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السعودية 

الملخص:
هدفت هذه �لدر��سة للك�سف عن دور �لإعالم �لريا�سي )بنوعيه �لتقليدي و�حلديث( يف ��ستثارة �جتاهات 
�لتع�سب �لريا�سي لدى �ل�سباب وذلك من وجهة نظر �لطالب �جلامعيني. وقد ت�سمنت �لدر��سة مناق�سة �لأطر 
�لنظرية �ملف�سرة لظاهرة �لتع�سب، �إ�سافة �إىل ��ستعر��ض �أهم �لدر��سات �لعربية و�لأجنبية �ملت�سلة مب�سكلة 
�لدر��س��ة. �عتمدت �لدر��سة ��ستخد�م �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي و�ملقارن، ومتثل جمتمع �لبحث يف جميع �لطلبة 
�جلامعيني مبدينة �لريا�ض، ومت �ختيار عينة عر�سية من طلبة �جلامعات، بلغ عددهم )462( �سابًا جامعيًا. 
وقد قام �لباحث بت�سميم ��ستبانة جلمع بيانات �لدر��سة، وقد مت �لتحقق من �سدقها وثباتها. ك�سف �لتحليل 
�لح�سائي ل�ستجابات �أفر�د عينة �لبحث من �لطالب �جلامعيني، وجود تاأثري لو�سائل �لإعالم، على �ختالف 
�أنو�عه��ا �لتقليدي��ة و�حلديثة، يف ��ستث��ارة وتغذية �جتاهات �لتع�سب و�لعنف �لريا�س��ي، وذلك وفَق �إدر�كات 
عين��ة �ل�سب��اب �جلامعيني �لذين �سمله��م �لبحث. وقد ج��اءت ��ستجابات �أفر�د عينة �لبح��ث مت�سقة �إىل حد 
كب��ري م��ع ما �أكده عدد من �لباحثني فيما يتعلق بالدور �لأ�سا�سي لو�سائل �لإعالم يف ت�سكيل معتقد�ت ومفاهيم 
�جلماه��ري. وم��ن جانب �آخر فق��د �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن هناك �ختالفات بني درج��ة �إ�سهام و�سائل �لإعالم 
�ملتع��ددة، كم��ا بّينت نتائج �لدر��سة تف��وق و�سائل �لت�سال �حلديثة على قرينته��ا و�سائل �لإعالم �لتقليدية، 
وذل��ك من حي��ث �لتاأثري على �جلمه��ور و�لقدرة عل��ى ��ستثارة م�ساعر و�أف��كار �لتع�سب و�لعن��ف �لريا�سي لدى 
�ل�سب��اب �ملحب��ني لالأن�سط��ة �لريا�سية �لتناف�سي��ة. ويف �سوء �لنتائج �لت��ي �أ�سفرت عنها �لدر��س��ة، فقد �نتهى 
�لباح��ث �إىل �لتو�سي��ة باتخاذ عدد من �لإجر�ء�ت �خلا�سة مبكافحة ظاه��ر �لتع�سب و�لعنف �لريا�سي. كما 

ُقدمت بع�ض �ملقرتحات للبحوث �مل�ستقبلية.

ب، �لتع�س��ب �لريا�سي، �ل�سباب  �لكلم��ات �ملفتاحية: �لإعالم �لتقلي��دي، �لإعالم �حلديث، �جتاه��ات �لتع�سّ
�جلامعي.
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The Role of Traditional and New Media in Stirring up 
Sport Prejudiced-Attitudes among Youth from University 

Students' Point of View in Riyadh

Abstract:

This study aimed to explore perceptions of university students regarding 
the role of traditional and new media in stirring up prejudiced attitudes 
and sport violence among youth population in the city of Riyadh. The study 
included a discussion of the theoretical frameworks of prejudiced attitudes 
relating to sport contexts. Related past studies were also reviewed. The 
study utilized a descriptive approach (survey and comparative study). In this 
study, the research population represented all university students in Riyadh; 
and a sample of 462 students served as the participants for the study. A 
questionnaire was designed as a tool for collecting the study data. Statistical 
analyses of the participants' responses revealed an impact of the media 
(traditional and modern) in the development and spread of sport prejudice 
and sport violence among the youth community. These results were consistent 
with that of other researchers, in respect to the essential role of the media 
in shaping the beliefs and concepts of the masses. On the other hand, the 
results of the study showed that different mass media, have different level of 
impact in building up sport prejudiced attitudes among youth. The results of 
the study also revealed the superiority of modern means of communication 
to traditional media in terms of the impact on the public, with regards to the 
ability to stimulate the feelings and thoughts of sport intolerance and violence 
among sport fans. In light of the results of the study, a number of ways and 
measures to combat apparent sport intolerance and sport violence were 
recommended. Some suggestions for future research were also provided.

Keywords: Traditional media, New media, Sport prejudiced-attitudes, Saudi 
youth.
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المقدمة:
تعت��ر �لريا�سة عامة و�لريا�سة �لتناف�سية خا�سة من �سمات �ملجتمعات �ملعا�سرة، ولقد تز�يد �لهتمام 
بالريا�س��ة على م�ست��وى دول �لعامل، وعلى م�ستوى بلد�ن جمل�ض �لتعاون �خلليجي ب�سفة خا�سة، حيث �أخذت 
�لريا�س��ة يف �لنتظ��ام حت��ت مظلة �أجه��زة حكومية، ومب�سان��دة قطاعات �سب��ه حكومية و�أخ��رى �أهلية، مما 
�أ�سه��م يف ج��ذب �ملزيد من �جلماهري �ملهتم��ة مب�ساهدة �لأن�سطة �لريا�سية �ملختلف��ة، مبا حتويه من �لفعاليات 
�ملتع��ددة يف �ملالع��ب و�لأندية �لريا�سي��ة، وغالبا ً ما ي�ساحب ه��ذ� �لهتمام �لو��س��ع �أ�ساليب وطرق خمتلفة 
ل، مما ينتج عن ذلك عادًة �أنو�ع  للم��وؤ�زرة و�لت�سجي��ع و�لتاأييد من قبل هذه �جلماهري لفريقها �لريا�س��ي �ملف�سّ
م��ن �لتع�س��ب، و�لذي ب��دوره قد ُيف�سي �إىل �سلوك �ل�سغ��ب و�لعنف، �لأمر �لذي قد ي��وؤدي يف كثري من �لأحيان 
�إىل �إخ��ر�ج �لأن�سط��ة و�لفعالي��ات �لريا�سي��ة م��ن قيمتها �لرتويحي��ة، وم��ن وخ�سائ�سها �ملمتع��ة �لرتويحية 

و�لتناف�سية )عوي�ض وعبد�لرحيم، 1998؛ �لعرجان، 2014(. 
وُيع��د �لإعالم �لريا�سي، عر و�سائله �ملقروءة و�مل�سموع��ة و�ملرئية، �أحد �لفروع �ملهمة لالإعالم ب�سفٍة عامة، 
و�ل��ذي يهت��م باأخب��ار �لفعالي��ات �لريا�سي��ة ونقلها للجمه��ور، وما يت�س��ل بها من ح��و�ر�ت ومناق�س��ات وبر�مج 
متخ�س�س��ة، �إىل جانب م��ا يكتب من مقالت وتعليقات تخ�ض �لأحد�ث �لريا�سي��ة. �إىل جانب هذ� �لدور، فاإن 
و�سائ��ل �لإعالم ُتعد �إحدى �لعنا�سر �لأ�سا�سية و�ملهم��ة �مل�ساهمة يف تطّور �لريا�سة مبختلف �أوجه ممار�ستها، 

�سو�ء على �ل�سعيد �لتناف�سي، �أو �لرتويحي، �أو �ملمار�سة من �أجل �ل�سحة )مريز�، 2014؛ �لعرجان، 2014(. 
وم��ع تطور �لتقنية �لت�سالية، فقد برز يف �ل�سن��و�ت �لقالئل �لأخرية عدد من و�سائل �لإعالم �جلديد، و�لتي 
تتمث��ل ب�س��كل رئي���ض يف مو�قع �لنرتنت و�سب��كات �لتو��سل �لجتماع��ي، و�لتي �أخذت يف �لنت�س��ار بني �أفر�د 
�ملجتم��ع، وه��ذه �لو�سائل �لإعالمي��ة �جلديدة �أ�سبحت ت�س��ارك و�سائل �لإعالم �لتقليدي��ة يف �لكثري من �ملهام 

و�لأدو�ر �لإعالمية، مبا يف ذلك �لإعالم �لريا�سي.
ورغم وجود �لأدو�ر �لإيجابية لالإعالم، فقد �أ�سارت عدة در��سات �إىل �لتاأثري �ل�سلبي لالإعالم يف ن�سر وتغذية 
�لأف��كار �ملتحيزة لدى �جلماهري �لريا�سية، ول��دى �لإد�ريني و�لالعبني، �إىل جانب ن�سر �لجتاهات �لريا�سية 
�لعد�ئي��ة �أحيانًا )مريز�، 2014؛ �لعرجان، 2014؛ �لنظ��اري، 2014(. وتعتر در��سة مام�سر )1985( من �أول 
�لدر��سات �لتي بينت �أن هناك عالقة بني �لإعالم �لريا�سي و�سلوك �لعنف و�ل�سغب، حيث �أ�سارت �لدر��سة �إىل 
�أن �لإع��الم �لريا�س��ي و�أ�سلوبه يف تناول �لق�سايا و�ملناف�سات �لريا�سية هو �أحد �مل�سادر �ملهمة يف بروز ظاهرة 
�لتع�سب و�ل�سغب و�لعنف يف �ملجال �لريا�سي، ويدعم هذ� �لجتاه در��سة �أخرى �أجر�ها ح�سن )1998( و�لتي 
�سعى من خاللها �إىل حتليل كيفية معاجلة �ل�سحافة �لريا�سية �مل�سرية لظاهرة �ل�سغب و�لعنف يف مالعب كرة 
�لقدم، حيث تبني للباحث �نخفا�ض م�ستوى �لهتمام �ل�سحفي بقيمة �لتناف�ض �ملتو�زن )�لتناف�ض �ل�سريف(، 
كم��ا ��ستنتج وجود غياب للثقافة �لريا�سية �لأ�سيلة، وعدم �لهتمام ببناء وتاأطري �ل�سلوك �لريا�سي �لقومي 

و�لروح �لريا�سية �مل�ستندة �إىل قيم و�جتاهات �جتماعية غري مثرية للعنف.
وجت��در �لإ�سارة �إىل �أن �لتع�سب )prejudice( يعتر من �ملفاهيم �لتي �هتم بدر��ستها �لباحثون و�لعلماء يف 
جم��ال �لنف���ض �لجتماعي، وقد �أورد خمتار حمزة يف كتابة علم �لنف���ض �لجتماعي تف�سياًل عن هذ� �ملفهوم 
)حم��زة، 1985، 300(، فذك��ر �أن "�لتع�سب هو �جتاه نف�سي جامد م�سح��ون �نفعاليًا )�جتاه نف�سي �إ�سافة �إىل 
�نفع��الت تع�س��ب(، مع )يف �لأغلب( �أو �سد جماع��ة، �أو �سيء، �أو مو�سوع، ول يقوم على �سند منطقي �أو معرفة 
كافي��ة �أو حقيق��ة علمية، وم��ن �ل�سعب تعديله، وهو يجعل �لإن�سان يرى ما يح��ب �أن ير�ه فقط، ول يرى ما ل 
يح��ب �أن ي��ر�ه، فهو ي�سّوه �إدر�ك �لفرد للو�قع، ويهّيئ �لف��رد �أو �جلماعة لل�سعور و�لتفكري و�لإدر�ك و�ل�سلوك 

بطرق تتفق مع �جتاه �لتع�سب".
وبه��ذ� يع��د �لتع�س��ب م�سكلة حيوية يف �لتفاع��ل و�لتو��سل �لجتماعي، ويعتر حاج��زً� ي�سد كل فكر جديد، 
ويع��زل �أ�سحاب��ه ع��ن �جلماع��ات �لأخ��رى، ويبعده��م عنه��م )Bordens & Horowitz, 2008(. وته��دف 
�لدر��سة �حلالية للك�سف عن دور و�سائل �لإعالم �لتقليدية و�حلديثة يف ��ستثارة �لعنف �لريا�سي، لدى عينة 

من طالب �جلامعات �ل�سعودية يف مدينة �لريا�ض.
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مشكلة الدراسة:
�إذ ميي��ل  �أو جماع��ة م��ن �لنا���ض،  �أو م��ع فئ��ة  ُيعت��ر �لتع�س��ب )prejudice( �جتاه��ا متحّي��ز� �س��د 
 �ساح��ب �لجت��اه �لتع�سب��ي �إىل �لتم�س��ك ب��اآر�ء جام��دة ل ت�ستن��د يف �لغال��ب �إىل �أي حقائ��ق �أو �سند منطقي
��ب �لريا�س��ي ل يخ��رج ع��ن   )Plous, 2015; Nelson, 2002; Jones,1997; Fiske, 2000(. �إن �لتع�سّ
كون��ه نوع��ا من �أن��و�ع �لتع�سب، فقد عّرف��ه عبد�حلميد )1999، 6( باأن��ه "�جتاه نف�سي م�سح��ون �نفعاليًا نحو 
�أو �س��د لع��ب �أو فريق �أو هيئة ريا�سية معينة، وهذ� �لجتاه غالبًا ما يتحك��م فيه �ل�سعور و�مليول ل �لعقل". 
وي�سري عالوي )2004( �إىل �أن �لتع�سب �لريا�سي هو �مليل �ملفرط لفريق �أو فئة �أو �سخ�ض �أو جماعة، و�ملتع�سب 
يتج��ه تفك��ريه �إىل �لعناد و�سماع ما يحب �أن ي�سمع��ه، وروؤية ما يحب �أن ير�ه فقط، ما يعني �أنه جامد �لفكر ل 
يقبل �لتحاور �أو �لنقا�ض. و�ملتع�سب يتحول مبرور �لوقت �إىل �سخ�ض عن�سري يرف�ض جماهري �لفريق �ملناف�ض 

حماوًل �لتمايز عنهم كما يرف�ض �فرت��سية خ�سارة فريقه �لذي يتع�سب له.
لقد �أظهرت عدة در��سات �لتاأثري �ل�سلبي لالإعالم يف ن�سر وتغذية �لأفكار و�لجتاهات �لتع�سبية لدى �جلماهري 
�لريا�سي��ة ول��دى �لإد�ريني و�لالعبني، �إىل جانب ن�سر �لجتاهات �لريا�سي��ة �لعد�ئية و�ملثرية للعنف �أحيانًا 
)�أنظر مثاًل، مريز�، 2014، �لعرجان، 2014، �لنظاري، 2014، ح�سن، 1998، مام�سر، 1985(. وت�سعى �لدر��سة 
�حلالي��ة �إىل �لك�س��ف ع��ن دور و�سائل �لإع��الم �لتقليدية و�حلديثة )مب��ا فيها �لو�سائل �ملق��روءة و�مل�سموعة 
و�ملرئي��ة( يف ��ستث��ارة �لتع�س��ب �لريا�س��ي، وذل��ك وفق��ًا لوجه��ة نظ��ر عينة من ط��الب �جلامع��ات �حلكومية 

و�خلا�سة يف مدينة �لريا�ض. 
وتتمث��ل م�سكلة �لدر��س��ة يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�سي �لتايل: ما دور و�سائل �لإع��الم �لتقليدية و�حلديثة )�ملقروءة 

و�مل�سموعة و�ملرئية( يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي من وجهة نظر طالب �جلامعات؟
أسئلة الدراسة:

تهدف �لدر��سة �حلالية �إىل �لإجابة عن �لأ�سئلة �لبحثية �لتالية:
ما دور بر�مج �لريا�سة يف �لقنو�ت �لتلفزيونية يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب؟  .1

ما دور بر�مج �لريا�سة يف �ملحطات �لإذ�عية يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب؟  .2
ما دور �ل�سحافة �لريا�سية )�لورقية( يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب؟  .3

ما دور منتديات �لإنرتنت يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب؟  .4
ما دور بر�مج �لتو��سل �لجتماعي )تويرت، في�ض بوك، و�ت�ض �أب، يوتيوب( يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي   .5

بني �ل�سباب؟
ما دور �ل�سحافة �للكرتونية يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب؟  .6

هل توجد فروق بني تاأثري �لإعالم �لتقليدي و�لإعالم �جلديد يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب؟   .7

أهداف الدراسة:
ت�سعى �لدر��سة �حلالية �إىل حتقيق �لأهد�ف �لتالية:

�لك�سف عن دور بر�مج �لريا�سة يف �لقنو�ت �لتلفزيونية يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب.  .1
�لتعرف على دور بر�مج �لريا�سة يف �ملحطات �لإذ�عية و�أثرها يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب.  .2

�لتعرف على دور �ل�سحافة �لريا�سية )�لورقية( يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب.  .3
حتديد مدى تاأثري منتديات �لإنرتنت يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب.  .4

�لتع��رف عل��ى دور بر�م��ج �لتو��س��ل �لجتماع��ي )توي��رت، في�ض ب��وك، و�ت���ض �أب، يوتي��وب( يف ��ستثارة   .5
�لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب.

