بـالجزء األخـري مـن املبـاراة 

 مساحة لتغطيته؛ كام أنهـم يقضـون يف الغالـب الكثـري والذي مل يكن لديهم وقت فيام سبق أو

من الوقت يف تلميع وصقل االفتتاحية أو املقدمة الخاصة بتقـاريرهم، وذلـك مـن أجـل جعلهـا 

أكرث توازنا، باإلضافة إىل االقتباسات الهامة ملقابالت ما بعد املباراة وكـذلك لزيـادة حجـم التـأثري 

هـذا وقـد يكـون . بونه وجعلهم راغبني يف مواصلة القـراءةوالتفاعل من جانب القراء مع ما يكت

عىل الصحفيني الـذين يعملـون لـدى الصـحف التـي تقـوم بـنرش طبعـات إقليميـة أن يقـدموا 

نسختني من التقارير املدروسة التي يقومون بإعدادها، عىل أن يتم كتابتها يف ضوء وجهـة نظـر 

 . كل فريق من الفرق املعنية

أن تكون هذه التقارير املدروسة بنفس الطول الخاص بالنسخة املمتدة ومن املتوقع عادًة 

األوىل، رغم أن املحررين الرياضيني مينحون يف بعض األحيان املزيد من املساحة للصحفيني عنـد 

تغطية املباريات الحافلة باألحداث، وذلك حتى يقوموا بإعادة كتابة تقاريرهم؛ يف حـني أن تلـك 

 .ن عدد أقل من األحداث الهامة ميكن أن يتم تقليل املساحة املتاحة لهااملباريات التي تتضم

ونقدم هنا نسخة تم إعادة كتابتها بشكل دقيق عن املباراة، والتـي سـبق أن اطلعنـا عـىل 

 . النسخة املمتدة منها

 مثال توضيحي

  0 نيوكاسل يونايتد 2تشيليس 

 -يزيـة املتميـزة أن تشـعر بـالخوف  مبشاهدة هذا العرض، يجـب عـىل بقيـة األنديـة اإلنجل

 .الخوف الشديد

إنه يدعى إيـدن هـازرد، وهـا هـي ملبـات . هناك رجل خطري جديد يف بطولة الدوري املمتاز

 .اإلنذار تومض

ً عامـا، هـدفا وصـنع هـدفا أخـر حيـث 21  سجل العب الوسط البلجييك، البالغ مـن العمـر  ً

ـث ـوزه الثاـل ـق ـف ـق تـشـيليس نـحـو تحقـي ـذلك فرـي ـاد ـب ـوايل ـهـذا املوـسـم، وـهـو ـق  ـعـىل الـت
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 .  شهور10اليشء الذي حققه الفريق أخر مرة منذ 

  عندما سقط فرناندو توريه يف منطقة الجزاء حيث اعرتض طريقه فرينـون أنيتـا، واحتسـبها 

 دقيقة من املباراة حيث تصدى 22حكم املباراة ركلة جزاء كانت مثار شك وجدل، بعد مرور 

ل اآلن جميع اإلحدى عرش ركلة جزاء التـي تصـدى لهـا يف بطولـة كـرة  الذي سج-لها هازرد

 .  وسجلها بهدوء يف املرمى-القدم

وخالل الدقيقتني املضافتني لوقت الشوط األول، قام بـرد املجاملـة، حيـث قـام بـدفع الكـرة 

ًبكعبه مبهارة يف طريق توريه، والذي سدد أجمل تسديدة بظهر قدمه اليمنى واضعا الكرة يف 

 . أعىل زاوية املرمى

لقـد . إنـه مل يفاجئنـا: "  لقد كان بالفعل كام توقع مـدير فريـق تشـيليس روبرتـو دي مـاتيو

ًتابعناه كثريا املوسم املايض وكانت بطولة مختلفة، ولهذا مل نكن متأكدين متامـا حـول كيفيـة  ً

. ع ومناسـبتكيفه مع بطولة الدوري املمتاز، ولكن يبدو أنه تكيف مع املوقف بشـكل رسيـ

 ." إنه العب رائع بالنسبة لنا

 32  كام أن هازرد يؤدي بشكل جيد وأنه يف طريقه لتعويض ما تم دفعه مـن مبلـغ قيمتـه 

مليون جنيه إسرتليني من جانـب تشـيليس لصـالح فريـق ليـل كمقابـل لـه يف ختـام املوسـم 

تـي سـجلها تشـيليس وباعتباره صانع ألعاب، فقد اشرتك يف صناعة معظم األهـداف ال. املايض

 .هذا املوسم، واآلن أصبح اسمه من بني الهدافني

  لقد كان الكثريون يخشون من تعرث فريق تشيليس يف تسجيل األهـداف بعـد رحيـل ديـدير 

إنـه يتمتـع مبهـارة اللمسـة، ودقـة . دروكبا، ولكن هازرد يبدو كبديل ليس أقل كفاءة ومهارة

ظهر ذلك عندما ركض خلف فابريشـيو كوليتشـيني يف التحكم والحركة الرسيعة القوية، كام أ

الشوط الثاين ليك يقطع الكرة من عىل الخـط وأحـدث املزيـد مـن االربـاك والهلـع يف دفـاع 

 . نيوكاسل قبل أن يبعد جوناس جوترييس الكرة

ليس هناك ما ميكـن أن يقلـل مـن شـأن : "  لقد لخص مدير نيوكاسل آالن بارديو ذلك بقوله

ـب ـازرد كالـع ـيمـه ـم .عـظ ـة باملوـس ـيليس مقارـن ـق تـش ـبة لفرـي ـا بالنـس ـيحدث فارـق ـه ـس ًإـن
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 ." املايض

ومن الواضـح، أنهـم كـانوا بطيئـني .   إن أصول نيوكاسل تعد أكرث صعوبة من أن يتم تقييمها

خالل الشوط األول وذلك فقط بعد يـومني مـن سـفرهم إىل أثينـا لحضـور حـدث ريـايض يف 

ًبـارديو مل يكـن راضـيا بـأن متطلبـات الحفـاظ عـىل النظـام بطولة الدوري األورويب، كـام أن 

 . ملهرجان نوتينج هيل كانت تعني أن املباراة يجب أن تقام أمس

  عاد دميبا با إىل صفوف الفريق بعد أن تعاىف من اإلصابة، كام أهدر بـابيس سـييس الفـرص 

قتحم منطقـة جـزاء فريـق ًاملتاحة له، ولكن العبهم األكرث ابداعا كان حاتم بن عرفه، والذي ا

 . ًتشيليس، وسدد الكرة بعيدا أعىل مرمى الحارس بيرت سيش

  ظهر الفريق الضيف يف حالة أفضل خالل الشوط الثاين وكان يجب أن يعود للـدفاع عنـدما 

وجد با نفسه بال رقابة عند منطقة الجزاء، ولكن ملسته األوىل كانت ضعيفة وغري متزنـة مـام 

لقد كانت . أتيحت له لتصل الكرة بني ذراعي سيش الذي كان يف انتظارهاأهدر الفرصة التي 

 . قصة با ونيوكاسل عرص اليوم

  كانت السحابة الوحيدة يف سامء تشيليس هي البطاقة الصـفراء التـي حصـل عليهـا توريـه، 

وذلك بسبب سـقوط متعمـد عنـدما حـاول أن يطـوق فابريشـيو كوليتشـيني؛ حيـث سـقط 

 .  يف تباطؤ بعد حدوث احتكاك طفيف للغايةالالعب عىل األرض

  هذا الصباح، يحتل تشيليس صدارة جدول البطولة بثالثـة نقـاط نظيفـة، رغـم أنهـم لعبـوا 

ومـن خـالل وجـود هـازرد يف صـفوف الفريـق ويف هـذه . مباراة واحدة أكرث من منافسـيهم

ًالتشكيلة، أصبح فريق تشيليس يشكل خطرا قامئا وواضحا ً  . 

 تدريب 

 . اول أن تحدد الفوارق الرئيسية بني النسخة املمتدة وبني إعادة كتابة التقريرح

 :اإلجابة املقرتحة

ـيك . 1 ـارة، وـل ـرث وضــوحا وإـث ـا أـك ـة، لجعلـه ـرة االفتتاحـي ـادة صــياغة الفـق ـام الصــحفي بإـع  ًـق
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تصـبح املقدمـة مبثابـة تالعـب مطـول . يركز محتوى التقرير حول أداء أحد الالعبـني الرئيسـيني

 كـن - وهي مقرتنـة باقتبـاس مـن فـيلم شـهري- أضواء اإلنذار تومض-األلفاظ حول اسم هازردب

 .  وذلك لجذب انتباه القارئ-ًخائفا، خائفا للغاية

 وتحـدد - مرة أخرى مـن منظـور هـازرد-تلخص الفقرة الثانية بشكل موجز النقاط الرئيسية. 2

قـرتني الثالثـة والرابعـة، واللتـان تصـفان هذا يـؤدي بصـورة طبيعيـة إىل الف. النتيجة يف السياق

 . الهدفني

ميلك الصحفي اآلن الوقت لحضور املؤمترات الصحفية بعد املباراة، ولذلك ميكن اآلن تضـمني . 3

أحد االقتباسات اإلدارية من أجل دعم الرأي الخاص بالصحفي وكذلك تقـديم املعلومـات التـي 

 . ل املصادر األخرىقد ال يكون القارئ عىل علم بها بعد من خال

لقد تم إعادة تغليف الحـدث؛ وبـدالً مـن الرسد الزمنـي لحالـة الجـزر وسـري املبـاراة، يركـز . 4

الصحفي اآلن عىل تحليل األداء الخاص بالالعب الرئييس، ويضيف التفاصـيل مـع تقـديم املزيـد 

ازرد، وهـو مـا ثم ييل ذلك اقتباس من مدير فريق نيوكاسل عن ه. من املعلومات األساسية عنه

إنـه مـن الصـعوبة : يسمح بوجود انتقال سلس وسهل لتحليل عن نيوكاسل مـن خـالل العبـارة

ِّمبكان أن نقيم أصول فريق نيوكاسل ُ . 

حيث أن النسخة املمتدة تم كتابتها بصورة باهتة إىل حد ما، فقد كان لدى الصحفي الوقـت . 5

يحـول (خالل استخدام القليـل مـن الجنـاسلتلميع وصقل األسلوب النرثي للمقال املطلوب من 

لقد تم انهاء النسخة املمتدة بصورة رسيعة ومفاجئة إىل حد مـا . 3يف الفقرة ) التسديدة بهدوء

ُحول فرصة ضائعة، ولكن املقال املدروس يختـتم بشـكل محكـم، وكـام بـدأ التقريـر، باسـتعارة 

 .  خطر قائم وواضح-مجازية من أحد األفالم

 DELAYED REPORTSجلة  التقارير املؤ

تظهر املقاالت املدروسـة مثـل هـذه عـادًة يف صـحف اليـوم التـايل؛ حيـث متثـل القصـص 

َّاملكتوبة األوىل التي يطلع عليها معظم القراء عـن الحـدث، وسـوف يتوقعـون تغطيـة الحـدث 

ُبـصـورة ـشـاملة ومفـصـلة؛ ورـغـم ذـلـك، تـقـرر الـصـحف أحياـنـا أو تـجـرب ـعـىل تأجـيـل التـقـارير  ً 
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هذا وتختار الصـحف اليوميـة، التـي ال تصـدر أيـام األحـد، يف . ض الوقت بعد إقامة الحدثلبع

ُالغالب أن تؤجل التقارير املتعلقة مبباريات يوم السبت إىل يوم االثنني، وغالبا ما تجرب الصـحف  ً

 يلعب اختالف التوقيت بني املكـان الـذي. األسبوعية عىل تأجيل التقارير لعدة أيام بعد الحدث

ًيقام فيه حدث ما وبني املكان الذي يتم فيه نرش الصحيفة دورا يف ظهـور التقـارير خـالل مـدة 

عىل سبيل املثال، ال تظهر التقارير الخاصة مبباريات اليوم .  ساعة بعد إقامة الحدث36تصل إىل 

 . يوم الثايناألول التجريبية للكريكت يف أسرتاليا يف الصحف الربيطانية إال بعد انتهاء مباريات ال

عندما تظهر هذه التقارير، قد يكون القـارئ قـد اطلـع عـىل ملخصـات حـول الحـدث يف 

 أو شـبكة التلفزيون أو قرأ التقارير يف صحف أخرى، يف خدمة األخبـار املرئيـة عـىل التلفزيـون 

ًومن هنا، فإن التقارير املؤجلة يجب أن تسـلك نهجـا مختلفـا وأن تبحـث عـن طـر. اإلنرتنت ق ً

ًتقدم منظورا جديدا حول الحدث؛ كام أنه ما زالت هناك حاجة لتقديم معلومات أساسية حول  ً

الحدث مثل نتيجة املباراة، الهدافون والوقائع الرئيسية األخرى؛ غري أن الهدف الرئييس يجب أن 

يتمثل يف تزويد القارئ مبعلومات جديدة ومفيـدة ال تقـدمها التقـارير التـي تصـدر يف توقيـت 

متزامن؛ حيث ميكن أن يتضمن هذا تقديم تحليل أكرث عمقا، ونظرة أكرث تفصيالً حـول الوقـائع 

الرئيسية أو األكرث جدال، أو مستويات األداء الخاصة بالالعبني األفراد، أثار اإلصابات عـىل الفـرق 

 مقـال املعنية، دراسة املباريـات القادمـة يف ضـوء مـا حـدث يف املبـاراة التـي يـتم تغطيتهـا، أو

ًيجب أن تحاول التقارير املؤجلة دامئا . مخصص بشكل كبري آلراء املدربني أو الالعبني بعد املباراة

 . تحريك ومواصلة القصة

ًونظرا ألنهـم يـدركون متطلبـات واحتياجـات وسـائل اإلعـالم، يقـوم الكثـري مـن املـدربني 

 املعتـاد بعـد املبـاراة، ـمـع واملـديرين بـإجراء مقـابالت منفـصـلة، بعـد انتهـاء املـؤمتر الـصـحفي

الصحفيني الذين يقومون بكتابة التقـارير املؤجلـة، وكـذلك أولئـك الـذين يحتـاجون إىل إيجـاد 

 .موضوعات طازجة وجديدة تقوم حولها تلك التقارير

 . نعرض فيام يـيل لتقريـر مؤجـل عـن مبـاراة كـرة القـدم التـي سـبق اإلشـارة إليهـا أعـاله
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 السبت، غري أن التقرير تم كتابته للطبعة التي تصدر صباح يوم االثنني أقيمت املباراة عرص يوم

ًيف أحد الصحف الربيطانية القومية ذات الورق العريض، حيث سيتم قراءته تقريبـا بعـد يـومني 

قم مبقارنته بالتقرير املـدروس املتعلـق بـنفس املبـاراة والـذي سـبق عرضـه . من إقامة الحدث

خاص عىل النسبة التي يخصصها التقرير املؤجل للوقائع واألحداث التي أعاله، مع الرتكيز بشكل 

وقعت يف املباراة يف حد ذاتها، وكذلك املساحة املخصصة لالقتباسـات، والتحلـيالت واملناقشـات 

 .حول النقاط التي أثريت بسبب املباراة

 مثال توضيحي

  0 نيوكاسل يونايتد 2تشيليس 

 من قبل، كانت سحب املطر ما زالـت تتـدىل عـىل اسـتاد ً  بعد موسم صيف هو األكرث مطرا

غري أنه بالنسبة لفريق تشـيليس ومهاجمـه اإلسـباين املشـاكس . ستامفورد بريدج يوم السبت

 . ًفرناندو توريه، يبدو أن حالة الطقس أكرث اعتداالً وتألقا بكثري

 100ج تقدر بنسـبة   حيث يرتبع فريق تشيليس عىل قمة جدول بطولة الدوري املمتاز بنتائ

ًيف املائة بعد ثالث مباريات، وها هو توريه يبدو مفعام بالثقة مرة أخرى بعد تسجيله لهدفه 

 . الثاين يف البطولة

  ويا له من هدف، حيث استقرت الكرة يف أعـىل زاويـة مرمـى تـيم كـرول بعـد أن سـددها 

 .السيطرة عىل املباراةبخارج قدمه اليمنى مبهارة حددت طريقة جديدة لفريق تشيليس يف 

  كام أنه انطلق نحو املرمى وكان فرينون أنيتا يف ظهره داخل منطقة الجزاء، كـام أنـه حصـل 

عىل رضبة جزاء أيضا، والتي سمحت لزميله املهـاجم الجديـد إيـدن هـازرد أن يسـجلها مـن 

 . نقطة الجزاء ليحقق هذا الفوز املريح

ة املوسم املايض، حيث مل يدرك توريه فرصة املشاركة ًلقد كان وقتا طويالً للغاية منذ نهاي

ـرة  ـف الـك ـه خـل ـي فريـق ـق تشــيليس يحشــد العـب ـان فرـي ـايئ دوري األبطــال وـك يف نـه

ويواجه النتائج بصعوبة، مام جعله يصل إىل أدىن املسـتويات يف ترتيـب الـدوري املمتـاز 
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 . عىل مدار سنوات بعد كفاح شاق

ً لقد كان رحيل ديدير دروكبا، والذي قد فـاز تقريبـا بنهـايئ .  لقد تغريت املواقف مع الوقت

ًدوري األبطال مبجهود فردي، سببا مؤكدا يف تراكم مشكالت تشيليس، غـري أن وصـول هـازرد  ً

 . كبديل له كانت تبدو وكأنها حركة ملهمة من جانب مدير الفريق روبرتو دي ماتيو

فاع والتسديد املبارش، فقد قـاد تشـيليس نحـو ًونظرا ألن هازرد يتمتع بالرغبة يف مهاجمة الد

ما زال الفريق يسـتطيع . ًاالتجاه املعاكس موجها الفريق نحو تحقيق رسعة مضاعفة يف األداء

ًالدفاع، كام فعلوا يف الشوط الثاين ضد نيوكاسل املهاجم بشدة، غري أن املهارة متثل اآلن جزءا 

 . ًمتكافئا من العرض ككل

لقد عادت الثقة مرة أخرى ألنني ألعب بدرجة أكـرب، ومـن خـالل : " قائال   هذا وعلق توريه

 ." الالعبني الجدد الذين انضموا للفريق فنحن نهاجم أكرث

يكافح الالعبون الستعادة الثقة، وبالنسبة للمهاجمني يكـون : "  وقد اتفق معه مديره يف ذلك

 ." يسجل للفريقويف الوقت الحايل، فهو يقدم و. من املهم تسجيل األهداف

 مل يكونـا األشـد - ويجـان و ريـدينج- وبالطبع ما زال الوقت مبكرا، كام أن خصميهام األولني

يتألف فريق نيوكاسل، والذي فاق التوقعات املوسم املايض، مـن . صعوبة من حيث املواجهة

 فرصتني حصل دميبا با عىل. تركيبة أشد صالبة وقام باختبار دفاع تشيليس خالل الشوط الثاين

 . جيدتني، ولكن الحارس بيرت سيش أظهر مهارته يف صدهام

ً  ونظرا الضطرارهام للعب فقط بعد يومني من رحلتهم إىل أثينا للمشاركة يف أحـد مباريـات 

الدوري األورويب، مل يكن الالعبون يف أفضل حاالتهم، كـام أن املـدير الفنـي آالن بـارديو يعـد 

 . مًواقعيا حول ما يتضمنه املوس

وسـيكون مـن الصـعب . نحن يف هذه املجموعـة مـع فـرق توتنهـام، إليفرتـون وليفربـول  "

الوصول إىل نتيجة طيبـة مـع مـان سـيتي، مـان يونايتـد وتشـيليس، ولكـن عليـك يف الوقـت 
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 ." ذاته أن تعتقد أنك تستطيع

 . يليسً  ورغم ذلك، وحتى اآلن فإن االعتقاد ما زال مرتبطا بصورة كلية بتوريه و تش

 Discussion مناقشة 

 ساعة، يركـز الصـحفي عـىل التحليـل والتطلـع إىل التوقعـات 48بعد إقامة املباراة بحوايل 

يتنبأ الصحفي يف املقدمة بصـورة ضـمنية حـول مـا . املتعلقة بالناديني خالل بقية املوسم الحايل

ارة مجازيـة حـول يخفيه املوسم الجديد من أقدار لفريق تشيليس عـن طريـق اسـتخدام اسـتع

الطقس، وهذا ميثل يشء سيصـبح جميـع قـراء املقـال يف ألفـة معـه، وذلـك مـن أجـل توضـيح 

تعد عملية نقـل أحـداث . الطريقة التي يلعب بها فريق تشيليس وتوريه مقارنة باملوسم املايض

ول املباراة محدودة وذلك ألن، كام رأينا، القـراء لـديهم فرصـة كافيـة للمشـاهدة أو القـراءة حـ

 . الحدث مسبقا

تعد أغلبية باقي التقرير مستمدة من وجهات نظر وآراء الالعب الـرئييس الـذي ورد ذكـره 

لقد تم اختيار االقتباسات ليك توضح النقاط التي قدمها كل . يف املقال، وكذلك املديرين املعنيني

ت فريقـه، تؤدي توقعات مدير نيوكاسـل الخاصـة، فـيام يتعلـق بتوقعـا. من الصحفي والالعب

 . بشكل دقيق إىل الخامتة، والتي تعيد املقال مرة أخرى إىل الالعب الذي ورد ذكره يف املقدمة

  تدريب 

ـع  ـالم أو املواـق ـائل اإلـع ـن وـس ـتمدة ـم ـات املـس ـة، واالقتباـس ـك التحليلـي ـتخدما مهاراـت ًمـس

بكتابـة اإللكرتونية الخاصة بالنادي، قم بكتابة تقرير مؤجل حول الحدث الذي قمت مـن قبـل 

 .  ساعة بعد انتهاء الحدث24تقرير ممتد عنه وكذلك املقاالت املدروسة، وذلك لنرشه خالل 
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 INQUEST PIECESمقاالت التحقيق  

تكتسب بعض األحداث الرياضية، مثل املباريات الدوليـة أو املباريـات النهائيـة للبطـوالت 

ز بشكل مسبق عىل األحداث عن طريق الهامة، مثل تلك األهمية التي تجعل وسائل اإلعالم ترك

تخصيص مساحة لها خالل األيام التي تيل نرش تقاريرهـا املبدئيـة، ثـم االتجـاه نحـو التحلـيالت 

ميكن أن يركز هذا عىل ما يعنيه مستوى األداء والنتيجة بالنسـبة ملسـتقبل الفريـق . األكرث عمقا

ًاقا مثل حالة الرياضة عـىل املسـتوى أو الالعب املشارك، أو التوسع لتغطية موضوعات أوسع نط

 . الوطني أو الدويل

 مثال توضيحي

لقد كان يعني فوز جنوب إفريقيا املبهر عىل إنجلرتا يف املباراة الثالثة مبلعب لـورد أنهـم قـد 

حلوا محل خصومهم املوجودين يف قمة التصنيف الخاص باالتحاد الـدويل للكريكـت؛ ولكـن 

 ا عىل هذه املرتبة؟ كم املدة التي سيحافظون فيه

 عـىل التـوايل؛ 0-2  مام ال شك فيه أن الجنوب إفريقيني كانوا يستحقون انتصـارهم املحقـق 

حيث أنهم كانوا الفريق األفضل يف كـل مـن الكريكـت والبولينـغ، وكـان أداؤهـم يف امليـدان 

 . ًمميزا وغريوا مام كان يعرف عنهم من غضب وعصبية خالل اللحظات الحاسمة

ن تلك األيام التي كانت تهيمن فيها دولة واحدة، مثـل الهنـد الغربيـة أو أسـرتاليا، عـىل غري أ

حيث أصبح التنافس عىل الصدارة حـامي الـوطيس . عامل الكريكت لعقد من الزمان قد ولت

اآلن، كام أظهرت مباريات ما قبل النهائيات خالل هذه البطولة، وتعـد جنـوب إفريقيـا هـي 

افس خالل السنوات الثالث املاضية عىل صدارة جدول التصنيف يف االتحاد الرشيك الرابع املن

 . الدويل للكريكت

ـذلك ـا ـب ـاموا فيـه ـي ـق ـرة األـخـرية الـت ـام -  ـغـري أن اـمل ـاراة واـحـدة -2009 يف ـع ـوا مـب  مل يلعـب

هل سيستطيعون أن يصمدوا لفرتة أطول هذه . كمتصدرين للمنافسة حتى لحقت بهم الهند

 املرة؟ 
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ناحية النظرية، رمبا يعد فريق جنوب إفريقيا فريـق جيـد مـن جميـع الجوانـب، مـع   من ال

وجود هاشم أمال، والكابنت جرميي سميث، جاك كاليس و إيه يب دي فيلريز يف تصنيف أفضل 

وباإلضـافة إىل ذلـك، يحتـل كـل مـن دييـل سـتيني و فرينـون .  العبني دوليني يف الكريكت10

ًعامل يف البولينج، كام أن كليس يعد أيضا واحدا من أعظـم الالعبـني فيالندر أعىل مرتبتني يف ال ً

 . الدوليني مهارة

ً  يعرف املدرب جارى كريستني، والذي حقق أيضا نتائج طيبة مع الهند، كيفية االستفادة من 

مهاراتهم بأفضل صورة، غري أن كل من سميث وكاليس قد وصال إىل قمة ازدهارهم الريـايض، 

 .  أن جنوب إفريقيا قد وصلت إىل ذروة تفوقهاورمبا رأينا

ً  كام أن هذا سيتم التحقق منه واختباره عندما يلعبون مع أسرتاليا، والتي تبيل بالء حسنا يف  ً

عملية إعادة البناء بعد أن هيمنـت عـىل عـامل الكريكـت لفـرتة طويلـة، خـالل سلسـلة مـن 

اليون يفتقرون إىل حد ما إىل القوة بالعمق هذا وما زال األسرت. املباريات تقام يف شهر نوفمرب

ًالذي كانوا ميتلكونه من قبل، غري أن مايكل كالرك ما زال واحدا من أفض العبي الكريكت يف 

العامل، كام أن بني هيلفينهاوس و بيرت سيدل يبثان الخوف عىل مدار فرتة طويلـة يف النفـوس 

 . رضهم قد تكون حاسمة وهامةغري أن ميزة اللعب عىل أ. عند التعامل مع الكرة

وبالنسـبة لكـل .  خالل هذا الشـتاء- الخصم املنافس عىل الدرع-  سوف تواجه إنجلرتا الهند

جيمس أندرسون و ستيوارت بروود، فإنهم ما زالوا يتمتعون بواحدة من أفضـل الهجـامت يف 

لـديهم مل يكـن لف الكرة، غري أن أفضل ضاريب الكـرة " جرميي سوان"العامل، وكذلك يستطيع 

 . يسلموا الكرة بشكل جيد، ويجب أن يتعلموا كيفية االستفادة من فرصهم

  واآلن أصبح كيفني بيرتسني، أفضل ضارب كرة لديهم، مجهـول املصـري بعـد املشـكلة 

التي أثارها يف غرفة املالبـس، كـام أن أنـدرو سـرتاوس قـد يفكـر يف مسـتقبله كقائـد 

غـري أنـه مـع قـدوم بطولـة إيشـيز . ي لحقت بالفريقبعد سلسلة الهزائم الت للفريق

Ashes خالل العام القـادم، ميكـنهم أن يعيـدوا اكتسـاب الصـدارة بشـكل أرسع مـام
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 . سبق

تعاين باكستان من فضائح فسـاد .   غري أنه من األكيد أن يظل األمر كسباق بني أربعة خصوم

ًع مبارياتهم بعيدا عن مـوطنهم، يف واعتبارات أمنية، وهو ما يعني أنهم يجب أن يلعبوا جمي

حني أن وجود الخالفات الداخليـة تعنـي أن فريـق الهنـد الغربيـة مـا زال يسـري عـىل نفـس 

 .الخطى السابقة

  ولذلك، فإن صولجان االتحاد الدويل للكريكت قد يقطع الكثري مـن األميـال يف الجـو خـالل 

 .   ًجيدا بالنسبة للعبةالسنتني أو الثالث القادمة، وهذا ميكن فقط أن يكون 

 

 Discussionمناقشة 

يستخدم هذا املقال املوضوع الذي أتاحه فوز جنوب إفريقيا من أجل فحـص حالـة لعبـة 

إنه يتناول مسائل وقضايا تعود إىل األربـع سـنوات املاضـية، كـام أنـه . الكريكت يف أنحاء العامل

إنه . اصة يف ضوء سلسلة املباريات القادمةيتطلع إىل املستقبل الذي ميكن أن تخفيه األقدار، وخ

يتجاوز موضوع مباريات إنجلرتا مقابل جنوب إفريقيا، والذي نشأ يف األصل منها، وذلك ليغطي 

 .حالة ووضع الدول الرئيسية األخرى الحاضنة لرياضة الكريكت

 FAVOURITISM OR NEUTRALITYالتحيز أم الحيادية  

ادًة أن يـترصف الصـحفيون الرياضـيون كغـريهم مـن عىل الرغم مـن أنـه مـن املتوقـع عـ

الصحفيني األخـرين، وأن يقـدموا قصـص إخباريـة محايـدة ونزيهـة، إال أن هنـاك مواقـف 

يسـاند ويشـجع قـراء .  أن يحيـدوا عـن الحياديـة املطلقـة-ُ ويتوقـع–ُعندما يسـمح لهـم 

حامسـة شـديدة يف الصحف املحلية بدرجة كبرية الفـرق املحليـة أو الرياضـيني املحليـني، ب

بعض األحيان، كام أنهم يتوقعون أن يتم الرتكيز عىل اظهار تعصبهم وتحيزهم مـن جانـب 

 وسائل اإلعالم املحلية؛ وإذا كان فريق تابع للمنطقة التي يتم بها توزيع الصحيفة يتنـافس 
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 ملخص 

يعد نقل األحداث الرياضية واحـداً مـن األدوار واملهـام الرئيسـية للصـحفيني الرياضـيني؛

ًحيث يتضمن هذا نطاقـا واسـعا مـن األنشـطة، بدايـة مـن العـروض املسـبق ة ومقـاالتً

املعلومات األساسـية والتـي متهـد املشـهد للحـدث، وحتـى التقـارير الفوريـة لألحـداث،

ًواملقاالت األكـرث عمقـا وتفصـيال، واملقـاالت التوضـيحية التـي يـتم كتاباتهـا بعـد إقامـة

إن هذا يتطلب القدرة عـىل الكتابـة بشـكل رسيـع ودقيـق، وااللتـزام بالقواعـد. الحدث

 .   املتاحةالصارمة للمساحة 

باملثل، مع فريق من منطقة أخرى، فإن الحدث سيتم تغطيته عادًة من منظور الفريق املحيل؛ و

ستقوم الصحف القومية بنقل وتغطية األحداث التي تتضمن أحد الفرق التابعة للمنطقـة التـي 

غري أنه عند نقـل األحـداث املحليـة، والتـي ال . ُيقام فيها الحدث أو املشاركني من منظور قومي

افظ  املشاركني يشجعه القارئ، يجـب أن يحـ- إذا كان يوجد-يكون لديهم وسيلة ملعرفة أي من

 .الصحفيون عىل التزام الحيادية بشكل صارم ودقيق
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ملخص الفصل

 كتابة القصص اإلخبارية 

  كتابة املقدمات 

 األسئلة الخمسة 

 أشياء ال يجب القيام بها 

 تركيب القصة اإلخبارية 

  منط الكتابة 

  القصص املمتدة واملتابعات 

  األخالق الصحفية 

 دور املصور الريايض 

 األخبار الرياضية والتصوير 

Sports news and photography 

 

أهداف التعلم

 تعلم املبادئ األساسية لكتابة القصة اإلخبارية 

 فهم أهمية املقدمة 

 التعرف عىل تركيب القصة اإلخبارية 

 معرفة املتطلبات الخاصة بأسلوب كتابة القصة اإلخبارية 

 فهم طبيعة القصص املجزئة واملتابعات 

 يضتقدير دور املصور الريا 
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تشكل التقارير الخاصة باألحداث الرياضية التي تجرى يف امليـدان أو حلبـة السـباق الوجبـة     

الرئيسية للصفحات الرياضية، ولكن عندما يكون هناك القليـل مـن األحـداث التـي يـتم نقلهـا، 

خبارية هامة تصدر من خارج حلبـة السـباق، تكـون هنـاك حاجـة وعندما يكون هناك قصص إ

لالستعانة مبهارات صحفية أخرى؛ وباإلضافة إىل املهارات املتخصصة للصحفي الريايض، يجب أن 

ًيكون لدى الصحفي الريايض أيضا القدرة عىل التعامل مـع املهـارات الصـحفية األكـرث جوهريـة 

 . بة القصص اإلخبارية عملية البحث عن وكتا-بالنسبة للمهنة

ًتعد األحداث التي تقع خارج نطاق امليدان عىل نفس الدرجـة تقريبـا مـن األهميـة مثـل 

ًاألحداث التي تقع عىل أرضه، وهناك دامئا تـدفق متواصـل للقصـص اإلخباريـة التـي تنتظـر أن 

من نـادى إىل ًهناك أيضا حركة انتقال الالعبني . تكون يف موضع اهتامم وانتباه الصحفي الريايض

آخر، تعيني وإقالة املدربني، توقيع اتفاقيات الرعاية الرسمية لألندية، سـلوكيات الالعبـني خـارج 

وكذلك املشجعني، التعديالت التي تتم يف قواعد األلعاب الرياضية، ) أو سوء السلوكيات(امليدان 

يـان، اختبـارات اسـتخدام الضوائق املالية التي متر بها النوادي والجهـات اإلداريـة يف بعـض األح

املنشطات، واألنشطة اليومية للرياضـيني الـذين أصـبحوا شخصـيات معروفـة ومشـاهري بصـورة 

تتطلب تغطية هذه القصص نفس الحس املستخدم بالنسبة لألخبار وكذلك نفـس القـوة . ذاتية

 . والتامسك املطلوب من أي صحفي آخر يعمل يف جريدة أو محطة تلفزيون أو راديو

 WRITING NEWS STORIESة القصص اإلخبارية كتاب

ًمتثل القصة اإلخبارية حجر البناء األسايس للصحافة برمتها؛ وتتبع القصص اإلخبارية تركيبـا 

بسيطا، وميكن ألي شخص يستطيع كتابة قصة إخبارية جيدة أن ينقل بوضـوح أي يشء يرغـب 

 . ة القيام بذلك بشكل جيديف نقله؛ ولذلك فإن األمر يستحق قضاء الوقت يف تعلم كيفي

ـة تلـخـيص ـجـوهر وخالـصـة  ـة كيفـي ـل يف معرـف ـدة يتمـث ـة جـي ـة قـصـة إخبارـي  إن رس كتاـب
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 جمـلـة واـحـدة أو فـقـرة قـصـرية؛ ـثـم ميـكـن بـعـد ذـلـك إـضـافة املزـيـد ـمـن -القـصـة يف املقدـمـة

ُإن جوهر القصة اإلخباريـة الجيـدة يـراد منـه، مهـام كانـت . املعلومات، حسب ترتيب أهميتها

نقطة التي يرغب القارئ يف التوقف عن القراءة عنـدها، أن يكـون مـا قـرأه الشـخص موصـالً ال

 . ملغزى وخالصة القصة

يتمثـل السـبب . هناك سببان يرجع إليهام كتابة القصص اإلخبارية عـىل مثـل هـذا النحـو

ل، مـن األول يف أنه يسمح للقراء يف أخذ القدر الذين يرغبـون فيـه، سـواء كـان الكثـري أم القليـ

إذا : ًأما السبب الثاين فيعـد عمليـا بدرجـة أكـرب. القصة اإلخبارية قبل االنتقال إىل القصة التالية

كانت املساحة املتاحة ضيقة، ميكن للمحرر املساعد أن يقطع القصة عند أي نقطة، من األسفل 

ن جانب القـارئ؛ إىل األعىل، وبدون االضطرار إلعادة كتابتها، والتأكد من أنها ستكون مفهومة م

ينبغي عـىل أولئـك . ولهذا السبب، يجب عىل صحفيو األخبار أن يتعلموا كيفية تقبل ذلك جيدا

الذين يقومون بكتابة قصص األخبار الرياضية أن يتوقعوا أن يتم حذف بعض األجزاء مـن نسـخ 

ابـة هـذه ًاملقاالت التي يقدمونها من قبل املحررين املساعدين، ولـذلك يجـب أن يـتم دامئـا كت

 . القصص بطريقة تسمح بالقص منها بسهولة ويرس

يف البداية، يجد الكثري من الطالب أنه من الصعب أن يقوموا بكتابة قصة إخبارية بسيطة؛ 

ويرجع هذا إىل أن تركيب القصة اإلخبارية، يف كثري من األحيان، يكون عىل عكس الطريقة التي 

أن املقال الخـاص باملدرسـة أو الجامعـة يبـدأ يف الغالـب ًيدرسون بها دامئا كيفية كتابتها؛ حيث 

ببيان حول الهدف الذي ينوى تحقيقه، ويسـتمر يف تقـديم سلسـلة مـن الحقـائق التـي تـدعم 

ُوتؤيد حجة ما، ويختتم بالتوصل لنتيجة تستمد من تلك الحقائق وعىل النقيض من ذلك، تبدأ . ُ

.  العنارص األساسية التـي يحتـاج القـارئ ملعرفتهـا مع بيان–القصة اإلخبارية بنتيجة أو استنتاج 

ثم بعد ذلك تستمر يف تقديم معلومات إضافية لتربير ورشح ما تم تناوله يف الفقـرة االفتتاحيـة 

 . من املقال
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 WRITING INTROS   كتابة املقدمات 

ة؛ ويجـب أن تعد املقدمة، أو الفقرة االفتتاحية، مبثابة املفتاح بالنسبة لقصة األخبار الجيد

تلخص مضمون القصة من حيث حقائقها األساسـية وجعـل القـارئ مسـتعد وراغـب يف معرفـة 

غري أن تحقيق هذا الهدف ليس باملطلب اليسري كام قد يبدو، وبالنسبة ملعظم األشخاص . املزيد

 . ميكن أن يتحقق هذا فقط من خالل املامرسة والتدريب

ُغـي أن تكتـب بهـا املقدمـة تتمثـل يف أن تتخيـل إن أبسط طريقة لفهم الطريقة التي ينب

وعندما يكون لدينا بعض األخبـار املثـرية والهامـة، يكـون . بأنك تقوم برسد قصة ألحد األصدقاء

هـل علمـت أن أنـدرو سـرتاوس قـد قـدم : عـن النقـاط الرئيسـية أوال ُمن الطبيعـي أن تفصـح

ألسرت " الكريكت ككل؟ وسوف يحل استقالته كقائد لفريق إنجلرتا للكريكت واعتزل من رياضة

 . محله" كوك

ومن خالل إجراء تعديالت قليلة فقط، ميكن أن يصبح هذا الخرب مبثابـة املقدمـة بالنسـبة 

 : للقصة اإلخبارية التي يتم نرشها يف صحف اليوم التايل

كت   قدم أندرو سرتاوس استقالته أمس كقائد لفريق إنجلرتا للكريكت واعتزل من رياضة الكري

 .   خالل جولة الهند يف وقت الحق من هذا العام" ألسرت كوك"وسوف يحل محله . ككل

تتضمن كلتا الجملتان القصريتان كل ما نحتاج إليه ملعرفة وفهم خالصة القصة؛ وميكـن أن 

توضح الحقائق اإلضافية طبيعة ما حدث من هذا املنظور ورشح األسباب وراء ذلـك، ولكـن إذا 

 . عن مواصلة القراءة، فإننا سندرك النقاط األساسية لهذه القصةًتوقفنا متاما 

 The five Wsاألسئلة الخمسة  

ًهناك طريقة أكرث تنظيام ونسقية لتحقيـق نفـس الهـدف أال وهـي اإلجابـة عـىل األسـئلة  ً

 . (The Five Ws)التالية، والتي يشار إليها يف بعض األحيان باملصطلح 

  من؟-
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  ماذا؟-

  متى؟-

 ين؟ أ-

  ملاذا؟ -

 تسمح لنا عادًة بتجميـع كـل - وكذلك السؤال اإلضايف كيف؟-إن اإلجابة عىل هذه األسئلة

ًاملعلومات املطلوبة لفهم قصة إخبارية ما، عىل الرغم من أنه ليس دامئا من الرضوري أن نجيب 

جيـب عـىل وميكن أن نالحظ أن املثال الذي سـبق ذكـره أعـاله ي. عىل جميع األسئلة يف املقدمة

، قـدم )متـى(، أمـس )مـن(أنـدرو سـرتاوس . األسئلة الثالث األوىل يف الجملة االفتتاحية املوجزة

يف حني تجيـب الجملـة الثانيـة عـىل نفـس األسـئلة حـول ). ماذا(استقالته كقائد لفريق إنجلرتا 

لعام خالل جولة الهند يف وقت الحق من هذا ا) ماذا(سوف يحل محله ) من(ألسرت كوك . بديله

 ). متى(

وبعد كتابة املقدمـة، ميكـن بعـد ذلـك الرتكيـز بشـكل أكـرب وأعمـق عـىل خالصـة القصـة 

 : اإلخبارية يف الفقرة الثانية، والتي قد تبدو يف هذه الحالة عىل النحو التايل

إننـي مل أرضب الكـرة “. أعلن سرتاوس عن قراره يف مؤمتر صحفي يف ملعب لورد للكريكت

قـال ". إنني أعتقد أنني بذلت قصـارى جهـدي يف ذلـك. طويل حتى اآلنبشكل كاف منذ وقت 

 . سرتاوس

أعلن سرتاوس . تجيب هذه الفقرة عن األسئلة الثالث األخرى التي مل يتم تناولها يف املقدمة

ألنـه مل يكـن يرضب الكـرة ) أيـن(يف ملعب لورد للكريكـت ) كيف(عن قراره يف مؤمتر صحفي 

انت هناك قصة إخبارية يـتم اإلعـالن عنهـا تـوا، فإنـه قـد يكـون مـن إذا ك). ملاذا(بشكل كاف 

الرضوري تجاهل السؤال الخاص بالسـبب، وذلـك ألنـه يتضـمن التحليـل أو يطالـب مبعلومـات 

تركز القصص الخاصة باملتابعات . وبيانات ليست متاحة يف ذاك الوقت مبارشة بالنسبة للصحفي

 . ء حدوث يشء مايف الغالب عىل السبب ورا) انظر أدناه(
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ويف هـذا املثـال، قـدم : ًينبغي أن تبدأ املقدمات دامئا بالنقطة الرئيسية يف القصة اإلخبارية

ال تحاول أن تصل إىل النقطة الرئيسـية مـن خـالل تقـديم الرشح؛ وأن . أندرو سرتاوس استقالته

ً وفقـا للتصـنيف 1م بعد أن خرست إنجلرتا مرتبتها باعتبارها الدولة رق"استخدام يشء من قبيل 

، حيث أن هذا من شأنه أن يؤخر فقـط مـن "العاملي، قدم قائد الفريق أندرو سرتاوس استقالته

ينبغـي أن تـوفري الرشح الكامـل والوصـف حتـى . تأثري القصة اإلخبارية ويجعل املقدمة مشتتة

 . الوصول إىل مرحلة استيعاب القارئ للتأثري األسايس للقصة

: سبة ملعظم قصص األخبار الرياضية أن املقدمة سـرتكز عـىل األشـخاصإن هذا سيعني بالن

الالعب الرئييس الذي تم املتاجرة به، املدرب الذي تم إقالته من منصبه، فارس السباق الذي تم 

 . إيقافه والعب القوى الذي مل يجتاز اختبار تعاطي املنشطات

 What not to doأشياء ال يجب القيام بها  

جنب بدء املقدمات بطرح األسئلة أو االقتباسـات؛ حيـث أن القـارئ يرغـب يف عليك أن تت

هذا وتؤدي االقتباسات يف القصة اإلخباريـة . معرفة ما وقع من أحداث، وليس أن يتم استجوابه

 . إىل إبطاء عملية فهم واستيعاب الحقائق الرئيسية

ت فيه قصة إخباريـة معينـة؛ ًيجب أيضا مراعاة االنتباه فيام يتعلق بذكر الوقت الذي وقع

ًيف جريدة صباحية يعد أمرا مقبـوالً ألن القـراء يـدركون أنهـم يقومـون " أمس"فاستخدام كلمة 

 رغـم أن -غري أن القليل مـن صـحف املسـاء تسـتخدم هـذه الكلمـة. بقراءة أخبار اليوم املايض

االنتبـاه للحقيقـة  وذلـك ألنهـا تجـذب -الكثري من القصص اإلخبارية قد وقعت أحداثها باألمس

التـي ) الحـدث املبـارش( سـاعة وأن تجردهـا مـن اآلنيـة 24التي توضح أن القصة يبلغ عمرهـا 

وباملثل، فإن صحيفة أسبوعية، تـم نرشهـا يف يـوم . تسعى القصص اإلخبارية جاهدًة أن تحققها

غية تحقيق الجمعة، ستحاول أن تتجنب اإلشارة إىل أن القصة قد وقعت أحداثها يوم االثنني؛ وب

" اليـوم"هذا، ومن أجل استعادة خاصية اآلنية لقصة ما، يجـب ايجـاد طريقـة إىل إدراج كلمـة 

 : ضمن املقدمة
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ًيبدأ اليوم ألسـرت كـوك توليـه ملسـؤولياته الجديـدة كقائـد لفريـق إنجلـرتا خلفـا ألنـدرو "

 ضـد جنـوب سرتاوس الذي استقال من منصـبه بصـورة دراماتيكيـة يف نهايـة سلسـلة املباريـات

 ."إفريقيا

 NEWS STORY STRUCTUREتركيب القصة اإلخبارية 

بعد القيام بتلخيص النقاط الرئيسية للقصة يف املقدمة، يتم بعد ذلك القيام بتزويد القارئ 

بالتفاصيل حسب أهميتها؛ ويف هذا املثال، يعد أندرو سرتاوس هو الشخصية الرئيسـية، ويجـب 

 . قالته واألسباب املؤدية إليهاأن يتم الرتكيز اآلن عىل است

 مثال توضيحي

ً عاما بفريق ميديلسيكس فـرتة تعاقـده التـي امتـدت لثالثـة 35أنهى العب الكريكت البالغ 

أعوام ونصـف كقائـد لفريـق إنجلـرتا للكريكـت، حيـث اعتـزل مـن مامرسـة جميـع أشـكال 

 . الكريكت

وم وليلة؛ لقـد اسـتغرق األمـر بضـعة ًإنه مل يكن شيئا حدث يف ي: "ً  وقد قال معلقا عىل ذلك

ًإنني أود أن أتحرر من كل هذا وفقا ملا يتناسب مع موقفي وأنا مرفوع الرأس، وأعتقد . أشهر

 ."  أن هذا هو الوقت املناسب

أما بالنسبة للشخصية الثانية األكرث أهمية فهو الرجل الذي سـيحل محلـه كقائـد للفريـق، 

 سامع رد فعله وكـذلك، مـن أجـل مصـلحة القـراء ذوى املعرفـة إننا نحتاج اآلن إىل. ألسرت كوك

 . املحدودة بالكريكت، معرفة بعض املعلومات عنه

 مثال توضيحي

 عاما قيادة فريق إنجلرتا للكريكت، والذي 27سوف يشغل ألسرت كوك البالغ من العمر 

دة الفريـق يف سبق له قيادة الفريق يف بطولة اليوم الواحد والعرشون جانبـا، كـام شـغل قيـا

 . املباريات التجريبية يف جولة بنجالديش

إنه لرشف عظيم أن يـتم تعيينـي كقائـد للفريـق، كـام أننـي : :وقد علق عىل ذلك قائال

 ."أتطلع بشدة إىل قيادة جانب الفريق يف بطولة الهند هذا الشتاء وفيام بعد ذلك
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ًالنقطة، ولكن نظرا ألن نجاح إذا كانت املساحة محدودة، ميكن أن تنتهي القصة عند هذه 

ًوتفوق الفرق الرياضية الوطنية ميثل أمرا هاما بالنسبة للقراء، فإن أي صحيفة بريطانية ستكون  ً

ومن هنا، فـإن نطـاق املقـال سـوف يتسـع . لديها الرغبة يف رسد القصة بشكل مفصل ومسهب

هـذا . كـت اإلنجليزيـةليشمل ردود أفعال الشخصيات املشهورة األخرى يف مجـال رياضـة الكري

وميـكـن أن تـكـون مواـقـع التواـصـل االجتامـعـي مفـيـدة للغاـيـة يف مـثـل ـهـذه الحاـلـة، حـيـث أن 

ًالرياضيني املحرتفني غالبا ما يسارعون بالتعليق عىل مثـل هـذه األحـداث عـرب تـويرت أو املواقـع 

كـام أنـه .  أيضااألخرى فيام يتعلق بالقصص الرياضية العاجلة، وخاصة إذا كان األمر يرتبط بهم

يجب أن يتم تفسري التعليقات الخاصة بالشخصيتني الرئيسيتني هنا، باإلضـافة إىل أي معلومـات 

انظـر اإلشـارة إىل نقـاش كـيفن (أساسية أخرى قد تساعد عىل وضع القصة اإلخبارية يف سياقها 

وقني حول مسألة ًقد يسعى الصحفيون أيضا إىل الحصول عىل أراء املحللني املرم). بيرت سن أدناه

 . توىل سرتاوس لقيادة الفريق والتوقعات املستقبلية للفريق عندما يحل كوك محله

 : وقد تجرى بقية القصة عىل النحو التايل

 مثال توضيحي

لقـد قـدم : "قال جيمس أندرسون، العب البولينج الرسيع بفريق إنجلرتا، يف تدوينـة عـىل تـويرت

ال شـك يف . ًليزي، ليس فقط كقائد للفريق ولكـن أيضـا كالعـبالكثري بالفعل لهذا الفريق اإلنج

 ." ًأننا سنفتقده ولكنه سيسلم املهمة لبديل جيد جدا هو ألسرت كوك

ينبغـي أن ": "بـول كولينجـوود"  ويف تدوينة له عىل تويرت، ذكر زميله السابق يف فريـق إنجلـرتا 

ياضـة الكريكـت اإلنجليزيـة وكـل مـا يكون أندرو سرتاوس يف قمة الفخر واالعتزاز مبـا قدمـه لر

 ."حققه معه، إنه رجل فريق عظيم وقائد عظيم أيضا

 مباراة له، مبا يف ذلك املباريات املحليـة 100 مباراة من بني 50  لقد قاد سرتاوس فريق بالده يف 

لقد كان مبثابـة ثالـث أكـرث قائـد متمـرس . والدولية واالنتصارات التي حققها عىل فريق أسرتاليا

 . ًلفريق إنجلرتا، وثاين قائد أكرث نجاحا بعد مايكل فوجهان
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  غري أن اعتزاله هذا يأيت يف أعقاب خالف نشب يف غرفة خلـع املالبـس، والـذي أدى إىل ظهـور 

 . الالعب كيفن بيرتسن كبديل له

، 2006 نقطة يف أول ظهور لـه يف مبـاراة لفريـق إنجلـرتا ضـد الهنـد عـام 100  لقد سجل كوك 

، حيـث 2011 -2010ز من سمعته واسمه خالل جولة فريق إنجلرتا يف أسرتاليا خالل عـامي وعز

 .   127 رمية مبتوسط قدره 766سجل 

 

ًلقـد كـان قائـدا بارعـا ومتميـزا : "هذا وذكر العب فريـق إنجلـرتا السـابق مايكـل أثريتـون ً ً

لقد قـاد الفريـق . ألهميةًويحظى بتقدير واحرتام كبري من جانب فريقه، وهذا يعد أمرا شديد ا

ًبطريقة القت قبوالً وتأييدا جيدا من جانب الجميع عىل نطاق واسع ً". 

