اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺸﺎﮐﺔ
ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
»ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ«

استراتيجية مقترحة إلدارة الجماهير
الرياضية بجمهورية مصر العربية
*أ.م.د  /أحمد عزمي إمام متولي
أستاذ مشارك بقسم اإلدارة الرياضية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة املنيا ـ مصر .

"البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول

استراتيجية مقترحة إلدارة الجماهير
الرياضية بجمهورية مصر العربية
 أحمد عزمي إمام متولي/ د.م.*أ
. أستاذ مشارك بقسم اإلدارة الرياضية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة املنيا ـ مصر

أستهدف البحث وضع اسرتاتيجية مقرتحة إلدارة الجماهري الرياضية كمحاولة للتغلب عيل االثار السلبية املسببة لظاهرة العنف والتعصب الريايض يف جمهورية
. مرص العربية
 وأشتمل مجتمع وعينة البحث عيل (الجماهري الرياضية ـ عنارص اللعبة ـ الهيئات، )حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي (أسلوب الدراسات املسحية
 وقد قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية وقد بلغت قوامها، واملؤسسات واملنظمات املعنية) للعبة كرة القدم عيل مستوي الجمهورية
 استبيان إدارة الجماهري الرياضية ( إعداد،  تحليل الوثائق والسجالت،  ولجمع البيانات الخاصة بالبحث استخدم الباحث املقابلة الشخصية، ً ) ألف فردا1104(
. ) الباحث
وكانت من أهم النتائج أن استبيان (إدارة الجماهري الرياضية) قد حقق الغرض املخصص من أجلة يف التعرف عيل محددات إدارة الجماهري الرياضية بجمهورية
 وكانت من أهم التوصيات ـ رضورة تطبيق االسرتاتيجية املقرتحة إلدارة الجماهري الرياضية بالهيئات واملؤسسات واملنظمات املعنية بالرياضة، مرص العربية
.  وكذلك حث الباحثني عيل إجراء املزيد من الدراسات التي تتناول املتغريات اإلعالمية والنفسية املختلفة وعالقتها بإدارة الجماهري الرياضية، املرصية
Proposed strategy for the management of the sports masses in the Arab Republic of Egypt By Ass Prof / Ahmed Azmy Emam
The aim of the research is to develop a proposed strategy for the management of the sports masses in order to overcome the
negative effects of the phenomenon of violence and sports intolerance in the A.R.E
The researcher used the descriptive approach, which included the society and sample of the search for (the sports masses of the
people. 1104 elements of the game bodies and institutions and organizations concerned) in the game of football in the Republic of
To collect data for research, use the personal researcher, analyze documents and records, and determine the determinants of sports
.)audience management (researcher preparation
The most important of the results was that the questionnaire (the management of the sports masses) achieved the specific purpose
of the goals in identifying the determinants of the management of the sports masses in the Arab Republic of Egypt. The most
important recommendations were the necessity of implementing the proposed strategy for managing the sports masses in the
bodies, institutions and organizations concerned with Egyptian sports. To conduct more studies dealing with different media and
.psychological variables and their relationship to the management of the masses of sports
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املقدمة ومشكلة البحث :
مما الشك فيه أن الرياضة عصب الحياة وأنها نشاط قديم مارسه اإلنسان البدائي منذ فجر التاريخ فكان يتدرب عىل الجري للهرب من الحيوانات املفرتسة
 ،وتتوايل الحضارات لتظهر لنا الحضارة الفرعونية أروع النقوش التي تدل عىل أهمية وقيمة الرياضة  ،ومنها ايل الحضارة اإلسالمية وحرصها عيل قيمة
الرياضة واهمية ممارستها  ،إيل أن جاء العرص الحديث وتطور االلعاب الرياضة يف املحافل الدولية واالوليمبية.
وتعد اإلدارة الرياضية يف األساس عملية اجتماعية وفنية يف ذات الوقت ( ،)social and technical processفهي عملية اجتماعية لكونها تتعامل مع الكائن
البرشي وفق مجموعة من املتغريات  ،وفنية ألنها ترتبط ارتباطا ً بطبيعة النشاط املمارس وما يرمي إليه من أهداف(باهي ،مصطفي حسني& عفيفي ،محمد
متويل2001،م. )29 :
فحجم هذا النسق االجتماعي هو الذي يقرر إيل أي مدي يمكن أن تتقدم الرياضة وأيضا إيل أي مدي يمكن أن تتدهور  ،فنجد عيل الصعيد االخر ظهور بعض
الظواهر السلبية املرتبطة بالرياضة كظاهرة التعصب والعنف الريايض وما يرتتب عليها من اثار .
فالتاريخ الريايض يحفل بالعديد من األحداث التي تصنف عىل أنها نوع من أنواع التعصب الريايض حيث وقعت أول ظاهرة عنف يف ملعب كرة القدم بحديقة
(ايربوكيس) بإنجلرتا عام  ، 1902وىف عام  1964خالل تصفيات أوملبياد طوكيو قتل ( )630شخصا ً يف إحدى مباريات كرة القدم بني (البريون واألرجنتني)
بعد أن ألغى الحكم هدفاً ،وىف عام ( )1969اندالع أول حروب للرياضة يف العالم التي وقعت بني (هندورايس والسلفادور) التي سميت بحرب كرة القدم
 ،وىف عام( )1991وقعت مجزرة رياضية يف (أوذكينى) سقط فيها ( )40قتيالً عندما أطلق الحكم صافرة أعتربها البعض خاطئة خالل لقاء ودى بني
ناديني( )Orlando piarotsو(( )Tiger Chielsاسعاف حمد. )4 :2013 ،
ً
واما عن مرص عام  2012شهد ستاد بورسعيد مذبحة قتل فيها ( )72مشجعا بعد نهاية مباراة املرصي واألهيل ( )1-3كأحد أعنف الحوادث يف تاريخ اللعبة ،
وتتوايل الحوادث الرياضية يف مرص يف فرباير  2014يف أول مباراة يخوضها "الزمالك" بحضور جماهريه  ،وقعت اشتباكات بني أعضاء رابطة مشجعي الفريق
"وايت نايتس" وقوات األمن املركزي املتواجدة أمام استاد الدفاع الجوي وتوىف ( )20مشجع نتيجة الغاز املسيل للدموع والتدافع.
