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 :الممخص
يشيد العالـ ازمة تكاد تعصؼ بمستقبؿ البشر عمومًا ، حيث يشيد  عصرنا الحديث ازمة مثؿ 

حيث توحد شعوب االرض في التعرض ليذا  91 ىذه التي سببيا فيروس كورونا المستجد كوفيد
الفيروس ، ولـ تنأى الدوؿ المتحضرة وال الفقيرة مف خطورة ىذا الفيروس حيث يعود تاريخ ىذا المرض 

عندما كشفت منظمة الصحة العالمية عف عدد مف حاالت االلتياب الرئوي مجيوؿ  9191الى سنة 
ة األزمة الصحية لجائحة كورونا تدىورت الصحة السبب في مدينة ووىاف شرؽ الصيف ، ومنذ بداي

العقمية لمشباب بشكؿ ممحوظ ويرتبط ذلؾ بوجو أساسي بالعزلة والتعمـ عف بعد وانعداـ االستقرار ، 
ير عمى الشباب في اصبح النشاط البدني والرياضي قميؿ لدى الشباب مما أثرت الجائحة بشكؿ كب

 .ممارسة الرياضة
 ، الشباب، ممارسة الرياضة(.ائحة كوروناجالكممات المفتاحية: )

The effects of the Corona pandemic on young people in exercising 

Wassan Abdel Amir Hammoud 
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Abstracts: 

The world is witnessing a crisis that is almost ravaging the future of 

humans in general, as our modern age is witnessing a crisis like this caused 

by the new Corona virus, Covid 19, where the peoples of the earth unite in 

exposure to this virus،Neither civilized nor poor countries have ignored the 

seriousness of this virus, as the disease dates back to the year 2019 when the 

World Health Organization revealed a number of cases of pneumonia of 

unknown cause in the city of Wuhan, eastern China،Since the beginning of 

the health crisis of the Corona pandemic, mental health has deteriorated 

significantly, and this is mainly related to isolation, distance learning and 

instability.And physical and sports activity has become less among young 

people, which has greatly affected young people in practicing sports. 
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 :لمقدمةا
ىذه األزمة مف  ازمة فيروس كورونا عاشيا العالـ منذ البداية ، وماخمفتو ف  إ

اضرار صحية واقتصادية واجتماعية وغيرىا ، حتى اف ىذه األزمة كيفت مختمؼ 
وسائؿ االعالـ برامجيا ومضامينيا مع الحدث ، فأخذت تتسابؽ لتقديـ المعمومة 
 الصحية ، واعالـ المواطف بمختمؼ التطورات واالنعكاسات التي تسبب فييا ىذا الوباء.

بكافة انواعيا  والت الرياضيةطعرفت تأثيرًا كبيرًا ، الب ومف بيف المجاالت التي
باعتبار اف الرياضة ليا جميورىا الكبير ، ولكف مع االجراءات الصحية التي فرضيا 
وباء كورونا ، مف حجر صحي وتباعد اجتماعي ، تأجمت العديد مف ىذه البطوالت 

غ في مختمؼ الجوانب وتوقفت المالعب وغاب الجميور وكؿ ىذا كاف لو األثر البال
الصحية واالقتصادية ، التي اصابت الكثير مف االحداث الرياضية ، وحتى القنوات 
الرياضية التي تموؿ مف ىذه البطوالت ألف االعالـ الرياضي واحد مف أىـ روافد 
االعالـ المتخصص ويتمثؿ في عممية نشر االخبار والمعمومات والحقائؽ الرياضية 

قواعد الخاصة بااللعاب واالنشطة الرياضية لمجميور وبيدؼ نشر وشرح القوانيف وال
الثقافة الرياضية بيف االفراد والمجتمع وال سيما فئة الشباب لتعمقيـ بمجاؿ الرياضة 
ومراقبة االحداث فاالعالـ الرياضي لو تاثير قوي عميو باعتباره موجو لقطاع كبير مف 

 الجميور .
خيرة مع انتشار وباء كورونا وتداعياتيا عمى كؿ وفي ظؿ ما نعيشو في الفترة اال

مجاالت الحياة التي نعيشيا ، ففي ظؿ تأجيؿ وتوقيؼ البطوالت الرياضية تأثرت 
مجموعة كبيرة مف الشباب في مختمؼ الدوؿ فاصبح ىمو الوحيد متابعة ما قد يحصؿ 

بؿ الرياضة وتأثيراتو عمى مستقمف مستجدات الوباء وانعكاساتو عمى الفرؽ الرياضية 
التي  واصبح معظـ وقتو عمى برامج التواصؿ االجتماعي وايضًا القنوات الرياضية 

تطمع الجماىير بمختمؼ المعمومات اذ ترتبط النظرية بموضوع الدراسة مف حيث انيا 
جاءت بموضوع حوؿ أزمة وباء كورونا وما خمفو مف آثار وانعكاسات عمى البطوالت 

مصدر ىذا الفيروس وخطورتو ، وكيؼ اثرت جائحة فيروس الرياضية العالمية وحوؿ 
كورونا عمى الشباب وتفكيرىـ وعمى وجو االخص في ممارسة الرياضة السيما اف 
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الرياضة بحد ذاتيا قد تأثرت بيذا الفيروس فالغيت بطوالت وتـ تأجيؿ البعض اآلخر او 
ية المعنية باخذ تغير موعد اقامتيا اكثر مف مرة حسب الظروؼ التي تحكـ عمى الج

قرار صريح واطالقو عمى العمف ، ومف جية اخرى لـ يقتصر عمى رياضة دوف االخرى 
 بؿ تقريبًا جميع الرياضات بانواعيا وبيف دوؿ آىسيا واوربا . 

