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 اإلىداء

إلػى التػي زرعػت فػي   ،مثاالن يقتدل بوك  إلى مف سيرت طكاؿ الميالي ككانت رمز العطاء ك نبع الحناف

فقػد كانػت معػي خطػكة بخطػكة كيػدان  ،ابي الما افتخرتطلكالتي  ،حب العمـ كالسعي نحك تحصيموداخمي 

 حفظيا اهلل لنا. ”"بثينة حجاج الحبيبة بيد أمي

 .زكجي الحبيب"ىشاـ صالحي" لي تحمؿ كصبر كأعطى دكف كمؿ كممؿ ككاف سندان كدعمان  إلى مف 

 ."إبراىيـ جبريني " الكريـإلى كالدم 

أثنػاء  مػثالن رائعػان بمسػاندتيف لػي" المػكاتي كػف كليػاف كمالؾ دكر كفمسطيف كمرحالعزيزات " ب يإلى أخكات

 دراستي.

 .ذيف يعتبر كجكدىـ سر سعادتي بالحياة ال "كتميـ األحباء " أحمد كمنتصر كمحمد يانإخك إلى 

 .ك "تيا" " خالد" أطفالي إلى قرة عيني كبمسـ فؤادم

 تي.جكاءن مف الراحة أثناء دراسلي أ اسك ىؿ زكجي األعزاء الذيف كر أإلى 

  ."ونشراح فرادنإد. إلى عمتي الغالية كمثمي األعمى في الحياة "

 ."، ميا"أمؿ، الرا، ركاف، سماىر، أماندا، مادليف إلى صديقاتي الصدكقات 

 دعمكني بكؿ األكقات.ك  مف كقفكا معي في أصعب المحظاتك إلى مف أحبيـ بصدؽ، 

 كأخيرا إلى أنا 

 الباحثة
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 شكر وعرفان

 (67)سورة يوسف، األية  "وفوق كل ذي عمم عميم"الرحمن الرحيم بسم اهلل 

مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة القدس وألولكك المخمصين الذين  ً واعترافاوفاءً  وتقديراً  

الفضل في ب .مازن الخطيب" صاحد"  وأخص بالذكر ،طيمة فترة الّدراسة لم يألوا جيدًا في مساعدتنا

 :من بكل الشكر موصول إلى لجنة المناقشة ممثمةً ، و الّدراسةدتي طيمة ىذه توجييي ومساع

 د.بيجت أبو طامع. أ. الممتحن الداخمي د. أحمد خواجا والممتحن الخارجي

عمى  الّدراسةد العون والمساعدة في إخراج ىذه إلى كل من مدوا لي يوجو بالشكر والعرفان أتكما 

ألستاذ واألب ايل الرجوب ركيس اإلتحاد الفمسطيني لكرة القدم، و المواء جبر أكمل وجو واخص بالذكر 

مجدي ، خميل جادهلل، ميند دلول ،محمد حنون ،محمد عوض زمالكي الراكعين"و ، "صالح الراشد"

حسن أبو معروف شطارة،  تمارا أبو الرب،، ثاكر نصاردينا سالمين،  ،عبد المطيف حجاوي القاسم،

الرب، إسالم  نس أبوأناكل عبد العزيز،  ،الخدومين " محمود اليدار وأصدقاكي عمي جبريل، خميل،

، الكابتن ناصر دحبور، محمود يوسف عبد الوىاب ، قطمورامي  فمسطين جبريني، أبو وردة،

 ".الخالدي

 واهلل ولي التوفيق

 الباحثة
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 الّدراسة مصطمحات

 المالعػػػب شػػػغب مػػػف الحػػػد فػػػيكره الفمسػػػطيني كد لرياضػػػياإلعػػػالـ ا فػػػي مكضػػػكع تبحػػػث ىػػػذه الد راسػػػة 

، كقػد تخمميػا مصػطمحات كمفػاىيـ تخػدميا، تػـ إعتمػاد "نمكذجػان  القدـ كرة مالعب"ة الشمالي بالمحافظات

 التعريفات النظرية كاإلجرائية التالية :

 التعريف اإلجراكي التعريف النظري المصطمح التسمسل
ة كالمادية عبارة عف مجمكعة الكسائؿ التقني ىي كسائؿ اإلعالـ 1

كاإلخبارية كالفنية كاألدبية كالعممية المؤدية 
الجماعي بالناس بشكؿ مباشر أك  تصاؿلإل

غير مباشر ضمف إطار العممية التثقيفية 
لرحيـ، ا عبد كاإلرشادية لممجتمع )عكيس،

1998) 

ىي عبارة عف الكسائؿ المسمكعة كالمرئية 
كالمكتكبة كاإللكتركنية كالتي تتمثؿ في 

ك، كالتمفزيكف، كالصحؼ كالمجالت، الرادي
كمكاقع التكاصؿ الت األنباء، اك كككالكتب، 

، تعمؿ عمى نقؿ األحداث االجتماعي
 بأكؿ. أكالن لممتمقي 

عممية نشر األخبار كالمعمكمات كالحقائؽ  اإلعالـ الرياضي 2
الرياضية كشرح القكاعد كالقكانيف الخاصة 

بقصد باأللعاب كاألنشطة الرياضية لمجميكر 
نشر الثقافة الرياضية بيف أفراد المجتمع كتنمية 

 (1998)عكيس،عبد الرحيـ،  كعيو الرياضي.

تعريؼ )عكيس، عبد مع  ةفؽ الباحثتت
  (1998، الرحيـ

تصرؼ غير الئؽ أك فعؿ شاذ عف السمكؾ  شغب المالعب  3
لعاداتو كتقاليده.  العاـ الذم يحدده المجتمع كفقان 

 (2003)الككيؿ، 

ستفزازية تنتقؿ بالتكاصؿ بيف إ حالة
المباريات  أجكاءتسيطر عمى  ك الجماىير

التعصب الشديد  بسبب مف قبؿ الجماىير
المادم عتداء إلا عف طريؽلألندية  كذلؾ 

  أك المفظي.
التعصب  4

 الرياضي
ىك اإلفراط كالمبالغة في حب العب أك فريؽ 

معيف في لعبة معينة بصكرة تتغمب فييا 
 (2011ى العقؿ. ) ياسيف، العاطفة عم

لفريؽ  أك الكره الشديد الشديد نتماءاإلىك 
 . معيف أك العب معيف

العنؼ في  5
 المجاؿ الرياضي

تظير مالمحيا بصكرة  نفسية جتماعيةإ ظاىرة
مممكسة في سمكؾ الالعبيف كالمشجعيف قبؿ 

ياسيف، ) أثناء كبعد المباريات الرياضية. ك 
2011) 

 (2011يؼ )ياسيف، تعر مع  ةفؽ الباحثتت



 

 د
 

جمع بينيـ اتجاه كعاطفة مجمكعة مف األفراد ي الجميكر 6
دحماني، ىتمامات مشتركة. )ا  ك  مشتركة
2015) 

ىـ مجمكعة مف األفراد المتابعيف ك 
بردكد  فلميتميف بمعبة كرة القدـ، يمتازك ا

أفعاؿ مختمفة حكؿ مجريات المقاء، كيتـ 
بالحضكر المباشر مف   يـانتمائترجمة 

ب، أك المتابعة مف خالؿ اخؿ المالعد
 تصاؿ المختمفة.كسائؿ اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ه
 

 المختصرات

 Full word Abbreviation بالعربي االسم

 Palestine Football Association PFA اإلتحاد الفمسطيني لكرة القدم

 The Asian Football Confederation AFC لكرة القدم سيوياإلتحاد األ

 Football International Federation لكرة القدم دوليال اإلتحاد

Association  

FIFA 
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 الممخص

 كمدل مساىمتو اإلعالـ الرياضي الفمسطيني يقـك بوالذم  ى التعرؼ عمى الدكرإل الد راسةىذه ىدفت  

سػػػمبان أك ، مػػػف كجيػػػة نظػػػر الجمػػػاىير فػػػي المحافظػػػات الشػػػمالية ظػػػاىرة  شػػػغب المالعػػػبي الحػػػد مػػػف فػػػ

المسػػػتقمة  ر تبعػػػان لمتغيػػػرات الدراسػػػةإضػػػافةن إلػػػى تحديػػػد تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة ليػػػذا الػػػدك ، إيجابػػػان 

، نػكع كسػيمة ة العمريػة، متابعػة كسػائؿ اإلعػالـالجنس، مكاف السكف، المؤىػؿ العممػي، المرحمػ) :الثانكية

اإلسػتبانة التػي صػممتيا كػأداة لجمػع  ، مسػتخدمةن ذلؾ إتبعت الباحثة المػنيج الكصػفياإلعالـ( كلتحقيؽ 

ترفػي كػرة القػدـ كمشػجعان مػف جمػاىير فػرؽ أنديػة مح ( مناصػران 350البيانات مف عينة عشكائية قكاميػا )

اإلعالـ الرياضي الفمسػطيني  (، كأظيرت نتائج الدراسة أف2017/2018الفمسطيني لممكسـ الرياضي )

ىير في المالعب الرياضية بداللة المتكسط الحسػابي ساىـ بدكر كبير في الحد مف ظاىرة شغب الجماي

(، كأف تناكليا لمضمكف الرسالة اإلعالمية جاء في الترتيب األكؿ 3.15عمى الدرجة الكمية كالذم بمغ )

(، كمينيػػػة كسػػائؿ اإلعػػػالـ الرياضػػػي جػػػاءت فػػي الرتيػػػب الثػػػاني بمتكسػػػط 3.45بمتكسػػط حسػػػابي بمػػػغ )

(، بينمػػا جػػاء فػػي 3.22فػػي الترتيػػب الثالػػث بمتكسػط ) الرياضػي(، كجػاء محػػكر كسػػائؿ اإلعػػالـ 3.34)

(، كأظيرت النتائج أيضػا  إلػى 2.70الرتيب الرابع كاألخير محكر السياسات التحريرية السمبية بمتكسط )

كجػػػكد فػػػركؽ أحصػػػائية فػػػي كجيػػػات نظػػػر إسػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ دكر كسػػػائؿ اإلعػػػالـ 

ب الجماىير تعزل لممتغيرات كالن مف )الجػنس، مكػاف السػكف، المؤىػؿ الرياضي في الحد مف ظاىرة شغ

العممػػػي، المرحمػػػة العمريػػػة(، بينمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ إحصػػػائية تبعػػػان لمتغيػػػرات متابعػػػة 

 كسائؿ اإلعالـ كنكع كسيمة اإلعالـ الرياضي الفمسطيني.

يجابية لكسائؿ اإلعالـ الرياضي الفمسطيني كقد أكصت الباحثة بضركرة العمؿ عمى إستثمار األدكار اإل

كتعزيزىا كاألدكار السمبية  كتعديمو، كعمى كسائؿ اإلعالـ الرياضية المحتمفة البعد عف اإلثارة الصػحفية 

في نقؿ الخبر الرياضي بالتركيز عمى مضػمكف الرسػالة اإلعالميػة كعػدـ التركيػز عمػى تفاصػيؿ الحػدث 



 

 ز
 

ة برمجة إستراتيجية إعالمية رياضية كاضحة في الساحة الفمسطينية ككسيمة لمتنافس اإلعالمي، كضركر 

عمى قاعدة أف اإلعالـ الرياضػي جػزء أصػيؿ مػف الحػراؾ الرياضػي كشػريؾ فػي تطػكيره، كزيػادة مسػتكل 

كمسػػاىمة البػػرامج التثقيفيػػػة لمجمػػاىير عمػػػى صػػعيد القػػكانيف كأخالقيػػػات التشػػجيع النظيػػػؼ ك البعػػد عػػػف 

شػػػر الػػػكعي بػػػيف الجمػػػاىير حػػػكؿ مفيػػػـك المنافسػػػة الرياضػػػية كمسػػػاعدتيـ فػػػي التعصػػػب الجمػػػاىيرم، كن

ة،العمؿ عمػػى تطػػكير التعامػػؿ مػػع حػػاالت الفػػكز كالخسػػارة كقيمػػة مجتمعيػػة ليػػا أثارىػػا اإليجابيػػة كالسػػمبي

األنظمة كالمكائح الناظمة لعمؿ الصحفي الرياضي في الساحة الفمسطينية، كالعمػؿ عمػى تأىيػؿ كتطػكير 

 امؿ في حقؿ اإلعالـ الرياضي الفمسطيني.الكادر الع

 الكممات المفتاحية: اإلعالـ الرياضي.... شغب المالعب.... الجماىير الرياضية الفمسطينية.
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Palestinian sports media and its role in reducing stadium riots 

 in the northern governorates 

(Football stadiums model) 
 

Prepared by: Ahrar Ibrahem Mustafa Salhe” Jebreni” 
Supervisor: D. Mazen AL-khateb 
 

Abstract 

 The aim of this study is to identify the role played by the Palestinian sports media and the 

extent of its contribution in reducing the phenomenon of stadium riots in the northern 

governorates, from the view point of the public, negatively or positively. The study aims 

also to identify the estimates of the sample members of this study concerning the role of 

sport media, according to the independent secondary variables of study, namely: (gender, 

place of residence, academic qualification, age group, media follow-up, and media types). 

The researcher adopted the descriptive approach, using a questionnaire that she designed as 

a tool for collecting data from a random sample of (350) supporters and fans of the 

professional soccer teams, for the sports season (2017/2018). The results of the study 

showed that the Palestinian sports media plays a large role in reducing the public riots in 

sports stadiums in terms of the arithmetic average on the total score, which reached (3.15), 

and that dealing with the content of the media message came in the first order with 

arithmetic average of (3.45). The field of sports media type came third with an average of 

(3.22), while the field of negative editorial policies came as fourth and last rank with an 

average of (2.70). The results also showed there are statistical differences in the views of 

the study respondents regarding the role of the sports media in reducing the phenomenon 

of public riots, attributed to the variables of: (gender, place of residence, academic 

qualification, and age group); while the results showed no statistical differences in terms of 

the variables of watching the media and the type of Palestinian sports media. 

The researcher recommended that there is a need for working on strengthening, and 

investing in, the positive roles of the Palestinian sports media; and on modifying the 

negative roles. In the transfer of sports news, sports media should keep itself away from 

media agitation, by focusing on the content of the media message and not on the details of 

the event as a means of media competition. The researcher also stressed the necessity for 

programming clear sports media strategy in the Palestinian arena, on the basis that sports 

media is an integral part of the sports mobility and a partner in its development. The level 

of educational programs addressed to the public concerning the laws and ethics of clean 

competition should be increased, and awareness should be spread among the masses about 

the concept of sports competition and the importance of keeping the public away from 

fanaticism. That will help the public to deal with winning and loss situations as a 

community value with positive and negative effects. Developing rules and regulations 

governing sports journalism in the Palestinian arena is of great importance, as well as the 

importance of rehabilitating and developing cadres working in the field of Palestinian 

sports media. 

Keywords: Sports Media ... stadium riots... Palestinian sports public 
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 الفصل األول

 لمّدراسةاإلطار العام 
 

 مقدمة  1.1

عنػػػد العديػػػد مػػػػف  ران مكعة، المرئيػػػػة" أىميػػػة كحيػػػزان كبيػػػ" المقػػػركءة، المسػػػتأخػػػذ كسػػػائؿ اإلعػػػالـ الرياضػػػي

 ىتمػػاـ الجميػػكر بالقضػػاياإفػػي إثػػارة  ىػػاـدكر  مػػف الجمػػاىير كممارسػػي الرياضػػة كاألكػػاديمييف، لمػػا ليػػا

 الرياضية.

مؤشران ميمان في تطػكر الرياضػة كتقػدميا، حيػث أنيػا تسػاىـ فػي تعزيػز  تعتبر كسائؿ اإلعالـ الرياضيك 

الرياضية، كما تعزز ركح المشاركة لدييـ،  األلعابثقافة األفراد كتنمية قدراتيـ في متابعة كفيـ مختمؼ 

التػي تعتبػػر فعاليػات الرياضػػية يـ عمػى حضػػكر العػػف طريػؽ حػػث اآلخػريفمػف خػالؿ عمميػػة التفاعػؿ مػػع 

مػػػف أىػػػـ النشػػػاطات الجماعيػػػة كاالجتماعيػػػة، التػػػي مػػػف شػػػأنيا تكطيػػػد المعرفػػػة كالعالقػػػة بػػػيف اإلنسػػػاف 

عميو تطكير الفكر الثقػافي األخالقػي فػي التعامػؿ  سسيتمأكاإلنساف، كبناء أفؽ تعاكني تكاصمي فاعؿ، 

 لمجتمعات األخرل .كالتكاصؿ مع ا بيف المكاطنيف داخؿ المجتمع الكاحد، 

حجػػـ كقػػت الفػػراغ  تسػػعإحيػػث   تحظػػى كسػػائؿ اإلعػػالـ بػػدكر ىػػاـ كمتزايػػد فػػي ثقافػػة الػػدكؿ المتقدمػػة،ك 

كأصبح الكصكؿ إلى الراديك، كاإلنترنت بمثابة خدمة يستمتع بيا الجميع عبر العػالـ.) أنػدركز،  المتاح 

2013 ،:18) 

ر المجتمعػػات بمػػا تممكػػو مػػف قػػدرات ىائمػػة عمػػى صػػبحت الصػػحافة الرياضػػية عنػػكاف تقػػدـ كتحضػػكلقػػد أ"

الصػحفية  لعػاب الرياضػية المختمفػة كعمػى رأسػيا كػرة القػدـ عبػر مكضػكعاتياالعاشػقة لأل حشد الجماىير

التػػػي ميػػػدت لظيػػػكر إعػػػالـ فضػػػائي جديػػػد لػػػـ يتكقػػػؼ عمػػػى الصػػػحافة الكرقيػػػة بػػػؿ أصػػػبحت الصػػػحافة 

 (13 ، :2017) كماؿ، ."الرياضية إلكتركنية كفضائية
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ة لمصحفي الرياضي، كما أنو يقدـ ك يكفر ياضية كاحدان مف الميارات الرئيسكيعد كصؼ األحداث الر 

تقارير األحداث الرياضية مساحة أكبر مف الصحؼ،  كتشغؿالمحتكل األساسي لمصفحات الرياضية، 

تغطية كالراديك كالتمفزيكف عف أم شكؿ أخر مف أشكاؿ الصحافة الرياضية، كما تعد القدرة عمى 

 .بالنسبة ألم صحفي رياضي كأساسيةكسيمة ىامة  ،األحداث بطريقة حية، كدقيقة كثرية بالمعمكمات

كشيدت السنكات الماضية تطكران ممحكظان عمى الرياضة الفمسطينية، بدءن مف البنية التحتية، كصكالن إلى 

ماـ كجيد متصؿ يبذؿ مف ىتإلكث "عربي، إقميمي، عالمي"، كسط منافسة األندية الفمسطينية ضمف ثا

قبؿ القائميف عمى الرياضة الفمسطينية، كالممثميف باالت حادات المختمفة لكافة األلعاب، كالمجمس األعمى 

إدارات األندية، كالجماىير، كالعديد  ك الالعبيف، لمشباب كالرياضة، كالمجنة األكلمبية، باإلضافة إلى

إال أف ىذا التطكر كالشركات الراعية،  اإلعالـ الرياضيةكسائؿ ك مف المؤسسات الفمسطينية الكطنية، 

 مصحكب بما يعكر الصفك أحيانان، خاصةن فيما يتمثؿ بشغب المالعب .

في  الفمسطيني كدكره ء عمى اإلعالـ الرياضيقكـ بتسميط الضك تس ىذه الد راسةكفي ىذا السياؽ، فإف 

أك سمبيان، كسنستعرض مشكمة البحث،  لحد مف شغب المالعب في المحافظات الشمالية، إيجابيان ا

اإلطار النظرم كاألدبيات  ، كالفرضيات، باإلضافة إلى شرحالمبررات، األىمية، األىداؼ، األسئمة

 السابقة.
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 الّدراسة: مشكمة 2.1

، شغب المالعب المرافؽ ألغمب مباريات كرة القدـ الفمسطينية ستمراريةإمف  الد راسةتأتي مشكمة 

ىذه  زايدالحظ تت خيرة بالفترة األ تأصبحفقد ؿ داخؿ الحقؿ الرياضي، عمت ةكخصكصان ك أف الباحث

كبير  ىتماـإعمى ىذه الظاىرة حظيت حيث لمكجكدة في المحافظات الشمالية، الظاىرة في المالعب ا

كرة القدـ الكسط الرياضي نظران لمدل تطكر الرياضة في فمسطيف بشكؿ عاـ ك في مف قبؿ العامميف 

ستضافة العديد مف التصفيات كالمباريات الدكلية الرسمية، كا  بشكؿ خاص كالكدية  نفتاحيا عمى العالـ كا 

 2017ف لجميع الفئات العمرية حتى كصؿ الشغب لتصفيات كأس العالـ في مباراة فمسطيف كعما

 .لي لكرة القدـتحاد الفمسطيني لكرة القدـ مف قبؿ اإلتحاد الدك حيث تـ فرض عقكبات عمى اإل

لحد مف تمؾ في ا ياإلعالـ الرياض كدكرفمف ىنا كاف ال بد مف تسميط الضكء عمى تمؾ المشكمة  

تكجيو الرأم العاـ لدل جماىير كرة لعكامؿ ال أىـ مف عتبري ف اإلعالـ الرياضيأالظاىرة، السيما ك 

، المسمكعة، المرئية" أىمية كحيزان المختمفة " المقركءة اإلعالميةالقدـ الفمسطينية، حيث تأخذ الكسائؿ 

 أركاف المعبة، باإلضافة إلى األكاديمييف كالباحثيف، لما ليا ك عند العديد مف الجماىير كممارسي ان كبير 

 أف دكر ميـ في إثارة اىتماـ الجميكر بالقضايا المتعمقة بكاقع األحداث كالتأثير عميو، خصكصان  مف

المحمي ىك  فاإلعالـالدكلية،  اتحتراؼ كالمشاركإلتطبيؽ االعيد ب الرياضة الفمسطينية ما زالت حديثة

كالتحميالت كالتكقعات كالتعميؽ عمى  األخبارالمزكد الرئيس كالمؤثر المباشر عمى الجميكر مف حيث 

 .األحداث

 فنظرا ليذا الدكر الياـ الذم يمعبو االعالـ الرياضي الفمسطيني،سكاء سمبا اك ايجابا في الحد مف شغب

 المالعب لذا يمكف صياغة مشكمة الدراسة بالسؤاؿ المحكرم التالي:

 كرة القدـ حد مف شغب مالعبفي ال الفمسطيني اإلعالـ الرياضييمعبو الذم  الدكر ىكا م

 ؟المحافظات الشماليةب
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 الّدراسة:بررات م 3.1

تطكر الرياضة بشكؿ عاـ إلعالـ الرياضي كالجماىير الرياضية في ظؿ  لبالنسبة  دراسةنظران ألىمية ال

ثقافة التشجيع الحضارم ما زالت غائبة عف مدرجات المالعب  لعبة كرة القدـ بشكؿ خاص، إال أفك 

خكؿ كرة القدـ الفمسطينية عصر ، رغـ دالمفظي كالبدني بشقيو ظاىرة الشغب بصكرة كبيرة تكتفش

 ،FIFAاإلتحاد الدكلي لكرة القدـ ك ، AFC لكرة القدـ اإلتحاد األسيكم :كؿ مف حتراؼ المعتمد لدلاإل

 :عناصر أساسية ىي أربعب تتمثؿ دراسةفأف مبررات ال لذا

بب التصػػعيد المسػػتمر لشػػغب ك الكسػػط الرياضػػي بسػػ ةىتمػػاـ الباحثػػإعمػػى  دراسػػةسػػتحكاذ مكضػػكع الإ .1

 .المالعب

سػبب كذلػؾ ب ،تمرار تصعيد الشغب الجماىيرم في مدرجات المالعػب الفمسػطينيةسمالحظة ذاتية إل .2

 .ريات عف قرب كتغطيتيا بشكؿ مستمرمتابعة المبا االتي تحتـ عميي ةطبيعة عمؿ الباحث

 كدراسػػػػػػػةظػػػػػػػاىرة شػػػػػػػغب المالعػػػػػػػب  تابعػػػػػػػةمالبػػػػػػػاحثيف بضػػػػػػػركرة ابقة مػػػػػػػف د راسػػػػػػػات سػػػػػػػتكصػػػػػػػيات  .3

 .(2015دراسة )محيسف،( ك 2014أبك طامع،دراسة )ك  (2013)الزيكد،

لرياضػة، كىػذا يعنػي تقميػؿ فرصػة ي تمػارس اشغب المالعب يعطي صكرة سيئة عف المجتمعػات التػ .4

 ستضافة بطكلة إقميمية كدكلية.اإلتحادات عمى إ
 

 الّدراسة:أىمية  4.1

حد مف في ال الفسطيني رفة دكر اإلعالـ الرياضيفي تسميط الضكء عمى مع الد راسةىذه  تكمف أىمية

األندية عمى تشكيؿ ، ك حرص البطكالتنتظاـ دكرم المحترفيف، كباقي إب، في ظؿ شغب المالع

عمى إفادة  الد راسةركابط تعمؿ عمى تنسيؽ إدارة عممية التشجيع في المالعب، حيث ستعمؿ ىذه 

كسائؿ اإلعالـ الرياضي في تقييـ ذاتيا أك كضع الحمكؿ المناسبة لتمؾ الظاىرة حسب سياساتيا 
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 إحتمالية ضافة إلى، باإلكحسب خصكصية تمؾ المعبة كحسب نكعية الشغب المكجكد فييا المتبعة

مف  األكاديمييف كطمبة اإلعالـ الرياضي في الجامعاتد كبير مف الرياضييف كالباحثيف ك عد ستفادةإ

لى نمية ىذا القطاع كتطكره كالكصكؿ إ، كتساىـ في تالتي ستساىـ في تسييؿ عمميـالد راسة ىذه 

 .مة كالديمكمواى اإلستدإل قباؿ الجماىيرم كصكالن كالدعـ كاإلستقطاب الرعايات إ
 

 في ما يمي : لدراسةوتتمخص أبرز نقاط أىمية ا

 لمطمبة يستند عميو في جميع الجامعات الفمسطينية. ان أساسي ان إمكانية ىذه الدراسة في أف تككف مرجع .1

 تماشيان مع النيضة الرياضية التي يعيشيا المجتمع الرياضي الفمسطيني.دراسة أتي أىمية الت .2

 لممعنييف. الد راسةكؿ مكضكع تقديـ بعض التكصيات ح .3

 عمى نتائج ىذه الدراسة. ستنادان إمعمقة أكثر لممعنييف  د راسةبناء  .4

 الظاىرة باإلعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ. هيجاد كسائؿ معالجة ليذإ .5
 

 :الّدراسةأىداف  5.1

 التعصبرة ظاى الحد مففي الفمسطينية  دكران ميمان في التأثير عمى الجماىير اإلعالـ الرياضي يمعب

يتمثؿ حيث  ،عبشغب المالسيعمؿ عمى تقميص العنؼ الذم بدكره لمفرؽ المحمية كتخفيض كتيرة 

 :الرئيسي لمدراسة فييدؼ ال

فػي تنػاكؿ ظػاىرة  شػغب المالعػب مػف كجيػة  اإلعػالـ الرياضػي الفمسػطينييقػكـ بػو م إظيار الدكر الذ

 .) مالعب كرة القدـ نمكذجا(نظر الجماىير

 ىداؼ الفرعية التالية:أليتفرع عنو ا

 .مضمكف الرسالة اإلعالمية في الحد مف ظاىرة شغب المالعب نعكاسإإبراز  .1

 اإلعالـ الرياضي في تناكؿ ظاىرة شغب المالعب. الكشؼ عف مينية .2
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 الرياضي في  كيفية بث الكعي لدل لكسائؿ اإلعالـ السمبية إبراز دكر السياسات التحريرية .3

 الجماىير.

