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

د. مصطفى محمد قاسم  
د. غانم بن سعد الغانم

امللخص:
هدفـــت هـــذه الدراســـة إىل التعـــرف علـــى )الدافعيـــة االجتماعيـــة، والنفســـية، والثقافيـــة، 
واإلعالميـــة املؤديـــة للتعصـــب الرايضـــي بـــن الشـــباب، مـــع وضـــع تصـــور مقـــرح للتعامـــل مـــع 
التعصـــب الرايضـــي لـــدى الشـــباب(. وقـــد اعتمـــد الباحثـــان يف هـــذه الدراســـة علـــى منهـــج املســـح 
االجتماعـــي ابلعينـــة، واعتمـــد الباحثـــان يف هـــذه الدراســـة علـــى أداة االســـتبيان، وتكـــون جمتمـــع 
الدراســـة مـــن  طـــالب جامعـــي اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية وطـــالب جامعـــة امللـــك 
ســـعود مبدينـــة الـــرايض، أمـــا عينـــة الدراســـة فقـــد متثلـــت يف عينـــة عشـــوائية مـــن طـــالب جامعـــي 
اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية وطـــالب جامعـــة امللـــك ســـعود مبدينـــة الـــرايض بلـــغ حجمهـــا 

)222( طالـــب. توصلـــت الدراســـة جملموعـــة مـــن النتائـــج كان أبرزهـــا مـــا يلـــي:

أظهـــرت النتائـــج أن أفـــراد عينـــة الدراســـة يـــرون أن الشـــباب الســـعودي أحيـــاانً مـــا   .1
يكـــون لديهـــم دافعيـــة اجتماعيـــة مؤديـــة إىل التعصـــب الرايضـــي مبتوســـط حســـايب )2.12 مـــن 
3.00( وتبـــن مـــن النتائـــج أن أفـــراد عينـــة الدارســـة موافقـــون علـــى عبارتـــن فقـــط ومهـــا )يســـخر 
بعـــض األقـــارب مـــن فـــرق رايضيـــة منافســـة لفريقهـــم الـــذي يشـــجعون، يتفاخـــر بعـــض أفـــراد 

األســـرة ابنتمائهـــم إىل فريـــق معـــن(. 

ــا  ــاانً مـ ــعودي أحيـ ــباب السـ ــرون أن الشـ ــة يـ ــة الدراسـ ــراد عينـ أوضحـــت النتائـــج أن أفـ  .2
يكـــون لديهـــم دافعيـــة نفســـية مؤديـــة إىل التعصـــب الرايضـــي مبتوســـط حســـايب )2.08 مـــن 
3.00(، وتبـــن مـــن النتائـــج أن أفـــراد عينـــة الدراســـة موافقـــون ثـــالث عبـــارات وهـــم )يدعـــي 
بعـــض الشـــباب أن فريقـــه هـــم أفضـــل فريـــق وال يتقبـــل االختـــالف، يتمـــى بعـــض الشـــباب هزميـــة 
ــباب علـــى  ــر بعـــض الشـ ــام فريـــق أجنـــي، يصـ ــو لعـــب أمـ ــه حـــى ولـ الفريـــق املختلـــف عـــن فريقـ
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اإلســـاءة للفـــرق اآلخـــرى املختلفـــة مـــع فريقـــه الرايضـــي( 

كشــفت النتائــج أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون علــى الدافعيــة الثقافيــة واإلعالميــة   .3
املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب )2.35 مــن 3.00(، 
واتضــح مــن النتائــج أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون علــى أثــى عشــر عبــارة أبرزهــا )الراشــق 
ابأللفــاظ بــن الشــباب عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يــؤدي إىل مزيــد التعصــب الرايضــي، 

اجلــدال غــر املــرر مــن بعــض الشــباب بــدون وعــي يزيــد مــن التعصــب الرايضــي(

بينــت النتائــج أن أفــراد عينــة الدارســة موافقــون علــى التصــور املقــرح للتعامــل مــع   .4
التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب )2.51 مــن 3.00(، وتبــن مــن 
النتائــج أن أبــرز املقرحــات الــي حصلــت علــى درجــة املوافقــة هــي )غــرس قيــم التســامح والــروح 
الرايضية بن الشــباب من خالل الرامج اإلعالمية ويف املدارس واجلامعات، زرع حب الوطن 

واالنتمــاء أليــه أهــم مــن االنتمــاء ألي شــيء أخــر يف نفــوس الطــالب منــذ الصغــر.

يف ضــوء هــذه النتائــج أوصــت الدراســة ابآليت: )غــرس قيــم التســامح والــروح الرايضيــة بــن 
الشــباب مــن خــالل الرامــج اإلعالميــة يف املــدارس واجلامعــات، زرع حــب الوطــن واالنتمــاء إليــه 

أهــم مــن االنتمــاء ألي شــيء أخــر يف نفــوس الطــالب منــذ الصغــر(.

الكلمات املفتاحية: ...............، ..............، ................، ......



د. مصطفى محمد قاسم وآخرون...

المجلد الحادي عشر- العدد الثاني- رجب 1٤٤٠ه/ أبريل ٢٠1٩م     13٩

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 in-
tolerance 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 Ri-
yadh 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 lead-
ing to sports intolerance with an average of 2.12 (3.00). The re-
sults 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 some-
times had psychological motivation leading to sports intolerance 
with an average of 2.08 (3.00). The results showed that the sam-
ple 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 
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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 de-
gree 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 fol-
lowing: (instilling the values of tolerance and spirit of sport among 
young people through information programs in schools and uni-
versities, 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 الي كانت متارس يف حدود ضيقة من قبل 
ولكن يف هذا العصر أصبحت ظاهرة شائعة بن الفرق الرايضية ومجاهرها، وأصبح ظاهرة 
التعصب الرايضي شائعة يف األوساط اإللكرونية واملمارسة املتاحة أمام اجلميع، ولعل من أبرز 
التقنيات الي سامهت وكرست مفهوم التعصب يف الشارع الرايضي يف اململكة هي شبكات 
التواصل االجتماعي والي منها توير، وفيس بوك، واليوتيوب، وبرامج احملاداثت الفورية ، وهذا 
الشك نتيجة الظروف والدوافع االجتماعية والنفسية والثقافية واإلعالمية كما متنح شبكات 
التواصل االجتماعي للمستخدمن يف ظل التغرات االجتماعية املعاصرة الدور الكبر الذي 

تؤديه يف تغذية التعصب الرايضي داخل اجملتمع السعودي .

وابلرغم ما يعانيه الشباب من ظروف وضغوط اجتماعية ودوافع اجتماعية وأسرية ودوافع 
نفسية وثقافية وإعالمية والي 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، والي تشكل خطورة على متاسك اجملتمع وتوسع 
االنتماء  من  بداًل  للمجتمع  االنتماء  احالل  على  وتعمل  الواحد  اجملتمع  أبناء  بن  الفرقة 

والتعصب للفرقة الرايضية والعمل على تقليل السخرية من الفرق املنافسة اآلخرى. 

االجتماعية  الدوافع  تغذية  والي  السعودي  الشباب  لدى  الرايضي  التعصب  وخلطورة 
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 
الثقافية واإلعالمية يف  النفسية ، والدافعية  الدافعية االجتماعية، والدافعية  الرايضي وخاصة 
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التعصب الرايضي وكيفية التغلب على هذه الدوافع إلجياد جمتمع رايضي متسامح يغلب عليه 
الروح الرايضية بن مجاهر األندية املتنافسة يف املسابقات الرايضية. 

أمهية الدراسة يف العلوم االجتماعية:
تسعى هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على الدافعية االجتماعية والثقافية والنفسية   
واإلعالمية والي تلعب دوراً هاماً يف تغذية شبكات التواصل االجتماعي لتكريس واحدة من 
الرايضي ابجملتمع  التعصب  اجملتمعات وهي ظاهرة  الي تفكك  القضااي االجتماعية اخلطرة 

السعودي، وميكن حتديد أمهية الدراسة من خالل اآليت: 

1- األمهية النظرية: 
- القــاء الضــوء علــى الدوافــع االجتماعيــة والثقافيــة والنفســية واإلعالميــة الــي تغــذي 

الســعودي. الرايضــي يف اجملتمــع  التعصــب  ظاهــرة 
- غــرس اجلوانــب املعرفيــة واإلدراكيــة عــن خطــورة التعصــب الرايضــي والــذي يهــدد متاســك 
اجملتمــع واالنتمــاء لــه يف ظــل التغــرات االجتماعيــة املعاصــرة والــي تســتدعي اللحمــة الوطنيــة 

وعــدم االنقســام اجملتمعــي. 
- إلقــاء الضــوء علــى النظــرايت العلميــة الــي تفســر ظاهــرة التعصــب الرايضــي وتناميهــا 
يف اجملتمــع الســعودي يف الوقــت الراهــن وجوانبهــا االجتماعيــة والثقافيــة والنفســية للحــد مــن 

تنامــي هــذه الظاهــرة.

2- األمهية العلمية:
تتضح األمهية التطبيقية هلذه الدراسة يف حتقيق اآليت: 

- قـــد تفيـــد نتائـــج هـــذه الدراســـة املتخصصـــن يف اجلوانـــب االجتماعيـــة والثقافيـــة والنفســـية 
يف وضـــع حلـــول للضغـــوط احلاليـــة والـــي تغذيـــه الواقـــع االجتماعـــي ملواجهـــة هـــذه الدوافـــع علـــى 

تكاثـــر ظاهـــرة التعصـــب الرايضـــي. 
- قـــد توضـــح نتائـــج هـــذه الدراســـة للمســـؤولن يف وزارة الثقافـــة واإلعـــالم الســـعودي أمهيـــة 
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اســـتخدام الرســـائل املختلفـــة تدعـــوا إىل الـــروح الرايضيـــة ونبـــذ التعصـــب الرايضـــي والبعـــد عنـــه يف 
أجهـــزة اإلعـــالم املختلفـــة.

- قــد تفيــد نتائــج هــذه الدراســة املســؤولن يف األنديــة الرايضيــة للتحــدث للشــباب أبمهيــة 
لنبــذ  قنــوات تواصــل  املنافســة وفتــح  الرايضــي وإجــراء زايرات لألنديــة  التعصــب  البعــد عــن 
العنــف والتعصــب بــن الشــباب، وتنظيــم برامــج ثقافيــة ومســابقات رايضيــة تدعــوا إىل البعــد عــن 

التعصــب وحتقيــق االنتمــاء للمجتمــع ككل.
قد تفيد هذه الدراسة يف إجراء مزيد من الدراسات والبحوث العلمية الي حتلل الواقع   -
املعاصر الذي يغذي التعصب واالنقسام االجتماعي يف اجملتمع لوضع العالج االجتماعي هلذا 

الواقع لربط الشباب ابجملتمع والعمل على نبذ الفرقة واالنقسام بن الشباب. 

أهداف الدراسة: 
تســـعى هـــذه الدراســـة إىل حتقيـــق اهلـــدف الرئيـــس التـــايل حتديـــد دافعيـــة التعصـــب الرايضـــي 
لـــدى الشـــباب يف ظـــل التغـــرات االجتماعيـــة املعاصـــرة ولتحقيـــق هـــذا اهلـــدف يتـــم مـــن خـــالل 

األهـــداف الفرعيـــة اآلتيـــة:
1- حتديد الدافعية االجتماعية املؤدية للتعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.

2-  حتديد الدافعية النفسية املؤدية إىل زايدة التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.
لـــدى  الرايضـــي  للتعصـــب  إىل زايدة  املؤديـــة  واإلعالميـــة  الثقافيـــة  الدافعيـــة  حتديـــد   -3

الســـعودي. الشـــباب 
4- حتديد املقرحات واحللول للتعامل مع التعصب الرايضي من منظور اجتماعي ونفسي 

لدى الشباب السعودي. 

تساؤالت الدراسة: 
التعصــب  دافعيــة  مــا  التــايل  الرئيــس  التســاؤل  الدراســة إىل اإلجابــة علــى  هــذه  تســعى 
الرايضــي لــدى الشــباب يف ظــل التغــرات االجتماعيــة املعاصــرة ولإلجابــة علــى التســاؤل يتــم 
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مــن خــالل اإلجابــة علــى التســاؤالت الفرعيــة التاليــة:
1- ما الدافعية االجتماعية املؤدية للتعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟

ما الدافعية النفسية املؤدية إىل زايدة التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟  -2
3-  مـــا الدافعيـــة الثقافيـــة واإلعالميـــة املؤديـــة إىل زايدة للتعصـــب الرايضـــي لـــدى الشـــباب 

الســـعودي؟
مـــا املقرحـــات واحللـــول املختلفـــة للتعامـــل مـــع ظاهـــرة التعصـــب الرايضـــي مـــن منظـــور   -4

اجتماعـــي ونفســـي وثقـــايف لـــدى الشـــباب الســـعودي؟

مفاهيم الدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة علــى عــدة مفاهيــم هــي: مفهــوم الدافعيــة، مفهــوم التعصــب الرايضي، 

مفهوم الشباب.

Motivation :1- مفهوم الدافعية
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. )الدخيــل، 1436ه(.

كمـــا تعـــرف الدافعيـــة علـــى أهنـــا جمموعـــة مـــن الدوافـــع، والرغبـــات واالجتاهـــات الـــي تســـتثار 
وتوجـــه الســـلوك حنـــو حتقيـــق بعـــض األهـــداف. )الســـكري، 2000م(. 

كمـــا ميكـــن تعريـــف الدافعيـــة يف الدراســـة الراهنـــة أبهنـــا جمموعـــة مـــن العوامـــل االجتماعيـــة 
والنفســـية والثقافيـــة واإلعالميـــة الـــي تؤثـــر علـــى اجتاهـــات الشـــباب وتوجههـــم إىل ســـلوك التعصـــب 
الرايضـــي يف اجملتمـــع الســـعودي وتدفعهـــم إىل اإلســـاءة لآلخريـــن مـــن خـــالل هـــذا الســـلوك غـــر 
الســـليم املبـــي علـــى معـــارف وإدراك غـــر ســـليمة حنـــو التعصـــب الرايضـــي للفريـــق الـــذي ينتمـــي 

إليـــه مـــن خـــالل الســـخرية والتقليـــل مـــن اآلخريـــن.
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2- مفهوم التعصب الرايضي:
تعتر الرايضة واحدة من أهم وسائل الرفية يف اجملتمعات وعنصر ضروري لبناء اإلنسان 
اجلسدي والعقلي واالجتماعي والنفسي وقد استطاعت الرايضة بكافة فنوهنا وألعاهبا املختلفة 
أن حتقق مامل حتققه السياسة يف التقريب بن اجملتمعات، وإزالة الفوارق بن 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 الســالم التعصــب علــى أنــه اجتــاه 
نفســي جامــد مشــحون انفعاليــاً ضــد مجاعــة أو موضــوع وال يقــوم علــى ســند منطقــي أو معرفــة 
كافيــة أو حقيقــة علميــة، وهــو جيعــل اإلنســان يــرى ماجيــب أن يــراه فقــط وال يــرى مــا الجيــب أن 
يــراه فهــو يعمــى ويصــم ويشــوه إدراك الواقــع، ويعــد الفــرد واجلماعــة للشــعور والتفكــر واإلدراك 

والســلوك بطــرق تتفــق مــع اجتــاه املتعصــب. )الباحــوث، 2013م(.

كمــا يعــرف التعصــب الرايضــي أبنــه » تطــرف لكــن غــر فكــري يفضــي إىل عــداء األخــوة 
يف البيــت الواحــد أو املخاصمــة بــن األصدقــاء، ومبــارزات يف حــوارات تلفزيونيــة أو مقــاالت 

صحفيــة، وقــد يتــم تصعيدهــا سياســياً علــى مســتوى الدولــة. )املطــري، 1432هـــ(.

3- مفهوم 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. 

 كمـــا يعـــرف الشـــباب أيضـــاً علـــى أهنـــا املرحلـــة العمليـــة والـــي يبـــدأ مـــن 15 ســـنة حـــى 35 
ســـنة وتتســـم هـــذه املرحلـــة ابالندفـــاع حنـــو الســـلوك واملشـــاعر اإلنســـانية والعاطفيـــة حنـــو مـــا حيبـــه 

الشـــاب دون اتـــزان انفعـــايل أحيـــاانً.

كمـا ميكـن تعريـف الشـباب يف الدراسـة الراهنـة علـى أهنـا مرحلـة حيـاة الشـباب يتجهـون 
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بـكل مشـاعرهم حنـو تشـجيع فريـق رايضـي معـن 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 معـن 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 بـن الشـباب.

املبحث الثاين: اإلطار النظري للدراسة:
أواًل: التعصب الرايضي املشكلة واحلل:

1- العوامل اليت تؤدي إىل التعصب الرايضي
واملتعة  واجلاذبية  للرفيه  وسيلة  من كوهنا  بداًل  الرايضة  من  عوامل  عدة  هناك 
أسباب  حتديد  وميكن  الشخصية  املصاحل  وحتقيق  والنفوذ  والشهرة  للثراء  وسيلة  إىل 

اآليت:  الرايضي يف  التعصب 

- البحث عن االنتصار: 
إن غريـــزة االنتصـــار ال تقـــل أمهيـــة عـــن غريـــزة البقـــاء عنـــد اإلنســـان بـــل إن الغريزتـــن 
بـــكل راتبتهـــا  اليوميـــة  للمنتصـــر إن احليـــاة  مرتبطتـــان بشـــكل جوهـــري، فالبقـــاء هـــو دائمـــاً 
وانســـياقها ال توفـــر أيـــة فـــرص لتحقيـــق انتصـــارات أو حـــى فـــرص هزائـــم لنـــا، بينمـــا الرايضـــة توفـــر 

لنـــا الرايضـــة كل الفـــرص للبحـــث عـــن االنتصـــار.