حتديد مدى تاأثري �ل�سحافة �للكرتونية يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب.  .6
�ملقارنة بني تاأثري �لإعالم �لتقليدي و�لإعالم �جلديد يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب.  .7
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أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه �لدر��سة كونها ت�ستهدف بالبحث �ملنهجي، ومن منظوٍر نف�سّي �جتماعّي، �إحدى �لظو�هر 
غ��ري �ل�سوي��ة يف �ملجتم��ع، وهي ظاه��رة �لتع�سب �لريا�سي ل��دى �ل�سباب )عل��ى وجه �خل�سو���ض(، باعتبار �أن 
�لتع�سب �لريا�سي ي�سكل خطورة كبرية على ��ستقر�ر �حلياة �لجتماعية، وكثريً� ما توؤدي �أ�ساليب �لتعبري عن 
�لع�س��ب �لريا�سي �إىل �أفعال عد�ئية يرتتب عليها ت�سويه لن�سق �لعالقات و�لرو�بط بني �لأفر�د و�جلماعات، 
ب��ل ويف ح��الت �أخرى يقرتن �لتع�سب �لريا�سي )�س��و�ء �أكان م�ساحبًا �أو تاليًا للفعالي��ات �لريا�سية( ب�سلوك 
�لعن��ف، و�ل�سغ��ب، وبظه��ور �أ�س��كال خمتلف��ة م��ن �ل�سل��وك غ��ري �ملن�سب��ط )vandalism(، مم��ا ي�س��ّكل عبئًا 
�إ�سافي��ًا عل��ى �جلهات �لأمنية من ناحية، �إ�سافًة �إىل ما ميكن �أن ُيحدث��ُه �لتع�سب من ت�سويٍه لالأهد�ف و�لقيم 
�لرتفيهي��ة �ملرتبطة بالريا�سة، باعتبارها ن�ساطًا �إن�سانيًا ترفيهي��ًا يوؤمل �أن يجلب �ملتعة و�لت�سلية و�لرتفيه. 
وبالنظر �إىل ما يرتتب على ظهور و�نت�سار �لتع�سب �لريا�سي – غالبًا – من �آثار �سلبية على �ملجتمع، فاإن ذلك 
ي�ستوج��ب در��س��ة هذه �لظاهرة در��سة علمية للوقوف على م�سبباتها وعو�م��ل �نت�سارها، �أمال يف �لو�سول �إىل 
�حلل��ول �ملُثل��ى ملكافحتها و�حلد منها. ونظ��رً� لندرة تو�فر در��س��ات علمية لهذه �لق�سي��ة �لجتماعية �ملهمة، 
و�لت��ي ل ت��ز�ل يف حاجة �إىل �ملزيد من �لبحث و�لتق�سي �ملنهجي، باعتب��ار �أن �لتع�سب ي�سكل �إحدى �لظو�هر 
�لجتماعي��ة �ملتف�سي��ة يف �ملجتمع، ل��ذ� يوؤمل �أن ت�سد هذه �لدر��سة فر�غًا يف �ملكتب��ة �لعربية بتقدميها نتائج 
وتو�سي��ات ح��ول ظاهرة �لتع�سب �لريا�س��ي. وبهذ� ت�سعى هذه �لدر��سة �إىل �لتع��رف على دور و�سائل �لإعالم 
)�لتقليدية و�حلديثة( يف ��ستثارة ون�سر �لتع�سب �لريا�سي وذلك من خالل �لدر��سة �مليد�نية �لتي �أجريت يف 

مدينة �لريا�ض على عينة من �ل�سباب �جلامعيني.
حدود الدراسة:

تتمثل حدود �لدر��سة فيما يلي:
�حل��د �ملو�سوعي: يتمثل يف ��ستق�ساء �أر�ء ط��الب �جلامعات حول مدى تاأثري �لإعالم �لتقليدي و�لإعالم   .1

�حلديث يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي. 
�حل��د �لب�س��ري و�مل��كاين: طالب �جلامع��ات �ل�سعودي��ة �حلكومية )جامعة �ملل��ك �سعود، وجامع��ة �لإمام   .2

حممد بن �سعود �لإ�سالمية( و�لأهلية )جامعة �لأمري �سلطان، وجامعة �ليمامة( مبدينة �لريا�ض.
�حلد �لزماين: مت تنفيذ �جلزء �مليد�ين من �لدر��سة من �سهر حمرم �إىل نهاية �سفر 1436ه�.  .3

مصطلحات الدراسة:
Ԁ  :لتع�سب �لريا�سي�

��ب �لريا�س��ي ل يخ��رج ع��ن كونه نوعا من �أن��و�ع �لتع�سب، فق��د عرفه عبد�حلمي��د )1999، 6( باأنه  �إن �لتع�سّ
ما  ريا�سية معينة، وهذ� �لجتاه غالبًا  �أو هيئة  �أو فريق  �أو �سد لعب  نحو  �نفعاليًا  نف�سي م�سحون  "�جتاه 
يتحكم فيه �ل�سعور و�مليول ل �لعقل". وي�سري عالوي )2004( �إىل �أن �لتع�سب �لريا�سي هو �مليل �ملفرط لفريق 
�أو فئة �أو �سخ�ض �أو جماعة، و�ملتع�سب يتجه تفكريه �إىل �لتعّنت يف �لر�أي، و�سماع ما يحب �أن ي�سمعه و�لتم�سك 
مبا يرغب �أن ير�ه فقط، ما يعني �أنه جامد �لفكر ل يقبل �لتحاور �أو �لنقا�ض. و�ملتع�سب يتحول مبرور �لوقت 
�إىل �سخ���ض "عن�سري" يرف�ض جماهري �لفريق �ملناف�ض، حم��اوًل �لتمايز عنهم كما يرف�ض �فرت��سية خ�سارة 

فريقه �لذي يتع�سب له.
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ولالجتاهات �لتع�سبية ثالثة مكونات )Nelson, 2002(، وهي كما يف �ل�سكل )1(:
 .)Emotional evaluative component( ملكون �لنفعايل �لتقوميي�  .1

.)Cognitive component( ملكون �ملعريف�  .2
 .)Behavioral component( ملكون �ل�سلوكي�  .3

 
ب  �شكل )1(: مكونات االجتاهات التع�شبية: النموذج الثالثي للتع�شّ

امل�شدر: تن�شيق الباحث.

ويف �ل�سياق �لريا�سي، ي�سري عبد�هلل )1989( �إىل �أن �لتع�سب �لريا�سي يتجلى يف �لهتمام �ل�سديد بالنو�حي 
�لريا�سي��ة، و�ملي��ل لت�سجيع �لفرق �لريا�سية لناد معني دون �سو�ه، و�ل�سعور بالنتماء له، و�لجتاه باأنه �أف�سل 
من �سائر �لأندية �لأخرى، و �أن لعبيه ذوو مهار�ت فنية تفوق �ملوجودة لدى لعبي �لأندية �لأخرى، و �ل�سعور 
باحل��زن و �ل�سي��ق عند �لهزمية، و�لتوتر �ل�سديد قب��ل بدء �ملباريات، و تف�سيل عق��د �سد�قات مع �لأ�سخا�ض 
�مل�سجعني لنف�ض �لنادي، و�ل�سعور بالنفور �أو �لكر�هية للنجوم �لبارزين يف �لفرق �لأخرى، و�لدخول يف نقا�ض 
ح��اد حول نتائ��ج �ملباريات، و عدم �لقدرة على �إخفاء �لتعبري�ت �حلما�سية �أثناء م�ساهدة �ملباريات، و�لجتاه 
ب��اأن هنال��ك م�ساعر كر�هي��ة متبادلة بني لعبي �لف��رق �ملختلفة، و�أن م��ا يحدث من �سغ��ب يف �ملالعب م�ساألة 
طبيعي��ة. ويوؤكد كل م��ن Raney وBryant �)2009( وCleland�)2014( باأن �أح��د �أ�سباب �نت�سار �لتع�سب، 
ه��و تاأث��ري و�سائل �لإعالم و�لت�سال )من خالل �ملحتويات و�ملو�د �لإعالمية غري �لهادفة(، �إذ �أن بع�ض و�سائل 
�لإع��الم �مل�سموعة و�ملقروءة و�ملرئية و�سبكات �لت�س��ال و�لتو��سل �ملوجودة على �لنرتنت، تعمل على �إذكاء 

و��ستثارة روح �لتع�سب لدى �جلماهري.
ويف �س��وء م��ا تقدم، يعرف �لباحث �لتع�س��ب �لريا�سي �إجر�ئيًا باأنه: "�سعور د�خل��ي يظهره �ل�سباب، وينطوي 
عل��ى �لتحي��ز و�لولء �ل�سديد لفري��ق ريا�سي معني، مع عدم �لعرت�ف باإجناز�ت �لف��رق �لأخرى، كما ي�سحب 
ذل��ك ع��ادًة ��ستجابات لفظية عد�ئية �أو حتى �إ�ساء�ت ج�سدية، �أو �مل�سارك��ة يف �إحد�ث �سغب �أو فو�سى �أثناء 

�أو بعد �لفعاليات �لريا�سية". 

 

 االتجاهات
 التعصبية 

المّكون 
 المعرفي

المّكون 
 االنفعالي

المكّون 
 السلوكي
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Ԁ :و�سائل �لإعالم
و�سائ��ل �لإع��الم هي �لأدو�ت �لتقنية )�لتكنولوجية( �لتي تقوم مبهمة �لن�سر يف �ملوؤ�س�سات �لإعالمية. هناك 
ثالث��ة �أنو�ع من و�سائل �لإعالم هي و�سائل �لإعالم �ملطبوعة و�ملق��روءة، وو�سائل �لإعالم �مل�سموعة، وو�سائل 
�لإع��الم �مل�سموعة و�ملرئية )كنعان، 2014(. �أما �لإع��الم �جلديد فتذكر ح�سونة )2016( باأن لفظ �لإعالم 
�جلدي��د ه��و م�سطلح حديث يت�ساد مع �لإعالم �لتقليدي، كون �لإع��الم �جلديد مل يعد فيه نخبة متحكمة �أو 
ق��ادة �إعالميون، بل �أ�سبح متاح��ًا جلميع �سر�ئح �ملجتمع، و�لإعالم �جلديد له �أدو�ته �خلا�سة و�لتي متكن من 

��ستخد�مه، و�أهمها ما يلي:
لوحي(. جهاز  ذكي،  هاتف  �سخ�سي،  )حا�سب  �لإلكرتوين  �جلهاز  توفر  	•

.)Internet( �لإنرتنت  �سبكة  توفر  	•
�ل�س��رت�ك �أو �لن�سم��ام لأحد مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، منه��ا �لفي�سبوك )Facebook(، وتويرت  	•
�أب )WatsApp(، مو�ق��ع  �لو�ت���ض  و�ليوتي��وب )YouTube(، �لرجمي��ة �لت�سالي��ة   ،)Twitter(
�ل�سح��ف �للكرتوني��ة، وغريها من �ملو�قع �لجتماعية �لن�سطة عل��ى �سبكة �لنرتنت، و�لتي ت�سكل ثقال 

يف �لعامل �لفرت��سي )ح�سونة، 2016(.
ويتمي��ز �لإعالم �جلديد باأنه قادر على توفري خا�سي��ة �لتفاعلية )interactivity(، وهذه �ل�سفة ل يوفرها 
�لإع��الم �لق��دمي، �إذ �إن �لإع��الم �لكال�سيك��ي ي�س��در منتجات��ه �لإعالمي��ة ع��ر و�سائ��ل �لإع��الم �جلماهريي 
�لتقليدي��ة ذ�ت �لجت��اه �لو�حد، بينما يف �لإعالم �جلديد ياأخذ �جلمه��ور دور �ملتلقي و�ملنتج معًا، �إ�سافة �إىل 

وجود خا�سية �لتفاعل و�لتو��سل �لجتماعي )�سيخاين، 2010؛ ح�سونة، 2016(. 
Ԁ :لإعالم �لريا�سي�

يع��ّرف �لإع��الم �لريا�س��ي )Sport media( باأنه: "�أحد ف��روع �لإعالم �ملتخ�س�ض �لذي يهت��م باملو�سوعات 
�لريا�سي��ة و�لفعالي��ات �ملرتبطة به��ا من حو�ر�ت ومناق�سات وم��ن خالل ن�سر �ملعلوم��ات و�حلقائق �لريا�سية، 
وتق��دمي �لتحلي��الت �خلا�سة ب�سري ونتائ��ج �ملناف�سات �لريا�سية، �إىل جانب �س��رح �لقو�عد و�لقو�نني �خلا�سة 
بالألع��اب و�لأن�سط��ة �لريا�سي��ة للجمه��ور بق�س��د ن�سر �لثقاف��ة �لريا�سية بني �أف��ر�د �ملجتم��ع وتنمية وعيه 

�لريا�سي" )عوي�ض وعبد�لرحيم، 1998، 21(.
اإلطار النظري:

�ملَد�خل �لنظرية �ملف�سرة للتع�سب: 
هناك �أكرث من مدخل نظري لتف�سري �لجتاهات )attitudes( وطرق �كت�سابها، ولكن فيما يتعلق بالجتاهات 
�لنف�سي��ة �لتع�سبي��ة هناك قلة من �لنظريات، و�سنح�سر �لهتمام يف هذه �لدر��سة على �أبرز مدخلني نظريني 
لجتاه��ات �لتع�س��ب، وهما: نظرية �لتعل��م �لجتماعي، ونظري��ة �ل�سر�ع �لو�قعي ب��ني �جلماعات، و�سيجرى 

�إيجاز وجهتي نظر كل من �لجتاهني وذلك على �لنحو �لتايل:
:)Social learning theory( أوًل: نظرية �لتعلم �لجتماعي�

وه��و �ملنحن��ى �لذي تخت�ض به نظرية �لتعل��م �لجتماعي �لتي قدمها �لرت بان��دور�. �إذ توؤكد هذه �لنظرية 
عل��ى �أن �لتعل��م يحدث من خالل �لنمذجة و�ملحاكاة �لجتماعية، ومن خالل �لتعزيز �لذ�تي، فيقوم �لو�لد�ن 
بال��دور �لأك��ر بو�سفه��م ي�سكلون قدوة للطف��ل فيتعلم )وي�ستن�س��خ( منهم �جتاهات �لتع�س��ب نحو �ل�سخا�ض 
و�ملو�سوع��ات �ملختلف��ة، حي��ث �إن �لدر��س��ات �أظه��رت �ت�ساق��ا يف �لعالق��ة ب��ني �جتاه��ات �لآب��اء �لعن�سري��ة 

و�لعرقية، و�جتاهات �لتع�سب �ملماثلة لدى �أبنائهم.
وميل��ك �لو�ل��د�ن �لتاأثري �لأقوى يف �لأبن��اء نتيجة �لحتكاك عن قرب بالأبن��اء، ويف �لغالب تت�سق �جتاهات 
�لآب��اء مع ما هو �سائد يف �لثقافة �لتي ينتمي �إليه��ا �لأبو�ن )خ�سو�سًا فيما يتعلق بالجتاهات �لتع�سبية نحو 

�لعرق �أو �ملعتقد �لديني(.
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ومع تقدم عمر �لطفل، تظهر موؤثر�ت تعلم جديدة يف بيئته، �إذ يزد�د �هتمام �لطفل بالأقر�ن وزمالء �ملدر�سة 
فتتك��ون �أمام��ه مناذج للمحاكاة و�لتقليد، حيث يتوقع �أن يك��ّون �لطفل )�أو �لفتى( �هتمامات منوعة مبا يظهر 
يف بيئ��ة �لأقر�ن مبا يف ذلك من �جتاهات تع�س��ب، ومن هنا تبد�أ عملية �كت�ساب و��ستن�ساخ خر�ت ومعتقد�ت 

.)Nelson, 2009( لتع�سب لدى �لأبناء�
:)Realistic group conflict( ثانيًا: نظرية �ل�سر�ع �لو�قعي بني �جلماعات

تق��وم ه��ذه �لنظرية على �فرت��ض �أنه حينما يحدث �سر�ع وتناف�ض ب��ني جماعتني، نتيجة لعو�مل �جتماعية 
�أو �قت�سادي��ة �أو �سيا�سي��ة، فاإن هاتني �جلماعتني تهدد كل منها �لأخرى �إىل �أن تتكون م�ساعر عد�ئية بينهما، 
وهو ما يوؤدي �إىل تقوميات �سلبية متبادلة، وتبعًا لذلك ميكن �لقول �إن �لتع�سب يحدث نتيجة �ل�سر�ع �لو�قعي 

بني �جلماعات )عبد�هلل، 1989، 91(. 
ويف �س��وء ه��ذ� �لتف�سري قد ي�سعب �لتخل�ض من �أ�سكال �لتع�سب ب�سورة تامة، ولكن ميكن �لتخفيف من حدتها، 
لأنها تن�ساأ نتيجة �أحد�ث و�قعية من �ل�سعب تاليف �لتعر�ض لها )كما يف حالة �لأحد�ث و�لفعاليات �لريا�سية 
�لت��ي ي�سعب عل��ى بع�ض �ل�سباب جتنبه��ا(، وبهذ� متثل �ملناف�س��ات �لريا�سية بني �لأندي��ة )�أحد�ثًا و�قعية(، 
وعندم��ا يحتدم �لتناف���ض يف هذه �حلالة )مب�ساندة �ملع��زز�ت �جلماهريية و�لر�سمية �أحيان��ًا( قد يوؤدي ذلك 
�إىل ن�س��وء �أ�س��كال متباينة م��ن �مل�ساعر �لعد�ئي��ة، و�لتي تر�ّسخ بدوره��ا بو�در �لتع�س��ب �لريا�سي. وعلى هذ� 
�لأ�سا���ض، فال�سخ���ض يتع�سب �س��د �أي جماعة �أخرى �إذ� م��ا دخلت �جلماعة �لتي ينتمي �إليه��ا يف تناف�ض معها 

.)Baumeister & Vohs, 2007; Jackson, 1993(
وعندم��ا ي��درك �ملنتم��ون �إىل فريق ريا�س��ي معني �أن خ�س��ارة �لفريق متثل عن�س��رً� مهددً� يف موق��ف تناف�سي، 
ف��اإن مث��ل هذ� �لتهديد �ملدرك ميث��ل �سببًا �أ�سا�سيًا لن�سوء �لتع�سب �لريا�سي. مبعن��ى �أن �لأفر�د �لأكرث عر�سة 

للتهديد )�ملدرك( يكونون �أكرث عر�سة لن�ساأة �لتع�سب �لريا�سي لديهم.
وميكن �إيجاز �جلانب �لتف�سريي لالجتاهات �لتع�سبية من وجهة نظر هاتني �لنظريتني كما يلي: 

ُيكت�س��ب �لتع�س��ب �لريا�س��ي بنف���ض �آلي��ة �كت�ساب �لجتاه��ات �لنف�سي��ة، وميك��ن لالأطف��ال و�لفتيان �أن   .1
يكت�سبو� �جتاهات �لتع�سب وفق مبادئ �لتعلم �لجتماعي. 

