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  ملخص البحث
  بالمالعب السعوديةدور المؤسسات التربوية فى مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي 

  مشكلة الدراسة: تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
  ما دور المؤسسات التربوية في مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي بالمالعب السعودية؟

  أهداف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على:
ن دور المؤسسات أسباب ظاهرة التعصب الرياضي لدى الجماهير بالمالعب  السعودية. ووضع تصور ع

  التربوية في مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي لدى الجماهير بالمالعب السعودية.
ع  تبانتينكأداة لجم تخدام اس م اس حى، وت لوب المس فى باألس نهج الوص تخدم الم ة: إس راءات الدراس إج
دفت  ة ه ي والثاني ب الرياض اهرة التعص باب ظ ى أس رف عل دفت التع داهما ه ات: اح ات والمعلوم البيان
عودية،  ب الس ي بالمالع ب الرياض اهرة التعص ة ظ ي مواجه ة ف ات التربوي ى دور المؤسس رف عل  التع

) تمثل مجتمع البحث من الجمهور واإلعالميين والعاملين فى البرامج الرياضية ٢٤٣وطبقت على عينة (
ائية  رق اإلحص تخدمت الط ة، وإس ة والرياض ة البدني ال التربي ى مج راء ف عودية، والخب ائيات الس بالفض

امج  تخدام برن ات بإس ات والبيان بة للمعلوم رض ومناقش  SPSSالمناس ن ع ائى. وم ائج اإلحص ة النت
ة ظاهرة  تبانتين لمواجه اور االس ائج مح ن نت واإلستخالصات أمكن التوصل إلى : استراتيجية مقترحة م

  التعصب الرياضي.  
Abstract 
the role of educational institutions in the face of the phenomenon of sportive 
prejudice and riots in saudi arabia stadiums problem of the study: the problem 
of the study was represented in the following  ain question: what is the role of 
educational institutions in the face of the phenomenon of sportive prejudice in 
saudi arabia stadiums? 
objectives of the study: this study aims to identify: 
the reasons for the phenomenon of sportive prejudice, of the saudi arabia 
masses.visualize the role of educational institutions in the face of the phenomenon 
of sportive prejudice, of the saudi arabia masses. 
The study procedures: 
we use the descriptive method survey manner, was used questionnaires as a tool 
to collect data and information: one aimed to identify the causes of the 
phenomenon of sportive prejudice and the second aimed to identify the role of 
educational institutions in the face of the phenomenon of  sportive prejudice in 
saudi arabia, and applied to the sample population (243) comprised of public and 
media workers tv sports programs in saudi arabia, and experts in the field of 
physical education and sport, and used appropriate statistical methods for 
information and data using spss statistical software. it is to present and discuss 
the results and conclusions could be reached: the strategy proposed by the results 
axes questionnaires to confront the phenomenon of sportive prejudice in saudi 
arabia stadiums.  
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  مقدمة:
اة  ة واسعة النطاق تغوص جذورها بعمق فى حي اهرة إجتماعي رنا الحالى ظ أصبحت الرياضة فى عص
اً، صحة  ة وترويح ات الخاصة: ممارسة وهواي املين وذوى االحتياج األطفال والشباب والبالغين والمسنين والع

دواناً وقوة ولياقة، تربية  اً، أو ع واً والترف د الرياضة له وتعليماً وثقافة، عمالً وانتاجاً ودفاعاً عن الوطن. ولم تع
ائل  ين الوس ن ب ر م ر تعتب ة األم ى حقيق ة ف ة، ألن الرياض االت مكبوت اً إلنفع باً، أو تفريغ غباً وتعص اً، أو ش وعنف

ف، الهامة التى تسهم فى االرتقاء بالخلق والتعاون والتفاهم والصدا قة والمحبة والتنافس الشريف واللعب النظي
ى المجال  ا ف ا وتجريمه ر سوية وينبغى الحد منه ا سلوكيات مرفوضة وغي ف والتعصب جميعه فالعدوان والعن

  الرياضى الذى يتميز بالمنافسه الشريفة العادلة فى ظل قوانين ولوائح ثابتة ومعروفة.
ام والرياضة ا ر هذا، وقد تطورت الرياضة بشكل ع الم األم ف أنحاء الع ي مختل لتنافسية بشكل خاص ف

ات  ن فعالي ا تتضمنه م الذي أسهم في جلب المزيد من الجماهير المهتمة بمشاهدة األنشطة الرياضية المختلفة بم
ور  الي الحض متعددة سواء أكانت ترفيهية أو مادية للمتفرجين والمشجعين في المالعب واألندية الرياضية، وبالت

د ال ا الحاش ا أو نجمه واًء لفريقه اهير س ل الجم ن قب جيع م ؤازرة والتش ة للم رق مختلف اليب وط زز بأس ذي يع
د  ة أو موضوع ق رد أو جماع المفضل مما ينتج عنه أنواعاً من التعصب بما يتضمنه من حكم مسبق مع أو ضد ف

راه ا يحب أن ي رى أو يسمع م رد ي ل الف ة ويجع ة علمي ي أو حقيق ى أساس منطق ط ،  ال يقوم عل ويسمعه هو فق
اد األنشطة الرياضية  ى افتق ان  إل ر من  األحي ي كثي ؤدي ف د ت ا ق ى العنف وجميعه ؤدي إل د ي األمرالذي بدوره ق

  )٢: ٢٠١٣(العطية، أسماء، لقيمتها الرائعة وخصائصها الممتعة الترويحية والتنافسية. 
ة  ي اآلون ة ف ية خاص ات الرياض ي بالمنافس ب الرياض ق التعص د التص ور وق ن األم و م رة وه األخي

ة رياضية  ق أو هيئ المؤسفة، كمايعد التعصب الرياضي كاتجاه نفسي مشحون انفعالياً نحو أو ضد العب أو فري
د  دوث العدي ف وراء ح ه يق ا أن ل، كم ول ال العق عور والمي اه الش ذا االتج ي ه تحكم ف ا ي اً م ذي غالب معينة،وال

ي الحوادث ال  من ل ف ي تتمث ف والت ال العن ؤثر أعم ذي ي ر ال ة األم ر المقبول رفات غي اوزات والتص فة والتج مؤس
  على الحالة األمنية سواء للفرد أو الجماعة والمجتمع.

دد التماسك  ي ته وم من إحدى أخطر المشكالت الت ه البشرية الي اني من ويعد التعصب الرياضي الذي تع
حت االجتماعي، وتحدث فجوات عميقة في صميم التكامل اإلنساني وإذا ك رة أفص رات كثي دم مؤش ان التاريخ قد ق

إن الحاضر  ي، ف ور الماضية بسبب التعصب الرياض عن حجم الويالت المفجعة التي تحملتها البشرية عبر العص
لم ينج من أثاره المدمرة، ويتوقع مستقبالًأن يكون خطر هذه المشكلة أكبر وسيظل اإلنسان ضحية لها، إذ هي ال 

ى تستنزف قدراته العقلية  دد بمسخ إنسانيته،فالتعصب الرياضي ال يقتصر عل ل ته ة فحسب، ب وإبداعاته الفكري
  ضحاياه واألرواح وحدها بل يمتد إلى اغتيال السالم العاطفي واالجتماعي لإلنسان.

ب  ى جان اهرة السلبية عل وقد اهتم العديد من الباحثين بدراسة ظاهرة التعصب الرياضي نظراً ألنهذه الظ
عبة الوجوه كبير من األ دده الجوانب ومتش همية فى مدلوالتها وتأثيرها فى المجال الرياضى، كما أن أسبابها متع

د انتشرت بصورة  اهرة ق إن هذه الظ رى ف ة اخ ن ناحي ة، وم ذا من ناحي ور واحد، ه ويصعب تفسيرها من منظ
  منية للرياضة. واضحة فى السنوات األخيرة في المجال الرياضى وأصبحت تهدد الجوانب الخلقية واأل

ا  ا فيه الم بم ف أنحاء الع ي مختل ك ف ة والرياضة التنافسية بشكل خاص وذل ورت الرياضة عام وقد تط
اهير المهتمة بمشاهدة األنشطة الرياضية  د من الجم ب المزي ي جل ك ف هم ذل ا أس المملكة العربية السعودية، مم

ب واأل ي المالع ددة ف ات المتع ن الفعالي ه م ا تحوي ة بم ام المختلف ذا االهتم احب ه ا يص ا ًم ية، وغالب ة الرياض ندي
ا  ا أو نجمه واًء لفريقه اهير س ذه الجم ل ه ؤازرة والتشجيع من قب ة للم الواسع والحضور الحاشد أساليب مختلف
طة  اد األنش ى افتق ان إل ر من األحي ي كثي ؤدي جميعها ف ي ت المفضل مما ينتج عن ذلك أنواعاً من التعصب، والت

            )٨: ٢٠٠٤.(الغامدي، عبدالعزيز. الرائعة وخصائصها الممتعة الترويحية والتنافسيةالرياضية لقيمها 
ي مستوى التعصب  )٢٠٠٣وقد قام حسانين وعبادة وسيار ( روق ف ى الف دفها التعرف عل ان ه بدراسة ك

ن ل م ي بك ب الرياض أثر التعص دى ت ة م ذلك معرف رين، وك ي البح جعين ف دربين والمش ين الم ي ب ر  الرياض العم
ا رت نتائجه ي أظه جعين، والت دربين والمش دى الم ي ل توى التعليم ة والمس ة االجتماعي توى   والحال أن مس ب

درب هو  أن الم ك ب ل ذل م تعلي ث ت ة المشجعين، حي دى عين ه ل ع عن دربين مرتف ة الم دى عين التعصب الرياضي ل
و المحاسب دائم ه ه ا المسئول األول عن الفوز أو الهزيمة، وبالتالي فإن ق أو الجمهور مم ل إدارة الفري اً من قب
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دوا  ذلك وج ه، ك يجعله دائماً في حالة من الهيجان االنفعالي الذي ينعكس بدوره على درجة التعصب الرياضي لدي
ارنتهم  امعيين بمق ر الج دى غي ه ل ر ارتفاع زوجين، كما ظه ة المت ارنتهم بعين زوجين بمق ر المت دى غي ارتفاعه ل

  تبين أنه كلما زاد العمر كلما قل التعصب الرياضي والعكس صحيح. بعينة الجامعيين، كذلك
أثير التعصب   (Dimmock & Grove, 2005)  وفي دراسة قام بها ديموك وجروف هدفت إلى معرفة ت

د شملت  ول العنف الجماهيري، وق الرياضي لدى مشجعي الفرق الرياضية المحترفة في أستراليا باستجاباتهم ح
ً  ٢٣١العينة  ل مشجعا انوا أق ين ك ق مع ر تعصباً لفري ، وقد توصلت النتائج إلى أن الجماهير التي تصنف بأنها أكث

         تحكماً في سلوكياتهم العدوانية في المباريات من المشجعين الذين يتصفون بالتعصب المتوسط أو البسيط.
د ( ى أن التنشئة من خالل المؤسسات الت )٢٠٠٢من جهة أخرى أشار حجاج، محم ر من إل ة تعتب ربوي

اليب  ا أيضاً من أهم األس ل إنه ة، ب ر المختلف ي المجال الرياضي خالل مراحل العم أهم أسباب ظهور التعصب ف
ة  ة التنشئة االجتماعي د لعملي م الجي ي، ألن الفه ال الرياض ي المج ب ف ة التعص ي تستخدم لمواجه ة الت االجتماعي

ة يتيح لنا فرصة معرفة األسباب التي تؤدي للتعصب  ع الوسائل المناسبة لمواجهة كاف الرياضي، مما يجعلنا نض
ي  ة الت ة واإلعالمي نظم والمؤسسات التربوي أشكال التعصب بصورة سليمة وإيجابية، حيث أن هناك العديد من ال
ى  ة عل ائج المترتب ن إدراك النت اء م ن األبن ي تمك ة والت ئة االجتماعي ات التنش ا عملي ن خالله تم م ن أن ت يمك

لوكهم، راد  س لوك الم درون الس ائج سيص ن نت لوكهم م ى س ب عل ا يترت ي بم ى وع ال عل بح األطف دما يص فعن
         ويتحاشون السلوك غير المراد.

ائل  ة ووس رة والمدرس ة األس ئة االجتماعي ا التنش ن خالله تم م ي ت ة الت ات التربوي م المؤسس ن أه وم
ة الرياض نة) واألندي دوة الحس د اإلعالم والبطل الرياضي (الق ة). وق ة االجتماعي ام (البيئ رأي الع ية والمسجد وال

ده   ) بأن٢٠٠٥أكد الكندري ( ه وتقالي ه وعادات ا لغت تعلم فيه ي ي "الطفل يولد في أسرة تعد له الجماعة األولى الت
ه ويطمئن  ل بأم ق الطف ة فيتعل ة التنشئة االجتماعي دأ عملي ان األم تب ين أحض وقيمه، وعن طريق هذه األسرة وب

ي لجواره تظم ف ا عن أسرته لين ى حد م م يستقل إل ه، ث ه وذوي ه وإخوت ا ثم تتدرج به الحياة فيمتد بتعلقه إلى أبي
مدرسته التي تكسبه مزيداً من العادات والتوقعات السلوكية والمعاني واالتجاهات والقيم، بعد ذلك تتطور تنشئته 

ك التنشئة االجتماعية عن طريق تلك المدرسة وما تهيئه للطفل من جماعات  دارج تل دماً في م ه ق رى تسير ب أخ
ه  ه جماعت وذلك عندما يتصل بأصدقائه، ليصبح معهم عضواً في جماعة األصدقاء أو لتصبح جماعة األصدقاء ل

  )٤٠٦: ٢٠٠٥(الكندري، أحمد مبارك، المرجعية شأنها في ذلك شأن األسرة والمدرسة". 
ة تعل ي عملي اون وتجدر اإلشارة إلى أهمية المدرسة ف ة والتع وجيهيهم وغرس روح المحب اء وت يم األبن

ون دور  ى يك ة التدريسية فيالمدرسة حت ين أعضاء الهيئ نهم وب ةأجواء المنافسة الشريفة بي بين الطالب وتهيئ
م  رض المعل م وتع ن المعل اءة م الب لإلس رض الط ظ تع ن نالح ة. ولك ئة االجتماعي ي التنش ياً ف ة أساس المدرس

ن ا داء م اءة واعت داد لإلس ب إع ذا يج ب، ل م للطال ن المعل ه م ف الموج ي العن ة ف ة مقارن االت قليل ة ولكنح لطلب
ل  ي يجب استخدامها للتقلي ة الت اليب البديل دان حول األس ي المي برنامج مهني للمعلمين واإلداريين والمرشدين ف

  من كافة أنواع العنف الموجه نحو الطالب، والتقليل من حاالت التسرب المدرسي.
را   (Carr&Weigand&Hussey,2009)  دراسة قام بها كار وويجند وهوسيفي  وب إنجلت ي جن ف

ة  ة الداخلي دفي والدافعي ى التوجه اله اء عل ران واألب ة واألق ن المؤسسات التعليمي الً م للتعرف على مدى تأثير ك
أ ان ت ا ك ال بينم دى األطف أثيراً ل ر ت انوا أكث اء ك ى أن األب ا إل ارت نتائجه ة، أش ات للرياض ين بالمؤسس ثير المعلم

  التعليمية واألصدقاء أكبر على المراهقين.
ى  ا أدى ال وتجدر اإلشارة أن العالقة بين اإلعالم والرياضة عالقة جلية المعالم، فتطور الرياضة وتنوعه

ى تطوير وانتشار الريا ا، وأيضاً ساهم االعالم ف ا بينه اد المنافسة فيم ضة حداثة وتطور وسائل اإلعالم وازدي
ن أدوات  ه م ا يملك الم بم أثير، اإلع ديدة الت ة ش ات إجتماعي ا مؤسس ام، فكالهم رأى الع ات ال باع حاج وإش
ك  أثير تل وى الت دماج ق اط وإن ومقومات،والرياضة كنظام اجتماعى يكمل عمل المؤسسات التربوية،فما بالنا بإرتب

ى  ريك أساس اإلعالم ش ى" ف اإلعالم الرياض مى "ب ا يس ا احس -فيم تخدامهاذا م ة  -ن اس وير المنظوم ى تط ف
االً، وأصبح  اً وجم ه رونق فى علي زل النسيج اإلعالمى وتض الرياضية  وأن الرياضة مادة شديدة األهمية تكمل غ
ن  ا م العنف والتعصب واإلنتماءوغيره ع ك ايا المجتم ى قض أثير ف ى الت ه ال ة والترفي د المتع دى ح دور يتع ذا ال ه

  القضايا الهامة.
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ائل  ا أن وس ئته كم رد وتنش ية الف وين شخص ي تك اهم ف ة تس روءة والمرئي موعة والمق الم المس اإلع
ة، اط سلوكية معين ى أنم اً عل راد   اجتماعي ة لألف ة التنشئة االجتماعي ي عملي م ف ي دور مه ل الرياض ا أن للبط كم

ه، وا وب في اعي المرغ ذي يحاول وخصوصاً في مرحلة الطفولة، حيث أن البطل الرياضي يمثل النموذج االجتم ل
ا  رفاته، كم ه وتص العديد من األفراد تقليده في كثير من األحوال، وذلك ألن الطفل يقتدي ويقلد من يحب في أعمال