 Weaving in the backgroundنسج الخلفية الرئيسية 

تقوم القصة اإلخبارية الهامة عىل قطاع واسع من املصادر، وتتضمن الكثـري مـن التفاصـيل 

ا بصورة منطقية وأن يتواىل بسالسة ويرس؛ ومن يجب أن يتم صياغة كل هذ. األساسية والتحليل

 حيثام -أجل تجنب مقاطعة سري وتسلسل القصة بأجزاء من التفاصيل األساسية، فإن هذا ينبغي

 . 75 أن يتم نسجه يف األخبار التي يتم نرشها، كام رأينا يف صفحة –أمكن 

 مثال توضيحي

فـرتة تعاقـده التـي امتـدت لثالثـة  عاما بفريق ميديلسيكس 35أنهى العب الكريكت البالغ 

أعوام ونصـف كقائـد لفريـق إنجلـرتا للكريكـت، حيـث اعتـزل مـن مامرسـة جميـع أشـكال 

 . الكريكت

ًإنه مل يكن شيئا حدث يف يوم وليلة؛ لقـد اسـتغرق األمـر بضـعة : "ً  وقد قال معلقا عىل ذلك

أنا مرفوع الرأس، وأعتقد ًإنني أود أن أتحرر من كل هذا وفقا ملا يتناسب مع موقفي و. أشهر

 ."  أن هذا هو الوقت املناسب
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سـرتاوس يلعـب لصـالح ميديلسـيكس، (تقدم هذه العبارة الكثري من املعلومات األساسـية 

، وهو ما سيحتاج بعـض القـراء إىل معرفتـه )ً عاما وقاد الفريق ملدة ثالثة أعوام ونصف35يبلغ 

كوسـيلة بديلـة ( غري أنها تسـتخدم بشـكل مسـترت .إذا كانوا يرغبون يف فهم القصة بشكل كامل

لتقديم اقتبـاس مبـارش وجديـد، ولـذلك فـإن القـراء الـذين لـديهم درايـة ) لإلشارة إىل سرتاوس

وخلفية عن سرتاوس لن يشعروا بأنهم تـم تزويـدهم بـالكثري مـن املعلومـات التـي سـبق لهـم 

 . معرفتها

لقصة بهذه الطريقة يساعد عىل تجنـب إن نسج املعلومات األساسية داخل جسم أو بنية ا

حدوث أي انطباع بوجود استخفاف بالقارئ؛ لذلك فإنه يكون يف الغالـب مـن الصـعب، خاصـة 

فيام يتعلق بالقصص الرياضـية، أن تقـيس مقـدار املعرفـة التـي ميلكهـا القـراء بشـكل مسـبق؛ 

عـن هـذه القصـة وسوف نجد أن متابعي رياضة الكريكت املهتمني يوجد لديهم خلفيـة كبـرية 

إن تسـللها بتلـك الطريقـة . بشكل مسبق، يف حني أن كثري من القراء قـد ال يكـون لـديهم ذلـك

داخل القصة يساعد عىل إخفاء الحقيقة التي توضح أن بعض القراء قد تم تغذيتهم بالكثري من 

لبة، ًاملعلومات الغري رضورية؛ إن هذا يعني أيضـا أنهـا، رغـم أن القصـة ذات بنيـة صـارمة وصـ

هـذا . ًليست واضحة للقارئ، والذي يالحظ فقط تدفقا وحركة انسيابية سلسلة لنسـخة القصـة

 . وتصبح بنية القصة اإلخبارية واضحة فقط للقارئ إذا تم كتابتها بطريقة مشوشة

وبالطبع، ميكن اآلن لبعض الصحف أن تختار عرض هـذه املعلومـات األساسـية يف جـداول 

 . الكثري من القراء من خالل املواقع اإللكرتونيةمنفصلة وبطريقة يألفها 

 WRITING STYLEأسلوب الكتابة  

يواجه الطالب الذين يعتـادون كتابـة املقـاالت يف الغالـب صـعوبات أخـرى عنـدما 

ُيطلب منهم كتابة قصص إخبارية ألول مرة؛ وتشمل هذه الصعوبات عادًة طـول املقـال، 

ميكـن أن تكـون املقـاالت طويلـة . ائه الشخصيةاألسلوب وقبول وجهات نظر الكاتب وآر

 ينبغي أن تكون القصـص اإلخباريـة مكتوبـة بطريقـة مـوجزة: ومتشبثة بفكرة أو رأي ما
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 . ومخترصة قدر اإلمكان، وينبغي أن يحتفظ كاتبيها بآرائهم الشخصية ألنفسهم

هب يف  كلمة توجد به مساحة تسـمح للكاتـب أن يسـ1500حيث أن املقال الذي يتضمن 

 كلمـة ال تتمتـع 150الكالم بل حتى أن يكون منمقا؛ يف حني أن القصة اإلخبارية التـي تتضـمن 

هذا ويجب أن يتم كتابة القصص اإلخبارية بدقة ورصامة، والتخيل عن الكلـامت . بتلك السامت

ًالتي متثل حشوا زائدا، والزخرفة النمطية واملعلومـات الغـري رضوريـة؛ ويجـب أن تسـتحق كـل 

 . لمة املساحة التي تشغلها يف النصك

إن التخلص من الكلـامت الزائـدة الغـري رضوريـة يعنـي أن املزيـد مـن املعلومـات ميكـن 

ًيجـب دامئـا . إضافتها للقصة، أو أن املزيد من القصص ميكن أن يتم ضغطها وإضافتها للصـفحة

 أكرث دقـة ورصامـة؛ عىل الصحفي أن يراجع املسودة األوىل للقصة حتى يدرك كيفية جعل النص

هذا وميكن اختزال الكثـري مـن العبـارات الشـائعة يف كلمـة . ًوهذا يكون دامئا يف متناول األيدي

، وكـذلك (about)إىل (in the region of)، حول (to)إىل كلمة (in order to)واحدة، مثل ليك 

 in) للحقيقـة بـأن ً، ونظرا(though)إىل (despite the fact that)عىل الرغم من الحقيقة بأن 

view of the fact that) إىل ألن(because) ؛ كـام يجـب كـذلك تجنـب تكـرار الكلـامت مثـل

، والكلـامت الوصـفية (final result)" النتيجة النهائية" و (fastest ever)" األرسع من الجميع"

؛ (very powerful)" بالغ القوة"وكذلك (pretty impressive)" مؤثر للغاية"عدمية املعنى مثل 

 . حيث أن التخلص من الكلامت الزائدة ميكن أن يوفر الكثري من املساحة يف القصة اإلخبارية

  تدريب 

أعد كتابة القصة اإلخبارية التالية مختزالً إياها إىل نصف عدد الكلامت مع املحافظة عـىل 

 . جميع املعلومات التي تتضمنها

 بإسـتاد (XLVI Super Bowl)ن يف بطولـة لقـد تـم تحديـد الفريقـان اللـذان سيتنافسـا

 لوكــاس أوـيــل، مبدينــة إـنــديانابوليس، والـيــة إنــديانا، يف الـخــامس مــن فرباـيــر؛ الفريـقــان 
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 . هام نيو إنجالند باترويتس و نيويورك دجاينتس

، والذي يعد 3-13يدخل فريق الباترويتس املباراة وقد أكمل املوسم الريايض بسجل نقاط 

هـذا ويسـعى الفريقـان إىل . تسجيلها يف بطولـة اتحـاد كـرة القـدم األمريكيـةأفضل نتيجة تم 

ويف غضون ذلك، وصل فريق الدجاينتس إىل هذا . تحقيق الفوز الرابع لهام يف بطولة سوبر بأول

، وهـو مـا ميثـل أدىن معـدل 7-9املركز يف البطولة بعد أن أنهى املوسم السنوي مسـجالً نتيجـة 

ًي لبطولة إن إف يس؛ كام يسعى كل منهام أيضا إىل تحقيق الفـوز الرابـع نقاط يف املوسم السنو

 . يف بطولة السوبر بأول

ًونظرا للحقيقة التي توضح أن نفس الفريقني قد واجه كل منهام األخـر يف بطولـة السـوبر 

، وذلك عندما هزم فريق نيويورك دجاينتس فريق نيـو إنجالنـد 2007باول إكس إل آي آي عام 

، ولذلك قد يتمتع فرق الـدجاينتس بـالروح املعنويـة املرتفعـة؛ ورغـم 14-17تس بنتيجة باتروي

ذلك، يتمتع فريق نيو إنجالند باترويتس مبركز أفضل يف بطولة السوبر بأول خالل هذه الجولـة، 

 . 2004 و  2003، 2001حيث فاز ثالث مرات، يف عام 

 Suggested Answerاإلجابة املقرتحة 

يق نيو إنجالند باترويتس فريق نيويورك دجاينتس يف بطولة السوبر بـأول إكـس يواجه فر

 . إل يف آي بإستاد مدينة إنديانابوليس يف الخامس من فرباير

فاز فريق الباترويتس، الذي فاز ببطولة السوبر باول ثالث مرات، عـىل فريـق إيـه إف يس 

رويتس موسم بطولة إن إف يس بنتيجـة وقد أنهى فريق البات. 3-13بأفضل نتيجة مباراة مبعدل 

 . ، والتي تعد أدىن نتيجة حصل عليها9-7

ًسـتكون املبـاراة مشـهدا . يسعى كال الفريقان إىل تحقيق الفوز الرابع ببطولة السوبر باول

 . 14-17ًمتكررا ملباراة السوبر باول إكس إل آي آي التي فازت بها فريق نيويورك بنتيجة 

  كلمــة 74 كلمــة، يف حــني تتضــمن القصــة الثانيــة 171عــدد تتضــمن القصــة األوىل 
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هذا وستسمح املساحة . غري أنها تحتفظ بكل الحقائق وتعد أكرث سهولة من حيث القراءة. فقط

التي تم توفريها مبجال أمام الكاتب حتى يقـوم بتطـوير القصـة فـيام بعـد، أو تسـمح للمحـرر 

 . الريايض بإضافة قصة أخرى عىل الصفحة

 Keeping it simpleعاة بساطة األسلوب مرا

يـجـب أن يـكـون الرتكـيـب النـحـوي للقـصـة اإلخبارـيـة بـسـيط وـمـنظم؛ ـكـام يـجـب تجـنـب 

يجـب أن تكـون الجمـل . استخدام الجمل املعقدة التي تتضمن جمـل تابعـة للجمـل الرئيسـية

 الفقرات عن  كلمة أو أقل، وينبغي أال تزيد30قصرية ومبارشة؛ وميكن أن متتد الجمل إىل معدل 

جملتني؛حيث أن الفقرات األطول من ذلك تبدو كئيبة ومروعة ويصعب قراءتها عندما توضع يف 

حـاول أن تتجنـب اسـتخدام األلفـاظ ). انظـر الفصـل الثـاين(األعمدة الضيقة لصفحة الجريـدة 

املبتذلة وصيغ تحسني الكالم، وإذا كانت هناك واحدة منها ضمن محتوى قصتك، ابحث لها عن 

بديل، مثل األشخاص ال تحدث لهم الوفـاة، إنهـم ميوتـون؛ الفـرق ال تحصـل عـىل نتـائج، إنهـم 

 .يفوزون باملباراة

وبينام تحاول تجنب استخدام صيغ تحسني الكـالم، يجـب أن تتأكـد مـن أن نـربة أسـلوب 

 ميكن أن تكون الدعابة والفكاهة أداة مفيدة يف كتابـة بعـض. القصة مناسبة للموضوع الرئييس

 . ُالقصص، ولكن ينبغي أن يتم تجنبها إذا كان يحتمل أن تسبب الضيق أو اإلساءة

ًإن الحكم عىل ما قد يسبب إسـاءًة أو ضـيقا للقـراء عنـد نقـل األحـداث املأسـاوية، مثـل 

حدوث كارثة يف إستاد ريايض أو حادثة مريعة ألحد املنافسني يف بطولة رياضية، ميكن أن يكون 

َّدامئا يف االعتبار أن أقارب أو أصدقاء أولئك األشخاص املعنيني قد يطلعـون يجب أن نضع . صعبا ً

ومن هنا، يجب عليك أن تلتزم بنقل الحقائق ذات الصلة، وعدم الخـوض يف . عىل قمت بكتابته

، )ُحتى عندما يظهر ذلك مـدى قيامـك بهـذه املهمـة بعمـق ودقـة(تفاصيل غري مقبولة وتافهة 

 . وأن تعزف عن محاولة توزيع اللوم أو الترسع يف إصدار األحكامعليك أن تتجنب اإلثارة
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تجنب استخدام اللغة االصطالحية املرتبطة باملجال، وابحث عن طريقة لنقل نفـس اليشء 

بلغة إنجليزية واضحة وسهلة؛ وكذلك ال تسـتخدم االختصـارات بـدون رشح وتوضـيح مـا ترمـز 

ملـعـب ميلـبـورن للكريـكـت، أو اللجـنـة  MCG/Melbourne Cricket Groundمـثـل (إلـيـه

إال إذا كنت عىل يقني مـن ) IOC/ International Olympic Committeeاألوليمبية الدولية 

 . أن قرائك سيفهمون ذلك

وقد يكون من الرضوري يف بعض الحاالت أن تضخم حجم األلقاب الرسمية للمـنظامت أو 

الرياضـات الربيطانيـة مـن خـالل وسـائل البطوالت الرياضية، وخاصة عندما يتم تغطيـة بعـض 

لقد ابتكر الربيطانيون أو وضـعوا قواعـد الكثـري مـن الرياضـات العامليـة . اإلعالم الغري بريطانية

املشهورة؛ ومثلام ال تضع اململكة املتحدة اسمها عىل الطوابـع الخـاص بهـا ألنهـا كانـت الدولـة 

ًاألوىل التي أدخلت نظاما بريديا حديثا، فإن الك ثري من الهيئات الرياضية التنفيذيـة يف بريطانيـا ً

ال تتضـمن كلـامت مثـل بريطـاين أو ) والعامليـة(وكذلك بعض من أحـداثها الرياضـية الرئيسـية 

إنجليزي يف ألقابها؛ حيث أن الجهة املسؤولة عن تنظيم كرة القدم يف إنجلرتا تعرف فقط باسـم 

ًبريطانيا فتعرف رسـميا باسـم امللعـب املفتـوح، اتحاد كرة القدم؛ وبالنسبة لرياضة الجولف يف 

ًورياضة التنس الرئيسية باسم البطوالت؛ يف حني تعرف األخـرية عامليـا باسـم وميبلـدون، غـري أن  ُ

) اإلنجليـزي(الجمهور الغري بريطاين قد يحتاج إىل التوضيح بأنك تشري هنا إىل اتحاد كرة القـدم 

 ). الربيطانية(أو بطولة الجولف املفتوحة 

   تدريب 

قـم بـالتخلص مـن أي . أعد كتابة القصة التالية حتى تصبح أكرث بساطة وسهولة يف القراءة

عبارات مبتذلة، عبارات تحسني الكالم والكلامت االصطالحية الدارجة، وقم برشح أي اختصارات 

 ال قم بالتخلص من أي مـن اآلراء أو األحكـام املسـبقة الخاصـة بالكاتـب، وتأكـد أنـه. موجودة

يوجد يف املحتوى أو النربة املتعلقة بالقصة ما قد يسبب إسـاءًة أو ضـيق غـري رضوري بالنسـبة 

 . للقراء
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 اليوم عن ضحية أخرى، حيث أن سائق السباق األسطوري 1من املرجح أن تعلن الفورموال 

ً وفقـا لكثـري مـن -، والذي كان أصغر رجل يفوز ببطولـة جرانـد بـريكس، والـذي"جيم سميث"

 .  كان مقدر له أن يصبح بطل العامل، يرقد طريح الفراش يف املستشفى عىل حافة املوت-لحكاما

قط يف ثان سباق له يف بريطانيـا القى العب سباق الرسعة األسرتايل هزمية ساحقة عندما، ف

ًويف أحوال طقس نادرا ما تسود هناك، انحرف عن املسار يف حلبة سباق لوومشاير مام أدى إىل، 

بينام كان الجمهور املتابع يشاهد ما يحدث يف صمت تعلوه الدهشة والذهول، تحطم السـيارة 

 . انب مسار السباقالخاصة به بشكل مؤمل أثناء اصطدامها بالحواجز املوجودة عىل ج

ً عامـا فقـط 23هذا وتشري التوقعات األولية إىل أن الالعـب األسـرتايل، والبـالغ مـن العمـر 

 والتـي كانـت تشـاهد مـن مواقـع -"سونجا جرين"ويرتبط بخطوبة من مغنية البوب املعروفة 

 .  قد توىف مبارشة يف ذلك الحادث-الجمهور ما حدث لخطيبها يف حالة من الفزع والرعب

وقد تم نقله عىل عجل إىل مستشفى لوومشاير العام يف هليكـوبرت، هـذا وكـان املشـجعني 

املتابعني يخشون من تعرضه للوفاة بسبب الحادث، ولكن مام يبعث عىل الطأمنينة، أن األطباء 

 . ًأعلنوا الحقا أنه تم نقله إىل العناية املركزة بكرس يف الجمجمة والساق والكتفني

واضح أن هناك سببان وراء هذا الحـادث األلـيم، األول يتمثـل يف أن سـائق لقد كان من ال

حاول أن يقوم مبناورة مـن شـأنها أن تجعـل منـه يبـدو كسـائق كفـوء " بوب بالك"أخر يدعى  

ومتمرس، ولكنه اصطدم باإلطار الخلفي لسيارة جيم، يف حني يتمثل السبب الثـاين يف أن محـرك 

ة بشكل جيد يتناسب مع السباق، باإلضافة إىل وجود مستوى غـري السيارة فشل يف إكامل الدائر

 . مناسب للزيت أثناء القيادة، مام ساهم بال شك يف حدوث هذا التصادم الخطري
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 . هذا وقد بدء مسؤولو لجنة الصحة والسالمة يف التحقيق حول الحادث

 Discussionمناقشة 

لتعقيد، مع وجـود جمـل فرعيـة تقـاطع تعد الكثري من الفقرات الواردة يف النص شديدة ا

يجـب أن يـتم اختـزال هـذه الجمـل يف جمـل أقرص طـوال، . سري القصة وتعيق فهمنا ملحتواهـا

 . باإلضافة إىل وجود معلومات داعمة هامة بصورة أقل مام كان يجب أن يستخدم يف القصة

لحـادث مجـرد تعد االفرتاضات التي قدمها الصحفي حول املصري املرجح للسائق وأسـباب ا

رغـم أن آراء األطبـاء (آراء، وليست حقائق؛ والتي ال يوجد لها مكان يف محتوى القصة اإلخبارية 

باملستشفى أو األشخاص املسؤولني عن حلبة السـباق ميكـن أن يـتم إضـافتها إذا كـان ميكـن أن 

 ). تنسب إليهم بصورة مالمئة

بـأي رأي أو مسـتند طبـي، وأن ًإن تخمني الكاتب بأن السائق سوف ميوت لـيس مـدعوما 

هذا من شأنه أن يسبب الضيق ألولئك األشخاص املقربني له؛ وعنـدما تشـكل اإلصـابات مصـدر 

 . تهديد للحياة، فإنه من األفضل أن نصف الضحايا بأنهم يقاتلون من أجل البقاء عىل قيد الحياة

 بصـيغة كاملـة، HSE وF1يجب أن يتم كتابة األحرف األوىل للكلامت واالختصارات مثل 

ـنص، ـكـام يـجـب أيـضـا فـعـل نـفـس اليشء ـمـع  ـد ذكرـهـا يف اـل ًـعـىل األـقـل يف اـملـرة األوىل عـن

ميكـن . وبالطبع لن يدرك جميع القراء ما تعنيه هـذه االختصـارات. DOA و GPاالختصارات 

 القول بأن األسطورة متثل قصـة تقليديـة، -يساء استخدامها هنا" أسطوري"أن نالحظ أن كلمة 

ً أمرا صحيحا يف الغالبليس ًيجب أيضا تجنب استخدام الكلامت العامية مثل سـائق مسـتهرت . ً

(speed merchant) و اللقب الخاص بأسرتاليا ونيوزيلندا والدول املجـاورة (Down Under) 

ويف صـمت (met his Waterloo) وكذلك تجنب العبارات املبتذلة مثل يواجه مصريه النهايئ  

 ، وخاصـة يف القصـص التـي يكـون موضـوعها عـىل درجـة(stunned silent)يشوبه الـذهول 
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كيـف " (شـاهد يف حالـة مـن الـذعر"تعد الصيغ الوصفية، مثـل . من الخطورة مثل هذه الحالة

، صيغ مثـرية لإلحسـاس بصـورة "بشكل مؤمل"وكذلك كلمة ) ميكن لخطيبته أن تشاهد الحادث؟

واإلشـارة إىل سـائقي يـوم األحـد مبثابـة " لبوب املعروفـةمغنية ا"غري رضورية، يف حني أن عبارة 

 . عبارات فجة ال تحمل االحرتام حتى يتم استخدامها يف هذا النوع من القصص

جمجمة، عظمـة السـاق والعظـم "مبثابة كلمة تلطيفية، كام أن الكلامت " توىف"تعد كلمة 

إننـا لسـنا . ئعة االسـتخدامالكتفي متثل مصطلحات طبية يجب أن يتم استبدالها بـالكلامت شـا

ًفـال أحـد يتوقـع أن يكـون سـطحيا : بحاجة أن يتم إبالغنا بأن التحقيق سـيكون شـامالً ودقيقـا

 . وتافها

 Suggested Answerاإلجابة املقرتحة 

للبقاء عىل قيد الحياة، بعد أن انحرفـت " جيم سميث "1يقاتل سائق السباق ببطولة الفورموال 

 .ها بحلبة سباق لوومشاير واصطدمت بحواجز التصادمسيارته اليوم عن مسار

 وقد تم نقله بطائرة هليكوبرت عىل إثرها إىل مستشفى لوومشاير العـام، حيـث أودع يف وحـدة 

 . العناية املركزة وهو يعاين من كرس يف الجمجمة والساق وعظم الكتف

نحرفـت سـيارته بسـبب كان الالعب األسرتايل يشارك يف سـباقه الثـاين يف بريطانيـا عنـدما ا

 . املطر الغزير؛ وكانت خطيبته، مغنية البوب سونجا جرين، تشاهد الحادث من موقع الجمهور

وقع الحادث عندما حاول سائق أخر، بوب بالك، أن يتجاوزه ويبـدو أنـه اصـطدم باإلطـار 

 .هذا ويحقق مسؤولو الصحة والسالمة يف الحادث. الخلفي لسيارة سميث

ُأصغر رجل يفوز ببطولة جراند بريكس، وكان يتوقع أن يصبح بطل ) ما عا23(يعد سميث 

 .  عامل مستقبيل
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  Stick to the facts االلتزام بالحقائق 

ال يوجد مكان لآلراء الشخصية يف القصة اإلخبارية؛ ولهذا عليك االلتزام بالحقائق وأن تدع 

ًند كتابة قصة إخبارية، يجـب دامئـا ع. القراء يستخلصون استنتاجاتهم الخاصة من تلك الحقائق

عىل الصحفي أن يتبع مبادئ الدقة، املوضوعية، الحيادية، والتوازن والعـدل؛ وأن يتأكـد مـن أن 

إن االسـتثناء الوحيـد لهـذا املبـدأ . ًالحقيقة ميكن دامئا متييزها بوضوح عن الرأي أو وجهة النظر

ة تقوم بتغطية األحداث الخاصة بفريق أو يتمثل يف الحالة التي تكون تكتب فيها لجريدة محلي

ويف مثـل هـذه . شخصية محلية، أو جريـدة قوميـة تكتـب عـن االهتاممـات الرياضـية للدولـة

الحاالت، سوف تعرف أين تكمن االهتاممات الخاصة بقرائك وميكنك أن تكتب مقال من خـالل 

مـن أجلهـا، تظـل وبرصف النظر عـن الجريـدة التـي تكتـب القصـة . ما يعرب عن وجهة نظرهم

 . مبادئ الدقة، العدل وفصل الحقيقة عن الرأي الشخيص مبثابة مبادئ مقدسة إىل أبعد حد

يجـب أن يـتم ) أو أي مقال صـحفي أخـر(إن املعلومات التي تقوم عليها القصة الرياضية 

ًدامئا فحصها بعناية ودقة؛ وأن مجرد التأكد بدرجة ما أن ما تقوله يعد دقيق ليس كافيا ب درجـة ً

يتحمل الصحفيون املسؤولية والواجـب أمـام جمهـور قـرائهم بـأن يتأكـدوا مـن أن مـا . مناسبة

ًيذكرونه صحيح؛ كام أنهم يتحملون أيضا املسؤولية والواجب أمام أنفسهم وكذا املؤسسات التي 

وباملثـل، . يعملون لديها بأن يتأكدوا من أن ما يذكرونه لن يتسـبب يف اتخـاذ إجـراءات قضـائية

فإن األخطاء التافهة ميكن أن تجعل من القصة موضع تشهري وقذف لألخرين؛ وميكـن أن يكـون 

 . لألخطاء الصغرية عواقب جسيمة ومكلفة

ًيجب أن يتم دامئا التحقق من صدق الحقائق الواردة يف قصة ما عن طريق مصـادر 

نـاس، وبغـض ًال تقيم أبدا قصة عىل أدلة أو إشـاعة مسـتمدة مـن أقـوال ال. موثوق منها

النظر عن مدى جودة القصة كام تبدو، ال تستخدمها إال بعد التأكد منها وفحصها بشكل 

إن معظم القصص املثرية والحامسية تكون عـىل األرجـح هـي تلـك القصـص الغـري . جيد

دقيقة يف الغالب؛ وحتى األخطاء التافهة ميكن أن تجعلك تبدو أحمقا؛ فإذا كنـت تعتقـد 

 ، ثـم اتضـح بعـد ذلـك أنـه )مـن دولـة التشـيك(هـو شـخص تشـييك أن أحد الرياضيني 
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، فإنك لن تتم مقاضاتك يف هذه الحالة، ولكـن مشـجعو النـادي )من سلوفاكيا(شخص سلوفايك 

الذي يلعب لصالحه هذا الالعب السـلوفايك سـيعرفون بأنـك أخطـأت يف فهـم هـذه املعلومـة، 

 إنـه مـن األسـلم بكثـري أن تتحقـق مـن .وسيبدؤون يف الشك يف دقة كل يشء تقوله بعـد ذلـك

: ًإن القاعدة الذهبية التي يجب دامئـا أن تتبعهـا تتمثـل يف. املعلومة الخاصة بالشخص التشييك

 . إذا كان يساورك الشك يف يشء، فابتعد عنه

ًوباملثل، ال يجب أبدا أن تقوم بتقديم افرتاضات بدون التحقق من أنهـا صـحيحة، وبغـض 

عىل سبيل املثال، إذا تم فجأًة استبعاد العب كريكـت، ذو . ها بالنسبة لكالنظر عن مدى وضوح

تاريخ موثق بشكل جيد من حيث وجود عقبات وصعوبات اجتامعية لديـه، مـن جولـة عامليـة 

نتيجة ألسباب عائلية، فقد يكون مـن املغـري بالنسـبة لـك أن تفـرتض أن عالقتـه الزوجيـة قـد 

ن األمر قـد يكـون بسـبب تعـرض أحـد والديـه أو أطفالـه غري أ. أصبحت عىل املحك مرة أخرى

ًإن القفز نحو االستنتاج الخاطئ قد يكون مسببا للحـرج وتبلـد اإلحسـاس . للمرض بشكل خطري

 فهـي تجعلـك -ًال تقدم أبدا افرتاضـات: يجب عليك أن تتذكر هذا القول املأثور. بدرجة شديدة

 . وتجعلني نشعر بالحامقة والغباء

 اصلة يف حلقات وقصص املتابعات القصص املتو

RUNNING STORIES AND FOLLOW-UPS 

تعد بعض القصص اإلخبارية ذاتيـة املحتـوى؛ فعنـدما نقرأهـا نجـد أننـا لسـنا بحاجـة إىل 

غري أن الكثري من القصص التي يتم نرشها كأول إصـدار تعـد مجـرد نقـاط بدايـة . معرفة املزيد

طـور القصـة، أو سـيكون لهـا عواقـب ميكـن أن تـؤدي إىل بالنسبة لها؛ وأنه مع مرور الوقت، تت

 القصـة املتواصـلة يف حلقـات وقصـة -تنقسم مثل هذه القصص إىل فئتـني. كتابة قصص متابعة

 . املتابعة

متثل القصة املتواصلة يف حلقات تلك القصة التي تتطور مبرور الوقت؛ وميكـن أن تبـدأ 

 املخـدرات يفيـد بـأن أحـد الرياضـيني مل بإعالن صادر عن جهة أو مؤسسة الختبـار تعـاطي

 .يجتاز اختبار تعاطي املخدرات، ولكن قد تسـتمر القصـة لعـدة أسـابيع بعـد هـذا اإلعـالن
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هذا وسيتبع هذا اإلعالن إصدار بيان من جانب الالعـب بقبـول أو نفـي ذلـك االتهـام؛ وعنـدما 

لخاصـة بتلـك الرياضـة الوقـت يكون لدى النادي الذي ينتمي إليه الالعب أو الجهة التنفيذية ا

. ملطالعة األخبار، فإنها ستصدر بيان يفيد بوقف هذا الالعب من املشاركة يف البطولة من عدمـه

هذا وستعلن الجهة التنفيذية عن املوعد الذي ستجتمع فيه اللجنة التأديبية الخاصة بها لسامع 

يف هذا الجـدل مـن خـالل بيانـات األقوال املتعلقة بهذه القضية؛ ثم سيدخل الرياضيون الرفقاء 

وبعد ذلك، سوف تتم جلسة االستامع، وسوف يـتم اإلعـالن عـن قـرار مـا ويـتم . تأييد أو انتقاد

ًفرض عقوبة عىل الالعب املخالف؛ كام سيكون هناك جدالً شعبيا أخر حـول مـا إذا كـان القـرار 

وميكـن لالعـب أن .  الرياضةالصادر عادالً أو العقوبة املفروضة مناسبة، وكذلك حول آثارها عىل

ًيستأنف ضد القرار أو العقوبـة؛ وإذا كـان الالعـب أو الالعبـة رياضـيا دوليـا، قـد يكـون هنـاك 

ثم بعد ذلك سيتم االستامع لالستئناف، وقد تغري الجهات الوطنيـة . عواقب عىل الفريق القومي

الختبارات املتعلقة بها كنتيجـة والدولية التنفيذية املعنية من قواعدها فيام يتعلق باملخدرات وا

إنها قصـة بـدأت بـإعالن بسـيط وميكـن يف الغالـب أن تسـتمر ألسـابيع أو حتـى . لهذه القضية

 . سنوات

متيل قصص املتابعة إىل أن تكون أكرث محدودية من حيث النطاق، والتي رمبا تكون إكـامل 

عـىل سـبيل املثـال، إذا . األصليةبعض املعلومات األساسية أو النظر يف العواقب املتعلقة بالقصة 

انتقل الالعب من نادى ريايض إىل أخر، ميكن أن تركز قصة املتابعة عىل الطريقة التي كان ينوي 

بها ناديه األصيل أن يستبدله بالعب أخر يف الفريق، وكذلك مـا تنـوي أن تنفقـه مـن أي رسـوم 

الالعـب أن يقـوم بـه بالنسـبة تحويل أو انتقال عليه؛ أو قد تنصب عـىل الـدور الـذي سـيتوقع 

 . لناديه الجديد، والعواقب املتعلقة بوصوله بالنسبة ألي من زمالء فريقه هناك

إن البحث عن قصة متابعة لقصة ما ميكن أن ميثل طريقة مفيـدة بالنسـبة إلنتـاج نسـخة 

ـدي ـاول األـي ـار األخــرى يف متـن ـن األخـب ـري ـم ـاك الكـث ـدما ال يكــون هـن  ميكــن أن . القصــة عـن

 لف املحتـوى اإلخبـاري لكثـري مـن صـحف األحـد بشـكل كبـري مـن قصـص املتابعـة ألخبـار يتأ
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 . ذلك األسبوع

  JOURNALISTIC ETHICS األخالق الصحفية

تتضمن عملية جمع املعلومات من أجل كتابة قصص األخبار الرياضية بشكل حتمي بعض 

ومن النادر، إذا كـان أي منهـا، أن . رالقضايا املتعلقة باألخالق الصحفية واملهنية من حني إىل أخ

يـكـون مقـبـوالً بالنـسـبة للـصـحفي أن يلـجـأ إىل األكاذـيـب أو الـخـداع يف بحـثـه وتتبـعـه للقـصـة 

هناك حاالت اسـتثنائية لـذلك . (اإلخبارية، أو أن يقوم بشكل رسي بتسجيل أو تصوير املقابالت

ن يتم ذلك بعد التفكري والبحث عندما يكون قد تم التحقيق يف أخطاء جسيمة تم ارتكابها، ولك

 .) الدقيق والتشاور مع مسؤويل األخبار املعنيني

 Privacy الخصوصية 

يحظـى . ًتعد املسائل املتعلقة بالخصوصـية أكـرث تعقيـدا مـن غريهـا عنـد التعامـل معهـا

ًالرياضيون من الجنسني بالرضورة بـاهتامم بـالغ مـن العامـة، فهـم غالبـا مـا يتلقـون مكافـآت 

ر جيد ملا ميلكونه من مهارات، كام أن الكثـري مـنهم يحظـى مبرتبـة املشـاهري مـن جانـب وتقدي

ومـن هنـا، فـإن االهـتامم الشـعبي بهـم يكـون أكـرب مـام هـو الوضـع بالنسـبة . وسائل اإلعالم

وبالطبع، فإن هذا ال يعني أنهم ال ميلكون الحق يف االستمتاع بخصوصيتهم، . للمواطنني العاديني

هذا وقد متر الترصفـات . أن أنشطتهم يتم فحصها والتدقيق فيها بصورة أكرث تفصيالوإمنا يعني 

 والتي تشمل تناول الكحوليات أو املخدرات أو العالقات الجنسـية، أو األنشـطة الغـري -الطائشة

 بدون مالحظة عندما يقوم بها األشخاص العاديني، يف حني أنها ميكـن أن تصـبح قصـص -قانونية

تنافس الذي تنخرط فيه املؤسسات اإلعالمية مع بعضها الـبعض للحصـول عـىل ضخمة بسبب ال

ُغري أن هناك جدل حول أن تلك القصص املشـينة مـن هـذا النـوع تكـون . أرسار وأخبار طازجة

موضع اهتامم العامة، وذلك ألن األشخاص الضالعني يف هـذه القصـص ميثلـون منـاذج فاعلـة يف 

ورغم ذلك، فإن الحد الفاصل بني الحق يف الخصوصـية وبـني . املجتمع، وخاصة بالنسبة للشباب

  ًحق العامة يف املعرفة واالطالع عىل هذه األمور يعد دقيقا بالفعل؛ وأن الكثـري مـن املناقشـات حـول
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. األخالق الصحفية تدور حول تحديد املكان الصحيح الذي يجب أن يتم فيه ترسـيم هـذا الحـد

ًرشسا وعنيفا بصورة خاصة فيام يتعلق بالقصص الغرامية، وما إذا إن هذا الجدل والخالف يكون  ً

كان يجب عىل وسائل اإلعالم أن تدفع مقابل مادي عـن األرسار التـي يـتم ترسيبهـا مـن غـرف 

ًوهل الحقيقـة التـي توضـح أن شخصـا مـا يرغـب يف الكشـف عـن . النوم عن مشاهري الرياضة

الحق لوسائل اإلعالم يف أن تقتحم وتنتهك خصوصية التفاصيل الخاصة بالعالقات الحميمة مينح 

 الرشيك األخر؟ 

 Contempt of court   ازدراء املحكمة

تؤدي الترصفات الطائشة لبعض الشخصيات الرياضية إىل الحضـور بصـورة شخصـية أمـام 

هـذا وتعـد جلسـات املرافعـة . املحكمة؛ وهذا من ناحية يجعـل مهمـة الصـحفي أكـرث سـهولة

وبالفعـل، فـإن مشـاركة . ثابة أحداث عامة والتي متلك وسائل اإلعالم الحق يف نقلهاباملحكمة مب

وسائل اإلعالم يف ذلك تتجىل بقدسية يف املبدأ القائل بأن العدالة ال يجب فقط أن تتحقق وإمنـا 

ورغم ذلك، فإن تعطش العامة ملعرفة أخبـار املشـاهري ال . يجب أن يراها األخرون وهي تتحقق

غري الصحفيني بأن يتجاوزوا حدود حقوقهم ومسـؤولياتهم فـيام يتعلـق بـاإلجراءات يجب أن ت

إنهم يحتاجون إىل توجيه اهتامم ورعاية خاصـة ملـا يقومـون بـنرشه قبـل . القضائية يف املحكمة

 . موعد أي محاكمة، وإال فإنهم قد يجدون أنفسهم يف موضع اتهام بازدراء املحكمة

خرى، عندما يوجه اتهام للشخص بارتكـاب جرميـة مـا، يكـون يف بريطانيا وبعض الدول األ

. هناك قواعد صارمة حول ما ميكن أن تنقله وسائل اإلعالم قبل أن يتم ذكره من جانب املحكمة

جوناثـان "عىل سبيل املثال، كانت هناك قضية تتعلق بالعبي كـرة القـدم بفريـق ليـدز يونايتـد 

ارج نادى لييل؛ حيث قام القـايض بتعليـق القضـية ، حول حادثة وقعت خ"وودجييت و يل بوير

 . وإجراء إعادة املحاكمة فيها بعد أن تم نرش مقال حول القضية يف صحيفة قومية
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 Quotes  االقتباسات 

ًال يجب أبدا أن يتم تغيري االقتباسات املبـارشة، باسـتثناء القيـام بـذلك مـن أجـل تحقيـق 

ًخص صاحب االقتباس؛ كام أنها ال يجب أبـدا أن يـتم الوضوح أو تصحيح خطأ واضح قام به الش

تحريرها أو اختزالها بدون إقرار وبيان واضح بذلك، ويتم ذلك فقط إذا كان املعنى ال يشوبه أي 

 . تغيري

  Embargoes حظر النرش

ًيجب دامئا احرتام قرار حظر النرش يف قضـية مـا، إن مل يكـن قـد تـم فرضـه بنيـة واضـحة 

 مسألة تعد موضع اهتامم عام، والتي قد تم الحديث عنها يف وسائل اإلعـالم يف لتأجيل النرش يف

بالنسـبة للمؤسسـات أن تصـدر ) ًوالجـائز قانونـا بشـكل مناسـب(إنه من الشـائع . وقت سابق

معلومات محظور نرشها للصحفيني بصورة مسبقة يف الوقت الذي ستصبح فيه رغم ذلك متاحة 

إلعالم الفرصة ليك تقوم بتحضري وإعداد القصص اإلخبارية بصـورة إن هذا مينح وسائل ا. للعامة

شاملة ومفصلة، وأن تنصح الصحفيني بالعدول عن نرش قصص غري مكتملـة أو غـري دقيقـة مـن 

وبالفعـل، يجـد معظـم الصـحفيون أن نظـام . أجل تجنب التعرض للهزمية عىل أيدي منافسيهم

ة إىل القيام بتدافع تنافيس غري رضوري، وكذلك حظر النرش يعد مفيدا، حيث أنه يجنبهم الحاج

 . مينحهم الوقت للسعي نحو رد الفعل تجاه القصة قبل موعد النرش

ال تعد قرارات حظر النرش ملزمة من الناحية القانونية، غري أن معظم الصـحفيني يلتزمـون 

ورغـم . سـتقبلبها ألنهم إن مل يفعلوا، فقد يقعون ضحية النتهاك شخص أخر لحظر النرش يف امل

ذلك، إذا حصل الصحفي عىل نفـس املعلومـات مـن مصـدر أخـر قبـل وصـول املـادة املحظـور 

تتمثـل القاعـدة البسـيطة بالنسـبة . ٍنرشها، فإنه لن يكون هناك داع لاللتزام بقرار حظر الـنرش

لقرارات حظر النرش يف التعامل بأمانة ومهنية مع زمالئك الصـحفيني، ولكـن مـع عـدم السـامح 

النرش الالحق للامدة املحظور نرشها من أجل إنكار مشاركتك يف جمع مادة حرصية من خـالل ب

 . عالقاتك الخاصة
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 Sensibilities مراعاة مشاعر األخرين 

ًيجب دامئا عىل الصحفيني الرياضيني مراعاة عدم اإلساءة إىل مشـاعر األخـرين؛ كـام يجـب 

نس ضد أخر، العنرصية، التحيـز ألعـامر معينـة عليهم االهتامم بصورة خاصة بتجنب التحيز لج

يكتـب الصـحفيون يف . والقضايا املتعلقة بحاالت اإلعاقة، وأال تترسب هذه األشـياء إىل كتابـاتهم

الغالب عن الرياضيني من الشباب، ذوي البرشة البيضاء والذكور، وقد يكون من السهل تجاهـل 

 .قامئةاهتاممات األشخاص الذين ال يتناسبون مع هذه ال

إن التغريات الحديثة التي متت يف مجال الرياضة والصحافة الرياضية تعني أن بعض أوجه 

التحيز والتحامل املوجودة يتم التعامـل معهـا بصـورة تدريجيـة؛ حيـث يوجـد اآلن املزيـد مـن 

التغطية للرياضة النسائية، وخاصة لرياضات مثل كـرة القـدم، الكريكـت والركبـي، والتـي تعـد 

ًهنـاك أيضـا املزيـد مـن املـذيعني والصـحفيني الرياضـيني مـن .  بصورة تقليدية بالرجالمرتبطة

وباملثـل، أثبـت . اإلناث، رغم أن التوازن يف كال الحالتني ما زال يسيطر عليه الذكور بدرجة كبرية

الالعبون واملنافسـون السـود اآلن أنفسـهم ومهـاراتهم وأصـبحوا نـاجحني يف معظـم الرياضـات 

 . ية، رغم أن عدد الصحفيني الرياضيني السود ما زال قليالً إىل حد مااالحرتاف

إن مشكالت العنرصية يف مجال الرياضة، ويف الصحافة الرياضية، مل تختفي رغم كـل هـذا؛ 

حيث أن التعبريات العنرصية ما زالت شائعة بني بعض الرشائح مـن الجامهـري خـالل األحـداث 

هامة التي تتضـمن العبـي كـرة القـدم مـن الـدوري اإلنجليـزي الرياضية، يف حني أن الحوادث ال

هذا وتوضـح املالحظـات . املمتاز توضح أن املشكلة ميكن أن تنتقل إىل داخل أرض امللعب أيضا

 التي يقوم بها معلقي التلفزيون عىل كال جانبي األطليس حـول العبـي كـرة –الطائشة والعفوية

 . منه من وسائل اإلعالم بصورة كاملة أيضا أن األمر مل يتم التخلص -القدم السود

ًهذا وما زالت وسائل اإلعالم تسلك توجها فيام يتعلق بتجاهل األحداث الرياضية الخاصـة 

، أو ضـمها )مثل البـولينج(باملعاقني أو الرياضات التي ميارسها بشكل رئييس األشخاص األكرب سنا 

 . الرياضيةإىل مثيالتها ذات املساحة املحدودة عىل الصفحات 
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  Influence املتبادل التأثري

إن العالقة بني الصحفيني الرياضـيني وبـني الرياضـات التـي يغطونهـا تعـد عالقـة حميمـة 

ًبشكل حتمي؛ ويجب أال يسمحوا أبدا أن تصبح عالقة محرمة؛ حيث أن الصحفيني يكون لديهم 

يـز مـع املنافسـني، الالعبـني، ًدامئا حرية الوصول إىل األحداث؛ كام أنهـم يتمتعـون بتواصـل متم

واملدربني واملديرين؛ باإلضافة إىل أنهم يحصلون يف بعـض األحيـان عـىل فرصـة السـفر واإلقامـة 

ًميكن أيضا أن يتم استضافتهم أو تقـديم . املجانية بدعم من منظمي أو رعاة األحداث الرياضية

، طاملا أن الصحفيني ال يسـمحون ًالهدايا متعددة األنواع لهم؛ ويعترب كل هذا مرشوعا بشكل تام

لذلك بأن يؤثر عىل موضوعيتهم أو يحول بينهم وبني التغطيـة النقديـة الدقيقـة عنـدما يكـون 

 . ذلك رضوريا

 دور املصور الريايض 

 THE ROLE OF THE SPORTS PHOTOGRAPHER 

وير تعد املهارات الفنية للمصور الريايض خارج نطاق محتوى هـذا الكتـاب، غـري أن التصـ

ًيلعب دورا هاما وحيويا يف التغطية الرياضية للصـحف واملواقـع اإللكرتونيـة ً ًوغالبـا مـا يعمـل . ً

ًاملصورون والصحفيون معا بشكل قريب فيام يتعلق بالقصص اإلخباريـة واملقـاالت املتخصصـة، 

 . وأن كل منهام يكمل عمل األخر

 يف الغالـب الوقـوف يف سـاحة ًإن دور املصور الريايض يعد دورا صعبا؛ حيث أنـه يتضـمن

مفتوحة يف الطقس البارد، ويف نقطة رؤية متميزة ومناسبة، محاوالً الرتكيـز عـىل الحـدث الـذي 

ًيغطيه وعدم تفويت اللقطات الهامة مثل إحراز األهداف، باإلضافة أيضا إىل البحث عن التقاط 

ًة مبفرده، ويقـوم بتغطيـة حـدث هذا ويعمل املصور الريايض عاد. الصور الغري مألوفة أو املثرية

إن هـذا ميثـل نـزاالً . ًقد يكون التلفزيون مستخدما لبضع من الكامريات التي تركز عىل الحـدث

 .غري متكافئ

ـذي  ـون، واـل ـع التلفزـي ـوا ـم ـورين أن يتنافـس ـن املـص ـري ـم ـاول الكـث ـبب، ال يـح ـذلك الـس  وـل

 ملختلـفـة؛ وـبـدالً ـمـن يـسـتطيع أن يغـطـي اللحـظـات الرئيـسـية للـحـدث ـمـن ـعـدد ـمـن الزواـيـا ا
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ذلك، فهم يحاولون ابتكار تأثريهم الخاص من خالل تجميـع الصـور التـي يلتقطونهـا والحـدث 

الذي يجرى فيها، التعبريات التي تظهر عىل وجوه املنافسني، التواءات أجسامهم أثناء املباراة، أو 

ً الصـور األكـرث تعبـريا هـي ويف بعض األحيان، تكون. رمبا نقطة وميض لنقاش دار بني املتنافسني

ًالصور التي يتم التقاطها من خارج أرض امللعب وبعيدا عن املتنافسني، مـن خـالل الرتكيـز عـىل 

 . الحكام أو تفاعل الجمهور املشارك

تقوم معظم الصحف الشهرية بتعيني مصورين رياضـيني متخصصـني، غـري أن الكثـري مـنهم 

 العمل من األسبوع، ثم ينتقلون إىل تغطية األحداث يضطر إىل العمل كمصوري أخبار خالل أيام

ًإنهم غالبا يواجهون مواعيد تسليم عمل تكون حتـى . الرياضية يف املساء أو يف عرص أيام السبت

أكرث رصامة من تلك التي يتعامل معها زمالئهم الصـحفيني األخـرين، رغـم أن ارسـال الصـور إىل 

تكار الكامريات الرقمية؛ فالصحفيون الذين، حتى عهـد مقر العمل أصبح اآلن أكرث سهولة منذ اب

ًقريب، كان عليهم أن يغادروا موقع الحدث مبكرا والعودة إىل معامل التحميض إلعـداد الصـور 

ًميكنهم أيضا . التي التقطوها من هناك، حيث ميكنهم اآلن ارسال هذه الصور مبارشة من اإلستاد

 . يختاروا األفضل من بينهااآلن معاينة الصور التي التقطوها وأن 

ورغم ذلك، مثلهم يف ذلك مثل الصحفيني، فإنه عندما يتم تسليم عمل املصور، يصبح األمر 

خارج نطاق سـيطرته أو سـيطرتها؛ حيـث أن القـرار النهـايئ، حـول الصـور التـي يجـب أن يـتم 

 اختيار الصور ويف النهاية، سيعتمد. استخدامها، سوف يتخذه مصمم الصفحة أو املحرر املساعد

املناسبة عىل املساحة املتاحة يف الصـفحة؛ وكـذلك مـا إذا كـان اختيـار شـكل رأيس أو مسـتقيم 

أفضل من الشكل األفقي؛ وأنه فقط يف ظروف اسـتثنائية يـتم إعـادة تصـميم الصـفحات حتـى 

 .تستوعب صورة جيدة بالفعل

 عىل عمـل املصـور ورغم أن الثورة الرقمية قد زادت بصورة هائلة من فرص االطالع

الريايض، إال أن املواقـع اإللكرتونيـة تتمتـع بوجـود مسـاحة أكـرب مـن تلـك التـي توجـد 

بالصحف، والتي يستطيعون من خاللها عرض الصور؛ كام أنها تختار يف الغالـب أن تنقـل 

 القصة املتعلقة بحـدث ريـايض هـام مـن خـالل الصـور بـنفس الطريقـة التـي يـتم بهـا 
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 ملخص 

ارات األساسـيةتعد القـدرة عـىل البحـث وكتابـة القصـص اإلخباريـة اثنتـان مـن املهـ

ًيـتم كتابـة القصـص اإلخباريـة وفقـا لصـيغة معينـة، مـع القيـام. للصحفي الريـايض

، ثم رشحها بالتفصـيل حسـب)املقدمة(بتلخيص النقاط الرئيسية يف الفقرة االفتتاحية 

يجـب أن يـتم كتابتهـا بطريقـة ميكـن مـن. درجة األهمية يف املحتوى الرئييس للقصة

لقصـة حتـى تتناسـب مـع حجـم املسـاحة املتاحـة، وكـذلكخاللها القص من أسـفل ا

يجـب أن. بطريقة ال ترض باملعنى والسياق بغض النظر عام يتم قصه منها من سطور

يتسم كل من اللغة واألسلوب بالبساطة عىل قدر اإلمكان، كام يجب أن تلتزم القصص

ن تكـونبالحقائق أكرث من مجـرد اآلراء ووجهـات النظـر الشخصـية؛ ويجـب كـذلك أ

 .  دقيقة وعادلة تجاه األشخاص الذين ميثلون موضوعاتها

 

ًهذا وتعرض أيضا الكثري من املنابر اإلعالمية مجموعـة مـن الصـور املختلفـة . تاستخدام الكلام

 يف محاولـة منهـا لكسـب جامهـري ومتـابعني Flickrعىل مواقع التواصل االجتامعي مثل فليكر 

 . جدد وجذبهم نحو استخدام منتجاتها
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ملخص الفصل

 ؟ املتخصص املقال الريايضوما ه 

 البحث عن فكرة رئيسية أو موضوع للكتابة 

 أو املقـدمات، البنيـة الرئيسـية للمقـال، الخامتـة: بناء املقـال الريـايض املتخصـص
 .النهاية

  االفتتاحيةالفقرة 

 الربوفيل 

 أعمدة الرأي 

 املقاالت االفتتاحية 

 مقاالت املشاركة املتخصصة 

 املقاالت العابرة 

 

  املقاالت الرياضية املتخصصة
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 ؟ املتخصص املقال الريايضوما ه

WHAT IS A SPORTS FEATURE? 

أحـد  صـحفية طويلـة تتـيح للكاتـب الفرصـة ملعالجـة مقـاالت هـي  املتخصصـةاملقـاالت

تـع هـذه املقـاالت بأسـلوب رشـيق  وعـادة مـا تتم،أو رسد سـرية شخصـية مـا بعمـقاملواضيع 

 اتخلفيـعـن ًتفصـيليا كام يتيح هذا النوع من املقـاالت إفـراد مسـاحة أكـرب للحـديث ؛جذاب

 أوسـعاملصادر التـي تغطـي قطـاع عدد أكرب من  اسهامات مستمدة من ،لموضوعأكرث ل أساسية

 ةرونـكثـري مـن امللكاتـب الا متـنحكام أنهـا ؛مام يتيح فرصة أكرب للتعليـق والتحليـلالقضايا،من 

 والكتابة بأسـلوب القصة اإلخبارية املعتادةاملرتبطة برتكيب   الصارمةقيودال ً بعيدا عنوالسالسة

وصـوالً  -حينام نتحدث عن مقال يحوي ما ال يقل عن خمسامئة كلمة غري أنه .أكرث متعة واثارة

 عـرب  لفـرتة أطـولرئ يحافظ الكاتب عىل اهتامم القـا ومن أجل أن-إىل عدة آالف من الكلامت

 .    أسلوب جذاب وممتعذو همقال  فيجب أن يكون،هذا الكم من الكلامت

 :فيام ييل الت متخصصةمقا وميكن اختصار القواعد الذهبية لكتابة

 جذب انتباه القراء 

 املحافظة عىل انتباههم 

  كسب رضاهم 

 البحث عن فكرة رئيسية أو موضوع للكتابة

FINDING A ‘PEG’ OR ANGLE 

أن   يكفـي فقـطولكنـه ال للكتابـة عنه،ل صحفي إىل اختيـار موضـوعمقايحتاج أي 

سـبب وجيـه  حيث يجـب أن يكـون لـديك ؛تكتب ببساطه عن فريقك أو العبك املفضل

  املتخصـصإن اختيـار موضـوع املقـال. ليك تضمن تفاعل القراء مـع مـا تكتـبللقيام بهذا،

  يشغل الرأي العام كقدوم حدث ريـايض هـام أو مام،عادة ما يستنبط من األخبار املتداولة
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 ،أو فريـق نخفاض ملحوظ يف مستوى العباأو كتألق مفاجئ لالعب أو لفريق أو عىل النقيض 

أو مخـدرات أو كإصـابة أو كإقالة أحد املدربني أو تورط أحد الالعبني يف فضيحة تعاطي منشطات

 أو كتسـليط الضـوء عـىل السـلوك الهمجـي أو االسـتاد،ناء تواجده يف  أحد املشجعني أثمقتلأو 

 .العنرصي ملجموعة من املشجعني

 ات مبوضـوعالصـحفيني مادة ثرية إلمداد متثل)وغريها الكثري( ةإن أي من األحداث السابق

 وهـي -ةاملقـال بالحبكـموضـوع ويعرف الحدث الذي سيدور حوله ت املتخصصة؛قاالكتابة املل

 . املتخصص املقاليدور حولها موضوع سالتياألشياء 

 حينهـا أن يجـد زاويـة بدايـة صـحفي يجب عىل التلك الفكرة الرئيسية،وبعد العثور عىل 

ن أ ميكن للكاتـب ، االستعداد ملباراة هامة مرتقبة، خالل فعىل سبيل املثال؛مناسبة لكتابة مقاله

أو رمبا يختار أن يسلط ،ملنافسة بني الفريقنيات السابقة وتاريخ اهيختار الرتكيز عىل نتائج املواج

 أو حتى يلقي الضوء عىل ،ل كال الفريقنيَّالذي مثو  الحاليني أو السابقنيالضوء عىل أحد الالعبني

إن تداول . املتنافسنياستعدادات الرشطة ملنع وقوع أي تصادم أو تشاحن بني مشجعي الفريقني

عن مقومات املدرب   للحديثت املتخصصة املقاالوجهقد يني دربأحد املنوعية أخبار مثل إقالة 

 وتحليل أداء لبعض املدربني اآلخرين ممن يتوقع أن يكون من بينهم الضحية التاليـة أو ،الناجح

 وعـام ، املوسـمخـالل هـذا إقالتهم بالفعل للمدربني الذين متتتحليل بأثر رجعي القيام بحتى 

ويف محاولة من أجل الغوص ؛  أم ال وتفوقهىل تحسني أداء الفريقيؤدي إسإذا كان تغيري املدرب 

حتـى إىل يني صـحفيلجأ بعض ال،قد يف أعامق الحدث الريايض وتزويد املتلقي بنظرة من الداخل

 . التدريبية أو املنافساتالفرتات بعض املشاركة يف
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 بناء املقال الريايض املتخصص

 CONSTRUCTING A FEATURE 

 The intro  املقدمة 

ميـز يختلـف عـن نظريهـا مـن يتم كتابة املقاالت الرياضية املتخصصة بأسـلوب مـبهج وم

هذا وتبقى وظيفة املقدمـة . ًاملقاالت اإلخبارية، وينطبق نفس اليشء أيضا عىل مقدمة املقاالت

ًهي جذب انتباه القارئ، غري أن هذا ميكن أن يتم بعدة طرق مختلفة وليس اعتامدا فقط عـىل 

ال املتخصـص للصـحفيني ًمجرد رسد الحقائق األكرث أهمية؛ وتسمح الصيغة األكـرث اتسـاعا للمقـ

ويعمد كتاب املقاالت املتخصصة إىل اسـتخدام طـرق . ًبتناول املوضوع بأسلوب أكرث دقة وعمقا

عدة لجذب القارئ وشد انتباهه وتحفيزه عىل مواصلة قراءة املقال كامال، ومن بني هذه الطرق 

 : ما ييل

 Dropped introأسلوب املقدمة املنسدلة 

 أو موضـوع ًود املقال، مام يجعل القارئ متلهفا ملعرفة شخصـيةوهذا األسلوب يؤخر مقص

 :املقال، وهو ما يتضح فيام بعد داخل املقال املتخصص

عند دخوله من باب املطعم يف بزته الفضفاضة، والتي بدا فيها ضئيل الحجـم وكشخصـية "

جلـس عليهـا؛ كـان مـن ًال يعرفها أحد، ظل منتظرا بهدوء من النادل أن يدله عىل الطاولة التي أ

غري أنه يف ظهـرية . الصعب االعتقاد بأن تحمل تلك األكتاف الضعيفة آمال وتطلعات كامل األمة

 منـدفعني للهجـوم All-Blacks" كـل السـود" العـب مـن فريـق 20الغد، وضمن مجموعة من 

م هو العني الهادئة وسـط موسـ" ويل سميث"ًاعتامدا عليه؛ سوف يكون العب الوسط املحوري 

 .رشسوعاصف من دوري الركبي العاملي

 Quote introأسلوب مقدمة االقتباس  

ـىل رسد  ـتامدهم ـع ـك الـع ـع ذـل ـبس ويرـج ـنص مقـت ـة ـب ـدأ القـصـص اإلخبارـي ـا تـب ـادرا ـم  ًـن
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 للمقال املتخصص النجاح املطلوب، الحقائق، يف حني أن وجود نص مقتبس قوي ميكن أن يحقق

 : ًفهو يرسم صورة للشخص املتحدث وأيضا يحدد بعض مالمح الخلفية قبل اللقاء بهم

عندما قمت بإضاعة رضبة الجزاء تلك يف املباراة قبل النهائية لكأس العـامل، أدركـت أننـي "

ع فقـد جعلنـي ًكنت سببا يف ضياع لقب تاريخي من بني يدي فريقي، ولكن عىل عكـس املتوقـ

ًهذا املوقف العبا قويا؛ ويف املرة املقبلة حينام يبحث املدرب عمن يقوم بالتطوع لتسديد رضبة 

 ."  الجزاء مجددا، فسأكون يف طليعة املتقدمني لفعل ذلك

 Historical intro أسلوب املقدمة التاريخية

 تـاريخي، فرمبـا ُيتطلب األمر من بعض املقاالت املتخصصة بـأن توضـع يف قالـب ومنظـور

يتطلب املقال اإلخباري املتخصص الحديث عن كارثة يف أحد االستادات أو فضيحة مراهنات إىل 

البدء بإلقاء الضوء بأثر رجعي عىل كوارث أو فضائح أخرى مشابهة؛ وباملثل، فـإن هنـاك بعـض 

 -دم وجودها أو ع-اإلنجازات الرياضية التي تحظي مبزيد من االهتامم بسبب اإلنجازات األخرى

 : التي سبقتها

 بالكـأس The Giants"العاملقـة“إن أي شخص ميكنـه أنيتـذكر تـاريخ آخـر فـوز لفريـق "

سوف يحصل عىل دخول مجاين لنهايئ الغد، حيـث كانـت أخـر مـرة توجـوا فيهـا باللقـب منـذ 

 ".سبعني عاما

  Contrast intro أسلوب مقدمة التباين

ملمكن أن يسـتخدمها املقـال املتخصـص هـو إبـراز أي من الطرق املثرية األخرى التي من ا

ًتباين قد يتضمنه املوضوع؛وهناك مثال عىل ذلك يظهر جليا عند املقارنة بني مـدافع عمـالق يف 

وبني مهاجم صغري الحجم ولكنه يتميز بالرشاقة واملراوغة يف الفريـق األخـر؛ أو رمبـا  أحد الفرق

 أو ـثـرواتهم باملقارـنـة ـمـع ألـحـد املـشـاركني املاـضـيةالحـيـاة  يظـهـر ـهـذا التـبـاين يف ـحـال تـنـاول

 :توشك عىل احتالل الصدارة الشخصية التي

 ـلـن يـشـعر " ـمـارك ـجـونز"ـعـىل اـلـرغم ـمـن أن قدـمـه مل تـطـأ ـقـط اـسـتاد ومـيـبيل، إال أن "
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يعمـل كبنـاء يف هـذا املكـان " مـارك"بأي غربة حينام ينـزل إىل أرض امللعـب؛ فمنـذ عـام كـان 

ًكالعب محرتف، فإنه سيبني جدارا من نوع آخر معا، ً أما غدا:  أدوات البناء واإلسمنتًمستخدما

 ".حيث سيكون حجر االرتكاز يف دفاع فريق مان يونايتد

  Question intro أسلوب املقدمة االستفهامية

إن استخدام الصيغة االستفهامية قد يقلل من وقع مقدمة القصة اإلخبارية، يف حني أنه يف 

قال الريايض املتخصص ميكن استخدام هذه الصيغة االستفهامية لشحذ خيـال القـارئ وإثـارة امل

 :تطلعاته نحو معرفة اإلجابة

ًترى كم ستدفع ملشاهدة فريقك املفضل وهو يذبح؟ حسنا، فجامهري فريق " جريسـفورد "ُ

شاهدة مباريـات  والذين اعتادوا عىل دفع ثالثة جنيهات مل– أحد فرق الدرجة الثانية –" روفرز

ًفريقهم عىل ملعبهم، سوف يكونوا مطالبني بدفع ثالمثائة جنيـه مثنـا للتـذكرة الواحـدة ملرافقـة 

 ".فريقهم يف الجولة املقبلة من دوري أبطال أوروبا

   إن ما سبق ميثل فقط بعض األمثلة حول األساليب التي ميكن أن يـتم بهـا عـرض املقـال 

ًفإن الرابط املشرتك فيام بينها يتمثلفي أنهم جميعا يسـعون إىل الريايض املتخصص، وكام نالحظ 

ـجـذب انتـبـاه الـقـارئ؛ ـغـري أن هـنـاك ـعـدد ال ـيـحىص ـمـن االختالـفـات ـفـيام بينـهـا ـمـن حـيـث 

. ًاملوضوعات، مع العلم أنه يف بعض األوقات ميكن دمج اثنني أو أكرث مـن أنـواع املقـدمات معـا

 باملقاالت املتخصصة بعناية وأن تحاول معرفـة مـا يفعلـه ًعليك دامئا أن تقرأ املقدمات الخاصة

 الـنص الـرئييس -الكاتب وكيف يستطيع إغرائك وجـذب اهتاممـك ليجعلـك تقـرأ بقيـة املقـال

 . للمقال املتخصص

 The body of the feature   البنية الرئيسية للمقال املتخصص

ا، ميكننا يف الغالب قبول الزاوية اإلخبارية كـام يتضـح ًألن معظم املقاالت املتخصصة تتضمن موضوعا إخباريً نظرا

 بأن رامي البيسبول هذا عىل وشك املشاركة يف الدوري العاملي، أو أن هذا الفارس ميتطي أفضل الخيـول يف –من قراءتها

 ـمـن البنـيـة إن الـغـرض ً.الـسـباق الكـبـري، أو أن اختـبـار املنـشـطات ألـحـد الرياـضـيني يف األلـعـاب األوليمبـيـة ـجـاء إيجابـيـا
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الخلفيـة املتعلقـة بزاويـة الخـرب، عـن طريـق رسـم صـور  األساسية للمقال املتخصص هو شغل

للمشاركني يف الحدث ومن خالل تحليل النتائج املرتتبة عىل حـدث هـام يسـتحق الرتكيـز عليـه 

ومن أجل املحافظة عىل انتبـاه القـارئ . كخرب، عن طريق محاولة توقع ما سيحدث يف املستقبل

ل املساحة الكبرية للمقال، فيجب أن يتميز بـالتنوع والطرافـة، وأن يكـون هنـاك سالسـة يف خال

بداية من وصف لالقتبـاس ثـم التفاصـيل األساسـية وصـوالً  التنقل بني عنارص املوضوع املختلفة

للتحليل، مع سد املمرات للربط بني تلك العنارص املختلفة؛ وهناك أمثلة عىل كـل هـذه األشـياء 

 .ُذكرها الحقا يف هذا الفصلسريد 

  The outro or payoff  الخامتة أو النهاية

عادًة ما تكون الفقرة األخري يف قصة إخبارية هي األقل أهمية، وستكون عـىل رأس القامئـة 

ًغـري أنـه نظـرا ألن املقـال يجـب أن . عند حذف جزء من املقال بسبب طوله بشكل غـري مالئـم

جذب اهتامم القارئ حتى النهاية، فإن الفقرة األخرية متثل أهميـة ًيحاول جاهدا املحافظة عىل 

هنا وال يجب التخلص منها؛ حيث أنها رمبا متثل الجزء األكـرث أهميـة يف املقـال املتخصـص بعـد 

يطلـق عـىل . املقدمة، ويرجع ذلك لكونها مبثابة الجزء الذي سيرتك االنطباع األخري لـدى القـارئ

 ، ويجـب أن تختـتم"النهايـة"أو ) عكس املقدمـة" (الخامتة"ل املتخصص الفقرة األخرية من املقا

ًاملقال بصورة مرضية ومناسبة، كام هو األمر متاما بالنسبة للفقرة األخرية من أي رواية ُ . 