 في الفمسطيني الرياضي اإلعالـ وب قكـي الذم الدكر حكؿ المبحكثيف اجابات في قاتالفرك  ظيارإ.4

، المؤىؿ حمة العمريةر مالجنس، ال.)لممتغيرات تعزل الفمسطينية القدـ كرة مالعب شغب ظاىرة تناكؿ

 .)، متابعة كسائؿ االعالـ، نكع كسيمة اإلعالـ الرياضيالعممي، مكاف السكف
 

 الّدراسة:أسكمة  6.1

حػد فػي ال الفمسػطيني اإلعػالـ الرياضػي دكرىك السؤاؿ الرئيس: ما  فإلى اإلجابة ع الد راسة ىذه تسعى

 المحافظات الشمالية؟بمف شغب المالعب 

 كيتفرع عنو التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ما انعكاس مضمكف الرسالة اإلعالمية لمحد مف ظاىرة شغب المالعب؟ .1

 ؟مف كجية نظر الجماىير ظاىرة شغب المالعب  الرياضي الـاإلع في تناكؿ مينيةىؿ ىنالؾ   .2

 ؟في بث الكعي لدل الجماىير لكسائؿ اإلعالـ الرياضي السمبية دكر السياسات التحريرية ما .3

 فػي الفمسػطيني الرياضػي اإلعػالـ بػو قكـي الذم الدكر حكؿ المبحكثيف اجابات في فركؽ يكجد ىؿ .4

 مكػػػاف الجػػػنس،) الكسػػػيطة لممتغيػػػرات تعػػػزل فمسػػػطينيةال القػػػدـ كػػػرة مالعػػػب شػػػغب  ظػػػاىرة تنػػػاكؿ

 كسيمة اإلعالـ الرياضي(؟ متابعة كسائؿ االعالـ كنكع متغير، العمر العممي، ؤىؿالم السكف،

 الّدراسة:  ىيكمية 8.1 

إلى التعميمات المنصكص  ستنادان إخمسة فصكؿ، تـ ترتيبيا كفؽ تسمسؿ منطقي الد راسة تشمؿ ىذه 

العميا في جامعة القدس  تاحؿ إعداد رسائؿ الماجستير المعتمد لبرنامج الدراساعمييا في دليؿ مر 

 عمى النحك التالي:( 1.1يكضحيا الجدكؿ )
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 : ىيكمية الّدراسة1.1جدول 

 المحتوى الفصل
 :اإلطار العاـ لمد راسة الفصؿ األكؿ

أىمية  اسة، مبررات الد ر ، مشكمة الد راسة، أسئمة الد راسة، المقدمة، أىداؼ الد راسة
 .الد راسة، ىيكمية الد راسة

 :الدراسات السابقةك  اإلطار النظرم لمد راسة الفصؿ الثاني
 .التعقيب عمى الدراسات السابقة، دراسات أجنبية، دراسات عربية

 :اإلطار المنيجي لمد راسة الفصؿ الثالث
أداة  ، راسةالطريقة كاإلجراءات، مجتمع الد  ، الد راسة، متغيرات الد راسةمنيج  

الد راسة، عينة الد راسة، صدؽ أداة الد راسة كثباتيا، خصائص عينة الد راسة، حدكد 
 الد راسة، المعالجة اإلحصائية.

 :نتائج الد راسة كمناقشتيا الفصؿ الرابع
 نتائج إختبارات أسئمة الد راسة.

 االستنتاجات كالمقترحات: الفصؿ الخامس
 .الد راسة تكصيات ،استنتاجات الد راسة
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 الفصل الثاني

 السابقةالّدراسات  اإلطار النظري و
 

اإلعالـ ب يا عالقة تناكؿ المكاضيع التي لكت لمد راسة في ىذا الفصؿ اإلطار النظرمعرض الباحثة ستت

الد راسة مكضكع السابقة التي تناكلت  الد راسات سرد تطرؽ إلىتثـ بعد ذلؾ  كشغب المالعب، الرياضي

 .تعقيب عميياكمف ثـ ال
 

 :لمّدراسة اإلطار النظري 1.2

 حيث تم تقسيمو إلى خمسة مباحث ىي:

 اإلعالم الرياضيالمبحث األول : 

 المجال الرياضي: المبحث الثاني 

 كرة القدم الفمسطينيةالمبحث الثالث : 

 شغب المالعبالمبحث الرابع : 

 األدوار التي تمعبيا وساكل اإلعالم الرياضي: المبحث الخامس 

 

 اإلعالم الرياضي  1.1.2
 

 مقدمة في اإلعالم الرياضي  2.1.1.2

لإلعالـ دكر ىاـ، في تغير القيـ كالمعايير السائدة في المجتمع، فاإلعالـ فػي الحقيقػة مينػة كرسالة، "

كليس مجرد شعارات تتغير كتتبدؿ بتغير األىكاء، بؿ ىك عقؿ مفكر لو ىػدؼ كغايػة، كصكت يخاطب 

المجاالت كيقدـ النقد كالتكجيو كالتقكيـ، بما يعكد بالنفع  جميعالمسؤكؿ، فيك يغطي عقكؿ الرأم العاـ 
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. ) الزيكد، "كالفائدة عمى المجتمع، كقد تزامف تطكر مختمؼ كسائؿ اإلعالـ مػع زيػادة انتشػار الرياضة

2013) 

قػركءة كالمسمكعة اإلعالـ الػذم سػاىـ بأجيزتػو كافػة الم نتشار الرياضة أساسان بسبب دكرإ كافك "

يشكؿ اإلعالـ ة بيف الناس، كمف ىػذا المنطمػؽ كالمرئية في التعريؼ بالرياضة كنشر الثقافة الرياضي

المي، حيػث أصبحت ة في أم جياز إعاألسس الرئيس اة اإلنساف، كيعتبرالرياضي أىمية في حي

ياضي في حظػي اإلعػالـ الر  جتماعية حضارية ىامة في المجتمعػات الحديثػة، كلقػدإالرياضة ظاىرة 

تظير أىميػو اإلعالـ جميع كسائؿ اإلعالـ المختمفة، ك  كالعناية الكافرة لدل العالـ باالىتماـ الكبير

الرياضي في قدرتو عمى تكصيؿ المعمكمات كالبيانات في شكؿ رسائؿ إلى قاعدة جماىيريػو كبيره 

 (2013. ) الزيكد، "أك مشكمة معينةتجاىات مختمفة في الرأم العاـ نحك قضية ة اإلمتباين

 

 كمف أبرز كسائؿ اإلعالـ الحديثة التي عرفتيا البشرية ما يمي:

. 9. الصحؼ 7. اإلذاعة 6. السينما 5. التميفكف 4. الفيديك 3. التمفزيكف 2.الحكار أك الحديث 1

 (2004، ) البيبياني .. الكمبيكتر13 اإلعالنات. لكحة 12. المجالت 11. الفاكس 10الكتب 

التي إستحكذت عمى إىتماـ  جتماعي " الفيسبكؾ كتكيتر ك االنستغراـ"كأىميا حاليا مكاقع التكاصؿ اإل

 الجماىير بشكؿ ممفت لمنظر كاصبحت الكسيمة المعتمدة لدل أغمبيتيـ.

 

 التعريف العام لإلعالم واإلعالم الرياضي:3.1.1.2

سػػتعممو الخبػر فأعممػػو إيػػاه أم صػار يعرفػػو بعػػد أف اشػتقت كممػػة إعػػالـ مػف  الفعػػؿ عمػػـ، تقػكؿ العػػرب أ

 (527:نقؿ اإلخبار.)المنجد في المغة العربية كاالداب كالعمكـ اإلعالـ لغة:طمب معرفتو، ف
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مفيػػػػـك مصػػػػطمح اإلعػػػػالـ: اإلخبػػػػار كتقػػػػديـ المعمكمػػػػات، إف أعمػػػػـ، كيتضػػػػح فػػػػي ىػػػػذه العمميػػػػة، عمميػػػػة 

كاحػد مػف المرسػؿ  تجػاهإأراء(، تنتقػؿ فػي  -أفكػار - معمكمػات -)أخبػار اإلخبار، كجػكد رسػالة إعالميػة

 إلى مستقبؿ.

اإلعالـ العاـ: ىك التعريؼ بقضايا العصر كبمشاكمو، ككيفية معالجة ىذه القضايا فػي ضػكء النظريػات 

 لػػدل كػػػؿ نظػػاـ أك دكلػػػة مػػف خػػالؿ كسػػػائؿ اإلعػػالـ المتاحػػػة داخميػػان كخارجيػػػان، عتمػػػدتإكالمبػػادئ التػػي 

 (20،ص 2011عة أيضان لدل كؿ نظاـ ككؿ دكلة.) ياسيف،كباألساليب المشرك 

: عممية نشر األخبار كالمعمكمات كالحقائؽ الرياضية كشرح القكاعد كالقػكانيف الخاصػة الرياضي اإلعالـ

باأللعػػاب كاألنشػػطة الرياضػػية لمجميػػكر بقصػػد نشػػر الثقافػػة الرياضػػية بػػيف أفػػراد المجتمػػع كتنميػػة كعيػػو 

 (22،ص 1998لرحيـ، . ) عكيس، عبد االرياضي

 

 :الرياضي أنواع وساكل اإلعالم 4.1.1.2

 تعدد أنواع وساكل اإلعالم الرياضي وأشكالو ويمكن تصنيفيا كالتالي:

.الصػػحافة: كىػػي الكسػػيمة اإلعالميػػة الكتابيػػة السػػائدة كالمسػػيطرة حاليػػان كتشػػمؿ لفظػػة الصػػحافة جميػػع 1

ييػا إلػى الجميػكر، ككػؿ مػا يجػرم فػي العػالـ ممػا الطرؽ التػي تصػؿ بكاسػطتيا األنبػاء كالتعميقػات عم

 ييػػػػػـ الجميػػػػػكر ككػػػػػؿ فكػػػػػر كعمػػػػػؿ كرأم تثيػػػػػره أحػػػػػداث العػػػػػالـ، يكػػػػػكف المػػػػػادة األساسػػػػػية لمصػػػػػحفي.

 (1994الخضكر،)

فيػي  ،كانتشػاران يكعان شػالمسػمكعة مػف أكثػر كسػائؿ الثقافػة "الراديك": تعتبر اإلذاعة  .اإلذاعة المسمكعة2

كذلػػؾ ألنيػػا تتخطػػى الحػػكاجز  ,ؼ عػػف بػػاقي الكسػػائؿ اإلعالميػػة األخػػرلكسػػيمة إعالميػػة ىامػػة تختمػػ

مػػف جيػػة كتمبيتيػػا لجميػػع أك معظػػـ  يػػاانتقالسػػيكلة  انتشػػارىاكتصػػؿ إلػػى كػػؿ مكػػاف، كيسػػاعد عمػػى 

 منيا،  االستماع، ألف السامع ال يمؿ رمما يعطييا فرصة التأثير المستم الرغبات مف جية أخرل
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ميػػع األذكاؽ كمختمػػؼ المسػػتكيات الثقافيػػة مػػف أطفػػاؿ، شػػباب، مثقفػػيف كبخاصػػة أنيػػا تحػػاكؿ إرضػػاء ج

 (27،ص 2011)ياسيف،  كحتى أمييف.

الحديثة بما تمتمكو مف أدكات تفاعميػة، أصػبح  االتصاؿالحديثة: مع ظيكر كسائؿ  االتصاؿكسائؿ . 3

ث أصػبح الجميػكر ، بحيػاالتصػاليةفػي العمميػة  أكثػر فاعميػةبلممستقبؿ القدرة عمى المشاركة النشطة 

مػػا كػػاف  المناسػػب منيػػا كتبػػادؿ الرسػػائؿ مػػع المرسػػؿ، بعػػد ختيػػاركا  يسػعى لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات 

 (2011دكره في السابؽ  مجرد متمؽ لممعمكمات.) الرازؽ، السامكؾ، 

مػػػف كسػػػائؿ اإلعػػػالـ التثقيفيػػػة كالترفيييػػػة المنتشػػػرة عبػػػر العػػػالـ، كينفػػػرد ىػػػذا  كسػػػميةالتمفزيػػػكف: يعتبػػػر .4

لجياز بخاصتيف تميزانو عف سائر كسائؿ اإلعالـ األخرل كىما الصػكرة الحيػة كالصػكت الطبيعػي، ا

 لعػػالـ األلمػاني أكتمبػارغ عمػى أنػػوكىػذا مػا يجػذب إليػػو أكبػر عػدد ممكػف مػػف المشػاىديف، كقػد عرفػو ا

التمفزيكف  كتتخذ البمداف األكثر تطكران مف كاتجاىاتيا"التعبير المكضكعي عف عقمية كركحيا كميكليا 

حػػاطتيـ بتطػػكرا ت كأمجػػاد أسػػالفيـ".) ككسػػيمة فػػي تعمػػيـ الصػػغار كتػػربيتيـ كعػػرض قػػيـ مجػػتمعيـ كا 

 (31،ص 2011ياسيف،

 

 مراحل تطور وساكل اإلعالم الرياضي 5.1.1.2

  :باقي كسائؿ اإلعالـ بعدة مراحؿ مثميا مثؿمرت  كسائؿ اإلعالـ الرياضية ف إ (2011)كيقكؿ صابر

كانت كسائؿ اإلعالـ الرياضية في ىذه المرحمة بدائية تعتمد عمى كسائؿ ولى )البداكية(: .المرحمة األ 1

البالد العربية، كالنقش  دقديمة مثؿ دقات الطبكؿ في إفريقيا كالدخاف في اليند كالنيراف في الصحراء عن

حمة بظيكر آالت كانتيت ىذه المر  ،عمى األحجار كاألشجار كالمعابد كآثار ألرشفة األحداث الرياضية

 الطباعة كذلؾ بعد أف كانت كسائؿ االتصاؿ محدكدة كبدائية.
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التي ء العالمية كاإلقميمية كالمحمية كبدأت بظيكر ككاالت األنبا :لعصر الحديث(االمرحمة الثانية ).2

ستخدمت في ذلؾ كسائؿ االتصاؿ كاإلعالـ إكخاصة الدكؿ الكبرل  ،تعددت في الكثير مف الدكؿ

ؿ اإلذاعة كالتمفزيكف، كالمقركءة مثؿ الجرائد كالمجالت، كبذلؾ ثحاليان كالسمعية كالبصرية م المعركفة

كفرت الكثير مف المعمكمات المختمفة في مجالت الحياة الرياضية لدل الجماىير في مختمؼ أنحاء 

 العالـ.

ا حيث تعد مصر أكؿ سنتكمـ عف ىذه المرحمة عربي :لثة )األقمار الصناعية اإلنترنت(.المرحمة الثا3

دكلة عربية تدخؿ نادم الفضاء العالمية في القرف الكاحد كالعشريف تأكيدان عمى ذات الريادة اإلعالمية 

كنتيجة لظيكر األقمار الصناعية ظيرت شبكة المعمكمات  ،الرياضية عمى المستكل العربي كاإلفريقي

 ؿ اإلعالـ كاالتصاؿ. أك ما يعرؼ باإلنترنت التي أحدثت تطكران كبيران في كسائ

 

 عناصر اإلعالم الرياضي 6.1.1.2

 لإلعالم الرياضي عناصر أربعة ىي:

 :المرسؿ، المستقبؿ، األداة أك الكسيمة، الرسالة أك المضمكف

. المرسؿ: ىػك صػاحب الرسػالة اإلعالميػة أك الجيػة التػي تصػدر عنيػا ىػذه الرسػالة سػكاء كانػت ىػذه 1

 .(الخ..لالعب أك المدرب.أك النادم أك ا الجية اإلتحاد

 . المستقبؿ: ىك مف تكجو إليو الرسالة اإلعالمية سكاء كاف فردان أك جماعة.2

 أك، كانت صػحيفة أك إذاعػة أك تمفزيػكف . األداة أك الكسيمة: ىي ما تؤدل بو الرسالة اإلعالمية سكاء3

 .(الخ...االجتماعيمكاقع التكاصؿ 

كسػػيمة اإلعػػالـ الرياضػػية لتبميغػػو أك تكصػػيمو إلػػى المسػػتقبؿ،  . الرسػػالة أك المضػػمكف: ىػػي مػػا تحممػػو4

كيعتمد اإلعالـ الرياضي فػي بمػكغ أىدافػو عمػى الرسػالة كالمضػمكف الػذم تقدمػو ىػذه الرسػائؿ كمػدل 
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العصػػر كالشػػكؿ الفنػػي المالئػػـ كمناسػػبتو لمسػػتكل  لػػركح   عمػػى الحقػػائؽ كاألرقػػاـ كمسػػايرتو عتمػػادهإ

 (46،ص 2011حيث أعمارىـ كحاجاتيـ.) ياسيف،المستقبميف مف الجميكر مف 

 

 أىداف اإلعالم الرياضي 7.1.1.2

نشر الثقافة الرياضية مف خالؿ تعريؼ الجميكر بالقكاعد كالقكانيف الخاصة باأللعاب كاألنشطة  .1

 الرياضية المختمفة كالتعديالت التي قد تطرأ عمييا.

 ان قيميػػػ ان ف لكػػػؿ مجتمػػع نسػػػقإحيػػػث ، لمحافظػػػة عمييػػاالرياضػػػية كا تجاىػػاتكاإل. تثبيػػت القػػػيـ كالمبػػػادئ 2

مػع تمػؾ القػيـ كالمبػادئ فيكػكف التكافػؽ سػمة مػف سػمات  ان قػتفيشكؿ كيحػدد أنمػاط السػمكؾ الرياضػي م

 المجتمع.

. نشػػػر األخبػػػار كالمعمكمػػػات كالحقػػػائؽ المتعمقػػػة بالقضػػػايا كالمشػػػكالت الرياضػػػية المعاصػػػرة كمحاكلػػػة 3

 تفسيرىا كالتعميؽ عمييا.

 ميػػػة.التػػػركيح عػػػف الجميػػػكر كتسػػػميتيـ باألشػػػكاؿ كالطػػػرؽ التػػػي تخفػػػؼ عػػػنيـ صػػػعكبات الحيػػػاة اليك .4

 (24،ص 1998، ،عبد الرحيـعكيس)

العػالـ  أمػاـمعالجة الصكرة الكطنية لمرياضة الفمسػطينية  أخر كىكىدفان أنو يمكف إضافة  الباحثة  كترل

 .مى التكاليع ايجابيان  أك سمبيان  عميياشغب المالعب  كالتي يؤثر

 

 وظيفة اإلعالم الرياضي 8.1.1.2

داريػيف  كجمػاىير كعمػى المجتمػع " التأثير عمى الكسػط الرياضػي بمختمػؼ مككناتػو مػف حكػاـ كالعبػيف كا 

بػػػإثره، فمػػػف خاللػػػو تػػػتـ عمميػػػة التثقيػػػؼ كالتكعيػػػة بكافػػػة الجكانػػػب المتعمقػػػة بمختمػػػؼ القػػػكانيف الرياضػػػية، 
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داث الرياضػػية المحميػػة كالعالميػػة، كالعمػػؿ عمػػى نشػػر الػػركح الرياضػػية كالتغطيػػة الكاممػػة لمبطػػكالت كاألحػػ

 (8،ص 2017.)كماؿ، "كالبعد عف التعصب كالكراىية

العمميػػة فػػي نقػػؿ الحقػػائؽ كتغطيػػة  يػػاتجربت ك ر الباحثػػةتتمثػػؿ كظيفػػة اإلعػػالـ الرياضػػي فػػي  كجيػػة نظػػ

 ف.كنشر األحداث الرياضية التي تقاـ أكالن بأكؿ دكف زيادة أك نقصا

 

 خصاكص اإلعالم الرياضي 9.1.1.2

 ما يمي: ىالإلعالـ الرياضي الكثير مف الخصائص كلكف مف أبرز 

نو يختػار الجميػكر الػذم يخاطبػو كيرغػب إحيث  ،االختياران كبيران مف ب.اإلعالـ الرياضي يتضمف جان1

 في الكصكؿ إليو .

مسػػاحات كاسػػعة كمخاطبػػة قطاعػػات .اإلعػػالـ الرياضػػي يتميػػز بأنػػو جمػػاىيرم لػػو القػػدرة عمػػى تغطيػػة 2

 كبيرة مف الجماىير.

 فتراضػيةإأكبػر عػدد مػف الجميػكر يتكجػو إلػى نقطػة متكسػطة  جتػذابإل. اإلعالـ الرياضي فػي سػعيو 3

 .يكجو إلى قطاعات محددة مف الناس ما باستثناءيتجمع حكليا أكبر عدد مف الناس 

يسػػتجيب إلػػى البيئػػة التػػي يعمػػؿ فييػػا بسػػبب  ةاجتماعيػػاإلعػػالـ الرياضػػي بكسػػائمو المختمفػػة مؤسسػػة  .4

 (87،ص 1994الخضكر،جتمع. )التفاعؿ القائـ بينو كبيف الم

 

 دور اإلعالم الرياضي 10.1.1.2

كؿ  لدل  عالمي أك الصحفي اإل يصنعواألثر الذم مدل بيتمخص  اإلعالـ الرياضي  كسائؿ دكر إف

في دكر  تفاكتىنالؾ   حيثلألحداث الرياضية،  قموكن أثناء تغطيتو أك المتابع القارئ أك المشاىدمف 

   كؿ مؤسسة تعمؿ عمى التأثير في الكسط اإلعالمي أك الرياضي



 

15 

 

 أىمية اإلعالم الرياضي 11.1.1.2

كخاصػػة المكضػػكعات التػػي يتبمػػكر  ضػػح فػػي تشػػكيؿ الػػرأم العػػاـ الرياضػػي. لإلعػػالـ الرياضػػي أثػػر كا1

 عنيا الرأم العاـ.

يمعب دكران ىامان في ربط شرائح المجتمػع المختمفػة كتكاممػو فيمػا يقػكـ بػو مػف إزالػة  . اإلعالـ الرياضي2

 ما بينيـ مف فكارؽ طبيعية.

. اإلعالـ الرياضي يكسع قاعػدة المعػايير كالخبػرات الرياضػية المشػتركة كتجنػب الفكضػى الناشػئة مػف 3

 يـ المتعارضة معيا.ىتضارب القيـ كالمفا

رادة التغييػػػػر لػػػػدل الالعبػػػػيف . اإلعػػػػالـ الرياضػػػػي يسػػػػتطي4 ع أف يمعػػػػب دكران فعػػػػاالن فػػػػي خمػػػػؽ الحػػػػافز كا 

 كالجميكر نحك التقدـ كاإلقتداء بو.

اإليجابيػػة نحػػك الرياضػػة كفػػؽ طػػرؽ  كاالتجاىػػات اآلراء. اإلعػػالـ الرياضػػي لػػو تػػأثير بػػارز فػػي تكػػكيف 5

 عبػد الػرحيـ، عػكيس،خة. )الراسػ االجتماعيػةأف تؤثر في العادات كالتقاليػد كالقػيـ  عتستطي كأساليب

 (76ص ،1998
 

 الرياضية اإلعالموالقانونية المتعمقة بوساكل  األخالقيةالقضايا  12.1.1.2

يجب عمى الصحفييف الرياضييف أف يتأكدكا مف أف سمككيـ كعمميـ يتكافؽ مع المعايير األخالقية 

 المتكقعة مف كؿ الصحفييف.

باإلضافة إلى الجيات المنظمة لكسائؿ اإلعالـ  حؼ، يكجد لدل معظـ المؤسسات اإلعالمية كالص 

في كثير مف الدكؿ، قكاعد شرؼ المينة كالمعايير األخالقية الخاصة بيا، كمف المتكقع أف يمتـز طاقـ 

العمؿ كالمشاركيف بيذه القكاعد كالمعايير، كما أنيا يتـ أضافتيا في الغالب إلى بنكد عقكد عمميـ بتمؾ 

 (301ص ،2015المؤسسات.) أندركز،
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يساىـ في الحممة الكمية التي "مدكنة سمكؾ"  رياضيان  اجتماعيان  عقدان  صياغةنو يجب أ الباحثة كترل

عالقات عامة دكلية كشاممة، فالسمكؾ الرياضي النظيؼ  إطار في يقكدىا الشعب الفمسطيني

لمشعب  كاصؿ كمنصة لمت كاالنجازات الرياضية الفردية كالجماعية ىي رافعة لمعالقات العامة

نصيار الشعب بالكامؿ في التشجيع النظيؼ يعطي صكرة كبالتالي فإف إ ،الفمسطيني كقضيتو ككؿ

 ناصعة عند ثقافة كقدرات ىذا الشعب.
 

 مجال الرياضيال 2.1.2

الرياضػي،  تتطرؽ الباحثػة فػي المبحػث الثػاني طػرؽ التكاصػؿ فػي المجػاؿ الرياضػي مػف جانػب اإلعػالـ

تػػأثير إضػػافةن إلػػى كاقػػع التكاصػػؿ اإلجتمػػاعي، ، كالمكاقػػع اإللكتركنيػػة كمصػػاؿحيػػث تكضػػح عنصػػر االت

 .عمى الرياضة كالجميكر، كالتطرؽ إلى نظريات تأثير اإلعالـ الرياضي كسائؿ اإلعالـ
 

 االتصال في المجال الرياضي: 1.2.1.2

، جة تطكرهأم مجتمع رياضي ميما كانت در  مف عناصر أساسيان  يشكؿ اإلعالـ الرياضي عنصران "

 غير أف اإلعالـ الرياضي ال يعدك أف يككف فرعان ، جتماعيةإفإنو يدرس عمى أنو ظاىرة رياضية كلذلؾ 

 مف ظاىرة أكبر كأشمؿ أال كىي ظاىرة االتصاؿ.

