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ملخص
هدف الدراسة الى التعرف على أسباب العدوان الرياضي وأشكاله في مالعب كرة القدم االردنية من وجهة
نظر أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية .تكونت عينة الدراسة من
( )81عضو هيئة تدريس ،ممن استجابوا على أداتي الدراسة من أصل مجتمع الدراسة البالغ ( )112عضواً.
وبعد جمع البيانات ،وإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة؛ أظهرت نتائج التحليل مسؤولية األمن العام عن
العدوان في المالعب بالدرجة األولى ،يليه حكام المالعب ،ثم اإلدارة والتنظيم ،ثم اإلعالم ،وأخيرا التعصب
الجماهيري .أما أشكال العدوان الرياضي؛ فقد جاء العدوان اللفظي بالدرجة االولى ،يليه سرعة االستثارة،
ثم التهيج واالعتداء ،وأخيرا العدوان غير المباشر .وقد أوصت الدراسة بأهمية تفعيل دور األمن العام،
وتأهيل حكام المالعب ،إضافة الى تفعيل دور اإلعالم بعدم التحريض على العدوان ،وغرس الروح الرياضية
لدى الجماهير.
الكلمات الدالة  :العدوان الرياضي ،كرة القدم ،كلية التربية الرياضية.
Abstract
The study aimed to identify the causes and forms of aggression in sports of footballs according of Faculty members in the
colleges of Physical Education in Jordanian universities. The study sample consisted of (81) members who were selected from
the population which consisted of (112) members. After collecting data and doing suitable analysis; the results showed that the
responsibility of public security for at first, followed by the rulers, then the administration and regulation, then the media, and
finally the people intolerance. But the verbal aggression came in the first at the violence forms of sports, followed by the speed of
arousal, then the irritability and violence, and finally indirect aggression. The study recommended activating the role of public
security, and rehabilitation of the rulers of the stadiums, in addition, activating the role of the media and to instill the spirit of
sport and the values of the people.
Key words : Sport aggression, Football, Faculty of Physical Education.
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مقدمة
يوجد العدوان منذ أن خلق اهلل –سبحانه -آدم عليه السالم سوا ًء
أكان ذلك عند اإلنسان ،أو احليوان ،فلقد رأينا أحد ابين آدم
يكيد ألخيه؛ فيقتله ظلماً وعدواناً ،فليس هناك مثة جمموعة
من الناس إال وجتد العدوان والعنف لدى بعضهم ،جند ذلك
يف األس��واق ،وامل��دارس ،واجلامعات ،ولدى األسر ،وبني األخوة
واجلريان ،وليس هناك ّ
مثة شيء يربر العدوان على اآلخرين
إال بالضوابط الشرعية والقانونية؛ وإال عاش الناس يف شريعة
الغاب يأكل بعضهم بعضاً.

أحداث عنف تتناقص مع القيم واألخالق الرياضية ،حتى يكاد
يكون ظاهرة ال خيلو منها ملعب رياضي؛ من خالل االعرتاض
على ق���رارات احل��ك��ام ،أو إث��ارة الفوضى املتعمدة ،واستغالل
الوضع املربك لتحقيق الفوز واالنتصار على الطرف اآلخر
(حمسن)1990 ،؛ ولعل أسباباً كثرية قد تساهم يف العدوان
ال��ري��اض��ي؛ فنجد أن اإلداري�ي�ن ق��د يصبحون أس��رى لرغبات
الفريق ،واجلمهور؛ مما يعمل على إثارة اجلماهري ،والتسبب
بالعدوان ،وإي��ذاء الطرف اآلخ��ر (اجملمعي ،)1984 ،وقد تقف
وراء العدوان الرياضي أسباب أخرى؛ فرمبا مييل اخلاسر إىل
مستويات أعلى من العدوان ،وقد يكون تقارب النتائج ،أو تباينها
بني الطرفني مصدر إثارة للجمهور؛ فيتسبب يف ردات فعل غري
حمسوبة لدى املؤيدين (ميلر .)1978 ،كما أن وسائل اإلعالم
وممارساتها السلبية ،وبعدها عن املوضوعية قد تكون مسئولة
بدرجة ما عن العدوان ،وإثارة اجلماهري(عربي.)1984 ،

