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  امللخص
 ي المـسببات لهـذه الظـواهر فـية ومـا هـیاضـی المالعـب الري أهـم مظـاهر الـشغب فـعلـىلتعـرف ا هدف البحث الـى

 الالعبـونن وین والمـشجعییاضـی مجتمـع الطـالب الرعلـى يستخدم الباحـث المـنهج الوصـفا .ةیات الجامعات السودانی كليدور
، وجمعــت المعلومــات ًألفــا وســتمائة فــرد) ١٦٠٠(ًا بلغــت ینــة عــشوائیرت العیــ لمنافــسة كــرة القــدم، واختاإلداریــونوبعــض 

  .ةیانات بمجموعة معالجات إحصائیة وعولجت البیباإلستبانة والمقابلة الشخص
  -:ةالی أسفرت الدراسة عن أهم النتائج الت

ب یــب والتخراقــة والــذوق والعنــف المــرتبط بالــضری الخــروج عــن اللي ســوء الــسلوك  المتمثــل فــيأهــم مظــاهر الــشغب هــ •
  .نیوالتذمر والتحرش باآلخر

 .ٕالى التوعلى الالعبون واإلداریون الحكام والجمهور ويأهم األسباب ه •
  -:التالیةات یقترح الباحث التوصیو

  .رهاین الطالب بالندوات والملصقات وغی بياضی الرينشر الوع •
 .اتیلمبارار أفضل الحكام إلدارة ایختالة یم المركزیئة التحكیم لهیإسناد التحك •
 . بإضافة قوة من األمن العام لحفظ النظامي الحرس الجامعةمساعد •
 

Reasons Appearances of Riot-football field periodic in Sudan Universities  
 

Asst. Prof. Dr. Mahmoud Y.  Mahmoud 
Abstract 

      This study aims to study the important of riot in sport fields for this study, faculties in 

Sudanese Universities used the quantitative method (classification) for population which 

contains students, player, others related to football as sport. A random sample was selected 

of 1600 individuals and data gathered by questionnaire and interview. 

Conclusions of study for riot: 

1-the bad behavior in the field by players or other people that achieved the sabotage or 

violence. 

 2- Also the referees, administrators and players contribute for that. 

Recommendations: 

 1- Sooed of sport awareness 

2- Referees must be the best in the field 

3- We have to control by more controls to reduce  

––––– 
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  :التعریف بالبحث-١
  :البحثوأهمیة  مقدمةال -١

 تتمتــع ي المؤســسات التــىحــدإكــرة القــدم شــغلت كــل شــعوب العــالم بمختلــف قطاعــاتهم ومؤســساتهم والجامعــات 
اة، فكـم مـن یـ الحي منـاحمـنًرا یـكث فـي  بعـضهم اذ أثـر ن لهـا مـعیر مـن المنتـسبیـة وتفاعل عـدد كبی من الحرریبقدر كب

ة یر والمنــشطات مــن أبــرز الظــواهر الــسلبیولعــل الــشغب والعقــاق . العــالميًرا مــن األنظمــة فــیــروا كثیــطــالب جامعــات غ
 هـذه ةدیـف، وتزای بالـسالم والمحبـة والتنـافس الـشرىاد تنـيالـشعارات التـعلى الرغم مـن ة یاضین الریادی الميالمعاصرة ف
ــ الـــسنوات األخيالظـــاهرة فـــ ــذا أســـبابرة وذلـــك لعـــدة یـ ــابیؤكـــد الـــدور اإلی ولكـــن هـ  المجـــاالت ي لنـــشاط الجامعـــات فـــيجـ

 الجامعــة الواحــدة مظــاهر يرة والــدفاع عنهــا، لــذلك نجــد أن فــیــ بحــب الــوطن والجامعــة والغي تنــادية عامــة والتــیاضــیالر
رغم أن ظــاهرة شـغب المالعــب اخـتص بهــا الـ ى علــىن جامعــة وأخـریك عـن التنــافس بـیــات ناهیـن الكلیة للـشغب بــدیـعد

 ، وأكــدت الدراســات ةی والحــضارةاآلمنــتعــد مــن االمــاكن  ينتقلــت للجامعــات التــان إال أنهــا یادیــ الميالــشعب والعامــة فــ
ة یـة اإلعالمیـ الدعاإلـىرجـع بـشكل مباشـر ی ياضی المجال الري ظواهر العنف والعدوان فيتنام) ٨ ، ١٩٩٨ ،سیعو(

  . الحكامعلى اعتداء  وي والجسديئة بالعنف اللفظی والدفع بهم لمالعب ملنیالالعبز كل من الجمهور ویرة وتجهیالكب
تنبع أهمیة هذه الدراسة من أن الجامعات ذات رسالة سامیة تجاه المجتمع تتمثل في التـدریس والبحـث وخدمـة 

 خاصــة فـي أثنـاء قیــام المباریـات والتــي  الحـضاري أن هنـاك بعــض الظـواهر الـسالبة التــي تتنـافي مــع الواقـعالمجتمـع إال
ینظـــر مـــن خاللهـــا عـــرض أجمـــل اإلبـــداعات فـــي المیـــادین وقـــضاء وقـــت فـــراغ إیجـــابي و اكتـــساب كثیـــر مـــن المفـــاهیم 

الــدوافع وتقــدیم معالجــات واضــحة تــسمو والــسلوك اإلیجــابي تجــاه المجتمــع واآلخــرین، لــذلك البــد مــن معرفــة األســباب و
 مـن الدراسـة والتحلیـل ووصـف يءبالهدف األساس من هذه األنشطة في الجامعات وتنـاول مظـاهر العنـف والعـدوان بـش

  .العالج
  :مشكلة البحث٢-١

ة ی اللعبـــة الـــشعبالســـیما دوري كـــرة القـــدم التـــي تعـــد  و،ةیاضـــی الراتطا مختلـــف النـــشي فـــًیـــام الجامعـــات دوریتقـــ
 حتـى یتـدخل رجـال الـشرطة بیـة تالحـظ أن هنـاك بعـض الظـواهر كـالعنف والتخری معظم الجامعـات الـسوداني فيولاأل

ر مناسـب یـبدو أنـه غین إال أن بعض السلوك یالرغم من أن الجامعات صفوة المجتمع من طالب وعاملعلى  و،ً احیانا
 ي فـيدیـ التـشابك باألىریـ فالمتـابع ، وسـمو األخـالقر مـن المعرفـةیـ تتمتـع بقـدر كب التي حة من المجتمعیمع هذه الشر

ف یـــ تعرإلـــىًســتنادا ا وىًانــا أخـــری أحالحكـــام ونیالالعبـــن مــع یًانــا المـــشجعی وأحنیالالعبـــالمــدرجات وداخـــل الملعــب مـــن 
 ي حــدا بالباحـث لمعرفــة مــا هــىاألذقــاع یٕ للتـصادم وانیاآلخــر وجــر ىضـوالفالـشغب بأنــه إثــارة الـشر أو العنــف أو إثــارة 

