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This research aims to identify the sports journalist in the national radio and 

deepen the knowledge of the media men or journalists in the sports departments as 

social groups, in terms of the social and professional aspect of this category, and 

study the element of journalist (sender) one of the most important elements of the 

media process, Providing the citizen with news, and the lack of such research in 

Algeria. 

At the level of national radio, the sports journalist plays a prominent role in 

informing the public about sports news, especially local ones, in light of the inability 

of the relative television to cover all local sports events. This field research attempted 

to highlight the social and professional image of sports journalists in the three 

channels of Algerian radio, , Amazigh, French) in a comprehensive inventory 

method. 

It should be emphasized that this research does not claim to have provided 

adequate answers to the true picture of journalists in the three channels of national 

radio, but rather to answer a set of questions that we believe are fundamental 

questions in the field of professional sociocultural research. 
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 ملخص:
يهدف هذا البحث إىل التعرف على الصحفي الرياضي يف اإلذاعة الوطنية، وتعميق املعرفة برجال اإلعالم أو 
الصحفيني يف األقسام الرياضية كجماعات اجتماعية،  من ناحية اجلانب االجتماعي واملهين هلذه الفئة، ودراسة عنصر 

هذا  للدور الذي يقوم به يف تزويد املواطن باألخبار، ولقلة الصحفي )املرسل( أحد أهم عناصر العملية اإلعالمية، نظرا
  النوع من البحوث يف اجلزائر. 

وعلى مستوى اإلذاعة الوطنية يؤدي الصحفي الرياضي دورا بارزا يف إحاطة اجلمهور جبل األخبار الرياضية السيما 
بحث امليداين الرياضية احمللية، لذلك حاول هذا المنها احمللية يف ظل عجز التلفزيون النسيب عن تغطية مجيع األحداث 

إبراز الصورة االجتماعية واملهنية للصحفي الرياضي يف القنوات الثالثة لإلذاعة اجلزائرية باختالف لغاهتا )العربية، 
 األمازيغية، الفرنسية( بأسلوب احلصر الشامل.

 القنوات وافية عن الصورة احلقيقية للصحفيني يف وما جيب التأكيد عليه أن هذا البحث ال يدعي أنه قدم إجابات
الثالثة لإلذاعة الوطنية، وإمنا حاول اإلجابة على جمموعة من التساؤالت نعتقد أهنا تساؤالت جوهرية يف جمال البحوث 

 السوسيو مهنية حول القائم باالتصال يف املؤسسة اإلعالمية.
 لسمات العامة، الرياضة. : الصحفي، اإلذاعة الوطنية، االكلمات المفتاحية
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 :مقدمة 
يشكل املرسل حلقة مهمة يف العملية االتصالية ويشغل بوابة هذه العملية، حبيث يؤدي دورا بارزا يف تزويد 
اجلمهور برسائل يف شىت اجملاالت من بينها اجملال الرياضي الذي أصبح حيظى بقيمة كبرية من قبل وسائل اإلعالم 

من بينها اإلذاعة، ويقر العديد من الباحثني أن الصحفي يشكل ويصنع الرسالة اإلعالمية وفق خلفيته وتفكريه  املختلفة
 وإيديولوجيته وإيديولوجية املؤسسة اليت يعمل هبا والظروف احمليطة به.

ألوىل الناطقة ا ويف اجلزائر فإن مؤسسة اإلذاعة الوطنية اليت تتميز خبصوصية تعدد اللغات عرب قنواهتا الثالثة
بالعربية والثانية الناطقة باألمازيغية والثالثة الناطقة بالفرنسية، فإنه إىل وقت قريب وحىت اآلن يتابع العديد من فئات 
اجملتمع خمتلف األحداث الرياضية السيما كرة القدم عرب هذه الوسيلة، نظرا لعجز التلفزيون عن ذلك، ويشغل الصحفي 

 ة مهمة بالنظر لدوره يف تزويد اجلمهور مبختلف األخبار واملعلومات الرياضية. يف هذه العملية مكان
من هذا املنطلق خّص البحث الصحفيني الرياضيني بالقنوات الثالثة لإلذاعة اجلزائرية، وذلك باحلصر الشامل 

بلة واالستبيان، وأبرز صحفيا، واستخدم أدوات املالحظة واملقا 03للصحفيني موضوع الدراسة لقلة عددهم املقدر بـ 
هذا التحقيق امليداين جمموعة من النتائج اليت نعتقد أهنا ضرورية وأساسية لتشكيل وفهم صورة الصحفي الرياضي يف 

 . اجلزائر
جيمع العديد من الباحثني على أن عنصر املرسل مل حيظ باالهتمام والبحث الكافيني مقارنة بأطراف العملية 

مهنية، ولذلك تربز األمهية العلمية لدراسة سوسيولوجية الصحفي  يما من الناحية السوسيواالتصالية األخرى، الس
خاصة يف السياق اجلزائري الذي يبقى جمال دراسات املرسل فيه ضعيفا كما وكيفا إذا قارناه مبا جيري يف فضاءات البحث 

رية، نظرا لتوجه اضي بالقنوات الثالثة لإلذاعة اجلزائالغربية، وتزيد الدراسة أمهية أكثر عندما ختص املرسل يف اجملال الري
 غالبية البحوث إىل الرتكيز على القناة األوىل فقط.

 ولعل هذه املعطيات هلا أمهيتها العلمية، وعلى ضوئها نطرح التساؤل الرئيس لبحثنا وهو:
تتفرع عنه الوطنية ؟. و ما هي اخلصائص والسمات العامة للصحفيني الرياضيني يف القنوات الثالث لإلذاعة 

 جمموعة من التساؤالت من أمهها:
 من هم هؤالء الصحفيني، ما هو جنسهم ؟ ومعدل أعمارهم ؟ ما هي لغة تكوينهم ؟ -
ما أصوهلم االجتماعية ؟ ما هي شهاداهتم التعليمية ؟ ما عالقتهم بالرياضة وإنتاج األخبار؟ ما هي ظروف  -

ادر األخبار؟ هل هم راضون عن عملهم الصحفي يف اجملال الرياضي؟ وإىل أي عملهم؟ ما هي طبيعة عالقاهتم مبص
 حد هم راضون عن األجور املمنوحة هلم وعن الظروف اليت يعيشوهنا ؟

ولإلجابة عن التساؤل الرئيس للبحث والتساؤالت الفرعية قسمنا هذا البحث إىل أربع مباحث رئيسة تتمثل    
 فيما يلي:
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 اإلجراءات املنهجية للبحثاملبحث األول: 
 البحث الثاين:  أمهية حبوث السوسيو مهنية املرسل )الصحفي(

 املبحث الثالث: الدراسات السوسيولوجية للمرسل
 املبحث الرابع: مكانة الرياضة يف اإلذاعة الوطنية

 المبحث األول: اإلجراءات المنهجية للبحث:
يلية هتدف أساسا إىل التعرف على ظاهرة معينة بطريقة تفصيندرج هذا البحث ضمن البحوث الوصفية اليت    

و بأهنا تلك األحباث اليت تتضمن دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أ "ودقيقة، ويعرفها "هويتين
 .(1)جمموعة من الناس أو جمموعة من األحداث أو جمموعة من األوضاع

ومنهج املسح يعترب من أنسب املناهج العلمية مالءمة للدراسات الوصفية، ذلك ألنه يستهدف تسجيل    
وحتليل الظاهرة يف وضعها الراهن بعد مجع البيانات الكافية والالزمة عنها وعن وضعها من خالل جمموعة من اإلجراءات 

 .(2)ااملنظمة اليت حتدد نوع البيانات، ومصدرها وطرق احلصول عليه
ويناسب منهج املسح البحوث املتعلقة بالصحافة واإلعالم ألنه يستخدم يف دراسة الظواهر واملشكالت    

 .(3)البحثية يف وضعها الراهن، مثل قراءة الصحف وخصائص القراء واجتاهات املمارسني املهنية
صول بأنه" حماولة منظمة للحوانطالقا مما سبق، فإن منهج املسح االجتماعي هو األنسب لبحثنا، ويعرف    

وتقسم املسوح من  .(4)على املعلومات من مجهور معني أو عينة منه عن طريق استخدام استمارات البحث أو املقابلة"
 حيث حجم اجلمهور الذي يشمله املسح االجتماعي إىل مسوح شاملة ومسوح بالعينة.

