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ىدفت ىذه الدراسة اىل معرفة مدى مسامهة اإلعالـ الرياضي ادلرئي يف نشر ثقافة االحًتاؼ
الرياضي باجلزائر من خالؿ قناة اذلداؼ  tvحيث تكوف رلتمع الدراسة من أساتذة قسمي
اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي واإلدارة والتسيَت الرياضي دبعهد العلوـ وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية جبامعة ادلسيلة ،والذي يقدر عددىم ب ػ ػ 32أستاذا حيث حيتوي قسم اإلعالـ
واالتصاؿ الرياضي على  11أستاذا وقسم اإلدارة والتسيَت الرياضي على  21أستاذا نظرا
حملدودية حجم رلتمع الدراسة فقد قاـ الباحث حبصر كل العناصر اليت تتوفر فيهم إمكانية
التطبيق عليهم ،لكل من أساتذة قسمي اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي واإلدارة والتسيَت الرياضي،
حيث مت اختيار عينة ادلسح الشامل .بينما كانت األدوات ادلستخدمة يف الدراسة استمارة
االستبياف ،موجهة ألساتذة قسم اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي واالدارة والتسيَت الرياضي حيث أف
أىم النتائج ادلتحصل اليها ىي :
* اف للربامج الرياضية لقناة اذلداؼ مسامهة ودور ضعيف يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف
كرة القدـ باجلزائر.
* اف للصحفي الرياضي ودور ضعيف يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ باجلزائر .
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tv مدى مساهمة اإلعالم الرياضي المرئي في نشر ثقافة االحتراف الرياضي بالجزائر من خالل قناة الهداف

Summary:
Search goal:this study aimed to determine the extent of sports
media's contribution to the dissemination of the culture of
professionalism in Algeria.
By Al-Haddaf TV, where the study community is composed of
teachers of the information and sports communication sections, as
well as sports management and management of the Institute of
Science and Technology of Physics and Sports of the University of
m’sila, which has about 32 professors.
Due to the limited size of the study population, the researcher has
limited all the elements that are applicable to them, for each of the
teachers of the information and sports communication and sports
management and management departments, where the sample of the
complete survey was selected.
The tools used in this study were questionnaires, addressed to the
teachers of the Department of Information and Communication sport
and sport management, since the main results obtained are as
follows:
*The sports programs of the chain have as objectives and a weak
role in spreading the culture of professionalism in football in
Algeria.
* The sports journalist plays a weak role in spreading the culture of
professionalism in football in alegria.
Keywords: visual sports media, professional sports, the scorer
channel,

:مقدمة وإشكالية البحث-1
اف وسائل اإلعالـ ذلا فضل كبَت يف تطوير الرياضة وإيصاذلا إىل العادلية ففكرة االحًتاؼ
وجدت يف الدوؿ الغربية الرأمسالية وكانت متناقضة مع فكرة اذلواية ادلنتشرة يف الدوؿ الشرقية
 ألف ىذه الدوؿ كانت تويل االىتماـ بالرياضة يف حد ذاهتا وتطويعها وفق توجهات،الشيوعية
. إيديولوجية
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المؤلفون :د/شريف حمزة