 لمبحث االولا
 جائحة كورونا وتأثيرها عمى الشباب

 أواًل ــ مصدر فيروس كورونا وخطورته : ــ 
د ىو فايروس مصدره حيواني ينتقؿ لألنساف عند فيروس كورونا المستج  

الممارسة والمخالطة المصيقة لحيوانات البرية المصابة بالفايروس ، كما يمكف اف ينتقؿ 
عند التعامؿ مع فضالت ىذه الحيوانات ، فقد اثبتت معظـ الدراسات الحديثة اف 

المضيؼ ؿ مف خفافيش حدوة الفرس الصيني )قد انتق COVID -19الفايروس التاجي 
، الوسطي لمفايروس ( الى البشر ، ما يعني انيا اكتسبت مناعة عالية ضد الفايروس 

،  P53مف نوعيا في جيف كما اثبتت دراسات اخرى االنتي فيروف وطفرة فريده 
أنو ال يشكؿ وبالتالي ف فايروس كورونا الذي يصيب الخفاش19فكورونا المستجد يشبو 

 اي خطورة عميو .
وبشكؿ عاـ ، فاف الخفافيش التي نعدىا خزانًا لمفايروسات تحمؿ الكثير مف 
الفايروسات التي تعد قاتمة لمبشر كفايروس سارس ) انتقؿ مف الخفافيش الى قطط 
الزباد( وميروس ) انتقؿ مف الخفافيش الى االبؿ ( وأخيرًا الفايروس المستجد كوفيد ػػ 

لكف جميع ىذه الفايروسات غير مؤذية لمخفافيش وسواىا مف الحيوانات المضيفة ،  91
) وخامة الخفاش ( واستجابتو التي ، بسبب قدرة الجياز المناعي لمحيواف المضيؼ 
مئوية ( التي يكتسبيا جراء  4/  56تزداد عند درجات الحرارة العالية ) تصؿ الى 

 .( 9) الطيراف
كفايروس حيواني المصدر ، يعني اف المرضى االوائؿ  91اذًا تصنيؼ كوفيد ػػ

الذيف أصيبوا بو قد انتقؿ الييـ نتيجة التعامؿ المباشر مع الحيوانات ، وعمى الرغـ مف 
أف الفايروسات تتمتع بخصوصية في عوائميا الممرضة ، اال اف تحورىا ممكف ألف 
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العائؿ الحيواني وتنقمو ،  الفايروس إكتسب سمسمة مف الطفرات الوراثية أثناء وجوده في
وىو االمر الذي سمح لو بالعدوى والتكاثر داخؿ البشر ، وبالنتيجة فقد أصبح انتقالو 
بيف االشخاص وقد اثبتت الدراسات الميدانية اف المصدر األساسي ) العائؿ الوسطي 

 . (9) األولي ( لفايروس سارس كورونا ىو خفاش
عندما كشفت منظمة الصحة العالمية  9191ويعود تاريخ ىذا المرض الى سنة 

عف عدد حاالت االلتياب الرئوي مجيوؿ السبب في مدينة ووىاف شرؽ الصيف ، التي 
يناير  7دىا بأياـ وتحديدًا في مميوف نسمة ( ، وبع 99يبمغ عدد سكانيا أكثر مف ) 

الى اف فيروسًا تاجيًا جديدًا ، مف عائمة كانوف الثاني ( ، توصؿ عمماء صينيوف ، )
كأنو وباء يقتصر بشكؿ أساس كورونا ، ىو المسبب لتمؾ الحاالت ، وظير بالبداية 

 كنو تحوؿ سريعًا الى وباء عالمي. عمى الصيف ، ل
باختصار ، ويعرؼ ايضًا باسـ  91أو كوفيد ػػػ  9191فمرض فيروس كورونا 

، يسببو فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية  مرض تنفسي إنتاني حيواني المنشأ
عاـ الحادة الشديدة ، وىذا الفايروس المستجد ألوؿ مرة في مدينة ووىاف الصينية 

ػػ  9191، وانتشر حوؿ العالـ منذ ذلؾ الوقت مسببًا جائحة فيروس كورونا  9191
عف أكثر مف العالمية  ومنذ بداية الجائحة ولغاية اليـو تـ االبالغ  9191

مميوف اصابة بفيروس كورونا في كافة دوؿ العالـ ، مما أدى الى 916,119,991
مميوف حالة وفاة ، وتقدر نسبة عدد الوفيات الى عدد  9,913,999اكثر مف 

 % لكنيا تختمؼ تبعًا لمعمر ووجود امراض أخرى .319االصابات المشخصة نحو 
مصابيف بالعدوى وبمجرد حوؿ لقد ازدادت الحاجة الى التشخيص المبكر لم

، ويعد الحجر الصحي وسيمة اساسية البطاء انتشار  91تشخيص اي مصاب بػ كوفيد 
ماية ارواح وصحة اآلخريف ومف ىنا تظير أىمية معرفة افضؿ العدوى بالفيروس وح

اوصيا بعدـ االستخداـ  GDCطرؽ تشخيص العدوى بفيروس كورونا ، والوقاية منيا 
بشكؿ روتيني ، عمى الرغـ مف اف الييئات  91لتشخيص كوفيد  لالشعة امقطعية

الصحية في العيف التي تسيطر عمى انتشار الفايروس بسرعة وفعالية ، تتفؽ مع توجيو 
المنظمات الطبية المينية عالميًا عمى اف االشعة المقطعية عمى الرئتيف تمعب ) دورًا 
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بعدـ  ACRض ( ولكف يوصي حيويًا في الكشؼ المبكر والمالحظة وتقييـ المر 
استخداـ االشعة المقطعية بناء عمى انيا تعطي معدالت ايجابية كاذبة او احتماؿ نقؿ 
العدوى عف طريؽ جياز االشعة المقطعية يضمف تحقيؽ تشخيص سريع يساعد عمى 
سرعة اتخاذ القرار بالحجر الصحي وااللتزاـ باتباع تدابير الصحة العامة الخاص و 

