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المؤسسة العربية2للقيم المجتمعية

هذا الكتاب:
ضمن سلسلة مجموعة "تفعيل القيم وممارستها" ،وهو يستهدف كل من إنخرط في الرياضة موهبة أو
صناعة ،فهذا الكتاب يستفيد منه:
• عضو الفريق (الالعب) ،والمدير ،والراعي التجارى ،وهو يساعد في اعداد االستراتيجيات
التسويقية لجعل الالعب أو الفريق عالمة ذات اسم رواج .Brand
• يعزز من نسبة والء الجمهور للفريق أو لالعب.
• يساعد في إفهام مدير الفريق سلوكيات الجمهور وتفضيالتهم.
• يساهم في إفهام الالعب ومدير الفريق الميزات التي يتطلع اليها الجمهور.
• هو بمثابة أداة ،إلدراج ميزات معززة لنجومية العب أو نادي.
• يرشد مدراء النوادي الرياضية لدور االعالم في اإلدارة والترويج.
• يرشد المعنيين باالنشطة الرياضية آلليات برمجة القيم في سلوكيات الالعبين.

ونبدأ لنقول ،تقرر األمم المتحدة من أن الرياضة نشاط يجب أن يشجع عليه ألنه أداة لتعزيز السالم
والتعارف فيما بين الشعوب ،كما إنه نشاط يجب أن يتم تعهده لما فيه من أثر في برامج االستدامة
والتنمية على مستوى األفراد أو االقتصاد الدول ،وإستدامة األنشطة الرياضية يمكن مالحظتها عبر
عوائد إقامة أي برامج وأحداث رياضية أوإستضافتها في دولة ما في تنشيط الحركة التجارية والعائد
على االقتصاد .والعائد على الفرد والشعب يمكن إدراكه عبر إستراتيجيات الدول ،كاستراتيجية قطر
 2030التي تؤكد االثر االيجابي للرياضة حال أضحت قضية وطنية على االقتصاد عبر التعزيز
للصحة وخفض التكاليف االستشفائية كقيمة صحية للفرد والشعب .وقد أكدت نتائج دراسات جامعة
هارفارد من أن محفزات السلوك لدى االنسان محكومة بعشرة دوافع ،أعالها قوة المحفز االول وهو
المدفوع بالجانب الروحي  spiritual motivationحيث تم اعتبار الرياضة ضمن هذا الجانب ،كما
إن محفز اللعب يضيف طبقة تالية ليعزز من ذلك ويضاعف من قوته.
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تسلسل

المحفز \ الدافع

درجة القوة

مثال

1

الظرف المحيط

االقل

حين تضطر العتماد أسلوب
التقسيط لشراء مركبة

2

اللعب

تلبية شغف الترفيه

3

الوقت

في إستدعاء الذكريات

المكان

4

بقاء الجنس

ما له عالقة بك كذكر أو
أنثى

5

التوقع

عبر منتج دوائي أو خدمة
استشفائية

6

الفئوية

يعزز لمكانتك االجتماعية

7

الموائمة

في عالقتك مع االصحاب

8

الفيزيائي

لسد حاجتك للطعام

9

االنا

ما يعزز لذاتك وصورتك
أمام اآلخرين

10

الروحى

االعلى

ما يعزز للوالء أو لعالقة
حميمة مع أبناء وزوجه أو
ممارسة تعبدية أو بتشجيع
نادي رياضي

فقيم الرياضة تعزز:
 .1التعاون
 .2التكامل
 .3الثقة بالنفس
 .4القيادة
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 .5التراحم
 .6الوالء لوطنك
 .7التغافر
 .8التعارف
فهي لغة تفعل كل الطاقات في عملية التواصل مع الغير (الجسد ،واللمس ،واللسان ،والمشاعر،
والروح ،والدوافع ،والحشد الجماهيريى عبر أهازيج التشجيع والموسيقى ،واالزياء واأللوان،
وحتى االكل فثمة مذاق خاص لبعض االطعمة في الملعب)
كما إنها تعزز التوازن فيما بين:
 .1الجسد
 .2العقل
 .3العالقات مع المجتمع
والرياضة لها دور مجتمعي يظهر عبر برامج:
 .1الحد من السمنه
 .2وبرامج الصحة العامة للجسد
 .3ويزيد من المناعة
 .4وبرامج االيدز والكحول والتدخين التي هي اساس إنهيار الجسد
 .5برامج التطوع والعطاء المجتمعي
 .6ضد برامج المخدرات والجريمة
 .7يحد من عدم استغالل اوقات الفراغ لدى شريحة األطفال واليافعين والشباب
 .8تحسن من االداء العلمي للطلبة وفق ما أكدته الدراسات.
وعليه فإن برامج الرياضة:
❖ يجب أن يتم إدراجها بشكل أفضل ضمن أجندات أي جهات تعتمدها
❖ يجب أن تعتمد كأداة لتفعيل القيم في مثل التعارف والسالم ال النبذ والعصبية
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الرياضة بين الواقع والطوح
كشقت دراسة مسحية ميدانية في الواليات المتحدة االمريكية عن أن عنصري العنف وشغف الفوز في
المباريات الرياضية يهددان الرياضة االمريكية ،حيث أن نسبة ( )%75من العينة المستفتاة أكدت على
ذلك ،فما عاد األصل في ممارسة الرياضة بالدرحة األولى مسارا ومجاال في التدرب وتعلم قيم التسامح
وتعزيز عالقات الصداقة وبناء الجسم السليم ،خاصة بعد أن عزز مفهوم الفوز كمبدء مجاال في تناول
المنشطات من أجل تحفيز الجسد على أعلى أداء ممكن ،وهو ما يجعل قرابة ( )%41من هؤالء
يرفضون تطبيق قوانين اللعبة الرياضية بقصد تحقيق الفوز ،ومما يزيد الطين بلة حين نعرف أن
األطفال من  10-8عام يعتقدون من أن شغف الفوز هو الدافع الرئيس لممارسة الغش في الرياضة،
وممارسة الغش ترتفع بارتفاع أعمار األطفال لتصل الى سن  17عام ،وهو ما يعني عدم ممارسة قيم
التسامح ،إن معدل ممارسة الغش في ممارسة الرياضة االمريكية قد وصل الى معدل ( ،)%83أما
الاللعاب الرياضية التي لوحظ فيها زيادة معدالت الغش فقد شملت رياضة كرة القدم والهوكي
والمصارعة والبيسبول)1(.
كما بينت نتائج الدراسة من أن أربعة أخماس العينة البحثية تعتبر الرياضة منصة مهمة في االرشاد
القيمي واألخالقي ،ومن أن الرياضة تعتبر أداة يجب أن تعزز للقيم (.)1

تعزز الرياضة للقيم اإليجابية

مدى أهمية الرياضة في تعزز القيم اإليجابية

حجم العينة البحثية ،لالعمار  ،64-18العدد حجم العينة البحثية ،لالعمار  ،64-18العدد
 4,443فرد
 4,443فرد

شكل ( :)1مدى أهمية الرياضة
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شكل ( :)2القيم ودرجة إهميتها في الممارسات الرياضية
حجم العينة البحثية ،لالعمار  ،64-18العدد  4,443فرد

وعبر دراسة بحثية نوعية أجريت في نيوزيالندا ( )6على الطلبة الممارسين للرايضة ومقارنة
تحصيلهم العلمي بمن ال يمارس الرياضة بينت ما يلي:

شكل ( )3العائد على األداء العلمي الناتج عن ممارسة الرياضة

يبين العمود الثالث ،الفجوة في النتائج حين تم مقارنتها مع فصل لم يمارس الرياضة بشغف مع نتائج
من إنتظم في األنشطة الرياضية.
كما أظهرت النتائج إن سلوكيات الطلبة قد تحسنت بشكل ملحوظ ،فلم يكن ثمة إنذارات أو عقوبات
لهذا العام مقارنة بالعام الماضيى الذي وصل العدد فيه الى  120إنذارا وعقوبه.
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دور وسائل االعالم في ممارسة القيم في المالعب:
تتعدد مصااادر االخبار والتغطيات اإلعالمية لالحداث الرياضااية ،ومع هذا التعدد تمتزج التحليالت ما
يؤدي الختالط الحقيقة باالكاذيب فيصعب تبين الصادق من الكاذب فيما يدرجون من قصص وأخبار،
ما يلي شبكة مصادر االخبار الرياضية نبينها وفق الشكل (.)7

الشكل ( :)7شبكة مصادر االخبار الرياضية ()13

أما العوامل المؤثرة في تشكيل الخبر وفق مسار دون مسار فهي كما يلي:

الشكل ( :)8العوامل المؤثرة في صياغة الخبر الرياضي ()13
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فمن ال شكل ال سابق يت ضح أن الحقيقة (الخبر) ،من الممكن أن يتأثر عبر م سارات عدة في مثل ،ثقافة
الشعب ،االقتصاد ،التاريخ ،وسائل االعالم.. ،الخ
كما إن على محرري االخبار أن يتوخون إساااااتخدام الكلمات المناسااااابة ضااااامن تغطياتهم الصاااااحفية
واإلعالمية بشكل حذر تحاشيا من ابراز المناسبة الرياضية كما لو كانت حربا بين الفرق في الدورى
الرياضي ،ما يلي نموذج لاللفاظ واللقطات التي تستخدمها وسائل االعالم وجميعها غير قيمية وتعزز
للنزاع والفرقة)13( .

الرغبة بالقتل

طلقات بازوكا

مشاكس مقاتل

تلقى صفعة قوية على
وجهه

سالح فتاك

إنتقام

قذيفة

إشتباك خشن

السقاط

ضحية

إبادة

معركة

الشرطة العسكرية

تبادل الطالق النار

قتال

هجوم

قاتل

هراوة

وابل

جدول ( :A)9مسؤولية الكلمة في تحرير الخبر اإلعالمي باللغة العربية

جدول ( :B)9مسؤولية الكلمة في تحرير الخبر اإلعالمي باللغة االنجليزية

وتعتبر األلعاب الرياضية من البرامج التلفازية األكثر مشاهدة على نطاق عالمي ،فيما يلي نستعرض
نسااااب مشاااااهدة األلعاب الرياضااااية في الواليات المتحدة االمريكية على ساااابيل المثال ،حيث سااااجلت
النتائج ما يلي (:)1

نجومية الرياضة والقيم

9

شكل ( :)10نسب مشاهدة األلعاب الرياضية من على الشاشة الفضية في الواليات المتحدة االمريكية

وحيال المدى الذي تؤثر فيه مشاااهدة التلفاز ،نجد أن التأثير كبيرليصاال الى  4.4مقارنة بالتأثير الذي
تعززه أنشطة أخرى في مثل المدرسة  4.2والدين  ،5.4أما الرياضة فقد بلغت األعلى  5.4كمنافس
رئيس للدين.
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شكل ( :)11حجم التأثير على المواقف والسلوك لدى شريحة الشباب

فقد شرعت بريطانيا حيال التغطيات الصحفية أللعاب  2012قيما كي تلزم بها الصحافة عبر
تغطياتها ( )13في مثل العدالة والمسؤولية والصدق.

شكل ( )12دوائر ممارسة القيم في التغطيات الصحفية
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مجسم تعبيري لزيدان ناطحا ،أضحى رمزا تجول به وسائل االعالم مدن العالم عبر معارضها الرياضية

وسااائل االعالم ال ترغب في أن يرى الجمهور االنسااجام والتواد بين الالعبين المتنافسااين ،فهي قائمة
من حيث المبدأ على قصااااص االثارة ،حيث ال إثارة مع االنسااااجام والولم ،لذا يتحينون حين يحدث ما
يعكر صاااافو العالقة فيما بين العبين أو فريقين من أجل تأليف قصااااة قابلة للتداول ،كما إنهم نادرا ما
ينقلون لقطة يحيي فيها العب من فريق لالعب لخر من الفريق الخصااااااام ،بل يعمدون لتكرار لقطة
فاول أو لقطة تنم عن تلفظ نابي ،أو ركلة قدم لقدم العب في الفريق المنافس ،ويعمدون لتفساااااااير تلك
السااالوكيات كي يجعلوها ضااامن حواراتهم أثناء اللعب لتهييج الجمهور المشااااهد ،حيث في نظرهم ال
مذاق للعبة دون مشادة أو نزاع أو خالف بين الفريقين المتنافسين.

صحبة وولم بين نجمي الكره ،يقابله عداء ونزاع بين جمهور الفريقين

ا ل تنااااافس ب ين كريساااااااا تيااااا نو رونااااالاااادو ول يو نياااال ميسااااااااي ( )8هو تنااااافس بكرة ا لقاااادم بين
مشااااجعي البرتغالي كريسااااتيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسااااي ويفترض بين الالعبين أنفسااااهم
أيضا ،فبعد أن حصلوا على 10كرات ذهبية ( 5لميسي و  5لرونالدو) ،يعتبر كالهما أفضل العبين
جيلهم ومن بين أفضاااااال الالعبين عبر التاريخ ،فكال الالعبين قد كساااااار حاجز  50هدف في موسااااام
نجومية الرياضة والقيم
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واحد ،وسااااجلوا أكثر من  +600هدف في مساااايرتهم مع النادي والمنتخب ،كما أنهم أيضااااا الالعبان
الوحيدان اللذان ساااااااجال ( هاتريك) سااااااابع مرات في دوري أبطال أوروبا .أما الصاااااااحفيون والنقاد
والمشااااجعين في جدل دائم حول المزايا الفردية لك هل منهما في محاولة لتحديد من يعتقدون أنه أفضاااال
العاااب في كرة القااادم ،حياااث تم تشااااااابيهاااة مقاااارنتهم ببعضاااااااهماااا كمقاااارناااة محماااد علي وجو
فريزر في المالكمة ،ومنافساااااة بيورن بورغ وجون ماكنرو في التنس ومنافساااااة أيرتون ساااااينا–أالن
بروست في فورموال  1للسيارات.
والجميل ان تصريحات رونالدو العلنية لالعالم يذكر فيها ما يعزز لصورة إيجابية لميسي ،فيقول أنه
قوى ،ومنافس شريف ،وال أكرهه ،بل هو من يحثنى على متابعة واستمرار التمرين لتحد أكبر ،ونفس
الشيئ يقوله ميسي عن رونالدو ،لكن الغريب حين يكونان االثنان منسجمان وال يعكر صفو عالقتهما
شيئ ،ونجد جمهوريهما يتعاركان من أجليهما ويتنابذان ،فاالعالم من صحف ومجالت وتلفاز لها دور
كبير في إفتعال ما يعزز لمثل هذا الخالف فيما بين الجمهور ،ولعل االمر مرتبط بجانب تجاري بقصد
ببيع تذاكر المالعب لحشد أكبر معدالت ممكنه من المبيعات ،وبالتالي البيع الحصري لمحطات التلفاز
بارقام فلكية ،وحشد الماليين من األعين للشاشات ،حيث يتبع ذلك أن تزيد أسعار بث اإلعالنات
التجارية على الشاشة أثناء نقل المبارات الحية ،فهي دائرة متكاملة تديرها اليد التجارية حتى ولو على
حساب القيم.
فوسائل االعالم ترصد كل ما يقوم به الالعب حين يحقق رياده ،ومع أي حراك يتم من قبله ،حتى ولو
حلق شعره ،حيث تناقلت وسائل االعالم على سبيل المثال الخبر التالي عبر وسائلها ( In 1995, Agassi
)shaved his balding head, breaking with his old "image is everything" style

جدير بالذكر أن أغاسي هو العب التنس األمريكي المعروف عالميا فيما حققه من ريادات في مالعب
التنس.

بيكام:
ديفيد بيكام الالعب السابق في لاير مدريد ،كان رياضيا متألقا ،إستطاع أن يجلب شريحة النساء
للمالعب لوسامته ،كما ان العالمات التجارية انهالت عليه ،وهو ما جعله يجلب شرائح جديده من
الشباب والمراهقين للمالعب ،فبالرغم من إحترافه الكروى ،لكن من الممكن اعتباره عالمة تجارية
أكثر من كونه عالمة رياضية ،فهو كايقونه كان يتناغم تماما مع اليد التجارية التي كانت تدير الرياضه
لمصالح تجارية.

