التمثالت االجتماعية لإلعالم الرياضي لدى فئة من الشباب
دراسة استكشافية لدى عينة من الطمبة

د .بـــــــــالل ريـــــــــــم
جامعة معسكر -الجزائر

الممخص:

تيدف ىذه الدراسة إلى محاولة معرفة محتوى ومضمون التمثالت االجتماعية لإلعالم الرياضي

لدى فئة من الشباب بمعنى ما يحممونو من أفكار وآراء ومعرفة حول اإلعالم الرياضي وألجل ذلك

انتيجنا المنيج االستكشافي في البحث معتمدين عمى عدة تقنيات تمثمت في تقنية التداعي الحر؛ ثم

استمارة مكممة ،أجريت الدراسة مع عينة من الطمبة تمثمت في

 80طالبا وطالبة ،وأفضت نتائج

الدراسة إلى أن لمطمبة معرفة عامة ومنحصرة حول كرة القدم والعنف كما توضح ذلك من خالل

عناصر النواة المركزية ،ىذه المعرفة نتجت من خالل ما سوقتو رسالة اإلعالم الرياضي عبر الوسائمو

السمعية والمقروءة والمرئية فيما أظيرت عناصر النظام المحيطي أن العينة ميتمة فقط بكرة القدم

وأبطاليا وىذه األخيرة تعكس ممارساتيم داخل المجتمع ومع باقي األفراد وتفسر كل السموكات التي

ظيرت في المجتمع.
Abstract:
This research presents a study on the possible dynamic representational of the
sports media. We relied on an exploratory study with a sample composed of eighty
students. We used the association relation method and a supplementary questionnaire, The
results show that the central system consists of the elements: football and violence, this
knowledge of representational object generates by the sports media through its means
visual, auditory and written. And the area of the peripheral system consists football
champions and this system reflects the practice within the community and among
individuals, and explains all behavior that have emerged in the community.

م دخل:
الوسيمة اإلعالمية بأنواعيا المسموعة والمقروءة والمرئية تنتقل وتفسر ما يحدث داخل المجتمع

كما تستخدم لمترفيو ونشر المعمومات بأساليب مختمفة تتمثل في الصورة والمؤثرات الصوتية والرموز
المكتوبة تؤثر عمى مشاعر الفرد وتوجو تفكيره واتجاىاتو ،فيي مصدر لمتوجيو والتثقيف تحمل في

رسالتيا رمو از موجية لجماىير المتمقين ،تكون ذات اتجاه ايجابي إذا انصبت رسالتيا في ما يحفظ
مقومات الفرد ومبادئو وىويتو ،وسمبية إذا سمكت غير ذلك دون أساس ودون معرفة راغبة في الربح

المادي فقط ،ويشكل اإلعالم الرياضي عنص ار ميما في المجتمع لما يتمتع بو من تأثير كبير في

سموك الفرد لو ميزة جماىيرية وقدرة عمى تغطية مساحات كبيرة وعدد كبير من الجماىير.
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إن اإلعالم الرياضي ىو الوسيمة التي تضمن نشر األخبار الصادقة والمعمومات والحقائق حول

مواضيع رياضية كما ييدف إلى الترفيو والتثقيف ،وتزويد الفرد بالمعرفة وبث رسالة واقعية وموضوعية
حول حقائق الرياضة الكتساب ميارات وثقافة رياضية وترغيب الفرد بالرياضة بأنواعيا والحفاظ عمى
الصحة البدنية والعقمية؛ فيو وسيمة تربوية تتم من خالل وسائل متعددة من بينيا التمفزيون واإلذاعة
والجرائد واالنترنت ،وىذه الوسائل متوفرة وبكثرة داخل المجتمع ويومية تساىم في تنمية وعي الفرد

الرياضي ونشر الثقافة الرياضية.

والتمثل في معناه العام ىو الكيفية التي ينظم بيا الفرد فيمو لمواقع ولمحقيقة التي يعكسيا ،إذ

يمثل التنظيم الفردي لمحقيقة الجماعية ،وىو الطرح الذي اتجو إليو "أبريك" من خالل تعريفو حيث

يقول أن التمثل ىو مجموعة المعمومات والمعتقدات واالتجاىات واآلراء التي يبنييا الفرد حول موضوع

معين ،فيي نتاج سيرورة النشاط العقمي ،الذي بفضمو يعيد الفرد تشكيل واقعو  ،فيعطيو معنى

محددا ( ،)1يتشكل التمثل بفضل التجارب والمعمومات المستقبمة والمنقولة عن العادات والتربية
والتواصل االجتماعي ،لذا نجده يحوي جممة المعمومات المكونة اجتماعيا ،والمتشاركة بين أفراد

المجتمع ،لذا يعمل التمثل عمى ضبط وتوجيو سموك الفرد نحو مختمف العالقات االجتماعية مع
الجماعات التي ينتمي إلييا الفرد حيث يرى م.مسمم " أن التمثالت االجتماعية ىي بمثابة أنساق
لمتأويل تحدد عالقاتنا مع العالم الخارجي ،فيي بذلك تنظم وتوجو سموكاتنا

واتصاالتنا االجتماعية(. )2

تؤثر ىذه التمثالت في سموك الفرد ،أو بصيغة أخرى تمثالت موضوع رسالة اإلعالم الرياضي
ىي التي تحدد سموك الفرد نحو قبول ىذه الرسالة ونشرىا وجعميا طبيعية داخل المجتمع أو رفضيا

وحصرىا ،حسب الصورة والفكرة التي يكونيا الفرد حول موضوع اإلعالم الرياضي .يعمل النظام

الديناميكي لمتمثالت االجتماعية لموضوع اإلعالم الرياضي عمى إنتاج سموك وعالقات تتمحور حول

موضوع الرسالة المقدمة من طرف اإلعالم الرياضي لذلك نحاول من خالل ىذه الدراسة تحديد تشكيمة
التمثالت االجتماعية لموضوع اإلعالم الرياضي لدى عينة من طمبة جامعة مصطفى اسطمبولي

معسكر ولتحقيق ذلك عمينا تسميط الضوء عمى مجموعة من التساؤالت:
-

ما ىي تمثالت الطمبة لإلعالم الرياضي؟

-

ما ىي اتجاىاتيم نحو اإلعالم الرياضي؟

-

ما ىو رأي العينة المبحوثة في السموكات الناتجة عن تأثير اإلعالم الرياضي؟

الهدف من الدراسة:

تيدف الدراسة إلى معرفة محتوى تمثالت الطمبة حول موضوع اإلعالم الرياضي كما تيدف إلى
تحديد عناصر النواة المركزية لمتمثالت االجتماعية لمطمبة من أجل تحديد معنى وداللة ىذا الموضوع،

أيضا الكشف عن العناصر المشكمة لمنظام المحيطية والتي من خالليا نفيم واقع وممارسات الطمبة
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( الشباب) واتجاىيم نحو ىذا الموضوع ،وما ىي الرموز التي قام اإلعالم الرياضي بالتسويق ليا من
خالل الرسالة اإلعالمية التي تم إيصاليا لألفراد المجتمع.

