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إلى زوجتي وأبنائي  ...وأشقائي وشقيقتي
إلى شهداء رياضتنا الفلسطينية  ..وروح الزميل اإلعالمي الراحل شاهر خماش
إلى زمالئي الصحفيين الرياضيين
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أ

الشكر والتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين ..

بفضل هللا تعالى وكرمه الذي أنعم علي بإتمام هذه الدراسة ،بعد جهد وتوجيه من م شرف هذه الرسالة األستاذ الدكتور
موسى طالب ،الذي لم يبخل بعلمه ون صحه وارشاده من أجل إنجاز هذه الرسالة على الوجه المطلوب ،فكل الشكر
والتقدير لما قدمه من إرشادات ونصح ساهم في إثراء الرسالة.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع من وقف إلى جانبي وأسدى لي بالن صح والمساعدة في إنجاز الرسالة ،وأخص

بالذكر د .ماجد تربان ،و د .نبيل الطهراوي ،والزمالء واألصدقاء د.محمد الحافي ،و د.حسين أبو شرار ،و خالد أبو
زاهر ،و محمد عيد ،و وائل المبحوح ،وعبد المطلب النخال ،و مهند دلول ،و عزيز الكحلوت ،و حسام حرب ،و

مهند الكحل وت ،و أحمد الهشيم ،و أحمد شقورة ،و أسامة شبير.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لوالدتي الغالية أطال هللا في عمرها ،والى زوجتي العزيزة على ما قدمته من مساندة خالل
سنوات دراستي ،حتى أتممت هذه الرسالة بفضل هللا.

ب

ملخص الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرف على معالجة المواقع اإللكترونية الرياضية العربية لمظاهر التعصب الرياضي ،حيث قسم

الباحث الدراسة قسمين ،القسم األول :وهو اإلطار المعرفي لموضوع الدراسة ،والقسم الثاني :وهو اإلطار العملي
للدراسة التحليلية لقضايا التعصب الريا ضي في المواقع اإللكترونية ،والتي جرى معالجتها في المواقع اإللكترونية
للدراسة وهي مواقع " كووورة – يالال كورة  -األقصى سبورت" ،خالل فترة الدراسة من  2015/1/1وحتى

.2015/3/31
تناولت الدراسة في اإلطار النظري مفهوم الرياضة وتطورها عبر الحضارات القديمة وصوالً إلى عصرنا الحالي،

وعالقة الرياضة بعلم النفس واالقتصاد والسياسة ،وتأثر النشاط الرياضي بالصراعات الدولية واستخدامها في بعض
األحيان للتقريب بين الشعوب ،وفي أحيان أخرى كسبب للحروب.
كما عرضت الدراسة مفهوم اإلعالم وظهور الصحافة المتخصصة ،وتعريف اإلعالم الرياضي ،وعوامل ظهوره
وأهميته ووظائفه وخصائصه.

كما تناولت الدراسة مصادر المعلومات في الصحافة الرياضية ،والشروط الواجب توفرها في الصحفي الرياضي،
وقواعد تحرير المادة الصحفية الرياضية ،وفنون التحرير الصحفي للرياضة ،كما تطرقت لواقع الصحافة الرياضية في

العالم العربي.

كما عرضت الدراسة للمواقع اإللكترونية ،نشأتها وتطورها ومزاياها وعيوبها ،والقواعد التي يعتمد عليها في التحرير
اإللكتروني.

وعرضت الدراسة أيض ًا مفهوم التعصب الرياضي ،والعنف والعدوان في الرياضة ،واألسباب التي تؤدي إلى العنف
والشغب في الرياضة ،ومصادر وأشكال التعصب الرياضي ،ونماذج من األحداث البارزة للتعصب والعنف الرياضي

حول العالم.

وتطرقت الدراسة إلى دور اإلعالم في الحد من التعصب الرياضي ،وأسس تقديم رسالة إعالمية هادفة ال تثير العنف
والتعصب ،ورؤية مجموعة من اإلعالميين الرياضيين لدور اإلعالم في مواجهة التعصب الرياضي ،وجملة من

األفكار التي ترمي إلى الحد من التعصب والعنف في المالعب.

أم ّا الق س ّّم الثّّاني م ّّن الد ارس ّّة فهّّو اإلط ّّار العمل ّّي للد ارسّّة التحليلي ّّة لق ضّّايا التعصّ ّب الريا ض ّّي ،والتّّي اسّ ّتخدم فيه ّّا
الباحث منهج م سّح محتّوى وسّائل اإلعّالم ،لتحليّل م ضّمون المّواد المن شّورة فّي مواقّع الد ارسّة " كّووورة – يّالال كّورة

 -األق صّى سّبورت" وذلّ لججابّة علّى األ سّئلة المتعلقّّة بكيفيّة معالجّة المواقّع المّذكورة لق ضّايا التعصّب الرياضّّي،

وطبيعّة ال سّمات العامّة والخّدمات التّي تقّدمها مواقّع الد ارسّة ،وتحديّد أ سّباب ومظّاهر التعصّب فّي الموضّوعات التّي
تن ش ّّرها مواق ّّع الد ارس ّّة ،والتع ّّرف عل ّّى نط ّّاق التغطي ّّة الجغ ارف ّّي لق ض ّّايا التعصّ ّب الريا ض ّّي ،وطبيع ّّة معالج ّّة مواق ّّع

الد ارس ّّة لق ض ّّايا التعصّ ّب م ّّن حي ّّث الت ّّأثير اإليجّ ّّابي أو ال س ّّلبي ،وتحدي ّّد الفن ّّون ال ص ّّحفية الت ّّي ا س ّّتخدمتها المواقّ ّّع

اإللكتروني ّّة ف ّّي ع ّّرض ق ض ّّايا التعصّ ّب الريا ض ّّي ،ومعرف ّّة م ّّدى ا س ّّتفادة المواق ّّع ا إللكتروني ّّة م ّّن إمكاني ّّات النشّ ّّر

اإللكتروني في تقديم قضايا الدراسة.
ت

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،ومن أهمها نذكر ما يلي:
 ساهمت المواقع اإللكترونية الرياضية العربية بدور محدود في الحد من ظاهرة التعصب وشغبالجماهير.

 المواقع اإللكترونية الرياضية العربية ال تؤثر في ازدياد ظاهرة التعصب بصورة واضحة. -استخدمت المواقع اإللكترونية الرياضية الخدمات المتاحة لديها لجذب القراء والمتصفحين.

 عدم اهتمام المواقع اإللكترونية الرياضية بالفنون الصحفية واالقتصار في معظم تناولها لموضوعاتالتعصب الرياضي على الخبر الصحفي بنسبة (.)%74.7

 منح حرية التعبير من خالل التعليق على الموضوعات ،ولكن بشروط تضمن عدم اإلساءة للغير. -التعصب الرياضي مشكلة موجودة ال ينكرها أحد ،فمعظم دول العالم تعاني منها ويمكن القول إنها ظاهرة

عالمية.

 -يوجد مسؤولية لدى المواقع اإللكترونية الرياضية التي أجريت عليها الدراسة تمنعها من االنجرار وراء

أحداث التعصب أو تحديد موقفها من أطراف التعصب الرياضي.

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في إطار الدور المطلوب من المواقع اإللكترونية الرياضية
العربية لمعالجة مظاهر التعصب الرياضي.

ث

abstract
The study aims at Verifying if the Arab sport Websites treat the Phenomena of athletic
intolerance An Analytic Study conducted at the Sites: ( Kooora- Yallakora and
Aqsasport), where the researcher divided the study into two parts, the first section: a
cognitive framework for the study subject, and the second section: a practical framework
for the analytical study of athletic intolerance issues in websites, which processed at the
sites during the study period from 01/01/2015 until 03/31/2015.
The study in theoretical framework discussed the concept of the sport and its
development through the ancient civilizations up to the present era, and the relationship
between sport and psychology, economy and politics, and the influence of sport activity
by international conflicts and using it in some cases to bridge between people and to fuse
the tension in other cases.
The study also offered the concept of media and the appearance of specialized press, and
the study define sport media, the factors of appearance, importance, functions and
characteristics.
The study also dealt with information sources in sport media and the conditions which
should be in the sport journalist and the rules of editing sport media material also
addressed the reality of media sports in the Arab world.
The study exposed sport websites' origins, development

and their advantages and

disadvantages, and rules which used in electronic editing.
The study also offered the concept of sport intolerance, violence and aggression in sport,
and the reasons that lead to violence and riots in the sport, in addition to the sources and
forms of intolerance, and models of prominent events of sport' intolerance and violence
around the world.
The study discussed the role of media on the reduction of intolerance, and the principles
of introducing a purposive media message rejecting violence and intolerance, and a view
of sport journalists for the role of media in facing intolerance, and a number of ideas
aimed at reducing Fanaticism and violence in stadiums.

ج

The second part of the study is the operational framework which related to analytical
issues of intolerance, in which the researcher used survey content approach for sport
media, to analyze the content of the published material in the sport websites chosen in the
study ( Kooora- Yallakora and Aqsasport) sites, to answer questions related on how do
the mentioned sites treat the issues of intolerance, and the nature of the general features
and services offered by the sites of study, and identify the reasons and features of
intolerance in subjects that published in the sites of study, and to know the of
geographical coverage of the issues of intolerance, and the nature of study sites' treatment
to the issues of intolerance impact positive or negative, and identify journalistic skills
used by the websites of the study in presenting intolerance issues, and to know how these
websites of the benefited from electronic publishing in providing study issues.

The study found a set of results, the following are the most important:
- Arab sports Websites contributed in a limited role in reducing the phenomenon of
masses intolerance and rioting.
- Arab sports websites don't affect clearly in growing phenomenon of intolerance.
- sports websites Used the available services to attract readers and browsers.
- Sports websites Lack of press arts and limited in most of the subjects that dealt with
intolerance on the press release in average (74,7%)
- Grant a freedom for expressing point of view through commenting on the issues, with
conditions not to insult anybody.
- intolerance problem is existed and cannot be denied, and most of the countries in the
world suffer from it, and the results can be said that it is a global phenomenon.
- There is the responsibility of the sports websites of the study preventing them from
being dragged behind the events of intolerance or determine their situation on the parts of
intolerance .
The study also found a set of recommendations to Arab sports websites' role needed to
treat the sport intolerance Phenomena.
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مقـدمة:
احدة من المجاالت التي تعكس مظاهر الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألخالقية
أصبحت الرياضة و ً
للمجتمع في مرحلة تاريخية محددة ،وأصبحت الحياة الرياضية في المجتمع نشاط ًا معقدًا وواسع ًا ومتنوع ًا في كل دول

العالم.

وحول دور وسائل اإلعالم الرياضي فإن هنا

إجماعاً على تأثير تل

الوسائل على جمهورها نظ اًر لمخاطبته

لقطاع كبير من الجمهور ،مثالً بلغ عدد المشاهدين لدورة األلعاب األولمبية بأطلنطا في الواليات المتحدة األمريكية

1996م عبر شاشات التلفاز وحده دون وسائل اإلعالم األخرى مليار مشاهد (عويس وعبد الرحيم،1998 ،
ص ،)29هذا باإلضافة إلى المستمعين الذين تابعوا أحداث الدورة من خالل اإلذاعات والبرامج الرياضية ،وهم أيضاً

يشكلون نسبةً كبيرًة من الجمهور ،ولهذا أصبح تأثير اإلعالم الرياضي على الجمهور مجاالً ضخماً له نظرياته
وأبحاثه الخاصة.
يتفاعل اإلعالم الرياضي مع وسائل اإلعالم العالمية والمحلية داخل المجتمعات المعاصرة ،خاص ًة في ظل اإلقبال
الكبير على المضمون الرياضي ،حيث يمكن تفسير شعبية الرياضة جزئي ًا من خالل الدور الذي تلعبه وسائل

اإلعالم ،خاص ًة الصحافة الرياضية ولذل

تتسم العالقة بين الرياضة ووسائل اإلعالم عموماً بالتغير ،والصلة

الثقافية والتجارية الواضحة بين الصناعتين ،فبينما حولت وسائل اإلعالم الرياضة من مجرد ممارسة للهواة إلى
صناعة تجارية ،إال أن الرياضة أمدت وسائل اإلعالم بالجماهير العريضة التي تحتاجها لزيادة الدخل اإلعالمي ،لذا

أصبح من الصعب أن تحدد متى ينتهي دور إحداهما ليبدأ دور األخرى.
لقد أصبحت الجماهير في مجتمعاتنا العربية عرضةً للتعصب لهذا الفريق أو ذا تعبي اًر عن انتماء أو فرص ًة لتفريغ
المشاعر في ظل الكبت ال سياسي حيث يعد التعصب في المالعب تعبي ًار عن طاقة يجب أن تفرغ في نشاط سياسي

أو نشاطات أخرى متعددة المجاالت.

وتعد المراهقة من أهم المراحل العمرية التي تبرز خاللها الظاهرة ،ولعل من األمور التي زادت العنف والسلو

العدواني عند المراهقين الظروف الراهنة في ظل التحوالت االجتماعية واالقتصادية واإلحباط ،وكذا التأثير الكبير
لوسائل اإلعالم ،ناهي عن التنشئة االجتماعية للفرد.
" لقد أصبح التنافس الدولي في مجال الريا ضة موقعاً من مواقع الصراع ،التي تحرص القوى الدولية بالذات أن تحقق

من خالله انتصارات كبرى ال تقل أهمي ًة عما يتحقق في بقية الميادين السياسية واالجتماعية والتقنية " (خضور،

 ،1994ص.)60

وان كان العنف ال يزال فيما يبدو كامناً في النشاط الرياضي يمكن حدوثه في كل وقت ،فإنه ال يمكن الجزم بأن

مظاهر العنف قد تضاعفت وعمت أثناء العقود األخيرة ،وفي المقابل أصبح الرأي العام اليوم أكثر حساسي ًة إزاء
العنف في األنشطة الرياضية ،نتيجةً لألهمية التي اكتسبتها الرياضة كنشاط ترفيهي وكمشهد يجلب جماهير

المتفرجين نظ اًر للقيمة التي أضفتها عليها وسائل االتصال.
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وعادة ما تهتم وسائل اإلعالم ومنها الصحافة المكتوبة ،واإلذاعة ،وأكثر منها التلفزيون ،بالمباريات الرياضية ،وتنقل
ً
أحداثها لحظ ًة بلحظة ،وقد تظهر بعض صور إبراز األعمال المفرطة في العنف (أو السكوت عنها) ،والحث على

التحيز ،بل وعلى التعصب واعطاء صورة تبسيطية عن الرياضة (وعن الرياضي).

إن عرض العنف في وسائل اإلعالم ،والسيما عرض العنف في الرياضة في ازدياد تدريجي ،ويالحظ أن الوسائل

ال متزايد االتساع ،وعلى الرغم من عدم وجود دليل قاطع
السمعية والبصرية الجديدة تفسح ألعمال العنف والقسوة مجا ً
على ذل  ،فإنه من المتوقع أن تؤثر طريقة عرض الحدث الرياضي ،وأسلوب تقديم أعمال العنف على موقف

الجمهور.
ولذل

تأتي هذه الدراسة للتعرف على طبيعة معالجة المواقع اإللكترونية العربية لمظاهر التعصب الرياضي ،ومحاولة

تحديد موقف هذه المواقع في تناولها للموضوعات التي تحتوي أشكاالً من العنف والشغب في المالعب وهل يوجد

اء سلبياً أو إيجابياً في التعصب الرياضي.
لهذه المواقع اإللكترونية تأثير سو ً
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الفصل األول:
اإلطار العام للدراسة
* مشكلة الدراسة:
تحظّّى متابعّّة األن شّّطة الريا ضّّية والمباري ّّات فّّي المالعّّب وال صّّاالت واألنديّّة الريا ض ّّية ،باهتمّّام وا سّّع لّّدى فئ ّّات
متنوعة وكبيرة من المجتمع ،ولكن تطو ر النشاط الرياضي وارتباطه باألوضاع السيا سّية واالجتماعيّة واالقت صّادية لّدى هّذه
المجتمعّّات ،أ صّّبح مجّّاالً لممارسّّة العديّّد مّّن مظّّاهر التعص ّب وال شّّغب ،وكّّون اإلعّّالم الريا ضّّي بكافّّة أنواعّّه ص ّّحافة
مكتوبة واذاعة وتلفزيون ومواقع إلكترونية يمل األدوات الالزمة للتأثير في المتابعين ،فإنّه ي سّتطيع التّأثير فّي ال سّلو والقّيم

لّدى أفّراد المجتمّع ،والم سّاهمة فّي ن شّر األفكّار ال سّّليمة واألهّداف ال سّامية للن شّاط الريا ضّي ،والحّد مّن مظّاهر التعص ّب،

وتكمّّن م شّّكلة الد ارسّّة فّّي التعّّرف علّّى طبيعّّة معالجّّة المواقّّع اإللكترونيّّة الريا ضّّية العربيّّة لق ضّّايا التعص ّب الرياضّّي،
ودورها في الحد من مظاهر التعصب الرياضي أو زيادتها وتعميقها.
* أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 التعرف على الدور اإليجابي أو السلبي للمواقع اإللكترونية في طبيعة تناولها لقضايا التعصب الرياضي.ويمكن أن نحدد جمل ًة من األهداف الفرعية التي تساعد في تحقيق الهدف الرئيس:
 التع ّّرف عل ّّى م ّّدى ا س ّّتفادة المواق ّّع اإللكتروني ّّة الت ّّي ش ّّملتها الد ارس ّّة م ّّن الخ ّّدمات واإلمكان ّّات الت ّّي توفره ّّا ال ش ّّبكةالعنكبوتية وتطورها الكبير والسريع.

 تحديد أسباب التعصب الرياضي وأنواع الرياضات التي تحدث فيها مظاهر التعصب. تحديد مظاهر التعصب الرياضي ،في المواقع اإللكترونية التي أجريت عليها الدراسة. التعرف على النطاق الجغرافي لقضايا التعصب الرياضي.التعرف على الفنون الصحفية التي استخدمتها المواقع اإللكترونية في تناولها لقضايا التعصب الرياضي.
* أهمية الدراسة:
تكت سّب الد ارسّة أهميت هّا مّن طبيعّة الن شّاط الريا ضّي وانت شّار المتابعّة للمباريّات والبطّوالت الريا ضّية ،وانتقّال الرياضّة مّّن
مجرد ممارسة أو نشاط بدني أو تنافسي إلى مجّال ا سّتثماري ووسّيلة لتحقيّق مكا سّب ماليّة هائلّة ،وهنّا يكمّن دور اإلعّالم

في منح الرياضة شعبي ًة وانتشا ًار واسع ًا في كافة أنحاء العالم.
وبخ صّّوص المواق ّّع اإللكترونيّّة كوس ّّيلة إعالمي ّّة هامّّة وس ّّهلة اال س ّّتخدام لّّدى المجتمع ّّات المعا صّ ّرة ،فّّإن هن ّّا عوام ّّل
اء اإليجّابي أو
ومميزات تمنح هذه المواقع عنا صّر جّذب وتّأثير ،عّدا عّن ال سّرعة فّي نقّل المعلومّة ،وهّذا يحقّق التّأثير سّو ً

ال سّّلبي علّّى الجمهّّور مّّن المت صّّفحين والمتّّابعين ،وفّّي ق ضّّية هامّّة تتناولهّّا الد ارسّّة وهّّي "التعص ّب الرياضّّي" ،تكتسّّب
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المواقّ ّّع اإللكتروني ّ ّّة الريا ضّ ّ ّي ة خا صّ ّّية التفاعلي ّ ّّة والتوا ص ّ ّّل المبا شّ ّّر م ّ ّّع الق ّ ّّار أو المت صّ ّّفح ،فتظه ّ ّّر طبيع ّ ّّة رد فع ّ ّّل
المتصفحين من خالل تعليقاتهم أو ما ينشرونه من ص ور أو فيديوهات تتعلق بالقضية المنشورة.

* تساؤالت الدراسة:
وفي ظل هذه األهداف تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 -ما السمات العامة والخدمات التي تقدمها مواقع الدراسة؟

 ما هي أسباب التعصب في الموضوعات التي تنشرها مواقع الدراسة؟ ما أنواع الرياضات التي تحدث فيها مظاهر التعصب وتغطيها مواقع الدراسة؟ ما هي مظاهر التعصب الرياضي في قضايا الدراسة؟ -ما نطاق التغطية الجغرافي لقضايا الدراسة؟

 -ما اتجاه مواقع الدراسة نحو قضايا التعصب الرياضي؟

 -ما مصادر القضايا والموضوعات التي تنشرها مواقع الدراسة؟

 -ما الفنون الصحفية التي استخدمتها المواقع اإللكترونية في عرض قضايا التعصب الرياضي؟

 ما مدى استفادة المواقع اإللكترونية موضع الدراسة من إمكانيات النشر اإللكتروني في تقديم قضايا الدراسة؟ -ما نوع الخدمات المصاحبة للمادة المنشورة ودورها في تدعيم قضايا الدراسة؟

* فروض الدراسة:
الفّرض العلمّّي هّو ق ضّّية تخمينيّة تعب ّر عّن نمّّط معّين مّّن العالقّة بّّين الظّواهر ،ويمكّّن تعريّف الفّّرض بأنّه عبّّارة

عّن فكّرة مبدئيّة تّربط بّين الظّاهرة موضّوع الد ارسّة وبّّين أحّد العوامّل المرتبطّة بهّا أو الم سّببة لهّا ،أو أنّه عبّارة عّّن
فكرة مبدئية تربط بين متغيرين أحدهما مستقل واآلخر تابع (إسماعيل ،2011 ،ص .)125
وتسعى الدراسة للتحقق من الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مظاهر التعصب الرياضي وأسباب التعصب الرياضي.
الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مصادر الماد ة الخبرية ونطاق التغطية.
الفرضية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مظاهر التعصب ونطاق التغطية.

الفرضية الرابعة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفنون الصحفية الم ستخدمة وطريقة عرض الموضوع.
الفرضية الخامسة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مظاهر التعصب والعناصر التفاعلية.
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* نوع الدراسة ومنهجها:
نوع الدراسة:
تنتمّي هّّذه الد ارسّّة إلّى "الد ارسّّات والبحّّوث الوصّفية المقارنّّة" وهّّي التّي ت سّّعى إلّّى فهّم وك شّّف العالقّّات بّّين

الحقّّائق التّّي تّّم الح صّّول عليهّّا ،وهّّي التّّي تتطّّرق إلّّى كيفيّّة حّّدوث الظّّاهرة وأ سّّبابها ،وت سّّعى إلّّى مقارنّّة نّ ّواحي

ال شّبه واالخّّتالف بّين الظّّاهرة محّّل الد ارسّة والمظّّاهر األخّّرى ،وهّي ال تكتفّّي بالك شّف عّّن وجّّود عالقّة مّّا ولكنهّّا

تهّدف إلّّى التعّرف علّّى مّّا إذا كانّت تل ّ العالقّة قّّد ت سّّبب الحالّة أو ت سّّهم فيهّا أو تف سّّرها (إ سّّماعيل ،2011 ،ص
.)100
المنهج البحثي المستخدم:
مــنهج مســ محتــوى وســائل اإلعــالم :ويعّّد مّّنهج الم سّّح مّّن أن سّّب المنّّاهج العلميّّة مالئم ّ ًة للد ارسّّات الوصّّفية ،حيّّث
ي سّتخدم فّّي د ارسّّة الظّواهر أو الم شّّكالت البحثيّّة فّّي وضّعها ال ّراهن ،مّّن خّّالل مجموعّة مّّن اإلج ّراءات المنظمّّة
التّّي تح ّّدد ن ّّوع البيانّّات ،وم ص ّّدرها ،وط ّّرق الح ص ّّول عليهّّا (عب ّّد الحمي ّّد ،1997 ،ص  ،)81ويســـتخدم مـــنهج

المسـ فــي هـال الدراســة مـن خــالل أسـلوب تحليــل المضـمون ال م ـي وال يفـي :وسّّوف ي سّتخدمه الباحّث لتحليّّل
م ضّمون المّواد المن شّورة فّي المواقّع اإللكترونيّة اإلخباريّة العربيّة فّي معالجتهّا لمظّاهر التعصّب الرياضّي ،وفنّّون

الكتابّّة ال ص ّّحفية الم س ّّتخد مة ،وم ص ّّادرها المختلف ّّة ،ونط ّّاق التغطي ّّة ،إ ض ّّافة إل ّّى تحلي ّّل الخ ّّدمات الت ّّي تص ّّاحب
الم ّواد المن شّّورة ودوره ّّا فّّي تّّدعيم ق ض ّّايا الد ارسّّة للتع ّّرف علّّى مّّدى ا س ّّتفادة مواقّّع الد ارسّّة م ّّن إمكانيّّات النش ّّر

اإللكترونّ ّّي ف ّ ّّي تقّ ّّديم ق ض ّ ّّايا الد ارسّ ّّة  ،كم ّ ّّا ا سّ ّّتخدم الباح ّ ّّث أداة المقابلّ ّّة المقنن ّ ّّة مّ ّّع مجموع ّ ّّة مّ ّّن الص ّ ّّحفيين
الرياضيين في جمهورية مصر العربية وفّي فل سّطين ،بهّدف التعّرف علّى واقّع المواقّع اإللكترونيّة الرياضّية العربيّة
في مواجهة التعصب ،وما هو الدور المطلوب من هذه المواقع للحد من التعصب الرياضي.

* مجتمع الدارسة وعينتها:
مجتمّع الد ارسّة هّو المواقّع اإللكترونيّّة الريا ضّية ب شّكل عّام ،وعينّة الد ارسّّة المواقّع اإللكترونيّة "كّووورة ،يّالال كّّورة،

األقصى سبورت" من خالل تحليل الموضوعات التّي تتناولهّا هّذه المواقّع خّالل فتّرة الد ارسّة عّن التعصّب الرياضّي خّالل
الفتّرة الزمنيّة المحّددة مّّادة الد ارسّة ،حيّث ت شّّكل المواقّع اإللكترونيّة م صّّد اًر سّريع ًا ووا سّع االنت شّّار لّدى متّابعي وجمّّاهير
الرياضة في العالم العربي ،وتحظى هذه المواقّع باهتمّام مّن قبّل ال شّركات والمؤس سّات التّي تحّرص علّى جّذب انتبّاه القّراء
ّاء علّى ت صّّنيفها
عبّر إعالنّات لخّدماتها م سّتغلة حّّب الجمهّور وخا صّة ال شّباب للريا ضّّة ،وقّد تّم اختيّار مواقّّع الد ارسّة بن ً

العالمي من حيث عدد الزوار.

 - 1موقع كووورة وهو من أشهر المواقع الرياضية العربية على اإلطالق كونه ي تميز بالعديد من الخدمات ومتابعة نتائج
المباريات أوالً ،وتقديم التحليالت والمقاالت وجداول ترتيب الفرق في جميع البطوالت العالمية ،ويحتوي على منتديات
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خاصة بكل دولة عربية ،تأسس عام  2002على يد رجل األعمال البحريني خالد الدوسري ،ويعمل به  1800متطوع

من كافة الدول العربية.

وجاء اختيار الموقع كونه من أكثر المواقع العربية متابع ًة ،وحسب موقع  ،/http://www.alexa.comيقع تصنيف
الموقع في الترتيب  470عالمياً ،كما حصل الموقع على عدة جوائز عربية نظ اًر لتميزه وتطوره المستمر.

 - 2موقع يالال كورة :يعتبر من أكثر المواقع اإللكترونية الرياضية المصرية متابع ًة من قبل الجمهور ،انطلق الموقع عام
 ،2002ويرأس تحرير الموقع كريم رمزي ،ويقوم بمتابعة كافة األحداث الرياضية في مصر والعالم العربي والعالم
بصورة متواصلة ،ويحظى بشعبية لدى معظم الجمهور الرياضي ،وحسب موقع  /http://www.alexa.comيقع

تصنيف الموقع في الترتيب  30على مستوى جمهورية مصر العربية ،و 2215عالمياً ،ويتميز الموقع بتفاعله مع
الجمهور وتنظيمه لمسابقات واستفتاءات تتيح للجمهور التصويت ألفضل األندية والالعبين والمدربين.

 - 3موقع شبكة األقصى سبورت :تأسس في  2007 - 7 - 17فلسطين  -قطاع غزة ،ويرأس تحرير الموقع محمد
الغول ،وحصل على نسبة متابعة عالية خالل السنة األخيرة ،وبلغ ترتيبها على المستوى المحلي  276حسب موقع
اء من
" " alexaالعالمي ،ويتميز الموقع بأنه موقع غير ربحي ،ويعتمد على مجموعة من الشباب المتطوعين سو ً
دارسي اإلعالم أو ممن يملكون هواية الكتابة في الرياضة ،ويتميز الموقع بتحديثه السريع لألحداث الرياضية في
فلسطين ،واحتوائه للعديد من المقاالت والتفاعل اليومي مع الجمهور.
عينة الدراسة التحليلية:
أ  .اختيــار عينــة ال مــادة التحليليــة :نظ ّ اًر لتع ّّدد ال صّّفحات داخّّل الموقّّع الواحّّد لل صّّحيفة ،اختّّار الباحّّث تحليّّل ص ّّفحة

الم ضّمون ،وتقت صّر عينّة مّادة التحليّل علّى مظّاهر التعصّب فّي ال صّفحة التّي تت ضّمن المّادة الم سّتهدفة فّي المواقّع
اإللكترونيّة العربيّّة المدروسّة ،وعلّّى هّّذا األ سّاس تّّم التعامّّل ،كمّا ا سّّتثنى الباحّث مّّن مّّادة التحليّل الم ّواد المن شّّورة
ضمن األيقونات المختلفة المعروضة في صفحة البدء.

ب  .العينــة النمنيــة :تّّم اختيّّار الفت ّرة الزمنيّّة مّّن  2015- 1- 1وحتّّى  ،2015/3/31ويرج ّع الباحّّث اختيّّار هّّذه الفت ّرة
لتزامنهّا مّع انطّّالق بطّولتي أمّّم ي سّيا وأمّم أفريقيّّا لكّرة القّّدم  ، 2015وأحّداث الّدوري فّّي معظّم الّّدول العربيّة وكّّذل

دوري أبطّّال أوروبّّا لك ّرة القّّدم ،إ ضّّافة إلّّى العديّّد مّّن األحّّداث المتالحقّّة ،ومّّن األحّّداث الداميّّة التّّي راح ضّّحيتها

( ) 22من مشجعي نادي الزمالّ الم صّري ،أثنّاء المواجهّات مّع ال شّرطة الم سّؤولة عّن تّأمين المبّاراة فّي أ سّتاد الّدفاع
الجوي قبل المباراة أمام فريق انبي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تحديد وحدات التحليل:
وهّي الوحّّدات التّّي يّتم عليهّّا الع ّد والقيّاس مبا ش ّرة ،وقّّد ا سّتقر الباحّّث علّّى وحّدة الموضّّوع فّّي تحديّد أكثّّر الفئّّات
استخداماً في الكشف عما يقوله المحتوى.
تحديد أسلوب القياس والعد:
استقر الباحث على التكرار كمقياس لوحدة التحليل.
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* أداة الدراسة:
اعتمد الباحث في جمع بيانات الدراسة على استمارة تحليـل المضـمون :والتّي ت سّتخدم فّي إطّار الد ارسّات الم سّحية

أداة بحثيّةً أثبتّت قّد رتها علّّى تحليّل محتّوى مواقّّع اإلنترنّت ،وتسّاعد علّّى
بهّدف تحليّل م ضّمون مّّادة الد ارسّة ،حيّث تعّّد ً
الخروج بمؤشرات كمية وكيفية ،تتيح عقد مقارنات بين هذه المواقع.
إلى:

كما اعتمد تحليل المحتوى على األسلوبين ال مي وال يفـي ويمكـن تقسـيم فئـات التحليـل داخـل الدراسـة حسـب اتجاهاتهـا

 فئّّات المحتّّوى ( مّّاذا قيّّل) للك شّّف عّّن االهتمّّام بّّالمحتوى ،وتنّّاول ذل ّ التق سّّيم الموضّّوعي للم ّواد المن شّّورة ،ونط ّّاقالتغطية الذي تناولته تل المواد.

 فئّات ال شّكل ( كيّف قيّل) وتنّاول التق سّّيم علّى أ سّاس فنّون الكتابّة ال صّحفية ،إلّّى جانّب تحليّل بعّض ال سّمات ال شّّكليةللمواد المنشورة في مواقع الدراسة.

كمّّا ا سّّتخدم الباحّّث أداة المقابلـــة المقننــة مّّع مجموع ّّة مّّن كبّّار اإلعالمي ّين الريا ض ّّي ين فّّي جمهوريّّة مصّّر العربي ّّة
وفل سّّطين ،به ّّدف التع ّّرف عل ّّى واق ّّع ظ ّّاهرة التعصّ ّ ب الريا ضّّي ف ّّي الع ّّالم العرب ّّي ،وطبيع ّّة تعام ّّل اإلع ّّالم الرياض ّّي
وبالتحديد المواقع اإللكترونية الرياضية مّع التعصّب الريا ضّي ،والتعّرف علّى الّدور الّذي تلعبّه هّذه المواقّع فّي الحّد مّن

أو زيادة التعصب الرياضي.

ولالستدالل على المشكلة البحثية:
قّام الباحّّث بمتابعّّة مجموعّّة مّّن المواقّّع اإللكترونيّّة الريا ضّّية العربيّّة ،وتعّّرف علّّى طبيعّّة تنّّاول موضّّوعات التعصّّب

الرياضي.

كمّّا ق ّّام الباح ّّث وم ّّن خ ّّالل الد ارسّّة االستك ش ّّافية الت ّّي ق ّّام به ّّا فّّي الفتّ ّرة م ّّن  2014/5- 1وحت ّّى  2014/5- 15عل ّّى
عينة من المواقع اإللكترونية "كووورة – يالال كورة – األق صّى سّبورت"  ،تّم التعّرف علّى بعّض المظّاهر التّي تركّز عليهّا هّذه
المواقع ومن بينها مظاهر التعصب الرياضي.

ومن أهم نتائج الدراسة االست شافية ما يلي:
 -ك ّّان ال سّ ّّبب ال ّ ّرئيس للتعص ّّب الريا ضّ ّّي فّ ّّي مواق ّّع الد ارسّ ّّة وهّ ّّو التعص ّّب علّ ّّى أ سّ ّّاس المنطق ّّة الجغرافيّ ّّة ،بحيّ ّّث

يتعص ّّب الم ش ّّجع لفريّ ّّق مدينت ّّه أو الح ّّي الّ ّّذي ي س ّّكن في ّّه وبلغّ ّّت ن س ّّبة ه ّّذا ال سّ ّّبب ( )%60مقارن ّّة بب ّّاقي أسّ ّّباب

التعصب الرياضي ،وكان موقع (يالال كورة) أعلى نسبة بين باقي المواقع حيث بلغ (.)%52
 -أظه ّّرت الد ارسّ ّّة االستك ش ّّافية أن لعبّ ّّة ك ّ ّرة الق ّّدم احتلّ ّّت المرتب ّّة األولّ ّّى فّ ّّي األلع ّّاب التّ ّّي تخلله ّّا أحّ ّّداث التعصّ ّّب

الرياضي ،وكانت نسبتها فّي المواقّع اإللكترونيّة للد ارسّة ( ،)%95بينمّا جّاء موقّع "كّووورة " فّي المرتبّة األولّى بنسّبة

(.)%48
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 بينت الدراسة أن مصادر األخبار في المواقع اإللكترونية الرياضية اعتمّدت ب صّورة كبيّرة علّى وكّاالت األنبّاء الدوليّة،بنسبة ( ،)% 53وكان موقع "كووورة" أوالً بنسبة (.)%68

 أظهّرت الد ارسّّة أن الخبّر ال صّّحفي هّو الفّّن التحريّّري األول فّي مواقّّع الد ارسّة بن سّّبة ( ،)%84وكّان موقّّع "كّّووورة"يحتل المرتبة األولى بنسبة (.)%56
 كشفت الدراسة أن ال صّورة اإلخباريّة احتلّت المرتبّة األولّى ضّمن العنا صّر التفاعليّة علّى الموقّع اإللكترونّي الريا ضّيبنسبة ( ،) %87وكان موقع "كووورة" يسجل أعلى نسبة في هذه الفئة بنسبة (.)%54
* مصطلحات الدراسة:
اإلعالم الرياضي :عملية نشر األخبار والمعلومات والحقائق الرياضية وشرح القواعد والقوانين الخاصة باأللعاب
واألنشطة الرياضية للجمهور بقصد نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع وتنمية وعيه الرياضي (عويس وعبد

الرحيم ،1998 ،ص.)28

نفسي لدى الفرد يجعله يدر فردًا معين ًا أو جماع ًة معين ًة أو موضوع ًا معين ًا إدراك ًا إيجابي ًا
التعصب الرياضي :اتجاه
ٌّ
محب ًا أو سلبي ًا كاره ًا دون أن يكون لذل ما يبرره من المنطق أو الشواهد التجريبية ،ولذا فإن المحاجاة المنطقية
عادة في إزالة التعصب أو الشفاء منه (طه ويخرون ،1993 ،ص .)45
والخبرات الواقعية ال ينجحان
ً
بناء
وحسب التعريف اإلجرائي للباحث هو اتجاه نفسي يشعر فيه الشخص بالحب واالنتماء لفريقه أو العبه المفضلً ،
على عوامل مشتركة تجمع بين المشجع والفريق ،ويظهر هذا االتجاه النفسي بصورة إيجابية أحياناً ،وصورة أخرى
سلبية في حاالت خسارة الفريق.

الشغب :حالة عنف مفاجئ ومؤقت تتكون إما من تجمعات أو جماعة أو فرد واحد أحيان ًا ،وتعمل على محاولة
اإلخالل باألمن والنظام والخروج عن القانون وتحد للسلطة أو لمن يمثلها ،كأن تحدث مظاهرة سلمية وتتحول إلى

ا ضطراب وهياج وعنف يؤدي إلى اإلضرار بالممتلكات واألرواح (حجاج ،2002 ،ص .)97
العنف :االستخدام غير المشروع أو غير القانوني للقوة بمختلف أنواعها في المجال الرياضي.

المشج ع :هو المشاهد المتعصب لفريق أو ناد معين يبدي ديناميكي ًة أكثر من الم شاهد العادي ،كما أنه ي ضيف دو ًار
يتصف باالهتمام النشط (حجاج ،2002 ،ص .)69
الموقـع اإل ل ترونــي :هّّو مجموعّة مّّن ملفّات ال شّّبكة العنكبوتيّة ذات ال صّّلة المت شّابهة المرتبطّّة فيمّا بينهّّا ،والتّي قّّام
بتصميمها فرد أو مجموعة من األفراد أو إحدى المؤسسات.
مظاهر التعصب الرياضي :هي األفعال والممارسات التي يعبر فيها المشجعون عن انتمائهم لفريقهم الرياضي ،من
خالل استخدام العنف اللفظي أو غير اللفظي ،أو التخريب واالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واإلخالل

باألمن ،وتتنوع حاالت التعصب والشغب في المالعب ما بين ممارسات الجمهور أو الالعبين – المدربين.
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* تقسيمات الدراسة:
يقسم الباحث دراسته إلى أربعة فصول:
الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
الفصل الثاني :الدراسات السابقة واإلسهامات النظرية
المبحث األول :الدراسات السابقة
المبحث الثاني :الرياضة  ...المفهوم والعالقة مع العلوم األخرى
المبحث الثالث :اإلعالم الرياضي
الفصل الثالث :اإلعالم والتعصب الرياضي
المبحث األول :التعصب والعنف في الرياضة
المبحث الثاني :دور اإلعالم في الحد من التعصب الرياضي
الفصل الرابع :اإلطار التحليلي للدراسة
المبحث األول :تحليل البيانات وعرض النتائج
المبحث الثاني :مناقشة نتائج الدراسة التحليلية والتوصيات
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة واإلسهامات النظرية

المبحث األول :الدراسات السابقة
المبحث الثاني :الرياضة  ..المفهوم والعالقة مع العلوم األخرى
المبحث الثالث :اإلعالم الرياضي
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المبحث األول
الدراسات السابقة
لقد قام الباحث باالط الع على األبحاث والدراسات التي استطاع الوصول إليها ،والتي تناولت التعصب ودور وسائل
اإلعالم الرياضي في تشجيع أو الحد من هذه الظاهرة التي تزداد يوم ًا بعد يوم في مجتمعاتنا العربية ،وتم تقسيم هذه
الدراسات إلى المحاور التالية:

أوالً :دراسات في التعصب الرياضي:
 - 1دراسة (جابر " )2012مدى شيوع ظاهرة العدوان لدى العبي كرة القدم في فلسطين " ،أجريت الدراسة على عينة
قوامها (  ) 240العب ًا من أندية قطاع غزة ،بنسبة (  )% 34.4من مجتمع الدراسة األصلي البالغ عدد ه ( )697
العب ًا ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وأداة الدراسة كانت قائم ًة على العدوان العام كسمة من تصميم عالوي

( )1998وقد تضمنت القائمة أربعة أبعاد للعدوان وتمثلت في :التهجم أو االعتداء ،العدوان اللفظي ،سرعة االستثارة،
والعدوان غير المباشر ،وقد أسفرت نتائج الدراسة أن كرة القدم تعتبر من أنواع الرياضة التي تحدث فيها مظاهر

التعصب بشكل أكبر من باقي األلعاب ،وأن درجة العدوان لدى العبي كرة القدم في فلسطين جاءت متوسطة ،حيث
وصلت النسبة المئوية لالستجابة لديهم إلى ( .)% 62.5

 - 2دراسة (المطيري " )2011سمات ومظاهر التعصب الرياضي"  -دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة "اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية " عددها ( )307طالباً ،واستخدمت منهج المسح االجتماعي بأداة االستبانة ،وقد توصلت
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :نسبة رفض الطالب للتعصب الرياضي تصل إلى (  ،)% ٥٠.٦كما أثبتت الدراسة أن

التعصب بين طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لم يصل إلى أن يكون ظاهرًة اجتماعيةً بل هو في
مستوى قضية أو مشكلة.

 - 3دراسة (الوايلي " )2011العوامل النفسية واالجتماعية المرتبطة بالتعصب الرياضي في الممل ة العربية السعودية"،
وتكون مجتمع الدراسة من الجماهير السعودية عامة ،وجماهير األندية المشاركة في دوري زين السعودي لكرة القدم

بشكل خاص وعددها ( )14نادياً ،وتكونت العينة من ( )312رياضياً ،منهج الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي،

وأداتها مقياس التعصب الرياضي ومقياس العوامل النفسية واالجتماعية المرتبطة بالتعصب الرياضي ،وتوصلت
الدراسة إلى نتائج أهمها :توجد عالقة ارتباطية إحصائياً بين التعصب والعوامل النفسية ،وهي األفكار الالعقالنية
والتسلطية ومفهوم الذات والعدوانية والغضب والصحة النفسية ،كما توجد عالقة ارتباطية بين التعصب والعوامل

االجتماعية والمسؤولية االجتماعية والمسايرة االجتماعية ،باإلضافة لوجود فروق دالة إحصائياً بين المتعصبين وغير

المتعصبين.

 - 4دراسة ( جابر " )2007العنف الرياضي في المالعب الفلسطينية" ،حيث هدفت الدراسة للتعرف على أسباب العنف
الرياضي في المالعب الفلسطينية ،ولتحقيق ذل

أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )152فردًا ،وطبق عليهم قائمة

العنف الرياضي ،وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة االستفتاء (االستبيان) ،وأظهرت نتائج

الدراسة أن ظاهرة العنف الرياضي في المالعب الفلسطينية سببها عدم وجود نظام لحماية الحكام احتلت المرتبة األولى
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أم ا المرتبة الثانية فكانت عدم وجود وعي لدى الجماهير ،أم ا المرتبة الثالثة فكانت عدم اتخاذ عقوبات رادعة بحق
المخالفين ،وفي ضوء ذل

أوصت الدراسة بضرورة توثيق الروابط والعالقات بين المؤسسات الرياضية وتخصيص

جوائز للروح الرياضية ووضع برامج لتوعية مدرس ي التربية الرياضية بضرورة مجابهة العنف الرياضي ،وعقد البرامج
والندوات الثقافية وتشديد اإلجراءات األمنية أثناء اللقاءات الرياضية ووضع الضوابط ال الزمة من قبل االتحادات

الرياضية وتشديد العقوبات.
 - 5دراسة (" ،)Siekmann - 2004مواجهة شغب كرة القدم في دول االتحاد األوروبي – نحو إطار قانون دولي"

وأجريت الدراسة على و ازرات العدل والشؤون الداخلية والرياضة واالتحادات الوطنية لكرة القدم في دول االتحاد

األوروبي ،واستخدم الباحث ( )Siekmannالمنهج الوصفي في دراسته ،معتمدًا على أداة االستبانة لتحليل قوانين

مواجهة الشغب في مالعب كرة القدم بدول االتحاد األوروبي.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ تدابير موحدة لدى دول االتحاد األوروبي لفرض عقوبات رادعة ضد مثيري
الشغب ،وعدم االكتفاء باإلجراءات داخل المالعب ،حيث أظهرت الدراسة أن العديد من حاالت الشغب والعنف تحدث

في الشوارع المحيطة بالمالعب أو في األحياء المجاورة ،مما يتطلب بتواجد أمني وفرض متابعة لكل من يثير الشغب
وتطبيق عقوبة السجن والمنع من التواجد بالقرب من المالعب بحق المشاغبين.
 - 6دراسة ( " ،(Carnibella, Fox, McCann, Marsh,1996العنف في مالعب كرة القدم األوروبية" وأجريت
على عينة من مشجعي كرة القدم وعينة أخرى من مثيري الشغب ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وهدفت الدراسة
إلى التعرف على سلو مشجعي كرة القدم ،في مجموعة من الدول األوروبية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن وسائل اإلعالم تلعب دو اًر هاماً في سلو جمهور كرة القدم ،من خالل المبالغة واإلثارة في
تغطية أحداث العنف في المالعب.

ثاني ًا :معالجة اإلعالم للتعصب الرياضي:
 - 1دراسة (الفليت " )2015واقع الصفحات الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية" ،دراسة تحليلية ميدانية ،على
عينة من الصحف اليومية الفلسطينية (القدس ،الحياة الجديدة ،األيام ،فلسطين) ،واستخدمت المنهج المسحي بأداة

تحليل المضمون والمقابلة المقننة ،وكانت أهم نتائج الدراسة التحليلية أن الصحف أعطت اهتمام ًا لقضايا الالعبين،
ونتائج المباريات أكثر من القضايا األخرى ،بينما اعتمدت على المراسل الصحفي بنسبة ( )%35.9في فئة مصدر
المعلومات ،وبينت أن "الخبر" هو الفن الصحفي األكثر استخداماً في موضوعات الصفحات الرياضية بالصحف

ال يومية الفلسطينية بنسبة ( ،)%60وأظهرت الدراسة أن كرة القدم احتلت الترتيب األول في الصحف التي أجريت
عليها الدراسة ،من حيث عدد القضايا التي تناولتها الصفحات الرياضية في عينة الدراسة بنسبة ( ،)%87،5كما
أظهرت الدراسة أن نطاق التغطية في دراسة الباحثة يعتمد على النطاق المحلي بشكل أساسي بنسبة ( ،)%60بينما
كان نطاق التغطية الدولي بنسبة ( )%32والعربي (.)%7،7

كما بينت الدراسة أن المصادر الذاتية احتلت المرتبة األولى في مصادر األخبار التي اعتمدت عليها الصفحات

الرياضية بنسبة ( ،)%54بينما كانت المصادر الخارجية بنسبة ( ،)%45أما المصادر الخارجية فكانت األكثر من
حيث نسبة اعتماد المواقع اإللكترونية ( ،)%54أما المصادر الذاتية فمثلت (.)%46
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 - 2دراسة (غريبي " )2014إست ارتيجية الصحافة الرياضية في معالجة الشغب في مالعب كرة القدم بليبيا" ،استهدف
الدراسة الجمهور الليبي للتعرف على رأيه في تغطية الصحافة الرياضية لشغب المالعب ،وقد اعتمدت الدراسة

التحليلية على عينة من خبراء في كلي ات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية وليبيا ،وأما الدراسة الميدانية

فاختارت عين ًة من العاملين برياضة كرة القدم وبعض الالعبين والجمهور واإلعالميين و ( )821فرداً من العاملين
والمهتمين بكرة القدم ،وقام الباحث باستخدام المنهج المسحي ،وفي إطاره استخدم أداة االستبانة ،وخل صت الدراسة إلى

عد ة نتائج من أهمها :يعد اإلعالم الرياضي عامالً غير مباشر لشغب المالعب والعنف من خالل ما يحدثه من
عوامل اإلثارة وغيرها ،وأن ظاهرة العنف والشغب ظاهرة واسعة االنتشار في المالعب الرياضية ،وأن المظاهر السلبية
في شغب المالعب أكثرها بمباريات كرة القدم.

