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:ملخّص
يتمثل هذا البحث في دراسة درجة اهتمام اإلعالم الرياضي المرئي للعنف الرياضفي وهفذا مفن
خففالل تحليففل م ففمون البففرام التلفزيونيففة التففي تبففث علففل رنففاة ال ففروق فففي الموسففا الرياضففي
 وكيفية عرض مواضيع العن وال غب الرياضي في مالعفب كفرة القفام الئزائريفة ضفمن2019/2018
 بحيث تا االعتماد في بحثنا هذا را علل المفنج التحليلفي،البرام الرياضية لقنوات ال روق الئزائرية
 ومن بين نتائ الاراسفة أن مفا،باستخاام أداة المالحظة المنتظمة التي تعنل بالتحليل الكمي والكيفي
عرضته برام رنوات ال روق عبر أعاادها حول مواضيع ظفاهرة العنف الرياضفي كفان ضفعيفا مقارنفة
 وعليه فإن أها ارتراحات الاراسة هفو وجفوت تواففق محتفو،بأحااث العن الرياضي في فترة الاراسة
البففرام الرياضففية التلفزيونيففة مففن المففادة العلميففة ل ن ف ة الرياضففية مففع المواصفففات مففن النففواحي
.المختلفة للئمجور الم اها ومناسبة له

، التغ ية اإلعالمية، اإلعالم الرياضي المتلفز، ال غب الرياضي،  العن:الكلمات المفتاحية
.رنوات ال روق الخاصة

Abstract
This research studies the degree of interest of sports media in sports violence
by analyzing the content of television programs broadcasted on Echorouk Tv in the
2018-2019 sports season and how to display the topics of sports violence and riots
inAlgerian football fields within the sports programs of the Algerian channels
Echorouk TV. We relied on the analytical method using the systematic observation tool
that deals with quantitative and qualitative analysis, and among the results of the study
is that what was presented by Echorouk Tv programs through their numbers on the
topics of sports violence phenomenon was weak compared to the events of sports
violence in the period of A study, and accordingly, the most important study
suggestion is that the content of television sports programs from the scientific material
for sports activities must be compatible with the specifications in different aspects of
the viewer and suitable for it.
Keywords: Violence; Sports Riot; Sports Media; Media Coverage; Echorouk
Private Channels
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مقدّمة:
تلعب وسائل اإلعالم دورًا فعاال داخل المئتمع في نقل المعلومات واألخبار
واآلراء ،و يزداد اهتمام األفراد والئماعات بجذه الوسائل كلما طرأت علل المئتمع
تغيرات وصاحبتجا ظواهر وأحااث تئلب اهتمام المواطن وتئعله أحيانا أسير وسائل
اإلعالم لكونجا مرجعه الوحيا للحصول علل األخبار والمعلومات (حسيني/2004 ،
 ،2005ص.)5.
لقا برز علل الساحة اإلعالمية الئزائرية مؤخرا تعادية اإلعالم السمعي
البصري ،وإن اء رنوات خاصة ،بحيث اهتمت من خالل برام هذه القنوات المختلفة
التي تبثجا في مختل المئاالت السياسية و الثقافية و الرياضية و االجتماعية وغيرها
معالئة بعض الق ايا والموضوعات الراهنة ،حيث أضحت تتيح للم اها فرص
م اهاة األخبار والمعلومات واألحااث في أسرع ورت ممكن ،من أجل توعيته بما ياور
من حوله من أحااث وموار بغية القيام بعمليتي التأثير والتغيير آلراء الئمجور.
فعادة ما يعمل هذا النوع من القنوات علل تكوين ثقافات مختلفة منجا الثقافة
الرياضية للئمجور ،ورا أضحت هذه القنوات تتنافس فيما بينجا من أجل جلب أكبر
عاد من الم اهاين والمساهمة في عملية اإلدراك المعرفي للفرد والمئتمع بالق ايا
اآلنية ،والرياضة من أحا أها المئاالت التي تسعل هذه القنوات الخاصة من خالل
تحقيق أهاافجا (الزويا ،2013 ،ص.)323.لقا ات ح جليا تزايا اهتمام البرام
اإلعالمية لجذه القنوات بمختل

الظواهر التي طرأت في المئتمع ،فأصبحت تئلب

اهتمام الفرد وتئعله أحيانا أسيرًا لجا لكونجا مرجعه الوحيا للحصول علل األخبار
والمعلومات كونجا وسيلة إعالمية جماهيرية.
كما يعا اإلعالم الرياضي أحا الفروع المجمة لإلعالم ب كل عام ،يجتا بئميع
الئوانب المتعلقة بالممارسة الرياضية سواء علل الصعيا التنافسي أو الترويحي أو
الممارسة من أجل الصحة ،إضافة إلل أنه أحا العناصر األساسية والمجمة المساهمة
في ت ور الرياضة بمختل أوجه ممارستجا ،و يعا المارسة العامة التي تقوم بعمل ذي
أهمية كبيرة من خالل تواصلجا الاائا والمستمر مع المؤسسات الرياضية ومصادر
صنع القرار الرياضي واألناية الرياضية ومراكز ال بات من خالل تقريب وإزالة الفروق
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بين شرائح المئتمع بما تقوم بن ره بينجا من خبرات ومعلومات وآراء تساها
مساهمة فعالة في تعايل السلوكيات بما يتالءم مع القيا والتقاليا الرياضية السليمة
(العرجان ،2013 ،ص)184.
إن ظاهرة العن

أو العاوان في المياان الرياضي ،ما هي إال انعكاس رمزي

وغير مباشر ل بيعة الكائنات الحية أو باألحر

العنصر الب ري (نقال عن إشكالية

المؤتمر الاولي الثاني) .حيث إنجا تحتل مكانة واضحة من اهتمامات الباحثين
واألكاديميين في هذا المئال ،نظرًا ألهميتجا في مالوالتجا وتأثيرها ،كما أن أسبابجا
متعادة الئوانب ومت عبة الوجوه ،إذ يصعب تفسيرها من منظور واحا ،فجي تحتاج
إلل الماخل التكاملي لاراسة مثل هذه الظواهر التي أخذت في اآلونة األخيرة تن ر
في المئال الرياضي حتل كادت تجاد األسس الخلقية والتربوية واالجتماعية
واإلنسانية للرياضة (عالوي ،2002 ،ص.)3.
وتعا دراسة (مامسر )1985 ،إحا أولل الاراسات التي بينت أن هناك عالرة ما
بين اإلعالم الرياضي و بين ال غب والعن  ،حيث أشارت الاراسة إلل أن اإلعالم
الرياضي وطريقته في تناول الق ايا والمنافسات الرياضية هو أحا المصادر المجمة
في بروز هذه الظاهرة في المئال الرياضي ،فالعالرة بين اإلعالم والرياضة عالرة
واضحة المعالا نتيئة للت ور الجائل علل صعيا الرياضة بأوجه ممارستجا المختلفة،
أ د ذلك إلل وجود ت ور سريع وم

رت في اإلعالم الرياضي ،علل اعتبار أن اإلعالم

الرياضي هو أحا الوسائل المجمة التي يمكن من خاللجا النجوض بالممارسة الرياضية
التنافسية ،لكن ال يمكن أن نستثني أن هناك دورًا سلبيًا لإلعالم الرياضي الذي يمكن
له في بعض األحيان أن يقوم بتغذية أسبات العن والتعصب الرياضي ،لذلك ونتيئة
ألهمية الموضوع  ،تعادت الاراسات الوصفية والتحليلية لظاهرة التعصب والعاوان
وال غب في المئال الرياضي في الئزائر وغيرها من المئتمعات العربية واألجنبية،
حيث باتت تلك الظاهرة تجاد القيا االيئابية المرتب ة بممارسة الرياضة سواء علل
الصعيا التنافسي أو غيره من األصعاة.
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 - 1إشكالية البحث:
عرفت الئزائر في اآلونة األخيرة انت ارًا رهيبًا لظاهرة العن

في مالعب كرة

القام ،بالرغا من اإلجراءات الورائية والردعية المتخذة من طرف الجيئات الوصية
المتمثلة أساسًا في الراب ة الوطنية لكرة القام كتسليط العقوبات والغرامات المالية
علل النوادي الرياضية وإرصاء بعض المالعب من احت ان التظاهرة ،إال أن العن
وال غب الرياضي الزال يتنامل في الوسط الرياضي ،وإذا تتبعنا منافسات الراب ة
المحترفة والكأس ،فإننا سنسئل استمرارية واستفحال أعمال ال غب ،حيث عرفت
المواسا األخيرة ت اع

األحااث الرياضية في جل واليات الوطن ،فاألصل أن كرة

القام هي سرح رائع للمنافسة النظيفة والروح الرياضية وليست مناسبة لممارسة
العن وال غب والسررة (عباون ،2006/2005 ،ص.)7.
ورا ك فت ال رطة الئزائرية عن أررام صادمة تتعلق بأحااث ال غب التي
تئتاح مالعب كرة القام ،إذ وصل عاد المصابين خالل مرحلة الذهات من الموسا
الرياضي  2019/2018إلل  300مصات ،بحيث أسفرت أي ًا عن توري

نحو 700

شخص ،فمنذ سنوات رلي لة ت جا المالعب الئزائرية ب كل شبه أسبوعي أحااث عن
بين الم ئعين ،وت مل اإلحصاءات التي ن رتجا ال رطة 927 ،مباراة ضمن
الب ولة الئزائرية لكرة القام في الارجتين األولل والثانية ،ومباريات الارجة الثالثة
(هواة) ،إضافة إلل مباريات كأس الئمجورية المحلية والمسابقات الاولية ،وبحسب
اإلحصائيات شجات نحو  %9من المباريات في كل الارجات ومختل المسابقات ،أحااث
عن  ،أغلبيتجا منافسات الراب ة المحترفة األولل ،بحوالي  240مباراة (نقال عن مورع
عربية نيوز سكي ،تاريخ الزيارة.)2019/01/14 :
إن الوضعية التي آلت إليجا كرة القام الئزائرية تبعث علل القلق والحيرة ،هذا
ما يحتا علل الجيئات المعنية التحرك لتاعيا الئانب الورائي الردعي و التنظيمي
والتحسيسي ،واالهتمام أكثر بالموضوع ،لك