د/مجادي مفتاح

د /صالح ربوح

ودبرور الوقت اتضح أف العامل اذبو إىل االحًتافية يف العمل الرياضي ،خاصة بعد أف تراجع
الدور السوفيايت وتوحدت األدلانيتاف وسيطر الغرب على العامل دبفاىيم العودلة اليت اكتسحت
الرياضة(.اليمُت شعباف،2006 :ص )06فالعودلة اليت عربت احلدود يف الرياضة أدت إىل
تعاظم دور اإلعالـ الرياضي يف عملية إصلاح االحًتاؼ يف اجملاؿ الرياضي ،من خالؿ نشر ىذه
الثقافة اجلديدة يف اجملتمعات السيما اجملتمع العريب دبا خيدـ ىويتنا ادلشًتكة.
لقد أصبحت وسائل اإلعالـ ادلرئية ادلسموعة وادلكتوبة من بُت األدوات اذلامة اليت توفر ادلناخ
الصاحل للتنمية والتغَت ،وذلذا تسعى كل الدوؿ ادلتقدمة منها والسائرة يف طريق النمو إىل إعطائها
أمهية ،خاصية شلا جعل دور وسائل اإلعالـ يتعاظم من سنة إىل أخرى ،والتلفزيوف وسيلة من
وسائل اإلعالـ ادلرئي ىامة اليت تنمي وتنشر الوعي والقيم االجتماعية واالقتصادية ،وادلستوى
الثقايف والتعليمي والتأثَت واالستثارة(.ادين زلمد اذلنداوي ،2004:ص)14
ويعترب اإلعالـ الرياضي ادلتلفز من أبرز وسائل التأثَت يف التلقي وباخلصوص شرحية الرياضيُت
بصفة خاصة وادلهتمُت بشؤوف الرياضة بصفة عامة من أطفاؿ ،ومراىقُت وشباب من اجلنسُت
وحىت الشيوخ ،وىو وسيلة لنشر الوعي الرياضي ،مهما تعددت أشكالو وظروفو دلا لو من
انعكاسات دقيق على احلياة الرياضية .
من خالؿ التحوالت اليت طرأت على ادلشهد ادلرئي عادليا وزلليا من انفجار رىيب يف القنوات
الرياضية ،اليت ال تنحصر يف البعد التقٍت فحسب ،بل أصبح العامل األساس يف بناء رؤية فكرية
شاملة للحياة ادلعاصرة ،عرب إشاعة الوعي ،وإغناء الفكر ،وذبدد ادلفاىيم ،وربقيق األثر ،إذ أف
التعامل مع ما ىو مرئي تتولد عنو عالقات جديدة بادلصادر الرياضية واإلعالمية ،وىي عالقة
متفاوتة التأثَت ،وتتنوع حبسب ما توفره من معلومات ومضامُت وبرامج رياضة ،تستثَت ادلتلقي يف
حالوة االصلذاب واالنبهار بالعامل الكبَت من وراء شاشات العرض .
يتحمل اإلعالـ الرياضي اليوـ مسؤولية كربى على عاتقو يف عملية االرتقاء دبستوى الرياضة ضلو
األفضل عن طريق نشر الثقافة الرياضية ،وحيتل اإلعالـ ادلتلفز مكانة متميزة بُت سلتلف وسائل
اإلعالـ األخرى حلجم التأثَت الواسع باستقطابو لشرائح عديدة من صبهور وسائل اإلعالـ ،وألف
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االحًتاؼ الرياضي يعتمد يف تطبيقو على عدة آليات جيب أف تتوفر صبيعها ومن بينها اإلعالـ
الرياضي الذي يبقى احد ركائزه من خالؿ العمل على نشر ثقافتو وتوضيح اجيابياتو وسلبياتو.
وادلتتبع حلالة كرة القدـ اجلزائرية من خالؿ ولوج األندية الرياضية عامل االحًتاؼ الرياضي،
الذي حيمل صبلة من ادلواصفات وادلعامل لتحقيق غايات وهنايات زلددة ،شبة تساؤؿ عن ما
ديكن أف يقدمو اإلعالـ الرياضي يف ىذا العامل اجلديد للكرة اجلزائرية ،فالكثَت من ادلتتبعُت يروف
اف الكرة يف ملعب اإلعالـ والصحافيُت ،ومنهم من حيمل ادلسؤولية على عاتق الالعبُت واألندية
واالربادية فهي ادلسؤولة عن تطوير اللعبة ،وبُت ىذه التساؤالت ال ديكن الفصل فيها اال من
خالؿ توضيح مسامهة ودور اإلعالـ يف ادلنظومة االحًتافية.
واقتناعا بالدور اذلاـ الذي يلعبو اإلعالـ الرياضي ادلتلفز يف ادلنظومة االحًتافية ،جاء موضوع
مداخلتنا واليت تتمحور حوؿ مسامهة اإلعالـ الرياضي ادلرئي يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي
باجلزائر.
ومن ىنا مت طرح االشكاؿ التايل:

 -التساؤل العام:

ما مدى مسامهة اإلعالـ الرياضي اجلزائري ادلرئي (قناة اذلداؼ) يف نشر ثقافة االحًتاؼ
الرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية؟

 -التساؤالت الفرعية :

 ىل تساىم الربامج الرياضية "لقناة اذلداؼ" يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـاجلزائرية؟
 ما ىو دور الصحفي الرياضي "لقناة اذلداؼ" يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرةالقدـ اجلزائرية ؟
 -2الفرضيات :

 -الفرضية العامة :يساىم اإلعالـ الرياضي اجلزائري ادلرئي يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي

يف كرة القدـ اجلزائرية
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المؤلفون :د/شريف حمزة

د/مجادي مفتاح

د /صالح ربوح

 الفرضيات الفرعية: تساىم الربامج الرياضية "لقناة اذلداؼ" يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية للصحفي الرياضي "لقناة اذلداؼ" دور يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية -3أهمية الدراسة :

يعترب اإلعالـ الرياضي ادلرئي من بُت الوسائل اإلعالمية األقوى يف التأثَت من خالؿ
حجمو بُت الصوت والصورة احلركة ،وبرزت احلاجة لدراسة ىذه الوسيلة اإلعالمية اذلامة اليت
ربظى دبتابعة واىتماـ كبَتة ومدى دورىا يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية
عن طريق الربامج الرياضية ،وذلك دلا للتلفزيوف من مزايا إذ انو من بُت وسائل اإلعالـ األكثر
انتشارا وأقواىا تأثَتا وذلك ألنو يستحوذ على اىتماـ كبَت من جانب اجلماىَت أكثر من
الوسائل األخرى.