مفهوم اإلعالم:

اإلعالم جزء من االتصال ،ويعرف عمى انو ىو اإلحاطة الشاممة لدى فئات الجميور المتمقين

لممادة اإلعالمية بكافة الحقائق والمعمومات الموضوعية الصحيحة عن ىذه القضايا والموضوعات،

وبما يسيم في تنوير الرأي العام الصائب لدى الجميور في الوقائع والموضوعات والمشكالت المثارة

والمطروحة(.)3

إن مفيوم اإلعالم مفيوم واسع وعمينا حصره من أجل فيمو ،مفيوم اإلعالم بصفة عامة ىو كل

وسيمة اتصال تقوم بإرسال رسالة إلى مستقبل ولحصر المفيوم في اإلعالم فقط نستبدل كممة رسالة

بمعمومة حيث يرى كل من (  )F.Barbier,C.Lavenirإن اإلعالم ىو نظام اتصالي يسمح لمجتمع
ما بالتعرف عمى كل أو جزء من وظائف االعالم االساسية والمتمثمة في تخزين المعمومة واالتصال

عن بعد وتحيين المعمومة والثقافة والممارسات(.)4
وظائف اإلعالم:

نستخمص من التعريفات السابق ثالثة وظائف لإلعالم ىي:
وظيفة التخزين :ويقصد بذلك جمع وتخزين المعمومات ألجل االستعماالت المستقبمية.
وظيفة االتصال عن بعد :بمعنى إمكانية التوسع في الفضاء والتحكم في الوقت.

وظيفة تحيين المعمومة :من أجل مقارنتيا مع المعمومات الحالية واعادة تنظيم الممارسات.

تعددت وظائف اإلعالم وتنوعت وقد اىتم الكثير من الباحثين بذلك حيث يرى ( )J.Stoelzel

أن وظائف اإلعالم تمثمت في:

الجماعية  :تساعد الفرد عمى اإلدماج داخل الجماعة من خالل توفير المعمومات والتنبؤ

بالمستقبل ويرى (  )Barelsonإنسان اليوم عمى عمم بما يدور من حولو بفضل الصحافة واإلعالم

فيي دليل اجتماعي لمحياة.

الترفيه  :فقراءة الجريدة في وقت الفراغ وفي وسائل النقل وقاعات االنتظار ىي نشاط

ترفييي(.)5

التوجيه وتكوين المواقف واالتجاهات  :إن توجيو المجتمع يمارس بشكل مباشر وغير مباشر

عمى السواء عن طريق وسائل اإلعالم المنتشرة عادة؛ فكمما كانت المادة اإلعالمية مالئمة لمجميور

لغة ومحتوى ،زاد تأثيرىا(.)6

أدوار اإلعالم :باإلضافة إلى الوظائف ىناك أدوار أساسية يقوم بيا اإلعالم نذكرىا في

العناصر التالية:
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المراقبة :لإلعالم سمطة وصف الحياة االجتماعية واألخالقية وجذب االنتباه نحو حاالت
االحتيال وتعمل عمى إحباطيا فيي تمثل السمطة الرابعة.

التعاون :يقوم اإلعالم بيذا الدور عندما يكون الجميور من فئة الشباب وفي حاالت عدم األمن

حيث يعمل اإلعالم عمى خمق حوار بين الحكومة والشعب ويكون ىذا التبادل فقط في حالة توفر
وسائل اإلعالم يمعب دور المكون السياسي األساسي داخل المجتمع.

التسهيل :إذا رغب اإلعالم تقديم مساعدة لبعض الجيات فيمعب دور الوسيط لممساعدة.

النقد :عمى اإلعالم التدقيق في السمطة والمؤسسات الحكومية من اجل ضمان السير

الحسن لمسمطة(.)7

عناصر اإلعالم:

المرسل  :ىو الشخص أو الذي تبدأ بو العممية اإلعالمية من خالل صياغة أفكار وعنصر
أساسي في عممية االتصال وىو مصدر المعمومات يتميز بالقدرة المغوية والقدرة عمى التعبير عن وجية
النظر واألفكار والمعمومات وقدرة عمى التفاعل وان تكون لو مكانة اجتماعية وشخصية متميزة.

الرسالة  :تتضمن الرسالة محتوى فكري ومعرفي بشكل رموز تعبر عن أىداف المرسل فيي

عبارات ومعمومات واستنتاجات وأحكام.

الوسيمة  :تصل الرسالة عبر قنوات مختمفة وتتمثل في وسائل االتصال الجماىيري الصحف

المجالت التمفزيون واإلذاعة واالنترنت ويتحكم في اختيار الوسيمة طبيعة الجميور والتكاليف والوقت

ومزايا كل وسيمة وما تحققو من تأثير عمى الجميور.

المتمقي  :ىناك القارئ والمستمع والمشاىد يقوم بفك الرموز بغية التوصل غمى تفسير وفيم

لممعاني حسب سماتو النفسية واالجتماعية ومستوى تعميمو واتجاىاتو وينعكس ذلك عادة في

سموكو(.)8

أنواع اإلعالم :صنف اإلعالم حسب عدة أصناف سوف نختار تصنيف (  )Balle.Fحيث قام

بتصنيف اإلعالم إلى ثالث فئات:

الفئة األولى اإلعالم المستقل :ويقصد بو الوسيمة اإلعالمية التي ال تحتاج إلى نواقل أو إلى

أي شبكة اتصالية مثل الكتب و الجرائد.

الفئة الثانية اإلعالم المرئي والمسموع الذي يحتاج إلى مرسالت ونواقل مثل الراديو .وىي رسائل

في اتجاه واحد.

الفئة الثالثة ىي التي تجمع وسائل االتصال عن بعد وتكون في االتجاىين ومن خالليا تنتج

عالقة بين شخصين أو مجموعتين أو بين شخصين أو مجموعة وآلة(.)9
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اإلعالم الرياضي:
ىو عممية نشر المعمومات والحقائق حول الرياضة موجية إلى األفراد والجماعات ،تعمل عمى

شرح األنشطة الرياضية وتحميل المباريات ،كما يضمن اإلعالم الرياضي تنمية االتجاىات االيجابية
نحو ممارسة النشاطات البدنية والحركية وتوجيييم نحو استثمار أوقات الفراغ

( )10ييدف اإلعالم

الرياضي إلى نشر الثقافة الرياضية والترفيو عن الجميور ونشر المعمومات حول الرياضة وتعديل

أنماط السموك نحو ما ىو ايجابي من خالل التربية الصحية وممارسة الرياضة واكتساب ميارات

صحية وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي.

نظريات التأثير اإلعالمية:

اخترتنا ثالث نظريات التي نرى أن ليا عالقة بموضوع الدراسة حيث تعالج ىذه النظريات كيفية

تأثير اإلعالم عمى الفرد والمجتمع ككل سواء من خالل اعتبار الفرد ىو الذي يختار الرسالة اإلعالمية
التي يرغب بيا وحسب حاجاتو والعمل عمى إشباع رغباتو من خالليا ،أو من خالل توجيات أخرى
التي ترى أن الرسالة اإلعالمية قوية جدا في تأثيرىا عمى األفراد وبالتالي تكون االستجابة قوية كما

ترى نظريات أخرى أن تكرار المشاىدة تأثر عمى إدراك الفرد وتغير إدراكو لمواقع الفعمي وان ىذا

التغيير يكون نتيجة النقل المكثف لمصورة الرمزية لألحداث وفيما يمي شرح مختصر ليذه النظريات.

