الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر الذم يقكـ بو اإلعالـ الرياضي الفمسطيني كمدل مساىمتو
ف ػي الحػػد مػػف ظػػاىرة شػػغب المالعػػب فػػي المحافظػػات الشػػمالية مػػف كجيػػة نظػػر الجمػػاىير ،سػػمبان أك
إيجابػ ػان ،إض ػػافةن إل ػػى تحدي ػػد تق ػػديرات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة لي ػػذا ال ػػدكر تبعػ ػان لمتغيػ ػرات الد ارس ػػة المس ػػتقمة
الثانكية( :الجنس ،مكاف السكف ،المؤىػؿ العممػي ،المرحمػة العمريػة ،متابعػة كسػائؿ اإلعػالـ ،نػكع كسػيمة
اإلعالـ) كلتحقيؽ ذلؾ إتبعت الباحثة المػنيج الكصػفي ،مسػتخدمةن اإلسػتبانة التػي صػممتيا كػأداة لجمػع
البيانات مف عينة عشكائية قكاميػا ( )350مناصػ انر كمشػجعان مػف جمػاىير فػرؽ أنديػة محترفػي كػرة القػدـ
الفمسطيني لممكسـ الرياضي ( ،)2018/2017كأظيرت نتائج الدراسة أف اإلعالـ الرياضي الفمسػطيني
يساىـ بدكر كبير في الحد مف ظاىرة شغب الجماىير في المالعب الرياضية بداللة المتكسط الحسػابي
عمى الدرجة الكمية كالذم بمغ ( ،)3.15كأف تناكليا لمضمكف الرسالة اإلعالمية جاء في الترتيب األكؿ
بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ ( ،)3.45كمينيػػة كسػػائؿ اإلعػػالـ الرياضػػي جػػاءت فػػي الرتيػػب الثػػاني بمتكسػػط
( ،)3.34كجػاء محػػكر كسػػائؿ اإلعػػالـ الرياضػي فػػي الترتيػػب الثالػػث بمتكسػط ( ،)3.22بينمػػا جػػاء فػػي
الرتيب الرابع كاألخير محكر السياسات التحريرية السمبية بمتكسط ( ،)2.70كأظيرت النتائج أيضػا إلػى
كج ػػكد ف ػػركؽ أحص ػػائية ف ػػي كجي ػػات نظ ػػر إس ػػتجابات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة ح ػػكؿ دكر كس ػػائؿ اإلع ػػالـ
الرياضي في الحد مف ظاىرة شغب الجماىير تعزل لممتغيرات كالن مف (الجػنس ،مكػاف السػكف ،المؤىػؿ
العممػػي ،المرحمػػة العمريػػة) ،بينمػػا أظيػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ إحصػػائية تبع ػان لمتغي ػرات متابعػػة
كسائؿ اإلعالـ كنكع كسيمة اإلعالـ الرياضي الفمسطيني.
كقد أكصت الباحثة بضركرة العمؿ عمى إستثمار األدكار اإليجابية لكسائؿ اإلعالـ الرياضي الفمسطيني
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
و

ككسيمة لمتنافس اإلعالمي ،كضركرة برمجة إستراتيجية إعالمية رياضية كاضحة في الساحة الفمسطينية
عمى قاعدة أف اإلعالـ الرياضػي جػزء أصػيؿ مػف الحػراؾ الرياضػي كشػريؾ فػي تطػكيره ،كزيػادة مسػتكل
كمسػػاىمة الب ػرامج التثقيفيػػة لمجمػػاىير عمػػى صػػعيد الق ػكانيف كأخالقيػػات التشػػجيع النظيػػؼ ك البعػػد عػػف
التعصػػب الجمػػاىيرم ،كنش ػػر الػػكعي بػػيف الجم ػػاىير حػػكؿ مفيػػكـ المنافس ػػة الرياضػػية كمسػػاعدتيـ ف ػػي
التعامػػؿ مػػع حػػاالت الفػػكز كالخسػػارة كقيمػػة مجتمعيػػة ليػػا أثارىػػا اإليجابيػػة كالسػػمبية،العمؿ عمػػى تطػػكير
األنظمة كالمكائح الناظمة لعمؿ الصحفي الرياضي في الساحة الفمسطينية ،كالعمػؿ عمػى تأىيػؿ كتطػكير
الكادر العامؿ في حقؿ اإلعالـ الرياضي الفمسطيني.
الكممات المفتاحية :اإلعالـ الرياضي ....شغب المالعب ....الجماىير الرياضية الفمسطينية.
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