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  ملخص
ة،ھدفت الدراسة إ م  لى التعرف إلى مستوى العنف الرياضي في مالعب كرة القدم األردني ت

ة  ى عين ا عل م تطبيقھ ي ت استخدام المنھج المسحي الوصفي وذلك لمالئمته لطبيعة ھذه الدراسة الت
 ،)، حكم، إداري، مشجعفي إقليم الشمال ةمن الدرجة األولى والممتاز العب(فرد ) ١٤٦( قوامھا

ائج تم اختيارھم بطريق وجود مستوى متوسط من ة عشوائية من مجتمع الدراسة، وأظھرت النت
ة الدراسة، وأظھرت  راد عين ة نظر أف ة من وجھ دم األردني العنف الرياضي في مالعب كرة الق
رة  النتائج عدم وجود اختالفات في آراء أفراد العينة حول مستوى العنف الرياضي في مالعب ك

اختالف المتغ ة ب دم األردني رات الق ة (ي ية، الحال ة الرياض ي، المكان توى التعليم ر، المس العم
ى األحداث ، وأوصت الدراسة )االجتماعية ز عل ل دور وسائل اإلعالم في التركي بضرورة تفعي

الرياضية اإليجابية ونبذ العنف الرياضي، وضرورة رفع كفاءة التحكيم الرياضي، واالستفادة من 
ى والعقوببيق األنظمة تطتجارب الدول األخرى مثل تركيا،  ينات الرادعة عل ين اإلداري  والالعب

  .من العامرجال األ تواجدوتكثيف . عنھم سلوك استفزازي تجاه اآلخرينوالحكام الذين يصدر 

  .الرياضية، المكانة العنف الرياضي، مالعب كرة القدم األردنية: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The current study aimed to identify the level of sports violence in the 
Jordanian Soccer stadiums. The study sample consisted of (146) players, 
referees, administrators, and fans who were randomly selected from the 
population of the study. The results showed a medium level of violence 
in the Jordanian football stadiums from the point of view of the study 
sample and the lack of differences in the views of the study sample 
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regarding the level of sports violence and riots in the Jordanian football 
stadiums due to the variables of age, educational level, sports rank, and 
marital status). The study recommended that it is necessary to activate on 
the role of media in highlight on positive sport events and avoid sports 
violence and improve qualification of sport referring and benefit from 
other countries' experiences like Turkey which applied laws and 
punishments on administrators, referees and players who behave 
negatively towards others with increasing the number of police in 
Football Stadiums.  

Keywords: sports violence, Jordanian Soccer stadiums. 
  

  المقدمة
ة  العنف وقضاياه بحيث أصبح مشكلة عالمي أثر ب م يت ال يوجد بلد أو مجتمع في ھذا العالم ل
ة  ه حقيق ى أن ه عل بعض إلي ع أصبح ينظر ال اره الواس بب انتش ا، وبس عوب وأمنھ اة الش دد حي تھ

ر من موضوعاً ذا حساسية عالية ي عديُ إنسانية ال يمكن توقيھا، واألكثر من ذلك أن العنف  جد كثي
ديولوجيا  ة واألي الناس صعوبة في مواجھته ألن الخوض فيه يمس قضايا معقدة ذات عالقة بالثقاف

  ).٢٠٠٥منظمة الصحة العالمية، (

اھرة  ي ظ ت المعاصر ھ ي الوق ب ف م والتنقي ة والفھ ديرة بالدراس واھر الج ف إن الظ العن
رف يالرياض ى، إذ أن التع ى تحليل إل اعد عل اھرة يس ذه الظ اھ ؤ بھ ة التنب ا وإمكاني ف . ھ والعن

ة بصورة أو الرياضي  ة والمحلي ة والعربي ا معظم المجتمعات الغربي اني منھ ة، تع ظاھرة عالمي
ل  دمير والقت ب والت ال التخري ن أعم احبه م ا يص بب م ك بس أخرى وذل   ب

)(Stamiris, J 2000, p.123.  

ا الرياضلقد و ي تواجھھ ذا الوقت أو العصر أصبح العنف من المشاكل الرئيسية الت ة في ھ
ببين  ي تعاقب المتس وانين الت وائح والق ر من الل ى إصدار الكثي العنفوقد أدى ھذا إل اني، ( ب بھبھ

٢٠٠٤.(  

ه ف بأن ة العن ة الصحة العالمي رف منظم درة، : وتع ة أو الق وة المادي د للق تعمال المتعم االس
ل الشخص ضد ن فسه أو ضد شخص آخر أو ضد سواء بالتھديد أو االستعمال الفعلي له، من قب

ية أو سوء  ال حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفس ى احتم ؤدي إل مجموعة أو مجتمع، بحيث ي
  ).٢٠٠٥منظمة الصحة العالمية، (النماء أو الحرمان 

ا فو اھدة األنشطة الرياضية وفعالياتھ زال مش تدال ت ة الرياضية تس عي ي المالعب واألندي
داً تصاحبھااھتماماً واسعاً وحضوراً حا اً مظاھر من التعصب والعنف ش ، تضر بالوضع أحيان

  ).٣ص ، ھـ١٤٢٧، زريقات(األمني بوجه عام 
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تقراره، ناھيك عن  أمن المجتمع واس وال شك أن أعمال العنف تعد أبشع صور اإلضرار ب
ة، ھا تفقد األنشطة الرياضية قيمتھاأن ة وخصائصھا الممتع م أن التصرفات غيوقيمھا الرائع ر ، ث

ئولة رح ا المس ر عن حاالت الف ة،للتعبي ى حوادث مروع بعض إل ادت ال ي ق ررة  لت ات متك ووفي
  .تندرج في سياق مظاھر الشغب المقيتة وصورھا المرفوضة

ي تصدر من  العنفوتتضح معالم  ة الت ر المقبول الرياضي في التجاوزات والتصرفات غي
ق كل بعض األفراد داخل وخارج أسوار المالعب الرياضية الت ة مؤسفة تقل ي تعد ظاھرة عدواني

ة إ. المجتمعات الحالية ر مقبول ا سلوكيات غي ى أنھ ن مثل ھذه االعتداءات يمكن أن ينظر إليھا عل
ة والتنافسية الشريفة خالأرياضياً ودينياً واجتماعياً و يم التربوي ى تحطيم الق ؤدي إل قياً، كما أنھا ت

  ).٢٩ص ، ٢٠٠٤لمصطفى، ا(التي تعمل الرياضة على إكسابھا للفرد 

يس  ذا األمر ل وقد أصبح السلوك العدواني الرياضي ظاھرة واضحة في األردن، ومع أن ھ
داء  ل واالعت بجديد إال أن الجديد فيه تعدد مظاھره وتغير طبيعته إذ أنه قد يصل أحياناً إلى حد القت

ى أن) ١٩٨٩مامسر، (والحرق والتدمير، ويشير  ذه إل القاعدة وليست  ظاھرة أصبحت ھيال ھ
ا  ا أو يعقبھ بقھا أو يتخللھ  مظھرأي االستثناء، ويقول أنه نادراً ما تقام مباراة رياضية دون أن يس

د ) ١٩٩٦(، وقد أدى ذلك عام من مظاھر العدوان ة بع ة الفت مثالً إلى وقوع خسائر بشرية ومادي
ة الحس د مباراة فريقي كرة القدم الوحدات والفيصلي وتدمير منشأة مدين د بع ين للشباب، وفي إرب

ة الحسن وفي  مباراة فريقي الفيصلي و دمير للمنشآت في مدين ا صاحبه من ت ذلك وم ا، ك الرمث
إن  ك ف ذه الالشوارع العامة في المدينة، فضالً عن ذل ظاھرة باتت تشكل مصدراً من مصادر ھ

ذو ة وزرع ب داوة زعزعة األمن والثقة ما بين أفراد الجمھور والمجتمع وبث الفتن ر الشقاق والع
  .بين الناس واألندية على وجه الخصوص

بأنه إثارة الشر أو الفتنة بين الجماعة وذلك بإيقاع األذى باآلخرين، أو بنشر العنف ويعرف 
ال ادم واالقتت رين للتص ر اآلخ ى وج ارة الفوض اد أو بإث د . الفس ي ويقص العنف ف ب ب المالع

ة  األعمال العدوانية من ضرب وحرق الرياضية ر الالئق وتدمير وتخريب، وكذلك التصرفات غي
وانين  ة والق اً لألنظم اھير الرياضية خرق ون والجم ون واإلداري ا الالعب والالأخالقية التي يقوم بھ

  ).ھـ١٤٢٧زريقات، (المدنية المعمول بھا قبل وأثناء وبعد المسابقات الرياضية 

ميالدية، وتتضمن ھذه الظاھرة أشكاالً ترجع إلى بداية الستينات ال االجتماعيةظاھرة ال وھذه
ة،  ا والوسطى الحكومي ات العلي ة والطبق ة العامل ين الطبق ارة عن  وھيخاصة من الصراع ب عب

ة  ة والحكومي ات الفردي ه نحو اآلخرين، والمنشآت والممتلك رد عدوانيت دواني يوجه الف سلوك ع
خ تھجان أو الس باب أو االس اظ الس إطالق ألف ا ب واء، إم ى الس وية عل ب والتش رية، أو بالتخري

