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  األردنالرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالمدور 

 *زين العابدين محمد بني هانيد. أ. 
 أحمد خالد الذنيبات

 ملخص:
اهرة شغب المالعب في الرياضي في الحد من ظ اإلعالمدور  إلىهدفت هذه الدراسة للتعرف 

( فردًا من المجتمع الكلي 931(، وتكونت عينة الدراسة من )ة، اللعبة، تبعًا لمتغيرات )الصفاألردن
في  اإلعالمدور بتطوير أستبانة لقياس  ا، وقامالمسحيالمنهج الوصفي  انللدراسة، أستخدم الباحث

وهي  جاالتموزعة على ثالثة م( فقرة 33وتكون من ) األردنالحد من ظاهرة شغب المالعب في 
   .ين(داريييتوعية اإلو الالعبين،  الجماهير، وتوعية)توعية 

من ظاهرة  في الحد الرياضي جاء بدرجة متوسطة اإلعالمأظهرت نتائج الدراسة أن دور 
عًا لمتغير الصفة ولصالح فئتي وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا تب ،في المالعب الرياضية الشغب
 ةعدم وجود فروق ذات داللو  ،ي االتحادات الرياضية الجماعيةإداريييو  ،يين الرياضيناإلعالم

   األندية الرياضية الجماعية تبعًا لنوع اللعبة. إداريييية لتقديرات حصائإ
 .األردنفي األندية الرياضية الجماعية  شغب المالعب،  الرياضي، اإلعالم الكلمات المفتاحية:
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The Role of Sports Media in Limiting Riots at Stadiums in Jordan 

*Zain AlAbedeen Mohammad Bani HaniProf.  

Ahmad Khalid Althneibat 

Abstract: 

This study aimed to identify the role of sports media in limiting riots at 

stadiums in Jordan according to (description/ game) variables. The study 

sample consisted of 230 persons of all study community. The researchers 

used the descriptive, survey approach and developed a questionnaire to 

measure the role of sports media in limiting riots at stadiums. The 

questionnaire consisted of 36 items distributed into three areas: spreading 

awareness among audience, players and administrators.  

The results revealed that sports media had a medium role in limiting 

riots at stadiums. Moreover، it was revealed that there were significant 

statistical differences regarding the variable of description in favor of sports 

media people and administrators of collective sports unions. Furthermore، 

the results showed that there were no significant statistical differences 

regarding the estimation of the administrators of collective sports unions in 

favor of the nature of the game. 

Keywords: Sports Media، Riots at Stadiums، Collective Sports Unions in 

Jordan. 
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 المقدمة: 
في نشر وتطوير التربية الرياضية في أوساط وشرائح  مهماً  دوراً  الرياضي اإلعالمل وسائ تؤدي

عمال له خصائصه من خالل العالقة المتميزة بين المرسل  يمثل اإلعالمالمجتمع المختلفة، و 
المالمح الجماهيرية  إلىالمؤثرة والفعالة يفتقد  اإلعالموسائل  إلىوالمستقبل، فالمجتمع الذي يفتقد 

صحيح، ال وتحديد وميولهم اتجاهات الجماهيرلصحيحة، ألن هذه الوسائل لها فعلها في صقل ا
 ورياضية في حياتهم، وسلوكهم كأفراد وجماعات.  ،وثقافية ،واجتماعية سياسية،وماله من ارتباطات 

دور مهم في تعزيز ثقافة المجتمع وأنماط حياته المتنوعة فهي  االمختلفة له اإلعالمووسائل 
حد كبير  إلىوأنماط سلوكه، فالفرد هو نتيجة للثقافة  ،ومعتقداته ،وأهدافه ،واتجاهاته ،تحدد أفكاره

الجماهيري مع  اإلعالمولذلك تتفاعل أجهزة  ،يتسلمه من الجماعة اجتماعياً  ثاً األنها تؤلف مير 
 .(Al-Azzawi, et. aL,2002) المجتمع بفعاليات تسمح لهذا المجتمع أن يرى صورته فيها

التقليل من العنف  وأفي الزيادة  اً كبير  اً عالم دور أن لإل (Krafs et al, 2011) يؤكدو 
وتحريض  ،ظهارها بشكل كبيرإويأتي ذلك من خالل تكراره وعرضه للمشاهد العنيفة و  والعدوان،

 الخصم،رض أكانت المباراة  على  ذاإخاصة  ،والتنكيل بالفريق الخصم ،والفوز فرقهم على الثأر
ضده، يحيط به من إعالم وجمهور هو  لشعوره بأن كل ما ،وعدوانيته فيزداد عنف الفريق الضيف

واعتبار الرياضة هي وسيلة  ،الرياضي التقليل من العنف عن طريق عدم التحريض اإلعالموبإمكان 
د يجابي وليس السلبي، وعدم عرض المشاهلى الجانب اإلوالتركيز ع ،للتقارب بين الناس والشعوب

مثل الثأر والبطش عاد عن المصطلحات غير الالئقة المنافس، واالبت الناس أو الفريق إلىتسيئ  التي
 وغيرها من األلفاظ العنيفة.

حداث الرياضية يتناول األ إذ ،ية ككلاإلعالمالرياضي فرع من المنظومة  اإلعالمو 
 فمن خالل هذا ،المستهدفة وضاع السياسية في البلدانمع األ جنب إلى جنبنا ويغطيها إعالمياً 

ي قطاع من ال يمكن أل إذ،ذواقهم أما يتناسب مع توجهاتهم و بيمكن مخاطبة الجمهور  اإلعالم
ع من الموائمة مع ن يكون هناك نو أن يتقدم دون أو غيرها أقطاعات الدولة أو المجتمع المدني 

مسموع  وال مقروء كالصحف،لا :نماط منهاأ ةالرياضي يتكون من ثالث اإلعالمو  ي،اإلعالمالحدث 
 كبيرًا في رسم الصورة الجديدة اً نماطه يؤدي دور أالرياضي بكل  اإلعالمو  ،لفازمرئي كالتوال ،كالراديو

الخارجي، ويسهم  أمكان ذلك على الصعيد الداخلي  سواءً  للحركة الرياضية على صعيد الوطن،
وما تناولت تلك الوسائل من توضيح لمفهوم  ،همية التربية البدنية والرياضيةأ براز إبشكل كبير في 
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لعاب ممارسين لأل إلىن يتحولوا من مشاهدين أ إلىهميتها للناس ودفعهم أ التربية البدنية والرياضية و 
 -Al)ما تحققه المشاركة من راحه نفسيةو  ،طلبا للياقة البدينة والصحة الجسميه واالستجمام

muhtaseb, 2011 .) 
اهرة واسعة االنتشار في المالعب الرياضية وهذه الظاهرة ليست وظاهرة العنف والشغب ظ

وإنما هي ظاهرة قديمة قدم الرياضة التنافسية، ولكن الجديد هنا هو  ،حديثة في المجال الرياضي
أصبحت هذه الظاهرة تتعدى حدود المالعب  إذتعدد مظاهر العنف والشغب وتغير طبيعته، 

يحتفلون بعد الفوز بطريقة غير حضارية عن طريق  ارياضية أخذو الرياضية، فالكثير من الجماهير ال
 9100Al- shafa'ee , Ahmad) األذى والضرر بهم أو بممتلكاتهم خرين وإلحاقاالعتداء على األ

& Sameh,.) 
أن معالم العنف الرياضي تتضح في التجاوزات والتصرفات  (,9112Al- Mustafa)ويشير 

تعد ظاهرة و  ،وخارجها عض األفراد داخل أسوار المالعب الرياضيةب عنغير المقبولة التي تصدر 
أن ( Banihany & Alwedyan,2008)أكد و  ،عدوانية مؤسفة تقلق كل المجتمعات الحالية

العنف الرياضي يدل على سلوكيات تصدر عن مسؤول أو أحد أطراف اللعبة الرياضية أو الجمهور 
 لدى ممارسة هذه اللعبه أو بسببها. 

أن ظاهرة شغب المالعب أصبحت من الظواهر السلبية في  (Qublan et al,2011)ى وير 
تعني هذه الظاهرة خروج بعض األفراد من الالعبين أو المشجعين عن  إذالمجتمعات الرياضية 

وقد  ،األعراف والمبادئ والقوانين الرياضية ألهداف غير محددة، مما ينتج عنها شغب المالعب
وينجم عنه خسائر  ،خارج الملعب أو المدن الرياضية إلىحيان من األي كثير ينتقل هذا الشغب ف

وهي تتنافى مع الروح  ،، وأن مثل هذه األفعال دخيلة وبعيدة كل البعد عن الرياضةةوبشري ةمادي
 الرياضية واألخالق الحميدة.

