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 ملخص البحث

تهدف الدراسة إلى معرفة أسباب العنف 

الرياضي والوقوف على أشكاله، من خالل معرفة الوزن 

النسبي لكل شكل من أشكال العنف الرياضي، واألسباب 

التي تشكل وتوجد هذه األشكال. اما مشكلة البحث قد 

حاولت الدراسة االجابة عن السؤالين التاليين ) ما أسباب 

من وجهة نظر  الطائرةكرة العنف الرياضي في مالعب 

الوسطى لألندية الرياضية أعضاء الهيئات االدارية 

؟ ، وما أشكال العنف الرياضي في  والجنوبية في العراق

من وجهة نظر أعضاء الهيئات  الطائرةمالعب كرة 

 الوسطى والجنوبية في العراقلألندية الرياضية االدارية 

لون اعضاء ( عضواً يمث021؟( تحدد مجتمع الدراسة )

( فردا من 01الهيئة االدارية، اما  عينة الدراسة بلغت )

الوسطى لألندية الرياضية أعضاء الهيئات اإلدارية 

، وقد تم اختيارها بشكل عشوائي.  والجنوبية في العراق

وكانت اهم االستنتاجات تعتبر ظاهرة العنف الرياضي 

اثناء المباريات الرياضية او مناسباتها من اخطر 

لظواهر التي اصبحت تهدد امن االفراد والمؤسسات ا

الرياضية العامة والخاصة على حد سواء ،اما اهم 

التوصيات أهمية مضاعفة رجال االمن  جهوده بوضع 

الخطط المناسبة وحسن التخطيط و التوجيه واالرشاد 

للحكام بعقد الدورات التأهيلية واألخالقية الرياضية 

عب الرياضية واإلداري وحسن التنظيم المادي للمال

 للفعاليات الرياضية.
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Evaluation Sports violence in 

football stadiums from the point 

of view of members of the 

administrative bodies of sports 

clubs in the province of Diwaniyah 

 

Research Summary 

 

  The study aims at identifying the 

causes of sport violence and its forms, by 

knowing the relative weight of each form 

of sports violence, and the reasons that 

constitute and exist these forms. As for the 

problem of research, the study attempted 

to answer the following questions: What 

are the causes of sports violence in soccer 

fields from the point of view of the 

members of the administrative bodies of 

sports clubs in Diwaniyah governorate and 

the forms of sports violence in football 

fields from the point of view of members 

of the administrative bodies of sports clubs 

in the governorate Diwaniyah?) The study 

society (120) members representing the 

members of the administrative body in the 

sport clubs. The sample of the study was 

(70) members of the administrative bodies 

of the sports clubs in Diwaniyah 

Governorate. The most important 

recommendations are the importance of 

doubling the security forces' efforts to 

develop appropriate plans and good 

planning, guidance and guidance for the 

referees to hold training courses, ethical 

sports, well-organized Physical sports and 

administrative venues for sporting events 

 

 

 التعريف بالبحث.  -1

 المقدمة واهمية البحث.   1 -1

يوجد العنف منذ أن خلق هللا سبحانه آدم)عليه         

السالم( سواًء أكان ذلك عند اإلنسان أو الحيوان، فلقد 

رأينا أحد أبني آدم يكيد ألخيه فيقتله ظلماً وعدواناً، فليس 

هناك مجموعة من الناس إال وتجد العنف لدى بعضهم، 

 نجد ذلك في األسواق والمدارس والجامعات ولدى األسر

وبين األخوة والجيران، وليس هناك ثّمة شيء يبرر 

العنف على اآلخرين إال بالضوابط الشرعية والقانونية 

 وإال عاش الناس في شريعة الغاب يأكل بعضهم بعضاً. 

وأصبحت ظاهرة العنف ظاهرة واسعة االنتشار  

في المالعب الرياضية ، وهذه الظاهرة ليست حديثة في 

هي ظاهرة قدم الرياضة التنافسية  المجال الرياضي وإنما

، ولكن الجديد هنا هو تعدد مظاهر العنف وتغير طبيعته 

، حيث أصبحت هذه الظاهرة تتعدى حدود المالعب 

 الرياضية.

من الطبيعي أن يوجد العنف في المجتمعات  

الرياضية سواء أكان ذلك بين الالعبين أم الحكام 

لدى المشجعين والالعبين أم الالعبين والمشجعين أم 

أنفسهم، وبذلك فإنه من الضروري أن تتوحد الجهود 

ً للناس  لمنع وقوع العنف بشتى صوره وأشكاله حفظا

 والممتلكات.

