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  ملخص ال�حث

م�ار�ات �رة القدم والتي  یدرس هذا ال�حث لغة التعلی� الر�اضي على

أص�حت ذات تقلید للمدارس العالم�ة دون التفات المعلقین العرب للغتهم األم 

طغ�ان اللهجة على �ذلك كلمات دخیلة وأجنب�ة في التعلی� و ل همواستعمال

�عض المعلقین، وقابل ذلك إهمال من القنوات العر��ة الر�اض�ة المتخصصة 

عن المعل� دائمًا العر��ة لد� معلقیها وت�حث  والتي ال تعیر اهتمامًا للغة

، الذ� یجذب الجمهور حتى لو اعتمد على لهجة الدولة التي ینتمي إلیها

ولدیها صفات اللغة العر��ة قابلة للتطور في مفرداتها على الرغم من أن 

  عدیدة تمیزها عن غیرها.

غة وفروعها �ما أن الكثیر من المعلقین استفادوا من اهتمامهم �قواعد الل

  المختلفة بتطو�عها في وصف الم�ار�ات والالعبین.

وفي هذا ال�حث رأیت التطرق لهذا المجال الذ� �حتاج للعنا�ة أكثر حتى 

ترت�� موه�ة التعلی� الر�اضي �اللغة و�یف �م�ن الدمج بینهما بدون أن 

  یتأثر أ� الطرفین. 

  

 

  كرة القدم على مباریات لغة التعلیق الریاضي
  

  علي محمد الزعلوك أ.
  كلیة الفنون واإلعالم جامعة مصراتة 

  Azaluk2013@yahoo.comبرید إلكتروني 
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  مقدمة

اإلعالم�ة، والرت�ا� شر�حة �بیرة من الفنون من �عتبر التعلی� الر�اضي    

المجتمع العر�ي �الر�اضة �ش�ل عام و�رة القدم �ش�ل خاص، فقد اهتمت 

القنوات العر��ة المختلفة بنقل الم�ار�ات الر�اض�ة، وأنشئت قنوات 

متخصصة �الر�اضة وألعابها وأحداثها المختلفة، مما أضفى اهتمامًا أكبر 

  �المعلقین ولغتهم.

ل ال�احث تسل�� الضوء على "لغة التعلی� الر�اضي على م�ار�ات و�حاو     

�رة القدم"، وذلك من خالل ثالثة م�احث: حیث یتناول الم�حث األول: 

التعر�ف �التعلی� الر�اضي وعناصره وأنواعه ومدارسه، بینما یتناول الم�حث 

وأهم  الثاني: لغة المعلقین وتأثرها �اللهجات العام�ة والمصطلحات األجنب�ة

مصطلحات �رة القدم، ف�ما تضمن الم�حث الثالث: أهم�ة اللغة العر��ة في 

االرتقاء �التعلی� الر�اضي وقابل�ة اللغة للتطور، والصور ال�الغ�ة 

  ؟المستخدمة من قبل المعلقین، و�یف �حاف� المعل� على سالمة لغته

  مش�لة ال�حث

القنوات والمحطات من اإلش�ال�ات المالحظة على المعلقین العرب �   

  المختلفة:

التداخل بین المصطلحات الخاصة ��رة القدم �اعت�ارها غیر عر��ة  -1

المنشأ، فقد طغى استعمال الكثیر من الكلمات األجنب�ة في التعلی� على 

  مجر�ات الم�ار�ات.

أص�ح مق�اس نجاح المعل� ل�س �مد� إجادته للغة، وٕانما �قوة الصوت  -2

في الوصف، وهو ما ت�حث عنه القنوات لجذب والصراخ المتواصل 



   2017دیسمبر - العدد الخامس -السنة الثالثة  - مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  
247 

 

  الجمهور العر�ي الذ� صار �میل لهذا النوع من التعلی�.

�فضل �عض المعلقین التعلی� �اللهجة العام�ة أو الدارجة، وال یهتمون  -3

  �أن ��ون تعل�قهم �اللغة الفصحى مع تمسك القلیل منهم بها.

  أهم�ة ال�حث

یرغبون االنخرا� �مجال التعلی� الر�اضي،  االستفادة من هذا ال�حث لمن   

  .أثناء وصف الم�ار�ات ومحاولة وضع معاییر للغة المعل� الر�اضي

  أهداف ال�حث

دراسة لغة التعلی� الر�اضي واالهتمام بها من خالل االلتزام �اللغة العر��ة    

وقواعدها وثقافة المعل�، واستعمل اللغة اإلعالم�ة الوسط�ة والتر�یز على 

    �عض النقا� التي تفید المعل�.

  تساؤالت ال�حث

  هناك عدة أسئلة تطرح نفسها في لغة المعلقین الر�اضیین:   

  تمام المعلقین الر�اضیین �اللغة العر��ة الفص�حة؟ما مد� اه - 

  ؟إلى الصراخ والحدة في الصوتلماذا �میل أغلب المعلقین  - 

  ؟ما تأثیر اللهجات العر��ة على التعلی� في م�ار�ات �رة القدم - 

  ؟�یف �طور المعل� الر�اضي لغته العر��ة و�حاف� علیها - 

  ؟لى م�ار�ات �رة القدمهل اللغة العر��ة تضفي أهم�ة للتعلی� ع - 

  مفاه�م ال�حث

  "لغة التعلی� الر�اضي على م�ار�ات �رة القدم"

"لغا یلغو لغوا ��ذا تكلم �ه، واللغة جمع لًغى ولغات ولغون وهو  اللغة:

  الكالم المصطلح عل�ه بین �ل قوم".
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عّل� على حاش�ة الكتاب أو هامشه  "التعل�قة جمع تعالی� وهو ما التعلی�:

  ونحوه".من شرح 

وصف أحداث ومجر�ات المنافسات الر�اض�ة المختلفة  التعلی� الر�اضي:

  للمتلقي.

