1162-0665:EISSN 0512-5831:ISSN

جملة علوم و تقنيات النشاط البدين الرياضي
10-65:الصحفة

25 :العدد21:اجمللد

2092أسباب
- 4905اسة
: :رISSN
العنف بمالعب كرة القدم من وجهة نظر املدربين
 د2170-0818 EISSN
..-.. : الصفحة/2929– " )01( "  العدد رقم/ " )11(" املجلد رقم

Studying the causes of violence in soccer fields from the perspective of coaches
:تا ا ا ا ا ا اااري س ا ا ا ا ا ا ا الم
2921/90/15
: ت ا ا ا ا ا ا ا اااري القب ا ا ا ا ا ا ا ااو
2921/90/92
:ت ا ا ا ا ا ا ا ا اااري النش ا ا ا ا ا ا ا ا اار
2021/12/31

3

 منصوري نبيل،2ناصرباي كريمة. د،1د مخلوف حسناء.ط
Makhelouf hesna1, Nacerbey Karima2, mansouri Nabil3
h.makhlouf@univ-bouira.dz / SMAPS مخبر/ جامعة البويرةSTAPS  معهد1
k.nacerbey@univ-bouira.dz / SMAPS مخبر/ جامعة البويرةSTAPS  معهد2
mansourisport@live.fr / SMAPS مخبر/ جامعة البويرةSTAPS  معهد3
: امللخص

،ه اادلد الدراس ااة رف ا ال ع اارف ع ا اس ااباب المامن ااة وراء اااهرة العن ااف بمالع ااب ك اارة الق اادم م اان وجه ااة نظ اار امل اادربين
 وقاد تام اسا خدام املانوص الوصاف ملالئم ا لببيعاة،) مدرب بوالية جيجال19( ول حقيق ذلك أجريد الدراسة ع عينة قوامها
 وبعد جمع، قام ب صميم راسم يونس لقياس العنف في الرياضة، وكأداة بحث تم س عانة ب قنية س بيان،وهدف الدراسة
البيان اااع ومعاا با ااا باحس اااليب بحص ااائية املناس اابة ت اام ال وص اال رفا ا أن أس ااباب العن ااف بمالع ااب ك اارة الق اادم تا ا لخص باا م ااام
.بالدرجة اوف ثم يلي بداريين ثم اا مهور وأخيرا الالعبين
. مالعب كرة القدم، العنف الرياض ي، العنف:  الملماع املف احيةAbstract :
The study aimed to identify the underlying causes of the phenomenon of violence in soccer fields from
the point of view of coaches. To achieve this, the study was conducted on a sample of (10) coaches in Jijel. As a
tool for the study, a questionnaire was prepared by Sader Hamid, citing Rasim Younis to measure violence in
sports, and after collecting data and processing it with appropriate statistical methods, it was concluded that the
causes of violence in soccer fields are summarized by referees in the first place, then administrators, then the
public and finally players
Keywords: Violence, sports violence, Soccer stadiums.

16

iepsoran.rstaps@gmail.com
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/555

