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 ملخصال

في الحد من ظاهرة شغب الرياضي دور اإلعالم هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، كما اتبعت هذه المالعب 

طالبا وطالبة في كلية التربية  282المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من الدراسة 

ستبانة لجمع البيانات من هداف الدراسة تم استخدام االة في الجامعة األردنية، ولتحقيق أالرياضي

إلعالم ل دورإلى عدد من النتائج كان أهمها: أن هناك  عينة الدراسة، وقد توصلت الدراسةفراد أ

الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في المالعب من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في 

بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وتوصي الدراسة إلى ضرورة عقد  ،الجامعة األردنية

في المجال الرياضي للتعرف على أسباب ظاهرة شغب  ت واجتماعات بين الفئات المختلفةندوا

لمالعب وطرق الحد منها، وضرورة تكاثف الجهود اإلعالمية في المجال الرياضي من أجل ا

برمجة استراتيجية إعالمية رياضية على مستوى المملكة يكون إطارها العام يهدف إلى التقليل من 

 مستوى الشغب اإلعالمي خاصة في تلك الرياضات األكثر شعبية وتجمع.

 .، القيم التربوية، الوعيالمالعبظاهرة شغب لرياضي، ا اإلعالمالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to identify the role of sports media in reducing the 

phenomenon of stadium riots from the point of view of the students of the 

Faculty of Physical Education at the University of Jordan. The study also 

followed the descriptive method. The sample consisted of 282 students in 

the Faculty of Physical Education at the University of Jordan, the 

objectives of the study were used to collect data from the sample 

members of the study. The study reached a number of results, the most 

important of which was that there is a role to inform the athlete in 

reducing the riot in stadiums from the point of view of the students of the 

Faculty of Physical Education at the University of Jordan, The study 

recommends the need to hold seminars and meetings between different 

groups in the field of sports to identify the causes of the riot of stadiums 

and ways of reducing them, and the need to intensify the media efforts in 

the field of sports in order to program a sports information strategy at the 

level of the Kingdom whose general framework aims to reduce the level 

of riots Media is especially popular in those most popular sports and 

gatherings. 

Keywords: sports media, stadium riot, Educational values, 

awareness. 
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 الفصل األول 
 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة:
تطورت وسائل اإلعالم في منتصف القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، لتصبح 
واحدة من وسائل المعرفة على المستويات االجتماعية، وقد لعبت دورًا مهمًا في التأثير على 

المجتمعات  اتجاهالمجتمعات اإلنسانية؛ بما تبثه من أفكار وحقائق وآراء تغيرت وتطورت في 
عام؛ في مدة زمنية قليلة، لم تعهده المجتمعات اإلنسانية التي سبقت التطور الهائل في نحو رأي 

يجاد واالتصالالوسائل التي تقوم بدور اإلعالم  ، واإلعالم ظاهرة إنسانية تهدف إلى إحداث وا 
التغيير المطلوب في المجتمعات، وله وظيفة اجتماعية متمثلة بالسعي الدائم وراء كل تطور في 

لف المجاالت، كما يتحمل جزءًا كبيرًا في التوعية والتثقيف والتعليم في شتى مجاالت الحياة مخت
 السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والرياضية.

وقد صاحب هذا التطور السريع في الوسائل اإلعالمية مع التطور في علم التكنولوجيا 
تنقل من  ، واآلراء واألفكار والرؤىواالتصال الهائل وظهور الثورات الهائلة في عالم المعلومات

المتعلقة بشغب المالعب، وظهرت الصورة المحرضة على الشغب  كل مكان، فظهرت القضايا
 واالتصال، وتطورت تلك الصورة مع وسائل اإلعالم واإلخباريةوالعنف على الواجهات اإلعالمية 

بشكل كبير، حيث أصبحت هذه فأصبحنا نرى مظاهر التخريب والقتل والدمار بالمالعب 
عبين السلوك العدواني لالعلى األرواح والممتلكات من خالل  اً شديد اً تشكل خطر  ظاهرمال

 (.1، 2016والحكام اإلداريين والمشجعين قبل وأثناء وبعد المنافسات الرياضية )الفيلكاوي، 
القاعدة البشرية ونهوض األمم وتطورها في شتى المجاالت السياسية  التساعونتيجة 

 من نهوض الحضارة جزءاً الرياضة بواالجتماعية واالقتصادية والرياضية وغيرها، أصبح االهتمام 
نسبة المشاهدين والمتابعين  ارتفعت، ومقياسًا على مدى تطورها ورقيها، ومع هذا التطور للشعوب

جماهير من دول  ةمن مختلف بلدان العالم حيث أصبح للفرق الرياضيللمنافسات الرياضية 
التي جعلت  ةمختلفة ومن ديانات وأعراق مختلفة، والتي تزامنت مع تطور وسائل االتصال الحديث

في سرعة قصوى، وهي كافة األحداث إلى أقطار العالم  من حيث نقلمن العالم قرية صغيرة 
قوعها ومكنته من التعرف على الدول، و شاهد األحداث فور نفس اللحظة؛ حيث أصبح اإلنسان ي

 على العالم. واالنفتاحوالثقافات األخرى، 
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، وقد أدت هذه اكل الرئيسية التي تواجه الرياضةولقد أصبح العنف والشغب من المش
الظاهرة إلى إصدار الكثير من اللوائح والقوانين التي تعاقب المتسببين بالشغب والعنف، ناهيك 

ن أنها سلوكيات غير مقبولة رياضيًا ودينيًا واجتماعيًا وأخالقيًا، كما أنها تؤدي إلى تحطيم القيم ع
؛ (58، 2004التربوية والتنافسية الشريفة التي تعمل الرياضة على إكسابها للفرد )بهبهاني، 

 (.84، 2004المصطفى،)

 مشكلة الدراسة:
من خالل العرض السابق الذي يؤكد قضية شغب المالعب وخطورتها على المجتمع 
الرياضي والمجتمع بشكل عام في األردن إلى درجة أنها أصبحت إحدى الظواهر البارزة في 
المشهد الرياضي الحديث وتأثير الجماهير المشاغبة في األوساط الرياضية إلطالق الزمام 

البدني في الملعب وخارجه مستغلين تطلعات الشباب من المشجعين  لعدوانيتهم الكالمية وعنفهم
الذين يحاولون التعبير عن مفاهيمهم الخاصة فيما يتعلق بالصداقة والرجولة والمغامرة والمخاطرة 

يجاد  أثناء اللقاءات الرياضية، ونتيجة لذلك وجد الباحث ضرورة الوقوف على هذه الظاهرة وا 
التي  مصادر التنشئة االجتماعيةالحد منها، والتعرف على دور إحدى الحلول التي قد تسهم في 

 عمال الشغب والعنف في المالعب الرياضية.أقد تسهم في الحد من 
 ومن هنا برزت مشكلة هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي: 

 واإللكترونية والمقروءةأشكالها المرئية والمسموعة بالرياضية هل حققت وسائل اإلعالم 
من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية دورها اإلعالمي في الحد من ظاهرة شغب المالعب 

 ؟في الجامعة األردنية
 أسئلة الدراسة:

 تحددت في التساؤالت اآلتية:
ما دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في المالعب من وجهة نظر طلبة كلية  .1

 ؟في الجامعة األردنيةالتربية الرياضية 
وجهة من  في نقل وتحليل األخبار واألحداث الرياضيةاإلعالم الرياضي  ما مدى موضوعية .2

 ؟ نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية
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من انتشار األفكار الفوضوية وانخفاض القيم التربوية بوعي الجمهور والرياضيين ما عالقة  .3
  ؟التربية الرياضية في الجامعة األردنيةوجهة نظر طلبة كلية 

من  العنف بقلةوالمقروء  والمرئيتعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم المسموع ما عالقة  .4
 ؟ وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية

لظاهرة العنف الرياضي من  الرياضيالبرامج اإلعالمية في اإلعالم  أولتهاما األهمية التي  .5
للتقليل من  إعالميةات ءحيث توفير الوقت المخصص للموضوعات، واالعتماد على كفا

 الظاهرة؟
 أهداف الدراسة:

 هذه الدراسة إلى التعرف على: تهدف
من وجهة نظر طلبة كلية ظاهرة شغب المالعب  التعامل معفي الرياضي دور اإلعالم  -1

 .الجامعة األردنيةالتربية الرياضية في 
في نقل وتحليل األخبار واألحداث  الرياضياإلعالم  الكشف عن مدى موضوعية -2

 الرياضية.
انتشار األفكار الفوضوية و الوعي لدى الجمهور والرياضيين  الكشف عن العالقة بين  -3

 وانخفاض القيم التربوية مما يؤدي إلى تصرفات غير مسؤولة.
والمقروء  والمرئيتعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم المسموع  الكشف عن العالقة بين -4

 العنف. وقلة
األهمية التي أعطتها البرامج اإلعالمية في اإلعالم المسموع والمرئي والمقروء لظاهرة  -5

 كفاءاتالعنف الرياضي من حيث توفير الوقت المخصص للموضوعات، واالعتماد على 
 .للتقليل من الظاهرة إعالمية

 همية الدراسة:أ
 يلي: ما أهمية هذه الدراسة من خالل تتمثل
من وجهة نظر طلبة في الحد من ظاهرة شغب المالعب  الرياضي لدور اإلعالم تناولها  -1

من  المتخصص الرياضي حيث أصبح اإلعالمكلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، 
الركائز المهمة في أي مجتمع على اعتبار أن اإلعالم يعد سلطة رابعة وذات نفوذ قوي في 
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التأثير على اآلخرين، وأصبح قوة ال يستهان بها في أي دولة، ومجتمع خاصة بعد ما عاشه 

 العالم من تطور علمي، وتكنولوجي هائل، في مجال اإلعالم واالتصال.
واجبه الصحيح بحيث يعمل على التقليل من هذه يؤدي  ذيال الرياضي توضيح دور اإلعالم -2

 من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية.الظاهرة، 
عملية تسهم في الحد من ظاهرة كما تعود أهمية الدراسة أيضًا إلى ما تسفر عنه من نتائج  -3

والمؤسسات اإلعالمية ب حيث أنها تفيد المعنيين بذلك خاصة الجهات األمنية، الشغ
 والقائمين على الجانب الرياضي كوزارة الشباب والرياضة والباحثين.

 حدود الدراسة: 
 ت فيما يلي:تحدد

 الفصل في 2019األسبوع األول من شهر إبريل في تطبيق هذه الدراسة  تم الحدود الزمانية:
 .الثاني الدراسي

 على طلبة كلية التربية الرياضية. في الجامعة األردنية تم تطبيق هذه الدراسة الحدود المكانية:
 .طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية على تم تطبيق هذه الدراسة الحدود البشرية:

 محددات الدراسة: 
من اختيار عينة  محددات أبرزهاالمن بجملة  ، وكذلك تتحددبتعميم نتائج الدراسة تتحدد

فيها الدراسة  تجر ، وطبيعة الفترة الزمنية التي الرياضية في الجامعة األردنية كلية التربيةطلبة 
 باإلضافة إلى صدق األداة وثباتها ودقة وموضوعية استجابات أفراد العينة.

 مصطلحات الدراسة: 
( الدور على أنه نمط من الدوافع واألهداف والمعتقدات والقيم 25، 2013عرف الزبيري )الدور: 

واالتجاهات والسلوك التي يتوقع أعضاء الجماعة أن يروه فيمن يشغل وظيفة ما أو يحتل وضعًا 
 اجتماعيًا معينًا والدور الذي يصف السلوك المتوقع من فرد أو مؤسسة في موقف ما.

أنه الوظيفة التي تقوم بها الوسائل اإلعالمية المختلفة والتي تهدف بالباحث  هأما إجرائيًا فقد عرف
 لى نشر المبادئ واألفكار والرؤى التي تؤثر على سلوكيات المتلقين.إ
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( وسائل اإلعالم على أنها مجموعة الوسائل التقنية 21، 2011عرف الدليمي ) وسائل اإلعالم:
والمادية واألخبارية والفنية واألدبية والعلمية المؤدية إلى االتصال الجماعي بالناس بشكل مباشر 

 أو غير مباشر ضمن العملية التثقيفية واإلرشادية للمجتمع.
أنها: تلك الوسائل اإلعالمية المعروفة في المملكة بم أما إجرائيًا فقد عرف الباحث وسائل اإلعال

األردنية الهاشمية كالصحف والمجالت والراديو والتلفزيون واإلنترنت والرسائل القصيرة، ومواقع 
التي تهتم بالرياضة وتقدم في صفحاتها الورقية واإللكترونية، وخارطاتها  التواصل االجتماعي

ونشر روح التسامح ل الرياضي وتعمل على توعية المتلقين البرامجية مضامين تتعلق بالمجا
 .والمحبة مع نتائج المبارايات

أنه ذلك النشاط اإلعالمي الذي يختص بتقديم ب( 20 ، 2013اإلعالم الرياضي: عرفه )قويدر، 
األخبار المتعلقة أساسًا بالرياضة والمرتبطة بما تصنعه الرياضة من أحداث رياضية والتي 

 ع من التفسير والتحليل وأيضا توجيه فئات وشرائح المجتمع المهتمة بالرياضة.يدعمها نو 
عملية نشر وأيصال المعلومات إلى الجمهور الرياضي أنه: بأما إجرائيًا فقد عرفه الباحث 

بغرض نشر الثقافة الرياضية من خالل إيجاد العالقات اإليجابية بين األفراد والمجتمع من جهة 
 اإلعالم الرياضي من جهة أخرى.وبين عناصر 

( شغب المالعب على أنه ذلك السلوك 96، 2004مصطفى )العرف  شغب المالعب:
العدواني أو المخالفات لألنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها والتي تنظم سير المنافسات 

 الرياضية.
ر بأعمال تتسم الباحث بأنه عبارة عن قيام مجموعة من العناص هأما إجرائيًا فقد عرف

بالعدوانية والعنف والشغب داخل المالعب الرياضية، الذي يعتبر خرقًا لألنظمة والقوانين المعمول 
 بها في أي بلد، من ضرب أو حرق أو تدمير أو تخريب أو ارتكاب جريمة.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 : نظرية الدراسة
 النظري:  اإلطارأواًل: 

 (Agenda Setting Theoryنظرية األجندة )
( من خالل كتابه Walter Lippmannإن نشأة نظرية األجندة ترجع إلى والتر ليبمان )      

، والذي بين من خالله "أن وسائل اإلعالم تساعد 1922)الرأي العام( والذي وضعه في العام 
يان تقدم هذه الوسائل بيانات زائفه في في بناء الصورة الذهنية لدى الجماهير، وفي كثير من األح

عقول الجماهير، وتعمل وسائل اإلعالم على تكوين الرأي العام من خالل تقديم القضايا التي تهم 
 (.288، 2009المجتمع" )مكاوي، والسيد، 

( في صدور Mc Combs and Showكما يرجع الفضل إلى ماك كومبوسوشو)        
رية حيث بًين أن: "وسائل اإلعالم تنجح بكفاءة في تعريف الناس الدراسة األولى عن هذه النظ

بموضوعتهم أو  االهتمامفيما يفكرون، ذلك ألن لها تأثيرا كبيرا في تركيز انتباه الجمهور نحو 
أحداث وقضايا ذاتها، فالجمهور ال يعلم من وسائل اإلعالم عن هذه الموضوعات فحسب، بل 

قوية بين أهمية الموضوع في وسائل  إيجابيةك عالقة ارتباطية يعرف كذلك ترتيب أهميتها، فهنا
إلى وجود  (McCombs & Shaw, 1993) اإلعالم وأهميته لدى الجمهور".وقد أشارمكومبس

األولى: وفيها أكدت الدراسات األولى والتي تم من  عدة مراحل لتطور نظرية األجندة؛المرحلة
خاللها اختبار الفروض الرئيسة الخاصة بأن نموذج التغطية يؤثر في إدراك المتلقي ألهمية أي 
قضية يومية، والمرحلة الثانية: وهي التي يتم منها تحديد الشروط المناسبة التي تعزز أو تحد من 

سائل اإلعالم المختلفة، والمرحلة الثالثة: والتي تهتم بالكشف وضع األجندة واألدوار المقارنة لو 
عن صور المرشحين واهتماماتهم السياسية كبديل لألجندة، ثم المرحلة الرابعة: التركيز على 

، وبذلك تكون قد انتقلت بحوث األجندة من االتصاليةمصادر األجندة والتي تتعلق بالوسائل 
 متغير مستقل إلى متغير تابع.

أن نظرية األجندة اإلعالمية تستند إلى أن وسائل اإلعالم ( 155، 2009) ويوضح الموسى    
تتمتع بقوة كبيرة في تشكيل الرأي العام حول القضايا التي يواجهها المجتمع، وذلك من خالل 
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الجمهور بها، وترى هذه  اهتمامحجم الطرح لها في الوسيلة اإلعالمية مما يؤدي إلى استثارة 
ية أن وسائل اإلعالم قادرة على التأثير بالجمهور من خالل تركيزها على قضايا معينة النظر 

تطرحها على جدول تفكير الناس ليتخذوا مواقف منها تتأثر بحسب طرح اإلعالم نفسه لها 
وبالمقابل فإنها إذا لم تطرح وتسلط األضواء الكافية يبتعد الناس عنها. كما عرفت بأنها العملية 

وم بها الهيئات والمؤسسات التي تقدم األخبار والمعلومات باختيار أو التأكيد على أحداث التي تق
وقضايا ومصادر معينة، لتغطيتها دون أخرى، ومعالجة هذه القضايا وتناولها بالكيفية التي 

)حسني،  المسؤولين الحكوميين ومتخذي القرار والسلطة وأولوياتهذه المؤسسات  اهتمامتعكس 
2009 ،398). 

 خصائص نظرية األجندة:
 وهي: (181، 2008خصائص لنظرية األجندة بينها حمادة )وتوجد عدة 

  وجود نمو مستمر ومنتظم للدراسات التطبيقية في مجال نظرية األجندة بدء من ظهورها
 وحتى وقتنا الحالي.

  الجماهيري  لالتصالمقدرتها على تحقيق التكاملية بين العديد من المجاالت البحثية الفرعية
 تحت مظلة نظرية األجندة.

  مقدرتها على إيجاد قضايا بحثية وأساليب منهجية جديدة تتنوع بتنوع المواقف والمتغيرات
 .االتصالية

وتفترض هذه النظرية أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم جميع الموضوعات والقضايا 
نما يختار القائمون على هذه  الوسائل بعض الموضوعات التي يتم التي تقع في المجتمع، وا 

ن هذه الموضوعات تثير اهتمام الناس  التركيز عليها بشدة والتحكم في طبيعتها ومحتواها. وا 
تدريجيًا وتجعلهم يدركونها، ويفكرون فيها، ويقلقون بشأنها، وبالتالي تمثل هذه الموضوعات لدى 

)مكاوي،  وسائل اإلعالم ال تطرحهاالجماهير أهمية أكبر نسبيًا من الموضوعات األخرى التي 
 . (288، 2009وآخرون، 

 ,Shaw, & Martin, 1992) ولقد حدد شاو ومارتن أهم أربعة نماذج لقياس ترتيب األولويات

200-202).  
يركز على قياس أولويات اهتمامات الجمهور وأولويات اهتمامات وسائل اإلعالم  نموذج -1

 اعتمادًا على المعلومات التجميعية.
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نموذج يركز على مجموعة من القضايا ولكن بنقل وحدة التحليل من المستوى الكلي إلى  -2
 المستوى الفردي.