 -4أهداف الدراسة :

 معرفة مدى مسامهة اإلعالـ الرياضي اجلزائري ادلرئي (قناة اذلداؼ) يف نشر ثقافة االحًتاؼالرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية.
 الوصوؿ إىل معرفة مدى مسامهة الربامج الرياضية "لقناة اذلداؼ" يف نشر ثقافة االحًتاؼالرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية.
الوصوؿ إىل معرفة دور الصحفي الرياضي "لقناة اذلداؼ" يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يفكرة القدـ اجلزائرية.
 -5تحديد المفاهيم والمصطلحات:
 -اإلعالم :

لغة :التبليغ ويقاؿ ابلغت القوـ بالغا اي اوصلتهم الشيء ادلطلوب ،والبالغ ما بلغك اي
وصلك (زلمود زلمد سفر ،1982 :ص)21
اصطالحا :االعالـ ىو نشر للحقائق واالخبار واالفكار واآلراء بوسائل االعالـ

ادلختلفة(.ابراىيم اماـ، 1969 :ص)20
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تعريف اجرائي :ىو ارساؿ ادلعلومة من االعالـ ادلرئي اىل اجلمهور الرياضي.

اإلعالم الرياضي :ىو تلك العملية اليت هتتم بنشر اإلخبار وادلعلومات واحلقائق ادلرتبطةبالرياضة وتفسَت القواعد والقوانُت ادلنظمة لأللعاب وأوجو النشاط الرياضي للجمهور بقصد
نشر الثقافة الرياضية بُت أفراد اجملتمع وتنمية الوعي الرياضي.
-االعالم الرياضي المتلفز :التلفزيوف اىم وسيلة من وسائل االعالـ الرياضي اليت يتعرض ذلا

االفراد وتؤثر يف تكوينهم وسلوكهم واذباىاهتم ويساىم يف نشر الثقافة الرياضية بُت افراد اجملتمع.

-االحتراف الرياضي:

 لغة :حرؼ ،حيرؼ ،احًتؼ ،اسم من االحًتاؼ الرياضي ،طريقة الكسب من احلرفة(قاموس ادلنجد العريب يف اللغة واإلعالـ ،1984 ،ص .)41

 اصطالحا :نعٍت باالحًتاؼ الرياضي شلارسة الشخص لنشاط رياضي على أنو حرفة وذلكبأف يباشره بصفة منتظمة ومستمرة بغرض ربقيق عائد مادي يعتمد عليو كوسيلة للعيش

(درويش كماؿ و السعدين خليل السعدين ،2006 :ص.)10

وحسب ادلادة الثالثة من الئحة االحًتاؼ لالعيب كرة القدـ السعودية فاف الالعب احملًتؼ ىو
الالعب الذي يتقاضى لقاء شلارستو لعبة كرة القدـ مبالغ مالية كراتب أو مكافآت ،دبوجب
عقد زلدد ادلدة بينو وبُت النادي ،وذلك خبالؼ النفقات الفعلية ادلًتتبة على مشاركتو يف اللعب

كنفقات السفر واإلقامة واإلعاشة والتامُت والتدريب وما شابو ذلك(.عبد احلميد عثماف
احلنفي ،2007 ،ص.)23

 -التعريف اإلجرائي لالحتراف الرياضي :نعٍت باالحًتاؼ الرياضي يف اجلانب الرياضي انو

مهنة يباشرىا الالعب بصفة منتظمة ومستمرة من خالؿ شلارسة نشاط رياضي معُت ،وىناؾ
عقد مربـ بُت الالعب والنادي وجب االلتزاـ بشروطو من كال الطرفُت من اجل ربقيق اذلدؼ
ادلرجو الوصوؿ إليو.

