اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺸﺎﮐﺔ
ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
»ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ«

التأثيرات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل ىلع ظاهرة العنف
والتعصب الرياضي لدى املراهقين والشباب
د /أحمد كمال عبد الوهاب البهنساوي( )
أستاذ علم النفس املساعد  -كلية اآلداب  -جامعة أسيوط  -مصر

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"

التأثيرات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل ىلع ظاهرة العنف
والتعصب الرياضي لدى املراهقين والشباب
د /أحمد كمال عبد الوهاب البهنساوي( )
أستاذ علم النفس املساعد  -كلية اآلداب  -جامعة أسيوط  -مصر

هدف البحث إىل التعرف عىل طبيعة الفروق بني املراهقني والشباب عىل متغريات التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل والعنف والتعصب الريايض ،وعالقة
التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل بالعنف والتعصب الريايض ،ومدى إمكانية التنبؤ بالعنف والتعصب الريايض من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية.
وتم إجراء البحث عىل عينة مكونة من  400مفردة ( 260مراهقون 140 ،شباب جامعيون) ،ترتاوح أعمارهم بني  22-14عامًا .وأمكن للباحث تصميم أدوات
هي :مقياس التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل ومقياس العنف الريايض ومقياس التعصب الريايض واتسمت املقاييس بخصائص سيكومرتية جيدة
لدى عينة الدراسة .أظهرت النتائج وجود فروق جوهرية بني املراهقني والشباب عىل املتغريات التالية :التأثريات السلبية ،والعنف اللفظي وغري الفظي والدرجة
الكلية للعنف الريايض ،وكانت جميع الفروق دالة تجاه الشباب ،كما ارتبطت التاثريات اإليجابية لإلعالم البديل عكسيًا والتأثريات السلبية لإلعالم البديل طرديًا
بمتغريات العنف الريايض وبعديه والتعصب الريايض ،كما أمكن التنبؤ بالعنف الريايض وبعديه والتعصب الريايض من خالل التاثريات اإليجابية والسلبية
لإلعالم البديل.
الكلمات املفتاحية :التأثريات اإليجابية والسلبية ،اإلعالم البديل ،العنف الريايض ،التعصب الريايض ،املراهقني.
Positive and negative impacts of alternative media on phenomenon of sport violence and prejudice among adolescents and youth
Ahmed Kamal Abd Elwahab ElBahnasawy
,Associate professor, Faculty of Art
Assuit University
This study aimed at identifying the differences between adolescents and youth on variables of positive and negative impacts of
alternative media and sport violence and prejudice, in addition to exploring positive and negative impacts of alternative media
and sport violence and prejudice, and the predictability of sport violence and prejudice to positive and negative impacts. The
Three tools were designed: .22-14 university youth), with age range 140 ,adolescents 260( 400 sample of the study consists of
positive and negative impacts of alternative media scale, sport violence scale and sport prejudice scale, all of which were
characterized by good psychometric properties. Results of the study showed significant differences between adolescents and youth
on the following variables: negative impacts, verbal and non-verbal violence and the total score of sport violence; all differences
were significant and in favor of youth. In addition, positive impacts of alternative media correlated negatively and negative
impacts correlated positively to variables of sport violence with its two dimensions and sport prejudice. Sport violence with its two
.dimensions and sport prejudice were predicted from positive and negative impacts of alternative media
Keywords: positive and negative impacts, alternative media, Sport violence, sport prejudice, adolescents

مقدمة
تعد الرياضة أحد األنشطة اإلنسانية املهمة ،فال يكاد يخلو مجتمع من املجتمعات اإلنسانية من أحد أشكال الرياضة ،بغض النظر عن درجة تقدم هذا املجتمع،
ولقد عرفها اإلنسان عرب عصوره وحضاراته املختلفة ،وإن تفاوتت توجهات كل حضارة بشأنها .إن الرياضة نظام اجتماعي كبري ،وهي واقع ملموس يف حياتنا
يحدث فيها كل أنماط السلوك التي تحدث يف الحياة العادية؛ فالرياضة جزء من نسيج هذا املجتمع؛ إي أنها صورة مصغرة من املجتمع األكرب لذا فهي تتأثر بكل
ما يسود يف هذا املجتمع من فلسفة وقيم وعادات وتقاليد وظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية (إخالص عبد الحفيظ ،مصطفى باهي.)٢٠٠١ ،
لقد تطورت الرياضة عامة والرياضة التنافسية بشكل خاص ،وذلك يف مختلف أنحاء العالم مما أسهم يف جلب املزيد من الجماهري املهتمة بمشاهدة األنشطة
الرياضية املختلفة بما تحويه من الفعاليات املتعددة يف املالعب واألندية الرياضية ،وغالبا ً ما يصاحب هذا االهتمام الواسع والحضور الحاشد أساليب وطرق
مختلفة للمؤازرة والتشجيع من قبل الجماهري سواء لفريقها أو نجمها املفضل مما ينتج عن ذلك أنواع من التعصب الذي بدوره قد يؤدي إىل الشغب والعنف،
والتي تؤدي جميعها يف كثري من األحيان إىل افتقاد األنشطة الرياضية لقيمها الرائعة وخصائصها املمتعة الرتويجية والتنافسية (عبد العزيز الغامدي.)2004 ،
لقد كانت األلعاب الرياضية وما زالت وسيلة من وسائل الرتويح عن النفس قديما وحديثا ،ولكن عندما تحولت إىل غاية من الغايات التي يتنافس عليها األفراد
وبعض املجتمعات إىل شيوع بعض اإلفرازات السيئة بحكم التنافس الخارج عن أطر اآلداب واألعراف التي بني الناس ،ومن تلك اإلفرازات ظاهرة التعصب