 - 3دراسة (السلمي  ":)2014اإلعالم الرياضي وتأثير وسائل اإلعالم الجديدة" على عينة من اإلعالميين الرياضيين
في المملكة العربية السعودية عددها ( )244إعالمي ًا ،واستخدم الباحث المنهج المسحي وكانت أداة الدراسة هي
االستبانة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن رأي الغالبية من مجتمع الدراسة تعطي خيار تأثير اإلعالم في زيادة التعصب

الرياضي ،كما تشير نتائج الدارسة إلى أن حسابات الصحفيين الرياضيين على مواقع التواصل االجتماعي نالت نسب ًة
عالي ًة في خيار مساهمتها في زيادة التعصب ،وبنفس النتيجة نالت مواقع التواصل االجتماعي نصيبها من المسؤولية
عن نشر التعصب ،ونال خيار اختالف رأي اإلعالمي عبر صفحته على مواقع التواصل االجتماعي عن رأيه في
المنبر اإلعالمي نسب ًة أعلى من باقي الخيارات ،بينما نال خيار مساهمة اإلعالم الرياضي في محاربة التعصب أقل

نسب ًة من الخيارات ،وكانت النتيجة عكسي ًة عندما أشار ( )88من مجتمع الدراسة ،أنها ال ت ساهم في محاربة
التعصب.
 - 4دراسة (العنتبلي ومحمود " )2014دور اإلعالم الرياضي في مواجهة عنف وشغب المالعب الرياضية" ،أجرى
الباحثان دراستهما على عينة بلغت ( )177مبحوثاً ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي ،واستخدم

الباحثان االستبيان كأداة للدراسة ،وكانت من أهم النتائج أن من أهم مظاهر العنف وشغب المالعب التي يبديها
الالعبون ":تحطيم المدرجات ومقاعد البدالء بالملعب المقام فيه المباراة ،قيام بعض المشجعين بالتشجيع الغوغائي
والهتافات غير التربوية" ،وأن دور اإلعالم الرياضي في مواجهة عنف وشغب المالعب يتمثل في  ":نقل صورة
صادقة وواضحة ألحداث المباراة ،وخاصة الجزء الخاص بالجمهور ،االمتناع عن نشر كل ما يحرض الجمهور
والجمهور المنافس على الكراهية".
 - 5دراسة (مير ان " ،)2014اتجاهات الجمهور الرياضي نحو اإلعالم الرياضي المحلي (دولة اإلمارات)" ،وقد تكونت
عينة الدراسة من مجموعة ( )844فرداً تم اختيارهم عشوائياً من األفراد المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة

وموزعين على الجنسيات اإلماراتية والخليجية والعربية ،وطبق عليهم استبيان يقيس في مجمله اتجاهاتهم نحو اإلعالم

الرياضي في دولة اإلما ارت ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب تحليل ومسح اتجاهات الجمهور
الرياضي في اإلمارات نحو اإلعالم الرياضي المحلي ،وكانت أداة الدراسة تصميم استبانة تقيس اتجاهات جمهور

اإلعالم الرياضي نحو اإلعالم الرياضي في اإلمارات ،وأشارت النتائج إلى وجود تباين واختالفات إحصائية دالة في
نوعية األلعاب الرياضية ،التي يهتم الجمهور الرياضي بمتابعتها وتبعاً للمتغيرات الديمغرافية (الجنس  -الفئة العمرية

 المؤهل العلمي  -المهنة  -الجنسية  -مدى ممارسة النشاط الرياضي) ،كما أظهرت النتائج أن برامج اإلعالمالري اضي في دولة اإلمارات تساهم مساهم ًة فعال ًة وبدرجة تأثير عالية في ترسيخ القيم الرياضية لدى الجمهور
14

الرياضي ،فيما أظهرت النتائج أيض ًا اإلعالم الرياضي من وجهة نظر الجمهور الرياضي وبشكل خاص " سلبي ًا" إلى
أن هنا دو اًر فيما يتعلق بتأثيره الكبير على زياد ة مستوى الشحن اإلعالمي يدفع الجماهير إلى اتخاذ سلو مضاد

للمجتمع.

 - 6دراسة (العرجان " )2014األدوار اإليجابية والسلبي ة لوسائل اإلعالم الرياضية األردنية في مستوى العنف والشغب
والتعصب في منافسات كرة القدم األردنية" ،أجرى الباحث الدراسة على عينة تكونت من( )3682فردًا تم اختيارهم

بالطريقة العشوائية من مشجعي أندية الدرجة الممتازة بدوري المحترفين طبق عليهم ثالث أدوات للدراسة :األولى:

التي تقيس في مجملها العام الدور اإليجابي لوسائل اإلعالم الرياضية األردنية في الحد من مستوى العنف والشغب
والتعصب ،والثانية :التي تقيس وتعبر عن وجهة نظر الجمهور الرياضي في األساليب العالمية للتغلب على العنف
والشغب والتعصب ،أما أداة الدراسة الثالثة فكانت من تصميم الباحث والتي تقيس في مجملها العام الدور السلبي

لوسائل اإلعالم الرياضية األردنية في إثارة العنف والشغب والتعصب في منافسات كرة القدم األردنية قبل وأثناء وبعد
المباريات ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في تقدير األدوار السلبية واإليجابية لوسائل اإلعالم الرياضية األردنية في
إحداث أو التقليل من مستوى العنف والشغب والتعصب في منافسات كرة القدم بالمالعب األردنية ،والى عدم وجود

فروق أو تباين في أساليب التغلب على العنف والشغب والتعصب تبعاً لمتغيرات (المرحلة العمرية والمستوى التعليمي)،
وأظهرت النتائج انخفاض التقدير لألدوار اإليجابية التي تقوم بها وسائل اإلعالم الرياضية األردنية في الحد من مستوى

العنف والشغب والتعصب.

 - 7دراسة (أبو طامع " )2014اإلعالم الرياضي ودورل في الحد من ظاهرة التعصب وشغب الجماهير في المالعب
الفلسطينية" ،هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلعالم الرياضي ومدى مساهمته في الحد من ظاهرة التعصب

وشغب الجماهير في المالعب الفلسطينية ،وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ( )234مناص ًار ومشجع ًا من

جماهير أندية محترفي كرة القدم ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي بالصورة المسحية بأداة االستبانة التي صممها
لجمع البيانات ،وأبرز ما توصلت إليه الدراسة أن اإلعالم الرياضي يساهم بدور متوسط في الحد من ظاهرة التعصب
وشغب الجماهير في المالعب الفلسطينية ،وأنه ال توجد فروق إحصائية في وجهات نظر استجابات أفراد عينة

الدراسة حول دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة التعصب وشغب الجماهير.
 - 8دراسة (النظاري " )2012قياس الضغوط النفسية التي تسببها الصحافة الرياضية على حك ام كرة القدم حسب
سنوات التحكيم في الجمهورية اليمنية" ،وأجرى الباحث دراسته على ( )66حكماً من حكام كرة القدم ،واستخدم

الباحث المنهج الوصفي للكشف عن أهم العوامل التي تسبب الضغوط النفسية من قبل الصحافة الرياضية لدى

الحكام ،م ستخدماً المقياس الذي صممه الباحث وتطبيقه ،ومن أهم نتائج الدراسة التي توصل لها الباحث أنه ال يوجد
فروق ذات داللة إحصائية في درجة الضغوط النفسية التي تسببها الصحافة الرياضية على الحكام حسب سنهم،
بمعنى أن جميع الحك ام يتأثرون بالضغوط النفسية حسب سنهم ،غير أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ذل

التأثير.
 - 9دراسة (األشقر " )2012دور النقد في الصحافة الرياضية المصرية في مواجهة الظواهر السلبية لمشجعي
األندية" ،هدفت الدراسة إلى التعرف على دور النقد في الصحافة الرياضية المصرية في مواجهة الظواهر السلبية
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لمشجعي األندية ،وقد اعتمدت الدراسة التحليلية على عينة من صحف ومجالت "األهرام ،المساء ،األهرام الرياضي،

المصري اليوم ،واختارت الدراسة عين ًة من أعضاء مجلس اتحاد كرة القدم المصري ،ومجموع ًة من الصحفيين ،وعدداً
من مشجعي األندية ،وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على المنهج المسحي ،وفي إطاره

ا ستخدمت االستبانة واستمارة تحليل المضمون ،وخل صت الدراسة إلى عد ة نتائج أهمها :اهتمت الصحف باستخدام
األشكال الصحفية ( المقال ،الحديث ،العمود ،التقرير ،التحقيق) ،احتل المقال الصحفي المركز األول بين األشكال

الصحفية في الكتابة عن الظواهر السلبية لمشجعي األندية في جميع الصحف محل الدراسة ،قلة االهتمام بالحديث
الصحفي في تناول قضايا السلو السلبي لمشجعي األندية في ال صحف عينة الدراسة.
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دراسة (الدوس  ":)2011اإلعالم الرياضي وعالقته بالتعصب الرياضي" ،فقد هدف الباحث في هذه

الدراسة إلى التعرف على العالقة بين اإلعالم الرياضي والتعصب الرياضي وذل

من خالل الدراسة الميدانية التي

أجريت في مدينة الرياض على عينة من المشجعين ،استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي بالعينة من المشجعين
في مدينة الرياض ،واعتمد الباحث على التحليل اإلحصائي من خالل استخدام برنامج الحزمة االجتماعية ))spss
وألهمية الدراسة البحثية كونها تناقش التعصب الرياضي من منظور سيوسولوجي (اجتماعي) وخلصت الدراسة للتالي:

إجراء دراسة ميدانية حول العوامل المؤثرة والمسببة للتعصب الرياضي من خالل البحث عن المحاور المسببة
للتعصب الرياضي واستخدام المناهج العلمية في البحث عن أهم العوامل المؤدية إلى التعصب الرياضي ،زيادة تأهيل
اإلعالميين الرياضيين من خالل عقد المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل النوعية حول موضوعية التعبير
وأخالقيات المهنة والكتابة الصحفية المتزنة بهدف البعد عن التعصب الرياضي وعدم إثارة الجماهير.
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دراسة (دحماني " )2006دور وسائل اإلعالم في محاربة العنف" ،هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير

الصحافة الرياضية في انتشار ظاهرة العنف في المالعب الجزائرية ،وجرت الدراسة على عينة من الصحف

الجزائرية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بطريقة المسح عبر استمارة (استبيان) ،ومن خالل النتائج

المتوصل إليها ات ضح أن كثي اًر من سلوكيات العنف ومظاهره تتغذى أساساً من نوع من الكتابات الصحفية ،يستند
على اإلثارة والتحمس الزائد واللعب على العواطف واثارة النعرات وبث قيم عدوانية تؤسس فيما بعد للثأر واالنتقام
والتعصب وغيرها ،لكن من جانب يخر ،يمكن اعتبار هذه النظرة قاصرة أو غير منصفة ألن الصحفي مهما أخطأ ال
يتحمل مسؤولية انتشار ظاهرة العنف والشغب في المالعب لوحده ،وأظهرت الدراسة أن أفراد العينة يتفقون على أن

للصحافة المكتوبة تأثي اًر في انتشار العنف في مالعب كرة القدم الجزائرية حيث وصلت نسبة هذا التأثير (،)%77

ويقر نسبة ( )%63من الصحافيين أنفسهم بهذه النتيجة ،وهذا يفسر لنا اختالف دور وسائل اإلعالم الرياضي من بلد
إلى يخر في الوطن العربي من حيث تأثير وسائل اإلعالم ودورها في التعصب الرياضي.

ثالث ًا :دراسات على المواقع اإلل ترونية:
 - 1دراسة (األطرش " )2012معالجة ا لمواقع اإلل ترونية العربية لواقع األقباط في مصر – دراسة تحليلية
مقارنة لموقعي الجنيرة نت والعربية نت" ،وهدفت الدراسة لمعرفة طبيعة تناول المواقع اإللكترونية لقضايا األقباط،

وكانت عينة الدراسة موقعي الجزيرة نت والعربية نت ،باستخدام منهج مسح المحتوى لتحليل م ضمون المواد

المنشورة المتعلقة بقضايا األقباط ،وكانت أداة الدراسة استمارة تحليل المضمون ،وتوصلت إلى أن الموقعين تمكنا
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من توظيف إمكانات النشر اإللكتروني ،وابراز القضايا من خالل استخدام الخدمات المتنوعة في الموقعين،
وأظهرت أن االتجاه المتوازن كان السائد في الموقعين لتناول قضايا األقباط خالل فترة الدراسة.

وظهر من نتائج الدراسة أن استخدام الصورة اإلخبارية أو الشخصية يحتل نسبةً عاليةً من االستخدام مقارنةً بباقي

العناصر التفاعلية األخرى ،وأن خيار التعليق بشروط ضمن الخدمات المصاحبة بلغت ( ،)%4بينما كان خيار

التعبير عن الرأي بحرية يحتل النسبة األكبر ( ،)%96كما استخدمت النصوص المتحركة والنصوص المزودة
بصور ،والنصوص المزودة بالفيديو ،والتعليق مع الصور ،والفالش ،بنسبة (.)%25
 - 2دراسة (العناوي " )2011اتجاهات الشباب العربي نحو الصحافة اإلل ترونية – طلبة الجامعات في بغداد –
عمان  -دمشق نمواجاً " ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام عينة الدراسة من طلبة الجامعات

(جامعة بغداد – جامعة دمشق – الجامعة األردنية) للصحافة اإللكترونية ،وتحديد األسباب والدوافع التي تشجع

الشباب على متابعة الصحافة اإللكترونية ،واستخدم الباحث منهج المسح االجتماعي ،وكانت أداة الدراسة
االستبانة ،وخلصت الدراسة إلى أن الصحافة اإللكترونية كانت المصدر الرئيس للمعلومات لدى أفراد عينة
الدراسة ،وأظهرت أن هنا العديد من المزايا للصحافة اإللكترونية منها :توفير وقت الم ستخدم ،ووجود مساحة من
حرية التعبير والرأي وبينت الدراسة أن  %57من أفراد العينة يوافقون على تميز الصحافة اإللكترونية بالتحديث
المستمر للمعلومات.

 - 3دراسة (أبو وردة " )2008أثر المواقع اإلل ترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوج ه واالنتماء السياسي -
نمواجا تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على األثر الذي تتركه المواقع اإللكترونية
طلبة جامعة النجاح الوطنية
ً
الفل سّطينية على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس كنموذج لطلبة الجامعات الفلسطينية ،الذين يزيد عّددهم على
( )80ألف طالب وطالبة ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،باعتباره المنهج األنسب في تحليل يراء عينة

مّن جمهور المواقع اإللكترونية اإلخبارية ،واستخدم الباحث أداة اال سّتبانة والمقّابالت الشخصية مع الطلبة وقادة
الرأي في الجامعة.
وتبين الدراسة أن الجمهور الفلسطيني عموماً ومن ضمنهم شريحة طلبة الجامعات ،يتأثرون بما تنشره المواقع

اإللكترونية اإلخبارية لتقديمها كماً هائالً من المعلومات واألرقام عن األحداث وما تتضمنه من خلفيات ،مما يوفر
لهم المقدرة على تقي يم األمور والمستجدات وتحديد نظرتهم لألشياء بصورة أكثر علمية ومنطقية ،بالرغم من
ضعف الثقة في بعض تل

المواقع ،وكشفت نتائج الدراسة بخصوص المظهر الخارجي والخدمات المصاحبة

أهمية الشكل الخارجي للموقع اإللكتروني في جذب متابعة الطلبة ،حيث بلغت نسبة الموافقين بشد ة والموافقين بأن
شكل الموقع الخارجي والخدمات المقدمة به تمثل عنص اًر في جذب المتابعة بنسبة ( )%76،8مقابّل معارضّة

( )%19،1فقط ،مما يفسر سبب اهتمام القائمين على المواقع في الشكل الخارجي لها ،واجّراء تغييرات وتعديالت
بين فترة وأخرى على الشكل والخدمات المقدمة.
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رابع ًا :التعليق على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة ،تبين أن بعض الدراسات تناولت جانب التعصب الرياضي ،وتحليل األسباب والنتائج،
دور في إذكاء مظاهر التعصب ،وأهمية توفير برامج توعية عبر وسائل اإلعالم
وخلصت إلى أن لجعالم الرياضي اً

لمحاربة التعصب ،بينما الدراسة المقررة تتناول معالجة المواقع اإللكترونية لمظاهر التعصب وتحليل محتوى المواد
التي تتناول هذه المظاهر.

أما الدراسات التي عالجت دور اإلعالم الرياضي في تناول التعصب الرياضي ،فقد رك زت على وسائل اإلعالم على
دراسة خصائص المبحوثين ،ولم تتطرق لدور المواقع اإللكترونية كونها من أهم وسائل التعرف على األخبار الرياضية،
نظ ًار لسرعتها ومواكبتها لجميع المباريات واألحداث الرياضية حول العالم.

بينما أثبتت الدراسات في المواقع اإللكترونية أن توظيف إمكانات النشر اإللكتروني هي سمة متوافق عليها في المواقع
اإللكترونية ،ولكن التفاوت في حجم استخدام هذه اإلمكانات يعود إلى حجم وقدرات الموقع اإللكتروني ،وعدد
المتصفحين ،وطبيعة المواد المنشورة.

واستفاد الباحث من الدراسات السابقة ،في بلورة مشكلة الدراسة الخاصة بمظاهر التعصب الرياضي في المواقع
اإللكترونية الرياضية العربية ،وتحديد األهداف ،وأسئلة الدراسة ،والتعرف على أبرز مظاهر التعصب الرياضي.
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المبحث الثاني
الرياضة  ..المفهوم والعالقة مع العلوم األخرى
أو ًال :مفهوم الرياضة
ممارسة الرياضة هي من األنشطة البدنية التي عرفها اإلنسان منذ فجر الزمن القديم ،ولكن استخدام اإلنسان

للرياضة اختلف ما بين الرغبة في تقوية الجسد ،أو إعداد األبدان للقتال ومواجهة األخطار ،أو من باب التسلية ،أما

في زمننا الحاضر أصبحت الرياضة مقياس ًا لحضارة الشعوب وتقدمها ،وارتبط النشاط الرياضي في كافة النظم والبنى
االجتماعية والقيم واألخالق والثقافة والتربية في المجتمعات المعاصرة ،وباتت وثيقة الصلة باالقتصاد ،بينما تلعب
الرياضة دو اًر مهماً في سياسة الدول وتحرص الدول الكبرى على أن تبقى متقدم ًة في المجال الرياضي ،ولم تتوقف
اء الجماعية أو الفردية ،بل أصبحت وسيلةً لتحقيق مكاسب
الرياضة عند النشاط البدني وممارسة األلعاب سو ً
اقتصادية وسياسية ،كما تطور نظام التنافس في جميع األلعاب من بطوالت محلية واقليمية وقارية ودولية ،وفي
المقابل انتقل التنافس بين دول العالم إلى إنشاء المالعب والصاالت الضخمة التي تستضيف المنافسات الرياضية،
هذا التطور السريع واالهتمام الكبير في الرياضة منحها جماهير تتابع بلهفة كل صغيرة وكبيرة في عالم الرياضة ،مما

أفسح المجال لظهور أسماء المعة من الالعبين ،لدرجة أن هؤالء الالعبين أصبحوا رمو ًاز وطنية في بلدانهم ،وقدوة
يحتذي بها عشاق الرياضة في العالم.

وساهمت وسائل اإلعالم في إ براز المباريات والبطوالت والمنا سبات الرياضية القارية والعالمية على نحو واسع،

واستفادت الرياضة من التطور الهائل في وسائل اإلعالم الحديث ،كما حققت هذه الوسائل ن سباً عاليةً من المتابعة
وتحقيق المكاسب المادية من خالل االهتمام بالرياضة.

الرياضة لها تعريفات متعددة ،الرياضة لغ ًة :الرياضة في اللغة ترويض اإلنسان نفسه وجسد ه الكتساب صفات

جديدة ،تقوي ًة للنفس والجسد ،والرياضة مأخوذة من الفعل (راض) ،جاء في القاموس المحيط " وراض المهر رياض ًا
ورياضة :ذّلَّل ،فهو رائض ،من راضة ورواض ،وارتاض المهر :صار مروض ًا (الفيروز أبادي ،1998 ،ص .)831
الرياضة اصطالحاً :كما جاء في إعالن الرياضة الصادر عن المجلس الدولي للرياضة والتربية بالتعاون مع منظمة
اليونسكو (أورد في :خضور ،1994 ،ص  ":)8إن كل نشاط بدني له صفة اللعب ،ويتضمن صراعاً مع الذات أو مع
الغير ،أو في مواجهة الطبيعة ،هو رياضة" الرياضة :هي إحدى األشكال الراقية للظاهرة الحركية لدى اإلنسان،

وكلمة رياضة في اإلنجليزية والفرنسية  ،Sportفي الالتينية  ، Disportومعناها التحويل والتغيير ،ولقد حملت معناها

ومضمونها من الناس عندما يحولون مشاغلهم واهتماماتهم بالعمل إلى التسلية والترويح من خالل الرياضة (خضور،

 ،1994ص  ،)8ويعرف ماتفيف  Matveyveالرياضة بأنها":نشاط ذو شكل خاص جوهره المنافسة المنظمة ،من

أجل قياس القدرات ،وضمان أقصى تحديد لها" ،وتعرف كوسوال الرياضة بأنها":التدريب البدني بهدف تحقيق أفضل
نتيجة ممكنة في المنافسة ،ال من أجل الفرد الرياضي فقط ،بل من أجل الرياضة في حد ذاتها" (أورد في الخولي،

 ،1996ص .)25
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ويمكن للباحث أن يعرف الرياضة تعريف ًا إجرائي ًا كما يلي ":الرياضة هي ذل النشاط البدني ،الذي يمارسه اإلنسان
لتحقيق هدف معين ،إم ا التسلية ،أو الحفاظ على الصحة والرشاقة ،أو المنافسة على بطولة في لعبة من األلعاب،
وفقاً لقوانين تحكم هذه األلعاب".
وفي قراءة التاريخ اختلفت مفاهيم الرياضة من حضارة إلى أخرى ،وذل حسب المعتقدات الدينية والتغيرات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية في ذل الوقت ،ومن بين الحضارات القديمة التي تعتبر عالم ًة مميزًة في حياة البشرية ،ما
يلي:
 - 1الصين.
 - 2الهند.
 - 3الفراعنة.

 - 4اإلغريق.
 - 5الرومان.

 - 6الحضارة اإلسالمية.
 - 7العصر الحديث.
في الصين القديمة ،اتبعت سياسة انعزالية ،فلم تكن تهتم باالتصال بسائر العالم ،بل كانت ترغب في العيش
وحدها ،ولكن ذل
وهنا

لم يمنع من االهتمام بالرياضة ،في حدود االلتزام الذي تحكمه التقاليد والمعتقدات الدينية،

قصص كثيرة من التراث الصيني تحكي عن ممارسة ألعاب المصارعة والمالكمة وكرة القدم و(البولو)*

وشد الحبل واأللعاب المائية وكرة الطائرة.

ومن األمور المشوقة مالحظة الصينيين أن الخمول يتسبب في بعض األمراض ،ونتيجة هذا االعتقاد ظهر في
التاريخ تمرينات "الكونغ فو" وكان ذل

(العدوي ويخرون ،2004 ،ص .)25

في  2698قبل الميالد ،وظلت هذه التمرينات تمارس حتى يومنا هذا

وتنامنت الحضارة الهندية مع الحضارة الصينية  ،فتأثرت بها في كثير من النواحي ،وكانت الرياضة تشغل

حي اًز ضئيالً ،وكان من بينها ركوب الخيل ،والمبارزة ،وقذف الكرات ،وكان نظام (اليوجا) وهو نشاط فريد

من نوعه يختص به الهنود ويشتمل على تمرينات للقوام والتنفس المنظم ،كان شائعاً جداً لدى شعب الهند
(العدوي ،2004 ،ص .)26

أما في الحضارة المصرية القديمة فكانت نقطة التحول في تاريخ ممارسة الرياضة ،فبينما كانت األهداف في

الصين والهند مقصورًة على األمور الدينية والذهنية ،نجد أن الحضارة المصرية لم تتقيد بالطقوس الدينية ،ونظر
أهل هذ ه البالد إلى اعتبار النشاط البدني فرص ًة لبناء جيش قوي شديد البأس ،فكان الصبية يتدربون على
استعمال أسلحة الحرب كالقوس ،والصولجان ،والحربة ،والم قالع ،والدرع ،باإلضافة لممارسة رياضات الجري ،
والوثب ،والمصارعة ،والقفز (العدوي ،2004 ،ص .)26
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وعند اإلغريق كانت هنا

عوامل ساهمت في تناول علماء التربية البدنية في العصر الحديث ،لحضارة

اإلغريق دون الحضارات القديمة ،منها عوامل طبيعية ،ف أرض وبالد اإلغريق حافظت على يثارها من التلف،
وظهور عدد كبير من المفكرين والعلماء اإلغريق ،الذين تناولوا المجاالت العلمية ،واألدبية ،ومن بينها النشاط

الرياضي ،كما أن الحضارة اليونانية تقع ضمن قارة أوروبا ،والبلدان األوروبية في أوج حضارتها استخدمت
األحرف الالتينية المستخدمة عند اإلغريق وهذا سهل على الباحثين الحقاً ترجمة وقراءة النصوص الرياضية
(الزامل ،2006 ،ص .)11

وكانت هناك أسباب سياسية قسمت بالد اإلغريق إلى عدة دويالت كانت أهمها دولتي اسبرطة وأثينا.
 الرياضة في اسبرطة :كان الغرض من النشاط الرياضي في اسبرطة عسكرياً ،وكان الطفل عند بلوغهالسادسة من عمره ال ي سمح له البقاء في المنزل بل يلحق بالثكنات العامة ،ويخضع لتدريب صارم،
يدع ى"يجوج" وهذا النظام يحتوي على تدريبات مختلفة تشتمل على المصارعة ،والوثب والجري ورمي الرمح
وقذف القرص وركوب الخيل وصيد الحيوانات (الزامل ،2006 ،ص .)12

 الرياضة في أثينا كانت على النقيض من اسبرطة فقد اتسمت الحياة السياسية فيها بالديمقراطية ،وأصبحوايهتمون بالصفات الفردية من الشجاعة والقوة ،وتنوعت لديهم برامج تعليم الرقص وبرامج كلية الشباب

والجمنزيوم (الرقاد ويخرون ،2004 ،ص .)36

ومع ضعف الحضارة اإلغريقية ظهرت حضارة جديدة سيطرت على دول أوروبا وحوض البحر المتوسط ،هي

الحضارة الرومانية ،وكان شعارهم العدالة والتسامح ،وبالرغم من اهتمامهم بالتعليم إال أنهم لم ينشئوا فلسف ًة للتربية
على غرار اإلغريق ،واكتفى الرومان في بداية عهدهم بالمشاهدة السلبية واالستمتاع بأنواع الرياضة اليونانية القديمة،

وعندما سعت اإلمبراطورية الرومانية الحتالل أغلب دول العالم القديم كان لزام ًا عليها أن تتخذ الرياضة وسيل ًة إلعداد

الجيوش ،ولقد مورست الرياضة بفلسفة تعتمد على الترويح واالسترخاء من خالل السباحة والتدلي والتدريب باألثقال،
وبازدياد الفراغ والثروات ،ظهر االحتراف الرياضي ،حيث تكونت أول نقابة لمحترفي الري اضة ووجدت الدعم من الدولة

(العدوي ،2004 ،ص .)28
في العصور الوسطى ،تم إهمال الجسد ،وتم التركيز على الروح ،وهذا أدى إلى ضمور الرياضة وانحصارها في

النخبة المسيطرة ،بينما أعاد عصر النهضة االعتبار للجسد ،وتوطدت مقولة "العقل السليم في الجسم السليم".

ومع ظهور الحضارة اإلسالمية ،جاء االهتمام بجسد اإلنسان وعقله وروحه ،وكانت الرياضة والفروسية أحد مالمح
المجتمع اإلسالمي ،وحث اإلسالم على اكتساب وسائل القوة ،فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال النبي صلى هللا عليه
وسلم  ":المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف ،وفي كل خير" (صحيح مسلم ،موقع إسالم ويب،
نسخة إلكترونية).

أهداف التروي

في العصر النبوي :إن مما ينبغي مالحظته في الرياضة في المجتمع اإلسالمي األول أنها كانت

تستهدف في غايتها عددًا من المقاصد األخروية واألهداف الدنيوية ،ولم تكن هذه الممارسات الترويحية بهدف الترويح

فحسب ،بل يصاحب ذل أهداف سامية أخرى ،ومن ذل :
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 -تربية أفراد المجتمع المسلم على الجد ،وتهيئتهم لخدمة اإلسالم ،في الحديث الذي يرويه مسلم عن عقبة بن عامر

رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -وهو على المنبر  -يقول { :وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}،
أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي) .قال النووي رحمه هللا ( :وفي الحديث فضيلة الرمي
والمناضلة ،واالعتناء بذل

بنية الجهاد في سبيل هللا تعالى ،والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه،

ورياضة األعضاء) ،ومن األهداف التي يسعى اإلسالم لتحقيقها من الرياضة العمل على تحقيق الترابط األسري
وتقويته ،والتحبب إلى الزوجة ،وم صداق ذل ما ورد في مسابقته صلى هللا عليه وسلم لزوجه عائشة رضي هللا عنها

 ..فعنها أنها قالت :خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر فنزلنا منزالً ،فقال لها :تعالي حتى أ سابق ،

قالت :فسابقته فسبقته ،وخرجت معه بعد ذل في سفر يخر فنزلنا منزالً ،فقال :تعالي حتى أسابق  ،قالت :فسبقني،

فضرب بين كتفي ،وقال :هذه بتل )( ،موقع إسالم ويب ،الترويح في العصر النبوي ،نسخة إلكترونية).

ومع الفتوحات اإلسالمية والتعرف على حضارات وعادات شعوب أخرى انتشرت رياضة الشطرنج والنرد ،باإلضافة

أللعاب مارسها العرب سابق ًا وهي :الرماية بالقوس والنشاب ورمي الرمح ولعب السيف والترس والجري وسباق الخيل

والسباحة ،وكان الصيد من أشهر الرياضات في العهد العباسي وأكثرها شيوع ًا (خضور ،1994 ،ص .)11

أما في العصر الحديث ،فقد أصبحت الرياضة مطلباً حياتياً لكل فرد ولكل جنس ولكل عم ر ،وللعديد من األغراض
بدنياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً ،ومظه اًر حضارياً تتباهى به الدول ،وصورًة من دالئل تقدم الشعوب واألمم ،والوعي
الرياضي أصبح ظاهرًة عصرية ،وال تخلو وسيلة من وسائل اإلعالم من متابعتها بصورة واسعة.

ال الهتمام ومشاركة واسعة من قطاعات
وتطورت المسابقات الرياضية الدولية والقارية والمحلية ،بحيث أصبحت مجا ً
ال
المجتمع ،وخاصة الشباب ،فمن ال يمارس الرياضة يتابعها على األقل ويجد من بين الفرق والمنتخبات فريق ًا مفض ً

يستمتع بمساندته ومتابعة جميع أخباره ،وبذل أصبح اإلعالم شريك ًا أساسي ًا في تطور الرياضة وانتشارها الواسع حول
العالم.

ثاني ًا:الرياضة وعلم النفس
علم النفس الرياضي كمصطلح يدل على تشخيص األحداث النفسية الناجمة عن ممارسة اإلنسان للنشاط الرياضي
على مختلف مجاالته ومستوياته وتعني (األحداث النفسية) تل

الظواهر النفسية التي تظهر من خالل تفاعل الفرد

الرياضي مع بيئته كإدراكه وتفكيره واحس اسه ومواقفه وحماسه وصفاته الشخصية ،وقد تبلور علم النفس الرياضي
ليشمل الموضوعات اآلتية (الخزاعلة وعطية ،2013 ،ص :)25- 24
 - 1دراسة السلو والتعلم والنمو الحركي.
 - 2اإلعداد النفسي لرياضة المستويات العليا والرياضي المتقدم.
 - 3دراسات وبحوث في علم النفس االجتماعي للفرق الرياضية ونواحي األنشطة الفردية.
تطورت الدراسات واألبحاث العلمية والنفسية في مجال الرياضة كماً ونوعاً ،فعلى صعيد الفرد – الالعب ،درس علم

النفس سيكولوجية الالعب ،وحالته النفسية والمزاجية ،دوافعه للعب ،وتحقيق الفوز ،أسباب التوت ر والقلق ،أسباب
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االنفعال وغيرها ،وعلى صعيد الفريق يدرس علم النفس الرياضي مناخ وأسس ومنطلقات وشروط استم اررية روح

الفريق ،بينما يعتبر جمهور المشاهدين أحد أهم المجاالت الخصبة لعلم النفس الرياضي ،ما هي نفسية الجمهور،
مزاجه ،دوافعه ،مضمون انفعاالته ،أسباب توتراته ،ولماذا يلجأ للشغب أو العنف داخل أو خارج المالعب (الخزاعلة
وعطية ،2013 ،ص .)28- 27

مهام ًا لعلم النفس الرياضي تتلخص فيما يلي :رفع مستوى اإلنجاز

ونتيج ًة لتطور النشاط الرياضي أصبح هنا
الرياضي ،وتنمية الصفات الشخصية ،والمحافظة على الصحة النفسي ة ،وثبات المستوى الرياضي ،واختيار
الموهوبين ،وتطوير الرغبات والحاجات ،والمساهمة في البحوث العلمية ،وتحسين صحة الفرد وزيادة اإلنتاج القومي

ورفع مستوى المعيشة (الخزاعلة وعطية ،2013 ،ص . )18

ثالثاً :الرياضة واالقتصاد
ألن نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية مثل :ميزانيات األنشطة والبرامج ،واألدوات واألجهزة ،وأجور المدربين
واإلداريين ،والمكافآت والحوافر ..إلخ فإن العالقة بين الرياضة واالقتصاد ،تتصل باعتماد الرياضة على االقتصاد

لتمويل مختلف أوجه النشاط بها ،ولكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية فطنت المؤسسات التجارية إلى أن الرياضة
بطرق مباشرة أو غير مباشرة ،مما يدعو إلى تقرير

اء كان ذل
تمثل وسيلة دعاية ومجال إشهار واسع االنتشار ،سو ً
أن التوجه للعالقة بين الرياضة واالقتصاد أصبح يتصل برعاية الم صالح التجارية واالستهالكية للرياضة كمصدر
للربح ووسيلة دعاية ناجحة (الخولي ،1996 ،ص . )112

رابع ًا :الرياضة والسياسة
لقد ساهمت األلعاب األولمبية منذ نشأتها عام  776قبل الميالد وحتى أيامنا الحاضرة في خلق الروح الرياضية
المشتركة في نظام شامل اعتنقه شباب العالم فتجاوزوا بتل الروح حدود القوميات واللغات والعقائد في سبيل تحقيق
التفاهم والتعايش بين الشعوب ،فرغم كثرة الحروب اليونانية في التاريخ القديم ،إال أن الهدنة المقد سة كانت تعلن قبل

موعد األلعاب األولمبية بشهر ،وشهر التدريب الذي يسبقها والشهر الذي يليها ،وكانت تعني التوقف عن النزاع
المسلح أو استخدام السالح ،وكانت األلعاب األولمبية تشكل ساحةً لتبادل اآلراء واظهار القوة والثراء (الريضي،
 ،2003ص .)27
وفي مطلع العصر الحديث كان الهدف من االهتمام بالرياضة هو تنمية الروح الوطنية والوحدة االجتماعية ،وأسهم

التقدم السيا سي في تقدم الرياضة ،لذل

فإن الرياضة والسياسة يلتقيان في نقطة واحدة لتحقيق هدف واحد ،أال وهو

إسعاد الفرد الذي يتم عن طريقه إسعاد المجتمع ،فاألهداف السياسية يمكن أن تتحقق بصورة أصدق وأعمق بالتربية
عن طريق الرياضة (الكاشف ،2004 ،ص .)33
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ومع اختالف النظم السياسية ،وازدياد الصراعات الدولية ،تسارعت عملية تسي يس الرياضة ،وزاد استغالل المالعب

لتحقيق أهداف سياسية ،وتزعمت الدول الغربية ،وخاصة الواليات المتحدة األمريكية ،عولمة القيم واألسس والمعايير
التي تقوم عليها الحياة الرياضية المعاصرة في أنحاء العالم (خضور  ،1994ص .)26

وأصبحت اللعبة الشعبية لدولة ما تعتبر مر ًية تعكس مدى تأثر هذا البلد في الخارج إذا فاز فريقه أو خسر ،أي أن
الرياضة تعتبر وسيل ًة من وسائل الدعاية تعتز بها الدولة ،واألمثلة كثيرة في هذا الجانب ،ومنها إعالن مجلس الوزراء
المصري تأجيل اجتماعاته ليتمكن الوزراء من متابعة مباراة كرة القدم بين المنتخب المصري ومنتخب هولندا في
نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 1990م التي أقيمت في إيطاليا ،أيض ًا اعتذار الجزائر عن استضافة بطولة كأس

األمم اإلفريقية لكرة السلة بسبب شعور الجهات القائمة على الرياضة في الجزائر أنهم لن ينجحوا في الفوز بالبطولة
والتأهل ألولمبياد برشلونة 1992م ،وذل

(مفتي.)435 - 434 ،1993 ،

خشي ًة من النظام السياسي في الجزائر على هيبته وصورته أمام الشعب

 النظام الرياضي الدولي:اتسمت األلعاب األولمبية ومنذ ظهورها بالطابع السياسي ،وكانت الصراعات الدولية تطغى على حساب األهداف
والمباد

األولمبية ،ففي الدورة األولمبية عام 1921م التي أقيمت في انفرس ببلجيكا أقصيت عنها الدول المشاركة

في الحرب العالمية األولى ،ألمانيا والنمسا ،وفي دورة عام 1924م في باريس أقصيت ألمانيا فقط ،وفي دورة 1948م
التي أقيمت في لندن أقصيت ألمانيا واليابان ،وقاطعت الدول الغربية دورة 1980م التي أقيمت في موسكو ردًا على

التدخل السوفيتي في أفغانستان ،وبالمقابل قاطع االتحاد السوفيتي والدول االشتراكية "سابق ًا" دورة األلعاب األولمبية في
لوس أنجلوس بالواليات المتحدة األمريكية (الريضي ،2003 ،ص .)40

وهنا الكثير من األمثلة على ارتباط الرياضة بالسياسة من بينها الصراع العربي اإلسرائيلي ،فهنا أمثلة متنوعة من

المظاهر التي برزت في المالعب وأثناء المنافسات الدولية والقارية ،من بينها رفض الكثير من الالعبين العرب
مواجهة منافسيهم اإلسرائيليين خالل البطوالت الدولية ،والتضامن الكبير من الرياضيين العرب والجماهير في
المالعب مع القضية الفلسطينية ،ومن أبرز هذه المواقف ما قدمه نجم المنتخب المصري لكرة القدم محمد أبو تريكة
بإظهار عبارة "تعاطفاً مع غزة" أثناء منافسات كأس األمم األفريقية لكرة القدم عام 2008م التي أقيمت في غانا

(الجزيرة نت.)2008 ،

األلعاب الرياضية كأداة ال تساب الشرعية للنظام السياسي:
تسعى الدول إلى استخدام األلعاب الرياضية الدولية والمشاركة في المنافسات الخارجية الكتساب شرعية دولية ومن
ثم دعم صحة توجهاتها العقائدية والسياسية وتحويل االنتصار في المجال الرياضي إلى انتصار سياسي يعمق الوالء

والشرعية ويدعم عقيدة النظام السياسي ،فقد أصبحت الدول المعاصرة تصور نجاحها الرياضي في المحافل الدولية

كأنه نجاح لمنهجها األيديولوجي وانعكاس لقوة الدولة وحصافة سياستها وحكمتها ،حتى يصبح المشاركون في األلعاب

الرياضية أبطاالً قوميين ي سهمون في دعم المكانة السياسية الدولية للدولة ،ويطلق عليهم أحياناً "معبودو الجماهير"،
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قدوة للجماهير ،ومن ثم تقدم لهم الحكومات كل دعم ممكن لتمك نهم من الفوز في اللقاءات الرياضية
حيث يصبحون ً
الدولية (مفتي ،1993 ،ص .)432

الرياضة والقيادة السياسية للدولة:
ال تعد األلعاب الرياضية مجرد أداة الكتساب الشرعية للنظام السياسي ،ولكنها أيضاً ميدان فسيح للحصول على

الشعبية الشخصية للقائد السياسي ،باإلضافة إلى كونها ميدان ًا فسيح ًا للممارسات السياسية ،فمن ناحية يحرص القادة

السياسيون على توظيف مهاراتهم الرياضية وقدراتهم الجسدية للحصول على شعبية شخصية وذل

السياسية والقوة الجسدية.

بالربط بين القوة

ورغم أن القوة الجسدية قد قلت أهميتها كأداة للسيطرة السياسية إال أنها ال تزال تشكل عامالً فاعالً في التأثير على

الصورة السياسية للقادة السياسيين ،ولعل أبرز األمثلة لتوضيح هذه الحالة ،المارشال عيدي أمين دادا حاكم أوغندا

السابق ،ففي العام 1971م قام بطل المالكمة األوغندي السابق من فئة الوزن الثقيل (1960 – 1951م) بانقالب

أطاح بنظام ميلتون اوبوتي ،وشهدت سنوات حكمه عمليات قتل جماعية وابادة قبائل معارضة له وانشاء فرق إعدام

مما جعل نظامه واحداً من أعنف األنظمة في تاريخ القارة السوداء (الموسوعة الحرة ،ويكبيديا ،نسخة إلكترونية) ،ومن
باب استعراض القوة الجسمانية عرض عيدي أمين على الرئيس التنزاني جوليوس نيريري ألد أعداء ه في المنطقة

تسوية خالفاتهما في حلبة المالكمة ،علماً بأنه كان بطالً وطنياً للمالكمة.

حتى أنه فكر في 1981م في تنظيم نزال يواجه فيها بطل العالم السابق في المالكمة محمد علي كالي « شرط إجراء
النزال في طرابلس بليبيا وأن يكون القذافي الحكم فيها ويية هللا الخميني المقدم وياسر عرفات المدرب » ،على حد قوله
(الشرق األوسط.)2003 ،

واذا كانت القوة الجسدية قد شكلت عامالً مساعداً للسيطرة السياسية بالنسبة لعيدي أمين ،فإن ترهل المل

فاروق

حاكم مصر وانجرافه وراء لذاته وشهواته أسهم في تردي صورته كزعيم سياسي وزاد من مقته جماهيرياً ،ورغم أن
البدانة قد لعبت دو اًر في خلق انطباع عام بأن المل فاروق أصبح ضعيفاً وغير قادر على تحمل أعباء المنصب
(إيالف ،2007 ،نسخة إلكترونية) ،فإن األمير ( سيهانو ) أمير كمبوديا وجد فيها عامالً لكسب تأييد الشعب له ،وقد

استخدم األمير ( سيهانو ) األلعاب الرياضية إلنقاص وزنه ،وأصبح يدعو وزراء ه وكبار رجاالت الدولة وأفراد الشعب
إلى مباريات كرة القدم أو الطائرة بانتظام مم ا زاد من شعبيته (مفتي ،1993 ،ص .)242
ومن ذل

نستنتج أن األلعاب الرياضية تخدم القائد السياسي من ناحيتين رئيستين ،األولى :توفير غطاء إعالمي

يصور السياسي كرجل نشيط قادر على تحمل أعباء وضغوط العمل مما يزيد من شعبيته ،أما الثانية :فتتعلق بقولبة
الوعي السياسي للمتفرجين.

ويمكن القول إن الشخصيات السياسية تفضل أن ت صور كشخصيات تمتل مكان ًة فكرية مرموقة ،وموقف ًا أخالقي ًا قوي ًا،
ودرج ًة عالي ًة من الحيوية والنشاط الجسدي ،لتطمئن الجماهير وت شعرهم بأنها قادرة على تحمل أعباء المنصب
ومسؤولياته.
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ومن الشواهد على أن استخدام النشاطات الرياضية يساعد على إعطاء انطباع عن قدرة المرشح على تحمل أعباء

المنصب فأقدم (ماوتسي تونغ) على السباحة في نهر يانجتس في  16يوليو 1966م ،ليظهر للشعب الصيني مثاالً

حياً للصحة والحيوية ،وشار (كارلوس منعم) رئيس األرجنتين السابق في عدد من األلعاب الرياضية لكسب التأييد
وعادة ما يظهر
الشعبي له ،الرئيس الروسي الحالي (فالديمير بوتين) حاصل على الحزام األسود في رياضة الجودو،
ً
مهاراته في هذه اللعبة (فرانس  ،2012، ،24نسخة إلكترونية).

إن معظم رؤساء العالم ومع ازدياد االهتمام وولع المجتمعات بالرياضة ،تعززت لديهم مظاهر االهتمام بالرياضة ،ففي
الدول العربية يهتم الرؤساء برعاية الرياضة وممارستها ،ففي دول الخليج يظهر اهتمام كبير بسباقات الخيول ،وكرة
القدم ،ومعظم رؤساء األندية في هذه الدول هم من األمراء واأل سر الحاكمة ،وفي مصر اهتمام كبير بالرياضة فقد

كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يمارس تنس الطاولة وكان محب ًا للنادي األهلي ،أما الرئيس حسني مبار

فكان مولع ًا برياضة االسكواش ،كما أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ظهر في سباق للدراجات الهوائية بالقاهرة
(المصري اليوم ،2014 ،نسخة إلكترونية).

