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هذا الواجب ووفقنا الى انجاز  أداء على وأعاننالنا درب العلم والمعرفة  أنار هللا الذي الحمد

 العمل  اهذ

 .الحسنةوالصالة والسالم على سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم منبر دربنا بقدوته 

نشكر كل من ساعدنا على اتمام هذه المذكرة والى كل من كان عون وسندا لنا  أن یفوتنا وال

 في بحثنا

 األساتذةرسالة في الحیاة  الى كل  أقدس الشكر والتقدیر الى الذین حملوا أسمى آیات ب مدقتن

 .واالتصال اإلعالم قسم علوم

العمل والتي كانت لنا الموجهة ولم تبخل علینا ال  االمشرفة على هذ األستاذة دون أن ننسى

 .فشكرا لك یا أستاذة.........بمعلومة وال بوقتها 

ونخص بالذكر طلبة من بعید إلنجاز هذا العمل  ننسى كل من ساعدنا من قریب أو كما ال

 .واالتصال بمستغانماإلعالم  علوم

   

 شكر



 

 

.هللالحمد هللا الذي وفقنا في إتمام ھذه المذكرة ولم نكن نصل إلیھا لوال فضل   

:أھدي ھذه المذكرة الى كل من نزلت في حقھم االیتین الكریمتین في قولھ تعالى  

ارحمهماوقـل رب  "  

"كما ربياني صغيرا  

24سور االسراء    

فاطمةالعزیزة لصواني كلمة نطقھا لساني أمي أول  الى  

.الحیاة مثابرة وعلمني معنى النجاح أبي العزیز بن عودة بوزیانأن  الى من علمني  

 الغالیة واألم جیال ليبن عودة  واألبن رحمھما هللا العم ین والغالییدون أن أنسى العزیز

.دشرة خیرة  

 

 

الى وعائشة،ملیكة،العید،أحمد،نصیرة وجمیلة  اخواتيالى كل من ساعدني في ھذا البحث 
صدیقاتيكل   

طیرنا بن دنیا أت على توجیھنا وأشرفت  كما اھدي ھذه المذكرة الى استاذتي الغالیة التي
.فاطیمة  

واالتصال خاصة زمیالتي وزمالئي السنة الثانیة اإلعالم  وطلبة علوماألساتذة  والى جمیع
ستر صحافة مكتوبة ما  

 

 إھداء



 

 

 

 

المذكرةالحمد + والشكر على اتمام ھذه   

 أھدي ھذا العمل إلى أول كلمة جاءت على لساني إلى رفیقة الدرب أمي العزیز یمینة

 والى الغالي والعزیز أبي الحنون محمد

وصدیقاتي حكیمة وفضیلة عائشة وسمیرة وحلیمة وسلیمة إلى من كل إخواتي  

  صدیقتي الغالیة بن عودة مریمأن أنسى  دون

بن دنیا فاطیمة المعلوماتبتوجیھنا وإعطاءنا  علیناوأشكر أستاذتي التي لم تبخل   

.لم یكتبھم قلمي لكن لم أنساھمأعرفھم و  الذین األصدقاء كل  والى  

.وطلبة جامعة مستغانم بخروبةاألساتذة  والى جمیع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إھداء



 مقدمة عامة

 

 

  أ

 

 

 

استطاعت الصحافة المكتوبة أن تفرض نفسها عبر العصور كنمط اتصالي تماشى وواكب 

 ، فترك بصماته على ألسنة أهم الشخصیات الفاعلة فیها مختلف المراحل التاریخیة

 لتعقد وتطور الحیاة االجتماعیة حتى وصلت إلى ماواستطاعت أن تكیف وظائفها استجابة 

 .هي علیه اآلن

كان  ،وما طرأ علیها من تطور في وظائفها وأدواتها  .الصحافة صناعة وحرفةأصبحت 

مطبوعات ودوریات  فظهرت بذلك. لحاجات الجمهور ورغباته استجابةبالدرجة األولى 

متخصصة تتناول موضوعاتها بشكل مهني ومتخصص حتى یتمكن القارئ أو المتلقي من 

ونالحظ الیوم . أي موضوع یرغب فیه اتجاهالتي یریدها  اآلراءالحصول على المعلومات أو 

أن العالم تطور بشكل متسارع ولم یعد هناك وقت لدى الناس إلضاعته فكان على 

لرغبات وحاجات  استجابةة أن تخصص مساحات تعالج موضوعا محددا المؤسسات الصحفی

الجمهور وتقدم  اهتماماتفأنشئت الصحافة المتخصصة التي تعنى بجانب واحد في .القراء 

له المعرفة والمعلومات في هذا المجال وتكون موجهة إلى شریحة معینة ومن  بین هذه 

بحت تستقطب عددا كبیرا من القراء الصحف المتخصصة هناك الصحف الریاضیة التي أص

 .شرائحهم  اختالفعلى 

ونجد أن الجزائر كغیرها من دول العالم عرفت في منتصف التسعینات ظهور أنماط من 

الصحافة المتخصصة على رأسها الصحافة الریاضیة التي تهتم بشؤون الریاضة منها جریدة 

ن قبل الجمهور من ناحیة تناولها الهداف التي احتلت الصدارة في السحب ولها مقروئیة م

للقضایا والمواضیع الخاصة بریاضة كرة القدم خاصة بعد النجاحات المتكررة للفریق الوطني 



 مقدمة عامة

 

 

  ب

وفي هذه الدراسة حاولنا  التعرف على مدى تأثیر الصحافة الریاضیة على سلوك  .لكرة القدم

 جریدة الهداف الریاضیة  كنموذج لدراسة واتخذناالطلبة ودورها في نشر الثقافة الریاضیة 

المنهجي والذي  جانبفالباب األول كان مخصصا ل ثالثة أبواب ولقد تضمنت هذه الدراسة

اسة،واألسباب الذاتیة تناولنا من خالله تحدید اإلشكالیة وتساؤالت وفرضیات وأهمیة الدر 

ثم اخترنا المنهج المستخدم ومجتمع البحث  ،الموضوع وأهداف الدراسة والموضوعیة الختیار

وعینة الدراسة حیث اخترنا المنهج المسحي الذي یعتبر أداة علمیة للحصول على البیانات 

والتي أجریت على عینة من  االستمارة استعمالوالمعلومات وأوصاف هذه الظاهرة من خالل 

بمستغانم وكانت العینة بجامعة عبد الحمید إبن بادیس  واالتصالطلبة علوم اإلعالم 

مبحوثا حولنا من خاللها ) 80(على  االستمارةالمستخدمة هي العینة القصدیة وضمت 

 .الوصول إلى أهداف الدراسة 

ثم تطرقنا إلى تحدید المفاهیم المتعلقة بالدراسة والصعوبات التي واجهتنا مركزین بعد ذلك 

 .على الدراسات السابقة

لجانب النظري فقد تضمن على ثالثة فصول ولكل فصل خمسة أما الباب الثاني الخاص با

مباحث كانت على النحو التالي حیث كان الفصل األول بعنوان مدخل إلى الصحافة 

 انتشارهابتعریف الصحافة المتخصصة ونشأة وتطور وأسباب  اهتمالمتخصصة حیث 

 .ومجاالتها وأخیرا الوظائف التي تقوم بها 

هتم بالصحافة الریاضیة من حیث المفهوم والنشأة وأنواع الصحافة أما الفصل الثاني فقد ا

الریاضیة وأهمیة وأهداف هذه الصحافة ،ثم الوظائف ،في حین كان الفصل الثالث حول 

تأثیر اإلعالم الریاضي حیث عالجنا فیه إعطاء تعریف لتأثیر ومستویاته وتطرقنا إلى نظریة 

ع هذه التأثیرات ثم شروط ومجاالت التأثیر الذي اخترنا اإلعالم وتأثیر اإلعالم الریاضي وأنوا



 مقدمة عامة

 

 

  ت

فیه التنشئة االجتماعیة والعنف في المجال الریاضي حیث أخذنا الجزائر كنموذجا  عن 

 .العنف في المالعب الریاضیة 

وفیما یتعلق بالباب الثالث واألخیر  كان مخصص للجانب التطبیقي الذي تعتمد دراسته على 

مدى تأثیر الصحافة الریاضیة على ثقافة وسلوك الطلبة ،وهذا الباب هو عبارة عن دراسة 

 .میدانیة نتحصل من خاللها على نتائج لهذه الدراسة
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 .تأثیر االعالم الریاضي:الفصل الثالث 

 :تمهید

 .مفهوم التأثیر: المبحث األول

 اإلعالم عالم الریاضي ونظریاتإلا    المبحث الثاني

 . الریاضي اإلعالم أنواع تأثیر:المبحث الثالث

 .الریاضي إلعالمشروط تأثیر ا : المبحث الرابع

 .مجاالت تأثیر االعالم الریاضي:المبحث الخامس

 .التنشئة االجتماعیة في المجال الریاضي/أ

 .العنف في المجال الریاضي/ب

    خالصة
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 :تمهید

على الكیفیة التي تؤثر بها "عالم إلوسائل ا"الجماهیري  تصالالابین علماء  اتفاقلیس هناك 

عالم بصفة عامة واإلعالم الریاضي بصفة خاصة أو على نوعیة ذلك التأثیر إلوسائل ا

عالم الریاضي إلإجماعا على تأثیر تلك الوسائل على جمهورها خاصة اهناك بالرغم من أن 

عالم إلا عالقة إلى نظرا لمخاطبته شریحة كبیرة من الجمهور ،وفي هذا الفصل سنتطرق

عالم إلیضاح أسالیب تأثیره على الجمهور في ضوء هذه النظریات إلالریاضي بنظریات ا

عض المجاالت التي بوالشروط التي یجب توافرها لكي یحدث التأثیر المرغوب فیه ،ثم تناولنا 

 . یحدث فیها هذا التأثیر
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 مفهوم التأثیر : األول المبحث

قبل أن نتطرق إلى أهم النظریات التأثیر البد منا أن نتعرض لمفهوم التأثیر حیث یقصد 

بالتأثیر في عملیة االتصال هو حدوث االستجابة المستهدفة من هذه العملیة والتي تتفق 

مع مفهوم الهدف  من االتصال أو وظیفة االتصال ،وعادة ما یكون هذا الهدف في وعي 

تصال ویتوقع تحقیقه من طرف المستقبل أو المتلقي فالتأثیر مرتبط المرسل أو القائم باال

 بالرغبة في بث الرسالة معینة 

عالم على إلویعرفه البعض على أنه التغیر الذي یمكن أن یحدثه التعرض للوسائل ا

 .الحالة النفسیة أو الذهنیة أو المعرفیة أو الثقافیة وغیرها أو على بعضها أو كلها 

 ى أن التأثیر هو تلك النتیجة الهامة التي تتم بعد مرحلتي المواجهة والتبادل وهناك من یر 

أي أن الحدیث عن التأثیر یفترض مرحلة أساسیة وٕاستراتیجیة وهي التفاعل االجتماعي الذي 

یتم بین الطرفین أو جماعتین وبعد هذه المرحلة والعالقات االجتماعیة الضروریة یحصل 

مؤثر ومؤثر فاألول هو ذلك الفرد أو تلك الجماعة التي اعتمدت  التأثیر بحیث نتكلم عن

القدرة على اثبات الصواب لدیها عن طریق المهارة واإلبداع ،أما الثاني فهو ذلك الشخص أو 

بصواب الطرف األخر الذي أثر في  انبهارهاحیث یكون  سلوكهال الجماعة المغیرة تلك

أثیر بكونه شرطا أساسي یمیز عملیة التفاعل وجعلها تغیر موقفها ،ویتمیز الت سلوكها

التقاء سلوك شخص "ى التأثیر حیث یعرف التفاعل ناالجتماعي التي في تعریفها یظهر مع

أو مجموعة أشخاص مع سلوك شخص أخر أو مجموعة أشخاص آخرین في عملیة التوافق 

سلوك أي منهما خر بحیث یكون الاألسلوك بالتبادلي یترتب علیها أن یتأثر سلوك كل طرف 

 1.منبها أو مثیر سلوك طرف أخر 

                                                           
  .55،ص1،2005،دار مجدالوي للنشر والتوزیع،االردن،طاستراتیجات االتصال وتاثیراتهأبو أصبع صالح خلیل،-1
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 .كما یعرف كذلك بأنه العملیة التي یرتبط بها أعضاء الجماعة بعضهم مع بعض

أما إجرائیا فهو ما یحدث عندما یتصل فرد أو أكثر ولیس بالضرورة اتصاال مادیا 

 1.ویحدث نتیجة لذلك تعدیل السلوك 

 :مستویات تتمثل فیما یلي  3مستویات التأثیر في وسائل االعالم إلى   كالبروقد قسم 

هو ما یحدث فیه تحول كامل في المواقف واالتجاهات بسب تعرضهم : المستوى االول/1

لوسائل االعالم ومن ذلك أن كان الفرد یتخذ موقفا إیجابیا من فكرة ما ثم یتحول ذلك 

عالمیة فإنه یمكن القول بأن إلتعرضه للوسائل ایجابي إلى موقف سلبي بعد إلالموقف ا

ن إفراد ومنها موقف أفراد واألسرة والجماعة فألفي مواقف اكامال الوسائل أحدثت تغیرا 

تبثه الوسائل كان مستوى تأثیرها قلیل لكن في المقابل قد تكون  كانت متعارضة مع ما

 .عالمیة إللرسائل امع اإذا متفقة عوامل مساعدة على التغییر في موقف الفرد 

عالم من إحداث تغییر بسیط في مواقف الفرد فقد إلما تقوم وسائل ا: المستوى الثاني /2

یكون موقف ما غیر واضح فتقوم الوسائل بتغیر درجة قوة هذا الموقف حتى یتجلى بشكل 

 .واضح 

فرد وٕانما فهو الذي ال تقوم فیه الوسائل بإحداث تغییرات في مواقف ال: المستوى الثالث/3

ولى وتدعمها وفي هذا المستوى تتفق المواقف واالتجاهات التي تدعو إلیها ألتعزز مواقفه ا

 2.وسائل االعالم مع موقف الفرد واتجاهاته 

 

 

                                                           
العنوان وسائل اإلعالم واإلعالن وصف نظري للعالقة  إسم،168رقم مجلة عالم االقتصاد، العزیز عبد اهللا الحسن،-1

 .01/01/2006تاریخ العدد :والتأثیر
  .102،ص2011،مكتبة دار الكتاب الجامعي،مقدمة في سیوسولوجیا االتصال حسني ابراهیم عبد العظیم، -2
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 م الریاضي ونظریات االعالماإلعال : المبحث الثاني

ترى هذه النظریة أن عالقة الفرد بمضمون :  نظریة التأثیر المباشر أو قصیر المدى /1

عالمیة لإلعالم الریاضي هي عالقة تأثیر مباشر وتلقائي،فاإلنسان الذي یتعرض إلالمواد ا

عالم الریاضي سواء كانت صحیفة أو تلفزیون أو إذاعة فإنه یتأثر إلألي مادة إعالمیة في ا

قراءته للعنف في الصحافة الریاضیة فمثال الفرد عند .بمضمونها مباشرة وخالل فترة قصیرة 

ویسمى .فإنه بضرورة بناء على هذه النظریة سوف یحاكیها ویحاول تطبیقها في واقع حیاته

عالم الریاضي بنظریة الحقنة أو نظریة الرصاصة إلهذا المنحنى في دراسة تأثیر مضمون ا

مباشر كما لو أنه حقن نسان ولها تأثیر اإلحیث تعتبر أن ما تبثه وسائل االعالم تؤثر على 

 1.بإبرة مخدرة أو أطلقت علیه الرصاصة 

 ماك  كومب وشاوقامت هذه النظریة على أكتاف كل من  : األولویات نظریة ترتیب /2

show  , Mc combs  ساسیة ألوانطلقت من فرضیة مؤداها أن الوظیفة ا 1972سنة

شاو وقد حد كل من  "یفكرفیما یجب أن یفكر به الجمهور ولیس كیف "لوسائل االتصال 

 :ولویات وهي ألنواع بحثیة لقیاس ترتیب اأربع أ ومارتن

 ولویات اهتمام الجمهور وسائل االتصال واإلعالم اعتمادا على المعلومات أقیاس  ·

 .وتحلیل المضمون جتماعيالاالتي تجمع بواسطة المسح 

على مجموعة من الملفات والقضایا التركیز ·
2 

 قضیة واحدة مع االنطالق من الفرد كوحدة للتحلیل  دراسة ·

                                                           
  .29،30ذكره،ص عطا حسن عبد الرحیم،المرجع سبق -خیر الدین علي عویس-1
  .176،ص2011،1،دار أسامة لنشر والتوزیع،عمان،طنظریات اإلتصال بسام عبد الرحمان المشاقبة،-2
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دراسة قضیة واحدة في وسائل االتصال واإلعالم عند الجمهور في فترتین زمنیتین  ·

 1.مختلفتین 

تهتم بدور وسائل االتصال واإلعالم في التأثیر على الرأي العام :نظریة دوامة الصمت /3

 .نتخابيالاعلى مدى الطویل وخاصة فیما یتعلق بأثر الحمالت السیاسیة على سلوك 

 نویلهم روادها أو   spirale du silence دوامة الصمتوتعرف هذه النظریة باسم 

فراد ألغلبیة اأن أحیث قدمت فرضیة مؤداها    Noëlle .Neumann 1979   نیومان

غلبیة ألخرین وٕاتباع رأي اآلن یصبحوا غیر شعبین یحاولون تمثل أراء اأن یلفظوا و أمن  خوفا

فكار التي تدعمها وسائل االعالم ولهذه الوسائل دورا بارزا ألالذي عادة ما یكون متسقا مع ا

 وذلك من خالل المرجعیة لإلعالم الجمهور هم المصادرأفي تكوین الرأي العام ألنها تعتبر 

 2 :متغیرات أساسیة مؤثرة وتتمثل فیما یلي 

 .التأثیر التراكمي من خالل تكرار الرسائل * 

شمولیة سیطرتها على المحیط االعالمي والتجانس االتصالي بین القائمین على الوسائل * 

قدرتها على التقلیل من فرصة الجمهور وتكمن قوة تأثیر  هذه العوامل على الرأي العام في 

 تجاهاتهاالفراد المعارضین ألالمتلقي في أن یكون له رأي حول القضایا المثارة وفي تجسید ا

 3.والعزلة  ضطهادالاوالذین غالبا ما یتخذون موقف الصمت خوفا من 

عالم الریاضي اإلظر هذه النظریة إلى العالقة بین تن:نظریة االستخدامات واالشباعات/4

ففي هذه النظریة فاإلعالم الریاضي هو .وجماهیریه بشكل مختلف عن النظریات السابقة 

ن استخدام الجمهور لتلك أعالمیة التي یتلقها بل إلالذي یحدد للجمهور نوع الرسائل ا

                                                           
  .176،ص المرجع سبق ذكره:بسام عبد الرحمان المشاقبة -1
  .39-38،القاھرة،ص1،2003،دار الفجر للنشر والتوزیع،طوسائلھ -نظریاتھ -االتصال ،مفاھیمھ فضیل دلیو،. د-2
  .86،ص2010ردن،أل،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،انظریات االتصال  مدخل متكامل  بشیر العالق، -3
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عالمیة التي یعرضها إلالرسائل إلشباع رغباته یتحكم بدرجة كبیرة في مضمون الرسائل ا

 .الریاضي عالمإلا

عالمیة الریاضیة إلشباع رغباته فمثال إللذا ترى هذه النظریة أن الجمهور یستخدم المواد ا

حداث العنف التي یشاهدها في أشخص یكون میال للعنف والمغامرات تستهویه مشاهدة 

المالعب الریاضیة من خالل التلفزیون أو قراءة تفاصیلها في الصحف فیسعى جاهدا 

 .إلشباع هذا المیل الستخدامها 

ونجد أن نظریة االستخدامات واالشباعات یكون لها تأثیر إیجابي في المجتمع الریاضي 

عالم الریاضي في هذا المجتمع خال من العنف والعدوان ویعمل على إلطالما أن ما یقدمه ا

  1.كبح الخیاالت المریضة،بمعنى عدم مسایرتها للسلوكیات المنحرفة 

عمال ال ألألن وضع جدول ا نظریة التأثیر المحدود ه النظریة تسمیةكما یطلق على هذ

شخاص من القیام بدور الوسیط حیث أن هذه النظریة تنظر ألیمنع شبكة العالقات مابین ا

عالم بطریقة مختلفة مؤداها أن الجمهور إلعالمیة ووسائل اإلللعالقة بین مستقبل الرسالة ا

 تیسرت من خالل وسیلة معینة فإنالرسالة االعالمیة إلشباع رغباته الذاتیة  یستخدم

كالفیدیو  فإنه یكتفي بها و اإل ذهب للبحث عنها من خالل وسائل أخرى"العنف في التلفزیون"

 .مثال 

عالم سوق مفتوحة یأخذ منها ما شاء بحسب حاجاته إلوتعتمد هذه النظریة على أن ا

اته المادیة وبالتالي فان التعرض هنا لإلعالم اختیاري في ظل سوق الشخصیة ووقته وٕامكان

 2.مفتوحة لألفكار منطلقة من فلسفة مادیة بحثیة 

 

 

                                                           
  .39عطا حسن عبد الرحیم،المرجع سبق ذكره،ص  -خیر الدین علي عویس-1
  .35،ص 1997،عالم الكتب للنشر،القاهرة، نظریة االعالم واتجاهات التاثیر ید،حممحمد عبد ال-2
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 أنواع تأثیر االعالم الریاضي:   المبحث الثالث

 :عالم الریاضي في الجمهور وتتمثل فیما یليإلهناك أنواع من التأثیرات التي یحدثها ا

أو شخص .نسان لقضیةاإلویقصد بالموقف رؤیة : االتجاه الریاضي  أو تغییر الموقف /1

شخاص الذین األنسان على أساسه حكمه على إلا یبنيما وشعوره اتجاهه وعلى هذا الموقف 

 .یصادفهم والقضایا التي یتعرض لها

وهذا الموقف قد یتغیر سلبا أو إیجابا رفضا أو قبوال وذلك بناء على المعلومات التي تقدم 

لإلنسان ، واإلعالم الریاضي لدیه القدرة من خالل ما یبثه من معلومات ریاضیة على تغییر 

النظرة الضیقة من جانب البعض للریاضة،حیث یعتبرونها مضیعة للوقت من خالل قدرته 

 .شخاص الریاضیین والقضایا الریاضیة المعاصرة ألبعض ا اتجاهقفهم على تغییر موا

حداث والمواقف على أحد الفرق الریاضیة ألعالم الریاضي بعشرات اإلفمثال حینما یمدنا ا

 عتراضفي االوالذي قد یتمثل .عضاء هذا الفریق من عنف داخل الملعب أوالتي یظهرها 

ن القارئ قد یغیر موقفه من هذا الفریق ویصبح أتیجة على القرارات الحكام وغیرها فتكون الن

أو یكون .هذا الفریق له سمعة غیر طیبة ویقترن اسمه بكل أحداث العنف داخل المالعب 

 .تغییر الموقف من االنتقال من حالة العداء إلى حالة المودة 

فقط بل یشمل فراد والقضایا الریاضیة ألكما أن تغییر المواقف واالتجاهات ال یقتصر على ا

بعض القیم وأنماط السلوك الریاضیة فكثیر ما قبل الناس سلوك كانوا یأنفونه وكثیرا ما تخلى 

 .الناس عن قیم كانت راسخة واستبدلوا بها قیم داخلیة كانت موضع استهجان فیما سبق

وهي مجموع كل المعلومات الریاضیة التي لدى الفرد وتشمل :تغییر المعرفة الریاضیة  /2

القیم والمعتقدات واآلراء التي تخص المجال الریاضي وكذلك السلوك الریاضي فهي بذلك 

 .أعم وأشمل من الموقف واالتجاه
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فإلعالم الریاضي بما یملكه یستطیع أن یحدث تغییر في المعرفة الریاضیة لدى الجمهور 

جتماعیة إلمتى استطاع أن یوظف بعض المتغیرات كشخصیة إنسان وخبرته في بیئته ا

المضادة في المجتمع ویوجهها على إیقاع واحد  جتماعيالاوالریاضیة ونفوذ قوى الضغط 

متناغم یعجل بتغییر المعرفة الریاضیة حسب االتجاه الذي یریده سواء ضد ما هو قائم 

 1.ومناهض له أو مع ما هو قائم و داعم له 

فراد من خالل عملیة ألافالتغیر المعرفي یكون عن طریق تأثیر هذه الوسائل في  -

التعرض الطویلة المدى للوسائل كمصادر للمعلومات الموثوقة فتقوم بتوجیه معارفنا حسب 

 2.المنحنى الذي تریده فتغیر في أسلوب ونمط وطریقة تفكیر الفرد وقناعته المكتسبة 

 یقرأ  إن تأثیر التنشئة االتصالیة یفید أن كل ما یسمع أو یرى أو:التنشئة االتصالیة /3

ال یخلو من هدف بقدر ما هو مشحون بالقیم وهذا ما هو الذي یعرف عنه بالتنشئة  

االتصالیة فیعمل على تلقین مستقبل مجموعة من المعارف لتشكیل الهویة الثقافیة 

 .عالمیة المشحونة بالقیم إلوالتعرض المستمر للرسائل ا

وهي من أهم خصائص بوسائل االتصال الجماهیریة وتعرف أیضا : االثارة الجماعیة /4

عالم نظرا الستطاعتها ومقدرتها على إثارة الجماهیر وتحریكها لتحقیق غرض إلوسائل ا

 3. معین عن طریق تكیف الجماهیر معه

عالم الریاضي یمكن أن تحدث في أي وقت لكنها إلوعملیة االثارة الجماعیة التي یقوم بها ا

زمات كالسخط الجماهیري الذي یحدث نتیجة هزمه بعض ألوقت ا أنجح عندما تكون في

الفرق وخاصة الفرق التي تخرج من إحدى البطوالت الدولیة كالتصفیات النهائیة لكأس العالم 

عالمیة إللكرة القدم ،فهنا على االعالم الریاضي أن یتمیز بالموضوعیة في تقدیمه للمادة ا

                                                           
  .44- 43،المرجع سبق ذكره،صخیر الدین علي عویس -1
  .36العزیز احمد عبد اهللا الحسن ،المرجع سبق ذكره،ص -2
ندوة المشروع التنشئة االحتماعیة المستقبلیة للطفولة العربیة من اجل اشباع شر اكة عالمیة،مصطفى حجازي، -3

