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املقدمة

برزت ظاهرة التعصب الريايض وما يلحق بها من سلوكيات ومظاهر قد تتسم بالعنف ،والشغب ،والعدوان ،والتخريب أحياناً ،سواء داخل املالعب الرياضية
أو خارجها ،عىل الساحة الدولية ،مما جعلها ظاهرة تستحق الدراسة واملواجهة ملا يرتتب عليها من أخطار وانتهاكات وخسائر سواء يف األرواح أو املمتلكات .ولم
تعش املالعب الرياضية السعودية بمعزل عن هذه الظاهرة ،والتي ازدادت يف الفرتة األخرية ،مما جعل الهيئة العامة للرياضة تقر العديد من األنظمة واللوائح التي
تنص عىل العقوبات الرادعة ملواجهة هذه الظاهرة غري املقبولة رياضياً ،ودينياً ،واجتماعياً ،وخلقياً.
ً
واهتم مركز رؤية للدراسات االجتماعية بدراسة وبحث املجال الريايض من جوانب متعددة تناولت اإليجابي منها والسلبي بدءا من ظاهرة االنتماء والتشجيع
والتعصب الريايض باململكة العربية السعودية .وبدأ هذا الجهد العلمي يف 1434هـ بالدراسة االستطالعية املوسعة التي أجراها املركز حول قضية االنتماء
والتشجيع الريايض .وهي دراسة ميدانية طبقت عىل جميع مناطق اململكة ،وقد أظهرت نتائج ذات أهمية كبرية دفعت املركز للقيام بدراسة تتبعيه لقياس مدى
التغيري يف اتجاهات الرأي العام السعودي حول نفس الظاهرة بعد ميض أربع سنوات تقريبا ً يف عام 1438هـ ،كما جاءت الدراسة الحالية والتي تقوم عىل تحليل
سبع وخمسني دراسة علمية عن التعصب الريايض باململكة ،وانتها ًء باالهتمام املجتمعي بالرياضة وعالقته بالتنمية وهي دراسة قيد التنفيذ حالياً ،وهي
مضمون ٍ
جهود علمية متواصلة تصب يف صالح املجال الريايض و الظواهر التي تؤثر فيه ،والتي بدورها تؤثر يف املجتمع بشكل عام ،ونحن عىل يقني أن مجتمعاتنا ما زالت
يف حاجة إىل املزيد من الدراسات التي تكشف وتسرب أغوار تلك الظواهر التي تحتاج إىل تفسري وحلول عملية ملواجهتها.

مشكلة الدراسة:

برزت ظاهرة التعصب الريايض باعتبارها ظاهرة اجتماعية متعددة املظاهر واألشكال ،وترتبط بعدة أطراف أهمها :الجماهري الالعبون والحكام واملدربون
واإلعالميون ووسائل التواصل واإلداريون ومسئولو الرياضة والطاقم املساعد من أمن وأطباء ومساعدين .كما يرتبط بهذه األطراف املسئولة عن هذه الظاهرة
مؤسسات التنشئة االجتماعية يف املجتمع.
وقد كشفت دراسة قام بها مركز رؤية (مركز رؤية )1434 ،أن من أبرز أسباب التعصب الريايض :محاولة بعض اإلعالميني الرياضيني إثارة الالعبني والجمهور
قبل املباريات بنسبة  ،60.6%كذلك التعصب الشديد من بعض املشجعني ألنديتهم املفضلة بنسبة  ،58.2%أيضا ً أخطاء الحكام والتي قد تغري من نتائج املباريات
بنسبة  .58%وعدم وعي بعض املشجعني بدور الرياضة الحقيقي يف حياتنا بنسبة  .51.9%ومن األسباب أيضا ً االعرتاضات املتكررة لالعبني عىل قرارات الحكام
بنسبة  25.1%العينة .كما كشفت دراسة تتبعيه قام بها مركز رؤية أيضا ً (مركز رؤية1438 ،هـ) عن مجموعة من اآلثار املرتتبة عىل الظاهرة أبرزها :نرش
الكراهية أحيانا ً بني املواطنني بنسبة  77%من العينة .انتشار العنف والشغب يف املالعب الرياضية بنسبة  .63%إفساد املتعة والرتويح املرتبطان بالرياضة بنسبة
 .60.7%االبتعاد بالرياضة عن أهدافها األساسية بنسبة  .60.4%توجيه طاقات املواطنني يف غري مسارها الصحيح بنسبة .53%
ولذلك تسعى الدراسة الحالية بصورة محددة إىل دراسة وتحليل األسباب والعوامل التي تدفع إىل التعصب الريايض يف اململكة .كما ترصد اآلثار والنتائج املرتتبة
عىل هذه الظاهرة ،وذلك من خالل تحليل مضمون ألبرز الدراسات التي أجريت عن التعصب والشغب الريايض باململكة ،وتقديم مجموعة من الحلول املقرتحة
للمواجهة.

تساؤالت الدراسة:
)1
)2
)3

ما أسباب التعصب الريايض باململكة؟
ما اآلثار املرتتبة عىل التعصب الريايض باململكة ونتائجه؟
ما الحلول العملية املقرتحة ملواجهة ظاهرة التعصب الريايض ،وذلك من خالل نتائج البحوث والدراسات التي تمت حول هذا الشأن؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إىل تحليل مضمون أبرز الدراسات التي أجريت حول التعصب الريايض باململكة للوقوف عىل ما ييل:
أسباب التعصب الريايض باململكة.
)1
اآلثار املرتتبة عىل التعصب الريايض ونتائجه.
)2
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)3

الحلول العملية ملواجهة ظاهرة التعصب الريايض.

اإلجراءات املنهجية:

اعتمدت الدراسة عىل تحليل مضمون الدراسات العلمية ذات العالقة بظاهرة التعصب الريايض ،وجُ ِم َع أكثر من ستني دراسة علمية ،واس ُتب ِعدت الدراسات
والبحوث التي ال تستوعب كل الرشوط العلمية ،وخلصنا إىل سبع وخمسني دراسة محققة للرشوط واملعايري التي أقرتها اللجنة العلمية ،وقسمت الدراسة لثالث
محاور رئيسية .أوالً :محور األسباب املتعلقة بظاهرة التعصب الريايض ،ثانياً :محور النتائج واآلثار املرتتبة عىل الظاهرة ،ثالثاً :محور الحلول املقرتحة ،وقد
قسمت هذه الفئات إىل عدة وحدات تحليل وكل وحدة تحليل قسمت إىل مؤرشات يتم قياسها كمياً .وقد اعتمدت الدراسة عىل العبارة أو الكلمة باعتبارها وحدة
التحليل يف الدراسات املختلفة ،ورصدت وحدات التحليل واملؤرشات كميا ً للنظر يف وجودها أو عدم وجودها يف الدراسات املختلفة أو بصياغة أخرى اإلجابة عىل
تساؤل ذكر أم لم يذكر؟ وتكشف اإلجابة عىل هذه األسئلة عن التساؤالت التي تطرحها الدراسة.

مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من :الدراسات والبحوث العلمية التي أُجريَت يف الجامعات العربية والسعودية (ماجستري  -دكتوراه) أو البحوث املحكمة والتي قام
بها أساتذة العلوم االجتماعية سواء يف املؤتمرات أو الندوات العلمية املتخصصة .وبرشط تعلق هذه الدراسات والبحوث بواقع املجتمع السعودي أو كونها تمثل
تجربة إثرائية يمكن االستفادة منها.

عينة الدراسة:

تعتمد الدراسة عىل الحرص الشامل لجميع الدراسات والبحوث املحكمة التي تناولت ظاهرة التعصب الريايض يف اململكة .وأُجريَت عىل املجتمع السعودي
وذات بعد اجتماعي ،أو تجربة خارجية يمكن االستفادة من أطروحاتها .وفق الرشوط والضوابط السابقة ،ومن ثم فقد وقع االختيار عىل سبع وخمسني دراسة
علمية.

أدوات جمع البيانات:

استخدمت الدراسة استمارة تحليل املضمون واشتملت االستمارة عىل مجموعة من فئات ووحدات التحليل ومؤرشاتها لإلجابة عىل التساؤالت التي تطرحها
الدراسة ،وعقب تطبيق االستمارة عىل الدراسات العلمية ُف ِر َغت يف جداول واستخرجت الدالالت واالستنتاجات.

أوالً :األسباب الرئيسية للتعصب الريايض:

بتحليل الدراسات العلمية تبني أن هناك مجموعة من األسباب الرئيسية أو الوحدات الكربى التي تفرس أسباب ظاهرة التعصب الريايض وهذه األسباب مرتبة
حسب تكرارها يف الجدول التايل:

وقد كشف التحليل الكمي أن هناك  55دراسة علمية بنسبة  96%من الدراسات التي تم تحليلها رصدت اإلعالميني ووسائل اإلعالم كأحد أبرز األسباب
التي تؤثر يف التعصب الريايض وهي نسبة كبرية جدا ً تدل عىل أن معظم الدراسات قد ذهبت لنفس النتيجة التي تشري إىل خطورة دور اإلعالم يف هذا الشأن ،يف
حني لم يهتم بهذا الجانب دراستان فقط بنسبة  4%من الدراسات ،األمر الذي ال ينفي تأثري اإلعالم واإلعالميني يف ظاهرة التعصب الريايض ،وقد جاء يف املرتبة
الثانية الجماهري التي قد تكون أيضا ً هي ذاتها سببا ً للتعصب الريايض بنسبة  78%من الدراسات وهي نسبة كبرية أيضا ً تشري إىل أن أغلب الدراسات تميل
إىل أن هذا السبب من أسباب التعصب الريايض يف حني لم يذهب إىل ذلك  22%من الدراسات .وقد جاء يف املرتبة الثالثة التنشئة االجتماعية للمتعصبني وقد
بلغت نسبتها  70%من الدراسات يف حني لم يذكر ذلك  30%من الدراسات .والشك أن من يؤيدون ذلك يمثلون أغلبية يف مقابل من لم يهتم بذكر هذا السبب
من أسباب التعصب .ويف املرتبة الرابعة جاء الالعبون باعتبارهم أحد األسباب بنسبة  68%يف حني لم يذكر الالعبني  32%من الدراسات ،وتعترب هذه النسبة
املؤيدة لدور الالعبني يف التعصب تمثل رأي األغلبية أيضا ً عىل الرغم من اقرتاب نسبة الذين لم يذكروا الالعبني من ثلث العينة .وجاء يف املرتبة الخامسة الحكام
باعتبار أنهم أيضا ً مشاركون يف صناعة التعصب داخل املالعب الرياضية وأحد أسبابه وقد بلغت نسبة الدراسات التي تناولت ذلك  64%يف حني لم يذكر ذلك
 ،36%فعىل الرغم من كون الحكام عىل مسافة واحدة بني املتنافسني إال أنه ويف بعض األحيان قد يخرج عن هذا الحياد نتيجة لعدة أسباب مما يدفع الجماهري
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أو الالعبني للشغب أو التعصب الريايض .وجاء يف املرتبة السادسة من أسباب التعصب اإلداريني ومنسوبي الرياضة والطاقم املساعد (أمن ،طبيب )..بنسبة 61%
يف حني لم يذكر ذلك  39%من الدراسات ،وال يخفى أن هذه الفئة من العاملني باملجال الريايض قد تثري الالعبني أيضا ً أو الجماهري بسلوك غري منضبط األمر الذي
قد يحفزهم عىل مقابلته بسلوك يحمل معاني التعصب .أما املرتبة السابعة واألخرية بني أسباب التعصب فهم املدربون بنسبة  52%من الدراسات ،يف حني لم يذكر
ذلك من الدراسات  ،48%وهذه النسبة املؤيدة لتأثري املدربني يف التعصب الريايض والتي تزيد عن نصف العينة تؤكد دور ال يخفى للمدربني يف تأجيج التعصب
داخل املالعب الرياضية.
ونالحظ من العرض السابق أن أسباب التعصب الريايض والتي تم استقصاؤها من تحليل محتوى الدراسات تشري إىل ارتفاع معدالتها كما سبق عرضه
فاإلعالميون ووسائل االعالم يحتلون املرتبة األوىل بنسبة  96%وهي نسبة مرتفعة جداً ،حتى ولو نظرنا إىل أقل نسبة بني األسباب لوجدنا املدربني بنسبة  52%يف
املرتبة السابعة ،وهي معدالت عالية تشري بقوة إىل هذه األسباب الرئيسية للتعصب ،كما أنها تشري أيضا ً إىل دقة ما قام به فريق البحث يف الحرص الكمي لألسباب
استنادا ً إىل استقصائها من مضمون ومحتوى الدراسات بالرتكيز عىل العوامل واألسباب األكثر تأثريا ً وعزل األسباب األقل تأثريا ً يف الظاهرة املراد دراستها.
ثانياً :األسباب الفرعية للتعصب الريايض:
باتباع منهجية تحليل املحتوى يكون أمامنا رضورة لتحليل الوحدات الصغرى (فئات التحليل) والتي تتفرع من الوحدات الكربى (األسباب الرئيسية) وسوف
نتناول هنا كل وحدة كربى أو سبب رئييس عىل حدة بتحليله إىل مجموعة من األسباب الفرعية أو الفئات بحسب وزن ومرتبة كل سبب بني األسباب املؤدية إىل
التعصب الريايض.
وذلك كما ييل:

