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"دور املؤسسات التعليمية يف محاربة التعصب الرياضي"
إعداد
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أستاذ املناهج وطرق التدريس
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مقدمه
تعد ظاهرة التعصب الريايض من الظواهر العرصية املربكة للمجتمع بأكمله واملقلقة ،وقد ركز علماء الرتبية وعلم النفس واالجتماع يف دراساتهم عىل هذه
الظاهرة الخطرية خاصة عندما اتخذت أشكاال عدوانية سلوكية يف جميع دول العالم ،وانتقلت عدوى التعصب من املالعب الدولية واملالعب اإلقليمية إىل املالعب
املحلية.
وقد صار التعصب يف الوسط الريايض ظاهرة واضحة وملموسة وواسعة االنتشار ،األمر الذي يقتيض دراسة أبعاد هذه الظاهرة ،والوقوف عىل أسباب تناميها،
ومحاولة اقرتاح حلول؛ للحد من مخاطرها التي ال نبالغ إذا قلنا إنها تهدد الوسط الريايض ،والتي ستخرج منه إىل املجتمع؛ لتهدد وحدته وتسهم يف خلق نوع من
التنافر بني فئاته وأفراده.
ولقد أصبح التعصب الريايض سمة للكثري من متابعي الرياضة خاصة يف مجال كرة القدم فهي ظاهرة خطرية تحتاج إىل تكاتف وتعاون الجميع للحد من
خطورتها ،وال نجد مباراة رياضية إال ويظهر بها مظهر من مظاهر التعصب لبعض مشجعي الفرق املشاركة تحت شعار الوالء واالنتماء للفريق ،ويشري هذا إىل إن
العقلية الرياضية أصبحت أسرية للتعصب الذي زادت حدته يف املدرجات ،وما تقوم به الجماهري من أفعال تعرب عن انتمائها للنادي الذي تشجعه.
ويأخذ التعصب الريايض أشكاال من املمارسات الكالمية والجسدية واالنفعاالت ,يقوم بها األفراد املتعصبون  ،فكم من إنسان فقد حياته ,أو أصيب إصابة
خطرية خالل مشاهدته ألحد املباريات الرياضية.
ويرجع (الخويل )296 , 1996 :ذلك إىل األصول االنثوجوانية للمنافسات الرياضية القديمة
لإلنسان البدائي حيث كان يظهر فيها الرصاع إىل نهايته ،وكانت املباريات شكل من أشكال املعارك.
ويعترب (راتب ) 225 , 1997 :تعصب الجماهري من العوامل املهمة التي تؤدي إىل زيادة رسعة القابلية لالستثارة لدى الالعبني أثناء املنافسات الرياضية ،لذا من
األهمية استخدام برامج التوعية الجماهريية كعامل مساعد يف تقليل القابلية الستثارة املشجعني.
إن إسالمنا حث عىل نبذ التعصب بأي صورة من صوره ،خاصة ما يؤدي إىل تعطيل مصالح العباد ,وإشغالهم عن دورهم األسايس يف هذه الحياة ،وما يبثه من
شحناء وكراهية وحقد ،حيث قال الرسول الكريم يف صحيح مسلم عن أبي هريرة ريض الله عنه (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية،
ومن قاتل تحت راية عميه يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة أو ينرص عصبة فقتل فقتله جاهلية ،ومن خرج عىل أمتي يرضب برها وفاجرها وال يتحاىش من
مؤمنها وال يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه)

مشكلة الدراسة:
يرتبط التعصب الريايض ارتبطا بالجماهري وهتافاتها يف املالعب ،وترصفاتها يف املدرجات  ،وينبغي أال يقترص توجيه االهتمام إىل الجماهري يف املالعب فحسب،
فهناك املؤسسات التعليمية التي تعني برتبية النشء ،وتوعيته من خالل مناهجها وبرامجها وأنشطتها الرتبوية املتنوعة  .ونبع اإلحساس بمشكلة الدراسة من
خالل نتائج و توصيات العديد من الدراسات مثل دراسة (السماري و إبراهيم  )2000التي أوضحت دور املدرسة يف مواجهه التعصب الريايض .و دراسة
(إبراهيم  )2003التي أكدت عيل دور املدرسة يف نرش الثقافة الرياضية ،وتخفيف التعصب الريايض  .و دراسة ويكفيلد ووان () 2006 , Wakefield & Wann
التي أوصت برضورة تصدي املؤسسات التعليمية للتعصب الريايض .ودراسة (السلطان  )2008التي أكدت عيل رضورة تطوير املؤسسات الرتبوية والتعليمية
للتصدي للتعصب الريايض .ودراسة (جواد )2014التي أوصت برضورة استخدام التعلم التعاوني يف التعلم املدريس من أجل تخفيف حده التعصب .و دراسة
(عىل ومحمد والضوء  ) 2015التي أوصت برضورة اهتمام املسئولني يف القطاعات التعليمية بالتعصب الريايض ومواجهته .و دراسة (فرحان )2016التي بينت
أن الرياضة املدرسية البعيدة عن اإلرشاد والتوجيه تؤدي إيل تعزيز التعصب  .ويمكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس اآلتي:
كيف يمكن للمؤسسات التعليمية محاربة التعصب الريايض ؟ وينبثق من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
ما املقصود بالتعصب الريايض؟
•
ما سمات الشخص املتعصب رياضيا؟
•
ما أسباب التعصب الريايض؟
•
ما املعوقات التي تحد من دور املؤسسات التعليمية يف القضاء عىل التعصب الريايض؟
•
ما الدور املأمول للمؤسسات التعليمية للقضاء عىل التعصب الريايض؟
•
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أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة الحالية يف التعرف عيل:
املعوقات التي تحد من دور املؤسسات التعليمية يف القضاء عىل التعصب الريايض.
)1
الدور املأمول للمؤسسات التعليمية للقضاء عىل التعصب الريايض.
)2

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية عىل املستوى التطبيقي يف استفادة الفئات التالية:
أوالً -مصممي املناهج:
االستفادة من نتائج الدراسة يف صياغة موضوعات يف املقررات الدراسية عن التعصب الريايض ,وأرضاره وكيفية مواجهته.
ثانيا املعلمني:
االستفادة من الدراسة يف كيفية استخدام طرق واسرتاتيجيات تدريس تساعد املتعلمني عىل تنمية قدراتهم يف التعبري وإبداء الرأي ،والتحاور مع
)1
اآلخرين ،تقبل االختالف واملوضوعية وعدم التحيز وعدم التعصب.
االستفادة من الدراسة بتوعية الطالب بالتحيل بالروح الرياضية واالبتعاد عن التعصب.
)2
ثالثا املرشفني الرتبويني:
عقد دورات تدريبية للمعلمني لتنمية مهاراتهم يف كيفية مساعدة الطالب عىل التخلص من التعصب الريايض.
ثالثا ً التالميذ:
توعية الطالب بمخاطر التعصب الكروي ،وحثهم عىل االلتزام بالروح الرياضية.
رابعا ً الباحثني:
فتح آفاق جديدة للباحثني إلجراء أبحاث ودراسات مماثلة عن دور املؤسسات األخرى يف املجتمع يف التصدي للتعصب الريايض.

منهج الدراسة:
استخدام الباحث املنهج الوصفي التحلييل ،الذي يعتمد عىل بيان جوانب املوضوع من خالل جمع البيانات ،وتحليلها ،وتصنيفها من خالل ما ورد بالدراسات
واملراجع العلمية التي سبق أن تناولت التعصب الريايض من حيث تعريفه وأسبابه ونتائجه وكيفية مواجهته  ,مع الرتكيز عيل دور املؤسسات التعليمية عيل
الحد منه ؛ مما يساعد عىل الوصول إىل استنتاجات عامة تسهم يف تحسني الواقع وتطويره.

حدود الدراسة:
اقترصت هذه الدراسة يف حدها املوضوعي عىل تحديد مفهوم التعصب الريايض ،وسمات املتعصب رياضيا وأسبابه ،واملعوقات التي تحد من دور املؤسسات
التعليمية يف القضاء عىل التعصب الريايض ,والدور املأمول للمؤسسات التعليمية للقضاء عىل التعصب الريايض.

