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ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر اإلعالم الرياضي والرياضة العنيفة في زيادة  ىدفت
حدة العنف"دراسة ميدانية عمى محافظات الشمال في األردن" حيث تم  استطالع وجية نظر 

االستبانة  ( فردا. ولتحقيق ىدف الدراسة تم بناء055عينة من األكاديميين و المشجعين بمغت )
( فقرة موزعة عمى مجالين ىما )دور اإلعالم الرياضي، 05حيث تكون في صورتيا النيائية من )

ودور الرياضة العنيفة ( وبعد  التأكد من صدقيا وثباتيا تم تطبيقيا عمى أفراد العينة حيث 
ضي ودور أظيرت نتائج اختبار الفرضيات أن ىناك أثر دال إحصائيا لكل من دور اإلعالم الريا

 الرياضة العنيفة في زيادة حدة العنف.
فييي حييين لييم تظييير النتييائج وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية عمييى مجييالي األداة تعييز   

وخمصت الدراسة إلى وضع لمتغيرات النوع االجتماعي، و المستو  األكاديمي وصفة المستجيب. 
عتميييد مبيييدأ التوعيييية بأىميييية ضيييرورة تبنيييي سياسييية إعالميييية ت مجموعييية مييين التوصييييات مييين أبرزىيييا

التحمييي بييالروح الرياضييية، أعييادة النظيير فييي التشييريعات الخاصيية بالرياضيية العنيفيية، بحيييث ال يييتم 
 التجاوز بإيقاع األذ  عمى الخصم.

 
 
 
 

 

 
 

 األستاذ املشارن الدكتىر 
 جاسر حسين مطلك العنانزه

 جامعت البلماء التطبيميت-األردن 
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Abstract 

The aim of this study was to uncover the impact of sports media 

and violent sports in increasing violence "a field study on the northern 

governorates of Jordan", where the viewpoint of a sample of (500) 

academics and fans was taken into consideration. In order to achieve the 

objective of the study, the questionnaire was constructed in its final form 

of (20) items divided into two areas (the role of sports media, and the role 

of violent sports). After confirming the validity and reliability of the 

questionnaire, it was applied to the sample where the results of the 

hypotheses test showed that there is a statistical impact of both the role of 

sports media and the role of violent sports in increasing the intensity of 

violence. The results did not show statistically significant differences in 

the two areas of tool due to gender variables, academic level, and 

respondent status.  

The study concluded with a set of recommendations, the most 

important of which is the need to adopt a media policy based on the 

principle of awareness of the importance of sportsmanship, revising the 

legislation of violent sports so that the opponent is not harmed.     

 
 

The Impact of Sports Media and Violent Sports on Increasing  

Violence-A Field Study on the Northern Governorates of Jordan 
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  : التعريف بالبحث -1

    : توممدمت البحث وأمهي 1-1

يطمق عمى ىذا العصر؛عصر اإلتصاالت نظرًا لمتطور واإلستخدام الواسع لوسائل 
عالمية التكنولوجيا الحديثة، وكان نصيب اإلعالم من ذلك التطور كبيرًا حيث شيدت الساحة اإل

 توسعًا في إستخدام أحدث ما توصمت إليو التكنولوجيا الحديثة.
وتحتل وسائل اإلعالم أىمية كبيرة في المجتمعات الحديثة، وتنبع ىذه األىمية من 
مسؤولية ىذه الوسائل تجاه المجتمع الذي تعمل فيو، وخاصة في ظل السيطرة اإلتصالية لمدول 

ستغالل نفوذىا لتحقيق مصالحيا الخاصة، وفرض ثقافاتيا، مما المتقدمة تكنولوجيًا التي تحاول إ
قد يعرض الدول األقل تقدمًا لخطر جسيم يتمثل في فقدانيا ليويتيا القومية، ويشكل نوعًا من 

 (1)التبعية الثقافية.
إن اإلعتماد عمى وسائل اإلعالم الحديثة أصبح منطمقًا ميمًا في تمقي مختمف المعارف 

تماعية واإلقتصادية والثقافية، مما جعميا أساسًا لمفكر والثقافة، وىذا يساىم في السياسية واإلج
زيادة الوعي اإلجتماعي لألفراد . واإلعالم الرياضي قديم قدم الرياضة نفسيا حيث سعت األمم 
السابقة إلى تسجيل اإلنتصارات التي يحققيا اإلبطال في الميدان الرياضي، لذا فإن ظاىرة 

رياضي ليست جديدة، إال أن التطور الذي يرافق وسائل اإلعالم الحديثة ترك أثرًا كبيرًا اإلعالم ال
عمى المجال الرياضي، ولم ينحصر ىذا األثر في الجوانب اإليجابية فقط بل قد تعداىا أحيانا 

وتكمن خطورة اإلعالم الرياضي  إلى جوانب سمبية رافقت التغطية اإلعالمية لألحداث الرياضية.
انو يخاطب شريحة غير متجانسة من المشاىدين، لذا فإن الرسالة اإلعالمية قد ال يتم فيميا في 

عمى أكمل وجو في حال أسيء إستخداميا، وبالتالي تؤدي إلى أطالق العنان لمسموك العنيف 
بمختمف صوره  خاصة إذا تعمق األمر ببعض المظاىر المعبرة عن تقدير مستو  الذات 

 (2) .ة والمغامرةكالرجولة والشجاع
تناولت الدعاية وقد تباينت الدراسات التي تناولت اإلعالم الرياضي والعنف منيا من 

