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امللخص

هدف البحث إىل التعرف عىل ظاهرة التعصب الريايض وتأثريها السلبي عىل أمن املجتمع من خالل إيضاح املفهوم واملؤرشات واألسباب وأشكال هذه الظاهرة,
وصوال ً إىل النظريات املفرسة لها ,وبيان تأثريها عىل أمن املجتمع بمفهومه الشامل ,مع وضع تصور مقرتح للحد من التعصب الريايض .ولتحقيق أهداف البحث
استخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل مدخل تحليل املحتوى النوعي بالطريقة االستنتاجية ,وتوصل إىل عدة نتائج من أهمها أن يتم مواجهة ظاهرة التعصب
الريايض من خالل أربعة ركائز أساسية (قانونية ,وأمنية ,والرتبوية واإلعالمية) ,وبناء عليه اقرتح الباحث عدة توصيات يأمل أن تسهم يف معالجة ظاهرة التعصب
الريايض.

مقدمة

تعد الرياضة مصدرا ً لرقي املجتمعات وتطورها وداعمة للتنمية املستدامة وقطاعا ً اسرتاتيجيا ً توليه الدول أهمية كربى وتبوؤه مكان الريادة اعتبارا ً ألدواره
املحورية عىل املستويني االقتصادي واالجتماعي ولحجم ما ينفق عليه من مرصوفات مالية ضخمة كبناء املنشآت الرياضية والتعاقد مع الالعبني والخرباء واملدربني
الرياضيني والحصول عىل حقوق النقل التلفزيوني للمنافسات الرياضية ,وتتنافس الدول لنيل رشف استضافة البطوالت الرياضية بكافة أنواعها عىل أراضيها
وترصف عليها الغايل والنفيس ,حتى أصبحت الرياضة من الروافد االقتصادية املهمة للدول ملا تمثله من جذب استثماري لكربى الرشكات واملؤسسات العاملية التي
تتنافس يف رعاية األندية واملنتخبات والالعبني ,باإلضافة إىل تنافس الوسائل اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية ووسائل التواصل االجتماعي للظفر بسبق النقل
اإلعالمي للحدث الريايض وذلك من أجل كسب متابعة املاليني من املشجعني الذين يتابعون األحداث الرياضية.
وإذا كانت الرياضة بهذا القدر من األهمية من الناحية االقتصادية ,فهي تلعب دورا ً مجتمعيا ً هاماً ,فباإلضافة إىل كونها توفر فضاءات مناسبة للرتفيه واالستمتاع
بالرياضات املفضلة وتساهم يف تأمني وتقوية الصحة العامة لعموم ممارسيها للمحرتفني والهواة عىل حدا ٍ سواء ,وتبعدهم عن مستنقعات الجريمة والجنوح
واالنحراف واإلدمان باستغالل أوقاتهم يف ممارسة نشاط ريايض معني ,فإن األهم فيها أنها تشيع قيم املواطنة واالنفتاح والتسامح والروح الرياضية وتنرش مبادئ
السلم والسالم ونبذ الكراهية والعنرصية ,وتشكل أداة لتوحيد الشعوب وتقاربها وتذويب املسافات بل أحيانا ً كثرية تصلح وترمم ما أفسدته السياسة(قمران,
 ,2018ص )113وذلك ما حدا بالرئيس األمريكي األسبق جريالد فورد إىل القول" :نرص ريايض بإمكانه خدمة أمة أكثر من فوز عسكري"(اليازغي,2006 ,
ص.)17
غري أنه منذ أن وجدت الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها كان التعصب الريايض والعنف والعدوان مالزمني لها ,سواء يف ألعاب اإلغريق القدامى أو الرومان أو يف
القرون الوسطى(عالوي ,2002 ,ص .)36وظاهرة التعصب الريايض وما تفرزه من أعمال عنف وشغب داخل املالعب وخارجها ُتعد من الظواهر السلبية التي
باتت تهدد االستقرار واألمن املجتمعي بمفهومه الشامل ,وقد أصبحت هذه الظاهرة منترشة بني أفراد املجتمع كانتشار النار يف الهشيم ,وهي ليست حديثة وإنما
ظاهرة قديمة قدم املنافسة الرياضية بكافة مجاالتها(ياسني ,2013 ,ص.)6
ويف عرصنا الحارض أصبحت ظاهرة التعصب الريايض سمة للكثري من متابعي الرياضة وخاصة يف مجال كرة القدم ألنها تحظى باالهتمام األكثر عىل مستوى
الرياضات جميعها دون منازع .فهي ظاهرة خطرية تحتاج إىل تكاتف وتعاون الجميع للحد من خطورتها ,ذلك أننا نجد أنه ال يمر يوم إال وتتصدر وسائل اإلعالم
املرئي واملقروء واملسموع ووسائل التواصل االجتماعي يوميا ً تصاريح سلبية تشري بشكل أو بآخر إىل حالة مرضية ال تعني االنتماء بقدر ما تشري إىل أن العقلية
الرياضية ما زالت أسرية لنمط غريب من التعصب ,وقد زادت يف حدة ذلك مدرجات الكرة وما تحفل به من جماهري تعرب عن انتمائها لنا ٍد أو ألخر تأخذ أشكاال ً
من املمارسات الكالمية والجسدية واالنفعاالت التي تنعكس بالرضر عىل املجتمع وأفراده(محمد ,2010 ,ص .)66ويعد التعصب الريايض وما يفرزه من أنماط
عنف وعدوان من أصعب ما يواجه أمن واستقرار املجتمعات فسلوك الفرد يف أي زمان أو مكان يتأثر بعوامل مختلفة ,إذ يتأثر يجنس الفرد ,وبحاجاته الشخصية
واالجتماعية ,وقدراته العقلية ,كما يتأثر بظروف األرسة التي ينتسب إليها ومستواها االجتماعي والثقايف(أبو طامع ,2013 ,ص.)26
وتربز معالم التعصب الريايض يف أعمال العدوان والعنف الكتابي أو اللفظي أوالفعيل ,وتتمثل يف التجاوزات والترصفات السلبية غري املقبولة أمنيا ً واجتماعيا ً التي
تصدر من بعض األفراد واملشجعني داخل وخارج أسوار املالعب الرياضية ,وهي تعترب ظاهرة عدوانية سيئة تقلق كل املجتمعات ,وغالب من يمارس التعصب
الريايض هم من فئة الشباب واملراهقني ,حيث يلجئون إىل السباب والشتائم والرصاخ وأعمال التخريب والتعدي عىل األشخاص وممتلكات الغري العامة والخاصة,
وغريها من األنماط السلوكية السلبية التي تدل عىل اضطراب يف الشخصية وانحدار يف السلوك وانخفاض يف الوعي واإلدراك لعواقب األمور.
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والواقع يؤكد أن التعصب الريايض يعترب ظاهرة اجتماعية قديمة قدم املجتمعات ذاتها ,لكن الجديد هنا هو تنامي وتعدد مظاهر العنف والشغب والعدوان
عىل األشخاص واملمتلكات العامة والخاصة مما يؤثر بشكل مبارش وغري مبارش عىل أمن واستقرار املجتمع بمفهومه الشامل ,ولعل ذلك يستدعي تسليط الضوء
عىل ظاهرة التعصب الريايض وتأثريها عىل أمن املجتمع وصوال ً إىل نتائج وتوصيات قد تسهم يف تعزيز وتكامل وقدرة الجهات املرتبطة باملجال الريايض عىل
معالجة هذه الظاهرة السلبية من أجل االرتقاء باملجال الريايض تحقيقا ً لرؤية اململكة العربية السعودية .2030