 . (3) نابمصابي كورو 
 ثانيًا ــ خطورة فيروس كورونا :ــ 

 سيما تمؾ التباع التي في سوؽ لقد انتقؿ فيروس كورونا مف حيواف الى آخر وال
ػػ  رواده ، فعند تفشي فايروس ) كوفيدىاف وانتقؿ ايضًا الى العامميف فيو أو بعض وو 
( وتتبعو الى المجموعة االولى مف المصابف الذيف تمقوا العالج في المستشفى كانوا  91

مف العماؿ أو المتسوقيف مف سوؽ ووىاف لممأكوالت البحرية والبرية التي تبيع الحيوانات 
الحية بما في ذلؾ الخفافيش ، الثعابيف ، الزواحؼ ، و فئراف الخيزراف ، الحمير، 

 لخ .الخنازير ... ا
( بطبيعة مادتو الوراثية التي ىي عبارة عف  91تكمف خطورة فيروس ) كوفيد ػػ 

( ما يعني عدـ وجود  SSRNAمؤلؼ مف شريط مفرد ) RNAوني حمض نووي ريب
قالب يستند عميو ، فضاًل عف عدـ وجود نظاـ إصالح لألخطاء التي قد تحصؿ اثناء 

المؤلؼ مف شريطيف ( مع  DNAعمميات التكاثر ) كما ىو حاؿ الحمض النووي 
ر مف طبيعتو غير الثابتة ) ىش ( مما يجعمو معرضًا لمطفرات وبشكؿ كبير ، واألخط

( الى الخمية لف تشير أو يحفز إستجابة 91كوفيد ػػذلؾ ىو أف دخوؿ فايروسات ) 
لف تعتبرىا جزءًا غريبًا ، بؿ احد أنواع اؿ  مناعية فورية وذلؾ ألف الخمية البشرية

RNA  المكوف ليا وبذلؾ يستغؿ الفيروس ىذه الحالة ليندمج مع جينيوـ الخمية العائؿ
 . (9) ذلؾ ويتضاعؼ ويتكاثر قبؿ أف يكتشؼ النظاـ الدفاعي

 أثير جائحة فيروس كورونا عمى الشباب : ــ ثالثًا ــ ت
 اف مسألة الصحة العقيمة لمشباب اثناء الجائحة لـ تحظ الى اآلف باالىتماـ الكافي

(مف ية اف ىذه الفئة اقؿ ) عرضة لمخطرإذ ساد االعتقاد مع بداية االزمة الصح
اآلخريف، فمنذ بداية االزمة الصحية لجائحة كورونا تدىورت الصحة العقمية لمشباب 
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بشكؿ ممحوظ ويرتبط ذلؾ بوجو أساسي بالعزلة والتعمـ عف بعد وانعداـ االستقرار، اف 
تقرير نشرتو  انييا الشباب اثناء جائحة كورونا مف خالؿابرز المشكالت النفسية التي يع

( ، سمطت االختصاصية النفسية ، أودي  Santemagazine)  مجمة) سانتي بموس(
 : ػػػ (5)لوميرير ، الضوء عؿ ابرز ىذه المشكالت وىي

 أ ــ  قمة النشاط البدني : ـــ 
اف متطمبات الدراسة عف بعد ، وكثرة الوقت الذي يقضيو الشباب  وترى لوميري  

كميا اسباب تجعؿ مف  في غرفيـ ، وقمة النشاط البدني وغياب التفاعؿ االجتماعي
الصعب عمييـ التركيز في دراستيـ ، كما يشعر كثير منيـ بفقداف الدراسة معناىا 

 والخوؼ عمى مستقبميـ .
دًا مف االسباب االخرى التي تولد الشعور أوضحت االختصاصية أف ىنالؾ عد

باالكتئاب لدى الشباب ، وذلؾ يدفع بكثير منيـ الى طمب المساعدة النفسية ،عمى 
سبيؿ المثاؿ ، يعاني العامموف في قطاع الصحة اضطرابات في النوـ ووفقًا لمسح ) 

اـ ( الوطني لمصحة العامة في فرنسا ، الذي أجري الع Coviprerكوني بريؼ ( )
عامًا  39و  99% مف الشباب الذي تراوح أعمارىـ بيف 7الماضي ، يعاني أكثر مف 

اضطرابات في النوـ قد ينتج عنيا عواقب صحية خطرة ، وترتبط ىذه االضطرابات 
بعبء العمؿ وتدابير حظر التجواؿ التي تمنعيـ مف الخروج لممارسة الرياضة خارج 

 ساعات الدواـ .
 : ـــب ــ الشعور بالوحدة 

وحسب االختصاصية النفسية لوميرير ، إف البعد عف اآلخريف والشعور بالوحدة 
ذ يضطروف الى البقاء ساعات الوضع صعوبة عمى الشباب ، إ مف العوامؿ التي تزيد

طويمة بمفردىـ أماـ أجيزة الحاسوب ، وفي الواقع تتميز حياة الطالب عادة بالتواصؿ 
المستمر مع اآلخريف ، لكف األزمة الصحية شمت حركة الشباب وأعاقة تطورىـ 

 االجتماعي .
عتقد ) لوميرير( اف مسأألة الصحة العقمية لمشباب اثناء الجائحة لـ تحظ الى  اذًا ت

افي ، فقد ساد االعتقاد مع بداية االزمة الصحية اف ىذه الفئة أقؿ اآلف باالىتماـ الك
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)عرضة لمخطر ( مف اآلخريف ، لكنو مع تطور الجائحة ، اصبحت مشكالت الصحة 
النفسية لممراىقيف والشباب  مصدر قمؽ لمسمطات ، إذ تشير البيانات الى تدىور 

لشباب الذيف يمجؤوف الى ممحوظ شيرًا بعد شير ، وتؤكد االختصاصية النفسية اف ا
طمب المساعدة النفسية ال يزالوف قمة ، فغذاء العقؿ والشخصية يجب اف يمارس الشاب 

عمى اكتساب بعض الميارات التي يحتاجيا الشاب الرياضة يوميًا ، ألنيا تساعد 
 . (9)لمتواصؿ مع اآلخريف

