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  كلية التربية–قسم التربية الرياضية 

  فلسطين– غزة –جامعة األقصى 

  م3/3/2007:  تاريخ قبول البحث م ،17/9/2006 :تاريخ االستالم 
قيق  ولتح0هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب العنف الرياضي في المالعب الفلسطينية          :ملخص

، وطبق عليهم قائمة  العنف الرياضي والذي قام         ) 152(ذلـك أجريـت الدراسة على عينة قوامها         

 وأظهرت نتائج الدراسة    0وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي         ) 1986( بتصميمه راسم يونس    

لت أن ظاهـرة العـنف الرياضي في المالعب الفلسطينية سببها عدم وجود نظام لحماية الحكام احت               

المرتبة األولى أما المرتبة الثانية فكانت عدم وجود وعي بين الجماهير أما المرتبة الثالثة فكانت عدم 

وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بضرورة توثيق الروابط        . اتخـاذ عقوبـات رادعة بين المخالفين        

وعيه والعالقـات بيـن المؤسسات الرياضية ، وتخصيص جوائز للروح الرياضية ووضع برامج لت             

مدرسي التربية الرياضية بضرورة مجابهه العنف الرياضي بين الطالب في المدارس وعقد البرامج             

والـندوات الثقافية وتشديد اإلجراءات األمنية أثناء اللقاءات الرياضية ووضع الضوابط الالزمة من             

 .قبل االتحادات الرياضية وتشديد العقوبات 
 

Sport Violence at Palestinian Playgrounds 
Abstract :The study aims to recognize the actual reasons that may lead to 

sport violence at Gaza Strip. To achieve that, a questionnaire concer ns sport 

violence was applied on a sample consist of (152). This questionnaire 

designed by Rasim Younis (1986). The researcher used the descriptive design. 

The study results showed that there is no system for protecting the referee , 

no awareness among people, and there is no punishment for people who 

practice violence. 

The study recommended the followings: 
1- Necessity of strengthening the relations and connections among sport institutes. 

2- Specifying rewards to ethical players 

3- Designing awareness programs about confronting sport violence in between 

pupils for physical education teachers. 

4- Establishing programs and workshops 

5- Stressing the importance of security procedures through sport competences. 

        6- Concentrating on the importance of punishment system by Sport Union.  
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 :المقدمة  

أصـبحت ظاهرة العنف ظاهرة واسعة االنتشار في المالعب الرياضية ، وهذه الظاهرة             

ليست حديثة في المجال الرياضي وإنما هي ظاهرة قدم الرياضة التنافسية ، ولكن الجديد هنا هو                

 0تعدد مظاهر العنف وتغير طبيعته ، حيث أصبحت هذه الظاهرة تتعدى حدود المالعب الرياضية             

عد التعصب من الظواهر العالمية التي تعاني منها معظم المجتمعات بصورة أو بأخرى في أي               وي

نشـاط مـن أنشـطة الحياة ، وبالرغم من التقدم التقني الذي يعيش فيه اإلنسان اآلن فانه ما زال                    

يعاني من العديد من المشكالت التي تمارس تحت مسميات كثيرة للتعصب ، مثل التعصب الديني،               

التعصـب السياسي ، أو التعصب االجتماعي ، أو التعصب الجنسي ، أو التعصب الرياضي ،                أو  

أو التعصب اإلقليمي ، أو التعصب المذهبي ، أو التعصب لألفكار المستوردة ، أو التعصب للذات                

الجماهير ، والالعبون والحكام واإلداريون ووسائل      : ومـن األسباب المباشرة للتعصب الرياضي       

ومـن األمور المؤسفة التي التصقت بالمنافسات الرياضية         ) 1999عـبد الحمـيد ،      ( م  األعـال 

فكم من  ، وبخاصـة فـي اآلونة األخيرة، ما عرف بظاهرة العنف الرياضي المشاهدين للرياضة              

وتاريخ 0إنسـان فقـد حياته أو أصيب إصابة خطيرة خالل مشاهدته ألحدى المباريات الرياضية           

وربما يرجع ذلك إلى األصول     ،  المختلفة لم يسلم من بعض سبهات العنف         الرياضة عبر العصور  

االثنوجوانية للمنافسات الرياضية القديمة لإلنسان البدائي حيث الصراع إلى نهايته وحيث المباراة            

ومن  ) 269 :1996الخولي ،   ( شـكل مـن إشـكال المعارك وحل النزعات بطرق شبة سلمية             

اهير من العوامل الهامة التي تودي إلى زيادة سرعة القابلية          جانـب أخـر يعتـبر تعصـب الجم        

لالسـتثارة لـدى الالعبيـن إثـناء المنافسة الرياضية ، لذا من األهمية استخدام برامج التوعية                 

ويدل  ) 225 : 1997راتب ،   ( الجماهـيرية كعـامل مساعد في تقليل سرعة القابلية لالستثارة           

خفاض في مستوى التفكير نتيجة للتوتر واالستثارة االنفعالية        سـلوك األفـراد في الجمهرة على ان       

وأشار بعض   )  24 : 1998عالوي ،   ( الشـديدة ممـا يعمـل على شل العمليات العقلية العليا            

المؤرخين في المجال الرياضي إلى أنه منذ أن وجدت الرياضة كان العدوان والعنف مالزمين لها               

عـالوي ،  ( الرومان أو مبارزات القـرون الوسـطى       سـواء فـي ألعـاب اإلغريق القدامى أو        

وتتضـمن إستراتيجيات المنافسة جميع أنواع السلوك واألفكار منذ بداية المنافسة            ) 36 : 2002

وعـندما يكـون الالعـب تحـت السيطرة الكاملة للقائمين على المنـافسة من حكام وإداريين ،                        

التغلب على جميع اإلزعاجات المختلفة والتي قد تحدث        والقدرة على    ) 335 : 1996العربي ،   ( 

في المنافسة لم يتحقق بعد من خالل طريقة تعليمية ثابتة في خطوات أو عمليات تعديل السلوك ،                 

ولكـن على الالعبين تطوير المعرفة وممارسة السلوك للتحكم في جميع الضغوط التي تحدث في               
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لتنافس ، ويجب أن توضع في االعتبار جميع        المجـال الرياضـي ، وبصفة خاصة في مواقف ا         

المدرب ، المنافسون ، اإلداريون ، الجمهور ، وأي أبعاد أخرى يمكن أن             : المصـادر للمشكالت    

  ).336 : 1996العربي ، ( تؤثر على الظروف المحيطة بالمنافسة 

مدرسي  وأخيرا للقضاء على هذه الظاهرة يؤدي المهتمون بالتربية والتعليم بشكل عام و           

التربـية الرياضـية بشـكل خاص دورا كبيرا في تغيير الكثير من السلوكيات والتصرفات غير                

المرغوبة ، من خالل تقويم السلوك غير المناسب ومعاقبته وتعليم األفراد وتعويدهم كيفية التعامل              

النشء  وذلك عن طريق تنمية الروح الرياضية لدى         ممع العنف والتحكم والسيطرة على انفعاالته     

وتعليم القيم االجتماعية للرياضة والتوعية العامة باألهداف التربوية للرياضة وتشجيع الرياضيين           

علـى التحلـي بالروح الرياضية وااللتزام بقواعد اللعبة والتقنين المنتظم لقواعد األلعاب وتطوير              

 المعرفة الرياضية لدى العاملين في وسائل اإلعالم الجماهيري 

 : وأهميته مشكلة البحث

تعتـبر التربية الرياضية مظهرا حضاريا لألمة وتستحوذ التربية الرياضية على اهتمام            

ولذلك فأن المنافسات الرياضية لكثرتها وشدتها فمن الطبيعي أن يصاحب          ، قسـم كبير من األمة      

وهذه الظاهرة هي ظاهرة    ، ذلـك مشكالت وإحداث تتطور أحيانا إلى ما يسمى بالعنف الرياضي            

ولكن إذا  تتطورت هذه الظاهرة إلى استعمال أدوات         ، طبيعـية إذا ظلـت ضمن دائرة المالعب         

الضـرب واشـتباكات فـان ذلك يخرج عن هدف التربية الرياضية أما اليوم فان ظاهرة الشغب                 

امتدت حتى إلى الجمهور واإلداريين بعد انتهاء المباراة وخرجت عن المألوف حتى أصبح الجميع              

 سلوكا عدائيا وقد تصبح     كذه الظاهرة ، ومن نتائج هذه الظاهرة بأن الجماهير تسل         يشـكو مـن ه    

المنافسات الرياضية مناسبات للمعارك الجماعية وهذا ما دفع الباحث لتوثيق هذه الدراسة لشعوره             

. بأن مشكلة العنف قد تزايدت في الفترة األخيرة في المالعب الفلسطينية بشكل لم يسبق من قبل                 