-1

اإلعالميون ووسائل اإلعالم:

من خالل تحليل الدراسات العلمية التي تناولت محور اإلعالميني ووسائل اإلعالم ظهر لنا مجموعة من األسباب الفرعية(فئات التحليل) والتي لها دورها يف زيادة
التعصب الريايض.
نعرضها كما ييل:

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك إحدى عرش سببا ً فرعيا ً يمثلون فئات التحليل التي ظهرت من خالل التحليل الكمي ملحتوى الدراسات العلمية من خالل عملية
االستقراء التي غطت سبع وخمسني دراسة علمية هي عينة الدراسة التحليلية الحالية .وجاء يف املرتبة األوىل بني أسباب التعصب املتعلقة باإلعالميني ووسائل
اإلعالم الشحن والتأثري السلبي من قبل وسائل اإلعالم الرياضية وبلغت نسبة هذا املؤرش  47%بينما بلغت نسبة الدراسات التي لم تذكر هذا املؤرش  53%وهنا
يظهر أن نسبة فئات التحليل أو املؤرشات التي لم تذكر هي أعىل من نسبة الدراسات التي ذكرت املؤرش وهذا سيكون يف جميع نتائج الدراسة ألنها مؤرشات فرعية
ودقيقة ومن الصعب وغري املنطقي أن تتناول جميع الدراسات جميع املؤرشات الفرعية بنسبة كبرية ،مما يعطي مصداقية أكرب لنتائج التحليل الكمي والكيفي
ملؤرشات وفئات التحليل.
ويف املرتبة الثانية من األسباب الفرعية جاءت محاولة بعض اإلعالميني الرياضيني إثارة الالعبني والجمهور قبل املباريات بنسبة  35%بينما من لم يذكر هذا
السبب  .65%ويف املرتبة الثالثة جاء دور اإلعالم الريايض يف تضخيم وتهويل األحداث الرياضية مما يغذي عوامل العنف والشغب الريايض بنسبة  26%بينما
نسبة الدراسات التي لم تذكر هذا السبب  .74%ويف املرتبة الرابعة جاء دور اإلعالم الريايض يف نرش بعض املعلومات الخاطئة مما يؤدي إىل تغذية أسباب العنف
الريايض بنسبة  23%من العينة ،يف حني لم يذكر ذلك  77%من العينة وتشري هذه الفئة أو املؤرش إىل دور اإلعالم الريايض يف زيادة التعصب الريايض لدرجة
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تصل إىل حد العنف وهي أقىص درجات التعصب الذي يتسم بسلوك إجرائي سلبي تجاه اآلخرين أو تجاه املمتلكات العامة والخاصة .ويف املرتبة الخامسة جاء
التحيز الواضح لبعض الفرق الرياضية باعتباره أحد األسباب التي يرتتب عليها رد فعل سلبي تجاه هذا السلوك الشائن لوسائل االعالم وقد جاءت نسبته 21%
من العينة يف حني لم يذكر هذا السبب الفرعي  79%من العينة .ويف املرتبة السادسة جاءت فئة تسليط الضوء عىل املشكالت الشخصية لالعبني بنسبة  17%من
العينة وحقيقة يمكن اعتبار ذلك سلوكا ً أخالقيا ً سيئا ً وتوجيها ً سلبيا ً للجماهري الشغوفة باألخبار الرياضية عندما تطرح عليها مثل هذه املشكالت الشخصية التي
تمس حياة الرياضيني .ومع ذلك فهناك  83%من الدراسات لم تذكر هذا السبب وهذه النسبة الكبرية التي لم تذكر كما ذكرنا سابقا ً قد تعني أنها اهتمت بمجاالت
وأسباب أخرى وركزت عىل عوامل ومسببات أخرى لظاهرة التعصب الريايض وليس هذا تقليالً لوزن هذا السبب وحساسيته.
ويف املرتبة السابعة جاء استخدام وسائل االعالم للتهجم عىل الفرق املنافسة وإداراتها والعبيها بنسبة 15%يف حني لم يذكر ذلك  85%من العينة ،األمر الذي
يثري التعصب الريايض بني األندية والفرق الرياضية ،فمن غري املقبول للجميع التغايض عن التهجم الذي تمارسه بعض وسائل اإلعالم واإلعالميني تجاه الفرق
واألندية املنافسة ومنسوبيها .وجاء يف املرتبة الثامنة النقد غري البناء للفرق املنافسة بنسبة  14%من العينة يف حني لم يذكر ذلك  86%من العينة ،ويعترب النقد
غري البناء أحد األدوات التي تزكي ظاهرة التعصب وتزيده بني املتنافسني مما يحولهم من متنافسني إىل متخاصمني .ويف املرتبة التاسعة رصدت الدراسة بعض
الربامج الرياضية التي تعمل عىل إثارة التعصب بني الجمهور الريايض بنسبة  10%من العينة مما يجعل البعض يصنف تلك الربامج لحساب نادي أو فريق
معني ،األمر الذي يزيد التعصب بني جماهري هذه الفرق واألندية ،ذلك عىل الرغم من أن هناك  90%من العينة لم يتناول هذا السبب من أسباب التعصب .وجاء
يف املرتبة العارشة والعارشة مكرر بنفس النسبة  9%كالً من السببني التاليني :األول دور اإلعالم الريايض يف تعزيز ثقافة العنف بني الالعبني ،والثاني دور اإلعالم
الريايض يف تشجيع عدم تقبل نتيجة املباراة يف حالة عدم الفوز ،وهي أسباب واقعية لها وجاهتها يف الدفع بظاهرة التعصب الريايض داخل أروقتنا الرياضية ،عىل
الرغم من أن هناك  91%من العينة لم يتناول هذه السببني من أسباب التعصب الريايض.
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الجماهري:

من خالل دراسة الجماهري واستقصاء األسباب والجوانب الفرعية املتصلة بها من خالل التحليل الكيفي والكمي ،ظهر لنا مجموعة من األسباب الفرعية تتضح كما
يف الجدول التايل:

أظهرت نتائج التحليل الكيفي والكمي للعينة أن محور الجماهري يتضمن ثمان أسباب فرعية للتعصب الريايض متعلقة بالجماهري ،تلك األسباب الفرعية تم
تحليلها باعتبارها فئات التحليل للوقوف عىل مدى اسهامها يف ظاهرة التعصب .واتضح أن عدم وعي بعض الجماهري بدور الرياضة الحقيقي يف حياتنا قد جاء
يف املرتبة األوىل بنسبة  40%من العينة ،ومن لم يذكر  60%من العينة ،وتعد هذه النسبة قريبة أيضا ً من نسب املحور األول والتي لم تتعدى نسبته  47%كحد
أقىص ووصل كحد أدنى  .9%ويف املرتبة الثانية جاءت فئة التحليل التحيز الشديد من بعض الجماهري ألنديتهم املفضلة بنسبة  26%من العينة بينما من لم يذكر
كانت نسبتهم  ،74%وهذا أمر طبيعي باعتبار أن هذه الفئات أسباب فرعية من محور الجماهري .فمن الطبيعي أن تركز بعض الدراسات عىل بعض األسباب
الفرعية دون أخرى ،لكنها تتفق بشكل أكرب عىل وحدات التحليل(املحاور) أو األسباب الرئيسية.
وجاء يف املرتبة الثانية مكرر فئة التحليل الشحن اإلعالمي يدفع الجماهري إىل اتخاذ سلوك مضاد للمجتمع بنسبة  ،26%ولم يذكرها  .74%أما املرتبة الثالثة
فكانت الفئة :الشحن والتأثري السلبي من قبل وسائل االعالم الريايض للجماهري بنسبة  ،19%يف حني لم يذكرها  .81%وجاء يف الثالث مكرر الفئة :الرغبة يف
تحقيق النرص للفريق بأي وسيلة بنسبة  .19%ويف املرتبة الرابعة واملرتبة الرابعة مكرر بنفس النسبة  12%عىل التوايل كالً من :الفراغ والبطالة؛ وجود خصومة
تاريخية بني جماهري األندية املختلفة .أما املرتبة الخامسة واألخرية فكانت للفئة :تقليد الجماهري وانقيادها وراء ترصفات بعض األفراد املؤثرين مثل املدرب أو
الالعبني أو كبار املشجعني ،وجاءت نسبتها  10%من العينة.

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
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التنشئة االجتماعية:

من األسباب الرئيسية للتعصب التنشئة االجتماعية ،ويرتبط بها مجموعة من األسباب الفرعية (فئات التحليل) يمكن بيانها كما يف الجدول التايل:

نالحظ من الجدول أن هناك مجموعة من األسباب الفرعية (فئات التحليل) والتي تم رصدها من خالل التحليل الكيفي والكمي ،ورصدت ثالث فئات للتحليل
هي أوالً :الدور السلبي لألرسة باعتبار أنها تمثل املؤسسة األوىل للتنشئة االجتماعية التي يتلقى منها الفرد قيمه وعاداته وسلوكياته وتتحمل قدرا ً من املسئولية
تجاه هذه الظاهرة ،وتناولت الدراسات هذا الدور بنسبة  14%من العينة ،محتلة بذلك املرتبة األوىل بني األسباب املتعلقة بالتنشئة ،بينما لم تشري لهذا الدور 86%
من العينة .ويف املرتبة الثانية جاء الدور السلبي للمدرسة باعتبارها املؤسسة الثانية التي يتلقى فيها الفرد قيمه وأفكاره ،وكانت نسبتها  12%من العينة ،بينما
لم يتناول هذا الدور  88%من العينة .ويف املرتبة الثالثة واألخرية جاء الدور السلبي لجماعة الرفاق بنسبة  9%من العينة ،يف حني لم يتناول هذا الدور  91%من
العينة .ونالحظ أن نسبة العينة املؤيدة بصفة عامة لألسباب الفرعية يف محور التنشئة ضعيفة فكانت أعالها  14%وأدناها  9%وهي نسب قليلة ،وعىل الرغم من
ذلك يمكن اعتبارها منطقية بصورة كبرية .فالتنشئة االجتماعية وما يتعلق بها ال يمكن اعتبارها سبب مبارش لظاهرة التعصب عند النظر للوهلة األوىل ،يف حني أن
هناك أسباب ظاهرة ومبارشة وتظهر عىل السطح عند معالجة الظاهرة ،ولها حضور قوي يف هذا الشأن.
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الالعبون:

أظهرت نتائج التحليل الكيفي والكمي أن الالعبني أحد األسباب الرئيسية يف ظاهرة التعصب الريايض ،كما يرتبط بهم مجموعة من األسباب الفرعية (فئات
التحليل) فيما ييل عرضها:

يمكننا أن نستنتج من الجدول أن فئة التحليل :االعرتاضات املتكررة عىل قرارات الحكام جاءت يف املرتبة األوىل لألسباب الفرعية املرتبطة بمحور الالعبني و
بنسبة  35%من العينة ،بينما لم يذكرها  65%من العينة .كما جاءت فئة التحليل :الترصيحات اإلعالمية غري املسئولة لبعض الالعبني يف املرتبة األوىل مكرر بنفس
النسبة  .35%ويف املرتبة الثانية؛ والثانية مكرر ،جاءت الفئتان :تأثري وسائل اإلعالم عىل الالعبني؛ تعزيز اإلعالم الريايض لثقافة العنف بني الالعبني بنسبة ،26%
ولم يذكرها  74%من العينة .ويف املرتبة الثالثة واألخرية جاءت فئة التحليل :الخشونة املتعمدة تجاه العبي الفريق املنافس.
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الحكام:

يعترب الحكام أحد األسباب الرئيسية للتعصب الريايض ،ويرتبط بهم مجموعة من األسباب الفرعية (فئات التحليل) تم الكشف عنها ،ويمكن عرضها كما ييل:

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
يظهر من الجدول أن أبرز األسباب الفرعية املتعلقة بمحور الحكام كان الشحن اإلعالمي السلبي للجماهري ضد الحكام بنسبة  35%من العينة ،بينما لم
يذكره  65%من العينة ،أي أن أغلب العينة لم تذكره كسبب فرعي متعلق بالحكام ،وهذا أمر طبيعي كما ذكرنا يف محاور سابقة ،فليس من املعقول أن تتعرض
كل الدراسات للنقاط الفرعية املرتبطة بكل محور .أما املرتبة الثانية فكانت لفئة التحليل :أخطاء الحكام التي يمكن أن تغري من نتائج املباريات ،وجاءت بنسبة
 29%من العينة ،بينما لم يذكرها  71%من العينة .ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة التحليل :محاباة الحكام وتحيزهم لفرق معينة بنسبة  26%من العينة ،بينما
من لم يذكرها  74%من العينة .ويف املرتبة الرابعة جاءت فئة التحليل :عدم مواكبة بعض الحكام للقوانني الحديثة املنظمة للعبة بنسبة  17%من العينة يف مقابل
 83%لم يذكرها .ويف املرتبة الخامسة فئة التحليل :قلة الخربة لدى بعض الحكام تجاه حيل وتمثيل بعض الالعبني بنسبة  12%من العينة ،يف مقابل  88%لم
يذكرها ،أما املرتبة السادسة جاءت فئة التحليل :عدم تقدير بعض الحكام ألهمية املباريات وحساسيتها بنسبة  10%من العينة ،يف مقابل  90%من العينة لم
يذكرها .ويف املرتبة السابعة والسابعة مكرر جاءت فئتي التحليل :ضعف شخصية بعض الحكام أمام ضغوط الالعبني؛ التباطؤ يف اتخاذ القرارات الحاسمة
بنسبة  9%من العينة ،يف مقابل  91%من العينة لم يذكرها.
ونالحظ من القراءة السابقة للنتائج أن الشحن اإلعالمي ضد الحكام كان يف املرتبة األوىل نتيجة لخطورة هذا الجانب وتأثريه يف زيادة التعصب الريايض ،كما
برزت أخطاء الحكام كسبب من األسباب الدافعة للتعصب باعتبار أنها يمكن أن تغري من نتائج املباريات ،كذلك أبرزت الدراسات تحيز الحكام ومحاباتهم لبعض
الفرق األمر الذي يصب أيضا ً ويؤثر يف نتائج املباريات مما يدفع الفرق املنافسة وجماهريها للتعصب ضد هذه السلوكيات ،كما نالحظ أن هناك بعض العيوب
والصفات الشخصية للحكام قد تؤثر أيضا ً وإن كانت أقل تأثريا ً من األسباب السابقة ،وهي مثل :ضعف شخصية بعض الحكام؛ التباطؤ يف اتخاذ القرارات؛ قلة
الخربة؛ عدم مواكبة القوانني الحديثة؛ عدم تقدير أهمية بعض املباريات.
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اإلداريون ومنسوبو الرياضة والطاقم املساعد:

كشفت نتائج التحليل الكمي لفئات التحليل املتعلقة بمحور اإلداريني ومنسوبي الرياضة والطاقم املساعد أن فئتي التحليل :بيئة املالعب السلبية
(التنظيم ،توقيت املباريات ،تجهيز املالعب)...؛ واالعرتاض املتكرر عىل قرارات بعض الحكام قد جاءتا يف املرتبة األوىل واألوىل مكرر بني فئات املحور ،وذكرتا
باعتبارها أحد األسباب الفرعية للتعصب الريايض بنسبة  26%من العينة ،يف حني لم يذكرهما  74%من عينة الدراسات ،وحقيقة ال يعد ارتفاع نسبة من لم يذكر
هنا ذات داللة كبرية حتى لو ارتفعت النسبة ألنها تتعلق بفئات التحليل وهي أسباب فرعية ال يشرتط أن تغطيها كل الدراسات ،فهناك دراسات تركز عىل جانب
دون جانب وهذا من طبيعة البحث العلمي وتعلقه بنواحي جزئية تتسم بالرتكيز أكثر من اهتمامه بالعمومية ،ولكن ما يمكن اعتباره ذو داللة هو نسبة املحور أو
وحدات التحليل ،وقد جاءت بنسب مرتفعة غالبا ً يف كل محاور الدراسة.
ويف املرتبة الثانية قد جاءت الفئة :الترصيحات اإلعالمية غري املسئولة لبعض اإلداريني ومسئويل الرياضة قبل املباريات ،ملا لها من تأثري خاصة قبل املباريات ،وقد
جاءت بنسبة  17%من العينة ،بينما من لم يذكرها  83%من الدراسات ،ويف املرتبة الثالثة والثالثة مكرر قد جاءت الفئتني :عدم اإلملام بقوانني اللعبة؛ والبحث عن
كبش فداء لتغطية الفشل واالخفاق للمسؤولني واإلداريني ،بنسبة  9%من العينة ،بينما من لم يذكرها  91%من العينة ،وعىل الرغم من انخفاض نسبة من ذكر
إال أن داللتها ال يمكن إهمالها لكن تقدر بقدرها ،ويف حدود نسبتها ،وبمقارنتها بمثيالتها من فئات التحليل ليس إال ،حتى يكون التحليل منطقيا ً دون تعسف يف
القراءة.
ويف املرتبة الرابعة واألخرية وبنسبة  5%من العينة جاءت فئة التحليل :ضعف االجراءات األمنية داخل املالعب ،لتكون آخر أسباب التعصب املتعلقة بمحور
املدربني ومنسوبي الرياضة والطاقم املساعد.
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املدربون:

من الوحدات الكربى واألسباب الرئيسية التي تفرس ظاهرة التعصب الريايض هي رشيحة املدربون ملا لها من عالقة مبارشة بصناعة الرياضة والتأثري عىل كل من
الالعبني والجمهور ،ويرتبط بهذا السبب الرئيس مجموعة من األسباب الفرعية والتي يطلق عليها فئات التحليل ،ونقوم بعرضها كما ييل:

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
جاء يف سياق نتائج الدراسة الدور الذي تلعبه ترصيحات املدربني املثرية لوسائل اإلعالم ،يف املرتبة األوىل بني فئات التحليل املتعلقة باملدربني ،وبلغت نسبتها
 ،16%بينما الدراسات التي لم تذكرها بلغت نسبتها  .84%ويف املرتبة الثانية جاءت فئة التحليل :عدم احرتام الفريق املنافس ،بنسبة  14%من العينة ،بينما من
لم يذكرها .86%أما املرتبة الثالثة فكانت من نصيب الفئة :الضغط عىل الالعبني وشحنهم ،بنسبة  12%من العينة ،بينما من لم يذكرها بلغت نسبتهم  .88%ويف
املرتبة الرابعة والرابعة مكرر ،والتي تعترب يف ذات الوقت املرتبة األخرية وما قبل األخرية ،جاءت الفئتني :االعرتاض املتكرر عىل قرارات الحكام؛ التفوه بالعبارات
والحركات التي تثري شغب الجماهري ،بنسبة  9%لكل منهما ،بينما نسبة من لم يذكرهما بلغت  ،91%وحقيقة تعد نسبة من لم يذكر مرتفعة يف هذا املحور ،وكما
قلنا سابقا ً ال يشرتط أن تتناول كل الدراسات العلمية والبالغ عددها سبع وخمسني دراسة نفس فئات التحليل فهذا غري معقول تماماً ،وعليه ال تؤثر نسبة من ذكر
كثريا ً رغم قلتها عىل دالالت التأثري عىل ظاهرة التعصب بشكل كبري ،بينما تؤثر نسبة التناول الرصيح والضمني عىل داللة التأثري بشكل كبري ،وهذا ما الحظناه يف
قراءة الجداول السابقة.

