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عبر املواقع الرياضية اإللكترونية وعالقته بنمو ظاهرة 

التعصب لدي اجلمهور.
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املدرس بقسم الصحافة والنشر بكلية اإلعالم-جامعة األزهر

Exposure to the contents of Arab sports investment 
issues in Egypt and its relationship to the growth of the 

phenomenon of sports fanaticism among the public



التعرض ملضامني قضايا االستثمار الرياضي العربي يف مصر ...

مجلة البحوث اإلعالمية602

ملخص الدراسة

اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى أبــرز قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر، ورصــد العالقــة بــن 

التعــرض لهــذه املضامــن ومنــو ظاهــرة التعصــب الرياضــي لــدى اجلمهــور، باالعتمــاد علــى دراســة ميدانيــة، 

مــن خــالل منهــج املســح، بالتطبيــق علــى عينــة عمديــة قوامهــا 400 مفــردة مــن اجلمهــور املصــري.

وتوصلــت الدراســة العديــد مــن النتائــج أهمهــا: أن املبحوثــن كانــوا حريصــن علــى اســتخدام هــذه املواقــع 

بشــكل دائــم ملتابعــة قضايــا االســتثمار الرياضــى العربــي يف مصــر، وأنهــم يفضلونهــا ألنهــا تركــز علــى تنــاول 

القضايــا واألحــداث الرياضيــة أكثــر مــن غيرهــا مــن الوســائل اإلعالميــة. كمــا أن أبــرز قضايــا االســتثمار 

الرياضــي العربــي يف مصــر متثلــت يف »شــراء الالعبــن العــرب واألجانــب« و«املســاهمة يف إدارة بعــض 

األنديــة الرياضيــة«. وقــد أدى تنــاول املواقــع لهــذه القضايــا إلــى زيــادة التعصــب الرياضــي، حيــث اهتمــت 

بإبــراز تصريحــات الالعبــن واملســئولن التــي ســاهمت يف ازديــاد حــدة الظاهــرة. وأوضحــت النتائــج أن مــن 

بــن أســباب التعصــب الرياضــي »قيــام بعــض املســتثمرين العــرب بالتدخــل يف شــئون األنديــة الرياضيــة«، 

وأن االســتثمارات الرياضيــة العربيــة تؤثــر علــى فــوز فريقهــم بالبطــوالت. 

الكلمــات املفتاحيــة: قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي- املواقــع الرياضيــة اإللكترونيــة  -التعصــب 

الرياضــي.

Abstract
The study sought to identify the most prominent Arab sports investment issues 
in Egypt, and to monitor the relationship between exposure to these contents and 
the growth of the phenomenon of sporting intolerance to the public, relying on a 
field study, through the survey method, by applying to 400 individuals from the 
Egyptian public.
-The study found that the respondents were keen to use these sites permanently 
to follow these issues, and that they preferred them because they focus on dealing 
with sports issues and events more than other media.
-the most prominent Arab sports investment issues in Egypt were “buying Arab and 
foreign players” and “contributing to the management of some sports clubs.” And 
that the websites’ handling of these issues led to an increase in sports fanaticism, 
as it was interested in highlighting the statements of players and officials that 
contributed to the increasing severity of the phenomenon.
-The study explained that among the reasons for sports fanaticism is the 
interference of some Arab investors in the affairs of sports clubs, and that Arab 
sports investments affect their team’s winning championships.
Key words: Arab sports investment issues, sports websites, sports fanaticism.
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مقدمة:

تعــد الرياضــة - بكافــة أشــكالها- وســيلة مــن الوســائل املؤثــرة يف حياة الشــعوب، ومظهرا 
مــن مظاهــر احلضــارة التــي تؤثــر يف ارتبــاط اجلمهــور مبوطنــه ومؤسســاته الرياضيــة 
واالجتماعيــة. وهــي وســيلة مــن وســائل الترفيــه والترويــح التــي حتقــق حاجــات أوليــة 
ــي املشــاركة  ــة التــي حتــث عل ــة املجتمعي لألفــراد، وتنمــي لديهــم االنتمــاء والتمســك بالهوي
والعمــل اجلماعــي. وقــد شــهدت الرياضــة املصريــة- يف اآلونــة األخيــرة- منــوا مضطــردا 
لالســتثمارات الرياضيــة العربيــة يف مصــر- الســيما يف مجــال كــرة القــدم- حيــث ظهــرت 
العديــد مــن األنديــة الرياضيــة التــي متولهــا بعــض املؤسســات العربيــة واملســتتثمرين العــرب، 
وانتشــرت الفعاليــات والبطــوالت الرياضيــة التــي تقــوم علــي رعايتهــا بعــض املؤسســات 
االســتثمارية العربيــة واملســتثمرين، بــل وأصبحــت بعــض البطــوالت املحليــة املصريــة- بطولــة 
كأس الســوبر املصــري لعــام 2019-2020م- تقــام يف دول عربيــة كدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة وغيرهــا. وعلــي الرغــم مــن أن هــذه االســتثمارات أثــرت املجــال الرياضــي، وزادت 
مــن حــدة املنافســة بــن األنديــة املختلفــة، وأحدثــت نقلــة نوعيــة  يف مجــال االســتثمار 
الرياضــي العربــي يف مصــر، وأدت إلــي منــو ظاهــرة االســتثمارالرياضي، وتوطيــد العالقــة 
بــن املســتثمرين والكيانــات االســتثمارية واالحتــادات  واألنديــة الرياضيــة،- والتــي شــهدت 
قــدرا مــن التعــاون والتنســيق- ، إال أنــه شــابها التوتــر يف بعــض األحيــان، ممــا أدي إلــي 

ظهــور حالــة مــن االحتقــان والتعصــب لــدي اجلماهيــر.

وقــد أدي هــذا املشــهد إلــي حالــة مــن الزخــم اإلعالمــي الرياضــي، تناولت خاللهــا املواقع 
الرياضيــة املتخصصــة هــذه األحــداث، وتعــرض لهــا اجلمهــور بشــكل كبيــر يف ظــل التقنيــات 
احلديثــة والتنكنولوجيــا املتطــورة التــي تشــهدها وســائط اإلعــالم اجلديــد، والتــي أثــرت علي 
ــه معهــا، وأدت إلــي تنامــي ظواهــر عديــدة يف  تعاطــي اجلمهــور مــع هــذه األحــداث وتفاعل
املنظومــة الرياضيــة املصريــة، يف ظــل حــل حالــة الصــراع واالحتقــان التــي يشــهدها املجتمــع 
الرياضــي، والتــي يبــرز مــن خاللهــا التعصــب الرياضــي بــن جماهيــر األنديــة املختلفــة، 
وبــن بعــض املســئولن يف املؤسســات واألنديــة الرياضيــة. لــذا فــإن هــذه الدراســة تســتهدف 
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الكشــف عــن العالقــة بــن التعــرض ملضامــن قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر، 
ومنــو ظاهــرة التعصــب الرياضــي لــدي اجلمهــور وذلــك يف إطــار نظريــة االعتمــاد علــي 
وســائل اإلعــالم، للوقــوف علــي تأثيــر ذلــك التنــاول علــي اجلمهــور، يف ظــل االنتشــار الهائــل 
للمواقــع الرياضيــة، والتأثيــر املتنامــي لوســائط اإلعــالم اجلديــد، التــي جعلــت هــذه املواقــع 
منصــات إعالميــة مؤثــرة وفاعلــة يف املنظومــة الرياضيــة بأكملهــا، يف ظــل التطــور التقنــي، 
وحتــول الرياضــة إلــي نشــاط اســتثماري واقتصــادي لــه تأثيــر كبيــر يف الوضــع االقتصــادي 

للمؤسســات الرياضيــة يف مصــر.

الدراسات السابقة:
دراســة Heather Worth, Jing Jung And Karen Mcmillan )2019()1(، والتــي 
ســعت إلي رصد آثار احلملة التي قامت بها الصن ضد األشــخاص الذين انتهكوا القوانن 
الرياضيــة واألخــالق، وقامــوا مبمارســة الشــغب والتعصــب، ومــدي عالقــة ذلــك بالتحضــر، 
والنظــام االجتماعــي الســائد فيهــا. وقــد أشــارت النتائــج إلــي أن القوانــن الرياضيــة  قــد 
مت تفعيلهــا مــن خــالل اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات ضــد املمارســن للشــغب والتعصــب، 
حيــث مت القبــض علــي بعــض اجلماهيــر الذيــن انتهكــوا املبــادئ األخالقيــة، وانخرطــوا يف 
ــن النظــام االجتماعــي الســائد  ــة ب ــج الدراســة وجــود عالق ــرت نتائ ــال. وأظه هــذه األعم

ومنــو ظاهــرة الشــغب و التعصــب.

اســتهدفت  والتــي   )2(،)2019(  John Williams And Nicola Vannucci دراســة 
رصــد ظاهــرة التعصــب الرياضــي يف إجنلتــرا، والتعصــب الــذي تســببت فيــه بعــض جماهيــر 
األلتــراس يف إيطاليــا. وقــد أثبتــت نتائــج الدراســة ظهــور أشــكال متعددة اللتعصــب الرياضي 
بــن اجلماهيــر اإلجنليزيــة، وخاصــة األجيــال الصاعــدة، وأن اســتاد هيلزبــرج شــهد مخاطــر 
ــن التعصــب  ــة م ــا أيضــا حال ــد شــهدت إيطالي ــدة بســبب هــذه الظاهــرة. وق ــوارث عدي وك
الرياضــي عبــر جماعــات األلتــراس الرياضيــة، إال أنهــا كانــت أقــل حــدة ممــا حــدث يف 
إجنلتــرا. ولــم تشــهد إيطاليــا أيضــا كــوارث ومخاطــر رياضيــة كبيــرة، مثلمــا احلــال يف 

املالعــب اإلجنليزيــة.

  Barbara Schausteck de Almedia, Suelen Barboza Eirasدراســة
deCastri, and Doralice Lang de Souza، )2018 ()3( والتي استهدفت التعرف علي 
ــي االســتثمارالرياضي، وخاصــة  تأثيراســتضافة البرازيــل لألحــداث الرياضيــة الكبــري عل
البطــوالت اجلماهيريــة التــي أجريــت بالبرازيــل يف الفتــرة مــن 2004 حتــي 2015م، وذلــك 
مــن خــالل حتليــل اإلحصائيــات اخلاصــة مبيزانيــات البطــوالت الرياضيــة ، ورصــد أوجــه 
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اإلنفــاق اإليجابيــة والســلبية، والتــي مت جمعهــا عــن طريــق الســجالت احلكوميــة. وتوصلــت 
الدراســة إلــي تأثيــر اســتضافة األحــداث الرياضيــة الكبــري علــي تدفــق االســتثمارات 
الرياضيــة، وبرامــج التمويــل الرياضــي. وأشــارت النتائــج  إلــي أن اإلقبــال اجلماهيــري علــي 

ــه دور كبيــر يف جنــاح االســتثمارات الرياضيــة. هــذه البطــوالت كان ل

دراســة Young Name Chung )2017( )4( والتــي اســتهدفت رصــد أمنــاط ومجــاالت 
التعصــب الرياضــي، والعوامــل التــي أدت إلــي انتشــار التعصــب يف وســائط اإلعــالم اجلديــد، 
والكشــف عــن الســلوكيات املتعصبــة علــي الســاحات االفتراضيــة التــي نتجــت عــن التعــرض 
لوســائل اإلعــالم اجلديــد، ومارســها اجلمهــور يف الشــوارع واملالعــب الرياضيــة، بالتطبيــق 
علــي بريطانيــا. وقــد أشــارت النتائــج إلــي أن وســائل اإلعــالم اجلديــد كان لهــا دور كبيــر يف 
يف انتشــار التعصــب، وممارســة اجلماهيــر ألشــكال مختلفــة مــن التعصــب الرياضــي، بســبب 
تركيزهــا علــي األحــداث الرياضيــة التــي تثيــر اخلــالف والعنــف بــن اجلماهيــر يف البيئــة 
الرياضيــة، ونشــرها لفيديوهــات حتتــوي بعــض أحــداث العنــف الرياضــي، حيــث أثــر نشــر 

هــذا املحتــوي علــي األفــراد واملجتمــع بشــكل كبيــر.

علــي  التعــرف  اســتهدفت  والتــي  الديــن)2017()5(  إبراهيــم محمــد جمــال  هبــة  دراســة 
مســتوي التعصــب لــدي الشــباب املصــري، ومــدي عالقتــه بالتعــرض للمضمــون الرياضــي 
يف الصحــف املصريــة، مــن خــالل دراســة وصفيــة اعتمــدت علــي أداة االســتبيان، بالتطبيــق 
علــي 400 مفــردة  مــن الشــباب مــن محافظــات الوجــه القبلــي، والوجــه البحــري، والقاهــرة. 
وأثبتــت الدراســة وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن التعــرض للمضمــون للمضمــون الرياضــي 

ــة ومســتوي التعصــب لــدي الشــباب. بالصحــف املصري

دراســة أحمــد فــاروق رضــوان )2016()6( والتــي اســتهدفت التعــرف علــي دور اإلعــالم يف 
نشــر ثقافــة التســامح ونبــذ العنــف والتعصــب، مــع رصــد أســاليب وســائل اإلعــالم يف نشــر 
العنــف والتعصــب، والتعــرف علــي أبرزاالســتراتيجيات اإلعالميــة ملواجهــة هــذه الظاهــرة، 
مــن خــالل دراســة وصفيــة اعتمــدت علــي منهــج املســح. وقــد توصلــت الدراســة إلــي وجــود 
مظاهــر للعنــف والتعصــب أبرزهــا: نشــر خطــاب الكراهيــة، وقولبــة املعلومــات املقدمــة عــن 
أطــراف القضيــة، مــع االهتمــام بقضايــا بذاتهــا وإغفــال قضايــا أخــري، وعــدم وجــود تنــوع 
يف املحتــوي، مــع التركيــز علــي شــخصيات حتــض علــي العنــف والتعصــب، ونقــل األحــداث 
بشــكل مبالــغ فيــه، ومحاولــة تشــويه الصــورة الذهنيــة لآلخــر. وأشــارت الدراســة إلــي بعــض 
ــة،  ــي للوســيلة اإلعالمي ــط الذات ــي حتــد مــن ظاهــرة التعصــب، كالضب االســتراتيجيات الت
وااللتــزام مبواثيــق الشــرف اإلعالميــة، واحتــرام قوانــن النشــر وتــداول املعلومــات، وتنــاول 
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األســباب التــي تــؤدي إلــي التعصــب بالشــكل الــذي يســهم يف حلهــا.

دراســة نيفــن قاســم محمــود)2016(، )7( والتــي اســتهدفت الكشــف عــن بعــض املتغيــرات 
االجتماعيــة والنفســية املرتبطــة بظاهــرة التعصــب الرياضــي، وأســباب وآثــار هــذه الظاهــرة 
وطــرق عالجهــا، ورصــد العالقــة بــن التعصــب الرياضــي لــدي الشــباب وبعــض املتغيــرات 
النفســية كالعــدوان والغضــب واالضطرابــات النفســية واألفــكار التســلطية، ورصــد الفــروق 
بــن املبحوثــن يف مســتويات التعصــب الرياضــي طبقــا لبعــض العوامــل الدميوجرافيــة، 
مــن خــالل دراســة وصفيــة اعتمــدت علــي أداة االســتبيان، واســتعانت مبقيــاس ليكــرت 
اخلماســي، بالتطبيــق علــي 200 مفــردة مــن الشــباب اجلامعــي. وقــد توصلــت الدراســة 
إلــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن فيمــا يتعلــق بالنــوع والســن واحلالــة 
ــي عــدم  ــن التعصــب الرياضــي. وأشــارت الدراســة إل ــي وب ــة واملســتوي التعليم االجتماعي
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن مــن حيــث املســتوي االجتماعــي وظاهــرة 
التعصــب. كمــا أشــارت الدراســة إلــي وجــود عالقــة بــن االضطرابــات النفســية لــدي بعــض 

املبحوثــن وظاهــرة التعصــب الرياضــي. 

دراســة إبراهيم الســعيد الطلخاوي )2015()8( والتي اســتهدفت التعرف علي اســتراتيجية 
اإلعــالم الرياضــي  املصــري يف معاجلــة بعــض األزمــات الرياضيــة،  من خــالل رصد العوامل 
املؤثــرة يف إدارة هــذه األزمــات، ودور اإلعــالم الرياضــي ووســائطه فيهــا، وتقييــم معاجلاتــه 
لهــذه األزمــات، بالتطبيــق علــي األزمــة التــي وقعــت بــن مصــر واجلزائــر، واســتخالص 
األســاليب التــي تــؤدي إلــي جنــاح الصحافــة الرياضيــة يف التعاطــي مــع هــذه األزمــات، وذلــك 
ــرة  ــة يف الفت ــي حتليــل مضمــون بعــض الصحــف املصري ــة اعتمــدت عل عبــر دراســة حتليلي
مــن 2009/11/14م حتــي 2010/1/5م، بطريقــة احلصــر الشــامل لــكل األعــداد التــي 
تناولــت هــذه األزمــة يف صحــف الدراســة. وقــد تصــدرت جريــدة “املصــري اليــوم” الصحــف 
املصريــة يف تناولهــا لألزمــة املمصريــة اجلزائريــة، وكانــت أكثــر الصحــف اســتخداما للصــور 
املوضوعيــة امللونــة. وقــد احتلــت “جريــدة األهــرام” املرتبــة األولــي يف اســتخدام فئة “أســباب 
األزمــة” . وجــاءت فئــة “ شــكوي اجلزائــر مــن االعتــداءات املصريــة علــي أتوبيــس نقــل 
العبيهــا” يف املرتبــة األولــي، فيمــا جــاءت فئــة “اعتــداء اجلمهــور اجلزائــري علــي املصريــن” 
يف املرتبــة الثانيــة . وفيمــا يتعلــق بــدور اإلعــالم الرياضــي يف األزمــة جــاء “ تصعيــد األزمــة 

وإثــارة اجلماهيــر “ يف مقدمــة األدوار املنســوبة لصحــف الدراســة.

دراســة حافــظ عبــده محمــود)2015()9( والتــي اســتهدفت التعــرف علي دور وســائل اإلعالم 
والصحافــة الرياضيــة األفريقيــة يف احلــد مــن ظاهــرة التعصــب الرياضــي لــدى الفئــات 
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ــة الوســائل املســتخدمة يف احلــد مــن هــذه الظاهــرة، مــن خــالل  ــة، ومــدي فعالي املجتمعي
دراســة وصفيــة اعتمــدت علــي منهــج املســح باســتخدام اســتمارة االســتبيان. وقــد توصلــت 
الدراســة إلــي أن الصحافــة الرياضيــة اإلفريقيــة لــم يكــن لهــا دور يذكــر يف احلــد مــن هــذه 
الظاهــرة، بــل إن الصحــف الرياضيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي كانتــا مــن أكثــر وســائل 
اإلعــالم تأجيجــا لهــذه الظاهــرة، وأن غيــاب الوعــي الرياضــي لــدي بعــض اإلعالميــن كان 

لــه دوربــارز يف انتشــار هــذه الظاهــرة.

  Dorian Schaop, Marten Postma,Lisanne Jochem Tolsmaدراســة
)2015( )10( والتــي ســعت إلــي تقييــم ظاهــرة التعصــب يف التنافــس الرياضــي ، الــذي أصبــح 
ظاهــرة منتشــرة وغيــر مرغــوب فيهــا يف هوالنــدا، مــن خــالل دراســة حتليليــة لتغطيــة 
محتــوي بعــض البيانــات واملعلومــات ل 4331 مبــاراة يف البطــوالت الرياضيــة التــي أقيمــت 
يف الفتــرة مــن 2006 وحتــي 2011م. وقــد أشــارت النتائــج إلــي تركيــز هــذا املحتــوي علــي 
بعــض املخاطــر اخلاصــة بالتعصــب. وأوضحــت النتائــج أن املباريــات التــي متــت إقامتهــا يف 
فتــرة الظهيــرة شــهدت تعصبــا أكبــر مــن املباريــات التــي أقيمــت ليــال، وان تنــاول الكحــول 
كان مــن بــن األســباب التــي أدت إلــي ممارســة اجلماهيــر للتعصــب والعنــف الرياضــي خــارج 

املالعــب.  

دراســة Samuel A. Richardson ) 2015()11(، والتــي ســعت إلــي التعــرف علــي تأثيــر 
التســهيالت التــي تقدمهــا نيوزيالنــدا يف مجــال االســتثمارات الرياضيــة، وإيجــاد فــرص 
عمــل يف املجــال الرياضــي الــذي يعــد قطاعــا حيويــا يف البــالد. وأشــارت النتائــج إلــي 
ــا  ــدا يف االســتثمار الرياضــي كان له ــا نيوزيالن ــي تقدمه ــدي الت ــرة امل أن التســهيالت قصي
تأثيــرات إيجابيــة يف تطويــر البنيــة التحتيــة، وإيجــاد فــرص عمــل للمواطنــن، يف ظــل بنــاء 
ــي بعــض  ــا عل ــرا إيجابي ــا تأثي ــت أن هــذه التســهيالت كان له ــة. وأثبت عــدة منشــآت رياضي
املناطــق املحليــة، وعلــي منــو االســتثمارات الرياضيــة بهــا، والتــي ســاهمت يف منــو االقتصــاد، 

والدخــل القومــي للبــالد. 

دراســة  Duane W.Myer )2013(  )12( والتــي اســتهدفت التعــرف علــي ردود أفعــال 
الــوول ســتريت جورنــال علــي االســتثمارات املتعلقــة بالدوريــات الرياضيــة األربعــة الكبــري 
يف الواليــات املتحــدة ) دوري البيســبول- دوري كــرة القــدم األمريكــي- دورة كــرة الســلة – 
دوري الهوكــي( ، ورصــد إعالنــات الرعايــة، ودور الــوكاالت اإلعالنيــة يف التســويق لهــذه 
البطــوالت الكبــري. وقــد أثبتــت نتائــج الدراســة أن االســتثمارات الرياضيــة التــي تقــوم بهــا 
هــذه الــوكاالت واملؤسســات االســتثمارية دعمــت االســتثمار الرياضــي بشــكل كبيــر، وأســهمت 
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يف تطــور هــذه الصناعــة مــن خــالل عقــود الرعايــة التــي مت إبرامهــا. 