نظرية االستخدام واإلشباع  :ترى ىذه النظرية أن الجميور ليس مجرد مستقبل سمبي لرسائل

االتصال الجماىيري وانما يختار األفراد بوعي وسائل االتصال التي يرغبون التعرض ليا ونوع

المضمون الذي يمبي حاجاتيم النفسية واالجتماعية من خالل قنوات المعمومات والترفيو المتاحة(.)11

نظرية الرصاصة السحرية أو الحقنة تحت الجمد :من أىم االفتراضات التي تقوم عمييا النظرية

أن مجتمع االتصال عبارة عن مجموعة من األفراد يتأثرون عمى إنفراد بوسائل اإلعالم التي يتعرضون
ليا ،وان رد الفعل إزاء وسائل اإلعالم يكون فردي أكثر منو جماعي ،بمعنى أن اإلفراد يتمقون

المعمومات من وسائل اإلعالم مباشرة دون وجود وسطاء وأن ردة فعل الفرد ال تعتمد عمى تأثره

باآلخرين ( .)12تفترض ىذه النظرية أن وسائل اإلعالم أكثر تأثي ار وانتشا ار والمرسل يتحكم بشكل
كبير في العممية االتصالية وأن الرسالة تصل إلى الفرد منعزال عن اآلخرين ويستجيب ليا بشكل قوي.
نظرية الغرس الثقافي :ترى أن األفراد الذين يتبعون برامج التمفزيون باستمرار يختمفون في

إدراكيم لمواقع االجتماعي عمى خالف األفراد الذين ال يتعرضون لوسائل اإلعالم باستمرار ،وأن

التمفزيون وسيمة فريدة لغرس األفكار وتتغير وجيات النظر ألفراد المجتمع حول الواقع االجتماعي أو

السياسي( .)13تبين ىذه النظرية أن وسائل اإلعالم قادرة عمى التأثير في معرفة األفراد وادراكيم لما
يحيط بيم وأن زيادة التعرض لوسائل اإلعالم تؤدي إلى اكتساب رموز تشكل ليم واقع مختمف من

الواقع الفعمي.
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ساىم انتشار وسائل اإلعالم ،من صحافة مسموعة ومرئية ومكتوبة في توسيع عمميات االطالع

عمى مختمف األحداث االجتماعية والسياسية والثقافية حيث أصبح من الممكن التعرف عمى ما يجري
في العالم والثقافات والقيم السائدة في مختمف المناطق وخاصة في الدول الغربية مما ساىم في تغيير

القيم والثقافات بالمجتمعات العربية.

التمثالت االجتماعية:

إن التمثالت االجتماعية شكل من أشكال المعرفة االجتماعية ،تمدنا برموز حالية ىذه الرموز
محددة تاريخيا وثقافيا واجتماعيا تمكننا من التفاعل مع المحيط االجتماعي ،وبما أن الفرد يعد كائنا

اجتماعيا ال يستطيع الحياة في معزل ،فإن حاجتو لالنتماء والتقبل من الجماعات أمر ضروري ،لذا
وجب عميو أن يتطمع دائما إلى البحث عن بناء عالقات ذات معنى مع اآلخرين ،يعد التمثل أحد أىم

الوسائل الفردية التي تسيل عممية التواصل والتفاىم بين األفراد ،إذ لو عالقة بصيانة العالقات

االجتماعية ،وقد أور( )S.Moscoviciعمى أن التمثالت االجتماعية "مرجع ومعيار اجتماعي يحتاج
إليو الفرد لفيم العالم الخارجي وتحديد مكانتو في ىذا العالم وتطوير عالقتو مع أفراد المجتمع(.)14
تعرف التمثالت اإلجتماعية وفق خاصيتين المعرفية واإلجتماعية؛ فالخاصية المعرفية ىي

خاصية فردية نتحدث عنيا من جانب عقمي يرى فيشر

 )1991( G.N.Fisherأن التمثالت ىي

عممية لبناء حسي وذىني لمواقع الذي يحول أشياء اجتماعية (أشخاص ،حاالت ،أحداث )...إلى

أصناف رمزية (قيم ،إيديولوجيات ،معتقدات )...ويعطييم مكانة عقمية التي تسمح بتناول مظاىر
الحياة اليومية عن طريق إعادة تأطير لتصرفاتنا أثناء العالقات االجتماعية (.)15

يرى الباحث  )1994( J-C,Abricأن التمثالت االجتماعية ىي منتوج ونظام لنشاط عقمي
بفضمو الشخص أو الجماعة تعيد بناء الواقع الذي تواجيو وتسند لو رمو از خاصة .كما يعتبره نسق

لترجمة الواقع الذي يحكم العالقات مع األفراد ومحيطيم ،موجية لمفعل أو لمبنية

اإلجتماعية -المعرفية (.)16

إن تفكير الفرد ليس منعزال ،لكن يكون داخل محيط اجتماعي لذلك سوف نحاول شرح مفيوم

التمثالت من خالل وجية نظر اجتماعية وقد بينت

 )1989( D.Jodeletأن التمثالت االجتماعية

ىي "شكل من أشكال المعرفة ليا معني موحد وتظير ميزتيا في طبيعة أنظمتيا االجتماعية التي
تشكميا وتتميز بالخصائص التالية:

مكونة اجتماعيا ومتقاسمة بين أفراد المجتمع.-ليا نظرة واقعية لتنظيم والتحكم في المحيط (مادي ،اجتماعي ،مثالي) وتوجو السموك

واالتصاالت.

-تساىم في تأسيس نظرة موحد لواقع الجماعات االجتماعية أو ثقافة معينة (.)17
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يرى بياجيو أن التغيير في "األبنية المعرفية يصاحبو تغيير في تفكير الفرد وأوضح أن ذلك يؤثر

عمى االرتقاء الوجداني وعمى نسق القيم الذي يتبناه الفرد فاالرتقاء العقمي كما أوضح بياجيو ىو نتيجة
التفاعل بين عمميتي التمثيل (  ) Assimilationوالمواءمة (  )Accommodationويقصد بالتمثيل
تفسير الفرد لمموضوعات واألحداث الخارجية في ضوء األفكار والمعمومات المتاحة ،أما المواءمة

فتعني اإلدراك واالستبصار لمعالقة بين خصائص الموضوعات الخارجية والعمميات الداخمية

()18

وعممية التمثيل والمواءمة تتغير من عمر آلخر نتيجة التدريب المستمر الذي يقوم بو الفرد لوظائفو

العقمية بيدف التوافق مع البيئة"فكمما زاد تدريب األفراد وتعميميم نجد ىناك قدرة عمى التكيف (،)19
إن التمثل سيرورة دينامكية حيث يتم بواسطتيا استدخال النماذج الثقافية واإليديولوجية السائدة داخل

المجتمع وتخزينيا ثم يعمل عمى تغيير طبيعة الواقع االجتماعي حيث يبسط ىذا الواقع ويخصصو

لفيمو ويتمكن من التحكم فيو ،ومن ىنا يمكن القول أن األفكار والمعرفة الجديدة تعطي القدرة لألفراد
عمى التكيف مع التغيرات المستمرة والمفاجئة في بعض األحيان كما أن تكرار وشدتيا يساىم في

جعميا جزء من الذاكرة حاضرة في المواقف لتسييل عممية االتصال مع اآلخرين ،إن فكرة بياجيو حول
األبنية المعرفية تبين أىمية العوامل المعرفية كمحددات الكتساب الفرد لقيمو واإلعالم كوسيمة لتنمية
ىذه األبنية المعرفية تساىم في تغيير القيم من خالل تطوير الرصيد المعرفي لمفرد والمجتمع ويؤدي

تغيير القيم إلى حدوث تغييرات كبيرة في المجتمع وان كانت عممية التغير في النسق القيمي يعد نوعا

من التغير البطيء جدا وىذا بخالف العناصر المادية التكنولوجية ،ويترتب عمى تغيير القيم تغيير

مجموعة أنماط التفاعل والعالقات والمراكز واألدوار االجتماعية.

