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امللخص:
يتمثل بحثنا هذا في دراسة كيفية تغطية الصحافة الرياضية ملباريات املنتخبات العربية لكرة القدم في
كأس العالم  2018املنظمة بروسيا في طبعتها الواحدة والعشرون في الفترة املمتدة من  14جوان إلى 15
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وهي تذهب ً
بعيدا في املسابقة ،وعليه تم طرح التساؤل التالي :كيف عالجت جريدة الخبر منافسات املنتخبات
العربية في تظاهرة كأس العالم لكرة القدم  2018املنظمة بروسيا؟ ،ولقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل
محتوى جريدة الخبر اليومي الجزائرية لتناوالتها اليومية ملختلف األحداث التي ميزت هذه الدورة ،إذ تم في
هذا البحث استخدام منهج تحليل املضمون واملنهج التاريخي للكشف عن اهتمام الصحيفة بهذه املنافسة
الرياضية خالل فترة الدراسة والتي مثلت العينة املدروسة واملقدرة باثنين وثالثون عددا من الجريدة محل
الدراسة.
 الكلمات املفتاحية  :املعالجة (التغطية) الصحفية – اإلعالم الرياض ي  -جريدة الخبر اليومي  -املنتخباتالعربية (تونس ،املغرب ،مصر والسعودية)  -منافسات كأس العالم لكرة القدم  2018املنظمة بروسيا.
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Abstract : Our urge is to study how the sports press covers the matches of the Arab football
teams in the 2018 World Cup organized in Russia in its 21st edition from 14 June to 15 July, so
that the thing that increased the flavor is the joy of the Arab peoples to qualify four Arab teams
for the first Once the Tunisian, Moroccan, Egyptian and Saudi Arabians have watched these
teams go away in the competition, so the following question was asked: How did El-Khabar
handle the Arab teams competitions in the 2018 FIFA World Cup in Russia? A study to analyze
the content and Historical Method of the Algerian daily newspaper El-Kabar daily for the various
events that characterized this session, where in this research was used the descriptive method
using the content analysis tool to reveal the newspaper's interest in this sport competition
during the study period, which represented the sample studied and estimated thirty-two
number of newspaper replaced studying.
Keywords: Press Treatment (coverage) - Sports Media – News Paper El-Khabar - Arab
Teams (Tunisia, Morocco, Egypt and Saudi Arabia) - FIFA World Cup 2018 Organization of
Prussia.
: مقدمة وإشكالية الدراسة-1
ً دورا
ً  يلعب اإلعالم: تمهيد الدراسة-1-1
هاما في عملية التنشئة والنمو االجتماعي للفرد بصفة
، وبفضل وسائل االتصال الحديثة التي قربت بين مشارق األر ومغاربها وممالها وجنوبها،عامة
 وال يتيسر اإلطاحة بهذا إال عن طريق،أصبح أي جزء من العالم يتأثر بأي جزء آخر ويستجيب له
.وسائل اإلعالم
ولقد ظهر خالل العقود القليلة املاضية إسهامات اإلعالم في مختلف ميادين اإلعالم
وأصبحت رسائله املختلفة أكثر تطورا ومالئمة من خالل بررة االتصاالت واملعلومات التي ازدهرت
 ولعل الصحافة املكتوبة واحدة من أهم وسائل اإلعالم في،على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي
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املجتمع كونها تمثل عنصر جذب واستقطاب للنشء فيهم بفعالية وذلك في تثقيفهم وإكسابهم
املهارات واملعلومات العلمية والفنية والرياضية فيصبحون أكبر قدرة على تحقيق ً
قدرا من النمو
املتكامل ،بحيث أصبحت الصحافة في وقتنا الحاضر وملا ينشر من مضمون سالح فعال في تكوين
الرأي العام وتوجيهه.
باعتبار منافسات كأس العالم لكرة القدم أرقى تظاهرة رياضية في املعمورة ،فإن وسائل
اإلعالم تصب كل اهتماماتها عليها ،ولعل ما ميز هذه السنة في طبعتها الواحدة والعشرون احتضان
روسيا لهاته التظاهرة في الفترة املمتدة من  14جوان إلى  15جويلية والتي زادت املنافسة نكهة
خاصة.
ال يختلف اثنان حول فرحة الشعوب العربية بعد تأهل عدد معتبر من املنتخبات العربية
للمشاركة في هذه التظاهرة ،إذ أنه وألول مرة تتأهل أربع منتخبات عربية في كأس العالم ً
بدءا بتونس
واملغرب ومصر وكذا السعودية ،بحيث منى الجمهور العربي نفسه بمشاهدة هذه املنتخبات وهي
تذهب ً
بعيدا قي املسابقة وال تكتفي بالتمثيل املشرف والخروج من دور املجموعات ،لكن الكل اتفق
بأن النتائج املتواضعة التي حققها املنتخبات العربية في كأس العالم  2018جاءت مخيبة لآلمال
خاصة وأنها لم تتجاوز الدور األول ،بالرغم من محاوالت املنتخب املغربي لحفظ ماء الوجه.
وعليه توجب على الصحف تغطية هذه املناسبة الرياضية العاملية السيما الصحف
اإلخبارية ،بحيث يكون تطرقها ملختلف املعلومات واألخبار بكل صدق وموضوعية محترمة بذلك
أساسيات العمل اإلعالمي ومواثيق الشرف املتعامل بها من قبل الصحفيين (محمد فوزي ،عبد
املنعم دحروج ،ديسمبر ،2014ص.)176
حظيت الصحافة املكتوبة باهتمام القارئ لها من خالل التغطية اليومية ملختلف
املقابالت ،ومن بين الصحف التي أولت اهتماما بهذا الحدث الرياض ي نجد جريدة الخبر والتي
كغيرها من الصحف اإلخبارية الجزائرية خصصت صفحات للحدث الرياض ي ،فحجم تظاهرة مثل
كأس العالم لكرة القدم واحتضان روسيا لها ومشاركة املنتخبات العربية أدى بجميع املسرولين على
مختلف الوسائل اإلعالمية السابقة إلى تجسيد خطة عمل تمكنهم من التطرق للمنافسات التي
أجريت في هذه التظاهرة بش يء من التفصيل ،فكل هذا االهتمام من قبل الصحفيين بصفة عامة،
وصحافيي جريدة الخبر بصفة خاصة جعل هذه املنافسة الرياضية أهم التظاهرات الرياضية في
العالم ،وانطالقا من أهمية الصحف كوسيلة إعالمية لها تأثيراتها املبامرة في تشكيل الرأي العام
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ارتأينا معرفة االهتمام من خالل التناول اإلعالمي الذي أولته جريدة الخبر لحدث رياض ي بارز في
املعمورة بحجم كأس العالم لكرة القدم ،ومن خالل هذا الطرح ارتسمت لدينا هذه اإلمكالية والتي
صغناها على الشكل التالي :كيف عالجت جريدة الخبر منافسات املنتخبات العربية في تظاهرة
كأس العالم لكرة القدم  2018املنظمة بروسيا؟
ويندرج ضمن هذه اإلمكالية التساؤالت الفرعية التالية:
* ما هي املواضيع التي وردت في تغطية الجريدة للتظاهرة العاملية املنظمة في روسيا؟
* هل للل اكتف ل للت الجري ل للدة ف ل للي تحاليله ل للا وتعاليقه ل للا عل ل للى نت ل للائج املنتخب ل للات العربي ل للة واملنتخب ل للات األخ ل للرى
املشاركة فقط أم تعدى األمر إلى تسليط الضوء على الجانب التنظيمي للتظاهرة؟
* ما هي أنواع الفئات التي خصصتها الجريدة بتغطية أوسع في تحاليلها وتعاليقها؟
 -2-1فرضيات البحث:
أ -الفرضي ــة العام ــة :أفرطللت جريللدة الخبللر فللي معالجتهللا الصللحفية بحللدث تنظلليم لكلأس العللالم 2018
املقام بروسيا قبل وأثناء وبعد املنافسات في مختلف تحاليلها.
ب -الفرضي ــات الجزئيـة:
* إن تغطية املواضيع الخاصة بالالعبين العرب ونتائجهم املسجلة في املباريلات هلي األكثلر اهتم ًاملا ملن
طرف الجريدة.
* تحكلم روسلليا املهبهلر بالجانللب التنظيمللي فلي احتضللان كلأس العللالم جعللل الجريلدة تللولي أهميلة كبيللرة لله
في مختلف تحاليلها وتعاليقها.
* حاولللت الجريللدة التنويللع فللي الفئللات املخصصللة لتغطيللة التظللاهرة الرياضللية مللن أجللل إعطا هللا أكثللر
ممولية.
 -3-1أهــدا البحــث :تتمثللل أهللداف الدراسللة فللي محاولللة إيجللاد حلللول منهجيللة لفرضلليات البحللث،
وعليه فإن أهداف بحثنا تمثلت فيما يلي:
 تحليللل جريللدة الخبللر مللن حيللث الفئللات خللالل فتللرة تغطيتهللا ملنافسللات لكلأس العللالم  2018املنظمللة فلليروسيا.
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 دراسللة مللدى اهتمللام جريللدة الخبللر اليللومي فللي طريقللة تغطيتهللا ملنافسللات لكلأس العللالم  2018املنظمللةفي روسيا.
 دراسللة تغطي للة جري للدة الخب للر للمواضلليع الخاص للة بالعب للي املنتخب للات العربيللة ونت للائجهم املس للجلة ف للياملباريات.
 دراس للة التن للاول اإلعالم للي لجري للدة الخب للر ح للول تحك للم روس لليا بالجان للب التنظيم للي ف للي احتض للان لك للأسالعالم  2018وتحضيراتها قبل وأثناء وبعد املنافسات في مختلف تحاليلها.
 دراسللة اهتمللام جريللدة الخبللر فللي معالجتهللا للحللدث مللن حيللث مقللابالت املنتخبللات ذات الللوزن الثقيلللخاصة بعد إقصاء املنتخبات العربية.
 -4-1أهميــة البح ــث :تتمث للل أهمي للة دراس لتنا ه للذه ف للي تحلي للل محت للوى ص للفحات جري للدة الخب للر الي للومي
لدراسل للة كيفيل للة تغطيتهل للا ملباريل للات املنتخبل للات العربيل للة لكل للرة القل للدم املشل للاركة فل للي لك للأس العل للالم 2018
املنظمة بروسيا في طبعتها الواحدة والعشرون فلي الفتلرة املمتلدة ملن  14جلوان إللى  15جويليلة ،خاصلة
مع تأهل أربع منتخبات عربية ألول مرة وهي تونس واملغرب ومصر وكذا السعودية.
 – 5-1تعريف مصطلحات الدراسة:
أ -املعالجة الصحفية:
 التعريف االصطالحي :هي عملية الحصول على الخبر ،بياناته ،تفاصيله وأماكن وقوعه وأسماءاملشتركين فيه ،وكذا كافة املعلومات التي تجيب على استفهامات القارئ ،بحيث أن املعالجة أو
التغطية اإلعالمية هي التي تحول الحدث من واقعة عادية إلى خبر يصلح للنشر ،ويقوم بالحصول
على هذه املعلومات أو هذه التغطية مراسل الصحيفة أو عدة مندوبين حسب وقائع الحدث.
 التعريف اإلجرائي :املعالجة الصحفية هي أن تعمل الوسائل الصحفية والقائمين عليها على نشركامل جوانب املوضوع أو الحدث بكل حيادية والتطرق إلى كل ما نشر حول هذا املوضوع دون تبيان
تجاه املادة الصحفية (مع أو ضد) ،أي االعتماد على نشر كل الحقائق كما هي.
ب -اإلعالم الرياض ي:
 التعريف االصطالحي :هو عملية نشر األخبار واملعلومات والحقائق الرياضية ،ومرح القواعدوالقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية بقصد نشر الثقافة الرياضية بين أفراد املجتمع
وتنمية وعيه الرياض ي (خيرالدين عويس علي ،عطا حسن عبد الرحيم ،1998 ،ص.)22
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 التعريف اإلجرائي :اإلعالم الرياض ي هو تزويد الجمهور باملعلومات واألرقام واإلحصائيات وذلكباستخدام فنيات التحرير الصحفي لنقل الصورة الحقيقية ،من أجل تغطية الحدث بهدف نشر
الثقافة البدنية والرياضية لدى املتتبعين.
ج – التعريف اإلجرائي لجريدة الخبر اليومي :تعتبر جريدة الخبر أهم جريدة يومية جزائرية
ماملة ،تم إصدار أول عدد لها سنة  ،1990وبعد مرور عشر سنوات من تأسيس هذه الجريدة،
صارت تمثل أول سحب في الجزائر بمعدل تجاوز النصف مليون نسخة يوميا صادرة ،ولها نسختين
إضافيتين في موقعها اإللكتروني باإلنجليزية والفرنسية ،نجحت جريدة الخبر اليومي بفضل قربها
من املواطن الجزائري ،حيث تتطرق وتهتم بجميع مشاكله وانشغاالته ،يديرها السيد :مريف رزقي،
وهو في نفس الوقت مسرول النشر ،مدير تحريرها فهو السيد كمال جوزي ،ورئيس التحرير هو
السيد محمد بغالي (املوقع اإللكتروني الرسمي لجريدة الخبر https://www.elkhabar.com
التاريخ 2019/08/10 :التوقيت10 :سا15د).
د  -املنتخبات العربية املشاركة في كأس العالم  :2018ألول مرة في التاريخ تأهلت أربع منتخبات
عربية وهي (تونس ،املغرب ،مصر والسعودية)  ،وكان ذلك بعد نجاح كل منتخب في التصفيات
املرهلة (محمد حسين النظاري ،نعمان عبد الغاني ،جوان  ،2019ص.)342
 مارك املنتخب التونس ي للمرة األولى في نهائيات كأس العالم روسيا  2018منذ  12عاما ،بعدماتصدره املجموعة األولى برصيد  14نقطة ،محققا هدفه ليبلغ نهائيات املونديال ،بحيث أن هذا
التأهل هو التأهل الخامس للمنتخب التونس ي الذي مارك في العرس العالمي في سنوات ،1978
 2002 ،1998و.2006
 تأهل املنتخب املغربي بعد ارتقاءه قمة املجموعة الثالثة برصيد  12نقطة ،ليعود املغرب للظهورفي العرس العالمي للمرة الخامسة في تاريخه بعد طول غياب ،فقد سبق له وأن خا البطولة في
سنوات  1994 ،1986 ،1970و.1998
 تأهل املنتخب املصري إلى نهائيات كأس العالم بروسيا ليعود الفراعنة إلى كأس العالم بعد 28سنة من الغياب حيث تعود آخر مشاركة ملصر عام  ،1990وضمنت مصر صدارة املجموعة
اإلفريقية الخامسة.
 أنهى املنتخب السعودي الدور الثالث باملركز الثاني خلف املنتخب الياباني بعدما جمع  19نقطةولكنه ضمن تأهله إلى النهائيات بفضل فارق األهداف أمام املنتخب األسترالي الذي يملك أيضا 19
نقطة ،إذ ستكون املشاركة في روسيا  2018هي الخامسة للمنتخب السعودي في كأس العالم بعد
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تأهله للمرة األولى في  ،1994ومارك بعد ذلك في ثالث نسخ متتالية ( 1998و 2002و )2006قبل أن
يغيب عن آخر نسختين ليعود مجددا في روسيا .2018
ر -منافسات كأس العالم لكرة القدم :بطولة كأس العالم لكرة القدم هي أهم مسابقة لرياضة كرة
القدم في املعمورة ،تقام تحت إمراف االتحاد الدولي لكرة القدم ،بحيث يتم برمجة هذه البطولة
كل أربع سنوات منذ عام  ،1930ما عدا بطولتي عام  1942و 1946اللتين ألغيتا بسبب الحرب
منتخبا ً
ً
وطنيا ،منذ  1998مقسمين على ثماني
العاملية الثانية ،يشارك في النظام الحالي للبطولة 32
مجموعات ،يتنافسون للظفر بلقب البطولة لشهر كامل على مالعب البلد املستضيف ،وتتأهل
هذه املنتخبات إلى البطولة عن طريق نظام للتصفيات الذي يقام على مدى ثالث سنوات (محمد
حسين النظاري ،نعمان عبد الغاني ،جوان  ،2019ص.)343
ه -كأس العالم لكرة القدم  :2018هي البطولة الحادية والعشرون من بطوالت كأس العالم
للمنتخبات الوطنية أكابر رجال ،والتي تقام تحت رعاية االتحاد الدولي لكرة القدم ،وقد استضافتها
روسيا في الفترة املمتدة بين  14جوان و 15جويلية من عام  ،2018حيث استطاعت روسيا الفوز
ُ
بشرف استضافة هذه البطولة بعد قرار االتحاد الدولي لكرة القدم املعلن عنه في  2ديسمبر ،2010
بعد تغلب روسيا على ثالثة ترميحات باملجمل ،وهم ترميح مشترك بين إسبانيا والبرتغال ،وترميح
مشترك ً
أيضا بين هولندا وبلجيكا ،وترميح وحيد إلنجلترا ،إذ تعتبر النسخة األولى من بطوالت كأس
العالم التي أقيمت في أوروبا الشرقية ،وكذلك هي املرة األولى التي تستضيف بها القارة األوروبية
منافسات البطولة بعد بطولة كأس العالم  2006والتي أقيمت في أملانيا ،وقد مارك في البطولة 32
ً
منتخبا ً
ً
منتخبا سبق وأن
وطنيا ،بعدما تم اإلبقاء على الشكل الحالي للبطولة من بينهم عشرون
مارك في النسخة السابقة ،وقد قرر االتحاد الدولي لكرة القدم إقامة نهائي كأس العالم  2018على
ملعب لوجنيكي والذي يتسع لحضور  81ألف متفرج بعد التجديد املتواجد بالعاصمة الروسية
موسكو ،استطاع منتخب فرنسا الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على منتخب
كرواتيا بنتيجة  ،2-4في املباراة النهائية التي أقيمت على هذا امللعب بحضور  78ألف متفرج.
 -2الدراسات السابقة واملشابهة:
 -1-2دراسة الباحث :أحمد محمود عبد الحليم محمود( ،أطروحة دكتوراه) ،كلية اإلعالم جامعة
القاهرة ،مصر ،تحت عنوان :الصفحات اإلعالنية املتخصصة في الصحف املصرية دراسة
تحليلية مقارنة للمضمون والقائم باالتصال في التطبيق على صحف األهرام واألخبار والجمهور
خالل عامي  ،2004 ،2001- 1995بحيث تكونت هذه األطروحة من  5فصول هي :مشكلة البحث
ومنهجه ،الصفحات اإلعالنية املتخصصة في صحف الدراسة ،تنظيم وتخطيط وتقويم العمل في
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الصفحات اإلعالنية املتخصصة في هدف الدراسة ،نتائج الدراسة التحليلية املقارنة للصفحات
اإلعالنية املتخصصة في صحف الدراسة خالل عامي  ،2001 - 1995نتائج الدراسة امليدانية للقائم
باالتصال اإلعالني في الصفحات اإلعالنية املتخصصة موضوع الدراسة واملنشورة في صحف
العينة ،ولقد أجرى الباحث دراسة استطالعية وصفية مقارنة وذلك على عينة من الصفحات
اإلعالنية املتخصصة في صحف األهرام ،األخبار ،أخبار اليوم ،الجمهورية وذلك بطريقة األسبوع
الصناعي خالل عامي  1995و ،2001ومن أهم النتائج املتوصل إليها أن صحيفة األهرام كانت أسبق
صحف الدراسة من حيث تبني صيغة الصفحات اإلعالنية املتخصصة وكذلك من حيث عدد ما
تنشره من صفحات وتنوع املجالت التي تغطيها هذه الصفحة ،كذلك التزام الصفحات اإلعالنية
املتخصصة بتبني رؤى الجهات املانحة للدعم والدفاع عنها.
 -2-2دراسة الباحثة :ميادة محمد قاسم ممهان( ،أطروحة دكتوراه) ،كلية اإلعالم والعالقات
اإلستراتيجية ،جامعة صنعاء ،اليمن ،تحت عنوان :أساليب اإلنتاج الصحفي وتأثيرها على إخراج
الصحف اليمنية -دراسة تحليلية وميدانية ،2006 ،بحيث أجرى الباحث دراسة وصفية لرصد
وتوصيف أساليب اإلنتاج الصحفي في الصحف البحثية الثورة و 26سبتمبر ،في الفترة الزمنية
املمتدة من يناير  1990إلى غاية ديسمبر  ،2001ومن أهم النتائج املتوصل إليها أنه قد اتضح أن
تحول الصحيفتين إلى اإلنتاج اإللكتروني لم يكن له أي تأثير على حجم الحروف فأجهزة الجمع
التصويري أتاحت استخدام أحجام الحروف بداية من حجم  4.5وحتى  186غير أن عزوف صحيفة
 26سبتمبر وميزة استخدام صحيفة الثورة لحروف ذات أحجام أقل من  10يرجع إلي أسباب تتعلق
بمتطلبات اإلنتاج التقليدي الذي يتطلب استخدام ورق مساس ،واستخدام ورق حساس حديث.
 -3-2دراسة الباحثين :د.نبيل صالح وافي ،أ.الوسين سليمان ،أ.موفق صالح ،بحث نشر في مجلة
اإلبداع الرياض ي ،جامعة املسيلة ،الجزائر ،عدد خاص باملرتمر العلمي الدولي الثاني (تسيير اإلدارة
الرياضية في ظل اقتصاد السوق) ،تحت عنوان :التناول اإلعالمي ملنافسات كأس إفريقيا للمم
العشرين لكرة اليد املقامة باملغرب  2012من خالل الصحافة املكتوبة دراسة تحليلية لجريدة
الشروق اليومي ،العدد ،05 :أفريل  ،2012وقد افترضت الدراسة بأنه من املتوقع أن يرثر عامل
تنظيم األلعاب اإلفريقية في نسختها العشرين باملغرب دون غيرها في إفراد جريدة الشروق لتغطية
هامة للحدث القاري ،واتبع الباحثون املنهج املسحي وتمثلت عينة الدراسة في أعداد صحيفة
الشروق والبالغة  22عددا ،والتي حملت موضوعات منافسات كأس إفريقيا للمم العشرين لكرة
اليد التي أقيمت باملغرب من خالل تحليل محتوى جريدة الشروق اليومي ،حيث أنه تم اختيار 11
أعداد من أصل  22عددا للفترة املمتدة بين  11و 21جانفي  ،2012وخرجت الدراسة بنتائج عديدة