  " الت�ار�: التساب� والتعارض"، والم�اراة منافسة ومسا�قة بین طرفین. م�اراة:

"الُكرة: �ل جسم مستدیر، ومنها الكرات التي تستعمل في األلعاب  :�رة القدم

  "1".و�رة المضرب إلخ" الر�اض�ة ��رة القدم و�رة السلة 

  منهج ال�حث

  استخدم ال�احث المنهج الوصفي والتحلیلي في هذا ال�حث.

  الم�حث األول: فن التعلی� الر�اضي

  نشأة وتطور التعلی� الر�اضي: -

تشیر �عض المصادر �أن أول ظهور للتعلی� الر�اضي �ان عبر الكتا�ة    

في منتصف القرن التاسع قبل الم�الد، حینما �تب (هومیروس) وصفًا 

لمنافسات المصارعة الیونان�ة و�عض األنشطة الر�اض�ة األخر� في ذلك 

 الوقت، وفي العصر الحدیث �انت البدا�ة عبر صح�فة (نیو�ورك) األمر���ة

من خالل �تا�ات (بن�امین فران�لین) الذ� �تب عن ر�اضة الس�احة وغیرها 

  .1790من األلعاب سنة 

عندما تّم  1885وعلى المستو� العر�ي �انت مصر س�اقة في ذلك سنة    

  "2"تش�یل أول فر�� مصر� لكرة القدم ولعب أمام فر�� الج�ش البر�طاني. 

القدم فقد بدأ مع ظهور المذ�اع و�النس�ة للتعلی� على م�ار�ات �رة    

(الرادیو) وانطالق بث أحداث الم�ار�ات على الهواء في اإلذاعات مع 
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منتصف العشر�ن�ات من القرن الماضي في قارتي أورو�ا وأمر��ا الجنو��ة، 

وقصت اإلذاعة المصر�ة شر�� النقل المسموع عر��ًا منتصف 

  . "3"الثالثین�ات

  تعر�ف التعلی� الر�اضي: -

هناك عدة تعر�فات للتعلی� الر�اضي، فقد عّرفه ال�عض �أنه: "الصدق     

وعّرفه المؤرخ الر�اضي السعود� (د. أمین  "4" واألمانة والموضوع�ة"،

ساعاتي) �أنه: "الدراسة الواع�ة لكل المؤثرات التي تح�� �الم�اراة، والتي 

ة وٕاخراجها، تتضمن �الضرورة تحلیل أدوار �ل من �سهم في صناعة الم�ارا 

  "5"من إدار�ین وجمهور وأرض وتح��م". 

و�م�ن تعر�فه �أنه: (وصف تحلیلي لمجر�ات الم�ار�ات الر�اض�ة عبر    

الرادیو أو التلفز�ون �طر�قة تعطي المتلقي صورة �املة عن أحداث اللقاء، 

  مدعمة �المعلومات واإلحصائ�ات مع الح�اد�ة في الوصف). 

دور المعل� الر�اضي في إنجاح تغط�ة األحداث  اومن هنا یتبین لن    

الر�اض�ة عبر وسائل اإلعالم المسموعة والمرئ�ة، �ق�امه بوصف وتحلیل 

  �المعلومات لكي �ع�ش أجواء الم�اراة. المتلقيالم�ار�ات، و�تزو�د 

كمال متعة المشاهدة بإعطاء الم�اراة ن�هة إلالمعل� مهمًا  وجودو�عتبر     

المعلومات المتعلقة �الفر�قین والالعبین والمدر�ین والح�ام  إضاف�ة من خالل

  والجمهور والملعب �ش�ل عام.

  عناصر التعلی� الر�اضي:* 

  �قوم التعلی� الر�اضي على أر�عة عناصر أساس�ة، وهي:   

المرسل: و�تمثل في المعل� الر�اضي الذ� �قوم بوصف الم�اراة و�نقل  -1
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  ر�اضي.أحداثها المختلفة للجمهور ال

المستقبل: وهو المتلقي (المستمع أو المشاهد) الذ� یتا�ع الم�اراة،  -2

  و�نتظر تقد�م اإلضافة ونوع من المتعة واإلثارة من المرسل.

األداة (الوسیلة): وهي اإلذاعة أو القناة الناقلة، وترت�� �الكامیرا وناقل  -3

  أو الصورة. الصوت وجهاز البث واإلرسال و�ل ما یتعل� بإ�صال الصوت

الرسالة (المضمون): وهي المادة المنقولة (صوت�ة أو مصورة) وما  -4

تحو�ه من مضمون هدفه األول خدمة وٕافادة المتلقي ووضعه في قلب 

  "6"الحدث. 

  * أنواع التعلی� الر�اضي:

  ینقسم التعلی� الر�اضي إلى ثالثة أنواع، وهي:   

  التعلی� المسموع:  -1

وهو النقل عبر األثیر من خالل اإلذاعة المسموعة (الرادیو)، و�حرص    

ف�ه المعل� على الوصف الدقی� لمجر�ات الم�اراة، وتنّقل الكرة من منطقة 

إلى أخر�، ومتا�عة أدق التفاصیل، والتذ�یر �الوقت والنتیجة من حین 

  اهدها.�رسمها في مخیلته و�أنه �شآلخر، حتى �ع�ش المستمع الم�اراة و 

  التعلی� المرئي:  -2

مع اختراع التلفز�ون أص�ح النقل الر�اضي أكثر توهجًا بوجود الصورة    

على الشاشة الصغیرة، وأعفى ذلك المعل� من تقد�م تفاصیل تجسدها 

الصورة، وأعطاه �عدًا آخر لكي �طور نفسه و�صقل أداءه في جوانب أخر�، 

  منها ال�حث عن المعلومات واإلحصائ�ات.