ـ   في حدود علم الباحث الذي يتناول موضوع العنف في          -ي أهمـية الدراسة في كونه األول      وتأت

المالعـب الفلسـطينية فـي قطاع غزة ، وتكمن أهميته أيضا في دراسة وتحليل ظاهرة العنف                 

مما قد تسهم بصورة أو بأخرى في وضع        ، الرياضـي وتحديـد طبيعـتها لدى قطاعات مختلفة          

، في ضوء نتائج هذا البحث الحد من انتشار وشيوع هذه الظاهرة            بـرامج التوعـية الرياضـية       

وتفاديـا لمـا قد يحدث في المستقبل وال سيما أن هناك شواهد تشير إلى إمكانية بعض إفرازات                  

 ) .1999عبد الحميد ، ( العنف الرياضي كالشغب المصحوب بالعدوان 
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 القراءات النظرية والدراسات السابقة

ن في المجال الرياضي إلى أنه منذ أن وجدت الرياضة كان العدوان            أشار بعض المؤرخي  

والعـنف مالزمين لها سواء في ألعاب اإلغريق القدامى أو الرومان أو مبارزات القرون الوسطى               

 أو بمعنى أصح    –وكانت المنافسات قديما    . أو المالكمـة بدون قفاز حتى اإلجهاز على المنافس          

 بالقسوة والدموية كما حاولت السلطات الدينية التصدي لها عبر           تتميز –كانـت المذابـح قديمـا       

وفي العصر الحديث بذلت المحاوالت الجادة لتهذيب الرياضة وأصبحت لها          . العصـور الغابرة    

قوانيـنها ولوائحهـا وأنظمتها ومؤسساتها التي تحاول الحد إلى أقصى مدى من مظاهر العدوان               

 نوعين من العدوان والعنف في الرياضة هما عدوان وعنف          والعـنف و ينبغي علينا أن نفرق بين       

الرياضيين داخل نطاق الملعب ، أو الحلبة أو الميدان والمضمار وعدوان وعنف المتفرجين داخل              

وقد تم تصنيف ظاهرة التعصب في نمطين         ) .4-3 :1998عالوي ،   ( المدرجـات وخارجها      

 على الجانب النفس االتجاهي له ، وفي نطاق هذا  ويتناول التعصب مؤكدا: األول :من الفكر هما 

المفهـوم يكـون التركـيز علـى جوانب التعصب االدراكية ، الوجدانية والسلوكية ، والدالالت                

ويتناول التعصب من زاوية التفسير     : االجتماعـية لصـفات الجماعـة العنصرية وغيرها الثاني          

هو الذي يخلق ظاهرة ألنه يسمح لجماعة قوية        البنائي االجتماعي الذي يرى أن البناء االجتماعي        

و التعصب اتجاه عدائي ضد شخص       ) 298 : 1985عقل ،   ( باسـتغالل األقلـيات المستضعفة      

ينتمي إلى جماعة ما ، ال لسبب سوى انه ينتمي إلى هذه الجماعة ، أي أنه يتصف بالصفات التي                   

والتعصب هو حكم مسبق    . العدائي  توصف بها هذه الجماعة والتي تثير اعتراض صاحب االتجاه          

مـع أو ضد فرد أو جماعة أو موضوع وقد ال يقوم على أساس منطقي أو حقيقة علمية ، ويجعل                    

اإلنسان يرى أو يسمع ما يحب أن يراه ويسمعه وال يرى وال يسمع ما ال يحب رؤيته أو سماعه                   

اء للمنافس وفي نفس    والتعصب في الرياضة هو مرض الكراهية العمي       ) 37 : 2002عالوي ،   (

وهو حالة يتغلب فيها االنفعال على العقل        . الوقـت هـو مرض الحب األعمى لفريق المتعصب          

عالوي ،  ( حـتى أن الحقـائق الدامغة تعجز عن زاللة ما يتمسك به المتعصب فردا أو جماعة                 

األشياء والسمات النفسية لمتعصب توضح أنه يميل للعدوان على اآلخرين أو على            ) .30  1983

ويتصف بجمود الفكر وعدم المرونة ويتأثر بسهولة بأصحاب مراكز السلطة أو           . أو علـى نفسه     

بـاإلعالم ويشـعر بـالقلق إال أنه قد يكتبه ويسقطه على الجماعة التي يتعصب ضدها كما نجده                  

رير مـتطرفا في الفرد عند النصر أو الفوز ، والتطرف في الحزن عند الفشل ، كما أنه دائم التب                  

والتعصب مكتسب ومتعلم من البيئة التي يعيش فيها الفرد ، من الوالدين ومن وسائل              . ألي هزائم   

ومن الطبيعي أن يفجر ناد أو مدينة بالفوز الذي أحرزه بأمانه احد العبيه أو              . اإلعـالم المختلفة    
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 مستوى  فـرقة ، وأن يعتـبر ذلـك شرفا للمجتمع ذاته ولكن يجب أال يصبح هذا الفخر على أي                  

إلى ) األستاذ الرياضي ( والتعصـب شعور خطر قد يؤدي إلى قلب الملعب الرياضي      . تعصـبا   

مـيدان مغلـق حيـث يكون الالعبون الذين صمموا على الفوز مهما يكن األمر في صراع أمام                  

جماهـير متعصبة دون نظام أو امتثالي فالواقع أن هدف الرياضة هو توضيح المثل األعلى للعب                

ي وتشجيع التفاقم بين المجموعات اإلنسانية ، ولذا فإن التعصب على كافة المستويات أمر              الرياض

خطـر يجـب القضاء عليه  وهناك بعض الحكومات التي شجعت التعصب الستغالل البطوالت               

الرياضية لخدمة مصالحها السياسية ، وهي بذلك قد أسهمت في توسيع الخالفات الدولية في عالم               

 )  38-2002:37عالوي،(ة الرياضة أحيانا عن تحقيق أسمى مهمة سالم إنسانية          الرياضة وعرقل 

ويعتـبر المجـال الرياضـي التنافسي احد أهم المجاالت اإلنسانية الذي تبدو فيه ظاهرة العدوان                

واضحة، فهناك الكثير من مظاهر العدوان تبدأ بالسخرية والتهديد وتنتهي باإليذاء البدني الذي قد              

والعدوان في التنافس   .إصـابة المنافس أو الخصم ، أو التخريب والتدمير للممتلكات         يـؤدي إلـى     

الرياضـي ال يقتصـر فقـط علـى الالعبين فيما بينهم بل قد يمتد ليوجه نحو الحكام واإلداريين      

والمدربيـن، باإلضافة إلى ما يصدر على الجماهير من عدوان نحو الالعبين والحكام واإلداريين              

 والذي غالباً ما يؤدي إلى التخريب والتدمير، وهذا النوع األخير مصدره األساسي             واإلعالمييـن 

هو احد الالعبين أو اإلداريين الذين يبدون االعتراض أو يبدؤون العدوان داخل الملعب وسرعان              

والسلوك العدائي يسبقه حدوث     ) 269 : 2003فوزي ،   ( مـا تـنقل هذه الظاهرة إلى خارجها         

ـ      رد والعكـس صـحيح بمعنى أن اإلحباط سيؤدي إلى سلوك عدائي وتساعدنا             إحـباط عـند الف

مالحظاتنا اليومية على افتراض أنه يمكن إرجاع السلوك العدواني في صورة المختلفة إلى أنواع              

ويرتبط عنف أو عدوان جماهير المشاهدين للمنافسات        ) 112 : 1977عبد الغفار ،    (االحباطات  

يقصد بها مجموعة األنماط السلوكية المرتبطة باالنفعاالت والتي        الرياضـية بظاهـرة الشـغب و      

تصدر من جماهير المشاهدين للمنافسات الرياضية تحت ظروف معينة والتي تتصف بأنها خارجة        

عـن السلوك العام الذي يحدده المجتمع وفق لظروفه ومعاييره االجتماعية والتربوية مغيرها من              

ة تزايدت ظاهرة عنف وشغب الجماهير من المتفرجين أو         وفـي السـنوات األخـير     .المعايـير   

المشـاهدين للمنافسات الرياضية ، سواء في المنافسات المحلية أو الدولية ومظاهر هذا العنف أو               

الشغب قد تمتد أحياناً إلى خارج محيط الملعب الرياضي فيحدث في الشوارع وقد يرتبط باإلعمال               

 النقل أو المتاجر أو المحالت أو محاوالت االعتداء على          التخريبـية التـي تحاول تحطيم وسائل      

وهذا ما تؤكده الكثير من الكتب       )  160 : 1998عالوي ،   (اآلخريـن أو علـى رجـال األمن         

والمقـاالت التـي كتبـت عن نفسية الجماهير وعنفها ، وسلوكا تسرد عجائب وغرائب ومعايير                
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شريف ،  (  وتخريب متعمدة وتلقائية     تعصـب مـتفاوتة ومستويات عنف مختلفة وعمليات شغب        