ويستخدم العدوان يف مجيع أحناء العامل كأداة للتأثري على
اآلخ��ري��ن ،كما أن��ه يعترب م��ن األم���ور ال�تي حتظى باهتمام
القانون والثقافة؛ حيث يسعى كالهما إىل قمع ظاهرة العنف
والعدوان ومنع تفشيها ،ومن املمكن أن يتخذ العدوان صو ًرا
كثرية تبدو يف أي مكان على وجه األرض ،بدءاً باإليذاء البدني
ولذلك اهتم املختصون يف علم النفس واالجتماع بالعدوان
بني األشخاص ،وانتها ًء باحلرب واإلبادة اجلماعية اليت ميوت
والعنف الرياضي؛ من حيث الوقوف على أسبابه وأشكاله؛ فرمبا
فيها ماليني األفراد (.)Wan, 2002
يكون سلوك ال��ع��دوان تعويضا عن اإلحباطات املستمرة اليت
ومن الطبيعي أن يوجد العدوان يف اجملتمعات الرياضية ،سواء يعاني منها الناس على املستوى القريب ،أو البعيد (راتب.)2000 ،
أك��ان ذل��ك بني الالعبني ،أم احلكام والالعبني ،أم الالعبني وقد تبلورت عدة نظريات لتفسريه ،ومعرفة أسبابه والدوافع
وامل��ش��ج��ع�ين ،أم ل���دى املشجعني أن��ف��س��ه��م؛ وب��ذل��ك ف��إن��ه من اليت تقف وراءه؛ وذلك من أجل منع وقوع العدوان أصال ،واحلد
الضروري أن تتوحد اجلهود ملنع وق��وع العدوان بشتى صوره من انتشاره بني القطاعات الرياضية وما يتعلق بها (حجاج،
وأشكاله حفظاً للناس واملمتلكات؛ حيث أصبحت ظاهرة العدوان )2002؛ حيث إن العدوان يع ّد أحد املشكالت االجتماعية اليت
الرياضي ظاهرة واسعة االنتشار يف املالعب ،وه��ذه الظاهرة تواجه عناصر اجملتمع الرياضي ،الذي جيب أن يتمتع بالروح
ليست حديثة يف اجملال الرياضي؛ وإمنا زادت بسبب التعصب السامية سواء أكانوا العبني ،أم حكاما ،أم إداريني ،أم مشجعني؛
السياسي ،أو التعصب االجتماعي ،أو التعصب الرياضي ،أو حيث احملبة ،والسالم ،والتعاون ،واإليثار ،وتقبل اخلسارة بروح
التعصب اإلقليمي (.)Bilyeu & Wann, 2002
عالية (الطالب ولومي ،)1990 ،فليس من اثنني خيتلفان على
وتعد ظاهرة العدوان يف املالعب الرياضية ظاهرة اجتماعية ما يتمتع به املهتمون يف اجمل��ال الرياضي من أخ�لاق ،ولطف
ّ
معقدة تدخل فيها عدة متغريات ،وهذه الظاهرة ليست حديثة وتواضع ،واالتصاف باإلجيابية ،والبعد عن السلبية ،وكل ما
يف اجملال الرياضي ،وإمنا هي ظاهرة قدمية قدم الرياضة ،لكن يعكر صفو اآلخرين ،أو إيذائهم (راتب.)1997 ،
اجلديد هو تعدد مظاهر أشكال العنف والعدوان داخل املالعب؛ ولقد حدّد ويكفيلد ووان ( )Wakefield & Wann ,2006مجلة
ف��ال��ع��دوان ه��و ك��ل س��ل��وك ي���ؤدي إىل إحل���اق ال��ض��رر واألذى من األسباب املغذية لظاهرة العدوان يف املالعب ،ومنها:
باآلخرين؛ فهناك عدوان لفظي كالتهديد ،والسب ،والشتم،
 عدم وعي الشباب بأهمية الرياضة؛ كونها لعبة فيها الرابحوال��ص��راخ ،وع���دوان م��ادي ي��ؤدي إىل خسائر م��ادي��ة كحرق
واخلاسر .
السيارات ،أو إحلاق الضرر باآلخرين ،أو القيام بالقتل أحيانا.
 ضعف األمن داخل املنشئات الرياضية ،وكذلك بناء امللعب.(.)Kevin, 2012

وك��ان ال��ع��دوان الرياضي -ق��دمي�اً -يتصف بالقسوة والشدّة
والدموية أكثر مما عليه اآلن؛ حيث حتكم األلعاب جمموعة
من القوانني واألنظمة واللوائح اليت حتاسب املسيء باحلرمان،
أو الغرامة ،أو السجن أحياناً ،كما أن التوجه العام الرياضي
يدعو وباستمرار إىل التهذيب الرياضي ،واملنافسة الشريفة،
وجتنب العدوان بشتى صورة وأشكاله (عالوي.)2002 ،

ولعلنا نستغرب م��ا حي��دث ال��ي��وم مم��ا حي��دث يف امل�لاع��ب من
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 التعبئة أو الشحن اإلعالمي السليب للجماهري. التعصب واالجنراف العاطفي واحلماس الزائد. ت��ص��رحي��ات ال��ت��ح��دي م��ن ق��ب��ل اإلداري���ي��ن ،أو امل���درب�ي�ن أوالالعبني.
 سوء إدارة أو حتكيم املباريات الرياضية. -قلة الوسائل األمنية داخ��ل امللعب مثل :كامريات املراقبة
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العدوان الرياضي يف مالعب كرة القدم األردنية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية

والتفتيش.

ويأخذ العدوان الرياضي أشكا ً
ال وأنواعاً خمتلفة حبسب نوع
اللعبة ،وعدد املشاهدين وخصائصهم ،وطبيعة بيئة اللعب؛
فقد يكون بالتهكم ،أو السب ،أو من خالل اهلجوم ،واإليذاء،
والتكسري ،وقد أصبح العدوان الرياضي ظاهرة عاملية يعاني
منه معظم اجملتمعات الغربية ،والعربية بصورة أو بأخرى؛
بسبب ما يصاحبه من أعمال التخريب ،والتدمري ،والقتل
( ،)Stamiris, 2000وبالتالي ف��إن مثل ه��ذه االع��ت��داءات تع ّد
سلوكيات غري مقبولة رياضياً ،ودينياً ،واجتماعياً ،وأخالقياً،
كما أنها ت��ؤدي – بالضرورة -إىل حتطيم القيم الرتبوية،
والتنافس الشريف ال���ذي ي��ع� ّد م��ن األه���داف العظيمة اليت
يتلمسها األفراد من الرياضة (املصطفى.)2004 ،

أما الدراسة اليت قام بها عالونة ( )1996فحاولت الوقوف على
أسباب مظاهر العدوان الشائعة يف املالعب األردنية ،وقد بلغت
عينة الدراسة ( )766فرداً يعملون يف اجملال الرياضي ،أظهرت
نتائج الدراسة جميء التعصب يف الدرجة األوىل ،ثم اجلمهور،
ثم اإلداريون واحلكام ،وأخرياً اإلعالميون.