- االهتمام املشرتك: 
يف زمـــن التخصـــص هـــذا أصبـــح مـــن الصعـــب جـــداً أن متلـــك وجهـــة نظـــر يف أي شـــيء، 
ألن كل شـــئ صـــار معقـــداً ومتداخـــاًل لدرجـــة ال أحـــد يعـــرف ابلضبـــط مـــا الـــذي جيـــري، 
ابإلضافـــة إىل أن يكـــون لـــه وجهـــة نظـــر فيـــه ولكـــن الرايضـــة مـــن جهـــة أخـــرى ســـهلة الفهـــم وألهنـــا 
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كذلـــك توفـــر جمـــااًل خصبـــاً للحديـــث وطـــرح اآلراء وتبـــادل وجهـــات النظـــر. 

- الرغبة يف االنتماء: 
إن سلم حاجات اإلنسان حبسب نظرية أبراهام ماسلو يبدأ أواًل 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 معن 

خيرج االنتماء عن الوضع الطبيعي ليصل إىل التعصب حبيث ال يرى إال مايشجعه

- الرغبة يف التمرد: 
يف حياتنـــا اليوميـــة ننتقـــي كلماتنـــا بعنايـــة وحنـــرص علـــى أن تكـــون مؤدبـــه ورقيقـــة، لكـــن يف 
عـــامل الرايضـــة تســـتطيع أن نثـــور علـــى هـــذه اللغـــة فلنتأمـــل هـــذه املفـــردات الرايضيـــة » القتاليـــة، 
رأس احلربـــة، ضربـــة جـــزاء ، قائـــد الفريـــق ، املرمـــى ، ضربـــة مباشـــرة ، تســـلل ، إهنـــا بـــال أدىن شـــك 
مفـــردات حـــرب ، ويف حـــاالت التعصـــب الرايضـــي القصـــوى ، يصـــل األمـــر ابجلمهـــور إىل أن 
مينـــح نفســـه حـــق اســـتخدام أســـوأ املفـــردات وأفزعهـــا، وصـــواًل إىل الســـباب والشـــتائم يف التعليـــق 

علـــى جمـــرايت اللعـــب )املطـــري، 2011(.

- اإلعالم الرايضي ونشر ثقافة التعصب:
إليه  العام وأحداث اإلاثرة هي ماتسعى  الرأي  هاماً يف هتييج  للصحافة واإلعالم دوراً 
الصحافة ولكن أندفاعها حنو تذييل صحفها بتلك الشعارات وانتقائها كلمات مؤذية تثر 
احتقان اجلماهر الي 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 كّتاب 
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 والي فيها انتقاص من 
املوالن ألندية آخرى كل هذا يصنع  الكّتاب اآلخرين  اآلخرين ورمبا تصفية حساابت مع 
حرب من اآلراء املتعصبة على صفحات اجلرائد الي تشعل انر التعصب الرايضي لدى املتابع. 
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تصرحيات رؤساء األندية وأعضاء الشرف واإلداريني:   -
التصرحيــات الــي ختــرج لوســائل اإلعــالم مــن قبــل رؤســاء األنديــة والــي فيهــا نيــل مــن 
النــادي اآلخــر ومــن مجهــوره والــي تركــز عليهــا وســائل اإلعــالم وتعيــد تكرارهــا حبجــم اإلاثرة 
احلمــاس بينمــا هــي تصنــع فارقــاً مهمــاً يف عمليــة التعصــب الرايضــي وكذلــك احلــرب الكالميــة 
بــن أعضــاء الشــرف الناشــطن 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 17% إىل رؤســاء ومســؤويل األنديــة كأســباب للتعصــب 
الرايضــي ، وبنســبة مماثلــة إىل القــرارات املثــرة للجــدل والــي تصــدر مــن بعــض اللجــان ابالحتــاد 

العــريب الســعودي لكــرة القــدم .)إبراهيــم ، 2008م (. 

- املناظرات والتحليالت التلفزيونية: 
تســاهم هــذه املناظــرات يف جعــل التعصــب حيــاً أول ابملــدة الزمنيــة الــي ثبــت فيهــا فهــي 
تبــث قبــل أحــداث املبــاراة وبــن الشــوطن وبعــد هنايــة املبــاراة وهــذا يضيــف مــادة مركــزه للمتابــع 
ممــا يضعــه يف إطــار التفاصيــل اهلامشــية وكأهنــا معلومــات يف غايــة األمهيــة، مث أن أكثــر هــذه 
التحليــالت تســتضيف شــخصيات معروفــة بتعصبهــا وإظهــار قبوهلــا عــر حتليلهــا وهنــا كثــر مــا 
حتــدث علــى اهلــواء 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 األكر يف أتجيج التعصب الرايضي وبقاء جذوره موقدة، 
رايضية  ألندية  املتعصبن  بعض  ينشأ  حى  تكن كافية  مل  املنتدايت  يف  الرايضية  فاألقسام 
لفريق  ينحاز  منتدى رايضي  إنشاء  الرايضين بشى أشكاهلم، ومبجرد  املتابعن  الستقطاب 
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معن أو حى منتدايت األندية الرايضية اخلاصة هي مبثابة أتسيس وبناء شرحية من الشباب 
واألطفال ذوي املتابعة اليومية واملتواصلة الي تصل حلد اإلدمان واالستغراق يف هذه املنتدايت 
لفرات طويلة مما يسبب لديه تلك اهلالة من التعصب للفريق الذي يشجعه، وتلك املنتدايت 
األندية  رؤساء  وحى  والالعبن  اآلخرى  الفرق  على  واالعتداء  والسخرية  االستهزاء  تشمل 

ابلسب والشتم وغرها من األحلاظ اجلارحة . )حجاج، 2009(.  

2- آليات التعامل مع التعصب الرايضي من وجهة النظر االجتماعية:
ميكن حتديد آليات التعامل مع ظاهرة التعصب الرايضي والي أصبحت من الظواهر الي 
تشكل خطر على السالم االجتماعي يف اجملتمع، ومتاسك األسرة والتالحم يف النسيج اجتماعي 
للمجتمع السعودي والي سيتغلها بعض احلاقدين إلجياد تفرقة بن أبناء اجملتمع الواحد، وميكن 

توضيح كيفية التعامل مع ظاهرة التعصب الرايضي من خالل اآلليات اآلتية:

- دور األســـرة يف التنشـــئة االجتماعيـــة لألبنـــاء يف البعـــد عـــن التعصـــب ونشـــر 
ثقافـــة الســـلوك الرايضـــي الســـليم:

ميكـــن لألســـرة مـــن خـــالل عمليـــة التنشـــئة االجتماعيـــة والـــي هتـــدف إىل تشـــكيل شـــخصية 
األبنـــاء مـــن خـــالل تشـــجيع الرايضـــة كنشـــاط حمبـــب لإلنســـان وجـــزء مـــن احليـــاة وليـــس وســـيلة 
ــار ســـواء  ــاء داخـــل األســـرة مـــع الكبـ ــر بـــن األفـــراد، ومـــن خـــالل تواجـــد األبنـ ــا والتناحـ للخصـ
األخـــوة أو اآلابء أو األمهـــات البـــد أن يتعلـــم مـــن األســـرة التســـامح والســـلوك الرايضـــي الســـليم 
الـــذي يصافـــح اآلخـــر وحيـــرم اآلخـــر وال يقلـــل يف إيذائـــه ســـواء ابلقـــول أو ابلفعـــل أو ابلســـلوك 
أو ابحلركـــة، فـــإذا وجـــد االبـــن مـــن الكبـــار هـــذا الســـلوك يتعلـــم احـــرام اآلخريـــن وابلتـــايل تنعـــدم 
العنصريـــة والتعصـــب ويظهـــر بـــدال منهـــا االنتمـــاء والتســـامح والتصافـــح والتشـــجيع واالحـــرام 
للفـــرق اآلخـــرى، وابلتـــايل ينشـــأ األبنـــاء علـــى احلـــب والتقديـــر واالحـــرام لآلخريـــن مهمـــا كانـــوا 

خمتلفـــن يف أفكارهـــم ومعتقداهتـــم وســـلوكهم وتوجهاهتـــم. 

- دور املدرســـة كمؤسســـة تعليميـــة وتربويـــة يف مواجهـــة ظاهـــرة التعصـــب الرايضـــي: 
بـل  للطـالب  واملعـارف  العلـوم  تعلـم  فقـط  تعليميـة  مؤسسـة  ليسـت  احلديثـة  املدرسـة 
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والرايضيـة  والفنيـة  والثقافيـة  االجتماعيـة  األنشـطة  مـن خـالل  هتتـم  تربويـة  أصبحـت مؤسسـة 
والدينيـة السـلوكيات والقيـم والعـادات واالجتاهـات االجيابيـة والعمـل علـى تغيـر السـلبية مـن 
خـالل اشـراك الطـالب يف األنشـطة ابملدرسـة وتكـرمي الطـالب الفائزيـن يف األنشـطة وأيضـاً 
الطـالب الذيـن يتسـمون ابألخـالق الرايضيـة ، والسـلوك االجتماعـي السـليم والنشـاط البيئـي 
اجلميل وأيضاً املسابقات الدينية واالجتماعية، وكذلك يستطيع املعلم يف املدرسة من تشجيع 
الطـالب علـى التصافـح وعلـى التسـامح وعلـى العمـل اجلماعـي وإشـاعة احلـب واألخـوة بـن 
الطالب وبعضهم كما تقوم إدارة املدرسة بعمل حفالت وطنية وحفالت خترج وغرها وتكرمي 
الطـالب الذيـن يقومـون مبسـاعدة اآلخريـن واملثاليـن يف سـلوكهم االجتماعـي ، كمـا يسـتطيع 
واملبـادئ  والنظـام وااللتـزام ابلقيـم  اجلماعيـة  املشـاركة  الطـالب  تعليـم  االجتماعـي  االخصائـي 
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 خـالل تواجـد الطـالب يف عمليـة التعليـم. 

- دور املســـجد يف تعليم األبناء الســـلوك الســـليم 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 التكـر 
عليهـم أو التفاخـر ابلنفـس أو اآلخريـن بـل التواضـع والتسـامح والصفـح اجلميـل ، كمـا يتعلـم 
شـعور  علـى  واحلفـاظ  اجلماعـي  العمـل  املسـجد  تقـام يف  الـي  الثقافيـة  األنشـطة  مـن  األبنـاء 
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 املسلمن من لسانه ويده، وكل املسلم على 
املسلم حرام دمه وماله وعرضه ، وأن حيرم من هو أكر منه ويعطف على من هو أصغر منه 
، مصداقـاً حلديـث عبـد هللا بـن عمـرو رضـي هللا عنهمـا "لَْيـَس ِمنَّـا َمـْن ملَْ يـَْرَحـْم َصغِـراََن َويـَْعـِرْف 
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َشـرَف َكبِـِراَن" 

- دور املؤسسات االجتماعية والشبابية يف التعامل مع ظاهرة التعصب الرايضي: 

متثـــل املؤسســـات االجتماعيـــة مثـــل جلـــان التنميـــة االجتماعيـــة وجمالـــس األحيـــاء دوراً هامـــاً 
يف تعليـــم الشـــباب الســـلوك االجتماعـــي الســـليم مـــن خـــالل املشـــاركة يف احملاضـــرات والنـــدوات 
والقوافـــل االجتماعيـــة واملســـابقات الرايضيـــة والثقافيـــة واألنشـــطة االجتماعيـــة والبيئيـــة الـــي تعمـــل 
علـــى حتقيـــق التكافـــل االجتماعـــي ومســـاعدة احملتاجـــن مـــن أهـــل احلـــي ومســـاعدة الفقـــراء مـــن 
خـــالل مجـــع النعـــم للمحتاجـــن، كمـــا يتعلـــم الشـــاب مـــن خـــالل األنشـــطة االجتماعيـــة حـــب 
اآلخريـــن والتعامـــل معهـــم بـــكل حـــب وتقديـــر وعطـــف، كمـــا متثـــل األنديـــة واملؤسســـات الشـــبابية 
دوراً هامـــاً يف تعليـــم الشـــباب قيـــم الرايضـــة وأســـس املشـــاركات الرايضيـــة وهدفهـــا يف التقـــارب 
بـــن الشـــباب وإجيـــاد روابـــط العالقـــات الســـليمة وتوطيدهـــا والعمـــل علـــى تعزيزهـــا، وبـــذل اجلهـــد 
ــة التحلـــي ابلســـلوك القـــومي يف األنشـــطة والرامـــج  ــاءة إليهـــم وأمهيـ إلســـعاد اآلخريـــن دون اإلسـ

الرايضيـــة واالجتماعيـــة مـــع الشـــباب. 

التعصـــب  ظاهـــرة  مـــع  التعامـــل  يف  والعلميـــة  األكادمييـــة  املؤسســـات  دور   -
الشـــباب: بـــني  الرايضـــي 

وتثقيفيـة  تعليميـة  مراكـز  العلميـة  واملعاهـد  العلميـة  البحـوث  ومراكـز  اجلامعـات  تعتـر 
للشـباب حيـث تعقـد األنشـطة واملسـابقات الرايضيـة بـن الكليـات واجلامعـات املختلفـة مـن 
أجـل املنافسـة واملشـاركة يف هـذه الرامـج ، ونبـذ العنـف والتعصـب بـن الشـباب لتعليمهـم قيـم 
الرايضـة وطبيعـة األنشـطة الـي تسـعد الشـباب وتوطيـد العالقـات االجتماعيـة بينهـم كمـا تنظيـم 
اجلامعـات ومراكـز البحـوث واملعاهـد النـدوات واحملاضـرات العلميـة الـي يدعـوا إليهـا الشـباب 
لتوضيـح املفاهيـم اخلاطئـة عـن طبيعـة االنتمـاء وتوضيـح أمهيـة االنتمـاء للوطـن للفريـق الرايضـي 
بعيـداً عـن التعصـب والتحـزب املبـي علـى التفرقـة والتقليـل مـن اآلخريـن ، كمـا هتتـم اجلامعـات 
التوعيـة االجتماعيـة والـي  التنميـة والبيئـة وبرامـج  مثـل اجلوالـة وقوافـل  ابألنشـطة االجتماعيـة 
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 الرامـج واملسـابقات الدينيـة واالجتماعيـة والـي هتـدف 
إىل تكرمي الشباب املثايل يف السلوك واألخالق والعطاء لآلخرين سواء الزمالء أو أفراد اجملتمع 

كأسـاس لتعليـم القيـم وبنـاء الشـخصية الوطنيـة الـي تعتـز بـكل أفـراد اجملتمـع . 

اثنياً: الدراسات السابقة 
االجتماعي  التواصل  شبكات  تناولت  والي  2004م  موكلى  أمحد  دراسة  أشارت 
تلعبه شبكات  الذي  الدور  التعرف على  الدراسة  الرايضي واستهدفت  وعالقتها ابلتعصب 
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 
توير  السعودية )6000( حساب سعودي ومهي يف  العربية  اململكة  هناك يف  أن  أشارات 
حتاول التأثر يف الرأي العام وتبث ظاهرة التعصب الرايضي، وقد عرض الباحث مناذج من 
مستخدمي واتس اب WhatsApp وتوير Twitter عن فوز الفرق الرايضية على البعض 
األخر حيث مت حصر مناذج من التعصب عن طريق جريدة سبق اإللكرونية، وأوصت الدراسة 
بتكثيف الرامج ومحالت التوعية من قبل املؤسسات واهليئات ذات العالقة بقطاع اإلعالم 
والشباب على أن تكون هذه الرامج من خالل شبكات التواصل االجتماعي نفسها وذلك 
لتوعية روادها خبطورة هذه الظاهرة ، واإليعاز إىل الرعاة واملثقفن والالعبن واملشاهر عموماً 

الذين لديهم شعبية كبرة على هذه الشيكات ابلتوعية خبطورة التعصب الرايضي. 

كما أشارت دراسة نعيم متيم احلكيم 2008م والي تناولت ورقة العمل عن اخلطاب 
اإلعالمي الرايضي جاين أم جمي عليه ودور اجلهات الرمسية يف كبح مجاح اخلطاب املتعصب 
والي قدمت ضمن ندوة« دور اإلعالم الرايضي يف احلد من التعصب والعنف يف املالعب، 
السعودية،  األوملبية  واللجنة  الشباب  لرعاية  العامة  الرائسة  دور  على  املقدمة  الورقة  وركزت 

واالحتاد السعودي لكرة القدم، وزارة الثقافة واإلعالم، وهيئة الصحفين السعودين. 
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وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن 95% من اجلمهور الرايضي يرى أن اخلطاب 
اإلعالمي الرايضي ساهم يف أتجيج التعصب الرايضي يف اجملتمع، وان أكثر الوسائل اإلعالمية 
أتجيجاً للتعصب هي الرامج التلفزيونية بنسبة 47% وبنسبة 30% وصلت مواقع التواصل 
االجتماعي ويف املركز الثالث بنسبة 21.5% حازت الصحف واملواقع االلكرونية وأن %92.5 

من الشباب املشاركن يف االستبيان أهنم أتثروا ابإلعالم الرايضي املتعصب. 