فاملتعصب هو شخص لدية حماس مفرط وخاطئ مع عدم وجود تعاطف أو تفهم لوجهات النظر األخرى(. )1 : 2007 ،Hull,J
فالرياضة تزينها جماهريها وتجعل املباراة أكثر حماسة وإثارة  ،فالالعب يلعب الكرة كي يراها الجماهري فهم سالح ذو حدين حد إيجابي يساعد يف فوز
الفريق وحد سلبي يؤثر يف خسارة الفريق (الحاج ،خالد تميم . )139: 2016،
فهناك العديد من االسباب التي تدفع الجماهري للتعصب كاإلعالم الريايض  ،الفراغ والبطالة  ،ومن هنا يقع عبء كبري عىل جميع مؤسسات الدولة يف عالج تلك
الظاهرة  ،بدءا ً من األرسة واملدرسة وأهل العلم واإلعالم واألجهزة األمنية والقضائية (إبراهيم ،إياد أحمد.)132 :2016،
فاإلعالم الريايض تقع عىل عاتقه مسؤولية كبرية يف الحد من العنف والتعصب الريايض بجميع أشكاله وأنماطه  ،وله دور غاية يف األهمية يف نرش الثقافة
الرياضية بني الجمهور بشكل عام  ،والشباب بشكل خاص  ،نظرا لرضورة تناغم الشباب مع ثقافة مجتمعه الكبري وأهمية ذلك التناغم يف تحقيق االمتثال
للرتاث االجتماعي والثقايف السائد يف املجتمع الذي نشأوا يف ظله (الجومري محمد 2001 ،م . )165 :

مشكلة البحث :
من خالل الرصد العلمي السابق ...ومن خالل عمل الباحث األكاديمي وجد أن الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي بصفة عامة واملجتمع املرصي بعد ثورة
25يناير بصفة خاصة تعاني من بعض املشكالت األخالقية التي نتج عنها بعض السلوكيات الغوغاء من غري املسئولني التي تتنايف مع الروح الرياضية لدي
الجماهري الرياضية  ،وانتشار ظاهرة التعصب والعنف الريايض وما يرتتب عليها من آثار يف األحداث الرياضية مثلما حدث يف مباراة بورسعيد والتي اودت
بحياة ( )72قتيل وأكثر من ( )1000مصاب  ،فمن هذه اللحظة بدأ يدق ناقوس الخطر عن انتشار مجموعات روابط املشجعني (األلرتاس  )Ultrasوالعواقب
الوخيمة املتوقعة التي هددت الرياضة كنظام اجتماعي  ،التي عيل أثارها تم ايقاف جميع األنشطة الرياضية التنافسية خشية من تفاقم االزمه ثم عودته مرة
أخري ولكن بدون جمهور  ،وساءت العالقات بني جماهري األندية وبعضها األمر الذى نتج عنه فقدان تفاعل الجماهري الرياضية لفرقهم  ،وما ترتب علية من
اثار سلبية عيل الجوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية و وتأثر املجتمع بصفة عامة .
فظاهرة التعصب الريايض ظاهرة متشعبة يلقي كل من فيها عيل األخر فنجد الجمهور السلبي يفتعلوا العنف يف املباريات الذي من أهم مظاهرة (املخالفة
املتعمدة للقوانني ـ واالعتداء البدني عيل الالعبني والجماهري املنافسة ـ وسب وقذف واثارة جماهري الفريق املنافس وحمل الالفتات العدائية ـ واالعتداء عيل
االمالك العامة والخاصة و تحطيم الواجهات ـ واستخدام القنابل الضوئية "الشماريخ" ـ الليزر ـ الرتاشق بالطوب ) وغريها من مظاهر العنف والتعصب
الريايض  ،ومن مظاهر شغب االعب أنه يتمثل يف الترصفات غري الالئقة يف امللعب  ،وشغب الحكم يتمثل يف املظاهر الفنية الخاطئة يف تحكيم املباراة  ،وشغب
املدرب يتمثل يف االعرتاضات املتكررة عيل قرارات الحكام  ،وشغب اإلداري يتمثل يف تحريض الالعبني والتشكيك يف حيادية الحكام حرصا ً عيل الفوز ،
وشغب أعضاء االتحادات الرياضية يتمثل يف عدم استحكام الرقابة عيل املباراة وتجاهلهم للوائح واألنظمة  ،وشغب مجالس إدارة األندية الرياضية يتمثل يف
الترصيحات غري الالئقة  ،وشغب اإلعالميني املنحازين يتمثل يف استخدام العناوين التي تساعد عيل شحن الجماهري واستضافة الشخصيات التي تتعمد إثارة
الشغب  ،وشغب األمن يتمثل يف املبالغة املفرطة يف معالجة األخطاء التي تصدر من الجماهري  ،وشغب رجال االسعاف يتمثل يف املبالغة يف تشخيص إصابات
املالعب.
ومن خالل إطالع الباحث عيل الدراسات واملراجع يف هذا املجال وجد أن أغلب الدراسات ركزت عيل التعصب الريايض والشغب يف املالعب الرياضية والحكام
واالعالم املتمثل يف تحليل بعض القنوات الفضائية و أثرها يف توعية الجماهري وغريها  ،دون النظر عن إيجاد الية واضحة لعالج الشغب والتعصب الريايض.
ومن هنا وجد الباحث ـ عيل حد علمة ـ أن هناك ندرة يف الدراسات التي تناولت موضوع إدارة الجماهري الرياضية كمحاولة للتغلب عىل اآلثار املسببة لظاهرة
العنف والتعصب الريايض وعودة الجماهري الرياضية للمالعب الرياضية دون املساس باألمن القومي  ،األمر الذى اسرتعى اهتمام الباحث يف وضع اسرتاتيجية
مقرتحة إلدارة الجماهري الرياضية بجمهورية مرص العربية.
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هدف البحث :
يهدف البحث إىل وضع اسرتاتيجية مقرتحة إلدارة الجماهري الرياضية بجمهورية مرص العربية  ،من خالل تحديد:
وعي املشجعني الرياضيني بإدارة الجماهري الرياضية .
-1
مسئولية الجهاز الفني واإلداري وعنارص اللعبة يف إدارة الجماهري .
-2
املواصفات الفنية وعوامل األمن والسالمة للمنشآت الرياضية الالزمة إلدارة الجماهري الرياضية .
-3
الهيئات واملؤسسات واملنظمات املعنية بإدارة الجماهري الرياضية .
-4

تساؤالت البحث :
يف ضوء هدف البحث يضع الباحث التساؤالت التالية :
ما مدي وعي املشجعني الرياضيني بإدارة الجماهري الرياضية ؟
-1
ما مسئولية الجهاز الفني واإلداري وعنارص اللعبة يف إدارة الجماهري الرياضية ؟
-2
ما املواصفات الفنية وعوامل األمن والسالمة للمنشآت الرياضية الالزمة إلدارة الجماهري الرياضية ؟
-3
ما الهيئات واملؤسسات واملنظمات املعنية بإدارة الجماهري الرياضية ؟
-4
ما عنارص االسرتاتيجية املقرتحة إلدارة الجماهري الرياضية بجمهورية مرص العربية ؟
-5
املصطلحات املستخدمة ىف البحث :
االسرتاتيجية :
عرفة (ماهر،أحمد  )20 :2002،بأنها " إطار عمل رئييس من خالله املنظمة تستطيع أن تؤكد استمرارها وتكيفها مع التغريات البيئية للحصول عىل ميزة تنافسيه
".
إدارة الجماهري الرياضية *:
عرفة "الباحث" إجرائيا ً بأنها (عملية التخطيط والتنظيم للحشود الرياضية يف املباريات واالحداث الرياضية للحد من املخاطر والحفاظ عليهم وعيل عنارص اللعبة
وعيل املنشآت الرياضية بمساعدة الجهات املعنية كل فيما يخصه قبل واثناء وبعد الحدث الريايض).