يقصد بالتمثالت االجتماعية لموضوع اإلعالم الرياضي التشكيمة العقمية لمعالم الحقيقي

لموضوع اإلعالم الرياضي ،وىي تشكيمة منظمة ومرتبة لمعناصر المكونة لمعممية اإلعالمية (المرسل،
الرسالة ،الوسيمة ،المستقبل)حول عنصر أو مجموعة من العناصر حكم عمييا من طرف الطمبة بأنيا
مركزية حسب القيمة التي تعكسيا وىذا يدل عمى أن تصور موضوع اإلعالم الرياضي مرتبط بقيم
العممية اإلعالمية التي يكونيا الطالب حسب حاجاتو ،وحسب تكوينو وخبراتو وتنشئتو االجتماعية

والمعمومات التي يممكيا حول اإلعالم الرياضي.
نظرية التمثالت االجتماعية:

النظرية الكالسيكية  :Moscovici.Sتُصور التمثالت االجتماعية في النظرية الكالسيكية
كعممية ديناميكية تعمل عمى تفسير واعادة تشكيل الواقع الذي يعكس جممة من المحاور والمبادئ
ونشاطات معينة.تتكون من سيرورتين أساسيتين :الموضوعية والتثبيت.

الموضوعية ) :(objectivationىي سيرورة تعمل عمى األخذ بعين االعتبار الطريقة التي

ينتقي بيا الفرد المعمومات من محيطو االجتماعي وبمعنى آخر يقوم الفرد بتفضيل بعض المعمومات
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عن األخرى ،ثم يفصميا عن محتواىا االجتماعي العام ،ثم يقوم بإعادة ترتيبيا فبعض العناصر ليا

دور ميم عن عناصر أخرى التي سبق وجودىا(.)20

الموضوعية ىي سيرورة بفضميا تقوم مجموعة بتطبيع مصطمح مجرد ،بمعنى آخر تخضع إلى
تغيرات لجعمو ممموس .ىذه السيرورة تنتج من التفكير االجتماعي الذي يبسط عناصر المعمومة ويجعل

المفاىيم واقعية(.)21

التثبيت (  :)Ancrageالتثبيت ىو إدراج موضوع جديد داخل إطار مرجعي معروف حتى

نتمكن من ترجمتو ( ،)22ويضيف موسكوفيسي ،التثبيت يرمي إلى دمجأو تثبيت موضوع التمثل في
إطار مرجعي سبق وجوده (تصورات ،إيديولوجيات واتجاىات ومعتقدات وقيم وسموكات) وتظير
بأشكال مختمفة (.)23

إن آلية التثبيت تجعل موضوع التمثل وسيمة لالستعمال اليومي لألفراد وحتى يكون موضوعيا
عميو التوغل داخل النظام الثقافي والمعرفي وىذا يفرض عمى الفرد االندماج في مجموعة من العالقات

االجتماعية المعقدة ،كما تساىم التمثالت بفضل عممية التثبيت في ضبط العالقات بين الجماعات ،في

الواقع ترتبط ىذه التمثالت بمواضيع تتفاعل الجماعات حوليا وتتيح لألفراد والجماعات بأخذ مواقف
اتجاه بعضيم البعض.

النظرية البنائية:

اعتبر أن التمثالت تتشكل حول نواة مركزية وحسب أبريك التمثالت

االجتماعية تعمل وفق نظامين ،نظام مركزي ونظام محيطي.

النظام المركزي :النظام المركزي لمتمثالت االجتماعية يضمن االنسجام والتوازن وىو مكون من

عدد قميل من العناصر إذا اعتبرنا أن التمثالت االجتماعية ليا نواة مركزية ىذا ألنيا تعبير عن

التفكير االجتماعي وكل تفكير اجتماعي لو عدد معين من المعتقدات المكونة جماعيا ومحددة تاريخيا
وال يمكن تغييرىا فيي أساس وطريقة عيش األفراد تضمن ىوية وبقاء الجماعات االجتماعية(.)24
العنصر المحيطي:

تصنف العناصر المحيطية في رسم خيالي ممموس ونظ ار لتنوع ىذه

العناصر وليونتيا نجدىا أكثر حضو ار في حديث األفراد يمثل ىذا النظام الجانب العممي لمتمثالت
االجتماعية وىو أكثر حساسية لمظروف الحالية التي تواجو الفرد.لمنظام المحيطي ثالث وظائف
التكيف مع الواقع الممموس وتنوع محتوى التمثل االجتماعي وحساسية النواة المركزية(.)25

يساعد النظام المحيطي عمى دعم التبادالت بين األفراد والتفاعل معيم وإلظيار سموك يطابق ما
تنتظره الجماعة دون المجوء إلى معتقداتو األولية وبذلك يسيل اندماج الفرد ،وىذا النظام أكثر مسامية
من النواة المركزية وبالتالي العناصر التي تكونو أكثر سيولة في الظيور وىو بمثابة حاجز لمتمثالت

االجتماعية حيث يعمل عمى تقبل ما ال يوصف وغير المبرر والجديد فالنظام المحيطي يشكل الحد
المشترك بين النظام المركزي والواقع.

إجراءات الدراسة الميدانية:
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المنهج المعتمد في الدراسة :اعتمدنا عمى المنيج االستكشافي لموصول إلى محتوى ومضمون
تمثالت الطمبة لموضوع اإلعالم الرياضي حيث نتعرف عمى النواة المركزية والعناصر المحيطية.

عينة الدراسة  :تم تطبيق األداة عمى  80طالبا وطالبة ميتمين بالرياضة ومتابعين لمبرامج

الرياضية.

الحدود الزمانية والمكانية :تم إجراء ىذه الدراسة بجامعة مصطفى اسطمبولي جامعة معسكر

في شير ماي 2016
أداة القياس:

المرحمة األولى :حتى نستطيع حصر داللة التمثالت االجتماعية وجمع المعمومات نستعين

بتقنية التداعي الحر ( )26نطمب من العينة إنتاج أربعة كممات حول اإلعالم الرياضي ثم ترتيبيا
حسب أىميتيا من 1إلى  4ونقوم بحساب:

 تكرار كل مصطمح لدى مجموع الطمبة.-ترتيب ظيوره في مجموع العناصر المذكور

حسب ما جاءت بو بحوث  )1987( Grizeو  )1992( Vérgésوعدليا .)2003( Abric

المرحمة الثانية :إعداد استمارة مكممة تم من خالليا التعرف عمى اتجاىات الطمبة نحو اإلعالم
الرياضي من خالل مجموعة من األسئمة المفتوحة التي سوف يتم تحميل محتواىا ومعرفة اتجاه الطمبة
حسب .)1988( Holsti

نتائج التداعي الحر تحدد لنا عناصر النواة المركزية وعناصر النظام المحيطي ،وباألخذ بعين

االعتبار نتائج التداعي الحر نقوم ببناء استمارة مكممة تساعدنا عمى تحديد أي وسائل اإلعالم األكثر

استعماال من طرف الطمبة والتي ساىمت في تشكيل التمثالت ،وتحديد اتجاىات الطمبة نحو اإلعالم

الرياضي وكيف أثر اإلعالم الرياضي عمى الطمبة كما سوف نحاول معرفة مختمف السموكات التي
سوقيا اإلعالم الرياضي وىل ىي ذات طابع ايجابي أو سمبي.