مستعديف أف تجربةكورونا غيرت التفكير الفردي لدى الشباب وأنيـ سيكونوف 
الضافة قيـ جديدة الى ثقافاتيـ المكتسبة ، فالجميع يتحدثوف عف التغيرات التي أحدثتيا 

الشباب ىـ جزء مف عممية وستحدثيا ىذه الجائحة سياسيًا واقتصاديًا ، وبما أف 
واالنتاج فإنو لف يكوف أماميـ الخيار في رفض تمؾ التغيرات المرتبطة  االستيالؾ

 ة واالجتماعية ، وحتى النفسية .بالجوانب االقتصادي
ومع اغالؽ المدارس ومكوث الشباب والتوجو نحو التعميـ عف بعد في المنزؿ ، 
استغمت العائمة ىذا الوقت في توطيد العالقة االسرية عف طريؽ ممارسة أنشطة 

..... ، قربت بيف افراد االسرة جماعية مثؿ االلعاب أو الرياضة ىذه االنشطة ، بتقدير 
مف جانب الدراسة فقد اصبحت مسؤولية األىؿ أكبر في متابعة أبنائيـ في تطورىـ ، و 

 الدراسية ، ومتابعتيـ بشكؿ أفضؿ .
وأف بعض القرارات الحكومية في ظؿ جائحة كورنا ، كالذىاب لممسجد سيرًا عؿ 
االقداـ ، غير مف نمط الحياة ، كالمشي : فأصبحوا يمارسوف رياضة المشي ويقدروف 
الطبيعة والحركة بداًل مف ركوب السيارات ، وىذا سيعود أثره مباشرة عمى صحة األفراد 

 . (7)بشكؿ أفضؿ
ومف جية أخرى ، أثناء فترة الحظر مارس الكثيروف الرياضة في المنزؿ أو 
صاروا يستعمموف الدراجة بدؿ السيارة في قضاء احتياجاتيـ ، ومف الجوانب االيجابية 

رات التدريبية وورشات العمؿ عف طريؽ االنترنيت ، مماساعد العديد انتشار كبير لمدو 
مف الشباب مف المشاركة في ىذا النوع مف الدورات والورشات والندوات مما عزز 

التثقيفي واإلدراكي لمشباب ، ورغـ ماأصاب انتشار جائحة كورونا العالـ مف  مستوىال
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اال انيا اتاحت استخدامًا مرنًا  صدمة وتخبط في التفاعؿ مع كؿ ما يحيط باالفراد
لمتكنموجيا االكثر تعقيدًا ، وبدأ الشباب بممارسة أعماليـ ودراستيـ عف بعد ، واف ىذا 
الوباء عمـ الشباب الصبر والقدرة عمى التعامؿ ومواجية الظروؼ ميما كانت ، وزاد 

 مف وعييـ الصحي اإلدراؾ أىمية صحتيـ جيدًا .
سمبًا عمى الشباب اكثر مف تأثيرىا ايجابيًا ألنو اوقؼ اذًا جائحة كورونا أثرت 

% لمشباب والشابات 61حاؿ العديد منيـ ، فعمى سبيؿ المثاؿ كاف ىنالؾ مجاؿ نسبة 
العمؿ أما مع وضع كورونا صارت نسبة البطالة أعمى ، ولذلؾ يأمؿ الشباب أف تنتيي 

 رسموىا وأمموا أف يحققوىا ىذه األزمة بخير ليكوف ليـ فرص بتحقيؽ جميع االمور التي

(6) . 
 المبحث الثاني

 جائحة كورونا وتأثيرها عمى الرياضة
أثر فيروس كورونا عمى سائر قطاعات الحياة الميمة لمناس في بقاع العالـ كافة 

، فتأجمت مناسبات  9191، ومنيا البطوالت الرياضية التي تضررت بشدة خالؿ عاـ 
س أمـ اوربا ، والغيت اخرى مثؿ بطولة ويمبمدوف كبرى مثؿ األلعاب االولمبية وكأ

 3لمتنس ) لممره االولى بالتاريخ ( ، وكذلؾ ألعاب القوى ، كرة القدـ خضعت لالغالؽ 
اشير ، لكف العالـ المغـر بالساحرة المستديرة لـ يستطع الصمود لغيابيا ، ليس فقط 

واالتحادات ، لكف ألف االندية بسبب المميارات التي تدرىا او الخشية مف افالس 
الجماىير عبر المعمورة لـ تعد تطيؽ العيش دوف رؤية نجوميا ، ولو عبر شاشات 

 التمفاز فقط مف خالؿ منافسات تقاـ بمالعب ميجورة .
الشي المؤكد ىو اف عالـ الرياضة عمى المستوى االحترافي يواجو ازمة غير 

الؾ سؤاؿ ممح ، مثؿ مااليدؼ مسبوقة ، تحتاج الى حموؿ غير اعتيادية ، وبات ىن
الرئيسي مف الرياضة؟ والسؤاؿ األكثر أىمية ىو ماالشكؿ الذي تريد أف تكوف عميو 
الرياضة عندما تنتيي ىذه األزمة ؟ ... األكيد اف عالـ الرياضة لف يتوقؼ لكف الشيء 

اـ بدوف الميدد حقا ىو االدارة المالية الحالية لبطوالت المحترفيف ، وفي ظؿ مباريات تق
جميور ، وغياب أعالـ كانت ترفرؼ في المدرجات أو بوابات تكتظ بالمشجعيف ومقاعد 
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المدرجات التي تـ تغطيتيا لمحفاظ عمييا ، اليتوقع احد متى ستعود االمور الى طبيعتيا 
مرة اخرى ، فريؾ باري رئيس رابطة الدوريات األدنى مف الدوري االنجميزي الممتاز 

مميوف جنيو استرليني( اذا استمر الموسـ بدوف  911دية يتخسر ) اشار الى اف االن
 حضور جماىيري كامؿ .