أسبات تف ي الظاهرة .لقا كانت

مؤسسة التلفزيون العمومي فيما سبق المؤسسة الوحياة المخول لجا الت رق لمختل
الموضوعات إعالميًا في ظل إعالم الحزت الواحا ،ومع انفتاح التعادية اإلعالمية منذ
ت بيق القانون الع وي لإلعالم عام  ، 2012تغيرت الساحة اإلعالمية التلفزيونية في
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الئزائر ف أصبحت القنوات التلفزيونية الخاصة من أها وسائل االتصال الئماهيري لما
لجا من ميزات عاياة جعلتجا تحتل مراتب ريادية من حيث جماهيريتجا.
وعليه فقا تاعمت الئزائر بقنوات ف ائية معتبرة خاصة بعا ت بيق رانون
اإلعالم الئايا حيث تا السماح للخواص بفتح رنوات تلفزيونية بعا مرور نص ررن
من االحتكار التلفزيوني واإلذاعي ،لتع ي السل ات بذلك ال وء األخ ر لرفع االحتكار
عن ر اع السمعي البصري في سياق حملة اإلصالح التي باشرتجا السل ات الئزائرية
من أجل مواكبة الت ورات الحاصلة في مئال تكنولوجيات االتصال (عواج،2015 ،
ص.)505.
إن اهتمام القنوات الئزائرية الخاصة بجذه الظاهرة مرتبط باالنت ار الواسع
الذي عرفته وتميزت بالسرعة وتنوع أشكالجا حيث جمعت بين ما هو مادي ومعنوي،
ومن بين القنوات التلفزيونية نئا بارة ال روق التي -كغيرها من القنوات -تتابع
مئريات كرة القام الئزائرية.
هذا ما أكّاه الاكتور جاسا خليل مبرزا في دراسة له بأن اإلعالم الرياضي يؤدي
دورًا كبيرًا في المئتمع من خالل زيادة الوعي الرياضي والتنافسي وممارسة الرياضة
وتكوين االتئاهات اإليئابية بما يحقق ممارسة الرياضة بإطار ريّمي فعّال (جاسا،
 ،2014ص.)245.
فمما ال شك فيه أن اإلعالم الرياضي يعا الركيزة األساسية في مسار الت ور
والتنمية والتقويا الذي تنتجئه السياسية الرياضية ،بجاف مواكبتجا للتقام الحاصل
في الرياضة العالمية،إذ أصبح بذلك يحاد م روع المئتمع وفقًا الستراتئيات محادة
تعتما في ذلك علل أسس تعا أساسًا لبناء ذلك المئتمع من أجل الافع إلل تحقيق
الغايات والمحافظة عليه.

 - 2تساؤالت البحث:
ما دام البحث يرمي إلل تحليل ما تناولته البرام الرياضية لقنوات ال روق
الئزائرية لظاهرة العن

في المالعب ،ارتأينا اإلجابة عن التساؤل العام التالي :كي
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كان اهتمام البرام التلفزيونية الرياضية لظاهرة العن

وأعمال ال غب في مالعب

كرة القام الئزائرية؟
وينارج ضمن التساؤل العام التساؤالت الفرعية التالية:
 ما هي القيمة اإلعالمية التي أع تجا البرام التلفزيونية الرياضية لجذه الظاهرة
من حيث المورع والعناوين؟
 علل ماذا اعتمات البرام التلفزيونية الرياضية في مادتجا اإلعالمية التي عرضت
بجا ظاهرة العن الرياضي؟
 كي

كان اتئاه المادة اإلعالمية الذي عبرت به البرام التلفزيونية الرياضية عن

مورفجا نحو ظاهرة العن في مالعب كرة القام الئزائرية؟

 - 3فرضيات البحث:
 -1-3الفرضية العامة :اهتمت رناة ال روق بموضوع العن وال غب الرياضي في كرة
القام الئزائرية وهذا من خالل تمكن برامئجا الرياضية من عرض الظاهرة بال ريقة
الصحيحة.
 -2-3الفرضيات الجزئية:
 احتلت ظاهرة العن

الرياضي حيزًا مجمًا في المورع والعناوين من خالل البرام

التلفزيونية الرياضية المبثوثة.
 لقا كانت المصادر واألجناس اإلعالمية التي عرضت بجا ظاهرة العن الرياضي في
البرام التلفزيونية الرياضية متنوعة.
 لقا كانت البرام التلفزيونية الرياضية معارضة ألحااث ظاهرة العن الرياضي في
مالعب كرة القام الئزائرية.

 -4أهداف البحث:
تظجر أهااف البحث في تحليل م امين البرام الرياضية التي تبثجا رنوات ال روق
من عناصر المورع والعناوين والمصادر واألجناس ،وهذا من حيث فئات ال كل
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(المتمثلة في الوسيلة وال كل التعبيري) وفئات الم مون (المتمثلة في االتئاه
والقيا) باالستعانة بوحاات التحليل (وحاة التسئيل والسياق) ،للوصول إلل حقائق
فعلية مبنية علل ما فعالية اإلعالم التلفزيوني الرياضي الخاص في ت وير لعبة
كرة القام من خالل المساهمة في الحا من استفحال ظاهرة العن الرياضي.

 -5أهمية البحث:
إن طابع بحثنا يتمحور حول اإلعالم الرياضي التلفزيوني وتف ي ظاهرة العن
الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي  ،2019/2018إذ إنه
يارس الوارع الذي تلعبه البرام الرياضية لقنوات ال روق كوسيلة إعالمية ،وكيفية
معالئتجا لجذه الظاهرة من خالل مختل

عناصر تحليل الم مون والوسائل

الئماهيرية.

 -6الدراسات املرتبطة باملوضوع:
عنففا تناولنففا لمختلفف الاراسففات السففابقة التففي لجففا عالرففة بموضففوع بحثنففا،
الحظنففا مففن الباايففة بأنففه يمكففن أن نصففن هففذه الاراسففات وفففق أربعففة معففايير
أساسففية مففراعين فففي ذلففك التسلسففل التففاريخي لجففا ،وهففي كففاآلتي :دراسففات حسففب
مففا تقففارت الموضففوع ،وهنففا يمكففن أن تصففن حسففب نسففبة ت ففابه متغيراتجففا مففع
متغيففرات بحثنففا ،أي دراسففات تناولففت موضففوع العنفف الرياضففي ودراسففات تناولففت
موضفففوع اإلعفففالم التلفزيفففوني .أمفففا المعيفففار الثفففاني فتمثفففل ففففي دراسفففات حسفففب
المففنج المسففتخام ،وهنففا يمكففن أن تصففن إلففل دراسففات فففي تحليففل المحتففو
ودراسففات وصفففية ودراسففات مقارنففة ودراسففات مسففحية ودراسففات اسففت العية .أمففا
المعيفففار الثالفففث فتمثفففل ففففي دراسفففات حسفففب درجفففة االهتمفففام بعناصفففر العمليفففة
اإلعالميففففة ،أي دراسففففات ركفف فزت علففففل الوسففففيلة اإلعالميففففة ودراسففففات اهتمففففت
بالمرسفففل اإلعالمفففي (التلفزيفففون) ودراسفففات اهتمفففت بالرسفففالة اإلعالميفففة وأخفففر
اهتمففت بالمسففتقبل (الئمجففور) .أمففا المعيففار األخيففر فتمثففل فففي دراسففات حسفففب
زمففن ن ففرها ،بمعنففل انتقاؤنففا للاراسففات الحايثففة ذات العالرففة بمتغيففرات بحثنففا،
بحيففث أن أرففام دراسففة تففا االعتمففاد عليجففا فففي هففذا العنصففر كانففت سففنة ،2001
وأحاثجا كانت سنة .2015
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 -1-6دراسة الباحث حفصاوي بن يوس

(رسالة ماجستير) بقسا التربية البانية

والرياضية ،جامعة الئزائر ،تحت عنوان" :دراسة نفسية-اجتماعية للسلوكات العاوانية
وأعمال العن عنا المتفرجين في مالعب كرة القام".2001 ،
-2-6دراسة الباحث صفوان عصام الحسيني (أطروحة دكتوراه) بقسا علوم اإلعالم
واالتصال ،جامعة الئزائر ،تحت عنوان" :الصحافة المكتوبة وظاهرة العن في الئزائر
خالل سنة – 1999دراسة تحليلية وصفية "-أكتوبر .2005
-3-6دراسة الباحث مص فل عباون (رسالة ماجستير) بقسا علوم النفس وعلوم
التربية واألرطوفونيا ،جامعة الئزائر ،تحت عنوان" :وضع ملمح لمثيري أعمال العن
في مالعب كرة القام الئزائرية".2006/2005 ،
-4-6دراسة الباحث الوسين سليمان (رسالة ماجستير) بمعجا التربية البانية
والرياضية ،جامعة الئزائر ،تحت عنوان" :اإلعالم الرياضي المرئي وتف ي ظاهرة
العن

الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية – دراسة تحليلية لحصة المرمل

بالتلفزيون الئزائري.2008/2007 ،"-
-5-6دراسة لوناس عبا اهلل (رسالة ماجستير) بمعجا التربية البانية والرياضية،
جامعة الئزائر ،تحت عنوان" :دور اإلعالم الرياضي المكتوت تئاه ظاهرة العن
الرياضي لا

ال بات الئامعي –دراسة تحليلية جرياة ال روق اليومي،"-

.2010/2009
-6-6دراسة طبي منير (رسالة ماجستير) بقسا اإلعالم واالتصال ،جامعة رسن ينة،
تحت عنوان" :دور البرام الرياضية بالتلفزيون الئزائري في ن ر الثقافة الرياضية
لا ال بات الئزائري".2011/2010 ،
-6-6دراسة أمينة مزيان (رسالة ماجستير) بقسا اإلعالم واالتصال ،جامعة باتنة،
تحت عنوان" :تئربة االنفتاح اإلعالمي للق اع السمعي البصري الخاص –دراسة
است العية التئاهات الصحفيين الئزائريين لقناتي ال روق والنجار ،"-تخصص:
وسائل اإلعالم والمئتمع.2015 ،
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 -7منهجية البحث واختيار العينة:
 -1-7منجئية البحث المتبعة :إن طبيعة الاراسة فرضت علينا توظي المنج التحليلي
الذي يعا من أها مناه البحث العلمية ،بحيث يسعل عن طريق المقارنة الكمية
المنجئية للم مون الظاهر للمواد االتصالية إلل الحصول علل النتائ باالستاالالت
الكيفية (محما ،1979 ،ص .)21.كما أنه أداة منجئية للاراسية الكمية والكيفية
لم مون وسيلة االتصال ،وهو أداة المالحظة ،ووص مادة االتصال وأداة للتنبؤ ،وهنا
تظجر أهميته كمنج