315

الوسين سليمان  ،موفق صالح

من بينها أن صحيفة الشروق أفردت للمنافسات مساحات في الصفحات األولى واألخيرة واإلمهارية
وأن الصفحة الرياضية جاءت باملرتبة األولى بواقع  23صفحة أي بنسبة  % 22.10من إجمالي
تكرارات صفحات الشروق اليومي املتناولة لكأس إفريقيا لكرة اليد.
 -4-2دراسة الباحث :الهادي عيس ى( ،أطروحة دكتوراه) ،بمعهد التربية البدنية والرياضية ،جامعة
الجزائر ،3تحت عنوان :البرامج الرياضية املقدمة في التلفزيون الجزائري وأثرها على نشر الوعي
الرياض ي -دراسة تحليلية وميدانية ،2012 ،ولقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على املنهج
املسحي الوصفي من أجل املزاوجة بين تحليل البرامج الرياضية املقدمة في التلفزيون الجزائري
ومعرفة اتجاهات الجمهور نحوها ،فقد عمد إلى حصر عينة من البرامج الرياضية املقدمة في
التلفزيون الجزائري وبعد تسجيل لل  48حلقة من مجموع البرامج في الفترة املمتدة من (أكتوبر2010
إلى جوان  )2011وقد ابتعد عن الفترة التي سبقتها مبامرة ً
نظرا لتميز األحداث الرياضية فيها كتأهل
املنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا وذلك ليتفادى دراسة األعمال الظرفية ،والتي
ال تقدم في أي حال من األحوال الصورة الحقيقية لطبيعة البرامج الرياضية بهدف معرفة الوضع
الحالي لظروفه واتجاهاته ،أما فيما يخص الدراسة امليدانية فقد اعتمد الباحث على ما يسمى
بعينة الكرة الثلجية أو عينة السلسلة ،فعدد مشاهدي البرامج الرياضية في الجزائر غير معروف،
ولذلك اعتمد الخطوات املنهجية لهذا النوع من العينات فتم حصر العينة في فئة معينة من
ً
اهتماما بالبرامج الرياضية أال وهي فئة الطلبة الجامعيين
املجتمع الجزائري والتي رأى فيها أكثر
تخصص التربية البدنية والرياضية واملوزعة عبر مختلف أنحاء الوطن ،وقد انتهت به السلسلة إلى
ً
ً
ً
(توزيعا غير
تناسبيا) والجهة
(توزيعا
 1000فرد (طالب) تم توزيعها من حيث طبيعة النشاط
ً
تناسبيا) ،ومن بين أهم التوصيات التي رأى الباحث أن تأخذ بعين االعتبار ما يلي :أن تكون أهداف
البرامج الرياضية مرتبطة باحتياجات الجمهور وميوله ورغباته وتكون متفقة مع ما أقره العلم،
كذلك أن تساير البرامج الرياضية املقدمة في التلفزيون الجزائري التطور العلمي والتكنولوجي
الحاصل ،إذ ال بد أن يتفق مضمون ومحتوى البرامج الرياضية من املادة العلمية للنشطة
الرياضية مع املواصفات من النواحي املختلفة للجمهور املشاهد ومناسبة له بدقة ،مع وجوب
مراعاة املساحة الزمنية ألي برنامج مع أهدافه ومضمونه ومحتواه حتى نضمن وصول املعلومات
بطريقة صحيحة ،وتطوير البرامج الرياضية املقدمة في التلفزيون الجزائري الحالية واقتراح برامج
أخرى جديدة.
 -5-2دراسة الباحث :الوسين سليمان( ،أطروحة دكتوراه علوم) ،معهد التربية البدنية والرياضية،
جامعة الجزائر ،3تحت عنوان :الصحافة الرياضية املتخصصة ومدى تأثيرها على استفحال
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ظاهرة إقالة واستقالة مدربي أندية القسم الوطني األول لكرة القدم الجزائرية في الفترة املمتدة
من  2005إلى –2010دراسة ميدانية وتحليلية ،2013 ،-وتكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة
مدى تأثيرات وسائل اإلعالم الرياضية املتمثلة في الصحافة الرياضية املتخصصة على عدم استقرار
مدربي أندية كرة القدم من خالل ما يكتب فيها على مختلف النتائج السلبية لتلك األندية ،ولقد
اعتمد الباحث على منهجين اثنين :املنهج املسحي واملنهج التاريخي باإلضافة إلى أسلوب املقارنة،
باستخدامه ألداة تحليل املحتوى كأداة أساسية في البحث وأداة املالحظة من خالل تحضير نموذج
مالحظة باإلضافة إلى أداة االستمارة اإلستبيانية من أجل سبر آراء مدربي األندية الرياضية ،وفي
األخير استعان الباحث بأداة املقابلة من أجل مقابلة أهم املدربين املخضرمين على املستوى العالمي
في تسجيالت فيديو مسجلة في مختلف أنحاء العالم ،حيث أنه استعان بأداة تحليل املحتوى من
أجل تحليل أربع جرائد وطنية متخصصة في املجال الرياض ي جريدتين ناطقتين باللغة العربية وهما
الهداف والشباك ،وجريدتين ناطقتين باللغة الفرنسية وهما  le Buteurو  Competitionالصادرة في
السنوات الخمس للفترة املمتدة من  2005إلى  2010والتي تمثل مجموعها  4071جريدة محل
تحليل ،وبهذا فإن هذه الدراسة تعتبر األولى على املستوى الوطني من حيث التخصص (صحافة
رياضية مكتوبة متخصصة) واألولى على املستوى اإلفريقي من حيث عدد الصحف املدروسة ،وقد
قام الباحث بتحكيمين اثنين :تحكيم ألداة تحليل املحتوى من طرف أستاذة التعليم العالي في مجال
التخصص ،باإلضافة إلى تحكيم االستمارة اإلستبيانية املوزعة على املدربين من طرف أساتذة
محاضرين محكمين لها ،وقد تمثلت عينة املدربين أي الذين ُوزعت عليهم االستمارة بما مجموعه 45
مدرب للمستوى العالي على مستوى القطر الوطني ،يجدر الذكر كذلك إلى أن االستمارة قد ترجمة
إلى اللغة الفرنسية ً
نظرا الختالف جنسيات عينة الدراسة ،استعان الباحث في تحليل دراسته
ً
إحصائيا إلى أدوات إحصائية مختلفة تمثلت في النسب املئوية واختبار كاف تربيع ومعامل بيرسون
وبرنامج الرزم اإلحصائية  ،SPSSأما فئات التحليل قد قام باختيار فئتي الوسيلة والشكل التعبيري
املتضمنين في فئات الشكل أو فئتي االتجاه والقيم كنوع من أنواع فئات املضمون الشائعة
االستخدام في تحليل املحتوى ،إضافة إلى مقابلة املدربين العامليين ،فقد قام الباحث كذلك
باستجواب أهم اإلعالميين الرياضيين وبعض الشخصيات الرياضية التي سجلت بصماتها في تاريخ
كرة القدم الجزائرية.
ُ
 -6-2دراسة الباحثان :د.محمد حسن النظاري وأ.نعمان عبد الغني ،بحث نشر في مجلة اإلبداع
الرياض ي ،جامعة املسيلة ،الجزائر ،تحت عنوان :دور الصحافة الرياضية املكتوبة في إبراز تأهل
املنتخبات العربية ملونديال روسيا  2018لكرة القدم من وجهة نظر منتسبي كليات وعاهد التربية
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البدنية والرياضية ،املجلد رقم"(/")10العدد رقم "( -")01جوان  ،2019وقد هدفت هذه الدراسة
إلى معرفة الدور الذي تقوم به الصحافة الرياضية املكتوبة في إبراز تأهل املنتخبات العربية
ملونديال روسيا  2018لكرة القدم من وجهة نظر منتسبي كليات ومعاهد التربية البدنية والرياضية،
وقد افتر الباحثان بأن للصحافة الرياضية املكتوبة -الوطنية -دور ايجابي في إبراز تأهل
املنتخبات العربية إلى مونديال روسيا  2018لكرة القدم ،وتمثلت العينة في األكاديميين املنتسبين
لكليات ومعاهد التربية الرياضية في الدول األربعة املتأهلة ،وعددهم التالي 40 :أكاديمي لكل من كلية
التربية الرياضية بجامعة أسيوط بمصر ،كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة امللك سعود
بالسعودية ،املعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس التونسية ،املعهد امللكي لتكوين أطر
الشبيبة والرياضة  IRFCبسال باملغرب ،وتمت اختيارهم بصورة عشوائية ،وتمثلت أداة الدراسة في
استبيان مكون من  10فقرات ،بحيث جرت الدراسة بين مهري نوفمبر وديسمبر من سنة ،2017
ومن أهم نتائج هذا البحث أن الصحافة الرياضية املكتوبة في الدول املتأهلة ملونديال روسيا 2018
من وجهة نظر منتسبي الكليات محل الدراسة تولي أهمية كبيرة بالتأهل وتفرد مساحات واسعة له،
وأن املواد التي تتناولها تتعلق بالتحضيرات ،واملدرب ومساعديه ،وتشكيلة املنتخب املختارة للعلب
في النهائيات ،والتركيز يكون على الالعبين املحترفين بصورة كبيرة ،وكذلك توضيح لطريقة التنقل
ومراء البطاقات املخولة لحضور املباريات ،وبينت النتائج أيضا بأن التغطية تتركز بصورة كبيرة
على الدول التي تتواجد مع املنتخب الوطني في مجموعة واحدة،وان املنتخبات العربية األخرى
املتأهلة التي تحظى بنفس التغطية للمنتخب الوطني أو املنتخبات العاملية الكبيرة ،وان حيز
التغطية الصحفية يكون في غالبيته للصور ،وعليه فقد أوص ى الباحثان بزيادة االهتمام بالالعبين
املحليين املتواجدين في القوائم الوطنية ،وإعطاء مساحات أوسع للمنتخبات العربية املتأهلة
للتعريف بها أسوة باملنتخبات العاملية ،وتخصيص حيز أكبر للتحليل الخبري عن الصور.
* التعليق على الدراسات:
لق ل للد ت ل للم اختيارن ل للا للدراس ل للات الس ل للابقة والت ل للي له ل للا عالق ل للة بموض ل للوع بحثن ل للا ،والت ل للي ص ل للنفت
وف ل للق مجموع ل للة مع ل للايير أساس ل للية (وه ل للي خمس ل للة) مل ل لراعين ف ل للي ذل ل للك التسلس ل للل الت ل للاريخي له ل للا ،وه ل للي
لك ل للاألتي :دراس ل للات حس ل للب م ل للدى تق ـ ــارب املوض ـ ــو  ،وهن ل للا يمك ل للن أن تص ل للنف حس ل للب نس ل للبة تش ل للابه
متغيراته ل ل للا م ل ل للع متغي ل ل لرات بحثن ل ل للا ،أي دراس ل ل للات تناول ل ل للت موض ل ل للوع التغطي ل ل للات الص ل ل للحفية للح ل ل للداث
والتظ ل ل للاهرات س ل ل للواء أكان ل ل للت رياض ل ل للية أم غي ل ل للر رياض ل ل للية ،ودراس ل ل للات تناول ل ل للت التحض ل ل للير للبط ل ل للوالت
الرياضل ل للية ،ودراسل ل للات تناول ل ل للت تل ل للأثيرات الوس ل ل للائل اإلعالميل ل للة الرياض ل ل للية ،أمل ل للا املعي ل ل للار الثل ل للاني فه ل ل للو
معيل ل ل للار االنتمـ ـ ـ ــاء الجغرافـ ـ ـ ــي ،وعليل ل ل لله فل ل ل للإن دراسل ل ل للاتنا كانل ل ل للت كلهل ل ل للا دراسل ل ل للات فل ل ل للي الل ل ل للوطن العربل ل ل للي
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ودراسل ل ل للات جزائريل ل ل للة ،أمل ل ل للا املعيل ل ل للار الثالل ل ل للث فكل ل ل للان معيل ل ل للار املـ ـ ـ ــن املسـ ـ ـ ــتخدم ،وهنل ل ل للا يمكل ل ل للن أن
تصل ل ل للنف إلل ل ل للى دراسل ل ل للات فل ل ل للي تحليل ل ل للل املحتل ل ل للوى ،دراسل ل ل للات وصل ل ل للفية ،دراسل ل ل للات مقارنل ل ل للة ،دراسل ل ل للات
مسل ل للحية .أمل ل للا املعيل ل للار الرابل ل للع فكل ل للان معيل ل للار درجـ ـ ــة االهتمـ ـ ــام بعناصل ل للر العمليل ل للة اإلعالمي ل ل لة ،وهنل ل للا
فإنن ل ل ل للا نج ل ل ل للد دراس ل ل ل للات ك ل ل ل للان تركيزه ل ل ل للا عل ل ل ل للى الوس ل ل ل لليلة اإلعالمي ل ل ل للة ،ودراس ل ل ل للات اهتم ل ل ل للت بالرس ل ل ل للالة
اإلعالميل ل للة وأخل ل للرى اهتمل ل للت باملسل ل للتقبل أي الجمهل ل للور ،ليكل ل للون آخل ل للر املعل ل للاير معيـ ـ ــارالـ ـ ــزمن ،بمعنل ل للى
أنن ل للا قل ل للد قمنل ل للا بانتقل ل للاء الدراسل ل للات الحديثـ ـ ــة واملواكب ـ ــة لتطل ل للور مختلل ل للف وسل ل للائل البحل ل للث العلمل ل للي
فل للي املعل للايير واملجل للاالت السل للابقة الل للذكر ،بحيل للث أن أقل للدم دراسل للة تل للم االعتمل للاد عليهل للا فل للي هل للذا كانل للت
سنة  ،2004وأحدث دراسة كانت سنة  2019وهي سنة نشرنا لهذا البحث.
 -3إجراءات البحث امليدانية:
 -1-3الطرق املن جية املتبعة:
أ -مــن البحــث املتبــع :فيمللا يخللص املللنهج املتبللع فللي الدراسللة فقللد تعللددت تعللاريف البحللوث العلميللة،
إال أن التعري ل للف األكث ل للر اس ل للتخداما ه ل للو ذل ل للك التعري ل للف ال ل للذي يش ل للير إل ل للى أن البح ل للوث العلمي ل للة ه ل للي:
"التقصل ي املللنظم بإتبللاع أسللاليب ومنللاحج علميللة محللددة للحقللائق العلميللة بقصللد التأكللد مللن صللحتها
أو إضافة الجديد لها" (عماربوحوش ومحمد محمود الذنيبات ،1989 ،ص.)15
ولللذلك فإنلله يتعللين علللى كللل باحللث أن يختللار املللنهج أو األسلللوب املعللين لتحديللد مشللكلته التللي
هللو بصللدد دراسللتها وكلمللا تمكللن الباحللث مللن الللتحكم فللي املللنهج تمكللن مللن الللتحكم فللي دراسللته ،وعليلله
تنللدرج دراسللتنا ضللمن البحللوث التحليليللة التللي يعرفهللا هــويتني" :بأنهللا الدراسللات التللي تتضللمن دراسللة
الحقائق الراهنة املتعلقلة بطبيعلة ظلاهرة أو موقلف أو مجموعلة ملن النلاس أو مجموعلة ملن األحلداث
أو مجموعة من األوضاع" (محمد منيرحجاب ،2002 ،ص.)86
إضللافة إل للى م للنهج تحليللل املحت للوى ال للذي اعتم للدنا عليلله ف للي دراس للتنا فقللد قمن للا باالعتم للاد عل للى
املــن الت ــاري ي ال للذي فرض للته طبيعللة الدراس للة ،بحي للث ك للان اعتمادنللا عل للى امل للنهج الت للاريخي كأس لللوب
يهللدف إلللى التعريللف باملراحللل واإلطللار التللاريخي ملنافسللة لك لأس العللالم لكللرة القللدم منللذ بللدايتها إلللى غايللة
نهايتها والتي جرت بروسيا من  14جوان إلى  15جويلية .2018