عرض النتائج ومناقشتها:

تم استجواب  80طالبا (  51ذكور و  29إناث) متوسط أعمارىم

 24سنة من مختمف

التخصصات والمستويات بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة مصطفى اسطمبولي معسكر كميم
من متتبعي البرامج الرياضية؛ حيث تم استعمال تقنية التداعي الحر وطمبنا من الطمبة إعطاء أربعة

كممات متقاربة من كممة الحث " اإلعالم الرياضي" ؛ ثم تم االستعانة بتقنية التنميط المقترحة من

طرف  )1992(VERGESوالمعدلة من طرف  )1994( ABRICمن اجل وصف بنية التمثالت
االجتماعية لمموضوع.

حسب  j-c Abricالنظام المركزي لو عالقة بالظرروف االجتماعية والتاريخية واإليدلوجية

وبالقيم والمعايير ،كما نجد داخل النظام المركزي " المادة" والتي تتمثل في الذاكرة االجتماعية ()27
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النظام المركزي ىو الذي يعطي معنى وقيمة لمعناصر التمثمية وىو الذي يحدد طبيعة العالقة بين
عناصر التمثل ككل يعتبر أساس تكوين التمثالت ويتميز النظام باستقرار كبير وبذلك يضمن

استم اررية وديمومة التمثالت  .النواة المركزية أو النظام البنيوي يحدد معنى وتنظيم التمثالت وىو نظام
مرتبط بالمعايير والقيم والتوقعات التي تؤدي إلى المساىمة الشخصية في األىداف الفعمية لمواقع

ليصبح بعد ذلك النظام المركزي في الذاكرة ثم تاريخ األفراد وىو يساعد عمى التوافق الثقافي والنفسي

لمجماعة أو األفراد(.)28

أما بالنسبة لمنظام المحيطي فيو يساعد عمى دعم التبادالت بين األفراد والتفاعل معيم وإلظيار

سموك يطابق ما تنتظره الجماعة دون المجوء إلى معتقداتو األولية وبذلك يسيل اندماج الفرد ويعرف

عمى أنو المكون الممموس والعممي يضمن الرابط بين التمثالت والممارسات اليومية المتعمقة بالموضوع

أو بين التمثالت والواقع الحقيقي لذلك فيو أكثر مرونة من النواة المركزية ويسمح بذلك تكيف التمثالت

مع الحاالت الخاصة والمختمفة لممواضيع االجتماعية ( .)29بعد التعرف عمى معنى النواة المركزية
والعناصر المحيطية نظريا نحاول ومن خالل الجدول رقم (

 )01التعرف عمى محتوى ومضمون

التمثالت االجتماعية لموضوع اإلعالم الرياضي لدى طمبة العموم اإلنسانية واالجتماعية.

جدول ( )01يوضح التمثالت االجتماعية لمطمبة لموضوع اإلعالم الرياضي

أكبر من  <2.52الرتبة المنطقة المحيطية 1

أقل من  >2.52الرتبة

كأس العالم 3.5/6

رياضة 1.38/13

التحميالت الرياضية 2.94/18

التطرف 2/5

الترويج لممنتجات 3.2/5

المشاهير 1.4/5

مباريات 2/5

مالعب 2.75/12

الترفيه 2.5/12

أحداث رياضية 2.83/6

أبطال الرياضة 2.33/9
أخبار 1.8/5

محمل رياضي 2.33/9

صحافة 2.12/8

أكبر من < 4.17التكرارت النواة المركزية

الالعبين 2.68/16

كرة القدم 1.47/21

أخبار المحترفين 2.37/8

لاير مدريد 2.42/7

دوري األبطال 2.16/6
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المنتخب الوطني 2.25/4

المنطقة المحيطية 2

تعصب 4/2

الهداف 1.33/3

النتيجة 3.25/4

وسائل 2.25/4

الراحة 3.66/3

سياسة 2.33/3

المحيطية 1

نوع الرياضة 3.33/3

إعالم 2/4

الفوز 2/3

أقل من >4.17التكرارت المنطقة

المال 3.75/4

شهرة 2.25/4

*تم حذف العناصر التي تكرارها (  )1لذلك نالحظ أن عدد عناصر النواة المركزية أكثر وهو

في الواقع اقل من العناصر المحيطية.

من خالل الكممات التي أشركيا الطمبة لموضوع اإلعالم الرياضي تبين وحسب األىمية المعطاة
لكل مصطمح وبعد حساب شدتو وترتيبو كما ىو مبين في الجدول ( )01؛ يظير لنا أن عناصر النواة

المركزية تمثمت في(كرة القدم 1.47/21؛ مباريات 2/5؛ رياضة 1.38/13؛ التطرف 2/5؛ الترفيو
2.5/12؛ المشاىير 14/5؛ أبطال الرياضة 2.33/9؛ أخبار 1.8/5؛ محمل رياضي 2.33/9؛
صحافة 2.12/8؛ أخبار المحترفين 2.37/8؛ لاير مدريد 2.42/7؛ دوري األبطال  )2.16/6وىي
تعبر عن المعرفة الساذجة لموضوع اإلعالم الرياضي لمطمبة وىذا يعني أنيا ثابتة ومستقرة وال تتغير

أو بصعوبة وتسمى أيضا النواة المنظمة تنسب معنى خاص لباقي عناصر التمثل وتسير المعنى العام

لمتمثالت أما (المال

 ،3.75/4نوع الرياضة  ،3.33/3النتيجة  ،3.25/4تعصب  ،4/2الراحة

 )3.66/3ىي عناصر محيطية وتشكل المرجع المغوي خالل الحديث عن التمثالت االجتماعية
لإلعالم الرياضي ،فيما يتعمق بالعناصر التالية (الالعبين

 ،2.68/16مالعب  ،2.75/12كأس

العالم  ،3.5/6التحميالت الرياضية  ،2.94/18أحداث رياضية  ،2.83/6الترويج لممنتجات )3.2/5
ىي أيضا عناصر محيطية باإلضافة إلى (المنتخب الوطني  ،2.25/4شيرة  ،2.25/4إعالم ،2/4

وسائل  ،2.25/4اليداف  ،1.33/3سياسة  ،2.33/3الفوز  )2/3تساعد ىذه العناصر عمى دعم
التبادالت بين األفراد والتفاعل معيم وتساعد عمى توجيو السموك من خالل إظيار سموك يطابق ما

تنتظره الجماعة دون المجوء إلى معتقداتو األولية وبذلك يسيل اندماج الفرد ،النظام المحيطي لتمثالت

الطمبة لموضوع اإلعالم الرياضي ،حساس لممواضيع الفورية واقل استق ار ار.