يعة ويتوقف ذلك على أهداف حبثنا وطب ر الشاملوقد اعتمدنا يف هذا البحث على املسح الشامل أو احلص    
جمتمع البحث، ومعناه مجع البيانات من مجيع مفردات جمتمع البحث، ويفضل االعتماد على أسلوب احلصر الشامل 
إذا كان جمتمع البحث صغريا ومركزا يف مكان واحد، أو كان هدف البحث هو مجع البيانات من جمتمع البحث كله، 

، وهذا ما ينطبق (5)النتائج املطلوب التوصل إليها على درجة كبرية من األمهية مما يقتضي احلصر الشاملأو عندما تكون 
على حبثنا حبكم أننا ندرس الصحفيني الرياضيني الذين يتمركزون يف مكان واحد وهو مؤسسة اإلذاعة الوطنية بقنواهتا 

 صحفيا.  03الثالث على قلة عددهم الذي بلغ 

                                                           
 .68، ص2332، 0ط أساسيات البحوث اإلعالمية واالجتماعية، دار الفجر، ، القاهرة، ،منري حممد حجاب   ( 1 (

 .360دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم، عامل الكتب، القاهرة ، ص ،حممد عبد احلميد (  2 (    
 .70، ص3792حبوث الصحافة، عامل الكتب، القاهرة،  ،حممد عبد احلميد )3 (
 362، ص3760مقدمة يف البحث االجتماعي، دار النهضة العربية، بريوت،  ،حممد علي حممد   ( 4(  
 .311، ص2336الدليل الشامل يف البحث العلمي، جمموعة النيل العربية، القاهرة، ،مربوكة عمر حمرييق )5 (
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حبثنا هذا كذلك على املنهج اإلحصائي يف معاجلة اجلوانب الكمية للدراسة باستخدام الربنامج  اعتمدنا يف  
" وحتليل بيانات العمل امليداين، واألسلوب اإلحصائي يف البحث العلمي عبارة عن استخدام Excelاإلحصائي "

واملعلومات عن طريق  بويب تلك البياناتالوسائل احلسابية يف جتميع البيانات واملعلومات املختلفة ومن مث تنظيم و ت
األرقام واحلسابات والعمليات املرتبطة هبا وحتليل وتفسري تلك األرقام ووصفها بشكل يقدم النتائج ويوصل إىل األهداف 

 .(6)املنشودة يف البحث
ايت املقابلة دوقد استعنا يف هذا البحث بأدوات عديدة جلمع البيانات وهي االستمارة كأداة رئيسة إىل جانب أ

 واملالحظة، ويفسر هذا بكون دراستنا ميدانية بدرجة أوىل )دراسة الظاهرة يف وضعها الراهن(.
تعرف االستمارة بأهنا قائمة من األسئلة معدة جيدا يقوم الباحث)أو املقابل أو املستقصي( بتوجيهها االستمارة: .3

استمارة االستبيان على أهنا أسلوب جلمع البيانات وتعرف ، (7)إىل مجهور البحث، طالبا منهم اإلجابة عنها
يستهدف استثارة األفراد املبحوثني بطريقة منهجية ومقننة لتقدمي حقائق أو آراء أو أفكار معينة يف إطار 

 .(8)البيانات املرتبطة مبوضوع الدراسة وأهدافها
ية، قمنا بتوزيع استمارة الث لإلذاعة اجلزائر يف حبثنا هذا اخلاص بسوسيولوجيا الصحفيني الرياضيني بالقنوات الث   

البحث على جمموعة الصحفيني الرياضيني بالقنوات اإلذاعية الثالث، بعد عرضها على جمموعة من احملكمني املختصني 
، وبعد اإلعداد النهائي هلا مت توزيعها على جمموع الصحفيني (9)ملعرفة مدى مصداقيتها ومالءمتها ألهداف الدراسة

 ع البحث، ومت اسرتجاع جل االستمارات.موضو 
اعتمدنا عليها ألهنا أداة هامة يف حبثنا هذا الذي يتسم بأنه ميدانيا بالدرجة األوىل: وتعرف أداة المقابلة:  .2

املقابلة بأهنا "األداة اليت تستهدف مجع بيانات أساسية أو تفصيلية متعلقة باملوضوع الذي يقوم الباحث 
من األدوات الرئيسة يف مجع البيانات يف دراسات األفراد واجلماعات اإلنسانية، وهي ، وتعترب (10)بدراسته"

 ، وقد اعتمدنا على نوعني من املقابلة(11)أكثر الوسائل شيوعا وفاعلية يف احلصول على البيانات الضرورية
يجيبوا عنها يف إطار ل: متت بصفة واضحة بتحضري جمموعة من األسئلة ملقابلة املبحوثني المقابلة الرسمية -
 مقابلة.

                                                           

 .336مرجع سبق ذكره، ص ،حممد علي حممد )6( 
 .221مرجع سبق ذكره، ص ،مربوكة عمر حمرييق )7 (
 360دراسات اجلمهور يف حبوث اإلعالم، مرجع سبق ذكره، ص ،حممد عبد احلميد  )8 (
 علوم اإلعالم واالتصال (، سعيد لوصيف، أستاذ بقسم3)جامعة اجلزائر احملكمون هم على التوايل: يوسف متار، أستاذ بقسم علوم اإلعالم واالتصال )9 (

 (.0(، رضوان بومجعة، أستاذ بقسم اإلعالم واالتصال )جامعة اجلزائر3)جامعة اجلزائر
 233، ص3771حبوث اإلعالم، عامل الكتب، القاهرة، ، مسري حممد حسني  )10 (
 .267، ص3776البحث العلمي، مناهجه وتقنياته، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،حممد زيان عمر )11( 
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: أجريناها مع جمموعة من أفراد موضوع البحث داخل قاعات التحرير يف شكل نقاشي المقابلة غير الرسمية -
حر حول جمموعة من املسائل اليت هلا صلة مباشرة مبوضوع البحث لالستفادة منها واستغالهلا وتوظيفها يف البحث 

 والتحليل.
قابلة عن طريق اهلاتف مع بع  األفراد الذي تعذر علينا الوصول إليهم نظرا النشغاالهتم، كما اعتمدنا على امل    

 باعتبارهم على دراية كبرية باجملال الرياضي يف اإلذاعة حبكم أقدميتهم إلثراء بع  جوانب البحث اليت تتطلب ذلك.   
دخل ؤسسة داخل قاعات التحرير، وهي تأداة مفيدة بدرجة كبرية، وظفناها أثناء وجودنا مبقر امل المالحظة: -3

يف سياق املالحظة دون املشاركة ألننا مل نعلم املبحوثني بذلك، وتعّرف بأهنا عملية مجع املعلومات من خالل املراقبة 
الدقيقة واهلادفة لسلوك أو ظاهرة معينة، ومن مث تسجيل املعلومات عن تلك الظاهرة، إذن فهي عملية مراقبة مقصودة 

 .(12)صد تغريات معينة من خالل النظر إىل الشيء املالحظ بالتدقيقهبدف ر 
 المبحث الثاني: أهمية بحوث سوسيو مهنية المرسل )الصحفي(:

إن أمهية البحث يف سوسيو مهنية رجال اإلعالم تربز يف عدم إمكانية علماء االختصاص والباحثني يف وسائل 
اإلعالم على اختالفها االستغناء عن بعد مهم من أبعاد العملية االتصالية، هذا البعد الذي يكمن يف مرسل الرسالة 

كية اخلمس الذي قدمها هارولد السويل. إن رجال اإلعالم وهو السؤال األول من األسئلة الكالسي "من"اإلعالمية أي 
يعيشون يف حميطني، حميط ذايت يتجسد يف أفكار مسبقة، قيم، أحكام، وميول وحميط آخر اجتماعي يعيشون فيه 
وميارسون فيه مهنتهم، زيادة على ذلك، الصحفيون يعملون يف ظل جمموعة من الضغوط والقيود املهنية واالجتماعية 

جيب أن حتظى بالبحث العلمي، وهو األمر الذي ينادي به "هالوران" عندما يقول: "األسئلة الكبرية والعويصة نادرا  اليت
ما تطرح، هناك حماوالت منظمة قليلة لدراسة رجال اإلعالم كواحد من الذين حيتلون منصبا حساسا يف الشبكة 

 .(13)كلها توجد يف إطار نظام اجتماعي معني  االجتماعية، يرف  وخيتار املعلومات جتاوبا مع عدة ضغوط
، (14)يرى "كاري" أن البعد الثالث للعملية االتصالية الذي يتمثل يف بروز دور الصحفي احملرتف مل يبحث بعد

بسوسيولوجية الصحفي وذلك لفهم بطريقة أوضح سلوكيات وتصرفات حمرتيف وسائل  هو اآلخر كما ينادي "جيرب"
ويعترب العديد من الباحثني موضوع سوسيولوجيا الصحفيني موضوعا معقد الدراسة، ألن الصحفي  ،(15)اإلعالم بأنواعها

                                                           
 .91، ص3771قراءات يف أساليب البحث العلمي، دار حنني، عّمان،  ،حسن فرحان رمزون )12 (
 

(13)  Halloran James D. the communicator in mass communication research, sociological review Monograph, ed Paul 

halmos,1969,pp6-7. 
(14) Cary James. The communications revolution and the professional the communicator sociological review 

monograph,1969,p23. 

Kirat Mohamed. Algerian newsman and their work, 1998. نقال عن 
(15) Gieber Walter. News is what newspapermen make it, people, society and mass communication, the free press of 

Glencoe, London, 1964, p173. 
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حيتل مكانا مهما يف التحكم يف تدفق املعرفة واألخبار من جهة، ومن جهة ثانية ألن الصحفي حبيس أفكاره املسبقة 
ويؤكد جربنر يف هذا ، (16)فهمه لألحداثواحنيازه وضحية استعماله من طرف رجال الدعاية الذين يهدفون إىل توجيه 

السياق على أن أي قرار من رجل اإلعالم لتمرير شيء إىل اجلمهور يعترب يف نفس الوقت قرار حلذف شيء آخر، ألن 
 ما يقدم ما هو إال نتاج ضغوط وتنافس حاد مهين واجتماعي خيلق نوعا من العوائق واحلواجز النفسية لدى الصحفي. 

وبعد دراستهم لواقع أحباث اإلعالم واالتصال يف الواليات املتحدة األمريكية، يؤكد كل من على نفس النهج 
"ويفر" و "قري" أن بعد املرسل مل يأخذ نصيبه من األحباث اإلعالمية ومل يعط األمهية اليت يستحقها من قبل الباحثني. 