ً مختلفة   ويأخذ العنف الرياضي أشكاالً وأنواعا

بحسب نوع اللعبة، وعدد المشاهدين وخصائصهم، 

وطبيعة بيئة اللعب، فقد يكون بالتهكم أو السب أو من 

 .(1)ل الهجوم واإليذاء والتكسيرخال

يعد العنف أحد المشكالت االجتماعية التي  

تواجه عناصر المجتمع الرياضي الذي يجب أن يتمتع 

ً أم إداريين  بالروح السامية سواء أكانوا العبين أم حكاما

أم مشجعين حيث المحبة والسالم والتعاون واإليثار 

ين يختلفان على وتقبل الخسارة بروح عالية فليس من اثن

ما يتمتع به المهتمون في المجال الرياضي من أخالق 

ولطف وتواضع واالتصاف باإليجابية والبعد عن السلبية 

 .(2)وكل ما يعكر صفو اآلخرين أو إيذائهم

حيث تكمن أهمية البحث في معرفة معوقات  

العنف الرياضي وأسبابِه واشكاله من وجهة نظر أعضاء 

في الهيئات اإلدارية في األندية  الفاعلين والمعنين

مما قد تسهم بصورة أو بأخرى لكرة الطائرة  الرياضية 

                                                           
(

رؤ دد   -: التعصددو لالعددحلا  لددا ال    دد محمددح اجدد   (1

المكتبدددددددد  الدددددددد نج   الم دددددددد     نفسدددددددم  لا تم  مدددددددد   

 .38 ص2002الق ه ة 

(
العدحلا  ال   يدل لدحا لد  با اد ة المدح لدا رمزي   ب : ( 2

  المؤتم  الع ما لع  م الت بم  البحنم  لال    م   ل سطمن

دلر الثق ل  البحنا لال    م  لا ت سمع ق  دحة المم رسد  

 –ال    م   ا م  الت بم  ال    م     مع  الس بع من إب  ل 

 .23 ص2002لمبم  
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في وضع برامج التوعية الرياضية في ضوء نتائج هذا 

البحث الحد من انتشار وشيوع هذه الظاهرة ولعل ذلك 

يسهل على المختصين وأصحاب القرار معرفة أولويات 

وزن النسبي لكل معالجة أشكال العنف الرياضي حسب ال

منها، إضافة إلى معرفة أسباب العنف وإيالء كل منها 

حسب األولوية المناسبة بحيث تصب الجهود على 

األسباب الحقيقة وقيمة كل منها للحد من العنف 

والتخفيف من آثاره وتبعاتِه على المجتمع، وتفاديا لما قد 

يحدث في المستقبل وال سيما أن هناك شواهد تشير إلى 

كانية بعض إفرازات العنف الرياضي كالشغب إم

 المصحوب بالعدوان.

 مشكلة البحث. 1-2
 -لقد حاول البحث االجابة عن السؤالين التاليين:

ما أسباب العنف الرياضي في مالعب كرة  (0

من وجهة نظر أعضاء الهيئات االدارية  الطائرة

 الوسطى والجنوبية في العراقلألندية الرياضية 

 ؟

ما أشكال العنف الرياضي في مالعب كرة  (2

من وجهة نظر أعضاء الهيئات االدارية  الطائرة

 الوسطى والجنوبية في العراقلألندية الرياضية 

 ؟

 اهداف البحث. 1-3

 يهدف البحث إلى:

التعرف على اشكال العنف الرياضي واسبابه في  .0

من وجهة نظر اعضاء الهيئات  الطائرةمالعب كرة 

الوسطى والجنوبية في لألندية الرياضية االدارية 

 .العراق

التعرف على العنف الرياضي في مالعب كرة  .2

من وجهة نظر اعضاء الهيئات االدارية  الطائرة 

 . الوسطى والجنوبية في العراقلألندية الرياضية 

 مجاالت البحث: 1-4

اعضاء الهيئة االدارية لبعض المجال البشري:  1-4-1

 الوسطى والجنوبية في العراقألندية الرياضية ا

الى  2102-00-01للفترة من     المجال الزمني: 1-4-2

22-02-2102 

الوسرطى مقررات االنديرة الرياضرة المجال المكااني:  1-4-3

 والجنوبية في العراق

. 

 .(3)(العنف الرياضي) تعريف المصطلحات 1-5

هي األعمال الفعلية التي ارتكبت في رياضات  

الجسدي مثل لعبة الركبي، كرة القدم،  تتطلب االحتكاك

والمالكمة، والمصارعة ،وذلك بما يفوق المستويات 

العادية لالتصال المتوقع خالل لعب هذه الرياضة اوقد 

يكون العنف لفظيا او جسديا او باالستثارة او غيرها 

 وذلك بسب او شتم االخرين خالل المباراة.

                                                           
(

  يددل لددا الم   ددو ال    ددم  : العنددا ال  راسددي  دد ن ( 1

 .22  ص2000م از الكت ب ل نش  لالت ز ع  الق ه ة  

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية.  -3

 منهج البحث.  3-1

اسررررتخدم الباحررررث المررررنهج الوصررررفي باألسررررلوب 

 المسحي لمالئمته طبيعةومشكلة البحث.

 مجتمع وعينة البحث. 3-2

( عضرواً يمثلرون 021تم تحردد مجتمرع البحرث )

الوسررررطى اعضررراء الهيئرررة االداريرررة لألنديرررة الرياضرررية 

، اما عينة البحرث فقرد لكرة الطائرة  والجنوبية في العراق

( عضواً من أعضراء الهيئرات اإلداريرة لألنديرة 01بلغت )

تررم اختيررارهم , الوسررطى والجنوبيررة فرري العررراقالرياضررية 

التااي بصررورة عشرروائية، امررا عينررة التجربررة االسررتطالعية 

عضوا( ومان الاللهاا 22)سبقت التجربة الرئيسية فكانت

والمشاااكا التااي تواجهااه تعاارف البا ااث علااى المعوقااات 

 اثناء التجربة الرئيسية ومحاولة معالجتها.

 الطوات تنفيذ البحث )اجراءات بناء المقياسين(.3-3

 تحديد موضوع المقياسين. 3-3-1

أول الخطوات التي يقوم بها الباحث هي خطوة  

تحديد موضوع المقياسين ومبررات تصميمها وقام 

كل واضح ومفهوم الباحث بتحديد موضوع المقياسين، بش

من خالل تحديد موضوع وفكرة الظاهرة المراد دراستها 

في التعرف على اسباب العنف واشكاله ودراسته ومدى 

 تأثيره على الواقع الرياضي. 