 التعلی� الداخلي:  -3
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والمقصود �ه وصف الم�اراة داخل الملعب أو القاعة الر�اض�ة للمتفرجین    

  .محصورًا �الم�ان هوالحضور، و��ون نطاق

  * مدارس التعلی� الر�اضي:

تتنوع مدارس التعلی� الر�اضي في العالم وتختلف من دولة إلى أخر�    

حسب الثقافة والعقل�ة وتر�ی�ات الشعوب وتعاطیهم لكرة القدم، حیث ینسجم 

التعلی� الر�اضي مع حرارة الشعوب وواقعها االجتماعي، و�م�ن تقس�م 

  مدارس التعلی� الر�اضي إلى النحو التالي:

  :المدرسة األورو��ة -1

نشأت في إنجلترا وفرنسا على وجه التحدید، واعتمدت على اشتراك    

معلقین في وصف الم�اراة وتحلیلها فن�ًا، �صوت مر�ح وانفعاالت طب�ع�ة �ال 

  "7" و�شو�ها الهدوء والتر�یز على المعلومة. صراخ وال تصنع

ع ولكن یختلف الوضع لد� المعلقین في إ�طال�ا وٕاس�ان�ا، فاإل�قاع أسر    

بدون ضجیج، مع االهتمام بإعطاء اإلحصائ�ات والمعلومات واألرقام، 

  وهناك انفعال وصراخ مع الهدف �طر�قة مالئمة.

و�ش�ه التعلی� في دول ألمان�ا وهولندا و�روات�ا وروس�ا وأغلب الدول    

  األورو��ة التعلی� اإلنجلیز� مع هدوء نسبي، وفترات توقف من حین آلخر.

  مر���ة الجنو��ة:المدرسة األ -2

وتمثلها البراز�ل واألرجنتین، وتعلو فیها درجة االنفعال بنس�ة �بیرة ومد     

الكلمات وتطو�لها، و�طغى علیها الصراخ والم�الغة و�نفجر المعل� مع �ل 

هدف، وقد �ستمر صراخه �الهدف لمدة دق�قة �املة (قووووووول .. قول 

   "8"قول قول قول). 
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  العر��ة:المدرسة  -3

تعتبر المدرسة العر��ة خل�طًا بین المدرستین السا�قتین، وال توجد مدرسة    

مستقلة الضوا��، فمنهم من یت�ع األسلوب األمر��ي الالتیني ومنهم من 

ینساق مع الهدوء األورو�ي، وقد نجد اختالفًا بین معلقي نفس القطر العر�ي 

  حسب میول �ل معل�.

الخلیج�ة تسلك مسلك أمر��ا الجنو��ة في التفاعل  والمالح� أن المدرسة   

سور�ا (الكبیر مع إحراز األهداف، و�غلب الهدوء على التعلی� في بلدان 

واألردن ولبنان وفلسطین)، و�غلب الطا�ع األورو�ي على الدول العر��ة في 

  أفر�ق�ا مع االختالف في درجة االنفعال.

لهجة عام�ة، قبل أن یتحول وفي لیب�ا بدأ التعلی� �ش�ل عفو� و�   

للفصحى والتر�یز على المعلومات مع �عض االنفعاالت، وفي اآلونة 

  األخیرة أص�ح �میل للصراخ.

ومع انتشار القنوات الر�اض�ة المتخصصة أص�ح التعلی� العر�ي ذو    

  .ن�هة التین�ة

  اللغة المستعملة في التعلی� الر�اضي   

  لتعلی� الر�اضي:* اللغة اإلعالم�ة وارت�اطها �ا

من أهم خصائص اللغة اإلعالم�ة: الوضوح والمعاصرة والمالءمة    

والجاذب�ة واالختصار والمرونة واالتساع والقابل�ة للتطور، وهذه الخصائص 

تنطب� على التعلی� الر�اضي �اعت�اره من فروع اإلعالم �ش�ل عام واإلعالم 

خدمة في التعلی� الر�اضي �ش�ل خاص، فیجب أن تتسم اللغة المست

 حتى تكون سهلة للمتلقي. �الوضوح �عیدة عن التر�ی�ات المعقدة والغموض
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"9"  

وال تعني السهولة في لغة التعلی� اإلغراق في العام�ة واستعمال الكلمات     

السوق�ة، بل وضوح التعبیر و�ساطة األسلوب واستخدام الكلمة المفهومة، 

حسب التراكیب والقواعد اللغو�ة السل�مة، فالمعل� یخاطب مستو�ات مختلفة 

 "10" لها اهتمام �اللع�ة الشعب�ة األولى.

ذ أن تكون الكلمات والجمل والتعابیر متماش�ة مع روح العصر، �ذلك �حب   

وأن تكون مالئمة للجمهور، فلغة التعلی� اإلذاعي مثًال مرت�طة �حاسة 

  السمع، فیجب أن تكون اللغة المستخدمة مالئمة ألجواء االستماع.

ومن أهم ما �میز لغة الوصف والتعلی� الجاذب�ة، �حیث تكون الكلمات    

ى الشرح والوصف �طر�قة ح�ة ومسل�ة وجذا�ة، تعتمد على قادرة عل

االختصار واإلیجاز، و�ذلك المرونة في التعبیر، والسرد �طر�قة سلسة، �ما 

یجب أن ��ون لد� المعل� رصید هائل من �لمات اللغة، لتسّهل له مهمة 

  "11. "تغییر التعابیر والتنقل ف�ما بینها ��لمات مختلفة

من التعلی� هو االتصال �الجمهور عن طر�� الكلمة وٕاذا �ان الهدف    

�اإلضافة إلى الصورة التي تحتاج إلى من یردفها �الوصف والتحلیل، فیجب 

على المعل� أن یراعي الحالة النفس�ة للمتلقي في حال الخسارة، وتجنب 

  االستفزاز والتعصب في التعلی�.

�ذلك یجب أن یبتعد التعلی� عن الجمود وأن یتحلى �اإلثارة والتشو�� من    

خالل طرح التساؤالت المتعلقة �الحدث، وذ�ر �عض الطرائف، والتجدید في 

  "12"األلفا� والع�ارات وتنوع األسلوب. 

والمالح� أن لغة التعلی� قابلة للتجدد والتطور مع تطور مفردات اللغة    
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ل، فالمصطلحات المستعملة في التعلی� تتغیر مع التغیر من جیل إلى جی

  والتجدد الطفیف الذ� �طرأ على اللغة في فترات متفاوتة.