يعتمد على دراسة قضية واحدة في وسائل اإلعالم وعند الجمهور انطالقًا من فكرة أن  نموذج -3
 التأثير يختلف من وقٍت آلخر.

 نموذج يدرس قضية واحدة وينطلق من الفرد كوحدة للتحليل. -4
إلى فترة تقريبية يمكن أن ينتقل خاللها األثر من أجندة  االنتهاءوعلى الرغم من عدم 

إلى أجندة الجمهور، فإن الباحثين النجوالنج يشيران ضمنًا إلى انتقال األثر وسائل اإلعالم 
يستغرق وقتًا طوياًل، وعندما يستعرضا عملية بناء األجندة فيرى الباحثان أن بناء األجندة يتم في 

 .(415، 2015، دعبد الحمي) ست مراحل وهي
 تلقي الصحافة الضوء على بعض األحداث وتجعلها بارزة. -1
 .االهتمامتحتاج بعض القضايا إلى قدر أكبر من التغطية لتثير  -2
في إطارها الذي يضفي عليها المعنى ويسهل  االهتماموضع القضايا أو األحداث التي تثير  -3

دراكها.  فهمها وا 
 اللغة المستخدمة في وسائل اإلعالم يمكن أن تؤثر في مدركات الجمهور ألهمية القضية. -4
، وبين بعض االهتماماإلعالم بالربط بين الوقائع واألحداث التي أصبحت تثير تقوم وسائل  -5

 الرموز الثانوية التي يسهل التعرف عليها على موقع الخريطة السياسية.
 بناء األجندة يتم بسرعة ويتزايد عندما يتحدث بعض األفراد الموثوق بهم في قضية ما. -6

 اً كثير إلى أن  (415، 2015) الحميد شير عبديوفي مجال المقارنة بين وسائل اإلعالم 
إلى أن الصحافة تنجح أكثر من التلفزيون في التأثير على أجندة الجمهور،  انتهت من البحوث

ذلك أن التلفزيون يهتم أكثر بالقضايا العامة وليس الفرعية األكثر تخصصًا التي يمكن تهتم بها 
وبالتالي فإنه رغم زيادة التعرض إلى التلفزيون إال أن ذلك لم يؤد إلى ظهور تأثير  ،الصحف

وظيفة ترتيب األولويات ، والباحث يختلف مع هذا الرأي لكون التلفزيون في دعم وظيفة األجندة
ن لتلفزيون وحسب، فابنوعية الوسيلة وليس ارتباط بمستوى التعرض لها  بعضهم إلى أن  أشاروا 

عدم  ال يعني، إال أن هذا بالتفاصيل كما في الصحف واالهتمامبالعمق  ال يتسمقضايا للعرضه 
التأثير، فكثير من القضايا التي يتم عرضها على الفضائيات تشغل القاصي والداني، وتصل 
بالصورة والصوت لعدد كبير من الناس فضاًل عن إمكانية إدامة التأثير من خالل وسائل اتصال 
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وب الذي يعرض معظم القضايا التي يعرضها التلفزيون وبشكل مركز أكثر، لكونه أخرى كاليوتي
التلفزيون الباحث يرى أن . وبالتالي فإن يقتطع الجزء المؤثر من المنتج التلفزيوني ويتم عرضه

 . ، مثل الصحف وربما أكثرأجندة للجمهور يؤثر في
 أبرز االنتقادات التي وجهت لنظرية ترتيب األولويات

تمد الباحثون المؤيدون لهذه النظرية على مكونات سطحية ظاهرية ففي تحديدهم ألهم أع
القصص الخبرية التي يقدمها اإلعالم في تغطيته، لجأ الباحثون إلى حصر عدد القصص 

)عبد الحميد،  المتناولة لقضية ما واعتباره مقياسًا لتحديد أجندة وسائل اإلعالم حول هذه القضية
2015 ،285). 

 وعليه تستفيد الدراسة من نظرية ترتيب األولويات من حيث:
المواضيع التي يركز عليها اإلعالم الرياضي وخاصة ما يتعلق بالحد من العنف تحديد  .1

من خالل اهتمام كل برنامج من برامج الدراسة باألحداث وكذلك ، والشغب الرياضي
 اث.وتركيزها على جانب أو أكثر من األحد وأسلوبهاالرياضية 

نتائج الدراسة من خالل ربط وتفسير  مناقشةاستفادت الدراسة من نظرية األجندة في مرحلة  .2
 تلك النتائج الكمية والكيفية بالمدخل النظري لألجندة حسب سياسة كل برنامج واتجاهاته.

ويرى الباحث أن هذه النظرية تعد من النظريات التي تهتم بدراسة العالقة التبادلية بين وسائل  .3
اإلعالم والمتلقين الذين يتعرضون لهذه الوسائل، ومقدرة وسائل اإلعالم على تحديد أهمية 

 وأولوية بعض الجوانب والسلوكيات الرياضية وغيرها.
 أهداف اإلعالم:

التوجيه وتكوين ، لإلعالم أهداف ومحاور كثيرة ومن أهم األهداف التي يقوم بها اإلعالم
تعد هذه الوظيفة األكثر أهمية لإلعالم، إذ أن اإلعالم يعمل على  ، إذواالتجاهاتالمواقف 

، وتوجيه مواقفهم من القضايا التي تدور من حولهم، واتجاهاتهمتشكيل مواقف الناس ورؤاهم 
والعمل على تعديل هذه المواقف أو تبديلها بغيرها إن كانت تلك المواقف قديمة قد طرأ عليها ما 

 .(23، 2010)شفيق،  ليستدعي التغيير والتبدي
الدعوة للعقيدة التبشير بها لإلعالم وظيفة هامة جدًا في كما أنه من أهم أهداف اإلعالم 

 انتهجتمعينة، أو  ةإيديولوجي بعتدعم العقيدة والفكر والفلسفة، فهي إن تبنت فكرًا معين، أو ات  
جها، والسيرعلى خطاها، سياسة ما، فإنها تعمل على الترويج لها ودعمها، ودعوة الناس إلنتا
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ية، وغيرها من المجاالت سواء كانت إيديولوجيات دينية، أم سياسية، أم اقتصادية، أم فكر 
ببث العديد من البرامج التي ، أما بالنسبة للثقافة العامة لألفراد فقد قامت وسائل اإلعالم المختلفة

قضايا وموضوعات تقوم  من شأنها زيادة الوعي والتثقيف لدى الناس، فهي تعمل على طرح
من أجل زيادة وعي األفراد بها، ورفع مستوى ثقافتهم العامة، وذلك  بمناقشتها، والحديث عنها

 .(33، 2010، )العدوي بإنتاج العديد من األساليب التي تعمل على إيصال المعلومة لألفراد
أما بالنسبة للتواصل االجتماعي في وسائل اإلعالم فقد عملت وسائل االتصال على زيادة 
التقارب بين األفراد، ورفع مستوى التعارف فيما بينهم، حيث تقوم الوسائل اإلعالمية بنشر كل ما 

 اقتصادية، مسياسية، أ شخصياتيتعلق عن الشخصيات المهمة والبارزة والمعروفة، سواء كانت 
اجتماعية، وكل هذه المعلومات التي تنشرها عن هؤالء األفراد، تنتشر في أوساط الناس،  أم

 .(30، 2013، براهيمي) وتكون نوعًا من التقارب فيما بينهم، وتزيد من معرفة األشخاص بهم
على تطوير ومواكبة أما من حيث الترفيه واالستمتاع فقد عملت وسائل اإلعالم 

تلعب الوسائل اإلعالمية  كماالنواحي الثقافية والعلمية واإلخبارية فحسب، التطورات الجديدة في 
والتسلية، من خالل بث البرامج المسلية والممتعة والتي تحمل الطابع  الترفيهأيضًا دورًا في 

هم كل يوم لشتى ضالفكاهي والترفيهي، إذ أن األفراد يحتاجون لمساحة كبيرة من الترفيه بعد تعر 
اتية، وعن األخبار التي تحيط بواقعهم من كل جانب، فبث مثل هذه البرامج من الضغوط الحي

والترويح عنهم، إال أن هذه البرامج يجب أن ال تكون  االنتعاشترفيه وتسلية يساعد األفراد على 
نما عليهم أن يختاروا ما يتناسب وعق ية الناس والمجتمع الذي يعيشون فيه، لسطحية وسخيفة، وا 

 .(180، 2011)الدليمي، إلى مستوى هذه البرامج للتفاهات دون النزول
 اإلعالم الرياضي:

 عالم الرياضي:مفهوم اإل .أ
أنه تلك المهنة التي تتناول ب( اإلعالم الرياضي 63، 2008عرف عبد القادر )

الموضوعات والقضايا والمشكالت الرياضية من حيث الشكل والمضمون بهدف وصف وتوضيح 
مما يترك أثرًا في المجتمع وقد تسهم في عملية صنع القرار في المجال وتحليل الرياضة 

 الرياضي.
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( أن اإلعالم الرياضي هو عبارة عن عملية نقل ونشر 33، 2013)ويرى براهيمي 
الجغرافية،  األقطارالمعلومات الرياضية بين األطراف الفاعلة في الساحة الرياضية وفي مختلف 

 ي هو لب العملية وذلك قصد اكتساب ثقافة الوعي الرياضي.بالجمهور الرياضي الذ ءابد
 خصائص اإلعالم الرياضي: .ب

يتميز اإلعالم الرياضي بامتالكه العديد من الخصائص والسمات التي تميزه عن غيره 
 (: 66، 2013ومن أبرز هذه الخصائص نذكر مايلي )براهيمي، 

اإلعالم الرياضي يتضمن جانبًا من االختيار حيث أنه يختار الجمهور الذي يخاطبه ويرغب  .1
 ةهور كرة قدم وهذه مجلة رياضيمرنامج إذاعي رياضي موجه إلى جبفي الوصول إليه فهذا 

 خاصة بكرة السلة وهذا حديث تلفزيوني موجه إلى جمهور كرة اليد وهكذا.
جماهيري له القدرة على تغطية مساحات واسعة ومخاطبة يتميز اإلعالم الرياضي بأنه  .2

 قطاعات كبيرة من الجماهير.
يسعى اإلعالم الرياضي الجتذاب أكبر عدد من الجمهور يتوجه إلى نقطة متوسطة افتراضية  .3

يتجمع حولها أكبر عدد من الناس باستثناء ما يوجه إلى قطاعات محددة من الناس كالبرامج 
 غيرها.الرياضية للمعوقين و 

اإلعالم الرياضي بوسائله المختلفة مؤسسة اجتماعية تعمل على التوعية يستجيب إلى البيئة  .4
 التي يعمل فيها.

 :أهداف اإلعالم الرياضي .ج
حداث التغيير في التنمية الثقافية، واألخالقية، والرياضية، إيهدف اإلعالم الرياضي إلى 

ض أهداف اإلعالم الرياضي في النقاط التالية الجماهير وتحدد بع والسياسية لدىواالقتصادية، 
 (:52، 2006)الموجي، 

 إحداث التقارب واالنسجام بين اإلعالم الرياضي وجماهير المجتمع المحلي والدولي. .1
 ترسيخ القيم واألخالق الرياضية والعمل على تنمية روح الفريق الواحد. .2
 نشر الوعي الثقافي باأللعاب الرياضية وأهميتها. .3
 عائدات اقتصادية ومالية لدعم الجوانب األخرى في اإلعالم.تحقيق  .4
التي تخفف عنهم صعوبات  الرياضية الترويح عن الجمهور وتسليتهم باألشكال والطرق .5

 الحياة اليومية.  
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 ظيفة اإلعالم الرياضي:و  .د
تهدف وظيفة اإلعالم الرياضي في إحاطة الجمهور باألخبار الصحيحة والمعلومات الثابتة 

ضوعية التي تساعد في تكوين رأي عام صائب في واقعة أو حادثة أو مشكلة تتعلق والمو 
( ما 66، 2013بالمجال الرياضي، ومن أهم وظائف اإلعالم الرياضي كما ذكرتها )براهيمي، 

 يلي:
ة التي تقدم يأن من أهم وظائف اإلعالم الرياضي هي الوظيفة المعرف :الوظيفة المعرفية .1

الرياضية في المجتمع الرياضي الذي يحيط باألفراد بما يؤدي إلى  معلومات عن األحداث
 تكيف األفراد مع هذا المجتمع واالندماج فيه ويساهم في استقراره وتقدمه.

وذلك لدعم روابط المجتمع من خالل الشرح والتفسير والتعليق على  الوظيفة التفسيرية: .2
 .األحداث والقضايا المثارة وبيان أبعادها ودوافعها

وهي التعبير عن الثقافات السائدة في المجتمع وكذلك الثقافات الفرعية  :الوظيفة االستمرارية .3
وصهر عناصر المجتمع في بؤرة واحدة للحفاظ على القيمة السائدة فيه والحفاظ على 

 استمرارية ثقافته الرياضية.
لروتين اليومي وهو التخفيف من عوامل التوتر والضغط االجتماعي والبعد عن ا الترويح: .4

 وعجلة الحياة التي جعلت الناس ال يفكرون في أي شيسوا لقمة العيش.
 عناصر اإلعالم الرياضي: .ه

وذكرها )ياسين،  على عناصر يحتويال يختلف اإلعالم الرياضي عن اإلعالم العام فهو 
 فيما يلي:  ( متمثلة163، 2011

صدر عنها هذه الرسالة سواء كانت المرسل: وهو صاحب الرسالة اإلعالمية أو الجهة التي ت .1
 هذه الجهة نادي أو اتحاد أو ال عب أو غيره.

 جماعة. أمالمستقبل: وهو من توجه إليه الرسالة اإلعالمية سواء كان فرد  .2
أم إذاعة  أمالرسالة اإلعالمية سواء كانت صحيفة  االوسيلة أو األداة: وهي ما تؤدي به .3

 غيرها. أمتلفزيون 
المضمون: وهو ما تحمله وسيلة اإلعالم الرياضية لتبليغه أو توصيله إلى الرسالة أو  .4

المستقبل ويعتمد اإلعالم الرياضي في بلوغ أهدافه على الرسالة والمضمون الذي تقدمه هذه 
 الرسائل ومدى اعتماده على الحقائق واألرقام ومسايرته لروح العصر والشكل الفني المالئم.
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 أنواع اإلعالم الرياضي: .و
لقد تعددت أنواع اإلعالم الرياضي وتعددت أشكاله ويمكن تصنيف هذه األنواع وهي 

 (:94، 2013، زواوي)كاآلتي 
، باإلعالم الرياضي المقروء: وهو الذي يعتمد على الكلمة المكتوبة مثل الصحف والكت .1

 والمجالت والنشرات، والملصقات.
اإلنسان مثل الراديو وأشرطة  اإلعالم الرياضي المسموع: وهي التي تعتمد على سمع .2

 التسجيل.
اإلعالم الرياضي المرئي: وهي التي تعتمد على بصر اإلنسان مثل السينما والتلفزيون  .3

 والفيديو وشبكة المعلومات.
عليها مثل المعارض، والمؤتمرات  لالطالعاإلعالم الثابت: وهو الذي يتوجه إليه الناس  .4

لذي يقوم به اإلعالم الرياضي في التغلب على هذه والمسارح ومن هنا تبرز أهمية الدور ا
الصعوبات بما يساعد جمهور الرياضة على استيعاب كل ما هو جديد في المجال الرياضي 

 والتجاوب معه.
 هو ذلك النوع من اإلعالم الذي يتم نشره على صفحات االنترنت. اإلعالم اإللكتروني: .5
 شغب المالعب: .ز

الرياضة، حيث تبدأ مقدمات الشغب بأمور بسيطة شغب المالعب يتنافى مع أخالق 
كالخوف على خسارة الفريق أمام المنافس، وقد تتطور ليزداد االنفعال، وتبدأ ظاهرة الشغب، 
والتي قد ال تقتصر على حدود المالعب بل تتخطى ذلك للممتلكات الخاصة والعامة، 

الي فهي ظاهرة خطيرة تؤثر على والمواجهات مع جماهير الفريق المنافس ورجال الشرطة، وبالت
وحدة المجتمع وتماسكه، فاإلضافة إلى أن أسبابه رياضية إال أنه قد تكون له أسباب أخرى بعيدة 
عن الرياضة، إن أعمال العنف والشغب ظاهرة معقدة تدخل فيها عدة متغيرات داخلية وخارجية 

عن مجال الرياضة التنافسية تختلف أثارها باختالف الظروف، فهناك أسباب بعيدة كل البعد 
 (.11، هـ1427، زريقاتتقف وراء أعمال الشغب في المالعب )

والشغب ظاهرة عالمية، جديرة بالدراسة والفهم في الوقت الحالي حيث يعاني منها معظم 
المجتمعات العربية والغربية وبالتالي تحتاج هذه الظاهرة إلى التعرف عليها من حيث تحليلها 
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القواعد القانونية الموضوعية واإلجرائية لمكافحتها أو اتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوعها ووضع 
 في المستقبل.