دراسة أسباب العنف بمالعب كرة القدم من وجهة نظر املدربين
مقدمة:
ال شك بأن انشبة الرياضية تادف رف تحسين سلوكياع الفرد ورف تزويد الفارد باالقيم و تجاهااع والسالو
القويم ل أهيل حتى يمون مواطنا صاا ا فاي مج معا  ،خصوصاا فاي املواقاف ذاع البااعع نفعاافي والتاي ت بلاب اتزاناا
نفساايا وعاطفيااا واج ماعيااا،رال رن تفها ي اااهرة العنااف عشاامل عااام والعنااف الرياضا ي عشاامل خااا باااع ماان امارا
ج ماعية التي تعان مناا معظم املج معاع الغربية والعربية واملحلية بصورة أو بأخرى .
ورغم قدم الظاهرة وارتباطها الوثيق بببيعة النفس البشرية امليالة للفوز وعدم تقبل الهزيمة رال أن امر أصاب
اليوم غير مقبو في ل بروز واهر وسلوكياع غريبة تخرج عن رطار ال نالس الشريف ،بل أصب امر ي عدى حدود
رقعااة امللعااب ويم ااد ليصاال املحاااور واملناااطق املجاااورة ماان الشااواري امللديااة للملعااب ومبااان ومساااحاع عامااة ومم لماااع
خاصااة لالسااياراع واملحااالع ال جاريااة ومااا ين ا عاان ذلااك ماان تخريااب وساالب وىاااب ورشااعا للني اران و ع ااداءاع ع ا
اشخا وما يصاحب ذلك من ضرب وجرح قد يصل حد الق ل كما حصل في غير ما مرة.
وتظهاار هااده الظاااهرة عش امل ج ااي فااي العاااب الرياضااية وخاصااة كاارة القاادم لوىاااا اك اار شااعبية فااي العااالم حيااث
اقترنااد ااااا اااهرة العنااف ع ا وجا ااخصااو  ،حتااى أصاابحنا مااا رن نساامع عاان أعمااا عنااف رال ولانااد فااي ملعااب ماان
مالعااب كاارة القاادم ،ولقااد ان قلااد هااعه الظاااهرة رف ا املالعااب اا زائر ااة واس ا فحلد خاصااة فااي الساانواع اخياارة ،حتااى
أصبحد تادد امن و س قرار الوطني.
وأمام تنام هعه الظاهرة ااخبيرة وتزايد معدالتاا أصبحد مادة خصبة للبحث والدراسة في الوقد املعاصر ،رذ
أن ال عا اارف ع ا ا الظا اااهرة وسا اااعد ع ا ا تحليلها ااا ورممانيا ااة ال نبا اال ااا ااا ومواجهباا ااا وريجا اااد اا لا ااو ال فيلا ااة بمحاربباا ااا،
لااالقوانين وحاادها ال ت فا للقىاااء ع ا ععااذ الظااواهر ،رذ البااد أيىااا ماان توساايع النقااا وت ا يع املللفاااع العلميااة
ول النقاشاع اا ادة واملسلولة ورشرا اا ميع لل د من الظواهر السلبية التي تادد املج مع.
 -1مشملة الدراسة وتساؤالتاا:
تع بر رياضة كرة القدم من أك ر الرياضاع شعبية وممارسة رذ تع س اا ىور وامل اععة الواسعة ل لك الرياضة
ماادى رواجهااا وشااعبيباا رال أن هااعه الرياضااة غالبااا مااا يرالقهااا ععااذ الظااواهر لااالعنف والشااغب والعاادوان ،وفااي ععااذ
احيان ت بور هعه الظواهر رف اس عما أدواع الىرب و شتبالاع وبال افي ااخروج عن اهاداف النبيلاة للممارساة
الرياضااية ،وتشااير العديااد ماان الدراسااة ومناااا دراسااة جااابر رفا أن اااهرة شااغب املالعااب اليااوم ام اادع لتشاامل اا مهااور
وبداريااين حتااى ععااد انبااااء املباااراة وخرجااد عاان املااألوف حتااى أصااب اا ميااع وشاامو ماان هااعه الظاااهرة وماان هنااا تولاادع
لدى الباحثة ل رة دراسة اسباب التي تقف وراؤها لوضع العالج املناسب.
وعلي نبرح التساؤ الرئيس ي ال افي:
ما هي أسباب العنف بمالعب كرة القدم؟
 -2هدف الدراسة :تادف الدراسة اا الية رف ال عرف ع أسباب العنف بمالعب كرة القدم من وجهة نظر املدربين.
 -3أهمية الدراسة :لمون ااهرة العناف والشاغب الرياضا ي فاي تزاياد مسا مر باين ليااع الرياضايين أو امله ماين بالرياضاة
تاأت هاعه الدراساة فاي محاولاة م واضاعة لل شاف عاان مصاادر الشاغب والعناف فاي املالعاب الرياضاية وتسالي الىااوء
ج ماعي ومن خال ن ائ هعه الدراسة يم ن بناء برام
علياا مما قد وسهم بصورة أو بأخرى بمعاا ة هعا املر
توعية رياضية وبث ونشر الثقالة الرياضية بين الراد ملحاربة هعه الظاهرة وتفاديا ملا قد يحدث في املس قبل
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 -5مفاهيم الدراسة:
 -1-5العنف :وعرف العنف ع أن مجموعة من السلوكياع تادف رف را اق اذى بالنفس أو بااحخر ،وياأت عشاملين
رمااا بادن مثاال :الىاارب ،التشاااجر ،أو ال اادمير أو رتااالف اشااياء والعنااف اللفظا مثاال :الباديااد ،الف نااة ،الغمااز ،الن ااة
الالذعة ،وهو في اخير يلدي ببريقة مباشرة أو غير مباشرة رف را اق اذى (عصام عبد اللبيف.)09 ،2991 ،
 -2-5العنااف الرياض ا ي :سا خدام غياار املشااروي أو غياار القااانون للقااوة بمخ لااف أنواعهااا فااي املجااا الرياضا ي ( عااالوي،
.)20 ،1000
 -2-5مالعااب كاارة القاادم :هااي ملسساااع ينشااجاا املج مااع اخدمااة القباااي الرياضا ي ماان لالااة اا وانااب حيااث يمااون لهااا
هيماال تنظييااي ي ف ااق مااع س اام هااعه امللسسااة وأه اادالها بمااا وع ااود بااالنفع اخدمااة ذل ااك املج مااع م ماش اايا مااع أهدال ا
(الساي .)32 ،2999 ،
 -4حاادود الدراسااة :اا ااد املمااان  :أجريااد الدراسااة بواليااة جيجاال ،اا ااد الزمنااي :أجريااد الدراسااة عااام  ،2929اا ااد
البشري :أجريد الدراسة ع عينة قدرها ) (19مدرب كرة قدم.
 -0بطار النظري والدراساع السابقة واملشاااة:
 - 1-0بطار النظري:
 -1-1-0نبعة تاريخية حو العنف في املالعب:
يحفاال ال اااري الرياض ا ي بوقاااوع عدياادة باال وأحااداث جساايمة تصاال بااالعنف والشااغب فااي الرياضااة ،وتح ا ف كاارة
القادم بالصادارة فاي هاعا الصادد ،للقاد وجهاد ساهام كثيارة رفا كارة القادم بال حدياد ،باع باار أن أغلاب أحاداث العناف
والعاادوان لانااد تقااع خااال منالسااباا ويااعكر ال اااري أن مح مااة "مانشسااتر  "Manchesterقااد أصاادرع ق ارارا ب حااريم
لع ااب ك اارة الق اادم ف ااي  99أك ااوبر ع ااام  ، 1090ولق ااد ذك اار ف ااي حيئي اااع اا اام مس اااو اا وأح ااداث العن ااف الت ااي ت ن ااف
مبارياتاااا ،كمااا وقعااد أو حادثااة عنااف خبياارة فااي ملعااب كاارة القاادم بحديقااة ريبروكسا ي با نملترا عااام  ، 1092وفااي عااام
 1000انادلعد حارب السالفادور" " Salvadorو الهنادوراس " " Hondurasوساميد باسام حارب كارة القادم (أماين أناور
ااخوفي)220 ،1000 ،
كم ااا أن سلس االة اح ااداث امللس اافة الت ااي لان ااد ش ااب دائم ااة ومص اااحبة ملباري اااع ك اارة الق اادم ب ااين لريق ا "س اال يك"
و"رينجرز باس لندا لاند غالباا ماا تسافر عان ق ا وجرفا  ،وفاي تركياا لقاد  52لاردا حيااتام نتيجاة شاغب فاي مادرجاع