  

  * لغة التعلی� وتأثرها �اللهجات العر��ة:

ن العرب على التمسك �اللغة العر��ة الفصحى أثناء ی�حرص �عض المعلق   

لقین إلى استخدام اللهجة تعل�قهم ووصفهم للم�ار�ات، ف�ما �میل أكثر المع

  العام�ة.

فالمعلقون في القنوات الوطن�ة �میلون �ش�ل �بیر إلى لهجتهم الخاصة    

القر��ة جدًا من لغة الشارع، مع التطور والنضج لد� ال�عض منهم �اخت�ارهم 

  لغة بین العام�ة والفصحى.

وعلى الرغم من ظهور قنوات ر�اض�ة عر��ة خاصة، إلى أن أغلب    

معلقین ال �ستغنون عن �لمات ومصطلحات ترجع للهجة بلد المنشأ، مما ال

یجعل من السهل التعرف على جنس�ة المعل�، ومن الغر�ب أنه ال توجد 

ضوا�� لد� هذه القنوات للتعلی� �اللغة العر��ة وقواعدها، ألنها في الغالب 

  ت�حث عن المعل� الجاهز الذ� �ملك شعب�ة جماهیر�ة.

قنوات ر�اض�ة عر��ة على غرار ش��ة رادیو وتلفز�ون العرب  ولعل نجاح   

)ART)و(أبوظبي الر�اض�ة) و (beinsport الجز�رة الر�اض�ة سا�قًا، في (

شراء حقوق نقل أقو� ال�طوالت العالم�ة والدور�ات األورو��ة، فسح المجال 

لى المغرب لاللتحاق بهذه أمام خل�� من المعلقین العرب من المشرق إ

  نوات.الق

مما زاد في سعي المعلقین العرب من تطو�ر أنفسهم ولغتهم وثقافتهم،    



   2017دیسمبر - العدد الخامس -السنة الثالثة  - مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  
255 

 

حتى یتم�نوا من حجز م�ان ضمن �و��ة صفوة المعلقین، وساهمت هذه 

  القنوات �ش�ل أو �آخر في رفع نس� األداء للمعلقین العرب.

  * استعمال المصطلحات األجنب�ة في التعلی�:

�ستعین الكثیر من المعلقین العرب �عدة �لمات ومصطلحات من اللغة    

�رة القدم لع�ة إنجلیز�ة حسب  أناإلنجلیز�ة أثناء التعلی�، ومرجع ذلك 

�عض المصادر، وانتشرت من إنجلترا إلى مختلف بلدان العالم، فمن 

ما الطب�عي انتقال مصطلحاتها واستعمالها �مادة للتعلی� على الم�ار�ات و 

  "13" تتضمنه من مالعب والعبین ومدر�ین وح�ام وجمهور.

ومع رحا�ة صدر اللغة العر��ة في احتواء هذه الكلمات وٕاعطاء مرادفات    

سهلة لها، إال أن �عض المصطلحات اإلنجلیز�ة ظلت مالصقة للمعلقین 

ومفردات تعل�قهم، وفي هذا الجدول نسرد أبرز المصطلحات اإلنجلیز�ة 

  "13"على ألسن المعلقین العرب:  المتداولة

  

  المرادف  الكلمة   ت    المرادف   الكلمة   ت

1  Assist  15    صناعة هدف  Goal هدف  

2  Back  16    للخلف  Goalkeeper حارس مرمى  

3  Center 17    وس�  Hat trick  أهداف �3سجل  

4  Cross 18    �رة عرض�ة  Hard luck ترض�ة للخاسر  

5  Captain 19    قائد الفر��  Libero مدافع رئ�سي  

6  Coach 20    المدرب  Match م�اراة  

7  Corner 21    ر�لة ر�ن�ة  Man to man رجل لرجل  

8  Double kick 22    ضر�ة مقص�ة  Off side موقف تسلل  
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9  Derby 23    م�اراة جار�ن  Out خارج الملعب  

10  Dribbling 24    مراوغة  Pass تمر�ر الكرة  

11  Extra time 25    وقت إضافي  Pressing ضغ�  

12  Final 26    النهائي  Shot تسدید  

13  Football 27    �رة القدم  Tactic خطة لعب  

14  Foul 28    خطأ  Team فر��  

  * مفردات ومصطلحات المعل� الر�اضي:

�عتمد التعلی� �ش�ل �بیر على اللغة االرتجال�ة، ومد� قدرة المعل� على    

الوصف واخت�ار الكلمات ألحداث الم�اراة، وهناك مصطلحات وع�ارات 

ثابتة وأساس�ة ال غنى عنها ألجزاء اللع�ة وملعب الم�اراة، و�ل من لهم دور 

اك �عض في صناعة الم�اراة من العبین وٕادار�ین وح�ام وجمهور، وهن

المصطلحات المبتكرة من �عض المعلقین أص�حت جزءًا من التعلی� لكثرة 

  تداولها. 

  أوًال/ مفردات ومصطلحات أساس�ة: - 

نرصد هنا أهم المصطلحات التي یتناولها واصف الم�اراة �اعت�ارها أجزاء    

  رئ�س�ة من اللع�ة، ومن أمثلة ذلك:

 المسا�قات وال�طوالت:

 –مسا�قة الكأس  –ذهاب وٕا�اب  –دور� متكامل  –دور�  –(�طولة   

 –�أس العالم  –اتحاد إفر�قي  –اتحاد عر�ي  –اتحاد دولي  –اتحاد محلي 

  �أس العرب ... إلخ). –�أس أفر�ق�ا  –تصف�ات �أس العالم 
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 ملعب الم�اراة:

 –منطقة الجزاء  –دائرة المنتصف  –منتصف الملعب  –(أرض�ة الملعب   

  زاو�ة الر�ن�ة ... إلخ). –المرمى  –المدرجات  –خ� التماس 

 الفر�� والالعبون:

 –حارس مرمى  –مدافع  –العب احت�ا�  –العب أساسي  –(العب   

 –المدرب  –الفر��  –قائد الفر��  –مهاجم  –صانع ألعاب  –العب وس� 

  ... إلخ). -الطبیب  –المشرف  –اإلدار�  –مساعد المدرب 

 الح�ام ومتعلقاتهم:

حامل الرا�ة  -مساعد ثان  –مساعد أول –ح�م الساحة  –(ح�م الم�اراة   

 –لوحة التبدیل  -ساعة توقیت  –صافرة  –مراقب الم�اراة  –ح�م را�ع  –

  �طاقة حمراء "طرد" ... إلخ). –�طاقة صفراء "إنذار" 

 أجزاء اللع�ة:

 –رم�ة تماس  –ر�لة جزاء  –ر�لة ر�ن�ة  -ر�لة مرمى  –(ضر�ة البدا�ة 

 –هدف  –ضر�ة حرة م�اشرة  –خ� الوس�  –خ� الهجوم  –خ� الدفاع 

  .. إلخ). التبدیل–الشو� الثاني  –الشو� األول –تسلل 

 أحداث اللعب:

لمس  –اعتراض –ضر�ة رأس�ة  –خطأ  –عرقلة  –مراوغة  –(�رة عرض�ة 

 –استق�ال الكرة  –تسدید الكرة  –هجمة مرتدة  –فرصة ضائعة –الكرة �الید 

  مراق�ة ... إلخ). –ضر�ة مزدوجة أو مقص�ة  –خارج الملعب 

  ثان�ًا/ مفردات ومصطلحات مبتكرة: - 

هذه المصطلحات شائعة وتم ابتكارها حسب أحوال الم�اراة وظروفها    
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  واألحداث المصاح�ة لها، لز�ادة اإلثارة في اللع�ة، ومنها:

 مصطلحات الم�اراة:

م�اراة  –م�اراة �اهتة  –م�اراة �بیرة  –م�اراة مجنونة  –�ة (م�اراة حماس  

 –م�اراة نظ�فة  –م�اراة تكت���ة  –م�اراة مفتوحة  –م�اراة ممتعة  –مملة 

م�اراة ال�طولة  –م�اراة الموسم  –م�اراة مهمة  –م�اراة فاصلة  –م�اراة ثأر�ة 

  م�اراة دیر�ي ... إلخ). –م�اراة األجوار  –

 الفوز والخسارة والتعادل:مصطلحات 

فوز  –فوز هز�ل  –فوز مهم  –فوز مستح�  –فوز عر�ض  –(فوز �بیر   

  اكتسح المنافس ... إلخ). –فوز تار�خي –فوز غیر مقنع  –ساح� 

 –هز�مة ن�راء  –خسارة غیر متوقعة  – خسارة قاس�ة – خسارة مذلة(  

  ... إلخ).خسر �شرف 

 –تعادل �طعم الفوز  –تعادل عادل  –تعادل سلبي  –تعادل إیجابي (  

  ... إلخ).تعادل �طعم الخسارة 

 مصطلحات األهداف:

هدف  –هدف ال�طولة  –هدف جمیل  –هدف قاتل  –(هدف ذهبي   

  "15"هدف شرفي ... إلخ).  –هدف ع�سي  –هدف یت�م –ملعوب 

  ثالثًا/ مفردات ومصطلحات حر��ة وعس�ر�ة: -

ماس واالنفعال وهو ما ینع�س على الجماهیر عالم �رة القدم مرت�� �الح   

والمناصر�ن، و�جسده المعلقون �اعت�ارهم یوجهون الخطاب والوصف لهذه 

الجماهیر، ف�ستعملون أح�انًا �لمات تتماشى مع الحروب والمعارك أكثر من 

�رة القدم تعبیرًا عن شدة المنافسة، و�طغى على �عض المعلقین استخدام 
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  عن ألفا� أقل حدة.ألفا� عن�فة عوضًا 

فمثًال �قول �عض المعلقین (هز�مة) بدًال عن (خسارة) وقد �ضیف إلیها    

ن�راء أو مذلة أو فادحة، وقد �ستخدم (تغلب أو انتصر) بدًال عن (تفوق أو 

فاز)، ناه�ك عن �لمات (صاروخ) و(قذ�فة) و(�سح� المنافس) و(�ستسلم 

  للخصم).

وقد نسمع (معس�ر) و(خارج القواعد) و(رأس حر�ة) و(نیران صد�قة)    

و(هجوم) و(هدف قاتل) و(یتسلح �عاملي األرض والجمهور)، و(دخول 

  كرة قدم.لساحة معر�ة ول�س م�اراة  في كانتحار�)، فیخّیل إل�ك أن

  را�عًا/ مفردات ومصطلحات رمز�ة: - 

�استخدام ألقاب تدل على  الرمز له حضور �بیر في عالم المستدیرة   

األلوان أو شيء یرمز للمدینة أو الدولة، وتشتهر أغلب الفرق والمنتخ�ات 

�ألقاب ترمز لشيء معین، ف�طل� مثًال على منتخب تونس (نسور قرطاج)، 

وعلى منتخب لیب�ا (فرسان المتوس�) و�طل� المعلقون لقب (محار�و 

على منتخب المغرب الصحراء) على منتخب الجزائر و(أسود أطلس) 

  و(صقور الجد�ان) على السودان و(منتخب الفراعنة) على مصر.

وٕاذا ذهبنا إلى عرب آس�ا فإن منتخب األردن �عرف بـ (النشامى)    

والمنتخب السور� بـ (نسور قاسیون) والمنتخب الفلسطیني بـ (منتخب 

الرمز ألوان الفدائیین)، و�شتهر منتخب العراق بـ (أسود الرافدین) وقد �أخذ 

المنتخب مثل: (األخضر السعود�) و(األب�ض اإلماراتي) و(األزرق 

  الكو�تي) و(العنابي القطر�).