ت لصحافة يف النظام الدميقراطي اليت جلبيقول الباحثان: "على الرغم من أن استفسارات عديدة طرحت حول دور ا
اهتمام املشرعني، ورغم االستعماالت العديدة اليت أنتجها الصحفيون عرب التاريخ فيما يتعلق بالطرق اإلمربيقية للتحقيق 
 .)17)واليت كانت جد رئيسة بالنسبة للبحث العلمي احلديث، مل حيظ الصحفيون باهتمام األوساط األكادميية التقليدية

 The Americanوقد أكد "ويفر" و "ويلهويت" ما ذهب إليه زميلهما "ورايت" يف خالصة كتاهبما 
Journaliste  لكن ما ميكن قوله رغم كل ما تقدم، فإنه يف السنوات األخرية جلب الصحفيون (18)3768يف ،

حدة سيما يف الواليات املتاهتمام باحثي اإلعالم واالتصال الشيء الذي أفرز عددا ال يستهان به من األحباث ال
 األمريكية ودول أوروبا الغربية.

إن بع  الدراسات نظرت إىل الصحفي من زاوية اخللفية املهنية، ودراسات أخرى ركزت على اجلانب التنظيمي 
للمهنة حمللة بذلك األدوار املختلفة للصحفي، القيم املهنية والتنظيمية، ظروف الصحفي وانعكاساهتا على إبداع 

ة لصحفي اليت تؤثر على احملتوى النهائي للصحيفة أو الراديو أو التلفزيون، فرغم اختالفها وتباينها فإن األحباث اإلعالميا
 . (19)اليت درست رجال اإلعالم مل تنظر إىل كل الزوايا اليت تشكل عامل الصحفيني

عية واملهنية،  هوية الصحفي االجتماميكن أن نقول وفقا ملا أقر به "ماكويل" أن هناك أكثر من سبب للتحقيق يف
فبحسب "ماكويل" جيب على علماء االجتماع دراسة رجال اإلعالم للعديد من األسباب، يذكر منها الدور الذي 
يؤدوه يف حراسة البوابة واملراقبة واالمتيازات اليت يتمتعون هبا يف احلصول على املعلومات، إىل جانب طريقة فهمهم 

ى رهم جلمهورهم، إضافة إىل البحث يف تأثري املؤسسة اإلعالمية واإلطار البريوقراطي اليت تعمل فيه عللدورهم وكيفية نظ

                                                           
 26، ص2338التوزيع ، ، مكتبة الفالح للنشر و 3، طقضايا إعالمية معاصرة ،حممد قرياط )16(

 
(17)  weaver and gray. Journalism and mass communication research in the united state,vol1, Beverly hills’, SA, sage 

publications, p124. 

-337ص، 2330علم اجتماع املراسلني، ترمجة رضوان بومجعة يف الوسيط يف   الدراسات اجلامعية، اجلزء الثاين، دار هومة، اجلزائر،  ،جوديت الزار )18( 
333. 

 .27مرجع سبق ذكره، ص ،قضايا إعالمية معاصرة ،حممد قرياط )19  (
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بة املنتج النهائي، وتقييم تأثري اخللفية االجتماعية، القيم الشخصية، القوانني املهنية واألخالقية على عملية االختيار واملراق
 اليت يقوم هبا الصحفي.

"قري" على علماء االتصال أن ينظروا يف آثار املناخ السوسيولوجي والفكري على القيم كذلك يلح "ويفر" و 
اإلخبارية، السلوكيات واألداء، يرى الباحثان أن هناك حاجة ملحة للنظر يف تأثري عوامل عدة كاخللفية العائلية، 

يات المية..اخل على السلوكالشخصيات، التكوين الصحفي، حميط العمل داخل قاعة التحرير، حجم املؤسسة اإلع
 .والقيم املهنية للصحفيني، مستوى الرضا يف عملهم، كيف يفهمون دورهم يف اجملتمع وكيف يؤدون أعماهلم

 المبحث الثالث: الدراسات السوسيو مهنية للصحفيين: 
ملفرتض تأثريها ا إن الدراسات األوىل اليت تركز على املرسلني، حول انتماءاهتم وخصائصهم االجتماعية، والعوامل

على إنتاجهم يف االتصال اجلماهريي، تعترب من الدراسات الكالسيكية اخلاصة بعلم اجتماع العام، ومنها كان القبول 
عموما بأن إنتاج االتصال اجلماهريي هو نشاط مجاعة منظمه وليس نتيجة جمهود فردي، فيجب على الدراسات املهتمة 

دراسات ر البنية االجتماعية اليت يتحرك فيها هؤالء األفراد، حيث يوجد اليوم العديد من الباملرسلني أن تأخذ بعني االعتبا
 .(20)اليت تعاجل هذه اإلشكالية

على الرغم من أن الصحافة الكربى ولدت يف فرنسا، إال أن شروط العمل وحياة القائمني عليها )الصحفيني( 
ة جاءت إىل العامل من فرنسا، فإنه ال يوجد أدىن شك يف أن بقيت سيئة ملدة طويلة، وإذا كان صحيحا أن الصحاف

تطورها كان يف الواليات املتحدة األمريكية، ومل تغفل تداعياهتا املنطقة العربية، والشيء الذي جيب أن نشري إليه هنا هو 
، وسنحاول (21)يلاأن علم االجتماع اخلاص باملرسلني أو الصحفيني ميثل حقال مهمال نسبيا يف علم االجتماع االتص

 التعرض ألهم الدراسات السوسيو مهنية للصحفيني يف كل من املدرسة األمريكية وكذا الفرنسية دون إغفال العربية.
تكشف قراءة بع  هذه البحوث أهنا ركزت على الصحفيني من حيث خلفياهتم، مميزاهتم االجتماعية، تدريباهتم، 

 السوسيولوجية األخرى اليت تؤثر يف أسلوب أدائهم ألدوارهم، من أبرز هذه الدراسات:أمناط وظائفهم وبع  العوامل 
دراسة بعنوان"املراسلون احملليون يف الصحافة املكتوبة" وهي دراسة سوسيو مهنية ملراسلي الصحف يف اجلزائر  -

السمات و معرفة اخلصائص و ، ينطلق هذا البحث من حتقيقات ميدانية اهلدف منها ه"أجراها الباحث"رضوان بومجعة
العامة ملراسلي الصحف املكتوبة اجلزائرية، من حيث فئات السن واجلنس واألصول االجتماعية، باإلضافة للوضع 

مراسال مستجوبا.  013مراسال صحفيا من جمموع  290االجتماعي للمراسل والظروف املعيشية واملهنية، ومشل البحث 
 :(22)وخلص بنتائج أمهها

                                                           
 77مرجع سبق  ذكره، ص، وديت الزارج )20 (
 .، دار هومة، اجلزائرجوديت الزار، علم اجتماع املرسلني، ترمجة رضوان بومجعة يف الوسيط يف الدراسات اجلامعية، اجلزء السادس )21 (
 .37، ص2336اجلزائر، الصحفي و املراسل الصحفي يف اجلزائر، طاكسيج كوم، ، رضوان بومجعة )22 (
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باملائة من املراسلني ال تتجاوز أعمارهم  82باملائة من جمموع املراسلني، وأكثر من  37ال متثل أكثر من املرأة -
باملائة مل يتلقوا أي تكوين يف الصحافة، أكثر  83باملائة ال ميلكون شهادة جامعية، أكثر من  21سنة، أكثر من  01
باملائة من املراسلني  83يتقاضون أقل من األجر األدىن، أكثر من  باملائة 16باملائة ال حيرتفون املهنة، وأكثر من  86من 

 سنوات. 0باملائة من املراسلني ال يتجاوز عمرهم املهين  83يفرضون الرقابة الذاتية على كتاباهتم، أكثر من 
تناولت الدراسة اليت تندرج ضمن جمال علم االجتماع اخلاص باملرسلني صورة  دراسة "السعيد بومعيزة"-

الصحفيني باالرتكاز على أعدادهم املوجودة باملرئي واملسموع واملكتوب وشهاداهتم وجنسهم ومستواهم االجتماعي 
واملهين ومتظهر اجتاهاهتم السياسية والعقائدية والثقافية يف أساليبهم وألواهنم الصحفية ومستوى رضاهم يف العمل، وقد 

عايري فيني كفئة اجتماعية تربطها عالقات عمل وزمالة ارتبطت مبتعرضت لدراسة القيم والعالقات اليت تربط الصح
 وظيفية أكثر منها مبعايري اجتماعية.

تعترب من أهم الدراسات اإلمربيقية، حبيث تولت جانبا مهما يف طرحها لدراسة العالقات " ودراسة "حممد قرياط-
امل حتديد املستوى الذي يتمتع به الفريق العبني الزمالء والرضا عن العمل، أكثر من ذلك أمهية هذا العنصر يف 

بالصحافة، مهنة تعتمد على سعة الثقافة واملعلومات اليت تكون يف جتديد دائم من خالل االحتكاك واالضطالع، وهذا 
يأيت أكثر بالعالقات الطيبة مع الزمالء، وبالتايل ركزت هذه الدراسة على اجلوانب االجتماعية واملهنية للمرسل أو 

 صحفي.ال
بعنوان القائم باالتصال يف الصحافة املصرية، وهي دراسة هدفها التعرف على " دراسة "عواطف عبد الرمحان-

اخلريطة االجتماعية واملهنية للصحفيني املصريني من خالل حماور العمل وظروف املمارسة، اهتمت برصد جوانب التنشئة 
يد ري األداء املهين وعالقته بالعمل الصحفي، وخلصت إىل التأكاالجتماعية ومستويات التعليم والدخل، وكذلك معاي

 على أن معايري األداء املهين تغلب عليها املعايري الذاتية، وعدم وجود ارتباط بني مؤهالت الصحفيني وطبيعة عملهم.
م، إحدى الدراسات الكالسيكية يف 3711"ونشرها سنة  Warren Breedدراسة قام هبا "وارين بريد  -
ا اجملال، حيث قدم حتليال للضبط االجتماعي داخل غرفة األخبار، فقد درس كيف يتأثر احملررون بسياسة اجلريدة هذ