اما االندية كرة القدـ بمستوياتيا كافة تأثرت بشدة مف الناحية المالية نتيجة 
تداعيات فيروس كورونا ، والكبرى منيا ذات الصيت والشيرة طالبت بمبادرات لخفض 

كما انيا تحركت ببطء في سوؽ االنتقاالت األخيرة لعدـ الرواتب التي تدفع لالعبييا ، 
القدرة عمى دفع االمواؿ الطائمة التي كانت تبرميا لصفقات وعقود الالعبيف ، فالمدير 

عالـ  ـالرياضي لنادي يوفنتوس االيطالي ، فابيوباراتيشي اف مايحدث فرصة لكي يقد
وارد كثير مف األندية محدودة جديدة خارج الصندوؽ بعدما أصبحت م كرة القدـ أفكارا

( الجديد الذي فرضو ) فيروس كورونابسبب االوضاع االقتصادية بالعالـ ، وأماـ الواقع 
لف تجرأ االندية التي كانت تتباىى بأنيا االغنى عمى االندفاع نحو عقد صفقات جديدة 

لذيف سيطمبوف ، النيا لو فعمت ذلؾ فقد تكوف قادرة عمى االستمرار ، كما أف الالعبيف ا
  . (1)مبالغ مالية كبيرة قد اليجدوف االندية التي تمبي طمباتيـ

كثير مف االندية ترى اف ما يحدث حاليًا ىو فرصة جديدة إلعادة األمور إلى 
نصابيا الصحيح بعد االنفالت الذي أحدثو وكالء الالعبيف في سوؽ االنتقاالت ، 

ميار يورو ، ولحؽ الضرر الكبير بشركات وارتفاع أرقاـ بعض الصفقات الى نحو ربع م
وف جماىير وتراجع حجـ االعالنات ظؿ المعب دو استثمارات مالؾ االندية ، وفي 

ومداخيؿ البث التمفزيوني ، ربما تستمر المعاناة لسنوات وسنوات ، وفي ظؿ تداعيات 
 ة أفتفشي فيروس كورونا لـ يكف ىناؾ سوى القميؿ مف االستثمارات النقدية ، لدرج

القوي ، لـ تمجأ الى عقد  نجميزي الممتاز والدوري االسبانياالندية الكبرى في الدوري اال
االخيرة ، واضطرت لمتعاقد مع العبيف عمى سبيؿ صفقات جديدة في سوؽ االنتقاالت 

( في موسـ  يورو 311مميوف يورو أو  911أف ىذه االندية تنفؽ )  االعارة ، رغـ 
أزمة ) كورونا ( فتح المسؤوليف عف كرة القدـ ممؼ الرواتب  واحد قبؿ ذلؾ ، لقد أدت

الكبيرة التي تدفع لالعبيف ، وبدأ االتحاد االوربي لمعبة مجددًا مناقشة فكرة فرض قانوف 
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يضع بمقتضاه سقفًا لمرواتب في االندية الخاضعة لو مف وجية نظر أندية النخبة في 
دـ ، قد يكوف مف الجيد وضع سقؼ لرواتب الالعبيف ، او التحكـ فييا بناء عمى كرة الق

دخؿ كؿ ناد ، ألنو مف السخافة أف تؤدي ىذه المجموعة الصغيرة مف الالعبيف النجـو 
 . (91)التي يتحكـ بيا وكالء جشعوف الى قتؿ الصناعة التي تدعميـ 

ع سقؼ لرواتب الالعبيف في كاف الدوري االسباني الممتاز المبادر بتطبيؽ وض
كؿ ناٍد عمى حسب مداخيمو بعد ازمات كادت تيدد المسابقة برشمونو الذي أعمف في 

مميوف جنيو  66) مميوف يورو (  97اغسطس ) آب ( الماضي عف خائر بقيمة ) 
فاتورة استرليني( . خالؿ السنة الحالية ، اضطر الى بيع عدد مف العبيو لتخفيض 

العمالؽ الكتالوني التعاقد خالؿ الصيؼ  طعتاالستمرار ، ولـ يس الرواتب ومف اجؿ
الماضي سوى مع الالعب سيرجينيو ديست بعد اف باع مدافعو البرتغالي نيمسوف سيميد 
و البرازيمي أرتور ، وتخمى عف كبير ىدافيو األورغوياني لويس سواريز ، أما لاير مدريد 

عظماء( الى عالـ كرة القدـ عندما كاف يضـ ، وىو النادي الذي أدخؿ مفيوـ ) فريؽ ال
لـ يتعاقد مع اي العب في أبرز الالعبيف في عالـ الساحرة المستديرة كؿ عاـ ، فإنو 

 فترة االنتقاالت الصيفية االخيرة وقدر بدورة خفض التكاليؼ مف أجؿ تحقيؽ االستقرار. 
مؤخرًا اف خسائره  وايضًا مانشستر يونايتد ، أغنى فرؽ الدوري االنكميزي ، أعمف

مميوف جنيو استرليني ( اذا امتدت فترة اقامة المباريات بدوف  991قد تصؿ الى )
جميور حتى فصؿ الربيع ، لكف النادي كاف يدفع نصؼ ىذا المبمغ تقريبًا راتبًا لممياجـ 
التشيمي أليكسيس سانشيز الذي تـ االستغناء عنو في فترة الصيؼ وىو أمر يظير أف 

ورونا ( كشؼ اف كرة القدـ في ىذا المستوى ال تعمؿ وفؽ اي نطاؽ بشري وباء ) ك
   .  (99) منطقي

فالمالعب الخمية مف الجاميير كمدت أندية الدوري االنجميزي الممتاز خسائر 
مميوف جنيو استرليني ( أسبوعيًا ، كما اف الدعاة الذيف كانوا عاماًل  31تصؿ الى ) 

حبوا أو عطموا عقودىـ لحيف عودة الحياة لطبيعتيا ، لقد مؤثرًا لزيادة المداخيؿ أنس
لجأت بعض أندية الدوري االنكميزي الممتاز ودوري الدرجة االولى ، في ظؿ قمة 