ين�س��اأ �لتع�س��ب وي��زد�د عندما يتو�فر موق��ف تناف�سي بني �جلماع��ات حول �أحد�ث و�قعي��ة، مثل حالة   .2
�لختالف يف �لأديان و�لعقائد �لدينية، �أو �لختالف يف �لثقافات �لفرعية، �أو �لختالفات يف �لنتماء�ت 
و�ل��ولء�ت �لريا�سي��ة، ومث��ل ه��ذه �لختالف��ات متثل ع��ادًة بيئة خ�سب��ة لن�س��اأة �لتع�س��ب و�نت�ساره يف 

�ملجتمع.
�جله��ل يف فه��م �لآخ��ر، وهو من �أهم رو�ف��د �لتع�سب، وكلم��ا ز�دت معرفة �لفرد باحلقائ��ق و�ملعلومات عن   .3

�جلماعات �لتي يتع�سب �سدها قل تع�سبه.
تلع��ب �ملناف�س��ة دورً� هامًا يف ن�سوء �لتع�سب، فقد تتع�سب جماعة ما �سد جماعة �أخرى، وت�سفها ب�سفات   .4

ترر ��ستغالل �أو �نتقا�ض هذه �جلماعة لتلك �جلماعة �ملناف�سة )عبد�هلل، 1989، 96(.
وي��رى �لباح��ث �أن هن��اك �أ�سبابًا �أخرى توؤدي �إىل ن�س��وء �لتع�سب، ومنها عدم �لت��ز�م �لبع�ض باأخالق �لإ�سالم 
وُمُثل��ه وقَيم��ه �لرفيعة فيما يتعلق بالتعامل مع �لآخري��ن، ويف حالة �لختالف معهم يف �لنتماء�ت، �أو �لر�أي، 

�أو �لهتمامات.
Ԁ :ملنظور �لإ�سالمي للتع�سب�

�إن �لتع�س��ب ب��كل �أنو�ع��ه و�أ�سكاله هو �سل��وك جاهلي �أبطله �لإ�س��الم، لأنه يتعار�ض مع مب��ادئ �لت�سامح و�لود 
و�حل��ب و�لتاآخ��ي �لتي جعلها �ل�سالم مبثابة �لركيزة �لأ�سا�سية �لت��ي ل ت�ستقيم �حلياة �لجتماعية بدونها، 
ذلك لأن �لتع�سب يتوّلد عنه م�ساعر �لكر�هية و�لتباغ�ض و�لنتقا�ض من �ساأن �لآخر، وما يلحق ذلك من م�سار 
�ست��ى، فق��د �س��رع �هلل �سبحانه وتع��اىل كل ما ي�سمن للموؤم��ن ح�سن �لتعاي�ض م��ع �أخيه �ملوؤم��ن، وهناك �لآيات 



المجلة العربيـة لضمـان 188
جودة التعليم الجامعي

د. عبد�لعزيز بن حممد �أحمد بن ح�سني
املجلد احلادي ع�شر العدد )34( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.34.8

�لقر�آني��ة �لكرمي��ة �لد�ل��ة على وج��وب تاأ�سي�ض رو�ب��ط �ملحبة و�لإخاء ونب��ذ �ل�سحناء و�لبغ�س��اء، قال �هلل 
َ �َسِديُد �ْلِعَقاب(  َ �إَِنّ �هلَلّ ُق��و� �هلَلّ ْق��َوى َول َتَعاَوُنو� َعَل��ى �ْلإِْثِم َو�ْلُع��ْدَو�ِن َو�َتّ تع��اىل:) َوَتَعاَوُن��و� َعَل��ى �ْلِرِّ َو�لَتّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم:  لَّى �هللَّ ِ �سَ ْعَماِن ْبِن َب�ِسرٍي َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ )�ملائ��دة، 2(. ويف �حلدي��ث �لنبوي �ل�سريف، َعن �لنُّ
�َسِد  �جْلَ �َساِئُر  َلُه  َتَد�َعى  ٌو  ُع�سْ ِمْنُه  ��ْسَتَكى  �إَِذ�  �َسِد؛  �جْلَ َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَر�ُحِمِهْم  ِهْم  َتَو�دِّ يِف  �مْلُوؤِْمِننَي  "َمَثُل 

ى" )�لبخاري، 1422ه�: 5717(. مَّ َهِر َو�حْلُ ِبال�سَّ
و�ملتمع��ن ل�سلوك �لتع�سب �ملتف�س��ي يف �لأو�ساط �لريا�سية، يالحظ �أن هذ� �ل�سلوك كثريً� ما يقرتن بالعد�ئية 
و�لتباغ�ض و�لتوتر يف �لعالقات بني �ملتع�سبني، وقد ت�ستاء �لعالقة حتى بني من تربطهم ببع�ض عالقة قربى 
مم��ا يوق��ع �لبع���ض منهم يف قطيعة �لرحم، وق��د يتجلى �لتع�س��ب �لريا�سي يف �سورة �سلوك �عت��د�ء لفظي �أو 
ب��دين عل��ى �لآخرين، �أويف تدمري للممتلكات �لعامة و�خلا�سة )حج��اج، 2002(، وهذ� بالطبع يتنافى و�أب�سط 
مبادئ �ل�سرع �حلنيف. وقد بني �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وحذر – يف �أكرث من حديث – من �لتع�سب و�لتحيز 
ىَل  ا َم��ْن َدَعا �إِ وم��ا تتبع��ه م��ن �أ�سر�ر، ففي �سنن �أب��ي د�ود، عن �لنبي �سل��ى �هلل عليه و�سلم �أنه ق��ال: "َلْي�َض ِمنَّ
ٍة" )�سنن �أبي د�ود، 1420ه�: 5121(.  ِبيَّ ا َمْن َماَت َعَلى َع�سَ ٍة، َوَلْي�َض ِمنَّ ِبيَّ ا َمْن َقاَتَل َعَلى َع�سَ ٍة، َوَلْي�َض ِمنَّ ِبيَّ َع�سَ
ا�َسُدو� َوَل  و� َوَل حَتَ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َق��اَل: "َل َتَباَغ�سُ لَّى �هللَّ ِ �سَ َن�ِض ْبِن َماِلٍك �أَنَّ َر�ُس��وَل �هللَّ ويف حدي��ث �آخ��ر، َع��ْن �أَ
ِ �إِْخَو�ًنا َوَل َيِحلُّ مِلُ�ْسِلٍم �أَْن َيْهُجَر �أََخاُه َفْوَق َثاَلٍث" )�سحيح م�سلم، 1421ه�: 2559(.  َتَد�َبُرو� َوُكوُنو� ِعَباَد �هللَّ
ويف ه��ذ� �ل�س��دد يق��ول �ل�سيخ �لدكتور �أحم��د حممود كرمية �أن��ه من �ملقرر �سرع��ا �أن �لتع�سب ب�ست��ى �أنو�عه 
م بن�سو�ض وقو�عد ومب��ادئ ومقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية )�إبر�هي��م، 2017(. كما ذكر  و�س��وره حمرم وجم��رَّ
�ل�سي��خ �لدكت��ور عب��د�هلل �ملطلق ب��اأن �لتع�سب �لريا�س��ي درجات، فما كان من��ه يف حدود ما يقبل��ه �لعقل، ول 
يرتت��ب علي��ه �أي �إيذ�ء لأح��د فهو لي�ض بتع�سب مذموم، �أما �إن كان �لتع�س��ب �لريا�سي يلحق �ل�سرر بالآخرين 

من �سباب و�ستائم .. ونحو ذلك فيكون بذلك دخل يف خانة �ملحرم فال يجوز �أبدً� )�ملطلق، 2017(. 
الدراسات السابقة:

��ستهدف��ت در��سة �ل�سلمي )2014( ��ستجالء �آر�ء �لإعالميني و�جلماهري جتاه تاأثري و�سائل �لعالم يف �نت�سار 
�لتع�سب �لريا�سي. وقد ��ستملت �لدر��سة على عينتني �لأوىل متثلت يف )244( �سخ�سية �إعالمية، �أما �لعينة 
�لثاني��ة فتكون��ت من )736( فردً� من جمهور �مل�سجعني �لريا�سيني. وقد ��ستخدم �لباحث ��ستبانتني م�ستقلتني 
% من �لإعالمي��ني �سرحو� باأن  ل��كل عين��ة، وم��ن �أهم �لنتائج �لت��ي �أ�سفرت عنها ه��ذه �لدر��سة ما يل��ي: 86 
% من  ح�ساب��ات �لإعالمي��ني �لريا�سي��ني )يف و�سائل �لتو��سل �لرقم��ي( تن�سر �لتع�سب �لريا�س��ي، كما �أن 89 

عينة �جلماهري �لريا�سية يرون �أن �لإعالم �لريا�سي �سبب يف ن�سر �لتع�سب �لريا�سي.
ويف در��س��ة ق��ام به��ا عبد�ل�س��الم )�ل��و�ردة يف حج��اج، 2002( حي��ث ��ستهدفت �لعو�م��ل �لفردي��ة �ملرتبطة 
بالتع�سب �لريا�سي، وقد ��ستملت �لدر��سة على �أد�ة لقيا�ض �لتع�سب �إ�سافة �إىل ��ستخد�م مقابالت �سخ�سية، 
ومت تطبيق هذه �لأدو�ت على عينة قو�مها )100( م�سجع من �ملوؤ�زرين لنادي �لزمالك )�مل�سري(، وقد تو�سل 
�لباح��ث �إىل بع���ض �ل�ستنتاجات �لتي م��ن �أهمها �أن هناك ثالث��ة عو�مل ترتبط بالتع�س��ب �لريا�سي، �لأول 
ي�ستمل على مظاهر �ل�سالبة و�جلمود �لفكري، و�لثاين ي�ستمل على مظاهر �لجتاه �لعد�ئي، و�لثالث ي�ستمل 

على مظاهر �لنتماء و�لتحيز لكرة �لقدم.
ويف در��س��ة ق��ام به��ا Dimmock وGrove�)2005( هدف��ت ملعرف��ة تاأث��ري �لتع�س��ب ل��دى م�سجع��ي �لف��رق 
�لريا�سي��ة �ملحرتف��ة يف ��سرت�ليا با�ستجاباتهم ح��ول �لعنف �جلماهريي، وقد �سملت �لعين��ة )231( م�سجعًا، 
و��ستخدم �لباحثان ��ستبانة جلمع بيانات �لدر��سة. ومن �أهم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة، �أن �جلماهري 
�لتي ت�سنف باأنها �أكرث تع�سبًا لفريق معني كانو� �أقل حتكمًا يف �سلوكياتهم �لعدو�نية يف �ملباريات من �مل�سجعني 

�لذين يت�سفون بالتع�سب �ملتو�سط �أو �لب�سيط. 
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وق��د �أج��رى دحماين )2009( در��سة هدفت للك�سف عن نتائج و�إفر�ز�ت و�سائل �لإعالم �لريا�سية يف �ملجتمع 
�جلز�ئ��ري، وتاأثريه��ا يف ��ستث��ارة مكامن �ل�سغ��ب و�لتطرف و�لتع�س��ب، خا�سة لدى �ل�سب��اب �ملمار�ض، ثم على 
�ملتف��رج، وق��د تو�سل��ت نتائج �لدر��س��ة �إىل �أن كثريً� م��ن �سلوكيات �ل�سغ��ب ومظاهره تتغذى �أ�سا�س��ًا من نوع من 
�لكتاب��ات �ل�سحفي��ة، ي�ستند على �ل�ستث��ارة و�لتحم�ض �لز�ئد وتنبيه �لعو�طف و��ستث��ارة �لنعر�ت وبث قيم 
عدو�نية توؤ�س�ض فيما بعد لل�سلوك �لعد�ئي و�لتع�سب �لريا�سي. وقد �أ�سار �لباحث �إىل �أنه مهما بلغ حجم دور 
�لإعالم فال ميكن �أن يكون �ل�سبب �لوحيد حلدوث ظاهرة �لتع�سب، فظاهرة �لتع�سب و�ل�سغب يف �ملالعب متثل 
نتاجًا �جتماعيًا للعديد من �لعو�مل، �إذ ُي�سهم �لإعالم �لريا�سي بدور �أ�سا�سي، وهناك دور لعو�مل خارج �لنطاق 
�لريا�س��ي مرتبط��ة بتوليد �لعن��ف و�إثارته، باعتباره ظاه��رة �جتماعية مت�سلة برتكيب��ة �ملجتمع وخا�سعة 
خل�سائ���ض �لبيئ��ة �لنف�سي��ة و�لثقافية �لتي يتغ��ذى منها �لأفر�د، ول ميك��ن �لتو�سل �إىل ح��ل نهائي لظاهرة 

�ل�سغب من خالل �لتعامل مع �أحد �مل�سببات دون �أخذ �لعو�مل �لأخرى يف �لعتبار.
ومن جانب �آخر، فقد هدف در��سة �لدو�ض )2011( �إىل �لتعرف على �لعالقة بني �لإعالم �لريا�سي و�لتع�سب 
�لريا�س��ي وذل��ك م��ن خ��الل �لدر��س��ة �مليد�نية �لت��ي �أجريت عل��ى عينة من �مل�سجع��ني بلغ��ت )300( فرد من 
مدينة �لريا�ض. و��ستخدم �لباحث �أد�ة �ل�ستبانة كو�سيلة جلمع بيانات �لدر��سة. وقد تبني من خالل نتائج 
�لدر��س��ة �أن 54 % م��ن �أف��ر�د �لعين��ة ي��رون �أن �لإعالمي��ني هم �لأكرث تاأث��ري� يف �لتع�س��ب �لريا�سي، و�أن 
�أف��ر�د �لعين��ة يرون �أن �لتع�سب �لريا�سي موج��ود بدرجة عالية لدى كل من �جلمه��ور و�لإعالميني، وموجود 
بدرج��ة متو�سط��ة لدى �لإد�ريني، كم��ا �أو�سحت نتائج �لدر��سة �أن �أفر�د �لعينة ي��رون �أن �أكرث �لعو�مل تاأثريً� 
يف �حل��د م��ن مظاهر �لتع�سب �لريا�س��ي هو تفعيل �لدور �لرقابي �لإعالمي، يف ح��ني �أن �أفر�د �لعينة يرون �أن 
غي��اب �لوع��ي ي�ساه��م بدرجة كبرية يف زي��ادة �لتع�سب �لريا�سي. كم��ا �أن �أفر�د �لعينة ي��رون �أن �أكرث م�سادر 
�لتع�س��ب �لريا�س��ي ه��و ناجت ع��ن و�سائل �لإع��الم، و�أن �لإعالميني هم �أك��رث تاأثريً� يف �لتع�س��ب �لريا�سي، �إىل 
جانب �أن �سعف �لدور �لرقابي �لإعالمي يوؤدي �إىل زيادة �لتع�سب �لريا�سي. وقد ف�سر �لباحث هذه �لنتيجة 
م��ن خ��الل ما ذهبت �إليه )نظرية �لغر�ض �لثق��ايف( �لتي ترى �أن و�سائل �لإعالم ق��ادرة على �لتاأثري يف معرفة 
�لأف��ر�د و�إدر�كه��م ملا يحيط بهم لدرجة كب��رية خا�سة �لأفر�د �لذين ي�ساهدون ه��ذه �لو�سائل ب�سورة مكثفة 
ومبال��غ فيه��ا توؤدي �إىل �كت�ساب �ملتلقي جمموعة من �ملعاين و�ملعتق��د�ت و�لأفكار و�ل�سور �لرمزية. ومن نتائج 
�لدر��سة �أظهرت �أي�سًا �أن مو�قع �لأندية �لإلكرتونية ت�سهم بدرجة متو�سطة يف زيادة �لتع�سب �لريا�سي، وقد 
رب��ط �لباحث تف�س��ريه لهذه �لنتيجة مبعطيات نظري��ة �لتعلم �لجتماعي، �لتي تناول��ت �لتع�سب على �أ�سا�ض 
�أنه يتم تعليمه و�كت�سابه بالطريقة نف�سها �لتي تكت�سب بها �سائر �لجتاهات و�لقيم �لنف�سية و�لجتماعية، 
حي��ث يكت�س��ب �لأ�سخا�ض �لتع�س��ب �لريا�سي مثل ما يكت�سبون �لكثري من �لع��اد�ت و�لتقاليد من خالل عمليات 

�لتن�سئة �لجتماعية.
وق��د ��ستهدف��ت در��سة �ملط��ريي )2011( �سمات ومظاهر �لتع�سب �لريا�سي ل��دى عينة من �لطالب �جلامعيني 
بلغ��ت )307( طالب، وذلك يف �سوء عدد من �ملتغري�ت �لدميوجر�في��ة )�لعمر، و�لتخ�س�ض �لدر��سي، و�لنادي 
�ملف�س��ل(. وق��د ��ستخ��دم �لباح��ث ��ستبان��ة �سممت لغر���ض جمع �لبيان��ات، وقد خرج��ت �لدر��س��ة بالنتائج 
%( من �لطالب،  �لتالي��ة: �أن ن�سب��ة متابع��ة طالب جامعة �لإمام حممد بن �سعود للريا�سة ت�س��ل �إىل )87.6 
%(، كم��ا بينت �لدر��س��ة �أن �حلل �ملنا�س��ب للتع�سب  و�أن ن�سب��ة رف���ض �لط��الب للريا�س��ة ت�س��ل �إىل )50.6 
�أن  %(، و�أخريً� ك�سفت �لدر��سة عن  �لريا�سي �لأكرث طرحًا بني �لطالب هو يف �إلغاء �لريا�سة بن�سبة )24.1 
%( وفق  درج��ة �لتع�س��ب �لريا�سي ل��دى طالب جامعة �لإمام حممد ب��ن �سعود بلغت درجة متو�سط��ة )1.83 