ونجد األلقاب �ذلك تطل� على أشهر المنتخ�ات واألند�ة العالم�ة على    
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رمز معین �شتهر �ه هذا البلد فالبراز�ل �سمى منتخبها الكرو� (السام�ا) 

الشهیرة �ذلك الحال مع جارتها األرجنتین (منتخب نس�ة إلى رقصة السام�ا 

التانغو)، وٕاذا توغلنا في أفر�ق�ا سنر� (أف�ال ساحل العاج) و(نسور نیجیر�ا) 

  و(أسود الكامیرون).

  الم�حث الثالث: أهم�ة اللغة العر��ة في التعلی� الر�اضي

  * أهم�ة اللغة في االرتقاء �مستو� التعلی�:

ووسیلة التواصل األولى واألساس�ة مع الجمهور  ماللغة هي أداة األعال   

المستهدف من الرسالة اإلعالم�ة، وتعد اللغة العر��ة من اللغات األكثر 

انتشارًا في العالم �احتاللها المرت�ة الرا�عة من حیث التداول وعدد المتحدثین 

  بها.

ادة منها التي �م�ن االستف للغة العر�ّ�ة الكثیر من الخصائص والممّیزاتو    

  في االرتقاء �التعلی� الر�اضي، ومن أهم ممیزاتها:

سعة المفردات: تزخر اللغة العر��ة ��م هائل من المفردات �م�ن أن   -1

�ستفید منها المعل� في تنوع األسلوب واتساع دائرة الكلمات المستعملة، و�عد 

جیل أحد فمثًال في حالة تس ،عجم العر��ة أغنى معاجم اللغات في المفرداتم

الالعبین لهدف �م�ننا التعبیر �أكثر من جملة فنقول: (�سجل هدفًا) و(�فلح 

  في التسجیل) و(یتم�ن من التسجیل) و(ینجح في تسجیل هدف).

الترادف: وذلك بإم�ان�ة اشتراك عدد من الكلمات في الداللة على معنى  -2

  اعتراض) تدور في نفس المعنى. –عرقلة  –خطأ  –واحد فمثًال: (مخالفة 

االشتقاق: و�عد عامًال من عوامل نمو اللغة، بتش�یل أكثر من �لمة من  -3

الجذر الواحد، فمثًال: �لمة (لعب) �م�ن استعمالها في أكثر من اشتقاق 
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(لعب الكرة) و(العب وس�) و(یلعب �حماس) و(یتالعب �الخصم) و(ملعب 

  الفر��) و(مالعب عشب صناعي).الم�اراة) و(هدف ملعوب) و(العبو 

مخارج ابتداء من في التتوّزع  ) فهيالحروفاألصوات (تنّوع مخارج  -4

  .خر الحل�آل نزوالً الشفتین، 

التخفیف في الحروف: حیث �غلب على الكلمات العر��ة األصول  -5

الثالث�ة ثم الر�اع�ة فالخماس�ة، بینما الكلمات الثالث�ة في اللغات األخر� 

  قلیلة.

، حیث تعطي فنون بی�الفصاحة وسالمة التراك تتمّیز فهير یدقة التعب -6

  ال�الغة للمعل� البراح في إضفاء جمال�ة من خالل الصور المختلفة.

اإلیجاز: في الحروف من خالل استعمال الحر�ات األصل�ة، وفي  -7

الكلمات �استغنائها عن الكلمات الزائدة، وقد �ستتر الفاعل فال ��تب، 

  ذلك اإلیجاز في الجمل.و�

عند نقلها بلفظها األجنبي إلى  �ةعر� الكلمة ص�غة : بإعطاءب�التعر  -8

  "15". اللغة العر��ة

  

  * قابل�ة اللغة العر��ة للتطور:

ومضامینها  تعتبر اللغة ظاهرة اجتماع�ة وهي عرضة للتطور في قواعدها   

واللغة العر��ة تمتاز  "17"ودالالتها، وتطور اللغة ضرورة ألنها �ائن حي، 

أ� لغة تتطور وتنمو وتعرف المز�د من الكلمات و �قدرتها وقابلیتها للتطور، 

والتقارب مع العالم فضال عن الكلمات الجدیدة  الیوميالتي �ض�فها التعامل 

، ودائمًا ما تسعى التي �ض�فها الش�اب من خالل العصر الذ� �ع�شونه
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جدید في �ل مجاالت الح�اة المختلفة،  مجامع اللغة العر��ة الست�عاب �ل

  ومن ضمنها المصطلحات الر�اض�ة.

ال�احثون علیها طل� أولدت من اللغة العر��ة، اللغة اإلعالم�ة التي و    

وهي التي تتوس� الفصحى والعام�ة،  )اللغة الثالثة( منها: تسم�ات مختلفة

، للعرب التي تواكب التطور االجتماعي والمعرفي ) وهيفصحى العصرو(

: التي تستند في أصولها إلى العر��ة القد�مة، )اللغة العر��ة الجدیدة(و

  "18"العصر والحاجات التعبیر�ة للناطقین بها. وتستجیب لمستجدات

وهي بذلك أكثر مرونة من اللغة الفصحى، واستخدام اللغة اإلعالم�ة    

ال�س�طة �غني المعل� عن التمسك �عامیته التي تسبب في خل� تشو�ش 

  للمتلقي في �عض األح�ان.

، تمنح الفرصة مرونتها وقدرتها على التطورواللغة العر��ة �ش�ل عام �   

لجوء للعام�ة أو المصطلحات للمعل� لالستفادة من هذه الخاص�ة دون ال

  األجنب�ة.

  * الصور ال�الغ�ة المختلفة وجمال�ة التعلی�:

�حاول المعلقون على م�ار�ات �رة القدم الوصول إلى التمیز من خالل    

استعمال �عض الع�ارات والمصطلحات اللغو�ة وال�الغ�ة وحتى الثقاف�ة، 

على التعلی� وقوة في تماش�ًا مع ثقافتهم وسعة اطالعهم، ف�ضفي جمال�ة 

التر�ی�ات المستخدمة و�ساهم بذلك في تطو�ر ونضوج تعل�قه والمجال �ش�ل 

عام، حتى أنه أص�ح ل�عض المعلقین ع�ارات خاصة بهم �عرفون و�تمیزون 

  بها و�رددها عشاقهم من �عدهم.

