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Abstract : (not more than 10 Lines)
This study starts from a research problem represented in presenting the reality of the media language used in sports
journalism and the extent to which it is affected and related to the cultural level of the target sports audience,
with the aim of identifying the quality of this language and the way it is edited.
Realizing the importance of this topic and our desire to put it into the subject of study and research, we will go to
analyze the content provided by the study newspapers (Al Khabar reyadhi - Al Haddaf - Al Chibak) from a media
treatment of sports issues as they dealt with, and the reason for choosing these newspapers is that they deal with
content in terms of content The most important sports issues that these newspapers deal with using priority order,
and being widely known among readers.
We conducted an in-depth analytical study that requires the use of two approaches to reach the desired goal. First,
we relied on the survey studies approach, by studying the message or its content, which leads us to use content
analysis. Second, we used the comparative approach to compare the features and components of this journalistic
writing.
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اللغة اإلعالمية املستعملة ف الصحافة الرايضية وعالقتها ابملستوى الثقاف للجمهور الرايضي

.1اإلشكالية

تنوع وتع ّدد وظائفها وأدوارها اليت
وتطور وسائل اإلعالم ّأدى إىل ّ
وتنوع ّ
إ ّن التطور اهلائل الذي أحدثته تكنولوجيا املعلومات يف اجملتمعات ّ
تقوم هبا ابلنسبة لألفراد واجملتمعات ،ليصبح اإلعالم ضرورة حتمية يف اجملتمعات النامية واملتقدمة بعد ثورة االتصال عن بعد ،فلم تعد
متشعبة ذات أتثريات هامة يف احلياة املعاصرة ،وعليه فإن
جمرد أدوات لنقل املعلومات أو نشر األخبار فقط ،بل أصبحت هلا أدوار ّ
ّ
العملية اإلعالمية تعترب يف جوهرها عملية اتصالية يتم اختيارها بعناية لتحقيق اهلدف املراد إحداثه ،وهي مسلمة ملموسة منذ بداية القرن
التاسع عشر وبزوغ فجر نظرايت االتصال واإلعالم احلديثة ،فاملنظومة اإلعالمية ختضع جملموعة من اآلليات والشروط من أجل مواجهة
احلاجات ومتطلبات اجلمهور من خالل السبل العملية لتحقيق ذلك.
املتخصص ،ومن بينه اإلعالم الرايضي الذي
ونظرا ألمهية اإلعالم يف اجملتمع تع ّددت أشكاله وأنواعه ونتج عنه ما أصبح يعرف ابإلعالم
ّ
أهم وأكثر أنواع اإلعالم انتشارا وقبوال بني أفراد اجملتمع ،ليصبح ركنا هاما من أركان الرايضة ،فال خيتلف اثنان أن اإلعالم
يعترب من ّ
الرايضي أصبح يقوم بدور رايدي يف تنمية اجملتمعات عامة والرايضيني خاصة ،وذلك بفضل انتشاره الواسع خاصة مع تطور أساليب
وطرق إيصال املعلومات واألخبار ،مما ساهم يف استهدافه قاعدة أكرب عرب منصاته املختلفة واملتنوعة بني صحافة مكتوبة ومرئية ومسموعة
وأخريا وسائل التواصل االجتماعي اليت فرضت نفسها كقوة مؤثرة يف زمن السرعة .

ف مع ظهور املنافسات الرايضية كانت األخبار ال تتجاوز حدود املكان الذي تدور فيه املنافسة أو املدينة اليت تستضيفها على أقصى
تقدير ،لكن شيئاً فشيئاً أخذت الدائرة اإلخبارية تتوسع ابستمرار وتتطور يوما بعد يوم بفضل النجاحات الصناعية والتكنولوجية اليت
عرفتها البشرية ،واليوم وصلنا إىل درجات متقدمة جداً من التطور يف اجملال اإلعالمي ،ومل يكن اإلعالم الرايضي مبعزل عن هذه القفزة
التكنولوجية اهلائلة ،فقد استفاد منه وحاول تطوير أساليب إيصال أخباره وتنويع منصاته،ومل تعد مهمته مقتصرة على نشر األخبار
والنتائج الرايضية فقط ،بل ابت مطالب أبخذ دور أمشل وأكثر أتثرياً من ذي قبل ،وذلك من خالل نشر دراسات علمية وأكادميية
تسهم يف رفع مستوى الرايضيني ومعه اجلمهور الرايضي وتنمية قدراهتم مبا يتماشى مع متطلبات املنافسة على املستوى الدويل ،وتتأثر معه
املادة اإلعالمية املقدمة للجمهور املستهدف.
وعليه ومع هذا التطور التكنولوجي احلاصل على مجيع املستوايت ابتت اللغة اإلعالمية توظّف توظيفا دقيقا للتعبري عن مصاحلها
االقتصادية ،االجتماعية والثقافية ،ابستخدام املفردات والصياغات اإلخبارية بشكل خيدم أهداف كاتب املادة اإلعالمية وصانع الرسالة
واملخطّط الدعائي والصحافة بصفة عامة ،وكل هذا يندرج ويضطلع ضمن اهتمامات األخرية مبعرفة مجهور قرائها وميوالته وخمتلف
متطورة هلا عالماهتا الفارقة وخصائصها املميّزة.
إشباعاته ،لتصبح بذلك اللغة املستخدمة يف خمتلف وسائل اإلعالم صناعة ّ
هاما ضمن خريطة
اهتمت الصحف مبعرفة مجهور ّقرائها ،وابلتايل احتلّت البحوث اخلاصة بذلك مكاان ّ
فمنذ ثالثينات القرن املاضيّ ،
البحوث اإلعالمية ،ومع التطور التكنولوجي احلاصل وتصارع اإليديولوجيات ،قد جعلت استخدام اللغة يف وسائل اإلعالم بصفة عامة
متطورة هلا عالماهتا الفارقة وخصائصها املميّزة ،فقد صارت اللغة اإلعالمية توظّف توظيفا
ويف الصحافة الرايضية بصفة خاصة ،صناعة ّ
دقيقا للتعبري عن هذه املصاحل ابستخدام املفردات والصياغات اإلخبارية بشكل خيدم أهداف كاتب اخلرب وصانع الرسالة واملخطّط
الدعائي.
وملا كانت سرعة توصيل اخلرب إىل كل الطبقات االجتماعية على خمتلف مستوايهتا الثقافية هي اهلدف األول لكل صحيفة ،كان على
الصحافة الرايضية أن تقدم األحداث اليومية ببساطة ووضوح وواقعية مبتعدة بذلك عن االستعارات والكناايت والتشبيهات واأللفاظ
الزائدة ،حىت يسهل على اجلميع فهم حمتواها على الرغم من تفاوت مستوايهتم الثقافية ،وذلك
نظرا لطبيعة اجلهور املستهدف من قبل هذا النوع من اإلعالم املتخصص الذي أصبح أكثر
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أنواع اإلعالم تغلغال وانتشارا وسط اجملتمعات العربية ،وهلذا السبب مت تناولنا هلذا النوع من اإلعالم أيضا لتطوره واستقطابه العديد من
أنواع اجلماهري ومن خمتلف الفئات العمرية والثقافية.
التطور شهدت جهودا حثيثة من لدن اللغويني
ومرت مبراحل من ّ
ومن املعروف أن لغة اإلعالم بصفة عامة قطعت أشواط طويلة ّ
واإلعالميني ،أسهمت يف صقل األساليب الصحفية ،فرغم التطورات والتحوالت احلاصلة يف اتريخ اإلعالم مبختلف أشكاله إال أن
الصحافة املكتوبة رغم قدمها وعراقتها مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى وما عانته من هذه التطورات والتحوالت كادت تفقد مكانتها
مقارنة مع األشكال أخرى ،وبقيت جتدد نفسها بنفسها وتتطور من حيث األساليب واللغة املستعملة ويف جممل مضامينها الشكلية
العامي املبتذل ،لكن من جهة أخرى طغى أسلوب حتريري جديد فرضته التطورات
واملوضوعية ،وجعلها بسيطة واضحة ترتفع عن
ّ
التكنولوجية احلاصلة يف اجملتمعات العاملية والعربية ابلتحديد ،وترتب عنه أخطاء لغوية شائعة مستعملة يف اإلعالم بصفة عامة والصحافة
الرايضية بصفة خاصة وجب الوقوف عندها.
ونظرا حلتمية سرعة توصيل اخلرب إىل كل الطبقات االجتماعية على خمتلف مستوايهتا الثقافية ابتت هي اهلدف األول لكل صحيفة يف
ظل التطور التكنولوجي احلاصل ،كان على الصحافة الرايضية أن تقدم األحداث اليومية ببساطة ووضوح وواقعية مبتعدة بذلك عن
االس تعارات والكناايت والتشبيهات واأللفاظ الزائدة أكثر من نظرياهتا يف خمتلف أنواع الصحافة املكتوبة ،حىت يسهل على اجلميع فهم
حمتواها على الرغم من تفاوت مستوايهتم الثقافية ،وذلك نظرا لطبيعة اجلهور املستهدف من قبل هذا النوع من اإلعالم املتخصص ،الذي
أصبح أكثر أنواع اإلعالم تغلغال وانتشارا وسط اجملتمعات العربية ،ومتيزه استقطاب املعلومة أكثر من حتليلها وهو ما أكدته الدراسات
السابقة املختصة يف امليدان ،وهلذا السبب مت تناولنا هلذا النوع من اإلعالم أيضا لتطوره واستقطابه العديد من أنواع اجلماهري ومن خمتلف
الفئات العمرية والثقافية.
لكن هذا الوضع متخض وتلخص عنه معضلة لغوية وأسلوبية تتصل بطبيعة املضمون الصحفي الرايضي املتنوع ،فبغض النظر عن
األسلوب املستعمل يف الصحافة الرايضية ،وبغض النظر عن واقع أخالقيات املهنة اليت ابتت متثل حتداي أمام الصحفيني الرايضيني يف ظل
حميط رايضي مي تاز ابلتناقضات ،متثل اللغة املستعملة يف هذا النوع من اإلعالم املتخصص حلقة مهمة جيب الوقوف عندها ،نظرا لقوة
أتثريها يف نفسية اجلماهري الرايضية املستهدفة ،حيث تالم وسائل اإلعالم اجلزائرية وبصفة خاصة الصحافة الرايضية منها ،الستسهاهلا يف
استخدام اللغة العاميّة ،أو اهلجينة من العامية واألجنبية ،أل ّّنا متس الوحدة اللغوية ،وتشجع على اإلنقاص من مستوى القارئ واجلمهور
بصفة عامة.
فال خيفى على أحد أن واقع اللغة العربية يف الصحافة الرايضية ابت يتطلب الوقوف عنده كثريا نظرا للتغريات اليت طرأت على العمل
الصحفي هبذا النوع م ن اإلعالم بسبب التغريات يف طبيعة املادة من جهة ،والتغريات التكنولوجية احلاصلة ،وهبذا فتحت هذه التغريات
والوقائع اجلديدة الباب على مصراعيه لألخطاء اللغوية اليت شاعت يف وسائل اإلعالم ككل ويف الصحافة الرايضية بصفة خاصة ألن
هذه األخطاء يرى األكادمييون أّنا اشتدت وازدهرت يف وسط حقل اإلعالم الرايضي الذي كان أرضا خصبة هلذه األخطاء الشائعة ،بل
تعرضت اللغة العربية إىل تشوهات كبرية وفظيعة بسبب الذين يؤمنون وينادون بضرورة فتح هذا احلقل على مجيع فئات اجلماهري الرايضية
النخبوية والشعبية ،ما جعلهم يفرخون أمناطا وأساليب لغوية جديدة مل أتلفها اللغة العربية من قبل وال لغة اإلعالم القدمية ،ولعل هذا
راجع للمكانة اليت أضحى حيتلها اإلعالم الرايضي وسط اجلماهري واإلقبال الرهيب الذي حيضى به هو اآلخر.
وبتحليل عملي ألساليب حترير بعض اجلرائد الرايضية يف اجلزائر ومقارنته بتحرير الكتب واملقاالت العلمية واملقاالت األدبية وألوان النثر
املختلفة ،وجدان أنه وبفعل املنافسة الرايضية الشديدة يف اجلزائر يف أحد مراحل تطور الصحافة
الرايضية صارت األخرية ذات طابع شعيب ،لغواي ومهنيا ،وهذا ما دفع ابلصحف إىل حتويل
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كالم األنصار إىل "مانشات" يش ّكل بعضها د عوة للجرمية ،وهو ما يفسر أيضا سعيها وراء اإلاثرة ولو على حساب املتلقي وأخالقيات
املهنة املنظمة للعمل الصحفي يف سبيل الوصول إىل أكرب عدد ممكن من اجلمهور دون تقييم العواقب الوخيمة اليت تنجم عن هذا العمل
املشني ،ما جعلها تسقط يف فخ التحريض على اجلرائم االجتماعية ،فهذا النمط من العناوين ابت سريع االنتشار ومفضال لدى معظم
تبّن لغة إعالمية جت ّسد
الصحف يف افتتاحياهتا من أجل استمالة وإاثرة القارئ ،كما أن هذا النوع من الصحافة اجلزائرية ال يزال بعيدا عن ّ
أساليب التعبري والصياغة والتحرير واختيار األلفاظ يف تناوله للقضااي الرايضية.
وبناءا علي ما سبق ،فإن التساؤل الذي يطرح نفسه علينا ،بعد استعراضنا هلذا اجلدل النظري حول اللغة اإلعالمية املستعملة يف