أن اإلعالم لعب دورا بارزا في الترويج لألحداث الرياضية ، الرياضية بإعتبارىا سبب لمعنف

                                                 

(، 36مجمد )(، ال055 :  اإلعالم ..الواقع والمستقبل، السعودية، مجمة المنيل، العدد )عوض اهلل( غازي 1) 
 .  8، ص 0551ديسمبر، 

)2 (  Hong, J.B., McDonald, M.A., Yoon, C.S. & Fujimoto, J. (2005).Motivation for 

Japanese Baseball Fans’ Interest in Major League Baseball.International Journal 

of SportManagement and Marketing,1(1/2) ,p. 141-142. 
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معدالت  وأسيم في زيادة حدة المنافسة بين جماىير األندية المختمفة وقد تسبب ذلك في زيادة
وتسيم الدعاية الرياضية المركزة في ، ة بعد إنطالق األحداث الرياضيةالعنف بإشكاليا المختمف

الترويج لبعض الفرق أو اإلحداث الرياضية إلى ظيور العديد من المظاىر المرافقة لألنشطة 
 الرياضية الكبر  وتتسيب بالضرورة في العنف الذي يصل إلى حد الجريمة. فيما إعتبرت 

إلى أن  (1) (8102مالعب، حنانوأشارت )، دراسات أخر  العنف ناتج عن طبيعة الرياضة ذاتيا
السموكيات العنيفة التي نشيدىا في الميدان الرياضي ال تعز  إلى اإلعالم نفسو بل تعود إلى 
طبيعة بعض األنشطة الرياضية والتي تتطمب االعتداء البدني مثل رياضة المصارعة والمالكمة 

التالي يكون االعتداء ىنا وسيمة من وسائل الرياضة وليست جريمة يعاقب عمييا القانون وب
عتبرت أن اإلعالم ودراسات إعتبرت أن العنف ىو مزيج من الدعاية الرياضية والرياضة ذاتيا و  ا 

وتكمن أىمية ىذه الدراسة عمى الرياضي وبعض أنواع الرياضة يتسببان في زيادة حدة العنف. 
النظري من خالل إسياميا في الكشف عن كل من أثر اإلعالم الرياضي والرياضة الصعيد 

العنيفة في زيادة حدة العنف وبالتالي فإنيا تقدم بعدًا نظريًا ميمًا يتمثل في سد النقص في المكتبة 
العربية والمتمثل في أن أغمب البحوث والدراسات تناولت العوامل المسببة لمعنف الرياضي. 

ض الدراسات السابقة يظير بوضوح دور وسائل اإلعالم في العنف الرياضي، وتمتاز وبإستعرا
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنيا ربطت بين متغيرين مستقمين ىما )اإلعالم الرياضي، 
والرياضة العنيفة( وأثرىما في زيادة حدة العنف وبالتالي تمتاز الدراسة الحالية عن الدراسات 

 ة بشموليتيا لمموضوع وتفتح الباب أمام دراسات مماثمة.السابق
 مشكلت البحث : 1-0

برزت مشكمة العنف في الساحة الرياضية والمتمثمة في السموكيات العنيفة، وبالرغم من 
أىمية الرياضة ودورىا الفاعل في تفريغ طاقات األفراد األمر الذي يسيم في الحد من العنف، 

وبعض أنواع الرياضات العنيفة والطريقة التي يقدم بيا البرنامج فإن بعض وسائل اإلعالم 
، لذا فقد الرياضي وما يرافقو من إثارة لمشاعر الجميور قد أسيم في زيادة حدة العنف الرياضي 

  :اإلجابو عمى التساؤالت اآلتية تحددت مشكمة ىذه الدراسة في
( لإلعالم الرياضي في زيادة α≤5.50يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  الداللة )ىل  .1

 حدة العنف؟

                                                 

ة في مواجية لرياضا ،لمؤتمر الدولي الرابعاالتشريعات الرياضية بين الواقع والمأمول،  مالعب : حنان (1) 
 .10، ص 0516 الجريمة، دبي،
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( لمرياضة العنيفة في زيادة α≤5.50يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  الداللة )ىل  .0
 حدة العنف؟

( لإلعالم الرياضي في زيادة α≤5.50يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  الداللة )ىل  .6
 المستو  األكاديمي أو صفة المستجيب؟ حدة العنف يعز  لمتغيرات النوع اإلجتماعي أو

( لمرياضة العنيفة في في α≤5.50يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  الداللة )ىل  .4
 زيادة حدة العنف يعز  لمتغيرات النوع اإلجتماعي أو األكاديمي أو صفة المستجيب؟

 ىداف البحث: أ 2-1
 اإلعالم الرياضي في زيادة حدة العنف.أثر الكشف عن  .1
 الرياضة العنيفة في زيادة حدة العنف. أثرالكشف عن  .0
التعرف عمى اإلختالفات في وجيات نظر أفراد عينة الدراسة ألثر وسائل اإلعالم الرياضي  .6

 والرياضة العنيفة في زيادة حدة العنف في محافظات الشمال في األردن.
 البحث: جماالث 4-1

كاديميين والجميور الرياضي)المشجعون عينة من الرياضيين واأل: المجال البشري 0-4-0
 وروابطيم(.

تم إجراء ىذه الدراسة في محافظات الشمال في األردن)جرش، المجال المكاني :  0-4-0
 عجمون، أربد(.