أف  ، فإف اإلعالـ الرياضي ال يعدرلتبادؿ الكقائع كاآلراء بيف البشكاالتصاؿ بصفتو المجاؿ الكاسع 

ستخداـ الرمكز كىذه إفركع التفاعؿ الذم يتـ عف طريؽ  االتصاؿ ألنو فرع مف يككف شكال مف أشكاؿ

كاالتصاؿ أيضا مجالو ، سـك أك نقكش أك كممات أك شيء آخرالرمكز تككف عمى شكؿ حركات أك ر 

كاسع يشمؿ دراسة جميع أشكاؿ الفف كالرياضة كالتعميـ كاتجاىات الدعاية كالتأثير كعمميات الحرب 

بكؿ صكره كالتسمية كالترفيو كاإلعالف فاالتصاؿ قكة ترتبط بالقدرة عمى التأثير إال أنو  ركيج النفسية كالت

 (2014كنعاف، . )"ال يمكف أف يفيـ بمعزؿ عف فكرة التفاعؿ بكسائمو كأىكائو المختمفة
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 في المجال الرياضي االجتماعيمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل ال 2.2.1.2

سبة لممؤسسة الرياضية ة بالننقطة التكاصؿ الرئيسيمثؿ المكقع اإللكتركني  ف( "إ2015) أندركز كيقكؿ

بالنسبة لمصحفييف الذيف  لالتصاؿكمتابعييا، كما أنيا تمثؿ في الغالب المنفذ األكؿ  مع مشجعييا

ف نمك كتطكر مكاقع التكاصؿ إ ،المتعمقة بالمؤسسة الرياضية األنشطةعف معمكمات حكؿ  يبحثكف

المباشر مع المشجعيف  لالتصاؿيككف في الغالب متصالن،  قد قدـ منفذان إضافيان، كالذم تماعياالج

بأىمية ألنيا غيرت الخارطة الكمية لمصحافة،  االجتماعيكالمتابعيف، تحظى معظـ مكاقع التكاصؿ 

بارية نيـ يبتكركف قصصان إخإبمثابة صحفييف أساسييف، حيث  اآلفحيث أصبح المشجعكف كالمتابعكف 

 ".كيضعكنيا عمى لكحة الكسائؿ باإلنترنت، حيث تمتقطيا كسائؿ اإلعالـ الرئيسية

 أك الرياضية سكاء كانت الرسمية لألنديةالتابعة  اإلخباريةمعظـ المكاقع  تكجو كترل الباحثة أف

عمى شغب  في التأثير ىامان  عنصران يعد الرياضي،  اإلعالميعمييا في عالـ التركيج  المحسكبة

تكفرىا  أصبحتديات التفاعمية التي تالمن، كيتجمى ذلؾ بشكؿ خاص مف خالؿ إيجابان  أك لمالعب سمبان ا

مع  لكتركنية، كالتي يككف رأم المشجع ىك شخصي كتفاعميكالمكاقع عمى صفحاتيا اإل األندية

ة كتحمس تغذم مشكمة رياضي أفاالتحادات، كلكف مف الممكف  أك، دكف التقيد بأنظمة النادم اآلخريف

 .تقمؿ منيا إف أك إليياالجماىير 

 تأثير وساكل اإلعالم 6.2.1.2

 عمى الرياضة اإلعالم. تأثير وساكل 1

 بالرياضة لالىتماـفي تحقيؽ الكثير مف التطكر الحالي ساىمت كسائؿ اإلعالـ  ترل الباحثة أف

بالرياضة الفمسطينية،  الرسمي اإلعالـ، كخصكصا اىتماـ كجعميا مرآة حياة في المجتمع الفمسطيني

 إعالمية كتشكيؿ طكاقـكالمكاقع االلكتركنية كالصحؼ الخاصة  مف خالؿ قنكات خاصة بالرياضة،

يكف الرسمي اك الككالة الرسمية، دكلة فمسطيف، سكاء التمفز ل التابعة اإلعالميةالمؤسسات  رسمية في كؿ



 

18 

لمشباب كالرياضة، فأصبحت  األعمىلمجمس كلمبية، كا، كالمجنة األلكرة القدـ الفمسطيني تحاداإل كأ

عبر كؿ  إعالميان ؿ تسميط الضكء عمييا بفضالمحمية بكافة الفئات عنصر جاذب لمجماىير  البطكالت

عربية كدكلية محطات الفمسطيني يجتذب تغطية  اإلعالـ، كما بدأ أعالهالقنكات كالكسائط المذككرة 

 ىك مرجعان الرياضي الفمسطيني  اإلعالـيككف  أف إلى أدل لمشاركات الدكلية، ممافي ا خصكصان 

 لمتمقييا. جاذبان  كعنصران  اإلعالميةلممعمكمة 

 . تأثير وساكل اإلعالم الرياضي عمى الجميور2

الجماىيرم)كسائؿ اإلعالـ( عمى الكيفية التي تؤثر بيا كسائؿ  االتصاؿبيف عمماء  اتفاؽليس ىناؾ "

بصفة خاصة عمى الجميكر أك عمى نكعية ذلؾ التأثير بالرغـ  اإلعالـ بصفة عامة كاإلعالـ الرياضي

خاصة اإلعالـ الرياضي نظران لمخاطبتو  ،مف أف ىناؾ إجماعا عمى تأثير تمؾ الكسائؿ عمى جميكرنا

عبر شاشات  1996بمغ عدد المشاىديف لدكرة اطالنطا األكلمبية : مثالن  ،لقطاع كبير مف الجميكر

اإلعالـ األخرل مميار مشاىد، ىذا باإلضافة إلى المستمعيف الذيف تابعكا  التمفزيكف كحدة دكف كسائؿ

أحداث ىذه الدكرة مف خالؿ اإلذاعات كالبرامج الرياضية أك مف خالؿ المتابعة العميقة لمصحافة 

 الرياضية كىـ أيضان يشكمكف نسبة كبيرة مف الجميكر.

مجاالن ضخمان قائمان بذاتو لو نظرياتو كأبحاثو  كليذا أصبح تأثير كسائؿ اإلعالـ الرياضي عمى الجميكر

 (.1998، ، عبد الرحيـ. ) عكيس"الخاصة

 اإلعالم الرياضي و نظريات التأثير: 7.2.1.2

الحالية، كما يا في دراستتتبناىا  سكؼ ألنيا ،بتسميط الضكء عمى نظرية حارس البكابة  الباحثة قكـتس

عكيس، عبد )حسب ما كرد عف  كفيما يمي النظريات ،ـبسرد نظريات التأثير بشكؿ عا قكـتس ياأن

 :(35-30،ص 1998الرحيـ 
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 :ة التأثير المباشر أو قصير المدىنظري .1

ف عالقة الفرد بمضمكف المكاد اإلعالمية لإلعالـ الرياضي، ىي عالقة تأثير أترل ىذه النظرية "

ـ الرياضي، سكاء كانت صحيفة مباشر ك تمقائي، فاإلنساف الذم يتعرض ألم مادة إعالمية في اإلعال

 أك تمفزيكف أك إذاعة، فأنة يتأثر بمضمكنيا مباشر كخالؿ فترة قصيرة.

كمعنى ذلؾ، ىك أف مشاىدة الفرد لبعض مظاىر العنؼ في إحدل المباريات مف خالؿ التمفزيكف، أك 

يحاكؿ كييا ك ىذه النظرية، سكؼ يحاعمى عند قراءتو عنيا في صحيفة رياضية، فانو بالضركرة بناء 

تطبيقيا في كاقع حياتو، كيسمى ىذا المنحنى في دراسة تأثير مضمكف اإلعالـ الرياضي بنظرية 

  ."الحقنة أك نظرية الرصاصة

 :نظرية التطعيم أو التمقيح .2

سـ ىذه النظرية كفكرتيا مف الفكرة نفسيا التي يقكـ عمى أساسيا التطعيـ ضد األمراض، إاشتؽ "

مف المفاىيـ كالقيـ الرياضية التي نتمقاىا مف اإلعالـ الرياضي، تشبو األمصاؿ فالجرعات المتتالية 

التي تحقف بيا لكي تقؿ أك تنعدـ قدرة الجراثيـ عمى التأثير في أجسامنا، فاستمرار تعرض الجميكر 

لمشاىدة العنؼ كالجريمة كالتي تحدث في المالعب الرياضية مثال يخمؽ لدييـ  حالة مف الالمباالة 

، بؿ قد يكفر أجكاء خصبة لتقبميا كاعتبارىا أمرا عاديا, كىنا تككف الكارثة في جاىيا كعدـ النفكر منيات

  ."تغير مفاىيـ الجميكر

 نظرية التأثير عمى مرحمتين: .3

كيقصد بذلؾ انتقاؿ المعمكمات عمى مرحمتيف، حيث ترل ىذه النظرية، أف تأثير كسائؿ اإلعالـ في "

 لجميكر، يتـ بشكؿ غير مباشر كيمر بمرحمتيف ىما:المجاؿ الرياضي عمى ا
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فالذم تنقمو كسائؿ  ،ىي ما تبثو كتنشره كسائؿ اإلعالـ في المجاؿ الرياضي لمجميكر: المرحمة األكلى

تمقينيا بقد ال نعيره أدنى اىتماـ عند بث كسائؿ اإلعالـ لرسائميا، ك ك ، في المتمقي اإلعالـ قد يؤثر كثيران 

 عمكمات" تنتيي المرحمة األكلى.لتمؾ الرسائؿ"الم

يبدأىا مف يسمييـ عمماء االتصاؿ بقادة الرأم في المجتمع، كىـ كؿ األشخاص  : المرحمة الثانية

البارزيف داخؿ التجمعات الصغيرة في المجتمع، كجماعات األصدقاء كالزمالء في النادم أك الفريؽ أك 

  ."المؤثر في المتمقيصحابنا أك ذكم الرأم األقارب، قادة الرأم ىؤالء ىـ بعض أصدقاءنا أك أ

 نظرية تحديد األولويات: .4

أستعير اسـ ىذه النظرية مف فكرة جدكؿ األعماؿ الذم يبحث في المقاءات كاالجتماعات، كفكرة "

النظرية عمى انو مثمما يحدد جدكؿ األعماؿ في أم لقاء ترتيب المكضكعات التي سكؼ تناقش بناء 

 عمى أىميتيا.

عمى أساسيا ترتب  ة نفسيا، أم لو جدكؿ أعماؿ خاصة،قكـ اإلعالـ الرياضي بالكظيفكذلؾ ي

 . "المكضكعات كفقان لدرجة أىميتيا فاألىـ ثـ األقؿ أىمية

 نظرية حارس البوابة: .5

أتت فكرة ىذه النظرية مف عمؿ الحارس الذم يقؼ عمى البكابة فيدخؿ مف يشاء كيمنع مف يشاء، "

ىذا الحارس، كالنظرية مف حيث استخداميا في تأثير  تعتبارات الشخصية في قراراما تتحكـ اال ابن كغال

اإلعالـ الرياضي، تنطمؽ مف أف األشخاص العامميف في اإلعالـ الرياضي، يتحكمكف فيما يصؿ إليو 

 الناس مف مكاد إعالمية.

ة الجماىير، كيسمح أف ىذا التدفؽ في المكاد اإلعالمية يقكـ بو رجؿ اإلعالـ كحارس يقؼ عمى بكاب

بتمرير مكاد إعالمية معينة ليـ، أف رجؿ اإلعالـ أك حارس البكابة في الكقت الذم اختار أف ينشر ليـ 

 قراءة أك مشاىدة شيئان آخر. كأشيئان معينان استحسنو، كفي نفس الكقت يحرميـ 
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 إف دكر حارس البكابة اإلعالمي مؤثر في الجميكر عمى الناحيتيف:

 و، قد تككف تمؾ االعتبارات تصية بحالؿ ما يعرضو عمييـ، بناءن عمى اعتبارات شخمف خ األكلى

الشخصية سياسية إعالمية مقصكدة، يراد مف خالليا إحداث تغيير ثقافي أك اجتماعي بالجميكر 

المستيدؼ، كقد تككف تمؾ االعتبارات كجية نظر أممتيا تنشئة ىذا الحارس االجتماعية كالثقافية، 

 ف قريب أك بعيد.منيا قد تككف ليا عالقة بمصمحة الجميكر ات تمؾ االعتبارات فكميما كان

  يككف تأثير حارس البكابة اإلعالمي في الجميكر فيما يحجبو عنيـ، فإذا سمح بمركر الثانية :

الرسائؿ اإلعالمية المعينة، فانو بالتأكيد قد منع عنيـ أخرل قد يككنكا في حاجة إلييا أكثر مف التي 

كثر أىمية ليس الذم تـ عرضو عمى الجميكر ، بؿ أ ـ، كىنالؾ مقكلة إعالمية تقكؿضت عمييعر 

 ما لـ يتـ عرضو".

 إعادةكبشكؿ كبير مع خصكصية الرياضة الفمسطينية، كحداثة  ف ىذه النظرية تتكافؽكتتفؽ الباحثة بأ

كلـ  فارغ الذم يمألكالكأس ال اإلعالميالمحتكل  فإ، حيث 2008 شكؿ فعمي في العاـانطالقيا ب

السمككيات  ضبع رفضن فإننا، كعميو مف خالؿ التحكـ بما نمنع عرضو اإلشباعمرحمة  إلىيصؿ 

كالقيمي   األخالقينستطيع تعبئة المخزكف  لعالمية كلـ تصؿ فمسطيف بعد، كماالمكجكدة بالرياضة ا

ى عرض االيجابيات التي كىنا فإننا بحاجة إل ،لممشجع كالمتابع الفمسطيني بما نركز عمى عرضو

 تظير في البطكالت العالمية حتى تتغمغؿ في المجتمع الفمسطيني.
 

 شروط تأثير اإلعالم الرياضي  8.2.1.2

لكي يتمكف اإلعالـ الرياضي مف إحداث التأثير ال بد مػف تػكافر بعػض العكامػؿ كالشػركط التػي يمكػف " 

حسػب مػا كرد فػي  ضػي كفيمػا يمػي أىػـ الشػركطالريا في ظميا أف يحقػؽ التػأثير المطمػكب فػي الجميػكر

 :(2011) ياسيفكتاب 
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 الشروط التي  ليا عالقة بمصدر الرسالة اإلعالمية الرياضية:  . أ

 خبرة المصدر.  

 المصداقية. 

 كسيمة اإلعالـ الرياضية. 

 احتكار كسيمة اإلعالـ الرياضية. 
 

 (االجتماعيالشروط التي ليا عالقة بالبيكة المحيطة )المحيط  . ب

البيئػة التػػي يعيشػػيا اإلنسػػاف تمثػػؿ عػػامالن مسػػاعدان لإلعػػالـ الرياضػػي لكػػي يحػػدث التػػأثير المتكقػػع فيػػو  إف

 عف طريؽ:

 .الحالة الرياضية لممجتمع -

 .في المجاؿ الرياضية  االجتماعيةقادة الرأم كأصحاب المكانة  -
 

 ون الرسالة اإلعالمية الرياضية:مج. الشروط التي ليا عالقة بمض

 :التاليةالعكامؿ  تكف الرسالة اإلعالمية الرياضية إذا ما تكفر ميكر بنسب متفاكتة بمضيتأثر الجم

 أف يككف مضمكف الرسالة اإلعالمية الرياضية يتعمؽ بقضية تيـ الرأم العاـ الرياضي. .1

 عمى تكرار مركر الرسالة اإلعالمية الرياضية. االعتماد .2

 طريقة عرض الرسالة اإلعالمية الرياضية. .3

 التي تعتمدىا الكسيمة اإلعالمية في صياغة رسالتيا. الطريقة .4
 

 د. الشروط  التي تعتمدىا الوسيمة اإلعالمية في صياغة رسالتيا:
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فيناؾ عكامؿ ليا  يختمؼ الجميكر فيما بينو عف الكيفية التي يستقبؿ فييا الرسالة اإلعالمية الرياضية،

قع لإلعالـ الرياضي كىي: نكع الجميكر، المكقع يجب تكافرىا حتى يتحقؽ التأثر المتك  عالقة بالجميكر

 دراؾ المتمقي لمرسالة اإلعالمية.لمفرد، معتقدات الجميكر، إ االجتماعي

 

 أنواع  تأثير اإلعالم الرياضي

 نوضح بأن أنواع تأثير اإلعالم الرياضي تتمثل في األتي: أننستطيع 

الرياضي عمى فريؽ يمعب بطريقة عنيفة  االتجاه الرياضي: عندما يركز اإلعالـ أكتغيير المكقؼ " -

 مف سمككيات ىذا الفريؽ كيساند كجية نظر اإلعالـ. سيتأكدفإف الجميكر 

ف يؤثر في شخصيتو لفرد مف المعمكمات الرياضية مف شأنو اتغيير المعرفة الرياضية: إف تمكيف ا -

 كسمككياتو.

نزؿ كالنادم كاإلعالـ في تغيير التنشئة االجتماعية في المجاؿ الرياضي: ىي التعاكف بيف الم -

 .السمككيات السيئة إلى سمككيات مستحبة

ع أف يخاطب أعدادان كبيرة ية في المجاؿ الرياضي: حيث أف اإلعالـ الرياضي يستطياإلثارة الجماع -

 يرفع مف اإلثارة الجماعية في العالـ. أفمف الجماىير فإف ذلؾ مف شانو 

 ك نحبط مف كاقع رياضي كنؤثر عمى الجانب األقكل.أالعاطفية:  كىك أف نرفع  االستثارة -

داخؿ الممعب مما يتيح الفرصة لالعبيف عمى  كاالستقرار: لممحافظة عمى النظاـ االجتماعيالضبط  -

 التنافس الشريؼ.

 (16-15ص ،2004،بيبياني). "كاقعيتو صياغة الكاقع: مدل مصداقية الخبر ك -
 

 نسبة لممجتمعأثر أىمية اإلعالم الرياضي بال 9.2.1.2

 يمكف أف نحدد أىمية اإلعالـ الرياضي بالنسبة لممجتمع في النقاط التالية:
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تأثيران كاضحان في تشكيؿ الرأم العاـ الرياضي كخاصة المكضكعات التي لـ  ثر اإلعالـ الرياضيؤ ي". 1

 العاـ بعد. الرأميتبمكر عنيا 

مجتمع المختمفة كتكاممو بما يقكـ مف إزالة ما . يمعب اإلعالـ الرياضي دكران ىامان في ربط شرائح ال2

 بينيـ مف فكارؽ طبيعية.

. اإلعالـ الرياضي يكسع قاعدة المعايير كالخبرات الرياضية المشتركة كيعمؿ عمى تجنب الفكضى 3

 الناشئة مف تضارب القيـ كالمفاىيـ المتعارضة معيا.

ضيح الطرؽ التي يمكف تحفيز ىؤالء . يستطيع اإلعالـ الرياضي أف يمعب دكران حيكيان في تك 4

بيدؼ الكصكؿ إلى مستكل البطكلة كتحقيؽ اإلنجازات الرياضية عمى , الالعبيف كالجماىير

 المستكل األكلمبي كالدكلي .

 اإليجابية نحك الرياضة . كاالتجاىات اآلراء. لإلعالـ الرياضي تأثير بارز في تككيف 5

 بط الفرد الرياضي كالمجتمع بعقيدتو .. اإلعالـ الرياضي السميـ قادر عمى ر 6

. اإلعالـ الرياضي السميـ يربط األمة بتاريخيا الرياضي كأمجادىا الرياضية كتشجعيا عمى أف تحذك 7

 حذكىا كتنسج عمى منكاليا.

المجتمع الثقافات الرياضية الالزمة كيقدـ ليـ المعارؼ  ألبناء. اإلعالـ الرياضي السميـ يقدـ 8

 (76،ص 1998،، عبد الرحيـسيعك .)  "أعمارىـعمـك الرياضية عمى اختالؼ كالمفاىيـ كال

الرياضي كفي الخصكصية الفمسطينية ىك رافعة كطنية، مف شأنيا  اإلعالـ كتضيؼ الباحثة أيضان 

بما الرسالة الفمسطينية لمعالـ  إيصاؿكطنية في سبيؿ  ألىداؼالمتككف  الفمسطيني تجميع الجميكر

يصاؿ الرسالة الفمسطينية طنية كالعكائؽ التي يقيميا االحتالؿيخص االنجازات الك  ، كحتى في عرض كا 

 إلى العالـ بطريقة تتناسب مع الكضع الفمسطيني في الداخؿ كالشتات.
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 كرة القدم الفمسطينية 3.1.2

  .في ىذا المبحث تسرد الباحثة تاريخ كرة القدـ الفمسطينية كأىميتيا كعناصر المعبة

 

 اريخ كرة القدم الفمسطينيةت 1.3.1.2  

لقد مر ما يقارب مئة عاـ عمى كرة القدـ في فمسطيف، كما زالت الكرة ترافؽ الشعب العربي الفمسطيني 

  احتراـكتعايش مسيرتو، كلـ يتخؿ الفمسطينيكف عف الكرة، بؿ رافقكىا ليحكلكىا إلى أداة جعمتيـ يكسبكف 

ة عكست الظركؼ كاألكضاع لممراحؿ التاريخية آمسطينية مر العالـ كتعاطفو معيـ، فقد كانت الكرة الف

البريطاني كاليجرة  االنتدابكعد بمفكر إلى  مر بيا الشعب الفمسطيني، بدءن مفالمختمفة التي 

كتشتت الفمسطينييف فيما بعد قطاع غزة كالضفة  1948الصييكنية إلى فمسطيف مركران بنكبة عاـ 

 (17،ص 2013. )الخالدم، كسكريا كبقية أرجاء المعمكرةالغربية ك مخيمات األردف كلبناف 
 

 أىمية كرة القدم الفمسطينية 2.3.1.2

أصبحت كرة القدـ تشكؿ ثقافة خاصة ضمف الثقافة الفمسطينية، فالكرة الفمسطينية كلدت كترعرعت في 

د ظؿ صراع مرير مع الخصـ الصييكني، كتعرضت كتتعرض لييمنتو كعراقيمو حتى يكمنا ىذا، كق

عاـ عمى الثقافة الفمسطينية كلعبت دكران في تشكيميا، كما  المئةتركت الرياضة بصماتيا عمى مدل 

كانت عامالن فعاالن في صقؿ شخصية اإلنساف الفمسطيني المعاصر، ككعنصر أساسي لمرياضة، 

 ككجزء مقـك ليا.

طنية الفمسطينية، كقد كصمت عمى اليكية الك ساىمت كما زالت تساىـ في الحفاظ كتعتبر كرة القدـ أداة 

تعكس التطكر الثقافي كالحضارم لشعبنا الفمسطيني كأف تككف  أفمف خاللو  استطاعتإلى مستكل 

 (17،ص 2013)الخالدم،. أداة  مف أجؿ بناء الدكلة الفمسطينية
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 عناصر كرة القدم  3.3.1.2

 :في تتمثؿلعبة كرة القدـ كترل الباحثة أف عناصر 

 .المباريات كىك ما يسمى "بالمستطيؿ األخضر" ويتعمى أرض تقاـالممعب الذم  .1

ـ  تقسيميـ  11مف  . الفرؽ المنافسة كالتي يتككف كؿ فريؽ منيا2 ،إلى العبان، يت ، الكسط اليجـك

 كحارس المرمى. كالدفاع

 .الكرة المستديرةكرة القدـ كىي  .3

 ة كحكماف راية كحكـ رابع.حكـ ساح حكاـ، 4تككف عددىـ مف يكالذم  ـ المباراةاحك. 4

األفراد الذيف يأتكف لحضكر مباريات كرة القدـ، كالقياـ بالتشجيع  جماىير المالعب الرياضية كىـ  .5

دقيقة دكف كمؿ أك ممؿ،  90المستمر كاليتاؼ لفريقيـ أك منتخب بالدىـ مف عمى المدرجات لمدة 

كبعد  كأثناء الثقة لمفريؽ قبؿ فأنيـ يعطك  جدان لالعبيف حيث ان باإلضافة إلى أف حضكرىـ يعتبر ميم

 المباراة، كما يتفؽ الجميع عمى أف الجماىير في عالـ كرة القدـ  تعتبر الالعب الثاني عشر لمفريؽ.
 

كعندما نتحدث عف جميكر الرياضة ال بد مف ذكر ركابط المشجعيف" األلتراس" كبركز دكرىـ عمى "

أكثر تناكالن في ية كاإلقتصادية، فاأللتراس ىي  كممة جتماعاسية كاإليكافة األصعدة الرياضية كالس

كسائؿ اإلعالـ خالؿ السنكات القميمة الماضية كمصطمح جديد بالبحث كالدراسة، فتعريؼ األلتراس ىك 

، حيث تشترؾ مجمكعات ككالئيا الشديد لفرقيا الرياضية التعبير عف المجمكعات التي تعرؼ بإنتمائيا

 لـ في أربعة مبادئ رئيسية كىي: األلتراس حكؿ العا

 كانت النتيجة. يع كالغناء طكاؿ المباراة أيان ج.عدـ التكقؼ عف التش1

 .عدـ الجمكس اثناء المباريات نيائيان حتى صافرة نياية المباراة.2

 كانت التكمفة كالمسافة. .حضكر جميع المباريات الداخمية كالخارجية أيان 3
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مجمكعات االلتراس منطقة مميزة داخؿ  مكس في اإلستاد، فتختارالج.الكالء كاإلنتماء لمكاف 4

 (35،ص 2017، .) كماؿ"المدرجات 
 

 شغب المالعب 4.1.2

 تمييد 

ظيرت حاالت شغب المالعب في بريطانيا في القرف الثالث عشر الميالدم، كامتدت بعد ذلؾ إلى "

ناء المدف كالقرل البريطانية مباريات ، فقد استغؿ أبيما ُعرؼ باسـ "المرض البريطانيالدكؿ األخرل ف

لتسكية الحسابات بينيـ كالخاصة بالنزاعات عمى ممكية األراضي، كسرعاف ما لعبت   كرة القدـ المحمية

نتماءات الدينية دكرىا في تغذية مشاعر الالعبيف كالمشجعيف اسية كالنزاعات العرقية كاإلالعكامؿ السي

المالعب بثالث مراحؿ تمثمت في اعتداء المشجعيف عمى كقد مرت ظاىرة شغب ، عمى حٍد سكاء

الالعبيف كالحكاـ، كاتخذت المرحمة الثانية صكرة االشتباكات بيف مشجعي الفرؽ الرياضية المتنافسة 

كار داخؿ المالعب، أما المرحمة الثالثة فيي األكثر خطكرة؛ حيث نقؿ المشجعكف مشاحناتيـ خارج أس

. "شغب المالعب رقد عانت معظـ دكؿ العالـ مف مظاىك  كالشكارع، مةإلى المياديف العا المالعب

 (2016األشقر، ك اف)المب

ما ىي عميػو فػي المالعػب عمى  حدة  كتعتبر ظاىرة  العنؼ كالشغب في المالعب العربية أقؿ عنفان ك"

كثيػر مػف الغربيػة، كلكػف رغػـ ذلػؾ أخػذت تتزايػد فػي كسػطنا الرياضػي خػالؿ السػنكات االخيػرة، فينالػؾ ال

الفػػرؽ المحميػػة كالدالػػة عمػػى  األحػػداث كالتصػػرفات غيػػر الحضػػارية التػػي تعقػػب إنتصػػارات المنتخػػب أك

ك باألخريف، كنفسية بالشخص نفسو أسمكؾ عاـ كتصرفات غير مسؤكلة تؤدم إلى إلحاؽ أضرار بدنية 

ككسػائؿ النقػؿ كينتشر الشغب في كثير مف االحيػاف إلػى أبعػد مػف محػيط المالعػب فيظيػر فػي الشػكارع 

طػالؽ االصػكات المزعجػة كتعطيػؿ السػير كىػك مػا  عف طريؽ استخداـ السيارات بشكؿ غيػر حضػارم كا 

 (2008،. ) الخميكم"كتدمير الممتمكات مفينتج عف اإلخالؿ باأل
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 أكيػػػا الرياضػػػة فػػػي ىػػػذا الكقػػػت ية التػػػي تكاجالرياضػػػي مػػػف المشػػػاكؿ الرئيسػػػلشػػػغب كأصػػػبح العنػػػؼ كا"

العنيفػػة فػػي المسػػػابقات  األحػػداثائؿ اإلعػػالـ الرياضػػي دكران رئيسػػػيان فػػي نقػػؿ العصػػر، حيػػث تمعػػب كسػػ

فػي معػدالت العنػؼ  ارتفاعػاحيػث أثبتػت اإلحصػائيات  ،مف خالؿ الصػكرة المتحركػة أكالرياضية كتابة 

كالالعبػػيف كالجمػػاىير أك  أنفسػػيـداخػػؿ كخػػارج )خػػالؿ أك بعػػد( المسػػابقة الرياضػػية سػػكاء بػػيف الالعبػػيف 

مػػػف المػػػكائح كالقػػػكانيف التػػػي تعاقػػػب ، كقػػػد أدل ىػػػذا الشػػػغب إلػػػى إصػػػدار الكثيػػػر ر فيمػػػا بيػػػنيـالجمػػػاىي

 (16،ص2004 ،. )بيبياني"بالشغب كالعنؼ ببيف المتس
 

 مفيوم شغب المالعب: 1.4.1.2

مرافقة لمعظـ مباريات الدكرم،  تككف كالتي ظاىرة الشغب في المالعب الفمسطينية الباحثة أف رلت

التعصب األعمى لفريؽ معيف، فعند خسارة ىذا الفريؽ يحدث عنؼ لفظي أثناء  كىي نتاج عف

بمعنى أف التعصب  ،التشجيع كمف ثـ يتطكر إلى عنؼ جسدم كىذا بدكره يؤدم إلى حدكث الشغب

  .كالعنؼ ال يمكف فصميما عف الشغب

 

 دوافع الشغب 2.4.1.2

ة بصكرة مباشرة، بؿ تنبع مف الحياة اليكمية "إف دكافع الشغب الرياضي ال تتعمؽ بالفاعمية الرياضي 

أك كفئة اجتماعية شبابية  رد فعؿ تعكيضي إزاء كضعيـ كفئة التي يعيشيا األفراد، كربما تككف كليدة