الصحافة الرايضية وعالقتها ابملستوى الثقايف للجمهور الرايضي ،هو :هل القائم على العملية االتصالية أيخذ بعني االعتبار أثناء
املمارسة ف الصحافة الرايضية طبيعة اجلمهور املستهدف ،وهل اللغة اإلعالمية ف الصحافة الرايضية أبدواهتا التعبريية والفنية
تستجيب ملقتضيات هذا التنوع؟.

وعلى ضوء اإلشكالية السابقة مت صياغة التساؤالت التالية:
 .1هل يتأثر اجلمهور الرايضي القارئ ابألسلوب الذي تستخدمه الصحافة الرايضية يف معاجلتها ملختلف القضااي الرايضية؟
 .2هل التطورات التكنولوجية احلاصلة يف عامل الصحافة الرايضية وعصر السرعة مها من فرضا على مش ّكل احملتوى الصحفي
الرايضي ضرورة املواكبة والتجديد يف اللغة املنتهجة؟
 .3ما هي طبيعة األخطاء اللغوية الشائعة يف الصحافة الرايضية؟
 .4كيف تؤثر هذه األخطاء الشائعة على املخرج النهائي للمادة الصحفية؟
 .5هل االزدواجية يف استعمال اللغة يف كتاابت الصحافة الرايضية هي ظاهر صحية أم ال؟
 .6هل هلذا االستعمال يف الصحافة الرايضية خلفيات جتارية واقتصادية جاء نتيجة للمنافسة الشرسة بني الصحف الرايضية؟
 .7من الذي يتحمل مسؤولية هذا الواقع؟ هل هو الصحفي الرايضي أم اجلمهور الرايضي؟
 .8ما هي احللول الالزمة لوضع حد هلذا اجلدل القائم وانتشال الصحافة الرايضية من هذا الواقع؟
وأل ّن حتديد الفرضيات من شأنه أن يزيد درجة الوضوح على مستوي مظاهر اإلشكالية وتساؤالت هذه الدراسة صغنا الفرضيات التالية:

 .2الفرضيات:

 .1.2الفرضيّة العامة:

يراعي القائم على العملية االتصالية أثناء املمارسة يف الصحافة الرايضية طبيعة اجلمهور املستهدف ولكن ليس بصورة مطلقة ،فاجلمهور
الرايضي ابختالف مشاربه وأشكاله يبحث عن اخلرب البسيط املعلومايت على عكس األنواع األخرى من اجلماهري الرايضية.
 .2.2الفرضيّات اجلزئية:
.1
.2
.3
.4

يرتبط األسلوب الصحفي ابملعلومة أشد االرتباط وابلواقع احلي امللموس ،وهو يساهم يف ارتقاء املستوى الثقايف للجمهور،
وملموسية املواضيع اليت تتناوهلا الصحافة.
مبا أن اللغة اإلعالمية مسخرة لالضطالع بتلك املهام كافة ،فإن أدواهتا التعبريية والفنية ينبغي أن تستجيب ملقتضيات التنوع،
وكذلك خلصوصيات الوسيلة اإلعالمية.
هناك الكثري من األخطاء اللغوية الشائعة يف الصحافة الرايضية منها النحوية والرتكيبية.
تؤثر األخطاء اللغوية الشائعة ابلسلب على املخرج النهائي للمادة الصحفية.
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.5
.6
.7
.8
.9

هناك من يرى يف اقتحام العامية يف الكتابة الصحفية الرايضية ظاهرة عادية تفسر االختالف التارخيي لالزدواجية اللغوية وهناك
من يرى أّنا تزيد من أعباء اللغة الفصحى وجتعلها جانبا.
الرواج الكبري الذي تعرفه الصحافة الرايضية وسط اجلماهري الرايضية ممكن أن تدفع مثنه اللغة العربية ،ألن هذا الرواج ال خيلو
من خماطر حقيقية على الكتابة الصحفية ككل.
هناك أسباب كثرية سامهت يف تردي اللغة العربية يف الصحافة الرايضية يشارك فيها اجلميع من إعالمي ومسؤول وحىت املتلقي
بطريقة غري مباشرة.
التكوين الشخصي للصحفي الرايضي يلعب دور كبري يف مدى استعماله لألخطاء الصحفية الشائعة.
التكوين يف الكتابة الصحفية وابلتحديد يف اللغة العربية وقواعدها يضفي انعكاسات إجيابية علي املخرج النهائي للمادة
الصحفية.