الريايض التي أدت إىل إهالك الكثري من األرواح وانتشار العصبيات املقيتة بني مشجعي الرياضة بمختلف أنواعها بصورة عامة ورياضة كرة القدم بصورة
خاصة (نصري أحميدة.)2013 ،
ومع تنامي االتجاهات وامليول الرياضة ومع ازدياد حدة املنافسة بني األندية الرياضية وما واكب تلك املنافسة من الحماس يف عملية التشجيع واالندفاع نحو نا ٍد
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معني أو العب معني ،ومع سهولة التعامل وتناقل وسائل اإلعالم واملنتديات ملا يحدث من أحداث رياضية ،بدأت تظهر بعض املشكالت االجتماعية مثل مشكلة
التعصب والشغب والعنف الريايض ،تلك املشكالت التي تستوجب البحث والدراسة يف أبعادها وأسبابها من أجل الوصول لطرق عالجها والحد من انتشارها
(صالح بن عبدالله املطريي)2011 ،
فالعنف يف الرياضة ظاهرة عاملية صاحبت نشأتها وسايرت تطورها حتى غدت اليوم عائقا حقيقيًا يمتص روح املبادئ الرياضية ونبلها؛ فالعنف والشغب
يف املجال الريايض كما يؤكد أخصائيو علم االجماع هو الخروج عن القواعد املقررة للنشاط الريايض ،وشأنه يف ذلك شأن االنحراف عن السلوك يف مجال
اإلجرام ،وإن مختلف األحداث التي التقطتها عدسة التاريخ الريايض تؤكد أن ميادين كرة القدم كانت وال تزال أهم مرسح لهذه األحداث وربما يرجع ذلك إىل
كثرة املشجعني والحشود التي تقف خلف رياضة كرة القدم مقارنة بباقي أشكال الرياضة األخرى (محيمدات رشيد.)2008 ،
ومع هذا التوتر والعنف والتعصب نجد أن السياسات العاملية تسعى من خالل قطاعاتها املختلفة للحد من وترية التعصب ،وتربز أهمية الرياضة يف حياة
الشعوب إليجاد أساليب التفاهم لتحقيق السالم واألمان للدولة وملواطنيها وتعزيز مقدرة الشباب يف الوصول إىل أهدافها ،وتعد األنشطة الرياضية حاف ًزا
للتغري كما أصبحت ظاهرة تسهم بشكل كبري يف إحداث التغيري بشكل جماعي (راتب الداود ،أحمد عكور.)2012 ،
ويشري (محمد حجاج )2002 ،إىل أن العنف الريايض أصبح من األمور املؤسفة والصعبة التي التصقت باملنافسات الرياضية ،وخاصة يف اآلونة األخرية،
والتي تتمثل يف الحوادث املؤسفة والتجاوزات والترصفات غري املقبولة .وتبلغ أهمية اإلعالم يف العرص الحايل من خالل العمل عىل تكوين وصياغة الرأي
العام ،والعمل كجهة رقابية عىل مختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف املجتمع ( ،)2008 ,Potterويظهر ذلك من خالل مظاهر التعصب
الريايض لدى وسائل اإلعالم فيما تربزه تلك الوسائل من عناوين ومقاالت تقدح يف النادي الخارس وتذمه وتعيبه ،وتقلل من مكانته؛ مما يُشعر أنصار
ذلك النادي بالغضب والظلم ،ويزيد االحتقان لديهم ،وينربي اإلعالميون املنتمون إىل ذلك النادي الخارس للدفاع عن ناديهم ،وال يتوانون يف سبيل ذلك عن
استخدام كل األساليب ،التي قد يكون بعض منها خارجً ا(محمد العتيق.)2013 ،
وتعد ظاهرة التعصب أحد هذه الظواهر االجتماعية املوجودة يف املجال الريايض ،وهناك فرق يف املجال الريايض بني املشاهد العادي واملشاهد املتعصب؛
فيغلب عىل سلوك املشاهد العادي طابع الحيادية وال تمثل لديه املنافسة الرياضية ونتائجها والفرق أو الالعبني أية أهمية ،أما املشاهد املتعصب فله
اهتمامات مبارشة بجميع العوامل املتعلقة باملنافسة الرياضية ،فالتعصب يف املجال الريايض هو أساس العنف بني الجماهري الذي ينتج عنه الكثري من
اإلصابات والحوادث ،وهذا ما الحظناه يف التنافس بني املنتخب الجزائري واملنتخب املرصي يف التصفيات املؤهلة إىل كاس العالم وما نتج عنه من عداوة
بني أفراد املجتمعني ،ومن هنا كان من املفروض أن تكون الرياضة فرصة للتنفيس االنفعايل بصورة مقبولة وفرصة للتعارف بني األفراد ،لكن نرى حاليا
العكس؛ حيث أصبح امليدان حلبة مصارعة يتبارى فيها فريقان متعصبان من أجل الفوز وينتج عنها العديد من الكوارث التي تصل إىل حد الوفاة بني
املشجعني .وهناك صور أخرى للتعصب يف الرياضة وهو كالغرور املشوب بالجهل لدى بعض املشجعني املتعصبني ممن يتصورون أنهم خري من يفهم فنون
وإسرتاتيجيات اللعبة ،وهم بذلك يعطون ألنفسهم الحق يف التدخل يف الشئون الفنية للفريق وغالبا ما يتسم هذا التدخل بمحاولة فرض السيطرة والشغب
والعدوانية وتأليب الجماهري عىل اإلداريني واملدربني مثل فرض إرشاك العب يف مباراة ما (نصري أحميدة.)2013 ،
تعد وسائل اإلعالم منظومة متخصصة تساهم يف تبادل املعاني ،ويوجد تحت ترصفها قدر كبري من التكنولوجيا واملعرفة واملعلومات ورأس املال بحيث
تتمكن من القيام بعملية االتصال الجماهريي عىل نطاق واسع؛ أي إن تأثريها يمتد إىل جميع مجاالت الحياة االجتماعية ،وبالتايل فإن مسؤولية الصحافيني
كبرية وحساسة يف طريقة تقديمهم لألخبار الرياضية؛ فاستخدامهم مثال للمصطلحات مؤثرة ضد فريق معني يثري حماس جماهري هذا الفريق ،مما يتسبب يف
حدوث شغب يف املالعب (سامية فرفار.)2016 ،
مشكلة الدراسة
لقد تطورت الرياضة يف مختلف أنحاء العالم أسهم ذلك يف جلب املزيد من الجماهري املهتمة بمشاهدة األنشطة الرياضية املختلفة بما تحويه من فعاليات
متعددة يف املالعب واألندية الرياضية ،وغالبًا ما يصاحب هذا االهتمام والحضور الحاشد أساليب وطرق مختلفة للمؤازرة والتشجيع من قبل الجماهري سواء
لفريقها أو نجمها املفضل األمر الذي ينتج عن أنواعًا من التعصب ،نفتقد من خاللها قيمة هذه األنشطة الرياضية وخصائصها املمتعة الرتويحية والتنافسية
(عبد العزيز الغامدي.)2004 ،
وتعد ظاهرة العنف الريايض ليست حديثة يف املجال الريايض وإنما قديمة حيث كان العدوان والعنف مالزمني لها سواء يف ألعاب اإلغريق القدامى أو الرومان
أو مبارزات القرون الوسطى (محمد عالوي ،)2002 ،وبالرغم من التقدم التقني الذي يعيش فيه اإلنسان اآلن ما زال يعاني من العديد من املشكالت التي
تمارس تحت مسميات كثرية للتعصب ،ومن األسباب املبارشة للتعصب الريايض :الجماهري ،والالعبون ،والحكام واإلداريون ووسائل اإلعالم.