مما أدى ذلك  ،ةياألردنولقد لوحظ في اآلونه األخيرة تزايد المنافسات الرياضية على المالعب 
تزايد ظاهرة الشغب في المالعب والعنف المستمر الذي لألسف يزهق أرواح وضحايا لم تكن في  إلى

 2008,) يحبونهعند ذهابهم للحضور وتشجيع الفريق الذي  النفسنواياها سوى الترفيه عن 

Banihany & Alwedyan). 



 .9102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

121 

وبالتالي انعكاس ذلك  ،األفراد مهم وحيوي في تطوير وتعديل سلوك اً عالم من دور ولما لإل
الرياضي  اإلعالمدور  إلىالقيام بهذه الدراسة؛ للتعرف  انعلى المجتمعات الرياضية، ارتأى الباحث
 .األردنفي الحد من ظاهرة شغب المالعب في 

 مشكلة الدراسة:
ن يجابية ماستخدامه بغرض تحقيق األهداف اإل يمكن ،حدين اذ اً الرياضي سالح اإلعالم ديع

تأثير سلبي هدام في المجال  ايجابية، أو أن يكون ذونشر القيم والحقائق اإل ،الممارسة الرياضية
حالة من  إلىؤدي وبالتالي تعزيز حالة التعصب السلبي بين الالعبين والجماهير مما ي ،الرياضي
 ياضية.نفعالي وبالتالي تنمية ظاهرة العنف في المالعب الر ستقرار والتوازن االانعدام اال

في المجتمع األردني،  التي تزيد حدتها كالتويعد الشغب في المالعب الرياضية من المش
الرياضة دورا في  ؤدينها تلقي بظاللها على المجتمع في الوقت الذي يفترض فيه أن تإوبالتالي ف

مالعب ن ظاهرة الشغب في الإ تحقيق التآلف بين الشباب، وتنمية روح المنافسة اإليجابية لديهم،
اآلثار اإليجابية في المجتمع،  الرياضية تعمل في عكس اتجاه ذلك، وبدال من أن تحدث الرياضة

إيجاد عداوات بين الشباب، وتسبب المزيد من شعور الكراهية والبغضاء بين أفراد  إلىنها تؤدي إف
 المجتمع.

شكالها على حجم ظاهرة الشغب في المالعب الرياضية بأ ينطالع الباحثاخالل  ومن
لسجالت االتحادات الرياضية الجماعية، تبين أن حجم العقوبات قد  هالمختلفة، ومن خالل مراجعت

، ( عقوبة في كرة الطائرة93و) ،في كرة اليد ة( عقوب21و) ،( عقوبة في كرة القدم22بلغ حوالي )
التي  ،9102حسب سجالت االتحادات الرياضيه الجماعية لموسم  ،ة( عقوبات في كرة السل5و)

ة والفنية والعبيهم، وأصبحت هذه داريييتفرض على األندية بسبب شغب جماهيرها أو كوادرها اإل
ية نظرا لتزايدها بشكل كبير، وعدم القدرة على إيجاد األردنالظاهرة تؤرق القائمين على الرياضة 

الرياضي في  اإلعالمر دو  إلىالقيام بهذه الدراسة للتعرف  انالحلول المناسبة لها، لذا ارتأى الباحث
   .الحد من ظاهرة انتشار الشغب في المالعب الرياضية

 همية الدراسة:أ
وآثاره في الحد من الشغب في  اإلعالم تدرس دورالتي  القليلة جداً  هذه الدراسة من الدراسات دتع .0

 المالعب الرياضية.
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لعنف في المالعب من تناقش الموضوعات المتعلقة با إذهذه الدراسة ذات قاعدة عريضة  دتع .9
 إدارييي، وأعضاء االتحادات الرياضية الجماعية، و ييناإلعالمالمختلفة كوجهة نظر الفئات 

وسد النقص الحالي في  ،ية والعربيةاألردنأنها تعمل على إثراء المكتبه كما  ،األندية الرياضية
 األدبيات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية.

الرياضي في الحد من شغب  اإلعالملحالية في إعداد استبانة خاصة لقياس دور تساهم الدراسة ا .3
 وسلبياتة.الرياضي  اإلعالميجابيات خالله يمكن تحديد إ نوم ،األردنالمالعب في 

 هداف الدراسة:أ
 :إلىهدفت هذه الدراسه للتعرف 

 .األردنالرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالمدور  بيان .0
تبعًا للمتغيرات  األردنالرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالمدور  انبي .9

 (. ةنوع اللعبو ، ة)الصف
 تساؤالت الدراسة:

 عن التساؤالت التالية:  اإلجابة إلىهدفت هذه الدراسة 
 ؟األردنهل هناك دور لإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  .0
فراد عينة إفي تقديرات  (α≤1.15اللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذات د .9

تبعا لمتغير  األردنالرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالم الدراسة لدور
  (؟رياضيةالنديه األ إداريييالجماعية، و االتحادات الرياضية  إداريييعالميين رياضيين، إ )الصفة 

األندية  إدارييي( في تقديرات α≤1.15إحصائيه عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذات دالله  .3
تبعا لمتغير نوع  األردنالرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالمالرياضية لدور 

 ؟(ةكرة طائر و كرة سله، و كرة يد، و اللعبة )كرة قدم، 
 مصطلحات الدراسة:     

وشرح القواعد  ،والحقائق الرياضية ،لمعلوماتوا ،عملية نشر األخبار الرياضي: اإلعالم
للجمهور بقصد نشر الثقافه الرياضية بين األفراد  ؛والقوانين الخاصة بجميع باأللعاب واألنشطة

 Al- Hshoosh,2013).) بينهموتنمية الوعي الثقافي والرياضي 
وانين المعمول أو المخالف لألنظمة واللوائح والق ،هو ذلك السلوك العدواني شغب المالعب: 

 (.,9112Al- Mustafa) الرياضيةبها والتي تنظم سير المنافسات 
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 :الدراسات السابقه
ية من األردنتقييم أداء اللجنة األولمبية  إلىبدراسة هدفت   (Al- shamailah, 2016)قام 

سة تكونت عينة الدرا ،خدم الباحث المنهج الوصفي المسحياست ،يين الرياضييناإلعالموجهة نظر 
( فقرة موزعة على 21تم تطوير استبانة لغرض الدراسة تكونت من ) ،( إعالميًا رياضياً 21من )

 ،وتحقيق األهداف على الصعيد الدولي ،تحقيق األهداف على الصعيد الوطنيهي)أربعة محاور 
راسة أن وأظهرت نتائج الد ،وتقييم االتحادات الرياضية المحلية( ،يةاألردنوأهداف اللجنة األولمبية 

 يين الرياضيين جاءت بدرجة متوسطة .اإلعالمدرجة تقييم أداء اللجنة األولمبية من وجهة نظر 
الرياضية في توعية  األردندور قناة  إلىدراسة هدفت التعرف  (-(Al rabea', 2014أجرى 

وتكونت  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحيو  ،األردنالمشاهد بمخاطر شغب المالعب في 
 ،كل من األندية واتحاد كرة القدم إداريييو  ،والمدربين ،من الالعبين ،( فرداً 211عينة الدراسة من )

وأظهرت النتائج أن نسبة مشاهدة أفراد العينة لقناة  ،يين الرياضيناإلعالمو  ،والحكام ،والجمهور
 األردنحلية عبر قناة وأن أغلبهم يفضل مشاهدة مباريات كرة القدم الم،الرياضية مرتفعة جداً  األردن

كما يرى أغلبهم أن القناة تلبي احتياجات المشاهدين من األلعاب الرياضية محصورًا في  ،الرياضية
وكذلك فإن اغلب أفراد العينة يرى أن  ،ي للمحترفين لكرة القدم وبدرجة جيدةاألردنمباريات الدوري 

ومع ذلك فإن منهم من يرى أن  ،العبالقناة ال تقدم برامج تساعد على التوعية بمخاطر شغب الم
 برامجها ذات تأثير ايجابي على سلوكهم ومعرفتهم الرياضية .