ل ب، ب ي فحس داد الرياض د اإلع د ح ف عن ية دور ال يق ة الرياض بل   أن لألندي ائل والس ة الوس ى تهيئ دف إل يه
اتهم  ف فئ باب بمختل راغ الش ات ف تثمار أوق حيحة الس م الص ون دوره م يمارس ذي يجعله كل ال ة، وبالش العمري

            م).٢٠٠٢م، العزاوي وإبراهيم، ٢٠٠٥. (عبدالهادي، االجتماعي بقدرات عالية من التفاعل والتعاون
ل  ة  "بك ردد مقول ا تت أيضا يؤدي اإلعالم دوًرا بارًزا في انتشارثقافة التسامح بين االندية خصوصاً حينم

ع االستثارة والحماس روح رياضية"، أو  ام ورف رأي الع ة ال يساهم في نشر سلوك عدواني وذلك من خالل تعبئ
ؤدي إلى  د ي ه ق رين، ولكن ن لآلخ ل األم ة تكف المفرط والتعصب الشديد، فالحماس مشرف عندما يعبر عنه بطريق

 ً   )٨: ٢٠١١، .(المجاهد، عبدهللاأسوأ االنحرافات عندما يصبح االعتزاز الوطني تعصباً والعاطفة عنفا
ن سيج د كل م د أك ر ((Sage,2009  وق ى  )McGregor, 2008) ومكرج ي دراستين متشابهتين عل ف

رءة  كالها المق ة أش الم بكاف ائل اإلع ة وس يةعلى أهمي اب الرياض ف األلع جعة لمختل اهير المش ن الجم ة م عين
ومعتقداتهم واتجاهاتهم وخاصة والمسموعة والمرئية ودورها الفعال واإليجابي في تشكيل آراء الناس وميولهم 

  المتعلقة باألنشطة الرياضية.
اهي ( يظ وب د الحف رى عب ون  )،٢٠٠١وي م الممثل دربين ه ين والم دقاء والمعلم رة واألص أن األس ب

ات  ر مؤسس ات تعتب دارس والجامع ة والم ا أن األندي ة، كم ي الرياض ة ف ئة االجتماعي ة التنش يون لعملي الرئيس
ات اجتماعية تربوية تمارس  ويم اتجاه ي تق دورها ف وم ب ات، حيث تق فيها األنشطة الرياضية المختلفة في جماع

يمهم  ق تعل ن طري ب ع دم التعص ا وع ين إليه راد المنتم اض لألف افس الري جيع التن ة وتش و ممارس راد نح األف
  االجتماعية.المهارات والمعلومات الرياضية بهدف إكسابهم اللياقة البدنية والحركية، وكذلك تنمية مهاراتهم 

ه  ي تكون ة ف ر للتعصب الرياضي ودور المؤسسات التربوي ذا االستعراض المختص ويتضح من خالل ه
ك من خالل  ذه المشكلة وذل ل من ه ة للتقلي ة السبل الكفيل ي معرف ي تكمن ف مدى أهمية دراسة هذه العالقة والت

ى تعزيز السلوك الرياضي وتوعية القائمين بضرورة تنشئة األجيال بخطور ة التعصب الرياضي وأثره السلبي عل
ع  ةفي المجتم ه بالمؤسسات التربوي المجتمع، وعلى حد علم الباحث فإنه لم يتم دراسة التعصب الرياضي وعالقت
ى  ا عل ان تركيزه م الدراسات ك ث أن معظ عودية بشكل خاص، حي ة الس ة العربي ي المملك ام وف كل ع ي بش العرب

  ).٢٠٠٩، حنان عبدالمنعم، ٢٠٠٩(حسانين وآخرون، ما في دراسة قياس طبيعة وحجم التعصب الرياضي ك
ار ي تث ى   كما أن هناك العديد من التساؤالت الت ي أدت إل ل الت ا هي العوام ول والتعصب الرياضي، وم ح

ل أخر هذه  اهرة ملحوظة، ولع ول ليصبح ظ د أن يتح ا بع ذي يخشى فيم ع السعودي، وال ي المجتم ا ف ارتفاعهم
دت التساؤالت ما أثي ي عق ر مؤخراً في ندوة (دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبرامجها الموجهة للشباب) الت

ري  ٢٨في جامعة الملك سعود بتاريخ  ام الهج ة ١٤٢٨ربيع األول من الع ول دور بعض المؤسسات التربوي ، ح
  ة.ووسائل اإلعالم في ظهور والتعصب الرياضي، لذا فإن الحاجة ظهرت إلجراء هذه الدراس

  مشكلة الدراسة:
  تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

  ما دور المؤسسات التربوية في مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي بالمالعب السعودية؟
  وتنبثق منه األسئلة الفرعية التالية:

  ما هي أشكال التعصب الرياضي؟
  ما أسباب ظاهرة التعصب الرياضي بالمالعب السعودية؟

 ر المؤسسات التربوية في مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي؟مادو

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:  
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  أسباب ظاهرة التعصب الرياضي لدى الجماهير بالمالعب السعودية. -١
اهير بالمالعب  -٢ دى الجم ة في مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي ل وضع تصور عن دورالمؤسسات التربوي

  السعودية.

  أهمية الدراسة:
ت الحاضر،في  ي الوق ي المالعب السعودية ف تنبع أهمية الدراسة من خالل انتشار ظاهرة التعصب الرياضي ف
ات  ر أحد االلوي ن المالعب يعتب ا أن أم ة واسعة النطاق، كم اهرة إجتماعي ه الرياضة ظ ذي أصبحت في ت ال الوق

ين الري ام واإلعالمي ن الع ال األم ة لرج اهدين الهام تقطاب آالف المش ى اس ل عل ب تعم ذه المالع ون ه يين ك اض
ة  ارية للمملك ورة الحض اء الص واطنين وإعط ات الم ى أرواح وممتلك اظ عل ة الحف ن أهمي ا تكم ات، هن للمباري
ة مواجهة  بصورة تعزز مكانتها األمنية بين الدول المتقدمة. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في وضع تصور لكيفي

  عصب في المنافسات الرياضية بالمالعب السعودية.ظاهرة الت

    حدود الدراسة:
  تتحدد هذه الدراسة بالحدود التالية:

  : مدينة الرياض.الحدود المكانية
  ١٤٣٥: العام الهجري الحدود الزمانية

اهير بالمالعب الحدود الموضوعية دى الجم ي مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي ل ة ف : دور المؤسسات التربوي
  السعودية في مدينة الرياض.

رية دود البش ا (الح ة قوامه ةعلى عين ت الدراس ام ٢٤٣: أجري ين والحك دربين واإلداري ين والم ن الالعب رداً م ) ف
  والجمهوروأعضاء االتحادات واإلعالميين.

  منهج البحث : 
 تم إستخدم المنهج الوصفى باألسلوب المسحى لمناسبتة مع طبيعة البحث. 

 أدوات الدراسة:
  قام الباحث بإعداداستبانتين:

  استبانة لتحديد أسباب ظاهرة التعصب الرياضي لدي الجماهير بالمالعب السعودية.
ب  اهير بالمالع دي الجم ي ل ب الرياض اهرة التعص ة ظ ي مواجه ة ف ات التربوي د دور المؤسس تبانة لتحدي اس

  السعودية.

  مجتمع البحث: 
ين فى  رابطة مشجعى األندية الجماهيرية بالمملكة ر)، اإلعالمي العربية السعودية (الشباب، الهالل، النص

مجال البرامج الرياضية التلفزيونية (معدين، مقدمين، مراسلين،مخرجين) بالقنوات الرياضية والفضائيات،عينة 
  من الالعبين والمدربين واإلداريين والحكام وأعضاء االتحادات. 

  عينة البحث :
  رابطة مشجعى األندية السعودية (الشباب، الهالل، النصر).عينة عشوائية من جماهير 

ية  وات الرياض لى القن دمى ومراس دى ومق رجين ومع ض المخ ى بع تمل عل ين تش ن اإلعالمي وائية م ة عش عين
 والبرامج الرياضية بالفضائيات السعودية والتليفزيون السعودي.

راد عينة عشوائية من الالعبينوالمدربينواإلداريينوالحكاموأعضا ع أف ين توزي ءاالتحادات.والجدول (ا) يب
 عينة الدراسة:
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 )١( جدورقم
  )٢٤٣جدول يوضح توصيف أفرادعينة البحث (ن = 

 اإلعالميين أعضاءاالتحادات اإلداريين المدربين الجمهور الحكام الالعبين

٢٣ ١٧ ٢٠ ٢٥ ٩٧ ٢٥ ٣٥ 

ادي الشباب (. ١وقد تم اختيار عينة الجماهير من نوادي مدينة الرياض :  رداً)،  ٢٦ن ادي الهالل ٢ف . ن
. مخرجين ١فرداً)، أما عينة اإلعالميين فجاءت كالتالي:  ٩٧فرداً)، ومجموعها ( ٢٥فرداً)، نادي النصر ( ٢٦(
دين ( ٧. مقدمين (٢أفردا)،  ٤( راد)، مراسلين ( ٦أفراد)، مع ا ( ٦أف راد) ومجموعه ا جاءت  ٢٣أف رداً). بينم ف

ين كال ة الالعب الي : عين باب (١ت ادي الش ين)،  ١٢. ن الل (٢العب ادي اله ر  ١٢. ن ادي النص ين)، ن العب
ذكورة  ٢٠) مدرباً، و(٢٥حكماً)، و( ٢٥العباً)، و ( ٣٥العبين)، نادي ومجموعها (١١( إدارياً) من النوادي الم

ع ( ادي) و( ٥بواق ل ن ن ك ين م راد عي ١٧إداري وع أف ون مجم ادات، ليك اء اإلتح ن أعض واً) م ة عض ة الدراس ن
  ) فرداً.٢٤٣(

 مصطلحات الدراسة:
  التعصب:

وم ٧٤: ٢٠٠٤عرفه عالوي، محمد ( د ال يق ) بأنه"حكم مسبق مع أو ضد فرد أو جماعة أو موضوع ق
رى وال يسمع  راه ويسمعه وال ي ا يحب أن ي رى أو يسمع م رد ي ل الف ة ويجع على أساس منطقي أو حقيقة علمي

  رؤيته أو سماعه".  ماال يحب

  صب الرياضي:التع
ق أو ٦: ١٩٩٩عرفته حنان عبدالمنعم ( د العب أو فري اً نحو أو ض حون انفعالي ) بأنه"اتجاه نفسي مش

  هيئة رياضية معينة، وهذا االتجاه غالباً ما يتحكم فيه الشعور والميول ال العقل".
ب األعمى لف ى نفس الوقت مرض الح افس وهو ف اء للمن ة العمي رض الكراهي ق المتعصب، ويعني أيضاً "م ري

ه  ا يتمسك ب وهو حالة يتغلب فيها االنفعال على العقل فيعمى البصيرة حتى أن الحقائق الدافعة تعجز عن زلزلة م
  )١٠: ٢٠١٤. (الشافعي، حسن وآخرون، المتعصب فرداً أو جماعة

وز ب ل الف أس ، وتقب اط أو ي ية دون إحب ارة الرياض ل الخس دم تقب ث إجرائياً:بأنهع ه الباح رور ويعرف غ
ى  ل عل ن بالتحاي ذول ولك د المب اح والجه وز بالكف ق الف رين، وأن ال يتحق ين اآلخ ى الالعب اء عل الى وكبري وتع

  القوانين، أو عدم تطبيق مشروعية القوانين الرياضية ومخالفتها.

  المؤسسات التربوية:
را في ممارسة  ى يعرفها الباحث إجرائياً بأنها "تلك المؤسسات التي تؤدي دورا كبي الضبط والضغط عل

ل  د السلوك والتعام م المجتمع وقواع أفراد المجتمع وحفظهم من استخدام العنف واالنحراف والمحافظة على نظ
ل   بين األفراد، ة المسؤلة عن نق ة المتكامل ك المنظوم ة والجامعةكما تشمل تل رة والمدرس ي األس ل ف والتي تتمث

ا الوقائع الرياضية عبر الشاشات والفضائيات وال ى جانب ادواره ة ال تي لها أدوار ومسئوليات تربوية واجتماعي
 ومسئولياتها المهنية".

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 األول:التعصب الرياضي في المنافسات الرياضية  المبحث
 مفهوم التعصب: أنوعه وأشكاله مع التركيز على التعصب الرياضي:

ر، تمثل االتجاهات التعصبية موضوعاً ها   اعي الحديث والمعاص نفس االجتم م ال راث عل ي ت اً وخصباً ف م
ك  ى تل ون إل ذين ينتم خاص ال ين األش ات ب ي العالق ثالً  ف ات متم ف الجماع ين مختل ل ب م التفاع ا  تحك ث أنه حي
ة المفضلة  الجماعات والتوقعات التي يكونها أعضاء كل جماعة عن الجماعات األخرى سواء االتجاهات اإليجابي
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لبي التي ت ي التعصب الس ل ف ي تتمث ة الت ر المحبب لبية غي اون، أو االتجاهات الس تمثل في المودة والصداقة والتع
لبية  بية الس ات التعص ت االتجاه د نال رى . وق ة أخ د جماع ة ض ة معين اء جماع ل أعض ن قب ور م داوة والنف والع

ي درج ي تصل ف ز اهتماماً أكثر من قبل الباحثين نظراً ألثارها البغيضة الت ف أشكال التميي ى مختل ديدة إل ا الش اته
ة  ي فئ عهم ف ي تض الهم الت دى خص ا ألح خاص طبق ن األش رة م داد كبي ة ألع ادة الجماعي د اإلب ى ح دوان إل والع

ة،  داللطيف خليف دهللا وعب ز عب رين. (معت دوان األخ دفاً لع م ه ا يجعله ة مم نيفية معين ر ٢٠٠١تص د م ذا وق ). ه
 لت في ثالث مراحل تاريخية هي :مفهوم التعصب بتغيرات عدة  تمث

  الحكم المسبق الذي يقوم على أساس القرارات والخبرات الفعلية (المعنى القديم).
وع  ذا الموض ائق المتاحة عن ه ار وفحص الحق ام باختي ل القي ين قب الحكم الذي يصدر عن موضوع مع

  ). (المفهوم في اللغة اإلنجليزية  Prematureفهو بمثابة حكم متعجل مبتسر 
ه أي سند  يس ل ذي ل الخاصية االنفعالية سواء بالتفضيل أو عدم التفضيل التي تصاحب الحكم األول (المسبق ) ال

  يدعمه ( االنفعال ).
ي  ة ف ورة المقبول ى الص ون إل ا يك رب م رة أق ة األخي ي المرحل ف ف ل أن التعري ك المراح ن تل ح م ويتض

ل أن الوقت مع بعض التحفظات. وفي هذا الصدد يرى البو رت أن اكثر تعريفات التعصب ايجازاً هو التعريف القائ
ة. ل كافي رين دون وجود دالئ ر السلبي عن االخ وحكم مسبق مع (Prejudiceفالتعصب  التعصب هو التفكي )ه

رى أويسمع  رد ي ل الف ة ويجع ى أو حقيقةعلمي اس منطق ى أس وم عل د اليق وع وق رد أو جماعة أو موض أوضد ف
  و اليرى أو يسمع ماال يجب رؤيته أو سماعة  . مايجب أن يراه ويسمعه

ب  رض الح ت م س الوق ى نف و ف افس وه اء للمن ة العمي رض الكراهي و: "م ة ه ى الرياض ب ف والتعص
  )١٤:  ٢٠٠٣عالويوعنان، األعمى لفريق المتعصب" 

ة.  Roseويؤكد روس   ة أو قومي رية أو ديني و جماعة عنص دهللا، أن التعصب اتجاه نفسي نح ز عب (معت
ة )١٩٩٧ ا القائم ن معاييره تمد م ة يس ة معين اء جماع اه اعض لبي يتبن اه س ه اتج ريف بأن ريف وش ه ش . ويعرف

رد  )٢٠٠٤.  وعرفه عالوي، محمد (ويوجه نحو جماعة معينة أخرى وأعضائها ع أو ضد ف بأنه "حكم مسبق م
راه  أو جماعة أو موضوع قد ال يقوم على أساس منطقي أو حقيقة علمية يجعل الفرد يرى أو يسمع ما يحب أن ي

  رؤيته أو سماعه".   ويسمعه وال يرى وال يسمع ماال يحب
  والمتأمل لهذه التعريفات يرى أنها تنطوي على بعض خصائص التعصب األساسية وهي:

  حكم مسبقاً ال أساس له من الصحة يحدث دون توفر الدالئل الموضوعية. 
  مشاعر سلبية تتسق مع هذا الحكم. 