 . 1993نوفمبر  7-4الحضاري العربي،المغرب،
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عدم المبالغة وأن یعمل على تهیئة الجماهیر وعلى مور في نصابها الصحیح بألوأن یضع ا

أن الریاضة هي إما فوز أو هزیمة فالریاضة هي مجال للتنافس الشریف تحث على الكفاح 

 1.وبذل الجهد

یكمن دور الوسائل في عملیة االستشارة العاطفیة في كون النفوذ :االستشارة العاطفیة /5

االنسان هو الذي یمنح الوسائل هذه المكانة القوى للعواطف الذي یسیطر على سلوك 

على التعامل عالم تتمتع بقدرة متفوقة إلوالفرصة الكبیرة في التأثیر على المتلقي فوسائل ا

ومثال على ذلك أن . أسالیب العرض المختلفة استخداممع عواطف الجمهور من خالل 

الوسائل تستطیع من خالل ما تعرضه وتبثه من مسلسالت وأفالم تجعلنا نتعاطف مع 

الضحیة وقد یؤدي بنا االمر أحیانا أن نبكي معهم ،بینما تعرض مشاهدة المعاناة وألم أو 

حیان أاالعتداء على أحد الالعبین أو الحكام في إحدى المباریات مما أودى بحیاته،وفي 

صیب اصابة أنشعر بالحزن واألسى حینما نقرأ في إحدى الصحف عن العب  أخرى

فاإلعالم الریاضي بما یقدمه لنا من معلومات یجعلنا .خطیرة تمنعه من اللعب مدى الحیاة 

 2.نحب أو نكره أو نتضامن أو نؤید مع هذا الحدث

لى قیا مها بعرض عالم واإلعالم الریاضي في هذا الباب عإلتؤثر وسائل ا:صیاغة الواقع/6

جزء صغیر من حقیقة الواقع لیبقى في أذهان الجمهور على أساس أنه الواقع الحقیقي الكامل 

وبذلك تعمل على صیاغة الواقع حسب الرؤیة التي یریدها وتعمل أیضا على صیاغة نمط 

 3.الحیاة من صنعها لتقدمه للناس على أنه هو الواقع المثالي 

 

 

                                                           
  .47عطا حسن عبد الرحیم،المرجع سبق ذكره،ص -خیر الدین علي عویس-1
  .99،100ص ، 4،1977،عالم الكتب،القاهرة،طعلم النفس االجتماعيحامد عبد زهران،-2
  .51،52عطا حسن عبد الرحیم،المرجع سبق ذكره،ص-خیر الدین علي عویس-3
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 تأثیر االعالم الریاضي  شروط:  المبحث الرابع 

عالم الریاضي على الجمهور وفق لنظریاته وأنواعه على مدى توافر إلیتوقف تأثیر ا

عالم الریاضي على الجمهور إلن یؤثر اأبعض العوامل والشروط  التي یمكن في ظلها 

 :ومن أهم هذه الشروط نعرضها فیما یلي 

 :وتتمثل في االعالمیة الریاضیةالشروط التي لها عالقة بمصدر الرسالة / 1

بالموضوع )المرسل(معرفة صاحب الرسالة   ىوالخبرة هنا یقصد بها مد:خبرة المصدر §

عالمیة التي یوجهها إلالذي یبحث عنه فكلما كان الشخص ملما بالموضوع الرسالة ا

 .كلما كان تأثیره على مستقبل الرسالة أكبر والعكس صحیح

حیث تزداد قوة تأثیر المصدر كلما استحوذ هذا المصدر على ثقة :المصداقیة §

 .الجمهور بمصداقیته معه ،ویقل هذا التأثیر تبعا لضعف هذه الثقة

عالم الریاضیة تتفاوت في درجة تأثیرها اإلوذلك ألن وسائل :الریاضیة اإلعالم وسیلة §

ألن االذاعة على الجمهور بفعل عوامل عدة طبقا لقدرات وٕامكانیات كل وسیلة 

 .تأثیرها غیر الصحافة وغیر التلفزیون 

وذلك ألن البیئة  "المحیط االجتماعي"الشروط التي لها عالقة بالبیئة المحیطة  /2

عالم أن یحدث اإلاالجتماعیة تشكل عامال مساعدا لإلعالم الریاضي حتى یستطیع هذا 

 :التأثیر المرغوب فیه وذلك عن  طریق 

ألن معظم الناس  : في المجال الریاضية االجتماعیة لمكانقادة الرأي وأصحاب ا §

فراد الذین یتمتعون بمكانة خاصة في المجتمع الریاضي ألیقیمون اعتبار لرأي بعض ا

تفوقهم الریاضي أو العلمي في المجال الریاضي مثل  بسبهذه المكانة قد تكون 

 .شهرتهم كالعبي كرة القدم
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عالم الریاضي إلؤثر هذه الحالة على قدرة تأثیر احیث ت:الحالة التي علیها المجتمع §

عالمیة الریاضیة لكي تؤثر البد وأن إلفي الجمهور ذلك ألن مضمون الرسالة ا

تعكس واقع المجتمع وتعبر عن اهتماماتهم ،فهناك مثال ریاضات لها شعبیة كبیرة في 

 .في مجتمعات آخرى هتمامالامجتمعات معینة ال یكون لها نفس الشعبیة أو 

یتأثر الجمهور بنسب :الریاضیة اإلعالمیة ط التي لها عالقة بمضمون الرسالةالشرو /3

 :عالمیة الریاضیة إذا ما توافرت فیها العوامل التالیةإلمتفاوتة بمضمون الرسالة ا

أن یكون مضمون هذه الرسالة یتعلق بقضیة ریاضیة تشغل الرأي العام الریاضي ألن 

الریاضیة التي یعیشها الجمهور في حیاتهم العامة والخاصة هي التي تشد إنتباهم القضایا 

 الشارع الریاضي  والتي تمس عالم الریاضي قضیةإلألنه عندما یتبنى ا ویتفاعلون معها

فإنها سوف تلقى اهتمام هذا الجمهور وسیتابعونها وسیتأثرون بالمعلومات التي تقدم لهم 

 .حولها والعكس صحیح

والتي تنطلق من أربعة مراحل التي یمكن من : ار عرض الرسالة االعالمیة الریاضیةتكر  §

 .التعرف ،الحفظ،االسترجاع :نسان وتتمثل في إلثر على اؤ خاللها أن ت

فیكون تكرار هذه الرسالة من خالل أن الفرد الذي یتعرض لمعلومة یسعى إلى التعرف 

من خبرات سابقة ثم یحفظها في ذاكرته  علیها ثم یفسرها من خالل مقارنتها بما لدیه

وبالتالي یمكن له استرجاعها حینما یحتاج لها،لذلك فاإلعالم الریاضي مثال یقوم بتكرار 

عرض المباریات التي یتحلى فیها الالعبین بالروح الریاضیة وتمیزهم باللعب النظیف هذا 

السلوكیات الطیبة  من شأنه أن یعمل على اكتساب الالعبین والجمهور لكثیر من هذه

 1 .والتي تتماشى مع الهدف من الریاضة

 

 

                                                           
  .58سبق ذكره،صعطا خسن عبد الرحیم،المرجع  –خیر الدین علي عویس -1
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نتیجة للتطور الهائل لإلعالم الریاضي : طریقة عرض الرسالة االعالمیة الریاضیة §

 تضاعفت التأثیرات التي تحدثها تلك الوسائل في الجمهور  ودخوله للمجال التكنولوجي

المؤثرات النفسیة والسمعیة والبصریة وأصبح صبحت تأتیه الرسالة محفوظة بكثیر من أفالفرد 

عالم الریاضي الصورة واأللوان وحجم المخطوط إلاالخراج فن قائما بذاته فتم توظیف في ا

 .والرسوم التوضیحیة وغیرها من عناصر االخراج لكي تؤثر هذه الرسالة على الفرد

القالب الذي  والمقصود بالصیاغة هو: طریقة صیاغة الرسالة االعالمیة الریاضیة §

ن أ تصاغ  فیه أفكار الرسالة من خالل االستخدام للغة والترتیب للوقائع واألحداث فیجب

ذلك  ضعفتعرض الرسالة بطریقة جذابة ومؤثرة لكن إذا كانت ھذه الصیاغة ردیئة فأنھ ی

 .من فرصة تأثیرھا على الجمھور

 ): المستقبل( الشروط التي لها عالقة بالجمهور/4

خر بالكیفیة آلفراد یختلف كل فرد فیه عن األین من اباالجمهور على أنه خلیط متیعرف  

عالمیة الریاضیة ،لذلك فهناك عوامل لها عالقة بالجمهور یجب إلالتي یستقبل فیها الرسالة ا

 :توافرها حتى یتحقق التأثیر المتوقع وهذه العوامل تتمثل في 

باختالف المستقبل ألن الناشئین یتأثرون أكثر ألن تأثیر الرسالة تختلف :نوع الجمهور /1

من الكبار والمراهقین أكثر من الراشدین كما یختلف أیضا الرجال عن النساء وذلك لوجود 

لذلك  خرى وكل جنس عن األخراألمتغیرات الفسیولوجیة والنفسیة التي تمیز كل مرحلة عن 

الفیزولوجیة  خصائص النفسیة وعالم الریاضي أن یؤخذ بعین االعتبار السمات والإلعلى ا

 .لیحدث التأثیر

عالمیة یتوقف على إلإن تفاعل الجمهور مع هده الرسالة ا :معتقدات الجمهور /2

 1المعتقدات والقناعات الخاصة به فكلما كانت هذه الرسالة قریبة من معتقداته كلما كان
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قبولها لدیه أدعى وتأثیرها أقوى ،وبالمقابل تضعف قدرة تأثیر هذه الرسالة على ما یعتقده  

جنبیة التي ال ألعالمیة اإلعالم الریاضي بتقدیم الرسائل اإلالجمهور أنه الصواب أو یقوم ا

عالم الریاضي أن إلتتفق مع معتقدات والتقالید والقیم الریاضیة في مجتمعنا لذلك على ا

 . هذا الجانب بعین االعتباریأخذ 

فراد یختلفون فیما بینهم في إدراك وفهم االفكار األألن :أدراك المتلقي للرسالة /3

والمشكالت الریاضیة التي تقدم  لهم من خالل الرسائل االعالمیة الریاضیة ألنه هناك 

بعض ال متغیرات وعوامل نفسیة والتكوین الثقافي  وغیرها تختلف من شخص لألخر فقد یرى

عالم الریاضي انحرافا كبیرا عن السلوك الریاضي والقیم الریاضیة بینما یراه اإلأن ما یعرضه 

عالم الریاضي إلآخر أنه مجرد خطأ بسیط لذا یجب على القائمین بعملیة االتصال في ا

مراعاة الدقة في انتقاء ما یقدم للجمهور حتى ال یتعارض ذلك مع القیم والتقالید واألعراف 

وذلك من خالل قیامهم باستخدام تحلیل المضمون أو القیام بالدراسات المیدانیة الستطالع 

 1.م أراء الجمهور حول ما یقدم لهم من هذه الرسائل التي ال تتعارض مع قیمهم وتقالیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .65-63عطا حسن عبد الرحیم،المرجع سبق ذكره ،ص-خیر الدین علي عویس-3



 اإلعالم الریاضيالفصل الثالث                                                             تأثیر 

 

 
62 

 مجاالت تأثیر االعالم الریاضي: المبحث الخامس

هناك العدید من المجاالت التي یمكن لإلعالم الریاضي أن یكون له دور كبیر في التأثیر 

الذي یحدث في المالعب لعنف في المجال الریاضي وكذلك ا كالتنشئة االجتماعیةعلیها 

على كل ما له عالقة بالسلوك االنساني في  تأثیرالریاضیة فاإلعالم الریاضي یكون لدیه 

ومن خالل هذا سنعرض أمثلة عن التنشئة االجتماعیة والعنف في المجال .المجال الریاضي 

  .الریاضي 

 

 التنشئة االجتماعیة : والأ

عالم الریاضي بالنسبة للتنشئة االجتماعیة البد إلقبل أن نتعرف على الدور الذي یقوم به ا

كبیر في  باهتمامعلینا أن نضع أوال مفهوم التنشئة االجتماعیة حیث حظي هذا المفهوم 

 .وفي المعاجم والقوامیس) ا وعلم النفساألنثروبولوجیعلم (مختلف مجاالت المعرفة 

الفرد خصائص  اكتسابأنها عملیة "التنشئة االجتماعیة على  زین العابدینفقد عرف 

عراف في مجتمعه ومعاییر األأساسیة للمجتمع الذي یعیش فیه ممثلة في القیم واالتجاهات ،

من  السلوك االجتماعي المرغوب في هذا المجتمع وهي عملیة مستمرة عبر زمن متصل تبدأ

 1. "ولى من حیاة الفرد إلى وفاتهاألاللحظات 

العملیة التي یتعلم الطفل عن طریقها كیف " بأنهافقد عرفها  قاموس علم االجتماعأما 

 2. "یتكیف مع الجماعة عند اكتسابه السلوك االجتماعي الذي توافق علیه هذه الجماعة

نها العملیة التي یكتسب الفرد من خاللها أ معجم علم النفس والطب النفسيفي حین عرفها 

ل مع المجتمع ویسلك سلوكا تكیف التي تمكنه من أن یتكام االجتماعیةالمعرفة والمهارات 

                                                           
  .68،ص1999،دار الفكر العربي،القاهرة،وتطبیقاته أسسه - علم النفس االجتماعيزین العابدین درویش، -1
  .449،ص1979،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة،علم االجتماع قاموسمحمد عاطف عبث، -2
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فیه وهي أیضا عملیة اكتساب الفرد لألدوار والسلوك واالتجاهات الذي یتوقع منه في 

 1.المجتمع

في حین یرها اخرون أنها عملیة تشكیل السلوك االنساني للفرد وأنها عملیة تحویل الكائن 

فراد المجتمع من الجیل أنها العملیة التي تتعلق بتعلیم أ البیولوجي إلى كائن اجتماعي و

ساس ما یتوقعه منهم المجتمع أالجدید كیف یسلكون في المواقف االجتماعیة المختلفة على 

 2.الذي ینشؤن فیه 

 

فضل وسائل االتصال فهو علم یخاطب العقول ویعمل على ایجاد أعالم الریاضي إلویعتبر ا

أخرى نحو التمسك بآراء واتجاهات اجتماعیة معینة والتخلي عن و بأي عام یوجه بطریقة أر 

فهو یقوم بدور ثنائي فمن ناحیة یتضمن عملیة الضبط .خرىآراء واتجاهات اجتماعیة أ

خرى فهو یوفر الجو المناسب إلحداث التغیر االجتماعي أي یسعى آاالجتماعي ومن ناحیة 

المجتمع ومعتقداته ،كما أنه یساعد على إحداث دائما إلى التبشیر بالقیم الریاضیة التي تسود 

 .واآلراءفكار ألالتغیر الثقافي وفي التكوین الثقافات بین بشر وشرح ویفسر ویعلق على ا

من زوایا حیاة المجتمع وأفراده  زاویةعالم الریاضي یمتد لیصل إلى كل إلن األهذا نجد 

لتشكل مصدرا رئیسا في مأل وقت الفراغ والتسلیة باإلضافة إلى قدرته على تقدیم المعلومات 

 .الریاضیة بشكل واسع والتي تساهم في تكوین واقع ریاضي جدید

كبر لإلعالم الریاضي هو تعدیل ألثر األن اأونجد أن الكثیر من الباحثین یتفقون على 

عالم الریاضي على تعزیز وٕاعادة اإلقف أكثر من تفسیرها ومن ناحیة آخرى یعمل الموا

 3.تثبیت القیم والمفاهیم واألنماط السلوكیة الریاضیة

                                                           
  .360،ص1995،7،دار النهضة،القاهرة،جمعجم علم النفس والطب النفسيعالء الدین كفافي،-جابر عبد المجید-1

2 richterj  .wates.e (1991) attachmant and socialzation the positive said of socil 

influence.in.lewis.m(eds)social influences and socialization in infancy (pp.185-214)ny 

plenum press. 

3
 .72،71سبق ذكره،ص المرجععطا حسن عبد الرحیم،–خیر الدین علي عویس  - 
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كما أن لإلعالم الریاضي وظیفة تعلیمیة وغرس أفكار وقیم وأنماط معینة من السلوك 

اضي والثقافي من جیل إلى الریاضي السوي لدى الجمهور وهذه الوظیفة هي نقل التراث الری

 .أخر بما یتضمنه من انتقال المعرفة الریاضة والقیم الریاضیة 

عالمي الریاضي وذلك إلعالم الریاضي اهتماما بالغا من الباحثین في المجال اإللذا نال ا

 .نتیجة لالنتشار الكبیر له وازداد الدور الذي یلعبه في المجتمع الریاضي 

زالت محور اهتمام  الكثیر من  واإلعالم الریاضي ال"طفالألا"اشئین فمثال العالقة بین الن

 عالمإلهم من جراء تعرضهم ألجهزة اثار التي تحدث لآلالدراسات التي ظهرت حول ا

من  bandura راالبرت باندومریكي ألوتعد نظریة التعلم االجتماعي لعالم النفس ا

ن أساس أفضل هذه الدراسات في تفسیر تلك العالقة حیث تقدم فكرة النظریة على أ

سلوب ألكثر مما یتعلم من خالل اأنسان یتعلم من خالل المشاهدة و المالحظة  إلا

ن التعلم من خالل القدوة و المثل عبر المشاهدة و أن یثبت أ البرتراد أالقدیم فقد 

جرى تجربة على مجموعتین من أ،لذلك نجده قد  عالمإلاخطر وظائف أالمالحظة من 

خرى إال إنه آللعاب التي في الغرفة األجعل كل مجموعة في غرفة فیها نفس ا:طفالألا

عنف "ولى شریط فیدیو یظهر فیه شخص یمارس سلوكا عدوانیا األعرض على مجموعة 

وبشكل نسان،وبعد فترة قام هو وفریق البحث اإلضد دمیة بحجم "لفظي وعنف جسدي 

لعاب من أطفال المجموعتین وجمعوهم في غرفة أخرى خالیة اإل من األمفاجئ سحبوا 

عالمیة اإلالوسیلة "دمیة شبیهة بتلك التي كانت تتعرض للعنف في شریط الفیدیو 

 ولى الذین تعرضوا لشریط الفیدیو األطفال من المجموعة ألولوحظ أن ا"

 منهم ونقلهم إلى  نزع االلعاب"على الموقف الذي تعرضوا له 

بضرب الدمیة وسبها بنفس الطریقة التي شاهدوها بالفیدیو أكثر من أطفال "غرفة أخرى

 1.خرى غیر ممارسة العنف ضد الدمیةآالمجموعة الذین عبروا عن غضبهم بأسالیب 
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طفال یجعلهم یتعلمون ألعالم وبخاصة اإلأن تعرض الجمهور لوسائل ا ألبرتلذلك أستنتج 

 .كثیرة من بینها العنف منها أشیاء

قال بأن التعلیم من خالل المالحظة والمشاهدة تحدده  ألبرتإال أن النتائج التي خرج بها 

 :أربع عناصر وتتمثل فیما یلي

فاإلنسان یتعلم إذا كان انتباهه حاضر ویؤثر في عملیة االنتباه عوامل كثیرة :  االنتباه/1

د من قدرة التعلیم والشخص ضعیف المالحظة یحتاج منها قوة المالحظة لدى الفرد ألنها تزی

 .إلى مثیرات ذهنیة شدیدة حتى تستدعي انتباهه

وتأتي هذه العملیة بعد مرحلة االنتباه فال یكفي أن ینتبه االنسان للرسالة :االستیعاب /2

للرسالة عالمیة بل البد علیه من إستعابها حتى یكون قادرا على تعلمها فبعد حدوث انتباه إلا

عالمیة یقوم الفرد بتخزینها وٕاستعابها في عقله من خالل استخدام رموز كالمیة وصور إلا

 .ذهنیة ثم یحتفظ بها في ذاكرته ویستوعبها متى احتاج إلیها

 كاالعتداء شخاصاألحد أعالمیة استحوذت على انتباه إن هناك رسالة أفمثال لو افترضنا 

مشهدا تلفزیونیا ففي هذه  الحالة یقوم الفرد باستیعاب خر وكانت هذه الرسالة آعلى العب 

ن یقدم أذلك المشهد ویحفظه في ذاكرته،ویستخدمه كإطار مرجعي یتعلم منه حینما یرید 

 .على سلوك مماثل في ظروف مماثلة

حینما ینتبه الفرد الى الحدث الریاضي ثم یقوم باستیعابه وتخزینه في :التقلید والمحاكاة /3

وقات ومناسبات معینة الى استدعاء ما قام بتخزینه في ذاكرته من أنه یعمد في  ذاكرته فا

 .سلوك ثم تقلید ومحاكاة هذا السلوك 

  1لیهإ وانتبهال یقوم الفرد في المجال الریاضي بالمحاكاة أو تقلید لما الحظه : وجود الدافع/4

 ذاكرته إال إذا كان السلوك الذي سوف یقوم بتقلیده سوف یقوم بإشباع حاجة  ثم استوعبه في

                                                           
1
 74،75عطا حسن عبد الرحیم ،المرجع سبق ذكره،ص–عویس خیر الدین علي  - 
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و المدرب أداخل الفرد وعند قیامه بهذا السلوك وجد الدعم والتشجیع ممن حوله كالوالدین  

وذلك إذا كان طفال أو ناشئا والمجتمع الذي ینتمي إلیه ،هذا الدعم والتشجیع یأخذ  صفة 

ي تسامح أفراد المجتمع الریاضي مع ما یقوم به من سلوك ورضاهم المكافأة وقد تتمثل ف

 .عنه أو حتى سكوتهم على سلوكه ذاك

 وقد تتمثل المكافأة في القدرة على االفالت من العقاب فإذا وجد الفرد على سبیل المثال إنه 

 

فإن باإلمكان إذا ارتكب سلوكا غیر ریاضي أن یتفادى العقاب في كل مرة یقوم بهذا السلوك 

هذا یشجعه ویدفعه إلى تكرار هذا السلوك غیر الریاضي وممارسته كلما أتیح له ذلك 

 .كاالعتداء العبي الكرة على منافسیهم من خلف ظهر الحكم

عالم الریاضي بالنسبة إلنحدد أهمیة اومن خالل هذه النقاط التي تعرضنا لها یمكن أن 

 :للمجتمع فیما یلي 

 .لإلعالم الریاضي أثر واضح في تشكیل الرأي العام الریاضي  §

یلعب االعالم الریاضي دورا هاما في ربط شرائح المجتمع المختلفة وتكامله بما یقوم  §

غیر لدى به من إزالة ما بینهم من فوارق طبیعیة ویعمل على خلق الحافز وٕارادة الت

راء واالتجاهات االیجابیة نحو آلالالعبین والجمهور نحو التقدم وله دور في تكوین ا

الریاضة لو أحسن استغالله ،كما له دور في بناء االسرة ومساعدتها  في حل كثیر من 

عالم بطریقة سلیمة وله أیضا القدرة على ربط الفرد الریاضي اإلمشكالتها إذا أستعمل هذا 

 عقیدته ودفعه دائما إلى القیم الریاضیة العلیا واألخالق الریاضیة الكریمة وینفرهوالمجتمع ب

 ....من التعصب واالنحراف والعنف
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مة بتاریخها الریاضي ویقدم ألبناء المجتمع على ألاالعالم الریاضي السلیم یربط ا §

الریاضیة بما ینمي اختالف اعمارهم الثقافات الریاضیة ویقدم لهم المعارف والمفاهیم والعلوم 

 1.ثقافاتهم وقدراتهم الریاضیة ویوسع افاقهم

 

 العنف في المجال الریاضي:ثانیا

وتحدید "العنف"في هذا الجزء نحاول أن نعطي مختلف التعریفات التي حاولت شرح مفهوم 

ماهیته بما جاء في الموسوعات والقوامیس ،ثم تناوله المختصون في علم االجتماع 

 .ن والنفسانیون ثم تحدید هذا المفهوم في المجال الریاضي وأصحاب القانو 

العنف بأنه هو القسوة الحادة المستعملة بغرض  le robret  1993قاموس عرف 

یضا في حدة الشعور ویستخدم عند التحدث عن أویندرج .قاس–هو فعل حاد .االخضاع 

 2. لغة تحمل قیمة طبع حاد

و تخلف معها عوامل بقوة أو تتكون أبأنه صفة تبرز  الموسوعة العالمیةفي حین عرفته 

 :یضا أوهو .حیان ضارة ومهلكة ألغلب اأحادة وقسوة معتبرة وتكون في 

 .صیغة لشعور رهیب نحو شيء كالكره الرهیب §

 .القوة ویتصف بالعدوانیة ستعمالالصیغة لشخص له استعداد تاما  §

 .صیغة الال تسامح وعدوانیة كبرى توصف باالندفاع §

 .صیغة المبالغة في استعمال القوة الجسدیة §

 

                                                           
1

  .78-77عطا حسن عبد الرحیم،المرجع سبق ذكره ،ص -خیر الدین علي عویس-

Sillany norbert.dictionnaire encyclopedique de psychologie bordas.paris 1980.p210.-2 
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الذي یذكر في معجمه خلیل أحمد خلیل ولوجیة فنجد أن یما من الناحیة  السوسأ

خر كقیمة آلأن العنف سلوك إیذائي قوامه إنكار ا 1995للمصطلحات االجتماعیة سنة 

خر من حلبة التغالب ألمماثلة لألنا أو لنحن كقیمة تستحق الحیاة واالحترام ومرتكزة استبعاد ا

 1.و جسدیا أما بتصفیته معنویا إ اما بنفیه خارج الساحة و ما بخفضه الى تابع وإ

و غیر أنه االستخدام غیر المشروع أب مایرزوفي المجال الریاضي  فیراه الباحث 

أنواعها بصورة مغالب فیها والذي قد یحدث بین الالعبین داخل  القانوني للقوة بمختلف

 2.خارجه أو الملعب

العنف على أن كلمة العنف من الفعل "ما المجلة الدولیة للعلوم االجتماعیة فعرفت أ

violer ومن "  المخالفة والذي یعني العمل بخشونة والعنف أو التدنیس واالنتهاك و

أي القوة  visمشتقة من الكلمة الالتینیة  violenceالناحیة التاریخیة فأن كلمة العنف 

 3.وتعني في سیاقها التاریخي القدیم القوة اتجاه شخص أو شيء ما 

وبعد التطرق إلى أهم التعریفات العنف نأتي لذكر العنف في المجال الریاضي حیث لوحظ 

صلیة وروح المنافسة األخیرة خروج بعض الریاضیین عن التقالید الریاضیة ألا ونةآلافي 

ضي بكل صورة سواء من الالعبین أو الجمهور أو االداریین الریاضیة فأصبح العنف الریا

 :والذي یتمثل في أنواع العنف المختلفة والتي نذكر منها 

 لتحقیق هدف:العنف الوسیلي * 

 .باستخدام الحق القانوني:العنف التوكیدي* 

 .الذي یهدف إلى إیقاع الضرر باآلخرین :العنف العدواني*

                                                           
1
 .282ص،1995،1،بیروت،لبنان،ط ،دار الفكرمعجم المصطلحات االجتماعیةخلیل احمد خلیل، - 
2- www.egyeoach.com/vb/showthread.php ? p= 970. 
  .18،ص1998،132،المجلة الدولیة للعلوم االجتماعیة،العددوصفه وتفنینه.مفهوم العنفتوماس بالت، -3
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تتمثل في الكثیر من الصور والتي منها االعتراض على قرارات نواع والتي قد ألكل هذه ا