 تحديد هدفا المقياسين وادواتهما. 3-3-2
بعد أن قام الباحث بتحديد موضوع المقيراس ترم 

وراء بنرراء تحديررد هدفرره المتمثررل بررالغرب المطلرروب مررن 

المقياسين، من اجل تحقيق أهداف البحث البرد مرن تحديرد 

األداة المناسررربة التررري يمكرررن بواسرررطتها جمرررع المعلومرررات 

والبيانرررات ذات العالقرررة بالبحرررث ويرررذكر )محمرررد خليرررل 

وآخرون("أنرره تتحرردد األداة المناسرربة فرري ضرروء أهررداف 

البحث وفرضياته واألسئلة التي يسعى إلى اإلجابة عنهرا, 

ألدوات هرررري الوسررررائل الترررري يسررررتخدمها الباحررررث فرررري وا

حصوله على المعلومات"
(4)

 , 

حيررث قررام الباحررث باسررتخدام أداتررين فرري البحررث 

أحدهما لتحديد أشكال العنف الرياضي واألخررى لمعرفرة 

أسبابه، ولتحديد أشكال العنف الرياضي في مالعرب كررة 

نفس فقد تم استخدام قائمة العنف العرام فري علرم الر الطائرة

،حيرث قرام الباحرث بلقراء  (5)(0221التي صممها عرالوي)

وعرررب االسررتمارة المعدلررة علررى مجموعررة مررن الخبررراء 

خبيرررر ومخرررت ، (20والمختصرررين حيرررث كررران عرررددهم )

حرررول المجررراالت والمقيررراس المعررردل وتألفرررت مرررن أربعرررة 

مجرررراالت هرررري)التهجم واالعتررررداء ، والعرررردوان اللفظرررري، 

                                                           
مدحخل إلدم مند هل البحد  ( محمح خ مل  بد   لخخد ل  : (4

  ص  2011 مدد    دار المسددم ة   لددا الت بمدد  ل  ددي الددنف  

282. 

(
: سددددمك ل  م  العددددحلا  لالعنددددا لددددا محمددددح   دددد لي( 2

 .62  ص1223ع  م     م از الكت ب ل نش  لالت ز ال     
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غيرر المباشرر(، وكمرا فري وسرعة االسرتثارة ، والعردوان 

 الجدول ادناه.
 (0جدول)

يبين النسبة المئوية آلراء الخبراء والمختصين في تحديد 

 مجاالت المقياس
 

 

 المجاالت ت

 اراء الخبراء

 النسبة المئوية المستبعدة

 غير موافق موافق

 %35,23  1 2 التهجم واالعتداء 1

 %35,23 - 1 22 والعدوان اللفظي 2

 %122 - - 21 االستثارةسرعة  3

 %32,49 - 2 13 العدوان غير المباشر 4

( ان النسبة المئوية آلراء 0ويتضح من جدول )

%( حول 011 -% 21الخبراء قد تراوحت ما بين )

مدى مناسبة مجاالت المقياس, وبناًء على اراء 

السادة الخبراء والمختصين تمت الموافقة على 

التي حصلت على نسبة مجاالت المقياس المقترحة 

وبعد موافقة الخبراء  %( فأعلى،21اتفاق )

والمختصين على المجاالت المقترحة عرب الباحث 

( 01الفقرات عليهم ايضاً حيث تكونت القائمة من)

( فقرات لكل مجال، وقد راعى 01فقرة بواقع )

 الباحث عند صياغته لفقرات المقياس ما يأتي:

 ط و محدد.أن تكون للفقرة معنى واحد فق 

 .أن تكون لغة كل فقرة واضحة و صحيحة 

 . االبتعاد عن العبارات الصعبة 

  .أن تصاغ الفقرات بصيغة المتكلم 

وللتأكد من صدق المحتوى قام الباحث بعرب 

القائمة على مجموعة من المختصين والخبراء في مجال 

علم النفس الرياضي للتأكد من صحة وسالمة الفقرات 

الئمة السلم الخبراء بموراي 

الخماسي المقترح، حيث تم إجراء بعض التعديالت على 

الفقرات التي تمثل كل مجال وحذف بعضها اآلخر حسب 

راي الخبراء والمختصين ، وقد استقر المقياس في أربعة 

( يبين ذلك، 0( فقرات والملحق)6مجال )ولكل مجاالت 

ولحساب الصدق اإلحصائي قام الباحث بحساب 

رتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية معامالت اال

على المقياس الن معامل التمييز ال يحدد تجانس كل فقرة 

مع القياس الكلي للمقياس "إن معامل التمييز بين 

المجموعتين العليا والدنيا يقيس تمييز كل فقرة وال يحدد 

، ( 6)مدى تجانس الفقرات في قياسها للظاهرة السلوكية"

 (.2الجدول)كما في 
 (2جدول )

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية على 

 مقياس أشكال العنف الرياضي

                                                           
6
: بن ء مقم   ( ب سي نزهت الس م ائا لط رق اممح(

  المج   الع بم   اتج ه ت الط ب  نح  مهن  التحر  

 22 ص 2  العحد  22ل بح ث الت ب      مج ح 
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 معاما االرتباط رقم الفقرة معاما االرتباط رقم الفقرة

1 2..5 13 2.95 

2 2..4 14 2..9 

3 2..2 15 2..3 

4 2..9 11 2..5 

5 2..1 19 2..1 

1 2.93 1. 2.99 

9 2.99 13 2.93 

. 2..4 22 2..2 

3 2..2 21 2.31 

12 2..1 22 2..5 

11 2.94 23 2.91 

12 2.9. 24 2.9. 