وكـل واحد منا شخص مهم في نظر نفسه ومعنى هذا أن قسما كبيرا من سلوكنا                 ) 80 : 1978

مدفوع بنظرتنا إلى أنفسنا ونحن نتصرف نأخذ بعين االعتبار دوراتنا وتأثير هذا التصرف بالنسبة              

ه ما هو إال صـراع يستهدف    ويرى البعض أن التنافس بطبيعت     ) 396 : 1974عـاقل ،    ( إلـيها 

الفوز ، وكثيرا ما يرى المتنافس في منافسيه خصوما له كما ينظر البعض إلى التنافس نظرة فيها  

الكثـير من المغاالة ، فينقلب التنافس الرياضي إلى تنافس عدواني وصراع على النقط للوصول               

ومن ناحية أخرى   ) 165 : 1976عالوي ،   (إلـى الصـدارة وتجنب الهبوط إلى القاع بأي ثمن           

يرتبط عنف وشغب جماهير المشاهدين للمنافسات الرياضية بظاهرة التعصب الرياضي والتي قد            

والتعصب في  .يعـزى أليها العديد من أسباب الحوادث المثيرة التي تحدث في المالعب الرياضية            

عمى لفريق  الرياضـة هو مرض الكراهية العمياء للمنافس، وفي نفس الوقت هو مرض الحب األ             

وهـو حالة يتغلب فيها االنفعال على العقل فيعمي البصيرة حتى أن الحقائق الدامغة              . المتعصـب 

والسمات النفسية للمتعصب تشير إلى     .تعجـز عن زلزلة ما يتمسك به المتعصب فرداً أو جماعة            

صف بالجمود  أنـه يميل للعدوان العدائي على اآلخرين أو على األشياء أو على نفسه أحياناً ، ويت               

الفكر والتصلب وعدم المرونة ويتأثر بسهولة بأصحاب مراكز السلطة أو اإلعالم، ويشعر بالقلق،             

كما يتسم بالتطرف في    . إال أنـه قد يكبته ويسقطه على األفراد أو الجماعات التي يتعصب ضدهم            

عالوي ،  ( فريقه  الفرح عند الفوز والتطرف في الحزن عند الهزيمة كما أنه دائم التبرير لهزائم              

ومـن بين أهم عوامل هبوط مستوى هذه اللعبة وحدد العديد من أسباب ذلك فيما                )  74 : 1998

 : يلي 

 التعصـب األعمـى ألندية بذاتها أو لالعب معين يجعل المشجع المتعصب رافضاً آلي رفض                -

 .نقض يوجه لهما 

 حتى لو اتخذ طرق تقوده للفساد        عدم أتزان التشجيع ففي بعض فئات المشجعين من يمجد اللعب          -

 .والهالك وتربي في نفسه الغرور حتى يسيء اللعب فال يجد من يحاسبه

 عدم اإللمام الكافي بمفهوم اللعبة فهناك مثالً بعض المهارات التي يؤديها اللعب بال داعي بهدف                -

 .ور المظهريةاسترضاء الجمهور فينسى أن اللعبة جماعية األمر الذي يعمل على استحسان األم

 الغـرور المشوب بالجهل لدي بعض المشجعين المتعصبين ممن يتصورون أنهم خير من يفهم               -

 اللعبة إذ يتوهمون ذلك فأنهم يعطون الحق في التدخل في الشؤون الفنية     تفـنون وإسـتراتيجيا   

جماهير للفريق وغالباً ما يتسم هذا التدخل بمحاولة فرض السيطرة الشغب والعدوانية وتأليب ال            

  ).75 : 1998عالوي ، ( على اإلداريين والمدربين المسئولين 
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يـبدو إن أعمـال العنف والشغب التي ترتكبها الجماهير في المالعب الرياضية وخارج هذه               

المالعـب تشـكل ظاهرة معقدة وتتداخل فيها العديد من المتغيرات كما قد تعزى إلى العديد من                 

بعض النضيرات واالفتراضات المرتبطة بالعدوان والعنف ال       كما يبدو أن    .األسـباب والعوامـل   

تسـاعد فـي تفسير هذه المظاهر،فعلى سبيل المثال م تسهم بعض البحوث في أبراز عامل تفريغ            

االنفعـاالت المكـبوتة لـدى أنصار نظرية الغرائز أو نظرية التنفيس إذ أن المالحظ إن السلوك                 

ــد ا  ــل بع ــزيد أو يق ــد ي ــنف ق ــي والع ــدم العدوان ــرة الق ــباريات ك ــض م ــتهاء بع .                            ن

وقـد أشارت بعض الدراسات ، أن أهم أسباب وعوامل عنف            ) 76-75 : 1998عـالوي ،    ( 

 -: وشغب الجماهير في الرياضة يمكن أن تنحصر في العوامل واألسباب التالية 

 خصائص المنافسة

 الوقت المتبقي من المنافسة -عة النشاط الرياضي  طبي- المنافسة الشديدة بين أندية كعينة -

  مدى أهمية المنافسة- سلوك الالعبين أثناء اللعب - النتيجة النهائية للمنافسة -

  التحكيم المرتبط بالقرارات الخاطئة أو التحيز- مكان إقامة المنافسة -

 خصائص الجمهور

 -تفريغ االنفعاالت المكبوتة   - إحباط الجماهير    - شـحن الجماهـير      - التعصـب األعمـى        -

  سلوك كبار المشجعين- كثافة الجمهور -االستقرار 

 العوامل البيئية

 انعدام أو ضعف الوقاية     - المشكالت الخاصة باألفراد     - عوامل التربية    - تأثير وسائل اإلعالم     -

 )             المقنع وغير المقنع  (  االحـتراف الرياضـي      - الـنزاعات المحلـية أو القومـية         -األمنـية   

  ) 77 – 76 : 1998عالوي ، ( 

وهكـذا نجـد في الرياضة أن هناك مشاهدين يواظبون على حضور منافسات األنشطة              

التي يهتمون بها ويتتبعون أخبارها ونتائجها وأخبار العبيها كما قد يكون لبعض األندية أو الفرق               

رق الرياضية ويهتم بمعرفة أدق األمور      الرياضية جمهورها الخاص الذي ال تفوته منافسة لهذه الف        

المرتـبطة بناديه أو فريقه والعبيه والذي يقوم بتشجيعهم بحماس منقطع النظير ويسعى دائما إلى               

 ومما ال شك فيه أن حجم المشاهدة أو عدد المشاهدين           0قـراءة أو مشـاهدة كـل ما يرتبط بهم           

اط وسعة المالعب التي تجري     يخـتلف مـن نشاط رياضي آلخر في ضوء مدى شعبية هذا النش            

علـيها المنافسات إذ ال يمكن مقارنة حجم المشاهدين أو الشعبية التي تتميز بها رياضة كرة القدم                 

في العديد من البلدان برياضات أخرى مثل التنس أو تنس الطاولة في بلدان أخرى كما أن اهتمام                 

طة الرياضية يؤثر بصورة بالغة على      وسائل اإلعالم على مختلف أنواعها بأنواع معينة من األنش        
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كـثافة عـدد المشـاهدين هذه األنشطة ويرى بعض الباحثين في مجال علم النفس الرياضي أن                 

المشـاهدين أو المتفرجيـن في الرياضة يمكن اعتبارهم بمثابة الحشد أو الجمهور الرياضي من               

ختلف في أعدادها حيـث أن هـذا الحشـد أو الجمهـور الرياضي يتكون من جماعة من الناس ت          

ومتعة المشاهدة الرياضية ها مبرراتها . وتسـتجيب عاطفيا لمثير مشترك وهو لمنافسة الرياضية        

ومقوماتها النفسية واالجتماعية والجمالية واالتصالية األمر الذي قد يجعل من المشاهدة الرياضية            

فكأن المشاهدة لم تعد    . ا  ظاهـرة معقدة تتطلب قدرا كبيرا من الدراسة التحليلية حتى يسهل فهمه           

مجـرد حـدث عرضـي مـن جموع المتفرجين الغفيرة التي تسعى وتبذل كل جهدها لمشاهدة                 

المنافسـات الرياضـية ، بل ربما في بعض األحيان يترك هؤالء األفراد أعمالهم أو دراستهم أو                 

ي يميلون  مصـالحهم في سبيل المواظبة على حضور ومشاهدة المنافسات واألحداث الرياضية الت           

. إلـيها ويهـتمون بها وبذل الجهد في سبيل تشجيع الالعبين والفرق التي يحبونها ويميلون إليها                 

وفـي رأي بعـض الباحثين أن المشاهدة الرياضية ضرورة اجتماعيه تغذي االتصال بين األفراد               