إجراءات الدراسة:
اتساقا ً مع منهجية الدراسة ،يقوم الباحث بمراجعة األدبيات الخاصة بموضوع الدراسة ،ووضع إطار بحثي يشمل عيل
التعصب الريايض وأسبابه.

سمات الشخص املتعصب رياضيا.

املعوقات التي تحد من دور املؤسسات التعليمية يف القضاء عىل التعصب الريايض.

الدور املأمول للمؤسسات التعليمية للقضاء عىل التعصب الريايض.

الخروج باستنتاجات وتوصيات وتقديم املقرتحات.


مصطلحات الدراسة:
املؤسسات التعليمية:
مكان يتلقى فيه األشخاص من مختلف األعمار التعليم ،وتشمل تلك املؤسسات :مؤسسات رياض األطفال ،واملدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية،
والجامعات.
الــتعصب الريايض:
اإلفراط واملبالغة يف حب العب أو فريق معني يف لعبة معينة ،بصورة تتغلب فيها العاطفة عىل العقل ،وتظهر فيها الكراهية العمياء للمنافس ،والحب األعمى
للفريق املتعصب له.
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مباحث الدراسة:
تشهد املالعب الرياضية  -خاصة لعبة كرة القدم -درجة كبرية من العصبية  ،فاملشجعني يشجعون فرقهم بحماس شديد داخل املدرجات بهدف الفوز ،وإن
فازوا يف املباراة بالغوا يف فرحتهم  ،وإن خرست فرقتهم يحزنون كثريا ،ويشعلون النريان داخل املدرجات ,مع اتجاه بعضهم إىل تكسري أثاث امللعب ،ورمي الالعبني
واملديرين الفنيني بالكرايس والطوب ،فضال عن انتشار ظاهرة جديدة خالل اآلونة األخرية وهي قيام روابط األندية بإشعال "الشماريخ" داخل املدرجات أثناء سري
داع ؛مما يؤدى إىل وقوع غرامات عىل األندية وعىل جماهريها.
املباراة دون أي ٍ
يشكل التعصب خطرا كبريا عىل الرياضة  ،فقد ولد التعصب الكروي من لعبة كرة القدم ،وهذا ال يعني بأي شكل من األشكال أنه ال يوجد تعصب مثال يف لعبة
كرة السلة ،أو كرة اليد ،لكن يف الغالب التعصب يكون يف كرة القدم؛ ألنها اللعبة الشعبية األوىل يف العالم.
إن التعصب بكافة أشكاله وألوانه هو خطر كبري عىل الرياضة ،فالتعصب منترش يف جميع بلدان العالم  ،فالتعصب هو داء قاتل عجز الكثريون عىل إيجاد دواء
يساعد عىل التقليل منه أو محوه  ،و لنكن منطقيني فقد تفيش كداء يصعب عالجه  ،لكننا بالتأكيد نحاول أن نقلل من خطورته .
إن التعصب أثر بشكل كبري عىل املشجعني والالعبني وإداري األندية ،وخاصة يف كرة القدم التي نشاهد فيها حروب داخل وخارج املستطيل األخرض  ،فقد عكست
منظر غري حضاري لهذه اللعبة التي هي باألساس هدفها رشيف وكبري ،والهدف يكمن يف تنمية القيم واألخالقيات من خالل الرياضة  ،ولكن يبدو أننا فشلنا يف
تحقيق هذا الهدف.
ويصف (غاليانو" )65 , 2011 :املتعصب الريايض" فيقول" :املتعصب " هو الذي ينظر إىل املباراة وهو يف حالة رصاع ولكنه ال يراها فما يهمه هو املدرجات؛
ألنها ميدان معركته ،فمجرد وجود مشجع للنادي اآلخر ،يشكل استفزازا للمتعصب أن يتقبله ،الخري ليس عدوه ،ولكن الرش يجربه عىل ذلك ،والعدو دائما مذنب
ويستحق يل عنقه.

التعصب الريايض:
يعرفه (عالوي ) 30 ,1983 :بأنه مرض الكراهية العمياء للمنافس ،ويف الوقت نفسه مرض
الحب األعمى للفريق املتعصب له ،وهو حالة يتغلب فيها االنفعال عىل العقل حتى إن الحقائق الدامغة تعجز عن زلزلة ما يتمسك به املتعصب فردا أو جماعة.
ويري الباحث أن هذا التعريف ركز عيل الناحية االنفعالية فقط للمتعصب .
بينما تعرفه (عبد الحميد )15, 1999 :بأنه اتجاه نفيس مشحون انفعاليا نحو أو ضد العب ،أو فريق ،أو هيئة رياضية ،أو فكرة رياضية معينة .ويري الباحث أن
هذا االتجاه غالبا ما يتحكم فيه الشعور ال العقل.
ويعرفه (محمد وعيد )86, 2007 :بانه حالة من الكراهية املرتفعة الشدة دون دليل منطقي للفريق أو الالعب املنافس ،والحب املرتفع الشدة لصالح فريق
أو العب املتعصب ،والتي تجعل املتعصب ال يقبل الدليل عىل خطأ كراهيته ،أو حبه الشديد ،وتفضيله أو عدم تفضيله لهذا الالعب ،أو ذلك الفريق .ويتفق هذا
التعريف مع تعريف (خليفه والرشقاوي  )19, 2008 :بأنه عاطفة أو اتجاه أعمى عنيد مشحون بشحنة انفعالية قوية ،يحول دون صاحبه أن يتقبل الدليل عىل
خطأ رأي ،أو حكم اتخذ نحو فكرة أو موضوع ،أو فريق ،أو العب ،أو مدرب ،أو حكم ،أو إداري معني ،كما أنه حالة يتغلب فيها االنفعال عىل العقل؛ مما يؤدي
إىل التوصل لحتميات ال تقوم عىل املنطق ،ويعمى االنفعال الحاد بصرية اإلنسان الريايض  -مدرب أو جمهور -ويري الباحث أن التعريفني يتضمنا الحب األعمى
لفريق املتعصب دون النظر ملستوي فريقه هل يستحق أم ال ,وهذا يعني ايقاف الفكر أثناء التشجيع .
ويعرفه (بني خالد والحمدون )98-89 ،2014 :سلوك يقوم به فرد أو مجموعة من األفراد تابعيني ملؤسسة رياضية تعبريا عن الرفض ،أو اإلحباط تجاه الطرف
األخر .ويري الباحث أن هذا التعريف يركز عيل أن التعصب هو الجانب التطبيقي للتشجيع الريايض سواء إيجابي أو سلبي.
ويعرفه (جواد )6 ،2014 :بأنه االفراط واملبالغة يف حب العب او فريق معني يف لعبة معينة بصورة تتغلب فيها العاطفة عىل العقل .وقد ركز هذا التعريف عيل
أن التعصب يعني عدم التوازن العاطفي تجاه التشجيع الريايض.
ويعرف التعصب الريايض يف هذا الدراسة بأنه اإلفراط واملبالغة يف حب العب أو فريق معني يف لعبة معينة ،بصورة تتغلب فيها العاطفة عىل العقل ،وتظهر فيها
الكراهية العمياء للمنافس ،والحب األعمى للفريق املتعصب له.

سمات الشخص املتعصب رياضيا:

سمات نفسية:
يحدد (عبد اللطيف )45، 2006 :السمات النفسية للشخص املتعصب رياضيا بما ييل:
يصاب الشخص املتعصب بحاالت من التوتر والقلق النفيس.
)1
رسيع الغضب ومترسع يف ترصفاته.
)2
ال يملك روحا رياضية تمكنه من تقبل النتائج مهما كانت حصيلتها.
)3
يعيش عىل األوهام ويؤمن بصحتها.
)4
قليل األصدقاء وخاصة املخلصني منهم بسبب تعصبه األعمى.
)5
لون ناديه املفضل يتحكم بحياته من خالل اختيار لون سيارته وواجهة منزله.
