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د .مصطفى محمد قاسم وآخرون...

الدافعية للتعصب الرياضي في ظل التغيرات االجتماعية المعاصرة
(دراسة على عينة من الشباب)

د .مصطفى محمد قاسم
د .غانم بن سعد الغانم

امللخص:
هدف ــت ه ــذه الدراس ــة إىل التع ــرف عل ــى (الدافعي ــة االجتماعي ــة ،والنفس ــية ،والثقافي ــة،
واإلعالمي ــة املؤدي ــة للتعص ــب الرايض ــي ب ــن الش ــباب ،م ــع وض ــع تص ــور مق ــرح للتعام ــل م ــع
التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب) .وقــد اعتمــد الباحثــان يف هــذه الدراســة علــى منهــج املســح
االجتماعــي ابلعينــة ،واعتمــد الباحثــان يف هــذه الدراســة علــى أداة االســتبيان ،وتكــون جمتمــع
الدراس ــة م ــن ط ــاب جامع ــي اإلم ــام حمم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــامية وط ــاب جامع ــة املل ــك
ســعود مبدينــة ال ـرايض ،أمــا عينــة الدراســة فقــد متثلــت يف عينــة عش ـوائية مــن طــاب جامعــي
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية وطــاب جامعــة امللــك ســعود مبدينــة الـرايض بلــغ حجمهــا
( )222طالــب .توصلــت الدراســة جملموعــة مــن النتائــج كان أبرزهــا مــا يلــي:
 .1أظه ــرت النتائ ــج أن أفـ ـراد عين ــة الدراس ــة ي ــرون أن الش ــباب الس ــعودي أحي ــاانً م ــا
يك ــون لديه ــم دافعي ــة اجتماعي ــة مؤدي ــة إىل التعص ــب الرايض ــي مبتوس ــط حس ــايب ( 2.12م ــن
 )3.00وتبــن مــن النتائــج أن أف ـراد عينــة الدارســة موافقــون علــى عبارتــن فقــط ومهــا (يســخر
بع ــض األق ــارب م ــن ف ــرق رايضي ــة منافس ــة لفريقه ــم ال ــذي يش ــجعون ،يتفاخ ــر بع ــض أفـ ـراد
األس ــرة ابنتمائه ــم إىل فري ــق مع ــن).
 .2أوضح ــت النتائ ــج أن أف ـراد عين ــة الدراس ــة ي ــرون أن الش ــباب الس ــعودي أحي ــاانً م ــا
يك ــون لديه ــم دافعي ــة نفس ــية مؤدي ــة إىل التعص ــب الرايض ــي مبتوس ــط حس ــايب ( 2.08م ــن
 ،)3.00وتب ــن م ــن النتائ ــج أن أفـ ـراد عين ــة الدراس ــة موافق ــون ث ــاث عب ــارات وه ــم (يدع ــي
بعــض الشــباب أن فريقــه هــم أفضــل فريــق وال يتقبــل االختــاف ،يتمــى بعــض الشــباب هزميــة
الفري ــق املختل ــف ع ــن فريق ــه ح ــى ول ــو لع ــب أم ــام فري ــق أجن ــي ،يص ــر بع ــض الش ــباب عل ــى
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اإلس ــاءة للف ــرق اآلخ ــرى املختلف ــة م ــع فريق ــه الرايض ــي)
 .3كشــفت النتائــج أن أفـراد عينــة الدراســة موافقــون علــى الدافعيــة الثقافيــة واإلعالميــة
املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب ( 2.35مــن ،)3.00
واتضــح مــن النتائــج أن أف ـراد عينــة الدراســة موافقــون علــى أثــى عشــر عبــارة أبرزهــا (الرتاشــق
ابأللفــاظ بــن الشــباب عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يــؤدي إىل مزيــد التعصــب الرايضــي،
اجلــدال غــر املــرر مــن بعــض الشــباب بــدون وعــي يزيــد مــن التعصــب الرايضــي)
 .4بينــت النتائــج أن أف ـراد عينــة الدارســة موافقــون علــى التصــور املقــرح للتعامــل مــع
التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب ( 2.51مــن  ،)3.00وتبــن مــن
النتائــج أن أبــرز املقرتحــات الــي حصلــت علــى درجــة املوافقــة هــي (غــرس قيــم التســامح والــروح
الرايضية بني الشــباب من خالل الربامج اإلعالمية ويف املدارس واجلامعات ،زرع حب الوطن
واالنتمــاء أليــه أهــم مــن االنتمــاء ألي شــيء أخــر يف نفــوس الطــاب منــذ الصغــر.
يف ضــوء هــذه النتائــج أوصــت الدراســة ابآليت( :غــرس قيــم التســامح والــروح الرايضيــة بــن
الشــباب مــن خــال الربامــج اإلعالميــة يف املــدارس واجلامعــات ،زرع حــب الوطــن واالنتمــاء إليــه
أهــم مــن االنتمــاء ألي شــيء أخــر يف نفــوس الطــاب منــذ الصغــر).
الكلمات املفتاحية...... ،................ ،.............. ،............... :
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The Motivation of Sports Intolerance Among Saudi
Youth in ln Light of Contemporary Social Changes
Dr. Mustaf Qassem
Dr. Ghanem Bin Saad

Abstract:
The aim of this study is identifying the social, psychological,
cultural and media motivations leading to sports intolerance among
young people, with a proposed scenario for dealing with sports intolerance among young people. The researchers relied on the social
survey method in the sample. The sample of the study consisted of a
random sample of 222 students from King Saud University and Riyadh University in Riyadh. The study reached a number of results,
the most prominent of which are the following:
1- The results showed that the members of the study sample
believe that the Saudi youth sometimes have a social motive leading to sports intolerance with an average of 2.12 (3.00). The results show that the study sample members agree on the two terms
only (some relatives deride of sports competing the one they cheer
for. Some family members boast of belonging to a certain team.).
2- The results of the study showed that the Saudi youth sometimes had psychological motivation leading to sports intolerance
with an average of 2.08 (3.00). The results showed that the sample members agreed with three phrases (some youth claim that
their team is the best team, and does not accept the difference,
some youth wish to defeat the team different from his team, even
139
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if playing against a foreign team, some youth insist on insulting
the other teams than their sports team)
3- The results revealed that the sample members agreed to the
cultural and media motivation leading to sports intolerance among
the Saudi youth with an average of 2.35 (3.00). The results showed
that the sample members agreed on twelve words, (The exchange
of bad words between youth through social networking sites leads
to more sports fanaticism, the unjustified debate of some youth
without awareness increases sports fanaticism)
4- The results showed that the study sample members agreed
with the proposed scenario to deal with sports intolerance among
the Saudi youth with an average of (2.51 out of 3.00). The results
showed that the most important proposals that received the degree of approval were the instilling values of tolerance and spirit
among youth through programs in the media and in schools and
universities, instilling the love of the homeland and belonging to
it is more important than belonging to anything else in the hearts
of students since childhood.
In the light of these results, the study recommended the following: (instilling the values of tolerance and spirit of sport among
young people through information programs in schools and universities, planting love of the homeland and belonging to it more
important than belonging to anything else in the hearts of students
since childhood)
Keywords:.....................
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املبحث األول :املدخل إىل الدراسة:
مشكلة الدراسة:
تعد ظاهرة التعصب الرايضي من الظواهر اليت كانت متارس يف حدود ضيقة من قبل
ولكن يف هذا العصر أصبحت ظاهرة شائعة بني الفرق الرايضية ومجاهريها ،وأصبح ظاهرة
التعصب الرايضي شائعة يف األوساط اإللكرتونية واملمارسة املتاحة أمام اجلميع ،ولعل من أبرز
التقنيات اليت سامهت وكرست مفهوم التعصب يف الشارع الرايضي يف اململكة هي شبكات
التواصل االجتماعي واليت منها تويرت ،وفيس بوك ،واليوتيوب ،وبرامج احملاداثت الفورية  ،وهذا
الشك نتيجة الظروف والدوافع االجتماعية والنفسية والثقافية واإلعالمية كما متنح شبكات
التواصل االجتماعي للمستخدمني يف ظل التغريات االجتماعية املعاصرة الدور الكبري الذي
تؤديه يف تغذية التعصب الرايضي داخل اجملتمع السعودي .
وابلرغم ما يعانيه الشباب من ظروف وضغوط اجتماعية ودوافع اجتماعية وأسرية ودوافع
نفسية وثقافية وإعالمية واليت جيب أن تكون دافع للشباب حنو االنتماء والوالء للمجتمع
والبحث عن حتقيق الذات والتطلع ملزيد من الطموح وحتقيق النجاحات املتعددة يف جماالت
العمل املختلفة.ال أن هذه الضغوط والدوافع سواء االجتماعية أو النفسية أو الثقافية متتزج
مع شبكات التواصل االجتماعي والوسط االجتماعي واإلعالمي والثقايف الذي يؤصل وجيذر
ظواهر أخرى كظاهرة التعصب الرايضي ،واليت تشكل خطورة على متاسك اجملتمع وتوسع
الفرقة بني أبناء اجملتمع الواحد وتعمل على احالل االنتماء للمجتمع بدالً من االنتماء
والتعصب للفرقة الرايضية والعمل على تقليل السخرية من الفرق املنافسة اآلخرى.
وخلطورة التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي واليت تغذية الدوافع االجتماعية
والنفسية واإلعالمية والثقافية يف اجملتمع على التماسك والسلم االجتماعي للمجتمع حيث
يؤدي مزيد من التعصب إىل مزيد من التفرقة واالنقسام يف اجملتمع وابلتايل تعمل على القضاء
على االنتماء والوالء يف اجملتمع ولذا حتددت مشكلة هذه الدراسة يف حتديد الدافعية للتعصب
الرايضي وخاصة الدافعية االجتماعية ،والدافعية النفسية  ،والدافعية الثقافية واإلعالمية يف
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التعصب الرايضي وكيفية التغلب على هذه الدوافع إلجياد جمتمع رايضي متسامح يغلب عليه
الروح الرايضية بني مجاهري األندية املتنافسة يف املسابقات الرايضية.

أمهية الدراسة يف العلوم االجتماعية:

تسعى هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على الدافعية االجتماعية والثقافية والنفسية
واإلعالمية واليت تلعب دوراً هاماً يف تغذية شبكات التواصل االجتماعي لتكريس واحدة من
القضااي االجتماعية اخلطرية اليت تفكك اجملتمعات وهي ظاهرة التعصب الرايضي ابجملتمع
السعودي ،وميكن حتديد أمهية الدراسة من خالل اآليت:

 -1األمهية النظرية:
 القــاء الضــوء علــى الدوافــع االجتماعيــة والثقافيــة والنفســية واإلعالميــة الــي تغــذيظاهــرة التعصــب الرايضــي يف اجملتمــع الســعودي.
 غــرس اجلوانــب املعرفيــة واإلدراكيــة عــن خطــورة التعصــب الرايضــي والــذي يهــدد متاســكاجملتمــع واالنتمــاء لــه يف ظــل التغ ـرات االجتماعيــة املعاصــرة والــي تســتدعي اللحمــة الوطنيــة
وعــدم االنقســام اجملتمعــي.
 إلقــاء الضــوء علــى النظ ـرايت العلميــة الــي تفســر ظاهــرة التعصــب الرايضــي وتناميهــايف اجملتمــع الســعودي يف الوقــت الراهــن وجوانبهــا االجتماعيــة والثقافيــة والنفســية للحــد مــن
تنامــي هــذه الظاهــرة.

 -2األمهية العلمية:
تتضح األمهية التطبيقية هلذه الدراسة يف حتقيق اآليت:
 قــد تفيــد نتائــج هــذه الدراســة املتخصصــن يف اجلوانــب االجتماعيــة والثقافيــة والنفســيةيف وضــع حلــول للضغــوط احلاليــة والــي تغذيــه الواقــع االجتماعــي ملواجهــة هــذه الدوافــع علــى
تكاثــر ظاهــرة التعصــب الرايضــي.
 قــد توضــح نتائــج هــذه الدراســة للمســؤولني يف وزارة الثقافــة واإلعــام الســعودي أمهيــة142
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اســتخدام الرســائل املختلفــة تدعـوا إىل الــروح الرايضيــة ونبــذ التعصــب الرايضــي والبعــد عنــه يف
أجهــزة اإلعــام املختلفــة.
 قــد تفيــد نتائــج هــذه الدراســة املســؤولني يف األنديــة الرايضيــة للتحــدث للشــباب أبمهيــةالبعــد عــن التعصــب الرايضــي وإج ـراء زايرات لألنديــة املنافســة وفتــح قن ـوات تواصــل لنبــذ
العنــف والتعصــب بــن الشــباب ،وتنظيــم برامــج ثقافيــة ومســابقات رايضيــة تدعـوا إىل البعــد عــن
التعصــب وحتقيــق االنتمــاء للمجتمــع ككل.
 قد تفيد هذه الدراسة يف إجراء مزيد من الدراسات والبحوث العلمية اليت حتلل الواقعاملعاصر الذي يغذي التعصب واالنقسام االجتماعي يف اجملتمع لوضع العالج االجتماعي هلذا
الواقع لربط الشباب ابجملتمع والعمل على نبذ الفرقة واالنقسام بني الشباب.

أهداف الدراسة:
تســعى هــذه الدراســة إىل حتقيــق اهلــدف الرئيــس التــايل حتديــد دافعيــة التعصــب الرايضــي
لــدى الشــباب يف ظــل التغ ـرات االجتماعيــة املعاصــرة ولتحقيــق هــذا اهلــدف يتــم مــن خــال
األهــداف الفرعيــة اآلتيــة:
 -1حتديد الدافعية االجتماعية املؤدية للتعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.
 -2حتديد الدافعية النفسية املؤدية إىل زايدة التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.
 -3حتدي ــد الدافعي ــة الثقافي ــة واإلعالمي ــة املؤدي ــة إىل زايدة للتعص ــب الرايض ــي ل ــدى
الش ــباب الس ــعودي.
 -4حتديد املقرتحات واحللول للتعامل مع التعصب الرايضي من منظور اجتماعي ونفسي
لدى الشباب السعودي.

تساؤالت الدراسة:
تســعى هــذه الدراســة إىل اإلجابــة علــى التســاؤل الرئيــس التــايل مــا دافعيــة التعصــب
الرايضــي لــدى الشــباب يف ظــل التغ ـرات االجتماعيــة املعاصــرة ولإلجابــة علــى التســاؤل يتــم
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مــن خــال اإلجابــة علــى التســاؤالت الفرعيــة التاليــة:
 -1ما الدافعية االجتماعية املؤدية للتعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟
 -2ما الدافعية النفسية املؤدية إىل زايدة التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟
 -3مــا الدافعيــة الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل زايدة للتعصــب الرايضــي لــدى الشــباب
الســعودي؟
 -4مــا املقرتحــات واحللــول املختلفــة للتعامــل مــع ظاهــرة التعصــب الرايضــي مــن منظــور
اجتماعــي ونفســي وثقــايف لــدى الشــباب الســعودي؟

مفاهيم الدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة علــى عــدة مفاهيــم هــي :مفهــوم الدافعيــة ،مفهــوم التعصــب الرايضي،
مفهوم الشباب.
 -1مفهوم الدافعيةMotivation :

يشــر مفهــوم الدافعيــة إىل الباعــث أو املثــر األساســي الــذي يــؤدي إىل القيــام ابلســلوك،
ويطلــق البعــض علــى هــذا املصطلــح لفــظ الدافــع الغريــزي ويقصــد بــه النزعــه الــي تصــدر عــن
اإلنســان وتدفعــه علــى القيــام بعمــل خــاص دون تفكــر( .الدخيــل1436 ،ه).
كمــا تعــرف الدافعيــة علــى أهنــا جمموعــة مــن الدوافــع ،والرغبــات واالجتاهــات الــي تســتثار
وتوجــه الســلوك حنــو حتقيــق بعــض األهــداف( .الســكري2000 ،م).
كمــا ميكــن تعريــف الدافعيــة يف الدراســة الراهنــة أبهنــا جمموعــة مــن العوامــل االجتماعيــة
والنفســية والثقافيــة واإلعالميــة الــي تؤثــر علــى اجتاهــات الشــباب وتوجههــم إىل ســلوك التعصــب
الرايضــي يف اجملتمــع الســعودي وتدفعهــم إىل اإلســاءة لآلخريــن مــن خــال هــذا الســلوك غــر
الســليم املبــي علــى معــارف وإدراك غــر ســليمة حنــو التعصــب الرايضــي للفريــق الــذي ينتمــي
إليــه مــن خــال الســخرية والتقليــل مــن اآلخريــن.
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 -2مفهوم التعصب الرايضي:
تعترب الرايضة واحدة من أهم وسائل الرتفية يف اجملتمعات وعنصر ضروري لبناء اإلنسان
اجلسدي والعقلي واالجتماعي والنفسي وقد استطاعت الرايضة بكافة فنوهنا وألعاهبا املختلفة
أن حتقق مامل حتققه السياسة يف التقريب بني اجملتمعات ،وإزالة الفوارق بني الطبقات االجتماعية
املختلقة إال أن خروج الرايضة يف بعض االحيان عن مفهومها القيمة ،وأهدافها اإلنسانية
السامية ،خلق ظواهر وسلوكيات تتناىف مع الوجه اجلميل هلا.
وتتعــدد مفهــوم التعصــب الرايضــي فيعــرف حامــد عبــد الســام التعصــب علــى أنــه اجتــاه
نفســي جامــد مشــحون انفعاليـاً ضــد مجاعــة أو موضــوع وال يقــوم علــى ســند منطقــي أو معرفــة
كافيــة أو حقيقــة علميــة ،وهــو جيعــل اإلنســان يــرى ماجيــب أن يـراه فقــط وال يــرى مــا الجيــب أن
يـراه فهــو يعمــى ويصــم ويشــوه إدراك الواقــع ،ويعــد الفــرد واجلماعــة للشــعور والتفكــر واإلدراك
والســلوك بطــرق تتفــق مــع اجتــاه املتعصــب( .الباحــوث2013 ،م).
كمــا يعــرف التعصــب الرايضــي أبنــه « تطــرف لكــن غــر فكــري يفضــي إىل عــداء األخــوة
يف البيــت الواحــد أو املخاصمــة بــن األصدقــاء ،ومبــارزات يف ح ـوارات تلفزيونيــة أو مقــاالت
صحفيــة ،وقــد يتــم تصعيدهــا سياســياً علــى مســتوى الدولــة( .املطــري1432 ،هــ).

 -3مفهوم الشباب:

يعــرف الشــباب أبنــه مرحلــة عمريــة تقــع مابــن الطفولــة املتأخــرة ومرحلــة النضــج وتتســم
ابلنشــاط واحليويــة واحلمــاس وتتفــق معظــم الكتــاابت العلميــة علــى أن هــذه املرحلــة مــن أخصــب
املراحــل يف حيــاة اإلنســان والــي جيــب اســتثمارها فيمــا يفيــد الشــباب واجملتمــع.
كمــا يعــرف الشــباب أيضـاً علــى أهنــا املرحلــة العمليــة والــي يبــدأ مــن  15ســنة حــى 35
ســنة وتتســم هــذه املرحلــة ابالندفــاع حنــو الســلوك واملشــاعر اإلنســانية والعاطفيــة حنــو مــا حيبــه
الشــاب دون اتـزان انفعــايل أحيــاانً.
كمـا ميكـن تعريـف الشـباب يف الدراسـة الراهنـة علـى أهنـا مرحلـة حيـاة الشـباب يتجهـون
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بـكل مشـاعرهم حنـو تشـجيع فريـق رايضـي معين ولكـن مـع وجـود دوافـع اجتماعيـة وثقافيـة
ونفسـية وإعالميـة حتولـت هـذه الدوافـع مـن دوافـع إجيابيـة علـى دوافـع سـلبية جتعـل الشـباب
السـعودي يتجـه إىل التعصـب حنـو فريـق معين بـكل مشـاعره متجاهـل الفـرق األخـرى والـروح
الرايضية يقوم ابلسـخرية من الفرق املنافسـة لدرجة أن يقوم ابلتطاول ابأللفاظ والسـباب لكل
ماهو خمتلف معه يف االنتماء على هذا الفريق ويظهر ذلك يف احلديث ويف اسـتخدام وسـائل
التواصـل االجتماعـي واحملـاداثت املتعـددة والتضـارب بين الشـباب.