امل فرجين امل عصبين لفرقين م نالسين (أمين أنور ااخوفي.)220 ، 1000 ،
أمااا ع ا املس ا وى العرب ا ل عااد أحااداث الشااغب التااي وقعااد عااام  1000بااين جماااهير "التروااي ال ونس ا ي" "و ومل ااي
البااوي" ماان أك ار احااداث دمويااة حياث ق اال  3أشااخا وأصايب أزيااد مان  199شااخص ،ل ىاااف رليااا أحااداث الشااغب
التااي وقع ااد س اانة  2912بمص اار ،لبع ااد انبااااء مب اااراة "اه ااي املص ااري " ض ااد "املصااري الب ااور س ااعيدي" ،اج اااح انص ااار
امللعااب ووقعااد أعمااا شااغب مااا أساافر عاان مق اال  93حيااث صاانف هااعا اا ااادث ماان أكباار المااوارث الرياضااية املصاارية
(بالوسة هشام.)230 ،2910 ،
أمااا فااي اا زائاار لقااد شااهدع املالعااب أشااماال م عااددة ماان العنااف املااادي مثاال :ال سااير ،بتااالف امل عمااد للمرالااق
الرياضية و ع داء ع اشخا (العبين ،مسيرين ،رجا آلامن ،رجا بعالم) باإلضالة رف أشاما العناف اللفظا
س ااب ،شا ا م ،اح ق ااار ،تميي ااح عنص ااري جه ااوي وقب ااي) حي ااث أص اابحد ال تخل ااو مب اااراة م اان أعم ااا العن ااف واملناوش اااع
والشغب ،لما حدث مثال بين أنصاار "اتحااد العاصامة واتحااد اا ارا " بملعاب  4جويلياة سانة  ،2912مان ساب وشا م
وتخريااب وت سااير للمرالااق واملم لماااع ال اععااة للملعااب حيااث ت باادع ردارة املركااب خسااائر ماديااة بااأك ر ماان مليااار ساانتيم
بينما تم تحبيم لاميرتين تاعع ين مللسسة ال لفزيون اا زائري (بالوسة هشام ، )230 ،2910 ،رضالة رفي احداث
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الدموية التي حدثد بين "مولودية ساعيدة" و"اتحااد اا زائار" فاي الادوري املح اي فاي ملعاب "ساعيدة" سانة  ،2912حياث
قااام جمهااور لري ااق سااعيدة باق حااام أرض ااية املياادان و ع ااداء بالى اارب ع ا الع ااي اتح اااد اا زائاار باس ا عما اس اال ة
البيىاااء ،ماان سااماكين وعدا ي وحديااد خلفااد ا ايا كثياارين فااي أوساااط امل فاارجين والالعبااين ورجااا آلاماان ،باإلضااالة
رفا حادثااة مق اال الالعااب الماااميرون لشاابيبة القبائاال "ألبياار ايبو ا ي" شااهر سااب مبر  2915وذلااك ععااد رصاااب بد اار حاااد
ع مس وى الرقبة وهو في طريق رف غرف تغيير املالعس (بالوسة هشام.)230 ،2910
كعلك ما حدث بين أنصار "مولودية بجاية"" و"اتحااد اا زائار" بملعاب الوحادة املغاربياة ببجاياة ،فاي ناولمبر 2910
ماان سااب وشا م وضاارب وتاادريب وت سااير للمرالااق الرياضااية للملعااب ،مااا أدى رفا رصااابة العشاراع ماان مناصااري اتحاااد
اا زائر (بالوسة هشام.)259 ،2910 ،
 -2-1-0أسباب العنف بمالعب الرياضية:
 عامل اا مهور  :رن اا مهور وع بر عنصرا أساسيا في رثارة العنف الرياض ي خصوصا رذا لاند املباراة تمثل قيمة لهامدلولها الرياض ي ،حيث أن هنا ععذ انماط السلوكية التي تصدر من اا مهور والتي تع بر محرلا للعنف الرياض ي
وهاعه اخيارة تشاير رفا ضاعف الاوعي اا مااهيري بمفهااوم املنالساة الرياضاية حياث أن املنالساااع الرياضاية باين انديااة
ما هي رال قوة كبيرة دالعة في املج مع ل حقيق مفهوم ال مامل الريا ي وتحقيق مفهاوم الاروح الرياضاية ريجابياا ،رال
أنا ولفسااف الشااديد يالحا انخفااا القاايم التربويااة للمنالساااع الرياضااية عساابب الساالوكياع غياار املساالولة ماان قباال
اا ماهير أو الالعبين (نعمان عبد الغني.)305 ، 2911 ،
 اسباب ال قنية لعنف وشغب مناصري كرة القدم :املنالسة الشديدة بين أندية معينة ،طبيعة النشاط الرياض ي،الوقااد امل بق ا ماان املنالسااة ،النتيجااة الناائيااة للمنالسااة ،ساالو الالعبااين أثناااء اللعااب ،ماادى أهميااة املنالسااة ،ممااان
رقامة املنالسة ،ال ح يم املرتب بالقراراع ااخاطية أو ال حيح (محمد حسن عالوي.)50 ، 2995 ،
 أهميااة املباااراة ودرجااة حساسااياتاا :يلعااب هااعا دورا هامااا ولعاااال فااي رثااارة العنااف ،لعناادما تمااون املباااراة بااين لااريقيامم ج اااورين مقابل ااة محلي ااة له ااا حساس ااية أيى ااا عن اادما ي عل ااق آلام اار بمب اااراة ل اااس اا مهوري ااة أو رط ااار الببول ااة الوطني ااة
وأيىا عندما ي علق امر بمبااراة الصاعود أو نازو لرياق معاين يثيار حساساية اا مهاور ويالثر ع ا أعصااب (حسان عباد
اا واد.)19 ،1005 ،
 مشالل الع ي كرة القدم :وشمل الالعب العنصر الهام في أي لعبة ،وال صرلاع التي يقوم ااا أي العب داخل امللعب لهاأهمياة لادى اا مهاور فاي رثاارة اه ماما لنارى ماثال فاي ععاذ احياان أن الالعباين يل ياون رفا ال مثيال ل ساب الوقاد ورثاارة
اا مهور دون أي مبرر وانفعال بما يجعل يقوم ببعذ اا رلاع غير املهعبة ورطالق ععذ الملماع القبيحاة ،وقاد يالدي
ساوء عارو ععاذ الالعباين وانحبااط مسا واهم رفا غىاب امل فارجين فاي ععاذ احياان رفا القياام بابعذ أعماا عناف
اتجاه لريقهم وبالعاع منشآتاا ونظرا ل دن مس وى العبي ) حسن عبد اا واد)29 ،1005 ،
 مشمل بداريون ومدرب الفريق :ملدرب الفريق ومسيري عالقة في حدوث أعما العنف داخل امللعب ،لغالبا ما يحدثالشاغب نتيجاة ل صارلاع مسايري ومادرب الفارق الغيار منىاببة ،خاصاة عناد اعتراضاهم ع ا قاراراع اا ام ويل ياون فاي
غالب احيان بأن وشيروا رف اا مهور بأن اا م ضد لريقهم ،ليقوم اا مهور ب صرلاع غير رياضية من أعما العنف
وسب وش م اا م وقرارات داخل امللعب )حسن عبد اا واد. )21 ،1005 ،
 اا مام واخباء الفنيةيم اان القااو أن عاادم وضااع اا مااام املناساابين للمبارياااع املناساابة ساابب ماان أسااباب الشااغب والعنااف فااي امليااادين
الرياضااية لعاادم ان ا ام ال ح اايم مااع املباااراة وعاادم توقااع اا مااام ا ساسااية وأهميااة املباااراة واا مهااور وممااان تقااديم
املباااراة وتاااري املدينااة العنف ا وال ااروي قااد ياالدي رف ا ردود لعاال عنيفااة ماان دراسااة (عااالوي )12 ،1000 ،تلكااد أن
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أه اام أس ااباب العن ااف الرياضا ا ي ه ااو "املنالس ااة الش ااديدة ب ااين اندي ااة والوق ااد امل بقا ا م اان املنالس ااة والنتيج ااة الناائي ااة
للمنالسااة وساالو الالعبااين أثناااء اللعااب وماادى أهميااة املنالسااة وممااان رقامااة املنالسااة وال ح اايم املاارتب بااالقراراع