القيادة الفلسطينية واهتمامها بالرياضة:
إن الذي ميز الرياضة الفلسطينية طيلة الّ( )100عام األخيرة هو خضوعها للظروف السياسية التي كانت تعصف
بفلسطين وما زالت حتى يومنا الحاضر ،فمنذ نشوئها في عشرينيات القرن الماضي لم تكن الرياضة بمعزل عن

األوضاع السياسية ،فالحركة الرياضية كانت مرتبط ًة بالحركة الوطنية كما أن تأسيس االتحاد الرياضي الفلسطيني في

عام 1931م جاء كرد على ممارسات الصهيونية من خالل محاولتها الهيمنة على االتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي
تأسس في عام 1928م ،وحاول إبعاد العرب عن الساحة الرياضية واحتكارها لها بهدف يصب في نهاية المطاف

في إقامة الوطن القومي اليهودي (الخالدي ،شبكة أمين ،2015 ،نسخة إلكترونية).
ولم تغب الرياضة عن اهتمامات القيادات السياسية للشعب الفلسطيني ،بل كانت حاضرًة في كل المناسبات وفي كافة
اء في مخيمات اللجوء أو داخل الوطن ،وبرزت مقولة الرئيس الراحل ياسر عرفات عن
أماكن تواجد الفلسطينيين ،سو ً
و ازرة الشباب والرياضة خالل زيارته األولى لها في غزة عام 1995م عقب قدوم السلطة الوطنية الفل سطينية :إنها

و ازرة الدفاع الفلسطينية ،ومن أهم محطات ارتباط الثورة الفلسطينية بالرياضة تعاطف المنتخب اإليطالي مع
اء
الفلسطينيين واهداء كأس العالم عام 1982م للشعب الفلسطيني ،واهتم الرئيس عرفات بالرياضة واقامة البطوالت سو ً
في الضفة الغربية أو في قطاع غزة بعد إقامة السلطة الفل سطينية ،ونظمت ألول مرة بطوالت الدوري في كرة القدم
وباقي األلعاب ،وبدأت فلسطين معركتها في المحافل الدولية لتتشار ألول مرة في دورة األلعاب األولمبية التي أقيمت
في أتالنتا بالواليات المتحدة األمريكية عام 1996م  ،وتعود من جديد إلى حضن االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عام

1998م (الرياضية أون الين ،2013 ،نسخة إلكترونية).

ومن المالحظ في القيادات الرياضية الفلسطينية التي تولت المناصب العليا في المؤسسات الرياضية أنهم من القيادات
العسكرية ،فكان اللواء أحمد القدوة رئيساً للجنة األولمبية منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م ،وسبق

للواء القدوة أن تولى منصب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة قبل العودة إلى قطاع غزة ،كما أن اللواء أحمد
العفيفي من جهاز المخابرات العامة تولى منصب رئيس اتحاد كرة القدم حتى العام 2008م ،وحالياً يتولى اللواء

جبريل الرجوب قائد األمن الوقائي السابق في الضفة الغربية رئاسة االتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللجنة األولمبية
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ال لو ازرة
الفلسطينية منذ عام 2008م ،وهو رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة منذ تشكيله عام 2011م بدي ً
الشباب والرياضة.
ومن أبرز مظاهر اهتمام القي ادات الفلسطينية بالرياضة ،االهتمام الكبير الذي يوليه إسماعيل هنية رئيس الوزراء
الفلسطيني السابق في الحكومة العاشرة ،ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ،من خالل ممارسته كرة القدم

والجري بشكل معتاد في شوارع مدينة غزة ،وحضوره لمعظم المناسبات الريا ضية والمباريات النهائية في بطوالت كرة
القدم وافتتاح المشاريع الرياضية ،ومنها مشاركته في مباراة إعادة افتتاح ملعب اليرمو بمدينة غزة بعد تغطية أرضيته
بالع شب الطبيعي (وكالة الرأي الفلسطينية ،2009 ،نسخة إلكترونية).

الحركة الصهيونية واهتمامها بالرياضة:
برز اهتمام الحركة الصهيونية بالنشاط الرياضي في بدايات إنشاء هذه الحركة على يد مؤس سها (ثيودور هيرتزل)

ياضي واحد أقوى من  100خطاب من خطاباتي" ،هذه المقولة
الذي قال في أحد خطاباته قولته المشهورة":مهرجان ر ٌّ
لمؤسس الصهيونية السياسية المعاصرة ،والذي عمل في الحقل الصحفي لسنوات طوال ،جاءت للداللة عن أهمية
الدورات الرياضية وكيف ا ستغل الصهاينة هذه الدورات لتشجيع الهجرة إلى "الكيان اإل سرائيلي" حتى قبل
قيامها (الموسوعة الحرة ،ويكبيديا ،نسخة إلكترونية).
وبعد تزايد عدد أندية المكابي في فلسطين والدول العربية وفي أوروبا كذل  ،طور الصهاينة من خططهم االستعمارية
واستثماراتهم الرياضية في هذه األندية ،وقرروا إنشاء االتحاد العالمي ألندية المكابي ،وجاء اإلعالن عن إنشاء هذا

االتحاد الرياضي بأيام قليلة قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني عشر الذي عقد في مدينة (كارلسباد

بتشيكوسلوفاكيا) في أيلول 1921م ،والمثير أن هذا المؤتمر كان األول بعد وعد بلفور المشؤوم (البخاري ،بال
سبورت ،2013 ،نسخة إلكترونية).

وال زالت الحكومات الصهيونية حتى يومنا هذا تواصل االهتمام بالنشاط الرياضي وتحاول استخدامه في مشاريعها

التهويدية والتوسعية خاص ًة في مدينة القدس المحتلة ،وأبرز مثال على ذل

إقامة سباق سيارات سنوي في المدينة

المحتلة ،يشار فيه العديد من أبرز سائقي السيارات في العالم ،كما تنظم بلدية االحتالل أيض ًا ماراثون ًا سنوي ًا يشار
فيه اآلالف من كافة دول العالم ،يجوب خ الله المتسابقون شوارع وأحياء مدينة القدس المحتلة (فلسطين أون الين،
 ،2015نسخة إلكترونية).
ومن المالحظ أيضاً اهتمام المسؤولين الصهاينة بممارسة الرياضة ،ومحاولة استغاللها ألهداف انتخابية أو سياسية،
ويبرز من ذل مشاركة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في مباراة لكرة القدم وتعرضه لكسر في قدمه خالل

هذه المباراة ( كورابيا ،2012 ،نسخة إلكترونية).
الرياضة في إدارة الصراع والتفاهم الدولي:
هنا

نماذج من العالقات التي ساهمت في حل الصراع الدولي ،منها عندما كانت العالقة بين االتحاد السوفيتي

وجمهورية ألمانيا االتحادية متوترًة فإن مباراة كرة القدم القومية في "أوجزبرج" ساعدت في تخفيف التوترات وتحسين
العالقات بين البلدين ،بينما بدأت العالقات الرسمية بين الواليات المتحدة والصين عن طريق لعبة كرة الطاولة،
وسميت هذه الحالة بدبلوماسية تنس الطاولة (الشافعي ،2003 ،ص .)161
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وفي مثال يخر على دبلوماسية الرياضة ،ساهمت الزيارة الغير رسمية للرئيس الباكستاني ضياء الحق إلى العاصمة

الهندية (نيودلهي) إلجراء مباحثات مع "راجيف غاندي" رئيس الوزراء الهندي ،في تحسن العالقات بين الهند
وباكستان اللتين قد استعدتا لخوض حرب جديدة رابعة في يناير 1987م ،وتمت هذه الزيارة بدعوة لمشاهدة مباراة
رياضية في الكريكيت وهذا أدى إلى ما أطلق عليه " دبلوماسية الكريكت" (العربية نت ،2011 ،نسخة إلكترونية).

والجانب اآلخر للعالقات الرياضية الدولية المتناقض مع األول ،هنا

مثال شهير فيما حدث من حرب بسبب كرة

القدم بين السلفادور والهندوراس عام 1969م بسبب المباراة النهائية بين البلدين والتي كانت سبباً في خروج هندوراس

من بطولة كأس العالم كون السلفادور فازت على أرض محايدة في مكسيكو بنتيجة ( ،)2/3وراح ضحية هذه الحرب
ما يقارب ( )10يالف شخص ،وتشريد ما يقارب ( )100ألف من كال البلدين (الشافعي ،2003 ،ص.)162
وفي مثال قريب ونموذج من نماذج إدارة الصراع عبر الرياضة ،ما جرى في اجتماع كونغرس االتحاد الدولي لكرة
القدم "الفيفا" ،من مداوالت حول مشروع فلسطين المقدم لسحب عضوية الكي ان اإلسرائيلي من "الفيفا" ،بعد أن تقدمت
فلسطين بهذا الطلب احتجاجاً على ممارسات االحتالل بحق الرياضة الفلسطينية ومنع الرياضيين من حرية التنقل

والسفر ،وحرمان األندية الفلسطينية من إقامة دوري موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،ولكن رئيس االتحاد

الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب قرر سحب القرار في اللحظات األخيرة ،مبر اًر ذل

بضغوط كبيرة تعرض

لها ،ووعود بتشكيل لجان متابعة إللزام االحتالل اإلسرائيلي بعدم التعرض للرياضة الفلسطينية (كووورة،2015 ،
نسخة إلكترونية) ،وتبع قرار تراجع فل سطين عن مطلبها موجة انتقادات وتساؤالت عن جدوى التراجع من الكثير من

المتابعين والرياضي ين في فلسطين والوطن العربي ،بعد أن وصلت الجهود إلى نقطة أحرجت الكيان اإلسرائيلي
ووضعته في موقف صعب ،كون الرياضة الفلسطينية تعاني الكثير من المضايقات على صعيد سفر وتنقل الالعبين،

عدا عن االستهداف المباشر للرياضيين الذي طال المئات من الالعبين ممن ارتقوا شهداء منذ بداية انتفاضة األقصى
عام 2000م ،وقصف المالعب واألندية ويخرها تدمير ملعب فلسطين وملعب اليرمو خالل العدوان الصهيوني على
غزة عام 2012م (صحيفة فلسطين ،2015 ،ص . )25 – 24
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المبحث الثالث:
اإلعالم الرياضي
تعريف اإلعالم:
ليس من السهل تقديم تعريف دقيق وشامل لكلمة "اإلعالم" فكثرة تداولها وانتشارها جعلها تبدو وكأنها ال تحتاج
لتعريف مع أنها ما زالت غير واضحة تماماً في أذهان من يستعملها.

واإلعالم في اللغة :إعالم ( :اسم ) مصدر أعلم ،فقد تطورت وسائل اإلعالم في العصر الحديث  :وسائل االتصال

وتبادل المعلومات واألخبار ،ال بد من إعالم الجمهور بالحقيقة  :إخباره  ،أن يكون على علم ومعرفة (معجم المعاني

الجامع ،نسخة إلكترونية).
واإلعالم بمعناه الواسع هو نقل المعلومات ،وقد ات سع نطاقه ليصبح نشر الحقائق والمعلومات الدقيقة الصادقة بهدف

التقرير واإلقناع ،ويقول إبراهيم إمام":اإلعالم هو نشر الحقائق واألخبار واألفكار واآلراء بجانب الحقائق واألخبار التي
نشرها اإلعالم بوسائل مختلفة" (إمام ،1969 ،ص .)123
وبهذا نخلص إلى تعريف جامع هو":اإلعالم هو نشر لألخبار والحقائق واألفكار واآلراء ،ويتم التعبير عنها بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة في إطار موضوعي بعيد عن الهوى والغرض من خالل أدوات ووسائل محايدة بهدف تكوين
فكرة خاصة" (إمام ،1969 ،ص .)133
ظهور الصحافة المتخصصة:
ظهرت أول مجلة علمية متخصصة في فرنسا عام 1665م باسم "العلماء" ،وكان ذل

في عصر النهضة ،لكن

المرحلة الحقيقية التي ظهرت فيها الصحافة المتخصصة بأشكالها وأهدافها الجديدة ،فكان في القرن التاسع عشر،

ومن بين الصحف التي اهتمت بالمالحق المتخص صة الفيجارو في فرنسا 1825م ،وصحيفة التايمز في بريطانيا،
وفي العالم العربي ظهرت الصحافة المتخص صة كتطور منطقي يقوم على خدمة الحكام والسياسيين ،فكانت أول

جريدة عام 1828م تحمل اسم "جورنال الخديوي" في مصر ،بعد ذل تنوعت أغراض الصحافة وتخص صاتها فظهرت
الصحافة الدينية واألدبية والنسائية والفنية والرياضية وصحافة األطفال(الهيتي ،2011 ،ص .)11

أو ًال :تعريف اإلعالم الرياضي
اإلعالم الرياضي هو :عملية نشر األخبار والمعلومات والحقائق الرياضية ،وشرح القواعد والقوانين الخاصة باأللعاب
واألنشطة الرياضية للجمهور ،بقصد نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع وتنمية وعيه الرياضي (عويس وعبد

الرحيم ،1998 ،ص .)22

ويمكن للباحث أن يتناول تعريف ًا إجرائي ًا لجعالم الرياضي وهو ":نشر وتحليل األحداث الرياضية ،التي تتعلق
اء على الصعيد المحلي
بالمنافسات لجميع األلعاب ،لغرض إطالع الجمهور على التطورات في النشاط الرياضي سو ً
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أو الخارجي ،والوصول إلى إشباع رغبات محبي ومتابعي الرياضة ،واستخدام كافة عناصر التكنولوجيا الحديثة من

أجل نيل رضا الجمهور".

ولقد عرفت الصحافة الرياضية مع ظهور الصح ف في نهاية القرن السادس عشر ،وبداية القرن التاسع عشر في
غرب أوروبا ،وذل

كنتيجة طبيعية لظهور الرياضة وممارستها في الحياة اليومية ،ولم تعرف الصحافة العربية

االهتمام بالرياضة إال في فترة متأخرة ،وقال أحد المؤرخين":إ نها ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية واستقالل الدول
العربية ،وظهور الفرق الرياضية الخاصة بها" (أبو زيد ،1986 ،ص .)76

ومع ظهور اهتمام الصحافة العربية بالرياضة ،بدأت الصحف بإعطاء اهتمامها بصورة أكبر ووفرت لها المساحة
األوسع من صفحاتها ومالحقها وأعدادها الخاصة ،بعد أن كانت أخبار الرياضة تحتل الهوامش وال تتجاوز أكثر من

عمود قب يل الحرب العالمية الثانية ،ولكن بعد الحرب وبمرور الوقت صارت الصحف العربية تولي اهتماماً أكبر

بالشؤون الرياضية التي أصبحت تصدر بشكل يومي ضمن الصفحات المتخص صة قبل توجه العديد من الصحف إلى

إصدار مالحق أسبوعية للرياضة إلى جانب االهتمام بالصفحات الرياضية اليومية (المدني ،2006 ،ص .)11
ال يجذب اهتمام ًا واسع ًا لدى المجتمعات العربية ،لدرجة أن متابعة
ويرى الباحث أن اإلعالم الرياضي أصبح مجا ً

أخبار المباريات ومشاهدة البطوالت األوروبية والدولية ،أخذت صو ًار متعددة في احتالل مكانة واهتمام واسع لدى
الشباب ،فالرياضة هي حديثهم في المقاهي والشوارع وأماكن العمل والترفيه ،كما أن الشباب يحرصون على معرفة كل
صغيرة وكبيرة من معلومات حول فرقهم المفض لة ،والتعليق على نتائج المباريات ،والدخول في نقاشات مع األصدقاء

ال خصب ًا لدخول وسائل اإلعالم الرياضي
والزمالء عبر مواقع التواصل االجتماعي والمنتديات ،وكل هذا يمثل مجا ً
الستثمار هذه الجاذبية التي تحتلها الرياضة لدى المجتمع وخاص ًة الشباب.

عوامل ظهور اإلعالم الرياضي (خضور  1994ص : )72 – 71
 يعكس اإلعالم الرياضي عموم ًا الوزن الحقيقي للرياضة في مجتمع ما ،ويحتل اإلعالم الرياضي فيالمجتمع داخل المنظومة اإلعالمية لهذا المجتمع ،المكانة ذاتها التي تحققها الرياضة داخل المجاالت
والفعاليات األخرى.

 تبدلت نظرة المجتمع للرياضة في سياق التطور العام للمجتمع المعاصر ،فالنظرة المحدودة للرياضة علىأنها حدث أو حركة أو منافسة ونتائج لم تعد كافية ،بل أصبحت الرياضة مرتبط ًة بالسياسة واالقتصاد
والثقافة والصحة والذوق واألخالق ،وأصبح لها نظريات ومدارس كباقي العلوم.
 لم تعد الرياضة المعاصرة محصورًة في عدد محدود من األلعاب ،بل تنوعت وازدهرت ،وأصبح منهااأللعاب الجماعية والفردية.
 -الجمهور الرياضي لم يعد ذل

الجمهور المحدود من الشباب بقصد الترفيه ،بل ات سع وتنوع ،وأصبحت

طبقات راقية في المجتمع تهتم بالرياضة.

 تحول الرياضة إلى صناعة ،وازدياد طابعها االقتصادي ،زاد من أهميتها وتنوع رسالتها اإلعالنية. -ظهور وسائل إعالمية جديدة تمتل خصوصي ًة تكنولوجي ًة معينة.
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أهمية اإلعالم الرياضي:
ويرى الباحث أن اإلعالم الرياضي أصبح جزءاً أساسي ًا في برامج وصفحات وسائل اإلعالم المختلفة ،فإذا كانت
الوسيلة اإلعالمية المسموعة أو المقروءة أو المرئية ،ترغب في تحقيق االنتشار وزيادة عدد القراء أو المشاهدين
والم ستمعين ،فإنها تخصص مساحات أكبر للرياضة.
كما أن دور اإلعالم في توجيه السلو

وتعزيز الفهم الصحيح لممارسة الرياضة ،يتطلب استخدام اإلعالم الرياضي

من خالل برامج وتقارير تخدم الرياضة وأهدافها وتنشر التوجهات السليمة ،ونشر الوعي بكون الرياضة مفيدة للجسم
والصحة عدا عن كونها وسيلةً للترفيه والتفريغ النفسي من خالل المجهود البدني.

وهنا

بعض الدول تستخدم الرياضة للوصول إلى أهداف أسمى تعزز دور هذه الدولة خارجي ًا ،ويبرز ذل من خالل

تعريف العالم بحضارة هذه الدول وقدرتها السياسية واألمنية واالقتصادية.
وظائف اإلعالم الرياضي:

يتميز اإلعالم الرياضي بجمهوره العريض ،فكان ال بد من التزام المعلومات الصادقة واألخبار الصحيحة ،والحقائق
الواضحة التي تساعد في تكوين الرأي ا لعام ،وفي هذا اإلطار يمكن تحديد الوظائف على النحو التالي (المدني،

 ،2006ص :)30
 - 1اإلعالم واإلخبار.

 - 2الشرح والتفسير والتوضي والتحليل.
 - 3النقد والتعليق وابداء الرأي.
 - 4اإلرشاد والتوجيه.
 - 5التثقيف.
 - 6التوثيق والتأريخ.

 - 7التنقيب عن الفساد وكشف االنحرافات.
وتبقى هذه الوظائف مرتبط ًة باختالف الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية لكل مجتمع ،ووفق ما يسمح به
اء ونجومي ًة وتسويق ًا لممارس الرياضة حسب قانون العرض
القانون ،وبعد أن أصبحت الرياضة احتراف ًا ومهن ًة وثر ً
والطلب ،أخذ اإلعالم الرياضي القيام بأدوار تخدم هذه األغراض.

خصائص اإلعالم الرياضي:
لجعالم الرياضي الكثير من الخصائص ،ولكن من أبرز هذه الخصائص ما يلي (عويس وعبد الرحيم،1998 ،
ص:)25

 -اإلعالم الرياضي يتضمن جانباً كبي اًر من االختيار ،حيث إنه يختار الجمهور الذي يخاطبه ويرغب في

الوصول إليه ،فهذا مثالً برنامج إذاعي موجه لجمهور كرة القدم ،وهذه مجلة رياضية موجهة لجمهور كرة

السلة ،وهذا حديث تلفزيوني موجه لجمهور كرة اليد  ..إلخ.
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 اإلعالم الرياضي يتميز بأنه جماهيرٌّي له القدرة على تغطية مساحات واسعة ومخاطبة قطاعات كبيرة منالجماهير.
 اإلعالم الرياضي في سعيه الجتذاب أكبر عدد من الجمهور يحاول أن يلبي اهتمامات أكبر عدد من الناسمحددة من المجتمع كالبرامج الرياضية
للوصول إلى إرضائهم وا شباع نهم وحب الرياضة ،ولكنه ال يغفل قطاعات
ً
للمعاقين وغيرها.
 -اإلعالم الرياضي بوسائله المختلفة مؤسسة اجتماعية تستجيب إلى البيئة التي تعمل فيها ،بسبب التفاعل القائم

بينها وبين المجتمع ،وحتى يمكن فهمه ال بد أوالً من دراسة أو فهم المجتمع الذي تعمل فيه حتى ال يتعارض ما

تقدمه من رسائل إعالمية مع القيم والعادات السائدة في هذا المجتمع ،فاإلعالم الرياضي بمثابة المرية التي تعكس
صورة وفلسفة هذا المجتمع.

مصادر المعلومات في الصحافة الرياضية:
التغطية لألحداث الرياضية تحتاج إلى تقنيات خاصة للتعامل مع المصادر لتمكين المراسل الصحفي من

إعداد موضوعات تستحق المطالعة ،والمسألة األساسية ه نا هي مصادر المعلومات المهمة وكمية ونوعية ما
يستحق النشر ،وتتطلب الكتابة للرياضة نسبة األخبار إلى مصادرها ،وعند االقتباس يجب اإلشارة إلى ذل
صراحة.

ومن أهم المصادر لألخبار الرياضية هي األندية واللجان والهيئات الرياضية والجهات الحكومية ،ولهذا
ينبغي أن يحتفظ المندوب الصحفي في جيبه باستمرار مفكرًة تحتوي على أ سماء أبطال الرياضة ورؤساء
األندية والمدربين حتى يكون االتصال أسهل وأسرع للوصول إلى المعلومة ،أما مصادر األخبار الخارجية
فأهمها وكاالت األنباء اإلقليمية والعالمية (شرف ،2003 ،ص.)167
ومن المالحظ أنه ينتشر حالي ًا عدد كبير من المواقع اإللكترونية على الشبكة العنكبوتية ،التي تنشر الكثير

من األخبار الرياضية المصورة ،مم ا يجعلها خيا اًر مرغوباً أمام صحفيي الرياضة ،وكذل

يؤمن البريد

اإللكتروني الكثير من المعلومات ،وأيض ًا منتديات الحوار ومواقع التواصل االجتماعي ،مم ا يسمح بتوفير
بعض المعلومات التي تستحق النشر.
والمحرر الرياضي النشيط يحرص على إقامة عالقات ود وصداقة ليس فقط مع الشخصيات المهمة من
مصادر الوسط الرياضي ،بل مع كل العاملين ومن لهم عالقة بهذا المجال ،ويجب أن تتجاوز العالقة

االهتمام بالرياضة إلى االهتمام باألمور األ سرية والمشاركة في المناسبات كونها تعزز الثقة وتكسب قلب
وعقل المصدر.

الشروط الواجب توفرها في المراسل الرياضي :

ال يقتصر دور الصحفي الرياضي على تغطية األخبار المتعلقة بمن ربح أو خسر ،بل يتابع تقديم معلومات

مهمة ت سهم في توضيح سبب الفوز أو الخسارة ،وا ضافة المعلومات وتحليلها ،ولذل يجب أن تتوفر الشروط

التالية في المراسل أو المندوب الصحفي المتخص ص في تغطية األحداث الرياضية ،ومنها (الهيتي،

 ،2011ص :)217- 216
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 التواجد في مكان المباراة قبل بدئها بوقت كاف ،لجمع المعلومات والحصول على قوائم الالعبين. متابعة الصحف الصادرة قبل نشر الموضوع ،فهي مصدر لتعزيز القصة الصحفية. قراءة المقاالت التي أعدها الكتاب والخبراء ،لمعرفة ردود األفعال. -أن يحتفظ بالمعلومات التي حصل عليها ويحللها بموضوعية.

 لفت انتباه المصور اللتقاط األحداث التي تعب ر عن المحتوى الدقيق للحدث. -المعرفة الم سبقة بقواعد اللعبة التي يغطيها والتغييرات التي طرأت عليها.

 المعرفة الم سبقة للطاقم الفني والالعبين ومميزات الجمهور ،مما يعطي الموضوع أهمي ًة ومعلومات يقبلعليها القراء بشغف.
كما يض اف إلى الشروط المطلوبة في المراسل الصحفي أن يكون أميناً ومحايداً ،بحيث ال يظهر متحي اًز

لفريق على حساب اآلخر ،وأن يكون دائم ًا محل ثقة للجميع وأال يلجأ للخداع ،وعدم االنتقاد بدون تحديد
األسباب المنطقية ،والعدالة في التعامل مع الالعبين وتجنب المحاباة للبعض دون اآلخر ،وعدم إغفال
الجانب األخالقي من خالل نشر روح التسامح والتعاون بين الالعبين (إبراهيم ،2011 ،ص . )59 – 58

جمهور اإلعالم الرياضي :يمكن تحديد سمات الجمهور الرياضي على النحو التالي (خضور ،2005 ،ص
-

:)195 – 194

جمهور ضخم واسع ومتنوع ،وغير متجانس ،وفق معايير السن ودرجة االهتمام ومستوى التذوق واإلد ار

والهواية.
يجابي يسعى لالط الع على األحداث الرياضية ،ويبحث عنها.
 جمهور مبادر وا ٌّانتقادي ومطلع.
ومعني ومهتم و
 جمهور متابعٌّ
ٌّ
وعاطفي متقلب ومن الصعب ،وردة فعله قوية.
انفعالي
اجي و
ٌّ
ٌّ
 جمهور مز ٌّوسطحي وشخصي.
ويني ومثير
ٌّ
 جمهور تهتم شرائح واسعة منه بما هو إخبارٌّي وفورٌّي ٌّ جمهور شاب ،الكتلة الرئيسية من الجمهور الرياضي هم من الشباب. جمهور متحيز ،يحدد مواقفه م سبقاً ،والعتبارات ليست بالضرورة رياضية.ثاني ًا :التغطية الصحفية للشؤون الرياضية
تغطية األحداث الرياضية تمر بثالث مراحل ،وهي (أبو زيد:)79- 78 ،1986 ،
المرحلة األولى :التغطية التمهيدية للحدث الرياضي ،وتتمثل في جمع المعلومات عن ظروف الفرق المتنافسة،
واحتماالت فوزه أو خسارته ،واستعداده للمباراة ،وهذا يأخذ طابع التغطية اإلخبارية.
المرحلة الثانية  :تقوم على التغطية التسجيلية للحدث الرياضي ،عن طريق الوصف الدقيق للمباراة وتطوراتها،
وتسجيل النتيجة النهائية ،وهذا يأخذ طابع التغطية التحليلية.
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المرحلة الثالثة :وتقوم على التغطية التقييمية للحدث الرياضي ،من خالل تقييم أداء كل طرف من أطراف الحدث
الرياضي ،والكشف عن الجوانب اإليجابية والسلبية ،واستخالص العبر.

قواعد تحرير المادة الصحفية الرياضية (عويس وعبد الرحيم :)142- 141
 االستغناء عن الكلمات ال ازئدة ،كأدوات التعريف التي ال لزوم لها وظروف الزمان والمكان ،وأحرف اإلضافةوحروف الربط ،وعدم استخدام الجمل الطويلة والمكررة.
 استخدام األلفاظ البسيطة ،من خالل الجمل البسيطة والمألوفة. احت ارم مصداقية الخبر الرياضي وأن يكون خالياً من الرأي. أال يزيد عدد كلمات الفقرة الواحدة عن ( )75كلمة ،وأال تزيد الفقرة عن أربع جمل ألن الجمل الطويلةتسرب الملل إلى القار .
 -يمكن للمحرر الرياضي أن يذكر مصدر المعلومة ،أو ي بقي ذل

في الخفاء ليحمي مصدره ،أو الكتساب

ميزة إخبارية.
ال من استخدام المصطلحات األجنبية مثل :التسلل في كرة
 استخدام المصطلحات الرياضية باللغة العربية ،بد ًال من "فاول".
القدم بدل "األوفسيد" ،وضربة حرة بد ً

 االهتمام بذكر اسم الشخص بالكامل في أول الخبر ،وال مانع بعد ذل من ذكر جزء من اسمه ،كما يجباالهتمام باأللقاب العلمية والرياضية والمعرفية.
 مراعاة القواعد الخاصة بكتابة األرقام الحسابية ،فتكتب األرقام من واحد إلى تسعة بالحروف ،وفيما عدا ذلتكتب باألرقام.

 -تجنب استخدام الجمع المركب فمثالً :الطريق تجمع طرق وليس طرقات ،وكذل

تجنب جمع أسماء الجنس

ألن مفردها يؤدي معنى الجمع مثل :المطر بدالً من األمطار ،فيكتب مثالً":المطر يؤجل مباراة الزمال

واألهلي (عويس وعبد الرحيم ،1998 ،ص . )140

 يجب استخدام التثنية في مواضعها الصحيحة ،فمن الخطأ كتابة أ صيب الالعب في أقدامه ،ولكن يكتبأ صيب في قدميه (الحتو ،2012 ،ص .)129

المحرر الرياضي يجب أن يدر أن أقلي ًة من القراء يمارسون الرياضة ،وأن الذين يقرؤون عن الرياضة أكثر
بكثير من الممارسين والمتفرجين ،معنى ذل أن المحرر الرياضي يقوم بتغطية المباراة ألشخاص لم يشاهدوها،
لذل عليه وهو يكتب عن الحدث الرياضي أن يجعل القار يشعر وكأنه يحضر المباراة فعالً.
ولكن مع دخول التلفزيون في مجال نقل األحداث الرياضية ،فإن المحرر الرياضي يكتب اليوم لجمهور سبق له

مشاهدة المباراة عبر التلفاز ،فتحولت وظيفة الكتابة الصحفية من الوصف الدقيق ألحداث المباراة ،إلى التحليل
العميق وتقييم أداء الالعبين والحكام والمدربين والمتفرجين (أبو زيد ،1986 ،ص .)79
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فنون التحرير الصحفي في صفحة الرياضة:
يمكن للمحرر الرياضي أن يستخدم في كتابة الشؤون الرياضية ،كافة فنون الكتابة الصحفية المعروفة من خبر

وحديث وتحقيق ومقال ،ولكن الصحافة الرياضية إضافةً للخبر تتميز بثالثة فنون صحفية هي :فن التقرير الرياضي

أو فن وصف المباريات ،وفن التعليق الرياضي ،وفن عمود الرياضة "عمود الثرثرة" إبراهيم ،2001 ،ص .)66
أوالً :فن الخبر الرياضي:

تعتبر األخبار هي المادة األساسية في اإلعالم الرياضي ،وتخص ص الصحافة الرياضية معظم مساحات صفحاتها

لألخبار ،كما أن الخبر يشكل األساس الذي تنطلق منه وتقوم عليه جميع الفنون الصحفية األخرى ،ويتميز الخبر

الرياضي بالخصائص التالية (خضور ،1994 ،ص :)183 – 182

 مادة الخبر الرياضي وموضوعه هي الوقائع في الساحة الرياضية ،والحدث الرياضي يتميز بأنه سريعكي وحيوي ،ويت سم بالكثير من المتغيرات غير المتوقعة.
وعاجل وحر ٌّ
ال لنشاطات
 -يقع االهتمام بالرياضة للجماهير ضمن إطار الهواية أو العاطفة أو المزاج ،كما يكون غالب ًا مجا ً

سياسية أو قومية أو عرقية أو طائفية أو إقليمية متعددة ،ويكون الحدث الرياضي ساح ًة لظهور الصراعات

والتناقضات في بعض األحيان.

 -يهتم جمهور الرياضة من الشباب بملخ صات األحداث والنتائج النهائية للمباريات ،لذل

أصبح الخبر

الرياضي أحد أهم القنوات للتواصل مع الجمهور الوا سع من الشباب ،والتأثير عليه من الجوانب السياسية
والتربوية والنفسية واالجتماعية.

 الخبر الرياضي غالب ًا ما يبحث عنه القار  ،ويعود ذل إلى قوة الدافع لدى الجمهور المهتم. تنوع الجمهور الرياضي وعدم تجانسه أدى إلى تنوع الصحافة الرياضية ليصبح مناسباً للوسيلة اإلعالميةالتي تخاطب جمهو اًر معيناً.

 تنوع وسائل اإلعالم وامتالكها لخصوصية تكنولوجية ولغة تعبيرية مميزة ،أدى إلى تنوع الخبر ليصبحمالئم ًا للوسيلة اإلعالمية.

عناصر الخبر الرياضي:
يتميز الخبر الرياضي بالعناصر التالية :الصراع ،كأن يتناول الخبر أزم ًة بين الالعب وناديه ،والشهرة ،عندما يتناول

الخبر العب ًا أو شخصي ًة مشهورة ،واالهتمامات اإلنسانية ،االنتصارات والهزائم ،والتوقع أو النتائج ،والمنافسة ،والطرافة
أو الغرابة ،والفائدة أو المصلحة العامة مثل :خبر تخفيض تذاكر المباريات ،والضخامة في تناول مشاهير اللعبة،
واإلثارة والتشويق (إبراهيم ،2001 ،ص .)68- 67
أما من حيث البناء الفني للخبر الرياضي فهو يقوم على قالب الهرم المقلوب مثله مثل أي خبر صحفي ،حيث
يضم الخبر مقدمةً تحتوي على أبرز معلومة أو أبرز واقعة ،ثم تأتي التفاصيل لتشكل ج سم الخبر الذي يضم وقائع
تبدأ من المهم وتتدرج إلى األقل أهمية.
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بينما هنا

مدارس ت ضيف قوالب أخرى للبناء الفني للخبر الرياضي ،ومنها طريقة األبعاد المتساوية (المستطيل

الرأسي المعتدل) :ويفترض هذا القالب أنه ال يوجد جانب أكثر أهمية من اآلخر في الخبر ،وهو يعتمد على
المعلومات الخبرية وتفصيالتها ،أكثر من اعتماده على الوقائع الحديثة (عويس وعبد الرحيم ،1998 ،ص .)166
طريقة التوانن التحريري :هي طريقة تعتمدها الصحف المحافظة التي ترغب في تأكيد حيادها واستقالليتها ،وتعتمد
على وضع كافة ما يتوفر لديها من معلومات من الطرف األول في كفة ،وتقابله بجميع ما يتوفر من معلومات من
الطرف الثاني (عويس وعبد الرحيم ،1998 ،ص . )167
طريقة الهدف المعتدل :يبدأ الخبر بتفاصيل قليلة ،ثم تتزايد التفاصيل والمعلومات واألرقام ،شيئاً فشيئ ًا كلما اتجهنا
إلى أسفل ،حتى يبدو في صورته النهائية كأنه هرم معتدل ،قمته معلومة واحدة ،وقاعدته معلومات عريضة (عويس
وعبد الرحيم ،1998 ،ص .)168
القالب الماسي :لهذا القالب مقدمة سردية غالباً ما تكون ملحةً أو نادرةً ،أو صورًة شخصية تؤدي إلى الفقرة
الجوهرية ،وهي الفقرة التي يطلق عليها "فقرة األهمية" ،التي تضع النقطة الجوهرية في سياقها العام ،إن الفقرة
الجوهرية والفقرة المهمة تؤديان إلى شكل الهرم المقلوب التقليدي ،حيث تناقش القضايا ذات الصلة وخلفية الموضوع
بتسلسل وحسب أهميتها (جواد ،2001 ،ص .)167

لقد انتشر هذا القالب في الصحافة األوروبية  ،وهو مناسب لألخبار الرياضية ،مثال للكاتب إلكس رمسي " العبو
التنس مثل رجال الشرطة ،يبدو أنهم يصغرون في العمر كل سنة ،ولكن الشباب ليس مفتاح النجاح دوماً" ،وهي بداية

غير تقليدية في األخبار الرياضية (جواد ،2001 ،ص .)168
ثاني ًا :فن التقرير الرياضي:

فن يهتم بوصف المباريات ،وهو يقوم على التتبع الحرفي ألحداث المباريات ،مع التركيز على الوقائع البارزة
هو ٌّ

فيها ،ومن ثم تحليل جوانبها المختلفة ،والتقرير الرياضي يجب أن يجسد للقار روح المباراة ،حتى تكتسب المعلومات
الواردة في التقرير نبضها الحي ،فالمعلومات الباردة تقتل التقرير وتفقد ه عناصر الجذب للقراء (أبو زيد،1986 ،

.)82

البناء الفني للتقرير الرياضي (إبراهيم  2001ص  :)71 - 70يقوم على قالب الهرم المعتدل ،أي يقسمه على
مقدمة وجسم وخاتمة ،مقدمة التقرير :تضع أهم واقعة في المباراة ،لتكون المدخل الطبيعي للتقرير ،وقد تضم المقدمة
نتائج المباراة واسم الفريق الفائز وأسماء الالعبين الذين أحرزوا األهداف.
جسم التقرير :يقدم الوصف الكامل لوقائع المباراة ،وال بد أن يحتوي على العناصر التالية ،عدد أهداف المباراة
ونصيب كل فريق منها وكيف جاءت األهداف ،المقارنة بين أداء الفريقين المتنافسين ،نجوم المباراة ،المناخ الذي
جرت فيه المباراة حار أم بارد صحو أم أمطار ،والجو النفسي لالعبين والمتفرجين ،صراع الدقائق األخيرة من المباراة،
انفعاالت الجماهير من المشجعين أثناء وبعد النتيجة ،ال نتائج وأثرها على مشوار الفريق في المسابقة بشكل عام،

المعلومات الخلفية للمباراة ،نتائج سابقة ومباريات قادمة.
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خاتمة التقرير :تضم التقييم النهائي للمباراة وأداء الالعبين والحكام وسلو المتفرجين ،وقد يأخذ هذا التقييم شكل

الدرجات التي تمنح لكل من شار في المباراة.

أنواع التقرير الصحفي الرياضي (عويس وعبد الرحيم  1998ص :)248
 - 1التقرير اإلخباري :يهتم باألحداث الرياضية اليومية ،من خالل عرض هذه األحداث وتقديم تفسير لها.
 - 2تقرير الشخصية :يقوم على الرسم المتقن لشخصية رياضية عامة ومشهورة ،والتي كان لها دور في صنع
األحداث الرياضية اليومية ،وذل من خالل تقديم مقتطفات من حياته وانجازاته الرياضية.
 - 3التقرير الحي :يقوم على األخبار الرياضية الجاد ة ،ويهتم بنقل األخبار بصورة واقعية وصادقة أكثر من
اهتمامه بتقديم تفسير للحدث الرياضي ،ويعتبر من أكثر التقارير الصحفية الرياضية استخداماً.
ثالثاً :فن التعليق الرياضي (عويس وعبد الرحيم  1998ص : )187
يقوم فن التعليق الرياضي على شرح وتفسير وتحليل ونقد المباريات الرياضية ،فهو يستهدف تقييم المباريات والكشف
عن الجوانب اإليجابية والسلبية في أداء كل فريق من الفرق المتنافسة.

وعرف البعض التعليق الرياضي بأنه :الصدق واألمانة والموضوعية ،وهذا يتحدث عن الجانب األخالقي للتعليق ،وقد
عرفه أمين ساعاتي بأنه :الدراسة الواعية لكل المتغيرات التي تحيط بالمباراة ،والتي تتضمن بالضرورة تحليل أدوار كل
من ي سهم في صناعة المباراة واخراجها من إداريين وأرض وتحكيم وجمهور واعالم.

القوالب الفنية للبناء الفني للتعليق الرياضي (المدني  2006ص :)58
 - 1مقدمة التعليق :يشير الكاتب الرياضي إلى نتيجة المباراة ،ويذكر القراء بأهم وقائعها ومن الزاوية التي
تتالئم مع تقييمه للنتيجة.
 - 2جسم التعليق :ويتضمن التالي /تحليل طريقة اللعب عند كل فريق ،تقويم أداء كل فريق ،تقويم أداء أبرز
الالعبين ،تقويم أداء الحكم والمساعدين ،تقويم مستوى المباراة ككل.
 - 3خاتمة التعليق :يلخص الكاتب الرياضي وجهة نظره في المباراة ،ثم يقدم اقتراحاته لعالج السلبيات ،التي
ظهرت في أداء الفريقين المتنافسين ،وقد يقدم بعض النصائح لالعبين واألندية.
رابعاً :العمود الصحفي (إبراهيم  2001ص :)79
يقوم فن العمود الرياضي على تسجيل االنطباعات الشخصية الذاتية للك اتب ،وهو في ذل

يختلف عن فن التعليق

الرياضي الذي يقوم على النقد العلمي الموضوعي للحدث الرياضي.
والبناء الفني للعمود الرياضي يقوم على قالب الهرم المعتدل ،إذا ما تضمن موضوعاً واحداً ،بينما إذا تضمن مجموعةً
من الفقرات فال يلتزم العمود بهذا القالب ،وفي حالة إذا كان العمود يدور حول موضوع واحد ،فمن الضروري أن
يتضمن ما يلي:
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المقدمة :وينطلق فيها الكاتب من زاوية متميزة تجذب القار  ،ويمهد بها لموضوع العمود.
الجسم :وفيه يشرح الكاتب فكرته ،أو يسجل انطباعاته عن الحدث الرياضي ،وقد يتحدث عن ذكرياته المتعلقة
بالموضوع ،أو يعرض رسالةً من قار ذات صلة بموضوع العمود.

الخاتمة :قد تكون جمل ًة مؤثرًة أو لفت ًة ساخرًة ،أو نقداً الذعاً ،أو نصيح ًة لالعب أو حكم أو ناد ،وقد تكون مجرد
انطباع ي ضاف إلى االنطباعات الشخصية األخرى.
ثالث ًا :الصحافة الرياضية في العالم العربي
كانت مصر من أوائل الدول العربية التي عرفت الصحافة الرياضية عندما صدرت صحيفة "الرياضة المصرية" عام
1888م ،تلتها العراق عام 1922م عندما صدرت مجلة األلعاب الرياضية ،ثم فلسطين التي عرفت مجلة " الزنبقة"

وهي مجلة شهرية ،أصدرتها الهيئة اإلدارية لكشافة القديس جاورجيوس ،بمدينة القدس في ( 18مايو) 1924م ،وهي

تبحث بالموضوعات الكشفية والرياضية ،وهي تعد أول مطبوعة اهتمت بالشؤون الرياضية في فلسطين (الدلو،

 ،1998ص  ،)13بينما صدرت في لبنان جريدة "الحياة الرياضية" في بيروت عام 1925م ،ثم السودان عام
1940م عندما صدرت مجلة "الرياضة والسينما" ،وعرفت سوريا الصحافة الرياضة عام 1955م بصدور مجلة
"األبطال" ،وفي المملكة العربية السعودية صدرت مجلة "الرياضة" عام 1960م في مكة المكرمة (إبراهيم،2001 ،

ص .)54

إن تغطية أخبار الرياضة العربية كانت تقتصر بعد استقالل هذه الدول من االستعمار على عدد محدود من األخبار
المنشورة في الصحف العامة ،ولكن انتشار ممارسة الرياضة وازدياد أهميتها في المجتمع ،دفع بمعظم الصحف

العربية لتأخذ زوايا أو صفحات من أعدادها لتغطية األحداث الرياضية ،وال تخلو اليوم صحيفة أو مجلة مما يصدر
من صفحة واحدة على األقل تهتم بالشأن الرياضي.

ولقد أجريت العديد من الدراسات حول الصحافة الرياضية في العالم العربي يمكن أن نخرج منها ببعض
المالحظات (الهيتي  2011ص :)225
 -تهتم الصحافة الرياضية في العالم العربي بالدرجة األ ولى بلعبة كرة القدم ،وبنسبة  ،%80كما يبرز أن

الصحف الخاصة تهتم بكرة القدم أكثر من الصحف المملوكة للحكومة ،وهو ما يؤشر للعالقة بين أخبار
كرة القدم ون سب التوزيع من جهة ،وأن الرياضات األخرى ليست على قدر جماهيرية كرة القدم.

 تقوم بنشر األخبار الرئيسة على مساحة أكبر ربع أو ثلث صفحة ،وبعضها على عد ة صفحات ،وهذا يبرزفي الصحف الرياضية المتخص صة.

 غالبية األخبار الرياضية المنشورة تزود بصور مما يبرهن على أهمية الصورة للخبر الرياضي. فقر الجانب المعلوماتي وانحدار مستوى التحليل الرياضي ،واالقتصار على نقل الحدث دون التعمقالمعلوماتي للحدث.
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 يلجأ محررو بعض العناوين إلى اللهجة العامية وهو إجراء شائع في كثير من الصحف العالمية ،ولكنتجاوزها إلى لغة صحفية بسيطة يعد أفضل من االنحدار إلى العامية.

ويبين الباحث أن المواقع اإلل ترونية الرياضية العربية ساهمت بشكل كبير في مواكبة كافة األحداث
الرياضية ،وأصبحت مصد اًر لنقل المعلومات ،خاص ًة في دول مثل :جمهورية مصر العربية والجزائر
والمملكة العربية السعودية ،وغيرها ممن تمتل مواقع ذات إمكانات كبيرة ومراسلين في كافة الوطن العربي
ودول أوروبا.
لكن الباحث يجد أن هنا

مالحظات على هذه المواقع من بينها :التركيز على بعض الالعبين ومنحهم

هالةً كبيرًة قد تدفع بهم إلى الغرور أحياناً ،بينما تغفل الكثير من الالعبين الصاعدين ،وتهمل هذه المواقع
دورها في تشجيع الناشئ ،وال تهتم سوى بكرة القدم وربما ال تجد سوى القليل من األخبار التي تتعلق
بالرياضات األخرى وفي المناسبات فقط.

ويضاف إلى هال المالحظات ما يلي (إبراهيم  2001ص :)54
 غياب النظرة التربوية الهادفة إلى غرس الثقافة البدنية والرياضية ،فضالً عن دعم روح الفردية والتعصبالرياضي بدالً من االنتماء والوالء والروح الجماعية.

 المبالغة في االهتمام ببعض الالعبين ،مم ا يؤدي إلى تدليلهم ،والى تدهور السلو الرياضي للبعض منهم،واالندفاع وراء النتائج التي يحققها الالعب دون االهتمام بالخلق والسلو .

 عدم األمانة في التعرض للمشكالت الرياضية ،والتسرع في كتابة ونشر األخبار قبل التأكد من صحتها،وتحيز بعض الصحفيين ألندية معي نة ،والنقد غير التربوي ،حيث إن بعض النق اد ينتقدون بعيداً عن

الموضوعية.

رابعاً :المواقع اإلل ترونية الرياضية
ومع تطور وسائل اإلعالم من الصحافة إلى اإلذاعة ثم التلفزيون ،جاء عصر اإل نترنت والثورة التكنولوجية ،التي
وصلت اآلن إلى مواقع التواصل االجتماعي ،فبإمكان أي شخص في المجتمع أن يصبح إعالمي ًا من خالل استخدامه

لهذه المواقع ،فبمجرد نشره ألي معلومة أو صورة تصل إلى جميع أصدقائ ه والروابط والمجموعات التي يشار بها هذا
الشخص.
ومن بين وسائل اإلعالم الهامة التي أ ضيفت لجعالم الرياضي المواقع اإللكترونية ،فبعد أن نشأت الصحافة

جديدة مرتبطةً بثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
اإللكترونية في منتصف التسعينيات وشكلت ظاهرةً إعالميةً
ً
أصبح المشهد اإلعالمي أقرب ألن يكون ملكاً للجميع،وفي متناول الجميع ،وأكثر انتشا اًر وسرعة في الوصول إلى
أكبر عدد ممكن من القراء وبأقل التكاليف ،وبذل
وأقرب لمتناول المواطن.