عضهم البعض  وتتيح فرص التقبل المتبادل بين أفراد أو بين فئات مختلفة في المجتمع ال يعرفون ب              

وتحـدث فـيهم شـعورا باالتنماء والتوحد كما أنها تقدم متنفسا اجتماعيا مقبوال للمشاعر وأنواع                

السلوك التي يصعب التعبير عنها في مواقف أخرى ، أو قد تكون غير مقبولة اجتماعيا إذا حدثت                 

لى أن  وقد أشار بعض الباحثين اآلخرين إ     )  64-63 : 1998: عالوي  ( فـي مواقـف مغايرة      

سلوك الحشد أو الجمهرة يظهر خصائص تختلف اختالفا واضحا عن سلوك األفراد الذين يشكلون              

هـذا الحشد حينما يكونون فرادى ، إذ أن أفكارهم وانفعاالتهم تأخذ أنجاها واحدا مشتركا ، األمر                 

ة الـذي يشـكل مـا يعرف بالعقل الجمعي كما أن الفرد في هذا الحشد يتميز بالتطرف في سرع                  

التصـديق مما يمهد النتشار الشائعات كما يكسب الفرد نوعا من التفكير والسلوك المندفع الصارم             

المـتطرف الـذي يرى األشياء إما بيضاء أو سوداء وال مجال للوسيطة ويغذي التعصب الذي ال         

ح يفسـح المجال للمعارضة أو المنافسة أو االقتناع باإلضافة إلى وجود صفة التناقض كسيادة رو              

السـيطرة واالستبداد أو الخضوع واالستسالم وقد عارض بعض الباحثين هذه اآلراء على أساس              

أن سلوك الحشد ال يسيطر عليه العقل الجمعي ولكنه عبارة عن سلوك فردي ولكن بصورة مبالغ                

 كما أشاروا 0فـيها نظرا ألن سلوك الفرد ودوافعه األساسية تزداد شدة وقوة في مواقف التجمهر              

ـ  يعرف أهمية السلوك التعبيري الذي     ) كقائد جماعة المشجعين في الرياضة      ( ى أن قائد الحشد     إل

 التي ينشدها ، كما أن وجود الفرد        ةيعـتمد على إثارة االنفعاالت وبالتالي إثارة االستجابات العلني        

 0ابات  مـع اآلخرين الذين يقلدون سلوكه يساعد على زيادة الحماس وبالتالي زيادة وحدة االستج             

ولعا من بين أهم مظاهر الحشد الرياضي ارتباطه باالنفعاالت الزائدة والعاطفة الهوجاء التي تسهم              



 العنف الرياضي في المالعب الفلسطينية 

 1117

في خفض مستوى الذكاء لدى أفراد الحشد وبالتالي التأثير السبي على عض العمليات العقلية العليا               

الشديدة واإلشارة العالية   كاإلحسـاس واإلدراك والتفكير واالنتباه كما أن من نتائج هذه االنفعاالت            

هـبوط روح الـنقد الـذي يحمـي الفرد من التقليد اآللي النفعاالت وأفكار اآلخرين والمشاركة                 

، أو محاكـاة أعمال اآلخرين وتقليد سلوكهم أو ما يطلق عليه العدوى    ) الوجدانـية واالسـتهواء     

تها في أن كل فرد      دون وعي وتكمن خطور    نالسـلوكية وهـي تعبـير عن التقاط أفعال األخريي         

 0يسـتجيب ويثير في نفس الوقت األمر الذي يسهم في إشغال المزيد من االنفعاالت وقوة التأثير                 

هـذا مـن ناحية ومن ناحية أخرى فإنه نظرا لصعوبة تحديد المسئولية الفردية في الجمع الحاشد                 

نساق وراء التيار العام لسلك     الغفير الثائر فإن الفرد يقوم باالستجابات العنيفة بال خوف أو تردد وي           

الجمهـرة أو الحشد كما أشار بعض الباحثين إلى أن هذه المظاهر النفسية لسلوك الحشد الرياضي                

أو المتفرجيـن في المنافسات الرياضية تعتبر من بين أهم العامل التي تؤدي إلى عنف المتفرجين                

ومن )  159-1998:157عالوي،(فـي المدرجـات وخارجها وإلى حدوث الشغب و التعصب            

ناحـية أخـرى المباريات التي تقام بين فرق لم تبلغ المستوى الالئق من المهارة والتحكم في فن                  

اللعـبة ، وهـذا سبب قوي من أسباب التجاء الالعبين إلى الخشونة في اللعب وارتكاب األخطاء                 

ة العصبية لالعب   الـناتجة عن عدم القدرة على التحكم في حركات الجسم وخاصة إذا قدرنا الحال             

أثـناء المنافسـات الرياضـية وهـذا من شأنه أن يزيد احتمال حدوث اإلصابات والحوادث بين                 

وهناك نوعان من االستراتيجيات يجب تطويرها كإجراءات        ) 150:شلتوت ، معوض    ( الالعبين  

تي يحتاجها لإلعـداد العقلي للمنافسات الهامة تحتوي االستراتيجية األولى على جميع السلوكيات ال       

أو يمكـن االحتياج إليها قبل بداية األداء الفعلي في المنافسة ، واإلستراتيجية الثانية تتضمن جميع                

وهناك  )  337 : 1996العربي ،   ( السـلوكيات الـبد نية والعقلية المطلوبة في األداء التنافسي           

ستخدام التصور العقلي   طـريقة أخـرى لمواجهـة الطاقة النفسية السلبية والمنافسة العقلية هي ا            

لإلعـداد للـتعامل مع إزعاجات المنافس ، وهناك نماذج أخرى من اإلزعاجات مثل المناقشة ،                

الصراخ ، الجدال مع اآلخرين ، الحديث مع الجمهور ، وفي كلتا الحالتين فإن المبدأ هو الحصول                 

وهذه )   351 : 1996العربي ،   ( علـى رباطـة الجـأش والتركـيز خـالل فـترة اإلزعاج              

 االستراتيجيات تفيد الالعب في التحكم في انفعاالته ويستطيع التحكم في انفعاالته والسيطرة عليها 
 

 الدراسات السابقة المرتبطة

دراسة تحليلية لظاهرة شغب المالعب الرياضية      (  بعنوان   1984 ر دراسة محمد خير ما مس     -1

 المالعب الرياضية في الوطن العربي       استهدفت الدراسة تحليل ظاهرة شغب     في الوطن العربي  
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 ممن لهم عالقة بالرياضة التنافسية من خبراء ومدربين وإعالميين وحكام           932بلغ قوام العينة    

 دولـة عربية، قام الباحث بتصميم استبيان وتم تطبيقه على أفراد العينة،             13ومشـجعين مـن     

لجمهور والالعبون والحكام ، كما     أظهرت النتائج أن عناصر الشغب ثمانية ، بأتي في مقدمتها ا          

أن األسـباب ألمؤديه لمثل هذه التصرفات السلبية هي أسباب رياضية في ظاهرها إال أن أسبابا                

 : 2002حجاج ،   ( غير مباشرة تقف ورائها تحقيقا لدوافع بعيدة عن مجال التنافس الرياضـي          

153.(  

ير في مالعب كرة القدم     شغب الجماه (  بعنوان   1985 دراسـة محمـد عـالوي وآخـرون          -2

 اسـتهدفت الـتعرف على أسباب الشغب ومظاهرة وكيفية عالجه ، بلغ قوام العينة               المصـرية 

 خبيرا في المجاالت التربوية واالجتماعية والسياسية ، استخدم         195 مشـجع كرة قدم ،       1060

 ، وتوصل    استمارات استبيان تشمل كافة األسئلة المطروحة على عينتي البحث         3الباحثون عدد   

الباحـثون فـي نـتائجهم إلى أن أسباب الشغب من وجه نظر الجماهير ترجع لمشكالت تتعلق          

بـالحكم وبمشـاعر األفراد نحو المنافسة ، وأن الخصومات بين الجماهير تزداد كلما اقتربت               

أنديتهم من الصراع على القمة ، وقد أرجع الخبراء أسباب الشغب إلى التعصب في تشجيع ناد                

  ).154 : 2002حجاج ، ( 0 معين

 وقد أشار إلى موضوع شغب      )العولمة الرياضية المتوحشة    (  دراسة إسماعيل حامد بعنوان      -3

 النامي منها أو    -المالعب واندالعه في معظم دول العالم فقيرها وغنيها المتقدم فيها والمتخلف            

ت عنوان الرياضة         غـير النامـي ، وقـد تناول عدد من التوصيات التي خرجت بها ندوة تح               

 1982في إمارة موناكو خالل عام      )  واللعب النظيف    –الرياضـة  العالمية ومناهضة العنف       ( 

ومـن هـذه التوصيات بما يتعلق بالجهات الرياضية المعنية األمر والجهات الحكومية ولشعبية              