ااخاطية أو ال حيح" لهم بأخبا ام يثيرون أعصاب الالعبين واملدربين املوجودين بأرضية امللعب وكعا انصار.
 -3-1-0صور الشغب داخل املالعب الرياضية:
للعنف في املالعب الرياضاية صاورا عديادة تخ لاف بااخ الف جساامة اذى وخبورتا ومماان ارتمابا  ،ساواء تعلاق
امر قبل املنالسة الرياضية أو خاللها أو ععدها.
 العنف باحقوا :
هااو الفاااب والعباااراع اا ارحااة التااي وس ا خدمها اا مهااور وانصااار وممار ا ي النشاااط الرياض ا ي -الالعبااين -وملطري ا ،
سواء لانوا حماما أو مدربين ورؤساء اندية.
رضالة رف ال اباع التي ت ىمن ال صريحاع والشعاراع التي ترلع بمناسابة املواعياد الرياضاية ،وال ي وقاف امار عناد
اع بارها مساسا عسمعة الناديين ،بل ي عدى ذلك رف اع بارها مساسا بالنظام وامن العموميين.
 العنف بال ابة :
يظه اار اسا ا عما ال اب ااة كأس االوب ملمارس ااة العن ااف م اان خ ااال العب اااراع الت ااي ت ى اامناا الالل اااع الت ااي ترل ااع بمناس اابة
املواعيد الرياضية والرسوماع والعباراع التي ت ب ع اا دران وبعالناع التي توزي ع العامة أو تعلاق باملناسابة،
بحيث ت ىمن سبا أو قعلا.
 ع داء ع اشخا وامللسساع :
ها ااو تلا ااك العا ااا والس االوكياع املاديا ااة التا ااي تشا اامل ج ا ارائم تسا اابادف املسا اااس عس ااالمة اا سا اام أو امللسسا اااع ،سا ااواء
باسا خدام اساال ة أو باادوىاا ،رذ يمااون ا اياها ماان الالعبااين أو اا مااام أو املساايرين أو انصااار ،وأيىااا أبنيااة وأماااكن
. .)22-21
عامة أو خاصة أو أمال ( بوجوراف،2915 ،
 -2-0الدراساع السابقة واملشاااة:
دراسااة رمعااون وناصاار عبااد القااادر( )2995ععنااوان "دراسااة م ا ية لظاااهرة العنااف فااي مالعااب كاارة القاادم باااا زائر"
ه اادلد الدراس ااة رفا ا معرل ااة أه اام اس ااباب الرئيس ااية امللدي ااة لظ اااهرة العن ااف ف ااي مالع ااب ك اارة الق اادم واقت اراح اا ل ااو
للقىاء ع هعه الظاهرة ،ول حقياق ذلاك أجرياد الدراساة ع ا عيناة قوامهاا ( )209لارد (املادربين ،الالعباين ،اا ماام،
املسيرین ،اا مهور الر اض ي ودلاترة وأسااتعة املدرساة العل اا حسااتعة الترب اة البدن اة والر اضا ة بمسا غانم واملخ صاين
فاي سالك ال اادر ب) ،وقاد تاام اسا خدام املاانوص الوصاف فااي هاعه الدراسااة ،وكاأداة بحااث تام سا عانة ب قنياة سا بيان،
وق ااد توص االد الدراس ااة رفا ا أن أس ااباب العن ااف ف ااي مالع ااب ك اارة الق اادم ه ااي  -جه اال اا مه ااور للق ااانون بنس اابة - 95.40
نح اراف ااخلق ا لالعبااين أثناااء املباااراة بنساابة  -99.05تراجااع اا مااام عاان قاادراتام بنساابة  - 09.00عاادم تفاااهم ثال ا
ال ح ا م بنساابة  - 09.95نقااص ال حىااير البس ا مولووي لالعبااين بنساابة  - 00.39اللعااب ااخشاان بنساابة  - 04.29عاادم
احت ارام الالعب ااين لق اراراع اا اام أثن اااء املب اااراة بنس اابة  - 05.01ض ااعف اللياق ااة البدني ااة بنس اابة  -03.11جه اال امل اادربين
للقانون بنسبة .40.02
دراسة جابر( )2999ععنوان" العنف الرياض ي في املالعب الفلسبينية" هدلد الدراسة رف ال عرف ع أسباب العنف
الرياض ا ي ف ااي املالعااب الفلس اابينية ،ول حقيااق ذل ااك أجري ااد الدراسااة ع ا عينااة قوامه ااا (  )142وقااد اس ا خدم الباح ااث
باس ا خدام املاانوص الوصااف  ،وكااأداة بحااث تاام س ا عانة بمقياااس قائمااة العنااف الرياض ا ي والااعي قااام ب صااميم راساام
ي ااونس (  ،) 1000وبع ااد جم ااع البيان اااع ومعاا با ااا باحس اااليب بحص ااائية املناس اابة ت اام ال وص اال رف ا أن اااهرة العن ااف
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الرياض ي في املالعب الفلسبينية سبباا عدم وجود نظام ا ماية اا مام اح لد املرتبة اوفا أماا املرتباة الثانياة لماناد
عدم وجود وعي بين اا ماهير أما املرتبة الثالثة لماند عدم اتخاذ عقوباع رادعة بين املخالفين.
دراسة الزيود واا راح ( )2912ععنوان "العنف الرياض ي في مالعب كرة القدم اردنية" هدلد الدراسة رف ال عرف
رف مس وى العنف الرياض ي في مالعب كرة القدم اردنية ،ول حقيق ذلك أجريد الدراساة ع ا عيناة قوامهاا  150لارد
(العااب ماان الدرجااة اوفا واملم ااازة فااي رقلاايم الشااما  ،ح اام ،رداري ،م ا ع) تاام اخ يااارمم ببريقااة عشااوائية ،وقااد تاام
اسا خدام املاانوص املسااصي الوصااف ملالئم ا لببيعااة هااعه الدراسااة ،وكااأداة بحااث تاام سا عانة ب قنيااة سا بيان ،وبعااد
جمع البياناع ومعاا باا باحساليب بحصائية املناسبة وأ هرع الدراساة وجاود مسا وى م وسا مان العناف الرياضا ي
في مالعب كرة القادم اردنياة مان وجهاة نظار ألاراد عيناة الدراساة  ،وأ هارع الن اائ عادم وجاود اخ اللااع فاي آراء ألاراد
العيناة حاو مسا وى العناف الرياضا ي فاي مالعاب كارة القادم اردنياة بااخ الف امل غياراع (العمار – املسا وى ال عليياي-
املمانة الرياضية -اا الة ج ماعية).
دراساة محمااود وعقاوب محمااود( )2912ععنااوان" مظااهر وأساباب شاغب مالعاب كاارة القاادم فااي دوري اا امعاااع
السودانية" هدلد الدراسة رف ال عرف ع أهم مظاهر الشغب في املالعب الر اضا ة وماا هاي املسابباع لهاعه الظاواهر
ف ا ااي دوري لل ا اااع اا امع ا اااع الس ا ااودان ة ،ول حقي ا ااق ذل ا ااك أجري ا ااد الدراس ا ااة ع ا ا عين ا ااة قوامه ا ااا( )1099ل ا اارد (البا ااالب
الر اض ا ين وامل ا عين والالعب ااون وبع ااذ بدار ااون ملنالس ااة ك اارة الق اادم ) اخ ي ااروا عش ااوائ ا ،وق ااد اس ا خدم الباح ااث
املنوص الوصف  ،وكأداة بحث تم س عانة باالس بيان واملقابلة ،وبعد جمع املعلوماع ومعاا بااا باحسااليب بحصاائية
املناساابة تاام ال وصاال رف ا أن أهاام مظاااهر الشااغب هااي سااوء الساالو امل مثاال ف اي ااخااروج عاان الل اقااة والااعوق والعنااف
املا اارتب بالىا اارب وال خر ا ااب ،وال ا ااعمر وال حا اار با ااا خر ن ،ولانا ااد أها اام اسا ااباب ها ااي اا ما ااام واا مها ااور وبدار ا ااون
والالعبون ع ال وافي.
دراسة السر محمد ع ي وآخرون ( )2914ععنوان " أسباب الشغب في مالعب كرة القدم السودانية من وجهة نظر عينة
مخ ا ااارة" ها اادلد ه ااعه الدراس ااة رفا ا ال ع اارف ع ا ا أس ااباب ش ااغب املالعا ااب ف ااي ك اارة الق اادم بالس ااودان م اان وجه ااة نظا اار