دراســة عبــد الصــادق حســن)2013()13( والتــي اســتهدفت رصــد معــدل اســتخدام اجلمهــور 
املصــري والبحرينــي للمواقــع اإللكترونيــة الرياضيــة املتخصصــة، وتأثيــر هــذا التعــرض علــي 
مســتوي املعرفــة املكتســبة حــول املعلومــات الرياضيــة، والتعــرف علــي اجتاهــات اجلمهــور 
ــة، مــن  ــا الرياضي ــة لألحــداث والقضاي ــاول املواقــع اإللكتروني ــي نحــو تن املصــري والبحرين
خــالل دراســة وصفيــة اعتمــدت علــي منهــج املســح، بالتطبيــق علــي 226 مفــردة مــن اجلمهور 
املصــري والبحرينــي عبــر صحيفــة االســتقصاء واملقابلــة الشــخصية. وأشــارت النتائــج إلــي 
أن”الفضائيــات الرياضيــة املتخصصــة” ال تــزال يف مقدمــة املصــادر التــي يعتمــد عليهــا 
اجلمهــور يف متابعــة األحــداث والقضايــا الرياضيــة، وأن مــن أهــم أســباب اعتمــاد اجلمهــور 
علــي املواقــع الرياضيــة يف متابعــة األحــداث الرياضيــة قدرتهــا علــي عــرض ملخصــات 
للمباريــات الرياضيــة، وعــرض نتائــج املباريــات واإلعــالن عــن موعــد إقامتهــا. وقــد جــاءت 
متابعــة املبحوثــن للقضايــا واألحــداث الرياضيــة بنســة متوســطة، وكان اجلمهــور البحرينــي 

أكثــر اهتمامــا مــن اجلمهــور املصــري مبتابعــة األحــداث والقضايــا الرياضيــة.

دراســة حنــان عبدالوهــاب)2011()14( والتــي اســتهدفت معرفــة درجــة اعتمــاد اجلمهــور 
املصــرى علــى الصحــف املصريــة ووســائل اإلعــالم األخــرى أثنــاء األزمة املصريــة اجلزائرية، 
ونوعيــة مصــادر معلومــات هــذه األزمــة، ورصــد دوافــع اعتمــاد اجلمهــور املصــرى علــى 
هــذه الصحــف، والتأثيــرات املترتبــة علــى هــذا االعتمــاد، وذلــك مــن خــالل دراســة وصفيــة 
اعتمــدت علــى منهــج املســح بالعينــة، باالعتمــاد علــى صحيفــة االســتبيان، التــي مت تطبيقهــا 
علــى 400 مفــردة مــن اجلمهــور املصــرى، فــى الفتــرة مــن 18 ينايــر 2010إلــى 18 فبرايــر 
ــات  ــى املعلوم ــس للحصــول عل ــة” املصــدر الرئي ــات املصري ــد شــكلت “الفضائي 2010م. وق
املتعلقــة باألزمــة املصريــة اجلزائريــة، للوعــى باألزمــة وتفاصيلهــا، ومعرفــة التحــركات 
الداخلية-الرســمية واجلماهيريــة- جتاههــا، ثــم تلتهــا “الصحــف املصريــة” فــى املرتبــة 
الثانيــة. وجــاء دافــع “الرغبــة فــى فهــم احلــدث ومــا يتعلــق بــه وبلــورة صــورة واضحــة عــن 
األزمــة” فــى مقدمــة الدوافــع التــى أشــار إليهــا اجلمهــور عينــة الدراســة. وقــد ازدادت درجــة 
الثقــة فــى الصحــف املصريــة العامــة واملتخصصــة والفضائيــات املصريــة مقارنــة بالصحــف 
والفضائيــات العربيــة. وركــزت الصحــف املصريــة علــى “تعبئــة اجلمهــور نحــو األزمــة” 
ــى اجلمهــور.  ــى املســارات العاطفيــة، وتوظيــف اجلانــب الوجدانــى للتأثيــر عل والتركيــز عل

دراســة عبــداهلل املطيــري)2011( )15( والتــي اســتهدفت الكشــف عــن عوامــل التعصــب 
الرياضــي لــدي طــالب جامعــة اإلمــام  محمــد بــن ســعود، وموقفهــم مــن التعصــب الرياضــي، 
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وكيفيــة التغلــب علــي هــذه الظاهــرة مــن وجهــة نظرهــم، باالعتمــاد علي منهج املســح، بتطبيق 
أداة االســتبيان علــي 307 طالــب مــن طــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن  ســعود اإلســالمية. 
وقــد أثبتــت نتائــج الدراســة رفــض طــالب جامعــة اإلمــام للتعصــب بنســبة50,6% ، وأن احلــل 
األنســب لهــذه الظاهــرة - مــن وجهــة نظرهــم- هــو إلغــاء الرياضــة، وأن التعصــب بــن هــؤالء 
الطــالب لــم يصــل إلــي أن يكــون ظاهــرة اجتماعيــة، بــل الزال يف مرحلــة القضيــة أو املشــكلة.

دراســة   Jan Michael Livie )2010( )16( والتــي اســتهدفت التعــرف علــي الكيفيــة الــي 
أثــر بهــا التعصــب الرياضــي علــي حــركات التغييــر السياســي واالجتماعــي يف بريطانيــا يف 
أواخــر القــرن التاســع عشــر، وأوائــل القــرن العشــرين، وكيــف أثــرت حــركات املشــاغبن 
واملتعصبــن علــي السياســات التــي وضعتهــا الدولــة، وكيــف تناولــت وســائل اإلعــالم أحــداث 
الشــغب والتعصــب يف جنــوب لنــدن يف صيــف عــام 1899م. وتوصلــت الدراســة إلــي تأثيــر 
التعصب والشــغب علي التغيير السياســي واالجتماعي يف بريطانيا، وأن حركات املشــاغبن 
واملتعصبــن أثــرت بشــكل كبيــر يف انتشــار التعصــب يف لنــدن، وأن وســائل اإلعــالم البــد أن 

تــؤدي دورا يف اإلصــالح األخالقــي، وتعديــل ســلوك اجلمهــور. 

دراســة وليــد وادي النيــل)2007()17( والتــي اســتهدفت رصــد العالقــة بــن التعــرض لوســائل 
اإلعــالم ومســتويات التعصــب االجتماعــي لــدي املبحوثــن، والكشــف عــن مــدي تأثير وســائل 
اإلعــالم اجلماهيــرى علــي التعصــب االجتماعــي ونبــذ اآلخــر، مــع رصــد أهــم العوامــل 
واملتغيــرات التــي جتعــل األفــراد أكثــر تعصبــا يف مواقــف التفاعــل االجتماعــي املختلفــة، 
عبــر دراســة وصفيــة اعتمــدت علــي منهــج املســح بالعينــة، بالتطبيــق علــي عينــة عمديــة مــن 
الشــباب مبدينــة بورســعيد، باالعتمــاد علــي صحيفــة االســتقصاء جلمــع البيانــات اخلاصــة 
بالدراســة. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــي عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بــن مســتويات التعــرض للموضوعــات الصحفيــة ومســتويات التعصــب االجتماعــي لــدي 
املبحوثــن، وأن هنــاك عالقــة بــن مســتوي االتصــال الشــخصي حــول قضايــا التعصــب، 
وبــن مســتويات التعصــب االجتماعــي. وقــد رأت نســبة كبيــرة مــن املبحوثــن أن هنــاك 
تأثيــرا ســلبيا أو إيجابيــا محتمــال علــي األفــراد بســبب تنــاول الوســائل اإلعالميــة لهــذه 

ــه. ــم تناول ــي طبيعــة املوضــوع الــذي يت ــا، وأن هــذا التأثيــر يتوقــف عل القضاي

التعليق علي الدراسات السابقة
تشير الدراسات السابقة املتاحة إلي ما يلي:

 اعتمــدت معظــم الدراســات التــي تناولــت ظاهــرة التعصــب علــي وســائل اإلعــالم  -
التقليديــة كالصحــف والتليفزيــون، )دراســة نيفــن قاســم محمــود 2016، دراســة حنــان 
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ــد وادي  ــم الســعيد الطلخــاوي 2016م، دراســة ولي عبدالوهــاب2011م، دراســة إبراهي
النيــل2007م(. وتعتمــد الدراســة احلاليــة علــي رصــد ظاهــرة التعصــب يف املواقــع 

الرياضيــة اإللكترونيــة.

 ركــزت بعــض الدراســات علــي صحيفــة االســتبيان كأداة لتحقيــق أهــداف الدراســــــة  -
امليدانية،)دراســة حنــان عبدالوهــاب2017م، دراســة حافــظ عبــده محمــود2015م، 
دراســة عبدالصــادق حســن2013م، دراســة عبــداهلل املطيــري 2011م، دراســة وليــد 
وادي النيــل2007م(. بينمــا اعتمــدت دراســات أخــري علــي أداة حتليــل املضمــون،  
)دراســة إبراهيــم الســعيد الطلخــاوي 2016م(، )دراســة أحمــد فــاروق رضــوان2016م(، 
  Dorian Schaop, Marten Postma,Lisanne Jochem Tolsmaدراســة(
ــي احلصــول املعلومــات املرتبطــة بأهــداف  ــة عل 2015(. فيمــا تعتمــد الدراســة احلالي

ــق االســتبيان. الدراســة عــن طري

 اعتمــدت معظــم الدراســات علــي نظريــة االعتمــاد علــي وســائل اإلعــالم، للتعــرف علــي  -
مــدي اعتمــاد اجلمهــور علــي هــذه الوســائل للتعــرف علــي تأثيــر تنــاول وســائل اإلعــالم 

املختلفــة علــي ظاهــرة التعصــب الرياضــي لــدي اجلمهــور.

 طبقــت معظــم الدراســات علــي اجلمهــور العــام، دومنــا تركيــز علــي فئــة مــن الفئــات،  -
)دراســة حنــان  املختلفــة علــي اجلمهــور،  وتأثيراتهــا  الظاهــرة  أبعــاد هــذه  لرصــد 
دراســة  اعتمــدت  فيمــا  حســن2013م(.  عبدالصــادق  دراســة  عدالوهــاب2017م، 
وليــد وادي النيــل علــي عينــة مــن شــباب محافظــة بورســعيد، )دراســة وليــد وادي 

النيــل2007م(.

 تناولــت بعــض الدراســات أزمــات بعينهــا وقعــت بســبب التعصــب الرياضــي، كاألزمــة  -
التــي وقعــت بــن مصــر واجلزائــر بســبب إحــدي املباريــات الرياضيــة يف كــرة القــدم بــن 
ــم  ــان عبدالوهــاب 2017، دراســة ابراهي ــري، )دراســة حن ــن املصــري واجلزائ املنتخب
ــا االســتثمار العربــي التــي  الطلخــاوي2016م(. وتهتــم الدراســة احلاليــة برصــد قضاي
يتعــرض لهــا املبحوثــون، وعالقتهــا بنمــو ظاهــرة التعصــب، يف ظــل االزديــاد املضطــرد 

لالســتثمارات الرياضيــة يف مصــر.

 أشــارت بعــض الدراســات إلــي أن الصحــف كانــت مــن األســباب التــي أدت إلــي تأجيــج  -
ظاهــرة التعصــب، بــدال مــن اإلســهام يف عــالج هــذه الظاهــرة، واحلــد مــن تداعياتهــا، 
)دراســة حافــظ عبــده محمــود2015م(، وأشــارت بعــض الدراســات إلــي غيــاب دور 
.) 2010 Jan Michael Livie   وســائل اإلعــالم يف احلــد مــن هــذه الظاهــرة،) دراســة
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 أشــارت بعــض الدراســات إلــي أن وســائل اإلعــالم اجلديــد كانــت مــن األســباب التــي  -
أدت إلــي تأجيــج ظاهــرة التعصــب يف املالعــب يف بعــض الــدول األوربيــة، بــدال مــن 
اإلســهام يف عــالج هــذه الظاهــرة، واحلــد مــن تداعياتهــا، وذلــك لنشــرها فيديوهــات 
 Young Name ألحــداث شــغب مت ممارســتها يف املالعــب الرياضيــة. )دراســة

.) 2017 Chung
 تناولــت بعــض الدراســات املواقــع الرياضيــة العربيــة املتخصصــة يف مصــر والبحريــن،  -

بينمــا ركــزت معظــم الدراســات علــي الفضائيــات املصريــة والعربيــة، والتــي جــاءت يف 
مقدمــة وســائل اإلعــالم التــي يعتمــد عليهــا اجلمهــور يف متابعــة األحــداث الرياضيــة، 
املواقــع  علــي  احلاليــة  الدراســة  تركــز  بينمــا  عبدالوهــاب2017م(.  حنــان  )دراســة 

ــة. ــة املصري ــة اإللكتروني الرياضي

 أشــارت بعــض الدراســات إلــي أهميــة االســتثمارات الرياضيــة، ودورهــا يف تطــور  -
املنظومــة الرياضيــة، وحتولهــا إلــي منظمــات هادفــة للربــح، ودور هــذه االســتثمارات يف 
إيجــاد فــرص عمــل للمواطنــن.) دراســة Samuel A. Richardson 2015 ، دراســة 

.)Duane W.Myer 2013
حدود االستفادة من الدراسات السابقة

 1- اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة يف بعــض اجلوانــب املنهجيــة، كوضــع بعــض 
الفــروض املرتبطــة بالدراســة، وحتديــد عينــة الدراســة بدقــة.

ــاد ظاهــرة التعصــب الرياضــي  2- كمــا اســتفاد الباحــث منهــا يف الكشــف عــن بعــض أبع
التــي لــم يتــم تناولهــا مــن قبــل، ممــا حــدا بالباحــث إلــي دراســتها. 

3- ومــن أوجــه االســتفادة مــن الدراســات الســابقة االســتبصار ببعــض األهــداف التــي 
ســعت الدراســات الســابقة لتحقيقهــا يف وضــع بعــض أهــداف الدراســة احلاليــة.

4- أفــادت الدراســات الســابقة يف بنــاء اإلطــار املعــريف للدرســة، وحتديــد املتغيــرات التــي 
لــم تقــم الدراســات الســابقة بالتطــرق إليهــا، ليقــوم الباحــث بدراســتها مــن خــالل 
الدراســة احلاليــة، كقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر ودورهــا يف منــو 

ظاهــرة التعصــب.

أهمية الدراسة:
1- أهميــة الرياضــة بالنســبة للجمهــور املصــري، وتأثيرهــا علــي فئــات كثيــرة يف املجتمــع 

وعلــي رأســها الشــباب.
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2- تنامي ظاهرة االستثمار الرياضي العربي يف مصر.

3- التزايــد املســتمر للمواقــع الرياضيــة املتخصصــة، واهتمــام اجلمهــور مبتابعــة األحــداث 
والقضايــا الرياضيــة عبــر هــذه املنصــات اإلعالميــة.

4- ظهور حالة من االحتقان والتوتر والكراهية بن اجلماهير الرياضية املصرية.

5- منــو ظاهــرة التعصــب، ممــا يســتدعي تســليط الضــوء علــي هــذه الظاهــرة املجتمعيــة، 
والتــي قــد ميتــد أثرهــا ليشــمل أمناطــا أخــري للتعصــب واالختــالف مــع اآلخــر، 
كالتعصــب الدينــي، والتعصــب السياســي، والتعصــب ضــد اآلخــر املختلــف يف الفكــر.

مشكلة الدراسة
يف ظــل تنامــي االســتثمارات الرياضيــة العربيــة يف مصــر، والعالقــات املتشــابكة بــن 
الهيئــات واملؤسســات واألنديــة الرياضيــة، والتحــوالت الكبــري التــي  تشــهدها العالقــة بــن 
هــذه الكيانــات، واحتــدام الصراعــات الرياضيــة بــن هــذه األطــراف، وظهــور حالــة مــن 
االنقســام بن اجلماهير، وانتشــار بعض الظواهر الســلبية، والتناول اإلعالمي لهذه املشــهد 
امللتبــس عبــر املواقــع الرياضيــة املتخصصــة، التــي أصبحــت منصــات إعالميــة ذات تأثيــر 
بالــغ علــي اجلماهيــر املصريــة، تتضــح احلاجــة لدراســة تأثيــر التعــرض لقضايــا االســتثمار 
العربــي علــي منــو ظاهــرة التعصــب الرياضــي، ورصــد العالقــة بــن مضامــن القضايــا  
املطروحــة علــي املواقــع الرياضيــة، والتأثيــرات الســلبية اللتمــاس اجلمهــور للمعلومــات عبــر 
ــة لآلخــر، والتعصــب لبعــض  ــة النمطي ــري، والقولب ــود الفك ــا باجلم ــع، وعالقته هــذه املواق
األشــخاص أو الكيانــات الرياضيــة، وعــدم تقبــل الكيانــات األخــري املختلفــة يف االنتمــاء 

الرياضــي.

االســتثمار  لقضايــا  التعــرض  بــن  العالقــة  دراســة  البحثيــة يف  املشــكلة  تتحــدد  لــذا 
الرياضــي العربــي يف مصرعبــر املواقــع اإللكترونيــة الرياضيــة، ومنــو ظاهــرة التعصــب، مــن 
خــالل رصــد أبــرز القضايــا الرياضيــة املطروحــة، ومعــدل تعــرض الشــباب لهــا، ودوافــع هــذا 
ــن يف املضامــن  ــة املبحوث ــا، ومــدي ثق ــن نحــو هــذه القضاي التعــرض، واجتاهــات املبحوث

الرياضيــة املطروحــة عبــر هــذه املواقــع .

أهداف الدراسة:
تســعي الدراســة لتحقيــق عــدة أهــداف ترتبــط ارتباطــا وثيقــا مبشــكلة الدراســة، وميكــن 

ذكرهــا علــي النحــو التالــي:

1- التعــرف علــي أبــرز قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي التــي ركــزت عليهــا املواقــع 
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الرياضيــة.

2- رصد معدالت تعرض الشباب املصري لهذه القضايا عبر املواقع الرياضية.

3- الكشف عن دوافع التعرض لهذه املضامن.

ــي  ــا االســتثمار الرياضــي العرب ــن يف مضامــن قضاي 4- الكشــف عــن مــدي ثقــة املبحوث
عبــر هــذه املواقــع، وعالقــة ذلــك بنمــو ظاهــرة التعصــب.

5- التعرف علي اجتاهات املبحوثن نحو هذه املضامن.

6- رصد العالقة بن التعرض لهذه املضامن ومنو ظاهرة التعصب الرياضي.

تساؤالت الدراسة:
1- ما أبرز قضايا االستثمار الرياضي العربي التي ركزت عليها صحف الدراسة ؟

2- ما معدالت تعرض الشباب املصري لهذه القضايا عبر املواقع الرياضية ؟

التعــرض لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر عبــر املواقــع  3- مــا دوافــع 
؟ املتخصصــة  الرياضيــة 

4- مــا مــدي ثقــة املبحوثــن يف مضامــن قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي عبــر هــذه 
املواقــع، وعالقــة ذلــك بنمــو ظاهــرة التعصــب ؟

5- مــا اجتاهــات املبحوثــن نحــو مضامــن قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي التــي 
تتناولهــا املواقــع الرياضيــة املتخصصــة ؟

6- ما العالقة بن التعرض لهذه املضامن ومنو ظاهرة التعصب الرياضي يف مصر؟

فروض الدراسة:
تنبثق من أهداف الدراسة عدة فروض تسعي الدراسة للتحقق من مدي صحتها، وهي:

ــا االســتثمار الرياضــي  ــر لقضاي ــدل تعــرض اجلماهي ــن مع ــة ب ــة ارتباطي 1- توجــد عالق
العربــي يف مصــر عبــر املواقــع اإللكترونيــة ومنــو ظاهــرة التعصــب الرياضــي لــدي 

اجلمهــور.

2- توجــد عالقــة ارتبــاط إيجابيــة بــن عــدد ســاعات تعــرض املبحوثــن لقضايــا االســتثمار 
الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو ظاهــرة التعصــب الرياضــي لــدي اجلمهــور

3- توجد عالقة بن ثقة املبحوثن يف هذه املضامن واجتاهاتهم نحو ظاهرة التعصب.

4- توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن اجتاهــات املبحوثــن نحــو هــذه القضايــا ومنــو ظاهــرة 
التعصــب.

ــا  ــا طبق ــذه القضاي ــم له ــن يف تعرضه ــن املبحوث ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل 5- توجــد ف
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للمتغيــرات الدميوجرافيــة )النــوع- الســن- نــوع التعليــم - مســتوي التعليــم- محــل 
اإلقامــة- االنتمــاء الرياضــي(.

نوع الدراسة:
تنتمــى هــذه الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة  Descriptive Studies التــى تســتهدف 
تقريــر خصائــص ظاهــرة معينــة أو موقــف يغلــب عليــه صفــة التحديــد وتعتمــد علــى جمــع 
احلقائــق وحتليلهــا وتفســيرها الســتخالص داللتهــا، وتصــل عــن طريــق ذلــك إلــى إصــدار 
ــى يقــوم الباحــث بدراســتها )18(. وتســتهدف هــذه  تعميمــات بشــأن املوقــف أو الظاهــرة الت
ــي  ــا االســتثمار الرياضــي العرب ــرات التعــرض ملضامــن قضاي ــي تأثي الدراســة التعــرف عل

علــي منــو ظاهــرة التعصــب الرياضــي لــدي اجلمهوراملصــري.

