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أهمية تكنولوجيا ااعام وااتصال ي احد من ظاهرة التعصب الرياضي
وسط الطلبة اجامعين
جامعة سوق أهراس اجزائر

مريشيش خالد.أ

: ملخص البحث
إن موضوع البحث يدور حول بيان أهمية تكنولوجيا اإعام وااتصال ي احد من
 هذه الظاهرة الي أخذت ي اآونة اأخرة أبعادا خطرة ي،ظاهرة التعصب الرياضي
اانتشار وسط أفراد اجتمع الرياضي خاصة الشباب منه بصفته الفئة الغالبة ي
جتمعنا وهذا أردنا ي دراستنا هذه معرفة مدى تأثر تكنولوجيا اإعام وااتصال
بصفتها الوسائل اأكثر استعماا لدى شبابنا اجامعي خاصة الوسائط اإعامية من
هواتف نقالة ملتيميديا وامواقع ااجتماعية على ألنت وامنتديات و امواقع الرياضية الي
 ي احد والتقليل من ظاهرة،ا يستغي عنها شبابنا اليوم ي استقاء معلوماته الرياضية
التعصب الرياضي وسط الفئة اجامعية واستعمال هذه التكنولوجيا للتوعية بنبل
الرياضة وأهمية الروح الرياضية ي تطوير امستوى الرياضي ي بادنا وجعلها فرجة
.تساهم ي الرويح والرقية ا ي التعصب والعدوان واهدم
Résumé:
La question tourne autour de la déclaration de l'importance de la technologie de l'information
et de la communication pour réduire le phénomène des sports de l'intolérance, ce
phénomène, que j'ai pris récemment pris des proportions graves dans la communauté
déploiement centre personnel de sport en particulier la jeunesse comme une catégorie
dominante dans notre société et cela nous dans cette étude pour connaître l'impact de
technologies de l'information et de la communication en tant que moyen le plus couramment
utilisé dans nos médias jeunes universitaires privés de téléphones mobiles sites de réseautique
multimédia et social sur le net et les forums et les sites sportifs qui ne sont pas indispensables
à nos jeunes d'aujourd'hui pour solliciter ses sports de l'information, dans la limite et de
réduire le phénomène de l'intolérance centre sportif universitaire catégorie et l'utilisation de
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cette technologie pour éduquer les sportifs noblement et l'importance de l'esprit sportif dans
le développement du sport dans notre pays et le niveau les faire contribuer hiatus dans Loisirs
et mise à niveau n'est pas de l'intolérance, de l'agression et de la destruction.
مقدمة:
شهدت اآونة اأخرة تطورات سريعة وغر مسبوقة ي كافة مناحي احياة أبرز هذه
التطورات والي ميزت وقتنا احالي هذه الديناميكية الي عرفها اجال التكنولوجي
خاصة تلك امتعلقة معاجة امعلومات وبثها أو ما أصبح يعرف بتكنولوجيا اإعام
وااتصال وااعتماد امكثف وامتزايد حو استعماها وتوظيفها بقوة ي جل إن م نقل
كل اأنشطة البشرية والي من امتوقع إن تفرض واقعا جديدا ي معاجة القضايا
البشرية سواء كانت هذه القضايا سلبية أو إجابية فمن جهة استعمال تكنولوجيا
اإعام وااتصال ي تعزيز وتثبيت القضايا اإنسانية ااجابية ومن جهة حاربة
الظواهر اإنسانية السلبية،الي التصقت بالطابع البشري ومن أبرز هذه الظواهر الي
بقيت تنخر ي جسد هذه الفئة وعلى مرالعصور جد ظاهرة امها التعصب.
فالتعصب من الظواهر العامية الي تعاني منها اجتمعات بصورة أو أخرى وي أي نشاط
من أنشطة احياة ،وبالرغم من التقدم اإعامي الذي يعيش فيه اإنسان فإنه مازال
يعاني من العديد من امشكات الي مارس حت مسميات كثرة للتعصب ،مثل