مجموع اااع مخ ااارة ل اال م اان اا مه ااور  ،الالعب ااين  ،بداري ااين وبعالمي ااين ،ول حقي ااق ذل ااك أجري ااد الدراس ااة ع ا عين ااة
قوامها ( )09لردا من العااملين فاي املجاا الرياضا ى تام اخ ياارهم ببريقاة عشاوائية ،اسا خدم الباحثاان املانوص الوصاف
ال حلي ي في هعه الدراسة ،وكأداة بحث تم اس خدام بستبان  ،وبعد معاا ة البياناع بواسبة  spssتم ال وصال ورفا
أن أهاام أسااباب الشااغب فااي مالعااب ال اارة السااودانية - :اا هاال بااالقوانين وأنظمااة اللعااب وتاادن املس ا وي الثقااافي لاادي
اا مهاور -ضااعف اللياقااة البدنيااة وتاادن املسا وي الفنااي لادي الالعبااين -النحعااة العدوانيااة لاابعذ الالعبااين -ضااعف أداء
اا مااام -ال ا ن الزائااد لالعبااين بقصااد الفااوز بصاارف النظاار عاان الوساايلة -عاادم لت احام باملنو يااة الل ا فية وال حيااح
الوا ح لفرق ععيناا -رثارة النعاراع القبلياة وبقليمياة خاال ال علياق ع ا املبارياع.اا هال وانخفاا املسا وي الثقاافي
لدي ععذ بداريين.
دراسة عماد صدر الدين حميد ( )2914ععنوان "دراسة تقييمية لظاهرة العنف الرياض ي من وجهة نظر العاملين في
مجااا كاارة القاادم با قليم لوردسا ان/العراق" هاادلد الدراسااة ال عاارف ع ا أهاام اسااباب العنااف الرياضا ي ماان وجهااة
نظاار العاااملين فااي مجااا كاارة القاادم با قليم لوردسا ان/العراق ،ول حقيااق ذلااك أجريااد الدراسااة ع ا عينااة قوامهااا 221
شخصا وبنسبة ميوية  % 00.09تم اخ يارها ببريقة عشوائية  ،وقد اس خدم الباحث املنوص الوصف  ،وكاأداة بحاث
ت اام سا ا عانة بمقي اااس راس اام ي ااونس( )1000لقي اااس العن ااف ف ااي الرياض ااة وبع ااد جم ااع البيان اااع ومعاا با ااا باحس اااليب
بحص ا ااائية املناسا اابة ت ا اام ال وصا اال رف ا ا أن ا اااهرة العن ا ااف م ا اان وجه ا ااة نظا اار الع ا اااملين فا ااي مجا ااا ك ا اارة الق ا اادم ب ا ا قليم
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لوردسا ان/العراق سابباا اا مهاور الرياضا ي و الاعي جااء باملرتباة اوفا فاي حاين جااء الالعباون باملرتباة الثانياة ،وباملرتبااة
الثالثة جاء بداريون أما اا مام لقد جاءوا باملرتبة اخيرة.
دراسااة الزيااود( )2910ععنااوان "مصااادر العنااف والشااغب فااي املالعااب الرياضااية ( اسااباب واا لااو )" هاادلد الدراسااة
لل عاارف ع ا مصااادر وأسااباب العنااف والشااغب فااي املالعااب الرياضااية" ،ومحاولااة وضااع وريجاااد اا لااو املناساابة لهااعه
الظاااهرة ،ول حقيااق ذلااك أجريااد الدراسااة ع ا عينااة ممونااة ماان ( )109مااا بااين (م ا ع  ،ماادرب ورداري ،ح اام  ،العااب
والعباة) ،واسا خدم الباحاث املاانوص الوصاف ملالئم ا لببيعااة وأهاداف الدراساة اا الياة ،وكااأداة الدراساة تام سا عانة
ب قنيااة س ا بيان ماان ( )34لقاارة مااوزي ع ا خمسااة محاااور (اا مهااور ،الالعبااين ،اا مااام ،بداريااين واملاادربين ،وسااائل
بعااالم) ،وأ هاارع ن ااائ الدراسااة أن امل وسااباع اا سااابية ملصااادر الشااغب والعنااف تراوحااد بااين ( )2.24-1.09بدرجااة
تقياايم منخفىااة ا ميااع املجاااالع ،حيااث لااان أعالهااا ملجااا اا مااام وجاااءع فااي املرتبااة اخياارة مجااا الالعبااين  .وبينااد
ك ااعلك وجا ااود ل ااروق ذاع داللا ااة رحصا ااائية ف ااي آراء أل ا اراد عين ااة الدراسا ااة حا ااو مص ااادر العنا ااف والش ااغب فا ااي املالعا ااب
الرياضااية تبعااا مل غياار اا اانس لصااااح الااعلور ،ومل غياار املس ا وى ال علييااي لصااااح اقاال تعليمااا ،وبينااد الن ااائ أيىااا أن
عتارا ع ا قاراراع اا مااام وتعبيلهااا ،وعاادم ان ا ام ال ح اايم مااع أهميااة املباااراة ،و عتارا ع ا قاراراع اا مااام،
ورقح ااام وس ااائل بع ااالم الرياض ااة ف ااي النحاع اااع وال ااوتراع ق ص ااادية أو السياس ااية أو ج ماعي ااة ،لان ااد اب اارز أس ااباب
العنف والشغب في املالعب الرياضية.
 -9بجراءاع املنو ية للدراسة:
 -1-9منوص الدراسة:
اس ا خدم الباح ااث امل اانوص الوص ااف ملالئم ا ملث اال ه ااعه الدارس اااع الت ااي ت خ ااع الوق ااد ال اراهن ووص ااف وتحل ل ا وم اان ت اام
اس خراج الن ائ وال وص اع أو تقر ر عن اا الة الراهنة ورصد الظواهر املرتببة ااا (ترل )4 ، 2990 ،
 -2-9عيناة الدراساة :تام اخ ياار عيناة الدراساة ببريقاة عشاوائية ،حياث بلغاد العيناة ) (19مادرب فاي اخ صاا كارة
القدم بوالية جيجل.
 -3-9أدواع الدراس ااة :لوس اايلة ا م ااع بيان اااع البح ااث ،ت اام اسا ا خدام سا ا بيان ال ااعي اسا ا خدم عم اااد ص اادر ال اادين
حميااد( )2914والااعي تاام نقل ا عاان راساام يااونس لقياااس العنااف فااي الرياضااة  ،وقااد تمونااد س ا بيان ماان ( )29لقاارة
موزعااة ع ا اا مااام وبداريااين والالعبااين واا مهااور ،ويقاادم الباحثااة ال صاانيف ال ااافي الااعي ماان خاللا ساايظهر أسااباب
اهرة العنف في أربع درجاع كما ي ي:
 -1-3-9ص اادق وثب اااع اداة :تاام ك فاااء باااإلجراءاع التااي قااام ااااا عماااد فااي دراس ا لل حقااق ماان صاادق وثباااع اداة
ل ببيقها في هعه الدراسة ،حيث وصل معامل الثباع رف  9.09وهي قيمة مرتفعة ( عماد.)55 ،2914 ،
 -2-3-9تلا ي سا بيان :تاام ع ماااد ع ا ساالم لي اارب لل اادرج ااخما ا ي ل حقيااق هاادف الدراسااة ،حيااث تاام رعباااء
بجابا ااة أوالا ااق عش اادة  4درجا اااع وبجابا ااة أوال ااق  5درجا اااع وبجابا ااة محايا ااد  3درجا اااع وبجابا ااة ال أوالا ااق  2درجا اااع
وبجابة ال أوالق عشدة درجة واحدة ثم تم ع ماد ع املقياس ال افي لل م ع ا اوزان النسابية للفقاراع واملجاا
كمل.
 100-80 %درجة عالية جدا
 %79-60درجة عالية
 %59-40درجة م وسبة
أقل من 40 %درجة قليلة
عر ومناقشة الن ائ :
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ياانص تساااؤ الدراسااة ع ا " :مااا هااي أسااباب العنااف بمالعااب كاارة القاادم" ،ولإلجابااة ع ا هااعا التساااؤ تاام اس ا خراج
امل وسباع اا سابية و نحراق املعياري والوزن النس ي لفقراع لل مجا واملجا كمل واا دو رقم
جدو ( )1امل وسباع اا سابية و نحرالاع املعيارية والوزن النس ي إلجاباع ألراد العينة عن جميع مجاالع
الدراسة (ن=)10
نحراف املعياري
الدرجة
الترتيب
الوزن النس ي
امل وس اا ساب
املجا
اا مهور