 .3أسباب اختيار املوضوع:

وألنّه نتيجة لدوافع وأسباب خمتلفة وقع اختياران هلذا املوضوع للبحث فيه ،كان من الضروري توضيح هذه األسباب لكي تتّضح جوانب
إشكالية الدراسة أكثر ،وهي كالتايل:
• يعترب البحث يف اللغة اإلعالمية املستخدمة يف الصحافة الرايضية اجلزائرية وعالقتها بطبيعة اجلمهور الرايضي املستهدف شيء
جديد ابلنسبة لدراسات اإلعالم الرايضي ،فأول ما دفعنا إيل اختيار مثل هذه املواضيع هو انعدام الدراسات األكادميية اخلاصة
به علي مستوي جامعة اجلزائر ،وحىت علي مستوي جامعات القطر اجلزائري.
• سيطرة صحف الدراسة على الساحة اإلعالمية الرايضية ورواجها الكبري بني خمتلف شرائح اجملتمع ،جعلنا نقرتب أكثر من
معرفة األسباب وخلفيات ذلك.
تغري وجتدد اللغة اإلعالمية املستخدمة يف الصحافة الرايضية ومتيّزها عن نظريهتا يف الصحافة العامة ،جعلنا حناول جس نبض
• ّ
واقع املمارسة يف تلك البيئة وتسليط الضوء على املتلقي من اجلمهور القارئ للعينة املبحوثة.
• امليول والرغبة الشخصية يف دراسة مثل هذه املواضيع ،خاصة عندما يتعلق األمر ابلبحث يف الصحافة الرايضية واجلمهور
الرايضي.
• اختالف اآلراء واملواقف ّاجتاه اللغة املستخدمة يف حترير الصحافة الرايضية كان حافزا لتناول هذا املوضوع ملعرفة أوجه التشابه
املتنوعة.
واالختالف بني الصحف الرايضية املتخصصة وبني الصحافة اليومية ّ

 .4أهداف الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

رصد درجة مدى اهتمام الصحافة الرايضية ابللغة املستعملة من مجيع املستوايت.
معرفة واقع اللغة اإلعالمية يف الصحافة الرايضية ورأي األكادمييني واإلعالميني املمارسني يف ذلك.
معرفة نوعية األخطاء الشائعة يف الصحافة الرايضية اجلزائرية.
معرفة مدى أتثر األسلوب التحريري يف الصحافة الرايضية بنوعية اجلمهور الرايضي املستهدف.
تسليط الضوء من زاوية أخرى على طبيعة اجلمهور املتلقي القارئ لصحف الدراسة ومعرفة مدى أتثريه على نوعية اللغة
اإلعالمية املنتهجة يف التحرير الصحفي الرايضي.
اخلروج ابسرتاتيجية وبرانمج علمي أكادميي حيسن من األسلوب املنتهج يف التحرير
الصحفي الرايضي واللغة اإلعالمية املستخدمة يف ذلك.
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 .5حتديد املصطلحات:
 .1.5الصحافة الرايضية:

تستخدم كلمة الصحافة للداللة على معنيني ،معّن مقابل لكلمة " "journalismأي املهنة الصحفية .ومعّن مقابلة لكلمة ""press
أي جمموعة ما ينشر يف الصحف ،والصحافة هي إحدى وسائل االتصال الرئيسية اليت تعتمد على الكلمة املطبوعة لنشر اآلراء واألخبار
وإعطاء املعلومات ابإلضافة إىل الرتقية والتسلية ممّا حيدث أثرا يف الفرد واجملتمع ،ويعترب البعض أ ّن املعّن الواسع للصحافة يشمل مجيع
وسائل اإلعالم احلديث :الصحافة واإلذاعة والتلفزيون والسينما واملسرح والندوة والكتاب والنشرة واملعرضّ ،أما املعّن الضيّق هلا فيقتصر
على الصحف واجملالّت( .خري الدين ،1998 ،ص )103 ،102
متخصصة ابجلانب الرايضي هتدف إىل نشر األخبار واملعلومات واملقاالت
ّأما كتعريف إجرائي فالصحافة الرايضية هي صحافة
ّ
القراء ثقافة رايضية عامة يف خمتلف األلعاب والقوانني املرتبطة.
والتحقيقات والصور الرايضية اليت تكسب ّ
 .2.5اللغة اإلعالمية :

هي اللغة اليت تشيع على أوسع نطاق ،يف حميط اجلهور العام ،وهي قاسم مشرتك أعظم يف كل فروع املعرفة والثقافة والصناعة والتجارة
والعلوم البحتة والعلوم االجتماعية واإلنسانية والفنون واآلداب ،ذلك ألن مادة اإلعالم يف التعبري عن اجملتمع والبيئة ،تستمد عناصرها من
كل فن وعلم ومعرفة(سامي الشريف ،أمين منصور ندا ،2004 ،ص )35 ،34
أما كتعريف إجرائي للغة اإلعالمية يف حبثنا هذا ،فهي كل الوسائل املستخدمة واليت يلجأ إليها الصحفي الرايضي يف تشكيل حمتوى
الصحيفة الرايضية واستقطاب اجلمهور الرايضي.
 .3.5اجلمهور (audiance):
التعرض للرسائل اليت تق ّدمها وسائل اإلعالم
ويستعمل يف هذه الدراسة لل ّداللة على مجيع األوضاع اليت تعّن اشرتاك جمموعة من الناس يف ّ
وتطورها ابنتشار وسائل
تطورها ،كما أنّه يستعمل للداللة على اجلمهور كظاهرة سوسيولوجية ارتبط ظهورها ّ
مبختلف أشكاهلا ويف خمتلف ّ
اإلعالم يف اجملتمعات احلديثة ومابعد احلديثة(علي قسايسية ،2007 ،ص .)48
يتعرضون لوسيلة إعالمية ما ،سينما ،جريدة ،حمطّة إذاعية ،قناة تلفزيونية،
يعرف على أنّه عدد من األشخاص عادة ما ّ
كذلك ّ
برانمج معني ()Francis Balle,1998,p15
كما أ ّن اجلمهور هو عنصر أساسي وجوهري لعمليّة االتصال ،فكلمة اجلمهور تشري إىل املستقبلني أو املتل ّقني للنصوص اإلعالمية وفق
وتطورها ابنتشار واستعمال وسائل اإلعالم يف
شروط مالئمة .كما يستعمل للداللة على اجلمهور كظاهرة سوسيولوجية ارتبط ظهورها ّ
اجملتمعات احلديثة وما بعد احلديثة(علي قسايسية ،2007 ،ص )48
معني من التعليم ،لكن مع
لقد كان مجهور ّقراء الصحف يف بداية نشأة الصحافة خنبواي ،إذ أ ّن االطالع على الصحيفة يتطلّب مستوى ّ
ختصصا وأصبح هو الطرف األول الذي حتاول كل الصحف إرضاءه وكسب والءه ،فبدونه ال
تطور الصحافة ،أصبح اجلمهور أكثر ّ
أي صحيفة عدد ّقراءها (فاطمة بن دنيا ،2009 ،ص )12
يصبح ألي مطبوع قيمة ما ،ومقياس ّ
كما أ ّن القارئ هو "الشخص الذي يقرأ اجلريدة وعلى األقل يطّلع عليها بشكل سريع" (سامي طايع)63 ،2004 ،
أما كتعريف إجرائي للجمهور الرايضي فإ ّن مجهور حبثنا يتمثّل يف مجهور الصحافة الرايضية أو قارئي الصحف الرايضية مبختلف
مستوايهتم الثقافية والعمرية واجلنسية.
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.6الدراسات املشاهبة:

وسنقتصر على األهم منها ،خاصة الناطقة ابللغة العربية ،ابعتبار أن عينة البحث هي صحف رايضية يومية انطقة ابللغة العربية ،واهلدف
من الدراسة هو معاجلة اللغة اإلعالمية العربية يف الصحافة الرايضية ،وهي كالتايل:
 .1دراسة األستاذ الدكتور خالد عبد الرؤوف اجلرب ،بعنوان " :اللغة العربية يف الصحف اليومية واألسبوعية يف األردن" ،قسم اللغة
العربية وآداهبا ،جامعة البرتاء ،األردن ،السنة  ، 2009استخدم املنهج املسحي ،وحتليل املضمون كأداة جلمع البياانت ،حيث
قام بدراسة حمتوى عدد من الصحف العامة واملتخصصة من صحف رايضية كامللحق الرايضي لصحيفة الدستور األردنية،
وخلص جملموعة من النتائج ،أمهها :أن الصحف املدروسة تتمادى يف استعمال لغة هجينة من أجل استمالة مجهور املقاهي
ابعتباره اجلمهور األكثر تتبعا للرايضة يف األردن.
 .2دراسة قام هبا أمحد سعيد رجب شرف ،بعنوان :اهتمام بعض الصحف بفنون التحرير الصحفي الرايضي وعالقته ابنتشار
رايضة اهلوكي -خالل الفرتة من  1990إىل  ،1994سنة  ،1996واستخدم املنهج املسحي ،وحتليل املضمون كأداة جلمع
البياانت.