  توجهات سلوكية حيال أعضاء الجماعات موضوع الكراهية أو النفور . 
وعي التعصب  وع واحد من ن ى ن ط إل ورغم خصائص تلك التعريفات إال  أنها غير شاملة، فهي تشير فق

لبي  ي    Negative Prejudiceوهو  التعصب الس ا يتعصبون ف ابي، فاألشخاص ربم ة التعصب اإليج مغفل
ي عدم تفضيلهم لألخرين ويع ا يتعصبون ف ك ، مثلم ى ذل ة عل ل كافي وفر دالئ تقدون اعتقادات حسنة عنهم دون ت

ب  ى التعص د إل زي الجدي اموس اإلنجلي ه الق ذي قدم ف ال ار التعري د أش اً . وق رين تمام خاص أخ يلهم ألش تفض
اعر بالتفض ن " مش ارة ع أن التعصب هو عب الي ب يل أو عدم اإليجابي فضالً عن التعصب السلبي على النحو الت

 ,Redden & Steiner.(التفضيل تجاه شخص أو شيء ما سابقاً للخبرة أو ال يقوم على أساس الخبرات الفعلية
2000: 335(  

د)  لبية ض ف الس د (أو المواق ز  ض ا التحي زات بنوعيه كال التحي ار أش ين االعتب ة األخذ بع ا تتضح أهمي ن هن وم
يل  ة لتفض ى سائر أشكال التعصب باستثناء والتحيز مع (أو المواقف اإليجابي ول عل ذا الق ا) ويصدق ه شيء م

ى من  ي إطار المجموعة األول ن تصنيفه ف الي يمك ان، وبالت التعصب العنصري الذي يكون سلبياً في أغلب األحي
ن  ة م خص أو مجموع ال ش ة حي ة أو العدواني م بالكراهي اه يتس اس أن اتج ى أس د) عل ب ض ات (التعص التعريف

ي ة  األشخاص  ينتم ذه المجموع ى ه اء الشخص إل بب انتم اطة بس اه ببس ذا االتج ة . وينشأ ه ة معني ى جماع إل
ه.  ورغم   ا جماعت م به ي تتس ها الت ة نفس ويفترض بناء على ذلك أنه يتصف بالخصال الغير المحببة أو المرغوب
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ب السلبي ع التعص ى جنب م اً إل ا يكتفى تأكيد عديد من الباحثين على أهمية التعصب اإليجابي جنب اً م ه غالب ، فأن
 بدراسة التعصب السلبي.

ز –وفي ضوء المتصل السابق (التسامح  ذي يتمي اه التعصب السلبي ال ى اتج التعصب) تركز االهتمام عل
  عن اتجاه التفضيل (التسامح ) في مبدأين رئيسين :

  ات معهم.وجود ميل لالحتفاظ بمسافة اجتماعية بين صاحبه وبين االخرين بدال من اقامة عالق
  الميل إليذاء االخرين أكثر من مساعدتهم وغالبا من يحدث هذان الميالن متزامنين.

لبي )  ب الس ابي والتعص ام (التعصب اإليج ا الع ي معناه وم التعصب ف وبذلك تتضح المالمح العامة لمفه
  وهي :

  سية االجتماعية.للتعصب ثالثة مكونات (معرفية وانفعالية وسلوكية) مثله مثل سائر االتجاهات النف
دم التفضيل (التعصب ضد)  ون بع ا تك يمكن أن تكون االتجاهات التعصبية بالتفضيل (التعصب مع)، مثلم

  يؤدي التعصب وظيفة غير عقالنية (غير مبررة )لصاحبه.
ية  ات النفس ائر االتجاه ل س ه مث ه مثل ا ل تجابة وفق ب واالس ي التعص ي تبن اً ف اراة دوراً هام ؤدي المج ت

  )Anshel, M. 2011: 144ية.(االجتماع

  أهم أشكال االتجاهات التعصبية :
ين  ين قطب د ب ل يمت ر متص رغم تأكيد الباحثين على أن أشكال االتجاهات بين أعضاء الجماعات تنظيم عب

ه واال د قطبي امح ) أح ة (التس ات اإليجابي ل االتجاه لبتحت ب الس لبية (أو التعص ات الس إن تجاه ر ، ف ه األخ ) قطب
  التركيز األساسي على االتجاهات التعصبية السلبية ومن أشكالها: 

  االتجاهات التعصبية العنصرية وهو من أكثر أشكال التعصب التي نالت اهتماماً نظرياً وواقعياً.
  التعصب القومي حظي ايضا باهتمام مماثل للتعصب القومي.

اً لق ة أيض بية الديني ات التعص د االتجاه ة ض ة ديني ب لطائف احثين كتعص ل الب ن قب حاً م اً واض ت اهتمام ي
  أخرى أو دين ضد دين.

ب  ا يعرف بالقوال ا بم رتبط غالب ي ت رأة أو التعصب لجنس دون االخر والت ات التعصبية ضد الم االتجاه
  النمطية التي تنطوي على مختلف اشكال التحيز ضد المرأة. 

ام  االتجاهات التعصبية االجتماعية (سواء ث االهتم الطبقية والطائفية )وتأتي في مرتبة أقل نسبياً من حي
  مقارنة بأشكال التعصب األخرى.

رق  تى الط ه بش دفاع عن ي وال ر سياس ي فك مونها لتبن ي مض ير ف ية وتش بية السياس ات التعص االتجاه
  يعتقده.  الممكنة اعتقاداً أنه هو الوحيد الصحيح والهادف وصعوبة تقبل أفكار أخرى تتباين مع ما

دى  ام لم ا كمحدد ه االتجاهات التعصبية الرياضية التي كشفت نتائج بعض الدراسات السابقة عن أهميته
ا،  ة بعينه اءات ألندي ية واالنتم ات الرياض ال المنافس ي مج خاص ف ين األش اعي ب ل االجتم ن التفاع ريض م ع

ط والشعور واالعتقاد بأنها أفضل من سائر األندية األخرى واالعتقاد بأن الريا ول الخ ى ط وز عل ضة مكسب أو ف
  (Berkowitz, L. 2013: 59)باإلحباط عند الهزيمة.

 العوامل المؤدية إلى التعصب بشكل عام والتعصب الرياضي بشكل خاص:
 قسم العلماء العوامل المؤدية الى التعصب بشكل عام إلى مجوعتين من العوامل :

 )Cox, R. 2011: 92أوالً : العوامل الفردية  :(
ي  ة ف ر أهمي ريحة وهو أكث ر ص ورة صريحة أو غي نسق الفرد القيمي الذي ينتظم من خالله سلوكه بص

  تحديد االتجاهات التعصبية للفرد وهي قيم الغيرية/ المساواة/ الحرية.
 الميل للتطرف في االعتقاد والرأي وتفضيل المألوف والحلول القاطعة التي تختار بين األبيض واألسود.
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الي يمكن القل وض وبالت ل الغم دوث التصلب وعدم تحم باب ح ان أحد أس ق النفسي وعدم الشعور باألم
  اعتباره محدداً هاماً من محددات الشخصية الهامة لنشأة االتجاهات العصبية.

المجاراة لمعتقدات أو سلوك الفرد نحو جماعة معينة نتيجة لضغوط يتعرض لها من جماعته التي ينتمي 
ه إليها سواء أ رتبط باتجاهات كانت هذه الضغوط واقعية أو وهمية .والمجاراة سمة أساسية للشخص للمتعصب وت

  التعصبية ارتباطاً موجباً. 
دير  اض تق دار انخف ه بمق ى أن رة إل ل كثي ه،حيث تشير دالئ ه لذات رد لنفسه وتقبل تقدير الذات و إدراك الف

  الفرد لذاته تزداد اتجاهاته التعصبية.
دة  ائج دراسات عدي ث أشارت نت اً عكسياً باالتجاهات التعصبية حي رتبط ارتباط ذي ي الرضا عن العمل ال

  إلى أن معظم المتعصبين يواجهون مشكالت مختلفة في أعمالهم تجعلهم غير راضيين عنها. 
  المستوى التعليمي والمستوى االقتصادي االجتماعي الذي يرتبط ارتباطا موجبا مع التعصب. 

  )White, G. 2009: 20-25ثانياً:  العوامل االجتماعية : (
  وجود جماعات تنتمي إلى أديان مختلفة أو ثقافات تعتبر أرضاً خصبة لنمو التعصب.

وع من  ي إيجاد ن هم ف ا تس ذلك مم ي تسمح ب ات الت ي المجتمع انتقال الفرد من طبقة اجتماعية ألخرى ف
  الخوف من المنافسة حول هذا االنتقال. 

ة ا ات االجتماعي نظم والمؤسس ي ال وس ف تالل ملم ن اخ ادة م احبه ع ا يص ريع وم اعي الس ر االجتم لتغي
  والقيم التي يؤمن بها الفرد وعدم االتزان والقلق ويلجأ إلى التعصب كوسيلة لتغطية هذا القلق. 

 الجهل وعدم وجود فرص لالتصال بين الجماعات المختلفة في المجتمع الواحد.
  موضع التعصب يؤثر في شدة االتجاه فيزداد التعصب كلما ازداد حجم األقلية.حجم األقلية 

  المنافسة في ميادين العمل والخوف من الفشل يلعب دور في ازدياد التعصب.
  االستغالل فقد تتعصب جماعة ضد جماعة أخرى وتستغلها اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً. 

ى وتشير السمات النفسية للمتعصب إلى  ى األشياء أو عل ى اآلخرين أو عل دائى عل دوان الع ل للع أنه يمي
الم  ز السلطة أو اإلع أثر بسهولة بأصحاب مراك نفسه أحياناً، ويتصف بجمود الفكر والتصلب وعدم المرونة ويت
د  التطرف عن ا يتسم ب ى يتعصب ضدهم، كم ويشعر بالقلق كماإنه قد يكتبه ويسقطه على اإلفراد أو الجماعات الت

ها زائم فريق ر له م التبري ى  . لفوز بزيادة الفرح وعند الهزيمة بزيادة الحزن كما أنه دائ احثين ف ض الب رق بع ويف
اد النسبى  ابع الحي ادى ط ى سلوك المشاهد الع ب عل د يغل المجال الرياضى بين المشاهد العادى والمتعصب، إذ ق

ه على افتراض أن المنافسة الرياضية ونتائجها أو الفرق المتنا فسة أو الالعبين المتنافسين ال يشكلون بالنسبة ل
ا .أهمية خاصة من حين يفترض أن المشاهد المتعصب له اهتمامات مباشرة بكل هذه العوامل أو معظمها ومن هن

اً.  :Berkowitz, L. 2012)وجب على جميع الكتاب والنقاد واإلعالميين الدعوة إلى نبذ التعصب األعمى نهائي
92)  

ه كما يشكل ا ل ويعيق لتعصب الرياضي خطورة كبيرة على حياة الفرد والمجتمع، إذ يصيب المجتمع بالخل
ذي  ذا السلوك المرفوض ال عت مساحة ه ا اتس عن أداء وظائفه االجتماعية والتربوية والثقافية األساسية، إذا م

ا ي ظهور أنم ات يتنافى مع قواعد الضبط االجتماعي والقيم األخالقية من جهة، ويسهم  ف ط من السلوك والعالق
ام العلمي  ا يستوجب االهتم غير السوية بين األفراد واألسرة الواحدة عند تبنيها التجاهات مختلفة من جهة . مم
ا  ع ، نظراً لم بهذه الظاهرة فهما وتفسيراً  للحد منها وضبطها قبل أن تتسع مساحتها وتلقي بظاللها على المجتم

ة للتعصب الرياضي من أثر على أفر ة والنفسية واألمني اد األسرة الواحدة وتبعاته الخطيرة من الناحية االجتماعي
  )١٣: ٢٠١٣(العطية، أسماء. والصحية. 

ين  ق المع ادي أو الفري أن الن اد ب بية الرياضية االعتق ات التعص ة لالتجاه ب المعرفي ذا وتتضمن الجوان ه
رى، أفضل من سائر األندية األخرى وأن العبيه ذو مهارات فنية  ة األخ تفوق مثيلتها الموجودة لدى العبي األندي

ى الحظ  ا إل ا بإرجاعه ة تبريره اع بالهزيمة ومحاول ى طول الخط وعدم االقتن واالعتقاد بأن الرياضة مكسب عل
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ل  ة، وتتمث رق المختلف ي الف ين العب ة ب ة متبادل اعر كراهي اك مش أن هن اد ب افس واالعتق اءة المن ى كف يس إل ول
ب الوجدان عور الجوان ه والش اء ل عور باالنتم واه والش ين دون س اٍد مع ية لن رق الرياض جيع الف ل لتش ي المي ة ف ي

رى  ة االخ ل نجوم األندي ة وصعوبة تقب د الهزيم الحزن والضيق عن ات والشعور ب بالسعادة عند مشاهدة المباري
عور بمشاع ات والش اهدة المباري اء مش رات الحماسية أثن ة نحو  بعض وعدم القدرة على إخفاء التعبي ر الكراهي

  )  ١٩٩٧(عبدهللا ، معتز ،النجوم البارزين في األندية االخرى. 

ذفبين  ب وق افس، وس الفريق المن رق أعالم ي ح ي ف ب الرياض لوكية للتعص ب الس من الجوان وتتض
ى دعاء عل اهير وال الفريق  الجم ددة ب يراتوالتظاهرات المن ى المس افة إل جاروالعراك ،إض افس والش ق المن الفري

الحالعامة ادالمتاجر، والمكاتبوالمص ب وإفس راً تخري افس وأخي ى .المن ا عل دة منه ار ع ب أث ى التعص ب عل ويترت
  سبيل المثال : 

  إحداثالفتنوالقالقل بينالشعوب واالحتكام لمقياس الفوز في اللعب فقط لألفضلية. 
تدامة واالهتم ة المس تمعهم والتنمي ي مج ة ف ايا الهام ن القض باب ع غال الش ب دون انش اللهو واللع ام ب

  غيره. 
اهير  االسهام في زيادة معدل العنف والعدوان واالعتداء على األخر وربما الجريمة، فكثيًراما يتشاجر جم

 الفريقين قبل وبعد المباراة.
 األثار النفسية السلبية  كاالنفعال الشديد والغضب والتوتر والقلق واالنكسار النفسي عنالهزيمة.

ا تحدث حاالت من اإلصابة ببعض  رايين،وكثيًرا م ب والش راض القل دم وأم األمراض كالسكري وارتفاع ضغط ال
اراةأو  ي أرض المب واًء ف بة. س فوف الجماهيرالمتعص ين ص ة ب ات الدماغي ة والجلط كتات القلبي اءات والس اإلغم

 أمام التلفاز.
 فاة.حدوث بعض الوفيات على إثر هدف فرح به فرًحا شديًدا مما يؤدي إلى الو

 انتشار الشائعات التي تعد أحد أهم أسلحة الحرب النفسية الهامة  والهدامة على الروح المعنوية.
ي من  ة الت ا أو المكتوب ة منه ة السريعة المرئي نشر المعلومات عبر الوسائل المختلفة خاصة التكنولوجي

  )١٤: ٢٠١٣(العطية، أسماء. شأنها تعميق التعصب. 

وة بمختلف ويرتبط بمفهوم التعصب ا انونى للق ر الق رر أو غي روع أو المب ر المش لرياضي االستخدام غي
ين أو  أنواعها فى مجال الرياضة وينطبق هذا التعريف على الجمهور عند استخدامهم للعدوان فى مواجهة الالعب

رتبط عنف وعد. مشجعي الفرق األخرى سواء داخل المالعب أو على اآلخرين خارج المالعب الرياضية وان وي
اهير  ى تصدر من جم االت والت اط السلوكية المرتبطة باالنفع ه مجموعة األنم الجمهور بظاهرة التعصبويقصد ب
ه  اً لظروف ع وفق ذى يحدده المجتم ام ال لوك الع المشاهدين تحت ظروف معينة والتى تتصف بأنها خارجة عن الس

  . ومعاييره االجتماعية والتربوية وغيرها من المعايير
اهرة ال ات وظ ي المجتمع ي ف تقرار الرياض دد االس ت ته ي بات لبية الت اهر الس ن المظ ي م ب الرياض تعص

دم  ة ق اهرة قديم ي ظ ا ه ة وإنم ت حديث ي ليس ية وه ب الرياض ي المالع ار ف عة االنتش بحت واس ة، واص المختلف
    )٦: ٢٠١٣(ياسين، الرياضة التنافسية. 

ن واستقرار المجتمع أثر ويعد التعصب من أصعب ما يواجه أم ان يت ان ومك ي أي زم رد ف ات فسلوك الف
ا  بعوامل مختلفة، إذ يتأثر بجنس الفرد، وبحاجاته الشخصية واالجتماعية، وبخبرات طفولته وقدراته العقلية، كم

 )٢٠١٣(أبو طامع، يتأثر بظروف األسرة التي ينتسب إليها ومستواها اإلجتماعي والثقافي. 
د  ا يؤك ذا م ي ه ي، وف أثير  )٢٠٠٤(الزغب اس لت و انعك دواني، ه لوك ع ن س رد م ن الف در ع ا يص أن م

ى  دل عل ا ت ى أنه اً بمعن ة ليست شيئاً مطلق ة. والعدواني ادية واألكاديمي مجموعة من العوامل اإلجتماعية واإلقتص
روف  ان والظ ان والمك رة كالزم ل كثي دده عوام بي تح ئ نس ا ش دودة، ولكنه اف مح ه أوص ت ل ل ثاب فع

ي تصدر األجتماعية.وتتضح  ة الت ر المقبول ة وغي ر الالئق رفات غي معالم التعصب الرياضي في التجاوزات والتص
ق  ة مؤسفة تقل د ظاهرة عدواني ي تع وار المالعب الرياضية والت من بعض األفراد والمشجعين داخل وخارج أس

ن الد ي س باب ف راهقين الش ل الم ن قب در م ف تص ال العن ب أن أعم ي الغال د ف ات، ونج ل المجتمع ث ك ة، حي راس
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اط السلوكية  ن األنم ا م اً، وغيره ب أحيان ة والتخري ر الالئق ات غي يلجئون إلى استخدام الشتائم والصراخ والهتاف
  )٢٠١٥(أبو طامع، التي تدل على اضطراب في السلوك وانخفاض الوعي لمفهوم الروح الرياضية. 