الدراسات السابقة

من خالل مراجعة الباحث لألدب الرتبوي وتحقيقا ً ألهداف البحث ,الحظ وجود العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع التعصب الريايض
إال أن تلك الدراسات لم تتناول موضوع هذا البحث بشكل مبارش ,وبناء عليه سيتم عرض بعض من الدراسات السابقة التي تناولت جانب أو أكثر من جوانب
البحث الحايل ,مرتبة من األحدث إىل األقدم ,عىل النحو التايل:
أجرت عوارشية ( )2017دراسة تناولت فيها التدابري القانونية للوقاية ومكافحة العنف يف املنشآت الرياضية يف الجزائر ,وقد هدفت الدراسة إىل تقييم مدى
قدرة التدابري القانونية الجزائرية يف الحد من العنف يف املنشآت الرياضية بعد أن استفحلت هذه الظاهرة مهددة مستقبل الرياضة الجزائرية ,وقد خلصت
الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها :أهمية التدابري القانونية الجزائرية إال أن فاعليتها مرهونة بعوامل تنظيمية وتكوينية ومادية متعددة.
فيما أنجز الطيار ( )2016دراسة ناقشت موضوع التعصب الريايض وأثره يف الروابط األرسية وقد هدفت إىل التعرف عىل األسباب املتعلقة بالتعصب الريايض
لدى طالب املرحلة الثانوية بمدينة الرياض ,وتحديد كيفية تأثريه يف األرسة ,وتناول الحلول الواجب اتباعها للحد من تأثريه يف الروابط األرسية من وجهة نظر
رواد النشاط ومعلمي الرتبية البدنية باملرحلة الثانوية وتوصلت الدراسة إىل أن من أهم األسباب املتعلقة بالتعصب الريايض املرتبطة باألرسة تمثلت يف ضعف
قيام دور األرسة بالتوجيه الريايض وتحقيق أهدافه لدى األبناء ,كما بينت النتائج أن التعصب الريايض يؤثر يف الروابط األرسية بني األب املتعصب واالبناء.
وقد أتمت العصيمي ( )2015دراسة تناولت املسؤولية الجنائية عن العنف والتعصب الريايض هدفت إىل التعرف عىل طبيعة العنف والتعصب الريايض,
وتحديد عنارص القصد الجنائي يف العنف والتعصب الريايض ,والتعرف عىل العقوبات املرتتبة عىل تحقق املسؤولية الجنائية عن العنف والتعصب الريايض,
وتوضيح التدابري االحرتازية الالزمة للوقاية من العنف والتعصب الريايض ,وتوصلت إىل أن الفرق بني العنف الريايض والرياضة العنيفة هو املظهر الخارجي
لنشاط الالعب مرتكب السلوك العنيف والذي يجعله املنظم يف إطار اإلباحة أو التجريم وفق الرشوط املتخذة ,بل إن القانون يؤكد عىل استعمال هذا الحق
بعكس العنف الريايض الذي يجرم هذه األفعال وتتمثل يف الرياضات التي ليس فيها احتكاك ,كما أن اإلعالم يمثل وسيلة فعالة يف ظهور التعصب والعنف
الريايض من خالل تناوله املواضيع الرياضية بطريقة مثرية.
ومن جانب أخر أجرى عبدالقادر ( )2013دراسة هدفت إىل التعرف عىل املسؤولية األمنية لإلعالم الريايض يف مواجهة الجرائم وأحداث الشغب يف املنافسات
الرياضية بالتطبيق عىل حادثة استاد بورسعيد ,وتم تطبيق الدراسة عىل عينة تمثلت يف مجموعة من اإلعالميني الرياضيني يف الصحافة والتلفزيون واإلذاعة
واملواقع االلكرتونية ,وبعض القيادات األمنية والخرباء يف مجال الرتبية البدنية واإلعالم ,وتمكن من خالل النتائج التي توصل إليها من تقديم نموذج مقرتح
للمسؤولية األمنية لإلعالم الريايض يف مواجهة الجرائم وشغب املالعب يف املنافسات الرياضية.
أما البياتي ( )2013فقد أتم دراسة هدفت إىل التعرف عىل الدور التكاميل للمؤسسات اإلعالمية واألمنية يف الحد من ظاهرة العنف يف املالعب الرياضية ,من
خالل إيضاح طبيعة العنف الريايض ودوافعه وتحديد أشكاله وأنواعه داخل وخارج املالعب ,وقد توصلت الدراسة إىل رضورة التنسيق بني مؤسسات اإلعالم
الريايض واألجهزة األمنية بهدف تكاملية الدور واألهداف وتحقيق التناغم الفعال يف املمارسات والخطابات اإلعالمية واألمنية من أجل الحد من ظاهرة العنف يف
املالعب الرياضية.
وأعد يونس ( )2013دراسة ناقشت العوامل املرتبطة بالتعصب الريايض يف املالعب الرياضية هدفت إىل التعرف عىل العوامل املرتبطة بالتعصب الريايض يف
املالعب الرياضية من وجهة نظر الالعبني وأجهزة الفنية والحكام والجماهري وإدارات األندية ,وتوصلت إىل وضع تصور مقرتح من منظور املمارسة العامة يف
الخدمة االجتماعية ملواجهة هذه العوامل من خالل أساليب تنمية الوعي لدى العميل ,وأساليب العالج املعريف والسلوكي.
كما أجرى املطريي ( )2011دراسة ناقش فيها سمات ومظاهر التعصب الريايض ,هدفت إىل التعرف عىل عوامل التعصب الريايض لدى طالب جامعة اإلمام
محمد بن سعود والتعرف عىل موقف طالب الجامعة من التعصب الريايض ,وصوال ً إىل الحلول من وجهة نظر الطالب ,وقد أثبتت الدراسة عدة نتائج منها :أن
نسبة كبرية من الطالب تتابع الرياضة بمختلف أنواعها ,وأن نسبة متوسطة منهم ترفض التعصب الريايض ,ويرى الباحث أن التعصب الريايض بني طالب
جامعة اإلمام محمد بن سعود لم يصل إىل أن يكون ظاهرة اجتماعية بل هو يف مستوى قضية أو مشكلة.
ويف املقابل أتم الواييل ( )2011دراسة تناولت العوامل النفسية واالجتماعية املرتبطة بالتعصب الريايض يف اململكة العربية السعودي ,هدفت إىل معرفة العالقة
بني التعصب الريايض والعوامل النفسية من جهة ,وبني التعصب الريايض والعوامل االجتماعية من جهة أخرى ,باإلضافة إىل معرفة الفروق بني األفراد
املتعصبني وغري املتعصبني رياضيا ً يف بعض العوامل النفسية واالجتماعية ,وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها :وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بني
التعصب الريايض والعوامل النفسية تمثلت يف األفكار الالعقالنية والتسلطية ,ومفهوم الذات ,والعدوانية ,والغضب ,والصحة النفسية ,ويف املقابل وجود عالقة
ارتباطية دالة إحصائيا ً بني التعصب الريايض والعوامل االجتماعية واملسؤولية االجتماعية واملسايرة االجتماعية ,كما الحظ الباحث وجود فروق دالة إحصائيا ً
بني املتعصبني وغري املتعصبني.
وبالنظر إىل ما تم عرضه اتضح – يف ضوء ما اطلع عليه الباحث من دراسات وأبحاث -عدم وجود دراسة علمية سابقة ناقشت موضوع التعصب الريايض
وتأثريه عىل أمن املجتمع ويمكن االستفادة من تلك الدراسات واألبحاث التي تم عرضها يف تحديد مشكلة البحث ومصطلحاته ومحاوره ومناقشة نتائجه.
مشكلة البحث وتساؤالته
تعد ظاهرة التعصب الريايض من الظواهر املدمرة ألمن املجتمعات ,ملا يرتتب عليها من أعمال عنف وعدوان وشغب تخل بأمن املجتمعات والدول عىل ح ٍد سواء,
وتتسبب يف إلحاق الرضر واألذى باألشخاص واملمتلكات العامة والخاصة .واإلنسان بطبعه عندما يقرأ ويرى ويسمع من حوله يمارس التعصب الريايض فإنه
يتأثر به وتنشأ يف نفسه الكراهية والحقد والحسد والكرب وإيذاء الغري وغريها من الصفات الذميمة  ,وتتطور تلك الصفات إىل أقوال وأفعال تدفع بالفرد إىل
ارتكاب جرائم السب والشتم والرضب والقتل والرسقة وإتالف ممتلكات الغري.
فقد أدى التعصب الريايض إىل حوادث مؤسفة منها إشعال الحروب بني الدول كالحرب التي وقعت بني الهندوراس والسلفادور عام 1969م بعد أحداث مباراة
بينهما يف ذلك العام وكذلك أدى التعصب الريايض إىل توتر العالقات بني الدول مثل ما حدث بني مرص والجزائر يف عام 2009م بعد مباراة جرت بني الدولتني,