ومن الطبيعي أن يوجد العدوان يف املجتمعات الرياضية ،سواء أكان ذلك بني الالعبني ،أم الحكام والالعبني ،أم الالعبني واملشجعني ،أم لدى املشجعني
ً
حفظا للناس واملمتلكات؛ حيث أصبحت ظاهرة العدوان
أنفسهم؛ وبذلك فإنه من الرضوري أن تتوحد الجهود ملنع وقوع العدوان بشتى صوره وأشكاله
الريايض ظاهرة واسعة االنتشار يف املالعب ،وهذه الظاهرة ليست حديثة يف املجال الريايض؛ وإنما زادت بسبب التعصب السيايس ،أو التعصب االجتماعي ،أو
التعصب الريايض أو التعصب اإلقليمي ()2002 ,Bilyeu & Wann
إذا نظرنا إىل حالة الرياضة يف بالدنا عامة وجدناها عىل النقيض مما يجب أن تكون عليه أخالق الرياضة؛ فقد أصبح مجال الرياضة أكرب مجال ألسوأ أنواع
التعصب ،وإثارة البغضاء ،والشحناء ،ونرش العداوة بني األصدقاء ،واألقارب ،وقد وصل التعصب املقيت إىل مستويات خطرة جدا تهدد تماسك املجتمع،
ووحدة األرسة ،وسمعنا يف املدرجات هتافات عنرصية وبذاءات لفظية ،أقل ما يقال عنها :إنها تدعو إىل العصبية الجاهلية ،وتطعن يف املواطنة واالنتماء إىل
الوطن ،ما يرتتب عليها من أمور خطرة جدا ،تتجاوز حدود الرياضة ،وحدود ما يمكن التغايض عنه تحت أي ذريعة من الذرائع ،ومع األسف الشديد ،فإن
هذا التعصب املقيت أسهم يف تأجيج ناره ،ونرش آثاره بعض وسائل اإلعالم ،وبعض اإلعالميني الذين كان املأمول منهم أن ينرشوا الوعي بني شباب األمة،
ويحذروهم من اآلثار الوخيمة للتعصب املقيت(إياد أحمد إبراهيم.)2016 ،
واليوم  -مع تطور العلم  -أصبحت أدوات التحريض وإيقاع الفتنة بني الناس أكثر تطورا ،وأنكى أثرًا وأشد فتكا ،أصبحت األدوات فضائيات عابرة للقارات،
ووسائل إعالم تفوق الخيال ،ومواقع إلكرتونية تنقل الخرب من أقىص األرض ألدناها بضغطة زر ،أصبح اإلعالم أقوى أدوات التأثري وتوجيه الرأي العام،
وتجاوز دوره من نقل الحدث إىل صناعته( .إياد أحمد إبراهيم .)2016 ،ويعد التعصب يف الرياضة باعتباره مشكلة اجتماعية أحد أشكال وأنماط التعصب
املختلفة ،وتمثل الرياضة أحد األنشطة االجتماعية التي يظهر فيها العديد من العمليات االجتماعية املتنوعة .ومن ثم فالتعصب إحدى الظواهر املوجودة داخل
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جسد الحياة الرياضية وهو داء ومرض يصيب مرتكبيه بالكراهيه العمياء للمتنافسني ،ويف الوقت نفسه مرض الحب األعمى للفريق املتعصب .حيث يفقد الفرد
توازنه العصبي واالجتماعي بسبب هذا الداء الفكري الرسطاني وآثاره املجتمعية (خالد الدروس.)2014 ،
فلم تعد الرياضة أمرا ً فرديا ً يمارسه اإلنسان بمفرده ،أو بصحبة رفاقه املحيطني به ،ويف اإلطار املكاني الذي يعيش فيه فحسب ،بل أصبحت ظاهرة اجتماعية
بقدر ما تشغله من حيز كبري يف اإلعالم املقروء واملسموع واملرئي ،والوسائل اإللكرتونية ،أو كما تبدو يف التنظيمات االجتماعية املتنوعة ،واملتمثلة يف النوادي
الرياضية الرسمية أو الخاصة أو الساحات الرتفيهية ،بل يبدو األمر أكثر أهمية إذا وضع يف الحسبان تقاطع الظاهرة الرياضية مع ظواهر بارزة يف املجتمع
كالظواهر السياسية واالقتصادية.
شكلت أحداث الشغب والعنف التي عرفتها بعض املالعب الرياضية خاصة يف رياضة كرة القدم صدمة حقيقية تجاوزت الرأي العام الريايض لتطال كل مكونات
ً
خوفا من أن تتجاوز حدود السيطرة ،خاصة وأن نقل مثل هذه
املجتمع؛ لذلك تعالت األصوات املنادية برضورة التصدي لهذه الظاهرة الخطرية ومعالجتها
األحداث بواسطة وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية خاصة قد يساعد عىل ترويجها إىل قطاعات ورشائح أخرى (سالم القدر ،)2011 ،مثل ما حدث يف جمهورية
مرص العربية يف عام  2012من أحداث شغب وعنف متزايد أدى إىل ارتكاب جرائم قتل بصورة مبالغ فيها داخل ستاد بورسعيد مساء األربعاء  1فرباير2012
عقب مباراة كرة قدم بني جماهري الناديني املرصي واألهيل ،حيث بلغ عدد القتىل يف هذه األحداث حوايل  72قتيالً ومئات املصابني بحسب ما أعلنت عنه مديرية
الشؤون الصحية يف بورسعيد ،فضال عن أن عدد الدراسات التي اهتمت باإلعالم البديل وتأثريه عىل العنف والتعصب الريايض قليلة يف البيئة العربية مما يجعل
الحاجة ماسة لطرق هذا املوضوع وتناوله بالبحث والدراسة ،ومما تقدم من عرض يمكن بلورة مشكلة البحث يف عدد من التساؤالت-:
 -1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املراهقني والشباب عىل متغريات البحث وهي التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل والعنف والتعصب
الريايض لدى أفراد عينة البحث؟.
 -2هل توجد عالقة بني التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل بالعنف والتعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث؟.
 -3هل يمكن التنبؤ بالعنف والتعصب الريايض من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل لدى أفراد عينة البحث؟.

أهداف الدراسة
يهدف البحث الحالية إىل تعرف-:
 -1مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املراهقني والشباب عىل متغريات البحث وهي التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل والعنف والتعصب
الريايض لدى أفراد عينة البحث.
 -2مدى وجود عالقة ارتباطية بني التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل بالعنف والتعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث.
 -3مدى إمكانية القدرة عىل التنبؤ بالعنف والتعصب الريايض من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل لدى أفراد عينة البحث.
أهمية البحث  :تتضح أهمية البحث يف بعض الجوانب النظرية والتطبيقية كاآلتي-:
 -1تناول ظاهرة العنف والتعصب الريايض يف ضوء متغري دور اإلعالم البديل لدى املراهقني والشباب.
 -2معرفة حجم التنبؤ بالعنف والتعصب الريايض من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل لدى املراهقني والشباب مما قد يساعد يف وضع برامج
وقائية باستخدام اإلعالم البديل بدال من الوسائل التقيليدية.
 -3توفري أدوات لقياس العنف والتعصب الريايض والتأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل.