حمررا واكتشف أن احملررين اجلدد مل يُبّلغوا رمسيا بسياسة اجلريدة، ولكنهم  323اليت يعملون فيها، وأجرى مقابالت مع 
 .(23)خل غرفة األخبارعملوا هبا من خالل عملية التنشئة اليت تتم دا

دراسة أخرى تدلنا على معرفة و إبراز الصورة احلقيقية اخلفية ألكرب الصحفيني تأثريا يف الواليات املتحدة -
صحفيا يعملون  206" الذي مت اجنازه على Rothmanو"رومثان  lichterاألمريكية، ويتعلق األمر هنا بتحقيق "ليشرت

 Wall streetوواشنطن بوسط و وول سرتيت جورنال  The New York Timesيف أكرب الصحف شهرة 

                                                           
 
 .373، ص2333علم االجتماع اإلعالمي، دار القاهرة، القاهرة، ، حممد اجلوهري )23 (
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journal وThe time وNews week وU.s. news  وWorld press وCbs و NBCوpbc  وخلص إىل
سنة يف حني ترتاوح أعمار خنبة الصحفيني  13باملائة يقل عمرهم عن  63أنه الصحفيني األمريكيني يف أغلبيتهم شباب، 

األمر باجتاه واضح حنو تشبيب املهنة، كما يعترب سن الذين يعملون يف السمعي البصري  سنة ويتعلق 83و 03بني 
 م عرف عدد النساء ارتفاعا ملحوظا3793وأغلبية الصحفيني من الرجال، غري أنه منذ  -سنة 03متوسط السن -أقل 
 باملائة(. 0006باملائة اىل 2300)من 

أن الصحفي األمريكي ينحدر من وسط تطبعه الرفاهية فضال عن مستواهم   كشف "حتقيق ليشرت و رومتان"
الدراسي املرتفع جدا،كما يتقاضى أعضاء خنبة الصحفيني رواتب عجيبة، إذ أن صحفيي الواشنطن بوست 

 Washington post  (24)ألف دوالر 83و 11يتقاضون بني. 
هبدف الكشف عن األسلوب الذي تبدلت فيه أدوار الصحفيني  Wilhoitت و ويلهو  Weaverدراسة ويفر-

يف أمريكا عرب مراحل التطور التارخيي منذ نشأة الصحافة ومنوها يف تلك البالد، وقدم يف الفصل األول من الدراسة 
الثاين اخلصائص  لمراجعة تارخيية لدور الصحفيني وأوضاعهم منذ األزمنة االستعمارية حىت الوقت احلاضر، وخص الفص

 الدميوغرافية للصحفيني، وعاجل يف الفصل الثالث العمليات التعليمية والتدريبية للصحفي مث انتقل الباحثان بعدها يف
الفصل الرابع إىل مسح الظروف املهنية احمليطة بالعمل الصحفي ودرجات الرضا الوظيفي، وقد خلصت الدراسة إىل 

قاضاه الصحفيون األمريكيون كأجور حقيقية باملقارنة مما كانوا عليه منذ عقد مضى، جمموعة نتائج أبرزها قلة ما يت
عاما ومن  81واختالل أو عدم الرضا الوظيفي خاصة بني كبار السن، إىل جانب اخنفاض يف عدد الصحفيني البالغني 

غرافية اليت سبق املنطقة اجليتجاوزون هذا السن، وأن نسبة الصحفيات قد زادت، وغالبية الصحفيني يعملون يف نفس 
 30باملائة منهم تابعوا دراسات عليا و 68وأن تلقوا فيها تعليمهم اجلامعي، وأما مستواهم الدراسي فمرتفع جدا إذ أن 

 صحفيني هلم شهادة ليسانس أو ما يعادهلا. 31من 
الواليات املتحدة  ياضيني يفمت معاجلة األوضاع املهنية للصحفيني الر " دراسة "بروس ملوسون" و"ميشيل سالوين-

األمريكية وما تلعبه هذه األوضاع من دور يف تشكيل اجتاهاهتم ورؤاهم حيال عديد من املوضوعات املتعلقة بالعمل 
الصحفي، والورقة متثل حمصلة مسح ملائتني وأربعني عضوا من أعضاء رابطي حمرري الصحافة الرياضية وقد انتهت الدراسة 

تائج من أمهها التأكيد على ما يعتقده صحفيو الرياضة يف الواليات املتحدة األمريكية يف كوهنم إىل جمموعة من الن
متخصصني متميزين باملقارنة بزمالئهم املعنيني بصياغة األخبار اجلادة أو اهلزلية يف شىت املوضوعات. فالصحفيون 

ل إهنم قد ميتلكها زمالؤهم من حمرري األخبار ب الرياضيون يرون أهنم ميتلكون أفضل السمات واملميزات املهنية اليت
يعتقدون بامتالكهم مسات حرفية ال ميتلكها نظراؤهم من حمرري األخبار، وهم هبذه النظرة حياولون دح  الصورة 

                                                           
 .331علم اجتماع املرسلني، اجلزء السادس، مرجع سبق ذكره، ص، جوديت الزار )24 (
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الذهنية اليت رمست يف عقول كثريين ممن اعتربوا الصحافة الرياضية طفال غري شرعي يف حقل النشاطات واخلربات 
 .الصحفية
واليت  le champ journalistique*حول مفهوم احلقل الصحفي  Remy Rieffelدراسة رميي ريفل -

تقوم على أن عمل الصحفي ورؤيته وإدراكه لدوره ال يتحدد فقط من خالل التكوين االجتماعي واإليديولوجي ومساته 
اخلاصة ولكنها تتحدد أيضا من خالل انتظامه يف منظومة)عالقات( واليت تنعكس بالضرورة على ممارسته بعد أن أصبح 

كيل عالقاته بكل من مصدر املعلومة ومستقبلها، كما أن مسات جزءا من هذا احلقل الصحفي، كما تساعد على تش
 احلقل الصحفي حتدث تغيريات يف تكوين الصحفي على مستوى عمله.

دراسة ريفل ركزت بشكل أساسي على تأثري احلقل الصحفي أو األوضاع الصحفية على النخبة العاملة يف  -
يقها على ، ومن مث فإن النتائج اليت توصل إليها يصعب تطبجمال الصحافة أي على جمال ضيق من العاملني يف الصحف

نطاق أوسع أي على الصحفيني الذين ميارسون عملهم دون أن يصلوا بعد إىل الوظائف العالية اليت جتعل منهم جلنة 
 صحفية.
م 3763مل جتلب الدراسات السوسيولوجية ملختلف مهنيي الصحافة والسمعي البصري اهتمام الباحثني قبل    

واملنتجني الذين ينتجون احلصص التلفزيونية، ومقدمي  Remy Riffelيف فرنسا، حقيقة املعرفة بالصحفيني كما يقول 
الربامج اإلذاعية أو التلفزيونية نادرة منذ سنوات عديدة، ومعظم البحوث امليدانية اليت وجدت ركزت على سلوك 

ة ر اليت يقدموهنا وكذلك تقييم دورهم حسب اختالف املؤسسالصحفيني يف الصحافة واإلذاعة والتلفزيون واألفكا
، نظرا ألن مهنيي وسائل اإلعالم هم أبطال (25)اإلعالمية. وهذا املوضوع جلب اهتمام الباحثني يف السنوات األخرية

الم، لكوهنم عاملشهد األول يف التأثري احلقيقي الذي يظهر يف الوظيفة اليت تربط الصحفي أو املذيع جبمهوره ووسائل اإل
 .(26)قادرين على توجيه النقاش الشعيب حول قضايا معينة وكذا اهتمامات اجلمهور يف احلياة السياسية

 المبحث الرابع: مكانة الرياضة في القنوات الثالث لإلذاعة الوطنية:
ة، الثانية الناطقة يتتميز مؤسسة اإلذاعة الوطنية خبصوصية لغوية بوجود ثالث لغات، القناة األوىل الناطقة بالعرب

باألمازيغية والثالثة بالفرنسية، وهذه اخلاصية وخصائص أخرى أكسبتها شعبية كبرية لدى فئات واسعة من اجلمهور 
الذي يتابع حىت اآلن خمتلف األحداث الرياضية عرب هذه الوسيلة، اليت تؤدي دورا أساسيا يف تغطية األحداث الرياضية 

)اإلذاعة( يف التأثري، واالنتشار الواسع والسهولة يف التوصيل إىل جانب التغطية الشاملة بالنظر لسرعة هذه الوسيلة 
 واجلذابة، كما تضمن النقل احلي ملختلف األحداث والوقائع الرياضية.

                                                           
(25)  Remy Rieffel. Sociologie des media et marketing, edition, S.A, paris, France ,2001. :أنظر 
(26)  Idem. Loc. Cit. 
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، (27)من حجم الربامج اإلمجالية للقناة %37001تشكل نسبة الربامج الرياضية يف القناة اإلذاعية األوىل حوايل و 
أما القناة اإلذاعية ،  28 %23003القناة اإلذاعية الثانية الناطقة باألمازيغية تشكل نسبة الربامج الرياضية حوايل ويف 

 .29من حجم الربامج اإلمجايل %39003الثالثة فتشكل نسبة الربامج الرياضية هبا حوايل 
هي  %00من نسبة الربامج الرياضية يف القناة اإلذاعية األوىل يف حني  %89وتأيت الربامج التنشيطية بنسبة 

يف  %82نسبة  باألمازيغية تشكل الربامج الرياضية التنشيطية نسبة نشرات األخبار، ويف القناة اإلذاعية الثانية الناطقة
الربامج  لفرنسية تشكل نسبةهي نسبة نشرات األخبار الرياضية، أما القناة اإلذاعية الثالثة الناطقة با %06حني 

 هي نسبة نشرات األخبار. %88يف حني  %18التنشيطية الرياضية هبا 
لكن مهما يكن االختالف على مستوى اإلذاعات الثالثة، ما يهمنا أكثر الصحفيون املنتجون واملذيعون للربامج 

هنم يشرفون مباشرة لقة هبذا اجلانب)الرياضة(؛ كو الرياضية، نظرا لدورهم البارز يف التحكم يف تدفق املعرفة واألفكار املتع
على صياغة وغربلة مث وضع الرسالة اإلعالمية يف شكلها النهائي وتقدميها للجمهور، "وبالتايل فهم يقومون هنا بدور 

من و ، فاخلرب يعترب منتوجا معقدا تتدخل وتتداخل يف إنتاجه وصناعته اعتبارات عديدة  )30)حارس البوابة أو املراقب"
 أمهها شخصية الصحفي وخلفيته.