 ًهناك طرق عدة لتحقيق هذا الشعور باالكتامل، ويتمثل أحد أكرث هذه الطـرق شـيوعا يف

 :ة، حيث ينتهي من حيث بدأيف شكل دائرة كامل تسيري املقال

مهـاجم سـرتاتفورد طريقـه مبهـارة " ستيف سرتونج"ليس من املستغرب أن يشق : املقدمة

 .ًوسط املناطق املزدحمة، حيث أنه يعمل سائقا لحافلة يف ضواحي شامل لندن

لذلك وبعـد مـرور تسـعون دقيقـة يف محاولـة اخـرتاق دفاعـات فريـق ليفربـول، فـإن : الخامتة

 .ع زحام ساعة الذروة يف الطريق الدائري الشاميل سيبدو كلعبة أطفالالتعامل م

 مثـرية للجـدل، الوصـول  رمبا ينتهي مقـال تحلـييل بتلخـيص لكـل مـا جـاء بـه مـن نقـاط
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لخامتة أو نهاية عن طريق طرح سؤال؛ ورمبـا ينتهـي املقـال الرسدي عـن شخصـية مـا باقتبـاس 

 .ُمعرب

 The standfirst  الفقرة االفتتاحية

عادة ما يسبق املقال املتخصص بفقرة افتتاحية وذلك ملنح القـارئ نكهـة موضـوع املقـال 

إنها عبارة عن فقرة قصرية توضـح فحـوى . وإلضافة اهتامم برصي للصفحة التي يظهر بها املقال

وعـىل الـرغم مـن أنهـا أول .ًاملقال؛كام أنها عادًة ما تحتوي عىل خط ثانوي متضمنا اسم الكاتب

، إال أنهـا تكـون آخـر مـا يـتم كتابتـه، )بعد العنوان الرئييس( عليه عيون معظم القراء يشء تقع

 .ًوغالبا ما يتم كتابتها بواسطة املحرر املساعد وليس الصحفي األصيل الذي كتب املقال

 مثال توضيحي

 ساسيةهذا العام تعود األلعاب األوليمبية إىل مهدها األصيل، ولكن يبدو أن املرافق والبنية األ

تـرى هـل سنشـهد ملحمـة . قد ال تكون متهيئة الستقبال مثل هذا الحدث يف املوعد املحدد

 . أثينا–صيفية أم مأساة إغريقية؟   تقرير باربارا براون

 PROFILES  مقاالت السري الذاتية لالعبني

ي ًتعد مقاالت السري الذاتية لالعبني هـي الصـيغة األكـرث شـيوعا للمقـاالت املتخصصـة التـ

مقالة السـرية الذاتيـة هـي عبـارة عـن مقالـة رسد ذايت لشخصـية . الرياضية الصفحات توجد يف

ميكـن أن تـرتاوح مسـاحة هـذا .ًوالذين ميثلون حاليا محـور األخبـار العب، مدرب أو حتى مدير

النوع من املقاالت ما بني عدة فقـرات قصـرية أوميكـن أن تشـغل صـفحتني كـاملتني يف حـاالت 

 التعريف، فهي تكون يف شكل قصة ذات اهتامم إنساين، حيث تـدور يف الغالـب أخرى؛ وبحكم

 .بالشعبية لدى القراء بصورة مضاعفة عىل شخصية مشهورة، ومن ثم فإنها تتمتع

 وـكـام ـسـبق توـضـيحه ـمـن قـبـل يف الفـصـل الـسـادس، ـفـإن الفـكـرة الرئيـسـية الـتـي يـقـوم 

 يف ـحـدث  ة مبـشـاركة ـهـذه الشخـصـيةعليـهـا مـقـال الـسـرية الذاتـيـة ـسـتكون يف الغاـلـب مرتبـطـ
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سيتم كتابته كجزء خاص عن االستعدادات الستقبال هـذا الحـدث  ريايض هام مقبل؛ وأن املقال

وجزء خاص عن الشخصية املختارة، حيث سيكون أو ستكون هي محور االهتامم بخـالف بـاقي 

 ضـمن الفريـق رمبا يكون هذا الشخص قد لعـب يف فـرتة سـابقة مـن حياتـه.الالعبني املشاركني

املنافس، أو أن يكون يف أفضل حاالته الفنية أو أن يكون عىل وشك كرس رقم قيايس يف املسابقة، 

 .مثل عدد األهداف أو النقاط أو الجوالت املسجلة يف البطولة

ًإن الطريقة األكرث شـيوعا لجمـع املعلومـات عـن أي شخصـية شـهرية هـي إجـراء مقابلـة 

للتحـدث عـن نقـاط القـوة  عن األحـداث الهامـة املقبلـة وكـذلكشخصية معه، واستطالع رأيه 

). تم تغطية أسـاليب املقابلـة يف الفصـل الخـامس(والضعف لدى فريقه ولدى الفريق املنافس 

 وال سيام تلـك املقـاالت التـي تهـدف إىل رسـم -السري الذاتية لشخصية ما غري أن أفضل مقاالت

 نظر الشخصية عن حدث معني، سـوف تبـدو أوسـع ُصورة كاملة لها بعيدا عن استنتاج وجهات

أومنافسـيه ممـن يعرفونـه أو  ًإنها ستتضمن أيضا آراء زمالء الالعـب يف الفريـق. ًنطاقا من ذلك

يعرفونها، املدربني الذين عملوا مع الشخص ويستطيعون تقييم نقاط ضـعفه وقوتـه؛ باإلضـافة 

ذا ميثل أحد األسباب التي تجعل الصحفي إن ه. إىل معلومات أساسية عن اإلنجازات السابقة له

 .الريايض بحاجة إىل شبكة واسعه من العالقات واالتصاالت

مع التأكيـد عـىل (إن مل تتمكن من إجراء مقابلة مع الشخصية املراد التحدث عنها يف مقالتك 

الـة ، فيمكن يف هـذه الح)ًمدى صعوبة إجراء مقابلة وجها لوجه مع الشخصيات الرياضية املرموقة

الحصول عىل آرائهم ووجهات نظرهم من خالل مصـادر أخـرى؛ وحيـث أن الكثـري مـن الرياضـيني 

املرموقني يتم التعاقد معهم لحضور مؤمترات صحفية قبل أو بعـد األحـداث التـي يشـاركون فيهـا، 

كـام ميكـن الحصـول عـىل مقتطفـات مـن أحـاديثهم . فهي فرصة إللقاء بعض من أسـئلتك علـيهم

األرشيفات اإللكرتونية،كام أن الكثري منهم لديه مواقعه اإللكرتونية وصفحاتهم الخاصة السابقة من 

مبواقع التواصل االجتامعي، والتي يوضحون فيها رؤيتهم ووجهات نظرهم حيال كثري مـن القضـايا؛ 

 الطبـع حقـوق غري أنه عند استخدام أي مواد من هذه املصادر، فيجب مراعاة عـدم خـرق قـوانني
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 ).2انظر امللحق (والنرش 

 مثال توضيحي

تـم تـرقيم هـذه ". تـايجر وودز"ما ييل هـو رسد للسـرية الذاتيـة لالعـب الجولـف األمـرييك 

 : الفقرات لتسهيل الرجوع إليها يف املناقشة التي تليها

مل يكن أحد يعري الكثري من االهتامم لـذلك الرجـل الـذي يزحـف خلسـة نحـو صـدارة  -1

 .عام املايضالتصنيف العاملي للجولف ال

بالنسبة ألولئك الذين ينصب اهتاممهم الريايض الرئييس عىل البطوالت الكربى، فعـادة  -2

 .ما يظهر اسمهم أسفل قامئة املتصدرين

لكنه يف أي مكان آخر عىل أرض امليدان، كان يحصد االنتصارات باطراد بثالثة ألقاب له  -3

 .هذا املوسم

يف صـدارة الرتتيـب " يتس جوسـتلينجبـر"ومع اتجاه أنظـار العـامل صـوب مـن يخلـف  -4

العاملي، كان هذا األمرييك يتقدم بهـدوء مـن املركـز الثـامن والخمسـني ليصـل للمركـز 

 .الثاين عامليا

 .يعود" تايجر وودز"نعم  -5

ظل ملك الجولف األسبق بال منازع مـادة رئيسـية لعنـاوين الصـحف لجميـع األسـباب  -6

 الشهري باصطدامه املروع يف وقت متـأخر الخاطئة ومع الكثري من التشهري بعد الحادث

 .من الليل بأحد صنابري إطفاء الحريق منذ ما يقرب من ثالث سنوات مضت

أدى فقدان السـمعة، وفقـدان الرعـاة، وفقـد الزوجـة واألطفـال إىل تـدهور رهيـب يف  -7

وبعد سنوات من احتالله املركز األول، تقهقـر يف الرتتيـب حتـى ابتعـد " وودز"مستوى 

 . العب50ة أفضل عن قامئ

لكن اآلن، وبعد هذه السنني الطويلة من العزلة عاد إىل املركز الثاين عامليـا؛ يف ديسـمرب  -8

ـة تحــدي شــيفرون العامليــة، وكــان هــذا هــو الفــوز األول لــه " وودز"فــاز  ببطوـل
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 .منذ أكرث من سنتني وأتبع هذا االنتصار بفوزين آخرين      

باعتبارها كأهم بطولة جولف، والتي ستبدأ  ر،يف كأس رايد" تايجر"ًإذا هل سيلمع نجم  -9

 يوم الجمعة يف شيكاغو؟

من قبل يف كأس رايدر، والذي سـتحاول فيـه الواليـات املتحـدة انتـزاع " وودز" مل يشارك -10

اللقب من قبضة األوربيني يف ملعب املدينة، حيث لعب ست مرات فاز منهـا يف جولـة 

 مبـاراة وكـان نصـيب الفـردي 13از فقـط يف  مباراة خاضها ف29واحدة فقط، ومن بني 

 .منها أربع مرات

ُ يعرتف بإخفاقاته السابقة عندما كان العبا بالفريق، ولكنه واثق متاما أن هذا قد أصـبح -11  ً

إننـي مل أكسـب النقـاط التـي كـان مـن املتوقـع أن أفـوز بهـا "اآلن من املايض؛ ويقول 

 ".هناك

 0-5 ت هـنـاك ـكـل ـمـرة ومل أمتـكـن ـمـن الـفـوزأعتـقـد أنـنـي ـشـاركت يف خـمـس ـجـوال "-12 

ًلصالحنا،لذلك بالتأكيد كنـت جـزءا مـن هـذا الفريق،كنـت أحتـاج للـذهاب إىل هنـاك 

للحصول عىل نقاط للفريق ولكنني مل أفعل ذلك؛أمتنى فعل ذلـك هـذا األسـبوع وكـذا 

 .ًباقي أعضاء الفريق لنتمكن سويا من إنجاز هذا األمر

كالعب يف الفريق القومي األمـرييك " وودز"ه من عىل القمة، مل يكن حضور  قبل سقوط-13 

 مامجعـل – لقب14 حيث حصد –ًمؤثرا وإيجابيا؛حيث كان يف قمة تألقه كالعب فردي

 .البعض يشعر بعدم جديته مع املنتخب القومي

لكـن  طغت سمعته عىل زمالئه من الالعبني، واستطاع القليل مـنهم مجاراتـه يف ذلـك؛ و-14 

من بعد حادث صنبور إطفاء الحريق وما تالها من كشـف عـن فضـائح متعـددة فقـد 

 .تالشت هذه الهالة

أعتقـد أنـه قـد أدرك أنـه يحـاول " يقول ديفيس الف الثالث، قائـد املنتخـب األمـرييك -15 

مل يـسـتطع أن يفـعـل "؛ وأـضـاف "ًجاـهـدا تحقـيـق يشء عـنـدما انـضـم لـصـفوف الفرـيـق

ًاـمــا علـيــه أن يـكــون ـجــزءا ـمــن الفرـيــق وأن يتحـصــل ـكــل يشء بنفـســه، ـكــان لز ً
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 ".عىل النقاط مبعاونة زمالئه

 منها عن 48 سؤاال، كان 50أنه يعني الكثري له، ففي خالل السنتني املاضيتني طرح عيل  "-16 

 ".كأس رايدر

 قبل سقوطه من عىل القمة، والتي أدت إىل تغطية إعالمية رهيبة لعـدة ليـال يف غـرف -17 

و " ايـه يت آنـد يت" مع مجموعة من النساء، كذلك فقد الرعـاة الرئيسـيني مثـل الفندق

إلـني "، وطالقه النهايئ من زوجته عارضة األزياء السـويدية "جرنال موتورز"و" جاتوريد"

 .، فقد كان بالفعل يف بطولة دوري خاصة به"نوردجرين

 بفـرق شاسـع عـن أي ً مليـون جنيـه إسـرتليني، مبتعـدا93 بطولة وحقق 71 لقد حصد -18

العب يف تاريخ اللعبة، ورمبا قد ساهم هذا يف األداء املتواضـع الـذي ظهـر بـه يف كـأس 

رايدر، حيث كانت إشارات جسده بأكتافه املنحنية وتعبرياتـه الركيكـة يف أحيـان كثـرية 

 .توضح أنه ال يريد الوجود هناك

الفـوز لفريقـه يف ملعـب  والـذي سـجل نقطـة -"جـرايم ماكـدويل" يرى بطل أوروبـا -19  

 أنه يف خالل الست مرات التي لعـب فيهـا يف كـأس رايـدر، -قبل عامني" سلتيك مانور"

يف كثري من األوقات ضحية لالعبني صغار يدخلون املباراة برتاخي ويلعبـون " وودز"كان 

 .بدون وجود أي ضغوط عليهم

، لـذلك فإنـه يكـون عـىل "تايجر وودز"إنها مباراة ضخمة لالعب مغمور أن يلعب ضد  "-20

وعدما يهـبط سـقف التوقعـات، فـإن املسـتوى ، أهبة االستعداد مع توقعه بعدم الفوز

أو " تايجر وودز"يبدأ يف التحسن، لذلك فإن أي العب من هذا النوع عندما يلعب أمام 

العب آخر من نفس العيار، فإنهال يتوقـع الفـوز، فإنـه يبـذل قصـارى جهـده وتحـدث 

 ".املفاجأة

ـذ خمــس ســنوات–"وودز" لكــن -21  ـذي مل يحصــل عــىل اللقــب مـن ـن يواجــه – واـل  ـل

بل عـىل العكـس فـإن هـذا العـبء سـوف يقـع عـىل ، مثل هذه املشكلة هذا األسبوع

ــاكلروي"كاـهــل ــق "روري ـم ــدي الـشــاميل رفـي واملـصــنف األول " ماـكــدويل"األيرلـن
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ًعامليا حاليا والذي يريد جميع األمريكيون الفوز عليه ً. 

يف املوسم الحايل ينبئ عن عودة قويـة لسـابق مسـتواه، فلقـد حـل " وودز" لكن سجل -22 

وأتبع فوزه ببطولـة شـيفرون بـالفوز ببطولـة " أنيه وسانت ليثام رويال"ًثالثا يف بطولة 

ليعـادل " أوهـايو"و     "دبلـن"يف مارس، وكذلك يف البطولة التذكاريـة يف " أرنولد باملر"

 . جولة73يف الفوز ب" لوسجاكنيك"رقم 

ً ليس باليشء اليسء، أنا فخور جدا مبـا أنجـزت 36بهذا يف سن  إن القيام" " وودز" يقول -23

 ".حتى اآلن؛ وأشعر أنه مازال أمامي الكثري من السنوات الرائعة لتقديم املزيد

يط ً ويف يوم الجمعة، وعند اسـتئناف املنافسـات يف شـيكاغو، سـيكون سـعيدا عنـد تسـل-24

األضواء عىل شخص آخر لو كان هذا يعني استكامل إعادة تأهيله يف املنافسة الوحيـدة 

 . التي مل يستطع قط أن يريض فيها طموحه

 

 Discussion مناقشة

تشد املقدمة االنتباه لكتابتها بأسـلوب سـهل جـذاب، ال نسـتطيع حتـى اآلن تحديـد : 1الفقرة 

ًعلومات كافية لجعلنا نبدأ يف التفكري، وأيضا مواصلة هوية الشخص املقصود ولكن تم تزويدنا مب

 .وهذا مثال عىل املقدمة املنسدلة. القراءة

هنا يستمر التشويق، لكن مع تقديم القليل من الدالئل عىل هوية الشخص، مـع : 4-2الفقرات 

 :منحنا يف نفس الوقت بعض املعلومات األساسية عنه مام يجعلنا مستعدين لتلقى التايل

ً، أخريا هـذه الجملـة املخـترصة تطلعنـا عـىل الرس؛ وبـذلك )يعود" تايجر وودز"نعم : (5فقرة ال

 .تكتمل املقدمة املنسدلة التي بدأت بها القطعة

 مـن قبـل وملـاذا أصـبح خـارج دائـرة الضـوء، " وودز"هـذا تـذكري لنـا مبـا كـان عليـه : 6الفقرة 

ـدأ اإلـشـارة إىل تـلـك اللحـظـة  ـا تـب ـا ـعـىل نـطـاق وـمـع إنـعـاش ذكرياتـن  ًالـتـي ـتـم نرشـهـا إعالمـي
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بسيارته بأحد صنابري إطفاء الحريق خارج ساحة منزله بعد مشادة " وودز"واسع عندما اصطدم 

مع زوجته؛وباإلشارة البسـيطة إىل حـادث صـنبور إطفـاء الحريـق وتـرك مسـاحة للقـارئ لسـد 

 بـالفخر إلملامـه الثغرات باستخدام ذاكرتـه، فـإن الكاتـب يلعـب هنـا عـىل وتـر شـعور القـارئ

 .ومعرفته الخاصة بتلك الرياضة

ًهذا يلخص اآلن ما وصل إليه تفكري القارئ، ولكن بطريقة مصقولة مهنيـا فيعمـد إىل : 7الفقرة 

أدى فقدان السمعة، وفقدان الرعاة وفقدان الزوجة واألطفال إىل )"فقدان(تكرار استخدام كلمة 

ذا مبارشة وعىل العكس منـه حقيقتـني صـارختني ثم ييل ه"..." وودز"تدهور رهيب يف مستوى 

 .ثابتتني تلخصان بإيجاز عواقب تلك الليلة املشهورة

، يعيـد "تـايجر وودز"هذه هي نقطة ارتكاز املقـال، فبعـد الرضبـة القاضـية لسـمعة : 8الفقرة 

ًالكاتب بناءها مجددا بذكر قامئة إنجازاته هذا العام، وهذا ما يقودنا تلقائيا ملا يأيت  ً. الحقاً

 –ًمجـددا اآلن" تايجر وودز" سبب سامعنا عن –هنا تظهر لنا الفكرة الرئيسية للمقال: 9الفقرة 

، "كـأس رايـدر"فهو عىل وشك متثيل الواليات املتحدة مرة أخرى يف أهم بطولة عاملية للجولـف 

شـهورة ُكام يلقي الكاتب بجزء بارع صمم لتسلية القارئ وللحفاظ عىل انتباهه، وهي قطعـة م

ًالنمر، وهذا ما يعطي للقارئ مجددا شعور بالرضا من وحـي معرفتـه " ويليام بليك"من قصيدة 

ًالختيار هذه اإلشارة األدبية، كام أن إدراج سؤال يف أثناء رسد سرية ذاتية عادة ما يكون مفيدا يف 

 .جذب انتباه القارئ

ًيقودنا السؤال تلقائيا وطبيعيا إىل الغوص يف: 10الفقرة   . تفاصيل سجل الالعب يف هذه البطولةً

ومـن بعد االنتهاء من تقديم شخصية املقال، نستمع اآلن إليه مبـارشة؛ : 12 و11الفقرات

الواضح،أنه من األمور املهمة أن نقتبس من الشخصية كلام أمكن ذلك؛ فمـن املمكـن أن 

ًمبكـان نظـرا ًتكون املقابلة وجها لوجه مـع الشخصـيات الرياضـية الهامـة مـن الصـعوبة 

 كـأس بطولـة مثـل الكـربى، األحـداث تسـبق التـي الفـرتة يف ولكن لضيق الوقت لديهم،

 ملقـابلتهم عـن طريـق املنظمـني الـذين اإلعـالم الفرصـة لوسـائل إتاحـة يـتم ماً رايدر،غالبا

  الحدث، ومن مثل هذه املؤمترات اإلعالمية يتم لهذا الدعاية من قدر أقىص تحقيق يريدون
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 .ادة األساسية عند الحديث عن مثل هذه شخصياتتوفري امل

وتقـديم " وودز"هنا يستخدم الكاتب خربته ودرايته باللعبة لتحليل مـا قالـه : 14 و13الفقرات 

 .تفسريه له

تقدم مقاالت السرية الذاتية الجيدة صـورة مكتملـة األركـان عنـد النظـر إيل : 16 و 15الفقرات 

ستطاع؛ واآلن وقد سمعنا عن شخصية موضوعنا نسـتطلع الشخصية من أكرث من زاوية بقدر امل

رأي أحد األشخاص ممن هم عىل دراية تامة بشخصيتنا، باإلضافة المتالكـه تفاصـيل هامـة عـن 

 . إنه قائد الفريقً-تلك األمور التي ناقشناها توا

س ثـم بشكل متكرر ما بني األسلوب القصيص إىل أسـلوب االقتبـا إن االنتقال: 18 و 17الفقرات 

العودة ثانية إىل األسلوب القصيص يساهم يف الحفاظ عىل اهتامم القارئ؛ حيث يعمـد الكاتـب 

إىل هذا التنقل يف األسلوب لشغل جزء آخر مـن خلفيـة القصـة ولرسـم صـورة بـالكلامت حـول 

ية املوضوع، فبخالف املقابالت اإلذاعية أو التليفزيونية، فإننا يف الوسائل املطبوعة ال نستطيع رؤ

ًأو سامع الشخصية التي تتحدث، لكن لغة جسد الشخص باإلضـافة إىل سـلوكه العـام غالبـا مـا 

يساعدنا عىل تفسري ما يقوله كـام يسـهم يف رسـم صـورة للشـخص يف مخيلتنـا، لـذلك فالقـارئ 

 .ُيحتاج إىل أن يوصف له ذلك

آخر بإمكانه تزويدنا اآلن عودة إىل االقتباس مرة أخرى، وإدراج رؤية لشخص : 20 و19الفقرات 

، انزلـق "ماكدويل" أحد منافسيه؛ ونلحظ أن الكاتب حينام قام بتعريف -"وودز"برأي خبري عن 

 .بسجل كأس رايدر ، فيام يتعلق"وودز"بخفة لذكر بعض املعلومات حول 

يعود املقال ثانية إىل األسـلوب القصـيص ويبـدأ يف تشـكيل خامتتـه، مـع رسد : 22 و21الفقرات 

 ".وودز" حول الالعب املتصدر للتصنيف العاملي، وكذلك عن تقييم املستوى الحايل لـ تفاصيل

يعود الرتكيز مرة أخرى إىل أسـلوب االقتبـاس، ويعيـدنا معـه إىل السـامع مـن بطـل : 23الفقرة 

 ". وودز"قصتنا 
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م اإلشارة الخامتة أو النهاية، حيث يدير الكاتب املقال بعناية يف شكل دائري حيث يت: 24الفقرة 

والعودة بهذا الشكل؛وهي طريقة مفيدة " وودز"ملا تم رسده يف املقدمة عن انحسار الضوء عن 

يف إيصال شعور للقارئ بأنه قد أتم بعناية قـراءة مقـال متكامـل مختـتم بشـكل مـريض ولـيس 

 .متضائالً بشكل تدريجي

 OPINION COLUMNS أعمدة الرأي

لصفحات الرياضية ويرجع ذلك لعدة أسـباب؛ فهـي تعترب أعمدة الرأي من أهم مكونات ا

تساعد يف شغل املساحة خالل األيـام الهادئـة التـي يوجـد بهـا القليـل مـن األحـداث الرياضـية 

املبارشة التي يتم نقل أحداثها؛ وأنها متنح الفرصـة ألفضـل صـحفيي الجريـدة للكتابـة بأسـلوب 

ملية حيث يعمل وجود اسمهم عىل رأس ماهر وشيق، كام تعترب منصة للشخصيات الرياضية العا

عامود صحفي عىل جذب اهتامم القارئ؛ كام أنها تخلق حالـة مـن الجـدل والنقـاش فـيام بـني 

القراء، كام تعمل عىل إبقاء القصص الحالية مشـتعلة حتـى يظهـر يف األفـق تطـور هـام جديـد 

ًمد معظم الناس حاليـا ًإن هذه األشياء تحديدا تعد يف منتهى األهمية حيث يعت. يشغل الساحة

 عـىل مصـادر أخـرى غـري - وخاصـة يف املجـال الريـايض-يف الحصول عـىل املعلومـات األساسـية

 .الصحف الورقية كالراديو، والتلفاز، وشبكات التواصل االجتامعي واملواقع اإللكرتونية

 أولئـك يرتاوح تصنيف كتاب األعمدة بني أولئك ذوي املساحة األسبوعية الثابتة وصـوالً إىل

الذين يكتبون مقال رأي فقط عندما تحـركهم الحامسـة أو عنـدما يكلفـون بعمـل ذلـك بسـب 

ًـخـربتهم الفرـيـدة؛ وـهـؤالء ميثـلـون الالعـبـني املحرتـفـني املعـتـزلني وأيـضـا اـملـدربني اـلـذين ـيـأتون 

 بتجاربهم مبارشة إىل القارئ؛ وكذلك تضم القامئة هنا أفضل الصحفيني الرياضيني الذين يفعمون

 .الصفحات بالحيوية بأسلوبهم الشيق املمتع وبكتاباتهم املثرية للجدل والنقاش

ـلوب  ـة بأـس ـني رؤى الـخـرباء الرياـضـيني مكتوـب ـا ـب ـادًة ـم ـرأي ـع ـدة اـل ـع أفـضـل أعـم   تجـم

 احرتايف؛ ويجـب عـىل أعمـدة الـرأي أن تكـون مصـدر للمعلومـة ولكـن يف ذات الوقـت يجـب 
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 عبارة عن مقال واحد طويـل أو أن تكـون عبـارة عـن ُأن تبنى بشكل جيد؛ وميكن لها أن تكون

 .عدد من العنارص األقرص طوال

 وكام هو الحال يف معظم املقاالت املتخصصة، فإن أعمدة الرأي تحتـاج إىل فكـرة رئيسـية 

 كفشـل يف -تستند عليها؛ وعادة ما تكون هذه الفكرة عبـارة عـن موضـوع راهـن مثـري للجـدل

 وهـذا كلـه يتـيح –عارمة أملت مبدرب، أو كتغيري يف قوانني لعبة مـااختبار للمنشطات أو كثورة 

للكاتب الفرصة للتنقل ما بني جوانب املوضوع وتناولها من جانب آلخـر، وميكـن متثيـل أعمـدة 

 أو يف طرـيـق الـعـودة للمـنـزل ـمـن أـحـد اـلـرأي بأنـهـا النـسـخة املطبوـعـة ـمـن محادـثـة يف حاـنـة

 .املباريات

 هو أهم عنرص يف عمود الرأي الجيد، حيث أن آراء الكاتب ال يجب أن تأيت    يعترب الجدل

 أن تعكس حتى وجهة نظـر الصـحيفة التـي يكتـب لهـا؛ بـل إن بعـض عىل هوى الجامهري، وال

ًأفضل كتاب األعمدة غالبا ما يعمدون إىل اتخاذ وجهات نظر قد تكون مستفزة لشـحذ اهـتامم 

ًغري أن هذه اآلراء يجب دامئا أن تكون مبنية عـىل حقـائق . القارئ وإدخاله يف حالة من الجدل

ً هو أمر جوهري هنا؛ وال يجب أن تكون أبدا أعمدة الـرأي دامغة، لذلك فالبحث الدقيق املتأين

 .ًيف أي وقت سببا إلثارة الضغائن أو األحقاد

 ال يلجأ القارئ بشكل رئييس لعمود الرأي للحصول عىل معلومات، ولكن بالرغم من ذلـك 

تبطـة فإن العمود الجيد سوف ميد قارئه مبا يحتاج من املعلومات لفهمه والستيعاب القضية املر

به؛ ولكن القارئ يلجأ لقراءة أعمدة الرأي ملطالعة الـرؤى املقدمـة ولجودتهـا وملـا تحويـه مـن 

 بحاجة إىل شد – مثل أي مقال متخصص أخر–أسلوب كتابة مسل وشيق؛ لذلك فالعمود الناجح

انتباه القارئ من بدايته والحفاظ عىل ذلك خالل القراءة حتى الوصول لنهايـة العمـود؛ وبتلـك 

ًطريقة املثالية سيحقق أيضا الشعور بالرضا لدى القراء ويشجعهم لقراءة املزيد لنفس الكاتب ال

 .عند ظهور العمود يف الصحيفة يف الطبعة القادمة

  العـنـارص - وـلـيس ـبـالرضورة جميعـهـا–    يحـتـاج العـمـود الـنـاجح ـعـىل األرـجـح لوـجـود بـعـض
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 :التالية

 الية تتضـمن عـنرص مـن الجـدل يقـوم عليـه وهي عبارة عن قصة إخبارية ح: فكرة رئيسية

 .املقال

 حيث ستعمل عىل شد انتباه القارئ وتحفيزه عىل االستمرار يف القـراءة : مقدمة الفتة للنظر

 ).   باملقدمات أعاله انظر املالحظات الخاصة(

  جة مـع مصـطلحات مناسـبة وقواعـد الـلــهأسلوب مشوق مثري للجدل غري اعتيادي شـديد

 .ُل مناسبة الطول تالئم الصحيفة التي تكتب من أجلهانحوية سليمة وجم

  عرض تحليل للموضوع من وجهة نظـر أحـد الخـرباء مـع بـث آراء جميـع أطـراف النقـاش

 .وإجراء مقارنات مع أشخاص أو أحداث أخرى إذا لزم األمر

 عرض واضح ملوقفك مع إبراز الحجج التي تدعمك. 

 ساعدة القارئ عىل فهم املوضوع، وقد تكون تلخيص للموضوع وأي تفاصيل أساسية الزمة مل

هناك حاجة للحكم عىل املوضوع ملعرفة كم املعرفة التي حصل عليهـا القـارئ مـن املقـال؛ 

فحني الحديث عن حدث ريايض هام واستخدامه كفكرة للموضوع، فإن هنـاك احتامليـة أن 

 .ًيكون القارئ ملام بالكثري من التفاصيل األساسية

 ارئ يشعر بأنه قد قرأ مقال مكتمل يحقق له الشعور بالرضانهاية تجعل الق. 

  Elements of an opinion column عنارص عمود الرأي

 البحث عن فكرة رئيسية 

 كتابة مقدمة الفتة لالنتباه 

 تلخيص القصة 

 إعطاء أي تفاصيل أساسية رضورية 

 عقد مقارنات إذا لزم األمر 

 إبراز رأي طرفا املناقشة 

 الوصول لخامتة 

 ًأن يكون مدعوما بالحجج 
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 ُأن يكتب مبهارة، وفكاهة وأسلوب دقيق 

 ًأن يكون مثريا للجدل 

 االنتهاء بطريقة مرضية 

 مثال توضيحي

املقال التايل هو عبارة عن عمود رأي يغطي مسألة السامح ملجموعة مـن النسـاء باالنضـامم 

ية هنا عبارة عن خرب قصـري؛ لواحد من أكرب نوادي الجولف يف العامل ألول مرة؛والفكرة الرئيس

 : وقد تم ترقيم الفقرات لتسهيل الرجوع إليها يف املناقشة التي تليها

 News item   نص الخرب

القـومي للجولـف، املمتـد لثامنـني سـنة، يقبـل عضـوية " أوجسـتا"ألول مرة يف تاريخ نـادي 

 موجـة متزايـدة  وهو مقر بطولة األساتذة للجولف والذي يواجـه–نسائية؛ حيث قام النادي

 بدعوة كل من وزيرة الخارجية األمريكية السـابقة –من االنتقاد كون كل أعضائه من الرجال

ليكونوا عضـوات " دارال مور"وكذلك الخبرية املالية بوالية كارولينا الجنوبية " كوندوليزا رايس"

رية الخاصـة به، وبالتايل فسـوف تصـبحان أوىل النسـاء الـاليت يرتـدين السـرتة الـخرضاء الشـه

 .بالنادي يف بداية املوسم الجديد يف شهر أكتوبر

 Opinion piece مقال رأي 

وكذلك " كوندوليزا رايس"إذن فقد تم أخذ مقاسات وزيرة الخارجية األمريكية السابقة  -1

 .لصنع سرتات خرضاء لهام" دارال مور"الخبرية املالية بوالية كارولينا الجنوبية 

 واملمتـد – مقـر بطولـة األسـاتذة–القومي للجولف " أوجستا"ي ألول مرة يف تاريخ ناد -2

 .ًلثامنني عاما يتم االعرتاف بحق النساء يف االنضامم لعضويته

ًإذن هذا كله جيد، وبذلك يكون كل يشء عىل ما يـرام فـيام كـان سـابقا عاملـا متحيـزا  -3 ً ً

 .بالنسبة لرياضة الجولف ألحد الجنسني
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 .إذا كان فقط األمر كذلك -4

يعة الحال هي خطوة صغرية لألمام تم اتخاذها يف أحـد املـواطن األربعـة لكـربى وبطب -5

ًبطوالت الجولف بانضاممه أخريا للقرن الحادي والعرشين، وإن كان ذلك األمر قـد تـم 

 .تحت ضغط عصيب وبعد وقت طويل حيث تم إنشاء النادي منذ مثانني سنه

" أوجسـتا" قـال فيـه أن نـادي ترصيـح شـهري" هويت جونسون"للرئيس السابق للنادي  -6

القومي لن يسمح بانضـامم النسـاء كـرؤوس حربـة، ومعـه بـدأ تكثيـف الحملـة ضـد 

 .النادي

ـاراك" الرئاـسـة مرـشـحي أدان الـعـام، ـهـذا ـمـن ـسـابق وـقـت ويف -7 ـا ـب  مـيـت" و"  أوباـم

 ُتبعـد أن تريـد ال أنـت ًحسنا،. (املرأة عضوية من النادي موقف سواء حد عىل"رومني

 )هل ميكنك فعل ذلك؟ االنتخابات، عام يف الناخبني من ئةاملا يف 50

إذن فقد وصلنا اآلن إىل النقطة التي تجعل النـادي املـيلء بـالزهور الجميلـة الجاذبـة  -8

 .للسيدات غري قادر عىل االستمرار يف مقاومة الضغوط التي متارس عليه

 عـن األمـر برمتـه يف ومثل أي منظمة تم إجبارها عىل الرتاجع عن مواقفها، فقد تنازلوا -9

وقت واحد أو باستخدام مصطلح آخر متعارف عليه بشكل أكرب يف عمق الجنوب فقـد 

 .لجأوا إىل محاولة استخدام القليل من الرمزية

سوف يكون من الجميل االعتقاد بأن قبـول عضـوية زوج مـن النسـاء الرثيـات وذوات  -10

فتح الباب أمـا قبـول املزيـد العالقات القوية وإحداهام سوداء واألخرى بيضاء، سوف ي

من النساء السود أو حتى من الرجال البيض من الطبقة العاملـة، ولكـن أشـك أن يـتم 

 .األمر بهذا الشكل يف وقت قريب

ويف نفس الوقت ويف مكان آخر من عـامل الجولـف مـازالوا يعيشـون يف القـرن التاسـع  -11

 .عرش

ـت الطبقــة -12 ـث كاـن ـة يف اســكتلندا، حـي ـة الحاكمــة يف يف مــوطن منشــأ اللعـب  امللكـي
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سانت اندروز هي املتحكمة يف اللعبة، ال يزالون محافظني عـىل الشـكل الـذكوري لهـا، 

وال تزال النوادي حول العامل تدافع برشاسة عن الحانات املخصصة للرجال فقط وكذلك 

 .القوانني التي ال تسمح للنساء بالتواجد يف املضامر بعد العارشة أيام السبت

ًنه ميكننا بسهولة معرفة سبب حرص الرجال عـىل إبعـاد النسـاء بعيـدا عـن وبالطبع أل -13

نواديهم، فقد مينعهم هذا من إلقاء نكات متحيزة لجنسهم يف أماكن البارات املخصصة 

 .بالقرب من املالعب

أو رمبا يرجع السبب إىل أنهم قد ينزلون إىل امللعب مرتدين رساويل قصـرية أو أي مـن  -14

ًخالفا للرساويـل املزركشـة وقبعـات البيسـبول السـخيفة والتـي (سبة املالبس الغري منا

 ).يفضلها العبو الجولف الذكور يف منتصف العمر

 .األسوأ من ذلك كله، أنه رمبا يتعرضون لهزمية يف الجولف عيل يد امرأة -15

ًتخميني أن اللعب النظيف املساوي بني الجنسـني عـىل أرضـية واحـدة ال يـزال بعيـدا  -16

 .القومي" أوجستا"الرغم من القرار التاريخي لنادي قليالً عىل 

ولكن كم من النساء متنوا ارتداء هذه السرتات الخرضاء؟ حتى إنها تبدو غري الئقة عىل  -17

 ".أرماين"التعاقد مع " دارال"و " كوندوليزا"الرجال، ورمبا تفضل 

 Discussion ةمناقش

ة ارتداء تلك السرتات الخرضاء بالنسبة ألحد تثري املقدمة تساؤل لدى القارئ عن أهمي: 1الفقرة 

يتم اإلفصـاح عـن : 2الفقرة .لخربل  الرئيسيةةالفكرمل تظهر حتى اآلن ،حيث السياسيني املرموقني

 ويـذكر القـارئأل فـراغ خلفيـة القصـة ميـً أيضا ذا وه،اللعبة الرياضية  بينه وبنيربط الالرس مع

يعطينا الكاتـب أوىل املـؤرشات عـىل : 4 و 3الفقرات .بالجدل القائم حول عضوية النساء للنادي

خرة يف املقال ومنهـا اسفكاهة التستمر نغمة ال: 6 و 5الفقرات .ع بأسلوب ساخرتناوله للموضو

  مـاوالتي تنسجم مـع   عن طريق اللعب بالكلامتالخلفيةاملزيد من  ويتم ملء ،يظهر اتجاه أسلوب الكاتب
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 .لمسدسات ورأس الحربةذكره أوالً واإلشارة السابقة ل

 .يتم توسيع دائرة النقاش مع تقديم تفسريات تهكمية لقرار النادي: 8 و 7الفقرات 

يبدأ يف استخدام لهجة جادة يف عدة نقاط خاصة بعمود الرأي، مع وضع : 12 إىل 9الفقرات من 

ة خاليـة القصة بحزم يف سياق أوسع ليشمل املواقف تجاه النساء يف عامل الجولف عامـة وبصـيغ

 .من التهكم

يعود مرة أخرى إىل أسلوب الفكاهة الساخرة والذي يطغى عىل املقال : 15 إىل 13 الفقرات من 

 .ويحافظ عىل جذب انتباه القارئ

يف أربع مواضع مختلفة يف جملة واحدة، حيـث يعمـل " عادل"استخدام بارز لكلمة : 16الفقرة 

 . الحفاظ عىل اهتامم القارئ وصوالً لنهاية املقالمن الجمل البارزة عىل االسهام يف هذا النمط

 مام ينهي املقـال بطريقـة - السرتات الخرضاء–عودة إىل املوضوع الذي بدأ به املقال: 17الفقرة 

 .مرضية للقارئ

 NEWS FEATURES املقاالت اإلخبارية املتخصصة

حدود امللعـب؛والتي كام رأينا يف الفصل السابق، فإن الرياضة تولد قصص إخبارية تتجاوز 

باإلداريني، أو التمويل، أو حلبات السباق الرياضية أو الهيئـة املنظمـة للبطـوالت، أو  رمبا ترتبط

تبدو املقاالت اإلخبارية املتخصصة ذات بعد . تعاطي املنشطات، أو مجموعة من األشياء األخرى

ن الوصـف، والتعليـق، أكرب مام تبدو عليه هذه القصص، حيث تتوسع يف املوضوع ورمبـا تتضـم

والتحليل وتفاصيل تاريخية أساسية وشهادات لشهود عيان، بجانب االستفادة من مصادر كثـرية 

 .متنوعة بصورة أوسع

تشري الفقرة االفتتاحيـة املـذكورة أعـاله إىل مقـال خـربي عـن االسـتعدادات الخاصـة 

يـز املرافـق الخاصـة باأللعاب األوليمبية؛ حيث بحثـت املقالـة يف موضـوع التـأخري يف تجه

بالـدورة، األـسـباب الخاصـة بـهـذا التـأخري وـتـأثريه املحتمـل ـعـىل البطولـة، ـكـام تـم النـقـل 

 واالقتباس من كلـامت منظمـي األوملبيـاد وكـذلك الدولـة املنظمـة واالتحـادات الرياضـية 
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 التي ًاألهلية والالعبني؛ ورمبا يقوم الصحفي أيضا بعرض تحليله الخاص للموضوع وخالصة األدلة

 .تم جمعها من أجل كتابة املقال

 EDITORIALS املقاالت االفتتاحية

ًتحظى الرياضة حاليا بدور محوري يف الثقافة الحديثة املعارصة، حتـى أن بعـض مـا ينـتج 

عنها من قصص يتم التعامـل معهـا بجديـة وأهميـة كافيـة تجعلهـا تحتـل مقـال االفتتاحيـة يف 

وجهـات نظـر ) ًقال الرئييس أو القادة كام يطلق عليها أحيانـاأو امل(تعكس االفتتاحيات . صحفنا

الصحيفة وعادة ما يتم نرشه يف عمود يف الصفحة الرئيسية أسفل العناوين الرئيسية للصـحيفة؛ 

وميكن لها أن تتحىل بروح الدعابـة إذا سـمح املوضـوع بـذلك، ولكنهـا يف املعتـاد تكـون جـادة 

شكلة لرأي يقوم عىل براهني قوية؛ كام أنهـا ال تسـعى ومبارشة وتشمل كل جوانب املوضوع وم

إلثارة الجدل يف حد ذاته، كام هـو الحـال يف بعـض أعمـدة الـرأي، ولكنهـا متثـل الـرأي الخـاص 

ُبالصحيفة؛ وهي عادًة ما تكتب بواسطة متخصصني يف الكتابة التحريرية مع عدم ذكـر اسـمهم 

 .حيث ميثل هذا وجهة نظر الصحيفة

 TIMELESS FEATURES امئةاملقاالت الد

ًإن التباعد بني املناسبات الرياضية يخلق مطلبا بوجود مقـاالت ميكـن أن يـتم اسـتخدامها 

لشغل املساحات، عندما يكون هناك القليل مناألحداث الرياضـية التـي يـتم إقامتهـا وال توجـد 

ت الدامئـة بهـذا تعرف املقاال .قصص إخبارية مثرية تتيح مادة خصبة لكتاب املقاالت املتخصصة

االسم حيث ميكن استخدامها يف أي وقت وقد تـوفر فرصـة إللقـاء الضـوء عـىل بعـض األلعـاب 

أو البحث عن رؤية غري معتادة يف أحـد األلعـاب  املغمورة والتي ال تلقى عادة اهتامم الصحف،

لحـظ لألنديـة أو الكربى؛ وكمثال لهذه املقاالت الدامئة رمبـا نجـد أحـدها يتحـدث عـن متـائم ا

 .التحدث عن عمل األشخاص املهتمني بصيانة املالعب أو حتى عن األدوات الرياضية

 COLOUR PIECES املقاالت امللونة

 يف بـعـض األوـقـات ال ـيـذهب الكـتـاب للـحـدث الرـيـايض لتغطيـتـه ـبـل لنـقـل انطـبـاع ـعـام 
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ُحيث تكتب يف الغالب من ، "املقاالت امللونة"النوع من املقاالت باسم  ُيدور هناك؛ ويعرف هذا

قـد .أو املتخصـص خالل وجهة نظر املشاهد العادي وليس مـن وجهـة نظـر الصـحفي املشـارك

السفر بالحافلة وسط الجامهري، وتناول الرشاب معهـم يف حانـة " املقاالت امللونة"يتطلب كتابة 

ريبـة، وكـذلك املشـاركة يف قبل املباراة، والسـري معهـم إىل ملعـب املبـاراة يف شـوارع املـدن الغ

ًالهتافات والغناء معهم قبل بداية املبـاراة، وأيضـا مشـاركتهم مشـاعرهم بالفرحـة أو بالغضـب 

تركـز .خالل سري املباراة، وتبادل الخربات معهم بعد ذلك يف طريق عودتهم للمنزل بعـد املبـاراة

وكـذلك كـل   االقتبـاسعـىل التوصـيف، ونقـل تقـارير شـهود العيـان، وعـىل" املقاالت امللونـة"

 .التفاصيل الواقعية لنقل نكهة ما يجري هناك

 PARTICIPATION FEATURES مقاالت املشاركة 

عن طريق مراسلني صحفيني يكتشفون مـن " املقاالت الرياضية امللونة"ُتكتب بعض أفضل 

الريـايض، والـذين يـحرضون حلقـات  ًالداخل كيـف هـو الوضـع لـيك تكـون محرتفـا يف املجـال

يحاول مثل هذا النوع من املقـاالت تجـاوز الوصـف . تدريب ويحاولون القيام بذلك بأنفسهمال

السطحي لألحداث الرياضـية ليصـل إىل أعـامق حيـاة األبطـال الرياضـيني، العـادات التدريبيـة، 

ـه  ـن خالـل ـدفعوا ـم ـيهم أن ـي ـون عـل ـذي يـك ـالج، واألمل اـل ـة، وـطـاوالت الـع ـث التكتيكـي واألحادـي

إنها محاولة لسرب أغوار هذا الجبل الجليدي املتكون حول حيـاة .  االنتصاراتأجسادهم ليحققوا

 .البطل الريايض ومحاولة الوصول ألبعد من سطح التألق الظاهر

ً   إنهم يقدمون أيضا فرصة للقراء ملشاهدة حياة الالعب الريايض بدالً مـن مجـرد رسدهـا 

كـة املوجـود يف جعبـة الكاتـب، وتعـد يعد كـل مـن الرسد واملشـاهدة مـن األسـلحة الفتا. لهم

ًإن جعل شخص ما يشـاهد شـيئا ميثـل اإلجـراء األفضـل الـذي يـيل . هي األكرث قوة" املشاهدة"

 .تجربتها بأنفسهم؛ أما إخبار الشخص عن يشء ما فهو مبثابة إعطائه معلومة مستهلكة
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 مثال توضيحي

تناول واحدة من "ات، ونحن يف طريقنا للخروج من موقف السيار" كريس ووكر"يقول  -1

 ".هذه إذا شعرت بالرضبة

 "اليشء؟" -2

 ".ًأحيانا نسميها الصفعة، الرضبة"  -3

 ."لقد فهمت"  -4

يقصد املوز، والرضبة أو الصفعة حسب ما يروق لك تسـميتها هـي " واحدة من هذا " -5

عبارة عن أن يلتصق سـائق الدراجـة بالحـائط، وهـذا االنخفـاض املفـاجئ يف مسـتوى 

والذي يصيب الرياضيني بعد بضـع سـاعات قليلـة مـن املجهـود البـدين السكر يف الدم 

 مـيالً يف السـاعة 30ميكنك الشعور بها يف حياتك العادية عندما تتحرك برسعـة . الشاق

 .ً أسبوعا يف السنة40مبتوسط مائة ميل يف اليوم ملدة سبع أيام يف األسبوع عىل مدار 

املـشـاركة يف أـصـعب املنافـسـات ـهـو دراج مـحـرتف، وـهـو ـعـىل وـشـك " ـكـريس واـكـر" -6

ًالرياضية الربيطانية، سباق األربعة عرش يوما حـول بريطانيـا قاطعـا  ً  مـيالً؛ وقـد 1150ً

 .دعاين أللقي نظرة عىل مترينه األخري قبل انطالق البطولة

ًمرتـديا جـوارب الباليـه السـوداء الـضـيقة وقمـيص مـزركش ممتلـئ بشـعارات الرـعـاة  -7