يمكن أن نمخص كيفية ارتباط عناصر النواة المركزية بالعناصر المحيطية كما يمي :إذا الحظنا

منطقة النظام المركزي نجد أن العنصر األكثر تك ار ار ليذا النظام ىو " كرة القدم" ىذا دليل عمى أن
الوسائل اإلعالمية تيتم أكثر برياضة كرة القدم دون غيرىا وىو ما جعل صورة اإلعالم الرياضي

تظير في رمز كرة القدم ويرتبط بعناصر أخرى مرتبطة بكرة القدم وىي " أبطال الرياضة  ،أخبار
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المحترفين ،لاير مدريد ،دوري األبطال ،مباريات ،المشاىير" وتشكل ىذه العناصر النواة المركزية

لمتمثالت االجتماعية لإلعالم الرياضي وىي مرتبطة بالعناصر المحيطية لممنطقة المحيطية األولى"
العبين ،مالعب،كأس العالم ،المنتخب الوطني ،الشيرة" ومرتبطة بعنصر المنطقة المحيطية الثانية

"المال" .كما نجد أن النواة المركزية قد احتوت عناصر عممية اإلعالم نجدىا في العنصر "رياضة،
محمل رياضي ،أخبار ،الصحافة" فعنصر الرياضة ىو في الواقع كرة القدم والمحمل الرياضي يقدم

أخبار حول كرة القدم وىي مرتبطة بعناصر المنطقة المحيطية األولى " التحميالت الرياضية" وعنصر

"اإلعالم ،وسائل ،اليداف" ىذه العناصر المحيطية يمكن أن تتغير وبسيولة بعكس العناصر المركزية
كما نالحظ من خالل الجدول العنصر المركزي التطرف وىو مرتبط بالعنصر المحيطي في المنطقة

الثانية " التعصب" وىو دليل عمى أن لإلعالم الرياضي دور في التطرف والتعصب الذي يحدث بين

أفراد المجتمع وىو ما يعتقده أفراد العينة المبحوثة ورغم ىذا لم يفقد اإلعالم الرياضي دوره والمتمثل في

"الترفيو" وىو عنصر مركزي مرتبط بالعنصر المحيطي من المنطقة الثانية "الراحة".
كيف يمكن لموضوع اإلعالم الرياضي أن يتحول إلى تمثالت اجتماعية؟

إن تكوين التمثالت االجتماعية يكون وفق سيرورتين أساسيتين :الموضوعية والتثبيت؛

الموضوعية ىي جعل الشيء الجديد والمجرد واقعي ( )30من خالل إعطاء صورة مادية ،بالنسبة
لموضوع اإلعالم الرياضي والمتمثمة في عناصر اإلعالم الرياضي والتي تتكون من المرسل والرسالة
والوسيمة والمستقبل وا تتضمنو ىذه العناصر من أىداف وأدوار .أما في ما يتعمق بالنتائج المتحصل

عمييا نجدىا تمثمت في كرة القدم وفي واألبطال والمشاىير والمباريات واألخبار التي تعمل عمى نشر

معمومات حول جزء من الثقافة الرياضية وبعض المعمومات المتعمقة بكرة القدم وبعض األفكار التي

يتم نقميا من خالل الصور والتعميقات التي يحتوي مضمونيا رموز منيا التطرف وأخرى تتعمق بالترفيو

ثم نجد المرسل (المحمل) الذي يعتبر أساس عممية االتصال ولو دور في نقل مضمون الرسالة.
إن المعمومات المنتقاة والتي أصبحت مدركة من طرف الفرد يتم تطبيعيا حيث تنتقل من

المفيوم المجرد إلى مفيوم الصورة الممموسة ذات معنى مرمز وفي ىذا الصدد تنوه الباحثة

( )Leclercأن ىذه النواة التمثمية تكون إما واضحة أو مبيمة ،حيث تقول " :حسب الجماعة التي
ننتمي إلييا فالصورة أو النواة التمثمية الرمزية التابعة لمتمثالت االجتماعية تكون في بعض األحيان

واضحة وفي أخرى مبيمة أو تكون مبنية عمى معمومة دقيقة وأخرى عمى معمومة تقريبية لألشياء .تنتج

الصورة أو النواة عن المالحظة أو نتيحة رد فعل عنيف أو اعتيادي

( .)31ىذه المعمومة التي تم

تصفيتيا يتم بعد ذلك دمجيا داخل إطار مرجعي لمفاىيم مألوفة لدى الفرد وتسمى ىذه العممية بسيرورة

التثبيت.

إن عناصر اإلعالم الرياضي موجودة لكنيا فقدت مبادئيا األساسية التي وضعت ،لمحفاظ عمى

صورتيا العممية والموضوعية نتيجة خضوعيا لقوانين الجماعة التي أعادت تكوينيا بمجموعة من
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المتغيرات التي تتعمق بحاجات الفرد ورغباتو والرسالة التي نقمت إلييم وكيف قاموا بتعديميا "بعد تحويل
موضوع التصور إلى عناصر وصور ليا معنى لمفرد يفقد الموضوع ميزتو البنيوية وانتماءه ويصبح

جممة مستقمة أي شكل طبيعي ويصبح بذلك حقيقة وواقع الذي بفضمو يتصرف الفرد ويتواصل مع

اآلخرين ( )32حيث نجد العينة تيتم أكثر بتتبع أخبار أبطال الرياضة بنسبة  % 41التي ليا عالقة
بنوع الرياضة بنسة  %40ثم األحداث  %16في األخير فقرة التحميل الرياضي بنسبة 3%كما ىو

مبين في الجدول التالي:

جدول ( )02يوضح أكثر فقرات المحتوى الرياضي تتبعا لدى الطمبة

أبطال الرياضة

نوع الرياضة

األحداث الرياضية فقرة التحميل

المجموع

الرياضي
التكرار

33

32

13

2

النسب المؤوية

%41

%40

%16

%3

80
%100

إن االىتمام بأبطال الرياضة ونوع الرياضة وىو في الواقع لكرة القدم كما وجدناىا في عناصر

النواة المركزية ىذا نتيجة ما ينشره اإلعالم الرياضي ويكرره في رسالتو ومن خالل ما يستعممو من

رموز لجذب الجماىير مثل المصطمحات واألغاني والصور واأللوان التي تعبر كميا عمى فكرة واحدة
وىي كرة القدم لذلك فالمتتبع ال يحتاج إلى فقرة التحميل الرياضي ألن تمك الرموز المستعممة تعبر عن

شيء واحد "كرة القدم" فنالحظ نفس السموك (الغناء والخروج لمشارع ) لمتعبير عن نجاح الفريق أو

خسارتو ألن الميم بالنسبة لمفرد ىو مشاىدة أبطالو (ناجحين أو خاسرين) وأخبارىم من أجل تقميدىم.
من أجل معرفة أي الوسائل كان ليا دور في تكوين التمثالت االجتماعية إلعالم الرياضي

حاولنا معرفة ما ىي الوسائل األكثر تتبعا من طرف المبحوثين؟ وىي كما يمي:

جدول ( )03وسائل اإلعالم األكثر تتبعا لدى الطمبة
التمفاز

االنترنت

الجرائد

المذياع

المجموع

التكرار

49

22

5

4

80

النسب المؤوية

%61

%28

%6

%5

%100

إن وسائل اإلعالم ىي وسيمة اتصالية تقوم بإيصال رسالة معينة أو معمومة لمجميور وتساىم

في تشكيل تمثالتو حيث يرى (

 )Beaudichonاالتصال ىو تفاعل داخل شبكة من التبادالت

والتداخالت لتكوين التمثالت االجتماعية ( )33فاالتصال ىو عنصر أساسي في تكوين التمثالت