 م.0513العام المجال الزماني :  0-4-2
 : حتديد املصطلحاث  0-1

ء بيا في المتغير التابع من يعرف األثر إحصائيا بأنو الدرجة التي يمكن التبو  األثر: 6-0-0
(، ويقصد بو في ىذه الدراسة التأثير الذي يتركو المتغير 10خالل المتغير المستقل  )

 المستقل )اإلعالم الرياضي، الرياضة العنيفة( في المتغير التابع )العنف(.
قة العممية االتصالية التي يتم من خالليا تقديم اإلخبار المتعماإلعالم الرياضي:  6-0-8

باألنشطة الرياضية سواء عمى صعيد تحديد المنافسات الرياضية أو عمى صعيد 
ويشير مفيوم اإلعالم الرياضي إلى العممية التي  .التحميل والتعميق عمى تمك األنشطة

  (1)يتم من خالليا نقل األخبار المتعمقة باألنشطة الرياضية المتنوعة لمجماىير.

ة من األنشطة البدنية والتي تتيح لصاحبيا إلحاق األذ   : مجموعياضة العنيفة الر  6-0-2
 .بالخصم بالضرب ) المكم أو الركل( بيدف تحقيق الفوز

                                                 

   .  00، ص 1888، مركز الكتاب، القاىرة،  اإلعالم الرياضيخير الدين عويس، وعطا عبدالرحمن :  ( 1) 
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 : مجموعة السموكيات المؤذية والتي تصدر عن الفرد وتكون عمى شكل ضرب  العنف 6-0-4
 أو إيذاء أو شتم أو إتالف.  

 

 ت: منهجيت البحث وإرجراءاتو امليداني -8

 منهج البحث:  8-0

 لمناسبتو ألغراض الدراسة. اً إستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، نظر  
 جمتمع البحث وعينتو :  8-8

عالمييييين       تكيييون مجتميييع الدراسييية مييين جمييييع الميتميييين بالشيييأن الرياضيييي مييين أكييياديميين وا 
بمغيت عينية عشيوائية ومشجعين فيي محافظيات الشيمال فيي األردن، حييث قيام الباحيث بإختييار 

 (  يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتيا.1جدول )( فردًا ، وال055)
 متغيرات الدراسةيبين التكرارات والنسب المئوية حسب  (0جدول )ال

 النسبة التكرار الفئات 
 55.2 276 ذكر النوع اإلجتماعي

 44.8 224 أنثى 
 45.8 239 جامعي المستوى األكاديمي

 54.2 271 ثاوي 
 45 215 متخصص صفة المستجيب

 55 275 مشجع 
 100.0 500 المجموع 

 

 : البحثأداة  8-2

بعد اإلطالع عمى األدب النظري والدراسات  ذات العالقة باألسباب المؤدية إلى السموك 
ستشارة العديد من المتخصصين في الشأن الرياضي أو عمم اإلجتماع وعمم النفس  العنيف وا 
 واإلعالم ، تم إعداد األداة في صورتيا األولية ، حيث تكونت من ثالثة أقسام عمى النحو اآلتي : 

، الجنس : وقد تضمن معمومات عامة عن أفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة )القسم األول
 المستو  األكاديمي، صفة المستجيب(.

تناولت أثر اإلعالم الرياضي في زيادة  : وقد تضمن مجموعة من العبارات والتي تالقسم الثاني
 ( عبارات.15حدة العنف،  وخصص ليذا القسم)
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 : وقد تضمن مجموعة من العبارات والتي تتناولت أثر الرياضة العنيفة في زيادة القسم الثالث
 ( عبارات.15حدة العنف ،  وخصص ليذا القسم)

 

 األسس العلميت : 0-4

 ني (:صدق اإلستبانت  )صدق احملكم  0-4-1

تييم التأكييد ميين صييدق أداة الدراسيية وذلييك بعرضيييا عمييى عييدد ميين المحكمييين بمييغ عييددىم 
( محكمًا فيي الجامعيات األردنيية؛ ضيمن تخصيص العميوم التربويية، وعميم اإلجتمياع، والقيياس 15)

والتقيييويم، واإلعيييالم الرياضيييي، حييييث تيييم الطميييب إليييييم النظييير فيييي عبيييارات اإلسيييتبانة مييين حييييث 
نتماء العبارات لكل مجال وصالحية أداة الدراسة لقياس ميا وضيعت لقياسيو، وقيد مجاالتيا ومد  إ

 تم إعادة تعديميا وفق ما وجو بو السادة المحكمون.
 :بحث ثباث أداة ال 0-4-0

عمى عينة إستطالعية مين خيارج عينية  ،تم حساب اإلتساق الداخمياةداأللمتأكد من ثبات 
حسياب معادلية كرونبياخ  صيين بالرياضية والمشيجعين وتيم(  فيردًا مين المتخص05الدراسة عددىا )

وتييييم أيضييييًا حسيييياب معامييييل الثبييييات بطريقيييية اإلتسيييياق الييييداخمي حسييييب معادليييية كرونبيييياخ ألفييييا   ألفييييا
 (  يبين ذلك.0والجدول )

 ألفا يبين معامل اإلتساق الداخلي كرونباخ (8جدول )ال

 اإلتساق الداخمي المجاالت
 0.89 أثر اإلعالم الرياضي

 0.94 ر الرياضة العنيفةأث

 : البحثعرض وحتليل ومنالشت نتائج  -6

 تطبيك األساليب اإلحصائيت إلختبار الفرضياث :  6-1

 اإلختباراث المبليت :  6-1-1

قبل البدء في تطبيق اإلنحدار المتعدد إلختبار فرضية الدراسة، فقد تم إجراء بعض 
جل مالءمة البيانات إلفتراضات تحميل اإلنحدار وذلك كما ىو اإلختبارات القبمية، وذلك من أ