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
كما أدى إىل حوادث قتل كثرية قبل أو أثناء أو بعد املباريات مثل تلك التي حدثت عام 1985م يف مباراة فريقي يوفنتوس اإليطايل وليفربول اإلنجليزي يف إستاد
هيسيل يف بلجيكا التي راح ضحيتها ( )67من مشجعي الفريقني(يونس ,مرجع سابق ,ص.)2188
ومن إجمايل تلك التأثريات السلبية للتعصب الريايض باإلضافة إىل ندرة اإلسهامات العلمية التي تناولت مشكلة البحث ,فقد رأى الباحث إجراء بحث علمي يتناول
طبيعة التعصب الريايض وتأثريه عىل أمن املجتمع مع وضع تصور مقرتح للحد منه .وتأسيسا ً عىل ما سبق يربز السؤال الرئيس التايل:

ما طبيعة التعصب الريايض وما هي تأثريه عىل أمن املجتمع؟

وينبثق من السؤال السابق األسئلة الفرعية التالية:
ما مفهوم التعصب الريايض؟
1ما مؤرشات التعصب الريايض؟
2ما أسباب التعصب الريايض؟
3ما أشكال التعصب الريايض؟
4ما النظريات املفرسة للتعصب الريايض؟
5ما تأثري التعصب الريايض عىل أمن املجتمع؟
6ما التصور املقرتح للحد من ظاهرة التعصب الريايض؟
7-

أهداف البحث

يهدف البحث إىل التعرف عىل طبيعة التعصب الريايض وتأثريه عىل أمن املجتمع مع وضع تصور مقرتح للحد منه ,من خالل بيان ما ييل:
بيان مفهوم التعصب الريايض.
1التعرف عىل مؤرشات التعصب الريايض.
2إيضاح أسباب التعصب الريايض.
3بيان أشكال التعصب الريايض.
4التعرف عىل النظريات املفرسة للتعصب الريايض.
5التعرف عىل تأثري للتعصب الريايض عىل أمن املجتمع.
6إيضاح التصور املقرتح للحد من ظاهرة التعصب الريايض.
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أهمية البحث

تربز أهمية البحث فيما ييل:
أن التعصب الريايض ظاهرة ال يقترص أثرها جانب واحد من جوانب املجتمع بل إنها تؤثر وتتأثر بكافة جوانب املجتمع السياسية واألمنية واالقتصادية
1واالجتماعية...الخ ويمتد أثرها ليشمل املجتمع بجميع مكوناته.
أن التعصب الريايض يهدد أمن واستقرار املجتمعات بما يسببه من انتشار لصفات الحقد والكراهية والعنرصية وشيوع لجرائم األذى املادي واملعنوي
2بني أفراد املجتمع.
أن التعصب الريايض يثري الحروب والخالفات السياسية بني الدول وبالتايل يؤدي إىل زيادة الرصاعات والقتل بني شعوب الدول املتحاربة بسبب
3املنافسات الرياضية.
يسهم البحث يف التعريف بتأثري التعصب الريايض عىل أمن املجتمع الذي يعد من املواضيع التي لم تأخذ حقها يف البحث والتأصيل العلمي.
4يسهم البحث يف إثراء املكتبة العربية بجانب من جوانب التعصب الريايض وبالتايل فإنه يسلط الضوء عىل هذا املوضوع للحد من مشكلة التعصب
5الريايض وفتح املجال إلجراء مزيد من األبحاث والدراسات املستقبلية.

منهج البحث

انطالقا ً من طبيعة البحث وأهدافه فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل مدخل تحليل املحتوى النوعي بطريقته االستنتاجية ,وذلك باالعتماد عىل املراجع
واملصادر العلمية والكتب والدراسات واألبحاث املتوفرة يف املكتبات املتخصصة يف هذا املجال.

مصطلحات البحث

يشتمل هذا البحث عىل عدد من املصطلحات التي يشعر الباحث برضورة تعريفها وتحديدها ,وذلك عىل النحو التايل:
الرياضة :هي عبارة عن مجهود جسدي عادي أو مهارة تمارس بموجب قواعد متفق عليها بهدف الرتفيه ,واملنافسة ,واملتعة ,والتميز ,أو تطوير
1املهارات ,واختالف األهداف مجتمعة أو منفردة ,باإلضافة إىل ما يضيفه الالعبون أو الفرق من تأثري يف رياضاتهم(البطيخي ,2013 ,ص.)279
التعصب :هو حكم مسبق مع أو ضد فرد أو جماعة أو موضوع وقد ال يقوم عىل أساس منطقي أو حقيقة علمية ويجعل الفرد يرى أو يسمع ما يحب
2أن يراه أو يسمعه ,وال يرى وال يسمع ما ال يحب رؤيته أو سماعه(عالوي.)1998 ,
التعصب الريايض :هو عاطفة أو اتجاه أعمى متشنج يحول دون صاحبه أن يتقبل الدليل عىل خطأ رأي أو حكم اتخذه ,نحو فكرة أو موضوع أو فريق
3أو العب أو مدرب أو حكم أو إداري معني(نورين الدين ,وفتحي ,2007 ,ص.)79
ً
الشغب :حالة عنف مفاجئ ومؤقت تتكون إما من تجمعات أو جماعة أو فرد واحد أحيانا ,وتعمل عىل محاولة اإلخالل باألمن والنظام والخروج عن
4القانون وتمثل تح ٍد للسلطة أو ملن يمثلها ,كأن تحدث مظاهرة سلمية وتتحول إىل اضطراب وعنف يؤدي إىل اإلرضار باملمتلكات واألرواح(حجاج.)2002 ,
العنف :هو سلوك عدواني يوجهه الفرد نحو اآلخرين ,واملنشآت واملمتلكات العامة والخاصة ,إما بإطالق ألفاظ السباب وإما باالستهجان أو السخرية أو
5بالتخريب والتشويه أو التدمري(املصطفى ,2004 ,ص.)41
العدوان :هو االعتداء عىل اآلخرين رغبة يف السيطرة أو نتيجة الشعور بالظلم إما لفظيا ً أو ماديا ً أو بشكل رمزي أحياناً(أبو طامع.)2013 ,
6املشجع :هو فرد له اتجاه نفيس نحو العب أو فريق أو هيئة رياضية معينة ينتمي إليها وتشكل مركز اهتمام بالنسبة له وقد يكون عضو يف هذا النادي
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البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
أو الهيئة الرياضية أو غري عضو فيها(عبداملنعم ,1999 ,ص.)7
أمن املجتمع :يقصد به أمن املجتمع بمفهومه الشامل الذي يتضمن األمن السيايس ,واألمن الجنائي ,واألمن االقتصادي ,واألمن االجتماعي...الخ وكل ما
8يؤثر سلبا ً عىل املجتمع بجميع مكوناته.