منهج الدراسة:
نظــرا ألن طبيعــة الدراســة تهــدف إلــى وصــف وحتليــل الظاهــرة اإلعالميــة مــن مختلــف 
جوانبهــا، فــإن هــذه الدراســة تعتمــد علــى منهــج املســح Survey Method الذى يعد محاولة 
منظمــة لتقريــر وحتليــل وتفســير الوضــع الراهــن لنظــام أو جماعــة أو بيئــة،  يســتهدف 
الوصــول إلــى بيانــات ميكــن تعميقهــا وتصنيفهــا ، ولكونــه جهــدا علميــا منظمــا يســاعد فــى 
التوصــل إلــى بيانــات ومعلومــات عــن الظاهــرة موضــوع الدراســة.)19( وقــد اعتمــدت الدراســة 
ــي آراء اجلمهــور املصــري يف مضامــن  ــي منهــج املســح Survey Method للتعــرف عل عل

قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر وعالقتهــا بظاهــرة التعصــب.

مجتمع الدراسة:
هــو املجتمــع األكبــر الــذي يهــدف الباحــث دراســته وتعميــم نتائــج الدراســــة علــي كل 
ــه، بعــد حتقيــق أهــداف الدراســة. ويتمثــل مجتمــع الدراســة يف اجلمهــور املصــري  مفردات

ــة. ــة املختلف ــع الرياضي ــر املواق ــي عب ــا االســتثمار الرياضــي العرب ــرض لقضاي ــذي يتع ال

عينة الدراسة:
متثــل عينــة الدراســة ســمات وخصائــص املجتمــع ملجتمــع الدراســة ككل، ويتوقــف صــدق 
ــة  ــل عين ــة اختيارهــا. وتتمث ــة وطريق ــي حجــم العين ــع الدراســة عل ــة ملجتم ــل هــذه العين متثي
الدراســة يف 400 مفردة من اجلمهور املصري الذي يحرص علي التعرض لقضايا االســتثمار 
الرياضــي العربــي عبــر املواقــع الرياضيــة املختلفــة، والتــي مت اختيارهــا  بطريقــة عمديــة مــن 
بــن اجلمهــور املصــري الــذي يحــرص علــي متابعــة املواقــع الرياضيــة، باســتخدام أســلوب كــرة 

الثلــج، وذلــك بعــد التأكــد مــن متابعــة املبحوثــن لهــذه القضايــا واألحــداث الرياضيــة.
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أداة الدراسة:
املــراد  باألهــداف  املتعلقــة  البيانــات  “أداة االســتبيان” جلمــع  الدراســة علــى  تعتمــد 
حتقيقهــا، حيــث تتيــح هــذه األداة جمــع بيانــات واقعيــة عــن األفــراد واجتاهاتهــم نحــو 
القضايــا املختلفــة بطريقــة مقننــة وموحــدة قياســيا، وهــي مــن أكثــر الطــرق شــيوعا يف جمــع 
ــو  ــة بنم ــات املتعلق ــع البيان ــة مناســبة جلم ــا أداة بحثي ــن )20(باعتباره ــن املبحوث ــات م البيان
ظاهــرة التعصــب الرياضــي، مــن مفــردات عينــة الدراســة املتمثلــة فــى اجلمهــور املصــري، 
حيــث قــام الباحــث بتصميــم صحيفــة اســتقصاء تضمنــت عــددا مــن األســئلة التــى تســعى 
إلــى حتقيــق أهــداف الدراســة ، ثــم قــام بإجــراء اختبــار قبلــى  Pre – Test للتحقــق مــن 
صحتهــا، وعرضهــا علــى اخلبــراء فــى مجــال الدراســة، ثــم تطبيقهــا علــى اجلمهــور. ولكــي 
حتقــق الدراســة أهدافهــا مت تصميــم صحيفــة االســتبيان جلمــع البيانــات املتعلقــة بظاهــرة 
التعصــب لــدي اجلمهــور بطريقــة منهجيــة تســاعد علــي اســتثارة املبحوثــن لالســتجابة 

ــة. لتســاؤالتها املختلف

إجراءات الصدق والثبات:
اختبار صدق األداة:. 1

يعــد صــدق األداة مــن اخلطــوات املهمــة التــي تســعي إلــي التأكــد مــن كــون أداة الدراســة 
تقيــس مــا يفتــرض معرفتــه مــن املبحوثــن، للوصــول إلــي نتائــج دقيقــة حيــال الظاهــرة 

املدروســة.) 21(

وقــد وضــع الباحــث منوذجــا مبدئيــا الســتمارة االســتبيان مبــا يتفــق مــع أهــداف الدراســة  
املرتبطــة بالتعــرض لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي محــل الدراســة. والختبــار صــدق 
ــي تســاؤالت الدراســة وحتقيــق أهــداف البحــث قــام  ــة عل ــي اإلجاب االســتمارة وقدرتهــا عل
الباحــث بعــرض االســتمارة علــي عــدد مــن األســاتذة املتخصصــن)*( يف مجــال اإلعــالم 
ــا واتســاقها مــع أهــداف  ــاع اإلعالمــي، للنظــر يف مــدي صالحيته ــم االجتم الرياضــي وعل
الدراســة وتســاؤالتها . وقــد قــام املحكمــون بإبــداء بعــض امللحوظــات علــي االســتمارة  
كتعديــل بعــض الفئــات وحــذف البعــض اآلخــر وإضافــة بعــض الفئــات وأشــاروا بصالحيتهــا 

للتطبيــق، بعدمــا قــام الباحــث بتعديلهــا. 

اختبار الثبات:. 2

ويقصــد بــه ثبــات أداة جمــع البيانــات والتأكــد مــن وجــود درجــة اتســاق عاليــة يف قيــاس 
املتغيــرات واحلصــول علــي نتائــج متطابقــة إذا مــا مت إعــادة تطبيــق االســتمارة مــرة أخــري 
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علــي املبحوثــن لقيــاس نفــس املتغيــرات. ولتحقيــق ثبــات االســتمارة قــام الباحــث بتطبيقهــا 
 Retest علــي 40 مفــردة. وبعــد مــرور شــهر علــي تطبيــق االســتبانة األولــي أعــاد تطبيقهــا
مــرة أخــري علــي ذات املبحوثــن. وبحســاب معامــل االرتبــاط “ســبيرمان” بــن إجابــات 
املبحوثــن يف االختبــار األول واالختبــار الثانــي كانــت قيمــة معامــل االرتبــاط 90,. وهــو مــا 

يشــير إلــي ثبــات املقيــاس وصالحيــة تطبيقــه لتحقيــق أهــداف الدراســة. 

املعامالت اإلحصائية
ــي احلاســب  ــا إل ــات وإدخاله ــز البيان ــات الدراســة مت ترمي ــع بيان ــاء مــن جم ــد االنته بع
اآللــي، ثــم معاجلتهــا وحتليلهــا واســتخراج النتائــج اإلحصائيــة. وقــد اعتمــد الباحــث يف 
االجتماعيــة  للعلــوم  اإلحصائيــة  “احلزمــة  برنامــج  علــي  اإلحصائــي  التحليــل  عمليــات 
املعاجلــة  وقــد متــت   .“  )Statistical Package for Social Science(  SPSSv.19
اإلحصائيــة لهــذه البيانــات عبــر تطبيــق العديــد مــن املعامــالت اإلحصائيــة، عبــر العديــد مــن 
املتغيــرات اإلســمية)Nominal( والوزنيــة )Scale(. وقــد مت تطبيــق املعامــالت اإلحصائيــة 

ــي النحــو التالــي: املالئمــة لــكل متغيــر، وذلــك عل

أوال: املقاييس الوصفية، وتشمل:

خــالل  مــن  املتغيــرات  بعــض  عــرض  مت  حيــث  التكراريــة،  والتوزيعــات  اجلــداول   -1
جــداول تهــدف إلــي الكشــف عــن التكــرارات والنســب املئويــة، لوصــف عينــة الدراســة 

وخصائصهــا.

ثانيا: االختبارات اإلحصائية:

اســتخدم الباحــث بعــض االختبــارات اإلحصائيــة التــي ســعت لقيــاس الفــروق والعالقــات 
بــن متغيــرات الدراســة، وكانــت علــي النحــو التالــي:

اختبــار )Independent sample T-Test( ملقارنــة متوســطي عينتــن مســتقلتن . 1
واملعــروف اختصــارا باختبــار “ت” )T-Test( لتحديــد مــدى اجتاهــات اجلمهــور نحــو 

قضايــا التعليــم قبــل اجلامعــي.

ــر . 2 ــن أكث ــن املتوســطات ب ــروق ب ــاس الف ــك لقي ــار F( On Way Anova(: وذل اختب
ــن. مــن مجموعت

االختبــارات البعديــة )Post Hoc Test(: وتتــم كمعامــالت بعديــة الختبــار)F(، وذلــك . 3
للتعــرف علــي منشــأ الفــروق بــن املجموعــات.

معامــل ارتبــاط “بيرســون” لدراســة شــدة واجتــاه العالقــة االرتباطيــة بــن متغيريــن مــن 4. 
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مســتوي املســافة أو النســبة.

مفاهيم الدراسة
املواقع الرياضية اإللكترونية

هــي املواقــع التــي متــد اجلمهــور املتصفــح باملعلومــات الرياضيــة، وحتتــوي علــي إعالنــات 
عــن منتجــات وخدمــات لهــا صلــة رئيســية باملجــال الرياضــي، وهــذه املواقــع قــد تكــون ذات 
ــة،  ــة خلدمــات ومنتجــات رياضي ــع تســويقية وترويجي ــد تكــون مواق ــي، وق ــوي معلومات محت
وقــد تكــون مواقــع لفــرق أو مؤسســات رياضيــة. فهــي مواقــع تتخــذ مــن الرياضــة بأنواعهــا 
املختلفــة مــادة رئيســة لهــا،)22( يف ظــل تنــوع البطــوالت الرياضيــة، واالهتمــام باالســتثمار 

والتســويق الرياضــي.)23(

تعريف االستثمار:

ــرة  ــل االنتظــار لفت ــا املســتثمر يف الوقــت احلاضــر مقاب ــي عــن أمــوال ميتلكه هــو التخل
زمنيــة للحصــول علــي تدفقــات ماليــة الحقــة تعويضــا عــن القيمــة احلاليــة لهــذه التدفقــات. 

فهــو توظيــف ألصــول لتــدر عوائــد ومنافــع مســتقبلية.)24(

تعريف التعصب:

»التمييــز أو اإلقصــاء أو التقييــد لبعــض األفــراد أو الهيئــات او املؤسســات، أو تلويــث 
الصــورة والســمعة، وذلــك فيمــا يتعلــق باملعتقــد أو الفكــر أو االنتمــاء، بهــدف فــرض قيــود 

ــي حرياتهــا وآرائهــا وحقوقهــا األساســية«. ــر عل ــات  يف املجتمــع، للتأثي ــي بعــض الفئ عل

ــم وإصــدار  ــل للتعمي ــة يف األحــكام واملواقــف، واملي ــه »التشــدد واملبالغ ــري البعــض أن وي
أحــكام ســلبية علــي فئــة اجتماعيــة، أو جماعــة عرقيــة أو طائفيــة أو رياضيــة، بســبب 
كينونتهــا وانتماءاتهــا وأفكارهــا، )25( بحيــث ميثــل عوائــق اجتماعيــة وسياســية تؤثــر علــي 
املواطنــة والهويــة، وجتعــل األفــراد يتمســكون بشــرعية ضيقــة تتمثــل يف طائفــة أومذهــب، أو 
مؤسســة ثقافيــة أو رياضيــة، مبــا يــؤدي لتفتيــت الكيــان املجتمعــي.) 26( فالتعصــب حكــم يتــم 
إصــداره عــن موضــوع أو قضيــة معينــة سياســية أو دينيــة أو رياضيــة قبــل اختبــار وفحــص 
احلقائــق املرتبطــة بهــذا املوضــوع، بشــكل متعجــل ومبتســر، ويتســم باالنفعــال. ويعرفــه 
مايــرز Myers بأنــه: اجتــاه ســالب ال ميكــن تبريــره إزاء جماعــة مــا، ويقــوم علــي حكــم 
مســبق يجعلنــا نتحيــز ضــد أعضاءهــا، ألنهــم ينتمــون إلــي إلــي هــذه اجلماعــة ، وهــو يغفــل 
الســمات والصفــات اإليجابيــة لألفــراد، ويحكــم عليهــم مســبقا طبقــا النتماءهــم لفريــق أو 
جماعــة مــا.) 27( ويتجلــي التعصــب يف رفــض أفــكار اآلخريــن وميولهــم ومعتقداتهــم، واللجــوء 
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أحيانــا للعنــف يف مواجهتهــا، مــع عــدم القابليــة ملناقشــة األفــكار املختلفــة، ونبــذ املختلفــن 
يف االنتمــاء والفكــر.)28(

تعريف التعصب الرياضي:

ــق، مــع  ــزه الواضــح لهــذا الفري ــق رياضــي معــن، وحتي هوانتمــاء الفــرد وتشــجيعه لفري
اجتاهــه نحــو معــاداة مســئولي وجماهيــر الفــرق األخــري، وعــدم ثباتــه االنفعالــي، وجمــوده 
ــه والفــرق األخــري دون وجــود  ــا مســبقة نحــو فريق النســبي جتــاه اآلخــر، واتخــاذه أحكام
مــا يبررهــا مــن أســانيد، مــع صعوبــة عــدول الفــرد عــن آرائــه وأفــكاره، ونزوعــه دائمــا إلــي 
ــي  ــؤدي إل ــة،)29( يف ظــل التنافــس الشــديد، والشــعور بالهزميــة، ممــا ي ــر أخطــاء فريق تبري
اإلحبــاط الــذي يتحــول لــدي البعــض إلــي شــكل مــن أشــكال التعصــب الرياضــي،)30( النــاجت 

عــن االســتثارة اجلماهيريــة يف املــــالعب الرياضيــة.)31(

املفهوم اإلجرائي للتعصب الرياضي

 حالــة مــن االنفعــال تصيــب اجلماهيــر جــراء التعــرض لبعــض املضامــن الرياضيــة 
ــة واملؤسســات  ــة األندي ــي شــعور بكراهي ــؤدي إل ــة، وت ــزة ألفــراد أو مؤسســات رياضي املتحي
ــة  ــر عــن هــذه احلال ــرق األخــري، والتعبي ــا  التدخــل يف شــئون الف ــد يصاحبه األخــري، وق
بصــورة ســلبية حتتقــر اآلخــر وتزدريــه، وتعلــي مــن شــأن الفريــق أو املؤسســة الرياضيــة التــي 
ينتمــي إليهــا هــذا الفــرد. وقــد تــؤدي إلــي انتهــاج العنــف الرياضــي والشــغب الــذي يشــتمل 

علــي احلــرق والتدميــر للمنشــآت الرياضيــة.

اإلطار النظري للدراسة
Media Dependency Theory 1- نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم

 Media Dependency ترتكــز الدراســة علــي نظريــة االعتمــاد علــي وســائل اإلعــالم
Theory، التــي تشــمل عــددا مــن املدخــالت العلميــة كعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع، وتتضمــن 
ــد  ــد)32(. وتع ــور لوســائل اإلعــالم اجلدي ــرض اجلمه ــط بتع ــرات ترتب ــا عــدة تأثي يف مجمله
هــذه النظريــة  جــزءا مــن االعتمــاد املتبــادل بــن وســائل اإلعــالم والنظــم االجتماعيــة 
التــي تشــكل عالقــات اجلمهــور بهــذه الوســائل، حيــث تبحــث يف الكيفيــة التــي ترتبــط بهــا 
أجــزاء النظــم االجتماعيــة ببعضهــا البعــض، وكيفيــة تغييــر الســلوك املرتبــط بهــذه الكيفيــة. 
فهنــاك اعتمــاد متبــادل بــن وســائل اإلعــالم واجلمهوروأجــزاء النظــام االجتماعــي، نظــرا 
العتمــاد األفــراد علــي هــذه الوســائل لفهــم النظــام املجتمعــي املحيــط بهــم.)33( فقــد يــؤدي 
االســتخدام املكثــف لوســائل اإلعــالم اجلديــد إلشــباع رغبــات اجلمهــور ودوافعهــم، وتعزيــز 
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اندماجهــم مــع أصحــاب االهتمامــات املشــتركة، وإتاحــة فــرص متعــددة للتقاعــل والتعبيــر 
اســتخدام  ويرتبــط  الرياضيــة.  القضايــا  بينهــا  ومــن  املختلفــة  القضايــا  الــرأي يف  عــن 
واالجتماعيــة  النفســية  واملحــددات  القــدرات  مــن  الوســائط مبجموعــة  لهــذه  اجلمهــور 
والثقافيــة واالقتصاديــة، ونوايــا املســتخدم، ومدركاتــه الذاتيــة، وهــي عوامــل حتــدد مســتوي 
تأثــر اجلمهــور باملحتــوي املطــروح عبــر هــذه املنصــات اإلعالميــة ســلبا وإيجابــا)34(. وتفترض 
ــد  ــور، وخاصــة عن ــن وســائل اإلعــالم واجلمه ــادال ب ــادا متب ــاك اعتم ــة أن هن هــذه النظري
التعــرض لألحــداث والقضايــا اجلدليــة، ويترتــب علــي هــذا االعتمــاد تأثيــرات معرفيــة 
ــل يف اخلــوف  ــة تتمث ــرات وجداني ــا، وتأثي ــذه القضاي ــط به ــة الغمــوض املرتب تســهم يف إزال
والقلــق والتوتــر، وقــد متتــد لتصــل لدرجــة الكراهيــة والتعصــب، وتأثيــرات ســلوكية ترتبــط 
باتخــاذ قــرارات مرتبطــة بهــذه األحــداث.)35( فوســائل اإلعــالم تســتطيع أن حتقــق اكبــر قــدر 
مــن هــذه التأثيــرات، التــي تــزداد عندمــا تقــوم هــذه الوســائل بنقــل املعلومــات بشــكل مكثــف، 
فنظريــة االعتمــاد تتعامــل مــع القضايــا واألحــداث كمنظومــة مركبــة مــن عناصــر متفاعلــة، 
وليســت مجــرد منــاذج منفصلــة عــن بعضهــا البعــض.)36( وتتوقــف درجــة اعتمــاد اجلمهــور 
ــة املعلومــات،  ــي حجــم وأهمي ــي املعلومــات عل ــد للحصــول عل ــي وســائل اإلعــالم اجلدي عل

ودرجــة االســتقرار املجتمعــي، والوظائــف التــي تقدمهــا وســائل اإلعــالم للمجتمــع.)37(

ويرصــد “ملفــن ديفليــر” و “ســاندرا بــول روكيتــش” بعــض اآلثــار الناجتــة عــن اعتمــاد 
األفــراد علــي وســائل اإلعــالم يأتــي يف مقدمتهــا: كشــف الغمــوض املرتبــط بالقضايــا 
تقــدمي  أو  املعلومــات،  إلــي  لهــا بســبب االفتقــار  التفســير الصحيــح  واألحــداث، وعــدم 
معلومــات متضاربــة، أو غيــر مكتملــة. ويــؤدي االعتمــاد علــي هــذه الوســائل إلــي تكويــن 
اجتاهــات محــددة نحــو القضايــا واألحــداث املثــارة يف املجتمــع.)38( فالتعــرض لوســائل 
اإلعــالم والتعــرف علــي املعلومــات املرتبطــة باألحــداث والقضايــا اجلدليــة  يجعــل األفــراد 
ــي حــدوث  ــؤدي إل ــد ي ــم. وق ــر لديه ــق والتوت ــاح، وخفــض اإلحســاس بالقل يشــعرون باالرتي
تأثيــرات ســلبية لــدي اجلماهيــر جــراء التعــرض ملعلومــات تثيــر اجلمهــور وحتــرك الدوافــع 

الســلبية بداخلــه. )39 (

وقــد قامــت الدراســة بتوظيــف هــذه النظريــة مــن خــالل الكشــف عــن مــدي اعتمــاد 
املبحوثــن علــي املواقــع الرياضيــة للتعــرف علــي املعلومــات املرتبطــة بقضايــا االســتثمار 
الرياضــي العربــي يف مصــر. كمــا اســتفادت الدراســة مــن هــذه النظريــة يف رصــد التأثيــرات 
الوجدانيــة والســلوكية املختلفــة للتعــرض لهــذه القضايــا ، والتــي مــن بينهــا منــو ظاهــرة 

التعصــب الرياضــي.
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اإلطار املعريف للدراسة
املواقع اإللكترونية الرياضية

مــع مطلــع القــرن العشــرين وانتشــار شــبكة اإلنترنــت، واجتــاه الصحــف إلــي نشــر 
محتواهــا املطبــوع عبــر الشــبكة العنكبوتيــة، ظهــرت املواقــع الرياضيــة التــي مكنــت القائــم 
باالتصــال يف هــذا املجــال  مــن نقــل املحتــوي الرياضــي إلــي املتلقــي بســهولة، واســتحواذها 
عليــه،)40( يف ظــل تنامــي االجتاهــات وامليــول الرياضيــة، وحتــول الرياضة إلي جــزء من النظام 
االجتماعــي املرتبــط بالدوافــع األوليــة والثانويــة للفــرد كالترويــح واالنتمــاء، وحتــول األنشــطة 
الرياضيــة إلــي مؤسســات اســتثمارية ذات تأثيــر بالــغ يف املجتمــع، يف ظــل ازديــاد حــدة 
املنافســة بــن األنديــة الرياضيــة، وســهولة تناقــل األحــداث والفعاليــات والقضايــا الرياضيــة.