ة والعنف والتدمير،  ي التصقت بالمنافسات الرياضية، خاصة في اآلون من األمور المؤسفة الت
  .األخيرة، ما عرف بظاھرة عنف الجماھير الرياضية

ن أعمال العنف التي ترتكبھا الجماھير في المالعب الرياضية وخارج ھذه المالعب أيبدو و
دة وتت د من األسباب تشكل ظاھرة معق ى العدي د تعزى إل ا ق رات كم د من المتغي ا العدي داخل فيھ

دوان والعنف اليرظكما يبدو أن بعض الن .والعوامل تساعد في  ات واالفتراضات المرتبطة بالع
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ال تسھم بعض البحوث في  تفسير ھذه المظاھر، االت إفعلى سبيل المث غ االنفع راز عامل تفري ب
ة  ار نظري دى أنص ة ل دواني المكبوت لوك الع ظ إن الس يس إذ أن المالح ة التنف ز أو نظري الغرائ

وشغب الجماھير في الرياضة يمكن  .والعنف قد يزيد أو يقل بعد انتھاء بعض مباريات كرة القدم
  :)١٩٩٨عالوي، ( أن تنحصر في العوامل واألسباب التالية

  
  خصائص المنافسة

  .عينةمالمنافسة الشديدة بين أندية  −

  .اط الرياضيطبيعة النش −

  . الوقت المتبقي من المنافسة −

  . النتيجة النھائية للمنافسة −

  . سلوك الالعبين أثناء اللعب −

  .مدى أھمية المنافسة −

  .مكان إقامة المنافسة −

  .التحكيم المرتبط بالقرارات الخاطئة أو التحيز −
  

  خصائص الجمھور

  .التعصب األعمى −

  .شحن الجماھير −

  .إحباط الجماھير −

  .ت المكبوتةتفريغ االنفعاال −

  .االستقرار −

  .كثافة الجمھور −

  .سلوك كبار المشجعين −
  

  العوامل البيئية

  .تأثير وسائل اإلعالم −
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  .عوامل التربية −

  .المشكالت الخاصة باألفراد −

  .األمنية انعدام أو ضعف الوقاية −

  .النزاعات المحلية أو القومية −

  .)المقنع وغير المقنع(االحتراف الرياضي  −
  

  أھمية الدراسة
فاإن  واھر  لعن ن الظ اھرة م و ظ ر، وھ ت الحاض ي الوق يوعاً ف ر ش و األكث الرياضي ھ

االجتماعية والنفسية التي بدأت تظھر في العديد من المجتمعات المعاصرة حيث أصبحت تشكل 
جعين  ام والمش ين والحك ين واإلداري لوك الالعب الل س ن خ ات م ى األرواح والممتلك راً عل خط

  ).٢٠٠٤المصطفى، (لمنافسات الرياضية العدواني قبل وأثناء وبعد ا

ا  ن ھن ن أھميم ة ال ةتكم ي دراس ف الرياضي وف اھرة العن ل ظ دى تحلي ا ل د طبيعتھ تحدي
ة الرياضية في ضوء قطاعات مختلفة رامج التوعي ، مما قد تسھم بصورة أو بأخرى في وضع ب

يع الظاھرة الحد من انتشار وشيو الدراسة، كما تكمن أھمية ھذه الدراسة في هنتائج ھذ  العنف ف
ً ، وتفاالمالعب   .لما قد يحدث في المستقبل ديا

  
  مشكلة الدراسة

راً  تًعد ً  التربية الرياضية مظھ ام قسم  حضاريا ى اھتم ة الرياضية عل ة وتستحوذ التربي لألم
ك ، ولذلك فإكبير من األمة ا وشدتھا فمن الطبيعي أن يصاحب ذل ن المنافسات الرياضية لكثرتھ
كالت و داأمش ً تث ح ا ور أحيان اھرة  تط ي ظ اھرة ھ ذه الظ العنف الرياضي، وھ مى ب ا يس ى م إل

ة إذا ظل ن إذا تطبيعي ب، ولك رة المالع تعمال أدوات ت ضمن دائ ى اس اھرة إل ذه الظ ورت ھ ط
تباكات ف ة الرياضيةإالضرب واش ك يخرج عن ھدف التربي إن ذل وم ف ا الي  العنفن ظاھرة ، أم

ي ور واإلداري ى الجمھ ى إل دت حت ى أصبح امت ألوف حت ن الم اراة وخرجت ع اء المب د انتھ ن بع
ً يشكو من ھذه الظاھرةالجميع  لوكا اھير تسلك س أن الجم ذه الظاھرة ب ائج ھ ً  ، ومن نت دائيا د  ع وق

ة ارك الجماعي بات للمع ية مناس ات الرياض ع الباحث ،تصبح المنافس ا دف ذا م راء انوھ ذه  إلج ھ
م يسبق بأن مشكلة العنف قد تزاي مالدراسة لشعورھ رة في المالعب بشكل ل رة األخي دت في الفت

  .من قبل
  

  أھداف الدراسة
  تھدف الدراسة إلى

 .التعرف إلى مستوى العنف الرياضي في مالعب كرة القدم األردنية .١
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ة التعرف إلى مستوى  .٢ دم األردني رة الق رات العنف الرياضي في مالعب ك اختالف المتغي ب
  ).الحالة االجتماعيةمي، المكانة الرياضية، العمر، المستوى التعلي(الديمغرافية 

  
  أسئلة الدراسة

ة نظر : السؤال األول ة من وجھ دم األردني رة الق ما مستوى العنف الرياضي في مالعب ك
  أفراد عينة الدراسة؟

اني ي : السؤال الث توى العنف الرياضي ف ة حول مس ة الدراس راد عين ف أراء أف ل تختل ھ
  ختالف متغير العمر؟مالعب كرة القدم األردنية با

ث ي : السؤال الثال توى العنف الرياضي ف ة حول مس ة الدراس راد عين ل تختلف أراء أف ھ
  مالعب كرة القدم األردنية باختالف متغير المستوى التعليمي؟

ع ي : السؤال الراب توى العنف الرياضي ف ة حول مس ة الدراس راد عين ل تختلف أراء أف ھ
  ف متغير المكانة الرياضية؟مالعب كرة القدم األردنية باختال

ة الدراسة حول مستوى العنف الرياضي في : السؤال الخامس راد عين ھل تختلف أراء أف
  مالعب كرة القدم األردنية باختالف متغير الحالة االجتماعية؟

  
  مجاالت الدراسة

  .تم تطبيق الدراسة في مالعب كرة القدم األردنية: المجال المكاني −

ري − ال البش م  :المج ى ت ة عل ق الدراس رادتطبي ن األف دد م ، ينم، إداريا، حكينالعب( ع
 . في مالعب كرة القدم األردنية) ينمشجع

 ).٢٥/٨/٢٠١١-١٥/٨/٢٠١١(تم تطبيق الدراسة في الفترة : المجال الزمني −
  

  التعريفات اإلجرائية
ف أنواع: العنف وة بمختل انوني للق ر ق ر مشروع أو الغي تخدام الغي و االس ي المھ ا ف ال ھ ج
  .)٢٩، ص١٩٩٨، عالوي. (الرياضي

ي ف الرياض وائح  :العن ة والل الف لألنظم ي أو المخ دواني أو الالأخالق لوك الع و الس ھ
  .والقوانين المعمول بھا والتي تنظم سير المنافسات الرياضية

اھير  :المكانة الرياضية ى الجم ة الرياضة بالنسبة إل ه أھمي ذي وصلت إلي ھي المستوى ال
  .محليوالمجتمع ال
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  المرتبطة الدراسات السابقة
ي عرضاً للدراسات ي استطاع الباحث فيما يل  انذات الصلة بموضوع العنف الرياضي الت

  .مرتبة من األحدث إلى األقدم الحصول عليھا،

رى  زيأج ة ) ٢٠٠٧( رم ي المالعب دراس ف الرياضي ف ى العن رف عل ى التع دفت إل ھ
بابھا طينية وأس ت الدرا .الفلس ث أجري ا حي ة قوامھ ى عين ة عل رت  ،خصش) ١٥٢(س د أظھ وق

ة أالدراسة ب اتج عن عدم وجود نظام لحماي ن أسباب العنف الرياضي في المالعب الفلسطينية ن
ي ة الحكام في المرتبة األولى وف ة  المرتب ائج الثاني اھيريأظھرت النت ا أ ،عدم وجود وعي جم م

  . في حق المخالفين المرتبة الثالثة فكان السبب عدم وجود عقوبات رادعة

ة  (Dimmock & Grove, 2005)وفي دراسة قام بھا ديموك وجروف  ى معرف ھدفت إل
ف  تجاباتھم حول العن تراليا باس ي أس ة ف رق الرياضية المحترف دى مشجعي الف أثير التعصب ل ت

مشجعاً، وقد توصلت النتائج إلى أن الجماھير التي تصنف ) ٢٣١(الجماھيري، وقد شملت العينة 
ن بأ ات م ي المباري ة ف لوكياتھم العدواني ي س اً ف ل تحكم انوا أق ين ك ق مع باً لفري ر تعص ا أكث نھ

