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ملخص البحث:
أصبح اإلعالم عموما واالعالم الرياضي اليووم مهموا يف اجملتمعوات حيو ياوا يف يف تزويو
و تثقيف اجلمهور يوميا شل ن لالل سلتفف الوسائل اإلعالمية شلا يؤدي اىل التوجو واآلراء و
األفكار ادلراد إيصاذلا لفجمهور عرب الصحافة ادلكتو ة والتففزيون واإلذاعة والصحافة اإللكرتونية
و ناك رامج إذاعية يومية و ورامج تففزيونيوة رياضوية تاوا يف يف ترووير شلارسوة النشواط الرياضوي
موو ن لووالل تاووفء اليوووء عفيو ألنو موو ن وواعا صووناعة مجهووور رياضووي متوولون الفوو ن الرياضووي
واإلعالم الرياضي اإلذاعي لو أدوار ذات نيموة وارزة كنقول اخلورب والتقريور و التعفيو والر ورتواج
والتحقي الرياضي يف احلياة االجتماعية لألفوراد عموموا مبتغرياهتوا و تعو د أ عاد وا وي ولل
تاعى إىل التواريري يف الاوفوك اإلناوال العوام و الفورد الرياضوي صوفة لاصوة وتكييوف سوفوكات
إ تمامات و توجهات وف ما ي ور يف الااحة الرياضية واإلعالمية يف اجلزائر.
الكلمات الدالة :االعالم الرياضي ادلاموع  -الثقافة الرياضية  -تالميل الرور الثانوي
Research Summary
The media in general and sports media have become important
today in the meetings, where it contributes in providing and
educating the public daily through various media, which leads to the
views and ideas to be communicated to the public, through written
press, television, radio and electronic press, and there are daily
radio programs and television programs Sports contribute to the
development of the practice of sports activity by highlighting it,
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because it would create a sports audience connoisseurs of sports art,
and sports radio broadcasting has roles of outstanding value, such
as the transmission of news and report and comment and reportage
and sports investigation in the social life of individuals in general
with its variables and its multidimensional dimensions, is thus
seeking to influence the general human behavior and the individual
athlete in particular, and to adapt his behavior, interests and
attitudes, according to what is happening in the sports and media
arena in Algeria.

