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 يستخهض انجحث

التعرف على واقع اسباب الشغب الرياضي  يي  العبعيب الرياضي  يي  بغيداد عين و  ي    ير  هدف البحث إلى
تم تحدييد البياحنون لع تعيع بحين م  بالرابلي  الرياضيي  لل عياهير الرياضيي  ليبع  ا  ديي  ال عاهير الرياضي  , 

. وقد تم اخذ باللريق  العشيوايي  لينبث ا ديي  رياضيي  عين اليدوري 7102/7108الرياضي  للدوري الععتاز للعام 
عشيي ع عيين  01الععتيياز ا الييزوراا , ال وييي  , الشييرل  ت واييذلك تييم اخييذ عي يي  البحييث باللريقيي  العشييوايي   بعييدد 

تساهم ايل عين البعنيين ت عش ع رياض  , واست تج الباحنون الى ان 01ال  ادي رياض  ليصبح عدد العي   ا
ل ع ور والعدربين ي  انارة الشيغب ليدا ال عياهير والشيحن الزاييد عين قنيل العيدربين يسياعد يي  انيارة ال ع يور وا

 حو العباراة . واوصى البياحنون اليى تلنييل القيا ون بشيال حيازم عليى العخيال ين وععيل دورات تنقي يي  للعيدربين 
لرياضيي  عيين اييل اخبييار قييد تسيياعد ييي  انييارة والبعنييين عيين ت ييل تقليييل الشييغب لييدا ال عيياهير وابعيياد ا عييبم ا

 الشغب عن خبل الصحف وا عبم العسعوع .
 الشغب الرياض . الكممات المفتاحية:

Abstract 
The aim of the research is to identify the reality of the causes of sports riots in 
sports stadiums in Baghdad from the point of view of sports fans, researchers 
have been identified to their research community sports association of sports fans 
for some sports clubs for the Premier League for the year 2012/2012 . The 
research was taken randomly to three sports clubs from the Premier League 
(Zawra, air and police) as well as the sample was taken randomly number of 30 
fans from each sports club to become the number of the sample (00) sports fans, 
the researchers concluded that the contribution of both players and the public 
Coaches in rioting the crowd and overcharging by coaches will help stir the 
audience towards the game. The researchers recommended to implement the law 
firmly on the violators and the conduct of educational sessions for coaches and 
players in order to reduce the riots in the masses and keep sports media from all 
news that may help in the riot through newspapers and audio media. 
Keywords: sports riots. 

 

 

 

 

  

 

  ثحث تقذو ثه ثحث تقذو ثه 

  رشُذرشُذأ.و. د سالو حنتىش أ.و. د سالو حنتىش                                                                       شهبة احًذ  شهبة احًذ    و. د دمحمو. د دمحمأ.أ.        

  انجبيعخ انًستنصرَخ انجبيعخ انًستنصرَخ   --االسبسُخاالسبسُخكهُخ انترثُخ كهُخ انترثُخ   ––  وعهىو انرَبضخوعهىو انرَبضخ  قسى انترثُخ انجذنُخقسى انترثُخ انجذنُخ

              و.و عالء خهف عجذ انسهرحو.و عالء خهف عجذ انسهرح

 وزارح انشجبة وانرَبضخ 

  دراسخ واقع انشغت انرَبضٍ فٍ يالعت كرح انقذو دراسخ واقع انشغت انرَبضٍ فٍ يالعت كرح انقذو 

  ين وجهخ نظر انجًبهُر انرَبضُخين وجهخ نظر انجًبهُر انرَبضُخ
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 انفصم االول

 انتعرَف ثبنجحث-1

 :  انجحث وأهًُتهيقذيخ 1-1

اىقذً ٍِ إٌ االىؼاب اىشؼثٞح فٜ اغية دٗه اىؼاىٌ فَْز ظٖو٘س اىيؼثوح توِٞ اىشوثاب توذث اىنصٞوش اىقذً ٍِ إٌ االىؼاب اىشؼثٞح فٜ اغية دٗه اىؼاىٌ فَْز ظٖو٘س اىيؼثوح توِٞ اىشوثاب توذث اىنصٞوش   مشجمشج  ذؼذذؼذ    