نجومبة االرقام
بيكام والرقم 23
عندما احترف بيكام مع مانشااااسااااتر يونايتد اختار الرقم  10بدال من  7الذي كان يشااااغله قائد الفريق،
لنذاك اريك كانتونا وعند اعتزاله ارتدى بيكهام القميص رقم  7بسااااااابب توافق هذا الرقم مع عدد
حروف اساااااامه ، BECKHAMوقد كان الرقم المفضاااااال لديه ،لكن عندما انتقل لللاير كان الرقم 7
يشاااااغله راؤول وكان بيكام قريب من اتخاذ الرقم  ،77لكنّه فضااااال الرقم  23إعجابا بأساااااطورة كرة
السلة األمريكية مايكل جوردان.
نجومية الرياضة والقيم
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وإن كان البعض قد ر ّجح ذلك لعدة أسباب منها:
•
•

•

أول ظهور له مع المانشستر يونايتد كان في  23من سبتمبر 1992
الهدف الذي سجله ضد اليونان وأهل منتخب بالده إلى كأس العالم كان على بعد 23
ياردة.
إعجاب الالعب اإلنجليزي بيكام بأسطورة كرة السلة األمريكية مايكل جوردان الذي
يحمل الرقم .23

وأي كان السبب فكون ما إختار أثار ضجة إعالمية ،فذلك مما يعزز لنجومية الالعب.
رقم  10رونالدينو
بدأ رونالدينيو اللعب مع باريس سااااااان جيرمان بالرقم  21في أول موساااااام له ،سااااااجل رونالدينيو 9
اهداف في  28مباراه .عاد رونالدينيو للفريق في موسم  2002-03لتبديل رقمه إلى الرقم 10
حين تحيد نجومية الالعب عن مسارها الرياضي
مما زادت في نجومية بيكام:
أ-

الرتباطه بنجومية شخص لخر

فعبر زواجه بمغنية فرقة التوابل (سبايس جيرل) فكتوريا لدمز حيث توجهت جميع األنظار وبدأ
الجمهور والصحافة واإلعالم يتهافتون على أخبار نجمة البوب ونجم كرة القدم حتى بدأوا يهتمون
بأدق تفاصيل حياتهم الخاصة.
ب -تعاقده مع العالمات التجارية
حيث واجه الالعب العديد من المشاكل من قبل الصحافة واإلعالم بسبب قصة شعره المميزة مما
دفعه لحالقة شعر رأسه ليتخلص من األسئلة والمشاكل الصحفية بخصوصها إال أن شركات الدعاية
واإلعالن التي وقعت معه عقودا وصورت معه إعالنات لشامبو الشعر قامت برفع دعاوي قضائية
لمحاسبة النجم على حلق رأسه وتغيير شكله ولكنها لم تقبل لعدم وجود شروط تمنع بيكام من حلق
شعر رأسه.
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الشركات التجارية خسرت رهانها الترويجي حين حلق بيكام شعره

يروق لوسائل االعالم نموذج بيكام الذي جمع فيما بين نجومية الفاشن والرياضة في لن واحد

تايغر
لن نخوض في سيرة العب كرة الغولف تايغر ،ولكن سنتعرض فقط للجانب اإلعالمي لمجرد
حملة إعالنية واحدة ،كنموذج ناجح في بناء الصورة للالعب ،فنحن لسنا بصدد ما تعرضت اليه
وسائل االعالم من فضائح أخالقية أودت بنجومية تاغر للهاوية ،ولكن (لآللية اإلعالمية)
و(المفهوم) الذي ذلل في بناء نجوميته ،فتسويق النجم الرياضي بحاجة الى فكرة تعزز لنجوميته،
نالحظ هنا كيف أنه تم إستثمار اسم الالعب تايغر "النمر" لصياغة شعار لفظي يروق ويطرب له
المشجعون ’ ، ‘We know what it takes to be a Tigerكما أن فكرة إعتماد الحسابات
الرياضية في تقدير قوة الضربة وإرتفاع الكرة والمسافة هو ضمن ما يعزز لالستمتاع باللعبة حين
يمارسها تايغر لتكون تلك الحسابات ضمن أحاديث الجمهور وفي الصحف كذلك ،وقد جاء ذلك
كله عبر:
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 -1اسم (تاغر) والذي يعني النمر
 -2برمجة دماغية عبر تفعيل فصااااااي الدماغ ،الفص األيساااااار في اسااااااتعراض األرقام والزوايا
والمسافات ،والفص االيمن في اإلبداع الذي جاءت فيه التصاميم.

تايغر

النص اإلعالني :دعنا نبين لك كيف تصبح كالنمر ،فقط عول على حركتك التالية ()%90
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النص اإلعالني :التركيز ()%110

النص اإلعالني :ركلة مستقيمة (( ،)%40بانحناء )%60
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النص اإلعالني :طريق االحتراف الرفيع ليس على الدوام ممهد

النص اإلعالني :المنطق مقابل التكنولوجيا
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النص اإلعالني :االسلوب الكالسيكي مقابل اإلبداعي

النص اإلعالني :االهمية فيما ستقوم به بعد ذلك!
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النص اإلعالني :ما بين السذاجة والعمق يكمن النظر الثاقب

النص اإلعالني :االداء المميز يتحقق عبر نظره مختلفة لالشياء
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النص اإلعالني :هل أنت من يتحكم باالرقام أم هي من يتحكم بك؟

النص اإلعالني :ال تعول على وضع مثالي يتحقق وراهن على التخطيط له
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النص اإلعالني :أن تضع في حسابك إستراتيجية لالنقاذ ()%20

النص اإلعالني :االرتباك ()%0
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النص اإلعالني :فصي الدماغ يعمالن معا لتحقيق الهدف

شعار لفظي يعزز للحركة ويحثك لالمتثال (كن كالنمر)

دور الجانب السياسي في ممارسة القيم في المالعب:
ولعل الجانب السياسي فيما بين كاتالونيا ومدريد فرض اال تنقل الكامرات إنسجاما بينهما ،ونالحظ ذلك
على سبيل المثال في التغطيات الصحفية على نطاق دولي حيال تعريض منتخب الدولة على حساب
تغطية عادلة للفرق األخرى ،فالصحف البريطانية نجدها تخصص بما يعادل  4\3الصفحة للتغطية
لمنتخبها الوطني ،في مثل صحيفة الغارديان  ،%74.10وصحيفة التيليغراف  ،%74.9في حين
تخصص صحيفة النييورك تايمز  %43.9لذات الحدث الدولي ،وصحيفة  TWPتخصص تغطيات
صفحة يومية الستعراض سير لالعبين دوليين (.)13
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ما تواجهه الرياضة اليوم من مخاوف وتحديات حيال القيم:

شكل ( :)13تحديات تواجه الرياضة

يتضح من نتيجة البيان السابق من أن أكبر تحدي يواجه صناعة الرياضة يتمثل في تعاطي المنشطات
بنسبة إجمالية  ،%68يليه تحدي التركيز على العائد التجاري عوضا عن تعزيز الصداقات أو األداء
الجسدي أو السالم بين الشعوب بنسة  ،%67يليه السلوكيات السلبية غير القيمية من قبل الرياضي
بنسبة  ،%65تحقيق الشهرة بنسبة  ،%56السلوكيات غير السوية والغير قيمية من قبل المدرب
 ،%49العنف فيما بين الفرق الرياضية  ،%48كل ما له عالقة بالجنس بنسبة  ،%34وممارسة
العنصرية عبر النبذ فيما بين األعراق أو األلوان بنسبة  ،%33فالجانب القيمي طاغ على معظم ما
يهدد النشاط الرياضي وهو ما يدعو العتماد منهج قيمي يتعهد الرياضة كأداة صالحة لتعزيز قيم السالم
والتعارف والصداقه وحسن التدبير واإلدارة على سبيل المثال ،وذلك بدئ بمرحلة األطفال.

ففي تنزانيا:
تم التعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع ( )11عبر تفعيل األنشطة الرياضية ،فقد تمكنت منظمة
 Tanzania Street Children (TSC) Sports Academyبإعادة تعريف أطفال الشوارع
ومنحهم هوية عبر رياضة الكرة ،بمنح الالعبين تدريبات ومهارات تعنهم على التطلع للمستقبل.
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في السودان:
كان للرياضة ( )11عوائد إيجابية باالخص حيال ما يتعرض اليه جنوب السودان من ظاهرة تجنيد
األطفال واستغاللهم في الحرب االهلية ،الحرب التي تنتج عنها الوف القتلى والمعاقين ناهيك عن
تهجير  2.4مليون منذ عام  ، 2013حيث يبلغ عدد األطفال المجندين لخوض الحرب  9000جندي،
والمئات منهم كان ضحية لالعتداءات الجنسية ،فكانت الرياضة أداة جيدة في تقليص هذه الظاهرة
والحد من معاناة البشر عبر منظمة  ،Terre des hommes (Tdh),التي تمكنت من التعامل
مع  7,688فرد العتماد الرياضة كأداة.
جنوب أفريقيا:
كان للرياضة ( )12دور فاعل في تعزيز قيم السالم واالنسجام في المجتمع الذي طالما عانا من التمييز
العنصري فيما بين البيض والسود ،وهو ما اعتبره الرئيس نلسون مانديال أداة في ذلك ،وهو الذي
قضى نحو  23سنة في السجن ،حين إستضاف عدة مناسبات رياضية دولية كان لخرها كأس العالم،
وقد عززت هذه المخاطر نتيجة االستبيان التالي والتي أكدت على عناصر الصداقة والمنافسه غير
الحميدة كأسباب في ترك ممارسة الرياضة لدى شريحة الشباب.

شكل ( :)14أسباب عزوف الذكور عن ممارسة الرياضة
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قيم الرياضة:
قيم الرياضة تنقسم الى ثالث أقسام ،قيم ذاتية ،وقيم مجتمعية ،وأخرى سياسية
أما قائمة القيم الذاتية التي من المفترض أن تعززها ممارسة الرياضة وفق ما أشارت اليه دراسة
لجامعة ميريالند االمريكية ( )2هي كما يلي:
 -1التعاون فيما بين أعضاء الفريق
 -2الشجاعة
 -3ممارسة العدالة
 -4الوالء للفريق
 -5االتضباط الذاتي وتنمية التواصل مع الغير
 -6احترام القوانين
 -7التعبير عن المشاعر
 -8تعزيز السالم
 -9التعبير عن الروح الرياضية
تعزيز النزاهة
-10
تعزيز المواطنة واإلخالص
-11
العزم على اإلنجاز
-12
ممارسة التنافس
-13
المثابرة
-14
االنضباط ضمن الفريق
-15
ابراز جوانب القيادة
-16
التعاطف نحو الغير
-17
مقاومة روح الهيمنة
-18
التفكير االستراتيجي
-19
االهتمام باآلخر
-20

أما القيم المجتمعية ،فإن كانت مناهج التعليم في المدارس والجامعات ساحتها التعليم ،فإن أحد مسارات
السلوك التربوي ساحته الرياضة ،فالرياضة ممارسة عملية لكل ما تعلمه الطالب في مدرسته ،فللرياضة
نصيب في ذلك على المستوى الشخصي والمجتمعي والعالمي ،فعلى الصعيد الشخصي فالرياضة تنمي
قدرات الفرد الذاتية والصحية والعلمية ،وعلى الصعيد المجتمعي فهي تعزز لالقتصاد الوطني وتحسن
من الصحة العامة للمجتمع ،وتقلل من الهدر في مسارات العالج الناجمة عن السمنة وأمراض القلب
وغيرها ،وعلى الصعيد العالمي ،فهي تعزز للتعارف الثقافي والديني فيما بين الشعوب ،ولقيم التكامل
فيما بين المجتمعات ،ونابذة للعنصرية أو الفرقة.
في عام  2002جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية من أن معدل الوفيات واالعاقة مسببات لحاالت
الوفاة بنسبة تصل الى ( )%60من الحاالت ،وكانت لممارسة الريجيم الحاد وعدم ممارسة الرياضة
حصة األسد في ذلك كأسباب.
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ومن الممكن أن يكون للرياضة نصيب عظيم على الصعيد السياسي في تعزيز السالم كقيمة فيما بين
الشعوب ،ناهيك عن قيم التسامح والتأقلم مع وجهات ثقافية مختلفة للتفاهم مع اآلخر ،فعلى سبيل المثال،
كان للرياضة السهم في لقاء الكوريتين الشمالية والجنوبية بالرغم من القطيعة في العاب سيدني ،2000
االمر يتكرر فيما بين الصين وأميركا عام  1971عبر مباراة لكرة التنس ما عزز لتواصل دبلوماسي
بينهما ( ،)2غير أنها لم تتمكن بعد من جمع شعبي كاتالونيا ومدريد حتى اآلن ،ولعل آللة االعالم دور
في ذلك.
العائد في إنعاش االقتصاد الناتج عن تنشيط الرياضه:
كان لدراسااة عوائد تنشاايط الحركة الرياضااية كصااناعة ومساااهمتها في تنمية إقتصاااديات دول االتحاد
األوروبي في عام  ، 2012بعد أن تم تجميع كافة بيانات الدول األعضااااااااء ،ووفق نظام موحد في
التقييم،
فقد أشاااااارت تقارير االتحاد األوروبي ( )7من أن العائد اإلجمالي على تحفيز الصاااااناعة الرياضاااااية
وصااال الى  294بليون يورو عن عام  ،2005وقد ساااجل االعلى بما له عالقة باالنشاااطة الرياضاااية
لصالح قطاع الترفيه ،تاله خدمات الرياضه ،ثم التعليم الرياضي ،فالفنادق وخدمات المطاعم ،وإنه قد
وجد من أن أي زيادة في المدخول الوطني حتى ولو بنسبة  %1فسيقابله عوائد أكبر لعوائد الصرف
على األنشااطة الرياضااية .ما يلي بيان بالقيمة (اليورو) لما له عالقة بالرياضااة إضااافة الى الوضااائف
ذات العالقة بالرياضه.

شكل ( :)15بيان (باليورو) لما له عالقة بالرياضة إضافة الى الوضائف
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شكل ( :)16جدول بيان نسب كل قطاع ذو عالقة لمجال الرياضة في االتحاد األوروبي وفق الدول

شكل ( :)17القيمة االجمالية عن كل قطاع (العشر األول باليون يورو) 2012
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شكل ( :)18نموذج لدولة النمسا والقيمة باليورو للقطاعات ذات العالقة بالرياضة

شكل ( :)19النمسا وتفصيل الخدمات ذات العالقة بقطاع الرياضة
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التنمية االقتصادية عبر الرياضة:
نالحظ حيال إستضافة فريق رياضي في أي دولة يتحرك االقتصاد تباعا عبر ما يلي:
 -1وكاالت االعالن ونشر االخبار ،وسائل النشر وحركتها في التغطيات.
 -2التصاميم وبيع المالبس وما يرمز للمناسبة.
 -3بيع التذاكر.
 -4بيع غرف الفنادق واالطعمه وحركة سيارات االجره.
 -5تنامي حركة الطائرات.
أما على مستوى االلعاب االولومبية ،فثمة بنية تحتية متكاملة بعشرات الماليين من الدوالرات
تنفق وتستثمر وذلك عبر،
 -6إستغالل مشاهير اللواعيب للترويج للمنتجات التجارية على نطاق محلي ودولي.
 -7مالحق الرياضة ومجالت الرياضة.
❖ بعض الدول يصل عائد الراضة فيها GDP %1,7من الناتج القومي مقارنة بناتج
تجارة االغذية أو السيارت في مثل أستضافة بريطانيا السوبر بول عام .2012
❖ عندما وصل عدد مشاهدي إحدى المباريات الرياضية االمريكية الى  175مليون مشاهد
عبر وسيلة التلفاز داخل أميركا ،بلغت مبيعات القناة  150مليون $أمريكي.

في البرازيل
وصل العائد عام  2010الى  212مليون دوالر ،والجدول التالي يبين الزيادة السنوية المضطردة
عبر األعوام ،وبيان هذا النمو مع كل مصدر.

شكل ( :)26تفصيل المداخيل المالية لرياضة كرة القدم البرازيلية عن ثالث أعوام
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شكل ( :)27معدل نمو الرعاية االعالنية خالل األعوام من  2011-2003يعتبر مؤشر لالنتعاش االقتصادي الذي
تحضى به الشركات والمؤسسات الراعية دوليا

التسويق الرياضي:
يعتمد على تصميم مناسبات رياضية حية كي يتعامل معها كمنتجات قابلة للتسويق ،تسويق يشمل
المناسبة ،والفريق ،والمعرض والمنتجات التابعة للمناسبة ،في مثل
Super Bowl, the Olympic Games, the UEFA Champions League,
the World Marathon Majors, and the FIFA World Cup
نماذج من العائد ( )8حيال األنشاطة الرياضاية نجده على سابيل المثال مع الطيران التركي حين تعاقد
مع نادي مانشااسااتر يونايتد ونادي تركيا الرياضااي الوطني ،إضااافة الى نادي برشاالونه والعب أن بي
أيه  NBAالرياضاااااي  ،Kobe Bryantكما إن نايكي تعاقدت مع  NFLبمبلغ  220مليون  $لعام
 ،2011وهو عقد رعاية مساااااااتمر حتى عام  ،2019كما على مساااااااتوى الفرق الرياضاااااااية التابعة
للجااامعااات نجااد نااايكي ترعى فريق أوهااايو بمبلغ  16.8مليون $للعااام ،وهو عقااد مساااااااتمر لعااام
،2033بينما شاااااااركة أديداس ترعى بمبلغ  7مليون  $لفرق جامعة لويسااااااافل وجامعة كاليفورنيا
UCLA
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نجومية الفريق والالعب:
أكدت الدراسات من أن رمزية الفريق وأداءه هو من يدفع ويبرمج الجمهور للعوائد والمواقف.
 AFFECTIVE ATTITUDESوالموقف ذي األثر يتشاااااااكاال من (المشاااااااااعر التي يكنهااا
الجمهور للعالمة) وهذه المشاعر تمضي وفق مراحل قبل أن يصل المشجع لمرحلة الوالء ،وثمة
نموذج ياااادعى )Psychological Continuum Model (PCMفي عااااالم التساااااااويق
الرياضي مراحله:
 -1المعلومه -2 ،االدراك -3 ،الجاذبية -4 ،االلمعية أو االلتصاق -5 ،الوالء
والمعلومه قبل االدراك حيث يحصااال العميل على المعلومه ،فبعد أن يعجب بها يتشاااكل االدراك
لديه  BEHAVIOURAL ATTITUDESأما السلوك كعنصر فهو ناتج عن الموقف في مثل
شراء تذكرة أو ينصح لخرون للحضور ،أو مشاهدة المباراة عبر التلفاز ،شراء منتجات الفريق

شكل ( :)20نموذج مقترح حيال عناصر تشكل صورة نجومية البطل الرياضي
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نجومية المالعب والضغط النفسي الناتج عنه:
الضغط النفسي الذي يتعرض اليه الالعب حتى قبل أن يصبح نجما ،حين يتأهب للظهور أمام جمهور
قوامه ساااتون ألف متفرج ،فما بين أهازيج المشاااجعين وما بين كامرات الصاااحافة والتلفاز وما بين ما
يتوقعه الجمهور من أداء من قبل الالعب ،كل ذلك يشاااكل ضاااغطا نفسااايا كبيرا ،يبدأ من لحظة االذن
لالعب بالخروج من غرفة المالبس مرورا بالممر المفضاااااااى الى الملعب ،ومع التعالي الصاااااااوات
المشااجعين الذي يتعرض اليه القلب قبل أن يصاال الى االذن ،تجد الجسااد قد إرتفع فيه معدل ضااربات
القلب وربما تعالى االدرنالين ،كل ذلك يتعرض اليه الالعب وهو لم يمتثل بعد للعب.
غاب ميساااااي ( )8لمدة ساااااتة أساااااابيع عن المالعب إثر إصاااااابة في  4مارس ،عندما تعرض لتمزق
عضاالي في فخذه األيساار خالل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام نادي ساايلتيك ،وكانت هذه هي المرة
الرابعة في ثالثة مواسااام يعاني فيها ميساااي هذا النوع من اإلصاااابة ،بعد عودته من اإلصاااابة ساااجل
ميسااي هدفه األخير في موساام  08–2007ضااد فالنساايا في  4مايو  ،2008ليفوز برشاالونة بنتيجة
 ،0–6عند انتهاء الموسم تمكن ميسي من تسجيل  16هدفا وصنع  13هدفا في جميع البطوالت.