 مفهوم شغب المالعب: .ح
( الشغب بسكون الغين هو تهييج 519، 1956عرف ابن منظور )مفهوم الشغب لغة: 

 الغين.الشر والفتنة والخصام، ويستخدم في اللغة العربية العامية بفتح 
 مفهوم الشغب اصطالحًا: 

( الشغب على أنه الصورة المادية الناتجة عن العنف الذي 163، 2016عرف سركوح )
أو التهديد باستخدام العنف إذا كان هذا التهديد مصحوبًا بإمكانيات التنفيذ  ،يلجأ إليه المتظاهرون

 الفوري.
عبارة عن سلوك جانح وخروج عن  بأنه الشغبفيعرف ( 809، 2016أما اللمعي )

القانوني للفعل األعراف يحدث أثره سلبًا ويقع فاعله تحت طائلة قانون العقوبات حسب التكييف 
 إضرابًا. ماعتصامًا أ مالمجرم سواء أكان تجمهرًا أم تظاهرًا أ

بأنه مجموعة من األنماط السلوكية االنفعالية الشغب  ( فيعرف65، 2015)الحكيم أما 
التي تصدر عن الفرد أو الجماعة تحت ظروف معينة والتي تتصف بأنها خارجه عن السلوك 
العام الذي يحدده المجتمع وفقًا لظروفه ومعاييره االجتماعية واالقتصادية والسياسية، والتي تتم 

 قبل أو أثناء أو بعد المنافسات الرياضية.
 تاريخ شغب المالعب: .ط

الرياضية سلوك عالمي ال يعرف من الذي بدأه، إال إال على الرغم من أن شغب المالعب 
( holiman( وأصل الكلمة )hooligansأنه أقترن بمشجعي الفرق اإلنجليزية الذين يعرفون )

مشتق من اسم احد العائالت االيرلندية التي عاشت في لندن واشتهرت بشغبها ومشاكستها حيث 
( وفي 1902)إيبروكسي( بإنجلترا في عام )وقعت أول ظاهرة عنف في ملعب كرة قدم بحديقة 

( أصدرت محكمة مانشستر قرارًا بمنع ممارسة كرة القدم وذلك بسبب العنف والشغب 1908عام )
( 630( وخالل تصفيات أولمبياد )طوكيو( قتل )1964الذي يصاحب تلك المباريات، وفي عام )

بينما  ين( بعد أن ألغي الحكم هدفًا.حدى مباريات كرة القدم بين )البيرو( و)األرجنتإشخصًا في 
ت بين )هندوراس( و ع( إندالع أول حروب الرياضة في العالم التي وق1969يمثل عام )

( وقعت مجزرة رياضية في 1991سميت بحرب كرة القدم وفي عام ))السلفادور( التي 
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( بجروح خطيرة عندما أطلق حكم المباراة صافرة 50( قتياًل وأصيب )40( سقط فيها ))أودكيني
( Orlando piarets( و )Tiger Chiefsاعتبرها البعض خاطئه خالل لقاء ودي بين ناديي )

 (.4، 2013)حمد، 
( وخالل 2000وال تزال أحداث العنف والشغب تسود المالعب وبشكل كبير جدًا ففي عام )

أفريقيا( استخدمت الشركة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المشجعين  وجنوب)زيمباوي، مباراة 
الذين ألقوا الزجاجات الفارغة على أرض الملعب تعبيرًا عن سخطهم على أداء العبي منتخب 

صابة آخرين 12بالدهم، فحصل تدافع على بوابات الخروج مما أسفر عن مصرع ) ( شخصًا وا 
 (.2000الخليج،  أخبار)

وال يقل الشغب شيوعًا في الدول العربية، حيث أخذت العدوى باالنتشار بين كثير من 
( التي وقعت 1974الجماهير المشجعين الرياضيين على السواء، وتعبر حادثة القاهرة في عام )

حدى مدرجات نادي الزمالك من أبرز وأول أعمال الشغب في مالعب كرة القدم العربية إفي 
تاريخ كرة  البور سعيدي هم األكثر عنفًا في ة بور سعيد لتجعل جماهير المصريوتأتي حادث

والتي أسفرت عن مقتل أكثر  القدم حيث تسببوا في الكارثة الكروية التي تعرف بمجزة بور سعيد
( قتياًل ومئات المصابين خالل مباراة في الدوري المصري بين نادي المصري واألهلي 79من )

 (.2014( )الوطن، سبورت، 2012القاهري في عام )
وخالل مباراة دولية بين لبيا ومالطا سقط جدار علوي بفعل تدافع الجماهير التي كانت 

( 40( قتياًل و)30سالحه وصوبه نحوهم وكانت الحصيلة )تسعى للهروب من شخص أشهر 
 جريحًا.

 أشكال شغب المالعب: .ي
 (:129، 2012ياسين، )الرياضي من أشكال العنف 

ومناصريفريق ثان  أولن فيما بينهم: بمعنى مناصري فريق و العنف الذي يمارسه المناصر  -
يحدثهذا وسط الملعب وقد يتحولون من مشجعين إلى أعداء يتبادلون الشتم والضرب والكسر، 

يمتد إلى خارجه ليشمل الشوارع والسكنات والسيارات وحتىاألشخاص، مما ينتج عنه فوضى 
 .مادية عارمة تؤدي إلى سقوط جرحى، قتلى وخسائر
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يلجأ  ومصيرية للفريقينالمباراة: عندما تكون مباراة حاسمة  الالعبينأثناءالعنف المتبادل بين  -
خدام العنف والخشونة في اللعب، كما ان للحكمدور مهم وفعال في عبين إلى استبعض الال

 .العنفرفع أو خفض درجة 
ن قبل و عنف المشجعين ضد فريقهم: ان التصريحات التي يدلي بها مسيرو الفريق أو الالعب -

المباراة قد تدفع األنصار إلى اللجوء للعنف، كان يتوعد المدرب أو بعض الالعبين جمهورهم 
المباراة يظهر األداء السيئ وبالتالي الخسارةمما يدفع المشجعين إلى السب  أثناء بالفوز لكن

 .والحجارة والزجاجات والرشق والشتم
 أسباب شغب المالعب. .ك

( 2009،العورتاني وعزايزي)تعددت األسباب التي تؤدي إلى حدوث شغب الملعب فيرى 
المنافسة عديدة منها  في المالعب إلى أن األسباب التي تودي إلى حدوث حاالت العنف والشغب

الوقت المتبقي من المنافسة حيث تشتد األعصاب وتزداد حاالت ، و الشديدة بين أندية معينة
، التوتر في اللحظات األخيرةقبل انتهاء المنافسة فتصبح الجماهير أكثر قابلية للعنف والعدوانية

النظيف أو قد تصدر من أي العب  سلوك الالعبين أثناء اللعب وعدم إدراكهم لمفهوم اللعبو 
 إشارة أو عبارات تدل على عدم الرضا واالستياء مما يثير الجماهير.

حيث تكون المباريات على المستوى كما أن من أهم أسباب شغب المالعب المنافسة 
الدولي والمباريات الحاسمة ذات أهمية كبيرة حيث تزداد حالة العنف والشغب في هذه المنافسات 

التعصب األعمى المتمثل بحب فريق معين وكراهية الفريق اآلخر ، و نة بالمنافسات الوديةمقار 
األخطاء التحكمية التي ، و فالمشجع المتعصب ليس لديه القدرة لتقبل الخسارة كما يتقبل الفوز

شحن الجماهير الزائد ، تحدث أحيانا مع الحكام المتحيزين لنادي أو فريق على حساب اآلخر
 .(11، 2011)بوداود،  للتشجيع المثالي والحضاري الالواعي

تأثير وسائل اإلعالم والتي قد تنحاز أو تهتم بالعب أو فريق كما أن من هذه األسباب 
النزاعات المحلية أو ، و معين وتهمل األطراف األخرى مما يثير العنف والشغب لدى الجماهير

 ءإلى انقسام المجتمع إلى جماعات تنشىالقومية، فتعدد األطياف واألعراق في المجتمع يؤدي 
 (.50، 2013)السفري، المشاهد  المستوى الثقافي للجمهور، و بينهم مشاعر الكراهية والعداء
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 معالجة الشغب في المالعب .ل
معالجة ظاهرة الشغب في السيطرة والتحكم بأسباب هذه الظاهرة ومن األمور يمكن 

 :(2016، سركوح) الفض هيالواجب مراعاتها للتقليل من هذا السلوك 
 . التحكيم الرياضي وكفاءةرفع مستوى  .1
 .تعزيز وتكثيف أفراد األمن داخل المنشآت الرياضية .2
تدريب أفراد األمن ورفع قدراتهم في السيطرة والتعامل مع أحداث العنف الفردية  .3

 والجماعية بشكل سريع ومباشر.
 .الجماهير الرياضيةتخفيف حدة الخطاب االعالمي واالبتعاد عن تأجيج  .4
الذين يصدر منهم تطبيق االنظمة والعقوبات على االداريين واالجهزة الفنية والالعبين  .5

 سلوك استفزازي اتجاه اآلخرين.
 .ان المدرجات وتعريف المشجعين بذلككزيادة نقاط الرقابة التي تصور جميع أر  .6
واضح على الجمهور بخط تابة األنظمة والعقوبات المترتبة على مخالفتها لتكون أمام ك .7

 تذاكر الدخول.
 . تثقيف االفراد والجماهير إعالميًا بطرائق التعبيرالسلمية في حالة الفوز أوالخسارة .8
 ة التشجيعيعمل تنظيمل فريق تحديد عناصر من رابطة المشجعين وتدريبهم في كلى ع .9

 الرياضي.
في المالعب فنصت  كما وفرض القانون األردني عقوبات على كل من يقوم بأعمال شغب

من القانون األردني على أنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد  467المادة 
عن سنة، كل من أحدث شغبًا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية 

 أو المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد إليه هذا الشغب.
"تكون العقوبة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات، إذا وتضيف المادة: 

اقترن الفعل المنصوص عليه في الفترة السابقة من هذه المادة، بحمل السالح أو أي أداة خطرة 
إضرار بالغير أو  ضرة أو نجم عن ذلكأو القاء مواد صلبة أو سائلة أو أي مواد أخرى م

 باألموال العامة أو الخاصة".
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 والرياضة الشغبالعالقة بين  .م
منذ وجود اإلنسان على وجه األرض وهو يمارس الرياضة بكل أنواعها سواء فيمراحلها 

القوت واالسترزاق مرورا بالمراحل التي ظهرت  السعي وراء س في سبيلكانت تمار  حيث ،البدائية
المراحل  حتى ،الجيوش ةبيئلبناء أجسام المقاتلين و  فيها الرياضات القتالية التي كانت وسيلة

منأجل الصحة الجسدية والنفسية فهي دائما مالزمة  فيها تمارس الرياضة أصبحتوالتي المتقدمة 
التاريخي، فالرياضة البدائية كانت عبارة عن صراع من أجل  لمصطلح العنف في كل مشواره

البقاء لألقوى وصوال إلى الرياضة العنيفة القتالية التي كانت من أجل  البقاء وصوال إلى مراحل
الرياضات الحديثة التيسادت في المنافسات والمقابالت الرياضية التي غالبا ما تنتهي بمواجهات 

، غيرهم أممتفرجين  أمضحيتها اآلالف من الناس سواء كانوا رياضيين  عنيفة ودموية يروح
ساهمت في بروز الرياضة التاريخ نجد الحضارات القديمة والعريقة والتي  وبالعودة إلى أعماق

 لحضارة المصرية وبالد فارس والحضارة الصينية والهندية والتي كان استعمالها للرياضة ذا مثال
التي  همية كبيرة وهذا كما سبق الذكر لإلعداد البدني للجيش، فكانت العديد من الرياضاتأ

عملت  ، كماة بالعنفظهرت في الصين تمارس من أجل الفائدة العسكرية ولهذا اقترنت الرياض
التخلي عن هذه الرياضة، ولم يقتصر استعمال الرياضة  لىالكثير من القوى والطقوس الدينية ع

في منطقة محددة بل تم استقدام رياضات عديدة من المشرق إلى الحضارات األخرى مثل 
اإلغريق، فكانت حسب نمط قساوة الحياة في بالد ب تم التكيف معهاالحضارة الرومانية واليونانية و 

ليتمتع المشاهدون بالمنازلة التي تجمع بين العبيد والحيوانات  الدولة الرومانية تشيد المالعب
ولم يزل العنف والعدوان في الرياضة السمة الغالبة فيها حتى ظهور أول منافسة  ،المفترسة
فيها في مجال حيث كانت بداية مرحلة انتقالية تراجع العنف  ،ق.م776أولمبية عام  رياضية
 ولم تعد كما كانت السمة الغالبة فيها وذلك ناجم عن القوانين والقواعد الصارمة التي ،الرياضة

زالة المخالفات والغش والتحايل والخداع وسيادة العدل وضبط  وضعت لممارسة الرياضة وا 
إلى  اسيةكانت صارمة وقالتي وتبعها ظهور بعض القوانين الردعية  ،الرياضات بقوانين صارمة

لخطأ  من ممارسة الرياضة مدى الحياة في حالة ارتكابه ارياضي اكأن تمنع شخص درجة كبيرة،
 .(49، 2013)السفري،  ما أو غش أو تحايل على قوانين اللعب في األلعاب األولمبية

التصور األولي  فقد كان ،الزمةتأن العالقة بين الرياضة والعنف عالقة متينة وم ونالحظ   
العنف بالرياضة هي  فعالقة نظام ا صورة منظمة ومنطقية للعنف وبطريقة تقليدية،نهللرياضة أ
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االت لحالواسع لظاهرة العنف كآفةاجتماعية طال كل ا االنتشاركما أن  ،عالقة حقيقية عضوية
األخيرة عدة مفاهيم جديدة  وقد ظهرت في الساحة الرياضية في السنوات _التعبير إن صح_

المنافسات الرياضية والمالعب ككل  أصبحتو  ،تمع الرياضي من سلوكات عدوانية وعنيفةللمج
، 2000)عادل،  لخرق الواضح للقوانين المدنية مما جعل المنافسات والمباريات شكل من أشكاال

72). 
تظهر  بدأتالنفسية التي  االجتماعيةظاهرة العنف في المجال الرياضي من الظواهر  تعد

ان لم نقل  األحيانفي بعض  ات، وأصبحت تشكل خطرا على األرواح والممتلكاتفي المجتمع
بصورة ملموسة في سلوك  ما لمحها، وباعتباره ظاهرة اجتماعية نفسية تظهر األغلبعلى 

الرياضية، وقد أصبحت ظاهرة العنف ظاهرة  وبعد المباريات وأثناءالالعبين والمشجعين قبل 
قدم بظاهرة بل هي الرياضية، وهيليست حديثة في المجال الرياضي االنتشار في المالعب واسعة 

مظاهر العنف وتغير طبيعته، حيث أصبحت هذه  الرياضة التنافسية، ولكن الجديد هنا هو تعدد
صبح من األمور المؤسفة التي التصقت بالمنافسات أو  عب الرياضيةالظاهرة تتعدى حدود المال

 .ةاألخير  اآلونةالرياضية وخاصة في 
 مظاهر الشغب في اإلعالم:  .ن

تؤثر وسائل اإلعالم بشكل كبير في الجمهور الرياضي وتدفعه إلى ممارسة سلوكيات قد 
وقد تكون سلبية وهناك العديد من مظاهر الشغب والتي تلعب وسائل اإلعالم دورا  إيجابيةتكون 

( أن من أهم مظاهر الشغب في 95، 2009،العورتاني وعزازي)ويرى  تأجيجها،كبيرا في 
 اإلعالم هي: 

تحيز الصحفيين والمعلقين والنقاد والمحللين إلى أندية معينة أو العبين معينين تربط بينهم  -
 عالقة وثيقة.

 معينة وتجاهل األلعاب األخرى. اللعابتحيز العاملين في وسائل اإلعالم لمتابعة  -
لمنافسات بين المنتخبات والتطرق إلى االهتمام بالجانب السياسي خصوصا عند تغطية ا -

 الجوانب السياسية التي تخص المنتخبات المتنافسة.
 التفاوت في تغطية الخبر بين اإلعالميين والصحف. -
 استخدام عبارات وألفاظ تثير العدوانية والتعصب. -
 التطرق إلى الجوانب التحكمية والتشكيك في قرارات الحكام. -
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عطاء بعض المن -  افسات حجم كبير من التغطية اإلعالمية.تضخيم الحدث وا 
 عدم الصدق في نقل األخبار والمعلومات. -
غفال الالعبين اآلخرين وعدم إعطائهم األهمية. -  تسليط األضواء على العبين معينين وا 
 إثارة الجماهير وتحفيزها بشكل مبالغ فيه. -
 نشر حقائق وأخبار خاصة وسرية تعمل على إثارة العنف بين الجماهير. -
 خطورة شغب المالعب: .س

فأنه على الرغم من عدم تفشي ظاهرة شغب المالعب بالبالد على نحو مخيف مقارنة بدول 
كثيرة إال أنها وأيًا كانت حدتها أو حجمها تبقى ظاهرة سالبة يجب إيقافها فهي ذات أثار ضارة 

يمكن التنبؤ باألضرار التي ماديًا ومعنويًا وأحيانًا جسديًا قد تصل إلى حد إزهاق األرواح، وهنا ال 
قد تكون على مستوى المجتمع ككل إذا ما ترك لهذه الظاهرة العنان وبالتالي تتكرر وتصبح 
سلوك غير مرغوب فيه، خاصة وأن مجتمعنا قائم على المحبة والسالم من خالل تعاليم ديننا 

واًل لمعرفة أسباب الحنيف، لذا كان ال بد من إجراء دراسة تطبيق داخل البيئة األردنية وص
الشغب في المالعب األردنية حتى يمكن إيجاد الحلول الالزمة حتى ال يتوسع هذا السلوك 

لى نتائج غير متوقعة ستكون ويتكرر ليصبح عادة من عادات المجتمع الرياضي والتي قد تؤدي إ
 مؤلمة.

 دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب .ع
ان ألعاب الرياضية، ويقوم بدور فعال في العملية الرياضية يعتبر الجمهور من أهم أرك

سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، ومن ناحية أخرى تعتبر ظاهرة شغب المالعب من أخطر الظواهر 
على المجتمع بشكل عام، وعلى الرياضة بشكل خاص، ومن هنا تبرز أهمية توعية الجمهور 

ن تكون فائزًا جيدًا وخاسرًا جيدًا( حماية لهم من بمخاطر هذه الظاهرة، وتثقيفهم رياضيًا )أ
 االنجراف وراء أعداء الروح الرياضية.

