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املعوقات التي تحد من دور األندية الرياضية يف التوعية
بمخاطر التعصب
دراسة ميدانية النادي األهلي السعودي أنموذجًا
إعداد:
د .محمد بن عبيد اهلل بن ناصر الثبيتي.
أستاذ الدعوة و الثقافة اإلسالمية املساعد
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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املعوقات التي تحد من دور األندية الرياضية يف التوعية
بمخاطر التعصب
دراسة ميدانية النادي األهلي السعودي أنموذجًا
إعداد:
د .محمد بن عبيد اهلل بن ناصر الثبيتي.
أستاذ الدعوة و الثقافة اإلسالمية املساعد
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

ّ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باللّه من رشور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اللّه فال مضل له ،ومن يُضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال
ّ
إلـه إال الله وحده ال رشيك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿.يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون﴾ ] آل عمران [102:
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واألرحام إن الله كان عليكم
رقيبا]، النساء ﴿[ 1 :يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوال سديدا يصح لكم أعمالكم وبغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ]،
األحزاب [ 71-70 :أما بعد ]:األلباني وآخرون  ، 1400،ص [ 10
ً
ً
ً
ً
سامقة يف اإلسالم  ،فهم قوة األمة وعماد نهضتها ،ومبعث عزتها وكرامتها ،وهم رأس مالها وعدة مستقبلها ومَبعث
مكانة
عظيمة و
أهمية
تبوّأ َ الشباب
ُ
وحامل لوائها ورايتها ،وقائ ُد مَسريتها إىل املجد والنرص.
حضارتها،
َ
َ
َّ
فاإلسالم لَم يرتفع يف اإلنسانية لوائه ،ولم يمت َّد عىل األرض سُ لطانه ،ولم َتنترش يف العاملني دعوته – إال عىل يد هذه الفئة املؤمنة التي َتربَّت يف مدرسة النبي 
ضمن منظومة اجتماعيّة و ثقافية قويّة أدت دروها عىل أكمل وجه .
وألجل ذلك نجد أن أعداء األمة و دعاة التيارات الفكرية خصوا هذه الفئة الغالية دون غريها بمناهجهم املعلولة  ،وسعوا الجتذابهم وكرس صالبتهم وتمييع
أصالتهم ليقضوا بذلك عىل القيم األخالقية الفاضلة يف نفوسهم .
لهذا ليس غريبًا أن تهتم السعودية بحماية شبابها من االنحراف الفكري و السلوكي من خالل السعي إىل توفري املحاضن الرتبوية املتخصصة ؛ من أندية
رياضية ،ومراكز علمية وثقافية ونحوها ،لتشغل وقت فراغهم و تنمي عقولهم ،وتزكي نفوسهم ،وترتقي باالستعدادات واملواهب ،وتغرس فيهم القيم اإلسالمية
الفاضلة.
لذا أُسست الهيئة العامة للرياضة التي كانت وال زالت تسعى بجدية واهتمام كبريين إىل تحقيق تلك الغاية من خالل مناشطها الرياضية والثقافية واالجتماعية
التي تهدف إىل رعاية الشباب و توجيههم التوجيه الصحيح وفق مراد الله و رسوله . 
و ال يقترص دور األندية الرياضية عىل الجوانب الرياضية فحسب  ،بل يقع عىل عاتقها مسؤولية تحصني الشباب بنظام قيمي ثقايف رصني  ،مستمد من ديننا
الحنيف  ،لكي يستطيع الشباب مواجهة أعداء األمة والتصدي لهجماتهم الرشسة والتي تهدف إىل سلب هويتهم اإلسالمية.
و مما الشك فيه أن األندية الرياضية تسهم بدور كبري يف شغل أوقات الشباب بما يفيدهم ويحصنهم ضد الهجمات الرشسة املوجهة من قبل أعداء الدين  ،حيث يعد
النشاط الثقايف باألندية بوابة الرتبية الحقيقة التي ينشدها الشباب  ،ألن أهدافها تنبثق من املنهج اإلسالمي القويم.
وبالرغم من األهمية البالغة لربامج األندية الرياضية يف تحصني الشباب و وقايتهم من رياح التعصب الريايض املقيت  ،إال أنه يعرتيها القصور يف بعض جوانبها ،
األمر الذي يحتم عىل الباحثني إجراء الدراسات العلمية التي تحدد الصعوبات واملعوقات التي تحول دون تحقيق برامج األندية الرياضية ألهدافها املنشودة ،والعمل
عىل إيجاد الحلول لهـا.
واستشعارا ً من الباحث لواجبه الدعوي والعلمي؛ رأى أن من واجبه أن يساهم يف هذا الجهد بدراسة تحليلية؛ عنوانها ":املعوقات التي تحد من دور األندية
الرياضية يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض  ،دراسة ميدانية  -النادي األهيل السعودي أنموذجا ً "-؛سائال الله أن تسد هذه الدراسة نقصاً؛ أو تهدي حائرا؛
والله املستعان؛ وعليه وحده التكالن.
التمهيد و فيه :مقدمة الدراسة ؛مشكلها وتساؤلها الرئيس ؛وأهميتها ؛و أهدافها ؛ ومصطلحاتها ؛ والدراسات السابقة لها ؛ و حدودها ؛وأدواتها ؛ ومنهج الباحث .

أوالً  :موضوع الدراسة :

املعوقات التي تحد من دور األندية الرياضية يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض  ،دراسة ميدانية النادي األهيل السعودي أنموذجا ً .

ثانيا  :مشكلة الدراسة :

لم يعد خافيا عىل كل ذي لب تنامي ظاهرة التعصب الريايض التي تيسء للروح الرياضية  ،و تفرز العداوة بني أفراد املجتمع الواحد  ،و تهدد وحدته الوطنية،
وتماسكه املجتمعي ،و أمنه واستقراره.
و تعترب ظاهرة التعصب الريايض وما يرتتب عليها من أحداث عنف وشغب يف النشاط الريايض ،من املوضوعات الجديرة بالدارسة والتحليل " ،كونها أصبحت
ً
ظاهرة نفسية واجتماعية تنترش يف املجتمعات املعارصة ،وتعاني معظم دول العالم ومنها الدول العربية من آثار التعصب والعنف الريايض ،وما ينتج عنها من
أحداث اعتداء وتخريب وقتل يف بعض األحيان"]محمد  ،2015 ،ص [ 56
و ألن التعصب الريايض ال يقل خطرًا عن باقي صور التعصب" ،سواء القبلية منها أم املذهبية أم العرقية ،فأخطاره عىل األفراد واملجتمعات ظاهرة ،والوقاية
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منه وعالجه يحتاجان إىل عقول واعية "] إبراهيم  ،2015،ص [ 4
ً
ومما يجدر التنبيه إليه  ،وإبرازه وعدم إغفاله ،هو أن العاملني يف األندية الرياضية يواجهون عددا من املعوقات أثناء تخطيط و تنفيذ وتقويم الربامج
الثقافية يف النادي  ،األمر الذي ينعكس سلبا ً عىل تحيق هذه الربامج ألهدافها التي رسمتها الهيئة العامة للرياضة.
وتتعدد صور هذه املعوقات و تتنوع مسبباتها  ،ولذا فأن الدراسة تناولت بالبحث املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف توعية الشباب من
مخاطر التعصب الريايض .

ثالثاً :أهمية الدراسة:

الدور الكبري الذي تلعبه برامج األندية الرياضية يف تحقيق األهداف التي تنشدها الهيئة العامة للرياضة يف اململكة .
ً
تكتسب الدراسة أهمتها كونها محاولة لتحديد املعوقات التي تحد من دور األندية الرياضية " النادي األهيل أنموذجا " يف التوعية بمخاطر التعصب

-1
-2
الريايض.
الحاجة إىل إجراء عمليات تحليل وتقويم لربامج " النادي األهيل " ,واالستفادة منها كوسيلة ثقافية فعالة وناجحة ،يف إعداد الشباب إعدادا ً متكامالً
-3
من كافة النواحي الدينية والعقدية والسلوكية والوجدانية والعقلية والجسمية.
يأمل الباحث أن تسهم نتائج هذه الدراسة يف تقديم بعض التوصيات واملقرتحات التي يؤمل أن تكون رافدا ً علميا ً يساعد األندية الرياضية يف مواجهة
-4
التعصب الريايض و التوعية بمخاطره .
لعل ما تبني للباحث من ندرة الدراسات التي بحثت يف هذا املوضوع  ،واعتبار هذه الدراسة األوىل – عىل حد علم الباحث – والتي تناولت حرص
-5
أبرز املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض وجهـة نظـر منسوبيه  ،األمر الذي يكسبها أهمية أخرى .

رابعا ً  :أهداف الدراسة :

تتحدد أهداف البحث يف ما ييل :
– ١بيان مفهوم التعصب الريايض و مخاطره يف ضوء الثقافة اإلسالمية .
 -2معرفة أبرز املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهـة نظـر منسوبي النادي.
- 3تقديم بعض التوصيات؛ لتاليف هذه املعوقات ،وزيادة فاعلية دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض.