• كان ال بد أن نعتبر الفريق أو الالعب بمثابة” براند“
• ونحن بصدد الترويج لصورة هذا الالعب كي يصبح” براند أو ليكون“
• وهذا يدعونا ومن أجل تبسيط الفكرة أن نخوض قليال بعلم” التسويق“
فنحن بصدد تسويق” صورة لعالمة “Brand imageلشريحة مستهدفة
لخذين بعين االعتبار من أن تسويق السلعة كعالمة تجارية يختلف عن تسويق االنسان كي يظهر
في هيئة نجم له مريدوه ومحبوه ،ذلك أن صورة النجم كعالمة يتم تشكلها عبر العالقة التي يبنيها
كل من (الفريق أو الالعب مع الجمهور) ،واالهم هنا هو مدى إدراك الجمهور عما تقدمه هذه
العالمة من عائد ،ومع إدراك هذا العائد يتشكل بشكل تلقائي (االصل  Equityالمالي الخاص بكل
العب وكل فريق) وانعكاس ذلك في الناحية المحاسبية المالية حيال قيمة الالعب أو الفريق.
ولما كان لكل عالمة” ميزات “Attributesوميزات العالمة تتشكل مما تحويه من عناصر ذات
صلة مباشرة ،وعناصر أخرى غير مباشرة.
فتلك ذات الصلة :تعني المكونات  ingredientsالالزمة من أجل أن تقوم العالمة باالداء الذي
طرحت من أجلة ،لذا في مجال الرياضة هي تلك الصفات والعوامل التي تساهم في منح الالعب
االداء المميز ،مثل (إحترافية اللعب ،نمط الركالت ،تناغمه مع لواعيب نجوم ،تاريخ من
النجاحات)..
جاذبية الالعب (والجاذبية ليست شرط عبر الشكل) بل قد تكون عبر (الخلق ،االداء ،التعامل مع
الخصم ،الكرزما ،سيرته)
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أما تلك التي ليست بذات عالقة :وذلك عبر مجال االستهالك للمنتجات والسلع ذات العالقة بالفريق
على سبيل المثال ،في مثل القبعات والقمصان واالعالم واالعالنات التجارية حين تستثمر الالعب
في الدفع بمبيعاتها.
وقد بينت الدراسات أن مصادر الجذب لدى الجمهور تكمن عبر تقدير الجمهور وتقييمه للنجم
الرياضي ومصادر التقدير هي:
 -1الثقه
 -2الجاذبية
 -3الخبرة
وعندها يدرك الجمهور العائد على هذه العالمة ،حيث أن عوائد العالمة هي قيم الالعب الذاتية
اللصيقة بالالعب التي يدركها الجمهور وهي مشكلة من:
(الميزات  +واالداء  +الرمزية التي يشكلها الالعب أو الفريق  +تاريخه االحترافي)
ثم تأتي عملية صناعة صورة النجم ،في مثل إعتماد شعار لفظي عبر حملته الترويجية
نالحظ مثال مع الشعار اللفظي لبطل الهوكي تايغر الشعار اللفظي التالي:
‘Go on Be a Tiger’ in their 2006 campaign
والحظ الشعار الترويجي الذي تم له عام 2009
’‘We know what it takes to be a Tiger
وتزيد مصداقية النجم الرياضي كلما كان االنسجام ما بين صورة الرياضي وصورة العالمة
التجارية التي تستثمره ضمن حملتها ،والثقة عنصر أساسي في هذه المصداقية.

ويزيد الضغط النفسي على النجم الرياضي الصاعد بتعرضه آللة االعالم واالعالن ،فما بين صوره
التي تمتلئ بها الصحف والمجالت ،إلى مقابالت تلفازية في أسخن البرامج مشاهدة ،إلى نجم في دور
عرض السينما كما هو الحال مع جوردن مع شخصيات دزني الكرتونية ،إلى نصب تذكارية ويفط
السماء شوارع ،وأعظمها حين يسمى مطار دولي باسم الالعب كما في حال مطار كرستيانورونالدو
في البرتغال.
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مع شخصيات والت دزني الكرتونية

حين تكون صورتك غالفا لمجلة تايم االمريكية
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حين تكون نصبا تذكاريا ،نصب للسير فيرغستون

إشتهر المدرب السير فيرغستون بمضغه للعلكة أثناء المباريات الرياضية ،وهذه لخر علكة كان يمضغها أضحت
متحفا يزار
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وشوارع باسمه

ويفط

وتحرر لذلك كتب تعزز لنجوميتك
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نصب تذكاري لكرستانو

يافطة مطار البرتغال الدولي
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الرياضة والمرأة:
تعتبراإلعالنات التجارية ( )9بيئة خصااااابة تم بنائها منذ عقود عبر مزيج من دور المرأة والرياضاااااه
والجانب الجنسااي لها ،لعرض صااورة مسااتحدثة غير حقيقية للمرأة ،وذلك عبر قصااة بساايطة مفادها،
كي تكوني سااااويا (أنثى وقوية) اليوم ،نابذة لصااااورة نمطية تقليدية في التعريف باالنثى" ،االمر يدعو
لمحاولة إعادة بناء جسد المرأة بما ال يتفق مع تكوينها الذي خلقت عليه" )(Balsamo 1996: 43
فحتى وقت قريب كان يعرف جساااااد المرأة عبر الحوض العريض ،صاااااورة مرهونة بأرداف وحمل
ورضاااعة ،وساان اليأس ،لذا جاءت فكرة مالحقة المرأة بالتخلي عن ذلك عبر الرياضااهBalsamo ،
) ،)1996: 41تم ذلك عبر نشااااااط محموم باتباع ايديولجية القحام المرأة في الرياضاااااه ،وتم تحرير
تشااااريع خاص بذلك في المنظمات الرياضااااية العالمية ،فجاءت اإلعالنات التجارية لتدعم هذا التوجه
لتعزيز صااااااورة ليساااااات للرياضااااااة وإنما لمفهوم المرأة الحديث ،حيث يتم ذلك عبر النص اإلعالني
والصاااااااورة وفكرة اإلعالن عبر ليديولوجية مديدة ،وهو ما نطالعه على سااااااابيل المثال عبر إعالنات
نايكي ،واليوم اإلعالن التجارى يعزز لمحور جمال المرأة عبر قوتها وأدائها الرياضاااااااي ،ناهيك عن
الجانب الجنسااي المرادف لذلك ،(Balsamo, 1996, 41). ،وتقريبا كافة ما ينشاار لصااور المرأة يتم
التركيز على أجزاء من ج سدها بما يعزز للجانب الجن سي متنا سين جانب األداء والموهبة الريا ضية،
حيث نجد بعض المقاالت كانت تركز على قوام أرجل المرأة ،ولخر على صااااااابغ أظافرها الذي أخذ
منها زمنا طويال كي تنجزه بالشااااااكل الذي ظهرت به ثم بعد هذا االسااااااتعراض تختم العبارة من أنها
إجتازت حاجز  200متر بزمن أقل من المنافسة االمريكية ،فما يرمز للجنس بارز في كل صفحة من
صفحات المجالت الرياضية واالعالنات التجارية ،ما جعل الفرق بسيط جدا فيما بين مجالت األزياء
والمجالت الرياضية ،ومجالت العري ،لقد جعل جسد المرأة في مصيدة عبر ما يريد الرجل أن يرى
من المرأة ،لذا تحولت المرأة لجسد فحسب ) .(Berger 1977, 47بل تم إعتماد صور لنساء كموديل
ونجد ما يشااااااير لذلك عبر نظراتهن  Gazeوالهيئة بما يجعلهن الفتات لالنظار ،ويأتي دور مصاااااامم
األزياء عبر ما ترتديه من لباس قادر على ابراز مفاتن محددة ،ودور مصاااااامم اإلعالن كي يعزز بما
يملكه في فنيات برامجه الحاسااوبية للتركيز على أجزاء من الجسااد فينحف ما يلزم ويعرض ما يلزم ،
ويزيد ذلك حين يكون ما ترتديه لباس السباحة.
نايكي وريبوك والمنافسة على سوق المرأة
على مدى ثالث سااااااانوات( ) 9بعد إعتماد إساااااااتراتيجية (المرأة الرياضاااااااية) زادت مبيعات األحذية
الرياضية النسائية لشريحة النساء وباالخص في عام  ،1994وفي الواقع فإن شركات األحذية باعت
لشريحة النساء من األحذية ما فاق بيعها لشريحة الرجال ،وذلك بمبلغ  5.4بليـاااـاااـاااـاااون دوالر مقابـاال
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 5.3بليون دوالر للرجال ،وبناء على إستبيان أجرته قناة  ESPNإتضح أن أكثر مشجعي الرياضه هم
من النسااااء بنسااابة بلغت  %85في الواليات المتحدة االمريكية ،وتجدر اإلشاااارة إلى أن عالمة نايكي
تساااااااتحوذ على  %29من حصاااااااة الساااااااوق النساااااااائي وعالمة ريبوك  %22منه ،وكليهما تعتمدان
إستراتيجيات محفزة حيال النساء البقاء هذا السوق نشطا.
شركات اإلعالن والمرأة:
نموذج من إستهداف المرأة عبر شركات اإلعالن نجده على سبيل المثال عبر تحول في رسم صورة
المرأة عبر اإلعالن التجاري ،ففي حين عقد الخمساااينيات عندما كان يساااتعرض االعالن المرأة وهي
تحتسااااااي القهوة كنمط حياة ،فإن هذه الصااااااورة تعتبر اليوم حائل أمام تحرر المرأة وإطالق قدراتها،
إعالن اليوم يعزز بأن تكون المرأة جزء رئيس في القوى العاملة الوطنية ،وبما يعزز من أن المرأة
العاملة هي المرأة الحرة ،ما زالت هذه العبارة بعيده ال ترتبط بممارسااااة الرياضااااة ،شااااركة بروكس
 Brooksجسرت الرابط حين عززت في اعالناتها "سواء كنت عاملة أو غير عاملة ،فمن الممكن أن
تكونين عداءة"  ،و جاءت ال عداءة هيلين روكي لتبرهن على أن المرأة حق قت نجوم ية في الصاااااااعود
للقمة ،فصورة العداء تعزز لقيمة الحرية ،وصورة إحتساء القهوة ال تعزز لذلك ،فالقهوة تعزز لمفهوم
االسااتهالك الغذائي واالسااترخاء ،وهو ما ال يسااتقيم مع االنطالق والحرية ،وأضااحت أحذية بروكس
بذلك رمزا لممارسة المرأة لحريتها.

أحد إعالنات عالمة بروك لالحذية الرياضية
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الجمهور وتعزيز النجومية
الجمهور عنصاار أساااسااي في تعزيز نجومية الالعب أو الفريق ،بل يمكننا أن نقول بأنه أقوى شااريك
من كافة من يملكون النوادي الرياضاااااااية ،فقبل بداية أحد المواسااااااام الرياضاااااااية  2003وافق جون
ماغنير وجون باتر يك مك مانوس على بيع أسااااااامهم ها في ال نادي إلى مالكوم غليزر ر جل األع مال
األمريكي ،مما سبب بقيام مشجعي النادي إلى االحتجاج والقيام بالمظاهرات.

برمجة القيم عبر األنشطة الرياضية:
فيما يلي نستعرض بعض مما يمكن تنفيذه كممارسات قيمية عبر منهج حصص الرياضة في المدارس
والجامعات ،إضافة للنوادي الرياضية واالكاديميات الرياضية ،فعبر دراسة مقارنة ( )3للعالقة فيما
بين التعليم والرياضة لطلبة المرحلة الجامعية في تركيا عام  ،2016فقد عززت نتائج الدراسة لعالقة
وطيدة فيما بينهما حيال تحقيق األهداف وتعزيز العالقات والتحفيز والمساعدة في تحديد المسار وفي
التعامل اإلنساني.
وثمة معيار أو ضوابط للقيم في ممارسة الرياضه ( ،)4في مثل ممارسة قيم المسؤولية والعدل من قبل
مرشدى التوجيه واإلرشاد الرياضي ،وقيم االحترام سواء للغير أو مع قوانين اللعبة ،وقيم التعاون في
مثل الالعب ميسي الذي حقق معيارا نموذجيا في استيفاء عدد التحويالت ، Assistوإعتبار من يعملون
في السلك الرياضي كشركاء ال أعداء ،إضافة الى نشر الممارسات القيمية فيما بين الرياضيين ،ونبذ
التعاطي للمواد المنشطة أو تلك غير المسوح بها ،أو إستعمال التقنيات والمواد الالطبية ،ونبذ أي
ممارسة تتعارض مع القيم في مثل تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة والضوابط التي
يلتزم بها الرياضي مع النادي أو الفريق الذي إنتظم به ،فما الرياضي اال إنعكاس عما يتلقاه من إرشاد
وتوجيه من المرشد ،وثمة فوائد أو حاجات يلبيها الالعب أو الفريق للمستهلك أو الجمهور في مثل
(دافع الوالءه للوطن ،المشاعر ،المشاعرالجماعية ،والنشاط الجماعي للمباراة  ،دافع التسلية  ،واالثارة)
وفي الجدول التالي بيان بالقيم ومؤشرات ممارستها في الملعب من قبل الرياضيين.

القيم

مؤشرات

احترام الذات

قبول السلوكيات السليمة ورفض أن يعتني الرياضي بنفسه صحيا
مأكله وبنظافته
المعادية

المسؤولية

قبول اإلنجاز وفق ما يحقق األهداف الالعب يقوم بوظائفه ومسؤولياته
والوظائف بالتعاون مع الجميع باعتزاز وبشكل مهذب بشكل مثالي
وااللتزام بمواعيد التدريب

االستقااللية واالعتداد بالنفس
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قادر على ضبط االنفعاالت أثناء
الحدث ويعرب عن أسفه حال بروز
سلوك غير سوي

التحكم بالنفس

متزن إنفعاليا

التغلب على الذات

مرونه وثبات حيال تحسين األداء عدم االستسالم عند مواجهة نتائج
سلبية أو أداء سلبي للفريق
والسلوك

احترام اآلخرين

قبول اآلخر دون اعتراض على لون يتقبل اآلخر لخذا باالعتبار ما يواجه
اآلخر من ظرف قد يكون صعبا
أو عرق أو ثقافه

التصامن

أن تكون معني بدعم اآلخرين نابذا يمنح أعضاء الفريق الدعم الالزم
ويعفو عن أخطائهم
االنانية مع كافة الظروف
الجماعي

التعاون

التعاون مع اآلخرين لتحقيق الهدف يقدر الالعب العمل
للوصول للهدف المرسوم
المرسوم

التعاطف

تطوير عالقات من التراحم مع تنمية العالقات ورعايتها مع أعضاء
الفريق
األصدقاء وأعضاء الفريق

إحترام البيئة

االهتمام بالبيئة المحيطة والمواد االهتمام بكافة عناصر البيئة المحيطة
وأدواتها التي تعتبر جزء من اللعبة
التابعة لها
اللعبة

إحترام المعايير

االمتثال للمعايير المعتمدة

يمتثل الالعب لمعايير
واالحكام الخاصة بها

المشاركة

المشاركة بالمهام الموكلة

المبادرة بالمشاركة بحب واخالص

شكل ( :)21مجاالت القيم وكيفية التحقق من ممارستها من قبل الرياضي

ليظل السؤال الملح ،كيف يمكن أن نبرمج تلك القيم في سلوكيات الالعب؟ وهل ثمة تقنيات في ذلك؟
فنحن هنا أمام ثالث نماذج تعتبر مصادر في إنضمام الرياضيين للمالعب وهذه النماذج هي:
 -1النموذج التقليدي الذي يمنحنا إياه الشاااااارع ،كما في حالة كرساااااتيانو رونالدو وميساااااي مثال،
فهؤالء تم رصد أدائهم الريا ضي حينما كانوا يلعبون في الحارات واالحياء العامة في مدنهم،
وهو ما تقوم به الشركات والنوادي الرياضية حينما تستهدف أحدهم ،لذا نجد النوادي تفرض
عليهم ممارساااااااة القيم وفق الجدول الذي اساااااااتعرضااااااانا فيه مجاالت القيم وكيفية التحقق من
ممارستها من قبل الرياضي في الشكل (.)21
 -2نموذج يتخرج من المدارس التعليمية والجامعات ،في مثل النوادي التي تحتضااااانها الجامعات
االمريكية كنادي جامعة أوهايو ونادي  Bullsالذي كان ينتمي اليه مايكل جوردن مثال.
 -3ونموذج يخرج لواعيب رياضااااااايين في مثل أكاديمية لساااااااباير في قطر ،حين تتعهد الطاقات
الرياضاااية وهو في عمر الرابع عشااار من العمر بمزيج من مناهج التعليم كالتي في المدارس
الحكومية العامة مع منهج رياضي مكثف.
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فمع النموذج األول نجد مقاومة كبيرة وجهد كبير يتعرض اليه الالعب لالمتثال للقيم ،باالخص
حال اعتاد على سلوكيات وممارسات خاطئة.
أما النموذج الثاني ،فقد بينا عبر كتاب " تفعيل القيم وممارساااااااتها" وكتاب " تحويل القيم الى
منتجات" لليات وأدوات في ذلك.
ليأتي النموذج الثالث ،وهو األمثل في تخريج الرياضيين ،لبرمجة القيم لدى الرياضي الشبل وهو
في مقتبل العمر ،ليمتثل للقيم بشكل سلس حين يمارس رياضته مع فريقه أو مع فرق منافسه.