كمرررا قرررام الباحرررث باسرررتخراا معامرررل االتسررراق 

الداخلي للمقياس مرن خرالل حسراب معامرل االرتبراط برين 

درجرررة كرررل مجرررال والدرجرررة الكليرررة للمقيررراس، كمرررا فررري 

 (.3الجداول)
 (3)جدول

بين درجة كل مجال والدرجة الكلية على  معامل االرتباط

  مقياس أشكال العنف الرياضي

 معاما االرتباط المجال

 4..2 التهجم واالعتداء

 ...2 العدوان اللفظي

 1..2 سرعة االستشارة

 .2.9 العدوان غير المباشر

 (2.25مستوى الداللة )2.25(  قيمة )ت( الجدولية 13درجة الحرية )

كما استخرا الباحث معامل الثبات للمقياس من 

خالل التطبيق وإعادة التطبيق على عينة )حيث بلغت 

من االعضاء للتأكد من مدى مالئمة المقياس  (01)

وعباراته للعينة والوقت الكافي لإلجابة ومدى كفاءة 

باستخدام)معادلة الفا و فريق العمل المساعد وغيرها(

( مما يتيح 1.13الثبات)كرو نباخ( حيث بلغ معامل 

 استخدام المقياس حسب المعايير العلمية المعتمدة.

(( 2أما بالنسربة لمقيراس أسرباب العنرف )ملحرق)

فقد تم اعداده من قبل الباحث اعتماداً على األدب النظري 

ألسباب العنف وقد تكون من خمسة مجاالت هي)الحكام، 

والتعصررررب الجمرررراهيري، واإلعررررالم، الجانررررب االمنرررري، 

( فقرررات تقيسررهد وقررد 6واإلدارة والتنظرريم( ولكررل مجررال)

عررب الباحرث المجراالت علررى الخبرراء ايضرا والجرردول 

 ادناه يبين ذلك.

 
 

 (0جدول)

يبين النسبة المئوية آلراء الخبراء والمختصين في 

 تحديد مجاالت المقياسين

 المجاالت ت

 اراء الخبراء

 النسبة المئوية المستبعدة

 موافقغير  موافق

 %32,49 - 2 13 الحكام 1

 %32,49 - 2 13 التعصب الجماهيري 2
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 %122 - - 21 اإلعالم 3

 %32,49 - 2 13 الجانب االمني 4

 %122 - - 21 اإلدارة والتنظيم 5

وللتأكد من صدق المحتوى المقياس فقد تم عرضه على مجموعة من المحكمين والخبراء في التربيرة وعلرم الرنفس 

الرياضررررري حيرررررث ترررررم تعرررررديل بعرررررض الفقررررررات حسرررررب آرائهرررررم واقتراحررررراتهم، ولحسررررراب ثبرررررات المقيررررراس فقرررررد ترررررم 

تطبيقهد على عينرة اسرتطالعية مرن خرارا عينرة 

فرررردا(، حيرررث ترررم حسررراب الصررردق  21البحرررث بلغرررت )

اإلحصررررائي للمقيرررراس مررررن خررررالل اسررررتخراا معررررامالت 

االرتبرراط بررين درجررة كررل فقرررة والدرجررة الكليررة للمقيرراس، 

 (.2ما في الجدول)ك
 (2جدول )

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس 

 أسباب العنف الرياضي

 معاما االرتباط رقم الفقرة معاما االرتباط رقم الفقرة معاما االرتباط رقم الفقرة

1 2..1 11 2.94 21 2.93 

2 2.91 12 2.91 22 2.92 

3 2.99 13 2..4 23 2.99 

4 2.93 14 2..9 24 2..2 

5 2.91 15 2.92 25 2.94 

1 2.95 11 2.11 21 2..4 

9 2..1 19 2.94 29 2.13 

. 2..3 1. 2..3 2. 2..3 

3 2..2 13 2..4 23 2..1 

12 2.93 22 2..3 32 2.99 

كمرررا قرررام الباحرررث باسرررتخراا معامرررل االتسررراق 

الداخلي للمقياس مرن خرالل حسراب معامرل االرتبراط برين 

درجرررة كرررل مجرررال والدرجرررة الكليرررة للمقيررراس، كمرررا فررري 

 (.6الجداول)

 (6جدول )

معامل االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية على 

مقياس أسباب

  العنف الرياضي 

 معاما االرتباط المجال

 2..2 الحكام

 2. التعصب الجماهيري

 4..2 اإلعالم

 1..2 الجانب االمني

 2..2 اإلدارة والتنظيم

 (2.25مستوى الداللة )2.25(  قيمة )ت( الجدولية 13درجة الحرية )
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ولدى تطبيق المقياس وإعادة تطبيقره علرى العينرة فقرد بلرغ 

(، مما يتيح استخدام المقيراس الحرالي 1.10معامل الثبات)

 وتطبيقه.

 الوسائا اال صائية. 3-4

اسرررتعمل الباحرررث الحقيبرررة اإلحصرررائية للعلررروم 

 ( في استخراا نتائج البحث الحالي. spssاالجتماعية )

 عرض وتحليا ومناقشة النتائج.  -4

 عرض نتائج السؤال األول وتحليله ومناقشته. 4-1

ين  السؤال األول على: ما أسباب العنرف فري 

مالعرررب كررررة القررردم مرررن وجهرررة نظرررر الهيئرررات اإلداريرررة 

لكرررة  الوسررطى والجنوبيررة فرري العررراقلألنديررة الرياضررية 

 ؟الطائرة 

ولإلجابررررة عرررررن السررررؤال األول قرررررام الباحرررررث 

باستخراا المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة 

لفقرات وأبعاد أداة قياس أسرباب العنرف فري مالعرب كررة 

مررررن وجهررررة نظررررر الهيئررررات االداريررررة لألنديررررة  الطررررائرة

، وكانرت النترائج الوسطى والجنوبية في العراقالرياضية 

 (.0كما في الجدول)
 (0جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

 عينة البحث حول أسباب العنف الرياضي

 الترتيب االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية الفقرات المجال