ومـا هـي األسـباب التـي تقـود إلـي ظـاهرة الـشغب فـي دوري الكلیـات؟  الجامعـات؟ ي دوريمظاهر وأسباب هذا الشغب فـ
  .ق وكثافة عدد طالبهایخها العریوتار بحكم موقعها ن كنموذج للجامعاتیلیتخذ الباحث جامعة الناو
  : أهداف البحث٣-١
  .ةیاضی المالعب الريأهم مظاهر الشغب ف١-٣-١
  .ةیاضی المالعب الريم مسببات الشغب فأه٢-٣-١
  .ةیاضی المالعب الري عالج هذه الظواهر فائقأهم طر٣-٣-١
  : مجاالت البحث٤-١
  كلیة في دوري الجامعة ) ١٢(طالب یمثلون : المجال البشري١-٤-١
  . ٢٠١١  -  ٢٠١٠ من للفترة: المجال الزماني٢-٤-١
  .ة الخرطومجامعة النیلین في والی: المجال المكاني ٣-٤-١
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  :مصطلحات البحث ٥-١
 إلـــى يؤدیـــ والمـــشاحنات ممـــا االشـــتباكاتة تحـــدث یاضـــی المالعـــب الرين األفـــراد، وفـــی بـــى هـــو إثـــارة الفوضـــ:الـــشغب

 . المالعب وخارج األسواري فىاالشتباك والفوض
 .اتی المبارين فین المشجعیلی هم طالب وطالبات جامعة الن:الجمهور
   بالخرطومياضیاإلعالم الرتحاد و هم اال:نویاإلعالم

  : والدراسات السابقةاإلطار النظري -٢
  :االطار النظري-٢

تتعــدد أشــكال النــشاط اإلنــساني الــذي یطلــق علیــه ریاضــة، ومــن الخطــأ أن نتــصور أن الــشكل التنافــسي هــو 
ــاقین وغیرهـــا، وفـــي العـــصور  القدیمـــة الـــشكل الوحیـــد األمثـــل، فهنـــاك ریاضـــة للجمیـــع وریاضـــة مدرســـیة وریاضـــة المعـ

ًوالوسیطة مارس المسلمون ألوانا من األنشطة الریاضیة تمیزت بأحكام اإلسالم كتـوفیر األمـن والعـدل وارتبطـت بـآداب 
ا ظــاهرة إجتماعیــة و تناولهــا البــاحثون فــي مجــاالت وصــفهاوفــي العــصر الحــدیث ارتفــع شــأن الریاضــة ب.ومراســم معینــة

  ).٣٨٤ ،١٩٩٦ ،الخولي(جتماع و الفلسفة والقانون ًاالقتصاد والسیاسة فضال عن باحثي علوم اال
مجتمــع  الىعلــوفــي ســبیل تحقیــق الفــوز والتفــوق والبطولــة ظهــرت فــي الــساحة الریاضــیة عــدة مفــاهیم جدیــدة 

 المحلي والدولي مثل السلوك العدواني وظـاهرة العنـف و ظـاهرة جدیـدة باتـت تهـدد المنافـسات ى المستوى وعلالریاضي
اإلعتـداء واإلحـراق والتـدمیر، ممـا   جمهـور المـشاهدین وى أثرها إلـامتد ظاهرة شغب المالعب التي  وهيإالالریاضیة 

ًجعــل بعــض المنافــسات تأخــذ شــكال مــن أشــكال الخــرق الــصریح للقــوانین المدنیــة والجنائیــة واللــوائح المنظمــة للنــشاط 
نظم المباریـات وبهـذا المعنـي تـشمل الالعـب  رجال األمن والجهات المعنیة تىولیة إلؤالریاضي المعني، وتحولت المس

ًوجود قواعد تحكـم كـل نـشاط فنیـا كـزمن المبـاراة وأوصـاف من رغم بالوالحكم والمدرب واإلداري واإلعالمي والجمهور و
 مثـــل طـــرد  مـــن القواعـــد وهـــو المـــرتبط بالـــسلوك وهـــذا لـــسالمة ســـیر المبـــاراة أو المنافـــسة اآلخـــر أن النـــوع إالالملعـــب 

ً اإلیقاف زمنا محددا إال أن هذا كله لم یستبعد وقوع حوادث لالعبین أو اإلداریین أو الحكـام أو المـشاهدین الالعب أو ً
ــة كثیـــر فـــي المجـــال وبإســـتخدام أدوات مختلفـــة  ــدات واألمثلـ ــسیة وتهدیـ ــة أو نفـ ــة لفظیـ ًكمـــا یأخـــذ العـــدوان صـــورا مختلفـ

 هــو التقــارب والمحبــة فــي الجامعــاتة یاضــینــشطة الر لممارســة األيالهــدف األســم،ان )٤ ،٢٠٠٤،إبــراهیم (الریاضــي 
جـنس أو العـرق وهـذه الممارسـة شـملت العتبـار للـون أو اة دون یاضـی المالعب الرعلىف ین الطالب والتنافس الشریب

ــذالــشيء مــن الفهــم والــسلوك ي الراقــىث المــستویــ الجامعــات حوع القطاعــات و المؤســسات یــجم ًتــرك مجــاال ی ال ي ال
  .تأثر بما حولها من أحداثتن الجامعات جزء من المجتمع تؤثر وإن إال أننا نستدرك ونقول ی اآلخرىللعنف أو أذ

 القـرن الثالـث عـشر ية فـیـطانی المالعـب البري مـا ظهـرت فـلإن ظاهرة شغب المالعب والمدرجات ظهرت أو  
ـــالمرض البریتقر) ٦،  ١٩٩٦ وآخـــرون يبـــضالر( ــت هـــذه الظـــاهرة ب ــا وعرفـ ــانیًبـ ــا لهـــيطـ ـــأث لمـ ــن ت ــىرات ســـالبة یا مـ  علـ

ة وألهـب یاسیة والـسیقتـصاداء كـالظواهر االی هـذه الظـاهرة جملـة أشـتنتـشار وتوسـعا يالمجتمع والشارع العام، وساعد فـ
  -:دة أهمهایرها المخدرات والمنشطات، ومرت بمراحل عدیسع

  .نی والحكام من قبل المشجعنیالالعب على اعتداءمرحلة / ١  
  .ن الفرق داخل الملعبیشتباك بمرحلة اال/ ٢  
  . خارج األسوار إلىمرحلة نقل المشاحنات خارج الملعب لتمتد / ٣  

الم، ولـم  بلـدان العـإلىة یكا الجنوبیا ومالعب أمریطانینتقلت ظاهرة شغب المالعب من المالعب البرا من ثمو
  .ةیتنج الجامعات من هذه الظاهرة والجامعات السودان
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ن مقتــل أحــد كــاة، ویــونانإلی بالمالعــب ياضــیوقعهــا دعــوات لمواجهــة الــشغب الر ميرة نــت فــیــوقــد نــشرت الجز  
ن مـن یة، وأشـراك مـشاغبیـ والعـابر للحـدود األوربياضـی خطـر العنـف الرىث تنـامیـن حیولؤظة المـسین أثار حفیالمشجع

على الـرغم الـة، بحكـم الموقـع والزمىن مـن جامعـة أخـریراد مـشجعیث اسـتیـ الجامعـات حيحـدث فـیخارج الدولة وبالمثـل 
 أن إلــى، إال أن الــبعض ذهــب  واإلعــالميمــع المــدن مؤســسات المجتيفــن یولؤلمــسشــغل اد یــحجــم العنــف المتزامــن ان 