)41( فالرياضــة هــي أحــد مصــادر القــوة الناعمــة للــدول، وهــي مكــون رئيــس يف الثقافــة 

الشــعبية للمجتمعــات املختلفــة، يتــم مــن خاللهــا نشــرالقيم الثقافيــة والدينيــة واالجتماعيــة.
)42( ويتمثــل الــدور الرئيــس لهــذه املواقــع يف نشــر األخبــار واملعلومــات واحلقائــق الرياضيــة، 

وشــرح القواعــد والقوانــن املرتبطــة باأللعــاب الرياضيــة، لنشــر الثقافــة الرياضيــة، والقيــم 
اإليجابيــة بــن أفــراد املجتمــع. وعلــي الرغــم مــن ذلــك فــإن بعــض هــذه املواقــع تقــوم بتغطيــة 
بعــض األحــداث الرياضيــة بطريقــة تؤثــر بالســلب علــي اجلمهــور، وتــؤدي إلــي وجــود حالــة 
مــن االحتقــان والتعصــب والبعــد عــن هــذه القيــم واألخــالق الرياضيــة،)43(يف ظــل دور هــذه 
املواقــع يف بنــاء مــدركات اجلمهــور وتشــكيل رؤيتــه جتــاه القضايــا واألحــداث الرياضيــة)44(، 
وارتباطهــا باجلوانــب العاطفيــة للمتلقــن، وتأثيرهــا علــي قيمهــم واجتاهاتهــم، طبقــا لكثافــة 
التعــرض)45(، وإتاحتهــا الفرصــة ملتصفحيهــا لتبــادل املعلومــات واألخبــار اخلاصــة بالقضايــا 

واألحــداث الرياضيــة، والتفاعــل معهــا.)46(

 ويــؤدي  التعصــب الرياضــي إلــي إحلــاق الضرر باألفراد والهيئات واملؤسســات الرياضية 
لفظيــا ومعنويــا، ووجــود حالــة مــن الكراهيــة بــن األطــراف املختلفــة، مبــا ينعكــس ســلبا علــي 
تنــاول القضايــا واألحــداث الرياضيــة، حيــث تســود حالــة مــن اجلــدل حــول هــذه القضايا يتم 
التعبيــر عنهــا يف ســياق العالقــة بــن هــذه الكيانــات واملؤسســات الرياضيــة واجلماهيــر.)47( 
فقــد أشــارت بعــض الدراســات التــي عنيــت بتحديــد« االجتاهــات التعصبيــة لــدي اجلماهير« 
إلــي أن األفــراد يشــكلون صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن اجلماعــة التــي ينتمــون إليهــا ويضعونهــا 
موضــع مقارنــة مــع اجلماعــات األخــري، ومييزونهــا عليهــا. وهــذا التمايــز اإليجابــي يرتبــط 
بالتحيــزات الســلوكية واإلدراكيــة التــي تظهــر يف التنافــس بــن هــذه اجلماعــات والكيانــات 
يف  متحيــزة  الســتراتيجيات  تبنيهــم  ظــل  يف  تعصبــا  أكثــر  األفــراد  وجتعــل  الرياضيــة، 
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ــه. )48(وال يرتبــط التعصــب بوجــود  ــون صــورة ســلبية عن تعاملهــم مــع اآلخــر، جتعلهــم يكون
اجتاهــات تعصبيــة لــدي الفــرد، أو تنــاول األحــداث الرياضيــة بصــورة تدعــو إلــي التعصــب 
ــز والتعصــب  ــي منــو التحي ــؤدي إل ــاك عوامــل وســيطة ت ــة للمنافســن فقــط، فهن والكراهي
بــن اجلماهيــر كاالنتمــاء الرياضــي للكيانــات واألنديــة املختلفــة، والعوامــل االجتماعيــة، 
ــي ســلوك  ــر عل ــاول اإلعالمــي لهــذه الظاهــرة،)49( وحــدة التنافــس الرياضــي التــي تؤث والتن
اجلماهيــر وتثيــر انفعاالتهــم جتــاه املنافســن،)50(وقد تتحــول هــذه االســتثارة إلــي وقــوع بعــض 
حــاالت العنــف الرياضــي وشــغب املالعب،)51(خاصــة وأن هنــاك حالــة مــن ضعــف الثقافــة 
الرياضيــة، والســعي لتوظيــف األحــداث الرياضيــة سياســيا واجتماعيــا ودينيــا، وظهــور حالــة 
ــت  ــي تغلغل ــا يف التعصــب الرياضــي، والت ــي تتضــح جلي ــة، الت ــز والنظــرة الفوقي مــن التميي
ــاجت عــن  ــي الن ــل املجتمع ــف واخلل ــة الضع ــرت حال ــع، وأظه ــن شــرائح املجتم ــد م يف العدي

التوتــرات واالختــالالت االجتماعيــة.) 52(

االستثمارات الرياضية العربية يف مصر
ــا  ــف أنواعه ــة مبختل ــرات ســريعة يف املجــاالت اإلعالمي ــورة االتصــاالت تغي ــت ث صاحب
املكتوبــة واملســموعة واملرئيــة والرقميــة، حيــث تنامــي تأثيــر املواقــع الرياضيــة ومواقــع 
التواصــل االجتماعــي يف تغييــر الــرأي العــام الرياضــي، واالجتاهــات، واحلشــد اجلماهيــري، 
والترويــج والتســويق للفعاليــات والبطــوالت الرياضيــة والالعبــن، وتعظيــم قيمــة العالمــات 
التجاريــة، والــذي صاحبهــا ارتفــاع القيمــة الســوقية للدوريــات والفــرق الرياضيــة والالعبــن 
واألنديــة، ممــا دفــع املؤسســات الرياضيــة إلــي زيــادة القــدرات االســتثمارية، املتمثلــة يف 
اإلنشــاءات الرياضيــة، واملشــروعات الرياضيــة األخــري، التــي تــدر عوائــد ثابتــة لهــذه 
املؤسســات، وصيانــة املنشــآت واملرافــق، وتنظيــم األحــداث الرياضيــة، واســتثمارات املالبــس 
واألدوات والتجهيــزات الرياضيــة، واحلقــوق اإلعالميــة، وحقــوق البــث، والرعايــة، والتســويق 
الرياضــي، والتــي متثــل رافــدا جديــدا مــن روافــد التمويــل، وتنميــة املــوارد األساســية، 
لتحقيــق التنــوع االقتصــادي، والدفــع بالعديــد مــن االســتثمارات التــي تســهم يف تطويــر 
ــم  ــة الرياضيــة،)53(يف ظــل التغييــر اجلــذري يف اإلطــار القانونــي واملؤسســي احلاك املنظوم
لبيئــة الرياضــة يف مصــر، وإصــدار قانــون الرياضــة اجلديــد،)54( وتوجــه احلكومــة املصريــة 
لدعــم االســتثمار العربــي واألجنبــي، الــذي يعــد أحــد عوامــل حتريــك االقتصــاد املصــري، 
وجــذب املزيــد مــن االســتثمارات املختلفــة، والتدفقــات املاليــة التــي تعــد مصــدرا حيويــا 
لتغذيــة االحتياطــي النقــدي األجنبــي.)55( والتوظيــف، وتنميــة االقتصــاد مــن خــالل االســتثمار 

املباشــر.)56(
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وقــد ســعت الدولــة املصريــة إلــي دعــم االســتثمار الرياضــي العربــي، وإتاحــة الفرصــة 
للهيئــات الرياضيــة املختلفــة والكيانــات االســتثمارية الســتثمار أموالهــا يف املجــال الرياضــي، 
وعــدم االعتمــاد كليــا علــي التمويــل الــذي تقدمــه الدولــة يف تنظيــم البطــوالت، وحقــوق 
الرعايــة، حيــث رفــع قانــون الرياضــة اجلديــد- لعــام2017م- القيود املختلفة علي االســتثمار 
الرياضــي. فقــد نصــت املــادة )71( علــي« فتــح البــاب لالســتثمار الرياضــي وجعــل دور 
الدولــة رقابيــا فقــط، ممــا أدي إلــي تشــجيع االســتثمار الرياضــي، وإتاحــة الفرصــة لألنديــة 
ــة،  ــوارد املالي ــام مبشــروعات اســتثمارية تنمــي امل ــة واملســتثمرين للقي واملؤسســات الرياضي
مــن خــالل إنشــاء شــركات مســاهمة، وطــرح األســهم يف اكتتــاب عــام، والقيــد ببورصــة 
األوراق املاليــة)57(، واالعتمــاد علــي الدخــل التشــاركي يف اإلنفــاق علــي الالعبــن املحترفــن، 

واســتثمار مواهبهــم.)58(

وقــد شــهد االســتثمار الرياضــي العربــي منــوا مضطــردا خــالل األعــوام األخيــرة بســبب 
ــراف، وتعــدد صــور  ــة إلــي االحت ــات الرياضــة، وحتــول املنظومــة الرياضي ازدهــار اقتصادي
وأشــكال  التســويق الرياضــي العربــي)59(،إال أن هــذا النمــو أدي إلــي حتــول طبقي يف العناصر 
الفاعلــة يف املجــال الرياضــي. فالرياضــة إحــدي أدوات القــوة الناعمــة التــي انعكســت 
تطوراتهــا علــي اجلماهيــر يف التنظيــم االجتماعــي غيــر املؤسســي، واحلشــد والتعبئــة 
الرياضيــة، التــي أثــرت علــي املجــال العــام يف مصــر، وعلــي العالقــة بــن األفــراد. فظهــور 
مفهــوم الصناعــة يف املجــال الرياضــي أدي إلــي جــذب العديــد مــن رجــال األعمــال العــرب 
واملســتثمرين واملعلنــن لالســتثمار الرياضــي يف مصــر، وخلــق حتــوال اجتماعيــا جديــدا 
يف ســياق العالقــة بــن الرياضــة واملجتمــع،)60( وحــرص املؤسســات الرياضيــة علــي حتقيــق 
أكبــر اســتفادة مــن مــن التســويق، واإلعــالن، وحقــوق الرعايــة، والبــث الرياضــي للبطــوالت 
املختلفــة.)61( وللتغلــب علــي هــذا التحــول البــد مــن امتــالك سياســة ورؤيــة واضحــة وقــادرة 
ــي مواجهــة االختــالالت العميقــة يف املجــال الرياضــي. فاالســتثمار الرياضــي، وتوســيع  عل
االحتــراف،  وتطويــر جتربــة  الرياضــي،  التســويق  واالرتقــاء مبنظومــة  التحتيــة،  البنيــة 
وتدعيــم األطــر املؤسســية، وحتديــث اللوائــح املنظمــة لألنشــطة الرياضيــة يــؤدي إلــي 
جنــاح االســتثمار الرياضــي كصناعــة وأداة مــن ادوات القــوة الناعمــة للدولــة املصريــة التــي 
تســتوعب الشــباب، وتــؤدي إلــي دمجهــم يف املجتمــع، ومشــاركتهم يف املجــال العــام، وتنظيــم 

ــف  والتعصــب.)62( ــدا عــن العن ــة، بعي تفاعالتهــم املجتمعي

عالقة املواقع الرياضية باجتاهات اجلمهور نحو القضايا الرياضية
يف ظل التطورات املذهلة التي شهدتها تكنولوجيا االتصال يف القرن احلادي والعشرين، 
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وتنامــي دور وســائط اإلعــالم اجلديــد، وبــروز بعــض الظواهــر االجتماعيــة الســلبية – 
كالتطــرف والتعصــب-  والتــي أثــرت يف املجتمــع تأثيــرا بالغا،)63(مــع منــو التأثيــرات املتبادلــة 
بــن اإلعــالم والتســويق واالســتثمار يف املؤسســات الرياضيــة، التــي أصبحــت تعتمــد علــي 
وضــع اســتراتيجيات متعــددة للتســويق واالســتثمار الرياضــي لتحقيــق التنافــس التســويقي 
واالســتثمار الفاعــل يف املؤسســات الرياضية،)64(تبــرز قــدرة املواقــع الرياضيــة  علــي التأثيــر 
يف مواقــف واجتاهــات اجلمهــور جتــاه القضايــا  واألحــداث  الرياضيــة، والرياضيــن، والتــي 
يأتــي يف مقدمتهــا التعصــب الرياضــي والعنــف وشــغب املالعــب. فاملواقــع الرياضيــة تؤثــر 
بشــكل كبيــر يف منــو أو اطمحــالل  ظاهــرة التعصــب الرياضــي لــدي اجلمهــور، حيــث تــؤدي 
دورا كبيــرا يف تشــكيل مدركاتــه نحــو املنافســات الرياضيــة املختلفــة واملؤسســات واألنديــة 
املتباريــة، مــن خــالل تركيزهــا علــي تغطية األحــداث الرياضية املهمة، وحتليــل هذه األحداث 
وتفســيرها، مبــا يؤثــر علــي إدراك اجلمهــور ، أو تشــويه هــذا الفهــم نتيجــة للتحيــز لطــرف 
مــا، أو تضخيــم أحــداث وأنشــطة هامشــية، مبــا يؤثــر علــي املســتوي الفكــري للجمهــور، 
ــات العمــل  ــة، وآلي ــزام باملهني ــة،) 65( أو عــدم االلت ــواع التعصــب الرياضــي املختلف ــه ألن وتقبل
اإلعالمــي، وجــودة املحتــوي املقــدم للجمهــور، والبعــد عــن املوضوعيــة، واحليــاد، واخللــط 
ــة.)66( وال يتوقــف هــذا  ــزام مبحــددات املمارســة اإلعالمي ــر، وعــدم االلت ــرأي واخلب ــن ال ب
التأثيــر عنــد حتديــد مواقــف األفــراد واجتاهاتهــم نحــو القضايــا الرياضيــة، بــل يتعــدي ذلــك 
إلــي القيــم وأمنــاط الســلوك الرياضــي، وتكويــن رؤيــة أكثــر عمقــا وشــموال لــكل مــا يتعلــق 
ــن اجتــاه األفــراد نحــو األحــداث  ــة تســهم يف تكوي باملجــال الرياضــي.)67( فاملواقــع الرياضي
والقضايــا الرياضيــة، وقــد تــؤدي إلــي قيــام اجلمهــور بنشــاط مــا نتيجــة للتعــرض لهــذه 
القضايــا، بجانــب الــدور االنتقائــي للفــرد يف تكويــن اجتاهاتــه.)68( وقــد تؤثــر هــذه املواقع علي 
اجلماهيــر بشــكل ســلبي عندمــا تنشــر املعلومــات اخلاطئــة والشــائعات، فتتحــول الوســائط 
اإلعالميــة إلــي ســاحات حــرب افتراضيــة بــن مشــجعي ومســئولي األنديــة الرياضيــة. وقــد 
تؤثــر هــذه األخبــار والشــائعات علــي بيئــة االســتثمار الرياضــي، وأبــرز مثــال علــي ذلــك 
انســحاب املســتثمر الســعودي تركــي آل الشــيخ مالــك »نــادي وقنــاة بيراميــدز« مــن االســتثمار 
الرياضــي يف مصــر، وذلــك ردا علــي التنــاول اإلعالمــي والشــائعات التتــي يتعــرض لهــا بصفة 
يوميــة علــي حــد وصفــه. وقــد ميتــد تأثيــر هــذا التنــاول وتلــك الشــائعات إلــي إيجــاد حالــة 
مــن التوتــر واالحتقــان بــن األنديــة الرياضيــة، وهــو الواقــع احلالــي يف الرياضــة املصريــة،)69( 
التــي حتولــت فيهــا املالعــب إلــي ســاحات للتراشــق باأللفــاظ والتشــابك باأليــدي، يف ظــل 
اعتمــاد اجلمهــور علــي العنــف كوســيلة للتعبيــر عــن االنتمــاء والتحيــز ألحــد األنديــة وانتعاش 
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ظاهــرة التعصــب الرياضــي.)70(

أشكال ومظاهر الترويج للتعصب عبر املواقع الرياضية
النضــج االجتماعــي، وإشــاعة روح  التــي حتقــق  الوســائل  أهــم  مــن  الرياضــة  تعــد   
اجلماعــة بــن األفــراد، ملــا تنتجــه مجاالتهــا  وأنشــطتها الواســعة مــن فــرص التعــارف 
واإلخــاء والتنافــس املحمــود، ومــا تضفيــه أنظمتهــا وقوانينهــا مــن أســس ومبــادئ اجتماعيــة 
وقيميــة، كالعمــل للصالــح العــام، واحتــرام اآلخريــن، والقــدرة علــي التحكــم يف االنفعــاالت 
ــرا  ــزا كبي ــة تشــغل حي ــارة. )71( فهــي ظاهــرة اجتماعي ــة املشــحونة باإلث يف املواقــف الرياضي
يف وســائل اإلعــالم اإللكترونيــة، وتعــد إحــدي التنظيمــات االجتماعيــة التــي تتقاطــع يف 
تأثيراتهــا مــع الظواهــر السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة. وقــد يصاحــب هــذه الرياضــة 
بعــض الظواهــر الســلبية، كالتعصــب الرياضــى ، وشــغب املالعــب، وعــدم قبــول اآلخــر، وعدم 
تفهــم وجهــات النظــر املختلفــة، وهــذا يســتدعي دراســة هــذه الظاهــرة دراســة شــاملة ودقيقة 
مــن منظــور تكاملــي للتعــرف علــي مظاهرهــا املختلفــة ومحاولــة إيجــاد حلــول لهــا، حيــث تعــد 
تلــك الظاهــرة جــزءا مــن منظومــة احليــاة املعاصــرة، تتبــادل التأثيــر والتأثــر مــع مكونــات 
ــان أومؤسســة  ــار الســلبية لظاهــرة التعصــب الرياضــي لكي ــك املنظومــة،)72(  وتتعــدد اآلث تل
مــا، حيــث تــؤدي إلــي ضعــف روح الــوالء واالنتمــاء للوطــن وانتشــار الالمبــااله بالقضايــا 
واملنافســات القوميــة الكبــري، وشــيوع الالعقالنيــة يف التفكيــر إزاء هــذه املنافســات، )73( يف 
ظــل تنامــي االجتاهــات وامليــول الرياضيــة، وازديــاد حــدة املنافســة بــن األنديــة الرياضيــة، 
ومــا يواكبهــا مــن صراعــات بــن األنديــة والالعبــن واجلماهيــر تســتوجب دراســة أبعادهــا 
وأســبابها للحــد مــن انتشــار هــذه الظاهــرة الســلبية وتــاليف آثارهــا الفرديــة واجلماعيــة)74(، 
التــي متثــل خطــورة بالغــة علــي الفــرد واملجتمــع، ألنهــا تنطــوي علــي ســلوكيات غيــر أخالقيــة 
ــة،)75( يف  ــر املنشــآت الرياضي ــف وتدمي ــاج العن ــر، وانته ــي الغي ــداء عل ــي االعت ــد تصــل إل ق
ظــل منــو االســتثمار يف مجــال الرياضــة، واهتمــام املســئولن مبواكبــة هــذه التطــورات )76(، 
واهتمــام املواقــع االجتماعيــة والرياضيــة بنشــر املعلومــات املرتبطــة بهــا، وإمكانيــة تبادلهــا 

بــن املســتخدمن يف ظــل التنافــس الشــديد بينهــا لالســتحواذ علــي اجلمهــور. )77(

 فقــد ازدادت أهميــة املنصــات اإلعالميــة عبــر وســائل اإلعــالم اجلديــد، والتــي أدت إلــي 
ــي  ــة الشــباب إل ــا مــن فئ ــي انتقــل االنخــراط فيه ــة الت ــد مــن املواقــع الرياضي ــور العدي ظه
قطــاع عريــض مــن اجلماهيــر يضــم غالبيــة فئــات املجتمــع، إال أنــه بــرزت العديــد مــن املثالب 
املترتبــة علــي وجــود فضــاء تفاعلــي مفتــوح غيــر خاضــع للرقابــة، كان أبرزهــا توظيــف هــذه 
املواقــع يف إذكاء حالــة الكراهيــة، وظهــور أشــكال مختلفــة للتعصــب ضــد اآلخــر وتهميشــه، 
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واعتمــاد لغــة خطــاب تعتمــد علــي التشــويه اللفظــي واملعنــوي، واتهــام اآلخــر باملؤامــرة، 
وبــروز ردود األفعــال االنفعاليــة جتــاه األحــداث والقضايــا الرياضية،)78(والتــي أدت إلــي 
ظهــور أشــكال وقوالــب متعــددة للتعصــب تقــوض ثقافــة التعايــش املشــترك والتســامح بــن 
أفــراد املجتمــع، وتؤجــج النظــرة األحاديــة يف فهــم وتقييــم األحــداث والقضايــا الرياضيــة، 
وقــد متتــد إلــي اســتخدام لغــة التشــهير والتخويــن والقــذف والتجريــح، وامليــل إلــي إقصــاء 
اآلخــر، )79(نتيجــة للتعصــب للــرأي، واالنحــراف الفكــري، وكثــرة االختالفــالت، )80(وهومــا 
يتعــارض مــع دور هــذه الوســائط اإلعالميــة يف كشــف غمــوض هــذه األحــداث، وتزويــد 
ــي الشــعور بالتوحــد واالندمــاج يف املجتمــع،  ــؤدي إل ــي ت اجلمهــور باملعــاراف واملــدركات الت
وخلــق حالــة مــن الترابــط بــن اجلمهــور)81(، واحلــد مــن املخاطــر التــي تهــدد اجلمهــور جــراء 

هــذه األحــداث. )82(

ويحــدد الباحــث بعــض أشــكال ومظاهــر التعصــب التــي تــروج لهــا بعــض املواقــع الرياضيــة، 
والتــي نوجزهــا فيمــا يلــي:

 ترويج أفكار تشجع علي التعصب، ونشرها عبر هذه املواقع. -

 التركيــز علــي بعــض الشــخصيات التــي حتــض علــي التعصــب مــن خــالل أدائهــا  -
ــال  ــك ردود أفع ــج عــن ذل ــه،)83(  فينت ــغ في ــا بشــكل مبال ــاء الضــوء عليه وســلوكها، وإلق
حــادة يف املمارســة والســلوك، وقــد يــؤدي ذلــك إلــي انتهــاج العنــف للتعبيــر عــن الــرأي.

)84(

 التغطيــة الســطحية لألحــداث والقضايــا الرياضيــة، وحتــول هــذه التغطيــة أحيانــا إلــي  -
تغطيــة حتريضيــة تنطــوي علــي اتهامــات وأحــكام خاطئــة التســتند إلــي أدلــة واقعيــة.