د وفى السنوات األخيرة تزايدت ظاهرة تعصب الجمهور سواء فى المناف د تمت سات المحلية أو الدولية وق
ة التى تحاول تحطيم وسائل  ال التخريبي رتبط باألعم د ي هذه الظاهرة إلى خارج المالعب فيحدث فى الشوارع وق

  النقل أو المتاجر أو المحالت محاولة االعتداء على اآلخرين أو على رجال األمن.

  : أسباب تعصب الجمهور فى المنافسات الرياضية
دو أن  كل يب ب تش ذه المالع ارج ه ية وخ ب الرياض ى المالع اهير ف ا الجم ى ترتكبه ب الت ال التعص أعم

 ظاهرة معقدة وتتداخل فيها العديد من المتغيرات كما قد تعزى إلى العديد من األسباب والعوامل.
ى أن الخصائص النفسية  )Fisher, 1998) ، وفيشر(Volkamer, 1996( فولكمروقد أشار كل من  إل

درجات للمتف ي الم رجين ف ى تعصب المتف ؤدي إل رجين في المنافسات الرياضية تعتبر من بين أهم العوامل التي ت
رادى  ون ف ا يكون وخارجها وإلى حدوث العنف. إذ أن سلوكهم كجماعة يختلف اختالفاً واضحاً عن سلوكهم حينم

اعينظراً ألن أفكارهم وإنفعاالتهم تأخذ إتجاهاً واحداً مشتركاً األمر الذ ل الجم رف بالعق ا يع  Group.ي يشكل م
mind  ية ال ات الرياض ي المنافس رجين ف لوك المتف اس أن س ى أس رأي عل ذا ال احثين ه ض الب ارض بع د ع وق

رد  لوك الف راً الن س ا نظ الغ فيه ورة مب ن بص ردي ولك لوك ف ن س ارة ع ه عب ي ولكن ل الجمع ه العق يطر علي يس
 ف التجمهر.ودوافعه األساسية تزداد شدة وقوة في مواق

ائرة  االت الث ا باالنفع ي المنافسات الرياضية إرتباطه رجين ف ولعل من بين أهم الخصائص النفسية للمتف
ات  ى بعض العملي والعاطفة الهوجاء التي تسهم في خفض مستوى الذكاء لدى االفراد وبالتالي التأثير السلبي عل

االت  العقلية كاإلدراك والتفكير واإلنتباه.كما أن نتائج هذه ي إلنفع د اآلل ام بالتقلي ة القي اإلنفعاالت واإلستثارة العالي
ق  ا يطل د سلوكهم أو م رين وتقلي ال األخ اة أعم ذلك محاك ة واإلستهواء) وك وأفكار األخرين (المشاركة الوجداني
ل  عليه مصطلح "العدوى السلوكية" وهي تعبير عن التقاط أفعال األخرين دون وعي، وتكمن خطورتها في أن ك
ذا من  وة التأثير.ه االت وق د من اإلنفع ي إشعال المزي هم ف د يس ذي ق فرد يستجيب ويثير في نفس الوقت األمر ال
رد  إن الف ائر ف ر الث ع الحاشد الغفي ي الجم ة ف ناحية ومن ناحية أخرى فإنه نظرا لصعوبة تحديد المسئولية الفردي

 لتيار العام لسلوك المتفرجين.يقوم باإلستجابات العنيفة بال خوف أو تردد وينساق وراء ا
كما أشارت بعض الدراسات التي تصدت لدراسة تعصب الجماهير في المالعب الرياضية وأخرها دراسة 

ل  )Silva, 2002سيلفا ( ي الرياضة األسباب والعوام اهير ف ل تعصب الجم م أسباب وعوام ين أه ، إلى أن من ب
  اآلتية : 

  خصائص المنافسة الرياضية : 
  طبيعة النشاط الرياضي  -سة الشديدة بين أندية معينة     المناف -
 النتيجة النهائية للمنافسة   -الوقت المتبقي من المنافسة          -
  مدى اهمية المنافسة   -سلوك الالعبين أثناء اللعب          -
  التحكيم المرتبط بالقرارات الخاطئة أو التحيز  -مكان إقامة المنافسة                  -
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  خصائص الجمهور : 
  شحن الجماهير   -التعصب االعمى                    -
 تفريغ االنفعاالت المكبوتة    -إحباط الجماهير                     -
  سلوك كبار المشجعين    -كثافة الجمهور - سلوك اإلستفزاز                   -

  العوامل البيئية : 
  عوامل التربية   -تأثير وسائل االعالم                -
 إنعدام أو ضعف الرقابة االمنية   -المشكالت الخاصة لالفراد          -
  غير المقنع ) اإلحتراف الرياضي ( المقنع و -النزاعات المحلية ( الجهوية ) أو القومية      -

  : ويتجلىالتعصب الرياضي فى المدرجات فى ثالثة أشكال
 . : فى اعتداء الجمهور على الالعبين والحكام الشكل األول
 . : صورة االشتباكات بين مشجعي الفرق داخل المالعب الشكل الثاني
 . : وهو األكثر خطورة فى نقل المشاحنـات والمشاجرات إلى الشوارع خارج الملعب الشكل الثالث

 : وتتجلى عوامل تعصب الجماهير فى المنافسات الرياضية من وجهة نظر الخبراء على النحو األتي

 . التعصب فى تشجيع نادى أو فريق أو العب معين .١
 . واستخدام ألفاظ مثيرةالشحن النفسى للجمهور نتيجة حمالت الصحافة الرياضية  .٢
 . معاناة الجمهور من زيادة الضغوط االجتماعية واالقتصادية والتى تشعره بعدم الرضا .٣
 . انخفاض المستوى التعليمى والثقافى للجمهور .٤
 . تقليد الجماهير وانقيادها وراء تصرفات بعض اإلفراد المؤثرين عليها مثل المـدرب أو الالعب .٥
 . دام ألفاظ مثيرة وغير محايدة من تعليقات اإلذاعة والتلفزيوناإلثارة الناتجة عن استخ .٦
 . وجود خصومة تاريخية أو ثأر قديم بين جماهير بعض األندية .٧
 )٦٠-٥٨: ٢٠١٣(العطية، أسماء: . عدم إلمام جمهور اللعبة بقانون اللعبة وأصولها .٨

 :مكافحة تعصب الجماهير
د  إن مكافحة المظاهر السلبية المرتبطة بالرياضة ى كاهل العدي ع عل دوان والعنف تق ل التعصب والع مث

ال  ى المج ة ف ة عامل ة أو لجن ة أو مؤسس ا أن هيئ ة، كم ة والوطني ان الدولي ات واللج ات والمؤسس ن الهيئ م
ذه  د ه ه أن تحدي ك في تركة.ومما ال ش ئولة المش ذه المس ن ه يباً م ل نص وطنى تتحم دولى أو ال ى ال الرياض

ن د م يح المزي ئوليات يت ة  المس ى الرياض ة عل ورة بالغ كل خط ى تش لبية الت واهر الس ذه الظ ن ه د م رص للح الف
ين  ر بع رة تنظ نوات األخي ى الس ذت ف د أخ ة ق ت أو وطني ة كان ية دولي ة الرياض دو أن الحرك يين، ويب والرياض

 االعتبار لألخطار المحدقة بالرياضة كنتيجة لهذه المظاهر.
ادات ا ة واالتح ة الدولي ة األولمبي ل فاللجن ل جع ن أج دها م ارى جه ذل قص زال تب ت وال ت ية كان لرياض

ات واللجان  د من الهيئ وهر الرياضة وسارعت العدي ر ج ى تعتب روح الرياضية الت ف وإعالء ال ال عن الرياضة ب
ال  ى الرياضة. ومث الدولية المهتمة بالرياضة باتخاذ بعض التدابير الالزمة لمحاولة الحد من الظواهر السلبية ف

دم  ١٩٨٢س الوزراء المسئول عن الرياضة فى أوربا) فى يونيو ذلك (مجل رة الق ى ك عقب حادثة ملعب هايزل ف
ام  ت أحك داث الرياضية وكان اء األح رجين والجمهور وتجاوزاتهم أثن فى مايو اتفاقية أوربية بشان تعصب المتف

 )٩٥-٩٢: ٢٠١٣(عليمات، إيناس،  :هذه االتفاقية تنص على

  . أعمال التعصب والعدوان والعنف وتطبيق العقوبات المناسبةإدانة المخالفين عن  .١
ة أو  .٢ واد الكحولي أثير الم ذين يقعون تحت ت إقصاء الذين يحدثون الفوضى ويثيرون العنف واألشخاص ال

 . المخدرات وكذلك الحد من بيع المشروبات الكحولية
 . التصميم المالئم للمالعب كوقاية من العنف وضمان أمن الجماهير .٣
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لحة ا .٤ ب إدخال األس ى لتجني يش األمن ال التفت لتعاون الوثيق بين قوات الشرطة المكلفة بحفظ األمن وأعم
 . واأللعاب النارية وغيرها من األشياء الخطرة إلى المالعب

 . تواجد خدمات األمن بأعداد كافية فى المالعب وبجوارها وعلى امتداد الطرقات .٥
 . بارياتالرقابة الصارمة على بيع التذاكر للم .٦
 : عالج ومواجهة أزمة شغب الجمهور الرياضى .٧
 . يجب توفير القدر المناسب الفصل بين الجماهير والالعبين من ناحية وجماهير األندية من ناحية .٨
ل األمن والسالمة من داخل المالعب .٩ ة يجب  توفير عوام ة من األهمي ات ذات الدرجة العالي ى المباري ف

 . إلى الملعب بحجارة أو زجاجات للمشروبات أو صواريخ ناريةعدم السماح بدخول الجماهير 
 . عدم طبع تذاكر أكثر من سعة المالعب .١٠
  منع بيع التذاكر فى السوق السوداء ألنه كلما تتضاعف أسعار الدخول كلما يزدادالعنف .١١
ا من المالعب  .١٢ ل المتناسبة له وفير وسائل النق اراة وت د المب اهير بع راف الجم إلى ضمان سالمة انص

 . أماكن االنصراف الجماهيرى العادية
اً بواسطة  .١٣ اً وعالمي وطن داخلي ربط النشاط الرياضى المقام بالمحافظة على الروح الرياضية وسمعة ال

 )Fisher, 1998: 65-68)و(Volkamer, 1996: 92-94(. اإلعالم وبوسائله المختلفة
  

 : أداء الالعبالعوامل المرتبط بالجمهور والتى لها تأثير على مستوى 
  : حجم الجمهور

ى يحضرها اآلالف  اراة الت ه عن المب ف أدائ ا العشرات يختل اراة وجمهوره فالالعب الذى يشترك فى مب
أثيره  ١٠٠من الجمهور. ويرتبط حجم الجمهور بالمكان فتأثير ثالثة اآلالف على ملعب سعته  ألف يختلف عن ت

 . عن حضور كل سعة الملعب على الالعب

  : ت الجمهوراتجاها
ه عن األداء  ه أو المتعصبين لفريق ور المشجعين ل ر من الجمه يختلف أداء الالعب عن حضور عدد كبي

 . فى حضور عدد كبير من المتعصبين ضده وأختلف عند المحايدين

 : الجمهور المباشر وغير المباشر
ى الملعب ة الرياضية ف الجمهور يقصد بالجمهور المباشر الذى يحضر لمشاهدة المنافس ن يقصد ب . ولك

ة ات اإلذاعي ونى أو المستمعين من خالل المحط ث التلفزي ا ال شك . الغير مباشر هم المتفرجين من خالل الب ومم
اهدين أو  رجين أو المش داد المتف ادة أع ن زي ذلك م رتبط ب ا ي رة وم واء مباش ى اله ة عل ة المنافس ه أن إذاع في

 . ء الالعب الرياضىالمستمعين يعد من العوامل المؤثرة على أدا

 : نوعية الجمهور
إن وجود بعض المسئولين الكبار فى الدولة أو عن الرياضة أو أعضاء لمجلس إدارة النادى الذى ينتمى 
ور أشخاصا  ؤالء الجمه ان ه و ك ا ل اً واضحاً فيم ف اختالف ى الالعب بصورة تختل إليه الالعب يمكن أن يؤثر عل

ور كما أن أداء الالعب أمام م. آخرين ة عن وجود الجمه ف ادائ يم يختل ى التقي ادرين عل راء الق جموعة من الخب
 العادى ويختلف أيضا عن وجود أفراد األسرة واألصدقاء أو احد األشخاص الهامين بالنسبة له.

 : الالعب والروح الرياضية لدى الجمهور
الروح الر ور ب زم الجمه ات يل ى المنافس ية ف الروح الرياض ين ب زام الالعب ل الت ان قب ن اإلمك ية، وم ياض

ى أسئلة  ة يجيب الالعب عل ين فى اإلستاد ومن خالل اإلذاعة الداخلي ع أحد الالعب بداية مباراة إجراء حوار م
 : الجمهور والمعد للحوار وهذا الحوار له فوائد كثير منها

 . توطيد العالقات بين الجمهور والالعبين .١



٩٧ 

 ٢٠١٥مجلة البحث العلمى فى التربية                                                       العدد السادس عشر لسنة 

  

دره وال الرد على اإلشاعات الخاصة بالالعبين  .٢ رم الالعب ويق وتوضيح الحقائق التى تجعل الجمهور يحت
  . يسئ له أثناء المباراة

 . بث الروح الرياضية وتوضيح أهمية االلتزام باألخالقيات الخاصة بالجمهور من خالل الحوار .٣
 .توفير مجهود الجمهور من خالل شغله بحديث الالعب وذلك يكون لتشجيع أثناء المباراة .٤

ان  ن اإلمك س م ض المالب ع بع ور وتوزي ع الجمه دريب م الل الت بوع خ ل أس ب ك ع الع اء م راء لق إج
واألدوات الخاصة بالنادى وعليها شعار النادى وهذا بالطبع يزيد من العالقة بين الجمهور والالعبين ويمكن من 

 خالل هذه اللقاءات بث القيمة المطلوبة فى الجمهور من روح رياضية وأخالقيات حميدة

 : النادى نحو الروح الرياضية للجمهورواجب 
ى اإلذاعة  ات ف ض الحلق ل بع ومين بعم وم أو ي ة بي ل المنافس ن خالل اإلعالم وخاصة قب ادى م وم الن يق
زام  دة االلت م فائ جيع وتوضح له اء التش الروح الرياضية أثن زام ب ى االلت اهير عل والتليفزيون بهدف تشجيع الجم

 . لناتجة عن عدم االلتزام بهابالروح الرياضية وتوضح األخطاء ا
ها  .١ ى الجدران بالمدرجات بعض يجب على النادى أن يهتم بوضع الفتات وشعارات فى مداخل اإلستاد وعل

 . مكتوبة وبعضها مرسومة
 . من الممكن توزيع بعض النصائح والشعارات على الجمهور .٢
 . بعض االلتزاماتقبل المباراة يمكن بث بعض األغاني الوطنية والدينية والتنويه على  .٣

ة  ن اآلداب العام ارج ع ور الخ ة الجمه تاد لمعاقب ارج اإلس ل وخ ة داخ ة األمني ام بالناحي ب االهتم يج
 )White, G. 2009: 20-25(.واألخالق الحميدة والتعامل مع أعمال التعصب والعنف

دى المدربين وبناء على ما سبق تتضمن العوامل المتربطة بالتعصب الرياضي ارتفاع مستوى    ال ل االنفع
ؤولين،  ن الجمهوروالمدربين والمس ، نقص اإلعدادالنفسي لالعبين وعدم القدرة على تحمل الضغط الممارس م
ة  رارات االرتجالي ن خالل الق ين م دى الالعب إضافة إلى التحكيم الذي يؤدي دوراً في توليد السلوكيات العدوانية ل

م التي يصدرها، مما يؤثرسلباً على نفسي ى الحك ة الالعبين فيتخذون من العدوان وسيلة للتعبيرعن احتجاجهم عل
 وبالتالي التعصب.

  المبحث الثاني :دور المؤسسات التربوية في مواجهة التعصب الرياضي : 
ة  ى خدم وم عل ة تق ة اجتماعي ة ذات وظيف ة تعليمي مية كمؤسس ة الرس ى التربي ديثاً  إل ر المجتمعاتح تنظ

ا، فهي المجتمع وتتعرف على  ة لمجتمعه ة والثقافي ة واالقتصادية والفكري ة االجتماعي اج للبيئ احتياجاته ألنها نت
ر  اتهم األم اء وأمن وتحديث مجتمع راتهم لبن اراتهم وخب البيئة الطبيعية لألفراد الذين تتشكل هويتهم وتطور مه

ات ال ة والمؤسس ين التربي اون ب ة والتع وير العالق الل  تط أتى إال خ ذي ال يت ة ال ع االجتماعي ي المجتم ة ف مختلف
ز  ة وتعزي ل دور التربي ة لتفعي دعامات الهام ا إحدى المؤسسات وال ة  خاصة أنه ة واألمني واالقتصادية  والثقافي
ة  ة والجماعي مشاركتها االجتماعية في مجال تنمية قيم االنتماء الوطني والمواطنة وتعزيز قيم المسؤولية الفردي

ع العنف وال افى م ي تتن ة والتعصب الت يم االناني ذات  وسيادة ق ز حول ال دوان والتمرك ع  --ع ة بواق ط التربي ورب
ان ،  ية لإلنس ة أساس ات فطري ن حاج ة واألم كل التربي ث تش ة. حي ة والفكري ه األمني ه ومتطلبات ع وحاجات المجتم

ة والسكينة وال ة والطمأنين ه ولأللف اج للتوجي ا يحت ره كم اج لغي ذا أو ذاك إال فاإلنسان اجتماعي بطبعه يحت تم ه  ي
  ).٢٠٠٠(السماري، إبراهيم ، في ظالل التربية. 