ام
حك
ال

 

1 3.32 1.13 5 

2 3.12 2.95 3 

3 3.22 2.5. 1 

4 3.11 2..3 4 

5 3..2 2..1 2 

1 4.12 2.93 1 

  2.31 3.19 المجال ككا
ي
ير
ه
ما
ج
ال
ب 
ص
تع
ال

 

9 3.12 1.4. 1 

. 3.11 1.29 2 

3 3.21 1.12 1 

12 3.21 2..5 5 

11 3.32 2.34 3 

12 3.21 2.53 4 

  2.41 3.33 المجال ككا

الم
ع
إل
ا

 

13 3.41 2.93 3 

14 3.13 1.1. 1 

15 3.23 2.39 5 

11 3.2. 1.13 4 

19 3.23 2.39 4 

1. 3.4. 2..5 2 

  2.51 3.35 المجال ككا
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ي
من
ال
ا

 

13 3..1 2.94 1 

22 3.23 2..1 1 

21 3.94 2.13 2 

22 3.91 1.23 3 

23 3.51 1.29 5 

24 3.13 1.29 4 

  1.21 3.12 المجال ككا

يم
ظ
تن
ال
و
ة 
ار
إلد
ا

 

25 3.53 1.25 2 

21 3.23 1.23 5 

29 2.34 2..1 1 

2. 3.32 2..1 4 

23 3..4 2.94 1 

32 3.43 2.91 3 

  2.45 3.41 المجال ككا

( نالحر  مجريء مجرال 0وبالنظر الرى الجردول)

( 3.60الحكررررررام بالتسلسررررررل االول بمتوسررررررط حسررررررابي)

( فررري مقدمرررة أسرررباب العنرررف 1.30وانحرررراف معيررراري)

الرياضي، اذ يعزو الباحث ذلك إلى عدم اتصراف الحكرام 

أو تحيرزهم ألحرد الفرريقين أو  بالحزم في اتخراذ القررارات

الخطررأ فرري اتخرراذ قرررار مررا وقررد تكررون مررن أسررباب العنررف 

الرياضرري العشرروائية فرري إدارة المباريررات وتنظيمهررا ممررا 

يتسبب في االكتظاظ أثناء الردخول أو خرروا أعرداد تزيرد 

عررن اسررتيعاب الملعررب. ويمكررن تفسررير عررزو أهررم اسررباب 

د عرردد غيررر العنررف الرياضرري إلررى الجانررب االمنرري بوجررو

كاف من رجال األمن بموازاة أعداد غفيرة من الجمراهير 

مع استخدام االمرن النراعم فري التعامرل مرع الجمراهير ممرا 

يشررررجع الرتكرررراب المزيررررد مررررن المخالفررررات واالخطرررراء 

المتراكمة، إضافة الى الضعف في إدارة األزمرات وعردم 

امتالك الخطط والوسائل المادية التري تزيرد مرن السريطرة 

 .(7)المواقف الطارئة على

امررا فرري التسلسررل الثرراني جرراء مجررال العنصررر 

( وانحررررررررررراف 3.62االمنرررررررررري بمتوسررررررررررط حسررررررررررابي)

(، يرررى الباحررث ان العنصررر االمنرري مهررم 0.16معيرراري)

ومرررن االشرررياء المتميرررزة ايضرررا  ولكرررن هنالرررك تصررررفات 

                                                           
(

: شددداو الم   ددددو ال    ددددم    بدددح العز ددددز مصددددطفم (1

    معدد  ندد  ا الع بمدد  ل ع دد م ال منمدد   لدلالعددو لون ا ددو

 .82 ص2002السع د   

البعض منهم مرن خرالل سروء معاملرة المشرجعين او سروء 

القاسررية برردون مبرررر وهرري  اسررتغالل السررلطة او المعاملررة

مررراتثير حفيظرررة وغضرررب الجمررراهير المتواجررردة ومرررن ثرررم 

التعرراطف معرره والبرردء فرري احررداث العنررف تنديرردا بالسررلوك 

 ومطالبة بتصحيحه واظهار عدم الرضا.

وبالنسرربة لمجررال االدارة والتنظرريم فرري التسلسررل 

( وانحرررررراف معيررررراري 3.00الثالرررررث بوسرررررط حسرررررابي )

لرياضرررررة هررررري المحررررررك (، يررررررى الباحرررررث ان ا1.02)

األساسررري للنشررراطات االجتماعيرررة فررري أي مكررران ومهمرررا 

تعررددت الرياضررات والنشرراطات واخررتالف أعمررار وفئررات 

العبيها تبقى داخل حيز مهم جدًّا وهرو مبنري علرى قواعرد 

مررن التنرررافس الرررذي ال يتحقرررق إال بوجرررود ادارة صرررحيحة 

وانضررباط صررحيح لمختلررف االمرراكن فرري الملعررب فالكررل 

البد من العمل كوحدة واحدة فيهرا وكرذلك ايضرا مسوؤل و

وجررود أمرراكن منظمررة وجيرردة التجهيررز لممارسررة الرياضررة 

 بحيرة ونشاط جيد.