التعصب الديي أو التعصب اإقليمي أو التعصب امذهي أو التعصب للذات أو التعصب
الرياضي الذي من أسبابه امباشرة اجماهر والاعبون و احكام واإداريون ووسائل
اإعام.
ومن اأمور امؤسفة الي التصقت بامنافسات الرياضية وخاصة ي اآونة اأخرة ما
يعرف بالتعصب الرياضي من طرف امشاهدين للرياضة فكم من إنسان فقد حياته أو
أصيب إصابة خطرة خال مشاهدته أحدى امباريات الرياضية كما يعتر تعصب
اجماهر من العوامل امهمة الي تؤدي إى زيادة سرعة القابلية لاستثارة لدى الاعبن
أثناء امنافسة الرياضية لذا من اأهمية ما كان استخدام برامج التوعية اجماهرية
كعامل مساعد ي احد والتقليل من هذا التعصب.
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وهنا يظهر دور تكنولوجيا اإعام وااتصال ي القضاء على هذه الظاهرة،هذا
الدورى الكبر ي تغر الكثر من السلوكيات و التصرفات غر امرغوبة من خال
تقويم السلوك غر امناسب وتوعية وتثقيف الشباب ي كيفية التعامل مع التعصب
والسيطرة على انفعااتهم عن طريق تنمية الروح الرياضية والتوعية العامة باأهداف
النبيلة للرياضة وتطوير امعرفة الرياضية لدى الشباب".
إشكالية البحث:
تعد وسائل تكنولوجيا اإعام وااتصال اأكثر استعماا وانتشارا ي ميع شرائح
اجتمع ومؤسساته إى درجة تعطل أو توقف عجلة سريان اجتمع ،هذا اانتشار امذهل
خاصة وسط الشباب امثقف الذي يتقن التحكم ي استخدام هذه التكنولوجيا إى انه
ا مكنه التحكم ي مسار احتوى اإعامي ي هذه الوسائل وانعكاساتها وتأثرها
فالعام اليوم " يعيش ثورة جديدة من نوع خاص فاقت ي إمكانياتها وأثارها كل ما
حققه اإنسان من تقدم حضاري خال وجوده على اأرض " فأثار وانعكاس
تكنولوجيا اإعام وااتصال تتضح من خال معرفة عدد مشركي اانرنت واهاتف
اخلوي ي بادنا هذه ىامخلفات الي يتوازى فيها اجانب ااجابي كما السلي حسب
طبيعة الرسالة اإعامية اموجهة خاصة للفئة اأكثر قابلية للتأثر واستعماا هذه
التكنولوجيا ونقصد بها فئة لشباب اجامعي.
وأن الشباب هو أكثر فئات اجتمع عرضة للظواهر ااجتماعية السلبية الي انتشرت
ي جتمعنا كالفطريات ولعا أبرز هذه الظواهر انتشارا وسط شبابنا هي ظاهرة
التعصب الرياضي ،فهذه الظاهرة حورت مفهوم امبادئ النبيلة واجميلة للرياضة فبدل
أن جمع وتلم بن اأفراد كما الشعوب أصبحت تفرق وتشتت ،وبدل أن حافظ
وتصون اأبدان وترفه عن اأرواح أصبحت مرادفة لإصابات والتشنجات العصبية وحتى
فقدان اأرواح فا خفى عن أي كان ما حدث ي ماعبنا وجمعاتنا الرياضية مهما
كان نوع الرياضة حل امنافسة ,حتى ولو كانت لعبة التنس .فالتعصب الرياضي
استشرى ي شبابنا خاصة اجامعن منهم إى حد تعصبه لفريق يبعد عنه بقارات.
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هو واقع شبابنا وطابنا اجامعن اليوم ,وإجاد عاج هذه اآفة وجب وضع برامج
توعية وتثقيف باستخدام تكنولوجيا اإعام وااتصال للتوجيه سلوكيات وتصرفات
شبابنا وطلبتنا ما خدم ويطور من رياضتنا وللمعرفة مدى قدرتها ي القيام بهذا الدور
طرحنا التساؤل الرئيسي التالي:
ما أهمية تكنولوجيات اإعام وااتصال ي احد من ظاهرة التعصب الرياضي وسط
الطلبة اجامعين؟
ودعمناه بطرح بعض اأسئلة الفرعية الي جاءت كاأتي:
*ما مدى استخدام تكنولوجيات اإعام وااتصال ي احصول على امعلومة الرياضية
من طرف فئة الطلبة اجامعن ؟
*هل ساهم انتشار استخدام تكنولوجيا اإعام وااتصال من طرف طلبة اجامعة ي
نشر قيم التسامح الرياضي ؟
*إى أي مدى ساهمت تكنولوجيات اإعام وااتصال ي تكوين رأي عام رياضي ينبذ
ظاهرة التعصب الرياضي ؟
*هل وظف القائمون على الرياضة ي اجزائر تكنولوجيات اإعام وااتصال من أجل
حاربة ظاهرة التعصب الرياضي؟
فرضيات الدراسة:
*الفرضية الرئيسية:

لتكنولوجيا اإعام وااتصال أهمية كبرة جدا ي التقليل

واحد من ظاهرة التعصب الرياضي ي الوسط اجامعي عر نشر الثقافة والتوعية
الرياضية وحاولة توجيه تصرفاتهم وسلوكياتهم حوى اأفعال امتزنة.
الفرضيات اجزئية:
*لقد أصبح استخدام تكنولوجيات اإعام وااتصال ي احصول على امعلومة
الرياضية من طرف فئة الطلبة اجامعن حاجة أكثر من عادية مثل استخدام مواقع
التواصل ااجتماعية واشراكات اهاتف النقال.
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*ساهم انتشار استخدام تكنولوجيا اإعام وااتصال من طرف طلبة اجامعة دورا
كبرا ي تكوين أراء رياضية متزنة تكون نتائجها أفعال وسلوكيات إجابية لدى
الطلبة اجامعين.
*ساهمت تكنولوجيات اإعام وااتصال ي تكوين رأي عام رياضي ينبذ ظاهرة
التعصب الرياضي عن التوعية مخلفات التعصب وتطورها إى عنف رياضي هدام.
*م يوظف القائمون على الرياضة ي اجزائر تكنولوجيات اإعام وااتصال
بالشكل امطلوب من أجل حاربة ظاهرة التعصب الرياضي فما نشاهده تصادمات
ومشاحنات وحتى عنف رياضي ي ماعبنا يدل على ذلك.
أسباب اختيار اموضوع:
تعتر الرياضة كما اإعام مظهران من مظاهر رقي أي أمة ،فهما يستحوذان على
اهتمام أغلبية أفراد اأمة ،إا أنه ومع تعدد امنافسات الرياضية وتعاظم شدتها ترز
امشاكل وامشاحنات لتتطور إى ظاهرة امها التعصب الرياضي.
وي امقابل ومع تتطور استخدام تكنولوجيا اإعام وااتصال ي بادنا خاصة من فئة
اجامعين يتعاظم دورها ي التوعية الرياضية وزرع نبل الروح الرياضي ،لكن ما
نشاهده اليوم والذي ا خفى على أحد ،هو ما وصلت إليه ظاهرة التعصب الرياضي من
انتشار وسط طلبتنا امتعلمن وما ينتج عنهم من سلوك عصي عدائي حصد اأخضر
واليابس.
ولشعوري بأن ظاهرة التعصب الرياضي تأخذ منحى تصاعدي خصوصا لدى الطلبة
اجامعين ،ونظرا لنقص إن م نقل انعدام الدراسات الي تتناول هذه الظاهرة ي
بادنا فإنه يدفعي إى حاولة شرح الظاهرة وربطها بالتكنولوجيا اإعام
وااتصال،ونظرا ما ها من مكانة ي أجندة الطلبة اجامعين وما ها القدرة ي زرع
التوعية والروح الرياضية والتذكر بنبل أهداف الرياضة وتوجيه سلوكيات وتصرفات
الطلبة.
وقد وقع اختياري عليها للتحقيق اهدف امسطر وهو" :حاولة التقليل واحد من انتشار
ظاهرة التعصب الرياضي وسط الطلبة اجامعين".
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كما أن اختياري هذا اموضوع نابع من حاولة امساهمة ي وضع دراسة أكادمية ي
جال اإعام الرياضي توضح أهمية تكنولوجيا اإعام وااتصال ي احد والتقليل
من ظاهرة التعصب الرياضي وسط الطلبة اجامعين.
أهمية اموضوع:
لقد أخذت البحوث والدراسات الي تتعلق بالظواهر الرياضية السلبية خصوصا ما تعلق
منها بالعنف والتعصب الرياضي وعاقتهما وتأثرهما بوسائل اإعام الرياضية حيزا
كبرا من اهتمام العلماء واأساتذة الناشطن سواء ي اجال الرياضي أو النفسي
خاصة ي النصف اأخر من القرن الواحد والعشرين.
فكانت هذه البحوث الفائدة اجليلة ي توفر البيانات وامعطيات الكثرة ي حديد
اأسباب الكامنة وراء تفشي هذه الظواهر السلبية وسط الشباب على اخصوص.
ومن هذا امنطلق يكتسب هذا البحث أهمية كرى ي توضيح وشرح أهمية
تكنولوجيا اإعام وااتصال ي توجيه سلوكيات وتصرفات طابنا اجامعن حو
اأفعال امتزنة وردود اأفعال السليمة وبالتالي زرع مفهوم الروح الرياضية وغرس
اأهداف النبيلة للرياضة ،فا مكن أبدا أن نستهن بدور تكنولوجيا اإعام و
ااتصال فهي تلعب دور امرمج للعقول امستخدمن ها خصوصا إذا عرفنا مدى تعلق
طلبتنا اجامعين بها و من هذا يكتسي حثنا اأهمية التالية:
*هذا البحث يقوم على دراسة أهمية تكنولوجيا اإعام وااتصال ي احد والتقليل
من التعصب الرياضي وسط الطلبة اجامعين وهي حوث نادرة ي بادنا وهو واقع
وقفنا عليه عند إعدادنا مذكرة خرج نيل شهادة اماجستر.
*هذا البحث يعد كمرجع مستقبلي للباحثن عن احلول اجادة انتشار ظاهرة
التعصب الرياضي والقضاء عليها بطرق حضارية وغر مكلفة كما أنه يرز اأثر
ااجابي للتكنولوجيا اإعام وااتصال خصوصا الناقمن عليها.
*البحث يرز اأسباب اخفية للتعصب الرياضي ومنه تطوره فيما بعد ليصبح عنفا هادم
لأفراد واحضارة.
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*إبراز إدمان الشباب خاصة اجامعي منه على استخدام تكنولوجيا اإعام ااتصال
ي احصول على امعلومة الرياضية.
أهداف اموضوع:
نهدف من خال حثنا ي هذا اموضوع إى إبراز النقاط التالية:
*التعرف على حجم استخدام الشباب اجامعي للتكنولوجيا اإعام وااتصال ي
احصول على امعلومة الرياضية.
*تشخيص ظاهرة التعصب الرياضي ومعرفة عوامل وأسباب انتشار ها وتفشيها وسط
الطلبة اجامعن من خال حاورة أصحاب الداء.
*التعرف على مدى تأثر اجمهور عموما والطلبة اجامعن خصوصا بتكنولوجيا