ثانياُ :اآلثار والنتائج املرتتبة عىل التعصب الريايض:

هناك العديد من اآلثار والنتائج السلبية املرتتبة عىل ظاهرة التعصب الريايض والتي قد تمتد إىل الشغب والعنف الريايض ،األمر الذي جعل املجتمع يعاني من
العديد من السلوكيات السيئة والضارة عىل بنية املجتمع ونظمه ،ورصدت الدراسة الحالية اثنى عرش نتيجة من خالل التحليل الكيفي والكمي للدراسات العلمية
التي تم تحليلها وهي أبرز تلك اآلثار ،وإال فهناك العديد من اآلثار ال يسع الدراسة الحالية ذكرها جميعاً ،ويمكن أن نعرض ألبرزها كما ييل:

أظهرت النتائج أن ازدياد مساحة العنف يف املجتمع هي أبرز النتائج السلبية التي رصدتها الدراسات العلمية وقمنا بتحليلها يف هذه الدراسة ،وقد جاءت
بنسبة  53%من العينة ،بينما من لم يذكرها  47%من العينة ،ويف املرتبة الثانية والثاني مكرر ،وبنسبة  ،35%جاءت ثالثة فئات هي كما ييل :تأصيل الكراهية
بني أفراد املجتمع؛ االبتعاد بالرياضة عن أهدافها األساسية؛ تضييع الوقت يف أنشطة ليس لها منفعة أو عائد ،ونسبة من لم يذكرها  65%من العينة ،أما املرتبة
الثالثة والثالثة مكرر ،جاءت ثالثة فئات أيضا ً بنسبة  26%من العينة ،بينما من لم يذكرها كانت نسبتهم  ،74%وهذه الفئات هي :عدم قبول الرأي اآلخر؛ عدم
التمتع بالروح الرياضية؛ تشوية صورة الرياضة .أما املرتبة الرابعة جاءت الفئة :رسعة الغضب ،بنسبة  17%من العينة ،بينما من لم يذكرها فكانت نسبتهم
 83%من العينة .ويف املرتبة الخامسة جاءت الفئتان :التحيز وعدم املوضوعية؛ إفساد املتعة والرتويح املرتبطان بالرياضة ،بنسبة  12%من العينة ،بينما من لم
يذكرهما من عينة الدراسات كانت نسبتهم  .88%أما املرتبة السادسة واألخرية فكانت من نصيب الفئة :تنفري الجماهري عن مشاهدة الرياضة بنسبة  9%من
العينة ،ومن لم يذكرها كانت نسبتهم  91%من العينة.
ونالحظ بصفة عامة تعدد اآلثار والنتائج التي ترتبت عىل هذا التعصب الريايض ،وقد رصدت الدراسة الحالية اثني عرشة نتيجة ،وهناك آثار ونتائج أخرى
سلبية قد ال يكون هناك متسع يف الدراسة الحالية لحرصها ،باعتبار أن وزنها النسبي ضعيف ،لذا اكتفينا بالنتائج واآلثار التي لها وزن نسبي أكرب كما جاءت يف
الدراسات العلمية ،وحقيقة إن اتساع مساحة هذه اآلثار والنتائج ،هو الذي شتت عملية الرتكيز عىل آثار محددة ،ومن ثم نالحظ انخفاض نسبة ذكر هذه النتائج
واآلثار ،فكانت أعىل النسب  53%من العينة ،وكانت أقلها  9%من العينة ،والشك أن لهذه اآلثار والنتائج تأثريها يف املجتمع ،وإن أول الخطوات ملواجهتها هو
رصدها وتحديد أوزانها النسبية ومدى تأثريها يف هذه الدراسة ،كخطوة أوىل يف سبيل مواجهتها ،وإعداد الربامج واألنشطة والفعاليات للقضاء عليها ،والرتكيز عىل
الجوانب البنائية يف املجتمع والتي تركز عىل القيم اإليجابية التي يمكن من خاللها مواجهة هذه اآلثار ،فالعمل يف مساحة القيم اإليجابية والبنائية يعطي للمجتمع
حصانة وقائية للوقوع تحت براثن تلك النزعات والسلوكيات السلبية التي تهدد وتزعزع استقراره وتقدمه.
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املصادر

تقديم برامج ومناشط توعوية وجماهريية للسلوك الريايض الرشيد.
تفعيل دور مؤسسات التعليم العام والعايل يف اكساب الطالب الروح الرياضية.
مشاركة مؤسسات املجتمع املدني يف تقديم برامج تربوية لتحسني صورة وممارسة الرياضة.
تطبيق األنظمة والقوانني بكل حزم يف مواجهة الشغب والعنف الريايض.
تشديد العقوبات املرتبطة بحوادث العنف والشغب الريايض.
ترشيد دور اإلعالم الريايض يف تقديم برامج هادفة دون شحن سلبي للجماهري.
تفعيل ميثاق الرشف اإلعالمي بني العاملني يف مجال اإلعالم الريايض.
تفعيل دور األندية الرياضية وإداراتها يف توجيه مشجعيها نحو السلوك الريايض القويم.
االهتمام بدور الروابط الرياضية لألندية وترشيد سلوكياتها من خالل تقديم برامج توعوية.
رضورة وضع ميثاق رشف لروابط األندية يضمن التزام الرابطة بسلوك أعضائها.
تفعيل دور املؤسسات العاملة يف املجال األرسي ،إلرشاد األرس يف توجيه أبنائها نحو الروح الرياضية يف التشجيع الريايض.
تقديم برامج ودورات تدريبية للرفع من كفاءة الحكام.
تطوير أداء الجهاز األمني يف التعامل مع حوادث الشغب والعنف الريايض.
تقديم برامج إعالمية توعوية من خالل بعض نجوم الرياضة املحبوبني يف املجتمع.
تجهيز املالعب الرياضية بصورة تمنع احتكاك جماهري الفرق املتنافسة بعضها ببعض.
تبني مرشوع وطني يستند إىل فكرة توسيع املمارسة لتشمل كل فئات ورشائح املجتمع.
االستفادة من التجارب العاملية يف تأمني املالعب الرياضية.
تفعيل دور الدعاة وخطباء الجمعة يف توجيه الشباب نحو السلوك الريايض القويم.
رفع كفاءة رجال األمن وتدريبهم عىل خطط انتشار رسيع وفض الشغب الريايض بمهنية واحرتافية.