 طغيــان البعــد الدعائــي علــي البعــد املوضوعــي يف تنــاول هــذه األحــداث، وعــدم التركيز  -
علــي األبعــاد املختلفــة للحــدث أو القضيــة، وعــدم تقــدمي معلومــات دقيقــة تدفــع املتلقــي 

للتفاعــل اإليجابــي مع األحــداث والقضايــا الرياضية.)85(

 النقــل اإلخبــاري املكثــف ألحــداث ووقائــع تعكــس تعصبــات بــن فئــات معينــة مــن  -
اجلماهيــر، وإعطــاء هــذه األحــداث قــدرا كبيــرا مــن التغطيــة.

 تنــاول القضايــا واألحــداث املرتبطــة بالتعصــب بشــكل غيــر موضوعــي، وتغليــب فئــة أو  -
مؤسســة رياضيــة علــي أخــري يف التغطيــة.

 نشــر وعــرض محتــوي إعالنــي يتخــذ مــن التعصــب وســيلة جلــذب املســتهلك للســلعة  -
أو اخلدمــة املعلــن عنهــا.
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 التغطيــة الدقيقــة والتفصيليــة ألخبــار وقضايــا ثانويــة ليســت لهــا قيمــة لــدي اجلمهــور،  -
مــع ســرد تفاصيــل وعناصــر تــؤدي إلــي إثــارة الــرأي العــام، وازديــاد حــدة التعصــب.

 اعتمــاد بعــض املواقــع الرياضيــة علــي الشــحن اإلعالمــي للجماهيــر قبــل وأثنــاء  -
األحــداث الرياضيــة ذات األهميــة، ميــا يــؤدي إلــي ظهــور حالــة مــن التعصــب الرياضــي.

)86(

الكيانــات  - بــن  والتواصــل  التفاعــل  آليــات  اإلعالمــي، ومحدوديــة  التركيــز  غيــاب   
اآلراء. وفــرض  التعصــب  مــن حــدة  يزيــد  املختلفــة، ممــا  الرياضيــة  واجلماعــات 

 التركيــز علــي إبــراز مظاهــر التوتــر بــن األنديــة واجلماهيــر والكيانــات املختلفــة، ممــا  -
يخلــق لــدي البعــض حالــة مــن االســتعداد للتعصــب ونبــذ اآلخــر وكراهيتــه، وقبــول 

ــة.)87( ــة املتطرف ــكار والســلوكيات الرياضي األف

وهناك مظاهر أخري للتعصب تنتشر عبر بعض املواقع الرياضية منها:

- اســتثارة اجلماهيــر مــن خــالل التركيــز علــي االعتــداءات املتبادلــة بــن املنتمــن  -
ــة  ــرة يف تغطي ــا مســاحات  كبي ــف الرياضــى وإعطاءه ــة ، ورصــد أحــداث العن لألندي

الفعاليــات واألنشــطة الرياضيــة املختلفــة.)88(

 حتــول بعــض املواقــع إلــي منصــة لتبــادل الســب والقــذق والتشــهير واخلــوض يف  -
بيئــة االســتثمارالرياضي يف مصــر.)89( األعــراض، مبــا يؤثــر ســلبا علــي 

 تضخيــم األحــداث الرياضيــة، واســتخدام ألفــاظ تســهم يف زيــادة التعصــب، ونشــر  -
الدوافــع االنتقاميــة لــدي اجلمهــور.

ــات نظــره فقــط يف  - ــرض وجه ــة تدعــم طــرف دون آخــر، وتع ــي مضامــن إعالمي  تبن
القضايــا واألحــداث الرياضيــة.

ــي  - ــر عل ــا، والتأثي ــل داخله ــة املنافســة إلحــداث خل  نشــر بعــض الشــائعات عــن األندي
ــا. ــي تنتمــي إليه ــر الت ــا واجلماهي ــن به ــات العامل معنوي

 مصــادرة بعــض املعلومــات واحلقائــق الرياضيــة التــي توضــح مســارات االحــداث  -
الرياضيــة. والقضايــا 

ــة واملســئولن،  - ــة تقــدح يف بعــض املؤسســات واألندي ــات رياضي ــن ومحتوي  نشــر عناوي
وتقلــل مــن مكانتهــم.

 متجيــد بعــض األنديــة واملؤسســات الرياضيــة، والتركيــز علــي إيجابياتهــم وحصدهــم  -
للبطــوالت، والتغافــل عــن التعــرض لســلبياتهم وإخفاقاتهــم.
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 توجيــه بعــض العبــارات واملصطلحــات غيــر الالئقــة، والتــي تقلــل مــن شــأن بعــض  -
األنديــة املنافســة والعبيهــم ومســئوليهم. )90(

 حتــول بعــض املواقــع إلــي منصــة لتبــادل الســب والقــذق والتشــهير واخلــوض يف  -
بيئــة االســتثمارالرياضي يف مصــر.)91( األعــراض، مبــا يؤثــر ســلبا علــي 

وللتغلــب علــي هــذه املظاهــر الســلبية لتنــاول األحــداث الرياضيــة، فــال بــد مــن تفعيــل 
مواثيــق الشــرف اإلعالميــة، وتأهيــل اإلعالميــن الرياضيــن وتدريبهــم علــي كيفيــة التعاطــي 
مــع هــذه األحــداث، والتركيــز علــي الدقــة واملصداقيــة يف املحتــوي املنشــور عبــر هــذه 
املواقــع، مــع التغاضــي عــن اإلســهاب يف نشــر القضايــا الرياضيــة اخلالفيــة التــي تثيــر 
حفيظــة اجلماهيــر واملســئولن، مــع االهتمــام بنشــر القيــم واألخــالق الرياضيــة، وتســليط 

ــدي بهــا. ــي يتفاعــل معهــا اجلمهــور، ويقت ــة، الت ــة اإليجابي ــي النمــاذج الرياضي الضــوء عل

نتائج الدراسة:
قــام الباحــث بإجــراء دراســة ميدانيــة علــي مســتخدمي املواقــع الرياضيــة املصريــة 
ــي، ومنــو ظاهــرة  ــا االســتثمار الرياضــي العرب ــم لقضاي ــن تعرضه ــة ب للكشــف عــن العالق
ــن  ــردة م ــي 400 مف ــي وزعــت عل ــر اســتمارة االســتبيان الت ــك عب التعصــب الرياضــي، وذل

اجلمهــور املصــري يف الفتــرة مــن 2019/9/1 إلــي 2019/12/31م.

أوال: اإلجابة علي تساؤالت الدراسة

• توصيف عينة الدراسة	
جدول رقم )1( يوضح توصيف عينة الدراسة وفقا خلصائصهم الدميوجرافية

%كالسمات الديموجرافية

النوع
31779.2ذكر
8320.8أنثى

400100.0اإلجمالي

السن

28170.3من18 سنة إلى أقل من 30
8822.0من30 إلى أقل من40
225.5من 40 إلى أقل من50

5092.3 سنة فأكثر
400100.0اإلجمالي

نوع التعليم
35388.2عام

389.5خاص
92.3أجنبي
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400100.0اإلجمالي

المؤهل
7117.7متوسط
27468.5عالي

5513.8ماجستير ودكتوراه
400100.0اإلجمالي

محل اإلقامة
16340.8ريف
23759.2حضر

400100.0اإلجمالي
23759.3أنتمي ألحد األندية

16340.7ال أنتمي
400100.0اإلجمالي

تشير بيانات اجلدول رقم )1( إلي ما يلي:

فيمــا يتعلــق بنــوع املبحــوث جــاء الذكــور يف املرتبــة األولــي بنســبة 79.2%، ثــم اإلنــاث يف 
املرتبــة الثانيــة بنســبة 20.8%. ولعــل هــذه النتيجــة توضــح ارتفاع نســبة الذكــور علي اإلناث. 
ــة يكــون  ــا واألحــداث الرياضي ــر باألمــور والقضاي ــى أن االهتمــام األكب ــك إل وقــد يرجــع ذل
مــن جانــب الشــباب والرجــال، النشــغال اإلنــاث بهوايــات أخــري، كفنــون الطبــخ واحلياكــة، 
واملوضــة، وغيرهــا. وفيمــا يتعلــق بســن املبحــوث جــاءت فئة«من18إلــي أقــل مــن30« يف 
ــة بنســبة  ــة الثاني ــن 40« يف املرتب ــل م ــي أق ــم فئة«من30إل ــي بنســبة70.3%، ث ــة األول املرتب
22%، بينمــا جــاءت فئة«مــن 40إلــي أقــل مــن 50 ســنة« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة%5.5. 
وقــد يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة موضــوع البحــث املرتبــط بالرياضــة، والتــي يكــون االهتمــام بهــا 
وبقضاياهــا مــن جانــب الشــباب صغيــر الســن، الــذي ينشــغل باملنافســات الرياضيــة وتفريــغ 
طاقاتــه يف مشــاهدة أو ممارســة الرياضــة، والتعلــق مبتابعــة كل مــا يتصــل بهــا مــن قضايــا 
وأحــداث، علــي خــالف الفئــات العمريــة األكبــر، والتــي يكــون جــل اهتمامهــا يف رعايــة 
األســرة، وتدبيــر النفقــات املنزليــة، وانخفــاض االهتمــام بالشــأن الرياضــي شــكل عــام. 
وفيمــا يتعلــق بنــوع تعليــم املبحــوث جــاء »التعليــم العــام« يف املرتبــة األولــي بنســبة88.2%، ثــم 
»التعليــم اخلــاص« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 9.5%، بينمــا جــاء التعليــم األجنبــي يف املرتبــة 
ــي  ــة الت ــى الظــروف االقتصادي ــك يرجــع إل ــل ذل ــة بلغــت2.3%. ولع ــرة بنســبة ضعيف األخي
يعيشــها املجتمــع املصــري، والتــي جعلــت معظــم األســر تلحــق أبناءهــا بالتعليــم العــام يف 
املــدراس احلكوميــة بســبب غــالء املعيشــة وارتفــاع األســعار، وقيــام بعــض األســر متوســطة 
ــام البعــض اآلخــر بنقــل أبناءهــم  ــي، وقي ــام والتجريب ــم الع الدخــل بإحلــاق أبناءهــم بالتعلي
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مــن التعليــم األجنبــي ملصروفاتــه الباهظــة. وفيمــا يتعلــق بنــوع مؤهــل املبحــوث جــاء »التعليــم 
العالــي« يف املرتبــة األولــي بنســبة68.5%، ثــم »التعليــم املتوســط« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 
ــا  ــة بنســبة 13.8%.أم ــة الثالث ــوراه« يف املرتب ــا جــاء املؤهــل »ماجســتير ودكت 17.7%، بينم
متغيــر محــل إقامــة املبحــوث فقــد جــاءت »اإلقامــة يف احلضــر« بنســبة 59.2%، بينمــا 
جــاءت نســبة«اإلقامة يف الريــف« بنســبة 40.8%. وفيمــا يتعلــق باالنتمــاء ألحــد األنديــة 
الرياضيــة جــاءت فئــة »أنتمــي ألحــد األنديــة« يف املرتبــة األولــي بنســبة59.3 %،  فيمــا 
جــاءت فئــة »ال أنتمــي » يف املرتبــة الثانيــة40.7 بنســبة %. ولعــل هــذه النيجــة تشــير إلــي 
شــغف اجلمهــور املصــري بالرياضــة، وانتمائــه إلــي أحــد االنديــة الرياضيــة، يف ظــل انســداد 

األفــق السياســي، واجتــاه اجلمهــور إلــي التعبيــر عــن انتمائــه  عبــر التشــجيع الرياضــي.

جدول رقم) 2( يوضح مدي حرص املبحوثن علي استخدام املواقع الرياضية علي شبكة اإلنترنت

حرص المبحوثين على استخدام 
المتوسط %كالمواقع الرياضية

الحسابي
االنحراف 
المعياري

14536.3دائما

2.070080730.
13834.5أحيانا
11729.3نادرا

400100.0اإلجمالي
تشير بيانات اجلدول رقم )2( إلي ما يلي:

جــاء حــرص املبحوثــن علــي اســتخدام املواقــع الرياضيــة ملتابعــة قضايــا االســتثمار 
الرياضــي العربــي يف مصــر »دائمــا« يف املرتبــة األولــي بنســبة36.3%، بينمــا جــاء احلــرص 
علــي املتابعــة »أحيانــا« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 34.5%، فيمــا جــاء احلــرص علــي املتابعــة 
»نــادرا« يف املرتبــة األخيــرة بنســبة29.3%. وتوضــح هــذه النتائج مدي حــرص املبحوثن علي 
اســتخدام املواقــع الرياضيــة املتخصصــة، ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة، والتعاطــي مــع 
وســائط اإلعــالم اجلديــد يف متابعــة األحــداث والقضايــا الرياضيــة، التــي حتظــي باهتمــام 
متزايــد مــن اجلماهيــر بصفــة عامــة، وفئــة الشــباب بصفــة خاصــة. فالرياضــة ســاحة 
لتبــادل اآلراء واألفــكار بــن اجلمهــور حــول األحــداث والقضايــا الرياضيــة، يف ظــل انســداد 
األفــق السياســي، وانشــغال الشــباب باألخبــار والقضايــا اخلفيفــة كالرياضــة والفنــون، وعــدم 
التعمــق يف القضايــا اجلــادة واملحتــوي السياســي واالقتصــادي. روغــم التفاعــل اإليجابــي مــع 
األحــداث والقضايــا الرياضيــة، إال أنــه يتحــول يف بعــض األحيــان إلــي حالــة مــن االحتقــان 
والتراشــق باأللفــاظ، والبعــد عــن الــروح الرياضيــة بــن اجلمهــور، واســتخدام بعــض األلفــاظ 
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واملصطلحــات التــي ال تتناســب مــع منظومتنــا القيميــة واألخالقيــة. ويتضــح ذلــك جليــا 
ــر  ــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتعليقــات اجلمهــور عب ــر الصفحــات الشــخصية عل عب
املواقــع اإللكترونيــة املتخصصــة، والتــي تظهــر بوضــوح وجــود حالــة مــن االحتقــان الرياضــي  

والتعصــب بــن اجلماهيــر.
جــدول رقــم )3( يوضــح املواقــع الرياضيــة التــي يحــرص املبحوثــون علــي متابعــة قضايــا االســتثمار الرياضــي 

العربــي يف مصــر مــن خاللهــا

المواقع  الرياضية التي يحرص المبحوثون علي متابعتة قضايا 
%كاالستثمار العربي في مصر من خاللها

16741.8يلال كورة
14436.0في الجول

14436.0موقع اليوم السابع
13834.5الموقع الرسمي للنادي األهلي

11027.5يلال شوت
5112.8الموقع الرسمي لنادي الزمالك

400ن 
تشير بيانات اجلدول رقم)3( إلي ما يلي:

جاء«موقــع يلــال كــورة« يف املرتبــة األولــي يف اســتخدام املبحوثــن للمواقــع الرياضيــة 
بنســبة 41.8%، بينمــا جــــاء » موقــع يف اجلــول« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 36%، فيمــا 
جـــاء«موقع اليــوم الســابع« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 36%، بينمــا جــاء »موقــع النــادي األهلــي« 
يف املرتبــة الرابعــة بنســبة 34.5%. وجــاء« موقــع يلــال شــوت« يف املرتبــة اخلامســة بنســبة 
27.5%. وتوضــح هــذه النتائــج تصــدر »موقــع يلــال كــورة« وموقــع »يف اجلــول« للمواقــع التــي 
يســتخدمها اجلمهــور، والتــي قــد تكــون بســبب طرحهمــا القضايــا  الرياضيــة املهمــة بالنســبة 
للجمهــور، ومتابعــة الفعاليــات والبطــوالت الرياضيــة وحتليالتهــا الفنيــة حلظــة بلحظــة. وقــد 
ــة  ــا ألدوات تفاعلي ــه، وإتاحته ــوي، وســهولة التفاعــل مع ــوع املحت ــي تن ــك أيضــا إل يرجــع ذل

تتيــح للجمهــور التعاطــي مــع األحـــداث بشــكل كبيــر .

ومــن أبــرز النمــاذج علــي إتاحــة هــذه املواقــع ألدوات تفاعليــة تتيــح للجمهــور عــرض 
وجهــة نظــره جتــاه القضايــا واألحــداث الرياضيــة والالعبــن واملســئولن مــا يلــي:

موقع يف اجلول.. الكوتش.. خليك انت املدرب...ادي نصيحتك لالعبي الفريق...
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ركز يف ترجمة الفرص...اتدرب عليها كتير...ماجد

يا عمر ركز يف أدوارك كلها...انت العب كرة مش ماكينة أهداف...حسن أسامة

مهاجم كويس لكن ينقصك الثقة يف النفس...محمد فتحي

محتاج تشتغل أكتر علي امستك األخيرة...خالد الطبجي

»الزم تترجــم اللمســة األخيــرة يف الشــبكة، حــاول تســتغل قوتــك البدنيــة« دي كانــت أبــرز 
نصائــح قــراء يف اجلــول ل عمــر الســعيد العــب نــادي الزمالــك قبــل لقــاء الزمالــك وحــرس 

احلدود.)92(
جدول رقم )4 ( يوضح معدل تعرض املبحوثن للمواقع الرياضية

معدل استخدام المبحوثين للمواقع 
المتوسط %كالرياضية

الحسابي
االنحراف 
المعياري

13934.8أكثر من مرة يوميا

2.98501.64516

10225.5طبقا لظروفي المتاحة للتعرض
9223.0مرة كل يوم
3517.5مرة أسبوعيا
246.0مرة كل شهر

400100.0اإلجمالي
تشير بيانات اجلدول رقم) 4( إلي ما يلي:

جــاء اســتخدام املبحوثــن للمواقــع الرياضيــة »أكثــر مــن مــرة يوميــا« يف املرتبــة األولــي 
بنســبة34.8%، بينمــا جــاء اســتخدامها« طبقــا لظــرويف املتاحــة للتعــرض« يف املرتبــة الثانيــة 
بنســبة25.5%، ثــم جــاء اســتخدام املبحوثــن لهــذه املواقع«مــرة كل يــوم« يف املرتبــة الثالثــة 
الرابعــة بنســبة%17.5.  بنســبة23%، فيمــا جــاء اســتخدامها«مرة أســبوعيا« يف املرتبــة 
وتوضــح هــذه النتائــج االســتخدام املكثــف – مــن قبــل املبحوثــن- لهــذه املواقــع ألكثــر من مرة 
يوميــا، حيــث يــؤدي هــذا التعــرض إلــي إشــباع احتياجــات اجلمهــور املعرفيــة والوجدانيــة، 
وينمــي لديــه االنتمــاء، والشــعور بالهويــة، ملــا تتســم بــه هــذه املواقــع مــن أدوات تفاعليــة تتيــح 
للمســتخدم إبــداء رأيــه يف القضايــا واألحــداث الرياضيــة، ، يف ظــل األحــداث الشــائكة 
والنزاعــات والصراعــات املســتمرة التــي يشــهدها القطــاع الرياضــي يف مصــر، ويف ظــل 
حالــة االحتقــان الشــديد بــن أطــراف املنظومــة الرياضيــة، علــي خــالف الوســائل التقليديــة 

التــي ال تتيــح التفاعــل املطلــوب مــع هــذه القضايــا.
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جــدول رقــم )5 ( يوضــح عــدد الســاعات التــي يســتخدم فيهــا املبحوثــون املواقــع اإللكترونيــة الرياضيــة ملتابعــة 
قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر

عدد الساعات التي يستخدم فيها المبحوثين 
المتوسط %كالمواقع الرياضية اإللكترونية

الحسابي
االنحراف 
المعياري

26165.3من ساعة إلى أقل من 3 ساعات

1.507580720.
9122.8أقل من ساعة

328.0من 3 ساعات إلى أقل من 5 ساعات
5164.0 ساعات فأكثر

400100.0اإلجمالي
تشير بيانات اجلدول رقم )5( إلي ما يلي:

جــاء اســتخدام املبحوثــن للمواقــع الرياضيــة ملدة«مــن ســاعة إلــي أقــل مــن 3 ســاعات« 
يف املرتبــة األولــي بنســبة 65.3%، بينمــا جــاء اســتخدام املبحوثــن لهــذه املواقــع »أقــل مــن 
ســاعة« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 22.8%، فيمــا جــاء اســتخدامهم للمواقــع »مــن 3 ســاعات 
ألقــل مــن5 ســاعات« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 8%.وتشــير هــذه النتائــج إلــي وجــود نســبة 
كبيــرة مــن املبحوثــن يســتخدمون هــذه املواقــع الرياضيــة بكثافــة كببيرة.وقــد يرجــع ذلــك 
إلــي كــون املبحوثــن مــن  أصحــاب الشــرائح العمريــة الصغيــرة نســبيا، والتــي تتعــرض بشــكل 
محــدود لوســائط اإلعــالم اجلديــد، وعلــي رأســها املواقــع الرياضيــة، التــي تلبــي رغباتهــم يف 
التعــرف الشــئون الرياضيــة، وأخبــار األنديــة والالعبــن، التــي تعــج بــكل مــا هــو جديــد ، يف 

ظــل حالــة االضطــراب التــي تشــهدها الســاحة الرياضيــة.
التعــرض لقضايــا  الرياضيــة يف  املبحوثــن للمواقــع اإللكترونيــة  أســباب تفضيــل  رقــم )6( يوضــح  جــدول 

العربــي يف مصــر الرياضــي  االســتثمار 

%كأسباب تفضيل المبحوثين للمواقع الرياضية

20751.8تركز على تناول القضايا واألحداث الرياضية أكثر من غيرها من الوسائل اإلعالمية

18646.5لمسايرة التطور التكنولوجي في تناول القضايا واألحداث الرياضية

15238.0تتميز بالجمع بين الصوت والصورة والفيديو والنص المكتوب
ألنها تحتوي على أدوات تفاعلية تساعدني في التعبير عن رأيي في القضايا 

9824.5الرياضية

6315.8ألنها تشعرني بالتميز

6315.8تساعدني في التواصل مع األصدقاء بسهولة في مناقشة القضايا الرياضية

400ن
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تشير بيانات اجلدول رقم )6( إلي ما يلي:

جــاء تفضيــل املبحوثــن للمواقــع اإللكترونيــة الرياضيــة التــي »تركــز علــي تنــاول القضايــا 
األولــي  املرتبــة  اإلعالميــة« يف  الوســائل  مــن  غيرهــا  مــن  أكثــر  الرياضيــة   واألحــداث 
بنســبة51.8%، بينمــا جــاءت فئة«ملســايرة التطــور الكنولوجــي يف تنــاول القضايــا واألحــداث 
الرياضيــة« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة46.5%، بينمــا جــاءت فئة«تتميــز باجلمــع بــن الصــوت 
والصــورة والفيديــو والنــص املكتــوب يف نشــر القضاياالرياضيــة« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 
38.5%. فيمــا جــاءت فئة«ألنهــا حتتــوى علــي أدوات تفاعليــة تســاعدني يف التعبيــر عــن 
رأيــي يف القضايــا الرياضيــة« يف املرتبــة الرابعــة بنســبة24.5%. وقــد يرجــع ذلــك إليســهولة 
التواصــل االفتراضــي مــع اآلخريــن عبــر هــذه املواقع،علــي خــالف التواصــل يف الواقــع 
احلقيقي،الــذي يعــد أكثــر إرهاقــا وكلفــة للجمهور.وفيمــا يتعلــق بالتركيــز علــي القضايــا 
الرياضيــة، فلعــل الســبب حالــة االحتقــان التــي يشــعر بهــا اجلمهــور حيــال هــذه القضايــا، 
والتعطــش ملعرفــة آخــر تطوراتهــا، يف ظــل الصراعــات بــن األنديــة والالعبــن، واملالســنات 
التــي حتــدث بــن بعــض املســئولن، وبــن بعــض الالعبــن، والتــي تــؤدي إلــي وجــود حالــة مــن 
ــدي اجلمهــور، وكــون  ــا ل ــاد مســتوي االهتمــام بهــذه القضاي ــر، وازدي ــدي اجلماهي ــارة ل اإلث
هــذه املواقــع متخصصــة يف الشــأن الرياضــي ، وتقــوم بنشــر كل مــا هــو جديــد يف تطــورات 

هــذه األحــداث والقضايــا الرياضيــة.