اإلطار النظري :يتناول هذا الجزء عرض لإلطار النظري الخاص بمتغريات البحث وهو التعصب الريايض والعنف الريايض ودور اإلعالم يف التأثري عليه ويمكن
عرض كل متغري بيشء من التفصيل كما ييل-:
أوال :التعصب الريايض Hooliganism
كلمة مشتقة من اسم التيني  Pracjudiciumومعناها السابق  Prejudiceأي الحكم عىل أساس قرارات وخربات سابقة ،وينشأ من خالل الحاجة إىل احرتام
الذات أو املبالغة يف تأكيدها ،وهو نوع من النرجسية أو عشق الذات للعدوان وقد يكون ظاهرًا أو خفيًا ،لفظي أو غري لفظي( .عمرو بدران .)2005 ،ويف لغتنا
العربية فهو مشتق من العصبية ،والتي تعنى أن ينرص الفرد عصبيته ظاملني أو مظلومني .وقد قدم علماء النفس الكثري من التعريفات ملفهوم التعصب ،وإن
كانت هذه التعريفات قد ركزت  -يف البداية  -عىل نوع واحد فقط من نوعي التعصب ،وهو التعصب السلبي ،مغفلة النوع الثاني ،وهو التعصب اإليجابي ،وربما
ألن النوع األول هو الذي يسرتعي االهتمام؛ شأنه يف ذلك شأنه الكثري من الظواهر النفسية االجتماعية ،حيث يبدأ االهتمام بها دائمًا من الناحية التي تعوق أو
تتعارض مع مقتضيات التوافق النفيس والتكيف االجتماعي (أحمد نصاري.)2009 ،
يعرف التعصب الريايض اصطالحً ا بأنه "عن اتجاه نفيس انفعايل غري مربر يتصف بالجمود نحو اآلخرين ،ويصعب تعديله ،حيث يقود الفرد إىل النظرة القارصة
حول ما يريده فقط (خالد عبد الله الباحوث .)2004 ،وقد عرف صدقي نور الدين ،دالل فتحي ( )2007التعصب الريايض يف ضوء الهدف منه عىل أنه "عاطفة
أو اتجاه أعمى عنيد مشحون بشحنة انفعالية قوية ،يحول دون مصاحبة أن يتقبل الدليل عىل خطأ رأي أو حكم اتخذه ،نحو فكرة أو موضوع أو فريق أو العب
أو مدرب أو حكم أو إداري معني.
ويفرق الباحثون يف املجال الريايض بني املشاهد العادي  Spectatorواملشاهد املتعصب Fanatic؛ إذا يغلب عىل سلوك املشاهد العادي طابع الحياد النسبي عىل
افرتاض أن املنافسة الرياضية ونتائجها أو الفرق املتنافسة أو الالعبني املتنافسني ال يشكلون له أهمية خاصة يف حني يفرتض أن املشاهد املتعصب له اهتمامات
مبارشة بكل العوامل أو معظمها (أحمد نصاري.)2009 ،
معايري التعصب
هناك ثالثة معايري مختلفة يمكن القول إن التعصب يحدث نتيجة االنحراف عنها وهي معيار العقالنية والعدالة واملشاعر اإلنسانية فالسواء هنا الالتعصب هو
حالة من التوافق مع هذه املعايري الثالثة ويتجه الفرد إىل التعصب كلما انخفض التزامه بأحد هذه املعايري ،ويصل إىل مداه املريض عندما يفقدها جميعها.
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معيار العقالنية  Rationalityيعد معيار العقالنية أساسً ا لتعريف التعصب ً
طبقا الفرتاض بوردر ميكر  Powerder Makerوالبورت ويقصد بهذا املعيار أن
هناك محاوالت مستمرة تبذل للحفاظ عىل املعلومات الدقيقة ،وتصحيح املعلومات الخاطئة التي يتلقاها الشخص ،وعمل تميزات وتحديدات لكي يكون منطقيًا
يف استنتاجاته ،وواعيًا باستدالالته ،والتعصب بمعنى االنحراف عن معيار العقالنية ويحدث شكل حكم متعجل أو حكم مسبق أو تعميم مفرد أو التفكري يف إطار
القوالب النمطية ،ورفض تعديل الرأي يف ظل ظهور دالئل جديدة ،ورفض السماح أو االهتمام بالفروق الفردية.
معيار املشاعر اإلنسانية  Human Heartednessيتمثل هذا املعيار يف تقبل األشخاص اآلخرين بمفاهيم إنسانيتهم ،وليس عىل أساس أنهم يختلفون عن
بعضهم البعض يف بعض الخصال ،وهذا التقبل يعد استجابة شخصية مبارشة ،سواء عىل مستوى املشاعر أو السلوك وتشمل هذه االستجابة الشخصية مجاالت
العالقات الخاصة فضال عن العالقات العامة .والتعصب بمعنى االنحراف عن معيار العالقات اإلنسانية يرتاوح من الالمباالة من خالل الرفض إىل العداوة
النشطة ،ويطلق عىل هذا الشكل من أشكال التعصب اسم عدم التحمل.
معيار العدالة  Justiceيعد هذا املعيار للمساواة يف املعاملة فهو يتطلب وجود مساواة يف املعاملة بني األشخاص جميعهم يف كل املجاالت واالهتمامات العامة
برصف النظر عن ألوانهم أو دياناتهم أو آرائهم السياسية أو أي معيار آخر ،واحرتام القدرات الفارقة التي تقوم عىل أساس تمايز القدرات وأشكال اإلنجاز التي
ترتبط وظيفيًا بمتطلبات املوقف ،ويسمى السلوك الذي ينحرف عن هذا املعيار بالتمييز ،ويفرتض معيار العدالة عىل الشخص أن يتجنب هذا التميز ،وأن يعيه
ويعارضه حينما يرى موجها ً ثالث (أحمد نصاري)2009 ،
ثان ًيا :العنف الريايض Sports Violence
يعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية العنف بأنه استخدام الضغط أو القوة استخدامًا غري مرشوع أو غري مطابق للقانون من شأنه التاثري عىل إدارة فرد
ما ،ويرى بعض الباحثني أن العنف يختلف جزئيًا عن مصطلح العدوان  Aggressionالذي تعرفه موسوعة علم النفس والتحليل النفيس بأنه كل فعل يتسم
بالعداء تجاه املوضوع أو الذات ويهدف للهدم والتدمري نقضيًا للحياة يف متصل من البسيط إىل املركب أو القصوى (فرج طه.)1993 ،
ويعرف العنف بأنه إثارة الرش أو الفتنة بني الجماعة وذلك؛ بإيقاع األذى باآلخرين أو بنرش الفساد أو بإثارة الفوىض وجر اآلخرين للتصادم واالقتتال ويقصد
بالعنف يف املالعب الرياضية األعمال العدوانية من رضب وحرق وتخريب ،وكذلك الترصفات غري الالئقة والالأخالقية التي يقوم بها الالعبون واإلداريون
ً
خرقا لألنظمة والقوانني املدنية املعمول بها قبل وأثناء وبعد املسابقات الرياضية (مراد رزيقات .)1427 ،وتشري سامية فرفار ()2016
والجماهري الرياضية
إىل العنف الريايض بأنه خروج بعض األفراد من الالعبني أو املشجعني عن األعراف واملبادئ والقوانني الرياضية ألهداف غري محددة ،مما ينتج عنه شغب
املالعب ،وقد ينتقل هذا الشغب يف كثري من األحيان إىل خارج امللعب أو املدن الرياضية ،وينجم عنه خسائر مادية وبرشية نحن يف غنى عنها ،كما يندرج العنف
الريايض تحت شكلني رئيسيني وهما-:
العنف املبارش :ويشمل القتل ،والرضب ،وتكسري املرافق ،وغزو املالعب ...الخ.
العنف غري املبارش :يقصد به الوسائل غري الواضحة التي يستعملها الشاب إلخضاع الجمهور مثل تقييد الحركة ،اإلهانة ،السب ،االنحرافات
السلوكية مثل تعاطي املنشطات ،التحريض عىل العنف ،تجريد األفراد واملجموعات من حقهم يف التمتع بالنشاط الريايض.