  .المشجعين الذين يتصفون بالتعصب المتوسط أو البسيط

ام  ة وق و حليم دفت ) ١٩٩٥(أب ة ھ اھر دراس ى مظ رف عل ى التع ي إل غب الرياضي ف الش
ا ع استبانهمالعب كرة اليد، وأسبابھا من خالل  م توزيعھ ة من ت ة عشوائية مكون ى عين  )٤٥٠(ل

رداً  يف دوري األردن ي ال ين ف ام، واإلداري اھير، والحك ين، والجم ملت الالعب د أوضحت  .ش وق
ور،  دى الجمھ وعي الرياضي ل النتائج أن مظاھر الشغب الرياضي تمثلت في ضعف مستوى ال

دم اإل ين، وع ام والالعب ين الحك ة ب دان الثق ذلك فق يم، وك توى التحك القوانين وضعف مس ام ب لم
اً واضحاً . ومتابعة ما يستجد من معلومات اك تعصباً جماھيري ى أن ھن ائج أيضاً عل كما دلت النت

اون في اإلجراءات  ين، والتھ ي لالعب للفرق الرياضية المختلفة، إضافة إلى ضعف المستوى الفن
  .ب الرياضيغالرادعة لالعبين والجمھور مما يثير الش

ة في التعصب الرياضي لظاھرة تحليلية دراسة) ١٩٩٣( ونوآخر حسانينكما أجرى   دول
 التعصب ظاھرة طبيعة وحجم على التعرف الدراسة استھدفتو ،والمشجعون المدربون البحرين
دى الرياضي ة ل ة البحث، عين روق ومعرف ين الف دربين ب  التعصب مستوى والمشجعين في الم

ة العمر من لكل الرياضي التعصب ظاھرة تأثير ومدى ة والمستوى والحال  التعليمي االجتماعي
ً ) ٨٠( العينة قوام بلغ والمشجعين، المدربين لدى ً ) ٧٩( مدربا اس(الباحثون  ، استخدممشجعا  مقي

احثون الدراسة، وتوصل ھذه في البحث فريق قبل من المعد )الرياضي التعصب ى الب ائج إل  النت
ة اع: التالي دى الرياضي التعصب مستوى ارتف ة ل دربينال عين ه م دى عن ة ل  ، المشجعين عين

دى وارتفاعه ة ل ر عين زوجين غي ارنتھم المت ة بمق ا بعين زوجين، كم اع ظھر المت  مستوى ارتف
 مستوى في العمر فئات كما اختلفت الجامعيين بعينة بمقارنتھم الجامعيين غير عينة لدى الظاھرة
   .العمر بزيادة التعصب مستوى يقل حيث التعصب



 "ألردنيةالعنف الرياضي في مالعب كرة القدم ا" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٦٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ود وسالمة محوأجرى كل من  لبية  دراسة ھدفت )١٩٩٠(م ر المظاھر الس د أكث ى تحدي إل
 ً ى . قطر في المجال الرياضي التنافسي بدولة للسلوك شيوعا م إجراء الدراسة عل ) ١٨٤(حيث ت

املين في المجال الرياضي من خالل فرداً  تبانهمن الرياضيين والع ة من ستة محاور  اس مكون
ى السلوك و .شملت السلوك النفسي االجتماعي أثيراً عل ر المحاور ت ى أن أكث ائج إل قد أشارت النت

الي ب الت لوك الصحي،  :حسب الترتي لوك اإلداري، والس ي، والس لوك الفن ديني، والس لوك ال الس
ي م الجوانب والسلوك النفسي االجتماعي، والسلوك األمني، والسلوك اإلعالمي، وقد تم تلخ ص أھ

ة الرياضية  :ليالسلبية في كل محور على النحو التا راث األندي ديني، عدم اكت بالنسبة للمحور ال
د  دين والتقالي ام ال ع أحك ارض م ا ال يتع بھات وبم ن الش د ع ائھا بالبع لوكيات أعض م س أن تتس ب
ور حضور  ة الجمھ ي مقاطع ل ف د تمث اعي، فق ا المحور النفسي االجتم ه، أم ة وأعراف االجتماعي

 استياء أوإطالق الصواريخ واأللعاب النارية، أما ابتھاجاً المباريات بسبب سوء النتائج واألداء، و
ار أو تجاھل الرياضي اإلصابة كي  أما. من موقف ما ل في إنك د تمث محور السلوك الصحي فق

ل في انخفاض حرص إداري  د تمث ي، فق ا محور السلوك الفن اراة أم دريب أو المب يستمر في الت
اتالفرق على متابعة انتظام الالعبين سواء ف د . ي التدريب أو أثناء المباري ي فق ا المحور األمن أم

م عدم  انون، ث ا الق ال يعاقب عليھ تمثل في انتھاز مثيري الشغب فرص وجودھم للتمادي في أعم
لبية في  الجدية في محاكمة مثير الشغب، وأخيراً محور السلوك اإلعالمي فقد تمثلت الجوانب الس

ل المشاكل  تقاعس وسائل اإلعالم الرياضي في نشر ألوان الثقافة الرياضية وعدم الحياد في تحلي
  .والقضايا الرياضية المطروحة

إلى تحليل ظاھرة الشغب الرياضي في مالعب  تھدف) ١٩٨٩(مامسر  أجراھا دراسةوفي 
من الخبراء والالعبين فرداً ) ٣٠٠٢(وقد تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من . الوطن العربي
دربين واإل طين، والم ان، وفلس وريا، ولبن ن األردن، وس ل م ن ك ام م ين والحك ين واإلعالمي داري

ارات، وقطر ت، واإلم عودية، والكوي ونس، والس ر، وت ا، والجزائ راق، ومصر، وليبي د . والع وق
أشارت النتائج أن عناصر الشغب ثمانية يأتي في مقدمتھا الجمھور والالعبون، والحكام، وإداريو 

ية ادات الرياض دربوناالتح يون، والم ون الرياض اء . ، واإلعالمي ن واألطب ال األم راً رج وأخي
مظاھر شغب الالعبين والجماھير تتمثل في التصرفات غير الالئقة، والتصرفات وأن . المسعفون

دوانيأخالقالال ار . ة، وأعمال العنف والع ا سرقة أدوات الملعب والتسلل للملعب، وإطالق الن أم
اھير الرياضيةفقد جاءت في المراتب ا ل الجم ائج  .ألخيرة من حيث شيوعھا من قب ا أكدت نت كم

اھير أن الدراسة أيضاً  من أبرز مظاھر شغب إداريي األندية الرياضية يتلخص في تحريض الجم
يم ى . والتشكيك في نزاھة التحك راض المتكرر عل دربين فتمثلت في االعت ا مظاھر شغب الم أم

ائج أن  قرارات الحكام، والنزول إلى أرض راً أوضحت النت ة، وأخي وه بكلمات نابي الملعب، والتف
ي،  افس الرياض ون التن ي جن تويات ھ ة مس ي أربع رھا ف ن حص غب الرياضي يمك باب الش أس

  .وتحسين الرياضة التنافسية، والتنشئة االجتماعية، والسمات السلبية الشخصية

ة عالوي  ا دراس اھرة شغب الج) ١٩٨٤(أم ل ظ ى تحلي دفت إل د ھ ي فق اھير الرياضية ف م
ة من . المالعب المصرية ة مكون ى عين ق الدراسة عل م تطبي د ت رداً من المشجعين، ) ١٠٦(وق ف

ى ) ١٩٥(و ا شملت عل اع واإلعالم والسياسة، كم ة الرياضية واالجتم خبيراً في مجاالت التربي
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ب. اإلداريين والالعبين والحكام في مجال كرة القدم ائج في أن أس اب الشغب من وقد تلخصت النت
ق بمشاعر  م مشكالت تتعل التحكيم، ث ق ب وجھة نظر الجماھير الرياضية ترجع إلى مشكالت تتعل
ة  ل المدرب المرتب د احت افس في الملعب، وق الجماھير نحو الفرق المنافسة، وسلوك الالعب المن

ى وقد أوضح الخبراء أن من أسباب الشغب في المالعب الرياضية المصرية ترجع . األخيرة إل
دم الرضا  التعصب في تشجيع نادي معين، واإلعالم الرياضي والصحافة، وإحساس الجماھير بع

  .االجتماعي، وأخيراً عدم إلمام الجماھير بقوانين اللعبة وأصولھا

ا دراسة ليث أ ة  (Leith, 1985)م دواني في لعب د أسباب السلوك الع ى تحدي د ھدفت إل فق
دى عين وكي ل ن  ةمكون ةالھ اال) ١٠٠(م ارھم م راوح أعم وكي تت ب ھ ر ع ة عش ين الثاني  ةب
عوامل معينه كعوامل  ن الالعبين ينظرون إلىأوقد أظھرت نتائج ھذه الدراسة ة، والسادسة عشر

ارة ن إث ؤوله ع ي مس ل ھ ذه العوام وكي وھ ه الھ ي رياض دوان ف دار : الع ار ومق ه االنتش نقط
ة(االحتكاك الجسمي والخسارة  ان اللعب وا) الھزيم ام ومك اط والتوقعات والحك دربين واإلحب لم