)6
شارد الذهن ومشتت األفكار.
)7
سمات فكرية :
ويضيف (إسحاق ونصار )207-206 ،1993 :أن الفرد املتعصب يميل دوما إىل:
فرض رأيه ومنع الرأي املخالف من االنتصار أو الظهور.
)1
العمل عىل إثبات آرائه ،وحمل اآلخرين عىل اعتناقها أو عىل االقتناع بها.
)2
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عدم التحاور بسبب ثقافته الهشة الن فاقد اليشء ال يعطيه.
)3
عدم تقبل آراء اآلخرين.
)4
سمات عامة :
كما يضيف (درويش ) 283 , 2005 :بعض السمات العامة التي يمكن مالحظتها مثل:
ميل املتعصب لتشجيع نادي معني دون سواه ,والشعور باالنتماء للونه .
)1
االعتقاد بأن ناديه أفضل من األندية األخرى  ،وأن العبيه ذوي مهارات فنية تفوق املوجودة لدى العبي األندية األخرى .
)2
الشعور بالحزن والضيق عند الهزيمة  ،والتوتر الشديد قبل بدء املباريات .
)3
تفضيل عقد صداقات مع األشخاص املشجعني لنفس النادي .
)4
الشعور بالنفور أو الكراهية للنجوم البارزين يف الفرق األخرى .
)5
الدخول يف نقاش حاد مع األخرين حول نتائج املباريات .
)6
عدم القدرة عىل إخفاء التعبريات الحماسية أثناء مشاهدة املباريات .
)7
االعتقاد بأن هناك مشاعر كراهية متبادلة بني العبي الفرق املختلفة  ،وما يحدث من شغب يف املالعب مسألة طبيعية.
)8
ويضيف الباحث إيل ذلك أن املتعصب رياضيا يري فريقه وحده يف الجانب اإليجابي وباقي الفرق يف الجانب السلبي ,ويحاول أن يقلل من شأن الفرق املنافسة
ويرفع من شأن فريقة .
ويري (ياسني  ) 139 , 2011 :أن التعصب الريايض أصبح سمة للكثري من متتابعي كرة القدم ألنها تحظى باالهتمام األكثر عىل مستوى الرياضات جميعها
دون منازع ،فال يمر يوم أو نري صحيفة ،إال يخلو أو تخلو من تصاريح نارية تشري بشكل أو بأخر إىل حالة مرضية ال تعني االنتماء بالتأكيد ،بقدر ما تشري إىل
أن العقلية الرياضية التي الزالت أسرية لنمط غريب من الحب ،فهناك اتهامات توزع يف حاالت الفوز أو الخسارة ،ويف حالة وجود منافس يتحول إىل ضد .وقد
أشار دراسة (حجاج  )2002إىل أن عدم القدرة عيل النقاش والفهم يعترب من أهم أسباب ظهور التعصب يف املجال الريايض خالل مراحل العمر املختلفة.
إن الفهم السليم والواقعي للتعصب يتيح لنا الفرصة ملعرفة األسباب التي تؤدي للتعصب الريايض؛ مما يجعلنا نضع الوسائل املناسبة ملواجهة كافة أشكال
التعصب بصورة إيجابية ،فعندما يصبح األفراد عىل وعي بما يرتتب عىل سلوكهم من نتائج سيصدرون السلوك السوي.
ومن أهم املنظمات التي تتم من خاللها التنشئة االجتماعية ويمكن أن تسهم يف محاربة التعصب :األرسة واملدرسة ،وجماعة األصدقاء (الرفاق) ،ووسائل
اإلعالم ،والبطل الريايض (القدوة الحسنة) ،واألندية الرياضية واملسجد ،والرأي العام (البيئة االجتماعية) .وأكد (عبدالحفيظ وباهي  )2001عىل أن التنشئة
االجتماعية يف الرياضة عموما ً تهدف إىل تنمية عالقات الفرد االجتماعية مع اآلخرين يف فريقه ،أو مع الفرق األخرى من خالل عمليات التفاعل االجتماعي ،كما
تهدف إىل تزويد الفرد بالقيم واالتجاهات ،ومعايري السلوك الريايض القويم؛ لتأهيله حتى يكون مواطنا ً صالحا ً يف مجتمعه.
وأثبتت دراسة (إبراهيم  )2003أثر اإلعالم الريايض املدريس عىل تعديل االتجاهات والثقافة الرياضية ،وتخفيف التعصب الريايض لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية.
كما أوضحت دراسة ديموك وجروف (  ) Dimmock & Grove،2005أن املشجعني األكثر تعصبا لفريق معني أقل تحكما يف سلوكياتهم العدوانية يف املباريات
من املشجعني ذوي التعصب القليل أو املتوسط .
ويري(أحميده )145 ،2013:أن هناك فرق بني املشاهد العادي و املشاهد املتعصب  ،فيغلب عىل سلوك املشاهد العادي طابع الحيادية ،فال تمثل لديه املنافسة
الرياضية و نتائجها و الفرق أو الالعبني أية أهمية  ،أما املشاهد املتعصب فله اهتمامات مبارشة بجميع العوامل املتعلقة باملنافسة الرياضية ،فالتعصب يف املجال
الريايض هو أساس العنف بني الجماهري ،و الذي ينتج عنه الكثري من اإلصابات و الحوادث  ،و هذا ما الحظناه يف التنافس بني املنتخب الجزائري و املنتخب
املرصي يف التصفيات املؤهلة إىل كاس العالم ,و ما نتج عنه من عداوة بني أفراد املجتمعني .
من هنا كان من املفروض أن تكون الرياضة فرصة للتنفيس االنفعايل بصورة مقبولة ،و فرصة للتعارف بني األفراد  ,لكن نرى حاليا العكس أصبح امليدان
حلبة مصارعة يتبارى فيها فريقني متعصبني من اجل الفوز ،و ينتج عنها العديد من الكوارث التي تصل إىل حد وفاة أحد املشجعني .
أسباب التعصب الريايض:
يمكن تحديد أسباب ظهور التعصب الريايض يف املجتمع يف الجوانب اآلتية:
أوال ً أسباب تتعلق بالتنشئة الخاطئة :
تنشئة الصغار عىل التعلق بنا ٍد معني:
)1
األب واألصدقاء لهم األثر الواضح يف تشكيل شخصية النشء بما يمىل أو يفرض عليه ،خاصة عىل ميوله ورغباته وترصفاته؛ مما يسهم يف التأثري عليه ،لذا يجب
العمل عىل إعطاء النشء الحرية يف اختيار ميوله وطموحاته.
أسلوب مؤسسات التنشئة االجتماعية:
)2
أهم املؤسسات التي تتم من خاللها التنشئة االجتماعية :األرسة واملؤسسات التعليمية وجماعة األصدقاء (الرفاق) ووسائل اإلعالم واألندية الرياضية ودور العبادة.
فيشري (الكندري  )65 ، 2013 :إيل أن الطفل عندما يولد يف أرسته التي تعد الجماعة األوىل له التي يتعلم فيها لغته وعاداته وتقاليده وقيمه ،بني أحضان األم
تبدأ عملية التنشئة االجتماعية فيتعلق الطفل بأمه ويطمنئ لجوارها  ،ثم تتدرج به الحياة فيمتد بتعلقه إىل أبيه وإخوته وذويه ،ثم يستقل إىل حد ما عن أرسته ،
لينتظم يف مدرسته التي تكسبه مزيدا ً من املعايري والتوقعات السلوكية واملعاني واالتجاهات والقيم ،بعد ذلك تتطور تنشئته االجتماعية عن طريق تلك املدرسة ،
وما تهيئه للطفل من جماعات أخرى  ،وذلك عندما يتصل بأصدقائه؛ ليصبح عضوا ً يف جماعة األصدقاء  ،أو لتصبح جماعة األصدقاء جماعته املرجعية شأنها يف
ذلك شأن األرسة واملدرسة ,وقد يكتسب التعصب من خالل أسلوب هذه املؤسسات االجتماعية .