ويشري (محمد عبد الهادي )2005 ،إىل أن شخصية الفرد الريايض تتأثر كثريًا بوسائل اإلعالم املختلفة فتجعل لديه تنشئة اجتماعية مميزة يتأثر فيها باألبطال
ً
أنماطا سلوكية تهدف إىل استغالل أوقات الفراغ بشكل ينسجم مع حاجاتهم ورغباتهم وملختلف املراحل
الرياضيني بوصفهم قدوة حسنة وتشكل لديهم
العمرية مما يحد من التعصب الريايض .ويشري الرشقاوي ( )1983إىل أن هناك مجموعة من الخصائص التي تميز العنف الريايض ومنها االنفعاالت الزائدة
واالنغالق الفكري والعدوان الشديد واالستثارة بالحديث واللجوء إىل الصوت املرتفع والرغبة يف السيطرة عىل الحديث والحساسية املفرطة وتشويش األفكار.
كما يشري أسامة راتب ( )1996إىل أن جانب آخر يتسم به العنف الريايض وهو تعصب الجماهري ،الذي يعد من العوامل املهمة التي تؤدي إىل زيادة رسعة
القابلية لالستثارة لدى الالعبني أثناء املنافسة الرياضية ،لذا من األهمية استخدام برامج التوعية الجماهريية كعامل مساعد يف تقليل رسعة القابلية لالستثارة،
كما أن سلوك األفراد يف الجمهرة يؤدي إىل انخفاض يف مستوى التفكري نتيجة للتوتر واالستثارة االنفعالية الشديدة مما يعمل عىل شل العمليات العقلية العليا،
وكما يتسم املتعصب بمجموعة من الخصائص العامة بغض النظر عن نوعية التعصب ومنها االنفعالية الزائدة واالنغالق الفكري والعدوان الشديد واالستثارة
بالحديث واللجوء إىل الصوت املرتفع والرغبة يف السيطرة عىل الحديث والحساسية املفرطة وتشويش األفكار ()2000 ,Redden & Steiner
وتتضح معالم العنف الريايض يف التجاوزات والترصفات غري املقبولة التي تصدر من بعض األفراد داخل وخارج أسوار املالعب الرياضية التي تعد ظاهرة
عدوانية مؤسفة تقلق كل املجتمعات الحالية .إن مثل هذه االعتداءات يمكن أن ينظر إليها عىل أنها سلوكيات غري مقبولة رياضيًا ودينيًا واجتماعيًا وأخالقيًا .كما
أنها تؤدي إىل تحطيم القيم الرتبوية والتنافسية الرشيفة التي تعمل الرياضة عىل إكسابها للفرد (عبد العزيز املصطفى.)2004 ،
الدراسات السابقة
من خالل االطالع عىل الرتاث البحثي والدراسات السابقة التي تربط بني اإلعالم ودوره يف العنف والتعصب الريايض أمكن الوصول إىل عدد من الدراسات
البحثية املرتبطة بموضوع البحث يمكن عرضها يف محور واحد وهو الدراسات التي تناولت تأثري اإلعالم عىل العنف والتعصب الريايض ،ويمكن عرض
الدراسات السابقة عىل النحو التايل-:
يف دراسة أجراها طارق سالمة أحمد ( )2014كان هدفها تعرف دور اإلعالم الريايض يف نبذ التعصب ونرش ثقافة الروح الرياضية ،أجريت الدراسة عىل عينة
بلغ قوامها  150من األكاديميني واإلعالميني والرياضيني .وأشارت النتائج إىل أهمية الدور الذي يمثله اإلعالم والتخطيط له يف تحسني ومعالجة التعصب
الريايض بشكل إيجابي من خالل تحديد وصياغة رسالة وأهداف واقعية قابلة للتنفيذ والقياس ووضع تصور لإلمكانيات املادية والبرشية ووضع إجراءات
الصياغة ملحتوى ومضمون الربنامج وتصميم الخرائط الزمنية املالئمة ،ووضع نظام جديد للمراقبة واملتابعة.
كما هدفت دراسة جعفر العرجان ( )2014إىل تعرف عىل األدوار اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم الرياضية األردينة يف مستوى العنف والشغب والتعصب
يف منافسات كرة القدم األردنية .وأجري البحث عىل عينة مكونة من  3985من الجماهري املشجعة لألندية وتم االختيار بطريقة عشوائية تراوحت أعمارهم بني
 50 - 18عامًا بمتوسط  28.61عامًا وانحراف  8.05عام .وأشارت النتائج إىل عدم وجود فروق يف تقدير األدوار اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم الرياضية
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يف األردن يف إحداث أو التقليل من مستوى العنف والشغب والتعصب يف املنافسات .كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق باختالف املرحلة العمرية واملستوى
التعليمي يف أساليب التغلب عىل العنف والشغب والتعصب ،كما أظهرت النتائج انخفاض التقدير لألدوار اإليجابية التي تقوم بها وسائل اإلعالم الرياضية ،ومن
أهم األساليب التي يمكن بواسطتها الحد من العنف الرتكيز عىل رضورة تطبيق االحرتافية والحيادية وقبول اآلخر يف التغطية اإلعالمية وقيام اإلعالم األردني
بتنوير الجماهري بالقوانني الخاصة باللعبة إضافة إىل رفع وتطوير مستوى التحكيم ،وأن أكثر األدوار السلبية لإلعالم الريايض مساهمة يف أحداث العنف والشغب
والتعصب وطبيعة التغطية اإلعالمية التي تسبق املباريات والتعليق الريايض أثناء املباريات والتغطية اإلعالمية والكتابات واللقاءات التي تتم بعد انتهاء املباريات.
ومن رؤية أخرى قام محمد خالد ومنصور الحمدون ( )2015بدراسة نوعية كان هدفها تعرف عىل العدوان الريايض يف مالعب كرة القدم األردنية من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية الرياضية بالجامعات األردنية ،وأجري البحث عىل عينة مكونة  81مفردة من أعضاء هيئة التدريس ،وتوصل البحث
إىل أن العدوان الريايض يرجع إىل عدد من العوامل بالرتتيب ،مسؤولية األمن العام ،حكام املالعب ،اإلدارة والتنظيم ،اإلعالم ،التعصب الجماهريي ،كما أشارت
النتائج إىل أن أشكال العدوان الريايض ترتكز يف العدوان اللفظي ثم رسعة االستثارة ثم التهيج واالعتداء والعدوان غري املبارش ،وتوصل البحث إىل تفعيل دور
اإلعالم بعدم التحريض عىل العدوان والروح غري الرياضية لدى الجماهري.
وكما حاولت دراسة أجراها نعيم الحكيم ( )2014التحقق من الخطاب اإلعالمي الريايض وتأثريه يف التعصب الريايض ،وتوصلت إىل أن التعصب الريايض يف
تزايد وخاصة مع انتشار وسائل التواصل االجتماعي وعدم القدرة عىل التأثري عليها ،وتوصل البحث ملجموعة من التوصيات منها الرقابة عىل اإلعالم الريايض.