ــی المالعـــب الريالـــشغب فـــ ــا بالریـــجتماعة ظـــاهرة ایاضـ ــتندوا فـــااضـــة و یة ال عالقـــة لهـ  أن بعـــض الفـــرق إلـــى ذلـــك يسـ
ع ی التنــافس وهــو التــشجيًبــدور مهــم جــدا فــام یــللقللمــدرجات  تــذاكر الــدخول علــىها الحــصول یة تــسهل لمــشجعیاضــیالر

قومـون ین یا شـغب المالعـب وجـد أن المـشجعیل بعض قضایًر جدا من الرقابة، وبتحلیسیخضعونهم إال بقدر ینما ال یب
عاقــة  حــد اإلإلــىصل یــًا یــنتقاماًتخــذ العنــف طابعــا ی وقــد .ًانــایف الــسفر واإلقامــة أحیات مؤاخــاة وتــدفع لهــم مــصاریــبعمل

ــستخدم المـــشجعون التقنیـــالدائمـــة و ــاتهم عـــن ىًانـــا بالرســـائل حتـــیق أحیكاالنترنـــت للتنـــسثـــة یات الحدیـ  ال تتـــسرب معلومـ
قــاف مــنح البطاقــات یدة عــن شــغب المالعــب وذلــك بإیــونــان إجــراءات جدیإل ين فــیقتــرح أحــد المــسئولاخــصومهم، وقــد 

  .رات مراقبةید المالعب بكامیتزوفضال عن  ة عند البواباتی بطاقات الهوٕوابرازن یصة للمشجعیالرخ
ــومـــن ناح ــد ذكـــرت المـــصادر أن الحكـــم بالـــسجن أصـــدر ىخـــرأة یـ ــم علـــى اعتـــداء مـــشجع حـــاول علـــى فقـ  حكـ

) ةیـة والجنائیالمدن( ة یة القانونیًمقاال عن المسؤول) ٥٨٤ عددها يدة الوقت فیجر(اق فقد نشرت ی هذا السيالمباراة، وف
 أصــبحت ىرة حتــیــادت بــصورة كبزرة یــ اآلونــة األخية ألن هــذه األحــداث فــیاضــیعــب الر الماليعــن حــوادث العنــف فــ
  -:نی قسمإلىنقسم یذلك العنف المتعمد و ياضیقصد بالعنف الریل وهنا یمدعاة للدراسة والتحل

 األذى الخــصم أو الحكـم بقـصد إلحــاق علـىالمفرطــة أو الـضرب المتعمـد  الخـشونة اسـتخدامنـتج عنــد ی ويعنـف بـدن •
  .ةیر بسبب وجود بعض الترسبات النفسیبجسم الغ

ن وعـرف العـدوان یساس بـسمعة اآلخـرة كالـسب والقـذف بقـصد المـیر المرضـی األلفاظ غاستخدام وذلك بيعنف لفظ •
ذاء یـــإ محاولـــة إصـــابة أو إحـــداث ضـــرر أو إلـــىهـــدف ی بأنـــه ســـلوك )٣٩م ص١٩٨٤ وآخـــرون يمحمـــد حـــسن عـــالو(

 -:سام ثالثة أقإلىقسم یلشخص آخر و
  .ستمتع بهی أذىٕن واحداث یه اإلنسان إصابة اآلخریحاول فیهو سلوك :يالعدوان العدائ •
 . رضاهموامتالكن ین إلعجاب اآلخری لآلخرىه اإلنسان إحداث أذیحاول فیو سلوك ه:يلیالعدوان الوس •
 ىة دون أذیــجابیة إجــیل نتیه اإلنــسان بلــوغ الهــدف وتــسجیــحــاول فی ي أو اللفظــيهــو الــسلوك البــدن:العــدوان الجــازم •

 المجـال ين هـذه األقـسام فـیوضح العالقة والتداخل بی ًای علمًانموذج) يمحمد حسن عالو( اقترحن وقد یاآلخر
 .ياضیالر

  ي محمد حسن عالوأنموذج
  ن المنافسةی حدود لوائح وقواني القوة المشروعة فاستخدام

    افسذاء المنیة إیعدم توفر ن
   المنافسعلىالهدف هو محاولة الفوز 

   األداء باتصال الغضبارتباطعدم 

 يالسلوك الحازم ف
  اضةیالر

    ر المشروعةی القوة غاستخدام
الو السلوك 

 ي فيسیل
  قاع األذاء بالمنافسیة إیتوفر ن  اضةیالر
  ذاء المنافسیالتمتع بإ  
  نفعال الغضبا األداء بارتباط  

 ي فيالسلوك العدوان
  اضةیالر
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ن ی والمـشجعینالالعبـا مـن قبـل الحكـام ویة التعامـل مـع هـذا النـوع مـن القـضایـفی هـذا الجانـب كيألمر المهم فـا
 هــذا ية وأثــر فـیـة والقانونیــاع الحقـوق المدنیضــمـن ثـم  واألذى يالمتـسبب فــ عـدم محاســبة إلــى ى فالجهـل أداإلداریـونو

ــة قانون ــود جهــ ــدم وجــ ــشباب والرية فــــیــــالجانــــب عــ ــات یــــة ناهیــــتحــــادات واألندواالضــــة ای بعــــض وزارات الــ ك عــــن الجامعــ
 ظــل وجــود ين فــوتــضرر اآلخــریة ویــة والجنائیــع الحقــوق المدنیضیــ هــذا الــشغب هحدثــیمــا  و،يالم العــیعلــومؤســسات الت

 واجبــات أحــسن األحــوال، مــع العلــم بــأن مــن أوجــب ي فــباعتــذاران یــ أغلــب األحي فــيرجــال األمــن حــول الملعــب وتكتفــ
ــدن ــحما اليالقـــانون المــ ــاءة یـ ــن اإلسـ ــتعمالة مــ ــائواســ ــا القــــانون الجنـ ــن ی في حـــق اآلخــــر أمـ قــــوم بـــإخالل األمــــن یعاقــــب مـ

 آخـرون ىریـو.هیـعل العقوبـات ىٕ الضرر وانزال أقصي المتسبب فيقاضیأن مكن للمتضرر یوزعزعته، ومن هذا الباب 
 بــل ياضــیصب اإلعــالم الرر وال أخطــاء الحكــام وال تعــی احتقــان الجمــاهيس فــیأن أســباب ومظــاهر شــغب المالعــب لــ

ة كالعطالــة والتعــصب یــ مــن المظــاهر الخفد شــغب المالعــب وتعــء ورايط مــن هــذه األســباب وأســباب ومظــاهر أخــریخلــ
  . نفسهايع أن تحمی ال تستطي التةیاضی ونظم المؤسسات الراالجتماعیةوالتنشئة 

ر فــي المالعــب البریطانیــة إلــى أن هــذه الظــاهرة بــرزت إلــى حــد كبیــ) ١٩٩٦،١٠٣،الربــضي وآخــرون(ویــشیر 
ومالعب أمریكا الجنوبیـة إال أنهـا وجـدت طریقهـا إلـى المالعـب العربیـة وأبـرز مظاهرهـا انـسحاب بعـض الفـرق والتـشابك 
باألیدي هنا وهناك وتتدخل رجال الشرطة إال أنها لم تـصل إلـى درجـة الـدمار والقتـل والـشغب بمعنـى إثـارة الـشر والعنـف 