مقدمة:
لق أصبح االعالم الرياضي اليوم ضروري يف حياة االفراد كما يقوم نشر و تزوي و تثقيوف
اجلموا ري الرياضوية عورب الوسوائل اإلعالميوة شلووا يوؤدي اىل التواريري واآلراء و األفكوار يف الرسووالة
اإلعالمي ووة ادل و وراد إيص وواذلا لفجمه و وور ع وورب الص ووحافة ادلكتو ووة والتففزي ووون واإلذاع ووة والص ووحافة
اإللكرتونيووة ولعوول موو ن ماوواعلات اإلعووالم الرياضووي ادلاووموع زاإلذاعووةع يف زماننووا ادلعاصوور نشوور
الثقافوة الرياضوية لو ل النواس كول أصونافها و لاصوة الفهتوة الوع هتويف موضووعنا أال و وي ورػلة
يتفاعفون مع مجيع
الشباب ادلرا زتالميل الرور الثانوية لثانوية رج زمورةع اللي ن يف ال
أظلاط اإلعالم الرياضي ادلعروفة سواء ادلرئية الامعية أو ادلكتو ة يوميا م ن لوالل تعواهيهيف معهوا
تبعا ال تمام كول تفميول نووع الوسويفة اإلعالميوة اإبولة إليو و نوا طلوإل االعوالم اإلذاعوي زإذاعوة
رج وعريريج ظلوذجاع.
-1اإلشكالية:
إن م ن أ يف وسائل اإلعالم الرياضي اليوم صل االعالم الرياضي ادلاموع ز اإلذاعةع الع تع م ن
الوسووائل اإلعالميووة اذلامووة يف رلووال اإلعووالم و االتصووال الرياضووي ووالرنيف موو ن الترووور ادلتنووا ي
اللي حل مبختفف وسائل اإلعالم األلرل كالصحافة ادلكتو ة والتففزيون والصحافة اإللكرتونيوة
واإلذاعة وذلو دلقو رة ا لكفموة ادلربوعوة أو ادلقوروءة عفوى سلاهبوة العقول و التواريري يف عاهفوة الفورد
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ويف سفوك نظرا لتنوع مصادر ا و أ كاذلا و كلل تع د موضوعاهتا وهرق و أساليب حترير ا
و إلراجها حي إن اإلذاعات اجلهوية يف اجلزائر اليوم ذلا أعلية كبرية يف نشر وتروير الرت ية
الرياض ووية ونش وور الثقاف ووة الب ني ووة يف أوس وواط التالمي وول ألن وول الوس ووائل ذل ووا دور يف ص ووقل
اجتا ات وميول التالميل وحت ي ما و مهيف و ما و صحيح و ما لو مو ن ارتباهوات وريقافيوة
يف حيوواهتيف وسووفوكهيف يف اجملتمووع وال و يف أن الثقافووة ووي النا و ادل ونظيف و ادلتكاموول م وو ن
الافوك وم ن األفكار و القييف م ن جهة ألرل.
للا م ن لالل ما تق م نررح التااؤل العام:
هل إلذاعة برج بوعريريج دور في نشر الثقافة الرياضية لدى تالميذ ثانوية برج زمورة ؟
 -2التساؤالت الجزئية التالية:
 .1ل التعرض لإلذاعة ل دور يف نشر الثقافة الرياضية ل ل تالميل ريانوية رج زمورة؟
 .2ل إلذاعة رج وعريريج ونت كافف لنشر الثقافة الرياضية ل ي تالميل ريانوية رج زمورة؟
 .3ل إلذاعة رج وعريريج دور يف نشر الروح الرياضية ل ل تالميل ريانوية رج زمورة ؟
 -3الفرضيات:
الفرضية العامة:
 إذاعة رج وعريريج ذلا دور يف نشر الثقافة الرياضية ل ل تالميل ريانوية رج زمورة .الفرضيات الجزئية:
 -1التعرض لإلذاعة ل دور يف نشر الثقافة الرياضية ل ل تالميل ريانوية رج زمورة .
-2إذاعة رج وعريريج الونت الكاف لنشر الثقافة الرياضية ل ل تالميل ريانوية رج زمورة.
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-3إذاعة رج وعريريج ذلا دور يف نشر الروح الرياضية ل ل تالميل ريانوية رج زمورة .
-4أهمية الدراسة:
تع رامج اإلذاعة وسيفة إعالميوة اموة إذ أعوا تتصول رمهوور كبوري مو ن النواس و تاوتريع أن
تصوول إىل كوول مكووان يف العووا تقريبووا و توؤرير عفووى أداء النوواس و تصوورفاهتيف و أسووفوب حيوواهتيف و
تظهر احلاجة إىل ل ال راسة يف:
ؽلك ن لفربامج الرياضية اإلذاعية يف إذاعة ورج ووعريريج أن حتقو الكثوري مو ن مهوام اإلعوالم الوعتكم ن يف األلبار التفاري التنشهتة االجتماعية التوجي الرتفي التاوي .
إذاعة رج وعريريج كوسويفة إعالميوة اموة تاوا يف يف حتقيو الكثوري مو ن أ و اف الرياضوة سوواءكانت جامانية أو اجتماعية أو معرفية ألعا تع م ن انرب وسائل االتصال.
رفع ماتول الثقافة الرياضية وزيادة الوعي الرياضي والتعريف اعلية الرياضة واإلعالم يف احلياة. -5أهداف البحث:
إريراء ال راسات يف اجملال الرياضي و لاصة يف جانيب اإلعالمي دلوا لو مو ن دور يف نشور الثقافوةالرياضية.
زلاولة الر ءينهما.