ٌٍْٖ االٕرَاً تٖا توو ذؼوذٙ رىول اىوٚ  اٍوح تمو٘الخ ٍغيٞوح ىروشه اىرشفٞؤ  ٗموزىل االعورقماب اىنثٞوش ٌٍْٖ االٕرَاً تٖا توو ذؼوذٙ رىول اىوٚ  اٍوح تمو٘الخ ٍغيٞوح ىروشه اىرشفٞؤ  ٗموزىل االعورقماب اىنثٞوش 

ػووذد اىَشووعؼِٞ  ىيؼثووح ىنووشج اىقووذً  ٍووِ اىغوويثٞاخ اىرووٜ ذووششش ػيٖٞووا ٍْٖٗووا اىشوورة ػووذد اىَشووعؼِٞ  ىيؼثووح ىنووشج اىقووذً  ٍووِ اىغوويثٞاخ اىرووٜ ذووششش ػيٖٞووا ٍْٖٗووا اىشوورة   ىيَشووعؼِٞ ٗصٝووادجىيَشووعؼِٞ ٗصٝووادج

  اىشٝاضٜ .اىشٝاضٜ .

ٗذؼذ ىؼثح مشج اىقذً ٍِ إٌ االىؼاب اىشٝاضٜ ىعَإٞشٝح اىعَاػٞح فٜ اىؼشاق حٞس اُ اغية اىعَإٞش ٗذؼذ ىؼثح مشج اىقذً ٍِ إٌ االىؼاب اىشٝاضٜ ىعَإٞشٝح اىعَاػٞح فٜ اىؼشاق حٞس اُ اغية اىعَإٞش 

ؼثح ٍَا ٝ٘ىذ اىٚ ؼثح ٍَا ٝ٘ىذ اىٚ ذؼشق مشج اىقذً اىٚ حذ اىعُْ٘ ٗتاىراىٜ ٕزا اىؼشق ٝشدٛ اىٚ االفشاط فٜ حثٌٖ اىٚ اىيذؼشق مشج اىقذً اىٚ حذ اىعُْ٘ ٗتاىراىٜ ٕزا اىؼشق ٝشدٛ اىٚ االفشاط فٜ حثٌٖ اىٚ اىي

  عي٘ك عيثٜ ٝششش ػيٚ ٍغر٘ٙ اىيؼثح ٗاىعَإٞش.عي٘ك عيثٜ ٝششش ػيٚ ٍغر٘ٙ اىيؼثح ٗاىعَإٞش.

ٗ ذ اخريف اىنصٞش ٍِ اىؼيَاء فٜ ذغذٝوذ ٍوإٜ ٍدوادس اىشورة ىوذٙ اىعَوإٞش ٕوو ٕو٘ عوي٘ك ّ غوٜ اً ٗ ذ اخريف اىنصٞش ٍِ اىؼيَاء فٜ ذغذٝوذ ٍوإٜ ٍدوادس اىشورة ىوذٙ اىعَوإٞش ٕوو ٕو٘ عوي٘ك ّ غوٜ اً 

  عي٘ك ٍنرغة ٍِ اىَعرَغ اً اُ ْٕاىل اعثاب اخشٙ ذشدٛ اىٚ حذٗز اىشرة داخو ٗخاسض اىَيؼة. عي٘ك ٍنرغة ٍِ اىَعرَغ اً اُ ْٕاىل اعثاب اخشٙ ذشدٛ اىٚ حذٗز اىشرة داخو ٗخاسض اىَيؼة. 