غير مقبكلة كال تنساؽ إلى دكافع سياسية، مما  اجتماعية دية أك أكضاعاقتصا تعاني مف ظركؼ

كيفسر ، ثارتيا الرتكاب الشغب القياـ بأعماؿ العنؼنفسية غير معتدلة يسيؿ إ يجعميـ في حالة

المظاىرات في المباريات الرياضية التي تبدك في بداية األمر تعبيرنا عف فيٍض مف الحماس   البعض

طكيمة يجد الفرصة لالنطالؽ،  بأف العداء الذم يتراكـ عبر حقب تنتيي أحياننا بالعنؼ كالتخريب

قؼ الحشد بتراخي الضكابط االجتماعية لدل الجميع، كما أف السيما حيف تشعر الجماىير في مك 
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المتغيرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي شيدىا العالـ  ظاىرة شغب المالعب ترجع إلى جممة

 (2016األشقر، ك  )المباف.منذ بداية السبعينيات مف القرف الماضي"
 

 التعصب الرياضي 3.4.1.2

زيادة سرعة القابمية لالستثارة لدل الالعبيف  إلىالعكامؿ اليامة التي تؤدم يعتبر تعصب الجماىير مف "

استخداـ برامج التكعية الجماىيرية كعامؿ مساعد في تقميؿ  األىميةالمنافسة الرياضية، لذا مف  إثناء

تكتر في الجميرة عمى انخفاض في مستكل التفكير نتيجة لم األفرادسرعة القابمية لالستثارة، كيدؿ سمكؾ 

 (136، ص 2011ياسيف،. )"ى شؿ العمميات العقمية العميااالستثارة االنفعالية الشديدة مما يعمؿ عم
 

 

 

 ظاىرة العنف في المجال الرياضي 4.4.1.2

النفسية التي  االجتماعيةتعتبر ظاىرة العنؼ في المجاؿ الرياضي خاصة لعبة كرة القدـ مف الظكاىر "

 بحت تشكؿ خطران في بعض األحياف عمى األركاح كالممتمكات.بدأت تظير في المجتمعات، كأص

نفسية تظير مالمحيا بصكرة مممكسة في سمكؾ  اجتماعيةظاىرة  باعتبارهكالعنؼ في المجاؿ الرياضي 

 (129، ص 2011.) ياسيف،"لمباريات الرياضيةالالعبيف كالمشجعيف قبؿ كأثناء كبعد ا

منيا بدكر في انتشارىا  مف العكامؿ كالمتغيرات التي تسيـ كؿ ر العنؼ ظاىرةن عامة ترتبط بعديدعتبكي"

كالمتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسيككلكجية كغيرىا. كما تتخذ ظاىرة العنؼ أشكاالن 

الفردم أك  متعددة، فضالن عف تعدد مستكياتيا كآثارىا الضارة كالمدمرة، سكاء عمى المستكل اىركمظ

معقدة في تحميميا الرتباطيا بثقافة  ل المجتمع ككؿ. كمف ثـ فيي ظاىرةى مستك الجماعي أك عم

سكاء في أسبابيا  آلخرل ظاىرة مف مجتمع آلخر، كمف ثقافةالمجتمع كنظمو، كبالتالي تختمؼ ال

القضاء نيائينا عمى مختمؼ أشكاؿ  الجماعة كالمجتمع، كما يصعب مى مستكلكمظاىرىا أك نتائجيا ع

شامؿ لمفيـك العنؼ بأنو "أحد  كىناؾ تعريؼ، اعي الرتباطو باإلرادة اإلنسانيةكجكد االجتمالعنؼ مف ال
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عبر عف رفض اآلخر نتيجة الشعكر كالكعي باإلحباط في ككية الفردية أك الجماعية التي تاألنماط السم

 عدىا ظركؼالفرد تسا نفسية لدل إلنسانية، كيدفع إلى العنؼ قدراتإشباع الفرد لحاجتو األساسية ا

 ك . ) المبناف"مكضكعية اقتصادية كاجتماعية كسياسية كثقافية ترتبط ببنية المجتمع كخصكصيتو

 (2016األشقر،
 

 ظاىرة التعصب و العنف في المالعب 5.4.1.2

بشكؿ عاـ كفي فمسطيف بشكؿ خاص ظاىرة  التعصب كالعنؼ في المالعب الرياضية  رل الباحثة أفت

شغب يكجد ال حيث أنو  ،يدخؿ فييا العديد مف المتغيرات كليست حديثةقديمة  ظاىرة اجتماعية

لممشجعيف  األعمىنتيجة تراكـ التعصب كىك يأتي  منظـ، مالعب في الرياضة الفمسطينية كفعؿ

العنؼ كىك الفعؿ الرئيسي  إلى الرأم العاـ كصكالن  قبمية اقتصادية كتأثير المبني عمى عكامؿ اجتماعية

 الشغب بمفيكمو العاـ كالرياضي.الذم يككف صكرة 

 
 

 العوامل التي تؤدي إلى شغب الجماىير بالمالعب الفمسطينية 6.4.1.2

باحثيف مف ال ستحكذت عمى اىتماـ عديدإظاىرة شغب المالعب قد  ( أف2016األشقر)ك  مبنافلا فيقكال

مبية في المجاؿ جريت في ىذا المجاؿ دراسات استيدفت معرفة أكثر المظاىر السكالدارسيف، حيث أ

   :كىذه ىي المحاكرالرياضي، كمف نتائج ىذه الدراسات أنو تكجد ستة محاكر رئيسية 

 مجال السموك اإلعالمي  

 .بيف الجماىيرااليجابية  . عدـ مراعاة كسائؿ اإلعالـ ألىمية نشر الثقافة الرياضية1 

 .ضايا الرياضيةتجاه تحميؿ كمعالجة القإ بالحيادعدـ التزاـ كسائؿ اإلعالـ  .2 

عدـ التزاـ كسائؿ اإلعالـ بإبراز أنشطة االتحادات كاألندية بالقدر نفسو مف التساكم، مما يساعد   .3
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عمى خفض الكعي الرياضي لدل المشاركيف مف جية، كاستثارة ردكد أفعاليـ السمبية تجاه ما تطرحو 

 .كسائؿ اإلعالـ مف قضايا تيميـ مف جية أخرل
 

 مني مجال السموك األ 

عاقب عمييا ىير كالتمادم في القياـ بأعماؿ ي. انتياز مثيرم الشغب لفرض كجكدىـ بيف الجما1

  .القانكف نظرنا الختفائيـ بيف الجماىير

حقكقيـ  مف األسباب منيا تنازؿ المتضرريف عف ثيرم الشغب لممحاكمة، كذلؾ لعديد. عدـ تقديـ م2

 .فمتكف مف العقابالقانكنية، مما يجعميـ ي

يشجع عمى التمادم فكر كقكع أعماؿ الشغب لمسيطرة عمى المكقؼ، مما  . عدـ تدخؿ األمف مباشرة3

  .دةبالقياـ بأعماؿ أخرل أكثر ح
 

 مجال السموك الفني واإلداري

 عدـ اكتراث إداريي الفرؽ بمتابعة انتظاـ الالعبيف سكاء في المعسكرات أك التدريب.  .1

، أك قػد لالعبيفشكؿ أحد أسباب تدني المستكل الفني عض الحكاـ، مما ي. ضعؼ القدرة التحكيمية لب2

 .ثير حفيظة  الالعبيف كالجماىيرـ، مما يكيصيب الفرؽ بظمـ جراء قرار مف الح

. تيػػاكف المػػدربيف فػػي الحػػـز مػػع الالعبػػيف مػػف جيػػة، كعػػدـ اإلعػػداد الفنػػي كالتكتيكػػي الجيػػد لمكاجيػػة 3

مكانات المنافسيف متطمبات المباريات كفقنا لقدرات   .الالعبيف كا 
 

 مجاالت السموك الصحي

نػكار الالعب إلصابتو كي يػتمكف مف مداكمة التدريب أك المعب بالمباراة، مما يؤثر عمى  .1 تجاىػؿ كا 

 أدائو الفني كالبدني.

 .متأخرة مف الميؿ، مما يؤثر عمى كفاءتيـ البدنية كالفنية ساعات سير الالعبيف حتى  .2
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  .دكرية الطبي الالـز عمى الالعبيف بصفة كف األندية الرياضية في تكقيع الكشؼ كالفحصتيا  .3

 

 واالجتماعيمجاالت السموك النفسي  

قياـ بعض إداريي الفريؽ بالتزكير في أعمار كأكزاف العبييـ كي يتمكنكا مف االشتراؾ في   .1

 .غير مستحؽ ددة بالسف كالكزف سعيا كراء فكزالمسابقات المح

ا بالفكز، مما يثير حفيظةكاأللعاب الن  قياـ الجماىير بإطالؽ الصكاريخ   .2 جماىير  ارية ابتياجن

  س.الفريؽ المناف

. غضب الجماىير كمقاطعتيا لفرقيا عندما تسكء النتائج، مما يجعؿ ىذه الجماىير أكثر استثارة 3

 .كانفعاالن 
 

 مجال السموك الديني

أعضائيا كالعبييا كمديرييا بالبعد  دم بأف تتسـ سمككياتبشكؿ ج اىتماـ األندية الرياضيةعدـ  .1

 .بيات كما يتعارض مع أحكاـ األدياف كتقاليد المجتمعاتعف الش

الشباب بالقضايا الدينية ئر كالندكات الدينية، كتكعية عدـ االستعانة برجاؿ الديف إلقامة الشعا   .2

 .التي تيميـ

التياكف في ية أثناء األذاف إلقامة الصالة، مما يؤدم إلى عدـ االكتراث بإيقاؼ األنشطة الرياض .3

 .قمؿ مف الكازع الديني لدل الالعبيفاالىتماـ بالصالة، كي

ب في مالعبنا الفمسطينية ىك التعصب األعمى مف قبؿ غرئيسي لمشأف السبب ال كتعزل الباحثة

ي عند بعض الجماىير كذلؾ كما أنو يكجد أسباب فرعية غير مباشرة  كالضغط النفس ،جماىير الفرؽ

كصعكبة  ،اإلسرائيمي االحتالؿلخصكصية ما تمر بو الدكلة الفمسطينية مف المعيقات التي يفرضيا 
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باإلضافة إلى غياب  ،كحماس الجماىير الزائد، كعدـ كجكد أماكف ترفييية يالحركة لمشعب الفمسطين

 ثقافة التشجيع النظيؼ كعدـ تقبؿ الخسارة مف قبؿ الجماىير.

أف سمكؾ الالعب السمبي داخؿ الممعب  حيث ،فترتكز داخؿ المالعب أما األسباب الفرعية المباشرة 

ثارة غضبيـ كغياب األمف في معظـ المالعب، عدا عف أخطاء  ،يعمؿ عمى استفزاز الجماىير كا 

 الشغب،و لحدكث كبالتالي تتكاجد غالبية الشركط المتكج، في عممية التحكيـ خالؿ المبارياتالحكاـ 

 ب سيحصؿ حتى قبؿ انطالؽ بعض المباريات.مما يشير إلى الشغ

 

  ظاىر شغب الجماىير في المالعب الفمسطينيةم 7.4.1.2

 ترى الباحثة أن مظاىر الشغب في المالعب الفمسطينينة تتمثل بما يمي: 

 جات.. استخداـ الشتائـ ك األلفاظ السيئة مف قبؿ الجماىير خالؿ عممية التشجيع بالمدر 1

 . إساءة الجماىير لبعض الالعبيف أثناء المعب بالتشيير بمصطمحات غير محببة.2

 .مكات المالعب كالعمؿ عمى تخريبيا. اليجـك عمى ممت3

 .جماىير الفريقيف كالعبي الفريقيفالجسدم بيف  االقتتاؿ. 4

 . إلقاء زجاجات المياه الفارغة كالممتمئة  أثناء سير المباراة.5

 .عمى التحكيـ  . التحريض6
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 أمثمة واقعية عن حدوث الشغب في المالعب الفمسطينية  8.4.1.2

 أمثمة واقعية عن حدوث الشغب في المالعب الفمسطينية :أ -1.2 جدول

 المخالفات التاريخ الممعب المباراة الموسم
كجبؿ مباراة عسكر  2016/2017

 المكبر
 

 ى أرض الممعبلقاء العبكات عمإ 2017-4-8 نابمس

مباراة العبيدية كمؤسسة  2016/2017
 البيرة

لقاءالشغب  افتعاؿ 2017-4-8 ماجد أسعد العبكات  كا 
عمى ارض الممعب، الشتـ 
كاالعتراض عمى الحكـ 

عمى العب الفريؽ  كاالعتداء
 المنافس

 
مباراة ىالؿ القدس  2016/2017

 كثقافي طكلكـر
 

د المحظكرة كالمكا العبكاتإلقاء  2017-4-8 فيصؿ
 عمى ارض الممعب

مباراة كادم النيص  2016/2017
 كدكرا
 

 شتـ الحكاـ بشكؿ متكرر 2017-4-7 الخضر

مباراة شباب الخميؿ  2016/2017
 كشباب الظاىرية

شتـ الحكاـ كرمي العبكات عمى  2017-4-7 الحسيف
ارض الممعب كشتـ الفريؽ 

 المنافس
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 حدوث الشغب في المالعب الفمسطينيةأمثمة واقعية عن  :ب -1.2جدول 

 

 المخالفات التاريخ الممعب المباراة الموسم
العبكات المائية عمى ارض  إلقاء 2017-2-25 دكرا مباراة يطا كالظاىرية 2016/2017

المسيئة الممعب، اليتافات 
 كالشتائـ

شباب الخميؿ اة مبار  2016/2017
 كدكرا

ضد العب ليتافات العنصرية ا 2017-2-25 دكرا
المنافس كالشتائـ عمى الفريؽ 
لقاءالحكاـ  العبكات المائية  كا 

، اليتاؼ ضد عمى ارض الممعب
الحكاـ كمحاكلة التعدم كاقتحاـ 

 الممعب
مباراة نادم القكات  2016/2017

 كجبؿ المكبر
اقتحاـ الجماىير لممعب كالتسبب  2017-2-11 فيصؿ

مف مرة،  ألكثرالمباراة  بإيقاؼ
عمى الحكاـ كالعبي  االعتداءات

لحاؽالفريؽ المنافس  الضرر  كا 
 بالممعب كالعامميف فيو بعد المباراة

سب الذات اإلليية كشتـ الحكاـ  2017-2-6 دكرا الظاىرية كالخضرمباراة  2016/2017
لقاء  العبكات عمى ارض الممعب كا 

ىالؿ أريحا كأبناء مباراة  2017/2018
 القدس

-10-13 أريحا
2017 

ائـ النابية عمى الحكاـ كيؿ الشت
لقاء العبكات الفارغة عمى ارض  كا 

الممعب كشتـ جماىير الفريؽ 
 المنافس

مؤسسة البيرة مباراة  2017/2018
 كمركز بالطة

مخالفات الجميكر المتمثمة بإلقاء  2017-9-23 ماجد اسعد
العبكات عمى ارض الممعب كشتـ 

 جميكر الفريؽ المنافس
 (2017القدـ ، اإلتحاد الفمسطيني لكرة)

 دور وساكل اإلعالمي الرياضي في الحد من الشغب 5.1.2

يتمثؿ دكر اإلعالـ الرياضي في التأكيد عمى أىمية دكره في الحد مف التعصب كالعنؼ في المالعب، "

كالتكعية بدكر المغة المستخدمة في التصريحات كالمقاالت كالعناكيف الرياضية في الحد مف التعصب 
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مالعب، كالتكعية بدكر كسائط التكاصؿ االجتماعي الحديثة في الحد مف التعصب كالعنؼ في ال

الرياضي كالعنؼ في المالعب، كتعزيز أخالقيات التشجيع الرياضي لدل الجميكر باإلضافة إلى 

كضع ميثاؽ شرؼ لإلعالـ الرياضي يسيـ في تفعيؿ دكر اإلعالـ في الحد  مف التعصب كالعنؼ في 

 (2014م، النظار ".(المالعب

 تعزيز الركح االيجابية لدل الجميكر كالجيات الرياضية الرسمية ب تقكـ أفيمكف  كتضيؼ الباحثة انو 

مف خالؿ مأسسة كرشات عمؿ مع كؿ بداية مكسـ تخص المكضكع، كلجنة عميا  اإلعالـكسائؿ 

ة كجكد قانكف ، إضافة إلى ضركر لمتابعة انجازه كالحد مف الظكاىر السمبية الحديثة عمى المجتمع

لمجرائـ االلكتركنية بحيث يتـ معاقبة مف يقكمكف بنشر التعصب كالكراىية بيف فئات الشعب مستغميف 

 األحداث الرياضية.

ميمان بالتأثير عمى الجماىير الرياضية مف خالؿ نشر  دكرا بيمع اإلعالـ الرياضي فالباحثة أكترل 

األخكة كالتسامح بيف الالعبيف كالجماىير، باإلضافة ثقافة الكعي في المجتمع الرياضي، كتنمية ركح 

إلى االبتعاد عف الكممات االستفزازية في محتكل األخبار الرياضية، كتسميط الضكء عمى  تقبؿ 

 تحررية لمشعب الفمسطيني. كأداةالنتيجة، بحيث نركز عمى قيمة الرياضة كطنيا كجمعيا 

منصات التكاصؿ  يتشكؿ بتأثيراطات الرياضية السمكؾ المترتب عمى النش ترل الباحثة أفكما 

الرياضة  أخالقياتيحقؽ ف ان ايجابي أف كافالممعب، فإما  إلىالمجتمع الحاضف كصكال  ثـاالجتماعي 

ذا كافكمسكغات كجكدىا،   شغب المالعب. إلىفي النتيجة  يسيـ سمبيان  كا 
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 سات سابقةار د  2.2

فيد الدارسيف كالباحثيف، في الحقؿ العممي، ككنيا تضيؼ ميان تلسابقة إرثان معرفيان كتراكسات ااتعتبر الدر 

سمة مف سمات البحث  نوركؼ أمعالتراكـ المعرفي ف ،ميمة في دراساتيـليـ الكثير كتعطييـ معمكمات 

، كمعرفيان  أمر ضركرم لالستفادة منيا منيجيان  يعتبر الرجكع إلى الدراسات السابقةبالتالي إف العممي، 

 .جديدة ة لدراسة كتككف انطالق

كمف ىذا المنطمؽ فقد عممت الباحثة عمى اإلطالع كمراجعة العديد مف الدراسات السابقة  كالبحكث 

 اإلعالـ الرياضينكاف" التي ليا عالقة مباشرة أك غير مباشرة في مكضكع دراستيا التي تحمؿ ع

 مالعب في المحافظات الشمالية".اللحد مف شغب الفمسطيني كدكره في ا

، كقد عممت بشكؿ مباشر كغير مباشر الحاليةالد راسة دراسة ليا عالقة بمتغيرات  15ختارت الباحثة اك 

ستعراضيا عف طريؽ أىـ ما مف األحدث حتى األقدـ، حيث سيتـ إتنازليان عمى ترتيب الدراسات 

تكصمت إلييا المقترحات التي  كاألىداؼ كالنتائج كالد راسة تضمنتو تمؾ الدراسات مف ناحية منيجية 

 تمؾ الدراسات.

كبعد ذلؾ قامت الباحثة بالتعقيب عمى تمؾ الدراسات مف كجية نظرىا، كفيما يمي ممخص تمؾ 

 الدراسات:

 سات عربيةادر  1.2.2

 نظر وجية من السودانية القدم كرة مالعب في الشغب بعنوان " أسباب( :  2015)عمي   دراسة

 مختارة" عينة

 نظر كجية مف بالسكداف القدـ كرة فى المالعب شغب أسباب عمى التعرؼ لىإ الدراسة ىدفت

 المنيج الباحثاف ستخدـا  ، ك كاإلعالمييف االدارييف ،الالعبيف الجميكر، مف كؿ مختارة مجمكعات

 الرياضى المجاؿ فى العامميف مف( فردان 90)  مف العينة كتككنت ،الدراسة ىذه في التحميمي الكصفي
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 أسباب أىـ مفأف   لىإ الدراسة كتكصمتاإلستبانة،  ستخدماإ كما كائية،عش بطريقة اختيارىـ تـ

 لدل الثقافي المستكل كتدني المعب كأنظمة بالقكانيف الجيؿ ،ةالسكداني الكرة مالعب في الشغب

 ،الالعبيف لبعض العدكانية النزعة الالعبيف، لدم الفني المستكل كتدني البدنية المياقة ضعؼ ،الجميكر

 اإللتزاـ عدـالكسيمة،  عف النظر بصرؼ الفكز بقصد لالعبيف الزائد الشحف، الحكاـ ءادا عؼض 

 عمى التعميؽ خالؿ كاألقميمية القبمية النعرات إثارة ،بعينيا لفرؽ الكاضح كالتحيز الصحفية بالمنيجية

نخفاض الجيؿ، المباريات  .اإلدارييف بعض لدم الثقافي المستكل كا 

 

"معالجة المواقع اإللكترونية الرياضية العربية لمظاىر التعصب  عنوانب (:2015) دراسة محيسن

 الرياضي .

ك ، التعصب الرياضي ة العربية لمظاىريمعالجة المكاقع اإللكتركنية الرياض الىالدراسة التعرؼ  تىدف

ة جرل معالجتيا في المكاقع اإللكتركني كالتيمسح محتكل كسائؿ اإلعالـ  استخدـ فييا الباحث منيج

-3-31كحتى  2015-1-1مف  لمدراسة كىي ككككرة، يال ككرة، األقصى سبكرت، خالؿ فترة الدراسة

إللكتركنية الرياضية العربية ا ساىمت المكاقع ا:أىميالنتائج ، كتكصمت الدراسة إلى العديد مف 2015

الرياضية  كتركنيةالمكاقع اإلل دكر أفك ر، يالجماى ب كشغبعصمف ظاىرة الت محدكد في الحدبدكر 

 ال بد أف تمعبيا المكاقع إيجابية رىناؾ أدكا ،ةكاضح ب بصكرةفي ازدياد ظاىرة التعص   رالعربية ال تؤث

كؿ اآلثار السمبية بيف القر اء كالجميكر الرياضي ح الرياضية العربية في نشر الكعي اإللكتركنية

ف اإلعالـ اضية العربية كجزٍء ماإللكتركنية الري المكاقع يمكف أف تمعب ،ب الرياضيلمظاىر التعص

 .عمى أطراؼ المنافسة الرياضية الرياضي بشكٍؿ عاـ دكر الرقيب
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 ."واقع الصفحات اليومية الرياضية في الصحف اليومية الفمسطينية بعنوان" : (2015)لفميتادراسة 

 ،سطينيةية في الصحؼ اليكمية الفمإلى رصد ككصؼ كمعرفة كاقع الصفحات الرياض الد راسة ىدفت

في الجانب التحميمي معرفة القضايا التي تعرضيا الصفحات الرياضية في الصحؼ  الد راسةاستيدفت ك 

األخبار المستخدمة  رالرياضات في تمؾ الصفحات، كمصاد اليكمية الفمسطينية، باإلضافة إلى أنكاع

 .دراسةكرصد الفنكف الصحفية كالعناصر التيبكغرافية في صحؼ ال بالصفحات الرياضية،

الجانب الميداني فيستيدؼ التعرؼ عمى السياسة التحريرية لصحؼ الدراسة نحك الصفحات ا أم

الرياضية مف خالؿ القائميف باالتصاؿ، كمعرفة العكامؿ المؤثرة عمى القائميف باالتصاؿ في صحؼ 

اؿ في تصالدراسة لدل تغطيتيـ لممكضكعات الرياضية، تحديد الصعكبات التي تكاجو القائميف باال

كاالتفاؽ لمكاقؼ القائميف باالتصاؿ في الصفحات الرياضية  إلختالؼا لصحؼ الدراسة، كرصد مد

راسة ككانت مف نتائج  الدالدراسة إلى البحكث الكصفية،  هكتنتمي ىذفي الصحؼ اليكمية الفمسطينية، 

عمى قضايا الالعبيف انيا ركزت الصفحات الرياضية في الصحؼ اليكمية الفمسطينية  ،ىمياأعدة نقاط 

 ف باإلتصاؿميأف القائ ج الدراسةمف نتائ اكنتائج المباريات، بشكؿ أكبر مف القضايا االخرل، كم

عمى تركيز الصحؼ عمى الخبر الصحفي الرياضي بسبب ضعؼ القدرات الصحفية لبعض  اأجمعك 

 .لمتخصصيفالعامميف في مجاؿ الصحافة الرياضية، مع افتقار الصحافة الرياضية لمكتاب ا

 

وساكل اإلعالم الرياضية األردنية في ل" األدوار اإليجابية والسمبية واننبع(: 2014) دراسة العرجان

 مستوى العنف والشغب والتعصب في منافسات كرة القدم األردني".

 الدكر اإليجابي التي تقـك بيا كسائؿ اإلعالـ الرياضية األردنية  لمكاجية الىالتعرؼ  ىدفت الدراسة 

الذم يمكف أف تقكـ بو كسائؿ اإلعالـ الرياضية  شغب كالتعصب، كعمى الدكر السمبيالعنؼ كال

حيث تككنت  ،مظاىر العنؼ كالشغب كالتعصب في منافسات كرة القدـ األردنية في تغذية األردنية
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بدكرم بالطريقة العشكائية مف مشجعي أندية الدرجة الممتازة  اختيارىـ( تـ 3682عينة الدراسة مف )

الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كأظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ في  كاستخدـالمحترفيف، 

تقدير األدكار السمبية كاإليجابية لكسائؿ اإلعالـ الرياضية األردنية في إحداث أك التقميؿ مف مستكل 

لى ع دـ كجكد فركؽ أك تبايف العنؼ كالشغب كالتعصب في منافسات كرة القدـ بالمالعب األردنية، كا 

في أساليب التغمب عمى العنؼ كالشغب كالتعصب تبعان لمتغيرات)المرحمة العمرية كالمستكل التعميمي(، 

التقدير لألدكار اإليجابية التي تقكـ بيا كسائؿ اإلعالـ الرياضية األردنية في  انخفاضكأظيرت النتائج 

 الحد مف مستكل العنؼ كالشغب كالتعصب.