اإلعالم الرياضي والتخصصات الرياضية الب نية نظرا لفتكامل والتناس الولي

تاا يف وسائل االتصال واإلعالم الرياضي يف تكوي ن اجلانب ادلعريف والعاهفي دلتتبع الرياضة. 6معرفووة م و ل ماوواعلة اإلعووالم الرياضووي ادلاووموع إذاعووة وورج وووعريريج يف تروووير الرياضووة موو ن
لالل نشر الثقافة الرياضية .
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 -6أسباب اختيار الموضوع:
ونظرا ألعلية نشر الثقافة الرياضية يف اجملتمع فق حاولنا التيار اإلذاعة کوسويفة إعالميوة اموةيف نشوور الثقافووة الرياضووية عوو ن هريو الوربامج الرياضووية يف إذاعووة وورج وووعريريج و أسووفو ا يف التواريري
عفى ادلاتمع و ذل دلا ذلات الوسيفة م ن ريقل يف التاريري.
كما رأينوا أن اإلعوالم الرياضوي أصوبح رسوالة عمفيوة ذلوا تاريري وا ادلبا ور ونوري ادلبا ور يف صوناعةالقرارات سفبا و إغلا ا و يتارير مجيع األفراد يف أي رلتمع احلصإل و الربامج اإلذاعية يف إذاعة
رج وعريريج ألعا األنرب لكل فهتات اجملتمع و لاصة ادلتعفم من .
مي وووالت لاص ووة ضل ووو اإلع ووالم الرياض ووي ادلا ووموع زالو وربامج واحلص ووإل الرياض ووية يف إذاع ووة وورجوعريريجع.
زلاولة الرفع م ن ماتول الرياضة والثقافة الرياضية ل ل تالميل الرور الثانوي لثانوية رج زمورة.الرنبة ادلفحة يف معرفة رأي فهتة م ن ادلتا ع لفربامج الرياضية يف إذاعة رج وعريريج-7الدراسات السابقة و المشابهة:
الدراسةةة االول ة  :رسووالة ماجاووتري عنووان دور الصووحافة اإللكرتونيووة يف نشوور الثقافووة الرياضوويةل ل هالب اجلامعة لفباح هوالل و ن ا و و ن عبو الغوي الو عي مق موة كفيوة الرت يوة ناويف
الرت ية الب نية ادلمفكة العر ية الاعودية جامعة ام القرل  2014م
الدراسةةة الثانيةةة  :رسووالة ماجاووتري عن ووان دور اإلعووالم الرياضووي يف نشوور الثقافووة الب نيووة والرياضية عن ادلورا ق مو ن إعو اد الرالبوة سوخري عقيفوة مق موة مبعهو الرت يوة الب نيوة و الرياضوية
رامعة اجلزائر .2008/2007
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الدراس ةةة الثالث ةةة :دراس ووة عنو ووان دور مش ووا ة القنو ووات الفي ووائية الرياض ووية يف نش وور الثقاف ووةالرياضية هفبة جامعة ديايل مبصر م ن إع اد الرالب عثمان زلمود حاذة .2008
الدراسة الرابعة :رسالة ماجيارت عنوان م ل تاريري اإلعالم الرياضي ل ل ادلرا ق يف التيارنشوواهاهتيف الب نيووة والرياضووية موو ن إع و اد الرالووب سووفيمال عفووي مق مووة قاوويف الرت يووة الب نيووة و
الرياضية يف جامعة زلم ليير اكرة 2010-2009
 – 8الكلمات الدالة في الدراسة :
–اإلعالم:
لغةةة  :إذا تتبعنووا كفمووة اإلعووالم اصوورالحا يف الفغووة العر يووة فهووي مشووت موو ن عفوويف فيقووال أعفوويف أي
اهفع عفي  ..و اإلعالم يف القاموس الفرناي  :يعي إعراء كل مع و الشكل يعي البنية
و التايل يصبح اإلعالم مبثا ة إرسال ادلعارف ادلبنية ز أو األحرل ادلنظمة ع.
اصةةطالحا:يعرف و زي و ان عب و البوواني ان و  :تزوي و اجلمووا ري وواكرب ن و ر مياووور موو ن ادلعفومووات
الصحيحة أو احلقائ الواضحة .
و يعرف عب الفريف زة أن  :تزوي الناس األلبار الصحيحة و ادلعفومات الافيمة و احلقائ
الثا تووة الووع تاوواع عفووى تكوووي ن رأي صووائب يف وانعووة أو مشووكفة يي و يعوورب وولا ال ورأي تعب وريا
موضوعيا ع ن عقفية اجلما ري.
إجرائيا  :اإلعالم و عمفية نشر ادلعفومات و البيانات و حقائ واضحة دون تزوير .
اإلذاعة :لغة  :اسيف مشت م ن م ن الفعل أذاع و تعي اإل اعة .
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اصةةطالحا  :عبووارة عوو ن تنظووييف مهيكوول يف ووكل واووائف و أدوار تقوووم عفووى و رلموعووة موو ن
الربامج ذات الرا ع الرتفيهي .
إجرائيا  :اإلذاعة وسيفة اتصال مجا ريية تق م ل مات و رامج متنوعة ز إلبارية اجتماعية
ريقافيووة  .......ع عوو ن هري و األريووري ز ادلوجووات الكهرومغناهياووية ع إىل مجهووور دالوول و لووارج
احل ود الاياسية و اجلغرافية وال تراعي يف ذل ادلاتول ادلعريف و االجتماعي ذللا اجلمهور .
–تعريف اإلعالم الرياضي:
و نشر األلبار و ادلعفومات و احلقائ الرياضية و رح القواع والقوان اخلاصىة األلعاب و
األنشرة قص نشر الثقافة الرياضية أفراد اجملتمع و تنمية وعيها لرياضي.
الثقافة الرياضية:" ووي تفاووري دلعووي الرت يووة الرياضووية و توضوويح ألعليووة الوووعي الرياضووي و زيووادة حصوويفت يف الفوورد
واجملتمع م ن لالل ادلعفومات الرياضية الع تق م ل ع ن أعلية األنشرة الرياضية"
- 8الدراسة االستطالعية:
ع االهالع عفى ال راسات ادلشاهبة و عض الكتوب ادلتخصصوة يف ادليو ان استخفصوتا مالموح
األسهتفة الع ن تااع نا يف ال راسة االسترالعية هر اكتوو ر 2018زيوارة ريانويوة ورج زموورة
وحصفنا عفى الع د الكفي لفتالميل وادلق ر 735تفميل الوع نمنوا هبوا لإلدلوام واإلحاهوة مبختفوف
جوانب ادلشكفة ادلعاجلة يف يثنا نا .
ويف ووهري أفر وول وموواي  2019مت توزيووع وإسوورتجاع اسووتمارة االسووتبيان موو ن نبوول عينووة ادلختووارة
 70تفميل عفى ماتول األناام النهائية لثانويوة ورج زموورة مونهيف  50ذكوور و 20إنواث و مت
التيار يف رريقة عشوائية .
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 9المنهج الدراسة:
يعرف ادلنهج أن "رلموعة العمفيات و اخلروات الع يتبعها الباح