 مبين فيما يمي :
تم التأكد من إتباع بيانات التوزيع الطبيعي  (:Normalityإختبار التوزيع الطبيعي ) .0

(Normal Distribution( بإسيييتخدام إختبار )testOne Sample Kolmogorov-

Smirnov( والجدول ،)يبين ذلك.6 ) 
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  (testOne Sample Kolmogorov-Smirnovإختبار ) يبين (2ول )جدال
 لممتغيرات المستقمة والمتغير والتابع 

 قيمة إختبار المتغير
(One Sample Kolmogorov-Smirnov test) 

 الداللة اإلحصائية

 233. 1.036 أثر اإلعالم الرياضي
 674. 722. أثر الرياضة العنيفة

 One Sampleيمة الداللة اإلحصائية إلختبار)( أن ق6)يتبين من الجدول 
Kolmogorov-Smirnov test لمتغيري الدراسة المستقمين كان أكبر من مستو  الداللة )

(، مما يدل عمى أن ىذين المتغيرين يتبعان التوزيع الطبيعي. وكذلك α≤0.05اإلحصائية )
ولو ( 30)حجم العينة أكبر من إستنادًا لنظرية النزعة المركزية والتي تنص عمى أنو إذا كان 

فإن توزيع المعاينة لموسط الحسابي تقترب من التوزيع (، 0σ)وتباين ( µ)وسط حسابي 
 . (1)الطبيعي

 إلختبار قوة اإلنموذج تم إستعمال جممة من اإلختبارات وىي : . إختبار قوة اإلنموذج:8
معامالت اإلرتباط بيرسون تم حساب مصفوفة  نتائج إختبار إستقاللية المتغيرات المستقمة: . أ

(Pearson لمعرفة العالقة بين المتغيرين المستقمين، وذلك بيدف الكشف عن وجود إرتباط )
( يبين نتائج معامالت اإلرتباط بين المتغيرات 4خطي بين المتغيرات المستقمة، والجدول )

 حدة العنف.كاآلتي : دور اإلعالم في زيادة حدة العنف ودور الرياضة العنيفة في زيادة 
 ((Correlation( يبين مصفوفة اإلرتباط لممتغيرات 4جدول )ال

 
 أثر الرياضة العنيفة أثر اإلعالم

  1 أثر اإلعالم الرياضي
 1 (**)770. أثر الرياضة العنيفة

 (α≤5.51** ذات داللة إحصائية عمى مستو  )
إلرتباطية بين مجالي يتبين أن معظم العالقات ا ( فإنو4جدول )باإلعتماد عمى نتائج  

(، كما تبين النتائج وجود α≤5.51الدراسة معنوية وذات داللة إحصائية عند مستو  داللة )
عالقة إرتباط موجبة دالة إحصائيًا بين المتغيرين المستقمين. وبيذا يمكن الحكم أنو ال يوجد 

 .إرتباط تام بين المتغيرات المستقمة وبعضيا اآلخر
 

                                                 

، دار وائل لمطباعة والنشر، عمان، اإلحصائية في العموم اإلداريةاألساليب صالح الدين حسن الييتي :  ( 1) 
 .  006، ص 0554األردن، 
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تم إستخدام إختبار اإلرتباط الخطي بيدف  (:Multicollinearityخطي )إختبار اإلرتباط ال . ب
، وذلك باإلعتماد عمى إختبار المتغيرين المستقمينالتأكد من أنو ال يوجد إرتباط عال بين 

ختبار التباين المسموح )(VIFمعامل تضخم التباين ) ( لكل متغير من Tolerance، وا 
ون المتغيرات المستقمة لإلنموذج مستقمة فيما بينيا، ، حيث يجب أن تكالمتغيرين المستقمين

ولمتأكد من ذلك الغرض نستعين بيذا اإلختبار الذي ُيعد أحد الطرق لمتخمص من مشكمة 
(، 10التعدد الخطي، مع العمم أنو ال بد من عدم تجاوز معامل تضخم التباين لمقيمة )

(، وبحساب المعامالت 5.50) وقيمة إختبار التباين المسموح والبد أن يكون أكبر من
( 0السابقة لكل المتغيرات المستقمة، كانت النتائج المتحصل عمييا مدرجة في الجدول )

 وكاآلتي :
 بحث التباين المسموح لمتغيرات اليبين إختبار معامل تضخم التباين و  (6)جدولال

 VIF معامل تضخم التباين Toleranceالتباين المسموح  المتغيرات المستقمة
 2.972 336. أثر اإلعالم الرياضي
 7.021 142. أثر الرياضة العنيفة

(، بينما أن قيمة 10( أن قيم إختبار تضخم التباين لممتغيرين أقل من )0يبين الجدول ) 
(، وبالتالي يمكن القول أنو ال توجد مشكمة 0.05إختبار التباين المسموح بو لممتغيرين أكبر من )

 تغيرين، وىذا يعزز إمكانية إستخداميا في اإلنموذج.إرتباط عالية بين الم
ومن خالل ما تقدم من إختبارات قبمية تبين أنو ال يوجد مشكمة إرتباط تام بين المتغيرين  

المستقمين، وأنو ال يوجد مشكمة اإلرتباط الداخمي بين المتغيرين المستقمين، وىذا يسمح بمواصمة 
ات، وبيذا يتم إستخدام إنموذج اإلنحدار المتعدد لدراسة أثر المرحمة التالية وىي إختبار الفرضي

المتغيرين المستقمين )دور اإلعالم ودور الرياضة العنيفة( عمى المتغير التابع )زيادة حدة 
 العنف(.