محممي اداء الالعبيف ) عبر مقاطع الفيديو متاحة الى االعتماد عمى كشافييا االمواؿ ال
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( مف أجؿ الكشؼ عف مواىب في الدوريات األدنى ، أو في الدوريات األجنبية 
األصغر ، وأظيرت يعتمد عمى طعـ مالكو الممياردير الروسي روماف إبراموفيتش ( انيا 
لـ تعد باستطاعتيا االندفاع لعقد صفقات برواتب ، وبدأت تنظر بجدية في أكاديميات 

ؾ الالعبوف الكبارأنيـ مقبموف عمى مواجية أمر الشباب والعبييا الصاعديف كما يدر 
زاقع بضرورة تخفيض رواتبيـ فمـ يعد في ظؿ ىذه الظروؼ قبوؿ نقاضي العب واحد 

 نحو نصؼ مميوف جنيو استرليني اسبوعيًا ، بينما العامموف بالنادي يفقدوف وظائفيـ .
ااالسترار ، تممؾ خيارات الوصوؿ الى حموؿ تضمف ليوبعيدًا عف كرة القدـ التي 

مازاؿ الخطر الحقيقي يواجو المستوى التالي مف الرياضة عمى مستوى المحترفيف ، 
السمة والركبي ومرة اليد  ألعاب القوى ، مرورًا الى بطوالت بداية المنافسات الفردية في

والتنس التي تعطؿ أغمب مسابقاتيا ، وبات الالعبوف يتدربوف ، لكف دوف بطوالت تعود 
 .( 99) اخيؿ تحفظ ليـ االستمراريةعمييـ بمد

في اكبر اضطراب في التقويـ  9191ػػ 9191لقد تسببت جائحة فيروس كورونا 
الرياضي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية في جميع انحاء العالـ وبدرجات متفاوتة ، 

ة وال حيث تـ إلغاء او تأجيؿ االحداث الرياضية ، ليس لدى المتفرجيف مباريات لممشاىد
يوجد لدى الالعبيف مباريات لمعب ، ونتيجة لذلؾ ، يتـ تشجيع الالعبيف عمى المعب 
مف اجؿ االنسانية بداًل مف التركيز عمى النقاط عمى سبيؿ المثاؿ يستخدـ العب كرة 
القدـ السابؽ كريج فوستر عالقتو في عالـ الرياضة النشاء قوة عاممة تطوعية لمجمعية 

المحتاجيف ولـ تقـ سوى بمداف قميمة ، مثؿ تركمانستاف ، بيمروسيا ،  الخيرية التي تساعد
 (93)نيكاراغوا ، طاجيكستاف، بمواصمة المباريات الرياضية المينية ، كما ىو مخطط ليا

 . 
فييا اط الرياضي نشومف االلعاب التي تـ تأجيميا أو الغائيا وايضًا البعض عمؽ ال

( ، بينما تـ تأجيؿ االلعاب 9191الشمالي لعاـ)فتـ إلغاء االلعاب الشتوية لمقطب 
اما االلعاب االولمبية الصيفية ،  9191االولمبية لرابطة أمـ جنوب شرؽ آسيا لعاـ 

 ( كاف مف المقرر اف تجري في طوكيو اعتبارًا مف نياية يوليو .9191لعاـ )
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ات إضافية وبسبب االلعاب االولمبية القادمة ، اتخذت الحكومة المبنانية احتياط 
لممساعدة في الحد مف اسوأ تأثير لتفشي المرض ومع ذلؾ تـ الغاء أو تأجيؿ االحداث 

 9191المؤىمة بشكؿ شو يومي ، وكانت ىنالؾ اقتراحات بنقؿ االلعاب االولمبية لعاـ 
الى لندف في ضوء الموقؼ ولكف حاكـ طوكيو ) يوريكوكويكي( أشار في نياية 

ا التحرؾ لـ يكف قيد النظر في الوقت الراىف  ،وقد أقيـ الى أف مثؿ ىذ 9191فبراير
دورة االلعاب حفؿ إضاءة الشعمة االولمبية التقميدي في أولميمبيا باليوناف بمناسبة بدء 

التي التزاؿ ستعقد في طوكيو وبعد ستة اياـ  9199االولمبية الصيفية ستؤجؿ الى عاـ 
الى اثني عشر شيرًا مف الموعد االصمي  قامت االلعاب االولمبية بإعادة جدولة الموعد

اغسطس  6/ يوليو الى 93الى  9191/ اغسطس  1/ يوليو الى  99المحدد في 
9199 (99)                 

عف تعميؽ النشاط  9191مارس  99اما في السعودية اعمنت وزارة الرياضة في 
وكذلؾ اغالؽ الرياضي بمختمؼ االلعاب الرياضية وجميع البطوالت والمسابقات 

 9191/ مارس /  95الصاالت والمراكز الرياضية الخاصة ، ابتداء مف يوـ االحد 
( نتيجة ليذا 9191اشعار آخر وفي الصيف ، تـ تأجيؿ السوبر الصيني ) ىوحت

الفيروس كما تأثرت دوري ابطاؿ آسيا وكأس االتحاد االسيوي ، حيث تـ تأجيؿ عدد 
أعمف االتحاد الدولي لكرة  9191/ مارس /  1في مف مباريات مرحمة المجموعات ، و 

  تأجيؿ مباريات تصفيات كأس العالـ لكرة القدـ  القدـ )فيفا( واالتحاد اآلسيوي لكرة القدـ
الى موعد الحؽ بسبب الجائحة  9191المقرر اقامتيا في شيري مارس ويونيو  9199

ي بطولة آسيا االولمبية كما تأجمت مباريات التصفيات بيف كوريا الجنوبية والصيف ف
 . 9191المؤىمة لكرة القدـ لمسيدات 