ممارسة أنواع الرياضات ،ونموذج لسباير

طلبة أكاديمية لسباير الرياضية
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تحرص أكاديمية التفوق الرياضي  ASPIREالن تخرج شبابا محترفا في الرياضة وممارس للقيم في
ذات الوقت ،لذا نجد المنهج الدراسي لالكاديمية يعتمد منهجا إحترافيا في التعزيز للقيم في الجانبين
النظرى والعملي.
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الفصل الثاني :نجوم المالعب والقيم

شخصية الرياضي في ممارسة القيم في المالعب:
فيما يلي نستعرض لمجموعة من نجوم الرياضة ،فعبر مواقفهم وأقوالهم وسلوكياتهم سواء القيمية أو
الالقيمية مشفوعة بالتعليق.
أوال :محمد على كالي
لقد كان العب المالكمة األسطوري محمد علي كالي نموذجا للقيم ،حين وجدناه رافضا االشتراك مع
الجيش األمريكي لموقفااه الرافض ألن يحااارب أو يقتاال األبرياااء في فيتنااام ،وهو مااا جعلااه يتعرض
لعقوبة السجن.
وهو الوحيد في شارع سانفرانسيسكو الذي رفض أن تكون له نجمه مع باقي نجوم السينما والمشاهير
على األرض ،ما جعل اللجنة المنظمة يجعلون نجمته على الحائط بساااابب أنها تحمل إساااام نبينا محمد
صلى هللا عليه وسلم.
ومع أن الرياضة التي يمارسها مفعمة بالعنف ،بل تعتمد على فنون القتال ،غير أننا نجده قيمي.

أسطورة المالكمه محمد علي كالي
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ومما سجله التاريخ له من عبارات:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الصداقة...ممارسة وهي ليست مما تعلمته في المدرسة.
من ال يملك من الشجاعة القتحام المخاطر ،لن يحقق شيئا في حياته.
مبادئي أهم مما أتقاضاه من مبالغ عبر جوالتي أو من منصبي.
أكره كل لحظة أمارس فيها التدريب ،ولكن أوطن نفسي بأال أتخاذل ،تألم اآلن كي تحيا بقية
حياتك كبطل.
حيث أنهم تمكنوا من إستخراج البنسلين من الخبز المتعفن ،فابمكانهم بال منازع أن يصنعوا
منك شيئا يذكر.
أنا الرجل العادي الذي إجتهد بعزم لتطوير قدراته وموهبته فأنجزت وكذلك يمكنك أنت.

 -7كراهية اآلخرين بسبب لونهم خطأ ،وفي ذلك ال يهم أي لون تبدو فيه كراهيتك ،المهم أن
الكراهية أمر ممقوت.
 -8الصمت لحظة ذهبية ان لم تجد ما يستحق أن تجيب عليه.
 -9أسلوبي في المزح بأال أتعدى الحقيقة والصدق ،وهذه أكبر مزحة في العالم تعارضنا اليوم.
-10

أتمنى أن يحب الناس بعضهم بعضا مثلما يحبوني ،حينها سنكون في عالم أفضل.

-11

كبر السن هو ما تعتقد أنك بلغته.
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ثانيا :كرستيانو رونالدو
كرستيانو كان شابا حين دربه السير ألكس فيرغستون البريطاني الذي كان مدربا لفريق مانشتر
يونايتد ،وما زالت العالقة تجمعهما منذ ذلك الحين ،بالرغم من خروجه من نادي مانشتر يونايتد ،حيث
منحه فيرغستون الرقم  ،7والرقم سبعة يعني شيء عظيم بالنسبة لفرق كرة القدم ،فهو كرقم ال يمنح
اال للمتميزين ،وهو ما يعزز للثقة التي كانت فيما بين الالعب والمدرب ،وعندما إنتظم رونالدو في
فريق لاير مدريد  ،حيث المباراة مع منافسه برشلونة ،تمكن رونالدو من أن يسدد هدفا في مرمى
برشلونة ،غير أنه لم يحتفل كعادته إثر تسديده للهدف ،ولما سؤل عن سبب عدم االحتفال قال ،الن
مدربي السابق (فيرغستون) الذي أكن له كل إحترام يقبع في المستشفى إثر وعكة صحية فال يصح أن
أحتفل وهو في وضع كهذا.

كرستيانو مع مدربه السير فيرغستون

يذكر أن رونالدو كذلك تقدم اليه والد طفل كان يعاني من مرض عضال في رأسه ،فقرر رونالدو أن
يتكفل بإجراء عملية له ،وقد تركت العملية إثرا لخياطة في الرأس عبر الغرز ،وفي مبارة له إستغرب
الجمهور حالقة لشعر رونالدو يظهر فيها ما يشه الوشم ،فقال إجابة عن إستفسارهم ،إنني مآزر ذاك
الطفل فيما لل اليه بعد العملية.
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كرستيانو حالقا شعر رأسه في صورة مشابه لما تعرض اليه الطفل من غرز في رأسه تعاطفا معه

ويذكر أنه كان التراشق بااللفاظ والتحقير فيما ينجزه كل من مارادونا االرجنتيني وبيليه البرازيلي
ظاهرا للعيان ،حيث يذكر أن مارادونا كان يصف لعب بيليه ،محقرا أسلوبه في زمنهم ،بأنهم كانوا
فقط يركضون نحو الكرة ،في حين ال نجد مثل هذا التراشق فيما بين كرستيانو وميسي المتنافسين،
بالرغم من إننا نالحظه مع جماهيرهم.
وعبر مقابله مع رونالدو حاول المذيع ان يعزز لخالف بين رونادو وميسي فبادره بالسؤال التالي ،لو
أبلغك ابنك أن يحب لعب ميسي فما موقفك منه؟ فرد عليه قائال ،إن هذا دليل لما بلغه إبني من ذكاء،
حين يكون عارفا بمن يختار ،فهو بال شك لن يختار اال األفضل.

كرستيانو مع إبنه

نجومية الرياضة والقيم

48

العالقة الحميمه فيما بين االضداد

وفي االمتثال الرشادات المدرب ،فرونالدو كباقي نجوم الكرة ال يرغب بأن يكون العب إحتياط ،غير
إنه إمتثل لذلك لزين الدين زيدان ،فقد كان زين الدين زيدان مرشاااااادا للاير مدريد ،وهو من تمكن من
أن ينال دورى ابطال أوروبا في وقت ق صير ،ولما كان أ صال العبا سابقا في مدريد ساعده ذلك الن
يوجه الالعبين ،ورونالدو كان منهم  ،ومعروف عن كرساااااااتيانو رونالدو أنه ال يرغب في أن يظل
كالعب إحتياط ،وزيدان يدرك انه ال أحد يرغب بالجلوس كاحتياط خارج الملعب ،لكنه عرف كيف
يجعل كرسااااتيانو منتظرا كاحتياط خارج الملعب ،فقد كان يقول لرونالدو إذا أردت أن تسااااتحوذ على
الكره طيلة ال 90دقيقة في كافة المباريات فلن تتمكن من استكمال سنتين في رياضة الكرة ،بينما إن
جعلتك كاحتياط وأدخلك في األوقات الحاساامة سااتتمكن من األداء لمدى خمس ساانوات ،وهو ما إمتثل
اليه رونالدو دون إعتراض.
تربع الالعب البرتغالي ونجم نادي لاير مدريد اإلساااااااباني على
هذا وقد ذكرت محطة  CNNأنه قد ّ
قائمة أكثر الشاااخصااايات الرياضاااية إقباال على األعمال الخيرية ،وذلك بالنظر إلى حجم األموال التي
يتبرع بها رونالدو لفائدة المؤساااساااات الخيرية ،واألعمال اإلحساااانية ،فيما غاب منافساااه ميساااي عن
القائمة.
وكشفت إحصائيات المنظمة األمريكية المتخصصة في األعمال الخيرية ،والتي أعدت تقريرا رصدت
فيه حجم األموال التي يصاارفها نجوم الرياضااة في العالم " "DoSomethingأن رونالدو جاء على
قائمة الرياضااااايين األكثر إقباال على التبرع لفائدة األعمال الخيرية في العالم ،حيث تبرع بمبالغ مهمة
في كثير من المبادرات ،ولعل أبرزها تبرعه لفائدة طفل ذو  10سااااااانوات بمبلغ  83مليون دوالر
إلجراء عملية جراحية على مستوى الدماغ.
تبرع الالعب البرتغالي الذي اختير السنة الماضية كأحسن العب في العالم بهبة مالية مهمة بلغت
كما ّ
قيمتها  165ألف دوالر لتشاااييد مركز طبي لعالج السااارطان بمساااقط رأساااه بالبرتغال ،وهو المركز
الذي تلقت فيه والدة رونالدو دولوريس أفيرو العالج خالل سنة  2008حينما كانت تعاني من مرض
سرطان الثدي
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وكان رونالدو قد تبرع في وقت سابق بمبلغ مالي ناهز  5ماليين يورو كدعم لضحايا الزلزال المدمر
الذي ضرب النيبال ،وأودى بحياة أزيد من  2000شخص ،كما قاد حملة للتضامن مع منكوبي نيبال
لجمع التبرعات وتسااليمها لمؤسااسااة " "Save The Childrenالخيرية التي يرأسااها ،والتي تعنى
بإنقاذ األطفال.
وطالما عرف رونالدو بقيادته للحمالت الخيرية في العالم لمسااااااااعدات المؤساااااااساااااااات الخيرية غير
الربحية ،ما أكساااابه شااااهرة واسااااعة في العالم ،وحطم بذلك الصااااورة النمطية التي طالما ارتبطت به،
كالمتعجرف المتكبر ،والمغرور ،حيث سبق وعبر في حوار صحفي قبل سنوات بأنه ال يبوح بأعماله
الخيرية ،مشيرا إلى أن ما يهمه هو أن هللا يعلم بذلك ،وأن "الخالق يكافئ المتبرع بالضعف".
وقال رونالدو في حوار سابق مع صحيفة” ذ صن" اإلنجليزية ” :أتذكر دائما كالم والدي الذي كان
يقول لي بأنه عند مسااااعدة الفقراء والمحتاجين فإن هللا يكافئ بالضاااعف  ،وأنا أشاااعر بذلك فعال ،عند
قيامي بعمل خيري فإن هللا يكافئني بالتألق في المالعب".
تصاااااااادر الاادون رونااالاادو قااائمااة أكثر الرياااضااااااايين ساااااااخاااء خضاااااااع معااايير محااددة بحسااااااااب
منظمة " "DoSomethingالتي تعد من بين أكبر المنظمات الخيريرية في العالم ،حيث يعتمد على
أصااوات وترشاايحات الجمهور ،ومعيار تأثير الرياضااة على وسااائل اإلعالم االجتماعية ،فضااال عن
معيار إضافي يتعلق باقتراحات اللجنة المنظمة.
واحتل بطل رياضاااة المصاااارعة الحرة النجم األمريكي الشاااهير جون ساااينا المرتبة الثانية في قائمة
أكثر الرياضيين تبرعا ،تلته بطلة العالم في رياضة التنس الالعبة األمريكية سيرينا وليامس ،في حين
حل نجم المنتخب البرازيلي والعب نادي برشااااااالونة اإلساااااااباني نيمار في المرتبة الخامساااااااة خلف
الرياضااااية الكورية في رياضااااة التزلج يونا كيم التي حلت في المرتبة الرابعة ،وغاب نجم برشاااالونة
ليونيل ميسي عن القائمة.
تنوع مجاالت تبرع الرياضااااااايين العالميين ،حيث كشااااااافت أن الدون رونالدو يوجه
وذكرت المنظمة ّ
تبرعاته لمساعدة المنظمات التي تعنى بعالج السرطان والسمنة وسوء التغذية فضال عن الحفاظ على
البيئة ،ف يما تتجه تبرعات نيمار إلى منظمات مكافحة األوبئة كإيبوال

كريستيانو رونالدو قد قدم مبلغ  100ألف يورو
لصالح ضحايا األلغام في أفغانستان والذين فقدوا أطرافهم
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رونالدو كان قد تكفل قبل ايام بعالج طفل رضيع لخر يبلغ من العمر  10أشهرحيث يعاني من
مرض في الخاليا وإضرابات في الدماغ ويحتاج لعملية جراحية تكلف  600ألف يورو تقريبا

كريستيانو رونالدو" يساند ويدعم أطفال سوريا بعدما قام بتدشين حملة لجمع التبرعات من أجل األطفال في سوريا"
"وكتب رونالدو ”أحمد الجئ سوري ،يحلم بأن يصبح العب كرة قدم
"أنقذوا األطفال في سوريا،أنا أدعم أحمد وكافة األطفال السوريين الذين يستحقون حياة أفضل"

رونالدو يتبرع بالدم ويقود حملة النقاد ابن العب غرناطة تجاوب مع دعوة رونالدو للتبرع بالدم
وإنقاذ حياة طفل نجل زميله بمنتخب البرتغال يعاني من مرض نادر ،وساااهم نداء رونالدو بضاارورة
التبرع بالدم إلنقاذ حياة ابن البرتغالي كارلوس مارتنيز البالغ من العمر 3سااااااانوات بداء اآلالف في
مدينة غرناطة اإلساااااابانية اسااااااتعدادهم لتلبية الدعوة رونالدو وجد تفاعال كبيرا وتعاطفا من الجماهير
التي تفاعلت مع قضاااااااية الطفل غوساااااااتافو الذي يعاني من نقص في الصااااااافائح الدموية وخاليا الدم
البيضاء ،ويحتاج لعملية زراعة النخاع.
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وحين فاز بالحذاء الدهبي لم يفرح كما يفرح نجوم الكره ،بل وضعه لمدى ثالثة ايام في المزاد
العلني وتم تصدق بالمال لصالح فليسطين بقيمته ( 1.5مليون يورو) لفائدة أطفال غزة بعد العدوان
الصهيوني ،كما تبرع بـ  11مليون يورو للمدارس في فلسطين سنة 2009

يتبرع كل عام ما يقرب  14ماليين يورو إلى بعض البلدان األفريقية التي تعاني من المجاعة ،وقد
تبرع بمبلغ  30مليون دوالر لمساعدة المتضررين من المجاعة في الصومال ولم يكتفي رونالدو
بذلك فحسب بل أعلن فتح مبادرة على صفحته الشخصية في موقع التواصل االجتماعي فيسبوك،
وناشد الجماهير مساعدة ضحايا المجاعة هناك

كما إنه ال يشرب الكحول وال يضع وشوم على جسده في حين انها اصبحت موضة بين الالعبين.
ولم يكل جهدا في زيارة األطفال المصابين بالسرطان ومواظب دوما على التبرع بالدمو
كريسااااتيانو يوقوع لكل معجبيه والدليل الطفل الدي دخل عنده الى الملعب واحتضاااانه في حين نفس
الطفل جاء لميسي لكن االخير رفضه.

مايكل جوردن وقيمة اإلصرار:
جوردن عرف باالصااااار عبر االسااااتمرار في التمرن من أجل تحقيق األهداف ،حيث يذكر أن بعض
الالعبين يتحينون الذهاب مبكرا لموقع التمارين كي يشااااهدونه وهو يتمرن ،غير أنهم يجدونه في كل
مرة قد سبقهم الى التمرين مبكرا بنحو الساعه.
غير أن جوردن لم يدرك من أن لكل نوع من أنواع الرياضات فن وإعداد من التأسيس مسبقين ،حين
قرر الخروج من ملعب كرة السااالة كنجم الى كرة البيس بول ،فأخفق والسااابب أنها ليسااات سااااحته فلم
يكن متأسسا بشكل سليم على هذا النوع من الرياضه.
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مايكل جوردن أسطورة كرة السلة

حين تصبح قفزته في لحظة تسديد الهدف شعارا لعالمة نايكي التجارية

لحظة القفز عالمة لنايكي
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ثانيا -دور الموجه الرياضي في ممارسة القيم في المالعب:
كشفت نتائج الدراسة الميدانية التي أجريت على المجتمع األمريكي من أن ( )%90من البالغين يقرون
أهمية المرشد أو الموجه الرياضي كنموذج في االقتداء وتعزيز االخالق في التعامل والممارسة
الرياضية لشريحة الشباب اليافع ،ويعتقد ( )%41من األطفال الذين ينتظمون في األلعاب الرياضية،
و( )%29من األطفال المنتظمين في نوادي لها عالقة بالرياضة من أن ممارسة النجم الرياضي للغش
يعني بالضرورة السماح لهم بتقليده في ذلك ()1