فووٜ اىذساعووح ى٘ا ووغ اىعَووإٞش اىشٝاضووٞح فووٜ اىنشووف ػووِ اعووثاب حووذٗز فووٜ اىذساعووح ى٘ا ووغ اىعَووإٞش اىشٝاضووٞح فووٜ اىنشووف ػووِ اعووثاب حووذٗز ٍٗووِ ْٕووا ذنَووِ إَٞووح اىثغووس ٍٗووِ ْٕووا ذنَووِ إَٞووح اىثغووس 

اىشرة ٍِٗ ٗسآ حذٗز ٗاٝعاد اىغيو٘ه اىَْاعوثح ىغوو ٕوزٓ اىَشونيح اىروٜ ػدو د تَلػثْوا اىشٝاضوٞح اىشرة ٍِٗ ٗسآ حذٗز ٗاٝعاد اىغيو٘ه اىَْاعوثح ىغوو ٕوزٓ اىَشونيح اىروٜ ػدو د تَلػثْوا اىشٝاضوٞح 

  ٍَا اشش عيثا ػيٚ ٍغر٘ٙ اىنشج داخو اىؼشاق .ٍَا اشش عيثا ػيٚ ٍغر٘ٙ اىنشج داخو اىؼشاق .

  يشكهخ انجحث :1-1

ىوٚ حوذٗز اىشورة داخوو اىَيؼوة ٗخاسظوح ىوٚ حوذٗز اىشورة داخوو اىَيؼوة ٗخاسظوح ذنَِ ٍشنيح اىثغس  فٜ دساعوح إوٌ اىَغوثثاخ اىروٜ ذوشدٛ اذنَِ ٍشنيح اىثغس  فٜ دساعوح إوٌ اىَغوثثاخ اىروٜ ذوشدٛ ا

ٗاىرٜ تذٗسٕا ذؼدف تاىشٝاضح اىؼشا ٞح ٗخد٘صوا موشج اىقوذً اىروٜ ذؼرثوش اىَروْ ظ اى٘حٞوذ ىيعَوإٞش ٗاىرٜ تذٗسٕا ذؼدف تاىشٝاضح اىؼشا ٞح ٗخد٘صوا موشج اىقوذً اىروٜ ذؼرثوش اىَروْ ظ اى٘حٞوذ ىيعَوإٞش 

  اىؼشا ٞح .اىؼشا ٞح .

ٗٝوشٙ اىثواحصُ٘ حغووة ٕوزٓ اىذساعوح اّٖووا عو٘ي ذغواػذ فووٜ حوو ٍشونيح مثٞووشج ٗظذٝوذج ػيوٚ اىشٝاضووح ٗٝوشٙ اىثواحصُ٘ حغووة ٕوزٓ اىذساعوح اّٖووا عو٘ي ذغواػذ فووٜ حوو ٍشونيح مثٞووشج ٗظذٝوذج ػيوٚ اىشٝاضووح 

ىرغاػذ اىذساعوح اىغاىٞوح ػيوٚ اىغوذ ٍوِ اىؼْوف اىشٝاضوٜ ىرغاػذ اىذساعوح اىغاىٞوح ػيوٚ اىغوذ ٍوِ اىؼْوف اىشٝاضوٜ اىؼشا ٞح تو ٗاّٖا ٍِ اىََنِ اُ ذقضٜ ػيٖٞا اىؼشا ٞح تو ٗاّٖا ٍِ اىََنِ اُ ذقضٜ ػيٖٞا 

  ٗاىغٞي٘ىح دُٗ اى٘ ٘ع تٔ .ٗاىغٞي٘ىح دُٗ اى٘ ٘ع تٔ .

دراسةخ واقةع انشةغت انرَبضةٍ فةٍ يالعةت كةرح انقةذو يةن ٗذنَِ اىَشنيح اىغاىٞح فوٜ اىغوشاه اىرواىٜ  ٗذنَِ اىَشنيح اىغاىٞح فوٜ اىغوشاه اىرواىٜ  

  ".".وجهخ نظر انجًبهُر انرَبضُخ

  

 هذف انجحث: 1-2

شٝاضٜ فٜ ترذاد ٍِ ٗظٖح ّظش اىعَإٞش شٝاضٜ فٜ ترذاد ٍِ ٗظٖح ّظش اىعَإٞش اىرؼشي ػيٚ ٗا غ اعثاب اىشرة اىشٝاضٜ فٜ اىَلػة اىاىرؼشي ػيٚ ٗا غ اعثاب اىشرة اىشٝاضٜ فٜ اىَلػة اى

  اىشٝاضٞح .اىشٝاضٞح .