ويمكن القول أن اإلعالم الرياضي يشكل مصدرًا أساسيًا للمعلومات واألخبار الرياضية 
للجمهور، وبالتالي يمكن أن يؤثر على تنمية الوعي الرياضي بمخاطر شغب المالعب للمشاهد، 

يوفره من معلومات عن الشغب واألحداث والوقائع الرياضية، والذي بدوره يمكن  من خالل ما
الجمهور الرياضي أن يتخذ قراراته ويقوم بتقييم أداء اإلعالم الرياضي، باإلضافة إلى تشكيل 

 اتجاهاته الرياضية من خالل طرح وجهات نظره المختلفة لصناع القرار الرياضي.
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 الدراسات السابقةثانيا: 
 بعنوان "(Dimmock& Grove, 2005): دراسة ديموك وجروف .1

" Relationship of   Fan Identification to Determinants of Aggression. " 

معرفة تأثير التعصب لدى مشجعي الفرق الرياضية المحترفة في هذه الدراسة إلى  هدفت
( مشجعًا، وقد توصلت 231أستراليا باستجاباتهم حول العنف الجماهيري، وقد شملت العينة )

النتائج إلى أن الجماهير التي تصنف بأنها أكثر تعصبًا لفريق معين، كانوا أقل تحكمًا في 
 ن المشجعين الذين يتصفون بالتعصب المتوسط أو البسيط. سلوكياتهم العدوانية في المباريات م

دور اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف والشغب  بعنوان" (2011)وآخرون  أجرى كرفس .2
 "الرياضية المالعبفي 

الرياضي في الحد من ظاهرة العنف والشغب في  اإلعالمهدفت للتعرف على دور 
التي  اإلخبارالمالعب الرياضية في الجزائر، وقد تم استخدام المنهج المسحي من خالل دراسة 

عددا من صحيفتي ) الهدف، وكومبيتيسيون( والمقارنة بينهما من حيث الدقة  12يتم طرحها في 
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين  نأ، وأوضحت النتائج اإلخباروالمصداقية في تحرير 

جريدة كومبيتيسيون هي األكثر تغيبا لمعظم عناصر الخبر  أنالجريدتين كما أظهرت النتائج 
لىالصحفي مقارنة بجريدة الهداف ويعود  إخبار التركيبة البشرية للصحفيين وتكوينهما، كما  األمرا 
المصداقية في التحرير السليم مقارنة لعناصر الدقة و ا جريدة كومبيتيسيون هي األكثر فقدان
الصحافة تروج للعنف بقصد وبدون قصد بأشكال  أنبجريدة الهداف، كما أظهرت النتائج 

 ومستويات متعددة وال تلعب دورا فاعال في توعية الجماهير باآلثار السلبية للعنف. 
 بعنوان  (Moradi, et, el., 2012موردي وآخرون ) دراسة .3

" Social Background, gender and self reported of violence committers  "  

، في ماليزيا البطوالت الرياضية تطويرالتعرف على دور اإلعالم الرياضي في  هدفت إلى
من خبراء  (150)استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تكونت عينة الدراسة من 

اإلعالم، وخبراء الرياضة، والرياضيين الوطنيين. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فرق كبير بين 
حالة وسائل اإلعالم الحقيقية ودورها المثالي في تشجيع البطوالت الرياضية المختلفة كما أظهرت 

اضية شاملة أو مناسبة نتائج الدراسة إن السبب الرئيسي لهذا الفرق إن برامج وسائل اإلعالم الري
 بعاد البطوالت الرياضية.أومعروفة من قبل خبراء اإلعالم حول مختلف 
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المسئولية األمنية لإلعالم الرياضي في مواجهة "بعنوان ( 2013)دراسة عبد القادر  .4
 "الجرائم وشغب المالعب في المنافسات الرياضية

الرياضي في مواجهة  لإلعالمالمسئولية األمنية  علىالتعرف إلى  هذه الدراسة هدفت
 قلتحقيو  ،بورسعيد إستادعلى حادثة  قطبيتالشغب في المنافسات الرياضية بال ثالجرائم وأحدا

الوصفي بالصورة المسحية واالستبيان كأداة لجمع البيانات  جالمنه ثلك استخدم الباحذ
ن الرياضيين في على عينة تمثل مجتمع الدراسة من اإلعالمييالدراسة  قتطبو  ،والمعلومات

وبعض القيادات األمنية والخبراء في مجال  ،اعة والمواقع االلكترونيةذالصحافة والتلفزيون واإل
مقترح  ذجواالستخالص أمكن التوصل إلى نمو  جومن عرض النتائ ،التربية البدنية واإلعالم

الرياضي في مواجهة الجرائم وشغب المالعب في المنافسات  لإلعالماألمنية  ةللمسؤولي
 الرياضية.

 نحو اإلعالم اإلمارات دولة في الرياضي الجمهور اتجاهات " بعنوان (2013)ميرزا  دراسة .5
 ."المحلي الرياضي
التعرف إلى اتجاهات الجمهور الرياضي نحو اإلعالم الرياضي  هذه الدراسة إلى هدفت

وعلى  ،التي يستخدمها للمتابعة اإلعالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة قوالى الطر  ،المحلي
وعلى التأثير االيجابي  ،الرياضيين والمتابعينين قآراء الجمهور في األداء الرياضي الفني للمعل

فردا تم  ( 884 )وقد تكونت عينة الدراسة من ما مجموعه  ،الرياضي على القيم لإلعالموالسلبي 
من  (337)كور وذمن ال (547)اختيارهم عشوائيا من األفراد المقيمين في دولة اإلمارات بواقع 

عليها استبيان يقيس في  قطبو  ،موزعين على الجنسيات اإلماراتية والخليجية والعربية ثاإلنا
شارتمجمله اتجاهاتهم نحو اإلعالم الرياضي في دولة اإلمارات.  د تباين في إلى وجو  جالنتائ وا 

أن أكثر الوسائل  إلى ةبمتابعتها، إضافنوعية األلعاب الرياضية التي يهتم الجمهور الرياضي 
واقلها الهاتف بنسبة (، %63.12) المفضلة لمتابعة األخبار الرياضية هي التلفاز بنسبة بلغت

 (. %7.46) بلغت
ظاهرة شغب المالعب  اإلعالم الرياضي في الحد من دور( بعنوان: "2014دراسة ذنيبات ) .6

 "في األردن
العب الرياضي في الحد من ظاهرة شغب الم اإلعالمدور  إلىلتعرف ا دراسته إلى هدفت

( فردا من المجتمع 230الصفة، اللعبة(، وتكونت عينة الدراسة من )في األردن، تبعا لمتغيرات )
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ببناء مقياس لدور  الكلي للدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي بصورته المسحية، وقام
قرة موزعة على ثالث ( ف36وتكون من ) في الحد من ظاهرة شغب المالعب في األردن اإلعالم

(، ثم اإلداريينمجال توعية الجماهير، مجال توعية الالعبين، مجال توعية مجاالت وهي )
استخدم األساليب اإلحصائية التالية: المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، تحليل التباين 

الرياضي جاء  اإلعالمدور  أن .أظهرت نتائج الدراسةالبعيدةاألحادي، اختبار شافيه للمقارنات 
دالة  بدرجة متوسطة في الحد من ظاهرة الشغب في المالعب الرياضية، وكذلك وجود فروق

االتحادات الرياضية  داريا  و تبعا لمتغير الصفة لصالح فئتي اإلعالميين الرياضيين  إحصائيا
األندية الرياضية الجماعية  إداريالجماعية وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات 

في  عالماإلهناك رضا عام على الدور الذي تلعبه وسائل  أنتبعا لنوع اللعبة، واستنتج الباحث 
الحد من ظاهرة شغب المالعب في األردن، وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث في العمل 

شغب المالعب الرياضية تشترك بها كافة المؤسسات  وطنية للحد من ظاهرة استراتيجيةعلى بناء 
 ذات العالقة في الرياضة.

د من ظاهر التعصب اإلعالم الرياضي ودوره في الح( بعنوان "2014دراسة أبو طامع ) .7
وشغب الجماهير في المالعب الفلسطينية، ضمن فعاليات الندوة العلمية لدور اإلعالم 

 " الرياضي في الحد من التعصب والعنف في المالعب الرياضية
دور اإلعالم الرياضي ومدى مساهمته في الحد من ظاهرة  علىالتعرف  هدفت إلى

إضافة إلى تحديد تقديرات أفراد عينة  ،التعصب وشغب الجماهير في المالعب الفلسطينية
الوصفي  جالمنه ثلك اتبع الباحذ قتبعا لمتغيرات الدراسة المستقلة. ولتحقي ،ا الدورذالدراسة له

تي صممها كأداة لجمع البيانات من عينة عشوائية قوامها بالصورة المسحية مستخدما االستبانة ال
 جأظهرت نتائ. أندية محترفي كرة القدم الفلسطيني قمناصرا ومشجعا من جماهير فر  (243)

الدراسة أن اإلعالم الرياضي يساهم بدور متوسط في الحد من ظاهرة التعصب وشغب الجماهير 
 (،3، 61) ي بلغذابي على الدرجة الكلية والبداللة المتوسط الحس ،في المالعب الفلسطينية

إحصائية في وجهات نظر استجابات أفراد عينة الدراسة  قأيضا انه ال توجد فرو  جوأظهرتالنتائ
حول دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة التعصب وشغب الجماهير تعزى إلى كون 

وقد  ،تبعا للمرحلة العمرية للمشجع قلك ال توجد فرو ذوك ،المشجع يلعب في نادي أو ال يلعب
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لوسائل اإلعالم الرياضي  اإليجابيةبضرورة العمل على استثمار األدوار  ثأوصى الباح
 وتعزيزها.

بعنوان "أسباب الشغب في مالعب كرة القدم  (2015) السر، ومحمد والضوء دراسة .8
 السودانية من وجهة نظر عينة مختارة"

أسباب الشغب في مالعب كرة القدم السودانية من وجهة  هدفت الدراسة إلى التعرف على
التعرف على أسباب شغب المالعب في كرة القدم بالسودان  إلىنظر عينة مختارة، وقد هدفت 

واإلعالميين. استخدم  اإلداريينمن وجهة نظر مجموعات مختارة كل من الجمهور، الالعبين، 
فردًا من العاملين  (90)الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وتكونت العينة من 

البيانات  كما استخدما االستبانة كأداة لجمع عشوائية،في المجال الرياضي تم اختيارهم بطريقة 
 إلىوتوصلت الدراسة  (spssوالتي تم تحليلها بإحصاء وصفي عبر برنامج الحزم اإلحصائية )

أن من أهم أسباب الشغب في مالعب كرة القدم السودانية، الجهل بالقوانين وأنظمة اللعب وتدني 
ضعف اللياقة البدنية وتدني المستوي الفني لدي الالعبين. و الجمهور.  ىالمستوي الثقافي لد

لالعبين بقصد الفوز  الحكام. الشحن الزائد أداءضعف و النزعة العدوانية لبعض الالعبين. و 
عدم االلتزام بالمنهجية الصحفية والتحيز الواضح لفرق بعينها. و بصرف النظر عن الوسيلة. 

ثارة النعرات القبلية واإلقليمية خالل التعليق على المباريات. الجهل وانخفاض المستوي الثقافي و  ا 
 لدي بعض اإلداريين.

العنف الرياضي في مالعب كرة القدم بعنوان: " (2016الرزاق ) الزيود وعبد دراسة .9
 "األردنية
اإللكترونية الرياضية في تشكيل الرأي العام نحو  على الصحفالتعرف إلى الدراسة هدفت 

استخدم الباحثون المنهج  الرياضة من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك.
( 616)الوصفي باألسلوب المسحي من خالل تطبيق استبانة على عينة عشوائية مكونة من 

وجود مستوى مرتفع لدور الصحف اإللكترونية الرياضية أشارت نتائج الدراسة إلى  طالبًا وطالبة.
مهني، ومجال في تشكيل الرأي العام من وجهة نظر الطلبة وفي جميع المجاالت )المجال ال

السمات العامة للصحف اإللكترونية، ومجال الثقافة الرياضية، والمجال المعرفي(.أظهرت نتائج 
الدراسة أن الصحف اإللكترونية الرياضية تشكل أهمية في تشكيل الرأي العام نحو الرياضة لدى 

( α=0.05ة )الذكور،بعكس اإلناث،حيث تبين أن هناك فروقًا دالة إحصائيا عند مستوى الدالل
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في مجاالت الدراسة واألداة ككل تبعًا لمتغير الجنس، لصالح الذكور،وأنها تشكل أهمية في 
تشكيل الرأي العام من وجهة نظر عينة الدراسة، بغض النظر عن اختالف أماكن سكناهم سواء 

وى كانت قرية أم مدينة، وأظهرت نتائج الدراسة كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مست
( في مجاالت الدراسة واألداة ككل تبعًا لمتغير مكان اإلقامة. أوصت الدراسة α=0.05الداللة )

ضرورة تنمية محتوى الصحف اإللكترونية الرياضية بما يسهم بلفت اهتمام المرأة على ما يتم ب
 يخدم الرأي العام وبصورة مستقلة. الكرتونيتقديمه من مضمون إعالمي 

 لى الدراسات السابقة: التعقيب عثالثًا: 
في الحد من ظاهرة  الرياضي اإلعالم بعد االطالع على الدراسات السابقة، التي تقيس أثر

وهي قضية عالمية تواجه اإلعالم الرياضي، فقد تم  شغب المالعب من وجهة نظر الحكام
اختيار عدد منها ألنها تلتقي أو تتشابه مع الدراسة الحالية في بعض محاورها وجوانبها، فإما أن 
يكون التشابه في نوع الوسيلة اإلعالمية موضوع الدراسة وهو اإلعالم الرياضي، أو كان في 

 راستها.الدراسة وعينته التي تم دطبيعة مجتمع 
وتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في تركيزها على المالعب األردنية واإلعالم 
الرسمي بكافة أشكاله الذي يركز على اإلعالم الرياضي في وضع أسس وضوابط لمعالجة 

،  لرياضية في الجامعة األردنيةمن طلبة كلية التربية امشكلة شغب المالعب، وفي تناولها لعينة 
 الالعبين،، الجماهير في المالعبطلبة، حين تناولت الدراسات السابقة عينة تكونت من في 

والرياضيين، والرياضة النسوية، مثل  من خبراء اإلعالم، وخبراء الرياضة،، واإلعالميين اإلداريين
 ، السر، ومحمد والضوء(2016الزيود وعبدالرزاق ))، (Moradi, et, el., 2012)دراسة 

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في (  2013 )ميرزا (، 2014، أبو طامع )(2015)
 .والمستوى الدراسيالجنس، تناولها لمتغيرات 
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:رابعًا: 
 الباحث من الدراسات السابقة في اآلتي: استفادلقد 
الدراسة بشكل جيد حتى يتمكن الباحث من ساعدت الدراسات السابقة في صياغة مشكلة  .1

الوصول إلى نتائج تتكامل مع نتائج الدراسات السابقة؛ أو تؤكدها أو تضاف إلى جهود 
الباحثين السابقين، ألن من أهم إعدادات البحث العلمي أنه يعتمد على التراكمية، والترابط 

 بين الدراسات الحالية والدراسات السابقة.
لسابقة الباحث في تحديد منهج الدراسة، وصياغة األسئلة، مع االستفادة ساعدت الدراسات ا .2

داة الدراسة من أجل تطويرها، وتحديد كيفية جمع البيانات وتحليلها، وتحديد متغيرات أمن 
 الدراسة.
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

الدراسة، وأهم اإلجراءات التي استخدمها الباحث من أجل  منهجيةيشتمل هذا الفصل على 
تنفيذ هذه الدراسة، والتي تمثلت في تحديد مجتمع الدراسة، والطرق التي استخدمت في جمع 

خالل تحليل البيانات،  تموأهم األساليب اإلحصائية التي تالبيانات التي احتاجت إليها الدراسة، 
 .وكيفية الوصول إلى نتائج الدراسة

 منهجية الدراسة: 
اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي الذي يقوم بدراسة ظاهرة معينة وجمع أوصاف 
ومعلومات دقيقة عنها وهذا المنهج يعتمد على دراسة الواقع ويهتم بوصفها ويوضح خصائصها 

لدور اإلعالم الرياضي ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا أو تعبيرًا كميًا، وقام الباحث بتقديم وصفًا نظريًا 
في الحد من ظاهرية شغب المالعب من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 
األردنية من واقع الفكر النظري الذي تناول هذا الموضوع، ومن وجهة أخرى، قام الباحث بإجراء 

اإلعالم الرياضي في ردنية حول دور دراسة مسحية آلراء طلبة التربية الرياضية في الجامعة األ
الحد من ظاهرة شغب المالعب، بحيث تم جمع البيانات الالزمة للدراسة وتصنفيها وتحليلها 

 إحصائيًا ومناقشة النتائج ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة.
  مجتمع الدراسة:

 خاللاألردنية كون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة ت
( طالب وطالبة وفقا إلحصائيات قسم 1000( والبالغ عددهم )2019-2018العام الدراسي )

 القبول والتسجيل في الجامعة.
 عينة الدراسة:

م تقدير حجم العينة باستخدام معادلة تو العشوائية طريقة التم اختيار عينة الدراسة ب
، وطالبة اطالب( 278فكان حجم العينة ) %95وبنسبة دقة تمثيل للمجتمع  ستيفن ثامبسون

تسرب جزء من العينة أو عدم جدية  إلمكانية( مراعاة 300وتم زيادة حجم العينة الى )
( استبانة على أفراد مجتمع 300؛ إذ أن الباحث قام بتوزيع )المفحوص في تعبئة االستبانة
( 10تبانة، وبعد مراجعة االستبانات تبين أن هناك )( اس292الدراسة، استرجعت منها )
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( 282استبانات غير صالحة للتحليل االحصائي، وبهذا فأن عينة الدراسة قد تكونت من )
توزيع أفراد يبين  (2والجدول رقم ) ( من مجتمع الدراسة،%28وطالبة، أي ما نسبته ) اطالب

( االستبانات الموزعة 1دول رقم )ويوضح الج لدراسة تبعًا للمتغيرات الشخصية،عينة ا
 والمستردة.

 (1الجدول رقم )
 االستبانات الموزعة والمستردة يبين 

 استبانات الصالحة للتحليل استبانات المستردة استبانات الموزعة

النسبة المئوية  عدد
 من المجتمع

النسبة من  عدد
 الموزعة

النسبة من  عدد
 الموزعة

النسبة من 
 المستردة

المئوية من النسبة 
 المجتمع

300 30% 292 29% 282 %94 %96  %28 
 

وطالبة في كلية التربية الرياضية في  ا( طالب282بهذا فقد تكونت عينة الدراسة من )
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية.2الجامعة األردنية يوضح الجدول رقم )

 (2الجدول رقم )
 الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية توزيع أفراد عينةيبين 

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الجنس
 51.1 144 ذكر
 48.9 138 أنثى

 100.0 282 المجموع

 المستوى التعليمي 

 22.0 62 سنة أولى 
 30.5 86 سنة ثانية 
 30.1 85 سنة ثالثة 
 17.4 49 سنة رابعة 
 100.0 282 المجموع 

 
 ( اعاله ما يلي:2الجدول رقم ) يظهر من

( 138(، بينما بلغ عدد اإلناث )%51.1( بنسبة مئوية )144بلغ عدد الذكور في العينة ) -1
 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير1(، الشكل رقم )%48.9بنسبة مئوية )

 .الجنس
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 (1الشكل رقم )
 الجنس توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير

 

 
 

( %30.5)المستوى التعليمي بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير  -2
( 2( للسنة الرابعة، الشكل رقم )%17.4للسنة الثانية، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )

 السنة الدراسية. يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير
 (2الشكل رقم )

 السنة الدراسية  الدراسة تبعًا لمتغيرتوزيع أفراد عينة 
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 مصادر جمع البيانات:
اعتمد الباحث على مصدرين رئيسين لجمع المعلومات والبيانات الالزمة للدراسة؛ والتي 

 تمثلت في:
تمثلت هذه المصادر في مجموعة من الكتب والدوريات ذات العالقة المصادر الثانوية: 

المعلومات المتوفرة حول الموضوع والموجودة على المواقع بموضوع البحث، إضافة إلى 
 المعتمدة على اإلنترنت.