اإعام وااتصال ومدى إحداثها التغير الازم على سلوكياتهم و تصرفاتهم.
*حصر نسبة انتشار ظاهرة التعصب الرياضي بشكل دقيق وسط الطلبة اجامعن من
خال اإحصائيات الناجة من تفريغ ااستمارات ااستبيانية.
*معرفة اإجابة عن سؤال يؤرق الكثر من امختصن وغر امختصن حول أهمية
تكنولوجيا اإعام وااتصال ي احد من ظاهرة التعصب الرياضي.
*إثراء امكتبة اجامعية بدراسة متخصصة ي جال اإعام وااتصال الرياضي عموما
وأهمية تكنولوجيا اإعام وااتصال ي احد من التعصب الرياضي وسط الطلبة
اجامعن خصوصا.
*التعرف على أراء الطلبة حول مدى ما وصلت إليه استخدامات تكنولوجيا اإعام
وااتصال.
الدراسات السابقة:
لقد كان لتناول موضوع اإعام ودوره ي القضاء على الظواهر ااجتماعية السلبية
الكثر والعديد من الدراسات ،خاصة ما تعلق منها بتناول تأثر اإعام على تغر
السلوكيات وتصرفات اجمهور امتلقي وهي دراسات قريبة من حيث فكرة اموضوع
من موضوعنا امتعلق أهمية تكنولوجيا اإعام وااتصال ي تغير سلوكيات
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وتصرفات الطاب اجامعين اجزائرين حو ااتزان والعقانية وبالتالي احد من
التشنجات العصبية والتعصب الرياضي بصفة عامة  ،ومن هذه الدراسات جد:
الدراسة اأولة  :أطروحة دكتوراه للباحث السعيد بومعزة مقدمة بكلية اإعام
وااتصال جامعة اجزائر سنة 2111 - 2005حت عنوان أثر وسائل اإعام على القيم
والسلوكيات لدى الشباب والي حاول من خاها معرفة مدى تأثر وسائل اإعام على
القيم والسلوكيات الي يتصف بها السباب بعد تعرضهم لكم من الرسائل اإعامية
اموجهة من طرف القائمن على هذه الوسائل اإعامية امختلفة وأهم ما توصل إليه
الباحث من نتائج ها عاقة بدراستنا هي:
*أن أغلبية امبحوثن ا يعتقدون أن التعرض حتوى وسائل اإعام يساعدهم على
جاوز القيام بالسلوكيات موضوع الدراسة عدا سلوك التوتر الداخلي.
*أن موافقة الشباب على أن وسائل اإعام تساعدهم على جاوز سلوك التوتر الداخلي
ترجع إى مط تعرضهم لوسائل اإعام.
*أنه كلما كان امستوى التعليمي للشباب أكر إا وكان اعتقادهم أقل ي قدرة
وسائل اإعام على جعلهم يرتبطون بالقيم أكثر.
* %أن نسبة الشباب الذين صرحوا بأنهم يقرؤون اجرائد بلغت نسبة 77.3ويقرؤون
بالتحديد اجرائد اجزائرية.
الدراسة الثانية:
أطروحة دكتوراه من إعداد الباحث علي قسايسية بقسم اإعام وااتصال جامعة
اجزائر سنة  2007حت عنوان  :امنطلقات النظرية وامنهجية للدراسات التلقي دراسة
نقدية حليلية لأحاث اجمهور باجزائر  1995والي تناولت بضرورة:
*التوجه حو دراسة السلوك ااتصالي والتفاعات اممكنة مع الرسائل اإعامية
الي يتلقاها الفرد من ختلف الوسائل اإعامية.
الدراسة الثالثة:
رسالة ماجستر مقدمة بقسم اإعام وااتصال جامعة اجزائر للباحثة علواش كهينة
2117م
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حت عنوان  :معاجة العنف من خال التلفزيون وألعاب الفيديو وتأثره على الطفل.
وقد حاولت الباحثة من خال هذه الدراسة إبراز تأثرات الرامج التلفزيونية الي حمل
لقطات عنف على تنشئة الطفل الطبيعية وقد توصلت إى نتائج مفادها:
*أن تأثر التلفزيون على اأبناء كتأثر الدواء على امريض إن تناوله بالكمية اموصى
بها كانت الفائدة امرجوة وإن تناوله جرعات زائدة كانت النتيجة الضرر اأكر.
*أن أفام العنف والرسوم امتحركة وألعاب الفيديو دور ي نشر العنف إا أنهم ليسو
السبب الرئيسي للسلوك العدواني  ,لكنهم تساعد ي العبر عنه.
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الدراسة الرابعة:
رسالة ماجستر للباحث حسام رفقي مقدمة ب:كلية الربية الرياضية للبنات بالقاهرة
جامعة حلوان سنة  1980م حت عنوان  :تأثر وسائل اإعام على السلوكى الرياضي
للجمهور.
وبلغت عينة البحث "  " 1170من رجال اإعام العاملن باأقسام الرياضية والعاملن ي
قطاع البطوات ( مدربن ,حكام,إدارين,اعبن )ومشاهدي اأنشطة الرياضية وأتبع
امنهج الوصفي امسحي وكانت أهم النتائج الي توصل إليها:
*أن هناك تأثر من الصحف و اإذاعة والتلفزيون على كل من امدرب واحكم
وامشاهدين للبعد عن اأهواء الشخصية و السياسية.
*عدم اهتمام الصحف واإذاعة و التلفزيون بكل أنواع الرياضة.
*الرامج الرياضية تهتم بالنشاط الرياضي دون ااهتمام بالنواحي امعرفية والربوية.
حديد امفاهيم وامصطلحات امستخدمة ي البحث:
*مفهوم تكنولوجيات اإعام وااتصال:
التعريف ااصطاحي ":هي جموعة تقنيات وخدمات عامة ترتكز عن استعمال
احاسوب ذي الوسائط امتعددة ،وعلى تكنولوجيات منها اانرنت ،وقد جسدت ي
آخر التطورات الي حققتها البشرية بظهور اإعام اآلي الذي وسع جال استخدامه".
التعريف اإجرائي ":هي آخر ما توصلت إليه اابتكارات من تقنيات ي جال