 .3دراسة علي بن شويل القرين :حتمل عنوان "معاجلة الصحافة السعودية للقضااي احمللية :دراسة حتليل مضمون يف عالقة
الصحافة ابلسلطة" وتعرضت هذه الدراسة للصحافة السعودية ممثلة يف صحيفيت الرايض واجلزيرة ،للتعرف على طرق معاجلتها
للقضااي واملوضوعات احمللية ،وخاصة ذات العالقة ابألجهزة اخلدمية يف اجملتمع السعودي.
.7اإلجراءات املنهجية للدراسة

 .1.7منهج الدراسة:

حبكم طبيعة دراستنا "دراسة استطالعية" وأل ّّنا تنتمي إىل نوعية البحوث الوصفية ،قمنا إبجراء دراسة حتليلية معمقة تقتضي استخدام
منهجني للوصول إىل الغاية املنشودة ،أوال اعتمدان على منهج الدراسات املسحية ،وذلك من خالل مسح الكتابة الصحفية لصحف
الدراسة (اخلرب الرايضي–اهل ّداف(اليومي والدويل) -الشباك) ّإزاء القضااي الرايضية ،اثنيا استخدمنا املنهج املقارن وذلك للمقارنة بني
ومكوانت هذه الكتابة الصحفية ،واملقارنة بني جرائد الدراسة الثالث للتعرف على جوانب االتفاق واالختالف يف واقع
مسات
ّ
استخدامها للغة العربية يف تناوهلا للقضااي الرايضية.
 .2.7جمتمع الدراسة:
يعترب اإلعالم الرايضي بوسائله املختلفة حقل واسع ،فهناك إعالم رايضي مسموع وإعالم رايضي مسعي وبصري واملتمثل يف
القنوات الفضائية الرايضية وهناك أيضا اإلعالم الرايضي املكتوب ،ونظرا لصعوبة حصر اجملتمع املقصود ابلدراسة ،وأل ّن اجلزائر تفتقد إيل
األولني من اإلعالم الرايضي أي السمعي والبصري ابعتباره حديث الوالدة ،وأل ّن اجلرائد الصادرة ابللغة العربية
اخلربة الكافية يف النوعني ّ
هي األكثر متابعة يف وسط اجلمهور الرايضي اجلزائري أكثر من مثيلتها الصادرة ابللغة الفرنسية ،قمنا ابختيار جمتمع البحث الصحف
الرايضية الصادرة ابللغة العربية أبنواعها املتخصصة والعامة ،اليت ختضع للدراسة خالل الفرتة الزمنية احملددة للبحث.
 .3.7عيّنة الدراسة:
مر ذكرها يف جمتمع البحث جعلتنا حناول أن جنعل عيّنتنا ممثّلة جملتمع البحث قدر اإلمكان ،لذا جلأان إيل إتّباع
إ ّن األسباب اليت ّ
العينة القصدية واليت تعرف حتت أمساء متعددة مثل العمدية أو الغرضية ،وهي كلّها تشري إىل العينة اليت تقوم علي التقدير الشخصي
للباحث يف اختيار مفردات جمتمع البحث ،إذ يقوم ابختيار تلك اليت هلا صلة ابلبحث بعد ما
يكون قد أمتّ دراسته الكاملة ،وكما أشران سابقا فإ ّن عيّنة دراستنا التحليلية تتمثّل يف حتليل
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الكتابة الصحفية الرايضية اجلزائرية ممثّلة يف جرائد (اخلرب الرايضي ،اهل ّداف اليومي والدويل ،الشباك).
ولقد مت اختيار اجلرائد املذكورة لألسباب التالية:

➢ أن اجلرائد املذكورة تعد من كربايت اجلرائد الرايضية اليت تصدر بشكل يومي منتظم.
متول نفسها بنفسها
➢ تعترب هذه اجلرائد الثالث ذات انتشار كبري بني خمتلف أوساط اجملتمع ،وكوّنا يوميات وطنية خاصةّ ،
وتغطّي كامل الرتاب الوطّن ،وتعترب جرائد رائدة وتتصدر الرتتيب من بني مثيالهتا الرايضية من حيث السحب.
أما ابلنسبة الختياران ألعداد الدراسة فقد مت اختيار عينة عشوائية منتظمة من الفرتة الزمنية املمتدة من شهر جانفي  2021إىل نوفمرب
 2021مع مراعاة عودة البطولة الوطنية احملرتفة لكرة القدم للنشاط ومعها عودة خمتلف األنشطة الرايضية اليت كانت حمظورة ،بعد توقف
ملدة زمنية معتربة بسبب الظروف الصحية اليت متر هبا البالد والعامل جراء انتشار فريوس كوروان ،أبخذ عدد كل أسبوع ،وهذا يعّن أن
حجم عينة الدراسة  46عدد من كل صحيفة ،وابلتايل يكون إمجايل العينة =  138 = 3 × 46عدد ،ميثلون  % 15من جمتمع
الدراسة.
 .4.7أداة حتليل احملتوى جلمع وحتليل بياانت الدراسة التحليلية:

اعتمد الباحث على أداة حتليل املضمون إلجراء الدراسة التحليلية على عينة من حمتوى جرائد الدراسة الثالثة" :اهلداف (الدويل
واليومي) ،الشباك ،اخلرب الرايضي" ،وإلعطاء نظرة دقيقة عن أداة وأسلوب حتليل احملتوى ،قرران تناول تعريف مفصل وتوضيحي لتحليل
للمادة
املضمون حسب بريلسون ،الذي يقول أبنّه" :أحد األساليب البحثية اليت تُستخدم يف وصف احملتوى الظاهر أو املضمون الصريح ّ
مفصل ألنّه يف رأيه األسلوب الذي يُستخدم يف تصنيف
اإلعالمية وص ًفا موضوعيًّا وكميًّا ،إىل جانب ذلك ّ
يوضحه جانيس بشكل ّ
ويقسم احملتوى على أساسه إىل فئات واضحة ،وحت ّدد
وتبويب ّ
املادة اإلعالمية ،ويعتمد ً
أساسا على تقدير الباحث –أو جمموعة البحثّ -
نتائج التحليل تكرارا تظهر وحدات التحليل يف السياق" (عاطف عاديل العبد ،2007 ،ص.)47 ،46
ويصنّفه عبد الباسط حممد حسن على أنّه وسيلة من الوسائل األخرى جلمع البياانت ،حلصول الباحث على ما يلزمه من معلومات
اجملالت والكتب وأفالم السينما وبرامج التلفزيون (حممد عبد احلميد،
لتحليل حمتوى املادة اليت تقدمها وسائل االتصال اجلمعي و ّ
فتعرف حتليل احملتوى على أنّه" :أحد املناهج املستخدمة يف دراسة
 ،2009ص ،)43أما عن دائرة املعارف الدولية للعلوم االجتماعية ّ
املادة موضع التحليل وتقسيمها وحتليلها كميًّا وكيفيًّا على
حمتوى وسائل اإلعالم املطبوعة واملسموعة واملرئية ،وذلك ابختيار عينة من ّ
أساس خطة منهجية منظّمة" (عاطف عديل العيد ،2006 ،ص .)47
• تصميم صحيفة حتليل املضمون:

اتبع الباحث يف تصميمه ملقياس أو أسلوب حتليل املضمون اخلطوات التالية:
التعرف على واقع اللغة اإلعالمية املستخدمة يف الصحافة الرايضية وعالقتها
➢ حتديد أهداف الدراسة التحليلية واليت متثّلت يف ّ
ابملستوى الثقايف للجمهور الرايضي.
➢ حتديد وحدات التحليل انطالقا من الدراسات السابقة واملشاهبة.
➢ الصياغة املبدئية لصحيفة حتليل املضمون اليت سنعتمدها.
وخمتصني يف موضوع الدراسة ،وذلك ملراجعتها وصياغتها يف صورهتا
وحم ّكمني
مسودة حتليل املضمون على خرباء ُ
➢ عرض صحيفة ّ
ّ
النهائية بعد إجراء التعديالت املختلفة عليها.
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• حتديد فئات التحليل:

تنقسم فئات التحليل إىل قسمني ،واليت حناول من خالهلا اإلجابة على األسئلة التالية:
مبادة احملتوى واألفكار واملعان والقيم اليت حتتويها مضامني أعداد العينة املبحوثة من
➢ ماذا قيل؟ ،وإجابة هذا التساؤل تتعلّق ّ
الصحف الرايضية األربعة.
➢ كيف قيل؟ ،أي الشكل الذي يُقدَّم به حمتوى هذه اجلرائد الرايضية.
وعليه قمنا بتشكيل استمارة حتليل املضمون اليت قمنا إبعدادها وحتديد فئاهتا وفقا للدراسة االستكشافية ،وذلك بعد أتكدان من أن
اللغة املستخدمة يف التحرير والكتابة الصحفية هلا عالقة وطيدة ابجلمهور املستهدف وتكوينه الثقايف وغري ذلك من عناصر أخرى
قسمناها على شكل فئات حتليل ،كما قمنا بتحكيمها وجتريبها للتأكد من سالمتها ومناسبتها لتحليل مادة الدراسة،وفئات التحليل
هي:
فئة القضااي الرايضية الرتبوية :وتشتمل على العنف يف املالعب ،أخبار األنصار واملشجعني ،االحرتاف الرايضي وأخرى.
فئة املساحة :استخدمت ملعرفة مدى اهتمام جرائد الدراسة ابلقضااي الرايضة الرتبوية.

فئة االجتاه :وهي الفئة اليت توضح التأييد أو الرفض أو احلياد يف املضمون موضوع التحليل ابلنسبة للمواقف أو للقضااي أو املوضوعات

املتضمنة فيه ،وتنقسم إىل ثالثة أقسام :إجياب ،حمايد ومعارض.
فئة األساليب املتبعة :وتشتمل على أربع فئات فرعية هي :إخبارية ،نقد وتقومي ،اقرتاحات وحلول وأخرى.

فئة املصادر :واشتملت على املراسل ،الصحفي احملرر ،وكاالت األنباء العاملية والوطنية واخلاصة،الصحف احمللية واألجنبية،أكثر من
مصدر ،بدون مصدر.
فئة املوقع :وتنقسم إىل الصفحة الرئيسية (األوىل) والصفحات املتخصصة.

فئة الفنون الصحفية :وتضم اخلرب ،املقال أبنواعه ،التقرير ،احلديث ،الروبوراتج والتحقيق.
فئة العناصر التيبوغرافية :وتنقسم إىل عنوان رئيسي ومتهيدي وفرعي ،وصور ورسوم.