كما تؤكد دراسة الشهري 2008م والي بعنوان التعصب الرايضي ومدى عالقته ببعض 
نظــم االجتماعيــة  للجماهــر الســعودية يف مدينــة الــرايض، حيــث اســتهدفت الدراســة التعــرف 
علــى مســتوى التعصــب الرايضــي لــدى اجلماهــر الســعودية يف مدينــة الــرايض، وكذلــك معرفــة 
أتثــر بعــض نظــم التنشــئة االجتماعيــة وكذلــك علــى الفــروق بــن مســتوى التعصــب الرايضــي 
االقتصــادي  واملســتوى   ، االجتماعيــة  واحلالــة  التعليمــي،  واملســتوى   ، العمــر  ملتغــرات  وفقــاً 
لألســرة ، ممارســة الرايضــي ، حيــث بلــغ عــدد أفــراد العينــة )855( فــرداً مــن اجلماهــر الســعودية 
الذيــن يتابعــون األنشــطة الرايضيــة يف املالعــب أو عــر وســائل اإلعــالم املختلفــة يف مدينــة 
الــرايض، وقــد أعــد الباحــث مقيــاس للتعصــب الرايضــي ، وقــد جــاءت نتائــج الدراســة علــى 
أن مســتوى التعصــب الرايضــي أقــل مــن املتوســط وأن حمــور املعرفــة الرايضيــة األعلــى أتثــراً يف 
التعصــب الرايضــي، بينمــا كان حمــور العــدوان األقــل أتثــراً، كمــا أن مســتوى أتثــر نظــم التنشــئة 
االجتماعيــة املختلفــة علــى التعصــب الرايضــي كان متوســطاً ، وأن حمــورى وســائل االعــالم 
ومجاعــة األصدقــاء أكثــر نظــم التنشــئة أتثــراً ، بينمــا حمــورى األســرة واملدرســة األقــل أتثــراً يف 

التعصــب الرايضــي لــدى اجلماهــر الســعودية.

كمـــا أشـــارت دراســـة راســـيل Russell 2009م، والـــي تـــدور حـــول مشـــكلة العنـــف   
والتعصـــب عنـــد املشـــجعن للرايضـــة وهـــل هـــي مشـــكلة اجتماعيـــة أم خمـــاوف أخالقيـــة؟ ويف 
هـــذه الدراســـة أهتـــم الباحـــث ابســـتعراض املراجـــع النظريـــة والعمليـــة يف العلـــوم االجتماعيـــة الـــي 
ركـــزت علـــى دراســـة العنـــف والتعصـــب عنـــد املشـــجعن، وتنـــاول البحـــث العنـــف والتعصـــب 
لـــدى املشـــجعن الرايضيـــن مـــن النواحـــي النفســـية واالجتماعيـــة، حيـــث ركـــز الباحـــث علـــى 
اجلانـــب النفســـي واالجتماعـــي، كمـــا ربطـــت هـــذه الدراســـة بـــن املشـــكلة االجتماعيـــة والبعـــد 
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االخالقـــي يف تفســـر ظاهـــرة العنـــف والتعصـــب لـــدى املشـــجعن، فالبعـــد االجتماعـــي ركـــز علـــى 
األســـباب الـــي تـــؤدي إىل العنـــف يف املالعـــب كمشـــكلة اجتماعيـــة مـــن قبـــل املشـــجعن، بينمـــا 
ــة عـــن عنـــف  ــة الناجتـ ــاوزات االخالقيـ ــاوف والتجـ ــة حتـــول املخـ ــه االخالقـــي يف كيفيـ ــز التوجـ ركـ
املشـــجعن إىل مشـــكلة اجتماعيـــة وذلـــك مـــن خـــالل تغذيتهـــا مـــن قبـــل الصحافـــة واإلعـــالم 
ومؤسســـات الضبـــط االجتماعـــي للتهويـــل مـــن خطـــر ظاهـــرة العنـــف والتعصـــب لـــدى املشـــجعن 

علـــى النواحـــي االخالقيـــة لـــدى اجملتمـــع.

أكدت دراسة ماجريت جاين Magreet Gane 2010م، والي تناولت العوامل   
االجتماعيـة والنفسـية واإلعالميـة يف خلـق مشـاعر العنـف والتعصـب لـدى اجلماهـر، وطبقـت 
الدراسـة علـى عـدد مـن مقدمـة الرامـج الرايضيـة والقائمـن علـى األنديـة الرايضيـة يف اجملتمـع 
اإلجنليزي وبلغ عدد أفراد العينة )73( مفرده ، وخرجت الدراسة بعدة نتائج منها أن وسائل 
اإلعـالم تلعـب دوراً ابرزاً يف إظهـار ظاهـرة العنـف الرايضـي لـدى اجلماهـر وأن برامـج اإلعـالم 
اجلوانـب  بـن  هنـاك عالقـة  وأن  الشـباب،  بـن  الرايضـي  التعصـب  تعميـق  يف  هامـاً  دور  هلـا 
التوجـه  وأن  اجلماهـر،  لـدى  والتعصـب  العنـف  والبيئيـة واألخالقيـة يف حـدوث  االجتماعيـة 
األخالقـي يف كيفيـة حتـول املخـاوف والتجـاوزات األخالقيـة الناجتـة عـن عنـف املشـجعن إىل 

مشـكلة اجتماعيـة وذلـك مـن خـالل تغذيتهـا مـن قبـل الصحافـة واإلعـالم. 

كما توضح دراسة جابر 2011م والي بعنوان العنف الرايضي يف املالعب الفلسطينية 
واستهدفت الدراسة التعرف على أسباب العنف الرايضي يف املالعب الفلسطينية واستخدم 
الباحث املنهج الوصفي التحليلي على عينة قوامها )152( مفردة من الشباب الفلسطيي 
املشجع للفرق الرايضية، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أمهها عدم وجود نظام حلماية 
الرايضي، وعدم  والتعصب  العنف  اجلماهر خبطورة  احلكام، وكذلك عدم وجود وعي بن 
وجود قواعد للعقاب واضحة جتاه اجلماهر يف حالة استخدام العنف والتعصب الرايضي، 
الرايضية  املؤسسات  بن  الروابط  توثيق  ضرورة  منها  توصيات  عدة  إىل  الدراسة  وتوصلت 
للشباب من خالل املؤسسات اإلعالمية والتعليمية عن  واجلماهر ، وعمل محالت توعية 

خطورة الشغب والتعصب الرايضي والتسلح ابلتسامح واحلفاظ على املنشآت الرايضية.
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تبـــن دراســـة الشـــافعي وآخـــرون 2011م، مـــن خـــالل دراســـة اجريـــت هلـــدف  كمـــا 
التعـــرف علـــى دور التليفزيـــون كمؤسســـة إعالميـــة يف توجيـــه وتعزيـــز الســـلوك الرايضـــي ومواجهـــة 
الشـــغب والتعصـــب يف املنافســـات الرايضيـــة يف مجهوريـــة مصـــر العربيـــة ، وذلـــك علـــى عينـــة 
مـــن اجلمهـــور الرايضـــي بعـــدد )80( مشـــجعاً وعينـــة مـــن االعالميـــن الرايضيـــن بعـــدد )20( 
إعالميـــاً إىل أنـــه حـــى يســـتطيع التلفزيـــون كمؤسســـة إعالميـــة أن يقـــوم بتوجيـــه وتعزيـــز الســـلوك 
الرايضـــي ومواجهـــة الشـــغب والعنـــف يف املنافســـات الرايضيـــة ، جيـــب أن يراعـــى جمموعـــة مـــن 
العوامـــل الرئيســـية املتمثلـــة يف نشـــر الوعـــي ودعـــم الســـلوك الرايضـــي، ومراعـــاة اجلوانـــب النفســـية 
واالجتماعيـــة للجماهـــر ، وأن برامـــج التلفزيـــون الرايضيـــة ســـامهت بشـــكل كبـــر ابإلضافـــة إىل 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي إىل انتشـــار حـــدة التعصـــب الرايضـــي وأيضـــاً إىل ســـلوك العنـــف بـــن 

الشـــباب املشـــجعن للفـــرق الرايضيـــة املختلفـــة.

النفسية  العوامل  بعنوان  والي  2011م،  الوائلي  أمحد  هللا  عبد  دراسة  أشارت  كما 
الدراسة  وتستهدف  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الرايضي  ابلتعصب  املرتبطة  واالجتماعية 
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 
بن التعصب الرايضي والعوامل النفسية واالجتماعية. وتكونت جمتمع الدراسة من اجلماهر 
السعودية عامة ومجاهر األندية املشاركة يف دوري زين السعودي بشكل خاص وعددها )14( 
اندايً حيث كانت عينة الدراسة )312( رايضي، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، 
املرتبطة  واالجتماعية  النفسية  العوامل  ومقياس  الرايضي  التعصب  مقياس  استخدام  مت  وقد 

ابلتعصب الرايضي كأدوات الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: 

توجـد عالقـة ارتباطيـه إحصائيـاً بـن التعصـب والعوامـل النفسـية وهـي األفـكار الالعقالنية 
والتسـلطية ومفهـوم الـذات والعدوانيـة والغضـب والصحـة النفسـية، توجـد عالقـة ارتباطيـه دالـه 
التعصـب والعوامـل االجتماعيـة واملسـؤولية االجتماعيـة واملسـايرة االجتماعيـة،  بـن  إحصائيـاً 

وتوجـد فـروق دالـه إحصائيـاً بـن املتعصبـن وغـر املتعصبـن رايضيـاً. 

وأسباب شغب  مظاهر  بعنوان:  والي  يعقوب 2012م،  حممود  دراسة  أشارت  كما 
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مالعب كرة القدم يف دوري اجلامعات السودانية، واستهدفت الدراسة التعرف على أهم 
للدراسة وقد  الوصفي  املنهج  الباحث  الرايضية، وقد استخدم  الشغب يف املالعب  مظاهر 
طبقت الدراسة على عينة قوامها )1600( مفرده من الشباب الذين يرددون 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 تكسر املقاعد واألاثث العام 
يف املالعب واألبواب، وكذلك االعتداء على األماكن العامة واالعتداء على بعض السيارات 
منه ضرورة عمل  توصيات  الدراسة إىل عدة  العامة واخلاصة وتوصلت  املواصالت  ووسائل 
برامج تثقيفية وتوعوية من خالل مؤسسات التعليم املختلفة وأجهزة اإلعالم للتوعية خبطورة 

الشغب الرايضي وكذلك تكثيف األجهزة األمنية ملنع حدوث الشغب بن اجلماهر. 

أشـــارت دراســـة فردمـــان هارســـون Freeman Harrison 2012م، والـــي اســـتهدفت 
التعـــرف الـــدور التفاعلـــي جملتمـــع مشـــجعي كـــرة القـــدم يف قضيـــة مهنيـــة حمـــددة، وكذلـــك حتديـــد 
وحتليـــل التأثـــرات املتعـــددة الـــي ميكـــن للمشـــجعن االخنـــراط فيهـــا مـــع فريقهـــم ، وأجـــرى البحـــث 
علـــى عينـــة مـــن بعـــض مؤيـــدي األنديـــة الرايضيـــة اإليطاليـــة، علـــى عـــدد املؤيديـــن ومـــدى تعاطفهـــم 
ومتابعتهـــم ألخبـــار انديهـــم يف وســـائل اإلعـــالم املختلفـــة، وأن ظاهـــرة املشـــجعن وجمـــي أنديـــة 
كـــرة القـــدم اإليطاليـــة تســـاعد يف حتســـن فـــرص جنـــاح احلـــدث الرايضـــي وإجيـــاد القيمـــة التجاريـــة 
العاليـــة لـــه، كمـــا أن البنيـــة التنظيميـــة حملـــي كـــرة القـــدم االيطاليـــة تظهـــر علـــى شـــكل شـــبكة 
متنوعـــة ومركبـــة مـــن جمموعـــات صغـــرة نوعـــاً مـــا وحتليـــل مكوانهتـــا املتعـــددة وجـــد أهنـــا تتكـــون 

.ACCVC ورابطـــة ،ATF ورابطـــة ،CAV مـــن رابطـــة

كمـا أشـارت دراسـة إينـاس العليمـات 2013م، والـي بعنـوان التجربـة االردنيـة يف احلـد 
مـن شـغب املالعـب الرايضيـة واسـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى فاعليـة اإلجـراءات األمنيـة 
واإلعالمية والربوية 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 بـن الشـباب.

كمـــا توضـــح دراســـة مرغـــي 2013م، والـــي بعنـــوان اســـراتيجية إدارة أمـــن املالعـــب 
يف احلـــد مـــن الشـــغب وتعديـــل الســـلوك دراســـة حالـــه علـــى دارة أمـــن املالعـــب الســـودانية، 
واســـتهدفت الدراســـة الوصـــول الختصاصـــات وهيكلـــة جهـــاز خـــاص ملكافحـــة شـــغب املالعـــب 
اســـراتيجياً ودعمـــه ابلكـــوادر املؤهلـــة، وقـــد اســـتخدم الباحـــث املنهـــج الوصفـــي واالســـتقرائي 
ودراســـة احلالـــة، وتوصلـــت الدراســـة إىل عـــدة نتائـــج منهـــا ضـــرورة وجـــود خطـــة ينتشـــر مـــن 
خالهلـــا األفـــراد يف كل مـــكان وتتـــوزع بينهـــم األدوار واملهـــام وحتكمهـــم وتتواصـــل معهـــم قيـــادة 
داخـــل امللعـــب ، وأوضحـــت النتائـــج أن إســـراتيجية إدارة أمـــن املالعـــب تبـــدأ ابلتوعيـــة والتعليـــم 
للجماهـــر خلطـــورة وعقوبـــة الشـــغب وأحـــداث الفوضـــى داخـــل املالعـــب، وتوصلـــت الدراســـة 
إىل عـــدة توصيـــات العمـــل علـــى تواجـــد جهـــاز إداري وأجهـــزة أمنيـــة رمسيـــة وغـــر رمسيـــة خاصـــة 

ابمللعـــب وخمـــارج الطـــوارئ وفـــرق طبيـــة.

كمــا أشــارت دراســة هــاوب Hope 2013م، والــي اســتهدفت التعــرف علــى هيــكل 
ملكيــة أنديــة كــرة القــدم ومــدى أســهام روابــط املشــجعن 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 
)42000( مســاهم مــن اجلمهــور املؤيــد للنــادي وشــركة Preston North End، بــدأت 
مبســامهة 3380 مــن اجلمهــور املؤيــد للنــادي وشــركة Sheffield United،  بــدأت مبســامهة 
8950 مــن اجلمهــور املؤيــد للنــادي وشــركة Watford Leisure Plc، بــدأت مبســامهة 
2014 مســامهاً من اجلمهور املؤيد للنادي ، كما أن األندية الرايضية الي يســهم يف ملكيتها 
املؤيــدون للنــادي يكــون الصــراع بينهــا وبــن روابــط املشــجعن 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 الصــراع وأثــره علــى روابــط املشــجعن أبنديــة احملرفــن بــدورايت كــرة 
القــدم ومت إجــراء املعامــالت العلميــة ملتغــرات البحــث ابســتخدام املنهــج الوصفــي، ومت اختيــار 
عينــة البحــث أبســلوب العينــة العشــوائية البســيطة مــن روابــط مشــجعي األنديــة املصريــة مثــل 
النــادي األهلــي واندي الزمالــك واندي املصــري وبلغــت العينــة )350( وكانــت أدوات مجــع 
البيــاانت هــي املقابلــة الشــخصية واالســتبانة وجــاءت أهــم النتائــج أن اإلعــالم الرايضــي لــه دور 
مؤثــر يف زايدة حــده التعصــب ونشــأة الصــراع بــن روابــط املشــجعن وأطــراف اجملــال الرايضــي 
وأن روابــط املشــجعن وفقــاً للتحليــل اهليكلــي لنتائــج البحــث تتكــون مــن قيــادات وخــالاي منبثقــة 
تقسم جغرافياً وختتلف يف متوسطها السنية، وتعمل من خالل اجتماعات منظمة على حده، 
كمــا يســهل اقتيــاد خــالاي روابــط املشــجعن سياســياً النتمــاءات ترتبــط ابجلوانــب االقتصاديــة 
للتأثــر عليهــا، مــا أدى تدهــور عالقــة اجلماهــر الرايضيــة ابلدولــة ومنشــأهتا. وأوصــت الدراســة 
إىل ضــرورة متســك وســائل اإلعــالم 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 
اإلعـالم الرايضـي ومـدى مسـامهته يف احلـد مـن ظاهـرة التعصـب وشـغب اجلماهـر يف املالعـب 
الفلسـطينية، إضافـة إىل حتديـد تقديـرات أفـراد عينـة الدراسـة هلـذا الـدور تبعـاً ملتغـرات الدراسـة 
املستقلة، ولتحقيق ذلك أتبع الباحث املنهج الوصفي ابلصورة املسحية، مستخدماً االستبانة 
مـن  ومشـجعاً  مناصـراً  قومهـا )24(  عينـة عشـوائية  مـن  البيـاانت  الـي صممهـا كأداة جلمـع 
مجاهـر فـرق أنديـة حمـريف كـرة القـدم الفلسـطيي للموسـم الرايضـي 2014/2013م، وأظهـرت 
نتائـج الدراسـة أن االعـالم الرايضـي يسـاهم بـدور متوسـط يف احلـد ظاهـرة التعصـب وشـغب 
اجلماهـر يف املالعـب الفلسـطينية، كمـا اهتمـت الدراسـة بضـرورة قيـام اإلعـالم الرايضـي سـواء 
املسموع أو املشاهد أو املقروء بدور كبر يف توعية اجلماهر خبطورة التعصب الرايضي والقيام 

ابلشـغب والعنـف اجلماهـري جتـاه بعضهـم البعـض. 

كما أشارت دراسة جوردان Gordan 2014م، والي تناولت دوافع شغب املالعب 
هلا  والثقافية  والنفسية  االجتماعية  العوامل  أن  على  الدراسة  واعتمدت  الرايضي،  اجملال  يف 
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الدراسة على عدد )370( من  الشباب حنو شغب املالعب وطبقت  أتثر على اجتاهات 
مجاهر األندية يف اجنلرا يف عام 2011م، والسباب الي تقف وراء تزايد معدالت التعصب 
والعنف لدى اجلماهر الرايضية وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها أن املتغرات البيئية 
واالجتماعية والثقافية واملعرفية هلا عالقة ابلعنف لدى الشباب مثري الشغب كالفروق الفردية 
وأن الغضب والعدوانية واحلالة النفسية من أهم مسات الشباب مثري الشغب يف املالعب 
االجنليزية، وأنه جيب مواجهة شغب الشباب من خالل التوجيه اجلماهري واإلعالمي والثقايف 

لدى الشباب وتطبيق القوانن واإلجراءات العقابية بكل حزم.