 ).الجمھور(الزميل في الفريق ورد فعل المشجعين ) استجابة(ورد فعل 
  

  الدراسات السابقة التعليق على
قدمت للباحثان تصوراً واضحاً  ,اتدراس) ٨(التي بلغ عددھا  ال شك أن الدراسات السابقة

، حيث اضي في مالعب كرة القدم األردنيةالعنف الريعن أھم األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى 
واختلفت الدراسات السابقة استفادا منھا في وضع مجاالت الدراسة وصياغة فقرات أداة القياس، 

، ودراسة عالوي )١٩٩٥(دراسة أبو حليمة  أشارتحيث . بالنسبة لمفھوم العنف الرياضي
بينما . العالم العربيالرياضي على مستوى  الشغب إلى). ١٩٨٩(ودراسة مامسر ) ١٩٨٤(

في العدوان والعنف الرياضي،  )(Leith, 1985ليث  ودراسة )٢٠٠٧(تتلخص دراسة رمزي 
 Dimmock & Grove, 2005)(وديموك وجروف ) ١٩٩٣(وآخرين  حسانيندراسة و

   .للتعصب الرياضي
  

  منھجية الدراسة
  .الدراسة افوأھدلمالءمته لطبيعة  ةالمسحيالوصفي بالصورة تم استخدام المنھج 

  
  مجتمع الدراسة

يم الشمال، توزعوا) ٢٩٣(تكون مجتمع الدراسة من  ى فرداً من األندية األردنية في إقل  عل
  .إداري) ٧٦( واإلداريين حكم،) ٩٤( والحكامالعب،  )١٢٣( الالعبين: النحو التالي
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  عينة الدراسة
ن  ة م ة الدراس ت عين رد) ١٤٦(تكون ين (اً ف ة األوالعب ن الدرج يم م ي إقل از ف ى والممت ل

ارھم ب، %٤٩٫٨بنسبة  )، وعدد من مشجعينالشمال، وحكام وإداريين ة التم اختي عشوائية الطريق
  .يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية) ١(من مجتمع الدراسة، جدول 

  .توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية: )١(جدول 

االتكر المستوى المتغير
 النسبة المئوية ر

 العمر

 ٤٨٫٦ ٧١ سنة ٢٥أقل من 
 ١٨٫٥ ٢٧ سنة ٣٥-٢٥

 ٣٢٫٩ ٤٨ سنة ٣٥أكثر من 
 ١٠٠٫٠ ١٤٦ المجموع

 المستوى التعليمي

 ٨٫٩ ١٣ توجيھي
 ١٦٫٤ ٢٤ دبلوم

 ٥٠٫٠ ٧٣ بكالوريوس
 ١٥٫٨ ٢٣ ثانوي

 ٤٫٨ ٧ دبلوم عالي
 ٤٫١ ٦ ماجستير
 ١٠٠٫٠ ١٤٦ المجموع

 انة الرياضيةالمك

 ٣٣٫٦ ٤٩ العب
 ٦٫٢ ٩ حكم

 ٨٫٢ ١٢ إداري
 ٥٢٫١ ٧٦ مشجع

 ١٠٠٫٠ ١٤٦ المجموع

 الحالة االجتماعية
 ٥٧٫٥ ٨٤ زبأع

 ٤٢٫٥ ٦٢ متزوج
 ١٠٠٫٠ ١٤٦ المجموع

  :ما يلي) ١(يظھر من جدول 

أقل (العمرية للفئة %) ٤٨٫٦(بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير العمر  .١
 ).سنة ٣٥-٢٥(للفئة العمرية %) ١٨٫٥(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )سنة ٢٥من 
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ي  .٢ توى التعليم ر المس اً لمتغي ة تبع راد العين ع أف ة لتوزي بة مئوي ى نس ت أعل %) ٥٠٫٠(بلغ
للمستوى التعليمي %) ٤٫١(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )بكالوريوس(للمستوى التعليمي 

 .)ماجستير(

للمكانة %) ٥٢٫١(بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير المكانة الرياضية  .٣
 ).حكم(للمكانة الرياضية %) ٦٫٢(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )مشجع(الرياضية

، %)٥٧٫٥) (بزأع(بلغت النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية .٤
 %).٤٢٫٥) (متزوج(لغت النسبة المئوية للحالة االجتماعية بينما ب

  
  الدراسة أداة

حيث باإلطالع على األدب النظري والمراجع ذات االھتمام بموضوع الدراسة،  انقام الباحث
ونس) ٢٠٠٧(تم استخدام اإلستبانة التي استخدمھا رمزي  ا عن ي د تكونت أداة ، والتي تم نقلھ وق

ة لقياسفقرة ) ٢٠(الدراسة من  دم األردني حق ، والملمستوى العنف الرياضي في مالعب كرة الق
ةبعد إن تم حذف و تعديل بعض الفقرات و إعطائھا  ستبانةيوضح اال) ١(رقم  ا  أربع مجاالت كم
  .)٢( الملحقفي 

  .العنف المتعلق بالجمھور: المجال األول −

  .بالالعبينتعلق العنف ال: المجال الثاني −

  .لحكامتعلق باالم عنفال: المجال الثالث −

  .اإلمكاناتو باإلداريينالعنف المتعلق  :المجال الرابع −
  

  ثبات األداةصدق و
اء  م االكتف اإلجراءاتت زي  ب ل رم ن قب ي تمت م ن صدق وصالحية ) ٢٠٠٧(الت د م للتأك

ا(معادلة  عن طريقلتحقق من ثبات أداة الدراسة األداة لتطبيقھا في ھذه الدراسة، وا ) كرونباخ ألف
رات أداة الدراسةع ة األصليةلى جميع فق ى العين ات  ،، عل ة معامل الثب ) ٠٫٨٢(حيث بلغت قيم

  .وھي قيمة مرتفعة تدل على ثبات أداة الدراسة
  

  االستبانةتصحيح 
درج الخماسي للتعرف  لبكرتتم اعتماد سلم  ىللت مستوى العنف الرياضي في مالعب  إل

اء اإلجاب م إعط ث ت ة، حي دم األردني رة الق دة ك ق بش ات ٥(ة أواف ق )درج ة أواف  ٤(، واإلجاب
ة )درجات ارض، واإلجاب ة ال أوافق )درجات ٣( مع ان ٢(، واإلجاب ة ال أوافق ، واإلجا)درجت ب

  :تم اعتماد المقياس التالي للحكم على المتوسطات الحسابية، ثم )درجة واحدة ١(بشدة 
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  .بدرجة منخفضة: ٢٫٣٣ -١٫٠٠من  −

 .طةبدرجة متوس: ٣٫٦٧-٢٫٣٤من  −

  .بدرجة مرتفعة: ٥٫٠٠-٣٫٦٨من  −
  

  المعالجة اإلحصائية
ع  ن جم اء م د االنتھ تبياناتبع ا  االس از الحاسوب ومعالجتھ ى جھ ا عل ا وإدخالھ م تفريغھ ت

امج  تخدام برن رزمباس ائي ال وم  ةاإلحص ةللعل طات )SPSS( االجتماعي اب المتوس م حس ، وت
رات أداة الدراسة والمجموع الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الع ع فق ة عن جمي ين

ل ، على األداة ككل) One Sample T-test(الكلي لھما، كما تم تطبيق اختبار  ق تحلي م تطبي وت
ادي  اين األح ل) ANOVA(التب ى األداة كك اً / عل ف الرياضي تبع توى العن ى مس رإل  اتمتغي

 Independent Samples(اختبار  تم تطبيقو، )المكانة الرياضيةو المستوى التعليميو العمر(
T-Test (متغير الحالة االجتماعيةتبعاً إلى مستوى العنف الرياضي / على األداة ككل.  

  
  ومناقشتھا الدراسة نتائج

اؤل ة بالتس ائج المتعلق دم : األول النت رة الق ب ك ي مالع ي ف ف الرياض توى العن ا مس م
  األردنية من وجھة نظر أفراد عينة الدراسة؟

ات المعاستعن ھذا ال لإلجابة ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس ات يؤل ت ة إلجاب اري
ار ومجاالت أفراد العينة عن جميع فقرات  ق اختب أداة الدراسة والمجموع الكلي لھما، كما تم تطبي

)One Sample T-test (ى ة و عل االت الدراس ن مج ال م ل مج لك ى  األداة كك اد عل باالعتم
  .، وفيما يلي عرض النتائج)٣( العالمة المعيارية

دول  ة :  )٢(ج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ةالمتوس عل) t( وقيم ة  جمي االت الدراس مج
  .)١٤٦=ن( ككل واألداة

المتوسط  المجال 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
درجات  T التقييم

الحرية
الداللة 
اإلحصائية

 *٠٫٠٠ ١٢٫٢١٩١٤٥ مرتفعة ٠٫٧١ ٣٫٧٢ الجمھور
 *٠٫٠٠ ١٤٥ ٥٫٣١٩ مرتفعة ٠٫٨٢ ٣٫٣٦ الالعبين
 *٠٫٤٨ ١٤٥ ٠٫٧٠١متوسطة ١٫٠٠٣ ٣٫٠٥ الحكام 
 *٠٫٠٠ ١٤٥ ٤٫٧٩٥متوسطة ٠٫٧١ ٣٫٢٨ اإلداري