م�ستويات �ل�ستجابة لأد�ة �لبحث.
وفيم��ا يتعل��ق مب��دى وج��ود �أدو�ر �إيجابي��ة لالإع��الم �لريا�س��ي يف �حل��د م��ن �لتع�س��ب �لريا�سي، فق��د هدفت 
در��س��ة �أب��و طام��ع )2014( للتعرف على دور �لإع��الم �لريا�سي ومدى م�ساهمته يف �حلد م��ن ظاهرة �لتع�سب 
و�سغ��ب �جلماه��ري يف �ملالع��ب �لفل�سطيني��ة، �إ�سافة �إىل حتدي��د تقدير�ت �أف��ر�د عينة �لدر��سة له��ذ� �لدور، 
ولتحقي��ق ذلك �تب��ع �لباحث �ملنهج �لو�سفي �مل�سح��ي، م�ستخدمًا �ل�ستبانة �لتي �سممه��ا كاأد�ة جلمع �لبيانات 
�لت��ي ُطبق��ت على عين��ة ع�سو�ئية قو�مها )243( م�سجع��ًا لأندية كرة �لقدم. وقد �أظه��رت نتائج �لدر��سة �أن 
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�لإع��الم �لريا�س��ي ي�ساه��م بدور متو�سط يف �حلد من ظاهرة �لتع�سب ويف �حل��د من �سغب �جلماهري يف �ملالعب 
�لفل�سطيني��ة. كم��ا �أظه��رت �لنتائج �أنه ل توجد ف��روق �إح�سائية يف وجهات نظر �أف��ر�د عينة �لدر��سة حول 
دور �لإع��الم �لريا�س��ي يف �حلد من ظاهرة �لتع�س��ب و�سغب �جلماهري تعزى �إىل ك��ون �مل�سجع يلعب يف نادي �أو 
ل يلع��ب، وكذل��ك ل توج��د فروق تبع��ًا للمرحلة �لعمرية للم�سجع. وق��د �أو�سى �لباحث ب�س��رورة �لعمل على 

��ستثمار �لأدو�ر �لإيجابية لو�سائل �لإعالم �لريا�سي وتعزيزها و�لأدو�ر �ل�سلبية وتعديلها.
وفيم��ا يت�س��ل بعالق��ة �لإع��الم �لريا�س��ي باأحد�ث �ل�سغ��ب يف �ملالع��ب، فقد �أج��رى �لنظ��اري )2014( بحثا 
��سته��دف �لك�س��ف عن دور لإع��الم �لريا�سي يف تنام��ي �ل�سغب باملالع��ب �ليمنية، �إىل جان��ب معرفة �لعو�قب 
�ملرتبط��ة بظاهرة �ل�سغب، و�سوًل �إىل و�سع �حللول ملو�جهة �نت�سار عنف �ملالعب. وركزت م�سكلة �لبحث على 
�لتاأث��ري �ل��ذي يلعبه �لإعالم �لريا�سي على �جلماهري، وما ينتج عنه من �أحد�ث �سغب. وتكونت عينة �لدر��سة 
م��ن )14( مدرب��ًا من فرق �لدرجة �لأوىل لكرة �لقدم، فيم��ا كانت �ل�ستبانة هي �أد�ة �لبحث. وتو�سل �لباحث 
�إىل �أن �ل�سح��ف �لريا�سية �ليمنية تقوم ب�سحن �جلماهري قبل �ملبار�ة، و�أن �ل�سحف ت�ستخدم بع�ض �لعبار�ت 
�لت��ي جتع��ل �خل�سارة غري متقبلة من �لفرق �خلا�سرة للمباريات، مما يوّل��د �ل�سغب يف �ملالعب، كما تبنّي وجود 
حتي��ز ل��دى �ل�سحفيني فيم��ا يتعلق بتحليالته��م للفعالي��ات �لريا�سية. و�أو�س��ى �لباحث باختي��ار �ل�سحفيني 
�ملحايدي��ن، منع��ا لالنحي��از، مع من��ع ��ستخد�م �لعب��ار�ت �لتي حتمل �لإ�س��اءة جلهة ما، و�لت�سجي��ع على �للعب 

�خلايل من �لعنف و�لتحيز. 
وق��د بين��ت در��س��ة �لعرج��ان )2014( �لت��ي �أجر�ه��ا ح��ول �لأدو�ر �لإيجابي��ة و�ل�سلبي��ة لو�سائ��ل �لإعالم 
�لريا�سي��ة يف ��ستث��ارة �لعن��ف و�ل�سغ��ب و�لتع�سب يف مناف�س��ات كرة �لق��دم �لأردنية، م�ستخدم��ًا عينة كبرية 
عدده��ا )3985( م�سجع��ا لأندي��ة خمتلف��ة، وقد �سمم �لباح��ث ��ستبانة لغر���ض جمع بيان��ات �لدر��سة. ومن 
ب��ني �لنتائ��ج �لت��ي �أظهرتها �لدر��س��ة، �أن �أكرث �لأدو�ر �ل�سلبي��ة لالإعالم �لريا�سي م�ساهم��ًة يف �أحد�ث �لعنف 
و�ل�سع��ب و�لتع�سب، هو حمور طبيعة �لتغطية �لإعالمي��ة �لتي ت�سبق �ملباريات، يليها يف �ملرتبة �لثانية حمور 
طبيع��ة �لتغطي��ة �لإعالمية، وطبيعة �لتعليق �لريا�سي �أثناء �ملباريات، فيما جاء يف �ملرتبة �لثالثة من حيث 
�مل�ساهم��ة يف �لعنف و�ل�سغ��ب و�لتع�سب حمور طبيعة �لتغطية �لإعالمية و�لكتاب��ات و�للقاء�ت �لتي تتم بعد 
�نته��اء �ملباري��ات. ويف �سوء نتائ��ج �لدر��سة ��ستنتج �لباح��ث �أن هناك جمموعة م��ن �لأدو�ر �ل�سلبية لالإعالم 
�لريا�س��ي و�لتي متث��ل �أحد �لعو�مل �لتي تغذي �ل�سغ��ب و�لعنف و�لتع�سب يف مناف�سات ك��رة �لقدم، خا�سة ما 

ُيبث �أو ُيكتب قبل �لفعاليات �لريا�سية. 
التعليق على الدراسات السابقة:

بالنظ��ر �إىل �لدر��س��ات �ل�سابق��ة �لت��ي مت ��ستعر��سها، فقد تب��ني �أن تلك �لدر��سات قد �ختلف��ت عن �لدر��سة 
�حلالي��ة يف ع��دة جو�ن��ب، فمثال حاولت در��س��ة �ل�سلمي )1435ه���( �لك�سف عن دور و�سائ��ل �لإعالم �جلديد 
)دون �لتقلي��دي( يف �نت�س��ار �لتع�س��ب �لريا�س��ي، م�ستخدم��ًة ��ستبانة م�سغ��رة حيث �حتوت عل��ى �ستة �أ�سئلة 
فق��ط، ف�ساًل ع��ن �أن �ل�ستبان��ة مل تخ�سع لإج��ر�ء�ت �لتاأكد من خ�سائ�سه��ا �ل�سيكومرتي��ة. يف �ملقابل هناك 
در��س��ات �هتمت بالعو�مل �ملوؤث��رة يف ��ستثارة و�نت�سار �لتع�سب �لريا�سي دون ��سته��د�ف تاأثري و�سائل �لإعالم 
�حلديث��ة �أو �لتقليدي��ة، مثل در��سة عبد�ل�س��الم )�لو�ردة يف حجاج، 2002( حي��ث ��ستهدفت عالقة �لعو�مل 
 Groveو Dimmock لفردي��ة بالتع�س��ب �لريا�س��ي ل��دى عينة م��ن �جلمهور �لريا�س��ي �مل�س��ري، ودر��س��ة�
2005(( �لت��ي ��ستهدف��ت معرفة تاأث��ري �لتع�سب يف ��ستثارة �لعن��ف �جلماهريي لدى �مل�سجع��ني �لريا�سيني يف 
��سرت�لي��ا. وكذلك در��س��ة �ملطريي )2011( �لتي ��ستهدف��ت �سمات ومظاهر �لتع�س��ب �لريا�سي لدى عينة من 
�لط��الب �جلامعيني. ومن جان��ب �آخر، يالحظ �أن هناك در��سات �هتمت بدر��س��ة دور �لإعالم يف زيادة �نت�سار 
�لتع�س��ب �لريا�س��ي، مث��ل در��س��ة دحم��اين )2009( ولكن دون حتدي��د لأدو�ت �لإع��الم. �أما در��س��ة �لدو�ض 
)2011(، ودر��س��ة طام��ع )2014(، ودر��س��ة �لنظ��اري )2014(، ودر��س��ة �لعرج��ان )2014(، فق��د �خت�ست 
بدور �لإعالم �لريا�سي �لتقليدي دون غريه من و�سائل حديثة. وتختلف �لدر��سة �حلالية عن تلك �لدر��سات 
�ل�سابق��ة يف �أنها ��ستهدفت �لك�سف عن دور و�سائل �لإعالم �لريا�سي �لتقليدية )�لتلفاز، و�لر�ديو، و�ل�سحافة 
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�لورقي��ة( وكذل��ك و�سائ��ل �لإع��الم �حلدي��ث )منتدي��ات �لنرتنت، وتوي��رت، و�لفي�ض ي��وك، و �لو�ت���ض �أب، و 
�ليوتي��وب، و �ل�سحاف��ة �لإلكرتوني��ة(، كم��ا �أن �لدر��س��ة �حلالي��ة �خت�س��ت با�ستق�ساء �آر�ء عين��ة من طالب 

�جلامعات �حلكومية و�خلا�سة مبدينة �لريا�ض.
منهجية الدراسة و إجراءاتها:

منهج �لدر��سة:
مل��ا كان �لغر�ض م��ن هذه �لدر��سة هو ��ستجالء وجهات نظر عموم �لط��الب �جلامعيني �إز�ء دور و�سائل �لإعالم 
�لتقليدي��ة و�حلديث��ة يف ��ستث��ارة �لتع�سب �لريا�سي، فقد ��ستخ��دم �لباحث �ملنهج �لو�سف��ي �مل�سحي و�ملقارن، 
حيث مت حتليل بيانات �لدر��سة �لتي مت جمعها من خالل �لأ�ساليب �لإح�سائية �مل�سار �إليها يف فقرة �لأ�ساليب 

�لإح�سائية. 
جمتمع �لدر��سة:

يتمث��ل جمتم��ع �لدر��سة يف جميع طالب �جلامعات )�حلكومية و�لأهلية( مبدينة �لريا�ض من �لذكور، و�ملقدر 
عدده��م ب� )64455( طالبًا، منهم )58807( طالب مقي��دون باجلامعات �حلكومية، و )5648( طالبًا مقيدون 
باجلامع��ات �لأهلي��ة مبدينة �لريا�ض )وز�رة �لتعليم �ل�سعودية، 2016(. وق��د مت �ختيار عينة ع�سو�ئية من 
جامع��ة �ملل��ك �سعود وجامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمي��ة �حلكوميتني، وجامعة �ليمامة وجامعة �لأمري 

�سلطان �لأهليتني. 
عينة �لدر��سة:

مت �ختي��ار عينة بالطريقة �لع�سو�ئية �لب�سيطة )simple random sample( من �أ�سل جمتمع �لدر��سة 
بلغ��ت )462( طالب��ًا من مرحل��ة �لبكالوريو�ض من كلي��ات وتخ�س�سات علمية خمتلف��ة، مبتو�سط عمري قدره 
)21.80( �سن��ة، و�نحر�ف معياري )3.14(. وقد بلغ ع��دد �لطالب �لذين مت �ختيارهم من جامعة �مللك �سعود 
%( من عينة �لدر��سة، كما بلغ عدد �لطالب �لذين مت �ختيارهم من جامعة  )160( طالبًا ميثلون )34.36 
�لعينة، وبلغ عدد من مت �ختيارهم  %( من  �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية )140( طالبًا ميثلون )30.30 
�لذين  �سلطان فكان عدد  �لأمري  �أما جامعة  �لعينة،  %( من  من جامعة �ليمامة )85( طالبًا ميثلون )18.39 

�لدر��سة. عينة  �إجمايل  من   )% مت �ختيارهم )77( طالبًا ميثلون )16.66 
�أد�ة �لدر��سة:

لغر�ض جمع بيانات �لدر��سة، فقد �سمم �لباحث ��ستبانة )Questionnaire(، وقد �حتوت �ل�ستبانة على 
جمموع��ة من �لعب��ار�ت �لتي ت�ستهدف ��ستجالء وجه��ات نظر �لطالب �جلامعيني حيال تاأث��ري و�سائل �لإعالم 
�جلديد و�لو�سائل �لإعالمية �لتقليدية يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي لدى �جلماهري �لريا�سية. وقد ��ستملت 
�ل�س��ورة �لأولي��ة لال�ستبانة عل��ى )47( فقرة يف �سيغة عب��ار�ت تقريرية، يجاب عليها م��ن خالل �سلم متدرج 
يت�سم��ن �أربع��ة خيار�ت )�أو�ف��ق ب�سدة وتاأخذ �لوزن "4"، ل �أو�فق وتاأخذ �لوزن "3"، ل �أو�فق وتاأخذ �لوزن 
"2"، ل �أو�ف��ق ب�س��دة وتاأخ��ذ �ل��وزن "1"(. ولك��ي يت��م �لتاأك��د م��ن �أن �مل�ستجيب��ني يحمل��ون بالفع��ل روؤية 
)بالتاأيي��د �أو �لرف���ض( حي��ال م�سم��ون كل عبارة من عب��ار�ت �ل�ستبانة، فقد ُ��سيف �خلي��ار )ل �أدري( �سمن 
خي��ار�ت �لإجاب��ة عن كل عبارة من عبار�ت �ل�ستبانة، وُعني له �لوزن )�سف��ر(، وذلك من �أجل �إعطاء فر�سة 
للمبح��وث �ل��ذي ل يرى �أن �أحد خيار�ت �لإجابة �لأربعة تنطبق علي��ه، كونه "ل يدري"، ومن �ملفيد لأهد�ف 
�لدر��س��ة �حلالي��ة ��ستبعاد بيان��ات �لأ�سخا�ض �لذي ل ميلكون �أي روؤية حول م�سام��ني عبار�ت �أد�ة �لدر��سة. 
وق��د ق�سم��ت �ل�ستبانة وفق��ًا لأنو�ع و�سائل �لإع��الم �ل�سائعة )ولي���ض جلميع و�سائل �لإع��الم �ملحتملة(، �إىل 
ت�سع��ة حماور، حي��ث �سمل ذلك و�سائل �لإع��الم �لتقليدية، �ملق��روءة و�مل�سموعة، و�ملرئية، كم��ا ��ستملت على 
و�سائ��ل �لإع��الم �جلديد )�ملعتم��دة على تقنية �لنرتنت �أو �لت��ي تعتمد على تقنية �لت�س��الت(. وقد كانت 

حماور ��ستبانة �لدر��سة على �لنحو �لتايل:
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�ملحور �لأول "�لقنو�ت �لتلفزيونية" وي�سم )6( عبار�ت.   .1
�ملحور �لثاين "�ملحطات �لإذ�عية" وي�سم )6( عبار�ت.   .2
�ملحور �لثالث "�ل�سحافة �لورقية" وي�سم )6( عبار�ت.   .3
�ملحور �لر�بع "منتديات �لنرتنت" وي�سم )3( عبار�ت.   .4

�ملحور �خلام�ض "خدمة تويرت" وي�سم )4( عبار�ت.   .5
�ملحور �ل�ساد�ض "خدمة �لفي�ض بوك" وي�سم )3( عبار�ت.   .6

�ملحور �ل�سابع "خدمة �لو�ت�ض �أب" وي�سم )3( عبار�ت.   .7
�ملحور �لثامن "خدمة �ليوتيوب" وي�سم )4( عبار�ت.   .8

�ملحور �لتا�سع "�ل�سحافة �للكرتونية" وي�سم )5( عبار�ت.   .9

�سدق وثبات �أد�ة لدر��سة:
)�أ ( �سدق �أد�ة �لدر��سة:

لق��د حتق��ق �لباحث من �سالحي��ة �ل�ستبانة، وذلك فيما يتعل��ق بال�سدق )Validity(، حي��ث مت �لتعرف ملدى 
توف��ر خا�سي��ة �ل�س��دق م��ن خ��الل طريقت��ني، �لأوىل كانت ع��ن طريق تقدي��ر �س��دق �ملحكمني )�أو م��ا ُيعرف 
بال�سدق �ملنطقي(، حيث عر�ض �ل�سورة �ملبدئية لال�ستبانة )47 بندً�( على خم�سة من �أع�ساء هيئة �لتدري�ض 
�ملتخ�س�س��ني بعلم �لنف�ض �لجتماعي، وعل��م �لنف�ض �لريا�سي، وعلوم �لرتبية �لبدني��ة. وبعد ��ستبعاد �سبعة 
بن��ود ح�سل��ت بقي��ة بن��ود �ل�ستبانة )40 بن��دً�( على ن�سب��ة �تفاق 100 %، �أم��ا بالن�سبة للطريق��ة �لثانية 
فكان��ت م��ن خ��الل تقدي��ر �س��دق �لت�س��اق �لد�خل��ي لال�ستبان��ة، وذل��ك بع��د تطبي��ق �ل�ستبان��ة عل��ى عينة 
��ستطالعي��ة قو�مه��ا )120( طالب��ًا جامعيًا. وقد مت ح�س��اب معامالت �لرتباط بني درج��ة �لفقرة و�لدرجة 