 يجبالد انجحث:1-3
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  ظَإٞش االّذٝح اىشٝاضٞح ىيذٗسٛ اىََراص ىنشج اىقذً فٜ ترذاد .ظَإٞش االّذٝح اىشٝاضٞح ىيذٗسٛ اىََراص ىنشج اىقذً فٜ ترذاد .::  انًجبل انجشر1-3-1ٌ

  20182018//1010//1111اىٚ اىٚ   20182018//88//1111ٍِ ٍِ ج ج : ىيَذ: ىيَذ  انًجبل انسيبن1-3-2ٍ

  َراص ىنشج اىقذً فٜ ترذاد .َراص ىنشج اىقذً فٜ ترذاد .ٍلػة االّذٝح اىشٝاضح ىيذٗسٛ اىٍَلػة االّذٝح اىشٝاضح ىيذٗسٛ اىَ:  :    انًجبل انًكبن1-3-3ٍ

  انفصم انثبنٍ

 انًُذانُخ : راءاتهانجحث وأج ُخينهج-2

 ينهجُخ انجحث:2-1

ذر٘ ف اإلظشاءاذاىَغرخذٍح فٜ اٛ تغس ػيَٜ ع٘اء فٜ ظَغ اىثٞاّاخ ثً ذغيٞيٖا ثٗ اعرخلص اىْرائط ػيٚ 

اىَغوغٜ ىنّ٘ؤ ثمصوش اىَْوإط طثٞؼح ٍْٖط اىثغس ّٗ٘ػٔ ، ىزا اخرواس اىثواحصُ٘ اىَوْٖط اى٘صو ٜ تابعوي٘ب 

 ٍلئَح ىمثٞؼح ٍشنيح اىثغس .

 : يجتًع انجحث وعُنته2-2

ذووٌ ذغذٝووذ اىثوواحصُ٘ ىَعرَووغ تغووصٌٖ  تاىشاتمووح اىشٝاضووٞح ىيعَووإٞش اىشٝاضووٞح   ىووثؼ  االّذٝووح اىشٝاضووٞح  

 .2017/2018ىيذٗسٛ اىََراص ىيؼاً 

 اىذٗسٛ اىََراص ) اىضٗساء , اىع٘ٝح , اىششطح ( . ٗ ذ ذٌ اخز تاىمشٝقح اىؼش٘ائٞح ىصلز اّذٝح سٝاضٞح ٍِ  

ٍشوعغ ٍوِ موو ّوادٛ سٝاضوٜ ىٞدوثا ػوذد اىؼْٞوح  30ٗمزىل ذٌ اخز ػْٞح اىثغس تاىمشٝقح اىؼش٘ائٞح  تؼذد 

 ( ٍشعغ سٝاضٜ .90)

 : اداة قياس االداء 2-3
 7102/7108اسييباب الشييغب الرياضيي  ييي  العبعييب الرياضييي   للعوسييم ال ييروي  عيين ت ييل التعييرف علييى

للييدوري الععتيياز ولتحقيييل هييدف البحييث قييام البيياحنون باسييتخدام عقييياس اخالييد اسييودت والعلنييل علييى النيييي  
ت 6ت ع ييا ت وهيي  ا ال ع ييور , العييدربين , البعنييين ت حيييث شييعل اييل ع ييال ا0العراقييي  والعاييون عيين ا

  النييدايل عيين ت ييل ت سييير ت عبييارة وقييد اسييتخدم البيياحنون العقييياس نبنيي08عبييارات ليت ييون العقييياس عيين ا
 ت 0ال تايج اتوايل , عتردد,   توايل ت واعا ي  ال دول ا

 ت0 دولا
 ينين عدد الع ا ت والعبارات

 ػذد اىؼثاساخ اىَعاه خ

 6 اىعَٖ٘س 1

 6 اىَذستِٞ 2

 6 اىلػثِٞ 3

 18 اىَعَ٘ع

 تطبيق المقياس: 2-4
ا ت ا ديي   عاهيريي 3عشي ع رياضي  عيوزعين عليى ا ت99تم تلنيل العقياس على عي   البحث العاو   عن ا