الدراسات السابقة :
تناول الباحث عرض الدراسات السابقة يف أربعة محاور رئيسة وهي كاالتي:
أوال ً  :الدراسات السابقة التي تناولت مجال الدراسات األمنية ملواجهة تعصب الجماهري  :دراسة (الطلخاوي ،إبراهيم غنيم2017،م)  ،دراسة (مريغني ،عبدالله بدر
الدين2013،م)  ،دراسة (النفيعى ،عواض سالم2012،م) .
ثانيا ً  :الدراسات السابقة التي تناولت مجال الدراسات اإلعالم ملواجهة تعصب الجماهري :دراسة (أحمد ،طارق سالمة2014،م)  ،دراسة (غريبي ،عبد الحكيم ضو
2014،م)  ،دراسة (األشقر ،إيمان محمد2012،م .
ثالثاً :الدراسات السابقة التي تناولت مجال الدراسات الهيئات واألندية وعنارص اللعبة ملواجهة تعصب الجماهري :دراسة (خليل ،رضا عبد الفتاح 2017،م) ،
دراسة (الرس ،محمد عىل وآخرون2015،م) .
رابعاً :الدراسات السابقة التي تناولت مجال الدراسات القانونية ملواجهة تعصب الجماهري :دراسة (عباس ،رانيا عبدالرحمن 2016،م)  ،دراسة (كشك  ،دينا
إبراهيم & أحمد  ،الشيماء محمد 2015 ،م)  ،دراسة (بوجراف  ،فهيم 2014،م)
خطة وإجراءات البحث :

منهج البحث :
استخدم الباحث املنهج الوصفي (أسلوب الدراسات املسحية) وذلك ملالئمته لطبيعة هذا البحث ويسمح بوصف الظاهرة وصفا ً علميا ً دقيقا ً .
مجتمع وعينة البحث :
تمثل مجتمع وعينة البحث عيل (الجماهري الرياضية ـ عنارص اللعبة ـ الهيئات واملؤسسات واملنظمات املعنية بإدارة الجماهري الرياضية) للعبة كرة القدم عيل
مستوي جمهورية مرص العربية  ،وقد قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية وقد بلغت قوامها ( )1104ألف فردا ً عىل القطاعات الثالثة
مقسمة إيل ثالثة قطاعات رئيسة وهي ( قطاع بحري والقناة  ،قطاع القاهرة والدلتا  ،قطاع الصعيد) عيل أندية الدوري املمتاز (الدرجة االويل – الدرجة الثانية)
للموسم الريايض  2018/2017وعددهم ( )56نادي ريايض  ،واختار الباحث عينة استطالعية قوامها ( )104مائه وأربعة فردا ً من مجتمع البحث ومن خارج
العينة األساسية  ،جدول ( )1يوضح توصيف عينة البحث .
جدول ()1
توزيع عينة البحث
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أدوات جمع البيانات :
استخدم الباحث يف جمع بيانات البحث األدوات األتية :
أوالً:تحليل الوثائق والسجالت :قام الباحث بتحليل الوثائق والسجالت لبعض الترشيعات والقوانني الرياضية التي تشتمل عيل سالمة الجماهري ،وقانون الرياضية
رقم  71لسنة 2017م والئحة النظام األسايس لألندية الرياضية (الالئحة الإلسرتشادية) الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة األوليمبية املرصية
ثانياً:املقابلة الشخصية :قام الباحث بإجراء بعض املقابالت غري املقننة مع بعض الخرباء واملتخصصني يف مجال كل من (اإلدارة الرياضية  ،اإلعالم  ،القانون ،
االتحاد وعنارص اللعبة  ،أعضاء مجالس اإلدارات باألندية  ،والجهات األمنية  ،وبعض رواد جماهري كرة القدم).
ثالثاً :استبيان إدارة الجماهري الرياضية  :وهو استبيان من إعداد الباحث واتبع يف إعداده اآلتي :
 ١ـ القراءة واالطالع :
قام الباحث باالطالع عىل العديد من الدراسات واملراجع التي تناولت املجاالت األمنية والقانونية واإلعالمية والهيئات واألندية وعنارص اللعبة ملواجهة تعصب
الجماهري يف كافة املجاالت العلمية والعملية .
 2ـ تحديد هدف االستبيان :
تم تحديد هدف االستبيان وقد تمثل يف التعرف عىل محددات إدارة الجماهري الرياضية يف جمهورية مرص العربية .
 3ـ تحديد محاور وعبارات االستبيان :
من خالل اطالع الباحث عىل الدراسات والبحوث السابقة فقد توصل الباحث ايل ( )7سبعة محاور (ملحق ، )2وتمثل ( )31عبارة (ملحق )3بعد صياغتها
لتناسب مجتمع البحث  ،حيث قام الباحث بعرضهم عىل مجموعة من الخرباء يف مجال اإلدارة الرياضية قوامها ( )20عرشون خبري (ملحق )1وذلك إلبداء الرأي يف
مالئمة االستبيان فيما وضع من أجله  ،وقد أرتيض الباحث نسبة مئوية  %80فأكثر لقبول املحور والعبارة  ،وقد تم استبعاد املحاور والعبارات التي حصلت عىل
نسبة أقل من %80من مجموعة أراء الخرباء وعددها ( )3ثالثة محاور  ،وبناء عيل أراء الخرباء تم حذف العبارات التي حصلت عىل نسبة أقل من  %80من اتفاق
الخرباء وقد بلغت عدد العبارات املحذوفة ( )6ست عبارات فأصبحت بذلك عدد عبارات االستبيان ( )25خمس وعرشون عبارة (ملحق. )4
2ـ الدراسة ا¬الستطالعية  :قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية للتعرف عىل مناسبة االستبيان للتطبيق عىل مجتمع البحث وذلك عن طريق تطبيقه عىل عينة
عشوائية قوامها ( )104مائة وأربعة فردا ً من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية يف الفرتة من 2017/6/11م إىل 2017/6/29م وتهدف الدراسة
االستطالعية إىل التعرف عىل مدى مناسبة صياغة العبارات لعينة البحث  ،والتعرف عىل مدى فهم أفراد العينة لتعليمات االستبيان  ،وإيجاد املعامالت العلمية من
صدق وثبات .
 -3املعامالت العلمية لالستبيان :
أ.الصدق  :لحساب صدق االستبيان استخدم الباحث ما ييل :
( )1صدق املحتوى  :قام الباحث بعرض االستبيان عىل مجموعة من الخرباء قوامها ( )20عرشون خبري وتم استبعاد العبارات التي نسبتها أقل من ( )%80من
أتفاق الخرباء .
( )2صدق االتساق الداخيل  :تم حساب معامل االرتباط بني كل محور وعبارة من محاور وعبارات استبيان إدارة الجماهري الرياضية عىل عينة عشوائية قوامها
( )104مائة وأربعة فردا ً من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية  ،حيث تراوحت معامالت االرتباط جميع املحاور والعبارات بني ( )0.936:0.317وهي
معامالت ارتباط دالة إحصائيا مما يشري إىل أن االستبيان عىل درجة مقبولة من الصدق .