ثانيا أسباب تتعلق بوسائل اإلعالم:
عدم الحيادية الرياضية إعالميا:
)1
إن وسائل اإلعالم سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة زادت من مشكلة التعصب الريايض من خالل الشحن الزائد ،وتهويل األحداث ،والثناء والتغني
بالجانب الرابح ،والسب أو التقليل من شأن الجانب الخارس ،وإظهار اآلراء املتطرفة للجانبني من خالل إعالميني ليس لديهم حياديه(ياسني )139 ,2011:
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عدم االهتمام بتوعية الجماهري الرياضية:
)2
من خالل عقد الربامج والندوات التي تبني وتوضح مبادئ السلوك الحضاري للتشجيع الريايض.
عدم االهتمام بتثقيف املشجع الريايض:
)3
من خالل توعيته بدور الرياضة يف تنمية العالقات االجتماعية  ،و االستفادة من الدروس والتجارب التي أفرزتها الرياضة يف املجتمعات من خالل وسائل االعالم
املتنوعة .
ثالثا أسباب تتعلق بجماهري األندية:
الترصفات املسيئة لروابط جماهري األندية:
)1
مثل عبارات الذم والسب واالنتقاص من قدر اآلخرين؛ مما يساعد عىل انتشار الحقد والكراهية بني مشجعي األندية؛ مما يسهم يف تعميق الفجوة بني الجماهري،
وزيادة حدة التعصب الريايض.
عدم التمتع بالروح الرياضية التي تتقبل الخسارة:
)2
وتؤدي إىل خلق الفجوات بني أفراد املجتمع ،وظهور التعصب لالعب أو فريق.
عدم قبول الرأي اآلخر وتقبل النقد الريايض اإليجابي:
)3
معظم املشجعني يرفضون االستماع إىل االنتقادات املوجهة إىل ناديهم بغض النظر عن مدى منطقيتها وواقعيتها وإيجابياتها؛ وانتشار الكراهية والبغضاء بني
جماهري الفرق املتنافسة.
رابعا أسباب تتعلق باملسؤولني يف األندية واالتحادات الرياضية:
الترصيحات االستفزازية من قبل املسؤولني يف األندية واالتحادات الرياضية:
)1
التي تخلق مشاعر وسلوكيات عدائية ،وعندما تكون تلك الترصيحات سلبية وحادة تدعو إىل الشحناء والبغضاء ،وإذا شعر الجمهور الريايض من خالل ترصيحات
املسؤولني بذلك يقتنعون بأن أنديتهم تتعرض للظلم والتآمر؛ مما يدفعهم إىل التعصب ألنديتهم.
قلة وجود القدوة من الرياضيني واإلداريني يف األندية:
)2
َ
ُ
الجمهور الريايض يرى يف قادة األندية التي يشجعونها ،والالعبني البارزين يف تلك األندية األمثلة التي يمكن أن تحتذى ويُقت َدى بها ،من خالل ضبط ترصفاتهم
وترصيحاتهم وقراراتهم وفق املنهج القويم املعتدل املتسق مع مبادئ العقل والدين ،بدال ً عن اإلسهام يف تهييج انفعاالت مشجعيهم ،وإشعال نريان الحقد والحسد
والغرية ،وتزييف الحقائق بني الجمهور الريايض.
تقديم مصلحة األندية عيل مصلحة الوطن:
)3
عندما يهتم املسؤولون بمصالح أنديتهم والجهات التي ينتمون إليها ،دون النظر إىل مصلحة الوطن ،؛ مما يثري األخرين ويجعلهم تسعون إىل الدفاع عن حقوقهم
وما سلب منهم ،ومن َث َّم تنشأ الرصاعات و يكون الجمهور الريايض جزءا ً من تلك الرصاعات؛ مما يؤدي إىل انتشار التعصب.
خامسا أسباب تتعلق بالتحكيم الريايض:
انخفاض كفاءة التحكيم الريايض:
)1
من خالل القرارات الخاطئة ،وعدم قدرة الحكام عىل تطبيق اللوائح والقوانني ؛ مما يؤدي إىل أخطاء التحكيم املتكررة ،والتي بدورها تثري األحقاد والتعصب بني
جماهري األندية املختلفة.
ضعف شخصية بعض الحكام :
)2
من خالل عدم القدرة عيل فرض شخصية الحكم وهيبته يف امللعب  ,واحرتام الالعبني لقراراته.
املعوقات التي تحد من دور املؤسسات التعليمية يف القضاء عىل التعصب الريايض:
ً
تشكل املعوقات التي تحد من دور املؤسسات التعليمية يف القضاء عىل التعصب الريايض عائقا يحول دون تحقيق املؤسسات التعليمية ألهدافها املنشودة ،
وقدرتها عيل حماية أبنائنا من االنحراف والتطرف والتعصب الريايض اعتمادا عىل الحماس الزائد ،ومن تلك املعوقات ما ييل:
أوال املعوقات املالية:
يمكن أن نوجز أهم املعوقات املالية فيما ييل:
قلة اإلمكانات املالية الالزمة لتنفيذ املسابقات الرياضية التي يشارك فيها الطالب ,ويتنافسون بعيدا عن التعصب الريايض.
)1
ارتفاع تكلفة الربامج التدريبية الرياضية والتثقيفية؛ لنرش الحياد الريايض ونبذ التعصب.
)2
ثانيا املعوقات اإلدارية:
يمكن أن نوجز أهم املعوقات اإلدارية فيما ييل:
الضعف أو الخلل اإلداري.
)1
املركزية الشديدة يف اتخاذ القرارات.
)2
التقيد باألنظمة والقوانني واللوائح واإلجراءات.
)3
االنتقاد املبكر لألفكار الجديدة دون تفحص نتائجها والغرض منها.
)4
سيادة القيم االجتماعية التي تدعو للطاعة العمياء ،واالمتثال املطلق للرؤساء واملديرين دون مناقشة ألوامرهم وتعليماتهم ,وإنجاز العمل بالطريقة
)5
الرسمية املعتادة دون تجديد أو تطوير.
عدم وجود معايري موضوعية لتقييم األداء.
)6
البط يف تقديم الخدمات والتداخل واالزدواجية يف عمل عديد من األجهزة والفساد اإلداري(القريوتي)32-٢٨ ،2000:
)7
التعارض بني القيم اإلدارية "البريوقراطية" والقيم املهنية ،وتغري الظروف البيئية بمعدل أرسع من تغري أهداف املنظمة ،ووجود أشخاص غري مؤهلني
)8
مهنياً؛ للعمل فهم متطوعني غري املتخصصني يف العمل(عيل)١٦٦ ،٢٠١٠:
ثالثا املعوقات الفنية:
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يمكن أن نوجز أهم املعوقات الفنية فيما ييل:
القصور يف املعلومات والبحوث العلمية والفنية الخاصة بالتعصب الريايض.
)1
قلة اإلمكانات الفنية الالزمة لتنفيذ الربامج الرياضية والثقافية واالجتماعية الالزمة لنبذ التعصب والعنف الريايض(الخبريي )183, 2003:
)2
ضعف قدرة العاملني باملؤسسات التعليمية عىل مواكبة التطور التقني الحديث ،واالستفادة منها يف قضايا التعصب الريايض(املشاري)122 ,2002:
)3
عدم تقديم معلومات دقيقة ومبسطة عن كل األنشطة والربامج الرياضية التي تقدمها املؤسسات التعليمية ,والتي ال يفهم بعض أولياء األمور طبيعتها؛
)4
لكي يسمحوا ألوالدهم باالشرتاك فيها.
التعصب الريايض واالنحياز لدي العديد من العاملني باملؤسسات التعليمية ففاقد اليشء ال يعطيه.