حييث تيم توزييع العقيياس يي  ييوم ت 2اعا ي  ال دول ا 2928/ 2927للعام  الزوراا , ال وي  , الشرل  ت .
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ت وقيد 99على عي   البحث وقد نلغت عدد ا سيتبا ات العوزعي  عليى عي ي  البحيث ا 28/8/2928الخعيس 
 ت استعارة ع قودة. 24د تم استبعاد ات استعارة صالح  وق66تم استر اع ا

 االحصائية : الوسائل 2-5
 للععال ات ا حصايي  . Spssالحقيب  ا حصايي   استخدم الباحنون 

 لثالفصل الثا
 عرض ومناقشة نتائج البحث :3-2

ث يييييييييي تايج  وع اقش  ا سيت ابات للعي ي  عليى ع يا ت ا سيتبا   النبني  وتحدييد ع يد سي ال البح سيتم عر 
التعرف عمى واقع اسباب الشغب الرياضي في المالعبب الرياضبي فبي بغبداد مبة وظربة نظبر الظمبا ير اا 

 . تت الرياضية
 المظال االول : الظمرور :

بعد  عع ا ستبا ات الخاص  ن ذا العقياس وتحديدا ع د ع ال ال ع ور باعتباره عصدر عن عصادر الشغب 
وسيياا الحسيياني  وا حرايات ييا الععيارييي  وترتيييب اييل عبييارة  سييت ابات ويقييا اأ ييت  تييايج تلييك االرياضيي  وقييد اا

 ت 2حسب ا هعي  وحسب ال دول ا
 ت2 دول ا

 ينين العتوسط الحسان  وا  حراف الععياري لع ال ال ع ور 

 انعجبرح               د
 انًتىسط  انتكراراد

 انحسبثٍ

 االنحراف 

 انًعُبرٌ

 اننسجخ 

 انًئىَخ

 

 ال اوافق  يتردد  اوافق  د

       1 85,5 0,432 2,978 13 0  77 اىعَٖ٘س ٝرؼدة تغثة حثح ىيْادٛ اىزٛ ٝغثٔ 1

 2 72,2 0,765 2.856 20 5 65 اغية اىعَإٞش الذؼشي  ٘اِّٞ اىيؼثح 2

 3 67,7 0,324 2,787 29 0 61 ٝرؼدة ىْرٞعح اىَثاساج  3

 4 62,2 0,437 2,632 22 12 56 حال َٝريل اىعَٖ٘س ثٛ شقافح سٝاضٞ 4

 5 54,4 0,213 2,623 29 12 49 اىعَٖ٘س َٝريل ضر٘ط ّ غٞح  ثو اىَثاساج 5

 6 44,4 0,096 2,576 20 30 40 اىعَٖ٘س اىذٗافغ اىغٞاعٞح اىرٜ ذغشمٔ اغية 6

 

ه " انجًهةةىر َتعصةةت ثسةةجت حجةةخ نهنةةبدٌ انةة ٌ َحجةة( ّلحووا اُ اىؼثوواسج االٗىووٚ   2ٍووِ خووله اىعووذٗه )

تْغوثح ٍو٘ٝوح  (77) ذاحريد اىَشذثح االٗىٚ فٜ ٍعاه اىعَٖ٘س حٞس ماّد االظاتاخ ػِ ٕزا اىؼثاسج تَ٘افوق 

 .(8555)تيرد  

ٗتْغووثح ٍو٘ٝووح  (56)ترنووشاس ٍ٘افووق   انهعجةةخ قةةىانُن انجًةةبهُرالتعرف اغهةةتٗ ووذ احريوود اىؼثوواسج اىصاّٞووح  

 .(7252)تيرد

ٗتْغووثح ٍو٘ٝووح  (61)  ترنووشاس ٍ٘افووق  َتعصةةت ننتُجةةخ انًجةةبراح( اىووٚ اُ ػثوواسج   2ٗمووزىل ٝثووِٞ اىعووذٗه )