ب -تعريف من تحليل املضمون:
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يعللد م للنهج تحليــل املض ــمون مللن املن للاحج املعتمللدة ف للي مجللال العل للوم اإلنسللانية واالجتماعي للة
بصللفة عامللة ،وعلللوم اإلعللالم واالتصللال علللى وجلله الخصللوص ،إذ ال يوجللد تعريللف جللامع لهللذا املللنهج،
وبالتللالي فللالتعريف الللذي يمكللن إعطللاؤه للله يختلللف بللاختالف املللدارس وكللذا الحقللب التاريخيللة ،هللذا
ً
تاريخيللا يمكللن القللول بللأن تحليللل املضللمون للله
مللن جهللة ،ومللن جهللة أخللرى وعنللد البحللث علللى التعريللف
ملحة تاريخية بدأت مع بداية القرن العشرين (أحمد أوزي ،2008 ،ص.)75
ولقلد قلام كـابالن ( )1943بإعطلاء تعريلف لتحليللل املضلمون بأنله" :املعنلى اإلحصلائي للحاديللث
والخطل للب السياس ل للية" ،أم ل للا بيرلس ـ ــون ( )1952فق ل للد عرفل لله بأن ل لله" :أس ل لللوب بحم ل للي يتض ل للمن الوص ل للف
املوضل للوعي املنسل للق والكمل للي للمحتل للوى الظل للاهر للرسل للالة" ،ليضل لليف إسـ ــتون ( )1966بأنل لله" :أسل لللوب
للوص ل للول إل ل للى اس ل للتنتاجات وذل ل للك ب ل للالتعرف املوض ل للوعي والنس ل للقي عل ل للى ص ل للفات مح ل للددة للرس ل للاالت"
(إبراهيم أبراش ،1994 ،ص.)142
ويعتبر منهج تحليل املضمون من مناحج البحث العلمية التي تسعى عن طريق املقارنة
الكمية املنهجية للمضمون الظاهر للمواد االتصالية إلى الحصول على باالستدالالت الكيفية
(محمد عبد الحميد ،1979 ،ص .)21كما أنه أداة منهجية للدراسة الكمية والكيفية ملضمون
وسيلة االتصال ،وهو أداة املالحظة ،ووصف مادة االتصال وأداة للتنبر ،وهنا تظهر أهميته كمنهج
لدراسة الظاهرة محل التحليل في حالتها الديناميكية ،وهو مجموعة الخطوات املنهجية التي تسعى
إلى اكتشاف املعاني الكامنة في املحتوى والعالقات االرتباطية بهذه املعاني من خالل البحث الكمي
املوضوعي واملنظم للسمات الظاهرة في هذا املحتوى (عبد الحميد محمد ،1979 ،ص.)22
ً
إذا وف للي إط للار ه للذا الن للوع م للن الدراس للات اعتم للدنا م ــن تحلي ــل املحت ــوى العتب للارات طبيع للة
الدراسل للة ومتطلباتهل للا ،حي ل للث يعتبل للر مل للنهج تحلي ل للل املحتل للوى مل للن املن ل للاحج املسل للتخدمة فل للي الدراس ل للات
ً
ً
ً
اإلعالمي للة خاص للة التحليلي للة منه للا" ،لكون لله جه للدا علمي للا منظم للا يس للاعد فل لي الحص للول عل للى املعلوم للات
والخصائص التي تتعلق بالظاهرة" (سميرمحمد حسن ،1983 ،ص.)70
ج -تعريف املن التاري ي:
يعللرف صللالح مصــطفا الفــوال املللنهج التللاريخي بأنلله" :سللرد األحللداث وتطورهللا فللي فتللرة ممتللدة
ً
عبر الزمن باملاض ي ،ويتناول األحداث والوقلائع التلي حلدثت فلي املاضل ي بلالعر والتحليلل ،وطبعلا هلذا
ي للتم ف للي إط للار محاول للة فه للم مش للكلة راهن للة حت للى يمك للن حله للا الح للل املناس للب" (ص ــالح محم ــد الف ــوال،
 ،1982ص.)59
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وهللذا مللا نسللتطيع معرفتلله مللن خللالل اعتمادنللا املللنهج التللاريخي ،الللذي يقللوم بتتبللع الظللاهرة أو
موضللوع الدراسللة خللالل فتللرة زمنيللة معينللة ،و دراسللة العوامللل الت لي تللأثرت بهللا ووصللفها القللائم بهللدف
تفسيرها في سياقها التلاريخي واسلتخالص النتلائج املترتبلة عنهلا بملا يتليح الفهلم املعملق ملاضليها والتعلرف
املوضوعي التجاهاتها في املستقبل (عماربوحوش ومحمد محمود الذنيبات ،1989 ،ص.)39
 -2-3الدراســة االســتطالعية :قبللل البللدء مبامللرة فللي الجانلب التطبيقللي ،أجرينللا خطللوات أوليللة الزمللة
وذلك باالعتماد عللى االسلتطالع األوللي بهلدف إزاللة الللبس والغملو وتكلوين رؤى ونظلرة علن املوضلوع
املعل للالج بحيل للث قمنل للا بتل للوفير كل للل أعل للداد الصل للحف الورقيل للة محل للل الدراسل للة ،وكل للذا تسل للجيل مباريل للات
املنتخبللات العربيللة ،وقمنللا أيضللا بللبعض الزيللارات لجريللدة الخبللر اليللومي كونهللا العينللة املعنيللة التللي وقللع
عليها اختيارنا وتجاذب الحديث ملع بعلض صلحفييها الرياضليين ألخلذ نظلرة عللى هلذه الجريلدة التلي ملن
مأنها أن تساعدنا في عملنا.
فالغاية من هذه الدراسلة االسلتطالعية هلو التقلرب أكثلر والتعلرف عللى كلل ظلروف العملل ملن
أجل أخذ فكرة عن املوضوع ،وكذلك معرفة مدى مالئمة األداة املستعملة للموضوع املراد دراسته.
 -3-3عينــة البحــث :فيمللا يخللص العينللة فللإن حجمهللا يتوقللف علللى نسللبة التقللارب املوجللود بللين العينللة
واملجتم للع األصلللي (عمــاربوحــوش ومحمــد محمــود الــذنيبات ،1989 ،ص ،)46ويللتم تحديللد العين للة
انطالقا من التعريف القائل بأنها" :الطريقة التلي يقلوم فيهلا الباحللث باختيلار املفلردات التاليللة بطريقلة
ً
منتظم للة عل للى أس للاس تس للاوي البع للد الزمن للي وأخ للرى ،تبع للا لنس للبة تمثي للل العين للة إل للى املجتم للع األص لللي"
(محمد عبد الحميد ،1983 ،ص.)100
وانطالقللا مللن ذلللك ،وقللع اختيارنللا علللى  42عللدد مللن جريــدة الخبــرالجزائريــة ،وهللذا تزامنللا مللع
فترة تحليلل هلي أكبلر ملن فتلرة هلذا الحلدث الرياضل ي بعشلرة ( )10أيلام ،إذ أن تلاريخ تنظليم كلأس العلالم
 2018كان خال الفترة املمتدة من  14جوان إلى  15جويليلة  ،2018وقلد أضلفنا فلي عينتنلا خمسلة ()05
أيام قبل ذلك وخمسة ( )05أيام بعد التظاهرة ،ومن ثلم فأنسلب عينلة لدراسلتنا هلي العينلة القصلدية
والتل للي يعرفهل للا سـ ــميرمحمـ ــد حسـ ــن علل للى أنهل للا" :طريقل للة االختيل للار العمل للدي أو التحكمل للي أي االختيل للار
ً
املقصود من جانب الباحث لعدد من وحدات املعاينلة ،يلرى الباحلث أنهلا تمثلل املجتملع األصللي تمثليال
صل ً
لحيحا ،وذلللك فللي حالللة االقتصللار علللى العينللة العمديللة أو التحكميللة فقللط" (ســميرمحمــد حســن،
 ،1995ص.)293
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وانطالقل للا مل للن هل للذا ي
وتل للحنا األعل للداد التل للي تناولل للت موضل للوع لك للأس العل للالم  2018لك للرة القل للدم
بروس لليا وتحص لللنا عل للى  42ع للدد ،قمن للا بإخض للاعها للتحلي للل الكم للي والكيف للي للبح للث ،والج للدول ا ت للي
يمثل عينة الدراسة ،وهي في دراستنا عينة قصدية.
جدول رقم 01:يبين توزيع عينة البحث حسب أعداد الصدور
فترة قبل التظاهرة الرياضية

فترة التظاهرة الرياضية

فترة بعد التظاهرة الرياضية

رقم العدد

تاريخ الصدور

رقم العدد

تاريخ الصدور

رقم العدد

تاريخ الصدور

8892

 09جوان 2018

8897

 14جوان 2018

8929

 16جويلة 2018

8893

 10جوان 2018

8898

 15جوان 2018

8930

 17جويلة 2018

8894

 11جوان 2018

8899

 16جوان 2018

8931

 18جويلة 2018

8895

 12جوان 2018

8900

 17جوان 2018

8932

 19جويلة 2018

8896

 13جوان 2018

8901

 18جوان 2018

8933

 20جويلة 2018

8902

 19جوان 2018

8903

 20جوان 2018

8904

 21جوان 2018

8905

 22جوان 2018

8906

 23جوان 2018

8907

 24جوان 2018

8908

 25جوان 2018

8909

 26جوان 2018

8910

 27جوان 2018

8911

 28جوان 2018

8912

 29جوان 2018
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املجمو

 05أعداد

8913

 30جوان 2018

8914

 01جويلية 2018

8915

 02جويلية 2018

8916

 03جويلية 2018

8917

 04جويلية 2018

8918

 05جويلية 2018

8919

 06جويلية 2018

8920

 07جويلية 2018

8921

 08جويلية 2018

8922

 09جويلية 2018

8923

 10جويلية 2018

8924

 11جويلية 2018

8925

 12جويلة 2018

8926

 13جويلة 2018

8927

 14جويلة 2018

8928

 15جويلة 2018

املجمو

 32عدد

املجمو

 05أعداد

املجمو الكلي 42 :عدد
مالحظ ــة :تحتلوي عينة الدراسة على ( )24صفحة في كل عدد صادر.