خامسا ً  :تساؤالت الدراسة :

تحاول هذه الدراسة اإلجابة عىل التساؤل الرئيس التايل :
ما املعوقات التي تحد من دور األندية الرياضية يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي ؟ ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس
األسئلة التالية :
ما مفهوم التعصب الريايض ؟
-1
ما أبرز مخاطر التعصب الريايض ؟
-2
هل توجد فروق دالة إحصائيا ً بني متوسطات استجابات العينة بسبب اختالف متغريات الدراسة ؟
-3

سادسا ً  :مصطلحات الدراسة :

فهم مصطلحات الدراسة مدخل أساس ومهم لفهم مقاصد الباحث واتجاهات بحثه ،ومن املصطلحات التي تحتاج توضيح تعريفاتها يف هذه الدراسة:
املعوقات .
-1
مصدر ع و ق  :يقال عاقه عن كذا حبسه عنه ورصفه  ،و عوائق الدهر الشواغل من أحداثه و التعوق التثبط و التعويق التثبيط  ] .الرازي ، 1405،ص467
[  ،و عاقه عن اليشء عوقا ً منعه منه وشغله عنه فهو عائق  ،و عوق للعاقل ولغريه عوائق وهي عائقة  ،وعوائق الدهر شواغله وأحداثه ] .مصطفى وآخرون
،ج/2ص[ 637
واملعوق "هو ذلك اليشء العرس الذي يشكل صعوبة ،ويعرقل تحقيق األهداف ،ويحتاج إىل مواجهة للتغلب عليه ،والوصول إىل الغرض أو الهدف بسهوله
ويرس " ] حسنني 1430،ص.[ 61
ويعرفها الباحث بأنها  :ما يواجه القائمون عىل الربامج الثقافية يف األندية الرياضية من مشكالت أو موانع تحول دون تحقيق األهداف املرجوة من تلك الربامج
.
دور  :هو "مجموعة من املمارسات الرتبوية اإلسالمية يمكن أن يقوم بها فرد أو جماعة ؛ إلحداث تغري أو آثار يف بناء شخصية املسلم "  ] .الغامدي
-2
 ،1998،ص [ 12
األندية الرياضية :
-3
النادي هو :مكان مهيأٌ لجلوس القوم فيه ،والجمع أندية ،ونواد ،ونادي الرجل أهله وعشريته ،والندوة يف النادي وهم الجماعة ،يلتقون للبحث
واملشاورة ،وكذلك النديّ بمعنى مجلس القوم ومجتمعهم ].مجمع اللغة العربية  ،1415،ص [ 609
وتعرف األندية الرياضية بأنها:
مؤسسات رياضية ترويحيه تهدف إىل املساهمة بدور إيجابي يف التنمية الرياضية و االجتماعية ألفراد املجتمع يف إطار احتياجات و رغبات أعضاءه وبما
يؤدي إىل تحقيق فلسفة الدولة ]الحديدي  ،1995،ص . [10
وقيل هي املنشآت الرياضية الخاصة التي أنشأتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،لكي توفر البيئة املناسبة الحتضان الشباب ملزاولة األنشطة الرياضية
املختلفة من خالل ما تقدمه من برامج رياضية و ثقافية واجتماعية  ،الحتواء أوقات فراغهم]العجالن ،2011،ص. [ 9
ويعرفها الباحث بأنها  :محاضن رياضية و ثقافية ،تقام فيها مجموعة من املناشط ،والربامج املنوَّعة ،والتي تهدف إىل رعاية الشباب  ،وإكسابهم القيم
الدينية  ،واشباع حاجاتهم وتنمية ميولهم وهواياتهم ،تحت إرشاف قيادات مؤهلة بدنيا ً وعلميا ً وتربويَّـاً.
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التوعية :
ً
التوعية لغويا مأخوذ من الفعل املجرد وعى ،بمعنى :فهم وحفظ وأدرك].ابن منظور ،1955،ج /15ص ،[ 348فالوعي حفظ القلب اليشء ،ووعى اليشء
والحديث يعيه وعيا ً وأوعاه :حفظه وفهمه وقبله؛ فهو واع  ،ويقال فالن أوعى من فالن أي أحفظ وأفهم].ابن منظور ،1955 ،ج /13ص.[ 11
قال األزهري :الواعي الحافظ الكيس الفقيه ،وقال الراغب :وعى الوعي حفظ الحديث ؛يقال :وعيته يف نفسه ،قال تعاىل(:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)].الحاقة[12:
التعصب الريايض :
-4
أصل التعصب من  :تعصب  :أتى بالعصبية  ،وهو أن يدعو الرجل إىل نرصة عصبته والتآلب معهم عىل من يناوئهم ظاملني كانوا أو مظلومني ،وقد تعصبوا عليهم
إذا تجمعوا فإذا تجمعوا عىل فريق آخر قيل :تعصبوا  ،و العصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم  .و العصبة  :األقارب من جهة األب ألنهم يعصبونه و
يعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم].ابن منظور ،1955 ،ج /1ص[ 602
فمقصود التعصب هي غلو الشخص يف املحاماة واملدافعة والنرصة ملن يشرتك معهم برابط كالنسب  ،أو بفكرة ،أو بمبدأ ،أو معتقد ؛ وهو رضب من الحماسة
الشديدة التي قد تؤدي إىل العنف واالستماتة.
تعريف التعصب اصطالحا:
يدور معناه اللغوي حول الشدة واملحاماة والنرصة  ,و االنحياز إىل من يحبه أو إىل مبدأ أو معتقد يؤمن به.
لذا عرف التعصب بأنه  :اتجاه أو موقف غري مربر يكون فيه املرء مستعدا ً أو مهيئا ً ألن يعتقد ويدرك ويشعر ويترصف بطريقة مؤيدة أو مناهضة لجماعة معينة
من الناس أو لفرد منها] .املعايطة  ،2015 ،ص [ 207
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وقيل هو  :اتجاه نفيس لدى الفرد يجعله يدرك فردا معينا أو جماعة معينة او موضوعا معينا إدراكا إيجابيا محبا أو سلبيا كارها دون أن يكون لذلك ما
يربره من املنطق أو الشواهد التجريبية].مهدي  ،2012 ،ص [ 23
و قيل هو :هو نرصة قومه  ،أو من يؤمن بمبادئه؛ سواء محقني أم مبطلني ،وسواء كانوا ظاملني أم مظلومني].الدخمي ،1427 ،ص [ 2
و یطلق التعصب الريايض " عىل كل حالة تطرف يف اآلراء لصالح نادي ريايض أو أندية ضد نادي آخر من نفس الدولة أو املنطقة ،و عادة ما يكون ذلك
مصحوبا ً باإلساءة و االستهزاء والسخرية و االتهامات والتجريح غري املربر و بشكل یقيض عىل جمالية اللعبة الرياضية والتنافس الرشيف].الحمد وآخرون ،
،1439ص [ 4
وعليه يمكن تعريف التعصب الريايض بأنه" :الحب الشديد لفريق أو رياضة دون غريها ،وعدم تقبل النقد له" ] .هنداوي  ،1439،ص [ 6
ومفهوم التعصب الريايض وإن تعددت تعريفاته فهو ال يخرج عن كونه حماسة مفرطة وغرية متطرفة و سلوكا ينايف القيم واألخالق اإلسالمية.
التعريف اإلجرائي للدراسة :
التعرف عىل ما يواجه القائمون عىل الربامج الثقافية يف النادي األهيل من مشكالت أو موانع تحد من دورها يف التوعية بمخاطر التعصب
		
الريايض  ،و تحول دون تحقيق األهداف املرجوة من تلك الربامج.

سابعا ً  :الدراسات السابقة :

لقد قام الباحث باالتصال بقاعدة البيانات بمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  ،وكذلك االتصال بقواعد البيانات بأقسام الثقافة اإلسالمية يف
الجامعات السعودية ،فلم يقف عىل دراسة علمية مسجلة يف موضوع (املعوقات التي تحد من دور األندية الرياضية يف التوعية بمخاطر التعصب  ،دراسة تأصيلية
ميدانية النادي األهيل السعودي أنموذجاً)  ،غري أنه وجد هناك دراسات لها عالقة غري مبارشه باملوضوع وهي كالتايل :
الدراسة األوىل  :معالجة املواقع اإللكرتونية الرياضية العربية ملظاهر التعصب الريايض  :دراسة تحليل ُّية.
الباحث :غسان محمد .
ً
جملة من األهداف الفرعية
هدف الدراسة :التعرف عىل الدور اإليجابي أو السلبي للمواقع اإللكرتونية يف طبيعة تناولها لقضايا التعصب الريايض ،و حدد الباحث
التي تساعد يف تحقيق الهدف الرئيس:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التي شمّلتها الدارسة من الخدمات واإلمكانات التي توفرها الشبّكة العنكبوتية وتطورها الكبري والرسيع
-1
التعرف عىلّ م ّدى استفادة املواق ّع اإللكرتونية ّ
تحديد أسباب التعصب الريايض وأنواع الرياضات التي تحدث فيها مظاهر التعصب.
-2
تحديد مظاهر التعصب الريايض ،يف املواقع اإللكرتونية التي أجريت عليها الدارسة.
-3
التعرف عىل النطاق الجغرايف لقضايا التعصب الريايض.
-4
نتائج الدراسة :
وتوصلت الدارسة إىل مجموعة من النتائج ،ومن أهمها ما ييل:
ساهمت املواقع اإللكرتونية الرياضية العربية بدور محدود يف الحد من ظاهرة التعصب وشغب الجماهري.
-1
املواقع اإللكرتونية الرياضية العربية ال تؤثر يف ازدياد ظاهرة التعصب بصورة واضحة.
-2
استخدمت املواقع اإللكرتونية الرياضية الخدمات املتاحة لديها لجذب القراء واملتصفحني.
-3
عدم اهتمام املواقع اإللكرتونية الرياضية بالفنونالصحفية واالقتصار يف معظم تناولها ملوضوعات التعصب الريايض عىل الخرب الصحفي بنسبة (
-4
)%74.7
الدراسة الثانية  :سمات ومظاهر التعصب الريايض  ،دراسة ميدانية عىل عينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود.
الباحث :صالح املطريي.
هدف الدراسة  :هدفت هذه الدراسة إىل :
 ١التعرف عىل عوامل التعصب الريايض لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود.
 ٢التعرف عىل موقف طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود من التعصب الريايض.
 ٣التعرف عىل الحلول من وجهة نظر الطالب حول قضية التعصب الريايض.
نتائج الدراسة :