 .(6757)تيرد

ترنوشاس  تةذنٍ يسةتىي انثقبفةخ انرَبضةُخ نةذي انجًةبهُرٗ ذ امذخ ّغثح مثٞشج ٍوِ اىعَوإٞش اىشٝاضوٞح اىوٚ 

 . (6252)ٗتْغثح ٍو٘ٝح تيرد  (56)ٍ٘افق تْغثح 
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 (49)  ترنوشاس ٍ٘افوق انجًهىر ًَتهك ضغىط نفسُخ قجةم انًجةبراح( اىٚ اُ ػثاسج   2ٗمزىل ٝثِٞ اىعذٗه )

 .(5454)ٗتْغثح ٍو٘ٝح تيرد

ترنوشاس اغهةت انجًهةىر انةذوافع انسُبسةُخ انتةٍ تحركةهٗامذخ ّغثح ال تأط تٖا ٍِ اىعَإٞش اىشٝاضٞح اىٚ 

 ىَووا فؼووو سد ٕو٘ .حٞوس امووذخ اىذساعواخ ػيووٚ اُ  اىشوورة (4454)ٗتْغوثح ٍو٘ٝووح تيروود  (40)ٍ٘افوق تْغووثح 

 غٞوش تردوشي احوذٌٕ ٝقوً٘ حوِٞ اىَشونيح ٗذوضداد اىعَٖ٘س  ثو ٍِ اىَذسظاخ اٗ اىَيؼة اسه ػيٚ ٝغدو

 اىيؼثوح تقو٘اِّٞ اىشٝاضوٜ اىعَٖو٘س ىيرصقٞوف دٗسٝوح صوقو دٗساخ ػَوو فوٜ ٝنَوِ ٗاىغو ظغٌٞ خمأ اٗ الئق

 ٍشا ثوح مواٍٞشاخ ٗٗضوغ ٞوحفوٜ ذقيٞوو اىٖرافواخ االٝعات اىَشوعؼِٞ ساتمح دٗس ٗذ ؼٞو ذغنَٞٞح دٗساخ ٗػقذ

 .(1:45)اىعَإٞش ىعَٞغ

 انًجبل انثبنٍ :انًذرثُن :

تؼذ ظَغ االعرثاّاخ اىخاصح تٖزا اىَقٞاط ٗذغذٝذا ػْذ ٍعاه اىَذستِٞ تاػرثاسٓ ٍدذس ٍوِ ٍدوادس اىشورة 

ػثواسج  اىشٝاضٜ ٗ ذ ماّد ّرائط ذيل االعرعاتاخ ٗفقا ابٗعاط اىغغاتٞح ٗاّغشافاذٖوا اىَؼٞاسٝوح ٗذشذٞوة موو

  .(3حغة االَٕٞح ٗحغة اىعذٗه )

 (3ظذٗه )

 ٝثِٞ اىَر٘عظ اىغغاتٜ ٗاالّغشاي اىَؼٞاسٛ ىَعاه اىَذستِٞ 

 اىؼثاسج               خ
 اىَر٘عظ  اىرنشاساخ

 اىغغاتٜ

 االّغشاي 

 اىَؼٞاسٛ

 اىْغثح 

 اىَو٘ٝح

 

   اوايل  عتردد  اوايل  خ
       1 88,8 0,765 2,564 5 5 80 شغِ اىَذستِٞ اىَ شط ىلػثِٞ 1

 2 83,3 0,321 2.523 9 6 75 ذرمٞح فشو اىَذسب ىيَثاساج ػيٚ اىرغنٌٞ 2

3 
مصشج االػرشاضاخ تشنو ٍ شط تغٞس ٝصٞش 

 اىعَٖ٘س
70 10 10 2,421 0,432 77,7 3 

 4 73,3 0,654 2,400 7 17 66 اذٖاً اىرغنٌٞ تاىرغٞض ى شٝق ٍا 4

 5 62,2 0,216 2,398 14 20 56 مَذسب اترؼاد اىَذسب ػِ ػَيح 5

 6 55,5 0,432 2,376 20 20 50 ظٖو اىَذسب تق٘اِّٞ اىيؼة 6

قداحتلت العرتب  ا ولى " شحة المدربية المفرط لالعبيةت  بحظ ان العبارة ا ولى " 3عن خبل ال دول ا
 .(0080)عيوي  نلغت   ن سب  (08)عدربين حيث اا ت ا  ابات عن هذا العبارة بعوايل ي  ع ال ال