ً
ب.الثبات  :لحساب ثبات االستبيان استخدم الباحث طريقة معامل الفا كرونباخ عىل عينة عشوائية قوامها ( )104مائة وأربعة فردا من مجتمع البحث ومن خارج
العينة األساسية  ،تراوحت قيم معامالت الفا كرونباخ ملحاور االستبيان ما بني( )0,83 : 0,70وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيا مما يشري إىل أن االستبيان عىل
درجة مقبولة من الثبات .
-4الصورة النهائية الستبيان إدارة الجماهري الرياضية بجمهورية مرص العربية :
استقر االستبيان يف صورته النهائية عيل ( )25خمس وعرشون عبارة موزعة عيل املحاور األربعة لالستبيان ،وقد قام الباحث بكتابة شكل االستبيان يف صورته
النهائية وذلك برتتيب العبارات تبعا ً للمحور املنتمية إليه (ملحق( . 4
-5تصحيح االستبيان :
لتصحيح االستبيان قام الباحث بوضع ميزان تقدير ثالثي  ،وقد تم تصحيح العبارات كالتايل:
ـ موافق (  ) 3ثالثة درجات  .ـ اىل حد ما (  ) 2درجتان  .ـ غري موافق(  ) 1درجة واحدة .
-6الدراسة امليدانية :
ً
بعد تحديد العينـة واختبـار أدوات البحث والتأكـد من صدقها وثباتها  ،قام الباحث بتطبيق أداة البحث عىل أفراد العينة قيد البحث ( )1000ألف فردا من خالل
تحويل االستبيان من ورقي إيل استبيان اليكرتوني ونرشة عيل مواقع التواصل االجتماعي واملواقع الرياضية املختلفة  ،وكانت فرتة التطبيق من 2017/7/16م
وحتي 2017/8/31م .
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-7املعالجة اإلحصائية للبحث :
استخدم الباحث يف معالجة بيانات البحث إحصائيا ما ييل :
ـاالنحراف املعياري
ـ املتوسط الحسابي
ـ معامل ألفا كرومباخ
ـ معامل االرتباط ـ التكرارات
ـ معامل االلتواء ـ الدرجة املقدرة ـ الوزن الرتجيحي ـ كاي تربيع (كا )2ـ النسبة املئوية
ـ استخدم الباحث استخدام الربنامج االحصائي  )23.SPSS ( vالجراء التحليالت االحصائية يف هذا البحث.
ـ تبني الباحث وزن ترجيحي %80الناتج عن الدرجة املقدرة فأكثر للداللة عيل تأييد العينة "قيد البحث" كمحددات إلدارة الجماهري الرياضية بدرجة كبرية  ،ووزن
ترجيحي من  %60إيل أقل من %80للداللة عيل تأييد العينة " قيد البحث" كمحددات إلدارة الجماهري الرياضية بدرجة متوسطة  ،وزن ترجيحي أقل من %60
للداللة عيل عدم تأييد العينة " قيد البحث" كمحددات إلدارة الجماهري الرياضية.
عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها :
اإلجابة عىل التساؤل األول والذي ينص عىل :
ما مدي وعي املشجعني الرياضيني بإدارة الجماهري الرياضية؟
جدول ()2
الدرجة املقدرة والوزن الرتجيحي والرتتيب وقيمة كا2وداللتها آلراء العينة بالنسبة لعبارات استبيان
(ن=)1000
إدارة الجماهري الرياضية املحور األول "وعي املشجعني الرياضيني"

ـ توجد فروق دالة إحصائيا ً بني استجابات أراء عينة البحث يف جميع عبارات املحور األول (وعي الجماهري الرياضية) ويف اتجاه املوافقة  ،حيث تراوح الوزن
الرتجيحي ملتوسط استجابات أراء عينة البحث ما بني (. )%91,66 : %67,83
ـ حيث حصلت العبارات رقم ( )3،1عيل نسبة استجابة أعيل من  %80فأكثر مما يدل عيل أن هناك وعي لدي املشجعني الرياضيني بإدارة الجماهري بدرجة عالية
والتي تنصا عبارتهما عيل (انترشت ظاهرة التعصب الريايض بني الجماهري  ،تلتزم الجماهري الرياضية بكافة القوانني املنظمة لحضور املباريات الرياضية).
ـ بينما حصلت العبارة رقم ( )4،2عيل نسبة استجابة تنحرص بني:%60أقل من %80مما يدل عيل تحققها بشكل متوسط والتي تنصا عبارتهما عيل (تعي الجماهري
الرياضية العقوبات املقررة عليهم إزاء أعمال التعصب الريايض  ،تدرك الجماهري الرياضية أنه سيتم مالحقة املمارسني ألشكال التعصب الريايض سواء بالقول أو
بالفعل) .
ـ بينما حصل املحور ككل عيل وزن ترجيحي ( )%79.16مما يدل عيل أن الجماهري الرياضية تعي إدارة الجماهري بدرجة متوسطة  ،ويعزو الباحث تلك النتيجة إيل
أن ظاهرة التعصب الريايض أصبحت واقع يف مجتمعاتنا  ،فنظرا ً لتفاوت الثقافات بني أفراد املجتمع واختالف الضغوط النفسية ينتج عنها تفاوت يف درجة الوعي
بني املشجعني الرياضيني  ،ولذا فالبد من نرش التوعية واالرشادات الالزمة للحد من ظاهرة التعصب الريايض بشكل اكرب واوضح عىل اوسع نطاق وضمان وصولها
لكافة الجماهري وبشكل متكرر حتى تعي تلك القوانني والتدابري ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة (الطلخاوي ،إبراهيم غنيم2017،م) يف أن التقييم اإلعالمي واألمني
السرتاتيجية األندية الرياضية إلدارة ظاهرة األلرتاس يعد خربة مهمة يف يمكن اإلفادة منها عند التعامل مع الجماهري الرياضية روابط املشجعني  ،ودراسة (األشقر،
إيمان محمد2012،م) أن من أهم الظواهر السلبية للمشجعني ظاهرة إطالق الصواريخ واأللعاب النارية حيث استحوذت عيل االهتمام األكرب .
اإلجابة عىل التساؤل الثاني والذي ينص عىل :
ما مسئولية الجهاز الفني واإلداري وعنارص اللعبة يف إدارة الجماهري الرياضية ؟
جدول ()3
الدرجة املقدرة والوزن الرتجيحي والرتتيب وقيمة كا2وداللتها آلراء العينة بالنسبة لعبارات استبيان
إدارة الجماهري الرياضية املحور الثاني "مسئولية الجهاز الفني وعنارص اللعبة" (ن=)1000
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ـ توجد فروق دالة إحصائيا ً بني استجابات أراء عينة البحث يف جميع عبارات املحور الثاني (مسئولية الجهاز الفني وعنارص اللعبة) ويف اتجاه املوافقة ،حيث
تراوح الوزن الرتجيحي ملتوسط استجابات أراء البحث ما بني (. )%88 :%71,4
ـ حيث حصلت العبارات ( )10،8،7عيل نسبة استجابة أعيل من %80فأكثر مما يدل عيل أن مسئولية الجهاز الفني واإلداري وعنارص اللعبة لهم دور حيوي يف
إدارة الجماهري بدرجة عالية والتي تنص عيل (يتم اختيار الحكام بعناية وقراراتهم الحاسمة من أهم عوامل الحد من إثارة الجماهري  ،يمتلك إداري الفريق مهارة
القدرة عيل التنبؤ باألزمات املحتملة قبل واثناء الحدث والقدرة عيل إيجاد الحلول املطلوبة  ،يشارك إداري الفريق الجماهري الرياضية يف تكوين جمل وعبارات
إيجابية إلظهار الحماس الريايض).