3,73

9,457

95.0

3

عالية

الالعبين

3,38

9,473

09.0

5

عالية

اا مام

3,86

9,495

99.2

1

عالية

بداريين

3,77

9,412

94.5

2

عالية

ي ضح من اا دو أعاله أن أسباب الشاغب والعناف باملالعاب مان وجهاة نظار املادربين تا لخص فاي مجاا اا ماام باوزن
نسا ي قاادره  77.2%وهااعا وعنااي أن اا مااام الساابب الرئيسا ي فااي رثااارة العنااف باملالعااب وهااعا وعااود رفا عاادم قاادرة حمااام
كرة القدم ع ردارة املباريااع عشامل جياد وانحياازهم رفا ععاذ الفارق امار الاعي يثيار غىاب الالعباين واا مااهير وفاي
ه ااعا بط ااار ت ف ااق دراس ااتنا م ااع دراس ااة محم ااود وعق ااوب محم ااود ( )2912ف ااي أن اا م ااام ه اام املتس ااببين ف ااي رث ااارة العن ااف
بمالعب كرة القدم في حين تخ لف مع دراسة الزيود واا راح ( )2912في أن اا مام هم اقل تسببا في انتشار العنف
باملالعب الرياضية ،.ثم ي اي ذلاك مجاا بدارياين باوزن نسا ي قادره  94.5%أي أن بدارياين لهام دور فاي انتشاار العناف
بمالع ااب ك اارة الق اادم م اان خ ااال نتيج ااة ع اادم ال خب ااي اا ي ااد إلدارة املب اااراة وتس اااهلهم ال بي اار م ااع مث اال ه ااعه الظ ااواهر
والساالوكياع غياار سااوية  ،ثاام جاااء مجااا اا مهااور بااوزن نسا ي قاادره  ، 95.0%وأخيارا مجااا الالعبااين كمصاادر للعنااف
بوزن نس ي  09.0%وذلك بال صرلاع غير الالئقة وال عمر ع قراراع اا ماام واللعاب العن اف و ن ا اب مان اللعاب
وغيره وهعا ما ي فق ما دراسة الزيود ( )2910والتي أشارع رف أن مجا اا مام اح ل املرتباة اوفا كمتسابب للعناف
بينما اح ل مجا الالعبين املرتبة اخيرة .
جدو ( :)2امل وسباع اا سابية و نحرالاع املعيارية والوزن النس ي إلجاباع ألراد العينة في لقراع مجا
اا مهور (ن=.)10
نحراف املعياري الوزن النس ي الترتيب الدرجة
امل وس اا ساب
الفقرة
الرقم
عالية
1
91.6
,607
اهرة العنف الرياض ي 4,58
2
جدا
سبباا عدم وجود وعي
بين اا ماهير
عالية
2
83.2
,898
اهرة العنف الرياض ي 4,16
0
جدا
سبباا ال عصب اعيى
عالية
4
71.6
1,170
اهرة العنف الرياض ي 3,58
12
سبباا وجود لية
تحاو عرقلة املسيرة
الرياضية
عالية
3
75.8
1,316
اهرة العنف الرياض ي 3,79
13
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سبباا الظروف
الصعبة التي نعيشها
اهرة العنف الرياض ي 2,58
14
سبباا عدم قدرة
اندية ع ضب
جماهيرها
الدرجة الملية ملجا اا مهور
3,73