 .5.7ثبات استمارة حتليل املضمون:
املقصود ابلثبات يف استمارة حتليل املضمون هو ضرورة احلصول على نفس النتائج مهما اختلف القائمون ابلتحليل أو وقت التحليل،
ولغرض الوصول إىل ذلك قمنا مبا أييت:
 -1إعادة التحليل من قبل الباحث بعد مرور ثالثة أشهر ،وجاءت نسبة الثبات ( )%91بني التحليل األول والثان.
 -2أشركنا ابحثا آخر للقيام بتحليل العينة ذاهتا مستعينا ابلتعريفات اإلجرائية ،وبعد إجناز مجيع التحليالت طبقنا معادلة
هولسيت لقياس الثبات ،وكانت النسبة ( )%80بني الباحث والباحث املشارك.
واعتمدان معادلة هولسيت الستخراج ثبات األداة ،علما أن معادلة هولسيت هي:
2ت
نسبة الثبات = _________
ن+1ن2
حيث أن:
(ت) = عدد احلاالت اليت تتفق فيها نتائج اختباران مع االختبار الثان الذي قام به أو عدد
احلاالت اليت تتفق فيها نتائج اختباران مع نتائج اختبار الباحث البديل.
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(ن = )1عدد احلاالت اليت رمزها الباحث يف اختباره الثان
(ن = )2عدد احلاالت اليت رمزها الباحث البديل
 .6.7مادة الدراسة:

متثل املوضوعات والقضااي الرايضية اليت طرحتها جرائد الدراسة خالل الفرتة الزمنية احملددة للبحث مادة الدراسة.
 .7.7وحدة القياس:

مت اختيار فئة الكلمة وفئة املوضوع كوحدة للتحليل يتم عليها العد والقياس ،وفقا ألغراض التحليل وما تتطلبه طبيعة البحث.
بعد حتليلنا لصحف الدراسة األربعة الحظنا استعمال الصحفيني لبعض الكلمات الغري موجودة أصال يف اللغة العربية ،أو
ابألحرى كانت عبارة عن خليط من اللغات املستعملة ،واليت كانت بني تداخل معجمي مثل ما سنعرضه يف اجلدل أدانه ،والذي يظهر
أيضا تداخل تركييب بشىت أنواعه مستعمل بطريقة رهيبة يف الصحافة الرايضية ،وهذا يعود إىل أسلوب الصحفي الرايضي يف معاجلته
للقضااي الرايضية ،ونتيجة الستعماله بعض الطرق اليت تساهم يف تشويه املخرج النهائي ملادته الصحفية عن طريق الرتمجة احلرفية من
املصادر األصلية لألخبار الصحفية على سبيل املثال وغريها ،وابلتايل يؤدي ابلصحفي إىل اهلبوط إىل لغة العامة واللجوء إىل املستوى
العامي من جهة ،كما كانت الكلمات الفرنسية هلا حيز كبري نظرا لعدة عوامل سنوضحها يف مناقشة النتائج ،وهي نتائج مت التأكيد
عليها من خالل دراسات سابقة قمنا هبا حول األساليب املعتمدة يف التحرير الصحفي الرايضي ،ابإلضافة إىل بعض النماذج اجلديدة يف
هذه الفرتة اخلاصة بعد توقف يف خمتلف النشاطات الرايضية والثقافية دامت ألكثر من سنة كاملة بسبب تفشي "كوفيد "19يف البالد،
وهذه بعض النماذج من الكلمات املستعملة يف صحف الدراسة األربعة تبني مظاهر التداخل اللغوي:
جدول رقم ( )1يوضح مظاهر التداخل اللغوي ف جرائد الدراسة.
ختالط يف أروقة الفاف

شيك على بياض

سرار اليفكر يف كرسي  1انتقال أوتوماتيكي
ماي

برييز واهلدرة الفارغة

يف ح ووار حص ووري الالع ووب يف وورغ قلب ووو جو و ووابو حتصو و وول علو و ووى مليو و ووارين اجلزائري و و و و و و و ووون ي و و و و و و و وودفعون الس و و و و و و و و و ووكرتري األول السينيال يدوي امللعب
 1000ملي و و و و ووار س و و و و وونتيم للفيفا
تسبيق من اإلدارة
ويكشف الكثري
سنواي لو بيني سبور
حلفايووة يلعووب ورقووة الشوويكات البش و و و و و و وواريون حيلف و و و و و و ووا يف أوراق كارتونية تورط
زطشي
أالن ميشال يفسخ عقده مووع "املوووب" قبل لقاء "جياسكا"
ويشرتط مليار سنتيم كاش

عنرت حيىي وإدارة الفريق يغلقان مريكوواتو معرض الصور الفوتوغرافية
الفريق
حلي مافاهم فيها والو

اهلدرة بلفليكسي اي مناد

اجلمهو و و و ووور شو و و و وواهد ماش و و و و وواف
حاجة

بكاكش و و ووي غاض و و ووب م و و وون صووورة شووارابوفا علووى ك و ووادر الفري و ووق يري و وودون م و وودراي
موندايليا
قطعة بيتزا
خرجة إدارة الفريق
الفساد الرايضي يف اجلزائوور كو و وول السو و وويناريوهات الكالسيكو بعيون جزائرية
حمتملة
وال عندو يدين ورجلني
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اإلدارة تص وور عل ووى النق وواط مو ووري حيو وودرة يتو وودخل مش و و ووكل الفيو و و وزا ي و و ووؤخر توفيو و و ووق
خملويف
يف قضية الالعب
لالقرتاب من البوديوم

مشوار تصفيات كان 2021

األورو القادم سيكون انري

بالط بيض

سرار حيفظ امليم

خالل املريكاتو الشتوي املنصرم

مس و و و وورية جزائ و و و وريني حراق و و و ووة يف املافيا وابروانت املخوودرات روانل و و و و و و وودو يتلق و و و و و و ووى مفاوض و و ووات ماراطوني و و ووة بش و و ووأن
وراء اعتقال والد أغويرو عروضا االستثنائية متديد عقد ميسي
مالعب أورواب

ملو ووك األسيسو ووت يف العبون يشتغلون بو الكابة جوا
الدوري

العبوا الربميري ليغ يربئون

مبسووامة موووبيليس وجيووزي ابإلضووافة إىل ليفاندوفس ووكي يتص وودر ه وودايف تص و و وونيف الفيف و و ووا اجلدي و و وود الفيفا تنظر يف قضووية حسوواب أوزيوول علووى الفايسووبوك
شركة بيجو

ال وودوري يف جولت ووه اخلامس ووة بو و يس و و و و و و وواعد املنتخو و و و و و و ووب يف املنشطات
 7هدف

على األنرتنت يتعرض للقرصنة

تصفيات املوندايل

ترقب و ووا حص و ووة ت و وووب ف و وووت عل و ووى قن و وواة ميسي هدافا ل و الشووامبيونز ليووغ احلصول على الفيزا للسفر إينف و و و و ووانتينو يلتق و و و و ووي أوريو و وودو الراعو و ووي الرمسو و ووي حلفو و وول
جبميع الفدراليات

إىل الربازيل

األواسط

اهلداف يت يف

بو  9أهداف

خدير يشرتطالكاشإلمضاء العقد

تش ووايف خي وورج ع وون ص وومته" :م ووا زطشي" :حووىت الوودول الوويت عط و و و و و ووال "ض و و و و و و وربوه "الكناري" يزحفون للقمة
بعني"
لقحتوراهي تعان"
حنوس على العيب السد"

كو ووأس إفريقيو ووا علو ووى األبو وواب ولعمو ووارة مباضووي ال أيب ووه للكووأس العربي ووة اجلزائري و ووون متخوف و ووون م و وون ب و و وووقرة "خيلطه و و ووا" يف فتتو وواح أول وكالو ووة كو وواش بلو وووس
"يدير البوليتيك"

"املات ابراج"

رغم اإلغراءات املادية

لتحوي و و و و وول األم و و و و و ووال وتق و و و و و وودمي
اخلدمات

املطار

.8نتائج الدراسة التحليلية املقارنة
أ -أولوايت اهتمام جرائد الدراسة املبحوثة:
يبني اجلدوالن ( )2،3أولوايت اهتمام حمتوى على مستوى جرائد الدراسة بصفة عامة ،وعلى مستوى كل جريدة على وجه اخلصوص.
جدول رقم ( )2يوضح تكرار نسب حماور االهتمام ف جرائد الدراسة