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
أن نسبة متابعة طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود للرياضة تصل إىل (  )% ٨٧.٦من الطالب .
-1
أن نسبة رفض الطالب للتعصب الريايض تصل إىل ( .)%٥٠.٦
-2
أن الحل املناسب للتعصب الريايض األكثر طرحا ً بني الطالب هو يف إلغاء الرياضة بنسبة (.)%٢٤.١
-3
ً
أن درجة تعصب طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود بلغت (  ) ١.٨٣حيث تشري الدرجة (  ) ٣إىل الطالب املتعصب رياضيا ،والدرجة (  ) ٢الطالب
-4
متوسط التعصب  ،بينما تشري الدرجة (  ) ١الطالب غري متعصب رياضيا ً.
أن التعصب بني طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لم يصل إىل أن يكون ظاهرة اجتماعية بل هو يف مستوى قضية أو مشكلة.
-5
الدراسة الثالثة :برامج األندية الرياضية ودورها يف حماية الشباب من االنحرافات الفكرية  ،جامعة نايف.
الباحث :فيصل العجالن .
هدف الدراسة  :أوضح الباحث أن الهدف من دراسته معرفة دور برامج األندية الرياضية فـي حمايـة الشـباب مـن االنحرافات الفكرية ،من خالل التعرف عىل:
 -1دور الربامج الرياضية التي تقدمها األندية الرياضية يف حماية الشـباب مـن االنحرافـات الفكرية.
- ٢دور الربامج الثقافية التي تقدمها األندية الرياضية يف حماية الشباب من االنحرافات الفكرية.
- ٣دور الربامج االجتماعية التي تقدمها األندية الرياضية يف حماية الشباب مـن االنحرافـات الفكرية.
- 4ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثني حول محاور الدراسة وفقـا ً ملتغريات الدراسة .
نتائج الدراسة :
أن ( )216من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته  %87.1من إجمايل أفراد عينة الدراسة ليس لديهم دورات تدريبية يف مجال الحماية الفكرية من
-1
االنحرافات الفكرية.
إحياء دور األندية الثقافية والتوعية لرتسيخ الوالء واالنتماء الوطني لدى الشباب .
-2
استغالل املشاهري من الالعبني يف برامج توعية للحماية االنحرافات الفكرية.
-3
التعليق عىل الدراسات السابقة وعالقة الدراسة الحالية بها:
بنا ًء عىل الدراسات السابقة يمكن تناول عالقة هذه الدراسات بالدارسة الحالية من حيث التايل :
تناولت الدراسة الحالية أبعادا ً جزئية تقرتب بها من الدراسة املتعلقة بمعالجة املواقع اإللكرتونية الرياضية العربية ملظاهر التعصب الريايض و الدراسة املتعلقة
بسمات ومظاهر التعصب الريايض  ،و الدراسة املتعلقة بربامج األندية الرياضية ودورها يف حماية الشباب من االنحرافات الفكرية  ،والتي قد يستفيد منها الباحث
يف مجال الحديث عن التعصب الريايض عموما ً  ،و دور برامج األندية الرياضية وتحديدا ً الثقافية منها  ،إال أن الدراسة الحالية اختلفت عنها من جوانب عدة لعل
أبرزها تركيز الدراسة الحالية عىل إبراز املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل السعودي يف توعية الشباب بمخاطر التعصب بصورة أوسع  ،كما أن الدراسات
السابقة تختلف جذريا ً عن الدراسة الحالية من حيث من حيث أهدافها  ،والجوانب التي تطرقت إليها  ،واملجتمع الذي تستهدفه  ،والبعد الزماني واملكاني
واملوضوعي .
الجديد يف هذه الدراسة:
هذه الدراسة انفردت عن غريها يف كونها تسعى إلبراز املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل السعودي يف التوعية بمخاطر التعصب.
هذا وقد استفاد الباحث من االطالع عىل الدراسات السابقة يف إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية.

ثامناُ  :حدود الدراسة :

حدد الباحث ال ّدراسة يف هذا املوضوع بالعنارص اآلتية :
الحد املوضوعي  :املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض .
أ-
ب – الحد البرشي  :منسوبي النادي األهيل السعودي .
جـ – الحد الزماني  :العام 1439هـ.
هــ-الحد املكاني  :مدينة جدة .

تاسعاً :أدوات الدراسة :

سيعتمد الباحث يف القسم امليداني من هذه الدراسة عىل أداة االستبانة لجمع املعلومات  ،معرضا ً عمّا عداها من أدوات البحث ؛ ما لم تدع رضورة ُملِحَّ ة لذلك .
عارشا ً :منهج البحث والباحث :
املنهج املتبع يف الدراسة هو املنهج الوصفي التحلييل  ،والذي يتميز بأنه يصف " الواقع الحايل للظاهرة يف الظروف الطبيعية ،وذلك عن طريق تحليل بيانتها وبيان
العالقات بني مكوناتها ،وبذلك يحقق فهما ً أفضل لها ،ويخطو خطـوة فـي طريق التحسني والتطوير" ] أبو حطب  ،2010 ،ص [ 37ولهذه املناهج ضوابط
وخصائص ّ
وظفها الباحث يف خدمة هذا البحث  ] .بدر  ،1994 ،ص [ 329 – 253ويمكن إجمال أهم الخطوات البحثية التي راعاها الباحث يف بحثه بما ييل :
 ) 1عزو اآليات القرآنية الكريمة إىل سورها وذكر رقم اآلية .
 ) 2تخريج األحاديث النبوية الرشيفة من كتب السنة والحكم عليها .
 )3توثيق املعلومات أيّا ً كانت  ،سواء أكانت من املصادر السابقة أم املراجع الحديثة .
 )4عمل الفهارس املراجع للدراسة .
خطة البحث:
تشتمل الدراسة عىل تمهيد ، ،وثالثة مباحث ،وخاتمة ،وذلك عىل النحو اآلتي:
التمهيد و فيه :مقدمة الدراسة ؛ مشكلتها ؛ وتساؤلها الرئيس ؛وأهميتها ؛و أهدافها ؛ ومصطلحاتها ؛ والدراسات السابقة لها ؛ و حدودها ؛وأدواتها ؛ ومنهج
الباحث .
املبحث األول :مخاطر التعصب الريايض:
املطلب األول :التعصب الريايض يف ضوء الثقافة اإلسالمية .

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
املطلب الثاني :مخاطر التعصب الريايض .
املبحث الثاني :املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي األهيل السعودي:
املطلب األول :اإلجراءات املنهجية للدراسة.
املطلب الثاني :نتائج الدراســــة وتفسريها ومناقشتها:
الخاتمة .وتشمل  :ملخص الدراسة ،وأهم التوصيات .