ـ بينما حصلت العبارة رقم ( )9،6،5عيل نسبة استجابة تنحرص بني:%60أقل من %80مما يدل عيل تحققها بشكل متوسط والتي تنص عبارتهم عيل (يشعر
الالعبون باملسئولية أمام جماهري فريقهم لنبذ التعصب ونرش الروح الرياضية  ،يحرص املدرب عىل حث االعبني لعدم اثارة الجماهري دون النظر إىل النتيجة  ،يتم
تغليظ العقوبة عيل أي عضو مجلس ادارة نادى او أي عضو بالجهاز الفني او اإلداري يف حال القيام بأعمال تؤدي إيل التعصب وشحن الجماهري الرياضية ) .
ـ بينما حصل املحور ككل عيل نسبة متوسط استجابة ( )%76.5مما يدل عيل تحقق املحور بدرجة متوسطة كمحدد إلدارة الجماهري الرياضية  ،ويعزو الباحث
تلك النتيجة إيل أن مسئولية الجهاز الفني واإلداري وعنارص اللعبة لهم دور بارز يف إثارة العنف والتعصب الريايض أو تهدئته أثناء األحداث الرياضية فالبد من
حث املدربني لالعبيهم عيل احرتام املنافس وعن طريق ذلك يمكن نرش صورة طيبه للجمهور للروح الطيبة بني الالعبني وبالتايل تقلل حدة التعصب  ،وهذا يتفق
مع نتائج دراسة (النفيعى ،عواض سالم2012،م) يف أن الشغب يف املالعب يشكل ظاهرة خطرية وأن من أهم أسباب وجود هذه الظاهرة عدم وجود العقوبة
الرادعة ملتسبب الشغب  ،وتتفق مع دراسة (جاب الله ،عالء حسن 2014،م) يف أن يتعهد القائمني عىل إدارة املباراة بتأمني الفرق واملسئولني ومسئويل الفيفا
بالتعاون مع سلطات الرشطة املحلية خالل فرتة تواجدهم من الوصول إىل املغادرة  ،وتتفق ايضا ً مع دراسة (كشك  ،دينا إبراهيم & أحمد  ،الشيماء محمد ،
2015م) يف رضورة وضع الضوابط والالزمة من قبل االتحادات الرياضية واملؤسسات الرياضية املختلفة من أجل عدم تحول التعصب عند املدربني إىل ظاهرة
عدوانية يف املجال الريايض تؤثر عىل الرياضيني .
اإلجابة عىل التساؤل الثالث والذي ينص عىل :
ما املواصفات الفنية وعوامل األمن والسالمة للمنشآت الرياضية الالزمة إلدارة الجماهري الرياضية؟
جدول ()9
الدرجة املقدرة والوزن الرتجيحي والرتتيب وقيمة كا2وداللتها آلراء العينة بالنسبة لعبارات استبيان إدارة الجماهري
الرياضية املحور الثالث "املواصفات الفنية وعوامل األمن والسالمة للمنشآت الرياضية" (ن=)1000
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ـ توجد فروق دالة إحصائيا ً بني استجابات أراء عينة البحث يف جميع عبارات املحور الثالث (املواصفات الفنية وعوامل األمن السالمة للمنشآت الرياضية إلدارة
الجماهري الرياضية) ويف اتجاه املوافقة ،حيث تراوح الوزن الرتجيحي ملتوسط استجابات أراء عينة البحث ما بني (. )%88,83 :%78,36
ـ حيث حصلت العبارات ( )13،12،11عيل نسبة استجابة أعيل من %80فأكثر مما يدل عيل أن املواصفات الفنية وعوامل األمن السالمة للمنشآت الرياضية لها
دور ايجابي بدرجة كبرية يف إدارة الجماهري الرياضية والتي تنص عبارتهم عيل (يتم تحديد مالعب معينة مطابقة ملواصفات فنية ومعايري أمنية يسمح بأن تقام
عليها املباريات الرياضية  ،تقسم املدرجات ايل قسمني معزولني ملنع املواجه بني الجماهري و سهولة عزلهم يف حالة الطوارئ  ،توجد كامريات ملراقبة الجماهري أثناء
الحدث الريايض).
ـ بينما حصلت العبارة رقم ( )14عيل نسبة استجابة تنحرص بني:%60أقل من %80مما يدل عيل تحققها بشكل متوسط والتي تنص عبارتها عيل (يتم عزل امللعب
واألجهزة الفنية واالدارية للفرق عن املدرجات بسور معدني لحجب الجماهري يف حالة الشغب)،فليست كل املالعب مؤمنة بالشكل املطابق للمواصفات الفنية.
ـ بينما حصل املحور ككل عيل وزن ترجيحي ( )%84,95يعزو الباحث تلك النتيجة إيل أن البد من إنشاء مالعب عيل املوصفات القانونية يف جميع انحاء
الجمهورية و ايضا يجب مراعاه عوامل االمن والسالمة للجمهور وللجهاز الفني وكذلك البد من فتح املجال الستخدام التقنيات الرقمية الحديثة يف ضبط املالعب
ومراقبة السلوك فيها ملصلحة الهدوء والتنظيم  ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة (جاب الله ،عالء حسن 2014،م) يف أن تصميم االستاد وفقا ً البد أن يكون وفق
ملعايري األمن والسالمة لالتحاد الدويل لكرة القدم ويتم تقسيم مدرجات الجماهري إىل قطاعات ويتم تحديدهما وكذلك وجود مناطق أمنة لتامني الفرق والحكام
وشخصيات كبار الزوار  ،وكذلك تتفق مع دراسة (بوجراف  ،فهيم 2014،م) يف رضورة إتباع املعايري الدولية الحديثة عند إنشاء املالعب الرياضية من خالل توفري
املقاعد املريحة للجمهور ،الفصل بني مشجعي الفرق املتنافسة  ،زيادة أبواب الخروج  ،وإنشاء مقاعد خاصة بالعائالت ومراقبة التجمعات بواسطة الكامريا .