قبل البدء بإستخدام تحميل اإلنحدار الخطي إلختبار فرضيات الدراسة تم  إختبار الفرضيات: . ت
المتغيرين المستقمين لشروط تحميل اإلنحدار مثل إختبار التوزيع التأكد من تحقيق بيانات 

ختبار قيم اإلرتباط بين دور اإلعالم الرياضي ودور الرياضة العنيفة في زيادة  الطبيعي وا 
حدة العنف، إضافة إلى التأكد من عدم وجود مشكمة اإلرتباط الخطي وقد دلت نتائج ىذه 

اإلنحدار الخطي في إستخراج النتائج وفيما يمي  اإلختبارات عمى إمكانية تطبيق تحميل
 عرضا لنتائج تحميل اإلنحدار الخطي :
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 نتائج معامالت اإلرتباط إلنموذج اإلنحدار المتعدد: .0
 b(Model Summary)يبين ممخص اإلنموذج  ( 5جدول )ال

R R النموذج
7

 
2
 Adjusted R 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .935(a) .875 .863 .196 
 حييث التيابع والمتغيير المسيتقل المتغيير بيين اإلرتبياط معاميل قيمية أن (3) الجدول من يتبين 

 والييذي (5.850بقيميية) (0R) بييي ويحييدد التحديييد معامييل قيميية مبييين ىييو كمييا (،5.860) قيمتييو بمغييت

 غييرلممت أىمية ىناك يكن لم لو حتى سترتفع قيمتو فإن لإلنموذج مستقل متغير ُأضيف لو بأنو يفسر

 الكميييية المربعيييات مجميييوع ثبيييات ميييع SSR لإلنحيييدار العائيييدة المربعيييات مجميييوع )زييييادة فييييو المسيييتقل

SST) المعييدل التحديييد معامييل حسيياب يييتم وليييذا (Adjusted R2والييذي) الزيييادة باإلعتبييار يأخييذ 

 فيييإن وعمييييو (،5.836) قيمتيييو بمغيييت فقيييد ،  أعييياله مبيييين ىيييو وكميييا الحريييية، درجيييات فيييي الحاصيييمة

 والبياقي التيابع المتغير في الحاصمة التغيرات من %(83.6) يفسرا أن إستطاعا تغيرين المستقمينالم

  أخر . عوامل إلى ُتعز 
( قيم معامالت اإلنحدار 5ُيبين الجدول ) إختبار معنوية معامالت معادلة اإلنحدار المتعدد: .0

 لممقدرات واإلختبارات اإلحصائية ليا كما ىو مبين فيما يمي :
 a(Coefficient)يبين جدول المعامالت  (7جدول )ال

Model 
 

 
Un standardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) .412 .211  1.947 .057 
 025. 2.341 194. 085. 200. وسائل اإلعالم 
 000. 4.323 552. 104. 448. الرياضة العنيفة 
 وسائل اإلعالم الرياضي، الرياضة العنيفة:  .8

( لإلعيييالم α≤5.50يوجيييد أثيير ذو داللييية إحصييائية عنيييد مسييتو  الداللييية )ال  : الفرضييية الصيييفرية
 الرياضي في زيادة حدة العنف.

( لإلعيالم الرياضيي <05.0يوجد أثر ذو داللة إحصيائية عنيد مسيتو  داللية ) : الفرضية البديمة
 .في زيادة حدة العنف

( 5.500وبداللة إحصيائية بمغيت )(، 0.641( بمغت )t( أن قيمة )5يتبين من الجدول ) 
البديمية  وقبيول(، وعميو فإنو يتم رفض الفرضية الصيفرية α≥ 5.50من مستو  الداللة )أقل وىي 
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( لإلعيييالم <05.0يوجيييد أثييير ذو داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتو  داللييية )والتيييي تييينص عميييى أنيييو 
 .حدة العنف الرياضي في زيادة

يوجيييد أثييير ذو داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتو  الداللييية  : ال الثانييييةالفرضيييية الصيييفرية الفرعيييية 
(α≤5.50لمرياضة العنيفة في زيادة حدة العنف ). 

( α≤5.50يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) : الثانية الفرعيةالفرضية البديمة 
 .فلمرياضة العنيفة في زيادة حدة العن

وبداللة إحصائية بمغت (، 4.323( بمغت )t( أن قيمة )5يتبين من خالل جدول )
(، وعميو فإنو يتم رفض الفرضية الصفرية α≥5.50من مستو  الداللة )اقل وىي ( 5.555)

( α≤5.50يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) البديمة والتي تنص عمى أنو وقبول
 .يادة حدة العنفلمرياضة العنيفة في ز 

( ألثر اإلعالم α≤1.16ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الفرضية الثالثة
الرياضي في زيادة حدة العنف يعزى لمتغيرات النوع اإلجتماعي أو المستوى 

 األكاديمي أو صفة المستجيب؟
دور ل ات المعياريةإستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافتم  لإلجابة عن الفرضية 

اإلعالم الرياضي في زيادة حدة العنف تبعًا لمتغيرات النوع اإلجتماعي أو المستو  األكاديمي أو 
صفة المستجيب ، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم إستخدام إختبار )ت( 

 ( يبين ذلك.0والجدول )، وتحميل التباين األحادي لممتغيرات الشخصية
 أواًل: النوع اإلجتماعي: 