اإلطار النظري
أوالً :مفهوم التعصب الريايض

للتعصب الريايض مفاهيم واسعة ومتعددة ويظهر ذلك جليا ً يف كتب الفلسفة وعلم النفس واالجتماع .وأصل التعصب يف اللغة من "تعصب :أي أتى بالعصبية,
وهو أن يدعو الرجل إىل نرصة عصبته ,والتألب معه عىل من يناوئهم ظاملني كانوا أم مظلومني ,وقد تعصبوا عليهم :إذا تجمعوا"(الزبيدي1414 ,ه ,ج,3
ص.)381
ويف اللغة العربية التعصب مشتق من العصبية التي تعني أن ينرص الفرد عصبته ظاملني أو مظلومني .وقد قدم علماء النفس الكثري من التعريفات ملفهوم التعصب,
وإن كانت هذه التعريفات قد ركزت يف البداية عىل نوع واحد فقط من نوعي التعصب ,وهو التعصب السلبي ,مغفلة النوع الثاني ,وهو التعصب اإليجابي ,ربما
ألن النوع األول هو الذي يسرتعي االهتمام ,شأنه يف ذلك شأن الكثري من الظواهر النفسية االجتماعية ,إذ يبدأ االهتمام بها دائما ً من الناحية التي تعوق أو تتعارض
مع مقتضيات التوافق النفيس والتكيف االجتماعي(الطيار ,مرجع سابق ,ص.)191
ومن وجهة نظر (راتب ,1995 ,ص )280فإن التعصب نفسيا ً هو شعور رديء أو غري رديء نحو إنسان أو يشء ,دون االستناد إىل أساس سابق له ,ويطبع
التعصب بشحنة انفعالية ,ما يعطل عمل التفكري املنطقي السليم ,كما أنه اختالل يعرتي العالقات االجتماعية وتوتر يسيطر عىل خطوط الشبكات االجتماعية غري
املنظور.
ويتبنى (شحاتة والنجار ,2003 ,ص )109الرأي الذي ينظر للتعصب عىل أنه فكر منغلق يف مجال محدد بذاته معريف أو عنرصي أو جنيس ,يتصف بأحادية
املدخالت ,وإطالقية الحقيقة ,وكذلك احتمالية استبعاد اآلخر.
ويظهر التعصب الريايض يف االهتمام املتشدد باملجال الرياضية ,وامليل لتشجيع فريق الريايض دون سواه ,والشعور باالنتماء له ,واالعتقاد بأنه أفضل من سائر
األندية األخرى ,وأن العبيه ذوي مهارات فنية تفوق املوجودة لدى العبي األندية األخرى ,والشعور بالحزن والضيق عند الهزيمة ,والتوتر الشديد قبل املباريات,
وتفضيل عقد صداقات مع األشخاص املشجعني لنفس النادي ,والشعور بالكراهية لالعبني البارزين يف الفرق األخرى ,والدخول يف نقاش حاد حول نتائج
املباريات ,واالعتقاد بأن هناك مشاعر عدائية متبادلة بني العبي الفرق املختلفة والقابلية للتسبب بأذى ورضر وعدوان ضد األخرين وتخريب وإتالف ممتلكات
الغري .فالتعصب الريايض هو مرض الكراهية العمياء للمنافس ,ويف نفس الوقت مرض الحب األعمى لفريق املتعصب ,وهو حالة يتغلب فيها االنفعال عىل العقل
فيعمى البصرية حتى أن الحقائق تعجز عن زلزلة ما يتمسك به املتعصب فردا ً أو جماعة(جاسم ,2017 ,ص.)8
ويشري (الواييل ,مرجع سابق,ص )21إىل أن التعصب الريايض يعني عدم التسامح يف الرياضة وهو املصطلح الحديث الذي تتبناه منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة (اليونسكو).
ً
ويذكر(الغامدي ,2017 ,ص )23أن التعصب الريايض نموذج من السلوك املتمرد واملدمر من قبل مؤيدي أو أتباع أحد األندية الرياضية وكثريا ما يظهر خالل
مشاهدته قبل أو أثناء أو بعد انتهاء املباريات.
وال شك أن التعصب الريايض الذي يؤدي إىل العنرصية والعنف والعدوان هو من أبرز العيوب واألمراض التي تشوه الرياضة وتخرجها عن نطاق الرتفيه واملتعة
املباحة ولذلك تسعى الدول جاهدة إىل وضع املواثيق وسن القوانني التي تهدف إىل املحافظة عىل جمال الرياضة ونزاهتها وحمايتها من التعصب والعنرصية أعمال
الشغب والعدوان.
ويتضح مما سبق أن مفهوم التعصب الريايض يقوم عىل عدة نقاط عىل النحو التايل:
امليل إىل جانب مهما كانت النتائج.
1أن الجانب االنفعايل املتشنج له دور كبري يف إخفاء الحقيقة.
2أن جانب الكراهية والحقد والبغض هو الطريق الحقيقي إلصدار التوجيه.
3أنه يتطور إىل العدوان والعنف وأعمال شغب تؤدي إىل اإليذاء اللفظي والبدني لآلخرين وإلحاق الرضر بالتخريب والتدمري للممتلكات.
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ثانياً :مؤرشات التعصب الريايض

للتعصب الريايض مؤرشات تدل عىل الفرد املتعصب رياضياً(العتيق ,2013 ,ص )25-28وسوف يتم تناولها هنا باختصار عىل النحو التايل:
التوتر والقلق النفيس :وهو التوتر والقلق املريض ,الذي ينترش يف أوساط الجماهري الرياضية املتعصبني ألنديتهم ,وتظهر األعراض النفسية للتوتر والقلق
1النفيس عىل شكل الشعور بالعصبية والخوف وعدم اإلحساس بالراحة واألعراض الفسيولوجية الجسمية كخفقان القلب أو رعشة اليدين وبرودة األطراف وغري
ذلك .والقلق النفيس أيضا ً يؤثر يف التفكري والرتكيز مما يكون له مردود سلبي عىل التحصيل الدرايس أو العميل(الخويل ,1996 ,ص.)51
عدم قبول الرأي اآلخر :فاملتعصب يجنح إىل مقاطعة املحاورين له ومعارضتهم بشدة من غري مربر مقنع ,ألن آراءهم ال تكون يف مصلحة النادي أو
2الجهة التي يشجعها ,فتجده دائما ً يركز عىل سلبيات الرأي املخالف ,وال يعرتف بالخطأ تجاه املخالف ,فضالً عن أن يعتذر عنه ,ويحاول أن يفرض رأيه عىل
اآلخرين وال يتمتع بآداب الحوار.
التحيز للرأي :عندما ال يقبل املتعصب رأي اآلخرين ,فتجده يتمسك برأيه ويتحيز له ويدافع عنه ,بغض النظر عن صواب رأيه أو خطئه ,ولعل ذلك
3مشاهد بصورة واضحة يف الربامج الحوارية.
رسعة الغضب :وهو تغري قد يحصل عند التعرض ملوقف معني ,بقصد الوصول إىل حالة من التنفيس واالستقرار النفيس مرة أخرى ,ومن األسباب التي
4تجعل املتعصب رسيع الغضب ,إعجابه بالفريق الذي يشجعه ,وعدم تقبله انتصارات اآلخرين وإنجازاتهم ,وعدم تفهمه الخسارة التي يمكن أن تحل بفريقه,
وعدم احرتامه مشاعر اآلخرين واحرتام انتمائهم.
عدم التمتع بالروح الرياضية :الروح الرياضية مصطلح يطلقه الرياضيون عىل ما يشيع روح الود واملحبة والتسامح والتعاون بني الرياضيني ,ومن ال
5ً
يمتلك الروح الرياضية ال يستطيع أن يتقبل النتائج السلبية لناديه ,ومن ثم تصدر عنه ردود أفعال سلبية ترض به بوصفه فردا وباملجتمع الذي يعيش فيه.

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
العيش يف أوهام واإليمان بصحتها :يقوم املتعصب الريايض ببناء صورة ذهنية فائقة الكمال للفريق الذي يشجعه ,ويؤمن بذلك ويستنكر جميع اآلراء
6التي تحاول أن تنال مما يف ذهنه من جمال وكمال لفريقه ,ويحاول الدفاع عن تلك األوهام ليس بالقول فقط بل قد يصل إىل االعتداء البدني عىل من يعارضه.
ً
قلة األصدقاء :نتيجة آرائه املتزمتة ,وعدم احرتامه آراء اآلخرين ,وتوتره وقلقه الدائم ,فإن املتعصب الريايض  -يف الغالب  -يفتقد األصدقاء فتجده وحيدا ال
7يشاركه أحد أفراحه وال أحزانه.
لون فريقه املفضل يتحكم يف حياته :يعيش املتعصب الريايض كاألعمى ,فهو ال يرى يف الحياة إال من منظور فريقه املفضل ,وكل ما يصدره من أحكام
8واختيارات يكون مرتبطا ً بلون فريقه املفضل ,ومن ثم فإن لون فريقه يتحكم يف حياته تحكما ً كبرياً.
ثقافته هشة :الثقافة تتكون بما تنتجه الحياة من مواقف وأحداث وتجارب واحتكاك مع اآلخرين ,واملتعصب الريايض يحرص نفسه  -يف الغالب  -يف إطار
9فريقه املفضل فقط ولذلك فإنه من الصعب عليه اكتساب معارف ومهارات وثقافات مختلفة ,فهو يستقي جل معرفته من خالل إطاره الذي وضع نفسه فيه وبذلك
تتكون لديه ثقافة ضحلة وهشة.