ما الهيئات واملؤسسات واملنظمات املعنية بإدارة الجماهري الرياضية؟
جدول ()5
الدرجة املقدرة والوزن الرتجيحي والرتتيب وقيمة كا 2وداللتها آلراء العينة بالنسبة لعبارات استبيان إدارة الجماهريالرياضية املحور الرابع "الهيئات واملؤسسات
واملنظمات املعنية " (ن=)1000

ـ توجد فروق دالة إحصائيا ً بني استجابات أراء عينة البحث يف جميع عبارات املحور الرابع (الهيئات واملؤسسات واملنظمات املعنية بإدارة الجماهري الرياضية) ويف
اتجاه املوافقة  ،حيث تراوح الوزن الرتجيحي ملتوسط استجابات أراء عينة البحث ما بني (. )%93 :%71,36
ـ حيث حصلت العبارات ( )24،22،21،17،16عيل نسبة استجابة أعيل من %80فأكثر مما يدل عيل أن الهيئات واملؤسسات املنظمات املعنية بإدارة الجماهري
الرياضية لها دور إيجابي يف إدارة الجماهري بدرجة عالية والتي تنص عبارته عيل (تقوم إدارة النادي املضيف بإبالغ الجهات املعنية بتأمني املباراة ك"مديرية
األمن ،اإلسعاف  ،املطافئ  ،املفرقعات"  ،توجد إدارة متخصصة بوزارة الداخلية لتأمني األحداث الرياضية  ،تلتزم إدارة األندية الرياضية باتخاذ التدابري الالزمة
للحد من أعمال العنف والتعصب الريايض من قبل الجماعات و الروابط الرياضية  ،يقوم االتحاد بمراقبة سري األحداث الرياضية لضمان التزام األندية والجماهري
ملنع أي تجاوزات تخالف اللوائح والقوانني الرياضية أو الجنائية  ،يتم التنسيق بني مجلس إدارة النادي والجهات األمنية واالتحاد التخاذ قرار إقامة املباراة من
عدمه ).
ـ بينما حصلت العبارات رقم ( )25،23،20،19،18،15عيل نسبة استجابة تنحرص بني:%60أقل من %80مما يدل عيل تحققها بشكل متوسط والتي تنص
عبارتهم عيل (يقوم مجلس إدارة النادي بتوعية الجمهور وحثهم عيل اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية أنفسهم بعدم اثارة الجمهور املنافس باألقوال واألفعال
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 ،يتم التدرج يف املواجهات االمنية ألعمال الشغب وفق خطة معدة سلفا ً تبدا بالنصح واالرشاد  ،تقوم بعض رشكات األمن الخاصة بالتنسيق مع الجهات األمنية
بتطبيق التدابري واالجراءات االحرتازية لتأمني األحداث الرياضية  ،تلعب األجهزة اإلعالمية املختلفة دورا ً هاما ً يف نرش ثقافة التسامح بني الجماهري الرياضية  ،يتم
الرجوع للجهات األمنية للبت يف قرار إقامة املباراة بجماهري أو بدون جمهور  ،توجد آلية لبيع تذاكر املباريات للحد من املمارسات السلبية املحتملة "كالسوق
السوداء ،التذاكر املزورة").
ـ بينما حصل املحور ككل عيل وزن ترجيحي ( )%81.26مما يدل عيل الدور اإليجابي للهيئات واملؤسسات املعنية بالدول يف الحد من ظاهرة التعصب الريايض
وإدارة الجماهري الرياضية بدرجة كبرية  ،و يعزو الباحث تلك النتيجة إيل أن الهيئات واملؤسسات املنظمات املعنية بإدارة الجماهري الرياضية بإدارة الجماهري
الرياضية يمكن تقسيمها كاالتي :
ـ مجلس إدارة النادي يلقي عيل عاتقة عبء كبري يف إدارة الجماهري فالبد من التنظيم الجيد للمباراة لتجنب حاالت العنف والشغب  ،فهناك بعض األندية تقوم
بعمل فيديو للجمهور قبل بدء املباراة يحثهم عىل االلتزام بقواعد الهدوء والنظام وبث الروح الرياضية فيهم وتوعيتهم من خالل ذلك الفيديو القصري  ،وهذا يتفق
مع نتائج دراسة (خليل ،رضا عبد الفتاح 2017،م) يف رضورة توفري مجموعة من اإلجراءات اإلدارية واالجتماعية واألمنية والقانونية التي تساهم يف الحد من
العنف السيايس للجماهري الرياضة .
ً
ـ الجهات األمنية متمثلة يف القوات الرشطية ورشكات األمن الخاصة فاألمن يقوم بدورة فعال  ..لكن وما الفائدة بدون جمهور فالبد من زياده امن املالعب اثناء
املباريات وعدم الغاء وجود الجمهور  ،وكذلك تحديث اساليب االمن يف املالعب ومواكبة التطور من خالل البوابات االلكرتونية والكامريات وحسن التعامل من
االمن  ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة (مريغني ،عبدالله بدر الدين2013،م) يف أن التواجد األمني بأعداد كبرية ال فائدة منه بدون خطة ينرش من خاللها يف كل مكان
وتتوزع بينهم األدوار واملهام وتحكمهم وتتواصل معهم قيادة داخل امللعب.
ـ الجهات اإلعالمية من أهم أسباب عنف الجماهري يف بالدنا هو اإلعالم فقلما نجد التزام إعالمي محايد لنبذ ظاهرة التعصب  ،فال يوجد ميثاق رشف أخالقي
للرسالة اإلعالمية  ،فالهدف الرئيس من وسائل اإلعالم توعية الجماهري عن طريق استضافة شخصيات عامة مقبولة لدي الجماهري الرياضية .
ـ االتحاد املرصي زيادة التوعية الفكرية للحد من التعصب الريايض من قبل جميع املؤسسات الرياضية والحكومية  ،مخاطبة الجهات األمنية ولكن هذه تخص
هيئة الرياضة  ،تطبيق القانون بكل عقوباته عىل املخطئ  ،توقع عقوبات عىل األندية الرياضية يف حال عدم السيطرة عىل رابطه مشجعني النادي يف الخالفات أو
التلفظ بما هو غري الئق تجاه األندية املنافسة  ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة (أحمد ،طارق سالمة2014،م) يف أن الحاجة إىل صياغة محتوى ومضمون وأسلوب
تقديم يعمل يف إطار نرش ثقافة الروح الرياضية ونبذ التعصب  ،كذلك الحاجة إىل تفعيل عمليات الرقابة واملتابعة ألداء االعالم الريايض املرئي وكذلك دراسة
(غريبي ،عبد الحكيم ضو 2014،م) يف أنه يوجد اسرتاتيجية واضحة لدى الصحافة الرياضية حاليا يمكن اتباعها ملكافحة شغب املالعب بليبيا.
ـ آلية بيع الذاكر اليكرتونيا ً حيث قامت بعض األندية بالتسجيل اإللكرتوني بالبيانات للتذاكر والرشاء عرب األنرتنت ولكن لم تلقي اهتماما لعدم وجود جهة معنية
بالقيام بهذا اإلنجاز وهذا يتفق مع نتائج دراسة (عباس ،رانيا عبدالرحمن 2016،م) يف أن معظم التذاكر املباعة تذاكر غري إلكرتونية ليست مرتبطة برقم الهوية
لكافة الجماهري الرياضية املشاركة يف حضور إحدى األحداث الرياضية.
ـ حصل استبيان (إدارة الجماهري الرياضية) ككل عيل وزن ترجيحي ( )%80.36مما يدل عيل تحقق استبيان إدارة الجماهري للغرض املخصص من أجلة يف
التعرف عيل محددات إدارة الجماهري الرياضية بجمهورية مرص العربية.