 

الرياضي ودوره في الحد من ظاىرة التعصب وشغب  اإلعالم" بعنوان  (:2014) طامعبو أدراسة 

 الجماىير في المالعب الفمسطينية"

في الحد مف ظاىرة التعصب  كمدل مساىمتوالرياضي  اإلعالـىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر 

 ( مناصران 234كائية قكاميا )كشغب الجماىير في المالعب الفمسطينية، كأجريت الدراسة عمى عينة عش

، كاستخدـ الباحث المنيج 2013/2014لممكسـ  مف جماىير أندية محترفي كرة القدـ كمشجعان 

إليو الدراسة  تاالستبانة التي صمميا لجمع البيانات، كأبرز ما تكصم بأداةالكصفي بالصكرة المسحية 

تعصب كشغب الجماىير في المالعب الرياضي يساىـ بدكر متكسط في الحد مف ظاىرة ال اإلعالـأف 

عينة الدراسة حكؿ  أفرادفي كجيات نظر استجابات  إحصائية، كأنو ال تكجد فركؽ (3.61) الفمسطينية

تعزل الى ككف المشجع يمعب  ،الرياضي في الحد مف ظاىرة التعصب كشغب الجماىير اإلعالـدكر 

احث بضركرة العمؿ عمى كقد أكصى الب ع،في نادم أك ال يمعب ككذلؾ تبعان لممرحمة العمرية لممشج

 دكار السمبية كتعديميا.ئؿ اإلعالـ الرياضي كتعزيزىا كاألدكار اإليجابية لكساإستثمار األ
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دور اإلعالم الرياضي في مواجية عنف وشغب المالعب بعنوان" :(2014) العنتبميدراسة 

 الرياضية"

التي يبدييا الجميكر، أسباب عنؼ كشغب مظاىر عنؼ كشغب المالعب التعرؼ عمى الدراسة  ىدفت

المالعب دكر اإلعالـ الرياضي في مكاجية عنؼ كشغب المالعب، كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي 

( 177) العشكائية لي حجـ عينة البحثبمغ إجماك  ،باألسمكب المسحي لمالءمتو لطبيعة الدراسة

( كمجالس إدارة بعض 80العبيف كعددىـ )مف مجالس إدارة األندية كاألجيزة الفنية كال مفحكصا

كاستخدـ الباحثاف االستبياف ، (20( كبعض االعامييف الرياضييف كعددىـ )43) اإلتحادات كعددىـ

 .كأداة لجمع البيانات

قياـ بعض مف المشجعيف بالتشجيع الغكغائي كاليتافات غير كتكصؿ الباحثاف إلى عدة نتائج أىميا: 

 ،لحماس الزائد كالتعصب األعمى لبعض الجماىيراعنؼ كشغب المالعب كأف مف أسباب ، ةيالتربك 

كتمثمت أىـ التكصيات في التأكيد عمى دكر الييئات الرياضية في  ،انتشار مظاىر العنؼ في المجتمع

تكفير برامج كخطط لتحسيف السمكؾ الرياضي مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ، التأكيد عمى الدكر الرقابي 

ة في تحديد ما يعرض أك ينشر في كسائؿ اإلعالـ لألحداث التي مف شأنيا تؤثر لممؤسسات القانكني

  .في سمككيات كرد فعؿ الجماىير الرياضية

نية من ه في تنامي الشغب بالمالعب اليم( : بعنوان " اإلعالم الرياضي ودور 2014)دراسة النظاري

 وجية نظر المدربين"

ياضي اليمني في تنامي ظاىرة الشغب في المالعب اليمنية دكر اإلعالـ الر  الىىدفت الدراسة التعرؼ 

مع معرفة أسبابو كعكاممو كدكافعو كاثاره كطرؽ الكقاية منو، باإلضافة إلى التعريؼ بالعكاقب الكخيمة 

في التخفيؼ مف تفشي  لظاىرة الشغب كاإلسياـ في كضع الحمكؿ التي تجعؿ اإلعالـ الرياضي يسيـ

ستخدـ الظاىرة الشغب،  باحث المنيج الكصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، كتككنت عينية البحث مف كا 
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، فيما 2013-2012اليمني لممكسـ الكركم  الدكرمؽ الدرجة االكلى في كرة القدـ بمدربان مف فر ( 14)

قـك أف الصحؼ اليمنية ت :كتكصؿ الباحث إلى نتائج عدة مف أىميااف اإلستبياف ىك أداة البحث، ك

كأف معظـ الصحفييف تخدـ تحميالتيـ  ،مما يكلد الشغب في المالعبير قبؿ المباراة بشحف الجماى

لصحؼ تستخدـ بعض العبارات التي تجعؿ الخسارة غير متقبمة مف الفرؽ كأف ا ،الفرؽ التي يشجعكنيا

باإلضافة إلى  كأكصى الباحث بإختيار الصحفييف المحايديف، منعنان لإلنحياز، لممباريات، الخاسرة

 كعية الصحؼ لعناصر االمف بعدـ التدخؿ المباشر أك إطالؽ األعيرة النارية.ت

 

 (  : بعنوان"إيجاد مستويات معيارية لمتعصب الرياضي لمشجعي كرة القدم"2014جواد)ّدراسة 

راسة إلى إيجاد مستكيات التعصب الرياضي إلى مفيكـ ك معايير التعصب الرياضي ككيفية دىدفت ال

الكسط الحسابي  :ب الرياضي، كاستخدـ الباحث الكسائؿ اإلحصائية التاليةالتخمص مف التعص

ارتفاع مستكل  عدة نتائج منيا: كالكسيط كاإلنحراؼ المعيارم كمعامؿ اإللتكاء كقد تكصؿ الباحث إلى

كتكجد عالقة  ،كمما زادت أىمية المباراة مقارنة بمستكاىا في الحالة الطبيعية التعصب الرياضيدرجة 

استخداـ المقياس متغيرم التعصب الرياضي كنتيجة الفريؽ في المباريات الميمة، كأكصى الباحث بيف 

جراء ، ك بيف المشجعيف في لعبة كرة القدـ كاأللعاب األخرل كأييما تتطمب تعصبان أكثر الحالي لممقارنة ا 

األلعاب الفردية دراسات مشابية مف قبؿ الباحثيف لتقنيف مفيكـ التعصب الرياضي لدل المشجعيف في 

 كالفرقية األخرل.
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"دور مشاىدة القنوات الفضاكية الرياضية في نشر الثقافة الرياضية  بعنوان (:2013) دراسة الزيود

 لدى طمبة جامعة اليرموك" 

ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر مشاىدة القنكات الفضائية الرياضية في نشر الثقافة الرياضية لدل طمبة 

( طالبان كطالبة مف جميع 327كبمغت عينة الدراسة ) ،ؾ، استخدـ الباحث االستبانةليرمك جامعة ا

باستثناء طمبة كمية التربية الرياضية(، كأظيرت النتائج أف لمقنكات الفضائية  كميات جامعة اليرمكؾ )

رفي احتؿ الرياضية دكران ايجابيان في تزكيد المشاىد بالثقافة الرياضية، كأف المجاؿ االجتماعي كالمع

أعمى المجاالت كبدرجة مرتفعة، كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بنكعية برامج القنكات الفضائية 

الرياضية المقدمة كالتركيز عمى استضافة المحمميف كالخبراء كالعبيف مميزيف في مختمؼ األنشطة 

ياضة مف الكسائؿ الميمة الرياضية في مجاالت الصحة كالمياقة البدنية كغيرىا مف المجاالت لتككف الر 

 .في رقي الشعكب

 

المعالجة الصحفية لألزمات الرياضية وعالقتيا بإتخاذ القرار "دراسة ( بعنوان "2012) دراسة محمود

 "تحميمية"

الدراسة لمتعرؼ عمى المعالجة الصحفية المصاحبة لبعض األزمات الرياضية كعالقتيا ىدفت ىذه 

الكقكؼ عمى نقاط القكة كنقاط كالضعؼ في ىذه المعالجات  باتخاذ القرار حتى يستطيع الباحث

أكدت نتائج ك  ،يالباحث المنيج الكصف استخدـ، ك كتأثيرىا عمى اتخاذ القرار عند حدكث األزمات

كما  ،الرأل العاـ الرياضى نحك األزمة الدراسة عمى أف الصحافة الرياضية ذات تأثير عمى اتجاىات

  ،ة تقدـ مجمكعة مف البدائؿ كالحمكؿ التى تساعد فى اتخاذ القرارعمى أف الصحافة الرياضي اكدت

إدارة الييئة الرياضة  فتح قنكات اتصاؿ بيف :ما يمى ىمابالعديد مف التكصيات أ الباحثأكصى ك 

عالـ الحصكؿ عمى المعمكمات دكث األزمات حتى يتسنى لكسائؿ اإلعالـ المختمفة عند حككسائؿ اإل
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 .لحرص عمى نقؿ صكرة إعالمية صادقةتجنبان لمشائعات كااألساسية  رالمصاد مف

 

(: بعنوان"مظاىر وأسباب شغب مالعب كرة القدم في دوري الجامعات 2012) محمود دراسة

 السودانية"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ مظاىر الشغب في المالعب الرياضية كما ىي المسببات ليذه 

السكدانية، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي عمى مجتمع الطالب الظكاىر في دكرم كميات الجامعات 

(، 1600العينة بمغت )ك الرياضييف كالمشجعيف كالالعبكف كبعض اإلداريكف لمنافسات كرة القدـ، 

أسفرت الدراسة عف أىـ النتائج التالية: أىـ مظاىر الشغب ىي سكء السمكؾ المتمثؿ في الخركج عف ك 

أىـ األسباب ىي الحكاـ  لمرتبط بالضرب كالتخريب كالتذمر كالتحرش باآلخريف،المياقة كالذكؽ كالعنؼ ا

ىي نشر الكعي كاقترح الباحث التكصيات التالية: كاإلداريكف كالالعبكف عمى التكالي، كالجميكر 

الرياضي بيف الطالب بالندكات كالممصقات كغيرىا، إسناد التحكيـ لييئة التحكيـ المركزية الختيار 

 لحكاـ إلدارة المباريات، مساعدة الحرس الجامعي بإضافة قكة مف األمف العاـ لحفظ النظاـ. أفضؿ ا

 "اإلعالم الرياضي وعالقتو بالتعصب الرياضي" بعنوان(: 2011) دراسة الدوس

الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف اإلعالـ الرياضي كالتعصب الرياضي كذلؾ مف خالؿ  تىدف 

 في الباحث استخدـ كقد ،ة التي أجريت في مدينة الرياض عمى عينة مف المشجعيفالدراسة الميداني

أكضحت نتائج الدراسة أف ، كاالستبانة كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات كصفيالمنيج ال الدراسة ىذه

، أفراد العينة يركف أف قرارات الحكاـ الخاطئة دائمان تؤدم إلى زيادة التعصب الرياضي لدل الجماىير

كأف أفراد العينة يركف أف أكثر العكامؿ تأثيران في الحد مف مظاىر التعصب الرياضي ىك تفعيؿ الدكر 

في حيف أف أفراد العينة يركف أف غياب الكعي يساىـ بدرجة كبيرة في زيادة  ،الرقابي اإلعالمي
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اتج عف كسائؿ كما أف أفراد العينة يركف أف أكثر مصادر التعصب الرياضي ىك ن ،التعصب الرياضي

 .اإلعالـ

 

الجميور الميبي نحو  اتجاىاتدور الصحافة الرياضية في تشكيل ( : بعنوان "2009)دراسة عمي 

 ظاىرة الشغب في المالعب"

الصحافة الرياضية الميبية بالمكضكعات ذات العالقة  اىتماـىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل 

الجميكر الميبي مف خالؿ تناكليا  اتجاىاتي تشكيؿ بالشغب في المالعب، كالدكر الذم تؤديو ف

كاالستبانة  الكصفية تالدراسالألحداث كالمكضكعات الرياضية المختمفة، حيث تعد ىذه الدراسة مف 

الصحؼ الرياضية  اىتماـقمة صمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا: ، كتك كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات

مكضكعات شغب المالعب مرتبة متأخرة في  فكأ، شغب المالعبعات المتعمقة بأحداث بالمكضك 

 التي يتسبب جميكرىا في األنديةعدـ تركيز الصحؼ الرياضية عمى الصحؼ الرياضية،  اىتمامات

عدـ تقديـ الصحؼ حمكالن تساىـ في الحد كالقضاء عمى ظاىرة أحداث الشغب في المالعب الميبية، 

في بتناكؿ مكضكعات الشغب بنسبة ضئيمة كدكف الخكض في الشغب في المالعب الميبية، بؿ تكت

 تفاصيميا كتقديـ الحمكؿ.

 

 ."العنف الرياضي في المالعب الفمسطينية" بعنوان :(2007) دراسة جابر

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أسباب العنؼ الرياضي في المالعب الفمسطينية كلتحقيؽ ذلػؾ أجريػت 

كاإلستبانة كأداة لجمع  ، كقاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي(152الدراسة عمى عينة قكاميا )

كأظيرت نتائج الدراسة أف ظاىػرة العػنؼ الرياضي في المالعب الفمسطينية سببيا  ،البيانات كالمعمكمات

عدـ كجكد نظاـ لحماية الحكاـ احتمت المرتبة األكلى أما المرتبة الثانية فكانت عدـ كجكد كعي بيف 
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أكصت الدراسة بضركرة ك ، ػاذ عقكبػات رادعة بيف المخالفيفر أما المرتبة الثالثة فكانت عدـ اتخالجماىي

تكثيؽ الركابط كالعالقػات بيػف المؤسسات الرياضية، كتخصيص جكائز لمركح الرياضية ككضع برامج 

كعقد  لتكعيو مدرسي التربية الرياضية بضركرة مجابيو العنؼ الرياضي بيف الطالب في المدارس

البرامج كالػندكات الثقافية كتشديد اإلجراءات األمنية أثناء المقاءات الرياضية ككضع الضكابط الالزمة 

 .مف قبؿ االتحادات الرياضية كتشديد العقكبات

 

 "ةالمواجية األمنية ألحداث الشغب في المالعب الرياضي( : بعنوان "2003) دراسة  النفيعي

ى أسباب الشغب كمظاىره في المالعب الرياضية مف كجية نظر رجاؿ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عم

الشرطة كالجميكر كاإلدارييف، كالتعرؼ عمى الدكر الكقائي لألجيزة االمنية كالتربكية كاإلعالمية لمحد 

مف مظاىر الشغب في المالعب الرياضية مف كجية نظر رجاؿ الشرطة كالجميكر كاإلدارييف، 

 في المالعب الرياضية مف كجية نظر رجاؿ الشرطة كالجميكر كاإلدارييف. كالتعرؼ عمى حجـ الشغب

ستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي  ، كتكصمت ، كطبؽ أداة الدراسة "اإلستبانة"كا 

الدراسة إلى العديد مف النتائج كمف أىميا ما يمي: حجـ متكسط لمشغب في المالعب الرياضية، كجكد 

كىرية لمشغب في المالعب الرياضية، كجكد مظاىر كثيرة لمشغب ككاف مف اىميا اإلعتراض أسباب ج

 المتكرر عمى قرار الحكـ، لإلجيزة االمنية كالتربكية كاإلعالمية دكر ىاـ في الحد مف مظاىر الشغب.

قكانيف  كمف أبرز تكصيات الدراسة: القياـ بالتكعية كاإلعالمية المسمكعة كالمقركءة كالمرئية لشرح

منيا، باإلضافة إلى تكقيع  رشغب في المالعب الرياضية كالتحذيالمعبة، تكضيح االثار السيئة لم

 ة الرادعة عمى المتسبب في الشغب.العقكب
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 سات االجنبيةاالدر  2.2.2

 دراسة إستكشافية لدوافع جماىير كرة القدم"" بعنوان :Correia,A.Esteves (2007دراسة ) 

في  الدكافع الكامنة كراء حضكر المشاىديف لمباريات كرة القدـلى الكشؼ عف ىدفت الدراسة إ

فردان مف مشجعي المباراة (  156)عمى  البرتغاؿ، كاستخدـ الباحاثاف المنيج الكصفي كاشتممت العينية

في كأس البرتغاؿ بيف بنفيكا كسبكرتينج لشبكنو، كقد اشتممت أدكات البحث عمى إستمارة استبياف، 

رت النتائج عمى أف عامؿ السف كالجنس كمتغيرات العصر ليا تأثير عمى دكافع المتفرجيف كأسف

 لحضكر المباريات.

 

  "الرياضة واإلعالم الجديد" بعنوان :Kirsten M.lange(2002)دراسة

الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثر اإلعالـ الجديد عمى الرياضة كعرض البناء الشخصي لمصحفييف  ىدفت

ف األسترالييف كذلؾ في  إطار التطكرات االخيرة في مجاؿ الرياضة ككسائؿ اإلعالـ الجديدة الرياضيي

اضية عمى اإلنترنت ليست شكؿ جديد كصمت الدراسة إلى اف الصحافة الريكالصحافة المطبكعة، كت

 شكؿ مختمؼ مف الصحافة الرياضية. لمصحافة الرياضية بؿ

 

 عمى الدراسات السابقة ةتعقيب الباحث 3.2.2

 اإلستفادة من الدراسات السابقة

ختيار العنكاف السابقة في تحديد مكضكع البحث كا   لقد إستفادت الباحثة مف خالؿ تناكليا الدرسات

لطبيعة كخصكصية لعبة كرة القدـ في دكلة فمسطيف، باإلضافة إلى تدعيـ نتائج  المناسب نظران 

السابقة في آلية بناء اإلطار النظرم الحالي  تاالستفادة مف الدراساالدراسة، كما عممت الباحثة عمى 

، كما استفادت في بناء محاكر تحديد أبعاد الرسالة كمتغيراتيا لمدراسة باإلضافة إلى االستفادة في
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 يالكبيرة مف المصادر كالمراجع المتكاجدة ف تشكيؿ فقراتيا، عدا عف استفادتيااإلستبانة ككيفية 

 .لسابقةالدراسات ا

 

 الحالية والدراسات السابقة من حيث :  وجو الشبو واالختالف بين الّدراسة

الحالية مع الدراسات السابقة بأف الرياضة تعتبر المغة المشتركة بيف الد راسة تتفؽ اليدؼ:  .1

مف حيث السعي  عالـ الرياضي كىنا يتضح التشابوعف طريؽ ما يتـ نشره في كسائؿ اإلالشعكب 

ميكر في نشر الكعي بيف تأثير إيجابيان عمى الج عالـ الرياضي كىؿ لوة دكر اإلكراء معرف

ثير سمبيان عمى الجميكر مف أك تأ كالحد مف مستكل الشغب في المالعبالرياضية الجماىير 

 ف كخمؽ المشاكؿ التي تتنافي مع المعاني السامية الرياضية.تخالؿ زرع الف

لمكقكؼ عمى  ستخداـ المنيج الكصفيت السابقة في إالدراساظـ معالحالية ك  الد راسةتتفؽ : المنيج .2

كالتي استخدـ  (2015) محيسف ، عدا عف دراسةكالكصكؿ إلى أىدافياالد راسة جكانب مشكمة 

 .مسح محتكل كسائؿ اإلعالـ فييا الباحث منيج

جيزة  أعضاء مجالس إدارة كألى إ نديةمف مشجعي أ، خرلإختمفت العينة مف دراسة أل: العينة .3

 .مف كشرطةنية كطمبة جامعات كالعبيف كرجاؿ أف

 كىي االستبانة.اتفؽ الجميع عمى االداة األداة:  .4

شغب دكر ميـ في ظاىرة الرياضي عالـ لكسائؿ اإل فأغمبية الدراسات عمى أ : اتفقتالنتائج .5

 كجكد ثقافةة التعصب األعمى كعدـ ف ظاىرة الشغب منتشرة كبشكؿ كبير نتيجكأالمالعب، 

 الكعي الرياضي لدل مشجعي الفرؽ.

 سة الحالية عف الدرسات السابقة في ما يمي:: إختمفت الدرااإلختالؼ .6

 تحديد البيئة التي اجريت فييا تمؾ الدراسة. 
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  مة كالتابعة في كؿ دراسة عف أخرل.إختالؼ المتغيرات المستق 

 . اإلختالؼ بيف النتائج لكؿ دراسة يعزل إلى اختالؼ اليدؼ لدييا 

لمدراستيف إمتدادان  ككنيا (2007)جابر دراسة( ك 2014) أبك طامعالدراسة الحالية مع دراسة فقت ات .7

( تطرقت إلى أسباب العنؼ 2007)ستيف فدراسة جابراحيث جمعت ما ىدفت إليو الدر  ،معان 

 عمى الجماىير، أما بالنسبة لدراسة أبك طامعبالمالعب الفمسطينية كالتي تقتصر الرياضي 

دكر اإلعالـ الرياضي كمساىمتو في الحد مف ظاىرة التعصب كشغب  ركزت عمى( ف2014)

الرياضي سكاء  الية تركز عمى دكر كسائؿ اإلعالـكالدراسة الح ،الجماىير بالمالعب الفمسطينية

أنيا استيدفت حيث سمبي أك إيجابي كتتحدث أيضان عف كاقع الشغب في المالعب الفمسطينية، 

كفئتيف متكاممتيف، كما أنيا تميزت عنيما بحجـ العينة   ماىير الرياضيةالجاإلعالـ الرياضي ك 

، كعينة الدراسة ( مناصران 234قكاميا )، أما عينة أبك طامع فكاف (152فعينة جابر كاف قكاميا )

 ( مشجعان.250الحالية )

 

 :ما تميزت بو ىذه الدراسة

 .ـ كالرياضةعالمتغيرات اإلتناكؿ  . 1

ي تناكؿ ظاىرة شغب المالعب مف ف عالـ الرياضي الفمسطينيأثير كسائؿ اإلمة تتناكلت مشك. 2

 .نظر الجماىير كجية

عالمية في الحد مف ظاىرة شغب المالعب كالكشؼ عف مينية . ركزت عمى انعكاس الرسائؿ اإل3 

 .عالـ الرياضي في تناكؿ ىذه الظاىرةائؿ اإلكس

الحد مف ظاىرة الشغب في مالعب كرة القدـ  في عممية يد دكر كسائؿ اإلعالـ الرياضيدتح. 4

 .الفمسطينية
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 الفصل الثالث

 لمّدراسةالمنيجي اإلطار 
 

 المقدمة  1.3 

جرائتيا  كأدكاتيا الد راسة ا الفصؿ منيجيةالباحثة في ىذ كتتناكؿ تستعرض ستكماؿ إلالتي تـ اختيارىا كا 

 العينة التي تـ إختيارىا،تحديد ك  خصائصوك الد راسة عمى مجتمع التركيز ، باإلضافة إلى الد راسةىذه 

ي تـ إتباعيا لمتأكد مف الت اإلجراءات العمميةلجمع المعمكمات الالزمة ليا ك الد راسة كيفية بناء أداة ك 

التي تـ  كيفية التحقؽ منيا، باإلضافة إلى طريقة المعالجة اإلحصائيةك  داة كثبات األداةاألصدؽ 

 .الد راسة ةلتي تـ الحصكؿ عمييا مف عينا لبياناتإستخداميا في تحميؿ ا

 

 الّدراسةمنيج  2.3

، الد راسةكأغراض صفي كذلؾ لطبيعة مالئمتو ألىداؼ المنيج الك  الد راسة إستخدمت الباحثة في ىذه

بأنو المنيج الذم  (2002)حجاب و، كيعرففي الكقت الحاليالد راسة مف حيث ألية تحميؿ كاقع مشكمة 

لمتعمقة بطبيعة الظاىرة أك المكقؼ أك مجمكعة مف الناس أك األحداث أك الحقائؽ الراىنة ايتضمف 

 مجمكعة مف األكضاع.

في الحد مف ظاىرة  دكر كسائؿ اإلعالـ الرياضي الد راسة " هإستخداـ المنيج الكصفي في ىذيعتبر ك 

كتقريب الد راسة مضمكف تحميؿ عممية كصؼ ك  لتسييؿ "شغب المالعب في المحافظات الشمالية

الباحثة مف الميداف، كما تـ استخداـ المنيج التحميمي االستنتاجي لفحص مضمكف العالقة التأثيرية بيف 

 .متغيرات الدراسة
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جراء  الد راسةكتـ االعتماد في تطبيؽ منيج  عمى األدكات البحثية الد راسة مف أجؿ جمع المعمكمات كا 

 :كالمصادر التالية

 المصادر األولية: 

حيث  ،لفئة ركابط مشجعي كرة القدـ ضمف عينة الدراسةمف قبؿ الباحثة ستبانة ميـ إتص: . اإلستبانة1

كدراسة  (2014)أبك طامع ، كدراسة (2014كدراسة )العرجاف، ةابقالس   ياتإلى األدب تـ الرجكع

ؿ البيانات تحميجدكلة ك بعد ذلؾ تـ  راسة،حكؿ المكضكع لتكضيح الخمفية النظرية لمد  ( 2007)جابر،

 .كفيـ العالقات بيف المحاكر كالمتغيرات ستخراج النتائج كمقارنتياجتيا إحصائيان إلكمعال

 المصادر الثانوية: 

سكاء كانت  قميميا كدكليان،التي كتبت حكؿ المكضكع محميان ك إطالع عمى األدبيات مف خالؿ اإل

نشرات،  (،2003مجالت دكرية متخصصة كدراسة )النفيعي ،، (2014)جكاد، كحارز، كدراسة أبحاث

 .سجالت البيانات، زيارة ميدانية
 

 الّدراسةمجتمع  3.3

في المحافظات  محترفي كرة القدـ الفمسطينيلدكرم  مف كافة الجماىير الرياضية مجتمع الد راسة يتككف

 .الشمالية
 

 الّدراسةة عين 4.3

 محترفي كرة القدـفرؽ  شكائيان مف جماىير ركابط مشجعيالد راسة ع ةقامت الباحثة بإختيار أفراد عيني

تـ  ، ككمناصران  مشجعان  (350)ة المستيدفة كاف حجـ العين بالمحافظات الشمالية، كقدالفمسطيني 

  /https://www.surveysystem.comحساب حجـ العينة بإستخداـ مكقع حساب العينات 

 :(1.3)كما يكضح  الجدكؿ الد راسة كانت خصائص عينة ك

https://www.surveysystem.com/
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 الّدراسة عينةخصاكص : 1.3دول ج

 % التكرار الفكات المؤشر
 78.6 275 ذكر الجنس

 21.4 75 انثى

 48.0 168 مدينة مكان السكن

 32.0 112 قرية

 20.0 70 مخيـ

 11.7 41 أقؿ مف تكجييي المؤىل العممي

 34.0 119 تكجييي

 54.3 190 بكالكريكس فما فكؽ

 4.9 17 81أقؿ مف  العمر

18 – 29 199 56.9 

30- 39 83 23.7 

40 – 49 41 11.7 

 2.9 10 فما فكؽ 05

 89.1 312 نعـ ىل تتابع وساكل اإلعالم

 10.9 38 ال

 8.9 31 مقركءة وسيمة اإلعالم الرياضية

 8.0 28 مسمكعة

 44.0 154 مرئية

 39.1 137 إلكتركنية

 

 :سةالّدراداة أ 5.3

قسميف، حيث قامت الباحثة نقسمت إلى التي إ( 1.3)ممحؽ رقـ كنت أداة الد راسة مف اإلستبانة تك

مستخدمة في الدرسات السابقة مثؿ دراسة )أبك طامع، ل، باإلستعانة باألدكات استبانةبتصميـ إ

( 22/3/2018إلى 15/1حيث تـ تكزيع االستبانة خالؿ الفترة ما بيف)( 2014(، )العرجاف، 2014

 : جزئيف مف ىذه اإلستبانة نتتكك حيث 
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 الد راسة مف حيث:الخصائص الديمغرافي ة " عف مجتمع الجزء األكؿ: عبارة عف معمكمات عامة " 

 .الجنس 

 . مكاف السكف 

 .  المؤىؿ العممي 

 .العمر 

 .ىؿ تتابع كسائؿ اإلعالـ الرياضي 

 . كسيمة  اإلعالـ الرياضي المفضمة 

في الحد مف شغب  دراسة دكر كسائؿ اإلعالـ الرياضيمى أربعة محاكر رئيس لشتمؿ ع: إالجزء الثاني

 :بالمحافظات الشمالية ىي كالتالي المالعب

  الفمسطينية في تناكؿ ظاىرة   ائؿ اإلعالـ الرياضيإظيار الدكر الذم تقكـ بو كس: ؿالمحكر األك

 .شغب المالعب مف كجية نظر الجماىير

 س مضمكف الرسالة اإلعالمية في الحد مف ظاىرة شغب المالعبنعكاإإبراز : المحكر الثاني. 

 :الكشؼ عف مينية كسائؿ اإلعالـ الرياضي في تناكؿ ظاىرة شغب المالعب المحكر الثالث. 