املبحث األول :مخاطر التعصب الريايض:

املطلب األول :التعصب الريايض يف ضوء الثقافة اإلسالمية .
لقد أوضح الله لهذه األمة طريق الفوز والنجاة ،ونهاها عن اتباع سبل الفرقة واالختالف  ،لتكون أمة وفاق و اتفاق؛ ال شقاق بينها و ال نزاع و ال شتات ؛ و ال تعصب
فيها ال لقبيلة أو أمة أو جنس  ،بل العقيدة وحدها هي اآلرصة والرابطة بني أفرادها .
و املتأمل يف تاريخ هذه األمة يجد أن اإلسالم منذ بزوغ فجره عمل عىل غرس رابطة الدين ،ووشيجة العقيدة يف نفوس اتباعه  ،وبرأهم من ورواسب الجاهلية
وأغاللها  ،ونوازع االنحراف والعصبية و أذاب فواصل الجنس واللغة والنسب ،تحقيقا ً ملصالح األمة  ،وحفظا ً لرضورياتها ،وانتظاما ً ألمورها وشؤونها ،واستتبابا ً
ألمنها ،كي ال تتفرق كلمتها ،وتذهب ريحها ،وتضعف شوكتها  ،و تستباح بيضتها  ،فتكون لقمة سائغة يف يد أعدائها.
ألجل ذلك نجد إن من أعظم غايات الرشيعة وأجل مقاصدها اجتماع كلمة املسلمني واتفاق رأيهم  ،وائتالف قلوبهم  ،فبذلك يتحقق لهم التنارص والتعاضد
بينهم  ،وذلك هو حبل الله املتني ورصاطه املستقيم  ،ومقتىض اإليمان به قال جل يف عاله ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ ] .آل
عمران[102:
َّ
َّ
لزوم الجماع ِة  ،والتحذي ِر من الفرقة وداعيها  ،وبيان سوء عاقبتها عىل أهلها يف الدنيا واآلخرة  ،فعن أبي هريرة
ولقد دلت السنة النبوية عىل ما دل عليه القرآن من
ِ
 أن النبي  قال" :إن الله يرىض لكم ثالثا أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا ،وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا ،وأن تناصحوا من وَالّه الله أمركم"].مسلم
 ،1374،ج /3ص[ 1340
حريصا
واملتأمل يف هذا الحديث يجد أنه تضمن قاعدة رشعية هي جماع الدين؛ فالواجب عىل كل مسلم أن تكون هذه القاعدة الجليلة نصب عينيه ،مهتمًا بها،
ً
كل الحرص عىل اجتماع الكلمة  ،وأن يحذر أشد الحذر من أن يكون سببًا يف وجود أيِّ فرق ٍة وشتات بني أفراد أمة اإلسالم؛ ألن وجود الفرقة خط ٌر عىل األمة عظيم،
وبال ٌء جسيم .
لذا نجد أن النبي  يف مطلع دعوته حارب جميع العصبيات بكل قوة وسد منافذها ،وتربأ من دعاتها  ،ألنه ال بقاء لألمة الواحدة مع بقاء هذه العصبيات ،
فعن جبري بن مطعم أن رسول الله  قال" :ليس منَّا من دعا إىل عصبية ،وليس منَّا من قاتل عىل عصبية ،وليس منَّا من مات عىل عصبية"]مسلم  ،1374،ج /3ص
،[1478والحق ،أن هؤالء ال يغضبون لله ،وإنما يتقاتلون عصبية وح ِم ً
ية .
القبَلِي ََّة والعصبيةَ
وملا كانت وحد ُة كلمة األمة ،والتحا ُم صفوفها رم َز قوَّتها ،وهيب ِة أعدائها منها ،سعى أعدا ُء األمة يف تفكيك هذه الوحدة اإلسالمية؛ فنرشوا النَّعَراتِ َ
َ
الجاهلية بصورها املتعددة و أشكالها املتجددة ،و استعانوا بكل وسيل ٍة ممكن ٍة ،و خصوصا الوسائل الجماهريية من صحاف ٍة،
وكتب ،ومواق َع إلكرتوني ٍة ،وقنواتٍ
ٍ
فضائي ٍة.
وأسوأ مظاهر التعصب يف وقتنا الحارض  ،هو التعصب الريايض  ،الذي ذابت معه عقيدة الوالء والرباء ,و انترشت " بسببه البغضاء ،ومنه انبعثت األحقاد،
وألجله رفعت شعارات شيطانية ،وله تعددت الحميَّات العنرصية ،واستغله األعداء أبشع استغالل ..إنه َ
الغ ْية لغري اإلسالم ،والغضب لغري الله ،واالنتصار للقوم ولو
كانوا عىل باطل ،فمن أجله تحرَّكت األعصاب ،وهاجت النفوس وطاشت العقول ،فرتاهم إلجابته مرسعني ،ولصيحته ملبيني ،دون تردد وتفكر يف العواقب والنتائج ".
] إبراهيم  ،2015،ص [ 3
و مما ينذر بخطر محدق يعصف باألمة وصول التعصب الريايض إىل درجة مخيفة  ،يجعلنا نضع أيدينا عىل قلوبنا خشية من آثاره السلبية عىل وحدتنا
الوطنية.
و لألسف ظهرت فئة من الجمهور الريايض  ،بالغت يف درجة تعصبهم لفرقهم الرياضية حتى وصل بهم األمر  -والعياذ بالله -إىل التالعب بآيات القرآن الكريم ،
وأحاديث النبي  " ليحوروها ،ويحرّفوها ،كي تتناسب لهم كشعارات ينارصون بها فرقهم!!! ويسجّ لونها يف مواقع التواصل االجتماعي"  ] .فايع  ،1439،جريدة
الجزيرة [
و خالصة القول
أن التعصب الريايض يتناىف مع املنهج اإلسالمي ،ألن من شأنه تجزئة األمة الواحدة إىل جماعات متعادية متنابذة ال تؤلف بينها رابطة جامعة  ،فاملتابع لساحتنا
التعصب املقيت ارتقى إىل مستويات خطرية جدا ً ته ّدد تماسك املجتمع ،ووحدة األرسة
الرياضية املحلية ،وخاصة منافسات كرة القدم ،ومسابقاتها املختلفة يجد أن
ُّ
فيه  ،و أصبح يه ّدد قيم املواطنة يف نفوس شبابه ،ويزرع األحقاد بينهم  ،وقد أفتى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربين رحمه الله عندما سئل عن حكم
التعصب الريايض ً
قائل «:يحرم هذا التعصب إذا كان بغري مُربر ،وبغري دليل ،وقد حدث من آثار هذا التعصب كثرة الخالفات ،واملخاصمات ،من ذلك التعصب
للمذاهب االعتقادية ،ونرصة تلك العقيدة مع ظهور بطالنها ،كتعصب الرافضة ملعتقدهم مع ما يظهر فيه من البُطالنُ ،
والخرافات ،واألكاذيب ،فيتمسكون بها
ويردون ألجلها األدلة الواضحة الصحيحة ،وكذلك التعصب لالعبني؛ فإن هذه الفرق ،وهذه النوادي كلها من اللهو ،واللعب ،ومصلحتهم تختص بهم بما يحصل لهم
من الجوائز ،ومن تقوية األبدان ،ونشاط العضالت ،وال يحصل يشء من ذلك ملن يُشجع هذا الفريق ،أو يتحامل عىل هذا الفريق ،وإنا يحصل هؤالء املُتعصبون عىل
الخالفات ،واملُنازعات؛ إذ إن بعضهم يُعادي أخاه ،ويُقاطع قريبه إذا كان ُك ٌل منهما ينتمي إىل فريق "].العتيق  ،1434 ،ص [ 10
املطلب الثاني :مخاطر التعصب الريايض .
يعد التعصب الريايض صورة حديثة من صور التعصب الجاهيل ،و أحد الظواهر االجتماعية الخطرية التي ال تقل خطرًا عن باقي صور التعصب ،سواء القبلية
منها أم املذهبية أم العرقية ،فأخطاره عىل األفراد واملجتمعات ظاهرة وآثاره مدمرة.
و لقد أصبح التعصب يف الوسط الريايض باململكة "ظاهرة واضحة وملموسة وواسعة االنتشار؛ األمر الذي يقتيض دراسة أبعاد هذه الظاهرة والوقوف عىل أسباب
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تناميها ومحاولة اقرتاح حلول للحد من مخاطرها التي ال نبالغ أن قلنا إنها تهدد الوسط الريايض والتي ستخرج منه إىل املجتمع لتهدد وحدته وتسهم ففي خلق
نوع من التنافر بني فئاته وأفراده" ] .السلمي  ،1435 ،ص [ 3
ويف هذا املبحث سيدور الحديث -بإذن الله-عن مخاطر التعصب الريايض ؛ ويجدر التنبيه قبل ذلك إىل أن تلك املخاطر أكثر من أن تحرص يف مثل هذه الدراسة
املخترصة ؛ وعليه سيكون الحديث –بإذن الله -عن أهم تلك املخاطر -يف نظر الباحث -؛وذلك حسب ما ييل:
أوال ً  :فيه إحياء لدعوى الجاهلية :
و املراد بدعوى الجاهلية  :االستغاثة عند إرادة الحرب، كانوا يقولون: يا آل فالن ،فيجتمعون فينرصون القائل ولو كان ظاملا]ابن حجر ، 1379،ج/6ص ،[ 631
ﮕ
ويدخل يف ذلك التعلق بآثار الجاهلية كالتعلق باألندية الرياضية و التعصب لها  ،قال تعاىل واصفا ً تعصب أهل الكفر لباطلهم بالجاهلية  ،ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ وكذلك كل من تعصب ألمر من األمور بال هدي من الله ،فهو من عمل الجاهلية واتصف بصفة من صفات الجاهلية .قال شيخ اإلسالم :رحمه
الله" :وكل ما خرج عن دعوة اإلسالم والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة ،فهو من عزاء الجاهلية " ] .ابن تيمية  ،1418 ،ص [ 13
ُ
"أبغض الناس إىل
النبي  قال:
أبغض الناس إىل الله تعاىل مَن يطلب يف اإلسالم بقاء سُ نن الجاهليَّة؛ فعن ابن عباس ريض الله عنهما أن
النبي  أن ِمن
وقد أخرب
َّ
ُّ
ِ
َ
َّ
امرئ بغري ٍّ
حق لِ ُي َه ِر َ
ٌ
يق دمه"] .البخاري ،1422 ،ج/2ص [ 56
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " فكل من أراد يف اإلسالم أن يعمل بيشء من سنن الجاهلية دخل يف هذا الحديث" ] .ابن تيمية  ،1396 ،ص [ 76
ووصف النبي  دعوى الجاهليَّة واستنجادهم بالقبائل  -بالقبيح ِة املذمومة ،والدنيئة املؤذي ِة ،فنهى عنها وأمر برت ِكها ،ففي الصحيحني من حديث جابر بن عبد
الله قال  :كنا مع النبي  يف غزاة فكسع رجل من املهاجرين رجال من األنصار  ،فقال األنصاري  :يا لألنصار  ،وقال املهاجري  :يا للمهاجرين  ،فسمع بذلك
النبي  فقال " :ما بال دعوى الجاهلية " ؟ قالوا  :يا رسول الله رجل من املهاجرين كسع رجال من األنصار  ،قال رسول الله " : دعوها فإنها منتنة] "مسلم
 ،1374،ج /4ص[ 1998
و املتأمل يف الحديث يجد أن النبي  أنكر عليهم ذلك وسماها دعوى الجاهلية حتى قيل له  :إن الداعي بها إنما هما غالمان لم يصدر ذلك من الجماعة فأمر بمنع
الظالم  ،وإعانة املظلوم ليبني النبي  أن املحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا وهو من فعل أهل الجاهلية .
ثانيا  :فيه إضعاف لعقيدة الوالء والرباء:
الشك أن من أصول العقيدة عند أهل اإلسالم الوالء ألهل اإليمان والرباءة من أهل الكفران  ،وعقيدة الوالء والرباء من أهم الروابط التي تجعل من هذا املجتمع