تكون الصحافة اإللكترونية قد فتحت يفاق ًا عديدة وأصبحت أسهل
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ويعرف شريف اللبان الصحافة اإللكترونية بأنها ":الصحافة كما يتم ممارستها على الخط المباشر" (اللبان،2005 ،
ص .)41

ويشير كل من حسني نصر وسناء عبد الرحمن ،إلى أن الصحيفة اإللكترونية هي الصحيفة الالورقية التي يتم نشرها
على شبكة اإلنترنت ،ويقوم القار باستدعائها وتصفحها والبحث داخلها ،باإلضافة إلى حفظ المادة التي يريدها منها
وطباعة ما يرغب في طباعته (نصر وعبد الرحمن ،2003 ،ص .)28

نشأة الصحافة اإلل ترونية:
هنا

عدد من التجارب للنشر اإللكتروني للصحف بدأت في حقبة التسعينيات من القرن الماضي ،وبرغم عدم القدرة

على التحديد الدقيق لتاريخ ن شوء أول صحيفة إلكترونية ،لكن يمكن القول ":إن صحيفة (هيلزنبورج داجبالد) السويدية
هي أول صحيفة إلكترونية في العالم تنشر إلكتروني ًا بالكامل على شبكة (اإلنترنت) عام 1990م (كنعان،2014 ،
ص .)13

ثم توالى بعد ذل

إنشاء الصحف اإللكترونية في العالم ،وخاصةً في الواليات المتحدة األمريكية ،ففي عام 1992م

أنشأت " شيكاجو أونالين" أول صحيفة إلكترونية على شبكة أميركا أونالين (كنعان ،2014 ،ص .)13

ويعتبر موقع الصحافة اإللكترونية األول على (اإلنترنت) هو موقع "بالو ألتو أونالين  ،"Palo Altoالذي انطلق عام

1993م في كلية الصحافة واالت صال الجماهيري في جامعة فلوريدا ،ثم ألحق به موقع يخر في  19يناير 1994م،
هو ألتو بالو ويكلي لتصبح الصحيفة األولى التي تنشر بانتظام على الشبكة (فاروق ،شبكة األلوكة الثقافية).

أما على المستوى العربي فقد بدأت الصحف العربية في الظهور على شبكة اإلنترنت منذ منتصف التسعينيات،

كمواقع دعائية لبعض الصحف العربية ،ولكنها تطورت إلى مواقع صحفية يتم نشر بعض المواد عليها ،وبذل ظهرت
الصحيفة اليومية العربية اإللكترونية األولى في ( )9سبتمبر 1995م ،حيث نشرت صحيفة الشرق األوسط التي

تصدر من لندن خب اًر على صفحتها األولى أعلنت فيه أن موادها الصحفية اليومية متوفرة إلكترونياً على شكل صور

عبر شبكة اإلنترنت ،وتبعها صحيفة النهار اللبنانية والحياة التي تصدر من لندن عام 1996م (تربان ،2008 ،ص

.)108

منايا الصحافة اإلل ترونية (كنعان  2014ص :)28- 27

 - 1تعدد الوسائط :إذا كان الراديو يقدم الصوت ،والتلفزيون يقدم الصوت والصورة ،والصحافة المطبوعة تقدم النص،
فإن الصحافة اإللكترونية هي الوسيلة الوحيدة التي بإمكانها تقديم الثالثة معاً بشكل مترابط ،وفي قمة االنسجام
واإلفادة المتبادلة.

 - 2التفاعل والمشاركة :الصحافة اإللكترونية تسمح بمستو ًى غير مسبوق من التفاعل ،البحث واالختيار بين
النصوص ،وامكانية توجيه األسئلة للصحفي أو مصدر المعلومة ،أو التدخل في صناعة الخبر ،والمشاركة في
استطالعات الرأي بدون حواجز الخوف ،وتوفير النقد والتعليق على الخبر مم ا يزيد من مستوى مشاركة الفرد في
صناعة القرار.

 - 3التمكين والتشبيك والقدرة على التحكم في ظروف التعرض :كونها تقبل ببسط نفوذ القار على المادة المقدمة
وعملية االتصال ككل ،من خالل االختيار ما بين الصوت والصورة والنص ،فليس هنا قصة إخبارية واحدة،
بل بين يدي القار جميع ما يتعلق بالقصة ،وما ن شر عنها سابق ًا.
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ومن بعض المنايا أيض ًا (تربان  2008ص : )136- 135
 - 4المباشرة أو الفورية :ويقصد بذل تقديم الصحف اإللكترونية خدمات إخباري ًة يني ًة تستهدف إحاطة مستخدميها
بآخر األخبار،والمعلومات في مختلف المجاالت لمالحظة تطورات األحداث المختلفة.

 - 5الشخصنة :بإمكان الصحافة اإللكترونية أن تجعل كل زائر قاد اًر على أن يحدد لنفسه الشكل الذي يرغب أن يرى
فيه الموقع ،فيركز على أبواب بعينها ويحجب أخرى.

 - 6الحدود المفتوحة :مساحات تخزين هائلة بإمكانها استيعاب أكبر قدر من المعلومات.
 - 7سهولة التعرض :وتبرز في إمكانية استخدامها بسهولة حتى لمن لديه إلمام بسيط باستخدام اإلنترنت.

 - 8األرشيف الفوري :توفر أرشيف ًا وقاعدة معلوماتية ضخمة للصحفي والقار في نفس الوقت.
 - 9استخدام الوسائط المتعددة :إمكانية استخدام ا لصور المتحركة والثابتة واألصوات والمؤثرات السمعية والبصرية.
- 10

- 11

إمكانية التعديل والتصحي .

أقل ت لفة.

عيوب الصحافة اإلل ترونية (كنعان  2014ص :)31

 وفرت بيئةً خصبةً لنشر الشائعات واألخبار الملفقة بسرعة فائقة. -عدم القدرة على التأكد من صحة المعلومات.

 تتطلب الجلوس أمام جهاز كمبيوتر ،مزود بخدمة اإلنترنت.ومن العيوب أيضاً ( أبو عيشة  2010ص :)114

 فقدان المصداقية لدى الكثير من الناس ،بسبب النقل غير األخالقي ،واللجوء لنشر الفضائح. -خدمة اإلنترنت السيئة في بعض الدول العربية ،ما يعني البطء والملل لدى المتلقين.

 التكاليف الكبيرة للحصول على خدمة اإلنترنت ،مما يقل ل من قدرة المواطن العربي على استخدام اإلنترنت. األمية اإللكترونية في الدول العربية ودول العالم الثالث.ويبين الباحث أنه مهما تعددت العيوب للصحافة اإلل ترونية ،إال أنها تبقى الوسيلة األساسية لدى الكثير من

قطاعات المجتمع وخاصةً الشباب ممن يمثلون النسبة األكبر واألكثر تأثي اًر في هذه المجتمعات ،وتمثل هذه الوسيلة

فرصاً للوجود في كافة تفاصيل الحدث لحظة وقوعه ،فإذا كنت مثالً تتابع مبارًاة في كرة القدم على صفحة موقع
إلكتروني فإن ستشاهد النتيجة على الفور ،كما ستعرف من أحرز الهدف وبعد لحظات ستشاهد مقطع فيديو وصو اًر

للهدف وفرحة الالعبين بالنتيجة ،كما أن في بعض المواقع ستحصل على رابط للبث المباشر للمباريات.
القواعد التي يجب أن تتسم بها عملية التحرير اإل ل تروني:

متعددة يتعامل معها وتشمل العناصر المتضمنة في
يجب على المحرر اإللكتروني أن يأخذ في اعتباره مستويات
ً
الموضوع ،ومنها :تطبيقات الوسائط المتعددة ،وهيكل الموضوع ،ومالمح التفاعلية فيه.
ويتفق الخبراء على مجموعة من المبادئ التي يجب أن تتسم بها عملية التحرير اإلل تروني ومنها (تربان

 2008ص :)231
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الوضوح :وذل استجاب ًة للطبيعة الخاصة باإلنترنت ،والقائمة على السرعة ،وتعدد الخيارات ،وتتأكد أهمية الوضوح
في المضمون المحرر ،تبعاً لعدم توافر القراء المعاصرين على الوقت الكافي الستيعاب واد ار المعاني التي قد تقدم
صياغات تقليدية تتسم بالطول والتعقيد.

االتساق :أن تكون عناصر الموضوع متناسقة.
الدقة  :دقة النصوص ،فاألخبار الجادة والمعلومات يعتبران من األسباب التي دعت الجماهير الستخدام اإلنترنت.
ال فاية والتناسب :ويتمثل ذل في كفاية وتناسب المعلومات مع المباد  ،والممارسة التحريرية.
جديدة انطالقاً من تل الموجودة ،م ستخدماً قدرة الحاسوب على تشييد
التشييد :إذ تسمح للمؤلف أن يصوغ عناصر
ً
أية وحدة نصية كعنصر جديد في مفردات إشارات تتوسع عبر تشبي مقاطع أو فصول نصية عديدة.
ومن القواعد المهمة في ال تابة للمواقع اإلل ترونية (الدليمي  2012ص :)307
 أن تكون القصة أو الخبر قصي اًر ومفهوماً إلبقاء القار مشدوداً لقراءة الخبر. أن ينظر الكاتب للوقت بشكل مختلف ،فالموعد النهائي لتسليم المقالة أو الخبر هو كل دقيقة ،فاألخبار ال بد مننشرها فور حدوثها.

 أال يغفل الكاتب قصص وأخبار المجتمع ،فلهذه األخبار قاعدة عريضة من المتابعين في جميع أنحاء الدولة. على الكاتب أن يعلم أن الخطأ الذي ارتكبه وتم نشره ومن ثم تصحيحه أو االعتذار عنه ،ال يعطي األشخاص الذينتأثروا بسبب هذا الخطأ أية راحة وال يعوض لهم العناء الذي تعرضوا له.
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الفصل الثالث
اإلعالم والتعصب الرياضي

المبحث األول :التعصب والعنف في الرياضة
المبحث الثاني :دور اإلعالم في الحد من التعصب الرياضي
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المبحث األول:
التعصب والعنف في الرياضة
تعتبر ظاهرة التعصب الرياضي وما يترتب عليها من أحداث عنف وشغب في النشاط الرياضي ،من الدراسات
الجديرة بالدراسة والتحليل ،كونها أصبحت ظاهرًة نفسي ًة واجتماعي ًة تنتشر في المجتمعات المعاصرة ،وتعاني معظم
دول العالم ومنها الدول العربية من يثار التعصب والعنف الرياضي ،وما ينتج عنها من أحداث اعتداء وتخريب وقتل
في بعض األحيان.
وهو ما يتطلب التدخل من القائمين على تنظيم النشاط الرياضي ،لوقف هذه المظاهر ونشر الثقافة الرياضية السليمة،
والتعبير عن االنتماء للفريق وتشجيعه بطريقة أخالقية وحض ارية ،واالبتعاد عن التعبير بالفرح أو الغضب من خالل

التخريب وتحطيم األماكن العامة ،أو اعتداء الجماهير على جماهير الفريق المنافس والوصول إلى حوادث قتل مروعة
يندى لها الجبين.

من هنا نجد أهمية دراسة التعصب الرياضي وما يترتب عليه من العنف والعدوانية ،لننتقل من مرحلة التأخر وضعف
المستوى إلى مرحلة التقدم والتخطيط نحو إبراز صورة مثالية عن الرياضة تت سم بالسالم والمحبة وبعيدة عن التعصب
والشغب والعنف.
مفهوم التعصب:
نفسي جامد مشحون انفعالي ًا ،أو عقيدة أو حكم مسبق مع أو (في األعم واألغلب) ضد جماعة أو
التعصب :هو اتجاه
ٌّ
شيء أو موضوع ،وال يقوم على سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة علمية (بل ربما يستند إلى أساطير وخرافات)،
وان كنا نحاول أن نبرره ومن الصعب تعديله ،وهو يجعل اإلنسان يرى ما يحب أن يراه فقط وال يرى ما ال يحب أن

يراه ،فهو يعمي ويصم ويشوه إد ار الواقع ،ويعد الفرد أو الجماعة للشعور والتفكير واإلد ار والسلو بطرق تتفق مع

اتجاه التعصب (زهران ،2003 ،ص .)215

ي شتق مفهوم التعصب من االسم الالتيني "الحكم الم سبق"  ،Praejudiciuويرى "أولبورت  "Allportأن أكثر تعريفات

التعصب إيجا ًاز أنه" :التفكير السيء عن اآلخرين دون وجود دالئل كافية " ،وقد اكتسب المفهوم خاصيته االنفعالية

اء بالتعصب اإليجابي أو السلبي الم صاحبة للحكم األول المسبق الذي ال يستند على شيء (أورد في
الحالية ،سو ً
حجاج ،2002 ،ص .)21
نفسي لدى الفرد يجعله يدر فرداً معيناً أو جماعة معينة أو
ويشير "فرج طه ويخرون" إلى أن التعصب هو ":اتجاه
ٌّ
موضوعاً معيناً إدراكاً إيجابياً محباً أو سلبياً كارهاً ،دون أن يكون لذل ما يبرره من المنطق أو الشواهد التجريبية ،ولذا

عادة في إزالة التعصب أو الشفاء منه (طه ويخرون،1993 ،
فإن المحاجا ة المنطقية والخبرات الواقعية ال ينجحان
ً
ص ".)45
أشكال التعصب (الجبالي  2003ص :)471
 - 1التعصب الطبقي أو الطائفية :وهو الذي يقوم بين األغنياء والفقراء والمرؤوسين وأصحاب العمل والعمال.
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عدائي نحو األقليات العنصرية ،ويقوم بين البيض والسود واألجناس.
 - 2التعصب العنصري :وهو اتجاه
ٌّ
 - 3التعصب الديني :وهو حالة من التزمت والغلو في الحماس والتمس الضيق األفق بعقيدة أو فكرة دينية.
 - 4التعصب الجنسي :وهو السائد بين الذكور واإلناث ،ويعد التعصب لجنس دون يخر من أشكال التعصب
المهمة في الوقت الحاضر.
 - 5التعصب ال روي أو الرياضي :بين جماهير كرة القدم التي تشجع األندية أو المنتخبات الوطنية.
 - 6التعصب السياسي واأليديولوجي :يتمثل في تبني فكر سياسي معين ،والسعي لالنضمام إلى الحزب
السياسي الذي يتبنى هذا الفكر السياسي وصعوبة تقبل األفكار األخرى المغايرة له.

 - 7التعصب بالحب :حيث يتمثل التعصب في حب الوطن والغيرة عليه ،والعمل لصالحه قبل المصلحة
الشخصية.

أوالً :التعصب الرياضي
يعد التعصب في الرياضة أحد أشكال التعصب المختلفة ،حيث تمثل الرياضة إحدى األنشطة االجتماعية التي يظهر

فيها العديد من العمليات االجتماعية المختلفة والمتنوعة ،وبالتالي يعتبر التعصب أحد الظواهر االجتماعية الموجودة
داخل الحياة الرياضية.
وتشير الدراسات الحديثة التي تتناول مفهوم التعصب الرياضي إلى المصطلح األجنبي ( ،)sport intoleranceوهو
يعني عدم التسامح في الرياضة ،وقد ظهر في عد ة مواقع على الشبكة العنكبوتية وخاصة موقع ( unesco.org-

 ،)social and human sciencesوهو موقع هيئة اليونسكو ،كما تناول هذا المفهوم لقاء وزراء الرياضة في

االتحاد األوروبي الذي عقد في مدينة برشلونة اإلسبانية (2010م ) ،تحت إشراف هيئة اليونسكو (الوايلي،2011 ،
ص . )20
ويفرق بعض الباحثين في المجال الرياضي بين الم شاهد العادي  Spectatorوبين المشاهد المتعصب  ،Fanaticإذ

يغلب على المشاهد العادي طابع الحياد النسبي على افتراض أن المنافسة الرياضية ونتائجها أو الفرق المتنافسة أو

الالعبين المتنافسين ال يشكلون بالنسبة له أهمي ًة خاصة ،في حين يفترض أن الم شاهد المتعصب له اهتمامات مباشرة
بكل العوامل أو معظمها (حجاج ،2002 ،ص.)31

ويرى الباحث أن التعصب الرياضي يملك جوانب إيجابي ًة رغم أن اآلثار السلبية طاغية في كثير من األحيان ،فال
يمكن أن نعتبر حب منتخب كرة القدم الذي يمثل الوطن أو الدولة التي أعيش فيها تعصب ًا سلبي ًا ألن الرياضة
ال لجذب الناس ،ويمكن االستفادة منها في بث الكثير من التعليمات المفيدة للجمهور ممن يحضرون
أصبحت مجا ً

اء في المالعب أو على شاشات التلفاز في مجاالت صحية وتعليمية وثقافية متنوعة ،كما أن هنا
المباريات سو ً
مظاهر تعمق االنتماء لألمة العربية وقضاياها مثل القضية الفلسطينية التي تحظى بتعاطف كبير وشعارات وعبارات
اً
تساند فلسطين ومدينة القدس المحتلة وتندد بالعدوان على غزة ،خاص ًة في مالعب دول المغرب العربي.
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بينما يسود التعصب السلبي في كثير من األحيان ويطرح صورًة سيئة عن مشجعي الرياضة وممارسيها ،فكم من
الحوادث التي أسفرت عن وقوع ضحايا وتخريب للممتلكات العامة ،وأساءت في تعبيراتها للكثير من قطاعات
المجتمع ،لذل فهذه المظاهر السلبية تحتاج إلى دراسة وتحديد األسباب لوضع اليد على العالج المناسب.
ويعرف الباحث التعصب الرياضي  :بأنه اتجاه نفسي يشعر فيه الشخص بالحب واالنتماء لفريقه أو العبه المفضل،
بناء على عوامل مشتركة تجمع بين المشجع والفريق ،ويظهر هذا االتجاه النفسي بصورة إيجابية أحيان ًا ،وصورة أخرى
ً
سلبية في حاالت خسارة الفريق.

العنصرية في الرياضة:
يعتبر التمييز العنصري أشد أنواع التمايز لدى البشرية جمعاء ،بل أكثرها ألم ًا وأكثرها أث ًار على النفس الب شرية لما فيه

من جرح لمشاعر الفرد ،حيث طرق التمييز العنصري كل المجاالت واألنشطة اإلنسانية ومنها المجال الرياضي،
العنصرية جنس ًا أو لون ًا أو غير ذل  ،حيث إن مفهوم النزعة العنصرية يتكون من :التعصب

اء كانت تل
سو ً
والتمييز ،فقد افترض "ماركوس  "G.Marxبأنه شامل للتمييز والمشاعر العدائية وغيرها من أشكال السلو السلبي

الموجه نحو جماعة عرقية معينة (أورد في :حجاج ،2002 ،ص .)33
ثانياً :العنف والعدوان في الرياضة
تزايدت أحداث الشغب والفوضى والعنف نوع ًا وكم ًا في الحياة الرياضية المعاصرة ،لدرجة أنها أصبحت ظاهرًة من
الظواهر البارزة في المشهد الرياضي الحديث ،وتتضح معالم العنف والتعصب في التجاوزات والتصرفات غير
المقبولة ،التي تصدر عن بعض األفراد داخل وخارج أسوار المالعب الرياضية ،والتي تعد ظاهرًة عدواني ًة مؤسف ًة تقلق

كل المجتمعات الحالية.

والعنف  Violenceيشبه العدوان  Aggressionولكنه يشير إلى أشكال قاسية من العدوان البدني ،تظهر في

العالقات بين األفراد وفي حياة الجماعات على السواء ،ويمكن أن نعرف العنف الرياضي بأنه":القوة التي ت ستعمل في

حل العالقات المتأزمة بين الفرق الرياضية المتبارية ،أو بين الفرق الرياضية والجمهور المؤيد للعبة أو المعارض لها،
أما الشغب الرياضي فهو ضرب من ضروب الوشاية المفتعلة في المالعب الرياضية لسبب أو آلخر بغية االنتقام من

جمهور معين أو فريق معين أو حكم معين ،كما عرف الشغب الرياضي بأنه محاولة إثارة الفتنة أو الصراع داخل
الملعب أو الساحة الرياضية لجساءة للعبة أو السباق أو المباراة ،ومنعها من تحقيق أهدافها األساسية (الحسن،

 ،2005ص .)251

"الشغب" له مفهوم واسع ،ولم يتم تعريف الشغب في كرة القدم في البرلمان البريطاني ،ويمكن القول :إن الشغب له

عالقة باضطراب جماهير كرة القدم ،وهذا ينطوي على نوع من النشاط اإلجرامي التي تحدث في أو قبل أو بعد مباراة

لكرة القدم ،وقد يحدث معظم اضطراب كرة القدم من تلقاء الجماهير نفسها ،ولكن قد يكون كذل ترتيبها مسبق ًا من
قبل العصابات التي تلتصق بأندية كرة القدم ،بحيث يتم ترتيب أحداث الشغب ،وتشار عصابات من أندية أخرى في
محيط الملعب ،لكن في بعض األحيان يحدث الشغب بعيداً عن المالعب ،ويتضح أن السلو غير المنضبط على

اتصال مع لعبة كرة القدم بشكل أو بآخر في كل األعضاء في االتحاد األوروبي(Siekmann.2004,p39( .
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ويحفل التاريخ الرياضي بالكثير من الوقائع واألحداث الجسيمة التي ت صنف على أنها نوع من أنواع الشغب الرياضي،

التي تحتفظ كرة القدم بالصدارة في ذل  ،حيث وقعت أول حادثة عنف خطيرة في ملعب كرة القدم بحديقة (ايبروسكي)
بإنجلت ار (1902م) ،وفي  18أكتوبر 1908م أصدرت محكمة مانشستر ق ار اًر بتحريم ممارسة كرة القدم وذل

العنف والشغب الذي يكتنف تل

بسبب

المباريات ،بينما يمثل عام (1969م) اندالع أول حروب الرياضة في العالم التي

وقعت بين هندوراس والسلفادور (الخولي ،1996 ،ص .)226
ويمكن أن نحدد أبرز أسباب ظاهرة الشغب والتعصب بشكل عام ،كما يلي (خضور ،1994 ،ص: )60 – 59
 األسباب السياسية :انعكست الحياة السياسية المحلية والخارجية على الحياة الرياضية ،فتحولت األنديةالرياضية داخل البلد الواحد إلى رموز ألحزاب أو طوائف ،أو مناطق ،أو زعامات ،أو حتى أمراء ،وكيف
أصبحت الخالفات والمنافسة بين األندية مجرد قناع يخفي وراءه الصراع المحتدم بين تل

األحزاب

والطوائف ،ويبدو واضحاً في الدول الفقيرة أنها ترك ز على النشاط الرياضي من مدخل أنها "تنفيس"

للصراعات ،وتسهيل مهمة السيطرة على المجتمع ،بطريقة أو أخرى عن طريق التنافس الرياضي.

أما الجماهير فإنها ومع انعدام الحياة السياسية ،تصبح عرضةً للتعصب لهذا الفريق أو ذا

تعبي اًر عن

انتماء ،أو تنفيساً عن الكبت السياسي ،وال تجد الجماهير سوى المالعب لتفجير طاقاتها ،وال يعني هنا أن

الدول الفقيرة هي التي يبرز فيها التعصب والعنف الرياضي ،ففي بريطانيا ظهرت أشكال أكثر حد ة ،من
العنف والتعصب في المالعب ،منذ فترة الستينيات وما شهدته المباريات بين فريقي اسكتلندا وانجلترا.

 األسباب االقتصادية :تفاقم األزمات االقتصادية في بعض المجتمعات ،وما تسفر عنه من أزمات وبطالة،وتزايد أوقات الفراغ لدى الشباب ،تمثل ضغوطاً قوية تفجرها هذه الجماهير المسحوقة و"تنفس " عن متاعبها
في المالعب الرياضية.
 األسباب النفسية :يرتبط العنف والشغب الرياضي بالحش ود الجماهيرية المشاغبة ،وهي عبارة عن جمع منجديدة ،تختلف كلي ًة عن صفاتهم وهم فرادى ،ومن هذه الصفات الجديدة،
الناس مؤقتاً يظهرون صفات
ً
التطرف ،التعصب ،سرعة التصديق ،واالنقياد وراء التقليد األعمى ،واطالق تعبيرات وتصرفات بدون تفكير
بمجرد سماع أي عبارة أو تصرف من بعض الجماهير.

 األسباب اإلعالمية :تؤدي وسائل اإلعالم دو اًر مهماً في نقل الحدث الرياضي ،ولكن الطريقة التي تتم بهاالتغطية للمباريات قد تؤدي إلى الشحن الزائد والتعصب.

طبيعة ظاهرة العنف والشغب الرياضي:

من األمور المؤسفة التي التصقت بالمنافسات الرياضية ،وبخاصة في اآلونة األخيرة ،ما عرف بظاهرة
العنف وشغب جماهير المشاهدين للرياضة ،فكم من إنسان فقد حياته أو أ صيب إصاب ًة خطيرًة خالل
مشاهدته إلحدى المباريات الرياضية ،فما زالت أحداث العنف والشغب التي حدثت في مباراة كرة القدم عام

١٩٦٤م بين األرجنتين والبيرو من األحداث الماثلة أمام أعين الرياضيين والمسؤولين والجماهير المحبة
للرياضة ،والتي راح ضحيتها  318قتيالً في األ ستاد الرياضي في ليما (الخولي ،1996 ،ص .)226

وال يقل الشغب أهمي ًة بالنسبة للدول العربية فقد بدأت العدوى تنتشر بين كثير من جمهور المشجعين
والرياضيين على حد سواء ،فعلى المستوى العربي وخالل القرن الماضي صاحبت دورات األلعاب الرياضية

العربية أحداث العنف والشغب ،فعلى سبيل المثال في دورة األلعاب العربية الثانية عام (1957م) في
بيروت ،حصلت أحداث شغب أسفرت عن إلغاء مباريات كرة الط ائرة وانسحاب العراق من الدورة ،وفي
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الدورة العربية الثالثة التي أقيمت بالدار البيضاء (1961م) ونتيج ًة ألعمال الشغب تدخل األمن المغربي
لحماية الفريق المصري من الجماهير  ،وفي الدورة الرياضية العربية التاسعة (موقع جريدة األهرام،1999 ،
نسخة إلكترونية) التي أقيمت بالعاصمة األردنية عمان عام (1999م) برزت أحداث الشغب واعتداء العبي

المنتخب الليبي لكرة القدم على منتخب فلسطين بعد تعادل المنتخبين بهدفين لكل منهما ،وهي الدورة التي
حصلت فيها كل من فلسطين وليبيا على المركز الثالث والميدالية البرونزية في لعبة كرة القدم.

ولم تخل المنافسات المحلية بين األندية العربية من أحداث العنف والشغب حادثة القاهرة (1974م) في
مدرجات نادي الزمال  ،نتيجة انهيار أحد المدرجات وأدت إلى مصرع ( )48فرداً ،بسبب حضور ()80

ألف مشجع رغم أن المباراة ودية ضد فريق دوكال التشيكي ،مما تسبب في تزاحم كبير أدى للكارثة،

والحادثة األشهر في تاريخ الكرة المصرية عام (2012م) والتي راح ضحيتها ( )74من مشجعي النادي

األهلي في ا ستاد بورسعيد بعد انتهاء المباراة مع المصري البورسعيدي (الموسوعة الحرة ،ويكبيديا ،نسخة
المصري بعد

ال من جمهور نادي الزمال
إلكترونية) ،والحادثة األخيرة التي راح ضحيتها ( )22قتي ً
المواجهات مع قوات األمن أمام استاد الدفاع الجوي أثناء مباراة الزمال وانبي في الدوري المصري لكرة
القدم (موقع  bbcبالعربية ،2015 ،نسخة إلكترونية).

وفي دول الخليج وخاص ًة السعودية تبرز الكثير من مظاهر التعصب الرياضي ،التي تنعكس داخل

المدرجات وخارجها ،كنتيجة طبيعية لقوة المنافسة واالهتمام الكبير من المجتمع بالنشاط الرياضي وخاصة
كرة القدم ،مع الدفع بإمكانات هائلة من الدعم المادي والبنية التحتية في المالعب والصاالت.
وفي مثال لذل

حوادث االحتكا

واالعتداء بالضرب بين الالعبين ،واالعتداء على الحكام ،والتراشق بين

الجماهير عبر مواقع التواصل االجتماعي (موقع جريدة الشرق األوسط ،2013 ،نسخة إلكترونية).

كما أن دول المغرب العربي تعاني من الكثير من مظاهر العنف والتعصب ،وخاصةً الجزائر ،فهنا الكثير

من الضحايا نتيج ًة لهذه المظاهر ،وال ننسى ما حدث من عنف انتقل إلى تجاذبات سياسية كادت أن
تعصف بالعالقة المصرية الجزائرية ،أثناء التصفيات المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا 2010م ،والمباراة
الشهيرة في السودان التي جمعت منتخبي مصر والجزائر وانتهت بتأهل الجزائر للمونديال ،وما صاحب هذه

المباراة من اعتداءات بين جمهور البلدين ،والتراشق اإلعالمي عقب المباراة (موقع فرانس ،2009 ،24
نسخة إلكترونية).

وعلى المستوى الفلسطيني تبرز مظاهر التع صب والعنف داخل المالعب وخارجها ،ويتم احتواؤها إما

بمساعدة الشرطة ،أو بتدخل الحكماء من الرياضيين ،ولكن المظاهر موجودة من خالل األلفاظ الخارجة

التي يطلقها المشجعون ،والقاء المفرقعات والحجارة أحياناً داخل المالعب ،أو االعتداء على الحكام أو
الالعبين أنفسهم مع بعضهم البعض أثناء المباريات.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها د.رمزي جابر عام 2007م بعنوان "العنف الرياضي في المالعب

الفلسطينية" ،أن ظاهرة العنف الرياضي في المالعب الفلسطينية سببها عدم وجود نظام لحماية الحكام
احتلت المرتبة األولى ،أما المرتبة الثانية فكانت عدم وجود وعي بين الجماهير ،أما المرتبة الثالثة فكانت

عدم اتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين.
وفي ضوء ذل

أوصت الدراسة بضرورة توثيق الروابط والعالقات بين المؤسسات الرياضية ،وتخصيص

جوائز للروح الرياضية ،ووضع برامج لتوعية مدرسي التربية الرياضية بضرورة مجابهة العنف الرياضي بين
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الطالب في المدارس وعقد البرامج والندوات الثقافية وتشديد اإلجراءات األمنية أثناء اللقاءات الرياضية
ووضع الضوابط الالزمة من قبل االتحادات الرياضية وتشديد العقوبات.

ثالثاً :عناصر التعصب الرياضي

بالرغم من اختالف مظاهر التعصب والعنف الرياضي من رياضة إلى أخرى إال أنه يصاحب معظم

األلعاب الجماعية أو الفردية على حد سواء ،ولعل كرة القدم األشهر في هذا المجال كونها الرياضة الشعبية

األولى في العالم،

وعلى المستوى العربي تتلخص مصادر التعصب والعنف في المالعب الرياضية في األمور التالية
(المصطفى ،2004 ،ص :)42

يصدر التعصب والعنف عن ثمانية عناصر ،أربعة منها أساسية وهي :الجمهور ،الالعبون ،الحكام ،واداريو

األندية الرياضية ،وأربعة ثانوية هي :الصحفيون ،المدربون ،إداريو االتحادات الرياضية ،ورجال األمن
والمسعفون.

وحسب متابعة الباحث فإن هال المصادر ربما يتفاوت دورها في التعصب والعنف في المالعب من وقت

إلى آخر أو من دولة إلى أخرى ،واذا أردنا وضع أمثلة على أشكال التعصب التي تصدر من كل من

المصادر التالية فيمكن أن يلخ صها الباحث من واقع تجربته في تغطية المباريات في المالعب الفلسطينية،
ومتابعته للمباريات في الدول العربية ،والبطوالت األوروبية ،كما يلي:

 - 1الجمهور :هنا أشكال متعددة من مظاهر تعصب الجمهور منها ،إطالق عبارات استف اززية أو مسيئة

لالعبي الفريق المنافس ،أو باتجاه الحكم ،أو باتجاه جماهير الفريق المنافس ،إلقاء الحجارة والزجاجات
والمفرقعات باتجاه الملعب أو الحكم أو الالعبين ،اقتحام الملعب أثناء أو بعد المباراة ،االشتبا

الشرطة ،االشتبا مع جماهير الفريق المنافس ،االعتداء على الحكم واالعتراض على ق ارراته.

مع

 - 2الالعبون :أما الالعبون فيمكن أن يمارسوا االعتداء أو الخشونة على العبي الفريق المنافس ،أو
االعتراض واالعتداء على الحكم ،أو تحريض الجمهور على العنف.

 - 3الحكام :ربما يستغرب البعض أن يكون الحكم سبباً للتعصب أو العنف ،ولكن هنا حاالت قليل ًة منها،
التهاون وعدم احتساب األخطاء على الالعبين خالل المباراة ،أو إطالة وقت المباراة بدون داع ،أو
االشتبا مع الالعبين أو المدربين باأللفاظ أو باأليدي.

 - 4إداريو األندية :هنا

الجماهير على العنف.

 - 5الصحفيون :هنا

أمثلة على ذل منها االعتراض على ق اررات الحكام أو اتحاد اللعبة ،أو تحريض

أمثلة لدور الصحفيين في التعصب الرياضي ،من خالل تغطيتهم لألحداث

الرياضية ،وظهور تحيزهم لفريق على حساب يخر ،استخدام عبارات استف اززيةً أو قتاليةً في تناولهم
للمباريات ،تحميل الحكم مسؤولية خسارة فريق معين.

 - 6المدربون :االعتراض أو االعتداء على الحكم ،حث الالعبين على العنف داخل الملعب.
 - 7إداريو االتحادات الرياضية :التشكي في نزاهة الحكم ،حث الجمهور على العنف.

 - 8رجال األمن والمسعفون :بالنسبة لألمن فرغم أن مهمتهم ضبط المالعب إال أنهم قد يستخدمون العنف

بصورة مبالغ فيها ضد الجمهور من خالل الضرب أو اإلهانة ،أو التضييق على اإلعالميين واإلداريين

في الملعب.
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أما الم سعفون أيض ًا ،وعلى الرغم من دورهم النبيل في تقديم العالج إلصابات الالعبين ،إال أنهم قد يتسببون
في مظاهر تثير التعصب ،ومنها الدخول إلى الملعب دون إذن الحكم ،أو التلكؤ في الدخول والخروج من
الملعب ،أو تعمد إطالة مدة معالجة الالعب داخل الملعب.
والمتابع ألشكال الشغب والتعصب يجدها حالةً سلوكي ًة ترتبط بدافع العدوان لدى الفرد نفسه ،الذي يكاد أن
يكون سلوك ًا خط ًار يختلف في التنفيس عنه من شخص إلى يخر ،ويمكن أن نفرق بين نوعين من العنف

الرياضي (النقيب ،1990 ،ص :)76

أوالً :العنف كغاية :يكون الهدف من السلو العدواني إيقاع األذى البدني باآلخرين ،وا صابتهم بالضرر
والتشفي والتمتع بمشاهدة األلم الذي لحق بهم.
ثاني ًا :العنف كوسيلة :وهو شائع في المالعب الرياضية ،ويهدف إلى إلحاق األذى بالالعب بغية الحصول

على تعزيز خارجي كإرضاء المدرب أو الزميل أو الجمهور أو اإلداري ،ويمكن أن نشاهد ذل أثناء عرقلة
الالعب المنافس ومحاولة منعه من الوصول إلى المرمى.

كما استطاع الباحثون في علم النفس الرياضي أن يتوص لوا إلى تقسيم العنف الرياضي في الرياضة إلى
(النعبي والخياط  2011ص :)208
 - 1العنف المادي :يتضمن استخدام القوة البدنية غير المشروعة بين الالعبين بصورة متعمدة ،أو بين الجمهور
أنفسهم ،أو بين الجمهور والالعبين ،أو استخدام الالعبين للقوة بصورة مبالغ فيها.
 - 2العنف النفسي :يتضمن التعبيرات اللفظية القاسية المتبادلة بين الالعبين ،أو اإلداريين ،أو الجمهور ،أو
محاولة إرهاب الالعبين ،كما يدخل في هذا اإلطار التعصب المفرط ضد الالعبين أو الفرق الرياضية.

 - 3العنف المستتر :ويظهر من خالل استخدام المنشطات الممنوعة في المجال الرياضي ،والتدريب المفرط
الذي يتميز بالنشوة المرتفعة ،والحجم المرتفع ،ويؤكد العلماء على نوعين من العنف الرياضي:

 - 9عنف الرياضي ين أنفسهم ،وهو الذي يحدث في المالعب ،أو الجلسات ،أو الميدان ،أو المضمار.
- 10

عنف الجمهور داخل المدرجات أو خارجها بين أنفسهم أو بينهم وبين الالعبين.

ولتحديد أنواع العنف داخل وخارج المالعب الرياضية ،هنا

العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي

ناقشت العنف والتعصب الرياضي من خالل عينات مختلفة أوضحت النتائج أن العنف الرياضي يتم في
صور مختلفة ،تتلخ ص في التالي (دراسة المصطفى ،2004 ،ص :)47
- 11
- 12

العنف اللفظي :ويشمل السب والشتم والصراخ والتحريض على الخشونة.

العنف غير اللفظي :ويشمل العديد من األشكال مثل :االعتداء على الالعب والحكم والمدرب

واإلداري ورجال األمن.

- 13

تدمير ممتل ات اآلخرين :االعتداء على السيارات ،والتصادم بالسيارات.

- 14

تدمير ممتل ات الدولة :تخريب المنشآت الرياضية ،وتحطيم النوافذ وفوانيس اإلضاءة.
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اإلخالل باألمن :ويشمل القيادة الجنونية بالسيارة والتفحيط ،ومخالفة أنظمة المرور ،وتعطيل حركة

- 15

السير ،والتحرش بالعائالت ،والمشاجرة بين األصدقاء.

العوامل المثيرة للعنف والعدوان في الرياضة:
هنا

العديد من العوامل التي تثير العدوان والعنف في الرياضة ومن أهم هذه العوامل (حجاج،2002 ،

ص :)173 – 172

 - 1اإلحباط :وهو تدخل عوامل خارجية تعمل عائقاً دون حصول الفرد على هدفه ،فيعمل اإلحباط على
استثارة مشاعر العدوان.

 - 2المهاجمة :عندما يتعرض الشخص إلهانة من شخص ما فإنه يميل إلى الشعور بالعدوانية نحوه ،حيث
اء في شكل بدني أو لفظي على المعتدي عليه.
يقوم بالرد على المهاجمة سو ً
 - 3االستثارة :الشعور العدواني هو حالة داخلية ،ولكن هذه المشاعر ال يتم التعبير عنها بصراحة ،ولكنها
ت ستثار من خالل عوامل اإلحباط أو المهاجمة أو اإلهانة.

 - 4التعلم :إذا كان العدوان عند اإلنسان ال تتحكم فيه ردود األفعال الغريزية إال بقدر ضئيل ،فإنه يتأثر
بشكل واضح بما يتعلمه الفرد ،هنا

العديد من العمليات المرتبطة بتعلم السلو

وذل

من خالل

التعزيز أو التشجيع على سلوكيات العدوان ،والتقليد عندما يالحظ الن اشيء ما يمارسه الوالدان

والرياضيون من ممارسات عدوانية.

 - 5إناحة العدوان :وهو ما يحدث للمشاعر العدوانية في حال لم يتم التعبير عنها عملياً في مواجهة السبب
المؤدي إليها.

نظريات العدوان:

هناك نظريات تحاول تفسير السلوك العدواني لدى الرياضيين ومن أهم هال النظريات (النعبي والخياط

 2011ص : )214
 - 1نظرية الغرينة :وتعود أصول هذه النظرية إلى كتابات العالم النفسي " سيجموند فرويد" أن اإلنسان يولد

ومعه غريزتي الحياة والموت ،بينما تعم ل غريزة الموت في الحاجة إلى العدوان ،فتعمل غريزة الموت

نحو تحطيم الفرد نفسه ،وعليه فمن أجل أن يتفادى الفرد إيقاع األذى بنفسه يمكن إشباع تل الغريزة
بالعدوان على اآلخرين.

 - 2نظرية الدافع :تستند هذه النظرية إلى أن اإلحباط يؤدي دائماً إلى سلو عدواني ،وأن العدوان يظهر
دائماً نتيجة اإلحباط.

 - 3نظرية التعلم االجتماعي :تشير هذه النظرية إلى أن العدوان ليس بالضرورة ناتج ًا عن اإلحباط،
اجتماعي مكتسب ،يتعلمه الفرد كما يتعلم أي نوع من أنواع السلو
فالسلو العدواني هو سلو
ٌّ
األخرى.

رابع ًا :نمااج من العنف والشغب داخل المالعب حول العالم (عثمان )134 1998
 - 1مقتل ( )630شخصاً في إحدى مباريات كرة القدم ،بعد إلغاء الحكم هدفاً للتسلل لمنتخب بيرو لصالح
منتخب األرجنتين خالل تصفيات أولمبياد طوكيو 1964م نتيجة شغب الجماهير المتعصبة لمنتخب
بالدها.
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 - 2االنتحار الجماعي لّ ( )12شخص ًا في الب ارزيل ،ح زن ًا على خروج منتخب بالدهم من التصفيات النهائية
لبطولة كأس العالم لكرة القدم 1966م.
 - 3هجوم جماهير كرة القدم على الشرطة في انجلترا ،في إحدى المباريات عام 1983م ،والتي أدت إلى مقتل
اثنين من الشرطة ،وا صابة  38واعتقال  202من الجماهير التهامهم في أحداث العنف.

 - 4األزمة الكبيرة بين انجلت ار وبلجيكا بسبب الشغب عام 1955م ،حيث اتهمت الحكومة اإلنجليزية قوات األمن

البلجيكية بالتعسف ضد الجمهور اإلنجليزي خالل مباراة تشلسي اإل نجليزي ضد كلوب بروجرز البلجيكي في
بطولة أوروبا ألبطال الكؤوس.

 - 5األزمة التي عاشتها الكرة اإليطالية في فبراير 1995م ،حينما تجمع أكثر من ألف إيطالي في موكب
جنائزي حداداً على "فيتشيترو سبان يولي" ،أشهر ضحية لكرة القدم في إ يطاليا ،الذي مات في مدينة جنوى
بطعنة سكين أثناء مشاجرة بين جماه ير جنوى وجماهير فريق أي سي ميالنو.

 - 6األزمة التي حدثت في تركيا حين قطع رئيس الوزراء رحلته المهمة إلى موسكو لدى سماعه أنباء عن قيام
حرب أهلية محدودة ،في أعقاب مباراة كرة قدم قتل فيها ( )33شخصاً ،وأصيب ( )600مواطن تركي.
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وفيما يلي جدول يوض
 2011ص :)226

األحداث الخطيرة التي وقعت حول العالم أثناء مباريات كرة القدم (النعبي والخياط

التاريخ

المكان

1946

بولتن – المملكة المتحدة

األسباب
شغب

1957
1959
1961
1964
1964
1966
1967
1968
1969
1969
1971
1974
1979
1979
1980
1981

فلورنس – إيطاليا

القاهرة – مصر
كايزيزي  -تركيا
كيركاال – تركيا
باهيفد – زائير
القاهرة – مصر

-

84

*

-

300

*

48

602

72

113

*

10

؟

*

27

؟

*

66

؟

*

48

47

1

15

24

27

16

100

21

54

*

60

؟

*

24

500

8

600

؟

؟

53

؟

*

10

30

*

38

200

*

-

50

*

95

؟

*

الغوس – نيجيريا

*

*

كالكوتا – الهند

*

أثينا – اليونان
كولومبيا

1985

*

*

هامبورغ – ألمانيا االتحادية

مكسيكو  -المكسي

1989

350

500

غالسكو – المملكة المتحدة

1985

1987

5

300

*

بوينس ايرس – األرجنتين

بكين – الصين

1985

-

65

*

اسطنبول – تركيا

1982
1985

*

-

120

*

ليما – بيرو

الجزائر العاصمة – الجزائر

1982

*

33

500

*

شيلي  -تشيلي

1982

حادث

*

نابولي – إيطاليا

موسكو – االتحاد السوفيتي سابقاً

قتلى

*

*
*
*

برادفورد – المملكة المتحدة
بروكسل – بلجيكا
الهاي – هولندا
شيفيلد – المملكة المتحدة
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جرحى

المبحث الثاني:
دور اإلعالم في الحد من التعصب الرياضي
مع ارتقاء المنافسات الرياضية إلى مكانة متميزة لدى شعوب العالم ،وازدياد االهتمام بممارسة ومتابعة المباريات
واألنشطة الرياضية ،أصبح لوسائل اإلعالم الدور األبرز في تلبية حاج ة المجتمعات المعاصرة لمشاهدة المنافسات

الرياضية ،وهو ما دفع الوسائل اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية لتخصيص مساحات كبيرة لتغطية النشاط
الرياضي.
أهمية وسائل اإلعالم كونها تقوم بالتأثير في الرأي العام ،وطريقة عرضها لألخبار والتحليل الفني للمباريات يساهم في
تهيئة المشاهد لتبني توجه أو فكرة معينة ،فتؤدي بعض المباريات الرياضية ذات المستوى الرفيع إلى استثارة الحماس

والتعصب الوطني الشديد.
فلقد أصبح التعصب والعنف في الرياضة وسيل ًة لتحقيق الهدف من خالل االعتراض على ق اررات الحكام واثارة
الجماهير وتحطيم المدرجات وقذف الحجارة وتبادل الشتائم واأللفاظ البذيئة ،كل ذل أصبح صورًة عامة ومؤسفة تهدد

مسيرة الرياضة وتخرجها عن أهدافها الحقيقية في خلق المواطن الصالح بدني ًا ونفسي ًا وعقلي ًا واجتماعي ًا ،باإلضافة إلى
كونها متنف س ًا للترويح ومتعة الجماهير.

ويتجه االتهام إلى حد بعيد نحو وسائل اإلعالم ،ال سيما وأن التلفزيون والسينما ينفقان مليارات الدوالرات كل سنة
إلنتاج أفالم تنتشر فيها أعمال العنف ،وعادة ما تتهم الصحافة المكتوبة واإلذاعة والتلفزيون بتهويل المشهد الرياضي

والمباريات الرياضية باستعمال لغة تجعل الرياضة أشبه بالحرب ،واحراز األعمال المفرطة في العنف ،أو السكوت
عنها والحث على التحيز ،بل والتعصب ،وا صدار األحكام القاسية ضد الحكام ،وعرض مشاهد العنف في الرياضة
بشكل تدريجي على وسائل اإلعالم (الخ ازعلة وعطية ،2013 ،ص . )277

إن استجابة اإلنسان لم ا يشاهده تنعكس على طريقة التصرف عنده ،إذ أن مشاهدة أو متابعة ما يقدمه اإلعالم
الرياضي يؤثر في عملية صنع القرار لدى الفرد بشكل ال يشعر به ،مع األخذ بعين االعتبار أن تأثر الجمهور
عنصر مساعداً.
باإلعالم الري اضي يكون من خالل بعض العناصر والمؤثرات الوسيطة ،فيكون اإلعالم الرياضي
اً

وفي دراسة ( ،) Carnibella, Fox, McCann, Marsh,1996تحدث شخصان من جماهير كرة القدم عن مشاهدة

قصاصات من إحدى الصحف عام 1982م لمنظر مروع ألحد المشجعين ،أحشاؤه خارج بطنه وتسيل منه الدماء،
بعد أحداث عنف أعقبت مباراة تشلسي وميلوول ،ولكن الشخصين عب ار عن صدمتهما من الصورة المنشورة في

الصحيفة ألنهما حض ار األحداث بعد المباراة وأكدا أن الصورة ال تمثل الحدث بل أظهرت صورة مغايرة لما حصل،
وهنا يتبين أن اإلعالم يمكن أن يساهم في تهويل أحداث العنف بهدف اإلثارة.
وقد يلعب اإلعالم الرياضي دو اًر كبي اًر في تصميم رؤية الفرد وبنائها على المدى الطويل ،وفي إعادة تنظيم الصورة

جديدة تؤث ر بطبيعة الحال على سلوكه وتصرفاته في حياته الرياضية
العقلية لديه لتشكل يراء ومعتقدات رياضيةً
ً
(شحاتة ،1996 ،ص .)26
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ومع دخول التلفزيون لمجال تغطية مباريات كرة القدم عام 1960م ،أصبح هنا

وسيلة للتأثير على الجمهور وسلو

مشجعي كرة القدم ،وأصبح العمود الصحفي في الصحف الشعبية بمثابة الموجه في التأثير على الجمهور ،وبذل

أصبحت الصحف الشعبية في بريطانيا جزءاً من المشكلة ألنها اتخذت من العنف وسيل ًة لجثارة ،ومثال ذل :
استخدام صحف "التابلويد" في بريطانيا عناوين ومواضيع تظهر وكأن مباراة إنجلت ار وألمانيا في تصفيات كأس األمم
األوروبية عام 1996م بأنها استئناف للحرب العالمية الثانية ( Carnibella, Fox, McCann,

.)Marsh,1996,69

ويجب أال ننسى أن اإلنسان قد يرفض ما يشاهده أو ما يتابعه من أحداث عنف عبر وسائل اإلعالم الرياضي وال
يقتنع به ،ولكن يجب أن نتذكر أيض ًا أن ثقافة الفرد وعمره يحددان مدى تأثره بما يعرض عليه ،فالناشئ أو الطفل
ال يكون أشد تأث ًار وأسرع استجاب ًة لما يعرض عليه ،كما أن تكرار عملية العرض وبشكل مستمر تزيد من عملية
مث ً

التأثر لدى الفرد.