و�وجود هذا الكم الهائل من القنوات اإلعالم�ة ل�س التعلی� جل�اب      
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وتستعین هذه القنوات �المعلقین الجاهز�ن، و�ذلك أص�ح الشاغل  االحتراف،

األكبر للمعل� ال�حث عن التمیز والتفرد، ول�صل إلى ذلك �حتاج إلى 

، و�سلك أغلب المعلقین إلى ر المستمر حتى �صل �سرعة للجمهورالتحضی

تحضیر ع�ارات قبل اللقاء تكون جاهزة في الوقت المناسب للع�ة معینة أو 

  أو لمناس�ة منتظرة في اللقاء. لهدف

فنالح� ارت�ا� التعلی� الر�اضي �فنون اللغة العر��ة بتنوع األسالیب التي    

تساهم في تطور مبنى الكلمات، و�ستخدم �عض المعلقین الصور ال�الغ�ة 

المختلفة من تشب�ه واستعارة و�نا�ة ومجاز وط�اق وغیرها من الصور 

سجع �نوع من التفنن في التالعب �ألفا� اللغة ال�الغ�ة، و�ستعین ال�عض �ال

من خالل مخزونهم اللغو�، وهنا �عض المصطلحات والع�ارات المستخدمة 

  لد� المعلقین العرب:

على  –ضا�� اإل�قاع  –صمام األمان  –مثلث الرعب  –(مفتاح اللعب    

 –مبدأ السالمة  –م�اراة وال في األحالم  -جملة تكت���ة  –طب� من ذهب 

شو�  –الساحرة المستدیرة  –یهرب من الرقا�ة  –رقا�ة لص�قة  –جس ن�ض 

تمر�رة حاسمة  –حامي العر�ن  –مصیدة التسلل  –رجل الم�اراة  –المدر�ین 

 –أسیر د�ة البدالء  – 12الالعب رقم  –ثغرة دفاع�ة  –خطأ تكت��ي  –

  تلف� أنفاسها األخیرة) وغیرها من الع�ارات.

  

  المعل� على سالمة لغته؟* �یف �حاف� 

�عتمد هذا على المعل� ورغبته في تطو�ر ذاته وتنم�ة مهاراته، خاصة    

في اللغة العر��ة وفنونها المختلفة، والتي هي مادته في التعلی�، وذلك من 



  لغة التعلیق الریاضي  أ.علي الزعلوك                                               
 

  
264 

 

  خالل اآلتي:

دراسة األصوات (الحروف) العر��ة وما یتعل� بها من أعضاء النط�  -1

وتدر�ب أعضاء النط� حتى تخرج األصوات  ومخارج الحروف وصفاتها،

  �صورتها الصح�حة.

االلتفات إلى التسلح �معرفة القواعد النحو�ة والصرف�ة التي تجن�ه الوقوع  -2

  والتعرف على األخطاء الشائعة وتالفي الوقوع فیها. في األخطاء الفادحة،

رتقاء �قدرة �ثرة القراءة واالطالع الدائم لما لهما من أهم�ة �بر� في اال -3

  المعل� على ز�ادة رصیده من الكلمات التي �حتاجها في التعلی�.

الحصول على دورات في اللغة العر��ة �فروعها المختلفة، لتقو�ة لغته  -4

وٕاجادة أهم القواعد، لكي �ساهم في ترسیخ ودعم اللغة الصح�حة من خالل 

  منبره الخاص.

  

  النتائج والتوص�ات

  لتحلیل خلص ال�احث ل�عض النتائج والتوص�ات:و�عد الدراسة وا     

اللغة العر��ة �طب�عتها قابلة للتطور واست�عاب المصطلحات األجنب�ة،  -1

عن التمسك  التي تغن�هو�إم�ان المعل� استخدام اللغة اإلعالم�ة ال�س�طة 

  �عامیته التي تسبب في خل� تشو�ش للمتلقي في �عض األح�ان.

بوفرة المفردات، وتكثر فیها االشتقاقات مما �سهل تزخر اللغة العر��ة  -2

  من مهمة المعل� في تنوع األسلوب.

إصرار �عض المعلقین على استخدام العام�ة واعتمادهم علیها لتغط�ة  -3

الضعف والقصور في قواعد اللغة، ودخول أناس لهذا المجال ال �متلكون 
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  اللغة العر��ة السل�مة، مما ساهم في �ثرة األخطاء.

سرعة �رة القدم وشدة المنافسة فیها، جعل القنوات العر��ة تحرص على  -3

  انتقاء المعل� الجاهز دون النظر لإلم�ان�ات اللغو�ة.

�حبذ الجمهور العر�ي التعلی� السر�ع واألداء القو� والصراخ، وال �حظى  -5

  المعلقون �اللغة العر��ة الفصحى �شعب�ة لد� المشاهدین والمستمعین.

التأثیر في الجماهیر االستفادة من قدرة �عض المعلقین في �م�ن  -5

وهو من متطل�ات  الر�اض�ة من خالل تعابیر �الغ�ة وتر�ی�ات لغو�ة،

  وسائل اإلعالم تجاه اللغة.

تداول الكلمات المعر�ة لطولها في  في �عض األح�ان صعو�ةهناك  -2

  وعدم خفتها، فیتم اللجوء للمصطلح األجنبي.