 -4-3أدوات البحث:
أ -تحليل املحتوى :من أجل التوصل إلى نتائج صادقة ملن خلالل إتباعنلا للملنهج التحليللي ُوجلب علينلا
اعتم للاد بع للض األدوات البحثي للة املهم للة والت للي تتناس للب ودراس للتنا له للذا املوض للوع ،واألداة البحثي للة الت للي
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يمكللن اسللتخدامها هنللا هللي أداة تحليللل املضللمون حيللث يعتبللر تحليللل املضللمون أسلللوب البحللث الللذي
ً
ومنتظمللا ً
لفا موضل ً
ً
وكميللا ،وعليلله يعللرف روجــي
لوعيا
يهللدف إلللى وصللف املضللمون الظللاهر للدراسللة وصل
موكش ــيلي  Roger Muchielliتحلي للل املض للمون كم للا يل للي" :ي للتم تحلي للل مض للمون وثيق للة أو عملي للة
اتص للالية ع للن طري للق من للاحج مض للمونة بالبح للث ع للن املعلوم للات املوج للودة ف للي ه للذا املحت للوى م للن أج للل
استخراج املعنى أو املعاني املعروفة فيه بصياغة وتصنيف كلل ملا يضلمنه محتلوى الوثيقلة أو العمليلة
االتصالية ،وكل وثيقة سواء أكانلت منطوقلة ،مكتوبلة ،أو مسلموعة تحتلوي ً
كميلا عللى معلوملات حلول
شخصللية املرسللل أو الجماعللة التللي ينتمللي إليهللا" ) ،(Roger MUCHIELLI, 1998, p17ولق لد كللان
بيرنــارد بيلســون مللن األوائللل الللذين اقتربللوا مللن الجوانللب املنهجيللة لتحليللل املضللمون فللي بدايللة النصللف
الثللاني مللن القللرن العشللرين بقوللله" :هللو أسلللوب البحللث الللذي يهللدف إلللى الوصللف الكمللي واملوضللوعي
واملنهجي للمحتوى الظاهر لالتصال" (محمد عبد الحميد ،1985 ،ص.)17
ً
وال يفوتن للا هن للا التعري للف ال للذي وض للعه س ــميرمحم ــد حس ــن وال للذي يع للد ً
تعريف للا م للامال حي للث
يق للول" :أن تحلي للل املض للمون ه للو أس لللوب أو أداة للبح للث العلم للي يمك للن أن يس للتخدمه الب للاحثون عل للى
األخللص فللي اإلعللالم لوصللف املحتللوى الظللاهر واملضللمون الصللريح للمللادة اإلعالميللة امل لراد تحليلهللا مللن
حي للث الش للكل واملض للمون لتلبي للة االحتياج للات البحثي للة املص للاغة ف للي تس للاؤالت البح للث" (س ــميرمحم ــد
حسن ،1995 ،ص.)234
ب -املقابلــة :باإلضافة إلى اسلتخدام أداة تحليلل املحتلوى ،فإننلا اسلتعنا بلأداة أخلرى مهملة فلي دراسلتنا
واملتمثلللة فللي أداة املقابلللة والتللي يسللتخدمها الباحللث فللي جمللع املعلومللات مللن األشللخاص الللذين يملكللون
هللذه املعلومللات والبيانللات غيللر املوثقللة فللي أغلللب األحيللان فللي إطللار انجللازه للبحللث (أحمــد بــن مرســلي،
 ،2003ص.)213
لق للد قمن للا باالعتم للاد عل للى املقابل للة لك للأداة ثاني للة مس للاعدة لجم للع املعلوم للات ح للول الدراس للة م للع
بعللض صللحفيي القسللم الرياض ل ي لجري للدة الخبللر ،بحيللث كانللت املقابل للة فق للد كانللت مبامللرة ،أمللا فيم للا
يتعلللق بنللوع املقابلللة التللي اعتمللدناها فتمثلللت فللي املقابلللة الفرديللة ،فقللد سللاعدت هللذه األداة كثيل ًلرا فللي
الدراسلة االسلتطالعية ملن البحللث ،إذ تعتبلر هلذه األداة "مقابللة بللين الباحلث واملبحلوث ،بحيلث تمكللن
الباحلث مللن االعتمللاد عللى مللا يقوللله املبحللوث فقلط ،فهللو الللذي يوجلله السلرال وتأخللذ منلله اإلجابللة (أي
املبحوث)" (حسن فرحات رمزون ،1995 ،ص.)75
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وعليلله ارتكللزت دراس للتنا علللى أسلللوب تحلي للل املحتللوى ك للأداة رئيسللية لكونهللا األنس للب فللي جم للع
وتحليل للل التن ل للاول اإلعالمل للي للمنتخب ل للات العربي ل للة خل للالل منافس ل للات ك ل للأس العل للالم  2018لك ل للرة الق ل للدم
بروس لليا ،وي للتم تحلي للل املض لمون ع للن طري للق تحوي للل محت للوى امل للادة اإلعالمي للة إل للى وح للدات قابل للة للع للد
والقيللاس وهللذه املرحلللة تمثللل السللمات األساسللية للتحليللل الكمللي والتللي تنطلللق مللن تصللنيف املحتللوى
وتحديللد الفئللات ،ث للم تحدي للد وحللدات التحليللل ،ث للم بعللدها تصللميم اسللتمارة م للع جمللع البيانللات فيه للا،
ليتم في األخير تصنيف املحتوى وتحليل الفئات.
 -5-3مراحل تحليل محتوى الجريدة محل الدراسة:
أ -اختيـ ــارالف ــات :تعل للد الفئل للات أر لك للان تل للردي وظيفل للة تصل للنيف املحتل للوى ً
كميل للا ويشل للترط فل للي اختبل للاره
الخصائص التالية:
ً
 أن تكون الفئات ماملة ،ال بد أن يكون مجموع املحتوى تصنيفه مامال.
 أن تكون الفئات خاصة ،فال يمكن أن تنتمي نفس العناصر إلى عدة فئات.
 أن تكللون الفئللات موضللوعية ،يجللب أن تكللون خصللائص الفئللة كافيللة الوضللوح ،وتعتبللر هللذه
الشروط األساسية التي يجب أن تتوفر في الفئات حتى تتم عملية التصنيف.
ب -ف ــات التحلي ــل :وه للي مجموع للة م للن التص للنيفات أو التوزيع للات الت للي يعتم للدها الباح للث ف للي توزي للع
وحدات التحليل املتوصل إليها في املادة املدروسة ،وهلذا بنلاء عللى ملا تتحلد فيله ملن صلفات أو تختللف
فيه من خصائص (أحمد بن مرسلي ،2003 ،ص ،)265إذ تنقسم هذه الفئات إلى نوعين وهما:
ب -1-ف ات املحتوى (املضمون) :وهي الفئات التي تجيب على السرال ماذا قيل؟ ومنها:
* ف ـة املوضــو  :ويقصللد بهللا موضلوعات لكلأس العللالم لكللرة القلدم  2018التللي تناولتهللا جريللدة الدراسللة
وتضم الفئات الفرعية التالية:
أ -مواضــيع املنتخبــات العربيــة :ونقصللد بهللا املوضللوعات التللي تناولللت الالعبللين الللذين مثلللوا العللرب فللي
كأس العالم لكرة القدم .2018
ب -مواضيع املنتخبات املنافسة :ونقصلد بهلا املوضلوعات التلي تناوللت الالعبلين ومنتخبلاتهم التلي هلي
من نفس مجموعات منتخبات العرب في كأس العالم لكرة القدم .2018
ت -مواضــيع املنتخبــات املشــهورة :ونقصللد بهللا املوضللوعات التللي تناولللت مشللاركة العبللي ومنتخبللاتهم
املشهورة في كأس العالم لكرة القدم .2018
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ث -موضــوعات متعلقــة بتنظــيم التظــاهرة :ونقصللد بهللا املوضللوعات التللي تناولللت الجانللب التنظيمللي
لكأس العالم لكرة القدم .2018
ج -شخص ـ ــيات رياض ـ ــية :ونقص ل للد به ل للا املوض ل للوعات الت ل للي تناول ل للت الشخص ل لليات الرياض ل للية (وطني ل للة،
إفريقية ،أروبية ،دولية...،إلخ) التي لها عالقة بالتظاهرة والتي أفردتها صحيفة الدراسة.
د موض ــوعات األه ــدا والتح ــديات :ونقص للد به للا األه للداف والتح للديات الت للي رس للمها البل للد امل للنظم
لكللأس العللالم لكللرة القللدم  2018والتللي تناولتهللا جريللدة الخبللر مللن خللالل تحاليلهللا وتعاليقهللا الصللحفية
ذات الصلة بأحد جوانب التظاهرة الرياضية.
ذ موضـوعات أخـرى :ونقصلد بهلا املوضلوعات التلي تناولتهلا صلحيفة الدراسلة واملتعلقلة بكلأس العلالم
لكرة القدم  2018بروسيا غير التي تم ذكرها.
* ف ــة املصــدر :ويقصللد بهللا تحديللد مصللادر موضللوعات لكلأس العللالم لكللرة القللدم  ،2018وتنقسللم مللا
بين املصادر الذاتية للصحيفة ومصادرها الخارجية وتضم هذه الفئة عدة فئات فرعية وهي كا تي:
أ -املراسل :وهو الصحفي الذي تعينه الصلحيفة ملتابعلة األحلداث خلارج املدينلة أو البللد اللذي تصلدر
فيها الصحيفة (أكرم شلبي ،1988 ،ص.)71
ب -املبعــوث :أو املراسللل املتحللرك ،وهللو الللذي تبعللث بلله الجريللدة لتغطيللة حللدث هللام يقللع فللي أي مكللان
مللن أمللاكن إجلراء التظللاهرة ،وذلللك ملللدة قصلليرة ،ثللم يعللود إلللى املقللر الرئيسل ي للجريللدة ليكتللب عللن هللذا
الحدث (فاروق أبو زيد ،2000 ،ص.)106
ت -توقيـع الصــحفي :ونقصللد بهللا املوضللوعات الخاصللة بكلأس العللالم لكللرة القللدم  2018والتللي حملللت
توقيعات بأسماء صحفيي الجريدة.
ث -توقيع الصحيفة :ونعني بها املوضوعات الخاصة بكأس العالم لكلرة القلدم  2018واملوقعلة باسلم
صحيفة الدراسة  -أي جريدة الخبر.-
ج -بــدون توقيــع :وهللي مجموعللة أخبللار كللأس العللالم لكللرة القللدم  2018الللواردة فللي صللحيفة الدراسللة
ولم يتم اإلمارة إلى مصادرها أي مجهولة املصدر.
ح -مصــادرأخــرى :ونقصللد بهللا مجموعللة املوضللوعات الخاصللة بكللأس العللالم لكللرة القللدم  2018والتللي
تحمل توقيعات مصادر أخرى غير املصادر التي ذكرناها ً
سابقا.
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* ف ــة االت ــا  :وه للي الفئ للة الت للي توت للح التأيي للد أو ال للرفض أو الحي للاد ف للي املض للمون موض للع التحلي للل
بالنسبة للمواقف والقضايا أو املوضوعات املتضمنة فيه (سميرمحمد حسن ،1976 ،ص.)266
وهنللاك ع للدة تص للنيفات لالتجاه للات ي للتم اختياره للا حس للب طبيع للة املوض للوع وحس للب الكيفي للة
امل لراد توظيفه للا م للن قب للل الباح للث للوص للول إل للى اله للدف املنش للود ،وعلي لله وق للع اختيارن للا عل للى التص للنيف
التالي :االتجاهات (إيجابي ،سلبي ،محايد) ،وهو التصنيف املستخدم في دراستنا.
وعليلله فللإن االتجللاه اإليجللابي هللو مللا يركللز علللى الجوانللب اإليجابيللة ملوضللوع لك لأس العللالم لكللرة
القللدم  ،2018واالتج للاه الس لللبي ه للي كافللة املوض للوعات الت للي أفردته للا صللحيفة الدراس للة ح للول موض للوع
كللأس العللالم لكللرة القللدم  2018بطريقللة سلللبية ،بينمللا االتجللاه املحايللد فهللي تلللك املوضللوعات التللي ال
تحمل في طياتها أي جوانب سلبية أو إيجابية.
ب -2-ف ــات الش ــكل( :كي ــف قي ــل؟) ه للذه الفئ للة تجي للب عل للى س للرال الش للكل ال للذي ق للدمت ب لله امل للادة
اإلعالمية ويتضمن هذا الجزء عدة فئات فرعية وهي:
* ف ة شكل املادة الصحفية :ونقصد بها األجنلاس الصلحفية أو القاللب الصلحفي اللذي وضلعت فيله
املادة اإلعالمية املنشورة في صحيفة الدراسة والتي اتخذت عدة أمكال وهي كا تي:
أ -الخبر الصحفي الرياض ي