 إبراز دكر السياسات التحريرية السمبية لكسائؿ اإلعالـ الرياضي في كيفية بث  :المحكر الرابع

 .الكعي لدل الجماىير
 

بعد جمع بيانات الد راسة عمى مراجعتيا جيدان تمييدنا إلدخاليا لمحاسكب، كقد ُأدخمت   عممت الباحثة

الحاسكب بعد إعطائيا أرقامنا معينة، أم بتحكيؿ اإلجابات المفظي ة إلى الرقمي ة، حيث ُأعطيت اإلجابة 

رجتيف، ( د2( درجات، كغير مكافؽ )3درجات، لـ أككف رأم ) (4( درجات، مكافؽ )5مكافؽ بشدة )

 مع اإلشارة الى عكس الترميز في الفقرات السمبية. ( درجة كاحدة، 1كأعطيت غير مكافؽ جدنا )
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 منخفضة جدان جؿ التكصؿ الى تحديد درجة التقدير كىي: ماد المعايير الخمسة التالية مف أكتـ اعت

 -2.62(، متكسطة مف )2.61-1.81مف ) منخفضة(، 1.80 – 1.0مف )لمتكسط حسابي 

 (. 5.0-4.24مف ) جدان مرتفعة (، 4.23 -3.43مف )مرتفعة (، 3.42
 

 الّدراسة: أداة وثبات صدق 6.3

عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف  ستبانة بالصيغة األكلية ثـ تـاإلكتصميـ  إعدادقامت الباحثة ب

ف قامت كبعد ا، الد راسةقبؿ تزكيدىا لعينة  الد راسة متحقؽ مف صدؽ أداةكذلؾ ل ،(2.3)ممحؽ رقـ 

، قامت باختيار عينة عشكائية لجنة الخبراء كالمحكميف تكصيات الباحثة باجراء التعديالت في ضكء

مف مختمؼ الشرائح االجتماعية كالعمرية كالتعميمية،  شخصن ( 40بعدد ) مف ضمف مجتمع الدراسة

طبيؽ األكؿ كالثاني بيف الت تاليتيف بفارؽ زمني كقدره أسبكعطبؽ عمييـ أداة الدراسة بكاقع مرتيف مت

"معامؿ   تـ استخداـ نتائج التطبيؽ األكؿ لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي التذكر، حيثلتفادم عنصر 

، كالجدكؿ لمفقرات، ثـ تـ استخداـ نتائج التطبيؽ األكؿ كالثاني لحساب معامؿ الثبات" كركنباخ ألفا

 .ساؽ الداخمي الداة الدراسةصدؽ االت نتائج معامؿ كركنباخ ألفا إليجاد ( يشير الى2.3)
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 إليجاد صدق اإلتساق الداخمي لألداةمعامل كرونباخ ألفا نتاكج  : أ-2.3جدول 

 االرتباط مع االستبانة ككل
االرتباط مع المحور الذي 

 تنتمي اليو
 المحور

 رقم العبارة
 وساكل اإلعالم الرياضي - **0.89
0.79** 0.84** 0.75** 1 
0.84** 0.76** 0.83** 2 
0.82** 0.79** 0.82** 3 
0.79** 0.89** 0.79** 4 
0.77** 0.84** 0.80** 5 
0.79** 0.76** 0.81** 6 
0.80** 0.79** 0.59** 7 
0.82** 0.80** 0.78** 8 
  مضمون الرسالة اإلعالمية - **0.87
0.81** 0.85** 0.81** 9 
0.83** 0.78** 0.77** 10 
0.70** 0.80** 0.76** 11 
0.83** 0.74** 0.80** 12 
0.72** 0.78** 0.81** 13 
0.79** 0.71** 0.85** 14 
0.78** 0.79** 0.74** 15 
  مينية وساكل اإلعالم الرياضي - **0.86
0.77** 0.87** 0.81** 16 
0.79** 0.70** 0.83** 17 
0.80** 0.74** 0.85** 18 
0.84** 0.75** 0.77** 19 
0.83** 0.78** 0.76** 20 
0.71** 0.80** 0.79** 21 
0.74** 0.81** 0.80** 22 
0.79** 0.84** 0.84** 23 
  السياسات التحريرية السمبية - **0.88
0.78** 0.80** 0.70** 24 
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 إليجاد صدق اإلتساق الداخمي لألداةمعامل كرونباخ ألفا : نتاكج ب-2.3جدول 

 االرتباط مع االستبانة ككل
رتباط مع المحور الذي اال 

 تنتمي اليو
 المحور

 رقم العبارة

0.77** 0.83** 0.78** 25 
0.70** 0.80** 0.76** 26 
0.71** 0.78** 0.80** 27 
0.76** 0.76** 0.83** 28 
0.87** 0.81** 0.85** 29 
0.80** 0.83** 0.80** 30 
0.83** 0.88** 0.76** 31 
0.85** 0.89** 0.74** 32 

 0.01دالة عند مستوى )**= 

 أداة الدراسةمعامل االرتباط بين نتاكج التطبيق االول والثاني الستخراج ثبات : 3.3جدول 
 المحور معامل االرتباط

 رقم العبارة
 المحور معامل االرتباط

 رقم العبارة
 وساكل اإلعالم الرياضي **0.85 مضمون الرسالة اإلعالمية **0.88
0.79**  9 0.77** 1 
0.80**  10 0.79** 2 
0.82**  11 0.80** 3 
0.75**  12 0.83** 4 
0.80**  13 0.80** 5 
0.81**  14 0.77** 6 
 7 **0.81 15 السياسات التحريرية السمبية **0.84
0.79**  24 0.82** 8 
  مينية وساكل اإلعالم الرياضي **0.87 25  **0.76
0.80**  26 0.76**  16 
0.86**  27 0.73**  17 
0.77**  28 0.78**  18 
0.81**  29 0.73**  19 
0.73**  30 0.81**  20 
0.78**  31 0.84**  21 
0.79**  32 0.83**  22 
 23 **0.84 **0.85 الثبات الكمي الداة الدراسة **0.88

 (0.01**= دالة عند مستوى )
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 :المعالجة اإلحصاكّية 7.3

ىداؼ الدراسة كاالجابة عمى تساؤالتيا استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية مف أجؿ التحقؽ مف أ

 التالية: 

 .المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم-

 .النسبة المئكية الكمية لالستجابة-

 .(MANOVA)تحميؿ التبايف المتعدد -

 .اختبار شيفيو البعدم-

 

 إجراءات الّدراسة: 8.3

 اآلتية: ت الد راسة كفؽ اإلجراءاتتم

 كالتأكد مف إستمرارية كجكدىا. المشكمةمالحظة  .1

 تحديد المشكمة. .2

 مكضكع الد راسة. التي ليا عالقة بشكؿ مباشر كغير مباشر معاألدبيات السابقة جمع  .3

 مجتمع الد راسة. إختيار .4

 .تصميـ أداة الد راسةالعمؿ عمى  .5

 .أداة الد راسة كثبات التأكد مف صدؽ  .6

 تكزيعيا عمى عينة الد راسة.مف ثـ ستبانة ك ( إ350) طباعة .7
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 حدود الّدراسة: 9.3

 لمحدكد اآلتية: تـ تنفيذ ىذه الد راسة كفقنا

ـ  إجراء الد راسة في المكسـ الرياضي. الحدكد ا1  .2017/2018 لزماني ة: ت

 .ليةالمحافظات الشما مالعب كرة القدـ الفمسطينية في الد راسة الحاليةأجريت . الحدكد المكاني ة: 2

 في المحافظات الشمالية.المتكاجدة  اسة عمى جماىير الكرة الفمسطينيةالد ر  . الحدكد البشرية: أجريت3

 

 متغيرات الّدراسة: 10.3

 الّدراسةمتغيرات  :4.4جدول 

 الد راسة:متغيرات 
 المتغير المستقؿ: 
 اإلعالـ الرياضي 

 

 المتغير التابع:
 شغب المالعبالحد مف  

 استجابة المبحكثيف عمى فقرات اإلستبانة  تتمثؿ في درجة
 خصائص المتغير المستقؿ:

 

 .مضمكف الرسالة اإلعالمية-
 حيادية الكسائؿ اإلعالمية. تحيز ك-
 .السياسات التحريرية-

 االعالـ، كسيمة نكع العممي، المؤىؿ السكف، مكاف العمر، الجنس،: )المستقمة الثانوية المتغيرات
 .(ياضياالر  االعالـ متابعة
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 الفصل الرابع

 :ومناقشتيا الّدراسةنتاكج عرض أسكمة 

فـي  سـطينيالفم معبـو اإلعـالم الرياضـييما ىو الدور الـذي  :ؤال الّدراسة الركيسس 1.4

 ؟رالجماىي من وجية نظر المحافظات الشماليةكرة القدم ب حد من شغب مالعبال

الػػػى المتكسػػػط الحسػػػابي كاالنحػػػراؼ المعيػػػارم ( 1.4يشػػػير الجػػػدكؿ رقػػػـ )كلالجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ  

  :كترتيب الفقرة كالنسبة المئكية لالستجابة كدرجة التقدير

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب الفقرة والنسبة المكوية لالستجابة ودرجة : 1.4جدول 
 عــب بالمحافظــاتالمالحــد مــن شــغب فــي ال الفمســطيني معبــو اإلعــالم الرياضــييالــذي التقــدير لمــدور 

 :الشمالية
المتكسط  الفقرة الرقـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة المئكية  الترتيب
 لالستجابة

 درجة التقدير

 مرتفعة 71.40 االكؿ 1.16 3.57  .ظاىرة الشغب في عالجاإلعالـ الرياضي دكران إيجابيان معب ي 1
ب المالعب اإلعالمية بمعالجة أسباب ظاىرة شغ تقـك الكسائؿ 2

 بصكرة شاممة.
3.41 

 متكسطة 68.20 الثالث 1.21

بمعالجة ظاىرة شغب المالعب بطريقة  الرياضي يقـك االعالـ 3
 كاضحة.

3.44 
 مرتفعة 68.80 الثاني 1.28

أساليب منظمة لعالج ظاىرة شغب  الرياضي تستخدـ كسائؿ اإلعالـ 4
 .المالعب 

3.32 
 متكسطة 66.40 الخامس 1.31

 متكسطة 66.60 الرابع 1.32 3.33 المعالجة اإلعالمية. ممحكظة بفضؿع شغب المالعب بصكرة يتراج 5
 متكسطة 65.40 السادس 1.29 3.27 .تساىـ القنكات الفضائية بدكر فعاؿ في عالج ظاىرة الشغب 6
يكجد تعصب لدل مف يتناكؿ ظاىرة شغب المالعب في الكسائؿ  7

 اإلعالمية.
2.52 

 منخفضة 50.40 الثامف 1.24

تساىـ الكسائؿ اإلعالمية بدكر سمبي في عالج ظاىرة شغب  8
 المالعب.

2.93 
 متكسطة 58.60 السابع 1.40

 متكسطة 64.40  0.73 3.22 الدرجة الكمية 
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الـ الرياضية دكران اإلع معب)يالتي تنص عمى  (1)رقـ  كما اتضح أفَّ الفقرة( 1.4يتضح مف الجدكؿ )

كبنسبة مئكية  ،(3.57جاءت في الترتيب األكؿ كبمتكسط حسابي ) ،(اىرة الشغبعالج ظإيجابيان في 

مع دراسات كؿ مف كتتفؽ ىذه النتيجة  ،مرتفعة%( معبرة عف درجة مكافقة 71.40لالستجابة كقدرىا )

عمى أف االعالـ الرياضي لو دكر ايجابي  (2014(، العرجاف )2015عمي )(، 2003النفيعي )

حيث أشار  (2014كاختمفت مع دراسة النظارم ) اىير الرياضية كالحد مف الشغب،بالتاثير عمى الجم

 اإلعالـ الرياضي كسائؿ دكرأف كترل الباحثة  .في دراستو عمى أف االعالـ الرياضي يمعب دكران سمبيان 

 تكخي الدقة الكاممة في معالجةك نشر معمكمات غير دقيقة، بعدـ في نشر ثقافة الركح الرياضية  تتمثؿ

 المتعمقة في عدـ اثارة النعرات، كشحف الجماىير. المكاضيع

بمعالجة ظاىرة شغب المالعب  االرياضي يقكـ االعالـ( كالتي تنص عمى )3فيما جاءت الفقرة رقـ )

( كبنسبة مئكية كمقدراىا 3.44( في المركز الثاني مف حيث المتكسط الحسابي )بطريقة كاضحة

(، 2014، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة العنبتمي )مرتفعة %( معبرة عف درجة مكافقة68.80)

كما ترل الباحثة عمى أف اإلعالـ الرياضي يقكـ بمعالجة الشغب بطريقة كاضحة، ( 2014كالعرجاف )

أنو بالرغـ مف اإلمكانيات المتكاضعة لكسائؿ اإلعالـ الفمسطينية إال أف ىنالؾ إعالمييف قادريف عمى 

 لمتابعي كرة القدـ بطريقة كاضحة. إيصاؿ الفكرة كالمضمكف

تساىـ الكسائؿ اإلعالمية بدكر سمبي في عالج ظاىرة ( كالتي تنص عمى )8في حيف أف الفقرة رقـ )

%(، معبرة 58.60(، كبنسبة مئكية )2.93( جاءت في المركز قبؿ األخير بمتكسط )شغب المالعب

( 7رقـ ) ث المتكسط الحسابي كانت فقرةكما تبيف أف أقؿ الفقرات مف حي عف درجة مكافقة متكسطة،

 ،(يكجد تعصب لدل مف يتناكؿ ظاىرة شغب المالعب في الكسائؿ اإلعالمية) كالتي تنص عمى

 .%( معبرة عف درجة مكافقة منخفضة50.40، كبنسبة مئكية )(2.52كبمتكسط )
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تعصب لدل  عمى أنو يكجد (2015( عمي )2014كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسات كؿ مف النظارم )

منيا أف  ترل كالتي (2011)كاختمفت مع دراسة الدكس  الكسائؿ اإلعالمية في تناكؿ ظاىرة الشغب

 .الرياضي مكجكد بدرجة عالية لدل كؿ مف الجميكر كاإلعالمييف التعصب

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف اإلعالـ الرياضي الفمسطيني مكضكعي كيدرؾ تمامان أىمية فصؿ الميكؿ 

 لكقائع كما ىي دكف زيادة كنقصاف.لفريؽ معيف عف نقؿ االشخصي 

في  الذم تمعبو كسائؿ اإلعالـ الرياضي( الى تكزيع الفقرات الخاصة بالدكر 1.4فيما يشير الشكؿ )

 لدرجة المكافقة. المالعب تبعان حد مف شغب ال
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حد مف شغب في المعبو كسائؿ اإلعالـ الرياضي الذم ت: تكزيع الفقرات الخاصة بالدكر 1.4شكؿ 

 .المالعب تبعا لدرجة المكافقة

%(، 25.0بمغت ) مرتفعة( أف نسبة الفقرات التي حصمت عمى درجة مكافقة 1.4يتضح مف الشكؿ )

%(، في حيف كانت الفقرات التي حصمت عمى 62.5كالتي حصمت عمى درجة مكافقة متكسطة بمغت )
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ناؾ اتجاه متكسط مف قبؿ أف ىالباحثة رل كمف ىذه النتيجة ت %(،12.5درجة مكافقة منخفضة )

 .المالعبحد مف شغب في الكسائؿ اإلعالـ الرياضي الجميكر الرياضي نحك دكر 

كمف خالؿ ذلؾ يتضح أف ىناؾ دكريف أك اتجاىيف يمكف لإلعالـ الرياضي أف يقـك بتحقيقيما كىما: 

لرياضي الميني كالمكضكعي كالذم يتعامؿ مع االحداث دكرا  ايجابي مف خالؿ كجكد اإلعالـ ا

كالمنافسات الرياضية بإحترافية كحيادية كمينية عالية، مما قد يساىـ في تطكر الرياضة بمختمؼ اكجو 

ممارستيا، كدكر سمبي يتمثؿ في امكانية أف يككف اإلعالـ الرياضي سببان مؤثران في زيادة مستكل 

مالعب الرياضية، مف خالؿ عدـ تكافر الحيادية كالمينية كالمكضكعية العنؼ كالشعب كالتعصب في ال

 العالية. 

عندما أصبح لدينا انتظاـ في عجمة دكراف دكريات كرة القدـ أصبح ىنالؾ إدراؾ لدل  2008فمنذ عاـ 

كسائؿ اإلعالـ الرياضي كفكر متطكر بأىمية الدكر الذم تقكـ بو حكؿ التكعية الرياضية كعدـ إثارة 

 ات بيف مشجعي الفرؽ الفمسطينية. نعر ال

عمى كضكح الرؤيا لدل العامميف  كؿ تعطي مدلكالن جابة عمى السؤاؿ األف محصمة اإلأ كتعتقد الباحثة

لكف حتى ىذا الجزء مف  ،ال زاؿ يعاني مف التعصب الرياضي عدا جزء بسيط ،عالـ الرياضيفي اإل

عالمييف كشعكرىـ بسبب االنفتاح التنكيرم لدل اإل ،عكدة إلى جاره الصكابلم وعالمييف في طريقاإل

 بأىمية االرتقاء بالركح الكطنية ككف فمسطيف تعتبر حالة خاصة في المجاؿ االعالمي كالرياضي,

عالف عف تحركاتو إعالـ عمى ما يبدك أخذ عمى عاتقو أف يككف شريؾ استراتيجي لمدكلة حتى دكف فاإل

مسؤكؿ مف ناقؿ خبر الى شريؾ ىامة في تطكير االعالـ ال ككف الغاية كاحده, كتعتبر ىذه نقطة

كاذا ما استمر الحاؿ في التطكير بالتصدم  ،ركيدان  ف شغب المالعب في تراجع ركيدان ألذا نجد  ،كطني

 استمرارلشغب المالعب فاف المالعب الفمسطينية قد تككف أكؿ مالعب نظيفة مف الشغب في حاؿ 

 .الحمالت التثقيفية
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ما انعكاس مضمون الرسالة اإلعالمية لمحد من ظاىرة شغب ل الثاني: السؤا 2.4

 ؟المالعب

( الى المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كترتيب الفقرة كالنسبة 2.4حيث يشير الجدكؿ رقـ )

 .مضمكف الرسالة اإلعالمية لمحد مف ظاىرة شغب المالعبالمئكية لالستجابة كدرجة التقدير ل

وسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب الفقرة والنسبة المكوية لالستجابة ودرجة المت :2.4جدول 
 .من وجية نظر الجماىير مضمون الرسالة اإلعالمية لمحد من ظاىرة شغب المالعبالتقدير ل

المتكسط  الفقرة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة  الترتيب
المئكية 
 لالستجابة

 درجة التقدير

9 
في كد كسائؿ اإلعالـ عمى المفاىيـ اإليجابية لمرياضة تؤ 

 .المجتمع
 مرتفعة 73.20 االكؿ 1.18 3.66

10 
لغة اإلعالـ الرياضي قادرة عمى إيصاؿ الرسالة إلى كافة 

 طبقات المجتمع عمى الصعيديف الثقافي كاالجتماعي.
 مرتفعة 71.40 الثالث 1.21 3.57

11 
مضاميف دينية تحض تستخدـ كسائؿ االعالـ الرياضي 

 عمى سالمة المجتمع.
 متكسطة 66.80 السادس 1.27 3.34

12 
تظير كسائؿ اإلعالـ بكضكح الخسائر التي يتعرض ليا 

 .المالعبالكطف بسبب شغب 
 متكسطة 63.00 السابع 1.34 3.15

13 
تقـك كسائؿ اإلعالـ بطرح أمثمو حكؿ أحداث شغب 

ي تجن بيـ تسببت بالكثير مف الخسائر لمجماىير لك
 تكرارىا.

 متكسطة 67.40 الخامس 1.30 3.37

14 
اجتماعية تيدؼ  ةكمنظكميتعامؿ االعالـ مع الرياضة 

 المجتمع كزيادة الركابط بيف الجميع. إلصالح
 مرتفعة 69.20 الرابع 1.26 3.46

15 
تأكيد كسائؿ اإلعالـ عمى اف كرة القدـ كغيرىا مف 

 .لمجميكر الرياضية تشكؿ متعة مثيرة األلعاب
 مرتفعة 72.40 الثاني 1.31 3.62

 مرتفعة 69.0 األكؿ  0.91 3.45 الدرجة الكمية 
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تؤكد كسائؿ اإلعالـ عمى ( كالتي تنص عمى )9( اف الفقرة ذات الرقـ )2.4يتضح مف الجدكؿ )

كية ( كبنسبة مئ3.66، بمتكسط )ي المركز األكؿفي المجتمع( قد جاءت فالمفاىيـ اإليجابية لمرياضة 

التي تنص عمى ك  (15رقـ ) الفقرة، فيما جاءت مرتفعة%( معبرة عف درجة تقدير 73.20لإلجابة )

في ( أللعاب الرياضية تشكؿ متعة مثيرة لمجميكراتأكيد كسائؿ اإلعالـ عمى اف كرة القدـ كغيرىا مف )

درجة تقدير  %( معبرة عف72.40، كبنسبة مئكية لإلجابة )(3.62الثاني كبمتكسط حسابي ) المركز

تستخدـ كسائؿ االعالـ الرياضي مضاميف )التي تنص عمى ( ك 11ة، فيما جاءت الفقرة رقـ )مرتفع

، كبنسبة مئكية لإلجابة (3.34بمتكسط )في المركز  السادس  (دينية تحض عمى سالمة المجتمع

تظير ) ( كالتي تنص عمى12%( معبرة عف درجة تقدير متكسطة، اما الفقرة ذات الرقـ )66.80)

المالعب( في المركز األخير كسائؿ اإلعالـ بكضكح الخسائر التي يتعرض ليا الكطف بسبب شغب 

%( معبرة عف درجة تقدير 63.00كبنسبة مئكية لإلجابة )( 3.15عمى فقرات ىذا المجاؿ بمتكسط )

 . متكسطة

المقاـ األكؿ عمى تقديـ  أف كظيفة اإلعالـ الرياضي تتركز في عمى تعتقد الباحثة أف ىذه النتيجة تدؿك 

المعمكمة بصكرة مجردة بعيدةن عف االنحياز لطرؼ عمى حساب اآلخر كىذا ما يتفؽ مع دراسات 

 عف السمـالرياضي مسؤكؿ  (، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف اإلعالـ2014(، النظارم )2012محمكد )

ت خاصة تأتي ضمف ال تدخال، فمحافظتو عمى دكره بأنكاع اإلعالـ األخرلكالمجتمعي، كما  األىمي

 أككيقمؿ مف اثر كتداعيات شغب المالعب الفمسطينية، يبرز الصكرة المشرقة لمرياضة حسابات ضيقة 

 األصؿ.حتى يمغي دكافعو مف 

حقؿ سنكات في ال 10كبالنظر إلى النتائج أعاله كمف خالؿ ممارسة الباحثة لمينة الصحافة منذ 

العديد مف المفاىيـ  قد زرع االعالـ الفمسطينيالنتائج إلى  ىذهاإلعالمي الرياضي فإنيا تعزك 

 المدرجات،االيجابية في المجتمع الفمسطيني انعكست ايجابا عمى الحضكر الجماىيرم كتصرفاتو عمى 
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كحتى تكتمؿ الصكرة  المجتمعية،بأنيا طريقة لممتعة  لمرياضة،مف خالؿ اظيار الصكرة الحقيقية 

ا فانو عمى االعالـ الرياضي الفمسطيني التركيز عمى االضرار المباشرة االعالمية لمرياضة كدكرى

 .الشغبكالجانبية التي تصيب الكطف الفمسطيني بسبب 

مضمكف الرسالة اإلعالمية لمحد مف ظاىرة شغب ( الى تكزيع الفقرات الخاصة ل2.4فيما يشير الشكؿ )

 تبعا لدرجة المكافقة. المالعب
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تبعا  مضمكف الرسالة اإلعالمية لمحد مف ظاىرة شغب المالعبتكزيع الفقرات الخاصة ل : 2.4شكؿ 

 .لدرجة المكافقة

ضمكف الرسالة اإلعالمية لمحد مف ( أف النسبة الغالبة مف فقرات محكر بم2.4يتضح مف الشكؿ )

%(، فيما كانت 62.5)جاءت في مستكل التقدير العالي بنسبة كصمت إلى  ظاىرة شغب المالعب

%(، كمف المالحظ عدـ كجكد اية 37.5نسبة الفقرات كالتي جاءت في مستكل التقدير المتكسط )

فقرات جاءت في المستكل المنخفض، كيمكف اف تعزك الباحثة ذلؾ إلى كعي الجماىير الرياضية في 

مف تفشي ظاىرة شغب  فمسطيف ألىمية كلتأثير مضمكف الرسالة اإلعالمية في الحد أك حتى الكقاية

 المالعب.  
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ظاىرة شغب في تناول   اإلعالموساكل لدى  ىل ىنالك مينية السؤال الثالث: 3.4

 ؟من وجية نظر الجماىيرالمالعب

( الى المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كترتيب الفقرة كالنسبة 3.4الجدكؿ رقـ )حيث يشير 

الكشؼ عف مينية كسائؿ اإلعالـ الرياضي في تناكؿ ظاىرة المئكية لالستجابة كدرجة التقدير لمحكر 

 .شغب المالعب

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب الفقرة والنسبة المكوية لالستجابة ودرجة  :3.4جدول 
مــن  المالعــبالكشــف عــن مينيــة وســاكل اإلعــالم الرياضــي فــي تنــاول ظــاىرة شــغب التقــدير لمحــور 

 .الجماىيروجية نظر 

 الفقرة الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب
النسبة المئكية 
 لالستجابة

 درجة التقدير

16 
 لإلعالمييف فييساىـ ارتفاع المستكل األكاديمي كالميني 

 .إيصاؿ الفكرة بشكؿ أكضح
 مرتفعة 78.20 االكؿ 1.05 3.91

17 
ىناؾ تحيز بعض اإلعالمييف إلحدل الفرؽ أك األندية 

 .لرياضيةا
 مرتفعة 73.40 الثاني 1.13 3.67

18 
كجكد مصداقية لإلعالمييف في تكضيح صكرة الكضع الحقيقي 

 .لمحدث الرياضي
 مرتفعة 69.60 الثالث 1.24 3.48

19 
ىناؾ كفاءة لدل كسائؿ اإلعالـ الرياضية في تناكؿ ظاىرة 

 .الشغب
 متكسطة 66.60 السادس 1.22 3.33

20 
مييف بنقؿ الحدث كما ىك دكف زيادة أك ىناؾ صالحية لإلعال

 .نقصاف
 مرتفعة 69.00 الرابع 1.21 3.45

 متكسطة 67.60 الخامس 1.20 3.38 بفاعمية. آرائيـيقـك اإلعالمي بإشراؾ الجماىير لمتعبير عف  21

22 
تؤثر العالقات العشائرية عند اإلعالمييف في سالمة حكميـ 

 .الشغبعمى قضية 
 متكسطة 53.20 الثامف 1.24 2.66

23 
تمعب السياسة اإلعالمية في المؤسسات دكر في عدـ محاربة 

 .شغب المالعب
 متكسطة 57.20 السابع 1.34 2.86

 متكسطة 66.80 الثاني 0.52 3.34 الدرجة الكمية 
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يساىـ ارتفاع المستكل ( كالتي تنص عمى )16( أف الفقرة ذات الرقـ )3.4يتضح مف الجدكؿ )

( قد جاءت في المركز األكؿ عمى إيصاؿ الفكرة بشكؿ أكضح لإلعالمييف فييني األكاديمي كالم

( معبرة عف درجة تقدير عالية، فيما 78.20( كبنسبة مئكية )3.91فقرات ىذا المحكر بمتكسط )

ىناؾ تحيز بعض اإلعالمييف إلحدل الفرؽ أك ( كالتي تنص عمى )17جاءت الفقرة ذات الرقـ )

( معبرة عف درجة تقدير 73.40( كبنسبة مئكية )3.67المركز الثاني بمتكسط ) ( فياألندية الرياضية

 عالية.