تم في شكل قواعد  اعي ي ويتم ذلك من خالل التنشئة االجتماعية التي تشير إلى "أنها عملية تفاعل اجتم
ؤسسات للتربية والتعليم يتلقاها الفرد في مراحل عمره المختلفة من خالل عالقته بالجماعات األولية (األسرة،الم

ا  ي يتلقاه ة الت رات اليومي ك القواعد والخب ه تل الم) وتعاون ائل اإلع ة،والزمالء،دور العبادة،وس ة المختلف التربوي
ايير"  اب المع الل اكتس ن خ يط م افي المح اء الثق ع البن اعي م ق االجتم ق التواف ى تحقي د عل دالهادي محم (عب

   م ).٢٠٠٥،

تم من خال ي ت ة الت م المؤسسات التربوي ة ومن أه رة والمؤسسات التربوي ة األس ئة االجتماعي ا التنش له
ي  وجماعة األصدقاء (الرفاق) ووسائل اإلعالم واألندية الرياضية ودور العبادة. فالطفل عندما يولد في أسرته الت
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دأ عملي ان األم تب ين أحض ة تعد الجماعة األولى له التي يتعلم فيها لغته وعاداته وتقاليده وقيمه، وعن طريقها وب
ه  ه وإخوت ى أبي ه إل د بتعلق اة فيمت ه الحي درج ب م تت ا ث ئن لجواره ه ويطم ل بأم ق الطف ة فيتعل ئة االجتماعي التنش
ات السلوكية  ايير  والتوقع وذويه، ثم يستقل إلى حد ما عن أسرته لينتظم في مدرسته التي تكسبه مزيداً من المع

ل من والمعاني واالتجاهات والقيم، بعد ذلك تتطور تنشئته اال ه للطف ا تهيئ ك المدرسة وم ق تل ة عن طري جتماعي
بح جماعة األصدقاء  واً في جماعة األصدقاء أو لتص دقائه، ليصبح عض جماعات أخرى وذلك عندما يتصل بأص

  م)٢٠١٣(الكندري،أحمد ،جماعته المرجعية شأنها في ذلك شأن األسرة والمدرسة". 
رد اتجا ة يكتسب الف الل التنشئة االجتماعي ا ومن خ ا التعصب الرياضي، وهن ه التعصبية ومنه رى هات ي

اهي ( دالحفيظ وب ة م)٢٠٠١عب يون لعملي ون الرئيس م الممثل دربين ه ين والم دقاء والمعلم رة واألص أن األس ، ب
ة  ة تربوي ات اجتماعي ر مؤسس ات تعتب دارس والجامع ة والم ا أن األندي ة، كم ي الرياض ة ف ئة االجتماعي التنش

طة الر ا األنش ارس فيه ئة تم ة التنش ي عملي دورها ف وم ب ث تق ددة ، حي ات متع من جماع ة ض ية المختلف ياض
دف  ية به ات الرياض ارات والمعلوم يمهم المه ق تعل ن طري ا ع ين إليه راد المنتم ة لألف و الرياض ة نح االجتماعي

ن ل م أثير ك اين ت ف أو تب ة. وأن اختل اراتهم االجتماعي ة مه ة، وتنمي ة والحركي ة البدني ابهم اللياق دين  إكس الوال
ل من   ة ك ائج دراس ذلك نت ا أشارت ل ة للرياضة كم ة الداخلي دفي والدافعي والمدرسين واألصدقاء على التوجه اله

ى  )(Carr&Weigand&Hussey,2000ويجند وهوسي كار و  أثيراً عل ر ت انوا أكث دقاء ك اء واألص إلى أن اآلب
  راهقين.األطفال بينما كأن تأثير المدرسين واألصدقاء أكبر على الم

ة  )٢٠٠١يضيف عبدالحفيظ وباهي (وهنا  و تنمي ي الرياضة عامة ه ة ف إلى أن هدف التنشئة االجتماعي
اعي، و  ات التفاعل االجتم رق األخرى من خالل عملي عالقات الفرد االجتماعية مع اآلخرين في فريقه أو مع الف

ويم لتأهيل ي الق لوك الرياض ايير الس ات ومع القيم واالتجاه ده ب ر تزوي ية ال يقتص ة الرياض بة األندي ا بالنس ه. ام
ل راغ    دورها عند مجاالت اإلعداد الرياضي فحسب، ب ات ف ائل والسبل الصحيحة الستثمار أوق ة الوس ى تهيئ إل

ة من التفاعل  درات عالي اعي بق الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، وبالشكل الذي يجعلهم يمارسون دورهم االجتم
  والعطاء والتعاون.

ذ   ارت ك د (لك أش اج، محم ة حج ائج دراس باب  م)٢٠٠٢نت م أس ن أه ر م ة تعتب ئة االجتماعي ى أن التنش إل
ة  ا أيضاً من أهم األساليب االجتماعي ل أنه ة ، ب ر المختلف ظهور التعصب في المجال الرياضي خالل مراحل العم

ة الت د لعملي ي المجال الرياضي، ألن الفهم الجي يح فرصة التي تستخدم لمواجهة التعصب ف ة يت نشئة االجتماعي
ة أشكال التعصب  بة لمواجهة كاف الي اخاذ الوسائل المناس ب الرياضي و بالت ؤدي للتعص ي ت معرفة األسباب الت

وك وجروف بصورة سليمة وإيجابية. بينما أسفرت نتائج دراسة كل من   (Dimmock & Grove, 2005)ديم
م المتعصب  إلى تأثير التعصب على التحكم في العدوان، فكلما ين انخفض تحك ق مع ارتفع مستوى التعصب لفري

        بعدوانه أي زاد عدوانه والعكس صحيح . 
داخل المالعب  اض ي ن التعصب الري ائل الحد م ن أهم وس ر الرسمي م ر الضبط المجتمعي غي ا يعتب كم

ن  م م ع وحفظه راد المجتم ى أف غط عل بط والض ة الض ي ممارس ر ف ه دور كبي ية، فل ف الرياض تخدام العن اس
راد، ين األف ف االجتماعي   واالنحراف والمحافظة على نظم المجتمع وقواعد السلوك والتعامل ب م أسباب العن وأه

ة والجار  ة والجامع رة والمدرس ع, وهي "األس ي المجتم ر الرسمي ف ي وسائل الضبط غي هو التفكك والتفتت ف
  .والجد والعشيرة واألقارب"

اء ونؤكد على دور األب في األ ات األبن ات واحتياج ط لطلب ف بأنهأصبح مموالً فق ق عن سرة كنموذج لخل
ن وسائل  ة م اك تنشئة اجتماعي بب أصبح هن ذا الس ة، وله وأن دور األسرة أصبح هامشياً في التنشئة االجتماعي
ي  اس ف ؤالء الن دور ه ح ل يش األوض بح التهم ت، فأص ة، اإلنترن وء،التكنولوجيا الحديث اق الس ل رف رى مث أخ

ود   لمجتمع، لذلك فإن حصر دور األب في كونه مموالً اقتصادياً يعزل ا ى ضعف القي ؤدي إل اء وي ن األبن اء ع اآلب
ع  رة يق ى األس إن عل دم ضبط سلوكهم،لذا ف ى ع ؤدي إل ذي ي ال، األمر ال علىاألبناء وعدم تعلمهم الطاعة واالمتث

  الذاتي ألفرادها وللمجتمع.عبء كبير في عملية تعلم نماذج السلوك السوي، وممارسة الضبط 
ان  اعي ف ي الضبط االجتم في المدرسة الحال ليس بأفضل من األسرة، وعندما نتحدث عن دوراألسرة ف
ين  اون ب الواجب يقتضي أن نشير إلى أهمية المدرسة فيعملية تعليم األبناء وتوجيههم وغرس روح المحبة والتع
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ين الطل ةأجواء المنافسة الشريفة ب ون دور الطلبة وتهيئ ى يك ة التدريسية فيالمدرسة حت ين أعضاء الهيئ ة وب ب
اءة  م لإلس المدرسة أساسياً في التنشئة االجتماعية. ولكن نالحظ تعرض الطلبة لإلساءة من المعلم وتعرض المعل
ي  ذا يجب إعدادبرنامج مهن ب، ل م للطال ف الموجه من المعل واعتداء من الطلبة ولكنحاالت قليلة مقارنة في العن

واع ل ة أن ل من كاف ي يجب استخدامها للتقلي دان حول األساليبالبديلة الت ي المي لمعلمين واإلداريين والمرشدين ف
 )٢٤: ٢٠١٣(عليمات، إيناس. العنف الموجه نحوالطلبة، والتقليل من حاالت التسرب المدرسي. 

ث   ويلعب البطل الرياضي دوراً هاماً في عملية التنشئة االجتماعية للفرد خاصةً  ة، حي ة الطفول في مرحل
دورا وهو  -يمثل البطل الرياضي النموذج االجتماعي المرغوب فيه  اعي لبان تعلم االجتم ة ال ه نظري ا أكدت وهذا م

ة  ة االجتماعي ي البيئ وذج ف الل النم ن خ تعلم م ن  -ال ر م ي كثي ده ف ار)  تقلي غار /كب ر (ص اول الكثي ذي يح وال
ا تلعب وسائل اإلعالم ودورها الفعال واإليجابي أو السلبي  في تشكيل آراء كم  السلوكيات خاصة إذا كان محبوباً.

ل  ات  ك ائج دراس ه نت ا أكدت ذا م ية. وه طة الرياض ة باألنش ة المتعلق داتهم خاص ولهم ومعتق اس ومي يج الن ن س م
Sage,2009)) ومكرجر (McGregor,2008 ( .في دراستهم على عينة من الالعبين     

ى التعصب  م)٢٠١١(الدوس،خالد ،دراسة  وأوضحت أيضاً نتائج ة عل التي تناولت أثر التنشئة االجتماعي
الم  ى أن اإلع ي، إل ب الرياض ي والتعص الم الرياض ين اإلع ة ب ى العالق ا وعل ة عليه ائج المترتب ي، والنت الرياض

ة دا ام الخاطئ رارات الحك ى ق افة إل د الرياضي يساهم بدرجة كبيرة في زيادة التعصب الرياضي ،إض ي تزي اً الت ئم
راد  دقاء . ويكتسب األف م األص ام ث ى الحك ررة عل ين المتك التعصب الرياضي لدى الجماهير، ثم اعتراضات الالعب
ات  ائر االتجاه د وس ادات والتقالي ن الع ر م بون كثي ا يكتس اعي كم تعلم االجتم ة ال ا لنظري ي وفق ب الرياض التعص

ات ال الل عملي ن خ ة م ية واالجتماعي يم النفس تعلم والق ى دور ال ة عل ذه النظري د ه ث تؤك ة ،حي ئة االجتماعي تنش
روءة أو  ا أو المق ة منه واء المرئي الم س ائل اإلع دقاء ووس ة و االص رة والمدرس ي األس واء ف النموذج  س ب

  المسموعة . 
وي كأحد أنساق المجتمع من  في حين ترى النظرية البنائية الوظيفية أن النظام الرياضي والنظام الترب

ي المم اً ف ا دوراً وظيفي كن أن يؤديا وظائفهما في النسق االجتماعي سواء كان باإليجاب أو بالسلب، و أنهما يؤدي
اءة  ى العنف واإلس ان إل إثارة التعصب الرياضي،حيث أن النظامين الرياضي والتربوي قد يقودان في بعض األحي

ب  ا تلع ع. كم راد المجتم بعض أف رى ل ي األخ ب الرياض اهر التعص ارة ومظ ي اث اً ف الم دوراً هام ائل االع وس
ارف  ي مع أثير ف ى الت ادرة عل الم ق ائل اإلع رى أن وس ي ت افي الت رس الثق ة الغ ة نظري ارت إلي ب.كما أش التعص
الغ  ة ومب ذه الوسائل بصورة مكثف األفراد وإدراكهم لما يحيط بهم بدرجة كبيرة،خاصة األفراد الذين يشاهدون ه

م فيها تؤدي إلى اكتسابهم مجم ى أن عدم الفه ة، إضافة إل وعة من المعاني والمعتقدات واألفكار والصور الرمزي
  م)٢٠١١(الدوس،خالد، الثقافي لالنتماء الرياضي يساهم بدرجة كبيرة في زيادة التعصب الرياضي.

ل  ة ظاهرة التعصب الرياضي والعم ة لمواجه البرامج التربوية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات التربوي
  خفضهذه الظاهرة وتحجيمها:على 

  وتتضمن هذه البرامج نوعان أساسيان:
ب  األول ار وتتطل ي االعتب ع ف دة توض رات عدي : عام ويشمل العديد من أساليب التدريس وما يحيط بها من متغي

 تكثيف الجهود من اجل نجاحها.
ة  : نوعي ويشمل بعض البرامج المحددة التي يهدف كل منها إلى الوفاء بغرضالثاني دو إمكاني دون غيره، لذا تب

  تقويمها أيسر من النوع األول وقد صنف كوك البرامج االخيرة إلى ست فئات هي:
  المنحنى المعرفي الذي يقدم المعلومات من خالل المحاضرات واالستناد إلى المراجع والكتب العلمية.

الم ا الل األف ن خ ب م وع التعص ن موض ات ع رات والمعلوم ديم الخب ى تق رحيات منحن نيمائية والمس لس
  والقصص التي تعرضها المسلسالت التلفزيونية وغيرها من الوسائل .

اطق  راء المسوح للمن دان وإج زول المي منحنى دراسات التغيير الواقعي لظروف المجتمع الذي يقتضي ن
ى تحسين حة تهدف إل ة واض ط اجتماعي وء خط ل في ض ة والعم ه الفعلي ة  المختلفة للوقوف على احتياجات نوعي

  البيئة التي يعيش فيها األشخاص المتعصبين .
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  تطبيق العديد من مبادئ ديناميات الجماعة الصغيرة مثل المناقشة والدراما االجتماعية. 
ل العنف  النصح واإلرشادد.  ى تقلي : يعد النصح أكثر الطرق استخداما في مواجهة التعصب الرياضي والعمل عل

ي توجد والعداوة بين الجماعات، ويقو م هذا البرنامج على أساس نظرية عدم االتساق أو التناقض بين األفكار الت
ق  ل القل ى تقلي ة األمر إل ي نهاي ؤدي ف ا ي ن. مم ل حد ممك ى أق ا إل ى تقليله لدى األشخاص المتعصبين والعمل عل

ات ا ات األقلي و جماع بية نح ات التعص ه االتجاه ثالن وج ذان يم ك والل ن ذل اجمين ع وتر الن ا والت ة منه لمختلف
  الرياضية . 

ً ه.  يا بين رياض خاص المتعص ي لألش الج النفس دم  الع وتر وع ق والت اهر القل ود مظ ب بوج م التعص : إذا اتس
تم  رة يجب أن ته ال أو االستراتيجية المثم امج الفع إن البرن ي الشخصية، ف االستقرار االنفعالي أو عدم االتزان ف

طرابات اال ر لالض ي المباش العالج النفس الج ب بح الع ياً. ويص ب رياض خص المتعص ا الش اني منه ي يع ة الت نفعالي
را من العالج خالل  ة خي د الوقاي النفسي أكثر فاعلية حينما يتجه إلى خفض وتقليل التعصب. وفي هذا المجال تع

  )Scott, J. 2011: 121-124(عملية التنشئة االجتماعية.  

وط بالمؤسسات  ي استراتيجية مقترحة للدور المن رجين ف دى المتف اهرة التعصب ل ة ظ ة لمواجه التربوي
  المنافسات الرياضية

اهير  دى جم فيما يلي استراتيجية مقترحة للدور المنوط بالمؤسسات التربوية لمواجهة ظاهرة التعصب ل
  المتفرجين في المنافسات الرياضية:

  الدراسة العلمية لمظاهر التعصب والعنف في الرياضة:

ض  اك بع دو أن هن دى يب ف والتعصب ل ال العن ي مج ة ف اءات الدقيق ى اإلحص ول عل ي الحص ور ف القص
ة عن هذه  دم وجود دراسات أو بحوث كافي را لع دان نظ د من البل ى العدي المتفرجين في المنافسات الرياضية ف

ى روع  الظواهر. كما أن الدراسات والبحوث الحالية المتاحة سواء البحوث الفردية أو الجماعية تكاد تقتصر عل ف
  رياضية معينة وبصفة خاصة المتفرجين في كرة القدم.