�لكلية لال�ستبانة، و�جلدول )1( يعر�ض نتيجة �سدق �لت�ساق �لد�خلي.
جدول )1(: معامالت ارتباط بري�شون بني درجة الفقرة والدرجة الكلية لالأداة )ن = 120(

م

 معامل
 �رتباط
 �لفقرة

 بالدرجة
 �لكلية

 للمقيا�ض

 معامل
 �رتباط
 �لفقرة
 باملحور

 �لذي تنتمي
 �إليه

م

 معامل
 �رتباط
 �لفقرة

 بالدرجة
 �لكلية

للمقيا�ض

 معامل
 �رتباط
 �لفقرة
 باملحور

 �لذي تنتمي
�إليه

م

 معامل
 �رتباط
 �لفقرة

 بالدرجة
 �لكلية

 للمقيا�ض

 معامل
 �رتباط
 �لفقرة

 باملحور �لذي
تنتمي �إليه

م

 معامل
 �رتباط
 �لفقرة

 بالدرجة
 �لكلية

 للمقيا�ض

 معامل
 �رتباط
 �لفقرة

 باملحور �لذي
تنتمي �إليه

1.36.5511.46.6221.54.6931.38.59

2.46.8112.47.8622.57.8032.39.61

3.48.7513.50.8523.36.6533.36.55

4.54.6514.38.6624.65.8534.52.75

5.57.6715.39.6725.50.7335.38.61

6.37.7316.36.5826.56.7036.37.58

7.65.7717.37.6727.48.8137.38.67

8.50.7818.36.6828.42.6638.77.88

9.56.6419.42.7429.63.7139.41.60

10.48.6920.48.7930.37.6340.43.75
α≥0.01 اإح�شائية  داللة  ذات  القيم  •	جميع 
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يالح��ظ م��ن �جلدول )1( �أن هناك معامالت �رتباط بني �لفق��ر�ت وبني �لدرجة �لكلية لالأد�ة، وقد تر�وحت 
ه��ذه �ملعام��الت ب��ني 0.36 و0.77 وجميعه��ا د�ل عن��د م�ست��وى 0.01. �أي�سًا يتب��ني من �جلدول ذ�ت��ه �أن هناك 
معامالت �رتباط تر�وحت بني 0.55 و0.88 بني �لفقر�ت و�لدرجة �لكلية للمحاور �لتي تنتمي �إليها، وجميعها 

د�ل عند م�ستوى 0.01، مما ي�سري �إىل تو�فر خا�سية �سدق �لت�ساق �لد�خلي لأد�ة �لدر��سة. 
)ب( ثبات �أد�ة �لدر��سة:

 لتقدي��ر ثبات �لأد�ة )reliability(، فقد قام �لباح��ث بح�سابه بالعتماد على بيانات �لعينة �ل�ستطالعية 
�مل�سار �إليها يف �لفقرة �ل�سابقة، حيث مت �لتحقق من �لثبات من خالل �لتايل:

ع��ن طري��ق معامل �لفا كرونباخ )Cronbach`s Alpha( حيث بل��غ معامل �لثبات )0.89( وهي قيمة   .1
تدل على توفر خا�سية �لثبات يف �أد�ة �لدر��سة.

طريق��ة �لتجزئة �لن�سفية )Split-half reliability(، وقد �أظهر �لتحليل �لإح�سائي لثبات �لتجزئة   .2
�لن�سفي��ة معام��ل �رتب��اط ب��ني ن�سف��ي �لأد�ة ق��دره )0.82( وه��ذه قيمة تدع��م خا�سية �لثب��ات لأد�ة 

�لدر��سة.
ونتيجة �لثبات بالطريقتني �سالفتي �لذكر، معرو�سة يف �جلدول )2(.

جدول )2(: معامل ثبات األفا كرونباخ ومعامل ثبات التجزئة الن�شفية )ن=120(

معامل �لتجزئة �لن�سفيةمعامل �لفا كرونباخعدد |�أفر�د �لعينة )ن(عدد �لفقر�ت
401200.8910.82

كم��ا ق��ام �لباحث باإجر�ء حتليل لفق��ر�ت �ل�ستبانة، وذلك للتاأك��د من مدى تاأثري ح��ذف �أي فقرة من فقر�ت 
�ل�ستبان��ة عل��ى كل من قيمة معام��ل �ألفا كرونب��اخ، وقيمة �ملتو�سط، ومق��د�ر �لتباين لال�ستبان��ة، حيث تبنّي 
�أن ح��ذف �أي فق��رة من فقر�ت �ل�ستبانة ل ينجم عنه �أي تغيري يذك��ر �سو�ًء على معامل �ألفا كرونباخ، �أو على 
�ملتو�س��ط �أو �لتباي��ن، مم��ا ي�سري �إىل عدم �حلاج��ة �إىل حذف �أي فقرة من فقر�ت �ل�ستبان��ة طاملا �أن كل فقرة 

ت�سهم ب�سورة �إيجابية يف معامل ثبات �لأد�ة.
)ج�( حتديد �أوز�ن �ل�ستجابة على �أد�ة �لدر��سة:

لتحدي��د �لقي��م �لد�لة على �لجت��اه �لإيجابي )�ملوؤيد( يف مقابل �لجتاه �ل�سلبي )غ��ري �ملوؤيد( لتاأثري و�سائل 
�لإعالم �جلديد و�لتقليدي، مت �تخاذ �لإجر�ء �لتايل:

مت ط��رح �أ�سغ��ر وزن يف خيار�ت �لإجابة على �ل�ستبانة وهي �لقيم��ة )1( �ملقابل ل� "ل �أو�فق ب�سدة" من �أكر 
وزن يف خيار�ت �لإجابة وهي �لقيمة )4( �ملقابل ل� "�أو�فق ب�سّدة"، فا�سبح �لناجت كما يلي:

4 – 1 = 3 ث��م ق�سم��ت ه��ذه �لقيمة / عدد خي��ار�ت �لإجاب��ة، �أي 3 / 4 = 0.75 ولأن �أ�سغر وزن يف �ل�ستبانة 
ه��و )1(، تك��ون �خللي��ة �لأوىل )1 + 0.75 = 1.75(، وهذ� يعني �أن �أي متو�س��ط ح�سابي يقع بني �لقيمة )1( 
و�لقيم��ة )1.75( يع��د �سمن �خللية �لأوىل "ل �أو�فق ب�س��دة". وتكون بد�ية �خللية �لثانية �أكر من )1.75( 
ونهايته��ا تك��ون )1.75 + 0.75 = 2.5(، ولهذ� يعد �أي متو�سط ح�ساب��ي �أكر من 1.75 وم�ساويًا �أو �أقل من 2.5 

على �أنه �سمن �خللية �لثانية "ل �أو�فق".
 وتك��ون بد�ي��ة �خللية �لثالثة �أكر م��ن )2.5( ونهايتها تك��ون )2.5 + 0.75 = 3.25(، ولهذ� يعد �أي متو�سط 
ح�ساب��ي �أك��ر م��ن 2.5 وم�ساوي��ًا �أو �أقل م��ن 3.25، على �أنه �سم��ن �خللية �لثاني��ة "�أو�فق". كم��ا تكون بد�ية 
�خللي��ة �لر�بع��ة �أك��ر م��ن )3.25( ونهايتها تك��ون )3.25 + 0.75 = 4(، ولهذ� يعد �أي متو�س��ط ح�سابي �أكر 
م��ن 2.5 وم�ساوي��ًا �أو �أقل من 3.25، على �أنه �سمن �خللية �لر�بعة "�أو�فق ب�سدة". وقد مت ��ستبعاد �إجابات "ل 
�أدري" �لتي حدد وزنها ب� )�سفر( نظرً� حلجمها �ل�سئيل �إذ ل ت�سكل �سوى 2.6 % من �لإجابات �لكلية ملجموعة 

�لعينة.
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كم��ا مت �عتماد ثالثة م�ستوي��ات �أ�سا�سية لت�سنيف درجة �ملو�فقة ومبا يخدم �أهد�ف �لدر��سة �حلالية، وذلك 
على �لنحو �لتايل:

م�ستوى مو�فقة منخف�ض: �إذ� كان �ملتو�سط �حل�سابي يقع بني �لقيمتني 1 �إىل 2.  .1
م�ستوى مو�فقة متو�سط: �إذ� كان �ملتو�سط �حل�سابي يقع بني �لقيمتني 2.1 �إىل 3.  .2
م�ستوى مو�فقة مرتفع: �إذ� كان �ملتو�سط �حل�سابي يقع بني �لقيمتني 3.1 �إىل 4.   .3

�إجر�ء�ت �لدر��سة:
بع��د حتدي��د جمتمع �لدر��سة و�ملتمثل يف �لطلبة �جلامعيني، قام �لباح��ث بالتن�سيق مع �جلهات �لإد�رية ذ�ت 
�لعالق��ة للح�سول عل��ى �إذن لتطبيق �أد�ة �لدر��س��ة، مت تطبيق �لأد�ة من خالل �لت�س��ال �ملبا�سر باملبحوثني، 

وقد ��ستغرقت عملية جمع �لبيانات مدة ثالثة �أ�سابيع تقريبًا. 
�لأ�ساليب �لإح�سائية:

��ستخدم �لباحث �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية:
معامالت �رتباط "بري�سون" ومعامل "�ألفا كرونباخ" للتحقق من خ�سائ�ض �أد�ة �لدر��سة.  .1

�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لتحليل ��ستجابات �أفر�د �لعينة على فقر�ت �ل�ستبانة.  .2
�ملتو�سطات �حل�سابية وترتيب �ملتو�سطات لتحديد �همية �لفقرة وفقًا حلجم متو�سطها.  .3

�ختب��ار "ت" لتحدي��د �لفروق بني تاأثري �لإعالم �لتقليدي و�لإعالم �جلدي��د من وجهة نظر �أفر�د عينة   .4
�لبحث.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يف هذ� �جلزء من �لدر��سة يجري عر�ض نتائج �لتحليل �لإح�سائي للبيانات و�لإجابة على ت�ساوؤلت �لدر��سة، 

وذلك على �لنحو �لتايل:
�أوًل: �لإجابة عن ت�ساوؤلت �لدر��سة:

)1( �لإجاب��ة ع��ن �لت�ساوؤل �لأول �لذي ين�ض على �لتايل: "ما دور بر�مج �لريا�سة يف �لقنو�ت �لتلفزيونية يف 
��ستث��ارة �لتع�سب �لريا�سي ب��ني �ل�سباب؟" و�جلدول )3( ي�ستعر�ض �لتك��ر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�لنحر�فات 

�ملعيارية و�ملتو�سطات وترتيبها، �خلا�سة با�ستجابات �أفر�د �لعينة لفقر�ت �ملحور �لأول لالأد�ة �لدر��سة.
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)T.V. Channels( املحور االأول: القنوات التلفزيونية :)جدول )3

�لفقرةم
ل �أو�فق �أو�فق�أو�فق ب�سدة

 ل �أو�فق
 �لنحر�فب�سدة

�ملعياري
�ملتو�سط

 م�ستوى
�ملو�فقة

 ترتيب
�ملتو�سط

%ك%ك%ك%ك

2
تتعّمد بع�ض الربامج 

التلفازية بث �شور 
التع�شب الريا�شي.

1مرتفع21646.821446.3163.5102.20.963.22

3

تركز الربامج 
التلفازية وب�شورة 
متكررة على اإبراز 

جنوم ناد معني.

2مرتفع16635.924853.74810.4000.983.10

1
تتحيز بع�ض القنوات 

التلفازية لفرق 
ريا�شية معينة.

3متو�شط11625.129363.45311.5000.843.00

4

الربامج الريا�شية 
التلفازية ال تخلو 

من عبارات واألفاظ 
التع�شب.

4متو�شط14832.027258.961.3245.20.942.91

5

كثري من ُمعّدي 
الربامج التلفازية 

الريا�شية ال 
ي�شتطيعون اإخفاء 
تع�شبهم الريا�شي.

5متو�شط18239.415132.79821.2194.10.832.80

6

التغطيات االإعالمية 
املتلفزة تتعّمد التحيز 

نحو فرق ريا�شية 
دون اأخرى.

6متو�شط3.420644.614832000.962.72 108

•	التكرارات والن�شب املئوية واالنحرافات املعيارية وترتيب املتو�شطات )ن = 462(.
%( فاإن ذلك يعود اإىل ا�شتجابات بع�ض املفحو�شني بــ "ال اأدري"   التي  •	بالن�شبة للبنود التي ال ي�شل جمموع تكرارها )100 

مت ا�شتبعادها من التحليل.
تطبيقها. مت  التي  اال�شتبانة  يف  وردت  كما  االأول(  العمود  يف  تظهر  )التي  الفقرات  باأرقام  االحتفاظ  •	مت 

يت�س��ح م��ن �جل��دول )3( �أن �لعب��ارة )2( �لتي تن�ض عل��ى "تتعّمد بع���ض �لر�مج �لتلفازية بث �س��ور �لتع�سب 
�لريا�س��ي"، ق��د �أخذت �لرتتي��ب �لأول يف ��ستجابة �أف��ر�د �لعينة مبتو�سط ق��دره )3.22(، و�نحر�ف معياري 
بل��غ )0.96(، مم��ا يوؤك��د �عتق��اد �ملبحوث��ني باأهمية تاأثري �لر�م��ج �لتلفزيوني��ة يف ن�سر بع�ض �س��ور �لتع�سب 
�لريا�سي، بينما جاءت �لعبارة )3( �لتي تن�ض على "تركز �لر�مج �لتلفازية وب�سورة متكررة على �إبر�ز جنوم 
ن��اد معني"، يف �لرتتيب �لث��اين مبتو�سط ح�سابي قدره )3.10( و�نحر�ف معي��اري مقد�ره )0.98(، مما يعك�ض 
�جت��اه �أف��ر�د �لعينة بوجود حتيز من قبل بع�ض �لقنو�ت �لتلفزيوني��ة لتاأييد فئات معينة من جنوم �لريا�سة 
عل��ى ح�ساب )جنوم( �آخرين. كما جاءت �لعب��ارة )1( �لتي تن�ض على "تتحيز بع�ض �لقنو�ت �لتلفازية لفرق 
ريا�سي��ة معين��ة"، يف �لرتتيب �لثال��ث مبتو�سط ح�سابي ق��دره )3.0( و�نحر�ف معياري مق��د�ره )0.84(، مما 
ي��دل وج��ود ممار�س��ة حتيز – ح�س��ب روؤية �أفر�د �لعين��ة – من قبل �لقن��و�ت �لتلفازية ل�سالح ف��رق �أو �أندية 
 ريا�سي��ة معين��ة و�إق�س��اء �أخرى. وقد ج��اءت �لعبار�ت ذو�ت �لأرق��ام )4، 5، 6( باجت��اه �لتاأييد ومبتو�سطات
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 )2.91، 2.80، 2.72( على �لتو�يل. مما ي�سري بو�سوح �إىل ممار�سة بع�ض �لقنو�ت �لتلفزيونية لل�سلوك �ملتحيز 
�س��و�ء كان يف بر�جمها �لريا�سي��ة، �أو يف تغطياتها �لإعالمية لفعاليات و�أن�سط��ة ريا�سية. ويالحظ �أن جميع 
�لفق��ر�ت حظي��ت بتاأييد �أفر�د �لعينة، حي��ث �إن جميع قيم �ملتو�سطات �أكرث م��ن �لقيمة )2.51( �لتي ُحددت 

كبد�ية لالجتاه �لإيجابي يف مقيا�ض �لإجابة.
)2(  �لإجابة عن �لت�ساوؤل �لثاين �لذي ين�ض على: "ما دور بر�مج �لريا�سة يف �ملحطات �لإذ�عية يف ��ستثارة 
�لتع�س��ب �لريا�سي بني �ل�سباب؟". و�جلدول )4( ي�ستعر�ض �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�لنحر�فات �ملعيارية 

و�ملتو�سطات وترتيبها، �خلا�سة با�ستجابات �أفر�د �لعينة لفقر�ت �ملحور �لثاين لأد�ة �لدر��سة.
)Radio Stations( املحور الثاين: املحطات االذاعية :)جدول )4

�لفقرةم
ل �أو�فق �أو�فق�أو�فق ب�سدة

 ل �أو�فق
 �لنحر�فب�سدة

�ملعياري
�ملتو�سط

 م�ستوى
�ملو�فقة

 ترتيب
�ملتو�سط

%ك%ك%ك%ك

8
تت�شّمن بع�ض برامج 
االذاعة نقا�شات تثري 

التع�شب الريا�شي.
1مرتفع00102.20.963.20 19542.223350.4

10

الربامج احلوارية عن 
الريا�شية يف االإذاعة 
ال تخلو من عبارات 
واألفاظ التع�شب. 

2مرتفع17437.721145.7357.6275.80.983.08

9

تركز الربامج 
االإذاعية وب�شورة 
متكررة على اإبراز 

جنوم ناد معني.

3مرتفع13028.125956.15111102.20.843.04

11

كثري من ُمعّدي 
الربامج الريا�شية يف 
االإذاعة ال ي�شتطيعون 

اإخفاء تع�شبهم 
الريا�شي.

4متو�شط12627.321145.710322.330.60.942.90

7

تتجه الربامج 
الريا�شية يف االإذاعة 
نحو التحيز لفرق 

ريا�شية معينة.

5متو�شط7917.124352.612226.461.30.822.81

12

تغطيات املباريات 
الريا�شية عرب 

االإذاعة تتعّمد التحيز 
نحو فرق ريا�شية 

دون اأخرى.

6متو�شط10222.118239.414331204.30.962.73

•	التكرارات)1(1والن�شب املئوية واالنحرافات املعيارية وترتيب املتو�شطات )ن = 462(.