ب -التقرير الصحفي الرياض ي

ت -املقال الصحفي الرياض ي

ث -الحديث الصحفي الرياض ي

ج -الريبورتاج الصحفي الرياض ي

ح -التعليق الصحفي الرياض ي

* ف ــة املوق ــع الص ــحفي :وتتعل للق بموق للع موض للوعات ك للأس الع للالم لك للرة الق للدم  2018عل للى ص للفحات
جريدة الدراسة ،وتشمل هذه الفئة عدة فئات فرعية أخرى وهي:
أ -الصفحة األولى :وهي الصفحة األولى لصحيفة الدراسة.
ب -صفحة الوطن :وهي الصفحات جريدة الدراسة والتي جاءت تحت عنوان "الوطن".
ت -صــفحة الجز ائــرالعميقــة :وهللي الصللفحات جريللدة الدراسللة والتللي جللاءت تحللت عنللوان "الجزائللر
العميقة".
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ث -صـ ــفحة أخبـ ــارالواليـ ــات :وهل للي الصل للفحات جريل للدة الدراسل للة والتل للي جل للاءت تحل للت عنل للوان "أخبل للار
الواليات".
ج -الصــفحة الرياضــية :وه للي الصللفحة الت للي تتخللذها ص للحيفة الدراسللة لس للرد مختلللف املوض للوعات
الرياضللية السلليما الخاصللة بكللأس العللالم لكللرة القللدم  ،2018وترقيمهللا متغيللر خللالل فتللرة تنللاول كللأس
العالم لكرة القدم في صحيفة الدراسة.
ح -الصـ ــفحة اإلش ـ ــهارية :وه ل للي الص ل للفحة اإلم ل للهارية لصل للحيفة الدراس ل للة والت ل للي خصص ل للتها ص ل للحيفة
الدراسة لإلمهار والدعاية.
خ -صفحة اإلسالميات :وهي الصفحات جريدة الدراسة والتي جاءت تحت عنوان "إسالمية".
د -الصفحة الدولية :وهي الصفحات جريدة الدراسة والتي جاءت تحت عنوان "الدولي".
ذ -صفحة التسلية :وهي الصفحات جريدة الدراسة والتي جاءت تحت عنوان "تسلية".
ر -صفحة أحوال الناس :وهي الصفحات جريدة الدراسة والتي جاءت تحت عنوان "أحوال الناس".
ز -صفحة الثقافة :وهي الصفحات جريدة الدراسة والتي جاءت تحت عنوان "ثقافة".
س -صفحة سوق الكالم :وهي الصفحات جريدة الدراسة والتي جاءت تحت عنوان "سوق الكالم".
ش -الصفحة األخيرة :وهي الصفحة األخيرة لصحيفة الدراسة.
ص -صفحات أخرى :ونقصد بهلا الصلفحات التلي وردت فيهلا مواضليع كلأس العلالم لكلرة القلدم 2018
ً
بروسيا غير الصفحات املذكورة سابقا.
* ف ة العناصر التيبوغر افية :وهي املعالجلة الطباعيلة للملادة اإلعالميلة ،والتلي يمكلن اسلتخدامها فلي
تحقيلق تلأثير تلخم عللى القلراء ،وتكلوين انطبلاع معلين ملرتبط بأهميلة املوضلوع (سـميرمحمـد حسـن،
 ،1995ص ،)270وتتفرع هذه الفئة إلى ا تي:
أ -النصــوص :ونقصللد بهللا جميللع النصللوص التللي اسللتخدمتها جريللدة الخبللر لتغطيللة لكلأس العللالم لكللرة
القدم  2018بروسيا.
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ب -العنــاوين :ونقص للد به للا املس للاحة الت للي خصص للتها جري للدة الخب للر م للن خ للالل العن للاوين لتغطي للة ك للأس
الع للالم لك للرة الق للدم  ،2018والعن للاوين ه للي النواف للذ الت للي تط للل منه للا عل للى الص للحف (أدي ــب خضـ ــور،
 ،1972ص.)76
ت -الصــور :ونقصللد بهللا الصللورة التللي جللاءت مصللاحبة ملوضللوع لكلأس العللالم لكللرة القللدم  2018ملللا لهللا
من أهمية من حيث معايشلة الحلدث ،إضلافة إللى جميلع الرسلوم التوضليحية منهلا والكاريكاتيريلة والتلي
جللاءت مصللاحبة ملوضلوع لك لأس العللالم لكللرة القللدم  2018بروسلليا" ،وتعتبللر الصللورة عامللل مسللاعد فللي
اس للتكمال عناص للر الخب للر وتأكي للد حق للائق الح للدث ال للذي تنش للره الص للحيفة" (ف ــاروق أب ــو زي ــد،2000 ،
ص.)185
ج -أسلوب القياس وحدات التحليل:
ج -1-املســاحة :وهللي املسللاحة التللي أفللردت للمللادة اإلعالميللة علللى صللفحات جريللدة الخبللر ( 42عل ً
لددا)
وق للد اس للتخدمنا الس للنتمتر املرب للع (س للم )2لقي للاس املوض للوعات الخاص للة بالدراس للة وه للذا حت للى نح للدد
الحجم املمنوح ملوضوع الدراسة في الصحيفة ،لنصل إلى مدى االهتمام بعر املوضوع.
ج -2-وحدات التحليل :وهي الوحدات املستخدمة التلي يظهلر ملن خاللهلا تكلرار امللادة املدروسلة ،وقلد
اس للتخدمنا وح للدة التحلي للل املتمثل للة ف للي وح للدة الفك للرة ف للي س للياق الفق للرة" ،إذ تع للد الفك للرة م للن أكثل للر
ً
وحللدات التحليللل اسللتعماال فللي بحللوث اإلعللالم التللي تعتمللد علللى أداة تحليللل املحتللوى ألنهللا تعطللي أكثللر
دالل للة التج للاه املضل للمون ،وع للن طريقهل للا يمك للن فه للم املعل للاني املتض للمنة فيل لله" (يوس ــف تمـ ــار،2007 ،
ص .)51ومنه قمنا باعتماد اختيار التكرار كوحدة قياس.
ج -3-وحـ ــدة التوـ ــجيل أو العـ ــد :هل للي أصل للغر وحل للدة اعتمل للدناها ملعرفل للة عل للدد األخبل للار أو التقل للارير أو
املقللاالت وغيرهللا مللن الفنللون الصللحفية التللي وردت فللي صللحيفة الخبللر ،ملعرفللة مللدى اهتمللام الصللحيفة
بالحدث موضوع الدراسة.
د -صـدق وثبــات التحليــل :يتطلللب تحليللل املضللمون عنللد اسللتخدامه لدراسللة املشللكلة العلميللة األخللذ
بعللين االعتبللار بعللض اإلج لراءات املنهجيللة التللي تسللاهم فللي التحقللق مللن مللدى مسللاهمة األدوات وطللرق
القي للاس املعتم للدة م للن قب للل الباح للث لدراس للة املش للكلة ،والتحق للق م للن م للدى اس للتقاللية املعلوم للات أو
النتللائج املتوصللل إليهللا فللي حالللة إجلراء الدراسللة مللن طللرف عللدة بللاحثين ،وبعبللارة أخللرى تللوافر الدراسللة
على خاصتي الصدق والثبات.
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د -1-صدق التحليل :يقصد بصلدق التحليلل الصلدق أو الصلحة  Validityوهلو صلالحية األسللوب أو
األداة لقيللاس م للا ه للو م لراد قياس لله ،أو بمعن للى أخللر ص للالحية أداة البح للث ف للي تحقي للق أه للداف الدراس للة
(محمد عبد الحميد ،1983 ،ص.)223
ومن أجل تحقيق هذا الهدف قمنا بدراسة وتحليل عينة صغيرة من املجتملع املبحلوث حيلث تلم
ق لراءة موضللوعات هللذه العينللة ،وتللم تص للميم اسللتمارة مرفوقللة بللدليلها قللدمناها للسللاتذة املحكم للين
وهم مختصين في مجال اإلعالم الرياض ي في الجزائر باإلضافة فإن لديهم خبرة سلابقة فلي مهنلة اإلعلالم
الرياض ل ي (أ.د.ب ــن مص ــباح كم ــال ،أس للتاذ التعل لليم الع للالي ،معه للد التربي للة البدني للة والرياض للية ،جامع للة
الجزائل للر ،3أ.د.الهـ ــادي عيس ـ ـ  ،أسل للتاذ التعلل لليم العل للالي ،معهل للد التربيل للة البدنيل للة والرياضل للية ،جامعل للة
الجلفل للة ،د.عمـ ــرون مفتـ ــاح ،أسل للتاذ محاضل للر قسل للم "أ" ،معهل للد علل للوم وتقنيل للات النشل للاطات البدنيل للة
والرياضللية ،جامع للة املس لليلة) ،إلعط للاء رأيه للم ف للي م للدى توفيقن للا ف للي تص للميم االس للتمارة والتأك للد منه للا إن
ً
كانلت فعللال تقلليس ملا هللو ملراد قياسله ،وعلللى ضللوء املالحظلات املقدمللة مللن طلرف املحكمللين ،تللم إجلراء
بعض التعديالت لتشمل تحليل املضمون .على الفئات التالية:
أ ف ـ ــة املوضـ ــوعات :وعناصل للرها :موضل للوعات املنتخبل للات العربيل للة ،مواضل لليع املنتخبل للات املنافسل للة،
مواض ل ل لليع املنتخب ل ل للات املش ل ل للهورة ،موض ل ل للوعات متعلق ل ل للة بتنظ ل ل لليم التظ ل ل للاهرة ،شخص ل ل لليات رياض ل ل للية،
موضوعات متعلقة باألهداف والتحديات.
ب ف ة املصدر :وعناصرها :املراسل ،املبعوث أو املراسل املتحرك ،توقيع الصحفي ،مصادر أخرى.
ت ف ة االت ا  :وعناصرها االتجاه اإليجابي ،السلبي ،املحايد.
ث ف ــة شــكل املــادة الصــحفية :وعناصللرها :الخبللر الصللحفي الرياضل ي ،التقريللر الصللحفي الرياض ل ي،
املق للال الص للحفي الرياضل ل ي ،التعلي للق الصل للحفي الرياضل ل ي ،الح للديث الصل للحفي الرياضل ل ي ،الريبورتل للاج
الصحفي الرياض ي.
ج ف ة املوقع :وعناصرها :من الصفحة األولى إلى الصفحة األخيرة (.)24
ح ف ة العناصرالتيبوغر افية :وعناصرها :النصوص ،العناوين ،الصور.
د -2-ثب ــات التحلي ــل :ه للو قي للاس م للدى اس للتقاللية املعلوم للات املتوص للل إليه للا ف للي التحلي للل ع للن أدوات
وطللرق القيللاس ،بمعنللى أن ثبللات التحليللل هللو الحصللول علللى نسللبة اتفللاق عاليللة فللي النتللائج لعللدد مللن
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الب للاحثين ال للذين يس للتخدمون نف للس األس للس واألس للاليب ف للي تحلي للل نف للس امل للادة اإلعالمي للة (أحم ــد ب ــن
مرسلي ،2003 ،ص.)114
في إطار تحقيق هلذه الخطلوة العلميلة تملت االسلتعانة باألسلاتذة اللذين قلاموا بعمليلة الترميلز،
وذلك حتى يتم التأكد من مدى توافقها حلول نتلائج تحليلل املضلمون عللى اعتبلار أن نسلبة االتفلاق إذا
كانللت ضللعيفة أو قليلللة فإنلله يجللب إعللادة النظللر فللي فئللات ووحللدات التحليللل املسللتخدمة فللي الدراسللة
حتى تصبح أكثر عملية فلي التطبيلق ،وإذا حلدث العكلس وكانلت نسلبة التوافلق كبيلرة فلإن هلذا يعنلي أن
الثبلات قللد تحقلق ،ويعتبللر قيلاس الثبللات ضلرورة لتجسلليد مطللب الصللدق ولتحقيقله تللم االعتملاد علللى
اسللتمارة تحليللل املضللمون وبللدليل التعريفللات اإلجرائيللة إلعطللاء الشللروحات الالزمللة للمرمللزين ،وبعللد
أن تللم الترميللز مللن قبللل املحكمللين تللم اللجللوء ملعادلللة هولس ـ ي .حيللث يللتم حسللاب معامللل الثبللات بللين
كافة املرمزين ويكون معامل الثبات كا تي:
معامل الثبات:

ن (متوسط االتفاق بين املحكمين)
( +1ن )1-متوسط االتفاق بين املحكمين

فبعد استخراج متوسط االتفاق بين املحللين (كل زوجين) على النحو التالي:
 بل للين أ و ب :تل للم االتفل للاق بينهمل للا علل للى  29عنصل للر مل للن أصل للل  43و بعل للد عمليل للة القسل للمة ،أي
0.67 =43/29
 بلين أ و ج :تلم االتفلاق بينهملا عللى  27عنصلر ملن أصلل  43عنصلر و بعلد عمليلة القسلمة أي
0.62=43/27
 بل للين ب و ج :تل للم االتفل للاق بينهم للا علل للى  30عنصل للر مل للن أصل للل  43و بعل للد عمليل للة القسل للمة أي
0.70=43/30
وبعد ذلك تم حساب متوسط االتفاق (املعدل) والذي تجاوزت قيمته 0.66
لنقوم بعد ذلك بتطبيق املعادلة ونتحصل على معامل الثبات كالتالي:
معامل الثبات =

)0.66(3
)0.66()1-3(+1

=

1.98
1.32 +1

= 1.98

= % 0.85

2.32
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ومللن هنللا فللإن االتفللاق بللين املرم لزين والباحللث هللو  ،% 85وهللذا دليللل علللى أن معامللل الثبللات
قللد تحقللق وهللي نسللبة عاليللة م للن حيللث درجللة الثبللات والتللي يحصللرها هولس ـ ي بي للن ( )% 0.75و(0.95
 )%ه للذا م للا يس للمح لن للا بمتابع للة العم للل (يوس ــف تم ــار ،2007 ،ص ،)73ومل للا دون ذلل للك ينبغل للي علل للى
الباحللث إعللادة النظللر فللي كللل فئاتلله وعناصللرها وكللذا األدوات املسللتعملة فللي بحثلله هللذا ،ثللم يعيللد الكللرة
مرة أخرى وبنفس الطريقة.
 -6-3اإلط ــارالزمن ــي للبح ــث :تنحص للر ه للذه الدراس للة ف للي الفت للرة م للا ب للين  09ج للوان  2018و 20جويلي للة
 ،2018وهللي فتللرة حللددناها قبللل بدايللة كللأس العللالم لكللرة القللدم بروسلليا بمللدة زمنيللة قللدرت بخمسللة
( )05أيام وبعدها بنفس املدة.
 -7-3األســاليب اإلحصــائية :ال يمكللن ألي باحللث أن يسللتغني عللن الطللرق واألسللاليب اإلحصللائية مهمللا
كللان نللوع الدراسللة التللي يقللوم بهللا ،وفللي بحثنللا هللذا ومللن أجللل معرفللة األهميللة التللي أولتهللا جريللدة الخبللر
للحدث اعتمدنا في بحثنا على النسب املرية.
 -4عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها( :تحليل البيانات الخاصة ب ريدة الخبر)
لقلد اخترنللا علللى سلبيل املثللال ال الحصللر التحليلل الكمللي للجريللدة محلل الدراسللة للشللكل للفئتللين
التاليتين:
 -1-4ف ة املوقع الصحفي الرياض ي :طبيعة املوقع الصحفي الرياض ي املعتمد في املوضوع:
الصفحة