اون  وفي ضوء ذلك ينبغي على المؤسسات العليا للرياضة واللجان االوليمبية واالتحادات الرياضية بالتع
الوثيق مع كليات ومعاهد واقسام التربية الرياضية لمحاولة الدراسة العلمية لكل هذه المظاهر من جميع جوانبها 

احثين ومحاو جيع الب ى تش ل عل لة التوصل الى آليات مناسبة يمكن تطبيقها طبقا لنوعيتها. هذا باإلضافه إلى العم
االت.  ذه المج ي ه ث ف ة أو بح هم بدراس ن  يس ل م ة لك ة المجزي وائز المالي د الج عيد، ورص امر س اني، ع (الخيك

٣٢-٢٩: ٢٠١١) ،(Bakker, F. & Whiting, H. 2010: 90(  

  هتمام بالتثقيف وزيادة الوعي الرياضي لألطفال والشباب:التأكيد على اال
ة  ى تنمي ل عل ي العم هم ف ل التى تس م العوام ين أه ن ب ر م أن التثقيف الرياضي منذ الطفولة المبكرة يعتب
ادل ،  رام المتب اون واالحت اهيم التسامح والتع دعيم مف الوعى الرياضي وغرسه في نفوس األطفال والشباب ، وت

  ن والعنف والتعصب في المجال الرياضي .ونبذ العدوا
ة  ات الرياض ية وأخالقي روح الرياض اهيم ال من مف ي يتض رر دراس دريس مق ى ت ل عل ي العم ذا ينبغ ول
ياق  ذا الس ى ه انوى والجامعى. وف ي والث يم األساس ل التعل ع مراح ي جمي ي ف وى معرف ة الرياضية كمحت والثقاف

المجلس  ر عام أوصت لجنة قطاع التربية الرياضية ب ات في مص ى للجامع رر  ٢٠٠٣األعل دريس مق رورة ت بض
ة للرياضة  اهيم التربوي ع المف إجبارى للثقافة الرياضية لجميع طالب الجامعات المصرية يحمل في مضمونه جمي
ى  . ويمكن تعميم مثل هذا االقتراح على جميع طالب المدارس في المرحلتين االساسية والثانوية. هذا باإلضافة إل

ل ات  العم ب واإلمكان وفير المالع ق ت ن طري ة ع دارس المختلف ي الم ية ف ة الرياض رص الممارس ين ف ى تحس عل
وى الرياضي  نفس الترب والقادة التربويين الذين يسهمون في التوعية الرياضية الحقة للشباب وإتاحة فرص الت

ة.  ي الرياض ب ف دوان والتعص ف والع لبية للعن اهر الس وعيتهم بالمظ م وت قا،له الح،  (الس )، ٧٢-٦٩: ٢٠١١ص
)Carr, S., Weigand, D. A., & Hussey, W 2009).(  
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  ضرورة وضع ميثاق أخالقي لروابط المشجعين:
د  دم للعدي رة الق من المالحظ وجود روابط وجمعيات للمشجعين لمختلف االنشطة الرياضية وخاصة في ك
ية  ادات الرياض ة واإلتح ان األوليمبي ة واللج ن الرياض ئولة ع ات المس ن للمؤسس ية. ويمك ة الرياض ن األندي م

اهيم ا ي يتضمن المف اق أخالق ع ميث ي وض ة للرياضة ودور مساعدة هذه الروابط عن طريق مساعدتها ف اليجابي
دوان  ذ الع ة للرياضة ونب داف النبيل اهيرى حول األه وعى الجم روح الرياضية ونشر ال ق ال ي تعمي المشجعين ف
الروح  ز ب ى تتمي ية الت ة الرياض وافز لمشجعى األندي وائز والح د الج ى رص افة إل اهير ، باإلض ين الجم ف ب والعن

  )Leith, L. 2014: 52-60(لمخالفين. الرياضية وإقتراح العقوبات التأديبية على ا

  ضرورة إستخدام بعض االساليب الوقائية:
ات  ي المنافس رجين ف دى المتف ب ل ف والتعص دوان والعن ة الع ة لمكافح اليب الوقائي ض األس من بع تتض

  الرياضية ما يلي :
ية  ة والنفس ائص اإلجتماعي ن بالخص ال أم ين ورج دربين وإداري ن م ادات م ة القي ه كاف اهير توعي لجم

ا أو إثارتها من خالل بعض أساليب السلوك  ى إنقياده د تساعد عل ى ق المتعصبين في المنافسات الرياضية والت
  اللفظى أو الحركي حتى يمكن بذلك التعامل معها بصور إيجابية .

ن الريا ضة دراسة القرارات التى تهم الرأى العام الرياضي سواء التى تصدرها الهيئة العليا المسئولة ع
رعة أو  رارات المتس ن  الق د م ذلك الح ن ب ى يمك ة حت ة علمي ية، دراس ة الرياض ية أو األندي ادات الرياض أو اإلتح

  غير المدروسة والتى  من شأنها إثارة جماهير المتفرجين في المنافسات الرياضية.
ب الريا ي المالع ف والتعصب ف اهرة العن ين بظ ة المهتم ع كاف ؤتمر علمى يجم د م دعوة لعق ن ال ية م ض

راء في  ى بعض الخب افه إل ط المشجعين ورجال األمن ، باإلض ام ورواب إداريين ومدربين ورجال اإلعالم والحك
  المجال الرياضي بهدف دراسة األساليب الفاعلة التى يمكن عن طريقها دراسة هذه المظاهر والتحكم فيها.

ي  غب ف ف والش اره العن ي إث وابقهم ف روفين بس راد المع اء األف اهدة إقص ن مش ية م ب الرياض المالع
ظ األمن مع ضرورة  المنافسات عن طريق التعاون الوثيق بين المنظمين للمنافسات وقوات الشرطة المكلفة بحف
ا  ز بإتجاهاته ى تتمي اهير الت يلة ردع للجم ا كوس ب وبجواره ي المالع ة ف داد كافي ن بأع دمات األم د خ تواج

 العدوانية.
م للمالعب الري ذلك التصميم المالئ ين وك رجين والالعب ين المتف ث وجود حواجز مناسبه ب ن حي اضية م

ب  ي المالع ة ف ة مغلق ر تلفزيوني ال دوائ ي ادخ ر ف ة والنظ رق المتنافس جعى الف ين مش درجات ب ي الم ق ف التفري
 )٧٦-٧٣: ٢٠١٣(عليمات، إيناس، الرياضية كأساليب لضمان الرقابة الفاعلة. 

 ية والمنظمات الرياضية:تنشيط التعاون بين السلطات الحكوم
ات  ين المنظم ور الرياضي مسئولية مشتركة ب رجين والجمه إن مكافحة التعصب وخاصة بالنسبة للمتف
د  ي مجال الرياضة ق ة لوضع حد للتجاوزات ف دخل السلطات الحكومي ا أن ت ة، كم الرياضية والسلطات الحكومي

ا يتصل باإلستخدام أصبح ظاهرة بارزة نظراً ألن السلطات الحكومية الممثلة ل ام فيم لدولة هى القابضة على الزم
ى  ة حت رادع لسلوك الجماهير المنحرف وة ك واهر، إذ أن إستخدامها للق ذه الظ ل ه المشروع للقوة في مكافحة مث

 يتسنى اإلبقاء على السالم واألمن داخل الدولة.
ز وينبغي تقنين مسألة التعاون بين السلطات الحكومية والمنظمات الرياضي از لتعزي ة وإمكانية إنشاء جه

ة في  التنسيق في هذا الشأن ، كما ينبغي ان تكون هناك مفاهيم واضحة لإلختصاصات التأدبيبة والعقوبات الداخل
 ,Carrإختصاصات المنظمات والهيئات الرياضية وبين اإلختصاصات التأديبية والعقوبات في إطار القانون العام.

S., Weingand, D. A., & Jones, J. 2000: 28-32)  ،٧٦-٧٣: ٢٠١٣) و (عليمات، إيناس(  

  تفعيل دور االعالم الرياضى:
ى مظاهر  أثير عل ي الت ه ف ي مختلف مجاالت ال يمكن تجاهل الدور الهام الذى يقوم به اإلعالم الرياضي ف

ه العدوان والعنف في الرياضة، وقد نص الميثاق الدولى للتربية البدنية والرياضة الذى أصدر ى ان ه اليونسكو عل
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اهير  ة اإلعالم –ينبغي لكل من يعمل في مجال وسائل إعالم الجم ي حري الحق ف ا مساس ب ى  -دونم أن يكون عل
ا  وى عليه ى تنط ة الت يم األخالقي ة اإلنسانية والق ة والغاي إدراك تام لمسئولياته إزاء األهمية اإلجتماعية والتربوي

  التربية البدنية والرياضة .
ل  كما يؤكد ي الحق الميثاق أيضا على العالقات بين المسئولين عن وسائل اإلعالم الجماهيري والعاملين ف

وفير  مان ت ك لض ادلين، وذل رام المتب ة واإلحت ى الثق ة عل دة مبني ون وطي ي أن تك ات ينبغ ى عالق ي وه الرياض
دريب  وى ت ي أن ينط ه ف ن أمل اق ع ا أعرب الميث ائق. كم ززة بالوث ي وسائل معلومات موضوعية مع املين ف الع

  اإلعالم الجماهيري على عناصر تتعلق بالثقافة الرياضية.
ط  دم الخل ي الرياضة وع وينبغي على النقاد الرياضيين إبراز الجوانب السلبية لمظاهر العنف والشغب ف

ى تعطى  ة الت ن األهمي ة التخفيف م ي ومحاول وز بين اللعب الرجولى أو السلوك الجازم وبين العدوان الرياض للف
روح المسئولية  ى ب ين الرياضين التحل ى المعلق ا ينبغي عل ة، كم يم الخلقي بغض النظر عن الروح الرياضية والق
ات  يح أخالقي رويج وتوض ال ت ي مج ام ف ون ه ون ذات ع ة أن تك رامج التليفزيوني ن للب ا يمك ز ، كم دم التحي وع

  الرياضة والتعريف بالجهود المبذولة للنهوض بها.
ك  زام وفي ضوء ذل ة والمساواة واإللت دأ العدال ذ بمب اق لإلعالم الرياضي يتضمن األخ ع ميث ينبغي وض

ي المنافسات  اهير ف ين الجم دوان والتعصب ب ف والع ذ العن ي نب هم ف بالمعايير األخالقية للنقد والتعليق والتى تس
 )Leith, L. 2011 : 85-87) و (White,  2009: 20-25.(الرياضية

  إجراءات الدراسة  
 منهج الدراسة:

ة  وع الدراس اهرة موض ف الظ ه وص ن خالل اول م ذي يح ي ال في التحليل نهج الوص ث الم تخدم الباح اس
ي  ار الت ي تتضمنها واآلث ات الت ا والعملي رح حوله ي تط ا واآلراء الت ين مكوناته ة ب ان العالق ا وبي وتحليل بياناته

  . تحدثها

 مجتمع وعينةالدراسة:
رق بعض تماختيارعينةالدراسةبطريقةعش اهير ومشجعي ومناصري ف وائية،حيث تكون مجتمع الدراسة من جم

ي  م الرياض اض للموس عودية بالري ة الس اء  ٢٠١٣/٢٠١٤األندي ين وأعض دربين واإلداري ام والم ض الحك وبع
 اإلتحادات واإلعالميين.والجدول (ا) يبين توزيع أفراد عينة الدراسة:

 )١جدولرقم(
  )٢٤٣البحث (ن = جدول يوضح توصيف أفراد عينة  

 اإلعالميين أعضاءاالتحادات اإلداريين المدربين الجمهور الحكام الالعبين

٢٣ ١٧ ٢٠ ٢٥ ٩٧ ٢٥ ٣٥ 

  

ادي الشباب (١وقد تم اختيار عينة الجماهير من نوادي مدينة الرياض :  رداً)،  ٢٦. ن ادي الهالل ٢ف . ن
الي:  ٩٧فرداً)، ومجموعها ( ٢٥فرداً)، نادي النصر ( ٢٦( . مخرجين ١فرداً)، أما عينة اإلعالميين فجاءت كالت
دين ( ٧. مقدمين (٢أفردا)،  ٤( راد)، مراسلين ( ٦أفراد)، مع ا ( ٦أف راد) ومجموعه ا جاءت  ٢٣أف رداً). بينم ف

الي :  ين كالت ة الالعب باب (١عين ادي الش ين)،  ١٢. ن الل (٢العب ادي اله ر  ١٢. ن ادي النص ين)، ن العب
ذكورة  ٢٠) مدرباً، و(٢٥حكماً)، و( ٢٥العباً)، و ( ٣٥ادي ومجموعها (العبين)، ن١١( إدارياً) من النوادي الم

ع ( ادي) و( ٥بواق ل ن ن ك ين م ة  ١٧إداري ة الدراس راد عين وع أف ون مجم ادات، ليك اء اإلتح ن أعض واً) م عض
 ) فرداً.٢٤٣(

  مجاالت الدراسة:
  بالمملكة العربية السعودية. : أجريت الدراسة في محافظة الرياضالمجال الجغرافي
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ور و أعضاء  المجال البشري ام والجمه ين والحك دربين واإلداري ين والم ن الالعب ة م : أجريت الدراسةعلى عين
  االتحادات واإلعالميين.

 م)٢٠١٣: أجريت الدراسةعام (المجال الزماني

 : أدوات جمع البيانات
ات  ع بيان يلة لجم تبيان كوس تخدام اإلس م اس اهرة ت باب ظ ى أس رف عل ميمه للتع ث بتص ام الباح ذي ق البحث،وال

ين  ام وأعضاء االتحادات واإلداري التعصب الرياضي، ويتكون هذا اإلستبيان من عشرين عبارة موزعةعلى الحك
 والمدربين والالعبين والجمهور واإلعالميين.

 )٣جدول رقم (
 تصنيف أسباب ظاهرة التعصب الرياضي:

 توى الدرجةمس النسبة المئوية

 درجة عالية جداً  %١٠٠-٨٠

 درجة عالية %٧٩-٦٠

 درجة متوسطة %٥٩-٤٠

 درجة  قليلة %٤٠أقل من 
  

  وبناءعلى هذا التصنيف سيتم التعليق وفق نتائج البحث
 : الدراسة االستطالعية

ادات  اء االتح ور وأعض ام والجمه دربين والحك ين والم ن الالعب تطالعية م ة اس ار عين م اختي ي ت وإداري
 )تم اختيارهم من خارج العينة األساسية٢٤٣األندية واإلعالميين قوامها (

 : وكانت نتيجة الدراسة االستطالعية كما يأتي

د أي  ين . وال توج افي للمفحوص ي والثق توى التعليم تماره للمس ي االس تخدمة ف ةالعبارات المس مالئم
 . مشكلة في فهم عبارات االستبانه

 مالئمتها للدراسة.صالحيةاالستمارة و

 :المعامالت العلمية لالستمارة-
 :معامل الثبات

 )٣جدول رقم (
 يبين معامل الثبات (االتساق الداخلي) بطريقة ألفاكرونباخ، لكل عبارة من عبارات االستبيان.

 واالستبيان ككل ومعامل الصدق الذاتي

 العبارات م
  معامأللف
 كرونباخ

  معاماللصدق
 الذاتي

 .9182 9778. ظاهرةالتعصب الرياضي سببهاعدم وجود نظام لحماية الحكام. ١

 . 5518 9807. ظاهرةالتعصب الرياضي سببهاعدم  وجود وعي بين الجماهير. ٢

ين  ٣ ة ب ات رادع ببهاعدم أتخاذعقوب ي س ب الرياض ظاهرةالتعص
 المخالفين. 

.9805 6274 . 

 . 9182 9778. المباريات.ظاهرةالتعصب الرياضي سببها ضعف تنظيم  ٤
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 العبارات م
  معامأللف
 كرونباخ

  معاماللصدق
 الذاتي

 . 7860 9790. ظاهرة التعصب الرياض يسببها قصوراالتحادات في معالجة األمور. ٥

 . 8122 9788. ظاهرةالتعصب الرياضي سببهاعدم قدرة الحكام على التحكيم. ٦

 . 9154 9778. ظاهرةالتعصب الرياضي سببها هو حب الفوز فقط. ٧

 . 7981 9789. التحيز األعمى. ظاهرةالتعصب الرياضي سببها ٨

 . 6969 9799. ظاهرةالتعصب الرياضي سببها عدم صالحية المالعب. ٩

 . 8770 9782. ظاهرةالتعصب الرياضي سببها إداريي األندية. ١٠

 . 9060 9779. عدم وضع الحكام المناسبين للمباريات المناسبة. ١١

ة المسيرة ظاهرةالتعصب     الرياضي سببها وجود فئة   ١٢ تحاول عرقل
 الرياضية .

.9781 .8881 

 . 8881 9781. ظاهرة التعصب الرياضي سببها الظروف الصعبة التي نعيشها. ١٣

 . 9224 9778. ظاهرة التعصب الرياضي سببهاعدم قدرة األنديةعلى ضبط العبيها. ١٤

بط  ١٥ ةعلى ض درة األندي ببهاعدم ق ي س ب الرياض ظاهرةالتعص
 جماهيرها.

.9778 9224 . 