املبحث الثاين :اإلطار النظري للدراسة:
أوالً :التعصب الرايضي املشكلة واحلل:
 -1العوامل اليت تؤدي إىل التعصب الرايضي
هناك عدة عوامل من الرايضة بدالً من كوهنا وسيلة للرتفيه واجلاذبية واملتعة
إىل وسيلة للثراء والشهرة والنفوذ وحتقيق املصاحل الشخصية وميكن حتديد أسباب
التعصب الرايضي يف اآليت:

 البحث عن االنتصار:إن غري ــزة االنتص ــار ال تق ــل أمهي ــة ع ــن غري ــزة البق ــاء عن ــد اإلنس ــان ب ــل إن الغريزت ــن
مرتبطت ــان بش ــكل جوه ــري ،فالبق ــاء ه ــو دائمـ ـاً للمنتص ــر إن احلي ــاة اليومي ــة ب ــكل راتبته ــا
وانســياقها ال توفــر أيــة فــرص لتحقيــق انتصــارات أو حــى فــرص هزائــم لنــا ،بينمــا الرايضــة توفــر
لن ــا الرايض ــة كل الف ــرص للبح ــث ع ــن االنتص ــار.

 االهتمام املشرتك:يف زمــن التخصــص هــذا أصبــح مــن الصعــب جــداً أن متلــك وجهــة نظــر يف أي شــيء،
ألن كل ش ــئ ص ــار معق ــداً ومتداخـ ـاً لدرج ــة ال أح ــد يع ــرف ابلضب ــط م ــا ال ــذي جي ــري،
ابإلضافــة إىل أن يكــون لــه وجهــة نظــر فيــه ولكــن الرايضــة مــن جهــة أخــرى ســهلة الفهــم وألهنــا
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كذل ــك توف ــر جم ــاالً خصب ـاً للحدي ــث وط ــرح اآلراء وتب ــادل وجه ــات النظ ــر.

 الرغبة يف االنتماء:إن سلم حاجات اإلنسان حبسب نظرية أبراهام ماسلو يبدأ أوالً ابحلاجات الفيزايئية
واثنياً احلاجة إىل اآلمان واثلثاً احلاجة االنتماء ورابعاً احلاجة إىل التقدير وخامساً احلاجة إىل
حتقيق الذات ،إن الرغبة يف االنتماء لوطن ،فالتعصب نتيجة عن انتماء مرضى لنادي معني
خيرج االنتماء عن الوضع الطبيعي ليصل إىل التعصب حبيث ال يرى إال مايشجعه

 الرغبة يف التمرد:يف حياتنــا اليوميــة ننتقــي كلماتنــا بعنايــة وحنــرص علــى أن تكــون مؤدبــه ورقيقــة ،لكــن يف
عــامل الرايضــة تســتطيع أن نثــور علــى هــذه اللغــة فلنتأمــل هــذه املفــردات الرايضيــة « القتاليــة،
رأس احلربــة ،ضربــة جـزاء  ،قائــد الفريــق  ،املرمــى  ،ضربــة مباشــرة  ،تســلل  ،إهنــا بــا أدىن شــك
مفــردات حــرب  ،ويف حــاالت التعصــب الرايضــي القصــوى  ،يصــل األمــر ابجلمهــور إىل أن
مينــح نفســه حــق اســتخدام أسـوأ املفــردات وأفزعهــا ،وصــوالً إىل الســباب والشــتائم يف التعليــق
علــى جمـرايت اللعــب (املطــري.)2011 ،

 اإلعالم الرايضي ونشر ثقافة التعصب:للصحافة واإلعالم دوراً هاماً يف هتييج الرأي العام وأحداث اإلاثرة هي ماتسعى إليه
الصحافة ولكن أندفاعها حنو تذييل صحفها بتلك الشعارات وانتقائها كلمات مؤذية تثري
احتقان اجلماهري اليت قد تكون مستفزة من األصل وجتعلها يف حالة حتفز ودفاع عن رأيها
هو ما جيعل الصحافة وكأن ترش مزيد من البنزين على النار  ،وكذلك وضوح ميول كتّاب
األعمدة الرايضية وما متتلئ به أعمدهتم من لغة متحاملة ومستفزة تساعد على إيصال املتابع
حلالة التعصب سواء ضد أو مع إضافة إىل تلك اإلشارات املخفية واليت فيها انتقاص من
اآلخرين ورمبا تصفية حساابت مع الكتّاب اآلخرين املوالني ألندية آخرى كل هذا يصنع
حرب من اآلراء املتعصبة على صفحات اجلرائد اليت تشعل انر التعصب الرايضي لدى املتابع.
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 تصرحيات رؤساء األندية وأعضاء الشرف واإلداريني:التصرحيــات الــي ختــرج لوســائل اإلعــام مــن قبــل رؤســاء األنديــة والــي فيهــا نيــل مــن
النــادي اآلخــر ومــن مجهــوره والــي تركــز عليهــا وســائل اإلعــام وتعيــد تكرارهــا حبجــم اإلاثرة
احلمــاس بينمــا هــي تصنــع فارقـاً مهمـاً يف عمليــة التعصــب الرايضــي وكذلــك احلــرب الكالميــة
بــن أعضــاء الشــرف الناشــطني لبعــض األنديــة وتصديهــم للتصرحيــات واألخــذ والــرد ويدخــل
اإلداريــن ضمــن هــذه الدائــرة يف بعــض تصرحياهتــم ومواجهــة األخــر والتعليــق علــى أخطــاء
حكــم املبــاراة وبعــض مــن التجــاوزات لالعــي الفريــق األخــر  ،ويف دراســة اســتطالعية قامــت هبــا
جريــدة الرايضــي أشــار آخــرون وبنســبة  %17إىل رؤســاء ومســؤويل األنديــة كأســباب للتعصــب
الرايضــي  ،وبنســبة مماثلــة إىل القـرارات املثــرة للجــدل والــي تصــدر مــن بعــض اللجــان ابالحتــاد
العــريب الســعودي لكــرة القــدم (.إبراهيــم 2008 ،م ).

 املناظرات والتحليالت التلفزيونية:تســاهم هــذه املناظـرات يف جعــل التعصــب حيـاً أول ابملــدة الزمنيــة الــي ثبــت فيهــا فهــي
تبــث قبــل أحــداث املبــاراة وبــن الشــوطني وبعــد هنايــة املبــاراة وهــذا يضيــف مــادة مركــزه للمتابــع
ممــا يضعــه يف إطــار التفاصيــل اهلامشــية وكأهنــا معلومــات يف غايــة األمهيــة ،مث أن أكثــر هــذه
التحليــات تســتضيف شــخصيات معروفــة بتعصبهــا وإظهــار قبوهلــا عــر حتليلهــا وهنــا كثــر مــا
حتــدث علــى اهل ـواء مباشــرة املغالطــات واالنتقــال مــن الرؤيــة النقديــة والتحليليــة إىل درجــة مــن
شــخصنه الــردود واالنتصــار للنــادي أو للفريــق أو الالعــب ،فتختفــى املهنيــة ويتعــرى اجلميــع مــن
الــروح الرايضيــة وهــذا بــكل أتكيــد يســاهم يف تعصــب االراء عنــد املشــاهد وتبنيــه تلــك االراء
ليمارســها يف واقــع حياتــه ومــن خيتلــف معهــم مــن مجاهــر األنديــة اآلخــرى.

 املنتدايت الرايضية ومنتدايت األندية:تقوم املنتدايت الرايضية ابلدور األكرب يف أتجيج التعصب الرايضي وبقاء جذوره موقدة،
فاألقسام الرايضية يف املنتدايت مل تكن كافية حىت ينشأ بعض املتعصبني ألندية رايضية
الستقطاب املتابعني الرايضيني بشىت أشكاهلم ،ومبجرد إنشاء منتدى رايضي ينحاز لفريق
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معني أو حىت منتدايت األندية الرايضية اخلاصة هي مبثابة أتسيس وبناء شرحية من الشباب
واألطفال ذوي املتابعة اليومية واملتواصلة اليت تصل حلد اإلدمان واالستغراق يف هذه املنتدايت
لفرتات طويلة مما يسبب لديه تلك اهلالة من التعصب للفريق الذي يشجعه ،وتلك املنتدايت
تشمل االستهزاء والسخرية واالعتداء على الفرق اآلخرى والالعبني وحىت رؤساء األندية
ابلسب والشتم وغريها من األحلاظ اجلارحة ( .حجاج.)2009 ،

 -2آليات التعامل مع التعصب الرايضي من وجهة النظر االجتماعية:
ميكن حتديد آليات التعامل مع ظاهرة التعصب الرايضي واليت أصبحت من الظواهر اليت
تشكل خطر على السالم االجتماعي يف اجملتمع ،ومتاسك األسرة والتالحم يف النسيج اجتماعي
للمجتمع السعودي واليت سيتغلها بعض احلاقدين إلجياد تفرقة بني أبناء اجملتمع الواحد ،وميكن
توضيح كيفية التعامل مع ظاهرة التعصب الرايضي من خالل اآلليات اآلتية:
 دور األس ــرة يف التنش ــئة االجتماعي ــة لألبن ــاء يف البع ــد ع ــن التعص ــب ونش ــرثقاف ــة الس ــلوك الرايض ــي الس ــليم:
ميكــن لألســرة مــن خــال عمليــة التنشــئة االجتماعيــة والــي هتــدف إىل تشــكيل شــخصية
األبنــاء مــن خــال تشــجيع الرايضــة كنشــاط حمبــب لإلنســان وجــزء مــن احليــاة وليــس وســيلة
للخص ــا والتناح ــر ب ــن األف ـراد ،وم ــن خ ــال تواج ــد األبن ــاء داخ ــل األس ــرة م ــع الكب ــار س ـواء
األخــوة أو اآلابء أو األمهــات البــد أن يتعلــم مــن األســرة التســامح والســلوك الرايضــي الســليم
الــذي يصافــح اآلخــر وحيــرم اآلخــر وال يقلــل يف إيذائــه سـواء ابلقــول أو ابلفعــل أو ابلســلوك
أو ابحلركــة ،فــإذا وجــد االبــن مــن الكبــار هــذا الســلوك يتعلــم اح ـرام اآلخريــن وابلتــايل تنعــدم
العنصري ــة والتعص ــب ويظه ــر ب ــدال منه ــا االنتم ــاء والتس ــامح والتصاف ــح والتش ــجيع واالح ـرام
للفــرق اآلخــرى ،وابلتــايل ينشــأ األبنــاء علــى احلــب والتقديــر واالح ـرام لآلخريــن مهمــا كان ـوا
خمتلفــن يف أفكارهــم ومعتقداهتــم وســلوكهم وتوجهاهتــم.
 دور املدرســة كمؤسســة تعليميــة وتربويــة يف مواجهــة ظاهــرة التعصــب الرايضــي:املدرسـة احلديثـة ليسـت مؤسسـة تعليميـة فقـط تعلـم العلـوم واملعـارف للطلاب بـل
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أصبحـت مؤسسـة تربويـة هتتـم مـن خلال األنشـطة االجتماعيـة والثقافيـة والفنيـة والرايضيـة
والدينيـة السـلوكيات والقيـم والعـادات واالجتاهـات االجيابيـة والعمـل علـى تغيير السـلبية مـن
خلال اشـراك الطلاب يف األنشـطة ابملدرسـة وتكـرمي الطلاب الفائزيـن يف األنشـطة وأيضـاً
الطلاب الذيـن يتسـمون ابألخلاق الرايضيـة  ،والسـلوك االجتماعـي السـليم والنشـاط البيئـي
اجلميل وأيضاً املسابقات الدينية واالجتماعية ،وكذلك يستطيع املعلم يف املدرسة من تشجيع
الطلاب علـى التصافـح وعلـى التسـامح وعلـى العمـل اجلماعـي وإشـاعة احلـب واألخـوة بين
الطالب وبعضهم كما تقوم إدارة املدرسة بعمل حفالت وطنية وحفالت خترج وغريها وتكرمي
الطلاب الذيـن يقومـون مبسـاعدة اآلخريـن واملثاليين يف سـلوكهم االجتماعـي  ،كمـا يسـتطيع
االخصائـي االجتماعـي تعليـم الطلاب املشـاركة اجلماعيـة والنظـام وااللتـزام ابلقيـم واملبـادئ
االجتماعية السليمة يف التعامل مع اآلخرين وعدم التفرقة يف املعاملة ،وابلتايل تصبح املدرسة
جمـال للعلـم والقيـم وإكسـاب السـلوكيات واالجتاهـات اإلجيابيـة وابلتـايل تسـتمر عمليـة التنشـئة
االجتماعيـة السـليمة مـن خلال تواجـد الطلاب يف عمليـة التعليـم.
 دور املســجد يف تعليم األبناء الســلوك الســليم وعدم التعصب:أصبح املسجد يف العصر احلديث مؤسسة دينية وثقافية وتربوية تستكمل عملية التنشئة
االجتماعيـة مـع األسـرة واملدرسـة حيـث يتعلـم األبنـاء يف املدرسـة ابإلضافـة إىل حفـظ كتـاب
هللا وحفـظ سـنة الرسـول الكـرمي  ،أيضـاً تعديـل السـلوك وتعليـم األبنـاء االقتـداء ابلرسـول
 والصحابـة يف عـدم إيـذاء اآلخريـن وعـدم اخلطـأ يف حقهـم أو التقليـل مـن شـأهنم أو التكبر
عليهـم أو التفاخـر ابلنفـس أو اآلخريـن بـل التواضـع والتسـامح والصفـح اجلميـل  ،كمـا يتعلـم
األبنـاء مـن األنشـطة الثقافيـة التي تقـام يف املسـجد العمـل اجلماعـي واحلفـاظ علـى شـعور
اآلخريـن واملعاملـة الطيبـة  ،وحسـن القـول والصحبـة لآلخريـن ،كمـا يتعلـم أيضـاً األبنـاء أبنـه
األفضـل لعـريب علـى عجمـي إال ابلتقـوى ويتعلـم أمهيـة التنافـس الشـريف مـن أجـل حفـظ كتـاب
هللا والتحلي ابلسلوك السليم وأن املسلم من سلم املسلمني من لسانه ويده ،وكل املسلم على
املسلم حرام دمه وماله وعرضه  ،وأن حيرتم من هو أكرب منه ويعطف على من هو أصغر منه
 ،مصداقـاً حلديـث عبـد هللا بـن عمـرو رضـي هللا عنهمـا "لَيـس ِمنَّـا مـن َل يـرحـم ِ
ف
يرَن َويـَْعـ ِر ْ
ْ َ َ ْ ْ َْ َ ْ َ
صغ َ
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ـرف َكبِي ِرَن"
َش َ
 دور املؤسسات االجتماعية والشبابية يف التعامل مع ظاهرة التعصب الرايضي:متثــل املؤسســات االجتماعيــة مثــل جلــان التنميــة االجتماعيــة وجمالــس األحيــاء دوراً هامـاً
يف تعليــم الشــباب الســلوك االجتماعــي الســليم مــن خــال املشــاركة يف احملاض ـرات والنــدوات
والقوافــل االجتماعيــة واملســابقات الرايضيــة والثقافيــة واألنشــطة االجتماعيــة والبيئيــة الــي تعمــل
علــى حتقيــق التكافــل االجتماعــي ومســاعدة احملتاجــن مــن أهــل احلــي ومســاعدة الفق ـراء مــن
خ ــال مج ــع النع ــم للمحتاج ــن ،كم ــا يتعل ــم الش ــاب م ــن خ ــال األنش ــطة االجتماعي ــة ح ــب
اآلخريــن والتعامــل معهــم بــكل حــب وتقديــر وعطــف ،كمــا متثــل األنديــة واملؤسســات الشــبابية
دوراً هام ـاً يف تعلي ــم الش ــباب قي ــم الرايض ــة وأس ــس املش ــاركات الرايضي ــة وهدفه ــا يف التق ــارب
بــن الشــباب وإجيــاد روابــط العالقــات الســليمة وتوطيدهــا والعمــل علــى تعزيزهــا ،وبــذل اجلهــد
إلس ــعاد اآلخري ــن دون اإلس ــاءة إليه ــم وأمهي ــة التحل ــي ابلس ــلوك الق ــومي يف األنش ــطة والربام ــج
الرايضيــة واالجتماعيــة مــع الشــباب.
 دور املؤسس ــات األكادميي ــة والعلمي ــة يف التعام ــل م ــع ظاه ــرة التعص ــبالرايض ــي ب ــن الش ــباب:
تعتبر اجلامعـات ومراكـز البحـوث العلميـة واملعاهـد العلميـة مراكـز تعليميـة وتثقيفيـة
للشـباب حيـث تعقـد األنشـطة واملسـابقات الرايضيـة بين الكليـات واجلامعـات املختلفـة مـن
أجـل املنافسـة واملشـاركة يف هـذه الربامـج  ،ونبـذ العنـف والتعصـب بين الشـباب لتعليمهـم قيـم
الرايضـة وطبيعـة األنشـطة التي تسـعد الشـباب وتوطيـد العالقـات االجتماعيـة بينهـم كمـا تنظيـم
اجلامعـات ومراكـز البحـوث واملعاهـد النـدوات واحملاضـرات العلميـة التي يدعـوا إليهـا الشـباب
لتوضيـح املفاهيـم اخلاطئـة عـن طبيعـة االنتمـاء وتوضيـح أمهيـة االنتمـاء للوطـن للفريـق الرايضـي
بعيـداً عـن التعصـب والتحـزب املبني علـى التفرقـة والتقليـل مـن اآلخريـن  ،كمـا هتتـم اجلامعـات
ابألنشـطة االجتماعيـة مثـل اجلوالـة وقوافـل التنميـة والبيئـة وبرامـج التوعيـة االجتماعيـة والتي
هتـدف تعليـم الشـباب العطـاء واملشـاركة مـع اجملتمـع وتقبـل ومسـاعدة اآلخريـن دون تفرقـة أو
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تعـايل عليهـم واإلحسـاس ابملسـؤولية االجتماعيـة جتـاه اجملتمـع  ،كمـا تنظـم اجلامعـات ومراكـز
البحوث لقاءات وزايرات علمية واجتماعية يف بيئات وجمتمعات خمتلفة لتعليم الشـباب حب
الوطـن واالنتمـاء إليـه وعـدم إعطـاء الفـرص للتفرقـة والتحـزب يف أي جمـال يبعـد الشـباب عـن
اللحمـة الوطنيـة  ،كمـا يوجـد ابجلامعـات الربامـج واملسـابقات الدينيـة واالجتماعيـة والتي هتـدف
إىل تكرمي الشباب املثايل يف السلوك واألخالق والعطاء لآلخرين سواء الزمالء أو أفراد اجملتمع
كأسـاس لتعليـم القيـم وبنـاء الشـخصية الوطنيـة التي تعتـز بـكل أفـراد اجملتمـع .