-6الدراسات السابقة:

الدراسة األولى :دراسة عبد احلميد البلوين 2010247
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المؤلفون :د/شريف حمزة

د/مجادي مفتاح

د /صالح ربوح

ربت عنواف " تناوؿ اإلعالـ الرياضي دلشروع االحًتاؼ" دراسة وصفية ربليلية جلريدة الشروؽ
اليومي ،مذكرة زبرج ماجستَت يف اإلعالـ واالتصاؿ.
حيث انطلق الباحث من اشكاليتو ادلتعلقة بالتناوؿ اإلعالمي لظاىرة االحًتاؼ وذلك سنة
 ، 2010وقد اعتمد على ادلنهج الوصفي مستخدما اداة ربليل ادلضموف وقدمت الدراسة
ملخصا كامال عن االحًتاؼ وأىدافو وكيف ديكن أف يساعد يف تطوير ورفع من مستوى كرة
القدـ باجلزائر.
الدراسة الثانية :دراسة خالد مرشيش .2011رسالة ماجستَت بعنواف "دور الصحافة الرياضية ادلتخصصة يف احلد من التعصب الرياضي"
حيث تناولت ىذه الدراسة أسباب انتشار ظاىرة التعصب لدى اجلمهور الرياضي ومدى تأثَت
الصحافة الرياضية ادلتخصصة يف التقليل من ىذه الظاىرة ،وخرجت دبجموعة من االقًتاحات
أمها:
 . 1إنشاء رللس إعالمي رياضي يكوف ضمن اجمللس األعلى لإلعالـ الذي سوؼ ينشأ دبوجب
قانوف اإلعالـ اجلديد ادلطروح على طاولة النقاش يف الدورة اخلريفية  2011للربدلاف.
 .2إعادة رسكلة اإلعالميُت الرياضيُت عرب دورات تكوينية وتربصات يشرؼ على أخصائيُت
يف اإلعالـ الرياضي وسلتصُت يف الرياضة وعلم النفس وعلم االجتماع من أجل توعية الصحفي
من سلاطر هتيئة وشحن اجلماىَت وكذا عدـ مباالت أثناء تغطيتهم األحداث الرياضية.
-الدراسة الثالثة :دراسة رضواف جدي 2011

رسالة ماجستَت بعنواف" :اإلعالـ الرياضي وأخالقيات مهنة من خالؿ جريدة اذلداؼ الرياضية"
سبحورت ىذه الدراسة حوؿ العمل الصحفي الرياضي داخل جريدة اذلداؼ اليت تعد من أكرب
اجلرائد الرياضية اليومية يف اجلزائر من حيث ادلقروئية وعدد نسخها ،فقد كانت عينها قصدية
استهدفت الصحفيُت العاملُت يف ىذه اجلريدة جبميع أقسامها وقدمت االقًتاحات التالية:
 ضرورة إنشاء رللس ألخالقيات العمل الصحي الرياضي. صياغة ميثاؽ وطٍت يضبط قواعد وأسس اإلعالـ الرياضي.248
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 إقامة دورات وندوات تثقيفية و ربسيسية لإلعالميُت الرياضيُت حوؿ أمهية التقيد دببادئأخالقيات ادلهنة.

-7اإلجراءات الميدانية للدراسة:

-1-7الدراسة االستطالعية:

قبل الشروع يف الدراسة ادليدانية واليت تتمثل يف توزيع استمارة االستبياف على أساتذة قسمي
اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي واإلدارة والتسيَت الرياضي ،أردنا القياـ باستطالع أويل فتوجهنا إىل
 06أساتذة من سلتلف الدرجات العلمية على مستوى القسمُت ادلذكورين دبعهد العلوـ
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة هبدؼ إتاحة الفرصة دلعرفة بعض اجلوانب
احمليطة بادلوضوع الدراسة ومن أمهها:
التعرؼ على مكاف ومدى إمكانية إجراء ىاتو الدراسة.ربديد العينة وطريقة اختيارىا ومعرفة األجواء والظروؼ احمليطة.-التقرب أكثر من أفراد العينة.

 -2-7المنهج المستخدم:

إف ادلنهج ادلستخدـ يف البحوث مهما كاف نوعو أو غرضو ،حجر األساس للبحث ،حيث
يفيد يف إكساب الباحث الطابع العلمي وادلوضوعي ،وااللتزاـ حبدود حبثو ،وللمنهج عدة أنواع
حسب طبيعة ادلوضوع وخصوصياتو ،أما يف ىذه الدراسة ،فقد اعتمدنا على ادلنهج الوصفي،
باعتباره األنسب لطبيعة ادلوضوع.
وديكن تعريف ادلنهج الوصفي بانو " :يهتم بوصف ما ىو كائن وتفسَته ،ويهتم بتحديد
الظروؼ والعالقات اليت تتواجد بُت الواقع ،كما يهتم أيضا بتحديد ادلمارسات الشائعة والتعرؼ
على ادلعتقدات واالذباىات عند األفراد.