 218صحفيا من بني حوايل  30ويشكل عدد الصحفيني يف األقسام الرياضية قي القنوات اإلذاعية الثالثة 
 73صحفي رياضي من بني حوايل  30صحفي يشتغلون يف اإلذاعات الثالثة موزعني على التوايل، القناة األوىل 

 6والقناة اإلذاعية الثالثة  )32)صحفيا 68يف القسم الرياضي من بني حوايل  صحفيني 7،  القناة الثانية (31)صحفيا
هي نسبة الصحفيني يف جمموع   %32، وتعترب نسبة (33)صحفيا 63صحفيني يف القسم الرياضي من بني حوايل 

 األقسام الرياضية يف اإلذاعات الثالثة من النسبة اإلمجالية للصحفيني.
 

                                                           
 عنديف مقر اإلذاعة بشارع الشهداء  2332 33. 27يوم  ، مقابلة أجراها لباحثقناة اإلذاعية األوىلساعد طرايف، رئيس حترير بالقسم الرياضي لل (27 (

 الساعة الثالثة زواال.

يف مقر اإلذاعة بشارع الشهداء عند الساعة الثالثة  2332. 33. 27يوم  ، مقابلة أجراها الباحثالثانية اإلذاعيةمدير أخبار بالقناة حممد كمال محي  )28 (
 والنصف زواال.

 عندمبقر اإلذاعة بشـــــارع الشـــــهداء  2332. 33. 27 يوم  أجراها الباحث، مقابلة اإلذاعية الثالثة قناةلل رئيس حترير بالقســـــم الرياضـــــي، معمر  جبور )29 (
 الساعة الرابعة زواال.

 
(30) McQuail, Denis. Toward a Sociology of Mass Communications, collier-Macmillan, London, 1969, p173. 

 ساعد طرايف، مرجع سبق ذكره. )31 (

 حممد كمال محي، مرجع سبق ذكره. )32 (

 معمر جبور، مرجع سبق ذكره. )33 (
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 الفنية للبرامج الرياضية في القنوات الثالث لإلذاعة الجزائرية:المحور الثاني: البطاقة 
ة، يقصد بالربنامج اإلذاعي خمتلف الربامج اإلذاعية اليت تتناول مواضيع متنوعة، سياسية، اقتصادية، تثقيفية، تربوي

ومؤشرات  ة،ترفيهية، سواء كانت هذه احلصص يف شكل اإللقاء العادي لألخبار أو يف أشكال فنية إعالمية خاص
 .(34)صوتية مناسبة

وأما الربامج الرياضية فهي تلك احلصص اليت تقدم معلومات للمستمعني حول خمتلف األحداث الرياضية احمللية 
والدولية، وهي الربامج اليت حتظى يف حمطات اإلذاعة باهتمام بالغ، نظرا ملا تتميز به من حيوية تساعد على جذب 

 اجلمهور.  
 :(35)البرامج الرياضية في القناة اإلذاعية األولى المطلب األول: 

تشمل القناة اإلذاعية األوىل جمموعة من الربامج الرياضية املتنوعة تبث من الصبيحة إىل غاية منتصف الليل، إىل 
 جانب مواعيد إخبارية رياضية يف شكل نشرات ومواجيز حناول عرضها كما يلي:

 برنامج بكل ود:  -2
بكل ود" أيام األحد، االثنني والثالثاء من كل أسبوع عند الساعة الثامنة ليال بتوقيت اجلزائر، يعرض "برنامج 

مدته ساعة ويقدمه الصحفي مصطفى بويفر. نوع الربنامج عبارة عن نقاش يستضيف فيه الصحفي ضيوفا إعالميني 
 زائرية.وخمتصني، ومضمون الربنامج هو معاجلة خمتلف قضايا ومستجدات كرة القدم اجل

 :برنامج رياضة وموسيقى -2
يعرض برنامج "رياضة وموسيقى" يومي اجلمعة والسبت وأحيانا الثالثاء أو عند لقاءات املنتخب الوطين لكرة 
القدم، توقيته ومدته حيددان تبعا لربنامج املباريات املسطر، يسهر على  تقدميه الصحفيان عيسى مدين أو عبد الغاين 

ج مباشر يتمحور حول النقل والبث احلي ملباريات الرابطة األوىل والثانية لكرة القدم، وإعطاء نتائج العايب. وهو برنام
آنية للمباريات من خالل جمموعة من املعلقني موجودين عرب القطر الوطين، يكون ذلك باالستعانة باإلذاعات اجلهوية، 

وطنية يف خمتلف ضات األخرى فضال عن نتائج املنتخبات الباإلضافة إىل تغطية وتقدمي خمتلف النتائج املتعلقة بالريا
 الرياضات.
 
 

                                                           

 .3776، 2فضيل دليو، مقدمة يف وسائل االتصال اجلماهريي، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط )34( 
الساعة الثانية زواال مبقر مؤسسة  عند 2332مارس  31يوم  ، مقابلة أجراها الباحثاألوىلاإلذاعية لقناة ل بالقسم الرياضيصحفية  ،سكينة بوالطمني )35 (

 اإلذاعة الوطنية.
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 برنامج نتائج وانطباعات: -3
يعرض برنامج "نتائج وانطباعات" يوم السبت من كل أسبوع على الساعة الثامنة مساءا بتوقيت اجلزائر، يقدمه 

عرض ن حول كافة الرياضات كما يالصحفي "هاين شريط"، وهو برنامج مباشر يضم جمموعة من الصحفيني يتحدثو 
فيه أهم نتائج األحداث الرياضية واالنطباعات املرصودة مع الالعبني وكذا املختصني واملدربني واملسؤولني، الربنامج يقدم 

 على شكل جمموعة ملفات رياضية كل صحفي يعرض امللف الذي حبوزته.
 برنامج األسبوع الرياضي: -3

يعرض برنامج "األسبوع الرياضي" يوم اخلميس من كل أسبوع، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت اجلزائر ويدوم 
ملدة ساعة، تقدمه الصحفية "عائشة حممدي". يضم الربنامج حملال ويتم فيه عرض ملختلف امللفات الرياضية املربجمة 

  الوطن باإلضافة للمشاركة اجلزائرية يف اخلارج. هناية األسبوع، ورصد ألهم األحداث الرياضية اجلارية عرب
  برنامج أستوديو الكرة: -5

يعرض برنامج"أستوديو الكرة" يوم اجلمعة من كل أسبوع عند الساعة العاشرة صباحا، ويدوم ملدة ساعة، يشرف 
اث الرياضية يف دعلى تقدميه الصحفي "عيسى مداين". الربنامج مباشر يتم يف شكل نقاش حول أبرز مستجدات األح

 الساحة الوطنية وباألخص كرة القدم، ويتعرض بالنقاش للملفات احمللية الساخنة اليت هلا عالقة بالكرة املستديرة.
 برنامج ملفات رياضية: -6

يعرض يوم األربعاء من كل أسبوع عند الساعة الثامنة مساء، يستغرق ساعة من الزمن ويسهر على تقدميه 
. هذا الربنامج مباشر ويكون يف شكل نقاش، يضم ضيوفا وخمتصني يف الرياضة يتناولون فيه الصحفي "حكيم ياء"

 خمتلف القضايا الرياضية يف اجلزائر عدا كرة القدم.
 برنامج الحصاد الرياضي: -7

يعرض كل يوم عند الساعة احلادية عشرة ليال وعشرين دقيقة، مدة الربنامج عشُر دقائق، يقدمه العديد من 
حفيني بالتناوب. أما فكرة الربنامج فهي ملخص لكل ما جرى خالل اليوم، وذلك لتمكني املستمع من مواكبة الص

 جديد األحداث الرياضية.
هلذه القناة )القناة اإلذاعية األوىل(، فهناك موعد يسميه املسؤولون بالقناة نشرة نشرات األخبار الرياضية أما 

صباح الرياضي" تقدم يف شقني، الشق األول عند الساعة السادسة ومخس وأربعني رياضية يومية صباحية حتمل اسم "ال
دقيقة ويدوم مخس دقائق، أما الشق الثاين من املوعد عند الساعة السابعة ومخس عشرة دقيقة ومدته مخس دقائق، يسهر 

 على تقدميهما صحفيان بالتناوب حمتوامها مستجدات األحداث الرياضية.
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الساعة الواحدة والنصف ظهرا مدته تنحصر بني ثالث وست دقائق يقدم بالتناوب من طرف موعد آخر عند  -
 الصحفيني وهو موعد يومي.

موعد إخباري عند الساعة السادسة مساء، مدته تنحصر بني ثالث إىل ست دقائق، يقدم بالتناوب من  -
 طرف الصحفيني، وهو موعد يومي يسمى الصفحة الرياضية.