مجتمعا ً متماسك البنيان ،متني الدعائم و األركان ، ،تسوده روابط املحبة والتعاون والنرصة ،وتحفظه من التحلل والذوبان يف الهويات واملجتمعات األخرى  ،قال
تعاىل ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ] آل عمران. [102:
إن اإلسالم يحض الناس عىل التعارف و التآلف  ،يف إطار التنافس أو التسابق عىل الخري و الهدى و التقى  ،فال عنرصية و ال عصبية  ،فإن خالفوا هذا املنهج
تفرقوا و تشتتوا .
وتعد املواالة واملعاداة عىل أساس الفرق الرياضية من أبرز اإلفرازات السيئة للتعصب الريايض  ،فهي تؤدي إىل تعدد الوالءات ،وتفرق األمة إىل طوائف وجماعات
 ،وال ريب أن ذلك يضعف عقيدة الوالء والرباء لدى الشباب  ،يقول ابن تيمية  " :الحمد والذم والحب والبغض واملواالة واملعاداة فإنما تكون باألشياء التي أنزل الله
بها سلطانه ،وسلطانه كتابه فمن كان مؤمنًا وجبت مواالته من أي صنف كان ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان ،قال تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ] املائدة ] ، [55:ابن تيمية  ،1416،ج /28ص [ 228
ومن املعلوم بالرضورة ّ
أن األندية الرياضية  ،تستعني بمحرتفني أجانب  ،من أصحاب امللل املنحرفة  ،وحينما يبدع هذا ( الكافر) مع فريقه الجديد  ،تجد له قاعدة
عريضة من الجماهري املحبة له  ،والتي قد تصل يف بعض األحيان  ،إىل املغالة يف حبه  ،و التأيس به  ،وتقليده يف حركاته وسكناته  ،بينما يكن أعظم الحقد و الغل
ألخيه املسلم الذي ينتمي إىل غري ناديه .
ومن املعلوم يف الرشيعة اإلسالمية أن هذه الرابطة اإليمانية بني املسلني ال تقتيض اضطهاد غري املسلمني أو إيذائهم ،ألن املجتمع اإلسالمي يقبل يف عضويته غري
املسلم ويأمر بحمايته وعدله قال تعاىل  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ ] املمتحنة[8:
ثالثا ً  :إثارة الفرقة بني أبناء املسلمني :
ُّ
وتحطم
من أشد إفرازات التعصب الريايض تكاثر الخالفات ،و استحكام العداء فيما بني أبناء املسلمني  ،والتي يكون لها عظيم األثر يف تفكك املجتمعات املسلمة ،
ُّ
وتقطع حبائل األخوة  ،وتاليش أوارص املحبة والوئام بني أهله ،وقد أمرنا الله – سبحانه – بالتآخي؛ فقال  :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ]
ثوابتها،
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ً
ْ
ْ
َان يَش ُّد َبع ُ
ْض ُه َبعْضا"].البخاري ،1422،ج /8ص [ 12
الحجرات ، [ 10:ويف الصحيح قال " :ال ُمؤ ِم ُن لِل ُمؤ ِم ِن كال ُبنْي ِ
إن الناظر عىل سبيل املثال لألزمة العظمى والفضيحة الكربى التي حصلت بني مرص والجزائر يف تصفيات كأس العالم لكرة القدم عام  2010م ؛ يرى ما تحدثه
العصبية البغيضة من فرقة وانقسام ،حتى إن املراقب للمشهد وما حصل فيه من التعصب البغيض ليقول :لو كانت الدولتان متجاورتن لدخلتا يف حرب رضوس،
لعلها تفوق داحس والغرباء " ] .إبراهيم  ،2015 ،ص [ 12
ومن أهم مظاهر التعصب بذاءة اللسان وفحشه بشتم أو سب أو تعيري ،وأسوأ من ذلك أن تتحول الكلمات إىل أفعال ،فيبدأ العنف والرضب والتحطيم للممتلكات
دون التفكري يف عواقب األمور  ،و ال أبالغ إذا قلت أن الرياضة اليوم ارتسمت فيها معاني الجاهلية الحديثة ما يتضاءل عندها كثريا ً من صور الجاهلية يف غابر
األزمان.
رابعا ً  :ما يخلفه التعصب من مخاطر أمنيه ال يعلم مداها إال الله.
أصبحت ظاهرة العنف ظاهرة واسعة االنتشار يف املالعب الرياضية  ،وهذه الظاهرة ليست حديثة يف املجال الريايض وإنما هي ظاهرة قديمة قدم الرياضة
التنافسية  ،ولكن الجديد هنا هو تعدد مظاهر العنف وتغري طبيعته  ،حيث أصبحت هذه الظاهرة تتعدى حدود املالعب الرياضية " ] .جابر ، 2007،ص [ 2
أوىل حاالت العنف والتعصب املدونة يف تاريخ كرة القدم الحديثة مسجلة يف العام  1885م ،وذلك بعد أن فاز فريق «بريستون نورث إند » اإلنجليزي عىل
نظريه فريق «أستون فيال » بخماسية نظيفة يف لقاء ودي أسفر عن تعرض بعض جماهري الفريقني للركل والرشق بالحجارة  ،والرضب بالعيص ،وجسدت
الظاهرة الربوز األول لظاهرة إنجليزية عرفت باسم «الهوليغانز  ( » Hooliganismالتي تمثل رمزا ً للتعصب الريايض ملا يقوم به هؤالء من تخريب وشغب،
وتحطيم للسيارات واملباني ،والتعرض لجماهري الفرق املنافسة بالرضب ،مستخدمني العيص والسالح األبيض) " ] .حامد وآخر  ،مجلة القافلة [1439،
ولهذا اتجهت محكمة مانشسرت إىل إصدار قرار "بتحريم لعب كرة القدم يف أكتوبر عام  1908م .وكانت حيثيات الحكم مبنية عىل أحداث العنف التي
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صاحبت اللقاءات الرياضية واألحداث التي أسهمت يف انتشار ظاهرة التعصب الريايض ،فمنها ما راح ضحيتها أكثر من  8 31قتيالً يف استاد ريايض يف ليما يف
عام  1964م يف لقاء كرة القدم بني األرجنتني والبريو"].العتيق  ،1434،ص  ، [ 34وساعد التعصب املقيت يف انتشار وتوسعت هذه الظاهرة وألهب سعريها ،
و"مرت بمراحل عديدة أهمها" ] يعقوب ، 2012،ص -: [ 34
مرحلة اعتداء عىل الالعبني والحكام من قبل املشجعني.
.1
مرحلة االشتباك بین الفرق داخل امللعب.
.2
مرحلة نقل املشاحنات خارج امللعب لتمتد إىل خارج األسوار .
.3
ومن ثم انتقلت ظاهرة العنف يف املالعب من املالعب الربیطانیا ومالعب أمریكا الجنوبیة إىل بلدان العالم ،إال أنها وجدت طریقها إىل املالعب العربیة وأبرز
مظاهرها انسحاب بعض الفرق والتشابك باألیدي هنا وهناك وتتدخل رجال الرشطة إال أنها لم تصل إىل درجة الدمار والقتل ولله الحمد و املنه .
و من األمور املؤسفة التي التصقت باملنافسات الرياضية يف السعودية  ،وبخاصة يف اآلونة األخرية :القيادة الجنونية بالسيارة والتفحيط ،ومخالفة
أنظمة املرور ،وتعطي لحركة السري ال سيما سيارات اإلسعاف واألمن والدفاع املدني وغريها من املصالح الرضورية  ،و كذلك التحرش بالعائالت ،واملشاجرة بني
األصدقاء  ،و قيام "بعض الشباب بالتعدي عىل السيارات املارة ال سيما سيارات املقيمني كسيارة رشكات الليموزين وغريها  ،ورمي السيارات بالعلب أو الحجارة
أو البيض " ] الحمود  ،1439 ،صيد الفوائد [.
وعليه فأن هذه الشواهد الخطرية دليل قاطع عىل أن التعصب الريايض من العوامل التي تقوض األمن  ،وال خالص من هذا إال بالعودة إىل منهج اإلسالم
ُ
يمس بجوهره  ،و رشع له من األحكام ما ُ
ويحفظ ِسياجَ ه ،ويدرأ ُ املساس بجنابه  ،وجعل
يكفلُه
القويم  ،الذي حرَّم كل فع ٍل يعب َُث باألمن  ،أو يتعرُّض له  ،أو ُّ
ُ
تحقيق التوحيد الخالص ،وااللتزا ُم بالعقيدة الصحيحة ،والتقيُّد بمنهج أهل السنة والجماعة ،قال تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
أعظ َم سبي ٍل لتحصيله:
ﭛ ﭼ]األنعام.[82:
خامسا ً  :اإلساءة لبعض الالعبني بأسمائهم والتشهري بهم باأللفاظ غري الالئقة.
تعد ظاهرة اإلساءة اللفظية و انتشار السب ،واللعن ،والشتم ،يف املالعب الرياضية من أبرز الظواهر االجتماعية املعقدة التي أججت حدة التعصب و
كرست ثقافه يف املجتمع  ،و أدت إىل قطع حبائل األخوة اإليمانية بني أبنائه  ،و إذابة وشائج املحبة بينهم  ،حتى باتت هذه الظاهرة سببا رئيسيا يف زيادة مساحة
االختالف والخالف بيت اطياف املجتمع املسلم.
فالتعصب الريايض أسهم بشكل واضح يف إضعاف العالقات االجتماعية بني األصدقاء ،واألخوة ،وأفراد األرسة الواحدة ،وبني أبناء الحي  -بشكل ال يمكن
تخيله أو استيعابه  "،ولم يقف األمر عند ح ّد التشجيع  ،بل تعداه إىل سخرية أتباع الفريق املنترص واستهزائهم من أتباع املنهزمني  ،ويف نهاية املطاف  ،يكون
هناك الشجار والعراك  ،الذي يدور بني مشجعي الفريقني].ابن سلمان  ،1422،ص [ 332
و لألسف فأن اإلساءة لبعض الالعبني بأسمائهم والتشهري بهم أصبحت تشكل هاجسا اجتماعيا  ،فاملتأمل يف املنافسات الرياضية و ما يحدث فيها من مهاترات
لفظية  ،وخطابات السب والقذف و التشهري العلني يستبني له أننا لسنا إزاء وقائع اجتماعية طارئة, وإنما إزاء تراكمات وعوامل أدت إيل تحول غالب املنافسات
الرياضية إىل حالة مرضية  ،تنذر بالخطر وتهدد بالتصعيد ليصل مرحلة العنف الجسدي واالعتداءات املتبادلة إذا لم يتم االنتباه لها ،و لم تجد منا وقفة جادة و
صادقة لرصد مكامن العلل  ،و التعرف عىل العوامل التي أدت إليها .
و ال شك أن هذه الظاهرة الخطرية " اجتاحت املالعب الوطنية خاصة السنوات األخرية، حيث أنها يف تزايد وهذا راجع إىل عدم أخذ األمر بجدية أو حتى عىل األقل
العمل عىل الحد من انتشارها  ،فهي يف تزايد يوما بعد يوم مشوهة صورة كرة القدم.وأسسها الروح الرياضية وأخالقياتها" ]محمد  ،2015 ،ص [ 123
و لألسف فقد أصبحت مالعبنا ُمتَ ّ
نفسً ا لكل قبيح من الكالم ،وهذا األمر من أشد املخالفات األخالقية التي حذرنا ربنا  منها؛ قال تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ]الحجرات  ،ص  ،[ 12وقال  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ]الحجرات  ،ص ،[ 11وقال «:
ِسبَابُ الْمُسْ ل ِ ِم ُفسُ ٌ
وق َو ِقتَ ُال ُه ُك ْف ٌر» ].مسلم  ،1374 ،ج /1ص [ 57