أو رمبـا أجـزاء ترشيحيـة ( وشـك اكتشـاف حـي ومبـارش وجيوب للموز؛لقد كنت عىل

 .املتعة واآلالم لحياة دراجي السباقات) أخرى مني

ًاتجهنا يسارا للخروج من موقف السـيارات، حيـث أن الخـروج مـن جهـة اليمـني كـان  -8

بالفعـل " كـريس" ميالً عرب املنـاطق الجبليـة التـي قطعهـا 90سيأخذنا يف دورة قدرها 

 .سبوعمرتني خالل هذا األ

 مـيالً 15، حيث قمنا بلفة دائرية مقدارها "سوف نقوم بجولة لطيفة عىل رسعة ثابتة" -9

ـا  ـالغ مثنـه ـة الـب ـك الدراـج ـنت تـل ـىل ـم ـرأس ـع ـوذة اـل ـعر بـخ ـي أـش ـه 1500جعلتـن  جنـي
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 .معظم حياته العملية" كريس"اسرتليني، والتي قىض عليها 

ـريس"إن  -10 ـق " ـك ـو يف فرـي ـوز"عـض ـذلك"رايل اـمل ـق ـب ـمي الفرـي ـنع " رايل" ألن ، وـس يـص

ًعايل الكربوهيدرات يجعلهـم يـذهبون بعيـدا بهـا ويجعـل الطاقـة "املوز"الدراجات و 

 .تتدفق خالل السباق

 .ويتناولون خالل الطريق كتغيري شطائر الجنب واملرىب املفضلة لديهم أثناء السباق -11

 املنحـدرات  ميل يف هذه التالل، وعىل الطرق وعىل500ًأسبوعيا مبعدل " كريس" يتدرب -12

 .ًالجبلية العمودية والتي أخىش صعودها مرتديا خفي املسامري وباستخدام فأس الثلج

 يعتمد تأمني الدراج املحرتف عىل أدائه، وهذا األداء يعتمد عىل ما يبذله من مجهـود يف -13

 .التدريبات

لرعاة هنـا عىل مستوى دخل عال نتيجة توافر ا" كريس" يتحصل كبار الالعبني من أمثال -14

ويف أنحاء القارة، ولكن املحرتفني األقل نجاحا، والذين بإمكانهم الحصول عىل مزايا أكرث 

مبجهود أقل لو لعبوا داخل مضامر مغلق، يشعرون باليأس حيال هزمية األسامء الكبرية 

 .والحصول عىل أماكنهم يف الفرق التي تحظى بالرعاية

 24البالغ من العمـر " كريس"، يقولها "طوال الوقتيجب أن نكون عىل أهبة االستعداد "-15

ًدامئا ما تقع عيل ضغوط لـيك أصـل ملسـتوى "سنة ويف عامه االحرتايف الثالث، ويضيف 

 ."أفضل

 ولكن الحصول عىل املال الوفري يتطلب الحصول عىل مكان يف فريق الفائز بسباق فرنسا -16

 .للدراجات، وهو السباق األكرب عامليا

ًمل أكن أريد أن أكون العبا مساعدا ممن تقوم الفرق الكـربى بتـوظيفهم "  كريس يقول "-17 ً

 ".ملساعدة الالعبني األساسيني عىل الفوز، فأنا أريد تذوق طعم املجد
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 ولكن الفوز يف سباقات الدراجات ال يعتمد عىل املهارات الفردية للدراج قدر مـا يعتمـد -18

يعمل أعضاء الفريق عىل مسـاعدة كبـار الالعبـني عىل األداء التكتييك للفريق، حيث س

مام يساعد عىل االبتعاد عن الفرق املنافسة ووضعهم يف مكان يسـمح لهـم بـاالنطالق 

 .الرسيع يف نهاية الجولة وإبعادهم عن أي رياح معيقة لهم

 يف املائة عـن 40 أو 30 يستهلك الدراج الذي يكون يف مقدمة الرياح طاقة تبلغ أكرث من -19

أولئك الذين يكونـون خلفـه، ولـذلك يتشـكل الفريـق عـىل هيئـة رأس سـهم ملقاومـة 

 .الرياح، وكأنه حيوان ضخم يتحرك عىل املضامر

 قد يبدو أنه مرسح مفتوح للغرية والتشاحن بني مجموعة صـغرية مـن الـدراجني الـذين -20

 .دوثيعيشون يف خرج واحد ألسابيع، ولكن الحقيقة أن حدوث رصاع أمر نادر الح

رمبا يحدث القليـل مـن الشـد والرضب بـاملرفق يف السـباق، مـن املعتـاد " كريس" يقول -21

للناس حدوث حاالت شجار، ولكن هذا يحدث هنا بصورة غري مرتبة أثناء وجودك عىل 

الطريق؛ لقد تحصـلت عـىل الركـوب مـع هـذه الفئـة مـرة أخـرى أسـبوع يف الـداخل 

 ".وأسبوع يف الخارج

، والـذين يقـودون مبهـارة عـىل "كـريس"ريق من خليط من العـدائني مثـل  يتألف كل ف-22

الطرق املستوية، وكذلك من املتسلقني البارعني يف الطـرق الجبليـة الـوعرة؛ وعـادًة مـا 

 .يكون أفضل املتسلقني من طوال القامة خفيفي الوزن وميتلكون توازن جسدي عضيل

راسـل يف الشـعور بالرضبـة، قمـت بتقشـري  بينام كنا عند سفح تلة بدت طويلـة، بـدأ امل-23

 .موزيت، هذه ليست خطوة جيدة

 بداـيـة، إن محاوـلـة األـكـل ـمـع قـيـادة الدراـجـة ـعـىل طرـيـق ـشـاق ـهـام مبثاـبـة نـشـاطان -24

ـدراجات  ـوب اـل ـات يف رـك ـك يسء، والتكتيـك ـي تكتـي ـا، ـه ـاملرة؛ ثانـي ـان ـب ـري متوافـق ًـغ
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 .من األهمية مبكان كأهمية قوة دواسة التبديل

لو قمت مبهاجمتك اآلن، فلن تستطيع التنفس بفمـك املمتلـئ هـذا، كـان " قال كريس  -25

  ".يجب عليك أن تأكل قبل صعودنا للتل

إن ركوب الدراجات يشبه لعب الشطرنج عىل عجـالت، يجـب أن تسـتخدم قلـيالً مـن  "-26

مهارات املهرجني مع التظاهر بأنـك تقـود بقـدم واحـدة طـوال الطريـق، ثـم لتنطلـق 

 ".ًعا يف اللحظة التي ال يستطيع فيها أحد أن يجاريكمرس

" هيا لنقـف هنـا" قطعنا عرشة أميال يف اتجاه سرينا، ومع كل لفة ترصخ عضالت الفخذ، -27

لقـد ) حل التعب يب حتى سـقطت أنفـي عـىل مقـود الدراجـة(كام نقول نحن الهواة 

 .انتابتني السعادة مبجرد الوصول إىل قمة التل

 .ىل األقل اكتشفت ملاذا يقومون بذلك، إنها رائعة عندما تتوقف لكنني ع-28

أنه ليشء محري للعقل يف بعض األحيان، إنهم يزعمون أن سـباق مـاراثون " كريس" يقول -29

 ميالً أربـع مـرات يف السـنة؛ بيـنام نحـن 26الجري هو األصعب، ورمبا يركضون مسافة 

 ".ًيا ملدة أسبوع ميل يوم100لدينا يف سباق واحد جوالت تتخطى 

ًولكن إن كان باستطاعتك االستيقاظ سعيدا كل يوم للقيام بذلك، فهذا هو الفـارق بـني  "-30

 ".الفائز واملهزوم

 Discussion ةمناقش

 يأخذنا املقال مبارشة إىل داخل العامل االحرتايف لركوب الدراجات حيـث تقابلنـا بعـض :1الفقرة 

ًا محرتفو اللعبة فيام بينهم، كام يف أي عمل آخر، وهذا أيضا االصطالحات املهنية التي يستخدمه

 .6؛ حيث أننا لسنا عىل يقني مبا سيجري حتى نصل للفقرة "القامئة املنسدلة"مثال جيد عىل 

 لعـدد األميـال التـي يقطعهـا الـدراج كـل سـنة باإلضـافة  الدقيقة تعطينا اإلحصائيات: 5الفقرة 

ـذ ـاق املـب ـيل الـش ـود العـض ـذهإىل املجـه ـعوبة ـه ـل ـص ـن أن تـص ـدى ميـك ـن أي ـم ـة ـع  ول، ملـح
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 .اللعبة

وهي ترسم صورة بالكلامت ملا يحدث، قاطعة مبا تحويه من سخرية لتأكد بـأن : 8 و 7الفقرات 

 .الكاتب ال ميت بصلة لهذا العامل

قفزت الكثـري مـن األفكـار يف أسـلوب كتابـة املقـال هنـا؛ واسـتخدام أسـلوب : 10 و 9الفقرات 

، حيث تم اختيارهـا ملـا بهـا مـن سـخرية، "وف نقوم بجولة لطيفة عىل رسعة ثابتةس"االقتباس 

عـايل "املـوز"يصنع الـدراجات و " رايل: " تم تفسريه مبهارة– رايل املوز –ًوأيضا اسم فريق السباق

 ."ًالكربوهيدرات يجعلهم يذهبون بعيدا بها ويجعل الطاقة تتدفق خالل السباق

دما جـذب الكاتـب انتبـاه القـارئ يف الفقـرات السـابقة، يقـوم اآلن بع: 16 إىل 13الفقرات من 

 .بعمل بعض التحليالت عن وقائع حياة سائقي الدراجات

التحـدث بالتفصـيل عـن وظيفـة الالعـب املسـاعد، ولكـن هـذا التوضـيح يصـب يف : 17الفقرة 

 .مصلحة من هم ليسوا عىل دراية كاملة باللعبة وهم القراء يف هذه الحالة

نقل مبارش لكـالم الريـايض املحـرتف مبنـي عـىل الوصـف السـابق ملـا يـدور خلـف : 21رة الفق

 .الكواليس

ينقلنا الكاتب مرة أخرى لصورة مرسومة بالكلامت لريينا الفارق ما بـني : 25 إىل 23الفقرات من 

 .املعرفة االحرتافية لالعب مقارنة بالهواة

ًزيـد مـن املصـطلحات الفنيـة، وأيضـا املزيـد مـن ينتهي املقال بذكر امل: 29 إىل 26الفقرات من 

ولكنني عىل األقل اكتشفت ملـاذا : "الوصف الداخيل واالقتباسات،وكذلك املزيد من روح الدعابة

 ". إنها رائعة عندما تتوقف: يقومون بذلك

الخامتـة أو النهايـة، تعيـدنا بطريقـة يف دورة كاملـة مـع اقتبـاس أخـر مـن الالعـب : 30الفقرة 

 .املحرتف  مع جملة معربة تلخص مجمل فلسفة راكب الدراجة-فاملحرت

 تدريب  

ـىل  ـون ـع ـا أن يـك ـيس لزاـم ـك؛ وـل ـة ـل ـت معروـف ـة ليـس ـارس لعـب ـل مـي ـاد زمـي ـك إيـج  ًعلـي
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املستوى االحرتايف، اذهب معه وشارك يف املران، تحدث مع املشاركني وحاول أن تصل إىل معرفة 

 .سبب حبهم واهتاممهم بهذه اللعبة بالذات

قم بتسجيل مالحظاتك حول هذه التجربـة،وكيف شـعرت مـن الناحيـة  د ذلك مبارشة،بع

البدنية، ومدى صعوبة الوصول ملهارات اللعبة؛ مع تدوين أي ترصيحات هامـة حصـلت عليهـا؛ 

مـع مراعـاة  اكتب مقال تشاريك باستخدام بعض التقنيـات التـي تـم توضـيحها يف هـذا الفصـل

العتامد عىل استخدام مصطلحات املشاهدة أكرث من اإلخبار مـع استخدام لغة مثرية ومشوقة؛ وا

 .اهتامم خاص باملقدمة والخامتة

أما يف حالة كونك فرد ضمن مجموعة، فليقرأ كل منكم مقاله لآلخـر وحـاول تحديـد تلـك 

ًاألقسام التي تصف الرياضة من الداخل بالشكل األفضل؛ وكذلك أيضا مع محاولة اختيـار أمثلـة 

 .ات الجيدة التي ترينا ماهية هذه الرياضةمن الكتاب

 CROSSOVER PIECES املقاالت العابرة

ًألن مشاهري الرياضة املحرتفـني دامئـا مـا يكونـون محـط أنظـار الجامهـري وغالبـا مـا ً نظرا ٌ

يتقاضون رواتب مرتفعة، فإنه يتم التدقيق يف أنشطتهم سـواء داخـل أو خـارج ميـدان اللعـب؛ 

قد كرسوا حياتهم ملتابعة كـل صـغرية وكبـرية عـن حيـاة  هم من القراءوهناك صحفيني وجمهور

ًنحن لسنا فقط مهتمون بعملهم بل أيضا مهتمون مبعرفة حياتهم الخاصة، ونريد . هؤالء النجوم

أن نعرف املزيد عن عالقاتهم، وعن صحتهم، وعـن أنشـطتهم الرتفيهيـة، وعـن مالبسـهم، وعـن 

ـام ـبهم للـق ـن لـع ـية، وـع ـاتهم الجنـس ـدراتحـي ـاطيهم للمـخ ـن تـع ـاول  ر أوـع ـراطهم يف تـن أو إـف

 .الكحوليات وعن مشاكلهم مع القوانني

املجال " تعرب"ًولذلك، فكثريا ما نجد القصص اإلخبارية التي تتحدث عن مشاهري الرياضيني 

الريايض لتصل ملناطق أخرى من حياتهم، وهـذه األخبـار عـادًة مـا تقـدم أفكـار ملقـاالت حـول 

 .امعية الخاصة بهم؛ وهي املعروفة باملقاالت العابرةالقضايا االجت

عىل سبيل املثال، قبل فرتة قصرية مـن بـدء منافسـات نهائيـات كـأس العـامل لكـرة القـدم، 

 قائــد الفريــق اإلنجليــزي؛ وألن كــأس العــامل " ديفيــد بيكهــام"كرست عظــام مشــط قــدم 
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كـان مـن أمهـر الالعبـني، فقـد " كهـامبي"ًميثل واحدا من أكرب األحداث الرياضية يف العـامل، وألن 

ـار  ـام حفـلـت نرشات األخـب تـعـدت القـصـة ـحـدود الـصـفحات الرياـضـية؛ وـعـىل ـمـدار ـعـدة أـي

والصفحات الرياضية بأطباء ومتخصصني يرشحـون طبيعـة االصـابة، وكيـف تحـدث مثـل هـذه 

اإلصابات وكم من الوقت تحتـاج للتعـايف؛ وكانـت معظـم هـذه املقـاالت مصـحوبة برسـومات 

 .ضيحية ملكان تواجد عظام مشط القدم، وتحولت القصة الرياضية لتصبح قصة طبيةتو

ًغالبا ما تتناول الكثري من املقاالت العابرة قضايا ذات أبعاد أخالقية، غالبا ما تكون منظورة  ً

لقـد دفعـت مـزاعم . أمام املحاكم أو رهـن تحقيقـات الرشطـة واملتـورط فيهـا نجـوم رياضـيني

سية التي طالت بعض العبي كرة القدم يف أحد الفنـادق بـويلز كتـاب املقـاالت االعتداءات الجن

لوضع معايري أساسية عند التحدث عن معايري األخالق الجنسية يف الرياضـة الحديثـة؛كام أن مـا 

تم الحديث عنه حول تورط بعض العبي الكريكت الباكستانيني يف املراهنات قـد أنـتج مقـاالت 

 املباريات سواء يف الكريكت أو غريه من الرياضات؛ وكذلك املزاعم حـول حول التالعب يف نتائج

استخدام عقاقري منشطة بني راكبي الدراجات، والعبي كـرة السـلة، والرياضـيني عامـة عـادًة مـا 

تنتج مقاالت تدرس دور املنشطات يف الرياضة؛ باإلضافة إىل املزاعم حول استخدام أحد الحكـام 

أحد الالعبـني السـود، حيـث فتحـت البـاب أمـام مقـاالت متخصصـة عـن للغة غري الئقة تجاه 

 .العنرصية يف الرياضة

إن هذا النوع من املقاالت عادًة ما يتطلب خربة تقع خارج نطـاق مجـال عمـل الصـحفي 

الريايض؛ ولذلك فهي عادة ما تكتب بواسـطة أو مبشـاركة متخصصـني يف هـذه املجـاالت، مثـل 

ًهذا وعادة ما تالقـي هـذه املشـاركة ترحيبـا مـن .قتصاديني أو القانونينياملراسلني الطبيني أو اال

جانب الصحفيني الرياضيني ليك يتجنبوا حـدوث أي نـوع مـن التـوتر حـال قيـامهم بالكتابـة يف 

 .موضوع يف غري تخصصهم الريايض

 

 

 



 ضيةالصحافة الريا 

 

 200

 تدريب 

أن ابحث خالل الصفحات الرياضية لصحيفتك اليومية محاوالً تحديد القصص التي تصـلح 

تكون مقاالت عابرة؛ وعادًة ما ستجدهم يطرحون أسـئلة كثـرية حـول قضـايا اجتامعيـة أوسـع؛ 

 ).أو ملن ستسلمه القصة(حدد زاوية كتابتك مع تحديد الصحفي املتخصص الذي ستتعاون معه 

ألن أمورهم عادة الحياتيـة مـا ً تابع باستمرار املقاالت العابرة يف الصحف واملجالت؛ ونظرا

ط أنظار القراء، فسوف يظهرون يف األخبار أو يف أقسام املقاالت املتخصصة بالصـحف تكون مح

 .أكرث من ظهورها يف الصفحات الرياضية

 ONLINE FEATURES املقاالت اإللكرتونية املتخصصة

كل ما سـبق ذكـره مـن نصـائح ينطبـق عـىل املقـاالت املتخصصـة التـي تـنرش يف املواقـع 

ات؛ فعـىل عكـس الصـحف، ذات املسـاحات املحـدودة، تتـيح املواقـع اإللكرتونية أو عىل املدون

ويف . اإللكرتونية مساحات غري محددة؛ ولكن هـذا ال ميثـل دعـوة لكتابـة مقـاالت كثـرية الكـالم

الواقع،فإن العكس هو الصحيح؛ فمسـتخدمي املواقـع اإللكرتونيـة يلجـؤون لهـا للحصـول عـىل 

ة؛ولكن مفهـوم املرونـة يف املواقـع اإللكرتونيـة معلومات رسيعة يف سياق سهل ويف جمل صـغري

يظهر يف املقاالت الطويلة، حيث ميكن بناءها بشـكل مختلـف عـن طريـق رسد الـنص األسـايس 

ًمدعام باقتباس يظهر منفصالً مع صورة للشخص القائل، أو أن يظهـر يف صـورة مقطـع مـريئ أو 

 أو عمود جانبي كـام سـرنى يف مسموع؛ كذلك ميكن عرض معلومات أساسية يف شكل رسم بياين

الفصل العارش؛ وبطبيعة الحـال، ال يوجـد حـدود لعـدد الصـور التـي ميكـن إدراجهـا يف املقـال 

 .اإللكرتوين املتخصص، وهذا يعد من عنارص الجذب والتشويق املفيدة يف املواقع اإللكرتونية
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 ملخص 

تلعب املقاالت الرياضية املتخصصة الكثـري مـن األدوار الهامـة يف الصـحف واملجـالت؛

فطولها يسمح للصحفيني بالتعمق يف كتابة مواضيعهم ومتنحهم الفرصة ملعالجة املـادة

لخاصة بهم بطريقـة ممتعـة ومبتكـرة، وبالتـايل متـنح القـراء التسـلية والرتفيـه الـذيا

يبحثون عنه يف الصفحات الرياضية، كام أنها متنح الفرصة إلبداء الرأي وللتحليل والتـي

ًعادة ما يتم استبعادها من القصص اإلخبارية؛ ولكن كتابة املقاالت تتطلب أيضا بعض

ذي تتطلبه الكتابة عـن األحـداث الرياضـية أو كتابـة القصـصاملهارات بنفس القدر ال

إن أفـضـل الـطـرق للحـصـول ـعـىل ذـلـك تتمـثـل يف دراـسـة ومحاوـلـة محاـكـاة.اإلخبارـيـة

 . أساليب الكتاب الرياضيني املحرتفني يف تأديتهم لعملهم
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ملخص الفصل
 املتطلبات الخاصة للصحافة املسموعة واملرئية  املقابالت اإلذاعية والتلفزيونية 

 لغة اإلعالم املريئ واملسموع  حقوق بث األحداث الرياضية 

 األقسام الرياضية بالراديو والتليفزيون  كواليس البث اإلذاعي والتلفزيوين 

 مهام الصحفيني الرياضيني بالراديو والتليفزيون  التعليق 

  يـــوم يف حيـــاة صـــحفي ريـــايض بـــالراديو

 والتليفزيون

 البحث والتحضري 

 بنية القصة  التعليق اإلذاعي 

 كتابة وتنفيذ النصوص 

 

 التعليق التليفزيوين 

 

 

أهداف التعلم
 تقدير أهمية الرياضة بالنسبة لوسائل اإلعالم املسموعة واملرئية 

 التعرف عىل االحتياجات الخاصة للراديو والتليفزيون 

 فة اإلذاعية والتليفزيونيةتحديد عنارص الصحا 

 القدرة عىل استخدام لغة الصحافة املسموعة واملرئية 

 الوصول إىل القدرة عىل كتابة وتنفيذ النصوص 

 املقابالت اإلذاعية والتلفزيونية تعلم أساليب 

 التعرف عىل القيود املفروضة عىل حقوق بث األحداث الرياضية 

 ينإجادة مهارات التعليق اإلذاعي والتليفزيو 

 معرفة كيف يتم بث األحداث الرياضية الحية 
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كام رأينا يف الفصل الثاين، فإن الرياضة قد سـاهمت يف تحديـد طبيعـة البـث اإلعالمـي يف 

القرن الحادي والعرشين؛ فقد أنشأت محطات إذاعيـة وقنـوات تليفزيونيـة جديـدة، كـام أنهـا 

ملدفوعة مقدما، باإلضـافة لعـدد ال يـحىص عامل رئيس يف مبيعات اشرتاكات القنوات الفضائية ا

 .من املواقع اإللكرتونية يف كل البلدان املتقدمة حول العامل

ويف مقابل ذلك، فقد رفع الراديو، والتليفزيون، واإلنرتنت من مستوى الرياضـة؛ مـام دفـع 

ن أندية كثرية لتكوين رشكات اسـتثامرية كـربى كـام أصـبح الكثـري مـن الالعبـني والرياضـيني مـ

ًأصحاب املاليني؛ وأيضـا يف مقابـل مـا يـتم جلبـه مـن أمـوال جـراء رشاء حقـوق بـث األحـداث 

الرياضية،فإن املؤسسات الرياضية قد كيفت نفسها عىل تلبيـة حاجـات وسـائل اإلعـالم الناقلـة 

ألحداثهم، وخاصة التليفزيون؛ حيث قاموا بتغيري موعد انطالق املنافسات لتـتاميش مـع جـدول 

 –يفزيوين، كام قاموا بتنظيم املنافسات عىل مدار أيام األسـبوع، بـل يف بعـض الحـاالتالبث التل

ُ  تم تغيري املوسم الذي تلعـب فيـه الرياضـة؛ -وخري مثال عىل ذلك هو دوري الركبي اإلنجليزي

 ومل يكن ذلك ملجـرد تشـجيع -بل إن التليفزيون قد غري أطقم املالبس الخاصة ببعض الرياضيني

عىل سبيل املثـال، فـإن مباريـات كريكـت اليـوم الواحـد .رية من الشعارات اإلعالنيةمجموعة كب

ًتلعب حاليا بارتـداء سـرتات زاهيـة األلـوان عكـس تلـك البيضـاء التقليديـة مـن أجـل مصـلحة  ُ

التليفزيون؛ كام يتم يف بعض الحاالت تغيري القوانني نفسـها، فمنافسـات كـرة القـدم األمريكيـة 

 . ات أقرص لتالئم متطلبات املحطات التليفزيونية يف الوقفات اإلعالنيةأصبحت تلعب يف فرت

إن الحاجـة .لذا فهناك مصلحة مشرتكة ما بني الرياضة وبني وسـائل البـث الناقلـة لهـا

ًلجذب الجمهور واإلبقاء عليهم تتغري تبعا للطريقـة التـي يقـوم بهـا التليفزيـون،وال سـيام 

نتقلت من مرحلـة تركيـز الكـامريا عـىل اللعبـة، فتغطيـة تغطيته الرياضية؛ فوسائل البث ا

ً تعـرض حاليـا – خاصة طويلـة املـدة منهـا كمبـاراة اختبـار الكريكـت–األحداث الرياضية

ـة ـمـن أـجـل توـسـيع قاـعـدة معلوـمـات املـشـاهدين واملحافـظـة   تفاـصـيل أـكـرث ـعـن اللعـب

 قمـي قـد سـمح إن ظهـور التليفزيـون الر.عىل اهتاممهم عىل مـدار مسـاحة زمنيـة أطـول
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للمشاهدين بتفاعلية أكرث حيث ميكنهم باستخدام أزرار جهاز التحكم عـن بعـد إعـداد وتهيئـة 

التغطية الرياضية حسب ما يتمنون، وكذلك االختيار ما بني مشاهدة الالعبني الفرديني أو إعـادة 

الجتامعـي تعنـي ًمشاهدة املباريات وفقا لرغبتهم؛ كام أن استخدام الرسائل النصية والتواصـل ا

 .أن يساهم املتفرجني واملستمعني بآرائهم ووجهات نظرهم يف التغطية

وبالرغم من كل ذلك، فإن التغطية الرياضية عرب وسـائل اإلعـالم املسـموعة واملرئيـة تظـل 

مشابهة لنظريتها الصحفية يف أوجه كثرية، ففي بدايات الراديو والتليفزيون أىت معظم الصحفيني 

ام من الصحف حاملني نظرتهم للتغطية الرياضية الصحفية معهم؛ فكـام هـو الحـال العاملني به

ًيف الصحافة الرياضية، فإن وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية تعرض مزيجا من األخبـار الرياضـية 

وتلقي الضوء عىل األحداث الرياضية، وتقوم بتغطية هذه األحداث كـام تقـوم بكتابـة مقـاالت 

 رياـضـية وـعـن رياـضـيني يف مختـلـف األلـعـاب الرياـضـية؛ ولـكـن الرادـيـو، متخصـصـة ـعـن أـمـور

والتليفزيون، ووسائل التواصل االجتامعي لها مطالبهـا الفريـدة، ومميزاتهـا الخاصـة وحـدودها، 

والتـي تفـرض مامرسـات محـددة وأسـاليب مختلـفـة عـىل الصـحفيني الـذين يقومـون بتغطـيـة 

 .لها األحداث الرياضية

 يئ واملسموعلغة اإلعالم املر

THE LANGUAGE OF BROADCASTERS 

تعتمد الصحافة املطبوعة يف عملها عىل الكلـامت فقـط، ويف بعـض األوقـات يـتم دعمهـا 

بالصور الثابتة، الرسومات الخطية، أو الصور األخرى؛ ولكـن تظـل الكلـامت املكتوبـة هـي لغـة 

 ككتابة القصص أو -خداماتاملطبوعات، ورمبا يستخدم صحفي املطبوعات الكلامت يف عدة است

 ولكـن تظـل الكلـامت هـي األداة األساسـية الوحيـدة -العناوين الرئيسية أو الفقرات االفتتاحية

 .التي ميكنهم استخدامها

ولكن هذا غري صحيح بالنسبة لصحايف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، فالكلامت 

 ـمـوجزة وـشـيقة تـعـد ـمـن تـظـل لـهـا أهميتـهـا والـقـدرة ـعـىل الكتاـبـة الجـيـدة بـصـورة 
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ًالرضوريات بالنسبة لصحايف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية؛ولكن وفقا لطبيعـة مكـان العمـل 

سواء يف الراديو، التليفزيون أو املواقع اإللكرتونية، يوجد لديهم عدد مـن األدوات األخـرى التـي 

وتسـتخدم صـحافة البـث هـذا .ميكن مزجها مع الكلامت البتكار لغات غنية وفريـدة ومعقـدة

 .املريئ واملسموع هذا التنوع يف اللغة بشكل كامل، كام سرنى

 Radioالراديو  

 Elements of radio journalism عنارص الصحافة اإلذاعية  

قد يبدو ذلك بديهيا، ولكن الراديو هو وسيط صويت؛ فمعظم الناس الـذين بـدأوا التعامـل 

لصـحفيني املخرضمـني الـذين عملـوا قبـل ذلـك يف الصـحافة ًحديثا مع الراديو أو حتـى أولئـك ا

املطبوعة، ينسون تلك الحقيقة ويقومون بإنتاج قصص إخباريـة تعتمـد عـىل الكلـامت كـام لـو 

 .كانوا يعملون يف جريدة ورقية

متثل الكلامت بالطبع أحجار البنـاء الرئيسـية للمـواد اإلذاعيـة، ولكـن مجـرد قراءتهـا عـرب 

 أفضل الستغاللها يف طبقات إضافية للمعنى باستخدام التجويـد والتفخـيم؛ املذياع يعطي فرصة

فبالرغم من أن كلامت الصحفي هي مجرد نقطة بداية أي عمل صحفي إذاعي جيد، إال أن لغة 

 .املذياع لها عنارص أخرى

يستطيع الراديو نقل املستمعني إىل قلب الحدث من خالل االستخدام الجيد لألصوات التي 

ونها كام لو كانوا هناك؛ فالصوت محيط بنا يف كل مكان وال يوجد أكرث من األصـوات يف سيسمع

هدير الجامهري، صافرة الحكم، طلقة البداية، حوافر خيول السباق، أصـوات : األحداث الرياضية

محركات سيارات سباقات الرسعة، أصوات دفع املجاديف يف امليـاه، صـوت الخـبط عـىل الكـرة، 

نات الخاصة باملذياع الداخيل باإلستاد؛ فعندما يتم استخدام الصوت الذي تسـمعه وكذلك اإلعال

 . يف املنافسات يف نقل األحداث فهذا ما يسمى بالصوت الواقعي

ـدون صــور، وهــذا غــري صــحيح؛  ـو كتليفزيــون ـب  ولقــد دأبنــا عــىل التفكــري يف الرادـي

ـه،  ـا نـحـن ـمـن ينـسـجها بـعـني خياـل ـالراديو يحـتـوي ـصـورا ولكنـن  وال يشء يـضـاهي ـصـورة يف ًـف
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خيالنا تأيت من صوت معتاد لحدث معني؛ فالصحافة اإلذاعية الناجحة هي التي تـدمج الصـوت 

اـلـواقعي ـمـع كـلـامت الـصـحفي،حيث أن الـصـوت يأتيـنـا ـعـادة قـبـل ـسـامع أي كـلـامت كتهيـئـة 

 .للمشهد

 وحيـوي؛ إن املحافظة عىل انتباه املستمع عىل طول خط الربنـامج اإلذاعـي هـو يشء هـام

ومن الطرق الفعالة لفعل ذلك إمداد املستمع بأصوات متجددة عىل فرتات متكررة، وباإلضـافة 

إىل صوت املعلق اإلذاعي وصوت الحدث الواقعي، فـإن أجـزاء الراديـو نفسـها ميكـن أن تـؤدي 

 .لتغيريات بعدة طرق مختلفة

ًتعد املقابالت شـيئا هامـا بالنسـبة للقصـة الرياضـية، واقتطـاع أ جـزاء مـن املقـابالت مـع ً

األشخاص املشرتكني يف الحدث مينح املستمعني الفرصـة لسـامع أصـواتهم؛ وبالتـايل تشـكيل رأي 

ًشخيص عنهم كأشخاص، كام يسهم ذلـك أيضـا يف خلـق تنـوع يف األصـوات املسـموعة؛ كـام أن 

 . ًأصوات املشجعني ميكن أن تستخدم أيضا بنفس الطريقة

ذيع البث الريايض وهو دمج دراما الحدث واهتامم املستمعني هناك مثة خيار آخر متاح مل

إن اإلثارة التي يخلقهـا املـذيع الجيـد يف ذروة . يف مقطع واحد باستخدام مقاطع من التعليقات

 .ًحدث ريايض ما سوف تغري تلقائيا نربة ورسعة املذياع وتولد صور أكرث يف الذهن

لراديو، فمعظم املشـجعني الرياضـيني يبتكـرون ًوكذلك تعترب املوسيقى أيضا جزء من لغة ا

ـأثري جـيـد ـمـن جاـنـب  وينـشـدون يف الغاـلـب أـغـانيهم الخاـصـة، والـتـي ميـكـن أن تـسـتخدم كـت

الصحافيني؛ كام أن كثري من الرياضات تصلح أن تكون مادة موسيقية، سواء عن طريـق كلـامت 

ة؛ كـام ميكـن اسـتخدام األغاين الشعبية أو حتى عن طريق نغامت أحـد املقطوعـات الكالسـيكي

املوسيقى من أجل الرتكيز عـىل نقـاط معينـة أو ميكـن اسـتخدامها ببسـاطة بشـكل خفـي بـني 

الكلامت لخلق حالة مزاجية، فاملستمعني الذين ال يبدون اهـتامم مبـا يبثـه الراديـو مـن بـرامج 

 .يستمرون عىل نفس املحطة فقط لسامع موسيقاهم املفضلة
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 Radio elements checklistقامئة عنارص الراديو 

 الصوت الواقعي 

 صوت املعلق 

 مقاطع املقابالت 

 مقاطع التعليق 

 أصوات الجمهور 

 املوسيقى 

 Televisionالتليفزيون  

التليفزيون هو وسيلة مرئية،كام تتالءم رياضات املحرتفني،والتي تعتمـد مـن حيـث بقائهـا 

ور املتحرـكـة تنـقـل الـحـدث لحـظـة إن الـصـ. ـعـىل وـجـود املتـفـرجني، بـصـورة مثالـيـة ـبـالتلفزيون

ًوقوعه،ولكنها متثل أيضا العـنرص الهـام يف التغطيـة التلفزيونيـة؛ فجـودة الصـورة املتاحـة لـدى 

صحفي التليفزيون عادة ما تحدد أهمية الحدث،وحتى إن كان سيتم بث الحدث أم ال،وبالطبع 

لصور املثرية لعرض قصـة مع األحداث الرياضية ال توجد مشكلة يف الحصول عىل عدد كبري من ا

ًما؛ ولكن بالرغم من ذلك متثل الصور عنرصا واحدا يف لغة التليفزيون ً. 

 :هذا ويستخدم التليفزيون الكثري من عنارص الصحافة اإلذاعية كالتايل

  وهو ما يعرف هنا بالصوت الطبيعي يف الفيلم(الصوت الواقعي.( 

 تعليق املذيع عىل الصورة. 

 مقاطع املقابالت. 

 اطع التعليقمق. 

 أصوات الجمهور. 

 املوسيقى . 

ـو؛ فباإلضــافة إىل  ـة الرادـي ـن لـغ ـدا ـم ـا وتعقـي ـرث تنوـع ـون أـك ـة التليفزـي ـل لـغ ـن تـظ ًولـك ً 
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ًاستخدام الصورة املتحركة الحية،يسـتخدم التليفزيـون أيضـا الصـور الثابتـة، واملـواد األرشـيفية، 

ـتخدم اث ـا نـس ـه، وألنـن ـيل برامـج ـارات لتوـص ـق، واإلـش ـاهدة والتعلـي ـنا يف مـش ـن حواـس ـان ـم نـت

إن .  فإنه يعمل عىل توصيل املعلومـة للحاسـتني يف نفـس الوقـت– السمع والبرص –التليفزيون

الرس وراء الصحافة التليفزيونيـة الناجحـة يقبـع خلـف اسـتخدام الصـور والكلـامت واألصـوات 

ًوأحيانا املوسيقى معا يف سيمفونية أداء متناغمة لتوصيل أكرب عدد ممكن  من املعلومات يف كل ً

 . لقطة عىل الشاشة

ًعىل الرغم من صوت املذيع الذي يأيت مصاحبا للصورة، فبإمكاننا رؤية الحدث مـن زاويـة 

أخرى أو جمع معلومات إضافية من العالمات أو اللقطات املعروضة؛ وهذه العنـارص اإلضـافية 

ض ذكرهـا ضـمن تعلـيقهم ميكن استخدامها من قبل املعدين إلضافة معلومات كـان مـن املفـرت

ًالصويت؛ فالنص التليفزيوين الجيد ال يستخدم الكلامت فقط بل أيضـا الصـور والعنـارص األخـرى 

ًمعا يف انسجام وتناغم كام سرنى الحقا ً. 

 Television elements checklistقامئة عنارص التليفزيون 

 الصور املتحركة 

 الكلامت 

 اللقطات 

 املواد األرشيفية 

 الصوت الطبيعي يف الفيلم(قعي الصوت الوا( 

 مقاطع املقابالت 

 أصوات الجمهور 

 التعليق 

 الالفتات 

 اإلشارات 

 املوسيقى 
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 Onlineاملواقع اإللكرتونية 

ـا ـمـن الـصـحافة املطبوـعـة واملـقـاطع املـصـورة  ـة متـثـل هجيـن ًنـظـرا ألن املواـقـع اإللكرتونـي ً

انظـر (كـره أعـاله مـن عنـارص ًواملسموعة، فإنها ميكن أن تستخدم مزيجا من جميع ما سـبق ذ

 ).الفصل العارش

 األقسام الرياضية باإلذاعة والتليفزيون

INSIDE RADIO AND TELEVISION SPORTS  DEPARTMENTS 

ًتنظم رشكات اإلذاعة والتليفزيون تغطياتها الرياضية بطرق مختلفة اعـتامدا عـىل حجمهـا 

توى أي نرشة إخبارية، كـام أن العديـد ًوظروفها الخاصة؛ فالرياضة تشكل جزءا ال يتجزأ من مح

من املحطات تقـوم بتوظيـف مراسـلني متخصصـني للقيـام بتغطيـة أخبـار الرياضـة؛ ويف بعـض 

ًاألحيان يشكلون جزءا من قسم ريايض أكرب يقوم بتقديم الربامج وكذلك تغطية األحداث الحيـة 

 . خارج نطاق البث-الجارية

سيام يف التلفزيون،تلجأ للتعاقد مع رشكـات إنتـاج ومع ذلك فإن العديد من الرشكات، وال 

ـربامج واـملـوادمن ـخـارج نـطـاق الـبـث؛ونظرا ألن تكلـفـة املـعـدات  ًمـسـتقلة إلـمـدادها بـهـذه اـل

ًاملتخصصة وكذلك الخرباء املشاركني غالبا مـا تكـون مرتفعـة، فلـذلك يكـون التعاقـد مـع هـذه 

 السبب تلجأ معظم املحطـات السـتخدام ًالرشكات املتخصصة عادة أكرث ترشيدا لإلنفاق، ولنفس

 .معلقني مستقلني وخرباء تحليل

  SPORTS NEWS األخبار الرياضية

يختلف الوقت املحدد لبث األخبار الرياضية يف اإلذاعة والتليفزيون، من تغطيـة محـدودة 

ضـية يف نرشات األخبار العامة أو يف برامج املجالت اإلخبارية إىل محطات مخصصة لألخبـار الريا

 .تقوم بتغطية مستمرة عىل مدار اليوم

وعىل الرغم من بيع حقوق بث معظم األحداث الرياضية الهامة ملحطات بـث خاصـة، إال 

 أن ـهـذا ال ميـنـع املحـطـات األـخـرى ـمـن تـقـديم تغطـيـة إخبارـيـة للـحـدث قـبـل وبـعـد إقامـتـه؛ 
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طالق املنافسـات لخلـق فمعظم األندية واملنظمني يسعون لتحقيق أكرب قدر من الدعاية قبل ان

وباملثل، فإن ماليك حقـوق البـث يتوقعـون . االهتامم بالحدث ولجذب الجمهور مللء االستادات

نسبة أكرب من املشاهدة إذا تم عمل دعاية للحدث يف القنوات املنافسة، لـذلك فـإن املـؤمترات 

تاحـة لكـل وسـائل ُالصحفية التي تعقد قبل الحدث ومقابالت الالعبني واملدربني تكون عـادة م

 . اإلعالم، عىل الرغم من أن بعضها قد يرفض بث أحداث تعرض عىل محطات منافسة لها

وبعد انتهاء الحدث عادة ما يتم االتفـاق مـع مالـك حـق البـث عـىل إذاعـة لقطـات مـن 

 .املنافسات عىل الشاشات التي مل تكن متلك حق البث لتذاع يف برامجها اإلخبارية

تم بها تصميم املواقع اإللكرتونيـة عـادًة مـا يكـون لهـا تـأثري قـوي عـن إن الطريقة التي ي

الطريقة التي يعرض بها التلفاز أخباره الرياضـية، خاصـة عـىل القنـوات التلفزيونيـة املخصصـة 

وعـىل الـرغم مـن أنـه ال يـزال يـتم االسـتعانة .لألخبار الرياضية وعىل بـرامج التحليـل الريـايض

ًخبارية، إال أنه من املعتـاد حاليـا ظهـور صـورهم محاطـة بنصـوص مبقدمي النرشات والحزم اإل

ًإخبارية؛ ويف عرف املواقع اإللكرتونية، دامئا ما يكون املشاهد عرضة للمعلومات املتجـددة عـىل 

الرشيط الجانبي ويف أسفل الشاشة أيضا، وهذا التطوير يرجع إىل محاولـة مواكبـة اإلحصـائيات 

 .والً بأول وتحديثات نتائج املبارياتالرياضية وتسجيل األهداف أ

 مهام صحافيو اإلذاعة والتليفزيون

WHAT BROADCAST SPORTS JOURNALISTS DO 

يحتاج صحفي اإلذاعة والتليفزيون الناجح المـتالك عـدة مهـارات مثـل قـراءة وكتابـة 

يـة ومواقـع النرشات،تقديم الربامج، وإجراء املقابالت، والتعليق، والكتابـة للمواقـع اإللكرتون

التواصل االجتامعي، وبناء عالقات قويـة مـع جهـات االتصـال الرئيسـية، والبحـث وتقـديم 

 األخبار العاجلـة؛ ولكـن كـام هـو الحـال يف الصـحافة املطبوعـة ونظريتهـا اإللكرتونيـة فـإن 

 يجـب أن يكـون لـدى الصـحفي العامـل بوسـائل اإلعـالم . أهم هذه املهارات هـي الكتابـة
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العمل خالل مختلف املنـابر الصـحفية؛ فمـن املمكـن أن يكتـب بـرامج للراديـو أو القدرة عىل 

التليفزيون أو املواقع اإللكرتونية، وكذلك التعامل مع األخبار العاجلة مـع املقـدرة عـىل تجميـع 

 حرف لنرشه يف مواقع التواصل االجتامعي؛ ويجب عليه كذلك بناء عالقـات 140األخبار يف عدد 

. لرياضيني ومع مجـالس اإلدارة ومـع املنسـقني الصـحفيني للمؤسسـات الرياضـيةقوية معكبار ا

يعتمد جزء أسايس من عمل الصحفي الريايض عىل قدرته عىل إجراء مقابالت مبارشة، وهـذا مـا 

فعـىل سـبيل املثـال، يف حالـة الهزميـة يقـوم العديـد مـن املـدربني بـاإلدالء . يتطلب الثقة فيهم

ًات رصيحة لقلة ممن يعرفونهم ويثقون فيهم من الصـحفيني؛ ونظـرا بترصيحات مقتضبة وإجاب

ًألن الصحفي الريايض يجب عليه أن يكون متواجدا يف موقع الحدث، فإن إجادته للقيـادة تعـد 

 .ًأمرا أساسيا

 يوم يف حياة صحفي ريايض باإلذاعة والتليفزيون

A DAY IN THE LIFE OF A BROADCAST SPORTS JOURNALIST 

ل ما يجب عىل جميع الصحفيني القيام به عند وصـولهم للعمـل هـو معرفـة مـا تـم إن أو

أثناء غيابهم، وبالنسبة للصحفي الريايض فإن هذا يعني االطالع عىل املواقع اإللكرتونية لألنديـة 

واملؤسسات التي تقع يف محيط مناطقهم، سواء عىل املستوى املحيل أو القومي، وكـذلك املوقـع 

ًسة التي يعمل بها واملنافسني األساسيني لها، وأيضا املواقـع الرياضـية للمؤسسـات الخاص باملؤس

لفد أصبح معرفة ما يقوم به املنافسون من . وسكاي) يب يب يس(الكبرية كهيئة اإلذاعة الربيطانية 

األهمية مبكان يف عرص التواصل االجتامعي؛ ومعظم الصحفيون الرياضيون ينشطون عـىل هـذه 

ـهـم ـيـنرشون األخـبـار العاجـلـة الحرصـيـة هـنـاك قـبـل كتابتـهـا ملؤسـسـاتهم،ثم يـقـوم املواـقـع، ف

منافسوهم بإعادة نرش تلك التغريدات، ويقومون بنسب ومتابعـة القصـص اإلخباريـة الخاصـة 

باألشخاص األخرين تحت الهاشتاج الخاص بهم؛ لقد حولت مواقع التواصل االجتامعي الصحافة 

 .ًرتك ميثل فيه الصحفيني اآلخرين واحدا من أهم مصادركالرياضية إىل عمل عمومي ومش

 إن ـهـذا املجـهـود املتـعـدد جـعـل حـيـاة الـصـحفيني الرياـضـيني باإلذاـعـة والتلفزـيـون أـكـرث 
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انشغاال، كام أن ضغط العمل يزداد باستمرار؛ فالكثريون منهم يجب أن يقدمون املواد الصحفية 

هـذا وقـد متلـك بعـض . نيـة والفيسـبوك وكـذلك تـويرتللراديو، والتليفزيـون، واملواقـع اإللكرتو

ًاملؤسسات األكرب فرق للعمل إلكرتونيا لنرش املحتوى عىل اإلنرتنت، والذي ميكن أن يكون مبثابـة 

مهمة متخصصة تتطلب دراية جيدة بربامج محددة، ولكنهـا مـا زالـت تعتمـد عـىل الصـحفيني 

 .تية أواملرئيةاملعتادين إلمدادهم باملعلومات أو باملواد الصو

ولكن يظل االهتامم األكرب منصب عىل االسهامات املعتادة للمحتويات الرياضية بـالنرشات 

اإلخبارية، والتي ميكن أن يتم بثهـا كـل سـاعة يف الراديـو، مـع زيـادة الجرعـة يف وقـت الغـداء 

ـربام ـة يف اـل ـداخالت الهاتفـي ـن إدراج اـمل ـاء ميـك ـادة؛ ويف املـس ـذروة يف القـي ـات اـل ـغل وأوـق ج لـش

إن كل هذا يتطلب وجود تدفق منتظم من األخبار،والتي ينـتج معظمهـا مـن الرسـائل .املساحة

ويف األيـام التـي تكـون مزدحمـة . املوجزة لوكالة األنباء والتي تتدفق باألخبار عـىل مـدار اليـوم

د بالربامج الرياضية، فإن النرشات الصباحية املبكرة رمبـا تحتـوي عـىل مقابلـة مسـجلة مـع أحـ

ويف الـعـروض .املقـدمني إلـثـارة حـامس املـشـاهدين ملـشـاهدة التغطيـة التالـيـة للقنـاة لألـحـداث

املزدحمة رمبا يحتاج املقدم إىل مساعدة من املنتج، والذي يقوم باختيار وتعديل املواد املسجلة 

ًاملدمجة ويعمل أيضا كعني ثالثة للمقدم؛ وهناك أيضا بالطبع التقارير الحية أو التعليق  املبـارش ً

 .من قلب الحدث، وهو ما سنناقشه بالتفصيل فيام بعد يف هذا الفصل

 STORY STRUCTURE بنية القصة

إن املحتوى األسايس للصحفيني الرياضيني باإلعالم املسموع واملريئ هو القصـص التـي متـتأل 

ي تتشـابه يف بها النرشات اإلخبارية اليومية؛ وهي عادة ما تتبع عدد من األشـكال القياسـية،والت

ـون ـة .الراديووالتليفزـي ـا ألهمـي ـة تختـلـف تبـع ـث القـصـة اإلخبارـي ـا ـب ـتم بـه ـي ـي ًإن الـصـيغة الـت

 .املوضوع،والوقت املتاح لتقدميها وكذلك العنارص التي يجب أن يتعامل معها الصحفي
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 Television  التلفزيون 

). 1.9الجـدول (ئات عادة ما تقع القصص اإلخبارية يف التليفزيون ضمن واحدة من أربع ف

وقد تختلف تسمية املصطلحات الخاصة بهم من دولة لدولة، وحتى بـني املؤسسـات اإلعالميـة 

 : كام ييل اداخل نطاق نفس الدولة، ولكن ميكن تلخيصه

 Camera readقراءة الكامريا   -1

تعد أبسط القصص اإلخبارية التليفزيونية هي ما يسمى بقراءة الكامريا، حيث يقوم مذيع 

لنرشة، والذي يظهر عىل الشاشة، ببساطة بقراءة نسخة من النص تظهر أمامه عىل شاشة جهاز ا

هذا ويستخدم أسلوب قراءة الكامريا يف األخبار العاجلة عـىل الهـواء بشـكل . يسمى امللقن اآليل

 .ًرسيع، وأيضا عندما ال تكون هناك صور مصاحبة للخرب

 مثال توضيحي

قـد تـوىف عـن ) سقراط(ن قائد منتخب كرة القدم الربازييل السابق جاءنا اآلن أ: قارئ النرشة

 60يف كـأس العـامل مـرتني، وحصـد ) سـقراط(عمر يناهز السابعة والخمسني عاما؛ وقد لعب 

 . هدف22 وسجل 1986 إىل 1979ًلقبا لبلده ما بني عامي 

 :ً تعرف أحيانا بالرؤية الخارجية– البطانة  -2

Underlay – sometimes known as an OOV  (out of vision) 

يف حالة توافر الصور، إذا كانت قد التقطت لهذا الغـرض أو تـم جلبهـا مـن مكتبـة املـواد 

املسجلة التي توجد يف كل املحطات التليفزيونية، ميكن عرضها عىل الشاشـة لرشح الخـرب الـذي 

ذيع يف الصـورة حـني يقرأه مقدم النرشة؛ وهذا النوع من القصة يسمى البطانة، حيث يظهر املـ

هذا وتفرض الصور املتـوفرة عـىل . استمرار صوت املذيع قراءة رابط القصة، ثم تظهر الصور مع

 . الكاتب شكل القصة اإلخبارية
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 مثال توضيحي

عن عمر ينـاهز السـابعة ) سقراط(وفاة قائد منتخب كرة القدم الربازييل السابق :رابط الخرب

 .والخمسني

شـهرته ) سـقراط(هذه األهـداف هـي التـي أكسـبت ):  خلفية الصورصوت قارئ النرشة يف(

 مباراة خالل لعبه بناديـه 297 هدف يف 172كواحد من أعظم العبي خط الوسط، لقد سجل 

ـربازييل  ـانس(اـل ـه األويل يف ) كورينثـي ـد بداياـت ـافوجو(بـع ـادي )بوـت ـا يف ـن ـرتف عاـم ـام اـح ً، ـك

 .اإليطايل) فيورينتينا(

 : ًانا يعرف باسم صوت عىل الرشيط أحي–الفيلم الصويت  -3

Upsound – sometimes known as an SOT (sound on tape) 

يف حال توافر مقابلة أو مقابالت ميكن عرض مقـاطع منهـا يف نهايـة البطانـة لتحويلهـا إىل 

فيلم صويت؛ وما يقوله الضيوف يف هذه املقاطع سوف يؤثر عىل سري النص املكتوب، الحظ هنـا 

إنه ملن املهم مبكان أن تبدأ . إىل البدء يف تقديم الثناء عليه) سقراط( رابط خرب وفاة كيف تحول

 :من آخر زاوية يف القصة املمتدة هكذا

 مثال توضيحي

والـذي ) سـقراط( ينعى عامل كرة القدم قائد منتخب كرة القدم الربازييل السابق :رابط الخرب

 .توىف عن عمر يناهز السابعة والخمسني

ً هـدفا دوليـا والحاصـل عـىل 22 عاىن العـب الوسـط السـابق، والـذي سـجل لـبالده :نةالبطا ً

سـاو (بكالوريوس الطب، من عـدوى معويـة ألزمتـه العنايـة املركـزة يف إحـدى مستشـفيات 

عىل أول لقب ) كورينثيانس(؛ ولقد توىف يف نفس الوقت الذي حصل فيه ناديه السابق )باولو

ل ـسـت ـسـنوات؛ وـقـد ـقـام املـشـجعون برـفـع الفـتـات لتحـيـة لـهـم يف اـلـدوري اـلـربازييل ـخـال

 .ً،كام قام الالعبون بالوقوف صمتا كحداد قبل بدء املباراة النهائية)سقراط(

لقـد اسـتيقظ محبـي) " مقطع من مقابلة مع الالعب ليدسون مهـاجم فريـق كورينثيـانس(
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قب هو تعبـري بسـيط كورينثيانس اليوم عىل خرب مفجع بفقد نجمهم األسطوري؛ إن هذا الل

 ".عن امتناننا وتقديرنا له

 Packageالحزمة  -4

عادة ما تقدم القصة الهامة أو املعقدة يف صورة حزمة، ويتم ذلك عن طريق مراسل يقوم 

هـذه . بتجميع عدد من العنارص عىل رشيط؛ وعادة ما تتضمن بطانات ومقـاطع مـن مقـابالت

هري، وقـراءة كـامريا للمراسـل، ومـواد أرشـيفية ًالحزم من املمكن أيضا أن تتضمن أصوات للجام

يقوم مقدم النرشة بتقديم نبـذه عـن الرشيـط املعـد .وصور الفتات وأصوات طبيعية وموسيقى

 ثانيـة عـىل 20ًمسبقا والذي تم تجميعه بواسطة صحفي آخر؛ وتكون مـدة كـل عـنرص حـوايل 

هـذه الحزمـة اسـتخدام بعـض الحظ كيف أعـادت . األكرث لضامن املحافظة عىل انتباه املشاهد

املواد التي استخدمت من قبل، ولكن يف مقال أكـرب وأكـرث تنوعا،ويسـتفيد مـن اسـتخدام كافـة 

 .العنارص املختلفة التي تشكل لغة التليفزيون

 مثال توضيحي

أحد أعظم العبي كرة القدم يف عرصه؛حيـث عـاىن قائـد املنتخـب ) سقراط(وفاة : رابط الخرب

تقريـر .  من حالة صحية حرجة بعدوى معويـة ألزمتـه إحـدى املستشـفياتالربازييل األسبق

 .جيم سميث

 ) ًصوت جيم سميث خلف صور لالعبني وجامهري يقفون دقيقة صمتا(الحزمة 

أظهر الالعبون والجامهـري تقـديرهم لعمـالق اللعبـة . ًالوقوف صمتا كتقدير ألسطورة اللعبة

، والتي فـاز فيهـا فريـق سـقراط )باملرياس(و ) ينثيانسكور(قبيل انطالق املباراة النهائية بني 

 .السابق بلقب الدوري الربازييل وهو األول لهم يف ست سنوات

لقـد اسـتيقظ محبـي " ) مقطع من مقابلة مع الالعب ليدسون مهـاجم فريـق كورينثيـانس(

 كورينثيانس اليوم عىل خرب مفجع بفقد نجمهم األسطوري؛ إن هذا اللقب هو تعبـري بسـيط

 ".عن امتناننا وتقديرنا له

ً لقـبـا لبـلـده 60حـصـد ـسـقراط ): ـمـادة أرـشـيفية لـسـقراط ـخـالل مـسـريته الكروـيـة(البطاـنـة 
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ً هدفا؛ وكان مشهورا بقوته البدنية بطول يبلغ سـتة أقـدام وأربـع بوصـات، وكـان 22وسجل 

م عـامل يجيد اللعب بكلتا قدميه مبهارة واحرتافية، وكانت هذه األهداف هي مدخلـه الهـتام

 .كرة القدم به

 )مقاطع قصرية للمشجعني(أصوات الجامهري 

 ".ًكان أمهر من رأيته مرتديا قميص الربازيل"

 ".كان عبقرية كروية مبهارة وقوة"

ً كان العبا عظيام وطبيبا متميزا–كان ميتلك كل يشء" ً ً ً." 