التكرار

النسبة امل وية

املرتبة

األولى

27

%15.42

03

الوطن

00

%00

09

الجزائر العميقة

00

%00

09

أخبار الواليات

00

%00

09

الرياضة

69

%39.43

01

اإلمهار

06

%03.43

06

اإلسالمية

00

%00

09
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الدولي

45

%25.71

02

التسلية

00

%00

09

أحوال الناس

03

%01.71

08

الثقافة

09

%05.14

05

سوق الكالم

05

%02.85

07

األخيرة

11

%06.28

04

صفحات أخرى

00

%00

09

املجمو

175

% 100

جدول رقم 02 :يمثل طبيعة املوقع الصحفي الرياض ي املعتمد في املوضو

بدراسـة بيانــات جـدول ف ــة املوقــع الصـحفي الرياضـ ي نالحـ مــا يلــي :كشلفت الدراسللة أن صللحيفة
الخبلر قللد أفللردت ملوضللوع لكلأس العللالم لكللرة القللدم  2018املقامللة بروسلليا العديللد مللن الصللفحات وهللي
لك لا تي :الصللفحة األولللى ،الرياضللة ،اإلمللهار ،الللدولي ،أحللوال النللاس ،الثقافللة ،سللوق الكللالم ،األخيللرة،
ولو كان ذلك بدرجات متفاوتة بين هذه الصفحات على مستوى جريدة الخبر.
ج للاءت الص للفحة الرياض للية ف للي املرتب للة األول للى بواق للع  69ص للفحة ،أي م للا نس للبته  %39.43م للن
إجمالي عدد تكرارات صفحات جريدة الخبر املتناولة ملوضلوع كلأس العلالم لكلرة القلدم والبلالغ علددها
 175صفحة ،ثم تلتها صفحة الدولي بل  45صفحة وبنسبة  ،%25.71لتليها فلي املرتبلة الثالثلة الصلفحة
األول للى والت للي بل للغ عل للددها  27ص للفحة بنس للبة  ،%15.42أمل للا الص للفحة األخي للرة فج للاءت بعل للدهم ب ل ل 11
صلفحة بنسلبة  %06.28محلللة بلذلك املرتبلة الرابعللة ،أملا املرتبللة الخامسلة فكانلت مللن نصليب صللفحة
الثقافللة بواقللع  09صللفحات بنسللبة  ،%05.14بينمللا جللاءت الصللفحة اإلمللهارية فللي املرتبللة السادسللة
بواق للع  06ص للفحات وذل للك بنس للبة  ،%03.43ولق للد ج للاءت ص للفحة س للوق الك للالم ف للي املرتب للة الس للابعة
بواقللع  05صللفحات ،أي مللا نسللبته  ،%02.85ثللم تلتهللا صللفحة أحللوال النللاس ب ل  03صللفحات مللا نسللبته
 %01.71وذل ل للك ف ل للي املرتب ل للة الثامن ل للة ،أم ل للا صل ل لفحات ال ل للوطن ،الجزائ ل للر العميق ل للة ،أخب ل للار الوالي ل للات،
اإلسالمية ،التسلية والصفحات األخرى جاءت في األخير في املرتبة التاسعة بدون أي صفحة.
 -2-4ف ة األنوا الصحفية الرياضية :طبيعة األنواع الصحفية الرياضية املستخدمة في املوضوع:
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األنوا الصحفية