وألغراض الحصول على البيانات الالزمة للوصول إلى النتائج المطلوبة : األساسيةمصادر ال
من الدراسة فقد تم تطوير استبانة ذات عالقة بموضوع الدراسة، وذلك باالعتماد على اإلطار 

دراسة، والدراسات السابقة التي تم عرضها سابقًا، حيث تكونت هذه االستبانة من النظري لهذه ال
(، وقد اشتمل الجزء األول منها على المعلومات الشخصية المتعلقة 2أجزاء )ملحق رقم  ثالث

 الجنس، السنة الدراسية. بأفراد مجتمع الدراسة، والتي تمثلت في:
دور اإلعالم وعة فقرات تهدف للتعرف على مجم االستبانة منوتكون الجزء الثاني من 

الرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في 
 ، وذلك من خالل المجاالت الفرعية اآلتية:الجامعة األردنية

 ( فقرات.8: االجتماعي واألخالقي، يتكون من )المجال األول -
 ( فقرات.5يتكون من ) : الثقافي،الثانيالمجال  -
 ( فقرات.7يتكون من ) التنافسي، الثالث:المجال  -
 ( فقرات.4، يتكون من )اإلداري :المجال الرابع -
 ( فقرات.8الرياضي، يتكون من ) العاملين في مجال اإلعالم المجال الخامس: -

م اإلعال ( فقرة تهدف للتعرف على مدى اعتماد14) االستبانة منمن  الثالثوتكون الجزء 
الرياضي على الموضوعية في نقل وتحليل األخبار واألحداث الرياضية من وجهة نظر طلبة 

 كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية.
نقص الوعي لدى ( فقرات تهدف للتعرف على دور 9) االستبانة منمن  الرابعوتكون الجزء 

وانخفاض القيم التربوية مما يؤدي إلى انتشار األفكار الفوضوية في الجمهور والرياضيين 
 تصرفات غير مسؤولة من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية.
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تعدد  تأثير( فقرات تهدف للتعرف على مدى 10) االستبانة منمن  الخامسوتكون الجزء 
جمهور في التقليل من برامج القسم الرياضي في اإلعالم الرياضي وتنوع أساليب التأثير في ال
 العنف من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية.

إيالء البرامج ( فقرات تهدف للتعرف على 6) االستبانة منمن  الخامسوتكون الجزء 
اإلعالمية في اإلعالم الرياضي لظاهرة العنف الرياضي من حيث توفير الوقت المخصص 

د على كفاءات صحفية للتقليل من الظاهرة من وجهة نظر طلبة كلية للموضوعات، واالعتما
 التربية الرياضية في الجامعة األردنية.

تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماسي في  تساؤالت الدراسةلتحليل بيانات واختبار و 
، داً ج قليلة درجة موافقة ( تعبر عن1اإلجابة عن األسئلة وذلك حسب الدرجة التالية: درجة )

( 4درجة ) متوسطة، درجة موافقة ( تعبر عن3، درجة )قليلة درجة موافقة ( تعبر عن2درجة )
، ولتفسير المتوسطات جدا كبيرة درجة موافقة ( تعبر عن5، درجة )كبيرة درجة موافقة تعبر عن

الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة وعلى كل مجال من 
 (:3مجاالتها؛ تم استخدام المعيار االحصائي االتي والمبين في الجدول )

 (3الجدول )
 اختبار مقياس االستبانة يبين

 5 4 3 2 1 الدرجة

مستوى 
 الموافقة

موافق 
ة لبدرجة قلي
 جدا

موافق بدرجة 
 قليلة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 كبيرة جدا

 
بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي أما فيما يتعلق 

قة فقد حدد الباحث ثالث مستويات هي )مرتفع، فدرجة الموا لتحديد هاللمتغيرات الواردة في نموذج
 متوسط، منخفض( بناًء على المعادلة اآلتية: 

 المستويات  للبديل( / عدد األدنىالحد  -= )الحد األعلى للبديل طول الفترة
 وبذلك تكون المستويات كالتالي: 1.33= 4/3=  3/( 5-1)

 .2.33أقل من  -1درجة موافقة منخفضة من 
 .3.66أقل من -2.33درجة موافقة متوسطة من 
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 .5-3.66درجة موافقة مرتفعة من 
 :الدراسةأداة اختبارات 

وللتأكد من الصدق والثبات قام الباحث بقياس ما يجب قياسه والوصول إلى مستوى عاٍل 
من قياس متغيرات هذه الدراسة  أداة الدراسةمن الصدق الداخلي في الدراسة، وللتعرف على قدرة 

والختبار مدى صالحيتها كأداة لجمع البيانات والمعلومات، فقد قام الباحث بإخضاعها إلى عدة 
 رات أهمها:اختبا

 اختبار الصدق الظاهري:
تم عرض االستبانة على عدد من أساتذة الجامعات األردنية الرسمية والخاصة بين ذوي  

على عباراتها أشاروا إلى بعض المقترحات  اطالعهمالخبرة واالختصاص بموضوع الدراسة، وبعد 
حتى برزت األداة بشكلها  تها، حيث أجرى التعديل وفقًا آلرائهماوالتوصيات القيمة حول عبار 

 ( يوضح قائمة بأسماء المحكمين.1، الملحق رقم )النهائي
 الصدق البنائي:

قياس صدق عبارات االستبانة بالدراسة قام الباحث  ألداةبعد التأكد من الصدق الظاهري 
والمجال الذي ينتمي  للمجالمن خالل معامل االرتباط بين درجة العبارة وبين الدرجة الكلية 

 :(4رقم ) هو موضح الجدولو  "الصدق البنائيب" عليه ، وهو ما يطلقككل
 (4الجدول رقم )

معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي يبين 
 إليه والمجال ككل

رقم
ال

 

 التنافسي الثقافي االجتماعي واألخالقي
معامل 
 االرتباط مع

المجال الذي 
 تنتمي له

معامل 
االرتباط مع 
 األداة ككل

معامل االرتباط 
مع المجال الذي 

 تنتمي له

معامل 
االرتباط مع 
 األداة ككل

معامل االرتباط 
مع المجال الذي 

 تنتمي له

معامل 
االرتباط مع 
 األداة ككل

1 *0.62 0.62* 0.86* 0.57* 0.58* 0.55* 
2 0.73* 0.65* 0.77* 0.52* 0.69* 0.71* 
3 0.41* 0.27* 0.79* 0.52* 0.75* 0.48* 
4 0.56* 0.57* 0.74* 0.46* 0.62* 0.35* 
5 0.46* 0.32* 0.71* 0.54* 0.50* 0.37* 
6 0.56* 0.31*   0.59* 0.31* 
7 0.66* 0.51*   0.63* 0.35* 
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8 0.67* 0.66*     
الر
 قم

 

 

العاملين في مجال اإلعالم  اإلداري
 الرياضي

يعتمد اإلعالم الرياضي على 
 الحياد والموضوعية

معامل 
االرتباط مع 
المجال الذي 
 تنتمي له

معامل 
االرتباط مع 
 األداة ككل

معامل االرتباط 
مع المجال الذي 

 تنتمي له

معامل 
االرتباط مع 
 األداة ككل

معامل االرتباط 
مع المجال الذي 

 تنتمي له

معامل 
االرتباط مع 
 األداة ككل

1 0.80* 0.50* 0.42* 0.36* 0.66* 0.62* 
2 0.82* 0.32* 0.50* 0.60* 0.77* 0.68* 
3 0.76* 0.43* 0.63* 0.57* 0.67* 0.57* 
4 0.64* 0.72* 0.53* 0.38* 0.67* 0.61* 
5   0.53* 0.36* 0.59* 0.62* 
6   0.54* 0.30* 0.61* 0.58* 
7   0.47* 0.25* 0.77* 0.61* 
8   0.55* 0.37* 0.63* 0.57* 
9     0.70* 0.59* 
10     0.41* 0.18* 
11     0.51* 0.43* 
12     0.51* 0.40* 
13     0.52* 0.35* 
14     0.35* 0.24* 

الر
 قم

نقص الوعي لدى الجمهور 
والرياضيين يؤدي إلى انتشار 
األفكار الفوضوية وانخفاض 

 القيم التربوية

يؤثر تعدد برامج القسم 
الرياضي في اإلعالم الرياضي 
وتنوع أساليب التأثير في 

 الجمهور في التقليل من العنف

إيالء البرامج اإلعالمية في 
اإلعالم الرياضي لظاهرة العنف 
الرياضي من حيث توفير الوقت 

 المخصص للموضوعات،

 

معامل 
االرتباط مع 
المجال الذي 
 تنتمي له

معامل 
االرتباط مع 
 األداة ككل

االرتباط معامل 
مع المجال الذي 

 تنتمي له

معامل 
االرتباط مع 
 األداة ككل

معامل االرتباط 
مع المجال الذي 

 تنتمي له

معامل 
االرتباط مع 
 األداة ككل

1 0.59* 0.32* 0.64* 0.55* 0.73* 0.52* 
2 0.65* 0.34* 0.77* 0.56* 0.81* 0.47* 
3 0.68* 0.55* 0.76* 0.64* 0.74* 0.41* 
4 0.68* 0.44* 0.82* 0.66* 0.73* 0.46* 
5 0.71* 0.25* 0.79* 0.67* 0.77* 0.49* 
6 0.67* 0.35* 0.71* 0.55* 0.65* 0.51* 
7 0.76* 0.33* 0.71* 0.42*   
8 0.63* 0.37* 0.83* 0.57*   
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9 0.73* 0.31* 0.76* 0.59*   
10   0.68* 0.45*   

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( أن جميع معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية 4يتضح من الجدول رقم )
مما يشير إلى االتساق الداخلي بين  ،دالة إحصائًيا والمجال ككلالذي تنتمي إليه،  للمجال

 وأنها صادقة بنائيًا، وتعد صالحة للتطبيق على أفراد الدراسة. ألدوات الدراسةالعبارات المكونة 
 ثبات األداة:

( على جميع Chronbach Alphaللتأكد من ثبات أداة تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا )
 .( الذي يوضح معامالت الثبات5)جدول الدراسة واألداة ككل، كما هو مبين في مجاالت فقرات 

 (5جدول )
 الدراسة لمجاالتمعامالت الثبات )كرونباخ الفا( يبين 

 المجال
معامل 
 الثبات

 0.72 االجتماعي واألخالقي
 0.83 الثقافي
 0.73 التنافسي
 0.74 اإلداري

 0.71 العاملين في مجال اإلعالم الرياضي
 0.86 يعتمد اإلعالم الرياضي على الموضوعية

إلى انتشار األفكار الفوضوية وانخفاض القيم نقص الوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي 
 التربوية

0.85 

يؤثر تعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم الرياضي وتنوع أساليب التأثير في الجمهور في 
 التقليل من العنف

0.91 

يث توفير الوقت إيالء البرامج اإلعالمية في اإلعالم الرياضي لظاهرة العنف الرياضي من ح
 موضوعاتالمخصص لل

0.82 

 0.95 األداة ككل
جميع قيم معامالت الثبات بطريقة )كرونباخ الفا( كانت مقبولة  (5رقم )يظهر الجدول 

(، وقد أشارت الدراسات إلى قبول 0.95-0.71ألغراض التطبيق، حيث إنها تراوحت بين )
الدراسات إلى أن نسبة معامالت الثبات وجمعيها قيم مقبولة ألغراض التطبيق؛ إذ أشارت معظم 

 (.Amir & Sonderpandian, 2002( )0.60قبول معامل الثبات )
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل:  
أسئلة  عنولغرض تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة، وذلك من أجل اإلجابة 

الدارسة، واختبار فرضياتها فقد تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تشتمل عليها 
 ( والتي تتمثل في:SPSSالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 التكرارات، والنسب المئوية وذلك من أجل وصف خصائص األفراد المبحوثين. -1
ارية للتعرف على درجة موافقة األفراد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعي -2

 المبحوثين على متغيرات الدراسة، ومجاالتها المختلفة.
 One Sample T-testاختبار  -3
 معادلة كرونباخ ألفا للتأكد من مدى ثبات أداة الدراسة. -4
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج

الباحث بجمعها، يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي قام 
حيث تم اعتماد المنهجية التي وردت بالفصل الثالث من الرسالة وذلك لتحديد نوع التحليل 
واالختبارات الواجب تطبيقها، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات الستخراج النتائج 

حصائية للعلوم المتعلقة بالدراسة، حيث أجري التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج الحزم اإل
 (، يتم عرض النتائج باالعتماد على اإلجابة عن أسئلة الدراسة.SPSSاالجتماعية )

ما دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة اواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  -
  األردنية؟الشغب في المالعب من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 

ن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات لإلجابة ع
من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على  الجزء الثانيأفراد عينة الدراسة عن فقرات مجاالت 

دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في المالعب من وجهة نظر طلبة كلية التربية 
 ( يوضح ذلك.6والجدول رقم ) ،لجامعة األردنيةالرياضية في ا

 (6الجدول رقم )
دور اإلعالم  عن مجاالتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة 
 الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في المالعب

المتوسط  المجال الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 متوسطة 0.89 3.24 اإلداري 4 1
العاملين في مجال اإلعالم  5 2

 الرياضي
3.18 0.59 

 متوسطة

 متوسطة 0.77 3.17 التنافسي 3 3
 متوسطة 0.97 3.01 الثقافي 2 4
 متوسطة 0.73 2.98 االجتماعي واألخالقي 1 5

دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة مجال 
 ككل الشغب في المالعب

3.11 0.61 
 متوسطة

 
( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 6يظهر من الجدول رقم )

تراوحت ما بين  دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في المالعبمجاالت 
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( بدرجة تقييم متوسطة لجميع المجاالت، كما أظهرت النتائج أن المتوسط 2.98-3.24)
( 3.11بلغ ) دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في المالعبالعام لالحسابي 

اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في بدرجة تقييم متوسطة ايضا، للتعرف على دور 
بشكل تفصيلي تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  المالعب

 عينة الدراسة عن فقرات كل مجال بشكل منفرد، وفيما يلي عرض النتائج: 
 (7الجدول رقم )

 عيالمجال االجتماالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات يبين 
 واألخالقي مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي

الر الرتبة
المتوسط  الفقرة قم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 متوسطة 1.08 3.27 على إثارة النعرات العرقية والطائفيةالرياضي عمل اإلعالم ي 5 1
 متوسطة 1.07 3.24 الميول والعدوانية لدى الجمهورالرياضي ثير اإلعالم ي 3 2
ونشر  على تعزيز االنتماء الوطنيالرياضي عمل اإلعالم ي 4 3

 ثقافة السلم االجتماعي.
 متوسطة 1.21 3.10

 متوسطة 1.42 2.98 الروح الرياضية والخلق السليمالرياضي نمي اإلعالم ي 1 4
 بالمعلوماتعلى تضليل الجمهور الرياضي عمل اإلعالم ي 6 5

 صادقة أحياناالغير 
 متوسطة 1.33 2.94

 متوسطة 1.28 2.79 انتماء الجمهور للمنتخبات الوطنيةالرياضي نمي اإلعالم ي 2 6
على إثارة التوتر بين جماهير الفرق الرياضي عمل اإلعالم ي 7 7

 من خالل ما يتم نشره من أخبار قبل المباراة
 متوسطة 1.26 2.78

النادي  إنجازاتفي عرض الرياضي تستخدم األندية اإلعالم  8 8
 وخططه المستقبلية

 متوسطة 1.29 2.77

 متوسطة 0.73 2.98 االجتماعي واألخالقي " ككل مجال "
 

دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب ( أن مستوى 7يظهر من الجدول رقم )
 االجتماعي واألخالقي من وجهة نظر طلبة كلية التربيةفيما يتعلق بالمجال  في المالعب

( 2.98؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل)جاء متوسطاً  الرياضية في الجامعة األردنية
( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة 7بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر الجدول رقم )
( جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم 3.27-2.77الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )

، بينما جاءت بالمرتبة على إثارة النعرات العرقية والطائفيةالرياضي عمل اإلعالم ي( ونصها: 5)
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النادي  إنجازاتفي عرض الرياضي تستخدم األندية اإلعالم ( ونصها: 8األخيرة الفقرة رقم )
 .وخططه المستقبلية

 (8الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال الثقافي مرتبة يبين 

 تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

1 2 
للعب ابرامج تعرف الجمهور بخطط الرياضي قدم اإلعالم ي

 الرياضية. مختلف األلعابفي 
 متوسطة 1.28 3.16

2 1 
برامج تعرف الجمهور بقوانين الرياضي قدم اإلعالم ي

 متوسطة 1.42 3.10 األلعاب المختلفة

3 5 
اإلعالم الرياضي يساعد في نشر ثقافة قبول اآلخر وعدم 

  إقصائه بين الجماهير الرياضية.
 متوسطة 1.20 3.07

4 3 
الجمهور بالمشاكل والصعوبات الرياضي عرف اإلعالم ي

 التي تواجه الرياضة واألندية
 متوسطة 1.16 2.87

5 4 
التي  اإليجابيةالجمهور بالسلوكيات الرياضي عرف اإلعالم ي

 تسعى الرياضة لتحقيقها
 متوسطة 1.22 2.84

 متوسطة 0.97 3.01 المجال الثقافي ككل 

 
اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب دور ( أن مستوى 8يظهر من الجدول رقم )

الثقافي من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة فيما يتعلق بالمجال  في المالعب
( بدرجة تقييم متوسطة، كما 3.01جاء متوسطًا ؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل) األردنية

إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا ( أن المتوسطات الحسابية 8يظهر الجدول رقم )
قدم ي( ونصها: 2( جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )3.16-2.84المجال تراوحت ما بين )

الرياضية، بينما جاءت  للعب في مختلف األلعابابرامج تعرف الجمهور بخطط الرياضي اإلعالم 
 اإليجابيةالجمهور بالسلوكيات الرياضي  عرف اإلعالمي( ونصها: 4بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )
 .التي تسعى الرياضة لتحقيقها
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 (9الجدول رقم )

 التنافسيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال يبين 
 مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 متوسطة 1.22 3.47 مباريات دوري الدرجة الثالثة  الرياضي غطي اإلعالمي 4 1
 متوسطة 1.17 3.40 مباريات دوري الدرجة الثانية الرياضي غطي اإلعالمي 3 2
بتغطية المباريات لبعض األندية الرياضي هتم اإلعالم ي 1 3

 فقط في دوري المحترفين
 متوسطة 1.23 3.15

 متوسطة 1.35 3.12 مباريات دوري الدرجة األولىالرياضي غطي اإلعالم ي 2 4
ألندية معينة في تغطيته الرياضي حاز اإلعالم ين 6 5

 للمباريات
 متوسطة 1.30 3.11

على تقديم برامج تشجع على الرياضي عمل اإلعالم ي 5 6
 اللعب النظيف والتشجيع المثالي في المدرجات

 متوسطة 1.13 3.10

ألندية معينة في تحليله الرياضي نحاز اإلعالم ي 7 7
  للمباريات 

 متوسطة 1.29 2.87

 متوسطة 0.77 3.17 ككل  التنافسيالمجال 
 

دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب ( أن مستوى 9يظهر من الجدول رقم )
وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة من  التنافسيفيما يتعلق بالمجال  في المالعب

( بدرجة تقييم متوسطة، كما 3.17؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل)جاء متوسطاً  األردنية
( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا 9يظهر الجدول رقم )

غطي ي( ونصها: 4مرتبة األولى الفقرة رقم )( جاءت بال3.47-2.87المجال تراوحت ما بين )
( 7، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )مباريات دوري الدرجة الثالثة الرياضياإلعالم 
  .ألندية معينة في تحليله للمباريات الرياضينحاز اإلعالم يونصها: 
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 (10الجدول رقم )