كما هدفت دراسة بهجت أبو طامع ( )2014إىل تعرف دور اإلعالم الريايض يف الحد من ظاهرة التعصب وشغب املالعب ،وأجري البحث عىل عينة بلغت 243
مشجعًا من جماهري فرق أندية محرتفه يف كرة القدم الفلسطيني ،وتوصلت النتائج إىل أن تأثري اإلعالم متوسط يف الحد من العنف لدى املشجعني وغري املشجعني.
كما قام محمد حسن النظاري ( )2014هدفت تعرف دور اإلعالم الريايض يف تنامي الشغب باملالعب اليمينة من وجهة نظر املدريبني ،وأجري البحث عىل
عينة مكونة من  14مدربًا ،وأظهرت النتائج أن اإلعالم يستخدم عبارات تجعل الخسارة غري مقبول للفرق املنافسة مما يؤجج العنف والتعصب ،وأن تحليالت
اإلعالميني تخدم ً
فرقا معينة وال تقوم عىل الحيادية.
التعقيب عىل الدراسات السابقة :من خالل الدراسات السابقة ونتائجها يتضح أن هناك تفاوت يف دور اإلعالم اإليجابي والسلبي يف التأثري عىل العنف والتعصب
الريايض ما بني التاثري اإليجابي والسلبي املتوسط إىل الدور املرتفع ،وبهذا يتضح أن اإلعالم مؤثر بدرجة كبرية بصورة سلبية عندما يعمل بشكل غري محايد وغري
احرتايف ويخدم طرف معني دون طرف آخر هنا يزداد تأثريه السلبي عن اإليجابي ،أما يف حالة الحيادية وااللتزام باالحرتافيه والعمل اإلعالمي املهني يأتي دور
وتأثري اإلعالم اإليجابي مما ينعكس أثره اإليجابي عىل املشاهدين واملشجعني ،ومن خالل ما سبق من عرض يمكن بلورة فروض البحث فيما ييل:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املراهقني والشباب عىل متغريات البحث وهي التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل والعنف والتعصب الريايض لدى
املراهقني والشباب من عينة البحث.
 -2توجد عالقة بني التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل بالعنف والتعصب الريايض لدى عينة البحث.
 -3يمكن التنبؤ بالعنف والتعصب الريايض من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل لدى عينة البحث.

منهج البحث وإجراءتها
منهج البحث
استخدم البحث املنهج الوصفي (االرتباطي واملقارن) ،ملناسبته ألهداف البحث؛ حيث يقوم هذا املنهج بدراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع بوصفها وصفا ً دقيقاً،
ويعد املنهج الوصفي من أكثر املناهج استخداما ً يف الدراسات النفسية.
عينة الدراسة
ً
تم تطبيق أدوات البحث عىل عينة مكونة من  400طالب باملراحل اإلعدادية والثانوية والجامعية موزعة وفقا للمراحل الدراسية كالتايل 130( :املرحلة اإلعدادية)
وأعمارهم ترتاوح بني  15 -14عامًا بمتوسط عمري قدره  14.2عامًا وانحراف معياري قدره  ،0.35وبلغ عدد طالب املرحلة الثانوية ( )130وأعمارهم ترتاوح
بني  18 -16عامًا بمتوسط عمري قدره  16.95عامًا وانحرف معياري قدره  ،0.90وبهذا يمثل طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية مرحلة املراهقة وبلغ متوسط
عمر عينة البحث من املراهقني  15.57عام وانحراف قدره عامني ونصف .وبلغ عدد طالب الجامعة ( )140ترتاوح أعمارهم بني  22 -19عامًا بمتوسط عمري
قدره  20.35وانحراف قدره  1.10عامًا ويمثل طالب املرحلة الجامعية فئة الشباب .وبهذا ترتاوح أعمار العينة ككل ما بني  22 - 14عامًا بمتوسط عمري قدره
 17.16عامًا ،وانحراف معياري قدره  4.19أعوام.
أدوات البحث
للقيام باستكمال الداراسة استدعى األمر بناء ثالث أدوات هي مقياس التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل ،ومقياس العنف الريايض ،ومقياس التعصب
الريايض ،وبعد بناء املقاييس أمكن التأكد من الخصائص السيكومرتية (الثبات والصدق) ألدوات البحث املستخدمة عىل عينة بلغت  100مفردة وبعد االطمئنان
لثبات األدوات وصدقها أمكن تطبيق أدوات البحث عىل عينة بلغ قوامها  400مفردة للتحقق من فروض الدراسة.
 -1مقياس التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل
قام الباحث بإعداد مقياس مكون من  14بن ًدا ،موزعة عىل بعدين البعد األول التأثريات اإليجابية ويشمل  7بنود ،والبعد الثاني التأثريات السلبية ويشمل  7بنود،
يتم اإلجابة عن كل بند وفق متصل خمايس (موافق بشدة=  ،5موافق =  ،4محايد=  ،3معارض=  ،2معارض بشدة=  .)1وبهذا ترتاوح درجة كل بعد بني 7
درجات إىل  35درجة .ويتسم املقياس بخصائص سيكومرتية جيدة حيث حيث بلغ ثبات ألفاكرونباخ ( )0.754 ،0.854للتأثريات اإليجابية والسلبية عىل التوايل،
كما بلغ ثبات التجزئة النصفية بمعامل جتمان ( )0.721 ،0.841للتأثريات اإليجابية والسلبية عىل التوايل ،كما أمكن عرض املقياس عىل عدد من املحكمني بلغ
عددهم  7من املحكمني املختصني يف مجال علم النفس من األساتذة واألساتذة املساعدين بجامعة أسيوط وحظيت جميع العبارات بنسبة اتفاق تخطت نسبة ،%85
كما أمكن حساب االتساق الداخيل بني بنود كل بعد بدرجة البعد وكانت جميع البنود مرتبطة بصورة دالة عند مستوى داللة  ،0.01حيث تراوحت معامالت
االرتباط بني ( 0.755إىل  )0.901وهي قيم جيدة ملعامالت االتساق الداخيل.
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 -2مقياس العنف الريايض
قام الباحث بإعداد مقياس مكون من  16بن ًدا لقياس العنف الريايض موزعة عىل بعدين البعد األول العنف اللفظي (املعنوي) ويشمل  8بنود ،والبعد الثاني
العنف غري اللفظي (املادي) ويشمل  8بنود ،يتم اإلجابة عن كل بند وفق متصل خمايس (موافق بشدة=  ،5موافق =  ،4محايد=  ،3معارض=  ،2معارض
بشدة=  ،)1وبهذا ترتاوح درجة كل بعد بني  8درجات إىل  40درجة ،ويتسم املقياس بخصائص سيكومرتية جيدة حيث حيث بلغ ثبات ألفاكرونباخ (،0.811
 )0.744 ،0.749للعنف اللفظي وغري اللفظي والدرجة الكلية عىل التوايل ،كما بلغ ثبات التجزئة النصفية بمعامل جتمان ( )0.780 ،0.736 ،0.847للعنف
اللفظي وغري اللفظي والدرجة الكلية عىل التوايل ،وكما أمكن عرض املقياس عىل عدد من املحكمني بلغ عددهم  7من املحكمني املختصني يف مجال علم النفس
من األساتذة واألساتذة املساعدين بجامعة أسيوط وحظيت جميع العبارات بنسبة اتفق تخطت نسبة  ،%85وكما أمكن حساب االتساق الداخيل بني بنود كل
بعد بدرجة البعد ككل وكانت جميع البنود مرتبطه بصورة دالة عند مستوى داللة 0.01؛ حيث تراوحت معامالت االرتباط بني ( 0.650إىل  )0.894وهي قيم
جيدة ،كما بلغ معامل االرتباط بني درجة البعدين بالدرجة الكلية؛ حيث بلغ معامل االرتباط ( )0.857 ،0.912للعنف اللفظي وغري اللفظي عىل التوايل وهي
قيم تدل عىل مؤرش جيد لالتساق الداخيل.