)5
رابعا املعوقات االجتماعية:
يمكن أن نوجز أهم املعوقات االجتماعية فيما ييل:
العادات والتقاليد وبعض القيم السائدة يف املجتمع ،والتي تنقل صوره سيئة عن التشجيع الريايض(الهيتي )116, 2009:
)1
توظيف االنتماءات العشائرية ,واإلقليمية ,والطائفية يف التعامل الرسمي باملؤسسات التعليمية ؛لتحقيق مكاسب ومزايا بغري وجه حق(الكبييس ,2005:
)2
)21
شيوع الوساطات ،وأصحاب النفوذ االجتماعي يف استغالل عالقتهم الشخصية والالرسمية؛ لتمشيه املعامالت الشخصية ،والتي تتعارض مع القوانني
)3
،أو تمس باملصلحة العامة (العجالن)78, 2011:
انتشار التشجيع الريايض املتعصب للفرق الرياضية ،والبعيد عن الحيادية بني الطالب.
)4
األميه القانونية تجاه التعصب الريايض ,وشغب املالعب.
)5
خامسا املعوقات الثقافية:
يمكن أن نوجز أهم املعوقات الثقافية فيما ييل:
إهمال الحوار واملناقشة مع الطالب ،حتى مع املخالفني لالتجاهات الفكرية ،وعدم إيضاح جوانب الخطأ ،وأسباب الجنوح واالنحراف فيها.
)1
القصور الواضح يف توجيه الشباب ,وتحصينهم ضد األفكار املخالفة ،وعدم األخذ بجميع الطرق واألساليب املتاحة ؛لتقويض ثقافات اإلباحية والعلمانية،
)2
وإزالة الفكر املتطرف القادم من الرشق والغرب التي تعج بها كثري من الفضائيات وشبكات املعلومات.
التقصري يف أداء املسؤولية من املعنيني بذلك سواء كانوا قادة أم معلمني أم علماء ,أم سياسيني أم كتاب ومثقفني ,أم أدباء أم مفكرين أم غريهم من القيام
)3
بما أنيط بهم من واجب توعية النشء والشباب بمخاطر التعصب ومخاطرة.
التحزب املذموم ،وعدم الفهم الصحيح للتشجيع الريايض.
)4
الجهل وأنصاف املتعلمني الذين يساعدون عىل عدم الفهم الصحيح ،والتقصري يف التلقي السليم(السديس )23-23، 2005:
)5
سادسا املعوقات البيئية:
يمكن أن نوجز أهم املعوقات البيئية فيما ييل:
الفشل الدرايس ،وامليل إىل االنحراف والتعصب ،والشغب لتعويض الفشل الدرايس.
)1
الصحبة السيئة يف البيئة املدرسية.
)2
اإلهمال والتقصري املدريس تجاه الطالب املشاغبني.
)3
جهل بعض املعلمني بالطبيعة البرشية ،وعجزهم عن فهم الطالب ،وأساليب التعامل معهم.
)4
وقد أوضحت دراسة جزيتي ( )2004 Guzzettiأن املعلمني غري واعني بمتطلبات مفاهيم التعصب والحياد واألمن الفكري من خالل النشاط التعليمي واملناقشة
داخل الفصول بمتطلبات الجنس رغم أن الطالب من الجنسني كانوا واعني بهذه املتطلبات .وأوضحت دراسة (الربعي  )2009إىل قصور يف وعي الطالب بأهمية
املنهج يف تحقيق املوضوعية والحيادية واألمن الفكري ،وأرجعت ذلك لرتكيز أعضاء هيئة التدريس عيل العالقة  ،األكاديمية بالطالب واملنحرصة يف الجانب
املعريف ،و أوصت بتفعيل الساعات املكتبية ،وتفعيل دور األنشطة الطالبية ،وورش العمل فيما يتعلق باألمن الفكري .كما أوضحت دراسة (الصقعبي  )2009أن
املؤسسات الرتبوية والتعليمية لم تضع خططا مكتوبة ,ومحكمة يمكن قياسها وتقويمها؛ لزيادة تأهيل العاملني ،وبيان دورهم يف تعزيز األمن الفكري ومحاربة
التعصب.
الدور املأمول للمؤسسات التعليمية للقضاء عىل التعصب الريايض:
إن املؤسسات الرتبوية (املدارس واملعاهد والجامعات) تعتمد عىل وسائل عدة يف تربية الجيل ،وتضع املنهاج الصحيح يف مختلف سنوات أو صفوف الدراسة،
وقد اقترص دور املؤسسات التعليمية عىل حشو أذهان الجيل بمعلومات ومعارف نظرية ،وثقافات مستوردة ،لنيل الشهادات العلمية ،مع إهمال الرتبية الدينية
والوطنية واألخالقية ،وعدم االهتمام بتعديل سلوك الطالب ،وال سيما يف مرحلة املراهقة.
وتنظر املجتمعات إىل الرتبية الرسمية يف املؤسسات التعليمية ذات الوظيفة االجتماعية انها تقوم عىل خدمة املجتمع وتتعرف عىل احتياجاته ؛ألنها نتاج للبيئة
االجتماعية واالقتصادية والفكرية والثقافية ملجتمعها ،فهي البيئة الطبيعية لألفراد الذين تشكل هويتهم وتطور مهاراتهم يف املجتمع خاصة أنها مؤسسات
ودعامات هامة لتفعيل دور الرتبية  ،وتعزيز مشاركتها االجتماعية يف مجال تنمية قيم االنتماء واملواطنة ،وتعزيز قيم املسؤولية الفردية والجماعية التي تتناىف مع
العنف والعدوان  ،والتمركز حول الذات ,وسيادة قيم االنانية والتعصب  ،وربط الرتبية بواقع املجتمع وحاجاته ,ومتطلباته األمنية والفكرية ،حيث تشكل الرتبية
واألمن حاجات فطرية أساسية لإلنسان ،فاإلنسان اجتماعي بطبعه يحتاج لغريه  ،كما يحتاج للتوجيه ولأللفة والطمأنينة والسكينة وال يتم هذا أو ذاك إال يف ظالل
الرتبية واألمن معا ً (السماري ،إبراهيم )2000:
وقد انتقل التعصب الريايض بشكل كبري من املقاهي واملدرجات إىل املدارس مرورا باملنازل ،فقد نرى البيت الواحد به أكثر من مشجع لفرق مختلفة؛ مما يؤدى
ذلك إىل خلق حالة من التعصب الشديد للفريق املفضل ،وانتشار هذه الظاهرة بني أوالدنا يف املدارس أمر يف غاية الخطورة ،إذ يساعد عىل شدة الخصومات والعداء
بينهم.
إن الدور اإليجابي للمؤسسات التعليمية يف مقاومة التعصب الريايض أصبح أمرا رضوريا يف
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أن محاربة التعصب و العنف والتّطرّف واإلرهاب ال يكون إال ّ
الوقت الحارض ملا تمثله من ثقل يف بناء ثقافة املجتمع وقيمه .فرتي (السلطاني ّ )572 ، 2015 :
بجودة التّعليم ،وعدالة التعليم ،ومواكبة ّ
كل تطوّر يف العملية الرتبوية بعد أن دخل العالم يف طور القرية الكونية الواحدة مع ثورة االتصاالت واملعلومات ،وإن لم
محصنني بالعلم واملعرفة وبالثقة والعدالة فسيكونون حتما ً هدفا ً سهالً للعنف والتّطرّف والتعصب  ،و ّ
الشبكة املدرسية آلية تحفيزية مستدامة
يكن بناتنا وأبناؤنا
ّ
ّ
ّ
لتحقيق العدالة الرتبوية لكل طالبنا  ،والحرص عىل التّجديد والتّطوير الرتبوي ،وا ّننا يف كل عام نعتقد بأ ّننا تق ّدمنا خطوات إىل األمام لنجد أنفسنا يف العام الذي
وان مسؤولية التّحفيز والتّجديد والتّطوير هي مسؤولية مشرتكة من املجتمع ّ
بكل مكوّناته االقتصادية واألهلية والحكومية ،ألنّ
يليه بأ ّننا ال نزال يف بداية الطريقّ ،
كل أرسة ّ
هذه العملية تطال ّ
وكل فرد يف هذا املجتمع.
ويرى الباحث أن الدور املأمول للمؤسسات التعليمية للقضاء عىل التعصب الريايض يجب أن ينطلق من الجوانب اآلتية:
تعميق الحوار واالنفتاح الفعال بني املؤسسات الرتبوية واملؤسسات األمنية من خالل مناقشة املشكالت التي تواجه أفراد املجتمع ،ووضع تصورات،
)1
وخطط واسرتاتيجيات مشرتكة بني املؤسسات الرتبوية ،والجهات األمنية ملواجهتها والحد منها.