المدرب السير الكس فيرغستون:
هو مدرب سابق لنادي مانشستر يوناتيد ،وقد حضى بالتقدير من قبل العبي الفريق والجمهور معا.
قيمتي الحلم والصبر واإلصرار عبر سيرة الكس:
في يونيو  1974درب أليكس فيرغ سون نادي إي ست ستريلنغ شاير وهو في عمر  32سنة ،وقد كان
يتقاضااااي  40جنيه أسااااترليني في األساااابوع ،ولم يكن فيرغسااااون يعمل بدوام كامل ،ولم يكن للفريق
حارس مرمى ،ولكنه قادهم إلى تحقيق نتائج طيبة ،وقال أحد الالعبين :لم أخف من أي شااااااااخص
مثل خوفي من فيرغسون ،لقد فرض أسلوبه من البداية ( .) 8
و في أكتوبر  1974عرض عليه نادي سانت ميرين أن يصبح مدربا له ،وبالرغم من أن نادي سانت
ميرين يلعب في درجة أقل من درجة إيست ستريلنغشاير إال أنه نادي أكبر منهم ،وقد وافق فيرغسون
على االنتقال إلى سانت ميرين.
نادي سانت ميرين
درب فيرغساااون نادي ساااانت ميرين بين عامي 1974و ،1978وبالرغم من عدم اساااتطاعة النادي
صاااااارف الكثير من األموال فإن فيرغسااااااون قادهم للتأهل إلى الدرجة األولى في عام  ،1977ولكنه
بااالرغم من تلااك النجاااحااات ،فااإن خالفاااتااه مع إدارة الفريق أدت إلى طرده من الفريق ،وهو الفريق
الوحيد الذي طرد أليكس فيرغسون من تدريبه.
وقد عرض عليه تدريب نادي لرسااااانال اإلنجليزي ونادي توتنهام هوتسااااابر اإلنجليزي ،ولكنه رفض
العروض.
مانشستر يونايتد
تولى اليكس فيرغسااون تدريب فريق مانشااسااتر يونايتد في  6نوفمبر/تشاارين الثّاني  1986وكان قلق
من بعض الالعبين الذين كانوا يشربون الخمر بشكل كبير وكانت تؤثر على لياقتهم البدنية كثيرل لكنه
اسااتطاع إصااالح األمور وعودة الالعبين إلى االنضااباط في التدريبات ،حيث انهى موساامه األول في
المركز الحادي عشااااار في ترتيب الدوري وحقق فيرغساااااون الفوز الوحيد خارج أرضاااااه على فريق
ليفربول الذي كانت خسااارته الوحيدة في الموساام من هذه المباراة ،وبعد أشااهر من توليه التدريب في
مانشاااساااتر يونايتد عانى فيرغساااون من الناحية النفساااية بعد أن توفت والدته بعد صاااراع مع مرض
السرطان.
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النجاح األوروبي
و في موسااااااام  1991/1990حل الفريق في المركز الساااااااادس في الدوري اإلنجليزي الممتاز ،وقد
وصالوا إلى نهائي كأس الدوري اإلنجليزي ،ولعبوا أمام نادي شايفيلد ونساداي ،ولكنهم خساروا ،1-0
وقد وصلوا كذلك إلى نهائي كأس الكؤوس األوروبية ،ولعبوا أمام نادي برشلونة اإلسباني ،وقد تغلبوا
عليهم ،وبعد المباراة قال فيرغسون بأن الفريق سيفوز بلقب الدوري في الموسم القادم ،وقد كان توقع
خطير ألن الفريق لم يفز بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز منذ عام 1967
و في موسم  1992/1991حل الفريق في المركز الثاني في الدوري خلف نادي ليدز يونايتد بالرغم
من أنهم كانوا متصااادرين للدوري في أغلب مراحله ،ولكنهم فازوا في كأس الدوري اإلنجليزي للمرة
األولى في تاريخهم.
و قد حدثت مشااااكلة في نهاية الموساااام بين فيرغسااااون وديفيد بيكهام ،وقد انتقل بعدها بيكهام إلى لاير
مدريد اإل سباني بمبلغ  25مليون جنيه إ سترليني ،وكان سبب خروج بيكهام من مان ش ستر يونايتد هو
أن فيرغسون خسر مباراة أمام لرسنال ،ولذا فقد كان غاضبا جدا ،حيث ركل حذاء رياضي ،وذهب
الحذاء ليصطدم فوق يمين حاجب بيكهام.

حاجب بيكام الذي ركل بالحذاء حين كان في فريق مانشستر يونايتد ،كما يظهر وهو حالق شعر رأسه ما أثار غضب
شركات اإلعالن التي تعاقدت معه لترويج منتجات شامبو الشعر.

و قد أحتفل فيرغسااون بعامه العشاارين مع نادي مانشااسااتر يونايتد في 6نوفمبر  ، 2006وفي 23
ديسمبر  2006سجل كريستيانو رونالدو الهدف رقم  2000لمانشستر يونايتد تحت قيادة فيرغسون
أمام نادي ميدلزبره.

السير فيرغستون موجها فهو يعتبر كأب روحي لكرستيانو رونالدو
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زين الدين زيدان

زين الدين يزيد زيدان ( )8مواليد 23يونيو  1972في مارسااااايليا ،هو العب كرة قدم فرنساااااي من
أصل جزائري ،ينحدر من مدينة بجاية بـاااااا منطقة القبائل بـااااااالجزائر،معتزل ولعب كمدرب كرة قدم
لحساااب نادي لاير مدريد كمدرب ومدير فني للفريق األول ،يلعب زيدان في خط الوسااط وتحديدا في
الوسط المتقدم وصانع ألعاب .
و ي عد زيدان واحد من أسااااااااطير كرة القدم في تاريخ كرة القدم بشاااااااهادة العديد من الخبراء ،أحرز
مع منتخب بالده كأس العالم وأتبعه بكأس أمم أوروبا ثم كأس القارات ،حصاااااال على جائزة أفضاااااال
العب في العالم  3مرات ،وعلى مساااتوى األندية حقق مع نادي لاير مدريد دوري أبطال أوروبا مرة
عام 2002وكأس العالم لألندية  2002وكأس السوبر األوروبية.
تم التصاااااااويات لاه كاأفضاااااااال العاب في الخمساااااااين سااااااانااة الماااضااااااايااة في القااارة األوروبيااة وقاد
اختاره بيليه ضااااااامن قائمة أفضااااااال  125العب حي في مارس ،وفي عام  ،2016أعلن نادي لاير
مدريد عن إقالة رافاييل بينيتيز وتعيين زيدان كمدرب جديد ،وكانت أول مباراة بعد خمساااااااة أيام من
اسااااتالمه للمنصااااب ،وقد فاز على ديبورتيفو الكورونيا بنتيجة  .0–5واسااااتطاع كمدرب تحقيق عدة
بطوالت وهي :الاادوري اإلساااااااباااني  2017وكااأس الساااااااوبر اإلساااااااباااني  ،2017ودوري أبطااال
أوروبا عامي 2016و 2017و 2018وكأس العالم لألندية عامي 2016و2017وكأس السااااااوبر
األوروبي عامي 2016و.2017

بطولة أمم أوروبا 2000
سااااعد زيدان فريقه في بطولة أمم أوروبا  2000في الوصاااول إلى المباراة النهائية ،وقد ساااجل هدفا
من ركلة حرة في دور الثمانية أمام منتخب إساااابانيا ،وسااااجل الهدف الذهبي أمام منتخب البرتغال في
دور الن صف نهائي ،وفي النهائي فاز منتخب فرن سا على منتخب إيطاليا ،وبذلك أ صبحت فرن سا أول
نجومية الرياضة والقيم

56

منتخاب أوروبي يفوز بكاأس العاالم وبعادهاا بطولاة أمم أوروباا ،وأصااااااابح الفريق في المركز األول
في تصنيف فيفا العالمي.

النطحة الشهيره

أضحت نطحة زيدان مجسما يجوب به المروجون للرياضة العالم

في الدقيقة  110في الشااااااوط الثاني االضااااااافي من زمن المباراة النهائية في كأس العالم  2006بين
منتخااب فرنسااااااااا ومنتخااب إيطاااليااا  ،حصاااااااال زياادان على بطاااقااة حمراء بعااد أن قااام بنطح الماادافع
اإليطالي ماركو ماتيراتزي ،وقد تبادل الالعبين قبل حصاااااول الحادثة ببضاااااعة ثواني بعض الكلمات
الجارحة ،وبدأ المشادة عندما سحب ماتيراتزي قميص زيدان ،فحاول زيدان أن يستفز ماتيراتزي فقال
له :ال تقلق سأعطيك القميص بعد نهاية المباراة ،فقام ماتيراتزي بالرد عليه وقال :ال أريد القميص بل
أريد أختك ،...فتراجع زيدان ،وساااادد ضااااربة برأسااااه على صاااادر ماتيراتزي أوقعته أرضااااا ،ولكن
الحكم هوراساايو أليزوندو لم ير الواقعة ،فأخبره الحكم الرابع لويس ميدينا كونتاليخو بالحادثة ،فأشااهر
الحكم البطاقة الحمراء في وجه زيدان.
وقد اعترف ماتيراتزي بأنه أهان زيدان ،وقد اعتذر زيدان لألطفال الذين شااااااااهدوه ولكنه رفض أن
يعتذر لماتيراتزي .وبعد المباراة ،قام الرئيس الفرنساااااااي جاك شااااااايراك بتكريم زيدان كبطل قومي،
وقال شاايراك بأن الهجوم على زيدان غير منطقي ،وأن فعلته مبررة ،وقام رئيس الجزائر عبد العزيز
بوتفليقة بإرسال رسالة إلى زيدان يسانده فيها.
وقام االتحاد الدولي لكرة القدم بفتح تحقيق في الحاد ثة ،وقال أن الطريقة التي طرد فيها زيدان كانت
قانونية ،وأساااااكت المنتقدين الذي يقولون بأن الحكم الرابع لويس ميدينا كانتاليخو قد رأى الحادثة عبر
التلفاز ،وغرم الفيفا ماركو ماتيراتزي  5اآلف فرنك سااويسااري وأوقفه لمدة مباراتين دوليتين ،وغرم
زيدان  7.500فرنك ساااااويساااااري وأوقفه لمدة ثالثة مباريات دولية .لكن قرار اإليقاف عن اللعب لم
يؤثر على زيدان ألنه قرر اعتزال لعب الكرة نهائيا.
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الجمهور عنصر أساسي في نجومية الالعب

ليونسل ميسى
طلقة نحو هدف واضح لم تنحرف

ميسى

ليونيل أندريس ميسااي ( )8وباإلساابانية  Lionel Andrés "Leo" Messi 1987هو العب كرة
قدم أرجنتيني يلعب حاليا مع نادي برشاالونة اإلسااباني والمنتخب األرجنتيني ويلعب كمهاجم وكجناح
يعتبر أحد أفضل العبي كرة القدم في جيله ،رشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وأفضل العب كرة
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قدم في العالم وهو بسن  20و 21وفاز بهما بسن  22وهو صاحب سجل أكثر األهداف في عام واحد
حياث ساااااااجال  91هادفاا في عاام  .2012قورنات طريقاة لعباه ومهااراتاه بتلاك الخااصااااااااة بادييغو
مارادونا والذي أعلن بنفسه أن ميسي "خليفته".
اكتشااف في ربيعه الحادي عشاار أنه يعاني من نقص هرمونات النمو ،وأظهر نادي ريفر بليت رغبته
في ضااااااام ميساااااااي ،لكن إدارته افتقرت إلى المال الكافي لدفع تكاليف عالج حالته ،البالغة $900
شاااهريا .اساااتقطب ميساااي انتباه كارلوس ريكسااااش ،المدير الرياضاااي لنادي برشااالونة ،الذي سااامع
بموهبته عبر اتصال من أقارب ميسي في الردة ،كتلونيا ،فحصلت عائلة ميسي على فرصة لتعرضه
على نادي برشلونة ،فانتقل مع والده إلى إ سبانيا ،حيث عرض موهبته على إدارة النادي ،فأذهلهم إلى
درجة أنهم عرضااوا على عائلة ميسااي االنتقال إلى إساابانيا مقابل التكفل بمصاااريف عالجه .بناء على
هذا ،انتقلت العائلة إلى أوروبا وبدأ ميسي يلعب في فرق الشباب في النادي.

قيمة االعتراف بفضل المدرب:
عام 2004وبعمر  17سااانة  ،أصااابح ثالث أصاااغر العب يلعب مع صااافوف الفريق األول وأصاااغر
العب يلعب مع برشااااالونة في الدوري اإلساااااباني ،واساااااتمر يحمل هذا اللقب حتى عام 2007عندما
حطم بويان كركيتش هذا الرقم القياسي .قال ميسي عن مدربه السابق ريكارد" لن أنسى أبدا حقيقة أنه
وراء بدء مسيرتي ،وأنه وضع ثقته بي حين كنت في السابعة أو السادسة عشرة فقط"

تعزيز النجومية عبر نجم سابق
ثبت ميسااي أيضااا أنه "مارادونا الجديد" ،من خالل تكرار أهداف مارادونا األكثر شااهرة في العالم في
موسااام واحد .في  18أبريل  ،2007ساااجل هدفين في بطولة كأس ملك إسااابانيا في النصاااف النهائي
ضاااااااااد خيتاااافي ،وكاااان أحاااد تلاااك األهاااداف شااااااابيهاااا إلى حاااد كبير بهااادف ماااارادوناااا الشاااااااهير
ضااد إنجلترا في نهائيات كأس العالم لساانة  1986في المكساايك ،المعروف باساام هدف القرن .وقامت
الصااااااحف العالمية الرياضااااااية بمقارنته بمارادونا ،ووصاااااافت الصااااااحف اإلساااااابانية ميسااااااي بأنه
"ميساااايدونا" ،حيث أنه تمكن تقريبا من ركض نفس المسااااافة ،أال وهي  62متر ( 203قدم) ،وتغلب
على نفس العدد من الالعبين (سااااتة ،بما في ذلك حارس المرمى) ،وسااااجل من وضااااع مماثل للغاية،
وركض نحو الراية الركنية مثلما فعل مارادونا في المكسااايك قبل  21سااانة .في مؤتمر صاااحافي بعد
المباراة ،قال زميل ميساااي في الفريق ديكو" :إنه أفضااال هدف رأيته في حياتي ".ساااجل ميساااي هدفا
لخرا ضد إسبانيول ،كان مماثال أيضا لهدف مارادونا ضد إنجلترا في الدور الربع النهائي من بطولة
كأس العالم ،إذ قفز نحو الكرة والمساات يده ليركلها داخل شااباك الحارس كارلوس كاميني ،وقد احتج
عدد من العبي إساااابانيول قائلين بعدم جواز احتساااااب الهدف بساااابب لمس ميسااااي الكرة ،األمر الذي
أكدته لقطات اإلعادة ،غير أن الهدف احتسب .
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األعمال الخيرية
دعمه لالطفال
-1

باقتراب نهاية موساام برشاالونة ،سااجل ميسااي هدفين ،ليتوج بالفوز  2–6على لاير مدريد في
ملعب سانتياغو برنابيو ،وقد اعتبرت هذه الهزيمة األقسى للاير مدريد منذ عام  ،1930وبعد
تسااااااجيل كل هدف ،كان م يسااااااي يركض نحو الجماهير ولالت التصااااااوير ويرفع قميصااااااه
وليعرض قميص لخرى كتب عليه  ،Síndrome X Fràgilأي "مرض متالزمة أكس
الهشة" ،إلظهار دعمه لألطفال الذين يعانون من هذا المرض.

-2

أظهر ميسي في مباراة بالدوري امام أوساسونا في  17سبتمبر ،لماذا يعتبر هو أفضل العب
كرة قدم في العالم ،داخل وخارج الملعب ،بعد تسجيل هدفه األول والفوز  ،0–8أنجز ميسي
احتفالية خاصة من أجل سفيان ،وسفيان هذا طفل مغربي ذو العشر سنوات والذي يعاني من
متالزمة لورين سااااااااندرو ،وهي حالة طبية نادرة التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى فقدان
األطراف السااافلى .في حين عادة ما يشاااير ميساااي إلى الساااماء بعد تساااجيل أي هدف ،ويلمس
ميسي ساقيه كإهداء من أجل سفيان.

 -3في عام  2007أنشأ ميسي مؤسسة ليو ميسي ،وهي مؤسسة خيرية تساهم في تأمين التعليم
والرعاية الصاااااحية لألطفال .في مقابلة مع موقع معجبين ،قال ميساااااي":اكتساااااابي القليل من
الشهرة اآلن أتاح لي الفرصة لمساعدة الناس الذين هم بحاجة لها حقا ،وخاصة األطفال" ردا
على صاااااعوبات ميساااااي الطفولية العالجية ،تدعم مؤساااااساااااة ليو ميساااااي تشاااااخيص األطفال
األرجنتينين الذين يعانون من ظروف صاحية من خالل تقديم العالج في إسابانيا وتشامل النقل
والم ست شفيات وتكاليف ال شفاء .ويتم دعم مؤ س سة مي سي من ن شاطه الخاص بجمع التبرعات
بمساعدة إضافية من هرباليفي.
 -4في  11مارس  2010تم تعيين ميساااي سااافيرا للنوايا الحسااانة لليونيسااايف ،وذلك بهدف دعم
حقوق الطفل .ويتم دعم ميسااي في هذا من قبل نادي برشاالونة ،الذي يتمتع أيضااا بعالقة قوية
مع اليونيسيف .