ختبار )ت(  (2جدول )ال النوع اإلجتماعي عمى درجة ألثر يبين المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وا 
 في زيادة حدة العنف  اإلعالم الرياضيأثر 

النوع  
المتوسط  العدد االجتماعي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 )ت(

درجات 
 الحرية

الداللة 
 ائيةاإلحص

 033. 341 2.139 957. 2.98 276 ذكر أثر اإلعالم الرياضي
    934. 2.76 224 أنثى

( تعز  ألثر النوع α  =5.50( وجود فروق ذات داللة إحصائية )8يتبين من الجدول ) 
 اإلجتماعي في أثر اإلعالم الرياضي في زيادة حدة العنف وجاءت الفروق لصالح الذكور.
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 ألكاديمي :ثانيًا: المستوى ا
ختبار )ت( ألثر المستوى األكاديمي عمى أثر (9جدول )ال  يبين المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وا 

 اإلعالم الرياضي في زيادة حدة العنف

المستوى  
المتوسط  العدد األكاديمي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 002. 341 3.154 938. 3.02 239 جامعي م الرياضيأثر اإلعال
    937. 2.70 271 ثانوي

تعز  ألثر  (5.50=  وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (8يتبين من الجدول ) 
 .أثر اإلعالم الرياضي في زيادة حدة العنفالمستو  األكاديمي في 
 ثالثًا: صفة المستجيب: 

ابية واإلنحرافات المعيارية عمى درجة أثر اإلعالم الرياضي في زيادة حدة يبين المتوسطات الحس (01جدول )ال
 العنف حسب متغير صفة المستجيب

 
 أثر اإلعالم الرياضي

 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات
 مختص
 مشجع

215 
275 

2.89 
2.77 

.940 

.962 
 الحسييابية واإلنحرافييات المعيارييية ( تباينييًا ظاىريييًا فييي المتوسييطات15يبييين ميين الجييدول )

بسيبب إخيتالف فئيات  صفة المسيتجيبفي زيادة حدة العنف حسب متغير  اإلعالم الرياضيدور ل
ولبيييان دالليية الفييروق اإلحصييائية بييين المتوسييطات الحسييابية تييم إسييتخدام تحميييل التبيياين ، المتغييير 

 (.11األحادي وكما مبين في الجدول )
 التباين األحادي ألثر صفة المستجيب عمى ألثر اإلعالم الرياضي في زيادة العنف(يبين تحميل 00جدول )ال

مجموع  المصدر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 399. 921. 832. 2 1.663 بين المجموعات أثر اإلعالم الرياضي

   903. 340 307.004 داخل المجوعات
      

وجييييود فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية عنييييد مسييييتو  الدالليييية عييييدم  (11يتبييييين ميييين الجييييدول )       
 العنف تعز  لمتغير صفة المستجيب.  (في أثر اإلعالم الرياضي في زيادة حدة5.50=)
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( ألثر α≤1.16الفرضية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
حدة العنف يعزى لمتغيرات النوع اإلجتماعي أو  الرياضة العنيفة في زيادة

 المستوى األكاديمي أو صفة المستجيب؟
ألثر  إستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن ىذه الفرضية

لمتغيرات النوع اإلجتماعي، المستو  األكاديمي وصفة  تبعاً الرياضة العنيفة في زيادة حدة العنف 
ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم إستخدام إختبار )ت( وتحميل ب، المستجي

 ( يبين ذلك.10والجدول )، التباين األحادي لمصف
 أواًل: النوع اإلجتماعي :

ختبار )ت( ألثر النوع اإلجتماعي عمى درجة  (08جدول )ال يبين المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وا 
 ياضة العنيفة في زيادة حدة العنفدور الر 

النوع  
المتوسط  العدد اإلجتماعي

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 120. 341 1.559 986. 3.19 276 ذكر أثر الرياضة العنيفة
    1.017 3.02 224 أنثى

تعز  ألثر  (5.50=  حصائية )وجود فروق ذات داللة إعدم  (10يتبين من الجدول ) 
 النوع اإلجتماعي.

 ثانيًا : المستوى األكاديمي: 
ختبار )ت( ألثر المستوى األكاديمي عمى  (02جدول )ال يبين المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وا 

 في زيادة حدة العنف  درجة دور الرياضة العنيفة

المستوى  
المتوسط  العدد األكاديمي

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 قيمة
 )ت(

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 182. 341 1.337 1.024 3.17 239 جامعي أثر الرياضة العنيفة
    981. 3.03 271 ثانوي

تعز  ألثر  (5.50=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  (16يتبين من الجدول ) 
 المستو  األكاديمي.

 
 
 
 



 

 

  

 

67 

 ( 28( الى )56الصفحات من ص )جاسر حسني مطمق د م.بحث أ.
 (2017/12/30)عشر  اخلامسالعدد  –اجمللد الثالث  –جملت جامعت االنبار للعلىم البدنيت والرياضيت 

 صفة المستجيب :ثالثًا: المستوى 
يبين المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألثر الرياضة العنيفة في زيادة حدة العنف  (04جدول )ال

 حسب متغير صفة المستجيب
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات 

 1.016 3.06 215 مختص أثر الرياضة العنيفة
 1.022 3.10 275 مشجع 

فييي المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية ألثيير ( تباينييًا ظاىريييًا 14دول )يبييين الجيي
الرياضيية العنيفيية فيييي زيييادة العنيييف بسييبب اخيييتالف فئييات متغيييير صييفة المسيييتجيب، ولبيييان داللييية 
 الفيييييروق اإلحصيييييائية بيييييين المتوسيييييطات الحسيييييابية تيييييم اسيييييتخدام تحمييييييل التبييييياين األحيييييادي حسيييييب 