 ): مادة أرشيفية لسقراط خالل لعبه بفيورنتينا وجارفورث تاون(البطانة 

ًبالرغم من أنه لعب معظم حياته بالربازيل، إال أنه قىض موسام مع فيورينتينـا اإليطـايل، ويف 

مـدرب لفريـق دوري الدرجـة -سن الخمسني عاد من اعتزاله ليسجل لقطـة واحـده كالعـب

 . دقيقة كالعب احتياطي12وقد لعب فقط ملدة ، الثانية اإلنجليزي جارفورث تاون

 )عب زيكو العب الربازيل السابقمقطع من مقابلة مع الال(

 ".كان رجالً مذهالً وكان من أمهر من رأيتهم يف حيايت وكان له أسلوب فريد"

 ) مادة أرشيفية لسقراط خالل عمله كمحلل ريايض يف التليفزيون الربازييل(البطانة 

بعد اعتزاله، مارس سقراط عمله كطبيب وانخرط لفـرتة يف السياسـة وصـنع شـهرة كصـحفي 

 .لل ريايض يف التليفزيون الربازييلومح

 )صور حديثه ثابتة(

ًومام يعرف عن سقراط أنه كان مدخنا رشها باإلضافة ملشاكله مع الكحوليات ً. 

 . لقد توىف سقراط اليوم
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 Discussionمناقشة 

الحظ كيف انتقلت الحزمة من عنرص آلخر ومن لقطات لحدث ألحاديث مسجلة للحفاظ 

ُج، كام أن مزج الحزم مع البطانة وأصوات األفالم خالل النرشة يعظم مـن هـذا عىل انتباه املتفر

 .االهتامم

 تدريب 

عادة .ً ثانية مستخدما القصة اإلخبارية التالية كمصدر لك90اكتب حزمة تلفزيونية مدتها 

ما يـتم قـراءة النصـوص مبعـدل ثـالث كلـامت بالثانيـة؛ ولكـن باسـتخدام جميـع عنـارص لغـة 

املتاحة لك فإن هذا سوف ميكنك من رسد الكثري من املعلومات خالل تلـك الدقيقـة التليفزيون 

 .والنصف

بافرتاض أنك ستستطيع أن تصور ما تشاء، وتجري مقابالت مع من تشاء، قم بوضع الـنص 

الخاص بك عىل النحو املبني بـاألعىل مـع تحديـد بدايـة كـل عـنرص ووصـف الصـورة املصـاحبة 

) أو األصـوات يف حالـة الـنص اإلذاعـي( تأثري قوي بلقطتك االفتتاحية للكالم؛ ويجب عليك عمل

 .لجذب انتباه الجمهور

يف البداية قم بكتابة رابط لتقديم قصتك،ثم اكتب النص الخـاص بحزمتـك مـع مراعـاة أن 

تتضمن مقتبسات من أي من املقابالت أو أصوات الجامهري التي تسـتخدمها، قـم بعمـل قامئـة 

 استخدامها يف أقواس فوق النص املراد عرضه؛ وهذا سيمكنك من رؤية توافـق للصور التي تنوي

العنارص املستخدمة بعضها مع بعض، كام يجب عليك أن ترشح وتوضح أسامء ومراكز الضـيوف 

أو املتحاورين؛ وهذا يعني عدم ذكرهم ثانية خالل العرض الصويت وباملثل ميكن تسمية األماكن 

 .بلقطات لالفتات أو مباين

 News storyالقصة اإلخبارية 

ًيطري غدا الفريق األوليمبي الصـيني إىل لنـدن يف مهمـة للـدفاع عـن اسـمهم كمتصـدرين 

 .لبطولة األوملبياد العاملية

 فـفـي دورة األلـعـاب األوليمبـيـة املاـضـية يف بـكـني مـنـذ أرـبـع ـسـنوات، تربـعـوا ـعـىل رأس 
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 الصني أصـبحت قـوة عظمـى، لـيس يف االقتصـاد قامئة امليداليات للمرة األوىل، معلنني للعامل أن

 ً.فحسب، بل يف الرياضة أيضا

ًأتت ميدالياتهم الذهبية، والتي بلغـت واحـدا وخمسـون ميداليـة، نتيجـة برنـامج قـومي 

بلغت تكلفته ثالثة مليارات جنيه إسرتليني، قائم عىل اكتشاف املواهب الواعدة من سن خمس 

 .تخصص يكون نواة إلنتاج أبطال رياضينيسنوات وإخضاعهم لربنامج تدريبي م

مع أن بداياتهم كانت يف األلعاب التي تحتـاج إىل مـوارد قليلـة كتـنس الطاولـة، والريشـة 

الطائرة، والكرة الطائرة، أصبح االتجاه الحايل لدى القامئني عىل الرياضـة يف الـبالد نحـو مسـتوى 

صينية تحصد لقب الجراند سالم، عنـدما أول " يل نا "ريايض أرقى مثل التنس األريض؛ وأصبحت 

 .فازت بلقب بطولة فرنسا املفتوحة للتنس

 لعبة ضمن منافسات لندن األوليمبية، مع التوقعات بأن يكون 23وسوف تشارك الصني يف 

أول بطل صيني يف السباحة، وبعد عقود من العزلة الثقافية تطمح الصني بأن تكون " صن يانج"

 .تعميق الندماج الدولة يف املجتمع الدويلأوملبياد لندن مبثابة 

 الفائز بكل امليداليات األربع والعرشون يف منافسات -لقد حصل أعضاء فريق تنس الطاولة

 عىل دروس يف اللغة اإلنجليزية ليستطيعوا التحدث عن بالدهـم داخـل أوخـارج –أوملبياد بكني

 .ملتقى املنافسات

 Suggested answerإجابة مقرتحة 

ًيـطـري ـغـدا الفرـيـق األوليمـبـي الـصـيني إىل لـنـدن يف مهـمـة لـلـدفاع ـعـن اـسـمهم : طاـلـراب

 .من بكني" جان جونز"تقرير . كمتصدرين لبطولة األوملبياد العاملية

 Package scriptنص الحزمة 

 )موسيقى صينية خالل عرض الحزمة كلها(

ـع( ـق ـم ـواء الطـل ـائرة يف الـه ـرة الـط ـق الـك ـدريبات فرـي ـة لـت ـات افتتاحـي ـةلقـط ـوات الحـي    األـص

 لالعـبـني، يف ـحـني تنـسـحب الـكـامريا للخـلـف لتكـشـف ـعـن ناطـحـات الـسـحاب يف أـفـق بـكـني 
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 ). الحديثة

 الرياضـيون الصـينيون مصـممون عـىل أن –ًمران شاق استعدادا ألوملبيـاد لنـدن: صوت البطانة

ًضا وقـد للعامل أن الصني أصبحت قوة عظمى ليس يف االقتصاد فحسب بل يف الرياضة أي يظهروا

 .ًقدموا إثباتا لذلك منذ أربع سنوات عندما أقيمت األوملبياد هنا عىل أرضهم

التعليـق األصـيل عـىل لقطـات أرشـيفية لفـوز الصـني بامليـداليات الذهبيـة يف (أصوات طبيعية 

الصـني تحصـد الـذهب ..وهذه ميدالية أخرى يف تنس الطاولة من نصيب الصني) " أوملبياد بكني

 .ة أخرى للدولة املضيفةذهبي...ًمجددا

لقطات لصـب املعـادن يف مصـانع (نعرف بالفعل أن الصني قوة صناعية عظمى : صوت البطانة

 .، ولكن يف تجمعات كهذه يتم تشكيل املستقبل الريايض للدولة)الحديد والصلب

 يتم تدريب األطفال من سن الخامسة ليصبحوا أبطـاالً يف) لقطات ألطفال يؤدون متارين بدنية(

 .املستقبل

 )لقطة ملقابلة مع مدير مركز التدريب(

لقطـات لجـدران (ال زال الكثريين يف الغرب يعتقدون أن الصـني مجتمـع مغلـق : صوت البطانة

لقطـات لفريـق (، لكنهم اآلن باتوا يستخدمون الرياضة للتواصل مع العامل )مدينة بكني املحرمة

 ).إلنجليزيةتنس الطاولة أثناء حلقة دراسية لتعلم اللغة ا

 )للفريق يتحدثون اإلنجليزية(صوت حي 

ُدروس إجباريـة لـتعلم اللغـة اإلنجليزيـة لفريـق تـنس الطاولـة الـذي ال يهـزم : صوت البطانـة

 .ليتحدثوا للعامل بالنيابة عن الصني يف أوملبياد لندن

 )لقطة ملقابلة مع أحد العبي فريق تنس الطاولة(

 . واعتلوا صدارة الرتتيب يف أوملبياد بكني ذهبية51لقد حصدوا : صوت البطانة

واآلن مع تعلـق ) لقطات لحفل تسليم امليداليات مع رفع العلم وعزف السالم الوطني الصيني(

، فهـم )لقطات لرياضـيني مـع مـدربهم يف طـريقهم للمطـار(ًآمال أكرث دول العامل سكانا عليهم 

 .نيًمصممون عىل فعل ذلك مجددا ولكن هذه املرة خارج الص
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 )لقطات لحشود حول الحافلة يلوحون باألعالم الصينية(

 . إخفاء املوسيقى الصينية

 Discussionمناقشة 

الحظ كيف يطـابق . تستخدم الحزمة التليفزيونية الكثري من مصادر لغة الوسيط اإلعالمي

 الرابط افتتاحية الجريدة، حتـى ان اسـم املراسـلة يؤكـد لنـا عـىل أنهـا مـن الصـني مـام يعطـي

 .مصداقية للمقال

 وكذلك فإن املوسيقى الصينية متزج املشهد ككل وتربط بني عنارص الحزمـة معـا، يف حـني 

يتشكل النص بالصور التي يستخدمها املراسل؛ والبدء بلقطات لالعبني أثناء املران يأخذنا مبارشة 

ناطحـات إىل قلب املوضوع؛كام أن صـوت البطانـة يضـع الصـور يف السـياق، وإظهـار لقطـات ل

 .السحاب الحديثة يعكس مبهارة الكلامت التي تشكل نص املراسل

تنقلنا الجملة الثانية مبهارة وسالسـة إىل لقطـات أرشـيفية ألوملبيـاد بكـني،كام أن االنتقـال 

ًالرسيع من لعبة ألخرى واستخدام التعليق األصيل يضفي جوا من اإلثارة داخـل الحزمـة؛ وعـن 

 الحية إىل أصوات البطانة إىل التعليـق واآلن إىل مقـاطع املقـابالت، طريق االنتقال من األصوات

فإننا نحافظ عىل انتباه املشاهد بعدم إشعاره بامللل بسامع نفس الصوت ملـدة طويلـة؛ كـام أن 

 . ًاختيار الضيف يتبع منطقيا الصور التي كنا نشاهدها توا

نصهر واألطفال الذين يؤدون التدريبات أما يف املقطع الصويت الثاين، فإن لقطات صب املعدن امل

الرياضية قد تم اختيارها كنتيجة لتأثريها البرصي، ولرشح كلامت املراسل بشـكل بيـاين؛ وباملثـل فـإن 

مـرة أخـرى (ًاملقطع الصويت التايل ميثل مربرا الستخدام بعض اللقطات السياحية ملدينة بكني املحرمـة 

ً بربط كـل ذلـك منطقيـا للتسلسـل التـايل، يف معامـل اللغـة، فهنا يقوم النص).للحفاظ عىل االهتامم

والذي ميدنا مبزيد من األصوات الطبيعية، ولكـن باإلنجليزيـة هـذه املـرة؛ وكـذلك يف مقطـع املقابلـة 

 ًالتايل مع الالعب باإلنجليزية أيضا، فعندما تقوم بتغطية قصة رياضـية لرياضـيني ال يتحـدثون لغتـك

ـض الضــ ـد بـع ـاول أن تـج ـل ، فـح ـوف يجـع ـذا ـس ـك فـه ـنفس لغـت ـدث ـب ـىل التـح ـادرين ـع  يوف الـق
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ًمقابلتهم أسهل، ولكن بالرغم مـن ذلـك يجـب أن تكـون جـاهزا لرتجمـة مـا سـيقولونه لقطات 

 .للغتك، مع استخدام التعليقات أو جلب شخص آخر لقراءة الرتجمة

 بصور أرشيفية ًميدنا صوت البطانة النهايئ ببعض اإلحصائيات األساسية عن القصة، ممتزجا

إن هذا االختيار قد تم عىل أسـاس إعطـاء التسلسـل النهـايئ فكـرة األعـالم، حيـث نـرى . زاهية

األعالم مرة أخرى خالل الحشود حيث حرضوا ليكونوا يف وداع الرياضيني إىل لندن، معيدة بذلك 

 .القصة مبارشة إىل الوقت الحارض

ًتقريبا تصويرها يف الوقت الحايل، فإن املـواد ًنظرا ألن جميع األحداث الرياضية الهامة يتم 

األرشيفية تعد أحد أهم األدوات التي يستخدمها الصحفيني الرياضيني يف التلفزيون  فقد أصـبح 

من املمكن إيجاد لقطات لألشخاص أو األحداث املطلوبة؛وينبغي رغم ذلك أن يتخللها لقطـات 

ت السحاب يف بكني ولقطات للمدينة املحرمـة يف هذا املقال، فإن إدماج لقطات لناطحا. حديثة

ًقد أضاف مزيجا من النكهة املحلية وزاد من اهتامم املشاهد، كام أن البطانـة الصـوتية املـاهرة 

ًتنسج رسدا جذابا لألوملبياد؛ لذلك، فمام سبق يتضح لنا أن الحزمة قـد اسـتخدمت العديـد مـن  ً

 .مات يف أقل مدة زمنية ممكنةعنارص لغة التليفزيون لتنقل الكثري من املعلو

 Radioالراديو 

ًتعد النرشات اإلذاعية أيضا من نفس املزيج من القصـص، والتـي تشـبه تقريبـا تلـك التـي  ً

؛ ويعد أبسطها هو عنرص النسخة التي يقرأهـا مقـدم الـنرشة )1.9جدول (ُتعرض يف التليفزيون 

افر معلومات أكرث فإنه رمبـا يطلـب مـن وهي مكافئة لقارئ الكامريا يف التليفزيون؛ ويف حالة تو

الصحفي كتابة قطعة صوتية، وهي عبارة عن قطعة حرة تقدم عن طريق مذيع النرشة وتكـون 

مادة إذاعية مشابهة لرابط الخرب؛ ويف حال توافر مقابالت، فيمكن أن تعـرض يف نهايـة القطعـة 

ًالصوتية ليك تقدم منتجا إذاعيا مشـابها للتليفزيـون ً ض األوقـات يـتم دمـج املقابلـة يف ويف بعـ، ً

 .منصف القطعة الصوتية

 وكام هو الحـال يف التليفزيـون، فـإن القصـة الهامـة أو املعقـدة تقـدم يف شـكل حزمـة يف 
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أنظر (حال توافر العنارص املطلوبة؛ وأسلوب الحزمة اإلذاعية يشابه أسلوب الحزمة التليفزيونية 

سل ولقطـات املقـابالت، ورمبـا تتضـمن بعـض أصـوات ، فهي عادًة ما تتضمن صوت املرا)أعاله

 .الجامهري،ولقطات من تعليق املباريات ومواد أرشيفية وأصوات حقيقية وموسيقى

 تدريب 

قم بتجميع حزمة إذاعية عن موضوع األوملبيـاد السـابق، مـع تحديـد األصـوات الحقيقـة 

 .املستخدمة أو العنارص األخرى التي ستستخدمها

 OTHER OPTIONSخيارات أخرى 

ميتلك كل من التليفزيون والراديـو خيـارات أخـرى متاحـة لهـم مـن أجـل تنـوع وتوسـيع 

تغطيتهم لألخبار الرياضية؛ فالحزم عادة ما تستخدم كأسـاس للنقاشـات داخـل االسـتوديو، مـع 

 .دعوة الضيوف للتعليق عىل موضوع القصة

يق وجود مراسل يف موقع ميكن إضفاء شكل حي وآنية أكرب أو شبه حي عىل الحزم عن طر

فعنـدما يقـدم وينهـي . الحدث؛ فوجود مراسل خارج االستاد يوحي بأنه يف بؤرة تغطية الحدث

فإن الحزمة تعرف باسم الكعكة حيث أنهـا مـألت ) الرأس والذيل(املراسل قطعهم بهذا الشكل 

 .فراغ املنتصف

التـأثري عـن طريـق عمـل ويف حالة األخبار العاجلة وعدم توافر حزمة، ميكن إحداث نفس 

حوار ثنايئ الطرفني من خالل املراسل املوجود داخل الحدث أو عن طريق إجراء حوار مع خبـري 

 .يعلق عىل الحدث

ًويف حال عدم توافر إمكانية إرسال صور حية مبارشة من موقع الحـدث، فإنـه ميكـن أيضـا 

ل الرشيط إىل االسـتوديو؛ إحداث نفس التأثري عن طريق تسجيل مقال كام لو كانت حية وإرسا

 ."شبه حية"ُوهذه املقاالت تعرف باسم 
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 كتابة وتنفيذ النصوص

WRITING AND PERFORMING SCRIPTS 

يف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئيـة، ال يكفـي أن يكـون الـنص شـامل وملـئ باملعلومـات 

هلة للقـراءة؛ وهـذا ُوشيق، رغم أن جميع هذه األشياء مهمة؛ فالنص ال بد أن يكتب بطريقة سـ

 .يستلزم كتابة جمل بسيطة وقصرية غري متفرعة

إن عملية البث تعتمد عىل األداء والطريقة التي يقرأ بها الصحفي النص عىل الهـواء تـؤثر 

ويف بعض األحيان بفطنة أو روح (يف إدراك الجمهور للقصة؛ فيجب قراءة النصوص بثقة وإتقان 

أكرث سهولة إذا كنـت تقـرأ مادتـك الخاصـة، حيـث ميكنـك أن ، وهذا يكون )الفكاهة أو الجدية

تكتبها بالطريقة املناسبة لك حني تقرأها؛ فمعظمنـا يجـد صـعوبة يف نطـق بعـض الكلـامت أو 

إنه من الجيد أن تقرأ كل جملة بعد كتابتها بصوت عال للتأكد من قدرتك عىل نطقها .العبارات

ت عـال بعـد االنتهـاء مـن كتابتـه وقبـل البـدء يف ًبسهولة، وأيضا يجب قراءة النص كـامالً بصـو

 كإعـادة صـياغة -تسجيله؛ وميكنك التغيري فيه عند الحاجة لجعله أكرث راحة وسهولة يف القـراءة

ًبعض الجمل أو اختيار كلامت بديلة، وعليك دامئا أن تتدرب عىل أدائك قبل تسجيل أي نص أو 

 .قراءته عىل الهواء

 اإلخبارية أنواع القصة : 1.9الجدول 

 التلفزيون الراديو

 قراءة الكامريا  يقرأها مقدم النرشة-مادة مكتوبة

 البطانة  يقرأها املراسل-مادة صوتية

 تسجيالت صوتية مادة مكتوبة أو مادة صوتية مع مقطع

 حزمة الربامج  خليط من املراسلني واملقاطع الصوتية-حزمة الربامج

  ًلبا خارج نطاق الربنامج تتم غا-املقابلة/ ضيف االستديو

  تتم بصورة حية/ برامج حية ومبارشة

 النص الرابط )نفس اليشء مثل مقدمة الجريدة(املقدمة 
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ِّيجب أداء النصوص بشكل يحسن ويقومين معناها ويسهل من إيصالها للمسـتمع؛ مبعنـى  ُ

ة والتكـرار حتـى ال حـاول أن تتجنـب الرتابـ).انظر أدناه(أنه يجب التأكيد عىل الكلامت الهامة 

تفقد انتباه املستمع، وأنه مـن األمـور الجيـدة يف الغالـب تأكيـد الكلمـة األوىل حيـث أن هـذا 

 .يجذب انتباه املستمع

رشيطة املحافظة عـىل (وينبغي عدم الخوف من تغيري النص املكتوب بواسطة شخص آخر 

شخصان بنفس أسلوب القراءة؛ ،إذا مل تكن تشعر بالراحة تجاهه، إذ أنه ال يوجد )روح املوضوع

فعادة ما يلجأ مقدمو النرشات اإلخبارية لقراءتها كاملة قبل الهواء، ويقومـون بتغيـري الكلـامت 

 . أو العبارات التي ال توافقهم

 تدريب 

ًقم باالطالع عىل الحزمة التي كتبتها ثم ضع خطـا تحـت الكلـامت الرئيسـية التـي تحتـاج 

حاول أن تغري نربة وحدة صـوتك عنـد الكلـامت املؤكـدة بدرجـة لتأكيد عندما تقوم بالتسجيل؛ 

وقـم . أشد؛ واآلن قم بإداء نصك مع جلب زمالئك لتقديم النقد أو قم بالتسـجيل ونقـد نفسـك

بتكرار التمـرين وانظـر إذا كـان هنـاك تحسـن يف مسـتواك أم ال؛ وإذا مـا كنـت غـري راض عـن 

رة أخـرى ومـرات أخـرى حسـب الحاجـة، مـع محاولتك األوىل يف تسجيل النص،قم بإعادتهـا مـ

 .ًاالهتامم دامئا باالستامع إىل الصحفيني املخرضمني وهم يؤدون نصوصهم ومحاولة التعلم منهم

 PERFORMING IN VISION األداء املريئ

ًيـقـوم أحياـنـا الـصـحفيون الـعـاملون ـبـالتلفزيون ـبـأداء أـعـامل مرئـيـة باإلـضـافة إىل 

فـإذا أردت تسـجيل عمـل أمـام .ل أعاملهـم الفنيـةتسجيالت صوتية مـن أجـل اسـتكام

حيث أن مشاهدة مراسل يتحـرك أمـام الكـامريا . ًالكامريا، فحاول أن تجعله شيقا للغاية

 عىل سـبيل املثـال، الحفـر -ًيف أماكن مناسبة، فهذا يجعله عمالً أكرث إفادة وامتاعا بكثري

 -ت التـدريب يف صـالة ألعـاباملوجودة يف طريق سباق سيارات، أو بني األثقال ودراجـا

 تضـفي الخلفيـات املتحركـة عـىل. ًعن مشاهدتك إلعالمي يقف سـاكنا يف نفـس املكـان
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ُاملشاهد شعورا بالراحة تجاه األجواء التي يشاهدها،كام أنه يكون مـن األكـرث فاعليـة أن تظهـر  ً

 لسباقات التـزلج مثل تقديم جزء من تقريرك بينام تتزلج يف مضامر:عىل الشاشة ما تتحدث عنه

 . أو سيارة الرايل1املتعرج، أو أن تأيت من خلف إطارات السيارات يف سباقات الفورموال 

 BROADCAST INTERVIEWS املقابالت اإلذاعية

ًتعد املقابلـة مكونـا أساسـيا وهامـا يف الغالـب بالنسـبة ألي شـكل مـن أشـكال الصـحافة  ً ً

 حيـوي يف األعـامل املرئيـة والصـوتية، وكـذلك خـالل الرياضية اإلذاعية واملرئية؛ كام أنها عـنرص

فهناك الكثري من االرشـادات . عملية اإلعداد أو بعد التغطية الحية أو املقاطع املسجلة لألحداث

والتي تنطبق بنفس الدرجة عىل ) انظر الفصل الخامس(التوجيهية املتعلقة باملقابالت اإلخبارية 

ً ومع ذلك، فإنه من السهل متاما بالنسبة للصـحفي الـذي يعمـل املقابالت اإلذاعية والتلفزيونية؛

بالصحافة املكتوبة أن يختار جمالً أو حتى عبـارات عشـوائية مـن الحـوارات األشـد فتـورا، وأن 

ًومن أجل أن تكـون املقابلـة اإلذاعيـة والتلفزيونيـة أكـرث تـأثريا . ًيخرج منها مقاالً مثريا لالهتامم

ً،فمن األهمية مبكان أن يكون الضيف جذابا ومثريا لالهتامم؛ كـام أنـه وفاعلية، من ناحية أخرى ً

ًمن املهم إذا أن يحصل املحاور من الضـيف عـىل أداء مشـوق ومثـري،وال سـيام إذا كـان الحـوار 

 .ًمبارشا وليس هناك مجال للتعديل

 Setting up an interview  اإلعداد ملقابلة 

قنع الشخصيات الرياضية بإجراء مقـابالت إذاعيـة أو ميكن أن يكون من األكرث سهولة أن ت

تليفزيونية، وذلك بخالف الوضع بالنسبة لوسائل اإلعالم املطبوعة؛ فهم يعلمون أن مـا يقولونـه 

ُتغـري اللقـاءات التلفزيونيـة ). رغـم أنـه ميكـن أن يـتم اسـتخدامه بانتقائيـة(ال ميكن تحريفه 

، كـام يـتم اسـتغالل األشـخاص الرياضـيني أصـحاب أواالذاعية الكثـري مـن األشـخاص املغـرورين

املستويات االحرتافية يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة  والـذين هـم أقـل عرضـة للتـوتر مـن 

 .امليكروفونات والكامريات التلفزيونية

 وـعـىل النـقـيض، يـجـب تحدـيـد املطاـلـب اإلـضـافية الـتـي تفرـضـها عـلـيهم وـسـائل اإلـعـالم 
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إنـه مـن الرضوري يف الغالـب أن تقنـع الضـيوف بالحضـور إىل . ة بشكل متكـرراإلذاعية واملرئي

االستوديو أو الذهاب إىل مكان معني للتصوير حيث يوفر خلفية مناسبة للحوار؛ويف مثـل هـذه 

ًالحاالت، ينبغي عىل الصحفيني أن يكونوا دامئا مستعدين لتوفري سيارات األجرة أو أشكال أخرى 

ًتطلب ذلك، والتأكد أيضا من أنهم ال يضيعون وقت الضيوف بأن يرتكوهم من وسائل النقل إذا 

 .يف حالة انتظار

 Interview techniqueأسلوب املقابلة  

يجب أن يكون اختيار املكان الخاص باملقابلة مبثابـة االعتبـار األول الـذي يجـب مراعاتـه؛ 

عىل سبيل املثـال، .  يف تهيئة األجواء)أو املؤثرات الصوتية املالمئة(حيث تساعد الخلفية املناسبة 

نجد يف الراديو أن صوت رصاخ املراهنني عـىل مـا يراهنـون عليـه سـينقل املسـتمع إىل مضـامر 

ًالسباق؛وكام هوالحال أيضا يف التليفزيون، تعطي محاورة مدرب فريق هويك الجليد عـىل حلبـة 

 وباملثل، يساعد ما يرتديـه الضـيف التزلج أو محاورة املجدف امام سقيفة املراكب نقس التأثري؛

ًميكـن أن تسـتفيد أيضـا . يف توفري السـياق الصـحيح) سواء كان بدلة رياضية أو قميص الفريق(

لقطـة للضـيف، -املقابالت التلفزيونية من عـرض فـوري للقطـات الرئيسـية قبـل بدايـة الحـوار

 مقطـع املقابلـة مبـارشة، ويفضل أن يكون عىل عالقة بالرياضة التي ميثلها،وأن يتم عرضها قبـل

 .وذلك لرتسيخ هوية الضيف يف عقول املشاهدين

ُيقصد بأهمية الرعاية يف مجال الرياضة أن يرص بعض الضيوف عىل إجراء املقـابالت أمـام 

اللوحات التي تتضمن أسامء وشعارات الجهات الراعية لهم؛ ويقبـل الكثـري مـن وسـائل اإلعـالم 

حتمي، ولكن تتعـارض الدعايـة العلنيـة مـع االرشـادات التوجيهيـة اإلذاعي واملريئ عىل أنه أمر 

لبعض املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية؛ وقد يكون من الرضوري أن يطلب من الضيف أن يضع 

ًالقبعة جانبا أو أي يشء أخر من املالبس التي تعرض عالمة تجارية ، أو أال يجعـل املصـور ذلـك 

 .اليشء داخل الكدر

 فهـنـاك العدـيـد ـمـن اـملـدربني واـملـديرين ( ـمـدى الـخـربة ـلـدى الـضـيف بـغـض النـظـر ـعـن
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، بل مـن املهـم أن تجعلـه )يقومون بإجراء الكثري من املقابالت التلفزيونية واإلذاعية كل أسبوع

ًيشعر بالراحة قبل أن يبدأ اللقاء؛ فمجرد مزحة بعيدا عن الكامريا أو قبل التسجيل تجعل اللقاء 

الضيف بالهدوء واالرتياح، وإقامة عالقة مريحة مع املحـاور؛ فهـذا األمـر لـه أكرث مرونة وتشعر 

 .أهمية خاصة إذا كان الهدف الرئييس للمقابلة يتمثل يف إبراز شخصية الضيف

 تـعـد معـظـم الـحـوارات اإلذاعـيـة مبثاـبـة لـقـاءات فردـيـة، يف ـحـني ـقـد تحـتـوي اللـقـاءات 

ً، واملصور، مهندس الصـوت، وأحيانـا املنـتج أو كالصحفي(التلفزيونية عىل العديد من األشخاص 

ً؛ األمر الذي ميكن أن يجعل الضيف متوترا، بالرغم من أن هذا نادرا ما يسـبب مشـكلة )املخرج

لقد قل عدد طاقم التلفزيون من حيث الحجم خالل . يف الوقت الراهن مام كان عليه قبل ذلك

كـون هنـاك فقـط مراسـل ومصـور،أو حتـى السنوات األخرية، حيث أصبح من املعتاد اآلن أن ي

إذا شعر الضيف بالضجر واالضطراب مـن حجـم طـاقم .  مصور صحفي-طاقم من شخص واحد

 .التصوير، فمن املمكن أن يقوم الصحفي بتقليل أعدادهم والتعامل هو مع امليكروفون

ونيـة ًهناك أيضا طريقة أخرى لجعل الضيوف يشعرون باالطمئنان أثنـاء املقـابالت التلفزي

ًوهي بأن تجعلهم يتجاهلون كـل مـا حـولهم؛ ففـي كـل األحـوال، ال ينبغـي مطلقـا أن يحـدق 

ًالضيف بالكامريا، وأن ينظر بعيدا عنها بشكل طفيف تجاه املحـاور؛ فهـذا يعطـي للمشـاهدين 

انطباع بأنهم يحاولون التصنت عىل الحوار؛ وأسهل طريقة لتحقيق هـذا هـو أن تخـرب الضـيف 

 .جاهل الكامريات ويتحدث إليك فقطرصاحة بأن يت

يتم يف الغالب تسجيل معظم املقـابالت اإلذاعيـة والتلفزيونيـة مسـبقا، ففـي الكثـري مـن 

الحاالت يرغب الصحفي فقط يف الحصول عىل ترصيح مسجل موجز ليك يسـتخدمه كجـزء مـن 

كلـامت العمل الفني؛ ويف مثل هذه الحـاالت، يكـون مـن الرضوري أن تحـاول الحصـول عـىل ال

 .األكرث مالمئة، واملعرب عنها بطريقة حيوية ودقيقة

 ينبغي عىل املحاور أن ينصت بحرص إىل الطريقة التي يتم بهـا صـياغة اإلجابـات؛ فـإذا مل
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تكن حيوية بشكل كاف، أو تحتوي عـىل الكثـري مـن التوقفـات والهمهمـة، أو أن تكـون اللغـة 

ور أن يجد طريقة أخرى ليطرح بها السـؤال، ورمبـا املستخدمة معقدة للغاية، فينبغي عىل املحا

يفعل ذلك يف مرحلة الحقـة مـن الحـوار؛ عنـدما يجـد أن الضـيف بـدأ يف الشـعور بقليـل مـن 

وكمـالذ .الراحة،حيث أن هذا يف كثري من األحيان ينتج إجابات مختلفة ورمبا أكرث مالمئة للسـؤال

قطتني ذات صـلة، والتـي سيصـعب تعـديلهام أخري، رمبا إذا أجاب الضيف بإجابتني مختلفتني لن

ًغري أنه ينبغي عىل املحاور دوما . ُمعا، فقد يطلب من الضيف أن يعيد إجاباته يف جملة منفردة

 .أن يتجنب تفسري كالم الضيوف حسب هواه

قد يكون بعض الناس مفعمني بالحيوية ويحبون التحدث ويصعب حتى أن تسكتهم قبـل 

ر،ثم بعد ذلك يجيب بكلمة أو جملة واحدة عندما تبدأ املقابلـة؛ ويف بداية التسجيل أو التصوي

ًبعض األحيان يكون من املفيد أن تخرب الضيوف سلفا عن األسـئلة التـي سـتطرحها علـيهم، وأن 

إن . ًيف الواقع،يجب عليـك دومـا أن تفعـل هـذا إذا طلبـوا منـك. توضح لهم الغرض من الحوار

 دفع األشخاص لقول ما ال يريدون، وإمنا مساعدتهم يف التعبـري الغرض من املقابالت ال يتمثل يف

عن وجهات نظرهم وآرائهم بوضوح؛ ورغم ذلك، فإنه من النادر أن يقوم املحاور بالتدرب عـىل 

محتوى املقابلة اإلذاعية أو التلفزيونية أو قضاء وقت طويل يف الكـالم بشـكل غـري رسـمي عـن 

ا مييل إىل جعل الضيوف يشعرون بأنهم قد سبق لهم اإلجابة إن هذ. موضوع املقابلة قبل البدء

 .ًعىل أسئلتك، ولذلك فإنهم نادرا ما يكونوا منفتحني أو متجاوبني خالل املقابلة الفعلية

ًحاول دامئا أن تستخدم أسئلة مفتوحـة، والتـي ال ميكـن اإلجابـة عليهـا مبجـرد نعـم أو ال؛ 

هـل (تي تطرحها عىل الضيف لوجهات نظره املتوقعـة ًوحاول أيضا أن تتجنب تضمني األسئلة ال

 .، ألن هذا يدعوهم ببساطة للتجاوب معك)من املؤكد أنك سعيد بالنتيجة؟

ًإنه من الرضوري أيضا أن يظهر املحاور يف حالـة مـن الثقـة وحسـن االطـالع، فاالسـتعداد 

 سـيام إذا كانـت وال(ًوتحضري األسئلة مسبقا تعد فكرة رائعة؛ حيث لن يكون هناك وقت كـاف 

ملحاولة تذكر األسئلة التي قد تنساها، لـذلك قـم بكتابتهـا إذا كـان هـذا ) املقابلة حية ومبارشة

 .رضوريا
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، ثـم قـم بطـرح أسـئلة )مـا رأيـك يف املبـاراة؟(إنها فكرة جيدة أن تبدأ الحوار بسؤال عام 

 تفقد انتباه املشـاهدين محددة كمتابعة إذا مل يكن قد سبق تغطيتها يف إجابة سابقة، وحتى ال

 ففـي الغالـب -أو املتابعني، فينبغي عليك أال تسمح بتقديم إجابات تستمر لفرتة طويلة للغايـة

ًال تقاطع أكرث من الالزم، ولكن كـن مسـتعدا ألن .  ثانية تكون مدة كافية لإلجابة30 إىل 20من 

رية ، عليـك أن تبتعـد عـن تفعل ذلك إذا كانت إجابات األسئلة التي تطرحها موسعة وغري رضو

 . املوضوع وإال سيكون املوقف مجرد حالة من امللل املمتد

يف حال ما إذا كان الحوار يذاع بشكل مبارش، سيتطلب منك األمر أن تلتـزم بوقـت محـدد 

ًوصارم؛ فعليك أن تخرب الضيف مسبقا عن املدة التي ستستمر خاللها املقابلة، واالتفـاق مسـبقا  ً

نة يتم استخدامها متى أردت أن تنهى اللقاء؛ كام يجـب عليـك أن تـنظم الحـوار عىل اشارة معي

 .بالطريقة التي تسمح لك بتغطية كافة النقاط التي ترغب يف تغطيتها خالل الوقت املتاح

 تدريب 

قم مبشاركة طالـب أو زميـل عمـل يف قـراءة تقـارير خاصـة بأحـد املباريـات أو األحـداث 

قم بتحضري أسئلتك وتسجيل الحوار مـن خـالل كـامريا .درب يف مقابلةليلعب دور املنافس أو امل

إذا مل يكـن لـديك معـدات . ًإن أمكن، ثم أعد تشغيلها مجددا واستمع أو شاهد بطريقة نقدية

استمع إىل وشاهد اللقاءات التي قـام بهـا . تسجيل،قم بإجراء سلسلة من املقابالت ثم تجميعها

 .ءةزمالئك وقم بتقديم مالحظات بنا

ًينبغي عليك دوما أن تشـاهد وتسـتمع بطريقـة نقديـة إىل املقـابالت التـي قـام بإجرائهـا 

أمـا بالنسـبة لحـزم الـربامج، . صحفيني محرتفني يف اإلذاعة أو التلفزيون، وحاول أن تتعلم مـنهم

فيمكنك أن تستمع إىل لقطات الحوار والتي تم اسـتخدامها، ثـم تسـأل نفسـك كيـف سـاعدت 

 .رسد قصتهالصحفي عىل 
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 COVERING EVENTSتغطية األحداث  

السـيام وسـائل البـث (إن امليزة الكربى التي تتمتع بها وسائل البـث اإلذاعـي والتلفزيـوين 

دون غريها من وسائل اإلعالم املكتوبة تتمثل يف أنهم ميكنهم اصـطحاب جمهـورهم ) التلفزيوين

ألحداث الرياضية بشـكل مبـارش وحـي،أو ومتابعيهم مبارشة إىل األحداث؛حيث ميكنهم تغطية ا

غـري أن وصـولهم لتغطيـة األحـداث . إذاعتها بعد نهاية الحدث،بشكل كامل أو مقتطفات منهـا

الجهـة الرياضـية التـي (تعتمد يف الغالب عىل رشاء حقوق املشاهدة من الجهات التي متتلكهـا 

 ).ًتنظم هذه الرياضة، وأحيانا تكون األندية أو املروجني

 Rightsالبث  حقوق 

ُتباع عادًة حقوق البث الخاصة باألحداث الرياضية ملن يـدفع أعـىل مثـن؛ بـالرغم مـن أن 

املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية التي تستطيع أن تقدم معـدل عـرض أكـرث للرياضـة املعنيـة أو 

 حزمـة ًغالبـا مـا تكـون األحـداث الفرديـة متضـمنة يف. التغطية مبعايري أعىل يكون لها األفضلية

برامج أوسع، والتي ستمنح لنفس جهـة البـث إمكانيـة الوصـول لجميـع املباريـات يف مسـابقة 

الكأس أو بطولة الدوري، عىل سبيل املثـال، أو جـوالت معينـة، أو جميـع السـباقات يف مضـامر 

تباع عادًة حقوق املشاهدة لفرتات متتد لسنوات عديدة، والتي تجعل كلفتها أقـل وأكـرث .محدد

ة بالنسبة لجهات البث من تأسيس بنية تحتية باهظة الثمن واملطلوبـة لتغطيـة األحـداث مالمئ

 .الرياضية بصورة مبارشة وحية

 تضاعف الرياضة يف الغالب من إيرادات حقوق املشاهدة عن طريق بيعها يف العديد من 

ة الخاصة بحزم ،والحقوق الثانوي)بالرغم من أن الصور عادًة ما تقدمها جهة بث واحدة(البلدان 

 .ًعرض لقطات، ومباريات الدفع وفقا للمشاهدة وحقوق الراديو

 Live broadcastsبرامج البث املبارش 

ًنظرا ألن جهات البث اإلذاعي والتلفزيوين تدفع الكثري مـن املـال مـن أجـل الحصـول 

. انعىل الحقوق الرياضية، فإنهم يريدون أن يحصلوا عىل أكرب قيمة منها عـىل قـدر اإلمكـ

  ـتـذاع ـعـادة يف ـهـذه) والـتـي تـعـرف ـعـادة ـبـالربامج الخارجـيـة(تعـتـرب األـحـداث املـبـارشة 
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ًغالبا مـا . اللحظات كجزء من سلسلة برامج ممتدة والتي تدخل الحدث مابني قبل وبعد املباراة

تنفق وسائل البث الكثري من املال عـىل تسلسـل الرسـومات االفتتاحيـة، قبـل أن يقـدم املـذيع 

تتضمن عادًة عملية اإلعداد للحدث مقابالت ما قبـل املبـاراة مـع الالعبـني واملـدربني، . مجالربنا

وكـذلك ) ًغالبا من بني الالعبني أو املدربني السابقني أو الحاليني(واملناقشات بني الضيوف الخرباء 

حـدث يف هـذا وقـد يكـون ال. املقاالت املتخصصة أو حزم األخبار عن الالعبني أو الفرق املشرتكة

ًحد ذاته متبوعا مبقابالت ما بعد املبـاراة، تحليـل الخـرباء وبـرامج اللقطـات املصـورة ملباريـات 

ًأـخـرى يف نـفـس البطوـلـة؛ وينتـهـي ذـلـك يف الغاـلـب بسلـسـلة ـمـن الوـقـائع الرئيـسـية مـصـحوبا 

 باملوسيقى؛ ومرة أخرى تكون األولوية متمثلة يف تنوع وتغيري املحتوى للمحافظـة عـىل اهـتامم

 .الجمهور

ًومن هنا، تتبع التغطيـة اإلذاعيـة والتلفزيونيـة منطـا مشـابها لـذلك املوجـود يف الصـحافة  ً

 مقـاالت اإلعـداد، اسـتعراض، تغطيـة الحـدث، -املكتوبة والذي تم مناقشته يف الفصل السادس

 . منفردً غري أنها يتم اختزالها يف إطار زمني أضيق بكثري، والذي غالبا ما يكون برنامج-التحقيق

تعد عملية بث الربامج الخارجية لألحـداث الرياضـية مبثابـة عمليـة معقـدة مـن الناحيـة 

ًالفنية  واللوجستية، والتي تتطلـب قـدرا كبـريا مـن التخطيط،تعبئـة وتجهيـز املعـدات باهظـة  ً

التكاليف واسهامات املحرتفني يف نطاق عريض من املجاالت؛ولهـذا السـبب يقـوم بتنفيـذ هـذه 

ات الرشكـات املتخصصـة واملتعاقـدة مـع جهـات البـث التـي متتلـك الحقـوق الرئيسـية اإلجراء

ًللحدث؛ ونظرا ألن الرياضة املتلفزة قد أصبحت اآلن صناعة عاملية، قد توفر أيضا الرشكـة التـي  ً

تغطي الحدث معلومات عن الصور الخاصـة بهـا لعـدد مـن جهـات البـث املحليـة و األجنبيـة 

 .إعداد تعليقها وتحليلهااألخرى، والتي تقوم ب

 OUTSIDE BROADCASTSالربامج الخارجية 

ـة أـمـور بـسـيطة نـسـبيا،حيث تتـضـمن يف الغاـلـب  ـة مبثاـب ـة الخارجـي ـربامج اإلذاعـي  تـعـد اـل

ـي؛ مـسـتخدما ـخـط ـهـاتف ثاـبـت متـصـل  ـايض وفـن ـل رـي ـا يرافـقـه محـل ًـصـحفي واـحـد ، ورمـب ُ 
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جية التي تذاع مبارشة، فهـي متثـل عمليـة فنيـة أما بالنسبة للربامج التلفزيونية الخار.باألستوديو

ميكن أن تتضمن األحداث الرياضية الكبرية مثل األلعـاب األوليمبيـة املئـات . ولوجستية معقدة

من الكامريات والصحفيني الذين يعملون من أماكن مختلفة عىل مـدار أسـابيع عديـدة؛ غـري أن 

ً العمل وقدرا كبريا من املعدات املعقدةًاألحداث نادرة الحدوث تتطلب عددا هائالً من طاقم ً. 

يعتمد التجهيز الدقيق ألي برنامج خارجي مبارش عىل طبيعة الرياضة التي يـتم تغطيتهـا، 

تصف األقسـام التاليـة الكيفيـة التـي قـد يـتم بهـا تغطيـة . ولكن عادة ما يتم اتباع نهج مامثل

 .مباراة كرة قدم بشكل مبارش

 Camerasالكامريات 

تغطية الرئيسية هنا عن طريق اثنتان من الكامريات املثبتة عىل برج الخدمة، والذي تتم ال

عادة ما يتدىل من سطح املنصة الرئيسية لإلستاد وموازية لخط منتصف امللعـب؛ تـوفر الكـامريا 

 .األوىل اللقطات الواسعة ألرض امللعب، واألخرى للقطات املقربة

انبي أرض امللعب لتـوفري لقطـات قريبـة لالعبـني، كام تكون هناك كامريات إضافية عند ج

تعـد هـذه الكـامريات مفيـدة عنـد االحتفـال . واملدربني والبدالء عىل املقاعد، وكذلك الجمهـور

بتسجيل األهداف، وعند معالجة إصابات الالعبني، وكذلك لقطات لرد فعل الجمهـور واملـدربني 

 األقل كـامريا واحـدة جوالـة، والتـي تعـرف عىل األحداث الرئيسية للمباراة؛ وسيكون هناك عىل

؛ وهذه الكامريات متصلة مبشـغلها عـن طريـق إطـار معـني، حيـث يسـمح لهـم "بستيدي كام"

 .بالتحرك أعىل وأسفل خط التامس لالقرتاب من لعبة معينة وتغطيتها

ًتكون هناك أيضا كامريا خلف وإىل جانب كل مرمى مبسافة قصرية اللتقاط صور لألهـداف 

ـ ـة مختلفــة مــن وـك ـة إعادتهــا مــن زاوـي ـوفر إمكانـي ـق املرمــى، وـت  ذلك التســديدات يف حـل

ًخالل الكامريات املثبتـة بـربج الخدمـة؛ وقـد يكـون هنـاك أيضـا كـامريات مـابني املرمـى وخـط 

 ًقـد يكـون هنـاك أيضـا كـامريا .املنتصف، والتـي تقـوم بشـكل رئـييس بتغطيـة قـرارات التسـلل
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 خط املنتصف، أو حتى متصلة ببالون معلـق أعـىل اإلسـتاد لتسـجيل عىل رافعة، أو متدلية عرب

 .لقطات جوية

توضع جميع الكامريات عىل نفـس جانـب أرض امللعـب لتجنـب اربـاك املشـاهدين فـيام 

يتعلق باالتجاه الذي يلعب فيه كل فريق؛ ويتبع العاملون عىل الكـامريات التعلـيامت الصـادرة 

 .الستامع إىل التعليق عىل املباراةًمن املخرج، كام ميكنهم أيضا ا

 Commentators and analystsفرق التعليق والتحليل 

يرتكز فريق التعليق يف املعتاد عنـد أفضـل نقطـة عاليـة عنـد خـط املنتصـف؛ كـام أنهـم 

يقوم املقدم واملحللون بتقـديم تعليقـات قبـل وبعـد . ًيكونون أيضا يف اتصال مبارش مع املخرج

 .لك يف املعتاد يف غرفة أو استوديو منفصلاملباراة،ويتم ذ

 Director and techniciansاملخرج والفنيون 

ـيـتم اـلـتحكم يف االرـسـال ـمـن ـخـالل ـشـاحنة املـسـح الـضـويئ والـتـي تتمرـكـز ـعـادة ـخـارج 

االستاد؛كام يوجد يف الداخل مجموعة من شاشات التلفزيون التي تعـرض الصـور امللتقطـة مـن 

ُج أي من هذه الصور تعرض عىل الشاشـة يف أي وقـت معـني، ويطلـب كل كامريا؛ ويحدد املخر

تتكون التغطية الرياضية يف املعتـاد مـن مـزيج للقطـات . من املصورين التقاط لقطات محددة

هـذا ويعـد املخـرج هـو . واسعة،ومتوسطة وقريبة، وتقاطع املشاهد مع بعضـها بشـكل رسيـع

وبشكل غري ظـاهر، وأن تكـون هـذه اللقطـات املسؤول عن التأكد من أن كل هذا يتم بسالسة 

ُاملرتبطة باللحظات الرئيسية للمباراة، والتي يفضل أن تكون من أكرث من زاوية واحـدة، متاحـة 

ًيتواصـل املخـرج أيضـا مـع فريـق التعليـق ويقـوم بتقـديم تنبيهـات مسـبقة عـن .بشكل دائم

-ملشـاهري وسـط الجمهـور مثل وجـود شخصـية مـن ا-اللقطات املحددة التي سيتم استخدامها

 .لتكون املرجع املناسب يف التعليق

يتم تسجيل جميع الصور عىل مجموعة من اآلالت التي يتحكم فيها فني لقطات اإلعـادة، 

والذي تتمثل وظيفته يف تقديم لقطـات اإلعـادة الفوريـة متـى طلـب املخـرج منـه ذلـك؛ كـام 

 . ًيتضمن طاقم العمل أيضا مهندس صوت وفنيني أخرين
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ًيتم يف املعتاد تسجيل األحداث، التي يتم تغطيتها خصيصا لتكون جزءا مـن الـربامج التـي 

تقدم ملخصات لألحداث، بواسطة مصور فردي، حيث يعمـل عـادًة مـن بـرج خدمـة يوجـد يف 

يقـوم . أعىل ساحة السباق أو أرض امللعب؛ والـذي يقـدم رؤيـة جيـدة وغـري متقطعـة للحـدث

ً بني اللقطات الواسعة، واملتوسطة والقريبة،وفقا ملـا ميليـه عليـه طبيعـة املصور بالتنوع والتغيري

 .الحدث

  اعداد لعملية البث الخارجى الرئيسية9.1شكل 

 

ًونظرا ألن تسلسل أهم اللقطات غالبا ما يتم تعديله بشكل رسيع، فمـن املهـم أن  ً

لتلفزيونيـة يحافظ املصورعىل سجل دقيق للحظات املهمة يف الحدث؛ تكـون الرشائـط ا

مسجلة للوقت، بالساعات، والدقائق والثواين؛ ويوفر السجل كافة األوقات التي وقعـت 

بـهـا األـهـداف، والـفـرص الـضـائعة، واإلـصـابات، واللقـطـات القريـبـة املـشـوقة واملـشـاهد 

إن ـهـذا يـسـمح ). كلقـطـات رد فـعـل الجمـهـور والـتـي تـسـتخدم يف املونـتـاج(املمنتـجـة 

  دقيقـة إىل90همة اختزال مدة مباراة كرة القدم التـي تبلـغ للمحررين املسؤولني عن م
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دقيقتني فقط من البث التلفزيوين، والوصول بشكل رسيع للقطات املتسلسـلة التـي يحتاجونهـا 

 . من الرشائط الغري ممنتجة

 رشيط تسجيل: مثال

 فريق دايتون  ضد  فريق اكسفيلد

  دايتون يسدد يف العارضة00.0820

 ة جيدة الكسفيلد فرص00.11.40

  0-1ً روبنز يحرز هدفا 00.17.00

  تسديدة فوق العارضة من اكسفيلد00.2210

   تسديدة رأسية لدايتون00.34.50

 1 – 1 هدف لجيمسون 00.42.10

  اكسفيلد رضبة حرة وصد جيد 00.47.50

  صد تسديدة جيدة من دايتون 00.56.00

  متريرة عرضية لدايتون وفرصة ضائعة 01.01.30

 1 -2  هدف ثان لسميث 01.07.10

   مطالبة الكسفيلد برضبة جزاء 01.10.20

   هجوم وتسديدة لدايتون و صد جيد01.19.10

 2 -2 هدف ثان لجونز 01.26.20

 COMMENTARY التعليق  

إن املهارات التي يدركها كل من املشاهدين واملستمعني بشكل جيد، عند إذاعـة األحـداث 

ي ترتبط بالصحفيني، واملعلقني واملحللني الخرباء الذين يصفون ويرشحـون الرياضية، هي تلك الت

ًوقائع الحدث؛ وهم يحتاجون إىل نفـس عمـق املعرفـة واملعلومـات عـن رياضـاتهم متامـا مثـل 

 .ًزمالئهم العاملني يف الصحافة املطبوعة، ولكن غالبا ما تختلف مهاراتهم ومامرستهم العملية
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ًاملني يف الصـحافة املطبوعـة، الـذين يغطـون حـدثا رياضـيا، يعمل معظـم الصـحفيني العـ

ًمبفردهم؛ يف حني يعمل الصحفيون العاملني يف البث اإلذاعي والتلفزيوين دامئا كجزء من فريـق؛ 

أمـا . حيث قد يتضمن هذا زمالئهم من املعلقني واملحللني زمالء، باإلضـافة إىل املخـرج والفنيـني

طويلـة مثـل الكريكـت ومباريـات التـنس، فـإنهم قـد يعملـون يف بالنسبة لألحداث الرياضية ال

إنـه .  دقيقة أو ما شابه ذلك،ومشاركة التعليق مع بعض من املعلقني األخرين15ورديات مدتها 

 .من الرضوري إقامة عالقة عمل جيدة مع األعضاء األخرين بفريق العمل

ُورغم أن املذيعني غالبا ما ينظر إليهم عىل أنهم يتقلدو ن وظـائف مرموقـة وبراقـة، إال أن ً

ًعملهم غالبا ما يتضمن السفر ملسافات طويلة، والعمل لساعات طويلة، والوصول إىل موقـع أي 

ُحدث مبكرا واملغادرة متأخرا؛ ومن أجل أن يتم إنجاز املهمـة عـىل أحسـن مـا يـرام، فـإن هـذا  ً

 .يتطلب ساعات من اإلعداد والتحضري املؤمل والشاق

 Research and preparation داد البحث واإلع

ًيجب أن يكون لدى املذيعون، الذين يغطون أحداثا عـىل الهـواء مبـارشة، كـل املعلومـات 

 يف ذاكرتهم أو يف صيغة مالحظات يسـهل -التي يحتاجونها عىل وجه الرسعة ويف متناول أيديهم

لتجهيز لـذلك كواجـب حيث يتطلب التعليق املبارش رد فعل فوري، وهذا يعنى ا. الوصول إليها

 .منزيل

يتم عادًة إبالغ املعلقني باألحدث التي سيقومون بتغطيتها مسبقا؛ فإذا كان الحدث سيقام يـوم 

َإن هذا قد يتضـمن إجـراء مقـابالت مسـجلة . السبت، سيبدؤون إعدادهم وبحثهم من يوم الخميس ُ

 الخاصـة بالنـاديني املشـاركني، قبل الحدث، وسوف يعنـى بالتأكيـد االطـالع عـىل املواقـع اإللكرتونيـة