تعزيز عالقة إحترام الوالدين
فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية عام  ،2010متفوقا على زمالءه ببرشلونة تشافي وإنيستا .وقد ترشح
ميسااي للجائزة للعام الرابع على التوالي .بعد يومين فقط من حصااوله على الجائزة سااجل أول هاتريك
في الساااانة والثالث للموساااام ضااااد لاير بيتيس .وبدأ الجولة الثانية من الدوري بهدف ،بتسااااجيله ركلة
الجزاء الثانية له ضااد راسااينغ سااانتاندر .بعد أن سااجل ركلة الجزاء ،كشااف ميسااي عن رسااالة كتبها
على القميص الداخلي تقول" ،عيد ميالد سعيد ،مامي"
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المكابدة واالصرار
في ذهاب دور الثمانية وخالل مباراة برشااااالونة مع نادي باريس ساااااان جيرمان ببطولة دوري أبطال
أوروبا أ صيب ميسي بتمزق في أوتار الركبة ،أصابة أثرت كثيرا على مردودة مع النادي حتى نهاية
الموسااااام ،أعلن أن ميساااااي وبعد عدة إصاااااابات أنه لن يتمكن من أكمال الموسااااام بسااااابب األصاااااابة
واإلجهاد ،ورغم ذلك تمكن برشااالونة من تحقيق بطولة الدوري اإلساااباني محققا  100نقطة ،وإعتلى
ميسي قائمة هدافي الدوري برصيد  46هدفا وسجل ستون هدفا مع النادي بمختلف المسابقات.
العالمات التجارية وتعزيز نجومية الالعب
ظهر ميسااااي على غالف لعبة الفيديو برو إيفولشاااان سااااوكر  2009وبرو إفلوشاااان سااااوكر ،2011
وشااااااارك أيضااااااا في الحمالت الترويجية لأللعاب .يعتبر ميسااااااي ،إلى جانب فرناندو توريس،وج َهي
لعبة برو إفلوشاااان سااااوكر  ،2010وقد شااااارك أيضااااا في التقاط الحركات واإلعالن .ومع ذلك ،في
نوفمبر  2011قدم ميسااااي كالوجه الجديد للمنافس األول للبرو إيفولشاااان سااااوكر في مجموعة ألعاب
الفيديو لكرة القدم فيفا في أول ظهور له كنجم غالف لساالساالة قادمة من فيفا سااتريت  .2012وترعى
ميسااي الشااركة األلمانية الرياضااية أديداس ،ويظهر في اإلعالنات التلفزيونية الخاصااة بهم .في يونيو
 2010وقع ميسي أيضا عقدا لمدة ثالث سنوات مع هرباليفي ،التي تدعم كذلك مؤسسة ليو ميسي.
في أبريل  ،2011اختير ميساااااي في "تايم  ،2011 "100قائمة المجلة السااااانوية ألكثر األشاااااخاص
تأثيرا في العالم .أيضا في أبريل  ،2011أطلق ميسي صفحة الفيسبوك وخالل ساعات قليلة حصدت
صفحته أكثر من ستة ماليين معجب ،وقد تخطت صفحة فيس بوك الرسمية لالعب حاجز  84مليون
معجب حتى أبريل . 2016
المسائل القانونية سالح ذو حدين
في عام  2013وجهت إلى ميسااااي ووالده خورخي تهمة التهرب من دفع الضاااارائب بقيمة  4ماليين
ي  ،2009–2007وفي ينااااير من ساااااااناااة 2016
يورو عن عوائاااد حقوق الصاااااااور بين عاااام ّ
أعلنت المحكمة اإلقليمية العليا في مدينة برشاااالونة أن محاكمة ميسااااي ووالده سااااتبدأ في  5–31بناء
على عدة تهم بالتهرب الضاااريبي ،وورد اسااام الالعب ووالده كذلك في وثائق بنما ربيع العام 2016
بتهم إنشااااء شاااركات تساااتغل في تبييض األموال أو التهرب الضاااريبي ،وهو ما تم نفية من قبل عائلة
مي سي في بيان صدر عنها ،وهدد والد مي سي رفع دعوى ق ضائية ضد الوسائل اإلعالمية التي تنشر
تلك المعلومات ،وأن قضااايا الضاارائب تم تسااويتها مع القضاااء اإلسااباني ،وقد أطلق الموقع الرساامي
للنادي بعد صاااادور الحكم بأيام حملة لمساااااندة ميسااااي في الموقع الرساااامي للنادي وصاااافحات النادي
في مواقع التواصاال االجتماعي عنوانها كلنا ليو ميسااي ،فالمساااءالت القانونية سااالح ذو وجهين ،فهو
من جانب يقلص من نجومية الالعب ،وفي ذات الوقت ،وحيث أن وساااااااائل االعالم تبحث عما يثير
نجدها تجتهد بالتبحر في ذلك بما يعزز لنجومية الالعب ،لتكون الطامة حال كانت النتيجة ليسااااااات
لصاااااااالح الالعب ،في مثل ما أصااااااااب الالعب تايغر وود ،وتزداد النجومية حال كانت نتيجة الحكم
لصالحة ،وهو ما وجدناه مع ميسى.
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ميسي على غالف لعبة برو إفلوشن سوكر .2011

رونالدينو

رونالدينو

رونالدو دي أسااااااايس موريرا  : Ronaldo de Assis Moreiraهو العب كرة قدم برازيلي
معتزل ،يعتبر رونااالاادينيو من أفضاااااااال العبين كرة القاادم على مر التاااريخ ،لخر فريق لعااب معااه
هو فلومينينسااااااي البرازيلي ،وهو مختص بالركالت الحرة ،وقدرة كبيرة على المراوغة االسااااااتثنائية
واللعب السريع.
قبل أنتقاله إلى فالمينغو ريغاتاس ،لعب لدى ميالن ،وأيضاااا لفريق باريس ساااان جيرمان وبرشااالونة،
واحرز مع الفريق األسااااااباني دوري ابطال أوروبا ألول مرة في عام  2006ونال الكرة الذهبية عام
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 .2005واخذ جائزة أف ضل العب في العالم التي تقدمها الفيفا سنويا عامي 2004و 2005وأ صبح
مواطنا إسااابانيا في يناير  .2007وأيضاااا أختير رونالدينيو ليكون من أفضااال العبي شااالونة على مر
تاريخه.
نبذ العنصرية:
قاد رونالدينيو وزميله في برشاالونة ليونيل ميسااي مباراة اسااتعراضااية لمكافحة العنصاارية في فنزويال
يوم  28يونيو ،والتي انتهت بالتعادل .7-7

النجومية عبر مقوالت النجوم
بيليه :رونالدينيو يذكرني بنفسي وانا العب.
قال بيليه الجوهرة البرازيلية ان الساااحر البرازيلي والعب برشاالونة األسااباني رونالدينيو غوتشااو دي
اسااايس يذكره بنفساااه انه كان العب من قبل .بيليه يقول ان رونالدينيو مختلف لكن أساااتطيع القول انه
يشاااابهني في اللعب ،هو ساااافير عظيم للكرة البرازيلية في العالم في هذه اللحظة وهذا ما كنت عليه انا
سابقا وهذه نقطة التشابه بيننا .ومن دون شك إذا كان هناك العب في العالم تقارنه بي فهو رونالدينيو
غوتشو (أفضل العب في العالم في هذه اللحظة)).(2005-2006
بالتيني :رونالدينهو يجعل كرة القدم أجمل ويزرع السااعادة في قلوب الجميع وابتسااامته داخل الملعب
تحكي القصة كلها.
كرويف :إنه يستحق الكرة الذهبية فهو يمتع ويحمس جميع الذين يأتون لمشاهدته.
بابان :رونالدينهو هو السااااااحر األخير ،إنه العب عظيم ومتواضاااااع إنه يلعب ألجل المتفرجين ،كنت
أتمنى لو أننا من جيل واحد لنلعب سوية في فريق واحد.
ريفيلينو :إنه يمر بلحظات عظيمة ما يفعله في برشلونة يمتع ويحمس العالم بأسره.
لوكسااااااامبورغو :تخوله ميزاته الفريده اللعب في مركز رأس الحربة فهو نهاز للفرص ومناور بارع
وهداف بالفطرة.
زيكو :في كل حياتي التي أمضااايتها في الملعب لم أساااجل هدفا كالذي ساااجله رونالدينيو على فنزويال
في كوبا أمريكا .1999
توست او :رونالدينيو هو واحد من أفضل الالعبين في الوقت الحالي واعتقد أنه سيكون واحد من أفضل
خمسة العبين في العالم على مدى التاريخ انه خليط من من الواقعيه والخيال
رونالدو :تعجبني في رونالدينيو السهولة التي يتجاوز فيها خصومه.
األرجنتيني مارادونا :إنه خليفتي هو الالعب الوحيد الذي أدفع ثمن تذكرة لمشاهدته في الملعب.
جيرسون نجم البرازيل في مونديال : 1970لم أصدق ما قيل عنه ،واعتقدت أن الجميع يبالغون ،لكن
عندما شاهدته وجدت أنه أفضل بكثير مما سمعته عنه.
جونيور نجم البرازيل في مونديال :1982إنه ظاهرة من الظواهر التي ال تنتجها سوى البرازيل.
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ويظل السؤال ،تمكن كرستيانو رونالدو من بناء عالمات تجارية له أثناء قيامه بوظيفته كالعب عبر
عالمة  ،CR7كما تمكن ديفيد بكام من تدشين نوادي رياضية لألطفال والفتيان على نطاق دولي تحمل
إسمه ،فما الذي أنجزه ليوناردينو بعد ما اعتزل؟ وهذا التساءل مشروع لكافة نجوم الرياضة الذين
اعتزلوا ساحات المالعب ،كي ال يبهرهم ما حصدوه من مبالغ بالماليين في حساباتهم المصرفية عن
البناء لما بعد االعتزال.

تواقيع العبي الرياضة من الممكن أيضا أن تعزز من نجوميتهم ( ،توقيع رونالدينو)

مارادونا
دييغو أرماااانااادو ماااارادوناااا : Diego Armando Maradonaموالياااد 30أكتوبر ، 1960هو
العب كرة قدم أرجنتيني والالعب األكثر إثارة للجدل في تاريخ الكرة ويعتبره الكثيرون أفضل العب
في تاريخ كرة القدم.
في سن العاشرة اكت شفت موهبة مارادونا الكروية عندما كان يلعب مع نادي إستريال روجا .لعب في
المرحلة قبل االحترافية مع نادي أرجنتينوس جونيورز بين سنتي 1974و ،1977ومن ثم كمحترف
في نفس النادي حتى ساانة ،عام 1981انتقل إلى نادي بوكا جونيورز مواصااال موساام ساانة ،1981
باإلضافة إلى تحقيقه أول لقب مع الفريق في الموسم التالي سنة . 1982

مارادونا

نجومية الرياضة والقيم

64

التخبط النجومي
شاااخصااايته الرياضاااية المثيرة للجدل ،لسااالوكياته غير الساااوية ،حيث تم توقيفه من كرة القدم لمدة 15
شاااااهرا في عام  1991بعد ثبوت تعاطيه مخدرات الكوكايين ،في إيطاليا ،وتم ارسااااااله إلى بالده من
كأس العالم  1994في الواليات المتحدة بعد ثبوت تعاطيه مادة االيفيدرين .بعد تقاعده من اللعب في
عام  , 1997اكتساب وزنا زائدا ،وعانى من اعتالل صاحته ،واآلثار المترتبة على تعاطي الكوكايين.
في عام  ،2005ساااااااااعدت عملية تدبيس المعدة السااااااايطرة على زيادة وزنه ،وتغلب على إدمانه
للكوكايين .ساالوكياته قد عملت على خالف مع الصااحافيين ومدراء الرياضااة .على الرغم من انه كان
قليل الخبرة اإلدارية ،وأصبح مدربا للمنتخب األرجنتيني في نوفمبر تشرين الثاني  ،2008بعقد عمل
لمدة ثمانية عشر شهرا ،حتى انتهاء عقده بعد كأس العالم .2010
بعد نهائيات كأس العالم عام  ،1982في حزيران ،انتقل مارادونا إلى برشلونة في إسبانيا وتم تحطيم
الرقم القياسااااااي العالمي في ذلك الوقت ب  5ماليين جنيه اسااااااترليني.وفي عام  ،1983وتحت قيادة
المدرب ساايزار لويس مينوتي فاز برشاالونة بكأس ديل ري (مسااابقة الكأس الوطنية اإلساابانية) بفوزه
على لاير مدريد ،وكأس السااااااوبر اإلساااااابانية بفوزه على أتلتيك بلباو ،ومع ذلك مارادونا عاش فترة
صااعبة في برشاالونة ،حصاالت مع مارادونا نزاعات متكررة مع مديري الفريق ،وخصااوصااا رئيس
النادي خوسااااايه لويس نونيز ،في عام  1984تم انتقاله إلى نابولي في الدوري اإليطالي في إيطاليا
مع رقم قياسي جديد ب  6.9مليون جنيه استرليني.

المراوغة وعدم االعتراف بالخطأ
 -1قاد مارادونا المنتخب األرجنتيني الوطني إلى الفوز في كأس عالم  1986بالفوز في النهائي
في المكسااااااايك ضاااااااد ألمانيا الغربية بنتيجة  ،2–3أكد مارادونا هيمنته وكان الالعب األكثر
ديناميكية في هذه البطولة ،وسااااجل  5أهداف وقدم  5تمريرات حاساااامة ..اشااااتهرت في تلك
البطولة حادثة إحراز مارادونا لهدف بيده في مباراة منتخب األرجنتين مع منتخب إنجلترا .
بالرغم من أن الحكم احتساااب الهدف ،إال أن اإلعادة التلفزيونية تظهر لمساااة اليد الواضاااحة،
وقد ل ِع بت هذه المباراة مع خلفية حرب الفوكالند بين األرجنتين والمملكة المتحدة والعواطف
وكانت ال تزال باقية طوال المباراة بأكملها ،اظهرت االعادة الهدف األول عن طريق ضرب
الكرة بيده ،وكان مارادونا مراوغ ،واصااااااافا اياه بأن الهدف كان برأساااااااه وقليال مع يد هللا".
أصاااااابح معروفا باساااااام " يد هللا "وفي 22أغسااااااطس  2005اعترف مارادونا في برنامج
تلفزيوني له انه ضااارب الكرة بيده عمدا ،وأنه ال يعرف ان الهدف هو غير شااارعي ،أصااابح
يعرف باسااام الفاشااال الدولي في تاريخ كأس العالم ،تسااابب الهدف ،إلى حد كبير إلى غضاااب
الالعبين اإلنجليز.
 -2بعد  25عاما من هذه الواقعة طالب الحارس اإلنجليزي بيتر شاااااايلتون من مارادونا االعتذار
على ما بدر منه ولكنه ابى ان يفعل النه قال ان هذه كانت هدية من هللا ولم افعل شااااايئا يدعو
لالعتذار منه.
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 -3في نهائيات كأس العالم  1994لعب مارادونا مباراتين فقط ،وسجل هدفا واحدا ضد اليونان،
قبل اعادته إلى بالده بعد ثبوت تعاطيه منشااطات االيفيدرين .في ساايرته الذاتية ،قال مارادونا
ان مدربه الشاااخصاااي اعطاه شااارابا للطاقة العطائه القوة .ادعاءه هو أن المشاااروب كان من
إصدار الواليات المتحدة ،بخالف الشراب األرجنتيني ،واالختالف في المواد الكيميائية وذلك
بعد أن نفد الدواء األرجنتيني ،مدربه اشاااترى عن غير قصاااد الشاااراب األميركي ،تم اقصااااء
مارادونا من النهائيات وخسرت واألرجنتين في الجولة الثانية ،مارادونا قد ادعى أيضا بشكل
منفصاال ان لديه اتفاق مع الفيفا ،ان يتساانى له اسااتخدام دواء إلنقاص الوزن قبل المسااابقة من
أجل أن يكون قادرا على اللعب ،وأشار ثبوت تعاطيه العقاقير في نهائيات كأس العالم 1994
في انهاء مسيرته الدولية ،التي دامت  17عاما واسفرت عن  34هدفا من  91مباراة.
سجل صحي متذبذب
عرفت حالته الصااااحية تذبذبا كبيرا ،وقد نقل للمسااااتشاااافى مرات عديدة في حاالت مسااااتعجلة بساااابب
المخاادرات والوزن الزائااد ،انتقاال إلى كوبااا للعالج من اإلدمااان تحاات نفقااة الزعيم الكوبي فياادياال
كاسترو ..لكنه ظل رغم ذلك عدو الصحافة الرياضية اللدود باألرجنتين.

كيفين دورنت

كيفين وينا ديورانت ،مواليد  ،1988واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية  ،العب كرة سلة أمريكي
محترف ،لعب في نادى أوكالهوما سيتي ثاندر من مجموعة فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة .حصل
على جائزة أفضل العب للرابطة الوطنية لكرة ال سلة ،و جائزة محطم الرقم القيا سى للرابطة الوطنية
لكرة السلة ،و جائزة كرة السلة في األلعاب األولمبية الصيفية  ،وحصل على جائزة أولستار للرابطة
نجومية الرياضة والقيم

66

الوطنية لكرة السلة خمسة مرات ذلك على مدار تاريخه الرياضى ،وقد تم إختياره كواحد من أفضل
خمسة لنفس الرابطة.
ديوانت الذي لعب لموساااااام واحد في جامعة تكساااااااس بعد أن أتم المرحلة الدراسااااااية الثانوية ،أختير
كالعب لدورى الجامعات للناشاائين وبهذا أصاابح أول العب ناشااي في تاريخ الجامعات يحصاال على
تلك الجائزة .وبعد أن أتم دراسته بالجامعة ألتحق بمجموعات الربطة الوطنية لكرة السلة عام .2007
فبعيدا عن الحياة الرياضااااية ،فإن ديورانت العب محبوب ومشااااهور وهذا يرجع إلى األعمال الخيرة
والمساعدات التى يقدمها في مدينة أوكالهوما.
كما تعاقدت معه نايكي وسبرنت وجنرال الكتريك من أجل اإلعالن التجارى.

المدرب مورينيو
مدرب مدريد األسبق مورينيو ،بالرغم من قدراته االحترافية في اإلدارة ،غير أنه كان يتقن أساليب
إستثارة أعصاب الالعبين ،كان يدرك لما لعلم النفس من تأثير في سبل التأثير على الخصم ،مورينيو
هذا وبعد مباراة حادة جمعته مع خصمه كمدرب ضد برشلونة ،حيث سددت برشلونة أهدافا في مرمى
مدريد ،وهو ما زاد الضغط النفسي على أعضاء فريقه أثناء المباراة ،في حين لم يتمكن فريق مدريد
وهو في ملعب برشلونة أن يسدد أي هدف ،فكان منه أن نقل الضغط النفسي الذي كان يتعرض اليه
فريقه من الملعب لخارج الملعب بذكاء ،إثر تحرشه بمساعد مدرب فريق برشلونة غراديوال

مورينيو المدرب السابق للاير مدريد
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مورينيو مع منافسه مدرب برشلونة غراديوال

مورينيو مستثيرا مساعد مدرب برشلونة

تجدر اإلشااارة الى أن مورينيو كان موظفا في برشاالونة قبل أن يصاابح مدربا لنادي لاير مدريد ،غير
أنه لم يحظى بالمكانة التي كان يتطلع اليها أثناء تواجده في نادي برشاااااالونة ،وهو ما جعله منتقما من
فريقه السابق وهذا سلوك ال ينسجم مع القيم.
والمدرب أحيانا يكون له دور في تعليم أعضاء فريقه سبل إستثارة أعصاب الخصم ،والقصد اال يجعله
قادرا على التركيز أثناء اللعب ،وهو ما قام به على سبيل المثال أحد الالعبين ضد زين الدين زيدان
إثر توجيه كلمات نابية له أثناء اللعب ،ما جعل زيدان وبعد تكرار ذات األسلوب من الالعب أن ينطحه
برأسه ،وعليه طرد زيدان من اللعبة وكانت المباراة بين فريقي إيطاليا وفرنسا حين ذاك في دورى
كأس العالم.
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زيدان ناطحا خصمه

بينما نالحظ سلوكيات الالعب محمد صالح العب نادي ليفربول وقد كان سابقا العبا في الفريق
االيطالي ،كيف أن االيطاليين مازالوا يحبونه مع انه لعب ضدهم ،وعندما حقق هدفين ضدهم لم يحتفل
بل طلب االعتذار ،بينما الغير جاء بسلوك مغاير في مثل (ادي بايو) ،الذي لعب في ارسينال ثم غادر
لمانشستر ستي ،فحين سدد هدفا على فريقه السابق ارسينال ،انتقم منهم عبر توجهه نحو مشجعي
الفريق المضاد وهو في الملعب الغاضتهم ،وقد كانت تعابير وجهه تنم عن انتقام (مسألة االحترام
كقيمة) مطلوبة مع الفريق المنافس.