غية حتقي يث "

- 10مجتمع البحث:
موو ن الناحيووة اإلصوورالحية ووو "تف و اجملموعووة األصووفية الووع تؤلوول موو ن العينووة ون و تكووون وول
اجملموعة عبارة ع ن م ارس فرق تالميل سكان أو وح ات ألرل".
ويرف اجملتمع اإلحصائي إسيف العفيف وؽلك ن حت يو عفوى أنو كول األ وياء الوع دتتفو اخلصوائإل
و الامات القا فة لفمالحظة و القياس و التحفيل اإلحصائي وللا فق إعتم نا يثنا و ارتاينا
أن يكو ووون رلتمو ووع البح و و لو وواص تالميو وول الرو ووور الثو ووانوي لثانويو ووة و وورج زمو ووورة و ع و و د يف و ووو
735تفميل ذكور و إناث.
 -11عينة البحث و كيفية اختيارها:
تعرف العينة عفى أعا ":رلتمع ال راسة اللي جتمع من البيانات ادلي انية و ي تعترب جوزءا مو ن
ا لكل مبعىن أن تؤلل رلموعة أفراد اجملتمع عفى أن تكون شلثفة لفمجتمع لتجورل عفيهوا ال راسوة
) "(3و تعرف أييا عفى أعا "جزء م ن كل أو عض م ن اجملتمع"
وتتفخإل فكرة دراسة العينات يف زلاولة الوصول إىل تعميمات الظا رة معينة ويف لا البح
تكونووت عينووة البح و موو ن  70تفميوول عفووى ماووتول األناووام النهائيووة لثانويووة وورج زمووورة موونهيف
50ذكور و 20إناث و مت التيار يف رريقة عشوائية.
 -12خصائص العينة :العينة ت رس ثانوية رج زمورة عو د يف  70تفميول أعموار يف تورتاوح و
18-15سنة إناث وذکور
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-13المجال الزماني والمكاني:
اجملال ادلكال:ريانوية رج زمورة
اجملال الزمال :أفريل -ماي .2019
 -14ضةةبم متغيةرات الدراسةةة :إن أي موضوووع موو ن ادلواضويع اخلاضووعة لف راسووة يتوووفر عفووى
األنل عفى متغريي ن أو ما يامى ادلتغري ادلاتقل واأللر ادلتغري التا ع.
المتغير المستقل :يعرف ان ذو هبيعة استقاللية حي تؤرير يف ادلتغريات التا ع و ال ليلدون أن يتارير هبما و نا ادلتغري ادلاتقل و" االعالم الرياضي ادلاموع"
المتغيةةر التةةابع :يتوارير مبا وورة ووادلتغري ادلاووتقل يف كوول وويء و نووا ادلتغووري التووا ع ووو "الثقافووةالرياضية".
-15أدوات الدراس ةةة :لق و مت التيووار االسووتبيان ك وواداة ذلوول ال راسووة و ووو مكووون م وو ن 15
سؤال موج لتالميل الثانوية وع د يف  70تفميل و تفميلة.
 -16تعريةف االسةتبيان :وو أداة مو ن أدوات احلصوول عفوى احلقوائ والبيانوات وادلعفوموات يف
رلمع البيانات ع ن هري االستبيان م ن لالل وضوع اسوتمارة أسوهتفة ومو ن و مزايوا ول الرريقوة
أعا انتصواد يف اجلهو والونوت كموا أعوا تاوهيف يف احلصوول عفوى يانوات مو ن العينوة يف أنول ونوت
توفري روط التقن م ن الص ق و الثبات وادلوضوعية .
ولالسووتبيان ريووالث أنوواع موو ن األسوهتفة و ووي :األسوهتفة ادلفتوحووة األسوهتفة ادلغفقووة األسوهتفة نصووف
مفتوحة.
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- 17األدوات اإلحصائية:
لكي يتاىن لنا التعفي وحتفيل نتائج االستمارة صورة واضحة وسهفة نمنا االسوتعانة اسوفوب
التحفيل اإلحصائي و لا ع ن هريو حتويول النتوائج الوع حتصوفنا عفيهوا مو ن لوالل االسوتمارة إىل
أرنام عفى كل ناب مهتوية و ي تتفخإل يف ادلعادلة التالية:
 النابة ادلهتوية زXع = ع د اإلجا ات  /ع د أفراد العينة 100 x : Xالنابة ادلهتوية .
ع :ع د اإلجا ات زع د التكراراتع .
س:ع د أفراد العينة.
 -18تحليل و مناقشة النتائج:
العبارة الثالثة :هل تساهم إذاعة برج بوعريريج في نشر المعلومات كافية حول الرياضة:
الجةةدول  :11يمثةةل االجابةةات حةةول اسةةهام إذاعةةة بةةرج بةةوعريريج فةةي نشةةر المعلومةةات
الكافية حول الرياضة:
االجابات

النسب المئوية

التكرارات

نعيف

51

%72.85

ال

19

%27.15

اجملموع

70

%100

م ن لالل اجل ول رنيف ز1ع يتيح لنا أن إذاعة الربج تنشر معفومات كافية نابة 72.85
%كانت نعيف .أما نابة % 27.15كانت ال.
و لا يفار أن إذاعة رج وعريريج تنشر معفومات كافية حول الرياضة.
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العبارة الخامسة :هل تقوم إذاعة برج بوعريريج بالدور المطلوب في نشر الثقافة الرياضية