 .الحكام وٕاثارة الجماهیر وحرق الجرائد وتحطیم المدرجات وتبادل الشتائم واأللفاظ البذیئة

ولم یعد العنف یقتصر على لعبة معینة كما أنه یهدد مستقبل االسرة من خالل شیوع 

 طفال والنساء مماألل كل بیت ویسمعها الفاظ النابیة التي یرددها الجمهور وتدخألا

العربیة عن متابعة المنافسة الریاضیة التي یقدمھا  األسر یستوجب بشكل مباشر في أحجام
 .عالم الریاضيإلا

عالم إلن تنامي ظاهرة العنف في المجال الریاضي بین جمهور اأولقد أكدت إحدى الدراسات 

كل كبیر إلى تعرض هذا الجمهور إلى الریاضي وبخاصة الناشئین واألطفال یرجع بش

عالمیة الریاضیة كمباریات الكرة التي تتضمن كثیرا من مواقف العنف اللفظي إلالرسائل ا

والجسدي الذي تتمثل في اعتداء بعض  الالعبین على منافسیهم أو اعتدائهم على حكم 

 .المباراة

 و بمثابة عنف واقعيعالم الریاضي هإلفهذا العنف الذي یشاهده الجمهور من خالل ا

ن هذا النوع من العنف یمیل الجمهور إلى تقلیده،كما أن مشاهدة أوقد أثبتت إحدى الدراسات 

عالم الریاضي یؤدي إلى رفع مستوى االثارة إلأحداث العنف وبشكل مستمر في أجهزة ا

فراد ألالنفسیة والعاطفیة عند الجمهور مما یؤدي إلى احتمال حدوث السلوك العدواني من ا

السیما اذا كان العنف الذي شاهده مبررا ففي هذه الحالة یصبح التأثیر كبیر وخطیر ویتبع 

ذلك أمر البد منه وهو سهولة تعلم الجمهور للسلوك العدواني من خالل التعرض المستمر 

عالم الریاضي إذ یقوم الجمهور وخاصة الناشئین بتقلید  الالعبین إلألحداث العنف في ا

لذین یمثلون القدوة التي قد تحدث  منهم وقد ال یقوم الناشؤن بتقلید ذلك في حینه النجوم وا

 1.مواقف مشابهة لها ولكنه یخزنها في ذاكرته ویعود إلیها عندما تستدعي الظروف أو

                                                           
  .79-78عطا حسن عبد الرحیم،المرجع سبق ذكره،ص -خیر الدین علي عویس-1
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 العنف الریاضي في الجزائر

م  أصبح العنف من المفاهیم التي تتردد على أسماعنا كثیرا سواء من خالل وسائل اإلعال

وحدیث األفراد والجماعات فأصبحت تمثل ظاهرة بارزة في المجتمعات المعاصرة خاصة تلك 

وفي هذا الجزء سنحاول تسلیط الضوء .المجتمعات التي تعاني من بعض األزمات الداخلیة

نموذجا العنف الریاضي في الجزائر حیث  واتخذناعلى ظاهرة العنف في المجال الریاضي 

سنعرض أهم األحداث التي حدثت في الجزائر سواء المتعلقة بالعنف الریاضي في بعض 

والیاتها والعنف في المباراة التي حدثت في تصفیة كأس العالم بین البلدین الجزائر ومصر 

 .وما ترتب عنها من نتائج

 ول المقترحةأسباب العنف الریاضي ونتائجه وأهم الحل

تفشت ظاهرة العنف في المالعب الجزائریة منذ زمن :  العنف الریاضي داخل الجزائر/ 1

بسب نتیجة المباراة أو إفتزاز الحكام أو بین الجمهور أو مشجعي الفریق وما ینتج عنه من 

خسائر مادیة وبشریة وخروج المشجعین عن السیطرة وروح المنافسة وٕاحداث فوضى في 

وحتى خارجها وهذا ما حدث في بعض من والیات الجزائر ،حیث نشرت الجرائد المدرجات 

المباریات في والیات الجزائر التي حدثت في إحدى  االشتباكاتالریاضیة الجزائریة عن أهم 

حداث فوضى في المدرجات والذي إعنها حیث وصلت هذه المباراة الى  هم النتائج المترتبةأو 

لذلك فقد شمل العنف الریاضي .حد الالعبینأجرحى وحتى وفاة عشرات ال ةترتب عنها اصاب

على عاملین هما العنف غیر المباشر والذي یقصد به الوسائل الغیر الواضحة التي یستعملها 

 واالنحرافات السلوكیة مثل تعاطي المنشطات واإلهانةالجمهور مثل السب  خضاعإلالشباب 

ما عن العنف أحقهم في التمتع بالنشاط الریاضي،فراد من ألوالتحریض على العنف وتجرید ا

                                                                   .المباشر فیشمل القتل والضرب وهدم المالعب بكسر المرافق
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صبحت أن هذا العنف قد یؤثر سلبا على الكرة الریاضیة الجزائریة ودولیا فقد أونالحظ ب

خصوصا بالنظر الستعداد منتخبها لخوض دة بالحرمان من دعم الجماهیر الجزائر مهد

فضال عن مشاركة نوادیها  2015م افریقیا بالمغرب أمس ألقاءات حاسمة برسم تصفیات ك

مم أس أفي المسابقات القاریة،كما قد یؤثر هذا العنف على حظوظ الجزائر في تنظیم ك

 .منألائري بحجة عدم توفیر افقد یتم استبعاد الملف الجز  2017افریقیا 

 عز الدینولتحلیل ظاهرة العنف الریاضي في المالعب اعتبر بعض المحللین والخبراء منهم 

ن أولى الى ألیعود بالدرجة اسباب العنف الریاضي أهم أن من أالذي اعتبر  میهوبي

الریاضي وعدم صبح ینقصه الحرفة والمهنة وغیاب المحترفین في المجال أعالم الریاضي إلا

 .معرفة مختلف القوانین التي تحكم العمل لصحفي

لفاظ العنیفة التي لها دور في ألن استخدام اأب دراجي ظحفیفي حین اعتبر المعلق الریاضي 

ن غیاب الرقابة سلطة الضبط التي غیابها یساهم في غیاب أنشر العنف في المالعب،كما 

ي العام واستخدام لغة بسیطة أعالم في تنویر الر إلن یساهم اأولذلك البد .ثقافة الریاضیةال

 1.خالیة من العبارات العنیفة في ایصال الرسائل الى الجمهور

حول ظاهر ة العنف في المالعب * محمد دحمانيكما كشفت نتائج   الدراسة التي قام بها 

أن الكثیر من سلوكیات العنف ومظاهره تتغذى أساسا من الكتابات الصحفیة التي تزید من 

 .اإلثارة والتحمس الزائد واللعب على العواطف وبث القیم العدوانیة 

                                                           
1
،السبت 4585وراء العنف في المالعب ،جریدة الشروق،العدد .......لغة الیوم ما تفراش"بن عمار میلود - 

 .17،ص13/12/2014

،رسالة ماجستر في اإلعالم تأثیر الصحافة الریاضیة في إنتشار ظاهرة العنف في المالعبأنظر محمد دحماني ،* 

 .14الریاضي،ص
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صبح أ ن العنف الریاضي مازال یجوب المالعب الجزائریة وأومن خالل هذا نستنتج ب

ن تتفطن لذلك وتضع مختلف الحلول أرواح لذلك البد من الجزائر ألزید من ایحصد الم

 .الظاهرة هللقضاء على هذ واآللیات

 :العنف الریاضي بین الجزائر ومصر/ 2

زمة بینهما،حیث أحدث أس العالم مما أفقد تمثل هذا العنف بین البلدین بسبب تصفیات ك

عالم بنشر إلعالمیة بعد اقدام وسائل اإلالحرب اتطورت هذه االشتباكات و التوترات بسبب 

لفاظ ألخبار واستخدام األالرسائل والمعلومات المتعلقة بالمنتخبین والمبالغة في تغطیة ا

والعنف اللفظي وحتى لعنف الجسدي،وقد والعبارات العنیفة التي ساهمت في زیادة التوتر 

 وحتى الالعبین الجزائریین وهذا مااصابة المشجعین  ترتب عن هذه المباراة حدوث فوضى و

و مصریین،فقد تغیرت المواقف واالتجاهات بین أانعكس على الشعوب سوء كانوا جزائریین 

خرى بالحقد وتغیر سلوك بعض الفنانین سواء آلصبحت كل دولة تنظر الى اأ البلدین و

 .مع بعضهم البعض وأمصریین  وأجزائریین 

متواترة الى درجة وصولها الى السیاسة فقد طالب الشعب بین البلدین صبحت العالقة أ و

ن هذه المباراة أالجزائري بتدخل رئیس الجمهوریة وكذلك بالنسبة للبلد المصري ونالحظ ب

و شیوخا وشبابا وغیرهم أنساء ، وأطفاال أ اسواء كانو  الجزائريالشعب ثرت على سلوك أ

،وكذلك على الشباب ك العالقات الزوجیةثرت كذلأ و.حیث غیروا مواقفهم اتجاه هذه الدولة

الزواج والحرقة إلى ما بعد مباراة الجزائر ومصر،إضافة إلى تأثیرها  االفاقد لألمل حیث أجلو 

على طلبة الجامعة حیث رفضوا الدخول إلى الجامعة إلى ما بعد اللقاء ونددوا بعبارات 

 .وشعارات الدخول الجامعي ستكون مملؤة باألخبار واإلعالم 

لذا نالحظ بأن هذه المباراة أثرت على البلدین كما نجد بأن اإلعالم ساهم في زیادة هذا 

 التوتر 
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 .وللحد من هذه الظاهرة سنعرض أهم الحلول المقترحة

Ø المدرجات ووضع الحمایة الكافیة للفریقین   تنظیم 

Ø الحكام وعدم العنف بین المشجعین                                                         وضع قوانین ردعیة تمنع افتزاز

Ø عدم انحیاز الصحفیین في كتابة االخبار ألي فریق  

Ø استعمال األسلوب الواضح واللغة البسیطة التي یفهمها الجمهور 

Ø  وضع سلطة الضبط التي تراقب المضامین اإلعالمیة الریاضیة 

Ø لى الوعي فإن مشجعي الریاضة ومحبي كرة القدم یحتاجون الى المزید من الحاجة ا

و منتخبهم الوطني هذا األمر أهم بفوز فریقهم المفضل التوعیة وكیفیة التعبیر عن فرحت

یتطلب تضافر الجمیع ویتحقق عملیا من خالل التركیز على رفع الوعي بشكل مستمر من 

تستهدف هؤالء الشباب بعدما باتت هذه  أن لتي یجبا والتلفزیونوسائل اإلعالم كالصحافة 

الوسائل األكثر استقطابا من قبل الشباب الذي یقضي معظم وقته في متابعة األخبار 

نهم فقدوا الترابط الذي كان یوفره الحي الذي یعیشون أ، وأخبار كرة القدم خاصة الریاضیة 

 .فیه

Ø  األندیة تتحمل المسؤولیة لألندیة دور كبیر في عملیة المساعدة في بتر هذه الظاهرة

ن تتم أالتي یعاني منها المجتمع من الشباب المحبین للریاضة ولمعالجة هذه الظاهرة یجب 

ثیرهم على تأن ألیشكلون قدوة للجماهیر و  ألنهمنفسهم أالعربیة من خالل العبي األندیة 

 1.خرىآشد مباشرة بكثیر من أي وسیلة أو  وأسرعوى قأالجمهور یكون 

 

 

 

                                                           

-www .elhaytalarabuya.com/homel/       le /2015/04/24              االلكترونيالموقع  1
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 خالصة

عالم الریاضي في عصرنا الحالي دورا هاما في كل المیادین سواء كان مرئیا او إلیلعب ا

لقلة  كثر وصوال الى الجمهورألعالمیة فهو اإلو مكتوبا حیث له وزن في الساحة اأسمعیا 

في محاربة الظواهر التي  عالم المكتوب إلالتكلفة وسهولة الحصول علیه،فإذا تم استعمال ا

دى دورا كبیرا وهذا ما یعطیه صبغة اجتماعیة یكون فیه الهدف أیكون قد الشباب تهدد 

فراد المجتمع أعلى  التأثیرو غیر متخصص من خالل أسمى سواء كان متخصصا ألا

التي ن بعض الصحف الریاضیة تنشر المعلومات أخر هو آب سلبي وتثقیفه،كذلك له جان

 على تثیر غضب الجمهور وبالتالي هذا ما یؤدي به الى القیام بالعنف في المالعب لذلك 

تتجنب نشر هذه المعلومات واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن یحدث الصحف الریاضیة  أن 

. بین الجماهیر العنف  
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 تحدید اإلشكالیة

الورق لم یعد أصل  اكتشافلكن بعد .إن األساس في العالقات اإلنسانیة هو الكالم 

كما أن الصحیفة لم .فقط بل أصبح أیضا مقروء في صحیفة أو كتاب  االستماعالكالم هو 

تعد الیوم تنقل األخبار والمعلومات فحسب وٕانما أصبحت إحدى الوسائل التي یتعامل معها 

 .اإلنسان

هذا تعمل على خلق روح  والصحافة بوجه عام هي مرآة الرأي العام ،إضافة إلى

ع عن طریق إرساء وتدعیم مجموعة من القیم التربویة بین أفراد المجتم المشاركة و االنتماء

 .في نفوس القراء ،وخلق الوعي التام بقیمة الترابط وضرورته

التعلیم والتطور العلمي وظهور البرید ووكاالت األنباء في منتصف  انتشارولقد ساعد 

 الصحافة وظهور ما یعرف بالصحافة الشعبیة،فكان من انتشارالقرن التاسع عشر على 

الصحافة خاصة مع التطورات التي واكبت العالم في مختلف  انتشارالطبیعي أن یزداد 

خاصة وأصبح مطلوبا من  اهتماماتونشأت لدى القراء المجاالت السیاسیة ،العلمیة والثقافیة 

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود الصحافة .الخاصة االهتماماتالصحافة أن تعبر عن هذه 

المتخصصة لتلبیة هذه االحتیاجات الذاتیة لدى القراء ،ونجد أن من بین الصحف 

المتخصصة  هناك الصحافة الریاضیة التي تستقطب عددا كبیرا من الجماهیر فنجد أن كل 

اضي فتكرس معظم الصحف العامة ال تخلو أبوابها  وصفحاتها الثابتة عن الجانب الری

 .الصحف الیومیة في العالم من صفحاتها ومساحتها لمعالجة القضایا واألحداث الریاضیة

ونجد أن الجزائر كغیرها من الدول التي عرفت هذا النوع من الصحافة خاصة في السنوات 

ومن بین  .األخیرة فقد كان هناك إقبال كبیر من الجماهیر على متابعة األحداث الریاضیة

التي أصبحت تحتل الصدارة من "الهداف الریاضیة"ه الصحف  في الجزائر هناك جریدة هذ

حیث السحب والتوزیع فلقد عرفت هذه الجریدة تطورا ومتابعة من قبل القراء خصوصا في 

الفترات المتعلقة بكأس العالم وٕافریقیا فیكون هذا الجمهور مستعدا ألخذ كل المعلومات 
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ما المنتخب الوطني وما حققه من إنجازات وهذا  باألخبار المتعلقة واألخبار الریاضیة خاصة

 .جعل الجمهور یتتبع كل األحداث التي تنشرها الجرائد الریاضیة الجزائریة 

ومن هنا جاءت دراستنا من أجل معرفة تأثیر هذه الصحافة عامة وجریدة الهداف خاصة 

 :شكالیة التالیةوبالتالي نطرح اإل.على طلبة علوم اإلعالم واالتصال 

 واالتصالمدى تأثیر الصحافة الریاضیة على ثقافة وسلوك طلبة علوم اإلعالم  ما

 ؟"جریدة الهداف نموذجا " بمستغانم

 :التساؤالت الفرعیة

 ؟ الطلبة بمتابعة الجرائد الریاضیة اهتماممدى  ما / 1

  ؟ كیف تؤثر جریدة الهداف على ثقافة الطلبة/  2

 ؟ واالتصالالسلوكات التي تركتها جریدة الهداف على طلبة علوم اإلعالم ما هي أهم / 3

 ؟ هي األسباب والدوافع التي دفعت الطلبة إلى قراءة جریدة الهداف ما / 4 

   :التالیةسبق تحدیده یمكن استنتاج الفرضیات ا من خالل م : الفرضیات

 .لطلبة على قراءة الجرائد الریاضیةلهناك إقبال كبیر  ·

 .لمقروئیة جریدة الهداف دور في نشر الثقافة الریاضیة على الطلبة ·

بجامعة  واالتصالللجریدة الهداف عالقة بالتأثیر على سلوك طلبة علوم اإلعالم  ·

 .ممستغان

 : أسباب اختیار الموضوع

ومدى تأثیرها على ثقافة ,هذا الموضوع لدراسة الصحافة الریاضیة ناتعود أسباب اختیار 

ها یوسلوك طلبة علوم اإلعالم واالتصال إلى دوافع موضوعیة وآخرى ذاتیة ویمكن تلخص

 :فیما یلي

اهتمام بهذه الدراسة جاء نتیجة لمحاولة التعرف على العالقة بین  :األسباب الموضوعیة -1

في  ةذا التركیز على معرفة الدور الذي تلعبه هذه الصحافوك,الصحف الریاضیة وقراءتها

 .غرس الثقافة الریاضیة ونشرها وتأثیرها على السلوك
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شهدت السنوات األخیرة إقبال الطلبة سواء الذكور أو اإلناث على  : األسباب الذاتیة-2 

األمر الذي دفعنا للمعالجة هذه ,قراءة الصحف الریاضیة خاصة المتعلقة بالمنتخب الوطني

 .ومعرفة أكثر عن تأثیر هذه الصحافة,الدراسة وشرحها

Ø زیادة رصیدنا المعرفي خاصة ونحن طلبة في الصحافة المكتوبة. 

Ø ي معرفة مدى مقروئیة  الصحافة المتخصصة الریاضیة في رغبتنا ف

 .وعالقتها بإنجازات المنتخب الوطني,الجزائر

  : أهمیة الدراسة

تبرز أهمیة هذه الدراسة من خالل أن ممارسة الریاضة تعددت وتنوعت أسالیبها وامتدت 

 أكبر حت الصحافة المكتوبة تخصص مساحاتفأصب,نشاطاتها في كل أنحاء العالم 

الجزائري  لألحداث الریاضیة خصوصا في الفترات األخیرة حیث شهد إقبال الجمهور

ومحاولته معرفة  فقد أصبح یتتبع كل األخبار الوطنیة,على إطالعه للصحف الریاضیة

عن تأثیر كرة القدم   2009 و 2004حظناه خالل السنوات كل جدید عنه وهذا ما ال

وتغیرات منها مباراة  كانت هناك عدة تأثیرات 2009ففي سنة . الشعب الجزائريعلى 

و الجزائر وما رافقتها من حدوث غلیان ومشاكل بین البلدین إضافة إلى هذا بعد  صرم

إجراء امتحانات  نجاح الجزائر وتـأهلها إلى الموندیال لجأت وزارة التربیة إلى تغیر

سلوفینیا و  اراةبسب تناسب توقیتها مع مب 2009جوان   06إلى  13البكالوریا من 

أكثر من  زد على ذلك أصبح المجتمع الجزائري یهتم باألخبار ومتابعة كرة القدم,الجزائر

تم تأجیل  كما,االهتمام باألعیاد الدینیة التي كانت على األبواب وغیرها من المناسبات

  .كل األعمال إلى غایة انتهاء كل المباریات التي لعبت فیها الجزائر

لط الضوء على واقع تعامل الجمهور الجزائري مع ستسالدراسة في أنها  لذلك تكمن هذه

 .جریدة الهداف الریاضیة الجزائریة

 

  :أهداف الدراسة

 :هناك عدة أهداف من وراء هذه الدراسة المتواضعة أهمها

Ø محاولة فهم مدى تأثیر الصحافة الریاضیة على طلبة الجامعة. 
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Ø إقبال الطلبة على هذا النوع من الصحافة معرفة الدوافع األساسیة وراء. 

Ø التعرف على الصحافة الریاضیة وأنواعها. 

Ø إثراء الرصید المعرفي الخاص بقسم علوم اإلعالم واالتصال. 

Ø معرفة تأثیر جریدة الهداف على الطلبة. 

Ø  إثراء المكتبة الجامعیة بدراسات حول اإلعالم الریاضي خاصة وأنه موضوع

 .اإلعالم واالتصالیخص أیضا طلبة علوم 
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                   :منهج البحث 

في البحث العلمي على أنه مجموعة اإلجراءات و  موریس أنجرس المنهجعرف 

 1. الخطوات الدقیقة المتبناة من أجل الوصول الى نتیجة معینة

على أنه تلك الطریقة العلمیة التي ینتهجها أي باحث في دراسته لظاهرة  المنهج ویعرف

معینة وفق خطوات بحث محددة من اجل الوصول إلى المعرفة الیقینیة بشأن موضوع 

 2.التحلیل والدراسة

وتندرج دراستنا في إطار البحوث الوصفیة المسحیة ألننا في هذه الدراسة نحاول معرفة 

اضیة على ثقافة وسلوك طلبة الجامعة من خالل استطالع یلر مدى تأثیر الصحافة ا

 .أرائهم حولها

ویعرف المنهج الوصفي على أنه عبارة عن طریقة لوصف الموضوع المراد دراسته من 

خالل منهجیة علمیة صحیحة وتصویر النتائج التي یتم التوصل الیها على أشكال رقمیة 

 3.یمكن التوصل إلیها 

 الطلبةومن خالل التعرف على مدى تأثیر الصحافة الریاضیة على ثقافة وسلوك 

ي منهج التحقیق أ méthode s enquêtesاستخدمنا المنهج الوصفي الذي یعرف بالفرنسیة 

العلمي الذي یستخدمه الباحث في دراسته موقف معین من خالل البحث وجمع 

 .دالمعلومات والبیانات المحققة لغرض علمي منشو 

عرفه بأنه المنهج الذي یقوم على جمع المعلومات والبیانات على  ذوقان عبیداتاما 

 .الظاهرة المدروسة قصد التعرف على وضعها الحالي وجانب قوتها وضعفها

 

 
 

                                                           

  .281،ص2003،1ط،الدیوان المطبوعات الجامعیة،مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصالحمد بن مرسلي،أ-1
 ،2007الجزائر،:،دیوان المطبوعاتالبحث في العلوم السیاسیة واالجتماعیةوماهج ،تقنیات عبد الناصر الجندلي-2

.14ص   

 1999،2طوالنشر ،األردن، دار وائل للطباعةمنهجیة البحث العلمي،عقلة مبیغس،-محمد ابو نصار–محمد عبیدات -3

 .46ص
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 : أدوات الدراسة

في هذه الدراسة على تقنیة االستمارة التي تعرف على أنها تقنیة مباشرة للتقصي  اعتمدنا

العلمي تستعمل إزاء األفراد فتسمح باستجواب المبحوثین بطریقة موجهة للقیام بمعالجة 

 .كمیة تعبر عن المواقف واآلراء لدى المبحوثین عن قضیة ما

وهي ,ول على المعطیات ذات طابع كميتساعدنا في الحص  باعتبارهاواستخدمنا االستمارة 

من األدوات البحث األساسیة الشائعة في العلوم اإلنسانیة خاصة في علوم اإلعالم 

كما أنها األقرب إلى الدلیل ,حیث تساهم في الحصول على معلومات دقیقة,واالتصال

 المرشد المتضمن لسلسلة األسئلة التي تقدم إلى المبحوث قصد الحصول على معلومات

هو  خاصة بالبحث في شكل بیانات كمیة تفید في إجراء مقارنات رقمیة للحصول على ما

أو في شكل معلومات كیفیة تعبر عن مواقف وأراء المبحوثین عن قضیة ,بصدد البحث عنه

 .معینة

لذلك فهي تعتبر الوسیلة المناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع بحثنا بحیث یتم 

طرف المبحوثین باعتمادنا على السحب الكمي للمعطیات الذي كان  تعبئتها وملؤها من

 .بهدف معرفة مدى تأثیر الصحافة الریاضیة على ثقافة وسلوك الطلبة

محاور ) 4(التي قمنا بتصمیمها إلعداد هذه الدراسة على أربعة  االستمارةوقد تضمنت 

سؤال موجهة لمجتمع البحث ،حیث حرصنا على ترتیب  21والتي تضمنت بدورها على 

وتوضیحها وٕاعطاءها الصیغة المباشرة دون وضع الفرد المستجوب في حالة من األسئلة 

 الغموض وقد شملت االستمارة على 

والذي كان مخصص لبیانات العامة وقد تضمنت أسئلة متعلقة بدراسة : المحور األول* 

 .غیرات التالیة الجنس،العمر والمستوى التعلیميالعالقة بین المبحوثین والمت

تمحورت أسئلة هذا المحور حول عادات قراءة الجرائد الریاضیة والتي : المحور الثاني* 

 .أسئلة) 4(شملت على أربعة 

تضمنت أسئلة حول مقروئیة جریدة الهداف ونشرها للثقافة الریاضیة :المحور الثالث* 

 .أسئلة) 08(وتضمنت ثمانیة 
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تأثیر جریدة الهداف على السلوك والذي شمل حول فكان مخصص : المحور الرابع* 

 .أسئلة ) 6(على 

 :مجتمع البحث 

یعد  مجتمع البحث الركیزة األساسیة والقاعدة الرئیسیة التي یقوم علیها البناء الدقیق ألي 