تمعب السياسة اإلعالمية في المؤسسات دكر في ( كالتي تنص عمى )23فيما جاءت الفقرة ذات الرقـ )

( كبنسبة مئكية 2.86( في المركز السابع كقبؿ األخير بمتكسط )عدـ محاربة شغب المالعب

( كالتي تنص عمى 22برة عف درجة تقدير متكسطة، في حيف جاءت الفقرة ذات الرقـ )( مع57.20)

( 2.66الشغب( بمتكسط )تؤثر العالقات العشائرية عند اإلعالمييف في سالمة حكميـ عمى قضية )

 .( معبرة عف درجة تقدير متكسطة53.20كبنسبة مئكية )

االعالمي  حيث تعتقد الباحثة أف(، 2014ارم )النظ(، كدراسة 2015كىذا ما يتفؽ مع دراسة الفميت )

في الدفاع االمثؿ  لإلعالميلذا فاف التعميـ ىك الحصف االىـ  المجتمع،غير مثقؼ يشكؿ خطرا عمى ال

كالتحصيف ىنا يككف اما بالدراسة الجامعية كما بعدىا أك بالدخكؿ بقكة الى عمؽ الثقافة  رسالتو،عف 

, ككمما ارتفع المستكل الثقافي ازداد الكعي عند االعالمي لإلعالميتيا الشمكلية التي تكفر زخما معمكما

( 2004اختمفت ىذه النتائج مع ما تكصؿ اليو العرجاف ) ، كماكبالتالي تصبح رسالتو أنضج كاشمؿ

 كيمكف عزك ذلؾ إلى أف معظـ الصحفييف تخدـ تحميالتيـ الفرؽ التي يشجعكنيا.

دراؾ بأف اإل كما تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف العالقات العشائرية كسياسة عالمي أصبح أكثر كعي كا 

عمى سالمة الرسالة في مجمميا, كىنا يأتي دكر االعالمي في تعمؿ بالتأثير المؤسسة االعالمية 
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التصدم لمعشائرية كلفرض تغير السياسة التحريرية القائمة عمى المصالح الخاصة التي تتعارض مع 

 .لى أف االعالمي ىك االساس في العممية برمتياسالمة الكطف, كىذا يشير ا

الكشــف عــن مينيــة وســاكل اإلعــالم ( الــى توزيــع الفقــرات الخاصــة لمحــور 3.4فيمــا يشــير الشــكل )

 .تبعا لدرجة الموافقة الرياضي في تناول ظاىرة شغب المالعب
 

ي في تناكؿ الكشؼ عف مينية كسائؿ اإلعالـ الرياضتكزيع الفقرات الخاصة لمحكر  : 3.4شكؿ 

 تبعا لدرجة المكافقة ظاىرة شغب المالعب

الكشػؼ عػف مينيػة كسػائؿ اإلعػالـ الرياضػي فػي ( اف الفقرات الخاصة بمحػكر 3.4يتضح مف الشكؿ )

قد تكزعت عمى مستكييف مػف التقػدير المسػتكل العػالي كالمسػتكل المتكسػط  تناكؿ ظاىرة شغب المالعب

تبعػا لممسػتكل التعميمػي متغيػرات الديمغرافيػة الفػراد عينػة الدراسػة كقد يعػكد ذلػؾ الػى كجػكد التبػايف فػي ال

ؾ اف اتجاىػػات الجميػػكر كنظػػرتيـ نحػػك مينيػػة كسػػائؿ االعػػالـ الرياضػػي قػػد تتػػأثر بػػالعمر كالعمػػر كذلػػ

 كالمستكل التعميمي. 
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 لوسـاكل اإلعـالم الرياضـي السـمبية السياسات التحريريـة رما ىو دو السؤال الرابع:  4.4

 لوعي لدى الجماىير؟في بث ا

( إلػػى المتكسػػط الحسػػابي كاالنحػراؼ المعيػػارم كترتيػػب الفقػػرة كالنسػػبة المئكيػػة 4.4حيػث يشػػير الجػػدكؿ )

لكسػػائؿ اإلعػػالـ الرياضػػي فػػي بػػث  السػػمبية دكر السياسػػات التحريريػػةلالسػػتجابة كدرجػػة التقػػدير لمحػػكر 

 .الكعي لدل الجماىير

ــة لالســتجابة  المتوســط الحســابي واالنحــراف : 4.4جــدول  ــرة والنســبة المكوي ــاري وترتيــب الفق المعي
لوسـاكل اإلعـالم الرياضـي فـي بـث الـوعي  السـمبية دور السياسـات التحريريـةودرجة التقـدير لمحـور 

 .من وجية نظر الجماىيرلدى الجماىير 

 الفقرة الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب
النسبة 
المئكية 
 لالستجابة

 لتقديردرجة ا

24 
 اإلعالـ لممصطمحات المناسبة تختار كسائؿ

 بشكؿ سميـ لمحد مف الشغب.
 متكسطة 66.40 االكؿ 1.26 3.32

 منخفضة 58.20 الثاني 1.33 2.91 ال يكجد رغبة لدل المؤسسات اإلعالمية في عالج الشغب. 25

26 
تؤثر المراجع الحزبية سمبا عند كسائؿ االعالـ في عالج شغب 

 .المالعب
 منخفضة 51.60 السادس 1.27 2.58

27 
ىناؾ عدـ كضكح في سياسة المؤسسات اإلعالمية في مكافحة 

 شغب المالعب.
 منخفضة 50.00 التاسع 1.21 2.50

28 
تساعد في  التحريرية القمة معرفة أصحاب القرار في السياسة 

 .محاربة الشغب
 منخفضة 50.40 السابع 1.18 2.52

29 
لتحريرية عمى التسكيؽ دكف االىتماـ بسالمة اعتماد السياسات ا

 المجتمع.
 متكسطة 55.00 الثالث 1.29 2.75

30 
ينحاز بعض الصحفييف إلحدل الفرؽ مف خالؿ تحفيز 

 جماىيرىـ.
 متكسطة 52.80 الخامس 1.38 2.64

31 
عمى  المقاء يؤثرتركز كسائؿ اإلعالـ عمى أخطاء التحكيـ قبؿ 

 الجماىير كيجعميا متشنجة.
 متكسطة 53.00 الرابع 1.28 2.65

32 
المعالجة اإلعالمية الخاطئة لحاالت الشغب تزيد مف احتمالية 

 .كقكعيا
 منخفضة 50.00 الثامف 1.39 2.50

 متكسطة 54.00 الرابع 0.74 2.70 الدرجة الكمية 



 

70 

اإلعػػػػالـ  ( كالتػػػػي تػػػػنص عمػػػػى )تختػػػػار كسػػػػائؿ24( أف الفقػػػػرة ذات الػػػػرقـ )4.4يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )

( قػػد جػػػاءت فػػػي المركػػػز األكؿ عمػػػى فقػػػرات ىػػػذا بشػػػكؿ سػػػميـ لمحػػػد مػػػف الشػػػغب لممصػػطمحات المناسػػػبة

( معبرة عف درجة تقدير متكسطة، كجاءت الفقرة ذات 66.40( كبنسبة مئكية )3.32المحكر بمتكسط )

( فػي المركػز ال يكجد رغبة لدل المؤسسات اإلعالمية فػي عػالج الشػغب( كالتي تنص عمى )25الرقـ )

 منخفضة.( معبرة عف درجة تقدير 58.20( كبنسبة مئكية )2.91الثاني بمتكسط )

المعالجػػة اإلعالميػػة الخاطئػػة لحػػاالت الشػػغب ( كالتػػي تػػنص عمػػى )32فيمػػا جػػاءت الفقػػرة ذات الػػرقـ ) 

( معبػػرة عػػف 50.00( كبنسػػبة مئكيػػة )2.50( فػػي المركػػز االخيػػر بمتكسػػط )تزيػػد مػػف احتماليػػة كقكعيػػا

ىنػػػاؾ عػػػدـ كضػػػكح فػػػي سياسػػػة ( أيضػػػا كالتػػػي تػػػنص عمػػػى )27نخفضػػػة، كالفقػػػرة رقػػػـ )درجػػػة تقػػػدير م

( معبػػرة 50.00( كبنسػػبة مئكيػػة )2.50( بمتكسػػط )المؤسسػػات اإلعالميػػة فػػي مكافحػػة شػػغب المالعػػب

بػأف  عف درجة تقػدير منخفضػة، كاتفقػت ىػذه النتػائج مػع بعػض الدراسػات التػي أجريػت فػي ىػذا المجػاؿ

، كمنيػػػا النظػػػارم  سػػػة المؤسسػػػات اإلعالميػػػة فػػػي مكافحػػػة شػػػغب المالعػػػبىنػػػاؾ عػػػدـ كضػػػكح فػػػي سيا

 (.2015عمي )(، 2011(، الدكس )2014)

فػي نشػر ثقافػة الػػركح يتمثػػؿ  اإلعػالـ الرياضػيكسػائؿ دكر كتعػزك الباحثػة نتػائج السػؤاؿ الرابػػع إلػى أف  

تجنػب ك عالجػة المكاضػيع، تكخي الدقة الكاممة في مك نشر معمكمات غير دقيقة، باالبتعاد عف الرياضية 

ف سياسػػات التحريػػر لػػيس بالكتػػاب المنػػزه عػػف الخطػػأ, المجتمػػع، إال أإثػػارة النعػػرات المختمفػػة بػػيف فئػػات 

ككنيا صادرة عف بشر تحكميػـ العديػد مػف االمػكر منيػا مػا ىػك مػالي أك عشػائرم أك سياسػي, كبالتػالي 

كاالرتقػاء بعممػو ه عالمػي النضػكج بفكػر إلف عمػى اإفاف سياسة المؤسسة تتقمب مف مرحمة ألخرل, كىنا ف

حتى لك كانت تبحث عف ، مكلية ميما كانت سياسية المؤسسةحتى يككف قادر عمى ايصاؿ الرسالة الش

 .تصعيد الشغب ألجؿ زيادة المبيعات, ألف االعالمي الناضج ىك سالح الردع الم ممارسات خاطئة
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 الســمبية دور السياســات التحريريــةلمحــور  ( الــى توزيــع الفقــرات الخاصــة4.4فيمــا يشــير الشــكل )

 .لوساكل اإلعالم الرياضي في بث الوعي لدى الجماىير

 
لكسػائؿ اإلعػالـ الرياضػي  السػمبية دكر السياسػات التحريريػة: تكزيع الفقػرات الخاصػة لمحػكر 4.4شكؿ 

 رفي بث الكعي لدل الجماىي

لكسػػػائؿ اإلعػػػالـ  السػػػمبية دكر السياسػػػات التحريريػػػةيػػػع فقػػػرات محػػػكر ( أف جم4.4يتضػػػح مػػػف الشػػػكؿ )

قػػد تكزعػػت عمػػى مسػػتكييف مػػف مسػػتكيات التقػػدير حيػػث كانػػت  الرياضػػي فػػي بػػث الػػكعي لػػدل الجمػػاىير

%(، فيما جاء  المستكل المنخفض بما 44.44نسبة الفقرات التي حصمت عمى مستكل تقدير متكسط )

 ات. %( مف مجمكع الفقر 55.55نسبتو )

( المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كترتيب المحكر كالنسبة المئكية الكمية 5.4فيما يشير الجدكؿ )

 .لالستجابة كدرجة التقدير كعمى جميع محاكر االستبانة كعمى المقياس الكمي
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ـــة  :5.4جـــدول  ـــة الكمي ـــب المحـــور والنســـبة المكوي ـــاري وترتي المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعي
 .ستجابة ودرجة التقدير وعمى جميع محاور االستبانة وعمى المقياس الكميلال

 المجاؿ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب
النسبة 
المئكية 
 لالستجابة

 درجة التقدير

 متكسطة 64.40 الثالث 0.73 3.22 كسائؿ اإلعالـ الرياضي 
 عالية 69.0 االكؿ 0.91 3.45 مضمكف الرسالة اإلعالمية 

 متكسطة 66.80 الثاني 0.52 3.34 مينية كسائؿ اإلعالـ الرياضي 
 متكسطة 54.00 الرابع 0.74 2.70 السياسات التحريرية السمبية 
 متكسطة 63.00 - 0.43 3.15 جميع محاكر االستبانة 

 

 انة ككل ( الى النسبة المكوية الكمية لإلجابة وعمى كل محور وعمى االستب5.4فيما يشير الشكل )

 النسبة المئكية الكمية لإلجابة كعمى كؿ محكر كعمى االستبانة ككؿ :5.4شكؿ 
 

( أف محػػكر مضػمكف الرسػالة اإلعالميػػة قػد جػاء فػي المرتبػػة األكلػى مػف حيػػث 5.4يتضػح مػف الشػكؿ )

%(، معبػػػرة عػػف درجػػػة تقػػػدير عاليػػة، يميػػػو فػػػي المركػػػز 69.00النسػػبة المئكيػػػة لإلجابػػػة بنسػػبة كقػػػدرىا )

%(، معبػػػػرة عػػػػف درجػػػػة تقػػػػدير 66.8االعػػػػالـ الرياضػػػػي بنسػػػػبة كقػػػػدرىا ) اني محػػػػكر مينيػػػػة كسػػػػائؿالثػػػػ
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الػدكر الػذم تقػكـ بػو كسػائؿ اإلعػالـ الرياضػي الفمسػطيني فػي متكسطة، كفي المركز الثالث جاء محكر 

%(، معبػػرة عػػف درجػػة تقػػدير متكسػػطة كجػػاء فػػي 64.40بنسػػبة مئكيػػة ) المالعػػب ظػػاىرة شػػغبتنػػاكؿ 

لكسػػائؿ اإلعػػالـ الرياضػػي فػػي بػػث الػػكعي لػػدل  السػػمبية دكر السياسػػات التحريريػػةالرابػػع محػػكر المركػػز 

 ( معبرة عف درجة تقدير متكسطة. 54.00بنسبة مئكية لإلجابة كقدرىا ) الجماىير

( ، 2014نتبمػػػػػػػي )( كالع2014اتفقػػػػػػػت نتػػػػػػػائج ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػع دراسػػػػػػػات كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف أبػػػػػػػك طػػػػػػػامع )

(، اال أف تمػػؾ النتػػائج تباينػػت 2015(، محسػػيف )2015، الفميػػت )(2014)النظػػارم(، 2014العرجػػاف)

(، كقد يعكد ذلؾ التبايف الى االختالؼ في طبيعة المجتمػع كالعينػة قياسػا 2015مع نتائج دراسة عمي )

الرياضي يساىـ بدكر متكسط في الحد مف ظػاىرة التعصػب  اإلعالـأف الى المجتمع الفمسطيني، حيث 

، كتعتبر الباحثة ىذه النتيجة جيدة ككف المؤسسات اإلعالمية لمالعب الفمسطينيةكشغب الجماىير في ا

الرياضػػػية تحػػػاكؿ بكافػػػة جيػػػدىا االرتقػػػاء بالرياضػػػة الفمسػػػطينية كالظيػػػكر بصػػػكرة مشػػػرقة لكافػػػة العػػػالـ، 

( بقمة اىتماـ الصحؼ الرياضية بالمكضكعات المتعمقة بأحداث شغب 2009كاختمفت مع دراسة عمي )

كممػػا ارتفػػع المسػػتكل ب، حيػػث تحتػػؿ مكضػػكعات شػػغب المالعػػب، كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أنػػو المالعػػ

 .كذات طابع ميني كبالتالي تصبح رسالتو أنضج كاشمؿ  الثقافي ازداد الكعي عند االعالمي

 بو تقوم الذي الدور حول المبحوثين اجابات في فروق يوجد ىلالسؤال الخامس:  5.1

 الفمسطينية القدم كرة مالعب شغب ظاىرة تناول في الفمسطيني الرياضي اإلعالم وساكل

 ؟(العمر العممي، ؤىلالم السكن، مكان الجنس،) لمتغيرات تعزى

يشػػير حيػػث  (MANOVA)كمػػف أجػػؿ اإلجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف المتعػػدد 

المئكيػػة لإلجابػػة كتبعػػا لمتغيػػرات  ( إلػػى المتكسػػط الحسػػابي كاالنحػػراؼ المعيػػارم كالنسػػبة6.4الجػػدكؿ )

 كعمى محاكر االستبانة األربعة.  (العمر العممي، ؤىؿالم السكف، مكاف الجنس،)
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لمتغيـــرات  المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري والنســـبة المكويـــة لإلجابـــة وتبعـــاً  :6.4جـــدول 
 ربعةوعمى محاور االستبانة األ  (العمر العممي، ؤىلالم السكن، مكان الجنس،)

 إنحراؼ متكسط   اْلعينة المحكر
النِّسبة 
 اْلمئكية 

 درجة المكافقة 

ضي
ريا
م ال

عال
 اإل
اكل
وس

 

 : الجنس
 متكسطة 65.00 0.73 3.25 الذككر
 متكسطة 62.00 0.75 3.10 االناث

 مكان السكن:  
 متكسطة 65.00 0.74 3.25 مدينة 
 متكسطة 65.40 0.68 3.27 قرية
 متكسطة 62.00 0.80 3.10 مخيـ 

 المؤىل العممي
 متكسطة 60.60 0.95 3.03 أقؿ مف الثانكية العامة

 متكسطة 66.20 0.62 3.31 الثانكية العامة
 متكسطة 64.20 0.74 3.21 بكالكريكس فما فكؽ

 المرحمة العمرية: 
 متكسطة 57.20 0.79 2.86 سنة  18أقؿ مف 

 تكسطةم 67.80 0.64 3.39 سنة  29 -19
 متكسطة 59.60 0.87 2.98 سنة 30-39
 متكسطة 63.40 0.64 3.17 سنة 40-49
 متكسطة 56.60 0.78 2.83 سنة  50 ≤

مية
عال
 اإل
الة
رس
ن ال

مو
مض

 

 الجنس: 
 متكسطة 68.40 0.97 3.42 الذككر 
 مرتفعة 70.80 0.68 3.54 االناث

 مكان السكن:  
 مرتفعة 69.40 0.91 3.47 مدينة 
 مرتفعة 69.60 0.87 3.48 قرية
 متكسطة 67.00 0.99 3.35 مخيـ 

 المؤىل العممي
 متكسطة 63.00 0.98 3.15 أقؿ مف الثانكية العامة

 مرتفعة 68.60 0.99 3.43 الثانكية العامة
 مرتفعة 70.60 0.83 3.53 بكالكريكس فما فكؽ

 المرحمة العمرية: 
 متكسطة 58.60 0.81 2.93 سنة  18أقؿ مف 

 مرتفعة 73.80 0.86 3.69 سنة  29 -19
 متكسطة 64.00 0.85 3.20 سنة 30-39
 متكسطة 64.60 0.98 3.23 سنة 40-49
 منخفضة 52.20 0.97 2.61 سنة  50 ≤
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 درجة المكافقة  النِّسبة اْلمئكية  إنحراؼ متكسط   اْلعينة المحور

ضي
ريا
م ال

عال
 اإل
اكل
وس
ية 
مين

 

 : الجنس
 متكسطة 66.80 0.53 3.34 الذككر 
 متكسطة 66.00 0.46 3.30 االناث

 مكان السكن:  
 متكسطة 66.40 0.50 3.32 مدينة 
 متكسطة 66.80 0.51 3.34 قرية
 متكسطة 67.60 0.57 3.38 مخيـ 

 المؤىل العممي
 متكسطة 64.60 0.65 3.23 أقؿ مف الثانكية العامة

 متكسطة 67.20 0.53 3.36 مةالثانكية العا
 متكسطة 67.00 0.48 3.35 بكالكريكس فما فكؽ

 المرحمة العمرية: 
 متكسطة 61.40 0.55 3.07 سنة  18أقؿ مف 

 متكسطة 68.40 0.47 3.42 سنة  29 -19
 متكسطة 64.80 0.57 3.24 سنة 30-39
 متكسطة 66.00 0.53 3.30 سنة 40-49
 متكسطة 61.00 0.63 3.05 سنة  50 ≤

بية
سم
ة ال

يري
حر
 الت
ات
اس
سي
ال

 

 الجنس: 
 متكسطة 54.60 0.76 2.73 الذككر 
 منخفضة 52.00 0.62 2.60 االناث

 مكان السكن:  
 متكسطة 54.40 0.73 2.72 مدينة 
 متكسطة 53.20 0.74 2.66 قرية
 متكسطة 54.40 0.78 2.72 مخيـ 

 المؤىل العممي
 متكسطة 58.80 0.85 2.94 ية العامةأقؿ مف الثانك 

 متكسطة 55.80 0.72 2.79 الثانكية العامة
 منخفضة 52.00 0.71 2.60 بكالكريكس فما فكؽ

 المرحمة العمرية: 
 متكسطة 63.00 0.78 3.15 سنة  18أقؿ مف 

 منخفضة 52.00 0.71 2.60 سنة  29 -19
 متكسطة 54.20 0.72 2.71 سنة 30-39
 متكسطة 57.20 080 2.86 سنة 40-49
 متكسطة 65.20 0.72 3.26 سنة  50 ≤



 

76 

 ( 6.4تابع جدول )

 إنحراؼ متكسط   اْلعينة المحور
النِّسبة 
 اْلمئكية 

درجة 
 المكافقة 

انة
ستب

 اال
ور
محا

يع 
جم

 

 الجنس: 
 متكسطة 36102 21.0 61.3 الذككر 
 متكسطة 30102 ..21 ..61 االناث

 مكان السكن:  
 متكسطة 361.2 21.6 61.3 مدينة 
 متكسطة 36102 2160 61.3 قرية
 متكسطة 301.2 21.2 61.0 مخيـ 

 المؤىل العممي
 متكسطة 3.132 0..2 6120 أقؿ مف الثانكية العامة

 متكسطة 3.122 21.2 6102 الثانكية العامة
 متكسطة 30102 21.0 ..61 بكالكريكس فما فكؽ

 ة: المرحمة العمري
 متكسطة 32102 2.63 .612 سنة  0.أقؿ مف 

 متكسطة 3.102 2.63 .610 سنة  01 -1.
 متكسطة 321.2 2..2 6120 سنة 62-61
 متكسطة 30132 21.3 61.6 سنة 1.-2.
 متكسطة 1102. 0..2 0113 سنة  2. ≤

 

ــدد 7.4فيمــا يشــير الجــدول ) ــاين المتع ــل التب ــاكج تحمي ــى نت ــ (MANOVA)( ال ــة لمتع ــى دالل رف عم

 .(العمر العممي، ؤىلالم السكن، مكان الجنس،)الفروق في محاور االستبانة األربعة وعمى متغيرات 
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لمتعــرف عمــى داللــة الفــروق فــي محــاور  (MANOVA)نتــاكج تحميــل التبــاين المتعــدد  :7.4جــدول 
 .العمر العممي، ؤىلالم السكن، مكان الجنس،االستبانة األربعة وعمى متغيرات 

درجات  مصدر التباين لمحاورا
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة الداللة  قيمة )ف(
* 

 داللة الفروق البعدية )شيفيو( 

وساكل 
اإلعالم 
 الرياضي

 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ ♀=  ♂ 0.0656 3.410 1.732 1.732 1 الجنس
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.285 1.256 0.638 1.276 2 مكاف السكف
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.5835 0.5394 0.274 0.5480 2 المؤىؿ العممي

 **0.00 6.0975 3.0970 12.388 4 المرحمة العمرية
(1=2( ،)1=3( ،)1=4( ،)1=5 )NS ، (2 
≠3 )Sig*( ،2=4( ،)2=5 )NS( ،3=4 ،

(3=5) NS( ،4=5 )NS 

مضمون 
الرسالة 
 اإلعالمية

 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ ♀=  ♂ 0.549 0.3594 0.277 0.277 1 الجنس
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.709 0.343 0.265 0.5301 2 مكاف السكف
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.517 0.660 0.509 1.018 2 المؤىؿ العممي

 **0.00 8.828 6.807 27.23 4 المرحمة العمرية
(2 ≠3 )Sig* ،(1=3( ،)1=4( ،)1=5 )

NS ،(2 ≠3،)(2≠4( ،)2≠5 )Sig* ، ،
(3=4( ،3=5) NS( ،4=5 )NS 

مينية 
وساكل 
اإلعالم 
 الرياضي

 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ ♀=  ♂ 0.556 0.346 0.0921 0.0921 1 الجنس
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.640 0.445 0.118 0.237 2 مكاف السكف
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.989 0.0104 0.0027 0.005 2 المؤىؿ العممي

 **0.004 3.811 1.014 4.059 4 المرحمة العمرية
(1=2( ،)1=3( ،)1=4( ،)1=5 )NS ، (2 
=3 )( ،2=4( ،)2=5 )NS( ،3=4( ،3=5) 

NS( ،4=5 )NS 

السياسات 
التحريرية 
 السمبية

 دالة إحصائية ال يكجد فركؽ ♀=  ♂ 0.400 0.709 0.372 0.372 1 الجنس
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.8777 0.1304 0.068 0.1368 2 مكاف السكف
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.0947 2.372 1.244 2.489 2 المؤىؿ العممي

 *0.013 3.189 1.673 6.692 4 المرحمة العمرية
(1=2( ،)1=3( ،)1=4( ،)1=5 )NS ، (2 
=3 )( ،2=4( ،)2=5 )NS( ،3=4( ،3=5) 

NS( ،4=5 )NS 

جميع 
محاور 
 االستبانة

 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ ♀=  ♂ 0.2730 1.2053 0.212 0.212 1 الجنس
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.689 0.372 0.0657 0.1315 2 مكاف السكف
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.663 0.410 0.072 0.145 2 المؤىؿ العممي

 **0.00 5.195 0.917 3.670 4 المرحمة العمرية
(1=2( ،)1=3( ،)1=4( ،)1=5 )NS ، (2 
=3 )Sig*( ،2=4( ،)2=5 )NS( ،3=4 ،

(3=5) NS( ،4=5 )NS 
 

(= المرحمة العمرية 1)، = االناث ♀= الذككر، ♂، (0.05(، * = دالة عند مستكل )0.01**= دالة عند مستكل )
( = 4سنة، ) 39-30( = المرحمة العمرية مف 3سنة، ) 29-19( = المرحمة العمرم مف 2سنة، ) 18أقؿ مف 

=  Sig= ال يكجد فركؽ إحصائية دالة، NS، سنة 50 ≤( = المرحمة العمرية 5سنة، ) 49-40المرحمة العمرية مف 
 يكجد فركؽ إحصائية دالة. 
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كع مجمػعمػى جميػع محػاكر الدراسػة كعمػى الؽ إحصػائية دالػة ( عدـ كجكد فػرك 7.4يتضح مف الجدكؿ )

الكمي لالستبياف كعمى جميع المتغيرات المستقمة باستثناء متغير المرحمة العمريػة، كالػذم جػاء ذك داللػة 

 إحصائية كعمى جميع محاكر االستبياف كعمى المجمكع الكمي لالستبياف.