ف مستوى العنف الرياضي في تعري  إلى هدفت( Al- zyoud & Al-jarrah,2012) دراسة  
من وتكونت عينة الدراسة  ،المسحي المنهج الوصفيية، وقد تم استخدام األردنمالعب كرة القدم 

مشجع( تم و ، إداريييوحكم، و قليم الشمال، إولى والممتازة في )العب من الدرجة األ اً فرد( 023)
عدم وجود اختالفات في آراء أفراد العينة حول مستوى  وأظهرت النتائجعشوائية، الاختيارهم بالطريقة 

ليمي، المستوى التعو ية باختالف المتغيرات )العمر، األردنالعنف الرياضي في مالعب كرة القدم 
 االجتماعية(.الحالة و المكانة الرياضية، و 

الرياضي في تطوير  اإلعالمدور ف تعري  إلى تبدراسة هدف (Moradi et al., 2012)قام 
حيث تكونت عينة الدراسة من  ،ه لجمع البياناتا االستبانة كأد اناستخدم الباحثو البطوالت الرياضية، 

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك  ،والرياضيين الوطنيين، وخبراء الرياضة، اإلعالم( من خبراء 051)
 ،ودورها المثالي في تشجيع البطوالت الرياضية المختلفة ،الحقيقية اإلعالمبين حالة وسائل  اً كبير  اً فرق
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الرياضية شاملة  اإلعالمكما أظهرت نتائج الدراسة أن السبب الرئيسي لهذا الفرق أن برامج ووسائل 
 حول مختلف أبعاد البطوالت الرياضية.  اإلعالممن قبل خبراء  أو مناسبة ومعروفة
دور البرامج الرياضية في  تعرف إلى( Sharmookh & Karasneh,2011) وهدفت دراسة

ربد، ولتحقيق اي في نشر الثقافة الرياضية بين طلبة المرحلة الثانوية في محافظة األردنالتلفزيون 
هي:  ة( مجاالت رئيسي2، اشتمل على )ة( فقر 93من ) اً كونم تبياناً الهدف استخدم الباحثان اس

( 0111جتماعي، وأجريت الدراسة على عينه تكونت من )االو الصحي، و الثقافي، و المجال التنافسي، 
برامج الرياضية في للربد، وأظهرت النتائج أن امحافظة  في المرحلة الثانوية لبةمن ط ةطالب وطالب

واضح بشكل في تنمية الثقافة الرياضية لدى الطلبه أنفسهم لتركيزهم  توسطاً م ي  دوراً األردنالتلفزيون 
األخرى، وتختلف آراء الطلبه في  ةوغير األولمبي ةعلى لعبة كرة القدم، مقارنة باأللعاب األولمبي

  . مساعدة البرمج الرياضية في تنمية الثقافة الرياضية لديهم بشكل المطلوب ةتقديرهم  لدرج
الرياضي في الحد  اإلعالمدور  تعرف إلىبدراسة هدفت  فقاموا (, 9100Krafs et al) أما 

المنهج المسحي من  امستخداعب الرياضية في الجزائر، وقد تم من ظاهرة العنف والشغب في المال
عددا من صحيفتي )الهداف، وكومبيتيسيون( والمقارنة  09خبار التي يتم طرحها في خالل دراسة األ

 ةذات دالل اً حيث الدقة والمصداقية في تحرير األخبار، وأوضحت النتائج أن هناك فروقبينهما من 
أظهرت النتائج أن جريدة كومبيتسيون هي األكثر تغيبًا لمعظم عناصر كما  ،حصائية بين الجريدتينإ

ما ، كالبشرية للصحفيين وتكوينهم ةالهداف ويعود األمر إلى التركيب الخبر الصحفي مقارنة بجريدة
سليم مقارنة خبار جريدة كومبيتسيون هي األكثر فقدانًا لعناصر الدقة والمصداقية في التحرير الأن أ

أظهرت النتائج أن الصحافة تروج للعنف بقصد وبدون قصد بأشكال ومستويات بجريدة الهداف، كما 
 ثار السلبية للعنف.  ًا فاعاًل في توعية الجماهير باآلدور  مارسمتعددة وال ت

على الخطط الجارية حول أولمبياد لندن ف تعري  إلىدراسة هدفت  (Beatriz,2010)جرى أ
وذلك لبناء مجتمع من المواطنين الصحفيين الذين سيساعدون في نشر محتوى وسائل  ،9109عام 

وقد ركزت الدراسة على الطريقة التي يتم فيها  ،في الفترة التي تسبق وقت األلعاب األولمبية اإلعالم
الجديدة على مدى  اإلعالمكما ناقشت الدراسة مسار المجتمع ووسائل  ،ثقافة الخبر الرياضي غرس

زيادة الوعي  إلىأصبحت تؤدي  اإلعالموقد توصلت الدراسة أن وسائل  ،السنوات العشرة الماضية
 فية .حول األلعاب األولمبية وفرصة لزيادة وضوح الروايات األولمبية الموازية وذات األهمية الثقا
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تحليل واقع الصحافه الرياضية من وجهة  تعرف إلىبدراسة هدفت ( (Motawe, 2007قام و 
، وذلك عن طريق تحليل محتوى الصفحات الرياضية في األردننظر القيادات الرياضية في 

هات وج إلىوالغد( والتعرف  ،والعرب اليوم ،والرأي ،لصحف )الدستور األردنالصفحات اليومية في 
وقام  ،األردنندية واالتحادات الرياضية نحو الصحافة الرياضية في يادات الرياضية في األنظر الق

ندية، توصلت أبين أعضاء اتحادات و  اً ( فرد922عدد أفرادها ) ةستخدام االستبيان على عيناب
بين الصحف في المساحات التي تخصصها للصفحات الرياضية  اً ختالفاأن هناك  إلىالدراسة 

الصحافة الرياضية ال تغطي األلعاب الرياضية بشكل شمولي وأنها ال تتفاعل معها بحياد وكذلك أن 
   .في طرح القضايا

ية للرياضة اإلعالمالتغطية  تعرف إلى( دراسة هدفت Cuningham,2003وأجرى كينغهام )
نترنت، اإل ضة النسوية الجامعية على شبكةلكترونية وأثرها على الرياوباألخص التغطية اإل ،النسوية

وتم اختيار العينة  ،المدارس التعليمية في الواليات المتحدة األمريكية من عينة الدراسة تكونتو 
( 35( مدراس عشوائيا ثم اختار )5) منها أخذ ،( مناطق عشوائيا2تم اختيار ) إذبالطريقة الطبقية 

نه ال أ إلىنتائج الدراسة ( وأشارت NCAAموقعا لالنترنت من المواقع الخاصة بالشبكة اإلخبارية )
نترنت. وأيضًا المعلومات التي تدعم رياضة الذكور على موقع اال في ة  ذات دالة إحصائي يوجد فروقً 

ية لنفس اإلعالمان رياضة التنس النسائي كانت أطول من التغطية  إلىتوصلت نتائج الدراسة 
 الرياضة الخاصة بالذكور.

ية لرياضة اإلعالممدى فعالية التغطية  تعرف إلىفت هد ( بدراسةWatlon,2002والتن )قام 
قام بإجراء دراسة تاريخية تناولت المشاركات  إذ ،المصارعة النسوية في الواليات المتحدة األمريكية

قام بأخذ المجتمع إذ  (9119عام  ولغاية 0229عام )الرياضية لطالبات المدارس الثانوية من 
 إلى 0229لعام  9511معدل المشاركات في الرياضة ارتفع من  من خالل دراسته أن والحظ ،كامالً 

، توصلت الدراسة على تراجع كبير في رياضة المصارعة النسوية 9119عام  مليون ونصف في
 برياضة المرأة بشكل عام. اإلعالمية لتلك الرياضة وعدم اهتمام اإلعالمنتيجة لنقص التغطية 

 :ةالسابقعن الدراسات  ةالحالي ةما يميز الدراس
، األردنفي الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالملدور  بتطوير استبانه انقام الباحث .0

 .ة(فقر  33)و جاالت(م 3)على حتوي ت
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 األردنالرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالمتطوير اإلطار الفكري عن دور  .9
 إلىحيث تم بذلك إضافته  ،احثينحسب علم الب باعتبارها موضوع لم يتم التطرق له من قبل

 المكتبه المعرفية.