الجدول رقم ( : )2يمثل االجابات حول قيام إذاعة برج بوعريريج بالدور المطلوب في
نشر الثقافة الرياضية
االجابات

النسب المئوية

التكرارات

نعيف

43

%61.42

ال

27

%38.58

المجموع

71

%111

م ن لالل اجل ول رنيف ز2ع يتجفى لنا أن إذاعة رج وعريريج تقوم ال ور ادلرفوب يف نشر
الثقافة الرياضية حي كانت نابة  %61.42موافقة عفى أن إذاعة الربج تقوم ال ور
ادلرفوب .أما نابة % 38.58كانت معارضة.
و لا يفار أن إذاعة رج وعريرج تقوم ال ور ادلرفوب يف نشر الثقافة الرياضية.
العبارة السادسة :هل إذاعة برج بوعريريج تنشر كل ما هو جديد في الساحة الرياضية

الجدول رقم ( : )3يمثل االجابات حول نشر إذاعة برج بوعريريج كل ما هو جديد في
الساحة الرياضية
االجابات

النسب المئوية

التكرارات

نعيف

61

%87.14

ال

9

%12.86

اجملموع

70

%100

م ن لالل اجل ول رنيف ز3ع يتيح لنا أن نابة كبرية م ن العينة و ي نابة % 87.14ترل أن
إذاعة رج وعريرج تنشر كل ما و ج ي يف الااحة الرياضية .أما نابة  %12.86و ي
نابة ضهتيفة تقول ال .
و لا يفار أن إذاعة رج وعريرج تنشر كل ما و ج ي يف الااحة الرياضية و قوة .
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 -19نتائج فرضيات الدراسة و التي مفادها :
م ن لالل عرض النتائج لفمحور األول اللي ؼل م لنا الفرضية األوىل الع صيغت ان التعرض
إلذاعة رج وعريريج دور كبري يف نشر الثقافة الرياضية ل ل تالميل الرور الثانوي و كان عنوان
اإور و تكون م ن ستة أسهتفة متمحورة حول م ل متا عة التالميل إلذاعة رج وعريريج
وم ل متا عتهيف لإلذاعة يوميا وكمية ادلعفومات ادلنشورة م ن نبل اإلذاعة والربامج ادلق مة م ن
اإلذاعة  .و م ن لالل النتائج ادلتحصل عفيها م ن اجل اول ناتنتج:
أن معظيف التالميل يتا عون احلصإل و الربامج الرياضية الع تب يف إذاعة رج وعريريج وكثري
م ن التالميل يتا عون الربامج و احلصإل اإلذاعية يوميا وإذاعة رج وعريريج تقوم نشر معفومات
كافية حول الرياضة وإذاعة رج وعريريج تقوم ال ور ادلرفوب يف نشر الثقافة الرياضية و كلا
تنشر كل ما و ج ي يف الااحة الرياضية و م ن لالل كل لا ناتنتج صحة الفرضية األوىل

الع تقول (:التعرض إلذاعة برج بوعريريج يساهم في نشر الثقافة الرياضية لدى تالميذ
ثانوية برج زمورة)
م ن لالل عرض النتائج لفمحور الثال اللي ؼل م ال الفرضية الثانية والع صيغت ان إذاعة
رج وعريريج ختصإل الونت الكايف لنشر الثقافة الرياضية و كانت عنوان ذللا اإور و تكون
م ن مخاة أسهتفة م ن معرفة ما إذا كان ونت احلصإل الرياضي مناسب لفتفميل إىل م ل
استماع العينة إلذاعة رج وعريريج صباحا و مااءا و م ن لالل النتائج اإصل عفيها يف
احلصإل الرياضية يناسب التالميل وختصإل إذاعة رج
اجل اول ناتنتج ما يفي :ونت
وعريريج ونت كايف لنشر ألبار حول الثقافة الرياضية والونت ادلخصإل لفربامج الرياضية كايف
الكتااب التفميل ادلعارف و ادلعفومات واستماع التالميل لإلذاعة يف سلتفف األونات م ن لالل
كل لا ناتنتج صحة الفرضية الثانية الع تقول ( :إذاعة برج بوعريريج تخصص الوقت