إن األخطاء الناتجة عن عملية التعرض ألحداث العنف والتعصب من خالل وسائل اإلعالم الرياضي ،كالتي تحدث

في المالعب ،تهدد األجيال الناشئة والتي تمتاز بسرعة التأثر وقابليته ،فهي تقوم بتغي ير أنماط الحياة السائدة في

المجتمع الرياضي ،وبلورة أنماط كتل

طريقة التفكير وطريقة الحياة والسلو .

التي تعرض من خالل أحداث العنف المعروضة ،كما تؤثر تأثي اًر سلبياً على

أو ًال :نظريات وأساليب تأثير اإل عالم في الجمهور
ولتوضيح تأثير وسائل اإلعالم في الجمهور ،هنا ( )7نظريات يمكن تلخيصها فيما يلي:
 - 1نظرية التأثير المباشر أو قصير المدى " :ترى النظرية أن عالقة الفرد بمضمون المواد اإلعالمية لجعالم

الرياضي هي عالقة تأثير مباشر وتلقائي" ،فعند عرض التلفزيون مشاهد عنف من إحدى المباريات ،فإنه بالطبع
يتأثر بها تأثي ًار مباش ًار ألنه شاهد الحدث مباشرة" (عبد الحميد ،1997 ،ص .)172

 - 2نظرية التأثير على المدى الطويل :وهي تقارب النظرية السابقة فيما يشاهده أو يقرؤه الجمهور في وسائل
اإلعالم المختلفة ،إال أن تأثيرها ال يأتي بسرعة وانما مع الوقت ،وهذا يعتمد على طريقة عرض الحدث وثقافة
الجمهور (الحضيف ،1994 ،ص .)85

 - 3نظرية التلقي  :وهي نفس عملية التطعيم أو التلقيح ضد مرض معين ،إال أننا نرى في هذا المجال أن وسائل
اإلعالم بإمكانها أن تعطي الجمهور جرعات من المثالية الخلقية وزيادة وعيهم حتى ال تتولد حالة سلبية تجاه هذا
السلو المشين (الحضيف ،1994 ،ص .)85

 - 4نظرية التأثير :وهي تعنى بنقل المعلومات على مرحلتين ،حيث ترى هذه النظرية أن تأثير وسائل اإلعالم في
المجال الرياضي يتم بشكل غير مباشر على مرحلتين:




حينما تبث المعلومات عن طريق وسائل اإلعالم ،وهي ال تؤثر فينا.

عندما تبث المعلومات عن طريق قائد رياضي (إداري  -مدرب  -العب  -حكم) يكون تأثيرها أعمق (أبو
إصبع ،1999 ،ص .)68

 - 5نظرية تحديد األولويات :تعني هذه النظرية أن لدى الصحافيين واإلعالميين أولويات غير محددة بوقت ،وانما
تحددها درجة أهميتها وطبيعة الحدث ،فنجد العب كرة القدم يأخذ أولوي ًة عن بقية الالعبين ألنه األشهر واألكثر
55

شعبية ،في حين ال يذكر أحد شخص ًا يخر أوجد هذا الالعب ،كما يحصل لألكاديميين الرياضيين في الكليات،
فنجدهم يأتون في يخر أولويات اإلعالم الرياضي ( الحضيف ،1994 ،ص . )85

 - 6نظرية حارس البوابة (السلطة القصوى) :في مجاالت اإلعالم هنا من يملكون السلطة اإلعالمية في تمرير أو
إيقاف أو إلغاء أي خبر رياضي ال يناسب توجهاتهم الخاصة ،ومن أمثلة هذه النظرية في الوطن العربي بكثرة
وخصوصاً في وسائل اإلعالم المقروءة حيث يكون لرئيس التحرير أو رئيس القسم الرياضي تأثير في السماح

لمرور هذه األخبار أو اإلغفال عنها (رشتي ،1978 ،ص .)298

 - 7نظرية االستخدامات واإلشباعات :تنطلق من مفهوم شائع في علم االتصال وهو مبدأ التعرض االختياري،
وتفسيره أن اإلنسان يعرض نفسه اختياري ًا لمصدر المعلومات (اإلعالم الرياضي) ،الذي يلبي رغباته ويتفق
وطريقته في التفكير ،فهنا جمهور يحب أن يشاهد العنف في التلفزيون من خالل مباريات المالكمة والمصارعة

ومصارعة الثيران لمعرفته أنها ت شبع رغباته ،ولكن يمكن القول بأن لهذه النظرية إيجابيات كثيرًة إذا ما تم توجيه
ما تعرضه من أحداث رياضية سليمة وصادقة ألنها بالطبع ستؤث ر على سلوكيات الجمهور الرياضي ،من
االنحراف بمختلف أنواعه (أبو إصبع ،1999 ،ص .)76

أسس تقديم رسالة إعالمية هادفة ال تثير العنف والتعصب (عويس وعبد الرحيم  1998ص : )122 – 121
ولمعرفة األسس التي يجب على الصحفي الرياضي أن يتحلى بها لضمان تقديم رسالة إعالمية هادفة وال تثير العنف

أو الخالفات يمكننا أن نلخص المباد التالية:
- 16
- 17

المسؤولية :التفاني في العمل وخدمة القراء والمحافظة على مصالح الجمهور.

حرية الصحافة :يجب على الصحفي الذي يتمتع بالحرية التامة في عمله أن يخدم مصالح بلده ويؤدي

مهامه كصحفي ومواطن عادي.

 - 18استقالل الصحافة :يجب أن تكون الصحافة الرياضية حرًة وغير مقيدة نحو أي اتجاه ،فهي مسؤولة بالعمل
على خدمة مصالح المجتمع ،في حدود األمانة الصحفية ،بشرط المصداقية والتحقق من مصادر األخبار.
- 19

الوالء والصدق والامة :أن تكون األخبار الرياضية المنشورة ذات عالقة بالحدث بدون تحريف أو زيادة أو

- 20

عدم التحين :وهنا يجب على الصحفي الرياضي عدم إبداء الرأي في األخبار المنشورة ألن الرأي له مكانه

- 21

الصراحة في القول :ال يجوز إطالق االتهامات غير الرسمية التي تمس سمعة األفراد في الوسط الرياضي،
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قواعد اللياقة :ال يجوز اإلسهاب في تفاصيل الجرائم التي تحدث في المجال الرياضي ألن رسالتها أسمى

نقصان.

في الفنون الصحفية األخرى.

والتراجع واالعتراف بالخطأ في حال تبين أن المعلومات المقدمة في الخبر غير صحيحة.
من نشر الجرائم وسوء السلو .

أنواع تأثير اإلعالم الرياضي (بهبهاني ،2004 ،ص : )15
- 23

تغيير الموقف أو اال تجال الرياضي :عندما يركز اإلعالم الرياضي على فريق يلعب بطريقة عنيفة ،فإن

الجمهور سيتأثر بسلو هذا الفريق ويساند وجهة نظر اإلعالم.

- 24
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تغيير المعرفة الرياضية :تمكين الفرد من المعلومات الرياضية من شأنه أن يؤثر في شخصيته وسلوكياته.

التنشئة االجتماعية في المجال الرياضي :التعاون بين المنزل والنادي واإلعالم في تغيير السلو السيء

إلى سلو مثالي.
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 - 26اإلثارة الجماعية في المجال الرياضي :اإلعالم الرياضي يستطيع أن يخاطب أعدادًا كبيرًة من الجماهير،
وذل يرفع اإلثارة الجماعية لدى الجمهور في العالم.
- 27

االستثارة العاطفية:أن نرفع أو نحبط من واقع رياضي ونؤثر على الجانب األقوى( ،الفريق أو الالعب

- 28

الضبط الجماعي :المحافظة على النظام واالستقرار داخل الملعب ،مما يتيح الفرصة لالعبين بالتنافس

- 29

صياغة الواقع :مدى مصداقية كل خبر وواقعيته.

اآلخر إيجاباً أو سلباً).

الشريف.

اإلعالم الرياضي وت وين الرأي العام:
يعتبر اإلعالم الرياضي من أساليب المواجهة االجتماعية والتي تتصدى للتعصب الرياضي بشكل خاص ،حيث إن
اإلعالم الرياضي يمثل في هذه الفترة الراهنة إحدى الوسائل التي تشكل الوعي الثقافي الرياضي لدى األفراد ،داخل

أي مجتمع ،وبالتالي تتمثل أهمية العناصر المرتبطة باإلعالم الرياضي في الحد من التعصب الرياضي.

من خالل اإلعالم الرياضي نستطيع أن نلفت االنتباه واالهتمام إلى العديد من األحداث الرياضية ،والتي يمكن أن
تصل إلى أن ت شغل الرأي العام بحدث رياضي معين ،على سبيل المثال مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم،
نجد مدى اهتمام الشعوب بتل

المباريات والحماس الزائد عن الحد والذي قد يصل إلى درجة الكراهية بين الشعوب،

كما نجد أن اإلعالم الرياضي يكون المتهم األول في تحفيز واثارة الشعوب نحو األحداث الرياضية ،وكأنها سوف

تقوم المعار  ،وبالتالي فإن اإلعالم الرياضي ي ستخدم بصورة سلبية مما ينعكس ذل على وعي الجماهير والمتابعين
لوسائل اإلعالم المرئية أو المقروءة أو اإللكترونية ،وهذا يزيد من التعصب والكراهية بين األفراد (المدني،2006 ،

ص .)83

ويعتبر التخاطب الجماهيري هو العنصر الرئيسي والغاية التي يهدف إليها اإلعالم بشكل عام ،ويقصد بالتخاطب
عملية إرسال واستقبال المعلومات أو اإلرشادات أو الرسائل عن طريق الكلمات والرموز واإليماءات ،من كائن حي
إلى يخر ،وتشير الرسالة المنقولة إلى شيء محدد يمكن تمييزه عن أشياء أخرى من المرسل والمستقبل.

وتشتمل دراسة األثر الذي تحدثه وسائل التخاطب أو االتصال على سؤال صاغه "السويل  " Lasswellعلى النحو
التالي :من يقول ،ماذا ،ولمن ،وبأي وسيلة ،وما األثر المتوقع ،وفي أي ظروف؟ ،ويشير هذا السؤال إلى أن عملية

التخاطب تشتمل على عد ة عناصر هي :المصدر ،والرسالة ،وقناة االتصال ،والم ستقبل أو المتلقي ،وناتج أو مقدار
التغي ر في االتجاه والسلو (حجاج ،2002 ،ص .)102
وفيما يلي سيتم تناول كل عملية من تل

العمليات المكونة للتخاطب حتى يتبين دور كل منها وأثره في تكوين

التعصب من خالل وسائل اإلعالم (حجاج ،2002 ،ص :)104 - 103

المصدر  :Sourceومن خصائصه المصداقية  ،Credibilityوالجاذبية  ، Attractivenessوالقوة أو ال سيطرة
 ، Powerوتشير المصداقية إلى تزايد تأثير المصدر إذا كان خبي اًر وموضوعياً ومخل ص ًا وذا سمعة طيبة ،أما
الجاذبية فال تعني فقط أن يكون الشخص كامل المظهر أو الهيئة ،فقد أوضحت بعض الدراسات أن جاذبية الشخص
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تتوقف على نوع الجمهور والموقف الذي يتم فيه التفاعل ،كما أن هنا

عوامل تتعلق بشخصية المصدر كمهارته

االجتماعية في الحكم على المستمعين والقراء وقدرته على ضبط حالته االنفعالية ،وقدرته على أن يثير مستمعيه ويزيد
من اهتمامهم وحماسهم.
الرسالة  :Messageمن الخصائص التي تجعل الرسالة مؤثرًة وفعال ًة أن تت سم بالوضوح ،وأال تثير الخوف بدرجة
كبيرة ،حيث توجد عالقة منحنية بين درجة التخويف وبين حرص الفرد على طاعة ما جاء في الرسالة.
قناة االتصال  :Channelتتم عملية االتصال من خالل نوعين من القنوات :األولى :قنوات مواجهة Face To
 : Faceوذل

عن طريق أفراد األسرة أو األصدقاء أو األقران أو الجيران  ...إلخ ،والثانية :قنوات غير مواجهة:

وتتضمن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة ،وقد تبين أن تأثير القنوات المواجهة على تغيير القيم واآلراء
أكفأ من القنوات غير المواجهة.
المتلقي  :Receiverومن أهم خصائصه المؤثرة في عملية اإلقناع ،سمات شخصيته ،وذكاؤه ،ومستواه التعليمي،
وعمره ،وجنسه ،وحالته النفسية ،فقد تبين على سبيل المثال أن األشخاص الذين يشعرون بالنقص ،وعدم الثقة،
والعجز عن تأكيد الذات غالب ًا ما يسهل تغيير اتجاهاتهم ،خصوص ًا إذا كانوا أقل تأكدًا من صدق يرائهم السابقة.
األثر المتوق ع  :Effectويشير إلى يثار تغيير االتجاه ،وحجم هذا التغيير ،ومدته ،ومدى مقاومة الفرد للتغيير،
وتشير نتائج الدراسات في هذا المجال إلى أهمية وسائل اإلعالم كإحدى الوسائل المعمقة لقيم المجتمع العامة ،فقد

أشار كثير من الباحثين أمثال " برلسون  ،" Berelsonو"إنكلز  ،" Enkelesللدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل

اإلعالم في بث القيم العامة التي يراد لها أن ترسخ وتعمق لدى األفراد ،وتصبح رسالة اإلعالم أكثر فاعلية حينما
توجه إلى جمهور فقير المعرفة ،وحينما ال تنافسها أشكال أخرى مضاد ة ،بحيث تكون هي الوحيدة الموجودة حتى ال
يقع األشخاص في صراع بين وجهات نظر مختلفة ،فهنا ما يؤيد التعصب وهنا من يعارضه.

ثاني ًا :شروط تأثير اإلعالم الرياضي (عويس وعبد الرحيم  1998ص )56 - 55

 - 1الشروط التي لها عالقة بمصدر الرسالة اإلعالمية":خبرة المصدر – المصداقية – وسيلة اإلعالم  -احتكار
وسيلة اإلعالم".

 - 2الشروط التي لها عالقة بالبيئة المحيطة (المحيط االجتماعي)":قادة الرأي وأصحاب المكانة االجتماعية
بالمجال الرياضي – نظرة المجتمع نحو الرياضة".

 - 3الشروط التي لها عالقة بمضمون الرسالة اإلعالمية الرياضية":أهمية القضية الرياضية – تكرار عرض
الرسالة – طريقة عرض الرسالة – طريقة صياغة الرسالة".

 - 4الشروط التي لها عالقة بالجمهور الرياضي":نوع الجمهور – الموقع االجتماعي للفرد – معتقدات الجمهور –
إدارة المتلقي للرسالة".

إن مشاهدة واستماع أحداث العنف الرياضي بشكل مستمر في وسائل اإلعالم يؤدي إلى رفع مستوى اإلثارة
النفسية والعاطفية لدى الجمهور ،مم ا يؤدي إلى احتمال حدوث السلو العدواني والتعصب المفرط ،ال سيما إذا

كان العنف الذي شاهده مبر اًر ،ففي هذه الحالة يصبح التأثير عميقاً وخطي ًار ،وبالطبع هذا من شأنه التأثير

على األعمار الصغيرة قبل الكبيرة والذين يقلدون سلوكيات الكبار من غير وعي لما لهذه السلوكيات من
أضرار على سلوكه وتصرفاته ،واستم ارره بها ستؤدي إلى أن يتأثر الفرد بهذا المشهد طوال حياته الرياضية.
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وبناء على الدور الاي تلعبه وسائل اإلعالم الرياضي في إاكاء التعصب الرياضي يمكن تقسيمها إلى قسمين
ً
(السلمي  2014ص :)448
 - 1مؤسسات إعالمية رسمية محافظة :ال تزال خاضع ًة للرقيب ،حذرًة من مقصه ،وهي أقل دو اًر في إذكاء
التعصب.
 - 2مؤسسات إعالمية غير رسمية :ليس عليها رقيب وال تخشى مقصه ،ومن ثم ت سهم الكثير من هذه المؤسسات
غير الرسمية في إذكاء التعصب أكثر مم ا تسهم في المؤسسات اإلعالمية المحافظة ،حيث تتبنى هذه

المؤسسات اإلعالمية غير الرسمية بشكل قوي وبارز مبدأ الجماهيرية الذي تتبناه بعض المؤسسات اإلعالمية
من أجل الجذب واكتساب المزيد من الجمهور والمتابعين لهذه الوسيلة ،إذ ترى بعض هذه المؤسسات أن هذا

الجذب ال يتحقق إال من خالل الخروج عن النص ،بكل ما يعنيه تعبير "الخروج عن الن ص" ،من صراخ
ونقاشات ساخنة ،وتبادل اتهامات ،وطعن في الذمم ،وكل الصور التي تعمل على استثارة مشاعر الجماهير

المتاب عة لهذه البرامج ،أو القارئة لتل المطبوعات أو المواقع اإللكترونية الرياضية.

وهنا نشهد مثاالً بار اًز في بعض المحطات الفضائية المصرية ،التي اتخذت من بعض األزمات والمشاكل سبيالً

الكتساب المزيد من المتابعين والجمهور من خالل استضافة بعض الرياضيين أو إدارات األندية أو االتحادات

الرياضية ،لمناقشة القضية في الظاهر ،ولكنها تفتح المجال أمام النقاشات الساخنة ،وتبادل االتهامات والسباب أحياناً

بين المتحاورين في البرنامج ،ومن أمثلة ذل  :حادثة بورسعيد التي أسفرت عن عشرات القتلى من جمهور النادي

األهلي ،وأحداث العنف والمظاهرات التي أعقبت ذل

والموجات اإلعالمية المتالحقة عبر الفضائيات من خالل

مقدمي البرامج الرياضية مدحت شلبي وأحمد شوبير ،مما أدى إلى تقديم بالغات رسمية ضدهما بتهمة التحريض
(موقع في الجول.)2012 ،

والواقع أن الرؤية السلبية الواعية ال تتطلب فقط أسس استخدام الدعاية واإلعالم الرياضي بأفضل صورة ممكنة
لمواجهة التعصب ،ولكنها تتطلب أيض ًا فهم األسس واألساليب الفعالة التي يجب مراعاتها لمواجهة أشكال الدعاية
األخرى التي تهدف إلى تدعيم وتشجيع انتشار التعصب.

ألن مثل هذه الدعاية يمكن أن تهدم أي محاوالت إنسانية إلفشاء التسامح والمحبة بين مشجعي الرياضة ،ومن ثم
هنا عدد من المباد الهامة التي ينبغي االهتمام بها في هذا الجانب وهي (حجاج ،2002 ،ص :)106
- 30

عدم إغفال أهمية دعاية التعصب والكراهية ألن الوعي بها وبكيفية مواجهتها يهدم أي جهود مخل صة لنشر

- 31

كلما كان ممكن ًا ،ينبغي التعامل مع الدعاية التي تهدف لنشر التعصب والعدوان في الرياضة بطريقة غير

- 32

التركيز على مقدار الضرر الذي ربما تسببه الدعاية نحو التعصب للمجتمع بأ سره ،والعمل على تقليله قدر

التسامح بين األفراد.

مباشرة ،وذل من خالل إظهار الوقائع والمعلومات.

اإلمكان.

59

ثالث ًا :وجهة نظر اإلعالميين الرياضيين في دور اإلعالم لمواجهة التعصب الرياضي
يرى محسن لملوم اإلعالمي الرياضي باألهرام الرياضي (مقابلة عبر البريد اإلل تروني  ،)2015أن أسباب انتشار

ظاهرة التعصب في الوطن العربي هي ثقافة المواطن العربي الذي ال يقبل الهزيمة في بعض المباريات خاصةً
المباريات العربية  -العربية ،بينما يقبلها من فريق يخر أجنبي ،فالمهم أال يكون الجار العربي أو الشقيق العربي هو
الفائز ،وهو بعكس ما يحدث في الوسط الرياضي األوروبي الذي نجد فيه الخاسر يصفق للفائز ويوجه له التهنئة

حتى لو خسر الفريق على أرضه ووسط جمهوره وهو األمر الذي يرى أنه من الصعب جدًا أن يحدث في مجتمعاتنا
العربية لألسف الشديد ،كما أن ضغوط الحياة بالنسبة للمواطن العربي تجعله يعاني كثي ًار ويواجه أزمات كثيرًة فيكون
الحل في إفراغ شحنته في المنافسات الرياضية ،وهنا تظهر مدى الفرحة الشديدة والمبالغ فيها في بعض األحيان ،رغم
أن االنتصار يكون
انتصار للتأهل لبطولة كبرى ليس إال ،وفى المقابل نجد
ًا
ال أو حتى
عادة في بطولة الدوري مث ً
ً
الدول األوروبية ال تبالغ في الفرحة حتى لو فاز فريقها بكأس العالم .أما الناقد الرياضي المصري خالد توحيد (مقابلة
عبر البريد اإلل تروني  ،)2015فيقول :إن أسباب التعصب تعود لعدم وجود ثقافة رياضية لدى المجتمعات العربية،

تعتمد على المعايير المتعارف عليها في العالم ،ومنها احترام اآلخر واالعتراف بوجوده.
بينما اعتبر خالد أبو ناهر مدير القسم الرياضي في صحيفة "فلسطين" اليومية بغزة ،ومقدم برنامج "خط الوسط"

الرياضي في قناة "الكتاب الفضائية" (مقابلة شخصية  ،)2015أن شغب المالعب ظاهرة موجودة في كل أنحاء

العالم ،فهي دائماً ما تكون مصاحبةً للمنافسات الرياضية ،ولكنها متفاوتة بين الدول ،كونها ظاهرًة مرتبطةً أوالً بثقافة
الشع وب والمجتمعات ،إلى جانب ارتباطها باستقرار األوضاع االقتصادية ،حيث تنتشر هذه الظاهرة في الدول األكثر
فق اًر وجهالً بمعنى التنافس الرياضي.

وألن العالم العربي م صنف على أنه من دول العالم الثالث من حيث متوسط حجم الدخل السنوي من جهة وانخفاض

مستوى المعرفة بمعنى التنافس الرياضي من جهة أخرى ،فإن لغة الحوار تكون
مفقودة بين أفراد المجتمع الذي
ً
كل منهم بمصالحه الشخصية.
يتمس ٌّ
ويؤكد "أبو ناهر" أنه في فلسطين ال تزيد ظاهرة التعصب وال تقل عنه في معظم الدول العربية التي تتشابه فيها

الثقافات ،حيث إن التعصب والعنف والشغب في مالعبها مرهون بجيل فقد األمل في تحسين أوضاعه االقتصادية

من جهة ،وفقد كل مقومات المجتمع ال سيما وسائل الترفيه وقضاء أوقات الفراغ ،فيلجأ المتعصبون إلى الشغب
والعنف بعيداً عن مبدأ قبول الخسارة والتحلي بالروح الرياضية ألن فاقد الشيء ال يعطيه.

وحول ما يقدمه اإلعالم الرياضي وخاصة المواقع اإلل ترونية فيما يتعلق بالتعصب الرياضي ،يقول "محسن
لملوم" :لألسف الشديد هنا

بعض المواقع التي ال يتمتع القائمون عليها بالمسؤولية الكاملة لتوعية الجمهور ،وتكون

النتيجة أنهم يعززون روح التعصب بين الجماهير عن طريق استخدام عناوين مثيرة أو التركيز على حدث أثناء
المباراة يعزز من روح التعصب ،هذا باإلضافة إلى أن الكثير من العاملين في المواقع غير مؤهلين للعمل بها من

األساس أو على أقل تقدير ال يملكون الخبرات الالزمة للتعامل مع األحداث ،فتكون النتيجة هي تعزيز روح التعصب

خاص ًة وأن المواقع اإللكترونية يكون بها تحديث دائم بعكس الصحف الورقية التي ال يتوفر لها ذل  ،ومع سهولة
اء من أجهزة الكمبيوتر أو من أجهزة التليفون المحمول ،أصبحت المواقع تصل إلى
الدخول على شبكات اإلنترنت سو ً
الجمهور في كل مكان وفي أسرع وقت ودون تحمل أية نفقات مادية.
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كما يتفق "خالد توحيد" مع رأي "لملوم" في وجود دور للمواقع اإللكترونية الرياضية في زيادة التعصب ،عازي ًا ذل
إلى أن أغلب من يعملون في هذه المواقع ليسوا مؤهلين إعالمياً.
ويرى "خالد أبو ناهر" أن المواقع اإللكترونية الرياضية في فلسطين تفتقد للكثير من مقومات المهنية والمعرفة ،حيث
إن معظم العاملين فيها تطغى عليهم الفئوية والجهوية وتشجيع األندية ،وبالتالي فإن اإلعالمي الرياضي الفلسطيني

بشكل عام يخلط بين العاطفة والمهنية ،في ساعد من حيث ال يدري على تعزيز ثقافة العنف والشغب من خالل أسلوب

كتابته التي يغلفها طابع االنتماء لهذا النادي أو ذا  ،فيكون المتلقي (الجماهير) تحت تأثير ما يكتب.

كما وأن المجتمع الرياضي الفلسطيني قابل للتأثر سلب ًا بما يكتب من قبل اإلعالميين ،ويعتقد أن اإليجابية في
التعاطي مع فريقه تعني أن من كتب مادحاً يحتكر الصواب ،ومن ينتقد ظاهرًة سلبيةً تخصه غير مرغوب به.
كما وأن اإلعالم الرياضي الفلسطيني غير محكوم لنظم وضوابط مهنية وأدبية وأخالقية ،باستثناء الصحف اليومية

عادة ما تفرض سياستها على القائمين على القسم الرياضي.
التي
ً

اء الذاتية أو
وفي مقابل الصحف ،فإن هنا عشرات المواقع اإللكترونية غير المرخصة والتي ال تحاط بالرقابة سو ً
النقابية ،فيأخذ كل موقع موقفاً يتماشى مع موقف صاحبه أو المسؤول عنه أو العاملين فيه.
وحول الدور المطلوب من المواقع اإلل ترونية للمساهمة في الحد من مظاهر التعصب والعنف في الرياضة يؤكد
" محسن لملوم" أن دور اإلعالم هام جدًا ومنه تأتي الخطوة األولى للحد من ظاهرة التعصب عن طريق اختيار المادة

المنشورة بعناية شديد ة ومعرفة ما يمكن أن يترتب في حال نشر هذه المادة التي تؤجج روح التعصب ،كما ال بد أن

أمر يحمل الكثير من
ًا
يتم اختيار العناوين بدقة وعن طريق أشخاص يملكون الخبرة الكاملة لعمل ذل  ،كما أن هنا

األهمية وهو عدم التركيز على النماذج السيئة في عالم الرياضة حتى ال تصبح يوم ًا
لتقليده ،وأن يترسخ لدى القائمين على هذه المواقع أنهم يقدمون رسال ًة إعالمي ًة نبيل ًة
مجرد مادة رياضية الغرض منها الكسب المادي دون النظر ألية تبعات أخرى.

ال أعلى يسعى المراهقون
ما مث ً
هدفها إصالح المجتمع وليس

ويرى "خالد توحيد" أن دور اإلعالم يتركز في توعية الناس ونشر ثقافة الروح الرياضية وخلق أكبر مساحة من الوعي
والفهم الصحيح ألهداف الرياضة.

أما "خالد أبو ناهر" فيقول :إن الحد من ظاهرة العنف وشغب المالعب تحتاج لمجهودات كبيرة ولفترة طويلة حتى
تنجح في تحقيق الهدف ،حيث إن عدم قيام رابطة الصحفيين الرياضيين الفلسطينيين بدورها المهني والنقابي على

مدار السنوات الماضية ساهم في تعميق الفجوة بين اإلعالم والقاعدة الجماهيرية.

وبالتالي ال يمكن لجعالم أن يكون عامالً مساعداً في تعزيز ثقافة الحوار إال إذا قامت الرابطة بوضع ضوابط مهنية

لعمل المواقع اإللكترونية ،إلى جانب مراقبتها بشكل دقيق ومراجعة أصحابها من أجل توجيههم لتحقيق المصلحة

الوطنية الرياضية.
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رابع ًا :التدابير الالنم اتخاا ها لمواجهة ظاهرة العنف والتعصب في الرياضة
نظ اًر لألهمية البالغة لظاهرة العنف في الرياضة ،فقد أوصت الحكومات والمنظمات الرياضية الدولية واإلقليمية هذا

الموضوع جل اهتمامها ،وسعت إلى اتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة هذه الظاهرة الوبائية الخطيرة ،وقد عملت منظمة

األمم المتحدة للثقافة والعلوم ( )UNESCOفي السنوات األخيرة على دراسة هذه الظاهرة بصورة واسعة ومكثفة في

محاولة لوضع التدابير المناسبة التي يمكن اقتراح ها على الدول واألعضاء والمنظمات الدولية غير الحكومية ،ولهذا

الغرض شكلت لجنةً علميةً متخص صة قوامها عدد من الخبراء العالميين من الدول األعضاء في منظمة األمم
المتحدة ،كلفت بدراسة موضوع العنف ووضع تصوراتها حوله ،ونظ اًر ألهمية ما جاء في هذه الدراسة ،قررت اللجنة

الخاصة التابعة لليونسكو بعض التدابير الطويلة األجل ،والتي عرضت خالل المؤتمر الدولي الثاني للوزراء وكبار

المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة الذي عقدته المنظمة في موسكو 1989م (الزعبي والخياط ،2011 ،ص

:)280- 279

 - 1إجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة العنف في الرياضة.
 - 2مكافحة ابتذال الرياضة واالستغالل التجاري.
 - 3تنمية الروح الرياضية لدى النا شئ.
 - 4االهتمام بالتربية الشاملة لألطفال.
 - 5تعليم القيم االجتماعية للرياضة.
 - 6التوعية العامة باألهداف التربوية للرياضة.

 - 7التعاون بين السلطات الحكومية والمنظمات الرياضية.
 - 8تشجيع الرياضيين على التحلي بالروح الرياضية وااللتزام بقواعد اللعبة.
 - 9التقنين المنتظم لقواعد األلعاب.
- 10
- 11

العمل على تحسين أوضاع الحكام ومكانتهم.

تطوير المعرفة بالرياضة لدى العاملين في وسائل اإلعالم.

وفيما يلي بعض األف ار التي ترمي إلى الحد من مظاهر التعصب وأحداث العنف الرياضي حسب ما يتبنال الباحث:
- 33

التركيز اإلعالمي على السلوكيات الرياضية اإليجابية لالعبين والجماه ير ،وهو ما برز في اإلعالم

الرياضي في فلسطين ،عندما تناولت وسائل اإلعالم الفلسطينية ما قام به العب نادي خدمات رفح سعيد

السباخي بعدم احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى نادي اتحاد الشجاعية ،وتوجهه لتحية جماهير الشجاعية

التي ردت عليه بالتحية والتقدير ،في ا فتتاح مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم ألندية قطاع غزة الموسم الماضي
2015- 2014م ،وهي الخطوة التي شجعها اتحاد كرة القدم الفلسطيني الذي قام بتكريم الالعب السباخي كونه
نموذج ًا في األخالق وتشجيع هذا السلو في المستقبل (وكالة صفا اإلخبارية ،2014 ،نسخة إلكترونية).

- 34
- 35

حث أولياء ا ألمور على متابعة ما يشاهده أبناؤهم في وسائل اإلعالم المختلفة وخصوص ًا الرياضات العنيفة.
دور الهيئات الرياضية في توفير برامج وخطط لتحسين السلو

الرياضي ،من خالل وسائل اإلعالم

المختلفة.
- 36

الدور الرقابي للمؤسسات القانونية في تحديد ما يعرض أو ينش ر في وسائل اإلعالم لألحداث التي من

- 37

ال إعالمي ًا سليم ًا.
االهتمام بتأهيل اإلعالمي الرياضي تأهي ً

شأنها أن تؤثر في سلوكيات ورد فعل الجماهير الرياضية.
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- 38

التخصص الرياضي أصبح صف ًة مهم ًة في نقل الخبر الرياضي (العب كرة قدم يكتب في كرة القدم).
التركيز اإلعالمي على األحداث الرياضية اإليجابية ونبذ العنف.

- 40

استغالل القيادات الرياضية (إداريين – فنيين – العبين – حك ام) ،في البرامج التي من شأنها أن تنبذ

- 41

التزام اإلعالميين بمختلف مستوياتهم وفئاتهم باآلتي:

- 39

العنف.



نقل األخبار الرياضية دون تحريف أو تشويه وذكر الحقيقة من غير تحيز.



االلتزام بالموضوعية والصدق في تناولهم األخبار.



احترام أسرار المهنة وااللتزام بعدم نشر األخبار والمعلومات التي من شأنها أن تحدث مشكلة.



عدم التعرض للحياة الخاصة للرياضيين.



االمتناع عن التشهير أو االتهام الباطل والقذف والسب.



عدم التحريض على أي عمل غير قانوني ضد شخصية أو هيئة رياضية.



عدم التدخل في القضايا الرياضية ،وعدم إجراء محاكمات على صفحات أو شاشات اإلعالم.



عدم الحض على الكراهية القومية أو العرقية في المجال الرياضي والتي تشكل تحريضاً على العنف أو



االلتزام بالقيم الرياضية المقبولة للمجتمع الرياضي.

التعصب.
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الفصل الرابع
اإلطار التحليلي للدراسة

المبحث األول :تحليل البيانات وعرض النتائج
المبحث الثاني :مناقشة نتائج الدراسة التحليلية والتوصيات
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المبحثُُاألوُلُ ُ:
تحليلُُالبياناتُُوعرضُ ُالنتائج ُ
أوالً ُ:السماتُُالعامةُلمواقعُالدراسة ُ
 .1دورية التحديث

كووورة

الموقع
دورية التحديث
عدة مرات في اليوم
يومي اً

أسبوعي اً

غير الك

يالال ورة
%

األقصى سبورت
%

%

72

% 100

48

% 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جدول رقم ()2

المجموع

12

%

% 100

132

% 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

يتضح من الجدول السابق رقم ( )2أن تحديث قاعدة البيانات في مواقع الدراسة (عد ة مرات في اليوم) هي السمة
الغالبة في دورية التحديث ،وهنا يتبين أن المواقع اإللكترونية الرياضية موضع الدراسة ،يتم تحديثها بصورة متواصلة
وعلى مدار الساعة لمتابعة جميع تفاصيل المنافسات الرياضية في جميع أنحاء العالم ،والتحديث يحصل لمنح

المتابعين والقراء فرص ًة لمعرفة كافة النتائج في المباريات واأللعاب الرياضية أوالً بأول حتى أثناء الحدث الرياضي
نفسه.
ويعتمد الموقع اإللكتروني الرياضي (كووورة) توقيت جرينيتش GMT

كمقياس زمني لدورية التحديث ،للمواد

اإلخبارية المنشورة فيها ،ويتضح من الجدول السابق أن معدل التحديث على قاعدة البيانات كل ( )20دقيقة وبمعدل
( )72مرة في اليوم ،كونه موقعاً عربياً يحتوي على كمية كبيرة من المعلومات واألخبار والتقارير تغطي األحداث

الرياضية في العالم العربي ولكافة أنحاء العالم ،أما في الموقع اإللكتروني (يالالكورة) الذي يعتمد على التوقيت

المحلي في جمهورية مصر العربية ،فتحدث عملية التحديث الدوري كل ( )30دقيقة بمعدل ( )48مرة في اليوم ،وفي
الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) الذي يعتمد على التوقيت المحلي في فلسطين تجري عملية التحديث كل

ساعتين أي ( )120دقيقة بمعدل ( )12مرة في اليوم ،كون الموقع يركز اهتمام ه على األحداث الرياضية المحلية في

فلسطين وخاصة قطاع غزة.

وبعد مقارنة نتائج الدراسة في جدول "دورية التحديث" مع دراسة طالل العزاوي بعنوان "اتجاهات الشباب العربي نحو
الصحافة اإللكترونية  -طلبة الجامعات في بغداد ّ عم ان ّ دمشق نموذجا" ،نجد أن هنا اتفاقاً في النتائج حول أهمية

التحديث المستمر للمعلومات في المواقع اإللكترونية ،فكما أظهرت دراسة الباحث أنها تقوم بتحديث متواصل وعلى

مدار اليوم للبيانات واألخبار ،فإن دراسة "العزاوي" خلصت إلى أهم مزايا الصحافة اإللكترونية والتي تجعلها محط

اهتمام الشباب الجامعي ،ومن بينها:
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التحديث المستمر للمعلومات حيث %57 :من أفراد العينة يوافقون على تميز الصحافة اإللكترونية بالتحديث المستمر
للمعلومات ،وبذل

بالنقل

ساهمت الصحافة اإللكترونية بتخطي حاجزي الزمان والمكان بما تقدمه من محتوى ،وذل

الفوري للخبر ومتابعة تطوراته.
 .2طبيعة النصوص
الموقع

كووورة
%

طبيعة النصوص
نصوص متحركة

يالال ورة

األقصى سبورت
%

المجموع
%

%

63

%43.1

49

%33.5

34

%23.2

146

%82

-

-

-

-

-

-

-

-

نصوص منودة بفيديو

14

%51.8

13

%48.1

-

-

27

%15.1

تعليق مع الصور

5

%100

-

-

-

-

5

%2.80

-

-

-

-

-

-

-

-

82

%46

62

%34.8

34

%19.1

178

%100

نصوص دون صور

أخرى

المجموع

جدول رقم ()3
يوضح الجدول السابق رقم ( )3طبيعة النصوص المدرجة التي تحتوي على مظاهر التعصب الرياضي في المواقع

اء كانت (نصوص متحركة – نصوص دون
اإللكترونية الرياضية (كووورة  -يالالكورة – األقصى سبورت) ،سو ً
صور – نصوص مزودة بفيديو – تعليق مع الصور) ،ويتضح من الجدول السابق ما يلي:
أن النصوص المتحركة التي تحتوي على مظاهر التعصب الرياضي حازت على المرتبة األولى وذل

بوجود ()146

نص متحر بنسبة ( )%82من مظاهر التعصب الرياضي قد ن شرت بين باقي النصوص في المواقع اإللكترونية

الرياضية مجال الدراسة على مدار أيام الدراسة بفضل التصميم المالئم لظهور األخبار والتقارير على المواقع
اإللكترونية الرياضية ،وذل

ضمن عوامل الجذب التي تستخدمها المواقع اإللكترونية لجذب االنتباه للمتابع والقار

نحو األخبار األهم في الموقع ،وتسهيل مهمة المتابعين للموقع في الوصول إلى ما يهمهم بالسرعة المطلوبة والشكل

المناسب.

بينما جاءت النصوص المزودة بالفيديو التي تحتوي على مظاهر التعصب الرياضي في المرتبة الثانية بوجود ()27

نص مزود بفيديو في المواقع اإللكترونية الثالثة بنسبة ( ،)%15.1وذل يفسر دور خدمة الفيديو في تعزيز مصداقية
األحداث ،وتلبية رغبة الجمهور والمتابعين في متابعة بعض األحداث خالل المنافسات الرياضية ،ومنها األهداف
خالل المباريات ،أو لحظات التتويج ،أو حاالت العنف.

 وكانت النصوص المتحركة حازت على ( )63نص متحر يحتوي على مظهر للتعصب الرياضي ما نسبته( )%43.1في الموقع اإللكتروني الرياضي (كووورة) وذل

في المرتبة األولى ،بفضل اإلمكانات التكنولوجية

والتصميم المناسب ،وحجم تحديث األخبار بصورة متكررة خالل اليوم ،فيما حاز على الترتيب الثاني الموقع

اإللكتروني الرياضي (يالالكورة) على ( )49نص متحر يحتوي على مظهر للتعصب الرياضي

بواقع نسبة

( ،)%33.5ونال الموقع اإللكتروني الرياضي (األقصى سبورت) على الترتيب الثالث بّّ( )34نص متحر يحتوي

على مظهر للتعصب الرياضي بواقع نسبة ( )%23.2كونه األقل تحديث ًا واألقل خدمات في الشكل والتصميم.
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 حازت نصوص مزودة بفيديو على ( )13نص مزودة بفيديو يحتوي على مظهر للتعصب الرياضي على ما نسبته( )%48.1في الموقع اإللكتروني الرياضي (يالالكورة ) ،فيما حاز على الترتيب الثاني الموقع اإللكتروني الرياضي
(كووورة) على ( )14نص مزودة بفيديو يحتوي على مظهر للتعصب الرياضي على ما نسبته (.)%51.8

 حاز تعليق مع الصور على ( )5حاالت تعليق مع صورة يحتوي على مظهر للتعصب الرياضي ،وحاز على مانسبته ( )%100في الموقع اإللكتروني الرياضي (كووورة) ،دون المواقع اإللكترونية األخرى.

وتبين النتائج أن المواقع اإللكترونية الرياضية تستفيد من الخدمات الم صاحبة للنشر اإللكتروني والتي تتيحها المواقع
اإللكترونية ،ويظهر التفاوت في حجم استخدام هذه الخدمات من خالل حجم انتشار الموقع واقبال المتابعين
والمتصفحين ،مما يزيد من قيمة الموقع ودخله عبر اإلعالنات والخدمات التي يقدمها بأجر للمتابعين.

ويمكن أن نربط نتائج جدول طبيعة النصوص ،بدراسة أجريت على المواقع اإللكترونية ،ولكنها لم ترتبط بالرياضة
للمقارنة بين المواقع اإلخبارية والمواقع الرياضية في استخدام طبيعة النصوص الخاصة بالدراسة ،الدراسة التي نحن

بصدد المقارنة بها هي دراسة إياد األطرش ،بعنوان "معالجة المواقع اإللكترونية العربية لواقع األقباط في مصر –

دراسة تحليلية مقارنة لموقعي الجزيرة نت والعربية نت" فقد أظهرت الدراسة المذكورة تنوع النصوص ،حيث استخدمت
النصوص المتحركة والنصوص المزودة بصور ،والنصوص المزودة بالفيديو ،والتعليق مع الصور ،والفالش ،بنسبة
( ،)%25بينما تبين دراسة الباحث أن (النصوص المتحركة) في المواقع اإللكترونية الرياضية والتي تعالج مظاهر

التعصب الرياضي حازت على النسبة األكبر من بين طبيعة النصوص األخرى وبنسبة ( ،)%82هنا يظهر لنا
طبيعة النصوص التي تظهر على صفحات المواقع الرياضية واختالفها عن المواقع اإلخبارية مثل الجزيرة نت
والعربية نت ،من حيث أن المواقع اإلخبارية في دراسة الباحث إياد األطرش هي مواقع إخبارية متخص صة في

السياسة بشكل أساسي ولها مؤسسات تعب ر عن سياسة الدولة أو القوى الحاكمة ،لذل

فهي تمتل

عناصر القوة

المادية واإلمكانات بما يخدم تنوع الخدمات ووفرة المصادر التي تعزز من قيمة أي خبر أو تقرير ينشر على هذه
المواقع ،لذل فهي تمتل جميع المميزات المصاحبة للن صوص.
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 .3الخدمات المقد مة في الموقع
الموقع

يالال ورة

كووورة
%

الخدمات المقدمة في الموقع

األقصى سبورت
%

المجموع
%

%

إعالنات خدمات الموقع

82

% 10

62

%11.1

34

%12.5

178

%10.27

وصالت ألقسام الموقع

82

% 10

62

%11.1

34

%12.5

178

%10.27

أجندة ا لمباريات

82

% 10

62

%11.1

34

%12.5

178

%10.27

محرك البحث

82

% 10

62

%11.1

34

%12.5

178

%10.27

أخبار وتقارير منودة ب صور

82

% 10

62

%11.1

34

%12.5

178

%10.27

-

-

34

%12.5

34

% 1.9

روابط المنتديات

82

% 10

-

-

-

-

82

% 4.73

النسخة اإلنجلينية

82

% 10

-

-

-

-

82

% 4.73

العضوية في الموقع

82

% 10

62

%11.1

-

-

144

% 8.3

المتابعة العاجلة

82

% 10

62

%11.1

34

%12.5

178

%10.27

خدمة الموبايل

82

% 10

62

%11.1

-

-

144

% 8.3

خدمة األرشيف

82

% 10

62

%11.1

34

%12.5

178

%10.27

-

-

-

-

-

-

-

-

902

%100

558

%100

272

% 100

1732

% 100

خدمة RSS

أخرى

المجموع

جدول رقم ()4
يتضح من الجدول السابق أن السمة العامة ل ّ "الخدمات المقدم ة في الموقع" في المواقع اإللكترونية الرياضية للدراسة
كانت كاآلتي:

أن الخدمات التي لها أفضلية في المواقع اإللكترونية الثالثة (إعالنات خدمات الموقع  -وصالت ألقسام الموقع -
أجندة المباريات  -محر البحث  -تقارير مصورة  -المتابعة العاجلة  -خدمة األرشيف) ،ويتضح من النتائج

التقارب الكبير بين المواقع الثالثة في السمات المذكورة أعاله بنسبة ( )%10.27لكل من المواقع الثالثة ،وهي
السمات ذات المضمون الثابت في المواقع اإللكترونية الثالثة ،نظ اًر لثبات التصميم للمواقع الثالثة وذل في خالل
تحليل المضمون لها ،وذل بسبب أهمية هذه الخدمات ألي موقع إلكتروني يرغب في تلبية حاجة المتابعين والقراء،

وخاص ًة أن متابعي الرياضة يبحثون عن أجندة المباريات لمعرفة توقيت المباريات المهمة بالنسبة لهم ،وكذل
المتابعة العاجلة تعتبر من أهم ممي زات المواقع اإللكترونية الرياضية التي تحرص على متابعة أحداث المباريات
الرياضية أثناء هذه المباريات واعطاء النتائج أوالً بأول ،كما تعتبر خدمة األرشيف مهمة جداً للكثير من المتابعين

للربط بين األحداث والتعرف على المواقف السابقة ،وتحليل المباريات.

 -يتضح من الجدول السابق أن الموقع اإللكتروني الرياضي (األقصى سبورت) ،هو الموقع الوحيد الذي يتمتع ب ّ (خدمة

 ،)RSSوهذا يفسر أن الخدمة لم تعد تسجل أهميةً كبرى لدى المواقع الرياضية األخرى ،وهي متوفرة في (األقصى
سبورت).
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وهنا يمكن أن نفسر ذل

بالتطور الكبير في الخدمات ووجود بدائل أكثر سرعة من خدمة ( )RSSيمكن التفاعل من

خاللها مع جمهور الموقع وايصال المعلومات بشكل أفضل ووقت أقل مثل خدمة الموبايل ،أو العضوية في الموقع
والمنتديات التابعة له.