األذى على اآلخرین أو نشر الفساد أو إثارة الفوضى وجر اآلخـرین إلـى التـصادم واالقتتـال ویعتبـر بین القوم ذلك بإیقاع 
ن فكلهـــم ین والمـــدربین واإلعالمیـــین ثـــم الحكــام واإلداریـــیالالعبـــ ومـــن ثـــم الجمهــور أول عنـــصر لـــشغب المالعـــب العربیــة
ة كبیــرة علــى الهیئــات الریاضــیة لتحقیــق أن المــسئولی) ٢٠٠١،٢٦ ،بــدوي(یــساهموا بدرجــة أو بــأخرى فــي الــشغب ویــري 

 والــشباب وذلــك ببنــاء هیاكــل ومؤســسات ءأهــدافها فقــد أشــارت معظــم الــنظم والقــوانین فــي الــدول إلــى ضــرورة رعایــة الــنش
ترعـــي الریاضـــة وتـــصون مفاهیمهـــا وعلیهـــا أن تـــزود نفـــسها بالمعـــارض العلمیـــة كالمكتبـــات والمتـــاحف وتقـــدیر الوظـــائف 

  .یتها ولكن السؤال كیف تجعل هذه المؤسسات أكثر فاعلیة في خدمة احتیاجاتنا؟والفرص لتحقیق حما
 مؤســسة اجتماعیــة فــسوف یتــضح لنــا أن وظیفتهــا بأنهــا)١٥، ٢٠٠٥عــویس و آخــرون ( الریاضــة وصــفنإواذا   

تمـع، داخل النسق االجتماعي لیـست بـالقطع إیجابیـة تقدمیـة بـل یمكـن أن تكـون فـي بعـض األحیـان سـالبة مـضادة للمج
فالسیطرة على الوظیفة اإلیجابیة للریاضة یتطلب إحكام الـسیطرة التربویـة والقانونیـة علـى األنـشطة والبـرامج والمنافـسات 

ًا◌ بعیــدطرة وهــذا األمــر الوقــائيوفــي حالــة وجــود خلــل فــي هــذه الــسی  عــن المثالیــة األكادیمیــة فــسوف تظهــر الوظــائف ً
  . ش والتواطؤ والعدوان والوحشیة والشغب السالبة المضادة للمجتمع للریاضة مثل الغ

  :الدراسات السابقة٢-٢
  "ولیة الریاضة الدولیةؤالخطأ كعنصر في المس" :)١٩٧٧ (دراسة الشافعي ١-٢-٢

 هــدفت الدراســة لمعرفــة صــور ومعیــار درجــة الخطــأ فــي التربیــة الریاضــیة، وقــد أســتخدم الباحــث المــنهج المــسحي     
  :أتيال الریاضي وكانت أهم نتائج البحث ما یواستشهد بخطأ حدثت في المج

 . الالعبین واإلداریینالسیماالقصور في الثقافة الریاضة و .١
 .قانونیة اإلدارة الریاضیةفي عدم وجود هیئات لإلشراف الفني المتخصص  .٢

  "العدوان والعنف والشغب في الریاضة "):٢٠٠٠(الجیوريالمنعم ودراسة  ٢-٢-٢
 أهم أسباب عنـف وشـغب الجمـاهیر، واسـتخدم الباحثـان المـنهج الوصـفي هدفت الدراسة للتعرف علي

  :علي مجتمع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا وكانت اهم النتائج أن العوامل واألسباب تنحصر في األتي
ــسة، :  خـــصائص المنافـــسة- ـــة المنافــ ــة، وأهمی ــة النهائیـ ــسة، والنتیجـ ــن المنافــ طبیعـــة النــــشاط ،والوقـــت المتبقـــي مـ
  .والتحكیم،
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 .ٕالتعصب األعمى، والسخط الزائد،واحباط الجماهیر، وكثافة الحضور،و المخدرات:  خصائص الجمهور-
  .وسائل اإلعالم، وعوامل التربیة ،وضعف األمن:  العوامل البیئیة-

   "عن ظاهرة العنف الریاضي الهدف الریاضي) "٢٠٠٢( دراسة ٣-٢-٢
ــسی ــواهر النفـــ ــن الظـــ ـــا مـــ ــت الدراســـــة أنهــ ـــى األرواح والممتلكـــــات أثبتـــ ــرا علــ ــشكل خطـــ ــت تـــ ــة وظلـــ ًة و االجتماعیـــ

ومالمحهـــا ظـــاهرة فـــي ســـلوك الالعبـــین والمـــشجعین والحكـــام فـــي أثنـــاء وبعـــد المباریـــات وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن أهـــم 
  -:أسباب هذه الظاهرة هي

  .اإلعالم الریاضي -١
 الجمهور -٢
 .عوامل فردیة مرتبطة باألنانیة والنفسیة -٣
 . للبطولةالتنظیم اإلداري -٤
 .التنشئة االجتماعیة -٥

 :واقترحت الدراسة التوصیات اآلتیة كعالج لهذه الظاهرة منها
  .إعداد برامج فاعلة وأنشطة مؤثرة على الروح الریاضیة في الصحف الریاضیة المحلیة واإلذاعة والتلفزیون-١
  .التحیزاختبار المعلقین الریاضیین الذین یتحلون بروح المسؤولیة الریاضیة وعدم -٢
  .ًاقًغرس القیم األخالقیة واالجتماعیة والدینیة قوال و تطبی-٣
  .إقامة ندوات ومحاضرات تتناول أهمیة تنمیة الروح الریاضیة بین المشجعین واإلداریین وغیرهم-٤

التأثیر السیكولوجي للعقاقیر المنشطة على مسئولیة الریاضة عن "): ٢٠٠٥(دراسة فضل اهللا وآخرون  ٤-٢-٢
  " األفعال التي تقع أثناء األلعاب الریاضیةبعض

ــیین،                                  ــساني لالعبــــین الریاضــ ــسلوك اإلنــ ــاقیر المنــــشطة و الــ ـــاطي العقــ ــة بــــین تعـ ـــل العالقــ ــى تحلیـ ـــة إلــ ــدفت دراسـ       هــ
  : واستخدم الباحث المنهج الوصفي علي مجموعة من الالعبین وكانت اهم النتائج كما یلي

ً تناول العقاقیر المنشطة یحدث تغیرا كبیرا في السلوك أن -١ ً. 
 أن تناول العقاقیر المنشطة یـساعد فـي انتـشار الظـاهرة اإلجرامیـة كالـضرب والكـسر والـشتم والخـروج  -٢

  .عن القانون
  :وأوصت  الدراسة باألتي

 .محاربة هذه الظاهرة-١
  .نفوضع القوانین والقواعد الرادعة للمتسببین في الشغب والع-٢

  :إجراءات البحث-٣
   :منهج البحث١-٣

له ومن یالراهن ووصفه وتحلالوقت  تتخذ ي لمالئمته لمثل هذه الدراسات التي الباحث المنهج الوصفاستخدم
  ).٥، ٢٠٠٦ ،يترك(ر عن الحالة الراهنة ورصد الظواهر المرتبطة بها یات أو تقری النتائج والتوصاستخراجثم 
- م٢٠١٠ ين للعــام الدراســیلــین لجامعــة النیمــع البحــث مــن جملــة الطــالب المنتــسبتكــون مجت :مجتمــع البحــث٢-٣