 *٠٫٠٠ ١٤٥ ٧٫٢٤متوسطة ٠٫٦٣ ٣٫٣٨ الدرجة الكلية للعنف

*   ً   .دال احصائيا
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ى أن ) ٢(يظھر من جدول  غ أعل ع،وب) ٣٫٧٢(متوسط حسابي بل ة  مستوى مرتف ) t(وقيم
ت  ائية  )١٢٫٢١٩(بلغ ة إحص ور،ت توكان ،)٠٠٠(وبدالل ال الجمھ ود لمج ان  ع الي ف وبالت

ى ، ويعويةإثارة العنف في المالعب الرياض في سيالجمھور ھو السبب الرئي ك إل د السبب في ذل
ذه ال ي وقت إجراء ھ دراسة حيث الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة غي المجتمع األردن

ة،  ل البطال ي مث ع األردن ه المجتم ي تواج ة واالقتصادية الت اھر االجتماعي اك بعض المظ أن ھن
اع األسعار في وقت إجراء  ة مع ارتف دني المستوى المعيشي بالمقارن زواج، وت وارتفاع سن ال

ة ، وقوبمستوى مرتفع )٣٫٣٦(الدراسة، ثم جاء مجال الالعبين بمتوسط حسابي بلغ   غتبل) t(يم
اني )٠٠٠( إحصائيةبداللة و )٥٫٣١٩( ا السبب الث ين ھم ى أن الالعب دل عل ذا ي  انتشاري ف، وھ

ة والتي ال تتصف ب الرياضية نتيجة بعض الممارسات غظاھرة العنف في المالع ر االجتماعي ي
ة مجال اإلداريالثم جاء ، من قبل الالعبين رياضية عالية حبرو بمتوسط حسابي  بالدرجة الثالث
دل  ،)٠٠٠(وبداللة إحصائية ) ٤٫٧٩٥(بلغت ) t(وبمستوى متوسط، وقيمة ) ٣٫٢٨(بلغ  ذا ي وھ

على أن الجانب اإلداري مھم جدا في انتشار ظاھرة العنف غي المالعب الرياضية، نتيجة عدم 
في معالجة  وقصورھااإلتحاد  عة من قبلالمباراة، وعدم اتخاذ عقوبات راد التخطيط الجيد إلدارة

اموجاء مجال  اإلدارية بشكل سليم، األمور رة الحك غ  بالدرجة األخي ) ٣٫٠٥(بمتوسط حسابي بل
ة  ط، وقيم توى متوس ت) t(وبمس ائية ) ٠٫٧٠١( بلغ ة إحص ى  ،)٠٠٠(وبدالل دل عل ذا ي  أنوھ

ة فالحكام ھم األقل تسبب في انتشار ظاھرة العنف  ي المالعب الرياضية في األردن من وجھ
ر  ين والحالنظ ام العب ي ك ين ف يمواإلداري ي  إقل توى الفن اع المس ى ارتف ود عل ذا يع مال، وھ الش

  .وتحكيم المباريات إدارةي ألدائھم ف

ً عند مستوى الداللة ) ٧٫٢٤( لألداة ككل )T(قيمة  وبلغت  وھي قيمة دالة إحصائيا
)α≥رجة تقييم بد) ٣٫٣٨(، حيث بلغ المتوسط الحسابي )٣(والعالمة المعيارية ) ٠٫٠٥

متوسطة، وھذا يدل على وجود مستوى متوسط من العنف الرياضي في مالعب كرة القدم 
  .األردنية من وجھة نظر أفراد عينة الدراسة

االت  رات مج ع فق ة لجمي ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ي عرض المتوس ا يل وفيم
  :الدراسة
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 مجال الجمھور
دول  ابية واالن: )٣(ج طات الحس ور المتوس ال الجمھ رات مج ع فق ة لجمي ات المعياري حراف

  .)١٤٦=ن(

المتوسط  الفقرةالرقم
*الحسابي

االنحراف 
درجة الرتبةالمعياري

 التقييم
ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم وجود  ٢

 .وعي بين الجماھير
 مرتفعة ٢ ١٫٠١ ٤٫١٩

ظاھرة العنف الرياضي سببھا التعصب  ٨
 .األعمى

 مرتفعة ١ ٠٫٩٨ ٤٫٢١

ظاھرة العنف الرياضي سببھا وجود فئة  ١٢
 .تحاول عرقلة المسيرة الرياضية

متوسطة ٤ ١٫٤٣ ٣٫٢١

ظاھرة العنف الرياضي سببھا الظروف  ١٣
 .الصعبة التي نعيشھا

متوسطة ٥ ١٫٣٣ ٣٫١٢

ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم قدرة  ١٥
 .األندية على ضبط جماھيرھا

 مرتفعة ٣ ١٫٢٣ ٣٫٨٨

 مرتفعة  ٠٫٧١ ٣٫٧٢ الكلية لمجال الجمھور الدرجة

  .)٥( = لالستجابةدرجة  أقصى  *

غ أن  )٣(يظھر من جدول  رات مجال الجمھور بل ان  )٤٫٢١(أعلى متوسط حسابي لفق وك
م  رة رق ود للفق ى ) ٨(يع ي تنص عل ببھا التعصب األعمى"والت م  "ظاھرة العنف الرياضي س ث

م  رة رق اءت الفق ابي ) ٢(ج ى  )٤٫١٩(بمتوسط حس نص عل ي ت ف الرياضي "والت اھرة العن ظ
ى أن من أسباب ) ١٩٨٤(وقد أشارت دراسة عالوي  ."سببھا عدم وجود وعي بين الجماھير إل

ين، واإلعالم  ادي مع ى التعصب في تشجيع ن العنف في المالعب الرياضية المصرية ترجع إل
اعي، و دم الرضا االجتم اھير بع اھير الرياضي والصحافة، وإحساس الجم ام الجم راً عدم إلم أخي

ولھا ة وأص وانين اللعب ة . بق ارت دراس ا أش ى أن  (Dimmock & Grove, 2005)بينم إل
ة في  الجماھير التي تصنف بأنھا أكثر تعصباً لفريق معين كانوا أقل تحكماً في سلوكياتھم العدواني

  .المباريات من المشجعين الذين يتصفون بالتعصب المتوسط أو البسيط

ة ) ٢٠٠٧(ق نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة رمزي وتتف و حليم ) ١٩٩٥(ودراسة أب
ر  ة مامس ث ) ١٩٨٩(ودراس ة لي ف  (Leith, 1985)ودراس باب العن أن أس رت ب ث أظھ حي

رق  حاً للف اً واض باً جماھيري اك تعص اھير، وأن ھن ي جم ود وع دم وج ن ع اتج ع ي ن الرياض
  .لجمھور مما يثير العنف الرياضيلجراءات الرادعة الرياضية المختلفة، والتھاون في اإل



 ١٣٧٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراح  خالد الزيود، ومأمون

 ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  مجال الالعبين
دول  ين : )٤(ج ال الالعب رات مج ع فق ة لجمي ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس

  .)١٤٦=ن(

المتوسط  الفقرةالرقم
*الحسابي

االنحراف 
درجة الرتبةالمعياري

 التقييم
ظاھرة العنف الرياضي سببھا ھو حب  ٧

 فقط  الفوز
 مرتفعة  ٥ ١٫١٥ ٣٫٨٥

ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم قدرة  ١٤
 األندية على ضبط العبيھا 

 متوسطة ٩ ١٫٤٢ ٣٫٣٨

ظاھرة العنف الرياضي سببھا محاولة  ١٨
 إظھار العنف على النفس 

 متوسطة ٢٠ ١٫٣٣ ٢٫٧٩

ظاھرة العنف الرياضي سببھا تغطية فشل  ١٩
 الالعبين 

 ةمتوسط ٧ ١٫١٩ ٣٫٥١

ظاھرة سببھا عدم القدرة الجيدة للفريق في  ٢٠
 األداء بتلك المباراة

 متوسطة ١٠ ١٫٣٢ ٣٫٢٩

متوسطة  ٠٫٨٢ ٣٫٣٦ الدرجة الكلية لمجال االعبين

  .)٥( = لالستجابةدرجة  أقصى  *

غ ) ٤(يظھر من جدول  ين بل رات مجال الالعب ى متوسط حسابي لفق ان ) ٣٫٨٥(أن أعل وك
طظاھرة العن"والتي تنص على ) ٧(يعود للفقرة رقم  وز فق ببھا ھو حب الف م " ف الرياضي س ث

م  رة رق ى  )٣٫٥١(بمتوسط حسابي ) ١٩(جاءت الفق ظاھرة العنف الرياضي "والتي تنص عل
، ويعود السبب في ذلك إلى عدم تمتع الالعبين بروح رياضية عالية، "سببھا تغطية فشل الالعبين

ارة العنف وعدم وجود عقوبات رادعة لالعبين ين بعض الذين يتسببون في إث ، وشدة المنافسة ب
ؤدي الفرق الرياضية في األردن مما يدفع الالعبين إلى التصرف بعنف في بعض المواقف  ا ي مم

