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ــن، وكراهيــة كيــان  ــب الرياضــي بأنــه َميــٌل مبالــغ فيــه لكيــان رياضــي معيَّ وُيعــرف التعصُّ
ــَب للدخــول فــي جــدل  ــرر لــه ولجماهيــره، يدفــع المتعصِّ ــي الضَّ رياضــي منافــس، وتمنِّ
مــع جماهيــر الكيانــات الرياضيــة المنافســة لفريقــه، وينتــج عــن ذلــك تنــازل عــن األخــالق 

والقيــم والمبــادئ االجتماعيــة فــي الوســط الرياضــي.

الســنوات  فــي  عديــدة  تويتــر هاشــتاقات  عبــر  الســعودي  الفضــاء  فــي  وقــد ظهــرت 
ى هــذه  أن ُمســمَّ الســعودية، ولوحــظ  للرياضــة  الراهــن  الوضــع  ث عــن  تتحــدَّ األخيــرة، 
الهاشــتاقات ُينَســب ألشــخاص أو كيانــات رياضيــة أو العبيــن أو جمهــور كيــان رياضــي 
ــن، أو إعالمييــن فــي الوســط الرياضــي، أو بعــض العامليــن فــي االتحــاد الســعودي  معيَّ
لكــرة القــدم، وبعــض اللجــان فــي وزارة الرياضــة، مثــل لجنــة التحكيــم ولجنــة المســابقات. 

جــدال  أو  معلومــات،  وتقديــم  نقــاش  بشــكل  الهاشــتاقات  هــذه  محتــوى  ويأتــي 
وعــرض وجهــات نظــر، أو ِســباب وشــتائم، ســواء فــي صــورة تغريــدات نصيــة، أو صــور، 

أو مقاطــع فيديــو.

ومعظــم مــا يتــمُّ تداولــه فــي هــذه الهاشــتاقات يحمــل الكثيــر مــن المحتــوى الســلبي 
المســيء إلــى األنديــة الرياضيــة والالعبيــن والجماهيــر ولجان التحكيــم، أو لبعض الموظفين 
فــي وزارة الرياضــة، وغالًبــا مــا تظهــر هــذه الهاشــتاقات عنــد خســارة فريــق مــن آخــر، أو 
ام المباريــات تعتقــد الجماهيــر أن فيــه ظلًمــا لفريــق آخــر فــي مبــاراة  صــدور قــرار مــن أحــد ُحــكَّ
نــة، أو فــي حالــة وجــود نيــة عنــد أحــد الالعبيــن لالنتقــال إلــى فريــق منافــس، وكذلــك  معيَّ
عندمــا َينتقــد أحــُد اإلعالمييــن فــي إحــدى القنــوات الرياضيــة نادًيــا أو العًبــا معيًنــا، وكذلــك 

فــي حالــة تغييــر موعــد إحــدى المباريــات، وغيرهــا مــن األســباب.

ــب علــى الوســط الرياضــي الكــروي الســعودي، ســواء فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي  يســيطر التعصُّ
والصحــف والمواقــع والقنــوات الرياضيــة، أو فــي المالعــب والمــدن الرياضيــة.

مقدمة..
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موضوع الدراسة:
ُتعتبــر الرياضــة واحــدًة مــن أهــمِّ وســائل الترفيــه فــي المجتمــع، وعنصــًرا 

الرياضــة  اســتطاعت  وقــد  لإلنســان،  والعقلــي  الجســدي  للبنــاء  ــا  ضروريًّ

بمختلــف فنونهــا، أْن تحقــق التقريــب بيــن المجتمعــات، وُتذيــب الفــوارَق بيــن 

ــان  ــة المختلفــة، إال أن خــروج الرياضــة فــي بعــض األحي الطبقــات االجتماعي

عــن ِقَيِمهــا وأهدافهــا اإلنســانية الســامية، َخَلــق ظواهــَر وســلوكياٍت تتنافــى 

مــع الوجــه الجميــل لهــا. 