ويالحظ من خالل النظر يف الدراسات السابقة وجود العدوان
يف خمتلف األلعاب الرياضية ،مع وج��ود فروقات يف أسبابه
ومظاهره ،وقد كان أشده يف مالعب كرة القدم؛ ورمبا يعود
ذلك اىل تعدد األط��راف املشاركة فيه من مجهور ،والعبني،
وحكام ،وإداري�ين ،وإعالميني؛ باعتبار أن كرة القدم تع ّد من
االلعاب الشعبية احملبوبة .وقد توافقت نتائج هذه الدراسة مع
تلك الدراسات يف وجود العدوان الرياضي ،وخاصة يف مالعب
وقد أشار دوناهو ووان ( )Donahue, & Wann, 2009إىل بعض كرة القدم ،ومتيزت بإظهار أسباب العدوان وأشكاله يف مالعب
اآلث��ار النامجة عن ممارسة ال��ع��دوان يف املالعب الرياضية ،كرة القدم االردنية من قبل أعضاء هيئة التدريس يف كليات
الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية.
ومنها:

 الكالم البذيء والفاحش املخل باحلياء ،وتدمري املمتلكات جمتمع الدراسة وعينتهااخلاصة والعامة.
تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء اهليئات التدريسية
 تعرض بعض األفراد إىل إصابات خطرية تؤدي إىل اإلعاقة ،يف كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية :اجلامعةاألردن��ي��ة ،وجامعة ال�يرم��وك ،واجلامعة اهلامشية ،وجامعة
أو املوت.
مؤتة ،والبالغ عددهم ( )112عضو هيئة تدريس؛ وذلك خالل
 إتالف املنشآت الرياضية. ظهور التفرقة بسبب مفاهيم املرتبطة باجلهوية والعصبية .الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  .2014/2013أما عينةالدراسة فتكونت من ( )81عضو هيئة تدريس ،ممن استجابوا
 غياب روح التسامح والقيم السامية.على أداتي الدراسة ،وبنسبة بلغت( )%72من جمتمع الدراسة.
توسع دائرة العدوان الرياضي؛ فقد أجريت العديد من
وبسبب ّ
الدراسات اليت حاولت الوقوف على أسبابه ،ومعرفة أشكاله سواء أدوات الدراسة
أكان ذلك لدى املشجعني ،أم الالعبني ،أم احلكام وملختلف أنواع قام الباحثان باستخدام أدات�ين يف الدراسة ،أحدهما لتحديد
اللعب سواء أكانت كرة قدم ،أم كرة طائرة ،أم كرة يد ،أم أشكال العدوان الرياضي ،واألخ��رى ملعرفة أسبابه .ولتحديد
واحدة من ألعاب القوى .ومنها دراسة جابر ( )2011واليت حاولت أشكال العدوان اجلماهريي يف مالعب كرة القدم االردنية،
دراسة االجتاهات حنو العدوان لدى العيب الكراتية يف فلسطني فقد مت استخدام قائمة ال��ع��دوان العام ال�تي صممها عالوي
لدى عينة مكونة من ( )153العباً وقد أظهرت نتائج الدراسة ( )1998وتألفت من أربعة جماالت :الضرب واالعتداء ،والعدوان
اللفظي ،وسرعة االنفعال ،وااليذاء النفسي .تكونت القائمة من
اجتاهاً إجيابياً بسيطاً حنو العدوان الرياضي.
وقام جابر ( )2007أيضاً بدراسة حول أسباب العدوان الرياضي ( )40فقرة بواقع ( )10فقرات لكل جمال؛ حيث يتم االستجابة
يف املالعب على عينة مكونة من ( )152فرداً ،وقد أظهرت نتائج عن كل فقرة حسب مقياس مخاسي التدريج( :أوافق بدرجة
الدراسة أسباب العدوان بعدم وجود نظام حلماية احلكام يف كبرية جداً ،بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة،
الدرجة األوىل ،وعدم وجود وعي لدى اجلماهري يف الدرجة ،بدرجة قليلة جداً) .وللتأكد من صدق احملتوى قام الباحثان
بعرض القائمة على جمموعة من املختصني يف علم النفس
وعدم اختاذ عقوبات رادعة لدى املخالفني.
الرتبوي؛ حيث مت إج��راء بعض التعديالت على الفقرات اليت
وأج��رى دمي��وك وج��روف ( )Dimmock and Grove, 2005متثل كل جمال وحذف بعضها اآلخر ،وقد استقر املقياس يف
دراس��ة ملعرفة تأثري التعصب لدى مشجعي الفرق الرياضية أربعة جماالت ولكل جمال ( )6فقرات فقط .ملحق( ،)1وحلساب
ً
احملرتفة يف أسرتاليا؛ حيث بلغت عينة الدراسة ( )231مشجعا ،الصدق اإلحصائي قام الباحثان حبساب معامالت االرتباط بني
ً
وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن اجلماهري األكثر تعصبا كانت كل فقرة والدرجة الكلية على املقياس .وكانت النتائج كما
أقل حتكماً يف السلوكيات العدوانية.
يف اجلدول (.)1
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جدول ()1معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية على مقياس
أشكال العدوان الرياضي
رقم الفقرة معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.75
0.81
0.87
0.81
0.80
0.79
0.77
0.80
0.85
0.84
0.79
0.75

رقم الفقرة معامل االرتباط

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.79
0.81
0.89
0.81
0.82
0.74
0.70
0.80
0.91
0.85
0.74
0.72

جدول ( )3معامالت االرتباط بني كل فقرة والعالمة الكلية ملقياس
أسباب العدوان الرياضي
رق��������م م��ع��ام��ل رق������م م��ع��ام��ل رق�������م م��ع��ام��ل
الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.80
0.79
0.71
0.72
0.77
0.85
0.80
0.80
0.81
0.75

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.70
0.75
0.80
0.81
0.79
0.56
0.77
0.88
0.89
0.85

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.70
0.75
0.72
0.80
0.75
0.82
0.65
0.84
0.89
0.71

كما قام الباحثان باستخراج معامل االتساق الداخلي للمقياس ولدى تطبيق املقياس وإعادة تطبيقه على العينة االستطالعية؛
من خالل حساب معامل االرتباط بني كل جمال ،والدرجة فقد بلغ معامل الثبات ()0.81؛ مما يتيح استخدام املقياس
لغايات البحث العلمي.
الكلية للمقياس وكانت النتائج كما يف اجلدول (.)2
جدول ( )2معامل االرتباط بني كل جمال والدرجة الكلية على مقياس مشكلة الدراسة

أشكال العدوان الرياضي

اجملال
االعتداء والضرب
العدوان اللفظي
سرعة االنفعال
االيذاء النفسي

معامل االرتباط
0.82
0.89
0.80
0.79

كثر يف اآلونة االخرية العدوان يف مالعب كرة القدم االردنية؛
مما تسبب يف ختريب املمتلكات العامة واخلاصة ،والتأثري على
اللحمة االجتماعية والوطنية ،وتطلب ذلك أيضا بذل املزيد
من اجلهود األمنية ،وصرف األموال الطائلة؛ ولذلك كان من
املهم دراسة هذه ظاهرة العدوان يف املالعب من حيث أسبابها،
والدوافع اليت تقف وراءها ،وأشكاهلا املتعددة من قبل املختصني؛
وذلك بهدف احل ّد منها ،وإجياد احللول املناسبة هلا.