ائج مع دراسة  .إثارة واستفزاز الجماھير وبعض الالعبين في الطرف اآلخرإلى  ذه النت وتتفق ھ
ين في أن مظاھر الشغب الرياضي تمثلت حيث أوضحت النتائج ) ١٩٩٥(أبو حليمة  فقدان الثقة ب

ائج أيضاً  ،الحكام والالعبين، وعدم اإللمام بالقوانين ومتابعة ما يستجد من معلومات كما دلت النت
ا  ين والجمھور مم اون في اإلجراءات الرادعة لالعب ين، والتھ ي لالعب إلى ضعف المستوى الفن

  .يثير الشغب الرياضي

ظاھرة العنف "على اقل المتوسطات الحسابية والتي تنص على ) ١٨(قم صلت الفقرة رحو
نفس ى ال ف عل ار العن ة إظھ ببھا محاول م ي، و"الرياضي س ع معظ ى تمت ك إل ي ذل بب ف ود الس ع

ية  ين بصحة نفس داً فضال عن والالعب د ج توى جي داد نفسي  أنبمس ا إع دريب يرافقھ رامج الت ب
ين العنف عبين وبالتالي انخفاض مستوىمناسب لال د الالعب ائج , تجاه النفس عن ذه النت وتختلف ھ



 "ألردنيةالعنف الرياضي في مالعب كرة القدم ا" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٧٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ىمع حيث أشار ) ١٩٨٩(مع دراسة مامسر  ل في التصرفات  إل ين تتمث أن مظاھر شغب الالعب
  . ة، وأعمال العنف والعدوانيغير الالئقة، والتصرفات الالأخالق

 مجال الحكام
  .)١٤٦=ن(ع فقرات مجال الحكام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجمي: )٥(جدول 

المتوسط  الفقرةالرقم
*الحسابي

االنحراف 
درجة الرتبةالمعياري

 التقييم
عدم وجود ظاھرة العنف الرياضي سببھا  ١

 نظام لحماية الحكام
متوسطة ١٦ ١٫٣٨ ٢٫٩٩

ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم قدرة  ٦
 الحكام على التحكيم

متوسطة ١٨ ١٫٤٩ ٢٫٩٧

اھرة العنف الرياضي سببھا عدم وضع ظ ١١
 ام المناسبين للمباريات المناسبةالحك

متوسطة ١١ ١٫٤١ ٣٫٢٥

ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم انسجام  ١٧
 التحكيم مع المباراة 

متوسطة ١٤ ١٫٣٣ ٣٫٠٢

متوسطة  ١٫٠٠٣ ٣٫٠٥ الدرجة الكلية لمجال الحكام

  .)٥( = لالستجابةدرجة  أقصى  *

غ ) ٥(جدول يظھر من  ام بل رات مجال الحك ابي لفق ى متوسط حس ود و) ٣٫٢٥(أن أعل يع
ام المناسبين "والتي تنص على ) ١١(للفقرة رقم  ببھا عدم وضع الحك ظاھرة العنف الرياضي س

ا" للمباريات المناسبة ع في حجم جمھورھ اراة والتوق رة  و، وھذا يعتمد على نوع المب جاءت الفق
م  ابي ) ١٧(رق ط حس ى  )٣٫٠٢(بمتوس نص عل ي ت دم "والت ببھا ع ف الرياضي س اھرة العن ظ

ام لحساسية"انسجام التحكيم مع المباراة ع الحك ةو ، وربما يعود السبب في ذلك إلى عدم توق  أھمي
دير الموقف) األقلأو تحديد الفرق الھابطة للمستوى  نھائي دوري مثالً (المباراة  ى تق درة عل  والق

ان  ذلك مك ةو ك اراة إقام الوي  ،المب د ع ن  إن) ٧٥ص، ١٩٩٨(و يؤك مم باب أھ ل  أس وعوام
ف ين  ،العن ديدة ب ة الش ةالمنافس ة و أألندي ة للمنافس ة النھائي ة و النتيج ن المنافس ي م ت المتبق الوق

رتبط  يم الم ة والتحك ة المنافس ان إقام ة ومك ة المنافس دى أھمي اء اللعب و م ين أثن لوك الالعب وس
  .بالقرارات الخاطئة أو التحيز



 ١٣٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراح  خالد الزيود، ومأمون

 ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  دارياإلمجال ال
دول  ال : )٦(ج رات المج ع فق ة لجمي ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس داري اإلالمتوس

  .)١٤٦=ن(

المتوسط  الفقرةالرقم
*الحسابي

االنحراف 
درجة الرتبةالمعياري

 التقييم
ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم اتخاذ  ٣

 عقوبات رادعة بين المخالفين
 مرتفعة  ٣ ١٫٢٧ ٣٫٩٣

ظاھرة العنف الرياضي سببھا ضعف  ٤
 تنظيم المباريات

 متوسطة ١٧ ١٫٣١ ٢٫٩٨

ظاھرة العنف الرياضي سببھا قصور  ٥
 االتحادات في معالجة األمور

 مرتفعة  ٦ ١٫١٨ ٣٫٧٣

ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم  ٩
 صالحية المالعب 

 متوسطة ١٩ ١٫٥١ ٢٫٨١

ظاھرة العنف الرياضي سببھا إداريي  ١٠
 األندية 

 متوسطة ١٥ ١٫٣٢ ٣٫٠٠

ظاھرة العنف الرياضي سببھا ضعف  ١٦
 الھيئات اإلدارية في األندية 

 متوسطة ٨ ١٫١٨ ٣٫٤٣

متوسطة  ٠٫٧١ ٣٫٢٨ الدرجة الكلية للمجال اإلداري

  .)٥( = لالستجابةدرجة  أقصى  *

غ ) ٦(يظھر من جدول  ود و) ٣٫٩٣(أن أعلى متوسط حسابي لفقرات المجال اإلداري بل يع
ين "والتي تنص على ) ٣(للفقرة رقم  ات رادعة ب اذ عقوب ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم اتخ
ى )٣٫٧٣(بمتوسط حسابي ) ٥(ثم جاءت الفقرة رقم  "المخالفين ظاھرة العنف " والتي تنص عل

ا، "الرياضي سببھا قصور االتحادات في معالجة األمور ھم وبالتالي فان االتحادات الرياضية تس
اع مستوى العنف الرياضي نتيجة بعض الممارسات  ر الحاسمة في بشكل أو بآخر في ارتف غي

ياتخاذ قرارات لمعالجة األمور قبل تفاقمھا  ات مناسبة ف اذ عقوب بحق كل  الوقت المناسب واتخ
ادات، علماً بأن لدى يرتكب مخالفةمن  ي يجب أن تتخذ بحق  االتح ات الت ة بالعقوب ة قائم األردني
خالفات المنصوص عليھا في ممارسة لعبة كرة القدم ولكن تدخل بعض القوى في النوادي يحد الم

ن  اعم الفين إيق ى المخ بة عل ات المناس المة  ،العقوب ود وس ة محم ع دراس ائج م ذه النت ق ھ و تتف
ين سواء في  إلىالتي توصلت ) ١٩٩٠( انخفاض حرص إداري الفرق على متابعة انتظام الالعب

راً محور السلوك التدريب أو أ ر الشغب وأخي ة مثي ة في محاكم م عدم الجدي ات، و ث ثناء المباري
ة  وان الثقاف اإلعالمي فقد تمثلت الجوانب السلبية في تقاعس وسائل اإلعالم الرياضي في نشر أل

د دراسة مامسر .الرياضية وعدم الحياد في تحليل المشاكل والقضايا الرياضية المطروحة و تؤك



 "ألردنيةالعنف الرياضي في مالعب كرة القدم ا" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٧٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

اھير أن م)  ١٩٨٩( تلخص في تحريض الجم ة الرياضية ي ي األندي ن أبرز مظاھر شغب إداري
يم ى  ،والتشكيك في نزاھة التحك راض المتكرر عل دربين فتمثلت في االعت ا مظاھر شغب الم أم

  .قرارات الحكام، والنزول إلى أرض الملعب، والتفوه بكلمات نابية

اؤل  ة بالتس ائج المتعلق انيالنت ف أراء أ: الث ل تختل توى ھ ول مس ة ح ة الدراس راد عين ف
  العنف الرياضي في مالعب كرة القدم األردنية باختالف متغير العمر؟

م التساؤللإلجابة عن ھذا  ة حسب  ت ات المعياري ابية واالنحراف استخراج المتوسطات الحس
مستوى / على األداة ككل)One –Way-NOVA(تطبيق تحليل التباين األحادي و متغير العمر،

  .يوضح ذلك) ٧(لرياضي تبعاً لمتغير العمر، جدول العنف ا

مستوى العنف الرياضي تبعاً لمتغير لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )٧(جدول 
  .)١٤٦=ن( العمر

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر

٧ سنة ٢٥أقل من 
٠٫٥٠ ٣٫٤١ ١ 

٢ سنة ٣٥-٢٥
٠٫٦١ ٣٫٥٧ ٧ 

٤ سنة ٣٥أكثر من 
٠٫٧٨ ٣٫٢٢ ٨ 

ابية لمستوى العنف ) ٧(يظھر من الجدول  ين المتوسطات الحس ة ب روق ظاھري اك ف أن ھن
اين  اإلحصائيةتبعاً لمتغير العمر، وللكشف عن الداللة الرياضي  لھذه الفروق تم تطبيق تحليل التب
  .  يوضح ذلك) ٨(، جدول )One –Way-NOVA(األحادي 