املبحث الثاني  :املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي
النادي:

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
يتناول الباحث هنا اإلجراءات املنهجية للدراسة ،من حيث منهج الدراسة الذي استخدمه الباحث ،وتحديد مجتمعه وعينته ،وأدواته من حيث بنائها ،واإلجراءات
املتبعة يف تطبيقها والتأكد من صدقها وثباتها ،وأساليب املعالجة اإلحصائية التي استخدمت يف تحليل البيانات ،وهي عىل النحو التايل:
أوالً :منهج الدراسة :
ويشتمل هذا الجزء عىل جانب أسايس ،وهو :منهج الدراسة ،وفيما ييل توضيح له :
 .1منهج الدراسة:
استخدم الباحث يف الدراسة الحالية املنهج الوصفي ،حيث ذكر عبيدات.بأنه عبارة عن " :أسلوب يف البحث يتم من خالله جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما,
أو حادث ٍة ما ,أو يشء ما ,أو واقع ما ,وذلك بقصد التعرف إىل الظاهرة التي ندرسها وتحديد الوضع الحايل لها والتعرف إىل جوانب القوة والضعف فيها من أجل
معرفة مدى صالحية هذا الوضع أو مدى الحاجة إلحداث تغيريات جزئية أو أساسية فيه" ] ذوقان وآخرون  ، ،2016ص [ 186
ثانياً :مُجتمَع ال ّدراسة والعينة:
أ .مجتمع الدراسة:
تكو ََّن مُجتمَع الدراسة من ( )248شخص  ،يمثلون منسوبي النادي األهيل السعودي .
ب .عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )100شخص  ،يمثلون منسوبي النادي األهيل السعودي  ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتم جمع جميع االستبانات
املوزعة عىل منسوبي النادي .وبلغت نسبتهم ( )%40,3من مجتمع الدراسة ،وتعترب هذه النسبة صالحة لتمثيل مجتمع الدراسة.
ثالثاً :أداة الدراسة:
ويشمل هذا الجزء عىل الجوانب التالية:
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خطوات بناء أداة الدراسة (االستبانة):
ً
ً
اعتمد الباحث عىل االستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالدراسة ،حيث تعد االستبانة من أكثر أدوات البحث العلمي استخداما وشيوعا يف البحوث
الوصفية املسحية ،وتم إعداد أداة الدراسة وفقا ً للخطوات التالية:
الهدف من أداة الدراسة:
تمثل الهدف من أداة الدراسة بما ييل :التعرف عىل املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي
النادي.
صياغة فقرات أداة الدراسة:
ً
ً
ّ
َّ
بعد مراجعة األدب النظري ،روعي يف اختيار فقرات أداة الدراسة التنوُّع ،وأن يكون لكل فقرة هدف مُحدد يقيس مجاال محددا يف كل محور من محاور أداة
الدراسة.
وبعد أن وضع الباحث أداة الدراسة (االستبانة) يف صورتها األولية تم عرضها عىل مجموعة من املحكمني بلغ عددهم ( )10محكمني من أعضاء هيئة التدريس من
أساتذة الجامعات السعودية  ،و املتخصصني يف الدعوة و الثقافة اإلسالمية  ،ملحق ( ،)1وذلك للتأكد من مدى مناسبة املفردات والفقرات ،والنظر يف مدى كفاية
أداة الدراسة (االستبانة) من حيث عدد الفقرات ،وشموليتها ،وقام الباحث بدراسة مالحظات امل ُ ِّ
حكمني ،واقرتاحاتهم ،وأجرى بعض التّعديالت يف ضوء توصياتهم،
كحذف بعض الفقرات وتعديل صياغة بعض الفقرات.
الصورة النهائية ألداة الدراسة:
أصبحت أداة الدراسة جاهزة يف صورتها النهائية لقياس ما وضعت له ،وتضمنت فقرات االستبانة التي استخدمت للتعرف عىل املعوقات التي تحد من دور النادي
األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي ،يف صورتها النهائية من ( )12فقرة ،ويستجاب عليها وفق التدرج الثالثي (نعم،
أحياناً ،ال) ،وبهذا اكتسبت أداة الدراسة مصداقيتها ،وأصبحت صالحة للتطبيق .وت َّم طباعة أداة الدراسة ،وإخراجها بصورة تالئم مستوى الطالب املبتعثني.
العينة االستطالعية:
تم تطبيق أداة الدراسة عىل عينة استطالعية تكونت من ( )20عضوا ً من منسوبي النادي  ،لغايات استخراج الصدق والثبات ألداة الدراسة ،وقد تم استبعادهم من
العينة األساسية.
صدق أداة الدراسة:
تم قياس صدق أداة الدراسة من خالل:
أ .صدق املحتوى أو الصدق الظاهري:
اعترب الباحث األخذ بمالحظات امل ُ ِّ
الصدق ّ
الظاهري ،وصدق املحتوى لألداة ،واعترب الباحث َّ
أن األداة صالحة لقياس ما وضعت له.
حكمني ،وإجراء التّعديالت بمثابة ّ
ب .صدق االتساق الداخيل لفقرات األداة:
تم التحقق من صدق االتساق الداخيل يف كل فقرة من فقرات أداة الدراسة من خالل إيجاد مدى ارتباط كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ،والتأكد من عدم
التداخل بينها ،وتحقق الباحث من ذلك بإيجاد معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط بريسون ،حيث تراوحت بني ( )0.769 - 0.625وجميع معامالت
ُّ
ويدل ذلك عىل قوة التماسك الداخيل لفقرات أداة الدراسة.
ارتباط األبعاد مرتفعة،
ثبات أداة الدراسة:
ت َّم استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ باستخدام معادلة سبريمان براون ،وقد بلغ الثبات الكيل للمعوقات التي تحد من دور النادي األهيل
يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي ( ،)0,901وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة.
رابعاً :إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
قام الباحث باتباع اإلجراءات التالية يف عملية التطبيق:
قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة عىل عينة الدراسة منسوبي النادي األهيل السعودي
-1
ّ
ُ
ُ
تحصلة عىل أداة الدراسة ،واملتعلقة بكل استجابة من استجابات أفراد عينة الدراسة.
-2
ت َّم تفريغ البيانات امل ِّ
تمَّتْ عملية التّفريغ وفق املعايري املحددة يف أداة الدراسة ،حيث أعطي لكل فقرة ما يناسبها من التدرج ،حيث أعطي لالستجابة يف وفق التدرج الثالثي،
-3
درجة تقابلها (.)1 ،2 ،3
ت َّم إجراء التحليالت اإلحصائية باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
-4
خامساً :املعالجات اإلحصائية:
قام الباحث باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوتمثلت فيما ييل:
اإلحصاء الوصفي :وتمثل يف استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتعرف عىل املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر
التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي.
معيار الحكم عىل النتائج :إن مدى الفئة يف التدرج الثالثي هو 0.67 = 3/2 = 3/1-3
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نتائج الدراســــة وتفسريها ومناقشتها :
ً
يتناول الباحث تحليل نتائج الدراسة ،وذلك من خالل عرض استجابات أفراد عينة الدراسة عىل تساؤالت الدراسة ،ومعالجتها إحصائيا باستخدام مفاهيم اإلحصاء
الوصفي وأساليبه اإلحصائية ،وصوال ً إىل النتائج وتحليلها وتفسريها يف ضوء األطر النظرية للدراسة املتعلقة بالتعرف عىل املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل
يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي.
 -1إجابة السؤال وتفسريه ومناقشته:
ينص السؤال عىل :ما املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي .؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ت َّم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع العبارات التي تمثل املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية
بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي.