 -3-7المجتمع والعينة:

تكوف رلتمع الدراسة من أساتذة قسمي اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي واإلدارة والتسيَت الرياضي
دبعهد العلوـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة ،والذي يقدر عددىم بػ ػ ػ32
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أستاذا حيث حيتوي قسم اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي على  11أستاذا وقسم اإلدارة والتسيَت
الرياضي على  21أستاذا
نظرا حملدودية حجم رلتمع الدراسة فقد قاـ الباحث حبصر كل العناصر اليت تتوفر فيهم إمكانية
التطبيق عليهم ،لكل من أساتذة قسمي اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي واإلدارة والتسيَت الرياضي،
حيث مت اختيار عينة ادلسح الشامل.

 -4-7أداوت البحث :

استخدـ الباحث رلموعة من األدوات للحصوؿ على ادلعلومات اليت تفيد يف الوصوؿ إىل
أىداؼ ىذا البحث ،وكاف االعتماد يف صبع ادلادة العلمية على ما يلي :
 أدوات اجلانب النظري  :واشتملت على الكتب ،ادلعاجم ،أطروحات الدكتوراه ،رسائلادلاجيسًت ،اجلريدة الرمسية للجمهورية.
 أدوات اجلانب التطبيقي  :اعتمد الباحث على استمارة االستبياف ،موجهة ألساتذة قسماإلعالـ واالتصاؿ الرياضي واالدارة والتسيَت الرياضي ،وديكن تعريف االستبياف على أنو وسيلة
من وسائل صبع البيانات قوامها االعتماد على رلموعة من األسئلة ،تتناوؿ ادليادين اليت يشتمل
عليها البحث وتعطينا إجاباهتا ،والبيانات الالزمة للكشف عن اجلوانب اليت حددىا الباحث.

-5-7الشروط العلمية لألداة:

-الصدق :رأى الباحث أف الصدؽ الظاىري ىو أحسن طريقة الستخراج درجة صدؽ

ادلقياس ،حيث يتم ىذا النوع من الصدؽ على أساس مالحظة القياس وزلتوياتو.
وباستخداـ طريقة استطالع أراء احملكمُت فقد قمنا بعد إعدادنا الستمارة االستبياف مرفقة
بالفرضيات واإلشكالية عرضها على اساتذة مشهود ذلم باخلربة يف ميداف البحث العلمي
،الستطالع آرائهم على ما حيويو االستبياف من حيث :
 مدى وضوح الفقرات وىل ىي مناسبة لكل زلور. ىل توجد فقرات ربتاج اىل اعادة صياغة. ىل توجد فقرات ربت زلور معُت ديكن نقلها اىل زلور اخر.250
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معامل الثبات:الثبات ديثل أمهية كبَتة يف عملية بناء وتقنُت االختبارات ،وىو يعٍت أف يكوف االختبار على
درجة عالية من الدقة واإلتقاف فيما وضع لقياسو وتعترب درجة الثبات عالية كلما اقًتبت إىل
القيمة الصحيحة إىل الواحد.
ووفقا دلتطلبات الدراسة فقد مت استعماؿ طريقة ( ألفا كرونباخ) للتأكد من الثبات
واجلدوؿ االيت يبُت درجة الثبات ألداة الدراسة :
عدد العبارات

معامل الثبات

14

0.66

من خالؿ ىذا اجلدوؿ صلد أف درجة الثبات عالية وىي أعلى من ( )0.05وىي القيمة
الدنيا ادلقبولة وىي تقًتب من القيمة واحد وىذه القيمة مؤشرا على صالحية أداة الدراسة
للتطبيق بغرض ربقيق أىدافها من خالؿ اإلجابة عن أسئلتها  ،شلا يؤكد ثبات النتائج اليت ديكن
احلصوؿ عليها عند تطبيقها.

-6-7األساليب اإلحصائية:

سبت معاجلة البيانات اإلحصائية باستخداـ برنامج احلزـ اإلحصائية للعلوـ االجتماعية
حيث تضمنت ادلعاجلة األساليب اإلحصائية التالية :
التكرارات والنسب ادلئوية لوصف خصائص رلتمع الدراسة ،ولتحديد االستجابة ذباه زلاور
وأبعاد الدراسة اليت تضمنتها األداة
معامل الثبات ( ألفا كرونباخ– )alpha cronbachللوقوؼ على مدى ثبات األداة .
اختبار " كا " 2للمطابقة بُت ادلتغَتات ادلستقلة والتابعة.