االجيابية  األدوار  بعنوان  والي  2015م،  العرجان  فارس  جعفر  دراسة  اشارت  كما 
والسلبية لوسائل اإلعالم الرايضية االردنية يف مستوى العنف والشغب والتعصب يف منافسات 
كرة القدم االردنية ، وتكونت عينة الدراسة من ) 3985( مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية 
من مشجعي أندية الدرجة املمتازة )دوري احملرفن( مبتوسط عمر 18 سنة 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 ملتغرات )املرحلة العمرية واملستوى التعليمي( وأظهرت 
النتائج اخنفاض التقدير لألدوار اإلجيابية الي تقوم هبا وسائل اإلعالم الرايضية االردنية يف احلد 
من مستوى العنف والشغب والتعصب، وإىل أن أهم األساليب الي ميكن بواسطتها احلد من 
ظاهرة العنف والشغب والتعصب يف منافسات كرة لقدم االردنية تتمثل يف الركيز على ضرورة 
تطبيق االحرافية واحليادية وقبول اآلخر يف التغطية اإلعالمية ملنافسات كرة القدم االردنية، 
وإىل قيام اإلعالم الرايضي االردين بتنوير اجلماهر الرايضية االردنية ابلقوانن 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 والـي بعنـوان أسـباب التعصـب اجلماهـري 
الرايضـي وعالجـه رؤيـة شـرعية واسـتهدفت الدراسـة بيـان حكـم التعصـب اجلماهـري الرايضـي 
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اجلماهـري  التعصـب  آاثر  علـى  والوقـوف  الرايضـي،  اجلماهـري  التعصـب  أسـباب  وتوضيـح 
الرايضـي، التعـرف علـى عـالج التعصـب اجلماهـري، 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 اإلسـالمية ال متانـع مـن تشـجيع فريـق معـن 
أو التعاطـف معـه، مـا دام منضبطـاً ابلضوابـط الشـرعية دون التعصـب لـه، اتفـق العلمـاء علـى 
حرمة التعصب، سواء أكان املذهب فقهي أم قبيلة أم عشرة أم فريق رايضي، أهم األسباب 
الـي تدفـع اجلماهـر للتعصـب هـي ضعـف الـوازع الديـي واجلهـل ابألحـكام الشـرعية، وغيـاب 

املفاهيـم اإلسـالمية، والعـدو اخلارجـي واإلعـالم 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 التغرات االجتماعية املعاصرة، وقد اهتمت 
التواصل  تناولت  والي  املوكلي 2004،  دراسة  مثل  الرايضي  ابلتعصب  السابقة  الدراسات 
االجتماعي وعالقته ابلتعصب الرايضي، ودراسة هبجت 2014، والي تناولت دور اإلعالم 
ودراسة  الفلسطينية،  املالعب  اجلماهر يف  الرايضي وشغب  العصب  من  احلد  الرايضي يف 
رفع  األردنية يف  الرايضية  اإلعالم  لوسائل  والسلبية  اإلجيابية  األدوار  عن  العرجان 2015، 
مستوى التعصب الرايضي والشغب والعنف، ودراسة راسيل 2009، عن العنف والتعصب 
الرايضي  التعصب   ،2008 الشهري  دراسة  وكذلك  القدم،  مشجعن كرة  لدى  الرايضي 

ومدى عالقته ببعض نظم االجتماعية  للجماهر السعودية يف مدينة الرايض.

كمـــا أن بعـــض الدراســـات الســـابقة ركـــزت علـــى دور اإلعـــالم أو العوامـــل االجتماعيـــة 
وأثرهـــا علـــى التعصـــب أو أســـباب التعصـــب واشـــكاله، كمـــا يف دراســـة حممـــود يعقـــوب 2012، 
مظاهـــر وأســـباب شـــعب املالعـــب يف دوري اجلامعـــات الســـودانية، وكذلـــك دراســـة فردمـــان 
هارســـون 2012، الـــدور التفاعلـــي جملتمـــع مشـــجعي كـــرة القـــدم يف الـــدوري اإليطـــايل، ودراســـة 
تناولـــت اخلطـــاب اإلعالمـــي اجلـــاين أو اجملـــي عليـــه وعالقتـــه  نعيـــم حكيـــم 2008، والـــي 
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ابلتعصـــب الرايضـــي، ودراســـة جابـــر 2011، عـــن العنـــف الرايضـــي يف املالعـــب الفلســـطينية، 
ــة مرغـــي 2013،  ــة، ودراسـ ــد مـــن شـــغب املالعـــب الرايضيـ ــة العليمـــات 2013، احلـ ودراسـ
عـــن اســـراتيجية إدارة أمـــن املالعـــب يف احلـــد مـــن الشـــغب، ودراســـة عبدالعظيـــم 2014، عـــن 

الـــدور اإلعالمـــي يف إدارة الصـــراع وأثـــره علـــى أنديـــة احملرفـــن.

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 الـي 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 القائمـن علـى التنشـئة االجتماعيـة كمـا ركـزت العديـد مـن النظـرايت 
على األسـس النفسـية واالجتماعية والعمليات الي تكون االسـتعداد للتعصب ابعتباره ظاهرة 

إنسـانية عامـة ومنتشـرة بـن أفـراد اجملتمعـات. ) الباحـوث، 2009م( . 

 Social Learning Theory :نظرية التعلم االجتماعي
يؤكـد ولـر بنـدورا Walters Bandera أبن التعلـم حيـث مـن خـالل مشـاهدة النمـاذج 
االجتماعيـة Social Models  وتعتـر نظريـة Bandera أن عمليـة االكتسـاب أو احملـاكاة 
من خالل التعلم ابملشـاهدة حلقة وصل بن اجملال املعريف االجتماعي ومتر عملية التعلم بعدة 
مراحـل هـي : االنتبـاه ، االحتفـاظ ، التذكـر ، الدافعيـة، وهـي عمليـات متشـابه مـع عمليـات 
املعاجلـة املعرفيـة الـي يقـوم هبـا الفـرد عنـد اسـتقباله للرسـالة، وتشـر نظريـة التعلـم االجتماعـي إىل 
أن ظواهـر التعلـم الـي تنتـج عـن اخلـرات املباشـرة تتـم يف ضـوء التعلـم ابلقـدوة ، أي مـن خـالل 
مشـاهدة سـلوك شـخص آخر وما يرتب على هذا السـلوك ، وتتأثر عملية االقتداء بعدد من 
العوامـل، ومنهـا خصائـص القـدوة )كاجلنـس، والسـن، ومسـتوى التعليـم، ومسـات الشـخصية( 
وكذلـك النتائـج املرتبـة علـى سـلوك النمـوذج أو القـدوة، ودافعيـة الفـرد والتعليمـات املثـرة هلـذه 
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الدافعيـة يف موقـف التدريـب أو تغيـر 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 
واحمليطـن بـه ويكـون عرضـة السـتدماج التخزيـن الداخلـي ألشـكال التعصـب وخاصـة التعصـب 

الرايضـي والـي توجـد لـدى الراشـدين احمليطـن ابلفـرد. )ابهـي، 2011م(.

وقد أهتم الرت ابندورا A.Bandura بدراسة اإلنسان يف تفاعله مع اآلخرين وأعطى 
اهتمامـاً ابلغـاً ابلنظـرة االجتماعيـة، وتسـمى نظريـة التعلـم االجتماعـي والشـخصية يف تصـور 
»ابنـدورا« ال تفهـم إال مـن خـالل 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 processes مثل 
االنتباه، التذكر ، التخيل ، التفكر، حيث هلا القدرة على اكتسـاب السـلوك وأن اإلنسـان له 
القدرة على توقع النتائج قبل حدوثها ويؤثر هذا التوقع Expectation املقصود أو املتخيل 

يف توجيه السلوك. )احلسيي، 1995م(.

وقـــد قـــام ابنـــدورا بتجربـــة ملعرفـــة أتثـــر القـــدوة واملالحظـــة علـــى اكتســـاب الســـلوك اإلنســـاين، 
ففـــي التجربـــة املفحـــوص يالحـــظ شـــخصياً آخـــر يـــؤدي ســـلوكاً أو سلســـلة مـــن الســـلوكيات 
وبعـــد ذلـــك يتـــم مالحظـــة املفحـــوص ملعرفـــة مـــا إذا كان ســـلوكه حياكـــي ســـلوك ذلـــك النمـــوذج 
أم ال، ســـلوك املفحـــوص تتـــم مقارنتـــه مـــع اجملموعـــة الضابطـــة والذيـــن مل يالحظـــوا النمـــوذج مـــا 

إذا كانـــت هنـــاك فـــروق رئيســـية. 

أن دراسـة ابندورا املشـهورة يف ذلك قد تضمنت اسـتخدام دمية كبرة 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 غـر 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 الـي لـدى اجملموعـة 
الضابطة، من خالل تعديل متغرات مستقلة متعددة يف هذا النوع من التجربة ، وأشاروا إىل 

وجـود ثالثـة عوامـل تؤثـر يف عمليـة االقتـداء واحملـاكاة وهـي: 

خصائص القدوة.   -1

صفات املالحظ.   -2

املرتبطــة ابلســلوك ويف كل  املكافــآت  نتائــج  أو  املرتبطــة ابلســلوك  املكافــآت  آاثر   -3
الدراســات الــي قــام هبــا »ابنــدورا« اســتنتج أن األطفــال الذيــن يالحظــوا النمــوذج العــدواين 
وشــاهدوه أظهــرا 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 تفسر العدوان ابآليت: 

- معظـــم الســـلوك العـــدواين متعلـــم مـــن خـــالل املالحظـــة والتقليـــد حيـــث يتعلـــم الفـــرد 
الرايضـــي الســـلوك العـــدواين مبالحظـــة منـــاذج وأمثلـــة مـــن الســـلوك العـــدواين يقدمهـــا أفـــراد األســـرة 

واألصدقـــاء وزمـــالء النـــادي والالعبـــن يف الفريـــق. 

- اكتساب السلوك العدواين من اخلرات السابقة. 

- التعلـــم املباشـــر للمســـالك العدوانيـــة كاآلاثر املباشـــرة لألفعـــال العدوانيـــة الصرحيـــة يف أي 
وقـــت وذلـــك مـــن خـــالل تعليمـــات املـــدرب. 

- أتكيد هذا السلوك من خالل التعزيز واملكافآت.

- آاثره الالعـــب إمـــا ابهلجـــوم اجلســـمي ابلتهديـــدات أو االهـــاانت أو إعاقـــة ســـلوك موجـــه 
حنـــو هـــدف أو تقليـــل التعزيـــز أو إهنائـــه قـــد يـــؤدي إىل العـــدوان.

- العقاب الزائد قد يؤدي إىل زايدة يف العدوان. )الزهراين، 2007م(.
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توضـح نظريـة التعلـم االجتماعـي والـي تقـوم علـى االكتسـاب واحملـاكاة مـن خـالل التعلـم 
ابملشـاهدة وأن اإلنسـان يكتسـب ويتعلـم كثـر مـن السـلوكيات االجتماعيـة مـن خـالل منـاذج 
السـلوك  يف  املتعصـب  اإلنسـان  وأن  األصدقـاء،  ومجاعـة  بـه  احمليطـن  مـن  املباشـرة  واخلـرات 
الرايضـي قـد تعلـم هـذا السـلوك مـن خـالل مشـاهدته مـن الكبـار الذيـن يبـدون سـلوك التعصـب 
الرايضـي أثنـاء املنافسـات الرايضيـة، وعـدم التحلـي ابلسـلوك الرايضـي ممـا يرسـخ السـلوك غـر 

السـليم يف التصـرف جتـاه اآلخريـن الذيـن خيتلفـون معـه يف االنتمـاء الرايضـي. 

املبحث الثالث: اإلجراءات املنهجية للدراسة:
نوع الدراسة:

الدراســات  أنــواع  الوصفيــة، وهــي أنســب  الدراســات  الدراســة احلاليــة إىل منــط  تنتمــي 
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 أكـر عـدد ممكـن مـن احلـاالت، وإظهـار 

النتائـج علـى شـكل إحصـاءات ونسـب مئويـة. )اخلطيـب،2016(

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

 عينة الدراسة:
مت أخـــذ عينـــة عشـــوائية مـــن طـــالب جامعـــي اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية وطـــالب 
جامعـــة امللـــك ســـعود مبدينـــة الـــرايض بلـــغ حجمهـــا )222( طالبـــاً مـــن واقـــه كشـــوف الطـــالب 

املوجـــودة ابألقســـام العلميـــة.

أداة الدراسة:
لقــد مت تصميــم أداة الدراســة وهــي عبــارة عــن اســتمارة اســتبيان للشــباب حــول دافعيــة 

التعصــب الرايضــي واشــتملت األداة علــى احملــاور اآلتيــة:

- بيـــاانت أوليـــة: والـــي تشـــمل اجلوانـــب االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والتعليميـــة واألنشـــطة 
املشـــارك فيهـــا الشـــاب. 

- احملـــور األول: والـــذي يشـــمل الدافعيـــة االجتماعيـــة وعالقتهـــا ابلتعصـــب الرايضـــي 
وتشـــمل جمموعـــة اســـئلة تتعلـــق ابلوســـط االجتماعـــي الـــذي يتواجـــد فيـــه الشـــاب ويشـــكل بيئـــة 

ــزة للتعصـــب الرايضـــي. حمفـ

ويشـــمل  الرايضـــي  ابلتعصـــب  وعالقتـــه  النفســـية  الدافعيـــة  ويشـــمل  الثـــاين:  احملـــور   -
احملـــور عـــدد مـــن األســـئلة تتعلـــق ابجلانـــب النفســـي والضغـــوط الـــي تتعلـــق ابلتعصـــب واجلوانـــب 

االنفعاليـــة الـــي تـــؤدي إىل مزيـــد مـــن التعصـــب بـــن الشـــباب.

- احملـــور الثالـــث: ويشـــمل الدافعيـــة الثقافيـــة واإلعالميـــة وعالقتهـــا ابلتعصـــب الرايضـــي 
بـــن الشـــباب الســـعودي ويشـــمل هـــذا البعـــد علـــى عـــدد مـــن األســـئلة الـــي توضـــح انتشـــار بعـــض 
املعـــارف واألفـــكار اخلاطئـــة خـــالل مراحـــل التعليـــم والـــي تنشـــأ الشـــباب علـــى التعصـــب لفريـــق 
معـــن والســـخرية مـــن فـــرق منافســـة. وكذلـــك وســـائل اإلعـــالم املرئـــي واملســـموع واملقـــروء ووســـائل 
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االتصـــال االجتماعـــي والـــي يعتمـــد عليهـــا الشـــباب يف الوقـــت الراهـــن والـــي أصبحـــت تغـــذي 
التعصـــب الرايضـــي بـــن الشـــباب.

- احملور الرابع: يشمل التصور املقرتح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب

ولبناء هذه االستبانة اتبع الباحثان اخلطوات التالية: 

- اإلطار النظري والذي يشمل املراجع والكتب العلمية والي تناولت التعصب املشكلة 
واألسباب وطرق احلل والي مت االستفادة منها يف تصميم االستبانة. 

- االطالع على الدراسات السابقة واملتعلقة ابلتعصب الرايضي من املنظور االجتماعي 
والنفسي والي امدت الباحثان مبؤشرات أفادت يف حتديد أهداف الدراسة وصياغة املفاهيم.

- عـرض االسـتبانة يف صورهتـا األوليـة علـى جمموعـة مـن األسـاتذة املختصـن يف علـم 
االيت: رأيهـم حـول  إلبـداء  واإلحصـاء  االجتماعيـة  واخلدمـة  االجتمـاع 

الوضوح وإمكانية القياس.  .1

مدى اتساق العبارة ومالءمتها للمحور الذي تنتمي إليها.  .2

تعديل بعض العبارات أو حذفها.  .3

إبداء مالحظاهتم على االستبانة وإضافة ما يرونه مناسباً من عبارات.  .4

صدق أداة الدراسة: قام الباحثان ابلتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل اآليت:

:)Face Validity( لألداة )أ. الصدق الظاهري )اخلارجي

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 ومقرحاهتــم قــام الباحثــان بتعديــل مــا يلــزم وحــذف العبــارات الــي أوصــى احملكمــن 

حبذفهــا، حــى مت التوصــل لالســتبانة بصورهتــا النهائيــة.

ب. صدق االتساق الداخلي لألداة:

على  االستبانة  بتطبيق  الباحثان  قام  الدراسة  ألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  بعد 
طالب جامعة األمام حممد بن سعود وطالب جامعة امللك سعود، وبعد جتميع االستباانت 
قام الباحثان برميز وإدخال البياانت، من خالل جهاز احلاسوب، ابستخدام برانمج احلزم 
للعلوم االجتماعية ومن مث قاما حبساب معامل االرتباط برسون ملعرفة الصدق  اإلحصائية 
الداخلي لالستبانة وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بن درجة كل فقرة من فقرات 

االستبانة ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة، وجاءت النتائج كالتايل:

التعصب 	  املؤدية إىل  الدافعية االجتماعية  للبعد األول:  الداخلي  صدق االتساق 
الرايضي لدى الشباب السعودي.

جدول رقم )1(:
 معامالت االرتباط بن درجة كل فقرة من فقرات البعد األول ابلدرجة الكلية للبعد.

معامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**0.5067**0.694
2**0.5668**0.684
3**0.5259**0.656
4**0.63010**0.636
5**0.62211**0.625
6**0.67912**0.571

                          * دالة عند مستوى الداللة 0.05 فأقل                                * دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل
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التعصــب 	  النفســية املؤديــة إىل  الثــاين: الدافعيــة  للبعــد  صــدق االتســاق الداخلــي 
الســعودي. الشــباب  لــدى  الرايضــي 

جدول رقم )2(:
 معامالت االرتباط بن درجة كل فقرة من فقرات البعد الثاين ابلدرجة الكلية للبعد.

معامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**0.5327**0.647
2**0.5238**0.626
3**0.7039**0.599
4**0.56110**0.622
5**0.55411**0.565
6**0.52112**0.617

                          * دالة عند مستوى الداللة 0.05 فأقل                              * دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

صــدق االتســاق الداخلــي للبعــد الثالــث: الدافعيــة الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل 	 
التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي.

جدول رقم )3(:
 معامالت االرتباط بن درجة كل فقرة من فقرات البعد الثالث ابلدرجة الكلية للبعد.

معامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**0.5259**0.664
2**0.53310**0.629
3**0.58611**0.613
4**0.60112**0.583
5**0.63813**0.632
6**0.62514**0.654
7**0.67215**0.572
8**0.72216**0.544

                          * دالة عند مستوى الداللة 0.05 فأقل                               * دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل
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مـــع 	  للتعامـــل  املقـــرح  التصـــور  الرابـــع:  للبعـــد  الداخلـــي  االتســـاق  صـــدق 
الشـــباب. لـــدى  الرايضـــي  التعصـــب 

جدول رقم )4(:
 معامالت االرتباط بن درجة كل فقرة من فقرات البعد الرابع ابلدرجة الكلية للبعد.

معامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**0.5459**0.655
2**0.65210**0.666
3**0.63011**0.625
4**0.59412**0.692
5**0.51413**0.701
6**0.61614**0.681
7**0.60915**0.643
8**0.62116**0.622

                          * دالة عند مستوى الداللة 0.05 فأقل                              * دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

بصـــدق  املتعلقـــة  الســـابقة  ابجلـــداول  املوضحـــة  النتائـــج  اســـتعراض  خـــالل  مـــن 
االتســـاق الداخلـــي ألداة الدراســـة يتبـــن أن قيـــم معامـــالت االرتبـــاط بـــن درجـــة العبـــارة 
عنـــد مســـتوى داللـــة  دالـــة إحصائيـــًا  الفقـــرة  إليـــه  تنتمـــي  الـــذي  للبعـــد  الكليـــة  والدرجـــة 
ــتبانة  ــة. وهـــذا يشـــر إىل صـــدق فقـــرات االسـ ــا قيـــم موجبـ 0.01 أو 0.05 فأقـــل ومجيعهـ

لقياســـها. وضعـــت  الـــي  للســـمة  وقياســـها 

:)Reliability( ثبات أداة الدراسة
)معادلـــة  الباحثـــان  اســـتخدم  )االســـتبانة(  الدراســـة  أداة  ثبـــات  مـــدى  ولقيـــاس 
Cronbach'a Alpha( للتأكـــد مـــن ثبـــات أداة الدراســـة. واجلـــدول  ألفـــا كرونبـــاخ 

5( يوضـــح ذلـــك.  رقـــم )
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جدول رقم )5(: يوضح: "قيم معامل ألفا كرونباخ" ألداة الدراسة"

عدد حماور االستبانةحماور الدراسة
معامل ثبات ألفا كرونباجالبنود

120.850الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.احملور األول
120.828الدافعية النفسية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.احملور الثاين
160.868الدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.احملور الثالث
160.898التصور املقرح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب.احملور الرابع

560.927الثبات العام ألداة الدراسة )حماور الدراسة(.

معامـــالت  أن  يتبـــن  الســـابق   ابجلـــدول  املوضحـــة  النتائـــج  اســـتعراض  خـــالل  مـــن 
و   0.828( بـــن  مـــا  تراوحـــت  حيـــث  مرتفعـــة  الدراســـة  ألبعـــاد  ألفـــا كرونبـــاخ  الثبـــات 
ــا قيـــم مرتفعـــة،  ــا الثبـــات العـــام ألداة الدراســـة فقـــد بلـــغ )0.927(، ومجيعهـ 0.898(، أمـ
ممـــا يـــدل علـــى أن االســـتبانة تتمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن الثبـــات وابلتـــايل ميكـــن االعتمـــاد 

للدراســـة. امليـــداين  التطبيـــق  يف  عليهـــا 

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
تبـــى الباحثـــان يف إعـــداد االســـتبانة الشـــكل املغلـــق الـــذي حيـــدد االســـتجاابت احملتملـــة 
لـــكل فقـــرة مســـتخدماً مقيـــاس ليكـــرت  الثالثـــي، ومت حســـاب التكـــرارات والنســـب املئويـــة، 
واملتوســـط احلســـايب، واالحنـــراف املعيـــاري ومعامـــل االرتبـــاط برســـون، ومعامـــل )ألفـــا كرونبـــاخ(، 
وذلـــك ابســـتخدام احلـــزم اإلحصائيـــة (SPSS) ولتســـهيل تفســـر النتائـــج اســـتخدم الباحثـــان 
األســـلوب التـــايل لتحديـــد مســـتوى اإلجابـــة علـــى بنـــود األداة، حيـــث مت إعطـــاء وزن للبدائـــل، 
للتحليـــل اإلحصائـــي، ومت إدخاهلـــا  الباحثـــان مبراجعتهـــا متهيـــداً إلدخاهلـــا للحاســـوب  قـــام 
للحاســـوب إبعطائهـــا أرقامـــاً معينـــة، أي بتحويـــل اإلجـــاابت اللفظيـــة إىل رقميـــة )الرميـــز(، 
حيـــث أعطيـــت اإلجابـــة )نعـــم= 3 ،  أحيـــاانً = 2، ال =1(، مث تصنيـــف تلـــك اإلجـــاابت 
إىل ثـــالث مســـتوايت متســـاوية املـــدى مـــن خـــالل املعادلـــة التاليـــة: طـــول الفئـــة =)أكـــر 
قيمـــة- أقـــل قيمـــة(÷ عـــدد بدائـــل األداة=)3-1(÷ 3 =0.66 لنحصـــل علـــى التصنيـــف 

الـــذي يوضحـــه اجلـــدول التـــايل:
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جدول )6(: توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث.

مدى التحققالرتميزدرجة التحقق
من 1 إىل 11.66ال

من 1.67 إىل 22.33أحيااًن
من 2.34 إىل  33نعم

املبحـــث الرابـــع: حتليـــل بيـــاانت الدراســـة ومناقشـــة نتائجهـــا.
قـــام الباحثـــان يف هـــذا الفصـــل بعـــرض وحتليـــل بيـــاانت الدراســـة ومناقشـــة نتائجهـــا لتحقيـــق 
التعـــرف علـــى )الدافعيـــة االجتماعيـــة والنفســـية والثقافيـــة  الـــي متثلـــت يف  أهـــداف الدراســـة 
واإلعالميـــة املؤديـــة للتعصـــب الرايضـــي بـــن الشـــباب، التصـــور املقـــرح للتعامـــل مـــع التعصـــب 

الرايضـــي لـــدى الشـــباب(.

ولتحقيق هذه األهداف سعت الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت التالية:
ما الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟  .1

ما الدافعية النفسية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟  .2
ما الدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟  .3

ما التصور املقرح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب؟  .4

وفيما يلي ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يف ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها.

أواًل: نتائـــج خصائـــص عينـــة الدراســـة:
جدول رقم )7(: وصف جمتمع الدراسة.

النسبةالتكرارالعمر
115.0أقل من 20 سنة

17277.5من 20 إىل أقل من 25 سنة
2310.4من 25 إىل أقل من 30 سنة

30167.2 سنة فأكثر
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النسبةالتكرارمكان السكن
167.2ريف
146.3ابدية
19286.5حضر

النسبةالتكرارالكلية اليت يدرس فيها الشاب
19386.9العلوم االجتماعية

31.4أصول الدين
73.2اإلعالم واالتصال
125.4االقتصاد واإلدارة

9,.2هندسة
52.3الطب

النسبةالتكرارالقسم العلمي التابع له الطالب
62.7إدارة املستشفيات

9,.2الدراسات االسالمية
10,5الشريعة
10,5الصحة

9,.2اللغة العربية
9,.2اهلندسة الصناعية

9,.2قانون
20,5طب بشري
31.4علوم حاسب

10,5قسم علوم االغذية وتغذية االنسان
10,5حماسبة

8437.8علم االجتماع وعلوم اجتماعية
31.4اقتصاد

11049.5خدمة اجتماعية
9,.2جغرافيا

النسبةالتكراراملعدل الدراسي للطالب
5123.0أقل من 3

12656.8من 3 إىل أقل من 4
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4520.3من 4 إىل أقل من 5
النسبةالتكرارهل تشجع فريق رايضي معني

16373.4نعم
5926.6ال

النسبةالتكرارإذا كانت اإلجابة بنعم يذكر أسم الفريق
188.1االحتاد
2712.2النصر
9141.0اهلالل

41.8القادسية
41.8االتفاق
52.3التعاون
62.7الشباب
52.3األهلي
31.4الرائد

100%222اجملموع

أن )77.5%( من  السابق  املوضحة ابجلدول  النتائج  العمر: تكشف  يتعلق  فيما   -
إمجايل أفراد عينة الدراسة أعمارهم تراوح ما بن )20 إىل أقل من 25 سنة(، يف حن وجد 
أن )10.4%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة أعمارهم تراوح ما بن )25 إىل اقل من 30 
سنة(، كما وجد أن )7.2%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة أعمارهم )30 سنة فأكثر(، وأخراً 

وجد أن )5%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة أعمارهم )أقل من 20 سنة(.

أن  الســابق  ابجلــدول  املوضحــة  النتائــج  مــن  يتبــن  الســكن:  مبــكان  يتعلــق  فيمــا   -
)86.5%( مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة يســكنون يف بيئــة حضريــة، كمــا وجــد أن )%7.2( 
مــن إمجــايل افــراد عينــة الدراســة يســكنون يف بيئــة )ريفيــة(، وأخــراً وجــد أن )6.3%( مــن إمجــايل 

أفــراد عينــة الدراســة يســكنون يف )ابديــة(.

- فيما يتعلق مبتغري الكلية اليت يدرس فيها الشاب: يتبن من النتائج املوضحة ابجلدول 
االجتماعية،  العلوم  يدرسون يف كلية  الدراسة  عينة  أفراد  أن )86.9%( من إمجايل  السابق 
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كما وجد أن )5.4%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف كلية  االقتصاد واإلدارة ، 
كما وجد أن )3.2%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف كلية اإلعالم واالتصال، 
بينما وجد أن )2.3%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف كلية  الطب، كما وجد 
أن )1.4%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف  كلية أصول الدين، وأخراً وجد أن 

)0.9%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة يدرسون يف كلية اهلندسة.

- فيمــا يتعلــق مبتغــري القســم العلمــي التابــع لــه الطالــب: تكشــف املؤشــرات اإلحصائيــة 
املوضحة ابجلدول السابق أن قسم اخلدمة االجتماعية جاء يف املرتبة األوىل بنسبة )%37.8(، 
يليــه قســم )علــم االجتمــاع( بنســبة )37.8%(، مث قســم إدارة املستشــفيات بنســبة )%2.7(، 
بينمــا جــاء قســم علــوم احلاســب وقســم االقتصــاد يف نفــس الرتيــب بنســبة )1.4%(، مث قســم 
) الدراســات االســالمية، اللغــة العربيــة، قانــون، جغرافيــا، اهلندســة الصناعيــة، طــب بشــري(، 
وذلك بنســبة )0.9%( لكاًل منهم، يف حن جاءت االقســام التالية ) الشــريعة، الصحة، علوم 

األغذيــة وتغذيــة األنســان، حماســبة( يف املرتبــة األخــرة بنســبة )%0.05(.

- فيما يتعلق ابملعدل الدراسي لطالب: يتبن من النتائج املوضحة ابجلدول السابق 
أن )56.8%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة معدهلم الدراسي يراوح ما بن )3 إىل 4(، بينما 
وجد أن )23%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة معدهلم الدراسي )أقل من 3(، وأخراً وجد أن 
)20.3%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة معدهلم الدراسي يراوح ما بن )4 إىل أقل من 5(. 

- فيمـــا يتعلـــق بتشـــجيع الطالـــب لفريـــق رايضـــي معـــني: تكشـــف املؤشـــرات اإلحصائيـــة 
املوضحـــة ابجلـــدول الســـابق أن )73.4%( مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة يشـــجعون فريـــق 
رايضـــي معـــن، يف املقابـــل وجـــد أن )26.6%( مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة ال يشـــجعون 

فريـــق رايضـــي معـــن.

إذا كانـــت االجابـــة بنعـــم فمـــا هـــو الفريـــق )خـــاص ابلطـــالب الذيـــن يشـــجعون فريـــق 
رايضـــي معـــن(: مـــن خـــالل اســـتعراض النتائـــج املوضحـــة ابجلـــدول الســـابق يتبـــن أن )%41( 
مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة يشـــجعون فريـــق اهلـــالل، كمـــا وجـــد أن )12.2%( مـــن إمجـــايل 
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ــة  ــراد عينـ ــايل أفـ ــا وجـــد أن )8.1%( مـــن إمجـ ــة يشـــجعون فريـــق النصـــر، كمـ ــة الدارسـ ــراد عينـ أفـ
ــاد. ــة يشـــجعون فريـــق االحتـ الدراسـ

جدول رقم )8(: البياانت األولية ألسر املستجيبن.

النسبةالتكراراحلالة التعليمية لألب
115.0ال يقرأ وال يكتب
2310.4يقرأ ويكتب فقط

2712.2حاصل على ابتدئي
3515.8حاصل على متوسط
6328.4حاصل على اثنوي
3917.6حاصل على جامعي

2310.4دراسات عليا
10,5متويف

النسبةالتكراراحلالة الوظيفية لألب
6529.3موظف حكومة

188.1موظف قطاع خاص
8036.0متقاعد
3616.2عسكري
115.0اتجر

73.2ال يعمل
41.8متويف

10,5متسبب
النسبةالتكرارعدد أفراد األسرة
2310.4أقل من 5 أفراد

10647.7من 5 إىل أقل من 8 أفراد
5926.6من 8 إىل أقل من 11 فرد

113415.3 فرد فأكثر
النسبةالتكراردخل األسرة

3114.0أقل من 5 االف رايل
5826.1من 5 إىل أقل من 10 أالف رايل
7332.9من 10 إىل أقل من 15 ألف رايل

156027.0 ألف فأكثر
100%222اجملموع
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- فيما يتعلق ابحلالة التعليمية لألب: يتبن من النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن 
)28.4%( من إمجايل اآلابء حاصلن على اثنوي يف حن وجد أن )17.4%( من إمجايل 
اآلابء حاصلن على مؤهل جامعي، كما وجد أن )15.8%( من إمجايل اآلابء حاصلن على 
االبتدائية، كما  بينما وجد أن )12.2%( من إمجايل اآلابء حاصلن على  مؤهل متوسط، 
تساوت نسبة اآلابء الذين يقرأون ويكتبون مع نسبة اآلابء أصحاب املؤهل العلمي دراسات 
عليا، وذلك بنسبة )10.4%( لكاًل منهما، وأخراً تساوت نسبة اآلابء الذين ال يقرأون وال 
يكتبون مع نسبة اآلابء املتوفين وذلك بنسبة )0.5( من إمجايل آابء الطالب يف عينة الدراسة.

- فيما يتعلق ابحلالة الوظيفية لألب: تكشف املؤشرات اإلحصائية املوضحة ابجلدول 
أن  متقاعديـن، كمـا وجـد  الدارسـة  عينـة  الطـالب يف  آابء  إمجـايل  مـن  أن )%36(  السـابق 
)29.3%( مـن إمجـايل اآلابء )موظفـن حكوميـن(، يف حـن وجـد أن )16.2%( مـن إمجـايل 
اآلابء )عسكرين(، بينما وجد أن )8.1%( من إمجايل اآلابء )موظفن قطاع خاص(، وأخراً 

وجـد أن )0.5( مـن إمجـايل اآلابء وظيفتـه )متسـبب(.

- فيمـــا يتعلـــق بعـــدد أفـــراد األســـرة: يتبـــن مـــن النتائـــج املوضحـــة ابجلـــدول الســـابق أن 
)47.7%( مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــدد أفـــراد أســـرهتم يـــراوح مـــا بـــن )5 إىل أقـــل مـــن 
ــة الدراســـة عـــدد أفـــراد أســـرهتم  8 أفـــراد(، يف حـــن وجـــد أن )26.6%( مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـ
)مـــن 8 إىل أقـــل مـــن 11 فـــرد(، كمـــا وجـــد أن )15.3%( مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــدد 
أفـــراد أســـرهتم )11 فـــرد فأكثـــر(، وأخـــراً وجـــد أن )10.4%( مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــدد 

أفـــراد أســـرهتم )أقـــل مـــن 5 أفـــراد(.

- فيمـــا يتعلـــق بدخـــل األســـرة: مـــن خـــالل اســـتعراض النتائـــج املوضحـــة ابجلـــدول 
الســـابق يتبـــن أن )32.9%( مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة دخـــل أســـرهتم يـــراوح مـــا بـــن 
)10 إىل أقـــل مـــن 15 ألـــف رايل(، كمـــا وجـــد أن )26.1%( مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة 
دخـــل أســـرهتم )5 إىل أقـــل مـــن 10 أالف رايل(، كمـــا وجـــد أن )27%( مـــن إمجـــايل أفـــراد 
عينـــة الدراســـة دخـــل أســـرهتم )15 ألـــف رايل(، وأخـــراً وجـــد أن )14%( مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة 

الدراســـة دخـــل أســـرهتم )أقـــل مـــن 5 أالف رايل(.
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اثنيًا: مناقشة النتائج املتعلقة ابإلجابة على أسئلة الدراسة:
1. حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال األول والذي نص على اآليت:
ما الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟

الشـــباب  لـــدى  الرايضـــي  التعصـــب  إىل  املؤديـــة  االجتماعيـــة  الدافعيـــة  علـــى  للتعـــرف 
ــابية والنســـب،  ــة واملتوســـطات احلسـ ــرارات والنســـب املئويـ ــان التكـ الســـعودي، اســـتخدم الباحثـ

حيـــث جـــاءت نتائـــج الدراســـة علـــى النحـــو التـــايل:
جدول رقم )9(:

 استجاابت أفراد عينة الدراسة على الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.