الرياضي في الحد من ظاهرة شغب  اإلعالمدور  األولى التي يتم فيها دراسة دراسةال تعد .3
 لعاب الجماعية جميعها.على األ األردنالمالعب في 

تحادات اال إداريييمن الدراسات القليلة جدًا التي تكون عينتها ممثله لكافة أركان اللعبة من  .2
 .األردنندية الرياضية في األ إدارييييين الرياضيين و اإلعالمالرياضية الجماعية و 

 إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة:

 مته لطبيعة هذه الدراسة.ء، نظرا لمالالمسحي ستخدام المنهج الوصفياتم 
 مجتمع الدراسة:

يين الرياضين اإلعالم تي:على النحو األ فردًا موزعين( 322) الكلي منتكون مجتمع الدراسة 
عددهم  وبلغ وأعضاء االتحادات الرياضية الجماعية ،إعالمياً  (51عددهم ) وبلغفي الصحف اليومية 

خالل الموسم الرياضي  ي إدار ( 312عددهم ) وبلغالرياضية الجماعية  ةندياأل إداريييو  ،عضواً  (22)
 . 9103/9102للعام 

 الدراسة: ةعين  
( من المجتمع الكلي تم %52.2) ما نسبة يشكلفردًا و ( 931من )تكونت عينة الدراسة 

 ( يبين ذلك.0ختيارهم بالطريقة العشوائية والجدول )ا
 لمتغير الصفة فراد عينة الدراسة وفقا  أتوزيع  (1جدول )

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 الصفة
 19.0 44 عالميين رياضيينإ 

 11.3 26 رياضية الجماعيةال االتحادات إدارييي

 69.6 160 نديه الرياضيةاأل إدارييي
 100.0 230 الكلي

 الدراسة: اةأد
الرياضي في الحد من ظاهرة  اإلعالمقام الباحثان بتطوير استبانة بهدف التعرف على دور   

ة، وبناًء طالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالق، بعد االاألردنشغب المالعب في 
 على ذلك تم تحديد مجاالت الدراسة، وتم صياغة فقرات االستبانة.
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 صدق األداة
 ةمن أعضاء الهيئ ين( محكم01من خالل عرضها على ) ألداة تم التأكد من صدق المحتوى ل

ية، من ذوي االختصاص والخبرة في موضوع األردنالتدريسية في كليات التربية الرياضية بالجامعات 
لقياس األغراض التي  داة فقرات األ مالءمةبداء الرأي حول مدى إ، حيث طلب منهم الدراسة 

 المجال وضعت ألجلها من حيث وضوح عباراتها ومضمونها والصياغة واللغة، ومناسبة العبارات
التي تندرج تحته، وكذلك إضافة أو حذف أو تعديل أية عبارات أو وضع أية اقتراحات أخرى يرونها 

لمدى انسجام الفقرات التي تتفق مع أراء  % 21عتماد نسبة ا ثري هذه الدراسة، حيث تم بة قد تمناس
بجمع وتفريغ االستبانات  انالمحكمين وحذف الفقرات التي لم تحقق هذه النسبه، ثم قام الباحث

 .والخروج بها على النحو المستخدم في الدراسة الحالية 
 ثبات االداة

( أفراد بفاصل زمني 01عددها ) على عينة استطالعية بيقهاتم تطاألداة من ثبات  للتحقق
 (Cronbach's Alpha)ثم قام باستخراج معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ،( يوما02مدته )

 ( يوضح معامالت الثبات على مستوى كل مجال والمستوى الكلي.9والجدول )
 خ الفاوفقا لمعادلة كرونباالدراسة  أداة معامالت ثبات (2جدول )

 معامل الثبات المجال الرقم

 1.20 توعية الجمهور 0

 1.29 توعية الالعبين 9

 1.22 ينداريييتوعية اإل 3

 1.23 الكلي -

غراض الدراسة تعتبر مقبولة ألالدراسة داة أن معامالت ثبات مجاالت أإلى ( 2) الجدولر شيي
 الحالية.

 :تطبيق االداةخطوات 
 بإجراء الخطوات التالية: انوإعدادها بصورتها النهائية، قام الباحثة االستبان تطويربعد أن تم 

ة االتحادات الرياضي إداريييو  ،يين الرياضييناإلعالمعلى كل من ) اً تبيان( اس951تم توزيع ) .0
 .الجماعية( ةنديه الرياضياأل إداريييالجماعية، و 

 .( استبياناً 932بلغ عدد االستبيانات المسترجعة ) .9
 التي خضعتفائها الشروط وبحيث بلغ عدد االستبانات يلعدم است اتاستبان (2تم حذف ) .3

 ( استبانه. 931للتحليل اإلحصائي النهائي )
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الدراسة، حيث كان متابعا لجميع  باإلشراف الكامل على توزيع المقياس على عينة انقام الباحث .2
إلجابه على جميع الفقرات قبل والتأكد من ا ،ستبيانوالتأكيد على مراجعة فقرات اال ةفراد العينأ

 تسليمه.
بتفريغ البيانات ومعالجتها إحصائيا بالحاسوب باستخدام الرزم اإلحصائية  انقام الباحث .5

(SPSS.) 
 المعالجات اإلحصائية:

( لمعالجة البيانات إحصائيا، حيث استخدم في هذه SPSS) برمجيةباستخدام  انقام الباحث
 تساؤالت الدراسة وهي كالتالي: عنحصائية بهدف اإلجابة الدراسة مجموعة من العمليات اإل

 الحسابية. المتوسطات .0
 االنحرفات المعيارية. .9
 (.OneWay Anovaتحليل التباين االحادي ) .3

 اختبار شافيه للمقارنات البعدية. .2
 عرض النتائج ومناقشتها:

 لتساؤالتها:فيما يأتي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها وفقًا 
 عيار الحكم على المتوسطاتالجدول يوضح م

 الدرجة المتوسط الحسابي
 منخفضة 1.00 – 1.66 من 
 متوسطة 1.67 – 2.33من 
 مرتفعة 2.34 – 3.00من 

 ؟األردنمن ظاهرة شغب المالعب في  الرياضي في الحد اإلعالمما دور  التساؤل األول:

طات الحسابية واالن رافات المعياريية لدرجة حلإلجابة عن هذا التساؤل تمي احتساب المتوسي
 ،األردنالرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالمفراد عينة الدراسة لدور أاستجابة 

توعية  ،توعية الالعبين ،وذلك على مستوى كل مجال من مجاالت الدراسة )توعية الجماهير
 ( توضح ذلك.3 -3) رقم ين( والمجال الكلي، والجداولدارييياإل

الرياضي في الحد من ظاهرة شغب  اإلعالمالمتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية لدور  (3جدول )
 (232المالعب )ن = 

 الرتبة المجال المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  الدرجة
 1 الجمهور توعية 2.98 1.08 متوسط
 2 الالعبين توعية 2.93 1.04 متوسط
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 الرتبة المجال المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  الدرجة
 3 ينريييدااإل توعية 2.82 1.14 متوسط
 - الكلي 2.91 1.01 متوسط

الرياضي في الحد من ظاهرة  اإلعالم( أني المتوسطات الحسابية لدور 3يتضح من الجدول )
حيث بلغ المتوسط  أقل من المتوسطوعلى المستوى الكلي جاءت بدرجة   األردنشغب المالعب في 

 ،ستوى المجاالت )توعية الجماهير(، أما على م0.10( واالنحراف المعياري )9.20الحسابي الكلي )
مجال توعية  ، وجاءمتوسطةين(   فقد جاءت أيضا بدرجة داريييتوعية اإلو  ،توعية الالعبينو 

( وفي المرتبة الثانية 0.12(، وانحراف معياري )9.22ولى بمتوسط حسابي بلغ )الجمهور بالمرتبة األ
( واحتل مجال 0،12انحراف معياري )و   ،(9.23مجال توعية الالعبين بمتوسط حسابي بلغ ) جاء

( وانحراف 9.29ين المرتبة الثالثة واألخيرة بين هذه المجاالت وبمتوسط حسابي بلغ)داريييتوعية اإل
 (.0.10معياري )

 وفي ما يلي عرضًا ومناقشة تفصيلية لكل مجال من هذه المجاالت، وهي كاآلتي: 
 الجماهير األول: توعيةالمجال  .1

 (232ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال توعية الجماهير )ن=المتوسط (4جدول )

رقم 
المتوسط  الرتبة نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري 

الجماهير  في توجيهالرياضي دورًا مهمًا  اإلعالم تمارس وسائل 3
 متوسطه 1.41 3.49 1 نحو التشجيع المثالي.

حالة غير مشروعة الشغب  الرياضي بأن عالماإلوسائل تؤكد  2
 متوسطه 1.42 3.48 2 .تخل بالقيم االجتماعية

 ةمتوسط 1.38 3.37 3 .رياضي سليم بناء مجتمعنحو  الرياضي اإلعالموسائل تسعى  4
على توعية المجتمع بقيم الرياضي  اإلعالموسائل تعمل  1

 متوسطة 1.38 3.26 4 .الرياضة ورسالتها

 في نشر الروحمهمًا  الرياضي دوراً  اإلعالمسائل و تؤدي  5
 متوسطة 1.41 3.24 5 .الرياضية بين الجماهير

الرياضي على القيم واالخالق والروح  اإلعالمتركز وسائل  11
 متوسطة 1.38 3.14 6 للجماهير. في خطابهاالرياضية 

 ةمتوسط 1.42 3.03 7 الرياضي في نشر التسامح بين الجماهير. اإلعالمتسهم وسائل  14
بالسلوكيات  شغب المالعب الرياضي اإلعالمتربط وسائل  7

 ةمتوسط 1.41 2.86 8 .المنحرفة لبعض الجماهير

 المالعب يمكن فكرة شغببأن ترسيخ  الرياضي اإلعالمتظهر وسائل  9
 متوسطة 1.46 2.80 9 األهلي. المجتمعي والسلمتهدد االستقرار  فتن طائفية إلىان يؤدي 

الرياضي دورًا حيويًا في مكافحة التعصب  اإلعالمتؤدي وسائل  12
 متوسطة 1.36 2.78 11 الرياضي.