يتبني من الجدول السابق أن العبارات التي تعرب عن املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي
تراوحت متوسطاتها بني ( )1,10 – 2,63وفق مقياس التدرج الثالثي الذي تم تحديده .حيث بلغ املتوسط العام لجميع العبارات ( )1,82وانحراف معياري
( ،)1,939ووفقا ً للمحك فإن املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي كان بدرجة متوسطة،
ويالحظ تفاوت جميع استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك الذي تم وضعه ،حيث جاءت العبارات بدرجة عالية و متوسطة و ضعيفة.
وتراوحت االنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات االستبانة بني ( ،)1,961 – 0,669وهذا يدل عىل تفاوت استجابات منسوبي النادي،
حيث إن العبارات التي انحرافها املعياري منخفض كانت درجة املوافقة عليها عالية ومتوسطة ،بينما العبارات التي انحرافاتها املعيارية مرتفعة كان هناك تشتت يف
درجة املوافقة عليها ،وبالتايل ابتعدت عن املتوسط املوزون.
وكانت أعىل خمس عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل النحو التايل:
احتلت املرتبة األوىل العبارة ( ،)1بمتوسط بلغ ( )2,63والتي تنص عىل " :ضعف اإلمكانات املادية املتوفرة يف النادي " ،و من املؤكد ان عدم توفر االمور املالية
من أهم املعوقات التي تواجه االندية الرياضية و ،وغالبا ما يقف املال حجر عثرة امام النادي لتشكيل فريق عمل أو إقامة أنشطة و برامج ثقافية  ،ويرى الباحث
رضورة تقديم كافة أشكال الدعم للربامج الثقافية يف األندية الرياضية التي أخذت عىل عاتقها التصدي ملهمة رعاية الشباب وتوعيتهم  ،واحتلت املرتبة الثانية
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العبارة ( ،)5بمتوسط بلغ ( )2,58التي تنص عىل " قلة الكوادر املؤهلة إلدارة الربامج الثقافية يف النادي" ،ويف هذه الفقرة أشار أفراد العينة إىل أن النادي
يعاني من النقص الحاد يف الكوادر املؤهلة إلدارة الربامج الثقافية والقادرة عىل اإلسهام توعية الشباب  ،والتي هي من صميم عمل النادي ويرى الباحث رضورة
استقطاب كوادر مؤهلة  ،و تدريب وتأهيل الكوادر البرشية من منسوبي النادي لتتمكن من القيام بواجبها الثقايف و تحقيق أهدافها وأداء رسالتها وتقديم برامج
ثقافية و علمية نوعية تتناسب مع املرحلة الحالية  ،واحتلت املرتبة الثالثة العبارة ( ،)3بمتوسط بلغ ( )2,39التي تنص عىل " كثرة األعباء و املهام التي يكلف بها
مسؤول الربنامج" ،ويؤكد أفراد العينة أن من أهم املعوقات التي تحد من دور االندية الرياضية كثرة األعباء اإلدارية واألعمال اإلضافية التي يكلف بها مسؤول
الربامج الثقافية  ،ويرى الباحث أن كثرة األعباء امللقاة عىل مسؤول الربامج الثقافية يرتتب عليها إما إهماله لبعض املهام املكلف بها ،أو تأديته لهذه املهام
دون إتقان أو جودة مما ينعكس سلبا ً عىل الربامج التي يقدمها  ،واحتلت املرتبة الرابعة العبارة ( ،)8بمتوسط بلغ ( )2,29التي تنص عىل " ضعف التعاون بني
النادي و مؤسسات املجتمع يف دعم برنامج النادي الثقافية " ،حيث يشري أفرد العينة إىل الفجوة بني النادي و مؤسسات املجتمع وغياب التجانس والتكامل بينهما
رغم أن دور كال الطرفني مكمل لدور اآلخر ،و يرى الباحث أن الفجوة بينهما ستزيد من عبء مسؤول الربامج الثقافية  ،ويضعف الجانب التوعوي يف الربامج
الثقافية  ،علما ً بأن األسس التنموية التي بني عليها كال الطرفني أفكاره وأهدافه تصب يف مصلحة املجتمع  ،لذا يؤكد الباحث عىل رضورة التعاون بني النادي و
مؤسسات املجتمع املدني يف هذه املرحلة لنرش الوعي بخطورة االنحرافات الفكرية و السلوكية و القضاء عىل أبرز مظاهرهما كالتعصب الريايض عىل سبيل املثال
 ،واحتلت املرتبة الخامسة العبارة ( ،)6بمتوسط بلغ ( )2,26التي تنص عىل " قلة الدورات التدريبية ملسؤويل الربنامج يف النادي" وهنا يشري أفراد العيني إىل
أن قلة الدورات التدريبية والتطويرية املوجهة ملسؤويل الربامج الثقافية بالنادي من املعوقات التي تؤثر سلبا ً عىل دور االندية الرياضية التوعوي  ،ويرى الباحث
أن استمرار الوضع عىل ما هو عليه ينذر بمشكلة حقيقية تؤثر عىل مخرجات الربامج الثقافية  ،ويرى أن معالجة هذا الخلل يتطلب عقد دورات ملسؤويل الربامج
لتأهيلهم مهنيا وعلميا وثقافيا  ،كما يؤكد عىل رضورة أال تقترص الدورات التدريبية عىل الجانب النظري ،وأن يكون للجانب العميل دور أكرب من الدورات لتحسني
األداء.
أما أدنى خمس عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة كانت عىل النحو التايل:
احتلت املرتبة الثانية عرش العبارة ( ،)10بمتوسط بلغ ( )1,10والتي تنص عىل "اقتصار الربامج الثقافية عىل الرتفيه دون التوعية " ويؤكد أفراد العينة أن من
أهم املعوقات التي تحد من دور االندية الرياضية الربامج الرتفيهية الفارغة من كل قيمة ومعنى  ،و البعيدة كل البعد عن متطلبات املرحلة  ،ويرى الباحث أن
اقتصار الربامج الثقافية عىل الرتفيه فقط دون التوعية أمر سلبي يحد بدوره من إكساب الشباب الحصانة الفكرية الالزمة ملواجهة املتغريات الفكرية و السلوكية
يف هذا العرص  ،إذ أن الرتويج وحده ليس قادرا عىل حل مشاكل الشباب  ،لذا يجب عىل مسؤويل الربامج الثقافية إعادة النظر يف جدواها  ،و إعداد الربامج الثقافية
االبتكارية والتي تهدف إلعداد الشخصية القيادية التي تتوافق مع معطيات رؤية اململكة  2030واالبتعاد عن األنشطة الروتينية التي جار عليها الزمن  ،واحتلت
املرتبة الحادية عرش العبارة ( ،)11بمتوسط بلغ ( )1,81والتي تنص عىل " عزوف الشباب عن املشاركة يف أنشطة النادي " ،وهنا أكد أفراد العينة أن النادي
عجز عن استقطاب الشباب للمشاركة يف الفعليات واالنشطة والربامج الثقافية  ،ويرى الباحث أن السبب يف ذلك ربما يعود لغياب االسرتاتيجيات التي تحكم عمل
الربامج الثقافية  ،و قصورها عن التفاعل مع رشيحة الشباب  ،و عدم مراعاتها الهتماماتهم و تلبيتها لرغباتهم  ،ويؤكد الباحث عىل رضورة استطالع آراء الشباب
بهدف التعرف عىل ما يريدونه من األندية الرياضية و الثقافية بما يصب يف مصلحتهم و يعود بالنفع عىل مجتمعهم  ،واحتلت املرتبة العارشة العبارة (،)7
بمتوسط بلغ ( )1,92والتي تنص عىل " قلة الحوافز التشجيعية للمشاركني يف أنشطة النادي الثقافية " ،حيث أكد أفراد العينة أن من أهم املعوقات التي تحد
من دور االندية الرياضية عدم توفر الحوافز التشجيعية للمشاركني يف أنشطة النادي الثقافية  ،ويرى الباحث أن قلة الحوافز التشجيعية والدعم املادي للشباب
