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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 
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