ًإنـه مـن الرضوري أن تكـون ملـام بالنتـائج . وكذلك عىل التغطية القبليـة يف وسـائل اإلعـالم األخـرى

الحالية واألخبار التي ترتبط باملشاركني، لذلك يجب قراءة ما يقوله األخرون يف هذا الصـدد، واالطـالع 

 هـل كـان هنـاك أي يشء ملحـوظ عـن . لصـلةعىل الصحف املحلية والبحث عـن اإلحصـاءات ذات ا
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اللقاءات السابقة بني الفريقني املشاركني؟ متى كان آخـر فـوز للفريـق الضـيف عـىل أرض هـذا 

ًامللعب؟ قم باالطالع عىل آخر خمس مقابالت لكل فريق، وكن ملام بـالفرق التـي سـيواجهونها 

 .خالل اللقاءات الخمسة املقبلة

ًحتاجها الطالعـك الـخـاص، وبعـضـها سـيكون مفـيـدا أثـنـاء هـذه ـهـي املعلومـات الـتـي ـسـت

ًوقد ال تنظر مطلقـا إىل هـذه املالحظـات، . التعليق؛ لذلك عليك تدوين هذه املالحظات جميعا

ًيجب عليك أيضا . ولكن يجب أن تلتصق بذاكرتك، وتكون جاهزة السرتجاعها عندما تحتاج إليها

قـم . سيشاركون يف اللقاء، مبا يف ذلك االحتيـاطينيأن تقوم ببعض البحث عن كل الالعبني الذين 

بتدوين مالحظات عن أعامرهم، وتاريخ مشاركتهم، كم عدد البطاقات الصفراء أو الحمراء التـي 

ًحصلوا عليها مؤخرا مقابل أسامئهم، كم عدد األهداف أو الجوالت التي أحرزوها هـذا املوسـم، 

م التأديبية،واملشاركات الدولية، والفرق األخرى التي وكم عدد املشاركات التي قاموا بها، سجالته

ُحاول أيضا أن تكتشف أجزاء أخرى من املعلومات عن كل العـب. لعبوا لصالحها وما إىل ذلك ً– 

ويف حال قـام أحـد الالعبـني بيشء يسـتحق الـذكر، . الهوايات، ما يفضله من موسيقى أو مالبس

لتفصيل، لذلك فإن املعلومات األساسية عن كل فقد يكون من الرضوري أن تتحدث عنه ببعض ا

 .العب تعترب هامة ورضورية

ًيجب عىل املعلقني أيضـا أن يكـون لـديهم املعلومـات الرضوريـة لـيك يضـعوا الحـدث يف 

يجب أن يكونوا عىل وعي بأهمية النتيجـة بالنسـبة لكـال الفـريقني، والنتـائج . السياق الصحيح

، ترتيب االنتصارات أو الهـزائم بالنسـبة لهـام، عواقـب ذلـك الخاصة بأي مباريات سابقة بينهام

بالنسبة للمدربني أو املديرين يف حالة الفوز أو الهزمية؛ ومراجعة التشكيلة األخرية للفريق حتى 

ُتتمكن مـن تخمـني وتوقـع عـن درايـة، خـالل مالحظاتـك السـابقة،طبيعة التشـكيلة املحتملـة 

 .للفريقني خالل هذا اللقاء

ًال يشء من هذا قد يكـون مفيـدا إن مل يكـن الوصـول إليهـا متاحـا بسـهولة أثنـاء :  عملاقرتاح ً

 التعليق؛ والنصيحة املفيدة هنا هي أن تكتب التفاصيل الخاصة بكل العب عىل ملصق منفصـل

 ، فــيام يتعلــق بتشــكيل الفريــق، فريــق واحــد عــىل كــل A5، ثــم قــم بإرفاقهــا ببطاقــة
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 متسك بالبطاقة يف يديك طوال الوقت للرجوع إليها بشكل فـوري ميكنك أن. جانب من البطاقة

أثناء التعليق،وتقلبها عـىل الجانـب األخـر عنـد الرضورة، بـدون أن تبتعـد بعينيـك عـن ميـدان 

وعندما يغادر أحد الالعبني امللعب،انزع الالصقة الخاصة به واستبدلها بالالصقة الخاصة . اللعب

ً اإلحصاءات واملعلومـات األخـرى عـيل املكتـب لتكـون مرجعـا قم بتسجيل. بالالعب االحتياطي

 .سهال

. إنه من السهل عىل املعلقني أن يتعرفـوا عـىل الالعبـني واملتنافسـني املشـاركني يف الحـدث

ًحيث أن الكثري منهم يضعون اآلن أرقامهم وأسامئهم عىل القمصان،ولكن ليس من املمكن دامئا 

يف بعـض الرياضـات ال يرتـدون قمصـان عليهـا . ضـم الحـدثرؤية هذه األرقـام واألسـامء يف خ

أسامئهم أو أرقامهم، ولذلك يجب عـىل املعلقـني أن يتمكنـوا مـن تحديـد هـؤالء الالعبـني عـن 

يف حـال وجـود بعـض الالعبـني غـري املعـروفني، يجـب أن يـتم دراسـة ومطالعـة . طريق الرؤية

ؤالء من املمكن أن تكـون غامضـة فيديوهات أو صور الفريق قبل الحدث، ولكن حتى وجوه ه

ُيحاول الكثري من املعلقـني ايجـاد طـرق لتحديـد هويـة . غري واضحة يف الطرف املقابل للملعب

ُأو الالعـب الـذي يخـرج :  مثالً الالعـب الـذي يرتـدى حـذاء أبـيض–الالعبني بإلقاء ملحة رسيعة

الطويـل القامـة أو الالعـب أو بطريقة أخرى الالعب املمتلئ، األصلع أو : قميصه خارج الشورت

 . النحيف

  تدريب 

ًاخرت حدثا رياضيا سيتم بثه تلفزيونيا واستعد للتعليق عليـه ً سـوف تحتـاج للتعـرف عـىل . ً

سـوف تحتـاج . املتنافسني الذين من املتوقع مشاركتهم يف الحدث وقم بكتابة مالحظـات عـنهم

اسـتخدم .  السـياق الصـحيحًأيضا للبحث عن املعلومات التي ستساعدك عىل وضـع الحـدث يف

عنـدما تنتهـي مـن تـدوين مالحظاتـك، قـم بقراءتهـا . بعض املصادر املذكورة يف الفصـل الرابـع

 .وحاول أن تتذكر بقدر اإلمكان املعلومات التي جمعتها

  On air البث عىل الهواء 

ـية ـهـي  ـاراتهم األساـس ـون مـه ـني، تـك ـن ـصـحفيني محرتـف ـادًة ـم ـق ـع ـق التعلـي ـألف فرـي  يـت
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ام الكلامت، وكذلك املحللني، والذين يكونون يف الغالـب العبـني أو مـدربني سـابقني، تـم استخد

ورغم ذلـك، يحتـاج الصـحفيون . اختيارهم ملا لديهم من معرفة عن الرياضة والتكتيكات الفنية

ًأيضا أن يكون لديهم معلومات غزيرة عن الرياضات التي يغطونها، وكذلك ينبغي عىل املحللـني 

 . ليس كل الرياضيني السابقني كذلك: وا باللباقة والخربةأن يتمتع

تختلف التغطية الحية للحدث الريايض عن معظم أشكال الصحافة اإلذاعيـة والتلفزيونيـة 

حيث أنها تتألف بصفة كبرية من حديث غري مكتوب؛ وأن الجمهـور الـذي اعتـاد عـىل . األخرى

ومـن . نفس هذه املعـايري املتميـزة مـن األداءاالستامع ملادة مكتوبة بعناية سوف يتوقع وجود 

 . هنا، فإن األداء الرديء لن يؤدي الغرض

ًورغم أن الحدث نفسه غالبا ما يكون قويا بدرجة كافية لجذب اهـتامم الجمهـور املتـابع،  ً

ًفان تغيري الصوت بشكل منتظم ما بني فريق التعليق يساعد أيضاعىل تجنب إحساس الجمهـور 

ُل أنواع التعليق هي التي تبدو وكأن املستمع يتنصت عىل املحادثة بني اثنني من وأن أفض.بامللل

غري أن التعليق فيكل من الراديو والتلفزيـون يفـرض . املشجعني املهتمني واملثقفني بدرجة كبرية

 .تحديات مختلفة

 Radio commentaryالتعليق اإلذاعي 

 On the dayيف يوم الحدث  

تأكد من ارتداء مالبس مناسبة؛ حيـث أنـك متثـل املؤسسـة التـي عندما تذهب لحدث ما، 

ًوقد تكون أيضا معروفا بالنسبة لألخرين بشكل جيـد؛ورمبا يـأيت . تعمل لديها يف جميع األوقات ً

إليك املشجعني يف مكان وقوف السيارات؛ فعليك أن متنحهم بعـض الوقـت وأن تتعامـل معهـم 

مبا هو أقل من ذلك قد يجعلك عرضة للتشهري باسـمك بطريقة لطيفة ومهذبة؛ حيث أن القيام 

 . بشكل رسيع عىل تويرت

ًاذهب إىل مكان الحدث باكرا، يكـون مطلوبـا يف املعتـاد مـن مـذيعي الراديـو أن يقومـوا  ً

 يفضـل معظمهـم الوصـول إىل. بتثبيت والتأكد من ثبات ودقة املعدات اإلذاعيـة الخاصـة بهـم
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ً بساعتني عىل األقل؛ ويعد هذا هاما بصفة خاصة إذا كان من مكان الحدث قبل أن يبدأ الحدث

املتوقع منهم أن يشاركوا اإلعداد للحدث، والذي قد ينطلق بثه عىل الهواء مبارشة قبل أن يبـدأ 

الحدث نفسه بساعة عىل األقل؛ حيث يسمح هذا بتثبيـت املعـدات واألجهـزة والتأكـد مـن أن 

 لـيس مـن املتوقـع أن يكـون الصـحفيون خـرباء تقنيـون، .الخط املتصل باألستوديو جاهز للبث

 كيفية تغيري هوايئ، –ولكنهم يحتاجون أن تكون لديهم فكرة عن كيفية إصالح األعطال الرئيسية

ميكن اكتساب كل هذه األشياء بالخربة، ولكن . تركيب بطاريات جديدة أو فحص سامعات األذن

قم الفني أو الحصـول عـىل استشـارة مـن فريـق ًأحيانا قد يكون من الرضوري أن تستدعى الطا

 . العمل باملقر الرئييس؛ غري أن كل هذا يستغرق بعض الوقت

ًوعندما تكون واثقا من أن األجهزة واملعـدات املسـتخدمة لـن تخـذلك، ميكنـك االسـرتخاء 

تأكد من أماكن دورات املياه، تناول القهوة،ثم بعد ذلـك تحقـق مـن املعلومـات . لبعض الوقت

. ًضافية التي قد تكون قادرا عىل جمعها، والتي ستكون مفيدة بالنسبة لك عندما يبـدأ عملـكاإل

ًتوجه أيضا إىل منطقة غرفات املالبس، تحدث إىل طاقم الدعم الخاص بالنادي، وحاول الوصـول 

. ملعلومات عن تشكيلة الفريقني قبل أن يتم توزيـع األوراق الخاصـة بـالفريقني بشـكل رسـمي

مين الالعبـني سـوف يكـون عـىل مقاعـد االحتيـاط أو تحـدث إىل الصـحفيني املحليـني اكتشف أ

 .لتحصل عىل أحدث األخبار املنترشة حول الفريقني

 دقيقـة قبـل موعـد انطـالق بـث 15رمبا تحتاج إىل أن تكتـب مالحظـات مسـبقة خـالل مـدة 

 كتقديم للحدث الـذي برنامجك عىل الهواء، والتي سوف تتضمن أخبار الفريق ومجموعة من الجمل

ُتغطيه؛ وهذه عادًة ال تكون أطول من ثالثني ثانية، لذلك تكون الكتابة الدقيقة املحكمـة مهمـة هنـا 

ُتأكد من أنك عىل دراية بالكيفية التي يريد منك األستوديو أن تنهـى بهـا مقـال كهـذا، وكـذلك . أيضا

ًيعـد هامـا نظـرا ألن االسـتوديو يحتـاج إن هذا . امللخص الخاص بكل من الشوط األول واملباراة ككل ً 

ينبغـي أن . ُأن يعرف متى ستنتهي وبذلك يستطيع املَقدم أن يعـود مـرة أخـرى عـىل الهـواء مبـارشة

  Bill Bloggs at Elland(تـكـون طريـقـة نطـقـك بـسـيطة وواـضـحة ألـشـياء مـثـل اـسـم امللـعـب 
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Road ( أو نتيجـة املبـاراة)Leeds United 2,Cardiff City 0(وتأكـد مـن وجـود مفكـرة يف ؛ 

متناول يديك تقوم بتسجيل مالحظات فيها عن األهداف ووقت تسجيلها، وحاالت الطرد،اصدار 

سوف تحتاج هذه البيانات لكتابة ملخصاتك عـن . البطاقات، والفرص والوقائع الرئيسية األخرى

 .ال تحاول أن تعتمد عىل ذاكرتك فقد تخونك. املباراة

لذي تغطيه قصري إىل حد ما، مثـل سـباق ما،فرمبـا يعمـل املعلـق مـع إن مل يكن الحدث ا

محلل ريايض؛ والذي عادًة ما يكون أحد الرياضيني املحرتفني املعتـزلني، مـدير فنـي   أو مـدرب، 

ًوغالبا ما يكون مرتبطا بأحد الفرق املشاركة يف املنافسة تتمثل وظيفة املحلل يف تقديم صـوت . ً

ُنقيض مام يقوله املعلق، وليقدم الرأي الخبري ويضفي لونـا عـىل التغطيـة أخر، رمبا يكون عىل ال ُ

الخاصة بالحدث؛ وهذا هو السبب وراء تسـمية املحللـني مبحلـيل األلـوان يف الواليـات املتحـدة 

يعمل العديد من املعلقني مع نفس املحلل بشكل متكرر، ويقيمون عالقة عمل طيبة . األمريكية

 .فيام بينهم

ُتي كمعلق ريايض تتمثل يف رسم الصورة ؛ أما وظيفة املحلـل فتتمثـل يف إضـفاء إن وظيف"

 ) اليف5 -سيث بينيت، صحفي ريايض، إذاعة يب يب يس." (لون عىل هذه الصورة

غري أنه من املهم أن يحدد كل من املعلق الريايض واملحلل مجموعة من القواعد األساسية 

عنـدما تكـون –بوصف الحدث ويف اللحظات الرئيسيةقبل بدء الحدث؛ حيث أن املعلق سيقوم 

 يجب أن يشعر بحرية يف –الكرة يف الثلث األخري من امللعب يف مباراة كرة قدم عىل سبيل املثال

ًيجب االتفاق عىل بعض اإلشارات مسـبقا مثـل . الرجوع للمحلل والذي يجب أن يكون مستعدا

كافية إن كانت هناك عالقة جيدة بني الثنـايئ يف ملسة عىل الذراع أو إشارة باليد،والتي قد تكون 

إن السبب وراء هذا يتمثل يف أن وصف اللحظات الهامـة مثـل إحـراز األهـداف سـوف . العمل

ُتستخدم مرة أخرى يف برامج أهم اللقطات،ومن املهم أال يقـوم املحلـل بإفسـاد الوصـف الـذي 

 ندما يتم وصف األحداث املهمة، ميكـن االسـتعانةيقدمه املعلق من خالل االفراط يف التحدث أكرث منه؛ وع
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 . ُباملحلل لتقديم الرشح والوصف ملا حدث، وكذلك أهميته بالنسبة للمباراة

 The action beginsالحدث يبدأ  

يبدأ التعليق عادًة قبل أن يدخل الفريقـان مبـارشة إىل اإلسـتاد؛ قـد تكـون هنـاك قواعـد 

 التعليق؛ فقد تكون سياسة املحطة التي تعمل بها أن تقـدم أساسية معينة يجب مراعاتها خالل

 ثانية وفحص للمحطة كل أربع دقائق، وذلك ألن املسـتمعني سـيكونون 90مراجعة للنتيجة كل 

ًقد يكون من املتوقع أيضا منك أن تشري إىل الربامج املقبلـة أثنـاء . متابعني للمباراة طوال الوقت

 0:0 النتيجـة اآلن -يقة التي تقدم بهااملعلومات املنتظمة مثـلحاول أن تنوع من الطر. التعليق

 .هنا، ومل يحرز أي من الفريقني أهدافا، هذه املباراة بال أهداف حتى اللحظة

ًينبغي أن يبدأ املعلق بإعداد املشهد للحدث، مستخدما املعلومات واإلحصاءات التـي تـم 

ُينبغـي أيضـا تقـديم امل. البحث عنها بعناية شـديدة حلـل للجمهـور، وينبغـي عليـك اسـتعراض ً

إنه من املهـم أن تقـوم ببنـاء صـورة للفـريقني والبـدالء يف بدايـة . الفريقني عند انطالق املباراة

املباراة، لذا عليك أن تقيض مدة العرش دقائق األوىل مـن تعليقـك يف إتاحـة الفرصـة لجمهـورك 

م بتزويـدهم باألسـامء األوىل لالعبـني ومتابعيك للتعرف والتعود عـيل املشـاركني يف الحـدث؛ قـ

؛ قـم )وذلك حتى ال تزعج نفسك بهذه التفاصيل فيام بعد خـالل املبـاراة(ومواقعهم يف امليدان 

بتوضيح التشكيلة التـي يلعـب بهـا الفريقـان وخططهـم التكتيكيـة؛ وركـز عـىل الفريـق الـذي 

  يف نصـف امللعـب –كز اللعبيستحوذ عىل الكرة، وماذا يفعلون بها وىف أي منطقة بامللعب يرت

ال توجد صور يف . الخاص بالفريق، يف الجزء الخلفي من نصف ملعبهم، بالقرب من راية الكورنر

ُالراديو، لذلك فإن الوصف البرصي مهم جدا بالنسبة للمستمع؛ حيث تتمثل وظيفـة املعلـق يف  ً

اسـتخدم . ا يحـدثمساعدة األشخاص املتـابعني يف صـياغة التصـورات ورسـم صـورة ذهنيـة ملـ

 ميكنـك أن متـرر أو –ِّالكلامت والعبارات الوصفية، ونوع من الطريقـة التـي تصـف بهـا األشـياء

 إنهـا تجـري بـبطء –استخدم الكلامت التي ترسم صورة ملـا يجـرى. تسدد أو تدحرج الكرة مثال

 . بالكرة أو إنه يراوغ الدفاع مبهارة
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يك من الذكور املشجعني للرياضة، وأن كـل مـا ال تفرتض عىل أية حال أن كل املستمعني إل

قد يضم جمهورك ومتابعيك نسبة كبرية من السيدات  والاليت قـد . يهتمون به هو الحدث فقط

ال يكن مهتامت بالرياضة بشكل خاص، ولكن أفراد أرسهـم مـن الرجـال متواجـدين يف اإلسـتاد 

بقيـة األرسةوحـالتهم املزاجيـة ويرغنب يف متابعة ما يحدث ومعرفة الوضع الذي سـيكون عليـه 

مييل املسـتمعون مـن الـذكور إىل الرغبـة يف معرفـة التفاصـيل الخاصـة . عندما يعودون للمنزل

 مـا لـون القمصـان، ومـا نـوع –باملباراة، يف حينيتفاعل النساء بدرجة أكرب مع التعليق الوصـفي

 قـم بإلقـاء بعـض مـن هـذه  لذلك-األحذية الرياضية التي يرتديها الالعبون، وما حالة الطقس؟

 .التفاصيل داخل خلطتك املتميزة أيضا، وخاصة يف فرتات املباراة التي تتسم بالهدوء والفتور

إنـك تحتـاج إىل رفـع نـربة . اسـتمع إىل: يجب أن تستخدم ملحوظة يف كالمك تؤكد قـول "

ن يركـزون الصوت يف لحظات معينة؛ إنهم يسمعون ويدركون التغـري يف نغمـة أداء الصـوت؛واآل

 )"سيث بينيت! (معك

قد تكون الفرتات الهادئة يف املباراة صعبة عىل املعلق، وهذا هو املكان الذي يفيـد فيـه مـا 

تحدث عن األخبـار الحاليـة التـي تحـيط بـالفريقني، واعـرض مللخـص . قمت به من بحث مسبق

ائج التـي لهـا تـأثري عـىل موجز عن النتائج فياملناطق األخرى يف أنحاء الدولة، وال سـيام تلـك النتـ

املباراة التي تعلق عليها، ودع الفرصـة للمحلـل للتعليـق عـىل ذلـك؛ وبـالطبع، مـا هـي القصـص 

ًاملمتعة واملشوقة التي ميكنك أن تحصـل عليهـا مـن تلـك املعلومـات؟ ال تـنىس أبـدا أن التعليـق 

ًدث جيدا أم سيئا، يكـون الريايض هو يف املقام األول نشاط ترفيهي، وبغض النظر عام إذا كان الح

عىل الصحفيني توفري املتعة والتشويق؛ وأن لحظات قصرية من الدردشة املمتعة تعد أكـرث أهميـة 

ال تنىس كـذلك أن التعليـق مل يعـد فقـط مجـرد تحـدث املعلقـني . من وصف كل تسديدة للكرة

املعـلـق، املحـلـل للجمـهـور املـتـابع؛ لـقـد أـصـبح اآلن مبثاـبـة محادـثـة ـبـني ثالـثـة أـطـراف، أي ـبـني 

اطلب مشـاركات الجمهـور، وقـم . واملستمعني، الذين يستطيعون املشاركة عرب الرسائل النصية والتغريدات

  ال تـخىش مـن تقـديم وجهـات نظـرك. بقراءتها بصوت عال عىل الهواء خالل اللحظات الهادئة من املبـاراة
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لذلك قدم هذا الرأي إن كـان الخاصة،حيث أنك خبري ورأيك مفيد ومقبول مثل أي شخص أخر، 

 .فيه أي إضافة للموقف، وال سيام إن كنت تعلم الكثري عن هذا املوضوع

َمن املهم أيضا أن تنوع من نغمـة األداء أثنـاء التعليق؛حيـث أن املعلقـني الغـري متميـزين  ُ ً

 عليك أن تحتفظ بهذا للحظات املثـرية. يصفون كل يشء بنفس مستوى التفخيم لتحقيق اإلثارة

حيث أن معظم املستمعني لن يركزوا يف كـل كلمـة تقولهـا،ألنهم رمبـا يقومـون بأشـياء . بالفعل

إنك متثل ضوضاء خلفية بالنسبة لهم، وهـم . القيادة، يك املالبس، أو دهان الحظرية–أخرى أيضا

 .بحاجة إىل التنبيه ملتابعة اللحظات الهامة يف املباراة

راة وعندما تنتهى املباراة سيكون مـن املتوقـع منـك أن عندما ينتهي الشوط األول من املبا

ًتقدم ملخص موجز للمباراة، مستخدما مالحظاتك التي قمـت بتسـجيلها يف مفكرتـك، وتختـتم 

. هذا بذكر النتيجة النهائية للمباراة، وبهذا توضح لألستوديو بأنك قد انتهيت بالفعل من عملـك

؛ غري أن مهمتك )انظر أدناه( مقابالت ما بعد املباراة بعد ذلك سترتك البث املبارش لتقوم بإجراء

قد ال تكون انتهت بعد، حيث أن املادة ستكون مطلوبة يف نرشات اليوم التايل، والتـي يجـب أن 

 .تكون مكتوبة ومسجلة، باإلضافة إىل املادة الطازجة التي جمعتها من مقابالتك

 Televisionالتلفزيون 

لتي سبق ذكرها يف التعليق اإلذاعي، وال سيام الحاجة إىل القيام تنطبق العديد من األشياء ا

. ًبالبحث واإلعداد الشـامل مسـبقا قبـل موعـد الحـدث، بـنفس الدرجـة عـىل التلفزيـون أيضـا

ًيستطيع املشاهدون مالحظة ما إذا كان املعلق قد ذكر شيئا خاطئا خـالل تعليقـه أم ال؛ ونظـرا  ً ً

ًا مشـاهدتها بصـورة جامعيـة، يف البـارات والحانـات، فإنـه مـن ألن األحداث الرياضية يتم غالبـ

املحتمل أن يشري املتابعون لألخطاء التي قد يقع فيها املعلـق ويقومـوا بـنرش انتقـاداتهم حـول 

 .ًذلك، والتي قد يتم أيضا مشاركتها عىل مواقع التواصل االجتامعي

 ي أمامهم،ـفـإن مهـمـة ًولـكـن نـظـرا ألن مـشـاهدي التلفزـيـون ميـكـنهم رؤـيـة الـحـدث يـجـر
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ومـن هنـا يتمثـل دور . التعليق هنا متثل وظيفة مختلفة قليال؛ فالحدث سـيتحدث عـن نفسـه

املعلق الريايض يف وضعه فيالسياق املناسب، عن طريـق ذكـر أسـامء الالعبـني الـذين يتنـاقلون 

الطريقـة تتمثـل . الكرة أو بتقديم معلومات أساسية تساعد عـىل زيـادة فهـم الجمهـور املنـابع

العملية املناسبة بالنسـبة للتعليـق الريـايض يف تقليـل الكـالم عـىل قـدر اإلمكـان وتـرك الصـور 

 .تتحدث أكرث

يبدأ التعليق عند خروج الفريقني، مع رضورة إعـداد مقدمـة قصـرية كافتتاحيـة للتعليـق؛ 

 ًسوف تشرتي الرشكة التي تعمـل لـديها حقـوق بـث الحـدث، ولـذا فإنـك سـتكون قـادرا عـىل

الحصول عىل معلومات مثل تشكيلة الفريقني قبل أمين وسائل اإلعـالم األخـرى؛وألن األمـر هنـا 

يتعلق بالتلفزيون،فإن املعلومات الرئيسية مثل تشكيلة الفريقني سوف تظهر كرسـوم جرافيـك، 

ويجب أن يتضمن نصك املكتوب هذه املعلومـات؛ وسـوف يحتـاج املخـرج مـرة أخـرى ملعرفـة 

 .الخاصة بك حتى ميكن عرض صور الجرافيك عىل الشاشة يف الوقت املناسبمجمل املقدمة 

ورغم أن معلقي التلفزيـون يـرافقهم عـادًة محلـل ريـايض يجلـس إىل جـوارهم، إال أنهـم 

سيكونون جزء من فريق أكرب حجام؛ وأن الصور التي يتحدثون عنهـا يـتحكم فيهـا املخـرج مـن 

امللعب، والذي يكون لديه فرصة استخدام عدد كبري مـن سيارة البث التلفزيوين املوجودة خارج 

يجب أن يتعود معلقوا التلفزيون عـىل صـوت الدردشـة املسـتمرة التـي تصـل . زوايا الكامريات

ًآلذانهم من سيارة البث التلفزيوين؛ وقد يكون هذا مشتتا لالنتباه، ولكنـه سـيكون أيضـا مفيـدا  ً ً

إذا مـا قـرر املخـرج تحويـل . عـرف عـىل الالعبـنيمن حيث بعض األشياء مثـل اإلحصـاءات والت

ًالصورة إلظهار أحـد املشـاهري املوجـود بـني الجمهـور، فإنـه سـوف يصـلك أيضـا تنبيـه مسـبق 

سوف يكون أمامك شاشة مراقبة تعرض الصـور التـي يسـتطيع . ومعلومات مناسبة بهذا الصدد

معـروض عـىل الشاشـة، مـع املشاهدين رؤيتها يف املنازل، ويجب عليك أن تعلـق عـىل مـا هـو 

ًميكنك أيضا أن تطلب مـن . االستمرار يف متابعة األحداث التي تتم بشكل أوسع يف أرض امللعب

  يجـب أن.املخرج عرض لقطة معينة عىل الشاشة إذا كانت هناك نقطة مهمة ترغـب فيهـا توضـيحها
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 . ر شيئايضيف كل يشء تقوله إىل ما هو موجود عىل الشاشة بالفعل؛ وإال فال تذك

إن أفضل طريقة لدراسة التعليق هي أن تستمع إىل املعلقني املحرتفني، قـم بتحليـل طـرق 

هنـاك وقـت . األداء الخاصة بهم وحاول أن تقلد األساليب املتميـزة التـي تعطـي أفضـل نتيجـة

لتطوير أسلوبك املتميز بعد أن تكون قد تعلمت كيفية القيام بها بشكل أفضل من خالل تقليد 

 .اكاة األفضل من تلك األساليبومح

 مخاطر برامج البث اإلذاعي املبارشة 

DANGERS OF LIVE BROADCASTS 

 تفرض التغطية املبـارشة والحيـة لألحـداث الرياضـية مسـئوليات خاصـة عـىل الصـحفيني 

يـكـون ـلـدى الـصـحفيني اـلـذين يعمـلـون يف مـجـال الـصـحافة . واملحلـلـني املـشـاركني يف تغطيتـهـا

ًتى عندما يعملون وفقا ملواعيـد تسـليم عمـل هـي األشـد رصامـة، بعـض الوقـت املطبوعة، وح

للتفكري يف أثار ما يقومون بكتابته، يف حني أن معلقو الراديو والتلفاز قد يكون لديهم فقط جزء 

يكون لألحداث الرياضية احتامل قوي بوجود لحظات صعبة         أو مثرية للجـدل، . من الثانية

ـواء يف أرض امل ـهـس ـب أو خارـج ـور : لـع ـبة، ظـه ـة املتعـص ـات العنرصـي ـري، والهتاـف ـف الجامـه عـن

مجموعات العرايا، واإلصابات الخطرية للمنافسني وحتى، يف أكرث الحاالت تطرفـا، الكـوارث مثـل 

 يف مدينـة شـيفلد بإنجلرتا،عنـدما لقـى Hillsboroughما حدث يف إستاد هيلزبرا لكـرة القـدم 

يجة التدافع، أو الحريق املدمر الذي حدث يف أرض ملعب برادفورد قرابة مائة متفرج حتفهم نت

يجب عىل الصحفيني الذين يقومون بنقل األحـداث مبـارشة .  لكرة القدمBradford Cityسيتي

 .أن يكون مدركني أن أصدقاء وأقارب املشاركني يستمعون ويشاهدون املباراة باملثل

  تدريب 

الذي أعددت له؛ وإذا كـان مـن املمكن،قـم قم اآلن مبشاهدة الربنامج اإلذاعي 

باالستعانة بزميل دراسة ليلعب دور املحلل؛ قم مبشاهدته هذا بـدون الصـوت، ثـم 

ـرة. ـقـدم تعليـقـك ـعـىل الـحـدث ـة للـحـدث وـشـاهدها ـمـرة أـخـرى، ـهـذه اـمل ـم بتـسـجيل التغطـي   ـق
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 .ابحث عن العنارص التي متيز التعليق املحرتف عن اسلوبك الخاص. والصوت يعمل

 مقابالت ما بعد املباراة

POST-MATCH INTERVIEWS 

ًنظرا ألن مقابالت ما بعد الحدث الريايض يجب أن يتم دمجها ضمن جدول البث الصارم، 

فإنه يجب أن يتم الرتتيب لها قبل الحدث، ويجب أن يتم إبالغ املتحاورين عن الوقت واملكـان 

املالعب الرياضية الكربى نظام روتينـي خـاص يوجد لدى معظم . الدقيقني إلجراء املقابلة معهم

باملقابالت التي تىل الحدث الريـايض، مـع وجـود غرفـة مخصصـة للمقـابالت، أو مبـاين مجهـزة 

إلجراء املقابالت عرب النفق املؤدي من غرفة املالبس إىل ساحة السباق، أو منطقة يف جانب مـن 

ه املـدربني أو الالعبـني بالتحـدث إىل ًيكون هناك أيضا ترتيب وتسلسل يقوم مـن خاللـ. امللعب

 .ً عادًة يكون التلفزيون أوالً، ثم الراديو، ثم أخريا وسائل اإلعالم املطبوعة–وسائل اإلعالم

من املهم أن تفكر فيام تحتاجه من مقابلة ما بعد املباراة؛ فقد تكون مجرد إطاللـة عامـة 

بني بغرض استخدامها يف عرض األحـداث عىل األحداث املهمة يف املباراة من جانب كل من املدر

ًغري أنك قد تحتاج أيضا إىل املادة التي ميكن استخدامها يف الـنرشات يف اليـوم . املهمة يف املباراة

التايل، لذلك ستحتاج أن تطرح أسـئلة عـن إصـابات الالعبـني، وعواقـب طـرد بعـض الالعبـني أو 

اريات القادمة يف ضوء ما حدث يف املباراة حصولهم عىل إنذارات، ورمبا التحدث عن مواعيد املب

 .ًالتي قمت توا بتغطيتها

 UPDATE REPORTING تحديث التقرير 

ترسـل ًقد تفضل محطات الراديو أو التلفزيون، التي ال تقدم تعليقـا لحـدث مـا، أن 

ًصحفيا يقوم بتقديم سلسلة من التحديثات املوجزة؛ ويكون ذلك غالبا يف برنامج مجمـع يقـوم  ً

يتطلـب هـذا . رض إطاللة عامة عن جميع األحداث الرياضـية التـي تجـري يف ذاك التوقيـتبع

 ًبطبيعة الحـال مـن الصـحفي أن يقـدم عـرض قصـري لألحـداث، متبوعـا بتحـديثات إمـا خـالل 

 ًأوقــات يــتم تحديــدها ســلفا أو عنــدما يحــدث يشء مــن األهميــة مبكــان، مثــل إحــراز 
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 ملخص 
يتقاسم الصحفيون الرياضيون يف مجال البث اإلذاعي والتلفزيـوين الكثـري مـن األهـداف

لاملرتبطة بزمالئهم اآلخرين العاملني يف مجال الصحافة املطبوعة؛ ويجب عليهم التعامـ
مع مهامهم وواجباتهم بنفس االلتزام من حيث القيام بعملية البحث الشـامل وتحقيـق

ًيجـب أن تكـون لـديهم القـدرة أيضـا عـىل. نفس الدرجة مـن عمـق املعرفـة األساسـية
ـي ـث اإلذاـع ـة الـب ـم عملـي ـدمها لـه ـي تـق ـافية الـت ـن األدوات اإلـض ـة ـم ـتفادة الكامـل االـس

ضيني الناجحني يف مجـال البـث املـريئ واملسـموعيجب عىل الصحفيني الريا. والتلفزيوين
اتقان اللغة األكرث تعقيـدا، وجعلهـا يف متنـاول أيـديهم وأن تكـون لـديهم القـدرة عـىل
التعاـمـل ـمـع الـصـيغ املختلـفـة الـتـي ـمـن خاللـهـا تغطـيـة األخـبـار الرياـضـية يف الرادـيـو

علومـات بصـورةوالتلفزيون؛ كام يجـب أن يكتسـبوا مهـارات األداء املتطلبـة لوضـع امل
 .ناجحة ومناسبة يف نطاق الصوت والصورة

 

ًع أيضا تقديم ملخصات للمبـاراة بعـد الشـوط األول وبعـد من املتوق. هدف يف مباراة كرة قدم

 كلمـة كحـد 60( ثانيـة 20-10قد يكون الوقت املخصص للصحفي قلـيالً مبعـدل . انتهاء املباراة

، لذلك فإن القدرة عىل الكتابة بشكل مخترص ودقيق تكون بالغة األهمية هنا أيضا؛ هذا )أقىص

 . املباراةوتكون الكلامت النهائية عادًة هي نتيجة

 مثال توضيحي

لفريق سيلتك فرصة التقدم عىل برشلونة هنـا يف جالسـجو برضبـة رأس " فيكتور وانياما"لقد منح 

لقد كان هذا عىل غري مجرى املبـاراة، وعلـت كـرة مـييس العارضـة ومل يحصـل . من مسافة قريبة

 .0 برشلونة 1ولكن تبقي النتيجة هنا سيلتك . سانشيز عىل رضبة الجزاء التي طالب بها
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ملخص الفصل

 أهمية الصحافة اإللكرتونية 

 ط املحتوى اإللكرتوينأمنا 

 أسلوب الكتابة اإللكرتونية وطريقة عرضها 

 محرك البحث األمثل (SEO)  

 التفاعلية والتواصل االجتامعي 

 دقيقة بدقيقة(التغطية املبارشة( 

 املدونات، والتسجيالت الصوتية، واملحادثات عرب اإلنرتنت 
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Online journalism 

أهداف التعلم

 فة اإللكرتونيةإدراك التحديات والفرص التي تقدمها الصحا 

 فهم الكيفية التي تستخدم بها الصحافة اإللكرتونية مهارات الصـحافة املطبوعـة واإلذاعيـة

 وكيفية التأقلم معها

 معرفة السامت املبتكرة والفريـدة للصـحافة اإللكرتونيـة وأن تسـتوعب كـال مـن مميزاتهـا

 وقيودها

  اإلعالمية عرب اإلنرتنتأن يكون لديك القدرة عىل الكتابة، والتأقلم وعرض مادتك 

 أن تفهم مبادئ التغطية اإللكرتونية املبارشة 

10
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يعد التوسـع يف التغطيـة اإللكرتونيـة عـرب مواقـع اإلنرتنـت والتواصـل االجتامعـي، وقـدرة 

املستخدمني عىل الوصول إليها أينام كانوا من خالل عدد متنـوع مـن األجهـزة النقالـة املتزايـدة 

حيـث أن .  التطور األكرث أهمية يف مجال الصحافة الرياضية يف السـنوات األخـريةباستمرار مبثابة

هذا يف املقابل يثري الشغف تجاه األخبار العاجلة، وتقارير املباريات، والتحليل والتعليـق عليهـا، 

 . ولهذا يطور الصحفيون الرياضيون الطرق التي يعملون من خاللها لتلبية هذا املطلب

ًا مواقع اإلنرتنت والتواصـل االجتامعـي بالنسـبة لعديـد مـن األشـخاص هذا وتعد حالي

ًمبثابة املصادر األوىل، وأحيانا الوحيدة، حيـث يقصـدونها عنـدما يرغبـون يف الحصـول عـىل 

إنهـم يحبـون رسعـة الـدخول والتفاعـل الفـوري التـي تقـدمها هـذه . املعلومات الرياضـية

اقـع، إال أن املنافسـة فـيام بينهـا أصـبحت أشـد املواقع؛ فبالرغم مـن انتشـار عـدد مـن املو

رشاسة؛ وتعتمد اآلن املؤسسات اإلعالمية بدرجة أكرث عىل االيـرادات التـي ميكـن أن تجلبهـا 

ًتظـهـر حالـيـا العدـيـد ـمـن القـصـص اإلخبارـيـة العاجـلـة أوالً ـعـىل مواـقـع . املواـقـع املـشـهورة

ويقوموا مبعالجتها، كذلك تقـدم ًالتواصل االجتامعي، حيث يلتقطها رسيعا صحفيون أخرون 

للقصص الكاملة املتاحة عىل املواقع اإللكرتونية ووسـائل " كملخص"هذه القصص اإلخبارية 

ًلقـد ابتكـر صـحفيو املواقـع اإللكرتونيـة طرقـا للفـت . اإلعالم املرئية واملسموعة واملطبوعة

والتقـارير املبـارشة انتباه مشاهديهم واملحافظة عليهم عن طريق تقـديم األخبـار العاجلـة 

ًلحظة بلحظة لألحـداث الرياضـية، والتـي يـتم تقـدميها بأسـلوب ممتـع وترفيهـي ومألوفـا 

إن . بالنسبة للشباب والبارعني يف استخدام التكنولوجيا حيث يقصـدونها ملتابعـة األحـداث الرياضـية

لمشـرتكني عنـدما يكـون الجداول، والنتائج، واالحصائيات، وتغريدات الصحفيني، والرسائل التنبيهيـة ل

أي حدث عىل وشك البدء، ورسائل الربيد اإللكرتوين التي تحتوي عىل األخبار العاجلة، والفيـديوهات 

ً يعـد جميعهـا جـزءا مـن الحزمـة اإللكرتونيـة؛ حيـث مل تعـد -ُالتي ترسل مبارشة إىل الهواتف الذكية

ية عمليـة تفاعليـة بـني طـرفني، وحـوار املعلومات تتدفق يف اتجاه واحد؛ كام تعد الصحافة اإللكرتون

 متـبـادل ـبـني الـقـراء و الـصـحفيني، اـلـذين ـيـدعمون الرـسـائل النـصـية، الربـيـد اإللـكـرتوين والتغرـيـدات
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إنها تقدم طريقة أخرى للحفاظ عىل جمهورهم ومتـابعيهم؛ . للحفاظ عىل مشاركة املستخدمني

أعـامل الصـحفي، ومـن املمكـن أن ومن املمكن كذلك أن تستخدم كمقياس لتفاعل القارئ مع 

غـري أنـه مـن املهـم أن تكـون هـذه االسـهامات . ًتكون مصدرا ألعامل املتابعة لصالح الصحفيني

مراقبة بعناية من حيث وجود أي مادة ذات صلة بالفساد، العرقية، التعصب، واملـواد الجنسـية 

ألمر ذلك مـع قصـص إخباريـة ًأو العدوانية، ومن املمكن دوما ازالة خاصية التعليق إذا تطلب ا

 .محددة

 أهمية الصحافة اإللكرتونية

THE IMPORTANCE OF ONLINE JOURNALISM 

ًيقصد بتطور التواصل الرقمي أن الصحافة مل تعد حكـرا عـىل الصـحفيني املحرتفـني الـذين  ُ

 -ياًيعملون لصالح املؤسسات اإلعالمية؛ فقد أتاح اإلنرتنت للجميع الفرصة يك يصبح محررا صحف

من خالل رفع القصص اإلخبارية والصور عـرب املواقـع اإللكرتونيـة أو نرشهـا مـن خـالل مواقـع 

إن هـذا ميثـل . التواصل االجتامعي،وللتفاعل مع الصحفيني، والتدوين والتعليق عىل أخبار اليوم

ًأمرا جيدا من جوانب عدة، ويفتح الباب أمام عدة مصادر إضافية للصـحفيني املحرتفـني؛ ولكـ ن ً

ًهذا يقصد به أيضا أن هناك الكثري من املواد اإللكرتونية التي تفتقد إىل الجودة وكـذلك تقـديم  ُ

معلومات مغرضة، ففي أحسن األحـوال تجـدها كتابـات سـيئة ومتعنتـة وباذخـة، ومـن حيـث 

 .أسوئها، مترير االشاعات وتزييف الحقائق

 املنضبط واتقـان املهـارات الصـحفية إن أفضل صحافة إلكرتونية هي التي تتطلب التوجه املهني

ًغـري أنـه يقـدم أيضـا الفـرص والتحـديات الجديـدة لصـحفي . األساسية والتي سبق لنا االطـالع عليهـا

الرياضة، حيث تسـمح لهـم باالحتفـاظ مبتـابعيهم وزيـادة أعـدادهم يف عرص يتسـم بـالتغري الرسيـع 

ريبيـة، ومبتكـرة وتعاونيـة، ويجـب عـىل ميكـن للصـحافة اإللكرتونيـة أن تكـون تج. لتقنيات التواصل

غري أنه ينبغي أن تبدأ بأساسيات ومبـادئ الصـحافة . الصحفيني أن يدركوا التقنيات واالحتامالت التي تقدمها

  السليمة، وكذلك إضافات مثل الصوتيات، والفيديوهات، ورسـوم الجرافيـك، كـذلك ينبغـي أن يعـزز ويقـوي
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 .ي دون تشتيت ورصف االنتباه عن املبادئ الصحفية السليمةاستخدام مواقع التواصل االجتامع

 أمناط املحتوى اإللكرتوين

 MODES OF ONLINE CONTENT 

 مواقع التواصل االجتامعي كأحد املنابر الصحفية

Social media as a journalistic platform 

مصـادر هامـة لقد رأينا يف الفصل الرابع كيف أصبحت مواقع التواصل االجتامعـي مبثابـة 

ًبالنسبة للصحفيني، وأصبحت أيضا منابر حيوية للقصص اإلخبارية العاجلة والعرض الفوري ألي 

يضـع اآلن العديـد مـن . قصة لجمهور املتابعني املتلهفني ألحـدث األخبـار عـن فـرقهم املفضـلة

ـادرتهم ـد مـغ ـا عـن ـون حرـف ـة وأربـع ـة املاـئ ـويرت أوال، بكتاـب ـرب ـت ـهم ـع ـة قصـص  ًالـصـحفيني كاـف

حيث تقدم مواقع التواصـل االجتامعـي للصـحفيني األفـراد . لمؤمترالصحفي أو ملعب التدريبل

ًأعاملهم الخاصة، أو فعليا مواقعهم اإللكرتونية الخاصة بهم؛ ويعاود متـابعيهم التعليـق مجـددا 

عىل القصص اإلخبارية وتظهر هذه التعليقات لحساب الصحفيني عىل منتديات املشجعني، مـام 

افر مناخ صحي ومالئم لجمهور املتابعني؛ وقد يطلع العديد من هذا الجمهـور حينئـذ يضمن تو

ًعىل األخبار كاملة عىل املنرب الرئييس للصحفي، والتي تجذب أعـداد أكـرث تنوعـا مـن الجمهـور؛ 

املستمعني  من كبار السـن، غـري أنهـا  فعىل سبيل املثال، تجذب املحطات اإلذاعية املحلية عادة

ب املستمعون من  بني صغار السن من مشجعي الرياضة الذين يتـابعون األخبـار مـن اآلن تجذ

 .خالل مواقع التواصل االجتامعي

ًإن استخدام مواقـع مثـل تـويرت، ذات املائـة واألربعـون حرفـا كحـد أقىص للكتابـة 

عليه، يؤكد عىل حاجة صحفي الرياضة أن تكون لديهم القدرة عىل حبك الكتابـة ورسد 

ًميكـن أيضـا أن يسـتخدم الصـحفيون اإلذاعيـون .  بدقة وايجاز عىل قدر اإلمكاناألخبار

ـاطع  ـن ـخـالل وـضـع املـق ـة، ـم ـاطع الحوارـي ـابر للمـق ـي كمـن ـع التواـصـل االجتامـع  مواـق
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 ؛ ـكـذلك ميـكـنهم الـبـث املـبـارش ـعـرب موـقـع Audiobooالـصـوتية ـعـىل مواـقـع مـثـل أوديوـبـوو

؛ وميكـن )بودكاسـت(ة اإلعالميـة كمقطـع صـويت ،  حيث يتم حفظ املـادTwitterfeedتويرتفيد

ًأيضا أن تكون مواقع التواصل االجتامعي وسيلة مفيدة لإلذاعيـني للكشـف عـن األخبـار املهمـة 

قبل إجراء مقابالت مع أي شخص؛وسيتحدث املشجعون بالتأكيد عن ذلك الخرب، وهناك طريقة 

متابعـة الخـرب عـرب مواقـع التواصـل واحدة ملتابعة الرأي العـام دون أن تـرتك مكتبـك أال وهـي 

ًاالجتامعي؛ وكذلك يأيت املشجعون أحيانا بأفكار أو وجهات نظر والتي مل يفكر بهـا الصـحفيون، 

والطريقة الوحيدة يف أن نرشكهم يف األمر هي أن نضع طلب باألسئلة املطلوبة قبـل أي مقابلـة، 

 . وطرح أفضلها

 الرياضيني عىل وسائل التواصـل االجتامعـي يتوقع املشجعون أن تكون تعليقات الصحفيني

غـري أن هنـاك تحـذير بسـيط؛ إن رسعـة . حيوية وتعرب عن رأيه وواقعية باملثل، فهذا أمـر جيـد

ًوعدم رسمية مواقع التواصل االجتامعي تعني أنه من السهل جدا أن تخدع نفسـك يف لحظـات 

ية تجـاه كتابـاتهم، وأن يطبقـوا ًطيش؛ وينبغي عىل الصحفيني أن يكون لديهم شـعورا باملسـئول

نفس القيود والقواعد عىل ما يكتبونه عرب مواقع التواصل االجتامعي مثلام يفعلون حيال ما قـد 

ال تقـل أي يشء لـن تقولـه يف اإلذاعـة أو التلفـاز أو أي موقـع . يكتبونه ألي منـرب إعالمـي أخـر

 .إلكرتوين

د لصـالح الصـحفيني؛ فنسـتطيع نرش لقد غريت التكنولوجيا الحديثـة بشـكل كبـري املشـه"

ًاألخبار بشكل فوري، وعرضها رسيعا هناك، وهذا يعني أنك قادر عىل امـتالك ذلـك الخـرب،ومن 

نحـن . ًاملمكن أن يتم نرشه مجددا من قبل األشخاص، ولكن ميكنك يف النهاية متابعتـه بنفسـك

اعدة كبرية من متابعينـا الـذين ًنضع أيضا األخبار من نرشاتنا عىل تويرت، والتي بدورها أنشأت ق

ًمييلون إىل االنتامء إىل منطقة سكنية معينة؛كام نستطيع أن نعرض األخبار مسـبقا قبـل نرشاتنـا 

ًومنحها فورية أكرب، وتسمح أيضـا بالتفاعـل مـع مسـتمعينا؛ وإذا كنـا نريـد تفـاعالً مـع الخـرب، 

 . يس راديو شيفيلدبول واكر، محرر ريايض، يب يب". نستطيع أن نحصل عليه فورا
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  Websites املواقع اإللكرتونية

يشار إىل أن أفضل املواقع تكون هي تلك التي تديرها املؤسسـات اإلعالميـة املعـرتف بهـا، 

والتي لديها فريق عمل مـن الصـحفيني املهنيـني واملـدربني؛ وبالتـايل فـإن هـذه املواقـع، والتـي 

 املطبوعة حيـث بـدأت ببسـاطة بـأن جعلـت انبثقت عن املؤسسات التي تعتمد عىل الصحافة

محتوى النسخة املطبوعة، مبا يف ذلك العناوين الرئيسية والصور، متوفر عرب اإلنرتنت؛ وهـذا مـا 

يسمونه وضع أو تطويع املحتوى لغرض أخـر؛ وال زالـت العديـد مـن الصـحف تسـتخدم هـذه 

 .الطريقة

لتي وفرتها املواقع اإللكرتونيـة، ًولكن العديد من الصحف قد تبنت أيضا الفرص الجديدة ا

لقد طوروا الصحافة التي تأخذ محتوى الخرب املطبوع وتدمجـه يف محتـوى جديـد مـن مصـادر 

أخرى، مثل الصور والتعليقات، واملقاطع الصوتية واملرئية، والرسوم، وروابـط األخبـار األرشـيفية 

 بإعـادة الـدمج، كـام يتضـمن ؛ وهذا ما يعرف)انظر قصة مايكل فيليبس أدناه(أو مواقع أخرى 

ًأيضا كيفية جعل األخبار أكرث سهولة ومالمئة بالنسبة للمستخدم عن طريـق فصـل األخبـار عـن 

بعضها باستخدام العناوين الفرعية واستخدام النقاط وجداول االقتباسات أو امللخصات؛ لكنها ال 

 .تتجاوز ذلك وإال ستصبح مشتتة بالنسبة للمستخدم

أو / ويقصد به أخذ املحتوى املطبوع وإعادة كتابتـه و- هو إعادة الكتابةوهناك منهج أخر

 .اختصاره بغرض رفعه عىل شبكة اإلنرتنت

ويف النهاية،فإن هناك بالطبع محتوى يـتم إعـداده بصـورة أساسـية أو حرصيـة مـن أجـل 

ياضـية مشـار املواقع اإللكرتونية؛ واألمثلة عىل ذلك التقارير املبارشة لحظة بلحظة لألحـداث الر

إليها باألسفل؛ تحتوي معظم الصحف التي تعتمد عىل املواقع اإللكرتونية عىل مـزيج مـن هـذه 

 .النامذج األربعة

  ONLINE WRITING STYLE  أسلوب الكتابة اإللكرتونية 

 ال توـجـد ـحـدود لحـجـم املـسـاحة املـتـوفرة ـعـىل املوـقـع اإللـكـرتوين، ولـكـن ـهـذا ال مـيـنح 
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يطـالع . أن يكتبوا بحرية تامة وبإسهاب؛ ويف الحقيقة، العكس هو الصـحيحالصحفيني الرخصة ب

القراء املواقع التي توفر لهم املعلومات التي يبحثون عنها بشكل رسيع وسهل، لذلك فهـي البـد 

 .أن تكون موجزة وواضحة ومحددة

ابها ًمييل القراء إىل تصفح اإلنرتنت بحثا عـن معلومـات محـددة، والتـي يرغبـون يف اسـتيع

ًيجب عىل صحفيو املواقع اإللكرتونية أن يجعلوا هذا ميرسا بأن تكون كتاباتهم بسـيطة، . رسيعا

ًكام يجب أيضا أن يضعوا يف اعتبارهم أن مستخدمي املواقع اإللكرتونية ليسـوا كقـراء الصـحف 

اجون ًالقومية، وغالبا ما ينتمون إىل قاعدة عريضة من الخلفيات التعليميـة، وأن جمـيعهم يحتـ

إىل أن يكون لديهم القدرة عىل فهم ما يقرؤونه بأقل جهد؛ ال تعد الكتابـات البارعـة املزخرفـة، 

حيـث أن . ًبغض النظر ما إذا كان األسلوب منمقا بدرجة كبرية أم ال، هي الطريق للقيـام بـذلك

  جمـل–ًاألسلوب املطلوب يعد مشابها لذلك الذي يستخدمه صحفيو الصحف الشعبية املصغرة

 .بسيطة وموجزة، وكلامت قصرية ومألوفة

 Search engine optimisation (SEO)محرك البحث األمثل

ًكام يجب أن يؤخذ يف االعتبار أيضا أن معظم األشخاص سيصلون إىل مـا تكتبـه لـيس عـن 

طريق تقليب الصفحات، ولكن بالبحث بتأن عن املحتوى سواء من خـالل املوقـع أو باسـتخدام 

ومن ثم، فإنه من املهم أن تعرث محركـات البحـث . ي كجوجل عىل سبيل املثالمحرك بحث عامل

هذه عىل املادة التي تبحث عنها بكفاءة،مام يعني أن كالً من الخرب والعنوان الرئييس ينبغي أن 

إن هـذا يعنـي محاولـة أن تجعـل . يكتبا داخل محرك البحث االمثل وأن يوضع هذا يف االعتبار

قامئة من بني العديد ممن سيعرث عليها محرك البحث، ألن األخبار التي تظهـر خربك يف مقدمة ال

 .يف مقدمة القامئة تكون هي األكرث احتامالً بأن تقرأها

ًإن هذا يعد أمرا هاما خصوصا مع العناوين الرئيسية التي تكون أقرص طوالً عـرب اإلنرتنـت عنهـا يف األخبـار  ً ً

ينبغي أن يكون العنوان عىل اإلنرتنت بصورة مثاليـة ال يتعـدى السـت . يعااملطبوعة، لذلك ميكن البحث عنها رس

 كلامت، وينبغي أن تتضمن كلامت رئيسية من املحتمل أن يستخدمها الشخص الذي يبحث عن مثـل هـذا الخـرب

  



 الصحافة الرياضية 

 

 258

 :التايل

 Leeds knock Chelsea out of Cupليدز يلقي بتشيليس خارج  الكأس 

 األكـرث - ليـدز، وتشـيليس والكـأس–سـتخدم الكلـامت الـثالثإنه يلخص الخـرب بإيجـاز وي

احتامال بالنسبة للمستخدمني عند البحث عن هذا الخرب، فال مكان للعناوين الخادعـة واملبهمـة 