لاراسة الظاهرة محل التحليل في حالتجا الايناميكية ،وهو

مئموعة الخ وات المنجئية التي تسعل إلل اكت اف المعاني الكامنة في المحتو
والعالرات االرتباطية بجذه المعاني من خالل البحث الكمي الموضوعي والمنظا
للسمات الظاهرة في هذا المحتو (محما ،1979 ،ص.)22.
وعلل هذا يئب اإلشارة إلل أننا را اتبعنا في دراستنا هذه االتئاه االستااللي
في تحليل المحتو علل أساس أنه أي ا أداة مساعاة لمناه أخر فقط ،وهي نظرة
أصحات االتئاه الوصفي ،التي ينفيجا ويرف جا منج تحليل المحتو الذي ير أن
أصحات االتئاه الوصفي يمثلون نظرة ضيقة لعملية التحليل التي تاعا بأدوات
منجئية أخر لاراسة الظواهر في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
مع العلا أن ت ور تحليل المحتو  ،وتعاد استخاامه واختالف المئاالت
المعرفية التي تبلور فيجا ،أد

إلل صياغة عايا التعريفات من طرف الباحثين

والمفكرين المجتمين بجذا المياان ،غير أن أبرز وأدق تعري
المحتو

يقوم عليه تحليل

هو ما جاء به بيرسون ( )Berlsonالذي يعرفه بأنه :أحا أساليب البحث

العلمي التي تجاف إلل الوص الموضوعي والمنظا والكمي للم مون الظاهر لمواد
االتصال ) .(Grawitz, 1990, P.96وهو التعري

الذي استنا إليه أصحات التيار

الوصفي.
ومن بين التعريفات الحايثة المساناة للتيار االستااللي ،التي شجاها تحليل
الم مون تلك التي أوردها كلود كريناورف إذ ير

بأن تحليل المحتو

هو :أحا

األساليب البحثية التي تستخام في تحايا المواد اإلعالمية بجاف التوصل
لالستاالالت واالستنتاجات الصحيحة ،والم ابقة في حالة إعادة البحث والتحليل
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(طعيمة ،1987 ،ص .) 23.فمن بين األهااف الرئيسية التي يصبو تحليل المحتو
لتحقيقجا في هذا االتئاه هو الك

عن المعاني الكامنة ،من وراء مادة االتصال

ورراءة ما بين الس ور من أجل تحقيق واختيار الفروض العلمية.
 -2-7العينة :لقا فرضت علينا طبيعة الاراسة ،واإلشكالية والفرضيات الم روحة
القيام بحصر شامل لمئتمع البحث المتمثل في البرام الرياضية المبثوثة علل رناة
ال روق الئزائرية المتزامنة مع الموسا الرياضي  ،2019/2018وبذلك نكون را
اخترنا العينة العماية في دراسة هذا الموضوع ،ما عكس ب بيعته نوع المحتو
المختار للتحليل ،لإلجابة عن األسئلة الم روحة في اإلشكالية ،وكذا التحقق من صحة
أو خ أ الفرضيات التي صغناها ،وكان ذلك عن طريق االختيار العماي للمحتو  ،ضمن
برام رنوات ال روق الئزائرية ،حيث يحاد الاراسة وأهاافجا ومت لبات المحتو
موضع التحليل وي من بالتالي وحاة أسس المقارنة (محما ،1979 ،ص.)105.
جاول ررا  :01رنوات ال روق الئزائرية
نوعية البث

التردد

القمر الصناعي

القناة

نوعجا

ال روق تي في

رناة عامة

ال روق نيوز

رناة إخبارية

SD 10922 V SR:

سي بي سي بنة

رناة متخصصة

27500

HD 10992 V
مباشر/مسئل

SR:5000

النايلسات

(ال بخ)

جاول ررا  :02البرام الرياضية المبثوثة في رنوات ال روق
البرنام

القناة

يوم البث

ساعة البث

نوعية البث

التقايا

بالنات فوت

ال روق تي في

االثنين

22:00

مباشر

معمر جبور

أستوديو فوت

ال روق نيوز

األحا

21:05

مباشر

حمو بلحمر

منبر الئماهير

ال روق نيوز

الثالثاء

21:05

مباشر

خالا توهامي
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 -1-2-7ماهية القنوات التلفزيونية الخاصة :هي رنوات ذات ملكية خاصة تكون تابعة
ألشخاص أو لمؤسسات أو ألحزات سياسية معينة ،يتا استئئارها علل رمر صناعي
يستخام نظام البث المباشر الذي يعتما علل أن تقوم مح ة اإلرسال الرئيسية
بإرسال البرام

المتفق عليجا عن طريق مرسلة تستخام حزما ضوئية إلل هذه

القنوات في القمر الصناعي ،لتقوم باورها بتحويل هذه اإلشارة إلل صوت وصورة
(مسعا م

ر ،2005 ،ص.)38.

وتتنوع القنوات التلفزيونية إلل رنوات متخصصة في الم مون ورنوات
متخصصة في الئمجور الذي تخاطبه ورنوات ترفيجية ورنوات تثقيفية ورنوات إخبارية
ورنوات الخامات (عاط  ،2006 ،ص.)98.
وتعا القنوات التلفزيونية الئزائرية الخاصة التي تمتلكجا وتايرها رؤوس األموال
الئزائرية إحا المعالا الحايثة في ا إلعالم الئزائري ،حيث برزت هذه القنوات كنتيئة
للتغيرات السياسية في الوطن العربي ،وكذا لثورة االتصاالت بعا عقود طويلة من
احتكار الحكومات العربية إلعالمجا المرئي والمسموع ،ورا شجات السنوات القليلة
الماضية تافقات هائلة لرأس المال الئزائري الخاص في مئال إطالق القنوات
الف ائية الئزائرية ،سواء من خارج الوطن أو من داخله ،واست اعت هذه القنوات
الف ائية جذت اهتمام الم اها الئزائري  ،و تحريك المياه الراكاة في مئال اإلعالم
التلفزيوني الف ائي العربي  ،إذ تسعل هذه األخيرة لمخاطبة جمجور محاد بتقايا
مواد إعالمية مرمورة (الااوي .وعواريب ،2018 ،ص.)22.
 -2-2-7نبذة من شركة ال روق اإلعالمية :تعا رناة ال روق تي .في أول ف ائية
جزائرية خاصة كان لجا الف ل في اختراق مئال السمعي البصري ،بعا دخول القانون
الع وي لإلعالم  2012حيز التنفيذ ،وبجذا تكون هذه القناة را خ ت خ وة عمالرة
في طريق افتكاك مكاسب إعالمية جاياة ،من خالل حصولجا علل اعتماد لمكتبجا
بالئزائر من الوزارة الوصية ب كل رسمي بعا أن تا تقايا كافة الوثائق والعقود
المبرمة مع الماينة اإلعالمية في العاصمة األردنية عمان (الااوي .وعواريب،2018 ،
ص.)24.
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لقا ان لق البث التئريبي ألول رناة لجذه البارة في عيا الثورة وذكر تأسيس
جرياة ال روق اليومي (بالئزائر) ،حيث اتخذت من العاصمة األردنية مقرا لبث
تردداتجا ،وبمكتب الئزائر العاصمة معتماا لجا ،تبث رنواتجا علل نايلسات وعربسات
وهوتبيرد ،أطلقت مؤسسة ال روق بااية من الساعة الصفر ليوم األول من نوفمبر
 2011البث التئريبي لقناتجا ال روق علل القمر الصناعي نايلسات ،وجاءت هذه
االن الرة في الذكر الف 57 :الناالع ثورة التحرير الئزائرية المباركة ،والذكر الف11 :
لتأسيس يومية ال روق ،فيما باأ بثجا الرسمي يوم  15مارس  ،2012تمتلك ال روق
اآلن مئموعة مكاتب معتبرة علل المستو الوطني والعالمي سواء في ربوع إفريقيا أو
أوروبا أو أمريكا أو حتل آسيا ،وتمتلك شركة ال روق هذه القنوات وجرياة ال روق
ومئلة ال روق اليومي.
 -3-2-7الئانب التقني لقنوات ال روق اإلعالمية :يقع المقر الئايا لقناة ال روق
نيوز ،بحي المنظر الئميل بالقبة في الئزائر العاصمة ،ي ا غرفة أخبار بمقاييس
عالمية تعا األولل من نوعجا في المغرت العربي ،وذلك من حيث التقنيات التي
توفرها ،للصحافيين و الم اهاين ،إضافة إلل أستوديو عصري بتقنية  360ميايا
العالمية ،الذي سيكون مفتوحًا مباشرة علل غرفة األخبار ،ما يتيح التفاعل المباشر
بين الصحفيين العاملين بمختل

األرسام ومقامي الن رات ،إضافة إلل أكبر “فيايو

وال” في المن قة.
وتعا رناة ال روق العامة أول رناة في الئزائر تبث بالنظام الررمي ،ربل أن
تلتحق اإلخبارية منذ أشجر للبث بالنظام نفسه  ،وذلك في إطار سياسة مئمّع ال روق
الرامية لتررية نظام بث القنوات إلل نظام عالي الئودة  HDوبجذا أثبت مئمّع ال روق
حرصه علل تلبية م الب الم اهاين ومواكبة الت ور الحاصل في نظام البث
التلفزيوني ،فبات الئمجور يلتقط صورة وصوتا ال ت اهيجما فيجما باري القنوات
المحلية التي يزيا عادها عن الع رين رناة ف ائية (نقال عن مورع ال روق أون الين،
تاريخ الزيارة.)2018/03/17 :
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 -8كيفية ومراحل بناء أداة البحث:
 -1-8شرح أداة البحث املستخدمة :بما أنه تا االعتماد في بحثنا هذا علل المنج
التحليلي ،الذييستنا أساسًا علل المالحظة غير المباشرة ،ويعتما علل الوثائق
واإلرساليات ،كما أنه يعنل بالتحليل الكمي (ترميز الفئات والمحتويات ،وترريا
التيمات) ،والتحليل الكيفي (رصا الصفات الحاضرة والغائبة) ،ويجتا أي ا باستك اف
المحتو