كما استخرج الباحثان معامل الثبات للمقياس من خالل أسئلة الدراسة
التطبيق وإع��ادة التطبيق على عينة استطالعية باستخدام
معادلة كرونباخ ألفا؛ حيث بلغ معامل الثبات ( ،)0.83مما أجابت الدراسة عن السؤالني التاليني:
يتيح استخدام املقياس حسب املعايري العلمية.
 ما أسباب العدوان الرياضي يف مالعب كرة القدم األردنيةأم��ا مقياس أس��ب��اب ال���ع���دوان .ملحق( )2فقد مت ب��ن��اؤه من م��ن وجهة نظر أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س يف كليات الرتبية
قبل الباحثني أنفسهما اعتماداً على األدب النظري ألسباب الرياضية يف اجلامعات األردنية؟
العدوان ،وقد تكون من مخسة جماالت هي :احلكام ،والتعصب  -ما أشكال العدوان الرياضي يف مالعب كرة القدم األردنية
اجل��م��اه�يري ،واإلع��ل�ام ،واألم���ن ال��ع��ام ،واإلدارة والتنظيم .م��ن وجهة نظر أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س يف كليات الرتبية
ولكل جمال ( )6فقرات تقيسه ،وللتأكد من صدق احملتوى الرياضية يف اجلامعات األردنية؟
للمقياس؛ فقد مت ع��رض��ه على جمموعة م��ن احملكمني يف أهمية الدراسة
الرتبية وعلم النفس؛ حيث مت تعديل بعض الفقرات حسب
آرائهم واقرتاحاتهم .وحلساب ثبات املقياس فقد مت تطبيقه تكمن أهمية الدراسة يف الوقوف على مظاهر وأشكال العدوان
على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة؛ حيث مت حساب الرياضي وأسبابه من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف
الصدق اإلحصائي للمقياس من خ�لال استخراج معامالت كليات الرتبية الراضية يف اجلامعات األردن��ي��ة؛ ولعل ذلك
االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ،وكانت يسهل على املختصني وأصحاب القرار معرفة أولويات معاجلة
أشكال العدوان الرياضي حسب الوزن النسيب لكل منها ،إضافة
النتائج كما يف اجلدول (.)3
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العدوان الرياضي يف مالعب كرة القدم األردنية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية

إىل معرفة أسباب العدوان ،وإي�لاء كل منها حسب األولوية
املناسبة؛ حبيث تصب اجلهود على األسباب احلقيقة ،ومستوى
كل منها للحد من العدوان ،والتخفيف من آثاره ،وتبعاته على
اجملتمع.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل معرفة أسباب العدوان
الرياضي والوقوف على أشكاله ،من خالل
معرفة الوزن النسيب لكل شكل من أشكال
العدوان الرياضي ،واألسباب اليت تشكل
وتوجد هذه األشكال.

اجملال

قرارات احلكام

مصطلحات الدراسة
العدوان الرياضي :سلوك يقوم به الفرد،
أو جمموعة م��ن األف���راد داخ��ل مؤسسة
رياضية للتعبري عن الرفض ،أو اإلحباط
جتاه الطرف املناسب.
مالعب كرة القدم :لعبة شعبية عاملية
يتنافس فيها فريقان بعدد ( )11فرداً لكل
فريق ملدة شوطني بواقع ( )45دقيقة لكل
شوط وحسب قواعد وضوابط معروفة.

التعصب اجلماهريي

االعالم الرياضي

حمددات الدراسة
أج��ري��ت ال��دراس��ة على عينة م��ن أعضاء
اهليئات التدريسية يف كليات الرتبية
الرياضية يف اجلامعات األردن��ي��ة خالل
الفصل ال��دراس��ي الثاني للعام الدراسي
.2014/2013

قوات األمن

نتائج الدراسة ومناقشتها
أو ًال :نتائج السؤال األول ومناقشتها
ي��ن��ص ال���س���ؤال األول ع��ل��ى :م���ا أسباب
العدوان يف مالعب كرة القدم األردنية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف
كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات
األردنية ؟

التنظيم االداري

جدول ()4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد
عينة الدراسة حول أسباب العدوان الرياضي

الفقرات
1
2
3
4
5
6
اجملال ككل
7
8
9
10
11
12
اجملال ككل
13
14
15
16
17
18
اجملال ككل
19
20
21
22
23
24
اجملال ككل
25
26
27
28
29
30
اجملال ككل

املتوسطات
احلسابية
3.39
3.66
3.00
3.63
3.81
4.00
3.58
3.61
3.60
3.05
3.11
3.35
3.26
3.33
3.42
3.61
3.09
3.26
3.26
3.46
3.35
3.81
3.23
3.74
3.71
3.56
3.69
3.62
3.57
3.28
2.97
3.35
3.84
3.43
3.41

االحنرافات
املعيارية
1.13
0.75
0.58
0.89
0.86
0.79
0.31
1.48
1.07
1.10
0.85
0.94
0.53
0.41
0.73
1.18
0.97
1.19
0.97
0.85
0.56
0.74
0.81
0.69
1.09
1.07
1.07
1.06
1.05
1.03
0.86
0.86
0.74
0.76
0.45