عىل املواقع اإللكرتونية؛ وكنصيحة مفيدة عليك ان تكتب عناوينك الرئيسية وكأنك تبحث عنهـا 

 .املفتاحية املوجودة تجاه اليسار إن أمكنًمستخدما جوجل، مع استخدام الكلامت 

إن تضمني معلومات من العنوان الـرئييس يف مقدمـة الخـرب سيحسـن مـن محـرك البحـث 

األمثل يف النهاية، كام ينبغي عىل الصحفيني الحفاظ عىل تركيبة الجمل بشكل دقيق، وأن تكون 

لعنـارص األساسـية للخـرب يف اللغة مبسطة وسهلة البحث عرب سائر الخرب؛ كـام ينبغـي أن تـذكر ا

الفقرات الثالث األوىل، عىل أن تضـاف خلفيـة الخـرب يف الفقـرة الرابعـة أو الخامسـة السـتكامل 

ًويف حالة استخدام أي مرئيات أو رسوم، فينبغي أيضـا أن . سياق النص وبيان سبب أهمية الخرب

مدير فنـي وهـذا عـادًة  ثانية لحوار مع العب أو 30كفيديو مدته : يكون حجمها صغري وبسيط

ًأما بالنسبة للمحتوى األكرث تعقيدا، أضف رابطا لليوتيـوب أو بعـض املصـادر . يكون وقت كاف

 .BBC iPlayerاألخرى مثل يب يب يس آي بالير

ًوالبد أيضا من االنتباه لتواريخ األخبار؛ وبخالف الصـحف، حيـث تصـنف األخبـار اليوميـة 

إللكرتونيـة تكـون أهميـة أكـرب لألخبـار العاجلـة، وذلـك ألنهـا بأهميتها، نجد أنه عـىل املواقـع ا

ببساطة تكون جديدة، كام أن األخبـار العاجلـة هـي األكـرث احـتامال بـأن تظهـر عـىل الصـفحة 

ًالرئيسية؛ كام أن العديد من القراء سيقرئون هـذه األخبـار تقريبـا مبجـرد ظهورهـا، ولكـن مـن 

 يقرئهـا بعـض األشـخاص أليـام أو حتـى أسـابيع؛ لـذلك املمكن أن تظل إىل األبد عىل املوقع وال

، واسـتبدالها بتـواريخ "اليوم" أو " هذا الصباح"ينبغي عىل الكتاب تجنب استخدام كلامت مثل 

 .محددة
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 PRESENTATIONطريقة عرض الكتابة اإللكرتونية 

، )حاليـاوحتى الشاشات الصغرية عىل األجهزة املحمولة املتوفرة (إن حجم شاشة الكمبيوتر

ًوحجمها الصغري نسبيا مقارنة بصفحة الجرائـد، وتـوافر العنـارص اإلضـافية مثـل املقاطعاملرئيـة 

والصوتية، والحاجة إىل السامح للقراء بأن يتنقلوا بطـريقتهم حـول املوقـع متـيل الطريقـة التـي 

دي إن األدوار التـي يشـغلها مصـممي الصـفحات ومسـاع. ُتعرض بها املعلومات عـىل اإلنرتنـت

ومـن املمـكـن أن . التحريـر يف الصـحافة املطبوـعـة تحتـل أهمـيـة أكـرب ـمـن املواقـع اإللكرتونـيـة

تستوعب صفحة املوقع معلومات قليلة نسبيا، لذلك فالبـد ملسـتخدمي املواقـع اإللكرتونيـة أن 

يوجهـوا مـبـارشة ببسـاطة ويرس إىل الـصـفحات األخـرى حـيـث يحصـلون ـعـىل املعلومـات الـتـي 

مهمة مصمم املواقع تتمثل يف أن يعـرض أكـرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات عـىل إن . يريدونها

شاشة الكمبيوتر، دون احداث أي فوىض أو التباس؛ وتعد املساحة املتاحـة للمحتـوى التحريـري 

ًمحدودة ليس فقط بسـبب حجـم الشاشـة، بـل أيضـا ألن كـل صـفحة يجـب أن تحتـوي عـىل 

 .إلعالناتًمساعدات التنقل عرب الصفحات وأحيانا ا

تأيت مساحة التحرير يف املرتبة الثانية بعد خاصية مالمئة وسـهولة االسـتخدام عـىل املواقـع 

ًالجيدة؛ لذلك عىل الصحفيني أن يعملوا وفقا للقيود والضوابط املفروضة عليهم منحيث تصميم 

ا ًإن هذا يتطلـب غالبـا ايجـاد طـرق جديـدة لعـرض املعلومـات، حتـى ميكـن اسـتيعابه. املوقع

لقد أدمج صحفيو املواقع اإللكرتونية بعض من سامت الصحافة املطبوعـة . بسهولة عىل الشاشة

مثل الكلامت، والصور، والعناوين الفرعية، والنقاط، والرسوم مـع سـامت وسـائل اإلعـالم املـريئ 

واملسموع، مثل امللفات الصوتية القصرية ومقاطع الفيديو ، إلنشاء شـكل جديـد مـن الصـحافة 

 .اسب مع البيئة اإلعالمية الجديدةيتن

إن التقرير الـذي قـد يظهـر يف الصـحيفة كمقـال واحـد مـن النسـخة ميكـن أن يـتم 

ُتقسيمه إىل عدد من العنارص عىل املوقـع اإللكـرتوين؛ وسـتظل الحقـائق األساسـية تعـرض 

ُباستخدام مناذج من الفقرات والعناوين الرئيسـية للنسـخة، ولكـن قـد تعـرض املعلومـات 

 األساسية كعناوين عىل الرشيط الجانبي، وتصبح االقتباسـات والترصيحـات متاحـة بشـكل
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 .مبارش من املتحدثني باستخدام املقاطع املرئية والصوتية

 مثال توضيحي

ُمن املمكن أن تعرض األقسام املكتوبـة . كُتب الخرب التايل بالصفحات الرياضية لجريدة يومية

 . املوقعبشكل مائل كملفات حقائق عىل

 فيليبس يسبح يف التاريخ األوليمبي

أصبح السباح األمرييك مايكـل فيليـبس أعظـم سـباح أوليمبـي يف التـاريخ، لقـد حصـل عـىل 

امليداليتني التي يحتاج إليهام من مركز أكـواتيكس يف لنـدن ليصـبح إجـاميل امليـداليات التـي 

ذي حققـتـه بطـلـة الجمـبـاز ً ميدالـيـة أوليمبـيـة، محـطـام اـلـرقم القـيـايس اـلـ19حـصـل عليـهـا 

 . ميدالية أوليمبية18 عاما،والحاصلة عىل 48منذ " الريزا التينينا"السوفيتية السابقة

 مـرت فراشـة 200 يف سـباق – املركز الثاين بهذه األلعـاب–بل قد يكتفي بحصوله عىل الفضية

 .ولقد عرب عن رغبته يف االعتزال بعد أوملبياد لندن

تي حصل عليها باعتباره أحد أفراد فريـق الواليـات املتحـدة للسـباحة إن امليدالية الذهبية ال

 مرت بالتناوب هي التي جعلت فيليبس أعظم سباح أوليمبي عىل االطالق؛ كـام 200×4الحرة 

حصل عىل مثان ميداليات ذهبية يف بكني، باإلضافة إىل الست ذهبيـات والربونـزيتني يف أثينـا 

 .2000فوز بأي ميدالية يف أوملبياده األوىل يف سيدين عام ، بالرغم من فشله يف ال2004عام 

 . متفرج عىل أقدامهم للرتحيب بفيليبس يف لحظاته التاريخية17.000حشد الفوز األمرييك 

 انشـات، وتبلـغ املسـافة بـني 4 أقـدام و 6 البالغ من الطول -  كام يلقب فليبس

 كيلوجراما، 84م، ويزن  قد14 انشات، ليصل حجمه إىل 7 أقدام و 6أطراف يديه 

ًبرصاصة بالتيمور،ويعـد السـباح األرسع قفـزا عـىل االطـالق إىل حـامم السـباحة، 

ً لقـبـا عاملـيـا وحـقـق 26باإلـضـافة إىل نجاحاـتـه األوليمبـيـة، فـقـد ـفـاز ب  ً رـقـام 37ً
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 .دوليا

 يف إن قوته العظيمـة تكمـن" الذي قام بتدريبه لفرتة طويلة "بوب باومان"يقول عنه مدربه 

قدرته عىل االسرتخاء وتركيـزه تحـت ضـغط، فكلـام زاد الضـغط، كلـام تحسـن أدائـه، ففـي 

 ."األوقات العصيبة، يصبح يف أفضل حاالته

ً عاما أن يحافظ عىل لقبه يف سباحة الفراشة، ويصبح أول 27لكن مل يستطع البالغ من العمر 

 . مرت فراشة200رجل يف التاريخ يحقق ثالث بطوالت متتالية يف السباحة 

 20السباح اإلفريقـي البـالغ مـن العمـر " تشاد لو كلوس"فقد تفوق عليه يف اللمسة األخرية 

 ثانية، وكـان 0.05 مرت األوىل، والذي فاز عليه ليس بأكرث من 150عاما بعد أن كان متقدما يف 

 .هناك أربعة سباحني أرسع من فيليبس يف املسافة النهائية

، بـل بتحقيقـه الفـوز التاسـع "ائتي مرت فراشة مل تسري كـام أردت لهـابأن امل"   رصح فيليبس

ًلقد ركزت يف أن أفعل شيئا ما،وهو أن أفعل ما مل يستطع أحـد فعلـه مـن قبـل، "عرش رصح 

 ".ولن يقف أي يشء يف طريقي

، 1960، وسـت ميـداليات يف رومـا عـام 1956فازت التينينا بست ميداليات يف ميلبورن عـام 

 .، الرقم الذي استمر ملا يقرب من نصف قرن1964كيو عام وسته يف طو

 15الحائز عىل " نيكوالي اندريانوفل"يعد التايل يف القامئة الدامئة هو بطل الجمباز السوفيتي 

 13الحائز عـىل " بوريس شاخلني"، يليه يف القامئة ) برونزية3 فضية، و 5 ذهبية، و7(ميدالية 

 ).برونزيتني فضية، و4 ذهبية ، و7(ميدالية 

 النسخة اإللكرتونية

 :ُهذه هي الكيفية التي ميكن أن يعرض بها خرب مثل هذا عىل املوقع اإللكرتوين

 فيليبس يسجل الذهبية األوليمبية التاسعة عرش يف التتابع

ـد حـصـل  ـاريخ، لـق ـي يف الـت ـباح أوليمـب ـبس أعـظـم ـس ـل فيلـي ـرييك مايـك أـصـبح الـسـباح األـم

ـا ـي يحـت ـداليتني الـت ـدن، ليصــبح إجــاميل عــىل املـي ـز أكــواتيكس يف لـن ـيهام مــن مرـك ج إـل
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ً ميدالية أوليمبية، محطام الرقم القيايس الـذي حققتـه بطلـة 19امليداليات التي حصل عليها 

 ميدالية أوليمبية، وكان ذلك منـذ 18الحاصلة عىل " الريزا التينينا"الجمباز السوفيتية السابقة

 . عاما48

 مـرت 200 يف سـباق – املركـز الثـاين بهـذه األلعـاب – الفضـية ولكنه قد يكتفي بحصوله عىل

 .فراشة ولقد عرب عن نواياه يف االعتزال بعد أوملبياد لندن

إن امليدالية الذهبية التي حصل عليها باعتباره أحد أفراد فريـق الواليـات املتحـدة للسـباحة 

لقـد . بـي عـىل االطـالق مرت بالتناوب، هي التي جعلت فيليبس أعظم سباح أوليم200الحرة 

 متفرج عىل أقدامهم للرتحيب بفيليـبس يف لحظاتـه التاريخيـة، 17.000حشد الفوز االمرييك 

 عاما أن يحافظ عىل لقبه يف سباحة الفراشة ويصـبح أول 27لكن مل يستطع البالغ من العمر 

 . مرت فراشة200رجل يف التاريخ يحقق ثالث بطوالت متتالية يف السباحة 

 عاما، 20ق عليه يف اللمسة األخرية تشاد لو كلوس السباح اإلفريقي البالغ من العمر فقد تفو

 ثانية، وكان هناك 0.05 مرت األوىل والذي فاز عليه ليس بأكرث من 150ًبعد أن كان متقدما يف 

 .أربعة سباحني أرسع من فيليبس يف املسافة النهائية

 ". كام أردت لهاإن املائتي مرت فراشة مل تسري"  رصح فيليبس 

 :ُميكن أن تعرض االقتباسات كخرب منفصل

 ماذا قالوا

ًلقـد ركـزت يف أن أفعـل شـيئا مـا "رصح مايكل فيليبس حني تسجيله امليدالية التاسعة عرش 

 ".وهو أن أفعل ما مل يستطع أحد فعله من قبل، ولن يقف أي يشء يف طريقي

إن قوتـه العظيمـة تكمـن " ، الذي قام بتدريبه لفرتة طويلة، "بوب باومان"يقول عنه مدربه 

يف قدرته عىل االسرتخاء وتركيزه تحت ضغط، فكلـام زاد الضـغط، كلـام تحسـن أدائـه، ففـي 

 ". االوقات العصيبة، يكون يف أفضل حاالته
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 1الرشيط الجانبي 

 الرقم القيايس األوليمبي لفيلبس

  فضية2 ذهبية، 1 – 2012لندن 

  ذهبية 8 – 2008بكني 

  برونزية2 ذهبية، 6 – 2004أثينا 

  صفر ميدالية – 2000سيدين 

 26: األلقاب الدولية

 37: األرقام القياسية العاملية

 2الرشيط الجانبي 

 أقرب منافسني له

 ) برونزية4 فضية،5 ذهبية، 9( ميدالية 18 –) العبة جمباز، االتحاد السوفيتي(الريزا التينينا 

 3 فضـية،5 ذهبيـة،7( ميداليـة 15 –العـب جمبـاز، االتحـاد السـوفيتي(نيكوالى انـدريانوف

 )برونزية
ـاز، االتـحـاد الـسـوفيتي(ـبـوريس ـشـاخلني   2 فـضـية، 5 ذهبـيـة،7( ميدالـيـة13 –)الـعـب جمـب

 )برونزية

 ملف حقائق

 رصاصة بالتيمور

  أقدام وأربع بوصات6: الطول

 قدام وسبع بوصات أ6: ما بني ذراعيه

  14مقاس : القدم

  كيلو جرام84: الوزن

التـي قـد تحتـوي ) والتغطية لسباقات فيليبس، وعـرض االحتفـاالت(  إىل جانب االقتباسات 

 .عىل لقطات مرئية أو مقاطع صوتية أو كالهام
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كافة املعلومات التي كتبت بطريقة مائلة يف النسخة املطبوعة يتم التعامـل معهـا كـل عـىل 

ة يف النسخة اإللكرتونية؛ فملفات الحقائق، ألنها تعرض معلومـات دقيقـة، فهـي تحتـوي حد

 .عىل معلومات إضافية كالتي تم تغطيتها يف تقرير منفصل

 Discussionمناقشة 

فيليبس، رقـم (العنوان الرئييس قصري ومألوف ملحرك البحث، باستخدام الكلامت املفتاحية 

ميكـن عـرض أرقامـه القياسـية كرسـم بيـاين، واسـتخدام الرمـوز ) قيايس، أوليمبي، ذهبي وتتابع

بألوان مناسبة للميداليات؛ وميكن أن تعرض األرقام القياسية ملنافسيه بنفس الطريقة، مع صـور 

 .لهم أثناء السباقات

 تدريب 

حدد خرب، مقال متخصص أو ملحة عن حياة شخصـية رياضـية مـن أي جريـدة وحولـه إىل 

ًملوقع اإللكـرتوين؛ اجعـل العنـوان الـرئييس مناسـبا ملحـرك البحـث األمثـل؛ خرب مخترص يناسب ا

اجعل أسلوبك مبسـطا، واخـترص الرسد إىل عنـارصه األساسـية، واعـرض احصـائيات ومعلومـات 

أساسية يف الرشيط الجانبي؛ وقد تحتاج كذلك إىل عرض االقتباسات سـواء يف مربعـات منفصـلة 

حتاج إىل قسم منفصل حول ما يريد أن يعلق عليـه األخـرون أو كمقاطع صوتية؛ كام ميكن أن ت

 .عن موضوع الخرب، باإلضافة إىل صورة ملتقطة أو مقطع مريئ ملوضوع الحدث

 )دقيقة بدقيقة(التغطية املبارشة 

LIVE, MINUTE-BY-MINUTE REPORTING 

افة إن إحدى املميزات الرئيسية التي تقدمها الصحافة اإللكرتونية عن أشكال الصح

األخرى هي القضاء عىل املواعيد النهائية الثابتة لألخبار؛ فـيمكن تحـديث املوقـع يف أي 

وقت، وتعد أكرب جاذبية للصحافة الرياضية اإللكرتونية بالنسبة للعديـد مـن املشـجعني 

واملتابعني هي القدرة عىل متابعة األحداث الرياضية مبارشة أثناء حـدوثها، أيـنام تكـون 

 . ات الكمبيوتر أو الـالب تـوب أو التابلـت أو األجهـزة املحمولـة األخـرىسواء عىل شاش
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هذا ويكمن االختالف يف رسعة توصيل وعرض الحدث؛ فالناس يريدونه اآلن، وتعد الرسعة أكـرث 

 .أهمية من االتقان؛ هناك قدر كبري من املنافسة من حيث من يصل أوالً للخرب

رتنت ممكنة حني وقوع الحدث، كالتي يتم بثها عـىل تعد تغطية األلعاب الرياضية عرب اإلن

ًاإلذاعة والتلفاز؛ ويف الحقيقة، تقـدم بعـض املواقـع اإللكرتونيـة تعليقـا مبـارشا وحيـا لألحـداث  ً ً

وحتى التغطية املرئية، بالرغم من القيود عـىل الحقـوق التـي تطبـق عـىل الصـحفيني العـاملني 

ذاعة والتلفزيون؛ ومع ذلك، فان جميع املواقع اإللكرتونيـة باملواقع اإللكرتونية كام يفعلون يف اإل

لديها الحرية يف توفري التحديثات بانتظـام، وتـوفري النسـخ املكتوبـة والعاجلـة، والصـور الثابتـة 

تستطيع املواقـع اإللكرتونيـة . ًللحدث أثناء وقوعه، وأيضا التقارير التفصيلية عند انتهاء الحدث

ام يتعلق بحدث ما لحظة بلحظة بواسطة تحديث املوقع يف أوقـات التواصل مع مستخدميها في

منتظمة أو حينام يكون هناك حدث جدير بالذكر؛ فمع القـوانني املتعـددة يف كـرة القـدم عـىل 

سبيل املثال، يتم تحديث املوقع كل دقيقة او اثنني، بينام يتم تحديث تقـارير كـرة التـنس كـل 

 الكريكت فيتم تحديثها كل رضبة للكرة أو كل ست رضبات نقطة أو كل مباراة، أما عن تقارير

فـإذا مل يحـدث . للكرة، فاألمر املهم هنا هو أن تبقي عىل متابعيك بأن تعطهم النتائج أوال بأول

أي يشء مثري يف سـاحة اللعـب، يـتم سـد الفجـوات بتقـديم املعلومـات األساسـية، ومالحظـات 

لتعليق املبارش عرب مواقع التواصل االجتامعي، ويف أحيان املراسل أو تحليالته أو باستخدام ميزة ا

قد تكون مواقع التواصل االجتامعي قد . كثرية بواسطة الجمهور الذي يشاهد الحدث يف االستاد

ابتكرت لصالح الصحفيني الرياضيني مع مساحة يتم شغلها أثناء املباريات الخالية من األحـداث 

 .املثرية

ملتضمن يف نقـل األخبـار اإللكرتونيـة املبـارشة مشـابه يعترب األسلوب الصحفي ا

لألسلوب الذي يستخدمه الصحفيني العـاملني بالصـحف الرياضـية املسـائية؛ يرسـل 

الصحفيون مادة النرش من خالل أجهزة الكمبيوتر املحمولة الخاصة بهم أو من خـالل نقـل 

  حيـنام يقـع أي حـدث ًالخرب عرب خطوط التليفون املفتوحـة، وغالبـا مبـارشة مـن رؤوسـهم
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يتمثل االختالف هنا يف أن األخبار اإللكرتونية تكون حيوية ومبارشة حيث تصل املعلومات . بارز

 .بانتظام، وإال فإنك ستخاطر بأن تخرس جمهورك الذي قد يتابع موقع أخر

ًكام يحظى األسلوب أيضا بأهمية أكرب بكثري؛ فرغم أنه قـد يتجـاوز متابعيـك كـل الفئـات 

عمرية والطيف االجتامعي، إال أنه من املحتمل سيطرة الشباب والعارفني بالتكنولوجيا بشـكل ال

ًكبري؛ يف هذه الحالة يحتاج محتواك إىل أن يكون شبابيا والمعـا ونـربة صـوت رجوليـة إذا كنـت  ً

 تتمثـل أفضـل التقـارير اإللكرتونيـة املبـارشةيف. تقوم بتغطية لعبة رياضية متابعيها من الشباب

) سيكون العديـد مـنهم كـذلك(ُتلك التي تشعر املشاهدين وكأنهم متواجدين يف مكان الحدث 

بواسطة عرض ومضات ذات ألوان محلية عن الطقس، أو هتافات مـن الجمهـور أو الـزي الـذي 

 عنـدما ترفـع رايـات الهتافـات املثـرية يف -ترتديه الفرق، أو جودة الفطائر يف منافذ بيع الطعـام

ً عملية البحـث الـدقيق عـن الفـرق أو الرياضـيني متثـل أمـرا حيويـا ألن هـذا يـزود إن. امللعب ً

الصحفي باملادة التي تشغل اللحظات اململة والهادئة يف املباراة، أو تنميـق املسـاهامت البـارزة 

ًألحد الرياضيني؛ كام ينبغـي عليـك أن تجعـل ناظريـك دومـا عـىل مواقـع التواصـل االجتامعـي 

قات التي يكتبها األخرون الـذين يشـاهدون الحـدث، حيـث أن أفضـلها ميكـن أن ملتابعة التعلي

 .ًتستخدم أيضا يف سد الفراغات واالبقاء عىل استمرار تدفق املعلومات

ينبغي أن تبدأ التغطية كام يجب قبل بداية الحدث لالستحواذ عىل مشاهديك مبكرا؛ فـال 

 بعرضها عرب اإلنرتنت مبجرد توافرهـا؛ فيجـب أن بد أن تبدأ التغطية مبادة دعائية، وقوائم الفرق

تبلغ مشاهديك عند خـروج الفـرق إىل أرض امللعـب، وأن تعطـيهم إشـارة واضـحة عنـد بدايـة 

املباراة؛ وال تخىش من اإلشارة لألحداث الهامة كإحراز هدف أو ملـس الكـرة لـألرض بـبعض مـن 

 !!!!الهتافات
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 مثال توضيحي

 ) بدقيقةدقيقة(التغطية املبارشة 

 ليفربول يواجه مانشسرت سيتي

 الدوري اإلنجليزي املمتاز

 يف الرابعة مساء: رضبة البدء

لقد فاز أبطال مانشسرت سيتي باملباريات السبع األخرية بالدوري تباعا، ويـرجح :  مساء3:00

ليفربـول يف الرتتيـب األدىن لقامئـة الـدوري حتـى اآلن، فهـم عـىل وشـك . بأن يفوزوا اليـوم

نتقال مع مديرهم الفني الجديد بريندان رودجرز،والذي يساوره القلق من أجل تحقيـق اال

النجاح بعد هزميتهم ثالثة مقابل ال يشء عىل ويست بروم يف اليوم االفتتاحي لهذا املوسـم؛ 

 .وتبدأ املباراة يف الرابعة مساء

ً عامـا رحـيم 17من العمـر سيبدأ ليفربول املباراة باملثري والبالغ :  أخبار الفريق– مساء3:45

رينـا، كـييل، جونسـون، كـوتس، سـكرتل، لوكـاس، ألـني، جـريارد، بوريني،سـواريز، : ستريلينج

 .جونز،خوسيهانرييك، كارول، هندرسون،كاراغر، شيلفي، داونينج: البدالء. ستريلينج

لـد   مانشسرت سيتي يف كامل قوته ولديه ستيفانسافيتش الذي لعب مباراة مأسـاوية يف انفي

هـــارت، زاباليتـــا : يف بطولـــة كـــأس كـــارلينج يف ينـــاير، عـــىل املقاعـــد االحتياطيـــة

: الـبـــدالء. ،كولوتوري،كومـبـــاين،كوالروف،ميلرن، ياياتورـيـــه، دييونج،نرصي،تيفيز،ـبـــالوتييل

 .بانتيليمون،ليسكوت،سافيتش،رودويل،رزاق،سيلفا،دزيكو

 )ميدالندزW(أندريهامريرن : الحكم

ام هو الحال يف انفيلد، وتعزف مكربات الصوت أغنية لن تسـري أبـدا ك! الفرق خارج امللعب

سـيبدأ ليفربـول املبـاراة يف . وحيدا، وهناك تصفيق حار بينام تسـتعد الفـرق لبـدء املبـاراة

 .النصف األول من امللعب يف تجاه مشجعيهم

طتسـنح لسـتيفن جـريارد فرصـة التسـديد بعـد مـرور فقـ. ويا لها من بدايـة! ها قد بدأوا
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 . ثانية من بداية املباراة، ولكن اليزال الوقت مبكرا29 

يفسح تيفيز لنفسه مساحة أدىن اليمني، ويأخذ الكـرة تجـاه املرمـى، ولكنـه تـم : 2الدقيقة 

 .تخليص الكرة

يقطع جونسون الكرة من جهة اليسار لتصطدم يف كومباين، وتـذهب إىل جـريارد : 3الدقيقة 

 .مرة أخرى خارج املرمىالذي بدوره يسددالكرة ولكن 

ًيسقط لوكس، الذي ظل مصابا لفـرتة طويلـة يف املوسـم املـايض، بعـد أن تلقـى : 5الدقيقة 

مل يستطع أن يكمل بعـدها ويـذهب خـارج امللعـب مبـارشة . رضبة عنيفة يف فخذه األمين

 . أسفل النفق، وهو يعاين بعض من األمل، ويدخل شيفيل بديالً عنه

ًا بتمريرات رائعة ومفتوحة ومن قـدم لقـدم، والجمهـور يهتـف هتافـا لقد بدأو: 6الدقيقة 

 .ًعارما؛ إذا استمروا عىل هذا النحو، سيحرزون هدفا أو اثنني

هـل سـتكون هـذه . يراوغ بالوتيليل بالكرة ومير من سكريتل الذي أسقطه أرضـا: 9الدقيقة 

 هي البطاقة الصفراء األوىل للمباراة؟

. ًسكريتل مشريا إليه بإصبعه، فهو محظوظ بأن ينجو بهذه الفعلةيحذر الحكم : 10الدقيقة 

 . ياردة يف اتجاه ريني حارس مرمى ليفربول30يسدد كالروف الكرة من عىل بعد 

 ...وهلم جرا، ولكن تضفي اللحظات الحاسمة بعض من الدراما التصويرية عند وصولهم

 جريارد برسعة من جهـة اليمـني ينطلق.  مانشسرت سيتي0 -1ليفربول !!! هدف: 34الدقيقة 

يف اتجاه منطقة الست ياردات، ويقابلها سكريتل عند العارضة اليرسى ليرضب الكـرة برأسـه 

 .لتستقر يف الشباك؛ وتصبح انفيلد فجأة بوتقة من الهتافات العارمة

بدأ مانشسرت سيتي بشـكل أفضـل .  مانشسرت سيتي0 -1ليفربول : الشوط األول

يفربول سيطر عىل العرشون دقيقة األخرية، وعـىل وشـك أن من ليفربول، لكن ل
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يضع نفسه يف املقدمة؛ ولكن هناك أشياء كثـرية للعـب مـن أجلهـا، البـد أن الشـوط الثـاين 

 .سيكون ملئ باملفاجآت املدوية

  سيذاع الشوط الثاين بنفس الطريقة، ومع صفارة نهاية املباراة، يبدأ موجز ألهم األحـداث 

 .راسلنيوتحليل امل

 LIVE ROUNDUPSموجز أخبار مبارش 

توفر العديد من املواقع اإللكرتونية تغطية مبارشة ليس فقط لحـدث واحـد، وإمنـا لكافـة 

يقوم الصحفي عادًة . األحداث الرياضية، بطريقة الربامج اإلخبارية الرياضية عىل الراديو والتلفاز

صة باملؤسسة اإلعالمية التـي يعمـل لصـالحها، بفحص وترتيب هذه الربامج يف غرفة األخبار الخا

ًمستخدما مواد مختلفة تأيت من املراسلني املتواجدين مبوقع األحداث الرياضية ووكـاالت األنبـاء 

ومن خالل مواقع التواصل االجتامعي؛ وتأخذ صيغة شبيه باملثال الخاص بتقرير دقيقـة بدقيقـة 

 .املذكور آنفا

 CONSIDERED REPORTSالتقارير التفصيلية 

يتبع التغطية املبارشة لحدث مـا تقـديم تقـارير تفصـيلية بشـكل رسيـع عـىل الكثـري مـن 

املواقع اإللكرتونية من خالل التقارير التفصيلية مثل تلك التي تناولناهـا بالدراسـة يف الصـحافة 

 املطبوعة؛ حيث تركز هذه التقارير عىل األحداث املهمة يف أسلوب موجز وبسيط ومألوف عـىل

ميكن إضـافة اقتباسـات املـدربني أو الالعبـني يف شـكل نيص . اإلنرتنت والتي سبق أن تعرضنا لها

مبجرد أن تصبح متاحة، أو إضافة مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية؛ وميكن إدراج العنوان الرئييس 

ىل والصور واللقطات والروابط املتضـمنة بـالنص لتأخـذ القـراء إ) املألوف ملحرك البحث األمثل(

محتوى أخر عىل املوقع أو موقع أخر، مثل التقارير األرشيفية املتعلقة بنفس الفرق، والتـي قـد 

تكون موضع اهتامم بالنسبة لهم؛ واملحافظة عىل التفاعل بني املوقـع والقـراء، وإتاحـة الفرصـة 

 .لهم إلضافة تعليقاتهم وابداء آرائهم حول ما يقدمه املراسلني
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 مثال توضيحي

  مانشسرت سيتي2 – 2ليفربول 

 63، توريه الدقيقة 34سكرتل الدقيقة 

 80 ، تيفيز الدقيقة 66سواريز الدقيقة 

 خطأ سكرتل مينح سيتي فرصة التعادل مع ليفربول

مارتن سكرتل الذي أخطأ يف مترير الكرة لتعود إىل العـب سـيتي كـارلوس تيفيـز قبـل نهايـة 

ل يف الـدوري اإلنجليـزي للمـدير الفنـي الجديـد املباراة بعرش دقائق ليضيع فرصة الفوز األو

ورأسية سكرتل القوية أعطت ليفربـول السـيطرة خـالل الشـوط  لليفربول بريندان رودجرز؛

األول من املباراة، ولكن فويض دفاعية أخرى أتاحت الفرصة ليايا توريـه بـأن يقتـنص هـدف 

 .التعادل

ل مـرة أخـرى قبـل أن ينقـذ سـكرتل   أعادت الركلة الحرة للويس سـواريز الفرصـة لليفربـو

 . موقف سيتي وأفسد مساء رودجرز

ًلكنه أخذ دفعة معنوية من الحقيقة بأن ليفربول كان األفضـل، وسـيتي كـان محظوظـا بـأن 

 .يغادر أنفيلد بالتعادل

 عاما،والـذي أحكـم 17كان املثري لإلعجاب بشكل خـاص رحـيم سـتريلينج البـالغ مـن العمـر 

 دقيقة عندما تصـدى سـكرتل 34حصل فريقه عىل تقدم مستحق بعد . مراقبته لكولو توريه

 .ليواجه ركنية ستيفن جريارد ورأسيته القوية لتمر من حارس مرمى سيتي جو هارت

دفع مدير فريق سيتي روبرتو مانتشيني بتغريين بعد اسرتاحة مـا بـني الشـوطني، فقـد دفـع 

دفـع بهـذا التبـديل مـرة .ريو بـالوتليلبجاك رودويل وادين دزيكو بدالً من سمري نارصي وما

واحدة عندما غري توريه اتجاه الكرة من مسافة قريبة بعد ان فشل ليفربول يف التعامـل مـع 

 .متريرة تيفيز

لـكـن بـعـد ـثـالث دـقـائق، انطـلـق ليفرـبـول إىل األـمـام؛ وـقـد عوـقـب ـجـاك رودوـيـل، ولـعـب 
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 . منخفضة أسفل الزاوية اليرسى ياردة بطريقة لولبية25سويرز الرضبة الحرة من عىل بعد 

 .حينئذ، أتاح خطأ سكرتل الفادح الفرصة ملانشسرت سيتي بأن يحظى بالتعادل

  قد يصاحب التقرير إحصائيات املباراة ومقاطع فيديو لتعليقات كالً من مديري الفريقني يف 

 .املؤمترات الصحفية املنعقدة بعد املباراة

 Discussion مناقشة 

ً للقارئ ملخصا أساسيا عن املباراةتوفر املقدمة النتائج، أهـداف الشـوط األول، ومحـرزي –ً

. ًاألهداف وأوقات تسجيل األهداف؛ وميكن أن يتبعه صورة أو لقطة من الحدث وعنوانا رئيسـيا

يجب أن نضع يف االعتبار أن العنوان الرئييس يتم كتابته بطريقة مناسـبة ليتعـرف عليـه محـرك 

ة، حيث يحتوي عىل أسامء الفرق والالعبني األساسيني لكـال الفـريقني؛ كـام البحث األمثل بسهول

ًتعترب املقدمة أيضا متوافقة مع محرك البحث سهل االسـتخدام، متضـمنة أسـامء كـال الفـريقني،  ً

يلخـص الجـزء الـرئييس يف .والالعبني الرئيسني بهـام، واملـدير الفنـي لليفربـول والـدوري املمتـاز

لرئيسـية كـام يحتـوي عـىل بعـض التحلـيالت؛ وتكـون الجمـل قصـرية وبلغـة التقرير األحداث ا

بسيطة، ويتبعها إحصائيات أخرى للفرق، البدالء، الحكم، والجمهـور، ورمبـا تحلـيالت تفصـيلية 

 ويـتم وضـعها عـىل -عن التسديدات تجاه املرمى، ونسبة االستحواذ لكال الفـريقني؛ وغـري ذلـك

 . عىل  التغطية املبارشة للمباراةاملوقع اإللكرتوين مبارشة يف أ

 تدريب 

ًقم مبشاهدة مباراة مبارشة عىل التلفاز، وقم باإلعداد مقدما لبحث دقيـق عـن 

اكتـب . كال الفريقني، وكأنك ستقوم بالتحضـري للتعليـق عـىل الراديـو أو التليفزيـون

قـم بعـرض . مقال مكون من ثالث جمل كعرض ملدة عرش دقائق قبل بداية املباراة

يانات الفرق مبجرد اإلعالن عنها؛ وعنـد رضبـة البدايـة، اكتـب تقريـر لألحـداث الجاريـة عـىل ب

  ًكـن مسـتعدا لشـغل. املوقع، وقم بإعداد فقرة قصرية مكونة من جملة أو جملتني كل دقيقتـني
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الفراغات أثناء الحدث باستخدام التحليالت، والتعليقـات، واأللـوان، والخلفيـات    أو تعليقـات 

اقع التواصل االجتامعي؛ وقم بتجهيز ملخص من ثالث جمل بعد الشوط األول وأخر يف نهاية مو

 .املباراة

يف نهاية املباراة، اكتب تقرير مفصل ومخترص، يركز فقط عىل الجوانب األكـرث أهميـة، ثـم 

 .يتبع هذا مقال منفصل يحتوي عىل ترصيحات ما بعد املباراة

  واملحادثات عرب اإلنرتنتاملدونات، والتسجيالت الصوتية،

BLOGGING, PODCASTING AND WEBCHATS 

انفتح اإلنرتنت عىل العديد من الوسائل اإلضافية التـي تسـمح للصـحفيني الرياضـيني بـأن 

 .يتواصلوا ويتفاعلوا مع متابعيهم وجمهورهم

لتي مبثابة يوميات إلكرتونية بصورة أساسية، وا) وهي اختصار لسجل الشبكة(تعد املدونة 

ًميكن تحديثها بشكل منتظم؛ فال يشرتط أن تكون صحفيا ليك تنشـئ مدونـة، وأن اإلنرتنـت بـال 

ًشك ملئ باملدونات؛ غري أن الكثري منهـا يكـون إمـا مبتـذالً أو شخصـيا أو ردئ املعلومـات، وأن 

ث الصحفيني املحرتفني لديهم ميزة كبرية أكرث من املدونني الهواة؛ حيـث أنهـم يـحرضون األحـدا

التي يهتم بها الكثري من الناس، ولديهم إمكانية الوصول إىل أحدث األخبار واملعلومات، ولديهم 

 .القدرة عىل الكتابة بطريقة ترفيهية ممتعة

تتيح املدونة الفرصة للصحفي الريايض بأن يكشف عن أفكاره حيث ال يوجد لهـا مسـاحة 

و إحصائيات؛ كام تسمح لهم ببناء شخصية  لتوضيح تفاصيل أكرث أو آراء أ-عىل منصته الرئيسية

يقصـد بـاالحتامالت . ميكن للقراء التعرف عليها، وجذب املزيد من املتابعني واملشاهدين الجـدد

 فهـي -ًالتفاعلية لإلنرتنت أن الصحفي يستطيع أيضا أن يدعوا القراء للـرد واملشـاركة يف النقـاش

 .ء واالنتامءوسيلة ذات فائدة تسمح بإنشاء متابعة تتسم بالوال

مخـترص –ينبغي أن يكون أسلوب التدوين مشابه ألي نوع أخر مـن الكتابـات اإللكرتونيـة

ـا نتيـجـة ملـهـارة وتخـصـص  ـابعني لـه ـة ـهـي الـتـي ـسـتجذب مـت  ًومـحـدد وممـتـع؛ فأفـضـل مدوـن
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تأخذ املدونات العديد من األشكال واألساليب، وأفضل طريقة . الصحفي يف املوضوع الذي يكتبه

مدونتك هي أن تطلع عـىل املـدونات التـي تظهـر بـاملواقع املتميـزة للصـحفيني الـذين لتطوير 

 .تفضلهم؛ ثم تبدأ باتباع أسلوبهم، ورسعان ما سيكون لديك أسلوبك وطريقتك الخاصة

الفرصـة للصـحفيني بالتحـدث ) مركب من الكلـامت آي بـود واإلذاعـة(يتيح البث الصويت 

لسلة من األجهزة املحمولة؛ ففي كثري من األحيـان يتحـدث مبارشة ملتابعيهم وجمهورهم عرب س

الصحفيني الرياضيني عن أحدث اإلصدارات، رمبا التي تشتمل عـىل كليبـات حواريـة أو تعليـق، 

مـرة أخـرى، يعتمـد البـث . ويستطيع املشرتكون تحميل الفيديو كامالً عىل أجهـزتهم املحمولـة

قدمونها وعىل خـرباتهم وشـعبيتهم؛ ففـي الغالـب الصويت الرائج عىل أسلوب الصحفيني الذين ي

يستخدمون مقطوعات موسيقية إلضفاء املزيد من املتعـة، وينبغـي أن يكـون أسـلوب التقـديم 

يجعل شكل الحوار، مع وجود مضيف يتحدث إىل . حافل بالدعابة والتخيل عن الصيغة الرسمية

 تبـدو يف شـكل أرسع -و املشـاهري مثل الزمالء الصحفيني، الشخصيات الرياضية أ–ضيف أو أكرث

تركز اإلذاعة الجيدة عىل املوضوعات اليومية، والتي قد تكون أحداث . وأرخص ليتم وضعها معا

 .كبرية أو قصص مثرية للجدل

تسمح املحادثة عـرب اإلنرتنـت للصـحفيني الرياضـيني بـإجراء محادثـات عـرب اإلنرتنـت مـع 

تستضـيف .  الربيـد اإللكـرتوين أو الرسـائل النصـيةمتابعيهم وجمهورهم والرد عىل أسئلتهم عـرب

معظم املواقع املتميزة نظام املحادثات عرب اإلنرتنت من وقت ألخـر، والتـي تضـم عـادًة أسـامء 

ً موضـحا -كبار الصحفيني الرياضـيني؛ ويف العـادة يبـدأ الصـحفي تقـديم الفـرتة بتهيئـة املشـهد

مرة أخرى، ينبغي . ً الحدث، واصفا األجواء هناكاملوضوع املطروح للمناقشة،أو إذا كان يف مكان

أن يتسم األسلوب باملرح والغري رسمية؛ سيطلب املقدمون األسئلة أو التعليقات، ثم بعد ذلك يردون عليها 

إن تشجيع الشخصيات الرياضية باملشـاركة تكـون يف . مبجرد ورودها، مستخدمني خرباتهم يف هذا املوضوع

ـ. مـصـلحة جلـسـة الـحـوار ـةاخـت ـة املختلـف ـع اإلعالمـي ـات ـعـرب اإلنرتـنـت ـعـىل املواـق ـل ـمـن املحادـث   رب القلـي
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 ملخص 

يدفع النمو الرسيع للصحافة اإللكرتونية الصحفيني إىل ابتكار وتبني سلسلة جديدة من

املهارات واألساليب لتلبية متطلبات الجمهـور مـن األخبـار، واملعلومـات، والتحلـيالت،

 تحـدث؛ فهـذا يتضـمن األخبـار العاجلـة، والتغطيـة املبـارشةوالتعليقات الفورية أينام

لألحداث، والروابط املرئية والصوتية، واملـدونات، واملقـاطع الصـوتية، واملحادثـات عـرب

ًيتكيف األسلوب الصحفي طبقا للمتطلبات التكنولوجيـة التـي تسـتخدم مـن. اإلنرتنت

قـدمها التكنولوجيـا الرقميـة، والخاللها، كام يتبنى الصحفيون خاصية التفاعلية التـي ت

 .سيام القدرة عىل دمج املعلومات وإبداء التعليقات من جانب جمهورهم

 

 .ليك تتوصل للشكل واألسلوب الذي يجعلك األكرث نجاحا
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ملخص الفصل

 الرياضيةمهمة وكاالت األنباء  

  وصف بروفايل الوكالة الكربى 

 دورها املتغري واملختلف يف العرص الرقمي 

 موقع الوكاالت يف األحداث الهامة 

 أدوار ومهام الصحفيني الرياضيني املستقلني 

 يوم يف حياة صحفي مستقل 

أهداف التعلم

 التعرف عىل أهمية وكاالت األنباء الرياضية 

 في الوكالةفهم املهارات املطلوبة من صح 

 التعرف عىل دور وكاالت األنباء الرياضية يف األحداث الرياضية الهامـة مثـل األلعـاب

 األوليمبية

 معرفة األدوار واملهام التي يقوم بها الصحفيني العاملني بنظام العمل الحر يف التغطية

 الرياضية

 لـوب اتباعهـامعرفة فرص العمل املتاحة للصحفيني بنظام العمل الحر، واملنهجية املط

 للعمل بنجاح كصحفي مستقل

 والعمل الحر وكاالت األنباء الرياضية
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 دور ومهمة وكاالت األنباء الرياضية

THE FUNCTION OF SPORTS NEWS AGENCIES 

ىل وكـاالت األنبـاء كام رأينا يف الفصل الرابع، تعتمد املؤسسات اإلعالميـة بصـورة دامئـة عـ

لتزويدها باألخبار والتقارير الرياضية التي ال تستطيع الحصول عليها من خالل طـاقم عملهـا أو 

هذا ولن متلك املنافـذ اإلعالميـة القوميـة . الصحفيني العاملني بنظام العمل الحر املتعاقد معهم

 موضع اهتامم وجـذب طاقم عمل كاف لتغطية جميع الفعاليات الرياضية واألحداث التي متثل

ملتابعيها يف الـدول التـي تقـدم خـدماتها اإلخباريـة بهـا، وقـد أدت العوملـة املتزايـدة يف مجـال 

وباملثـل، يجـب أن . الرياضة إىل وجود حاجة متزايدة للتغطية فيام وراء الحدود القومية للـدول

تغطيـة األحـداث الرياضـية تعتمد وسائل اإلعالم املحلية واإلقليمية عىل وكاالت األنبـاء للقيـام ب

هـذا وقـد أدى تقليـل عـدد العـاملني، والـذي تـم فرضـه عـىل . الدولية والقوميـة الخاصـة بهـا

ًاملؤسسات اإلعالمية نظرا لتقسـيم وتجزئـة املنافـذ الخاصـة بـاملحتوى الريـايض كنتيجـة للثـورة 

ات اإلخباريـة حتـى أكـرث الرقمية القامئة، إىل جعل األدوار التي تقوم بها وكاالت األنباء واملؤسس

 .أهمية من ذي قبل

تقدم وكاالت األنباء خدمة متتابعـة لألخبـار، متابعـات مسـبقة، أحـداث رياضـية، تقـارير 

غري أن املتطلبات املتغـرية التـي تبتكرهـا املنافـذ اإلعالميـة . ونتائج للمشرتكني فيها عرب اإلنرتنت

ًالجديدة تعني أن لها دورا متزايدا كمعدين ومنت جـني للصـحافة الرياضـية، حيـث أنهـا تسـتمد ً

املادة واملحتوى الذي تقدمه من عدد من املصادر املختلفة وتقوم بإعدادها لتلبيـة االحتياجـات 

 . املحددة للمنابر اإلعالمية املختلفة، بداية من الصحف وحتى املواقع اإللكرتونية

األخبـار  ملـدن الكبـرية، جمـعهذا وتواصل وكاالت األنباء األصغر حجام، يقع معظمهـا يف ا

ًاملحلية وتقوم ببيعها للمنافـذ اإلعالميـة القوميـة، ولكنهـا أيضـا يجـب أن تكـون مسـتعدة اآلن 

 . لتقديم املادة أو املحتوى الذي يناسب ويالئم مجموعة مختلفة من املنابر اإلعالمية
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  جمعية الصحافة -لوكالة أنباء شهرية) الربوفايل(السرية الذاتية 

PROFILE OF A MAJOR AGENCY  – THE PRESS ASSOCIATION 

تعد جمعية الصحافة، يقع مقرها يف اململكة املتحدة، واحـدة مـن أكـرب وكـاالت األنبـاء يف 

 موظف بنظام الدوام الكامل باإلضافة إىل الكثري 70العامل؛ ويتألف فريق العمل الريايض بها من 

 يتم االستعانة بهم يف -م يف املؤسسات اإلعالمية األخرى مثل نظرائه-من العاملني املؤقتني الذين

املواقف املليئة باملهام واملسؤوليات مثل فرتات بعد الظهر من أيام السبت أو الفـرتات املسـائية 

هـذا ويتمركـز رؤسـاء التحريـر . من أيام العمل، عندما يكون هناك برامج رياضية ثقيلـة املهـام

ًلناتج الخـاص بالوكالـة وفقـا ألسـاس يـومي، وكـذلك املحـررون  الذين يرشفون عىل ا-املسؤولني

 يف مبني مركزي رئييس معـد لهـذا -املساعدون، الذين يقومون مبعالجة املادة الصحفية التي ترد

الغرض يقع يف عاصمة الدولة؛ يف حني يتم توزيـع املراسـلني يف جميـع أنحـاء اململكـة املتحـدة، 

ًوهناك أيضا مكتب منفصل يقـوم .  املناطق الخاصة بهموهم مسؤولون عن تغطية األحداث يف

 . بتغطية األحداث الرياضية يف اسكتلندا

 يف األساس بواسطة الصـحف اإلقليميـة (Press Association)لقد تم إنشاء الجمعية الصحفية 

باململكة املتحدة ليك تقدم كل من خدمة تغطيـة األخبـار واألحـداث الرياضـية مـن خـارج املنـاطق 

واآلن تذهب خدمات تقديم األنباء التي تقدمها املؤسسة، مبـا يف ذلـك خدمـة األخبـار . تواجدة بهاامل

الرياضية املتخصصة،إىل جميع الصحف القومية واإلقليمية وجميـع القنـوات واملحطـات التلفزيونيـة 

غطـي وعـىل الـرغم مـن أن املؤسسـة ت. ITV و آي يت يف BBC، يب يب يس Skyواإلذاعية، مثل سكاي 

ويف . جميع الرياضات، إال أن تركيزها الرئييس ينصب بشكل يـومي عـىل كـرة القـدم وسـباق الخيـول

) مـن الدرجـة الثانيـة(إنجلرتا، يتم تقديم التغطية لجميع مباريات الـدوري املمتـاز، وهنـاك تغطيـة 

ـاين  ـدوري األول والـث ـز ـعـىل بـطـوالت اـل ـاك بـعـض الرتكـي ـة ـشـاملة، وهـن ـة ـمـن الدرـجـة الث(لبطوـل  الـث
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ويف اسـكتلندا، يـتم تغطيـة جميـع مباريـات بطولـة الـدوري ). والرابعة لكرة القدم للمحرتفـني

املمتاز األسكتلندية؛ وباإلضافة إىل ذلك، فإن عوملة الرياضة تعني أن مباريات القسـم األعـىل يف 

 .  إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، أملانيا وهولندا يتم تغطيتها أيضا

 تأثري العرص الرقمي

THE IMPACT OF THE DIGITAL AGE 

باعتبارها خدمـة قامئـة عـىل الـنص املكتـوب يف األصـل، فقـد وجـدت الثـورة الرقميـة أن 

الصحفيني الذين يعملون لدى الوكالة يتكيفون مع متطلبات املنافذ اإلعالمية الحديثـة يف إطـار 

ًقـد تلقـى تـدريبا حـول ، مل يكن أحد من مراسيل الوكالة 2007يف عام . عملية رسيعة ومستمرة

منهم عىل التعامل مـع % 80، تم تدريب قرابة 2012كيفية التعامل مع تقنية الفيديو؛ ويف عام 

إنهم اآلن لديهم القدرة عىل تقديم مقابالت بالفيديو عاليـة الجـودة مـن خـالل . تقنية الفيديو

 تجميعهـا يف املركـز املؤمترات الصحفية التي تسبق األحداث ومن املصـادر األخـرى، والتـي يـتم

ـع  ـن أـجـل اـسـتخدامها ـعـىل املواـق ـرقميني للمؤسـسـة ـم ـالها إىل العـمـالء اـل ـتم ارـس ـرئييس وـي اـل

هذا وستستمر هذه العملية يف التطور، واالنتقال إىل تقنيـة الفيـديو عاليـة الجـودة . اإللكرتونية

(HD/High Definition)ت اإلعالمية واملواد اإلعالمية التي تبث بصورة حية من املؤمترا . 