 -يتضح من الجدول السابق أن الموقع اإللكتروني الرياضي (كووورة) ،هو الموقع الوحيد الذي يتمتع ب ّ (روابط

المنتديات) و(النسخة اإلنجليزية) ،فالموقع يحتوي على منتديات لجميع الدول العربية تقريباً ،وكذل

منتديات للكرة

األوروبية في إسبانيا وفرنسا وألماني ا وايطاليا وبعض الدول األخرى ،يتبادل من خاللها األعضاء في هذه المنتديات

األخبار والصور والتعليقات والنقاش حول الرياضة واألندية واأللعاب ،كما أنه يتميز بنسخة باللغة اإلنجليزية لكافة
أقسام ومحتويات الموقع ،مما يكسبه ميزًة تساعد بعض المواقع والصحف األجنبية على االستفادة منه كمصدر ألخبار
المنطقة العربية.
 -يتضح من الجدول السابق أن الموقع اإللكتروني الرياضي (كووورة) والموقع اإللكتروني (يالالكورة) ،قد حصال

على نسبة ( )%8.3في خدمة (العضوية في الموقع) ،فيما لم تتوفر هذه الخدمة في موقع (األق صى سبورت) ،كونه
ال يمتل

تل اإلمكانات الفنية والجمهور والمتابعين كما يحصل في الموقعين السابقين موضع الدراسة ،وتعتبر خدمة

(العضوية في الموقع) من أهم المميزات التي يسعى إليها المتابعون ومتصفحو المواقع كونها تتيح لهم التفاعل مع كل

القضايا المنشورة ،وتسمح لهم بقراءة يراء وأفكار باقي المتابعين والتعليق عليها واالستفادة منها.

 -يتضح من الجدول السابق أن موقعي (كووورة) و(يالالكورة) ،قد حا از على نسبة متساوية بلغت ( )%8.3في

(خدمة الموبايل) ضمن الخدمات المذكورة في الجدول ،فيما لم تتوفر الخدمة في موقع (األقصى سبورت) ،وتفسر

هذه النتيجة أهمية خدمة الموبايل في إيصال المعلومة أو الخبر المنشور على الموقع الرياضي أوالً ألنها تبقي

المتابع الذي يرغب في االشت ار

بهذه الخدمة على علم ومعرفة بجميع األخبار المنشورة على الموقع أو في األقسام

التي يرغب في متابعتها ،بدون أن يفتح صفحة الموقع على الشبكة العنكبوتية ،كما أنها تمثل مصد اًر للحصول على
ثمن االشت ار من المتابعين الراغبين في الخدمة لصالح الموقع.

وبعد التعرف على نتائج الدراسة في الخدمات المقدمة على الموقع اإللكتروني ،يمكن لنا أن نقدم مقارن ًة مع دراسة

بعنوان "أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه واالنتماء السياسي  -طلبة جامعة النجاح الوطنية

نموذجا  ،")2000- 2007( -للباحث أمين أبو وردة ،حيث كشفت نتائج دراسته بخصوص المظهر الخارجي
ً
والخدمات المصاحبة أهمية ال شكل الخارجي للموقع اإللكتروني في جذب متابعة الطلبة ،حيث بلغت نسبة الموافقين
بشد ة والموافقين بأن شكل الموقع الخارجي والخدمات المقدمة به تمثل عنص ًار في جذب المتابعة بنسبة ()%76،8

مقابّل معارضّة ( )%19،1فقط ،مما يفسر سبب اهتمام القائمين على المواقع في الشكل الخارجي لها ،واجّراء
تغييرات وتعديالت بين فترة وأخرى على الشكل والخدمات المقدمة.
وهذا يعزز ما جاء في دراسة الباحث في دراسته ،من أهمية الخدمات الم صاحبة التي تمثل عنص ًار أساسي ًا في جذب

القراء والمتصفحين خاص ًة أنهم غالب ًا من جيل الشباب المهتمين بالرياضة ،وهم في الغالب يفضلون التنوع والتجديد
في الشكل العام والخدمات المصاحبة التي تتناسب مع التطور التقني باستمرار.
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ثانياً :فئات المحتوى لقضايا الدراسة
 .4أسباب التعصب
كووورة

الموقع

يالال ورة
%

أسباب التعصب

األقصى سبورت
%

المجموع
%

%

31

% 51.66

14

%23.3

15

% 25

60

% 33.7

االنتماء السياسي أو الطائفي

6

% 50

5

%41.7

1

%8.3

12

%6.7

على أساس المنطقة الجغرافية

37

% 39.3

41

%43.6

16

% 17

94

% 52.8

-

1

%100

1

% .5

8

% 72.7

2

%18.1

1

%9,09

11

% 6.17

82

% 46.06

62

%34.83

34

%19.1

178

%100

االنتماء الوطني

على

أساس

العشائرية

الجهوية

أخرى

المجموع

أو

جدول رقم ()5

يتضح من الجدول السابق أن "أسباب التعصب " والتي ات سمت بها المواقع اإللكترونية الرياضية كانت كاآلتي:

 -أسباب التعصب "على أساس المنطقة الجغرافية" في المواضيع والمقاالت التي تضمنتها ،بنسبة ( )%52.8وذل

في المواقع اإللكترونية الرياضية الثالثة ،تاله التعصب ألسباب "االنتماء الوطني" في المواضيع والمقاالت التي
تضمنتها وذل

بنسبة ( ،)%33.7فيما حاز التعصب ألسباب "أخرى" نسبة ( ،)%6.17والتعصب ألسباب "االنتماء

السياسي" في المواضيع والمقاالت التي تضمنتها بنسبة ( ،)%6.7وهذا يفسر أن التعصب للمنطقة الجغرافية داخل
البلد الواحد كان من أهم األسباب التي تسجل فيها حاالت التعصب الرياضي ،فالجمهور الرياضي ال يقبل أن يخسر

فريق مدينته أو قريته من أي فريق يخر ،ويحاول ممارسة العنف للتأثير على النتيجة ،كما أن االنتماء الوطني
وحسب نتائج الدراسة يحتل المرتبة الثانية وبنسبة مقاربة للمرتبة األولى (على أساس المنطقة الجغرافية) ،وهنا

العديد من األمثلة التي وردت في اإلطار النظري للدراسة تؤكد أن االنتماء الوطني كان سبباً في الكثير من أحداث
التعصب والعنف في المالعب الرياضية.
كما أن هنا

العديد من األمثلة من الدراسة التطبيقية على التعصب بسبب المنطقة الجغرافية في المواقع اإللكترونية

للدراسة منها:

خبر منشور بتاريخ  23مارس 2015م على موقع "كووورة" بعنوان "رونالدو معرض للعقوبة بسبب احتفاله في
الكالسيكو!" "كالسيكو إ سبانيا هي المباراة التي تجمع فريق العاصمة مدريد وفريق برشلونة التي صوت سكان

مقاطعتها كتالونيا على االستقالل عن إسبانيا ،مباراة المتنافسين التقليديين".

() 1

مثال يخر خبر منشور على موقع "يالالكورة " بتاريخ  23فبراير 2015م بعنوان " بالفيديو ..شغب جماهيري "معتاد"
في فوز باناثينايكوس على اوليمبياكوس في دربي اليونان".

() 2

 -حاز الموقع اإللكتروني الرياضي (كووورة) على المرتبة األولى بوجود ( )31نص وبنسبة ( )% 51.66في

التعصب وذل

من اتجاه (االنتماء الوطني) ،تاله الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في المرتبة الثانية ،والموقع
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اإللكتروني (يالالكورة) بنسبة مقاربة ،وذل

بسبب أن موقع (كووورة) يهتم بالنشاط الرياضي في الوطن العربي وكذل

الرياضة الدولية ،بينما يهتم (األقصى سبورت) و(يالالكورة) بالشأن المحلي بشكل أكبر.

مثال على التعصب بسبب االنتماء الوطني ،خبر منشور على موقع "كووورة" بتاريخ  28مارس 2015م بعنوان
"وسائل إعالم مونتنيجرو تصف أحداث مباراة روسيا بالعار".

() 3

مثال يخر منشور على موقع "كووورة" بتاريخ  15مارس 2015م بعنوان "أوكرانيا تحرض على مقاطعة مونديال
روسيا ."2018

() 4

 -حاز الموقع اإللكتروني الرياضي (كووورة) على نسبة ( )%50.0من المواد التي تحتوي على التعصب بسبب

(االنتماء السياسي أو الطائفي) ،تاله الموقع اإللكتروني (يالالكورة ) في المرتبة الثانية والموقع اإللكتروني (األقصى
سبورت).
مقال للكاتب عبد القادر سعيد منشور على موقع "يالالكورة"  8فبراير 2015م حول ممارسات المعلقين الرياضيين

المصري ين واستغاللهم لألحداث السياسية في مصر.

() 5

مثال من موقع "كووورة" بتاريخ  22مارس 2015م بعنوان "داعش يهدد أولمبياد ريو "."2016

() 6

 -حاز الموقع اإللكتروني (يال ال كورة) على المرتبة األولى بوجود ( )41نص وبنسبة ( ،)%43.6تاله في الموقع

اإل لكتروني (كووورة) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني(األقصى سبورت) في المرتبة الثالثة على (المنطقة
الجغرافية) كسبب للتعصب.

 -يتضح من الجدول السابق أن الموقع اإللكتروني الرياضي (األقصى سبورت) هو الموقع الوحيد في اتجاه التعصب

بّّ(العشائرية أو الجهوية) بوجود نص واحد ،وهي حالة وحيدة خالل الدراسة بسبب أن خصوصية الحالة في فلسطين

ووجود بعض العائالت داخل األندية والفرق الرياضية التي تمارس التعصب أو العنف في الرياضة كمظهر من
مظاهر التعصب األخرى في المجتمع.
المثال الوحيد لذل

قانونياً وعشائرياً".

في الدراسة من موقع "األقصى سبورت" بتاريخ  18مارس 2015م " ناد غزي يالحق جماهيره

() 7

 -حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على المرتبة األولى بوجود ( )8نصوص منشورة بنسبة ( )%72.7في اتجاه

التعصب ألسباب (أخرى) ،تاله الموقع اإللكتروني (يال ال كورة) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (األقصى
سبورت) في المرتبة الثالثة ،وهي أسباب لم ترد في الجدول السابق ،ومنها أسباب نفسية واقتصادية في المجتمع،

وكذل

من بين األسباب التقليد األعمى لما يراه الجمهور الرياضي في مالعب دول أخرى ،فيمارس العنف والتعصب

بدون معرفة النتائج المترتبة على ذل .

وفي مثال على أسباب (أخرى) للتعصب الرياضي ،خبر منشور بتاريخ  7يناير 2015م بعنوان " صحيفة سويسرية
تهاجم االتحاد األوروبي للنقابات العمالية بسبب تحيزه ضد قطر واتهامها بإساءة معاملة العم ال في مشاريع البنية

التحتية لمونديال ."2022

() 8

وتختلف دراسة الباحث عن دراسة (جابر  ،)2007 ،في البحث عن أسباب التعصب كونها أجريت على محتوى
موضوعات التعصب الرياضي في المواقع اإللكترونية الرياضية ،والبحث في أسباب أكثر تحديدًا من بينها التعصب

لفريق المدينة أو الحي وعبر عنها بالتعص ب "على أساس المنطقة الجغرافية" ،والتي حصلت على النسبة األكبر في

أسباب التعصب ،والتعصب بسبب االنتماء الوطني وهو المعروف بالتعصب لمنتخب أو ناد يمثل الوطن بشكل عام،
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والذي احتل المرتبة الثانية في أسباب التعصب ،بينما أظهرت دراسة (جابر )2007 ،التي أجريت على عينة من

األفراد ،أن أسباب التعصب عدم وجود نظام حماية للحكام في المباريات ،وعدم وجود وعي لدى الجماهير في المرتبة
الثانية ،وعدم اتخاذ خطوات رادعة للمخالفين في المرتبة الثالثة.
 .5نوع الرياضة سبب التعصب
الموقع
نوع الرياضة سبب التعصب

كووورة

يالال ورة

%

%

المجموع

األقصى سبورت

%

%

كرة قدم

76

% 45.5

59

%34.3

32

%19.1

167

% 93.8

كرة سلة

3

% 42.9

3

%42.9

1

%14.3

7

%3.9

كرة يد

1

% 50.0

-

-

1

%50.0

2

%1.1

كرة طائرة

-

-

-

-

-

أخرى

2

المجموع

82

-

-

% 100.0

-

-

-

-

2

%1.1

%46

62

% 34.8

34

%19.1

178

%100

جدول رقم ()6

يتضح من الجدول السابق أن "نوع الرياضة سبب التعصب" والتي ات سمت بها المواقع اإللكترونية الرياضية كانت
كاآلتي:

حاز التعصب "كرة قدم" نسبة ( ،)%93.8وذل في المواقع اإللكترونية الرياضية الثالثة ،تاله التعصب لّّ" كرة ال سلة"

وذل

بنسبة ( ،)%3.9فيما حاز التعصب ألسباب "أخرى" نسبة ( ،)%1.1والتعصب ألسباب "كرة اليد" بنسبة

( ،)%1.1وهذا يفسر أن اللعبة الشعبية األولى في العالم وهي كرة القدم ،هي أكثر األلعاب الرياضية التي يحدث فيها
مباشر بين الفريقين المتنافسين ،ويتابعها في مدرجات المالعب يالف

التعصب والعنف ،كونها لعب ًة تحتاج إلى احتكا
أو عشرات اآلالف ،عدا عن الجمهور خارج المالعب.

مثال على التعصب في كرة القدم ،خبر منشور على موقع "كووورة" بتاريخ  10فبراير 2015م بعنوان "بالفيديو  :الفرق
بين عنف كرة القدم في مصر والب ارزيل".

() 9

مثال آخر من موقع "األقصى سبورت" بتاريخ  12فبراير 2015م بعنوان " ايفانوفيتش يعتدي على أحد

الالعبين") 10 ( .

 -وحاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على المرتبة األولى بنسبة ( ،)%45.5تاله الموقع اإللكتروني (يالالكورة) والموقع

اإللكتروني (األقصى سبورت) ،وذل في التعصب لرياضة (كرة القدم) ،كون موقع (كووورة) يرك ز في أخباره وتقاريره

على كرة القدم اللعبة األولى في العالم ،والتي يحدث فيها معظم حاالت العنف.

 .1حاز الموقعان اإللكترونيان (كووورة – يال كوورة) على نفس النسبة والترتيب وذل

بنسبة ( ،)%42.9تالهما الموقع

اإللكتروني (األقصى سبورت) بنسبة ( )%14.3في التعصب لرياضة (كرة السلة) ،كونها اللعبة األقل شعبية من كرة
القدم ،ولكنها تتطلب االحتكا
المتحدة األمريكية.

المباشر بين الالعبين ،ولها جمهور كبير في كافة أنحاء العالم وخاصة في الواليات

مثال التعصب في "كرة السلة" خبر منشور على موقع "كووورة" ،بتاريخ  11يناير 2015م بعنوان "استنفار أمني
لمباراة رد ستار وجالطة سراي في دوري السلة األوروبي".
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() 11

كل من الموقعين اإللكترونيين (كووورة – األقصى سبورت) على حالة وحيدة في تصنيف الرياضة في التعصب
 .2حاز ٌّ
لّّ(كرة اليد).

مثال التعصب في "كرة اليد" من موقع "كووورة" بتاريخ  30يناير 2015م بعنوان "إيقاف طبيب المنتخب البولندي لليد 6
شهور".

() 12

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على حالتين وحيدتين دون المواقع األخرى في التعصب لرياضات (أخرى). وفي مثال على ألعاب "أخرى" للتعصب الرياضي ،خبر منشور بتاريخ  7يناير 2015م بعنوان " صحيفة سويسريةتهاجم االتحاد األوروبي للنقابات العمالية بسبب تحيزه ضد قطر واتهامها بإساءة معاملة العمال في مشاريع البنية

التحتية لمونديال ."2022

() 13

وتبين نتائج الدراسة مقارن ًة مع دراسة (جابر ،)2012،أن الدراستين تتفقان على أن كرة القدم تعتبر من أنواع
الرياضة التي تحدث فيها مظاهر التعصب بشكل أكبر من باقي األلعاب ،وتختلف دراسة الباحث كونها أجريت على

مضمون قضايا التعصب الرياضي في المواقع اإللكترونية الرياضية وليس على الالعبين ،وبالتالي فإن النتائج

اء على
أظهرت بشكل واضح أن كرة القدم هي اللعبة التي يحدث فيها التعصب بشكل أكبر من باقي األلعاب سو ً
الصعيد الدولي أو العربي أو المحلي.
 وبالمقارنة مع دراسة أخرى "عبير الفليت" ،أظهرت الدراسة أن كرة القدم احتلت الترتيب األول في الصحف التيأجريت عليها الدراسة ،من حيث عدد القضايا التي تناولتها الصفحات الرياضية في عينة الدراسة ،بنسبة (.)%87،5

وهذا يتفق مع دراسة الباحث في أن كرة القدم هي اللعبة األكثر شعبية ،وبالتالي األكثر تأثي ًار وحضو ًار في اإلعالم

اء المكتوب أو اإللكتروني ،وارتباط هذه اللعبة بالكثير من مظاهر التعصب الرياضي ،كما أظهرت
الرياضي سو ً
الدراسة بنسبة (.)%93،8
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 .6مظاهر التعصب
الموقع

كووورة

يالال ورة

%

%

مظاهر التعصب

المجموع

األقصى سبورت

%

%

العنف بين الالعب ين في المباريات

10

% 29.4

10

%29.4

14

%41.2

34

% 15,9

العنف بين المشجعين

42

% 56.0

23

%30.7

10

%13.3

75

% 35.2

االعتداء على الحكام في المباريات

4

% 36.4

1

%9.1

6

%54.5

11

%5.1

مواجهات بين المشج عين والشرطة

17

% 58.6

10

%34.5

2

%6.9

29

% 13.6

التراشق اإلعالمي

8

% 25.8

16

%51.6

7

%22.6

31

% 14.5

تحريض على العنف

10

% 71.4

4

%28.6

-

-

14

%6.5

سب وشتم

6

% 54.5

1

%9.1

4

%36.4

11

%5.1

استخدام المفرقعات والقنابل الدخانية

-

-

5

%83.3

1

%16.7

6

% 2.8

1

%50.0

1

%50.0

2

%.9

71

%33.3

45

%21.1

213

%100

أخرى
المجموع

97

%45.5

جدول رقم ()7

يتضح من الجدول السابق أن " مظاهر التعصب " والتي ات سمت بها المواقع اإللكترونية الرياضية كانت كاآلتي:
حاز المظهر " العنف بين المشجعين"

نسبة ( ،) %35.2وذل

المظهر لّّ"العنف بين ال العبين في المباريات" ،وذل

في المواقع اإللكترونية الرياضية الثالثة ،تاله

بنسبة ( ،)%15.9فيما حاز المظهر "التراشق اإلعالمي " نسبة

( ،)%14.5ومظهر "مواجهات بين المشجعين والشرطة" بنسبة ( ،)%13.6وهنا نوضح أن تواجد المشجعين بأعداد

كبيرة خلف فرقهم يدفع باالشتبا

بين جمهور الفرق المتنافسة داخل المالعب أو خارجها ،وعدم القدرة على السيطرة

على هذه األعداد الكبيرة يؤدي إلى العنف واالعتداء بين الجماهير.

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على المرتبة األولى بنسبة ( ،)%56في مظهر (العنف بين المشجعين) تاله الموقعاإللكتروني (يالالكورة) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في المرتبة الثالثة ،وهذا يبين مدى
انتشار ظاهرة العنف بين المشجعين ،من خالل متابعة موقع (كووورة) على مستوى الرياضة العربية والدولية.

مثال لمظاهر التعصب الرياضي "العنف بين المشجعين" ،منشور على موقع "كووورة" ،بتاريخ  12مارس 2015م
بعنوان "مدرجات مالعب إسبانيا تستقطب المزيد من "المتوح شين".

() 14

 حاز الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) على المرتبة األولى بنسبة ( ،)%41.2فيما حاز الموقع اإللكتروني(كووورة – يالالكورة) على نفس المرتبة في مظهر (العنف بين الالعبين في المباريات) ،وهنا يتضح أن ظاهرة

العنف بين الالعبين هي السمة الغالبة على مظاهر التعصب الرياضي في موقع (األقصى سبورت) وهو الموقع

المحلي الفلسطيني ،مما يعطي مؤش اًر على أن العنف بين الالعبين في المالعب الفلسطينية هو السمة الغالبة بين
مظاهر التعصب األخرى.
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مثال على مظاهر التعصب الرياضي "العنف بين الالعبين" منشور بتاريخ  17فبراير 2015م بعنوان "إيقاف الكعبي
مدافع الوكرة مباراتين وغرامة  5يالف".

() 15

مثال يخر من موقع "األقصى سبورت" ،منشور بتاريخ  20يناير 2015م ،بعنوان " اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة لنادي
اتحاد خان يونس وايقاف العب خدمات جباليا  3سنوات".

() 16

 حاز الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) على المرتبة األولى بنسبة ( ،)%54.5في مظهر (االعتداء على الحكامفي المباريات) ،تاله الموقع اإللكتروني (كووورة) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (يالالكورة) في المرتبة

الثالثة ،وهنا أيضاً يتضح أن حاالت االعتداء على حك ام المباريات كان األعلى في موقع (األقصى سبورت) مقارن ًة
مع موقعي (كووورة – يالالكورة) ،وهو ما يبرز أن هذه الحالة موجودة بنسبة أكبر في المالعب الفلسطينية.
مثال من موقع "األقصى سبورت" على االعتداء على الحكام كمظهر من مظاهر التعصب الرياضي ،منشور بتاريخ

 28مارس 2015م بعنوان "االعتداء على حكم لقاء اتحاد الشجاعية وخدمات خان يونس".

() 17

مثال يخر من موقع كووورة منشور بتاريخ  22مارس 2015م بعنوان "حكام قبرص يطالبون بالمزيد من األمن أمام
أعمال العنف".

() 18

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على المرتبة األولى بنسبة ( ،)%58في مظهر (مواجهات بين المشجعينوالشرطة) ،تاله الموقع اإللكتروني (يالالكورة) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في المرتبة

الثالثة.

مثال على المواجهات مع الشرطة ضمن مظاهر التعصب الرياضي " اشتبا (دموي) بين جماهير فينورد والشرطة
اإليطالية منشور بتاريخ  19فبراير 2015م على موقع األقصى سبورت.

() 19

 -حاز الموقع اإللكتروني (يالالكورة) على المرتبة األولى بنسبة ( ،)% 51.6في مظهر (التراشق اإلعالمي) ،تاله

الموقع اإللكتروني (كووورة) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في المرتبة الثالثة ،وهنا نرى
أن استخدام اإلعالم اإللكتروني في التراشق اإلعالمي كمظهر من مظاهر التعصب الرياضي موجود في الموقع
المصري (يالالكورة) ،وهي سمة بارزة في اإلعالم الرياضي المصري.

بارز من مظاهر التعصب تتمثل في:
مظهر
وحسب متابعة الباحث للمواقع اإلل ترونية الرياضية وجد أن هنا
اً
اً
تبادل التصريحات واالتهامات بين مسؤولي األندية أو الالعبين ،ورأى الباحث أن يطلق على هذا المظهر (التراشق
اإلعالمي) ،وهو موجود بصورة بارزة ومؤثرة في المواقع اإللكترونية والبرامج الرياضية في جمهورية مصر العربية.
ومثال ذل

من ضمن الفترة التي أجريت عليها الدراسة( :الزمال

يتقدم بشكوى رسمية ضد عبد الصادق وجمعة

بسبب تصريحات "التزوير") ،الخبر المنشور في موقع (يالالكورة) بتاريخ  11يناير 2015م ،ويتضمن اتهامات

متبادل ًة بتزوير عقود العبين ،وتقديم شكو ًى التحاد كرة القدم المصري ،وانتقال القضية لجعالم تبادل فيها الزمال
() 20
المتهم في القضية ،وأطراف من النادي األهلي المصري التصريحات واالتهام بالتزوير.

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على المرتبة األولى بنسبة ( )%71.4في مظهر (التحريض على العنف ) ،تالهالموقع اإللكتروني (يالالكورة) في المرتبة الثانية.

مثال ذل من موقع "كووورة" منشور بتاريخ  9فبراير 2015م ،بعنوان " مورينيو يحرض على إيقاف فان بيرسي".

()21

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على المرتبة األولى بنسبة ( )%54.5في مظهر (سب وشتم ) ،تاله الموقعاإللكتروني (األقصى سبورت) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (يالالكورة) في المرتبة الثالثة.

مثال ذل من موقع "كووورة" منشور بتاريخ  20مارس 2015م ،بعنوان "رئيس وفاق سطيف يحذر من تكرار حادثة
مقتل ايبوسي).

() 22
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 حاز موقع "يالالكورة " على المرتبة األولى في "إلقاء المفرقعات والقنابل الدخانية" كمظهر من مظاهر التعصبالرياضي ،بنسبة ( ،) %83.3و"األقصى سبورت" في المرتبة الثانية بنسبة ( )%16.7في حالة وحيدة.

مثال ذل من موقع "يالالكورة " ،بتاريخ  16فبراير 2015م ،عنف والقاء مفرقعات الدوري األلماني" ،االتحاد األلماني يفتح
تحقيقاً في أعمال شغب شهدتها إحدى مباريات بوندسليجا".

() 23

 حاز الموقعان اإللكترونيان (يالالكورة  -األقصى سبورت) على نفس النسبة والمرتبة في مظاهر (أخرى) ،وهيمظاهر متنوعة من بينها حرق أو تحطيم ممتلكات عامة ،أو أعالم وشعارات للفرق المنافسة.

مثال من موقع "يالالكورة" منشور بتاريخ  11يناير 2015م ،بعنوان "بالفيديو ..مرتضي منصور :سنعلن الحداد في
الزمال

ولن نتر حقوق

الضحايا") 24 ( .

وللتعقيب على نتائج تحليل مظاهر التعصب الرياضي في المواقع اإلل ترونية الرياضية ،نجد أن عدد مظاهر

التعصب أكثر من عدد األخبار والتقارير في فترة الدراسة ،وهنا يمكن تفسير ذل بأن بعض األخبار والتقارير تحتوي
على أكثر من مظهر من مظاهر التعصب في نفس الخبر ،فمثالً يمكن أن يحدث في إحدى المباريات اعتداء بين
الالعبين واعتداء يخر على الحكم وأيضاً مواجهات مع الشرطة أو إلقاء األلعاب النارية أو السب والشتم.
وبالمقارنة مع نتائج دراسة خالد محمد الكثيري

() 25

أظهرت الدراسة أن  %94من الجماهير يرون أن الالعبين

قدوة لشريحة كبيرة من المجتمع ،وتناولت الدراسة أهمية إعداد خطة عمل لالحتياج التدريبي لالعبي كرة
يشكلون ً
القدم ،بحيث تكون واضح ًة وقابل ًة للتنفيذ بأفضل ما يمكن خالل فترة محددة.
وكشفت الدراسة التي أجريت على عينة مكونة من  33157العب واداري ومشجع في المملكة العربية السعودية ،أن
سلوكيات الالعب وتصرفاته داخل الملعب هي السبب الرئيس في تأجيج مشاعر التعصب لدى الجماهير الرياضية

واثارة الشغب بينهم ،وذل بنسبة .% 89.9

وتتفق الدراسة المذكورة مع دراسة الباحث في أن العنف الذي يمارسه الالعبون في المباريات من أبرز مظاهر التعصب
الرياضي.
 .7نطاق التغطية
الموقع
نطاق التغطية

كووورة

يالال ورة

%

%

المجموع

األقصى سبورت

%

%

دولي

43

%59.7

15

%20.8

14

%19.4

72

%40.4

عربي

39

% 67.24

11

%18.96

8

%13.79

58

%32.58

36

%75

12

%25

48

%26.96

62

%34.8

34

%19.1

178

% 100

محلي
المجموع

82

%46

جدول رقم ()8
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يتضح من الجدول السابق أن "نطاق التغطية" ،والتي ات سمت بها المواقع اإللكترونية الرياضية كانت كاآلتي:

حّّازت التغطي ّّة للنط ّّاق "ال ّّدولي" ن س ّّبة ( ،)%40.4وذلّ ّ ف ّّي المواقّّع اإللكتروني ّّة الريا ض ّّية الثالث ّّة ،ت ّّاله النط ّّاق لّ ّ ّ
"العربّي" وذلّ بن سّبة ( ،)%32.58فيمّا حّاز "المحلّي" ن سّّبة ( ،)%26.96وهّذا يفسّر حّدود الد ارسّة التّي تركّزت فّّي

المواقع اإللكترونية الرياضية العربية ،واهتمام المواقع مجال الد ارسّة بال شّأن الريا ضّي وتأثرهّا بجميّع األحّداث الرياضّية
في العالم ،فكان النطاق (الدولي) لقضايا التعصب الرياضي في المرتبة األولى ،و(العربي) ثانياً يليه (المحلي) ثالثاً.
ويوضح الجدول ما يلي:
 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على المرتبة األولى بنسبة ( )%59.7في نطاق التغطية "الدولي" و(األقصىسبورت) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (يال ال كورة) في المرتبة الثالثة ،وهنا يظهر أهمية موقع (كووورة)

كموقع يتابع كافة األحداث الرياضية في العالم ،وخاصة ما يهم الجمهور الرياضي العربي.

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على المرتبة األولى بنسبة ( )%67.24في نطاق التغطية "العربي " ،تاله الموقعاإللكتروني (يالالكورة) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في المرتبة الثالثة ،وهذا يدلل على

أن موقع (كووورة) يهتم بصورة أكبر بالرياضة العربية وتداعيات كافة األحداث بصورة مباشرة.

 حاز الموقع اإللكتروني (يالالكورة) على المرتبة األولى في نطاق التغطية "المحلي" بنسبة ( ،)%75بينم ا نال موقع(األقصى سبورت) المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%12ويدل ذل

على أن موقع "يالالكورة" يركز اهتمامه على القضايا

المحلية في جمهورية مصر العربية ،والتداعيات التي تحيط بأوضاع الرياضة المصرية والصعوبات التي تواجهها،

بينما يهتم موقع "األقصى سبورت" بالرياضة المحلية الفلسطينية كونه يخاطب الجمهور المحلي بالدرجة األولى.

وبالمقارنة مع دراسة (الفليت )2015 ،نجد أن نطاق التغطية في دراسة الباحثة يعتمد على النطاق المحلي بشكل
أساسي بنسبة ( )%60كون الدراسة على الصفحات الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية ،بينما كان نطاق
التغطية الدولي بنسبة ( )%32والعربي (.)%7،7

ونجد نتيجة ذل أن هنا تقارب ًا في نطاق التغطية "الدولي" في دراسة الباحث والتي بلغت ( )%40،4بينما اختلفت
الدراستان في النطاق "العربي" كون الدراسة أظهرت أنها احتلت المرتبة الثانية بنسبة ( )%32،5وهنا يظهر أن
قضايا التعصب الرياضي في النطاق "العربي" تمثل نسب ًة أعلى من حيث التغطية والمتابعة ،بينما احتل "المحلي"
نسبة ( )%26،9وهي تمثل نسب ًة ال ي ستهان بها مقارن ًة بالنطاقين "العربي والدولي".
 .8اتجال المضمون

كووورة

الموقع
اتجال المضمون

يالال ورة
%

األقصى سبورت
%

المجموع
%

%

19

% 65.5

7

%24.1

3

%10.3

29

% 16.3

سلبي

6

% 31.5

11

%57.8

2

%10.5

19

% 10.7

محايد

57

% 43.8

44

%33.8

29

%22.3

130

%73

82

%46

62

%34.8

34

%19.1

178

%100

إيجابي

المجموع

جدول رقم ()9
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يتضح من الجدول السابق أن اتجاه المضمون "محايد" حاز على نسبة ( ،)%73وذل

الرياضية الثالثة ،تاله اتجاه المضمون "اإليجابي" وذل

في المواقع اإللكترونية

بنسبة ( ،)%16.3فيما حاز اتجاه المضمون "السلبي" نسبة

(.)%10.7

وهنا يتبين أن معظم األخبار والتقارير التي تتناول مظاهر التعصب الرياضي ال تكون موجه ًة بالتحديد لمعالجة هذه
الظواهر ،بل تكتفي فقط بنقل الحدث ،وال تتدخل في العالج ،بينما كان المضمون "اإليجابي" في المرتبة الثانية وهو
يتمثل بنقل أخبار تعالج أحداث العنف من خالل العقوبات على من يمارس العنف سواء من جمهور أو العبين أو

إداريين في الفرق واألندية ،أو يحذر من حدوث مظاهر عنف في المباريات ،وكان المضمون "السلبي" أخي اًر ،وغالباً
ما يتمثل بالتراشق اإلعالمي وبعض التصريحات التحريضية بين الالعبين أو رؤساء األندية.

ويوض الجدول السابق ما يلي:
 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على المرتبة األولى في اتجاه المضمون (إيجابي) بنسبة ( ،)% 65.5تاله الموقعاإللكتروني (يال ال كورة) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في المرتبة الثالثة ،كون موقع

(كووورة) يحمل رسال ًة هادف ًة وال يتحيز لجهة على حساب أخرى ،لذل كان األكثر في مواضيع االتجاه (اإليجابي).
مثال ذل خبر منشور على موقع "كووورة" بتاريخ  25مارس 2015م ،بعنوان"غرامات مالية على مشجعي ريال
مدريد بعد الكالسيكو"

() 26

مثال من موقع "يالال كورة" منشور بتاريخ  6مارس 2015م ،بعنوان " حادثة استاد الدفاع الجوي  ..مدير أمن
المباريات يقدم استقالته"

() 27

مثال من موقع "األقصى سبورت" ،مقال هادف لمعالجة العنف في المالعب " حماية الحكام واجب وطني")*27(.
 -حاز الموقع اإللكتروني (يالال كورة) على المرتبة األولى في اتجاه المضمون (السلبي) بنسبة ( ،)%57.8تاله الموقع

اإللكتروني (كووورة) في المرتبة الثانية ،ثم الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) ،وهنا يتبين حجم األزمة التي تعاني

منها الرياضة المصرية من خالل موقع (يالال كورة) ،وهذا ينعكس من خالل المضمون نظ ًار لتكرار حوادث العنف
والتعصب في المالعب المصرية.

مثال على المضمون (السلبي) في قضايا التعصب الرياضي على المواقع اإللكترونية للدراسة ،خبر منشور على
موقع "كووورة" بتاريخ  6فبراير 2015م ،بعنوان" رئيس شبيبة الساورة ل" :" ،اتهامات مولودية الجزائر باطلة".

() 28

مثال يخر من موقع "يالالكورة" ،خبر منشور بتاريخ  14فبراير 2015م ،بعنوان" مرتضى منصور يهدد العبي
فريقه".

() 29

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على المرتبة األولى في اتجاه المضمون (المحايد) بنسبة ( ،)%43.8تاله الموقعاإللكتروني (يال ال كورة) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في المرتبة الثالثة.

مثال على اتجاه المضمون (المحايد) ،خبر منشور على موقع "كووورة"" ،بعنوان" الجماهير تقوم بإيقاف مباراة في

كأس اليونان" ،بتاريخ  10مارس 2015م.

() 30

وأشارت النتائج في دراسة (العرجان )2014 ،إلى عدم وجود فروق في تقدير األدوار السلبية واإليجابية لوسائل
اإلعالم الرياضية األردنية في إحداث أو التقليل من مستوى العنف والشغب والتعصب في منافسات كرة القدم
بالمالعب األردنية والى عدم وجود فروق أو تباين في أساليب التغلب على العنف والشغب والتعصب وتبع ًا لمتغيرات
78

(المرحلة العمرية والمستوى التعليمي) ،وأظهرت النتائج انخفاض التقدير لألدوار اإليجابية التي تقوم بها وسائل

اإلعالم الرياضية األردنية في الحد من مستوى العنف والشغب والتعصب.

وهذا يتوافق مع نتائج دراسة الباحث في كون أن المواقع اإللكترونية الريا ضية التي أجريت عليها الدراسة ،أظهرت أن

االتجاه "السلبي" لمضمون قضايا التعصب الرياضي يمثل نسبة ( ،)%10،7بينما كان االتجاه "اإليجابي" ()%16،3

وهي نسبة متقاربة وال تظهر أن المواقع اإللكترونية تلعب دو ًار مهم ًا في الحد من التعصب ،وفي المقابل ال تؤثر
بصورة واضحة في إذكاء مظاهر التعصب الرياضي ،بينما كان اتجاه المضمون "المحايد" هو السائد بنسبة (،)%73

مما يعزز النتيجة التي توصلت إليها الدراسة السابقة.

كما اتفقت الدراسة في نتائجها مع ما أظهرته نتائج دراسة (أبو طامع )2014 ،أن اإلعالم الرياضي يساهم بدور

متوسط في الحد من ظاهرة التعصب وشغب الجماهير في المالعب الفلسطينية ،وأنه ال توجد فروق إحصائية في
وجهات نظر استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة التعصب وشغب
الجماهير.
 واختلفت الدراسة مع نتائج دراسة (دحماني )2006 ،والتي أظهرت أن أفراد العينة يتفقون على أن للصحافة المكتوبةتأثي ًار في انتشار العن ف في مالعب كرة القدم الجزائرية حيث وصلت نسبة هذا التأثير ( ،)%77ويقر نسبة ()%63

من الصحافيين أنفسهم بهذه النتيجة ،وهذا يفسر لنا اختالف دور وسائل اإلعالم الرياضي من بلد إلى يخر في
الوطن العربي من حيث تأثير وسائل اإلعالم ودورها في التعصب الرياضي.
 .9مصادر المادة الخبرية

الموقع

يالال ورة

كووورة
%

مصادر المادة الخبرية

األقصى سبورت

%

المجموع
%

%

وكاالت أنباء  /محلية

-

-

-

-

-

-

-

-

إقليمية

1

%25.0

2

%50.0

1

% 25.0

4

%2.2

دولية

48

%64.8

12

%16.2

14

% 18.9

74

%41.5

صحف

4

%44.4

3

%33.3

2

% 22.2

9

%5

إااعات

1

%100.0

-

-

-

-

1

% .5

4

%66.7

2

%33.3

6

%3.3

مراسل

8

%15.6

33

%64.7

10

% 19.6

51

% 28.6

محرر

13

%59.1

6

%27.3

3

% 13.6

22

% 12.3

أخرى

7

%63.6

2

%18.2

2

% 18.2

11

%6.1

المجموع

82

%46

62

%34.8

34

% 19.1

178

%100

مواقع إل ترونية
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يتضح أن "المصادر التي اعتمدت عليها مواقع الدراسة " كاآلتي :المصدر "الدولي" نسبة ( ،)%41.5وذل

المواقع اإللكترونية الرياضية الثالثة ،تاله المصدر "المراسل" وذل

في

بنسبة ( ،)%28.6فيما حاز المصدر"المحرر"

نسبة ( ،)% 12.3وهنا يتبين أن وكاالت األنباء الدولية تولي اهتماماً واضحاً باألخبار الرياضية ،وتعتبر مصد اًر

أساسي ًا في األخبار المتعلقة بمظاهر التعصب الرياضي ،وهذا يثبت حرص مواقع الدراسة على توفير مصادر موثوقة
ألخبارها ،بينما كان "المراسل" كمصدر للخبر في المرتبة الثانية ،كون مواقع الدراسة تمل مراسلين ينقلون كافة

األخبار أوالً بأول.

يوضح الجدول ما يلي:
 حاز الموقع اإللكتروني (يال ال كورة) على الترتيب األول بنسبة ( ) % 50في اعتماده للمصادر (إقليمية) ،تالهالموقعين اإللكترونيين ( األقصى سبورت – كووورة ) في نفس الترتيب.

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول بنسبة ( )%64.8في اعتماده للمصادر (الدولية) ،تاله الموقعاإللكتروني (األقصى سبورت) في الترتيب الثاني ،والموقع اإللكتروني (يال ال كورة) في الترتيب الثالث.

 -حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) في اعتماده على مصادر (اإلذاعات) على الحالة الوحيدة خالل الدراسة.

 حاز الموقع اإللكتروني (يال ال كورة) على الترتيب األول بنسبة ( )% 66.7في اعتمادهم على (المواقع اإللكترونية)،وكل من الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في المرتبة الثانية.
ٌّ

 حاز الموقع اإللكتروني ( يالالكورة ) على الترتيب األول في اعتماده على (مراسل) بنسبة ( ،)%64.7تاله فيالترتيب الثاني الموقع اإللكتروني (كووورة) ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) بالترتيب الثالث.

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول في اعتماده على مصادر (محرر) بنسبة ( ،)% 59.1تالهالموقع اإللكتروني (يالالكورة ) في الترتيب الثاني في اعتماده ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في الترتيب

الثالث.

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول في اعتماده على مصادر (أخرى) بنسبة ( ،)% 63.6تالهالموقعان اإللكترونيان ( يالالكورة  -األقصى سبورت) في نفس الترتيب.

لقد أظهرت دراسة (الفليت )2015 ،أن المصادر الذاتية احتلت المرتبة األولى في مصادر األخبار التي اعتمدت
عليها الصفحات الرياضية بنسبة ( ،)%54بينما كانت المصادر الخارجية بنسبة ( ،)%45وهذا يتقارب مع نتائج
الدراسة ،ولكن المصادر الخارجية كانت األكثر من حيث نسبة اعتماد المواقع اإللكترونية ( ،)%54أما المصادر

الذاتية فمثلت (.)%46

80

ثالثاً :فئات الشكل لقضايا الدراسة:
الموقع
الفنو ن الصحفية المستخدمة

 .10الفنون الصحفية المستخدمة

كووورة

يالال ورة

%

%

المجموع

األقصى سبورت

%

%

خبر

63

% 47.3

46

%34.5

24

%18.0

133

% 74.7

تقرير

10

% 35.7

11

%39.2

7

%25

28

% 15.7

حديث

2

% 40.0

2

%40.0

1

%20.0

5

% 2.8

تحقيق

1

-

-

1

%50.0

2

% 1.1

مقال

6

% 66.6

3

%33.3

9

% 5.05

-

-

-

-

1

%100.0

1

% .5

82

% 46

62

%34.8

34

%19.1

178

% 100

أخرى
المجموع

% 50.0
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يتضح أن "الفنون الصحفية" والتي ات سمت بها المواقع اإللك ترونية الرياضية كانت كاآلتي :الفن الصحفي "خبر" نسبة

( ،)%74.7وذل في المواقع اإللكترونية الرياضية الثالثة ،تاله الفن الصحفي" التقرير" وذل بنسبة ( ،)%15.7فيما
حاز الفن الصحفي "مقال" نسبة ( ،)%5.05وهنا يتبين أن معظم المعالجة اإلخبارية لمظاهر التعصب الرياضي
تتركز في الفن الصحفي "الخبر" ،وهذا يؤكد أن المواقع اإللكترونية مجال الدراسة اهتمت بالخبر الصحفي دون الفنون

األخرى.
كما كشف الجدول السابق ما يلي:
 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول بنسبة ( )%47.3في استخدام الفن الصحفي (خبر) ،تالهالموقع اإللكتروني (يالال كورة) بالترتيب الثاني ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) بالترتيب الثالث نظ اًر لحجم

المعالجة األكبر لدى موقع (كووورة) مقارن ًة بالموقعين (يالالكورة – األقصى سبورت).
 .1حاز الموقع اإللكتروني (يالال كورة) على الترتيب األول بنسبة ( )%39.2في استخدام الفن الصحفي (التقرير) ،تاله
الموقعان اإللكترونيان (كووورة) بنسبة ( ،)%35.7وموقع ( األقصى سبورت) ثالثاً بنسبة (.)%25

 .2نال الموقعان اإللكترونيان ( كووورة – يالال كورة) نفس الترتيب والنسبة في استخدام الفن الصحفي (حديث) بنسبة
( ،)%40تالهما الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت).

 .3نال الموقعان اإللكترونيان (كووورة – األقصى سبورت) نفس الترتيب والنسبة في استخدام الفن الصحفي (تحقيق)
بنسبة (.)%50

 .4حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول بنسبة ( )%66.6في استخدام الفن الصحفي (مقال) ،تاله
الموقع اإللكتروني (يال ال كورة) في الترتيب الثاني نظ اًر لوجود كتاب كبار من كافة الوطن العربي يقدمون العديد من

األفكار ويعالجون العديد من الظواهر عبر مقاالتهم في العديد من المناسبات.

 .5حاز الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) على الحالة الوحيدة في استخدام الفنون ال صحفية (أخرى) عن المواقع
األخرى ،وهي الكاريكاتير.
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ولقد اتفقت دراسة الباحث مع دراسة (الفليت )2015 ،في أن "الخبر" هو الفن الصحفي األكثر استخدام ًا في
موضوعات الصفحات الرياضية بالصحف اليومية الفلسطينية بنسبة ( ،)%60وكان "الخبر" هو الفن الصحفي
الرئيس في استخدام المواقع اإللكترونية الرياضية خالل تناولها لقضايا التعصب الرياضي.

 .11طريقة عرض الموضوع على صفحة البد ء
الموقع

يالال ورة

كووورة
%

طريقة عرض الموضوع على صفحة البدء

األقصى سبورت
%

المجموع
%

%

عنوان رئيس فقط

19

% 26.7

35

%49.2

17

%23.9

71

% 39.8

عنوان رئيس ومقدمة ملخصة

43

% 60.5

13

%18.3

15

%21.1

71

% 39.8

عنوان رئيس وعناوين فرعية

-

-

14

%87.5

2

%12.5

16

% 8.9

14

% 100.0

-

-

-

-

14

% 7.8

عنوان رئيس ومحاور ثانوية نشطة

6

% 100.0

-

-

-

-

6

% 3.3

أخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

82

% 46

62

%34.8

34

%19.1

176

% 100

عنوان رئيس واشاري

المجموع

جدول رقم ()12
يتضح أن استخدام (عنوان رئيس فقط) و(عنوان رئيس ومقدمة ملخ صة) قد ناال أعلى نسبة استخدام من المواقع
الثالثة للدراسة ،بنسبة بلغت ( ،)%39.8وفي المرتبة الثانية (استخدام عنوان رئيس وعناوين فرعية) بنسبة

( )%8.9وذل

نظ اًر لطبيعة تصم يم المواقع اإللكترونية الرياضية وحرصها على إيصال المعلومة بسرعة واختصار،

وأخي اًر (عنوان رئيس ومحاور ثانوية نشطة) بنسبة ( ،)%3.3وتم استخدامها في موقع (كووورة) كونه من أكثر
المواقع استفادة من الخدمات اإللكترونية.

 حاز الموقع اإللكتروني (يالالكورة) على الترتيب األول في كتابة (عنوان رئيس فقط) بنسبة ( ،)%49.2تاله الموقعاناإللكترونيان (كووورة) بنسبة ( ،)%26.7يليه (األقصى سبورت) بنسبة (.)%23.9

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول في كتابة (عنوان رئيس ومقدمة ملخ صة) بنسبة (،)%60.5تاله الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في المرتبة الثانية ،والموقع اإللكتروني (يالالكورة) في الترتيب الثالث.

 حاز الموقع اإللكتروني (يالالكورة) على الترتيب األول في كتابة (عنوان رئيس وعناوين فرعية) بنسبة (،)%87.5تاله الموقع اإللكتروني (األقصى س بورت) في الترتيب الثاني.

 -حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على خاصية كتابة (عنوان إشاري) دون المواقع األخرى.

 -حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على خاصية كتابة (عنوان رئيس ومحاور ثانوية نشطة) دون المواقع األخرى.
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 .12العناصر التفاعلية
الموقع
العناصر التفاعلية

كووورة

يالال ورة

%

%

المجموع

األقصى سبورت

%

%

صور إخبارية وشخصية

82

% 46

62

%34.8

34

%19.1

178

% 85.9

ملف فيديو

13

% 48.2

14

%51.8

-

-

27

%13

ملف صوتي

-

-

-

-

-

-

-

فالش

-

-

-

-

-

-

-

روابط

2

% 100.0

-

-

-

-

2

رسوم

-

-

-

-

-

-

أخرى

-

-

-

-

-

-

97

%46.8

76

%36.7

34

16.4

المجموع

207

% .9

% 100

جدول رقم ()13

يتضح أن العنصر التفاعلي "صور إخبارية وشخصية" حاز على المرتبة األولى على مستوى مواقع الدراسة الثالثة بنسبة
( ،) %85.9وفي المرتبة الثانية "ملف فيديو" بنسبة بلغت ( ،)%13وذل

ضمن استفادة المواقع اإللكترونية موضع

الدراسة من إمكانيات النشر اإللكتروني والعناصر التفاعلية في تقديم قضايا الدراسة ،ويتبين من ذل

أن المعالجة

اإلخبارية تترافق مع عنصر "صورة إخبارية وشخصية" كونها أهم عناصر النشر اإللكتروني.