االهتمام بالرتبية الوقائية التي توضح كيف يمكن للشباب تحصني أنفسهم من التعصب الريايض ،ومعرفة السبل الناجحة لالبتعاد عن مهاوي الرذيلة،
)2
وذلك من خالل االستفادة من التجارب الدولية حول دور املؤسسات التعليمية يف الوقاية من التعصب والعنف الريايض ،ولعل من املستغرب انعدام أية برامج
تربوية يف املؤسسات التعليمية حول الوقاية من التعصب الريايض.
تحديث مناهج التعليم وتطويرها باالتجاه لفتح مضامينها عىل ثقافة حقوق اإلنسان ،وتكريس قيم التسامح وتعزيز املشاركة ،واحرتام اآلخر ،ونبذ
)3
التعصب والعنف ،واالعرتاف بالحق يف التنوع واالختالف ،وإعالء روح الجماعة واملصلحة العامة .
تضمني موضوعات عن التعصب الريايض داخل محتوي املناهج التعليمية املختلفة لتوعية املتعلمني بأرضار التعصب الريايض عىل الفرد واملجتمع ،فمن
)4
الغريب أنه ال يوجد موضوع واحد عن التعصب الريايض يف مناهج اللغة العربية أو االنجليزية أو الرتبية الدينية ،رغم انتشار العديد من األحداث الرياضية التي
تظهر فيها حوادث عن التعصب.
التنويع يف طرق واسرتاتيجيات التدريس لتمكني املتعلم من ممارسة التفكري النقدي والحوار  ،وذلك من خالل أنشطة تعليمية مختلفة تعتمد عىل
)5
العصف الذهني ،والتعلم النشط  ،ولعب األدوار ،والتعليم التعاوني ،ملساعدة الفرد املتعلم عىل تنمية قدراته عىل التعبري وإبداء الرأي ،والتحاور مع اآلخرين ،تقبل
االختالف وإعمال العقل ،واملوضوعية وعدم التحيز وعدم تعصب املعلم لرأي أو اتجاه أو عقيدة إال عن طريق طرح الحجج والرباهني املقنعة لألفكار التي يؤمن
بها ،وهذا السلوك ينعكس عىل الطلبة ،فيتعودون عىل التسامح الفكري واحرتام الرأي اآلخر.
ويري (جواد )6 , 2014 :أنه من أفضل الطرق لتقليل التعصب هو التعليم التعاوني ،ويعترب أفضل طريقة ملحاربة التمييز العنرصي والتعصب حيث انه عىل
التالميذ إن يتعلموا ويتعاونوا مع بعضهم لفهم مشاكل معينة عن طريق الرتبية التقدمية.
اهتمام املعلمني بنصح طالبهم ،وحثهم عىل التحيل بالروح الرياضية العالية ،واالبتعاد عن التعصب الذي يسبب مشاكل ،ويخلق جوا من التوتر بني
)6
األصدقاء.
االهتمام بما يسمي بـ«املنهج الخفي» ،وهو ما يزرعه املعلمون يف طالبهم من آرائهم وثقافتهم الخاصة ،يف ظل غياب الرقابة ،هنا يصبح رضوريا
)7
اإلشارة إىل البيئة الحاضنة للتطرف والتعصب ،التي تتمثل يف سيادة التلقني ،وتعطيل الفكر النقدي ،واالستبداد ،والقمع ،وغياب الخيال ،وضعف املشاركة،
ومحدودية االنفتاح عىل املجتمع الخارجي ،مما يحول املؤسسة التعليمية من مؤسسة مجتمعية منفتحة إىل مؤسسة بريوقراطية منغلقة
تفعيل دور املؤسسات التعليمية يف حماية أمن املجتمع ،وعدم قرص نشاطها داخل أروقة املدرسة أو الجامعة فقط ،ويمكن تفعيل ذلك عن طريق
)8
إنشاء مجلس يسمى املجلس األمني للوقاية من الجريمة واالنحراف والتعصب ،ويتكون هذا املجلس من عدد من أفراد املجتمع باإلضافة إىل بعض أعضاء الجهاز
الفني واإلداري يف األندية الرياضية ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس باملدارس والجامعات مع مجموعة من رجال األمن ،وتكون مهمة هذا املجلس توعية أفراد
املجتمع بمخاطر الجريمة واالنحراف والتعصب ،وعقد اللقاءات والندوات ملناقشة مشكالت الرياضة والتعصب األعمى بني الجماهري  ،ومحاولة التعاون الفاعل
للقضاء عليها ،وطرح الحلول التي يمكن أن تساهم يف تقليصها ورفع التوصيات لصانعي القرار لتفعيلها.
االهتمام بالرتبية األمنية ،حيث أضحت الرتبية األمنية مفهوما ً تربويا ً دوليا ً شائعاً ،تمتد تطبيقاتها يف كثري من دول العالم ،حيث أسفر هذا االهتمام إىل
)9
تفعيل هذا املفهوم وتحويله لصيغ تطبيقية يف املجال الرتبوي لالستفادة منه يف تعزيز األمن الوطني ،وزيادة الوعي بأهمية السالم االجتماعي ،وأثره يف تحقيق
التقدم والنمو االجتماعي واالقتصادي للدول .ويعود انتشار التطبيقات العملية ملفهوم الرتبية األمنية كون الرتبية بمفهومها الواسع تعني برتبية األفراد فكريا ً
واجتماعيا ً ونفسيا ً وجسمياً ،ورضورة تزويده بالقيم واملعايري والضوابط االجتماعية ،وأنماط السلوك الصحيح ؛ليصبح الفرد عضوا ً فاعالً يف املجتمع ،وتهدف
الرتبية األمنية إىل تربية املواطن وتنشئته تنشئة قويمة ،وفق املقومات والقيم التي تتضمنها العقيدة اإلسالمية ،وتعزيز االنتماء الوطني والهوية الوطنية ،وتعزيز
الوعي األمني وترسيخ مبدأ املسؤولية املجتمعية ،وتعميق مفهوم األمن الشامل من خالل تأصيل االنتماء والوالء واملسؤولية ومحاربة التعصب.
وقد سعت بعض الدول العربية إىل تبني بعض التطبيقات الرتبوية للرتبية األمنية خصوصا ً ما يتصل منها بظاهرة العنف االجتماعي والتعصب ,فقد قامت
اململكة األردنية الهاشمية بتبني مرشوع إعالمي موسع تحت شعار "كن أمينًا عىل ثروة بالدك" (وهباني .)2005
كما أشار (السلطان  )2008إيل االهتمام بتطوير املؤسسات الرتبوية من خالل الرتبية األمنية ،لتتحول إىل مصانع للفكر املعتدل والناضج الذي يقود الوطن إىل
رشفة التميز واإلبداع ،ويتحتم التأكيد عىل أهمية قيم التماسك والتوحد يف مواجهة تيارات العنف والتطرف والتعصب.
االهتمام بتدريس الرتبية اإلسالمية يف جميع املراحل الدراسية منذ املرحلة االبتدائية إىل أعىل املراحل الدراسية ،و ينعكس أثرها عىل ترسيخ العقيدة
)10
اإلسالمية يف نفوس الطلبة ،وعىل سلوكهم ؛فيجعل منهم مواطنني صالحني يساعدون يف أمان الوطن وآمنه وباستعراض دروس الرتبية اإلسالمية يف املرحلة
االبتدائية نجد أنها ترتكز عىل اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة التي تربي النفس عىل القيم الفاضلة وتحذر من انتهاك املحرمات والفساد يف األرض ،وعند
استعراض هذه املناهج فإننا نجد موضوعات عن العالقة بني املسلمني وغري املسلمني ،ومفسدات عالقة املسلم بأخيه املسلم من منطلق تحريم الظلم ،و تشكل
الرتبية اإلسالمية يف املدارس حجر الزاوية يف التوعية بحفظ املجتمع من الجريمة واالنحراف والتعصب .