على أنه دراسة علمیة،لذا یتوجب على كل باحث تحدید مجتمع بحثه،حیث عرفه الباحثون 

هو جمع المفردات الظاهرة التي یدرسها الباحث،ویتمثل مجتمع البحث في دراستنا في طلبة 

علوم اإلعالم واالتصال  باعتبارهم من أكبر الفئات تعرضا للمواد اإلعالمیة 

الریاضیة،خصوصا من ناحیة التخصص العلمي لهم فهم نوع من الجمهور الفعال الذي 

 .جتماعيیتمیز بسهولة التفاعل اال

وقد استهدفنا عن قصد هذه الفئة سواء كانوا ذكورا أو إناثا باختالف أعمارهم وأجناسهم 

 .باعتبارهم یطالعون جریدة الهداف ویمثلون مجتمع البحث تمثیال صحیحا

 

 :عینة البحث

 تعرف العینة على أنها مجموعة فرعیة من عناصر مجتمع البحث الذي سنجمع من 

،ویتوقف أي بحث على الفئة المختارة ومدى تمثیلها األصلي للمجتمع خالله المعطیات

 1. األصلي وتقیمها على أساس إحصائي دقیق
 

فقد عرفها على أنها مجموعة من العناصر خاصة أو عدة  موریس أنجرساما عن 

 2.و التقصي أخصائص مشتركة تمیزها عن العناصر األخرى والتي تجري علیها البحث 

واعتمدنا في هذه الدراسة على العینة القصدیة ،حیث یقوم الباحث باختیار مفرداتها بطریقة 

 3.تحكمیة ال محال لها من الصدفة

                                                           

.221حمد بن مرسلي،المرجع سبق ذكره،صأ- 1
  

  .204ص،2،2004ط،دار القصبة الجزائر،منهجیة البحث في العلوم االنسانیةموریس انجرس،-2

.197حمد بن مرسلي ،المرجع سبق ذكره،صأ- 3
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فردا مبحوثا الذي سنقوم بدراسته لطلبة علوم  80وتتكون العینة المراد دراستها من 

 .اإلعالم واالتصال الذین یقرؤون جریدة الهداف

 :تحدید المفاهیم

صناعة إصدار الصحف "عالمیة على أنهاإلعرفها قاموس مصطلحات ا:تعریف الصحافة/1

خبار وكتابة الموضوعات الصحفیة من تحقیقات واألحادیث ألا باستفتاءوالمجالت وذلك 

 .1توالمجال وغیرها والمقاالت واألعمدة وجمع الصور واإلعالنات ونشر كل ذلك في الصحف

روبیر بأنها نشاط فیزیقي ممارس قصد اللعب والمنافسة عرف قاموس :تعریف الریاضة/2

والجهد أین الممارسة تفترض تدریب منهجي واحترام بعض القواعد والتنظیمات وممارسة 

 2.الریاضة وهو تمرین وعمل شاق أو خطیر

نها نشاط ترفیهي أین عنصر المحدد هو الجهد الفیزیقي أعلى  magnanویراها ماغنان 

امال القواعد والمؤسسات خاصة حالعمل ،ممارس بطریقة تنافسیة ، یشارك بالمرأة في

 3.التحول إلى نشاط مهني هایمكن

خبار واألحداث الریاضیة ألهي الصحافة التي تهتم بنشر ا:مفهوم الصحافة الریاضیة /3

والمناسبات محلیا ودولیا وعربیا والممارسات واألنشطة بأنواعها المختلفة ونشر الثقافة 

الریاضیة وتثقف الكوادر الریاضیة بالتربیة الریاضیة إضافة إلى تزوید الحكام والمدرسین 

بالمعرفة والخبرات التدریبیة وتصعید الوعي الریاضي لدى المواطنین ومواكبة التطورات 

 .الفنیة التي تحدث عالمیا

كل الصحف الریاضیة التي ظهرت في  ونقصد بها :التعریف االجرائي للصحافة الریاضیة

خبار األخذنا جریدة الهداف ومدى مصداقیتها في نشر أ عنهاكنموذجا  الجزائر و

 .والمعلومات الریاضیة لدى الطلبة

                                                           

1-محمود فرید محمود عزت،قاموس المصطلحات االعالمیة،دار الكتب،الهالل،بیروت،بدون طبعة،ص181.
  

Larousse petit robert.paris.edition seil.1976 .p1688.-2
  

3
 -magnan(g)sociologi.dusport.paris.gallimard.p15 



 

 المنهجي الجانب                               الباب األول                   

 

      11 

نه التغیر الذي یطرأ على مستقبل الرسالة كفرد ،فقد أیعرف  بشكل عام ب:مفهوم التأثیر/4

لى معلوماته معلومات جدیدة وقد تجعله یكون عتلفت الرسالة انتباهه ویدركها وقد تضیف 

 و یعدل أو یعدل اتجاهاته القدیمة وقد تجعله یتصرف بطریقة جدیدة أاتجاهات جدیدة 

الى حدوث تدعیم داخلي فهناك مستویات عدیدة للتأثیر ابتداء من االهتمام .سلوكه السابق

على سلوك  اقدام الفردعلى تلك االتجاهات ثم في النهایة  لالتجاهات الى حدوث تغیر

 1علني 

نه كل ما یحدث من تغیر في المواقف والسلوك واآلراء أ" محمد عبد الحمیدوعرفه 

عالمیة قد تلفت إلعالمیة الى المتلقي فالرسالة اإلوالمعارف الخاصة جراء انتقال الرسالة ا

ون اتجاهاته شیاء جدیدة قد تجعله یكأاالنتباه فیدركها المتلقي وقد تضیف الى معلوماته 

 2.و یعدل عن سلوكاتهأالسابقة 

هو تأثیر الصحافة الریاضیة جریدة الهداف نموذجا على :  للتأثیرالتعریف االجرائي 

  .ثقافة وسلوك طلبة علوم اإلعالم واالتصال

نسان في بیئته إلنها كل ما صنعه اأالثقافة على  محمد الهادي عفیفيعرف :  الثقافة/ 5

 .الطویل في مجتمع معینخالل تاریخه 

نسانیة المتعلقة إلفكار واالبتكارات األبأنها ترمز إلى تلك ا محمد جواد رضافي حین عرفها 

3.واألساطیردب ألبالدین ،الفن،ا
 

 نها ذلك الكل المركب من المعرفة والمعتقدات والفنون وأفعرفها على إدوارد تایلور اما 

 4.نسان من المجتمعإلو العادات التي یكتسبها اأخالق والعرف وغیر ذلك من االمكانیات األ

نوع المعلومات التي یكتسبها الطلبة من جراء قراءة :الریاضیة التعریف االجرائي للثقافة

 .الصحافة الریاضیة خاصة جریدة الهداف

                                                           

1
 .114ص،2006،1طار أسامة للنشر والتوزیع،األردن،،دالمعجم اإلعالميمحمد جمال الفار،- 

2
 .56،ص1998،1عالم الكتب،القاهرة،ط ،اإلعالم وٕاتجاهات التأثیرمحمد عبد الحمید،نظریات  - 
  .79ص1995،2،دار الفكر العربي،مصر،طاإلعالم اإلذاعي والتلفزیونيإبراهیم إمام ،-3

4-إدریس بوسكین،اإلعالم واإلتصال في العالم الهند والصین نموذجا ،دار هومة للطباعة والنشر 

.85،ص2012والتوزیع،الجزائر،  
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أو ردة فعل وال یتضمن فقط االستجابة والحركات الجسمیة  استجابةهو :تعریف السلوك /6

بل یشتمل على العبارات اللفظیة والخبرات الذاتیة وقد یعني هذا المصطلح االستجابة الكلیة 

لیة التي تتدخل فیها إفرازات الغدد حین یواجه الكائن العضوي أي موقف ،وعلى الرغم آلو اأ

عم أن مصطلح السلوك أ اإلوسلوك بمعنى واحد  ن الباحثین یستخدمون مصطلحي فعلأمن 

یشمل على كل ما یمارسه الفرد ویفكر فیه ویشعر به بغض النظر عن القصد  ألنهمن الفعل 

  1.والمعنى الذي ینطوي علیه السلوك

 فعال الناتجة عن الطلبة عند قراءة الصحف الریاضیةألفنقصد به ردود ا:  اما اجرائیا

 .الهداف الریاضیة ةخاصة جرید

 :الدراسات السابقة

تعتبر الدراسات السابقة امتداد للبحوث التي سبقت الدراسة التي ینجزها الباحث،وفي هذه 

الدراسة وقع اختیارنا على الدراسات التي تناسب موضوعنا تفیدنا إما في الجانب 

 ا تتمثلالمنهجي أو الموضوعاتي ،لذلك فإن من أهم الدراسات التي تخدم دراستن

  :فیما یلي

 نوال خلیفة مصطفى حسنتمثلت في رسالة ماجستیر للباحثة :   الدراسة األولى/  1 

دور الصحافة "  نبعنوا التي كانت  1995قدمت لكلیة التربیة الریاضیة للبنات اإلسكندریة 

 "ةفي نشر الثقافة الریاضیة والبدنیة بین طالب المرحلة الثانوی

لعبة كرة الید وبعض األلعاب الجماعیة األخرى،ولقد حددت الباحثة قارنت الباحثة بین 

 :أهداف الدراسة فیما یلي

في نشر "األخبار –األهرام –الصحف العامة والریاضیة "التعرف على دور الصحافة  -1

الید ( الثقافة البدنیة والریاضیة بین طالب المرحلة الثانویة الغیر ممارسین لأللعاب الجماعیة

 ).م الطائرة،والسلةو القد

في نشر الثقافة الریاضیة "األهرام واألخبار "التعرف على دور الصحافة الریاضیة -2

 ).الید القدم ،الطائرة والسلة( والبدنیة بین طالب المرحلة الثانویة الممارسین لأللعاب الجامعیة
                                                           

  .1369،ص2003،المجلد الرابع،دار الفجر للنشر والتوزیع،الموسوعة االعالمیة محمد منیر حجاب،-1
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تحلیل مضمون الصفحات الریاضیة بالصحف العامة والصحف الریاضیة لأللعاب  -3

 .الجماعیة 

ولقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي وكانت عینة البحث طلبة 

طالب وطالبة تم اختیارهم بطریقة  809 وطالبات المرحلة الثانویة بالتعلم العام،بلغ عددهم

 .العامریة،وسط الشرق والمتنزه وغرب الجمرك "تالیة عشوائیة من المناطق ال

صحفي محررین  14واختارت الباحثة عینة البحث من الصحفیین بطریقة عمدیه وعددهم 

اما  .األهرام واألخبار"بصحیفتي األهرام واألخبار،وتم اختیار عینة من الصحف الرسمیة 

االستمارة الخاصة بطالب  بالنسبة ألهم األدوات التي جمعت بها المعلومات استخدمت

المرحلة الثانویة بالتعلیم العام،كما استعملت المقابلة التي أجرتها مع الصحفیین واستخدمت 

 "األخبار–األهرام "استمارة تحلیل المضمون للصفحات الریاضیة بالصحف العامة

 :نتائج الدراسة

إن أهم ما توصلت إلیه الباحثة أن كرة القدم احتلت أكبر المساحات بالصحف العامة 

 .والریاضیة ،أما بالنسبة لكرة الید فقد احتلت أصغر المساحات

اتفقت أراء الطلبة الممارسین لكرة الجماعیة على أن كرة القدم تحتل ألكبر المساحات وكرة 

 والصحف الریاضیةالید تحتل أصغر المساحات بالصحف العامة 

 .أن كرة القدم هي اللعبة التي یفضل الصحفیون الكتابة عنها في الجرائد

أن هناك قصورا شدیدا أظهرته نتائج تحلیل المضمون في هذه الدراسة یشیر إلى عدم اهتمام 

بصفة عامة " ،السلة رةالكرة الجماعیة الید ،الطائ"دنیةالصحافة بنشر الثقافة الریاضیة والب

 .الید بصفة خاصةوكرة 

بعنوان البرامج الریاضیة التلفزیونیة وأثرها على  ل عیسى الهادي : الدراسة الثانیة/ 2

أطروحة ماجستیر في نشر الوعي الریاضي ،تحلیل مضمون برامج التلفزیون الجزائري 

 .نظریة ومنهجیة التربیة البدنیة والریاضیة

تمثل سؤال اإلشكالیة في إلى أي مدى تعمل البرامج الریاضیة في التلفزیون الجزائري على 

تنمیة الریاضة بمختلف جزئیاتها لدى الجماهیر ألمشاهدة وهل یساعد أسلوب تقدیم هده 
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البرامج على مشاهدتها ؟ وهل تلقى البرامج الریاضیة االهتمام الكافي من ناحیة عدد 

 ساعات البحث ؟

 خالل هذه الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج تمثلت فیما یليومن 

الوسائل المعتمدة في البرامج الریاضیة بالتلفزیون الجزائري وأسلوب تقدیم هذه البرامج  ·

 .ال یساعد على جذب الجمهور لمتابعة هذه البرامج

حساب  ىالتلفزیون الجزائري یركز في برامجه على ریاضات وألعاب معینة عل ·

 الریاضات األخرى ،وٕان هذه البرامج ال تلقى االهتمام الكافي من ناحیة عدد ساعات

البث و اإلرسال وال تساعد هذه البرامج على تنمیة الوعي الریاضي لدى الجمهور 

 .المتتبع أو المشاهد

م قدمت مدیحه محمد إماتمثلت في رسالة دكتوراه قامت بها الدكتورة   الدراسة الثالثة/ 03

دور الصحافة في " عنوان تحت  1979لكلیة التربیة الریاضیة للبنات في اإلسكندریة 

 "نشر الثقافة الریاضیة عامة وألعاب القوى خاصة

إستهدفت هذه الدراسة التعرف على األدوار التي تقوم بها الصحافة في نشر الثقافة 

 .الریاضیة عامة وألعاب القوى خاصة

 :نأراسة في هم فروض الدأوتمثلت 

 .الصحافة تلعب دورا أساسیا في نشر الثقافة الریاضیة بین المواطنین *

 .كرة القدم تحتل معظم المساحات بالصحف العامة والصحف الریاضیة*

 .واستخدمت الدكتورة المنهج الوصفي في هذه الدراسة إضافة إلى تحلیل المضمون

 :ما یلي استخالصومن أهم النتائج الدراسة تم 

ن الصحافة الریاضیة بمصر ال تساهم في رفع المستوى الریاضي والزیادة في أ *

 .المعلومات 

والصحف الریاضیة ال تقدم المعلومات ن الصفحة الریاضیة بالصحف العامة أ *

 .الریاضیة الكافیة 

ن الصحافة الریاضیة في مصر لم تحقق أهدافها وهي نشر الثقافة الریاضیة أ * 

 .الریاضیة وتنمیة الروح 
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تمثلت في مذكرة ماستر في علوم اإلعالم واالتصال للطالبة بغدادي  : ةالدراسة الرابع/ 04

لدى طلبة علوم اإلعالم " جریدة الشباك نموذجا"غنیة حول مقروئیة الصحف المتخصصة 

 واالتصال بجامعة مستغانم 

االستمارة لجمع المعلومات أما استخدمت الطالبة المنهج التحلیلي الوصفي واستعملت تقنیة 

شخصا وكانت العینة غیر احتمالیة وعرضیة حیث توصلت  80بالنسبة للعینة تضمنت 

جریدة الشباك وخاصة الفتیات وهذا راجع إلى عدة  یقرؤون الطالبة إلى أن معظم الطلبة ال

 .أسباب أهمها منافسة الجرائد األخرى كجریدة الهداف 

الطلبة  إلهتمام في الریاضة هي األكثر انتشارا و مقروئیة نظرا وتعتبر الصحافة المتخصصة

 .والشباب الجزائري عموما بالریاضة خاصة كرة القدم

عالم الریاضي،حیث إلتمثلت في رسالة لنیل شهادة الماجستر في ا :الخامسةالدراسة/50

،وقد دحمانيل محمد ظاهرة العنف في المالعب  انتشارتناولت تأثیر الصحافة الریاضیة في 

بعاده من خالل مفاهیم التعصب الریاضي واالنتقام أشكالیة العنف الریاضي و إلتناولت ا

والتحریض حیث خصص الجانب النظري لتحدید معالم التجربة التعددیة االعالمیة في 

 .الجزائر

عالم الریاضیة إلومن خالل هذه الدراسة حاول الباحث الكشف عن نتائج وافرازات وسائل ا

ا في استشارة مكامن العنف والتصرف خاصة لدى الشباب الممارس تأثیرهالمجتمع و في 

خطارها الى أن ظاهرة العنف في مالعب كرة القدم الجزائریة تمتد أووصل الباحث الى 

،وتناول البحث دور وسائل  واألطفالخرى من فئات المجتمع خاصة لدى الشباب آمستویات 

ریاضیة بصفة خاصة في الحد من ظاهرة انتشار وتنامي عالم بصفة عامة والصحافة الإلا

اسهامها في غرس الروح  عالمیة وإلظاهرة العنف في الوسط الجزائري وكذا جوهر الرسالة ا

 .فراد المجتمع أ خالقیة من خالل تكریس التواصل والتماسك والتقارب بینألالریاضیة والقیم ا

ساسا من نوع من أالعنف ومظاهره تتغذى  ن الكثیر من سلوكیاتأوقد كشفت نتائج البحث 

ثارة والتحمس الزائد واللعب على العواطف وبث القیم إلالكتابات الصحفیة التي تزید من ا

و غیر منصفة حسب أخر یمكن اعتبار هذه النظرة قاصرة آالعدوانیة ،لكن من جانب 

لوحده فالعنف  یتحمل مسؤولیة انتشار ظاهرة العنف خطأ الأن الصحفي مهما ألالدراسة 
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طار الریاضي باعتباره ظاهرة اجتماعیة مرتبطة بتركیبة المجتمع إلمرتبط بعوامل خارج ا

فراد فقد توصلت دراسات ألومخلفات البیئة النفسیة والسوسولوجیة التي یتغذى منها ا

الجمهور فهي  ن تغیر من قناعاتأیمكن لها  عالمیة الإلن الوسائل اأاجتماعیة حدیثة الى 

 .فرادألصال لدى اأنما تعزز قناعات موجودة إ ال تصنع التغیر و 

ن ظاهرة العنف تمثل انتاجا اجتماعیا للعدید من المسببات قد یكون ألتخلص الدراسة الى 

 . خرى تبقى جوهریة ومؤثرةآلسباب األعالم لكن اإلعلى رأسها دور وسائل ا

الجانب المنهجي  ستساعدنا في موضوع دراستنا في األنه هذه الدراسات من استفدناوقد 

أغفلت بعض  سابقا  اإضافة إلى ذلك نالحظ بأن بعض الدراسات التي تم ذكرهوالتطبیقي 

فجاءت دراستنا من أجل معرفة تأثیر الصحافة الریاضیة على ثقافة وسلوك طلبة الجوانب 

 .بجامعة مستغانم  واالتصالعلوم اإلعالم 

 :صعوبات الدراسة

إن أي باحث یواجه صعوبات معینة فمن خالل معالجتنا لموضوع الدراسة واجهتنا عدة 

 :صعوبات منها

Ø نقص المراجع التي تناولت الصحافة الریاضیة بالجزائر. 

Ø  في الوقت المحدد بسبب اإلضرابات المفاجئة واسترجاعها االستمارةصعوبة توزیع. 

Ø  واالمتحاناتضیق الوقت بسبب التربص المیداني. 
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 :تمهید

الفصل الصحافة الریاضیة التي تعتبر من أكثر الصحف المتخصصة نظرا  یعالج هذا

وهو الدور الذي یستحوذ على اهتمامات قطاعات كبیرة من  وظیفة التي تقوم بهاوال للدور

قبل على ت تأصبح لتيالجمهور على اختالف وتنوع فئاته واهتماماته خصوصا فئة الشباب ا

 .بالریاضة قراءة الصفحات الخاصة

لذا سنحاول تسلیط الضوء في هذا الفصل على مفهوم الصحافة الریاضیة وتطورها،النشأة 

 .األهداف والوظائف التي تقوم بهاوما هي أنواعها ،
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 مفهوم الصحافة الریاضیة   : المبحث األول

تهتم  وهي.عرفت الصحافة الریاضیة على أنها عبارة عن فرع من فروع الصحافة العامة

جاءت نتیجة تعقد .بمعالجة الموضوعات الریاضیة التي توجه إلى الجمهور المعني بالریاضة

األمر الذي دفعها إلى المزید من فهم هذا الواقع ولذلك .الواقع الریاضي واتساع مجاله

اصبحت الصحافة تلعب دورا متمیزا داخل المنظومة اإلعالمیة وتتمتع بقدر حافل من 

ى الصعیدین النظري والعلمي وبالتالي تحولت الریاضة في المجتمع الحدیث الستقاللیة علا

ساسیة لهذا األإلى مجال واسع وغني بشكل واحد من الدعامات الهامة التي تشكل المالمح 

وأصبحت الریاضة سیاسیة وثقافیة واقتصادیة وتربیة وصحة وذوقا ،المجتمع المعاصر

                                                                        1.قوأخال

أنها مهنة متعددة المهارات "في كتابه الصحافة المتخصصة على  عبد الرزاق الهیتيویعرفها 

    2. "تتطلب  المحترفین الذین یمتلكون القدرة على االتصال بالجمهور

نها الصحافة التي تهتم أفجاء تعریفها على لمحمد جمال الفار  عالميإلعن المعجم ا أما 

بنشر األخبار واألحداث الریاضیة والمناسبات المحلیة والدولیة والعربیة والممارسات واألنشطة 

ضافة إبأنواعها ألمختلفة ونشر الثقافة الریاضیة وتثقیف الكوادر الریاضیة بالتربیة الریاضیة 

عید الوعي الریاضي لدى إلى تزوید المدربین والحكام بالمعرفة والخبرات التدریبیة وتص

 3.المواطنین ومواكبة التطورات الفنیة التي تحدث عالمیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 187 ،ص2002، 2،المكتبة االعالمیة،دمشق،طاالعالم الریاضيدیب خضور ،أ -1
  .211 عبد الرزاق علي الهیتي،المرجع سبق ذكره،ص-2
  .208،ص 1،2006أسامة للنشر والتوزیع،عمان ،االردن،ط،دار المعجم االعالميمحمد جمال الفار، -3



 ماهیة الصحافة الریاضیة                         الفصل الثاني   

 

 

36 

 

 نشأة وتطور الصحافة الریاضیة  : البحث الثاني

على  هاستحواذلالتعد الصحافة الریاضیة من أكثر الصحف المتخصصة جماهیریا نظرا 

القطاعات الكبیرة من الجمهور،إذ یحرص القائمون على إصدار صحیفة جدیدة بإعطاء 

اهتمام خاص للصفحة الریاضیة للتحقیق أكبر قدر من التوزیع حتى أن الصحف العامة 

أحیانا تصدر مالحق أسبوعیة ریاضیة سرعان ما تطورت هده العملیة وأصبحت توجد 

 .أو نصف شهریة صحف ریاضیة مستقلة تصدر أسبوعیا

ومادام انتشار الصحافة الریاضیة هو أن الجمهور الریاضي في مختلف بلدان العالم 

شغوفا بالریاضة فیحاول متابعة الریاضات ،كما أن الدولة في البلدان العربیة تنفق أمواال 

ال تعدو وال تحصى للتشجیع األفراد لإلقبال على ممارسة الریاضة العالمیة ،إضافة إلى 

 . التاسع عشر كریاضة جماهیریة شعبیة ظهور كرة القدم على الواجهة في القرن

ولم تهتم الصحافة العالمیة بالریاضة بل كان االهتمام منصبا على أخبار التجارة وحركة 

وحركة  قتصادیةالاالسوق الخاصة بازدیاد النفوذ الرأسمالیة واهتمامها الكبیر بالنشاطات 

ظلت األخبار الریاضیة  19وخالل القرن    18و 17 القرنیناألموال والبنوك خالل 

طریقها إلى الصفحات األولى من الصحف وهذا راجع إلى ازدیاد القراء ،وبعد انتهاء 

الحرب العالمیة الثانیة انتشرت المجالت الریاضیة المتخصصة وبعدها اكتسحت الصحافة 

التخصص الدقیق فظهرت  الریاضیة الساحة اإلعالمیة ودخل ما یعرف بالتخصص أو

صحف متخصصة بریاضة معینة وأول بروز لهذا التخصص كان في الوالیات المتحدة 

 1.األمریكیة حیث یوجد مجالت لكرة القدم والهوكي وأخرى لبسبول

كما تنوعت في الدول األوروبیة فهناك مجالت متخصصة في المالكمة وكرة القدم وغیرها 

بالصورة  هتمامالااضیة من صغیرة ومتوسطة وما بین حیث تعددت أحجام المجالت الری

واالهتمام باألخبار والموضوعات المثیرة ،وبدأت تظهر في السنوات األخیرة صحف ریاضیة 

 .یومیة تشبه الصحف العلمیة من حیث اإلخراج وعدد الصفحات 

                                                           

1
  .76،ص 1986عالم الكتب،القاهرة،الصحافة المتخصصة،فاروق ابو زید، -
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 األول من القرنأما في الدول العربیة فلم یكن هناك اهتمام بالصحافة الریاضیة إال في الثلث 

 اهتمام وكانت عبارة عن مجرد أبواب صغیرة وقصیرة تنشرها الصحف العامة ومع  20

 الریاضة ثم تطورتالجمهور بكرة القدم ظهرت الصحافة الریاضیة الثابتة التي تعنى بشؤون 

.الصحافة إلى إصدار مالحق ریاضیة توزع مع الصحیفة ذهه
1

 

التي ظهرت  بمصربین الصحف الریاضیة العربیة هناك الصحافة الریاضیة ن ونجد أن م

عندما أخذ الشباب المصري یكون الفرق المختلفة لكرة القدم في األحیاء   1885 سنة

،وتم إصدار صحیفة الریاضة محمد أفندي باشا الشعبیة وتكوین أول فریق مصري على ید 

صدر عدد من الصحف كمجالت  20لقرن وخالل العقد األول من ا 1888المصریة سنة 

ظهرت مجلة الریاضة البدنیة  1990وفي سنة  1907  ضیاء األلعابأبرزها صحیفة 

 1952وفي سنة  الشعاعاهتمت بكرة القدم وصدرت بالقاهرة مجلة ریاضیة أسبوعیة هي 

 2.ظهرت مجلة الدلیل الریاضي 

وهي  المصارعة الحرة،ومجلة  الریاضي أسبوعیة الوطن العربينجد مجلة  لبنانأما في 

 1922.3 سنة األلعاب الریاضیةظهرت أول مجلة ریاضیة هي  لعراقنصف شهریة وفي ا

فإن االنطالقة الفعلیة للصحافة الریاضیة المكتوبة كانت مع بدایة الثمانینات  الجزائروفي 