اما في اوربا ، أجريت العديدمف مباريات لزوج المغموب في دوري ابطاؿ أوربا 
كما تأجمت مبارتا دوري  9191والدوري االوربي خمؼ ابواب مغمقةفي فباير ومارس 

ومبارتي الدوري االوربي االبطاؿ ) مانشسترستي ضد لاير مدريد ، ويوفنتس ضد ليوف ( 
 . (95) ) إنتر ضد خيتافي واشبيمية ضد روما ( الى أجؿ غير مسمى 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةاسات المستدامة . السنة المجلة الدر

 

 
8811 

اثرت الجائحة بشكؿ اساسي عمى احداث ودوريات الرياضة االلكترونية التي تقيـ 
مسابقات ذات حضور شخصي لممتسابقيف ) وىي الطريقة المتبعة لتقميؿ التأخير بيف 

اجراء المسابقات عبر االنترنت ويؤثر عمى اداء الالعبيف الالعبيف الذي قد يحدث عند 
، والسماح بحضور الجيور بشكؿ مشابو لمرياضات التقميدية ( ، مأدى الى إلغاء عدد 

إما  مف مسابقات اخرى ، اضافة الى عقد بعض المسابقات خمؼ ابواب مغمقة ، 
ي عبر االنترنيت بداًل بالمعنى الحرفي لمكممة ، او عف طريؽ اجراء المسابقات بشكؿ كم

مف الضور الشخصي لممتسابقيف باالشتراؾ مع خدمات البث المباشر ) وىو الشكؿ 
المعتاد الجراء مسابقات الرياضة االلكترونية ( ، واقترحت شركة سبورتكاؿ فكرة اف 
مجاؿ الرياضة االلكترونية امتمؾ الفرصة الجتذاب جميور الرياضات التقميدية باعتباره 

 متوفرًا( لمنشاطات الرياضية التقميدية تدفع الرئيس التنفيذي لشركة راوند ىيؿ ) بديالً 
إنفستمنتس االستثمارية ويؿ ىيرشي اف االلعاب سيمة الفيـ مف قبؿ المتابعيف العادييف 
 ) مثؿ العاب الرياضة ( قد تحظى بشكؿ خاص باىتماـ كبير مف قبؿ المتابعيف الجدد

(99 ).  
نشر االتحاد الدولي لممبارزة بالغو االوؿ  9191وفي الثالث مف مارس عاـ 
( في العاشر مف مارس ، حث االتحاد عمى 91المتعمؽ باالحتياطات ضد كوفيد )

دولية ( االلتزاـ جميع المشاركيف في المسابقات ) الرياضيوف وبقية اعضاء البعثات ال
ستبياف معيـ في الثاني عشر مف مارس استبياف حوؿ حالتيـ الصحية وحمؿ اال بمميء

، ذكر منشور االتحاد الدولي لممبارزة تأجيؿ ست مسابقات كأس العالـ أو الجائزة 
الكبرى اضافة الى بطولة العالـ لمناشئيف بما أف مسابقتي كأس العالـ والجائزة الكبرى 

، حذر  9191كانتا جزءًا مف التصفيات المؤىمة لأللعاب االولمبية في طوكيو لعاـ 
    المنشور مف الحاجة الى تأجيؿ   

مسابقة التصفيات االقميمية لاللعاب االولمبية لـ تقدـ اية اخبار حوؿ النشاطات 
مكانية تأجيميا أو الغائيا ،وذكر االتحاد الدولي لممبادرة عمى موقعة تأجيؿ  االخرى ، وا 

الت الدولية لممبارزة ، والتي لكنو لـ يقدـ معمومات إضافية حوؿ البطو االلعاب األولمبية 
مف المفترض أف تعقد في السنوات غير االولمبية ، بذلؾ توجد خطة القامة بطولة 
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، وأتخذت  9191) والمقرر عقدىا في القاىرة ( ولكف ليس في عاـ  9199دولية عاـ 
الدوؿ بحد ذاتيا قرارات اخرى عمى سبيؿ المثاؿ ، في الرابع مف أبريؿ اعمف االتحاد 

 . (97)يطالي لممبارزة عف إيقاؼ كافة المسابقات حتى الحادي الثالثيف مف أغسطساال
وايضًا كرة قدـ الجامعات اعمنت ىيئة يوسبورتس المسؤولة عف تنظيـ كرة القدـ 

الغاء جميع بطوالت فصؿ الخريؼ  9191الكندية لمجامعات في الثامف مف يونيو 
 9195ممرة االولى منذ تأسيس البطولة عاـ الوطنية ، نتج عف ذلؾ الغاء كأس فاينير ل

، أعمف كؿ مف اتحاد جامعات األطمنطي واالتحاد الرياضي لجامعات غرب كندا بشكؿ 
 . (96) متزامف ايقاؼ جميع المواسـ الرياضية المقررة لفصؿ الخريؼ

 االستنتاجات والحمول
 الدراسة مجموعة مف األمور أىميا : ػػ ىذه فنتج ع

توخي الحذر واالىتماـ ببعض االحتياطات التي تجنب االصابة عمى الجميع  .9
بالفيروس ، بما في ذلؾ النظافة الشخصية ونظافة الجياز التنفسي و الممارسات 

 الغذائية اآلمنة .
ب العالـ ولـ يقتصر عمى دولة دوف األخرى و ايضًا ااف فيروس كورونا قد اص .9

ب الجميع وبالتالي خطره كبير ويجب ليس الدوؿ األوربية فقط أواآلسيوية وانما ضر 
الحذر منو واالبتعاد عف الطرؽ المؤدية الى االصابة بو مثؿ المصافحة وعدـ لبس 
الكمامة والكفوؼ والتعقيـ أو عدـ االبتعاد بيف االشخاص الف ىذا الوباء لحد ىذه 

 المحظة الزاؿ يطور نفسو وينتج عنو متحور جديد .
يع وال سيما الشباب واصبح كؿ وقتيـ داخؿ البيت قيد ىذا الوباء مف حركة الجم .3