هت  ــب الرياضــي واحــدًة مــن الســلوكيات التــي َشــوَّ وُتعَتبــر ظاهــرة التعصُّ

مفهــوم الرياضــة، القائــم علــى روح المنافســة الشــريفة بيــن المتنافســين.

ــا ضــد  ا جامــًدا وانفعاليًّ وال يخــرج التعصــب الرياضــي عــن كونــه اتجاًهــا نفســيًّ

جماعــٍة أو شــيء أو موضــوع، وال يقــوم علــى ســند منطقــي أو معرفــة 

حقيقيــٍة أو حقيقــٍة علميــة، بــل يجعــل اإلنســان يــرى مــا يريــد إدراكــه فقــط، 

ه إدراكــه. ــا يشــوِّ ممَّ

هاشــتاق  وتحليــل  ــع  ِبَتتبُّ اإلعالميــة  للدراســات  القــرار  مركــز  قــام  وقــد 

#شــخبار_الضغط، لكونــه ِمــن أهــمِّ الهاشــتاقات الرياضيــة التــي تــم تداولهــا 

ــب الرياضــي، ســواء فــي لفظــه أو فــي  وألنــه َيحمــل الكثيــر مــن ألــوان التعصُّ

مــا يرافقــه مــن تغريــدات.

نــة اســتطالعية مــن التغريــدات التــي اندرجــت تحــت هــذا  وقــد تــمَّ تحليــل عيِّ

2020م، وبلــغ عددهــا  2019 - ينايــر  الهاشــتاق، خــالل شــهري ديســمبر 

ديــن، هــم: نتهــا ثــالُث شــرائح مــن المغرِّ )2000( تغريــدة، دوَّ

- خبراء الرياضة.

- نخبة المجتمع.

- جماهير األندية.
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نتائج الدراسة:
كشــفت الدراســة التحليليــة لمركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة، مســتوى التعصــب الكامــن 
لــت إلــى العديــد مــن النتائــج  فــي محتــوى تغريــدات هاشــتاق #شــخبار_الضغط، وتوصَّ

ــة. المهمَّ

ب الرياضي أواًل: اتجاهات التعصُّ
ــب مقابــل اتجاهــات التســامح، اّتضَحــْت غلبــُة اتجاهــات التعصــب  بتحليــل اتجاهــات التعصُّ
بنســبة %52 مــن التغريــدات التــي خضعــت للتحليــل، مقابــل %25 التجاهــات التســامح، 
فــي حيــن بلغــت نســبة التغريــدات التــي اكتفــت بعــرض المحتــوى فقــط دون اتجاهــات 

ــب أو تســامح 23%. تعصُّ

ــب هــي الغالبــة علــى التغريــدات الرياضيــة  ويتضــح مــن هــذه النتيجــة أن اتجاهــات التعصُّ
مــن جانــب الجماهيــر الرياضيــة، حيــث تكشــف النتائــج أن مســاحة التعصــب تمّثــل ِضعــف 
ــر للكثيــر مــن التداعيــات الســلبية،  مســاحة التســامح فــي شــبكة تويتــر، وهــي نتيجــة تؤشِّ
كالهجــوم المتبــادل والكلمــات غيــر الالئقــة والصــراع المحتــدم بيــن الجماهيــر، وغيــاب 

الــروح الرياضيــة التــي مــن المفتــرض أن تســود الوســط الرياضــي والمشــجعين.

ديــن  ــب الرياضــي لــدى المغرِّ ويكشــف التحليــل الكيفــي للتغريــدات الرياضيــة، أن التعصُّ
وصــل إلــى قيامهــم بإعــادة تحريــر المــواد اإلعالميــة التــي تتــمُّ مشــاركتها فــي الهاشــتاق، 
مــن صــور ومقاطــع فيديــو، مــن خــالل برامــج كالفوتوشــوب وغيــره، إلضافــة تأثيــرات 
عليهــا، مثــل تســجيل أصــوات، وتركيــب فالتــر وغيرهــا، بهــدف الســخرية مــن األنديــة 
الرياضيــة والجماهيــر والالعبيــن واإلعالمييــن، حيــث يتــّم تشــارك الصــور ومقاطــع الفيديــو 
ديــن  لــة داخــل الهاشــتاق، وتلقــى تأييــًدا أو معارضــة كبيــرة، بحســب انتمــاءات المغرِّ المعدَّ

الرياضيــة.