حدة الخطأ واالبتعاد  على تخفيف الرياضي اإلعالمتعمل وسائل  10
 ةمتوسط 1.44 2.75 11 عن تأجيج الجماهير الرياضية.
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رقم 
المتوسط  الرتبة نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري 

ه الرياضي بدور حيوي في مكافحة العنصري اإلعالمتقوم وسائل  13
 ةمتوسط 1.39 2.73 12 والجهوية والفئوية.

أخطار شغب األسرة من  الرياضي بتوعية اإلعالموسائل تجتهد  8
 منخفضة 1.40 2.57 13 .المالعب

على  في توزيع مطبوعاتالرياضي  اإلعالموسائل تسهم  6
 منخفضة 1.25 2.21 14 .لتحفيزهم نحو التشجيع المثاليالجماهير 

 متوسط 1.08 2.98 - الكلي -
الرياضي في الحد من ظاهرة شغب  اإلعالم ( أني المتوسط الكلي لدور2يتضح من الجدول)

 أن ( والتي تنص على3، وقد احتليت الفقرة )جة متوسطةالمالعب لمجال توعية الجماهير جاء بدر 
رتبة األولـى المالجماهير نحو التشجيع المثالي " في توجيه مهماً  الرياضي دوراً  اإلعالموسائل  ؤدي"ت

، متوسطة( وبدرجة 0.20( وانحراف معياري )3.22بين فقرات هذا المجال بمتوسط حسابـي بلغ )
الرياضي بأن الشغب حالة غير مشروعة  اإلعالم( والتي تنص على " تؤكد وسائل 9وجاءت الفقرة )

( 0.29معياري )( وانحراف 3.22تخل بالقيم الرياضية " في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )
 .متوسطةوبدرجة 

دورًا مهمًا من خالل رسالته نحو تعزيز  يؤديالرياضي  اإلعالمن أ إلىذلك  انويعزو الباحث
التشجيع المثالي واألخالقي من خالل توعيته ألفراد المجتمع بأهمية القيام بذلك، وهي واحده من 

جيع انتشار الروح الرياضية والقيم الرياضي من خالل تش اإلعالمالوسائل الفاعلة التي يظهرها 
واألخالق بين الجماهير، وذلك من خالل قيامه بتوضيح التأثير السلبي لحاالت الشغب على 

بناء أوتتنافى مع العادات والتقاليد التي يحملها  ،وأنها ظاهرة غير أخالقيه ،الرياضة والمجتمع
وتهديد  ،الفتن الطائفية يجادإالتعصب الرياضي و  إلىوأن مثل هذه السلوكيات تؤدي  ،المجتمع الواحد

االستقرار المجتمعي واألمن السلمي، وبالتالي فإنه بذلك يسهم في مكافحة مثل هذه األمراض 
المجتمعية وأثارها السلبية في الرياضة من خالل توعية كافة مؤسسات المجتمع بخطورة مثل هذه 

( والتي أشارت أن وسائل Beatriz,2010)دراسة  تفقت هذه النتيجة مع، واالسلوكيات السلبية
 Al)دراسةواختلفت مع   ،زيادة الوعي حول األلعاب الرياضية األولمبية إلىأصبحت تؤدي  اإلعالم

rabea',2014)   ية ال تقدم برامج تساعد على التوعية بمخاطر اإلعالمأن القنوات  إلىت والتي اشار
ن الصحافة أ إلىشارت أوالتي  (,9100Krafs et al) يضًا مع دراسةواختلفت أ ،شغب المالعب

  دورًا فاعاًل في توعية الجماهير باألثار السلبية للعنف. مارسالرياضية ال ت
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الرياضي بتوعية األسرة  اإلعالم( والتي تنص على "تجتهد وسائل 2بينما جاءت الفقرة رقم )
( وانحراف معياري 9.52سابي بلغ )وبمتوسط ح ةمن أخطار وشغب المالعب" بالمرتبة قبل األخير 

الرياضي في  اإلعالم( والتي تنص على "تسهم وسائل 3جاءت الفقرة )و  ،منخفضة( وبدرجة 0.21)
توزيع المطبوعات على الجماهير لتحفيزهم نحو التشجيع المثالي" بالمرتبه األخيرة وبمتوسط حسابي 

أن عملية توزيع  إلىذلك  انالباحث وز ، ويعمنخفضة( وبدرجة 0.95( وانحراف معياري )9.90بلغ )
مبالغ مالية كبيرة وهي التي تعاني كثيرًا من الضائقة المالية  اإلعالمالمطبوعات سوف تكلف وسائل 

ال تتلقى آية  اإلعالمأن هذه الصحف ووسائل  ةلذا تكتفي بما يتم نشره بالصحف اليومية، وخاص
ها بذلك من خالل العديد من المقاالت والتقارير مبالغ مالية من اإلتحادات الرياضية نظير قيام

وبالتالي تخلق نوعًا من  ،األخبارية عن األدوار السلبية للشغب في المالعب المحلية أو العالمية
نما من خالل الصحف اليومية وعلى إصدار مطبوعات خاصة في ذلك، و إ إلىالتوعية دون لجوئها 

 ،البرامج التي تعرضها المحطات الفضائيه المحلية صفحات األخبار الرياضية فيها أو من خالل
ختالفًا بين الصحف والتي أشارت بأن هناك ا ،(Motawe,2007)وأتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

في المساحات التي تخصصها للصفحات الرياضية مما يجعل الصحافة ال تغطي األلعاب الرياضية 
 . لنشر الخبر الرياضيساحه المخصصة بشكل شمولي نتيجة تكلفة حجم الم

   توعية الالعبين المجال الثاني:
 (232ن = الالعبين )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال توعية  (5جدول )

رقم 
المتوسط  الرتبة نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 الرياضي العقوبات التي يتعرض لها اإلعالمتظهر وسائل  2
 متوسطة 1.42 3.16 1 الرياضيون بسبب مخالفاتهم قواعد السلوك الرياضي.

الرياضي على جعل الرياضيين أكثر وعيا  اإلعالمتعمل وسائل  1
 متوسطة 1.38 3.14 2 بخطورة الشغب الرياضي.

الرياضي دورًا مهمًا في نشر الروح  اإلعالمتؤدي وسائل  5
 متوسطة 1.40 3.13 3 الرياضية بين الالعبين.

الرياضي أن الشغب يؤثر سلبًا على الحياة  اإلعالمتبين وسائل  3
 متوسطة 1.37 3.10 4 االجتماعية للرياضيين.

تشجيع الالعبين للمصافحة قبل  إلىالرياضي  اإلعالميسعى  6
 متوسطة 1.36 3.08 5 وبعد المباره.

 متوسطة 1.41 3.05 6 االيجابية.الرياضي على إبراز اخالقيات الالعبين  اإلعالمتركز وسائل  7
 إلىالرياضي ان الشغب يمكن ان يؤدي  اإلعالمتوضح وسائل  10

 متوسطة 1.23 3.00 7 حدوث حاالت وفاة لدى الالعبين.

الرياضي دورًا في ابراز نماذج ايجابية  اإلعالمتمارس وسائل  9
 متوسطة 1.45 2.81 8 لسلوكيات الالعبين المنضبطه.
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رقم 
المتوسط  الرتبة نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري 

الرياضي في توضيح االصابات الرياضية  اإلعالم تسهم وسائل 4
 متوسطة 1.36 2.71 9 الناتجة عن الشغب لدى الالعبين.

الرياضي أسباب ودوافع الالعبين للقيام  اإلعالمتبرز وسائل  11
 منخفضة 1.44 2.58 11 بمظاهر الشغب الرياضي.