دول  ق تحلي: )٨(ج ائج تطبي ادي نت اين األح ل) One –Way-NOVA(ل التب ى األداة كك / عل
  .)١٤٦=ن(مستوى العنف الرياضي تبعاً لمتغير العمر 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
الداللة  F متوسط الحرية

 اإلحصائية
١٫١٠٣ ٢ ٢٫٢٠٦ بين المجموعات

٠٫٣٨٧ ١٤٣ ٥٥٫٣١٩ خالل المجموعات ٢٫٨٥٠٫٠٦
العنف / الكلي
 ياضيالر

١٤٥ ٥٧٫٥٢٥  

  .)٠٫٠٥≤α( عند مستوى الداللة إحصائيادالة   *



 ١٣٧٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراح  خالد الزيود، ومأمون

 ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ً لمتغير العمر / لألداة ككل) F(أن قيمة ) ٨(يظھر من جدول  مستوى العنف الرياضي تبعا
، وھذا يدل على عدم )٠٫٠٥≤α(عند مستوى الداللة إحصائياً وھي قيمة غير دالة ) ٢٫٨٥(بلغت 

ين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن أداة الدراسة بإحصائية وجود فروق ذات داللة 
ً لمتغير العمر، بالتالي عدم وجود اختالفات في آراء أفراد العينة حول مستوى العنف  تبعا

  .الرياضي في مالعب كرة القدم األردنية باختالف متغير العمر

 حيث أظھرت )١٩٩٣( وآخرون نيناوتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة حس
  .العمر بزيادة التعصب مستوى يقل حيث التعصب مستوى في العمر فئات اختالف

اؤل  ة بالتس ائج المتعلق ثالنت توى : الثال ول مس ة ح ة الدراس راد عين ف أراء أف ل تختل ھ
  العنف الرياضي في مالعب كرة القدم األردنية باختالف متغير المستوى التعليمي؟

ذا الس ة حسب  ؤاللإلجابة عن ھ ات المعياري ابية واالنحراف م استخراج المتوسطات الحس ت
ي، توى التعليم ر المس ادي و متغي اين األح ل التب ق تحلي م تطبي ل) ANOVA(ت ى األداة كك / عل

  .يوضح ذلك) ٩(مستوى العنف الرياضي تبعاً لمتغير المستوى التعليمي، جدول 

ة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي: )٩(جدول  اً اري ر لمستوى العنف الرياضي تبع لمتغي
  .)١٤٦=ن( المستوى التعليمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي

١ توجيھي
٠٫٩٠ ٣٫٢٠ ٣ 

٢ دبلوم
٠٫٨٢ ٣٫٤١ ٤ 

٧ بكالوريوس
٠٫٤٩ ٣٫٣٤ ٣ 

٢ ثانوي
٠٫٦٠ ٣٫٣٤ ٣ 

 ٠٫٨٥ ٣٫٨٦ ٧ دبلوم عالي
 ٠٫٠٥ ٣٫٦٥ ٦ ماجستير

ابية لمستوى العنف ) ٩(ر من الجدول يظھ ين المتوسطات الحس ة ب روق ظاھري اك ف أن ھن
ق الرياضي  م تطبي روق ت ذه الف تبعاً لمتغير المستوى التعليمي، وللكشف عن الداللة اإلحصائية لھ

    .يوضح ذلك) ١٠(، جدول )One –Way-NOVA(تحليل التباين األحادي 



 "ألردنيةالعنف الرياضي في مالعب كرة القدم ا" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٨٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

اي: )١٠(جدول  ل التب ق تحلي ائج تطبي ى األداة ككل) One –Way-NOVA(ن األحادي نت / عل
  .)١٤٦=ن(مستوى العنف الرياضي تبعاً لمتغير المستوى التعليمي 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
الداللة  F متوسط الحرية

 اإلحصائية
٠٫٥٣٤ ٥ ٢٫٦٧١ بين المجموعات

٠٫٣٩٢ ١٤٠ ٥٤٫٨٥٤ خالل المجموعات ١٫٣٦٠٫٢٤
  ١٤٥ ٥٧٫٥٢٥ الرياضيالعنف / الكلي

  .)٠٫٠٥≤α( عند مستوى الداللة إحصائيادالة   *

ً لمتغير / لألداة ككل) F(أن قيمة ) ١٠(يظھر من جدول  مستوى العنف الرياضي تبعا
ً وھي قيمة غير دالة ) ١٫٣٦(المستوى التعليمي بلغت   )٠٫٠٥≤α(عند مستوى الداللة إحصائيا

بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد إحصائية اللة وھذا يدل على عدم وجود فروق ذات د
العينة عن أداة الدراسة تبعاً لمتغير المستوى التعليمي، بالتالي عدم وجود اختالفات في آراء أفراد 

باختالف متغير المستوى  العينة حول مستوى العنف الرياضي في مالعب كرة القدم األردنية
والتي ) ١٩٩٣( وآخرون نيناحس الحالية مع نتيجة دراسةوتختلف نتيجة الدراسة التعليمي، 

   .الجامعيين بعينة بمقارنتھم الجامعيين غير عينة لدى الظاھرة مستوى ارتفاعأظھرت 

اؤل  ة بالتس ائج المتعلق عالنت توى : الراب ول مس ة ح ة الدراس راد عين ف أراء أف ل تختل ھ
  تغير المكانة الرياضية؟العنف الرياضي في مالعب كرة القدم األردنية باختالف م

ذا السؤال ة حسب  لإلجابة عن ھ ات المعياري ابية واالنحراف م استخراج المتوسطات الحس ت
ية، ة الرياض ر المكان ادي و متغي اين األح ل التب ق تحلي م تطبي ل) ANOVA(ت ى األداة كك / عل

  .يوضح ذلك) ١١(مستوى العنف الرياضي تبعاً لمتغير المكانة الرياضية، جدول 

ر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )١١( جدول لمستوى العنف الرياضي تبعاً لمتغي
  .)١٤٦=ن(المكانة الرياضية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المكانة الرياضية
 ٠٫٦٤ ٣٫٣٢ ٤٩ العب
 ٠٫٨٨ ٣٫٣٠ ٩ حكم

 ٠٫٧٢ ٣٫٦١ ١٢ إداري
 ٠٫٥٨ ٣٫٣٩ ٧٦ مشجع

ابية لمستوى العنف ) ١١(يظھر من الجدول  أن ھناك فروق ظاھرية بين المتوسطات الحس
ق الرياضي  م تطبي روق ت ذه الف ة اإلحصائية لھ تبعاً لمتغير المكانة الرياضية، وللكشف عن الدالل

  .  يوضح ذلك) ١٢(، جدول )One –Way-NOVA(تحليل التباين األحادي 



 ١٣٨١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراح  خالد الزيود، ومأمون

 ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

اين األحادي : )١٢(جدول  ل التب ق تحلي ائج تطبي ى األداة ككل) One –Way-NOVA(نت / عل
  .)١٤٦=ن(مستوى العنف الرياضي تبعاً لمتغير المكانة الرياضية 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
الداللة  F متوسط الحرية

 اإلحصائية
 ٠٫٢٨٧ ٣ ٠٫٨٦٠ بين المجموعات

 ٠٫٣٩٩ ١٤٢ ٥٦٫٦٦٦ خالل المجموعات ٠٫٥٤ ٠٫٧٢
  ١٤٥ ٥٧٫٥٢٥ العنف الرياضي/الكلي

  .)٠٫٠٥≤α( دالة احصائيا عند مستوى الداللة  *

ً لمتغير / لألداة ككل) F(أن قيمة ) ١٢(يظھر من جدول  مستوى العنف الرياضي تبعا
ً وھي قيمة غير دالة ) ٠٫٧٢(المكانة الرياضية بلغت  ، )٠٫٠٥≤α(عند مستوى الداللة إحصائيا

بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد ة إحصائيوھذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 
العينة عن أداة الدراسة تبعاً لمتغير المكانة الرياضية، بالتالي عدم وجود اختالفات في آراء أفراد 
العينة حول مستوى العنف الرياضي في مالعب كرة القدم األردنية باختالف متغير المكانة 

  .الرياضية

انين نتيجة دراسةوتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع  والتي أظھرت ) ١٩٩٣( وآخرون حس
   .المشجعين عينة لدى عنه المدربين عينة لدى الرياضي التعصب مستوى ارتفاع

ة بالتساؤل  ة الدراسة حول مستوى : الخامسالنتائج المتعلق راد عين ھل تختلف أراء أف
  الجتماعية؟العنف الرياضي في مالعب كرة القدم األردنية باختالف متغير الحالة ا

ذا ال ة عن ھ ار استلإلجاب ق اختب م تطبي ى ) Independent Samples T-Test(ؤل ت عل
  .يوضح ذلك) ١٣(مستوى العنف الرياضي تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية، جدول / األداة ككل