فقة
املوا
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 الع

ب
ترتي

ري
ملعيا

ف ا
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ط ا
وس
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درجة املوافقة

وية
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العبارات

بارة
 الع

رقم

ال أحيااًن نعم

نعم 2 0.743 2.42
34 61 127 ك

يتفاخر بعض أفراد األسرة ابنتمائهم إىل فريق معن 115.3 27.5 57.2 %

نعم 1 0.664 2.5
21 70 131 ك  يســخر بعــض األقــارب مــن فــرق رايضيــة منافســة لفريقهــم

الــذي يشــجعون 29.5 31.5 59 %

أحيااًن 5 0.757 2.28
41 78 103 ك الذين الزمالء  من  األفراد  جتمع  الطيبة  االجتماعية   العالقات 

ينتمون إىل فريق واحد 318.5 35.1 46.4 %

أحيااًن 4 0.717 2.29
34 90 98 ك يتحدث الشباب عن مشاكل فريقهم الرايضي أكثر من 

مشاكل أسرهم 415.3 40,5 44.1 %

أحيااًن 6 0.752 2.26
41 82 99 ك  يفكر الشباب يف حضور مبارايت فريقهم وال يفكر يف زايرة

األقارب 518.5 36.9 44.6 %

أحيااًن 9 0.822 1.87
91 69 62 ك يدافع الشباب عن انتمائهم لفريقهم أكثر من الدفاع عن 

أسرته 641 31.1 27.9 %

أحيااًن 11 0.775 1.81
92 81 49 ك  ال يفكر الشباب يف مساعدة أسرته أكثر من التفكر يف فوز

فريقه الرايضي 741.4 36.5 22.1 %

أحيااًن 3 0.692 2.29
30 97 95 ك  خيتلف الشباب مع بعضهم بسبب التعصب الرايضي أكثر

من أي شيء أخر 813.5 43.7 42.8 %
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فقة
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ال أحيااًن نعم

أحيااًن 7 0.675 2.15
36 116 70 ك يتطاول عليه زميل إذا أخطأت يف حق فريقه الذي يشجعه 916.2 52.3 31.5 %

أحيااًن 8 0.746 2.09
52 97 73 ك السباب بكل األلفاظ ملن حياول انتقاد الفريق املنافس 1023.4 43.7 32.9 %

أحيااًن 10 0.779 1.82
90 81 51 ك ينصرف عن صداقي بعض الشباب بسبب اختاليف معهم يف 

تشجيع فريق رايضي معن 1140.5 36.5 23 %

أحيااًن 12 0.820 1.70
118 53 51 ك عالقايت االجتماعية حمددة مع من يشجعون نفس فريقي 

الرايضي 1253.2 23.9 23 %
0,459 2.12 املتوسط احلسايب العام

*املتوسط احلسايب من 3 درجات

تكشــف املؤشــرات اإلحصائيــة املوضحــة ابجلــدول الســابق أن املتوســط احلســايب العــام 
الســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة علــى الدافعيــة االجتماعيــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى 
الشــباب الســعودي بلــغ )2.12 مــن 3.00( وهــذا املتوســط يقــع يف الفئــة الثانيــة مــن فئــات 
املقيــاس املتــدرج الثالثــي، والــي تــراوح مــا بــن )1.67 إىل 2.34(، وهــي الفئــة الــي تشــر إىل 
درجــة »أحيــاانً«. أي أفــراد عينــة الدراســة يــرون أن الشــباب الســعودي أحيــاانً مــا يكــون لديهــم 

دافعيــة اجتماعيــة مؤديــة إىل التعصــب الرايضــي.

 كما يتبن 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 بن )1.70 إىل 2.50(، وهذه 
املتوسـطات تقـع ابلفئتـن الثانيـة والثالثـة مـن املقيـاس املتـدرج الثالثـي واللتـن يشـران إىل درجـة 
)أحيـاانً، نعـم(، حيـث يتبـن مـن النتائـج املوضحـة ابجلـدول السـابق أن أفـراد عينـة الدراسـة 
التعصـب  إىل  املؤديـة  االجتماعيـة  ابلدافعيـة  املتعلقـة  العبـارات  مـن  عبارتـن  علـى   موافقـون 
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الرايضي لدى الشـباب السـعودي ومها رقم )2-1(، واللتن بلغ متوسـطهما احلسـايب )2.50 
، 2.42(، وهـذه املتوسـطات تقـع ابلفئـة الثالثـة مـن املقيـاس املتـدرج الثالثـي والـي تـراوح مـا 
بن )2.34 إىل3.00(، وهي الفئة الي تشر إىل درجة نعم »أوافق«، بينما يتبن 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 
املتوسـطات احلسـابية هلـذه  وهـم )8-4-3-5-9-10-6-11-7-12(، وقـد تراوحـت 
العبارات ما بن )1.70 إىل 2.29(، وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الثانية من املقياس املتدرج 
الثالثي والي تراوح ما بن )1.67 إىل 2.33(، وهي الفئة الي تشر 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 ثــالث عبــارات وأدىن عبارتــن جــاءت بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة 
االجتماعيــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي، وفقــاً ألعلــى متوســط 

حســايب وأدىن احنــراف معيــاري يف حالــة تســاوي املتوســط احلســايب:

1. جـــاءت العبـــارة رقـــم )2( وهـــي "يســـخر بعـــض األقـــارب مـــن فـــرق رايضيـــة منافســـة 
االجتماعيـــة  ابلدافعيـــة  املتعلقـــة  العبـــارات  بـــن  األوىل  ابملرتبـــة  يشـــجعون"  الـــذي  لفريقهـــم 
املؤديـــة إىل التعصـــب الرايضـــي لـــدى الشـــباب الســـعودي مبتوســـط حســـايب )2.50 مـــن 5(، 

واحنـــراف معيـــاري )0.664(. 

2. جـاءت العبـارة رقـم )1( وهـي "يتفاخـر بعـض أفـراد األسـرة ابنتمائهـم إىل فريـق معـن" 
ابملرتبـة الثانيـة بـن العبـارات املتعلقـة ابلدافعيـة االجتماعيـة املؤديـة إىل التعصـب الرايضـي لـدى 

الشـباب السـعودي مبتوسـط حسـايب )2.42 من 5(، واحنراف معياري )0.743(. 

3. جـــاءت العبـــارة رقـــم )8( وهـــي "خيتلـــف الشـــباب مـــع بعضهـــم بســـبب التعصـــب 
الرايضـــي أكثـــر مـــن أي شـــيء أخـــر" ابملرتبـــة الثالثـــة بـــن العبـــارات املتعلقـــة ابلدافعيـــة االجتماعيـــة 
ــعودي مبتوســـط حســـايب )2.29 مـــن 5(،  ــباب السـ ــي لـــدى الشـ املؤديـــة إىل التعصـــب الرايضـ
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واحنـــراف معيـــاري )0.692(. 

4. جـــاءت العبـــارة رقـــم )7( وهـــي "ال يفكـــر الشـــباب يف مســـاعدة أســـرته أكثـــر مـــن 
املتعلقـــة ابلدافعيـــة  العبـــارات  بـــن  قبـــل األخـــرة  الرايضـــي" ابملرتبـــة  فـــوز فريقـــه  التفكـــر يف 
حســـايب  مبتوســـط  الســـعودي  الشـــباب  لـــدى  الرايضـــي  التعصـــب  إىل  املؤديـــة  االجتماعيـــة 

مـــن 5(، واحنـــراف معيـــاري )0.775(.   1.81(

5. جـــاءت العبـــارة رقـــم )12( وهـــي "عالقـــايت االجتماعيـــة حمـــددة مـــع مـــن يشـــجعون 
نفـــس فريقـــي الرايضي"ابملرتبـــة األخـــرة بـــن العبـــارات املتعلقـــة ابلدافعيـــة االجتماعيـــة املؤديـــة 
إىل التعصـــب الرايضـــي لـــدى الشـــباب الســـعودي مبتوســـط حســـايب )1.70 مـــن 5(، واحنـــراف 

معيـــاري )0.820(. 

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتائـــج دراســـة إينـــاس العليمـــات 2013م، والـــي أشـــارت 
مهمـــا ودافـــع حلـــدوث شـــغب املالعـــب  العوامـــل االجتماعيـــة والنفســـية هلـــا دوراً  إىل أن 
الرايضيـــة. كمـــا تتفـــق مـــع نتائـــج دراســـة عبـــد هللا أمحـــد الوائلـــي 2011م، والـــي أشـــارت 
إىل وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه بـــن التعصـــب والعوامـــل االجتماعيـــة واملســـؤولية االجتماعيـــة. 
والـــي  2010م،   Magreet Gane جـــاين  ماجريـــت  دراســـة  نتائـــج  مـــع  أيضـــًا  وتتفـــق 
أشـــارت إىل أن هنـــاك عالقـــة بـــن اجلوانـــب االجتماعيـــة والبيئيـــة واألخالقيـــة يف حـــدوث 

العنـــف والتعصـــب لـــدى اجلماهـــر.

2. حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين والذي نص على اآليت:
ما الدافعية النفسية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي؟

للتعـــرف علـــى الدافعيـــة النفســـية املؤديـــة إىل التعصـــب الرايضـــي لـــدى الشـــباب الســـعودي، 
والنســـب، حيـــث  احلســـابية  واملتوســـطات  املئويـــة  والنســـب  التكـــرارات  الباحثـــان  اســـتخدم 



د. مصطفى محمد قاسم وآخرون...

المجلد الحادي عشر- العدد الثاني- رجب 1٤٤٠ه/ أبريل ٢٠1٩م     181

جـــاءت نتائـــج الدراســـة علـــى النحـــو التـــايل:
جدول رقم )10(: استجاابت أفراد عينة الدراسة على الدافعية االجتماعية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي

فقة
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ال أحيااًن نعم

أحيااًن 8 0.801 1.96
75 80 67 ك  أشــعر ابلغضــب مــن ســلوك االخريــن جتاهــي الختــاليف معهــم

133.8 يف تشــجيع فريــق غــر فريقهــم 36 30.2 %

ال 12 0.728 1.60
120 70 32 ك  أشــعر ابلعزلــة مــن بعــض األقــارب نتيجــة اختــاليف معهــم يف

254.1 االنتمــاء الرايضــي 31.5 14.4 %

أحيااًن 9 0.731 1.93
67 103 52 ك الرؤى يف  معهم  اختاليف  من خالل  عليه  زمالئي  بعض   ينفعل 

330.2 الرايضية 46.4 23.4 %

أحيااًن 10 0.756 1.79
91 86 45 ك أشعر ابإلحباط من سلوك بعض الزمالء جتاهي الختاليف معهم 

يف االنتماء الرايضي  441 38.7 20.3 %

أحيااًن 11 0.760 1.78
93 84 45 ك  هناك تفرقة يف التعامل معي نتيجة اختالف التشجيع الرايضي

541.9 للفرق الرايضية 37.8 20.3 %

نعم 2 0.762 2.38
38 62 122 ك يتمى بعض الشباب هزمية الفريق املختلف عن فريقه حى ولو 

لعب أمام فريق أجني 617.1 27.9 55 %

أحيااًن 4 0.708 2.24
35 98 89 ك  التعصب الرايضي جيعل الشاب يفقد القدرة على التحكم يف

سلوكه جتاه اآلخرين 715.8 44.1 40.1 %

أحيااًن 7 0.754 2.16
48 91 83 ك

يرك بعض الشباب عمله أو دراسته من أجل تشجيع فريقه 821.6 41 37.4 %

أحيااًن 5 0.726 2.21
40 96 86 ك

ال يهتم بعض الشباب بدراسته مثل تركيز على تشجيع فريق رايضي 918 43.2 38.7 %

أحيااًن 6 0.700 2.16
39 108 75 ك  ال يقبل بعض الشباب االختالف معهم بسبب التعصب الرايضي

لفريق معن 1017.6 48.6 33.8 %

1 نعم 0.706 2.38
29 80 113 ك يدعي بعض الشباب أن فريقه هم أفضل فريق وال يتقبل 

االختالف 1113.1 36 50.9 %

3 نعم 0.704 2.34
30 87 105 ك يصر بعض الشباب على اإلساءة للفرق اآلخرى املختلفة مع 

فريقه الرايضي  1213.5 39.2 47.3 %
أحيااًن 0,433 2.08 املتوسط احلسايب العام

*املتوسط احلسايب من 3 درجات
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مـــن خـــالل اســـتعراض النتائـــج املوضحـــة ابجلـــدول الســـابق يتبـــن أن املتوســـط احلســـايب 
العـــام الســـتجاابت أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى الدافعيـــة االجتماعيـــة املؤديـــة إىل التعصـــب الرايضـــي 
لـــدى الشـــباب الســـعودي بلـــغ )2.08 مـــن 3.00( وهـــذا املتوســـط يقـــع يف الفئـــة الثانيـــة مـــن 
فئـــات املقيـــاس املتـــدرج الثالثـــي، والـــي تـــراوح مـــا بـــن )1.67 إىل 2.34(، وهـــي الفئـــة الـــي 
تشـــر إىل درجـــة »أحيـــاانً«. أي أفـــراد عينـــة الدراســـة يـــرون أن الشـــباب الســـعودي أحيـــاانً مـــا 

يكـــون لديهـــم دافعيـــة نفســـية مؤديـــة إىل التعصـــب الرايضـــي.

كمــا يتبــن مــن النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق أن هنــاك تفــاوت يف درجــة موافقــة أفــراد 
عينــة الدراســة علــى الدافعيــة النفســية املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي؛ 
وقــد تراوحــت متوســطات موافقتهــم علــى عبــارات هــذا البعــد مــا بــن )1.60 إىل 2.38(، 
وهــذه املتوســطات تقــع ابلفئتــن األوىل والثالثــة مــن املقيــاس املتــدرج الثالثــي واللتــن يشــران إىل 
درجــة )ال، نعــم(، حيــث يتبــن مــن النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق أن أفــراد عينــة الدراســة 
موافقــون علــى  ثالثــة مــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة النفســية املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي 
لــدى الشــباب الســعودي ومهــا رقــم )11-6-12(، وقــد تراوحــت املتوســطات احلســابية هلــذه 
العبــارات مــا بــن )2.34 إىل 2.38( وهــذه املتوســطات تقــع ابلفئــة الثالثــة مــن املقيــاس املتــدرج 
الثالثي والي تراوح ما بن )2.34 إىل3.00(، وهي الفئة الي تشر إىل درجة نعم »أوافق«، 
بينمــا يتبــن مــن النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق أن أفــراد عينــة الدراســة يــرون أنــه أحيــاانً مــا 
يتوافــر مثــاين عبــارات مــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة النفســية املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي 
لــدى الشــباب الســعودي وهــم )7-9-10-8-1-3-4-5(، وقــد تراوحــت املتوســطات 
احلســابية هلــذه العبــارات مــا بــن )1.78 إىل 2.24(، وهــذه املتوســطات تقــع ابلفئــة الثانيــة مــن 
املقيــاس املتــدرج الثالثــي والــي تــراوح مــا بــن )1.67 إىل 2.33(، وهــي الفئــة الــي تشــر إىل 
درجــة أحيــاانً، وأخــراً وجــد أن أفــراد عينــة الدارســة غــر موافقــون علــى عبــارة واحــدة وهــي رقــم 
)2(، والــي بلــغ متوســطها احلســايب )1.60 مــن 3(، وهــذا املتوســط يقــع ابلفئــة األوىل مــن 
املقيــاس املتــدرج الثالثــي والــي تــراوح مــا بــن )1 إىل 1.66(، وهــي الفئــة الــي تشــر إىل درجــة 
غــر موافــق »ال«  وتــدل هــذه النتيجــة علــى التفــاوت يف درجــة موافقــة أفــراد 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:

جـــاءت العبـــارة رقـــم )11( وهـــي: "يدعـــي بعـــض الشـــباب أن فريقـــه هـــم أفضـــل   .1
ــة  ــية املؤديـ ــة النفسـ ــة ابلدافعيـ ــارات املتعلقـ ــة األوىل بـــن العبـ فريـــق وال يتقبـــل االختـــالف "ابملرتبـ
إىل التعصـــب الرايضـــي لـــدى الشـــباب الســـعودي مبتوســـط حســـايب )2.38 مـــن 5(، واحنـــراف 

 .)0.706( معيـــاري 

جــاءت العبــارة رقــم )6( وهــي: "يتمــى بعــض الشــباب هزميــة الفريــق املختلــف عــن   .2
فريقــه حــى ولــو لعــب أمــام فريــق أجني"ابملرتبــة الثانيــة بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة النفســية 
املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب )2.38 مــن 5(، 

واحنــراف معيــاري )0.762(. 

جـــاءت العبـــارة رقـــم )12( وهـــي: "يصـــر بعـــض الشـــباب علـــى اإلســـاءة للفـــرق   .3
األخـــرى املختلفـــة مـــع فريقـــه الرايضي"ابملرتبـــة الثالثـــة بـــن العبـــارات املتعلقـــة ابلدافعيـــة النفســـية 
ــعودي مبتوســـط حســـايب )2.34 مـــن 5(،  ــباب السـ ــي لـــدى الشـ املؤديـــة إىل التعصـــب الرايضـ

واحنـــراف معيـــاري )0.704(. 