)1( بالن�شبة للبنود التي ال ي�شل جمموع تكرارها )100 %( فاإن ذلك يعود اإىل ا�شتجابات بع�ض املفحو�شني بـ "ال اأدري" التي مت ا�شتبعادها من التحليل . )4( مت 

االحتفاظ باأرقام الفقرات )التي تظهر يف العمود االأول( كما وردت يف اال�شتبانة التي مت تطبيقها.
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ي�س��ري �جل��دول )4( �إىل �أن �لعب��ارة )8( �لتي تن�ض على "تت�سّمن بع�ض بر�م��ج �لإذ�عة نقا�سات تثري �لتع�سب 
�لريا�س��ي" ق��د �أخذت �لرتتيب �لأول يف ��ستجابة �أفر�د �لعينة له��ا مبتو�سط قدرة )3.20( و�نحر�ف معياري 
بل��غ )0.95( مم��ا يوؤكد �جت��اه �أفر�د �لعين��ة باأهمية تاأث��ري �لر�مج �لإذ�عي��ة يف ن�سر بع�ض �أ�س��كال �لتع�سب 
�لريا�س��ي، بينم��ا جاءت �لعب��ارة )10( �لتي تن�ض على "�لر�مج �حلو�رية ع��ن �لريا�سية يف �لإذ�عة ل تخلو 
م��ن عب��ار�ت و�ألفاظ �لتع�سب"، يف �لرتتي��ب �لثاين مبتو�سط ح�سابي ق��دره )3.08( و�نحر�ف معياري مقد�ره 
)0.98(، مما يعك�ض �جتاه �أفر�د �لعينة بوجود حتيز من قبل بع�ض �ملحطات �لإذ�عية لتاأييد فئات معينة من 
جنوم �لريا�سة على ح�ساب )جنوم( �آخرين. كما جاءت �لعبارة )9( �لتي تن�ض على "تركز �لر�مج �لإذ�عية 
وب�س��ورة متك��ررة على �إب��ر�ز جنوم ناد مع��ني"، يف �لرتتيب �لثال��ث مبتو�سط ح�سابي ق��دره )3.04( و�نحر�ف 
معي��اري مق��د�ره )0.84(، مم��ا ي��دل وج��ود ممار�سة حتي��ز – ح�سب روؤي��ة �أف��ر�د �لعينة – من قب��ل �ملحطات 

�لإذ�عية ل�سالح فرق �أو �أندية ريا�سية معينة و��ستبعاد �أخرى.
وق��د ج��اءت �لعب��ار�ت ذو�ت �لأرق��ام )11، 7، 12( باجت��اه �لتاأيي��د ومبتو�سط��ات )2.90، 2.81، 2.73( عل��ى 
�لت��و�يل. مم��ا ي�سري بو�سوح �إىل ممار�س��ة بع�ض �لقنو�ت �لتلفزيوني��ة لل�سلوك �ملتحيز �س��و�ء كان يف بر�جمها 
�لريا�سية، �أو يف تغطياتها �لإعالمية لفعاليات و�أن�سطة ريا�سية. ويالحظ �أن جميع �لفقر�ت حظيت بتاأييد 
�أفر�د �لعينة، حيث �إن جميع قيم �ملتو�سطات �أكرث من �لقيمة )2.51( �لتي ُحددت كبد�ية لالجتاه �لإيجابي 

يف مقيا�ض �لإجابة.
)3( �لإجابة عن �لت�ساوؤل �لثالث �لذي ين�ض على �لتايل: "ما دور �ل�سحافة �لريا�سية )�لورقية( يف ��ستثارة 
�لتع�س��ب �لريا�سي بني �ل�سباب؟". و�جلدول )5( ي�ستعر�ض �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�لنحر�فات �ملعيارية 

و�ملتو�سطات وترتيبها، �خلا�سة با�ستجابات �أفر�د �لعينة لفقر�ت �ملحور �لثالث لالأد�ة �لدر��سة.
)Classic Newspapers( املحور الثالث: ال�شحافة الورقية :)جدول )5

�لفقرةم
ل �أو�فق �أو�فق�أو�فق ب�سدة

 ل �أو�فق
 �لنحر�فب�سدة

�ملعياري
�ملتو�سط

 م�ستوى
�ملو�فقة

 ترتيب
�ملتو�سط

%ك%ك%ك%ك

13
هناك كّتاب �شحف 
ين�شرون التع�شب 

الريا�شي.
1مرتفع28661.715333.130.6214.50.733.51

14
بع�ض ال�شحف 

معروفٌة بتع�شبها 
الريا�شي.

2مرتفع27258.912927.94810.4132.80.883.40

18

بع�ض املقاالت 
الريا�شية يف ال�شحف 
حتمل نقداً غري بّناء 
�شد العب اأو فريق.

3مرتفع19241.621847.2459.7000.753.30

15

بع�ض ال�شحف تتعمد 
اإبراز جنوم ريا�شة 

لناد معني دون 
غريهم.

4مرتفع21446.318640.3408.7224.80.963.23

17

تتجاهل بع�ض 
ال�شحف االأداء 

اجليد لبع�ض الفرق 
الريا�شية.

5مرتفع11825.529764.3408.7000.683.12
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جدول )5(:يتبع

�لفقرةم
ل �أو�فق �أو�فق�أو�فق ب�سدة

 ل �أو�فق
 �لنحر�فب�سدة

�ملعياري
�ملتو�سط

 م�ستوى
�ملو�فقة

 ترتيب
�ملتو�سط

%ك%ك%ك%ك

16

تغطيات ال�شحف 
للفعاليات الريا�شية 
ال تخلو من التحيز 

الوا�شح.

6مرتفع15533.523951.7408.7000.983.06

.)462  = )ن  املتو�شطات  وترتيب  املعيارية  واالنحرافات  املئوية  والن�شب  التكرارات  	•
اأدري"  "ال  بـ  %( فاإن ذلك يعود اإىل ا�شتجابات بع�ض املفحو�شني  بالن�شبة للبنود التي ال ي�شل جمموع تكرارها )100  	•

التي مت ا�شتبعادها من التحليل.
تطبيقها. مت  التي  اال�شتبانة  يف  وردت  كما  االأول(  العمود  يف  تظهر  )التي  الفقرات  باأرقام  االحتفاظ  مت  	•

يتب��نّي من �جل��دول )5( �أن �لعبارة )13( �لتي تن�ض على "هناك كّتاب �سحف ين�سرون �لتع�سب �لريا�سي" قد 
�أخ��ذت �لرتتي��ب �لأول يف ��ستجابة �أفر�د �لعين��ة لها مبتو�سط قدرة )3.51( و�نح��ر�ف معياري بلغ )0.75(، 
مم��ا يوؤكد �جتاه �أف��ر�د �لعينة بالتاأثري �ل�سلبي لبع�ض كتاب �ل�سحف يف ن�س��ر بع�ض �أ�سكال �لتع�سب �لريا�سي، 
بينم��ا ج��اءت �لعبارة )14( �لتي تن���ض على "بع�ض �ل�سحف معروفٌة بتع�سبه��ا �لريا�سي"، يف �لرتتيب �لثاين 
مبتو�س��ط ح�سابي ق��دره )3.40( و�نحر�ف معي��اري مقد�ره )0.88(، مم��ا يعك�ض �جتاه �أف��ر�د �لعينة بوجود 
�سح��ف تنح��از ب�سكل معلن لفرق ريا�سية دون �أخرى. كما جاءت �لعبارة )18( �لتي تن�ض على "بع�ض �ملقالت 
�لريا�سي��ة يف �ل�سح��ف حتمل نقدً� غ��ري بّناء �سد لعب �أو فريق"، يف �لرتتيب �لثال��ث مبتو�سط ح�سابي قدره 
)3.30( و�نح��ر�ف معي��اري مق��د�ره )0.75(، مم��ا ي��دل وج��ود ممار�سة حتيز ونق��د غري مهن��ي – ح�سب روؤية 
�أف��ر�د �لعين��ة – م��ن قبل كت��اب �ل�سحافة �لريا�سي��ة �سد ف��رق �أو �أندية ريا�سي��ة معينة. و�ملالح��ظ هنا �أن 
��ستجاب��ات �أف��ر�د �لعينة للبنود �لثالثة �ل�سابق��ة ذو�ت �لأرقام )13، 14، 18( حمل��ت �جتاهات تاأييد قوية 
نحو م�سمون تلك �لعبار�ت، حيث �إن جميع متو�سطات هذه �لعبار�ت كانت �أكر من �لقيمة )3.25( �لتي ُحددت 
 كبد�ي��ة لالجتاه �لإيجاب��ي �لذي ميثل "�أو�فق ب�سدة" يف مقيا�ض �لإجابة. وقد جاءت �لعبار�ت ذو�ت �لأرقام 
)15، 17، 16( باجت��اه �لتاأيي��د ومبتو�سطات )3.23، 3.12، 3.06( على �لتو�يل. مما ي�سري بجالء �إىل ممار�سة 

بع�ض و�سائل �ل�سحافة �لورقية لل�سلوك �ملتحيز للفعاليات و�ملناف�سات �لريا�سية. 
ويالحظ �أن جميع هذه �لفقر�ت حظيت بتاأييد �أفر�د �لعينة، حيث �إن جميع قيم �ملتو�سطات �أكرث من �لقيمة 

)2.51( �لتي ُحددت كبد�ية لالجتاه �لإيجابي يف مقيا�ض �لإجابة.
)4( �لإجاب��ة ع��ن �لت�س��اوؤل �لر�بع �لذي ين���ض على �لتايل: "م��ا دور منتديات �لإنرتن��ت يف ��ستثارة �لتع�سب 
�لريا�س��ي ب��ني �ل�سب��اب؟". و�جل��دول )6( ي�ستعر���ض �لتك��ر�ر�ت و�لن�س��ب �ملئوي��ة و�لنحر�ف��ات �ملعياري��ة 

و�ملتو�سطات وترتيبها، �خلا�سة با�ستجابات �أفر�د �لعينة لفقر�ت �ملحور �لأول لالأد�ة �لدر��سة.



199 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. عبد�لعزيز بن حممد �أحمد بن ح�سني
املجلد احلادي ع�شر العدد )34( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.34.8

)Internet Forums( املحور الرابع: منتديات االنرتنت :)جدول )6

�لفقرةم
ل �أو�فق �أو�فق�أو�فق ب�سدة

 ل �أو�فق
 �لنحر�فب�سدة

�ملعياري
�ملتو�سط

 م�ستوى
�ملو�فقة

 ترتيب
�ملتو�سط

%ك%ك%ك%ك

21

يكرث يف املنتديات 
االأخبار املغلوطة 

واالإ�شاعات �شد العب 
اأو فريق ريا�شي 

معني.

1مرتفع14431.234853.7408.7183.90.883.06

20
ت�شهم املنتديات يف 

االنرتنت يف ا�شتثارة 
التع�شب الريا�شي.

2متو�شط1.623350.46213.4000.933.00 146

19

اإمكانية تلفيق ال�شور 
وامل�شاهد امل�شيئة 
لبع�ض الالعبني 

ون�شرها يف املنتديات.

3متو�شط18840.716736.1398.4449.51.242.93

.)462  = )ن  املتو�شطات  وترتيب  املعيارية  واالنحرافات  املئوية  والن�شب  •	التكرارات 
يت�سح من �جلدول )6( �أن �لعبارة )21( �لتي تن�ض على "يكرث يف �ملنتديات �لأخبار �ملغلوطة و�لإ�ساعات �سد 
لع��ب �أو فريق ريا�سي معني" قد �أخذت �لرتتي��ب �لأول يف ��ستجابة �أفر�د �لعينة لها مبتو�سط قدرة )3.06( 
و�نح��ر�ف معي��اري بل��غ )0.88( مما يوؤكد �جت��اه �أفر�د �لعين��ة بالتاأثري �ل�سلبي لبع�ض كت��اب �ل�سحف يف ن�سر 
بع���ض �أ�س��كال �لتع�س��ب �لريا�سي، بينما ج��اءت �لعبارة )20( �لتي تن���ض على "ت�سهم �ملنتدي��ات يف �لنرتنت 
يف ��ستث��ارة �لتع�س��ب �لريا�سي"، يف �لرتتيب �لثاين مبتو�سط ح�سابي ق��دره )3.00( و�نحر�ف معياري مقد�ره 
)0.93(، مم��ا يعك���ض �جت��اه �أف��ر�د �لعينة بوجود �سح��ف تنحاز ب�سكل معل��ن لفرق ريا�سي��ة دون �أخرى. كما 
ج��اءت �لعب��ارة )19( �لتي تن���ض على "�إمكانية تلفي��ق �ل�سور و�مل�ساه��د �مل�سيئة لبع�ض �لالعب��ني ون�سرها يف 
�ملنتدي��ات"، يف �لرتتي��ب �لثالث مبتو�سط ح�سابي ق��دره )2.93( و�نحر�ف معياري مق��د�ره )1.24(، مما يدل 
عل��ى وج��ود ممار�سة حتيز ونقد غري مهني – ح�س��ب روؤية �أفر�د �لعينة – من قبل كت��اب �ل�سحافة �لريا�سية 
�سد فرق �أو �أندية ريا�سية معينة. و�ملالحظ هنا هو �أن ��ستجابات �أفر�د �لعينة جلميع بنود هذ� �ملحور حملت 
�جتاه��ات تاأيي��د نح��و م�سمون تلك �لعب��ار�ت، حيث �أن جميع متو�سط��ات هذه �لعبار�ت كان��ت �أكر من �لقيمة 
)2.51( �لت��ي ُحددت كبد�ي��ة لالجتاه �لإيجابي. مما ي�س��ري بو�سوح �إىل ممار�سة �ل�سل��وك �ملتحيز للفعاليات 

و�ملناف�سات �لريا�سية. 
)5( �لإجاب��ة ع��ن �لت�س��اوؤل �خلام�ض �لذي ين���ض على �لتايل: "م��ا دور بر�مج �لتو��س��ل �لجتماعي )تويرت، 
في�ض بوك، و�ت�ض �أب، يوتيوب( يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب؟". ولالإجابة على هذ� �لت�ساوؤل، مت 
تق�سيم حمور "بر�مج �لتو��سل �لجتماعي" �إىل �أربعة حماور فرعية، ثم حتليل ��ستجابات �ملبحوثني لفقر�ت 

كل حمور من �ملحاور �لفرعية، وهي كالتايل:
�ملحور �لفرعي �لأول: خدمة �لتويرت.  .1

�ملحور �لفرعي �لثاين: خدمة �لفي�ض بوك.  .2
�ملحور �لفرعي �لثالث: خدمة �لو�ت�ض �أب.  .3

�ملحور �لفرعي �لر�بع: خدمة �ليوتيوب.  .4
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�جل��دول )7( ي�ستعر���ض �لتكر�ر�ت و�لن�س��ب �ملئوية و�لنحر�ف��ات �ملعيارية و�ملتو�سط��ات وترتيبها، �خلا�سة 
با�ستجابات �أفر�د �لعينة لفقر�ت �ملحور �لفرعي �لأول لر�مج �لتو��سل �لجتماعي: "خدمة تويرت".

)Twitter( حمور خدمة التويرت :)جدول )7

�لفقرةم
ل �أو�فق �أو�فق�أو�فق ب�سدة

 ل �أو�فق
 �لنحر�فب�سدة

�ملعياري
�ملتو�سط

 م�ستوى
�ملو�فقة

 ترتيب
�ملتو�سط

%ك%ك%ك%ك

22

خدمة تويرت �شّهلت 
على املتع�شبني 

ريا�شيا ن�شر 
تع�شبهم عرب اإر�شال 

"التغريدات".

1مرتفع3146810422.5326.930.60.813.53

25

بع�ض املتع�شبني 
ي�شتغلون خدمة 

"الها�شتاق" الإ�شاعة 
التع�شب الريا�شي.

2مرتفع23250.218640.3224.8000.923.31

23

خدمة "ريتويت" 
ت�شتخدم كثريا يف 

�شحن التع�شب 
الريا�شي. 

3مرتفع26248.522434.41596.161.31.213.10

24

خا�شية املتابعة بني 
اال�شخا�ض يف تويرت 
متثل و�شيلة لن�شر 
التع�شب الريا�شي.