الظاهري وال مني لإلرسالية ،فإن تحليل الم مون ،سواء أكان كميا أم

كيفيا ،يمكن دراسة خ ابات األفراد أو الئماعات ،رسمية كانت أم غير رسمية ،إذ
يسمح كذلك باراسة الت ورات والتغيرات للفرد نفسه ،أو للمئموعة نفسجا ،وهكذا،
يقوم تحليل الم مون علل وضع الفرضيات ،واختيار العينة المالئمة للبحث ،وتفريع
المحتويات إلل فئات وتيمات أساسية وفرعية ،وإبراز المؤشرات الم مونية ،وتئريا
وحاات القياس ،واستثمار اإلحصاء ،وتمثيل اختبار الصاق والثبات (لؤي .وحمزاوي،
 ،2010ص.)27
و تعرف المالحظة بأنجا م اهاة الورائع علل ما هي عليه في الوارع ،أو في
ال بيعة ،بجاف إن اء الوارعة العلمية ،وتكون المالحظة العلمية حين تكون إشكالية،
بحيث أن لايجا أنواعا ورواعا عامة ،وإجراءات من أجل استخاامجا بال كل الئيا
(شروخ ،2003،ص.)28.
 -2-8املالحظة :هي عبارة عن تفاعل وتبادل المعلومات بين شخصين أو أكثر ،أحاهما
الباحث واآلخر المستئيب أو المبحوث ،لئمع معلومات محادة حول موضوع معين
ويالحظ الباحث أثناءها ردود فعل المبحوث ،كما تعرف المالحظة بأنجا عملية مراربة
أو م اهاة لسلوك الظواهر والم كالت واألحااث ومكوناتج ا المادية والبيئية ومتابعة
سيرها واتئاهجا وعالراتجا بأسلوت علمي منظا ومخ ط وهادف بقصا التفسير
وتحايا العالرة بين المتغيرات والتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجيججا (حسان ،2007 ،ص.
.)134
إن اعتمادنا علل المالحظة كان مجما للغاية ،ألنجا أساس أدوات البحث في
تحليل الم مون ،حيث تنصب اهتمامات الباحث حول ما يالحظه وما يسئله من
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معلومات حول الموضوع المبحوث فيه ،إذ تا االستناد علل المالحظة الم بوطة وهي
ذلك النوع من المالحظة الذي يت لب إعاادات مسبقة من جانب الباحث مثل :تئجيز
أدوات التصوير أو التسئيل ،ورا يقوم الباحث بتجيئة ظروف معينة ،من أجل إظجار ما
يرغب في دراسته بوضوح (بوداود .وع اء اهلل ،2009 ،ص.)97.
تُعا ب ارة المالحظة من األدوات المجمة المستخامة في جمع البيانات
والمعلومات بالنسبة ل بحاث والرسائل العلمية ،وخاصة في ظل رغبنا في الحصول
علل معلومات دريقة من تحليل البرام

التلفزيونية محل الاراسة ،حيث تتا

المالحظة ب كل مباشر علل خالف أدوات البحث العلمي األخر التي تت لب تاوين
أسئلة ربل ال روع في دراسة العينة ،وعليه فقا تا تصميا ب ارة المالحظة في
دراستنا هذه اعتمادًا علل إعااد نموذج ،يختل في البيانات الماونة به حسب طبيعة
البحث ،وهو عبارة عن صفات وتوججات يتورعجا الباحث ،ويقابلجا درجات رياسية
معينة ،لتسجيل عملية تبويبجا وتحليلجا فيما بعا ،وهذا من أجل الت بيق ال امل علل
عينة الاراسة وإجراء المالحظة عليجا ،وتاوين جميع المعلومات المرتب ة بذلك ،وفقًا
لب ارة المالحظة التي تا تصميمجا سلفا .هذا ما سوف نفصل فيه من خالل شرح
فئات التحليل المعتماة في بناء أداة المالحظة.
 -3-8فئات التحليل املُعتمدة :تعا عملية بناء فئات التحليل التي يعتما عليجا الباحث
في ب ارة مالحظة خاصة بعملية تحليل الم مون من أها الخ وات التي تع ي
البحث محل الاراسة البعا الحقيقي المراد الوصول إليه ،وعلل هذا األساس ومن أجل
دراسة اتئاه وأهااف وريا البرام الرياضية لقنوات ال روق ،وبعا القراءة الموسعة
والمتكررة لم مون التحليل ،رمنا باختيار الفئات المناسبة التي رأينا أنجا تن بق مع
المحتو  ،والتي يمكن من خاللجا فحص الفرضيات واإلجابة علل التساؤالت الم روحة
في اإلشكالية.
مع العلا أن هناك عاة تقسيمات لفئات التحليل التي تسعل باورها لإلجابة
علل بعض التساؤالت ،التي يقوم عليجا تحليل المحتو مثل" :من"" ،ماذا"" ،كي "،
"لمن" ،توجه مادة االتصال؟ ،لكن ليس من ال روري أن يسعل كل بحث يستخام
تحليل الم مون لإلجابة علل كل هذه األسئلة" (عواط  ،1983 ،ص.)162.
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وبناء علل هذا فقا رمنا ببناء ب ارة مالحظة معتماين فيجا علل فئتي الوسيلة
وال كل التعبيري المت منين في فئات ال كل ،وفئتي االتئاه والقيا كنوع من أنواع
فئات الم مون ال ائعة االستخاام في تحليل المحتو  ،وذلك لعاة اعتبارات تظجر
من خالل شرح كل فئة فيما يلي:
 -1-3-8فئات ال كل:
أ -فئة الوسيلة :من أجل معرفة البرام الرياضية من خالل مكونات البرام واألدوات
المستخامة لنقل المعلومات.
ت-فئة ال كل التعبيري :التي من خاللجا يتسنل لنا معرفة أسلوت التقايا الذي يتخذه
البرنام الرياضي من خالل شكل وأسلوت توصيل المعلومات للم اها.
 -2-3-8فئات الم مون:
أ -فئة االتئاه :كون االتئاه هو األسلوت األنئع لتقييا السياسة الرياضية التي يقامجا
كل مقام في برنامئه الرياضي ،والنابعة أصال من نظرته اإلصالحية للرياضة
الئزائرية ،فاالتئاه العام للم مون يمكن الاراسة من الوروف علل درجة التباعا
والتقارت بين الحصص والبرام في نظرتجا اإلصالحية ،فيما هو كائن وما يتمنون أن
يكون ،وفي السياق نفسه انقسا اتئاه الفئات في م مون البرام الرياضية إلل ثالثة
أصناف رئيسية ،يمكن من خاللجا وبارجة أدق الوروف علل النظرة اإلصالحية
لإلعالميين اتئاه الرياضة الئزائرية للصورة المالئمة لذلك ،وهذه األصناف هي
مؤيا -معارض -محايا.
*مؤيا (نعا) :أي أن األفكار الواردة في هذا االتئاه تسير في خط واحا من عنصر
الفئة أي أنجا تؤيا العنصر في إطار الفئة.
* معارض (ال) :أي أن األفكار الواردة في هذا االتئاه ال توافق العنصر في الفئة.
* محايا :وهي األفكار التي تنارج ال تحت صن مؤيا وال معارض ،وإنما أفكار متوازية
ال تميل إلل أي منجا.
ت -فئة القيا :ورا اخترناها كونجا تساعانا علل معرفة القيا واألهااف الرياضية التي
يحملجا كل مقام برنام والتي ضمنجا في برنامئه الرياضي ب ريقة مباشرة أو غير
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مباشرة ،وصنفت باورها إلل فئتين فرعيتين ،اعتمادا علل تصني

سبرنئر

 Sprengerباعتباره أحسن تصني أظجر القيا من ناحية محتواها ،وهما:
* توريت وساعات بث البرام الرياضية في رنوات ال روق وما تحقيقه ألهاافه
بالنسبة للم اها.
* أهمية وأهااف البرام الرياضية في رنوات ال روق كوسيلة إعالمية لن ر الوعي
الرياضي.
 -4-8وحدات التحليل :تعا وحاات التحليل بمثابة المرحلة األخيرة في إطار عملية
التحليل التي تبنل عليجا ب ارة المالحظة ،إذ إنجا عامل أساسي للتعبير عن األفكار
والمعاني التي يعمل كل صحفي علل تبليغجا للئمجور المستقبل لجا ،وكونجا أصغر
جزء في محتو التحليل رابل للعا والقياس ،حيث اخترنا بالنسبة لف:
-1-4-8وحاة التسئيل :تعا هذه األخيرة أصغر وحاة لوحاات التحليل يمكن عاها
ورياسجا ورا اخترنا الفكرة كوحاة تسئيل كونجا تتالءم ومحتو
دراستنا من ججة أخر  ،والمتمثل في الك

تحليلنا ومقصا

عن اتئاه البرنام الرياضي أو المحتو ،

ألن تااعي األفكار يعكس "ال شعوريا ما يريا أن ينقله الفرد إلل اآلخرين ،في شكل
من أشكال المحتو " (تمار ،1996/1995 ،ص.)36.
-2-4-8وحاة السياق" :تعرف نظريا بأنجا أكبر جزء من الم مون ،يمكن فحصه
للتعرف علل وحاات التسئيل" (السيا ،1985 ،ص ،)31.إذن فإن منجئية بحثنا تعتما
علل الوص والتحليل ماعما بالتحليل اإلحصائي.
إضافة إلل هذا السنا المنجئي وبجاف تاعيا المع يات المتحصل عليجا عن
طريق عملية تفريغ الئااول وتحليلجا وظفنا تقنية رياس الثبات التي تعتما علل
رياس العالرة بين مستويات االتفاق والتباين ،ومئموع الوحاات التي اخترناها ،وهذا
بجاف الخروج بمعامل الثبات الذي يتا ربوله أو رف ه .واعتمانا لتحقيق ذلك علل ما
رامه هولستي علل شكل معادلة الثبات وتستخام هذه ال ريقة لحسات معامل
الثبات في التحليل االختباري ،وذلك ما يقوم به أكثر من محللين ،أي ثالثة محكمين ،أو
خمسة محكمين (طعيمة ،1987 ،ص.)114.
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إن أساس ت بيق القاعاة الرياضية لجولستي يتمثل في حسات متوسط االتفاق
بين المحكمين ،وهي عملية تباأ أوال كحسات متوسط االتفاق بين كل محكمين اثنين،
لذا فأول خ وة يباأ بجا الباحث هي ترميز المحكمين بأررام معينة ،أو بحروف أبئاية
محادة (بن مرسلي ،2003 ،ص.)113.
 -5-8التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل وعناصرها:
 -1-5-8فئة العناصر التيبوغرافية :هي الكيفية التي يتا فيجا إخراج المادة اإلعالمية،
وتتفرع هذه الفئة كاآلتي:
أ -العبارات :نقصا بجا جميع العبارات والئمل المحتواة التي جاءت مصاحبة لموضوع
العن الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي.2019/2018 :
ت -العناوين الرئيسة :ونعني بجا مئموعة العناوين الرئيسة التي تصارت موضوعات
العن الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي.2019/2018 :
ج -اللق ات :ونقصا بجا مختل