للعب النظيف    ووسـائل األعالم ورؤية األعمال الخاصة بمناهضة العنف والعمل للتوصل إلى ا           

  ) 106 : 2002حجاج ، ( 

 تاستهدفقياس التعصب في المجال الرياضي      (  بعنوان   1986 دراسـة رشـيد عبد السالم        -4

مشجع  ) 100( الدراسـة بـناء مقياس التعصب الرياضي لمشجعي كرة القدم بلغ قوام العينة              

حظة بالمشاركة  متعصـب مـن نـادي الـزمالك ، استخدم الباحث المقابالت الشخصية والمال             

ومقـياس التعصـب كوسـيلة تجمع البيانات من عينة األفراد ، وقد توصل الباحث إلى بعض                 

االسـتنتاجات وهـي أن هناك ثالثة عوامل ، األول يشتمل على مظاهر الصالبة والجمود ال،                

والثانـي يشـتمل على مظاهر االتجاه العدائي ، والثالث يشتمل على مظاهر االنتماء والتحيز               

  )152 : 2002حجاج ، ( معبر عن التعصب الرياضي في مجال لعبة كرة القدم ال
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 استهدفت التعرف على العالقة بين التعصب والجمود حيث يعني           )1970( دراسـة روكيش     -5

الجمـود تكـرار قيام المشجع بسلوك نمطي أثناء مشاهدته للمباريات المختلفة كالهتاف وارتداء     

ر وثبات أرائه نحو الفريق الذي يشجعه وعدم مرونته ، أخذت           زي الجماعـة دون أدنـى تغيي      

العينة من الطلبة الجامعيين وروعا فيها أال تضم المنتمين لألقليات وطبق على أفراد المجموعة              

اختـبار كاليفورنـيا لقياس التعصب مع استبعاد الذين حصلوا على درجات متوسطة ، ثم طبق                

المتعصبة أسفرت نتائج البحث عن أن المجموعة األكثر        اختـبار لقياس الجمود على المجموعة       

  )151 : 2002حجاج ، ( تعصبا كانت أكثر جمودا كذلك 

دراسة تحليلية لظاهرة التعصب    (  بعنوان   1993دراسـة محمـد حسـنيين وآخـرون سنة          -6

 استهدفت الدراسة  التعرف على طبيعة       الرياضـي فـي دولة البحرين المدربون والمشجعون       

رة التعصب الرياضي لدى عينة البحث ، ومعرفة الفروق بين المدربين والمشجعين            وحجم ظاه 

في مستوى التعصب ومدى تأثير ظاهرة التعصب الرياضي لكل من العمر والحالة االجتماعية             

مشجعا ،   ) 79( مدربا   ) 80( والمستوى التعليمي لدى المدربين والمشجعين ، بلغ قوام العينة        

المعد من قبل فريق البحث في هذه الدراسة ،         ) مقياس التعصب الرياضي    ( اسـتخدم الباحثون    

ارتفاع مستوى التعصب الرياضي لدى عينة المدربين       : وتوصـل الباحـثون إلى النتائج التالية        

عـنه لدى عينة المشجعين ، وارتفاعه لدى عينة غير المتزوجين بمقارنتهم بعينة المتزوجين ،               

هرة لدى عينة غير الجامعيين بمقارنتهم بعينة الجامعيين كما         كمـا ظهـر ارتفاع مستوى الظا      

حجاج ،  ( اختلفـت فئات العمر في مستوى التعصب حيث يقل مستوى التعصب بزيادة العمر              

2002 : 152 – 153. (  

هـ 1419دراسـة مجموعـة من الباحثين بإشراف إدارة البحوث بمعهد إعداد القادة سنة               -7

وتعتبر ) اهرة العنف الرياضي في المملكة العربية السعودية        دراسـة مسـحية لظ    ( بعـنوان   

ولكن عندما تحولت هذه    . األلعاب الرياضية وسيلة من وسائل الترويح عن النفس قديما وحديثا           

الوسـيلة إلـى غاية من الغايات التي يتنافس عليها األفراد وبعض المجتمعات أدت إلى شيوع                

س الخارج عن أطر اآلداب واألعراف التي بين الناس ،          بعـض اإلفـرازات البيئية بحكم التناف      

ومـن تلك اإلفرازات ظاهرة العنف الرياضي التي أدت إلى إهالك الكثير من األرواح وانتشار               

العصـبيات المقتـية بيـن متابعي الرياضة بمختلف أشكالها والكتاب عبارة عن دراسة مسحية          

 السعودية كمجتمع للبحث وتهدف الدراسة إلى       لظاهرة العنف الرياضي باختيار المملكة العربية     

 معرفة مسببات العنف الرياضي     -.معـرفة المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالعنف الرياضي        

 استخالص اآلثار   -. معرفة مظاهر العنف الرياضي في مجال كرة القدم          -في مجال كرة القدم     
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 التربوية في التخفيف من هذه       التعرف على دور المؤسسات    -.المترتـبة على العنف الرياضي      

وتقع الدراسة  .  التعرف على مسؤوليات القطاعات المختلفة في العنف الرياضي          -.الظاهـرة   

ناقش الفصل الرابع من الدراسة دور      . في ثالثة أبواب رئيسية اشتملت على خمسة عشر فصال          

 فعليهم تقع مسئولية    التالميذ والطالب : القطاعـات المختلفة في ظاهرة العنق الرياضي ومنهم         

االتصـاف بالـروح الرياضـية، فالمدارس والجامعات ذات السمعة الرياضية الجيدة هي التي              

تتصف بطالب يتصفون بالروح الرياضية حيث ينبغي على الطالب اعتبار منافسيهم ضيوفا ،             

تبر ودور مدرس التربية الرياضية يع    . وأن يعملوا على ترسيخ روح اللعب والسلوك الرياضي         

واحتوت الدراسة مالحق لجداول    . حـيويا و مهمـا فـي نـبذ العنف وترسيخ اللعب النظيف              

نشر في مجلة   .(  صفحة   307ويقع البحث في    . واالسـتبيانات التـي اسـتخدمت في الدراسة         

  ) . 49المعرفة العدد 

 " العنف الرياضي في مالعب هوكي الجليد     " بعنوان  ) 2003( دراسة برولينسون وآخرون     -8

و هدفـت الدراسـة إلـى التعرف على نوعية اإلصابات التي تصيب العبي هوكي الجليد في                 

الدوري األمريكي ، وقد استدعى االنتباه إلى خطورة اإلصابات التي تحدث في هوكي الجليد ،               

وتحديـدا إصـابات العمود الفقري وإصابات العين والعديد من اإلصابات نتيجة ألعمال العنف              

من اإلصابات كانت في النخاع     % 38وتوصلت الدراسة إلى أن     . خدام العصا   والسـيما اسـت   

 اللعب  عويوصي الباحث بتغيير نظم قوانين اللعبة وبتشجي      . الشـوكي والصـدمات وفي العين       

 .  النظيف 

هدفت الدراسة  " العنف والصحة والنشاط الرياضي     " بعنوان  ) 2001( دراسة اودليسكينتس    -9

عالقة بين المواقف والتصرفات تجاه العنف في المجال الرياضي وكذلك          إلـى الـتعرف على ال     

 تلميذ من   5991وتمنت عينة الدراسة من     . تأثـير أكـل الفواكه والتدخين مع العنف الرياضي          

وكانت نتائج الدراسة إلى أن ظاهرة العنف الرياضي عند التالميذ كانت متعلقة بالتدخين وكذلك              

أخيرا . ة العنف الرياضي عند التالميذ الذين يأكلون الفواكه         أيضـا أدت إلـى انخفاض ظاهر      

للـتخلص مـن هـذه الظاهرة صمم الباحث برامج رياضية للترويح عن النفس وكذلك محاربة        

 .ظاهرة العنف الرياضي

العنف واإلصابات بين أطفال المدارس في      " بعنوان  ) 2002( دراسـة بوجانيتشي وآخرون      -10

ـ  الدراسة إلى التعرف على العنف واإلصابات بين أفراد المدارس في       هدفت   " صربيا   ةجمهوري

وأجريت الدراسة في   .جهوريـة صـربيا ، وكذلـك التعرف على سلوك األطفال في المدارس              

 تلميذا  1783 ، علـى عيـنة مختارة من المدارس وتشمل ما مجموعة             2002صـربيا عـام     
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وكانت نتائج  . خدام المنهج الوصفي    وقام الباحث باست  .  عاما   15وتراوحـت أعمارهم ما بين      

وقد أوصى  . من التالميذ حصلت لهم اإلصابات من خالل العنف الرياضي        % ) 3508(الدراسة  

الباحـث أنم العنف واإلصابات بين أطفال المدارس يبين الحاجة إلى تحسين االتصال المتبادل              