4متو�شط15232.920744.87215.6001.042.97

.)462  = )ن  املتو�شطات  وترتيب  املعيارية  واالنحرافات  املئوية  والن�شب  •	التكرارات 
يتب��ني م��ن �جل��دول )7( �أن �لعب��ارة )22( �لتي تن�ض عل��ى "خدمة تويرت �سّهل��ت على �ملتع�سب��ني ريا�سيا ن�سر 
تع�سبه��م ع��ر �إر�س��ال �لتغري��د�ت" قد �أخ��ذت �لرتتي��ب �لأول يف ��ستجابة �أف��ر�د �لعينة له��ا مبتو�سط قدرة 
)3.53( و�نح��ر�ف معي��اري بل��غ )0.81( مم��ا يوؤكد �جتاه �أفر�د �لعين��ة بالدور �ل�سلبي خلدم��ة تويرت يف ن�سر 
بع���ض �أ�سكال �لتع�سب �لريا�سي، بينما جاءت �لعبارة )25( �لتي تن�ض على "بع�ض �ملتع�سبني ي�ستغلون خدمة 
�لها�ست��اق لإ�ساعة �لتع�س��ب �لريا�سي"، يف �لرتتيب �لثاين مبتو�سط ح�سابي ق��دره )3.31( و�نحر�ف معياري 
مق��د�ره )0.92(، مم��ا يعك���ض �جتاه �أفر�د �لعين��ة بوجود �إ�ساءة ��ستخ��د�م لهذه �لتقني��ة �لإعالمية من قبل 
بع���ض �ملتع�سب��ني ريا�سيا. كما جاءت �لعب��ارة )23( �لتي تن�ض على "خدمة ريتوي��ت ت�ستخدم كثري� يف �سحن 
�لتع�س��ب �لريا�س��ي"، يف �لرتتيب �لثالث مبتو�سط ح�ساب��ي قدره )3.10( و�نحر�ف معي��اري مقد�ره )1.21(، 
مب��ا ي�س��ري �إىل �أن خا�سية "ريتويت" قد �سهلت على بع�ض �ملتع�سبني ريا�سي��ًا ن�سر تع�سبهم وحتيزهم، م�ستغلني 

�سهولة و�سرعة هذه �خلدمة يف نقل ون�سر �أفكارهم.
كما جاءت �لعبارة )24( �لتي تن�ض على "خا�سية �ملتابعة بني �لأ�سخا�ض يف تويرت متثل و�سيلة لن�سر �لتع�سب 
�لريا�س��ي"، يف �لرتتي��ب �لثالث مبتو�سط ح�سابي ق��دره )2.97( و�نحر�ف معياري مق��د�ره )1.04(، مما يدل 
عل��ى �أن خا�سي��ة "�لإ�سافة" بني �لأ�سخا�ض �مل�ستخدمني ل� تويرت، ق��د �سهلت على بع�ض �ملتع�سبني ريا�سيًا ن�سر 
تغريد�تهم �لتي حتمل م�ساعر �لتحيز و�لتعبئة و�لتحامل على فريق �أو لعب من ناد معني، �أو �لوقوف بانحياز 
م��ع ن��اد )مف�س��ل(. مما يدل على وجود ممار�سة حتي��ز ونقد غري مهني – ح�سب روؤية �أف��ر�د �لعينة – من قبل 
كت��اب �ل�سحاف��ة �لريا�سية �سد ف��رق �أو �أندية ريا�سية معينة. و�ملالحظ هنا ه��و �أن ��ستجابات �أفر�د �لعينة 
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جلمي��ع بن��ود ه��ذ� �ملحور حملت �جتاه��ات تاأييد نح��و م�سمون تلك �لعب��ار�ت، حيث �إن جمي��ع متو�سطات هذه 
�لعبار�ت كانت �أكر من �لقيمة )2.51( �لتي ُحددت كبد�ية لالجتاه �لإيجابي. مما ي�سري بو�سوح �إىل لل�سلوك 
�ملتحي��ز للفعاليات و�ملناف�سات �لريا�سي��ة. و�جلدول )8( ي�ستعر�ض �لتكر�ر�ت و�لن�س��ب �ملئوية و�لنحر�فات 
�ملعياري��ة و�ملتو�سط��ات وترتيبه��ا، �خلا�سة با�ستجاب��ات �أفر�د �لعينة لفق��ر�ت �ملحور �لفرع��ي �لثاين لر�مج 

�لتو��سل �لجتماعي: "خدمة �لفي�ض بوك".
)Facebook( حمور خدمة الفي�ض بوك :)جدول )8

�لفقرةم
ل �أو�فق �أو�فق�أو�فق ب�سدة

 ل �أو�فق
 �لنحر�فب�سدة

�ملعياري
�ملتو�سط

 م�ستوى
�ملو�فقة

 ترتيب
�ملتو�سط

%ك%ك%ك%ك

26

ي�شهل ن�شر م�شاهد 
التع�شب والعنف 

الريا�شي عرب خدمة 
بوك". "الفي�ض 

1مرتفع20243.722849.4326.9000.613.37

28

هناك العديد من 
احل�شابات يف خدمة 

"الفي�ض بوك" ت�شتغل 
�شهولة التوا�شل 
مع العديد من 

االأ�شخا�ض، لبث 
التع�شب الريا�شي.

2متو�شط9921.422949.66113.2183.91.202.64

27

كثريا ما ي�شاء 
ا�شتخدام "الفي�ض 

بوك" من اأجل 
التعبري عن اآراء 

تع�شبية �شد العب 
اأو فريق.

3متو�شط8718.816836.411524.95411.71.162.45

.)462  = )ن  املتو�شطات  وترتيب  املعيارية  واالنحرافات  املئوية  والن�شب  •	التكرارات 
يت�س��ح م��ن �جل��دول )8( �أن �لعبارة )26( �لتي تن�ض على "ي�سهل ن�سر م�ساه��د �لتع�سب و�لعنف �لريا�سي عر 
خدمة �لفي�ض بوك" قد �أخذت �لرتتيب �لأول يف ��ستجابة �أفر�د �لعينة لها مبتو�سط قدرة )3.37( و�نحر�ف 
معي��اري بل��غ )0.61( وهذه �لفقرة متثل �أك��رث فقر�ت هذ� �ملحور �جتذ�ب��ًا للتاأييد و�ملو�فق��ة، �إذ �إن متو�سطها 
�حل�ساب��ي يزي��د عن �لقيم��ة )3.25( �لتي تقاب��ل )�أو�فق ب�سدة(. مما يوؤك��د �جتاه �أفر�د �لعين��ة باأن خدمة 
"�لفي�ض بوك" ُتعد من و�سائل �لت�سال �لتي ت�سهل ن�سر بع�ض �أ�سكال �لتع�سب �لريا�سي، بينما جاءت �لعبارة 
)28( �لتي تن�ض على "هناك �لعديد من �حل�سابات يف خدمة "�لفي�ض بوك" ت�ستغل �سهولة �لتو��سل مع �لعديد 
م��ن �لأ�سخا�ض، لبث �لتع�سب �لريا�سي"، يف �لرتتيب �لثاين مبتو�سط ح�سابي قدره )2.64( و�نحر�ف معياري 
مقد�ره )1.20(، مما يعك�ض �جتاه �أفر�د �لعينة بوجود تاأثري خلا�سية �سهولة و�سرعة �لتو��سل مع �لعديد من 
�لأ�سخا���ض، يف تد�ول ون�س��ر معلومات تنحاز ب�سكل معلن لفرق ريا�سية دون �أخ��رى. كما جاءت �لعبارة )27( 
�لتي تن�ض على " كثري� ما ي�ساء ��ستخد�م "�لفي�ض بوك" من �أجل �لتعبري عن �آر�ء تع�سبية �سد لعب �أو فريق 
"، يف �لرتتيب �لثالث مبتو�سط ح�سابي قدره )2.45( و�نحر�ف معياري مقد�ره )1.16(، وقيمة �ملتو�سط لهذه 
�لعب��ارة تق��ل عن �لقيم��ة )2.5( وهذ� ي�سري �إىل عدم تاأيي��د م�سمون هذه �لفقرة من قب��ل �ملبحوثني. فاأفر�د 
�لعين��ة مل يتبني له��م �أن هناك �إ�ساءة يف ��ستخد�م خدمة "�لفي�ض بوك" م��ن �أجل ممار�سة �لتع�سب �لريا�سي 
�سد فرق �أو �أندية ريا�سية معينة. و�جلدول )9( ي�ستعر�ض �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�لنحر�فات �ملعيارية 
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و�ملتو�سط��ات وترتيبه��ا، �خلا�س��ة با�ستجابات �أف��ر�د �لعينة لفقر�ت �ملح��ور �لفرعي �لثالث لر�م��ج �لتو��سل 
�لجتماعي: "خدمة �لو�ت�ض �أب".

)WatsApp( حمور خدمة الوات�ض اأب :)جدول )9

�لفقرةم
ل �أو�فق �أو�فق�أو�فق ب�سدة

 ل �أو�فق
 �لنحر�فب�سدة

�ملعياري
�ملتو�سط

 م�ستوى
�ملو�فقة

 ترتيب
�ملتو�سط

%ك%ك%ك%ك

31

�شهولة تبادل ال�شور 
والفيديو يف الوات�ض 

اأب جعل التع�شب 
الريا�شي ينت�شر 

مبعدل اأ�شرع. 

1مرتفع01.053.15  19742.617036.86714.50

30

املجموعات 
)القروبات( يف 

الوات�ض اأب لها دور 
يف تر�شيخ التع�شب 

الريا�شي. 

2مرتفع1713718840.77015.2214.50.973.11

29
خدمة "الوات�ض اأب" 

تزيد من اإ�شاعة 
التع�شب الريا�شي.

3متو�شط11925.819241.69620.8429.11.022.78

.)462  = )ن  املتو�شطات  وترتيب  املعيارية  واالنحرافات  املئوية  والن�شب  •	التكرارات 
ي�س��ري �جل��دول )9( �إىل �أن �لعبارة )31( �لتي تن�ض على "�سهولة تب��ادل �ل�سور و�لفيديو يف �لو�ت�ض �أب جعل 
�لتع�سب �لريا�سي ينت�سر مبعدل �أ�سرع" قد �أخذت �لرتتيب �لأول يف ��ستجابة �أفر�د �لعينة لها مبتو�سط قدرة 
)3.11( و�نح��ر�ف معي��اري بل��غ )1.05( مما يوؤك��د �جتاه �أفر�د �لعين��ة با�ستغالل بع���ض �مل�ستخدمني خلدمة 
"�لو�ت�ض �أب" يف ن�سر �لفيديوهات �لتي تت�سمن بع�ض �أ�سكال �لتع�سب �لريا�سي، بينما جاءت �لعبارة )30( 
�لت��ي تن���ض على "�ملجموع��ات )�لقروبات( يف �لو�ت�ض �أب له��ا دور يف تر�سيخ �لتع�س��ب �لريا�سي"، يف �لرتتيب 
�لث��اين مبتو�س��ط ح�سابي ق��دره )3.04( و�نحر�ف معي��اري مق��د�ره )0.97(، مما يعك�ض �جتاه �أف��ر�د �لعينة 
بوجود �سحف تنحاز ب�سكل معلن لفرق ريا�سية دون �أخرى. كما جاءت �لعبارة )29( �لتي تن�ض على "خدمة 
�لو�ت�ض �أب تزيد من �إ�ساعة �لتع�سب �لريا�سي"، يف �لرتتيب �لثالث مبتو�سط ح�سابي قدره )2.78( و�نحر�ف 
معي��اري مق��د�ره )1.02(، مما يدل عل��ى وجود على �جتاه �أفر�د �لعينة باأن خدم��ة "�لو�ت�ض �أب" لها تاأثري يف 

ن�سر و�إ�ساعة �لتحيز و�لتع�سب �لريا�سي.
ويالح��ظ هن��ا �أن ��ستجاب��ات �أفر�د �لعينة جلمي��ع بنود هذ� �ملحور حمل��ت �جتاهات تاأييد نح��و م�سمون تلك 
�لعبار�ت، حيث �إن جميع متو�سطات هذه �لعبار�ت كانت �أكر من �لقيمة )2.51( �لتي ُحددت كبد�ية لالجتاه 
�لإيجاب��ي. مم��ا ي�سري بو�سوح �إىل تاأثري و�سيلة �لتو��سل �لجتماعي "�لو�ت���ض �أب" يف ن�سر �لأفكار و�ملعلومات 

�لتي تنطوي على تع�سب ريا�سي. 
و�جل��دول )10( ي�ستعر�ض �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوي��ة و�لنحر�فات �ملعيارية و�ملتو�سطات وترتيبها، �خلا�سة 

با�ستجابات �أفر�د �لعينة لفقر�ت �ملحور �لفرعي �لر�بع لر�مج �لتو��سل �لجتماعي: "خدمة �ليوتيوب".
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)YouTube( حمور خدمة اليوتيوب :)جدول )10

�لفقرةم
ل �أو�فق �أو�فق�أو�فق ب�سدة

 ل �أو�فق
 �لنحر�فب�سدة

�ملعياري
�ملتو�سط

 م�ستوى
�ملو�فقة

 ترتيب
�ملتو�سط

%ك%ك%ك%ك

32

اأ�شبحت خدمة 
اليوتيوب و�شيلة 

لنقل �شور وم�شاهد 
التع�شب الريا�شي.

1مرتفع2084520143.55311.5000.673.33

35

ب�شبب ات�شاع حرية 
الن�شر يف اليوتيوب، 

فاإن ذلك زاد من 
تر�شيخ التع�شب 

الريا�شي.

2مرتفع12022.129964.7439.3122.60.733.12

33

نظراً ل�شهولة 
الو�شول اإىل خدمة 
اليوتيوب، فاإن ذلك 
�شّهل ن�شر التع�شب 

الريا�شي.

3 متو�شط16235.121346.1459.7214.51.023.02

34

اإن�شاء قنوات )خا�شة( 
على اليوتيوب زاد من 
حدة التع�شب للفرق 

الريا�شية.

متو�شط14731.822548.75411.7163.50.983.00

.)462  = )ن  املتو�شطات  وترتيب  املعيارية  واالنحرافات  املئوية  والن�شب  •	التكرارات 
يت�س��ح م��ن �جل��دول )10( �أن �لعب��ارة )32( �لت��ي تن���ض على "�أ�سبح��ت خدمة �ليوتي��وب و�سيل��ة لنقل �سور 
وم�ساه��د �لتع�س��ب �لريا�سي" قد �أخذت �لرتتيب �لأول يف ��ستجابة �أف��ر�د �لعينة لها مبتو�سط قدرة )3.06( 
و�نح��ر�ف معي��اري بلغ )0.88(، مما يوؤكد تاأيي��د �أفر�د �لعينة لتاأثري ما يتم رفعه م��ن فيديوهات حتمل �سور� 
م��ن �لتع�س��ب �لريا�سي على خدم��ة "�ليوتيوب". بينم��ا جاءت �لعب��ارة )35( �لتي تن�ض عل��ى "ب�سبب �ت�ساع 
حري��ة �لن�س��ر يف �ليوتيوب، فاإن ذلك ز�د من تر�سيخ �لتع�سب �لريا�س��ي"، يف �لرتتيب �لثاين مبتو�سط ح�سابي 
ق��دره )3.00( و�نح��ر�ف معي��اري مق��د�ره )0.93(، مما يعك���ض �جتاه �أفر�د �لعين��ة ب�سهولة ن�س��ر �ملو�د �لتي 
حتم��ل حتيز و��ستق�ساء ريا�سي عن طريق ه��ذه �لتقنية، خ�سو�سًا مع غياب �أي رقابة ر�سمية يف هذ� �جلانب. 
كم��ا ج��اءت �لعبارة )33( �لتي تن���ض على "نظرً� ل�سهولة �لو�س��ول �إىل خدمة �ليوتيوب، ف��اإن ذلك �سّهل ن�سر 
�لتع�س��ب �لريا�س��ي"، يف �لرتتيب �لثالث مبتو�سط ح�ساب��ي قدره )2.93( و�نحر�ف معي��اري مقد�ره )1.24(، 
مما يدل على �أن هذه �لتقنية �حلا�سوبية "يوتيوب" مّكنت �ملتع�سبني ريا�سيًا من ن�سر �أفكار �لتع�سب �لريا�سي 
ع��ر ه��ذه �لو�سيلة و��سعة �لنت�س��ار. و�أخريً�، جاءت �لعب��ارة )34( �لتي تن�ض على "�إن�س��اء قنو�ت )خا�سة( 
عل��ى �ليوتي��وب ز�د من حدة �لتع�سب للف��رق �لريا�سية"، يف �لرتتيب �لثالث مبتو�س��ط ح�سابي قدره )2.93( 
و�نح��ر�ف معي��اري مقد�ره )1.24(، مما يدل على �أن خا�سية �إن�ساء قنو�ت مرئية على خدمة "�ليوتيوب" ز�د 

من فر�ض �لتعبري عن �لتع�سب طاملا �أن يف هذه �لو�سيلة م�ساحة �أكر من "�حلرية" �لت�سالية.
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و�ملالح��ظ هن��ا �أن ��ستجابات �أف��ر�د �لعينة جلميع بنود هذ� �ملح��ور حملت �جتاهات تاأيي��د نحو م�سمون تلك 
�لعبار�ت، حيث �إن جميع متو�سطات هذه �لعبار�ت كانت �أكر من �لقيمة )2.51( �لتي ُحددت كبد�ية لالجتاه 
�لإيجاب��ي. مم��ا ي�س��ري بو�س��وح �إىل تاأييد �أفر�د �لعين��ة �إىل تاأثري خدم��ة "�ليوتيوب" يف نق��ل ون�سر �لتع�سب 
�لريا�سي، �سو�ء �أكان ذلك من خالل �لتعليقات و�ملعلومات �أو من خالل �إعادة بث م�ساهد لفعاليات �أو مناف�سات 

تت�سمن �سورً� من �لتع�سب و�لعنف �لريا�سي. 
)6( �لإجاب��ة ع��ن �لت�س��اوؤل �ل�ساد���ض �ل��ذي ين�ض عل��ى �لتايل: "م��ا دور �ل�سحاف��ة �للكرتوني��ة يف ��ستثارة 
�لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب؟". و�جلدول )11( ي�ستعر�ض �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�لنحر�فات �ملعيارية 

و�ملتو�سطات وترتيبها، �خلا�سة با�ستجابات �أفر�د �لعينة لفقر�ت �ملحور �ل�ساد�ض لالأد�ة �لدر��سة.
)Online Newspapers and Magazines( حمور ال�شحافة االلكرتونية :)جدول )11

�لفقرةم
ل �أو�فق �أو�فق�أو�فق ب�سدة

 ل �أو�فق
 �لنحر�فب�سدة

�ملعياري
�ملتو�سط

 م�ستوى
�ملو�فقة

 ترتيب
�ملتو�سط

%ك%ك%ك%ك

38

ت�شتغل ال�شحف 
االلكرتونية ات�شاع 
احلرية االإعالمية 

لن�شر التع�شب. 

1مرتفع16736.119241.67015.2153.20.993.12

39

ُتعد ال�شحف 
االلكرتونية من 
الو�شائل املوؤازرة 

للتع�شب الريا�شي.

2متو�شط11725.3245536013408.71.072.86

37

كثري من املقاالت 
عن الريا�شة – يف 

ال�شحف االلكرتونية 
– ال تخلو من النزعة 

العن�شرية. 

3متو�شط11424.719642.47716.7459.71.142.70

36

ال�شحف الريا�شية 
االلكرتونية غري 

مو�شوعية يف ر�شالتها 
االإعالمية عن 

الريا�شة.

4متو�شط7917.119943.111725.3367.81.082.56

40

بع�ض ال�شحف 
االلكرتونية 

)الريا�شية( ال ت�شمح 
بامل�شاركات اإال تلك 
التي توؤيد العبا اأو 

فريقا معينا.