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول بنسبة ( )%46في العناصر التفاعلية (صور إخباريةوشخصية) ،تاله الموقع اإللكتروني (يالالكورة ) في الترتيب الثاني ،ثم الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت).

 حاز الموقع اإللكتروني (يال كوورة ) على الترتيب األول بنسبة ( )%51.8في العنصر التفاعلي ( الفيديو) ،تالهالموقع اإللكت روني (كووورة) في الترتيب الثاني.

 نال الموقع اإللكتروني (كووورة) على العنصر التفاعلي (روابط) األفضلية على المواقع األخرى.وبالك تظهر الدراسة وجود تقارب مع دراسة (األطرش ،)2012 ،في استخدام العناصر التفاعلية بالمواقع اإللكترونية،
وهنا يظهر أن استخدام الصورة اإلخبارية أو الشخصية يحتل نسب ًة عالي ًة من االستخدام مقارن ًة بباقي العناصر التفاعلية
األخرى.
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 .13الخدمات المرافقة للموضوع للتعليق على الموضوع
ا لموقع
الخدمات المرافقة للموضوع

كووورة

يالال ورة

%

%

المجموع

األقصى سبورت

%

%

ل لتعليق على الموضوع

بدون تعليق

-

-

-

-

-

-

-

-

82

% 48.8

62

%36.5

25

%14.7

169

% 92.9

يمكن التعبير بحرية

-

-

-

-

9

التعليق على التعليق

13

% 27.7

34

%72.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

يمكن التعليق بشروط

إضافة وصالت

أخرى

% 100.0

9

% 7.1

47

% 25.7

-

-

جدول رقم ()14
يتضح أن "الخدمات المرفقة للتعليق على الموضوع" والتي ات سمت بها المواقع اإللكترونية الرياضية كانت كاآلتي:
خدمة "يمكن التعليق بشروط" بنسبة ( ،)%92.9وذل

في المواقع اإللكترونية الرياضية الثالثة ،تاله خدمة "التعليق على

التعليق" وذل بنسبة ( ،)%16.9وذل في صفحات الويب المتعلقة باألخبار في إطار إعطاء الجمهور وسيل ًة للتفاعل مع
الخبر أو الحدث أو الموضوع ،ولكن مع وضع قائمة بشروط التعليق تتضمن عدم اإلساءة أو التجريح ألحد.
 وحاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول بنسبة ( )%48في الخدمة المتعلقة (يمكن التعليق بشروط)،تاله الموقعان اإللكترونيان (يالالكورة – األقصى سبورت) في الترتيب الثاني.

 حاز الموقع اإللكتروني (يالالكورة) على الترتيب األول بنسبة ( )% 72.3في الخدمة المتعلقة (التعليق علىالتعليق ) ،تاله الموقع اإللكتروني (كووورة) في الترتيب الثاني.
 حاز الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) على الترتيب األول في الخدمة المتعلقة بّ(يمكن التعبير بحرية) عن المواقعاألخرى ،ولكن هذا ال يعني أن تخرج التعليقات عن اإلطار العام واألخالق ،ويمكن أن تحمل بعض اإلساءة لكنها

محدودة جداً ويمكن التحكم فيها بسهولة من خالل حذفها عن الظهور في الموقع.

وبالك يظهر اختالف الدراسة مع نتائج دراسة (األطرش )2012 ،في الخدمات الم رافقة للموضوع للتعليق على

الموضوع ،كون أن خيار التعليق بشروط في المواقع اإللكترونية الرياضية التي أجريت عليها الدراسة كان متاحاً

بنسبة عالية بلغت ( ،)%92،9بينما في دراسة األطرش بلغت ( ،)%4بينما كان خيار التعبير عن الرأي بحرية

يحتل النسبة األكبر في دراسة األطرش ( ،)%96مقارن ًة بدراسة المواقع اإللكترونية الرياضية بنسبة ( )%7ألنه
يوجد شروط تضمن التزام من يرغب في التعليق على الموضوعات وعدم اإلساءة والتجريح أو قذف الشخصيات أو
اإلساءة ألية جهة.
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 .14نوع الخدمات المرافقة للموضوع
الموقع
نوع الخدمات المراف قة للموضوع

إرسال الموضوع بالبريد

كووورة

ي الال ورة

%

%

المجموع

األقصى سبورت

%

%

82

% 70.6

-

-

34

%29.3

116

% 16.1

طباعة الموضوع

-

-

-

-

34

%100.0

34

% 4.7

حفظ الموضوع

-

-

-

-

34

% 100

34

% 4.7

إضافة تعليق على الموضوع

82

% 46

62

%34.8

34

%19.1

178

% 100.0

ت بير أو ت صغير حجم الخط

-

-

-

-

-

-

-

-

مشاركة بالصوت أو بالصوت والصورة

13

% 48.1

14

%51.8

27

3.7

مشاركة على صفحة الفيس بوك

82

% 46

62

%34.8

34

%19.1

178

% 100.0

مشاركة على تويتر

82

% 46

62

%34.8

34

%19.1

178

%100.0

مشاركة على يوتيوب

-

-

-

-

-

-

-

أخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

جدول رقم ()15

يتضح أن "نوع الخدمات المرافقة للموضوع" والتي ات سمت بها المواقع اإللكترونية الرياضية كانت كاآلتي:
كانت األفضلية في الخدمات المرافقة في المواقع اإللكترونية الثالثة (مشاركة على تويتر  -مشاركة على صفحة الفيس
بو

– إضافة تعليق على الموضوع) وذل

بنسبة ( ،)%100أم ا الخدمات (إرسال الموضوع بالبريد) فقد حازت على

المرتبة الثانية من بين الخدمات المرافقة بنسبة ( ،) %16.1ثم (طباعة الموضوع) و(حفظ الموضوع) بنفس النسبة في

المرتبة الثالثة ( ،) %4.7ثم (مشاركة بالصوت أو بالصوت والصورة) بنسبة ( ،)% 3.7وذل
الواسع الستخدام الفيس بو

يفسر حجم االنتشار

وتويتر كموقعين رئيسيين للتواصل االجتماعي ،وسهولة الوصول إليهما وسرعة التواصل

بين المستخدمين ونشر أية معلومة في وقت قياسي.
كما يبين الجدول السابق ما يلي:
 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول بنسبة ( )%70.6في الخدمة المتعلقة (إرسال الموضوع بالبريد)،تاله الموقع اإللكتروني (يالالكورة ) في الترتيب الثاني ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في الترتيب الثالث.

 -حاز الموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) على األفضلية في الخدمة المتعلقة (طباعة الموضوع) و(حفظ الموضوع).

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول بنسبة ( ،)%46في الخدمة المتعلقة (إضافة تعليق علىالموضوع) ،تاله الموقع اإللكتروني (يالالكورة) في الترتيب الثاني ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في الترتيب
الثالث.

 ح از الموقع اإللكتروني (يالالكورة) على الترتيب األول بنسبة ( )%51.8في الخدمة المتعلقة (مشاركة بالصوت أوبالصوت والصورة) ،تاله الموقع اإللكتروني (كووورة) في الترتيب الثاني.
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 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول بنسبة ( )%46في الخدمة المتعلقة (مشاركة على صفحة الفيسب و ) ،تاله الموقع اإللكتروني (يالالكورة ) في الترتيب الثاني ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في الترتيب

الثالث.

 حاز الموقع اإللكتروني (كووورة) على الترتيب األول بنسبة ( )%46في الخدمة المتعلقة (مشاركة على صفحةتويتر) ،تاله الموقع اإللكتروني (يالالكورة) في الترتيب الثاني ،والموقع اإللكتروني (األقصى سبورت) في الترتيب

الثالث.

وبالك اتفقت الدراسة مع دراسة (األطرش ) 2012 ،في نوع الخدمات المرافقة للموضوع ،في معظم الخدمات ولكن
بنسبة متفاوتة حسب إمكانات كل موقع إلكتروني ،فكانت الم شاركة عبر "الفيس بو " و"تويتر" وا ضافة التعليقات

متوافق ًة بصورة كبيرة بين الدراستين ،بينما تفاوتت في باقي الخدمات إرسال الموضوع بالبريد اإللكتروني وحفظ
وطباعة الموضوع.
ولإلجابة على الفروض التي طرحها الباحث في الدراسة يمكن أن نستنتج أن تناول المواقع اإللكترونية لموضوعات
التعصب الرياضي ،أثبت عدم صحة الفرضين األول والثاني ،وهما:
 المواقع اإللكترونية تتناول موضوعات التعصب الرياضي بشكل إيجابي. المواقع اإللكترونية تتناول موضوعات التعصب الرياضي بشكل سلبي.كون النتائج التي قدمتها الدراسة بينت أن االتجاه المحايد هو االتجاه السائد في الموضوعات التي تناولتها المواقع
اإللكترونية خالل فترة الدراسة ،ولم تقدم موضوعات تثير أو تزيد من التعصب أو تشجع عليه ،في المقابل لم تتناول

موضوعات تعالج التعصب الرياضي أو تقدم حلوالً منطقية للكثير من األحداث التي مرت خالل فترة الدراسة.

العالقة بين مظاهر التعصب الرياضي وأسباب التعصب الرياضي- :
وهنا سيتم توضيح العالقة بين مظاهر التعصب و أسباب التعصب ،حيث كان هنا عالقة طردية بين المظاهر واألسباب
وذل معامل ارتباط تم حسابه في الجدول اآلتي:
تبين معامالت االرتباط بين كل محور مع االستبانة
المتغير

معامل االرتباط

مستوى الداللة

أسباب التعصب – مظاهر التعصب

**.696

.000

جدول رقم ()16
** دالة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
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يتضح من الجدول السابق أن هنّا عالقّ ًة دالّ ًة بّين أ سّباب التعصّب ومظّاهر التعصّب ،حيّث ارتبطّت عنّد مسّتوى
داللّة  ،0.05كّّان معامّّل االرتبّّاط ( )0.69مم ّا يّّدلل علّّى أن أ سّّباب التعصّب لهّّا تّّأثير وعالقّّة قويّّة فّّي مظّّاهر التعص ّب
الرياضي.
اء العنّف بّين الالعبّين أو مّن الم شّجعين
ويمكن أن نستنتج صحة فرضية االرتباط بين مظّاهر التعصّب الريا ضّي سّو ً

باألسباب ،ومنها التعصب بسبب المنطقة الجغرافية ،والتعصب بسبب االنتماء الوطني.

وي ّّرى الباحّ ّّث أن عنّ ّّف الم شّ ّّجعين والالعبّ ّّين يحّ ّّدث غالب ّ ّاً ف ّّي مباريّ ّّات الّ ّّدوري المحلّ ّّي ،خا صّ ّّة بّ ّّين المتناف سّ ّّين

التقليّديين علّى لقّب الّدوري  ،مثّال ذلّ نّادي خّدمات رفّح ونّّادي اتحّاد ال شّجاعية فّي دوري كّرة القّدم ألنديّة قطّاع غّزة ،أو بّّين
فريقّّي المدينّّة الواحّّدة كمّّا يح صّّل بّّين نّّاديي الهّّالل والن صّّر فّّي الّّدوري ال سّّعودي للمحت ّرفين ،باإل ضّّافة لالرتبّّاط بّّين عن ّّف

الجمّاهير فّّي المباريّّات فّّي البط ّوالت القاريّّة أو الدوليّّة كمّّا ح صّل فّّي مبّّاراة م صّّر والج ازئّّر فّّي الت صّّفيات المؤهلّّة لمونّّديال
.2010
العالقة بين مصادر المادية الخبرية ونطاق التغطية:
وهنا سيتم توضيح العالقة بين مصادر المادة الخبرية و نطاق التغطية ،حيث كان هنا عالقة طردية بين المظاهر واألسباب
وذل معامل ارتباط تم حسابه في الجدول اآلتي:

يبين معامالت االرتباط بين كل محور مع االستبانة
المتغير

معامل االرتباط

مصادر المادة الخبرية – نطاق التغطية

**.735

مستوى الداللة
.000

جدول رقم ()17
** دالة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
يت ضّح مّّن الجّّدول ال سّّابق صّحة فرضّّية أن هنّّا عالق ّةً دالّ ًة بّّين م صّّادر المّّادة الخبريّة ونطّّاق التغطيّّة ،حيّّث
ارتبطّّت عن ّّد م س ّّتوى داللّّة  ،0.05ك ّّان معام ّّل االرتب ّّاط ( ،).735مم ّا ي ّّدلل عل ّّى أن أ س ّّباب التعص ّب له ّّا عالقّ ّ ًة متوس ّّطة
بنطاق التغطية للتعصب الرياضي.

ويّرى الباحّث أن أ سّباب التع صّب تّرتبط بنطّّاق التغطيّة لكّل موقّع مّن مواقّع الد ارسّّة علّى حّدة ،ح سّب اهتمّام الموقّّع

اء باألخبار الدولية أو العربية أو المحلية.
سو ً
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العالقة بين مظاهر التعصب ونطاق التغطية:
وهنا سيتم توضيح العالقة بين مظاهر التعصب و نطاق التغطية ،حيث كان هنا عالقة طردية بين المظاهر ونطاق التغطية
وذل معامل ارتباط تم حسابه في الجدول اآلتي:

يبين معامالت االرتباط بين كل محور مع االستبانة
المتغير

معامل االرتباط

مظاهر التعصب – نطاق التغطية

*.625

مستوى الداللة
.000

جدول رقم ()18
* دالة إحصائية عند مستوى داللة 0.01
يتضح من الجدول السابق صحة فرضية وجود عالقة دالة بين مظاهر التعصب ونطاق التغطية ،حيث ارتبطت

عند مستوى داللة  ،0.01كان معامل االرتباط ( ،).625مما يدلل على أن نطاق التغطية له عالقة بأسباب التعصب.

ويرى الباحث أن أسباب التعصب ترتبط بنطاق التغطي ة لمواقع الدراسة ،وهنا تظهر خصوصية كل موقع حسب
اء المحلية أي داخل البلد الذي يعمل فيه الموقع اإللكتروني ،أو العربية أو الدولية.
اهتمامه باألخبار سو ً
العالقة بين الفنون الصحفية المستخدمة وطريقة عرض الموضوع:
وهنا سيتم توضيح العالقة بين الفنون الصحفية المستخدمة وطريقة عرض الموضوع ،حيث كان هنا عالقة طردية بين الفنون

الصحفية المستخدمة وطريقة عرض الموضوع ،وذل معامل ارتباط تم حسابه في الجدول اآلتي:
يبين معامالت االرتباط بين كل محور مع االستبانة
المتغير

معامل االرتباط

الفنون الصحفية المستخدمة – طريقة عرض الموضوع

**.852

مستوى الدال لة
.000

جدول رقم ()19
** دالة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
يت ض ّّح م ّّن الج ّّدول ال سّ ّّابق ص ّّحة فرض ّّية أن هن ّّا عالق ّ ّ ًة دالّ ّ ًة ب ّّين الفن ّّون ال صّ ّّحفية الم س ّّتخدمة وطريق ّّة عّ ّّرض
الموضّّوع ،حيّّث ارتبطّّت عن ّّد م سّّتوى داللّّة  ،0.05كّّان معام ّّل االرتبّّاط ( ،)0.852مم ّا يّّدلل عل ّّى قّّوة العالقّّة بّّين الفن ّّون
الصحفية المستخدمة وطريقة عرض الموضوع .
ويّّرى الباحّّث أن االرتب ّّاط هنّّا يتعلّّق بن ّّوع الفنّّون ال ص ّّحفية وهّّي فّّي الغال ّّب ح سّّب نتّّائج الد ارس ّّة الخبّّر ال ص ّّحفي،

وتظهّر علّّى الموقّّع بعن ّوان رئّّيس أو عن ّوان إ شّّاري ورئّّيس ،وصّورة م صّّاحبة ،مّّع إمكانيّّة إ ضّّافة الفيّّديو ،لتعزيّّز قّّوة الخبّّر
وجذب القار  ،لمشاهدة التفاصيل بكل دقة.
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العالقة بين مظاهر التعصب والعناصر التفاعلية:
وهنا سيتم توضيح العالقة بين مظاهر التعصب و العناصر التفاعلية ،حيث كان هنا عالقة طردية بين المظاهر والعناصر

التفاعلية ،وذل معامل ارتباط تم حسابه في الجدول اآلتي:

يبين معامالت االرتباط بين كل محور مع االستبانة
المتغير

معامل االرتباط

مستوى الداللة

مظاهر التعصب – العناصر التفاعلية

**.425

.000

جدول رقم ()20
** دالة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
يت ضّّح م ّّن الج ّّدول ال سّّابق ع ّّدم ص ّّحة فرضّّية أن هن ّّا عالقّ ّةً دال ّ ًة ب ّّين مظ ّّاهر التعص ّب والعنا ص ّّر التفاعلي ّّة،
حيّّث ارتبط ّّت عن ّّد م سّّتوى دالل ّّة  ،0.05ك ّّان معامّّل االرتب ّّاط ( ).425وه ّّو ارتبّّاط ض ّّعيف ،ويع ّّزوا الباحّّث ذلّ ّ إل ّّى قلّ ّة
العناصر التفاعلية من ( فالش  -فيديو – روابط ) ،واقتصارها على (الصور الشخصية والخبرية).
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المبحث الثاني
مناقشة نتائج الدراسة التحليلية والتوصيات
أو ًال :مناقشة أهم النتائج
 - 1أظهرت مواقع الدراسة "كووورة – يالالكورة  -األقصى سبورت" ،تبايناً في حجم تحديث المواد المنشورة بشكل عام،
والمواد المرتبطة بقضايا التعصب الرياضي نتيجة فارق اإلمكانات وحجم المتابعة لكل موقع على حد ة ،مما يعطي
أفضليةً لموقع "كووورة" بفضل اإلمكانات والتصميم وحجم التغطية وعدد المراسلين ،مما يعطيه أهمي ًة كموقع عربي
يتميز عن غيره بحجم المتابعة والتصفح اليومي ،بينما كان موقع "يالالكورة" األكثر تخص صاً في الرياضة المصرية،

حيث يقوم بتحديث موضوعاته بصورة متواصلة وعلى مدار اليوم ولكن أقل من سابقه ،أم ا موقع "األقصى سبورت"
المتخصص في الشأن الرياضي الفلسطيني فهو األقل تحديثاً نظ اًر لحجم اإلمكانات المتوف رة وعدم مواكبة باقي
األحداث الرياضية العربية والدولية بصورة تماثل الموقعين السابقين.

 - 2بينت الدراسة أن طبيعة النصوص في مواقع الدراسة ،اتفقت على استخدام (النصوص المتحركة) كونها من أبرز
السمات التي تميز المواقع اإللكترونية الرياضية واإلخبارية بشكل عام ،بينما تباينت في استخدام (النصوص المزودة
بفيديو) ،وفق ًا لطبيعة الموضوع وارتباطه باألحداث الرياضية.

بينما تميز موقعا "كووورة" و"يالالكورة" بنصوص مزودة بفيديو ،فيما اختفت هذه الميزة من موقع "األقصى سبورت" في

الموضوعات المتعلقة بمظاهر التعصب الرياضي.

 - 3كشفت مواقع الدراسة أن الخدمات المقدمة في هذه المواقع كانت متقارب ًة في كل من (إعالنات خدمات الموقع -
وصالت ألقسام الموقع  -أجندة المباريات  -محر البحث – تقارير وأخبار مزودة بصور  -المتابعة العاجلة -
خدمة األرشيف) ،مما يعني أن هذه الخدمات تعتبر من أهم ما يميز المواقع اإللكترونية ويسهل تصفح القار أو

المتصفح لموادها.

فيما تميز موقع "كووورة" بخدمة "روابط المنتديات" و" النسخة اإلنجليزية" ،ولم تتوفر هذه الخدمة في "يالالكورة"

و"األقصى سبورت" ،بينما استفاد موقعا "كووورة" و"يالالكورة " من خدمتي "العضوية في المنتديات" " -خدمة الموبايل"،

ولم تظهر في "األقصى سبورت" ،أما خدمة " " RSSفكانت خدم ًة متوفرًة فقط في "األقصى سبورت".
 - 4أظهرت مواقع الدراسة أن التعصب بسبب االنتماء للمنطقة الجغرافية ،كان من أهم األسباب للتع صب الرياضي،
خالل فترة الدراسة ،مما يعني أن التعصب يعتبر مشكل ًة داخلي ًة في المقام األول لدى معظم الدول التي تعاني من
التعصب الرياضي ،بينما كان السبب الرئيس الثاني من أسباب التعصب الرياضي "االنتماء الوطني" ،وهو ما يعني
أن التعبير عن محبة الوطن ينقلب إلى تعصب وعنف في بعض األحيان ،في بعض المباريات الرياضية.

وكان موقع "يالالكورة" صاحب النصيب األكبر في ظهور التعصب على أساس المنطقة الجغرافية نظ ًار لطبيعة
األوضاع في مصر والتجاذب المستمر بين األندية التي تمثل مناطق أو محافظات في مص ر ،بينما ظهر "االنتماء
الوطني" كسبب للتعصب بصورة أكبر لدى موقع "كووورة" كونه موقع ًا أشمل في التغطية ،ويتابع كافة األحداث العربية
والدولية.
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 - 5بينت مواقع الدراسة أن كرة القدم هي الرياضة األكثر تسبب ًا في التعصب الرياضي ،وهذا يفسر أهمية اللعبة واعتبارها
اللعبة الشعبية األولى في العالم ،مم ا ينعكس سلباً على سلو الجمهور والمتابعين الذين يحضرون مباريات فرقهم
ومنتخباتهم ،بينما باقي األلعاب تحظى بنسب قليلة من التعصب نظ اًر لقل ة االهتمام الجماهيري واإلعالمي بها.

ويتضح أن موقع "كووورة" األكثر تناوالً لكرة القدم ضمن موضوعات تتعلق بمظاهر التعصب الرياضي.

 - 6كشفت مواقع الدراسة أن العنف بين المشجعين األكثر ظهو اًر بين مظاهر التعصب الرياضي خالل فترة الدراسة ،مما

يعكس طبيعة ثقافة الجمهور وصعوبة السيطرة على تصرفاتهم بسبب تواجدهم بأعداد كبيرة في مدرجات المالعب أو

خارج المالعب ،بينما كان العنف بين الالعبين من أبرز مظاهر التعصب نظ اًر لكثرة االحتكا

المباشر بين

الالعبين أثناء المباريات وامكانية حدوث ردود فعل تتمثل في االعتداءات اللفظية أو الجسدية بين الالعبين ،فيما جاء

التراشق اإلعالمي أيضاً ضمن أبرز مظاهر التعصب عبر األخبار والتصريحات من بعض الالعبين أو المدربين أو
رؤساء األندية والتي تنشرها وسائل اإلعالم.

ويتبين أن موقع "كووورة" كان األكثر تناوالً لمظهر "الع نف بين المشجعين" ،يليه موقع "يالالكورة " ثم "األقصى
سبورت".
 - 7أظهرت مواقع الدراسة أن نطاق تغطية الموضوعات المتعلقة بمظاهر التعصب الرياضي جاء في المقام األول على
المستوى الدولي ،مما يبرز أن التعصب الرياضي مشكلة تعاني منها معظم دول العالم ،وال تتركز في إقليم أو منطقة

جغرافية معينة ،بل تمثل مظه اًر يحدث في كل دولة تقريباً مع تفاوت من دولة إلى أخرى ،وال تختلف الدول األوروبية
المتقدمة أو الدول اإلفريقية الفقيرة في هذا االتجاه.

اء على
كما أن هنا تقارباً في النتائج توضحه نتائج الدراسة في نطاق التغطية ،يبرهن أن التعصب موجود سو ً
المستوى الدولي أو العربي أو المحلي في كل من جمهورية مصر العربية أو في فلسطين.
ويتضح أن موقع "كووورة" كان األكثر تغطية على النطاق الدولي ،بينما جاء "يالالكورة" األول على المستوى المحلي،
يليه "األقصى سبورت".

 - 8بينت مواقع الدراسة أن دورها في تناول موضوعات مظاهر التعصب الرياضي أنها بشكل عام (محايدة) ،وال يمكن
الحكم بأنها تؤثر في تغذية التعصب الرياضي ألنها اكتفت بنقل الخبر أو تناول موضوعات التعصب الرياضي
اء السلبي أو اإليجابي ال يؤثر في
بصورة سطحية ،وهذا يتوافق مع بعض الدراسات التي أظهرت أن دور اإلعالم سو ً
اء في معالجة هذه المظاهر أو نشرها بصورة تؤثر في سلو المتابعين أو القراء سلبياً.
التعصب الرياضي ،سو ً
وظهر أن موقع "كووورة" كان األكثر استخداماً التجاه المضمون "المحايد" مقارن ًة بالموقعين "يالالكورة " و"األقصى
سبورت" ،وكذل الحال في االتجاه اإليجابي ،بينما كان االتجاه "السلبي" أعلى استخداماً في "يالالكورة" مقارنةً

بالموقع ين "كووورة" و"األقصى سبورت".

 - 9كشفت مواقع الدراسة االرتباط بين نطاق التغطية ومصادر المادة الخبرية المتعلقة بمظاهر التعصب الرياضي ،حيث
إن مصادر األخبار كانت في المقام األول مصادر دولية ،بينما اعتمدت المواقع في الدراسة على المراسلين في المقام
الثاني كمصدر من مصادر األخبار.

فيما كانت المصادر الدولية لألخبار األكثر استخدام ًا في موقع "كووورة" ،أما االعتماد على "المراسل" في مصادر

األخبار كان األكثر في موقع "يالالكورة" ،مقارن ًة بموقعي "كووورة" و"األقصى سبورت".
 - 10أظهرت مواقع الدراسة أن الخبر الصحفي هو الفن األساسي الذي اعتمدته في تناولها لمظاهر التعصب الرياضي،
واغفالها أو عدم االهتمام بباقي الفنون الصحفية ،وهي النتيجة التي كشفتها دراسات أخرى وفي وسائل إعالمية أخرى،

كونها تكتفي بالتغطية السطحية للحدث وال تحاول التعمق والبحث في األسباب والحلول.
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فيما يتضح أن الخبر في موقع "كووورة" األكثر استخدام ًا ،وكذل المقال مقارن ًة بالموقعين "يالالكورة " و"األقصى
سبورت" ،فيما كانت النسبة متقارب ًة بين "كووورة" و"يالالكورة " في استخدام التقرير.

 - 11بينت الدراسة أن مواقع الدراسة استفادت من الخدمات وطرق عرض الموضوعات على صفحة بدء الموقع ،من
خالل العناوين الرئيسية والمقدمات الملخ صة.

فكان "عنوان رئيس فقط" األكثر استخداماً في "يالالكورة" ،بينما "عنوان رئيس ومقدمة ملخ صة" األكثر استخداماً في
موقع "كووورة".

 - 12كشفت الدراسة أن المواقع اإللكترونية الرياضية استفادت من الخدمات التفاعلية وبالدرجة األولى استخدام الصور
اإلخبارية والشخصية ،فال يمكن أن يتم نشر خبر أو تقرير أو قضية على الموقع بدون صورة توضح طبيعة الحدث

أو الشخصية أو المباراة موضوع الحدث.

 - 13أظهرت مواقع الدراسة منحها فرصة التعليق على الموضوعات المنشورة على صفحاتها ،ولكنها أوردت شروطاً لهذه
التعليقات بما ال يقدح أو ي سيء إلى األشخاص أو المؤسسات أو االتحادات ذات العالقة بالحدث ،وهي سياسة متبعة
اء اإلخبارية أو غيرها ،حتى يبقى الموقع محل احترام ،والبعد عن التحول إلى ساحة
في معظم المواقع اإللكترونية سو ً
للردح أو اإلساءة للغير.

 - 14بينت مواقع الدراسة أنها استفادت من الخدمات المرافقة للموضوع ،ومن انتشار مواقع التواصل االجتماعي وخاصةً
"الفيس بو " و"تويتر" واللذان يحظيان بانتشار واسع لدى الشباب في المجتمع العربي ،باإلضافة الستخدام خدمات

التعليق على الموضوع.
ومن الك نستنتج أن:

 - 1ساهمت المواقع اإللكترونية الرياضية العربية بدور محدود في الحد من ظاهرة التعصب وشغب الجماهير.

 - 2نتائج الدراسة تظهر أن دور المواقع اإللكترونية الرياضية العربية ال تؤثر في ازدياد ظاهرة التعصب بصورة
واضحة.

 - 3هنا

أدوار إيجابية يمكن أن تلعبها المواقع اإللكترونية الرياضية العربية في نشر الوعي بين القراء والجمهور

الرياضي حول اآلثار السلبية لمظاهر التعصب الرياضي.

 - 4يمكن أن تلعب المواقع اإللكترونية الرياضية العربية كجزء من اإلعالم الرياضي بشكل عام دور الرقيب على
أطراف المنافسة الرياضية.

 - 5استخدمت المواقع اإللكترونية الرياضية الخدمات المتاحة لديها لجذب القراء والمتصفحين.

 - 6عدم اهتمام المواقع اإللكترونية الرياضية بالفنون الصحفية واالقتصار في معظم تناولها لموضوعات التعصب
الرياضي على الخبر الصحفي.

 - 7منح حرية التعبير من خالل التعليق على الموضوعات ،ولكن بشروط تضمن عدم اإلساءة للغير.

 - 8إن التعصب الرياضي مشكلة موجودة ال ينكرها أحد ،فمعظم دول العالم تعاني منها ،ويمكن القول :إنها ظاهرة
عالمية.

 - 9يوجد مسؤولية لدى المواقع اإللكترونية الرياضية العربية تمنعها من االنجرار وراء أحداث التعصب أو تحديد
موقفها من أطراف التعصب الرياضي.
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ثانياً :المقترحات

 - 1عدم االكتفاء بدور محايد من المواقع اإللكترونية الرياضية العربية في تناولها لمظاهر التعصب الرياضي،
وضرورة بذل مجهود يكفل االستفادة من هذه المواقع لمواجهة التعصب.

 - 2استخدام فنون صحفية أخرى ،كالتحقيق أو الحديث أو التقرير بشكل أكبر في معالجة قضايا التعصب
الرياضي ،وعدم االكتفاء بالخبر.

 - 3إفراد مساحات لتناول موضوعات تنشر الوعي لدى المجتمع ،من خطورة التعصب الرياضي ألنه سيؤدي
إلى العنف والضرر بالنفس أوالً وباآلخرين وبصورة الفريق أو المنتخب الذي يشجعه.

 - 4مناقشة أسباب ومظاهر التعصب الرياضي عبر لقاءات وحوارات ،ونشرها عبر المواقع اإللكترونية الرياضية
العربية.

 - 5التركيز على ثقافة التسامح واألخالق في التعامل بين الرياضيين ،والمكاسب التي تحققها الروح الرياضية
وتقبل الخسارة وعدم المغاالة في فرحة الفوز.

 - 6تجنب نشر أحداث العنف والتعصب بشكل مستمر لعدم اإلثارة النفسية والعاطفية.

 - 7االستفادة من جاذبية وسهولة الوصول إلى المواقع اإللكترونية الرياضية في استقطاب أكبر عدد ممكن من
الجمهور لصالح نبذ العنف والتعصب الرياضي.

 - 8التركيز على السلوكيات اإليجابية لبعض الالعبين ممن يمثلون رمزيةً لدى الجمهور.

 - 9تسليط الضوء على األخبار التي تتناول العقوبات المفروضة على الالعبين أو المشجعين ممن يمارسون
التعصب والعنف في المباريات.

- 10
الرياضي.

- 11

التركيز على العقوبات واإلجراءات التي تنفذها قوات األمن والشرطة في مكافحة العنف والتعصب
منح جوائز لروابط المشجعين الذين يلتزمون بالقوانين ،وال يمارسون العنف في المالعب.

- 12

تأهيل وتطوير الكوادر اإلعالمية العاملة في المواقع اإللكترونية الرياضية العربية ،وتدريبها على

- 13

إدراج اإلعالم الرياضي كتخصص ضمن كليات اإلعالم في العالم العربي ،كونه تخصص ًا هام ًا

- 14

تشجيع الدراسات والبحوث التي تعالج مظاهر التعصب الرياضي ،وتشجيع دور اإلعالم الرياضي

- 15

التركيز على الوازع الديني لدى المجتمعات العربية ،كون اإلسالم حث على ممارسة الرياضة كنوع

مهارات التعامل مع رغبات الجمهور بما يضمن عدم نشر موضوعات تشجع التعصب.
ويحتاج إلى اهتمام وتطوير وفق خطة إستراتيجية تعترف بأهمية هذا التخصص.

في الحد من مظاهر التعصب الرياضي.

من القوة والحفاظ على الصحة ،في المقابل نبذ اإلسالم العنف واستغالل الرياضة في االعتداء أو ممارسة

التعصب.

- 16

الترويح عن الجماهير ومشاركتهم في التخفيف من عبء الحياة.

نشر القوانين التي تحك ًم األلعاب الرياضية ،فهي ت ساهم في تثقيف الجمهور بالقواعد التي تحكم
- 17
هذه األلعاب ،وتخفف من التهجم على الحك ام أو القائمين على األلعاب ،وتقلل من التعصب الرياضي.
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ال تب والمراجع العربية:

قائمة المراجع والمصادر

 - 1إبراهيم ،إسماعيل "الصحفي المتخص ص" ،ط(1القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع .)2001 -

 - 2أبو إصبع ،صالح "االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة" ،ط(3عمان :دار يرام للدراسات والنشر والتوزيع
– .)1999

 - 3أبو زيد ،فاروق "الصحافة المتخص صة" ،ط(1القاهرة :عالم الكتب .)1986 -
 - 4أبو عيشة ،فيصل "اإلعالم اإللكتروني" ،ط(1عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع .)2010 -
 - 5إسماعيل ،محمود "مناهج البحث اإلعالمي" ،ط(1القاهرة :دار الفكر العربي .)2011 -

 - 6إمام ،إبراهيم "اإلعالم واالتصال بالجماهير"( ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية .)1969 -

 - 7بهبهاني ،خليفة "دور وسائل اإلعالم في الحد من شغب المالعب الرياضية"( ،الرياض :مركز الدراسات والبحوث
بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،العدد (.)2004 - )342

 - 8تربان ،ماجد " اإلنترنت والصحافة اإللكترونية – رؤية مستقبلية"(،القاهرة :الدار المصرية اللبنانية .)2008 -
 - 9الجبالي ،حسني "علم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق"( ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية – .)2003

 - 10جواد ،عبد الستار "فن كتابة األخبار ..عرض شامل للقوالب الصحفية وأساليب التحرير الحديثة"( ،عمان :دار
مجدالوي للنشر والتوزيع .)2001 -

 - 11حجاج ،محمد "التعصب والعدوان في الرياضة"( ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية – .)2002
 - 12الحنو ،محمد "مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها"( ،عم ان :دار أسامة للنشر والتوزيع .)2012 -
 - 13الحسن ،إحسان "علم االجتماع الرياضي" ،ط(1دار وائل للنشر – عمان .)2005

 - 14الحضيف ،محمد "تأثير وسائل اإلعالم – دراسة في النظريات واألساليب"( ،الرياض :مكتبة العبيكان –
.)1994

 - 15خضور ،أديب " -اإلعالم الرياضي" ،ط(1دمشق :الناشر الكاتب نفسه .)1994 -
" -اإلعالم المتخص ص" ،ط(2دمشق :الناشر المؤلف نفسه .)2005 -

 - 16الخزاعلة ،محمد ،وعطية ،محمود "الرياضة وعلم النفس" ،ط(1عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع .)2013 -
 - 17الخولي ،أمين "الرياضة والمجتمع"( ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت.)1996 ،

 - 18الدليمي ،عبد الرزاق "التحرير الصحفي" ،ط(1عم ان :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة – .)2012
 - 19الرقاد ،رائد ،ويخرون "الثقافة الرياضية" ،ط(1عم ان :دار تسنيم للنشر والتوزيع .)2004 -
 - 20رشتي ،جيهان "األسس العلمية لنظريات اإلعالم"( ،القاهرة :دار الفكر العربي .)1978 -
 - 21الريضي ،كمال "الرياضة في متاهات السياسة" ،ط(1عمان :دار وائل للنشر – .)2003

 - 22الزامل ،يوسف" الثقافة الرياضية" ،ط( 1عمان :مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع .)2006 -
 - 23الزعبي ،صالح  ،والخياط ،ماجد "علم النفس الرياضي" ،ط (1عم ان :دار الحرية – .)2011
 - 24زهران ،حامد "علم النفس االجتماعي" ،ط(6القاهرة :عالم الكتب – .)2003

 - 25الشافعي ،حسن "اإلعالم في التربية البدنية والرياضة"( ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر – .)2003

 - 26شحاتة ،عبد المنعم "اإلعالم والعنف – موجة العنف مسؤولية الفرد أم المجتمع"( ،القاهرة :مجلة الدراسات
اإلعالمية ،العدد (.)1996 – )85
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 - 27شرف ،عبد العزيز "الصحافة المتخص صة ووحدة المعرفة" ،ط(1القاهرة :عالم الكتب – .)2003

 - 28طه ،فرج ،ويخرون "موسوعة علم النفس والتحليل النفسي" ،ط(1الكويت :دار سعاد الصباح – .)1993
 - 29عبد الحميد  ،محمد " -دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم" ،ط ( 2القاهرة :عالم الكتب.)1997 ،
"-نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير" ،ط(1القاهرة :عالم الكتب .)1997 -

 - 30عثمان ،إسماعيل "إدارة األزمات الرياضية"( ،القاهرة :مركز الكتاب للنشر .)1998 -

 - 31العدوي ،جمال ،ويخرون "الرياضة في حياتنا" ،ط(3العين :دار الكتاب الجامعي .)2004 -
 - 32عويس ،خير الدين ،وعطا،عبد الرحيم "اإلعالم الرياضي"( ،القاهرة :مركز الكتاب للنشر – .)1998
 - 33الفيروز ي بادي ،مجد الدين "القاموس المحيط" ،ط(6دمشق :مؤسسة الرسالة .)1998 -

 - 34الكاشف ،هني ة "دور التربية الرياضية في تنمية الوعي السياسي"(،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر -
.)2004

 - 35كنعان ،علي "الصحافة اإللكترونية في ظل الثورة التكنولوجية"(،عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع -
.)2014

 - 36الل بان ،شريف "الصحافة اإللكترونية  -دراسات في التفاعلية وتصميم المواقع"( ،القاهرة :الدار المصرية اللبنانية -
.)2005

 - 37المدني ،غازي "الصحافة الرياضية  ..النشأة والتطور " ،ط( 2القاهرة  :دار الهاني للطباعة والنشر.)2006 ،

 - 38المصطفى ،عبد العزيز" شغب المالعب الرياضية  ..أنواعه ودوافع ه"( ،جدة :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
مجلة الدراسات والبحوث ،العدد (.)2004 )342

 - 39مفتي ،محمد "الدور السياسي لأللعاب الرياضية"( ،الرياض :مجلة جامعة المل

سعود – المجلد الخامس،

.)1993
 - 40نصر ،حسني ،وعبد الرحمن ،سناء "التحرير الصحفي في عصر المعلومات  -الخبر الصحفي" ،ط (2اإلمارات:
دار الكتاب الجامعي .)2003 -

 - 41النقيب ،يحيى "علم النفس الرياضي"( ،الرياض :معهد إعداد القادة – .)1990

 - 42الهيتي ،عبد الرزاق"الصحافة المتخص صة" ،ط(1عم ان :دار أسامة للنشر والتوزيع – .)2011

األبحاث العلمية المنشورة:

 - 43األشقر ،إيمان "دور النقد في الصحافة الرياضية المصرية في مواجهة الظواهر السلبية لمشجعي األندية" ،رسالة
دكتوراة غير منشورة (اإلسكندرية :جامعة اإل سكندرية ،كلية التربية الرياضية للبنات.)2012 ،

 - 44أبو طامع ،بهجت "اإلعالم الرياضي ودوره في الحد من ظاهرة التعصب وشغب الجماهير في المالعب
الفلسطينية" ،رسالة ماجستير منشورة( ،طولكرم ،جامعة فلسطين التقنية – خضوري ،كلية التربية الرياضية –

.)2014

 - 45أبو وردة ،أمين "أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه واالنتماء السياسي  -طلبة جامعة
نموذجا  ،) 2000- 2007( -رسالة ماجستير منشورة( ،نابلس ،جامعة النجاح ،كلية الدراسات
النجاح الوطنية
ً
العليا .)2008 -
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.)2012
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الجامعة اإلسالمية ،كلية اآلداب ،قسم الصحافة واإلعالم.)2015 ،
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صالح "سمات ومظاهر التعصب الرياضي  -دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة اإلمام

محمد بن سعود اإلسالمية" رسالة ماجستير منشورة( ،الرياض :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،كلية

العلوم االجتماعية .)2011 -

 - 58ميرزا ،جاسم "اتجاهات الجمهور الرياضي نحو اإلعالم الرياضي المحلي" ،ورقة بحثية مقدمة لندوة اإلعالم
الرياضي (الرياض ،جامعة نايف للعلوم األمنية – .)2014

 - 59النظاري ،محمد ""قياس الضغوط النفسية التي تسببها الصحافة الرياضية على حكام كرة القدم حسب سنوات
التحكيم في الجمهورية اليمنية" ،رسالة دكتوراة منشورة( ،الجزائر :جامعة الجزائر ،كلية اإلعالم – .)2012
 - 60الوايلي ،عبد هللا "العوامل النفسية واالجتماعية المرتبطة بالتعصب الرياضي بالمملكة العربية السعودية"،رسالة
دكتوراة منشورة( ،الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .)2011 -
96

الدراسات األجنبية المنشورة:
61- R, Siekmann, FOOTBALL HOOLIGANISM WITH AN EU DIMENSION:
TOWARDS AN INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK, T.M.C. ASSER
INSTITUUT THE HAGUE THE NETHERLANDS, 2004
62- G. Carnibella, A. Fox, K. Fox, J. McCann, J. Marsh, P.Marsh, "Football violence in
"Europe", Socail Issuse Research Center,1996

مصادر الصحف:
 - 63صحيفة فلسطين اليومية ،عن تقرير صحفي "سحب طلب تجميد عضوية (إسرائيل) يحبط الشارع الرياضي"،
العدد ( )2884بتاريخ  31مايو 2015م.

مصادر الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):
* - 64البولو ( :في العربية تعني :ضرب الكرة بالصوالجة "العصي" ،لعبة قديمة جداً ابتدعها الفرس وانتشرت في
الهند واليابان والصين ،ومصر المملوكية ،وعرف اإلنجليز هذه اللعبة من البنغال في القرن الثامن عشر ووضعوا

لها القوانين واألسس عام 1875م وانتش رت بعد ذل

في جميع أنحاء العالم (من ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة ):

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88
 - 65إسالم ويب ،صحيح مسلم بشرح محيي الدين النووي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7802&idto=7803&bk

_no=53&ID=1245

 - 66إسالم ويب"،الترويح في العصر النبوي":
&http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=9&ChapterId=9

BookId=274&CatId=0&startno=0

 - 67الجزيرة نت " ،إنذار للمصري أبو تريكة بسبب تعاطفه مع غزة" ،تم استرجاعه بتاريخ  27يناير 2008م:

http://www.aljazeera.net/news/sport/2008/1/27/%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7

%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-

%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%BA%D8%B2%D8%A9

68

-

الموسوعة الحرة "ويكبيديا"" ،عيدي أمين دادا":

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D9%85
%D9%8A%D9%86
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 - 69صحيفة الشرق األوسط"،عيدي أمين من مساعد طباخ إلى لقب «أعظم رئيس دولة في العالم » ،تم استرجاعه
بتاريخ  17أغسطس 2003م:

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=187725&issueno=9028#.VZKp6RtViko

 - 70جريدة إيالف اإللكترونية" ،بعد أكثر من نصف قرن :سر سمنة المل فاروق" ،تم استرجاعه بتاريخ  28نوفمبر
2007م"http://elaph.com/ElaphWeb/Health/2007/11/283787.htm " :

" - 71فرانس" ،" 24فالديمير بوتين من الصراع السياسي إلى التنافس الرياضي" ،تم استرجاعه بتاريخ 2012/7/6م:
http://www.france24.com/ar/20120706-judo-russia-vladimir-putin-to-attend-olympic"games

 - 72المصري اليوم" ،الرئيس الرياضي  ..السيسي على دراجة  ..و «ناصر » بمضرب «بينج بونج »" ،تم استرجاعه
بتاريخ  13يونيو 2014مhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/463432 :

 - 73شبكة أمين – شبكة اإلنترنت واإلعالم العربي ،مقال د.عصام الخالدي" ،الرياضة والسياسة في الحالة
الفلسطينية" ،تم استرجاعه بتاريخ2015/3/25 ،م:

http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=26356

 – 74الرياضية أون الين" ،الشهيد أبو عمار وو ازرة الدفاع الفلسطينية" ،حوار مع سعد حاكورة ،تم استرجاعه بتاريخ
 13نوفمبر2013م""http://spor.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=3687 :
 - 75وكالة الرأي الفلسطينية لجعالم " ،رئيس الوزراء يشار في مباراة افتتاح ملعب اليرمو " ،تم استرجاعه بتاريخ

 8أغسطس 2009م:

http://alray.ps/ar/post/787/uploads/documents/7e058f5b021e486bdb250b18087a338d.pdf
 - 76موقع ويكبيديا ،الموسوعة الحرة" ،ثيودور هرتزل":

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D

9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84

 - 77وكالة معاً اإلخبارية ،مقال أحمد البخاري "نحن وهم والمكابياه" ،تم استرجاعه بتاريخ  21يوليو 2013م:
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=615683

 - 78موقع فلسطين أون الين" ،ماراثون إسرائيلي في القدس لخدمة مخططات تهويدها" ،تم استرجاعه بتاريخ 12
مارس 2015م:
http://felesteen.ps/details/news/134906/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88
%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7.html

 - 79كورابيا" ،قدم نتنياهو تنكسر بعد مشاركته مع شارون بمباراة السالم" ،تم استرجاعه بتاريخ  12يونيو 2012م:
http://www.korabia.com/73046

 - 80العربية نت(" ،دبلوماسية الكريكت) تذيب الجليد بين الهند وباكستان" ،تم استرجاعه بتاريخ  29مارس :2011
http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/29/143472.html
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 - 81كووورة" ،فلسطين تسحب طلبها لتعليق عضوية الكيان الصهيوني بالفيفا" ،تم استرجاعه بتاريخ  29مايو

http://www.kooora.com/?n=408691 :2015
- 82

معجم

المعاني

شبكة

األلوكة

الجامع،

"إعالم":

معنى

/ar/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
- 83

الثقافية،

حسين

/http://www.alukah.net/culture/0/46807

فاروق،

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

"الصحافة

اإللكترونية:

إعالم

الجيل":

 - 84األهرام المصرية" ،حصاد الدورة العربية التاسعة الصدارة لمصر والنجومية ل ّ (حورية النيل رانيا علواني) ،أفراح
وأحزان

خيّمت

علّى

الدورة

..