جدول رقم )7( يوضح أبرز قضايا االستثمار الرياضي العربي يف مصر كما يراها املبحوثون

%كأبرز قضايا االستثمار الرياضي العربي في مصر

24260.5شراء الالعبين العرب واألجانب
دارة بعض األندية الرياضية 15839.5المساهمة في شراء واإ

12631.5الحصول علي حق بث البطوالت الرياضية
12030.0إنشاء قنوات ومواقع رياضية في مصر

10025.0الحصول علي حقوق الرعاية لبعض األندية والالعبين
9022.5إقامة منشآت رياضية داخل األندية الكبري

5012.5إقامة بعض البطوالت الرياضية المصرية في دول عربية
400ن

تشير بيانات اجلدول رقم)7( إلي ما يلي:

جــاءت فئة«شــراء الالعبــن العــرب واألجانــب« يف املرتبــة األولــي بنســبة 60.5%، بينمــا 
جــاءت فئة«املســاهمة يف شــراء وإدارة بعــض األنديــة الرياضيــة« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة%39.5، 
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ثــم فئة«احلصــول علــي حقــوق بــث البطــوالت الرياضيــة« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة %31.5. 
بينمــا جــاءت فئــة »إنشــاء قنــوات ومواقــع رياضيــة يف مصــر« يف املرتبــة الرابعــة بنســبة 
30%. وتوضــح هــذه النتيجــة مــدي األهميــة التــي حتظــي بهــا قضايــا شــراء الالعبــن العــرب 
واألجانــب يف ظــل التنافــس املحمــوم بــن األنديــة للحصــول علــي البطــوالت، وهــذا األمــر 
يظهــر جليــا يف مجــال كــرة القــدم، حيــث قامــت أنديــة القمــة األهلــي والزمالــك وبيراميــدز 
بإبــرام العديــد مــن الصفقــات الرياضيــة التــي أثــرت التنافــس الرياضــي، وأججــت مشــاعر 
الغضــب بــن املســئولن وبــن جماهيــر األنديــة املختلفــة. ولعــل أبــرز مثــال علــي ذلــك هــو 
شــراء نــادي بيراميــدز لالعــب األهلــي عبــداهلل الســعيد خــالل عــام 2019/2018، وتعاقــد 
النــادي األهلــي مــع العــب الزمالــك الســابق محمــود كهربــا  خــالل عــام 2020/2019م،  
وشــراء ناديــي األهلــي والزمالــك لبعــض الالعبــن العــرب واألفارقــة، وعلــي رأســهم وليــد 
أزارو وفرجانــي ساســي. وقــد أثــارت هــذه االنتقــاالت جــدال كبيــرا بــن اجلماهيــر، وذلــك 
يف فتــرة تولــي املستشــار تركــي آل الشــيخ رئاســة نــادي بيراميــدز، وتولــي املستشــار مرتضــي 
منصــور رئاســة نــادي الزمالــك، وتولــي الكابــن محمــود اخلطيــب رئاســة النــادي األهلــي.

وقــد يرجــع مجــيء » املســاهمة يف شــراء وإدارة بعــض األنديــة الرياضيــة« يف املرتبــة 
الثانيــة إلــي قيــام املستشــار تركــي آل الشــيخ بشــراء نــادي األســيوطي وحتويلــه إلــي نــادي 
بيراميــدز، والتعاقــد مــع عــدد كبيــر مــن العبــي فــرق املقدمــة يف الــدوري املصــري، ودخولــه 
طرفــا يف املنافســة علــي البطــوالت املحليــة واإلفريقيــة، إال انــه لــم يســتمر يف رئاســة نــادي 
بيراميــدز، حيــث قــام أحــد املســتثمرين العــرب باالســتثمار يف هــذا النــادي، الــذي يشــارك 
بقــوة يف البطــوالت املحليــة واإلفريقيــة. ولعــل مجــيء »احلصــول علــي حــق بــث البطــوالت 
الرياضيــة« يف مرتبــة متقدمــة يوضــح التطــورات التــي شــهدها االســتثمار الرياضــي يف 
مصــر، حيــث قامــت بعــض الــدول العربيــة باســتضافة بطولــة الســوبر املصــري مــن خــالل 
بعــض شــركات االســتثمار الرياضــي، وقامــت بعــض شــركات االســتثمار الرياضي باســتضافة 
بطولــة الســوبر اإلماراتــي، والتــي أقيمــت مبصــر. وقدأحدثــت هــذه االســتثمارات نقلــة 
نوعيــة يف هــذا املجــال. وقــد شــهد االســتثمار يف اإلعــالم الرياضــي تطــورا يف إنشــاء بعــض 
ــاة  ــا االســتمرار كقن ــب له ــم يكت ــوات ل ــة، إال أن بعــض هــذه القن ــوات واملواقــع الرياضي القن

بيراميــدز التــي مت إغالقهــا بعــد فتــرة وجيــزة.

ومن أبرز مناذج قضايا شراء الالعبن العرب واألجانب ما يلي:

1-محمــد مصيلحــي رئيــس نــادي االحتــاد الســكندري: صالــح جمعــة العــب رائــع، لكــن 
االحتــاد يحتــاج مؤهــالت معينــة.
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» لــم يحــدث ان طلبنــا ضــم صالــح جمعــة، عــي مجــرد اجتهــادات صحفيــة.. صالــح 
جمعــة العــب كبيــر جــدا، لكــن االحتــاد الســكندري يحتــاج مؤهــالت معينــة«)93(

2-الالعــب محمــود كهربــا بعــد انتقالــه مــن الزمالــك لألهلــي عبــر انســتجرام :« القلــب 
األبيــض مبينفعــش صاحبــه بينفــع اللــي مصاحبــه«)94(

ومن أبرز مناذج احلصول علي حقوق بث البطوالت الرياضية ما يلي:
نهاية األزمة: »قناة أبوظبي تعلن بث قمة السوبر بن األهلي والزمالك«)95(

جــدول رقــم )8( يوضــح  مــدى تفاعــل املبحوثــن مــع قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر علــي املواقــع 
الرياضية

مدى تفاعل المبحوثين مع قضايا 
االستثمار الرياضي العربي في 
مصر علي المواقع الرياضية

المتوسط دائمًاأحيانًانادرًا
الحسابي

االنحراف 
المعياري %ك%ك%ك

.9824.517042.513233.02.085075445إضافة إعجاب

.17744.516240.56115.51.700071567إضافة تعليق

.17944.816641.55513.81.690070009إضافة إعجاب+ تعليق

إرسال لصديق عبر مواقع 
.20751.814937.34411.01.592568015التواصل االجتماعي

مشاركة موضوعات وأخبار 
االستثمار الرياضي العربي في 

مصر
22756.811929.85413.51.567571884.

نشر بوستات خاصة بقضايا 
االستثمار الرياضي العربي في 

مصر
20751.814436.04912.31.605069655.

المشاركة في الصفحات 
والمجموعات المهتمة بالقضايا 

واألحداث الرياضية
18345.813734.38020.01.742576985 .

تشير بيانات اجلدول رقم) 8( إلي ما يلي:

ثــم  بنســبة%42.5،  األولــي  املرتبــة  يف  »إعجــاب«  بإضافــة  التفاعل«أحيانــا  جــاء 
التفاعل«أحيانــا بإضافــة إعجــاب وتعليــق« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 41.5%، بينمــا جــاء 
التفاعل«أحيانــا  ثــم  بنســبة%40.5،  الثالثــة  املرتبــة  تعليــق« يف  التفاعل«أحيانــا بإضافــة 
بنســبة %36.  الرابعــة  املرتبــة  التواصــل االجتماعــي« يف  بإرســال لصديــق عبــر مواقــع 
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ــي  ــة األول ــة إعجــاب« يف املرتب ــا بإضاف ــم، جــاء التفاعل«دائم ــق بالتفاعــل الدائ ــا يتعل وفيم
بنســبة33%، بينمــا جــاء التفاعل«دائمــا باملشــاركة يف املجموعــات والصفحــات اخلاصــة 
بالقضايــا الرياضيــة« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 20%، ثــم التفاعــل »بإضافــة تعليــق« يف 
املرتبــة الثالثــة بنســبة15.5%. وتشــير هــذه النتيجــة إلــى وجــود قــدر مــن التفاعــل مــع هــذه 
القضايــا واألحــداث الرياضيــة، حيــث يتيــح اإلعــالم اجلديــد أدوات تفاعليــة عديــدة تســاعد 
اجلمهــور يف إبــداء رأيــه جتــاه القضايــا الرياضيــة التــي متثــل اهتمامــا كبيــرا بالنســبة لــه، 
ومشــاركتها عبــر الصفحــات املختلفــة، وإرســالها لصديــق عبــر الواتــس آب واملاســينجر 

وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة األخــري.

فاملواقــع اإللكترونيــة الرياضيــة مبــا أتاحتــه مــن أدوات تفاعليــة أثــرت بشــكل كبيــر علــي 
ــر  ــة. فقــد حتولــت هــذه اجلماهي ــة الورقي ــر للصحــف واملجــالت الرياضي تعــرض اجلماهي
ــات  ــم مــع األحــداث والفعالي ــي مكنتهــم منالتفاعــل دائ ــي الت ــي ســاحة الفضــاء اإللكترون إل
والقضايــا الرياضيــة حلظــة بلحظــة، دومنــا انتظــار ملتابعتهــا عبــر الوســائل التقليديــة، التــي 

عانــت كثيــرا مــن محدوديــة التواصــل والتفاعــل مــع اجلمهــور.
جــدول رقــم )9( يوضــح األطــراف التــي يفضــل املبحــوث  النقــاش معهــا حــول عالقــة االســتثمار الرياضــي 

العربــي يف مصــر بظاهــرة التعصــب الرياضــي

%كاألطراف التي يتناقش معها المبحوث 

17042.5األصدقاء
8421.0زمالء الدراسة أو العمل

7117.8األسرة واألقارب
األصدقاء علي مواقع التواصل 

5914.8االجتماعي

164.0المدرسون وأساتذة الجامعات
400100.0اإلجمالي

تشير بيانات اجلدول رقم)9( إلي ما يلي:

ــا  ــا حــول قضاي ــي يفضــل املبحــوث النقــاش معه ــي الت ــة األول ــاء« يف املرتب جاء«األصدق
االســتثمار الرياضــي العربــي يف بنســبة 42.5%، فيمــا جــاء »زمــالء الدراســة أو العمــل« 
ــة  ــة الثالث ــارب« يف املرتب ــة »األســرة واألق ــا جــاءت فئ ــة بنســبة 21%، بينم ــة الثاني يف املرتب
املرتبــة  التواصــل االجتماعــي« يف  بنســبة 17.8%. وقــد جــاء »األصدقــاء علــي مواقــع 
الرابعــة بنســبة14.8%، ثــم »املدرســون وأســاتذة اجلامعــات« يف املرتبــة اخلامســة بنســبة%4. 
وتشــير هــذه النتائــج إلــي تصــدر األصدقــاء لألطــراف التــي يفضــل املبحــوث النقــاش معهــا 



د/سامح عبدالغني

637 العدد الثالث واخلمسون- ج2 - يناير 2020 م

حــول قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر. وقــد يرجــع ذلــك إلــي التقــارب يف 
املرحلــة العمريــة، واالهتمامــات املشــتركة بــن األصدقــاء، والتــي تهتــم بالقضايــا واألحــداث 
الرياضيــة، ووجــود حالــة مــن االنســجام بــن هــذه الفئــات العمريــة، التــي تعيــش حالــة مــن 

الشــغف بالتفاعــل مــع هــذه األحــادث والفعاليــات الرياضيــة.

وتوضــح النتائــج تراجــع دور األســرة واألقــارب يف التفاعــل مــع املبحوثــن حــول القضايــا 
ــع  ــر هــذه املواق ــا املهمــة، وهــي تأثي ــة مــن القضاي ــر قضي ــة، وهــذا يثي واألحــداث الرياضي
علــي العالقــات األســرية، ووجــود حالــة مــن العزلــة بــن أفرادهــا، بســبب تبايــن االهتمامــات 

والتفضيــالت، وانشــغال معظــم األســر عــن التفاعــل مــع أبناءهــم يف مثــل هــذه القضايــا.
جــدول رقــم )10( يوضــح اجتــاه املبحوثــن نحــو تنــاول املواقــع اإللكترونيــة الرياضيــة لقضايــا االســتثمار 

الرياضــي العربــي يف مصــر

اتجاه المبحوثين نحو تناول المواقع 
اإللكترونية الرياضية لقضايا االستثمار 

الرياضي العربي في مصر
المتوسط %ك

الحسابي
االنحراف 
المعياري

11228.0إيجابي

2.005075259.
17443.5محايد 
11428.5سلبي

400100.0اإلجمالي
تشير بيانات اجلدرول رقم)10( إلي مايلي:

   جــاء “االجتــاه املحايــد” نحــو تنــاول املواقــع الرياضيــة اإللكترونيــة لقضايــا االســتثمار 
الرياضــي العربــي يف مصــر يف املرتبــة األولــي بنســبة43.5%، فيمــا جــاء “االجتــاه الســلبي” 
ــة  ــي” يف املرتب ــا جــاء “االجتــاه اإليجاب ــة بنســبة28.5، بينم ــة الثاني ــاول يف املرتب ــذا التن له
األخيــرة بنســبة 28%. ولعــل هــذه النتيجــة تشــيرإلي وجــود اجتــاه ســلبي نحــو تنــاول املواقــع 
الرياضيــة لألحــداث والقضايــا الرياضيــة، حيــث يــري البعــض أن تنــاول اإلعــالم الرياضــي 
لهــذه القضايــا يــؤدي إلــي زيــادة التعصــب الرياضــي، ويحــدث حالــة مــن االحتقــان والكراهيــة 

بــن اجلماهيــر.
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جــدول رقــم )11( يوضــح مــدي ثقــة املبحوثــن يف مضامــن قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر يف 
املواقــع الرياضيــة

ثقة المبحوثين في مضامين قضايا 
االستثمار الرياضي العربي في مصر في 

المواقع الرياضية
المتوسط %ك

الحسابي
االنحراف 
المعياري

29172.8أثق إلي حد ما

1.922551688. 7017.5ال أثق
399.8أثق تماما
400100.0اإلجمالي

تشير بيانات اجلدرول رقم)11( إلي مايلي:

   جــاءت فئــة “أثــق إلــي حــد مــا يف هــذه املضامــن” يف املرتبــة األولــي بنســبة%72.8، 
بينمــا جــاءت فئــة “ال أثــق يف هــذه املضامــن” يف املرتبــة الثانيــة بنســبة17.5%، فيمــا جــاءت 
ــل هــذه النتيجــة  ــة بنســبة9.8%. ولع ــة الثالث ــق متــام يف هــذه املضامــن” يف املرتب ــة “أث فئ
ــي  ــا االســتثمار الرياضــي العرب توضــح وجــود ثقــة محــدودة يف املضامــن املرتبطــة بقضاي

التــي تطرحهــا املواقــع الرياضيــة عبــر صفحاتهــا املختلفــة.
جــدول رقــم )12( يوضــح رأي املبحوثــن يف تنــاول املواقــع الرياضيــة لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف 

مصــر 

رأي المبحوثين في تناول المواقع الرياضية لقضايا االستثمار الرياضي العربي في 
%كمصر 

18847.0يؤدي إلي زيادة حدة التعصب بين الجماهير
15137.8يهتم بإبراز تصريحات المسئولين والالعبين  التي تؤي إلي زيادة التعصب 

12932.3يتحيز لبعض المؤسسات واالندية الرياضية والمسئولين

12531.3يركز علي القضايا الخالفية التي تثير التعصب بين األندية والمؤسسات الرياضية والجماهير

11929.8يركز علي الدور السلبي لالستثمار الرياضي العربي في مصر
9523.8يركز علي إبراز وجهات النظر المتعارضة نحو القضايا واألحداث الرياضية

6416.0يتسم بالموضوعية في تناول األحداث والقضايا الرياضية
5914.8يحث الجماهير والمسئولين علي نبذ التعصب

400ن
تشير بيانات اجلدول رقم )12( إلي ما يلي:

جــاءت فئــة »يــؤدي إلــي زيــادة حــدة التعصــب بــن اجلماهيــر« يف املرتبــة األولــي بنســبة 
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ــي  ــؤدي إل ــي ت ــن الت ــراز تصريحــات املســئولن والالعب ــم بإب ــة »يهت ــا جــاءت فئ 47%، بينم
زيــادة التعصــب« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة37.8%، ثــم فئــة »يتحيــز لبعــض املؤسســات 
واألنديــة الرياضيــة واملســئولن« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 32.3%. وقــد جــاءت فئــة »يركــز 
علــي القضايــا اخلالفيــة التــي تثيــر التعصــب« يف املرتبــة الرابعــة بنســبة 31.3%، ثــم فئــة 
»يركــز علــي الــدور الســلبي لالســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر يف املرتبــة اخلامســة 
بنســبة29.8%. وتوضــح هــذه النتيجــة أن التنــاول اإلعالمــي للقضايــا الرياضيــة يســهم 
ــي تصريحــات الالعبــن واملســئولن  ــزه عل ــاد ظاهــرة التعصــب، لتركي ــر يف ازدي بشــكل كبي
التــي تتســم بعــدم املســئولية، وحتيــزه لبعــض األنديــة والالعبــن، والطــرح املســتمر للقضايــا 
التحكيمــي،  بــن األنديــة والالعبــن، كانتقــاالت الالعبــن، واألداء  الشــائكة  واألحــداث 
والتصريحــات املســيئة لألنديــة والالعبــن املنافســن، وتركيــزه أيضــا علــي اجلانــب الســلبي 
لالســتثمار الرياضــي، كالتدخــل يف شــئون األنديــة األخــري، والعالقــات املتغيــرة مــع مســئولي 
برؤســاء  املســتثمرين  الالعبــن، وعالقــة  بعــض  واملســاهمة يف صفقــات  األنديــة،  هــذه 
األنديــة، والتــي تشــهد حالــة مــن الشــد واجلــذب . ولعــل هــذه النتيجــة توضــح حالــة التنــاول 
اإلعالمــي لألحــداث الرياضيــة يف هــذه املواقــع، والتــي ابتعــدت كثيــرا عــن املوضوعيــة، 

ــر األداء الصحفــي واإلعالمــي. ــزام بضوابــط ومعايي ــاول الهــادف، مــع عــدم االلت والتن

ومــن أبــرز النمــاذج التــي تشــير إلــي تركيــز املواقــع الرياضيــة علــي تصريحــات الالعبــن 
واملســئولن التــي تــؤدي إلــي زيــادة التعصــب مايلــي:

1- تركــي آل الشــيخ عبــر فيــس بــوك »كنــت أمتنــي مواجهــة الزمالــك ألنــه األســهل والطريــق 
السلس«

كنــت أمتنــي لــو ســمحت لنــا القرعــة غــدا مبواجهــة نادي الزمالــك، ألنه األســهل والطريق 
الســلس للعبــور، مــع كامــل احترامــي لنــادي الزمالــك وجمهورهالــذي أحترمــه.. أنــا باتكلــم 

كــرة قــدم ومســتوي فنــي خــالل هــذا املوســم ... دعواتكــم لــي فأنــا محتــاج لهــا« 
تركي آل الشيخ عبر حسابه علي فيس بوك.)96(

2-أحمد عيد عبدامللك عبر قناة صدي البلد ردا علي تصريحات رئيس الزمالك:

ــي  ــن إدارت ــاة الزمالــك؟ التعصــب موجــود ب »ملــاذا رحــل  كــرمي حســن شــحاته عــن قن
الناديــن . لســت أنــا مــن يصنعــه، وســأقول رأيــي يف أي مــكان.« احمــد عيــد عبدامللــك العــب 

الزمالــك الســابق.)97(

3-مــروان محســن العــب النــادي األهلــي عبــر اون ســبورت« هنــاك حملــة ضــدي، كل مــن 



التعرض ملضامني قضايا االستثمار الرياضي العربي يف مصر ...