وفررري التسلسرررل الرابرررع جررراء مجرررال التعصرررب 

( وانحرررررررراف 3.32الجمررررررراهيري بمتوسرررررررط حسرررررررابي)

(، أمررررا السرررربب األضررررعف فرررري العنررررف 1.00معيرررراري)

ري ويمكرن الرياضي فهو ما يعزى الى التعصب الجمراهي

تفسرررير ذلرررك الرررى امرررتالك الجمررراهير الرياضرررية الرررروح 

الرياضية ووجود ثقافة نبذ الخالف والعنصرية أو التحيز 

للقبليرررة وتقبرررل الخسرررارة والتأييرررد بالنهايرررة الرررى األفضرررل، 

الروح الوطنية بعدم تخريرب الممتلكرات وجود إضافة إلى 
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سرررواء العامرررة أو الخاصرررة وأن الخسرررارة ليسرررت نهايرررة 

 طاف.الم

( 3.32واخيراً مجال اإلعالم بمتوسط حسرابي )

(. وأخيرا مجرال اإلعرالم دوره 1.26وانحراف معياري )

الذي قد يتصف بالسلبية وعدم الحيادية أحيانا مما يتسربب 

فررري إثرررارة الجمررراهير وتعبئرررتهم أثنررراء المباريرررات والقيرررام 

بأعمررررال خارجررررة عررررن األعررررراف والقواعررررد والقرررروانين 

ان الدعاية االعالمية في اظهرار اهميرة  االجتماعية، حيث

الفوز الرياضي واالبتعاد عن االتجاهات التربويرة لفلسرفة 

اللعررب النظيررف وتررداخل الشررركات المباشررر فرري الميرردان 

الرياضرري ادى الررى تفاقمهررذه المشرركالت ومظرراهر العنررف 

 .(8)التي تشهدها المالعب الرياضية

 اقشته.عرض نتائج السؤال الثاني وتحليله ومن 4-2

ويررن  السررؤال الثرراني علررى: مررا أشرركال العنررف 

من وجهة نظرر أعضراء الهيئرات  الطائرةفي مالعب كرة 

الوسررررطى والجنوبيررررة فرررري اإلداريررررة لألنديررررة الرياضررررية 

 ؟العراق

ولإلجابرررررة عرررررن السرررررؤال الثررررراني ترررررم اسرررررتخراا        

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريرة السرتجابات 

أفررررراد عينررررة البحررررث علررررى أداة قيرررراس أشرررركال العنررررف 

 (.2الرياضي، وكانت النتائج كما في الجدول )
 (2جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

 حول أشكال العنف الرياضي عينة البحث

                                                           
(

  الدحار الج معمد   ال تص ل لال    م ال   يلاامح ش نا: ( 1

 .62  ص2002ل طب    لالنش    م    
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 الترتيب االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية الفقرات المجال

ء
دا
عت
ال
وا
ج 
هي
لت
ا

 

1 2.11 2.33 5 

2 3.53 1.11 1 

3 2.99 2..1 4 

4 2.23 1.13 1 

5 3.25 1.21 2 

1 3.21 1.29 3 

  2.13 3..2 المجال ككا

ي
ظ
لف
 ال
ن
وا
عد
ال

 

9 2.11 1.34 5 

. 3.32 1.22 2 

3 2..4 1.22 3 

12 2.91 1.11 4 

11 3.54 1.21 1 

12 2.53 1.11 1 

  2..2 2.34 المجال ككا
رة
شا
ست
ال
 ا
عة
سر

 

13 3.22 2.13 3 

14 2.12 1.22 5 

15 3.29 2.13 2 

11 1.39 1.15 1 

19 2.32 2... 4 

1. 3.9. 2.19 1 

  2.55 3..2 المجال ككا

ن 
وا
عد
ال

شر
با
لم
 ا
ير
غ

 

13 3.23 2.91 2 

22 3.1. 2..1 3 

21 3.91 2.91 1 

22 2.33 1.25 4 

23 2.22 1.2. 5 

24 1.9. 1.15 1 
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  2.12 2.91 المجال ككا

( نالح  مجريء 2من خالل النظر في الجدول )

مجال )العنف اللفظي( في مقدمة أشكال العنف الرياضري 

(، 1.11معيررراري )( وانحرررراف 2.20بمتوسرررط حسرررابي )

وربمرا يعررزو الباحررث ذلرك إلررى كثرررة مرا يتررردد مررن ألفرراظ 

جارحرررة أو كرررالم عنيرررف أو اسرررتخدام الوعيرررد والتهديرررد 

للطرف اآلخر إضرافة الرى األصروات العاليرة سرواء أكران 

ذلررررك فرررري النقاشررررات أم الحرررروارات أم ترديررررد الهتافررررات 

والصررررخب أم بمخاطبررررة اآلخرررررين بقسرررروة وشرررردّة غيررررر 

 معهودة.

وجررراء مجال)سررررعة االسرررتثارة( فررري التسلسرررل   

( وانحررررررررررراف 2.12الثرررررررررراني بمتوسررررررررررط حسررررررررررابي)

( ، وربما يعرزى ذلرك الرى مرا يشراهده مرن 1.22معياري)

مظررراهر فقررردان السررريطرة علرررى الرررذات والغضرررب ألتفررره 

األسباب والشعور بالغضب تجاه اآلخرين مما يتسبب فري 

ات االضررطراب واالرتبرراك واالنفعاليررة فرري اتخرراذ القرررار

وهررذا سررينعكس علررى سررلوك الجمرراهير باسررتخدام العنررف 

والميررل الررى الهجرروم علررى الطرررف اآلخررر وعقابرره دون 

 أسباب ومبررات معقولة.

اما مجال)التهيج واالعتداء( في التسلسل الثالث 

(، 1.63( وانحرررراف معيررراري )2.13بمتوسرررط حسرررابي )

يرى الباحث ان هذا المجال قد يكون نتيجة رد فعل خالل 

ظررة معينررة قررد تكررون بسرربب تصرررف حكررم او العررب او لح

عنصر او مدرب او غيرها مرن االسرباب وهرذا مراينعكس 

 على الحالة العامة وقد يكون سببا رئيسا بهذا الجانب.