  الخاتمة

في نها�ة هذا ال�حث و�عد نظرة على لغة التعلی� الر�اضي في �رة القدم    

من خالل المعا�شة والمتا�عة وال�حث، أعتقد أن الدور األكبر �قع على 

المعل� الر�اضي والقنوات الر�اض�ة في إصالح ما �م�ن إصالحه واالهتمام 

یرضي المتا�ع  وأصولها، حتى ��ون التعلی� الر�اضي في طا�ع �قواعد اللغة

  .وال یجني على اللغة وقواعدها
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  لهوامشا

الط�عة ) المنجد في اللغة واألدب والعلوم) معجم (لو�س معلوف( -1

 -683 - 526 - 36(ص  ..المط�عة الكاثول���ة / بیروت –السا�عة عشرة 

726.(  

جر�دة  –(عبد العز�ز الدو�سان) مقال �عنون (روح التعلی� الر�اضي)  -2

  . 27/11/2013اآلن اإللكترون�ة بتار�خ 

موقع الفر�� الدولي  - (عبد هللا أبو قصة) مقال حول التعلی� الر�اضي  -3

  .  13/1/2016على (الف�سبوك) بتار�خ 

�تاب اإلعالم  –عطا حسن عبد الرح�م)  -(خیر الدین علي عو�س  -4

 –الكتاب للنشر  مر�ز – 1998الط�عة األولى  –الر�اضي (الجزء األول) 

  ).187القاهرة/ مصر.. ص (

الساب�  المرجع –عطا حسن عبد الرح�م)  - (خیر الدین علي عو�س  -5

  ).188ص ( - 

الساب� المرجع  –عطا حسن عبد الرح�م)  - (خیر الدین علي عو�س  -6

  ).22ص ( - 

(علي صفا) مقال التعلی� الر�اضي من البدا�ة إلى البیداء إلى الجز�رة  -7

  ).www.al-akhbar.comموقع األخ�ار ( –

  الساب�.المرجع  - (علي صفا)  -8

�تاب اللغة اإلعالم�ة "المفاه�م  –أ�من منصور ندا)  - (سامي الشر�ف  -9

  ).38ص ( - مصر  – 2004سنة  –التطب�قات"  –األسس  –

العدد  – 31المجلد  –معة دمش� مجلة جا –(فاد�ة المل�ح حلواني)  - 10

http://www.al-akhbar.com/
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  ).14ص ( –�حث �عنوان (لغة اإلعالم العر�ي)  – 2015الثالث 

ص  –الساب� المرجع  –د. أ�من منصور ندا)  –(سامي الشر�ف  - 11

)39.(  

 –�تاب اللغة و�رة القدم "دراسة دالل�ة ومعجم"  –(محمد محمد داود)  - 12

ص  –القاهرة/ مصر  –دار غر�ب للط�اعة والنشر والتوز�ع  - 2005سنة 

  ).42و 39(

  ).36ص ( -الساب�المرجع  –(محمد محمد داود)  - 13

  ).571-537ص ( -الساب�المرجع  –(محمد محمد داود)  - 14

قاموس �رة القدم على ش��ة المعلومات الدول�ة  -     

)orglossary.tumbler.com.(  

  ).38و 37ص ( - المرجع الساب�  –د محمد داود) (د. محم - 15

سنة  –�تاب ع�قر�ة اللغة العر��ة  –(محمد عبد الشافي القوصي)  - 16

الر�ا�/  –منشورات المنظمة اإلسالم�ة للتر��ة والعلوم "ا�س�س�و"  – 2016

  ).69 – 60ص ( - المملكة المغر��ة 

غة اإلعالم�ة في محمد منصور هی�ة) �تاب إنتاج الل –(محمود خلیل  - 17

مر�ز جامعة القاهرة للتعل�م المفتوح  -  2002سنة  –النصوص اإلعالم�ة 

  ).15ص ( -مصر  –

  ).13ص ( - الساب� المرجع  –(فاد�ة المل�ح حلواني)  - 18
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  المصادر والمراجع

  أوًال/ الكتب:

�تاب اإلعالم  –عطا حسن عبد الرح�م)  -(خیر الدین علي عو�س  - 

 –مر�ز الكتاب للنشر  – 1998الط�عة األولى  –الر�اضي (الجزء األول) 

  القاهرة/ مصر.

 –�تاب اللغة اإلعالم�ة "المفاه�م  –أ�من منصور ندا) –(سامي الشر�ف  - 

  .مصر – 2004سنة  –التطب�قات"  –األسس 

الط�عة السا�عة  (لو�س معلوف) معجم (المنجد في اللغة واألدب والعلوم) - 

  .المط�عة الكاثول���ة / بیروت – عشرة

سنة  –�تاب ع�قر�ة اللغة العر��ة  –(محمد عبد الشافي القوصي)  - 

الر�ا�/ –منشورات المنظمة اإلسالم�ة للتر��ة والعلوم "ا�س�س�و"  – 2016

  .المملكة المغر��ة 

 –ومعجم"  �تاب اللغة و�رة القدم "دراسة دالل�ة –(محمد محمد داود)  - 

  القاهرة/ مصر . –دار غر�ب للط�اعة والنشر والتوز�ع  - 2005سنة 

محمد منصور هی�ة) �تاب إنتاج اللغة اإلعالم�ة في  –(محمود خلیل  - 

مر�ز جامعة القاهرة للتعل�م المفتوح  -  2002سنة  –النصوص اإلعالم�ة 

  .مصر –

  (اإلنترنت): ثان�ا/ المقاالت والمواقع على ش��ة المعلومات الدول�ة

جر�دة اآلن  –(عبدالعز�ز الدو�سان) مقال �عنون (روح التعلی� الر�اضي)  - 

  . 27/11/2013اإللكترون�ة بتار�خ 

 موقع الفر�� الدولي -(عبد هللا أبو قصة) مقال حول التعلی� الر�اضي  - 
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  .  13/1/2016بتار�خ  - الجزائر  –على (الف�سبوك) 

 –(علي صفا) مقال التعلی� الر�اضي من البدا�ة إلى البیداء إلى الجز�رة  - 

  ).www.al-akhbar.comموقع األخ�ار (

العدد  – 31المجلد  –مجلة جامعة دمش�  –(فاد�ة المل�ح حلواني)  - 

  .�حث �عنوان (لغة اإلعالم العر�ي) – 2015الثالث 

قاموس �رة القدم على ش��ة المعلومات الدول�ة  - 

)orglossary.tumbler.com.( 

http://www.al-akhbar.com/