وخاصة اإلعالم حيث يرى(  )Secaاإلعالم يقوم بنشر معمومات ليا تأثير عمى أفراد المجتمع من

خالل استم اررية تجديد المعارف والمعمومات(.)34

إن أكثر وسائل اإلعالم استعماال ىي التمفاز بنسبة  %61تميو االنترنت بنسبة  %28بمعنى

أن الطمبة يميمون إلى وسائل اإلعالم السمعية  -المرئية لما تقدمو من أحداث مباشرة وممخصات حول
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أىم األخبار الرياضية وتقدم صورة حول ما يحدث لدى المناصرين والمشجعين وتيتم بردود األفعال

حسب ما ترغب تمك الوسيمة تسويقو ونشره وما قدمو اإلعالم الرياضي في اآلونة األخيرة يتعمق فقط
بكرة القدم وتشجيع كرة القدم والعبييا وىذا انعكس مباشرة عمى تمثالت الشباب لإلعالم الرياضي

ويؤكد( ) Roussiau, N. et Bonardi, Cالتمثالت االجتماعية تنظيم آلراء مكونة اجتماعيا مرتبطة
بموضوع معين تنتج من خالل االتصاالت االجتماعية وتساعد في ضبط المحيط وتخصيصو بفضل

عناصر رمزية خاصة بجماعة انتماء الفرد ( .)35إن تشكيل التمثالت جماعي بفضل االتصاالت

يحتاج الفرد إلى ىذه التمثالت كونيا تساعده عمى ترجمة وفيم المحيط والمواقف التي تواجيو وضمان

التفاعل بين أفراد الجماعة.

اتجاهات الطمبة نحو السموكات واألفكار التي سوقها اإلعالم الرياضي:
يؤكد(  )M .Weberعمى أن "فيم السموك يكون من خالل فيم المعنى الذاتي لمفرد أوال ثم عمى

مستوى الجماعة ،حسب نظرية(  )T.Parsonsيتطمب الفعل وجود فاعل وموقف مضبوط من طرف
الفاعل ومجموعة من الغايات والوسائل تكون بدورىا خاضعة الختيار الفاعل بفضل محكات

واقعية ( .)36بعد التعرف عمى مختمف عناصر التمثالت االجتماعية لالعالم الرياضي وعناصره
المحيطية نحاول من خالل ىذا العنصر معرفة اتجاىات الطمبة حول مختمف الممارسات التي تترجم

تمثالت اإلعالم الرياضي وكيف انعكست رسالتو عمى سموك الفرد؛ فسموك الفرد موجو بفضل تمثالتو،
يقول موسكوفيسي التمثالت االجتماعية ىي تحضير لمفعل ليست فقط من خالل توجيو السموك لكن

أيضا من خالل إعادة تكوين عناصر المحيط أين يوجد ىذا السموك ،فالتمثالت تعطي معنى لمسموك

واندماجو داخل شبكة من العالقات(.)37

بعد تجميع جميع المصطمحات واألفكار التي اقترحيا الطمبة حول ما نشره اإلعالم الرياضي
ومن خالل تحميل المحتوى اشتمل اإلجابات عمى

 203سموكا منيا  119بنسبة  %52تعبر عن

االتجاه السمبي لمعينة المبحوثة حول مختمف األفكار والسموكات التي سوقيا اإلعالم الرياضي منيا (

تسريحات الشعر ،تقميد الالعبين ،خروج النساء لمشارع واالحتفال ،الغناء ،التعصب ،الحقد ،العنصرية،

الكراىية ،العنف والعدوانية) وأن  111بنسبة  %48من الفقرات تعبر عن االتجاه االيجابي لمطمبة نحو

مختمف السموكات منيا ( حب الوطن وروح المناصرة).

إن ظيور ىذه األفكار والسموكات ما ىو إال تثبيت لعممية التمثل وىو العنصر الثاني األساسي

في عممية التمثالت االجتماعية يعمل عمى استقرار التمثل عمى حالو مساي ار لممعايير االجتماعية

ليصبح التمثل يعد ذلك حقيقة مرجعية يستند عمييا الفرد في كل أفعالو وسموكياتو ،إن آلية التثبيت
تجعل موضوع التمثل وسيمة لالستعمال اليومي لألفراد وحتى يكون موضوعيا عميو التوغل داخل

النظام الثقافي والمعرفي وىذا يفرض عمى الفرد االندماج في مجموعة من العالقات االجتماعية فتقميد
العبي كرة القدم مثال ىو تثبيت لصورة اإلعالم الرياضي وما قام بنشره بين أفراد المجتمع.
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جدول ( )04يوضح رأي الطمبة حول مدى نشر اإلعالم الرياضي حقائق رياضية.
نعم

ال

المجموع

التكرار

58

22

80

النسب المؤوية

%73

%37

%100

نالحظ أن أغمب الطمبة يثقون بما ينشره اإلعالم الرياضي ويجدونيا حقائق رياضية وىو ما يزيد

من تأثير اإلعالم الرياضي عمى الطمبة ويعزز تثبيت التمثالت االجتماعية لموضوع اإلعالم الرياضي
وىو السبب الذي جعل من انتشار نفس األفكار لدى الطمبة وانعكاس ىذه األفكار عمى سموكاتيم من

تقميد لالعبين وانتشار المشاعر السمبية بين أفراد المجتمع.

بما أن عنصر العنف كان من ضمن عناصر النواة المركزية وعميو كان من الواجب التطرق

إلى ظاىرة العنف الناتجة عن اإلعالم الرياض وىو ما يقودنا إلى طرح سؤال ىل اإلعالم الرياضي
ساىم في نشر العدائية؟ والنتائج موضحة في الجدول التالي:

جدول ( )05يوضح توزيع ايجابيات الطمبة حول مساهمة اإلعالم الرياضي في نشر العنف
نعم

ال

المحموع

التكرار

70

10

80

النسب المؤوية

%88

%12

%100

نالحظ من خالل الجدول التالي وحسب رأي الطمبة

 %88من الطمبة يرون أن اإلعالم

الرياضي قد ساىم بنشر العدائية بين أفراد المجتمع ويستدلون عمى ذلك من خالل أحداث سابقة ومن

خالل ما يعيشونو ويالحظونو سواء من وسائل اإلعالم (التمفزيون واالنترنت) أو ما يتداولو أفراد
المجتمع ويظير من خالل الجدول التالي الدالئل التي اقترحيا الطمبة:
استدل المبحوثون من خالل الدالئل التالية:

جدول ( )06يوضح مظاهر العنف التي استدل بها الطمبة

العنف بين أفراد المجتمع
التكرار
النسب المؤوية

أحداث مصر والجزائر العنف في المالعب

سموكات عنيفة

المجموع

34

17

17

12

80

%43

%21

%21

%15

%100

إذا الحظنا من خالل النتائج نرى أن ىناك أحداث بقيت راسخة في ذاكرة الفرد منيا العنف الذي
انتشر بين أفراد المجتمع بنسبة  %43وأحداث مصر والجزائر بنسبة  %21وبنفس النسبة العنف في

المالعب والسموكات العنيفة  %15وقد يتساءل البعض كيف ساىم اإلعالم الرياضي بنشر ىذا النوع
من العنف فالصور التي تم نشرىا والحقائق المنقولة التي كان ليا اتجاىات سمبية ساىمت وبشكل