  دیسمبر  11 سبوعیات الریاضیة والتي تأسست في ألبرز اأمن صحیفة المنتخب حیث تعد 

سبوعیة ریاضیة غیر متخصصة ولو أنها تخصص مساحتها االكبر لقراءة كرة أوهي  1985

 4.ةنها تهتم بمختلف الریاضات الفردیة والجماعیأ اإلالقدم الوطنیة والدولیة 

سبوعیة أالتي تعتبر  صدى المالعبهم الصحف الصادرة باللغة العربیة أن من بین أونجد 

تصدر بشرق البالد  1992 جویلیة 28ریاضة كرة القدم تأسست في ریاضیة متخصصة في 

ول ألسبوعیة ریاضیة متخصصة لكرة القدم صدر عددها اأالشباك  صحیفةوهناك .سطیف 

 .واألجنبیةالكرویة المحلیة  باألحداثوتهتم 1993ماي  09في 

                                                           

  .146صالح عبد اللطیف،المرجع سبق ذكره،ص -1
 1998،1،ج1،مركز الكتاب  للنشر والتوزیع،القاهرة،طاإلعالم الریاضيعطا حسن عبد الرحیم، –خیر الدین علي عویس 2

  .99،97صص
  .54،ص2001،دار الفجر للنشر والتوزیع،القاهرة،الصحفي المتخصصاسماعیل ابراهیم، -3
  .20،ص1980،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،1939 -1847الصحافة العربیة الجزائریة محمد ناصر ،-4
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 لعربیة غة االلوهي یومیة جزائریة ریاضیة ناطقة ب1972جریدة الهداف سنة  تأسستثم 

 بتحلیل النتائج خبار الریاضیة وعن كرة القدم بالجزائر والعالم وكذلك تقومألتقدم كل ا

 .نواع الریاضة أوترتیب الفرق الریاضیة في كل 

 :العدید من الصحف الریاضیة بالجزائر منها  تأسستثم بعد ذلك 

 جزائریةبالفرنسیة وتعني المنافسة وهي یومیة  compétitionكومبیتسیون  ·

 الویب تصدر باللغة الفرنسیة ولدیها موقع على

http:  //www competition.dz/  

 نسبة ألحد المالعب وهي صحیفة أسبوعیة  Maracañaجریدة ماركانا بالفرنسیة  ·

 .ریاضیة جزائریة تصدر باللغة الفرنسیة مختصة بكرة القدم

وتعني الحریة وتعتبر ریاضیة أسبوعیة  liberté footجریدة فولیبرتي فوت بالفرنسیة ·

 وهي متخصصة  جزائریة تصدر باللغة الفرنسیة ملحقة مجانا بجریدة لیبرتي

شارع العربي بن مهیدي الجزائر العاصمة  37 في الریاضة بتحدید كرة القدم ،مقرها 

 hatt//www liberte .algerie.com/foot/1.وله موقع على الویب 
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1
 16:20على الساعة   www.info algerie.comالموقع اإللكتروني، 
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 أنواع الصحافة الریاضیة  : المبحث الثالث

 یمكن تقسیم الصحافة الریاضیة إلى عدة أنواع وذلك حسب بعض المعاییر والمتمثلة 

 :فیما یلي

 من حیث دوریة الصدور : اوال

 .صحف ریاضیة یومیة ·

 .صحف ریاضیة أسبوعیة ·

 .صحف ریاضیة نصف شهریة وشهریة ·

  .بمعنى كل ثالثة أشهر صحف ریاضیة ربع شهریة ·

 من حیث التغطیة الجغرافیة  : ثانیا

ویقصد بها مدى الوصول إلى جمیع القراء في الدولة التي تصدر بها أو على مدى أوسع 

 :ویشمل عدة دول وینقسم إلى 

توزیعها بإقلیم معین وتهتم باألخبار الریاضیة  يحیث یغط : صحف ریاضیة محلیة .1

في هذا اإلقلیم وتهتم بالقضایا والمشكالت هذا اإلقلیم للتوصل إلى الحلول المناسبة 

 .لها

وهي توزع على جمیع األفراد في الدولة دون انتماء إلقلیم  : صحف ریاضیة قومیة .2

كما تهتم ببعض وتهتم بتغطیة األخبار الریاضیة التي تحدث في الدولة ككل 

 1.األخبار العالمیة والدولیة 

 

وهي الصحف قومیة تصدر طبعات خاصة خارج الدولة  : صحف ریاضیة دولیة -3

 .نفسها

 .من حیث المضمون  : ثالثا

وهي الصحف التي تجمع بین المضمون العام والمتنوع وتكون  : صحف عامة .1

الریاضة أحد صفحاتها ،حیث تشتمل على صفحات لألدب ،االقتصاد والسیاسة وغیر 

 .ذلك والتي یتم توجیهها إلى الجمهور بصفة عامة 

                                                           

  .108،109عطا حسن عبد الرحیم ،المرجع سبق ذكره،صص–خیر الدین علي عویس  -1
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 ویكون جمهورها عام وغیر متجانس من حیث  : صحف ریاضیة عامة متخصصة .2

 عوسماته ولكنها تركز على األخبار والقضایا الریاضیة في المجتم خصائصه

وتعالجها بأسلوب یتسم بالبساطة والوضوح لیخاطب جمهور غیر متخصص في المجال 

 .الریاضي 

 ویكون لها جمهورها الخاص من المتخصصین علمیا في : متخصصةصحف ریاضیة  .3

ث ،وتستخدم األسلوب العلمي المجال الریاضي ویغلب علیها أسلوب الدراسات والبحو 

المباشر وتنشر المصطلحات العلمیة المتعارف علیها بین المتخصصین في المجال 

 الریاضي

  .من حیث حجم التوزیع : رابعا

وهي ذات التوزیع الضخم وتكون رخیصة الثمن وتركز  :الصحف الریاضیة الشعبیة .1

 .على الموضوعات الریاضیة التي تهم القارئ العادي وتخاطب عواطفه 

وتتحرى الدقة والموضوعیة في تناولها لألخبار  : صحافة النخبة أو المحافظة .2

في المعالجة وتركز على التحلیل والتفسیر  تزانالاواألحداث الریاضیة وتمیل إلى 

 .هتم باألحداث الدولیة وغالبا ما تكون غالیة الثمن وت

                                                        .من حیث الشكل الفني للصحیفة  : خامسا

 jour nulالجریدة الریاضیة 

  magazineالمجلة الریاضیة

وتتفق الجریدة الریاضیة والمجلة الریاضیة في أنهما یصدران دوریا إال أن هناك مجموعة من 

 :االختالفات بینهما منها 

فالجریدة الریاضیة عبارة عن طیات لعدد من الصفحات دون غالف  :شكل أو الحجم /1

 :تأخذ األشكال التالیة 

والعرض  cm56.53حیث یتراوح طول الصفحة بین standard sizeالحجم الكبیر 

cm43.41  5,5و  4,5،أتساع العمود من8وعدد األعمدة  

في حین أن المجلة الریاضیة تصدر في عدد أكبر من الصفحات ذات غالف یضم هذه 

 .الصفحات وتنوع أحجامها بین الحجم الكبیر أو المتوسط ،أو الصغیر 
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ة ال تزید دوریة صدورها عن أسبوع في حین أن المجلة الجرائد الریاضی : دوریة الصدور/2

 .ال تقل دوریة صدورها عن أسبوع

  .من حیث جهة الصدور  : سادسا

 مراكز ندیة أواألوالتي تصدر عن بعض : صحف األندیة الریاضیة أو مراكز الشباب-1

 .المركزو أنشطة الریاضیة التي یشترك فیها النادي ألالشباب وهي تقوم بتغطیة مختلف ا

وهي التي تصدر عن بعض االتحادات الریاضیة :صحف االتحادات الریاضیة -2

 لسان هذاحیث تقوم بتغطیة نشاط اإلتحاد في اللعبة التي تقوم باإلشراف علیها وتكون 

وكذلك طرح رؤیته الخاصة  فكاره واتجاهاته وسیاساتهأاالتحاد التي من خاللها یقوم بعرض 

 1.لهامةالكافة األحداث والقضایا الریاضیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .110،111عطا حسن عبد الرحیم، المرجع سبق ذكره،ص –خیر الدین علي عویس  - 
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 أهمیة الصحافة الریاضیة: المبحث الرابع 
 

لقد شهدت السنوات األخیرة تزایدا ملحوظا في اهتمام الصحف المتخصصة بمختلف 

المستوى الصحف العامة الیومیة  وعلى.إلخ .....المجاالت مثل الریاضیة،المرأة ،الفن 

األسبوعیة أخذت الصفحات المتخصصة تتزاید یوما بعد یوم حتى أصبحت تحتل نسبة عالیة 

 .من صفحاتها

وتعتبر الصحافة الریاضیة من أكثر الصحف المتخصصة جماهیریا نظرا لطبیعة الدور الذي 

ال تخلو أي و .جمهور تقوم به ،وهو الدور یستحوذ على اهتمامات قطاعات كبیرة من ال

صحیفة عامة من األبواب والصفحات الثابتة من األخبار الریاضة بل أن أي صحیفة أو 

مجلة عندما تصدر یضع المشرفون علیها الصفحة الریاضیة في أول اهتماماتهم بهدف 

الحرص على تحقیق أكبر قدر من التوزیع،كما تعتبر إحدى عناصر الجذب في محیط 

جه عام وفي محیط النشء والشباب في وجه خاص ،وهي تقدم أعضاء المجتمع بو 

المعلومات في مجال الریاضة ویمكنها أن تساعد الفرد على تكوین رأیه في موضوع أو عدة 

ن یسهم هذا الرأي في اكتساب قیمة ما تعمل على أموضوعات تتعلق بالریاضة ویحتمل 

یدفعه لكي یكسب سلوكا محددا یعبر األمر الذي  يتكوین اتجاهات الفرد نحو النشاط الریاض

  1.النشاط الریاضي سلبا أو إیجابانحو فیه عن موقفه العلمي 

میة ألفراد المجتمع ومحو اأوللصحافة الریاضیة دورا في نشر الثقافة الریاضیة بین -

 2في استشارة الدافعیة نحو ممارسة  جتماعیةالواالریاضیة ،وفي تدعیم وترسیخ القیم التربویة 

 

همیة الدور الذي تقدمه صفحة أسفرت نتائج بعض البحوث والدراسات عن أالریاضة ،وقد 

الریاضة في الصحف العامة والصحف والمجالت المتخصصة في تنمیة االتجاهات نحو 

في سالم عبد اللطیف ،سوزان ومدیحه محمد االمام ممارسة الریاضة فقد اثبت كل من 

 :ي تنمیة االتجاهات نحو ممارسة الریاضة ان بحثهما عن دور الصحافة الریاضیة ف

                                                           

  .222،ص2009دار الفكر والفن الطباعة والنشر والتوزیع،الصحافة المتخصصة المطبوعة وااللكترونیة،حسنین شفیق،-1
،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر اإلعالم في التربیة البدنیة والریاضیةالشافعي، حسن أحمد -2

 .310،ص2003اإلسكندریة،
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 .قراءة الصحف الریاضیة تلعب دورا هاما في تنمیة االتجاه نحو التربیة الریاضیة -

 .المواظبة على قراءة الصفحة الریاضیة تزید اتجاه القارئ نحو التربیة الریاضیة وتؤكد-

على ضرورة ربط الصحافة بالثقافة الریاضیة بمفهومها  نوال خلیفة مصطفى حسنالباحثة 

العام وأهدافها الحیویة كما ان جمهور القراء یتابعون ما یكتب في الصحف الریاضیة 

 وما تعانیه الریاضة .ویتأثرون به وسط تفجر المشكالت الحیویة للحیاة الیومیة بوجه عام

هاما إیجابیا لإلقناع والتأثیر  مشكالت بوجه خاص ،كما تلعب صفحات الریاضة دورامن 

 على السلوك الریاضي للجماهیر وتنشیط مفهوم الریاضة الذي یمتد الى ما هو أبعد من

مجرد مباریات والثقافة الریاضیة التي تبنى على المفاهیم صحیحة تعد جزء من الثقافة العامة 

1.ن یسلكوا سلوكا مرغوبأفراد على ألتساعد ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .311حسن احمد الشافعي،المرجع سبق ذكره،ص -1
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 أهداف و وظائف الصحافة الریاضیة  : المبحث الخامس

 أهداف الصحافة الریاضیة/1

 :ن للصحافة الریاضیة مجموعة من األهداف  نجملها فیما یليإ

Ø  األخبار واإلعالم حیث تقوم بتزوید الجماهیر باألخبار الالزمة 

Ø  التعلیق على األنباء واألخبار الریاضیة 

Ø  تعكس أراء اآلخرین في الموضوعات واألحداث الریاضیة والتعلیق علیها من خالل

 .عرض أراء للقراء ووجهات نظرهم 

Ø  التغطیة الكاملة للبطوالت واألحداث الریاضیة المحلیة والعالمیة خاصة التي تشترك

 فیها الدول العربیة

Ø  والتركیز على الناشئینالتعریف باألبطال والشخصیات في المجاالت الریاضیة المتعددة 

Ø  توضیح مفهوم السلوك الریاضي والروح الریاضیة 

Ø  نشر الروح الریاضیة والبعد عن التعصب والكراهیة بین أبناء الوطن العمل على 

Ø التعریف بالقواعد والقوانین المختلفة لأللعاب الریاضة 

Ø  توعیة وتثقیف الجماهیر الریاضیة 

Ø والهیئات واالتحادات الریاضیة  التوجیه واإلرشاد لألفراد والنوادي 

Ø  عنهم صعوبات  خففیح عن الجمهور وتسلیته بطریقة تتحاول الصحافة الریاضیة الترو

 1.ومشاكل الحیاة الیومیة

 .أهداف الصحافة الریاضیة في الجانب االقتصادي واالجتماعي والسیاسيأما فیما یخص 

فقد صاحب التطور الذي عرفته الریاضة حركة  األهداف الصحافة االجتماعیةففي الجانب 

اجتماعیة  تسمح للشعوب بتبادل الثقافات عبر اللقاءات المختلفة والسیما بین مناطق 

الدولة الواحدة فالریاضة قبل كل شيء هي وسیلة تربویة صحفیة تهدف إلى تقویة الروابط 

 حركة اجتماعیة حیثأ تنشفعندما تنظم لقاءات ریاضیة فهنا بین مختلف أفراد المجتمعات 

 تسمح للشعوب بالتعارف عبرها حیث ،تتوقف المبادالت الدولیة والمحلیة اجتماعیا وثقافیا

                                                           

  .103خیر الدین عویس،المرجع سبق ذكره،ص-1
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من  نجد هنا مهمة رجل اإلعالم لإلعالم الریاضي الذي یعمل على الربط بین الجماهیر

 التخصصاتبحیث یوفر لهم المعارف التاریخیة حول مختلف ،نقله لألحداث الریاضیة  خالل

وبالتالي فهو یدافع عن الریاضة في ،ن یكون محققا وكاتبا ومرشدا أكما یجب ،التي توجد

 .سیاستها وثقافتها وقیمتها الفنیة

فیتمثل في أن الریاضة أصبحت الیوم تمثل نشاطا یتطلب  الهدف االقتصادياما عن  -

كن مدفوعة من طرف ویتطلب  تكالیف محددة حتى وٕان لم ت،استهالك  المنافع والخدمات

ففي النظام  الرأسمالي مثال ممارسة الریاضة تكون طلبا على المنافع والخدمات ،الریاضیین

للریاضة       يوتفتح في نفس الوقت سوقا للصناعة والتجارة وهذا هو بالتحدید هدف اقتصاد

ن یتجلى لنا كل یوم وخاصة في المنافسات الكبیرة التي أصبحت تسیل لعاب الكثیر م

 .أصحاب رؤوس األموال واألسهم كمجال لالستثمار سریع الربح

فقد یعمل تنظیم مثل هذه التظاهرات على استمرار صدور وسائل االعالم التي  أما إعالمیا 

تعد االنشطة الریاضیة مادتها الحیویة وبالتالي دیمومة صدورها یعني دیمومة توفیرها  

اصة مع ازدیاد ثقافة االشهار وتطورها عبر كافة لمناصب الشغل وبالتالي الدخل المستمر خ

 1.وسائل االعالم الریاضیة مم یجعلها الدخل الوافد لألموال

 

 وظائف الصحافة الریاضیة / 2

والسیاسیة لكل  الریاضیة واالجتماعیةتختلف وظائف الصحافة الریاضیة باختالف الظروف 

زمنیة ألخرى في نفس المجتمع ف وظائف الصحافة الریاضیة من فترة لمجتمع كما تخت

 :وسنعرض أهم وظائف الصحافة الریاضیة التي تتمثل فیما یلي

حداث الریاضیة بشكل دقیق وصحیح وشامل بم ألاالخبار واإلعالم وذلك بتغطیة ا*

 .یعطیها معناها الحقیقي

 ن یقدم لألحداث والموضوعات الریاضیة         أالشرح والتفسیر والتحلیل وذلك حتى یمكن *  

 .حولهاداللتها المختلفة  ویساعد القارئ على فهمها وادراكها وتكوین وجهة نظر 

                                                           

 .21،22صص ،2012،1،دار الكتاب الحدیث،القاهرة،طدراسات في اإلعالم التربوي،عیسى الهادي-1
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جیال باألبطال الریاضیین الذین ألریاضي من جیل ألخر وذلك بتعریف النقل التراث ا*

                   .              أثروا على المجتمع بما حققوه من إنجازات ریاضیة 

وثیقة تاریخیة من خالل تسجیلها لألحداث والوقائع الریاضیة  باعتبارهاالتوثیق والتاریخ * 

 .ستفادة منهاإلحداث لمحاولة األالمتالحقة ومتابعتها بما یعین على فهم هذه ا

ة الیومیة التسلیة والترویح والترفیه،حیث تقوم بالتخفیف عن القراء من أثار التوتر والمعانا* 

ومساعدتهم على قضاء أوقات فراغهم بأسالیب مناسبة تحقق لهم المتعة والثقافة الریاضیة 

 .من خالل نشر القصص الریاضیة والكلمات المتقاطعة

التي تفید  تقدیم الخدمات وذلك من خالل تقدیم بعض المعلومات الریاضیة  والصحیة*

القارئ مثل تعریفه بمواعید المباریات الریاضیة أو تقدیم استفسارات في مجال الطب 

    1.الریاضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .106-105صعطا حسن عبد الرحیم،المرجع سبق ذكره،ص -خیر الدین علي عویس-1
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 :خالصة

تعتبر الصحافة الریاضیة جزء من الصحافة العامة،حیث أنها تهتم بمجال واحد هو 

المجال الریاضي بحیث تعتبر من أكثر الصحف المتخصصة نظرا الستحواذها على 

القطاعات الكبیرة من الجمهور وهذا ما ساعدها على انتشارها عبر بلدان العالم فكان 

 .االهتمام الكبیر بكرة القدم 

م الصحافة الریاضیة في نشر الثقافة بین أفراد المجتمع وتنمیة وعیه الریاضي وتساه

وجذب الجمهور إلى القیام بسلوكات تشبه سلوكات المنتخب المفضل لدیه،وتؤدي إلى 

 .خرىآلربط العالقة بین الشعوب من خالل متابعة المباریات ا
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 :تمهید

نتیجة للتطورات التي شهدها العالم وانتشار التعلیم والصحافة وظهور النشر للكتب واألبحاث 

والثقافیة والریاضیة فتوجب على الصحافة اتسعت المجاالت التي یطلبها القراء منها السیاسیة 

مواكبة هذه الحاجة لالستجابة لرغبات إضافة إلى هذه االهتمامات التي تحرص الصحافة 

على التعبیر عنها برزت الحاجة إلى ظهور الصحافة المتخصصة لتلبیة هذه الرغبات للقراء 

 .على اختالف شرائحهم
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 مدخل إلى الصحافة المتخصصة    :الفصل األول  

 مفهوم الصحافة المتخصصة:   المبحث األول

من التسمیة التي تحملها یتضح تعریفها بأنها تلك الصحیفة أو المجلة التي تصدر دوریا 

وتحصر اهتماماتها على موضوع واحد من فروع التخصصات التي تستجیب للقطاع معین 

هذه المطبوعة في جمیع التحلیالت واألخبار وكتابة من القراء و المهتمین ویكون نشاط 

 .المقاالت والتحقیقات التي تتخصص بهذا الموضوع المحدد في جوانب مختلفة

نها الصحیفة أو الدوریة التي تتخصص أفي حین عرف آخرون الصحافة المتخصصة على 

وحاجة القطاع  بجزئیة أي تخصص ما في فرع من فروع العلم أو الثقافة وهذا استجابة لرغبة

دب المختلفة من األالمعني فمثال یهتم المثقفون واألدباء باألخبار والتحلیالت حول ضروب 

الشعر والقصة وتبعا لهذا المفهوم انتشرت المجالت والدوریات التي تنسجم وأذواق الشرائح 

ي تالمختلفة فظهرت الصحف التي تهتم بالجمال واألزیاء وظهور الصحف الفنیة والصحف ال

 1.تهتم بشؤون الرجال ،النساء واألطفال

عالمیة تعریف الصحافة المتخصصة إلولقد جاء في القاموس الموسوعي للمصطلحات ا

specialized paper  و أنها الجرائد التي تهتم فقط بطبقة اجتماعیة التي تعبر عنها أعلى

فیه وترتكز على الذي تتخصص  اإلنسانيو بمجال النشاط أالفئة المهنیة التي تخدمها 

 2.خبار الخاصة بمجال الذي تهتم  به ألا

نها الصحیفة أو المجلة أو الدوریة التي تعنى بجزئیة ما أكثر أعرفت على  آخر وفي سیاق

تخصصا في فرع من الفروع وتهتم بجانب واحد من اهتمامات القراء في التطلع نحو المعرفة 

                                                           

  .19،ص 2009،عمان،االردن،دار زهران،الصحافة المتخصصةعیسى محمود الحسن ،-1
  .528،القاهرة،ص 2002،1،طعربي –القاموس الموسوعي للمصطلحات االعالمیة انجلیزي محمد فرید عزت، -2
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 ،وٕانما هي قاصرة على قطاع معین من القراءوهي لیست صحافة للعامة أو المجتمع كله 

ومن الصعب حصر أنواع التخصصات إذ أنه یتوزع على كافة فروع المعرفة وكل فرع من 

هذه الفروع یتفرع منه فروع أصغر ومن هذه الفروع األصغر تتولد جزئیات أدق ،فالصحافة 

روع أخرى في مجال یتفرع عنها ف الزراعیة مثال هي في حد ذاتها نوعا من التخصص لكنه

 1.زراعة الحبوب أو زراعة الفاكهة ولكل فرع من الفروع یوجد دوریات تهتم بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1- صالح عبد اللطیف ، الصحافة المتخصصة ،مكتبة االشعاع الفنیة،ط2002،1،ص12-11.
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نشأة وتطور الصحافة المتخصصة : المبحث الثاني  

ولى متخصصة حیث اهتمت بأخبار السیاسیة والنبالء وأخبار ألبدأت الصحافة نشأتها ا

الحروب وفي بعض الدول وخاصة إفریقیا بدأت الصحافة الدینیة تنشر اإلنجیل والعظات 

ومع التطور الذي حدث في العالم في مجاالت العلوم والتكنولوجیا واالقتصاد وانتشار .الدینیة 

 . ى الصحافة بأنماط وأهداف جدیدةالتعلیم وزیادة عدد السكان عاد التخصص إل

  :وأمریكاأوروبا  بدایة ظهور الصحافة المتخصصة في .1

 1665سجلت الدراسات اإلعالمیة التاریخیة أن أول مجلة متخصصة ظهرت في فرنسا عام 

 .باسم العلماء وذلك في عصر النهضة 

ومعنى هذا أن ظهور الصحافة المتخصصة جاء مرادف لظروف كل عصر نشأت فیه،ولكن 

فظهور المالحق عن الصحف الكبرى في فرنسا یمثل  19الظهور الحقیقي كان بدایة القرن 

التي أنشأت  le figaroیة جدیدة للصحافة المتخصصة ،فقد أصدرت صحیفة الفیجار ابد

أي     la gazette le figaro Abo nos .programme   مالحق باسم 1825عام 

وهي جریدة   le literatureجریدة المشتركین التي كانت توزع مجانا ،ثم ظهرت بعد ذلك 

وفیها من ألوان الموضات  album du firaroأسبوعیة فأصدرت صحیفة كل شهرین باسم 

ئیة واألزیاء واألزیاء ،بعد ذلك صدرت مجلة مستقلة متخصصة أسبوعیة في الصحافة النسا

حیث ذكر   le parisien libere  أصدرتها دار الحریة الباریسة marie Franceباسم 

ألف نسخة  300في دراسات في الصحافة األوروبیة أنها كانت تطبع  الدكتور إبراهیم عبده

 .بطباعة فاخرة جدا من حیث الورق واأللوان 

ثلة في صحیفة التایمز التي بدأت الصحافة المتخصصة تظهر فیها ممبریطانیا وفي 

الذي كان یعمل تاجرا أن یكون اإلعالن  جون والترواختار صاحبها  1785أنشأت عام 

 theهو مادته الوحیدة وأن یكون قراؤه هم رجال األعمال ،وكانت تصدر في البدایة بإسم 

daidy universal regists  نسخة 1500وكانت توزع. 
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قائمة بالصحف  1952في كتابه الصحافة األوروبیة  عبدهإبراهیم وقد أورد الدكتور  

المتخصصة في بریطانیا ذكر فیها أنه یوجد نحو ألف مجلة ذات طابع تجاري أو فني ویوجد 

مجلة ریاضیة وغیرها من المجاالت  250مجلة دینیة و  300أیضا ماال یقل عن 

لصور والرسوم حیث المتخصصة ،ثم ظهرت بعد ذلك مجاالت متخصصة في الكاریكاتیر ،ا

   the sketchمجلة سكتش  1893وأصدرت عام  1938عام   Picture postأنشئت 

 1.وهي أول صحیفة بریطانیة متخصصة في النكت

أنه بدأت الصحافة المتخصصة   ریتنر.جون دیقول  الوالیات المتحدة األمریكیةأما في 

 benjamin هاریسفیها وذلك بإصدار صحیفة في المستعمرات على ید بنجامین 

Harris    1660وكان قد أقصى من إنجلترا لنشره صحیفة سریة وقدم إلى بوسطن عام 

سماها الحوادث العامة األهلیة واألجنبیة وحتى عام  newsletterحیث نشر رسالة 

2.ظلت الصحف األمریكیة صحفا حزبیة یملكها السیاسیون  1970
 

وهي مجلة موجهة إلى صاحبات المهن  city womanوصدرت مجلة نسائیة تحت اسم 

 .من النساء اللواتي یقطن ویعملن في المدینة 

ي موجهة للجماهیر الذین لهم هف  consume magazinsأما عن المجالت االستهالكیة 

 أو مجلة  sailingنفس االهتمام في مجال متخصص مثل مجلة البیع 

 3.وغیرها من المجالت التي ظهرت في أمریكا  nodel railroader "نودیل ریلرودر" 