5متو�شط5812.620644.611524.9183.91.192.37

.)462  = )ن  املتو�شطات  وترتيب  املعيارية  واالنحرافات  املئوية  والن�شب  •	التكرارات 
يتب��نّي م��ن �جل��دول )11( �أن �لعب��ارة )38( �لت��ي تن���ض على "ت�ستغ��ل �ل�سح��ف �للكرتونية �ت�س��اع �حلرية 
�لإعالمي��ة لن�س��ر �لتع�سب" ق��د �أخذت �لرتتي��ب �لأول يف ��ستجابة �أفر�د �لعينة له��ا مبتو�سط قدرة )3.02( 
و�نح��ر�ف معي��اري بلغ )0.99( مما يوؤكد �جتاه �أفر�د �لعينة بالتاأث��ري �ل�سلبي لبع�ض �ل�سحف �للكرتونية يف 
ن�س��ر بع���ض �أ�سكال �لتع�سب �لريا�سي، �سيما �أنها ل تذعن لنف�ض �لقيود �لتي حتيط بال�سحافة �لورقية، بينما 
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ج��اءت �لعب��ارة )39( �لتي تن�ض على "ُتعد �ل�سحف �للكرتونية من �لو�سائل �مل��وؤ�زرة للتع�سب �لريا�سي"، يف 
�لرتتي��ب �لثاين مبتو�س��ط ح�سابي قدره )2.86( و�نح��ر�ف معياري مقد�ره )1.07(، مم��ا يعك�ض �جتاه �أفر�د 
�لعين��ة بوجود �سحف �لكرتونية تنح��از ب�سكل معلن لفرق ريا�سية دون �أخرى. كما جاءت �لعبارة )37( �لتي 
تن���ض عل��ى "كثري من �ملقالت ع��ن �لريا�سة – يف �ل�سحف �للكرتونية – ل تخلو م��ن �لنزعة �لعن�سرية"، يف 
�لرتتي��ب �لثال��ث مبتو�سط ح�سابي ق��دره )2.7( و�نحر�ف معياري مق��د�ره )1.14(، مما ي��دل وجود ممار�سة 
حتيز ونقد غري مهني – ح�سب روؤية �أفر�د �لعينة – من قبل بع�ض كتاب �ل�سحافة �لريا�سية �للكرتونية �سد 

ِفرق �أو �أندية ريا�سية معينة. 
وم��ن ناحي��ة �أخرى، جاءت �لعبارة )36( �لتي تن�ض على "�ل�سح��ف �لريا�سية �للكرتونية غري مو�سوعية يف 
ر�سالتها �لإعالمية عن �لريا�سة"، يف �لرتتيب �لر�بع مبتو�سط ح�سابي قدره )2.56( و�نحر�ف معياري مقد�ره 
(.1(، مم��ا ي�س��ري �إىل تاأييد �أفر�د �لعين��ة مل�سمون هذه �لعبارة، �أي �أن �ل�سحاف��ة �للكرتونية �لريا�سية –  (
عموم��ًا – ل تظه��ر ر�أيًا مو�سوعيًا فيما يخ�ض �لتغطيات �لإعالمية �أو �لتعليقات ب�ساأن �ملو�سوعات �لتي تخ�ض 

�لالعبني و�لأندية. 
بينم��ا ج��اءت �لعبارة )40( �لتي تن�ض عل��ى "بع�ض �ل�سحف �للكرتونية �لريا�سي��ة ل ت�سمح بامل�ساركات، �إل 
تل��ك �لت��ي توؤيد لعبا �أو فريق��ا معينا"، يف �لرتتيب �لر�بع مبتو�سط ح�سابي ق��دره )2.37( و�نحر�ف معياري 
مق��د�ره )1.19(، ومتو�س��ط هذه �لعبارة يقل عن �لقيم��ة )2.5( مما يعك�ض عدم تاأييد �أف��ر�د �لعينة مل�سمون 

هذه �لعبارة.
)7( �لإجاب��ة ع��ن �لت�س��اوؤل �ل�سابع �لذي ين���ض على �لتايل: "هل توج��د فروق بني تاأثري �لإع��الم �لتقليدي 

و�لإعالم �جلديد يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي بني �ل�سباب؟".
وللك�س��ف ع��ن �لفروق يف بني تقدير �أفر�د �لعين��ة لتاأثري و�سائل �لإعالم �لتقلي��دي وو�سائل �لإعالم �حلديث، 
مت ��ستخ��د�م �ختب��ار دللة �لفروق "ت" T-test وذلك ملنا�سبته لفح�ض �لفروق بني متو�سطي متغريين للعينة 

�لو�حدة. 
جدول )12(: املتو�شطات واالنحرافات املعيارية 

�خلطاأ �ملعياري�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابين�ملتغري�ت
46256.227.520.35االإعالم التقليدي

46264.6511.180.52االإعالم اجلديد

)T-test( "نتيجة اختبار "ت :)جدول )13

 درجات"ت" �ملتغري�ت
 م�ستوى �لدللةن�حلرية

�لإح�سائية
 متو�سط
�لفروق

فرتة �لثقة للفروق 95 %

�حلد �لأعلى�حلد �لأدنى
االإعالم التقليدي

18.48461
462

0.001
56.2255.5356.91

46264.6564.2866.32االإعالم اجلديد

ويالح��ظ م��ن �جل��دول )12(، �أن متو�س��ط درج��ات ��ستجاب��ات �لأف��ر�د فيم��ا يتعل��ق بتقيي��م �أث��ر �لإع��الم 
�جلدي��د �أعل��ى م��ن متو�س��ط ��ستجاباتهم �لتي تتعل��ق بتقييمه��م لأثر �لإع��الم �لتقليدي. حيث بل��غ �ملتو�سط 
لأث��ر �لإع��الم �جلدي��د )64.65( و�لنح��ر�ف �ملعي��اري مق��د�ره )11.18(، �أم��اأ �أث��ر �لإعالم �لتقلي��دي فبلغ 
"ت"  �ختب��ار  نتيج��ة  �إىل  ي�س��ري   )13( �جل��دول  ويف   .)7.52( مق��د�ره  �ملعي��اري  و�لنح��ر�ف   ،)56.22(
 )T-Test( �ل��ذي �أظه��ر فرق��ًا ذ� دلل��ة �إح�سائي��ة ل�سال��ح تاأث��ري �لإع��الم �جلدي��د، حي��ث بلغ��ت قيمة "ت" 

)18.48مب�ستوى دللةα≥0.01(. و�ل�سكل )2( يعر ب�سورة بيانية عن م�ستوى هذ� �لفرق.
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�شكل )2(: اختالف م�شتوى تاأثري االإعالم التقليدي مقارنة باالإعالم اجلديد يف اإثارة التع�شب الريا�شي

االستنتاجات:
�خت�س��ت هذه �لدر��س��ة با�ستجالء �جتاهات عينة من �ل�سباب �جلامعيني فيم��ا يتعلق مبدى تاأثري و�سائل 
�لإع��الم �لتقلي��دي و�جلديد يف ��ستث��ارة �لتع�سب �لريا�سي، وذل��ك باعتبار �أن �لتع�سب �أ�سب��ح ظاهرة مقيتة 
له��ا تبع��ات ونتائ��ج �سلبية على م�ستوى �لتفاع��ل و�لتو��سل �لجتماعي، �إ�سافة �إىل م��ا تبثه هذه �لظاهرة من 
م�ساع��ر �لع��د�وة و�ل�سحن��اء، وم��ا ينجم ع��ن ذلك �أحيانًا م��ن �سلوك عنف وع��دو�ن وتخريب، مم��ا يعكر �سفو 
�حلي��اة، وق��د يبعد حمبي �لريا�سة عن �للتز�م بتوجيه �لأخ��الق �لإ�سالمية �لتي حتث على �لتاآخي و�ملحبة 
و�لت��و�د و�لتعاط��ف، و�أن �ملناف�س��ة يف �لأعمال �أو يف �أن�سطة �ملرح و�للهو �ملباح يج��ب �أّل تقلب �ملو�زيني وجتعل 

�لنا�ض يت�سرفون من خالل �مل�ساعر �مل�سحونة با�ستعد�ء �لآخر. 
م��ن خ��الل �لتحلي��ل �لإح�سائ��ي ل�ستجاب��ات �أف��ر�د عين��ة �لبح��ث من �لط��الب �جلامعي��ني، تبني وج��ود دور 
لو�سائ��ل �لإعالم، عل��ى �ختالف �أنو�عها �لتقليدية و�حلديثة، يف ��ستث��ارة �جتاهات �لتع�سب �لريا�سي، ح�سب 
وجه��ات نظ��ر عينة �ملبحوثني. فو�سائ��ل �لإعالم �لتقليدية ل ت��ز�ل حتمل تاأثريً� نافذً� عل��ى �ل�سلوك و�لقيم 
و�لجتاه��ات، وم��ن ذل��ك �لجتاهات �ملتع�سب��ة يف جمال �لريا�س��ة. وقد ج��اءت �إجابات �أف��ر�د عينة �لبحث 
مت�سق��ة �إىل ح��د كبري مع ما �أكده ع��دد من �لباحثني فيما يتعل��ق بالدور �لأ�سا�سي لو�سائ��ل �لإعالم يف ت�سكيل 
�جتاهات ومفاهيم �جلماهري، فقد �أ�سار بوكاف )2013( �إىل �لدور �لذي تلعبه و�سائل �لإعالم يف �سياغة �آر�ء 
�لأف��ر�د، ويف ت�سكي��ل عقائدهم �لديني��ة �أو �ل�سيا�سية �أو �لجتماعية، و�أن و�سائ��ل �لإعالم �أ�سبحت جزء� ل 

 � Cleland2009( و(� Bryantو Raney يتج��ز�أ م��ن �ملجتمع �لذي تعمل به. �أي�سًا �أ�سار �إىل هذ� �لدور كٌل من
)2014(، �إذ �أكدو� على دور و�سائل �لإعالم و�لت�سال يف �إذكاء روح �لتع�سب، �سو�ء �سمن حمتويات �ل�سحف، 
�أو م��ن خ��الل بر�م��ج �لتلفزي��ون، �أو عن طريق �لر�م��ج �لذ�عية. ويف �لوق��ت �لر�هن يالح��ظ �نت�سار و�سائل 
�لإع��الم �مل�سموعة و�ملق��روءة و�ملرئية �إ�سافة �إىل �سبكات �لت�سال و�لتو��س��ل �ملوجودة على �لنرتنت، فعدد 
غ��ري قلي��ل منه��ا يعمل عل��ى زي��ادة روح �لتع�سب لدى �جلماه��ري. وقد �أظه��رت نتائج ه��ذه �لدر��س��ة �أن هناك 
�ختالف��ات بني �سائل �لإع��الم �ملتعددة يف درجة �إ�سهامها يف �نت�سار �لتع�س��ب �لريا�سي وذلك وفقًا لوجهة نظر 
�مل�ستجيب��ني، وميك��ن عزو تلك �لف��روق �إىل �ختالف خ�سائ�ض كل و�سيلة �إعالمية، �إ�ساف��ًة �إىل مدى �سهولة �أو 

�سعوبة تو�فر تلك �لو�سيلة للجمهور.
وق��د �أظه��رت نتائ��ج �لدر��س��ة تفوق و�سائ��ل �لت�س��ال �حلديثة عل��ى قرينتها و�سائ��ل �لإع��الم �لتقليدية يف 
�لتاأث��ري. وو�سائ��ل �لإع��الم و�لت�س��ال �حلديث��ة �لت��ي ت�سمنه��ا �ل�ستفت��اء يف ه��ذه �لدر��س��ة، ��ستملت على: 
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مستوى تأثير كل من اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد في إثارة التعّصب الرياضي تبعاً 
 (642=ن)لحجم المتوسطات الحسابية 
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منتدي��ات �لنرتنت، وخدمة �لتويرت، و�ل�سحف �للكرتونية، وخدمة �ليوتيوب، وخدمة �لو�ت�ض �أب، وخدمة 
�لفي���ض ب��وك. �أما و�سائ��ل �لإعالم �لتقليدي��ة �لتي ت�سمنته��ا �لدر��سة فق��د ت�سمنت: �لقن��و�ت �لتلفزيونية، 
و�ملحط��ات �لإذ�عية، و�ل�سحافة �لورقية. وميكن تف�سري هذه �لنتيجة بالرجوع �إىل خ�سائ�ض �أدو�ت �لإعالم 
�حلديث��ة وم��ا تتمي��ز به ع��ن قرينته��ا �أدو�ت �لإع��الم �لتقليدي��ة، حي��ث يتميز �لإع��الم �جلديد باأن��ه قادر 
عل��ى توف��ري خا�سي��ة �لتفاعلي��ة )interactivity( وهذه �ل�سف��ة ل يوفرها �لإع��الم �لق��دمي، �إذ �أن �لإعالم 
�لتقلي��دي ي�س��در منتجاته �لإعالمية عر و�سائل �لإعالم �جلماه��ريي �لتقليدية ذ�ت �لجتاه �لو�حد، بينما 
 يف �لإع��الم �جلدي��د ياأخ��ذ �جلمه��ور دور �ملتلق��ي و�ملنتج مع��ًا، �إ�ساف��ة �إىل �سرع��ة �نت�ساره بني �أف��ر�د �ملجتمع

 )�سيخاين، 2010؛ ح�سونة، 2016(.
ويج��در �لق��ول باأن ��ستجابات �أفر�د �لعينة �لتي �أظهرت م�ستويات من �لجتاهات �ملوؤيدة لدور و�سائل �لإعالم 
يف ��ستثارة �لتع�سب �لريا�سي )تر�وحت بني �ملو�فقة بدرجة قوية و�ملو�فقة بدرجة متو�سطة(، تدل بو�سوح 
على ��سهام و�سائل �لإعالم بتغذية م�ساعر و�أفكار �لتع�سب �لريا�سي لدى �ل�سباب �ملحبني لالأن�سطة �لريا�سية 
�لتناف�سي��ة، وذل��ك من خالل بر�جمها �لإعالمية �خلا�سة بالريا�سة �أو عن طريق ما ُيعر�ض من مو�د �إعالمية 
غ��ري ر�سمي��ة يتم تناقله��ا ون�سرها بو��سط��ة و�سائل �لتو��سل �لجتماع��ي �حلديثة. ومع �ت�س��اع و�سائل �عالم 
وتنوعه��ا م��ع �سهول��ة ��ستخد�مها، فاإنه مل تع��د �إجر�ء�ت و�سيا�س��ات �لرقابة �لتقليدية عل��ى حمتو�ها كافية 
لكب��ح تدف��ق �ملحتوى �ل�سلبي �لذي حتمله �أن��و�ع خمتلفة من و�سائل �لإعالم و�لت�سال غ��ري �لتقليدية. وتبعًا 
لذلك فالبد من �إجر�ء در��سات علمية تتناول �سبل مكافحة �لعنف و�لتع�سب �لريا�سي، على �مل�ستوى �لرتبوي، 

و�لجتماعي، و�لثقايف.
التوصيات:

يف �سوء ما �أ�سفرت عنه نتائج �لدر��سة �حلالية، ميكن تقدمي �لتو�سيات �لتالية:
رف��ع �مل�ست��وى �لثق��ايف للو�سط �لريا�س��ي من خالل �جله��ود �لتعاوني��ة �مل�سرتكة �لتي ترم��ي �إىل مكافحة   .1
�لتع�س��ب، بحي��ث يك��ون هناك تن�سي��ق وم�ساركة بني �جله��ات ذ�ت �لعالقة مثل �لرئا�س��ة �لعامة لرعاية 
�ل�سب��اب، و�إد�ر�ت �لتنمي��ة �لجتماعي��ة )ب��وز�رة �ل�س��وؤون �لجتماعي��ة(، وو�سائ��ل �لإع��الم، ومد�ر�ض 

�لتعليم �لعام، و�جلامعات و�مل�ساجد و�لأ�سرة وغريها. 
زيادة تاأهيل �لإعالميني �لريا�سيني من خالل عقد �لدور�ت �لتدريبية �ملتخ�س�سة وور�ض �لعمل �لنوعية   .2
حول مو�سوعية �لتعبري و�أخالقيات �ملهنة و�لكتابة �ل�سحفية �ملتزنة بهدف �لبعد عن �لتع�سب �لريا�سي 

وعدم ��ستثارة �جلماهري. 
�إ�س��د�ر قو�ن��ني و�أنظمة حت��دد من خمالفات �لعن��ف و�لتع�سب يف �ملالعب �لريا�سية م��ع حتديد �لعقوبة   .3

�لتي تتالءم مع �ل�سلوك �ملخالف.
و�س��ع ح��د للتجاوز�ت �لإعالمية �ملهيج��ة للجمهور يف �ل�سح��ف و�ملو�قع �لإلكرتونية بالتع��اون مع وز�رة   .4
�لثقاف��ة و�لإع��الم ل�سبط �إ�ساء�ت �لتع�س��ب وحمر�ساته، كي تبق��ى �لريا�سة ن�ساطًا �إن�ساني��ًا باعثًا على 

�ل�سعادة و�لت�سلية و�لرتفيه بعيدً� عن �لعنف و�ل�سلوك غري �حل�ساري. 
المقترحات:

�إجر�ء در��سة علمية نف�سية حول عو�مل ن�سوء و�نت�سار �لتع�سب �لريا�سي بني فئة �ل�سباب و�ملر�هقني.  .1
�إج��ر�ء در��س��ة علمي��ة تناق���ض �أ�سالي��ب مكافح��ة �لتع�س��ب �لريا�س��ي ع��ر و�سائ��ل �لإع��الم �حلديث��ة   .2

و�لتقليدية.
�إج��ر�ء در��س��ة علمية تهتم مبر�جع��ة �لت�سريعات و�لنظم �لعقابية �خلا�س��ة بالعنف و�ل�سغب �مل�ساحب   .3

للفعاليات �لريا�سية.
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