كبير في نشر العنف حتى األلفاظ التي استعمميا إعالميو اإلعالم الرياضي كان ليا دور في ذلك

والسؤال الذي يميو يؤكد ما تم التوصل إليو:
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فعند طرح السؤال إلى ما توحي إليو كممة محاربون الصحراء عمى سبيل المثال وجدنا النتائج

توزعت وفق ايحاءين حربي ورياضي وىي مبينة في الجدول التالي:

جدول ( )07يوضح إيحاء كممة محاربو الصحراء لدى الطمبة
إيحاء حربي

إيحاء رياضي

المجموع

التكرار

51

29

80

النسب المؤوية

%64

%36

%100

وجدنا أن  %64من الطمبة يجدون أن كممة محاربو الصحراء ليا إيحاء حربي ونرى أن ىذه

الكممة كمثال قد تكررت في جميع وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة والمسموعة وفقط  %36من الطمبة
يجدون أنيا كممات رياضية فقط فإذا كان توحي ىذه الكممة إلى الحرب فيي توحي إلى العنف ولمتأكد
من المغة التي ينشرىا اإلعالم الرياضي طمبنا من الطمبة ذكر أىم الكممات التي تجذب انتباىيم من

خالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة؛ فوجدنا وبعد تجميع جميع المصطمحات والكممات
التي اقترحيا الطمبة حول مختمف الكممات التي استعمميا اإلعالميون ومن خالل تحميل المحتوى

اشتمل اإلجابات عمى  104فقرة منيا  102بنسبة  %98ذات صمة بموضوع الدراسة ومن الممكن
تصنيفيا؛ حيث تبين أن  51بنسبة  % 50تعبر عن االتجاه السمبي لمعينة المبحوثة حول مختمف

الكممات التي سوقيا اإلعالم الرياضي منيا (ألقاب حيوانات أسود ،ثعالب ،ذئاب ،أفناك ،النسور،

العقارب ،الكواسر ،فيمة وألقاب أخرى مثل الشياطين الحمر والمصطمحات الثورية ) وأن  44بنسبة 43

 %من الفقرات تعبر عن االتجاه االيجابي لمطمبة نحو مختمف الكممات منيا (األبطال ،صانعو

المستقبل ،القوة ،الطموح ،جميور من ذىب ،أبطال العشب األخضر ) ،وأن  7بنسبة  %7من الفقرات

ذات االتجاه المحايد( يوزع ،نتيجة ،ركنية ،ميدان) .تتميز المغة اإلعالمية بخصائص منيا الوضوح

لتحقق الوسيمة اإلعالمية أىدافيا ومعاصرة متماشية مع روح العصر ومالئمة لمجميور وذات جاذبية
ومختصرة ومرنة تعبر عمى مختمف الموضوعات بسالسة ومتسعة بمعنى تحتوي عدد كبير من

المفردات وقابمة لمتطوير ( )38إن المغة التي يستخدميا اإلعالمي ىي نسق من الرموز لمتعبير عن
موقف معين وعميو أن ييتم بداللة المغة ومعنى الرموز التي يستخدميا وليس فقط لالتصال والبحث
عن فرصة لمحديث فالمغة اإلعالمية التي يستخدميا اإلعالمي يجب أن تتميز باألسموب العممي

وبالبساطة حتى يفيميا جميع األفراد وأن تكون متأدبة وصحيحة فإذا سيطرت المشاعر عمى المرسل
يضع بدوره رموز أخرى جديدة عمى الرسالة التي يود إرساليا لممستقبل الذي بدوره يحوليا إلى رموز

تنعكس في سموكو إن انشغال اإلعالم الرياضي بجذب اكبر عدد من الجميور استعان بكممات لتسييل
التعبير وىو ما زاد من حماس الجماىير واستجابتيا بأسموب معين يعبر عن ذلك؛ فالمالحظ أن

اإلعالم قد أذى المغة العربية بإدراج العامية والميجات المحمية وبعض الكممات غير المفيومة لدى
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اغمب الناس وتختص بفئات معينة فقط وأصبح بذلك اإلعالم الرياضي مؤسسة تجارية ربحية أكثر

منيا إصالحية وصاحبة رسالة.

اتجاهات الطمبة نحو تأثير اإلعالم الرياضي عمى المجتمع:
من خالل آراء ومقترحات الطمبة حول كيفية تغيير اإلعالم الرياضي لثقافة المجتمع ومن خالل

النتائج التي تم تجميعيا والتي اشتممت عمى  80فقرة منيا  65بنسبة %81ليا صمة بالموضوع و 41

فقرة بنسبة  %63ذات اتجاه سمبي بمعنى آخر في رأي الطمبة تأثير اإلعالم الرياضي كان سمبيا عمى

أفراد المجتمع كما اشتممت اإلجابات عمى  13بنسبة % 20ذات اتجاه ايجابي وىي أقل بكثير و 11

فقرة بنسبة  %17ذات اتجاه محايدة.
خاتمة:

إن حق الحصول عمى المعمومة وحرية التعبير والنقد ىي حرية أساسية لكل فرد ،وحق لمجميور

معرفة الحقائق واآلراء ( )39ىذا ما تدعو إليو االتفاقية واإلعالم عمل عمى تحقيق ذلك ،لكن في ظل
كثرة وسائل اإلعالم والمعمومات وتجددىا وعدم احترافية بعض وسائل اإلعالم وسيطرة الذاتية عمى

الموضوعية غابت المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم وانعكست عمى تمثالت األفراد ،والتمثل ليس
انحراف عن الواقع لكن يقصد بذلك عالم من المعمومات مخزن في ذاكرة الفرد ونظام معرفي لو عممو
ووظيفتو الخاصة تعمل عمى انتقاء وتنظيم المعمومات المستقبمة والجديدة الواردة من البيئة الخارجية

وتكييفيا مع األبنية المعرفية التي يممكيا الفرد ،فالتمثل ليس مجرد صورة أو إدراك لمموضوع المتمثل،

وانما ىو واقع جديد يكونو الفرد حول الموضوع من خالل نشاطات العقل البنائية ،ىذه الخاصية التي

تتميز بيا التمثالت االجتماعية تساعدنا عمى معرفة كيف يفكر الفرد حول موضوع معين وكيف توجو

سموكو؛ فمن خالل النتائج التي تم التوصل إلييا وجدنا أن اإلعالم الرياضي خضع لسيطرة بعض

الظروف وفقد ىويتو في ظل تمك الظروف وأصبحت صورتو تتعمق بنوع من الرياضة (كرة القدم) دون
غيرىا وقدم رسالة شعبوية سعيا لمربح المادي فقط والبحث عن الصدارة بين باقي وسائل اإلعالم

وانعكس ذلك عمى رسالة اإلعالم الرياضي وانعكس بدوره عمى تفكير األفراد وترجمت إلى ممارسات

داخل المجتمع لذلك؛ فمن الضروري إعادة تيذيب السموك الرياضي من خالل اقتراح جممة من

المبادئ يتبعيا اإلعالمي وأن يبتعد عن األسموب الشعبوي في مخاطبة األفراد والسعي لمكافحة العنف
ال تأجيج الصراع بين األفراد ،وأن ال يقتصر اإلعالم عمى نوع واحد من الرياضية وتنويع األخبار

والتركيز أن يكون اإلعالم تربوي وصحي بالدرجة األولى وليس العكس.
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