اثنياً :الدراسات السابقة
أشارت دراسة أمحد موكلى 2004م واليت تناولت شبكات التواصل االجتماعي
وعالقتها ابلتعصب الرايضي واستهدفت الدراسة التعرف على الدور الذي تلعبه شبكات
التواصل االجتماعي يف احلد من تفشي ظاهرة التعصب الرايضي ،وتوصلت الدراسة إىل عدة
نتائج أن شبكات التواصل االجتماعي هلا دور يف أتجج ظاهرة التعصب الرايضي  ،حيث
أشارات أن هناك يف اململكة العربية السعودية ( )6000حساب سعودي ومهي يف تويرت
حتاول التأثري يف الرأي العام وتبث ظاهرة التعصب الرايضي ،وقد عرض الباحث مناذج من
مستخدمي واتس اب  WhatsAppوتويرت  Twitterعن فوز الفرق الرايضية على البعض
األخر حيث مت حصر مناذج من التعصب عن طريق جريدة سبق اإللكرتونية ،وأوصت الدراسة
بتكثيف الربامج ومحالت التوعية من قبل املؤسسات واهليئات ذات العالقة بقطاع اإلعالم
والشباب على أن تكون هذه الربامج من خالل شبكات التواصل االجتماعي نفسها وذلك
لتوعية روادها خبطورة هذه الظاهرة  ،واإليعاز إىل الرعاة واملثقفني والالعبني واملشاهري عموماً
الذين لديهم شعبية كبرية على هذه الشيكات ابلتوعية خبطورة التعصب الرايضي.
كما أشارت دراسة نعيم متيم احلكيم 2008م واليت تناولت ورقة العمل عن اخلطاب
اإلعالمي الرايضي جاين أم جمين عليه ودور اجلهات الرمسية يف كبح مجاح اخلطاب املتعصب
واليت قدمت ضمن ندوة» دور اإلعالم الرايضي يف احلد من التعصب والعنف يف املالعب،
وركزت الورقة املقدمة على دور الرائسة العامة لرعاية الشباب واللجنة األوملبية السعودية،
واالحتاد السعودي لكرة القدم ،وزارة الثقافة واإلعالم ،وهيئة الصحفيني السعوديني.
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وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن  %95من اجلمهور الرايضي يرى أن اخلطاب
اإلعالمي الرايضي ساهم يف أتجيج التعصب الرايضي يف اجملتمع ،وان أكثر الوسائل اإلعالمية
أتجيجاً للتعصب هي الربامج التلفزيونية بنسبة  %47وبنسبة  %30وصلت مواقع التواصل
االجتماعي ويف املركز الثالث بنسبة  %21.5حازت الصحف واملواقع االلكرتونية وأن %92.5
من الشباب املشاركني يف االستبيان أهنم أتثروا ابإلعالم الرايضي املتعصب.
كما تؤكد دراسة الشهري 2008م واليت بعنوان التعصب الرايضي ومدى عالقته ببعض
نظــم االجتماعيــة للجماهــر الســعودية يف مدينــة الـرايض ،حيــث اســتهدفت الدراســة التعــرف
علــى مســتوى التعصــب الرايضــي لــدى اجلماهــر الســعودية يف مدينــة الـرايض ،وكذلــك معرفــة
أتثــر بعــض نظــم التنشــئة االجتماعيــة وكذلــك علــى الفــروق بــن مســتوى التعصــب الرايضــي
وفق ـاً ملتغ ـرات العمــر  ،واملســتوى التعليمــي ،واحلالــة االجتماعيــة  ،واملســتوى االقتصــادي
لألســرة  ،ممارســة الرايضــي  ،حيــث بلــغ عــدد أفـراد العينــة ( )855فــرداً مــن اجلماهــر الســعودية
الذيــن يتابعــون األنشــطة الرايضيــة يف املالعــب أو عــر وســائل اإلعــام املختلفــة يف مدينــة
ال ـرايض ،وقــد أعــد الباحــث مقيــاس للتعصــب الرايضــي  ،وقــد جــاءت نتائــج الدراســة علــى
أن مســتوى التعصــب الرايضــي أقــل مــن املتوســط وأن حمــور املعرفــة الرايضيــة األعلــى أتث ـراً يف
التعصــب الرايضــي ،بينمــا كان حمــور العــدوان األقــل أتثـراً ،كمــا أن مســتوى أتثــر نظــم التنشــئة
االجتماعيــة املختلفــة علــى التعصــب الرايضــي كان متوســطاً  ،وأن حمــورى وســائل االعــام
ومجاعــة األصدقــاء أكثــر نظــم التنشــئة أتث ـراً  ،بينمــا حمــورى األســرة واملدرســة األقــل أتث ـراً يف
التعصــب الرايضــي لــدى اجلماهــر الســعودية.
كمــا أشــارت دراســة راســيل 2009 Russellم ،والــي تــدور حــول مشــكلة العنــف
والتعص ــب عن ــد املش ــجعني للرايض ــة وه ــل ه ــي مش ــكلة اجتماعي ــة أم خم ــاوف أخالقي ــة؟ ويف
هــذه الدراســة أهتــم الباحــث ابســتعراض املراجــع النظريــة والعمليــة يف العلــوم االجتماعيــة الــي
رك ــزت عل ــى دراس ــة العن ــف والتعص ــب عن ــد املش ــجعني ،وتن ــاول البح ــث العن ــف والتعص ــب
ل ــدى املش ــجعني الرايضي ــن م ــن النواح ــي النفس ــية واالجتماعي ــة ،حي ــث رك ــز الباح ــث عل ــى
اجلان ــب النفس ــي واالجتماع ــي ،كم ــا ربط ــت ه ــذه الدراس ــة ب ــن املش ــكلة االجتماعي ــة والبع ــد
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االخالقــي يف تفســر ظاهــرة العنــف والتعصــب لــدى املشــجعني ،فالبعــد االجتماعــي ركــز علــى
األســباب الــي تــؤدي إىل العنــف يف املالعــب كمشــكلة اجتماعيــة مــن قبــل املشــجعني ،بينمــا
رك ــز التوج ــه االخالق ــي يف كيفي ــة حت ــول املخ ــاوف والتج ــاوزات االخالقي ــة الناجت ــة ع ــن عن ــف
املش ــجعني إىل مش ــكلة اجتماعي ــة وذل ــك م ــن خ ــال تغذيته ــا م ــن قب ــل الصحاف ــة واإلع ــام
ومؤسســات الضبــط االجتماعــي للتهويــل مــن خطــر ظاهــرة العنــف والتعصــب لــدى املشــجعني
عل ــى النواح ــي االخالقي ــة ل ــدى اجملتم ــع.
أكدت دراسة ماجريت جاين 2010 Magreet Ganeم ،واليت تناولت العوامل
االجتماعيـة والنفسـية واإلعالميـة يف خلـق مشـاعر العنـف والتعصـب لـدى اجلماهير ،وطبقـت
الدراسـة علـى عـدد مـن مقدمـة الربامـج الرايضيـة والقائمين علـى األنديـة الرايضيـة يف اجملتمـع
اإلجنليزي وبلغ عدد أفراد العينة ( )73مفرده  ،وخرجت الدراسة بعدة نتائج منها أن وسائل
اإلعلام تلعـب دوراً ابرزاً يف إظهـار ظاهـرة العنـف الرايضـي لـدى اجلماهير وأن برامـج اإلعلام
هلـا دور هامـاً يف تعميـق التعصـب الرايضـي بين الشـباب ،وأن هنـاك عالقـة بين اجلوانـب
االجتماعيـة والبيئيـة واألخالقيـة يف حـدوث العنـف والتعصـب لـدى اجلماهير ،وأن التوجـه
األخالقـي يف كيفيـة حتـول املخـاوف والتجـاوزات األخالقيـة الناجتـة عـن عنـف املشـجعني إىل
مشـكلة اجتماعيـة وذلـك مـن خلال تغذيتهـا مـن قبـل الصحافـة واإلعلام.
كما توضح دراسة جابر 2011م واليت بعنوان العنف الرايضي يف املالعب الفلسطينية
واستهدفت الدراسة التعرف على أسباب العنف الرايضي يف املالعب الفلسطينية واستخدم
الباحث املنهج الوصفي التحليلي على عينة قوامها ( )152مفردة من الشباب الفلسطيين
املشجع للفرق الرايضية ،وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أمهها عدم وجود نظام حلماية
احلكام ،وكذلك عدم وجود وعي بني اجلماهري خبطورة العنف والتعصب الرايضي ،وعدم
وجود قواعد للعقاب واضحة جتاه اجلماهري يف حالة استخدام العنف والتعصب الرايضي،
وتوصلت الدراسة إىل عدة توصيات منها ضرورة توثيق الروابط بني املؤسسات الرايضية
واجلماهري  ،وعمل محالت توعية للشباب من خالل املؤسسات اإلعالمية والتعليمية عن
خطورة الشغب والتعصب الرايضي والتسلح ابلتسامح واحلفاظ على املنشآت الرايضية.
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كم ــا تب ــن دراس ــة الش ــافعي وآخ ــرون 2011م ،م ــن خ ــال دراس ــة اجري ــت هل ــدف
التعــرف علــى دور التليفزيــون كمؤسســة إعالميــة يف توجيــه وتعزيــز الســلوك الرايضــي ومواجهــة
الش ــغب والتعص ــب يف املنافس ــات الرايضي ــة يف مجهوري ــة مص ــر العربي ــة  ،وذل ــك عل ــى عين ــة
م ــن اجلمه ــور الرايض ــي بع ــدد ( )80مش ــجعاً وعين ــة م ــن االعالمي ــن الرايضي ــن بع ــدد ()20
إعالمي ـاً إىل أنــه حــى يســتطيع التلفزيــون كمؤسســة إعالميــة أن يقــوم بتوجيــه وتعزيــز الســلوك
الرايض ــي ومواجه ــة الش ــغب والعن ــف يف املنافس ــات الرايضي ــة  ،جي ــب أن يراع ــى جمموع ــة م ــن
العوامــل الرئيســية املتمثلــة يف نشــر الوعــي ودعــم الســلوك الرايضــي ،ومراعــاة اجلوانــب النفســية
واالجتماعيــة للجماهــر  ،وأن برامــج التلفزيــون الرايضيــة ســامهت بشــكل كبــر ابإلضافــة إىل
مواقــع التواصــل االجتماعــي إىل انتشــار حــدة التعصــب الرايضــي وأيضـاً إىل ســلوك العنــف بــن
الش ــباب املش ــجعني للف ــرق الرايضي ــة املختلف ــة.
كما أشارت دراسة عبد هللا أمحد الوائلي 2011م ،واليت بعنوان العوامل النفسية
واالجتماعية املرتبطة ابلتعصب الرايضي يف اململكة العربية السعودية ،وتستهدف الدراسة
يف التعرف على العوامل النفسية واالجتماعية املرتبطة ابلتعصب الرايضي يف اململكة هبدف
استكشاف تشخيص ملرض أو اضطراب التعصب من خالل التساؤل الرئيسي هل توجد عالقة
بني التعصب الرايضي والعوامل النفسية واالجتماعية .وتكونت جمتمع الدراسة من اجلماهري
السعودية عامة ومجاهري األندية املشاركة يف دوري زين السعودي بشكل خاص وعددها ()14
اندايً حيث كانت عينة الدراسة ( )312رايضي ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي،
وقد مت استخدام مقياس التعصب الرايضي ومقياس العوامل النفسية واالجتماعية املرتبطة
ابلتعصب الرايضي كأدوات الدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها:
توجـد عالقـة ارتباطيـه إحصائيـاً بين التعصـب والعوامـل النفسـية وهـي األفـكار الالعقالنية
والتسـلطية ومفهـوم الـذات والعدوانيـة والغضـب والصحـة النفسـية ،توجـد عالقـة ارتباطيـه دالـه
إحصائيـاً بين التعصـب والعوامـل االجتماعيـة واملسـؤولية االجتماعيـة واملسـايرة االجتماعيـة،
وتوجـد فـروق دالـه إحصائيـاً بين املتعصبين وغير املتعصبين رايضيـاً.
كما أشارت دراسة حممود يعقوب 2012م ،واليت بعنوان :مظاهر وأسباب شغب
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مالعب كرة القدم يف دوري اجلامعات السودانية ،واستهدفت الدراسة التعرف على أهم
مظاهر الشغب يف املالعب الرايضية ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي للدراسة وقد
طبقت الدراسة على عينة قوامها ( )1600مفرده من الشباب الذين يرتددون على املالعب
لتشجيع فرقهم الرايضية ،وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن أسباب العنف الرايضي
هو سوء سلوك اجلمهور وأن من مظاهر الشغب يف املالعب تكسري املقاعد واألاثث العام
يف املالعب واألبواب ،وكذلك االعتداء على األماكن العامة واالعتداء على بعض السيارات
ووسائل املواصالت العامة واخلاصة وتوصلت الدراسة إىل عدة توصيات منه ضرورة عمل
برامج تثقيفية وتوعوية من خالل مؤسسات التعليم املختلفة وأجهزة اإلعالم للتوعية خبطورة
الشغب الرايضي وكذلك تكثيف األجهزة األمنية ملنع حدوث الشغب بني اجلماهري.
أشــارت دراســة فردمــان هارســون 2012 Freeman Harrisonم ،والــي اســتهدفت
التعــرف الــدور التفاعلــي جملتمــع مشــجعي كــرة القــدم يف قضيــة مهنيــة حمــددة ،وكذلــك حتديــد
وحتليــل التأثـرات املتعــددة الــي ميكــن للمشــجعني االخنـراط فيهــا مــع فريقهــم  ،وأجــرى البحــث
علــى عينــة مــن بعــض مؤيــدي األنديــة الرايضيــة اإليطاليــة ،علــى عــدد املؤيديــن ومــدى تعاطفهــم
ومتابعته ــم ألخب ــار انديه ــم يف وس ــائل اإلع ــام املختلف ــة ،وأن ظاه ــرة املش ــجعني وجم ــي أندي ــة
كــرة القــدم اإليطاليــة تســاعد يف حتســن فــرص جنــاح احلــدث الرايضــي وإجيــاد القيمــة التجاريــة
العالي ــة ل ــه ،كم ــا أن البني ــة التنظيمي ــة حمل ــي ك ــرة الق ــدم االيطالي ــة تظه ــر عل ــى ش ــكل ش ــبكة
متنوع ــة ومركب ــة م ــن جمموع ــات صغ ــرة نوع ـاً م ــا وحتلي ــل مكوانهت ــا املتع ــددة وج ــد أهن ــا تتك ــون
م ــن رابط ــة  ،CAVورابط ــة  ،ATFورابط ــة .ACCVC
كمـا أشـارت دراسـة إينـاس العليمـات 2013م ،والتي بعنـوان التجربـة االردنيـة يف احلـد
مـن شـغب املالعـب الرايضيـة واسـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى فاعليـة اإلجـراءات األمنيـة
واإلعالمية والرتبوية واالجتماعية يف احلد من شغب املالعب الرايضية ،وقد اعتمدت الباحثة
يف دراسـتها علـى املنهـج الوصفـي وتوصلـت الدراسـة إىل عـدة نتائـج منهـا أن الفـراغ والبطالـة
يؤداين دوراً مهما يف بروز ظاهرة العنف ،كما أن العنف االجتماعي نتيجة التعصب الرايضي
أصبح مبثابة العدوى ينتقل من شخص آلخر وميارس ابستهتار وميارسه اجلميع ضد اآلخرين،
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وكانـت أهـم النتائـج أيضـاً أن للعوامـل االجتماعيـة والنفسـية دوراً مهمـا ودافـع حلـدوث شـغب
املالعـب الرايضيـة ،وأوصـت الدراسـة بضـرورة تعزيـز اجلهـود األمنيـة والتوعيـة للشـباب اجتماعيـاً
وثقافيـاً للحـد مـن شـغب املالعـب الرايضيـة بين الشـباب.
كم ــا توض ــح دراس ــة مريغ ــي 2013م ،وال ــي بعنـ ـوان اسـ ـراتيجية إدارة أم ــن املالع ــب
يف احل ــد م ــن الش ــغب وتعدي ــل الس ــلوك دراس ــة حال ــه عل ــى دارة أم ــن املالع ــب الس ــودانية،
واســتهدفت الدراســة الوصــول الختصاصــات وهيكلــة جهــاز خــاص ملكافحــة شــغب املالعــب
اس ـراتيجياً ودعم ــه ابلك ـوادر املؤهل ــة ،وق ــد اس ــتخدم الباح ــث املنه ــج الوصف ــي واالس ــتقرائي
ودراس ــة احلال ــة ،وتوصل ــت الدراس ــة إىل ع ــدة نتائ ــج منه ــا ض ــرورة وج ــود خط ــة ينتش ــر م ــن
خالهل ــا األف ـراد يف كل م ــكان وتت ــوزع بينه ــم األدوار وامله ــام وحتكمه ــم وتتواص ــل معه ــم قي ــادة
داخــل امللعــب  ،وأوضحــت النتائــج أن إسـراتيجية إدارة أمــن املالعــب تبــدأ ابلتوعيــة والتعليــم
للجماه ــر خلط ــورة وعقوب ــة الش ــغب وأح ــداث الفوض ــى داخ ــل املالع ــب ،وتوصل ــت الدراس ــة
إىل عــدة توصيــات العمــل علــى تواجــد جهــاز إداري وأجهــزة أمنيــة رمسيــة وغــر رمسيــة خاصــة
ابمللع ــب وخم ــارج الط ـوارئ وف ــرق طبي ــة.
كمــا أشــارت دراســة هــاوب 2013 Hopeم ،والــي اســتهدفت التعــرف علــى هيــكل
ملكيــة أنديــة كــرة القــدم ومــدى أســهام روابــط املشــجعني يف ملكيــة األنديــة ،وأجــرى البحــث
علــى عينــة مــن أنديــة الــدوري اإلجنليــزي لكــرة القــدم ،ابســتخدام املنهــج الوصفــي ،وأشــارت
أهــم النتائــج إىل أن بعــض الشــركات الــي متتلــك األنديــة الرايضيــة قــد بــدأت مبســامهة عــدد
( )42000مســاهم مــن اجلمهــور املؤيــد للنــادي وشــركة  ،Preston North Endبــدأت
مبســامهة  3380مــن اجلمهــور املؤيــد للنــادي وشــركة  ،Sheffield Unitedبــدأت مبســامهة
 8950مــن اجلمهــور املؤيــد للنــادي وشــركة  ،Watford Leisure Plcبــدأت مبســامهة
 2014مســامهاً من اجلمهور املؤيد للنادي  ،كما أن األندية الرايضية اليت يســهم يف ملكيتها
املؤيــدون للنــادي يكــون الص ـراع بينهــا وبــن روابــط املشــجعني وأزماهتــا عامــة أقــل مــن األنديــة
الــي ال يســهم يف ملكيتهــا املؤيــدون.
كمــا أشــارت دراســة اتمــر عبدالعظيــم 2014م ،والــي اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى
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الــدور اإلعالمــي يف إدارة الص ـراع وأثــره علــى روابــط املشــجعني أبنديــة احملرتفــن بــدورايت كــرة
القــدم ومت إجـراء املعامــات العلميــة ملتغـرات البحــث ابســتخدام املنهــج الوصفــي ،ومت اختيــار
عينــة البحــث أبســلوب العينــة العش ـوائية البســيطة مــن روابــط مشــجعي األنديــة املصريــة مثــل
النــادي األهلــي واندي الزمالــك واندي املصــري وبلغــت العينــة ( )350وكانــت أدوات مجــع
البيــاانت هــي املقابلــة الشــخصية واالســتبانة وجــاءت أهــم النتائــج أن اإلعــام الرايضــي لــه دور
مؤثــر يف زايدة حــده التعصــب ونشــأة الص ـراع بــن روابــط املشــجعني وأط ـراف اجملــال الرايضــي
وأن روابــط املشــجعني وفقـاً للتحليــل اهليكلــي لنتائــج البحــث تتكــون مــن قيــادات وخــااي منبثقــة
تقسم جغرافياً وختتلف يف متوسطها السنية ،وتعمل من خالل اجتماعات منظمة على حده،
كمــا يســهل اقتيــاد خــااي روابــط املشــجعني سياســياً النتمــاءات ترتبــط ابجلوانــب االقتصاديــة
للتأثــر عليهــا ،مــا أدى تدهــور عالقــة اجلماهــر الرايضيــة ابلدولــة ومنشــأهتا .وأوصــت الدراســة
إىل ضــرورة متســك وســائل اإلعــام الرايضيــة ابلقيــم املهنيــة دون تغليــب لالعتبــارات التجاريــة أو
السياســية أو االنتمــاء لألنديــة علــى املهنيــة.
كما أشـارت دراسـة هبجت أمحد أبو طامع 2014م ،هدفت الدراسـة التعرف إىل دور
اإلعلام الرايضـي ومـدى مسـامهته يف احلـد مـن ظاهـرة التعصـب وشـغب اجلماهير يف املالعـب
الفلسـطينية ،إضافـة إىل حتديـد تقديـرات أفـراد عينـة الدراسـة هلـذا الـدور تبعـاً ملتغيرات الدراسـة
املستقلة ،ولتحقيق ذلك أتبع الباحث املنهج الوصفي ابلصورة املسحية ،مستخدماً االستبانة
التي صممهـا كأداة جلمـع البيـاانت مـن عينـة عشـوائية قومهـا ( )24مناصـراً ومشـجعاً مـن
مجاهير فـرق أنديـة حمتريف كـرة القـدم الفلسـطيين للموسـم الرايضـي 2014/2013م ،وأظهـرت
نتائـج الدراسـة أن االعلام الرايضـي يسـاهم بـدور متوسـط يف احلـد ظاهـرة التعصـب وشـغب
اجلماهير يف املالعـب الفلسـطينية ،كمـا اهتمـت الدراسـة بضـرورة قيـام اإلعلام الرايضـي سـواء
املسموع أو املشاهد أو املقروء بدور كبري يف توعية اجلماهري خبطورة التعصب الرايضي والقيام
ابلشـغب والعنـف اجلماهيري جتـاه بعضهـم البعـض.
كما أشارت دراسة جوردان 2014 Gordanم ،واليت تناولت دوافع شغب املالعب
يف اجملال الرايضي ،واعتمدت الدراسة على أن العوامل االجتماعية والنفسية والثقافية هلا
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أتثري على اجتاهات الشباب حنو شغب املالعب وطبقت الدراسة على عدد ( )370من
مجاهري األندية يف اجنلرتا يف عام 2011م ،والسباب اليت تقف وراء تزايد معدالت التعصب
والعنف لدى اجلماهري الرايضية وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها أن املتغريات البيئية
واالجتماعية والثقافية واملعرفية هلا عالقة ابلعنف لدى الشباب مثريي الشغب كالفروق الفردية
وأن الغضب والعدوانية واحلالة النفسية من أهم مسات الشباب مثريي الشغب يف املالعب
االجنليزية ،وأنه جيب مواجهة شغب الشباب من خالل التوجيه اجلماهريي واإلعالمي والثقايف
لدى الشباب وتطبيق القوانني واإلجراءات العقابية بكل حزم.
كما اشارت دراسة جعفر فارس العرجان 2015م ،واليت بعنوان األدوار االجيابية
والسلبية لوسائل اإلعالم الرايضية االردنية يف مستوى العنف والشغب والتعصب يف منافسات
كرة القدم االردنية  ،وتكونت عينة الدراسة من (  )3985مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية
من مشجعي أندية الدرجة املمتازة (دوري احملرتفني) مبتوسط عمر  18سنة فأكثر ومجيعهم
من الذكور ،وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق يف تقرير األدوار السلبية واالجيابية
لوسائل اإلعالم الرايضية االردنية يف إحداث أو التقليل من مستوى العنف والشغب والتعصب
يف منافسات كرة القدم ابملالعب االردنية ،وإىل عدم وجود فروق أو تباين يف أساليب التغلب
على العنف والشغب والتعصب ،وتبعاً ملتغريات (املرحلة العمرية واملستوى التعليمي) وأظهرت
النتائج اخنفاض التقدير لألدوار اإلجيابية اليت تقوم هبا وسائل اإلعالم الرايضية االردنية يف احلد
من مستوى العنف والشغب والتعصب ،وإىل أن أهم األساليب اليت ميكن بواسطتها احلد من
ظاهرة العنف والشغب والتعصب يف منافسات كرة لقدم االردنية تتمثل يف الرتكيز على ضرورة
تطبيق االحرتافية واحليادية وقبول اآلخر يف التغطية اإلعالمية ملنافسات كرة القدم االردنية،
وإىل قيام اإلعالم الرايضي االردين بتنوير اجلماهري الرايضية االردنية ابلقوانني اخلاصة ابللعبة
إضافة إىل رفع وتطوير مستوى التحكيم ،كما بينت النتائج أن أكثر األدوار السلبية لإلعالم
الرايضي مسامهة يف إحداث العنف والشغب والتعصب يف التغطية قبل املباراة.
أشـارت دراسـة إايد أمحـد إبراهيـم 2016م والتي بعنـوان أسـباب التعصـب اجلماهيري
الرايضـي وعالجـه رؤيـة شـرعية واسـتهدفت الدراسـة بيـان حكـم التعصـب اجلماهيري الرايضـي
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وتوضيـح أسـباب التعصـب اجلماهيري الرايضـي ،والوقـوف علـى آاثر التعصـب اجلماهيري
الرايضـي ،التعـرف علـى علاج التعصـب اجلماهيري ،وتوصلـت الدراسـة ىل عـدة نتائـج منهـا
أن التعصـب هـو امليـل املفـرط لفئـة مـا علـى حسـاب املبـادئ والقيـم كأن ينتمـي الشـخص إىل
قبيلـة أو مذهـب أو فرقـة رايضيـه يـوايل مـن أجلهـا ويعـادي يف سـبيلها ،وحيـب فيهـا ويبغـض،
ويـدور حوهلـا يف أفـكاره وسـلوكياته ،إن الشـريعة اإلسلامية ال متانـع مـن تشـجيع فريـق معين
أو التعاطـف معـه ،مـا دام منضبطـاً ابلضوابـط الشـرعية دون التعصـب لـه ،اتفـق العلمـاء علـى
حرمة التعصب ،سواء أكان املذهب فقهي أم قبيلة أم عشرية أم فريق رايضي ،أهم األسباب
التي تدفـع اجلماهير للتعصـب هـي ضعـف الـوازع الديني واجلهـل ابألحـكام الشـرعية ،وغيـاب
املفاهيـم اإلسلامية ،والعـدو اخلارجـي واإلعلام الرايضـي ،والفـراغ والبطالـة.