والشغب

نقطة

سوداء"،

http://www.ahram.org.eg/Archive/1999/9/2/SPOR2.HTM

تم

ا سترجاعه

بتاريخ

1999/9/2م:

 - 85الموسوعة الحرة "ويكبيديا"" ،أحداث استاد بورسعيد":
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3

%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A

%D8%AF_2012

 )bbc) - 86بالعربية" ،تعليق دوري كرة القدم بمصر بعد مقتل عد ة مشجعين في اشتباكات مع قوات األمن" ،تم
استرجاعه بتاريخ 2015/2/9م:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150208_cairo_clashes_security_zamale
k_fans

 - 87جريدة الشرق األوسط" ،دوري المحترفين السعودي  ..عنف ودماء وخروج عن الروح الرياضية" ،تم استرجاعه
بتاريخ 2013/12/14مhttp://aawsat.com/home/article/13116 :

( - 88فرانس" ،)24القاهرة تستدعي سفيرها في الجزائر للتشاور على خلفية مباراة الخرطوم " ،تم استرجاعه بتاريخ
2009/11/20م:

ambassador-consultations

http://www.france24.com/ar/20091119-egypt-algeria-recalls-

 - 89موقع في الجول"،بالغ ضد شلبي وشوبير بسبب التحريض على بورسعيد" ،تم استرجاعه بتاريخ  13فبراير

2012مhttp://www.filgoal.com/arabic/News.aspx?NewsID=86411 :

 - 90وكالة صفا اإلخبارية" ،اتحاد القدم يكرم الالعب سعيد السباخي" ،تم استرجاعه بتاريخ  25نوفمبر 2014م:

http://safa.ps/post/140114

المقابالت:
-

مقابلة مع محسن لملوم اإلعالمي الرياضي في جريدة األهرام الرياضي المصرية ،عبر البريد اإللكتروني ،بتاريخ

 26يوليو 2015م.

 مقابلة مع الناقد الرياضي المصري خالد توحيد ،عبر البريد اإللكتروني ،بتاريخ  20يوليو 2015م. -مقابلة شخصية مع اإلعالمي الرياضي خالد أبو زاهر مدير القسم الرياضي في صحيفة "فلسطين" اليومية بغزة،

ومقد م برنامج "خط الوسط" الرياضي في قناة "الكتاب الفضائية بغزة" ،في مكتبه بصحيفة فلسطين ،بتاريخ  1أغسطس
2015م.
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* األساتاة المحكمين الستمارة تحليل المضمون:
-

أ.د .جواد الدلو ،أستاذ اإلعالم في الجامعة اإلسالمية بغزة.

-

أ.د .أحمد التر  ،عميد شؤون الطلبة بالجامعة اإلسالمية بغزة.

-

د.نبيل الطهراوي ،أستاذ اإلعالم بجامعة األقصى بغزة.

-

د.طلعت عيسى ،أستاذ اإلعالم بالجامعة اإلسالمية بغزة.

-

د.حسين أبو شرار ،أستاذ التدريب الرياضي بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.
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توثيق نتائج الدراسة التحليلية من المواقع اإلل ترونية:
" - 1كووورة"" ،رونالدو معرض للعق وبة بسبب احتفاله في الكالسيكو!" ،تم استرجاعه بتاريخ  23مارس 2015م:
http://www.kooora.com/?n=393873&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%

c7%e1%da%e4%dd&pg=6&o=n

" - 2يالالكورة "" ،بالفيديو ..شغب جماهيري (معتاد) في فوز باناثينايكوس على اوليمبياكوس في دربي اليونان" ،تم
استرجاعه بتاريخ  23فبراير 2015م:
http://www.yallakora.com/ar/News/274567/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9

%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B4%D8%BA%D8%A8-

%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A -

%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-

%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%

D9%83%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%83%

 D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-/371

" - 3كووورة"" ،وسائل إعالم مونتنيجرو ت صف أحداث مباراة روسيا بالعار" ،تم استرجاعه بتاريخ  28مارس 2015م:
http://www.kooora.com/?n=394679&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%
c7%e1%da%e4%dd&pg=5&o=n
" - 4كووورة"" ،أوكرانيا تحرض على مقاطعة مونديال روسيا  ،" 2018تم استرجاعه بتاريخ  15مارس 2015م:
http://www.kooora.com/?n=391737&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%
c7%e1%da%e4%dd&pg=6&o=n
" - 5يالالكورة " ،مقال للكاتب عبد القادر سعيد حول ممارسات المعلقين الرياضيين المصريين واستغاللهم لألحداث
السياسية في مصر ،تم استرجاعه بتاريخ  8فبراير 2015م:

http://www.yallakora.com/ar/Articles/273917/1/69/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B
5%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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" - 6كووورة"" ،داعش يهدد أولمبياد ريو  ،" 2016تم استرجاعه بتاريخ  22مارس 2015م:
http://www.kooora.com/?n=393504&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%
da%e4%dd&pg=4&o=n
" - 7موقع األقصى سبورت"" ،ناد غزي يالحق جماهيره قانونياً وعشائرياً" ،تم استرجاعه بتاريخ  18مارس 2015م:
http://aqsasport.org/sport/index.php/news/View?id=109175
" - 8كووورة"" ،صحيفة سويسرية تهاجم االتحاد األوروبي للنقابات العمالية بسبب تحيزه ضد قطر واتهامها بإساءة
معاملة العمال في مشاريع البنية التحتية لمونديال  ،" 2022تم استرجاعه بتاريخ  7يناير 2015م:

http://www.kooora.com/?n=375810&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%

c7%e1%da%e4%dd&pg=10&o=n

" - 9كووورة" "بالفيديو :الفرق بين عنف كرة القدم في مصر والبرانيل" تم استرجاعه بتاريخ  10فبراير 2015م:
http://www.kooora.com/?n=383773&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%
c7%e1%da%e4%dd&pg=8&o=n
" - 10األقصى سبورت"" ،ايفانوفيتش يعتدي على أحد الالعبين" ،تم استرجاعه بتاريخ  12فبراير 2015م:
http://aqsasport.org/sport/index.php/news/View?id=108346
" - 11كووورة"" ،استنفار أمني لمباراة رد ستار وجالطة سراي في دوري السلة األوروبي" ،تم استرجاعه بتاريخ 11
يناير 2015م:
http://www.kooora.com/?n=376804&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%

c7%e1%da%e4%dd&pg=9&o=n

" - 12كووورة"" ،إيقاف طبيب المنتخب البولندي لليد  6شهور" ،تم استرجاعه بتاريخ  30يناير 2015م:
http://www.kooora.com/?n=381396&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%

c7%e1%ed%cf&pg=22&o=n

" - 13كووورة"" ،صحيفة سويسرية تهاجم االتحاد األوروبي للنقابات العمالية" ،تم استرجاعه بتاريخ  7يناير 2015م:
 http://www.kooora.com/?n=375810&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%c7%e1%da%e4%dd&pg=10&o=n
" - 14كووورة"" ،مدرجات مالعب إسبانيا تستقطب المزيد من المتوح شين" ،تم استرجاعه بتاريخ  12مارس
2015م:
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http://www.kooora.com/?n=391100&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%

da%e4%dd&pg=4&o=n

" - 15كووورة"" ،إيقاف الكعبي مدافع الوكرة مباراتين وغرامة  5يال ف" ،تم استرجاعه بتاريخ  17فبراير 2015م:
http://www.kooora.com/?n=385560&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%

c7%e1%da%e4%dd&pg=7&o=n

" - 16األقصى سبورت"" ،اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة لنادي اتحاد خان يونس وايقاف العب خدمات جباليا 3
سنوات" ،تم استرجاعه بتاريخ  20يناير 2015م:
http://aqsasport.org/sport/index.php/news/View?id=107702
" - 17األقصى سبورت"" ،االعتداء على حكم لقاء اتحاد الشجاعية وخدمات خان يونس" ،تم استرجاعه بتاريخ 28
مارس 2015م:
http://aqsasport.org/sport/index.php/news/View?id=109372
" - 18كووورة"" ،حكام قبرص يطالبون بالمزيد من األمن أمام أعمال العنف" ،تم استرجاعه بتاريخ  22مارس
2015م:

http://www.kooora.com/?n=393527&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&sear
chfor=%c7%e1%da%e4%dd&pg=6&o=n

" - 19ا ألقصى سبورت"" ،بالصور ..اشتبا (دموي) بين جماهير فينورد والشرطة اإليطالية" ،تم استرجاعه
بتاريخ  19فبراير 2015م:

http://aqsasport.org/sport/index.php/news/View?id=108586

" - 20يالالكورة "" ،الزمال يتقدم بشكو ًى رسمية ضد عبد الصادق وجمعة بسبب تصريحات التزوير" ،تم
استرجاعه بتاريخ  11يناير 2015م:
http://www.yallakora.com/ar/News/272539/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%

85%D8%A7%D9%84%D9%83-

%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-

%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-/381
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" - 21كووورة"" ،مورينيو يحرض على إيقاف فان بيرسي" ،تم استرجاعه بتاريخ  9فبراير 2015م:

http://www.kooora.com/?n=383729&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&sear

chfor=%ed%cd%d1%d6&pg=1&o=n

" - 22كووورة" ،بعنوان "رئيس وفاق سطيف يحذر من تكرار حادثة مقتل ايبوسي" ،تم استرجاعه بتاريخ 20
مارس 2015م:

http://www.kooora.com/?n=393094

" - 23يالالكورة"" ،عنف والقاء مفرقعات الدوري األلماني" ،تم استرجاعه بتاريخ  16فبراير 2015م:
http://www.yallakora.com/ar/News/274268/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8

%AD%D8%A7%D8%AF-

 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-

%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%BA%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A A%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%A7/3
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" - 24يالالكورة "" ،بالفيديو ..مرتضى منصور :سنعلن الحداد في الزمال  ..ولن نتر حقوق الضحايا" ،تم استرجاعه
بتاريخ  11يناير 2015م:
http://www.yallakora.com/ar/News/273976/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9
%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-/381
 " - 25سبق اإلخباري" دراسة بعنوان " كفاءات الالعب المحترف" إعداد خالد الكثيري ،تم استرجاعها بتاريخ  1يونيو
2015م.http://sabq.org/Qy8gde :
" - 26كووورة"" ،غرامات مالية على مشجعي ريال مدريد بعد الكالسيكو" ،تم استرجاعه بتاريخ  25مارس 2015م:
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http://www.kooora.com/?n=394355&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&sear

chfor=%c7%e1%da%e4%dd&pg=6&o=n

 مارس6  تم استرجاعه بتاريخ،" مدير أمن المباريات يقدم استقالته..  "حادثة استاد الدفاع الجوي،"  "يالالكورة- 27
:م2015
http://www.yallakora.com/ar/News/275116/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA -

%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA %D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-

%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A/381

 مارس23  تم استرجاعه بتاريخ،" مقال حاتم كريزم "حماية الحكام واجب وطني،" "األقصى سبورت- 28
http://aqsasport.org/sport/index.php/news/View?id=1092742015
:م2015  فبراير6  تم استرجاعه بتاريخ،" اتهامات مولودية الجزائر باطلة: "رئيس شبيبة الساورة،" "كووورة- 29
http://www.kooora.com/?n=382901&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%
c7%e1%da%e4%dd&pg=8&o=n
:م2015  فبراير14  تم استرجاعه بتاريخ،" بعنوان "مرتضى منصور يهدد العبي فريقه،"  "يالالكورة- 30
http://www.yallakora.com/ar/News/274172/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9
%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A8-

%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9%D8%A5%D9%86%D8%A8%D9%8A -

%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%AB -%D9%81%D9%8A105

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A -

%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%A D%D8%A9/381
:م2015  مارس10  تم استرجاعه بتاريخ،" "الجماهير تقوم بإيقاف مباراة في كأس اليونان،" "كووورة- 31
http://www.kooora.com/?n=390698&searchmode=0&searchorder=1&yy=0&searchfor=%
c7%e1%da%e4%dd&pg=6&o=n
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المالحق
ملحق رقم ()1
التعريفات اإلجرائية لفئات تحليل المضمون:
القسم األول :السمات العامة للموقع اإلل تروني:
ال بأول ،أو
 - 1دورية التحديث :ويقصد بها تحديث المواد المنشورة في الموقع ،وهي عملية متابعة لألحداث ونشرها أو ً
إضافة معلومات ومصادر جديدة في معالجة الحدث.
وتشمل هذه الفئة ،الفئات (القضايا) الفرعية التالية:
-

عدة مرات يومي ًا :وهي تعني أن المتابعة لألحداث ونشرها على الموقع ،تتم بصورة متواصلة ،وعلى مدار

اء على صعيد المنافسات أو أخبار الالعبين.
الساعة ،نظ ًار لتسارع األحداث الرياضية ،سو ً
يومياً :ويقصد هنا أن متابعة ون شر األخبار على الموقع تتم بشكل يومي كل ( )24ساعة.

أسبوعي ًا :بمعنى أن متابعة ونشر األخبار على الموقع يتم تحديثها بشكل أسبوعي.

أ ثر من الك :ويقصد هنا أن عملية تحديث األخبار على الموقع تجري على فترات أطول من أسبوع.

 - 2طبيعة النصوص :ويقصد هنا بالشك ل الذي تظهر به المادة على الموقع اإللكتروني ،ومدى استعانتها بالعناصر الفنية
المساعدة من فيديو وصور ورسوم ونصوص متحركة.
وتشمل هذه الفئة ،الفئات (القضايا) الفرعية التالية:
-

نصوص متحركة :بمعنى ظهور النصوص المتعلقة بالمادة اإلخبارية على الموقع اإللكتروني ،بصورة متحركة
على الصفحة الخاصة بالموقع ،بالتناوب مع باقي األخبار الرئيسية على الصفحة.

-

نصوص دون صور :يقصد هنا عدم استخدام الصور مع المادة اإلخبارية على الموقع اإللكتروني.

-

نصوص منودة بفيديو  :بمعنى استخدام الفيديو في المادة اإلخبارية على الموقع ،مثل األخبار التي تتضمن
نتائج المباريات أو أحداث الشغب ،لتوثيق الحدث وتوفير ميزة مشاهدة ما فات المشاهد من أحداث رياضية عبر

الفيديو.
-

تعليق مع الصور :يقصد بها العبارات التي تصف الصور المرافقة وتفسر الحدث في هذه الصور المرافقة للمادة

-

أخرى :بمعنى توفر خدمات أخرى غير ما ذكر ،ومنها ملفات صوتية أو عناوين بارزة.

اإلخبارية على الموقع اإللكتروني.

 - 3الخدمات المقدم ة في الموقع اإلل تروني :ويقصد بها الخدمات التي يتميز بها الموقع بشكل عام وتظهر على
صفحته الرئيسة ،والتي تساهم في ربط المتابعين للموقع با لمواد المنشورة من خالل الروابط واألجندة والخدمات

اإلخبارية العاجلة والرسائل القصيرة ،واإلعالنات وغيرها من الخدمات.
-

إعالنات خدمات الموقع اإلل تروني :وتظهر على صفحة البدء للموقع اإللكتروني وتبرز أهم الخدمات المتوفرة
في الموقع ،ومنها اليوتيوب ومواقع ال تواصل االجتماعي ،والبريد اإللكتروني ،والتعريف بالموقع والقائمين عليه
وطريقة التواصل ،والمنتديات.
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-

وصالت ألقسام الموقع :بمعنى توفر وصالت توفر خدمة الوصول لألقسام التي يحتويها الموقع اإللكتروني،

-

أجندة المباريات :ويقصد بها الخدمة التي يوفرها الموقع اإللكتروني ،لتحديد مواعيد المباريات الهامة خالل اليوم

-

محرك البحث :وتعني الخدمة التي يوفرها الموقع اإللكتروني للمتابعين للبحث عن أية معلومة يرغب في الوصول

-

تقارير منودة بالصور :وهي خدمة متوفرة في المواقع اإللكترونية الرياضية عادة ألن األحداث الرياضية تقترن

-

اء من داخل المباريات أو صور الالعبين ،مما يزيد االهتمام والمتابعة.
ً
عادة بالصور سو ً
خدمة " :"RSSهي اختصار لمصطلح ( ،)Rich Site Summaryوتعني ملخصاً مرك اًز للموقع ،ويتعين على

مثالً األخبار المحلية ،العربية ،الدولية ،المقاالت ،المق ابالت ،التقارير ،الفيديو ،وغيرها.

لتسهيل المهمة على المتابعين ممن يرغبون في مشاهدة المباراة ،أو متابعتها أوالً بأول على الموقع اإللكتروني.

إليها أو مما ن شر من أخبار في الموقع في أوقات سابقة.

من يريد االستفادة من هذه الخدمة ،أن يتوفر لديه متصفح إنترنت يدعم تقنية ( )RSSكمتصفح ( Mozilla
 )Firefoxأو ( ،)Operaأو متصفح مايكروسوفت (.)Internet explorer

وخدمة ( )RSSهي مجانية وتمكن المشتر من الحصول على األخبار فور نشرها في الموقع اإللكتروني ،من

خالل عرض موضوع الخبر ،ومختصر لتفاصيله ،ورابط يوصل القار إلى الخبر على الموقع نفسه.

 -روابط المنتديات :تتميز بعض المواقع اإللكترونية الرياضية ،بخاصية المنتديات التي تربط جمهور المتابعين

من كافة أنحاء العالم بالموقع ،وتعطيهم فرصة إضافة المواضيع الخاصة بهم حسب االهتمام ،والتعليق على
األحداث حسب أهميتها ،ووسيلة تواصل سهلة لنشر المواضيع ذات االهتمام عبر مواقع ذات انتشار واسع بين

المتابعين.

 النسخة اإلنجلينية :ويقصد بها الخدمة التي توفر اللغة اإلنجليزية كلغة تواصل عالمية إليصال المعلوماتفي المواقع اإللكترونية بسهولة لمن ال يجيد اللغة العربية ،وتوفير مصدر معلومات لمن يرغب في متابعة
األحداث الرياضية حول العالم ،ووسيلة إليصال صورة جيدة عن الرياضة في العالم العربية إلى دول العالم.

 -العضوية في الموقع :بمعنى توفر خدمة التسجيل للمستخدم من خالل كلمة مرور خاصة به ،لالستفادة من

خدمات ال موقع وخاصة المنتديات والحصول على ميزة التعليق على األخبار والصور في الموقع اإللكتروني.

 -المتابعة العاجلة :ويقصد بها الخدمة التي توفرها المواقع اإللكترونية ،ومنها الرياضية لمتابعة األحداث

الرياضية وقت حدوثها وايصال نتائج المباريات أوالً بأول.

 -خدمة الموبايل :وهي الخدمة التي توفر إيصال رسالة نصية قصيرة ( ،)smsبأهم األحداث الرياضية على

الموبايل أو الجوال الخاص بالمشتر في هذه الخدمة من خالل الموقع اإللكتروني.

 خدمة األرشيف :ويقصد بها الخدمة التي تمنح المتابع للموقع فرصة العودة لما ن شر من أحداث وأخبار سابقةحسب الموضوع أو التاريخ المطلوب.

 -أخرى :ويقصد بها الخدمات مما لم يذك ر في الفئات السابقة ،مثل االستفتاءات أو الوصول لكيفية اإلعالن في

الموقع أو خدمات التلفزيون لمشاهدة المباريات مباشرة على الموقع.
القسم الثاني :فئة المحتوى (مااا قيل؟):

 - 1أسباب التعصب :ويقصد هنا األسباب التي نتج عنها مظاهر للتعصب الرياضي في المواقع اإللكترونية
التي أجري ت عليها الدراسة ،من خالل األخبار والتقارير والصور المنشورة في هذه المواقع خالل فترة
الدراسة.
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وتمثلت أسباب التعصب في الفئات التالية:
 االنتماء الوطني :بمعنى أن يكون االنتماء للوطن أو الدولة سبب ًا في مظاهر التعصب الرياضي ،ومثال ذل أنتكون مباراة بين مصر والجزائر ويحدث خالل المباراة احتكا بين الالعبين أو الجمهور أو عبر اإلعالم ويكون
السبب تعصب كل جمهور لمنتخب بلده.
 -االنتما ء السياسي أو الطائفي :ويقص د هنا ما يحدث في بعض المباريات واأللعاب الرياضية على خلفية االنتماء

السياسي أو الطائفي ،مثل إطالق شعارات سياسية ضد دولة معينة في ظل خالف سياسي أو طائفي كما يحدث في
المباريات التي تشار فيها أندية من المملكة العربية السعودية وايران ،أو المباريات التي تشار فيها أندية أو

منتخبات من الكيان اإلسرائيلي في بطوالت أوروبية يكون طرفها أندية تركية أو ألبانية أو من فرق البوسنة والهرس
وأحياناً جماهير تتعاطف مع فلسطين في إيطاليا وا سبانيا واليونان وغيرها من دول العالم.

 -االنتماء على أساس المنطقة الجغرافية :وهو أحد أهم األسباب التي تبرز فيها مظاهر التعصب داخل البلد

الواحد ،فغالب ًا تحدث مشاكل بين أندية تمثل مدن ًا داخل نفس البلد ،أو حتى أحياء فقيرة وأخرى غنية في نفس المدينة،
ال وعبر التاريخ األهلي والزمال في مصر ،مع أنهما من
وهنا تبرز المشاكل بين األندية التي تمتل جماهير كبيرة مث ً
نفس مدينة القاهرة ،ومثال يخر االتحاد واألهلي بمدينة جدة السعودية ،والهالل والنصر في مدينة الرياض ،بينما من

أكثر أمثلة التعصب على أساس المنطقة الجغرافية ما حصل عام 2012م في استاد بورسعيد والمجزرة التي راح
ضحيتها ( )74مشجع ًا من أنصار النادي األهلي عقب انتهاء المباراة أمام المصري البورسعيدي.

بناء على العشائرية والجهوية :وهو يحدث في بعض األحيان كسبب من أسباب التعصب الرياضي نظ اًر لطبيعة
 ًالمجتمعات العربية التي تعتز بالعائلة والعشيرة ،ففي بعض األندية نشاهد أن معظم الفريق يعتمد على العبين من

نفس العائلة ،كما في نادي واد النيص بالضفة الغربية.

 أخرى :وهنا أسباب أخرى غير التي ذكرت أعاله تتعلق بمشاكل نفسية أو اقتصادية لدى الالعبين أو قطاع منالجمهور الرياضي ،تتسبب أيض ًا في التعصب الرياضي.
 - 2نوع الرياضة سبب التعصب :ويقصد هنا األلعاب الرياضية التي برزت فيها مظاهر للتعصب الرياضي في
المواقع اإللكترونية للدراسة.
 -كرة القدم:

هي لعبة يعشقها الكبار والصغار ،ويعشقها العامة والخاصة تهتم بها كل الدول ،وت سمى بلعبة

الجماهير ألنها لعبة الغني والفقير ،فاألمر ال يتطلب سوى كرة ،ويمكن ممارستها في أي مكان ،وهي اللعبة الشعبية
األولى في العالم ،وأشد أنواع الرياضات حماس ًا واثارة.

( )1

كل منهما من ( )11العباً بكرة مكورة ،يلعب كرة القدم 250
كرة القدم هي رياضة جماعية تلعب بين فريقين يتكون ٌّ

مليون العب في أكثر من  200دولة حول العالم ،فهي بهذا الرياضة األكثر شعبية وانتشا اًر في العالم ،تلعب كرة

 - 1إبراهيم مرزوق" ،الموسوعة الرياضية" ،ط(1القاهرة :الدار الثقافية للنشر  ،)2002 -ص 30
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القدم في ملعب مستطيل مع مرميين في جانبيه ،الهدف من اللعبة هو إحراز األهداف عبر ركل الكرة داخل
المرمى.

( )1

-كرة الطائرة :هي لعبة من ضمن األلعاب األكثر شعبية في العالم ،يلعب فيها فريقان تفصل بينهما شبكة عالية،

على الفريق ضرب الكرة فوق الشبكة لمنطقة الخصم ،لكل فريق ثالث محاوالت لضرب الكرة فوق الشبكة،

تحسب نقطة عندما ت ضرب الكرة أرضية الفريق الخصم ،أو إذا ارتكب الفريق خطأ ،أو إذا أخفق الفريق في صد
الكرة وارجاعه ا بشكل صحيح.

( )2

كرة السلة :هي لعبة رياضية ،يلعب في مبارياتها فريقان ،يحاول كل منهما إحراز أكبر عدد ممكن من النقاط،وهدف اللعبة هو إدخال الكرة في حلقة مرتفعة عن األرض ،ولكل فريق حلقة وعلى الفريق اآلخر إدخال الكرة

فيها ،ويكون عدد كل فريق خمسة العبين.

( )3

-كرة اليد :هي ضمن األلعاب الجماعية التي تلعب باليد ،تمتاز بالسرعة ،ويتنافس فيها فريقان ،كل منهما يتألف

من سبعة العبين ،يخوضون المباراة على ملعب مستطيل الشكل ،ثبت فيه مرميان لتسجيل األهداف ،وهدف كل
فريق هو تسجيل أكبر عدد من األهداف للفوز بالمباراة التي تنقسم إلى شوطين ،مدة كل منهما ( )30دقيقة،

يوجد فاصل بينهما للراحة لمدة ( )10دقائق.

( )4

 -أخرى :ويقصد بها ألعاب أخرى من األلعاب التي يحدث فيها التعصب الرياضي ومنها على سبيل المثال

المالكمة ،ألعاب القوى ،تنس الطاولة ،وغيرها من األلعاب.
 - 3مظاهر التعصب الرياضي :ويقصد بها األشكال التي يمارسها الالعبون والمشجعون للتعبير عن تعصبهم
اء اللفظي أو الجسدي ،وتتمثل في الفئات التالية حسب متابعة المواقع
لفريق معين ،من خالل استخدام العنف سو ً
اإللكترونية للدراسة:
 العنف بين الالعبين في المباريات :بمعنى اعتداء العب أو عد ة العبين على العبي الفريق المنافس خاللالمباراة أو بعد انتهائها ،يؤدي إلى تصاعد الحالة إلى عنف متبادل بين الالعبين ،داخل الملعب أو خارجه.
 -العنف بين المشجعين :وهي من الحاالت األكثر انتشا ًار بين الجمهور الرياضي ،بسبب األعداد الكبيرة داخل

المالعب أو خارجها ،والتي يصعب السيطرة على تصرفاتها واطالقها لشعارات وعبارات تحريضية أو مسيئة ضد

الفريق المنافس ،أو باالشتبا مع جماهير الفريق المنافس واالعتداء المتبادل جسدي ًا.

 -االعتداء على الحكام في المباريات :حك ام المباريات يمارسون دورهم وفق القانون المعتمد لكل لعبة ،ولكن

شعور الالعب بالظلم أحيان ًا أو فقط االعتراض على قرار الحكم يدفع بعض الالعبين لالعتداء والتالحم مع

اء داخل الملعب وأثناء المباراة أو بعد انتهائها ،باإلضافة لالعتداء
الحك ام ،وأحيان ًا االعتداء عليهم بالضرب ،سو ً
اللفظي من الجمهور ضد الحكام في حال اتخذ ق ار اًر يمس بالعبي فريقهم أو لمصلحة الفريق المنافس.

 - 1الموسوعة الحرة " ويكبيديا" ،كرة القدم،
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A 9_%D8%A7%D
9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
 - 2علي طه ،الكرة الطائرة ،تاريخ  ،تعليم ،تدريب ،تحليل ،قانون ،ط(2القاهرة :دار الفكر العربي  )1999-ص 11
 - 3بيتر مورغان ،ترجمة ع ماد أبو السعد ،الموسوعة الرياضية ،تمارين ،قواعد ،تقنيات ،تمارين ،ط (1بيروت :الدار العربية للعلوم  )1997 -ص 50
 - 4منير إبراهيم ،كرة اليد للجميع ،ط( 4القاهرة :دار الفكر العربي –  )1994ص 5
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اء داخل المالعب أو
 مواجهات بين المشجعين والشرطة :ويقصد بها الحاالت التي تثور فيها الجماهير سو ًخارجها ،بسبب قرار أو تصرف معين من القائمين على اتحاد اللعبة ككرة القدم مثالً ،وتتطور األمور لالشتبا
المباشر مع الشرطة ،وفي بعض األحيان تحدث وفيات وا صابات بين الجماهير والشرطة نتيجة هذه المواجهات.

التراشق اإلعالمي :وهي الحالة التي يتبادل فيها العبو وادارات بعض األندية ،التصريحات المسيئة ،واالتهامات
عبر وسائل اإلع الم المختلفة.

-

تحريض على العنف :ويقصد بها إفراد وسائل اإلعالم لتصريحات بعض مسئولي األندية أو الالعبين ،التي
تحرض ضد الفريق المنافس ،في حال كانت هنا مباراة مصيرية بين ناديين كبيرين لديهما جماهير كبيرة تتابع
وتتأثر بما تتناقله وسائل اإلعالم.

-

اء بين الالعبين داخل الملعب أو عبر
سب وشتم :بمعنى استخدام ألفاظ أو تعبيرات مسيئة وغير أخالقية ،سو ً
التصريحات اإلعالمية ،أو في حاالت عنصرية كتوجيه اإلساءة لالعب من أصول إفريقية أو من أصول أخرى،

-

استخدام المفرقعات والقنابل الدخانية :وهي من ضمن المظاهر الشائعة في المالعب العربية واألوروبية وغالباً

كما يحدث في بعض الدول األوروبية ضد بعض الالعبين األفارقة.

تتسبب في إربا الالعبين وأحياناً تتسبب في توق ف المباريات أو إلغائها ،وتعبر عن حجم التعصب الكبير لدى

الجماهير التي تحاول التأثير على نتيجة المباريات من خالل استخدامها لهذه المفرقعات والقنابل التي تحجب

الرؤية داخل المالعب.

-

أخرى :ويقصد بها مظاهر أخرى غير ما ذكر أعاله ،من بينها تصرفات بعض الالعبين داخل الملعب من خالل
اء لفريقه أو لمنتخب بالده،
وشم على الجسم أو صورة أو عبارة على القميص ،تعبر عن تعصب الالعب سو ً
وكذل استخدام بعض الجماهير لما يطلق عليه "دخلة الفريق" وهي عبارة عن رسوم وشعارات يشكلها الجمهور

على المدرج ات من خالل استخدام صور أو شعارات تعبر عن التعصب للفريق أو إلخافة الفريق المنافس
والتأثير على العبيه.
 - 4نطاق التغطية :ويق صد بها منشأ المعلومة التي تتعلق بمظاهر التعصب الرياضي في المواقع اإللكترونية للدراسة،
وهي تتمثل في الفئات التالية:
-

دولي :ويقصد في هذه الفئة األخبار والتقارير التي تتعلق بالتعصب الرياضي ،والتي تحصل عليها مواقع الدراسة

-

عربي :وهنا تقتصر التغطية على الدول العربية وما يحصل فيها من مظاهر للتعصب الرياضي.

من مصادرها وتغطي دول العالم بما ال يشمل الدول العربية.

-

محلي :وفي هذه الفئة تقتصر التغطية لمظاهر التعصب على ما يحدث في داخل البلد الذي يعمل به الموقع

اإللكتروني الذي جرت عليه الدراسة.
 - 5اتجال المضمون :والمقصود طبيعة الخبر أو التقرير الذي يتضمن معلومات عن مظاهر التعصب الرياضي في
المواقع اإللكترونية للدراسة ،واتجاه المضمون من حيث التأثير اإليجابي أو السلبي على القار  ،من جهة تغذية

التعصب الرياضي أو معالجته ،أو الوقوف بدون تدخل وب شكل حيادي يكتفي بنقل المعلومة فقط.
وتضم الفئات التالية:
-

إيجابي :ويقصد به أن مضمون الخبر الذي يتناول مظاهر التعصب الرياضي ،يحتوي على معلومات
وتصريحات تواجه هذا التعصب ،وتحاول الحد منه.
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-

سلبي :بمعنى تغذية التعصب الرياضي ،وتضمين الخبر أو التقرير تصريحات ومواقف تؤجج التعصب بين

-

محايد :والمقصود هنا أن يكتفي الخبر أو التقرير الذي يتحدث عن التعصب الرياضي بنقل المعلومة ،بدون

الجمهور الرياضي والالعبين.
تدخل إيجابي أو سلبي.

 - 6مصادر المادة الخبرية :ويقصد بها المصادر التي تحصل من خاللها المواقع اإللكترونية للدراسة على األخبار
اء وكاالت األنباء أو الصحف أو المصادر الذاتية من مراسلين ومندوبين.
والمعلومات والصور ،سو ً
وتنقسم مصادر المادة الخبرية إلى:

وكاالت أنباء :وهي مؤسسات تعمل في مجال جمع األخبار والمعلومات ،وامداد المؤسسات اإلع المية أو غير
اإلعالمية بها بأجر أو بالمجان ،)1 ( .وتنقسم إلى وكاالت أنباء محلية ودولية واقليمية.

وكاالت األنباء المحلية :نشأت بعد تقسيم العالم في نهاية الحرب العالمية األولى ،وتعمل على تغطية األنباء المحلية
بصفة خاصة في البلد التي توجد به الوكالة بصورة شبه كاملة ،وتقوم بذل بشكل أكثر تفصيالً من الوكاالت الدولية.
( )2

وكاالت األنباء اإلقليمية :هي وكاالت كانت باألساس وطنيةً وتحولت إلى مراكز لتبادل األخبار بين عد ة دول ،تقع

في منطقة واحدة ،أو عد ة دول متجاورة)3( .

3

وكاالت األنباء الدولية :وهي الوكاالت التي ترتبط بالدول الكبرى ذات النفوذ السياسي واالقتصادي في العالم ،وهي

أربع وكاالت رئيسية :وكالة األنباء الفرنسية ،وكالة رويترز ،ووكالتا "األسوشيتدبرس " و"اليونايتد برس انترناشونال"،
وكانت هنا

1991م.
-

( )4

وكالة خامسة هي وكالة (تاس) ،لكنها لم تعد تعمل بسبب تفك

االتحاد السوفيتي السابق في ديسمبر

وسائل إعالم أخرى:وهي تضم وسائل إعالم مثل :الصحف واإلذاعات والمواقع اإللكترونية ،وتضم ما يلي:

صحف :هي مطبوعة لها إصدار يحتوي على مادة إعالمية بصياغة صحافية من أنباء متداولة و يخر أخبار و
تحليالت ومقاالت رأي وأبواب مخص صة ألفرع الكتابة واألدب ،ويمكن حصرها في هدف النشر والتوزيع وبث

وعادة ما تطبع نسخة على ورق زهيد الثمن ،يمكن أن تكون الصحيفة
أفكار في شكل معلومات واعالنات،
ً
( )5
صحيفةً عامةً أو متخص صة ،وقد تصدر دورية مثل أن تكون يومياً أو أسبوعياً.

-

إااعات :وهي وسيلة إعالم مسموعة تتطلب استخدام المذياع ،وهنا العديد من المحطات اإلذاعية سواء العامة
أو المتخص صة ،ال زالت تحظى بالمتابعة واالستماع ،رغم تطور وسائل اإلعالم الجديد.

-

مواقع إل ترونية :حسب تعريف كل من "حسني نصر وسناء عبد الرحمن" ،بأن الصحيفة اإللكترونية هي

الصحيفة "الالورقية" التي يتم نشرها على شبكة اإلنترنت ويقوم القار باستدعائها وتصفحها والبحث داخلها،
باإلضافة إلى حفظ المادة التي يريدها منها وطباعة ما يرغب في طباعته.
-

( )6

مصادر ااتية :وهي المصادر الخا صة بالموقع اإللكتروني ،وتعتمد على المراسلين والمندوبين والمحررين ممن

يعملون في الموقع اإللكتروني.

 - 1 1عبود عبود ،كيف تكتب الخبر الصحفي( ،عمان :دار الفاروق لالستثمارات الثقافية  ،)2007 -ص 25
 - 2 2إبراهيم إمام ،ومحمد عزت ،وكاالت األنباء المعاصرة –النشأة – التطور – الدور – الفعاليات ،ط(1القاهرة :دار الفكر العربي  ،)2006 -ص 59
 - 3 3كامل مراد ،االتصال الجماهيري واإلعالم ،ط(1عمان:دار المسيرة للنشر والتوزيع  )2010-ص 331
 - 4إبرا هيم إمام ،ومحمد عزت ،مرجع سابق ،ص 58
 - 5ويكبيديا الموسوعة الحرةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A D%D9%8A%D9%81%D8%A9 ،
 - 6حسني نصر ،سناء عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص28
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وتنقسم إلى:
-

مراسل :هو مندوب الصحيفة خارج المدينة التي تصدر فيها ،وجميع الصحف الكبرى تحرص على تعيين

مراسلين لها في عواصم الدول الكبرى ،لموافاة الجريدة بكل ما يحدث في هذه الدول من أحداث وتطورات.
-

( )1

مندوب :المندوب الصحفي هو أحد أعضاء قسم األخبار ،الذي يعتبر حجر األساس في عمل الصحيفة ونظ اًر
التساع النشاط اإلخباري وتنوعه ،فقد لجأت الصحف إلى تخصيص مندوب خ اص لها في كل و ازرة أو قطاع

هام أو مؤسسة لتغطية أخبارها أوالً بأول.
-

( )2

محرر :التحرير الصحفي هو صلب العملية اإلعالمية االتصالية ،والرسالة اإلعالمية هي جوهر التحرير

الصحفي ،وبالتالي فإن المحرر الصحفي تقع على عاتقه مهمة إيصال المعلومات للجمهور.

-

( )3

أخرى :مصادر أخرى غير ما ذكر أعاله ربما تعتمد عليها المواقع اإللكترونية ،مثل الفضائيات ،أو المجالت
وغيرها من وسائل اإلعالم.
ثالثاً :فئة الشكل (كيف قيل؟):
 - 1الفنون الصحفية المستخدمة :ويقصد هنا الفنون الصحفية التي تستخدمها المواقع اإللكترونية ،وهي الخبر
والحديث والتقرير والتحقيق والمقال.

-

الخبر :هو حجر األساس في الصحافة بشكل عام ،فهو المادة األولى لم ا يتناول الموقع أو الصحيفة ،من

-

التقرير :يقع التقرير الصحفي بين الخبر والتحقيق ،ويقدم مجموع ًة من المعارف والمعلومات حول الوقائع في
سيرها ،وال يقتصر على الوصف المنطقي والموضوعي لألحداث ،ولكن يسمح بإبراز اآلراء الشخصية والتجارب

تحقيقات وتعليقات وأحاديث ويراء ،فالخبر ي شبع الحاجة إلى المعرفة وحب االستطالع.

الذاتية للمحرر الذي يكتب التقرير.

-

( )4

() 5

الحديث :يقوم على الحوار بين الصحفي وشخصية من الشخصيات ،وهو حوار قد يستهدف الحصول على
أخبار ،ومعلومات جديدة ،أو شرح وجهة نظر معينة ،أو تصوير جوانب غريبة أو طريفة أو مسلية في حياة
الشخصية.

-

( )6

التحقيق :يقوم التحقيق الصحفي على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي
يعيش فيه ،ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضم نه من بيانات أو معلومات أو يراء ،تتعلق بالموضوع ثم يزاوج

بينها للوصول إلى الحل الذي يراه مناسباً لعالج المشكلة أو الفكرة أو القضية التي يطرحه ا في التحقيق

الصحفي.

-

( )7

المقال :هو األداة التي تعبر عن سيا سة الصحيفة أو الموقع اإللكتروني بشكل مباش ر ،من خالل الكتابة حول
القضايا واألحداث التي تهم الجمهور والقراء ،ويقوم المقال بشرح وتفسير األحداث الجارية والتعليق عليها،
ويكشف عن أبعادها ودالالتها المختلفة.

() 8

 - 3 1فاروق أبو زيد ،فن الخبر الصحفي ،ط(2القاهرة :عالم الكتب) ص 216
 - 1 2مرعي مدكور ،الصحافة اإلخبارية ،ط(1القاهرة :دار الشروق  )2002 -ص 59
 - 2 3عبد العزيز شرف ،األساليب الفنية للتحرير الصحفية( ،القاهرة :دار قباء للنشر والتوزيع  ،)2000 -ص18
 - 3 4مرعي مدكور ،الصحافة اإلخبارية ،المرجع السابق ،ص 25
 - 4 5فاروق أو زيد ،فن الكتابة الصحفية ،ط( 4القاهرة :عالم الكتب –  ،)1990ص 135
 - 5 6فاروق أو زيد ،المرجع السابق ص 13
 - 1 7نفس المرجع السابق ،ص 93
 - 2 8نفس المرجع السابق ،ص 179
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-

أخرى :ويقصد هنا الفنون أو الموضوعات األخرى التي ال يمكن تصنيفها ضمن الفئات السابقة ،مثل:
االستفتاءات ورسائل القراء وملفات الفيديو والصور التي يخص ص لها زوايا خاصة في الموقع اإللكتروني.

 - 2طريقة عرض الموضوع على صفحة البدء :وهنا يقصد شكل ظهور العناوين والصور على الصفحة
الرئيسة للموقع اإللكتروني ،وطريقة إبراز القضايا الخاصة بمظاهر التعصب الرياضي على صفحة البدء.

-

عنوان رئيس فقط :بمعنى استخدام العنوان الرئيس فقط بدون عناوين فرعية أو عنوان إشاري ،أو مقدمة

-

عنوان رئيس ومقدمة ملخصة :ويقصد به بما تستخدمه بعض المواقع باإلضافة للعنوان الرئيس مقدمة من جملة

ملخ صة.

أو جملتين تظهر تحت العنوان الصورة.
-

عنوان رئيس وعناوين فرعية :ويقصد بهّ/ها الموضوعات التي تتعلق بأكثر من قضية مشتركة في الخبر أو

التقرير ،فيتم وضع بعض العناوين الفرعية لجذب القار إلى التفاصيل.
-

عنوان إشاري :ويظهر فوق العنوان الرئيس ،ويضيف بعض المعلومات التي يتضمنها الخبر.

-

عنوان رئيس ومحاور ثانوية نشطة :ويقصد بهّ/ها استخدام المواقع اإللكترونية ،باإلضافة للعنوان الرئيس،

القوائم الفرعية على يسار أو يمين الصفحة الرئيسة ،وهي تتضمن األخبار األكثر قراءة أو األكثر تعليقاً ،أو

الزوايا واألقسام التي يتضمنها الموقع اإللكتروني.

-

أخرى :ويقصد هنا طرق العرض التي ال تشملها التصنيفات السابقة.
 - 3العناصر التفاعلية :ويقصد بها الخدمات والعناصر التقنية التي تتميز بها المواقع اإللكترونية ،في نشر
األخبار والقضايا التي تطرحها للقراء والمتصفحين لهذه المواقع ،وتضم الفئات التالية:

-

صور إخبارية وشخصية :ويقصد أن يتضمن الخبر أو التقرير صورًة شخصيةً أو إخبارية تتعلق بالحدث
المنشور في الخبر أو التقرير أو المقال.

-

وعادة ت ستخدم في
ملف فيديو :بمعنى استخدام الفيديو لتعزيز أهمية الحدث الرياضي ،ومنحه أهميةً أكبر،
ً
تسجيل األهداف خالل المباريات.

-

ملف صوتي :ويقصد بتوفير تسجيل صوتي لشخصية أو العب أو مسؤول رياضي ،يعزز الخبر أو الحدث
المنشور على الموقع.

-

فالش :وهو تصميم يتيح استخدام الشريط الزمني إلضافة األحداث وانشاء األزرار التفاعلية بأسلوب أنيق

ومميز ي صاحبها الحركة والصوت.
-

روابط :ويقصد هنا استخدام رابط لصور أو ملف فيديو أو لحدث أو خبر سابق يتعلق بنفس الموضوع المنشور

على الموقع.
-

رسوم :بمعنى استخدام رسومات تعبيرية عن الحدث أو الكاريكاتير.

-

أ ثر من عنصر :ويقصد هنا استخدام أو الجمع بين عنصرين أو أكثر مما سبق ذكره.

-

أخرى :بمعنى استخدام عناصر لم يتم تصنيفها ضمن العناصر التفاعلية السابقة.
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 - 4الخدمات المرافقة للموضوع :ويقصد بها ما تت ضمنه الصفحة من تعليقات وخدمات تساعد القار أو الناشر
في نقل الموضوع المنشور على صفحة الموقع اإللكتروني ،إلى مواقع التواصل االجتماعي ،أو طباعة

وحفظ الخبر أو التقرير ،ويضم الفئات التالية:

جديدة للتعرف
أ  -التعليق على الموضوع :وهي خدمة يتميز بها الموقع اإللكتروني ،كونه يضيف وسيل ًة
ً
على رأي المتصفح أو القار حول الموضوع المنشور ،وا الستفادة من األفكار المطروحة في هذه
اآلراء ،وتضم الفئات التالية:

-

بدون تعليق :وهنا ال ي سمح بإضافة تعليق على الموضوع المنشور.

-

يمكن التعليق بشروط :ويقصد هنا السماح بالتعليق ضمن شروط موضحة أسفل كل موضوع ينشره الموقع،
لضبط التعليقات وضمان عدم التجريح أو المساس باألشخاص أو المؤسسات أو غيرها ممن له عالقة
بالموضوع.

-

يمكن التعبير بحرية :وهنا ي سمح بالتعليق بدون شروط موضحة أسفل الموضوع ،ولكن هذا ال يمنع أن إدارة
الموقع قد ال تسمح لهذه التعليقات بالظهور في حال كانت تمس بأحد األشخاص أو تظهر منها اإلساءة.

-

التعليق على التعليق

 :وهذه الميزة تسمح لكاتب التعليق أن يشاهد ويق أر رأي كاتب الموضوع ،أو تعليقات

المتصفحين اآلخرين على تعليقه.
-

إضافة وصالت :ويقصد بها السماح لمن يكتب التعليق أن يضيف وصالت أو مواضيع أخرى تتعلق بالموضوع

-

أخرى :استخدام تعليقات أو خدمات أخرى لم ترد ضمن التصنيفات السابقة.

المن شور أو ربما ال تتعلق به في مكان التعليق.

ب  -نوع الخدمات المرافقة :ويقصد هنا الخدمات التي يقدمها الموقع لتعزيز المواضيع المنشورة وتسهيل
نشرها أو استخدامها على نطاق واسع من قبل المتصفحين والقراء للموقع اإللكتروني ،وتضم الفئات

التالية:
-

إرسال الموضوع بالبريد :بمعنى خدمة إرسال الموضوع المنشور على الموقع للبريد اإللكتروني ألي شخص
حول العالم.

-

طباعة الموضوع :إمكانية طباعة الموضوع مباشرًة من الموقع بدون نسخه إلى ملف "."word
حفظ الموضوع :وهنا تتوفر خدمة حفظ الموضوع على الصفحة الرئيسية للكمبيوتر مباشرة.

إضافة تعليق :وهي خدمة تسمح للمتصفح أن يضع تعليق ه على الفكرة أو القضية المنشورة في الموضوع.
للموضوع

ت بير أو تصغير حجم الخط :وهي ميزة تسمح باستخدام أداة تتوفر على الموقع لتكبير أو تصغير

حجم الخط في الموضوع المراد تصفحه.
-

مشاركة بالصوت أو بالصوت والصورة :ويقصد بها الخدمة على بعض المواقع اإللكترونية ،لمشاركة المواضيع

المنشورة على الموقع وما تحتويها من ملفات صوتية ،أو بالجمع بين الصوت والصورة المرافقة.
-

مشاركة على صفحة الفيس بوك :استخدام ميزة مشاركة الموضوع من الموقع إلى موقع التواصل االجتماعي

الفيس بو .
-

مشاركة على تويتر :استخدام ميزة مشاركة الموضوع من الموقع إلى موقع التواصل االجتماعي تويتر.

-

مشاركة على يوتيوب :وهي ميزة تخص الفيديو المنشور على الموقع ،وي سمح هنا بأن يظهر الفيديو عبر الموقع
العالمي اليوتيوب.

-

أخرى :الخدمات التي لم يتم تصنيفها ضمن الفئات السابقة.
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