مجلة البحوث اإلعالمية640

يريــد ان يصبــح ترينــد يذكــر اســمي..وأقول لهــم اســتمروا.)98(

4-عمــار حمــدي العــب األهلــي املعــار لطالئــع اجليش«أتعــرض لســباب مــن جماهيــر 
االحتاد..قالــوا إنــي خائن..حتــي إدارة النــادي شــاركت يف الهجــوم ضــدي، ال أحــد يفهــم 
ــي يف  ــش للتواجــد مــع املنتخــب اإلوليمب ــع اجلي ــرك بصمــة مــع طالئ ــع لت شــيئا. أتطل

ــو.)99( طوكي

5-مرتضــي منصــور« حضــور املباريــات املقبلــة للزمالــك ســيكون ألعضاء اجلمعيــة العمومية 
فقط..قررنــا إلغــاء بطاقــة املشــجع، وســنقطع عالقتنــا مــع تذكرتــي« مرتضــي منصــور 

عبــر قنــاة الزمالــك.)100(

6-احمد بالل ردا علي رضا سيكا«واحد نكره جاي من حتت السلم يتكلم عليا«

» فتــح احمــد بــالل جنــم األهلــي ومنتخــب مصــر الســابق النــار علــي رضــا ســيكا- جنــم 
الزمالــك واإلســماعيلي الســابق- بعــد النــاري الــذي شــنه األخيــر علــي بــالل بســبب انتقــاده 

لالعــب مصطفــي محمــد  مهاجــم القلعــة البيضــاء احلالــي.

وقــال ســيكا يف حــواره مــع اليــوم الســابع: »األهلــي حــاول يعمــل أســطورة مــن خالــد بيبــو 
بعــد رحيــل حســام حســن للزمالــك، ولكــن مقــدرش يكمــل بعــد جنوميــة ماتــش 1/6، وقــع 
منهــم رغــم إنــه العــب مميــز، فاألهلــي حــاول يــدور علــي غيــره لقــي أحمــد بــالل قالــوا »بــالل 
اجــوال« لعــب موســم معملــش حاجــة، وجــاي يقيــم مصطــي محمــد وهــو ملعبــش كــورة. هــو 
ــار البــدري لتدريــب املنتخــب وهــو ملعبــش كــورة ويتحكــم يف  اللــي خلــي محمــد فضــل يخت

الكــورة املصريــة«

ليــرد بــالل يف تصريحــات خاصــة: » مــش أي واحــد نكــره يتكلــم عنــي، ولــن أرد علــي أي 
شــخص إال إذا كان مــن مســتواي، ومــش أي واحــد جــاي مــن حتــت الســلم، أو ناطــط مــن 

فــوق الســطوح وعايــز يتشــهر يتكلــم عــن أحمــد بــالل«)101(
جدول رقم )13( يوضح أسباب التعصب الرياضي يف مصر من وجهة نظر املبحوثن

أسباب التعصب الرياضي في مصر من وجهة نظر المبحوثين 
%كالرياضي العربي في مصر

20651.5الفهم الخاطئ للتنافس الرياضي
18847.0الصراع بين األندية والمؤسسات الرياضية

16240.5عدم احترام اللوائح والقوانين المنظمة لشئون الرياضة المصرية
14636.5قيام بعض المستثمرين العرب بالتدخل في شئون األندية الكبري
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13734.3ظهور بعض االستثمارات العربية في المجال الرياضي

13533.8نقص الوعي لدي المسئولين عن األندية والمؤسسات الريااضية

12431.0تركيز وسائل اإلعالم علي القضايا الخالفية التي تثير الجماهير
10125.3عدم وجود عقوبات رادعة لألشخاص والهيئات التي تحض علي التعصب
9924.8عدم قيام المؤسسات التربوية واإلعالمية بدورها في الحد من هذه الظاهرة

400ن
تشير بيانات اجلدول رقم)13( إلي ما يلي:

جــاءت فئة«الفهــم اخلاطــئ للتنافــس الرياضــي« يف املرتبــة األولــي بنســبة 51.5%، بينمــا 
جــاءت فئة«الصــراع بــن األنديــة، والصــراع بــن األنديــة واملؤسســات الرياضيــة« يف املرتبــة 
الثانيــة بنســبة47%، ثــم فئة«عــدم احتــرام اللوائــح والقوانــن املنظمــة لشــئون الرياضــة 
املصريــة« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 40.5%. وقــد جــاءت فئــة »قيام بعض املســتثمرين العرب 
بالتدخــل يف يف شــئون األنديــة الكبــري« يف املرتبــة الرابعــة بنســبة36.5%، ثــم فئــة »ظهــور 
بعــض االســتثمارات العربيــة يف املجــال الرياضــي« يف املرتبــة اخلامســة بنســبة %34.3، 
بينمــا حلــت فئــة »نقــص الوعــي لــدي املســئولن » يف املرتبــة السادســة بنســبة %33.8. 
وتوضــح هــذه النتيجــة غيــاب دور املواقــع الرياضيــة يف غــرس قيــم التنافــس الرياضــي بــن 
أطــراف املنظومــة الرياضيــة، وتركيزهــا علــي الصراعــات الدائــرة بــن الالعبــن واألنديــة، 
ــة املنظمــة لشــئون  ــة واملؤسســات الرياضي ــن األندي ــا البعــض، أو ب ــة وبعضه ــن األندي أو ب
الرياضــة. وتشــير النتائــج أيضــا إلــي إن االســتثمارات العربيــة يف املجــال الرياضــي كانــت 
ســببا يف اشــتعال عــدة أزمــات ســاهمت يف زيــادة حــد التعصــب وفقــا لــرأي املبحوثــن. 
وكان لنقــص الوعــي لــدي املســئولن بأهميــة الرياضــة ودورهــا يف احلفــاظ علــي متاســك 
ــر يف أن تكــون ســببا مــن  ــور دور كبي ــن واجلمه ــدي الالعب ــوالء ل ــة روح ال املجتمــع ، وتنمي
أســباب التعصــب الرياضــي. وهــذا يســتدعي أن تقــوم املواقــع الرياضيــة اإللكترونيــة بالــدور 
ــق بالتنافــس الرياضــي، ورفــع  ــة معــارف اجلمهــور ومداركــه فيمــا يتعل ــوط بهــا يف تنمي املن
درجــة الوعــي بأهميــة الرياضــة كوســيلة يف حتقيــق الترابــط والتكامــل، والشــعور باالنتمــاء 
الوطنــي، والتركيــز علــي الــدور اإليجابــي لالســتثمارات الرياضيــة العربيــة، بعدمــا حتولــت 
الرياضــة إلــي صناعــة رائجــة تســهم بشــكل كبيــر يف النمــو االقتصــادي، وحتقيــق أهــداف 

التنميــة التــي تبــذل الدولــة جهــدا كبيــرا مــن أجــل حتقيقهــا.
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جدول رقم )14( يوضح النتائج املترتبة علي منو ظاهرة التعصب الرياضي

%كالنتائج المترتبة علي نمو ظاهرة التعصب الرياضي في مصر
27167.8زيادة االحتقان والكراهية بين الجماهير

21253.0لجوء بعض المسئولين والالعبين والجماهير للعنف للتعبير عن آرائهم.
21152.8إقامة البطوالت الرياضية بدون جماهير

15137.8لجوء المسئولين والجماهير إلي السباب والشتائم
13634.0الرغبة في هزيمة االندية المنافسة  في كل البطوالت التي تشارك فيها

11929.8عدم تقبل مسئولي ومشجعي االندية المنافسة
11228.0ظهور حالة من االحتقان بين المسئولين عن المؤسسات واألندية

8922.3وجود حالة من االضطراب النفسي لدي بعض الجماهير
8822.0التأثير السلبي علي الصحة النفسية للجماهير

8320.8رفض االستثمارات الرياضية العربية في مصر
400ن

تشير بيانات اجلدول رقم)14( إلي ما يلي:

جــاءت فئــة »زيــادة االحتقــان والكراهيــة بــن اجلماهيــر« يف املرتبــة األولــي بنســبة 
76.8%، بينمــا جــاءت فئــة »جلــوء بعــض املســئولن والالعبــن واجلماهيــر للعنــف للتعبيــر 
عــن آرائهــم« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة53.3%، ثــم فئــة »إقامــة البطــوالت الرياضيــة بــدون 
جمهــور« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 52.8%. وقــد جــاءت فئــة »جلــوء املســئولن واجلماهيــر 
إلــي الســباب والشــتائم« يف املرتبــة الرابعــة بنســبة 37.8%، بينمــا جــاءت فئــة »الرغبــة يف 
ــل  ــم عــدم تقب ــة اخلامســة بنســبة34%، ث ــة املنافســة يف البطــوالت« يف املرتب هزميــة األندي
ــة السادســة بنســبة29.8%. وتوضــح هــذه  ــة املنافســة« يف املرتب مســئولي ومشــجعي األندي
ــادة االحتقــان  النتيجــة ظهــور عــدة نتائــج ســلبية ارتبطــت بالتعصــب الرياضــي أبرزهــا: زي
والكراهيــة بــن اجلماهيــر، وجلــوء البعــص للعنــف يف التعبيــر عــن رأيــه، وإقامــة البطــوالت 
بــدون جماهيــر، وجلــوء البعــض إلــي الســباب والشــتائم، مــع الرغبــة يف هزميــة الفــرق 
املنافســة، وعــدم تقبــل مســئوليها. وتشــير النتائــج إلــي عــدم تأثــر االســتثمارات الرياضيــة 
ــد يرجــع  ــور. وق ــراه اجلمه ــا ي ــا مل ــو هــذه الظاهــرة، طبق ــة يف املجــال الرياضــي بنم العربي
ــن،  ــة والالعب ــن األندي ــر األداء والتنافــس ب ــة هــذه االســتثمارات يف تطوي ــي أهمي ــك إل ذل
وإســهامها يف حتديــث البنيــة التحتيــة الرياضيــة، وجلــب املزيــد مــن  عقود التســويق والرعاية 

ــة. للبطــوالت الرياضي

وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة )مصطفــي شــكري2019( والتــي أكــدت علــي أن انتشــار 
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الشــائعات الرياضيــة يف تنــاول القضايــا الرياضيــة كان لــه تأثيــر ســلبي علــي األمن املجتمعي 
املصــري، الــذي متثــل يف انتشــار ظاهــرة التعصــب، وإيجــاد حالــة مــن االحتقــان والتوتــر بــن 
ــة،  ــة واملؤسســات الرياضي ــن األندي ــة ب ــر العالق ــة، وتوت ــور وبعــض مؤسســات الدول اجلمه

وعلــي بيئــة االســتثمار الرياضــي يف مصــر.

جــدول رقــم )15( يوضــح تأثيــرات التعــرض لقضايــا االســتثمار العربــي عبــر املواقــع الرياضيــة اإللكترونيــة 
علــي اجلمهــور

تأثيرات التعرض لقضايا االستثمار العربي في المواقع 
اإللكترونية علي الجمهور

المتوسط دائمًاأحيانًانادرًا
الحسابي

االنحراف 
المعياري %ك%ك%ك

.143.511528.827167.82.642554813أميل إلي احترام رأي المشجعين المنافسين

.164.014135.324360.82.567557119أقبل الحوار مع المشجعين المنافسين وأتفهم وجهة نظرهم

.22957.311629.05513.81.56507255ال توجد صداقة بين األفراد المختلفين في االنتماء الرياضي

.7518.816040.016541.32.2250074213أشعر بالضيق عندما يفوز الفريق المنافس لفريقي
ال أشجع االستثمارات العربية في المجال الرياضي النها 

.14235.514837.011027.51.920079067تؤثر علي فوز فريقي بالبطوالت.

دائما الحكام والمسئولين هم السبب في هزيمة الفريق الذي 
.14436.017543.88120.31.842573419أشجعه.

.16842.015438.57819.51.8725551541أشعر بالضيق من الالعبين المميزين باألندية األخري
أسخر من جماهير والعبي ومسئولي الفرق المنافسة عندما 

يتعرضوا للهزيمة.
18040.013934.88120.31.752576989.

البد من وقوع مشادات ومصادمات بين مشجعي فريقي 
.20250.513734.36115.31.647573115ومشجعي الفرق الرياضية األخري.

أعبر أحيانا عن استيائي من هزيمة الفريق الذي أشجعه  
.19248.013333.37518.81.707576381بتوجيه السباب والشتائم لالعبين والمسئولين.

ال أوافق علي االستثمارات العربية في المجال الرياضي، 
.15538.815238.093.231.845077296ولو أدت إلي االرتقاء بمستوي األداء والتنافس.

.10927.313734.415438.52.112580403أتقبل هزيمة فريقي وأهنيء مشجعي الفريق المنافس.

كل األساليب مشروعة ليحصل فريقي علي البطوالت 
.19649.013233.072.181.690075851الرياضية.

أشارك في التعليق علي هزيمة الفرق األخري المنافسة 
لفريقي

تشير بيانات  اجلدول رقم ) 15( إلي ما يلي:
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ــرام رأي املشــجعن املنافســن« جــاءت »دائمــا« يف  ــي احت ــل إل ــة »أمي ــق بفئ    فيمــا يتعل
املرتبــة األولــي بنســبة67.8%،  و«أحيانــا« بنســبة 28.6%، و«نــادرا« بنســبة%3.5.

 فيمــا يتعلــق بفئــة« أقبــل احلــوار مــع املشــجعن املنافســن وأتفهــم وجهــة نظرهــم » جاءت 
»دائما« يف املرتبة األولي بنســبة60.8%،  و«أحيانا« بنســبة 35.5%، و«نادرا« بنســبة%4.

 فيمــا يتعلــق بفئــة »التوجــد صداقــة بــن املختلفــن يف االنتمــاء الرياضــي« جــاءت »دائمــا«  
بنســبة13.8%،  و«أحيانا« بنســبة 29%، و«نادرا« بنســبة%57.3.

 فيمــا يتعلــق بفئــة »أشــعر بالضيــق عندمــا يفــوز الفريــق املنافــس لفريقــي« جــاءت »دائمــا« 
يف املرتبة األولي بنســبة41.3%،  و«أحيانا« بنســبة 40%، و«نادرا« بنســبة%18.8.

فيمــا يتعلــق بفئــة »ال أشــجع االســتثمارات العربيــة يف املجــال الرياضــي ألنهــا تؤثــر علــي 
فــوز فريقــي بالبطوالت«جــاءت »دائمــا« بنســبة27.5%، و«أحيانــا« بنســبة 37%، و«نــادرا« 

بنســبة%35.5.

فيمــا يتعلــق بفئــة »دائمــا احلــكام واملســئولن هــم الســبب يف هزميــة الفريــق الــذي 
أشــجعه« جــاءت »دائمــا« بنســبة20.3%،  و«أحيانــا« بنســبة 43.8%، و«نــادرا« بنســبة%36.

فيمــا يتعلــق بفئــة »دائمــا احلــكام واملســئولن هــم الســبب يف هزميــة الفريــق الــذي 
أشــجعه« جــاءت »دائمــا« بنســبة20.3%،  و«أحيانــا« بنســبة 43.8%، و«نــادرا« بنســبة%36.

فيمــا يتعلــق بفئــة »أشــعر بالضيــق مــن الالعبــن املميزيــن باألنديــة األخــري« جــاءت 
»دائمــا« بنســبة19.5%،  و«أحيانــا« بنســبة 38.5%، و«نــادرا« بنســبة%42.

فيمــا يتعلــق بفئــة »أســخر مــن جماهيــر والعبــي ومســئولي الفــرق املنافســة عندمــا 
يتعرضــوا للهزميــة« جــاءت »دائمــا« بنســبة20.3%،  و«أحيانــا« بنســبة 34.8%، و«نــادرا« 

بنســبة%40.

فيمــا يتعلــق بفئــة »البــد مــن وقــوع مشــادات ومصادمــات بــن مشــجعي فريقــي ومشــجعي 
الفــرق الرياضيــة األخري«جــاءت »دائمــا« بنســبة15.3%، و«أحيانا«بنســبة 50.5%، و«نــادرا« 

بنسبة%40.

فيمــا يتعلــق بفئــة »أعبــر أحيانــا عــن اســتيائي مــن هزميــة الفريــق الــذي أشــجعه بتوجيــه 
 ،%33.3 بنســبة  و«أحيانــا«  بنســبة%18.8،  »دائمــا«  لالعبن«جــاءت  والشــتائم  الســباب 

ــادرا« بنســبة%48. و«ن

فيمــا يتعلــق بفئــة »ال أوافــق علــي االســتثمارات العربيــة يف مصــر يف املجــال الرياضــي 
ولــو أدت إلــي االرتقــاء مبســتوي األداء والتنافس«جــاءت »دائمــا« بنســبة23%، و«أحيانــا« 
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بنســبة 38%، و«نــادرا« بنســبة%38.8.

فيمــا يتعلــق بفئــة »أتقبــل هزميــة فريقــي وأهنــيء مشــجعي الفريــق املنافس«جــاءت 
بنســبة%27.3. و«نــادرا«   ،%34.4 بنســبة  و«أحيانــا«  بنســبة%38.5،  »دائمــا« 

فيمــا يتعلــق بفئــة »كل األســاليب مشــروعة ليحصــل فريقــي علــي البطــوالت الرياضيــة 
ــادرا« بنســبة%49. ــا« بنســبة 33%، و«ن »جــاءت »دائمــا« بنســبة18%، و«أحيان

ثانيا:اختبار فروض الدراسة

ــا بأهــداف الدراســة، وتســعي  ــط ارتباطــا وثيق ــروض ترتب ــن الدراســة عــدة ف ــق م تنبث
ــي: ــي النحــو اآلت ــا عل ــق مــن مــدي صحته الدراســة للتحق

الفــرض األول: توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن معــدل تعــرض املبحوثــن  للمضامــن املنشــورة 
عــن قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصرومنــو ظاهــرة التعصــب.

جــدول رقــم )16( يوضــح العالقــة بــن معــدل تعــرض املبحوثــن  للمضامــن املنشــورة عــن قضايــا االســتثمار 
الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو ظاهــرة التعصــب.

العالقة بين معدل تعرض المبحوثين  للمضامين المنشورة 
عن قضايا االستثمار الرياضي العربي في مصر ونمو ظاهرة 

التعصب
درجة نمو ظاهرة التعصب

معدل تعرض المبحوثين  للمضامين 
المنشورة عن قضايا االستثمار 

الرياضي العربي في المواقع الرياضية

.039-معامل االرتباط

.434الداللة المعنوية

400العدد

تشير بيانات اجلدول رقم )16( إلي ما يلي:

فيمــا يتعلــق بالفــرض األول تشــير النتائــج إلــي عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة 
بــن معــدل تعــرض املبحوثــن لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو ظاهــرة 
التعصــب، حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتباط”بيرســون” )039.(، وهي غيردالة عند مســتوي 
معنويــة )434.(، ممــا يعنــي عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن معــدل تعــرض املبحوثــن 
لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو ظاهــرة التعصــب،. وتوضــح هــذه 
ــة بالنســبة للجمهــور املصــري، حيــث اتضــح  ــا الرياضي ــة هــذه القضاي النتيجــة مــدى أهمي
ذلــك عبــر التفاعــل مــع تطــورات هــذه القضايــا ، يف ظــل األحــداث الرياضيــة املســتمرة 

ــة. ــة واملؤسســات الرياضي ــن األندي ــة االســتقطاب الرياضــي، والصراعــات ب وحال
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الفــرض الثانــي: توجــد عالقــة ارتبــاط بــن عــدد الســاعات التي يتعرض فيهــا اجلمهور لقضايا 
االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو ظاهــرة التعصب لدي اجلمهور.

جــدول رقــم )17( يوضــح العالقــة بــن عــدد الســاعات التــي يتعــرض فيهــا اجلمهــور  للمضامــن املنشــورة عــن 
قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو ظاهــرة التعصــب.

العالقة بين عدد ساعات تعرض المبحوثين  لمضامين قضايا 
درجة نمو ظاهرة التعصباالستثمار الرياضي العربي في مصر ونمو ظاهرة التعصب

عدد ساعات تعرض المبحوثين  
لمضامين قضايا االستثمار الرياضي 

العربي في المواقع الرياضية

.185معامل االرتباط

.000الداللة المعنوية

400العدد
تشير بيانات اجلدول رقم )17( إلي ما يلي:

ــن  ــة ب ــاط إيجابي ــة ارتب ــي  وجــود عالق ــج إل ــي تشــير النتائ ــق بالفــرض الثان ــا يتعل فيم
عــدد ســاعات تعــرض املبحوثــن لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو 
ظاهــرة التعصــب، حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط “بيرســون” )185.(، وهــي دالــة عنــد 
مســتوي معنويــة)000.(، ممــا يعنــي  وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن عــدد ســاعات تعــرض 
املبحوثــن لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو ظاهــرة التعصــب. وتوضــح 
هــذه النتيجــة أن كثافــة التعــرض لهــذه املضامــن، مبــا حتويــه مــن صراعــات رياضيــة، 
وتصريحــات غيــر مســئولة مــن بعــض الالعبــن واملســئولن تــؤدي إلــي منــو ظاهــرة التعصــب 
الرياضــي جــراء االســتغراق يف متابعــة هــذه األحــداث والقضايــا والفعاليــات لســاعات طويلة 
ــة إبراهيــم محمــد جمــال  مــن قبــل املبحوثــن. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )هب
2017( التــي أثبتــت وجــود عالقــة ارتبــاط بــن تعــرض الشــباب للصحــف ومنــو ظاهــرة 

التعصــب الرياضــي.

الفــرض الثالــث: توجــد عالقــة ارتبــاط بــن ثقــة املبحوثــن يف املضامــن املنشــورة عــن قضايــا 
لهــذه  الرياضيــة  املواقــع  تنــاول  نحــو  واجتاهاتهــم  مصــر  يف  العربــي  الرياضــي  االســتثمار 

القضايــا.
جــدول رقــم )18( يوضــح العالقــة بــن ثقــة املبحوثــن يف املضامــن املنشــورة عــن قضايــا االســتثمار الرياضــي 

العربــي يف مصــر واجتاهاتهــم نحــو تنــاول املواقــع الرياضيــة لهــذه القضايــا.