موعد يف الساعة السابعة والنصف مساء، تنحصر مدته بني ثالث وست دقائق. يقدم يوميا بالتناوب من  -
 قبل الصحفيني الرياضيني يف القناة. 

 المطلب الثاني:  البرامج الرياضية في القناة اإلذاعية الثانية:
القناة الثانية لإلذاعة  ن نعرض حملة تارخيية عنقبل أن نعرض خمتلف الربامج املواعيد الرياضية بالقناة الثانية، حناول أ

م، 3786الوطنية الناطقة باألمازيغية، اليت كان البث فيها باللهجة القبائلية مع بدايات اإلذاعة اجلزائرية، وبالضبط عام 
 Berthenzen"كان مقرها بشارع برتنزان  Elaksآنذاك كانت تعرف باسم احلصص الناطقة بالعربية والقبائلية 

"بالعاصمة، وكان الغرض من إنشاء هذه احلصص من طرف السلطات الفرنسية من أجل حتقيق أغراضها الدعائية 
، هذا يف سنوات األربعينيات واخلمسينيات وعند اندالع الثورة )36)االستعمارية، وكانت ترمجة ملا تبثه القناة الفرنسيةّ 

 على برامج التسلية والرتفيه.  Elaksالتحريرية أنشأ اجلزائريون إذاعة "صوت اجلزائر" وعليه اقتصرت حصص 
يف  نوبعد االستقالل عرفت اإلذاعة اجلزائرية تطورا، فتأسست القناة اإلذاعية الثانية الناطقة باألمازيغية، ولك
 3780إطار القناة األوىل الناطقة بالعربية، وكذلك إنشاء القناة الثالثة، كل ذلك كان وفق مرسوم الفاتح من أوت 

 اخلاص بتنظيم اإلذاعة والتلفزة اجلزائرية اليت اعتربها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري.
نصوص ة بالقناة الثانية وهتميشها من طرف الأهم ما مييز هذه الفرتة التقليص يف حجم حمطات اإلرسال اخلاص

 ( وممارسة الرقابة على املضمون والصحفيني.3762، وقانون اإلعالم 3798و املواثيق الرمسية)امليثاق الوطين
أعطيت للقناة الثانية الفرصة إلثبات وجودها أكثر  3773لتأيت املرحلة الثانية يف عهد التعددية، وبصدور قانون 

. ورغم ذلك بقيت القناة تعاين نوعا من التهميش، الشيء الذي دفع )37)التنوعات داخل اللغة األمازيغيةوهذا ملختلف 
 ببع  الصحفيني لرفع مطالب لتغيري الوضعية وقد وصلت القضية إىل املستويات العليا للدولة اليت أعطت للقناة مديرية

ساعة  36عية األوىل ومتديد فرتة اإلرسال فأصبح البث جديدة مستقلة وكذلك مديرية أخبار مستقلة عن القناة اإلذا
 .(38)يوميا وحتسني وضعية الصحفيني بالنسبة هلذه القناة

                                                           
 .100، ص3779/3776اإلذاعة اجلزائرية و املستمع، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف اإلعالم، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية، نصرية مزهود )36 (
 .68، ص2338/2339،  يف اإلعالم، اجلزائرشهادة املاجستري حتقيق مبدأ احلق يف اإلعالم، مذكرة لنيلاإلذاعة الوطنية و  ،زهرة بلحاجي )37 (
 .333مرجع سبق ذكره، ص ،نصرية مزهود )38 (
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أهم ما مييز هذه املرحلة كذلك هو ما يتعلق مبوضوع الدراسة وهو ظهور قسم الرياضة، وتعترب القناة الثانية يف 
 .(39)مت توقيفه يف بداية السبعينيات وعودته أواخر الثمانينياتهذا اإلطار الرائدة مقارنة بالقنوات األخرى، غري أنه 

وأما الوضعية احلالية للقناة اإلذاعية الثانية فقد أصبحت تتمتع مبديرية مستقلة يف تنظيمها اإلداري، وفيما خيص 
 ومواجيز ساعة، تبث فيها برامج متنوعة ونشرات 28ساعة على  28الربجمة جيب أن نشري إىل أن مدة البث أصبحت 

 إخبارية، فبالنسبة للمواعيد اإلخبارية فإن القناة تعرض مبختلف التنوعات اللغوية للغة األمازيغية:
النشرة األوىل يف الساعة السابعة صباحا، أما النشرة الرئيسة األوىل يف الساعة الثانية عشرة منتصف النهار ناطقة 

اجا طويال، مث ائلية يف الساعة الواحدة زواال فيها ضيف ويتخللها ريبورتبالشنوية، مث تليها النشرة الرئيسة األوىل بالقب
النشرة الرئيسة الثالثة يف اليوم الناطقة بالشاوية يف الساعة الثانية زواال، أما النشرة الرابعة هي نشرة جهوية يف الساعة 

عة السادسة بية مث النشرة الدولية يف الساالرابعة عصرا، تليها نشرة أخرى خامسة يف الساعة اخلامسة مساء ناطقة باملزا
مساء، والنشرة الرئيسة مساء تأيت يف الساعة السابعة تقدم بالقبائلية يعّدها صحفي حمرتف، أما النشرة األخرى ناطقة 

ة تقدم يبالرتقية وهي يومية تبث يف الساعة الثامنة مساء، وفيما خيص النشرة األخرية يف اليوم هي النشرة الناطقة بالقبائل
يف الساعة احلادية عشرة ليال. أما املواجيز اإلخبارية هناك موجز يف الساعة التاسعة ليال وموجز يف الساعة العاشرة ليال، 

 ومن منتصف الليل إىل غاية السادسة صباحا هناك موجز بالقبائلية كل ساعة مدته ثالث دقائق.
مج "فوروم الثانية" بعنوان "موعد اخلميس"؛ وهو حصيلة هذا إىل جانب الربامج اإلخبارية الكربى ومنها برنا

إخبارية ذات طابع سياسي، اجتماعي، اقتصادي، وبرنامج "املوعد االقتصادي" يهتم باملستجدات االقتصادية، وبرنامج 
نشري  ن"قضايا دولية" و"الريبورتاجات الكربى للثانية"، هذا بدون احتساب الربامج الرياضية، أما الشيء الذي جيب أ

 إليه يف هذه القناة هو اخلاصية اللغوية، حيث حتوي العديد من اللغات وهي: الشاوية، الشنوية، املزابية والرتقية والقبائلية.
صحفي بينهم مراسلون يتوزعون على العديد من واليات الوطن،  68وبالنسبة للصحفيني فيقارب عددهم حوايل 

 .(40)أمريكا، كندا، أملانيا..(إضافة إىل مراسلني يف اخلارج )فرنسا، 
 
 
 

                                                           
مبقر مؤسسة اإلذاعة الوطنية بشارع  27/33/2332يوم ، مقابلة أجراها الباحث مدير أخبار بالقناة اإلذاعية الثانية الناطقة باألمازيغية يحممد كمال مح )39 (

 الساعة الثالثة و النصف زواال. عندالشهداء 
 
 املرجع السابق. )40 (
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 :(41)البطاقة الفنية للبرامج الرياضية بالقناة الثانية الناطقة باألمازيغية
: يعرض يومي اجلمعة والسبت من كل أسبوع عند الساعة الثالثة زواال بتوقيت "مباشرة من املالعب" برنامج .2

ريات اجلمعة، يتم فيه تسليط الضوء على جماجلزائر، مدته ساعتان ويقدمه الصحفي "عزيز احلضري" يوم 
البطولة الوطنية لكرة القدم فيما خيص القسم الثاين، يف حني جمريات القسم األول يسهر على نقلها وتقدميها 

 وذلك يوم السبت. "الصحفي اآلخر "نورالدين سعيداين
دته وعشرين دقيقة مساء، م يعرض يوم األحد من كل أسبوع يف الساعة السابعة": العامل الرياضي" برنامج .2

أربعون دقيقة، يقدمه الصحفي "اعمر اوكسيلي"، يقدمه صحفي واحد وأحيانا يشاركه ضيوف يف األستوديو، 
موضوع وفكرة الربنامج هو معاجلة األحداث الرياضية الدولية يف خمتلف أرجاء العامل، إىل جانب أخبار الالعبني 

 بية، وتشغل كرة القدم النسبة األكرب من مواضيع الربنامج.اجلزائريني احملرتفني يف الفرق األجن
هذا الربنامج يعرض يوم اجلمعة من كل أسبوع يف الساعة العاشرة صباحا، مدته  ":جملة كرة القدم" برنامج .0

ساعة ويقدمه الصحفي "نور الدين سعيداين"، الربنامج يكون يف شكل نقاش مع ضيوف هلم عالقة باملوضوع 
 عادة ما يكون كرة القدم )مائة باملائة كرة قدم(. املعاجل الذي

يعرض برنامج األسبوع الرياضي يوم اخلميس من كل أسبوع يف الساعة السابعة ": األسبوع الرياضي" برنامج .8
وعشرين دقيقة مساء، مدته أربعون دقيقة، ويقدمه الصحفي "حممد مرزوق". موضوع الربنامج هو منافسات 

 الرياضية املختلفة اليت جتري يف هناية األسبوع.وطنية يف األصناف 
يعرض الربنامج يوم السبت من كل أسبوع يف الساعة السابعة وعشرين دقيقة  برنامج "نتائج وانطباعات": .1

مساء، مدته أربعون دقيقة، ويقدم بالتناوب من طرف الصحفيني، يذيعه صحفي واحد يف األستوديو يعاجل 
جرت يف هناية األسبوع من ناحية النتائج، كما يرصد انطباعات الالعبني واملدربني  أهم األحداث الرياضية اليت

 واألخصائيني يف الرياضة حول املنافسات اليت جرت حبر ذلك األسبوع.
برنامج "خالصة اجلمعة": يعرض هذا الربنامج يوم اجلمعة من كل أسبوع عند الساعة السابعة وعشرين دقيقة  .8

 يقدم بالتناوب من طرف الصحفيني، موضوعه خمتلف مباريات يوم اجلمعة.ويدوم أربعني دقيقة، 
 :الرياضية للنشرات اإلخباريةأما بالنسبة    
موعد إخباري رياضي يومي يسمى الصباح الرياضي، يقدم يف الساعة السابعة ومخس عشرة دقيقة مدته من  .3

 مخس إىل سبع دقائق، يقدم بالتناوب من طرف الصحفيني.
                                                           

عند الساعة الثانية زواال مبقر مؤسسة  2332مارس  31يوم  ، مقابلة أجراها الباحثالثانيةاإلذاعية قناة للالرياضي  بالقسم صحفي ،اعمر اوكسيلي )41 (
 اإلذاعة. 
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الساعة الثامنة صباحا مدته بني ثالث إىل ست دقائق يقدم بالقبائلية بالتناوب من طرف الصحفيني  موعد عند .2
 الرياضيني يف القناة الثانية.