 

 

 

                                                           

  .105،مكتبة االداب بالقاهرة،ص 2،ط دراسات في الصحافة االوروبیة تاریخ وفن،ابراهیم  عبده-1
  .52،ص 1987،1،ترجمة عمر الخطیب،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت،طاالتصال الجماهیرير یتز،–جون  -2
  .28،ص1967،2،دار المعارف،مصر،طحافة رسالة واستعداد وفنصالخلیل صابات ،-3
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 :الصحافة المتخصصة في الوطن العربي .1

تطورت  حیث.ظهرت الصحافة المتخصصة في الوطن العربي انسجاما مع روح العصر 

الصحافة في البلدان العربیة وظهرت المالحق والسالسل المتخصصة في الصحف العامة 

 :إلى أن صدرت الدوریات المتخصصة والتي سنجملها فیما یلي

 :الصحافة المتخصصة في مصر/1

كانت مصر رائدة في الصحافة بشكل عام حیث ظهرت فیها الصحافة بشكل مبكر وكذلك 

بإسم جور نال الخدیوي   1868،وقد ظهرت أول جریدة عام   الحال للصحف المتخصصة

تقوم على خدمة الحاكم وحده وحتى اسمه ارتبطت به وكذلك تخصصت جریدة مرآة 

األحوال كجریدة تصدر باللغة العربیة في األستانة عاصمة الدولة العثمانیة لخدمة الوالي 

ة وظهور مجالت متعددة ثم تطورت بعد ذلك الصحف المتخصص. 1852العثماني عام   

منها مجالت الریاضیة مثل الزمالك واألهلي والمجالت الدینیة والمجالت الخاصة بالطفل 

  .وآخرى أدبیة وغیرها من المجالت التي ظهرت في مصر

 : الصحافة المتخصصة في قطر/2

حیث صدرت عن   1960-1380بدأ ظهورها في المدارس والمعاهد النظریة عام  

التربیة والتعلیم مجالت وصحف مدرسیة وذلك قبل إنشاء وزارة اإلعالم عام  مدارس وزارة

1972 .1     

 

  لكما قامت شركات البترول بإصدار لون من ألوان النشرات في معظم دو 

التي أصدرتها دائرة العالقات العامة بشركة النفط لقطر عام  ألمشعل" الخلیج مثل نشرت

بإنشاء جریدة العرب كجریدة یومیة   1972وقد ظهرت الصحف العامة عام    1961

                                                           

.41عیسى محمود الحسن،المرجع سبق ذكره،ص - 1
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أما بالنسبة للمجالت المتخصصة التي ظهرت  1979سیاسیة جامعة ،ثم جریدة الرایة عام  

 في قطر یمكن رصدها فیما یلي 

 1968التي كانت تصدر شهریا عن وزارة اإلعالم القطریة صدرت عام   :الدوحة  ·

وقد بدأت كمجلة إذاعیة ثم تحولت إلى مجلة دینیة ثقافیة ،ریاضیة وتغیر شعارها من مرآة 

قطر ومجلة المثقفین ورجال األعمال إلى مجلة شهریة ثقافیة جامعة ملتقى اإلیداع العربي 

 .والثقافة اإلنسانیة 

 تبر مجلة ریاضیة شهریة تعنى بشؤون الریاضة للشباب وتهتم بأخبارتع :الصقر ·

الخلیج وهي تصدر عن القوات المسلحة القطریة وصدر العدد األول منها في مارس 

1977 .1 

 :الصحافة المتخصصة في العراق /3

وكانت تهتم باألخبار الداخلیة والخارجیة  1869لقد صدرت أول صحیفة في العراق عام  

توجت بصدور قانون المطبوعات  حیثت الصحافة المتخصصة بالصحافة الحزبیة وارتبط

سمح للهیئات والنقابات وغیرها من إصدار الصحف بعد أن تأخذ موافقة وزارة   1969عام  

  .اإلعالم التي خولت بمنحها االمتیاز

ي كما أصدرت بعد ذلك المنظمات الشعبیة صحفا ومجالت خاصة بها مثل اإلتحاد الوطن

لطلبة وشباب العراق ،واإلتحاد العام للجمعیات الفالحیة ،واإلتحاد العام لنساء العراق 

 وغیرها من المنظمات الشعبیة التي تمیزت بدعم كبیر من الدولة التي سیطر علیها حزب 

البعث وبالتالي صدرت نشرات وصحف لكافة االتحادات والنقابات في العراق وتمیزت 

 2.العراق بوجود مطبوعات مثل تلك التي صدرت من جمعیات الصحافة المتخصصة في

                                                           

41عیسى محمود الحسن،المرجع سبق ذكره،ص- 
1
  

  .60،ص2002،دار الدولیة ،مصر،الصحافة المتخصصة في الوطن العربيإبراهیم إسماعیل ،-2
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لم یتوفر في الدول  وهي تخصصات دقیقة وجمعیات  والفیزیائیین والوثائقیینالمؤرخین 

   .كاف للصدور دعم العربیة االخرى له

 :الصحافة المتخصصة في األردن/4

كانت البدایة الفعلیة لظهور الصحافة المتخصصة فیها من خالل الثورة العربیة الكبرى فقد 

وازداد بعدها  1920صدر األمیر عبد اهللا بن حسین أول نشرة باسم الحق یعلو عام  أ

 مطبوعة وكانت المتخصصة  150صدور الدوریات حیث تصدر االن أكثر من 

 :فیها مثال

 بیة إسالمیة الحكمة اإلسالمیة وهي أد ·

 مجلة مخصصة لألطفال  حاتم ·

 الجیش العربي وهي عسكریة وطنیة شاملة  ·

 األمن العام أمنیة تثقیفیة ·

 1.السماعة طبیة تصدر عن نقابة األطباء  ·

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .59ص ،2012،1،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،االردن،طالصحافة المتخصصةابراهیم فؤاد الخصاونة، -1
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 سباب انتشار الصحافة المتخصصةأ :المبحث الثالث 

انتشار وظهور من الضروري والمهم أن نذكر العوامل واألسباب التي ساعدت على 

الصحافة المتخصصة التي اصبحت ظاهرة جدیرة بالبحث في مجال الدراسات اإلعالمیة 

 :ویمكننا أن نحددها فیما یلي 

والذي  19فقد شهد العالم تطورات عدیدة منذ القرن   :  التطور التكنولوجي والعلمي ·

احتاجت إلى كان من أبرز نتائجه ظهور التخصصات العلمیة واألنشطة المهنیة التي 

 1.وسیلة تعبر عنها 

ساعدت وكاالت  : األنباء واإلذاعة والتلفزیون ظهور المؤسسات اإلعالمیة ووكاالت ·

األنباء على ظهور الصحافة المتخصصة بما تقدمه من تدفق إخباري في كافة المجاالت 

بحیث یصبح أمام الصحیفة التي تشترك في الحصول على أخبار من وكاالت األنباء 

حریة اختیار األخبار التي تستخدمها وفقا لتخصصها أو االتجاه السیاسي،وتقول مصادر 

بدأت بتوزیع األخبار  1826األنباء رویت رز عندما أنشأت عام   تاریخیة أن وكالة

تطورت فنون وكاالت األنباء  20بالمال والتجارة وأسعار البورصة ،وفي أواخر القرن 

لتلبیة احتیاجات الصحف المتخصصة ،وظهرت وكاالت األنباء المتخصصة في فروع 

 .ألخبار الریاضیة وغیرهامعینة مثل العلوم والتكنولوجیا واألخبار الفنیة أو ا

اما فیما یخص التلفزیون وتنوع البرامج اإلذاعیة فیرى بعض الباحثین أن ظهور التلفزیون 

وتطور الوظیفة اإلعالمیة للمحطات اإلذاعیة أدى إلى نمو المجالت   1941عام  

 2.المتخصصة 

                                                           

  .16،ص2011،1،دار أسامة للنشر والتوزیع،االردن،طالصحافة المتخصصةعبد الرزاق علي الهیتي،- 1
بیروت ،دار الفرابي، وكاالت االنباءمدخل الى الصحافة صحافة هاشكوفینس سالقوى وسالف فرست یارو،ترجمة جیان،-2

  8،ص 1981،1ط
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یة إلى نشر أدى االنتشار الواسع للتعلیم في المجتمعات اإلنسان  : انتشار التعلیم ·

الوعي وارتقاء التفكیر اإلنساني وزیادة التخصص في العلوم وأسالیب المعرفة حیث 

 .استوجب صدور الدوریات المتخصصة لتلبیة حاجات القارئ حسب تخصصه 

حیث أصبح لها حضور في النشاط العام بشكل   : دخول المرأة عالم الصحافة ·

ملحوظ ونشطت حركتها في المجتمعات وتبوأت مكانة متقدمة في المؤسسات العامة 

تكون لها وسیلة خاصة بها تعبر عنها وعن خصوصیتها  أن حتم األمر الذي

 .وخصوصیة أدوارها في المجتمع فظهرت الصحافة النسائیة التي تهتم بشؤون المرأة

كشكل من النشر الصحفي یختص بفئة اجتماعیة محددة   صحافة األقلیاتظهور  ·

ویتناول قضایاها ومشكالتها وقد ظهر هدا النوع من الصحافة مع تعالي أصوات 

األقلیات ومطالبتها بأن تعامل باعتبارها جزء من المجتمع وبذلك احتاجت لوسیلة 

ب وبذلك مثلت صحافة تعبر عن هذه المطالب فكانت الصحافة هي الوسیلة األنس

 .األقلیات شكال من أشكال الصحافة المتخصصة وبدایتها

حیث اعتبرت شكال من أشكال النشر الصحفي جدیدا لم  ظهور الصحافة الشعبیة  ·

 الجمهور ألنها أصبحت تنشر موضوعات جدیدة تتعلق بالفن والتسلیة وأخباریعتاد 

  1.لذا هي كذلك تعتبر عامال ساعد في ظهور وتطور الصحافة المتخصصة النجوم

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .37عیسى محمود الحسن،المرجع سبق ذكره،ص-1
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 مجاالت الصحافة المتخصصة  : المبحث الرابع

وفي هذا المبحث .ظهرت الصحف والمجالت والدوریات المتخصصة الموجهة لقطاع معین 

 .الصحافة الى ما هو سائد في الصحافة المتخصصة أقسام  نجمل  أن سنحاول

اهتم هذا النوع من الصحف بفئات عمریة محددة تبعا :صحافة موجهة الى عمر معین/1

طفال التي اعتمدت تقسیمات علمي النفس واالجتماع األللمراحل العمریة فظهرت صحف 

سنوات وأخرى )  6- 3(ولى من ألللمراحل العمریة للطفولة فظهرت التي تخاطب السنوات ا

كما ظهرت الصحف التي .تصل الى صحافة الشباب ن أ سنوات وهكذا الى )8 – 6( من

 .تخاطب السن وحاجاتهم واهتمامهم لتقدم لهم البرامج والنصائح الغذائیة والصحیة والریاضیة

وبالتركیز على الشؤون الخاصة بهم،حیث "ذكر وأنثى"تهتم بالجنس :والرجل المرأة صحف/2

دة المجلة والنشرة على اهتمامات ظهرت صحف نسائیة تخاطب النساء والفتیات وتتمحور ما

زیاء والنصائح الطبیة وفي مقابل ذلك صدرت صحف ألالنساء من العنایة بالبشرة الى ا

 1.زیاء والصحة والریاضةألودوریات تهتم بشؤون الرجال خاصة من ناحیة ا

دبي وكانت الصحف تعتبر ألاتجهت الصحافة في بدایتها الى التوجه ا:األدبیة الصحف/3

دب لما كانت تبدیه من اهتمام باللغة العربیة وقواعدها والمحسنات اللفظیة ألنواع اأنوعا من 

 .دبیةأن تصف نفسها بأنها صحیفة أوالبیان من شعر وبالغة وكانت الصحف تحرص على 

فیین یكتبون في وا حیاتهم صحأن معظم الكتاب والروائیین الكبار بدأوتقول المراجع التاریخیة 

دبیة مثل تشیكوف ولیوتو ألدبیة ثم اتجهوا الى القصة ینشرونها في المجالت األالصفحات ا

 19.2لستوى في روسیا في القرن 

                                                           

  .21-20عیسى محمود الحسن،المرجع سبق ذكره،ص -1
  .06-05،ص1959،معهد الدراسات العربیة،القاهرة،الصحافة االدبیةشكري فیصل،-2
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عقبت الحرب العالمیة الثانیة قفزة كبیرة في أشهدت الفترة التي :الصحف االقتصادیة/4

المنطقة العربیة عرفت هذا النوع من اصدار العدید من الصحف المتخصصة في العالم وفي 

الصحافة في النصف الثاني من القرن العشرین ،حیث صدرت في مصر مجلة االقتصاد 

 1.ومجلة االهرام االقتصادي 1951ومجلة االقتصاد والمحاسبة  1950الزراعي  

ن الحروب قد انتشرت أكان ظهورها مع ظهور الطباعة خاصة :  الصحافة العسكریة/5

خبار الحروب وتطوراتها أ،فقد حرص الصحفیون على نقل 17و  16وروبا بین القرني أفي 

 1830عام   armed foreignمریكیة صحیفة ألمریكا صدرت عن الجیش والبحریة اأففي 

والتي مازالت تصدر الى الیوم وتهتم بأوضاع الجیوش ومعداتها العسكریة في الدول 

موجهة ألفراد القوات المسلحة "نایك"یة صدرت مجلة االجنبیة ،وفي الحرب العالمیة الثان

 2.مریكیةألا

نواع أوروبا وأمریكا كأي نوع من أظهرت هذه الصحافة في :  الصحافة الفنیة/6

الصحف وامتدت الى بقیة بلدان العالم وتلقى هذه المجالت والدوریات قبوال لدى القراء 

 .كأخبار الفنانین 

كثر من غیرهما أن في الوطن العربي اشتهرت الصحافة الفنیة في لبنان ومصر أونجد 

 3.من الدول 

ساسیة للصحف ألخبار والتحلیالت السیاسیة هي المادة األا أنرغم :الصحف السیاسیة /7

ن هناك صحفا أو فصلیة إال أو شهریة أسبوعیة أ وأما یومیة إالعامة والتي تصدر 

الموضوع حلیال وبحثا وقد اتجهت بعض الدوریات الى تناول متخصصة بالشأن السیاسي ت

                                                           

  .54-53عبد الرزاق الهیتي،المرجع سبق ذكره ،ص  -1
  .117ابراهیم فؤاد الخصاونة ،المرجع سبق ذكره،ص -2

3- ابراهیم محمد عبد اللطیف احمد،مجلة االهرام االقتصادي،دراسة فنیة وتاریخیة،رسالة ماجستر منشورة جامعة 

.93القاهرة،كلیة االعالم،قسم الصحافة،ص   
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السیاسي تأصیال من الجانب الفكري والعقائدي والجانب الموضوعي فظهرت الصحف ذات 

 .و الیساریةأالطابع السیاسي الخاص كالصحف الیمنیة 

الدولیة بحاث والدراسات المتعلقة بالسیاسة ألباإلضافة الى الدوریات التي تهتم بنشر ا

 .هرام المصریة ألكالمجلة السیاسیة الدولیة التي تصدر عن مؤسسة ا

 foreignaftainsوقد سعت بعض الحكومات إلصدار مجالت سیاسیة وتحمل اسمها مثل 

و مجلة الالجئین التي تصدر عن وكالة بحوث أمریكیة ألالتي تصدر عن وزارة الخارجیة ا

 .الالجئین التابعة لألمم المتحدة

كثر الصحف المتخصصة انتشارا فتصدر في أیعتبر هذا المجال من :حف الهوایاتص/8

غالبیة دول العالم صحف والمجالت والدوریات المتعددة وتتحدث عن الهوایات كالریاضة بل 

وعمدت هذه المجالت أصبح هناك صحف تهتم بنوع واحد من الریاضة كالسباحة وكرة القدم 

وصوال إلى التدریب وٕاعطاء النصائح لألفراد  لیالتخبار والتحألوالصحف الى نقل ا

 1.والجماعات حول كیفیة ممارسة الهوایة كالكشافة ولعب الشطرنج

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .23-22عیسى محمود الحسن،المرجع سبق ذكره،ص -1
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 وظائف الصحافة المتخصصة:    المبحث الخامس

تتعدد وظائف الصحافة المتخصصة التي ینطبق علیها وظائف الصحافة بشكل عام وهي 

عالم ،التثقیف والتسلیة ،حیث هذه الوظائف الثالثة تسهم بها الصحافة المتخصصة إلا

خبار والمعلومات الجدیدة في المجال الذي تكتب فیه سواء ألكثر عمقا فهي تقدم اأبصورة 

نواع ألدب،الفنون والریاضة وغیرها من األطفال ،ااألصحافة  أو كانت صحافة نسائیةأ

 :هم وظائف الصحافة المتخصصة فیما یليأالمختلفة من الصحافة المتخصصة وسنجمل 

خبار والمعلومات النادرة والدقیقة والتفصیلیة حول موضوعات محددة تهم فئة ألتقدیم ا ·

م لهم اهتمامات حول هذه الموضوعات بما یحقق أكانوا متخصصین أمعینة من القراء سواء 

خبار والمعلومات ما تنشره الصحف أل،ویدخل في هذا النوع من الهم الفائدة العلمیة 

ن تقوم أ والمجالت المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجیا والریاضة والنقد واألدب فیمكن

 .المحاضرة أو و المجلة المتخصصة بدور الكتابأالصحیفة 

ات الذهنیة المساعدة على التربیة والتثقیف وشغل الوقت بطریقة مفیدة تنمي القدر  ·

فكار جدیدة وتعمل على توسیع أطفال والشباب وذلك عن طریقة ألوخاصة بالنسبة لصحافة ا

 .المدركات وتشجیع الرغبة في االبتكار لدى النشء

نحاء العالم بنشر أاحاطة القراء بتطورات العصر الذي یعشونه ودوافعه في مختلف  ·

زیاء ألمورا تهم المرأة مثل اأكانت أبحاث والمبتكرات في مجال التخصص سواء األحدث أ

 .المودیالت،وفنون الدیكور

اعطاء فرصة للمتخصصین والخبراء لالقتراب من القراء وتقدیم ما لدیهم من معلومات  ·

 1.كبرأوخبرة وبما یحقق فائدة 

 

                                                           

بیة  ،المملكة العر الصحافة المتخصصة في دراساتغازي زین عوض اهللا، -صالح عبد اللطیف - 1

  .102،ص1991السعودیة،
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 :خالصة

ن التطور التكنولوجي الذي طرأ على كل أوردناه في هذا المبحث نالحظ أمن خالل ما 

دى أعالمیة إلو ثقافیة ،و تنافس الوسائل اأو اجتماعیة أالمجاالت سواء كانت اقتصادیة 

نها أالحاجة الى ظهور الصحافة المتخصصة التي تعتبر وسیلة اتصال بین البشر من حیث 

 .تستخدم فیها النص والصورة لجعل القارئ والمتلقي یتفاعل معها 

تنوعت مجاالت الصحافة المتخصصة وتطورت مع مرور الزمن وأصبحت تتخصص في و 

 .  جمیع المجاالت وأدت وظائف عدیدة منها تقدیم للقراء كل المعلومات وتشبع رغباتهم
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التعرف على مدى تأثیر الصحافة الریاضیة على ثقافة وسلوك  حاولنا من خالل دراستنا هذه

 باعتبارهالدراسة هذه الفئة جریدة الهداف  كنموذج واتخذنا واالتصالطلبة علوم اإلعالم 

فرضیات تتجلى  ثالثتحت هذه الدراسة  انطوتمن قبل الطلبة ،وقد  وانتشارااألكثر شعبیة 

أنه هناك إقبال كبیر للطلبة على قراءة الجرائد الریاضیة،أما الفرضیة الفرضیة األولى في 

الثانیة فتمثلت في لمقروئیة جریدة الهداف دور في نشر الثقافة الریاضیة بین الطلبة ،في 

أن للجریدة الهداف عالقة بالتأثیر على سلوك طلبة علوم حین تمثلت الفرضیة الثالثة في 

 .بجامعة مستغانم  واالتصالاإلعالم 

وقد توصلنا في الدراسة إلى أنه هناك إقبال للطلبة على القراءة الصحف الریاضیة خاصة 

وتقدیم معلومات الخاصة  باختصارالصحف العامة وذلك ألنها تهتم بنشر األخبار الریاضیة 

بالفرق الریاضیة المختلفة ،أما فیما یخص الصحف المتخصصة فنجد أن جریدة الهداف هي 

بین الطلبة فكان لها دور كبیر في نشر الثقافة  االنتشاراألكثر مقروئیة وهذا ما ساعدها في 

خبار الریاضیة من خالل تغطیتها  لألحداث الریاضیة فهي تعرض أحداث النوادي واأل

الدولیة، حیث یطمح الطلبة ألن تكون جریدة الهداف أكثر مصداقیة في تغطیتها لألحداث 

الثقافة المتمثلة في تنمیة  واكتسابهمالریاضیة وهذا ما یؤدي إلى إشباع فضولهم الریاضي 

الروح الریاضیة والتقلیل من ظاهرة العنف من خالل تقبل الخسارة أو الفوز والتحلي بالسلوك 

یجابي ،كما تؤثر علیهم من خالل نشرها لألخبار الالعبین المحترفین وكل األخبار اإل

أخبار عن المنتخب الوطني وهذا ما أدى بالطلبة بتغیر المتعلقة بریاضة كرة القدم خاصة 

كتوجههم إلى ممارسة الریاضة  وتغیر مواقفهم من خالل اتخاذ مواقف إیجابیة أو   سلوكاتهم

 .عین نشرته الجریدة سلبیة اتجاه حدث م
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وبهذا یمكن القول أن دور الصحافة الریاضیة لم یعد مقتصرا على نشر األخبار والمعلومات 

عن القضایا والمشاكل الریاضیة بل أصبحت وسیلة للنشر القیم والمبادئ السائدة ،وكذا غرس 

وسیلة فاعلة  الوعي الریاضي وٕابراز أهمیة الریاضة للطلبة في حیاتهم الیومیة فأصبحت بذلك

مقروئیة  ةفي المجتمع تنافس باقي المنابر اإلعالمیة من بینها جریدة الهداف التي حققت نسب

 .عالیة
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 :بطاقة فنیة حول جریدة الهداف

 بانوراما جریدة الهداف هي یومیة وطنیة مستقلة عبارة عن ملحق إعالمي یصدر عن جریدة

شارع بشیر عطار ساحة أول ماي  01یوجد  مقرها الرئیسي بدار الصحافة طاهر جاووت  

 .الجزائر العاصمة 

لإلعالم ،مدیر  exa  وفي نفس الوقت سلك أسهم بشركة  كامل بوسعیدالسید : مدیر النشر

 لنشر كل الصحف الصادرة عن هذه الشركة 

 .إسماعیل مرازقة   : رئیس قسم التحریر

المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وتوزع من طرف  enapبمطبعة  ةتطبع هذه الجرید

 .الوطنیة لتوزیع الصحافة المؤسسة 

الطابق السادس یرأسه  07تمتلك الصحیفة مكتبا واحدا بشارع عبان رمضان عمارة رقم  

 .رئیس التحریر یتم فیه العمل والتحضیر والتصمیم والتركیب 

تم  مدا خیلفي البدایة كان صدور الصحیفة األولى بألوان لكن مع تطور الصحیفة وزیادة 

دینار   20إقرار سحب الصفحتین األولى واألخیرة بألوان یعني زیادة سعرها المقدر ب 

 .جزائري حالیا وهذا ما سیقلل من المبیعات 

تهتم صحیفة الهداف الریاضیة بریاضة كرة القدم فقط لكونها الریاضة األكثر شعبیة في 

الجزائریین خاصة فئة الشباب الواسع لدى القراء  باالهتمامالجزائر وسائر الدول وتحظى 

الذین یتابعون كل صغیرة وكبیرة عن أندیتهم سواء في األقسام العلیا أو السفلى وكذا عن 

 .نجومهم وعن أخبار المحترفین الجزائریین في النوادي األوروبیة والعربیة 
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صفحة في جل إصدارتها وٕان كانت  24تشتمل الصحیفة على  : عدد صفحات الجریدة

عداد قد تزید أو تنقص بصفحات حسب توفر المادة اإلعالمیة لكن هذا یكون نادرا بعض األ

 1. في عددین أو ثالث في السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  

1 -  http //or.wikipedia.org/urki جریدة الهدافconsulte le22/04/2015. الموقع اإللكتروني 
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 :مجتمع البحث وخصائصه

اعتمدنا في  هذه الدراسة على العینة القصدیة المتمثلة في شریحة من طلبة علوم اإلعالم 

 .سنة  30إلى أكثر من  19واالتصال ،أما عن السن فتم تحدیده من 

 اختیارأفریل ،وقد تم  26أفریل إلى غایة  19وقد أجریت الدراسة في الفترة الممتدة مابین 

جراء الدراسة المیدانیة نظرا لقرب منطقة الدراسة مما سهل علینا التعامل مع إلوالیة مستغانم 

 .مجتمع البحث

فروق الثالث متغیرات لقیاس مختلف على  في تحلیل البیانات الخاصة بالطلبة اعتمدناوقد 

وهي  واالتصالفیما یتعلق بتأثیر الصحافة الریاضیة على ثقافة وسلوك طلبة علوم اإلعالم 

 .الجنس والسن والمستوى التعلیمي

 :وبناء على ذلك تشكلت عینة الدراسة وخصائصها على النحو التالي

 

 

 .توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس : 01رقم  جدول

 
 النسبة المئویة تكرار الجنس

 47.5 38 ذكور

 52.5 42 إناث

 100 80 لمجموعا  

 

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة اإلناث التي تقرأ الجرائد الریاضیة أكثر من الذكور إذ 

 .℅ 47.5مقارنة بنسبة الذكور التي بلغت  ℅ 52.5بلغت   

البیانات العامة  : المحور األول  
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 .أن اإلناث هم األكثر عددا في الجامعة مقارنة بعدد الذكور وذلك نتیجة