اللق ات غير الرياضية التي جاءت مصاحبة لموضوع

العن الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي.2019/2018 :
 -2-5-8فئة المورففع :تتعلق بمورع موضوعات العن الرياضي في مالعب كرة القام
الئزائرية في ماة البرام التلفزيونية الماروسة ،وت مل هذه الفئة عاة فئات فرعية
أخر وهي:
أ -بااية البرنام التلفزيوني :هي تلك األخبار والمعلومات التي يعلق عليجا اإلعالمي
في أثناء بااية برنامئه التلفزيوني وتجتا بموضوعات العن الرياضي في مالعب كرة
القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي.2019/2018 :
ت -وسط البرنام التلفزيوني :هي تلك األخبار والمعلومات التي يعلق عليجا اإلعالمي
الرياضي في أثناء بث البرنام التلفزيوني وتجتا بموضوعات العن
مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي.2019/2018 :
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ج -نجاية البرنام التلفزيوني :هي تلك األخبار والمعلومات التي يعلق عليجا اإلعالمي
الرياضي في نجاية البرنام التلفزيوني وتجتا بموضوعات العن الرياضي في مالعب
كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي.2019/2018 :
 -3-5-8فئة المصار :نقصا بجا مصادر موضوعات العن

الرياضي في مالعب كرة

القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي ،2019/2018 :وتنقسا ما بين المصادر
الذاتية للبرنام التلفزيوني ومصادره الخارجية ،وت ا هذه الفئة عاة فئات فرعية
وهي كاآلتي:
أ -المراسفل :هو اإلعالمي الرياضي الذي يعينه البرنام لمتابعة منافسات الراب ة
المحترفة األولل والثانية خارج مكان إرامته كوالية تيزي وزو ،أو والية بسكرة مثال.
ت -المبعوث أو المراسل المتحرك :هو اإلعالمي الذي يعينه البرنام لتغ ية حاث
هام في التظاهرة المقامة ،ويكون هذا الحاث في أي مكان من أماكن إجراء التظاهرة،
ثا يعود إلل مقر القناة التلفزيونية  ،ويعيا تحرير كل ما سئله عن هذا الحاث.
ج-اسا الصحفي :نقصا بجا الموضوعات الخاصة بأعمال العن

الرياضي في مالعب

كرة القام الئزائرية خالل الموسا ،2019/2018 :التي حملت أسماء إعالميي البرنام
التلفزيوني لتلك القنوات.
د -رئاسة تحرير الصحفي :نقصا بجا الموضوعات الخاصة بأعمال العن الرياضي في
مالعب كرة القام الئزائرية التي حملت اسا رئيس تحرير القسا الرياضي بقنوات
ال روق الئزائرية.
ك -مصادر أخر  :نقصا بجا مئموعة الموضوعات الخاصة بأعمال العن الرياضي في
مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي 2019/2018 :والتي تحمل مصادر
غير المصادر المذكورة سابقا.
 -4-5-8فئة شكل المادة اإلعالمية :نقصا بجا األجناس اإلعالمية أو القوالب اإلعالمية
التي وضعت فيجا المادة اإلعالمية المبثوثة في البرام

التلفزيونية الماروسة

والمتخذة عاة أشكال ،وت ا هذه الفئة عاة فئات فرعية وهي :التقرير الصحفي
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الرياضي و الحوار الصحفي الرياضي والتحقيق الصحفي الرياضي والروبورتاج الصحفي
الرياضي و التعليق الصحفي الرياضي.
 -5-5-8فئة الموضوعات :يقصا بجا موضوعات أعمال العن الرياضي في مالعب كرة
القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي 2019/2018 :التي تناولتجا البرام
التلفزيونية الماروسة ،وت ا الفئات التالية:
أ -موضوعات كأس الئمجورية :نقصا بجا الموضوعات التي تناولت أعمال العن
الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل منافسات كأس الئمجورية في الموسا
الرياضي.2019/2018 :
ت -موضوعات الراب ة المحترفة األولل :نقصا بجا الموضوعات التي تناولت أعمال
العن الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية للموسا الرياضي 2019/2018 :خالل
منافسات الراب ة المحترفة األولل.
ج -موضوعات الراب ة المحترفة الثانية :نقصا بجا الموضوعات التي تناولت أعمال
العن الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية للموسا الرياضي 2019/2018 :خالل
منافسات الراب ة المحترفة الثانية.
 -6-5-8فئة االتئاه :نقصا بجا اتئاه البرام التلفزيونية الرياضية نحو ظاهرة العن
الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي ،2019/2018 :أي
مور البرام من خالل موضوعاته الم روحة ،وتت من هذه الفئة ثالث فئات فرعية
هي:
أ -فئة االتئاه اإليئابي :نقصا بجا تركيز البرام التلفزيونية علل الئوانب اإليئابية
ألعمال العن

الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي:

.2019/2018
ت -فئة االتئاه السلبي :نقصا بجا تركيز البرام التلفزيونية علل الئوانب السلبية
ألعمال العن

الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي:

.2019/2018
ج -فئة االتئاه المحايا :نعني بجا تناول البرنام

التلفزيونية لموضوعات العن

الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي ،2019/2018 :دون
أن تظجر فيه الئوانب السلبية وااليئابية.
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 -7-5-8فئة األنواع :نقصا بجا أنواع موضوعات العن الر ياضي في مالعب كرة القام
الئزائرية خالل الموسا الرياضي ،2019/2018 :وتت من الفئات التالية:
أ -عن

بين الئمجور :نقصا به الموضوعات المتعلقة بالعن

بين مناصري األناية

الرياضية التي تلعب المباريات.
ت -عن

بين الالعبين :نقصا به الموضوعات المتعلقة بالعن

بين العبي األناية

الرياضية في المباريات والمنافسات.
ج -عن

بين الئمجور والالعبين :هو ذلك العن

الرياضي الذي يحاث بين العبي

األناية ومناصريجا أو مناصري األناية المنافسة.
د -عن بين الالعبين والحكام :نقصا به الموضوعات المتعلقة بالعن الرياضي بين
الالعب والحكا في المباريات ،ويكون هذا النوع من العن نتيئة لرفض الالعب لقرار
اتخذه الحكا مثال.
ه -عن

بين الحكام والئمجور :نقصا به الموضوعات المتعلقة بالعن

الرياضي من

طرف المناصرين نحو الحكا ،كسبه أو رشقه بالحئارة أو بالكراسي المكسرة...إلخ.
و -عن

بين مسيري األناية ومختل

الفاعلين في المنافسة الرياضية :نقصا به

الموضوعات المتعلقة بالعن الرياضي بين مسيري األناية الرياضية وكل من له صلة
بالمنافسة الرياضية ،كعن من طرف المناصرين ضا مسيري أنايتجا ،أو بين رئيس
النادي وحكا اللقاء...إلخ.
ز -موضوعات أخر  :نقصا بجا موضوعات أعمال العن

الرياضي في مالعب كرة

القام الئزائرية خالل الوسا الرياضي 2019/2018 :التي تحمل أنواعا غير األنواع
المذكورة سابقا.
 -6-8صدق وثبات التحليل :يت لب تحليل الم مون عنا استخاامه لاراسة الم كلة
العلمية األخذ بعين االعتبار بعض اإلجراءات المنجئية التي تساها في التحقق من
ما مساهمة األدوات وطرق القياس المعتماة من ربلنا لاراسة الم كلة ،وتحققنا من
ما استقاللية المعلومات أو النتائ المتوصل إليجا في حالة إجراء الاراسة من طرف
عاة باحثين ،وبعبارة أخر توفر الاراسة علل خاصتي الصاق والثبات.
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 - 1- 6- 8صاق التحليل :يقصا بالصاق أو الصفحة  Validityأنفه صفالحية األسفلوت أو
األداة لقياس ما هو مراد رياسه ،أو بمعنل أخر صالحية أداة البحث ففي تحقيفق أهفااف
الاراسة (محما ،1979 ،ص.)222.
ومن أجل تحقيق هذا الجاف رمنا باراسفة وتحليفل عينفة صفغيرة مفن المئتمفع
المبحفوث حيفث تمفت رففراءة موضفوعات هفذه العينفة ،وتففا تصفميا اسفتمارة مرفورففة
باليلجا رامناها -أي العينة واالستمارة مع دليلجا -ألساتذة مختصين إلع اء رأيجا في
ال تقفيس مفا هفو مفراد
ما توفيقنا في تصميا االستمارة والتأكفا منجفا إن كانفت فعف ً
رياسه.
وعلل ضوء المالحظات المقامة من طرف األساتذة المختصين ،تا إجفراء بعفض
التعايالت لت مل تحليل الم مون األكثر صارًا.
 - 2- 6- 8ثبفات التحليفل :هففو ريفاس مففا اسفتقاللية المعلومفات المتوصففل إليجفا فففي
التحليل عن أدوات وطرق القياس ،بمعنفل أن ثبفات التحليفل هفو الحصفول علفل نسفبة
اتفاق عالية في النتائ لعاد من الباحثين الذين يستخامون نففس األسفس واألسفاليب
في تحليل نفس المادة اإلعالمية (بن مرسلي ،2003 ،ص.)114.
ويعا رياس الثبات ضرورة لتئسيا م لب الصاق ،ولتحقيقفه تفا االعتمفاد علفل
اسفتمارة تحليففل الم ففمون ،وبفاليل التعريفففات اإلجرائيففة إلع فاء ال ففروحات الالزمففة
للمرمزين ،وعينتجا موجودة في الملحق ،وبعا أن تا الترميز من ربل األسفاتذة األجفالء
تا اللئوء لمعادلة هولستي.
 -3-6-8نتيئة رياس مستو ثبات التحليل :إن التحليل اإلخباري علل مستو العمل
العلمي المنئز يتور

علل ثالثة محللين محكمين ،حيث رمنا بترميزها بال ريقة

التالية:
أ -أ.د .بن مصباح كمال ،أستاذ التعليا العالي بمعجا التربية البانية والرياضية ،جامعة
الئزائر.3
ت -أ.د.عيسل الجادي  ،أستاذ التعليا العالي بمعجا التربية البانية والرياضية ،جامعة
الئلفة.
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ت -د.داسة بار الاين ،أستاذ محاضر رسا "أ" ،رسا التربية البانية والرياضية ،جامعة
بومرداس.
بعا الترميز رمنا بحسات متوسط االتفاق بين كل محكمين اثنين أت و أج ثا
بين المحكمين ت ج ،وهي طريقة هولستي لحسات معامل الثبات في التحليل اإلخباري
الذي يقوم به أكثر من محللين أي ثالثة محكمين أو أكثر ،والتي تقوم علل القاعاة
الرياضية السابقة الذكر (طعيمة ،1987 ،ص.)114.
وكانت النتائ العملية للمرمزين :معامل الثبات يساوي  ،0,87وهي نسبة كافية
من حيث درجة الثبات التي يحصرها هولستي بين ) (0,75و ) ، (0,95هذا إن دل علل
شيء فإنما يال علل أن مستو الثبات را تحقق في هذا البحث وعادل نسبة %87
(تمار ،2007 ،ص.)73.