ااتصاات ومكن استخدامها ي التعليم ما یطور ویحسن العملية التعليمية ،وهي
أدواته امستقبلية وأهمها شبكة اانرنت".

لكن م حض تكنولوجية اإعام وااتصال – كغرها من امصطلحات اجديدة
بتعريف موحد ،بل تعددت هذه التعاريف وتنوعت تبعا لرؤية كل واحد ها ،لذا سندرج
عدة تعاريف حتى ترز لنا أوجه ااختاف وااتفاق بينها ،لنعطي ي اأخر تعريف
إجرائي ها.
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التعريف اأول :تكنولوجيا اإعام وااتصال تشر إى الوسائل امستعملة إنتاج،
معاجة خزين ،اسرجاع وإرسال امعلومة ،سواء كانت ي شكل كامي ،صوتي أو
كتابي أو صورة.9
التعريف الثاني :تكنولوجيا اإعام وااتصال هي استعمال التكنولوجية احديثة
للقيام بالتقاط ومعاجة ،وخزين واسرجاع ،وإيصال امعلومات سواء ي شكل
معطيات رقمية ،نص ،صوت أو صورة . 1 0
التعريف الثالث :تكنولوجيا اإعام وااتصال تعتر نتاجا مناسبا للتاحم والتكامل
بن كل من تكنولوجية احاسبات اآلية وتكنولوجية ااتصال . 1 1
التعريف الرابع :ميع أنواع التكنولوجية امستخدمة ي تشغيل ،ونقل وخزين
امعلومات ي شكل إلكروني ،وتشمل تكنولوجية احاسبات اآلية ووسائل ااتصال
وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغرها من امعدات الي تستخدم بشدة ي
ااتصاات.
ومن خال التعاريف السابقة نستنتج عنصرين هامن:
اأول :أن تكنولوجيا اإعام وااتصال هي حقل من حقول التكنولوجية والي تهتم
معاجة امعلومات وبثها عن طريق وسائل ااتصال.
الثاني :الركيز على عمليات ااستقطاب ،التخزين وامعاجة امعلوماتية ،وعملية البث
وااتصال.
و ي اأخر نصل لتعريف إجرائي  :تكنولوجيا اإعام وااتصال هي تلك التكنولوجية
امتولدة نتيجة التقارب و التاحم التكنولوجي بن تكنولوجية معاجة امعلومات
امعلوماتية وتكنولوجية ااتصال )أقمار صناعية ،فاكس ،هاتف ،شبكات)...إخ
بغرض مع ،خزين ،معاجة وبث امعلومات سواء أكانت ي شكل صوتي،
رموز،أشكال ،رسوم ،نصوص أو صور .وبهذا مكن التعبر عن تكنولوجية اإعام
وااتصال بالعاقة التالية:
Michel Paquin, Gestion des technologies de l’information, (Les éditions Agence d’arc, sans place,CANADA, 1990), P 17 . - 9
- Roger carter, Information technology, (MADE simple books, without place, London, 1991), P08. 10
 11حمد حمد اهادي ،حو توظيف تكنولوجية امعلومات لتطوير التعليم ي مصر ،أحاث امؤمر العامي لنظم امعلومات  .وتكنولوجية احاسبات( ،
 15ديسمر)  1994امكتبة  –.اأكادمية ،القاهرة ،مصر ،ص .153
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تكنولوجيا اإعام وااتصال = احاسوب  +ااتصال
هذا جد أن مصطلح تكنولوجية اإعام وااتصال اقرن بهذه اأنواع من
التكنولوجيا ،فنجد مصطلح تكنولوجية أو مصطلح آخر يشر أكثر إى
الديناميكية الي يعرفها هذا القطاع من امعلومات و اإعام وااتصال.
مفهوم التعصب :
( )*1 2

يشتق مفهوم التعصب

ي أصله اأوربي من ااسم الاتيي " احكم امسبق "

 praejudiciumوقد مر هذا امفهوم بعدة تغرات ي معناه إى أن وصل إى امعنى احالي
ومثلت هذه التغرات ي ثاث مراحل هي :
امعنى القديم  :ويقصد به احكم امسبق الذي يقوم علة أساس القرارات واخرات
الفعلية
وفيما بعد اكتسب امفهوم ي اانكليزية معنى احكم الذي يصدر عن موضوع
معن قابل للقيام باختبار أو فحص احقائق امتاحة عن هذا اموضوع فهو مثابة حكم
متعجل . primature
وأخرا اكتسب امفهوم خاصية اانفعالية احالية ،سواء بالتفضيل أو عدم التفضيل
الي تصطحب احكم اأوى ( امسبق ) الذي ليس له أي سند يدعمه( .)1 3
ويرى شريف " أنه اجاه سلي يتبناه أعضاء ماعة معينة مستمد من معايرها القائمة،
ويوجب حو ماعة أخرى وأعضائها اأفراد"( .)1 4
وهذه التعريفات السابقة تنطوي على بعض امقومات اأساسية مفهوم التعصب
وهي(:)1 5

*-

التعصب من العصبية والعصبية أن يدعو الرجل إى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ،ظامن كانوا أو مظلومن ،وقد تعصبوا

عليهم إذ جمعوا ،فإذا جمعوا علة فريق أخر قيل :تعصبوا
 - 13جون دكت ،ترمة :عبد اجيد صفوت ،علم النفس ااجتماعي والتعصب ،ط ،1دار الفكر العربي،القاهرة ،مصر211،ص.87
 - 14معتز سيد عبد اه ،ااجاهات التعصبية ،اجلس الوطي للثقافة والفنون واأدب ،الكويت 1971ص.188
 - 15جون دكت ،ترمة :عبد احميد صفوت ،علم النفس ااجتماعي والتعصب،مرجع سابق ،ص.89
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 أحكام مسبقة غر قائمة على دليل شخص أو ماعة حبوبة أو مكروهة مع اميل
إى القيام بسلوك يتفق مع هذه اأحكام.
 هو مط من العداء ي العاقات بن اأفراد وهو موجه ضد ماعة ككل أو إى
أفرادها وهو يشبع وظيفة غر منطقية معينة ي صاحب هذا ااجاه.
 اخاصية اأساسية ي التعصب هي طبيعتها اانفعالية وهي تؤدي وظيفة نفسية
أصحابها وهي ذات طبيعة جامدة ،معنى أنه إذا حاول أحدهم أن ين خطأ رأي معن
قام به شخص متعصب ،فإن اأخر يرفض تعديل رأيه اخاطئ.
 التعصب هو العداء أو العدوان جاه اأشخاص على أسا عضويتهم ي ماعة معينة.
 التعصب اجماعي يتكون من عنصرين العداء وأخطاء امعلومات.
 تأكيد أغلبية هذه التعريفات على التوجهات السلوكية حيال أعضاء اجماعات
موضوع الكراهية.
أما قاموس لروس فيعرفه " هو ماس إى العقيدة أو الرأي أو مشاعر جارفة حو شيء
ما" .ويعرفه قاموس العلوم ااجتماعية بأنه " غلو ي التعلق بشخص أو فكرة أو مبدأ،
عقيدة حيث ا يدع مكانا للتسامح وقد يؤدي إلي العنف وااستماتة"(.)1 6