االمر الذي دفع البعض لعدـ استغالؿ الوقت وىذه الفترة بتنمية مياراتو وال سيما 
الرياضة ومزاولتيا والعمؿ عمى تطوير نفسو باتقاف ما قد يميؿ اليو مف انواع 

مر انعكس الرياضة ، بؿ اصبح ىـ البعض النوـ واالفراط بتناوؿ الطعاـ وىذا اال
سمبيًا عمى البنية الجسمانية عمى البعض واكسبيـ الوزف الزائد . والخموؿ وعدـ 

 ممارسة روتيف منتظـ لحياتو مف حيث الغذاء والنوـ وايضًا ممارسة الرياضة .
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اثرت جائحة فيروس كورونا عمى تفكير الشباب واصبح معظـ وقتيـ عمى وسائؿ  .9
التواصؿ االجتماعي او القنوات التمفزيونية دوف االستفادة ، لكف البعض استغؿ ىذا 
الوقت بمتابعة االحداث التي تواكب العصر مف آثار ىذه الجائحة عمى الرياضة 

 و الغاءىا .بتأجيؿ البطوالت الرياضية اوما قد أحدثتو 
عمى الرغـ مف فرض الحظر وعدـ خروج الناس مف منازليـ اال في وضع استثنائي  .5

ىذا األمر انعكس سمبًا عمى الشباب في ممارسة الرياضة في األماكف المخصصة 
ليا وال سيما المالعب او الصاالت الرياضية او كاف البعض ممتـز بمف ساندىـ 

ة مختصيف داخؿ المدرسة لحضف موىبة الشباب بتأدية التماريف الرياضية مف اساتذ
 او المجوء الى استاذ خاص داخؿ االماكف المخصصة لممارسة الرياضة .

يجب عمى الدولة والجيات المعنية التي تمثؿ الرياضة مف الوزارة والدوائر الخاصة  .9
بحضف مواىب الشباب اف تكوف اكثر حرصًا عمى مستقبميـ وعمى ما يمتمكونو مف 

ي اي نوع مف الرياضة اف تخصص ليـ مكاف آمف وصحي يضمف موىبة ف
 سالمتيـ اواًل وحضف مواىبيـ وتطويرىا ثانيًا .

تخصيص قاعات رياضية قريبة عمى مكاف سكناىـ تتوفر فييا المستمزمات  .7
الرياضية وكادر طبي مختص الجراء الفحص اليومي لتجنبيـ مف االصابة بيذا 

نو مف تعقيمات وكمامات وتنظيؼ مستمر لمكاف الفيروس ، وتوفير كؿ ما يحتاجو 
 تجمعيـ .

 :لهوامش ا
 . 1حسيف ، دور تقنيات االشعاعية ، ص .9
 . 1حسيف ، دور تقنيات االشعاعية ، ص .9
 . 9ػػ 9حسيف ، دور تقنيات االشعاعية ، ص .3
 . 91حسف ، دور التقنيات االشعاعية  ، ص .9
 lifestylehttps://www.aliazeera.netالبث الحي ، قناة الجزيرة  .5
 lifestylehttps://www.aliazeera.netالبث الحي ، قناة الجزيرة  .9
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صحيفة الراي ، بقمـ د. اماني الشوبكي ، تاريخ النشر  .7
99/3/9199https://alrai.com  

 99/3/9199صحيفة الرأي ، بقمـ د. اماني الشوبكي ، تاريخ النشر  .6
https://alrai.com 

، رقـ العدد  9199/ ديسمبر/91جريدة العرب الدولية الشرؽ االوسط ،  .1
، بقمـ ىاني عبد السالـ  95379

.http://www.facebook.com/ashamalwasat.a 
، رقـ العدد  9191ديسمبر ،  91جريدة العرب الدولية الشرؽ االوسط ،  .91

، بقمـ ىاني عبد السالـ  9537
.https://www.facebook.com/asharqalawsat.q  
، رقـ العدد  9191ديسمبر ،  91جريدة العرب الدولية الشرؽ االوسط ،  .99

، بقمـ ىاني عبد السالـ .   9537
https://www.facebook.com/asharqalawsat.q  

، رقـ العدد  9191ديسمبر ،  91جريدة العرب الدولية الشرؽ االوسط ،  .99
ي عبد السالـ ، بقمـ ىان 9537

.https://www.facebook.com/asharqalawsat.q     
  ?https://ar.wikipedia.org/w/index.phpويكيبيديا  .93
 ?ex.phphttps://ar.wikipedia.org/w/indويكيبيديا .  .99
  https://ar.wikipedia.org/w/index.php?ويكيبيديا . .95
 ?https://ar.wikipedia.org/w/index.phpويكيبيديا .  .99
 ?https://ar.wikipedia.org/w/index.phpويكيبيديا .  .97
  https://ar.wikipedia.org/w/index.php?ويكيبيديا . .96
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 قائمة المصادر والمراجع
 اواًل : ـــ البحوث 

. حسيف ، رنيف فواز ، ساره محمد وعد اهلل ، دور تقنيات االشعاعية في المساىمة 9
بتشخيص فيروس كورونا والحد مف انتشاره ، المعيد التقني ، قسـ التقنيات ، جامعة 

 . 9199الموصؿ ، 
 ثانيًا : ـــ المقاالت الصحفية 

  9199/  3/  99. أماني الشوكي ، صحيفة الرأي ، تاريخ النشر  9
https://alrai.com                                                                

  9191، ديسمبر ،  91. ىاني عبد السالـ ، جريدة العرب الدولية الشرؽ االوسط ، 3
 . 95379رقـ العدد 

https://www.facebook.com/asharqalawsat.a                            
 ثالثَا : ــ القنوات الفضائية      

 . البث الحي ، قناة الجزيرة 9
Lifestylehttps://www.aliazeera.net                                          

 رابعًا : ـــ مواقع األنترنت .
 . ويكيبيديا 5
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