251

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2108

المؤلفون :د/شريف حمزة

د/مجادي مفتاح

د /صالح ربوح

( القيم ادلالحظة  -القيم النظرية)2
(كا)_________________________= 2
القيم النظرية

-8مناقشة نتائج الفرضيات:

– مناقشة النتائج في ضوء الفرضية األولى :

تنص الفرضية األوىل على :تساىم الربامج الرياضية "لقناة اذلداؼ" يف نشر ثقافة االحًتاؼ
الرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية
بالرجوع اىل نتائج السؤاؿ رقم  02ىل الربامج الرياضية يف قناة اذلداؼ تتغَت وفق التطورات
احلاصلة يف اجملاؿ الرياضي ؟ حيث توصلنا اىل اف نسبة من االساتذة الباحثُت يروف اف الربامج
الرياضية يف قناة اذلداؼ ال تتغَت وفق التطورات احلاصلة يف اجملاؿ الرياضي دبعٌت اف الربامج
الرياضية ال تواكب ما ىو جديد يف الساحة رغم امهية االعالـ الرياضي يف ىذا اجملاؿ حيث
يؤكد خضور اديب(" )1989يف ظل التقدـ العلمي والتكنولوجي الكبَت والسريع يف اجملاؿ
الرياضي ،تربز امهية االعالـ الرياضي وضرورة احاطة الفرد باجملتمع وكل ما يدور بو من احداث
وتطورات يف ىذا اجملاؿ الرياضي" ،وبالرجوع اىل السؤاؿ رقم ( )3ىل الربامج الرياضية يف قناة
اذلداؼ تتناوؿ مواضيع االحًتاؼ الرياضي؟ حيث غالبية العينة يروف اف الربامج الرياضية يف قناة
اذلداؼ تتناوؿ احيانا مواضيع االحًتاؼ الرياضي وعليو فاف الربامج الرياضية ال تويل امهية كبَتة
دلواضيع االحًتاؼ الرياضي يف اجلزائر رغم ما ديكن اف يساىم بو او يقدمو االعالـ الرياضي يف
صلاح منظومة االحًتاؼ يف كرة القدـ وىذا ما اكده دادي عبد العزيز "ىناؾ تساؤالت استغرؽ
فيها الباحثوف عما ديكن اف يقدمو االعالـ الرياضي يف مرحلة التحوؿ ضلو االحًتاؼ " ويف
السؤاؿ رقم) (5ىل الربامج الرياضية يف قناة اذلداؼ تتطرؽ دلشاكل و صعوبات تطبيق
االحًتاؼ يف كرة القدـ اجلزائرية؟ من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها تبُت لنا اف اغلب افراد
العينة من االساتذة يروف اف الربامج الرياضية يف قناة اذلداؼ ال تعكس صعوبات تطبيق
االحًتاؼ الرياضي يف النوادي اجلزائرية لكرة القدـ ،وىذا ما اكدتو نتائج السؤاؿ رقم ( )6ىل
الربامج الرياضية يف قناة اذلداؼ تدرس بشكل جيد مواضيع االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ
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اجلزائرية؟ حيث غالبية افراد العينة رات اف الربامج الرياضية ال تناقش كل جوانب ادلنظومة
االحًتافية يف كرة القدـ باجلزائر
من خالؿ مناقشتنا ألسئلة ىذا احملور نستنتج اف للربامج الرياضية لقناة اذلداؼ مسامهة ودور
ضعيف يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ باجلزائر .
السؤال رقم  : 07ىل زلتوى ادلادة ادلصورة كوسيلة لنقل ادلعلومات يف الربامج الرياضية ادلتلفزة
مناسب لنشر ثقافة االحًتاؼ ؟
اإلجابات