اإلجابة عىل التساؤل الخامس والذي ينص عىل :
ما عنارص االسرتاتيجية املقرتحة إلدارة الجماهري الرياضية بجمهورية مرص العربية ؟
قام الباحث بإعداد االسرتاتيجية املقرتحة إلدارة الجماهري الرياضية بجمهورية مرص العربية واقرتاح أن تكون الجهة املنوطة بتنفيذها هي االتحادات واألندية
الرياضية وفق الخطوات التالية :
أوال ً  :تحليل املوقف االسرتاتيجي
يقصد به تحليل وتشخيص واقع ومحددات العوامل املؤثرة واملرتبطة بإدارة الجماهري الرياضية وهي كاالتي:
تحليل مستوي وعي املشجعني الرياضيني بمحددات إدارة الجماهري.
.1
تحليل مسئولية الجهاز الفني اإلداري وعنارص اللعبة تجاه إدارة الجماهري الرياضية.
.2
تحليل املواصفات الفنية وعوامل األمن السالمة للمنشآت الرياضية الالزمة إلدارة الجماهري الرياضية.
.3
تحليل دور الهيئات واملؤسسات واملنظمات املعنية بإدارة الجماهري الرياضية.
.4
ً
ثانيا  :صياغة االسرتاتيجية
الرؤية "  : " Visionتسعي االتحادات واألندية أن تكون لها مكانتها الرياضية املميزة يف نبذ العنف والتعصب الريايض محليا ً ودوليا ً وعامليا ً  ،من خالل
اسرتاتيجية واضحة إلدارة الجماهري الرياضية.
الرسالة "  : " Missionتلتزم االتحادات واألندية بتحقيق رؤيتها يف إدارة الجماهري الرياضية  ،من خالل التنسيق بني الجهات املعنية بإدارة األحداث الرياضية
سواء كانت "أمنية أو إعالمية  ،حكومية  ،أو أهلية أو نوعية"  ،وذلك بغرض إعداد أجيال تؤمن بالروح الريايض والتنافس الرشيف .
الغايات "  : " Goalsالوصول إىل نرش الثقافة الرياضية بني الجماهري والجهاز الفني وعنارص اللعبة  ،وتحقيق أفضل مستوى إعالمي محايد وأعيل مستوي أمني
حريص عيل الجماهري.
األهداف " : " Objectives
ـ عقد دورات تدريبية لكل املهتمني بالرياضة من خالل األكاديمية األوليمبية .
ـ تطوير األستاذات الرياضية لتتناسب مع أعداد الجماهري وفق املواصفات الفنية العاملية وعوامل األمن والسالمة.
السياسات " : " Policies
ـ وضع آليات للتقييم الشامل املستمر للربامج اإلعالمية املقدمة للجماهري وعنارص اللعبة
ـ التعرف عىل مدى رضا الجماهري عن طبيعة الخدمات املقدمة من قبل الهيئات والجهات املعنية باللعبة .
االسرتاتيجيات "  : " Stratigicsهناك مجموعة من االسرتاتيجيات يمكن استخدامها وصوال ً للغايات وتحقيقا ً للرسالة املوضوعة كاالسرتاتيجية ( الهجومية ـ

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
العالجية ـ الدفاعية ـ االنسحاب ) االسرتاتيجيات الناتجة من تحليل مصفوفة . SWOT
ثالثا ً  :تطبيق (تنفيذ)االسرتاتيجية
الربامج "  :" Programsيقرتح الباحث مجموعة برامج للجماهري وعنارص اللعبة والجهات األمنية واإلعالمية .
املرشوعات "  : " Projectsعيل الجهات املعنية يف الدولة عمل مرشوع مسابقات ألفضل (مشجع ـ العب ـ مدرب ـ حكم ـ إداري ـ إعالمي ـ أمني) ويتم تكريمه
كل موسم ريايض .
اإلجراءات " : "Procedures
ـ وضع فلسفة فكرية ذات توجه اسرتاتيجي ترتكز عليها االسرتاتيجية .
ـ صياغة رؤية ورسالة وغايات وأهداف واضحة ومحددة لالسرتاتيجية .
ـ تحديد برنامج زمني لتنفيذ االسرتاتيجية ومحاولة االلتزام به .
ـ تحديد القائمون عىل تنفيذ االسرتاتيجية بشكل واضح .
ـ تحديد الخطوات التنفيذية الالزمة لتحقيق أهداف االسرتاتيجية .
ـ تحديد أساليب التقويم واملعايري الرقابية الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجية .
اإلطار الزمني  : "" Schedul :يتم تنفيذ االسرتاتيجية املقرتحة إلدارة الجماهري الرياضية يف جمهورية مرص العربية يف مدة زمنية قدرها ( )5خمس سنوات يف
الفرتة الزمنية من (2017م2022:م) .
امليزانية (مصادر التمويل) " : " Budgets
ـ محاولة توفري أو زيادة املساعدات املالية املقدمة من قبل لجنة التضامن األوليمبي.
ـ عمل إدارة للمتطوعني لألحداث الرياضية .
ـ امليزانية الحكومية املخصصة من قبل االتحاد املرصي.
ـ التعاون مع الوزارات واالتحادات النوعية الستخدام املالعب الرياضية الخاصة بها.
ـ تربعات رجال األعمال.
متطلبات تطبيق االسرتاتيجية The Basics Of Implementation " :
تتطلب عملية تنفيذ االسرتاتيجية املقرتحة إلدارة الجماهري الرياضية ممارسة وظائف العملية اإلدارية بشكل فعىل  ،لذا فهذه العملية تحتاج إىل مهارات إدارية وفنية
متعددة األبعاد للقائمني عىل تنفيذها من قبل الجماهري االتحادات واألندية الرياضية واألجهزة املعنية وتتمثل يف االتي :
مرحلة قبل الحدث الريايض :
وهي االدوار التي يقوم بها املعنيني بإدارة الحدث الريايض ومن أهم االعتبارات يف هذه املرحلة :
عقد اجتماع قبل الحدث بني مدير النادي املضيف وممثيل الهيئات املعنية للبت يف إقامة الحدث.
•
اإلعالن بوقت كايف عن الحدث الريايض وتوفري إمكانية حجز ورشاء التذاكر اليكرتونيا ً.
•
اختبار امللعب وتجهيز املنشآت بأحدث األجهزة من أجل الحفاظ عىل سالمة األفراد واملنشأة.
•
دخول الجماهري اىل املدرجات عرب بوابات اليكرتونية بطريقة نظامية وأتباع تعليمات األمن .
•
عقد دورات وتأهيل للكوادر البرشية املرتبطة بالحدث الرياضية أمنيا ً وإداريا ً.
•
عقد دورات صقل وتأهيل نفيس لعنارص اللعبة يكون مسئول عنها األكاديمية األوليمبية .
•
عمل ميثاق رشف إعالمي للحفاظ وااللتزام بآداب واخالقيات املهنة اإلعالمية لنبذ العنف .
•
مرحلة أثناء الحدث الريايض:
هي املرحلة التنفيذ التي يتم فيها تغطية الحدث وتطبيق وتواجد ممثلني للنادي املضيف ومراقبني واملعلقني واإلعالميني والتأكيد عيل تنفيذ الخطة األمنية وإلنجاز
هذه املرحلة البد من النظر لعدة مقومات منها :
القيام فقط بالدور والواجب األمني دون التدخل يف الشؤون التنظيمية اال عند الرضورة او باستعانة املنظم باألمن.