  .نیی والحكام واإلعالماإلداریونألف طالب، كما شمل المجتمع )٢٠(يلاد عددهم عن حویزین ی والذم٢٠١١
ن تــم ویــ واإلعالماإلداریــونن أمــا الحكــام وی والمــشجعنیالالعبــًا لكــل مــن ینــة عــشوائی العاختیــرت :نــة البحــثیع٣-٣

  . هذا المجالية فیاضی لمعرفة الباحث بهم ومواقع عملهم ومشاركاتهم الرًای عمداختیارهم
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 ..........................مظاهر وأسباب شغب مالعب كرة القدم يف

 ٢١٩

  : إجراءات البحث المیدانیة ٤-٣
ــمم  ــتبصــ ــىن وعرضــــهما نیایالباحــــث إســ ــعلــ ــاتذة فــ ــزمالء األســ ة یــــ والتربي منــــاهج البحــــث العلمــــي عــــدد مــــن الــ

عــززت و) ٥(أســاتذة ملحــق ) ٥(عــددهم ، و  الریاضــى المجــاليتذة فــمهــا مــن عــدد مــن األســایة ومــن ثــم تحكیاضــیالر
مــرت ).٤( أشــخاص بأســئلة مفتوحــة عــن المظــاهر واألســباب ملحــق رقــم )٣(لعــدد ة، ین بالمقــابالت الشخــصیانیســتباإل

 نعـًا ًرا ومعبـریـ كـان كبي الـذاالتـساق والصدق العام والثبات ومعامـل ين بعدة مراحل إلثبات الصدق الظاهرینایاإلستب
مكـن اإلشـارة ین ومـا ی األسـاتذة المحكمـيٕ فقراتها فقد تم حذف واضـافة عـدد مـن الفقـرات حـسب رأواتساقصدق األداء 

 .هـا الخبـراء بالحـذف واإلضـافةی ظـاهرة الـشغب وقـد عـدل فإلـى تقـود يه أن الباحث أعد قائمة بالمظـاهر الـسالبة التـإلی
 یبـین األتـي وغیرهـا والجـدول االرتبـاطقـوانین المناسـبة لـذلك مثـل معامـل  القواعد والواستخدام) ٣(ورقم ) ٢(ملحق رقم 

  . والصدق والثباتاالرتباطل عامم
  

   والصدق والثباتاالرتباط یبین معامل ) ١ (جدول رقمال   
  الصدق  الثبات  االرتباطمعامل   البند  م
  ٠.٩٣  ٠.٨٧  ٠.٧٣-٠.٦٩مابین   )١٥-١ (العبارات في السؤال األول  ١
  ٠.٩٠  ٠.٨٢  ٠.٦٩-٠.٦٠ما بین  )٥-١(رات في السؤال الثاني العبا  ٢

  ن مجتمع البحثیبی) ٢(رقم  الجدول  
  عدد الطالب  ةیالكل  الرقم

  ٧٦١٥  اآلداب  ١
  ٦٤٣٠  القانون  ٢
  ٤١١  الطب  ٣
  ٤٠٠  المختبرات  ٤
  ٦٥٣  الهندسة  ٥
  ٩٨٩  اإلحصاء  ٦
  ١٩٨٠  الحاسوب  ٧
  ٣١٠  الزراعة  ٨
  ٧٩٠  اتیعلوم البصر  ٩

  ٩١٤٠  التجارة  ١٠
  ٢٠٠  ةیالترب  ١١
  ٧٥٤  العلوم  ١٢
  ٣١٧  نو والموظفاإلداریون  ١٣
  ٢٩٩٨٩  الجملة  

  ث الجنسین مجتمع البحث من حیبی) ٣(جدول رقم ال  
  النسبة  بنات  النسبة  نیبن

٥٤  ١٦١٩٤  %٤٦  ١٣٧٩٥%  
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 ..........................مظاهر وأسباب شغب مالعب كرة القدم يف

 ٢٢٠

  نة البحثین عیبی)  ٤ (الجدول رقم 
  النسبة  العدد  الفئة  م
  %١٨.٣  ٢٩٢  الالعبون  ١
  %١١.٦  ١٨٦  اإلداریون  ٢
  %١.٠٠  ٠١٦  الحكام  ٣
  %٨.٥  ١٣٦  نیواإلعالم  ٤
  %٦٠.٦  ٩٧٠  نوالمشجع  ٥
  %١٠٠  ١٦٠٠  الجملة  

    نة حسب الجنسیع العین توزیبی) ٥(الجدول رقم       
  النسبة  إناث  النسبة  ذكور  الفئة  م
  -  -  %١٠٠  ٢٩٢  الالعبون  ١
  %٣.٢  ٠٦  %٩٦.٨  ١٨٠  اإلداریون  ٢
  -  -  %١  ١٦  الحكام  ٣
  %٩.١  ٢٦  %٨٠.٩  ١١٠  نیواإلعالم  ٤
  %٣٥  ٣٤٠  %٦٥  ٦٣٠  نوالمشجع  ٥

  اتی الكلعلىنة البحث یع عین توزیبی) ٦(الجدول رقم     
  اإلعالم  نیالمشجع  اإلداریون  الالعبون

  ةیالكل  ت
إنا  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  ذكور

  ث
  الجملة  حكام

    -  -  -  ٣٥  ٥٠  -  ٩  ٣٩  اآلداب  ١
    -  -  -  ٣٥  ٥٠  -  ٩  ٣٢  القانون  ٢
    -  -  -  ٢٥  ٥٠  -  ٩  ١٦  الطب  ٣
    -  -  -  ٢٥  ٥٠  -  ٩  ١٦  المختبرات  ٤
    -  -  -  ٢٥  ٥٠  -  ٩  ٢٠  الهندسة  ٥
    -  -  -  ٢٥  ٥٠  -  ٩  ٢١  اإلحصاء  ٦
    -  -  -  ٢٥  ٥٠  -  ٩  ٢٢  الحاسوب  ٧
    -  -  -  ٢٠  ٥٠  -  ٩  ١٧  الزراعة  ٨
    -  -  -  ٢٥  ٥٠  -  ٩  ١٩  اتیعلوم البصر  ٩

    -  -  -  ٤٥  ٥٠  -  ٩  ٤٥  التجارة  ١٠
    -  -  -  ١٠  ٥٠  -  ٩  ٢٣  ةیالترب  ١١
    -  -  -  ٢٥  ٥٠  -  ٩  ٢٢  العلوم  ١٢
    -  -  -  ٢٠  ٣٠  ٠٦  ٤٦  -  غیر الكلیات  مننو والموظفاإلداریون  ١٣
    ١٦  ٢٦  ١١٠  -  -  -  ٢٦  -  من خارج الجامعة  ١٤
  ١٦٠٠  ١٦  ٢٦  ١١٠  ٣٤٠  ٦٣٠  ٠٦  ١٨٠  ٢٩٢  الجملة  
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 ..........................مظاهر وأسباب شغب مالعب كرة القدم يف

 ٢٢١

  . الباحث التكرارات والنسبة المئویةأستخدم:ئیةالمعالجات اإلحصا
  
   :ل ومناقشة النتائجیتحل -٤
  :أدناه) ٧(أنظر الجدول رقم ات الجامعة ی كلي دوريظاهر الشغب فة أهم می ماهإلىر التساؤل األول یشی