ثالثاً :أسباب التعصب الريايض

للتعصب أسباب كثرية منها ,ما ييل:
ضعف الوازع الديني :إن من أهم أسباب التعصب ضعف الوازع الديني يف نفس املتعصب الريايض ,وقلة رقابته لله ,وعدم استشعاره اطالع الله عىل
1أقواله وأفعاله وبواطن أعماله ,وكلما ازداد اإلنسان بعدا ً من الله ازداد تعصباً ,فضعف الوازع الديني يف القلوب هو أساس كل بلية ومعصية(إبراهيم,2016 ,
ص.)118
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي :تعد مسؤولة عن التعصب الريايض ,لكونها تؤثر بشكل كبري عىل الرأي العام .ذلك أنها تتبنى بكل أنواعها
2ً
مرئية أو مسموعة أو مكتوبة  -خصوصا غري الرسمية منها  -مبدأ الجماهريية بدل املصداقية وتساهم يف تأجيج التعصب الريايض الذي يؤدي إىل أعمال عنف
وشغب وتخريب وتدمري للممتلكات(عوارشية ,2017 ,ص.)231
غياب الوعي وتدني الثقافة واملعرفة :غياب الوعي وتدني الثقافة واملعرفة سبب رئيس يف تنامي التعصب الريايض لدى األفراد وتقع مسؤولية تنمية وعي
3الشباب عىل املؤسسات الرتبوية املتعددة كاألرسة واملدرسة والجامعة واملسجد واألندية.
أخطاء التحكيم :يصدر الحكام ترصيحات إعالمية ويرتكبون أثناء املباريات أخطاء عن عمد أو عن غري عمد يف أغلب الحاالت ,إذ يصعب يف كثري من
4الحاالت مشاهدة كل األخطاء التي تقع من الالعبني ,فيصدرون قرارات ظاملة تستفز الالعبني والجمهور ,مما يؤدي إىل تغذية التعصب الريايض وإشعال فتيلة.
رؤساء األندية والالعبني واإلداريني وأعضاء الرشف واملنتمني لألندية :يعتربون من أبرز أسباب التعصب الريايض بسبب ترصيحاتهم املتكررة يف وسائل
5اإلعالم بكافة أنواعها التي تيسء لألندية األخرى وتنقص من قدرهم وقيمتهم.
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية :يرى كثري من الباحثني أن ظروف البطالة وعدم توفر فرص العمل ,واألزمات السياسية واالقتصادية
6واالجتماعية واألوضاع األمنية املرتدية وعدم قدرة الشباب عىل تحقيق طموحاتهم االجتماعية والعملية ,قد تدفع الشباب إىل التعصب الريايض الذي يقود إىل أعمال
العنف والعدوان والشغب(حمداوي ,2014 ,ص.)81

رابعاً :أشكال التعصب الريايض

يأخذ التعصب الريايض صورا ً وأشكاال ً متعددة ,منها ما ييل:
التعصب باألقوال :ويتمثل يف األلفاظ والعبارات الجارحة والشتائم ,وعبارات العنرصية والكراهية التي يطلقها الجمهور الريايض واملشجعني واملنتمني
1لألندية باإلضافة إىل الترصيحات اإلعالمية التي يصدرها مسؤويل األندية والالعبني والجمهور داخل املالعب الرياضية وخارجها.
التعصب بالكتابة :تعترب الكتابة املتعصبة رياضيا ً املسيئة لألندية الرياضية واملحرضة عىل العنف والعدوان والشغب يف وسائل اإلعالم املقروءة ,ويف مواقع
2وسائل التواصل االجتماعي صورة أخرى من صور التعصب الريايض الذي يمارسه املتعصبون ,باإلضافة إىل الالفتات املحفزة عىل أعمال الشغب والعنف التي
يرفعها الجمهور الريايض يف املالعب والتي تتضمن عبارات السب والشتم والقذف لآلخرين.
التعصب باألفعال :وتشمل أعمال العنف والعدوان والشغب التي تؤدي إىل الحاق األذى والرضر الجسدي باألشخاص وتخريب وتدمري املمتلكات العامة
3والخاصة داخل املالعب الرياضية وخارجها.

خامساً :النظريات املفرسة للتعصب الريايض

تعددت النظريات املفرسة للتعصب الريايض باختالف منظريها وروادها ,وقد رأى الباحث أن يتطرق إىل أهم تلك النظريات املفرسة للتعصب الريايض ,عىل النحو
التايل:
نظرية اإلحباط – العدوان (كبش الفداء) :قامت هذه النظرية عىل أساس فكرة "اإلزاحة" التي قدمها فرويد (1915م) ,وهي عبارة عن أهداف بديلة
1ً
َّ
عندما يعجز العدوان من أن يوجه إىل السبب األصيل ملصدر اإلحباط(محمد ,مرجع سابق ,ص .)61وقد تبنى هذه النظرية علماء النفس خصوصا أصحاب مدرسة
التحليل النفيس ,ويقصد باإلحباط بصفة عامة " :حالة عدم إشباع الدوافع لوجود عوائق معينة أو لعدم توفر الهدف الذي يؤدي الحصول عليه إىل اإلشباع وأصحاب
مدرسة التحليل النفيس يرون أن اإلحباط يؤدي إىل تفريغ الشحنات االنفعالية عرب أعمال عدوانية ضد جماعة ما ,وهذا األمر يؤدي إىل تخفيف التوتر النفيس.
والجماعة التي يقع عليها أعمال التعصب تسمى "كبش الفداء" ,وهذه العملية هي عملية تحميل اآلخرين مسؤولية اإلحباط الذي يعايشونه نظرا ً لسيادة مشاعر
الدونية والهزيمة"(وطفة ,2002 ,ص.)46
نظرية التعلم االجتماعي :حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن معظم أشكال التعصب الريايض متعلمة من أفراد هم بالفعل متعصبون ,مثل اآلباء واألمهات
2واإلخوان واألخوات ,واملدرسني ,وأصدقاء الدراسة ,وزمالء العمل ,باإلضافة إىل العديد من األفراد املتعصبني الذين يقابلهم الفرد خالل حياته حيث يلتقط منهم
تعصبهم ويندمج يف سلوكهم(حمزة ,1992 ,ص.)66
نظرية الرصاع الواقعي بني الجماعات :تقوم هذه النظرية عىل افرتاض أن حينما يحدث رصاع وتنافس بني جماعات نتيجة أي عوامل خارجية فإن هاتني
3الجماعتني تهدد كل منها األخرى إىل أن تتكون مشاعر عدائية بينهما ,وتتصارع وتتنافس فيما بينها يف سبيل محاولة كل جماعة إثبات أنها عىل صواب وأن الجماعة
األخرى عىل خطأ(عبدالله ,1989 ,ص.)19
نظرية االستثارة :يُعد "ليونارد بري كوويتز" عالم النفس االجتماعي ,أول من قدم اإلطار العام لنظرية االستثارة "الحافز" يف مجال تأثري التعصب
4-