مرتبة  اإلداريالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال يبين 
 تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 يبرامج ومقاالت تهتم بتطوير إداريالرياضي قدم اإلعالم ي 1 1
 كرة القدم  ورؤساء أندية

 متوسطة 1.20 3.37

األندية على تخطي  ورؤساء إداريالرياضي ساعد اإلعالم ي 2 2
 الرياضية. المشكالت التي تواجه األندية

 متوسطة 1.20 3.25

المباريات والبرامج الرياضية بشكل الرياضي عرض اإلعالم ي 4 3
 يرضي الجمهور 

 متوسطة 1.17 3.20

للحد من  الرياضية مع األنديةالرياضي تعاون اإلعالم ي 3 4
 متوسطة 1.16 3.14 العنف في مالعب كرة القدم

 متوسطة 0.89 3.24 ككل اإلداريالمجال 
 

دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب ( أن مستوى 10يظهر من الجدول رقم )
طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة  اإلداري من وجهة نظرفيما يتعلق بالمجال  في المالعب

( بدرجة تقييم متوسطة، كما 3.24؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل)جاء متوسطاً  األردنية
( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا 10يظهر الجدول رقم )

تقدم ( ونصها: 1( جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )3.37-3.14المجال تراوحت ما بين )
، بينما جاءت بالمرتبة كرة القدم ي ورؤساء أنديةت تهتم بتطوير إداريوسائل اإلعالم برامج ومقاال

للحد من العنف في  الرياضية مع األندية الرياضيتعاون اإلعالم ي( ونصها: 3األخيرة الفقرة رقم )
 .مالعب كرة القدم
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 (11الجدول رقم )

العاملين في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال يبين 
 الرياضي مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي  مجال اإلعالم

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 مرتفعة 1.08 3.71 يستخدم اإلعالميين مصطلحات عدوانية وغير مناسبة  6 1
 متوسطة 1.12 3.44 يتجنب المعلقين التطرق إلى الجوانب الفنية في المباراة 8 2
 متوسطة 1.11 3.31 يتجنب المعلقين التطرق إلى الجوانب التحكمية في المباراة 7 3
محايدين عن الفرق يحلل مباريات كرة القدم محللين  3 4

 المشاركة في المباراة
 متوسطة 1.06 3.13

 متوسطة 1.18 3.06 من السمات الواضحة لمقدمي البرامج الرياضية  اللغةضعف  4 5
يعمل في مجال اإلعالم الرياضي إعالميين من غير  5 6

 خريجي التربية الرياضية
 متوسطة 1.31 3.00

 متوسطة 1.15 2.99 هم عند تغطيتهم للمباراة ؤ يظهر اإلعالميين انتما 1 7
تتوفر الخبرة الرياضية والعلمية للعاملين في وسائل اإلعالم  2 8

 متوسطة 1.05 2.77 الرياضية

 متوسطة 0.59 3.18  الرياضي ككل العاملين في مجال اإلعالممجال 
 

ظاهرة الشغب  دور اإلعالم الرياضي في الحد من( أن مستوى 11يظهر من الجدول رقم )
من وجهة نظر طلبة كلية الرياضي  العاملين في مجال اإلعالمفيما يتعلق بمجال  في المالعب

؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال جاء متوسطاً  التربية الرياضية في الجامعة األردنية
( أن المتوسطات الحسابية 11( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر الجدول رقم )3.18ككل)
( جاءت 3.71-2.77ابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )إلج

، يين مصطلحات عدوانية وغير مناسبةيستخدم اإلعالم( ونصها: 6بالمرتبة األولى الفقرة رقم )
تتوفر الخبرة الرياضية والعلمية للعاملين في ( ونصها: 2بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )

 .ئل اإلعالم الرياضيةوسا
إلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في متوسط ل دورمما سبق يتبين أن هناك 

، ولمعرفة األهمية لهذا المالعب من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية
عن مجال ( على إجابات أفراد عينة الدراسة One Sample T-testالدور تم تطبيق اختبار )
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إلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في المالعب من وجهة نظر طلبة كلية متوسط ل دور
 ( يوضح ذلك.12، الجدول رقم )التربية الرياضية في الجامعة األردنية

 (12الجدول رقم )
إلعالم ا دور( على إجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال One Sample T-testنتائج تطبيق اختبار )يبين 

الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في المالعب من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 
 األردنية

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الداللة  T التقييم

 اإلحصائية
دور اإلعالم الرياضي في الحد مجال 

 ككل من ظاهرة الشغب في المالعب
 0.00 3.011 متوسطة 0.61 3.11

 
إلعالم الرياضي في الحد من ا دور( أن هناك أهمية إحصائية ل12يظهر من الجدول رقم )

، ظاهرة الشغب في المالعب من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية
( α≤0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )T( )3.011حيث بلغت قيمة )

( وهي 3.11)للمجال (، حيث بلغ المتوسط الحسابي 3والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )
 (.3قيمة أعلى من العالمة المعيارية لالختبار )

هل يعتمد اإلعالم الرياضي على الموضوعية في ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  -
 الرياضية؟نقل وتحليل األخبار واألحداث 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 
أفراد عينة الدراسة عن فقرات الجزء الثالث من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على مدى 

والجدول  ،اإلعالم الرياضي على الموضوعية في نقل وتحليل األخبار واألحداث الرياضية اعتماد
 ( يوضح ذلك.13رقم )

  



43 
 

 (13الجدول رقم )
اعتماد  مجال مدىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات يبين 

مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط  اإلعالم الرياضي على الموضوعية في نقل وتحليل األخبار واألحداث الرياضية
 الحسابي 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

يبث اإلعالم الرياضي التهديدات قبل المباريات من بعض  10 1
 مرتفعة 1.12 3.74 األشخاص عبر الهواء ويستخدم المنبر الرياضي لهذا التهديد.

يستخدم اإلعالم الرياضي للتراشق اللفظي بين الروابط  13 2
 متوسطة 1.08 3.65 .(المباراةأطراف )الجماهيرية 

على رفع درجة االحتقان بين روابط  الرياضياإلعالم يعمل  12 3
 متوسطة 1.04 3.48 الفريقين طرفي المباراة.

يستخدم اإلعالم الرياضي لتبرير العنف اللفظي بأنه انتماء  14 4
 متوسطة 1.18 3.46 للنادي وحماس الشباب.

جميع األخبار والمعلومات الرياضية يغطي اإلعالم الرياضي  9 5
 متوسطة 1.23 3.35 دون التحيز للعبة دون األخرى.

وبموضوعية القائمون على اإلعالم الرياضي يأخذون باعتبارهم  3 6
 متوسطة 1.14 3.21 قيم المجتمع ومثله العليا.

يعمل اإلعالم الرياضي على إخفاء حقائق تتعلق بالنواحي  11 7
 متوسطة 1.13 3.20 للمباريات.األمنية 

لموضوعية في نقل األخبار ااإلعالم الرياضي يعتمد على  1 8
 متوسطة 1.17 3.18 واألحداث الرياضة للحد من الشغب الرياضي.

يقوم اإلعالم الرياضي الموضوعي بدور تربوي في ترسيخ القيم  4 9
 متوسطة 1.11 3.16 االجتماعية لدى النشء والشباب.

اإلعالم الرياضي الموضوعي له دور في تحقيق الوعي  6 10
 متوسطة 1.19 3.12 .داخل المالعبالقانوني ومنع ارتكاب الشغب والجرائم 

 متوسطة 1.16 3.10 موضوعية تامة.باإلعالم الرياضي يغطي األحداث الرياضية  7 11
المضامين واألخبار والمعلومات التي يقدمها اإلعالم الرياضي  8 12

 متوسطة 1.08 3.09 ذات مصداقية عالية. 

اإلعالم الرياضي الموضوعي يسهم في نشر الثقافة الرياضية  5 13
 متوسطة 1.03 3.01 بين كافة شرائح المجتمع.

اإلعالم الرياضي الموضوعي يعمل على تعميق الوعي لدى  2 14
 متوسطة 1.10 2.96 الجماهير في احترام القوانين وعدم الخروج عن أحكامها.

اعتماد اإلعالم الرياضي على الموضوعية في نقل وتحليل  مجال مدى
 ككل  األخبار واألحداث الرياضية

 متوسطة 0.67 3.27
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 اعتماد اإلعالم الرياضي على الموضوعية في نقل( أن مستوى 13يظهر من الجدول رقم )
( 3.27جاء متوسطًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل) وتحليل األخبار واألحداث الرياضية

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة 13بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر الجدول رقم )
قم ( جاءت بالمرتبة األولى الفقرة ر 3.74-2.96الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )

يبث اإلعالم الرياضي التهديدات قبل المباريات من بعض األشخاص عبر الهواء ( ونصها: 11)
( ونصها: 2، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )ويستخدم المنبر الرياضي لهذا التهديد

اإلعالم الرياضي الموضوعي يعمل على تعميق الوعي لدى الجماهير في احترام القوانين وعدم 
 .لخروج عن أحكامهاا

اعتماد اإلعالم الرياضي على الموضوعية في مما سبق يتبين أن هناك مستوى متوسط من 
 Oneولمعرفة األهمية لهذا المستوى تم تطبيق اختبار ) الرياضية،نقل وتحليل األخبار واألحداث 

Sample T-test ضي على اعتماد اإلعالم الريا( على إجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال
 ( يوضح ذلك.14، الجدول رقم )الموضوعية في نقل وتحليل األخبار واألحداث الرياضية

 (14الجدول رقم )
اعتماد ( على إجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال One Sample T-testنتائج تطبيق اختبار )يبين 

 الرياضيةاإلعالم الرياضي على الموضوعية في نقل وتحليل األخبار واألحداث 

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 T التقييم

الداللة 
 اإلحصائية

اعتماد اإلعالم الرياضي على 
الموضوعية في نقل وتحليل األخبار 

 واألحداث الرياضية
 0.00 6.638 متوسطة 0.67 3.27

 
الرياضي على عتماد اإلعالم ( أن هناك أهمية إحصائية ال14يظهر من الجدول رقم )

الموضوعية في نقل وتحليل األخبار واألحداث الرياضية من وجهة نظر طلبة كلية التربية 
( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند T( )6.638، حيث بلغت قيمة )الرياضية في الجامعة األردنية

حسابي (، حيث بلغ المتوسط ال3( والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )α≤0.05مستوى الداللة )
 (.3( وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية لالختبار )3.27)للمجال 
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هل نقص الوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:  -
إلى انتشار األفكار الفوضوية وانخفاض القيم التربوية مما يؤدي إلى تصرفات غير 

 مسؤولة؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات لإلجابة عن هذا السؤال 

نقص أفراد عينة الدراسة عن فقرات الجزء الرابع من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على أنه 
 ،الوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي إلى انتشار األفكار الفوضوية وانخفاض القيم التربوية

 ( يوضح ذلك.15والجدول رقم )
 (15الجدول رقم )

الوعي  مجال نقصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات يبين 
مرتبة تنازليًا وفقا  لدى الجمهور والرياضيين يؤدي إلى انتشار األفكار الفوضوية وانخفاض القيم التربوية

 للمتوسط الحسابي 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 متوسطة 1.21 3.62 جارحة. ظالسماح بمداخالت مسيئة واستخدام الفا 5 1
استخدام مصطلحات مثل مجزرة أو معركة لتعميم قضية  6 2

 الشغب في المالعب.
 متوسطة 1.08 3.57

 متوسطة 1.16 3.56 واللقاءات. التراشق باأللفاظ عبر المداخالت 9 3
 متوسطة 1.27 3.49 إعادة لقطات الشغب والعنف والتعصب. 1 4
صدار أحكام الرياضي إلقاء اإلتهمات عبر اإلعالم  8 5 وا 

 مسبقة.
 متوسطة 1.12 3.39

االقتصار على تناول تلك الحادثة فقط دون غيرها من  4 6
 األخرى.الموضوعات الرياضية والقضايا الهامة 

 متوسطة 1.08 3.34

استخدام المؤثرات الصوتية المؤثرة والحزينة لصنع حالة  2 7
 من الشجن المستمر في مرحلة ما بعد األزمة الرياضية.

 متوسطة 1.26 3.31

التصريحات العدائية من قبل بعض المقدمين ضد أطراف  7 8
 أخرى.

 متوسطة 1.17 3.30

تخصيص مساحات كبيرة وفترات زمنية وتكرار عرض  3 9
 .الرياضيحاالت العنف والشغب والتعصب عبر اإلعالم 

 متوسطة 1.06 3.28

الوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي إلى انتشار األفكار  مجال نقص
 ككل الفوضوية وانخفاض القيم التربوية

 متوسطة 0.78 3.43
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نقص الوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي إلى انتشار ( أن 15يظهر من الجدول رقم )
بدرجة متوسطة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال األفكار الفوضوية وانخفاض القيم التربوية 

( أن المتوسطات الحسابية 15( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر الجدول رقم )3.43ككل)
( جاءت 3.62-3.28تراوحت ما بين ) إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال

، بينما السماح بمداخالت مسيئة واستخدام الفاظ جارحة( ونصها: 5بالمرتبة األولى الفقرة رقم )
تخصيص مساحات كبيرة وفترات زمنية وتكرار ( ونصها: 3جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )

 .الرياضيعرض حاالت العنف والشغب والتعصب عبر اإلعالم 
نقص الوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي إلى انتشار األفكار ما سبق يتبين أن م

ولمعرفة األهمية لهذا المستوى تم تطبيق  متوسطة،الفوضوية وانخفاض القيم التربوية بدرجة 
نقص الوعي لدى ( على إجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال One Sample T-testاختبار )

الجدول رقم  التربوية،ؤدي إلى انتشار األفكار الفوضوية وانخفاض القيم الجمهور والرياضيين ي
 ( يوضح ذلك.16)

 (16الجدول رقم )
نقص ( على إجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال One Sample T-testنتائج تطبيق اختبار )يبين 

 القيم التربويةالوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي إلى انتشار األفكار الفوضوية وانخفاض 

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 T التقييم

الداللة 
 اإلحصائية

نقص الوعي لدى الجمهور والرياضيين 
يؤدي إلى انتشار األفكار الفوضوية 

 وانخفاض القيم التربوية
 0.00 9.225 متوسطة 0.78 3.43

 
الجمهور والرياضيين يؤدي إلى انتشار أن نقص الوعي لدى ( 16يظهر من الجدول رقم )

( Tوهامة إحصائيًا، حيث بلغت قيمة ) األفكار الفوضوية وانخفاض القيم التربوية بدرجة متوسطة
( والعالمة المعيارية للتدريج α≤0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )9.225)

( وهي قيمة أعلى من العالمة 3.43)للمجال (، حيث بلغ المتوسط الحسابي 3الخماسي )
 (.3المعيارية لالختبار )
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هل يؤثر تعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم رابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:  -
 الرياضي وتنوع أساليب التأثير في الجمهور في التقليل من العنف؟
رافات المعيارية إلجابات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنح

 تأثيرأفراد عينة الدراسة عن فقرات الجزء الخامس من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على 
تعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم الرياضي وتنوع أساليب التأثير في الجمهور في التقليل 

 ( يوضح ذلك.17والجدول رقم ) العنف،من 
 (17الجدول رقم )

تعدد برامج  مجال تأثيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات يبين 
مرتبة تنازليًا وفقا القسم الرياضي في اإلعالم الرياضي وتنوع أساليب التأثير في الجمهور في التقليل من العنف 

 للمتوسط الحسابي 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

العمل المستمر على تحديث مضامين الرسائل اإلعالمية  1 1
 متوسطة 1.16 3.14 في البرامج الرياضية وبما يتوافق مع المستجدات الطارئة.

التفسير الحقيقي لظاهرة الشغب والعنف والتعصب في  6 2
 متوسطة 1.25 3.06 المجال الرياضي وكيفية معالجته.

طرح ومناقشة التشريعات المتعلقة بتنظيم العمل في قطاع  2 3
 متوسطة 1.19 3.02 التحكيم والتدريب واالحتراف.

تفسير وتوضيح القوانين المتعلقة باأللعاب الرياضية  3 4
 متوسطة 1.17 2.99 والتعديالت التي تطرأ عليها. 

العمل على توضيح وتفسير نظام االحتراف الرياضي  4 5
 متوسطة 1.08 2.94 واألهداف األساسية المرجو تحقيقها من وراء ذلك النظام.

تنمية الوعي وتكوين االتجاهات اإليجابية الداعمة ألهيمه  7 6
 متوسطة 1.26 2.93 تغيير السلوكيات الرياضية غير مقبولة.

يجاد بيئة حوارية نقاشية بين جميع الفئات  8 7 خلق وا 
يضاح اآلراء واألفكار والقطاعات الجماهيرية  الرياضية وا 
 والمشكالت والمقترحات.

 متوسطة 1.24 2.89

عطاء  5 8 التركيز على السلوكيات اإليجابية في المالعب وا 
 متوسطة 1.17 2.87 مساحة واسعة لها في البرامج والمقاالت الرياضية.