موعد عند الساعة الواحدة بعد منتصف النهار مدته بني ثالث إىل ست دقائق بالقبائلية ويقدم بالتناوب بني  .0
 الصحفيني.

 يدوم بني ثالث إىل ست دقائق ويقدم بالتناوب من طرف الصحفيني. موعد يف الساعة السابعة مساء،  .8
 موعد يف الساعة احلادية عشرة ليال مدته ترتاوح بني ثالث إىل ست دقائق بالتناوب.  .1

 المطلب الثالث:  البرامج الرياضية في القناة اإلذاعية الثالثة:
ساعة يوميا، وهي وسيلة لتجسيد األهداف املسطرة  28تبث القناة الثالثة براجمها باللغة الفرنسية على مدار

لإلذاعة اجلزائرية، باعتبارها تساهم يف تعبئة اجلالية اجلزائرية املقيمة يف اخلارج حول مهام التشييد الوطين، وتستجيب 
 3780وت أملتطلبات إذاعة عصرية جتلب املستمعني باملوسيقى اجليدة والربامج املتنوعة، أنشئت وفق مرسوم الفاتح من 

 اخلاص بتنظيم اإلذاعة والتلفزة اجلزائرية.
( يتم عرب ثالثة عشر مركزا بث تتوزع عرب كامل الرتاب FMأما فيما يتعلق بالبث، فإن بث القناة عرب موجات )
ز ك( فهو مركزان اثنان؛ األول بأوالد فايت والثاين ببشار، ومر OMالوطين، أما عدد مراكز البث عرب املوجات املتوسطة)

 .(42)( وهو مركز البث بتيبازةOLواحد للبث غرب املوجات الطويلة)
وإذا حتدثنا عن األمور التنظيمية بالنسبة للقناة، فباإلضافة ملديرية القناة اإلذاعية األوىل ومديرية القناة اإلذاعية    

الثانية، توجد املديرية اخلاصة بالقناة اإلذاعية الثالثة، حيث تكلف هذه القناة بتصور واجناز وبث برامج إذاعية ناطقة 
 كل الربامج اإلذاعية باللغات األجنبية، وتلحق مبدير هذا اهليكل: دائرة مراقبة بث القناة،بالعربية موجهة حنو اخلارج، و 

الدائرة اإلدارية واملالية. وتضم مديرية القناة الثالثة: مديرية التحرير وتتشكل مما يأيت: )رئاسة التحرير املكلفة باألحداث، 
فتان بالربامج ير مكلفة بالربامج الرياضية، رئاستان للتحرير مكلرئاسة التحرير املكلفة بالربامج املتخصصة، رئاسة حتر 

الناطقة باللغات الوطنية، رئاستان للتحرير مكلفتان بالربامج الناطقة باللغات األجنبية(، دائرة األرشيف السمعي 
 .)43(واملكتوب اخلاص باألخبار، نيابة مديرية الربجمة، نيابة مديرية اإلنتاج

 
 

                                                           
 .76مرجع سبق ذكره، ص ،لحاجيب زهرة)42(

 أرشيف ووثائق من مؤسسة اإلذاعة الوطنية. )43(
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 :(44)للبرامج الرياضية بالقناة اإلذاعية الثالثةالبطاقة الفنية 
يعرض يوم اجلمعة من كل أسبوع، عند الساعة احلادية عشرة صباحا بتوقيت  برنامج "فوتبول ماقازين": -2 

 معمر جبور"، يأخذ شكال نقاشيا حيضره ضيوف خمتصون يف الرياضة، كما حيتوي" اجلزائر، مدته ساعة يقدمه الصحفي
على تسجيالت صوتية، يدور الربنامج حول مستجدات كرة القدم وتقدمي حوارات مع العبني ومدربني، إىل جانب 

 عرض نتائج املباريات املختلفة وكذا نقل مباريات كرة قدم. 
 عرض يوم االثنني من كل أسبوع يف الساعة السابعة وربع مساء بتوقيتبرنامج "فاي أفوار دي سبورت": ي -2 

يف ، نوع الربنامج هو يف شكل نقاش يكون فيه ض"اجلزائر، مدته مخس وأربعون دقيقة، يقدمه الصحفي "معمر جبور
ون على ر ذو عالقة بالرياضة كأن يكون من الالعبني القدامى مثال، بالتعاون من طرف أربعة أو مخسة صحفيني يسه
 اجناز املادة اليت تعرض يف الربنامج، أما فكرة الربنامج هي تقدمي جديد كل الرياضات وباألخص كرة القدم.

سبورت سري الثروا": يعرض يوم السبت وأحيانا اجلمعة وعند إجراء املباريات، يعرض يف الساعة " برنامج -3
ساعات أي من بداية املقابلة إىل هنايتها، يقدمه الصحفي  8إىل  2الثالثة زواال بتوقيت اجلزائر، مدته ترتاوح ما بني 

أما عن نوع الربنامج فيكون يف شكل ربط بني الصحفي املذيع ومراسلني أو مبعوثني إىل مجيع مالعب  "معمر جبور"،
الفعل واالنطباعات  دإجراء املباريات، وفيما يتعلق بفكرة الربنامج هي تقدمي مباراة وتعليقات على املقابلة، فضال عن ردو 

 املختلفة.
يقدم يوم اخلميس من كل أسبوع يف الساعة السادسة وربع مساء، مدته مخس  برنامج "ويكاند سبورت": -3

ي هناية الربنامج مباشر يعرض فيه برنامج مجيع املباريات اليت ستجر  وأربعون دقيقة، يقدمه الصحفي "مجال بوكرشة"،
 ول املباريات يف مجيع الرياضات.األسبوع، إضافة إىل تسجيالت ح

 
تكون البداية مبوعد يف الساعة السابعة وربع صباحا، يسمى الصباح : (45)الرياضية النشرات اإلخباريةأما 

الرياضي ويدوم من مخس إىل سبع دقائق، يقدم بالتناوب من طرف الصحفيني، مث يليه موعد يف منتصف النهار، مدته 
م بالتناوب، مث موعد الحق يف الساعة اخلامسة مساء، مدته بني ثالث إىل ست دقائق، بني ثالث إىل ست دقائق، يقد

                                                           
 .ق ذكرهسب ، مرجعمعمر جبور(44 (

 
الساعة الثانية زواال مبقر مؤسسة  عند 2332 ماي 2يوم  ، مقابلة أجراها الباحثالثالثة اإلذاعية قناةللالرياضي  بالقسم صحفي، مجال بوكرشة )45 (

 اإلذاعة.
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ويقدم بالتناوب، وموعد رابع يف الساعة العاشرة ليال، مدته بني ثالث إىل ست دقائق ويقدم بالتناوب، وموعد يف 
 الساعة احلادية عشرة ليال، مدته بني ثالث دقائق إىل ست دقائق ويقدم بالتناوب.

 تائج الدراسة:ن
كشف البحث أن الصحفيني الرياضيني يف القنوات الثالثة لإلذاعة اجلزائرية هم مجاعة غري متجانسة إىل حد 

 ما، وهلم خلفيات متنوعة من حيث التعليم واجلنس والسن، واللغة، وظروف العمل.
 السمات العامة للصحفيين الرياضيين في القنوات الثالث لإلذاعة الجزائرية: .3

باملائة  3000أظهر البحث أن الصحافة الرياضية يف اإلذاعة صحافة ذكورية، فقد أبرز أن املرأة ال متثل أكثر من 
 من جمموع الصحفيني الرياضيني، وأن الصحفيات هن أكثر تعمريا يف املهنة باملقارنة مع الصحفيني الذكور.  

نة، وأكثر من نصف الصحفيني الرياضيني س 08ومن حيث السن فمعظم الصحفيني شباب مبعدل عمر يقارب 
سنة، ويرجع صغر سن الصحفيني نسبيا إىل عمر استقالل اجلزائر القصري، وإىل طبيعة املهنة اليت  01ال يتجاوز سنهم 

 تستقطب خرجيي اجلامعات اجلدد الذين يكونون عادة يف مقتبل العمر.
باملائة من الصحفيني الذين  61التوظيف، فأزيد على  مؤسسة اإلذاعة الوطنية على سياسة التشبيب أثناءوتعتمد 

  .سنة 01سنوات ال يتجاوز سنهم  1يقل عمرهم املهين عن 
ومن ناحية احلالة االجتماعية، أظهر البحث أن معظم الصحفيني الرياضيني يف القنوات الثالثة لإلذاعة اجلزائرية 

يني )ذكور( متزوجون باملقابل أغلبية الصحفيات غري باملائة منهم عزاب، كما أن غالبية الصحف 83متزوجون، و
 متزوجات.