العتيق محمد بن عىل ،التعصب الريايض اسبابه واثاره وسبل معالجته بالحوار ،مركز الحوار الوطني ،الرياض1434 ،هـ.
.1
محمود بن محمد البديوي ،فعاليات تنفيذ البعد الوقائي من االنحراف يف خطط وبرامج الرئاسة العامة لرعاية الشباب باململكة العربية السعودية،
.2
ماجستري يف برنامج مكافحة الجريمة ،جامعة نايف ،الرياض 1418هـ
خليفة طالب بهباني ،دور وسائل االعالم يف الحد من شغب املالعب الرياضية ،ندوة مكافحة شغب املالعب الرياضية ،جامعة نايف ،الرياض 2004م
.3
عبدالعزيز عبدالكريم املصطفي ،شغب املالعب الرياضية دوافعه وأنواعه ،ندوة مكافحة شغب املالعب الرياضية ،جامعة نايف ،الرياض 2004م
.4
سمري عبدالقادر رجب ،دور الرتبية يف تنمية الوعي الريايض لدي املشجعني ورقة علمية قدمت ضمن مجموعة اوراق يف ندوة مكافحة شغب املالعب
.5
الرياضية أكاديمية نايف للعلوم العربية واألمنية،الرياض 2004م
محمود ابراهيم شرب ،األمن الريايض املفهوم واألبعاد ،ندوة مكافحة شغب املالعب الرياضية ،جامعة نايف.2004،
.6
ممدوح عبدالحميد عبداملطلب ،دور االجهزة الرشطية يف تأمني الفعاليات الرياضية ،ندوة مكافحة شغب املالعب الرياضية أكاديمية نايف للعلوم العربية
.7
واألمنية،الرياض 2004م
خالد عبدالله الباحوث ،االندية الرياضية ودورها يف الحد من شغب املالعب ورقة علمية قدمت ضمن مجموعة اوراق بندوة مكافحة شغب املالعب
.8
الرياضية ,أكاديمية نايف للعلوم العربية واألمنية،الرياض 2004م.
خالد الزيود ،مصادر العنف والشغب يف املالعب الرياضية :األسباب والحلول ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك.2014 ،
.9
عبدالباسط سعد جبارة ،نماذج عملية ألمن املالعب الرياضية ،ندوة مكافحة شغب املالعب ،جامعة نايف2004 ،م.
.10
محمد فتحي عيد ،أمن املنشآت الرياضية ،ندوة أمن املالعب الرياضية ،جامعة نايف2000 ،م.
.11
عادل عصام الدين ،دور وسائل االعالم يف تحقيق أمن املالعب الرياضية ،من ابحاث الندوة العلمية ألمن املالعب الرياضية ،أكاديمية نايف العربية للعلوم
.12
االمنية الرياض،ط1،24/3/1421هـ املوافق 26/6/2000م.
سعد سعيد الزهراني ،سيكولوجية العنف والشغب لدي الجماعات ،ندوة أمن املالعب الرياضية ،جامعة نايف.2000،
.13
محسن محمد العبودي ،التعامل مع شغب املالعب الرياضية ،ندوة أمن املالعب الرياضية ،جامعة نايف2000،م.
.14
نجيب البطاينة ،نماذج عملية ألمن املالعب الرياضية ،ندوة أمن املالعب الرياضية ،جامعة نايف.2000،
.15
سعد بن سعود ال سعود ،اتجاهات املقاالت الرياضية يف الصحافة السعودية ،كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض
.16
1435هـ
إياد أحمد محمد إبراهيم ،أسباب التعصب الجماهريي الريايض وعالجه ،رؤية رشعية ،املجلة العربية للدراسات االمنية والتدريب –مج – 31ع138
.17
الرياض (1437هـ 2016 -م ).
عازب محسن الزهراني ،االجراءات الوقائية لتحقيق أمن املالعب الرياضية ،ماجستري علوم رشطية ،جامعة نايف.2005،
.18
عىل عبدالله الجفري ،االمن والسالمة يف املجال الريايض ،ورقة قدمت يف الدورة التدريبية يف التنظيم واإلدارة الرياضية ،جامعة نايف العربية للعلوم
.19
االمنية ،كلية التدريب ،قسم الربامج التدريبية ،الرياض1428 ،هـ2007 /م.
عبداملحسن بن عبدالرحمن الجحالن ،برامج االندية الرياضية ودورها يف وقاية الشباب من االنحراف ،دراسة ميدانية عىل االندية الرياضية بمدينة
.20
الرياض ،رسالة ماجستري ،املعهد العايل للعلوم االمنية برنامج مكافحة الجريمة ،قسم العلوم االجتماعية ،الرياض1413 ،هـ.
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مطهر بن عىل حسن الفقيه ،دور النشاط الريايض املدريس يف تنمية القيم الخلقية من وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية بمحافظة القنفذة ،رسالة
.21
ماجستري ،جامعة أم القري ،كلية الرتبية بمكة املكرمة1428 ،هـ.
رجاء الله السلمي ،التعصب الريايض وتأثري وسائل االعالم الجديدة ،ورقة بحثية مقدمة لجامعة االمري نايف للعلوم االمنية ،الرياض ،ربيع أول 1435هـ.
.22
هند سليمان وريم فهد البيز ،التعصب الريايض باململكة العربية السعودية ،جامعة امللك سعود ،كلية العلوم االجتماعية،الرياض1432،هـ
.23
نعيم تميم الحكيم ،الخطاب االعالمي الريايض جاني أم مجني عليه ودور الجهات الرسمية يف كبح جماح الخطاب املتعصب ،ورقة عمل مقدمة لجامعة
.24
نايف العربية للعلوم االمنية للمشاركة يف ندوة دور االعالم الريايض يف الحد من التعصب والعنف يف املالعب .بدون تاريخ.
طارق عبدالعزيز عبدالله الغفييل ،الصاالت الرياضية ودورها يف تعاطي املنشطات الرياضية لدي الشباب يف مدينة الرياض ،رسالة ماجستري ،جامعة
.25
نايف العربية ،الرياض2011 ،م.
محمد غايل فهد املطريي ،العالقة بني ممارسة االنشطة الرياضية والوقاية من تعاطي املخدرات لدي الشباب ،رسالة ماجستري جامعة نايف2000،م.
.26
عبدالله بن احمد الواييل ،العوامل النفسية واالجتماعية املرتبطة بالتعصب الريايض باململكة العربية السعودية ،دكتوراه يف العلوم األمنية ،جامعة نايف
.27
العربية1432 ،ه2011/م.
دالل بنت مرزوق كميخ العصيمي ،املسئولية الجنائية عن العنف والتعصب الريايض،،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،كلية الرشيعة والقانون،
.28
الرياض1436 ،هـ2015/م.
محمد بن عىل القدادي ،املسؤولية الجنائية يف اصابات املالعب الرياضية وتطبيقاتها يف اململكة العربية السعودية ،رسالة ماجستري يف العدالة الجنائية،