نرش ثقافة السالم والتسامح ونبذ التعصب يف أرجاء املجتمع ،وينبغي أن نستفيد من املنابر اإلعالمية واملؤسسات التعليمية يف إشاعة هذه الثقافة ،التي
)11
تهيئ األرضية املناسبة ملرشوع السالم االجتماعي ،وأن إشاعة ثقافة التسامح والسلم ،هي التي تؤسس مفهوم الوحدة الوطنية؛ ألنها الثقافة التي تقبل اآلخر كما
الذات ،وهي املقدمة الطبيعية للوحدة الوطنية واالجتماعية ،لهذا فإنه من الرضوري االهتمام بمسألة نرش الثقافة التي تغذي مفاهيم السالم االجتماعي ،وال بد
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من القول إن األوطان املتقدمة سياسيا واقتصاديا وتقنيا ،لم تبن بلون تاريخي أو قبيل أو عرقي واحد ،وإنما هي عبارة عن مجموعة من املجتمعات التاريخية أو
القبلية أو العرقية ،التي اندمجت مع بعضها البعض عىل قاعدة السالم االجتماعي والوطن الواحد واملصلحة املشرتكة ،ولم تقف هذه األوطان عند هذه الحدود،
وإنما عملت عىل تطوير التجربة ،وتعميق الوحدة الوطنية بنظام قانوني يكفل للجميع حريتهم ،ويتعاطف مع الجميع عىل القاعدة الوطنية املشرتكة .وبهذا يتم
إبطال املفعول السلبي للتمايز التاريخي أو العرقي أو القبيل ،عرب نظام يؤسس السالم االجتماعي ،الذي يصنع عند املواطن حالة نفسية وعملية تتجه نحو إعالء
مشرتك مع اإلنسان اآلخر ،واحرتام نقاط التمايز وإبقائها يف حدودها الطبيعية والتاريخية والثقافية (يحيي) 66 ،2008 :
االهتمام باألنشطة الرياضية يف املؤسسات التعليمية لتسهم يف تكوين الشخصية املتكاملة للفرد من خالل الربامج الهادفة التي تعمل عىل تأهيل ،وإعداد
)12
ومعالجة سلوكيات الطالب عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية الصحيحة؛ للوصول إىل املستويات الرياضية واألخالقية العالية.
وأشار (العتيق )66 , 2013 :إىل رضورة زيادة الوعي التثقيفي لدى النشء الصغري املحب للرياضة بأن التنافس يف امللعب فقط وذلك من خالل الرتبية البدنية يف
املدرسة  ,وإظهار األرضار الناتجة من التعصب ،سواء عىل الفرد أو املجتمع جسديا ً وذهنيا ً ونفسيا ً ومادياً.
تعريف الطالب وتوعيتهم بمخاطر التعصب الكروي ،وحثهم عىل االلتزام بقواعد الرياضة التي تعتمد عىل املهارة والذوق واألخالق.
)13
ويؤكد (خطاب )75 ،2014 :أنه يجب ممارسة الرياضة بشتى أنواعها وبطرق سليمة بعيدة عن العنف والتعصب والشغب ،ويمكن للمؤسسات التعليمية
تنمية الوعي الريايض لدى األفراد من خالل دعوة كبار الرياضيني والنقاد املحايدين يف املجال الريايض إللقاء محارضات وعمل ندوات عن القيم واملبادئ الرياضية
وربطها بما يجري يف الواقع الريايض املعاش .كما أوصت دراسة (عىل ومحمد والضوء  ) 15 , 2015 :برضورية اهتمام املسئولني يف القطاعات التعليمية بعرض
مسألة الشغب والتعصب الريايض وتوضيح مساوئها وكيفية تجنبها.
ويري الباحث إن صناعة التفوق الريايض تعترب القاعدة التي يتأسس عليها االنتماء الريايض البعيد عن التعصب ,ويتطلب ذلك إيجاد فرص متعددة وواسعة
"للمنافسة" باعتبارها املحرك الحافز ،والدافع نحو التفوق والتميز ،وهذا التنافس ال يحمل معنى الرصاع ،وإنما يحمل معنى التباري الذي يتم طبقا ً لقوانني
ولوائح ثابتة تحدد النواحي الفنية والتنظيمية ألنواع النشاط الريايض والسلوك الريايض والقيم األخالقية من خالل املؤسسات التعليمية.
وقد أشارت دراسة كار ووجيند وهويس ( ) 1999 , Carr& Weigand& Husseyإيل أن املدارس والجامعات تعترب مؤسسات اجتماعية تربوية وتعليمية تمارس
فيها األنشطة الرياضية املختلفة يف جماعات حيث تقوم بدورها يف عملية التنشئة االجتماعية نحو الرياضة عن طريق تعليمهم املهارات االجتماعية التي تساعدهم
عىل التخلص من التعصب الريايض .كما أظهرت دراسة بييل ووان ( ) 2002 , Bilyeu & Wannأن ظاهرة التعصب الريايض زادت بسبب التعصب السيايس ،أو
التعصب االجتماعي ،أو التعصب اإلقليمي .وأوضحت دراسة ويكفيلد ووان ( ) 2006 , Wakefield & Wannأن من األسباب املغذية لظاهرة التعصب الريايض
عدم تصدي املؤسسات التعليمية لها بالتايل أدي هذا إيل تحطيم القيم الرتبوية.
وقد أظهرت دراسة (املياحي )2013ارتفاع مستوى التعصب الريايض لدى طالب الجامعة.
كما أوضح (فرحان )150 ,2016 :أن للتعصب جذور ،ترجع اىل مرحلة الطفولة واملراهقة ،حيث يكون الثمن النفيس للوالء لفريق ريايض هو كراهية فريق آخر
خاصة عندما يكون هناك تاريخ طويل من العداء بني الفريقني حيث يعترب التعصب نوعا ً من التعلم االنفعايل يتم يف وقت مبكر من العمر أثناء الدراسة مما يجعل
من الصعب للغاية التخلص من هذه االستجابات يف ظل التعلم املدريس الذي يعزز التعصب.
االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات:
االستنتاجات:
يف ضوء بيانات الدراسة ومناقشتها توصل الباحث إيل االستنتاجات التالية:
التعصب سلوك العدواني من السلوكيات التي امتدت إىل ساحات مالعبنا الرياضية  ,عىل الرغم من وجود القوانني ،واالجراءات التي توقع عىل بعض
)1
املتعصبني.
التعصب الريايض يرجع ملشكالت تتعلق بالحكم ،وبمشاعر االفراد نحو فريق بعينه.
)2
التعصب الريايض يزداد بني الجماهري كلما اقرتبت انديتهم من الرصاع عىل القمة.
)3
تستحوذ كرة القدم عىل درجة كبرية من التعصب ،وهذا يؤكد عىل مدى ما تحظى به اللعبة من شعبية لدى الجمهور.
)4
ليست الجماهري الطرف الوحيد املسؤول عن التعصب الريايض.
)5
املؤسسات التعليمية يجب أن يكون لها دور فاعل يف التصدي للتعصب الريايض.
)6
التوصيات:
وتتمثل التوصيات التي تطرحها الدراسة فيما ييل:
رضورة التزام العاملني باملؤسسات التعليمية باملعايري املهنية بشكل عام والبعد عن أي صورة من صور التحيز.
)1
حث الطالب عىل ممارسة األنشطة الريايض داخل املؤسسات التعليمية؛ لكي يكتسبوا خربات رياضية تقلل من تعصبهم الريايض.
)2
توثيق الروابط والعالقات بني املؤسسات التعليمية والهيئات واألندية الرياضية ،وتنسيق الجهود بينهم يف مواجهة التعصب الريايض والتصدي له.
)3
تشديد العقوبات عىل األفراد ,والجماعات التي تعمل عىل زيادة التعصب الريايض.
)4
عقد ندوات ومؤتمرات باملؤسسات التعليمية تضم روابط مشجعي األندية ومسؤويل األندية وبعض رجال االمن وذلك ملحاربة التعصب الريايض.