 یمثل توزیع العینة حسب الجنس :رسم توضیحي 

 

 

 توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن : 02جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار السن

19 - 22 21 26.25 

23 - 26 46 57.5 

27 - 30 12 15 

 1.25 01 سنة 30أكثر من 

  100 80 المجموع

 

هم  26 – 23من  أعمارهممن خالل الجدول نالحظ أن المبحوثین الذین تتراوح  

مناسب مع  عمرهموربما یرجع هذا كون معظم الطلبة  ℅ 57.5الفئة األكبر وذلك بنسبة 

سنة وذلك بنسبة   22– 19مستوى الجامعي،ثم تلیها الفئة التي تتراوح أعمارهم بین 

ثم تأتي في األخیر الفئة   ℅ 15 سنة بنسبة 30 – 27 ثم تلیهم الفئة من ℅ 26.25

47% 

53% 

 الجنس

 اإلناث الذكور
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والتي انعدمت تماما وذلك لعدم  ℅ 1.25سنة بنسبة   30التي یتراوح سنها أكثر من 

 .تواجد هذه الفئة في الجامعة أو لم نصادفهم 

 .یمثل توزیع العینة حسب متغیر السن:  رسم توضیحي

 

 

 أفراد العینة حسب المستوى الجامعيتوزیع  :03الجدول رقم 

 

 النسبة المئویة التكرار المستوى الجامعي

 37.5 30 لیسانس

 62.5 50 ماستر

 100 80 المجموع

 

ن النسب كانت متباعدة حیث كانت نسبة طلبة أوبالنسبة للمتغیر المستوى الجامعي نالحظ 

وذلك راجع كون  ℅ 37.5مقارنة بنسبة طلبة لیسانس التي بلغت  ℅ 62.5ماستر بلغت 

 .أن طلبة ماستر أكثر من طلبة لیسانس  وألنها تهتم كثیرا بالصحافة الریاضیة

 

26% 

58% 

15% 1% 

 السن

20 -19 26-23 

 سنة 30أكثر من  30-27
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 یتعلق بتوزیع العینة حسب المستوى التعلیمي :رسم توضیحي 

 

 

 

 ؟.الجرائد الریاضیة  عادة ھل تقرأ 04: جدول رقم 

 اإلجابة
 المجموع إناث ذكور

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت 

 41.25 32 18.75 15 22.5 18 دائما 

 58.75 47 33.75 27 25 20 أحیانا

 100 80 52.5 42 47.5 38 المجموع

 

بلغت دائما  نالحظ من خالل الجدول أن نسبة المبحوثین الذین یقرؤون الجرائد الریاضیة 

 بلغت النسبة عند المبحوثین الذین یقرؤونها أحیانا بنسبة ،في حین  ℅ 41.25نسبتها ب 

 . ℅  58.75قدرت ب

وذلك  عندما " أحیانا  "نستنتج من خالل هذه النتائج بأن الطلبة یقرؤون الجرائد الریاضیة 

وغیرها من  تكون هناك أحداث الساخنة مهمة كالمباریات التي یلعب فیها المنتخب الوطني

37% 

63% 

 المستوى التعلیمي

 ماستر لیسانس

عادات قراءة الصحف ا لریاضیة :ر الثانيالمحو   
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حبهم لكرة یعود لسبب ال و "دائما"المباریات المهمة ،في حین نجد أن بعض الطلبة یقرؤونها 

 .األخبار الریاضیة كل القدم ومعرفة 

 ؟ .أي نوع من الصحف الریاضیة تفضل قراءتھا : 05 الجدول رقم

 المتغیرات
 اإلجابة

 المجموع أنثى ذكر

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت 
 46.25 37 16.25 13 30 24 الصحف المتخصصة

 53.75 43 36.25 29 17.5 14 الصحف العامة

 100 80 52.5 42 47.5 38 المجموع

 

من خالل الجدول یتضح بأن أغلب المبحوثین یفضلون قراءة الصحف الریاضیة العامة 

 46.25مقارنة بالصحف المتخصصة التي قدرت نسبتها ب   ℅ 53.75  بنسبة تقدر ب

یفضلون قراءة الصحف العامة ألنها تحتوي على معلومات وهذا راجع إلى أن الطلبة  ℅

عامة  وتشمل جمیع المجاالت وهي مختصرة عكس الصحف المتخصصة التي تشمل كل 

تفاصیل األخبار الریاضیة وبتدقیق مما یوفر الوقت الكبیر لقراءتها وهذا ما فضله الطلبة 

 .خبار الریاضیة بالتفصیلألالذین یحبون قراءة ا
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 ما هو المكان الذي تفضل قراءة جرائدك الریاضیة فیه؟:  06جدول رقم 

  

  

 المتغیرات الجنس المستوى التعلیمي المجموع

 اإلجابة

  ذكر أنثى لیسانس ماستر 

 

 ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ 

 المنزل 11 13.75 32 40 19 23.75 25 31.25 44 55

 العمل 06 7.5 02 3.5 03 3.75 06 7.5 09 11.25

 أماكن عمومیة 14 17.5 03 3.75 06 7.5 11 13.75 17 21.25

 أماكن آخرى 07 8.75 05 6.25 04 05 06 7.5 10 12.5

 المجموع 38 47.5 42 52.5 32 40 48 60 80 100
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 نالحظ من خالل نتائج الجدول أن أغلب المبحوثین یفضلون قراءة الجرائد الریاضیة بالمنزل

من المجموع اإلجمالي  حیث نالحظ بأن نسبة اإلناث كانت أعلى نسبة  ℅ 53.75 بنسبة 

 . ℅13.75 مقارنة بنسبة الذكور التي كانت منخفضة تقدر ب   ℅ 40تقدر 

 ℅ 31.25فیما یتعلق بمتغیر المستوى التعلیمي فنجد أنه بلغت عند طلبة ماستر ب أما

 .لطلبة لیسانس ℅ 23.75و

في حین یفضل بعض  أفراد العینة قراءتها في األماكن العمومیة حیث قدرت نسبة المجموع 

  ℅ 17.5حیث كانت نسبة الذكور هي األعلى نسبة تقدر ب ℅  21.25اإلجمالي لها ب

 . ℅ 3.75س نسبة اإلناث التي كانت منخفضة جدا تقدر بعلى عك

أما فیما یتعلق بالمتغیر المستوى التعلیمي فنجد أن نسبة طلبة ماستر كانت هي أكبر نسبة 

ها ؤ ثم تلیها الفئة التي تقر . ℅ 7.5أما طلبة لیسانس فقدرت ب  ℅13.75 تقدر ب

من المجموع  ℅ 12.5 سبتهم بباألماكن أخرى كالمقهى والجامعة وسائل النقل  فقدرت ن

أما عن  ℅ 6.5أما اإلناث فقدرت ب  ℅ 8.75اإلجمالي فقد كانت نسبة الذكور تقدر ب

 ℅ 5أما طلبة لیسانس فقدرت ب ℅ .7تعلیمي فنجد نسبة طلبة ماستر بمتغیر المستوى ال

من  ℅ 11.25الفئة التي تقرؤها في العمل في المرتبة األخیرة بنسبة  احتلتفي حین  

لإلناث  كما نجد كذلك أن  ℅ 3.5و ℅7.5  المجموع اإلجمالي فقدرت نسبة الذكور ب

 ℅ 7.5نسبة المستوى التعلیمي كانت منخفضة جدا فقدرت نسبة طلبة ماستر ب

 .بالنسبة لطلبة لیسانس℅3.75و

ومن خالل هذه النتائج نستنتج بأن الطلبة یفضلون قراءة الجرائد الریاضیة بالمنزل التي 

المرتبة األولى وهذا بسبب  عدم توفر الوقت  الكافي لقراءتها في أماكن أخرى بسب  حتلتا

بالعمل أو بالدراسة ونالحظ بأن نسبة اإلناث كانت أعلى نسبة من الذكور وهذا  انشغالهم
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قیة متقاربة جدا من حیث في حین كانت نسبة األماكن المتب. راجع لمكوثهن في المنزل 

 . النسب 

 ؟. هل تتصفح الجریدة : 07 جدول رقم 

 اإلجابة
 المجموع إناث ذكور

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت 

 36.25 29 16.25 13 20 16 بانتظامتصفح 

 63.75 51 36.25 29 27.5 22 انتظامتصفح بغیر 

 100 80 52.5 42 47.5 38 المجموع

بنسبة  انتظامیبدو لنا من خالل الجدول أن أغلب المبحوثین یفضلون تصفح الجریدة بغیر 

  ℅36.25ب بانتظامثم تلتها نسبة أفراد العینة الذین یفضلون تصفحها  ℅63.75قدرت ب

یرجع إلى عدم توفر  وهذا  انتظامأن المبحوثین الذین یتصفحون الجریدة بغیر إذن نستنتج 

خبار الریاضیة فیختارون فقط منها ما یهمهم ،في حین أن الطلبة ألالوقت لدیهم للقراءة كل ا

وذلك من أجل معرفة كل تفاصیل األخبار الریاضیة وسبب یعود  بانتظامالذین یتصفحونها 

 . إلى حبهم لألخبار الریاضیة  خاصة كرة القدم ونجوم الكرة الریاضیة

 

 

 ؟. جریدة الھداف ھل تقرأ:  08الجدول  

 النسبة المئویة تكرار اإلجابة

 23.75 19 دائما

 76.25 61 أحیانا

 100  80   المجموع

مقروئیة جریدة الهداف ونشرها للثقافة الریاضیة: المحور الثالث   
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بنسبة نالحظ من خالل الجدول أن أغلبیة المبحوثین یقرؤون جریدة الهداف أحیانا وذلك 

  ℅23.75في حین قدرت نسبة أفراد العینة التي تقرؤها دائما بنسبة  ℅ 76.25تقدر ب

 انعدامإلى  والسبب یعود أحیانا  نجد أن الطلبة یقرؤون الجریدة من خالل هذه النتائج و 

كما أن من خالل دراستنا أجاب المبحوثین  أن إقبال على  تهمهم،األخبار الریاضیة التي 

دة یكون كبیر عندما تكون هناك فترات الخاصة بالكأس العالم والتصفیات المحلیة قراءة الجری

 همتواهتماماأما بالنسبة للمبحوثین الذین یقرؤون الجریدة دائما والسبب یعود لحبهم لكرة القدم 

 .التي تنشرها الجریدة وتفاصیلها خبار الریاضیةألبكل ا

 .الهدافلجریدة اأوقات قراءتك :  09جدول رقم 

 الجنس

 أوقات القراءة

 المجموع إناث ذكور

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت 

 17.5 14 2.5 02 15 12 یومیة

 20 16 7.5 06 12.5 10 أسبوعیة

 62.5 50 41.25 39 21.25 17 المناسبات الریاضیة

 100 80 51.25 41 48.25 39 المجموع

الهداف  لدى الطلبة هي فترة یتبین لنا من خالل الجدول أن الفترة المفضلة لقراءة جریدة 

ثم تلیها الفئة التي تفضل قراءتها أسبوعیا  ℅ 62.5المناسبات الریاضیة بنسبة قدرت ب

 .℅17بها یومیا بنسبة تقدر و في حین قدرت نسبة الفئة التي تقرؤ ، ℅ 20بنسبة 

تنشر ألن هذه الفترة أكثر أن الطلبة یقرؤون جریدة الهداف في المناسبات الریاضیة نستنتج 

خبار عن المنتخب الریاضي ،وهذه الفترة یكون إقبال كبیر على القراءة الجریدة ألالجریدة ا

 .ومتابعة كل االحداث الریاضیة المتعلقة بها
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 ما هي األسباب التي تدفعك للقراءة جرید الهداف؟ : 10 جدول رقم 

  

 الجنس السن   المستوى التعلیمي المجموع

 تالمتغیرا

 

 اإلجابة

  ذكر أنثى 22-19 26-23 30-27 سنة 30أكثر من لیسانس ماستر 

 ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅

 حبك لكرة القدم 17 21.25 12 15 08 10 18 22.5 06 7.5 00 00 09 11.25 20 25 29 36.25

  الجریدة مصداقیة 03 3.75 03 3.75 02 2.5 02 2.5 01 1.25 00 00 02 2.5 04 05 06 7.5

 تغطي األحداث  15 18.75 27 33.75 11 13.75 23 28.75 05 6.25 01 1.25 19 23.75 23 28.75 42 52.5

 أسباب آخرى 03 3.75 00 00 00 00 03 3.75 00 00 00 00 03 3.75 00 00 03 3.75

 المجموع 38 47.5 42 52.5 21 26.25 46 57.5 12 15 01 1.25 33 41.25 47 58.75 80 100
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یتضح من نتائج الجدول أن من أهم  األسباب التي تدفع الطلبة لقراءة جریدة الهداف أنها 

 ℅33.75قدرت نسبة اإلناث ب  حیث  ى نسبةلتغطي األحداث الریاضیة التي  كانت أع

،ثم تلیها السبب الثاني المتمثل في حبهم لكرة القدم والتي قدرت  ℅ 18.75ب والذكور 

،في حین فضلت فئة آخرى سبب آخر   ℅ 15واإلناث ب ℅ 21.25نسبتها عند الذكور ب

ة متساویو مصداقیة الجریدة حیث كانت النسبة فیها منخفضة لكال الجنسین  الذي تمثل في

وهناك مبحوثین أجابوا عن أسباب  ℅ 3.75 واإلناث ب ℅ 3.75قدرت عند الذكور بف

آخرى منها معرفة أوقات المباریات التي ستجرى وأخبار األندیة والتي قدرت نسبتها عند 

 .النسبة عند اإلناث بصفر بالمائة انعدمتفي حین  ℅ 3.75الذكور ب

الل الجدول الفئة العمریة التي تتراوح أعمارهم أما فیما یتعلق بمتغیر السن فتبین لنا من خ

هي األعلى نسبة في اهتماماهم باألحداث الریاضیة والتي قدرت نسبتهم ب  26 – 23من 

في المرتبة الثانیة  22 – 19ثم جاءت الفئة العمریة التي تتراوح أعمارهم من   ℅ 28.75

لفئة  العمریة التي تتراوح في حین  انخفضت النسبة  ل ℅ 13.75والتي قدرت نسبتهم  ب 

سنة  30أما الفئة العمریة الرابعة أكثر من  ℅ 6.25والتي قدرت ب 30 – 27أعمارهم من 

تمثل في  الذي ب الثاني و با یبرز من الجدول أن السمك، ℅  1.25 نسبتهم بفقدرت 

على أكبر  احتوتهي التي  26 – 23حبهم لكرة القدم فنالحظ بأن الفئة العمریة الثانیة 

اآلخرى  العمریة ،في حین كانت النسب منخفضة بالنسبة للفئات℅ 22.5نسبة تقدر ب

)  30 – 27(والفئة  الثالثة  ℅10ب ) 22 – 19(فقدرت نسبة الفئة العمریة األولى

أما المرتبة الثالثة .سنة  فانعدمت النسبة فیها  تماما  30أكثر من  أما الفئة الرابعة ℅7.5ب

التي تهمهم مصداقیة الجریدة  حیث كانت النسب متساویة للفئتین العمریتین  فكانت للفئة

في حین إنعدمت   ℅1.25أما الفئة العمریة الثالثة فقدرت ب ℅2.5األولى والثانیة ب

 .النسبة في الفئة العمریة الرابعة 
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إلى قراءة الجریدة والتي كانت  دفعتهم هناك فئات عمریة تهمهم أسباب آخرى كما نجد أن

في  ℅3.75فیها النسب منخفضة جدا فكانت الفئة العمریة الثانیة في المرتبة األولى بنسبة 

 .حین إنعدمت النسب في الفئات العمریة األولى  والثالثة والفئة الرابعة

اث غیر المستوى التعلیمي  فنجد كذلك بأن المبحوثین تهمهم قراءة األحدتوبالنسبة لم

ثم .لطلبة لیسانس  ℅ 23.75و  ℅ 28.75 الریاضیة والتي قدرت نسبتها عند ماستر ب

 ℅11.25 لطلبة ماستر و ℅ 25تلیها المرتبة الثانیة حبهم لكرة القدم حیث قدرت النسبة 

 .لطلبة لیسانس 

لمصداقیة الجریدة فكانت النسبة فیها منخفضة تقدر  یقرؤونهاوفیما یخص بالمبحوثین الذین 

لألسباب  تقرؤهالتبقى نسبة المبحوثین التي . لطلبة لیسانس  ℅2.5لطلبة ماستر و ℅5 ب

في حین  ℅ 3.75آخرى في المرتبة األخیرة  حیث نالحظ بأن نسبة  طلبة لیسانس قدرت ب

 .النسبة لدى طلبة ماستر ب صفر بالمائة انعدمت

ألنها  الهداف  ة جریدةنستنتج من خالل  عرض هذه النتائج بأن المبحوثین یفضلون قراء

تنشر األخبار الریاضیة المتعلقة بكرة القدم  ونالحظ بأن تغطي األحداث الریاضیة وكذلك 

سنة   26  - 23 التي تتراوح أعمارهم من  الفئة العمریة الثانیة الفئة التي تفضلها هي 

 .والذین أغلبهم من طلبة ماستر 
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؟باهتمامك ما هي المواضیع الریاضیة التي تحظى :  11جدول رقم 

 الجنس السن التعلیميالمستوى  المجموع

 المتغیرات

 اإلجابة

 30أكثر من لیسانس ماستر 

 سنة
 ذكر أنثى 19-22 23-26 27-30

 

 ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅

21.25 17 16.2

5 

أخبار النوادي  09 11.25 08 10 03 3.75 05 6.25 05 6.25 01 1.25 04 05 13

 الوطنیة

األخبار  03 3.75 11 13.75 04 05 09 11.25 02 2.5 00 00 07 8.75 07 8.75 14 17.5

 المحلیة

 األخبار الدولیة 28 35 21 26.25 14 17.5 30 37.5 07 8.75 00 00 19 23.75 30 37.5 49 61.25

 المجموع 40 50 40 50 21 26.25 44 55 14 17.5 01 1.25 30 32.5 50 62.5 80 100
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الطلبة فتشیر البیانات الجدول إلى  باهتمامالمواضیع التي تحظى ) 11(یبرز الجدول رقم 

لإلناث كما  ℅ 26.25لدى الذكور ،و ℅35الدولیة بنسبة  الریاضیةالطلبة باألخبار  اهتمام

هم باألخبار ایبرز من الجدول وجود تقارب في النسب بین الجنسین فیما یتعلق بإهتمام

عند اإلناث في حین تفضل فئة أخر األخبار  ℅10عند الذكور و  ℅11.25النوادي بنسبة 

مقارنة بنسبة الذكور  ℅ 13.75المحلیة  حیث نالحظ بأن نسبة اإلناث كانت أكبر تقدر ب

 .  ℅3.75بلغت كانت منخفضة التي 

بین الجنسین فیما یتعلق بالمواضیع التي تتعلق  بأخبار   ومنه یتضح عدم وجود أیة فروق

الریاضیة الدولیة وأخبار النوادي اإل أن في المواضیع المتعلقة باألخبار المحلیة نجد أن 

 . اإلناث كانت أعلى نسبة من الذكور

 )26 – 23(أما فیما یتعلق بمتغیر السن فتبرز من نتائج الجدول أن الفئة العمریة الثانیة 

وتلها الفئة العمریة  ℅37.5لغت أعلى نسبة بإهتماماهم باألخبار الریاضیة الدولیة بنسبة ب

 انعدمتفي حین  ℅8.75أما الفئة العمریة الثالثة فبلغت النسبة ب  ℅17.5األولى بنسبة 

ثم تلیها نسبة المبحوثین الذین تهمهم األخبار المحلیة حیث .النسبة في الفئة العمریة الرابعة

بنسبة ) سنة  26 – 23(جاءت في المرتبة األولى الفئة العمریة التي تتراوح أعمارهم من 

،و الفئة العمریة الثالثة  ℅5حیث بلغت ) 22-19(ثم الفئة العمریة األولى  ℅11.25

أكثر (النسبة للفئة العمریة الرابعة  انعدمتوالتي كانت منخفضة ،في حین   ℅2.25بنسبة 

كما یبرز من الجدول تراجع النسبة فیما یخص بالفئة التي .بصفر بالمائة ) سنة  30من 

لفئتین العمریتین ا بین  متساویة ابأخبار النوادي والتي كانت نسبتها منخفضة فنجدهتهتم 

 ℅1.25و) 22-19(للفئة العمریة األولى  ℅3.75، و ℅6.25الثانیة والثالثة بنسبة 

 .لفئة العمریة الرابعةلالنسبة ب
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ومن خالل هذه النتائج المتعلقة بمتغیر السن نجد أن هناك فروق بین الفئات العمریة حیث 

باألخبار الریاضیة  االهتمامهي األكثر نسبة في )26 – 23(نجد الفئة العمریة الثانیة 

ثم تلیها الفئة العمریة األولى والثالثة في حین نالحظ بأن  األخبار اآلخرى ، ىوحت الدولیة 

 .  كانت النسبة منخفضةالفئة العمریة الرابعة 

  اهتماماهمفیما یتعلق بمتغیر المستوى التعلیمي فیظهر بأن طلبة ماستر هم األعلى نسبة في 

لطلبة لیسانس ،ثم تلیه المبحوثین  ℅23.75مقابل   ℅37.5بأخبار الریاضیة الدولیة بنسبة 

لیسانس،  كما   ℅ 5لطلبة ماستر و  ℅16.25الذین تهمهم أخبار النوادي الوطنیة بنسبة 

باألخبار المحلیة  باهتمامهمفیما یخص  التعلیمییننالحظ وجود نسبة متساویة بین المستوین 

 . ℅8.75 بنسبة

المستوین التعلیمیین في درجة اهتمامهم ومن خالل هذه النتائج نجد بأنه هناك فروق بین 

باألخبار الریاضیة الدولیة التي احتلت المرتبة األولى ،ثم تلیها في الرتبة الثانیة أخبار 

النوادي ،وفي األخیر األخبار المحلیة حیث نالحظ بأن طلبة ماستر هم األعلى نسبة من 

 .طلبة لیسانس

تمون باألخبار الریاضیة الدولیة وأغلب نستنتج من خالل نتائج الجدول بأن الطلبة یه

سنة ونجد بأن طلبة ماستر هم األكثر تعرضا لهذه  26إلى  23أعمارهم تتراوح ما بین 

 .المواضیع
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 ؟. هل تشبع جریدة الهداف فضولك الریاضي:  12جدول رقم 

 الجنس

 اإلجابة
 المجموع إناث ذكور

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت 

 20 16 11.25 09 8.75 07 دائما

 68.75 55 31.25 25 37.5 30 أحیانا

 11.25 09 10 08 1.25 01 نادرا

 100 80 52.5 42 47.5 38 المجموع

یتضح لنا من خالل الجدول أن أغلب المبحوثین تشبع جریدة الهداف فضولهم الریاضي 

بینما قدرت نسبة الفئة التي تشبع الجریدة فضولهم  ℅68.75أحیانا والتي قدرت نسبتها ب

في حین قدرت نسبة الفئة نادرا ما تشبع الجریدة فضولهم الریاضي ب ، ℅20دائما ب 

11.25 ℅. 