 . 9224 9778. ظاهرةالتعصب الرياضي سببها ضعف الهيئات اإلدارية في األندية . ١٦

 . 8433 9785. ظاهرةالتعصب الرياض يسببها عدم انسجام التحكيم مع المباراة . ١٧

 . 8453 9785. ظاهرة التعصب الرياضي سببها محاولة إظهار العنف على النفس.  ١٨

 . 7716 9729. ظاهرة التعصب الرياضي سببها تغطية فشل الالعبين.  ١٩

ي األداء  ٢٠ ق ف دة للفري درة الجي ب الرياضي سببهاعدم الق ظاهرةالتعص
 بتلك المباراة .

.9787 8286 . 

د أن  ة ،  وهذايؤك ت مرتفع ذاتي كان ل الصدق ال اخ ومعام ل الفاكرونب يتضح من الجدول السابق أن معام
 . تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلياالستبانه 

 :الصدق
 اعتمد الباحث على نوعين من أنواع الصدق:

وى دق المحت راء و  ص ى الخب ة عل ورتها ألولي ي ص تبيان ف رض االس م ع وى، ت دق المحت ن ص ق م : وللتحق
 .) خبراء١٠عددهم (

ذاتي ارالصدق ال ذاتي لعب امالت الصدق ال ابق أن مع دول الس ين :  ويتضح من الج ا ب تبيان تراوحت م ات االس
 )  ٠٫٩٨٩٨) واالستبيان ككل (٠٫٩٢٢٤) إلى (٠٫٥٥١٨(

 المعالجات اإلحصائية:
 . االنحراف المعياري٥.الوزن النسبي   ٤الحسابي    .المتوسط٣.معامل االلتواء   ٢التكرارات
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
نص أوالً  ذي ي ؤال األول وال ة بالس ائج المتعلق ب : النت ي المالع ي ف ب الرياض اهرة التعص باب ظ ا أس ى "م عل

وزن النسبي  ة وال ات المعياري ذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واإلنحراف السعودية؟" لإلجابة عن ه
  ) تبين ذلك:٤الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة والدرجة الكلية، ونتائج الجدول (

  ئوية:الم النسب بناءعلى النتائج مناقشة
أن السابق الجدول من يتضح ارة ب ين وعي وجود عدم "العب ت ب ة الجماهير"احتل ى المرتب ة  بنسبة األول مئوي

ا%٨٩٫٥( ت )،بينم دم احتل ارة "ع درة العب ة ق ى األندي بط عل ة ض ا" المرتب ة جماهيره بة الثاني ة  بنس مئوي
ت%٨٤٫٩( وراالتحادات )،واحتل ارة "قص ي العب ة ف ور معالج ة" األم ة المرتب بة الثالث ة  بنس مئوي
ا%٨٠٫٣( ت )،بينم ارة احتل ى " العب ة " التحيزاألعم ة الرابع بة المرتب ة ( بنس ت%٧٩٫٦مئوي  )، واحتل

عف ات العبارة"ض ة الهيئ ة اإلدارية"المرتب بة الخامس ة ( بنس ت%٧٨٫٣مئوي دم )،واحتل ارة "ع  األداء العب
ة " إظهارالعنف  "عبارة احتلت )، بينما%٧٧٫٦مئوية ( بنسبة السادسة الجيد" المرتبة  بنسبة السابعة المرتب

ات تنظيم ضعف" االعبارتين )،واحتلت%٧٦٫٣مئوية ( دم" و "المباري ام وجود ع ة نظ ام لحماي ة" الحك  المرتب
ة " الحكام لحماية نظام وجود عدم " العبارة احتلت )، بينما%٦٩٫٧مئوية ( مكرربنسبة الثامنة  التاسعة المرتب
ة العبيها" ضبط على األندية قدرة العبارة "عدم احتلت )، بينما%٦٩٫٣مئوية ( وبنسبة رة المرتب  بنسبة العاش
 )، %٦٩٫١مئوية (

ا ت بينم ارة احتل ب "العب وزلبعض ح ة الف ين" المرتب ة الالعب ر الحادي بة عش ة بنس ت%٦٥٫١( مئوي  )، واحتل
ارة دم "العب ع ع ام وض ة الحك بين" المرتب ر المناس بة الثانيةعش ة  بنس ا%٦١٫٨(مئوي ا )،بينم  احتلت

اهرة ب الفقرتين"ظ ي التعص ببها الرياض ود س ة وج اول فئ ة تح يرة عرقل اهرة المس ية" و"ظ ب الرياض  التعص
ي ببها الرياض روف س عبة الظ ي الص ها الت ة نعيش ة " المرتب بةمئوية ( الثالث ا%٥٧٫٢عشرمكرروبنس  )، بينم

ي سببها الرياضي العبارة"ظاهرةالتعصب احتلت ة" المرتبةالرابعةعشروبنسبة إداري ة ( األندي )، %٥٥٫٩مئوي
ا اءت بينم اهرة ج ب الفقرة"ظ ي التعص ببها الرياض دم س جام ع يم انس ع التحك اراة"في م ة المب  المرتب

اهرة الفقرة" احتلت )، بينما%٥٢٫٦مئوية( الخامسةعشربنسبة دم سببها الرياضي التعصب ظ درة ع ام ق  الحك
ة ( السادسةعشروبنسبة التحكيم"المرتبة على رة "ظاهرة جاءت )،بينما%٥٠٫٥مئوي  الرياضي التعصب الفق

ببهاعدم الحية س ة ص ابعة المالعب"المرتب بة الس ة ( عشروبنس ا%٤٠٫٨مئوي ت )، بينم اهرة احتل  الفقرة"ظ
ين رادعة عقوبات اتخاذ سببهاعدم الرياضي التعصب ة ب ة المخالفين"المرتب ة مئوي عشرواألخيرةوبنسبة الثامن

)٣٥٫٥%  .( 
  

  السعودية: المالعب في الرياضي التعصب ظاهرة يظهرأسباب التالي والتصنيف
 وجود "عدم : وهي وعالية جداً  عالية مئوية نسب على حصلت التي إظهارالعبارات تم السابق الجدول خالل من

اهير ( بين وجودوعي )،"عدم%٦٩٫٧الحكام" ( لحماية نظام ات تنظيم ) ضعف%٨٩٫٥الجم  69.7 ) المباري
ي االتحادات ،قصور (% وزلبعض ،حب (% 80.3 ) معالجةاألمور ف ين( الف  ) )،التحيزاألعمى%٦٥٫١الالعب

درة )، عدم%٦١٫٨المناسبين ( الحكام وضع ،عدم (% 79.6 ة ق ى األندي  ،عدم (% 69.1 ) العبيها ضبط عل
 (% 76.3 ) ،إظهارالعنف (% 78.3 ) ريةاإلدا الهيئات ،ضعف (% 84.9 ) جماهيرها ضبط على األندية قدرة

  )%٧٧٫٦الجيد" ( األداء ،"عدم (% 80.9 ) الالعبين فشل ،تغطية
   



١٠٦ 

 ٢٠١٥مجلة البحث العلمى فى التربية                                                       العدد السادس عشر لسنة 

  

  )٤جدول (
  )٢٤٣الستبانه (ن =  النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات االستجابات مجموع

رقم 
 الفقرة

 ال نعم 
عدد 

 اإلستجابات
 المتوسطات

اإلنحراف 
 المعياري

معامل 
 اإللتواء

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

١ 
 ٧٧ ١٦٦ عدد

١ ٢٥٠ ٠٫٨٦٨ ٠٫٤٦١ ١٫٣٠ ٢٤٣ 
% ٣٠٫٣ ٦٩٫٧ 

٢ 
 ٥٧ ١٨٦ عدد

٢ ٢٤٢ ٢٫٥٩٨ ٠٫٣٠٨ ١٫١١ ٢٤٣ 
% ١٠٫٥ ٠٫٨٩ 

٣ 
 ١٣٩ ١٠٤ عدد

٣ ٢٢٨ ٠٫٦١١-  ٠٫٤٨٠ ١٫٦٤ ٢٤٣ 
% ٦٤٫٥ ٣٥٫٥ 

٤ 
 ٨٧ ١٥٦ عدد

٤ ٢٢٤ ٠٫٨٦٨ ٠٫٤٦١ ١٫٣٠ ٢٤٣ 
% ٣٫٣ ٦٩٫٧ 

٥ 
 ٧١ ١٧٢ عدد

٥ ٢١٩ ١٫٥٣٦ ٠٫٣٩٩ ١٫٢٠ ٢٤٣ 
% ١٩٫٧ ٨٠٫٣ 

٦ 
 ١١٧ ١٢٦ عدد

٦ ٢١٧ ٠٫٠٢٠ ٠٫٥٠٢ ١٫٥٠ ٢٤٣ 
% ٤٩ ٥١ 

٧ 
 ٩٤ ١٤٩ عدد

٧ ٢١٧ ٠٫٦٤١ ٠٫٤٧٨ ١٫٣٥ ٢٤٣ 
% ٣٤٫٩ ٦٥٫١ 

٨ 
 ٧٢ ١٧١ عدد

٨ ٢١٠ ١٫٤٨٤ ٠٫٤٠٤ ١٫٢٠ ٢٤٣ 
% ٢٠٫٤ ٧٩٫٦ 

٩ 
 ١٣١ ١١٢ عدد

٩ ٢٠٥ ٠٫٣٧٩-  ٠٫٤٩٣ ١٫٥٩ ٢٤٣ 
% ٥٩٫٢ ٤٠٫٨ 

١٠ 
 ١٠٨ ١٣٥ عدد

١٠ ١٩٩ ٠٫٢٤١ ٠٫٤٩٨ ١٫٤٤ ٢٤٣ 
% ٤٤٫١ ٥٥٫٩ 

١١ 
 ٩٩ ١٤٤ عدد

١١ ١٩٨ ٠٫٤٩٢ ٠٫٤٨٧ ١٫٣٨ ٢٤٣ 
% ٣٨٫٢ ٦١٫٨ 

١٢ 
 ١٠٦ ١٣٧ عدد

١٢ ١٩٨ ٠٫٢٩٥ ٠٫٤٩٦ ١٫٤٣ ٢٤٣ 
% ٦٥ ٥٧٫٢ 

١٣ 
 ١٠٦ ١٣٧ عدد

١٣ ١٨٨ ٠٫٢٩٥ ٠٫٤٩٦ ١٫٣٤ ٢٤٣ 
% ٦٥ ٥٧٫٢ 

١٤ 
 ٨٨ ١٥٥ عدد

١٤ ١٨٦ ٠٫٨٣٤ ٠٫٤٦٤ ١٫٣١ ٢٤٣ 
% ٣٠٫٩ ٦٩٫١ 

١٥ 
 ٦٤ ١٧٩ عدد

١٥ ١٨٥ ١٫٩٦٥ ٠٫٣٦٠ ١٫١٥ ٢٤٣ 
% ١٥٫١ ٨٤٫٩ 

١٦ 
 ٧٤ ١٦٩ عدد

١٦ ١٨٣ ١٫٣٨٦ ٠٫٤١٤ ١٫٢٢ ٢٤٣ 
% ٢١٫٧ ٧٨٫٣ 

١٧ 
 ١١٣ ١٣٠ عدد

١٧ ١٨٢ ٠٫١٠٦ ٠٫٥٠١ ١٫٤٧ ٢٤٣ 
% ٤٧٫٤ ٥٢٫٦ 

١٨ 
 ٧٧ ١٦٦ عدد

١٨ ١٨١ ١٫٢٥٠ ٠٫٤٢٧ ١٫٢٤ ٢٤٣ 
% ٢٣٫٧ ٧٦٫٣ 
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رقم 
 الفقرة

 ال نعم 
عدد 

 اإلستجابات
 المتوسطات

اإلنحراف 
 المعياري

معامل 
 اإللتواء

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

١٩ 
 ٧٠ ١٧٣ عدد

١٩ ١٧٥ ١٫٥٩٠ ٠٫٣٩٤ ١٫١٩ ٢٤٣ 
% ١٩٫١ ٨٠٫٩ 

٢٠ 
 ٧٥ ١٦٨ عدد

٢٠ ١٦٨ ١٫٣٣٩ ٠٫٤١٨ ١٫٢٢ ٢٤٣ 
% ٢٢٫٤ ٧٧٫٦ 
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 :كانت فقرات ثالث أعلى أنق الساب الجدول من يتضح
رة م ( الفق اهرة " ب )والمتعلقة١رق ة وجودنظام عدم سببها الرياضي التعصب ظ ث لحماي ام" حي ت الحك  احتل
  ).٢٥٠نسبي قدره ( بوزن األولى المرتبة
ين الجماهير وعي وجود عدم سببها الرياضي التعصب ظاهرة " ب والمتعلقة )٢رقم ( الفقرة ث "ب ت حي  احتل

 )٢٤٢بوزن نسبي قدره ( الثانية المرتبة
ث " المخالفين بين رادعة عقوبات اتخاذ عدم سببها الرياضي التعصب ظاهرة " ب )والمتعلقة٣رقم ( الفقرة  حي
 )٢٢٨قدره ( نسبي بوزن الثالثة المرتبة احتلت
 فقرات كانت: ثالث أدنى أن السابق الجدول من يتضح
ة سببها الرياضي التعصب ظاهرة " ب والمتعلقة )١٨رقم ( الفقرة ق عن إظهارالنفس محاول  " الفوضى طري
 )١٨١نسبي قدره ( عشربوزن الثامنة المرتبة احتلت حيث

رة م ( الفق اهرة " ب )والمتعلقة١٩رق ة سببها الرياضي التعصب ظ ين بعض فشل تغطي ث" الالعب ت حي  احتل
  )١٧٥قدره ( نسبي عشربوزن التاسعة المرتبة
رة م ( الفق درة عدم سببها الرياضي التعصب ظاهرة " ب )والمتعلقة٢٠رق ق ق ى الفري دفي األداء عل ك الجي  تل

 )١٦٨قدره ( نسبي بوزن العشرون المرتبة احتلت حيث " المباراة
 

 ثانياً: االستبانة الخاصة بدور المؤسسات التربوية في مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي:

م في ضوء أهداف الدراسة  وتساؤالتها استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وقد ت
  بناء وتصميم أداة الدراسة وفق الخطوات األتية:

ى  ة، إضافة ال مراجعة الدراسات والبحوث العلمية التي اهتمت بدراسة دور المؤسسات التربوية المختلف
  مراجعة المصادر والكتب العلمية المتخصصة.

د  تحديد ات السابقة، وق فقرات اإلستبانة بصورتها األولية، وذلك بعد مراجعة األدوات البحثية في الدراس
  ) فقرة.٣٠وصل عدد الفقرات إلى (

ذف أو  وحها، وح ة صياغتها ووض رات ودق عرض اإلستبانة على هيئة محكمين، للتأكد من مناسبة الفق
 تعديل بعض الفقرات وفق ما يناسب.

د حذف (أجريت التعديالت  ة بع ت االستبانة بصورتها النهائي م ثبت رات لكي ٣كما رأى المحكمون، ث ) فق
 ) فقرة.٢٧تصبح بصورتها النهائية (

 صيغت فقرات اإلستبانة بصغة إيجابية.
رات االستبانة من ( ى فق رت) الخماسي وهي: ٥تكون سلم االستجابة عل درج (ليك ) استجابات حسب ت

ق () درج٥موافق بشدة حيث أعطيت ( اً (٤ات، ومواف ون رأي م أك ق (٣) درجات، ول ر مواف ) ٢) درجات، وغي
 ) درجة.١درجة، وغير موافق بشدة (

 بعد اختيار العينة سلمت ووزعت األداة على أفراد عينة الدراسة. 
 بعد استرجاع االستبيانات تم تبويب البيانات وترميزها وإدخالها إلى الحاسب األلي ومعالجتها إحصائياً.

 األداة: صدق
ى ( ق عرضها عل ن طري ة ع وى أداة الدراسة الحالي دق محت ين من أساتذة ٧تم التوصل إلى ص ) محكم

رات  ة الفق ول مالئم رأي ح داء ال ية، إلب ة الرياض ة التربي اتذة كلي ن اس ة وم ات التربي ة بكلي ول التربي م أص قس
 ن فأكثر.) محكمي٥ووضوحها وتعديلها، وقد تم اعتماد الفقرات التي أجمع عليها (
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  ثبات األداة:
ة  ة الدراسة باستخدام معادل ى عين ات عل ل الثب ام الباحث بفحص معام للتحقق من ثبات أداة الدراسة، ق

ا  اخ ألف ي (Cornbach-Alpha(كرونب ات الكل ة الثب ت قيم ث بلغ ي ٠٫٩٣)، حي الي يف ات ع ل ثب و معام )، وه
  بأغراض الدراسة الحالية.