.29
جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض1424 ،هـ2003 /م
خلود بنت جراح دلوم العنزي ،املسؤولية الجنائية عند استعمال املنشطات الرياضية ،رسالة ماجستري يف الرشيعة والقانون /جامعة نايف العربية للعلوم
.30
االمنية ،قسم الرشيعة والقانون ،الرياض1437 ،هـ2016 /م.
عواض سالم النفيعي ،املواجهة االمنية ألحداث الشغب يف املالعب الرياضية ،رسالة ماجستري يف العوم الرشطية ،جامعة نايف العربية للعلوم االمينة،
.31
الرياض1423 ،هـ.
عبدالعزيز بن حمد الثنيان ،املواقع االلكرتونية لألندية الرياضية كوسيلة اعالمية ملواجهة التعصب الريايض والتثقيف االمني ،ورقة علمية مقدمة لجامعة
.32
نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض1435،هـ2014/م
محمد منصور البييش ،دور إدارة االندية الرياضية ولجان املراقبة يف الحد من استخدام املنشطات املحظورة ،رسالة ماجستري يف العلوم االدارية ،جامعة
.33
نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض1432 ،هـ2011 /م.
عبدالله محمد الخليوي ،الشغب والعقاب عليهما يف النظامني السعودي واملرصي ،ماجستري جامعة نايف .2008
.34
صالح بن عبدالله املطريي ،سمات ومظاهر التعصب الريايض ،ماجستري جامعة االمام.2011 ،
.35
خالد بن سليمان الحربي ،دور اإلعالم الريايض يف تعزيز الوحدة الوطنية ،ماجستري جامعة نايف2016 ،م.
.36
سعد بن عبدالله مسلم ،دور االتحادات الرياضية يف الحد من شغب الجماهري ،ماجستري جامعة نايف.2009 ،
.37
طارق بن محمد الزهراني ،دور األنشطة الرياضية والثقافية يف تأهيل االحداث ،ماجستري جامعة نايف .2004
.38
حماد عيد نوار العنتبيل وهشام عبدالحليم محمود ،دور االعالم الريايض يف مواجهة عنف وشغب املالعب الرياضية ،ندوة دور االعالم الريايض يف الحد من
.39
التعصب ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،الرياض2014،م.
خالد كاظم ابو دوح ،دور االندية الرياضية يف الوقاية من التطرف ،جامعة نايف،الرياض2014،م.
.40
عبدالله بن عوض الشهراني ،دور التمكني يف تحقيق أمن االنشطة الرياضية ،ماجستري جامعة نايف2009 ،م.
.41
احمد موكل ،شبكات التواصل االجتماعي والتعصب الريايض ،ندوة دور اإلعالم الريايض يف الحد من التعصب والعنف يف املالعب ،أكاديمية نايف العربية
.42
للعلوم االمنية 2014 ،م.
صالح عبدالرحمن محمد العواد ،دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب يف الوقاية من الجريمة ،رساله ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،كلية
.43
الدراسات العليا1429،هـ2008/م.
صالح بن احمد بن محمد السقاء ،املؤسسات الرياضية وإدارة االزمات ،جامعة امللك سعود ،الرياض 2013م
.44
االنتماء والتشجيع الريايض يف اململكة العربية السعودية السلبيات وااليجابيات ،دراسة استطالعية تتبعيه ،مركز رؤية للبحوث والدراسات االجتماعية،
.45
الرياض (1435هـ 1438 -هـ).
محمد عبدالقادر باحسن ،نظام الحوافز وعالقته بمستوي االنجاز لدي العبي الفرق الجماعية باألندية الرياضية يف اململكة العربية السعودية ،رسالة
.46
ماجستري يف اإلدارة الرياضية ،جامعة أم القري ،كلية الرتبية2013 ،م.
محمد مسعود قرياط ،تنمية مهارات العاملني يف أجهزة اإلعالم األمني ،،جامعة نايف العربية2014 ،م.
.47
عبدالله غرام الشهري ،التعصب الريايض ومدي عالقته ببعض نظم التنشئة ،ماجستري جامعة امللك سعود.2013 ،
.48
صالح أحمد السقاء ،دراسة الخصائص النفسية املحددة للتفوق الريايض من وجهة نظر رياضيي املستوى العايل يف اململكة العربية السعودية ،مجلة
.49
رسالة الرتبية وعلم النفس.2007 ،
سلمان بن محمد بن نمشان السهيل ،تعليمات االتحاد االسيوي االمنية لبطولة كاس آسيا تحت 19سنة ،ندوة دور اإلعالم الريايض يف الحد من التعصب
.50
والعنف يف املالعب ،أكاديمية نايف 2014 ،م .
سلمان بن محمد السهيل ،توجيهات وارشادات السالمة املعتمدة من االتحاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) ،ندوة مكافحة شغب املالعب الرياضية ،أكاديمية
.51
نايف للعلوم العربية واألمنية ،الرياض 2004م
جاسم خليل مريزا ،اتجاهات الجمهور الريايض نحو اإلعالم الريايض املحيل ،اإلمارات العربية.2014 ،
.52
محمد رسكوج ،العنف يف املالعب الرياضية ،مؤتمر مكافحه شغب املالعب ،الرياض ،جامعة نايف2000 ،م
.53

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
خالد الدوس ،اإلعالم الريايض وعالقته بالتعصب الريايض ،رسالة ماجستري من جامعة امللك سعود 2011م
.54
بهجت أحمد أبو طامع ،اإلعالم الريايض ودوره يف الحد من ظاهرة التعصب والشغب الريايض.2015 ،
.55
مركز رؤية الدراسات االجتماعية ،االنتماء والتشجيع الريايض يف اململكة العربية السعودية السلبيات وااليجابيات ،دراسة استطالعية ،الرياض
.56
(1435هـ.
عبدالله بن عائض الشهري ،املفاهيم األساسية للتوعية االمنية للرياضني ،ندوة دور االعالم الريايض يف الحد من التعصب والعنف يف املالعب ،جامعة
.57
نايف2014،م.

¬¬¬¬للتواصل
مركز رؤية للدراسات االجتماعية
القصيم – الرس
الرياض ،طريق عثمان بن عفان ،حي النرجس
Mobil: 0504669458
E-mail: info@royahcenter.org.sa
http://www.royahcenter.org.sa
@royahcenter
facebook.com/royahcenter
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