الرتتيب
5
3
6
4
2
1
1
2
6
5
3
4
3
1
5
4
4
2
1
6
2
3
5
4
2
5
6
4
1
3

ولإلجابة عن السؤال األول قام الباحثان
ب���اس���ت���خ���راج امل���ت���وس���ط���ات احل��س��اب��ي��ة
واالحن���راف���ات املعيارية لفقرات وأبعاد
أداة ق��ي��اس أس��ب��اب ال���ع���دوان يف مالعب
كرة القدم من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس يف كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية ،بالنظر اىل اجل��دول ( )4نالحظ جميء جمال األم��ن العام
وكانت النتائج كما يف اجلدول (.)4
يف م��ق��دم��ة أس��ب��اب ال���ع���دوان ال��ري��اض��ي مب��ت��وس��ط حسابي
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د .حممد سليمان بين خالد/د .منصور نزال احلمدون

( )3.62واحن��راف معياري ( )0.45وأقله يف جم��ال التعصب
اجل��م��اه�يري مبتوسط حسابي ( )3.33واحن���راف معياري
( .)0.41ويف جمال احلكام كان أعاله يف الفقرة ( )6مبتوسط
حسابي ( )4.00واحن��راف معياري ( ،)0.79وأقله يف الفقرة
( )3مبتوسط حسابي بلغ ( )3.00واحنراف معياري (.)0.58
ويف جمال التعصب اجلماهريي كان أع�لاه يف الفقرة ()7
مبتوسط حسابي ( )3.61واحن���راف معياري ( )1.48وأقله
يف الفقرة ( )9مبتوسط حسابي ( )3.05واحن��راف معياري
( .)1.10ويف جمال اإلعالم كان أعاله للفقرة ( )1مبتوسط
حسابي ( )3.42واحنراف معياري ( )1.18وأقله كان للفقرة
( )5مبتوسط حسابي ( )3.09واحنراف معياري ( .)0.97ويف
جمال األمن العام كان أعلى متوسط لصاحل الفقرة ()19
وبلغ ( )3.81واحن��راف معياري ( )0.74وأقله للفقرة ()20
مبتوسط ( )3.23واحن���راف معياري ( .)0.81أم��ا يف جمال
اإلدارة والتنظيم فكان أعاله لصاحل الفقرة ( )29مبتوسط
حسابي ( )3.84واحنراف معياري ( )0.74وأقله كان للفقرة
( )27مبتوسط حسابي ( )2.97واحنراف معياري (.)0.86

اجلماهري وتعبئتهم أثناء املباريات ،والقيام بأعمال خارجة
عن األع���راف والقواعد والقوانني االجتماعية .وق��د يكون
العدوان وسيلة لتحقيق حاجيات ورغبات نفسية واجتماعية
للشخص؛ فنمط الشخصية غالبا ما يوصف بأنه منط دائم
من السلوكيات العنيفة؛ أي أن ه��ؤالء األشخاص يسعون
وبشتى الطرق اىل املواجهة طيلة حياتهم؛ حيث إن للتقليد
دوراً بارزاً يف انتشار العدوان ( ،)Bilyeu, & Wann, 2002وقد
أوضح علماء نظرية التعلم االجتماعي أن العدوان ظاهرة
مكتسبة عن طريق املالحظة واحمل��اك��اة يتعلمها األفراد
كما يتعلمون أي نوع من أنواع السلوك األخرى ،إضافة إىل
عوامل أخرى كالعصبية واجلهوية والقبلية الناجتة عن
التنشئة االجتماعية ،وأساليب الرتبية اخلاطئة (Wann,
)Melnick, Russell, & Pease, 2001؛ مم��ا ي��دف��ع بعض
الشباب إىل مناصرة فريق ما حبماسة شديدة غري مربرة.
ويف الواقع ميكن التنبؤ بأن ه��ؤالء األشخاص من احملتمل
أن يتصرفون بطريقة املواجهة والتحدي يف كافة جماالت
احلياة ،سواء أكان ذلك على مستوى العالقات الشخصية،
أو بيئات العمل ،أو نشاطات اللعب املختلفة(.)Wann,1997
ومتثل صورة العدوان إظهار القوة والسيطرة على اآلخرين
والتحكم بهم؛ ولعل هذا يشري إىل حماولة الستعادة السلطة،
أو فقدان الذات من خالل السعي ختويف اآلخرين وإرهابهم.
كما وتعترب كرة القدم األكثر الشعبية بني أفراد اجملتمع
وباخلصوص فئة الشباب؛ فالذين ميارسون الرياضة هم
شباب؛ واملشجعون معظمهم من الشباب ،وهذا إمنا يدل على
صفات اجتماعية وشخصية تتميز بها مرحلة الشباب ،مثل
حب الظهور ،وإظهار الشجاعة ،والقوة ،واحلماسة ،والبحث
عن االستقاللية وغريها من الصفات اليت هلا دور يف توجيه
سلوكات الفرد وتصرفاته ،وحتديد اجتاهاته( & Beaty

وميكن تفسري عزو أهم اسباب العدوان الرياضي إىل األمن
العام بوجود عدد غري كاف من رجال األمن مبوازاة أعداد
غفرية من اجلماهري ،مع استخدام االمن الناعم يف التعامل
م��ع اجل��م��اه�ير؛ مم��ا يشجع الرت��ك��اب امل��زي��د م��ن املخالفات
واألخطاء املرتاكمة ،إضافة اىل الضعف يف إدارة األزمات،
وع���دم ام��ت�لاك اخل��ط��ط وال��وس��ائ��ل امل��ادي��ة ال�ت�ي ت��زي��د من
السيطرة على امل��واق��ف ال��ط��ارئ��ة .أم��ا السبب األض��ع��ف يف
العدوان الرياضي فهو ما يعزى اىل التعصب اجلماهريي؛
وميكن تفسري ذلك اىل امتالك اجلماهري الرياضية الروح
الرياضية ،ووجود ثقافة نبذ اجلهوية ،والعنصرية ،والتحيز
للقبلية ،وتقبل اخل��س��ارة ،والتأييد بالنهاية اىل األفضل،
. )Alexeyev, 2008
إضافة إىل وج��ود ال��روح الوطنية بعدم ختريب املمتلكات
سواء العامة أو اخلاصة ،وأن اخلسارة ليست نهاية املطاف .ثانيًا :نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