وضع معايير مهنية خاصة الختيار المعد، المذيع المخرج،  10 9
 متوسطة 1.20 2.72 المعلق، الكاتب، الرياضي.لمحلل، 

ضرورة العمل اإلعالمي على فتح قنوات اتصالية دائمة  9 10
بين العلماء والخبراء في مجال علم االجتماع والرياضة 

 وبين الجمهور المستهدف.
 متوسطة 1.18 2.71

 متوسطة 0.89 2.93تعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم الرياضي وتنوع أساليب التأثير  مجال تأثير
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المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

  ككل في الجمهور في التقليل من العنف
تعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم ( أن هناك أثر متوسط ل17يظهر من الجدول رقم )

بدرجة متوسطة؛ إذ بلغ نف الرياضي وتنوع أساليب التأثير في الجمهور في التقليل من الع
( أن 17( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر الجدول رقم )2.93المتوسط الحسابي للمجال ككل)

-2.71المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )
ى تحديث مضامين ( ونصها: العمل المستمر عل1( جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )3.14

، بينما جاءت بالمرتبة بما يتوافق مع المستجدات الطارئةالرسائل اإلعالمية في البرامج الرياضية و 
( ونصها: ضرورة العمل اإلعالمي على فتح قنوات اتصالية دائمة بين 9األخيرة الفقرة رقم )

 دف.العلماء والخبراء في مجال علم االجتماع والرياضة وبين الجمهور المسته
تأثير تعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم الرياضي وتنوع مما سبق يتبين أن مستوى 

جاء متوسطًا، ولمعرفة األهمية لهذا المستوى  أساليب التأثير في الجمهور في التقليل من العنف
تأثير ( على إجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال One Sample T-testتم تطبيق اختبار )

برامج القسم الرياضي في اإلعالم الرياضي وتنوع أساليب التأثير في الجمهور في التقليل تعدد 
 ( يوضح ذلك.18، الجدول رقم )من العنف

 (18الجدول رقم )
تأثير تعدد ( على إجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال One Sample T-testنتائج تطبيق اختبار )يبين 

 اإلعالم الرياضي وتنوع أساليب التأثير في الجمهور في التقليل من العنفبرامج القسم الرياضي في 

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الداللة  T التقييم

 اإلحصائية
تأثير تعدد برامج القسم الرياضي في 

اإلعالم الرياضي وتنوع أساليب التأثير في 
 الجمهور في التقليل من العنف

 0.14 1.363 متوسطة 0.89 2.93

 
أن تأثير تعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم الرياضي ( 18يظهر من الجدول رقم )

 نف جاء بدرجة متوسطة ولكنها غير هامةوتنوع أساليب التأثير في الجمهور في التقليل من الع
( وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة T( )1.363إحصائيًا، حيث بلغت قيمة )



49 
 

(α≤0.05( والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )حيث بلغ المتوسط الحسابي 3 ،) للمجال
 (.3( وهي قيمة أدنى من العالمة المعيارية لالختبار )2.93)

 
البرامج اإلعالمية في ما األهمية التي أولتها خامسًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:  -

اإلعالم الرياضي لظاهرة العنف الرياضي من حيث توفير الوقت المخصص 
 للموضوعات، واالعتماد على كفاءات إعالمية للتقليل من الظاهرة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 
إيالء جزء الخامس من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على أفراد عينة الدراسة عن فقرات ال

لظاهرة العنف الرياضي من حيث توفير الوقت أهمية البرامج اإلعالمية في اإلعالم الرياضي 
المخصص للموضوعات، واالعتماد على كفاءات صحفية للتقليل من الظاهرة من وجهة نظر 

 ( يوضح ذلك.19والجدول رقم ) ،األردنيةطلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 
 (19الجدول رقم )

البرامج  مجال إيالءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات يبين 
لظاهرة العنف الرياضي من حيث توفير الوقت المخصص للموضوعات، أهمية اإلعالمية في اإلعالم الرياضي 

واالعتماد على كفاءات صحفية للتقليل من الظاهرة من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 
 مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي األردنية 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

جة در 
 التقييم

 متوسطة 1.21 3.37 المحتوى الذي تبثه البرامج الرياضية له عالقة بالشغب. 3 1
الرياضي  المحتوى الذي يقدمه القسم الرياضي في اإلعالم 2 2

ويهتم بظاهرة الشغب من خالل مختلف البرامج  يراعي
 والفقرات الرياضية التي يقدمها للجمهور.

 متوسطة 1.01 3.20

كاٍف  الرياضيمحتوى البرامج الرياضية في اإلعالم  6 3
 للتقليل من العنف الرياضي في المالعب.

 متوسطة 1.34 3.18

في قضايا  الرياضيتؤثر البرامج الرياضية في اإلعالم  4 4
 وغيرالعنف من خالل برامجها ذات البث المباشر 

 المباشر.
 متوسطة 1.11 3.15

لهم دور في  الرياضيالمخرجين الرياضيين في اإلعالم  5 5
 معالجة قضايا الشغب الرياضي.

 متوسطة 1.32 3.11

 متوسطة 1.32 3.04الوقت المخصص للقسم الرياضي في اإلعالم الرياضي  1 6
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المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

جة در 
 التقييم

 غير كاٍف لمعالجة قضايا الشغب في المالعب.
البرامج اإلعالمية في اإلعالم الرياضي لظاهرة العنف الرياضي  مجال إيالء

من حيث توفير الوقت المخصص للموضوعات، واالعتماد على كفاءات 
 ككل  صحفية للتقليل من الظاهرة

 متوسطة 0.90 3.18

إيالء البرامج اإلعالمية في ( أن هناك درجة متوسطة من 19يظهر من الجدول رقم )
لظاهرة العنف الرياضي من حيث توفير الوقت المخصص للموضوعات، أهمية اإلعالم الرياضي 
؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال كفاءات صحفية للتقليل من الظاهرةواالعتماد على 

( أن المتوسطات الحسابية 19( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر الجدول رقم )3.18ككل)
( جاءت 3.37-3.04ا المجال تراوحت ما بين )إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذ

، المحتوى الذي تبثه البرامج الرياضية له عالقة بالشغب( ونصها: 3بالمرتبة األولى الفقرة رقم )
الوقت المخصص للقسم الرياضي في ( ونصها: 1بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )

 .ي المالعباإلعالم الرياضي غير كاٍف لمعالجة قضايا الشغب ف
هناك درجة متوسطة من إيالء البرامج اإلعالمية في اإلعالم الرياضي  مما سبق يتبين أن

ولمعرفة األهمية  للموضوعات،لظاهرة العنف الرياضي من حيث توفير الوقت المخصص أهمية 
( على إجابات أفراد عينة الدراسة عن One Sample T-testلهذا المستوى تم تطبيق اختبار )

لظاهرة العنف الرياضي من حيث أهمية إيالء البرامج اإلعالمية في اإلعالم الرياضي ل مجا
 ( يوضح ذلك.20الجدول رقم ) للموضوعات،توفير الوقت المخصص 

 (20الجدول رقم )
إيالء ( على إجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال One Sample T-testنتائج تطبيق اختبار )يبين 

لظاهرة العنف الرياضي من حيث توفير الوقت المخصص أهمية البرامج اإلعالمية في اإلعالم الرياضي 
 للموضوعات

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

T  الداللة
 اإلحصائية

إيالء البرامج اإلعالمية في اإلعالم الرياضي 
حيث لظاهرة العنف الرياضي من أهمية 

 توفير الوقت المخصص للموضوعات
 0.001 3.296 متوسطة 0.90 3.18
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من إيالء البرامج  إحصائياً  وهامةأن هناك درجة متوسطة ( 20يظهر من الجدول رقم )
لظاهرة العنف الرياضي من حيث توفير الوقت المخصص أهمية اإلعالمية في اإلعالم الرياضي 

( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 3.296)( Tحيث بلغت قيمة ) للموضوعات،
(α≤0.05( والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )حيث بلغ المتوسط الحسابي 3 ،) للمجال
 (.3( وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية لالختبار )3.18)
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج

 اإلعالم الدراسة التي هدفت للتعرف على دوريتضمن هذا الفصل عرضًا لمناقشة نتائج 
من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في في الحد من ظاهرة شغب المالعب  الرياضي

الجامعة األردنية"، وذلك وفقًا لما تناولته من أسئلة، وأهم الدراسات التي أظهرتها الدراسة في 
 وهي على النحو اآلتي:ضوء النتائج المتعلقة بكل سؤال وفقًا لترتيبها 

في الحد من ظاهرة  الرياضي اإلعالم : ما دورمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية؟المالعب شغب 

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول: وجود دور متوسط لإلعالم الرياضي في الحد من 
ظاهرة شغب المالعب من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، ويعزو 
الباحث هذه النتيجة أن طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية يرون أن األعالم 

فعالية األنشطة  بها تغطي التي في الحد من الشغب بالطريقة مهم نسبًيا دورا لعبي الرياضي
 صورة حقيقة عن المباريات التي يعلقون عليها أو ياضية؛ وذلك إذ ما تعتمد على إعطاءالر 

الرياضية األحداث  تهدئة الجمهور عن طريق تبسيط إلىاللجوء ، أو ونزاهة ةبموضوعيالكتابة 
من أجل خلق حدثًا مهًما من المباراة بين فريقين، كما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن طلبة 

في األردن يحاول مراعاة اإلعالم الرياضي كلية التربية الرياضية في الجامعة األرنية يرون أن 
 .مع مختلف شرائح المجتمع المدني التعامل

دور  نتائجها أن( التي جاء في 2014) ة ذنيباتدراسنتائج هذه الدراسة مع  توتشابه
 .الرياضي جاء بدرجة متوسطة في الحد من ظاهرة الشغب في المالعب الرياضية اإلعالم

 في نتائجها( التي أظهرت 2014نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو طامع ) تكما تشابه
وشغب الجماهير في أن اإلعالم الرياضي يساهم بدور متوسط في الحد من ظاهرة التعصب 

 .المالعب الفلسطينية
 وفيما يلي عرض مناقشة لمجاالت الدراسة كل على حده:
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 االجتماعي واألخالقي   المجال األول: المجال
دور اإلعالم أظهرت النتائج المتعلقة بالمجال األول االجتماعي واألخالقي أن مستوى 

االجتماعي واألخالقي فيما يتعلق بالمجال  الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في المالعب
جاء متوسطًا، جاءت بالمرتبة  من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية

، على إثارة النعرات العرقية والطائفيةالرياضي عمل اإلعالم ياألولى الفقرة التي تنص على: 
في الرياضي تستخدم األندية اإلعالم على: بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص 

علب الرياضي ي، ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلعالم النادي وخططه المستقبلية إنجازاتعرض 
جتمعية مما راعي التعددية الميال  هإذ أنشغب المالعب الرياضية دور مهم في زيادة نسبة 
طلبة كلية التربية الرياضية رى كما ي ,رسميالالضبط المجتمعي غير  يساهم في أضعاف عملية

الضبط على أفراد المجتمع الرياضي ال يمارس دوره في  يأن اإلعالم في الجامعة األردنية
، وحفظهم من استخدام العنف واالنحراف والمحافظة على نظم المجتمع والتعامل بين األفراد

ثارت بعض إياضي يتعمد ويرى الباحث أن السبب في هذه النتيجة قد يعود إلى أن اإلعالمي الر 
 للترفيه وسيلة النزعات االجتماعية بين أفراد المجتمع؛ إذ أنه ال يركز على كرة القدم كمجرد

 أخرى, جوانب أية من وتخلو
 المجال الثاني: الثقافي

دور اإلعالم الرياضي في الحد من أظهرت النتائج المتعلقة بالمجال الثقافي أن مستوى 
الثقافي من وجهة نظر طلبة كلية التربية فيما يتعلق بالمجال  المالعبظاهرة الشغب في 

جاء متوسطًا؛ حيث جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على:  الرياضية في الجامعة األردنية
الرياضية، بينما  للعب في مختلف األلعابابرامج تعرف الجمهور بخطط الرياضي قدم اإلعالم ي

الجمهور بالسلوكيات الرياضي عرف اإلعالم يرة الفقرة التي تنص على جاءت بالمرتبة األخي
. ويفسر الباحث هذه النتيجة من خالل اهتمام اإلعالم التي تسعى الرياضة لتحقيقها اإليجابية
األردني بالتغطية األمنية واإلعالمية للحد من الشغب في المالعب الرياضة وذلك من الرياضي 

بقوانين األلعاب، ورفع مستواهم الثقافي في  يفهمهور الرياضي وتعر خالل نشر الوعي بين الج
 .المجال الرياضي
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 المجال الثالث: المجال التنافسي 
دور اإلعالم الرياضي في الحد من أن مستوى  التنافسيأظهرت النتائج المتعلقة بالمجال 

طلبة كلية التربية من وجهة نظر  التنافسيفيما يتعلق بالمجال  ظاهرة الشغب في المالعب
جاء متوسطًا؛ حيث جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على  الرياضية في الجامعة األردنية

، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي مباريات دوري الدرجة الثالثةالرياضي غطي اإلعالم ي
، ويعزو الباحث هذه ياتألندية معينة في تحليلها للمبار الرياضي نحاز اإلعالم يتنص على: 

النتيجة إلى أن اإلعالم الرياضي يعمل على شحن الجمهور إلثارة الفوضى والبلبلة وتهيئة 
  .الجمهور نفسيًا للقيام بإحداث الشغب وذلك من خالل نشر معلومات غير دقيقة حول أحد الفرق

 المجال الرابع: المجال اإلداري
دور اإلعالم الرياضي في الحد أن مستوى  اإلداريأظهرت النتائج المتعلقة بالمجال الرابع 

اإلداري من وجهة نظر طلبة كلية التربية فيما يتعلق بالمجال  من ظاهرة الشغب في المالعب
جاء متوسطًا؛ حيث جاء بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على:  الرياضية في الجامعة األردنية

بينما جاءت  القدم،كرة  ي ورؤساء أنديةبرامج ومقاالت تهتم بتطوير إداريالرياضي م اإلعالم قدي
للحد من  الرياضية مع األنديةالرياضي تعاون اإلعالم يبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على: 

األردنية الرياضية . ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن وسائل اإلعالم العنف في مالعب كرة القدم
ترى أن لإلداريين دور مهم في إثارة الشغب وذلك عن طريق تصريحات بعضهم قبل المباراة 

 لبعضهم.والتي قد تثير الشغب وخصوًصا مع الجهل وانخفاض المستوى الثقافي 
 الرياضي  العاملين في مجال اإلعالمالمجال الرابع مجال 

ن في مجال اإلعالم الرياضي أن مستوى أظهرت النتائج المتعلقة بالمجال الرابع العاملي
العاملين في فيما يتعلق بمجال  دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة الشغب في المالعب

جاء  من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنيةالرياضي  مجال اإلعالم
يستخدم اإلعالميين مصطلحات متوسطًا؛ حيث جاء بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على: 

تتوفر الخبرة الرياضية ، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على: عدوانية وغير مناسبة
اإلعالميين الرياضيين أن . ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى والعلمية للعاملين في اإلعالم الرياضي

ث واألنشطة الكروية؛ إذ أنهم يتعمدون إثارة األردنيين في األغلب غير محايدين في تغطية األحدا
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النعرات الطائفية أو القبلية وخاصة خالل التعليق أو كتابة بعض المقاالت الصحفية أو 

 .التصريحات
هل يعتمد اإلعالم الرياضي على الموضوعية في نقل مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

 الرياضية؟وتحليل األخبار واألحداث 
اعتماد اإلعالم الرياضي على أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني أن مستوى 

؛ حيث جاء في المرتبة جاء متوسطاً  الموضوعية في نقل وتحليل األخبار واألحداث الرياضية
يبث اإلعالم الرياضي التهديدات قبل المباريات من بعض األولى الفقرة التي تنص على: 

تبة األخيرة الفقرة ، بينما جاءت بالمر ستخدم المنبر الرياضي لهذا التهديداألشخاص عبر الهواء وي
اإلعالم الرياضي الموضوعي يعمل على تعميق الوعي لدى الجماهير في  :التي تنص على

، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن من أهم اإلشكاليات احترام القوانين وعدم الخروج عن أحكامها
والعوائق التي تقف أمام اإلعالم الرياضي عدم التزام القائمين على اإلعالم الرياضي بنقل 

موضوعية، حيث أنه يقوم بعمل المقابالت عبر وسائل اإلعالم المختلفة ويبث باألحداث الرياضية 
الشغب من قبل الجمهور وخاصة جمهور الشباب، وأن  ةثار إمن خاللها التهديدات مما يعمل على 

الصحفي الرياضي يجهل متى يكون موضوعيًا، ومتى يكون انحيازيًا أمام قضايا اإلعالم 
الرياضي وخاصة أمام قضية الشغب مما يؤدي بالجماهير إلى اختراق القوانين والخروج عن 

 ضية في الوقت الحاضر.أحكامها، حيث أن قضية الشغب من أهم القضايا الريا
( التي جاء في Dimmock & Grove, 2005دراسة )نتائج هذه الدراسة مع  توتشابه

أن الجماهير التي تصنف بأنها أكثر تعصبًا لفريق معين، كانوا أقل تحكمًا في سلوكياتهم  نتائجها
  العدوانية في المباريات من المشجعين الذين يتصفون بالتعصب المتوسط أو البسيط.

أن من أهم  إلى (2015) السر، ومحمد والضوءنتائج هذه الدراسة مع دراسة  تكما تشابه
أسباب الشغب في مالعب كرة القدم السودانية، الجهل بالقوانين وأنظمة اللعب وتدني المستوي 

النزعة و ضعف اللياقة البدنية وتدني المستوي الفني لدي الالعبين. و الجمهور.  ىالثقافي لد
الحكام. الشحن الزائد لالعبين بقصد الفوز بصرف النظر  أداءضعف و العدوانية لبعض الالعبين. 

ثارة النعرات القبلية و عدم االلتزام بالمنهجية الصحفية والتحيز الواضح لفرق بعينها. و عن الوسيلة.  ا 
 واإلقليمية خالل التعليق على المباريات. 
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هل نقص الوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي السؤال الثالث: مناقشة: النتائج المتعلقة ب
 إلى انتشار األفكار الفوضوية وانخفاض القيم التربوية مما يؤدي إلى تصرفات غير مسؤولة؟

نقص الوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث أن 
ة؛ حيث جاءت الفقرة التي بدرجة متوسطقيم التربوية إلى انتشار األفكار الفوضوية وانخفاض ال

، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة السماح بمداخالت مسيئة واستخدام الفاظ جارحة: تنص على
 تخصيص مساحات كبيرة وفترات زمنية وتكرار عرض حاالت العنف والشغب التي تنص على: 

، ويعزو الباحث هذه النتيجة بسبب نقص الوعي لدى الجمهور الرياضيوالتعصب عبر اإلعالم 
إلى زيادة انتشار األفكار الفوضوية العدوانية الكالمية أو البدنية في الملعب  مما أدىوالرياضيين، 

وخارجه مستغلين بذلك تطلعات الشباب المشجعين الذين يحاولون التعبير عن مفاهيمهم الخاصة 
 ولة والمغامرة. بما يتعلق بالصداقة والرج

يرى الباحث أن معظم أعمال الشغب في المالعب يقوم بها عنصر الشباب بغض كذلك 
يلجئون في العادة إلى استخدام السب  مالنظر كانوا من طلبة الجامعات أم من العامة حيث أنه

بى عليها والشتم والصراخ وغيرها من األنماط السلوكية التي تدل على اهمال القيم التربوية التي تر 
 اإلنسان، وانخفاض الوعي لمفهوم الوعي الرياضي وااللتزام.