ًورغم ذلك، فقد أدى التطور الرسيع للمنابر اإلعالمية أيضا إىل تغيري الطريقة التي يتعامـل 

بها مشجعي الرياضة مع األحداث الرياضية، ومن ثم الطريقة التـي يلبـي بهـا صـحفي الوكالـة 

ً رياضـيا ًاحتياجاتهم؛ وحتى عهد قريب، كان النشاط األسايس ملراسل الوكالة الذي يغطـي حـدثا

يتمثل يف تقديم نسخة قابلة للتشغيل عن الحدث، والتي تكون بشكل رئييس من أجل استخدام 

الصحف الرياضية التي يتم نرشها بعد ظهر أيام السبت، وكذلك الطبعـات األوىل مـن الصـحف 

ألقامر إن االنتشار املتزايد للقنوات التلفزيونية التي تعمل ببث ا. القومية التي تصدر يف الصباح

ًالصناعية وكذلك تطور التكنولوجيا الرقمية يعنـي أن مشـجعي ومتـابعي الرياضـة أصـبحوا تقريبـا اآلن يتـابعون 

  األحداث الرياضية بصورة حية، إما بشكل مبارش من خالل البث التلفزيـوين، أو مـن خـالل التحـديثات التـي تـرد
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ات أجهزة التليفون املحمول بشـكل دقيقة بدقيقة عىل صفحات املواقع اإللكرتونية أو عىل شاش

إن مهمة مراسل الوكالة أصبحت تتمثل اآلن يف إضافة قيمة لتلـك التغطيـة الحيـة، مـن . مبارش

خالل تقـديم مـواد إضـافية أو تكميليـة مـن املالعـب، والتـي ميكـن للمشـجعني واملتـابعني أن 

. ن املحمول الخاصـة بهـم، مثل أجهزة الكمبيوتر أو التليفو"شاشاتهم الخاصة"يستخدموها عىل 

وعىل الرغم من أنهم ما زالوا يقدمون مشاهد من امللعب قبل بدء املباراة، أخبـار الفريـق مـن 

. امللعب وكذلك تقرير حول املباراة مع صافرة النهاية، ومل تعد التقارير الدورية يـتم القيـام بهـا

ن تـويرت كوسـيلة لـنرش واآلن أصبح املراسـلون يـدونون مالحظـاتهم مـن املالعـب، ويسـتخدمو

 . التحديثات الدورية

هذا ويتم تجميع املواد اإلعالمية يف املركز الرئييس، ويـتم تغذيـة املشـرتكني بهـا، كـام يـتم 

مزجها مع مواد أخرى حول الحدث والتي تصل من مصادر أخـرى؛ وكـذلك يـتم تقـديم خدمـة 

 املخـتص باإلسـتاد الريـايض، بيانات دقيقة بدقيقة من األحداث الهامة عن طريق طاقم العمـل

والذين يكونون يف الغالب من بني الالعبني املحرتفني السـابقني، حيـث يقومـون بتقـديم تعليـق 

ُمنتظم بشكل لطيف من خالل الهـاتف ملعـد النسـخة؛ وهـذا سـيقوم بـدوره باإلشـارة إىل كـل 

يـة، متريـرة، هدف، رضبة جزاء، تسديدة عىل املرمى أو بعيـدة عنـه، تسـديدة حـرة، رضبـة ركن

خطأ، إصابة، تبديل العبني، تسجيل إنذار لالعب أو طرد العب، وذلـك مـن أجـل تلبيـة الحاجـة 

 . املتزايدة للبيانات الرياضية من شتى األنواع

ـع األحــداث الرياضــية  ًونظــرا ألن جمـي

الهامة أصـبح اآلن يـتم بثهـا تلفزيونيـا، ميكـن 

ــن ـخــالل  ــاراة ـم للـصــحفي أن يـشــاهد املـب

ـون ـن التلفزـي ـا ـم ـر عنـه ـة تقرـي ـوم بكتاـب  ويـق

اـلـرئييس مكتـبـه أو مكتبـهـا املوـجـود يف املرـكـز 

ـــب ـــل أو تـع ـــدون تنـق ـــاء . ـب ـــد انتـه وبـع

ــــة  ــــوم الـصــــحفيون مبتابـع الـحــــدث، يـق

مواقــع التواصــل االجتامعــي للتعــرف عــىل 

إنـهـم يـحـاولون ـجـذب انتـبـاه املـتـابعني "

املهتمني، عن طريـق إضـافة قليـل مـن املـرح، 

 إىل أي ـمـدى -ويبحـثـون ـعـن األـشـياء الغريـبـة

تكون الفطـائر سـيئة، أحـدث هتـاف سـخيف 

ًإن هذا ميثل تغـريا جوهريـا يف . ردده الجمهور ً

ـ ـل بـه ـي نتعاـم ـة الـت ـياءالطريـق ـع األـش   ىفا ـم

ـبت ـام الـس ـن أـي ـر ـم ـد الظـه ـات بـع ـه . أوـق إـن

ــنوات ــدار ـس ــىل ـم ــرب ـع ــري األـك ــد . التـغ لـق
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ـخاص  ـب األـش ـن جاـن ـة ـم ـات املحتمـل التعليـق

املرتبطني باألحداث الرئيسية، والتـي ميكـن أن 

ُ األـسـاس اـلـذي تـسـتمد مـنـه ـتـوفر يف الغاـلـب

 .  قصص جديدة ممتعة

أـصـبحنا مبثاـبـة الشاـشـة الثانـيـة؛ حـيـث ميـكـن 

لألشخاص أن يتـابعوا مـدونات مراسـلينا أثنـاء 

 ."مشاهدتهم للمباراة عىل التلفزيون

ـة  ـايض، جمعـي ـرر رـي ـروديل، مـح ـيل ـب آـش

 الصحافة

 ت األنباء يف األحداث الهامة موقع وكاال

THE PLACE OF AGENCIES AT MAJOR EVENTS 

ًتلعب وكاالت األنباء أيضا دورا رئيسيا يف تغطية األحداث الرياضـية الدوريـة الهامـة مثـل  ً ً

هذا ومتلك القليل من املنافذ اإلعالمية طاقم العمل الالزم ليك تقوم بتغطية . األلعاب األوليمبية

يات يف األحداث الرياضية متعددة األنواع مثل هذه املشـار إليهـا أعـاله، أو الخـربة جميع الفعال

هذا ويـتم . الالزمة لتقديم تغطية رسمية موثوق بها للرياضات التي ميارسها أقلية من األشخاص

سد العجز يف ذلك من خالل صحفي الوكالة، الذين ميكنهم أن يقدموا خدمـة التقـارير والصـور 

 . موثوق فيهبشكل رسيع و

كز الرئييس لها خـالل  صحفي كطاقم عمل يف املر90كان يوجد لدى جمعية الصحافة عدد 

، وـكـان ـهـذا الـعـدد يـشـمل املراـسـلني، املـحـررين 2012دورة األلـعـاب األوليمبـيـة بلـنـدن ـبـارك 

املساعدين، املصورين والفرق الخاصة باملعلومات والبيانات؛ حيـث كـان لـديهم مراسـل يف كـل 

دة ال نوع رياضة؛ وكان الصحفيون الذين يقومون بتغطيتهم متخصصـون يف تلـك الرياضـات ملـ

تقل عن أربع سنوات، منذ دورة األلعاب األوليمبية السابقة يف بكني؛لقد قضوا الكثري مـن ذلـك 

الوقت للتعرف عىل منافسيهم، وهو ما جعل الوصـول إلـيهم يف دورة األلعـاب األوليمبيـة أكـرث 

سهولة، واكتساب ذلك اإلحساس بالثقة والقوة والذي يتوافق مع معرفة رياضة ما بشـكل جيـد 

لقد رحبت الرياضات التي ميارسها أقلية من األشخاص بهذا االهـتامم اإلعالمـي كوسـيلة . للغاية

ـونها ـي ميارـس ـام بالرياضــات الـت ـة واالـمل ـادة املعرـف ـة . لزـي ـد الصــحفيني ملتابـع ـافر أـح ـد ـس  لـق
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األحداث التي تسبق األلعاب األوليمبية يف أماكن مختلفة حول العامل بصحبة الفريـق الربيطـاين 

وب الخيل؛ وعندما فاز الفريق الربيطاين بامليداليات الذهبية، استطاع أن يحصل عىل مقابلـة لرك

 . حرصية مع أشهر أعضاء الفريق، زارا فيليبس، حفيدة ملكة إنجلرتا

 املستقلني األدوار واملهام الخاصة بالصحفيني الرياضيني

THE ROLES OF FREELANCE SPORTS JOURNALISTS 

الدورية للرياضة االحرتافية، ومع وجـود األنشـطة يف ذروتهـا خـالل عطـالت ًنظرا للطبيعة 

األسبوع وبعض فرتات املساء من أيام منتصف األسبوع، ومتبوعة بحاالت انخفاض عندما تكـون 

هناك أحداث رياضية قليلـة، تقـوم الكثـري مـن املنافـذ اإلعالميـة بـدعم وتكملـة طـاقم عملهـا 

م العمل الحر؛ وهؤالء الصحفيون يعملـون لحسـابهم الشـخيص األسايس بصحفيني يعملون بنظا

ًويقومون ببيع خدماتهم أو املواد الصحفية الخاصة بهم إىل أي جهة تدفع لهم مقابالً ماديا عن 

ذلك؛ وقد يتم االستعانة بهم لتغطية حدث معني، مثل مباراة كرة قدم، وذلك ألن تلك املؤسسة 

ل كاف لرتسله إىل جميع الرياضـات التـي ترغـب يف تغطيتهـا؛ اإلعالمية ال يوجد لديها طاقم عم

أو مـقـاالت متخصـصـة ـقـاموا بكتابتـهـا كنتيـجـة لـخـربتهم وـقـد يبيـعـون قـصـص إخبارـيـة معيـنـة

الشخصية، أو رمبا يكون قد تـم االسـتعانة بهـم للمسـاعدة يف إنتـاج برنـامج، منشـور أو موقـع 

 . حررين املساعدين املؤقتني يف األقسام الرياضيةإلكرتوين معني يف أوقات الذروة، مثل امل

يبدأ كثري من الصحفيني العاملني بنظـام العمـل الحـر كصـحفيني أساسـيني، ثـم بعـد ذلـك 

يقررون العمل بشكل مستقل لحسابهم الخاص؛ إنهم يحتاجون إىل نفس املهارات التي يحتاجها 

نظام العمل الحر، فإنهم يحتاجون أي صحفي ريايض أخر، ولكن ليك يحققوا النجاح كصحفيني ب

ومن املفضـل أن تكـون (إىل أن تكون لديهم القدرة عىل العمل يف أكرث من وسيط إعالمي واحد 

ً، وأن يـقـدموا ـشـيئا ال يـسـتطيع )الـصـحافة املطبوـعـة، اإلذاـعـة والتلفزـيـون واملواـقـع اإللكرتونـيـة

ملام مبعرفة تفصيلية عن رياضـة الصحفيون األساسيون باملؤسسة أن يقدموه؛ وقد يكون ذلك اال

من رياضات األقلية، أو عىل عالقة بأشـخاص يسـتطيعون أن يقـدموا زاويـة مختلفـة عـن قصـة 

 . إخبارية ما
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هذا وميكن أن يقدم التخصص يف رياضة مهمشة املزيـد مـن فـرص العمـل ودخـل أفضـل 

ة الرياضـية الرئيسـية بالنسبة للصحفي بنظام العمل الحر عن التنافس والتزاحم يف عامل الصحاف

عىل الرغم من أن معظم املتخصصني سيكون لديهم االستعداد والقدرة عىل (املكتظ بالصحفيني 

ًونظـرا ). التحول إىل الكتابة يف الرياضات الرئيسية، إذا تلقوا مكاملة من أحـد األقسـام الرياضـية

بالنسـبة للعمـل ألن لكونك متخصص متنقل أو دوار، عىل سبيل املثـال، سـتواجه منافسـة أقـل 

 . الصحفيني األخرين خرباء يف هذه الرياضات

تبلغ الحاجة إىل هذا النـوع مـن املعرفـة 

ذروتـهـا أثـنـاء األـحـداث الهاـمـة مـثـل األلـعـاب 

األوليمبية، وهذا هو الوقـت الـذي سـيبحثون 

فيه عن خدماتك؛ ويف غـري تلـك األوقـات، قـد 

تكون فرص العمل متاحة من خالل املنشورات 

تخصصة التي تغطي معظم الرياضـات؛ كـام امل

أن الكثريين يزيدون مـن دخلهـم عـن طريـق 

 .  مضاعفة العمل عىل الرياضات الرئيسية

ًقد يبدو مثاليـا ورائعـا أن تكـون أنـت "  ً

مدير نفسك، ولكن مـن أجـل أن يكـون ذلـك 

. ًناجحا يجب أن تكـون أشـد وأقىس املـديرين

سبوع، فقد تجد نفسك تعمل لسبعة أيام يف األ

 ساعة كل يوم يف أسـبوع مـا، ويكـون 15ملدة 

ـلـديك القلـيـل ـمـن املـهـام لتفعـلـه يف األـسـبوع 

إن العـمـل الـحـر ميـكـن أن يـكـون . اـلـذي يلـيـه

يجـب أن تكـون . وليمة أو مجاعة بالنسبة لك

ـا  ـون متحلـي ـاق وأن تـك ـل الـش ـتعدا للعـم ًمـس ً

بالـشــجاعة الذاتـيــة؛ وإن مل تـكــن ـكــذلك يف 

 .سك بالتفكري فيهاألمرين، فال تتعب نف

ـوين، وإذاـعـي  ـز، ـصـحفي تلفزـي آالن بيـج

 ."وبالصحف بنظام العمل الحر

ومن الناحية املثالية، يقـوم الصـحفيون بالعمـل كصـحفيني أساسـيني يف مؤسسـة مـا قبـل 

التخصص واالستقالل يف أعاملهم؛ وبهذه الطريقة، ميكنهم أن يقيمـوا عالقـات قيمـة مـن خـالل 

ـ ـوتهم األقـسـام الرياـضـية، وبـن ـاط ـق ـة، وأن يكتـشـفوا نـق ـة يف نـطـاق ـهـذه املهـن  اء ـسـمعة طيـب
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وـضـعفهم الشخـصـية، وأن يـحـددوا طبيـعـة الثـغـرات الـتـي يحـتـاجون إىل ـسـدها وـكـذلك أـنـواع 

 . ُالرياضات املناسبة التي يحتمل أن تكون األكرث ربحية وفائدة

 يوم يف حياة صحفي مستقل

A DAY IN THE LIFE OF A  FREELANCE 

جندة اإلخبارية بشكل رسيع يف مجال الرياضة كام هـو الحـال بالنسـبة ألي فـرع تتغري األ

 الـدخول -إعالمي أخر؛ وتتمثل املهمة األوىل للصحفي الحر كل يوم يف مواكبة أحدث التطـورات

 أو النـوادي أو الرياضـات التـي   إىل املواقع اإللكرتونية الخاصة باملؤسسـات اإلخباريـة الكبـرية،

يجـب أن تكـون عـىل . م بتغطيتها، واالستامع للراديو خالل تناول اإلفطار، ومطالعة الصحفتقو

إذا كـان قـد تـم . علم مبا يدور، والبحث عن فرص مثل القيام مبتابعات لقصة إخباريـة جديـدة

عزل مدير من منصبه، عليك أن تسأل نفسك عن الشخص الذي قـد يحـل محلـه؛ ورمبـا يكـون 

رشـحني لهـذا املنصـب، أو يف النـادي؛ وميكنـك التواصـل معهـم تليفونيـا، لديك عالقـات مـع امل

يجب أن تقيم عالقة جيدة مـع . وإذاوجدت قصة إخبارية، قم بعرضها عىل املحررين الرياضيني

ال تتعهـد : املحررين الرياضيني ألنك تقوم ببيـع يشء مـا لهـم؛ وعليـك أن تكـون صـاحب مبـدأ

إذا عرضـت قصـة إخباريـة عـىل مؤسسـة إعالميـة بصـورة بتقديم يشء ال ميكنـك أن تقدمـه؛ و

حرصية، ال تحاول أن تزيد دخلك من خالل إرسالها إىل جهة أخـرى؛ حيـث أن سـمعتك الطيبـة 

 . هي أغىل وأمثن يشء متلكه

إن القيام بعملية البحث، إجراء املقابالت، الكتابة أو التسجيل سوف تستغرق الكثـري مـن بقيـة 

ًضا إىل متابعة األحداث الرياضية خالل األسـبوعني القـادمني الختيـار األحـداث اليوم؛ وسوف تحتاج أي

ميكنك التحدث للمحررين الرياضيني أو ارسال الربيد اإللكرتوين لهـم لـيك تـذكرهم . التي تود تغطيتها

ومن هنا، سيكون اسمك هو االسـم األول الـذي يـرد إىل ذهـنهم عنـدما . بأنك متاح لتقديم خدماتك

ًال تفرتض أبدا أنـه نظـرا لقيامـك بالعمـل لـدى شـخص أو . ني املراسلني لتغطية تلك األحداثيتم تعي ً

 يجـب عـىل . مؤسسة ما يف املايض، فـإنهم سـوف يتـذكرونك ويعرضـون عليـك املزيـد مـن الوظـائف
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ًالصحفيني املستقلني أن يكونوا دامئا يف وجوه األشـخاص األخـرين؛ ال تـرفض أبـدا أي عمـل يـأيت  ً

 . ًلكن عليك أن تسأل دامئا عن مقدار األجر الذي سيتم دفعه لك و-إليك

يجب عىل الصحفيني املستقلني أن يتأكدوا من أنهم سيحصـلون عـىل مسـتحقاتهم؛ وعـىل 

خالف الصحفيني األساسيني يف املؤسسة، ال ميكنهم أن يتوقعوا الحصول عىل شـيك بقيمـة األجـر 

يجب أن يكون لـديهم نظـام لحفـظ . يبة منهالشهري وقد تم خصم القيمة الصحيحة من الرض

إن هـذا . وتسجيل األعامل التي قاموا بها والتأكد من حصولهم عىل مستحقاتهم من هذا العمل

ميكن أن يعني القيام مبكاملات تليفونية أو ارسال بريد إلكرتوين للحصول عـىل مسـتحقاتهم مـن 

ستعانة مبحاسب ميكن أن توفر لهم املـال ًالعمالء؛ ونظرا ألنهم يعملون لحسابهم الخاص، فإن اال

بالرتتيب والتأكد من القيام باملطالبات التـي تعـادل  من خالل تسجيل وحفظ متعلقاتهم املالية

قيمة الرضيبة املطلوبة؛ حيث أن املحاسبني عىل دراية مبثل هـذه األمـو، يف حـني أن الصـحفيني 

 . ًنادرا ما يلمون بذلك

لديك حدث ريايض يجب أن تقوم بتغطيته يف املساء؛ إنه قـد ثم بعد ذلك ميكن أن يكون 

يتطلب القيام بقيادة السيارة ملدة ساعتني، والوصـول لإلسـتاد الريـايض قبـل الحـدث بسـاعتني، 

ومغادرته بعد انتهاء الحدث بساعتني، والقيام بـإجراء مقـابالت مـع املـدربني والالعبـني وكتابـة 

إن هذا يعنـي يف الغالـب العمـل .  للمنزل بعد ذلك بساعتنيًالتقرير الخاص بك، والوصول أخريا

 . ساعة يف اليوم15ملدة 
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 ملخص 

نظراً ألن األحداث الرياضية متيل إىل أن تأيت يف مجموعات متشابكة، نادراً ما يكون لـدى

املؤسسات اإلعالمية عدد كاف من املوظفني األساسيني لتغطية جميع هـذه األحـداث يف

استخدام املواد الصحفيةأوقات الذروة؛ ولذلك فهم يقومون بسد هذا العجز عن طريق 

يتخصـص بعـض. التي تقدمها وكاالت األنباء الرياضية والصـحفيني الرياضـيني املسـتقلني

الصحفيني املستقلني يف رياضات األقلية والتي نادراً ما يكـون لـدى الصـحفيني األساسـيني

 . العالقات أو املعرفة األساسية الالزمة لتغطيتها بشكل رسمي
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ملخص الفصل

 لعامة يف املجال الريايض عمل فرق العالقات ا 

 العالقات اإلعالمية، املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي 

  العالقات العامة بالنسبة لالعبني، املديرين وطاقم املوظفني 

  محتوى الفيديو والتلفزيون 

 أنشطة تقديم الخدمات 

    فرق عمليات وسائل اإلعالم لألحداث الهامة 

 

أهداف التعلم

 الكيفية التي تعمل بها فرق العالقات العامة يف املجال الريايضفهم  

 التعرف عىل قيمة وأهمية مواقع التواصل االجتامعي بالنسبة للمؤسسات الرياضية 

  فهم املهارات املتضمنة يف العالقات العامة االستباقية والتفاعلية 

 اث الهامةتقدير وتقييم املهام الخاصة بفرق عمليات وسائل اإلعالم لألحد 
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لقد سبق أن تناولنا يف الفصل الرابع ما يتعلق بالطرق التي يقـدم بهـا مسـؤويل العالقـات 

العامة بالنوادي واملؤسسات الرياضية املعلومات والدعم عىل مـدار سـنوات عديـدة للصـحفيني 

وعىل الرغم من وصول العرص الرقمي والتطـور والنمـو .  وظائفهممن أجل مساعدتهم عىل أداء

يف معدل املنابر اإلعالمية، بداية من املواقع اإللكرتونية وحتى شبكات التواصل االجتامعي، فقـد 

. أصبح من األكرث سهولة بالنسبة لهم اآلن أن يتواصلوا مـع متـابعيهم وعمالئهـم بشـكل مبـارش

بشكل كامل عىل تعاون وسائل اإلعالم لإلعالن عن أنشطتها والرتويج هذا ومل تعد الرياضة قامئة 

ألعاملها؛ حيث أنه من خالل إنشاء املواقع اإللكرتونية الخاصة بها واالستفادة الكاملة من مواقع 

التواصل االجتامعي مثل الفيسبوك وتويرت، أصبحت الكثري من املؤسسات الرياضية بصورة فعالة 

م الرياضية بقدراتها الذاتية؛ وأنه من أجـل تقـديم الخدمـة لهـذه املنافـذ، جزء من وسائل اإلعال

 . ًفإنها تحتاج أيضا إىل مهارات الصحفيني الرياضيني

وعىل الرغم من أن أغلبية النوادي الرياضية املحرتفة ما زالت تستعني فقط بواحد أو اثنني 

 مثل نوادي - وأن النوادي األكرب حجاممن املوظفني يف أقسام االتصاالت واملعلومات الخاصة بها،

كرة القدم بالدوري اإلنجليزي املمتاز وبعض نوادي كرة القـدم األمريكيـة، ونـوادي كـرة السـلة 

 يوجد لديها فرق عمـل لالتصـاالت واملعلومـات والتـي تـدير املوقـف بشـكل جيـد -والبيسبول

ًية التقليدية؛ وبالفعل، فإنه نظرا  أكرب من عدد موظفي كثري من املنابر اإلعالم-وبأعداد مضاعفة

ألن املنافسـة املتزاـيـدة لجـذب انتـبـاه واهـتامم مـتـابعي الرياضـة ـقـد أدت إىل حـدوث ـحـاالت 

اندماج، إغالق وفقدان طاقم العمل يف وسائل اإلعالم التقليدية، فقد أصبحت العالقـات العامـة 

ًالرياضية واحدة من املجاالت األرسع منوا وتطورا يف الصحا فة الرياضية خالل الشـطر األول مـن ً

 . القرن الحادي والعرشين

 أنشطة مسؤويل العالقات العامة يف املجال الريايض

THE WORK OF SPORTS PUBLIC RELATIONS TEAMS 

ـبق أن  ـام ـس ـالم ـك ـائل اإلـع ـدعم واملســاعدة لوـس ـديم اـل ـتمرار يف تـق ـع االـس ـالتزامن ـم  ـب
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 العالقـات العامـة باملجـال الريـايض بتوسـيع أنشـطتها ذكرنا يف الفصل الرابع، قامت فرق عمـل

هذا وقد تجـاوزت اآلن هـذه األنشـطة املواقـع اإللكرتونيـة، . لخلق املنافذ اإلعالمية الخاصة بها

والتي تعد أهـم أدوات ووسـائل االتصـاالت واملعلومـات حتـى بالنسـبة للمؤسسـات الرياضـية 

ًية األكرب حجام قنوات تلفزيونيـة خاصـة بهـا، غـري األصغر حجام؛ كام متتلك اآلن النوادي الرياض

ًأنه حتى أفضل فريق عالقات عامة لن يكون لديه أبدا سيطرة وتحكم كامل يف صورة املؤسسـة 

وباإلضافة إىل أنشـطتهم االسـتباقية، يجـب علـيهم يف بعـض األحيـان أن يكـون . التي يعمل بها

لطريقـة األمثـل للتعامـل مـع النتـائج لديهم نشاط تفاعيل، من خـالل تقـديم النصـائح حـول ا

السلبية املتعلقة بالكثري من القصص السلبية التي يتضمنها مجـال عملهـم ذو املسـتوي املتميـز 

والرفيع؛ فقد يتطاول الالعبون أو املدربون عىل بعضهم البعض أو يترصفون بصورة غري الئقة؛ أو 

" شـيفلد وينيـزداي"نـادي : ياء خطريةمل يتم دفع الرضائب؛ ويف بعض األحيان تحدث بالفعل أش

ً عامـا تقريبـا عـىل 30لكرة القدم ما زال عليه أن يتعامل مع عواقب كارثة هيلزبورو رغم مرور  ً

ًإن أحد مهام وظيفة العالقـات العامـة يف املجـال الريـايض تتمثـل أيضـا يف انقـاذ . تلك الحادثة

 . وحامية السمعة والسرية الطيبة واالسم التجاري

العالقـات : كن أن تنقسم أنشطة محرتيف العالقات العامة يف املجـال الريـايض كـام يـيل  مي

اإلعالمية، املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي، الالعبون، العالقات العامة فيام يتعلـق 

 .باملديرين وطاقم العمل، مهارات التلفزيون والفيديو، وأنشطة تقديم الخدمات

 MEDIA RELATIONS المية  العالقات اإلع

ـام االتصــاالت  ـية ألقـس ـن األدوار الرئيـس ـدة ـم ـة واـح ـات اإلعالمـي ـل العالـق ـت متـث ـا زاـل ـم

إنهـا تتضـمن تنظـيم واستضـافة املـؤمترات الصـحفية، . واملعلومات، كام تعرف بذلك يف الغالب

يرون وبداـيـة ـمـن االختـبـارات التجريبـيـة قـبـل املبارـيـات بـشـكل أـسـبوعي والـتـي مـيـر بـهـا اـملـد

 واملدربون قبل كـل تجهيـز وإعـداد ملبـاراة، وحتـى فـرص التقـاط الصـور مـع الالعبـني الجـدد 

 هــذا ويحــرص مســؤولو الصــحافة عــىل . أو اإلعــالن والدعايــة لتشــكيلة املوســم الجديــد
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حضور جميع املباريات املحلية والخارجية، باإلضـافة إىل حجـز مباريـات الفريـق، وذلـك لتلبيـة 

 . طلبات وسائل اإلعالماحتياجات ومت

ويف يوم املباراة، يصلون إىل االستاد قبل بداية الحدث بساعات لإلرشاف عىل عمل الجانب 

الصحفي هناك؛ وقد يتضمن هذا إجـراء عمليـات إصـالح لألعطـال إذا كانـت خطـوط الشـبكة 

ىل قاعـة الرقمية للخدمات املتكاملة التي يعتمد عليها الصحفيني ال تعمـل، توجيـه الصـحفيني إ

الصحافة، تقديم معلومات عن الالعبني، التعامل مع الطلبات الخاصة بالتحدث مـع الالعبـني أو 

رئيس مجلس إدارة النـادي، االعتنـاء بـالزائرين التـابعني للنـادي املنـافس، باإلضـافة إىل تنظـيم 

 . املقابالت اإلذاعية، التلفزيونية والصحفية بعد املباريات

 ـمـع االستفـسـارات اإلعالمـيـة الـتـي ـقـد ـتـرد يف ـغـري أـيـام املبارـيـات، ًإنـهـم يتـعـاملون أيـضـا

ويقدمون معلومات أساسية للصحفيني يف املؤمترات الصحفية، كـام يقومـون بتغطيـة األحـداث 

ويف مثل هذه املواقـف، قـد يـتم تقـديم . بأنفسهم فيام يتعلق باملواقع اإللكرتونية الخاصة بهم

جراء مقابالت شخصية معه، يف حني يقـوم النـادي بـإجراء مقابلـة أحد الالعبني لوسائل اإلعالم إل

كقصة إخبارية يتم إضافتها عـىل املوقـع " حرصية"مع العب مختلف وذلك ملنح أنفسهم فرصة 

 . اإللكرتوين الخاص به

لقد أدى منو وتطور مواقع التواصل االجتامعي، كمصدر للقصص اإلخباريـة التـي يحتاجهـا 

ة يف عدد املكاملات التي ترد من الصحفيني الذين يحتـاجون إىل التأكـد مـن الصحفيون، إىل زياد

دقة القصص اإلخباريـة التـي تظهـر عـىل مواقـع التواصـل االجتامعـي؛ لقـد كانـت مثـل هـذه 

املكاملات يتم التعامل معها يف السابق من قبـل املـديرين أو املـدربني، أمـا اآلن فيقـوم مـديري 

 . املكاملات بدالً منهم، وذلك من أجل تخفيف حجم الضغوط عنهمالقسم اإلعالمي بتلقي تلك 

 املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي 

WEBSITES AND SOCIAL MEDIA 

ـع  ـة الرياضــية ـم ـبة للمؤسـس ـية بالنـس ـة التواصــل الرئيـس ـرتوين نقـط ـع اإللـك ـل املوـق  ميـث
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األول لالتصـال بالنسـبة للصـحفيني الـذين مشجعيها ومتابعيها، كام أنها متثل يف الغالب املنفـذ 

إن قيمـة العالقـات العامـة . يبحثون عن معلومات حول األنشطة املتعلقة باملؤسسـة الرياضـية

والتجارية بالنسبة للموقع اإللكرتوين الجيد تعد هائلة وعظيمـة، وتتمثـل وظيفتـه األساسـية يف 

ومـن هنـا، فـإن . قـة برياضـة أونـادي مـااملتعل) يف الغالب التجارية منهـا(الرتويج لالهتاممات 

املحتوى التحريري قد يتم كتابته يف ضوء ما يتفق مع مبادئ العالقات العامة أكرث مام هو األمر 

هـذا ويجـب عـىل الصـحفيني أن يتعـاملوا مـع املـادة أو . بالنسبة للصحافة املتوازنة واملسـتقلة

ًهتامم، باعتباره إصدارا صحفيا تقوم عـىل املحتوى الذي يتم نرشه عليه بنفس درجة العناية واال ً

إنتاجه أي مؤسسة تسعى إىل املحافظة عىل وتحسني صورتها العامة ومنوها وازدهارها التجاري؛ 

ـية  ـادر األساـس ـا املـص ـة باعتبارـه ـع اإللكرتونـي ـدون املواـق ـابعني سيقـص ـجعني واملـت ـام أن املـش ـك

  .للمعلومات الخاصة بالنوادي الرياضية التي يتابعوها

وعادًة ما تقدم مثل هـذه املواقـع اإللكرتونيـة القصـص اإلخباريـة، املقـاالت املتخصصـة ، 

التقارير، اإلصدارات الصحفية، والبيانات واملعلومات التاريخية واإلحصائية، غري أنها تهتم مبا هو 

ترويج أكرث من مجرد الصحافة؛ حيث أن وظيفتها الرئيسية تتمثل يف الغالب يف بيع املنتجات أو 

منتجات أخرى، مثل االشرتاكات الخاصة بالقنوات التلفزيونيـة واملحطـات اإلذاعيـة؛ ولكـن كـام 

 األخبـار العاجلـة، -كان الحال بالنسبة لوسـائل اإلعـالم األقـدم زمنيـا، يعـد املحتـوى التحريـري

ض هذا ويقدم بع.  هو العنرص الذي يجذب املستخدمني إىل هذه املواقع-خصائص الخلفية، إلخ

هذه املواقع زوايا بديلة حول القصص اإلخبارية الخاصة بها عن طريق إعادة إنتـاج مـا تقدمـه 

 . وسائل اإلعالم والجهات األخرى يف املجال الريايض حول هذه املسألة

غــري أن منــو وتطــور مواقــع التواصــل 

ًاالجتامـعـي ـقـد ـقـدم منـفـذا إـضـافيا، واـلـذين 

ـا ـب متصــال، لالتصــال املـب ـون يف الغاـل رش يـك

تحظــى معظــم . مــع املشــجعني واملتــابعني

 

لقد بـذلنا الكثـري مـن الجهـد يف مواقـع "

ـريت الخارطــة  ـا ـغ ـي، ألنـه التواصــل االجتامـع

ـث أصــبح املشــجعون  ـة للصــحافة؛ حـي الكلـي

. ملـتــابعون اآلن مبثاـبــة ـصــحفيني أساـســينيوا
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ًاملؤسسات الكربى أيضا بحضـور وتواجـد عـىل 

تلك املواقع مثل الفيسبوك وتويرت، حيث يبلغ 

. متابعيها اآلالف أو حتى املاليني من األشخاص

ًإنها تحمل أيضـا روابـط للمواقـع اإللكرتونيـة 

الرئيسية، وذلك ألن عـدد مـرات طلـب زيـارة 

تعـد .  من العائد املادي للموقـعالصفحة تزيد

ًمواقع التواصل االجتامعي هامة أيضا يف حالة 

ـل  ـا متـث ـك ألنـه ـات، وذـل ـت األزـم التواـصـل وـق

 املكان الذي تدور فيه املحادثات بني 

ًإنهم يبتكرون قصصا إخبارية ويضـعونها عـىل 

لوحة الرسائل باإلنرتنت، حيث تلتقطها وسائل 

اإلعالم الرئيسية، ونحن كنادي علينا أن نتفاعل 

ًإنـهـا أيـضـا متـثـل وـسـيلة تواـصـل هائـلـة . معـهـا

كننـا مـن وعظيمة بالنسـبة لنـا، حيـث أنهـا مت

 ."التحدث بشكل مبارش مع جمهورنا

تريـفـــور برييثوايـيـــت، رـئـــيس قـســـم 

االتصاالت واملعلومات، نادي شـيفلد وينـزداي 

 لكرة القدم   

يضع املشجعون يف الغالـب القصـص اإلخباريـة التـي قـاموا بجمعهـا . املشجعني واملتابعني

 عـىل صـفحات مواقـع -حانـات مثل حدوث تشاجر بني اثنني مـن الالعبـني يف أحـد ال-بأنفسهم

التواصل االجتامعي أو لوحات الرسائل باملنتديات، كام أنهم يصبحون يف الغالب مصدر القصص 

ومن هنا، فإنه مـن املهـم أن يظهـر جانـب القصـة املـرتبط بالنـادي هنـاك . بالنسبة للصحفيني

واـصـل بـشـكل رسـيـع، ويوـجـد ـلـدى الكـثـري ـمـن الـنـوادي أـشـخاص يقوـمـون بتغطـيـة مواـقـع الت

 . االجتامعي طوال الوقت

 العالقات العامة بالنسبة لالعبني، املديرين وطاقم العمل

PLAYERS’, MANAGERIAL AND STAFF PUBLIC RELATIONS 

ميثل التأكد من أن األشخاص، الذين ينتمون إىل مؤسسة معينة يتعاملون مـع األشـياء 

ًبشكل صحيح، جزءا أساسيا من مهمة املحافظة عىل وجود  صورة إيجابية لتلـك املؤسسـة؛ ً

ولهذا، فإنـه باإلضـافة إىل إعـداد املقـابالت الخاصـة بـالالعبني، واملـدربني وأعضـاء مجلـس 

 اإلدارة، وتقديم النصائح حول الكيفية التي يتم التعامل بها مع وسـائل اإلعـالم ومـا الـذي 
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 سـليمة لشـخص مـا، وعندما يتم تقديم نصـيحة أو استشـارة غـري. يجب قوله يف ظروف معينة

ً وهـو مـا ميثـل خطـرا مهنيـا يف عرص مواقـع -والتي قد تم الحصـول عليهـا مـن وسـائل اإلعـالم ً

هناك يف الغالـب .  يجب أن يتم تقديم النصيحة حول كيفية تصحيح األمور-التواصل االجتامعي

لسـبب حاجة إىل مهارات العالقات العامة من أجل تقديم الرشح للمشـجعني واملتـابعني حـول ا

الذي من أجله تم رشاء أو بيع العب معني، أو السبب وراء عـزل املـدير املسـؤول مـن منصـبه، 

 . وخاصة إذا كانت هذه القرارات غري معروفة أو معلنة بشكل عام

تعد املهارات الصحفية الرئيسية هامة ومتطلبـة لكتابـة املالحظـات الخاصـة بربنـامج يـوم 

ارة النادي ومدير الفريق، باإلضافة إىل تقديم مقاالت منتظمة املباراة لتقدميها لرئيس مجلس إد

ًعن الالعبني؛ وباإلضافة إىل محتوى الـربامج، تقـوم النـوادي الرياضـية أيضـا بإعـداد ونرش كتـب 

ونرشات تجارية، ومتابعة التغطية التي تقوم بها جميع الصـحف ووسـائل اإلعـالم األخـرى مـن 

 . املدربني ولالحتفاظ بها يف األرشيفأجل استخدامها من قبل املديرين و

  TV AND VIDEO CONTENTمحتوى الفيديو والتلفزيون

ًتعد املهارات املرتبطة بالفيديو والتلفزيون أيضا مبثابة جزء هام وحيوي بالنسـبة لـألدوات 

 وباإلضـافة إىل القيـام بـإجراء املقـابالت مـع. األساسية لعمل العالقات العامة يف املجال الريايض

املدير والالعبني من أجل املواقع اإللكرتونية الخاصـة بهـم، تقـوم معظـم النـوادي بتصـوير كـل 

مباراة داخلية؛ حيث أن هذه املباريات ال تكون فقط متاحـة للفـرق املنافسـة لهـم، وتسـتخدم 

ًكام أنهـا ميكـن أيضـا أن تسـاهم بصـورة : بصورة داخلية ألغراض التدريب والتحليل والسجالت

 زيادة مصادر الدخل بالنسبة للنادي؛ حيث أن املباريات التي يتم عرضها عـىل املواقـع هامة يف

اإللكرتونية الخاصة بها، سواء ككل أو كمجموعات لرتكيز الضوء عىل النـادي، ينـتج عنهـا وجـود 

ق إنها تكون يف الغالب متاحة للمشرتكني فقط وميكن أن تكـون أكـرب محـرك لتـدف. زائرين من أنحاء العامل

  ًميـكـن أيـضـا أن تتـضـمن ـحـزم االـشـرتاك ـمـواد أو محـتـوى ـخـاص. العاـئـد اـملـادي اـلـذي يـنـتج ـعـن املوـقـع
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وحرصي بالنسبة للنادي، مثل املواد الخاصة مبواقف ما وراء الكـواليس وتغطيـة الجـوالت التـي 

 . تسبق بداية املوسم

 األنشطة املرتبطة بالخدمات العامة

 OUTREACH WORK 

سسات الضخمة، تحتاج املؤسسات الرياضية إىل ترويج أنشـطتها وسـمعتها مثل جميع املؤ

هـذا ويجعـل التواصـل . الطيبة يف أرجاء املجتمع بشكل عام باإلضـافة إىل مشـجعيها ومتابعيهـا

املبارش مع املشاهري من الرياضيني األمر سهالً وفعاال، وتكون فرق العالقات العامة مسؤولة عـن 

يات األطـفـال، أو ملؤسـسـات الخدـمـة العاـمـة مـثـل وـحـدات املـطـافئ تنـظـيم الزـيـارات ملستـشـف

هـذا .  والتأكد من تواجـد وسـائل اإلعـالم هنـاك لتغطيـة الحـدث-واإلسعاف والقواعد الحربية

وتساعد العالقة الوثيقة من مثل هذا النوع باملجتمع عـىل خلـق صـورة إيجابيـة للمؤسسـة، يف 

 . يها العادينيإطار يتجاوز مجرد قاعدة مشجعيها ومتابع

 فرق عمليات وسائل اإلعالم لألحداث الهامة 

MAJOR-EVENTS MEDIA OPERATIONS TEAMS 

تكون بعض األحداث الرياضية الدولية الهامة، مثل األلعـاب األوليمبيـة، ضـخمة ومتنوعـة 

 بدرجة كبرية، بحيث يكون من املستحيل حتى بالنسبة ألكرب املؤسسات اإلعالمية أن يكون لديها

صحفيني يقومون بتغطية جميع األحداث؛ وبحيث يصبح تقديم تقارير منتظمة ومبـارشة حـول 

 5.600 كـان هنـاك قرابـة -النتائج، الترصيحات واملعلومات ألعداد هائلة من املمثلني اإلعالميني

ومـن .  مهمة ضخمة ال ميكن السيطرة عليهـا-صحفي ومصور يف دورة األلعاب األوليمبية بلندن

يام بهذه املهمة، يقوم منظمو املباريات بتشكيل فرق عمليـات إعالميـة تكـون مهمتهـا أجل الق

األساسية متمثلة يف جمع النتـائج واملعلومـات وجعلهـا متاحـة لوسـائل اإلعـالم؛ وميكـن للجـان 

املنظمة أن تتوىل تنفيذ هذا العمل بأنفسها، أو قد يستعينون بخـدمات الرشكـات املحرتفـة يف مجـال 

  هـذا ويتـوىل مسـؤولية إدارة. Infostrada Sportsالريايض مثـل رشكـة إنفوسـرتادا سـبورتس اإلعالم 
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فرق العمليات اإلعالمية موظفني محرتفني، غري أن معظم األنشطة واملهام يتم تنفيذها بواسـطة 

متـطـوعني، واـلـذين يكوـنـون يف الغاـلـب ـمـن ـطـالب الدراـسـات اإلعالمـيـة أو الـصـحافة، واـلـذين 

ًميعا الكتساب مهارات الصحافة الرياضية األساسية من حيث إعداد األبحاث، إجـراء يحتاجون ج

 . املقابالت والكتابة

تبدأ فرق العمليات اإلعالميـة أنشـطتها قبـل شـهور مـن موعـد الحـدث، والقيـام بإعـداد 

 10.000 مـا يزيـد عـن -األبحاث وكتابة السري الذاتية الرسمية عن اآلالف من الالعبني الرياضيني

هـذا ويـتم تنفيـذ معظـم البحـث عـىل . 2012آالف العب يف السباق للوصول إىل بطولة لنـدن 

شبكة اإلنرتنت، ويتطلب إجراء عملية بحث قوية، ومهارات إجراء املقابالت والكتابـة، باإلضـافة 

ًتلعب السري الذاتية لالعبني دورا هاما وحيويـا بالنسـبة للصـحفيني. إىل وجود الشغف بالرياضة ً ً 

 . املنهمكني يف كثري من املهام واملسؤوليات قبل وأثناء الحدث

يتم عادًة تدريب املتطوعني عىل القيام بأدوارهم من خالل حضور أحداث تجريبية عديدة 

خالل األشهر التي تسبق موعد الحدث الهام، باإلضافة إىل حضور يوم تدريب واحد عـىل األقـل 

 أدوارهم شغل مهام موظفي املركـز اإلعالمـي، والـذي قبل موعد بداية الحدث بقليل؛ وتتضمن

يعمل كقاعدة رئيسية بالنسبة للصحفيني الـذين يقومـون بتغطيـة الحـدث؛ وتنظـيم املـؤمترات 

الصحفية، وإجراء املقابالت مع الالعبني يف ميدان السباق باملنطقة املختلطة مبارشة بعـد انتهـاء 

حـات رسيعـة، ونرشهـا لتكـون متاحـة لوسـائل األحداث الرياضية مبارشة للحصـول عـىل ترصي

 . اإلعالم يف أنحاء العامل؛ باإلضافة إىل العمل يف املجاالت اإلعالمية يف املالعب والساحات الفردية

ًوعىل الرغم من أن املتطـوعني ال يتلقـون أجـورا يف العـادة مقابـل جهـودهم، إال أن العمليـات 

ًاإلعالمية ميكـن أن تكـون مصـدرا جيـدا الك تسـاب الخـربة بالنسـبة للصـحفيني الرياضـيني ذوي ً

 . التطلعات والطموح كام أنها متثل إضافة مؤثرة للسرية الذاتية الخاصة بهم
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 ملخص 

يعد مجال العالقات العامة يف القطاع الريايض واحداً مـن القطاعـات األرسع منـواً يف

تسـمح وسـائل اإلعـالم اإللكرتونيـة عـىل اإلنرتنـت. كل من الرياضة ووسائل اإلعـالم

للنوادي واملؤسسات الرياضية بالتواصل بشكل مبارش مع عمالئهم من خالل املواقـع

 ومواقع التواصـل االجتامعـي؛ حيـث أنهـا أصـبحت بشـكل فعـال مبثابـةاإللكرتونية

مؤسسات إعالمية بذاتها، كام أنها تقوم باالستعانة بالصـحفيني الرياضـيني مـن أجـل

التواصل بشكل فعال ومؤثر، وكذلك مـن أجـل توصـيل رسـالتها عـرب وسـائل اإلعـالم

ًالتقليدية، والتي ما زالت متثل رابطا هاما مع الجمهو  . ر املتابع لهاً

ً  ـكـام يـعـد تـقـديم الـخـدمات لوـسـائل اإلـعـالم هاـمـا وحيوـيـا أيـضـا بالنـسـبة لنـجـاح ً ً

األحداث الرياضـية الهامـة مثـل األلعـاب األوليمبيـة، والتـي ميلـك عـدد قليـل مـن

هـذا ويـتم سـد. املؤسسات اإلعالمية أطقم عمل كافيـة لتقـديم تغطيـة كاملـة لهـا

خالل االستعانة بفرق العمليات اإلعالمية، والتي تقومالثغرات يف هذه األحداث من 

بتقديم النتائج والترصيحات واإلحصاءات لوسائل اإلعالم يف أنحـاء العـامل؛ وبالنسـبة

لهذه الفرق، فإنها إما أن يتم تعيينها من قبل منظمي الحدث أو مـن خـالل رشكـات

 . خاصة يتم إنشائها لهذا الغرض

 

 

 

 



 297

يف حني أن الصحافة ينظر إليها الكثـريون عـىل أنهـا مهنـة مثـرية بـل حتـى سـاحرة، إال أن 

إن التوسـع يف اسـتخدام اإلنرتنـت وتطـوره وكـذلك . املنافسة للدخول فيها تعد شديدة ورشسـة

ل مستمر قد امتد تأثريه السـلبي عـىل صـناعة الصـحف العدد املتزايد للمواقع اإللكرتونية بشك

املطبوعة؛ فقد أغلقت بعض الصحف أبوابهـا، يف حـني يـتخلص الـبعض األخـر منهـا مـن طـاقم 

غري أن هذا قد عوضه تزايد ومنو الفرص أمـام الصـحفيني الرياضـيني عـىل .العمل بشكل ملحوظ

رغب الكثري من املواقع اإللكرتونية يف مـنح ت. املواقع اإللكرتونية، وال سيام عند مستوى املبتدئني

الفرصة للمبتدئني، من خالل كتابة مدونات عن أنديتهم املفضلة أو تقـارير األحـداث الرياضـية 

تكـون بعـض . لحظة بلحظة، وذلك يف الغالب من خالل التغطية التلفزيونية دون ساحة امليدان

، يف حني ال يكون الـبعض )ن بصورة فعليةًرغم أن هذا نادرا ما يكو(هذه الفرص مدفوعة األجر 

 .األخر كذلك

تعد الوظائف األساسية نادرة، ويبحث أرباب األعامل عن أشخاص يحملون مؤهالت ومـن 

ذوي الخربات؛ وتتلقى معظم املؤسسات اإلعالمية املزيد من الطلبـات الخاصـة بالوظـائف أكـرث 

يني املحتملني يشعرون بخيبـة األمـل يف مام ميكنها أن تستوعب، ومن هنا فإن الكثري من الصحف

 وال سـيام الصـحافة -غـري أن القطـاع اإلعالمـي يف الـدول األكـرث تقـدما. النهاية بصـورة حتميـة

 تتوسع وتنمو مام يخلق الفرص أمام األشخاص الـذين يتمتعـون باملوهبـة، والحـامس -الرياضية

 .واملثابرة
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 ما الذي يبحث عنه أصحاب األعامل

WHAT EMPLOYERS ARE LOOKING FOR 

 أن يبدؤوا - سواء كان صحفيني أو مصورين-يتوجب عادًة عىل املبتدئني يف مجال الصحافة

إن هـذا يعنـي أنهـم سـيعملون كمراسـلني لألخبـار . بتعلم املحتوى الكامل للمهارات الصـحفية

 ومـن هنـا، فـإن أصـحاب األعـامل يتوقعـون مـن العامة أو كجزء ضمن فريـق مـن املصـورين؛

ًاملتقدمني أن يظهروا نطاقا واسعا من االهتاممات، ليس فقط يف مجال الرياضة ً ُ. 

  إنهم سيبحثون عن معرفة وإملام جيد بالشئون والقضايا الحالية، عـىل املسـتوى القـومي 

ىل الكتابـة بأسـلوب نـرثي واملحيل؛ واالهتامم باألشخاص، واألماكن واألحداث؛ وكذلك القـدرة عـ

بسيط، مع وجود فهم سليم للقواعد النحوية، والهجاء وأسلوب الرتقيم؛ وكذلك الرغبة يف العمل 

ًبعيدا عن املناخ األرسي واالجتامعي؛ والتميز بالهدوء حـني العمـل تحـت ضـغط والقـدرة عـىل 

 . بعة قصة إخبارية معينةاإليفاء باملواعيد الصارمة لتسليم املهام، والعزمية والثبات عند متا

   CAREER PATHS املسارات املهنية 

يبدأ معظم الصحفيون حياتهم املهنية بالحصول عىل وظيفة كمتدربني يف الصحف، اإلذاعة 

أو التلفزيون، أو عن طريق االلتحـاق بـدورات تدريبيـة قبـل مسـتوى املبتـدئني يف الكليـات أو 

وا كمراسلني لألخبار العامة، وقد تكون فرص العمـل حيث يكون من املتوقع أن يعمل. الجامعات

هذا وقد يستغرق األمر بضـع سـنوات قبـل أن تكـون . يف الصحافة الرياضية محدودة يف البداية

 . هناك فرصة للتخصص يف الرياضة

  قد تقبل املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية املتقدمني الجدد مبارشة يف أقسام الرياضة بهـا؛ 

لكثري منها دورات تدريبية خاصة بها، أو قد تطلب الحصول عىل مؤهالت محـددة ويوجد لدى ا

 . كرشط لذلك
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ميلك الصحفيون حقوق الطبع يف أعاملهم إن مل يكونوا قد تـم تعييـنهم مبـارشة مـن قبـل 

إن حقوق الطبع بالنسـبة البتكـارات العامـل يـتم التنـازل عنهـا . شخص أخر إلنتاج هذا العمل

لعمل، ولكن إذا كان العمل املكلف لك القيام به كعامـل مسـتقل، فإنـك بصورة ذاتية لصاحب ا

ًتحتفظ بحقوق الطبع إن مل يكن هناك عقد أو اتفاق ينص عىل خالف ذلك؛ ونظرا ألنك تعمـل 

 . لحساب نفسك فإنك متلك حقوق هذا العمل، لذا عليك أن تتأكد بأن أال تتنازل عنه

 الصوتية، األفـالم واملـواد اإلذاعيـة محميـة بحقـوق تعد كافة األعامل املكتوبة، التسجيالت

ال توجد حقوق طبع بالنسبة لألفكار، ولكن حامية حقوق الطبع يف اململكة املتحـدة ويف . الطبع

إن . العديد من الدول األخرى يتم تطبيقها بصورة ذاتية إذا كـان العمـل موجـود بصـورة ماديـة

 .  أو برنامج كمبيوترهذا يرسى حتى إذا كان ما زال يف شكل مخطوط

ًعاما بعد 70أما بالنسبة لألعامل املوجودة يف االتحاد األورويب، فإن حقوق الطبع تظل ملدة 

أمـا بالنسـبة . وفاة املؤلف الذي أنتج أعامالً مكتوبة، أعـامل دراميـة، أعـامل موسـيقية أو فنيـة

نوات االشرتاك فإنها محمية ملدة للتسجيالت الصوتية، املواد اإلذاعية واملرئية والربامج الخاصة بق

 .ويف الدول األخرى، فإن املدة تكون هي تلك التي منحتها دولة املنشأ لذلك العمل.  عاما50

ميـكـن رشاء حـقـوق الطـبـع، أو بيعـهـا أو نقلـهـا؛ وميـكـن ـملـاليك حـقـوق الطـبـع أن يرخـصـوا 

 يجـب عليـك التواصـل مـع . لألخرين استخدام أعاملهم بينام تظـل ملكيـة األعـامل تابعـة لهـم
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 .مالك حقوق الطبع للحصول عىل ترصيح باستخدام املادة الخاصة به

.  ترصيـح يف بعـض الظـروف املعينـةورغم ذلك، فإنه ال تكون هناك حاجة للحصـول عـىل

حيث أن االستخدام املحدود لألعامل من أجل أغراض البحث، الدراسة الخاصة، النقد، املراجعـة 

أو ملخـصـات، مـثـل  يف ـحـني أن نرش مقتبـسـات. ًونـقـل األـحـداث الحالـيـة يـكـون مـسـموحا ـبـه

 . االقتباسات، تتطلب اإلشارة إىل املرجع الرئييس

حيـث أن بعـض .  حقوق الطبع عىل اإلنرتنت مـثلام ترسى عـىل الصـحف املطبوعـةترسى

تقـدم الكثـري مـن . املواد قد ال ميكن نرشها عىل املواقع اإللكرتونية بدون الحصول عىل موافقـة

ًيجب دامئا . املواقع تفاصيل حول الكيفية التي ميكن أن يتم بها استخدام املحتوى الذي تتضمنه

 . عىل ترصيح قبل إنشاء رابط يوصلك مبوقع إلكرتوين أخرأن يتم الحصول 
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 JOURNALISTS AND THE LAWالصحفيون والقانون 

مثل كافة الصحفيني األخرين، يجب عىل أولئك الذين يتخصصون يف املجـال الريـايض أن يتبعـوا 

لـن يجـد . م فيهـا نرش أو إذاعـة أعاملهـمالقوانني الخاصة بالدولة التي يعملـون بهـا والتـي يـت

الصحفيون الرياضيون أنفسهم مقيـدين باالعتبـارات والقواعـد القانونيـة بـنفس الدرجـة التـي 

يخضع لها املراسلني يف املجال الجنـايئ أو مراسـيل املحـاكم، ولكـنهم ال ميلكـون الشـعور بالرضـا 

 .   والثقة حيال املسائل القانونية

 عنـدما تكـون الكتابـة عـن الشخصـيات الرياضـية الـذين وجهـت لهـم - سيكون هناك مواقف

 يحتـاج -اتهامات جنائية أو إساءة استخدام املخدرات أو بعض التهم األخرى، عىل سـبيل املثـال

ًفيها الصحفي الريايض إىل أن يكون ملام ومدركا للقوانني املتعلقة بالتشهري واالزدراء ً. 

يشء ـمـا ال ميكـنـك إثـبـات ـصـحته، واـلـذي ـقـد يـعـرض تـلـك   يتـضـمن التـشـهري كتاـبـة أو إذاـعـة 

وـمـن . الشخـصـية إىل الكراهـيـة، الـسـخرية أو االزدراء، أو فـقـدان أعاملـهـم أو مـكـانتهم املهنـيـة

ًاملعروف أن الشخصيات الرياضية تقايض الصحف التي وجهت لها تهام بالغش يف نتيجة مبـاراة 

أو مقاطع مقابالت تستخدمها من خـالل أشـخاص ما، عىل سبيل املثال؛ وال تنىس أن أي اقتباس 

 . إذا كان يساورك الشك حيال أي منها عىل اإلطالق، فال تستخدمها. أخرين قد تكون تشهريية
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يتضمن ازدراء املحكمة كتابة أو إذاعة يشء قـد يـؤثر بشـكل غـري نزيـه وعـادل عـىل الـدعاوى 

ت العبي كرة القدم بفريق ليدز يونايتد عىل سبيل املثال، تم تعليق محاكام. القضائية باملحكمة

بعد أن نرشت إحدى الصحف مقابلة مـع أحـد أقـارب الرجـل " جوناثان وودجيت"و " يل بوير"

 .الذي ادعى أنهم أعتدوا عليه

ً  يجب أيضا عىل الصحفيني الرياضيني أن يكونوا مدركني لقوانني حقـوق الطبـع وتلـك القـوانني 

 . التي تشمل حامية البيانات

 وبالطبع، فإن القانون املتعلق بهذه القضايا والقضايا األخرى التي تؤثر عىل الصحفيني يختلف  

ن املتعلق بالحـاالت التـي ميكنـك فيهـا أن تـنرش قبـل عىل سبيل املثال، القانو. من دولة ألخرى

ًوأثناء اإلجراءات القضائية والقانونية يعد أقل ردعا يف الواليات املتحدة عنه يف بريطانيا ويف كثري 

ًحتى يف اململكة املتحـدة، فـإن القـانون يف إنجلـرتا وويلـز يعـد مختلفـا عـن . من الدول األخرى

ومن هنا، فإنه من غري املمكن أن تقدم دليالً مفصالً هنا حـول . داالقانون املعمول به يف إسكتلن

وبدالً من ذلك، فإنه يجب عليك أن تتأكد من معرفتك وإملامك بالقـانون يف الدولـة التـي . ذلك

ًتعمل بها؛ ويف كثري من الدول، هناك أعامل مرجعية مفيدة وهامة تم كتابتها خصيصا من أجـل 

ـ. الـصـحفيني ـا كمـث ـرئييس ـهـو يف بريطانـي ـانون األـسـايس "ال، نـجـد أن املرـجـع اـل ـاي يف الـق ماكـن

 ).2012، 21مطبعة جامعة أكسفورد، الطبعة (، الذي كتبه مارك حنا ومايك دود "للصحفيني

 ETHICSاملسائل األخالقية 

ًباإلضافة إىل القيود والضوابط القانونية، يجب أيضا عىل الصحفيني الرياضيني أن يتأكدوا مـن أن 

يوجـد لـدى معظـم . م وعملهم يتوافق مع املعايري األخالقية املتوقعة من كل الصـحفينيسلوكه

املؤسسات اإلعالمية والصحف، باإلضافة إىل الجهات املنظمة لوسائل اإلعالم يف كثري مـن الـدول، 

قواعد رشف املهنة واملعايري األخالقية الخاصة بها؛ومن املتوقع أن يلتزم طاقم العمل واملشـاركني 

 . بهذه القواعد واملعايري، كام أنها يتم إضافتها يف الغالب إىل بنود عقود عملهم بتلك املؤسسات
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  إنها تتعامل مع قضايا مثل النزاهة، تصحيح األخطاء، التعامل مع األشخاص الذين يعانون مـن 

الـنـوع األـحـزان واـملـآيس، اـسـتخدام اللـغـة املـسـيئة، رسـقـة األـعـامل األدبـيـة، الخصوـصـية، قـضـايا 

ًوالعنرصية، حامية املصادر واستخدام الحيل لجمع املعلومات؛ كـام تتعامـل أيضـا مـع السـلوك 

مثل حالة الكتابة عن فريق تشجعه أو العب ريـايض (الشخيص للصحفيني، مثل تعارض املصالح 

 .   ، وقبول املبالغ املالية والهدايا من األشخاص الذين تكتب عنهم)تربطك به عالقة
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