 - 16حجاج  ،حمد  ،التعصب والعدوان ي الرياضة( رؤية نفسية – اجتماعية) ،مكتبة اأجلو امصرية  ،القاهرة 2002،ص.153
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  -1مفهوم التعصب الرياضي :( )1 7

هو حسب حمد عاوي

" هو الكراهية العمياء للمنافس وي نفس الوقت هو

مرض احب اأعمى للفريق امتعصب وهو حالة يتغلب فيها اانفعال على العقل حتى أن
احقائق الدامغة تعجز عن زالة ما يتمسك به امتعصب فردا وماعة والتعصب
الرياضي شعور خطر قد يؤدي إى قلب املعب الرياضي إى ميدان مغلق حيث يكون
الاعبون الذين صمموا على الفوز مهما يكون اأمر ي صراع أمام ماهر متعصبة
دون نظام أو امتثال.
وهو اإفراط وامبالغة ي حب اعب أو فريق معن ي لعبة معينة بصورة تتغلب فيها
العاطفة على العقل.
وهو حسب قاموس اروس هو احماس اأعمى لاعب ،أو فريق ما ي أ ي رياضية
كانت مع مل مشاعر جارفة حوهم(.)1 8
كما أنه عدم اإمام الكاي بامعاني للتنافس الرياضي الشريف وهو اأنانية وطغيان
الذاتية حيث ا يقبل النقد وااستماع لوجهات نظر اآخرين.
()1 9

كما يعرف حسب حمد حجاج

" احكم امسبق مع أو ضد فرد أو ماعة أو

موضوع وقد ا يقوم على أساس منطقي أو حقيقة علمية وجعل الفرد يرى ويسمح ما
جب أن يراه وأن يسمعه وا يرى أو يسمع ما ل حب ".
وهو التأثر السريع باإعام غر اهادف من خال أعمدة الكتاب امتعصبن.
كما أنه يطبع الشخصيات الي تكون ماتها تشر إى ميل للعدوان على اآخرين أو
على اأشياء أو على حتى نفس أحيانا ويتضمن باجمود الفكري والتصلب وعدم

 - 17حمد عاوي ،سيكولوجية العدوان والعنف ي الرياضة ،مركز الكتاب للنشر ،مصر ،1998 ،ص .189
 - 18قاموس اروس الفرنسي ،دار مومة ،بروت.1998 ،
 - 19حمد حجاج ،التعصب والعدوان ي الرياضة ( رؤية نفسية -اجتماعية ) ،امكتبة ااجلومصرية ،القاهرة  ،2112ص .153
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امرونة ويتأثر بسهولة بأصحاب السلطة واإعام يشعر بالقلق والتطرف ي الفرح عند
الفوز والتطرف ي احزن عند اخسارة كما أنه دائم الترير هزائم فريقه( .)2 0
 -1منهج الدراسة :
استخدمنا امنهج الوصفي امسحي بأسلوب حليلي ،يعتمد على مع احقائق وحليلها
وتفسرها من خال دراسة أهمية تكنولوجيا اإعام وااتصال ي احد من التعصب
الرياضي وسط الطلبة اجامعن ،واخرنا هذا امنهج للمنا سبته للطبيعة دراستنا
وسهولة استعماله ميدانيا وي دراسة مهور وسائل اإعام يهدف هذا امنهج اى
وصف السمات العامة هذه الفئة من مهور مفردات أو حتوى معن ها ،أو وصف
السمات ااجتماعية أو الفردية أو وصف اأماط السلوكية أو ااجاهات واآراء
،وقد خطى امسح عملية الوصف إى تفسر السلوك وعاقته باخصائص أو
السمات( .)2 1
وهو ا يقتصر على مع البيانات وتدوينها إما متد إى تفسرها ومعرفة العاقة الي
توجد بن الظاهرة وغرها من الظواهر امشابهة ومقارنتها للتعرف مع سبب حدوث
امشكلة وطريقة حلها ووضع التنبؤات امستقبلية لأحداث( .)2 2
الدراسة ااستطاعية:
لقد قمنا بدراسة استطاعية من خال عدد من استمارات ااستبيان اأولي على طلبة
معهد الربية البدنية والرياضية جامعة امسيلة وذلك من أجل أخذ انطباع عام يساهم
ي حضر أسئلة ااستبيان.
 -2جتمع الدراسة :