التوزيع الكمي
حماور احملتوى

اخلرب الرايضي

اهلداف

االجتاه العام

الشباك

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

كرة القدم

5361

52,05

4453

49,17

4367

50,01

14181

50,49

رايضات أخرى

137

1,33

172

1,90

96

1,10

405

1,44

بريد القراء

15

0,15

12

0,13

8

0,09

35

0,12

قضااي األندية احمللية

2122

20,60

1798

19,85

778

8,91

4698

16,73

قضااي دولية

1257

12,21

1086

11,99

2759

31,59

5102

18,16

أخبار املنتخب الوطن

1124

10,91

973

10,74

573

6,56

2670

9,51

القضااي الرايضية الرتبوية

241

2,34

526

5,81

113

1,29

880

3,13
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أخرى

42

0,41

37

0,41

39

0,45

118

0,42

اجملموع

10299

100

9057

100

8733

100

28089

100

بدراسة بياانت اجلدولني ( )3 ،2يتضح أن أولوايت اهتمام جرائد الدراسة متقارب إىل حد كبري من حيث التكرار واملساحة ،إذ مل
ختتلف إال يف فئيت القضااي الرايضية الرتبوية وقضااي األندية احمللية ،إذ تقدمتا اخلرب الرايضي واهلداف على الشباك يف مساحة وتكرار
هذين القضيتني ،وتقدمت األخرية عليهما يف تكرارات بعض القضااي وحىت يف مساحتها،علما أن أولوايت اهتمام جرائد الدراسة الثالث
ابلقضااي الرايضية من حيث التكرار كانت كالتايل:
جاءت كرة القدم يف املرتبة األوىل وهلا  14181تكرارا ،بنسبة كبرية جدا بلغت ،%50.49تبعتها القضااي الدولية ،وهلا  5102تكرارا،
بنسبة  ،%18.16تلتها قضااي األندية احمللية ،وهلا  4698تكرارا ،بنسبة  ،%16.73مث أخبار املنتخب الوطّن ،وهلا  2670تكرارا،
بنسبة  ،%9.51والقضااي الرايضية الرتبوية ولوها 880تكرارا ،بنسبة  ،%3.13ورايضات أخرى وهلا  405تكرارا ،بنسبة ،%1.44
مث أخرى بو  118تكرارا بنسبة  ،%0.42ويف األخري فئة بريد القراء بتكرار  35بنسبة %0.12من جمموع قضااي الرايضة يف اجلرائد
الثالثة.
جدول رقم ( )3يبني مساحة ونسب قضااي الرايضة يف جرائد الدراسة
التوزيع الكمي
حماور
احملتوى

اخلرب الرايضي

اهلداف
سم2

%

سم2

الشباك
%

سم2

االجتاه العام
%

سم2

%

كرة القدم

536407

48,26

477842

1469256 40,47 455007 40,06

42,85

رايضات أخرى

26820

2,41

254879

456558

13,32

بريد القراء

1590

0,14

1467

4344

0,13

قضااي األندية
احمللية

268403

24,15

224706

12,10 136082 18,84

629191

18,35

قضااي دولية

149113

13,42

112709

9,45

25,06 281772

543594

15,85

أخبار املنتخب
الوطّن

108762

9,79

93154

7,81

63654

5,66

265570

7,75

القضااي الرايضية
الرتبوية

13410

1,21

21476

1,80

4784

0,43

39670

1,16

أخرى

6890

0,62

6681

0,56

6963

0.64

20534

0,60

اجملموع

1111395

100

1192914

100

112440
8

100

3428717

100

15,55 174859 21,37
0,12

1287

ومن حيث املساحة جاءت أيضا كرة القدم يف مقدمة اهتمام صحف الدراسة ،حيث
شغلت  1469256سم ،2بنسبة  ،%42,85تبعتها قضااي األندية احمللية وهلا 629191
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سم ،2بنسبة  ،%18,35تلتها قضااي دولية ،وهلا 543594سم ،2بنسبة  ،%15,85مث أخبار املنتخب الوطّن وهلا
265570سم ،2بنسبة %7,75مث القضااي الرايضية الرتبوية وهلا39670سم ،2بنسبة  ،%1,16وفئة أخرى وهلا 20534سم،2
بنسبة  ،%0,60ويف األخري جاءت فئة بريد القراء وهلا 4418سم 2وبنسبة  % 0,13من جمموع مساحة قضااي الرايضة يف جرائد
الدراسة الثالثة.
أولوايت االهتمام على مستوى كل جريدة:

بدراسة بياانت اجلدول رقم ( )3يتضح أولوايت اهتمام صحف الدراسة بقضااي الرايضة ،وذلك على النحو التايل:
✓ كرة القدم :جاءت جريدة "اهلداف" يف املقدمة وهلا  536407سم ،2بنسبة  ،%48,26تبعتها "الشباك" وهلا
455007سم ،2بنسبة  ،%40,47وأخريا "اخلرب الرايضي" وهلا 477842سم 2بنسبة .%40,06

✓ قضااي األندية احمللية :احتلت املرتبة األوىل فيها جريدة "اهلداف" ،إذ بلغت مساحتها  268403سم 2بنسبة  ،%24,15تلتها

جريدة "اخلرب الرايضي" وهلا 224706سم ،2بنسبة  ،%18,84وأخريا جريدة "الشباك" وهلا 136082سم ،2بنسبة
.%12,10

✓ القضااي الدولية :شغلت املركز األول جريدة "الشباك" وهلا 281772سم ،2بنسبة  ،%25,06تبعتها جريدة "اهلداف" وهلا
 149113سم ،2بنسبة  %13,42مث جريدة "اخلرب الرايضي" يف املركز األخري وهلا 112709سم ،2بنسبة .%9,45
✓ رايضات أخرى :جاءت "اخلرب الرايضي" يف املقدمة بو  172موضوع بنسبة  ،%1.90ومبساحة قدرت بو  254879سم،2
بنسبة  ،%21.37متبوعة جبريدة الشباك مبساحة قدرت بو 174859سم ،2بنسبة  ،%15.55مث جريدة اهلداف يف األخري بو
 137موضوع ،ومبساحة قدرت بو 26820سم ،2بنسبة .%2.41

✓ أخبار املنتخب الوطن :تقدمت يف هذا النوع من القضااي جريدة "اهلداف «وهلا 108762سم 2بنسبة  ، %9,79تبعتها
جريدة "اخلرب الرايضي" 93154سم ، 2بنسبة  ، %7,81تلتها يف املركز الثالث "الشباك" وهلا  63654سم ،2بنسبة
.%5,66

✓ القضااي الرايضية الرتبوية :جاءت جريدة "اخلرب الرايضي" يف املرتبة األوىل وهلا21476سم ،2بنسبة  ،% 1,80تلتها "اهلداف"
وهلا  13410سم ،2بنسبة  ،%1,21وأخريا "الشباك" وهلا 4784سم ،2بنسبة.%0,43
✓ أخرى:احتلت جريدة "الشباك" املرتبة األوىل يف تناول هذا املوضوع فكان هلا 6963سم،2بنسبة ،%0.64تبعتها "اهلداف"
بنسبة متقاربة وهلا  6890سم،2بنسبة  ،%0.62وأخريا "اخلرب الرايضي" وهلا 6681سم ،2بنسبة  ،%0.56وهي نسب
متقاربة جدا بني اجلرائد الثالثة.
✓ بريد القراء :جاءت جريدة "اهلداف" يف املقدمة وهلا  1590سم ، 2بنسبة  ،%0.14تلتها "اخلرب الرايضي" وهلا
1467سم،2بنسبة ،%0.12مث "الشباك" وهلا 1287سم ،2بنسبة .%0.11
ب-

عناصر إبراز قضااي الرايضة ف صحف الدراسة:

يبني اجلدول رقم ( )4العناصر التيبوغرافية اليت استخدمت يف إبراز قضااي الرايضة على مستوى جرائد الدراسة بشكل عام ،ومستوى كل
جريدة على وجه اخلصوص.

جدول رقم ( )4يوضح تكرار ونسب عناصر اإلبراز ف جرائد الدراسة
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التوزيع الكمي

اخلرب الرايضي

اهلداف

االجتاه العام

الشباك

املوقع

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

عنوان رئيسي

10299

82,92

9057

80,74

8733

82,54

28089

82,09

عنوان متهيدي

1138

9,16

1098

9,79

1075

10,16

3311

9,68

اجملموع

12420

100

11217

100

10580

100

34217

100

صورة خربية

صورة شخصية

3705
839

80,32

3908

85,78

3874

87,31

11487

84,43

كاريكاتري

69

1,50

34

0,75

73

1,65

176

1,29

اجملموع

4613

100

4556

100

4437

100

13606

100

عنوان فرعي

983

7,91

18,19

1062

614

9,47

13,48

772

490

7,30

11,04

2817

1943

8,23

14,28

عناصر إبراز قضااي الرايضة على مستوى جرائد الدراسة:
بدراسة بياانت اجلدول السابق يتضح أن عدد العناوين الرئيسية اليت استخدمتها جرائد الدراسة  28089عنواان ،بنسبة  ،%82.09يف
حني وصلت العناوين التمهيدية  3311عنواان ،بنسبة  ،%9.68والفرعية  2817عنواان ،بنسبة  ،%8.23والصور اخلربية 11487
صورة ،بنسبة  ،%84.43والصور الشخصية 14.28صورة ،بنسبة  ،%14.28ورسوم الكاريكاتري 176كاريكاتري ،بنسبة
 ،%1.29من إمجايل تكرارات قضااي الرايضة يف جرائد الدراسة الثالثة والبالغ عددها  28089تكرارا.
عناصر اإلبراز على مستوى كل جريدة:
بدراسة بياانت اجلدول رقم ( )4يتبني تكرار ونسب عناصر إبراز قضااي الرايضة يف جرئد الدراسة ،وذلك على النحو التايل:

✓ العنوان الرئيسي :جاءت جرائد الدراسة الثالثة متقاربة جدا من حيث نسب استخدم هذا النوع من العناوين مع مجيع
القضااي اليت طرحت يف صفحاهتا ،حيث جاءت "اهلداف" يف املقدمة بو  10299تكرار وبنسبة  ،%82.92تبعتهما
"الشباك" إذ استخدمته مع  8733موضوعا ،أي بنسبة  ،%82.54مث "اخلرب الرايضي" مع  9057موضوعا ،بنسبة
 ،%80.74من جمموع تكرارات كل جريدة على انفراد.
✓ العنوان التمهيدي :احتلت "الشباك" املرتبة األوىل ،وهلا  1075تكرارا،بنسبة  ،%10.16تبعتها "اخلرب الرايضي" وهلا
 1098تكرارا ،بنسبة ،%9.79وأخريا "اهلداف"وهلا  1138تكرارا،بنسبة .%9.16
✓ العنوان الفرعي :بلغ عدده يف "اخلرب الرايضي"  1062عنواان ،بنسبة  ،%9.47ويف "اهلداف"  983عنواان ،بنسبة
 ،%7.91ويف "الشباك"  772عنواان ،بنسبة  %7.30أيضا.