 (.10الجدول )
 يبين تحميل التباين األحادي ألثر صفة المستجيب عمى اثر الرياضة العنيفة  في زيادة العنف (06جدول )ال

درجات  مجموع المربعات المصدر 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة )ف( المربعات

 اإلحصائية
 844. 170. 172. 2 344. بين المجموعات أثر الرياضة العنيفة

   1.014 340 344.712 داخل المجوعات
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة عدم  (10يتبين من الجدول )

 لمتغير صفة المستجيب . تعز  في زيادة العنف   الرياضة العنيفة ألثر (5.50=)

 اإلستنتاجاث والتىصياث : -4
 اإلستنتاجاث :  4-1

ياضة العنيفة كان دال إحصائيُا بمعنى أن إن تقديرات أفراد العينة ألثر اإلعالم الرياضي والر  .1
ىناك أثر لكال المتغيرين المستقمين )اإلعالم الرياضي، الرياضة العنيفة( عميى المتغيير التيابع 
)زيادة العنف. وفي السياق ذاتو يمكن القول بأن حدة المنافسية بيين وسيائل اإلعيالم الرياضيية 

مين تميك الوسيائل اإلعالميية تخيرج عين  في تغطية األحداث الرياضية الكبير  قيد جعيل بعضياً 
حدود اإلطار الميني لإلعالم وبالتالي تكون وسيائل اإلعيالم أداة لشيحن العواطيف مميا ييؤدي 

 بالضرورة إلى العنف، والنتيجة  السابقة تتفق مع أغمب الدراسات السابقة.
عييًا لمتغييير وجيود فييروق ذات دالليية إحصييائية ليدور اإلعييالم الرياضييي فييي زييادة حييدة العنييف تب .0

النييوع اإلجتميياعي وكانييت الفييروق تعييز  لصييالح الييذكور، وربمييا تعييزي النتيجيية السييابقة إلييى أن 
الذكور أكثر إىتمامًا مين اإلنياث فيي متابعية األحيداث العالميية عميى مختميف أنواعييا وبالتيالي 
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ث فييييم األكثييير تعرضيييًا لوسيييائل اإلعيييالم وأكثييير متابعييية لتيييك الوسيييائل لمعرفييية مواعييييد األحيييدا
 الرياضية وبالتالي فإن تأثرىم بوسائل اإلعالم أعمى من اإلناث لذا كانت الفروق لصالحيم.

عيييييدم وجيييييود فيييييروق ذات داللييييية إحصيييييائية تعيييييز  لمتغييييييرات النيييييوع اإلجتمييييياعي أو المسيييييتو   .6
األكيياديمي أو صييفة المسييتجيب ألثيير كييل ميين اإلعييالم الرياضييي والرياضيية العنيفيية فييي زيييادة 

تعيييود النتيجييية السيييابقة إليييى أن العبيييارات التيييي تضيييمنتيا أداة الدراسييية   مسيييتو  العنيييف، وربميييا
كانييت محييل توافييق لييد  أفييراد العينيية، فضيياًل عيين  أن أفييراد العينيية يعيشييون فييي ظييروف تكيياد 
تكييون متشييابو سييواء ميين حيييث التعييرض لوسييائل اإلعييالم أو ميين حيييث اآلثييار المترتبيية عمييى 

نوع من التوافق في وجيات النظر حول اآلثار السمبية متابعة الرياضة العنيفة، كل ذلك أفرز 
لييبعض وسييائل اإلعييالم أو مشيياىدة الرياضيية العنيفيية وبالتييالي لييم تظييير فييروق داليية إحصييائيًا، 

 .(1)دراسة والنتيجة السابقة منسجمة مع ما توصمت إليو 
 والتيييي كشيييفت عييين عييييدم وجيييود فيييروق تعيييز  لممتغيييييرات الديمغرافية)درجييية النيييادي، تصيييينيف .4

 المدرب، سنوات الخبرة، المؤىل العممي(.
 التىصياث:  4-0

ضرورة تبني سياسة إعالمية تعتمد مبدأ التوعية لمجماىير بأىمية التحمي بالروح الرياضية  .1
بإعتبار أن الرياضة تعتمد مبدأ الميارة والمنافسة أكثر منيا وسيمة لشحن العواطف واألفكار 

 أو تصفية الحسابات.
إلمكان في التعميقات الرياضية من التعريض لالعبين بعينيم حتى ال يكون اإلبتعاد قدر ا .0

 ذلك مدخاًل لشحن العواطف السمبية تجاه العبين أو فرق بعينيا.
إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالرياضة العنيفة بحيث ال يتم التجاوز بإيقاع األذ   .6

 عمى الخصم.
ة العنيفة والتي تعيد ذلك النوع من الرياضة إلى إصدار النشرات التوعوية الخاصة بالرياض .4

 دائرة المنافسة أكثر من كونيا وسميو لمعنف واألذ  والثراء الفاحش.
إجراء المزيد من الدراسات حول اآلثار السمبية لمدعاية الرياضية الموجية عمى عينات أخر   .0

 وليست توعية.من أحل الحد من الدعاية اإلعالمية المغرضة والتي تكون وسيمة عنف 
 
 

                                                 