باملائة من  99باملائة من الصحفيني يسكنون عمارات، وأزيد على  88وفيما يتعلق بالسكن، فإن أزيد على 
 الصحفيني الذين يسكنون عمارات واملستأجرين ينحدرون من أحياء شعبية.

باملائة، وهم األكثر تعمريا  80كثر من لغة وقد بلغت نسبتهم وخبصوص اللغة، فإن جل الصحفيني تكونوا بأ
 63سنة تلقوا تكوينا مزدوجا، ونسبة  31باملائة من الصحفيني الذين تتجاوز أعمارهم املهنية  63يف املهنة، ذلك أن 

 باملائة منهم تقضي أوقات فراغها يف املطالعة.
باملائة منهم خرجيو معهد  93 ذوي مستوى جامعي ومجيع الصحفينيأما من حيث املستوى التعليمي، فإن    

باملائة خرجيو معاهد أخرى بالقناة الثانية. والصحفي الرياضي يف القنوات الثالثة لإلذاعة  88اإلعالم، بينما أكثر من 
 هتم عنباملائة من الصحفيني ال تقل شهادا 68اجلزائرية ميلك مستوى علميا مرتفعا، فقد كشفت الدراسة أن أزيد على 

باملائة من الصحفيات  91الليسانس، وبنّي البحث أن الصحفيات يتفوقن على الصحفيني يف الدرجة العلمية، حيث أن 
 لديهن شهادة ماجستري بينما جل الصحفيني ال تتعدى شهاداهتم الليسانس.
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يب، حبيث أظهر إىل مستوى شعجتدر اإلشارة إىل أن الصحفي الرياضي يف القنوات الثالث لإلذاعة اجلزائرية ينتمي    
باملائة من الصحفيني ينحدرون من أحياء شعبية  90باملائة من الصحفيني ينحدرون من أحياء شعبية،  93البحث أن 

أما الصحفيات يتوزعن مناصفة بني األحياء الشعبية والراقية. أما اجلهة اليت ينحدرون منها، فالغالبية من الصحفيني 
منهم قادمون من الشرق أما اجلنوب فال وجود ألي  2809باملائة و  93الوسط وذلك بنسبة الرياضيني قادمون من 

 صحفي. 
 الوضع االجتماعي والمهني للصحفي الرياضي في القنوات الثالثة لإلذاعة الجزائرية: .2

من الصحفيني غري  0/8يشتكي الصحفي الرياضي يف اإلذاعة من ضعف األجر املمنوح له، أبرز البحث ما يقارب    
باملائة من الصحفيني يتعدى أجرهم ضعف احلد األدىن لألجر الوطين، وفيما  63راضني عن األجر املمنوح هلم، و
غري راضني متاما عن األجر املمنوح هلم، يف املقابل باملائة من الصحفيني  90أزيد على يتعلق بالرضا عن األجر، فإن 

 نصف الصحفيات راضيات عن األجر.
مجيع الصحفيني الرياضيني بالقنوات الثالثة لإلذاعة اجلزائرية حمرتفون كوهنم مؤمنون اجتماعيا وال يعملون خارج مهنة    

 الصحافة.
ة ومقيدة على ت الثالثة لإلذاعة اجلزائرية حريته مكبلفبخصوص احلرية يف العمل، فإن الصحفي الرياضي يف القنوا   

باملائة  98خالف ما تنص عليه املواثيق الرمسية )دفرت الشروط والقانون العضوي لإلعالم(، كشف البحث أن أزيد على 
الذاتية من ون الرقابة أعلى نسبة من الصحفيني الذين يفرضمن الصحفيني يعرتفون بفرض الرقابة الذاتية على كتاباهتم، و 

باملائة من الصحفيني ميارسون الرقابة الذاتية يف املقابل مجيع  98أزيد على كما أن    سنة، 89الذين تتجاوز أعمارهم 
باملائة من الصحفيني سبب ممارسة الرقابة  93الصحفيات موضوع البحث ميارسن الرقابة الذاتية على كتاباهتن، ويرجع 

 ط االفتتاحي  للمؤسسة.الذاتية للقيود اليت يفرضها اخل
سنوات وذلك بنسبة  8أما فيما يتعلق باألقدمية يف العمل، فالغالبية الكربى من الصحفيني عمرهم املهين ال يقل عن    
باملائة من  81سنة يف املقابل أزيد على  33باملائة من الصحفيات ال تقل أقدميتهن املهنية عن  91باملائة، و 90

سنوات  1سنوات، كما أن جل الصحفيني الذين ال تتعدى أقدميتهم املهنية  33دميتهم الصحفيني ال تتجاوز أق
 يفرضون الرقابة الذاتية على كتاباهتم.

وفيما خيص عالقة الصحفي بالرياضة، فإن معظم الصحفيني قالوا إن عالقتهم باجملال الرياضي يف اإلذاعة هي ميلهم    
 باملائة من الصحفيني. 83وذلك بنسبة فاقت  وحبهم للرياضة ومهنة الصحافة الرياضية
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 مشاكل وآفاق الصحفي الرياضي في اإلذاعة .3
أظهر البحث أن غالبية الصحفيني الرياضيني يف القنوات الثالث لإلذاعة اجلزائرية مشاكلهم مهنية واجتماعية، فأزيد    
باملائة من الصحفيني  80ت أزيد على باملائة من الصحفيني يشتكون ضعف األجر املمنوح، يف نفس الوق 90على 

 مشكلهم مرتبط بالوصول إىل مصادر اخلرب.
باملائة من الصحفيني راضني عن عملهم يف  70أما فيما خيص الرضا عن العمل يف اجملال الرياضي، فإن أكثر من    

 ة واملهنة.اجملال الرياضي ويرغبون يف مواصلة العمل باجملال نظرا لطموحاهتم املرتبطة حبب الرياض
ة أهنا أكثر من نصف الصحفيني ينظرون إىل السياسة اإلعالميوخبصوص تقييم السياسة اإلعالمية يف اجلزائر، فإن    

باملائة من الصحفيني الذين يعتربون السياسة اإلعالمية  91باملائة منهم بفشلها.   20موفقة إىل حد ما فيما يقر 
سنة ليس هلم أي مشكل إطالقا مع السياسة  89الذين جتاوز سنهم سنة أما  01مشكال مهنيا سنهم أقل من 

 اإلعالمية.
أما فيما يتعلق بطموحات الصحفي وسبل تطوير ذاته، فإن غالبية الصحفيني يقضون أوقات فراغهم مع العائلة وقلة   

منهم تشغله من أجل تطوير معارفها. وبالنسبة للنوع وعالقته باملطالعة، فإن الصحفيني )ذكور( أكثر مطالعة من 
غالبية باملائة صحفيات، و  33يف املطالعة صحفيني مقابل  باملائة من الذين يقضون وقت فراغهم 73نسبة اإلناث، ف

 الصحفيني طموحهم األساسي اجتماعي ومهين مرتبط أساسا بتحسني الظروف االجتماعية واملهنية.
 الخاتمة:

إن املعطيات اليت مجعناها من خالل هذا التحقيق امليداين املرتبط باملعرفة السوسيو مهنية للصحفي الرياضي يف     
اإلذاعة الوطنية، من حيث اجلنس والسن واخللفية التعليمية واالجتماعية وظروف العمل، االحرتافية واملهنية والعالقة 

مادة إضافية تدعم الدراسات السابقة يف جملال على قلتها، وتسهم ولو مبصادر اخلرب والرياضة، بإمكاهنا أن تشكل 
بشكل ضئيل يف خلق تراكم معريف يسمح بفهم صورة الصحفي اجلزائري من اجلانب السوسيو مهين، وفهم العديد من 

 املؤشرات املتعلقة باملمارسة اإلعالمية يف اجلزائر. 
ىن )برفع ذا مل تعن بدراسات وحتقيقات ميدانية تضع بنتائجها قاعدة تبإن صورة الصحفي يف اجلزائر تبقى غامضة إ    

التاء( على أساسها املعامل احلقيقية لرجل اإلعالم يف هذا البلد وحتدد معامل املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر، ويعترب هذا 
اعة اجلزائرية على الثالثة لإلذ االجتهاد جمرد حماولة فقط لالقرتاب من كشف وفهم صورة الصحفي الرياضي يف القنوات

اختالف لغاهتا، وتنبيه الباحثني بعدم الرتكيز على قناة دون أخرى، وهي حماولة تتطلب التمحيص والنقد والشك الذي 
 يؤدي إىل اليقني.

ليال ق إننا نأمل أن يكون موضوعنا هذا إضافة الجتهادات الباحثني يف اجملال ومادة معرفية من شأهنا أن تربز ولو    
اهلوية السوسيو مهنية للصحفي الرياضي يف السياق اجلزائري، وتساهم يف دح  الصورة اليت تتحدث عنها املواثيق 
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الرمسية، اليت تصبح مفرغة من حمتواها إذا مل تكن هلا إسقاطات واقعية، فقد أظهر البحث أن معظم الصحفيني ال 
ملؤسسة، الزمة، ويعانون من نقص الوسائل التقنية احلديثة على مستوى ايصلون إىل مصادر اخلرب، وال يتمتعون باحلرية ال

على خالف ما هو موجود يف املواثيق الرمسية، وبالتايل جيب إعطاء احلرية الالزمة للصحفي وتسهيل مهمته يف الوصول 
ان معلومة شاملة وآنية ضم إىل مصادر اخلرب، والرتكيز على التكوين وتوفري اإلمكانيات التقنية الالزمة للصحفي من أجل

 للمواطن.
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