تعقيب على الدراسات السابقة:
مل تتناول الدراسات السابقة موضوع الدراسة الراهنة بشكل مباشر حيث ركزت الدراسة
الراهنة على الدافعية للتعصب الرايضي يف ظل التغريات االجتماعية املعاصرة ،وقد اهتمت
الدراسات السابقة ابلتعصب الرايضي مثل دراسة املوكلي  ،2004واليت تناولت التواصل
االجتماعي وعالقته ابلتعصب الرايضي ،ودراسة هبجت  ،2014واليت تناولت دور اإلعالم
الرايضي يف احلد من العصب الرايضي وشغب اجلماهري يف املالعب الفلسطينية ،ودراسة
العرجان  ،2015عن األدوار اإلجيابية والسلبية لوسائل اإلعالم الرايضية األردنية يف رفع
مستوى التعصب الرايضي والشغب والعنف ،ودراسة راسيل  ،2009عن العنف والتعصب
الرايضي لدى مشجعني كرة القدم ،وكذلك دراسة الشهري  ،2008التعصب الرايضي
ومدى عالقته ببعض نظم االجتماعية للجماهري السعودية يف مدينة الرايض.
كم ــا أن بع ــض الدراس ــات الس ــابقة رك ــزت عل ــى دور اإلع ــام أو العوام ــل االجتماعي ــة
وأثرهــا علــى التعصــب أو أســباب التعصــب واشــكاله ،كمــا يف دراســة حممــود يعقــوب ،2012
مظاه ــر وأس ــباب ش ــعب املالع ــب يف دوري اجلامع ــات الس ــودانية ،وكذل ــك دراس ــة فردم ــان
هارســون  ،2012الــدور التفاعلــي جملتمــع مشــجعي كــرة القــدم يف الــدوري اإليطــايل ،ودراســة
نعي ــم حكي ــم  ،2008وال ــي تناول ــت اخلط ــاب اإلعالم ــي اجل ــاين أو اجمل ــي علي ــه وعالقت ــه
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ابلتعصــب الرايضــي ،ودراســة جابــر  ،2011عــن العنــف الرايضــي يف املالعــب الفلســطينية،
ودراس ــة العليم ــات  ،2013احل ــد م ــن ش ــغب املالع ــب الرايضي ــة ،ودراس ــة مريغ ــي ،2013
عــن اس ـراتيجية إدارة أمــن املالعــب يف احلــد مــن الشــغب ،ودراســة عبدالعظيــم  ،2014عــن
ال ــدور اإلعالم ــي يف إدارة الص ـراع وأث ــره عل ــى أندي ــة احملرتف ــن.

اثلثاً :النظرية املفسرة للدراسة:
لقـد اهتمـت العلـوم اإلنسـانية بظاهـرة التعصـب ووضعـوا العديـد مـن التصـورات النظريـة
مـن أجـل حتديـد األسـس النفسـية واالجتماعيـة املسـؤولة عـن حـدوث التعصـب ،حيـث ذهـب
بعـض العلمـاء إىل حماولـة حتديـد جمموعـة مـن العوامـل الفرديـة أو عوامـل الشـخصية التي نتـج
عنهـا التعصـب ،بينمـا ذهـب آخـرون إىل طـرح تصـور آخـر مفـاده أبن التعصـب ينمـو تدرجييـاً
منـذ مرحلـة عمريـة مبكـرة وقبـل دخـول املدرسـة ومـا بعدهـا ،ابإلضافـة إىل حتديـد أدوار كل مـن
يسـاهم يف تربيـة الفـرد أي القائمين علـى التنشـئة االجتماعيـة كمـا ركـزت العديـد مـن النظـرايت
على األسـس النفسـية واالجتماعية والعمليات اليت تكون االسـتعداد للتعصب ابعتباره ظاهرة
إنسـانية عامـة ومنتشـرة بين أفـراد اجملتمعـات ( .الباحـوث2009 ،م) .
نظرية التعلم االجتماعيSocial Learning Theory :

يؤكـد ولتر بنـدورا  Walters Banderaأبن التعلـم حيـث مـن خلال مشـاهدة النمـاذج
االجتماعيـة  Social Modelsوتعتبر نظريـة  Banderaأن عمليـة االكتسـاب أو احملـاكاة
من خالل التعلم ابملشـاهدة حلقة وصل بني اجملال املعريف االجتماعي ومتر عملية التعلم بعدة
مراحـل هـي  :االنتبـاه  ،االحتفـاظ  ،التذكـر  ،الدافعيـة ،وهـي عمليـات متشـابه مـع عمليـات
املعاجلـة املعرفيـة التي يقـوم هبـا الفـرد عنـد اسـتقباله للرسـالة ،وتشير نظريـة التعلـم االجتماعـي إىل
أن ظواهـر التعلـم التي تنتـج عـن اخلبرات املباشـرة تتـم يف ضـوء التعلـم ابلقـدوة  ،أي مـن خلال
مشـاهدة سـلوك شـخص آخر وما يرتتب على هذا السـلوك  ،وتتأثر عملية االقتداء بعدد من
العوامـل ،ومنهـا خصائـص القـدوة (كاجلنـس ،والسـن ،ومسـتوى التعليـم ،ومسـات الشـخصية)
وكذلـك النتائـج املرتتبـة علـى سـلوك النمـوذج أو القـدوة ،ودافعيـة الفـرد والتعليمـات املثيرة هلـذه
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الدافعيـة يف موقـف التدريـب أو تغيير اجتاهـات ،ومـع تقـدم العمـر تـزداد أمهيـة مجاعـات األقـران،
ففـي أغلـب احليـان تدعـم مجاعـات األقـران وجهـات نظـر الوالديـن ،ألن هنـاك تشـاهبات بينهـم
يف اخللفية االجتماعية والثقافية وما يسـودها من قيم ،وهذا هو لب منحى التعلم االجتماعي
الـذي ميكـن تطبيقـه علـى نشـأة وارتقـاء التعصـب ،فالفـرد يتوحـد يف بدايـة عمـره مـع الراشـدين
واحمليطين بـه ويكـون عرضـة السـتدماج التخزيـن الداخلـي ألشـكال التعصـب وخاصـة التعصـب
الرايضـي والتي توجـد لـدى الراشـدين احمليطين ابلفـرد( .ابهـي2011 ،م).
وقد أهتم الربت ابندورا  A.Banduraبدراسة اإلنسان يف تفاعله مع اآلخرين وأعطى
اهتمامـاً ابلغـاً ابلنظـرة االجتماعيـة ،وتسـمى نظريـة التعلـم االجتماعـي والشـخصية يف تصـور
«ابنـدورا» ال تفهـم إال مـن خلال السـياق االجتماعـي والتفاعـل االجتماعـي  ،والسـلوك عنـده
يتشكل ابملالحظة كمالحظة سلوك اآلخرين ،ومن املالمح البارزة يف نظرية التعلم االجتماعي
الدور الذي يوليه تنظيم السلوك عن طريق العمليات املعرفية  cognitive processesمثل
االنتباه ،التذكر  ،التخيل  ،التفكري ،حيث هلا القدرة على اكتسـاب السـلوك وأن اإلنسـان له
القدرة على توقع النتائج قبل حدوثها ويؤثر هذا التوقع  Expectationاملقصود أو املتخيل
يف توجيه السلوك( .احلسيين1995 ،م).
وقــد قــام ابنــدورا بتجربــة ملعرفــة أتثــر القــدوة واملالحظــة علــى اكتســاب الســلوك اإلنســاين،
فف ــي التجرب ــة املفح ــوص يالح ــظ ش ــخصياً آخ ــر ي ــؤدي س ــلوكاً أو سلس ــلة م ــن الس ــلوكيات
وبعــد ذلــك يتــم مالحظــة املفحــوص ملعرفــة مــا إذا كان ســلوكه حياكــي ســلوك ذلــك النمــوذج
أم ال ،ســلوك املفحــوص تتــم مقارنتــه مــع اجملموعــة الضابطــة والذيــن مل يالحظ ـوا النمــوذج مــا
إذا كانــت هنــاك فــروق رئيســية.
أن دراسـة ابندورا املشـهورة يف ذلك قد تضمنت اسـتخدام دمية كبرية تشـبه الرجل طوهلا
أربعـة أقـدام وأطفـال مـا قبـل املدرسـة ال حظـوا أحـد االشـخاص يلعـب مـع الدميـة بطريقـة فيهـا
نـوع مـن العـدوان  ،حيـث كان يهاجـم الدميـة فيضرهبـا ويركلهـا مـع الصـراخ وتوجيـه السـباب
والشـتائم هلـا  ،واطفـال آخـرون يـروا رجـل يعامـل هـذه الدميـة بسـلوك غير عـدواين وعندمـا
أتيحت للمجموعة األوىل التجريبية فيما بعد فرصة اللعب مع الدمية أبنفسهم تصرفوا بطريقة
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تشـبه سـلوكيات ذلـك النمـوذج وسـلوكياهتم العدوانيـة كانـت ضعـف تلـك التي لـدى اجملموعـة
الضابطة ،من خالل تعديل متغريات مستقلة متعددة يف هذا النوع من التجربة  ،وأشاروا إىل
وجـود ثالثـة عوامـل تؤثـر يف عمليـة االقتـداء واحملـاكاة وهـي:
 -1خصائص القدوة.
 -2صفات املالحظ.
 -3آاثر املكافــآت املرتبطــة ابلســلوك أو نتائــج املكافــآت املرتبطــة ابلســلوك ويف كل
الدراســات الــي قــام هبــا «ابنــدورا» اســتنتج أن األطفــال الذيــن يالحظ ـوا النمــوذج العــدواين
وشــاهدوه أظه ـرا اســتجاابت أكثــر عدوانيــة مــن األطفــال الذيــن مل تتــح هلــم فرصــة مشــاهدة
النمــوذج العــدواين ،ومــن هنــا اســتنتج أن التعــرض املتكــرر ملشــاهدة العــدوان والعنــف علــى
التلفزيــون يشــجع األطفــال علــى التصــرف بعنــف وعدوانيــة ملحوظــة.
ولذلك تتلخص وجهة نظر «ابندورا» يف تفسري العدوان ابآليت:
 معظ ــم الس ــلوك الع ــدواين متعل ــم م ــن خ ــال املالحظ ــة والتقلي ــد حي ــث يتعل ــم الف ــردالرايضــي الســلوك العــدواين مبالحظــة منــاذج وأمثلــة مــن الســلوك العــدواين يقدمهــا أفـراد األســرة
واألصدق ــاء وزم ــاء الن ــادي والالعب ــن يف الفري ــق.
 اكتساب السلوك العدواين من اخلربات السابقة. التعلــم املباشــر للمســالك العدوانيــة كاآلاثر املباشــرة لألفعــال العدوانيــة الصرحيــة يف أيوقــت وذلــك مــن خــال تعليمــات املــدرب.
 أتكيد هذا السلوك من خالل التعزيز واملكافآت. آاثره الالعــب إمــا ابهلجــوم اجلســمي ابلتهديــدات أو االهــاانت أو إعاقــة ســلوك موجــهحنــو هــدف أو تقليــل التعزيــز أو إهنائــه قــد يــؤدي إىل العــدوان.
 العقاب الزائد قد يؤدي إىل زايدة يف العدوان( .الزهراين2007 ،م).			
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توضـح نظريـة التعلـم االجتماعـي والتي تقـوم علـى االكتسـاب واحملـاكاة مـن خلال التعلـم
ابملشـاهدة وأن اإلنسـان يكتسـب ويتعلـم كثير مـن السـلوكيات االجتماعيـة مـن خلال منـاذج
واخلبرات املباشـرة مـن احمليطين بـه ومجاعـة األصدقـاء ،وأن اإلنسـان املتعصـب يف السـلوك
الرايضـي قـد تعلـم هـذا السـلوك مـن خلال مشـاهدته مـن الكبـار الذيـن يبـدون سـلوك التعصـب
الرايضـي أثنـاء املنافسـات الرايضيـة ،وعـدم التحلـي ابلسـلوك الرايضـي ممـا يرسـخ السـلوك غير
السـليم يف التصـرف جتـاه اآلخريـن الذيـن خيتلفـون معـه يف االنتمـاء الرايضـي.

املبحث الثالث :اإلجراءات املنهجية للدراسة:
نوع الدراسة:
تنتمــي الدراســة احلاليــة إىل منــط الدراســات الوصفيــة ،وهــي أنســب أن ـواع الدراســات
الــي ميكــن اســتخدامها يف وصــف وحتليــل الدافعيــة االجتماعيــة والنفســية والثقافيــة واإلعالميــة
وعالقتــه ابلتعصــب الرايضــي وانعــكاس ذلــك علــى ســلوك الشــباب.