✓ الصورة اخلربية:تقدمت صحيفة "الشباك" يف استخدام هذا العنصر،إذ نشرت  3874صورة بنسبة ،%87.31تبعتها
"اخلرب الرايضي" وهلا  3908صورة،بنسبة ،%85.78مث "اهلداف"وهلا  3705صورة ،بنسبة .%80.32
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✓ الصورة الشخصية:جاءت "اهلداف" يف املركز األول ،وذلك بو 839تكرارا ،بنسبة  ،%18.19تلتها "اخلرب الرايضي"
بو 614تكرارا بنسبة  ،%13.48مث "الشباك" يف املركز األخري وهلا  490تكرار ،بنسبة .%11.04

✓ الكاريكاتري :هذا العنصر هو اآلخر أخذ حقه يف جرائد الدراسة بنسب متفاوتة ،حيث جاء يف جريدة "الشباك" بو 73
تكرار وبنسبة  ،%1.65أما "اهلداف" فاستعملته بو  69تكرار وبنسبة  ،%1.50أما اخلرب الرايضي فاستعملته بو 34
تكرار وبنسبة .%0.75

.9مناقشة النتائج:

أسباب التداخل اللغوي يف الصحف الدراسة الثالثة يعود لعدة أسباب من بينها األسباب اللغوية اليت هي األخرى تتفرع لعدة نقاط من
بينها احلاجة أو الضرورة اليت جتعل الصحفي الرايضي يلجأ إىل ألفاظ اللغات األجنبية إما الستعارة ألفاظ تعرب عن أشياء ختص هبا البيئة
الرايضية وال وجود هلا يف غري هذه البيئة كجملة "الفيفا" أو جملرد اإلعجاب ابللفظ األجنيب كالو "األسيست" وهذا خطأ لغوي ألن هذه
اجلملة هلا مرادفتها يف اللغة العربية ،ومن اخلطوط احلمراء كذلك التصريف واالشتقاق وتركيب اجلمل ،وهناك ابب آخر يف ذات النقطة
يسمى ابلتسامح اللغوي من خالل إع طاء هام كبري من احلرية اللسانية والفنية يف توظيف الكلمات وربطها ابملضمون املراد التعبري عنه
مثل كلمة "سياانريوهات" وهي كلها أسباب سامهت يف الفوضى اللغوية السائدة والسيما يف اإلعالم ،وهناك عوامل داخلية يف منت اللغة
وقوانينها حبيث تساهم لدخول ألفاظ غريبة مثل طبيعة األصوات وتشاهبها مع أصوات لغات أخرى.
هناك أسباب اجتماعية تتمثل يف احتكاكات اللغات واختالفها نتيجة غزو أو هجرات أو جتاور ،حيث وجدت هذه النقطة يف الصحافة
الرايضية حقال خصبا لتمرر من خالهلا كلمات هي عبارة عن خليط بني العربية الفصحى والعامية واللغات األجنبية والسيما الفرنسية
حبكم االستعمار الفرنسي للجزائر ،نظرا ألن الصحافة الرايضية ابتت تبحث عن مجهور خاص هبا توجهت إىل الشعبية وذلك من خالل
إقصاء شرحية معينة من اجملتمع لتمرير رسائل معينة ،عن طريق حواجز لغوية أو توسيع املسافة االجتماعية ككلمات "أحفظ امليم
حتفضك ،العبون يتاجرون ابلكااب ،احلرقة وغريها ."...وهناك أسباب نفسية راجعة إلثبات الصحفي الرايضي لذاته عند اجلمهور
الرايضي املتلقي من خالل خماطبته بلغة خاصة ومتيزه عن غريه ،كما هناك أسباب تربوية وأسباب إدارية من بينها قلة التكوين واملناهج
الدراسية املعتمدة ،سوء االختيار والتوجيه يف املرحلة اجلامعية ،انعزال الصحافة الرايضية عن املؤسسات العلمية اللغوية ّ،إقبال الصحفيني
الرايضيني على الرتمجة من املصادر الغربية دون مراعاة االستعانة ابللغويني ،الدعوة من البعض إىل التخلي عن اللغة العربية الفصحى
واستبداهلا بلغات هجينة وأكثر سهولة وتناسبا مع متطلبات العصر ،االحتالل والتبعية االستعمارية مبختلف أشكاهلا وأساليبها املختلفة،
هي كلها عوامل سامهت بقدر كبري يف احندار املستوى اللغوي للصحفي الرايضي.
على الرغم من أن بعض الصحف الرايضية تلجأ إىل االستعانة بقاموس خاص هبا يتضمن مصلحات رايضية شائعة ،لكن هذه العملية ال
تعترب كافية ألن اللغة العربية واستعماالهتا ال تقتصر فقط على هذه املصطلحات.
وما يالحظ أيضا يف استعماالت الصحافة الرايضية للغة أن الصحفي الرايضي دائما يتعمد تغليب اجلملة اإلمسية على اجلملة الفعلية،
وعما هو معروف أن اللغة العربية توظف النوعني معا على عكس اللغات األجنبية كاللغتني الفرنسية واإلجنليزية ،وهذا نتيجة فهم خاطئ
للصحافيني ،ويؤمنون أبن اجلملة االمسية أجلب النتباه القارئ وأكثر قدرة على إيصال اخلرب وترسيخه يف ذهنه من اجلملة الفعلية،
فللجملة الفعلية مواضعها اليت ال ميكن للجملة االمسية أن تقوم مقامها فيها يف اإلخبار ،كما أن الصحفيني يصرون على استعمال شائع
وهو خرق للقاعدة اليت تقول أنه ال جيب أن نفرق أو نفصل بني املضاف واملضاف إليه ،بل جيب على أن يكوان مثال زمنني داخل
اجلملة اليت يردان فيها ،ابإلضافة إىل تعدية األفعال ،حيث هناك أفعال يف اللغة العربية تتعدى
حبروف اجلر ،لكن الصحافيني الرايضيني يقومون بتعديتها مباشرة إىل مفعول دون مراعاة احلكم
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اجلاري عليها يف األصل كفعل صرح روانلدو إىل صحيفة "لوموندو ديبورتيفو" اإلسبانية أنه تلقى عرضا من اند معني ،.....عوض صرح
أبنه تلقى.....وه ناك مشكل آخر وهو تشكيل احلروف ولو أن هذا املشكل هو مشكل عام مييز لغة اإلعالم بصفة عامة وليس
الصحافة الرايضية وحدها.
وتعترب الرتمجة واحدة من بني األسباب الرئيسية لرتدي حال اللغة العربية يف الصحافة الرايضية فمثال ومن خالل إلقاء نظرة عن مدى
استخدام صحف الدراسة الثالثة للمصادر الصحفية ،جند أن املصادر الداخلية اخلاصة واملتمثلة يف املراسلون والصحفيني الرايضيني
احملررين مل تتجاوز نسبتها يف اجلرائد الثالثة3834موضوع ،بنسبة  ،%13.65وأن أكثر اجلرائد اعتمادا عليها كانت جريدة "اخلرب
الرايضي" بنسبة بلغت  ،%15.05وجاءت "اهلداف" يف املركز الثان بنسبة  ،%11.3ويف األخري "الشباك" بنسبة  ،%10.5وهو ما
يشري إىل ضعف الكفاءات املؤهلة يف هذه اجلرائد جمتمعة ،وندرة مراسليها ،وقلة حمرريها ،علماأن هذا النوع من املصادر هو الذي مييز
صحيفة عن أخرى ،لذا ينبغي االهتمام به ،بتعيني مراسلني هلا ،أو على األقل إيفاد بعضهم لتغطية األحداث اهلامة ،ورمبا ما رجح كفة
هذا النوع من املصادر يف جرائد الدراسة هي القضااي احمللية اليت تتطلب حمررين ومراسلني خاصني بكل جريدة ،أما ابقي القضااي فهي
تعتمد على املصادر اخلارجية واملتمثلة يف الصحف احمللية واألجنبية ،حيث جاءت جريدة "اهلداف" يف املقدمة بنسبة  ،%35.52تبعتها
"الشباك" بنسبة  ،%34.19وأخريا "اخلرب الرايضي" بنسبة  ،%27.27أما وكاالت األنباء الوطنية والعاملية ،فقد احتلت "الشباك"
فيها املركز األولبنسبة  ،%11.38تلتها "اخلرب الرايضي «بنسبة ،%10.86وأخريا «اهلداف" بنسبة  ،%10.52واملالحظ يف هذه
النتائج أن هذه اجلرائد تعول كثريا على املصادر اخلارجية مقارنة ابملصادر الداخلية ،وهذا ما يفسر مرونتها يف االعتماد على الرتمجة اليت
ال يراعي فيها الصحفيون الرايضيون توافق املعان واأللفاظ بني اللغة املأخوذة منها واملنقول إليها وتباين طبيعة كل منهما يف األساليب
والرتاكيب واختالف الصفات اليت متيز كل واحدة منهما عن األخرى.
وابستعراض بقية النتائج نالحظ أن املواضيع اليت نشرت من دون مصدر بلغ عددها ابإلمجال  764موضوعا ،وكانت األغلبية الساحقة
منها يف جريدة "الشباك" بو 669موضوعا ،بنسبة  ،%2.38ويف «اخلرب الرايضي"  57موضوعا ،بنسبة  ،%0.63ويف "اهلداف" 38
موضوعا ،بنسبة  ،%0.37وهي نسب مرتفعة جدا قد تزعج اجلمهور الرايضي ،حيث يالحظ كثريا هذا النوع أو هذا األسلوب يف
جريدة "الشباك" اليت تصدر مواضيع تتمثل يف حوارات وأخبار من دون توثيقها أو حىت اإلشارة إىل مصدرها ،وهو يقلل من قيمة املادة
الصحفية املعروضة ،وابلعموم جند أن جريدة اخلرب الرايضي تعتمد بقوة على مصادرها اخلاصة مبقارنتها مع ابقي جرائد الدراسة ،وهي
حتاول يف كل مرة أن تقدم معلومات خاصة بصحفيها ومراسليها ،وهو عكس جريدة الشباك اليت ال تعول كثريا على مصادرها اخلاصة بل
تعول كثريا على املصادر اخلارجية يف معاجلتها للقضااي الرايضية ،يف حني أن جريدة اهلداف ظهرت من خالل هذه النتائج حتاول أن
توازن يف استعمال هذه املصادر وتنوع بني املصادر الداخلية واملصادر اخلارجية وهو ما يعكس لنا مدى أتثري كل هذا على طبيعة اللغة
املستعملة يف معاجلة القضااي الرايضية يف هذه الصحف.
فيما يتعلق ابلفنون الصحفية اليت استخدمت يف عرض قضااي الرايضة ،جاء اخلرب الصحفي يف مقدمة األشكال الصحفية اليت
استخدمتها جرائد الدراسة ،إذ جاء بنسبة  %72.82على مستوى جرائد الدراسة الثالثة جمتمعة ،تبعه املقال الصحفي الرايضي ،بنسبة
،%13.51تاله احلديث الصحفي الرايضي بنسبة  ،%11.22مث التقرير الصحفي الرايضي بنسبة  ،%1.75وأخريا التحقيق
الصحفي بنسبة  ،%0.68وكانت أكثر الصحف استخداما له "اهلداف" بنسبة  ،%75.03تلتها "اخلرب الرايضي" بنسبة ،%71.61
مث "الشباك" بنسبة  ،%71.46وهي نسب متقاربة ،تؤكد اهتمامها هبذا الفن وإمهاهلا لألشكال الصحفية األخرى ،كما يرجع سبب
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هذا االهتمام إىل كون األخبار أنسب للجرائد الرايضية أكثر من اجلرائد السياسية مثال ،كما أن جرائد الدراسة هتتم كثريا ابملادة اخلربية
أكثر من نظريهتا مادة الرأي ،وهي تصر على الوظيفة اإلخبارية ،ما جيعلها تسلط اهتمامها على هذا النوع وتراهن عليه يف كسب القراء.
.10اخلامتة:

لقد اجتهدت هذه الدراسة يف تبيان نوعية اللغة اإلعالمية املستعملة يف الصحافة الرايضية اجلزائرية وعالقتها بثقافة اجلمهور املستهدف،
وبطبيعة احلال ابعتبار أن األسا ليب املستعملة تكون جزءا كبريا منها مسلط على الكتابة الصحفية من انحية الشكل واملضمون وغري
اللغوي يف هذه الصحف ،و ّاختذت مناذج لتحقيق هذه الغاية ،فاستقرءت أخطاء البىن الرتكيبية
ذلك ،تعمقنا يف استكشاف الواقع
ّ
النحوية يف صحف الدراسة املبحوثة معتمدة يف ذلك على ما أورده بعض الباحثني يف رسائلهم اجلامعية.
املتوصل إليها يف دراستنا ،ومن خالل جتربيت املتواضعة يف العمل الصحفي واالحتكاك ابلصحفيني املختصني يف اجملال
ومن خالل النتائج ّ
الرايضي والقائمني على هذا النوع من الصحافة املتخصصة ،ومن خالل عنصر املالحظة ،مت اكتشاف أن الصحفيني يف جرائد الدراسة
الثالثة  3أنواع ،ولكل منهم أسلوب معني يف الكتابة ومعاجلته للقضااي الرايضية ،كما مت اكتشاف أن الكتابة الصحفية يف جرائد الدراسة
ختضع ألهواء الصحفي ،وهناك أمثلة كثرية سنقوم بعرض بعض منها:
 - 1عملية (النسخ – لصق) اليت أصبحت ميزة بعض الصحف والصحفيني لألسف يف نقلهم لألخبار الرايضية واملقاالت ونشرها،
حيث يقع الصحفي الرايضي يف نقل بعض القوالب الفنية وبعض الكلمات واملصطلحات اليت ال تتناسب مع املدرسة اجلزائرية يف
الصحافة ،واليت بطبيعة احلال تتميز عن نظريهتا يف املشرق ،وهو ما يرتتب عنه خلط يف املفاهيم وخلط كبري يف األساليب الفنية يف
الكتابة الصحفية يف جريدة واحدة نظرا لكتابة كل صحفي أبسلوبه اخلاص ،كما جيعله يسيء للغة العربية ويقع يف أخطاء سابقيه دون
التفطن إليها ،وهو جتاوز أخالقي جيعل الصحفي يرتكب عدة جرائم يف جرم واحد.
 - 2يف بعض األحيان يتع رض الصحفي لضغط رهيب من أجل إّناء عمله يف أقل من الوقت املستحق لتغطية األحداث لكي ال يكون
هناك أتخر يف النشر ،وهو مشكل دائما ما يتحجج به رؤساء التحرير ،سواء أثناء التغطيات الليلية أو يوم اخلميس أين تغلق املطبعة
مبكرا ،والضغط الذي تعانيه هيئة التحرير من طرف شركات التوزيع واملطبعة تنقله إىل صحيفيها ،وهذا التصرف جيعل الصحفيني
يشتكون كثريا لقلة الوقت ويعرتفون أبّنم ميررون األخبار وتلك التغطية يف صورة سيئة من انحية الشكل أو حىت من انحية املضمون،
وهو ما ينعكس ابلسلب على املخرج النهائي للمادة الصحفية املهّن نتيجة لألسلوب الذي مت فيها معاجلة القضية الرايضية اليت هي بني
يديه.
 - 3يف بعض األحيان يتسم رئيس التحرير بتعنت كبري يف إبداء آرائه عنوة ،ويقوم ابلضغط على الصحفي من أجل عدم إاتحة الفرصة
الكاملة له يف حتليله بعض املناسبات الرايضية حبكم ختصصه ،وإلزامه ابلكتابة بنوع معني وكتابة معينة وجيعله يكتب جلمهور معني قد
يكون شعيب وذلك لعدة أسباب أبرزها التنافسية الوحشية اليت تضرب األخالق عرض احلائط ،وهو ما يؤثر على أسلوبه ولغته وينعكس
على املخرج النهائي لعمله الصحفي.
وتوضح العالقة
املتوصل إليها يف دراستنا متّ استخالص جمموعة من االقرتاحات ،هي مبثابة احللول اليت ميكنها أن تؤطّر ّ
ومن خالل النتائج ّ
اليت ينبغي أن تكون بني األساليب املستخدمة يف معاجلة القضااي الرايضية وانعكاسها على األداء املهّن ،وهي كالتايل:
 .1ضرورة االهتمام ابلثقافة الرايضية من قبل الصحفيني لدورها يف تنفيذ واجباهتم املهنية وحىت الرتبوية ،وعدم االقتصار على
االهتمامات املتعلّقة ابألخبار والتسلية ومتضية الوقت.
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ضرورة االهتمام ابملصادر الصحفية الداخلية اخلاصة،ألن هذا النوع من املصادر هو الذي مييز جريدة عن أخرى ،ويبعد
الصحفي عن االعتماد املطلق على الرتمجة احلرفية اليت تسيء إىل اللغة العربية.
تعديل مناهج أقسام كليات اإلعالم وإقرار إدخال اللغة العربية بكثافة
يرجى من نقابة الصحفيني وابلتعاون مع إدارات الصحف تنظيم دورات تدريبية يف جماالت فنون الكتابة الصحفية املختلفة،
وجمال تعلم قوانني الكتابة ابللغة العربية إلكساب الصحفيني مهارات وقدرات جتعلهم قادرين على استخدام هذه الفنون بشكل
جيد خاصة يف اجملال الرايضي.
يغرم الصحف اليت تستعمل العامية كليا أو
اإلصرار على جترمي نشر املو ّاد ّ
الصحفيّة ابلعاميّة ،والسعي الستصدار قانون تشريع ّ
جزئيا.
أتسيس جلنة إلصدار جوائز سنويّة تقديريّة للمؤسسات الصحفيّة اليت تعىن ابللغة العربية الفصيحة ،وتلتزم هبا ،وكذلك لتكرمي
الصحفيني املتميّزين يف أساليبهم اللغويّة.
ربط املؤسسات الصحفية مبجامع اللغة العربية
اختيار احملررين واملدققني اللغويني من ذوي الكفاءات العالية
احلد من ظاهرة استعمال األلفاظ املبتذلة والكلمات اهلابطة واالبتعاد عن األلفاظ الوحشية الغريبة والغري مألوفة
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