في نبذ  )  الخ   000ين ، األسرة    اآلباء ، المعلم  ( والتسامح بين التالميذ ، وإشراك فئات المجتمع      

 .العنف والتثقيف الصحي لألطفال في المدارس 

  مناقشة الدراسات السابقة   

 :بعد مراجعة دقيقة للدراسات التي تناولت موضوع العنف الرياضي في المالعب تبين ما يأتي 

  أن معظم الدراسات هدفت إلى التعرف على العنف الرياضي في المالعب الرياضية-

 استخدمت معظم الدراسات ، أن لم يكن جميعها ، المنهج الوصفي وأسلوب             – لتحقـيق أهدافها     -

 .الدراسة الميدانية بإعداد استبانه تعكس أبعاد العنف الرياضي كما حددتها الدراسة 

 نـتائج الدراسـات السـابقة عكسـت أهم أسباب العنف الرياضي في المالعب وهو الجمهور                 -

 .ا يؤدي إلة الجمود في سلوكه وتصرفاته وبالتالي إلى العنف الرياضي المتعصب لفريقه مم

 . جميع الدراسات السابقة أوصت بضرورة توعية الجماهير الرياضية ونبذ التعصب األعمى -

  وعلـية يـرى الباحـث أن هدف البحث الحالي ينسجم مع هدف معظم الدراسات السابقة وهو                 

التعرف على أسبابه ، وذلك بإتباع المنهج الوصفي ،         دراسـة العـنف الرياضي في المالعب و       

ويـرى الباحـث أن معظـم نتائج الدراسات السابقة اتفقت مع نتائج الدراسة التي توصل إليه                 

 .الباحث  

 :هدف الدراسة 

  التعرف على أسباب العنف الرياضي في قطاع غزة -1

 :تساؤالت الدراسة

لمالعب الفلسطينية من وجهة نظر أفراد عينة        مـا هـي أسباب ظاهرة العنف الرياضي في ا          -1

 . الدراسة 

  ما هي أسباب ظاهرة العنف الرياضي في قطاع غزة-2
 

 -:المصطلحات المستخدمة 

 هـو سـلوك يهدف إلى محاولة إصابة أو إحداث ضرر أو إيذاء لشخص أخر                      -: العـدوان  -1

  )11 : 1998عالوي ، (
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 أو غير القانوني للقوة بمختلف أنواعها في المجال          االسـتخدام غـير المشـروع      - :العـنف -2

  )29 : 1998عالوي ، (  الرياضي 

هو حالة عنف مؤقت ومفاجئ تعتدي بعض الجماعات أو التجمعات أو فردا واحدا              -: الشغب   -3

على نحو ما ، وتحد للسلطة أو لمندوبيها ، أحـيانا وتمثل أخالال باألمن وخروجا على النظام   

ل تظاهره سلمية ، أو اضطراب منظم تصرح به السلطة إلى هياج وعنف             يحـدث مـن تحو    

  )67 : 2002حجاج ، (  يودي إلى األضرار باألرواح والممتلكات 

وهو مشاهد يغلب علية طابع الحياد نسبيا ، حيث أن كال الفريقين ال يهمانه               -: المشـاهدون    -4

 ) 69 : 2002حجاج ، ( في نشئ من حيث الفوز أو الخسارة 

 وهو المشاهد المتعصب لفريق أو ناد معين ، وهو يبدي ديناميكية أكثر من              -: المشـجعون    -5

  )69 ، 2002حجاج ، (  كما انه يضيف دورا يتصف باالهتمام النشط ، المشاهد العادي 

 هو حكم مسبق مع أو ضد فرد أو جماعة أو موضوع وقد ال يقوم على أساس                 -: التعصـب    -6

مية ويجعل الفرد يرى أو يسمع ما يحب أن يراه أو يسمعه وال يرى وال               منطقي أو حقيقة عل   

  ) 189 ، 1998عالوي ، (  يسمع ما ال يحب رويته أو سماعة 

 إجراءات الدراسة

 -: منهج الدراسة -1

 اسـتخدم الباحـث المـنهج ألوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله وصف الظاهرة              

يان العالقة بيم مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات         موضوع الدراسة وتحليل بياناتها وب    

 .التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها 

  -: عينة الدراسة -2

 شخصا موزعة   152 تـم اختـيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية ،  حيث بلغت العينة              

 :كاألتي 

  )1( جدول رقم 

 جدول يوضح توصيف أفراد عينة البحث

 الالعبين الحكام الجمهور المدربين اإلداريين داتأعضاء االتحا
17 20 25 35 20 35 

 -: مجاالت الدراسة -3

  فلسطين –  أجريت الدراسة في محافظات غزة -: المجال الجغرافي -1
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 أجريـت الدراسة على  الالعبين و المدربين و اإلداريين و الحكام و               -:المجـال البشـري      -2

 ات الجمهور و أعضاء االتحاد

 ) م 2006(  أجريت الدراسة عام -: المجال الزماني -3

 : أدوات جمع البيانات -4

كوسيلة لجمع بيانات البحث والذي وقام بتصميمه       ) االستبيان  ( تـم اسـتخدام االستفتاء      

راسـم يونـس لقياس العنف في الرياضة ، وتتكون هذه القائمة من عشرين عبارة موزعة على                  

 ) 36 – 1986:30يونس،( ادات واإلداريين والمدربين والالعبين والجمهور    الحكام وأعضاء االتح  

ويقدم الباحث التصنيف التالي الذي من خالله سيظهر أسباب ظاهرة العنف في أربع درجات كما               

 :يلي 

  )2( جدول رقم 

 جدول يصنف أسباب ظاهرة العنف

 النسبة المئوية مستوى الدرجة

  %100-80 درجة عالية جدا

 %79-60 ة عاليةدرج

 %59-40 درجة متوسطة

 %40أقل من  درجة قليلة

 وبناء على هذا التصنيف سيتم التعليق وفق نتائج البحث

 :الدراسة االستطالعية -5

 اسـتطالعية من الالعبين والمدربين والحكام والجمهور وأعضاء         ةتـم اختـيار عيـن     

 من خارج العينة األساسية وذلك تحقيقا       تم اختيارهم  ) 60( االتحـادات وإداريـي األندية قوامها       

 : لألهداف التالية 

 . معرفة مدى مالئمة االستمارة للمستوى الثقافي والتعليمي للعينة الحقيقية -

 . التأكد من سهولة ووضوح عبارات االستبيان -

 . تذليل أي عقبات يمكن أن تواجه المفحوصين -

 :وكانت نتيجة الدراسة االستطالعية عما يأتي 

وال توجد  .  مالئمـة العبارات المستخدمة في االستمارة للمستوى التعليمي والثقافي للمفحوصين            -

 .أي مشكلة في فهم عبارات االستبانه 
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  صالحية االستمارة ومالئمتها للدراسة -
 
 : المعامالت العلمية لالستمارة -6

 : معامل الثبات -1

  )3( جدول رقم 

بطريقة ألفا كرونباخ ، لكل عبارة من عبارات االستبيان ) ق الداخلي االتسا( يبين معامل الثبات 

 واالستبيان ككل ومعامل الصدق الذاتي

معامل 

الصدق 

 الذاتي

معامل 

ألفا 

 كرونباخ

 م الفقرة

 1 ظاهرة العنف الرياضي سببها عدم وجود نظام لحماية الحكام .9778 .9182

 2 م وجود وعي بين الجماهيرظاهرة العنف الرياضي سببها عد .9807 .5518

 3 ظاهرة العنف الرياضي سببها عدم اتخاذ عقوبات رادعة بين المخالفين .9805 .6274

 4 ظاهرة العنف الرياضي سببها ضعف تنظيم المباريات .9778 .9182

 5 ظاهرة العنف الرياضي سببها قصور االتحادات في معالجة األمور .9790 .7860

 6  العنف الرياضي سببها عدم قدرة الحكام على التحكيمظاهرة .9788 .8122

 7 ظاهرة العنف الرياضي سببها هو حب الفوز فقط .9778 .9154

 8 ظاهرة العنف الرياضي سببها التعصب األعمى .9789 .7981

 9 ظاهرة العنف الرياضي سببها عدم صالحية المالعب .9799 .6969

سببها إداريي األنديةظاهرة العنف الرياضي  .9782 .8770  10

11 ظاهرة العنف الرياضي سببها عدم وضع الحكام المناسبين للمباريات المناسبة .9779 .9060

12 ظاهرة العنف الرياضي سببها وجود فئة تحاول عرقلة المسيرة الرياضية .9781 .8881

13 ظاهرة العنف الرياضي سببها الظروف الصعبة التي نعيشها .9781 .8881

14 ظاهرة العنف الرياضي سببها عدم قدرة األندية على ضبط العبيها .9778 .9224

15 ظاهرة العنف الرياضي سببها عدم قدرة األندية على ضبط جماهيرها .9778 .9224
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16 ظاهرة العنف الرياضي سببها ضعف الهيئات اإلدارية في األندية .9778 .9224