التكرار

النسبة امل وية

املرتبة

الخبر الصحفي الرياض ي

89

%76.72

01

التقرير الصحفي الرياض ي

06

%05.17

03

املقال الصحفي الرياض ي

04

%03.45

04

الحديث الصحفي الرياض ي

14

%12.07

02

الربورتاج الصحفي الرياض ي

00

%0.00

06

التعليق الصحفي الرياض ي

03

%02.59

05

املجمو

116

% 100

جدول رقم 03 :يمثل طبيعة األنواع الصحفية الرياضية املستخدمة في املوضوع

بدراسـ ــة بيانـ ــات جـ ــدول ف ـ ــة األنـ ــوا الصـ ــحفية الرياضـ ــية نالح ـ ـ مـ ــا يلـ ــي :كشل للفت الدراسل للة أن
صلحيفة الخبلر قلد أفلردت ملوضلوع كلأس العلالم لكلرة القلدم  2018املقاملة بروسليا العديلد ملن األنلواع
وهل للي كل للا تي :الخبل للر الصل للحفي الرياض ل ل ي ،التقريل للر الصل للحفي الرياض ل ل ي ،املقل للال الصل للحفي الرياض ل ل ي،
الحللديث الصللحفي الرياض ل ي،التعليق الصللحفي الرياض ل ي ،ولللو كللان ذل للك بللدرجات متفاوت للة بللين ه للذه
الصفحات على مستوى جريدة الخبر.
جللاء الخبللر الصللحفي الرياضل ي فللي املرتبللة األولللى بواقللع  89نللوع ،أي نسللبة  %76.72مللن إجمللالي
علدد تكلرارات أنلواع جريلدة الخبلر املتناوللة ملوضلوع كلأس العلالم لكلرة القلدم والبلالغ علددها  116نللوع،
لي للأتي ف للي املرتب للة الثاني للة الح للديث الص للحفي الرياض ل ي بل ل  14ن للوع بنس للبة  ،%12.07ث للم ت للاله ف للي املرتب للة
الثالثللة التقريللر الص للحفي الرياض ل ي ،حي للث بلللغ  06تك لرارات بنسللبة  ،%05.17وج للاء املقللال الص للحفي
الرياضل ل ي ف للي املرتب للة الرابع للة بواق للع  04تكل لرارات بم للا نس للبته  ،%03.45بينم للا ج للاء التعلي للق الص للحفي
الرياضل ي فللي املرتبللة الخامسللة بواقللع  03تكلرارات وذلللك بنسللبة  ،%02.59وأخيل ًلرا الريبورتللاج الصللحفي
الرياض ي بدون أي تكلرار أي بنسبة .%00
 -5االستنتاجات واالقتراحات:
 -1-5التحليــل الكيفــي للمضــمون :بعللد تحليلنللا الكمللي للجللداول التللي جللاءت فللي هللذه الدراسللة توصلللنا
إلى مجموعة من االستنتاجات نحاول بها اإلجابة عن اإلمكالية والتساؤالت املطروحة في الدراس للة:
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 .1وجدنا أن صحيفة الخبر للم تعطلي ملن حيلث حجلم التغطيلة أهميلة كبيلرة ملوضلوع الدراسلة وهلذا
م للا يرك للد ذل للك تخصيص للها ملس للاحة  12549.24س للم 2م للن املس للاحة اإلجمالي للة املطبوع للة املق للدرة ب لل:
 322507.69سم 2أي نسبة  %3.89فقط مللن مسلاحة ملادة التحريلر ،قسلمت هلذه املسلاحة ملا بلين
النصوص والعناوين والصور حيث احتلت مساحة النصوص لوحلدها  6928.15سلم 2آخلذة نسلبة
 ،%55.21تلتهللا مسللاحة الصللور مللا تكتسللبه هللذه األخيللرة مللن أهميللة عنللد القللارئ بمسللاحة 4349.36
سللم 2أي مللا يعللادل  ،%34.66أمللا العنللاوين فقللد تحصلللت علللى نسللبة  ،%10.13وهللذا مللا يجرنللا إلللى
االستنتاج بأن التغطية بصفة عاملة كانلت متواضلعة ،مملا يعنلي أن هنلاك علدم اهتملام كلافي ملن قبلل
الصللحيفة باملنتخبللات العربيللة املشللاركة فللي أهللم حللدث رياض ل ي فللي املعمللورة ،وحسللب اعتقادنللا هللذا
راج للع ألس للباب حص للرناها ف للي طريق للة التغطي للة واملعالج للة الص للحفية للح للداث والت للي تص للب ف للي نهاي للة
املطاف في السياسة العامة للصحيفة خاصة عدم مشاركة املنتخب الجزائلري (بلالرغم ملن مشلاركة
الجارتين تونس واملغرب).
 .2اس ل ً
لتنادا لحج للم املس للاحة املمنوح للة ملوض للوع لك للأس الع للالم لك للرة الق للدم  2018بروس لليا ف للي جري للدة
الخب للر ،توص لللنا إل للى أن ه للذه الجري للدة ل للم ته للتم بالح للدث الرياض ل ي قب للل بدايت لله وذل للك م للا عكس للته لن للا
النتللائج واألرقللام املحصللل عليهللا فللي تحليللل املللادة اإلعالميللة قبللل فتللرة التظللاهرة ملرحلللة الدراسللة ،كمللا
ً
الحظنللا أن الجريللدة أظهللرت نوعللا مللن الزيللادة فللي وتيللرة التغطيللة للحللدث مللع مللرور الوقللت خاصللة فللي
الفتلرة املمتللدة مللا بللين  14و 22مللن مللهر جللوان  2018وهللي فتللرة الللدور األول مللن مباريللات لكلأس العللالم
 ،2018لتبللدأ الللوتيرة باالنخفللا النسللبي ،ثللم تعللود لالرتفللاع فللي نهايللة األسللبوع األول لشللهر جويلي للة
 2018بحيللث أن هللذه الفتللرة تزامنللت مللع مباريللات الللدور الللثمن نهللائي بللدءا بيللوم الجمعللة  06جويليللة،
إلللى غايللة ارتفللاع مسللاحة املوضللوع وبلللوي ذروتهللا يللومي  15و 16جويليللة  2018تز ً
امنللا مللع مبللاراة النهللائي
ب للين فرنس للا وكرواتي للا ،وم للرد ه للذا حس للب اعتقادن للا بالدرج للة األول للى إل للى عام للل الس للبق الص للحفي ال للذي
انتهجتلله الجريللدة فللي تناولهللا للحللدث الرياضل ي وكللذلك تأهللل املنتخبللات العربيللة األربعللة وطريقللة لعهبهللا
املتواضللعة ،بللالرغم مللن بعللض الحللاالت الشللاذة كمبللاراة املغللرب التللي سللميت بالبطوليللة فقللد لكلاد هللذا
األخير تحقيق انتصار معنوي عللى اسلبانيا للوال أن األسلبان تمكنلوا ملن إدراك التعلادل ( ،)2-2وعليله
ف للإن الص للحيفة ق للد تجن للدت إلب لراز ه للذه األح للداث ولك للن بطريق للة تعك للس الخ للط االفتت للاحي لجري للدة
الدراسة.
كملا سجلنلا نقص في وتيلرة التنلاول اإلعالملي للطبعلة الواحلدة والعشلرون ملن كلأس العلالم لكلرة القلدم
املقام للة بروس لليا بع للد نهايته للا وه للو م للا يجرن للا إل للى االس للتنتاج الت للالي :أن تغطي للة جري للدة الخب للر ملوض للوع
الدراسة كانت ظرفية ومناسباتية.
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 .3توصلللنا إلللى أن املوضللوعات املتعلقللة بالفرديللات إلللى جانللب املوضللوعات املتعلقللة بالنخللب العربيللة
هي املسيطرة على موضلوعات الحلدث الرياضل ي فلي صلحيفة الدراسلة ،وعليله نسلتنتج أن إسلتراتيجية
الجريللدة فللي التنللاول اإلعالمللي ملوضللوع لكلأس العللالم فللي طبعتهللا الواحللد والعشللرون لكللرة القللدم املقامللة
بروسيا اتجهت نحو إثراء القارئ بمواضيع هذه املنتخبات العربية بالدرجة األولى.
منطقيللا وطبيعيللاً
ً
 .4إن العناصللر التيبوغرافيللة املسللتخدمة فللي إبلراز الحللدث الرياضل ي أظهللرت تللوازن
ف للي ترتي للب النس للب عل للى ه للذه العناص للر ،ولك للن م للا نس للتنتجه أن هن للاك تب للاين ماس للع ف للي طريق للة توزي للع
النسللب علللى فت لرات الدراسللة وهللو مللا توصلللنا إلي لله فللي قسللم التحليللل الكيفللي والتللي أظهللرت باألرق للام
عدم توازن في استخدام هذه العناصر ضمن اإلطار الزماني الذي حددناه لدراستنا.
 .5تباينللت جريللدة الخبللر فللي املوقللع الصللحفي املفللرد للحللدث الرياض ل ي ،فلقللد أفسللحت هللذه الجريللدة
صل ل للفحاتها الرياضل ل للية ألغلل ل للب موضل ل للوعات التظل ل للاهرة العامليل ل للة ،وهل ل للذا راجل ل للع للسياسل ل للة التحريريل ل للة
للصحيفة والزاوية التي ترى منها الصحيفة للحلدث الرياضل ي ،وعليله نسلتنتج أن توزيلع موضلوع كلأس
العالم في طبعتها الواحد والعشرون لكرة القدم بروسيا على صفحات جريدة الخبلر فيهلا حسلب رأينلا
عدم توازن ربما من حيث النسب أو الحجم املمنوح لكل صفحة ،ولكلن ملن حيلث الترتيلب نعتقلد أن
هنللاك ترتيللب منطقللي وذلللك عنللد قراءتنللا للحللدث مللن الزوايللا التللي عالجللت بهللا صللحيفة الخبللر ملوضللوع
الدراسة.
 .6هيمنللة األخبللار واألحاديللث الصللحفية الرياضللية علللى التغطيللة اإلعالميللة لتظللاهرة لك لأس العللالم فللي
 2018لكللرة القللدم املقامللة بروسلليا وهللي أنللواع صللحفية تعتمللد بالدرجللة األولللى علللى السللرد والوصللف
للح ل للداث دون التعم ل للق ف ل للي حقيقته ل للا ،ونس ل للتنتج ب ل للذلك هيمن ل للة ه ل للذه األن ل للواع عل ل للى حس ل للاب األن ل للواع
الصحفية األخرى ذات األبعاد التحليلية والتفسيرية والفكرية.
 .7اهتمل للام الصل للحيفة بالحل للدث الرياض ل ل ي كل للان متبل للاين وغيل للر مل للوزع بطريقل للة منطقيل للة وذلل للك مثلمل للا
أوتللحته لنللا النتللائج املتعلق للة بنسللبة أيللام التغطيللة ،وعلي لله فللإن مللا نسللتنتجه أن التغطيللة كانللت فللي
املستوى من حيث عدد األعداد التي تناولت موضوع التغطية وغير كافية قبل بداية التظاهرة.
 .8إن االتجللاه العللام لصللحيفة الدراسللة بشللأن تنللاول موضللوع التغطيللة اإلعالميللة لكللأس العللالم لكللرة
القللدم  2018املقامللة بروسلليا لك لان محايل ًلدا ،وذلللك راجللع لالعتبللارات املوضللوعية واإلعالميللة واملتمثلللة
ف للي نق للل الص للورة اإلعالمي للة الالئقل للة للح للدث م للن جه للة ،وع للدم اإلحاطل للة الجي للدة ف للي بع للض األحيل لان
بمجري للات التظ للاهرة الرياض للية ،وه للو الش ل يء ال للذي يعرق للل ص للحيفة الدراس للة م للن اتخ للاذ أي موق للف
حيال ش يء تجهل الكثير عنه.
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 .9رغل للم أن مص للادر أخب للار لك للأس الع للالم لك للرة الق للدم  2018بروس لليا كان للت م للبه متنوع للة لص للحيفة
الدراسللة إال أنه للا اعتم للدت بالدرجللة األول للى عل للى مصللدر توقي للع الص للحفي لتأكيللد مص للداقية ورس للمية
املعلومات واألخبار الرياضية املوجهة للقارئ.
 -2-5االستنتاج العـام:
لعل نفاذ  %90من تذاكر مباريات كأس العالم بروسيا  2018في مهر ماي خير دليل على أن
هذا املونديال هو أكبر تظاهرة في املعمورة بالرغم من بعض النداءات ملقاطعة املونديال ،فنهائيات
بطولة كأس العالم بكرة القدم  ،2018التي أقيمت وللمرة األولى في تاريخها ،في روسيا في الفترة
املمتدة بين  14جوان إلى  15جويلية مستضيفة مبارياتها الدولية في ً 12
ً
منتشرا في  11مدينة
ملعبا
روسية ،سان بطرسبوري ،كالينينغراد ،فولغوغراد ،قازان ،سمارا ،سارانسك ،سوتش ي ،يكاترينبري،
نيجني نوفغورود ،مدينة روستوف على الدون ،باإلضافة للعاصمة موسكو.
ً
ال يختلف اثنان حول نجاح روسيا في تنظيم هذه البطولة بكل املقاييس ،وقدمت نموذجا
ً
رائعا في جميع النواحي التنظيمية ،فعلى صعيد املباريات نجحوا في إعداد جدول ممتازة لجميع
مباريات الدور األول ،إذ ماهدنا توقيتا مختلفا لكل املباريات باستثناء الجولة الثالثة واألخيرة التي
كانت ستحدد املتأهلين لدور الل ،16وهذا وضع طبيعي حتى ال ترثر نتائج مباريات في أخرى ،ولم
نشاهد مباراتين في وقت واحد ،حتى ترتفع نسبة املشاهدة وكانت عالية بالفعل ،وكان هذا األمر
ال ً
فتا بدرجة كبيرة ،باإلضافة إلى عملية تسهيل حضور الجماهير التي كانت ممتازة التنظيم بدرجة
ً
ً
خصوصا على صعيد حرية التنقل،
سياحيا،
الفتة كبيرة ،عالوة على نجاح عملية تسويق البطولة
رغم أن روسيا من البالد التي كانت معروفة بتحفظها في تسهيالت السياحة ،وتجسد هذا النجاح في
اإلقبال الجماهيري الكبير من كل الدول رغم بعد املسافة للبعض.
ومن األمور الالفتة في النجاح التنظيميً ،
أيضا والخاص بالجانب السياحي هو عدم إقامة
كل مباريات أي مجموعة في ملعب واحد وتوزيعها على مالعب عدة ،وهذا ساعد في جذب الجماهير
لكل املدن الروسية للتعرف إليها وزيادة اإلقبال السياحي ورواج املحال التجارية واملطاعم والفنادق
وحركة الطيران والتنقالت الداخلية من حافالت وقطارات وغيرها.
كل هذا أوجب على اإلعالم في كل مستوياته التطرق لهذا التنظيم الناجح واالستعانة به
كنموذج يقتدى بهً ،
نظرا للتكهن املسبق لنجاح هذه البطولة.
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إن االستنتاجات تمثل خالصة ما يتوصل إليه الباحث في دراسته العلمية ،وفي تحليل
املحتلوى تمثلل آخر خطوة نستعين بها الستخراج أهم النتائج من تحليلنا الكمي والنوعي ،فمن دون
ً
هذه الخطوة يكون البحث ناقصا ويفقد أهم ركائزه.
كملا يجلب أن تكلون االستنتاجات مطابقة ملا في السياق التحليلي ملضمون الدراسة وسوف
نناقش أهم النتائج املترتبة على التعرف على املساحة التي أفردتها صحيفة الخبر ملوضوع كأس
العالم لكرة القدم  2018بروسيا خالل مدة الدراسة واملساحة اإلجمالية واملطبوعة للعينة
املدروسة إضافة إلى موقلع الحدث على صفحلات الجريدة والعناصر التيبوغرافية وفئة األنواع
الصحفية ،ونسبة أيام التغطية لنصل إلى االستنتاجات املتعلقة باملحتوى وتتضمن فئة
املوضوعات ،االتجاهات واملصادر.
فما أعطته صحيفة الخبر لحجم التغطية لم يكن بأهمية ملوضوع الدراسة ملن مساحة مادة
التحرير ،لكن ذلك ال يع ني أن هناك عدم اهتمام من قبل جريدة الخبر باملنتخبات العربية املشاركة
في التظاهرة ،فالجريدة لم تهتم بالحدث الرياض ي قبل بدايته في مادتها اإلعالمية بالرغم من ظهور
نوع من االرتفاع في وتيرة التغطية للحدث مع مرور الوقت خاصة في فترة الدور األول من املقابالت،
لتبدأ الوتيرة باالنخفا النسبي ،ثم تعود لالرتفاع تزامنا مع الدور الثمن نهائي بالرغم من خروج
املنتخبات العربية من املنافسة (إذ اعتبرت املنتخبات العربية أول من غادر البطولة بعد فشلها في
الحصول على أي نقطة باستثناء املنتخب التونس ي ،الذي بقي يتمسك بحظوظه لبلوي الدور الثاني
ً
تدريجيا مبامرة بعد مباراة النهائي املثيرة للغاية والتي
إلى آخر رمق) ،لتبدأ هذه الوتيرة باالنخفا
توج فيها منتخب الديكة بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على املنتخب الكرواتي.
فاملوضللوعات املتعلقللة بالنخللب العربيللة كانللت املسلليطرة علللى موضللوعات الحللدث الرياضل ي فللي
صللحيفة الدراسللة ،إذ أن إسللتراتيجية الجريللدة فللي تناولهللا اإلعالمللي ملوضللوع لكلأس العللالم املقللام بروسلليا
اهتمت بالدرجة األولى بمواضيع منتخباتنا العربية.
ً
أمللا فيمللا يخللص العناصللر التيبوغرافيللة املسللتخدمة فللي جريللدة الخبللر فقللد لكلان هنللاك توازنلا فللي
هذه العناصر ،بالرغم من وجود بعض التباين بالنسبة للفترات التي حددناها للدراسة.
وباعتبل للار أن جريل للدة الخبل للر جريل للدة إخباريل للة فل للإن األخبل للار واألحاديل للث الصل للحفية هل للي األكثل للر
ً
لتخداما خللالل التغطيللة اإلعالميللة ملنافسللات لكلأس العللالم  2018بروسلليا وهللي أنللواع صللحفية تعتمللد
ا سل
بالدرج للة األول للى عل للى الس للرد والوص للف للح للداث دون التعم للق ف للي حقيقته للا ،إن اتج للاه امل للادة اإلعالمي للة
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لجريدة الخبر بشأن مواضيع كأس العالم لكرة القدم  2018املقاملة بروسليا كلان محاي ًلدا ،وذللك راجلع
لالعتبللارات املوضللوعية واإلعالميللة ،مللع اعتم لاد الجريللدة بالدرجللة األولللى علللى مصللدر توقيللع الصللحفي
لتأكيد مصداقية ورسمية املعلومات واألخبار الرياضية املوجهة للقارئ.
لقد كان هناك تبلاين آخلر لجريلدة الخبلر هلذه امللرة خلاص بلاملوقع الصلحفي الخلاص للموضلوع
الرياض ل ي امل للدروس ،إذ تناول للت ص للفحاتها الرياض للية ألغل للب موض للوعات الح للدث الع للالمي ،وعلي لله فق للد
لك للان توزي للع موض للوع لك للأس الع للالم بروس لليا عل للى ص للفحات جري للدة الخب للر غي للر ت للوازن م للن حي للث الحج للم
املمنوح لكل صفحة ،بالرغم من وجود توازن منطقي من حيث الترتيب.
ً
ً
واتحا اتجاه موضوع كأس العالم لكرة القدم  ،2018وإن
اهتماما
لقد أبدت جريدة الخبر
كانت هناك بعض النقائص التي الحظناها واملتعلقة بتغطية األحلداث واملناسبلات الرياضية التي
تتطلب إعداد إستراتيجية إعالمية واتحة املعالم واألهداف لتحقيقها على الواقع.
وعليه ومن خالل ومن خالل تحقق الفرضيات الجزئية الثالث تأكد تحقق الفرضي للة العام للة
ً
نسبيا والتي تنص على أن جريدة الخبر قد أفرطت في معالجتها الصحفية بحدث تنظيم كأس العالم
 2018املقام بروسيا قبل وأثناء وبعد املنافسات في مختلف تحاليلها.
فالس للرال ال للذي نطرح لله ف للي األخي للر ه للو :كي للف كان للت س للتكون السياس للة العام للة للص للحيفة ل للو
مارك املنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم  2018التي أقيمت في روسيا؟
 -3-5االقتراحات والفروض املستقبلية :من خالل النتائج املتوصل إليها في هذا البحث تم الخروج
باقتراحات وبعض الفرضيات املستقبلية التي تسمح لنا بترك مجال البحث مفتوح في هذه املواضيع
الهامة ،والتي ندرجها كما يلي:
 فعالية الحدث أو التظاهرة الرياضية متوقف على وجوب مصداقية ورسمية املعلومات من
مصادرها األصلية.
 ضرورة التأسيس لثقافة التغطية اإلعالمية املبنية على املصداقية واملوضوعية في التناول
اإلعالمي للحداث والتظاهرات الرياضية من قبل الصحافة املكتوبة.
 العمل على تأسيس ونشر ثقافة التغطية اإلعالمية املبنية على اإلستراتيجية اإلعالمية
واالتصالية بين كل القطاعات الفاعلة والتي من مأنها أن تساهم في نجاح التظاهرة الرياضية.
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