%52
اتجاه متعصب 

%23
محايد

%25
اتجاه متسامح
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ب الرياضي ثانًيا: مجاالت التعصُّ
ــب  َر اتجاهــاِت التعصُّ َتَصــدُّ ــب الرياضــي، ُتظهــر النتائــج  وبالكشــف عــن مجــاالت التعصُّ
لألنديــة الرياضيــة بنســبة %72، يليــه التعّصــب للمحلليــن الرياضييــن بنســبة %15، ثــم 
ــب  ــب لالعبيــن بنســبة%11، وبعــده التعصــب للجماهيــر بنســبة %4، وأخيــًرا التعصُّ التعصُّ

لوســائل اإلعــالم الرياضيــة بنســبة 2%.

ــب َتمّثــل فــي التعّصــب لألندية  وُيالحــظ مــن هــذه النتائــج أن المجــال األكثــر انتشــاًرا للتعصُّ
ــل هــذا المجــاُل العامــَل األقــوى  ــة المنافســة، وقــد َمّث ــة، والهجــوم علــى األندي الرياضي

ــا ونوًعــا وتأثيــًرا داخــل هاشتاق#شــخبار_الضغط. َكمًّ

أن  المملكــة،  فــي  الرياضــي  الوســط  داخــل  التعصــب  اتجاهــات  ســيادَة  يؤكــد  وممــا 
ــب لــم يقتصــر علــى أن يكــون لصالــح األنديــة أو الالعبيــن فقــط، وإنمــا كان هنــاك  التعصُّ
ــب لصالــح اإلعالمييــن الرياضييــن المشــهورين، وال شــك أن هــذا يؤكــد دور هــؤالء  تعصُّ

اإلعالمييــن المشــاهير فــي تأجيــج اتجاهــات التعصــب لــدى الجماهيــر بكتاباتهــم.

دين ثالًثا: أساليب التفاعل بين المغرِّ
ديــن فــي هــذا الهاشــتاق، تمثلــت  وبتحليــل أســاليب وطــرق التفاعــل التــي تتــمُّ بيــن المغرِّ
أســاليُب التفاعــل فــي أربعــة أشــكال: حيــث كان الشــكل األكثــر انتشــاًرا للتفاعــل بيــن المغرديــن 
هــو النقــاش مــن خــالل المعلومــات بنســبة %34، تــاله الجــدال بيــن وجهــات النظــر المختلفــة 
ــباب  بنســبة %31، ثــم المــْزج بيــن المعلومــات ووجهــات النظــر بنســبة %25، وأخيــًرا تبــادل السِّ

والشــتائم فقــط دون تقديــم معلومــات أو وجهــات نظــر بنســبة 10%.
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المغّرديــن  بيــن  التفاعــالت  علــى  الغالبــة  هــي  المعلومــات  أن  النتائــج  هــذه  ــح  وتوضِّ
النتيجــَة  أن  بفــارٍق نســبي ضئيــل، إال  النظــر  قــت علــى وجهــات  الرياضييــن، والتــي تفوَّ
الســلبية هــي وجــود تغريــدات تخلــو مــن أيــة معلومــات أو وجهــات نظــر، وتقــوم فقــط 

المنافســة. واألنديــة  للجماهيــر  ــباب  والسِّ الشــتائم  بتقديــم 

ب الرياضي رابًعا: مسارات التعصُّ
ــد مــن  ــل، وجــود العدي ــرة التحلي ــة خــالل فت ــدات الرياضي ــُل الكيفــي للتغري َيكشــف التحلي
لهــا الدراســة كمــا يلي: المســارات التــي يتخذهــا التعّصــب الرياضــي علــى شــبكة تويتــر، تفصِّ