املشاركني يف فعاليات الربامج الثقافية دفع الكثري من الشباب للعزوف عنها  ،ويؤكد الباحث عىل أن الجوائز واملكافآت تعد من أهم وسائل الجذب  ،ويتساءل
الباحث كل األندية الرياضية مدعومة ماديا من الدولة ،فما السبب يف ضعف املسابقات الثقافية مقارنة بما يقدمه النادي للمسابقات الرياضية األخرى  ،واحتلت
املرتبة التاسعة العبارة ( ،)9بمتوسط بلغ ( )2,03والتي تنص عىل " سوء التخطيط للربامج الثقافية " ويف هذه الفقرة أشار أفراد العينة إىل أن سوء التخطيط
للربامج الثقافية وعدم االعتناء به بصورة كافية من أهم املعوقات التي تحد من دور االندية الرياضية يف التوعية بخطورة االنحرافات الفكرية و السلوكية
كالتعصب الريايض و نحوه  ،ويرى الباحث أن هناك ثمة عالقة بني سوء التخطيط املنهجي للربامج الثقافية ورداءة األداء الربامجي و عزوف الشباب عن املشاركة
يف أنشطة النادي  ،ويؤكد الباحث عىل أن غياب التخطيط يؤدي إىل عدم وضوح األهداف  ،والخلط يف تحديد األولويات  ،ومن ثم فقدان تحديد الوجهة .
و عىل وجه العموم فإن املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي األهيل السعودي
تراوحت متوسطاتها بني ( )1,10 – 2,63مما يوضح أن هذه املعوقات جميعا ً تمثل مشكالت حقيقية لدى مسؤويل الربامج الثقافية بالنادي  ،ويؤكد الباحث
عىل أنه و من األهمية بمكان أخذ هذه املعوقات بعني االعتبار من قبل املسؤولني عن إدارة النادي األهيل  ،و بذل الجهود يف تقديم الحلول لها للوصول إىل تحقيق
األهداف املرجوة من األنشطة و الربامج الثقافية يف النادي من أجل زيادة فاعليتها لنرش الوعي بني الشباب بخطورة االنحرافات الفكرية و السلوكية و القضاء
عىل مظاهرهما  ،و تكوين الحصانة الفكرية لدى الشباب ملواجهة املتغريات الفكرية و السلوكية يف هذا العرص.
الخاتمة
وتشمل:
 -1نتائج الدراسة.
 -2أهم التوصيات و املقرتحات.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم عىل املبعوث لعباد الله بالرحمات ،وبعد:
فقد دار هذا البحث املوسوم بـ" املعوقات التي تحد من دور األندية الرياضية يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض  ،دراسة ميدانية النادي األهيل السعودي
أنموذجا ً "عىل مبحثني تسبقهما مقدمة وتمهيد ويتلوها هذه الخاتمة  ،تحدث الباحث يف املبحث األول عن  :مخاطر التعصب الريايض  ،تال هذا املبحث مبحث ،
اشتمل عىل الجانب امليداني للدراسة يف محاولة من الباحث لبيان املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر
منسوبي النادي األهيل السعودي  ،توصل الباحث من خاللها إىل النتائج التالية:
أوالً :نتائج الدراسة
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يعرض الباحث فيما ييل النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
أن لربامج وأنشطة األندية الرياضية أهمية كربى يف تحقيق األهداف املنشودة التي تتطلع لها الهيئة العامة للرياضة يف اململكة العربية السعودية.
.1
أن لألندية الرياضية دورا ً بارزا ً يف تحقيق التوازن الفكري ,و السلوكي للشباب  ،وتحصينهم ضد االنحرافات الفكرية و السلوكية كالتعصب الريايض و
.2
نحوه.
أن مفهوم التعصب الريايض وإن تعددت تعريفاته فهو ال يخرج عن كونه حماسة مفرطة وغرية متطرفة و سلوكا ينايف القيم واألخالق اإلسالمية
.3
أن النبي  حارب جميع العصبيات بكل قوة وسد منافذها ،وتربأ من دعاتها  ،ألنه ال بقاء لألمة الواحدة مع بقاء هذه العصبيات.
.4
أظهرت النتائج أن العبارات التي تعرب عن املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي
.5
النادي تراوحت متوسطاتها بني ( )1,10 – 2,63وفق مقياس التدرج الثالثي الذي تم تحديده .حيث بلغ املتوسط العام لجميع العبارات ( )1,82وانحراف
معياري ( ،)1,939ووفقا ً للمحك فإن املعوقات التي تحد من دور النادي األهيل يف التوعية بمخاطر التعصب الريايض من وجهة نظر منسوبي النادي كان بدرجة
متوسطة ،ويالحظ تفاوت جميع استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك الذي تم وضعه ،حيث جاءت العبارات بدرجة عالية و متوسطة و
ضعيفة.
أظهرت النتائج أن أعىل خمس عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة كانت بنسبة متوسطة  ،وربما يعود السبب إىل ضعف املوارد املالية التي تعد من
.6
أهم املعوقات التي تواجه برامج االندية الرياضية و ،وغالبا ما يقف املال حجر عثرة امام النادي لتشكيل فريق عمل أو إقامة أنشطة و برامج ثقافية .
أظهرت النتائج أن هذه املعوقات جميعا ً تمثل مشكالت حقيقية لدى مسؤويل الربامج الثقافية بالنادي  ،تحد من دور االندية الرياضية يف التوعية
.7
بخطورة االنحرافات الفكرية و السلوكية كالتعصب الريايض و نحوه .
أظهرت النتائج أن غياب التخطيط يؤدي إىل عدم وضوح األهداف  ،والخلط يف تحديد األولويات  ،ومن ثم فقدان تحديد الوجهة .
.8
أظهرت النتائج أن هناك عالقة بني سوء التخطيط املنهجي للربامج الثقافية ورداءة األداء الربامجي و عزوف الشباب عن املشاركة يف أنشطة النادي .
.9
ثانيا ً  -التوصيات واملقرتحات:
يف ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تم إيراد عدد من التوصيات التي يمكن أن تسهم يف زيادة فاعلية األندية الرياضية يف التوعية بخطورة االنحرافات
الفكرية و السلوكية كالتعصب الريايض و نحوه  ،وهي كما ييل:
رضورة العناية باألندية الرياضية واالهتمام بها وتكثيف الدراسات واألبحاث حول هذا املوضوع.
.1
زيادة املعونات التي تقدم لألندية الرياضية لرعاية الشباب وأن يُخصص جزء من هذا الدعم وبشكل مستقل لدعم الربامج الثقافية يف األندية الرياضية .
.2
وضع أسس وضوابط اختيار القائمني عىل الربامج الثقافية يف األندية الرياضية وتأهيلهم التأهيل العلمي والعميل للقيام بواجبهم الثقايف تجاه أبنائنا
.3
عىل خري وجه .
إبراز دور األندية الرياضية يف تحصني وتوجيه الشباب إعالميا ً لكي تتوسع رشيحة املستفيدين من برامجها.
.4
وضع خطط عمل اجرائية سنوية يلتزم ممثلو األندية الرياضية بتنفيذها ومتابعتها.
.5
االطالع عىل تجارب األندية الرياضية املتميزة يف الدول األجنبية ومن ثم االستفادة من خرباتها وتعميم نجاحاتها.
.6
قيام األندية الرياضية بعمل دراسات ميدانية للوقوف عىل واقع الربامج الثقافية يف األندية الرياضية وحرص مشكالتهم بشتى انواعها و تقديم الحلول
.7
املناسبة لها .
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