1,071

51.6

,457

74.6

5

م وسب
ة

عالية

يظهار مان اا ادو أعااله أن الفقارة رقام ( )2ملجاا اا مهاور اح لاد املرتباة اوفا باوزن نسا ي قادره  01.0%والتاي تانص
ع ا " اااهرة العن ااف الرياض ا ي س اابباا ع اادم وج ااود وع ااي ب ااين اا م اااهير" ،ث اام ج اااءع الفق اارة رق اام ( )0ب ااوزن نس ا ي ق اادره
 %03.2والتي تنص ع " اهرة العنف الرياض ي سبباا ال عصاب اعياى" ،وقاد أشاارع دراساة عاالوي محماد حسان"رف
أن ماان أسااباب العنااف فااي املالعااب الرياضااية ترجااع رفا ال عصااب فااي ت ا يع نااادي معااين ،وبعااالم الرياضا ي واللا الة،
ورحساس اا ماهير ععدم الرضا ج ماعي  ،وأخيرا عدم رملام اا ماهير بقوانين اللعبة وأصولها"(عالوى.)04،1000 ،
وفااي هااعا بطااار ت فااق ن ااائ الدراسااة اا اليااة مااع دراسااة رماازي ( )2999ودراسااة الزيااود واا اراح ( )2912فااي أن أسااباب
العنف نات عن انعدام الوعي بين اا ماهير وال عصب اعيى للفرق الرياضية
جدو ( :)3م وسباع اا سابية و نحرالاع املعيارية والوزن النس ي إلجاباع ألراد العينة في لقراع مجا الالعبين
(ن=.)10
نحراف املعياري الوزن النس ي الرتبة الدرجة
امل وس اا ساب
الرقم الفقرة
عالية
1
84.2
1,084
4,21
اهرة العنف الرياض ي
9
سبباا هو حب الفوز
جدا
لق
عالية
2
70.6
9,772
3,53
اهرة العنف الرياض ي
15
سبباا عدم قدرة اندية
ع ضب العبياا
م وسبة
4
51.6
9,902
2,58
اهرة العنف الرياض ي
10
سبباا محاولة ر هار
العنف ع النفس
عالية
5
63.2
1,214
3,16
اهرة العنف الرياض ي
10
سبباا تغبية لشل
الالعبين
عالية
3
69.4
1,264
اهرة سبباا عدم القدرة 3,47
29
اا يدة للفريق في اداء
ب لك املباراة
عالية
67.6
9,473
3,38
الدرجة الملية ملجا الالعبين
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يظهاار ماان اا اادو أعاااله أن الفقاارة رقاام ( )9ملجااا الالعبااين اح لااد املرتبااة اوفا بااوزن نسا ي  84.2%والتااي تاانص ع ا
" ااهرة العناف الرياضا ي سابباا هاو حاب الفاوز لقا " ثام جااءع الفقارة رقام ( )15باوزن نسا ي  70.6%والتاي تانص ع ا
" اااهرة العنااف الرياضا ي ساابباا عاادم قاادرة انديااة ع ا ضااب العبياااا" ،وىعااود الساابب فااي ذلااك رفا عاادم تم ااع الالعبااين
بروح رياضية عالية ،وعدم وجاود عقوبااع رادعاة لالعباين الاعي يتساببون فاي رثاارة العناف ،وشادة املنالساة باين ععاذ
الفرق الرياضية مما يدلع الالعبين رف ال صرف ععنف في ععذ املواقف مما يلدي رف رثارة واس فزاز اا ماهير وبعذ
الالعبااين فااي الباارف آلاخاار وهااعا ي فااق مااع دراسااة محمااود وعقااوب محمااود ( )2912فااي أن الالعبااون ماان مصااادر العنااف
باملالعب وذلك بال صرلاع غير الالئقة وال عمر ع قراراع اا مام واللعب العن ف و ن اب من اللعب وغيره.
وحصالد الفقارة رقام ( )10وزن نسا ي قادره  41.0%واااعا اح لاد املرتباة اخيارة ،وهاعا رن د ع ا نا يء رنماا ياد ع ا
الل ا ة النفس ااية اا ي اادة لالعب ااين بفص اال ب ارام ال اادريب الت ااي يص اااحباا بع ااداد النفس ا ي وبال ااافي انخف ااا مس ا وى
العنف اتجاه النفس عند الالعبين.
جدو ( :)5م وسباع اا سابية و نحرالاع املعيارية والوزن النس ي إلجاباع ألراد العينة في لقراع مجا اا مام
(ن=)10
نحراف املعياري الوزن النس ي الترتيب الدرجة
امل وس اا ساب
الرقم الفقرة
عالية
2
80
9,745
اهرة العنف الرياض ي 4,00
1
جدا
سبباا عدم وجود نظام
ا ماية اا مام
عالية
3
71.6
1,261
اهرة العنف الرياض ي 3,58
0
سبباا عدم قدرة اا مام
ع ال ح يم
عالية
1
86.4
9,478
اهرة العنف الرياض ي 4,32
11
جدا
سبباا عدم وضع اا مام
املناسبين للمبارياع
املناسبة
عالية
3
71.6
9,902
اهرة العنف الرياض ي 3,58
19
سبباا عدم ان ام
ال ح يم مع املباراة
عالية
77.2
9,495
3,86
الدرجة الملية ملجا اا مام
يالحا ا م اان اا اادو أع اااله أن الفق اارة ( )11اح ل ااد املرتب ااة اوفا ا ب ااوزن نسا ا ي  86.4%والت ااي ت اانص " اااهرة العن ااف
الرياض ا ي س اابباا ع اادم وض ااع اا م ااام املناس اابين للمباري اااع املناس اابة" وه ااعا وع م ااد ع ا ن ااوي املب اااراة وال وق ااع ف ااي س اام
جمهوره ا ا ااا وق ا ا ااد حص ا ا االد الفق ا ا اارة رق ا ا اام ( )1ع ا ا ا ا املرتب ا ا ااة الثاني ا ا ااة والفق ا ا اارة رق ا ا اام ( )19ع ا ا ا ا املرتب ا ا ااة الثالث ا ا ااة ب ا ا ااوزن
نس ي 71.6%والتي تنص ع " اهرة العنف الرياض ي سبباا عدم ان ام ال ح يم مع املباراة" وربما وعود السابب فاي
ذلاك رفا عادم توقاع اا ماام ا ساساية املبااراة والقادرة ع ا تقادير املوقاف وكاعلك مماان اقاماة املبااراة وفاي هاعا الصاادد
يلكد عالوي أن من أهم أسباب وعوامل العنف املنالسة الشديدة بين اندياة والوقاد امل بقا مان املنالساة والنتيجاة
الناائيا ااة للمنالسا ااة وسا االو الالعبا ااين فا ااي اللعا ااب وما اادى أهميا ااة املنالسا ااة ومما ااان اقاما ااة املنالسا ااة وال ح ا اايم املا اارتب
بالقراراع ااخاطية وال حيح( عالوي.)94 ،1000 ،
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جدو ( :)4م وسباع اا سابية و نحرالاع املعيارية والوزن النس ي إلجاباع ألراد العينة في لقراع مجا بداريين
(ن=)10
نحراف املعياري الوزن النس ي الترتيب الدرجة
امل وس اا ساب
الرقم الفقرة
عالية
1
89.4
9,697
اهرة العنف الرياض ي 4,47
3
جدا
سبباا عدم اتخاذ
عقوباع رادعة بين
املخالفين
عالية
3
79
9,621
اهرة العنف الرياض ي 3,95
5
سبباا ضعف تنظيم
املبارياع
عالية
2
86.4
9,885
اهرة العنف الرياض ي 4,32
4
جدا
سبباا قصور تحاداع
في معاا ة امور
عالية
4
63.2
1,068
اهرة العنف الرياض ي 3,16
0
سبباا عدم صالحية
املالعب
م وسبة
0
57.8
1,049
اهرة العنف الرياض ي 2,89
19
سبباا ردارى اندية
عالية
5
76.8
9,958
اهرة العنف الرياض ي 3,84
10
سبباا ضعف الهيياع
بدارية في اندية
عالية
75.4
9,412
3,77
الدرجة الملية ملجا بداريين
نالح ا ماان خااال اا اادو أعاااله أن الفقاارة رقاام ( )3ملجااا بداريااين والتااي تاانص ع ا " اااهرة العنااف الرياض ا ي ساابباا
عدم اتخاذ عقوباع رادعة بين املخاالفين" اح لاد املرتباة اوفا باوزن نسا ي قادره  89.4%تليااا فاي املرتباة الثانياة الفقارة
رقم ( )4بوزن نس ي  63.2%والتي تنص " اهرة العنف الرياض ي سبباا قصور تحاداع في معاا ة امور" وهعا وعني
أن تح اااداع الرياض ااية تس اااهم ف ااي رث ااارة العن ااف نتيج ااة ل اابعذ املمارس اااع غي اار اا اس اامة ف ااي اتخ اااذ الق اراراع ملعاا ااة
الق اراراع قباال تفاقمهااا واتخاااذ عقوباااع مناساابة فااي الوقااد املناسااب بحااق لاال ماان يرت ااب مخالفااة وهااعا مااا ي فااق مااع
دراس ااة جا ااابر( )2999والت ااي أشا ااارع ف ااي ن ائجها ااا أن ا اااهرة العن ااف باملالعا ااب س اابباا عا اادم اتخا اااذ عقوب اااع رادعا ااة با ااين
املخالفين.
 خاتمة:
تناول ااد ه ااعه الدراس ااة اااهرة العن ااف باملالع ااب الرياض ااية ،ه ااعه الظ اااهرة الس االبية الت ااي ارتبب ااد باملنالس اااع الرياض ااية
لألقاادع الرياضااة أسسااها السااامية وقيمهااا النبيلااة فااي نف اااح ع ا املج معاااع و تحقيااق رنسااانية مثاليااة مللهااا القاايم
اخالقيااة لالرياضااة أخااالق أو ال تمااون ،وقااد زادع صااور العنااف وس م ا واتسااع نباااق تااأثيره لحاولنااا ماان خااال هااعه
الدراس ااة معاا ااة مص ااادره وأس ااباب م اان وجه ااة نظ اار امل اادربين ،مس ا خدمين امل اانوص الوص ااف وباالع م اااد ع ا اس اااليب