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
الريايض الذي يقود إىل العنف واألعمال العدوانية .ويشار إىل هذه النظرية باسم "املزاج العدواني" واالفرتاض األسايس لهذه النظرية هو أن التعرض لحافز أو
مثري عدواني ,من شأنه أن يزيد من اإلثارة السيكولوجية للفرد ,ويمكن أن تزيد من احتماالت قيام الفرد بسلوك عدواني ,فمشاهدة الفرد ملباراة فيها احتكاكات
عنيفة بني الالعبني ,أو مالسنات لفظية بينهم يمكن أن تستثري لدى هذا الفرد انفعاالت عاطفية تؤدي به إىل السلوك العدواني(بودهان  ,2014 ,ص.)313
ويرى (آل جحراف ,2012 ,ص )26أن تلك النظريات يغلب عليها طابع العمومية يف تفسريها للتعصب عىل وجه العموم  ,والتعصب الريايض بصفة خاصة,
ولذلك ويمكن استنتاج الجانب التفسريي لنظريات التعصب الريايض من وجهة نظر علم النفس االجتماعي ,من خالل النقاط التالية:
أن التعصب الريايض ينشأ ويزداد عندما يكون هناك اختالف بني الجماعات النوعية التي يتكون منها املجتمع ,من طبقات اجتماعية مختلفة أو ثقافات
أ-
ً
مختلفة التي تعترب أرضا خصبة لنشأة التعصب الريايض.
ً
حدوث انتقال رسيع وتغيري داخل املجتمع يعترب سببا من أسباب زيادة معدل التعصب الريايض ,ويصاحبه تغيري يف األنظمة واملؤسسات االجتماعية,
ب-
وما يعرتيه من قلق لألفراد فيتعصبون يف سبيل عدم وجود هذا التغيري الرسيع.
الجهل هو أهم روافد التعصب الريايض ,فالجهل بني الجماعات وعدم االتصال الفعال سببه الجهل بالفئة األخرى ,وكلما ازدادت معرفة الفرد بالحقائق
ج-
واملعلومات عن الجماعات التي يتعصب ضدها قل تعصبه.
يلعب االستغالل عامالً مهما ً لنشأة التعصب الريايض ,وقد يكون االستغالل اقتصاديا ً أو سياسيا ً أو اجتماعياً.
د-
أن األغلبية قد يضطهدون األقلية ويتعصبون لبعضهم لكي تلتحم صفوفهم وتقوى العالقات بينهم.
ه-
تلعب املنافسة عامالً هاما ً لنشأة التعصب الريايض ,فقد تتعصب جماعة معينة ضد جماعة أخرى ,وتصفها بصفات تربر استغالل هذه الجماعة لتلك
و-
الجماعة املنافسة.

سادساً :تأثري التعصب الريايض عىل أمن املجتمع

يف عرصنا الحارض أصبحت للرياضة أبعاد جديدة منها :السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية واإلعالمية...الخ ,واملتأمل يف حال الرياضة بكافة أنواعها
يجدها عىل النقيض من األهداف التي وجدت من أجلها ,فقد أصبحت مجاال ً إلثارة العداوة والبغضاء والشحناء بني أفراد املجتمع ووسيلة لنرش أعمال العنف
والعدوان والشغب داخل املالعب وخارجها التي تؤدي إىل إيذاء اآلخرين وتخريب وتدمري املمتلكات األمر الذي يعرض أمن واستقرار املجتمع للخطر ,ويقع عىل
كاهل الدولة تأمني املستوى املناسب من األمن بمفهومه الشامل وبجميع أبعاده تجاه املخاطر التي تهدد سالمة املجتمع ومكوناته ,فمن مسؤوليات الدولة بجميع
مؤسساتها وأجهزتها أن تحقق األمن الشامل للمجتمع .وللتعصب الريايض تأثري سلبي مبارش وغري مبارش عىل أمن واستقرار املجتمع بجميع أبعاده ,وسيتم تناول
التأثري السلبي للتعصب الريايض عىل أمن املجتمع عىل النحو التايل:
تأثري التعصب الريايض عىل األمن السيايس للمجتمع :التعصب الريايض يُعد سبب من أسباب األزمات السياسية بني الدول ملا ينتج عنه من تراشق لفظي
1بالسب والشتم عىل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ,وتعدي جسدي بالرضب عىل جماهري األندية واملنتخبات أثناء أو بعد إقامة املباريات بني الدول ما
يؤدي يف كثري من األحيان إىل حالة من االحتقان والفتور يف العالقات السياسية والشعبية بني الدول ,تصل إىل حد قطع العالقات الدبلوماسية وإعالن الحرب.
ومن ذلك ما سببته كرة القدم من نشوب حرب اندلعت بني هندوراس والسلفادور وسميت (حرب كرة القدم) عندما جمعتهما التصفيات املؤهلة ملونديال املكسيك
عام 1970م وقد استمرت الحرب أربعة أيام حتى تدخلت منظمة الدول األمريكية لوقف إطالق النار وانسحاب القوات السلفادورية التي كانت قد دخلت أرايض
هندوراس .ومنها أيضا ً أحداث مباراة الجزائر ومرص التي حدثت يف مدينة القاهرة ومن ثم يف مدينة أم درمان يف السودان عام 2009م التي عكرت صفو العالقات
بني البلدين عىل مستوى القيادتني السياسية والشعبية .ولم يقترص التعصب الريايض عىل كرة القدم بل امتد ليشمل كرة املاء عندما تقابلت املجر واالتحاد
السوفيتي سابقا ً خالل األلعاب األوملبية عام 1956م يف ملبورن ,والذي وصف بأن ماء املسبح أصبح يف حمرة الدم من أعمال العنف التي صاحبت اللقاء(العتيق,
مرجع سابق ,ص .)34كل ذلك يؤكد ما يمكن أن تؤديه الرياضة يف حياة الدول والشعوب ,فبها توطد أوارص الصداقة بني الدول والشعوب وبها تقطع هذه
العالقات(عوارشية ,مرجع سابق ,ص.)229
تأثري التعصب الريايض عىل األمن الجنائي للمجتمع :يساهم التعصب الريايض بشكل رئيس يف انتشار الجريمة من خالل تحفيزه للجماهري للقيام
2بأعمال العنف والشغب املتمثلة يف انتشار أعمال السلب والنهب للمحال التجارية والبنوك واملنازل والسيارات وتدمريها وتخريبها ,وإشعال الحرائق يف مدرجات
امللعب ومرافقه أو يف الشوارع وامليادين عند واالعتداء بالرضب عىل رجال األمن وجماهري األندية األخرى داخل املالعب وخارجها .وهذه االعتداءات الجسدية تؤدي
إىل الجرح واإلعاقة أحيانا ً كما تفيض إىل املوت .ومن ذلك ما أدى إىل مقتل أكثر من ( )318قتيالً يف استاد ريايض يف مدينة ليما عاصمة البريو يف عام 1964م يف
لقاء كرة قدم جمع بني األرجنتني والبريو ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة ألوملبياد طوكيو(العتيق ,مرجع سابق ,ص .)34وبكل وضوح فإن التعصب
الريايض يعترب فرصة للمنحرفني لإلخالل باألمن الجنائي للمتجمع ,وإذا فقد املجتمع األمن الجنائي خرس كل يشء.
تأثري التعصب الريايض عىل األمن االقتصادي للمجتمع :يساهم التعصب الريايض بما يفرزه من عدوان وأعمال عنف وشغب وتخريب وتدمري للممتلكات
3العامة والخاصة يف زعزعة األمن االقتصادي للمجتمع ,ويؤدي إىل انخفاض الدخل ألفراده ,ويحد من جذب االستثمارات املحلية والخارجية األجنبية التي ترفع من
مستواه االقتصادي ,فكما هو معروف أن رأس املال جبان يهرب من البيئة غري املستقرة أمنيا ً وسياسياً ,وعندما يرى رجال األعمال أن بيئة العمل والتجارة يف تلك
الدولة غري آمنة فإنهم يحجمون عن االستثمار فيها ,باإلضافة إىل أنه يحد من نشاط القطاع السياحي وتدفق السياح إىل الدولة ويشكل عامل طرد للسياح ,وبالتايل
يقلص من فرص العمل املتاحة ألبناء وبنات املجتمع ويدفع بهم نحو البطالة وتراكم الديون ويقودهم إىل ظروف معيشية صعبة.
تأثري التعصب الريايض عىل األمن االجتماعي للمجتمع :لكل مجتمع بناء ونظام اجتماعي ,تتشكل من عادات وتقاليد وأعراف تسود فيه ,يحافظ عليها
4وتتحكم يف طريقة حياة أفراده ,وتحدد أساليب تعاملهم مع مكونات مجتمعهم وال شك أن املجتمعات تؤثر وتتأثر بما يطرأ عليها من مؤثرات سلبية كانت أم
إيجابية .ومن املؤثرات السلبية عىل املجتمعات التعصب الريايض الذي يساهم يف زعزعة األمن االجتماعي للمجتمع ومن املظاهر السلبية للتعصب الريايض أنه يؤثر
تأثريا ً سلبيا ً مبارشا ً يف تربية النشء ,ويؤدي إىل التفكك األرسي وحدوث الطالق بني الزوجني ,ويقود إىل العداوة والكراهية والحقد والبغض بني األخوة واألخوات
واألقارب واألصدقاء وزمالء العمل من خالل تعصب كل فرد منهم للنادي الذي يشجعه وتحقري النادي املنافس .كما أنه يساهم يف انتشار االنحالل األخالقي بني
أفراد املجتمع ورواج املخدرات ,وعدم احرتام القيم واملبادئ الدينية وااللتزام بها ,ويؤدي إىل انشغال الشباب يف أمور تافهة وترك حاجاتهم األساسية ,ويؤثر عىل
الربامج الرتبوية والتعليمية يف املؤسسات الرتبوية عىل اختالف مستوياتها بما يقلل من مستوى جودتها وفاعليتها يف تربية أبناء النشء.
تأثري التعصب الريايض عىل األمن اإلعالمي للمجتمع :تكمن أهداف اإلعالم الريايض الرئيسة يف إحاطة الجمهور املتابع علما ً باألخبار الصحيحة
5-