وللمدرب أثر عميق في ممار سات من يعتبرونه قدوة من المشاهدين والشباب ،وحتى مع االطفال في
االعمار من  ،17-8وفي نتيجة االستبيان التالي ما يعزز لنسبة هذا التأثير (:)1
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شكل ( :)4مدى تأثير القدوة على األطفال واليافعين في مجال الرياضة

حيث تصل النسبة الى  %90من المدربين ،الرياضيين  ،%52المعلمين %42
واالمر كذلك بالنسبة للشباب والكبار في االعمار من 64-18

شكل ( :)5مدى تأثير القدوة على الشباب والكبار في مجال الرياضة

حيث يبلغ األثر  %77حيال المدربين ،والرياضااااايين  ،%49فالرياضاااااة مجال خصاااااب في الغرس
للقيم ،كما إنها كمجال حيويى جاذب للشاااااباب ،وهو ما يجب أن يساااااتثمر بشاااااكل إحترافي في الزرع
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للقيم ،وهو ما ندعو اليه في مؤلفنا هذا ،خاصااااة إن أدركنا حقيقة نتيجة المسااااح الميداني العالمي ()5
حيال صاااااناعة الرياضاااااة والتي تم عقدها في عام  2016والتي أكدت نسااااابة نمو هذه الصاااااناعة مع
شريحة الشباب للسنوات العشر القادمة لتصل الى نحو %80

شكل ( :)6نسبة نمو إقبال الشباب على الرياضة للسنوات العشر القادمة أي حتى عام 2026

نجوم المالعب وفتنة األموال
إن ما يتقاضونه تجوم الرياضة من مبالغ أضحى وبال عليهم إن لم يتمكنوا من تطويع أداة المال هذه
لما فيه تعمير النفس والمجتمع واألرض ،فقد الحظنا عبر سيرهم ،منهم من حاد عن الطرق لنحو
المخدرات وهو نوع من أنواع تدمير النفس ،بينما لخرون دشنوا مؤسسات خيرية يستفيد منها
المحتاجون كالمرضى والمعاقين وأصحاب العوز ،ولم ينسو نصيبهم من الدنيا عبر تدشين عالمات
تجارية لسلع وخدمات تجارية فيما هو مباح تجاريا.
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االغني على مستوى العالم كمالكي فرق رياضية 2017

ما يلي قائمة لبعض نجوم الرياضة وما يتقاضونه من مكافئات مالية سنويا (.)19

قائمة لبعض نجوم الرياضة وما حجم ما يتقاضونه من مكافئات مالية سنويا
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قائمة الثالثون نجم رياضي ،والقائمة تطول لنجوم الرياضة عالميا (.)19
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الفصل الثالث :برمجة القيم عبر مناهج تعليم الرياضة
فيما يلي نستعرض نماذج ألساليب برمجة القيم للنموذجين الثاني والثالث كمزود لساحات المالعب من
الرياضيين ،وذلك عبر مجموعة من التمارين واألنشطة التي تنمي العقل والمشاعر عبر مسار لبرمجة
القيم سلوكيا:

أوال :تمرين visuals that talk
ما يلي شريحة تضم للعديد من العناصر التي تم إدراجها بشكل عشوائي ،وأخرى عناصر تم إدراجها
عن قصد في مثل كرة السلة والحذاء الرياضي وغيرها

ومن الممكن أن يتم إدراج لصور لواعيب وصور تعزز لقيم معينه ،ويبدأ لعب التمرين كمثال عبر
طرح السؤال:
 ما حق هذه الكرة (سلة ،طائرة ،تنس ارضي  ( ،)..الصفارة  ،الرقم ،الحذاء) مع قيمة"المسؤولية"  ،ما عالقة هذه الكرة مع ما حولها من عناصر مثال ( كرة قدم  ،سلطة ،يتيم ،
فولفو ،ممنوع التدخين )...
 ما العالقة التي يمكن بناءها ما بين (الكره وعناصر أخرى) حيال قيمة محددة صورة العب مثل محمد صالح ،ومجموعة من العناصر المنثورة كي يتم الجمع ما بين ثالثعناصر تعزز لقيمه ممتثل اليها محمد صالح في مثل قيمة التسامح.
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من فوائد هذا التمرين:
 -1مسار في إدراك ما يحيط بنا من (مفاهيم)
 -2أداة لالرتقاء (بالدماغ) ليصبح (عقال)
 -3تمرين جيد لحث عمليات التفكير من أجل االبداع واالبتكار
 -4يعزز لالنسجام واالطمئنان ،مع النفس والمجتمع
فلو ،على سبيل المثال ،تم اختيار الصور في العمود من ( )12-7كما في الشريحة السابقة

فهي برمجة إيجابية لعنصر (الحذاء الرياضي) وعالقته مع العناصر التي تم إنتقاءها وفوائدها عبر
المأكل أو صحة وسالمة الجسد وتعزيزها لالنسجام مع البيئة المحيطة والمفعمة باالكسوجين.

في التمرين التالي ،عالقة رياضة اإلبحار في السفن الشراعية مع ما تعززه من قيمة (الصبر)
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وفي التمرين التالي ما يعزز (للمفهوم) ،فيحسن أن يتدرب الدماغ في التعرف على المفاهيم ،وهو ما
نوصي باالطالع عليه عبر كتاب "صيد المفهوم" للمؤلف ،كي يسترشد به المربي في توجيه عقول
الطلبة لحل االحجيات هذه عبر أسلوب إدراك العالقات ،فعبر رياضتي الغوص ورياضة كرة الطائرة
يكون السؤال.

وما العالقة فيما بين القوة (المعلوماتية) والقوة (العضلية)؟ هنا نريد أن نبين للرياضي من أن الرياضة
ليست مجرد قوة عضلية بل هي ال تستغني من إعتمادها حتى ولو عبر أساليب التقدير على الرياضيات
والحسابات.

فيما يلي ،ذات الشرائح السابقة ،غير أن تعاطيها سيختلف عبر إختيار صورة ما لتكبيرها ،ويعمد مدير
التمرين هذا بعد عرض الشريحه للطلبة بالتقاط صورة كرة السلة مثال وتكبيرها كي تضم مجموعة
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من العناصر التي من حولها ثم يسأل قائال ،ترى ما العالقة الجامعة فيما بين الكرة والعناصر التي
غطتها الكره؟ كما في الشكل التالي.

كي تضحى الصورة وففق ما يلي:
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فنعمد لجعل كرة السلة كخلفية كي تبرز لنا عناصر الصور التي غطتها ،فنسأل مجددا ،ترى ما القيمة
التي يمكن لكرة السلة أن تعتمدها مع عنصرين من عناصر الصور التي شملتها؟

فإن وقع االختيار على األرقام ( )7،4تكون االجابه كما يلي:
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المذياع وما يستعرضه من مزيج لقنوات من ثقافات ولغات مختلفة كي تطرب له كل أذن على تنوع
مشاربها الثقافية ،كذلك خالط الفواكه ،يعمد الى ذات المزج ليمنحنا مذاق على غير مثال سابق ،لذا
مطالعة مباراة كرة سلة تمتزج فيها األعراق واألديان من ثقافات متنوعة تعزز لالنسجام وقيم الحوار
والسالم ،فالمفهوم الذي تقدمه لنا كرة السلة هنا يكمن في قيم (عوائد المزج الثقافي لالعراق).

ذات االجراء يتم عبر إنتقاء كرة القدم ،كي يجتهد الطلبة في إستخراج قيمة رياضية عبر ما أحاطت
به الكره من صور.

فإن وقع االختيار على األرقام ( )38،31تكون االجابه كما يلي:

نجومية الرياضة والقيم

79

فمن النحل والنمل نستلهم قيم (التعاون واالجتهاد) ،فلوال التعاون فيما يقوم به النحل عبر تنظيم المهام
وتوزيع المسؤوليات لما تمكنوا من إنتاج العسل ،ولو التعاون فيما يقوم به النمل عبر االجتهاد في نقل
الطعام وتخزينه لما تمكنوا من أن يستمروا في العيش عبر مبيت شتوى الشهر ،وكذلك ممارسة رياضة
كرة القدم فهي تستوجب التعاون فيما بين أعضاء الفريق ،وتستوجب تزويع المهام والمسؤوليات
وإعتماد إستراتيجيات من أجل رشف مذاقا حلوا عبر فن تقدمه لنا االقدام.

ثانيا :تمرين الطالقة
التمرين التالي يبن للمرشد:
 -1أن أهمية النشاط وحيويته تنبع من فكرته وليس بالضرورة بتعدد االدوات المستخدمة فيه،
فمحدودية االدوات ال تعني أننا أمام عائق نحو تفعيل األنشطة.
 -2نموذجا حيويا نعزز من خالله «القيم» بشكل غير مسبوق وقادر على إدخال الحيوية والبهجة
مع الشريحة المستهدفة.
والتمرين هذا يعزز لمهارات:
• الطالقة
• التلقائية
• شحذ الفكر واالبداع
• الكشف عن العالقات
• التعرف على للية تشكل المفاهيم
• مهارة االدارة
• إستثارة ما بداخل الالعبين من أفكار وقيم ومفاهيم ،وتهذيبها
األدوات المطلوبة للعب هي:
 -1حجر النرد
 -2قائمة من كلمات عشوائية
 -3قائمة بعناوين «قيم» ذاتية أو مجتمعية
 -5أوراق وأقالم للكتابة \ أو لوح للكتابة عليه
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كيفية اللعب:
 -1حجر الزهر هو من سيختار من قائمة الكلمات ،وقائمة القيم مع كل تمرين نبدأه
 -2يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين ،وكل مجموعة تختار ناطق رسمي يمثلها.

فعلى فرض أن حجر الزهر إختار الكلمات «مزهرية»« ،قرص»« ،سلطة» من قائمة الكلمات ،ووقع
االختيار على قيمة «السالم» من قائمة القيم.
يطلب من كل فريق التعبير عن عالقة مدعومة بمبرر فيما بين:
كلمة «المزهرية» وقيمة «السالم» أوال ثم
كلمة «القرص» ،وهو القرص البالستيكي الطائر الذي يعزز لرياضة التوجيه والتركيز ،وقيمة
«السالم» ثانيا ثم
كلمة «السلطة» وقيمة «السالم» ثالثا
يعمد مرشد النادي لرسم مسارا للقيمة بناء على إفادات الفريقين
يتم تحليل نتائج المسار بما يشكل «إيقاع» و «أسلوب تفكير» حيال نتائج كل فريق.
قد تكون النتائج وفق ما يلي:
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عالقة كلمة «المزهرية» وقيمة «السالم» ،من خالل إهداء باقة زهور ضمن مزهرية لصديق
وكلمة «القرص» وقيمة «السالم» ،دائرية القرص تفرض أن يعم السالم االرض كلها وليس بقعة
دون بقعة.
وكلمة «السلطة» وقيمة «السالم» ،فأكل السلطة الغنية بااللياف تعزز بنية سليمة للجسم بعيده عن
االمراض باالخص أمراض السرطان
 -3يعمد مرشد النادي لرسم مسارا للقيمة بناء على إفادات الفريقين
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ثالثا :الربط بساللم الذاكرة
التمرين التالي(أ) يعزز لعملية برمجة قيمة "المسؤولية" لدى الالعبين.
 -1إعمد إلى إختيار أربعة قيم بشكل عشوائي
 -2إعمد إلى إختيار كلمة بشكل عشوائي ،وحاول أن تدرجها تحت قيمة من القيم االربعة
المختارة بما يعزز مبررا لهذا االدراج.
 -3كرر العملية
 -4تقف اللعبة حال لم يتمكن الفريق المنافس إدراج ثالث كلمات مختلفة.
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وللمزيد من هذه التمارين يمكنك االطالع على كتاب (نماذج من أنماط البناء للقيم) للمؤلف بتحميله
من موقع www.muslim_library.com

التمرين التالي(ب) يعزز لعملية برمجة قيم "ممارسة الرياضة" لدى الالعبين.
طريقة اللعب:
عبر نظام العصف الذهني لمجموعة أعضاء الفريق نطلب من أحد الالعبين أو من أكثر من
العب،
 -1إختر لعبة رياضية في مثل (الطائرة).
 -2ما القيمة التي تدعو اليها اللعبة؟
نموذج لإلجابة( :دور اليد حيال صد ملمات الحياة) أو (أن تكون على استعداد دائم)
 -3ما المنتجات غير الرياضية التي تدعو لذات القيمة؟
نموذج لإلجابة:

بذل
االسباب
التعرف
على اسماء
هللا وصفاته

أكل غني
بالفايبر

صد ملمات
الحياة
ممارسة
حرفة

السكن

التعليم

 -4إختر ثالث عناصر مما أدرجت كي تتعرف على (المفهوم)
حال وقع اختيارك على( :أكل غني بالفايبر – التعليم – ممارسة حرفة) = المفهوم هو (التمكين
للعقل والجسد)
حال وقع اختيارك على( :السكن – بذل األسباب – السعي) = المفهوم (بذل األسباب عبر
السكون والحركة بما يقتضيه االمر)
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رابعا :تمرين مشاهد من مبارايات عالمية:
-1
❖
-

يتم عرض في كل درس ،مشهد للقطة ضمن مباراة سواء في كرة القدم أو السلة أو التنس
وغيرها ،ثم يتم الحوار حول السلوك الذي عمد اليه الالعب ،مثال ذلك:
اللقطة التي ظهر فيها زيدان وهو ينطح زميله الالعب في الفريق المنافس ،ليوجه الحوار كما
يلي:
ترى ما سبب مثل هذا السلوك من زيدان؟
بعد االستماع الى كافة إفادات الطلبة ،هنا دون أن يعلق مرشد الحوار على االفادات
يسأل المرشد :هل يعتبر ما أفدتم فيه مبررا لسلوك كهذا؟
ماذا كان يريد أن يحقق الالعب الذي إستفر زيدان؟
لماذا في تصورك عمد الالعب المشاغب لمثل هذا األسلوب في االستفزاز؟
هل كان بإمكان زيدان أن يسلك سلوكا مختلفا؟ ترى ما السلوك األمثل؟
ما القيمة التي أدركها الجمهور الناتج عن سلوك زيدان؟
هل كان الجمهور متعاطفا مع الخصم؟
كيف صور المخرج التلفزيوني الحدث؟
ماذا كان تعليق ناقلي المباراة على الهواء حيال السلوك هذا؟
لنستعرض بعض ما تناقلته المجالت والصحف العالمية حيال سلوك زيدان هذا (يستعرض
المرشد بعض مما تناقلته الصحافة ووسائل االعالم)
إذا كنت في موقف زيدان ،وكنت تدرك مثل هذا الذي استعرضناه عبر وسائل االعالم ،هل
ستعتمد إستراتيجية مغايرة لما اعتمده زيدان من سلوك؟
هل كان باإلمكان تجنب إساءات الخصم بشكل ال يؤثر على أدائي كالعب؟

 -2يتم إستعراض لقطة من مباريات محمد علي كالي ،ثم ندرج عبارة من عباراته التي أشتهر بها في
مثل:
❖ الصداقة...ممارسة وهي ليست مما تعلمته في المدرسة.
ما الفرق فيما نتعلمه ونمارسه؟
كيف يمكن أن أعزز صداقتي مع أحد أعضاء فريقي الذي أنتمي اليه؟
كيف يمكن أن أعزز صداقتي مع أحد أعضاء فريق منافس ال أنتمي اليه؟
ما معنى الصداقة ممارسة؟

❖ من ال يملك من الشجاعة القتحام المخاطر ،لن يحقق شيئا في حياته.
ما صور الشجاعة في الحياة؟
ما صور الشجاعة في النادي الذي أنتمي اليه؟
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ما صور الشجاعة في الملعب أثناء اللعب؟
ما هو مفهوم المخاطر؟
ما صور المخاطر ومفهومها أثناء اللعب في الملعب؟
هل إقتحام المخاطر يعني ممارسة السلوك السلبي الالقيمي؟
هل من أمثلة في إقتحام مخاطر في الملعب تعزز لسلوكيات قيمية لالعب؟
ما شكل المخاطر العائدة على نجوميتي حين تكون النفس أمارة بالسوء مع العب من فريق منافس؟

❖ مبادئي أهم مما أتقاضاه من مبالغ عبر جوالتي أو من منصبي.
ماذا يقد محمد علي كالي بالمبادئ؟
ما الفرق بين المبادئ والسلوك؟
متى تتحرك المبادئ ومتى يتحرك السلوك؟
هل من نماذج سلوكية للواعيب كانت تنم عن مبادئ؟
❖ أكره كل لحظة أمارس فيها التدريب ،ولكن أوطن نفسي بأال أتخاذل ،تألم اآلن كي تحيا بقية
حياتك كبطل.
ما صور التدريب؟
هل إمتثال النفس للقيم يعتبر جزء من التدريب وترويض النفس؟
ما صور التخاذل؟
ما صور التخاذل في الملعب؟
كيف يمكن ترويض النفس لالقالع من عادة سيئة؟

خامسا :عبر مناهج التعليم للرياضة
أوال :يتم إستعراض تلك اللقطات من مباريات لكرة السلة أو الطائرة مثال ،تعزز لسلوكيات كل العب
في الفريق مع إنتقاد أداءه عبر ثالثية:
 Assist -1فهل كان الالعب مثاال يحتذى به في تمرير الكرة العضاء فريقه؟
 -2ما اسم الالعب الذي ستمنحه ميدالية كونه كان نموذجا في ممارسة قيمة المسؤولية؟
 -3ما القيم المفقودة ممارسة ضمن ما شاهدناه من أداء لدى الالعبين؟
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هل في ممارسة القيم من قبل الالعب سيؤثر سلبا أم إيجاباعلى نتيجة المباراة وكيف؟
ثانيا :ما هي صور
-

ممارسة قيمة التعاون في مباراة كرة اليد؟
ممارسة قيمة التعاون في مباراة كرة القدم؟
ممارسة قيمة التعاون في مباراة بيسبول؟
ممارسة قيمة روحية في مباراة كرة القدم؟
ممارسة قيمة االنتماء في مباراة للتنس؟
ممارسة قيمة الصدق في أي مباراة رياضية؟

ثالثا :المرشد الرياضي
يتم استعراض لقطات من مشاهد مبارات مختلفة اللعاب رياضية مختلفة يظهر فيها المرشد الرياضي
عبر توجيه ما مع العب أو فريق أو عبر لقطة تبين ردة فعله حيال أداء العب ما.
ويتم الحوار حول السلوك

سادسا :عبر الرسوم والتصاميم
عبر ورشة تصميم البطاقات ،حيث كما في الشكل التالي ،يمكننا أن نعزز لقيمة وسلوك رياضي

شكل ()22

فإن كانت موهبته عبر رياضااااااة الهوكي فهو يربط لحظة الضااااااربة بما يمكنه أن يحققه من إنجاز له
مردوه القيمي كما هو مصور في الشكل السابق ،وكذلك الذي نالحظه في البطاقة التالية ،والتي تعزز
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لقيم اإلصاااارار وبذل الجهد وتعزيز التعاون والتغافر وممارسااااة الصاااادق ،فالبطاقة من االمام (الشاااق
االي سر) ال تظهر سوى الرقم  18عبر شباك دائرى ،وبعد فتح البطاقة تظهر الرسالة (الشق األيمن)
من البطاقة.