 - 20حمد عاوي ،سيكولوجية العدوان والعنف ي الرياضة ،مرجع سابق ،ص .79

 - 21حمد عبد احميد ،دراسة اجمهور ي حوث اإعام ،ط ،2عام الكتاب ،القاهرة 2443 ،ص.43

 - 22بوداود عبد اليمن،وعطا اه أمد،امرشد ي البحث لطلبة الربية البدنية والرياضية،د م ج،اجزائر 0224،ص.203
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ويقصد مجتمع البحث ميع امفردات واأشياء الي نريد معرفة خصائص معينة
عنها( ،)2 3ومنه فا دراسة مهور قراء الصحف الرياضية امتخصصة ليس باأمر اهن
أو امتاح ما جعل دراستها مسحا شاما أمر غر مكن ،حيث يتمثل جتمع
دراستنا ي مهور طلبة السنة الرابعة معهد الربية البدنية جامعة حمد بوضياف
بامسيلة ،بناءا على دراسة استطاعية أولية توجه اختيارنا للطلبة السنة الربعة بناءا
على الوقت الكاي هم مقارنة بالسنوات اأخرى ومستواهم التعليمي وخرتهم
الكبرة وم اختيارنا هذه العينة بالذات حريا للموضوعية أكثر للبحث.
 -3عينة الدراسة :
عينة البحث هي جزء من اجتمع اأصلي حتوي على بعض العناصر الي م اختيارها
منه بطريقة معينة ،وذلك بقصد دراسة خصائص اجتمع اأصلي الذي يبلغ عدده 421
طالب وطالبة وعما بامعاير امنهجية للبحوث العلمية ،حتى تكون النتائج أكثر
صدقا وموضوعية فقد م أخذ نسبة تفوق  %11من اجموع الكلي أفراد جتمع
البحث لنحصل ي اأخر على عينة حجمها  151من الطاب والطالبات م اختيارها
بطريقة عشوائية ( .)2 4
 -5أدوات الدراسة :
ااستبيان :من خال أهداف البحث وطبيعة الدراسة والتحقق من فرضيات البحث
قمنا بإعداد استبيان أراء الطلبة .
وااستبيان كلمة مشتقة من الفعل استبان اأمر ،معنى أوضحه وعرفه ،وااستبيان
بذلك هو التوضيح والتعريف بذا اأمر(.)2 5

23

 -حمد منر حجاب ،البحوث اإعامية وااجتماعية ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة0225ص.224

 - 24حمد نصر الدين رضوان،اإحصاء ااستدالي ي علوم الربية البدنية والرياضية ،ط، 2دار الفكر العربي0223ص.75

 -25أمد بن مرسلي ،مناهج البحث العلمي ي علوم اإعام وااتصال ،ديوان امطبوعات اجامعية ،اجزائر 0225ص.002
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وااستبيان هو اأنسب للتوصل إى نتائج تثبت صحة فرضيات هذه الدراسة وبالتالي
توضيح دور الصحف الرياضية امتخصصة ي احد من التعصب الرياضي وسط الطلبة
اجامعن.
 -1 -5الصورة اأولية لاستبيان :الصورة اأولية لاستبيان كانت حوي 41عبارة
موزعة على ثاثة حاور ،روعي ي صياغة العبارات جنب العبارات امركبة وغر
الواضحة.
 -2 -5عرض ااستبيان على اأساتذة احكمن :عرضت الصورة اأولية لأداة على
عدد من اأساتذة وذلك إبداء الرأي ي حاور ااستبيان ومدى صاحية ومناسبة
العبارات اموضوعة لدراسة أراء الطلبة وكذا إضافة بعض العبارات الي من شأنها
إثراء ااستبيان ،حذف أو تعديل أو زيادة وقد اثري ماحظات أخذت بعن ااعتبار
حيث م إجراء بعض التعديات امناسبة.
 -3 -5الصورة امعدلة لاستبيان :بعد تعديل ااستبيان واأخذ بعن ااعتبار كل
اماحظات اآتية من طرف احكمن كان ااستبيان النهائي امكون من 28عبارة
وثاثة حاور.
وصف أداة الدراسة :بناءا على اخطوات السابقة الذكر تكونت الصورة النهائية
لأداة من جزأين مقسمة كما يلي:
اجزء اأول:وحوي هذا اجزء على البيانات الشخصية اخاصة بامستجوب والي
تشمل اجنس والسن واإقامة.
اجزء الثاني :وحتوي هذا اجزء على ثاثة حاور وهي
احور اأول :دور تكنولوجيا اإعام وااتصال ي نشر روح التعصب القبلي جاه
الفرق الرياضية لدى فئة الطلبة اجامعين.

جامعة المسيلة

العدد 0

مجلة اابداع الرياضي ديسمبر 2802

111

احور الثاني :دور تكنولوجيا اإعام وااتصال ي تشكيل أراء رياضية متزنة لطلبة
اجامعة بعيدا عن التعصب للرأي.
احور الثالث :انتقاء تكنولوجيا اإعام وااتصال ما تنشره وتبثه ودور ذلك ي نبذ
روح التعصب الفردي واجماعي.
وتتكون هذه احاور من 28عبارة وفيما يلي اجدول يشرح امقصود من هذه احاور
وما ملته من عبارات
احور

اسم احور

عدد العبارات

دور تكنولوجيا اإعام وااتصال ي نشر روح

0

التعصب القبلي جاه الفرق الرياضية لدى فئة 75
الطلبة اجامعين.
دور تكنولوجيا اإعام وااتصال ي تشكيل

2

أراء رياضية متزنة لطلبة اجامعة بعيدا عن 4
التعصب للرأي.
انتقاء تكنولوجيا اإعام وااتصال ما تنشره

0

وتبثه ودور ذلك ي نبذ روح التعصب الفردي
واجماعي.