اضي سببها عدم انسجام التحكيم مع المباراةظاهرة العنف الري .9785 .8433  17

18 ظاهرة العنف الرياضي سببها محاولة إظهار العنف على النفس .9785 .8453

19 ظاهرة العنف الرياضي سببها تغطية فشل الالعبين .9729 .7716

20 ظاهرة سببها عدم القدرة الجيدة للفريق في األداء بتلك المباراة .9787 .8286

ضـح من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ ومعامل الصدق الذاتي كانت مرتفعة              يت

 .وهذا يؤكد أن االستبانه تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 

 : الصدق -2

 أعتمد الباحث على نوعين من أنواع الصدق 

ية على  وللتحقيق من صدق المحتوى تم عرض االستبيان في صورته األول         :صـدق المحتوى    -1

 ) خبراء 10( الخبراء وعددهم 

ويتضح من الجدول السابق أن معامالت الصدق الذاتي لعبارات االستبيان          : الصـدق الذاتـي     -2

ويمكننا القول أنه إلى     ) 0.9898(واالستبيان ككل   .) 9224إلى  . 5518(  تراوحـت ما بين     

 طبيق في هذه الدراسة   جانب صدق المحكمين والخبراء فإن استمارة االستبيان صالحة للت

 : المعالجات اإلحصائية -6

 االنحراف المعياري -5 الوزن النسبي-4 المتوسط الحسابي -3 معامل االلتواء - 2 التكرارات -1
 

 عرض النتائج ومناقشتها 

  )4( جدول رقم 

النسبة 

 المئوية

 التكرار

بالموافقة

 م العبارة

 1 وجود نظام لحماية للحكامظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم  106 69.7

 2 ظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم وجود وعي بين الجماهير 136 89.5

 3 ظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم اتخاذ عقوبات رادعة بين المخالفين 54 35.5
 4 ظاهرة لعنف الرياضي سببها ضعف تنظيم المباريات 106 69.7

 5 ور االتحادات في معالجة بعض األمورظاهرة لعنف الرياضي سببها قص 122 80.3
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 6 ظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم قدرة الحكام على التحكيم 76 50.0

 7 ظاهرة لعنف الرياضي سببها هو حب الفوز فقط 99 65.1

 8 ظاهرة لعنف الرياضي سببها التعصب األعمى  121 79.6

 9 ظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم صالحية المالعب 62 40.8

10 ظاهرة لعنف الرياضي سببها إداريي األندية 85 55.9

ظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم وضع الحكام المناسبين  94 61.8

 للمباريات المناسبة

11

12 ظاهرة لعنف الرياضي سببها وجود فئة تحاول عرقلة المسيرة الرياضية 87 57.2
13 بة التي نعيشهاظاهرة لعنف الرياضي سببها الظروف الصع 87 57.2

14 ظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم قدرة األندية على ضبط العبيها 105 69.1
15 ظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم قدرة األندية على ضبط جماهيرها 129 84.9
16 ظاهرة لعنف الرياضي سببها ضعف الهيئات اإلدارية في األندية 119 78.3
17 ضي سببها عدم انسجام التحكيم مع المباراةظاهرة لعنف الريا 80 52.6

18 ظاهرة لعنف الرياضي سببها محاولة إظهار العنف على النفس 116 76.3

19 ظاهرة لعنف الرياضي سببها تغطية فشل الالعبين 123 80.9

ظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم القدرة الجيدة للفريق في  118 77.6

 األداء بتلك المباراة

20

 
 مناقشة النتائج بناء على النسب المئوية 

احتلت المرتبة  " عدم وجود وعي بين الجماهير      " يتضح من الجدول السابق بأن العبارة       

" عدم قدرة األندية على ضبط جماهيرها       " بينما احتلت العبارة    %) 89.5( األولـى بنسبة مئوية     

" قصور االتحادات في معالجة األمور      " واحتلت العبارة   %) 84.9(المرتـبة الثانية بنسبة مئوية      

المرتبة لرابعة  " التعصب األعمى   " بينما احتلت العبارة    %) 80.3( المرتـبة الثالثة بنسبة مئوية      

واحتلت العبارة ضعف الهيئات اإلدارية المرتبة الخامسة بنسبة مئوية              %) 79.6(بنسـبة مـئوية     

بينما %) 77.6(المرتبة السادسة بنسبة مئوية     " عدم األداء الجيد    " واحتلـت العـبارة     %) 78.3( 

ضعف "واحتلتا العبارتين   %) 76.3(المرتبة السابعة بنسبة مئوية     " إظهار العنف   " احتلـت عبارة  

%) 69.7( المرتبة الثامنة مكرر بنسبة مئوية    "عدم وجود نظام لحماية الحكام      "و  " تنظيم المباريات 

%) 69.3(لمرتبة التاسعة وبنسبة مئوية     " لحماية الحكام   عدم وجود نظام    " بيـنما احتلت العبارة     
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%) 69.1(عدم قدرة األندية على ضبط العبيها المرتبة العاشرة بنسبة مئوية         " بينما احتلت العبارة    

%) 65.1( المرتبة الحادية عشر بنسبة مئوية      " حب الفوز لبعض الالعبين     " بينما احتلت العبارة    

بينما احتلتا   % ) 61.8( لحكام المناسبين الثانية عشر بنسبة مئوية       عدم وضع ا  " واحتلت العبارة   

الفقرتين ظاهرة لعنف الرياضي سببها وجود فئة تحاول عرقلة المسيرة الرياضية و ظاهرة لعنف              

) 57.2( الرياضـي سببها الظروف الصعبة التي نعيشها المرتبة الثالثة عشر مكرر وبنسبة مئوية            

هرة لعنف الرياضي سببها إداريي األندية المرتبة الرابعة عشر وبنسبة          بيـنما احتلـت العبارة ظا     

بينما جاءت الفقرة ظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم انسجام التحكيم مع المباراة             ) 55.9( مئوية

بينما احتلت الفقرة ظاهرة لعنف الرياضي سببها       ) 52.6(فـي المرتبة الخامسة عشر بنسبة مئوية        

بينما جاءت الفقرة   ) 50.0( لى التحكيم  المرتبة السادسة عشر وبنسبة مئوية       عـدم قدرة الحكام ع    

ظاهـرة لعـنف الرياضـي سـببها عدم صالحية المالعب  المرتبة السابعة عشر وبنسبة مئوية                         

بينما احتلت الفقرة ظاهرة لعنف الرياضي سببها عدم اتخاذ عقوبات رادعة بين المخالفين               ) 40.8(

 ) .35.5( ثامنة عشر واألخيرة  وبنسبة مئويةالمرتبة ال

  التالي يظهر أسباب ظاهرة العنف الرياضي في المالعب الفلسطينية ف والتصيي

ومـن خالل الجدول السابق تم إظهار العبارات التي حصلت على نسب مئوية عالية جدا وعالية                

، %) 89.5( الجماهير  ، عدم وجود وعي بين      %) 69.7( عدم وجود نظام لحمية الحكام      : وهي  

، حب %) 80.3( ، قصور االتحادات في معالجة األمور %) 69.7( ضـعف تنظـيم المباريات     

، عدم وضع الحكام المناسبين       %) 79.6(، التعصب األعمى    %) 65.1( الفـوز لبعض الالعبين     

بط ، عدم قدرة األندية على ض     %) 69.1( ، عـدم قـدرة األندية على ضبط العبيها          %) 61.8( 

، تغطية  %) 76.3( ، إظهار العنف    %) 78.3( ، ضعف الهيئات اإلدارية     %) 84.9( جماهيرها  

 %) . 77.6( ، عدم األداء الجيد %) 80.9( فشل الالعبين 

) 5(جدول   

  )152 –ن ( مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي الستبانه 

 الترتيب
الوزن 

 النسبي
مل معا

 االلتواء
االنحراف 

المعياري
المتوسطات

عدد 

االستجابات
  نعم ال

رقم 

 الفقرة

 عدد 106 46
1 250 .868 .461 1.30 152 

30.3 69.7 % 
1 

 2 عدد 136 16 152 1.11 308. 2.598 242 2



 رمزي جابر. د

 1128

      10.5 89.5 %  

 عدد 54 98
3 228 -.611 .480 1.64 152 

64.5 35.5 % 
3 

 عدد 106 46
4 224 .868 .461 1.30 152 

30.3 69.7 % 
4 

 عدد 122 30
5 219 1.536 .399 1.20 152 

19.7 80.3 % 
5 

 عدد 76 76
6 217 .000 .502 1.50 152 

50 50 % 
6 

 عدد 99 53
7 217 .641 .478 1.35 152 34.9 65.1 % 

7 

 152 1.20 404. 1.484 210 8 عدد 121 31

20.4 79.6 % 

8 

 152 1.59 493. 379.- 205 9 عدد 62 90

59.2 40.8 % 

9 

 152 1.44 498. 241. 199 10 عدد 85 67

44.1 55.9 % 

10 

 152 1.38 487. 492. 198 11 عدد 94 58

38.2 61.8 % 

11 

 152 1.43 496. 295. 198 12 عدد 87 65

42.8 57.2 % 

12 

 13 عدد 87 65
 
 
 