الرياضي على تنفيذ البرامج والطروحات  اإلعالمتعمل وسائل  8
 منخفضة 1.41 2.48 11 .لالعبين تثقيفية والتوجيهيةال

 متوسطه 1.04 2.93 - الكلي -
الرياضي في الحد من ظاهرة شغب  اإلعالمن المتوسط الكلي لدور أ( 5من الجدول ) يتضح

( والتي تنص على  " 9، وقد احتلت الفقرة )متوسطةالمالعب لمجال توعية الالعبين جاء بدرجة 
بسبب مخالفتهم قواعد السلوك  ون الرياضي العقوبات التي يتعرض لها الرياضي ماإلعالتظهر وسائل 

( وانحراف معياري 3.03الرياضي " المرتبه األولى بين فقرات هذا المجال بمتوسط حسابي بلغ )
 اإلعالم( والتي تنص على " تعمل وسائل 0، في حين جاءت الفقرة )متوسطة( وبدرجة 0.29)

ياضيين أكثر وعيًا بخطورة الشغب الرياضي " بالمرتبة الثانية وبمتوسط الرياضي على جعل الر 
 .متوسطه( وبدرجة 0.32حراف معياري )ن( وا3.02حسابي بلغ )

حدى أولوياتها نشر أخبار االتحادات الرياضية إ اإلعالمن وسائل أ إلىذلك  انويعزو الباحث
ومنها لجنة النظام والسلوك والتي تبرز  ،تلفةدارة ولجان االتحادات المخوقرارات مجالس اإل ،واألندية

ثارة بالنسبة للقارئ إفيها أهم مالمح العقوبات المفروضة على الالعبين والتي تعد أكثر المواضيع 
ذلك  ؤديمما ي ؛تخاذهااظهار هذه العقوبات وتبرز أسباب إسهامها في إ إلىالرياضي، باإلضافة 

مالعب ومدى خطورته على مستقبل الالعبين وتأثيره على نتائج ثار السلبية لشغب الدورًا توعويًا لآل
نها أجتماعية ونظرة المجتمع لهؤالء الالعبين وخاصه نعكاس ذلك على الحياة االاالفرق الرياضية، و 

تبرز أسماءهم على عناوين واضحة لتجلب القارئ، مما يسهم بصورة كبيرة في إبراز نوعية 
سهم ذلك في الحد من سلوكيات الالعبيين السلبية واتجاههم نحو وبالتالي يمكن أن ي ،الالعبيين

تفقت هذه النتيجة مع وا ،السلوك اإليجابي والروح الرياضية والقيم اإليجابية السمحة في الرياضة
زيادة الوعي حول  إلىأصبحت تؤدي  اإلعالم( والتي أشارت أن وسائل Beatris,2010)دراسة 

التي أشارت أن  &(Sharmookh  Karasneh,2011)ودراسة  ،األلعاب الرياضية األولمبية
 ختلفت مع دراسةوا ،ي دورًا في تنمية الثقافة الرياضيةاألردنللبرامج الرياضية في التلفزيون 
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(9100Krafs et al,)  دورًا فاعاًل في توعية  مارسن الصحافة الرياضية ال تأ إلىشارت أوالتي
 الجماهير باألثار السلبية للعنف.

ن الرياضي أسباب دوافع الالعبي اإلعالمتبرز وسائل " ( والتي تنص على00وجاءت الفقرة )
( وانحراف 9.52بالمرتبة قبل األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )للقيام بمظاهر الشغب الرياضي "

 اإلعالم( والتي تنص على " تعمل وسائل 2يبنما جاءت الفقره ) ،منخفضة( وبدرجة 0.22) معياري 
ي على تنفيذ البرامج والطروحات التثقيفية والتوجيهية لالعبين " بالمرتبة األخيرة وبمتوسط الرياض

أن وسائل  إلىذلك  ان، ويعزو الباحثمنخفضة( وبدرجة 0.20( وانحراف معياري )9.22حسابي بلغ )
وعها براز األخبار الرياضية وسلوكيات الالعبين حال وقإعمالها في أ الرياضي تنحصر أهم  اإلعالم

وبالتالي ليس لديها القدرة الكافية على توقع أسباب ودوافع قيامهم بمثل هذه  ،على أرض الملعب
وبالتالي تقوم في طرح بعض  ،نما تأتي التحليالت نتيجة للمشاهدات على أرض الواقعإو  ،السلوكيات

استراتيجية  عدم وجود سياسة أو إلى، وربما يعود ذلك ول والتوجيهات ولكن ليس بشكل كاف  الحل
ال تبادر  اإلعالمن وسائل أوخاصه  ،لمثل هذه البرامج التقيفية والتوعية اإلعالمواضحة لدى وسائل 

نما تقتصر مهمتها في كثير إو  ،في عمل ندوات وورشات عمل لمثل هذه البرامج التوعوية التثقيفية
شارت أوالتي  (,9100Krafs et al) واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ،من األحيان على نقل الخبر

 مارسال تو  تروج للعنف بقصد وبدون قصد بأشكال ومستويات متعددة ن الصحافة الرياضيةأ إلى
( Al rabea', 2014واتفقت ايضًا مع دراسة )،دورًا فاعاًل في توعية الجماهير باألثار السلبية للعنف

 توعية بمخاطر شغب المالعب .ية ال تقدم برامج تساعد على الاإلعالمالتي أشارت بأن القنوات 
 يندارّييالمجال الثالث: توعية اإل

 (232ين )ن= دارّييالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال توعية اإل (6جدول )

رقم 
المتوسط  الرتبة نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري 

مة الرياضية الرياضي جزءًا من المنظو  اإلعالمتعد وسائل  7
 متوسطة 1.50 3.26 1 وشريكًا فعليًا في تطويرها.

الرياضي دورًا حيويًا مع المؤسسات األمنية  اإلعالمتؤدي وسائل  6
 متوسطة 1.45 2.94 2 لتفادي حدوث حاالت من الشغب في المالعب الرياضية.

الرياضي على حث المسؤولين بضرورة  اإلعالمتعمل وسائل  1
 متوسطة 1.47 2.94 33 مة على المتسببين في شغب المالعب.فرض عقوبات صار 

الرياضي شريكًا مهمًا مع االتحادات  اإلعالمتعد وسائل  5
 متوسطة 1.53 2.93 4 الرياضية للوقاية من الشغب الرياضي.

الرياضي أن الشغب ظاهرة سلبية  اإلعالمتبين وسائل  10
 متوسطة 1.33 2.92 5 تتطور مع الزمن.
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رقم 
المتوسط  الرتبة نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري 

2 
االندية دورا مهما في حث  الرياضي اإلعالموسائل  تؤدي

غير إرشاد العبيهم لتجنب ارتكاب سلوكيات  بضرورة
 .في المباريات ايجابية

 متوسطة 1.49 2.80 6

منظمه  ضمن استراتيجية الرياضي اإلعالموسائل تعمل  8
 متوسطة 1.36 2.75 7 .من ظاهرة شغب المالعبللحد 

بتوضيح العقوبات المترتبة  ياضيالر  اإلعالمتسهم وسائل  3
 متوسطة 1.47 2.75 8 .ومرتكبي الشغب على متسببي

متسببي الكشف عن  الرياضي في اإلعالموسائل تسهم  4
 متوسطة 1.38 2.61 9 .في المالعب الرياضية الشغب

الرياضي دورا في اظهار اساليب  اإلعالمتمارس وسائل  11
 ةمنخفض 1.50 2.58 11 الشغب وأشكاله.

تبين احصائية  باجراء دراسات الرياضي اإلعالمتقوم وسائل  9
 منخفضة 1.29 2.53 11 .في المالعب الرياضية حاالت الشغب

 متوسط 1.14 2.82 - الكلي -
الرياضي في الحد من ظاهرة شغب  اإلعالم( أن المتوسط الكلي لدور 3يتضح من الجدول)
 دتع( والتي تنص على "2ت الفقرة )، وقد احتلمتوسطةجة ين جاء بدر داريييالمالعب لمجال توعية اإل

المرتبه األولى بين ضية وشريكًا فعليًا في تطويرها "الرياضي جزءًا من المنظومة الريا اإلعالموسائل 
، في متوسطة( وبدرجة 0.51( وانحراف معياري )3.93فقرات هذا المجال بمتوسط حسابي بلغ )

الرياضي دورًا حيويًا مع المؤسسات  اإلعالموسائل  مارسعلى " ت ( والتي تنص3حين جاءت الفقره )
األمنية لتفادي حدوث حاالت من الشغب في المالعب الرياضية " المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

 .متوسطة ( وبدرجة0.25( وانحراف معياري )9.22بلغ )
من منظومة مكافحة الشغب األندية الرياضية هم جزء مهم  إداريييأن  إلىذلك  انويعزو الباحث

بأنها شريك فعليًا  اإلعالموسائل  إلىوبالتالي تكون نظرتهم  ،ويقع على عاتقهم الكثير من الواجبات
تعد السند الرئيسي للمؤسسات األمنية لخلق منظومة  اإلعالمبه، وكذلك أن وسائل  ن فيما يقومو 