 -3مقياس التعصب الريايض
أمكن للباحث صياغة مقياس مكون من  10بنود لقياس التعصب الريايض يتم اإلجابة عن كل بند وفق متصل خمايس (موافق بشدة=  ،5موافق =  ،4محايد=
 ،3معارض=  ،2معارض بشدة=  ،)1وبهذا ترتاوح درجة كل بعد بني  10درجات إىل  50درجة ،ويتسم املقياس بخصائص سيكومرتية جيدة حيث بلغ ثبات
ألفاكرونباخ  ،0.754وبلغ معامل ثبات التجزئة النصفية بعد التصحيح بمعادلة سبريمان بروان  ،0.841كما تراوحت معامالت االرتباط بني بنود املقياس
ً
مؤرشا قويًا لالتساق الداخيل ،كما أمكن عرض املقياس عىل عدد من املحكمني بلغ
ودرجة التعصب الكلية بني ( ،)0.809 : 0.741وهي قيم جميعها يعطي
عددهم  7من املحكمني املختصني يف مجال علم النفس من األساتذة واألساتذة املساعدين بجامعة أسيوط وحظيت جميع العبارات بنسبة اتفق تخطت نسبة
.%85
نتائج البحث ومناقشتها
نتائج الفرض األول والذي ينص عىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املراهقني والشباب عىل متغريات البحث وهي التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم
البديل والعنف والتعصب الريايض لدى عينة البحث وللتحقق من صحة الفرض األول أمكن تتبعها باستخدام اختبار الفروق بني املتوسطات الحسابية لتعرف
طبيعة الفروق وداللتها بني املراهقني والشباب عىل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل والعنف والتعصب الريايض ويمكن عرض النتائج يف جدول (.)1
جدول ( )1الفروق بني املتوسطات الحسابية بني املراهقني والشباب عىل متغريات البحث وهي التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل والعنف والتعصب
الريايض لدى أفراد عينة البحث (ن= )400

من خالل مراجعة جدول ( )1يتضح أن قيمة ت بلغت ( )1.637وهي قيمة غري دالة إحصائيًا بني املراهقني والشباب عىل بعد التأثريات اإليجابية لإلعالم البديل،
بينما نجد أن قيمة ت بلغت ( )2.890وهي قيمة دالة عند مستوى داللة  0.01بني املراهقني والشباب عىل بعد التأثريات السلبية لإلعالم البديل وكانت الفروق يف
اتجاه مجموعة الشباب مما يعني أن الشباب أكثر تأثرًا باإلعالم البديل بشكل سلبي مقارنة باملراهقني.
كما يتضح أن قيمة ت بلغت ( )2.649 ،2.712 ،2.514وهي قيم دالة عند مستوى داللة  0.01 ،0.01 ،0.05عىل التوايل ملتغريات العنف اللفظي والعنف غري
ً
مؤرشا بأن الشباب أكثر عدوا ًنا
اللفظي والدرجة الكلية للعنف الريايض ،وكانت جميع الفروق يف اتجاه مجموعة الشباب مقارنة بمجموعة املراهقني مما يعطي
لفظيًا وغري لفظي وعىل الدرجة الكلية للعنف الريايض مقارنة باملراهقني ،كما بلغت قيمة ف ( )1.652عىل التعصب الريايض وهي قيمة غري دالة إحصائيًا مما
ً
مؤرشا بعدم وجود فروق بني املراهقني والشباب يف التعصب الريايض.
يعطي
وتتفق نتيجة البحث الحالية مع ما أشارت إليه نتائج دراسة محمد حسانني وأحمد عبادة وعبد الرحمن سيار ( )1993من ارتفاع مستوى التعصب لدى طالب
الجامعة مقارنة بغري الجامعيني ،وكما ال تتسق مع أن مستوى التعصب يقل بزيادة العمر ،حيث أشارت نتائج البحث الحالية إىل أن التعصب الريايض ال يختلف
باختالف املرحلة العمرية بدرجة جوهرية.
نتائج الفرض الثاني والذي ينص عىل أنه توجد عالقة بني التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل بالعنف والتعصب الريايض لدى عينة البحث وللتحقق
من صحة الفرض الثاني أمكن تتبعها باستخدام اختبار معامل ارتباط بريسون لتعرف طبيعة العالقة االرتباطية بني التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم
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البديل بالعنف والتعصب الريايض ويمكن عرض النتائج يف جدول (.)2
جدول ( )2معامالت االرتباط بني التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل والعنف والتعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث (ن= )400

يتضح من خالل جدول ( )2أن معامالت االرتباط بني التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل (مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويرت ...الخ)
تؤثر بصورة كبرية عىل زيادة الدور اإليجابي ملواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويرت ...الخ يساعد عىل انخفاض العنف اللفظي وغري اللفظي
والدرجة الكلية للعنف الريايض وال يرتبط بالتعصب الريايض لدى عينة البحث حيث كان معامل االرتباط غري دال إحصائيًا.
كما يتضح أن زيادة التأثريات السلبية لإلعالم البديل (مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويرت ...الخ) تؤدي إىل تهييج الرأي العام واألفراد مما
ينعكس بصورة سلبية عىل زيادة العنف اللفظي وغري الفظي وزيادة املواقف واالتجاهات التعصبية للمشاهدين.
وترجح نتائج البحث الحالية نتائج دراسة ديموك وجروف ( )2005 ,Dimmock & Groveالتي أظهرت نتائجها أن التعصب الريايض لدى الجماهري يجعلهم
غري قادرين عىل التحكم يف ممارستهم للسلوكيات املختلفة وخاصة السلوكيات املتعلقة بالعنف والتعصب الريايض.
كما يشري إياد أحمد إبراهيم ( )2016أن التوجيه اإلعالمي أفرز لغة فكرية جديدة ذات تأثري خطر ،واستخدمت ألفاظ تثري الجماهري ،وتذكي فيها روح العصبية
مثل :الهجوم ،والدفاع ،واالنتصار ،والهزيمة ،والوطن ،والوطنية ،واالحتفال باإلنجاز ،ومنتخبنا ،ومنتخب الخصم ...الخ ،وكأننا يف ساحة حرب مع عدو يحتاج
إىل إعداد للمواجهة الفاصلة بني أهل الحق وأهل الباطل ،فال يكون له دور يف رأب الصدع الحادث بني الجماهري بسبب تلك املباريات التي تتحول إىل معارك.