188 .295 .496 1.43 152 

42.8 57.2 % 

13 

 152 1.31 464. 834. 186 14 عدد 105 47

30.9 69.1 % 

14 
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 152 1.15 360. 1.965 185 15 عدد 129 23

15.1 84.9 % 

15 

 152 1.22 414. 1.386 183 16 عدد 119 33

21.7 78.3 % 

16 

 152 1.47 501. 106. 182 17 عدد 80 72

47.4 52.6 % 

17 

 152 1.24 427. 1.250 181 18 عدد 116 36

23.7 76.3 % 

18 

 152 1.19 394. 1.590 175 19 عدد 123 29

19.1 80.9 % 

19 

 152 1.22 418. 1.339 168 20 عدد 118 34

22.4 77.6 % 

20 

 -:ح من الجدول السابق أن أعلى ثالث فقرات كانت يتض

ظاهرة العنف الرياضي سببها عدم وجود نظام لحماية        " والمـتعلقة ب     ) 1(  الفقـرة رقـم      -1

  )250( حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدرة "  الحكام

 بين  ظاهـرة العـنف الرياضي سببها عدم وجود وعي        " والمـتعلقة ب     ) 2(  الفقـرة رقـم      -2

  ) 242( حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدرة " الجماهير

ظاهرة العنف الرياضي سببها عدم اتخاذ عقوبات رادعة بين         " والمتعلقة ب    ) 3(  الفقرة رقم    -3

  )228( حيث احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدرة " المخالفين 

 -:نت يتضح من الجدول السابق أن أدنى ثالث فقرات كا

ظاهرة العنف الرياضي سببها محاولة إظهار النفس عن        " والمتعلقة ب    ) 18(   الفقـرة رقم      -1

  )181( حيث احتلت المرتبة الثامنة عشر بوزن نسبي قدرة " طريق الفوضى 

" ظاهرة العنف الرياضي سببها تغطية فشل بعض الالعبين         " والمتعلقة ب    ) 19(  الفقرة رقم    -2

  )175( رتبة التاسعة عشر بوزن نسبي قدرة حيث احتلت الم

ظاهرة العنف الرياضي سببها عدم قدرة الفريق على األداء         " والمتعلقة ب    ) 20(  الفقرة رقم    -3

  ) 168( حيث احتلت المرتبة العشرون بوزن نسبي قدرة " الجيد في تلك المباراة 
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 االستنتاجات  والتوصيات والمقترحات  

 -:ت االستنتاجا: أوال 

 : التي أسفرت عنها الدارسة يمكن استنتاج التالي جفي ضوء النتائ

يسـتنتج الباحث من خالل الدراسة أن ظاهرة العنف الرياضي في المالعب الفلسطينية سببها عدم            

وجـود نظـام لحماية الحكام واحتلت المرتبة األولى ، بينما احتلت المرتبة الثانية لظاهرة العنف                

عب الفلسطينية عدم وجود وعي بين الجماهير ، أما المرتبة الثالثة واألخيرة            الرياضـي في المال   

 . لظاهرة العنف الرياضي في المالعب الفلسطينية فكانت عدم اتخاذ عقوبات رادعة بين المخالفين 

 -:التوصيات : ثانيا 

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

المكافآت ( ة  تكـون مسئولة على كافة المستويات عن تطوير اللعب النظيف              اعـتماد هيـئ    -1

 وكذلك تهتم بإلغاء مظاهر العنف ) والجوائز  

  تشجيع الحكام الشباب على أن يقوموا بقيادة مباريات الشباب -2

 إدخال فوانيين جديدة من الهيئات المنظمة المحلية على بعض األلعاب الخاصة بالشباب بحيث              -3

 تأخذ بعين االعتبار تصرفات الالعبين في تلك األعمار 

 توثـيق الروابط والعالقات بين المؤسسات الرياضية بعضها البعض وتنسيق الجهود بينها في              -4

 مجابهه ظاهرة التعصب الرياضي

 تشـديد العقوبـات الموضـوعية والتي تحد من عملية التعصب وخاصة التي تصل إلى حد                 -5

 ين الشغب وأيدا اآلخر

  وضع الضوابط الالزمة من قبل االتحادات الرياضية -6

 وضـع بـرامج لتوعـية مدرسي التربية الرياضية بضرورة مجابهه التعصب الرياضي بين               -7

 الطالب في المدارس 

  عقد البرامج والندوات الثقافية التي تجمع اإلعالميين والمسئولين والجمهور-8

رياضية المنشورة في الصحف  ، والتدقيق على استخدام          تشـديد الرقابة على الموضوعان ال      -9

 األلفاظ اإليجابية  

 تشديد اإلجراءات األمنية إثناء اللقاءات بما يضمن عدم حدوث تجاوزات من الجماهير ناتجة              -10

 عن التعصب الرياضي 
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 -:المقترحات : ثالثا 

ة الشغب والعنف وإيضاح    طـبع كتيـب يضـع األجهزة اإلعالمية أمام مسئولياتها تجاه ظاهر           -1

 الفرص المتاحة لتخفيف حدة تلك الظاهرة 

  تعيين إداري خاص ليكون مسئوال عن األمور المتعلقة باللعب النظيف ومقاومه العنف-2

 تخصـيص جوائـز للـروح الرياضـية لالعبين والحكام والمدربين واإلعالميين والجمهور              -3

 واإلداريين 
 

 قائمة المراجع 

 . ، الرياضة والمجتمع ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت 1996أمين ،  الخولي ، -1

 العدوان والعنف في الرياضة ، الطبعة األولى ، مركز         ة ، سيكولوجي  1998 عالوي ، محمد ،      -2

 .الكتاب للنشر  ، مصر 

 . ،  العنف الرياضي ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين 1986 يونس ، راسم ، -3

، مكتبة ) اجتماعية –رؤية نفسية (  ، التعصب والعدوان في الرياضة    2002 ،    حجاج ، محمد   -4

 .األنجلو المصرية ، القاهرة 

 ، سيكولوجية الجماعات الرياضية ، الطبعة األولى ، مركز الكتاب           1998 عالوي ، محمد ،      -5

 .للنشر ، القاهرة 

ة ، دار الفكر العربي ،       ، علـم نفس التدريب والمنافسة الرياضي       2002عـالوي ، محمـد ،       -6

 .القاهرة 

 ، مبادئ علم النفس الرياضي ، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ،              2003 فـوزي ، أميـن       -7

 .القاهرة 

الطبعة الثانية ، دار    )  التطبيقات   –المفاهيم  (  ، علم نفس الرياضة      1997 راتـب ، أسامه ،       -8

 .الفكر العربي ، القاهرة 

 ، البناء العاملي للتعصب الرياضي لدى المشجعين ، رسالة          1999ن ،   عـبد الحمـيد ، حـنا      -9

 .ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوان 

 . ، سيكولوجية التدريب والمنافسات ، دار المعارف ، مصر 1983 عالوي ، محمد ، -10

س التربوي الرياضي ، دار المعارف ،   ، مقدمـة فـي علم النف       1976عـالوي ، محمـد ،       -11

 . مصر

  ، كاس العالم حكايات وبطوالت ، مؤسسة روز اليوسف ، القاهرة 1978 شريف ، عادل ، -12
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  ، علم النفس االجتماعي ، مطبعة النصر ، نابلس ، فلسطين 1985 عقل ، عبد اللطيف ، -13

 لم للماليين ، بيروت  ، علم النفس التربوي ، دار الع1974 عاقل ، فاخر ، -14

 ، مقدمة في الصحة النفسية ، دار النهضة العربية ،           1977 عـبد الغفـار ، عـبد السالم ،           -15

 القاهرة ، مصر

معوض ، حسن ، التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية ، دار الكتاب            :  شـلتوت ، السـيد       -16

 الحديث ، القاهرة ، مصر 

ريب العقلي في المجال الرياضي ، الطبعة األولى ، دار           ، التد  1996 العربـي ، محمـد ،        -17

 الفكر العربي ، القاهرة ، مصر  

 ، اإلحصاء ألوصفي في علوم التربية البد نية الرياضية ، الطبعة            2002 رضوان ، محمد ،      -18

 األولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر 

العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس       ، البحث    1999 عالوي ، محمد ، راتب ، أسامة ،          -19

 الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر 
 
 