)5
نرش الروح الرياضية بني االفراد واملمارسني يف املنافسات الرياضية املدرسية.
)6
تعليم الطالب التعامل بعقالنية مع ميولهم الرياضية حتى لو ترصف اآلخرون وفق عواطفهم.
)7
إدخال موضوعات التعصب واالنتماء الريايض كموضوعات هامة ضمن مناهج الرتبية البدنية والرياضية والرتبية الوطنية والرتبية الخلقية وبرامج
)8
التوعية باملدارس.
املقرتحات:
تخصيص جوائز للروح الرياضية للعاملني والطالب يف املدارس والجامعات.
)1
تخصيص جوائز باملدارس والجامعات للعب النظيف.
)2
إجراء دراسات وأبحاث يف املؤسسات التعليمية عن كيفية مواجهة التعصب الريايض.
)3
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املراجع
أوال املراجع العربية:
إبراهيم ،نشوى إمام (".)2003تأثري اإلعالم الريايض املدريس عىل تعديل االتجاهات والثقافة الرياضية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية" رسالة ماجستري
)1
غري منشورة ،كلية الرتبية الرياضية جامعة حلوان.
أحميدة ،نصري (جوان  .)2013ظاهرة التعصب الريايض لدى الجماهري الجزائرية (أسبابها ،أعراضها ،مقرتحات) ،مجلة الباحث يف العلوم اإلنسانية
)2
واالجتماعية ،العدد  ،11الجزائر ،كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة الوادي.
إسحاق ،أديب ونصار ،ناصيف ( .)1993أضواء عىل التعصب ،دار أمواج للطباعة والنرش ،لبنان ،الطبعة األوىل.
)3
بني خالد ،محمد سليمان والحمدون ،منصور نزال (جوان  .)2014العدوان الريايض يف مالعب كرة القدم األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة
)4
التدريسية يف كليات الرتبية الرياضية يف الجامعات األردنية ،املجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،عمان ،األردن ،العدد.12
جواد ،ناظم كاظم (أيلول  .)2014إيجاد مستويات معيارية للتعصب الريايض ملشجعي كرة القدم ،مجلة الفتح ،العراق ،العدد .59
)5
حجاج ،محمد ( .)2002التعصب والعدوان يف الرياضة ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة.
)6
خطاب ،سمري عبد القادر ( .)2014شغب املالعب واساليب مواجهته ،االردن ،األكاديميون للنرش والتوزيع.
)7
خليفة ،عبد ربه والرشقاوي ،زهراء ( .)2008املؤرشات السلوكية الدالة عىل التعصب الريايض لدى بعض جمهور املشاهدين ،املجلة العلمية للرتبية
)8
الرياضية ،جامعة حلوان العدد .54
الخويل ،أمني أنور ( .)1996الرياضة واملجتمع ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب ،الكويت ،العدد .40
)9
الخيربي ،محمد موىس محمد (  ".) ٢٠٠٣دور التقنية الحديثة يف تطوير االتصاالت اإلدارية باألجهزة األمنية"رسالة ماجستري غري منشورة ،الرياض ,
)10
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
درويش ،زين العابدين ( .)2005علم النفس االجتماعي أسسه وتطبيقاته ،دار الفكر العربي.
)11
راتب ،أسامة ( .)1997علم نفس الرياضة (املفاهيم – التطبيقات) ط  ،4القاهرة ،دار الفكر العربي.
)12
السديس ،عبد الرحمن بن عبد العزيز ( " .)٢٠٠٥الرشيعة اإلسالمية ودورها يف تعزيز األمن الفكري" .بحث مقدم ضمن فعاليات االجتماع التنسيقي
)13
العارش ملديري مراكز البحوث العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة حول األمن الفكري بالتعاون مع جامعة طيبة خالل الفرتة من 1425/8/8-6هـ املوافق -20
2004/9/22م باملدينة املنورة .الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
السلطان ،فهد بن سلطان(1429هـ) .الرتبية األمنية ودورها يف تحقيق األمن الوطني ،الندوة العلمية "األمن مسؤولية الجميع" األمن العام  -الرياض
)14
 14-11محرم
السلطاني ،نرسين حمزة ( .)2015دور الرتبية والتعليم يف تحصني عقول الناشئة من التطرف واإلرهاب ،مجلة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية
)15
واإلنسانية  /جامعة بابل ،العراق ،العدد.24
السماري ،إبراهيم (1424هـ) .الرتبية واألمن والعالقة األكيدة ،املصدرhtm.ar4/20/2003jaz/oct/http://www.suhuf.net.sa :
)16
الصعقبي ،مروان( .)2009ابعاد تربوية وتعليمية يف تعزيز االمن الفكري ،املؤتمر الوطني االول مفاهيم وتحديات ،جامعة امللك سعود.
)17
عبد الحميد ،حنان عبد املنعم (" .)1999البناء العاميل للتعصب الريايض لدى املشجعني " رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية الرياضية للبنني
)18
جامعة حلوان.
عبد اللطيف ،عقل ( .)2006علم النفس االجتماعي ،عمان ،األردن ،دار البريق النرش.
)19
عبدالحفيظ ،إخالص وباهي ،مصطفى ( .)2001علم االجتماع الريايض ،الطبعة األوىل ،مركز الكتاب للنرش ،القاهرة.
)20
العتيق ،محمد بن عيل ( .)2013التعصب الريايض أسبابه وآثاره وسبل معالجته بالحوار ،الرياض ،مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ،الطبعة
)21
الخامسة.
العجالن ,فيصل بن عبد العزيز( ".)2011برامج األندية الرياضية ودورها يف حماية الشباب من االنحرافات الفكرية" رسالة ماجستري غري منشورة،
)22
الرياض  ,جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
عالوي ،محمد حسن ( .)1983شغب املالعب يف كرة القدم املرصية ،مؤتمر الرياضة للجميع ،كلية الرتبية الرياضية للبنني جامعة حلوان.
)23
عيل ،الرس محمد ومحمد ،أحمد آدم أحمد والضوء ،حاكم يوسف ( .)2015أسباب الشغب يف مالعب كرة القدم السودانية من وجهة نظر عينة مختارة،
)24
مجلّة العلوم ّ
التبويّة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،العدد الثاني.
عيل ،ماهر أبو املعاطي ( .)٢٠١٠االتجاهات الحديثة يف إدارة املؤسسات االجتماعية ،أسس نظرية ونماذج تطبيقية ،القاهرة ,حلوان ،املكتب الجامعي
)25
الحديث.
غاليانو ،إدوارد ( .)2011كرة القدم بني الشمس والظل ،ترجمة صالح علماني ،لندن ،دار طوى للنرش.
)26
فرحان ،صبا شاكر ( .)2016الشغـب فـي املــالعب الرياضيــة العراقيــة ،العراق ،مجلة علوم الرتبية الرياضية ،املجلد التاسع العدد الثالث.
)27
القريوتي ،محمد قاسم ( .)٢٠٠٠السلوك التنظيمي :دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي يف املنظمات املختلفة .عمان ،دار الرشوق للنرش والتوزيع.
)28
الكبييس ،عامر خضري( .)٢٠٠٥الفساد والعوملة تزامن ال توأمة ,القاهرة ,املكتب الجامعي الحديث.
)29
الكندري ،أحمد ( .)2013علم النفس االجتماعي والحياة املعارصة ،مكتبة الفالح للنرش والتوزيع ،الكويت.
)30
محمد الربعى :دور املناهج الدراسية يف تعزيز مفاهيم االمن الفكري لدى طالب الجامعات يف اململكة العربية السعودية ،املؤتمر الوطن االول لألمن
)31
الفكري ،جامعة امللك سعود.
محمد ،صدقي ودالل ،عياد ( .)2007مدخل لدراسة السلوك العدواني والتعصب واالنتماء يف مجال الرتبية الرياضية ،ط  ،1مكتبة األنجلو املرصية،
)32
القاهرة.
مريس ،يحيي ( .)2008علم االجتماع ،اإلسكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش.
)33
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