  طرق استخراج النتائج
ن ظاهرة من أجل  ي الحد م اهمتها ف دى مس ة وم ى دور المؤسسات التربوي رف عل ائج والتع تفسير النت

و طامع،  اني، ٢٠١٤التعصب الرياضي في المالعب السعودية وعبر دراسة (أب ي ه اد ٢٠١٣) و (بن م اعتم )، ت
  المتوسطات الحسابية اآلتية:

  ) يدل على دور كبير.٣٫٦٧متوسط حسابي (أكثر من 
  ) يدل على دور متوسط.٣٫٦٧ – ٢٫٣٣(من متوسط حسابي 

 ) يدل على دور قليل.٢٫٣٣متوسط حسابي (أقل من 

 المعالجات اإلحصائية:
ا  ي ومعالجته ى الحاسب األل ا إل ا وإدخاله ا وترميزه م تفريغه ع االستبيانات ت بعد االنتهاء من عملية جم

  وباستخدام المعالجات اإلحصائية األتية:) SPSSباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلنسانية (
دور  ق ب اني المتعل ة الث ؤال الدراس ن س ة ع ة لإلجاب ات المعياري ابية واإلنحراف طات الحس المتوس

  المؤسسات التربوية في مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي بالمالعب السعودية.
ات المستقلة ( ار (ت) للعين ؤال Independent t.testاختب ن س ة ع ة ) لإلجاب ث المتعلق الدراسة الثال

  بمتغير صفة المشجع، والسؤال الرابع المتعلق بمتغير المرحلة العمرية.
 ) لبيان درجة ثبات أداة الدراسة.Cornbach-Alphaمعادلة (كرونباخ ألفا 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 ً ا ات ثاني ا دور المؤسس ى "م نص عل ذي ي اني وال ؤال الث ة بالس ائج المتعلق ة : النت ي مواجه ة ف التربوي

ابية  ذا السؤال استخرجت المتوسطات الحس ة عن ه ي المالعب السعودية؟" لإلجاب ظاهرة التعصب الرياضي ف
 ) تبين ذلك:٥واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة والدرجة الكلية، ونتائج الجدول (
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  )٥جدول (
 المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات

 اإلنحراف المتوسط الفقرة م
مستوى 

 الدور

 كبير ٠٫٩٤ ٤٫٢٠ االهتمام بالتثقيف وتنمية الوعى الرياضي وغرسه في نفوس وسلوك األطفال والشباب. ١

ي  ٢ تدعيم مفاهيم التسامح والتعاون واالحترام المتبادل، ونبذ العدوان والعنف والتعصب ف
 .المجال الرياضي

 متوسط ١٫١٧ ٣٫٤٧

روح الرياضية  ٣ ل ال ة للرياضة مث اهيم التربوي ع المف من جمي ارى يتض رر إجب دريس مق ت
يم  ل التعل ع مراح ي جمي ي ف وى معرف ية كمحت ة الرياض ة والثقاف ات الرياض وأخالقي

  .األساسي والثانوى والجامعى

 متوسط ١٫٠٥ ٣٫٦٧

ة  ٤ رص ممارس ين ف ى تحس ل عل ي العم ورها ف كالها وص ع أش ية بجمي طة الرياض األنش
 .المدارس المختلفة

 متوسط ١٫٠٥ ٣٫٧٩

ية  ٥ ة الرياض ي التوعي همون ف ذين يس ويين ال ادة الترب ات والق ب واإلمكان وفير المالع ت
 .الحقة للشباب

 متوسط ١٫١٤ ٣٫٥١

يم  ٦ ل التعل باب بمراح ال والش ي لألطف وى الرياض نفس الترب رص الت ة ف ة، إتاح المختلف
 .وتوعيتهم بالمظاهر السلبية للعنف والعدوان والتعصب في الرياضة

 متوسط ١٫١١ ٣٫٥٠

ق  ٧ ي تعمي جعين ف ة ودور المش ة للرياض اهيم االيجابي من المف ي يتض اق أخالق ع ميث وض
  .الروح الرياضية

 كبير ١٫١٣ ٣٫٨١

ذ  ٨ ة للرياضة ونب دوان والعنف والتعصب نشر الوعى الجماهيرى حول األهداف النبيل الع
 .بين الجماهير

 متوسط ١٫٢٢ ٣٫٠٧

راح  ٩ رصد الجوائز والحوافز لمشجعى األندية الرياضية التى تتميز بالروح الرياضية وإقت
 .العقوبات التأديبية على المخالفين

 كبير ٠٫٩٧ ٣٫٩٢

ين بظاهرة العنف  ١٠ ة المهتمين والمعني ي الدعوة لعقد مؤتمر علمى يجمع كاف والتعصب ف
ذه  ا دراسة ه ى يمكن عن طريقه ة الت المالعب الرياضية، بهدف دراسة األساليب الفاعل

 .الظاهرة والتحكم فيها

 كبير ١٫٠٩ ٣٫٧٤

ب السلبية لظاهرة العنف الرياضي، وعدم  ١١ راز الجوان تفعيل دور النقاد الرياضيين في إب
 .الرياضيالخلط بين اللعب الرجولى وبين العدوان والتعصب 

 متوسط ١٫١٥ ٣٫٥٤

ز ألي  ١٢ دم التحي ئولية وع روح المس ى ب رورة التحل ي ض ين ف ين الرياض ل دور المعلق تفعي
 .طرف على حساب األخر مهما كان انتمائهم

 متوسط ١٫١٥ ٣٫٥٤

ة  ١٣ ات الرياض يح أخالقي رويج وتوض ال ت ي مج ة ف رامج التليفزيوني يط دور الب تنش
 .للنهوض بها والتعريف بالجهود المبذولة

 متوسط ١٫١٢ ٣٫٥٠

ايير  ١٤ زام بالمع ة والمساواة واإللت دأ العدال وضع ميثاق لإلعالم الرياضي يتضمن األخذ بمب
اهير  ين الجم دوان والتعصب ب ذ العنف والع ي نب ى تسهم ف ق والت األخالقية للنقد والتعلي

 .في المنافسات الرياضية

 متوسط ١٫٢٢ ٣٫٥٢

ى المجال  تنشئة الفرد فى بيئة ١٥ رات ف ادات السليمة وإكتساب الخب يم والع ى الق ز عل ترتك
 .العام والخاص فى الحياة

 متوسط ١٫١٧ ٣٫٣٥

ي  ١٦ ة التحل وعيتهم بأهمي ة وت ة الرياض ية بأهمي ل الدراس ع المراح الب بجمي ة الط توعي
 .بالروح الرياضية واللعب النظيف

 كبير ١٫٤٩ ٣٫٧٨

لوكيات  ١٧ ى الس ز عل دوات التركي ي الن ا ف الل تناوله ن خ ب م ى المالع ة ف االيجابي
  .والمؤتمرات علمية التي تعقد بمؤسسات التعليم المختلفة

 متوسط ١٫١٥ ٣٫٥٨

ة  ١٨ ى والرياض دريب الرياض رويح والت االت اإلدارة والت ى مج ين ف تعانة بالمتخصص اإلس
 .الرياضيالمدرسية واالعالم الرياضى بهدف التوعية بمخاطر والتعصب 

 متوسط ١٫١٣ ٣٫٤١
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 اإلنحراف المتوسط الفقرة م
مستوى 

 الدور

ل مشاهدة المنافسات  ١٩ اهدين بتقلي ين جمهور المش ة ب التأكيد على ضرورة تقليل العدواني
 .الرياضية لأللعاب العنيفة

 متوسط ١٫١٣ ٣٫٤١

ر  ٢٠ ية غي لوكيات الرياض ديل الس ر وتع ة تغيي ة ألهمي ة الداعي ات اإليجابي وين االتجاه تك
 .المرغوبة

 متوسط ١٫٢٥ ٣٫٢٥

ى  ٢١ ل عل ر، والعم ت الح راغ والوق ت الف تثمار وق ى إلس ى والترويح وعى الرياض ر ال نش
 .تنمية اإلنتماء للوطن

 متوسط ١٫١٩ ٣٫٥٢

ي أي  ٢٢ ا ف ق م ة فري ب هزيم ي تعق ات الت ب الممتلك ة بخطورة انتشار ظاهرة تخري التوعي
 .منافسة رياضية

 متوسط ١٫١٦ ٣٫٤٥

ي  ٢٣ ف ف يم التشجيع النظي ى ترسيخ ق دريبهم عل ن خالل ت ذ الصغر م ين من نفوس المتعلم
 .حالوة الفرح بالنصر وعزيمة تقبل الهزيمة

 متوسط ١٫١٧ ٣٫٦٢

 كبير ١٫٠٧ ٣٫٩٢  .تناول األخبار الرياضية وتحليلها بحيادية من خالل اإلذاعة المدرسية وصحائف الحائط ٢٤

ن  ٢٥ اهير م ة الجم ي توعي ة ف ات التربوي ل دور المؤسس الم أن تفعي ائل اإلع الل وس خ
 .التعصب الرياضي يؤدي إلى اإلخالل بعدالة المنافسة الرياضية

 كبير ١٫٠٥ ٣٫٨٩

ة  ٢٦ ة األندي أن توعي ي بش الم الرياض الل اإلع ن خ ة م ات التربوي يط دور المؤسس تنش
 .ومشجعيها بقواعد التشجيع النظيف وقيمته في الحفاظ على األرواح

 كبير ١٫١١ ٣٫٨٢

ين إيضاح  ٢٧ ة ب ات والفرق بب الخالف المؤسسات التربوية من خالل اإلعالم أن التعصب يس
 .أطياف الشعب الواحد

 كبير ١٫١٣ ٣٫٧٩

 متوسط ٠٫٥٥ ٣٫٦١ المجال الكلي 

  
  -االستنتاجات والتوصيات 

  أوالً: االستنتاجات:
  :  في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يمكن  استنتاج التالي

ت  ام واحتل ة الحك ام لحماي ود نظ دم وج ببها ع عودية س ب الس ي المالع ي ف ب الرياض اهرة التعص أن ظ
عودية عدم وجود وعي  ي المالعب الس المرتبة األولى، بينما احتلت المرتبة الثانية لظاهرة التعصب الرياضي ف

ي المال دم اتخاذ بين الجماهير ،أما المرتبة الثالثة واألخيرة لظاهرة التعصب الرياضي ف عودية فكانت ع عب الس
 . عقوبات رادعة بين المخالفين 

  ثانياً: التوصيات:
  : في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، فإن الباحث يوصي بالتالي 

آت  .١ نح المكاف الل م ن خ ف م ب النظي وير اللع ن تط تويات ع ة المس ئولةعلى كاف ون مس ة تك اد هيئ اعتم
  مظاهر التعصب  الرياضي .والجوائز و كذلك تهتم بإلغاء 

 تشجيع الحكام الشباب على أن يقوموا بقيادة مباريات الشباب . .٢
ين  .٣ ذ بع إدخال قوانيين جديدة من الهيئات المنظمة المحلية على بعض األلعاب الخاصة بالشباب بحيث تأخ

  االعتبار تصرفات الالعبين في تلك األعمار .
ا في مجابهة توثيق الروابط والعالقات بين المؤسسات ال .٤ بعض وتنسيق الجهود بينه ها ال رياضية بعض

 ظاهرة التعصب الرياضي.
ذاء  .٥ د العنف وإي ى ح ي تصل إل ة التعصب وخاصة الت ي تحد من عملي تشديد العقوبات الموضوعية والت

 اآلخرين.
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 المراجع
 أوالً: المراجع العربية:

د ( دواني ). األنشطة الرياضية المدرسية ٢٠١٣أبوطامع، بهجت أحم ا في الحد من مظاهر السلوك الع ودوره
دارس الفلسلطينية".ملخصات دولي بحوث في الم ع المؤتمرال  29 ص - الرياضة في مكافحة الجريمة  – الراب

 .القيادة العامة لشرطة دبي. دولة اإلمارات
د ( ي ودوره الرياضي ). "اإلعالم٢٠١٥أبو طامع، بهجت أحم اهير وشغب ظاهرالتعصب من الحد ف ي الجم  ف

ادة –الجريمة  مكافحة في الرياضة – الخامس المؤتمرالدولي بحوث الفلسطينية" ملخصات المالعب ة القي  العام
 .اإلمارات دولة دبي. لشرطة

د ( م ٢٠١١الدوس،خال ر منشورة،قس تير غي الة ماجس ي، رس ب الرياض ه بالتعص ي وعالقت الم الرياض ). "اإلع
 ب،جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.الدراساتاالجتماعية،كلية اآلدا

ي واألكاديمية واالقتصادية االجتماعية المتغيرات أثربعض").٢٠٠٤محمد ( الزعبي،حسين ل ف  نحوالسلوك المي
دواني دى الع ة ل ة طلب الة الجامع مية". رس ات الهاش ورة، كليةالدراس ة ماجستيرغيرمنش ةالعليا، جامع  التربوي

 .العربية،األردن عمان
راهيم ( ماري، إب دة. ٢٠٠٠الس ن والعالقةاألكي ة واألم م). التربي

http://www.suhuf.net.sa/2003jaz/oct 
ن امح الشافعي،حس ربيني،محمد ( وعبدالقادر،س ةإعالمية٢٠١١والش ي ).دورالتلفازكمؤسس ه ف  توجي
لوك ي وتعزيزالس ي الرياض ة ف غب مواجه ب الش ي والتعص ات ف دولي المنافس ية. المؤتمرال ث الرياض  -الثال

 .اإلمارات دولة .دبي لشرطة العامة القيادة٦٣- ١٣)، ص ٢مجلد ( .الجريمة مكافحة في الرياضة
وي الرياضي، ط ٢٠٠٢العزاوي، إياد، ابراهيم، مروان ( اع الترب م االجتم دار ١). عل ة للنشر ، ال ة الدولي العلمي

 والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
ة واألمنيةمدخل ٢٠١٣العطية، أسماء عبدهللا ( ه بالتنشئة االجتماعي ). "سيكولوجية التعصب الرياضي وعالقت

ه ا ذي تنظم ة " ال ي مواجهة الجريم ع " الرياضة ف دولي الراب ؤتمر ال ي متكامل " الم ة نفسي معرف لقيادةالعام
 م ٢٠١٣نوفمبر  ٢٧- ٢٥  حكومة دبي دولة االمارات العربية المتحدة –لشرطة دبي 

دالعزيز ( دي، عب ية"، ط٢٠٠٤الغام ب الرياض ن المالع دوة "أم ة، ١). ن وم األمني ة للعل ايف العربي ة ن ، أكاديمي
 .٤ - ٣الرياض، ص ص: 

د هللا ( د، عب ية، ٢٠١١المجاه ائيات الرياض غب بالفض ة ).الش يتى االلكتروني اظور س دة ن ة بجري مقال
http://www.nadorcity.com 

 .اجتماعية)،مكتبةاالنجلو،القاهرة- الرياضة (رؤية نفسية في والعدوان )التعصب٢٠٠٢حجاج،محمد (
دالرحمن ( د و سيار، عب ادة، أحم د و عب ة لظاهرة التعصب الرياضي في ١٩٩٣حسانين، محم ). دراسة تحليلي

ة  ع اللجن اون م ي بالتع رين الرياض د البح ة، معه ي الرابع رين الرياض د البح وث معه ة بح رين، خط ة البح دول
   .٤٨ - ٧األولمبية البحرينية، المنامة، 

 . التطبيقات)"الطبعةالثانية،دارالفكرالعربي،القاهرة – ة(المفاهيمالرياض نفس )"علم١٩٩٧راتب،أسامه(
 www.bab.com). شغب المالعب ظاهرة معقدة،جامعة الملك سعود ٢٠١١صالح احمد السقا (

 www.uobabylon.edu.iq). الشغب فى الرياضة،جامعة بابل ٢٠١١عامر سعيد جاسم الخيكاني (
 ،مركز الكتاب للنشر،القاهرة.١م). االجتماع الرياضي، ط٢٠٠١عبدالحفيظ، إخالص ، باهي، مصطفى (

ر ١٩٩٩عبدالمنعم، حنان عبدالمنعم ( تير غي دى المشجعين، رسالة ماجس م). البناء العاملي للتعصب الرياضي ل
 ن، القاهرة.منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوا

 ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.٢).التعصب دراسة نفسية اجتماعية، ط١٩٩٧عبدهللا، معتز (
داللطيف ( ة عب ز، وخليف دهللا، معت ر ٢٠٠١عب ة والنش ب للطباع اعي، ط ا، دار غري نفس االجتم م ال ). عل

 والتوزيع، القاهرة.
 ، دار العلوم العربية للنشر والتوزيع، بيروت.١الجتماعي، ط). علم النفس ا٢٠٠٥عبدالهادي، محمد (

 . الرياضية،دارالفكرالعربي،القاهرة والمنافسة التدريب نفس ).علم٢٠٠٢عالوي،محمد (
ود ( ان محم ن، وعن د حس الوي محم ة، ٢٠٠٣ع ى الرياض ب ف غب والتعص دوان والش ية للع ات النفس ).الدراس

 .مركز الكتاب للنشر، القاهرة
 للنشر،مصر. مركزالكتاب األولى، الطبعة الرياضة، في والعنف العدوان ).سيكولوجية١٩٩٨عالوي،محمد (

 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.٢). سيكولوجية العدوان والعنف في الرياضة، ط٢٠٠٤عالوي، محمد (
ا ). "التجربة األردنية في الحد من  شغب المالعب الري٢٠١٣عليمات، إيناس محمد ( ة راني ة الملك اضية" كلي

 ، الجامعة الهاشمية، األردن. ١للطفولة، ط 
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 الشرطة نظر رجال وجهة من القدم كرة في المالعب لمصادرشغب تحليلية )."دراسة٢٠١٣فايز ( عالء ياسين
ين ين والالعب ي واإلداري ة ف رفين أندي ي المحت فةالغربية ف الة -الض  فلسطين."رس

 .الوطنية، نابلس، فلسطين النجاح جامعة العليا ماجستيرغيرمنشورة،كليةالدراسات
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