 -9التعليق على نتائج التحليل يف ظل فرضياتها:
 -1-9التعليق على نتائج املحور األول :بعا التعليق علل تحليل نتائ جااول محور
الفرضية الئزئية األولل ،المتعلقة بفئات الم مون من حيث التعبير ،ومن خالل
دراستنا للكيفية التي تا فيجا استخاام العناصر التيبوغرافية بالنسبة لموضوعات
العن

في مالعب كرة القام الئزائرية ،وجانا أن الزمن الذي بثت فيه البرام

الرياضية من اللق ات غير الرياضية هو  318ثانية ،من الماة الكلية التي تقار بف 515
ثانية ،أي بنسبة  %61علل األرل والتي احتلت المرتبة األولل ،أي أن هذه البرام تر
أن الصور واللق ات من العناصر الواجب توظيفجا لخامة الموضوع الخاص بالعن
الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي  ،2019/2018أما
المرتبة الثانية فقا كانت من نصيب العبارات والئمل التي جاءت مصاحبة لموضوع
العن الرياضي في المالعب الوطنية بماة  197ثانية ،أي ما نسبته  %39علل األكثر،
أما بالنسبة لمورع موضوعات العن

الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل

الفترة الماروسة ،فنئا أن موضوعات العن الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية
لا تقام كلية في بااية كل البرام أي بنسبة  ،% 00ال من حيث التعليق وال من حيث
اللق ات ،أما عن مورع نجاية البرنام فقا احتل المرتبة األولل بمئموع ثالثة موارع
من أصل خمسة أي بنسبة  ،%60وبالنسبة للمورع وسط البرام فقا بقي في المورع
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نفسه من حيث الترتيب بمئموع مورعين أي بنسبة  ،%40ومن خالل اإلحصاءات
الموجودة والنسب المئوية المتحصل عليجا لما دالالتجا إحصائيا عن طريق تحليل
م مون البرام الرياضية الثالثة للاراسة ،كل هذه المع يات إن دلت علل شيء
ف إنما تال علل أنجا لا تعط لظاهرة العن الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية
خالل الموسا الرياضي  ،2019/2018أي نقص في االهتمام من حيث العناوين
الرئيسة ،وال من حيث المورع.
وبعا ريامنا بتحليل المحور األول لفئات الفرضية الئزئية األولل ،الم كلة
لفئات الم مون من ناحية التعبير ،والمتمثلة أساسًا في فئة العناصر التيبوغرافية ،ما
وجاناه حقيقة هو أن برام الاراسة المتمثلة في برام رناة ال روق را أع ت أهمية
كب يرة للق ات غير الرياضية ،والعبارات والئمل المصاحبة ألعمال العن الرياضي في
مالعبنا الوطنية ،متئاهلة العنصر األساسي الذي يئب توفره في مثل هذه البرام
والحصص من هذا النوع ،أال وهو عنصر العناوين الرئيسة وشريط الجام ،أي إع اء
المادة اإلعالمية أهمية من خالل تنا ولجا في أولل العناوين ،هذا من ججة ،ومن ججة
أخر

ال يئب أن ننسل بأن معظا برام التحليل هي برام رياضية ،لكن بقي ت

بصبغتجا اإلخبارية المح ة ،أي أنجا تسعل إلل تقايا األخبار الرياضية دون وضع أي
لمسة خاصة بجا ،وبالت رق إلل مورع موضوعات العن

الرياضي في مالعب كرة

القام الئزائرية للموسا الرياضي ، 2019/2018وجانا أن هذه األخيرة لا تقام أي
موضوع في البااية ،حتل أنجا بثت أكثر من نص
العن

مادتجا اإلعالمية من موضوعات

الرياضي في نجاية البرنام  ،ما كان له مالوال واضحا علل أن ظاهرة العن

الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية لا تحتل ذلك الحيز المتميز في المورع
والعناوين من خالل البرام الرياضية المبثوثة علل رنوات ال روق الئزائرية ،وعليه
ومن خالل كل هذه المع يات ات ح جليًا عام تحقق الفرضية الئزئية األولل التي
تنص علل أن موضوعات ظاهرة العن الرياضي في مالعب كرة القام خالل الموسا
الرياضي  2019/2018احتلت حيز متميزًا في المورع والعناوين من خالل البرنام
التلفزيونية الرياضية المبثوثة ،وتتماشل هذه النتيئة مع ما توصل إليه (ميرزا،
 ) 2009من أن الصح

الرياضية اإلماراتية ال تولي االهتمام الكافي بن ر ثقافة

الرياضة للئميع وإلل أن جميع برام القنوات الرياضية تركز علل تغ ية األحااث
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الرياضية التنافسية وفقط ومع نتائ دراسة (أبو خ وة ومتولي )2009 ،التي بينت أن
وسائل اإلعالم ال تقام القار الكافي من المعلومات الثقافية والمعرفية عن أهمية
الرياضة ودورها في الصفحة العامة ،إال أنجا تتعارض مع دراسة (جمئوم والقاللي،
 )2009التي أشارت إلل أن هناك تأثيرا ايئابيا من خالل اإلعالم المرئي والمسموع في
ن ر الثقافة الرياضية ،ودراسة (شفتر والرباع )2009 ،التي أشارت إلل أن هناك تأثيرًا
للصحافة الرياضية علل سلوك القراء وأهميتجا في زيادة المعلومات.
 -2-9التعليق على نتائج املحور الثاني :بعا التعليق علل نتائ تحليل جااول الفرضية
الئزئية الثانية ،المتعلقة بفئات الم مون من حيث الوسيلة ،ومن خالل دراستنا للفئة
التي توضح مصادر الموضوعات المغ اة إعالميًا ،وجانا أن البرام الرياضية اعتمات
بالارجة األولل علل المراسل كمصار أولي للمعلومات بنسبة  %60من إجمالي مصادر
برام الاراسة ،وذلك كون شركة ال روق تملك مراسلين صحفيين في جل أنحاء
الترات الوطني ،وهذا راجع حسب رأينا إلل الئانب المالي والقانوني للمراسل ،عكس
كل من المراسل المتحرك أو ما يسمل بالمبعوث ،وكذلك صحفي البرنام اللذين
يذهبان لتغ ية الحاث والمعاودة إلل مقر القناة فور االنتجاء ،فقا تعادال في المرتبة
الموالية بنسبة  ، %20وفيما يخص رئيس التحرير والمصادر األخر فلا يكن لجما أي
مصار ،أما بالنسبة ل جناس اإلعالمية المستخامة في تغ ية موضوعات العن
الرياضي خالل الموسا الرياضي  2019/2018في برام

الاراسة ،فقا أظجرت

الاراس ة أن التعليق الصحفي الرياضي هو من أكثر الفنون الصحفية استخااما حيث
تحصل علل نسبة  %60وهذا ما يوضح اهتمام البرام

بجذا النوع من األجناس

الصحفية ،فجو راجع إلل أن البرام تستعمل أحيانا تعليقات علل ما حاث من عن
رياضي أو أعمال عاوان وشغب في مارجات المالعب...إل خ ،أما فيما يخص التقرير
والروبورتاج الصحفيين الرياضيين فقا تعادال في احتالل المرتبة الثانية بنسبة ،%20
وبالنسبة للتحقيق الصحفي الرياضي فقا احتل المرتبة األخيرة دون أي نسبة ،لكن
رغا كل هذه المع يات إال أن برام ال روق المختلفة حاولت تغ ية موضوعات
العن

في المالعب بأشكال مختلفة ومتباينة األجناس والمصادر ،ومن خالل

اإلحصاءات و ما دالالتجا إحصائيا عن طريق تحليل م مون برام الاراسة ،وجانا أن
ما جاء فعال في فرضيتنا الئزئية الثانية التي أررت بأن األنواع التي عرضت بجا المادة
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اإلعالمية المتعلقة بظاهرة العن

الرياضي ففي مالعبنا الوطنية خالل الموسا

الرياضي  2019/2018جاءت متباينة من حيث المصادر والعناصر رغا مورفجا الموحا
في مواججة سلبيات هذه الظاهرة.
أما فيما يخص تحليل فئات ال كل من ناحية الوسيلة ،والمتمثلة أوالً في فئة
مصادر موضوعات العن

المستخامة في هذه البرام  ،وجانا أنجا را اعتمات علل

المراسلين كمصار أساسي ،وهذا ما يوضح اهتمامجا بجذا النوع من المصادر
الصحفية ،حيث تبين جليًا اختالف المصادر األخر كالمبعوث وصحفيي البرام ولو
كان ذلك بنسبة منخف ة ،أما فيما يخص األجناس اإلعالمية المستخامة في تغ ية
موضوعات العن