الكاف لنشر الثقافة الرياضية لدى تالميذ ثانوية برج زمورة )
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م ن لالل عرض نتائج اإور الثال اللي ؼل م الفرضية الثالثة و الع صيغت عفى النحو
التايل :دور إذاعة رج وعريريج يف نشر الروح الرياضية ل ل تالميل الرور الثانوي لثانوة رج
زمورة و تكون م ن مخاة أسهتفة و م ن لالل النتائج اإصل عفيها م ن اجل اول ناتنتج ما يفي:
تاا يف إذاعة رج وعريريج يف التخفإل م ن العنصرية يف اجملال الرياضي والنصائح و اإلر ادات
ادلق مة م ن هرف إذاعة رج وعريريج تقفل م ن اا رة العنف يف اجملل الرياضي وتنمي إذاعة رج
وعريريج يف متا عيها الروح الرياضية و تقبل الفوز و اخلاارة الفوز و اخلاارة وادلعفومات ادلق مة
م ن هرف إذاعة رج وعريريج تااع اجلما ري عفى التشجيع الرياضي ادلثايل و م ن لالل كل
لا ناتنتج صحة الفرضية الثالثة والع تقول( :إذاعة برج بوعريريج لها دور في نشر الروح

الرياضية لدى تالميذ ثانوية برج زمورة )
 -21االستنتاج العام  :لق نرع اإلعالم الرياضي أ واها كبرية م ن الترور االغلايب لاصة
يف الانوات األلرية م ن حي زيادة العامف م ن اإلعالمي التقني واإلداري وكلا التحا ن
الع يف اروف العمل  .إال أن و الرنيف م ن كل ذل مازال يعال وانعا مفيهتا ادلشاكل الع
حالت دون فون ادلاتول احلقيقي وحلان وماايرت لإلعالم الرياضي يف ال ول األجنبية وما
يقوم م ن دور وما لا إال نتيجة ع م توفر عض الشروط اليرورية الع أدت اإلعالم
الرياضي كل فروع إىل ع م القيام ال ور ادلنوط وحالت دون حتا كبري يف كمية ونوعية
اإلنتاج الرياضي ادلق م لفجمهور .وم ن لالل دراستنا فإن ال م ن تكثيف اجلهود إلنتاج ادلزي
م ن احلصإل والربامج الرياضية اإلذاعية وحتا ميموعا ألن الرياضة أصبحت تشكل جارا
لفحوار والتقارب والتفا يف واالحرتام ونبول األلر وادلااعلة الفاعفة يف حل مشاكل اإلناانية
ومنع الافيف العادلي وأن الوصول إىل ذل يترفب درجة عالية م ن ادلهنية والعصرية
وادلوضوعية واالنفتاح واحليادية وااللتزام وتوايف ألر ما توسفت إلي التقنية احل يثة يف اجملال
اإلعالمي ادلختإل يف الرياضة .و ل ال راسة زلاولة منا الكتشاف م ل ال ور اللي يفعب
اإلعالم الرياضي ادلاموع يف نشر الثقافة الرياضية ل ل الرفبة وعفى ميمون الرسالة اإلعالمية
الع حتمفها ل احلصإل والربامج الرياضية اإلذاعية .فالنتائج ادلتحصل عفيها جتعفنا نعري
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أكثر ا تماما ل احلصإل واأللل ع االعتبار كل ما ؽلك ن أن غلعل ادلتا ع ذلا ياتفي
إلباريا تر ويا و رياضيا وريقافيا.
 -21االقتراحات :انرالنا م ن النتائج الع توصفنا إليها والع أريبتت أن اإلعالم الرياضي
ادلاموع ادلتمثل يف إذاعة رج وعريرج ل تاريري اغلايب عفى أفراد العينة م ن لالل نشر الثقافة
الرياضية:
-1وضع سياسة إعالمية رياضية امفة عرب كل وسائل اإلعالم لصوصا ادلاموعة زاإلذاعةع.
-2حتا نوعية الربامج اإلذاعية الرياضية التفاعفية كال وميمونا إذاعة رج وعريريج
لصوصا الع تتح ث ع ن الرياضة عموما والرياضة ادل رسية .
-3األلل ع االعتبار كل الرياضات الفردية واجلماعية يف إذاعة رج وعريريج يف التغرية
وتق مي االلبار ونشر القافة الرياضية.
-4ختصيإل حصإل رياضية لاصة كل رياضة حاب األح اث الرياضية وادلناسبات.
-5التنويع يف زلتول الربامج الرياضية وزيادة ع د الصحفي

إذاعة رج وعريريج .