وق��د تكون باقي اجمل��االت مسئولة بدرجة ما عن العدوان وينص السؤال الثاني على :ما أشكال العدوان يف مالعب كرة
الرياضي يف مالعب ك��رة ال��ق��دم ،فقد ج��اء جم��ال احلكام القدم االردنية من وجهة نظر أعضاء اهليئات التدريسية يف
يف املرتبة الثانية ،يليه جمال اإلدارة والتنظيم ،ثم جمال اجلامعات األردنية؟
اإلع�لام ،وأخ�يرا جم��ال التعصب اجلماهريي؛ ورمب��ا يعزى ول�لإج��اب��ة ع��ن ال��س��ؤال ال��ث��ان��ي مت اس��ت��خ��راج املتوسطات
ذلك إىل عدم اتصاف احلكام باحلزم يف اختاذ القرارات ،أو احلسابية واالحن��راف��ات املعيارية الستجابات أف��راد عينة
حتيزهم ألحد الفريقني أو اخلطأ يف اختاذ قرار ما ،وقد تكون الدراسة على أداة قياس أشكال العدوان الرياضي ،وكانت
من أسباب العدوان الرياضي العشوائية يف إدارة املباريات النتائج كما يف اجلدول (.)5
وتنظيمها؛ مما يتسبب يف االكتظاظ أثناء الدخول أو خروج
جدول ( )5املتوسطات واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة
أع��داد تزيد عن استيعاب امللعب ،كما أن دور اإلع�لام قد
الدراسة على فقرات أداة أشكال العدوان الرياضي
يتصف بالسلبية ،وعدم احليادية أحيانا؛ مما يتسبب يف إثارة
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العدوان الرياضي يف مالعب كرة القدم األردنية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية

املتوسطات االحنرافات الرتتيب
الفقرات
اجملال
احلسابية املعيارية
5
0.93
2.11
الضرب واالعتداء 1
1
1.16
3.53
2
4
0.81
2.77
3
6
1.19
2.09
4
2
1.26
3.25
5
3
1.27
3.21
6
0.63
اجملال ككل 2.83
5
1.34
2.61
العدوان اللفظي 7
2
1.02
3.32
8
3
1.02
2.84
9
4
1.16
2.76
10
1
1.01
3.54
11
6
1.11
2.59
12
0.80
اجملال ككل 2.94
3
0.63
3.02
سرعة االنفعال 13
5
1.02
2.60
14
2
0.63
3.07
15
6
1.15
1.97
16
4
0.88
2.90
17
1
0.67
3.78
18
0.55
اجملال ككل 2.89
2
0.76
3.23
االيذاء النفسي 19
3
0.81
3.18
20
1
0.76
3.76
21
4
1.25
2.33
22
5
1.08
2.00
23
6
1.15
1.78
24
0.62
اجملال ككل 2.71

( .)1.97وجاءت الفقرة ( )21كأعلى أشكال العدوان
الرياضي يف جمال (ال��ع��دوان غري املباشر) مبتوسط
حسابي ( )3.76واحن��راف معياري ( )0.76وأقله جاء
يف الفقرة ( )24مبتوسط حسابي ( )1.78واحنراف
معياري (.)1.15
يعزى ذلك إىل كثرة ما يرتدد من ألفاظ جارحة ،أو
كالم عنيف ،أو استخدام الوعيد والتهديد للطرف
اآلخ��ر (الزيود ،)2012،إضافة اىل األص��وات العالية،
سواء أكان ذلك يف النقاشات ،أم احل��وارات ،أم ترديد
اهلتافات ،والصخب ،أم مبخاطبة اآلخ��ري��ن بقسوة
وشدّة غري معهودة .أما أقل أشكال العدوان الرياضي
فجاء يف العدوان غري املباشر ،فقلما ينتهي العدوان
بالضرب على الكراسي ،أو التصفري ،أو بإظهار الغضب،
أو االكتفاء بعد الرضى ،أو بتوجيه النقد لآلخرين،
ورمبا يتعدى ذلك اىل إيذاء اآلخرين وإتالف األشياء
وق��د ج��اءت سرعة االستثارة باملرتبة الثانية تالها
التهيج واالستثارة ،وأخريا العدوان غري املباشر ،ورمبا
يعزى ذلك اىل ما يشاهده من مظاهر فقدان السيطرة
ع��ل��ى ال�����ذات ،وال��غ��ض��ب ألت��ف��ه األس���ب���اب ،والشعور
بالغضب جتاه اآلخرين()Smith, & Wann, 2006؛
مما يتسبب يف االضطراب واالرتباك واالنفعالية يف
اختاذ القرارات؛ وهذا سينعكس على سلوك اجلماهري
باستخدام ال��ع��دوان ،وامليل اىل اهلجوم على الطرف
اآلخ����ر ،وع��ق��اب��ه دون أس��ب��اب ،أو م��ب�ررات معقولة
()Baron & Richardson, 1994وجتدر اإلش��ارة إىل
أن اجملتمعات ختتلف بتعبريها عن ح��االت الغضب
وعدم الرضى ،بنوع من الته ّور واالندفاعية أو بضبط
االعصاب واهلدوء والرتوي؛ ولعل ذلك يعود اىل أمناط
ال�ترب��ي��ة ،وأخ�لاق��ي��ات اجملتمع ال��س��ائ��دة ،وضوابطه
القيمية ،واألخالقية ،والقانونية.