أ ( نشأة الهاشتاق:
ــر للكشــف عــن أســباب التعّصــب  بتحليــل محتــوى التغريــدات الرياضيــة علــى شــبكة تويت
بيــن الجماهيــر واإلعالمييــن، واحتــدام  الرياضيــة  التعّصــب لألنديــة  الرياضــي، اتضــح أن 
الجــدال واختالفــات وجهــات النظــر، يبــدأ بتدشــين هاشــتاقات تحتفــي بالبطــوالت التــي 
ــا َيســتفّز جماهيــَر النــادي المنافــس، فتبــدأ بتدشــين هاشــتاقات  ــن، ممَّ ُيحّققهــا نــاٍد معيَّ
قهــا األنديــة  ة، وخاصــة عندمــا ُيحّقــق أحــُد األنديــة بطــوالٍت محليــًة ودوليــًة ال تحقِّ مضــادَّ
الكثيــَر  الداللــي  اللفظــيُّ أو  التــي يحمــل محتواهــا  الهاشــتاقات  األخــرى. ولهــذا تكثــر 
ــروح  ــة، وتناســي ال ــه لألندي ــِغ في ــوان التعّصــب، مــن خــالل التأييــد المفــرط والمباَل مــن أل
الرياضيــة التــي ينبغــي أن تســود المجــاَل الرياضــي بــكل طوائفــه، وليــس أدلَّ علــى ذلــك 

مــن تغريــدات هاشــتاق #شــخبار_الضغط، التــي اتســمت بالتعّصــب.

أخرىسباب وشتائمجدل بوجهات النظرنقاش بمعلومة
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ب ( السخرية من األندية:
يكشــف التحليــل الداللــي لبعــض المصطلحــات المســتخدمة فــي التغريــدات موضــع 
التحليــل، الكثيــَر مــن المبالغــة فــي تشــجيع بعــض األنديــة، والهجــوم الشــديد علــى األندية 
المنافســة وجماهيرهــا بكلمــات غيــر الئقــة، ويتواصــل الهجــوُم والهجــوم المضــاّد بيــن 

جماهيــر األنديــة حــول البطــوالت الرياضيــة المحليــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة.

وُتظِهر هذه التغريدات الســخرية من األندية المنافســة 
التــي تحقــق إنجــاًزا أو بطولــة رياضيــة، وتوجيــه التهــم لهــا 
بالحصول على هذه البطوالت بالرشــوة أو المجامالت 
مــن جانــب التحكيــم. وتبــدأ الجماهيــر األخــرى بالــرّد علــى 
هــذه االتهامــات بالســخرية مــن األنديــة األخــرى التــي 

لــم ُتحّقــق إال عــدًدا قليــاًل مــن البطــوالت، أو األنديــة التــي لــم تحقــق بطــوالٍت قاريــة، أو األنديــة 
التــي لــم تشــارك فــي بطولــة كأس العالــم لألنديــة علــى ســبيل المثــال.

وفــي جانــب آخــر.. تندلــع نقاشــات وجــدال حــاد حــول ألقــاب أحــد األنديــة مثــل )العالمــي، كبيــر 
جــدة، كبيــر الريــاض(، وتختلــف الجماهيــر فيمــا بينهــا حــول النــادي األحــق بهــذا اللقــب أو ذاك.