التي  (2011) وآخرون كرفس اهاالتي أجر نتائج هذه الدراسة مع الدراسة  توتشابه
الصحافة تروج للعنف بقصد وبدون قصد بأشكال ومستويات متعددة وال تلعب  أظهرت نتائجها أن

 ر السلبية للعنف. فاعال في توعية الجماهير باآلثا دوراً 
هل يؤثر تعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 

 الرياضي وتنوع أساليب التأثير في الجمهور في التقليل من العنف؟
تعدد برامج القسم الرياضي أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع أن هناك أثر متوسط ل

بدرجة متوسطة؛ في اإلعالم الرياضي وتنوع أساليب التأثير في الجمهور في التقليل من العنف 
حيث جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على: العمل المستمر على تحديث مضامين 

ة، بينما جاءت بالمرتبة الرسائل اإلعالمية في البرامج الرياضية وبما يتوافق مع المستجدات الطارئ
األخيرة الفقرة التي تنص على: ضرورة العمل اإلعالمي على فتح قنوات اتصالية دائمة بين 
العلماء والخبراء في مجال علم االجتماع والرياضة وبين الجمهور المستهدف، ويفسر الباحث هذه 

تعدد البرامج  النتيجة على أن من أهم أساليب التغلب على الشغب في المالعب من خالل
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تحديث مضامين و برامج توعوية للشباب بأهمية الرياضية،  وتقديمالرياضية في اإلعالم الرياضي 
الرسائل اإلعالمية في البرامج الرياضية بما يتوافق مع المستجدات، وتعريف الروح الرياضية 

كيز على واللعب النظيف، ونشر الوعي الرياضي في المنافسات الرياضية المختلفة، والتر 
عطاء مساحة وافرة في البرامج الرياضية لتفسير الشغب  السلوكيات اإليجابية في المالعب وا 
عطاء مقترحات لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤدي إلى تدمير األنفس  بصورة صحيحة وا 

الرياضية والممتلكات، وتنمية الوعي وتكوين االتجاهات اإليجابية الداعية ألهمية تغيير السلوكيات 
مرغوبة، واستحداث قنوات اتصال حوارية إيجابية بين كل من الجمهور المستهدف ومتخذي الغير 

يجاد الحلول.  القرار الرياضي لتعزيز القرار الرياضي المناسب وا 
إن السبب الرئيسي في دراسته التي جاء في نتائجها  (Moradi, et, el., 2012)ويؤكد 

لهذا الفرق إن برامج اإلعالم الرياضية شاملة أو مناسبة ومعروفة من قبل خبراء اإلعالم حول 
 بعاد البطوالت الرياضية.أمختلف 

ما األهمية التي أولتها البرامج خامسًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: 
لرياضي من حيث توفير الوقت المخصص اإلعالمية في اإلعالم الرياضي لظاهرة العنف ا

 للموضوعات، واالعتماد على كفاءات إعالمية للتقليل من الظاهرة؟
إيالء البرامج أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس أن هناك درجة متوسطة من 

اإلعالمية في اإلعالم الرياضي لظاهرة العنف الرياضي من حيث توفير الوقت المخصص 
بدرجة متوسطة؛ حيث جاء  االعتماد على كفاءات صحفية للتقليل من الظاهرةللموضوعات، و 

، المحتوى الذي تبثه البرامج الرياضية له عالقة بالشغببالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على 
الوقت المخصص للقسم الرياضي في بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على: 

، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ٍف لمعالجة قضايا الشغب في المالعباإلعالم الرياضي غير كا
الوقت المخصص للقسم الرياضي في اإلعالم الرياضي غير و أن البرامج اإلعالمية الرياضية 

كاف، للحد من ظاهرة الشغب في المالعب، حيث أنه يمكن للبرامج الرياضية أن تساهم وبشكل 
وتعريفهم بحقيقة الممارسة الرياضية وأساليبها وتقنياتها، لخلق كبير في توعية الفئة الشبابية 

 مجتمع ممارس وليس مستهلك لإلعالم الرياضي. 
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 ملخص النتائج:
وجود دور متوسط لإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب من وجهة نظر  .1

 .طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية
اإلعالم الرياضي على الموضوعية في نقل وتحليل األخبار واألحداث اعتماد أن مستوى  .2

 .جاء متوسطاً  الرياضية
نقص الوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي إلى انتشار األفكار الفوضوية أن  .3

 .بدرجة متوسطةوانخفاض القيم التربوية 
ع أساليب تعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم الرياضي وتنو أن هناك أثر متوسط ل .4

 .بدرجة متوسطةالتأثير في الجمهور في التقليل من العنف 
إيالء البرامج اإلعالمية في اإلعالم الرياضي لظاهرة العنف أن هناك درجة متوسطة من  .5

الرياضي من حيث توفير الوقت المخصص للموضوعات، واالعتماد على كفاءات 
 بدرجة متوسطة. صحفية للتقليل من الظاهرة

 التوصيات: 
 :توصي الدراسة بما يليبناء على نتائج الدراسة 

المجال الرياضي للتعرف على أسباب ب المعنيةالمختلفة عقد ندوات واجتماعات بين الفئات  .1
 منها.ظاهرة شغب المالعب وطرق الحد 

ضرورة تكاثف الجهود اإلعالمية في المجال الرياضي من أجل برمجة استراتيجية إعالمية  .2
إطارها العام إلى التقليل من مستوى الشغب اإلعالمي يهدف المملكة  رياضية على مستوى

  خاصة في تلك الرياضات األكثر شعبية وتجمع.
ضرورة العمل على زيادة مستوى مساحة البرامج التثقيفية للجماهير على صعيد القوانين  .3

افة والمعارف الرياضية في مختلف الرياضات دون التركيز على رياضة دون األخرى، إض
إلى إيجاد مساحات برامجية في مختلف وسائل اإلعالم الرياضية بما يهدف إلى تحقيق 
الوعي ألهمية ممارسة الرياضة من أجل الصحة لجميع أفراد المجتمع، ولدورها الكبير في 

 التقليل من مستوى الجنوح واالنحراف خاصة بين فئات الشباب. 
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مي والذي يمكن أن يؤدي إلى قيام الجماهير العمل على التقليل من مستوى الشحن اإلعال .4
ببعض السلوكيات المضادة للمجتمع، باإلضافة إلى وضع ميثاق شرف إعالمي رياضي 

 يغديه إعالميًا. عمايهدف في مجمله العام إلى نبذ الشغب والتعصب والبعد 
ة أفراد ضرورة قيام وسائل اإلعالم الرياضية بتخصيص مجموعة من البرامج الهادفة إلى توعي .5

 عصب والعنف الرياضي.تالمجتمع بأهمية ممارسة النشاط الرياضي بهدف نبذ ال
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 (1)ملحق رقم 
 )رتبت أسماء المحكمين حسب رتبهم العلمية(. قائمة المحكمين

 الجامعة التخصص الرتبة العلمية اسم المحكم الرقم
 جامعة البترا ة واعالمقاحص دكتوراستاذ  عبد الرزاق الدليمي  .1
 جامعة البترا واعالم صحافة  أستاذ دكتور تيسير أبوعرجة  .2
 جامعة البترا          اذاعة وتلفزيون       استاذ مشارك ابراهيم خصاونة               .3

 جامعة الشرق االوسط واعالم صحافة أستاذ مشارك كمال خورشيد  .4
 جامعة الشرق االوسط اذاعة وتلفزيون أستاذ مشارك ائد البياتير  .5
 جامعة البترا صفاحة واعالم استاذ مساعد منال مزاهرة  .6
 جامعة الشرق االوسط اذاعة وتلفزيون استاذ مساعد أحمد عريقات  .7
 جامعة الشرق االوسط اذاعة وتلفزيون استاذ مساعد حنان الشيخ  .8
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 (2الملحق رقم )

 استبانة 

 

 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

في الحد من ظاهرة شغب  الرياضي اإلعالم دوريقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان: "
يرجى منكم اإلجابة من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية"، المالعب 

لخروج عن األسئلة المعدة في هذه االستبانة بموضوعية، استكمااًل ألغراض الدراسة، ومن أجل ا
بنتائج وتوصيات مهمة للعاملين في هذا المجال، وستستخدم هذه البيانات ألغراض البحث 

 العلمي فقط، وعليه ال داعي لكتابة االسم أو أي بيانات شخصية حفاظًا على عنصر السرية.

 

 سالمة اللوزي حثالبا                                                   إشراف الدكتور: عبد الباسط الحطامي
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 المتغيرات الشخصية:

 المناسب: المربع في( x) إشارة وضع الجزءاألول: يرجى

 

 : الجنس .1

        ذكر              أنثى 

 :ي. المستوىالتعليم2

                        سنة أولى  سنة ثانية 

                         سنة ثالثة  سنة رابعة 
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من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة في الحد من ظاهرة شغب المالعب  الرياضي اإلعالم دور .1
 .األردنية

 العبارة الرقم

موافق 
بدرجة 

ة لقلي
 جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

 موافق
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

 واألخالقي المجال األول: االجتماعي
      الروح الرياضية والخلق السليم الرياضينمي اإلعالم ي 1
انتماء الجمهور للمنتخبات  الرياضينمي اإلعالم ي 2

 الوطنية
     

      الميول والعدوانية لدى الجمهور الرياضيثير اإلعالم ي 4
 على تعزيز االنتماء الوطني الرياضيعمل اإلعالم ي 5

 ونشر ثقافة السلم االجتماعي.
     

على إثارة النعرات العرقية  الرياضي عمل اإلعالمي 6
 والطائفية

     

على تضليل الجمهور  الرياضيعمل اإلعالم ي 7
 صادقة أحيانا الغير  بالمعلومات

     

على إثارة التوتر بين جماهير  الرياضيعمل اإلعالم ي 8
 الفرق من خالل ما يتم نشره من أخبار قبل المباراة

     

 إنجازاتفي عرض  الرياضيتستخدم األندية اإلعالم  9
 النادي وخططه المستقبلية

     

 الثاني: الثقافيالمجال 
موافق  العبارة الرقم

بدرجة 
ة لقلي
 جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

برامج تعرف الجمهور بقوانين  الرياضي قدم اإلعالمي 1
 األلعاب المختلفة

     

برامج تعرف الجمهور بخطط  الرياضيقدم اإلعالم ي 2
 الرياضية. للعب في مختلف األلعابا

     

الجمهور بالمشاكل والصعوبات  الرياضيعرف اإلعالم ي 3
 التي تواجه الرياضة واألندية
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 اإليجابيةالجمهور بالسلوكيات  الرياضيعرف اإلعالم ي 4
 التي تسعى الرياضة لتحقيقها

     

اإلعالم الرياضي يساعد في نشر ثقافة قبول اآلخر  5
 وعدم إقصائه بين الجماهير الرياضية.

     

 الثالث: التنافسيالمجال 
موافق  العبارة الرقم

بدرجة 
ة لقلي
 جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

بتغطية المباريات لبعض األندية  الرياضي هتم اإلعالمي 1
 فقط في دوري المحترفين

     

      مباريات دوري الدرجة األولى الرياضيغطي اإلعالم ي 2
      مباريات دوري الدرجة الثانية الرياضيغطي اإلعالم ي 3
      مباريات دوري الدرجة الثالثة  الرياضيغطي اإلعالم ي 4
على تقديم برامج تشجع على  الرياضيعمل اإلعالم ي 6

 اللعب النظيف والتشجيع المثالي في المدرجات
     

ألندية معينة في تغطيتها  الرياضينحاز اإلعالم ي 7
 للمباريات

     

ألندية معينة في تحليلها  الرياضينحاز اإلعالم ي 8
 للمباريات 

     

 اإلداري المجال الرابع:
موافق  العبارة الرقم

بدرجة 
ة لقلي
 جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

برامج ومقاالت تهتم بتطوير  الرياضيقدم اإلعالم ي 1
 كرة القدم  ي ورؤساء أنديةإداري

     

األندية على  ورؤساء إداري الرياضيساعد اإلعالم ي 2
 الرياضية. تخطي المشكالت التي تواجه األندية

     

للحد من  الرياضية مع األندية الرياضيتعاون اإلعالم ي 4
 العنف في مالعب كرة القدم

     

     المباريات والبرامج الرياضية  الرياضيعرض اإلعالم ي 5
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 بشكل يرضي الجمهور 
 الرياضي العاملين في مجال اإلعالم المجال الخامس:

موافق  العبارة الرقم
بدرجة 

ة لقلي
 جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

      هم عند تغطيتهم للمباراة ؤ يظهر اإلعالميين انتما 1
تتوفر الخبرة الرياضية والعلمية للعاملين في وسائل  2

 اإلعالم الرياضية
     

يحلل مباريات كرة القدم محللين محايدين عن الفرق  3
 المشاركة في المباراة

     

من السمات الواضحة لمقدمي البرامج  اللغةضعف  4
 الرياضية 

     

يعمل في مجال اإلعالم الرياضي إعالميين من غير  5
 خريجي التربية الرياضية

     

      مصطلحات عدوانية وغير مناسبة  ونيستخدم اإلعالمي 6
يتجنب المعلقين التطرق إلى الجوانب التحكمية في  7

 المباراة
     

      يتجنب المعلقين التطرق إلى الجوانب الفنية في المباراة 8
من وجهة نظر طلبة  الموضوعية في نقل وتحليل األخبار واألحداث الرياضيةى علاإلعالم الرياضي  يعتمد .2

 .كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية
موافق  العبارة الرقم

بدرجة 
ة لقلي
 جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

اإلعالم الرياضي يعتمد على الموضوعية في نقل   .1
 األخبار واألحداث الرياضة للحد من الشغب الرياضي.

     

يعمل على تعميق الوعي  الرياضي الموضوعيياإلعالم   .2
لدى الجماهير في احترام القوانين وعدم الخروج عن 

 أحكامها.

     

القائمون على اإلعالم الرياضي يأخذون باعتبارهم   .3
 العليا.قيم المجتمع ومثله وبموضوعية 
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يقوم اإلعالم الرياضي الموضوعي بدور تربوي في   .4
 االجتماعية لدى النشء والشباب.ترسيخ القيم 

     

اإلعالم الرياضي الموضوعي يسهم في نشر الثقافة   .5
 الرياضية بين كافة شرائح المجتمع.

     

اإلعالم الرياضي الموضوعي له دور في تحقيق الوعي   .6
 .داخل المالعبالقانوني ومنع ارتكاب الشغب والجرائم 

     

موضوعية باإلعالم الرياضي يغطي األحداث الرياضية   .7
 تامة.

     

المضامين واألخبار والمعلومات التي يقدمها اإلعالم   .8
 الرياضي ذات مصداقية عالية. 

     

يغطي اإلعالم الرياضي جميع األخبار والمعلومات   .9
 الرياضية دون التحيز للعبة دون األخرى.

     

التهديدات قبل المباريات من يبث اإلعالم الرياضي   .10
بعض األشخاص عبر الهواء ويستخدم المنبر الرياضي 

 لهذا التهديد.

     

يعمل اإلعالم الرياضي على إخفاء حقائق تتعلق   .11
 بالنواحي األمنية للمباريات.

     

على رفع درجة االحتقان بين  الرياضياإلعالم يعمل   .12
 روابط الفريقين طرفي المباراة.

     

يستخدم اإلعالم الرياضي للتراشق اللفظي بين الروابط   .13
 .(أطراف المباراة)الجماهيرية 

     

يستخدم اإلعالم الرياضي لتبرير العنف اللفظي بأنه   .14
 انتماء للنادي وحماس الشباب.

     

مما  نقص الوعي لدى الجمهور والرياضيين يؤدي إلى انتشار األفكار الفوضوية وانخفاض القيم التربوية .3
 .من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية يؤدي إلى تصرفات غير مسؤولة

موافق  العبارة الرقم
بدرجة 

 ة جدالقلي

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

      إعادة لقطات الشغب والعنف والتعصب.  .1
استخدام المؤثرات الصوتية المؤثرة والحزينة لصنع   .2

حالة من الشجن المستمر في مرحلة ما بعد األزمة 
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 الرياضية.
تخصيص مساحات كبيرة وفترات زمنية وتكرار عرض   .3

حاالت العنف والشغب والتعصب عبر اإلعالم 
 .الرياضي

     

االقتصار على تناول تلك الحادثة فقط دون غيرها من   .4
 الموضوعات الرياضية والقضايا الهامة األخرى.

     

      جارحة. ظالسماح بمداخالت مسيئة واستخدام الفا  .5
استخدام مصطلحات مثل مجزرة أو معركة لتعميم   .6

 قضية الشغب في المالعب.
     

التصريحات العدائية من قبل بعض المقدمين ضد   .7
 أطراف أخرى.

     

صدار أحكام  الرياضيعبر اإلعالم  إلقاء اإلتهمات  .8 وا 
 مسبقة.

     

      التراشق باأللفاظ عبر المداخالت واللقاءات.  .9
أساليب التأثير في الجمهور في التقليل من الرياضي وتنوع تعدد برامج القسم الرياضي في اإلعالم  يؤثر .4

 .من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية العنف
موافق  العبارة الرقم

بدرجة 
 ة جدالقلي

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

1.  
العمل المستمر على تحديث مضامين الرسائل 
اإلعالمية في البرامج الرياضية وبما يتوافق مع 

 المستجدات الطارئة.

     

2.  
بتنظيم العمل في  طرح ومناقشة التشريعات المتعلقة

 قطاع التحكيم والتدريب واالحتراف.
     

3.  
تفسير وتوضيح القوانين المتعلقة باأللعاب الرياضية 

 والتعديالت التي تطرأ عليها. 
     

4.  
العمل على توضيح وتفسير نظام االحتراف الرياضي 

واألهداف األساسية المرجو تحقيقها من وراء ذلك 
 النظام.

     

5.  
التركيز على السلوكيات اإليجابية في المالعب 
عطاء مساحة واسعة لها في البرامج والمقاالت  وا 
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 الرياضية.

6.  
التفسير الحقيقي لظاهرة الشغب والعنف والتعصب في 

 المجال الرياضي وكيفية معالجته.
     

7.  
تنمية الوعي وتكوين االتجاهات اإليجابية الداعمة 

 السلوكيات الرياضية غير مقبولة.ألهيمه تغيير 
     

8.  
يجاد بيئة حوارية نقاشية بين جميع الفئات  خلق وا 
يضاح اآلراء  والقطاعات الجماهيرية الرياضية وا 

 واألفكار والمشكالت والمقترحات.

     

9.  
ضرورة العمل اإلعالمي على فتح قنوات اتصالية 
 دائمة بين العلماء والخبراء في مجال علم االجتماع

 والرياضة وبين الجمهور المستهدف.

     

10.  
وضع معايير مهنية خاصة الختيار المعد، المذيع 

 لمحلل، المعلق، الكاتب، الرياضي.االمخرج، 
     

 الوقتلظاهرة العنف الرياضي من حيث توفير  أهمية الرياضيالبرامج اإلعالمية في اإلعالم  إيالء .5
من وجهة نظر طلبة كلية  ات صحفية للتقليل من الظاهرةءالمخصص للموضوعات، واالعتماد على كفا

 .التربية الرياضية في الجامعة األردنية
موافق  العبارة الرقم

ة لبدرجة قلي
 جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

الوقت المخصص للقسم الرياضي في اإلعالم   .1
كاٍف لمعالجة قضايا الشغب في الرياضي غير 

 المالعب.

     

اإلعالم المحتوى الذي يقدمه القسم الرياضي في   .2
يراعي ويهتم بظاهرة الشغب من خالل الرياضي 

مختلف البرامج والفقرات الرياضية التي يقدمها 
 للجمهور.

     

المحتوى الذي تبثه البرامج الرياضية له عالقة   .3
 بالشغب.

     

في  الرياضيتؤثر البرامج الرياضية في اإلعالم   .4
قضايا العنف من خالل برامجها ذات البث المباشر 

 المباشر. وغير
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 الرياضيالمخرجين الرياضيين في وسائل اإلعالم   .5
 لهم دور في معالجة قضايا الشغب الرياضي.

     

كاٍف  الرياضيمحتوى البرامج الرياضية في اإلعالم   .6
 للتقليل من العنف الرياضي في المالعب.

     

 

 

  