االستنتاجات

 تتعرض مالعب كرة القدم االردنية بني الفينةمن خالل النظر يف اجلدول ( )5نالحظ جميء جمال (العدوان
اللفظي) يف مقدمة أشكال العدوان الرياضي مبتوسط حسابي واألخرى اىل العدوان بأشكاله املتعددة.
( )2.94واحنراف معياري ( )0.80وأقله يف جمال (العدوان غري  -تتعدد أشكال العدوان يف مالعب كرة القدم االردنية ،سواء
املباشر) مبتوسط حسابي ( )2.71واحنراف معياري ( .)0.62بالعدوان اللفظي أو غري اللفظي.
وج���اءت أع��ل��ى أش��ك��ال ال��ع��دوان ال��ري��اض��ي يف جم��ال (التهيج
 يقع العدوان اللفظي يف مقدمة أشكال العدوان الرياضي؛واالعتداء) يف الفقرة ( )2مبتوسط حسابي ( )3.53واحنراف
بينما أقله يف التعصب اجلماهريي.
معياري ( )1.16وأقله يف الفقرة ( )5مبتوسط حسابي ()2.09
واحنراف معياري ( .)1.19ويف جمال (العدوان اللفظي) جاءت  -االمن العام هو املسئول بالدرجة االوىل عن العدوان الرياضي،
أعلى أشكال العدوان الرياضي يف الفقرة ( )11مبتوسط حسابي وأخريا التعصب اجلماهريي.
( )3.54واحن���راف معياري ( )1.01وأق��ل��ه يف الفقرة ( )12التوصيات واملقرتحات
مبتوسط حسابي ( )2.59واحن��راف معياري ( .)1.11وجاءت
أعلى أشكال العدوان الرياضي يف جمال (سرعة االستشارة)  -تعزيز وتكثيف عدد أفراد األمن داخل املنشئات الرياضية.
للفقرة ( )18مبتوسط ( )3.53واحن���راف معياري ( - )1.16تدريب أفراد األمن ورفع قدراتهم يف السيطرة والتعامل مع
وأقله يف الفقرة ( )6مبتوسط حسابي ( )1.97واحنراف معياري أحداث العدوان الفردية واجلماعية بشكل سريع ومباشر.
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ج /قسم العلوم اإلجتماعية  العدد - 13جانفي  . 2015ص98-89 .

95

د .حممد سليمان بين خالد/د .منصور نزال احلمدون

خت��ف��ي��ف ح���دة اخل��ط��اب اإلع�ل�ام���ي واالب��ت��ع��اد ع��ن تأجيجاجلماهري الرياضية.
 اجملمعي ،أمحد  ،)1984(.السمات الشخصية لالعيب التنس وعالقتها -فوزي ،أمني  ،)2003(.علم النفس الرياضي ،ط ،1دار الفكر العربي ،مصر.

باإلجناز الرياضي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية الرياضية،
جامعة بغداد.
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 كتابة العقوبات املرتتبة على اجلمهور خبط واض��ح علىتذاكر الدخول.

بغداد.
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 ختصيص جوائز قيمة وجمزية ألحسن املناصرين خاللكل موسم كروي.

- Baron, R. A., & Richardson, D. R. (1994). Human aggression
(2nd Ed.). New York: Plenum.
- Beaty, L. A., & Alexeyev, E. B. (2008). The problem with school
bullies: What the research tells us. Adolescence, 43, 1_11.
- Bilyeu, J. K., & Wann, D. L. (2002). An investigation of racial
differences in sport fan motivation. International Sports
Journal, 6(2), 93_106.
- Dimmock, J & Grore, J. (2005), Relationship of fan

املراجع العربية واألجنبية

Identification to determinants of Aggression, Journal of

أوال :املراجع العربية
 ج��اب��ر ،رمزي ،)2009(.ال��ع��دوان الرياضي ل��دى الع�بي ك��رة اليد يففلسطني ،املؤمتر العلمي لعلوم الرتبية البدنية والرياضية :دور الثقافة
البدني والرياضية يف توسيع قاعدة املمارسة الرياضية ،كلية الرتبية
الرياضية ،جامعة السابع من إبريل – ليبيا.
 جابر ،رمزي  ،)2011(.اجتاه منو العدوان والعنف يف التنافس الرياضيلدى العيب الكراتيه يف فلسطني.
 حجاج ،حممد  ،)2002(.التعصب والعدوان يف الرياضة – رؤية نفسيةواجتماعية ،املكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة.

Applied Sport Psychology (17). 37_47.
- Donahue, T. & Wann, D. L. (2009). Perceptions of the
appropriateness of sport fan physical and verbal aggression:
American Journal of Psychology, 11(3), 419_428.
- Kevin, Y, (2012), Sport, Violence and Society. Reviewed by
Kristi A. Allan, Trent University, and Peterborough, ON
New York, NY.
- Smith, J., & Wann, D. L. (2006). Relationship of dysfunctional
sport fandom with dislike for rivals in a sample of college

 -راتب ،أسامة  ،)1997(.التدريب النفسي الناشئني ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

students. Perceptual and Motor Skills, 102, 719_720.

 رات��ب ،أسامة  ،)2000(.علم نفس الرياضة :املفاهيم والتطبيقات ،دارالفكر العربي – مصر.

- Stairs, J (2000). Sociology of Sport. Second Renewed

 الزيود ،خالد واجلراح ،مأمون  ،)2012(.العنف الرياضي يف مالعب كرةالقدم األردنية ،جملة جامعة النجاح لألحباث (العلوم اإلنسانية) (،6 ،)26
 ،2012فلسطني.
 الطالب ،ن��زار والوميس ،كامل  ،)1993(.علم النفس الرياضي ،داراحلكمة للطباعة والنشر ،بغداد.
 عالونة ،عيسى  ،)1996(.دراسة ظاهرة العدوان يف املالعب الرياضية،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،عمان.
 ع�لاوي ،حممد  ،)1998(.سيكولوجية ال��ع��دوان والعنف يف الرياضة،مركز الكتاب للنشر ،مصر.
 عالوي ،حممد  .)2002(.نفس التدريب واملنافسة الرياضية ،دار الفكرالعربي – مصر.
96

Publication. G. Athens. Publication Ziti.
- Wakefield, K. L., & Wann, D. L. (2006). An examination
of dysfunctional sport fans: method of classification and
relationships with problem behaviors. Journal of Leisure
Research, 38, 168_186.
- Wann, D. L. (2002). Preliminary validation of a measure for
assessing identification as a sport fan: The Sport Fandom
Questionnaire. International Journal of Sport Management,
3, 103_115.
- Wann, D. L., Melnick, M. J., Russell, G. W., & Pease, D. G.
(2001). Sport fans: The psychology and social impact of
spectators. New York: Rutledge Press.