الرياضي فقا تغلب فيجا ال ابع التعليقي مع استعمال كل من

التقرير والروبورتاج ،وهذا خير دليل علل التنوع اإلعالمي الذي حاولت برام الاراسة
استخاامه لمعالئة الظاهرة ،وهو ما جاءت به الفرضية الئزئية الثانية ،التي تنص
علل أن األنواع التي عرضت بجا المادة اإلعالمية المتعلقة بظاهرة العن الرياضي في
مالعب كرة القام الئزائرية متباينة ،رغا أنجا تصب جميعًا في بوتقة واحاة ،أال وهي
بوتقة ذلك المور الموحا في مواججة سلبيات الظاهرة.
وبالتالي فإن عناصر الفئات المستعملة في هذا المحور است اعت إلل حا كبير
خامة متغيرات الفرضية وبالتالي خامة صحتجا ،إذ نست يع القول ومجما اختلفت
مصادر وعناصر المادة اإلعالمية المستعملة في البرام الرياضية التي بُثت في رنوات
ال روق فإن الجاف واحا وهو معالئة ظاهرة العن

الرياضي في مالعب كرة القام

الئزائرية ،وبالتالي تباينت المادة اإلعالمية التي عرضت بجا ظاهرة العن

الرياضي

في البرام التلفزيونية الرياضية من حيث مصادرها وأجناسجا اإلعالمية المستخامة.
فكغيره من االختصاصات اإلعالمية ،ينفرد اإلعالم الرياضي بخصوصية تمثله وحاة
رغا عام خروجه عن القوالب اإلعالمية األساسية المعمول بجا في المجنة ،وتتمثل
هذه الخصوصية بالرياضة في حا ذاتجا ،وما تت لبه من لغة خاصة ومرونة في العمل،
إذ إ ن الصحفي الرياضي ُي بع ب ابع المنافسات ،علل أساس السرعة والرشارة في
التغ ية ،وكتابة األخبار تحت ال غط ،فتحرير الخبر الرياضي في مباراة كرة القام
مثال ،يحتوي علل كل العناصر الخبرية المثالية ،إذ يئب التذكير بنتيئة الفريقين
المتنافسين ،والملعب (المكان) ،والمناسبة ،والتاريخ ،وعليه فإن المعلق الرياضي
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يئيب عن األسئلة الستة التي ت كل أساس الخبر .وعليه فاإلعالمي الرياضي في
برامئه الرياضية السيما المباشرة يتعامل بسرعة كبيرة تقاس بالثواني ،وم الب
بإرسال ما ين ر في الورت نفسه وبأدق التفاصيل ،فجو م الب بمواكبة الفترة التي
يت رق لجا تحليل المختصين عن المباريات ،وتخميناتجا عن النتائ والخ ط التي
ستنتج ربل أن تصبح حقائق ،وأحااث المباريات يئب أن تصله فور حاوثجا حتل
أسرع من البث المباشر المتلفز ،إذ علل هذا الصحفي الرياضي أن يتنقل و أن يستوعب
كل التغيرات التي حاثت في الصحافة الرياضية .
 -3-9التعليق على نتائج املحور الثالث :بعا التعليق علل تحليل نتائ جااول محاور
الفرضية الئزئية الثالثة ،المتعلقة بفئات الم مون من حيث االتئاه ،ومن خالل
دراستنا للفئة التي توضح اتئاهات موضوعات العن الرياضي في مالعب كرة القام
خالل الموسا الرياضي  ،2019/2018وجانا أن هذه البرام

را كانت ذات اتئاه

سلبي ،حيث أنجا كانت راف ة تمامًا لما آلت إليه هذه الظواهر الغربية التي ول س
أصبحت لصيقة بمالعبنا الوطنية ،بحيث رارت نسبة سلبية البرام من الموضوع
ورف جا له بف  ، %85وهي نسبة تبين مور

البرام من استفحال هذه الظاهرة ،أما

النسبة البارية والمقارة بف  %15فقا كانت من نصيب المور الحيادي ،أي أن البرام
اكتفت فقط بنقل هذا الخبر الرياضي من دون وضع أي لمسة لجا ،وهذا ال يال علل
مساناتجا للظاهرة ،وإنما كون البرام أولًا وربل كل شيء برام إخبارية مح ة ،أما
فيما يخص فئة موضوعات العن الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية الم كلة
لموضوعات منافسات كأس الئمجورية وكذا موضوعات الراب ة المحترفة األولل
والثانية ،التي جاءت أغلبجا لتغ ية األحااث الناجمة عن أعمال العن

الرياضي في

مالعبنا الوطنية بب ولة الراب ة المحترفة األولل بنسبة  ،%80أما عن منافسات
ب ولة الراب ة المحترفة الثانية فقا احتلت المرتبة الثانية بنسبة  ،%20ون ير إلل أن
موضوعات منافسات كأس الئمجورية لا تحظ بأي موضوع أي دون أي نسبة مئوية،
وهذه النسب تبين اهتمام البرام وتخصيصجا للراب ة المحترفة األولل وتحصلجا
علل حصة األسا من حيث التغ ية اإلعالمية للبرام  ،بعا اهتمام الراب ة المحترفة
الثانية وكأس الئمجورية رغا إجراء منافسات وحاوث أعمال عن رياضي وشغب في
الفترة نفسجا.
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بعا ريامنا بتحليل فئات الفرضية الئزئية الثالثة الم كلة لفئات ال كل من
ناحية االتئاه ،والمتمثلة أولًا في فئة اتئاهات موضوعات العن في مالعب كرة القام
الئزائرية للبرام الرياضية ،وجانا أن البرام كانت راف ة لجذه األحااث ،ومورفجا
من هذه األعمال نابع من مورفجا كبرام تسعل إلل ن ر األخبار الرياضية وتحليلجا
ب ابعجا التربوي والتثقيفي من خالل رفض تلك السلوكات العنيفة وأعمال ال غب في
مالعبنا الوطنية ،ونقل أخبارها علل شكل أحااث مأساوية ونعتجا باألفعال المؤسفة
والالأخالرية والالتربوية ،كما يسعل إعالميو البرام إلل ذكر أسبات أعمال العن
واألضرار الناجمة عنجا لتفادي وروعجا مئادًا ،أما بالنسبة لمورفجا اإليئابي من
الظاهرة في المالعب الئزائرية فلا يتا تسئيل أي موضوع إيئابي مسانا للظاهرة،
ولما تكلمنا عن الكيفية التي ت ررت فيجا البرام لموضوعات أعمال العن في مالعب
كرة القام الئزائرية في المنافسات الوطنية خالل الموسا الرياضي ،2019/2018
وجانا أنجا كانت مجتمة كثيرًا بمنافسات الب ولة المحترفة األولل علل حسات
منافسات الراب ة الثانية ومنافسات كأس الئمجورية ،وهذا ربما راجع إلل جماهيرية
األولل ،فبرام

رناة ال روق خاضعة لنظام ارتصاد السوق المستنا علل رانون

العرض وال لب ،لكن هذه المع يات ال تخولجا بأن تبث موضوعات علل حسات
موضوعات أخر .
وبعا تعليقنا علل نتائ جااول هذه الفئات ،ومن خالل اإلحصاءات ومستو
دالالتجا إحصائيا ،عن طريق تحليل م مون برام

الاراسة ،ات ح لنا جلياصحة

الفرضية الئزئية الثالثة والناصة علل أنالبرام التلفزيونية الرياضية عارضت كل ما
أفرزته ظاهرة العن الرياضي من آثار سلبية علل رياضة كرة القام الئزائرية خالل
الموسا الرياضي  2019/2018من آثار سلبية علل الرياضة والمئتمع بصفة عامة
والتي تصب في موضوع اإلثارة والتحيز وعام الموضوعية في ال رح والتحليل مما
يكون سببا في العن

وال غب والتعصب ،حيث ت ير توصيات عايا الاراسات في

مئال شغب المالعب إلل ضرورة االبتعاد عن التحيز واإلثارة في التعليق أو استخاام
عبارات تستخام في الحروت والمئاالت العسكرية مثال ،إذ يت ح أن نسبة األدوار
السلبية التي يقوم بجا اإلعالم الرياضي في أثناء نقل أخبار المباريات مستخاما
أساليب اإلثارة يمكن أن تساها في تغذية العن
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يوضح أن آلية التعامل اإلعالمي الرياضي في أثناء سير المنافسات والمباريات عامل
مجا في انت ار العن وال غب والتعصب.

الخـالصــة العــامة:
تعا ظاهرة العن

في المالعب الرياضية ظاهرة سلوكية اجتماعية معقاة

تاخل فيجا عاة متغيرات ،هذه الظاهرة ليست بالحايثة في المئال الرياضي بل هي
ظاهرة رايمة رام الممارسة الرياضية ،لكن الئايا هو تعاد مظاهر العن وأشكاله
داخل المالعب ليصل إلل إزهاق األرواح البريئة والتقاتل بين أبناء البلا الواحا.
لقا شجا اإلعالم الرياضي التلفزيوني العربي رفزة نوعية من حيث الت ورات
التكنولوجية المستخامة في اإلرسال واالستقبال واإلنتاج بعا االنت ار الكبير والتزايا
المستمر ل عاد القنوات الف ائية العربية لتصبح هناك وفرة في الم امين اإلعالمية
الرياضية بمختل

تصنيفاتجا ،ولا تكن الئزائر بعياة عن ما يحاث من تغيرات في

هذا المئال إذ استنات إلل ت ريعات وترسانة من القوانين ضمنت لجا تجيئة أرضية
خصبة من أجل تحرير الف اء اإلعالمي المرئي بعا احتكاره لسنوات عاياة ،ما كان له
الف ل في إن اء برام رياضية مختلفة است اعت أن تت ور بف ل المنافسة التي
أصبحت موجودة بين القنوات التلفزيونية الخاصة ،فأضحت تعمل علل تحسين
م مونجا وموادها اإلعالمية الرياضية لتررل إلل مستو أف ل.
هذا ما حاولنا رب ه في دراستنا هذه ،أي البحث عن كيفية تناول البرام
الرياضية لقنوات تلفزيون ال روق الئزائري الخاص لظاهرة العن
مالعب كرة القام الوطنية محاولين المرور بمختل

وال غب في

مراحل تحليل الم مون للمواد

اإلعالمية السمعية البصرية.
وبعا تحليل نتائ المحاور الثالثة التي تخام الفرضيات الئزئية الثالث علل
التوالي وفي إطار تحليل نتائ

الئااول الممثلة للفرضية العامة ،والم كلة لفئة

الم مون من ناحية القيا ،والمتعلقة بعرض البرام

الرياضية لظاهرة العن

الرياضي وأعمال ال غب في مالعب كرة القام الئزائرية للموسا الرياضي
 ،2019/2018وما وجاناه في عرضنا لنتائ