ة المرتبطة لحاالت العنف والشغب مترابطة األبعاد من خالل التنسيق في نشر األخبار الرياضي
المؤسسات األمنية في الوقاية من حدوث مثل هذه  تؤديهاوتوضيح األدوار اإليجابية التي  ،الرياضي

بين االتحاد الرياضي واالندية  تنسيقي   قبل آية مبارة يكون هناك اجتماع  األحداث، وخاصة أنه و 
لتوضيح كل الخطوات واألمور الواجب  اإلعالمالمشتركة والمؤسسات األمنية ذات العالقة ووسائل 

لكي تخرج المنافسة الرياضية والبطوالت دون اية عقبات من خالل إرشاد األندية  ؛مراعاتها
دورًا حيويًا في حث االتحادات  تؤدي اإلعالمن وسائل إوجماهيرها بكيفية تنظيم المباريات، وكذلك ف
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حداث الشغب في المالعب أات على المتسبين في الرياضية واألندية على ضرورة إيقاع العقوب
 -Alالرياضية لما لذلك من تأثير على صاحب القرار، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة 

zyoud& Al-jarrah,2012)) ضرورة تطبيق األنظمة والعقوبات الرادعة على " إلى والتي أشارت
جاءت الفقرة  بينما ،م سلوك استفزازي تجاه اآلخرينين والالعبيين والحكام الذين يصدر عنهدارييياإل

ظهار أساليب الشغب وأشكاله إالرياضي دورًا في  اإلعالمتنص على " تلعب وسائل  ي( والت00رقم )
، منخفضةوبدرجة ( 0.51( وانحراف معياري )9.52" بالمرتبة قبل األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

الرياضي بإجراء دراسات إحصائية تبين  اإلعالمم وسائل تقو ( والتي تنص على "2جاءت الفقره )و 
( وانحراف 9.53" في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )حاالت الشغب في المالعب الرياضية

 .منخفضة( وبدرجة 0.92معياري )
ن عملية إجراء الدراسات اإلحصائية ليست من أولويات وسائل أ إلى ذلك انويعزو الباحث

عداد العقوبات يمكن الحصول عليها من االتحادات الرياضية، لكن يمكن أن أ أن و ه خاص ،اإلعالم
حد األندية، وخاصة تلك العقوبات المرتبطة بمجاالت أعداد العقوبات التي يتلقاها أ تعمل على حصر 
تبرز العقوبات وأسبابها دون التوضيح الصريح لكيفية حدوث  اإلعالمن وسائل إالشغب، وكذلك ف

وما  ،ظهار أشكاله، ألنها تعمل على إبراز متسببي الشغب وتوقعها بسبب حدوثهإلشغب أو حاالت ا
وتتفق هذه النتيجة  ،يترتب على ذلك من عقوبات شخصية أو مادية على األندية والعبيها وجماهيرها

ضرورة تطبيق " إلى والتي أشارت (Al- zyoud& Al-jarrah,2012)مع ما جاءت به دراسة 
ين والالعبيين والحكام الذين يصدر عنهم سلوك استفزازي داريييلعقوبات الرادعة على اإلاألنظمة وا

  .تجاه اآلخرين

( في تقديرات α≤1.15هل توجد فروقات دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) التساؤل الثاني:
بعًا ت األردنالرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالمأفراد عينة الدراسة لدور 

االندية  إداريييالجماعية، و االتحادات الرياضية  إداريييو  ،يين الرياضييناإلعالملمتغير الصفة )
 الرياضية(؟

المعياريـة وتحليـل التبـاين  الحسابية واالنحرافاتهذا التساؤل تم حساب المتوسطات  عنلإلجابة 
والجـداول  ،لدراسـة تبعـًا لمتغيـر الصـفهختبار شافيه للمقارنات البعدية لتقديرات أفراد عينة ااو  ،األحادي

 ( توضح ذلك.9، 8، 7)
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 وفقا   اإلعالم الدراسة لدورفراد عينة أالمعيارية لتقديرات  الحسابية واالنحرافاتالمتوسطات  (7جدول )
 (232لمتغير الصفة )ن = 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفئات المجال
توعية 

 الجماهير
 0.46 3.85 ضيينيين الريااإلعالم

 0.92 3.58 االتحادات الرياضية الجماعية إدارييي
 1.05 2.64 األنديه الرياضية إدارييي

توعية 
 الالعبين

 0.54 3.81 يين الرياضييناإلعالم
 0.83 3.53 االتحادات الرياضية الجماعية إدارييي

 1.00 2.59 األندية الرياضية إدارييي
توعية 

 يندارييياإل
 0.61 3.79 يين الرياضيينماإلعال

 0.84 3.69 االتحادات الرياضية الجماعية إدارييي
 1.05 2.41 األندية الرياضية إدارييي

 الكلي
 0.47 3.82 يين الرياضييناإلعالم

 0.79 3.60 االتحادات الرياضية الجماعية إدارييي
 0.93 2.55 األندية الرياضية إدارييي

د فروقات ظاهرية في المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة ( وجو 2)ليتضح من الجدو 
 ةاألندي إداريييو  ،االتحادات الرياضية إداريييو  ،عالمي رياضيإ الدراسة وفقا لمتغير الصفة )

الرياضية(، وللكشف فيما إذا كانت هذه الفروقات ذات داللة إحصائية تم استخدام تحليل التباين 
  ( يوضح ذلك.8) والجدول (One Way Anova)) االحادي
 عن الفروق وفقا لمتغير الصفة للكشف (One way Anova) نتائج تحليل التباين االحادي (8جدول )

 ( 232)ن = 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

توعية 
 الجماهير

 000.* 34.085 30.669 2 61.338 بين المجموعات

   900. 228 205.149 داخل المجموعات

    230 266.488 الكلي

توعية 
 الالعبين

 000.* 37.154 30.713 2 61.427 بين المجموعات

   827. 228 188.478 داخل المجموعات

    230 249.904 الكلي

توعية 
 يندارييياإل

 000.* 48.362 44.346 2 88.693 بين المجموعات

   917. 228 209.067 ل المجموعاتداخ

    230 297.760 الكلي

 الكلي
 000.* 48.445 34.885 2 69.770 بين المجموعات

   720. 228 164.181 داخل المجموعات

    230 233.951 الكلي

 (1.15* دالة إحصائيا عند مستوى داللة )    
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( في α≤1.15مستوى داللة ) ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند2الجدول )يتضح من 
االتحادات الرياضية  إداريييو  ،وفقا لمتغير الصفة )اعالميين رياضيين ،تقديرات أفراد عينة الدراسة

األندية الرياضية(، وذلك على كافة مجاالت الدراسة وكذلك المجال الكلي،  إداريييو  الجماعية،
والجدول تبار شافية للمقارنات البعدية وللكشف لصالح من تعود هذه الفروقات فقد تم استخدام اخ

 ( يوضح نتائج ذلك.2)
 نتائج اختبار شافية للمقارنات البعدية للكشف عن الفروق  (9جدول )

المتوسط  المجال
 المجموعات الحسابي

 الفروق 
إعالمي 
 رياضي

اتحادات  إدارّيي
 رياضية

األندايه  إدارّيي
 الرياضية

 توعية الجماهير
 1.21104 27148.  رياضييناعالميين  3.85
االتحادات الرياضية  إدارييي 3.58

 93956.  27148. الجماعية
  93956. 1.21104 األندية الرياضية إدارييي 2.64

 توعية الالعبين
 1.21327 27638.  إعالميين رياضيين 3.81
االتحادات الرياضية  إدارييي 3.53

 93689.  27638. الجماعية
  93689. 1.21327 األندية الرياضية إدارييي 2.59

 ينداريييتوعية اإل
 1.38458 10108.  إعالميين رياضيين 3.79
االتحادات الرياضية  إدارييي 3.69

 1.28350  10108. الجماعية
  *1.28350 1.38458 األندية الرياضية إدارييي 2.41

 الكلي
 1.26963 21631.  اعالميين رياضيين 3.82
االتحادات الرياضية  يييإدار  3.60

 1.05332  21631. الجماعية
  1.05332 1.26963 األندية الرياضية إدارييي 2.55

 إداريييوالمجال الكلي كانت بين فئة  ،( أن الفروق على مجاالت الدراسة2يتضح من الجدول )
لرياضية من جهة األتحادات ا إداريييو  ،يين الرياضييناإلعالماألندية الرياضية من جهة وكل من )

اعية(، بينما لم تظهر تحادات الرياضية الجماال إداريييو  ،يين الرياضييناإلعالمولصالح فئة ) ،أخرى 
 االتحادات الرياضية الجماعية. إدارييييين الرياضيين وفئة اإلعالمحصائيًا بين فئة إفروق دالة 