شكل ( :)23رياضة الدراجات النارية.

شكل ( :)24تعزيزا لقيمة التكامل
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رسالة وصلتك :يعجبني مدى صبرك

شكل ( :)25تعزيزا لقيمة الصبر في ضبط النفس أما إستفزازات اآلخرين

سابعا :الرياضة والرياضيات
من الممكن برمجة فصي الدماغ عبر أساليب متنوعة وفيما يلي تمرين يتم من خالله تعليم الرياضي
بعض علوم الرياضيات عبر ممارسته للتمارين الجسدية في مثل الركوب المتكرر اليومي من على
السلم.

برمجة عقلية لعلم الرياضيات عبر تمارين رياضية في صعود الساللم
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ترى هل ممكن إدراج المسافات والزوايا المثلى التي عبرها يمكن لالعب كرة السلة أن يسدد فيها هدفا بأسلوب
مماثل؟

السعرات الحرارية مع صعود كل درجة
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ترى كيف ستكون ساعة الفصل الخاص بالرياضة؟

نموذج يمكن أن نفرخ منه عشرات األفكار والتطبيقات بما يتناسب مع الرياضة
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فال بد أن يكون المنتظم في حصص الرياضة مفعم بالحيوية والنشاط ،كما إن للكسالى من الطلبة ما يمكننا أن نحبب
لهم حصص الرياضة في مثل هذا الخرطوم

ثامنا :ساللم العالقات وتعزيز القيم
يعمد المرشد هنا لبرمجة مجموعة من القيم ،ومع كل قيمة ثمة برمجيات خاصة بها عبر ما يمكن
إسترجاعه من الذاكرة ،ومع من ال يعرف سيعرف حين يدور الحوار حيال ما يدلي به الطلبة من
إفادات ،فلو كانت القيمة محل البرمجة هي "المسؤولية" ،يتم سؤال الطلبة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ما الشخصية الرياضية التي تعبر عن قيمة المسؤولية؟ ما الحدث الذي قام به الرياضي كي
يبلغنا بأنه مسؤول؟
أي من المدربين يمكن أن يعبر عن قيمة المسؤولية؟ ما الحدث الذي قام به المدرب كي
يبلغنا بأنه مسؤول؟
هل ثمة قانون دولي يعزز لقيمة المسؤولية لدى الرياضي؟ ما هو؟
ما الرياضة التي تعتبر مسؤله عن تنمية عضالت الذراع؟
ما الرياضة التي تعتبر مسؤله عن تنمية القدرات المهارية للدماغ؟ (قد تكون البلياردو)
ما السيارة التي تود إقتنائها وتعتقد من أنها تعزز لقيمة المسؤولية ،الشفر أم الفولفو ولماذا؟
ما نوع الطعام الذي في نظرك يعزز للمسؤولية ،هل السلطة لغناها بااللياف أم السكاكر
لغناها بالسعرات الحرارية؟ وما األطعمة األخرى المعززة في ذلك؟
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 -8تعرفت عبر مسيرتك الرياضية على أشهر المالعب في العالم ،أي منها تعتبره ملعبا مستوفيا
لقيمة المسؤولية؟ ولماذا؟ (مثال :لحركة دخول وخروج الجماهير السلسة)
 -9ما اسم المنظمة الرياضية التي تعتبر قيمة المسؤولية عنصرا أساسيا العتماد الالعب أو
النادي.
ما اسم العالمات التجارية التي تعمل في مجال المنتجات الرياضية؟ وإي منها تعتبره
-10
مسؤول مجتمعيا فيما تقدمه من منتجات؟
ثمة العديد من األنشطة الرياضية التي يمكن ممارستها مع األطفال ،وأخرى مع
-11
الفتيان ،أي من األنشطة تعتبره مناسبا في برمجة قيمة المسؤولية عن كل شريحة؟
ثمة العديد من المناسبات الرياضية المحلية والدولية والعالمية ،أي منها تختار كممثل
-12
عن قيمة المسؤولية المجتمعية؟
هل تعرف اسم مؤسسة مدنية رعت مناسبة رياضية؟
-13

خارطة برمجة قيمة المسؤولية عبر مجاالت الرياضة المختلفة

نجومية الرياضة والقيم

94

تاسعا :طبقات البرمجة

تتعرض القيمة لمجموعة من التعزيزات عبر طبقات لبرمجة القيمة وفق ما هو مبين في الصورة

تتعرض الرياضاااة كصاااناعة لمجموعة من البرمجيات مساااتهدفة حواس الجمهور كما تساااتهدف العقل
الباطن له ،فعبر عنصااااار تفعيل الحواس نجد كيف يتم إساااااتثارة حاساااااة البصااااار عبر زي كل فريق
واأللوان المعتمدة له وشاااااااعار النادي الذي ينتمي اليه ،وثمة تفريخ نالحظه عبر منتجات تابعة عبر
االعالم واالكواب والقبعات والقمصان والميداليات وهذا ما نجده في خانة الهدايا في النادي أو الملعب
وكذلك في أكشااااك مخصاااصاااة لذلك في األساااواق ،وعبر المذاق نجد ثمة أطعمة ال يساااتذوق طعمها
المثير للجمهور اال في المالعب.
وتأتي طبقة الدوافع\المحفرات ،كي يصاغ الهدف للمناسبة لتعزز ليوم قومي أو دورى مع فرق دولية
وهو ما يعزز الوالء للوطن ،حيث أن الوالء دافعه روحي ،أنظر جدول المحفزات\الدوافع
وحيال برمجة المعلومة عبر فصاااااااى الدماغ ،نالحظ في اإلعالن التالي ما يعزز لذلك حيال التعاطي
مع الشااااق االيساااار للدماغ ،بينما ما يرساااامه المشااااجعون أو المصااااارعون على وجوههم هو تعزيز
الستهداف الشق األيمن من الدماغ عبر األلوان والرسوم.
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إستهداف الشق االيسر من الدماغ عبر تعزيز اإلعالن بأرقام

أزياء مشجعي الرياضة
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وحيال طبقة إطالة مدى زمن البرمجة ،نجد عبر سااالسااالة الصاااور التالية ما يبين المدى الزمني الذي
أستغرق في إشعال شلة األلعاب االولومبية والتي إستغرقت سبعة أشهر ،في حين كان من الممكن أال
يستغرق إشعالها بضع دقائق.

مسار الشعلة االلومبيه

ما دواعي مرور الشعلة عبر البحار مع فريق مشكل دوليا من محترفي السباحة

وحيال تفريخ المنتجات وجدنا العاب الفيدو واأللعاب االلكترونية كيف أنها تتنافس في طرح العاب
في األسواق تعزز لمجاالت الرياضة بأنواعها.
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عاشرا :برمجة القيمة عبر نشاط رياضي
ما يلي أحد األنشااطة الرياضااية الموجهة لشااريحة األطفال ،لرياضااة سااباق الدراجات ،وعلى ضااوئها
من الممكن تشااااااكيل رابطة للقيمية في مدارس المراحل األولى لألطفال تعزز للقيمة المراد غرسااااااها
عبر الرابطة الرياضية هذه.
ومن الذكاء أن ال تأخذ اسم الرابطة” اسم قيمة بعينها“ مثال ”رباطة المسؤولية ” أو ”رابطة الصدق ”
وإنما نستلهم اسم الرابطة من شكل النشاط الذي تقوم عليه والقاعدة في ذلك:
 -1أن يكون النشاط محل” جذب “وتفضيل من قبل الطلبة.
 -2من خالل الترويج للرابطة وانشاااطتها يتم الترويج للقيم التي تدعوا اليها بشاااكل ضااامني” غير
مباشر“.
الطلبة يعشااقون الماراثونات بأنواعها ،فمن أجل” جذب“أكبر شااريحة ممكنه من االعضاااء إضااافة
لبرمجة القيم المراد غرسها ،نعمد الي ما يلي :
 -1مسابقة الدراجات:

• يتسابق  3طلبة في كل مرة
• يكتب على علم كل دراجة قيمة أو قيمة تابعة (المسؤولية \ مسؤوليتي تجاه واجباتي )..
• يتم ايقاف المسابقة مؤقتا مع الفائز :ويجري حوار حيال ما عالقة” القيمة“الفائزة بالقيم
األخرى التي لم تتصدر النهائي.
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 -2رابطة” ماراثون السيارات“

• يتسابق  3طلبة في كل مرة
• يكتب على علم كل دراجة قيمة أو قيمة تابعة (المسؤولية \ مسؤوليتي تجاه واجباتي)..
• يتم ايقاف المسابقة مؤقتا مع الفائز :ويجري حوار حيال ما عالقة” القيمة“الفائزة بالقيم
األخرى التي لم تتصدر النهائي.

بعض مما يمكن منحه للطالب الفائز لتعزيز القيمة عندما يفوز بالسباق

الرياضه ومعادلة االتزان االنفعالي:
حين يتغير نمط حياة الرياضي ،من كونه مجرد العب في أحد حارات الحي الذي يسكن فيه ،أو من
مجرد العب في فريق محلي في بلده ،لنمط حياة مخالف كليا ،يشمل الغذاء ومواعيده ،ومواعيد في
النوم واالستيقاض ،وتمارين ودروس يومية ،وتوجيه حيال عادات قد ينبذها من قبل موجه الفريق،
وعالقات مع مزيج غير منسجم من االطباع واالمزجة والثقافات واألديان واالعراق ،التغير الذي
يفرض الموائمة مع هذا كله ،وهو ما يشكل عبئا على الرياضي ،ويزيد العبئ حين يظاف لهذا كله
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ضغط نفسي ناتج عن تنامي نجومية الرياضي هذا ،ذلك أن مثل هذه النجومية لها قدرة على سحب
النجم من قيم كالتواضع واالحترام والتسامح عبر التشجيع الذي يالقيها ونداءات الجماهير المشجعة،
ناهيك عما يتعرض اليه مما تصطاده الكامرة له ليعرض على صفحات المجالت والصحف اليومية
إضافة الى وسائل السوشيال ميديا ،التعريض اإلعالمي الذي سيحدد بعدها سعرك في أسواق المالعب،
وهي طبقة من الضغط إضافية ،يذكر أحد النجوم تعليقا حيال مجموع الضغوط التي يتعرض اليها ،هنا
يجب أن تسحب نفسك مما وضعوك وسائل االعالم والجمهورفيه وتتذكر كيف كنت لتحافظ على ما
يثبتك ،فحجم الضغط كبير حيث أن دائرة العالقات إنتقلت حينها من أن تكون مع عموم الناس الن تجد
نفسك مع النجوم ،والنجوم ليس بالضرورة أن يكونوا رياضيين فقد يكونوا نجوم السينما والمجتمع
والسياسيين ،ما يجعلك ضمن قائمة األشخاص الهامين  ، VIPوهنا حتى ما تشتريه من سلع وعالمات
تجارية سيتغير ،حينها ستعرض عليك عروض لشراء منزال في ميامي أو بيفيرلي هلز بمبلغ ال يقل
عن ستة أصفار ،وهو ما لم تعتد عليه سابقا ،فقد كنت فيما سبق تراعي مسألة تسديد فواتير الهاتف
والكهرباء والمنزل ،فتبرمج األقساط وتحسب لكل دوالر حسابا ،حتى في السفر ستعمد لطائرة منخفضة
التكلفة لتسافر ،حينها طعم السفرة يتغير كونك لم تجمع لها المال كما كنت سابقا عبر عرق جبين ،هنا
يجب أن ترجع مجددا لألرض التي كنت عليها لتمارس حياتك كما كنت مجددا مع ابنائك واصحابك
القدامى ،ذلك أن مقام نمط حياتك الجديد ما عاد منسجما مع نمط حياتك السابق ،وهو ما يعرضك
للمزيد من االجهاد ،وللتخلص من هذا االجهاد ،لن تجد سوى ممارسة قيم التواضع ،واالحترام،
وااللتزام ،والتعاون ،والتراحم مع الغير.
الجانب النفسي لدى الالعب حين يتعرض الصابه ،أو حين تفقده اإلصابة القدرة مجددا على ممارسة
الرياضة ،لذا وجدنا الشركات الرياضية تبحث في جينات الرياضي لالستفادة بما يحسن من أداء الالعب
بشكل أسرع ،ليعاود أداءه مجددا ،لذا أضحت تهتم نوادي الكره في مسائل وأساليب عالج النجم حال
أصيب في كيف يمكن تهيئته نفسيا مع تلك اإلصابات.
كما إن الضغط النفسي يزداد حتى مع التقدير الذي يأخذ صورا غير مسبوقه في مثل البرتغال عندما
سمو مطارهم كرستيانو ،هذا الموصل يعني أنك لست انسان عادي ،ومسبب لضغط نفسي عظيم
للرياضي ،النه يتطلب المزيد من المحافظة على األداء كي ال يخذل جماهيره.
فمبررات عدم االلتفات للجمهور من قبل النجم ال حصر لها ،وهو ما يجعله تحت ضغط نفسي في
كيفية إظهار أنه مثلهم طبيعي بينما هو في حقيقة االمر يمضي وفق نمط حياة مع النجوم مختلف في
كل شيء ،نجوم السينما ونجوم شركات األزياء وشركات العالمات التجارية وغيرها كثير.
فالالعب محمد صالح على سبيل المثال حيا كل عضو في فريقه السابق قبل نزوله الملعب تقديرا
لمشاعر الود والذكريات السابقة التي ربطته بهم ،لذا من األهمية بمكان أن تعرف مشاعر كل شعب
كي تعرف كيف تتصرف معه ،فاإليطاليين مشاعريين لذا إستطاع محمد صالح كسبهم ،ذلك أنه لم
يبقى غير االخالق حين تغادر الفريق حتى لو لم تكن راض عنه.
إذا القيم هي القاعدة األساسية للمحافظة على نجوميتك ،والنجاح صعب وانما هناك أصعب وهو المحافظ
عليه.
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محمد صالح ساجدا هلل شاكرا إثر تسديد هدف

كرستيانو شاكرا إثر تسديده هدف

ختاما
فهذا منهج يصلح لجميع االعمار بينا من خالله:
 -1للية غرس القيم وتسويقها لمرحلة الشباب.
 -2مرحلة االبتدائي والمتوسط (طالع كتاب تفعيل القيم وومارستها للمؤلف)
 -3مرحلة األطفال (طالع كتاب غرس القيم عبر مناهج وزارات التربية ،كتاب نماذج من أنماط
البناء للقيم) للمؤلف.
وكيف أن لكل مرحلة قيمها الخاصة ،وبرامجها المالزمة بها.
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كما بينا ألهمية تصويب للمظاهر السالبه التي بدأت تنخر بساحات المالعب وعبر الصحف واالعالم:
• فللصورة السالبة التي بدأت تدب في المجتمعات حيال ما تتعرض اليه االنشطة الرياضية من
ممارسات تنال من صورتها االيجابيه ،خاصة في مراحل المنافسه
• الشعور باالنهزام والغل تجاه الفريق الذي فاز حال كنت التؤيده.
• الخصومه عندما يكون محورها الوالء لالعب أو لفريق.
• كيف نحول عملية الشغف والنهم في مجال الرياضة كي تصب في مجال تسويقنا للقيم.
• وأكدنا من أن العالج يتم من مرحلة رياض االطفال.
للرياضة دور في التخفيض من نسبة االمراض وفق نتائج االمم المتحدة منها ،مرض السرطان
وأمراض القلب ،وضغط الدم والكلوسترول وكذلك السكر ،والسمنه ،حيث أن  %60من الوفيات
يتوقع ان تصل الى  %73عام  ،2020و %43من انتشار االمراض يتوقع ان تصل الي %60
ذلك أن أكثر من  %60من البالغين ال يمارسون الرياضة كما يجب العتبارات انماط الحياة الجديده
عبر االوقات المستغرقه أمام أجهزة الكمبيوتر والتلفاز ومكاتب العمل.

للمزيد :يمكنك تحميل كتب وأبحاث د .زهير المزيدي عبر الرابط التالي
http://bit.ly/drzuhairbooks
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