نتائج الفرض الثالث والذي ينص عىل أنه يمكن التنبؤ بالعنف والتعصب الريايض من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل لدى عينة البحث
وللتحقق من صحة الفرض الثالث أمكن تتبعها باستخدام اختبار معامل االنحدار التدريجي بطريقة  Stepwiseاملتعدد لتعرف عىل مدى القدرة عىل التنبؤ
بالعنف والتعصب الريايض من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل ويمكن عرض النتائج يف جدول (.)3
جدول ( )3نتائج تحليل االنحدار متعدد املتغريات املنبئة :التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل ،املتغري التابع :العنف والتعصب الريايض لدى أفراد عينة
البحث (ن= )400

من خالل مراجعة جدول ( )3أظهرت النتائج أنه يمكن التنبؤ بالعنف اللفظي من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل ،حيث بلغت قيمة ف
( )450.543وهي قيمة دالة عند مستوى داللة  ،0.001كما بلغت قيمة ت ( )14.125 ،14.753لكل من التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل عىل التوايل،
وهي قيم دالة عند مستوى داللة  0.001للمتغريين ،كما بلغ إجمايل نسبة اإلسهام للمتغريين  ،%70وبذلك يمكن صياغة معادلة التنبؤ بالعنف اللفظي كاآلتي:
العنف اللفظي= القيمة الثابتة ( + )25.413التأثريات اإليجابية لإلعالم البديل ( + )0.485-التأثريات السلبية لإلعالم البديل ()0.465
كما أظهرت النتائج أنه يمكن التنبؤ بالعنف غري اللفظي من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل ،حيث بلغت قيمة ف ( )541.241وهي قيمة دالة
عند مستوى داللة  ،0.001وكما بلغت قيمة ت ( )15.566 ،16.086لكل من التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل عىل التوايل ،وهي قيم دالة عند مستوى
داللة  0.001للمتغريين ،كما بلغ إجمايل نسبة اإلسهام للمتغريين  ،%73وبذلك يمكن صياغة معادلة التنبؤ بالعنف غري اللفظي كاآلتي:
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العنف غري اللفظي= القيمة الثابتة ( + )23.817التأثريات اإليجابية لإلعالم البديل ( + )0.496التأثريات السلبية لإلعالم البديل ()0.480-
كما أوضحت النتائج أنه يمكن التنبؤ بالدرجة الكلية للعنف الريايض من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل ،حيث بلغت قيمة ف ()540.879
وهي قيمة دالة عند مستوى داللة  ،0.001كما بلغت قيمة ت ( )15.791 ،15.852لكل من التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل عىل التوايل ،وهي قيم
دالة عند مستوى داللة  0.001للمتغريين ،كما بلغت إجمايل نسبة اإلسهام للمتغريين  ،%73وبذلك يمكن صياغة معادلة التنبؤ بالدرجة الكلية للعنف الريايض
ككل كاآلتي:
الدرجة الكلية للعنف الريايض = القيمة الثابتة ( + )49.230التأثريات اإليجابية لإلعالم البديل ( + )0.489-التأثريات السلبية لإلعالم البديل ()0.487
كما توصلت النتائج أنه يمكن التنبؤ بالتعصب الريايض من خالل التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل حيث بلغت قيمة ف ( )11.905وهي قيمة دالة
عند مستوى داللة  ،0.001كما بلغت قيمة ت ( )3.655 ،4.690لكل من التأثريات اإليجابية والسلبية لإلعالم البديل عىل التوايل ،وهي قيم دالة عند مستوى
داللة  0.001للمتغريين ،كما بلغت إجمايل نسبة اإلسهام للمتغريين  ،%6وبذلك يمكن صياغة معادلة التنبؤ بالتعصب الريايض ككل كاآلتي:
التعصب الريايض = القيمة الثابتة ( + )8.806التأثريات اإليجابية لإلعالم البديل ( + )0.271التأثريات السلبية لإلعالم البديل ()0.211
وبهذا يمكن اإلشارة إىل أن األمر املهم يف طبيعة العالقة والتأثري اإليجابي والسلبي لدور اإلعالم البديل هو غرس أسلوب الحوار بني الرياضيني واإلعالميني
والجماهري واملتخصصني؛ حيث إن الحوار مهم؛ خاصة يف املجال الريايض؛ ألنه يعد أحد مصادر نبذ التعصب ،فمتى ما التزم املتحاورون بقواعد الحوار وفنونه؛
فإن ذلك سوف يكون له األثر اإليجابي الواضح؛ فالبعد عن التعصب وقبول وجهات النظر لدى اآلخرين يؤدي إىل وجود مجتمع ريايض صحي.
وتأتي النتائج السابقة متسقه مع ما أشار إليه طارق سالمة أحمد ( )2014من أهمية الدور الذي يمثله اإلعالم والتخطيط له يف تحسني ومعالجة التعصب
الريايض بشكل إيجابي من خالل تحديد وصياغة رسالة وأهداف واقعية قابلة للتنفيذ والقياس ،وكذلك إىل ما توصل إليه جعفر العرجان ( )2014من انخفاض
التقدير لألدوار اإليجابية التي تقوم بها وسائل اإلعالم الرياضية ،ومن أهم األساليب التي يمكن بواسطتها الحد من العنف هي الرتكيز عىل رضورة تطبيق
االحرتافية والحيادية وقبول اآلخر يف التغطية اإلعالمية.
ومن جانب آخر أشار محمد خالد ومنصور الحمدون ( )2015إىل أن العدوان الريايض يرجع إىل عدد من العوامل من بينها اإلعالم .وتوصل البحث إىل تفعيل
دور اإلعالم بعدم التحريض عىل العدوان والروح غري الرياضية لدى الجماهري ،كما توصل نعيم الحكيم ( )2014إىل أن التعصب الريايض يف تزايد خاصة مع
انتشار وسائل التواصل االجتماعي وعدم القدرة عىل التأثري عليها ،وأوىص بأهمية الرقابة عىل اإلعالم الريايض.
كما أوضح بهجت أبو طامع ( )2014إىل أن تأثري اإلعالم متوسط يف الحد من العنف لدى املشجعني وغري املشجعني ،وأظهرت نتائج دراسة محمد النظاري
( )2014أن اإلعالم يستخدم عبارات يجعل الخسارة غري مقبولة للفرق املنافسة مما يؤجج العنف والتعصب ،وأن تحليالت اإلعالميني تخدم فرق معينة وال
تقوم عىل الحيادية.
وبهذا نجد أن دور اإلعالم البديل أصبح ملموسً ا؛ حيث يعد اإلعالم البديل بمفهومه الحديث املحرك واملعرب عن مقومات النشاط االجتماعي Social Activity
من خالل االرتفاع بمستوى اإلنسان من املستوى الغرائزي  Instinctsإىل املستوى الحضاري واملدني ،وهو املنهل الذي تستلهم منه اإلنسانية اآلراء واألفكار
واملعلومات ،حيث تسعى الدول املتقدمة إىل امتالك جهاز إعالمي قادر عىل نقل املعلومات وتشكيل الرأي العام بما يخدم سياساتها وتطلعاتها املستقبيلة
(.)2003 ,Holbert & Stephenson
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