منهج الدراسة:
بناءاً على طبيعة الدراسة وأهدافها وتساؤالهتا استخدم الباحثان منهج املسح االجتماعي
بطريقة العينة وذلك من خالل تطبيق أداة الدراسة على عينة من طالب جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود.
ويعرف املسح االجتماعي أبنه «الدراسة العلمية للظواهر االجتماعية يف الوقت احلاضر
ال املاضـي ،وأنـه دراسـة كميـة حتـرص علـى دراسـة أكبر عـدد ممكـن مـن احلـاالت ،وإظهـار
النتائـج علـى شـكل إحصـاءات ونسـب مئويـة( .اخلطيـب)2016،

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من طالب املستوى السادس والسابع بكلية العلوم االجتماعية
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية والذي يبلغ عددهم ( )1400طالب ،وطالب
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املستوى السادس والسابع بكلية العلوم اإلنسانية جبامعة امللك سعود مبدينة الرايض والذي
يبلغ عددهم ( )1620طالب ،ولذلك بلغ إمجايل جمتمع الدراسة (3020طالباً).

عينة الدراسة:
مت أخــذ عينــة عشـوائية مــن طــاب جامعــي اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية وطــاب
جامعــة امللــك ســعود مبدينــة ال ـرايض بلــغ حجمهــا ( )222طالب ـاً مــن واقــه كشــوف الطــاب
املوجــودة ابألقســام العلميــة.

أداة الدراسة:
لقــد مت تصميــم أداة الدراســة وهــي عبــارة عــن اســتمارة اســتبيان للشــباب حــول دافعيــة
التعصــب الرايضــي واشــتملت األداة علــى احملــاور اآلتيــة:
 بيــاانت أوليــة :والــي تشــمل اجلوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة واألنشــطةاملشــارك فيهــا الشــاب.
 احمل ــور األول :وال ــذي يش ــمل الدافعي ــة االجتماعي ــة وعالقته ــا ابلتعص ــب الرايض ــيوتشــمل جمموعــة اســئلة تتعلــق ابلوســط االجتماعــي الــذي يتواجــد فيــه الشــاب ويشــكل بيئــة
حمف ــزة للتعص ــب الرايض ــي.
 احمل ــور الث ــاين :ويش ــمل الدافعي ــة النفس ــية وعالقت ــه ابلتعص ــب الرايض ــي ويش ــملاحملــور عــدد مــن األســئلة تتعلــق ابجلانــب النفســي والضغــوط الــي تتعلــق ابلتعصــب واجلوانــب
االنفعالي ــة ال ــي ت ــؤدي إىل مزي ــد م ــن التعص ــب ب ــن الش ــباب.
 احمل ــور الثال ــث :ويش ــمل الدافعي ــة الثقافي ــة واإلعالمي ــة وعالقته ــا ابلتعص ــب الرايض ــيبــن الشــباب الســعودي ويشــمل هــذا البعــد علــى عــدد مــن األســئلة الــي توضــح انتشــار بعــض
املعــارف واألفــكار اخلاطئــة خــال مراحــل التعليــم والــي تنشــأ الشــباب علــى التعصــب لفريــق
معــن والســخرية مــن فــرق منافســة .وكذلــك وســائل اإلعــام املرئــي واملســموع واملقــروء ووســائل
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االتصــال االجتماعــي والــي يعتمــد عليهــا الشــباب يف الوقــت الراهــن والــي أصبحــت تغــذي
التعصــب الرايضــي بــن الشــباب.
 احملور الرابع :يشمل التصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشبابولبناء هذه االستبانة اتبع الباحثان اخلطوات التالية:
 اإلطار النظري والذي يشمل املراجع والكتب العلمية واليت تناولت التعصب املشكلةواألسباب وطرق احلل واليت مت االستفادة منها يف تصميم االستبانة.
 االطالع على الدراسات السابقة واملتعلقة ابلتعصب الرايضي من املنظور االجتماعيوالنفسي واليت امدت الباحثان مبؤشرات أفادت يف حتديد أهداف الدراسة وصياغة املفاهيم.
 عـرض االسـتبانة يف صورهتـا األوليـة علـى جمموعـة مـن األسـاتذة املختصين يف علـماالجتمـاع واخلدمـة االجتماعيـة واإلحصـاء إلبـداء رأيهـم حـول االيت:
 .1الوضوح وإمكانية القياس.
 .2مدى اتساق العبارة ومالءمتها للمحور الذي تنتمي إليها.
 .3تعديل بعض العبارات أو حذفها.
 .4إبداء مالحظاهتم على االستبانة وإضافة ما يرونه مناسباً من عبارات.
صدق أداة الدراسة :قام الباحثان ابلتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل اآليت:
أ .الصدق الظاهري (اخلارجي) لألداة (:)Face Validity
للتعــرف علــى مــدى صــدق أداة الدراســة يف قيــاس مــا وضعــت لقياســه قــام الباحثــان
بعرضهــا يف صورهتــا املبدئيــة علــى جمموعــة مــن احملكمــن يف علــم االجتمــاع واخلدمــة االجتماعيــة
واإلحصــاء ،للتأكــد مــن صدقهــا الظاهــري وذلــك الســتطالع أراءهــم حــول مــدى وضــوح
صياغــة كل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة ،وتصحيــح مــا ينبغــي تصحيحــه منهــا ،ومــدى أمهيــة
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ومالئمــة كل عبــارة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه ،ومــدى مناســبة كل عبــارة لقيــاس مــا وضعــت
ألجلــه ،مــع إضافــة أو حــذف مــا يــرون مــن عبــارات يف أي حمــور مــن احملــاور؛ وعلــى ضــوء
توجيهاهتــم ومقرتحاهتــم قــام الباحثــان بتعديــل مــا يلــزم وحــذف العبــارات الــي أوصــى احملكمــن
حبذفهــا ،حــى مت التوصــل لالســتبانة بصورهتــا النهائيــة.
ب .صدق االتساق الداخلي لألداة:
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحثان بتطبيق االستبانة على
طالب جامعة األمام حممد بن سعود وطالب جامعة امللك سعود ،وبعد جتميع االستباانت
قام الباحثان برتميز وإدخال البياانت ،من خالل جهاز احلاسوب ،ابستخدام برانمج احلزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ومن مث قاما حبساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق
الداخلي لالستبانة وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات
االستبانة ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة ،وجاءت النتائج كالتايل:
•صدق االتساق الداخلي للبعد األول :الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب
الرايضي لدى الشباب السعودي.
جدول رقم (:)1
معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات البعد األول ابلدرجة الكلية للبعد.

م
1
2
3
4
5
6

معامل االرتباط
**0.506
**0.566
**0.525
**0.630
**0.622
**0.679

* دالة عند مستوى الداللة  0.05فأقل

م
7
8
9
10
11
12

معامل االرتباط
**0.694
**0.684
**0.656
**0.636
**0.625
**0.571
* دالة عند مستوى الداللة  0.01فأقل
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•صــدق االتســاق الداخلــي للبعــد الثــاين :الدافعيــة النفســية املؤديــة إىل التعصــب
الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي.
جدول رقم (:)2
معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات البعد الثاين ابلدرجة الكلية للبعد.

م
1
2
3
4
5
6

معامل االرتباط
**0.532
**0.523
**0.703
**0.561
**0.554
**0.521

م
7
8
9
10
11
12

* دالة عند مستوى الداللة  0.05فأقل

معامل االرتباط
**0.647
**0.626
**0.599
**0.622
**0.565
**0.617
* دالة عند مستوى الداللة  0.01فأقل

•صــدق االتســاق الداخلــي للبعــد الثالــث :الدافعيــة الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل
التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي.
جدول رقم (:)3
معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات البعد الثالث ابلدرجة الكلية للبعد.

م
1
2
3
4
5
6
7
8

معامل االرتباط
**0.525
**0.533
**0.586
**0.601
**0.638
**0.625
**0.672
**0.722

* دالة عند مستوى الداللة  0.05فأقل
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م
9
10
11
12
13
14
15
16

معامل االرتباط
**0.664
**0.629
**0.613
**0.583
**0.632
**0.654
**0.572
**0.544
* دالة عند مستوى الداللة  0.01فأقل
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•ص ــدق االتس ــاق الداخل ــي للبع ــد الرا ب ــع :التص ــور املق ــرح للتعام ــل م ــع
التعص ــب الرايض ــي ل ــدى الش ــباب.
جدول رقم (:)4
معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات البعد الرابع ابلدرجة الكلية للبعد.

م
1
2
3
4
5
6
7
8

معامل االرتباط
**0.545
**0.652
**0.630
**0.594
**0.514
**0.616
**0.609
**0.621

* دالة عند مستوى الداللة  0.05فأقل

م
9
10
11
12
13
14
15
16

معامل االرتباط
**0.655
**0.666
**0.625
**0.692
**0.701
**0.681
**0.643
**0.622
* دالة عند مستوى الداللة  0.01فأقل

م ــن خ ــال اس ــتعراض النتائ ــج املوضح ــة ابجل ــداول الس ــابقة املتعلق ــة بص ــدق
االتس ــاق الداخل ــي ألداة الدراس ــة يتب ــن أن قي ــم معام ــات اال رتب ــاط ب ــن درج ــة العب ــارة
والدرج ــة الكلي ــة للبع ــد ال ــذي تنتم ــي إلي ــه الفق ــرة دال ــة إحصائيـ ـاً عن ــد مس ــتوى دالل ــة
 0.01أو  0.05فأق ــل ومجيعه ــا قي ــم موجب ــة .وه ــذا يش ــر إىل ص ــدق فق ـرات االس ــتبانة
وقياس ــها للس ــمة ال ــي وضع ــت لقياس ــها.

ثبات أداة الدراسة (:)Reliability
ولقي ــاس م ــدى ثب ــات أداة الد را س ــة (اال س ــتبانة) ا س ــتخدم الباحث ــان (معاد ل ــة
ألفــا كرونبــاخ  )Cronbach'a Alphaللتأ كــد مــن ثبــات أداة الد را ســة .وا جلــدول
رق ــم ( )5يوض ــح ذ ل ــك.
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جدول رقم ( :)5يوضح" :قيم معامل ألفا كرونباخ" ألداة الدراسة"
حماور الدراسة

عدد
البنود معامل ثبات ألفا كرونباج

حماور االستبانة

احملور األول الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي12 .
احملور الثاين الدافعية النفسية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي12 .

0.850
0.828

احملور الثالث الدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي16 .

0.868

16

0.898

56

0.927

احملور الرابع

التصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب.
الثبات العام ألداة الدراسة (حماور الدراسة).

م ــن خ ــال اس ــتعراض النتائ ــج املوضح ــة ابجل ــدول الس ــابق يتب ــن أن معام ــات
الثب ــات ألف ــا كرونب ــاخ ألبع ــاد الدراس ــة مرتفع ــة حي ــث تراوح ــت م ــا ب ــن ( 0.828و
 ،)0.898أم ــا الثب ــات الع ــام ألداة الدراس ــة فق ــد بل ــغ ( ،)0.927ومجيعه ــا قي ــم مرتفع ــة،
مم ــا ي ــدل عل ــى أن االس ــتبانة تتمت ــع بدرج ــة عالي ــة م ــن الثب ــات وابلت ــايل ميك ــن االعتم ــاد
عليه ــا يف التطبي ــق املي ــداين للدراس ــة.

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
تب ــى الباحث ــان يف إع ــداد االس ــتبانة الش ــكل املغل ــق ال ــذي حي ــدد االس ــتجاابت احملتمل ــة
ل ــكل فق ــرة مس ــتخدماً مقي ــاس ليك ــرت الثالث ــي ،ومت حس ــاب التك ـرارات والنس ــب املئوي ــة،
واملتوســط احلســايب ،واالحنـراف املعيــاري ومعامــل االرتبــاط بريســون ،ومعامــل (ألفــا كرونبــاخ)،
وذلــك ابســتخدام احلــزم اإلحصائيــة ( )SPSSولتســهيل تفســر النتائــج اســتخدم الباحثــان
األســلوب التــايل لتحديــد مســتوى اإلجابــة علــى بنــود األداة ،حيــث مت إعطــاء وزن للبدائــل،
ق ــام الباحث ــان مبراجعته ــا متهي ــداً إلدخاهل ــا للحاس ــوب للتحلي ــل اإلحصائ ــي ،ومت إدخاهل ــا
للحاس ــوب إبعطائه ــا أرقام ـاً معين ــة ،أي بتحوي ــل اإلج ــاابت اللفظي ــة إىل رقمي ــة (الرتمي ــز)،
حيــث أعطيــت اإلجابــة (نعــم=  ، 3أحيــاانً =  ،2ال = ،)1مث تصنيــف تلــك اإلجــاابت
إىل ث ــاث مس ــتوايت متس ــاوية امل ــدى م ــن خ ــال املعادل ــة التالي ــة :ط ــول الفئ ــة =(أك ــر
قيم ــة -أق ــل قيم ــة)÷ ع ــدد بدائ ــل األداة=( 0.66= 3 ÷)1-3لنحص ــل عل ــى التصني ــف
ال ــذي يوضح ــه اجل ــدول الت ــايل:
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جدول ( :)6توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث.

درجة التحقق

الرتميز

ال
أحياانً
نعم

1
2
3

مدى التحقق
من  1إىل 1.66
من  1.67إىل 2.33
من  2.34إىل 3

املبحــث الرابــع :حتليــل بيــاانت الدراســة ومناقشــة نتائجهــا.
قــام الباحثــان يف هــذا الفصــل بعــرض وحتليــل بيــاانت الدراســة ومناقشــة نتائجهــا لتحقيــق
أه ــداف الدراس ــة ال ــي متثل ــت يف التع ــرف عل ــى (الدافعي ــة االجتماعي ــة والنفس ــية والثقافي ــة
واإلعالمي ــة املؤدي ــة للتعص ــب الرايض ــي ب ــن الش ــباب ،التص ــور املق ــرح للتعام ــل م ــع التعص ــب
الرايض ــي ل ــدى الش ــباب).
ولتحقيق هذه األهداف سعت الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت التالية:
 .1ما الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟
 .2ما الدافعية النفسية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟
 .3ما الدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟
 .4ما التصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب؟
وفيما يلي ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يف ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها.

أوالً :نتائــج خصائــص عينــة الدراســة:
جدول رقم ( :)7وصف جمتمع الدراسة.

العمر
أقل من  20سنة
من  20إىل أقل من  25سنة
من  25إىل أقل من  30سنة
 30سنة فأكثر

التكرار
11
172
23
16

النسبة
5.0
77.5
10.4
7.2
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مكان السكن
ريف
ابدية
حضر
الكلية اليت يدرس فيها الشاب
العلوم االجتماعية
أصول الدين
اإلعالم واالتصال
االقتصاد واإلدارة
هندسة
الطب
القسم العلمي التابع له الطالب
إدارة املستشفيات
الدراسات االسالمية
الشريعة
الصحة
اللغة العربية
اهلندسة الصناعية
قانون
طب بشري
علوم حاسب
قسم علوم االغذية وتغذية االنسان
حماسبة
علم االجتماع وعلوم اجتماعية
اقتصاد
خدمة اجتماعية
جغرافيا
املعدل الدراسي للطالب
أقل من 3
من  3إىل أقل من 4
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التكرار
16
14
192
التكرار
193
3
7
12
2
5
التكرار
6
2
1
1
2
2
2
2
3
1
1
84
3
110
2
التكرار
51
126

النسبة
7.2
6.3
86.5
النسبة
86.9
1.4
3.2
5.4
.,9
2.3
النسبة
2.7
.,9
0,5
0,5
.,9
.,9
.,9
0,5
1.4
0,5
0,5
37.8
1.4
49.5
.,9
النسبة
23.0
56.8
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من  4إىل أقل من 5
هل تشجع فريق رايضي معني
نعم
ال
إذا كانت اإلجابة بنعم يذكر أسم الفريق
االحتاد
النصر
اهلالل
القادسية
االتفاق
التعاون
الشباب
األهلي
الرائد
اجملموع

45
التكرار
163
59
التكرار
18
27
91
4
4
5
6
5
3
222

20.3
النسبة
73.4
26.6
النسبة
8.1
12.2
41.0
1.8
1.8
2.3
2.7
2.3
1.4
%100

 فيما يتعلق العمر :تكشف النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن ( )%77.5منإمجايل أفراد عينة الدراسة أعمارهم ترتاوح ما بني ( 20إىل أقل من  25سنة) ،يف حني وجد
أن ( )%10.4من إمجايل أفراد عينة الدراسة أعمارهم ترتاوح ما بني ( 25إىل اقل من 30
سنة) ،كما وجد أن ( )%7.2من إمجايل أفراد عينة الدراسة أعمارهم ( 30سنة فأكثر) ،وأخرياً
وجد أن ( )%5من إمجايل أفراد عينة الدراسة أعمارهم (أقل من  20سنة).
 فيمــا يتعلــق مبــكان الســكن :يتبــن مــن النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق أن( )%86.5مــن إمجــايل أفـراد عينــة الدراســة يســكنون يف بيئــة حضريــة ،كمــا وجــد أن ()%7.2
مــن إمجــايل افـراد عينــة الدراســة يســكنون يف بيئــة (ريفيــة) ،وأخـراً وجــد أن ( )%6.3مــن إمجــايل
أف ـراد عينــة الدراســة يســكنون يف (ابديــة).
 فيما يتعلق مبتغري الكلية اليت يدرس فيها الشاب :يتبني من النتائج املوضحة ابجلدولالسابق أن ( )%86.9من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف كلية العلوم االجتماعية،
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كما وجد أن ( )%5.4من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف كلية االقتصاد واإلدارة ،
كما وجد أن ( )%3.2من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف كلية اإلعالم واالتصال،
بينما وجد أن ( )%2.3من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف كلية الطب ،كما وجد
أن ( )%1.4من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف كلية أصول الدين ،وأخرياً وجد أن
( )%0.9من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف كلية اهلندسة.
 فيمــا يتعلــق مبتغــر القســم العلمــي التابــع لــه الطالــب :تكشــف املؤشـرات اإلحصائيــةاملوضحة ابجلدول السابق أن قسم اخلدمة االجتماعية جاء يف املرتبة األوىل بنسبة (،)%37.8
يليــه قســم (علــم االجتمــاع) بنســبة ( ،)%37.8مث قســم إدارة املستشــفيات بنســبة (،)%2.7
بينمــا جــاء قســم علــوم احلاســب وقســم االقتصــاد يف نفــس الرتتيــب بنســبة ( ،)%1.4مث قســم
( الدراســات االســامية ،اللغــة العربيــة ،قانــون ،جغرافيــا ،اهلندســة الصناعيــة ،طــب بشــري)،
وذلك بنســبة ( )%0.9لكالً منهم ،يف حني جاءت االقســام التالية ( الشـريعة ،الصحة ،علوم
األغذيــة وتغذيــة األنســان ،حماســبة) يف املرتبــة األخــرة بنســبة (.)%0.05
 فيما يتعلق ابملعدل الدراسي لطالب :يتبني من النتائج املوضحة ابجلدول السابقأن ( )%56.8من إمجايل أفراد عينة الدراسة معدهلم الدراسي يرتاوح ما بني ( 3إىل  ،)4بينما
وجد أن ( )%23من إمجايل أفراد عينة الدراسة معدهلم الدراسي (أقل من  ،)3وأخرياً وجد أن
( )%20.3من إمجايل أفراد عينة الدراسة معدهلم الدراسي يرتاوح ما بني ( 4إىل أقل من .)5
 فيمــا يتعلــق بتشــجيع الطالــب لفريــق رايضــي معــن :تكشــف املؤشـرات اإلحصائيــةاملوضح ــة ابجل ــدول الس ــابق أن ( )%73.4م ــن إمج ــايل أفـ ـراد عين ــة الدراس ــة يش ــجعون فري ــق
رايض ــي مع ــن ،يف املقاب ــل وج ــد أن ( )%26.6م ــن إمج ــايل أف ـراد عين ــة الدراس ــة ال يش ــجعون
فريــق رايضــي معــن.
إذا كان ــت االجاب ــة بنع ــم فم ــا ه ــو الفري ــق (خ ــاص ابلط ــاب الذي ــن يش ــجعون فري ــق
رايضــي معــن) :مــن خــال اســتعراض النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق يتبــن أن ()%41
مــن إمجــايل أف ـراد عينــة الدراســة يشــجعون فريــق اهلــال ،كمــا وجــد أن ( )%12.2مــن إمجــايل
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أف ـراد عين ــة الدارس ــة يش ــجعون فري ــق النص ــر ،كم ــا وج ــد أن ( )%8.1م ــن إمج ــايل أف ـراد عين ــة
الدراس ــة يش ــجعون فري ــق االحت ــاد.
جدول رقم ( :)8البياانت األولية ألسر املستجيبني.
احلالة التعليمية لألب
ال يقرأ وال يكتب
يقرأ ويكتب فقط
حاصل على ابتدئي
حاصل على متوسط
حاصل على اثنوي
حاصل على جامعي
دراسات عليا
متويف
احلالة الوظيفية لألب
موظف حكومة
موظف قطاع خاص
متقاعد
عسكري
اتجر
ال يعمل
متويف
متسبب
عدد أفراد األسرة
أقل من  5أفراد
من  5إىل أقل من  8أفراد
من  8إىل أقل من  11فرد
 11فرد فأكثر
دخل األسرة
أقل من  5االف رايل
من  5إىل أقل من  10أالف رايل
من  10إىل أقل من  15ألف رايل
 15ألف فأكثر
اجملموع