 .الخاص بإشباع جریدة الهداف للفضول الریاضي للطلبة: رسم توضیحي
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 ؟.الریاضیةھل تساھم جریدة الھداف في إكتسابك للثقافة : 13جدول رقم 

 الجنس   

 اإلجابة

 المجموع إناث ذكور

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت 

 96.25 77 50 40 46.25 37 نعم

 3.75 03 2.5 02 1.25 01 ال

 100 80 52.5 42 47.5 38 المجموع

للثقافة الریاضیة  اكتسابهمنالحظ من نتائج الجدول أن أغلبیة المبحوثین ساهمت الجریدة في 

مقارنة مع أفراد العینة التي لم تساهم جریدة الهداف في  ℅96.25والتي قدرت نسبتها ب

 .℅3.75للثقافة الریاضیة والتي قرت بنسبة  اكتسباهم

هذه النتائج نستنتج بأن للجریدة الهداف لها دور في نشر الثقافة الریاضیة على خالل   ومن

 .الطلبة

 ؟.ا تتمثل هذه الثقافةفیم: 14جدول الرقم 

 الجنس

 اإلجابة
 المجموع إناث ذكور

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت 

 26.25 21 8.75 07 17.5 14 تنمیة الروح الریاضیة

 11.25 09 6.25 05 05 04 التقلیل من ظاهرة العنف

 62.5 50 37.5 30 25 20 معلوما عن حیاة الالعبین

 100 80 52.5 42 47.5 38 المجموع

الجدول بأن المبحوثین یكتسبون الثقافة التي تنشرها جریدة الهداف من  نالحظ من نتائج

ثم تلیها الثقافة التي  ℅ 62.5لالعبین والتي قدرت نسبتها با خالل معلومات عن حیاة
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في حین قدرت نسبة  ℅ 26.25 في تنمیة الروح الریاضیة والتي تقدر نسبتھا ب تتمثل

 . ℅11.25 التقلیل من ظاھرة العنف ب

تأثیر على ثقافة الطلبة من حیث دور في ومن خالل هذه النتائج نستنتج أن للجریدة الهداف 

نشرها  للمعلومات تتمثل في أخبار عن الالعبین ومعرفة حیاتهم  ونجومیتهم واألندیة التي 

أما بنسبة للروح الریاضیة فتتمثل في تقبل الخسارة أو الفوز أما للمتغیر التقلیل . یلعبون بها 

من ظاهرة العنف فیكون من خالل ما تنشره الجریدة من أخبار والتحلي بالسلوك والتوعیة 

 .الریاضیة وعدم التعصب

 هل زادت جریدة الهداف من تعلقك بریاضة كرة القدم؟:   15جدول رقم 

 

 السن المجموع

 المتغیرات

 اإلجابة

  22 - 19 26 - 23     30 - 27 سنة30أكثر من  

 ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅

 نعم 17 21.25 32 40 11 13.75 00 00 60 75

 ال 04 05 14 17.5 01 1.25 01 1.25 20 25

 المجموع 21 26.25 46 57.5 12 15 01 1.25 80 100

في زیادة تعلقهم بریاضة كرة " نعم "أجابو بفیما یتعلق بمتغیر السن أن الطلبة الذین نالحظ 

،حیث  كانت الفئة العمریة الثانیة والتي ℅75ب القدم قدرت نسبة مجموعهم  اإلجمالي

،ثم تلیها الفئة العمریة الثانیة  ℅40تقدر ب هي األكبر نسبة ) 26- 23(تتراوح أعمارهم من

) 30 – 27(أما قدرت نسبة الفئة العمریة الثالثة ℅21.25قدرت ب) 22- 19(من 
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سنة 30مارهم أكثر من في حین إنعدمت  نسبة الفئة  العمریة التي تتراوح أع  ℅13.75ب

 .بصفر بالمائة

فقد  ℅25فقدرت نسبة المجموع اإلجمالي ب" ال"أما فیما یتعلق بالمبحوثین الذین أجابوا ب

،ثم تلیها الفئة  ℅17.5ب) 26- 23(قدرت نسبة أفراد العینة التي تتراوح أعمارهم من

-27(،في حین كانت النسبة متساویة مع الفئتین العمریتین الثالثة ℅5العمریة األولى بنسبة 

 .℅1.25بنسبة ) سنة   30 من أكثر(والفئة العمریة الرابعة ) 30

نستنتج  من نتائج الجدول بأن جریدة الهداف ساهمت في زیادة تعلق الطلبة بریاضة كرة 

وذلك من خالل ) سنة 26 – 23(خاصة الفئة العمریة الثانیة التي یتراوح سنها مابین القدم 

 .نشرها لألخبار ریاضیة المتعلقة بالمنتخب الوطني 

 

 

 ؟.كم ساعة تقرأ جریدة الهداف:  16 جدول رقم

 النسبة المئویة تكرار اإلجابة

 76.25 61 أقل من ساعة

 23.75 19 من ساعة إلى ساعتین

 00 00 من ساعتینأكثر 

 100 80 المجموع

المبحوثین  یستغرقون أقل من  بالمائة من 76.25یتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة 

ساعة في قراءة الجریدة بینما بلغت نسبة المبحوثین الذین یقرؤونها من ساعة إلى ساعتین 

 تأثیر جریدة الهداف على السلوك: المحور الرابع
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بالمائة في حین انعدمت نسبة المبحوثین الذین یقرؤونها أكثر من ساعتین والتي  23.75

 .انعدمت تماما 

 ؟.هل تكونت لك سلوكات بعد إطالعك على جریدة الهداف:  17جدول رقم 

 المجموع إناث الذكور الجنس  اإلجابة

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت 

 42.5 34 28.75 23 13.75 11 نعم

 57.5 46 23.75 19 33.75 27 ال

 100 80 52.5 42 46.5 38 المجموع

من خالل نتائج الجدول نجد بأن نسبة المبحوثین الذین تكونت لدیهم سلوكات بعد إطالعهم 

بالمائة ،في حین قدرت  42.5بلغت نسبتها ب "  نعم"على جریدة الهداف والذین أجابوا ب 

 .بالمائة 57.5نسبتها ب  نسبة المبحوثین الذین لم تتكون لدیهم سلوكات فقدرت

ونجد أن الذین أجابو  بین الجنسین من خالل نتائج الجدول أن النسب كانت متقاربة نستنتج

ساهمت جریدة الهداف في تكوین سلوكات جدیدة علیهم والتي تتمثل في تغیر " نعم"ب

سلوكاتهم فقد أصبحوا یشترون الجریدة لمعرفة كل األخبار الریاضیة خاصة كرة القدم ،وهذا 

ب ما جعل عینة من المبحوثین  یقرؤون الجریدة وذلك ما تتضمنه من أخبار الریاضیة وتجن

 .العنف بكل أشكاله خاصة في المالعب الریاضیة والتحلي بالروح الریاضیة
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 .هل غیرت لك الجریدة بعض اإلتجاهات والمواقف في مجال كرة القدم: 19جدول رقم 

 المستوى التعلیمي المجموع

 المتغیرات

 اإلجابة

 
 لیسانس ماستر

 

 ت ℅ ت ℅ ت ℅

 نعم 17 21.25 21 26.25 38 47.5

 ال 13 16.25 29 36.25 42 52.5

 المجموع 30 37.5 50 62.5 80 100

في مجال كرة القدم   واالتجاهاتیبرز لنا الجدول بأن النسب كانت متقاربة في تغیر المواقف 

أن فنجد     ℅47.5ب" نعم "حیث قدرت نسبة المجموع اإلجمالي للمبحوثین الذین أجابوا ب

،أما طلبة لیسانس فقدرت  ℅26.25طلبة ماستر كانت أعلى نسبة تقدر بنسبة 

نسبة المجموع اإلجمالي لألفراد العینة التي لم تغیر الجریدة بلغت  حین  ،في ℅21.25ب

الجدول بأن نسبة طلبة ماستر من حیث یبرز لنا   ℅52.5من مواقفهم وٕاتجاهاتهم  ب 

 .℅16.25 فقدرت بانس أما طلبة لیس ℅36.25كانت أعلى نسبة بلغت 

نستنتج من خالل الجدول بأن النسب كانت متقاربة لذلك نجد أن جریدة الهداف لها دور في 

الطلبة خاصة طلبة ماستر فقد أجاب بعض المبحوثین  بتغیر  واتجاهاتالتأثیر على مواقف 

مور غیرت بعض األو تنشره الجریدة من أخبار ومعلومات  من خالل ما تجاهاتهماو مواقفهم 

أو سلبیة كتغیر بعض المواقف المواقف اإلیجابیة  واتخاذالتي كانت مبهمة وغیر صحیحة ،

كالحكام عدة شخصیات  اتجاهبالنسبة لبعض الدول كمصر أو النوادي وتغیر النظرة  واالتجاه

 .المدربین وحتى الالعبین أو
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 ؟.في إكتسابك للقیم الریاضیةھل تساھم جریدة الھداف :  19 جدول رقم 

 النسبة المئویة تكرار اإلجابة

 66.25 53 نعم

 33.75 27 ال

 100 80 المجموع

بمساهمة الجریدة في إكتسابهم للقیم "نعم"نسبة قدرت بالنسبة للطلبة الذین أجابوا ب أعلى

 .℅33.75فقدرت نسبتهم ب "ال"المبحوثین الذین أجابو ب أما  ℅66.25ب الریاضیة 

أن للجریدة الهداف دور في تأثیر على الطلبة من خالل إكتسابهم للقیم  نستنتج

الریاضیة،حیث تتمثل هذه القیم  في تنمیة الروح الریاضیة و االبتعاد عن العنف والدعوة إلى 

 .التسامح والتحلي بالسلوك الریاضي اإلیجابي

اف في نشرها ألخبار ما هي السلوكات التي إكتسبتها من جریدة الهد: 20جدول رقم 

 ؟.المنتخب الوطني

 الجنس

 األجابة 

 المجموع إناث ذكور

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت 

 05 04 00 00 05 04 تسریحة الشعر

 23.75 19 16.25 13 7.5 06 إرتداء المالبس

 57.5 46 30 24 27.5 22 قواعد اللعب

 8.75 07 3.75 03 05 04 المیول العدواني

 05 04 2.5 02 2.5 02 سلوكات أخرى

 100 80 52.5 42 47.5 38 المجموع
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أن نسبة الطلبة الذین تكونت لهم سلوكات المتمثلة في متغیر  )20(رقم  یبین لنا الجدول 

،ثم تلتها نسبة إرتداء  من المجموع اإلجمالي بالمائة  57.5قواعد اللعب قدرت نسبتهم ب

أما سلوكات   ℅8.75في حین بلغت  نسبة المیول العدواني ب ℅23.75األلبسة  بنسبة 

 .بالمائة 5األخرى فقد إحتلت المرتبة األخیرة فقدرت نسبتها ب

تأثیر على سلوكات الطلبة خاصة من لها من خالل هذه النتائج أن للجریدة الهداف  نستنتج

من الذكور  ونجد أن اإلناث ھم األكثر تأثر متعلقة بالقواعد اللعبالمعلومات لل هاناحیة نشر 

 .بھذه السلوكات التي تنشرھا جریدة الھداف عن المنتخب الوطني 

 

خب تیمثل أهم السلوكات المكتسبة من جریدة الهداف في نشرها ألخبار المن: رسم توضیحي

 الوطني
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 هل أثرت جرید الهداف في توجیه میولك نحو ممارسة األنشطة الریاضیة؟ : 21رقم  جدول 

 المئویة النسبة التكرار اإلجابة

 43.75 35 نعم

 56.25 45 ال

 100 80 المجموع

یتضح من خالل نتائج هذا الجدول أن المبحوثین الذین أثرت جریدة الهداف في توجیه 

أفراد  ةفي حین قدرت نسب ℅43.75نسبتهم میولهم نحو ممارسة األنشطة الریاضیة بلغت 

 .℅56.25 "ال" العینة الذین أجابوا ب

تج من خالل نتائج الجدول أن النسب كانت متقاربة  في توجیه میوالت الطلبة نحو نستن

ممارسة األنشطة الریاضیة وقد تمثلت في ممارسة لعبة كرة القدم والتنس وحتى كرة الید 

 .بنادي كرة السلة وكذلك اإللتحاق بعض الطلبة 
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 :النتائج العامة

منه  انطلقتبعد تحلیل البیانات الخاصة بعینة الدراسة في ضوء اإلطار النظري الذي 

 :التي وزعناها خارجنا بنتائج التالیة  االستماراتالدراسة وبعد أن تم تفریغ 

 :عادات قراءة جریدة الریاضیة *

Ø  كشفت النتائج أن الطلبة یقبلون على قراءة الصحف الریاضیة أحیانا بنسبة

 .بالنسبة للطلبة الذین یقرؤونها دائما   ℅41.25مقابل    ℅58.75

كما نجد  أن بعض الطلبة یفضلون قراءة الصحف العامة التي كانت نسبتها أكبر تقدر 

ا تتناول الریاضة األكثر شعبیة في الجزائر وتوفر كل المعلومات هلكون ℅ 58.5ب

وبتالي ربح الوقت في قراءتها ،أما بالنسبة لطلبة الذین یطالعون الصحف  باختصار

وكانت نتائج دراستنا متوافقة مع نتائج الباحثة   ℅ 41.25المتخصصة  فقدرت نسبتهم ب

 ℅67.5قرؤون الصحف العامة بنسبة حیث أثبت دراستها بأن الطلبة ی" بغدادي غنیة*

وذلك ألن الصحف العامة  ℅32.5مقارنة بنسبة الصحف المتخصصة التي قدرت ب

تحتوي على المعلومات خاصة وتشتمل جمیع المیادین  فهي مختصرة عكس الصحف 

 1"المتخصصة حیث لم یعد هناك وقت لتصفح كل األخبار بالصحیفة 

Ø ضیة في المنزل التي احتلت المرتبة األولى مقارنة ویفضل الطلبة قراءة الجرائد الریا

مقابل نسبة   ℅52.5باألماكن اآلخرى ، حیث نجد أن نسبة اإلناث كانت أكبر تقدر ب

وهذا راجع لعدة عوامل كعدم توفر الوقت بسبب الدراسة  ℅47.5الذكور التي قدرت ب

 .بالعمل  انشغالهمأو  الجامعیة

Ø  توصلت الدراسة إلى أن هؤالء الطلبة یتصفحون الجرائد الریاضیة بغیر انتظام وهذا 

                                                           

*1أنظر بغدادي غنیة، مقروئیة الصحف المتخصصة جریدة الشباك نموذجا ،مذكرة ماستر  منشورة بكلیة العلوم 

. 14قسم علوم اإلعالم واالتصال،ص االجتماعیة  
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نظرا لكثرة الصحف التي تتناول الریاضة وتنوعها في تقدیم األخبار والمعلومات التي تهم 

 .الطلبة 

 .مقروئیة جریدة الهداف ونشرها للثقافة الریاضیة*

Ø اإلناث هم أكثر نسبة في قراءة جریدة إن أما فیما یتعلق بمقروئیة جریدة الهداف ف

والتي سنة   26- 23حیث  تتراوح أعمارهم من  ℅13.75من الذكور ب "اأحیان"الهداف 

  ℅30مقابل  ℅ 48.75ویتمثلون في طلبة ماستر بنسبة ℅ 20األكبر تقدر بمثلت 

 .لطلبة لیسانس 

 ℅8.75لذكور و ℅ 13.75ب "دائما"في حین بلغت نسبة المبحوثین الذین یقرؤونها 

مقارنة بالفئات   ℅12.5سنة التي قدرت نسبتها ب 26 -23لإلناث ،ومن الفئة العمریة 

 . ℅13.75وأغلبهم من طلبة ماستر التي قدرت نسبتهم ب.العمریة اآلخرى 

ومن خالل هذه النتائج توصلت دراستنا  إلى أن جریدة الهداف تحظى بمقروئیة من قبل 

نتائج دراسة الباحثة  غنیة بغدادي حیث توصلت إلى أن أغلب الطلبة وهذا ما أكدته 

 الریاضیة  مقارنة بالجرائد ℅68.68  المبحوثین یفضلون قراءة جریدة الهداف بنسبة

 .اآلخرى

Ø  غلبیة المبحوثین یفضلون قراءة جریدة الهداف في المناسبات أكشفت النتائج بأن

كبر أمقارنة باألوقات األخرى حیث كانت نسبة اإلناث  ℅62.5الریاضیة بنسبة تقدر ب

ثم تلیها الفئة التي  ℅21.25عكس الذكور الذین تحصلوا على نسبة  ℅41.25فقدرت ب

لإلناث، لتبقى في المرتبة األخیرة نسبة  ℅2.5للذكور و ℅12جریدة الهداف یومیا بنسة  أتقر 

 .لإلناث ℅7.5و ℅12.5سبوعیا حیث بلغت عند الذكور أمطالعتها 

Ø أن  توصلنا إلىسباب التي تدفع الطلبة لقراءة جریدة الهداف فاألما بالنسبة ألهم أ

إحتلت المرتبة األولى مقارنة باألسباب اآلخرى   التي  حداث الریاضیةألتغطي االجریدة 

والتي كانت منخفضة مقارنة بنسبة اإلناث التي قدرت  ℅18.75حیث قدرت نسبة الذكور ب

هي األكبر نسبة   26-23من  ا نالحظ أن الفئة العمریة التي تتراوح ، كم ℅33.75ب
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تقدر نسبة  األعلى ن طلبة ماستر هم أ، وتوصلت نتائج الى ℅28.75 تقدر ب

 .مقارنة بالنسبة لطلبة لیسانس ℅23.75ب

Ø  خبار األن الطلبة تهمهم المواضیع الریاضیة المتعلقة بأ توصلت الدراسة إلىو

لإلناث و  ℅26.25ولى بالنسبة لمتغیر الجنس بألوالتي احتلت المرتبة االریاضیة الدولیة 

خبار الریاضیة الدولیة ألن الفئة العمریة التي تهتم بمتابعة األلذكور في حین نجد  ℅  35

وهؤالء المبحوثین أغلبهم  من  ℅  37.5سنة بنسبة تقدر ب  26 - 23عمارهم من أتتراوح 

 .بالنسبة لطلبة لیسانس ℅23.75،و ℅37.5 فقد بلغت نسبتهم طلبة ماستر

Ø  في حین  ℅20كشفت الدراسة بأن جریدة الهداف تشبع فضول الطلبة دائما بنسبة

في حین كانت النسبة   ℅68.75تشبع الجریدة فضول الطلبة ب قدرت نسبة أحیانا ما

 .ما تشبع الجریدة فضولهم الریاضي بنادرا  منخفضة بالنسبة للطلبة الذین أجابوا 

Ø  یتبین أن  جریدة الهداف ساهمت في إكتساب الطلبة للثقافة الریاضیة بنسبة

 ℅62.5حیث تتمثل هذه الثقافة في توفیر معلومات عن حیاة الالعبین بنسبة  ℅96.25

التي  ، وقد أتت هذه النتیجة على عكس النتائج ℅26.5وتنمیة الروح الریاضیة بنسبة 

حیث أثبتت نتائج   مدیحة محمد إمام*لدكتورة توصلت إلیها الدراسة التي قامت بها ا

دراستها بأن الصحف الریاضیة لم تحقق أهداف ونشر الثقافة الریاضیة وتنمیة الروح 

 .1الریاضیة 

Ø  نتائج الدراسة عن مساهمة جریدة الهداف في زیادة تعلق  یتضح من خاللكما

-19(العمریتین األولى الفئتینعند  خاصة  حیث كانت النسب مرتفعة  الطلبة بكرة القدم

 هذا ما ℅40فبلغت نسبتها ) 26-23(والفئة العمریة الثانیة، ℅21.25التي قدرت ب) 22

یفسر بأن هتین الفئتین هم األكثر تعلقا وتأثر بجریدة الهداف مقارنة بفئات العمریة اآلخرى 

 ذا ما أدى ریاضة كرة القدم خاصة المتعلقة بالمنتخب الوطني وه بأخبار ألنها تهتم كثیرا

                                                           

،رسالة دكتورة ،كلیة دور الصحافة في نشر الثقافة الریاضیة عامة وألعاب القوى خاصةأنظر مدیحة محمد إمام ، 1* 

 13،ص1979اإلسكندریة،مصر،التربیة الریاضیة للبنات في 
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نوال خلیفة * قد أكدت نتائج دراسة الباحثة و بالطلبة إلى التوجه للقراءة جریدة الهداف ،

مصطفى  بأنه إتفقت أراء الطلبة أن كرة القدم تحتل أكبر المساحات ،وأنها هي اللعبة 

 .1التي یفضل الصحفیون الكتابة عنها في الجرائد 

فكانت النسب  بتعلقهم بریاضة كرة القدم  جریدة الهداف أما بالنسبة لطلبة الذین لم تزید 

قدرت ) 26-23:(℅5بلغت النسبة ) 22-19(بالنسبة لمختلف الفئات العمریة  منخفضة 

فكانت النسبة متساویة قدرت ) سنة30واألكثر من  30-27( ، أما الفئتین ℅17.5ب

 .℅1.25ب

 . تأثیر جریدة الهداف على سلوك الطلبة*

Ø  التي كانت أعلى  ℅76.25قراءة جریدة الهداف أقل من ساعة بنسبة یفضل الطلبة

نسبة مقارنة باألوقات اآلخرى وذلك راجع إلى أن الطلبة یختارون قراءة فقط األخبار التي 

 .تهمهم نظر لعدم توفر الوقت لدیهم لقراءة كل األخبار الموجودة بالجریدة 

Ø ات جدیدة بعد إطالعهم على جریدة تبرز نتائج الدراسة بأن الطلبة تكونت لهم سلوك

للقراءة األخبار ة ،حیث تمثلت هذه السلوكات في شراء الجرید ℅42.5الهداف بنسبة 

 .الریاضیة 

Ø  الطلبة في مجال كرة  واتجاهاتأظهرت الدراسة بأن جریدة الهداف غیرت مواقف

،أما  طلبة لیسانس  ℅26.25القدم حیث نجد بأن طلبة ماسر هم األكثر نسبة تقدرب 

 . واتجاهاتهم، في حین تقل النسبة بالنسبة للطلبة الذین لم تتغیر مواقفهم ℅21.25فبلغت 

Ø  من خالل  ℅66.25تساهم جریدة الهداف في إكتساب الطلبة للقیم الریاضیة بنسبة

ة نشرها للقیم األخالقیة كتحلي بالروح الریاضیة وكذا غرس الوعي الریاضي وذلك بتجنب إثار 

                                                           

،رسالة دور الصحافة في نشر الثقافة الریاضیة والبدنیة بین طالب المرحلة الثانویةأنظر نوال خلیفة مصطفى حسن،1*

 11،ص1995ماجستر،كلیة التربیة الریاضیة للبنات اإلسكندریة،مصر
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في حین بلغت نسبة المبحوثین الذین لم تساهم جریدة الهداف في .العنف في المالعب 

 .℅33.75إكتسابهم للقیم الریاضة 

Ø  أبرزت نتائج الدراسة عن أهم السلوكات التي إكتسبها الطلبة هي قواعد اللعب التي

اإلناث   من المجموع اإلجمالي والتي بلغت نسبتها عند ℅57.5تقدرب إحتلت األكبر نسبة 

ثم تلیها السلوكات اآلخرى التي .℅27.5مقارنة مع الذكور الذین قدرت نسبتهم  ℅30

، المیول  ℅23.75إرتداء المالبس :إحتلت المراتب التالیة حسب المجموع اإلجمالي  

 .℅5،أما تسریحة الشعرو سلوكات أخرى فكانت نسبها متساویة ب ℅8.75العدواني 

Ø سلوك الطلبة في توجیه میولهم نحو ممارسة األنشطة  لقد أثرت جریدة الهداف على

الریاضیة من خالل نشرها للمعلومات عن الالعبین وأندیتهم وهذه األخبار أثرت على سلوك 

إلى ممارسة كرة القدم  والید  كتوجههمتغیرت سلوكاتهم  ℅43.75الطلبة حیث نجد أن نسبة 

 .ببعض النوادي  وااللتحاق
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ھل زادت جریدة الھداف في تعلقك بریاضة كرة القدم؟: 12جدول رقم   

 

 السن المستوى التعلیمي المجموع

  30أكثر من  لیسانس ماستر 

 سنة
 أنثى 22 - 19 26 - 23     30 - 27

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅

75 60 46.25 37 28.75 23 00 00 13.75 11 40 32 21.25 17 38.75 

25 20 16.25 13 8.75 07 1.25 01 1.25 01 17.5 14 05 04 13.75 

100 80 62.5 50 37.5 30 1.25 01 15 12 57.5 46 26.25 21 52.5 
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ميلالتعلیم العالي والبحث الع وزارة  

-مستغانم - جامعة عبد الحمید بن بادیس  

 كلیة العلوم االجتماعیة

نسانیةاإلقسم العلوم   

عالم واالتصالإلشعبة علوم ا  

 السنة الثانیة ماستر

 تخصص اتصال وصحافة مكتوبة

 

:تحیة طیبة وبعد  

مساعدتنا في انجاز ھذه المذكرة والتي جل أیدیكم ھذه االستمارة من أن نضع بین أیشرفنا 
 تأثیر" بعنوانعالم واالتصال إلتندرج ضمن اطار التحضیر لنیل شھادة ماستر في علوم ا

.واالتصالیاضیة على ثقافة وسلوك طلبة علوم اإلعالم الصحافة الر  

 "جریدة الھداف نموذجا"

ن ھذه المعلومات أما بسئلة بكل موضوعیة ،ونحیطكم علألولذا نرجو منكم االجابة على ا
.خیر تقبلوا منا فائق التقدیر واالعتباراألوفي .ستستغل ألغراض علمیة فقط   

 

:اشراف االستاذةتحت                                                    :من اعداد الطالبتین   

 بن دنیا فاطیمة* بن عودة مریم                                                             * 

 نیل زھرة* 

 

 

 

 

2014/2015السنة الجامعیة   



 في المكان المناسب )x(ضع عالمة :  مالحظة

 العامةالبیانات  : المحور االول

 :الجنس -01

  انثى          ذكر                                       

 :السن - 02

  سنة 30كثر من أ،                30 – 27،         26 – 23،             22 – 19

 

 :لمستوى الجامعيا – 03

 لیسانس                                           ماستر                
 

 .عادات قراءة الصحف الریاضیة:المحور الثاني

   ؟.الریاضیة عادة ھل تقرأ الجرائد  -04

 أحیانا دائما

 .الصحف الریاضیة تفضل قراءتھا ؟ھذه ي نوع من أ - 05

                          العامة                                    المتخصصة

 .ما ھو المكان الذي تفضل قراءة جرائدك الریاضیة فیھ ؟ - 06

 المنزل                             العمل                  اماكن عمومیة 

 .................................................................أماكن أخرى أذكرھا -

 ؟.ھل تتصفح الجریدة  -07

 بغیر انتظام                                                بانتظام
                                            

 مقروئیة جریدة الھداف ونشرھا للثقافة الریاضیة : المحور الثالث
 ؟.ھل تقرأ جریدة الھداف - 08

 دائما                       أحیانا                    
   



 ؟ .أوقات قراءتك لجریدة الھداف – 09

 المناسبات الریاضیة أسبوعیة                         یومیة

 .ما ھي األسباب التي تدفعك لقراءة جریدة الھداف ؟ –10

 حبك لكرة القدم               مصداقیة الجریدة               تغطي االحداث الریاضیة     

 ....................................................ذكرھاأخرى آسباب أاذا كانت ھناك 

 .ما ھي المواضیع  الریاضیة التي تحظى باھتمامك ؟ –11

 خبار الریاضیة الدولیةألخبار المحلیة            األخبار النوادي الوطنیة           اأ

 .....................................................إذا كانت ھناك مواضیع أخرى أذكرھا

 .ھل تشبع جریدة الھداف فضولك الریاضي ؟ –12

 حیانا                                       نادراأدائما                          

 .ھل تساھم جریدة الھداف في اكتسابك للثقافة الریاضیة ؟ – 13

 ال       نعم                                        

 .فیما تتمثل ھذه الثقافة ؟ –14

 تنمیة الروح الریاضیة       التقلیل من ظاھرة العنف         معلومات عن حیاة الالعبین

 .......................................................................................كیف ذلك

 .ریاضة كرة القدم؟ھل زادت جریدة الھداف من تعلقك ب –15

 نعم                                         ال

 ..............................................................كیف ذلك" نعم "إذا كانت اإلجابة ب

 تأثیر جریدة الھداف على السلوك : المحور الرابع

 .كم ساعة تقرأ جریدة الھداف ؟ – 16

 كثر من ساعتینأقل من ساعة                من ساعة الى ساعتین                  أ

 



 .ھل تكونت لك سلوكات جدیدة بعد اطالعك على جریدة الھداف؟ – 17

 نعم                                                ال

 ...................................فیما تتمثل ھذه السلوكات"نعم " إذا كانت اإلجابة ب

............................................................................................. 

 .ھل غیرت لك الجریدة بعض االتجاھات والمواقف في مجال كرة القدم؟ – 18

 نعم                                                ال

 .......................................................كیف ذلك " نعم "إذا كانت االجابة ب

 ؟.ھل تساھم جریدة الھداف  في إكتسابك للقیم الریاضیة  -19

 نعم                                 ال

 .................................................ما ھي ھذه القیم "نعم "إذا كانت اإلجابة ب

ما ھي السلوكات التي اكتسبتھا من جریدة الھداف في نشرھا ألخبار المنتخب  –20

 .الوطني؟

 لبسة الریاضیة        قواعد  اللعب       المیول العدوانيألتسریحة الشعر       ارتداء ا

 ........................................................اذكرھاخرى آاذا كانت ھناك سلوكات 

 ؟.ھل أثرت جریدة الھداف في توجیھ میولك نحو ممارسة األنشطة الریاضیة-21

 ال نعم

 .......................................................كیف ذلك" نعم" إذا كانت اإلجابة ب
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