ج ( رفض الحياد اإلعالمي:
الســلبية  والصفــات  الحــادة  المناقشــات  مــن  كبيــر  بجانــٍب  الرياضــي  اإلعــالم  حظــي 
الكثيــُر  م  تويتــر، حيــث قــدَّ المغّرديــن علــى  ــز والتعّصــب مــن جانــب  بالتحيُّ واالتهامــات 
مــن المغرديــن هاشــتاقات تنتقــد أداء وســائل اإلعــالم، وتنفــي عنهــا صفــات الحيــاد 
دون ضــد  والمصداقيــة والموضوعيــة، ومــن أشــهر الهاشــتاقات التــي شــارك فيهــا المغــرِّ
وســائل اإلعــالم واإلعالمييــن والقنوات التليفزيونيــة: #إعالم_البدروم #المدير_المناوب 
#إعالم_العشــة #إعالم_زميــرة #إعالم_الصندقــة #إعالم_العملــة #إعالم_العشــش، 

دون المحتــوى الصحفــي واإلعالمــي الرياضــي. وبالتبعيــة انتقــد المغــرِّ

د ( انتقاد لجنة المسابقات:
ديــن، فظهــرت  نــال لجنــَة المســابقات وُحــّكاَم المباريــات انتقــاٌد وهجــوٌم مــن جانــب المغرِّ
هاشــتاقات تهاجــم التحكيــم ولجنــة المســابقات والعامليــن فيهــا، بحجــة أن هنــاك أنديــة 
ض للظلــم مــن التحكيــم، وأن هنــاك َمــن يتحكــم فــي تقنيــة الـــVAR واللقطــات التــي  تتعــرَّ
ُتَبــثُّ ِلَحَكــم المبــاراة عندمــا َيرجــع إليهــا لمتابعــة خطــأ أو مخالفــٍة معينــة أثنــاء المبــاراة، أو أن 
ــا فــي لجنــة المســابقات َيســتغّل نفــوذه فــي تغييــر مواعيــد المباريــات  ــا معّيًن هنــاك موظًف
أو تعييــن أســماء ُحــكام معينيــن ألنديــة معينــة، أو حــكام معينيــن فــي تقنيــة الـــVAR وغيرهــا 
رات منطقيــة. دون أيــة ُمســتندات أو مبــرِّ م عليهــا المغــرِّ هــا حجــج لــم ُيقــدِّ مــن األســباب، وكلُّ

توجيه التهم..
لألندية المنافسة التي تحقق إنجازًا 

بالرشوة أو المجامالت من جانب التحكيم
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توصيات الدراسة..
بغلبــة  والخاصــة  الدراســة،  هــذه  إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  ضــوء  فــي 

التعّصــب الرياضــي داخــل شــبكة تويتــر، يبــدو التدّخــل مــن جانــب وزارة اإلعــالم 

ــا، لوضــع لوائــح وأنظمــة تحــدُّ مــن التعّصــب الرياضــي  ووزارة الرياضــة ضروريًّ

ــباب  ــي التعصــب والسِّ فــي المالعــب ووســائل اإلعــالم، خاصــة بعــد تفشِّ

والجــدال المحتــدم بيــن الجماهيــر علــى تويتــر، واإلعالمييــن وضيوفهــم علــى 

القنــوات التليفزيونيــة، والــذي قــد َيصــل فــي بعــض األحيــان إلــى الدخــول فــي 

مشــاجرات.

تــّم االعتــداُء علــى بعــض الالعبيــن والُحــّكام واإلعالمييــن  فقــد ســبق أن 

وحافــالت بعــض األنديــة، إلــى جانــب التناُبــِز باأللقــاب غيــِر المالئمــة علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي، كألقــاب التصغيــر والســخرية علــى ســبيل المثــال 

بيــن  التــداول  ــاًل حازًمــا لتقنيــن  َيفــرض تدخُّ ــا  )طحالــب، فقــر، طواقــي(، ممَّ

المغّرديــن، ومنــع هــذا التعصــب فــي جميــع المجــاالت الرياضيــة.

ويمكــن توظيــف تقنيــات التنقيــب عــن البيانــات باســتخدام أدوات التنقيــب 

ًبــا ألحــد األنديــة أو  اإللكترونيــة، لرصــد أيــة كلمــات أو مصطلحــات تحمــل تعصُّ

الالعبيــن، وحظــر أيــة حســاباٍت ُتســِهم فــي توجيــه الســباب والشــتائم، وفــرض 

غرامــات ماليــة علــى المخالفيــن.
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