التكرار
11
23
27
35
63
39
23
1
التكرار
65
18
80
36
11
7
4
1
التكرار
23
106
59
34
التكرار
31
58
73
60
222

النسبة
5.0
10.4
12.2
15.8
28.4
17.6
10.4
0,5
النسبة
29.3
8.1
36.0
16.2
5.0
3.2
1.8
0,5
النسبة
10.4
47.7
26.6
15.3
النسبة
14.0
26.1
32.9
27.0
%100
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 فيما يتعلق ابحلالة التعليمية لألب :يتبني من النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن( )%28.4من إمجايل اآلابء حاصلني على اثنوي يف حني وجد أن ( )%17.4من إمجايل
اآلابء حاصلني على مؤهل جامعي ،كما وجد أن ( )%15.8من إمجايل اآلابء حاصلني على
مؤهل متوسط ،بينما وجد أن ( )%12.2من إمجايل اآلابء حاصلني على االبتدائية ،كما
تساوت نسبة اآلابء الذين يقرأون ويكتبون مع نسبة اآلابء أصحاب املؤهل العلمي دراسات
عليا ،وذلك بنسبة ( )%10.4لكالً منهما ،وأخرياً تساوت نسبة اآلابء الذين ال يقرأون وال
يكتبون مع نسبة اآلابء املتوفيني وذلك بنسبة ( )0.5من إمجايل آابء الطالب يف عينة الدراسة.
 فيما يتعلق ابحلالة الوظيفية لألب :تكشف املؤشرات اإلحصائية املوضحة ابجلدولالسـابق أن ( )%36مـن إمجـايل آابء الطلاب يف عينـة الدارسـة متقاعديـن ،كمـا وجـد أن
( )%29.3مـن إمجـايل اآلابء (موظفين حكوميين) ،يف حين وجـد أن ( )%16.2مـن إمجـايل
اآلابء (عسكريني) ،بينما وجد أن ( )%8.1من إمجايل اآلابء (موظفني قطاع خاص) ،وأخرياً
وجـد أن ( )0.5مـن إمجـايل اآلابء وظيفتـه (متسـبب).
 فيمــا يتعلــق بعــدد أف ـراد األســرة :يتبــن مــن النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق أن( )%47.7مــن إمجــايل أفـراد عينــة الدراســة عــدد أفـراد أسـرهتم يـراوح مــا بــن ( 5إىل أقــل مــن
 8أف ـراد) ،يف ح ــن وج ــد أن ( )%26.6م ــن إمج ــايل أف ـراد عين ــة الدراس ــة ع ــدد أف ـراد أس ـرهتم
(مــن  8إىل أقــل مــن  11فــرد) ،كمــا وجــد أن ( )%15.3مــن إمجــايل أفـراد عينــة الدراســة عــدد
أف ـراد أس ـرهتم ( 11ف ــرد فأكث ــر) ،وأخ ـراً وج ــد أن ( )%10.4م ــن أف ـراد عين ــة الدراس ــة ع ــدد
أف ـراد أس ـرهتم (أقــل مــن  5أف ـراد).
 فيم ــا يتعل ــق بدخ ــل األس ــرة :م ــن خ ــال اس ــتعراض النتائ ــج املوضح ــة ابجل ــدولالس ــابق يتب ــن أن ( )%32.9م ــن إمج ــايل أفـ ـراد عين ــة الدراس ــة دخ ــل أسـ ـرهتم يـ ـراوح م ــا ب ــن
( 10إىل أقــل مــن  15ألــف رايل) ،كمــا وجــد أن ( )%26.1مــن إمجــايل أفـراد عينــة الدراســة
دخ ــل أسـ ـرهتم ( 5إىل أق ــل م ــن  10أالف رايل) ،كم ــا وج ــد أن ( )%27م ــن إمج ــايل أفـ ـراد
عينــة الدراســة دخــل أسـرهتم ( 15ألــف رايل) ،وأخـراً وجــد أن ( )%14مــن إمجــايل أفـراد عينــة
الدراس ــة دخ ــل أس ـرهتم (أق ــل م ــن  5أالف رايل).
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اثنياً :مناقشة النتائج املتعلقة ابإلجابة على أسئلة الدراسة:

 .1حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال األول والذي نص على اآليت:
ما الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟

للتع ــرف عل ــى الدافعي ــة االجتماعي ــة املؤدي ــة إىل التعص ــب الرايض ــي ل ــدى الش ــباب
الس ــعودي ،اس ــتخدم الباحث ــان التك ـرارات والنس ــب املئوي ــة واملتوس ــطات احلس ــابية والنس ــب،
حي ــث ج ــاءت نتائ ــج الدراس ــة عل ــى النح ــو الت ــايل:
جدول رقم (:)9
استجاابت أفراد عينة الدراسة على الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.

رقم العبارة
6
7
8

التكرار والنسب املئوية

5

املتوسط احلسايب

4

االحنراف املعياري

3

127
57.2
131
59
103
46.4
98
44.1
99
44.6
62
27.9
49
22.1
95
42.8

61
27.5
70
31.5
78
35.1
90
40,5
82
36.9
69
31.1
81
36.5
97
43.7

34
15.3
21
9.5
41
18.5
34
15.3
41
18.5
91
41
92
41.4
30
13.5

ترتيب العبارة

2

ك
يتفاخر بعض أفراد األسرة ابنتمائهم إىل فريق معني
٪
يســخر بعــض األ قــارب مــن فــرق رايضيــة منافســة لفريقهــم ك
ا لــذي يشــجعون
٪
العالقات االجتماعية الطيبة جتمع األفراد من الزمالء الذين ك
ينتمون إىل فريق واحد
٪
ك
يتحدث الشباب عن مشاكل فريقهم الرايضي أكثر من
مشاكل أسرهم
٪
يفكر الشباب يف حضور مبارايت فريقهم وال يفكر يف زايرة ك
األقارب
٪
ك
يدافع الشباب عن انتمائهم لفريقهم أكثر من الدفاع عن
أسرته
٪
ال يفكر الشباب يف مساعدة أسرته أكثر من التفكري يف فوز ك
فريقه الرايضي
٪
خيتلف الشباب مع بعضهم بسبب التعصب الرايضي أكثر ك
من أي شيء أخر
٪

نعم

أحياانً

ال

درجة املوافقة

1

العبارات

درجة املوافقة

2 0.743 2.42

نعم

1 0.664 2.5

نعم

5 0.757 2.28

أحياانً

4 0.717 2.29

أحياانً

6 0.752 2.26

أحياانً

9 0.822 1.87

أحياانً

 11 0.775 1.81أحياانً
3 0.692 2.29
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رقم العبارة

التكرار والنسب املئوية

املتوسط احلسايب العام

املتوسط احلسايب

12

االحنراف املعياري

11

70
31.5
73
32.9
51
23
51
23

116
52.3
97
43.7
81
36.5
53
23.9

ترتيب العبارة

10

ك
يتطاول عليه زميل إذا أخطأت يف حق فريقه الذي يشجعه
٪
ك
السباب بكل األلفاظ ملن حياول انتقاد الفريق املنافس
٪
ينصرف عن صداقيت بعض الشباب بسبب اختاليف معهم يف ك
تشجيع فريق رايضي معني
٪
ك
عالقايت االجتماعية حمددة مع من يشجعون نفس فريقي
الرايضي
٪

نعم

أحياانً

ال

درجة املوافقة

9

العبارات

درجة املوافقة

36
16.2
52
 8 0.746 2.09 23.4أحياانً
90
 10 0.779 1.82 40.5أحياانً
118
 12 0.820 1.70 53.2أحياانً
7 0.675 2.15

أحياانً

0,459 2.12

*املتوسط احلسايب من  3درجات

تكشــف املؤش ـرات اإلحصائيــة املوضحــة ابجلــدول الســابق أن املتوســط احلســايب العــام
الســتجاابت أفـراد عينــة الدراســة علــى الدافعيــة االجتماعيــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى
الشــباب الســعودي بلــغ ( 2.12مــن  )3.00وهــذا املتوســط يقــع يف الفئــة الثانيــة مــن فئــات
املقيــاس املتــدرج الثالثــي ،والــي تـراوح مــا بــن ( 1.67إىل  ،)2.34وهــي الفئــة الــي تشــر إىل
درجــة «أحيــاانً» .أي أفـراد عينــة الدراســة يــرون أن الشــباب الســعودي أحيــاانً مــا يكــون لديهــم
دافعيــة اجتماعيــة مؤديــة إىل التعصــب الرايضــي.
كما يتبني من النتائج املوضحة ابجلدول السـابق أن هناك تفاوت يف درجة موافقة أفراد
عينة الدراسة على الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؛
وقد تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات هذا البعد ما بني ( 1.70إىل  ،)2.50وهذه
املتوسـطات تقـع ابلفئتين الثانيـة والثالثـة مـن املقيـاس املتـدرج الثالثـي واللتين يشيران إىل درجـة
(أحيـاانً ،نعـم) ،حيـث يتبين مـن النتائـج املوضحـة ابجلـدول السـابق أن أفـراد عينـة الدراسـة
موافقـون علـى عبارتين مـن العبـارات املتعلقـة ابلدافعيـة االجتماعيـة املؤديـة إىل التعصـب
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الرايضي لدى الشـباب السـعودي ومها رقم ( ،)1-2واللتني بلغ متوسـطهما احلسـايب (2.50
 ،)2.42 ،وهـذه املتوسـطات تقـع ابلفئـة الثالثـة مـن املقيـاس املتـدرج الثالثـي والتي تتراوح مـا
بني ( 2.34إىل ،)3.00وهي الفئة اليت تشري إىل درجة نعم «أوافق» ،بينما يتبني من النتائج
املوضحـة ابجلـدول السـابق أن أفـراد عينـة الدراسـة يـرون أنـه أحيـاانً مـا يتوافـر عشـر عبـارات مـن
العبـارات املتعلقـة ابلدافعيـة االجتماعيـة املؤديـة إىل التعصـب الرايضـي لـدى الشـباب السـعودي
وهـم ( ،)12-7-11-6-10-9-5-3-4-8وقـد تراوحـت املتوسـطات احلسـابية هلـذه
العبارات ما بني ( 1.70إىل  ،)2.29وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الثانية من املقياس املتدرج
الثالثي واليت ترتاوح ما بني ( 1.67إىل  ،)2.33وهي الفئة اليت تشري إىل درجة أحياانً ،وتدل
هـذه النتيجـة علـى التفـاوت يف درجـة موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة علـى الدافعيـة االجتماعيـة
املؤديـة إىل التعصـب الرايضـي لـدى الشـباب السـعودي.
وفيمــا يلــي أعلــى ثــاث عبــارات وأدىن عبارتــن جــاءت بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة
االجتماعيــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي ،وفق ـاً ألعلــى متوســط
حســايب وأدىن احن ـراف معيــاري يف حالــة تســاوي املتوســط احلســايب:
 .1جــاءت العبــارة رقــم ( )2وهــي "يســخر بعــض األقــارب مــن فــرق رايضيــة منافســة
لفريقه ــم ال ــذي يش ــجعون" ابملرتب ــة األوىل ب ــن العب ــارات املتعلق ــة ابلدافعي ــة االجتماعي ــة
املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب ( 2.50مــن ،)5
واحنـ ـراف معي ــاري (.)0.664
 .2جـاءت العبـارة رقـم ( )1وهـي "يتفاخـر بعـض أفـراد األسـرة ابنتمائهـم إىل فريـق معين"
ابملرتبـة الثانيـة بين العبـارات املتعلقـة ابلدافعيـة االجتماعيـة املؤديـة إىل التعصـب الرايضـي لـدى
الشـباب السـعودي مبتوسـط حسـايب ( 2.42من  ،)5واحنراف معياري (.)0.743
 .3ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )8وه ــي "خيتل ــف الش ــباب م ــع بعضه ــم بس ــبب التعص ــب
الرايضــي أكثــر مــن أي شــيء أخــر" ابملرتبــة الثالثــة بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة االجتماعيــة
املؤدي ــة إىل التعص ــب الرايض ــي ل ــدى الش ــباب الس ــعودي مبتوس ــط حس ــايب ( 2.29م ــن ،)5
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واحنـ ـراف معي ــاري (.)0.692
 .4ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )7وه ــي "ال يفك ــر الش ــباب يف مس ــاعدة أس ـرته أكث ــر م ــن
التفك ــر يف ف ــوز فريق ــه الرايض ــي" ابملرتب ــة قب ــل األخ ــرة ب ــن العب ــارات املتعلق ــة ابلدافعي ــة
االجتماعي ــة املؤدي ــة إىل التعص ــب الرايض ــي ل ــدى الش ــباب الس ــعودي مبتوس ــط حس ــايب
( 1.81م ــن  ،)5واحنـ ـراف معي ــاري (.)0.775
 .5ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )12وه ــي "عالق ــايت االجتماعي ــة حم ــددة م ــع م ــن يش ــجعون
نف ــس فريق ــي الرايضي"ابملرتب ــة األخ ــرة ب ــن العب ــارات املتعلق ــة ابلدافعي ــة االجتماعي ــة املؤدي ــة
إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب ( 1.70مــن  ،)5واحن ـراف
معي ــاري (.)0.820
وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة م ــع نتائ ــج دراس ــة إين ــاس العليم ــات 2013م ،وال ــي أش ــارت
إىل أن العوام ــل االجتماعي ــة والنفس ــية هل ــا دوراً مهم ــا وداف ــع حل ــدوث ش ــغب املالع ــب
الرايضي ــة .كم ــا تتف ــق م ــع نتائ ــج دراس ــة عب ــد هللا أمح ــد الوائل ــي 2011م ،وال ــي أش ــارت
إىل وج ــود عالق ــة ارتباطي ــه ب ــن التعص ــب والعوام ــل االجتماعي ــة واملس ــؤولية االجتماعي ــة.
وتتف ــق أيضـ ـاً م ــع نتائ ــج دراس ــة ماجري ــت ج ــاين 2010 Magreet Ganeم ،وال ــي
أش ــارت إىل أن هن ــاك عالق ــة ب ــن اجلوان ــب االجتماعي ــة والبيئي ــة واألخالقي ــة يف ح ــدوث
العن ــف والتعص ــب ل ــدى اجلماه ــر.

 .2حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين والذي نص على اآليت:
ما الدافعية النفسية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟
للتعــرف علــى الدافعيــة النفســية املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي،
اس ــتخدم الباحث ــان التكـ ـرارات والنس ــب املئوي ــة واملتوس ــطات احلس ــابية والنس ــب ،حي ــث
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ج ــاءت نتائ ــج الدراس ــة عل ــى النح ــو الت ــايل:
جدول رقم ( :)10استجاابت أفراد عينة الدراسة على الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي
رقم العبارة

هناك تفرقة يف التعامل معي نتيجة اختالف التشجيع الرايضي
5
للفرق الرايضية
يتمىن بعض الشباب هزمية الفريق املختلف عن فريقه حىت ولو
6
لعب أمام فريق أجنيب
7

التعصب الرايضي جيعل الشاب يفقد القدرة على التحكم يف
سلوكه جتاه اآلخرين

8

يرتك بعض الشباب عمله أو دراسته من أجل تشجيع فريقه

 9ال يهتم بعض الشباب بدراسته مثل تركيز على تشجيع فريق رايضي
ال يقبل بعض الشباب االختالف معهم بسبب التعصب الرايضي
10
لفريق معني
11

يدعي بعض الشباب أن فريقه هم أفضل فريق وال يتقبل
االختالف

يصر بعض الشباب على اإلساءة للفرق اآلخرى املختلفة مع
12
فريقه الرايضي
املتوسط احلسايب العام

التكرار والنسب املئوية

أشعر ابإلحباط من سلوك بعض الزمالء جتاهي الختاليف معهم
4
يف االنتماء الرايضي

املتوسط احلسايب

ينفعل بعض زمالئي عليه من خالل اختاليف معهم يف الرؤى
3
الرايضية

االحنراف املعياري

أ شــعر ابلعزلــة مــن بعــض األ قــارب نتيجــة اختــايف معهــم يف
2
االنتمــاء الراي ضــي

67
30.2
32
14.4
52
23.4
45
20.3
45
20.3
122
55
89
40.1
83
37.4
86
38.7
75
33.8
113
50.9
105
47.3

80
36
70
31.5
103
46.4
86
38.7
84
37.8
62
27.9
98
44.1
91
41
96
43.2
108
48.6
80
36
87
39.2

ترتيب العبارة

أشــعر ابلغضــب مــن ســلوك االخريــن جتاهــي الختــايف معهــم
1
يف تشــجيع فريــق غــر فريقهــم

ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪

نعم أحياانً

ال

درجة املوافقة

العبارات

درجة املوافقة

75
 8 0.801 1.96 33.8أحياانً
120
 12 0.728 1.60ال
54.1
67
 9 0.731 1.93 30.2أحياانً
91
 10 0.756 1.79 41أحياانً
93
 11 0.760 1.78 41.9أحياانً
38
 2 0.762 2.38نعم
17.1
35
 4 0.708 2.24 15.8أحياانً
48
 7 0.754 2.16 21.6أحياانً
40
 5 0.726 2.21 18أحياانً
39
 6 0.700 2.16 17.6أحياانً
29
 1 0.706 2.38نعم
13.1
30
 3 0.704 2.34نعم
13.5
 0,433 2.08أحيا ًان