  بیالترت    ئویةالنسبة الم  التكرار  المظهر  
  ٠١    %٨٢  ١٣١٥  )سوء السلوك(ر الالئق یالهتاف غ  ١
  ٠٣    %٧٥  ١٢٠٠  الشتم والسب  ٢
  ٠٢    %٧٦.٥  ١٢٢٠   سوء السلوكعلىاإلشارات الدالة   ٣
  ٠٤    %٥٨  ٩٣٠   الحكامعلى اعتداء  ٤
  ١٣    %٢١  ٣٤٥  نالالعبی على اعتداء  ٥
  ١٤    %١٣  ٢١٠  نالالعبین یالعراك ب  ٦
  ١٠    %٤٩  ٧٩٠  نین المشجعیالتحرش ب  ٧
  ٠٦    %٥٧  ٩٢٠  ب داخل اإلستادیالتخر  ٨
  ١٥    %١٢  ٢٠٥  ب خارج األسواریخرالت  ٩

  ٠٧    %٥٠  ٨١٥  ضیالتحر  ١٠
  ١٢    %٢٦  ٤٣٠   من الملعباالنسحاب  ١١
  ٠٧    %٥٠  ٨١٠  ةین الصحفیاإلثارة بالعناو  ١٢
  ٠٤    %٥٨  ٩٣٠  التذمر  ١٣
  ١٠    %٤٩  ٧٩٠  فیاللعب العن  ١٤
  ٠٧    %٥٠  ٨١٠  نی باآلخراألذىإلحاق   ١٥

 بتكــرار ى المرتبــة األولــي فــيأتیــو الــسلوك وء خانــة ســي فــدعــیالئــق ال ریــ أن الهتــاف غ إلــىر الجــدول أعــالهیشیــ
ــغ  (ة بلغــتیــة بنــسبة مئویــ المرتبــة الثاني الــسلوك فــوء ســعلــى اإلشــارات الدالــة ين وتــأتیمــن جملــة المــستفت)% ٨٢ (بل

 علـى اعتـداءن  المرتبة الرابعة كـل مـي، وف)%٧٥ (ة بلغتی المرتبة الثالثة بنسبة مئوي، أما الشتم والسب فف)%٧٦.٥
 (ة بلغـتیـب داخـل اإلسـتاد بنـسبة مئویـخرت المرتبـة الـسادسة الي، وفـ)%٥٨(ة بلغـت یوظاهرة التذمر بنسبة مئو الحكام
ة یـــ مئوةن بنـــسبی بـــاآلخراألذىٕة والحـــاق ین الـــصحفیض واإلثـــارة بالعنـــاویالـــسابعة كـــل مـــن التحـــر المرتبـــة ي، وفـــ)%٥٧

 المرحلـة ي، وفـ%٤٩ة بلغـت یـ المرحلـة العاشـرة بنـسبة مئويف فـیـعـب العن واللنیالالعبن ی، أما التحرش ب%٥٠بلغت 
خـارج األسـوار ب یـ والتخرالالعبـونن ی والعـراك بـنیالالعبـ علـى اعتداءوالرابعة عشر والخامسة عشر كان ة عشر یالثان
  :  النسبة المئویة استخراج قانون باستخدام،  وذلك يلا التوعلى% ١٢،%١٣،%٢١

  %١٠٠× التكرارات المتحصلة                                       
   العدد الكلي للتكرارات                                    

  ًتقریبا% ١٣%    = ١٠٠×٢١٠= ًمثال العراك بین الالعبین 
                                    ١٦٠٠  

  ).٨(نظر الجدول رقم االمالعب  أهم أسباب ظاهرة شغب يما هف للبحث يأما التساؤل الثان
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 ..........................مظاهر وأسباب شغب مالعب كرة القدم يف

 ٢٢٢

  ن أسباب الشغبیبی) ٨(الجدول رقم 
  بیالترت    ةیالنسبة المئو  التكرارات  الفئة  م
  ٠٤    %٥٨  ٩٤٠  الالعبون  ١
  ٠٢    %٨٠  ١٢٨٠  الجمهور  ٢
  ٠١    %٨٦  ١٣٩٠  الحكام  ٣
  ٠٥    %٤١  ٦٦٥  نویاإلعالم  ٤
  ٠٣    %٦٢  ١٠٠٥  اإلداریون  ٥

 ي فـــ)%٨٦ (ة بلغــتیــ الحكــام بنــسبة مئوي شــغب المالعــب تــتلخص فــأســباب أن إلــى) ٨(ر الجــدول رقــم یشیــ
) %٦٢ (بنـسبة المرتبـة الثالثـة ي فـاإلداریـون، و)%٨٠ (ةیـة بنـسبة مئویـ المرتبة الثانيهم الجمهور فیلی، ىالمرتبة األول

ة یــبــة الخامــسة بنــسبة مئو المرتين فهــم فــیــی، أمــا اإلعالم)%٥٨ (ة بلغــتیــ المرتبــة الرابعــة بنــسبة مئوي فــالالعبــون، و
  :تیة وذلك وفق المعادلة اال)%٤١ (بلعت

  %١٠٠× التكرارات المتحصلة                  
  العدد الكلي للتكرارات       

 :ل ومناقشة أسئلة المقابلةیتحل -١
ــع ثالثـــة أشـــخاص فـــي أیـــام   ــا یفم و ٢٧/١٢/٢٠١٠ و ٢١-١٦تمـــت المقابلـــة مـ  ،خـــتص بالتـــساؤل األولیمـ

 محاولــة إلــى ســؤ الــسلوك باإلضــافة علــى الــسب والــشتم واإلشــارات الدالــة ي أن المظــاهر تــتلخص فــيمقابلــة هــنتــائج ال
ب بعـض المعلومـات عـن عالقـة یات واإلثـارة بتـسریلادیـ وعدم تسلم الجـوائز أو الماإلداریونن من ید أخطاء المدربیتص

  .ةیاضی مالعبنا الريائعة ف إبراز المظاهر السالبة والشي اإلعالم هين فی بالمدربالالعبون
 شــغب المالعــب ي فــين هــم الــسبب األساســین بــأن المــدربو فقــد أجمــع المــستفتيخــتص بالتــساؤل الثــانیأمــا مــا   

 . ن والحكامییهم اإلعالمیلی
 :مناقشة النتائج -٢

 الــسلوك ثــم وء ســعلــىالئــق واإلشــارات الدالــة الر یــغ الهتــاف يمظــاهر الــشغب تتمثــل فــأن تــضح ممــا تقــدم ی
 الالعبـــون الجمهــور وي وعــيستدعیــ ياقــة العامــة األمــر الــذید خــروج عــن الــذوق واللیــفیب والــشتم والــسخط وهــذا الــس

  . شغب الجمهور مظاهرىمة وهذه تسمیاضة وتحمل النصر والهزیة للریباألهداف السام
 قــرارات علــىر الئقــة والتــذمالر یــغ وذلــك بالتــصرفات الالعبــونات یجملــة األفعــال وســلوكة یــالثان المرتبــة يوفــ  

  .رهی من اللعب وغواالنسحابف یالحكام واللعب العن
ن ونشر بعض المعلومات ذات الطـابع یالعناوبثارة اإلن بییعالمإل المرتبة الثالثة تلك المظاهر المرتبطة بايوف  