التكرارات

%

متوقعة

مشاهدة

مناسب

16

12

36.7

غَت مناسب

16

20

63.3

اجملموع

32

32

100

كا" 2كاي تربيع"
محسوبة

5.333

مستوى

مجدولة الداللة

3.84

0.05

درجة
الحرية

1

االستنتاج

اإلحصائي

داؿ عند
0.05

من خالؿ النتائج الواردة يف اجلدوؿ صلد أف إجابات أفراد العينة قد توزعت وفق النسب
التالية :نسبة اإلجابة مناسب( ) %36.7ونسبة اإلجابة بػ غَت مناسب بلغت (،)%63.3
حيث أف االختبار اإلحصائي ذلا عند مستوى الداللة  0.05كاف داال  ،شلا يعٍت وجود فروقات
ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة األكثر تكرارا وىي اإلجابة دبوافق.
من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ اعاله نرى اف اغلب افراد العينة من االساتذة ادلستجوبُت
ترى اف زلتوى ادلادة ادلصورة كوسيلة لنقل ادلعلومات يف الربامج الرياضية غَت مناسب لنشر ثقافة
االحًتاؼ الرياضي يف اجل زائر ،وعليو نستنتج اف القيمة ادلرئية للربامج الرياضية لقناة اذلداؼ غَت
مناسبة وال زبصص برامج خاصة باالحًتاؼ الرياضي ودراسة كل مواضيع االحًتاؼ الرياضي
وشرحها شرحا معمقا.
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مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثانية  :تنص الفرضية الثانية على :للصحفي الرياضي"لقناة اذلداؼ" دور يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية
من خالؿ االجوبة عن االسئلة الواردة يف ىذا احملور وبعد ربليل النتائج تبُت لنا معظم افراد
العينة يتفقوف اف للصحفي امهية يف رلاؿ االعالـ الرياضي لكن دوره ضعيف يف نشر ثقافة
االحًتاؼ الرياضي فبالرجوع اىل نتائج السؤاؿ رقم ) (8تبُت لنا اف الصحفي الرياضي ال يراعي
مناسبة برارلو لنوعية اجلمهور ادلستقبل وبالتايل ال يقدموف الرسالة االعالمية على حسب
الفروقات يف اجلمهور ادلستقبل وىو اذلدؼ االمسى لإلعالـ الرياضي من خالؿ معرفة رغباتو
واىتماماتو وىذا ما اكده سليماف الوسُت "اف وصوؿ اجلمهور إلعالمو ىو اذلدؼ االساسي
للخرب ،وادلادة االعالمية اليت ال تصل للجمهور فهي تضل ىدفها االساسي وبالتايل ال تصل
الرسالة للمستقبل ".وعن ما اذا كاف الصحفي الرياضي الذي يقوـ باعداد وتقدمي الربامج
الرياضية مؤىل لذلك فًتى نسبة كبَتة من ادلستجوبُت انو غَت مؤىل لذلك فاغلب مقدمي
الربامج الرياضية يف قناة اذلداؼ غَت مؤىلُت لذلك فالصحفي الرياضي يلعب دورا اساسيا
وحيويا يف عملية التقدمي ،وجاءت نتائج السؤاؿ رقم)" (10ىل مقدمي الربامج الرياضية
يستخدموف االسلوب االمثل لتوصيل ادلعلومات؟" لتتوافق مع نتائج السؤاؿ السابق حيث رأى
اكثرية ادلستجوبُت اف مقدمي الربامج الرياضية ال يستخدموف االسلوب ادلناسب لتوصيل
ادلعلومات فهم ال يوظفوف قواعد علم االتصاؿ يف توصيل ادلعلومة للمستقبل ونعٍت بو اجلمهور
الرياضي وىذا ما اكدة خضور اديب"جيب تقدمي النص وفق قواعد علم االتصاؿ اليت تضفي
على ادلوضوع وعباراتو وكلماتو ما يناسبها من طبقة الصوت ومن ذلجة او نربة االلقاء وكذلك
من سرعة او بطئ االيقاع ومن احاسيس وانفعاالت".
فيما جاءت نتائج السؤاؿ ( )11ىل يوظف الصحفي الرياضي خربتو يف تشجيع ونشر ثقافة
االحًتاؼ الرياضي فقد رات االغلبية من ادلستجوبُت اف الصحفي الرياضي ال يوظف خربتو يف
تشجيع ونشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي فلخربة وكفاءة الصحفي الرياضي يف ادليداف االعالمي
وادليداف الرياضي دور وتأثَت كبَتين عل نشر ثقافة االحًتاؼ يف كرة القدـ اجلزائرية من خالؿ
زلاورة الضيوؼ بطريقة جيدة لنشر اكرب قدر من ادلعلومات واف ال خيوض يف ادلوضوع بطريقة
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ارذبالية واف يلتزـ ادلوضوعية والواقعية واحليادية يف طرح ادلوضوع باإلضافة اىل ادلامو بادلوضوع
الذي ىو بصدد تقدديو ،وبالرجوع اىل السؤاؿ رقم ) (12ىل مقدمي الربامج الرياضية ديتلكوف
شخصية تساىم يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف اجلزائر اتضح لنا اف نسبة كبَتة من
ادلستجوبُت ترى اف شخصية الصحفي الرياضي ليس ذلا دور يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي
يف كرة القدـ اجلزائرية رغم االمهية الكبَتة اليت تلعبها شخصية الصحفي الرياضي فأمهية ودور
صورة وصوت وشخصية ادلذيع تربز بشكل واضح يف عملية تقدمي اخلرب الرياضي يف التلفزيوف،
وعن اسلوب احلوار الذي ينتهجو الصحفي الرياضي مع الشخصيات اليت يستضيفها جاءت
نتائج السؤاؿ )(13لتبُت اف معظم مقدمي الربامج ليس ذلم اسلوب حوار فعاؿ مع
الشخصيات اليت يستضيفوهنا قد يرجع ذلك اىل نقص يف التكوين لدى الصحفي ونقص اخلربة
يف ادليداف االعالمي والرياضي ،وجاءت نتائج السؤاؿ رقم)" (14ىل للشخصيات اليت
يستضيفها الصحفي الرياضي دور يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية؟"
لتبُت اف غالبية ادلستجوبُت يروف اف الشخصيات اليت يستضيفها الصحفي الرياضي يف سلتلف
الربامج ليس ذلا دور او دورىا زلدود يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ ،فغالبية
الربامج ال تستضيف شخصيات تساىم يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي وىي شخصيات يف
غالب االحياف موجهة لالستهالؾ االعالمي ومعظمها ذو مستوى تعليمي زلدود سواء كانوا
العبُت سابقُت او مدربُت او حىت مسَتين وال تساىم يف نشر وتوضيح سلتلف جوانب
االح ًتاؼ الرياضي وىذا ما عززه بورتسكي " ال يقدـ االحداث رلردة بل يدعمها براي اخلرباء
واحملللُت وادلختصُت وحىت ادلشاىدين والرياضيُت"
من خالؿ مناقشتنا ألسئلة ىذا احملور نستنتج اف للصحفي الرياضي دور ضعيف يف نشر ثقافة
االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ باجلزائر
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السؤال رقم  : 14ىل طريقة تقدمي الصحفي الرياضي يف قناة اذلداؼ تساىم يف نشر ثقافة
االحًتاؼ؟
اإلجابات