*املتوسط احلسايب من  3درجات
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م ــن خ ــال اس ــتعراض النتائ ــج املوضح ــة ابجل ــدول الس ــابق يتب ــن أن املتوس ــط احلس ــايب
العــام الســتجاابت أفـراد عينــة الدراســة علــى الدافعيــة االجتماعيــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي
ل ــدى الش ــباب الس ــعودي بل ــغ ( 2.08م ــن  )3.00وه ــذا املتوس ــط يق ــع يف الفئ ــة الثاني ــة م ــن
فئ ــات املقي ــاس املت ــدرج الثالث ــي ،وال ــي ت ـراوح م ــا ب ــن ( 1.67إىل  ،)2.34وه ــي الفئ ــة ال ــي
تش ــر إىل درج ــة «أحي ــاانً» .أي أف ـراد عين ــة الدراس ــة ي ــرون أن الش ــباب الس ــعودي أحي ــاانً م ــا
يك ــون لديه ــم دافعيــة نفس ــية مؤدي ــة إىل التعصــب الرايضــي.
كمــا يتبــن مــن النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق أن هنــاك تفــاوت يف درجــة موافقــة أفـراد
عينــة الدراســة علــى الدافعيــة النفســية املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي؛
وقــد تراوحــت متوســطات موافقتهــم علــى عبــارات هــذا البعــد مــا بــن ( 1.60إىل ،)2.38
وهــذه املتوســطات تقــع ابلفئتــن األوىل والثالثــة مــن املقيــاس املتــدرج الثالثــي واللتــن يشـران إىل
درجــة (ال ،نعــم) ،حيــث يتبــن مــن النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق أن أفـراد عينــة الدراســة
موافقــون علــى ثالثــة مــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة النفســية املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي
لــدى الشــباب الســعودي ومهــا رقــم ( ،)12-6-11وقــد تراوحــت املتوســطات احلســابية هلــذه
العبــارات مــا بــن ( 2.34إىل  )2.38وهــذه املتوســطات تقــع ابلفئــة الثالثــة مــن املقيــاس املتــدرج
الثالثي واليت ترتاوح ما بني ( 2.34إىل ،)3.00وهي الفئة اليت تشري إىل درجة نعم «أوافق»،
بينمــا يتبــن مــن النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق أن أفـراد عينــة الدراســة يــرون أنــه أحيــاانً مــا
يتوافــر مثــاين عبــارات مــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة النفســية املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي
لــدى الشــباب الســعودي وهــم ( ،)5-4-3-1-8-10-9-7وقــد تراوحــت املتوســطات
احلســابية هلــذه العبــارات مــا بــن ( 1.78إىل  ،)2.24وهــذه املتوســطات تقــع ابلفئــة الثانيــة مــن
املقيــاس املتــدرج الثالثــي والــي تـراوح مــا بــن ( 1.67إىل  ،)2.33وهــي الفئــة الــي تشــر إىل
درجــة أحيــاانً ،وأخـراً وجــد أن أفـراد عينــة الدارســة غــر موافقــون علــى عبــارة واحــدة وهــي رقــم
( ،)2والــي بلــغ متوســطها احلســايب ( 1.60مــن  ،)3وهــذا املتوســط يقــع ابلفئــة األوىل مــن
املقيــاس املتــدرج الثالثــي والــي تـراوح مــا بــن ( 1إىل  ،)1.66وهــي الفئــة الــي تشــر إىل درجــة
غــر موافــق «ال» وتــدل هــذه النتيجــة علــى التفــاوت يف درجــة موافقــة أفـراد عينــة الدراســة علــى
الدافعيــة النفســية املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي.
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وفيما يلي أعلى ثالث عبارات وأدىن عبارتني جاءت بني العبارات املتعلقة ابلدافعية
النفسـية املؤديـة إىل التعصـب الرايضـي لـدى الشـباب السـعودي ،وفقـاً ألعلـى متوسـط
حسـايب وأدىن احنـراف معيـاري يف حالـة تسـاوي املتوسـط احلسـايب:
 .1ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )11وه ــي" :يدع ــي بع ــض الش ــباب أن فريق ــه ه ــم أفض ــل
فري ــق وال يتقب ــل االخت ــاف "ابملرتب ــة األوىل ب ــن العب ــارات املتعلق ــة ابلدافعي ــة النفس ــية املؤدي ــة
إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب ( 2.38مــن  ،)5واحن ـراف
معي ــاري (.)0.706
 .2جــاءت العبــارة رقــم ( )6وهــي" :يتمــى بعــض الشــباب هزميــة الفريــق املختلــف عــن
فريقــه حــى ولــو لعــب أمــام فريــق أجنيب"ابملرتبــة الثانيــة بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة النفســية
املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب ( 2.38مــن ،)5
واحن ـراف معيــاري (.)0.762
 .3ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )12وه ــي" :يص ــر بع ــض الش ــباب عل ــى اإلس ــاءة للف ــرق
األخــرى املختلفــة مــع فريقــه الرايضي"ابملرتبــة الثالثــة بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة النفســية
املؤدي ــة إىل التعص ــب الرايض ــي ل ــدى الش ــباب الس ــعودي مبتوس ــط حس ــايب ( 2.34م ــن ،)5
واحنـ ـراف معي ــاري (.)0.704
 .4جـاءت العبـارة رقـم ( )5وهـي" :هنـاك تفرقـة يف التعامـل معـي نتيجـة اختلاف
التشجيع الرايضي للفرق الرايضية" ابملرتبة قبل األخرية بني العبارات املتعلقة ابلدافعية النفسية
املؤديـة إىل التعصـب الرايضـي لـدى الشـباب السـعودي مبتوسـط حسـايب ( 1.78مـن ،)5
واحنـراف معيـاري (.)0.760
 .5جــاءت العبــارة رقــم ( )2وهــي" :أشــعر ابلعزلــة مــن بعــض األقــارب نتيجــة اختــايف
معهــم يف االنتمــاء الرايضــي" ابملرتبــة األخــرة بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة النفســية املؤديــة
إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب ( 1.60مــن  ،)5واحن ـراف
معي ــاري (.)0.728
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وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة عبــد هللا أمحــد الوائلــي 2011م ،والــي أشــارت
إىل وجــود عالقــة ارتباطيــه إحصائيـاً بــن التعصــب والعوامــل النفســية وهــي األفــكار الالعقالنيــة
والتس ــلطية ومفه ــوم ال ــذات والعدواني ــة والغض ــب والصح ــة النفس ــية ،كم ــا تتف ــق م ــع نتائ ــج
دراســة جــوردان 2014 Gordanم ،والــي توصلــت إىل عــدة نتائــج مــن أمههــا أن املتغ ـرات
البيئي ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــة واملعرفي ــة هل ــا عالق ــة ابلعن ــف ل ــدى الش ــباب مث ــري الش ــغب
كالف ــروق الفردي ــة وأن الغض ــب والعدواني ــة واحلال ــة النفس ــية م ــن أه ــم مس ــات الش ــباب مث ــري
الش ــغب يف املالع ــب االجنليزي ــة.

 .3حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث والذي نص على اآليت:
م ــا الدافعي ــة الثقافي ــة واإلعالمي ــة املؤدي ــة إىل التعص ــب الرايض ــي ل ــدى
الش ــباب الس ــعودي؟
للتعــرف علــى الدافعيــة الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب
الس ــعودي ،اس ــتخدم الباحث ــان التك ـرارات والنس ــب املئوي ــة واملتوس ــطات احلس ــابية والنس ــب،
حيــث جــاءت نتائــج الدراســة علــى النحــو التــايل:
جدول رقم (:)11
استجاابت أفراد عينة الدراسة على الدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي
رقم العبارة

التكرار والنسب املئوية
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املتوسط احلسايب

4

بعض الشباب خيرج عن املألوف يف حالة خسارة فريقه من
الفرق اآلخرى

االحنراف املعياري

3

ثقافة الفريق األفضل دائماً هي ثقافة التعصب لدى الشباب

92
41.4
73
32.9
86
38.7
105
47.3

90
40.5
122
55
101
45.5
92
41.4

ترتيب العبارة

2

فكــرة قبــول األخــر واحرتامــه يف عــامل الرايضــة غــر موجــود
بــن الشــباب
الد فــاع عــن االنتمــاء الراي ضــي للفريــق شــيء ال يقبــل
النقــاش مــع الشــباب

ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪

نعم

أحياانً

ال

درجة املوافقة

1

العبارات

درجة املوافقة

40
 13 0.736 2.23 18أحياانً
27
 15 0.64 2.21 12.2أحياانً
35
 14 0.703 2.23 15.8أحياانً
25
 11 0.677 2.36نعم
11.3
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رقم العبارة
10
11
12
13
14
15
16

التكرار والنسب املئوية

9

املتوسط احلسايب

8

االحنراف املعياري

7

125
56.3
120
54.1
116
52.3
123
55.4
115
51.8
127
57.2
123
55.4
82
36.9
118
53.2
115
51.8
102
45.9
113
50.9

68
30.6
78
35.1
76
34.2
69
31.1
74
33.3
70
31.5
77
34.7
83
37.4
77
34.7
79
35.6
97
43.7
83
37.4

29
13.1
24
10.8
30
13.5
30
13.5
33
14.9
25
11.3
22
9.9
57
25.7
27
12.2
28
12.6
23
10.4
26
11.7

ترتيب العبارة

6

ك
بعض الشباب يهاجم الفرق املنافسة اآلخرى عرب وسائل
التواصل االجتماعي
٪
مييل بعض اإلعالميني حنو تشجيع فريق دون أخر يؤدي إىل ك
مزيد من التعصب
٪
ك
تغريدات بعض املسؤولني تنمي ثقافة التعصب لدى الشباب
٪
تعصب بعض احملللني الرايضيني يؤدي إىل مزيد من التعصب ك
بني الشباب
٪
قيام بعض الصحفيني ابملديح لفريق أكثر من األخر يولد مزيد من ك
التعصب بني الشباب
٪
الرتاشق ابأللفاظ بني الشباب عرب مواقع التواصل االجتماعي ك
يؤدي إىل مزيد التعصب الرايضي
٪
ك
اجلدال غري املربر من بعض الشباب بدون وعي يزيد من
التعصب الرايضي
٪
تبين بعض رجال األعمال بعض األندية للصرف عليها تزيد من ك
التعصب الرايضي
٪
احلوارات احلادة يف التلفزيون بني املعلقني واحملللني جتاه فريق ك
معني تزيد من ثقافة التعصب
٪
غياب ثقافة الوعي واألخالق الرايضية يف حال الفوز أو اخلسارة للفريق ك
الرايضي سامهت يف التعصب الرايضي بني الشباب
٪
انتشار الشائعات حول بعض الالعبني واندفاع البعض سواء ك
ابلدفاع أو االهتام ساهم يف انتشار التعصب بني الشباب
٪
عدم وعي الشباب بفلسفة الرايضة واليت هتتم ابلتنافس جعل ك
الشباب يدخل يف صراعات مع بعضهم البعض
٪
املتوسط احلسايب العام

نعم

أحياانً

ال

درجة املوافقة

5

العبارات

درجة املوافقة

4 0.713 2.43

نعم

3 0.681 2.43

نعم

9 0.714 2.39

نعم

5 0.718 2.42

نعم

10 0.73 2.37

نعم

1

نعم

2 0.669 2.45

نعم

0.69 2.46

 16 0.785 2.11أحياانً
6 0.698 2.41

نعم

7 0.702 2.39

نعم

12 0.662 2.36

نعم

8 0,689 2.39

نعم

0,407 2.35

أحياانً

*املتوسط احلسايب من  3درجات

مــن خــال اســتعراض النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق يتبــن أن املتوســط احلســايب
العــام الســتجاابت أفـراد عينــة الدراســة علــى الدافعيــة الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل التعصــب
الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي بلــغ ( 2.35مــن  )3.00وهــذا املتوســط يقــع يف الفئــة الثالثــة
مــن فئــات املقيــاس املتــدرج الثالثــي ،والــي ت ـراوح مــا بــن ( 2.34إىل  ،)3.00وهــي الفئــة
الــي تشــر إىل درجــة «نعــم» موافــق .أي أف ـراد عينــة الدراســة موافقــون علــى الدافعيــة الثقافيــة
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واإلعالميــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي.
كما يتبني من النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن هناك تفاوت يف درجة موافقة
أفراد عينة الدراسة على الدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى
الشباب السعودي؛ وقد تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات هذا البعد ما بني
( 2.11إىل  ،)2.46وهذه املتوسطات تقع ابلفئتني الثانية والثالثة من املقياس املتدرج
الثالثي واللتني يشريان إىل درجة (أحياانً ،نعم) ،حيث يتبني من النتائج املوضحة
ابجلدول السابق أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أثىن عشر عبارة من العبارات املتعلقة
ابلدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي وهم
رقم ( ،)15-4-9-7-16-14-13-8-5-6-11-10وقد تراوحت املتوسطات
احلسابية هلذه العبارات ما بني ( 2.36إىل  ،)2.46وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الثالثة
من املقياس املتدرج الثالثي واليت ترتاوح ما بني ( 2.34إىل ،)3.00وهي الفئة اليت تشري
إىل درجة نعم «أوافق» ،بينما يتبني من النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن أفراد عينة
الدراسة يرون أنه أحياانً ما يتوافر أربعة عبارات من العبارات املتعلقة ابلدافعية الثقافية
واإلعالمية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي وهم (،)12-2-3-1
وقد تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني ( 2.11إىل  ،)2.23وهذه
املتوسطات تقع ابلفئة الثانية من املقياس املتدرج الثالثي واليت ترتاوح ما بني ( 1.67إىل
 ،)2.33وهي الفئة اليت تشري إىل درجة أحياانً ،وتدل هذه النتيجة على التفاوت يف
درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على الدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية إىل التعصب
الرايضي لدى الشباب السعودي.
وفيمــا يلــي أعلــى ثــاث عبــارات وأدىن عبارتــن جــاءت بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة
الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي ،وفق ـاً ألعلــى
متوســط حســايب وأدىن احن ـراف معيــاري يف حالــة تســاوي املتوســط احلســايب:
 .1جاءت العبارة رقم ( )10وهي" :الرتاشق ابأللفاظ بني الشباب عرب مواقع التواصل
االجتماعــي يــؤدي إىل مزيــد التعصــب الرايضــي" ابملرتبــة األوىل بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة
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الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب
( 2.46مــن  ،)5واحنـراف معيــاري (.)0.690
 .2جـاءت العبـارة رقـم ( )11وهـي" :اجلـدال غير املبرر مـن بعـض الشـباب بـدون وعـي
يزيـد مـن التعصـب الرايضي"ابملرتبـة الثانيـة بين العبـارات املتعلقـة ابلدافعيـة الثقافيـة واإلعالميـة
املؤديـة إىل التعصـب الرايضـي لـدى الشـباب السـعودي مبتوسـط حسـايب ( 2.45مـن ،)5
واحنـراف معيـاري (.)0.669
 .3جـاءت العبـارة رقـم ( )6وهـي" :مييـل بعـض اإلعالميين حنـو تشـجيع فريـق دون أخـر
يؤدي إىل مزيد من التعصب" ابملرتبة الثالثة بني العبارات املتعلقة ابلدافعية الثقافية واإلعالمية
املؤديـة إىل التعصـب الرايضـي لـدى الشـباب السـعودي مبتوسـط حسـايب ( 2.43مـن ،)5
واحنـراف معيـاري (.)0.681
 .4جــاءت العبــارة رقــم ( )2وهــي " :الدفــاع عــن االنتمــاء الرايضــي للفريــق شــيء ال يقبــل
النقــاش مــع الشــباب" ابملرتبــة قبــل األخــرة بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة الثقافيــة واإلعالميــة
املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب ( 2.21مــن ،)5
واحنـراف معيــاري (.)0.640
 .5جــاءت العبــارة رقــم ( )12وهــي " :تبــي بعــض رجــال األعمــال بعــض األنديــة
للصــرف عليهــا تزيــد مــن التعصــب الرايضــي" ابملرتبــة األخــرة بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة
الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب
( 2.11مــن  ،)5واحن ـراف معيــاري (.)0.785
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة اتمــر عبــد العظيــم 2014م ،والــي أشــارت إىل أن
اإلعــام الرايضــي لــه دور مؤثــر يف زايدة حــده التعصــب ونشــأة الصـراع بــن روابــط املشــجعني
وأطـراف اجملــال الرايضــي.
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 .4حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع والذي نص على اآليت:
ما التصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟

للتعــرف علــى التصــور املقــرح للتعامــل مــع التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي،
اســتخدم الباحثــان التكـرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية والنســب ،حيــث جــاءت
نتائــج الدراســة علــى النحــو التــايل:
جدول رقم (:)11
استجاابت أفراد عينة الدراسة على التصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي

رقم العبارة
5

العمل على وضع ملصقات ونشرات توضح خطورة التعصب
الرايضي يف متاسك اجملتمع

 6العمل على إنشاء هيئة رمسية يناط هبا مكافحة وحترمي التعصب
الرايضي لدى الشباب
 7تدعيم الدراسات والبحوث اليت هتتم ابلتعصب الرايضي وتضع
احللول العلمية ملواجهة هذه الظاهرة بني الشباب
 8تنظيم حماضرات وندوات علمية يف مؤسسات التعليم املختلفة تتحدث
عن خطورة التعصب الرايضي على متاسك اجملتمع
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التكرار والنسب املئوية

العمل على دعم األنشطة والربامج االجتماعية للشباب يف
 4املدارس واجلامعات ملساعدة الشباب على املشاركة مع بعضهم
البعض ونبذ التعصب الرايضي

٪

6.8 19.4 73.9

ك

64 145

13

٪

5.9 28.8 65.3

ك

60 143

19

٪

27 64.4

8.6

ك

57 143

22

٪

9.9 25.7 64.4

ك

54 146

22

٪

9.9 24.3 65.8

ك

76 121

25

٪

11.3 34.2 54.5

ك

66 131

25

٪

11.3 29.7 59

ك

73 126

23

٪

10.4 32.9 56.8

املتوسط احلسايب

 3توظيــف وســائل االتصــاالت احلديثــة علــى تشــجيع الشــباب علــى
نبــذ التعصــب

ك

43 164

االحنراف املعياري

 2زرع حب الوطن واالنتماء أليه أهم من االنتماء ألي شيء أخر
يف نفوس الطالب منذ الصغر

15

ترتيب العبارة

 1غــرس قيــم التســامح والــروح الرايضيــة بــن الشــباب مــن خــال
الربامــج اإلعالميــة ويف املــدارس واجلامعــات

نعم

أحياانً

ال

درجة املوافقة

العبارات

درجة املوافقة

1 0.598 2.67

نعم

2

نعم

4 0.648 2.56

نعم

5 0.669 2.55

نعم

3 0.668 2.56

نعم

16 0.688 2.43

نعم

11 0.691 2.48

نعم

14 0.677 2.46

نعم

0.6 2.59
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رقم العبارة

التكرار والنسب املئوية

12

تكثيف الربامج اإلعالمية واليت تتحدث عن الدميقراطية
وخطورة التعصب الرايضي واالجتماعي

٪

7.7 33.8 58.6
29

ك

59 134

٪

13.1 26.6 60.4

ك

65 132

25

٪

11.3 29.3 59.5

ك

64 130

28

٪

12.6 28.8 58.6

ك

28

63 131

العمل على سن القوانني والتشريعات اليت تعاقب على
 13التعصب الرايضي وتنشر التعصب عرب وسائل التواصل
٪
االجتماعي
حث وتوعية اجلماهري عرب شاشات التلفزيون ابلتحلي ابلسلوك ك
 14الرايضي يف حالة الفوز أو اخلسارة للفريق الرايضي الذي
٪
تشجعه
ك
 15تكرمي الشباب عرب وسائل اإلعالم الذين ليس لديهم تعصب رايضي
وحب للوطن واالنتماء إليه
٪

9.9 31.5 58.6

ك

67 134

21

٪

30.2 60.4

 16العمل على استبعاد اإلعالميني الذين ينشرون التعصب عرب
وسائل اإلعالم وتوقيفهم
*املتوسط احلسايب من  3درجات

املتوسط احلسايب العام

12.6 28.4 59
69 134

19

8.6 31.1 60.4
70 130

22

املتوسط احلسايب

 11رصد الشباب املتعصب والذي ينشر التعصب والتعامل معه
بكل حزم حىت ال ينتقل إىل اآلخرين وحترمي ذلك