وأقلرررره فرررري مجررررال )العرررردوان غيررررر المباشررررر(   

(. 1.62( وانحرررراف معيررراري )2.00بمتوسرررط حسرررابي )

فجرراء فرري ويرررى الباحررث أقررل أشرركال العنررف الرياضرري 

العدوان غير المباشر فقلمرا ينتهري العنرف بالضررب علرى 

الكراسي أو التصفير أو بإظهار الغضرب أو االكتفراء بعرد 

الرضى أو بتوجيه النقد لألخرين ففي الغالب يتعردى ذلرك 

الى إيرذاء اآلخررين وإترالف األشرياء، وقرد جراءت سررعة 

ة وأخيررا االستثارة بالمرتبة الثانية تالها التهيج واالستثار

العدوان غير المباشرر، ان  الشرعوب الراقيرة واألمرم الحي رة 

هري الترري تجعرل مررن الرياضررة والمالعرب وسرريلة للتالقرري 

وبرررذر برررذور المرررودة، ال وسررريلة لالحترررراب والخصرررومة 

 .(9)والشجار

 االستنتاجات والتوصيات. -5

  االستنتاجات. 5-1

                                                           
 

 اما اهم االستنتاجات فعي كاالتي:

االعرالم االكثرر اسرتقطاباً ومتابعرة تعتبر وسائل  .0

مررن قبررل الشررباب الررذي يقضرري غررالبيتهم معظررم 

وقترررِه فررري متابعرررة اخبرررار الرياضرررة فالبرررد مرررن 

 التركيز عليها لرفع الوعي بشكل مستمر.

يتحمررررل الحكررررم مسررررؤولية كبيرررررة مررررن خررررالل  .2

القرارات المرؤثرة فري نترائج المباريرات وكرذلك 

ملعرب مرن يعالج الحالت الغير انضرباطية فري ال

خررررالل قرررروة شخصرررريتِه والترررردخل بحسررررم هررررذه 

 القضايا.

ان القرروانين الرياضررية وحرردها ال تكفرري للقضرراء  .3

علررررى بعررررض الظررررواهر اذ البررررد مررررن توسرررريع 

النقاشررات الجررادة والمسررؤولة واشررراك الجميررع 

 للحد من الظواهر السلبية.   

قلررة أو انعرردام التوعيررة خررارا وداخررل الملعررب   .0

وبشركل فعرال ومرؤثر  ةالطرائرلمحبي لعبة كررة 

كالعمل على استخدام شاشات الملعب وأجهزتره 

الصرررروتية لمحاربررررة مثررررل هررررذا العنررررف عقررررب 

المباريات الحاسمة والهامة ولما لهذه الجمراهير 

ومطرررالبتهم برررالتحلي برررالروح الرياضرررية أثنررراء 

 إقامة مثل هذه المباريات. 

 

 

 التوصيات. 5-2  

 ث هي:اهم التوصيات التي توصل اليها الباح

التوجيه واالرشاد للحكام بعقد الدورات  .0

 التأهيلية واألخالقية الرياضية.

تشديد اإلجراءات األمنية إثناء اللقاءات بما   .2

يضمن عدم حدوث تجاوزات من الجماهير 

 ناتجة عن التعصب الرياضي.

إدخال قوانين جديدة من الهيئات الرياضية   .3

المحلية على بعض األلعاب الخاصة بالشباب 

بحيث تأخذ بعين االعتبار تصرفات الالعبين 

 في تلك األعمار.

توثيق الروابط والعالقات بين المؤسسات  .0

الرياضية بعضها البعض وتنسيق الجهود بينها 

 في مجابهه ظاهرة العنف الرياضي.

أهمية التزام االعالم الحيادية وااللتزام    .2

باألخالق الرياضية وعدم تأجيج المواقف على 

 حساب االخر.

ديد الرقابة على الموضوعات الرياضية تش .6

المنشورة في الصحف واالعالم الرياضي 

 والتدقيق على استخدام األلفاظ اإليجابية فيها.

 المصادر

 
  :الرردار الجامعيررة  االتصررال واالعررالم الرياضررياحمررد شرراني ،

 .22، ص2110للطباعة والنشر ، مصر، 
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 بناء مقياس اتجاهات باسم نزهت السامرائي وطارق حميد :

، المجلة العربية للبحوث التربوية ،  الطلبة نحو مهنة التدريس

 22،ص 2، العدد  00مجلد 

 العنف الرياضي في مالعرب كررة القردم األردنيرة،خالد الزيود : 

(، 26ح لألبحرررراث )العلرررروم اإلنسررررانية(،)مجلررررة جامعررررة النجررررا

 .12،ص2102فلسطين،

 مركرز  : العنف الرياضي فري المالعرب الرياضرية،راسم يونس

 .26، ص2111الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة، 

  :العرردوان الرياضرري لرردى العبرري كرررة اليررد فرري رمررزي جررابر

، المؤتمر العلمي لعلوم التربية البدنية والرياضية، دور فلسطين

لثقافة البدني والرياضية في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ا

 –كليرررررة التربيرررررة الرياضرررررية، جامعرررررة السرررررابع مرررررن إبريرررررل 

 .21،ص2112ليبيا،

 شررغب المالعررب الرياضررية، ودوافعرره عبررد العزيررز مصررطفى :

، جامعررررررررة نررررررررايف العربيررررررررة للعلرررررررروم األمنيررررررررة، وأنواعرررررررره