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
واملعلومات الصادقة الواضحة ,وإظهار الحقائق املجردة الثابتة ,وتبني املوضوعية التي تساعد يف تكوين رأي عام صائب ,ونرش الثقافة الرياضية ,وتثبيت القيم
واملبادئ واالتجاهات الرياضية واملحافظة عليها(العتيق ,2013 ,ص.)43
وال شك أنه إذا حادت وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي عن أهدافها تلك ,وأصبحت تسعى إىل تغذيت التعصب الريايض وتنميته والدفع بالجماهري
إىل أعمال العنف والشغب بما تطرحه من عناوين ومقاالت تقدح وتذم يف األندية واملنتخبات الرياضية وتقلل من قيمتها وإنجازاتها وتهويل األحداث الرياضية
وإظهار اآلراء املتطرفة للجانبني الفائز والخارس ,وال شك أن تلك املمارسات تثري الرأي العام وتؤثر تأثريا ً سلبيا ً يف أفراد املجتمع وترسخ يف عقولهم وقلوبهم
التعصب الريايض األعمى ,وتقود إىل انقسام املجتمع وتفرقته اجتماعياً ,وتفيض إىل الكراهية والحقد والعنرصية وبذاءة األخالق ,وأعمال العنف والشغب ,وتتسبب
يف إحداث أرضار اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة.

سابعاً :تصور مقرتح للحد من التعصب الريايض

يرتكز التصور املقرتح للحد من ظاهرة التعصب الريايض عىل أربعة ركائز رئيسة ,تشمل :الركيزة القانونية ,والركيزة األمنية ,والركيزة الرتبوية ,والركيزة
اإلعالمية ,وسيتم تناول التصور املقرتح وفق الخطوات التالية:
يعتمد التصور املقرتح للحد من ظاهرة التعصب الريايض عىل ما ييل:
أ-
أهداف هذا البحث.
1نتائج وتوصيات األبحاث والدراسات السابقة.
2يهدف التصور املقرتح للحد من ظاهرة التعصب الريايض إىل ما ييل:
ب-
اقرتاح مجموعة من الركائز الرئيسة بحيث يتم من خاللها التعامل مع ظاهرة التعصب الريايض.
1تحديد اسرتاتيجيات التعامل مع ظاهرة التعصب الريايض.
2تحديد أساليب مواجهة ظاهرة التعصب الريايض.
3وضع تصور لطرق التعامل مع ظاهرة التعصب الريايض.
4ج -األجهزة واملؤسسات (العامة والخاصة) املعنية بتطبيق التصور املقرتح:
األجهزة واملؤسسات األمنية يف الدولة.
1األجهزة واملؤسسات التعليمية والرتبوية العامة والخاصة يف الدولة.
2األجهزة واملؤسسات اإلعالمية العامة والخاصة يف الدولة.
3األندية واملراكز الرياضية.
4د -فريق العمل املعني بالتعامل مع التصور املقرتح وتطبيقه:
العاملون يف األجهزة األمنية بكافة قطاعاتها.
1العاملون يف املؤسسات الرتبوية بكافة مستوياتهم الوظيفية.
2الطالب والطالبات يف املؤسسات التعليمية والرتبوية.
3اإلعالميون يف املؤسسات اإلعالمية العامة والخاصة.
4الالعبون وأعضاء إدارات األندية واملراكز الرياضية واملنتمون لها.
5هـ  -أدوات تطبيق التصور املقرتح:
الترشيعات واألنظمة والقوانني الوقائية.
1الترشيعات واألنظمة والقوانني العقابية.
2الحمالت التوعوية املرئية واملسموعة واملكتوبة.
3املحارضات.
4امللتقيات.
5الندوات.
6املؤتمرات.
7اسرتاتيجيات التصور املقرتح:
و-
االسرتاتيجية القانونية :من خالل سن الترشيعات واألنظمة والقوانني الوقائية والعقابية ذات العالقة بالرياضة وما يتصل بها من تعصب ريايض.
1االسرتاتيجية األمنية :من خالل الضبط األمني لتجاوزات الجماهري الرياضية املتعصبة ,وتطبيق األنظمة والقوانني الوقائية والعقابية بحق كل من
2يمارس أعمال العنف والعدوان والشغب والتعدي باألذى والرضر عىل اآلخرين وممتلكاتهم.
االسرتاتيجية الرتبوية :من خالل تغيري وتعديل األفكار واالتجاهات الخاطئة لدى الجماهري عن الرياضة  ,باستخدام أساليب االقناع والقدوة الحسنة
3والحوار الهادف يف املدارس والجامعات واملراكز التعليمية والرتبوية واالجتماعية ,وإلقاء املحارضات وإقامة امللتقيات والندوات واملؤتمرات لبيان خطر التعصب
الريايض عىل الفرد واملجتمع.
االسرتاتيجية اإلعالمية :من خالل نرش املقاالت وإجراء اللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية التي تبني خطر التعصب الريايض عىل الفرد واملجتمع ,وتوعية أفراد
4املجتمع بأرضار التعصب الريايض ,وغرس قيم املحبة والتسامح وتقبل الرأي األخر لدى الجماهري الرياضية.
ز -أساليب وطرق العمل:
أساليب وطرق العمل ينبغي أن تشتمل عىل جانبني رئيسيني هما:
الجانب الوقائي.

الجانب العالجي.