 -1وصف جاات البحث :
وصف اجال امكاني :أجريت الدراسة على مستوى واية امسيلة وبالتحديد جامعة
حمد بوضياف معهد الربية البدنية والرياضية .
وصف اجال الزمي :بدأت دراستنا من شهرأكتوبر 2112حيث قمنا جمع للمادة
العلمية من ختلف امكتبات الي وصلنا ها وقدمن مشروع البحث الذي قبل من طرف
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2112/11/15إى غاية

، 2112/11\15م خاها توزيع واسرجاع ااستمارات
 -7أسلوب التحليل وامعاجة اإحصائية:
بعد مرحلة التطبيق ثم التفريغ لاستبيانات الصاحة وامستوفية لشروط اإجابة ي
احاسب اآلي بغرض حليلها ومعاجتها عن طريق الرنامج اإحصائي للعلوم
ااجتماعية حيث م اأخذ بعن ااعتبار فقط ااستمارات الي استوفت شرط اإجابة
مفهوم برنامج  : spssهو برنامج إحصائي يستخدم معاجة البيانات اإحصائية امختلفة
من بينها ااستبيانات.
ااستنتاج العام:
وبعد عرضنا هذه النتائج نتوصل إى نتيجة عامة توضح لنا احقائق الي أثبتها حثنا
امتواضع وامتمثلة ي  :أن تكنولوجيا ااعام وااتصال ساح ذو حدين حد سلي
ويتمثل ي تغذيتها لروح التعصب الرياضي خاصة القبلي منه ويظهر ذلك عند إفراطها
ي استعمال اأماء القبلية للفرق ومنه يظهر اجاه قبلي للطلبة وحب زائد لانتماء
للقبيلة على حساب اانتماء الوطي ( القبائل ،الشاوية ،السنافر ،العاصميون)...،
وذلك مرده لضعف مستوى القائمن على هذه الوسائل التكنولوجية ،حيث يظهرون
ذاتيتهم وتوجهاتهم القبلية.
أما اجانب اأكثر وضوح ي دراستنا هو مقدرة تكنولوجيا ااعام وااتصال على
توجيه الطلبة حوى السلوكيات ااجابية البعيدة عن أشكال التعصب خاصة قدرتها
على بث امبادئ السامية للروح الرياضية لدى فئة الطلبة ونقلها وشجبها وإنكارها
أحداث العنف والشغب الرياضي بطرق تدعو إى عدم تقليدها وتقمصها ،ونقلها
أفكار متزنة لرياضين مثلون القدوة احسنة للطلبة كما اجمهور الرياضي،
وعملها على نشر التوضيحات اخاصة بأسباب خسارة الفرق الرياضية من طرف
امسئولن وامدربن وهذا يساهم ي خفيف التشنجات العصبية وبالتالي تفادي حدوث
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سلوكيات عدائية للطلبة وامناصرين وهو اهدف اأمى الذي نتمنى أن تعممه
الصحف الرياضية.
اقراحات البحث:
ي اأخر وبناءا على ما تطرقنا إليه ي حثنا استطعنا تكوين جموعة من
ااقراحات نراها تشكل ي جموعها حا للتكنولوجيا اإعام وااتصال كي
تساهم ي احد من تفشي ظاهرة التعصب الرياضي ويرقى بالتكنولوجيا اإعام
وااتصال إى درجة أكثر مهنية واحرافية وتشمل ااقراحات التالية:
-

العمل على مضاعفة كتابة ونشر امبادئ السامية للروح الرياضية لرسيخ

القيم الربوية وإدراج صفحة خاصة ودائمة ي ميع وسائل تكنولوجيا اإعام
وااتصال لنشر وبث امواضيع اخاصة بكل ماله صلة بالروح الرياضية ونشرها.
-

توجيه مشاعر وماس الشباب حو حب اانتماء وااعتزاز الوطي بدا من

نشر اانتماء القبلي لبناء حب الوطن اأمة ا الوطن القبيلة.
-

وضع معاير خاصة عند انتداب الصحفين للعمل لدى وسائل تكنولوجيا

اإعام وااتصال وعلى أساس هذه امعاير امعيار اأخاقي.
-

إعداد برامج رسكلة دورية للصحفين العاملن بوسائل تكنولوجيا اإعام

وااتصال بامعاهد الرياضية امتخصصة خلق ما يسمى بالصحفي الرياضي امختص
الذي ن فتقده ي بادنا.
-

التحقق من مصدر امعلومة وحري اخر الرياضي الصادق وعدم اجري وراء

أخبار اإثارة والتشهر بالاعبن على اخصوص من أجل امكاسب التجارية وحقيق
السبق الصحفي من دون امراعاة لآثار امرتبة عن امعلومات اخاطئة.
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جعل اللغة العربية اللغة الوحيدة للكتابة والنشر والبث ي تكنولوجيا اإعام

وااتصال دون اخلط مع اللهجة العامية ما يساعد على الرفع من مستوى الثقافة
اللغوية الرياضية لدى اجمهور الرياضي والطلبة على اخصوص.
-

إنشاء جلس إعامي رياضي يكون حت وصاية اجلس اإعامي اأعلى

مهمته الرقابة على تكنولوجيا اإعام وااتصال امهتمة باأحداث الرياضية ورفع
التقارير للمجلس اإعامي اأعلى حول احرافات هذه الوسائل خصوصا وأنها قادرة
على استثارة الرأي العام الرياضي .
-

خصيص ركن خاص أو وقت معن ي الوسائل التكنولوجية لإعام

وااتصال خصص للشرح قوانن وقواعد اللعب الرياضية اأكثر شهرة ي الباد من
اجل الرفع من الثقافة الرياضية للجمهور وجنب الدخول ي جدال ومناوشات سببها ي
الغالب اجهل بقوانن وقواعد اللعبة الرياضية.
-

وضع برتوكول شراكة بن امعاهد الرياضية و والوسائل التكنولوجية

لإعام وااتصال لتزويدها بأخر البحوث امختصة ي التحليل الرياضي ولغة ااتصال
الرياضي.
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