وب سييب  عيوييي   (57)نت ييرار عواييل  "التحكبي  عمببى لممببباراة المببدرب فشببل تغطيبةوقيد احتلييت العبيارة النا ييي  "
 . (0888)نلغت

" نت رار عوايل الظمرور يثير بحيث مفرط بشكل االعتراضات كثرةت الى ان عبارة " 8واذلك ينين ال دول ا
 .(5585)وب سب  عيوي  نلغت (58)

نت يرار عواييل ن سيب  اتربا  التحكبي  ببالتحيف لفريبق مبا وقد ا دت  سب  انيرة عن ال عاهير الرياضي  اليى 
 . (5888)وب سب  عيوي  نلغت  (66)

وب سيب   (76)" نت يرار عواييل ابتعباد المبدرب عبة عممبة كمبدربت اليى ان عبيارة " 8واذلك ينين ال دول ا
 .(6686)عيوي  نلغت
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نت يرار عواييل ن سيب   المعبب بقبوانية المبدرب ظربلا عين ال عياهير الرياضيي  اليى وا دت  سيب    بي س ن ي
 . (7787)وب سب  عيوي  نلغت  (78)

حيث ا دت الدراسات على ان العدرب له الدور ال نير ي  انيارة الشيغب ليدا العيدر ات عين خيبل بعي  
  القوا ين ارة القدم الحديني  ادا الحراات وال  ل ي  ي م القوا ين الصادرة عن الحاام حيث ان التغيير ي

اليى   يل العيدرب يي  تليك القيوا ين ععيا يي دي اليى انيارة ال عياهير بشيال انيير حييث ان ا ليب ال عياهير 
تحيييدث الشيييغب بسييينب العيييدرب او ا دارييييين داخيييل وخيييارج العلعيييب الع يييرو  عييين العختصيييين ان يععليييوا 

 . (84:8)ا عبعي  عن لريل التل از دورات تلويري  للعدربين عن خبل ورش الععل والدورات
 المظال الثاني :الالعبية :

 (4جذول )

 َجُن انًتىسط انحسبثٍ واالنحراف انًعُبرٌ نًجبل انالعجُن 

 اىؼثاسج               خ
 اىَر٘عظ  اىرنشاساخ         

 اىغغاتٜ

 االّغشاي 

 اىَؼٞاسٛ

 اىْغثح 

 اىَو٘ٝح

 

 ال اٗافق  ٍرشدد  اٗافق  خ

       1 93,3 0,424 2,534 4 2 84 افرؼاه اىَشامو ٍِ  ثو اىلػثِٞ  يٞيٜ اىيٞا ح 1

2 
ػذً اٍرلك اىلػثِٞ بٛ ٍغشٗىٞح اٍاً 

 اىعَٖ٘س
80 5 15 2.433 0,124 88,8 

2 

3 
االترؼاد ػِ ىرح اىرْافظ اىدغٞا تِٞ 

 االػثِٞ
78 2 10 2,325 0,758 86,6 

3 

 4 77,7 0,354 2,312 9 11 70 ىيؼثح ػذً فٌٖ اىق٘اِّٞ اىخاصح تا 4

 5 55,5 0,786 2,300 20 20 50 اىغي٘ك اىؼذٗاّٜ اىَ شط ىذٙ اىلػثِٞ 5

 6 53,3 0,400 2,298 20 22 48 اٍرلك اىلػثِٞ ىغاىح اىٞأط ٍِ اىرغنٌٞ 6

قيداحتلت " مياقبةافتعال المشاكل مة قبل الالعبية قميمي الت  بحظ ان العبارة ا وليى " 4عن خبل ال دول ا
ن سييب  عيوييي  نلغييت   (:0)البعنييين حيييث اا ييت ا  ابييات عيين هييذا العبييارة بعوايييل العرتبيي  ا ولييى ييي  ع ييال 