  .نیء اآلخرد أخطایق دون اآلخر وتصیز لفری والمدرب والتحنیالالعبن یق أو المدرب أو العالقات بی عن الفريالسر
 االسـتفزازي نزاهـة الحكـام والـسلوك يض والتـشكك فـی كـالتحرنیاإلداری المرتبـة الرابعـة المظـاهر المرتبطـة بـيوف  
   .نیلآلخر

 القــرارات وعــدم المتابعــة اتخــاذ ية والتبــاطؤ فــا المرتبــة الخامــسة تلــك المظــاهر المرتبطــة بالحكــام كالمحابــيوفــ
  .ةاقومون بإدارة المبارین ین الحكام الذی بقاالتفاعدم فضال عن الجادة للمباراة 

 إلــىالحكــام والنــزول  قــرارات علــى بــاالعتراضن یأمــا المرتبــة الــسادسة فــذاك األمــر والتــصرف المــرتبط بالمــدرب
  .ق من الملعبیأرض الملعب وسحب الفر
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 ..........................مظاهر وأسباب شغب مالعب كرة القدم يف

 ٢٢٣

 يات فـیـمبار الي والـشغب فـياضـی كتـب عـن العنـف الري الـذياضـیه األدب الرإلیـهذه النتائج توافـق مـا ذهـب 
 يخاصـة فـن یة الطـالب بـالقوانیـاء ومسببات أهمها توعیزعم الباحث أن هذه المظاهر ناتجة عن جملة أشیكرة القدم و

ض حـدة اإلثـارة مـن ین وتخفـین صارمة ضد المـشاغبی من طالب الجامعة ووضع قوانًامثلن جزءیجانب البنات ألنهن 
  .ٕن واظهار الحقائق دون مبالغةییاإلعالم

 دونعـیة یاضـیم الـدورات الری أمـر تنظـعلـىن ی هذه الدراسة أن القـائميها الباحث فیإل توصل يلنتائج التومن ا
 الــبعض عتبــریرة كمــا یــة بــصورة كبیــة األمنیــ لــه مــن الناحاالســتعدادتم یــ وال ًاطی بــسًا كــرة القــدم حــدثي الجامعــة فــيدور

ًن صــقال واهــدارا للطاقــة یادیــباب وهــذه مــن أكثــر المعنفــوان الــش يفــن أنهــم ین متناســییاآلخــر أن هــؤالء طــالب وجــامع ًٕ
 الدرجـة ي أو فـيق قـومیـ فرإلـىنـضم یشجع أو یـ مـثلهم مثـل مـن وانفعاالتس یالزائدة والعالج من التوترات ولهم أحاس

ة یـة اإلحصاء وتقانة المعلومـات ثـم كلی كليرة للشغب حسب البحث هیات مثی فإن أكثر الكلأخرىة یمن ناح. الممتازة
 علـىة والقانون والطب یات التربین هم كلین ومشجعیًنضباطا العبا، أما أكثر الطالب التوالي علىلهندسة و اآلداب ا

  .التوالي
 حــسب الدراســة وذلــك بــالقرارات الخاطئــة ثــم الجمهــور ً أوالونأمــا أســباب شــغب المالعــب فالحكــام هــم المتــسبب

 ىلـدة یاء لهـا خـصوصی جملـة أشـإلـى الباحـث هـذه النتـائج يعـزین ویربًرا المـدین وأخیی ثم اإلعالمنیالالعب ونیاإلداریو
 . الجامعاتحالطالب والطالبات ونظم ولوائ

 : والتوصیاتاالستنتاجات-٥
  : االستنتاجات ١-٥

 -:هيمظاهر الشغب  •
  . السلوكوءس -١
 .الضرب والتخریبالعنف المرتبط ب -٢
 .التذمر والتحرش -٣
 .ض واإلثارةیالتحر -٤
 .فی واللعب العننیالالعب على عتداءالا -٥
 .نسحاب من الملعباال -٦
  .نی باآلخراألذىمحاولة إلحاق  -٧
  :ومن أسباب هذه الظاهرة

  .الحكام -
 .الجمهور -
 .اإلداریون -
 .الالعبون -
 .نیواإلعالم -
 .نوالمدرب -

 :اتیالتوص ٢-٥
  .ةیاضة ومكانتها السامیة الطالب بمفهوم الریتوع/ ١  
  .ةیاإلكثار من البطوالت والدورات الود/ ٢  
   .ةیف من اإلثارة اإلعالمیالتخف/ ٣  
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 ..........................مظاهر وأسباب شغب مالعب كرة القدم يف

 ٢٢٤

  .ة داخل الجامعةی تربوىة وأخریق عقوبات قانونیتطب/ ٤  
  .اتیف المؤسسات المتخصصة إلدارة المباریوضع جوائز وتكل/ ٥  
  .يلحرس الجامعا فضال عن األمن ات بقواالستعانة/٦  

  :واألجنبیةالمصادر العربیة 
ــیإبــــراه • ــد تركــ ــ/يم محمــ ــيدراســــات فــ ــشر/يث العلمــــ منــــاهج البحــ ــاء للطبعــــة والنــ م ٢٠٠٦/ة یاالســــكندر/دار الوفــ

 .١٤٣ص
كلیــة التربیــة / ماجــستیر غیــر منــشورة/  الریاضــة األولیــةةحــسن أحمــد الــشافعي، الخطــأ كعنــصر فــي المــسئولی •

 .م١٩٧٧القاهرة / الریاضیة
 .١٥م ص ٢٠٠٥القاهرة /يدار الفكر العرب/ياضیاالجتماع الر/س وآخرونی عوعلىن یر الدیخ •
  .م١٩٩٨القاهرة / الجزء األول  / ياضیاإلعالم الر/ س وآخرون ی عوعلىن یر الدیخ •
كلیـــة ) العـــدوان والعنـــف والـــشغب فـــي الریاضـــة(ورقـــة دراســـیة/حمـــاد داوؤد الجبـــوري/عبـــد المـــنعم إبـــراهیم توفیـــق •

 .م ٢٠٠٠/جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا/ التربیة الریاضیة
)  عالجــه-مظــاهره–أســبابه (ب الجمــاهیر فــي مالعــب كــرة القــدم المــصریةشــغ/ محمـد حــسن عــالوي و آخــرون •

 .م١٩٨٤القاهرة / جامعة حلوان/كلیة التربیة الریاضیة/مؤتمر الریاضة للجمیع
 ٢٠٠١القـــاهرة / ي الفكـــر العربــدار/ ة یــة والبدنیاضــیة الریـــ التربي فــواإلدارةم یموســـوعة التنظــ / يعــصام بــدو •

 .٢٦ص
التــأثیر الــسیكولوجي للعقــاقیر المنـــشطة علــى مــسئولیة الریاضــة عـــن /  و آخـــرونمحمــد أحمــد علــى فــضل اهللا •

بعــض األفعــال التــي تقــع أثنــاء األلعــاب الریاضــیة وعالقتــه بانتــشار الظــاهرة اإلجرامیــة فــي ظــل فلــسفة إســقاط 
 م٢٠٠٥/جامعة حلوان / ٤٥العدد /بحث مقدم للمجلة العلمیة للتربیة البدنیة والریاضیة/ اإلباحة