تشرتك يف هذين الجانبني الركائز األربعة :القانونية ,واألمنية ,والرتبوية ,واإلعالمية ,كون هذه الركائز مرتابطة ومتداخلة يف أهدافها وال يمكن فصل بعضها عن
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األخر ,وسيتم تناولها عىل النحو التايل:
الجانب الوقائي ,ويتضمن ما ييل:
1سن ووضع الترشيعات والقوانني واألنظمة التي من شأنها تجريم التعصب الريايض وتحد منه وما ينتج عنه من أعمال عنف وعدوان وشغب وتحريض
أ-
إعالمي يرض ويؤذي اآلخرين لفظيا ً أو جسدياً ,أو يتسبب بالتخريب والتدمري للممتلكات العامة والخاصة.
تعزيز الرقابة األمنية والتواجد املكثف لرجال األمن ماديا ً ومعنويا ً قبل وأثناء وبعد املباريات املتوقع حدوث أعمال عنف وشغب فيها تقوم بها الجماهري
ب-
الرياضية (الردع من خالل التواجد األمني).
القيام بحمالت توعوية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة املقروءة واملسموعة واملرئية للتحذير من مخاطر التعصب الريايض وبيان خطورته وإرشاد
ج-
الجماهري الرياضية لكيفية التعامل مع املتعصبني رياضياً.
استثمار التطور التقني يف وسائل التواصل االجتماعي نظرا ً لتأثريها الكبري يف الرأي العام يف نرش رسائل توعوية قصرية لرتسيخ القيم الرياضية
د-
اإليجابية.
إلقاء املحارضات التثقيفية (القانونية واألمنية والرتبوية واإلعالمية والصحية) التي تعرف الجماهري الرياضية بمخاطر التعصب الريايض ,وإقامة ورش
ه-
العمل وامللتقيات والندوات واملؤتمرات التي تحاور وتناقش موضوع التعصب الريايض ودعوة املختصني واملهتمني ملواجهة هذه الظاهرة ووضع الحلول الناجعة
لها.
وضع برامج تربوية يف املدارس والجامعات للطالب والطالبات ,ذلك أن معظم الجماهري الرياضية املتعصبة هم من فئة الشباب والشابات ,تهدف هذه
و-
الربامج إىل توعيتهم وغرس القيم اإليجابية يف نفوسهم.
استثمار دور املسجد يف التوعية من ظاهرة التعصب الريايض من خالل خطب الجمعة والكلمات التوعوية بعد الصلوات املفروضة.
ز-
التشجيع والحث والتحفيز عىل إجراء والدراسات واألبحاث العلمية املتعلقة بظاهرة التعصب الريايض وحلولها ونرش نتائجها بصفة مستمرة وبناء
ح-
قاعدة بيانات خاصة بها.
الجانب العالجي ,ويتضمن ما ييل:
2ً
ً
تنفيذ وتطبيق القوانني واألنظمة العقابية الرادعة ذات العالقة بالتعصب الريايض عىل كل من يتعدى باألذى أو الرضر لفظيا أو جسديا أو يتسبب يف
أ-
تخريب أو تدمري املمتلكات قبل أو أثناء أو بعد املباريات الرياضية داخل املالعب وخارجها.
التنوع يف العقوبات حسب نوع وحجم الرضر الذي تسبب فيه املتعصب الريايض سواء ,وتشمل هذه العقوبات عىل سبيل املثال :السجن والغرامة املالية,
ب-
واملنع من السفر ,واملنع من املشاركة يف وسائل اإلعالم بكافة أنواعها وأشكالها ووسائل التواصل االجتماعي.
استحداث قاعدة بيانات للمتعصبني رياضيا ً من الجماهري الرياضية أو الالعبني ,أو اإلعالميني ,أو املنتمني لألندية الرياضية الذين سبق لهم املشاركة يف
ج-
نرش أو دعم التعصب الريايض أو التحريض عىل التعدي بالرضر واألذى عىل األشخاص واملمتلكات ,ومنعهم من املشاركات الرياضية ,أو دخول املالعب واألندية
الرياضية.
استحداث دورات تدريبية لرابطة املشجعني والجماهري واإلعالميني وأعضاء إدارات األندية الرياضية والالعبني والحكام للتعريف بمفهوم التنافس
د-
الريايض الرشيف وأهمية االلتزام به.
إعالن العقوبات التي تصدر ضد أي متعصب ريايض يخل بالقوانني واألنظمة املتعلقة بالتعصب الريايض ,ونرشها يف وسائل اإلعالم املختلفة.
و-
إلزام األندية الرياضية بتخصيص جزء من ميزانيتها للتوعية بظاهرة التعصب الريايض من خالل طباعة العبارات التوعوية عىل مالبس الالعبني أو نرش
ز-
الالفتات التوعوية التثقيفية أثناء إقامة املباريات داخل املالعب وخارجها.

الخاتمة:

بعد أن تناول البحث بالوصف والتحليل واملناقشة ظاهرة التعصب الريايض وتأثريها عىل أمن املجتمع ووضع تصور مقرتح للحد من هذه الظاهرة السلبية ,فقد
توصل إىل عدة نتائج وتوصيات.
النتائج:

بنا ًء عىل تساؤالت البحث ,فقد توصل الباحث إىل النتائج التالية:

أن ظاهرة التعصب الريايض قديمة ِقدم الرياضة ذاتها ,وهو عاطفة أو اتجاه أعمى متشنج يحول دون صاحبه أن يتقبل الدليل عىل خطأ رأي أو حكم
1اتخذه ,نحو فكرة أو موضوع أو فريق أو العب أو مدرب أو حكم أو إداري معني ,وكل ما يتعلق بالرياضة.
أن التعصب الريايض الذي يؤدي إىل العنرصية والعنف والعدوان وأعمال الشغب داخل املالعب وخارجها هو من أبرز العيوب واألمراض التي تشوه
2الرياضة وتخرجها عن نطاق الرتفيه واملتعة املباحة ,ولذلك تسعى الدول جاهدة إىل وضع املواثيق وسن القوانني التي تهدف إىل املحافظة عىل جمال الرياضة
ونزاهتها وحمايتها من التعصب والعنرصية أعمال العنف والشغب والعدوان.
أن للمتعصب الريايض مؤرشات تدل عليه منها :التوتر والقلق النفيس ,والتحيز لرأيه وعدم قبول الرأي اآلخر ,ورسعة الغضب ,وقلة األصدقاء ,وعدم
3تمتعه بالروح الرياضية املتسامحة.
أن للتعصب الريايض أسباب متعددة منها :ضعف الوازع الديني ,ووسائل اإلعالم ,ووسائل التواصل االجتماعي ,وقلة وعي الجماهري الرياضية ,وأخطاء
4التحكيم الريايض ,والالعبون وأعضاء ورؤساء األندية الرياضية ,والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
يظهر التعصب الريايض بما يفرزه من أعمال عنف وعدوان وشغب يف ثالثة أشكال :تعصب باألقوال ,وتعصب بالكتابة ,وتعصب باألفعال.
5أن التعصب الريايض ظاهرة ال يقترص تأثريها جانب واحد من جوانب املجتمع بل إنها تؤثر يف كافة جوانب املجتمع السياسية واألمنية واالقتصادية
6واالجتماعية واإلعالمي...الخ ,ويمتد أثرها عىل أمن املجتمع بمفهومه الشامل وبجميع أفراده ومكوناته.
يرتكز التصور املقرتح للحد من ظاهرة التعصب الريايض عىل أربعة ركائز رئيسة تشمل :الركيزة القانونية ,والركيزة األمنية ,والركيزة الرتبوية,
7والركيزة اإلعالمية ,وهذه الركائز مرتابطة ومتداخلة يف أهدافها ويكمل بعضها اآلخر.
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التوصيات:

من خالل ما توصل إليه البحث من نتائج ,فإنه يويص بما ييل:
أن تتوىل الهيئة العامة للرياضة تشكيل فريق عمل من جميع أجهزة ومؤسسات الدولة املدنية واألمنية ذات العالقة بالرياضة ,ومن جميع التخصصات
1العلمية يتوىل هذا الفريق وضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة التعصب الريايض داخل املالعب وخارجها.
أن تتعاون الهيئة العامة للرياضة مع مؤسسات التعليم العايل يف جميع مناطق اململكة العربية السعودية يف تنظيم ندوات ومؤتمرات ملناقشة ظاهرة
2التعصب الريايض وغريها من الظواهر السلبية ذات العالقة بالرياضة للوصول إىل حلول تحد منها.
أن تتبنى املؤسسات التعليمية والرتبوية بجميع مستوياتها وأنواعها تقديم محارضات توعوية تثقيفية لطالبها وطالباتها ,لرفع مستوى الوعي الريايض
3لديهم.
استثمار وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي واملشاهري إعالميا ً ورياضيا ً يف إيصال رسائل توعوية قصرية تحذر من خطورة التعصب الريايض
4وتبني آثاره املدمرة عىل الفرد واملجتمع.
أن تتوىل الجهات الترشيعية مراجعة القوانني واألنظمة الصادرة املتعلقة بالظواهر السلبية الرياضية وتحديثها باستمرار عىل ضوء ما يستجد من أحداث
5ووقائع.
تكثيف التواجد األمني الوقائي داخل املالعب وخارجها قبل وأثناء وبعد إقامة املباريات الرياضية بهدف منع وقوع أعمال العنف والشغب الريايض من
6الجماهري املتعصبة.
تفعيل دور األرسة واملدرسة والجامعة واملسجد يف مواجهة التعصب الريايض بالتعاون مع املختصني يف هذا املجال.
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