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ج /قسم العلوم اإلجتماعية  العدد - 13جانفي  . 2015ص98-89 .

العدوان الرياضي يف مالعب كرة القدم األردنية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية

ملحق( )1اشكال العدوان يف مالعب كرة القدم

اجملال االول :الضرب واالعتداء
1
2
3
4
5
6

جتنب من حياول االعتداء من الطرف اآلخر

ال توجد مربرات معقولة لالعتداء على االخرين

تتصف اجلماهري املؤيدة باهلجومية

تتصف مجاهري املؤيدين بالغضب واالنفعالية
امليل اىل استخدام العدوان للدفاع عن النفس

بدرجة كبرية جدا

بدرجة كبرية

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جدا

استخدام الكلمات اجلارحة يف حالة الغضب

احلديث بعصبية وبأصوات عالية يف احلوار
استخدام لغة الوعيد والتهديد يف احلوار

امليل اىل النقاش احلاد وبصوت عال

خماطبة االخرين بقسوة وشدة

مستوى االستجابة
بدرجة كبرية جدا

بدرجة كبرية

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جدا

فقدان األعصاب والسيطرة بسهولة

االضطراب واالرتباك يف املواقف الصعبة
امحرار الوجه يف حالة الغضب

تتصف الكثري من القرارات باالنفعالية
االستثارة بسهولة وألسباب واهية

الشعور بالغضب الشديد يف حالة املضايقة

اجملال الرابع :االيذاء النفسي
19
20
21
22
23
24

مستوى االستجابة

يف حال الغضب يكون الرد بالكالم العنيف

اجملال الثالث :سرعة االنفعال
13
14
15
16
17
18

بدرجة كبرية جدا

بدرجة كبرية

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جدا

التحكم والسيطرة على االندفاعية يف إيذاء االخرين

اجملال الثاني :العدوان اللفظي
7
8
9
10
11
12

مستوى االستجابة

مستوى االستجابة
بدرجة كبرية جدا

بدرجة كبرية

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جدا

رفض النقد من اآلخرين

اسقاط الغضب على االشياء املادية وتكسريها

التعبري عن الغضب بالطرق على الكراسي والطاوالت

مضايقة اآلخرين كتعبري عن الغضب
اإلجهاش بالبكاء كتعبري عن عدم الرضى أو الغضب

امليل اىل عدم االيذاء اجلسدي لآلخرين
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ملحق( )2مقياس أسباب العدوان يف مالعب كرة القدم
بدرجة كبرية جدا

1
2
3
4
5
6

يتصف احلكام باألخالق الرياضية

ميتلك احلكام القوة واحلزم يف اختاذ القرارات

يتصف احلكام باملرونة فاجلماهريي باريات
يتصف احلكام بعدم التحيز اىل االندية

ميتلك احلكام القوة اجلسدية طيلة املباراة

ميتلك احلكام املعارف واملهارات الالزمة لقيادة املباريات
مستوى االستجابة

اجملال الثاني :التعصب اجلماهريي
7
8
9
10
11
12

بدرجة كبرية جدا

تتقبل اجلماهري خسارة فريقها برضى

تنبذ اجلماهري دعاة العدوان والتخريب

تؤيد اجلماهري فريقها بعقالنية

تنبذ اجلماهري العصبية القبلية

مستوى االستجابة
بدرجة كبرية جدا

يعلق االعالم على نتائج املباريات حبكمة وعلمية
يتصف املعلقون الرياضيون باألخالق الرياضية

يركز االعالم على اجلوانب االجيابية يف املباريات

يستضيف االعالم ذوي اخلربة واألخالق الرياضية
يتصف القائمون على االعالم بالروح الرياضية

مستوى االستجابة
بدرجة كبرية جدا

بدرجة كبرية

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جدا

يوجد عدد كاف من رجال االمن

ميسك رجال االمن باملخربني يف الوقت املناسب

يتعامل رجال االمن مع املخربني بشدة

ميتلك رجال االمن العام الوسائل املناسبة لضبط االمن
ميتلك رجال االمن العام اخلطط املناسبة إلدارة االزمات

ينتشر االمن العام يف االمكنة املناسبة
مستوى االستجابة

اجملال اخلامس :التنظيم االداري

98

بدرجة كبرية

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جدا

يلتزم االعالم باحليادية يف نقل األخبار الرياضية

اجملال الرابع :قوات االمن
19
20
21
22
23
24

بدرجة كبرية

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جدا

متتلك اجلماهري الروح الرياضية
تؤيد اجلماهري النادي االفضل لعباً

اجملال الثالث :اإلعالم الرياضي
13
14
15
16
17
18

بدرجة كبرية

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جدا

بدرجة كبرية جدا

25

يوجد انسياب مناسب يف دخول وخروج اجلماهري من امللعب

26

توجد أماكن خاصة للجماهري املؤيدة لكال الفريقني

27

توجد ترتيبات ملنع تسلل اجلماهري عرب اماكن غري مسموحة

28

يوجد تنسيق ما بني االدارات الرياضية واألمن العام

29

توفر منافذ خاصة يف حاالت الطوارئ لإلسعاف واإلنقاذ

30

وجود ترتيبات متنع احتكاك اجلمهور باحلكام والالعبني

بدرجة كبرية

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جدا
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