التحليل أن الحيز الزمني المخصص

للت رق لجذه الظ اهرة جا متواضع وغير كاف تمامًا ،حتل أن ت رق هذه البرام
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الرياضية لجذه الموضوعات دائمًا ما يتزامن مع فترات حاوث أعمال شغب في
المالعب ،أي أن هذه البرام تميل إلل المناسباتية في عرضجا لمختل األحااث ،فمن
خالل الت رق لمتغير الزمن الذي خصصته برام الاراسة لموضوع العن الذي يقار بف
 415ثانية من حئا الزمن الكلي لمئتمع البحث الذي يقار بف  16282ثانية ،أي بنسبة
ال تتعا  ،%3ال يء نفسه بالنسبة لفئة األعااد التي تناولت موضوع الاراسة ،فنئا
أن األعااد التي بث فيجا موضوع الاراسة هو  5من األعااد اإلجمالية لمئتمع البحث
التي تقار بف  18برنامئا (منبر الئماهير  ،09بالنات فوت  ،07أستوديو فوت  ،)03أي
بنسبة ال تتعا

 ، %30ناهيك عن جاول أنواع موضوعات العن

موضوعات أعمال العن

وكيفية سرد

في المالعب ،حيث إنه ومن خالل هذه البرام فإن أغلب

أعمال العن جرت بين الحكام والالعبين بنسبة تقارت  ،%37أما العن بين المسيرين
وال ارا الفني للنادي فقا احتل المرتبة الثانية بنسبة ال تتئاوز  ،% 28أما عن العن
الرياضي من نوع آخر فقا احتل المرتبة األخيرة دون أي موضوع ،نظرًا لعام وجود أو
حاوث أي أعمال عن بين الحكام والئمجور ،كذلك الموضوعات األخر التي لا تذكر
أو لا تصن

ضمن القائمة فقا احتلت المرتبة الثالثة بنسبة  %9علل األكثر ،وبعا

تعليقنا علل نتائ جااول هذه الفئات ،ومن خالل اإلحصاءات الموجودة فيجا وما
دالالتجا إحصائيا عن طريق تحليل م مون برام الاراسة ،ات ح لنا جليا أن اهتمام
هذه البرام بظاهرة العن

الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا

الرياضي  2019/2018تبقل ضئيلة نسبيًا مقارنة مع عاد البرام اإلجمالية ،إال أننا
نعترف بجذه االلتفاتة ولو كانت محت مة لجذه الظاهرة من خالل رنوات ال روق.
وألن م امين جااول المحاور الثالثة اختيرت أساسًا لخامة التأكا من صحة
الفرضية العامة ،ومن خالل تعليقنا عليجا ،وبعا تحليل نتائئجا است عنا أن نتوصل
إلل تحقيق الفرضية العامة ،التي تنص علل أن برام رنوات ال روق را تمكنت من
عرض ظاهرة العن الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي
.2019/2018
فاإلعالم الرياضي مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالوضع الرياضي الئزائري وهو جزء ال
يتئزأ من الحركة الرياضية ،والمباأ األساسي في ت بيق مختل

القوالب اإلعالمية

الرياضية (تقرير ،حوار ،تحقيق ،روبورتاج ،تعليق ...إلخ) هو احترام الئمجور من خالل
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انتقاء األلفاظ والكلمات التي تؤثر في الئمجور الرياضي ،وتحاول دائمًا أن تئعله يفكر
في األشياء الئميلة واإليئابية فقط ،ألن اإلعالمي الرياضي بالارجة األولل يثق
ويربي ويمتع ،وأها ما يئب أن يتوفر فيه هو حب مجنته واحترام جمجوره.

خــاتـمة ونتائج الدراسة:
اإلعالم هو رسالة تساها في بناء مئتمع ودولة روية في جميع الق اعات ،واإلعالم
الرياضي هو فن من فنون اإلعالم ،واإلعالمي المتخصص في الرياضة هو األكثر تحررًا من
باري التخصصات ،لجذا فواجب التحلي بأخالق المجنة والمصاارية ضروري ألن الرياضي ير
في اإلعالمي أنه وسيلة دعائية لبلوغ ال جرة والنئومية ،ومثلما هناك إعالميون رياضيون
يحترمون المبادئ السامية لجذه المجنة ،ل س

هناك من أشباه اإلعالميين من يفعل هذا

بعياًا عن المصاارية وأخالريات المجنة ،فالرياضي ال يئب أن يحل محل اإلعالمي وال اإلعالمي
يحل محل الرياضي.
فالفكرة الرئيسة والجامة التي يمكن أن نستخلصجا من خالل الت رق إلل بحثنا هذا،
هي اإلجماع علل نبذ ظاهرة العن في المالعب و الاعوة إلل الق اء عليجا ،وهذا ما توصلنا
إليه من خالل الاراسة الت بيقية التي رمنا بجا باستعمالنا ألسلوت تحليل المحتو وم امين
أعااد البرام الرياضية المبثوث ة علل البرام الرياضية لقنوات ال روق من خالل معالئتنا
لظاهرة العن الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي ،2019/2018
وباعتمادنا علل فرضيات كان محتواها كله يصب في إطار واحا أال وهو معالئة ظاهرة العن
الرياضي وأعمال ال غب في مالعبنا ،وكيفية تغ يتجا من طرف إعالمنا الرياضي المرئي
الخاص ومساهمته في التقليل من حاتجا ،كون أن هذه البرام موحاة في مورفجا مع سلبيات
هذه الظاهرة رغا تباين المادة اإلعالمية المستعملة طبعًا ،بما أن هذه الوسيلة اإلعالمية
المرئية من خالل برامئجا الرياضية معارضة لكل ما أفرزت ظاهرة العن  ،وعليه ومن خالل
كل هذا يمكن أن نستنت أن برام رنوات ال روق حاولت عبر أعاادها أن تت رق إلل ظاهرة
العن

الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية ،علل األرل إثارة هذا الموضوع حتل يلفت

انتباه الم اهاين سواء أ كانوا العبين أم مسيرين أم حكاما أم مناصرين ،و حتل مختصين
إعالميين لمنار ة حيثياته ومعرفة األسبات التي تؤدي إلل حاوث مثل هذه التصرفات،
وبالتالي محاولة معالئتجا بغرض استئصالجا نجائيًا من مئتمعنا ،هذا طبعًا بت افر كل
الئجود ،أي إ ن وسائل اإلعالم الرياضي المرئي الخاص را تمكنت من عرض ظاهرة العن
الرياضي في مالعب كرة القام الئزائرية خالل الموسا الرياضي  2019/2018ولو رليالً،
وكان لجا دور هام في محاولة التقليل من حاتجا.
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لذا فال با أن تولي الاولة الئزائرية أهمية بالغة من خالل سن الت ريعات والنظا
واإلجراءات القانونية وبناء ودعا الجياكل والمنئزات الرياضية ومن خالل شتل المئاالت
األخر  ،كاإلعالم مثال الذي أصبح اليوم يلعب دورًا كبيرًا بل أساسيًا إن صح القول خاصة بعا
فتح التعادية اإلعالمية منذ سنة  2012في التأثير علل كل جوانب الحياة حتل الرياضية منجا،
وهو ما جعلنا نسلط ال وء في دراستنا هذه من خالل البحث في مستو اإلعالم الرياضي في
رناة خاصة ،وما يمكن أن يلعبه من دور في تنمية الوعي الرياضي وترسيخ الثقافة الرياضية
عن طريق ما يقوم به من دور في ن ر ثقافة الوعي الرياضي من خالل برام رياضية يئب
أن تكون هادفة ،لتحقيق أهااف التربية البانية والرياضية التي تخام باورها هاف وسياسة
الاولة في تن ئة مواطن صالح يخام وطنه و مئتمعه.
وفي األخير ،نقام مئموعة من االرتراحات والحلول التي نر

أنجا را تساها ولو

بال يء القليل في خامة وت وير اإلعالم الرياضي في الئزائر ،وبالتالي خامة وتنمية
الرياضة في بالدنا من خالل الن ر الئيا للوعي الرياضي.

االقرتاحـــات :
ارتأينا في األخير أن نقام بعض االرتراحات التي من شأنجا خامة الممارسة الرياضية
النظيفة الخالية من العن

الرياضي كظاهرة تف ت في مياديننا الرياضية ،وذلك من خالل

زاوية دراستنا المتمثلة في اإلعالم الرياضي المرئي الذي يمكن له أن يكون سالحًا فعالًا في
وجه هذه الظاهرة:
 وجوت وضع ميثاق شرف إعالمي يأخذ في محتواه العام أخالريات المجنة باحترافية
وموضوعية عالية ،يفرض ررابة علل اإلعالم سواء أكان متخصصا في المئال
الرياضي أم غير متخصص.
 االستفادة من التعادية اإلعالمية في الئزائر ،من أجل محاصرة ظاهرة العن
الرياضي وت ييق الخناق عليجا من خالل حصص وبرام رياضية متخصصة في
التوعية علل أن تكون رسائلجا اإلعالمية الرياضية موججة نحو االبتعاد عن اإلثارة
وإلغاء اآلخر والتحيز في التغ ية اإلعالمية لمنافسات كرة القام.
 وجوت تماشي محتو البرام الرياضية التلفزيونية من المادة العلمية الرياضية مع
النواحي المختلفة للئمجور الم اها ومناسبة له كارتباط أهااف البرام باحتياجات
الئمجور وميوله ورغباته.
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 زيادة الحئا الزمني ،وكذا عاد البرام

الرياضية التي تنبذ مختل

الظواهر

الغريبة عن مئتمعنا وديننا وتقاليانا من خالل اإلعالم التربوي الجادف.
 مرافقة اإلعالميين المتخصصين من أجل ت وير راراتجا واحترافيتجا ،وضرورة
العمل علل وضع معايير مجنية خاصة لكافة العاملين في مئال اإلعالم الرياضي
من مقامين ومخرجين ومعلقين وكتات.
 تبني فكرة إن اء موارع وحسابات علل اإلنترنت تجتا بالتوعية والتحسيس من
ظاهرة العن الرياضي في كل مكان من خالل برام خاصة تبث بانتظام ،ويمكن
أن تكون بعاّة لغات لتسجيل تلقيجا من طرف الئمجور المستجاف.
 ضرورة عام تناول الق ايا الخالفية إعالميا ،والتركيز علل القواسا الم تركة
ومحاولة إظجارها ب كل دائا من خالل وسائل اإلعالم الرياضية المختلفة.
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