 .م٢٠٠٤/اإلسكندریة/ دار الوفاء/ الضوابط القانونیة للمنافسة الریاضیة/ یل محمد إبراهیمنب •
ــان • ــــضي الريهـــ ــرون بــ ــ ــة الر/ وآخــ ــ ــــیالثقافــ ـــوزارة الترب/ ةیاضــ ــــة والتیـــ ــدر/ میعلــ ـــل والتــــ ـــاع األهـــ  –م ١٩٩٦/ بیقطـــ

  . ة یمنالیة یالجمهور
• WWW .aljazeeranet  http.IIWWW.alwagt .com.php. 
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 ..........................مظاهر وأسباب شغب مالعب كرة القدم يف

 ٢٢٥

  تحكیم استبیان/ الموضوع)١(الملحق رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــ/السید الدكتور

یقوم الباحث بدراسة عن مظاهر و أسباب شغب المالعب في دوري كلیات الجامعة وبالتالي صمم إستبیانین لجمع 
  .المعلومات من عینة الدراسة

  : من األسئلة، مع العلم أن أهداف الدراسة هيف أو اإلضافة أو تعدیل أىذیرجي التكرم بإبداء الرأي بالح
  .التعرف أهم مظاهر الشغب في المالعب الریاضیة -١
  مع خالص الشكر والتقدیر                   .التعرف أهم مسببات الشغب في المالعب الریاضیة -٢

  :الباحث                                                                
  محمود یعقوب محمود. د                          

  إستبیان/ الموضوع)٢(ملحق رقم ال  
  ـــــــــــــــــــــــــ/واألخت/ األخ

ًأرجو شاكرا التكرم بملئ االستبیان الذي بین یدیك وهو یعالج مشكالت في دوري كلیات الجامعة بطریقة علمیة، 
  .ٕ غرض وانما للبحث العلمي فقطبها لیست الي) تتكرمي(وتأكد أن المعلومات التي تتكرم 

  مع خالص الشكر والتقدیر                                            .آمل آخذ الموضوع بجد وصراحة
  :الباحث                                                                           

  محمود یعقوب محمود. د                                 
   قبل التحكیمستبیاناال)٢(تابع للملحق 

  :البیانات األولیة
  ـــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــ الكلیة)إختیاري (االسم

  :حسب رأیك) ١٥-١( العبارات  التالیة لمظاهر الشغب في دوري كلیات الجامعة رتبها من -١
  
  
  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  اللعب العنیف •  التخریب دأخل اإلستاد •  العراك بین االعبین •
  اإلعتداء علي الحكام •  اإلثارة بالعناوین الصحفیة •  یضالتحر •
  التخریب خارج األسوار •  الشتم والسب •  إلحاق األذي بألخرین •
  اإلشارات الدالة علي سؤ السلوك •  التحرش بین الالعبین  •  )سؤ السلوك(الهتاف غیر الالئق  •
  اإلعتداء علي الالعبین •  اإلنسحاب من الملعب •  التذمر •
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 ..........................مظاهر وأسباب شغب مالعب كرة القدم يف

 ٢٢٦

  :حسب رأیك) ٥-١( الفئات المذكورة تسبب الشغب في دوري الكلیات رتبها من -٢
  اإلداریون  الالعبون  الحكام  الجمهور  اإلعالمیون

  :الترتیب
  ـــــــــــــــــــ -١
 ـــــــــــــــــــ -٢
 ـــــــــــــــــــ -٣
 ـــــــــــــــــــ -٤
 ـــــــــــــــــــ -٥
  راجع الترتیب قبل تسلیم اإلستبیان •

  سم اهللا الرحمن الرحیم ب
   بعد التحكیم االستبیان)٣(ملحق رقم ال

  -:البیانات األولیة
  ـــــــــــ:الكلیة: (     ) ـــــــــــــــــ الجنس):إختیاري(اإلسم 
    ).(     حكم (    ) إعالمي (     ) مشجع (      ) إدراي (     ) العب : الصفة

  أمام العبارات التي توافق رأیك) √( ضع عالمة  
  -: مظاهر الشغب في دوري الكلیات بالجامعة یتمثل في-١
  ال أدري  ال أوافق  أوافق  المظهر  م
        العراك بین االعبین  ١
        التحریض  ٢
        إلحاق األذي بألخرین  ٣
        )سؤ السلوك(الهتاف غیر الالئق   ٤
        التذمر  ٥
         من الملعباباالنسح  ٦
         علي الالعبیناالعتداء  ٧
        التحرش بین الالعبین  ٨
        اإلشارات الدالة علي سؤ السلوك  ٩

        التخریب دأخل اإلستاد  ١٠
        اإلثارة بالعناوین الصحفیة  ١١
        الشتم والسب  ١٢
        اللعب العنیف  ١٣
        اإلعتداء علي الحكام  ١٤
        رالتخریب خارج األسوا  ١٥

  في الداخل ) ٧(من الجدول رقم 
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 ..........................مظاهر وأسباب شغب مالعب كرة القدم يف

 ٢٢٧

  : أكثر المتسببین في ظاهرة الشغب في دوري كلیات الجامعة هم-٢
  لیس لهم تأثیر  بصفة ثانویة  بصفة أساسیة  الفئة  م
        االعالمییون  ١
        الجمهور  ٢
        الالعبون  ٣
        اإلداریون  ٤
        الحكام  ٥

  ان قبل تسلیمهیراجع االستب •
  أسئلة المقابلة الشخصیة)٤ (ملحق رقمال

  م؟٢٠١١-٢٠١٠ في دوري كلیات الجامعة والفوضىبرأیك ما هي أهم مظاهر الشغب والعنف /  ١س
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : برأیك من هم المتسببین في هذه المظاهر مع العلم أن الفئات المشاركة في الدوري هم/ ٢س
  اإلداریون  الالعبون  الحكام  الجمهور  اإلعالمیون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )یمكن إضافة آخرین(

  .ًرتب الفئات المتسببة في الشغب من األكثر تسببا إلي األقل/ ٣س
  أسماء المحكمین)٥(ملحق رقم ال

  جهةال  التخصص  الدرجة العلمیة  االسم  م
  السودان للعلوم والتكنولوجیا. ج  علم نفس ریاضي  بروفسیر  حسن محمد عثمان المصري  ١
  الدلنج. ج  العاب قوي  بروفسیر  مامور كنجي سلوب  ٢
  السودان للعلوم والتكنولوجیا. ج  كرة قدم  مشارك. أ  أحمد آدم أحمد  ٣
  النیلین. ج  إعالم ریاضي  مساعد. أ  عثمان أندلي  إسماعیل  ٤
  النیلین. ج  لیاقة بدنیة  مساعد. أ   یس أحمد محمودعوض  ٥

  أسماء الذین تمت مقابلتهم)٦(ملحق رقم ال
  الجهة  التخصص  الدرجة العلمیة  االسم  م
  النیلین.ج-كلیة اآلداب  )مشجع ،ریاضي(لغة عربیة   مشارك. أ  علي جمعة عثمان. د  ١
  كلیة التربیة–المسجل اإلداري   تربیة ریاضیة  محاضر  سلیمان عقید عثمان.أ  ٢

  النیلین. ج-عمادة الطالب  تربیة ریاضیة  مشرف  أحمد عز الدین. أ  ٣
  المشرف الریاضي بعمادة الطالب
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