66

دراسة أسباب العنف بمالعب كرة القدم من وجهة نظر املدربين
بحصائية املناسبة من م وس حساب وانحراف املعياري والنسبة امليوية توصالنا رفا أن مان أساباب العناف بمالعاب
كرة القدم هي :اا مام وبداريين واا مهور والالعبين ع ال وافي.
وأخيرا نوص ي ب :
 ت ثيف الوعي الديني في املج مع ،لهو الل ام العي يحد من تفاقم هعه الظاهرة ال عام اال م ااع مثي ااري العن ااف الرياض ا ي بح اازم والعم اال ع ا ع اادم دخ ااولهم للمالع ااب وال ق اااط ص ااور له اام أثن اااء قي ااامهمبااالعنف وعقااوببام ععااد ذلااك ،مثلمااا يحاادث باابعذ الببااوالع اوروبيااة ،لهااعه العقوبااة تاالثر بااا خرين مماان يف اارون فااي
ارتماب العنف مرة أخرى
 ت ثي ااف وج ااود رج ااا ام اان عع اادد يتناس ااب م ااع س اام املب اااراة الرياض ااية أثن اااء وعق ااب املباري اااع اا اس اامة ،وه ااعا يرل ااعمعد اا عر وااخوف لدى ال ثير من مثيري العنف من اا مهور ععد املباراة.
 مشاركة الع ي اندية الرياضية في معاا اة العناف مان خاال مباالببام لل مااهير الرياضاية باال ح ي باالروح الرياضايةأثناء املبارياع كعلك أن تقوم الفرق امل بارية عقب انبااء املباراة بالسالم ومصالحة ععىها البعذ.
 قائمة املراجع:
 -1بوجااوراف ،لهاايم .)2915( .آلياااع الوقايااة ماان العنااف فااي املالعااب الرياضية.رسااالة ماجسا ير .لليااة اا قااوق والعلااوم
بنسانية ،جامعة اا اج اخىر:باتنة.
 2بالوسا ااة ،هشا ااام بوطا ااوطن ،محما ااد" .)2910( .واقا ااع ا اااهرة العنا ااف فا ااي مالعا ااب كا اارة القا اادم اا زائريا ااة–مقاربا ااة
سوسيولوجية ."-مجلة العلوم ج ماعية .املجلد ،9:العدد.39:
 -3حسن ،عبد اا واد .)1005( .كرة القدم .ط .0بيروع :دار العلم للماليين.
 -5عب ااد الغن ااي ،نعم ااان .)2991( .عوام اال تن ااام اااهرة العن ااف ف ااي أوسا ااط أنص ااار ك اارة الق اادم امل االتمر الثال ااث ععن ااوان
الرياضة في مواجهة اا ريمة .دب .
 -4الساي  ،مصبف محمد .)2999(.علم ج ماي الرياض ي .بس ندرية :دار الولاء لدنيا البباعة.
 -0عصام عبد اللبيف .)2911(.سيمولوجية العدوانية وترويىها .القاهرة :دار غريب.
 -9عمااد صادر الادين ،حميااد .)2914( .دراساة تقييميا لظااهرة العنااف الرياضا ي مان وجهاة نظاار العااملين فاي مجاا كاارة
القدم ب قليم لوردس ان /العراق .مجلة ااخبير ،جامعة لوية.
 -0عالوي ،محمد حسن .)1000(.سيمولوجية العدوان والعنف في الرياضة .مصر :مركز ال اب للنشر.
 -0عالوي ،محمد حسن .)2995(.سيمولوجية العدوان والعنف في الرياضة .ط .2مصر :مركز ال اب للنشر.
 -19ااخوفي ،أمين أمور .)1000(.الرياضة واملج مع.المويد :سلسلة عالم املعرلة.
 -11ترل  ،محمد ربراهيم .)2990( .دراساع في مناهص البحث العليي ،بس ندرية :دار الولاء.
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