العالقة بين ثقة المبحوثين في مضامين قضايا االستثمار الرياضي 
العربي في مصر واتجاهاتهم نحو تناول المواقع الرياضية لهذه 

القضايا

اتجاه المبحوثين نحو تناول 
المواقع الرياضية لقضايا 
االستثمار الرياضي العربي
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 ثقة المبحوثين في مضامين  قضايا 
االستثمار الرياضي العربي في مصر

.304معامل االرتباط

.000الداللة المعنوية

400العدد
تشير بيانات اجلدول رقم)18( إلي ما يلي:

فيمــا يتعلــق بالفــرض الثالــث تشــير النتائــج إلــي وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة بــن 
مســتويات ثقــة املبحوثــن يف املضامــن املنشــورة عــن قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف 
مصــر واجتاهاتهــم نحــو تنــاول املواقــع الرياضيــة لهــذه القضايــا، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 
ــي وجــود  ــة )000.(، ممــا يعن ــد مســتوي معنوي ــة عن االرتباط”بيرســون” )304.(، وهــي دال
عالقــة ارتباطيــة بــن ثقــة املبحوثــن يف املضامــن املنشــورة عــن قضايــا االســتثمار الرياضــي 
العربــي يف مصــر واجتاهاتهــم نحــو تنــاول املواقــع الرياضيــة لهــذه القضايــا. وتشــير هــذه 
النتيجــة إلــي أن ثقــة املبحوثــن فيمــا تطرحــه املواقــع الرياضيــة عــن هــذه القضايــا قــد تــؤدي 
ــد  ــة. وق ــا رياضي ــن أحــداث وقضاي ــم طرحــه م ــا يت ــة نحــو م ــور اجتاهــات إيجابي ــي ظه إل
يســهم ذلــك يف احلــد مــن ظاهــرة التعصــب لــدي اجلمهــور، وهــذا يتطلــب قــدرا كبيــرا مــن 
املصداقيــة، والدقــة يف نشــر املعلومــات املرتبطــة بالقضايــا الرياضيــة، واالبتعــاد عــن اإلثــارة، 
ــق واالضطــراب،  ــة مــن القل ــر اجلمهــور، وشــعوره بحال ــي توت ــؤدي إل ــي ت ــار الت ونشــر األخب

والتــي ينتــج عنهــا جلــوء بعــض اجلماهيــر إلــي الســباب والشــتائم، والشــغب الرياضــي.

الفــرض الرابــع : توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن اجتاهــات املبحوثــن نحــو تنــاول املواقــع 
الرياضيــة لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو ظاهــرة التعصــب لديهــم.

جدول رقم )19(
 يوضــح العالقــة بــن اجتاهــات املبحوثــن نحــو تنــاول املواقــع الرياضيــة لقضايــا 

االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو ظاهــرة التعصــب لديهــم.

العالقة بين اتجاهات المبحوثين نحو تناول المواقع الرياضية لقضايا 
االستثمار الرياضي العربي في مصر ونمو ظاهرة التعصب

نمو ظاهرة 
التعصب

اتجاهات المبحوثين نحو تناول المواقع 
الرياضية لقضايا االستثمار الرياضي 

العربي في مصر

.147-معامل االرتباط
.003الداللة المعنوية

400العدد
تشير بيانات اجلدول رقم )19( إلي ما يلي:

   فيمــا يتعلــق بالفــرض الرابــع تشــير النتائــج إلــي وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة بــن 



التعرض ملضامني قضايا االستثمار الرياضي العربي يف مصر ...

مجلة البحوث اإلعالمية648

ــي يف  ــا االســتثمار الرياضــي العرب ــع الرياضيةلقضاي ــاول املواق ــن نحوتن اجتاهــات املبحوث
مصــر ومنــو ظاهــرة التعصــب لــدي اجلمهــور، حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتباط”بيرســون” 
)147.(، وهــي دالــة عنــد مســتوي معنويــة )003.(، ممــا يعنــي وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن 
اجتاهــات املبحوثــن نحوتنــاول املواقــع الرياضيــة لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف 
مصــر ومنــو ظاهــرة التعصــب لــدي اجلمهــور. وتشــير هــذه النتيجــة إلــي أن اجتاهــات 
املبحوثــن نحــو مــا تطرحــه املواقــع الرياضيــة عــن هــذه القضايــا قــد يــؤدي إلــي احلــد مــن 

ظاهــرة التعصــب لــدي اجلمهــور، وقــد يــؤدي إلــي منوهــا.

الفــرض اخلامــس: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن يف منــو ظاهــرة 
التعصــب طبقــا للمتغيــرات الدميوغرافيــة )النــوع والســن ومحــل اإلقامــة ونــوع التعليــم 

الرياضــي(. واالنتمــاء  والدخــل 

ينبثق من هذا الفرض عدة فروض فرعية نذكرها علي النحو التالي:

الفــرض الفرعــي األول مــن الفــرض اخلامــس: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائية بن املبحوثن 
يف منــو ظاهــرة التعصــب طبقا ملتغيرالنوع.

جدول رقم )20( يوضح الفروق بن املبحوثن يف منو ظاهرة التعصب طبقا ملتغير) النوع(

نمو ظاهرة 
التعصب

المتوسط التكراراتالنوع
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة تالمعياري

الحرية
مستوى 
المعنوية

.3171.946129203ذكر
077.398938.

.831.943522187أنثى

تشير بيانات اجلدول رقم)20( إلي ما يلي:

فيمــا يتعلــق بالفــرض الفرعــي األول اتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن منــو ظاهــرة التعصــب ومتغيــر النــوع )ذكــر وأنثــي(، حيــث بلغــت قيمــة T )077.(، وهــي 
غيــر دالــة عنــد مســتوي معنويــة )938.(، ممــا يعنــي عــدم وجــود فــروق بــن الذكــور واإلنــاث 
يف منــو ظاهــرة التعصــب. وتشــير هــذه النتيجــة إلــي ظهــور االجتاهــات التعصبيــة لــدي 
اجلماهيــر بشــكل عــام، ســواء كانــوا ذكــورا أم إناثــا. وقــد يرجــع ذلــك إلــي االهتمــام املتزايــد 
مــن قبــل اإلنــاث باألنشــطة والفعاليــات الرياضيــة ملعرفــة تفاصيــل األحــداث املرتبطــة 
ــان  ــر واالحتق ــة مــن التوت ــذي يشــهد حال ــر بالوضــع الرياضــي ال بالشــأن الرياضــي، والتأث

علــي جميــع املســتويات.
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وقــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة ) نيفــن قاســم محمــود2016م( والتــي أظهــرت 
نتائجهــا  عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الشــباب محــل الدراســة مــن حيــث 

متغيــر النــوع وظاهــرة التعصــب الرياضــي.

بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  اخلامــس:  الفــرض  مــن  الثانــي  الفرعــي  الفــرض 
الســن. ملتغيــر  طبقــا  التعصــب  ظاهــرة  منــو  يف  املبحوثــن 

جدول رقم )21( يوضح الفروق بن املبحوثن يف منو ظاهرة التعصب طبقا ملتغير )السن(

نمو 
ظاهرة 
التعصب

المتوسط التكراراتالسن
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة Fالمعياري

الحرية
مستوى 
المعنوية

.2811.913226509من 18سنة إلى أقل من 30

5.6963001.
.881.993027615من 30 إلى أقل من 40
.222.115432267من 40 إلى أقل من 50

.5092.076938844سنة فأكثر
.4001.945627868اإلجمالي

تشير بيانات اجلدول رقم)21( إلي ما يلي:

ــق بالفــرض الفرعــي الثانــي مــن الفــرض اخلامــس اتضــح وجــود فــروق ذات  فيمــا يتعل
 F داللــة إحصائيــة بــن متغيــر الســن لــدي املبحوثــن وظاهــرة التعصــب، حيــث بلغــت قيمــة
)696, 5(، وهــي دالــة عنــد مســتوي معنويــة )000.(، ممــا يعنــي  وجــود فــروق بــن املبحوثــن 
يف منــو ظاهــرة التعصــب طبقــا ملتغيــر الســن. وتشــير هــذه النتيجــة إلــي أن بعــض الفئــات 
العمريــة الصغيــرة توجــد لديهــا اجتاهــات تعصبيــة أكثــر مــن الفئــات العمريــة األكبــر. ولعــل 
هــذا يرجــع إلــي طبيعــة مرحلــة الشــباب التــي تتســم بعــدم النضــج الــكايف، والــذي يصــل إلــي 
التهــور يف بعــض األحيــان، علــي خــالف الفئــات العمريــة األكبــر، والتــي متتلــك اخلبــرة يف 

التعامــل مــع القضايــا واألحــداث.

وقــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة ) نيفــن قاســم محمــود2016م( والتــي أظهــرت 
نتائجهــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الشــباب محــل الدراســة مــن حيــث متغيــر 

الســن وظاهــرة التعصــب الرياضــي.

الفــرض الفرعــي الثالــث: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن يف منــو ظاهــرة 
التعليــم. التعصــب طبقــا ملتغيرنــوع 

جدول رقم )22( يوضح الفروق بن املبحوثن يف منو ظـــاهرة التعصب طبقا ملتغير )نوع التعليم(
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نمو ظاهرة 
التعصب

المتوسط التكراراتنوع التعليم
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة Fالمعياري

الحرية
مستوى 
المعنوية

.3531.926628046عام

7.2252001. .382.085020993خاص

.92.102626923أجنبي

.4001.945627868اإلجمالي

تشير بيانات اجلدول رقم)22( إلي ما يلي:

فيمــا يتعلــق بالفــرض الفرعــي الثالــث مــن الفــرض اخلامــس اتضــح  وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن متغيــر نــوع التعليــم لــدي املبحوثــن ومنــو ظاهــرة التعصــب، حيــث بلغــت 
قيمــة F )225, 7(، وهــي دالــة عنــد مســتوي معنويــة )001(، ممــا يعنــي  وجــود فــروق بــن 

املبحوثــن يف منــو التعصــب طبقــا ملتغيــر نــوع التعليــم.

الفــرض الفرعــي الرابــع: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن يف منــو ظاهــرة 
التعصــب طبقــا ملتغيــر نــوع املؤهــل.

جدول رقم )23( يوضح الفروق بن املبحوثن يف منو ظاهرة التعصب طبقا ملتغير )نوع املؤهل(

نمو 
ظاهرة 
التعصب

المتوسط التكراراتنوع المؤهل
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة Fالمعياري

الحرية
مستوى 
المعنوية

.551.939932389متوسط

1.9492144.
.2741.931527077عالي

ماجستيرأو 
.712.004326738دكتوراه

.4001.945627868اإلجمالي
تشير بيانات اجلدول رقم)23( إلي ما يلي:

فيمــا يتعلــق بالفــرض الفرعــي الرابــع مــن الفــرض اخلامــس اتضــح عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بــن متغيــر نــوع املؤهــل لــدي املبحوثــن ومنــو ظاهــرة التعصــب، حيــث 
بلغــت قيمــــة F ) 949. 1(، وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوي معنويــة )144.(، ممــا يعنــي 
عــدم وجــود فــروق بــن املبحوثــن يف منــو ظاهــرة التعصــب طبقــا ملتغيــر نــوع املؤهــل. وقــد 
يرجــع ذلــك إلــي طبيعــة طــرق التعليــم يف املراحــل املختلفــة التــي تعتمــد علــي احلفــظ 
والتلقــن، والتــي ال تســاعد علــي إعمــال الفكــر والعقــل يف القضايــا واألحــداث الرياضيــة 
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املختلفــة. وقــد يرجــع ذلــك أيضــا إلــي نقــص الوعــي الرياضــي بشــكل عــام، ممــا أدي إلــي 
ــة. ــة املختلف ــدي القطاعــات اجلماهيري ــة ل منــو االجتاهــات التعصبي

وقــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة ) نيفــن قاســم محمــود2016م( والتــي أظهــرت 
نتائجهــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الشــباب محــل الدراســة مــن حيــث متغيــر 

املســتوي التعليمــي وظاهــرة التعصــب الرياضــي.

الفــرض الفرعــي اخلامــس: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن يف منــو ظاهــرة 
التعصــب طبقــا ملتغيــر محــل اإلقامــة.

جدول رقم )24( يوضح الفروق بن املبحوثن يف منو ظـــاهرة التعصب طبقا ملتغير )محل اإلقامة(

نمو ظاهرة 
التعصب

محل 
االنحراف المتوسط الحسابيالتكراراتاإلقامة

درجة قيمة تالمعياري
الحرية

مستوى 
المعنوية

.2371.940924735ريف
-402.-398688.

.1631.952331948حضر

تشير بيانات اجلدول رقم)24( إلي ما يلي:

فيمــا يتعلــق بالفــرض الفرعــي اخلامــس اتضــح  عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
 ،)- . 402-( T بــن منــو ظاهــرة التعصــب ومتغيــر محــل اإلقامــة، حيــث بلغــت قيمــة
وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوي معنويــة )688.(، ممــا يعنــي عــدم وجــود فــروق بــن قاطنــي 
الريــف واحلضــر يف منــو ظاهــرة التعصــب. وقــد يرجــع ذلــك إلــي التطــور التكنولوجــي الــذي 
جعــل تنــاول القضايــا واملنافســات الرياضيــة يف متنــاول اجلماهيــر يف القــري واملــدن، التــي 
تتابــع مــا يتــم نشــره يوميــا عــن اخلالفــات والقضايــا الرياضيــة، واملناوشــات الدائــرة بــن 

املســئولن الرياضيــن.
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الفــرض الفرعــي الســادس: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن يف منــو ظاهــرة 
التعصــب طبقــا ملتغيــر االنتمــاء الرياضــي.

جدول رقم )25( يوضــــح الفروق بن املبحوثن يف منو ظـاهرة التعصب طبقا ملتغير ) االنتماء الرياضي(

نمو ظاهرة 
التعصب

االنتماء 
االنحراف المتوسط الحسابيالتكراراتالرياضي

درجة قيمة تالمعياري
الحرية

مستوى 
المعنوية

.2331.918826848أنتمي
-2.283-398023.

.1671.983028898ال أنتمي

تشير بيانات اجلدول رقم)25( إلي ما يلي:

فيمــا يتعلــق بالفــرض الفرعــي الســادس اتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن 
منــو ظاهــرة التعصــب ومتغيــر االنتمــاء الرياضــي، حيــث بلغــت قيمــة T ) -2.283-(، وهــي 
دالــة عنــد مســتوي معنويــة )023.(، ممــا يعنــي وجــود فــروق بــن املنتمــن لألنديــة وغيرهــم 

يف منــو ظاهــرة التعصــب.

ولعــل هــذا يرجــع إلــي أن االنتمــاء ألحــد األنديــة – وخاصــة األنديــة اجلماهيريــة- يــؤدي 
إلــي مزيــد مــن االهتمــام باألحــداث والقضايــا الرياضيــة، والتعــرض للمضامــن التــي تســهم 

يف زيــادة حــدة التعصــب بــن اجلماهيــر. 

• النتائج العامة للدراسة	

 وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها:

ــع 	  ــى اســتخدام هــذه املواق ــوا حريصــن عل ــن كان ــي أن املبحوث ــج إل أشــارت النتائ
بشــكل دائــم ملتابعــة قضايــا االســتثمار الرياضــى العربــي يف مصــر، والقضايــا 

الرياضيــة األخــري.

أظهــرت النتائــج أن املبحوثــن يفضلــون هــذه املواقــع ألنهــا تركز على تنــاول القضايا 	 
واألحــداث الرياضيــة أكثــر مــن غيرها من الوســائل اإلعالمية.

 كمــا توصلــت الدراســة إلــي أن أبــرز قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر 	 
متثلــت يف “شــراء الالعبــن العــرب واألجانــب” و”املســاهمة يف إدارة بعــض األنديــة 

الرياضية”.

بينــت النتائــج أن تنــاول املواقــع لهــذه القضايــا أدي إلــى زيــادة التعصــب الرياضــي، 	 
ــاد  ــي ســاهمت يف ازدي ــن واملســئولن الت ــراز تصريحــات الالعب ــث اهتمــت بإب حي

حــدة الظاهــرة.
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أوضحــت النتائــج أن مــن بــن أســباب التعصــب الرياضــي قيــام بعــض املســتثمرين 	 
العــرب بالتدخــل يف شــئون األنديــة الرياضيــة، وأن االســتثمارات الرياضيــة العربيــة 

تؤثــر علــى فــوز فريقهــم بالبطــوالت

وقــد ســعت الدراســة إلــي التحقــق مــن صحــة بعــض الفــروض املرتبطــة بالهــدف الرئيــس 
للدراســة، والتــي جــاءت نتائجهــا كاآلتــي:

 اتضــح عــدم وجــود عالقــة بــن معــدل تعــرض املبحوثــن لقضايــا االســتثمار الرياضــي  -
العربــي يف مصــر عبــر املواقــع اإللكترونيــة ومنــو ظاهــرة التعصــب.

 أكــدت نتائــج الدراســة علــي وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة بــن عــدد ســاعات تعــرض  -
املبحوثــن لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر يف املواقــع الرياضيــة ومنــو 

ظاهــرة التعصــب لــدي اجلمهــور.

 أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة بــن مســتويات ثقــة املبحوثــن يف  -
املضامــن املنشــورة عــن قضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر يف املواقــع 

اإللكترونيــة واجتاهاتهــم نحــو تنــاول املواقــع الرياضيــة لهــذه القضايــا.

ــع  - ــاول املواق ــن نحــو تن ــن اجتاهــات املبحوث ــة ب ــاط إيجابي ــة ارتب  اتضــح وجــود عالق
الرياضيــة لقضايــا االســتثمار الرياضــي العربــي يف مصــر ومنــو ظاهــرة التعصــب لــدي 

اجلمهــور.

 أشــارت النتائــج إلــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن منــو ظاهــرة التعصــب  -
الرياضــي ومتغيــر النــوع ) ذكــر  أنثــي(.

 أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متغيــر ســن املبحوثــن ومنــو  -
ظاهــرة التعصــب الرياضــي.

 تبــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متغيــر نــوع التعليم)عــام خــاص أجنبــي(  -
ومنــو ظاهــرة التعصــب الرياضــي لــدي اجلمهــور.

 أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متغيــر نــوع املؤهــل  -
ــور. ــدي اجلمه ــوراه( ومنــو ظاهــرة التعصــب الرياضــي ل ــي  ماجســتير دكت )متوســط  عال

 اتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متغيــر محــل اإلقامة)ريــف حضــر(  -
ومنــو ظاهــرة التعصــب الرياضــي لــدي اجلمهــور.

 أشــارت النتائــج إلــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن يف منــو ظاهــرة  -
التعصــب الرياضــي طبقــا ملتغيــر االنتمــاء الرياضــي )أنتمــي ألحــد األنديــة – ال أنتمــي(.



التعرض ملضامني قضايا االستثمار الرياضي العربي يف مصر ...

مجلة البحوث اإلعالمية654

التوصيات:
ــت  - ــي شــبكة اإلنترن ــة عل ــع الرياضي ــاول املواق ــرات تن ــام الدراســة برصــد تأثي ــد قي بع

لقضايــا االســتثمارالرياضي العربــي علــي اجلمهــور املصــري فيمــا يتعلــق بنمــو ظاهــرة 
التعصــب الرياضــي ، توصــي مبــا يلــي:

 أن تهتــم املواقــع الرياضيــة بنشــر القضايــا واألحــداث التــي تســتهدف بنــاء ثقافــة  -
التســامح، وتقبــل اآلخــر، ومقاومــة التعصــب الرياضــي بكافــة أشــكاله.

 وضــع خطــط واســتراتيجيات إعالميــة رياضيــة تواجــه دعــاوي التعصــب، وتعتمــد علــي  -
املوضوعيــة يف نشــر املحتــوي الرياضــي.

 تدريــب اإلعالميــن علــي أســاليب التغطيــة املوضوعيــة للقضايــا والفعاليــات الرياضية،  -
واالبتعــاد عــن التحيــز لألفــراد أو املؤسســات الرياضية.

الدينيــة واالجتماعيــة  - واملؤسســات  املؤسســات اإلعالميــة  بــن  والتعــاون  التنســيق   
والثقافيــة والتربويــة والرياضيــة لتطويــر املحتــوي اإلعالمــي ووأد ظاهــرة التعصــب 

الرياضــي.

ــي تركــز  - ــا واألحــداث الت  إنشــاء جلــان متخصصــة للرصــد اإلعالمــي ملتابعــة القضاي
املواقــع الرياضيــة علــي نشــرها، وإعــداد تقاريــر مهنيــة عــن أداء القائــم باالتصــال بهــذه 
ــر  ــن اجلماهي ــة، وعــدم إذكاء روح التعصــب ب ــر املهني ــه باملعايي ــدي التزام ــع، وم املواق

واملســئولن.

 التوازن يف عرض املواد الرياضية، وعدم االقتصار علي األخبار والتقارير. -

 رصــد آراء اجلمهــور، ومســاعدته علــي املشــاركة اإليجابيــة يف تنــاول قضايــا التعصــب  -
والعنــف يف املالعــب الرياضيــة، وكيفيــة مواجهتهــا.

 رصــد التأثيــرات اإليجابيــة والســلبية للمواقــع اإللكترونيــة الرياضيــة املتخصصــة،  -
ــرات. ــن الدراســات حــول هــذه التأثي ــد م وإجــراء املزي

 تزويــد القائمــن علــي املواقــع الرياضيــة اإللكترونيــة باملعلومــات الرياضيــة الدقيقــة،  -
وتأهيلهــم لنشــر املحتــوي الرياضــي الــذي يســهم يف توعيــه اجلمهــور بالشــأن الرياضــي 

دومنــا مبالغــة أو تهويــل.
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