رابطًا بشكل كبير مع عمل يين الرياضيين يكون متاإلعالمعمل  أن إلىذلك  انويعزو الباحث
االتحادات الرياضية الجماعية في مجال التوعية بأضرار الشغب والعنف بالمالعب  إدارييي

ذا الموضوع في كثير من المجاالت زاء هإهم في وجهات النظر ؤ وبالتالي يكون التقا ،الرياضية
لذي يقوم بتوضيح كافة وهو ا ،دورًا مكماًل لرسالة االتحادات الرياضية عدي اإلعالمن أو خاصة 



 بني هاني، أحمد الذنيبات  "زين العابدين"أ. د.             .........         عالم الرياضي في الحد من ظاهرةدور اإل

111 

نديه الرياضية هم من ضمن الفئات األ إداريييالخطوات التي تقوم بها هذه االتحادات الجماعية، و 
واالتحادات الرياضية هذه الرسائل فهو يكون متلقيًا في أغلب الحاالت  اإلعالمالتي يوجه إليها 

ن هناك أالتابعة لهم، وكذلك  وتنحصر أعماله في توجيه وتوعية العبيهم وبعض روابط الجماهير
لما له  ؛اإلعالمأحيانًا عدم رضا من قرارات االتحادات الرياضية ومن األندية وما تقوم بنشره وسائل 

ها أن تكون مثل هذه إداريييمن تأثير سلبي على األندية ذات العالقة، والذي يفضل الكثير من 
األندية  إداريييكون مبالغًا فيها حسب وجهة نظر وكثيرًا من األحيان ت ًة،العقوبات سرية وليست علني

 ،الرياضي ووجهة نظر االتحادات الرياضية اإلعالمالرياضية، وهذا ما يتناقض مع رسالة وفلسفة 
شارات أن هناك دورًا مثاليًا وشموليًا ( التي أmoradi et al ,2012وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )

( Watlon,2002مع دراسة ) تواختلف ،المختلفةالرياضية  في تشجيع البطوالت اإلعالملوسائل 
 عام.ه بشكل ية لرياضة المرأ اإلعالمالتي أشارت أن هناك عدم أهتمام ونقصًا في التغطيه 

( فــي α≤1.15هــل توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة )التساااؤل الثالااث: 
ــيتقــديرات  الرياضــي فــي الحــد مــن ظــاهرة شــغب المالعــب فــي  اإلعــالماألنديــة الرياضــية لــدور  إداريي

 " اللعبة؟تبعًا لمتغير نوع  األردن
المعياريـة وتحليـل التبـاين  الحسابية واالنحرافاتلإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسطات 

لمتغيـر نـوع  وفقـا اإلعـالم الرياضـية لـدوراألنديـة  إدارييـيلتقـديرات ( (One Way Anovaحـادي اآل
 ( توضح ذلك.00و 01الجداول )اللعبة و 

 اإلعالماألندية الرياضية لدور  إدارّييالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  (12جدول )
 (.162لمتغير نوع اللعبة )ن=  وفقا

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفئات المجال

 توعية الجماهير
 0.99 2.45 قدم كرة

 0.88 2.78 يد كرة

 1.25 2.70 سلة كرة

 1.01 2.70 طائرة كرة

 توعية الالعبين
 0.88 2.31 قدم كرة

 0.98 2.51 يد كرة

 0.99 2.68 سلة كرة

 1.07 2.89 طائرة كرة

 ينداريييتوعية اإل
 0.95 2.11 قدم كرة

 1.15 2.48 يد كرة

 0.97 2.67 سلة كرة

 1.10 2.44 طائرة كرة
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفئات المجال

 الكلي
 0.84 2.29 قدم كرة

 0.94 2.59 يد كرة

 0.95 2.68 سلة كرة

 0.97 2.67 طائرة كرة

 إدارييي( وجود فروقات ظاهرية في المتوسطات الحسابية لتقديرات 01تبين من الجدول )
تبعًا لمتغير  ،األردنالرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالماألندية الرياضية لدور 

فيما إذا كانت هذه الفروقات ذات داللة إحصائية تم استخدام تحليل التباين  نوع اللعبة، وللكشف
  ( يوضح ذلك.11والجدول ) One Way Anova))حادي األ

( للكشف عن الفروق وفقا لمتغير نوع One Way Anovaحادي )نتائج تحليل التباين األ (11جدول )
 (162اللعبة )ن = 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

 مستوى الداللة

 توعية الجماهير
 0.491 809. 889. 3 2.668 بين المجموعات

   1.099 157 172.587 داخل المجموعات

    160 175.255 الكلي

 توعية الالعبين
 0.055 2.748 2.639 3 7.918 بين المجموعات

   961. 157 150.809 داخل المجموعات

    160 158.727 الكلي

 ينداريييتوعية اإل
 0.086 2.236 2.398 3 7.194 بين المجموعات

   1.072 157 168.362 داخل المجموعات

    160 175.556 الكلي

 الكلي
 0.149 1.803 1.544 3 4.633 بين المجموعات

   856. 157 134.468 داخل المجموعات

    160 139.101 الكلي

 (1.15ة إحصائيا عند مستوى داللة )* دال
( α≤1.15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ( عدم00تبين من الجدول) 

الرياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالم الرياضية لدوراألندية  إداريييفي تقديرات 
 راسة وكذلك على المجال الكلي.تبعًا لمتغير نوع اللعبة، وذلك على كافة مجاالت الد ،األردن

وذلك ألن وسائل  ؛األندية تكون متشابهة إدارييين وجهة نظر أ إلىذلك  انويعزو الباحث
الدور ذاته عند حدوث ظاهرة الشغب في المالعب الرياضية، بغض النظر  ؤديالرياضي ت اإلعالم

 إلىبعينها بل تمتد  ةى لعبعن طبيعة ونوع اللعبة، وذلك ألن األثار السلبية للشغب ال تقتصر عل
أخرى حسب سجالت  إلىكافة أفراد المجتمع الرياضي، ورغم التباين في حاالت الشغب من رياضة 
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 اإلعالمن أاألندية الرياضية جاءت متشابهة بين في داريييتحادات الرياضية إال أن وجهة نظر اإلاال
 هوالمجتمع الرياضي على وج ،مةدورًا حيويًا في عملية توعية كافة شرائح المجتمع عا يؤدي

الخصوص باألثار السلبية للعنف والشغب الرياضي، وكذلك يمكن أن تكون هذه النتيجة جاءت 
وبالتالي فإن وجهة نظر القائمين  ،بسبب أن كثيرًا من األندية الرياضية فيها أكثر من لعبة جماعية

من ظاهرة شغب المالعب، دون  في الحد اإلعالمتجاه دور اندية تكون متشابهة على هذه األ
( والتي أشارت أن وسائل Beatris,2010) دراسةتفقت هذه النتيجة مع ، وانوع اللعبة إلىلتفات اال

 ختلفت مع دراسةوا ،زيادة الوعي حول األلعاب الرياضية األولمبية إلىأصبحت تؤدي  اإلعالم
دورًا فاعاًل في توعية الجماهير  سمار ن الصحافة الرياضية ال تأ إلىشارت أ( والتي 9100)كرفس، 

 السلبية للعنف. باآلثار
 االستنتاجات:

 .األردنفي الحد من ظاهرة شغب المالعب في  اإلعالملوسائل  يجابيدور إ هناك .0
يين الرياضيين متشابهه بالدور اإليجابي اإلعالمتحادات الرياضية و جاءت وجهات نظر إدراي اال .9

 .األردنياضي في الحد من ظاهرة شغب المالعب في الر  اإلعالموسائل  قوم بهالذي ت
دورًا أكثر حيوية في تثقيف المجتمع باآلثار السلبية  ؤديالرياضي أن ت اإلعالمتحتاج وسائل  .3

 . األردنلظاهرة الشغب في المالعب الرياضية في 
    التوصيات

 :توصي الدراسة باألتيوفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها 

والتنافس الشريف بين  ،ية والتثقيفية التي تسهم في تعزيز الروح الرياضيةإلعالماتكثيف البرامج   .0
 الرياضيين.

لما  ؛الرياضي والتثقيف الرياضية بدورات ترتبط بالتوعية واالتحادات شراك إدراي االنديةإضرورة  .9
 ثر إيجابي على ضبط سلوك الالعبين.ألها من 

اهرة الشغب في المالعب الرياضية وتأثيراتها عقد ورش وندوات لتوضيح اآلثار السلبية لظ .3
 ية.األردنالسلبية على الرياضة 
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