-6لف إذاعات تر وية و متخصصة يف الرياضة يف ادلؤساات الرت وية لصوصا الثانويات .
-7إ راك تالميل الرور الثانوي زتانوية رج زمورة ع يف احلوار احلصة الرياضية والثقافية وادلعرفية
-8توسيع العالنات والتشاور والتبادل مع أ ل الرياضة ونراع الرت ية .
-9التنويع يف التيار الييوف يف احلصإل الرياضية
-10مااعلة اإلذاعة يف تروير الرياضة ادل رسية .
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-11تكثيف م ن ال ورات الت ريبة لإلعالمي إذاعة رج وعريريج
-12االستفادة م ن لرغلي نايف االعالم واالتصال الرياضي ومعا الرياضة .
 قائمة المراجع والمصادر:-1إ را ييف إمام اإلعالم اإلذاعي و التففزيول دار ادلعارف الربعة األوىل لبنان 1990
-2إ را ييف إمام اإلعالم اإلتصال اجلما ري مكتبة األصلفو مصرية مصر 1969
-3إ را ييف و يب  :اخلرب اإلذاعي دار الفكر العريب  -القا رة 1985
-4أ

عكا ة  :الرب النفاي ادلعاصر القا رة دار ادلعارف 1976

 56أ عوضي ايول ود فيصل الشاهئ
ادلربوعات اجلامعية سنة 1967
 6أسامة كامل راتب عفيف النف
القا رة سنة 1997

ديوان

نظريات وهرق الرت ية الب نية

الرياضي مفا ييف و تربيقات ط :دار الفكر العريب

عريي عفمان الافوك الع وال ل ل ادلرا ق يف ادلنافاة الرياضية ملكرة خترج
 7زيو ر ي
لياان دايل ا را ييف
 -8ونفجة نياب "أ اف الرت ية وهرق حتقيقها " ديوان ادلربوعات اجلامعية ب ط اجلزائر
1983
-9مجال زلا  .م لل إىل االتصال اجلما ريي دار ادلعرفة اجلامعية مصر 2007
-10مجال م لل إىل االتصال اجلما ريي دار ادلعرفة اجلما ريية مصر 2007
حام عب الاالم ز ران :عفيف النف

الرفولة وادلرادية  -عا الكتب القا رة ط 04
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11حا ن أ الشافعي اإلعالم يف الرت ية الب نية و الرياضية
والنشر اإلسكن رية 2003
-12حا ن ا
2004

دار الوفاء ل نيا الرباعة

الشافعي اإلعالم و الرت ية الب نية والرياضية دار الوفاء ل نيا الرباعة والنشر

اليل سوزان أ عفي مرمي :مبادئ البح
13حا ن أ
والرياضية منشاة ادلعارف اإلسكن رية 1999

العفمي والرت ية الب نية

-14ليور أديب  :أد يات الصحافة جامعة دمش عش 1986
-15لفيل صا ات :وسائل االتصال نشاهتا وترور ا مكتبة اإلحتاد ادلصرية القا رة 1991
-16لري ال ي ن عفى عوي عرا حا ن عب الر ان "  :اإلعالم الرياضي" ط 1مركز
الكتاب لفشر اجلزء األول القا رة 1998
-17ال كتور أم أنور اخلويل الرياضة واجملتمع كتب ريقافية هرية تص ر ع ن رلف
الكويت 1996

الثقافة

-18ز ري أح ادن :ترور اإلذاعة والتففزة يف اجلزائر ديوان ادلربوعات اجلامعية اجلزائر
1984
 -19الزي ن زلمود زلم  " :سيكولوجية النمو وال افعية " دار الكتب اجلامعية – 1978
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