التكرارات

%

متوقعة

مشاهدة

نعم

16

24

76.7

ال

16

8

23.3

المجموع

32

32

100

كا" 2كاي تربيع"
محسوبة

9.50

مجدولة

3.84

مستوى

درجة

الداللة

الحرية

0.05

1

االستنتاج

اإلحصائي

دال عند

0.05

من خالؿ النتائج الواردة يف اجلدوؿ صلد أف إجابات أفراد العينة قد توزعت وفق النسب
التالية :نسبة اإلجابة دبوافق ( ) %76.7ونسبة اإلجابة بػ غَت موافق( ، ) %23.3حيث أف
االختبار اإلحصائي ذلا عند مستوى الداللة  0.05كاف داال  ،شلا يعٍت وجود فروقات ذات
داللة إحصائية لصاحل القيمة األكثر تكرارا وىي اإلجابة دبوافق.
من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ اعاله نرى اف معظم العينات يعتقدف اف طريقة تقدمي
الصحفي الرياضي ال تساىم يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية فغالبية
الصحفيُت ال يستعملوف قواعد االتصاؿ الرياضي يف نشر ثقافة االحًتاؼ الرياضي فاخلرب
الرياضي ال ديكن تقدديو على اساس قراءة النص ادلكتوب بطريقة زبلو من االخطاء اللغوية
والنحوية فقط فهي تتعدى ذلك وىذا ما اشار اليو خضور اديب "بل جيب تقدمي ىذا النص
وفق قواعد علم االتصاؿ اليت تضفي على ادلوضوع وعباراتو وكلماتو ما يناسبها من طبقة
الصوت ومن ذلجة او نربة االلقاء وكذلك من سرعة او بطئ االيقاع ومن احاسيس
وانفعاالت".
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-9استنتاج عام:
إف تعاظم دور اإلعالـ الرياضي جبميع وسائلو السيما ادلرئية منها يف مواكبة الظاىرة
الرياضية اليت ارتبطت دبفهوـ االحًتاؼ يفرض ربديات كبَتة على الدوؿ العربية اليت ال تزاؿ
زبطوا خطواهتا األوىل ضلو ىذه ادلفاىيم ادلعقدة ادلرتبطة بادلاؿ و االستثمار و حىت اذليمنة  ،و
احلفاظ على مقومات اذلوية ادلشًتكة كل ذلك يفرض على اإلعالـ الرياضي مستوى عايل من
االحًتافية يف اخلطاب و التحليل و النقد الذايت البناء الذي يعزز دور ادلؤسسات الرياضة يف
تطوير النتائج و رلاهبة بعض اإلفرازات السلبية كالعنف و العنصرية و التطرؼ و ىنا يربز دور
اإلعالـ الرياضي ا لًتبوي يف نشر ثقافة االحًتاؼ والتسامح و الروح الرياضية اليت ذبعل من
الرياضة رلموعة أىداؼ إنسانية سامية تقوـ على غرس بذور تقبل ثقافة الفوز و اذلزدية.
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