اختـالف  نتيجـة  معـي  التعامـل  يف  تفرقـة  "هنـاك  وهـي:   )5( رقـم  العبـارة  جـاءت   .4
التشجيع الرايضي للفرق الرايضية" ابملرتبة قبل األخرة بن العبارات املتعلقة ابلدافعية النفسية 
السـعودي مبتوسـط حسـايب )1.78 مـن 5(،  الشـباب  لـدى  الرايضـي  التعصـب  املؤديـة إىل 

 .)0.760( معيـاري  واحنـراف 

جـــاءت العبـــارة رقـــم )2( وهـــي: "أشـــعر ابلعزلـــة مـــن بعـــض األقـــارب نتيجـــة اختـــاليف   .5
معهـــم يف االنتمـــاء الرايضـــي" ابملرتبـــة األخـــرة بـــن العبـــارات املتعلقـــة ابلدافعيـــة النفســـية املؤديـــة 
إىل التعصـــب الرايضـــي لـــدى الشـــباب الســـعودي مبتوســـط حســـايب )1.60 مـــن 5(، واحنـــراف 

ــاري )0.728(.  معيـ
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 وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتائـــج دراســـة عبـــد هللا أمحـــد الوائلـــي 2011م، والـــي أشـــارت 
إىل وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه إحصائيـــاً بـــن التعصـــب والعوامـــل النفســـية وهـــي األفـــكار الالعقالنيـــة 
والتســـلطية ومفهـــوم الـــذات والعدوانيـــة والغضـــب والصحـــة النفســـية، كمـــا تتفـــق مـــع نتائـــج 
دراســـة جـــوردان Gordan 2014م، والـــي توصلـــت إىل عـــدة نتائـــج مـــن أمههـــا أن املتغـــرات 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة واملعرفيـــة هلـــا عالقـــة ابلعنـــف لـــدى الشـــباب مثـــري الشـــغب 
ــباب مثـــري  ــية مـــن أهـــم مســـات الشـ ــة النفسـ ــة واحلالـ ــة وأن الغضـــب والعدوانيـ كالفـــروق الفرديـ

ــة.  الشـــغب يف املالعـــب االجنليزيـ

3. حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث والذي نص على اآليت:
لـــدى  الرايضـــي  التعصـــب  إىل  املؤديـــة  واإلعالميـــة  الثقافيـــة  الدافعيـــة  مـــا 

الســـعودي؟ الشـــباب 
للتعـــرف علـــى الدافعيـــة الثقافيـــة واإلعالميـــة املؤديـــة إىل التعصـــب الرايضـــي لـــدى الشـــباب 
ــابية والنســـب،  ــة واملتوســـطات احلسـ ــرارات والنســـب املئويـ ــان التكـ الســـعودي، اســـتخدم الباحثـ

حيـــث جـــاءت نتائـــج الدراســـة علـــى النحـــو التـــايل:
جدول رقم )11(:

 استجاابت أفراد عينة الدراسة على الدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي

فقة
املوا

جة 
در

بارة
 الع

ب
ترتي

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

اال

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

درجة املوافقة

وية
 املئ

ب
نس

 وال
كرار

الت

العبارات

بارة
 الع

رقم

ال أحيااًن نعم

أحيااًن 13 0.736 2.23 40 90 92 ك  فكــرة قبــول األخــر واحرامــه يف عــامل الرايضــة غــر موجــود
بــن الشــباب 118 40.5 41.4 %

أحيااًن 15 0.64 2.21 27 122 73 ك  الدفــاع عــن االنتمــاء الرايضــي للفريــق شــيء ال يقبــل
212.2 النقــاش مــع الشــباب 55 32.9 %

أحيااًن 14 0.703 2.23 35 101 86 ك ثقافة الفريق األفضل دائماً هي ثقافة التعصب لدى الشباب 315.8 45.5 38.7 %

نعم 11 0.677 2.36 25 92 105 ك بعض الشباب خيرج عن املألوف يف حالة خسارة فريقه من 
الفرق اآلخرى 411.3 41.4 47.3 %
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فقة
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ط ا
وس
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درجة املوافقة
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العبارات

بارة
 الع

رقم

ال أحيااًن نعم

4 نعم 0.713 2.43 29 68 125 ك  بعض الشباب يهاجم الفرق املنافسة اآلخرى عر وسائل
التواصل االجتماعي 513.1 30.6 56.3 %

نعم 3 0.681 2.43 24 78 120 ك مييل بعض اإلعالمين حنو تشجيع فريق دون أخر يؤدي إىل 
مزيد من التعصب  610.8 35.1 54.1 %

9 نعم 0.714 2.39 30 76 116 ك تغريدات بعض املسؤولن تنمي ثقافة التعصب لدى الشباب 713.5 34.2 52.3 %

5 نعم 0.718 2.42 30 69 123 ك  تعصب بعض احملللن الرايضين يؤدي إىل مزيد من التعصب
بن الشباب 813.5 31.1 55.4 %

نعم 10 0.73 2.37 33 74 115 ك قيام بعض الصحفين ابملديح لفريق أكثر من األخر يولد مزيد من 
التعصب بن الشباب  914.9 33.3 51.8 %

1 نعم 0.69 2.46 25 70 127 ك  الراشق ابأللفاظ بن الشباب عر مواقع التواصل االجتماعي
يؤدي إىل مزيد التعصب الرايضي 1011.3 31.5 57.2 %

2 نعم 0.669 2.45 22 77 123 ك اجلدال غر املرر من بعض الشباب بدون وعي يزيد من 
التعصب الرايضي 119.9 34.7 55.4 %

أحيااًن 16 0.785 2.11 57 83 82 ك تبي بعض رجال األعمال بعض األندية للصرف عليها تزيد من 
التعصب الرايضي 1225.7 37.4 36.9 %

نعم 6 0.698 2.41 27 77 118 ك احلوارات احلادة يف التلفزيون بن املعلقن واحملللن جتاه فريق 
معن تزيد من ثقافة التعصب 1312.2 34.7 53.2 %

7 نعم 0.702 2.39
28 79 115 ك غياب ثقافة الوعي واألخالق الرايضية يف حال الفوز أو اخلسارة للفريق 

الرايضي سامهت يف التعصب الرايضي بن الشباب   1412.6 35.6 51.8 %

12 نعم 0.662 2.36
23 97 102 ك انتشار الشائعات حول بعض الالعبن واندفاع البعض سواء 

ابلدفاع أو االهتام ساهم يف انتشار التعصب بن الشباب 1510.4 43.7 45.9 %

8 نعم 0,689 2.39 26 83 113 ك عدم وعي الشباب بفلسفة الرايضة والي هتتم ابلتنافس جعل 
الشباب يدخل يف صراعات مع بعضهم البعض  1611.7 37.4 50.9 %

أحيااًن 0,407 2.35 املتوسط احلسايب العام
*املتوسط احلسايب من 3 درجات

مــن خــالل اســتعراض النتائــج املوضحــة ابجلــدول الســابق يتبــن أن املتوســط احلســايب 
العــام الســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة علــى الدافعيــة الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل التعصــب 
الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي بلــغ )2.35 مــن 3.00( وهــذا املتوســط يقــع يف الفئــة الثالثــة 
مــن فئــات املقيــاس املتــدرج الثالثــي، والــي تــراوح مــا بــن )2.34 إىل 3.00(، وهــي الفئــة 
الــي تشــر إىل درجــة »نعــم« موافــق. أي أفــراد عينــة الدراســة موافقــون علــى الدافعيــة الثقافيــة 
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واإلعالميــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي.

 كما يتبن من النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن هناك تفاوت يف درجة موافقة 
لدى  الرايضي  التعصب  إىل  املؤدية  واإلعالمية  الثقافية  الدافعية  على  الدراسة  عينة  أفراد 
بن  ما  البعد  هذا  عبارات  على  موافقتهم  متوسطات  تراوحت  وقد  السعودي؛  الشباب 
املتدرج  املقياس  من  والثالثة  الثانية  ابلفئتن  تقع  املتوسطات  وهذه   ،)2.46 إىل   2.11(
املوضحة  النتائج  من  يتبن  حيث  نعم(،  )أحياانً،  درجة  إىل  يشران  واللتن  الثالثي 
ابجلدول السابق أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أثى عشر عبارة من العبارات املتعلقة 
السعودي وهم  الشباب  لدى  الرايضي  التعصب  إىل  املؤدية  الثقافية واإلعالمية  ابلدافعية 
املتوسطات  تراوحت  رقم )10-11-6-5-8-13-14-16-7-9-4-15(، وقد 
احلسابية هلذه العبارات ما بن )2.36 إىل 2.46(، وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الثالثة 
من املقياس املتدرج الثالثي والي تراوح ما بن )2.34 إىل3.00(، وهي الفئة الي تشر 
إىل درجة نعم »أوافق«، بينما يتبن من النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن أفراد عينة 
ما يتوافر أربعة عبارات من العبارات املتعلقة ابلدافعية  الثقافية  الدراسة يرون أنه أحياانً 
واإلعالمية املؤدية إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي وهم )12-2-3-1(، 
وهذه   ،)2.23 إىل   2.11( بن  ما  العبارات  هلذه  احلسابية  املتوسطات  تراوحت  وقد 
املتوسطات تقع ابلفئة الثانية من املقياس املتدرج الثالثي والي تراوح ما بن )1.67 إىل 
يف  التفاوت  على  النتيجة  هذه  وتدل  أحياانً،  درجة  إىل  تشر  الي  الفئة  وهي   ،)2.33
التعصب  إىل  املؤدية  واإلعالمية  الثقافية  الدافعية   على  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  درجة 

السعودي.  الشباب  لدى  الرايضي 

وفيمــا يلــي أعلــى ثــالث عبــارات وأدىن عبارتــن جــاءت بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة 
لــدى الشــباب الســعودي، وفقــاً ألعلــى  الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي 

متوســط حســايب وأدىن احنــراف معيــاري يف حالــة تســاوي املتوســط احلســايب:

جاءت العبارة رقم )10( وهي: "الراشق ابأللفاظ بن الشباب عر مواقع التواصل   .1
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 
)2.46 مــن 5(، واحنــراف معيــاري )0.690(. 

جـاءت العبـارة رقـم )11( وهـي: "اجلـدال غـر املـرر مـن بعـض الشـباب بـدون وعـي   .2
يزيـد مـن التعصـب الرايضي"ابملرتبـة الثانيـة بـن العبـارات املتعلقـة ابلدافعيـة الثقافيـة واإلعالميـة 
السـعودي مبتوسـط حسـايب )2.45 مـن 5(،  الشـباب  لـدى  الرايضـي  التعصـب  املؤديـة إىل 

واحنـراف معيـاري )0.669(. 

جـاءت العبـارة رقـم )6( وهـي: "مييـل بعـض اإلعالميـن حنـو تشـجيع فريـق دون أخـر   .3
يؤدي إىل مزيد من التعصب" ابملرتبة الثالثة بن العبارات املتعلقة ابلدافعية الثقافية واإلعالمية 
السـعودي مبتوسـط حسـايب )2.43 مـن 5(،  الشـباب  لـدى  الرايضـي  التعصـب  املؤديـة إىل 

واحنـراف معيـاري )0.681(. 

4. جــاءت العبــارة رقــم )2( وهــي: " 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 )2.21 مــن 5(، 

واحنــراف معيــاري )0.640(. 

األنديــة  بعــض  األعمــال  رجــال  بعــض  تبــي   " وهــي:  رقــم )12(  العبــارة  جــاءت   .5
للصــرف عليهــا تزيــد مــن التعصــب الرايضــي" ابملرتبــة األخــرة بــن العبــارات املتعلقــة ابلدافعيــة 
الثقافيــة واإلعالميــة املؤديــة إىل التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب 

)2.11 مــن 5(، واحنــراف معيــاري )0.785(. 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة اتمــر عبــد العظيــم 2014م، والــي أشــارت إىل أن 
اإلعــالم الرايضــي لــه دور مؤثــر يف زايدة حــده التعصــب ونشــأة الصــراع بــن روابــط املشــجعن 

وأطــراف اجملــال الرايضــي.
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4. حتليل 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 التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية والنســب، حيــث جــاءت 

نتائــج الدراســة علــى النحــو التــايل:
جدول رقم )11(:

 استجاابت أفراد عينة الدراسة على التصور املقرح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي

فقة
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بارة
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رقم

ال أحيااًن نعم

نعم 1 0.598 2.67
15 43 164 ك غــرس قيــم التســامح والــروح الرايضيــة بــن الشــباب مــن خــالل 

الرامــج اإلعالميــة ويف املــدارس واجلامعــات  16.8 19.4 73.9 %

2 نعم 0.6 2.59
13 64 145 ك  زرع حب الوطن واالنتماء أليه أهم من االنتماء ألي شيء أخر

يف نفوس الطالب منذ الصغر 25.9 28.8 65.3 %

نعم 4 0.648 2.56
19 60 143 ك توظيــف وســائل االتصــاالت احلديثــة علــى تشــجيع الشــباب علــى 

نبــذ التعصــب 38.6 27 64.4 %

نعم 5 0.669 2.55
22 57 143 ك العمل على دعم األنشطة والرامج االجتماعية للشباب يف 

املدارس واجلامعات ملساعدة الشباب على املشاركة مع بعضهم 
البعض ونبذ التعصب الرايضي

49.9 25.7 64.4 %

3 نعم 0.668 2.56
22 54 146 ك  العمل على وضع ملصقات ونشرات توضح خطورة التعصب

الرايضي يف متاسك اجملتمع 59.9 24.3 65.8 %

نعم 16 0.688 2.43
25 76 121 ك العمل على إنشاء هيئة رمسية يناط هبا مكافحة وحترمي التعصب 

الرايضي لدى الشباب 611.3 34.2 54.5 %

11 نعم 0.691 2.48
25 66 131 ك تدعيم الدراسات والبحوث الي هتتم ابلتعصب الرايضي وتضع 

احللول العلمية ملواجهة هذه الظاهرة بن الشباب 711.3 29.7 59 %

14 نعم 0.677 2.46
23 73 126 ك تنظيم حماضرات وندوات علمية يف مؤسسات التعليم املختلفة تتحدث 

عن خطورة التعصب الرايضي على متاسك اجملتمع  810.4 32.9 56.8 %
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نعم 8 0.636 2.51
17 75 130 ك الشبابية األندية  يف  الشباب  خماطبة  على   العمل 

بن التعصب  نبذ  فكرة  على  االجتماعية   واملؤسسات 
الرايضية األندية  يف  الشباب 

97.7 33.8 58.6 %

12 نعم 0.716 2.47
29 59 134 ك  العمل على أن تتضمن مناهج التعليم يف املراحل املختلفة اللحمه

1013.1 الوطنية وخطورة التعصب سواء للقبيلة أو لألندية أو أي فكر 26.6 60.4 %

10 نعم 0.691 2.48
25 65 132 ك رصد الشباب املتعصب والذي ينشر التعصب والتعامل معه 

بكل حزم حى ال ينتقل إىل اآلخرين وحترمي ذلك  1111.3 29.3 59.5 %

15 نعم 0.709 2.46
28 64 130 ك تكثيف الرامج اإلعالمية والي تتحدث عن الدميقراطية 

وخطورة التعصب الرايضي واالجتماعي  1212.6 28.8 58.6 %

نعم 13 0.709 2.46
28 63 131 ك على تعاقب  الي  والتشريعات  القوانن  سن  على   العمل 

التواصل وسائل  عر  التعصب  وتنشر  الرايضي   التعصب 
الجتماعي ا

1312.6 28.4 59 %

6 نعم 0.65 2.52
19 69 134 ك  حث وتوعية اجلماهر عر شاشات التلفزيون ابلتحلي ابلسلوك

 الرايضي يف حالة الفوز أو اخلسارة للفريق الرايضي الذي
تشجعه

148.6 31.1 60.4 %

9 نعم 0.671 2.49
22 70 130 ك تكرمي الشباب عر وسائل اإلعالم الذين ليس لديهم تعصب رايضي 

وحب للوطن واالنتماء إليه 159.9 31.5 58.6 %

7 نعم 0.664 2.51
21 67 134 ك العمل على استبعاد اإلعالمين الذين ينشرون التعصب عر 

وسائل اإلعالم وتوقيفهم 1630.2 60.4 %

أحيااًن 0,407 2.35 املتوسط احلسايب العام
*املتوسط احلسايب من 3 درجات

يتبن من النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن املتوسط احلسايب العام الستجاابت أفراد 
عينة الدراسة على التصور املقرح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي بلغ 
)2.51 من 3.00( وهذا املتوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس املتدرج الثالثي، والي 
تراوح ما بن )2.34 إىل 3.00(، وهي الفئة الي تشر إىل درجة »نعم« موافق. أي أفراد عينة 
الدراسة موافقون على التصور املقرح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.
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كما يتبن من النتائج املوضحة ابجلدول السابق أن هناك جتانس يف درجة موافقة أفراد 
السعودي؛  الشباب  الرايضي لدى  التعصب  للتعامل مع  التصور املقرح  الدراسة على  عينة 
حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات هذا البعد ما بن )2.43 إىل 2.67(، وهذه 
املتوسطات تقع ابلفئة الثالثة من املقياس املتدرج الثالثي والي تشر إىل درجة )نعم(، أي أن 
أفراد عينة الدراسة موافقون على مجيع العبارات املتعلقة ابلتصور املقرح للتعامل مع التعصب 
الرايضي لدى الشباب السعودي، وتدل هذه النتيجة على التفاوت يف درجة موافقة أفراد عينة 

الدراسة على التصور املقرح للتعامل مع التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي.

وفيمــا يلــي أعلــى ثــالث عبــارات وأدىن عبارتــني جــاءت بني العبارات املتعلقة ابلتصور 
املقــرتح للتعامــل مــع التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي، وفقــاً ألعلــى متوســط 

حســايب وأدىن احنــراف معيــاري يف حالــة تســاوي املتوســط احلســايب:

1. جــاءت العبــارة رقــم )10( وهــي: "غــرس قيــم التســامح والــروح الرايضيــة بــن الشــباب 
مــن خــالل الرامــج اإلعالميــة ويف املــدارس واجلامعــات" ابملرتبــة األوىل بــن العبــارات املتعلقــة 
ابلتصــور املقــرح للتعامــل مــع التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب 

)2.67 مــن 5(، واحنــراف معيــاري )0.598(.