كىػػذه النتيجػػة تػػدؿ عمػػى أف متغيػػرات الجػػنس كمكػػاف السػػكف كالمؤىػػؿ العممػػي ليسػػت مػػف ضػػمف العكامػػؿ 

عمى محاكر االستبياف األربعة، باستثناء متغير المرحمػة العمريػة، كقػد اتفقػت نتػائج ىػذا التسػاؤؿ المؤثرة 

( كالتػػي تبػػيف مػػف نتائجيػػا اف تبػػايف 2014( أبػػك طػػامع )2014مػػع نتيجػػة دراسػػات كػػؿ مػػف العرجػػاف )

ـ المرحمػػػة العمريػػػة عػػػامال قػػػد يسػػػاعد عمػػػى كجػػػكد تبػػػايف فػػػي نظػػػرة كاتجػػػاه الجميػػػكر الرياضػػػي لألعػػػال

الرياضي سكاء باالتجاه السمبي اك اإليجابي، كما  كتعزك الباحثة ذلػؾ إلػى كجػكد فػرؽ بطريقػة التشػجيع 

كلديػػو  االنفعػػاؿكثػػر مػػف األجيػػاؿ األخػػرل كالسػػبب فػػي ذلػػؾ أف الجيػػؿ الشػػاب سػػريع أعنػػد جيػػؿ الشػػباب 

كػػكف فييػػا الشػػخص لشػػباب ية افتػػر و باإلضػػافة إلػػى أف القػػرار دكف التفكيػػر فػػي عكاقبػػ اتخػػاذفػػي  ةالسػػرع

 أكسكاء كاف عمى حػؽ  لفريؽكىذا ما يدفعو إلى الدفاع عف ىذا ا يشجعوذم كانتماءن لمفريؽ ال كثر حبان أ

 .باطؿ

 

 بـو تقوم الذي الدور حول المبحوثين اجابات في فروق يوجد ىلالسؤال السادس:  6.4

 الفمسـطينية دمالق كرة مالعب ظاىرة شغب تناول في الفمسطيني الرياضي اإلعالم وساكل

 االعالم، وسيمة اإلعالم الرياضي؟لمتغيرات متابعة وساكل  تعزى

حيػػث يشػػير  (MANOVA)كمػػف أجػػؿ اإلجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف المتعػػدد 

( إلػػى المتكسػػط الحسػػابي كاالنحػػراؼ المعيػػارم كالنسػػبة المئكيػػة لإلجابػػة كتبعػػا لمتغيػػرات 8.4الجػػدكؿ )

 كعمى محاكر االستبانة األربعة. (سائؿ االعالـ، كسيمة اإلعالـ الرياضيمتابعة ك )
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متابعة )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المكوية لإلجابة وتبعا لمتغيرات  :8.4جدول 
 وعمى محاور االستبانة األربعة. (وساكل االعالم، وسيمة اإلعالم الرياضي

 ؼإنحرا متكسط   المتغير المحور
النِّسبة 
 اْلمئكية 

 درجة المكافقة 

ضي
ريا
م ال

عال
 اإل
اكل
وس

 

 متابعة وساكل االعالم
 متكسطة 3.122 .213 .610 نعـ 
 متكسطة 11.2. 21.1 0113 ال 

 وسيمة اإلعالم الرياضي
 متكسطة 3.102 2131 6123 مقركءة
 متكسطة 321.2 2133 6120 مسمكعة
 ةمتكسط 33122 2136 .616 مرئية

 متكسطة 36102 .213 61.3 الكتركنية

مية
عال
 اإل
الة
رس
ن ال

مو
مض

 

 متابعة وساكل االعالم
 مرتفعة .3111 .211 ..61.1 نعـ 
 متكسطة 301.0 2112 61.212 ال 

 وسيمة اإلعالم الرياضي
 متكسطة 331.2 2100 6163 مقركءة
 متكسطة 32132 2113 6126 مسمكعة
 مرتفعة 3.122 2116 ..61 مرئية

 مرتفعة 30102 2100 ..61 الكتركنية

ضي
ريا
م ال

عال
 اإل
اكل
وس
ية 
مين

 
 متابعة وساكل االعالم

 متكسطة 33122 ..21 .616 نعـ 
 متكسطة 3.132 .216 6106 ال 

 وسيمة اإلعالم الرياضي
 متكسطة 36102 ..21 61.1 مقركءة
 متكسطة 3.1.2 ..21 6100 مسمكعة
 متكسطة 331.2 0..2 6163 مرئية

 متكسطة 33102 ..21 6163 الكتركنية
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 إنحراؼ متكسط   المتغير المحور
النِّسبة 
 اْلمئكية 

 درجة المكافقة 

بية
سم
ة ال

ريري
لتح
ت ا

سا
سيا
ال

 

 متابعة وساكل االعالم
 متكسطة 6102. 2136 0133 نعـ 
 متكسطة 3.122 2130 .612 ال 

 وسيمة اإلعالم الرياضي
 متكسطة 3102. .210 .010 كءةمقر 

 متكسطة 32102 2133 .612 مسمكعة
 منخفضة 1.2.. .213 01.3 مرئية

 متكسطة 102.. 2131 0133 الكتركنية

انة
ستب

 اال
ور
محا

يع 
جم

 

 متابعة وساكل االعالم
 متكسطة 36102 ..21 61.3 نعـ 
 متكسطة 3.102 .216 6121 ال 

 وسيمة اإلعالم الرياضي
 متكسطة 30122 ..21 61.2 كءةمقر 

 متكسطة 3.132 2163 6120 مسمكعة
 متكسطة 36132 ..21 61.0 مرئية

 متكسطة 36102 ..21 61.3 الكتركنية

 

لمتعػرؼ عمػى داللػة الفػركؽ  (MANOVA)( الػى نتػائج تحميػؿ التبػايف المتعػدد 9.4فيما يشير الجدكؿ )

 .(متابعة كسائؿ االعالـ، كسيمة اإلعالـ الرياضي)في محاكر االستبانة األربعة كعمى متغيرات 
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لمتعــرف عمــى داللــة الفــروق فــي محــاور  (MANOVA)نتــاكج تحميــل التبــاين المتعــدد  :9.4جــدول 
 .االستبانة األربعة وعمى متغيرات متابعة وساكل االعالم، وسيمة اإلعالم الرياضي

 مصدر التباين المحاور
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

ط متوس
 المربعات

قيمة 
 )ف(

قيمة 
 الداللة *

 داللة الفروق البعدية )شيفيو( 

وساكل اإلعالم 
 الرياضي

 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.083 3.0038 1.60 1.60 1 متابعة وساكل االعالم
وسيمة اإلعالم 

 الرياضي
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.0641 2.440 1.300 3.9011 3

مضمون الرسالة 
 عالميةاإل

 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.138 2.202 1.826 1.826 1 متابعة وساكل االعالم
وسيمة اإلعالم 

 الرياضي
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.253 1.3639 1.1313 3.393 3

مينية وساكل 
 اإلعالم الرياضي

 الةإحصائية د ال يكجد فركؽ 0.388 0.744 0.203 0.203 1 متابعة وساكل االعالم
وسيمة اإلعالم 

 الرياضي
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.322 1.165 0.3193 0.957 3

السياسات 
التحريرية 
 السمبية

 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.1280 4.868 2.60 2.60 1 متابعة وساكل االعالم
وسيمة اإلعالم 

 الرياضي
 ةإحصائية دال ال يكجد فركؽ 0.064 2.797 1.494 4.4834 3

جميع محاور 
 االستبانة

 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.532 0.3910 0.073 0.073 1 متابعة وساكل االعالم
وسيمة اإلعالم 

 الرياضي
 إحصائية دالة ال يكجد فركؽ 0.7577 0.393 0.0740 0.222 3

 (0.05(، * = دالة عند مستكل )0.01**= دالة عند مستكل )

عػػدـ كجػػكد  (MANOVA)يشػػير الػػى نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف المتعػػدد  ( كالػػذم9.4ضػػح مػػف الجػػدكؿ )يت

لمتغيػػػرات متابعػػػة كسػػػائؿ  فػػػركؽ إحصػػػائية دالػػػة فػػػي جميػػػع محػػػاكر االسػػػتبياف كالمجمػػػكع الكمػػػي كتبعػػػان 

( كالتي أشػار 2014االعالـ، كسيمة اإلعالـ الرياضي، كتتفؽ ىذه النتائج مع ما تكصؿ اليو العرجاف )

انخفػاض مؤشػرات الشػغب  عالمية كطبيعتيا قػد تكػكف عػامال مػؤثرا فػي زيػادة اكفييا إلى أف الكسيمة اإل

 في الرياضة.

كتعتقػػػد الباحثػػػة ىػػػذه النتيجػػػة منطقيػػػة بشػػػكؿ كبيػػػر كػػػكف متػػػابعي كػػػرة القػػػدـ يتػػػابعكف كسػػػائؿ اإلعػػػالـ  

 الرياضػػي لمشػػاىدة المباريػػات أك االطػػالع عمػػى النتػػائج األمػػر الػػذم يعػػزز صػػحة النتيجػػة التػػي كصػػمنا
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إلييػػػا، كمػػػا تعػػػزك الباحثػػػة ذلػػػؾ ايضػػػا إلػػػى أف كسػػػائؿ اإلعػػػالـ الرياضػػػي تعتبػػػر الكسػػػيط بػػػيف الحػػػدث 

كالجماىير، لذلؾ فإف الجماىير الفمسطينية تيتـ بالحصكؿ عمى المعمكمة مف أم مصدر دكف االلتفػات 

 إلى خمفية المؤسسة اإلعالمية الناشرة.
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 الفصل الخامس

 لتوصياتاالستنتاجات واممخص 
 

 المقدمة: 1.5

ك أىدافيا،  كفرضياتيا الد راسةخذ بعيف اإلعتبار أسئمة ع األم الد راسةإستنتاجات الفصؿ الحالي "يشمؿ 

 ."كمف ثـ عرض التكصيات كمقارنتيا بالدرسات السابقة الد راسة أضافةن إلى تحميؿ نتائج
 

 استنتاجات الّدراسة: 2.5

 الباحثة ما يمي:تستنتج لبيانات الد راسة، كاإلجابة عف أسئمتيا، في ضكء نتائج التحميؿ اإلحصائي  

  ،لإلعالـ الرياضي الفمسطيني أداكار إيجابية قد تسيـ في تطكر الرياضة بمختمػؼ أكجػو ممارسػتيا

كبعض األدكار السمبية في حاؿ عدـ تكفر الحيادية كالمينية كالمكضكعية  تتمثؿ في زيادة مستكل 

 الشغب في المالعب.

 ضمكف الرسالة اإلعالمية لكسائؿ اإلعالـ المختمفة يتماشى مػع الػدكر المكضػكعي المطمػكب مػف م

 اإلعالـ الرياضي الفمسطيني.

الدكر الميني لإلعالـ الرياضي الفمسطيني يتناغـ مع الفمسفة العامة اإليجابية لممؤسسة اإلعالمية 

 في المجتمع الفمسطيني.

 طيني إلى حد ما المنحى الحيادم في سياستيا التحريرية.تأخذ كسائؿ اإلعالـ الرياضي الفمس 

  تقديرات جماىير الكرة الفمسطينية حػكؿ دكر كسػائؿ اإلعػالـ الرياضػي الفمسػطيني كمػدل مسػاىمتو

 في الحد مف ظاىرة التعصب  كالشغب متماثمة بإستثناء متغير المرحمة العمرية.
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 توصيات الّدراسة: 3.5

 :باالتي ييا، فإف  الباحثة تكصيإلالنتائج التي تكصمت  كالد راسة أىداؼ  بناء عمى

األداكر السمبية ـ الرياضي الفمسطيني كتعزيزىا ك العمؿ عمى إستثمار األدكار اإليجابية لإلعال .1

 كتعديميا.

عمى كسائؿ اإلعالـ الرياضية المختمفة البعد عف اإلثارة الصحفية في نقؿ الخبر الرياضي ككسيمة  .2

 إلعالمي.لمتنافس ا

ضركرة برمجة إستراتيجية إعالمية رياضية كاضحة في الساحة الفمسطينية عمى قاعدة أف اإلعالـ  .3

 الرياضي جزء أصيؿ في الحراؾ الرياضي كشريؾ في تطكيره.

زيادة مستكل كمساىمة البرامج التثقيفية لمجماىير عمى صعيد القكانيف كأخالقيات التشجيع النظيؼ  .4

 عصب الجماىيرم.كالبعد عف الت

. نشر الكعي بيف الجماىير حكؿ مفيكـ المنافسة الرياضية كمساعدتيـ في التعامؿ مع حاالت الفكز 5

 كالخسارة كقيمة مجتمعية ليا اثارىا اإليجابية كالسمبية.

 العمؿ عمى تطكير األنظمة كالمكائح الناظمة لعمؿ الصحفي الرياضي في الساحة الفمسطينية. .6

 .طكير العامميف في حقؿ اإلعالـ الرياضي الفمسطينيتأىيؿ كت .7
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 المراجعالمصادر و  قاكمة 

  (67 القران الكريم، )سورة يوسف، األية
 

 قاكمة المراجع العربية

 اإلعـــالم الرياضــي ودوره فـــي الحـــد مــن ظـــاىرة التعصـــب وشـــغب  (:2014)بيجػػػت  .أبػػك طػػامع

كالدراسػػػات مجمػػد النػػػدكة العمميػػػة حػػػكؿ دكر  مركػػػز البحػػػكث .الجمـــاىير فـــي المالعـــب الفمســـطينية

 اإلعالـ الرياضي في الحد مف التعصب كالعنؼ ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.

 ائرة األنشطة كالمسابقات، القدس. فمسطيفدأرشيؼ ( : 2017طيني لكرة القدـ)اإلتحاد الفمس 

 (:2015. فيػػػؿ)انػػػدركز sports journalism  . دار الفجػػػر لمنشػػػر  راف حامػػػدر،ترجمػػػة بػػػد

 ، القاىرة.كالتكزيع

 كرقػة عمػؿ  .دور وساكل اإلعالم في الحد من شغب المالعب الرياضية (:2004. خميفة)بيبياني

 .، الرياضجامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية مركز الدراسات كالبحكث. ،  25-9ص

 (.العنػػػؼ الرياضػػػي فػػػي المالعػػػب الفمسػػػطينية، 2007جػػػابر، ر :) ،الجامعػػػة  مجمػػػةبحػػػث منشػػػكر

 (2عدد)ال ،غزة، سمسمة الدراسات اإلنسانية-االسالمية

 إيجػػػاد مسػػػتكيات معياريػػػة لمتعصػػػب الرياضػػػي لمشػػػجعي كػػػرة (: 2014.أيسػػػر)، حارزنػػػاظـ .جػػػكاد

 االعراؽ جامعة ديالى، (59)منشكر،  مجمة الفتح، عدد  . بحثقدـلا

 ( .2002حجاب، ـ:)القاىرة:86. دار الفجر:تماعيةأساسيات البحوث العممية واإلج ، 

  (.2013الخالػػدم،ع : )ــي فمســطين ــدم ف ــرة الق ــى ك ــة عــام عم . دار الشػػركؽ لمنشػػر كالتكزيػػع، مك

 الطبعة األكلى. راـ اهلل
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 ــر الرياضــي فــي الصــحافة  "اإلعــالم الرياضــي" (:1994.) ديػػب، أخضػػكر ــة لمتحري دراســة عممي

 دمشؽ (،87) :، المكتبةاإلعالميةواإلذاعة والتمفزيون

 ــي النظــامين الســعودي والمصــري (:2008،عبػػداهلل.)خميكمال ــا ف ــاب عميي ــة الشــغب والعق  .جريم

 ،بيػػػة لمعمػػػـك االمنيػػػةجامعػػػة نػػػايؼ العر  كميػػػة الدراسػػػات العميػػػا فػػػيمنشػػػكرة، غيػػػر رسػػػالة ماجسػػػتير 

 .الرياض

 رسػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة،اإلعـــالم وعالقتـــو بالتعصـــب الرياضـــي (:2011دكس، خالػػػد.)الػػ . 

 جامعة الممؾ سعكد.كمية الدراسات العميا،: رياضال

 لـدى الرياضـية الثقافـة نشـر فـي الرياضـية الفضـاكية القنوات مشاىدة دور (:2013). ،خزيكدال 

 كمية الدراسات العميا،جامعة اليرمكؾ.: اربدة، ر منشك غير . رسالة ماجستير اليرموك جامعة طمبة

 الم الريــاض المركــي فــي تنميــة الثقافــة الرياضــية تــأثير وســاكل اإلعــ (:2012.)راجحػػي  ،صػػابر

ــة الثانويــة ) جامعػػة  ، بسػػكرك:منشػػكرة غيػػر رسػػالة ماجسػػتير .(عامــاً 17-15لــدى تالميــذ المرحم

 .، الجزائرمحمد خضير

 الػػدار . تطــور األداء والوســيمة والوظيفــةاإلعــالم الجديــد  (:2011، ص )السػػامكؾ، إ.عبػػد الػػرازؽ

 ، بغدادلترجمةالجامعية لمطباعة كالنشر كا

 األدكار اإليجابية كالسمبية لكسائؿ اإلعالـ الرياضية األردنية في مستكل  (:2014،جعفر.)العرجاف

لنػدكة العمميػة حػكؿ دكر اإلعػالـ امجمػد  .العنؼ كالشغب كالتعصب في منافسات كرة القدـ األردنيػة

لمعمػـك األمنيػة، ، جامعػة نػايؼ 224- 179الرياضي في الحد مف التعصػب كالعنػؼ فػي المالعػب

 .الرياض المممكة العربية السعكدية
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 كرقػػة دور وســاكل اإلعــالم فــي تحقيــق أمــن المالعــب الرياضــية (:2000،عادؿ .)عصػػاـ الػػديف ،

:  أكاديميػة نػايؼ الريػاض عمؿ منشكرة، ندكة أمػف المالعػب الرياضػية، مركػز الدراسػات كالبحػكث،

 العربية لمعمـك األمنية.

 ،دور الصــحافة الرياضــية فــي تشــكيل اتجاىــات الجميــور الميبــي نحــو : (2009إبػػراىيـ.) عمػػي

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، طرابمس: أكاديمية الدراسات العميا.ظاىرة الشغب في المالعب

 (.2015عمي، السر . محمد، أحمد :)وجية من السودانية القدم كرة مالعب في الشغب أسباب 

السػكداف: جامعػة  السػكداف لمعمػـك كالتكنكلكجيػا /مجمػة ، بحػث عممػي منشػكر مختـارة. عينـة نظـر

 (.2العمـك التربكية، عدد )

 دور اإلعـــالم الرياضـــي فــــي مواجيـــة عنـــف وشــــغب  (:2014،ىشػػػاـ.)محمكد ،حمػػػادة.عنتبميال

حػػكؿ االعػػالـ الرياضػػي، مجمػػد المػػكاد العمميػػة  عمميػػةالنػػدكة ال بحػػث منشػػكر، .المالعــب الرياضــية

 جامعة نايؼ لمعمـك األمنية.مركز البحكث كالدراسات في ض: الريا ،251-225لمندكة 

 ،كلػى. مركز التدريب لمنشر، الطبعة األ.  اإلعالم الرياضي (:1998، ع. )عبد الرحيـ .خ عكيس

 القاىرة.

 رسػػػالة واقـــع الصـــفحات الرياضـــية فـــي الصـــحف اليوميـــة الفمســـطينية (:2015فميػػػت،عبير.)ال .

 .اإلسالمية عةماجستير غير منشكرة، غزة: الجام

 ( 2014كنعػػاف، ع : )دار اليػػازكرم العمميػػة لمنشػػر كالتكزيػػع، الطبعػػة األكلػػى. اإلعــالم الرياضــي .

 عماف.

 اطمػػػػس لمنشػػػر كاالنتػػػػاج االعالمػػػػي، الطبعػػػػة األكلػػػػى . الصــــحافة الرياضــــية (:2017،ف.)كمػػػاؿ .

 الجيزة.
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 ،دراسـة " ابإتخـاذ القـرارالمعالجـة الصـحفية لألزمـات الرياضـية وعالقتـو  (:2012محمد.) محمكد

 .منشكرة، القاىرة: جامعة أسيكط غير رسالة دكتكراه ."تحميمية
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 .منشكرة، غزة: جامعةاألزىرغير . رسالة ماجستير الرياضي

 (.15الطبعة)المطبعة الكاثكليكية،  :بيركت . المنجد في المغة كاآلداب كالعمكـ 

 ــ (:2014). محمػػدنظػػارمال ــة م ــامي الشــغب بالمالعــب اليميني ن اإلعــالم الرياضــي ودوره فــي تن

 مجمػد المػكاد العمميػة، ،رياضػيلا النػدكة العمميػة حػكؿ اإلعػالـ ،بحث منشػكر .وجية نظر المدربين

  .جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنيةمركز البحكث كالدراسات في : الرياض، 465-345ص 

 رسػالة ماجسػتير .المواجية االمنية ألحداث شغب المالعب الرياضـية (:2004، عكاض.)نفيعيال 

 أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك االمنية . :الرياضشكرة نم غير
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 قالمالح
 ( : أداة الدراسة1.3ممحق رقم )

 
                                جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا
 ) بناء المؤسسات والتنمية البشرية ( كمية الدراسات العميا

 
 

 أختي المحترمة / أخي المحترم 
 تحية  طيبة وبعد،،،

في الحد من شغب المالعب بالمحافظات الشمالية" وساكل اإلعالم الرياضي  حول" دور تقوم الباحثة بإجراء دراسة
وذلك إستكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية، وقد وقع  

، وذلك بما يتوافق عميك االختيار عشواكيًا  لتكون ضمن عينة الدراسة، لذا أرجو منك التعاون بتعبكة ىذه االستبانة
مع وجية نظرك، عممًا بأن بيانات الدراسة ىي ألغراض البحث العممي فقط، وسيتم الحفاظ عمى سريتيا، وال يطمب 

 منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك، شاكرين لك حسن تعاونك .
 
 

 إشراف : د. مازن الخطيب                                      "جبرينيأبراىيم صالحي "إعداد الباحثة : أحرار 
 

 القسم األول : معمومات عامة
 

 تناسبك  :اإلجابة التي  ( في المربع الذي يسبقX) إشارة الرجاء وضع 
   : الجنس 
  ذكر    انثى 
  مكان السكن 
  مدينة       قرية      مخيم 
 : المؤىل العممي 
  أقل من توجييي    توجييي   .بكالوريوس فما فوق 
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 : العمر 
  18أقل من    18 – 29    
 30- 39    40 – 49  
 : ىل تتابع وساكل اإلعالم 
  نعم     ال 
 : وسيمة اإلعالم الرياضية 
  مقروءة         مسموعة  مركية   إلكترونية . 
 

 :القسم الثاني: فقرات اإلستبانة

 بارة في المربع المخصص لإلجابة حسب ما ينطبق عميك :( أمام كل عXالمواطن الكريم: يرجى التكرم بوضع إشارة )

مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

لـ  مكافؽ
أككف 
 رأم

غير 
 نكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

 إظيار الدكر الذم تقـك بو كسائؿ اإلعالـ الرياضية الفمسطينية في تناكؿ ظاىرة  شغب المالعب مف كجية نظر الجماىير
دكران إيجابيان في   يتمعب  كسائؿ اإلعالـ الرياض .1

 عالج ظاىرة الشغب. 
     

تقـك  الكسائؿ اإلعالمية بمعالجة أسباب ظاىرة  .2
 شغب المالعب بصكرة شاممة.

     

يقـك االعالـ بمعالجة ظاىرة شغب المالعب بطريقة  .3
 كاضحة.

     

تستخدـ كسائؿ اإلعالـ أساليب منظمة لعالج ظاىرة  .4
 شغب المالعب .

     

يتراجع شغب المالعب بصكرة ممحكظة  بفضؿ  .5
 المعالجة اإلعالمية.

     

تساىـ القنكات الفضائية بدكر فعاؿ في عالج ظاىرة  .6
 الشغب.
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مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

لـ  مكافؽ
أككف 
 رأم

غير 
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

يكجد تعصب لدل مف يتناكؿ ظاىرة شغب المالعب  .7
 ؿ اإلعالمية.في الكسائ

     

تساىـ الكسائؿ اإلعالمية بدكر سمبي في عالج  .8
 ظاىرة شغب المالعب.

     

 

 .إبراز انعكاس مضمكف الرسالة اإلعالمية في الحد مف ظاىرة شغب المالعب
تؤكد كسائؿ اإلعالـ عمى المفاىيـ اإليجابية لمرياضة  .9

 في  المجتمع.
     

درة عمى إيصاؿ الرسالة إلى لغة اإلعالـ الرياضي قا .10
كافة طبقات المجتمع عمى الصعيديف الثقافي 

 كاالجتماعي.

     

تستخدـ كسائؿ االعالـ الرياضي مضاميف دينية  .11
 تحض عمى سالمة المجتمع.

     

تظير كسائؿ اإلعالـ بكضكح الخسائر التي يتعرض  .12
 ليا الكطف بسبب شغب المالعب .

     

اإلعالـ بطرح أمثمو حكؿ أحداث شغب  تقـك كسائؿ .13
تسببت بالكثير مف الخسائر لمجماىير لكي تجن بيـ 

 تكرارىا.

     

يتعامؿ االعالـ مع الرياضة كمظكمة اجتماعية  .14
 تيدؼ الصالح المجتمع كزيادة الركابط بيف الجميع.

     

تأكيد كسائؿ اإلعالـ عمى اف كرة القدـ كغيرىا مف  .15
 ياضية تشكؿ متعة مثيرة لمجميكر .أأللعاب الر 

 
 

    

 

 الكشؼ عف مينية كسائؿ اإلعالـ الرياضي في تناكؿ ظاىرة شغب المالعب
 

يساىـ ارتفاع المستكل األكاديمي كالميني  .16
 لإلعالمييف  في إيصاؿ الفكرة بشكؿ أكضح.

     

ىناؾ تحيز بعض اإلعالمييف إلحدل الفرؽ أك  .17
 األندية الرياضية.

     

كجكد مصداقية لإلعالمييف في تكضيح صكرة  .18
 الكضع الحقيقي لمحدث الرياضي.

     

ىناؾ كفاءة لدل كسائؿ اإلعالـ الرياضية في تناكؿ  .19
 ظاىرة الشغب.

     

 

غير غير لـ  مكافؽمكافؽ  الفقرة الرقـ
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اككف  بشدة
 رأم

مكافؽ  مكافؽ
 بشدة

حدث كما ىك دكف ىناؾ صالحية لإلعالمييف بنقؿ ال .20
 زيادة أك نقصاف.

     

يقـك اإلعالمي بإشراؾ الجماىير لمتعبير عف أرائيـ  .21
 بفاعمية.

     

تؤثر العالقات العشائرية عند اإلعالمييف في سالمة  .22
 حكميـ عمى قضية الشغب .

     

تمعب السياسة اإلعالمية في المؤسسات دكر في  .23
 عدـ محاربة شغب المالعب.

     

 

 إبراز دكر السياسات التحريرية السمبية لكسائؿ اإلعالـ الرياضي في كيفية بث الكعي لدل الجماىير
 

 تختار  كسائؿ اإلعالـ لممصطمحات المناسبة .24
 بشكؿ سميـ لمحد مف الشغب. 

     

ال يكجد رغبة لدل المؤسسات اإلعالمية في عالج  .25
 الشغب.

     

زبية سمبا عند كسائؿ االعالـ في تؤثر المراجع الح .26
 عالج شغب المالعب.

     

ىناؾ عدـ كضكح في سياسة المؤسسات اإلعالمية  .27
 في مكافحة شغب المالعب.

     

قمة معرفة أصحاب القرار في السياسة التحريرية  ال  .28
 تساعد في محاربة الشغب

     

اعتماد السياسات التحريرية عمى التسكيؽ دكف  .29
 االىتماـ بسالمة المجتمع.

     

ينحاز بعض الصحفييف إلحدل الفرؽ مف خالؿ  .30
 تحفيز جماىيرىـ.

     

تركز كسائؿ اإلعالـ عمى أخطاء التحكيـ قبؿ المقاء   .31
 يؤثر عمى الجماىير كيجعميا متشنجة.

     

المعالجة اإلعالمية الخاطئة لحاالت الشغب تزيد مف  .23
 .احتمالية كقكعيا

     

 

 شاكرين لك حسن تعاونكم،،
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 ( : أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة )اإلستبانة(2.3ممحق رقم )

 الجامعة التخصص اإلسم الرقم

فسيولوجيا الجيد البدني،  األستاذ الدكتور: جعفر العرجان 1

 اإلحصاء التحميمي

 جامعة البمقاء التطبيقية، االردن

 جامعة القدس ربية رياضيةت الدكتور مازن الخطيب 2

 الجامعة األردنية فمسفة تربية رياضية الدكتور محمد مطاوع 3

اإلتحاد العربي واألسيوي لمصحافة  اإلعالم الرياضة المحاضر األسيوي حسام بركات 4

 الرياضية

 بريطانيا-جامعة ريدنج اإلتصال اإلستراتيجي الدكتور معين الكوع 5

عالمصحا الدكتور صابر حارص 6  جامعة سوىاج فة وا 

 جامعة حموان التربية البدنية والرياضية الدكتور رمزي القرم 7

الجياز المركزي لإلحصاء  احصاء حمدىاني األاألستاذ  8

 الفمسطيني

 جامعة خضوري التدريب الرياضي الدكتور جمال أبو بشارة 9

 جامعة القدس المفتوحة لغة عربية الدكتورة إنشراح جبريني 10
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