(3888). 
وب سيب   (08)نت يرار عواييل  "الظمربور امبا  مسبوولية ألي الالعببية امبتال  عد وقد احتلت العبارة النا ي  "

 . (0080)عيوي  نلغت
" نت ييرار عوايييل االعبببية بببية الصببحي  التنببافس لغببة االبتعببادعةالييى ان عبييارة "  ت:واييذلك ينييين ال ييدول ا

 .(0686)وب سب  عيوي  نلغت (50)
وب سيب  عيويي  نلغيت  (58)نت يرار عواييل ن سيب   بالمعبة الخاصة القوانية فر  عد وقد ا دت  سب  انيرة عن 

(5585) . 
 (78)" نت ييرار عوايييل الالعبببية لببد  المفببرط وانيالعببد السببمو ت الييى ان عبييارة " :وايذلك ينييين ال ييدول ا
 .(7787)وب سب  عيوي  نلغت

نت يرار  التحكبي  مبة اليبسس لحالبة الالعبية امتال وا دت  سب    ب س ن ا عن ال عاهير الرياضي  الى 
 . (7888)وب سب  عيوي  نلغت  (0:)عوايل ن سب  
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ارة الشييغب الرياضيي   لييدا ال عيياهير عيين حيييث ا ييدت الدراسييات علييى ان ا عنييين ل عييدور انييير ييي  انيي
خييبل بعيي  التيي  يقييوم ن ييا ا عنييين ات يياه ال عيياهير ن ييدف ا سيياه ل ييم ععييا يولييد شييرارة ييي  العييدر ات 
تسيياعد علييى ا شييتعال لييدا ال عاهيروقييد ا ييدت البحييوث علييى ضييرورة ان ياييون ه الييك عتابعيي  ورقابيي  

تعاير صي وة العبارييات ايذلك  نيد عين و يود على البعنين عن ا ل عدم التصرف هاذا تصريات ععا 
 . (2:67)قا ون حازم ات اه تلك التصريات الغير عحسوب  عن البعنين

 راثعانفصم ان

 االستنتاظات والتوصيات :-4
 االستنتاظات : 4-2
 تساهم ال عن البعنين وال ع ور والعدربين ي  انارة الشغب لدا ال عاهير . .1
 يساعد ي  انارة ال ع ور  حو العباراة . الشحن الزايد عن قنل العدربين .2
 تحيز الحاام لبحد عن ال رق يساعد ي  انارة الشغب لدا ال عاهير . .3
حصييول ع ييا ت وعبييارات العقييياس علييى عسييتوا عرت ييع ييي  بعيي  ا  ابييات ا ي انييي  ععييا يولييد و ييود   .4

 ت  م لدا ال عاهير ل ذا العبارات .
 التوصيات :4-2
 زم على العخال ين .تلنيل القا ون بشال حا .1
 ععل دورات تنقي ي  للعدربين والبعنين عن ت ل تقليل الشغب لدا ال عاهير . .2
 ابعاد ا عبم الرياض  عن ال اخبار قد تساعد ي  انارة الشغب عن خبل الصحف وا عبم العسعوع . .3
  قيد تنيير الشيغب تلوير قدرة الحاام على ي م القيوا ين بشيال صيحيح عين ت يل ا نتعياد عين ا خلياا التي .4

 لدا ال ع ور .
 المصادر :

,  اععيييي   مظببببا ر واسببببباب شببببغب مالعببببب كببببرة القببببد  فببببي دوري الظامعبببباتعحعييييود يعقييييوب عحعييييود    .1
 .2011ال يل,

,ع ليي   اععيي   اسببباب شببغب المالعببب وطببره معالظتببط فببي النشبباط البببدني الرياضببيعنيد اليعييين نييوداود   .2
 .2011,  35ال زاير العدد 

 .2013, 1, القاهرة ,ج شغب المالعب بية التطبيق والمفرو يد   اسعاف عند الحع .3
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