دول  ار : )١٣(ج ق اختب ائج تطبي ل) Independent Samples T-Test(نت ى األداة كك / عل
  .)١٤٦=ن( رياضي تبعاً لمتغير الحالة االجتماعيةمستوى العنف ال

الحالة 
المتوسط  العدد االجتماعية 

 الحسابي
االنحراف 
الداللة  T المعياري

 اإلحصائية
 ٠٫٦٦ ٣٫٢٨ ٦٢ متزوج ٠٫١٧ ١٫٥٩ ٠٫٦٠ ٣٫٤٥  ٨٤ أعرب

  .)٠٫٠٥≤α( عند مستوى الداللة إحصائيادالة   *

ً لمتغير / ككل لألداة) T(أن قيمة ) ١٣(يظھر من جدول  مستوى العنف الرياضي تبعا
    .)٠٫٠٥≤α(عند مستوى الداللة إحصائياً وھي قيمة غير دالة ) 1.59(الحالة االجتماعية بلغت 



 "ألردنيةالعنف الرياضي في مالعب كرة القدم ا" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٨٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ة  روق ذات دالل ى عدم وجود ف ات إحصائية وھذا يدل عل ابية إلجاب ين المتوسطات الحس ب
ماعية، بالتالي عدم وجود اختالفات في آراء أفراد العينة عن أداة الدراسة تبعاً لمتغير الحالة االجت

ة  ة أفراد العينة حول مستوى العنف الرياضي في مالعب كرة القدم األردني ر الحال اختالف متغي ب
ة مع نتيجة دراسةاالجتماعية،  انين وتختلف نتيجة الدراسة الحالي والتي ) ١٩٩٣( وآخرون حس

اعأظھرت  دى الرياضي التعصب مستوى ارتف ة ل ر عين زوجين غي ارنتھم المت ة بمق  بعين
   .المتزوجين

  
  االستنتاجات

  ما يلي وفي ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يستنتج الباحثان

ة من  − دم األردني رة الق ي مالعب ك وجود مستوى متوسط من العنف والشغب الرياضي ف
ة ة الدراس راد عين ر أف ة نظ ف  ،وجھ اھرة العن باب ظ ن أس ائج أن م رت النت ث أظھ حي

ة عدم وجود  الرياضي ة الثاني ى، وجاء في المرتب ة األول التعصب األعمى جاء في المرتب
 . وعي بين الجماھير، وجاء في المرتبة الثالثة عدم اتخاذ عقوبات رادعة بين المخالفين

ة عن  − راد العين ات أف ابية إلجاب ين المتوسطات الحس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب
ر اً لمتغي ة حول  أداة الدراسة تبع راد العين ي آراء أف ات ف ود اختالف دم وج الي ع ر، بالت العم

 .مستوى العنف والشغب الرياضي في مالعب كرة القدم األردنية باختالف متغير العمر

ة عن  − راد العين ات أف ابية إلجاب ين المتوسطات الحس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب
 .أداة الدراسة تبعاً لمتغير المستوى التعليمي

اً  − ة تبع راد العين ات أف ابية إلجاب ين المتوسطات الحس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب
 .لمتغير المكانة الرياضية

ة عن  − راد العين ات أف ابية إلجاب ين المتوسطات الحس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب
  .أداة الدراسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

  
  التوصيات

  :بما يلي انج السابقة يوصي الباحثفي ضوء النتائ

رامج وخطط لتحسين السلوك الرياضي  .١ وفير ب ضرورة تفعيل دور الھيئات الرياضية في ت
  .من خالل وسائل اإلعالم المختلفة

ذ  .٢ ة ونب داث الرياضية اإليجابي ى األح ز عل ي التركي الم ف ائل اإلع ل دور وس ضرورة تفعي
 .الرياضي العنف

 .الرياضيضرورة رفع كفاءة التحكيم  .٣



 ١٣٨٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراح  خالد الزيود، ومأمون

 ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ة  .٤ ى متابع ال عل ي شجعت النساء واألطف ا الت ل تركي االستفادة من تجارب الدول األخرى مث
 ً  .مباريات كرة القدم من خالل المالعب مجانا

ذين يصدر ضرورة تطبيق األنظمة والعقوبات الرادعة على اإلداريين والالعبين والحكام  .٥ ال
  .عنھم سلوك استفزازي تجاه اآلخرين

الجمھور بخط واضح  إمامو العقوبات المترتبة على مخالفيھا لتكون  األنظمة كتابةضرورة  .٦
 .على بوابات المالعب و تذاكر الدخول

ة  .٧ ية الجماعي اب الرياض ي األلع ف ف اھرة العن ى ظ ابھة عل ات مش راء دراس رورة إج ض
  .األخرى مثل كرة السلة وكرة اليد، والمقارنة بين تلك المظاھر مع لعبة كرة القدم

 
  واألجنبية راجع العربيةالم

ة نظر "). ١٩٩٥. (فائق ،أبو حليمة − بابھا من وجھ د وأس مظاھر شغب المالعب في كرة الي
انية. "اإلداريين و الالعبين والجمھور وم اإلنس ة .)٥( .مجله دراسات العل ة األردني  .الجامع

 .األردن

اني − ب ،بھبھ ة طال غب ا). ٢٠٠٤. (خليف ن ش د م ي الح الم ف ائل اإلع ب دور وس لمالع
  .المملكة العربية السعودية .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .الرياضية

ة ). ١٩٩٣. (وآخرون صبحي ،حسانين − ة لظاھرة التعصب الرياضي في دول دراسة تحليلي
ة  .البحرين ة البحريني ة االولمبي ع اللجن اون م د البحرين الرياضي بالتع  .خطة بحوث معھ
 .٤٨-٧ .المنامة

زي − ابر ،رم طينية"). ٢٠٠٧. (ج ي المالعب الفلس ف الرياضي ف ة. "العن ة مجل  الجامع
 .١١٣٢-١١٠٩ .فلسطين .جامعة االقصى.)٢(١٥ .اإلنسانية الدراسات اإلسالمية سلسلة

ة شغب المالعب). ھـ١٤٢٧( .، مرادزريقات − ة .جريم وم األمني ة للعل ايف العربي ة ن  .جامع
 .عوديةالمملكة العربية الس. كلية الدراسات العليا

الوي − د ،ع رية"). ١٩٨٤. (محم دم المص رة الق ب ك ي مالع اھير ف غب الجم بابه: ش  .أس
ين .مؤتمر الرياضة للجميع ."وعالجه .مظاھره ة الرياضية للبن ة  .كلية التربي اھرة جامع الق
  .حلوان

اب مركز . ١ط. الرياضة في والعنف العدوان سيكولوجية  .)١٩٩٨( .محمد ،عالوي −  الكت
  . مصر .للنشر

ر − د ،مامس ية). ١٩٨٩. (محم غب المالعب الرياض ة للصحافة . ش يوية السادس دوة اآلس الن
ية يوي . الرياض اد اآلس ع االتح اون م بابي بالتع ي والش الم الرياض ي لإلع اد األردن االتح
  .األردن .للصحافة
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أوافق  الفقرة الرقم
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة

ببھا ١ نظام  عدم وجود ظاھرة العنف الرياضي س
      لحماية الحكام

ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم وجود وعي  ٢
      بين الجماھير

بب ٣ ي س ف الرياض اھرة العن اذ ظ دم اتخ ھا ع
      عقوبات رادعة بين المخالفين

يم  ٤ عف تنظ ببھا ض ي س ف الرياض اھرة العن ظ
      المباريات

ظاھرة العنف الرياضي سببھا قصور االتحادات  ٥
      في معالجة األمور

ام  ٦ درة الحك ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم ق
      على التحكيم

ببھا  ٧ ف الرياضي س اھرة العن وز ظ و حب الف ھ
      فقط 

      ظاھرة العنف الرياضي سببھا التعصب األعمى  ٨

الحية  ٩ دم ص ببھا ع ي س ف الرياض اھرة العن ظ
      المالعب 

      ظاھرة العنف الرياضي سببھا إداريي األندية  ١٠

ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم وضع الحكام  ١١
      المناسبين للمباريات المناسبة 

ة تحاول  ١٢ ظاھرة العنف الرياضي سببھا وجود فئ
      عرقلة المسيرة الرياضية 
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ظاھرة العنف الرياضي سببھا الظروف الصعبة  ١٣

      التي نعيشھا

ة  ١٤ درة األندي ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم ق
      على ضبط العبيھا 

ة  ١٥ درة األندي ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم ق
      ضبط جماھيرھا  على

ات  ١٦ ببھا ضعف الھيئ اھرة العنف الرياضي س ظ
      اإلدارية في األندية 

جام  ١٧ دم انس ببھا ع ي س ف الرياض اھرة العن ظ
      التحكيم مع المباراة 

ار  ١٨ ة إظھ ببھا محاول ف الرياضي س اھرة العن ظ
      العنف على النفس 

ة  ١٩ ببھا تغطي ي س ف الرياض اھرة العن ل ظ فش
      الالعبين 

دة  ٢٠ ظاھرة العنف الرياضي سببھا عدم القدرة الجي
      للفريق في األداء بتلك المباراة

  