جاءت العبارة رقم )2( وهي: "زرع حب الوطن واالنتماء إليه أهم من االنتماء   .2
املتعلقة  العبارات  بن  الثانية  ابملرتبة  الصغر"  منذ  الطالب  نفوس  يف  أخر  شيء  ألي 
السعودي مبتوسط حسايب  الشباب  لدى  الرايضي  التعصب  مع  للتعامل  املقرح  ابلتصور 

)2.59 من 5(، واحنراف معياري )0.600(.

جاءت العبارة رقم )5( وهي: " العمل على وضع ملصقات ونشرات توضح خطورة   .3
املقرح  ابلتصور  املتعلقة  العبارات  بن  الثالثة  ابملرتبة  اجملتمع"  متاسك  يف  الرايضي  التعصب 
من 5(،   2.56( مبتوسط حسايب  السعودي  الشباب  لدى  الرايضي  التعصب  مع  للتعامل 

واحنراف معياري )0.668(.

4. جــاءت العبــارة رقــم )12( وهــي: " تكثيــف الرامــج اإلعالميــة والــي تتحــدث عــن 
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العبــارات  بــن  األخــرة  قبــل  ابملرتبــة  واالجتماعــي"  الرايضــي  التعصــب  الدميقراطيــة وخطــورة 
املتعلقــة ابلتصــور املقــرح للتعامــل مــع التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط 

حســايب )2.46 مــن 5(، واحنــراف معيــاري )0.709(.

جــاءت العبــارة رقــم )6( وهــي: "العمــل علــى إنشــاء هيئــة رمسيــة ينــاط هبــا مكافحــة   .5
وحتــرمي التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب" ابملرتبــة األخــرة بــن العبــارات املتعلقــة ابلتصــور املقــرح 
للتعامــل مــع التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب )2.43 مــن 5(، 

واحنــراف معيــاري )0.688(.

الدراسة  أوصت  والي  1425هـ،  موكلى  أمحد  دراسة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
بتكثيف الرامج ومحالت التوعية من قبل املؤسسات واهليئات ذات العالقة بقطاع اإلعالم 
والشباب على أن تكون هذه الرامج من خالل شبكات التواصل االجتماعي نفسها وذلك 
لتوعية روادها خبطورة هذه الظاهرة. كما تتفق مع نتائج دراسة اتمر عبد العظيم 2014م، 
والي أوصت الدراسة إىل ضرورة متسك وسائل اإلعالم الرايضية ابلقيم املهنية دون تغليب 
نتائج  مع  أيضاً  وتتفق  املهنية.  على  لألندية  االنتماء  أو  السياسية  أو  التجارية  لالعتبارات 
دراسة إيناس العليمات 2013م، والي أوصت بضرورة تعزيز اجلهود األمنية والتوعية للشباب 

اجتماعياً وثقافياً للحد من شغب املالعب الرايضية بن الشباب.

وتتفق أيضاً مع نتائج دراســة حممود يعقوب 2012م، والي توصلت إىل عدة توصيات 
منــه ضــرورة عمــل برامــج تثقيفيــة وتوعويــة مــن خــالل مؤسســات التعليــم املختلفــة وأجهــزة 
اإلعــالم للتوعيــة خبطــورة الشــغب الرايضــي وكذلــك تكثيــف األجهــزة األمنيــة ملنــع حــدوث 
الشــغب بــن اجلماهــر. ودراســة جابــر 2011م، والــي أوصــت بضــرورة عمــل محــالت توعيــة 
للشــباب مــن خــالل املؤسســات اإلعالميــة والتعليميــة عــن خطــورة الشــغب والتعصــب الرايضــي 
والتســلح ابلتســامح واحلفــاظ علــى املنشــآت الرايضيــة. كمــا تؤكــد نتائــج دراســة جعفــر فــارس 
العرجان 2015م، والي توصلت إىل أن أهم األســاليب الي ميكن بواســطتها احلد من ظاهرة 
العنــف والشــغب والتعصــب يف منافســات كــرة لقــدم االردنيــة تتمثــل يف الركيــز علــى ضــرورة 
تطبيــق االحرافيــة واحلياديــة وقبــول اآلخــر، وإىل أمهيــة قيــام اإلعــالم الرايضــي االردين بتنويــر 
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اجلماهــر الرايضيــة االردنيــة ابلقوانــن اخلاصــة ابللعبــة. 

املبحث اخلامس: النتائج والتوصيات واملقرتحات
ملخص النتائج:   .1

 توصلت الدراسة جملموعة من النتائج أمهها ما يلي:

 أظهــرت النتائــج أن أفــراد عينــة الدراســة يــرون أن الشــباب الســعودي أحيــاانً مــا يكــون 
لديهــم دافعيــة اجتماعيــة مؤديــة إىل التعصــب الرايضــي مبتوســط حســايب )2.12 مــن 3.00( 
وتبــن مــن النتائــج أن أفــراد عينــة الدارســة موافقــون علــى عبارتــن فقــط يف هــذا البعــد ومهــا: 

1. يسخر بعض األقارب من فرق رايضية منافسة لفريقهم الذي يشجعون.
يتفاخر بعض أفراد األسرة ابنتمائهم إىل فريق معن.   .2

ما يكون  السعودي أحياانً  الشباب  أن  الدراسة يرون  أفراد عينة  أن  النتائج  أوضحت 
لديهم دافعية نفسية مؤدية إىل التعصب الرايضي مبتوسط حسايب )2.08 من 3.00(، وتبن 

من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون ثالث عبارات يف هذا البعد وهم كالتايل:

يدعي بعض الشباب أن فريقه هم أفضل فريق وال يتقبل االختالف.  .3
4. يتمى بعض الشباب هزمية الفريق املختلف عن فريقه حى ولو لعب أمام فريق أجني.

يصر بعض الشباب على اإلساءة للفرق اآلخرى املختلفة مع فريقه الرايضي   .5

كشفت النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على الدافعية الثقافية واإلعالمية املؤدية 
إىل التعصب الرايضي لدى الشباب السعودي مبتوسط حسايب )2.35 من 3.00(، واتضح 

من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أثى عشر عبارة أبرزها ما يلي: 

1. الراشـــق ابأللفـــاظ بـــن الشـــباب عـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي يـــؤدي إىل مزيـــد 
التعصـــب الرايضـــي
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اجلدال غر املرر من بعض الشباب بدون وعي يزيد من التعصب الرايضي.  .2
مييل بعض اإلعالمين حنو تشجيع فريق دون أخر يؤدي إىل مزيد من التعصب.  .3

بعض الشباب يهاجم الفرق املنافسة اآلخرى عر وسائل التواصل االجتماعي.  .4
تعصب بعض احملللن الرايضين يؤدي إىل مزيد من التعصب بن الشباب.  .5

بينــت النتائــج أن أفــراد عينــة الدارســة موافقــون علــى املقرحــات واحللــول للتعامــل مــع 
التعصــب الرايضــي لــدى الشــباب الســعودي مبتوســط حســايب )2.51 مــن 3.00(، وتبــن مــن 

النتائــج أن أبــرز املقرحــات الــي حصلــت علــى درجــة املوافقــة يف هــذا البعــد هــي:
غـــرس قيـــم التســـامح والـــروح الرايضيـــة بـــن الشـــباب مـــن خـــالل الرامـــج اإلعالميـــة   .1

ويف املـــدارس واجلامعـــات 
نفــوس  مــن االنتمــاء ألي شــيء أخــر يف  أهــم  أليــه  الوطــن واالنتمــاء  زرع حــب   .2

الصغــر منــذ  الطــالب 
يف  الرايضــي  التعصــب  خطــورة  توضــح  ونشــرات  ملصقــات  وضــع  علــى  العمــل   .3

اجملتمــع متاســك 
4. توظيف وسائل االتصاالت احلديثة على تشجيع الشباب على نبد التعصب

العمــل علــى دعــم األنشــطة والرامــج االجتماعيــة للشــباب يف املــدارس واجلامعــات   .5
ملســاعدة الشــباب علــى املشــاركة مــع بعضهــم البعــض ونبــذ التعصــب الرايضــي. 

2. التوصيات: 
يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحثان ابآليت:

غـــرس قيـــم التســـامح والـــروح الرايضيـــة بـــن الشـــباب مـــن خـــالل الرامـــج اإلعالميـــة   .1
ويف املـــدارس واجلامعـــات. 

توظيف وسائل االتصاالت احلديثة على تشجيع الشباب على نبذ التعصب.  .2
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نفــوس  مــن االنتمــاء ألي شــيء أخــر يف  أهــم  أليــه  الوطــن واالنتمــاء  زرع حــب   .3
الصغــر. منــذ  الطــالب 

4. وضع ملصقات ونشرات توضح خطورة التعصب الرايضي على متاسك اجملتمع.
5. دعــم األنشــطة والرامــج االجتماعيــة للشــباب يف املــدارس واجلامعــات ملســاعدة الشــباب 

علــى املشــاركة مــع بعضهــم البعــض ونبــذ التعصــب الرايضــي .
تنظيم حماضرات وندوات علمية يف مؤسســات التعليم املختلفة تتحدث عن خطورة   .6

التعصــب الرايضــي علــى متاســك اجملتمــع .
نبــذ  فكــرة  علــى  االجتماعيــة  واملؤسســات  الشــبابية  األنديــة  يف  الشــباب  خماطبــة   .7

الرايضيــة. األنديــة  يف  الشــباب  بــن  التعصــب 
التعصب  وخطورة  الدميقراطية  عن  تتحدث  والي  اإلعالمية  الرامج  تكثيف   .8

واالجتماعي.  الرايضي 

ســن القوانــن والتشــريعات الــي تعاقــب علــى التعصــب الرايضــي وتنشــر التعصــب   .9
عــر وســائل التواصــل االجتماعــي.

10. حث وتوعية اجلماهر عر شاشــات التلفزيون ابلتحلي ابلســلوك الرايضي يف حالة 
الفوز أو اخلســارة للفريق الرايضي الذي تشــجعه.

وســـائل  عـــر  التعصـــب  ينشـــرون  الذيـــن  اإلعالميـــن  اســـتبعاد  علـــى  العمـــل   .11
وتوقيفهـــم. اإلعـــالم 

12. رصــد الشــباب املتعصــب والــذي ينشــر التعصــب والتعامــل معــه بــكل حــزم حــى 
ال ينتقــل إىل اآلخريــن وحتــرمي ذلــك .

13. تدعيــم الدراســات والبحــوث الــي هتتــم ابلتعصــب الرايضــي وتضــع احللــول العلميــة 
ملواجهــة هــذه الظاهــرة بــن الشــباب.

التعصـــب  وحتـــرمي  مكافحـــة  هبـــا  ينـــاط  رمسيـــة  هيئـــة  إنشـــاء  علـــى  العمـــل   .14
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الشـــباب. لـــدى  الرايضـــي 

3. مقرتحات لدراسات مستقبلية:
التعصب الرايضي وعالقته أبساليب التنشئة االجتماعية لدى الشباب السعودي.  .1

وشــغب  التعصــب  ظاهــرة  مــن  احلــد  يف  مســامهته  ومــدى  الرايضــي  اإلعــالم  دور   .2
الســعودية. املالعــب  يف  اجلماهــر 

اسراتيجية إدارة أمن املالعب يف احلد من الشغب وتعديل السلوك  .3
الرايضــي ومواجهــة  الســلوك  وتعزيــز  توجيــه  إعالميــة يف  التليفزيــون كمؤسســة  دور   .4

الســعودية. العربيــة  اململكــة  يف  الرايضيــة  املنافســات  يف  والتعصــب  الشــغب 

املراجع:
أواًل: املراجع العربية:

- موكلي، أمحد عبد هللا )1425هـ(: شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها ابلتعصب الرايضي، رسالة ماجستر، 
جامعة امللك ســعود، اململكة العربية الســعودية.

املعرفة  دار  االجتماعية،  واخلدمات  االجتماعية  اخلدمة  قاموس  )2000م(:  شفيق  أمحد  السكري،   -
االسكندرية. اجلامعية 

العربيــة  الرايضــي وعالجــه، رؤيــة شــرعية، اجمللــة  التعصــب اجلماهــري  إبراهيــم، إايد امحــد )2016م(: أســباب   -
الــرايض.  ،)31( اجمللــد  األمنيــة،  للدراســات 

- عليمــات، أينــاس حممــد)2013م(: التجربــة االردنيــة يف احلــد مــن شــغب املالعــب الرايضيــة، جملــة دراســات العلــوم 
الربويــة، اجمللــد 39 العــدد )1(، اجلامعــة االردنيــة. 

- ابــو طامــع، هبجــت أمحــد)2014م(: اإلعــالم الرايضــي ودوره يف احلــد مــن ظاهــرة التعصــب وشــغب اجلماهــر يف 
املالعــب الفلســطينية، قســم الربيــة، جامعــة فلســطن التقنيــة. 

- عبــد املوجــود، اتمــر عبدالعظيــم)2014م(: الــدور اإلعالمــي يف إدارة الصــراع وأثــره علــى روابــط املشــجعن أبنديــة 
احملرفــن بــدورايت كــرة القــدم املشــكلة واحلــل، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الربيــة الرايضيــة، جامعــة بنهــا، 

مجهوريــة مصــر العربيــة.
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- احلسيي، السيد )1995م(: النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم، دار املعارف، القاهرة، ط 5. 

- الباحــوث، خالــد عبدالعزيــز )2013م(: األنديــة الرايضيــة ودورهــا يف احلــد مــن شــغب املالعــب، مركــز الدراســات 
والبحــوث، جامعــة انيــف العربيــة. 

- الشــافعي، حســن أمحــد وآخــرون )2011م(: دور التلفزيــون كمؤسســة إعالميــة يف توجيــه وتعزيــز الســلوك الرايضــي 
ومواجهــة 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 شغب 
املالعب، مركز الدراسات والبحوث، رسالة ماجستر غر منشورة، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض. 

- العرجــان، جعفــر فــارس )2015م(: األدوار االجيابيــة لوســائل اإلعــالم الرايضيــة االردنيــة يف مســتوى العنــف 
والشــغب والتعصــب يف منافســات كــرة القــدم االردنيــة، كليــة الســلط للعلــوم اإلنســانية، جامعــة لبلقــاء التطبيقيــة، 

اململكــة االردنيــة اهلامشيــة. 

- مرغــي، عبــد هللا بــدر الديــن )2013م(: اســراتيجية إدارة أمــن املالعــب يف احلــد مــن الشــغب وتعديــل الســلوك 
دراســة 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 العربيــة 
الســعودية، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة انيــف العربيــة للعلــوم االمنيــة، الــرايض.

- الشــهري، عبــد هللا غــرم )1429هـــ(: التعصــب الرايضــي ومــدى عالقتــه ببعــض نظــم التنشــئة االجتماعيــة لــدى 
اجلماهــر الســعودية يف مدينــة الــرايض، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة امللــك ســعود. 

- الدخيــل، عبدالعزيــز عبــد هللا )1426هـــ(: معجــم مصطلحــات اخلدمــة االجتماعيــة والعلــوم االجتماعيــة، دار 
املناهــج للنشــر والتوزيــع، الــرايض.

- الزهــراين، ســعد ســعيد )2007م(: ســيكولوجية العنــف والشــغب لــدى اجلماعــات، البحــث الثالــث أمــن املالعــب 
الرايضيــة، جامعــة انيــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، الــرايض، ط 1. 

- اخلطيــب، ســلوى عبــد احلميــد )2016(: مناهــج البحــث االجتماعــي ودليــل الطالــب يف كتابــة الرســائل العلميــة. 
الــرايض. اململكــة العربيــة الســعودية: الشــقري للنشــر وتقنيــة املعلومــات. الطبعــة األوىل

- املطــري، صــاحل عبــد هللا )2011م(: مســات ومظاهــر التعصــب الرايضــي، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة 
العلــوم االجتماعيــة، جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية.
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- حممــود، حممــود يعقــوب )2012م(: مظاهــر وأســباب شــغب مالعــب كــرة القــدم يف دوري اجلامعــات الســودانية، 
جملــة الرافديــن للعلــوم الرايضيــة، اجمللــد الثامــن عشــر، العــدد 58، كليــة الربيــة، جامعــة النيلــن، اخلرطــوم، الســودان.

- احلكيــم، نعيــم متيــم )1429هـــ(: اخلطــاب اإلعالمــي الرايضــي جــاين أم جمــي عليــه ودور اجلهــات الرمسيــة يف كبــح 
اخلطــاب املتعصــب، جامعــة انيــف للعلــوم األمنيــة، الــرايض.

- إبراهيــم، عبداحلميــد صفــوت )2008م(: علــم النفــس االجتماعــي والتعصــب ترمجــة كتــاب جــون دكــت، دار الفكــر 
العــريب، الطبعــة األوىل، القاهــرة. 

- حجــاج، حممــد يوســف )2009م(: التعصــب والعــدوان يف الرايضــة، رؤيــة نفســية اجتماعيــة، مكتبــة األجنلــو 
القاهــرة. املصريــة، 

- ابهــي، مصطفــى حســن وآخــرون )2001م(: الصحــة النفســية يف اجملــال الرايضــي )نظــرايت –تطبيقــات(، مكتبــة 
ألجنلــو املصريــة، القاهــرة. 

اثنياً: املراجع االجنبية 
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mutation, and success, Yale university press, new Haven and London.

- Hope Stephen (2013): the Owner ship Structure of nation used league 
football, school of Business and social sciences,Roehampton, univer-
sity of surrey,So Roehampton, Lan,Aug.

- Russell Gress,(2009): psychology and sociology of sprt and exercise, 
New York Rutledge chapman and hall.  