•
تشجيع الجماهري لفريقهم دون التأثر بالنتائج وعدم االساءة للفريق املنافس .
•
عيل عنارص اللعبة احرتام قرارات الحكام واللجنة املنظمة بصدر رحب.
•
استضافة الشخصيات الرياضية الهامة أثناء اللقاءات الرياضية واالستوديو التحلييل .
•
التوعية اإلعالمية تربز أن اي نشاط ريايض يف النهاية به منترص ومهزوم وعليه تقبل النتائج.
•
توضح عيل ظهر التذكرة اإلرشادات واملحظورات التي يجب الجماهري الرياضية االلتزام بها.
•
عيل مجالس إدارة األندية طباعة املطويات التي تحث عيل نرش الروح الرياضية بني الجماهري .
•
مرحلة بعد الحدث الريايض :
وهي املرحلة النهائية عقب فعاليات الحدث الريايض وهى من أصعب املراحل من حيث العامل النفيس للفريق الخارس وللوقاية يف هذه املرحلة البد من النظر إيل
األمور التالية :
يتم فتح بوابات الخروج قبل نهاية الحدث بدقائق  ،وتأمني خروج عنارص اللعبة دون أي مضايقات.
•
تقييم ملدى تنفيذ الخطة االمنية والوقوف عيل نقاط القوة والضعف لتداركها يف االحداث القادمة.
•
تشديد الرقابة عيل ممثيل األندية والترصيحات التي يمكن أن تثري الجماهري الرياضية.
•
عيل الجماهري احرتام عنارص اللعبة و عدم استفزاز الخصم واملحافظة عىل املنشآت الرياضية.
•
االقتناع بأن الرياضة فوز وخسارة ومن يفوز اليوم ربما يخرس غدا.
•
أن تعمل إدارات األندية عىل تحبيب جماهريها للفرق األخرى من خالل عقد اجتماعات ودية بني األندية بدون تدخل االتحاد املسئول عنها.
•

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
تغليظ العقوبة من قبل االتحاد املسئول عىل اإلعالم السيئ الذي يبث مظاهر التعصب للجماهري.
•
ً
رابعا  :التقييم و الرقابة االسرتاتيجية :
الرقابة االسرتاتيجية  " :وهى تعنى عمليات املراقبة واملراجعة املستمرة عىل تنفيذ االسرتاتيجية بكفاءة وفعالية بما يضمن تحقيق الرسالة واألهداف االسرتاتيجية
دون هدر للموارد والقدرات " ويتكون هذا النظام من الخطوات التالية :
ـ مراقبة التحليالت االسرتاتيجية  :تم تصميم االسرتاتيجية يف ضوء تحليالت املوقف االسرتاتيجي  ،ففي هذه املرحلة تتم عملية فحص مستمرة للتأكد من صحة
التحليالت التي يف مرحلتي صياغة وتطبيق االسرتاتيجية  ،وهذه التحليالت تتصل بـ (العوامل املرتبطة بالبيئة الخارجية  /العوامل املرتبطة بالبيئة الداخلية) .
ـ الرقابة عىل التطبيق  :تتضمن عملية الرقابة يف تلك املرحلة عىل تحديد العوامل ذات األهمية والتي لم تنفذ خالل عملية صياغة االسرتاتيجية وتبدو أهمية تلك
املرحلة يف القدرة عىل سد الفجوة االسرتاتيجية بني مرحلة صياغة االسرتاتيجية ومرحلة تنفيذ االسرتاتيجية .
ـ اإلرشاف االسرتاتيجي  :يهتم هذا النوع من الرقابة االسرتاتيجية بعمليات املراقبة واملراجعة عىل نطاق واسع من األحداث الداخلية والخارجية املحتمل أن تهدد
عمل االسرتاتيجية  ،فهو ذو طبيعة عامة وغري محددة ال يختص بنشاط معني أو بمرحلة معينة يف حياة االسرتاتيجية .
االستخالصات :
يف ¬¬ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج يمكن استخالص ما ييل  :ـ
ـ املشجعني الرياضيني عيل علم بانتشار ظاهرة التعصب الريايض بني الجماهري الرياضية .
ـ إداري الفريق له دور إيجابي كبري جدا يف إدارة الجماهري الرياضية .
ـ تقسيم املدرجات ايل قسمني معزولني ملنع املواجه بني الجماهري وسهولة عزلهم يف حالة الطوارئ من املواصفات الفنية وعوامل األمن السالمة للمنشآت الرياضية
إلدارة الجماهري الرياضية .
ـ تقوم إدارة النادي املضيف بإبالغ الجهات املعنية بتأمني املباراة ك" مديرية األمن  ،اإلسعاف  ،املطافئ  ،املفرقعات" كأحد الهيئات املعنية بإدارة الجماهري
الرياضية بطريقة إيجابية .
ـ حصل استبيان (إدارة الجماهري الرياضية) ككل عيل وزن ترجيحي ( )%80.36مما يدل عيل تحقق استبيان إدارة الجماهري للغرض املخصص من أجلة يف
التعرف عيل محددات إدارة الجماهري الرياضية بجمهورية مرص العربية.
التوصيات :
ىف ضوء نتائج البحث يويص الباحث بما ييل  :ـ
ـ رضورة التزام الجماهري الرياضية بكافة القوانني املنظمة لحضور املباريات الرياضية.
ـ رضورة توعية املدرب عىل نرش الروح الرياضية بني االعبني وعدم اثارة الجماهري أيا ً كانت النتيجة .
ـ البد من وجود آلية إليكرتونية لبيع تذاكر املباريات للحد من املمارسات السلبية املحتملة "كالسوق السوداء  ،التذاكر املزورة".
ـ رضورة تطبيق االسرتاتيجية املقرتحة إلدارة الجماهري الرياضية بالهيئات واملؤسسات واملنظمات املعنية بالرياضة املرصية سواء كانت قطاعات ( حكومية ،
أهلية  ،نوعية ) .
ـ رضورة وضع ميثاق رشف أخالقي اعالمي يلتزم فيه بآداب املهنة باحرتافيه و موضوعيه عالية.
ـ االهتمام بتطبيق القوانني واللوائح املنظمة للعبة عيل املخالفني من عنارص اللعبة .
ـ عقد دورات تدريبية وورش عمل من خالل األكاديمية األوليمبية لكل عنارص اللعبة واملشجعني و حثهم عيل التسامح ونبذ العنف وقبول الهزيمة بروح رياضيه
.
ـ إدراج تخصص بكليات الرتبية الرياضية للعمل يف مجال االمن الريايض لألحداث الرياضية.
ـ التنسيق بني جميع املؤسسات الرياضية واألمنية واإلعالمية مع بعضها البعض يف مواجهة ظاهرة التعصب الريايض.
ـ توسيع األستادات الستيعاب االعداد الكبرية من املشجعني و تجهيزها وفق الرشوط واملواصفات العاملية.
حث الباحثني عيل إجراء املزيد من الدراسات التي تتناول املتغريات اإلعالمية والنفسية املختلفة وعالقتها بإدارة الجماهري الرياضية .
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