محمد الشحيمات :  دور وسائل اإلعالم في شغب المالعب من وجية نظر مدربي كرة القدم في األردن، ( 1) 
 . 10، ص 0510رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، 
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  ة في الرياض ،مؤتمر الدولي الرابعال، التشريعات الرياضية بين الواقع والمأمولمالعب : حنان
 .0516مواجية الجريمة، دبي،

  : 1888، مركز الكتاب، القاىرة،  اإلعالم الرياضيخير الدين عويس، وعطا عبدالرحمن. 
  : دار وائل لمطباعة ةإلحصائية في العموم اإلدارياألساليب اصالح الدين حسن الييتي ،

 . 0554والنشر، عمان، األردن، 
  : (، 055اإلعالم ..الواقع والمستقبل، السعودية، مجمة المنيل، العدد )غازي عوض اهلل

 .0551(، ديسمبر، 36المجمد )
   : دمدور وسائل اإلعالم في شغب المالعب من وجية نظر مدربي كرة القمحمد الشحيمات 

 . 0510، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، في األردن
 

 Hong, J.B., McDonald, M.A., Yoon, C.S. & Fujimoto, J. 

(2005).Motivation for JapaneseBaseball Fans’ Interest in Major 

League Baseball.International Journal of SportManagement and 

Marketing, 1(1/2). 
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1

 العبارات ت
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

 المجال األول: دور اإلعالم الرياضي في زيادة العنف

ممييا  تسيييم بعييا وسييائل اإلعييالم فييي تعبئيية الحاليية النفسييية لممشيياىدين 0
 يسيم في حدوث العنف الرياضي

     

تتحيز بعا وسائل اإلعالم لبعا الفرق الرياضية مما يؤدي إلى سخط  8
 جماىير األندية األخرى

     

تفتقييير بعيييا وسيييائل اإلعيييالم إليييى النقيييد الموضيييوعي ليييبعا األحيييداث  2
 الرياضية مما يؤدي إلى زيادة سخط المشجعين تجاه بعا الالعبين

     

بتيييججيج الصيييراعات الجيوريييية والنعيييرات  وم بعيييا وسيييائل اإلعيييالم تقييي 4
 العنصرية مما يؤّدي إلى التقاتل بين أبناء الوطن الواحد

     

تغفيييل بعيييا وسيييائل اإلعيييالم الرياضيييية فكيييرة اليييروح الرياضيييية وتصيييور  6
 الرياضة  وكجنيا وسيمة لمعصب والحقد 

     

فيياق الرياضييي وكجنييو نياييية تصييور بعييا وسييائل اإلعييالم الفشييل أو اإلخ 5
 المطاف مما يزيد من حدة العنف بين الجماىير

     

7 
تركز بعا وسائل اإلعالم األخطاء الرياضية وكجنيا ىيي السيبب اليرئيس 

 في الخسارة مما يزيد من حقد الجميور ضد بعا الالعبين 
  

   

2 
بعا تستغل بعا وسائل اإلعالم المشاىد الدراميية )الفيرح أو الحيزن( لي

   الفرق الفائزة أو الخاسرة مما يزيد من حدة التعصب
   

9 
تنقيييد بعيييا وسيييائل اإلعيييالم الفيييرق الرياضيييية بعينييييا مميييا يثيييير حيييدة 

   الجماىير المشجعة لتمك الفرق.
   

01 
تسيعى بعيا وسيائل اإلعيالم إليى تعزييز التحييز ليبعا الفيرق الرياضييية 

   جماىير المشجعة.مما يزيد من حدة الحماسة والمنافسة بين ال
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 العبارات ت
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

 المجال األول: دور بعا أنواع الرياضية في زيادة العنف

تسييبب بعييا أنييواع الرياضيية العنيفيية صييدمة عمييى المسييتوى النفسيييي   0
      لمجميور المشجع 

ألخيرة في بعيا أنيواع الرياضية العنيفية إليى زييادة حيدة تؤدي المحظات ا 8
      اإلثارة مما قد ينتج عنو العنف.

2 
يترتييب عمييى الرىانييات التييي ترافييق بعييا أنييواع الرياضيية العنيفيية  وقييوع 

   العديد من مظاىر العنف
   

تؤدي العدييد مين الحركيات النمطيية فيي الرياضية العنيفية" وضيع اإلصيبع  4
 إشارة إلى الذبح" إلى زيادة حدة اإلثارة لدى الجميورعمى رقبتو في 

     

يسعى العديد من الشباب إلى تقميد بعا مظاىر العنف التي يشياىدونيا  6
      في الرياضة العنيفة 

5 
أن تجاوز بعيا الالعبيين لحيدود الرياضيية مين خيالل االسيتعانة بيبعا 

سيياب الجميييور األدوات الخارجييية" كراسييي لضييرب الخصييم تييؤدي إلييى إك
 سموكات عنيفة

  
   

تؤدى المشاىد المتكررة لمرياضة العنيفة إليى نميو المييول العدوانيية ليدى  7
 المشاىدين

     

الروح اإلنسانية بصورة سمبية وزيادة العنف  تؤثر الرياضة العنيفة عمى  2
 .والعدوان لدى الماليين من المشاىدين ليذه الرياضة

     

رياضية العنيفية إليى تعزييز ثقافية أن العنيف ىيو الطرييق يؤدى مشاىدة ال 9
      األمثل لتحقيق النجاح لدى الجماىير

السييموكية ليييدى تسيياعد الرياضيية العنيفيية عمييى زييييادة حييدة االضييطرابات  01
      المشاىدين

 