ك

75 130

االحنراف املعياري

 10العمل على أن تتضمن مناهج التعليم يف املراحل املختلفة اللحمه
الوطنية وخطورة التعصب سواء للقبيلة أو لألندية أو أي فكر

17

ترتيب العبارة

9

العمل على خماطبة الشباب يف األندية الشبابية
واملؤسسات االجتماعية على فكرة نبذ التعصب بني
الشباب يف األندية الرايضية

نعم

أحياانً

ال

درجة املوافقة

العبارات

درجة املوافقة

8 0.636 2.51

نعم

12 0.716 2.47

نعم

10 0.691 2.48

نعم

15 0.709 2.46

نعم

13 0.709 2.46

نعم

6

نعم

9 0.671 2.49

نعم

7 0.664 2.51

نعم

0.65 2.52

0,407 2.35

أحياانً

يتبني من النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن املتوسط احلسايب العام الستجاابت أفراد
عينة الدراسة على التصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي بلغ
( 2.51من  )3.00وهذا املتوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس املتدرج الثالثي ،واليت
ترتاوح ما بني ( 2.34إىل  ،)3.00وهي الفئة اليت تشري إىل درجة «نعم» موافق .أي أفراد عينة
الدراسة موافقون على التصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.
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كما يتبني من النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن هناك جتانس يف درجة موافقة أفراد
عينة الدراسة على التصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؛
حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات هذا البعد ما بني ( 2.43إىل  ،)2.67وهذه
املتوسطات تقع ابلفئة الثالثة من املقياس املتدرج الثالثي واليت تشري إىل درجة (نعم) ،أي أن
أفراد عينة الدراسة موافقون على مجيع العبارات املتعلقة ابلتصور املقرتح للتعامل مع التعصب
الرايضي لدى الشباب السعودي ،وتدل هذه النتيجة على التفاوت يف درجة موافقة أفراد عينة
الدراسة على التصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.
وفيمــا يلــي أعلــى ثــاث عبــارات وأدىن عبارتــن جــاءت بني العبارات املتعلقة ابلتصور
املقــرح للتعامــل مــع التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي ،وفقـاً ألعلــى متوســط
حســايب وأدىن احنـراف معيــاري يف حالــة تســاوي املتوســط احلســايب:
 .1جــاءت العبــارة رقــم ( )10وهــي" :غــرس قيــم التســامح والــروح الرايضيــة بــن الشــباب
مــن خــال الربامــج اإلعالميــة ويف املــدارس واجلامعــات" ابملرتبــة األوىل بــن العبــارات املتعلقــة
ابلتصــور املقــرح للتعامــل مــع التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب
( 2.67مــن  ،)5واحن ـراف معيــاري (.)0.598
 .2جاءت العبارة رقم ( )2وهي" :زرع حب الوطن واالنتماء إليه أهم من االنتماء
ألي شيء أخر يف نفوس الطالب منذ الصغر" ابملرتبة الثانية بني العبارات املتعلقة
ابلتصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي مبتوسط حسايب
( 2.59من  ،)5واحنراف معياري (.)0.600
 .3جاءت العبارة رقم ( )5وهي " :العمل على وضع ملصقات ونشرات توضح خطورة
التعصب الرايضي يف متاسك اجملتمع" ابملرتبة الثالثة بني العبارات املتعلقة ابلتصور املقرتح
للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي مبتوسط حسايب ( 2.56من ،)5
واحنراف معياري (.)0.668
 .4جــاءت العبــارة رقــم ( )12وهــي " :تكثيــف الربامــج اإلعالميــة والــي تتحــدث عــن
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الدميقراطيــة وخطــورة التعصــب الرايضــي واالجتماعــي" ابملرتبــة قبــل األخــرة بــن العبــارات
املتعلقــة ابلتصــور املقــرح للتعامــل مــع التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط
حســايب ( 2.46مــن  ،)5واحن ـراف معيــاري (.)0.709
 .5جــاءت العبــارة رقــم ( )6وهــي" :العمــل علــى إنشــاء هيئــة رمسيــة ينــاط هبــا مكافحــة
وحتــرمي التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب" ابملرتبــة األخــرة بــن العبــارات املتعلقــة ابلتصــور املقــرح
للتعامــل مــع التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب ( 2.43مــن ،)5
واحن ـراف معيــاري (.)0.688
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة أمحد موكلى 1425هـ ،واليت أوصت الدراسة
بتكثيف الربامج ومحالت التوعية من قبل املؤسسات واهليئات ذات العالقة بقطاع اإلعالم
والشباب على أن تكون هذه الربامج من خالل شبكات التواصل االجتماعي نفسها وذلك
لتوعية روادها خبطورة هذه الظاهرة .كما تتفق مع نتائج دراسة اتمر عبد العظيم 2014م،
واليت أوصت الدراسة إىل ضرورة متسك وسائل اإلعالم الرايضية ابلقيم املهنية دون تغليب
لالعتبارات التجارية أو السياسية أو االنتماء لألندية على املهنية .وتتفق أيضاً مع نتائج
دراسة إيناس العليمات 2013م ،واليت أوصت بضرورة تعزيز اجلهود األمنية والتوعية للشباب
اجتماعياً وثقافياً للحد من شغب املالعب الرايضية بني الشباب.
وتتفق أيضاً مع نتائج دراســة حممود يعقوب 2012م ،واليت توصلت إىل عدة توصيات
منــه ضــرورة عمــل برامــج تثقيفيــة وتوعويــة مــن خــال مؤسســات التعليــم املختلفــة وأجهــزة
اإلعــام للتوعيــة خبطــورة الشــغب الرايضــي وكذلــك تكثيــف األجهــزة األمنيــة ملنــع حــدوث
الشــغب بــن اجلماهــر .ودراســة جابــر 2011م ،والــي أوصــت بضــرورة عمــل محــات توعيــة
للشــباب مــن خــال املؤسســات اإلعالميــة والتعليميــة عــن خطــورة الشــغب والتعصــب الرايضــي
والتســلح ابلتســامح واحلفــاظ علــى املنشــآت الرايضيــة .كمــا تؤكــد نتائــج دراســة جعفــر فــارس
العرجان 2015م ،واليت توصلت إىل أن أهم األســاليب اليت ميكن بواســطتها احلد من ظاهرة
العنــف والشــغب والتعصــب يف منافســات كــرة لقــدم االردنيــة تتمثــل يف الرتكيــز علــى ضــرورة
تطبيــق االحرتافيــة واحلياديــة وقبــول اآلخــر ،وإىل أمهيــة قيــام اإلعــام الرايضــي االردين بتنويــر
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اجلماهــر الرايضيــة االردنيــة ابلقوانــن اخلاصــة ابللعبــة.

املبحث اخلامس :النتائج والتوصيات واملقرتحات
 .1ملخص النتائج:
توصلت الدراسة جملموعة من النتائج أمهها ما يلي:
أظهــرت النتائــج أن أف ـراد عينــة الدراســة يــرون أن الشــباب الســعودي أحيــاانً مــا يكــون
لديهــم دافعيــة اجتماعيــة مؤديــة إىل التعصــب الرايضــي مبتوســط حســايب ( 2.12مــن )3.00
وتبــن مــن النتائــج أن أف ـراد عينــة الدارســة موافقــون علــى عبارتــن فقــط يف هــذا البعــد ومهــا:
 .1يسخر بعض األقارب من فرق رايضية منافسة لفريقهم الذي يشجعون.
 .2يتفاخر بعض أفراد األسرة ابنتمائهم إىل فريق معني.
أوضحت النتائج أن أفراد عينة الدراسة يرون أن الشباب السعودي أحياانً ما يكون
لديهم دافعية نفسية مؤدية إىل التعصب الرايضي مبتوسط حسايب ( 2.08من  ،)3.00وتبني
من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون ثالث عبارات يف هذا البعد وهم كالتايل:
 .3يدعي بعض الشباب أن فريقه هم أفضل فريق وال يتقبل االختالف.
 .4يتمىن بعض الشباب هزمية الفريق املختلف عن فريقه حىت ولو لعب أمام فريق أجنيب.
 .5يصر بعض الشباب على اإلساءة للفرق اآلخرى املختلفة مع فريقه الرايضي
كشفت النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على الدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية
إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي مبتوسط حسايب ( 2.35من  ،)3.00واتضح
من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أثىن عشر عبارة أبرزها ما يلي:
 .1الرتاشــق ابأللفــاظ بــن الشــباب عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يــؤدي إىل مزيــد
التعصــب الرايضــي
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 .2اجلدال غري املربر من بعض الشباب بدون وعي يزيد من التعصب الرايضي.
 .3مييل بعض اإلعالميني حنو تشجيع فريق دون أخر يؤدي إىل مزيد من التعصب.
 .4بعض الشباب يهاجم الفرق املنافسة اآلخرى عرب وسائل التواصل االجتماعي.
 .5تعصب بعض احملللني الرايضيني يؤدي إىل مزيد من التعصب بني الشباب.
بينــت النتائــج أن أف ـراد عينــة الدارســة موافقــون علــى املقرتحــات واحللــول للتعامــل مــع
التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب ( 2.51مــن  ،)3.00وتبــن مــن
النتائــج أن أبــرز املقرتحــات الــي حصلــت علــى درجــة املوافقــة يف هــذا البعــد هــي:
 .1غــرس قيــم التســامح والــروح الرايضيــة بــن الشــباب مــن خــال الربامــج اإلعالميــة
ويف امل ــدارس واجلامع ــات
 .2زرع حــب الوطــن واالنتمــاء أليــه أهــم مــن االنتمــاء ألي شــيء أخــر يف نفــوس
الطــاب منــذ الصغــر
 .3العمــل علــى وضــع ملصقــات ونش ـرات توضــح خطــورة التعصــب الرايضــي يف
متاســك اجملتمــع
 .4توظيف وسائل االتصاالت احلديثة على تشجيع الشباب على نبد التعصب
 .5العمــل علــى دعــم األنشــطة والربامــج االجتماعيــة للشــباب يف املــدارس واجلامعــات
ملســاعدة الشــباب علــى املشــاركة مــع بعضهــم البعــض ونبــذ التعصــب الرايضــي.

 .2التوصيات:
يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحثان ابآليت:
 .1غــرس قيــم التســامح والــروح الرايضيــة بــن الشــباب مــن خــال الربامــج اإلعالميــة
ويف امل ــدارس واجلامع ــات.
 .2توظيف وسائل االتصاالت احلديثة على تشجيع الشباب على نبذ التعصب.
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 .3زرع حــب الوطــن واالنتمــاء أليــه أهــم مــن االنتمــاء ألي شــيء أخــر يف نفــوس
الطــاب منــذ الصغــر.
 .4وضع ملصقات ونشرات توضح خطورة التعصب الرايضي على متاسك اجملتمع.
 .5دعــم األنشــطة والربامــج االجتماعيــة للشــباب يف املــدارس واجلامعــات ملســاعدة الشــباب
علــى املشــاركة مــع بعضهــم البعــض ونبــذ التعصــب الرايضــي .
 .6تنظيم حماضرات وندوات علمية يف مؤسســات التعليم املختلفة تتحدث عن خطورة
التعصــب الرايضــي علــى متاســك اجملتمــع .
 .7خماطبــة الشــباب يف األنديــة الشــبابية واملؤسســات االجتماعيــة علــى فكــرة نبــذ
التعصــب بــن الشــباب يف األنديــة الرايضيــة.
 .8تكثيف الربامج اإلعالمية واليت تتحدث عن الدميقراطية وخطورة التعصب
الرايضي واالجتماعي.
 .9ســن القوانــن والتشـريعات الــي تعاقــب علــى التعصــب الرايضــي وتنشــر التعصــب
عــر وســائل التواصــل االجتماعــي.
 .10حث وتوعية اجلماهري عرب شاشــات التلفزيون ابلتحلي ابلســلوك الرايضي يف حالة
الفوز أو اخلســارة للفريق الرايضي الذي تشــجعه.
 .11العم ــل عل ــى اس ــتبعاد اإلعالمي ــن الذي ــن ينش ــرون التعص ــب ع ــر وس ــائل
اإلع ــام وتوقيفه ــم.
 .12رصــد الشــباب املتعصــب والــذي ينشــر التعصــب والتعامــل معــه بــكل حــزم حــى
ال ينتقــل إىل اآلخريــن وحتــرمي ذلــك .
 .13تدعيــم الدراســات والبحــوث الــي هتتــم ابلتعصــب الرايضــي وتضــع احللــول العلميــة
ملواجهــة هــذه الظاهــرة بــن الشــباب.
 .14العم ــل عل ــى إنش ــاء هيئ ــة رمسي ــة ين ــاط هب ــا مكافح ــة وحت ــرمي التعص ــب
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الراي ض ــي ل ــدى الش ــباب.

 .3مقرتحات لدراسات مستقبلية:

 .1التعصب الرايضي وعالقته أبساليب التنشئة االجتماعية لدى الشباب السعودي.
 .2دور اإلعــام الرايضــي ومــدى مســامهته يف احلــد مــن ظاهــرة التعصــب وشــغب
اجلماهــر يف املالعــب الســعودية.
 .3اسرتاتيجية إدارة أمن املالعب يف احلد من الشغب وتعديل السلوك
 .4دور التليفزيــون كمؤسســة إعالميــة يف توجيــه وتعزيــز الســلوك الرايضــي ومواجهــة
الشــغب والتعصــب يف املنافســات الرايضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

املراجع:
أوالً :املراجع العربية:
 موكلي ،أمحد عبد هللا (1425هـ) :شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها ابلتعصب الرايضي ،رسالة ماجستري،جامعة امللك ســعود ،اململكة العربية الســعودية.
 السكري ،أمحد شفيق (2000م) :قاموس اخلدمة االجتماعية واخلدمات االجتماعية ،دار املعرفةاجلامعية االسكند رية.
 إبراهيــم ،إايد امحــد (2016م) :أســباب التعصــب اجلماهــري الرايضــي وعالجــه ،رؤيــة شــرعية ،اجمللــة العربيــةللدراســات األمنيــة ،اجمللــد ( ،)31ال ـرايض.
 عليمــات ،أينــاس حممــد(2013م) :التجربــة االردنيــة يف احلــد مــن شــغب املالعــب الرايضيــة ،جملــة دراســات العلــومالرتبويــة ،اجمللــد  39العــدد ( ،)1اجلامعــة االردنيــة.
 ابــو طامــع ،هبجــت أمحــد(2014م) :اإلعــام الرايضــي ودوره يف احلــد مــن ظاهــرة التعصــب وشــغب اجلماهــر يفاملالعــب الفلســطينية ،قســم الرتبيــة ،جامعــة فلســطني التقنيــة.
 عبــد املوجــود ،اتمــر عبدالعظيــم(2014م) :الــدور اإلعالمــي يف إدارة الصـراع وأثــره علــى روابــط املشــجعني أبنديــةاحملرتفــن بــدورايت كــرة القــدم املشــكلة واحلــل ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة الرايضيــة ،جامعــة بنهــا،
مجهوريــة مصــر العربيــة.
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 احلسيين ،السيد (1995م) :النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط .5 الباحــوث ،خالــد عبدالعزيــز (2013م) :األنديــة الرايضيــة ودورهــا يف احلــد مــن شــغب املالعــب ،مركــز الدراســاتوالبحــوث ،جامعــة انيــف العربيــة.
 الشــافعي ،حســن أمحــد وآخــرون (2011م) :دور التلفزيــون كمؤسســة إعالميــة يف توجيــه وتعزيــز الســلوك الرايضــيومواجهــة الشــغب والتعصــب يف املنافســات الرايضيــة ،املؤمتــر الــدويل الثالــث اجلرميــة والرايضــة ،ديب ،اجمللــد (.)2
 الباحوث ،خالد عبدهللا (2009م) :شغب املالعب وأساليب مواجهته ،األندية الرايضية ودورها يف احلد من شغباملالعب ،مركز الدراسات والبحوث ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،الرايض.
 العرجــان ،جعفــر فــارس (2015م) :األدوار االجيابيــة لوســائل اإلعــام الرايضيــة االردنيــة يف مســتوى العنــفوالشــغب والتعصــب يف منافســات كــرة القــدم االردنيــة ،كليــة الســلط للعلــوم اإلنســانية ،جامعــة لبلقــاء التطبيقيــة،
اململكــة االردنيــة اهلامشيــة.
 مريغــي ،عبــد هللا بــدر الديــن (2013م) :اس ـراتيجية إدارة أمــن املالعــب يف احلــد مــن الشــغب وتعديــل الســلوكدراســة حالــة علــى إدارة أمــن املالعــب الســودانية ،املؤمتــر الرابــع الرايضــة يف مواجهــة اجلرميــة ،القيــادة العامــة لشــرطة
ديب ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
 الوائلــي ،عبــد هللا أمحــد (2011م) :العوامــل النفســية االجتماعيــة املرتبطــة ابلتعصــب الرايضــي يف اململكــة العربيــةالســعودية ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة انيــف العربيــة للعلــوم االمنيــة ،الـرايض.
 الشــهري ،عبــد هللا غــرم (1429هــ) :التعصــب الرايضــي ومــدى عالقتــه ببعــض نظــم التنشــئة االجتماعيــة لــدىاجلماهــر الســعودية يف مدينــة ال ـرايض ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة امللــك ســعود.
 الدخيــل ،عبدالعزيــز عبــد هللا (1426هــ) :معجــم مصطلحــات اخلدمــة االجتماعيــة والعلــوم االجتماعيــة ،داراملناهــج للنشــر والتوزيــع ،ال ـرايض.
 الزهـراين ،ســعد ســعيد (2007م) :ســيكولوجية العنــف والشــغب لــدى اجلماعــات ،البحــث الثالــث أمــن املالعــبالرايضيــة ،جامعــة انيــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،الـرايض ،ط .1
 اخلطيــب ،ســلوى عبــد احلميــد ( :)2016مناهــج البحــث االجتماعــي ودليــل الطالــب يف كتابــة الرســائل العلميــة.الـرايض .اململكــة العربيــة الســعودية :الشــقري للنشــر وتقنيــة املعلومــات .الطبعــة األوىل
 املطــري ،صــاحل عبــد هللا (2011م) :مســات ومظاهــر التعصــب الرايضــي ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــةالعلــوم االجتماعيــة ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية.
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د .مصطفى محمد قاسم وآخرون...

 حممــود ،حممــود يعقــوب (2012م) :مظاهــر وأســباب شــغب مالعــب كــرة القــدم يف دوري اجلامعــات الســودانية،جملــة الرافديــن للعلــوم الرايضيــة ،اجمللــد الثامــن عشــر ،العــدد  ،58كليــة الرتبيــة ،جامعــة النيلــن ،اخلرطــوم ،الســودان.
 احلكيــم ،نعيــم متيــم (1429هــ) :اخلطــاب اإلعالمــي الرايضــي جــاين أم جمــي عليــه ودور اجلهــات الرمسيــة يف كبــحاخلطــاب املتعصــب ،جامعــة انيــف للعلــوم األمنيــة ،ال ـرايض.
 إبراهيــم ،عبداحلميــد صفــوت (2008م) :علــم النفــس االجتماعــي والتعصــب ترمجــة كتــاب جــون دكــت ،دار الفكــرالعــريب ،الطبعــة األوىل ،القاهــرة.
 حجــاج ،حممــد يوســف (2009م) :التعصــب والعــدوان يف الرايضــة ،رؤيــة نفســية اجتماعيــة ،مكتبــة األجنلــواملصريــة ،القاهــرة.
 ابهــي ،مصطفــى حســن وآخــرون (2001م) :الصحــة النفســية يف اجملــال الرايضــي (نظـرايت –تطبيقــات) ،مكتبــةألجنلــو املصريــة ،القاهــرة.
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