 .30،ص2110السعودية،

 رؤيررة نفسررية  -ان فرري الرياضررة: التعصررب والعرردومحمررد حجرراا

 .13،ص2112المكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،واجتماعية ،

  : مرردخل إلررى منرراهج البحررث فرري محمررد خليررل عبرراس وآخرررون

 .230، ص  2100عمان، دار المسيرة،  التربية وعلم النفس,

 سرريكولوجية العرردوان والعنررف فرري الرياضررةمحمررد عررالوي : ،

 .26، ص0221، مصر،مركز الكتاب للنشر والتوزيع

 

 (0ملحق )

مقياس اشكال العنف

 الطائرةفي مالعب كرة  

 المجال االول: التهيج واالعتداء

 الفقرات

 مستوى االستجابة

بدرجة كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة قليلة 

 جدا

      التحكم والسيطرة على االندفاعية في إيذاء االخرين.  0

      تجنب من يحاول االعتداء من الطرف اآلخر.  2

      ال توجد مبررات معقولة لالعتداء على االخرين.  3

      تتصف الجماهير المؤيدة بالهجومية.  0

      تتصف جماهير المؤيدين بالغضب واالنفعالية . 2

      الميل الى استخدام العنف للدفاع عن النفس.  6

 العنف اللفظيالمجال الثاني: 

 الفقرات

 مستوى االستجابة

بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

      في حال الغضب يكون الرد بالكالم العنيف.  0

      استخدام الكلمات الجارحة في حالة الغضب.  1

      الحديث بعصبية وبأصوات عالية في الحوار.  2

      استخدام لغة الوعيد والتهديد في الحوار.  01

      الميل الى النقاش الحاد وبصوت عال. 00

      مخاطبة االخرين بقسوة وشدة. 02
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 المجال الثالث: سرعة االستثارة

 الفقرات

 مستوى االستجابة

بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

      فقدان األعصاب والسيطرة بسهولة.  03

      االضطراب واالرتباك في المواقف الصعبة. 00

      احمرار الوجه في حالة الغضب.  02

      تتصف الكثير من القرارات باالنفعالية.  06

      االستثارة بسهولة وألسباب واهية.  00

      الشعور بالغضب الشديد في حالة المضايقة.  01

 المجال الرابع: العدوان غير المباشر

 الفقرات

 مستوى االستجابة

بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

      رفض النقد من اآلخرين.  02

      اسقاط الغضب على االشياء المادية وتكسيرها.  21

      التعبير عن الغضب بالطرق على الكراسي والطاوالت.  20

      مضايقة اآلخرين كتعبير عن الغضب.  22

      اإلجهاش بالبكاء كتعبير عن عدم الرضى أو الغضب.  23

      الميل الى عدم االيذاء الجسدي لآلخرين.  20

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق )

 الطائرةمقياس أسباب العنف في مالعب كرة 
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 المجال األول: الحكام

 الفقرات

 مستوى االستجابة

بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

      يتصف الحكام باألخالق الرياضية.  0

      يمتلك الحكام القوة والحزم في اتخاذ القرارات.  2

      يتصف الحكام بالمرونة في إدارة المباريات.  3

      يتصف الحكام بعدم التحيز الى االندية.  0

      يمتلك الحكام القوة الجسدية طيلة المباراة.  2

      يمتلك الحكام المعارف والمهارات الالزمة لقيادة المباريات.  6

 المجال الثاني: التعصب الجماهيري

 الفقرات

 مستوى االستجابة

بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة قليلة 

 جدا

      تمتلك الجماهير الروح الرياضية.  0

      تؤيد الجماهير النادي االفضل لعباً. 1

      تتقبل الجماهير خسارة فريقها برضى. 2

      تنبذ الجماهير دعاة العنف  والتخريب. 01

      تؤيد الجماهير فريقها بعقالنية.  00

      تنبذ الجماهير العصبية القبلية.  02

 المجال الثالث: األمن العام   

 الفقرات

 مستوى االستجابة

بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة قليلة 

 جدا

      يوجد عدد كاف من رجال االمن.  03

      يمسك رجال االمن بالمخربين في الوقت المناسب.  00

      يتعامل رجال االمن مع المخربين بشدة.  02
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      يمتلك رجال االمن العام الوسائل المناسبة لضبط االمن.  06

يمتلك رجال االمن العام الخطط المناسبة إلدارة االزمات في  00

 الوقت المناسب.

     

      ينتشر االمن العام في االمكنة المناسبة.  01

 المجال الرابع: اإلعالم 

 الفقرات

 مستوى االستجابة

بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة قليلة 

 جدا

      يلتزم االعالم بالحيادية في نقل األخبار الرياضية.  02

      يعلق االعالم على نتائج المباريات بحكمة وعلمية.  21

      يتصف المعلقون الرياضيون باألخالق الرياضية.  20

      يركز االعالم على الجوانب االيجابية في المباريات.  22

      يستضيف االعالم ذوي الخبرة واالخالق الرياضية.  23

      يتصف القائمون على االعالم بالروح الرياضية.  20

 المجال الخامس: اإلدارة والتنظيم     

 الفقرات

 مستوى االستجابة

بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة قليلة 

 جدا

      يوجد انسياب مناسب في دخول وخروا الجماهير من الملعب.  22

      توجد أماكن خاصة للجماهير المؤيدة لكال الفريقين  26

      توجد ترتيبات لمنع تسلل الجماهير عبر اماكن غير مسموحة.  20

      يوجد تنسيق ما بين االدارات الرياضية واالمن العام 21

      توفر منافذ خاصة في حاالت الطوارئ لإلسعاف واالنقاذ.  22

      وجود ترتيبات تمنع احتكاك الجمهور بالحكام والالعبين.  31

 

 

 

 

 

   

 


