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في حب العب او فريق معين هو االفراط والمبالغة : مفهوم التعصب الرياضي 

 العقلعلى العاطفة بصورة تتغلب فيها في لعبة معينة 



  : ايضا ويعرف  •

 فيه يظهر الطبيعي الحد عن وزائد فيه مبالغ شعور هو

 معين العب أو فريق وتشجيع حب في ومبالغة هوسا   الشخص

 ، العقالني التفكير عن يبتعد  لدرجة ، رياضية لعبة في

 الفريق أنصار من مداخلة أو رأي تقبل يرفض وتجعله

 للفريق تقدم هناك كان ما إذا الحالة تسوء وقد ، المنافس

   . فريقه  على سفانالم



  التعصب الرياضي أسباب  

ندعمه ونزيد من تفاقمه من من وجهة نظري الشخصية أرى أن التعصب الرياضي 

 : ياتيخالل ما 

 .المعرفي والثقافي في قوانين االلعاب الرياضية قلة الوعي  -     
  . (التواصل االجتماعي مواقع  – مقرؤةصحف  فضائيات و) االعالم  -     

واالنحياز بصفة عامة التحكيم الحكام بسبب ارتكابهم اخطاء  ىمستوضعف  -    
 . لفريق دون اخر ال شعوريا 

خرجت من قبل اناس بعيدين عن المجال الرياضي وبدأت تالمشجعين روابط ترأس  - 
  . عن اهدافها بعض من هذه الروابط

  الحقيقية للتنافس الرياضي الشريف عدم اإللمام الكافي بالمعاني - 

النقد او االستماع لوجهات نظر  والتي ال تقبل استقبال( األنانية ) حب الذات  - 

  اآلخرين

 .المراهنات وما تسببه بخسارة االموال للمراهنين   - 



عدم وجود ثقة من قبل الجماهير بالحكام والمشرفين على المباراة فينصب كل شخص نفسه  -
 .حكما  على المباراة حتى تحتدم المناقشات بينهم ويدب النزاع

لتصبح لها أدوارا   االلعاب الرياضية  عن أهدافواداري االندية المشجعين بعض خروج  -
 .والعنصريةالطائفية عكسية تثير النعرات 

جمهور نفسيات على المباشرتأجيج المشاعر من قبل اإلعالم الرياضي وتأثيره السلبي  -
 .الفرق الرياضية وزرع الكراهية في نفوسهم 

بالحكام والمشرفين على الجماهير الالعبين والمدربين واالداريين وعدم وجود ثقة من قبل  -

المباراة فينصب كل شخص نفسه حكما  على المباراة حتى تحتدم المناقشات بينهم ويدب 
  .النزاع

 .  جهل الكثير من المدربين والالعبين بقوانين االلعاب الرياضية  -
 .  قيام بعض الالعبين بحركات وافعال تجاه المنافسين او الجمهور  -
 
 

 
 





  الرياضيبالتعصب االصابة أعراض •
التوتر الخوف والشخص المتعصب بحاالت من  يصاب *

 .  إضافة الى الضغوط النفسية  النفسيواالضطراب   والقلق 
 .  ال يقبل النقاش ومستبد برايه وعنيد بدرجة عالية *
  الغضب ومتسرع في تصرفاتهسريع  *
ال يملك روحا و  كانت حصيلتهامهما الخسارة تقبل ي ال *

 . النظر للمستقبل  تمكنه من رياضية
 ويحاول ترويجها  بصحتها ويؤمناالكاذيب يعيش على * 
على حياته وحياة المحيطين به ناديه المفضل لون يفرض * 
 بحياته من خالل اختيار لون سيارته يتحكم و
 . ومالبس عائلته  منزله واجهةو
وتتخبطه  الذهن ومشتت األفكارشارد ضعيف التفكير وتجده  *

 االوهام 
 



يكون في هذه اللحظات كقنبلة 

قابلة لالنفجار في أي لحظة 

وأقل فعل حتى وإن كان خارج 

موضوع المباراة وكان مشتتاً 

 .له سيجعله غاضباً جداً 

الروح الرياضية فتجده  إنعدام

يرفض تقبل أي نتيجة مضادة 

 لفريقه





  الرياضي أثار التعصب•

مباراة ليفربول ويوفنتوس ) دون اي ذنب  ىجرحسقوط قتلي و * 
 (في بلجيكا وفي بالدنا العربية كثير من المشاهد المأساوية

بعض المشجعين الذين ضياع مستقبل بسبب االنتقام من المنافس * •
 .لقيامهم بأفعال إجراميةيتم القبض عليهم خالل المباريات 

بين االخوة بسبب تشجيع و الفرقة البغضاء الكراهية وياد إزد* •

 .ناديين مختلفين 

 .محاولة االنتقام بشتى الطرق من المنافس * •

تحطيم البنى التحتية للمالعب لكون فريقهم لم يقدم المستوى * •

 . الذي يمكنه من الفوز 

 .  االعتداء على الحكام بسبب هزيمة فريقهم *•

 





ن ـــــة مـــــالوقايطرق  
 :   الرياضيالتعصب  االصابة

 
 
 

االصابة نعاجل مشكلة لكي 
بالتعصب الرياضي ال بد ان 

أوال عن اسباب املشكلة حىت نبحث 
  ،،  نعاجلها

 



 وقفة الى يحتاج العالج *

 فرد كل من وايجابية صادقة

 الرياضي الوسط الى ينتمي

 او نادي او اتحاد رئيس من

 . مشجع أصغر الى مدرب

   ، بإيجابياتها الصحافة دعم *

 كل على تحاسب أن يجبو

 به تتسبب وكبيرة صغيرة

 الالعبين بين االحتقان بزيادة

 رؤساء وكذلك ، والجمهور

 والحكام بها والعاملين االندية

 وحتي بجانبهم نقف أن يجب

     مستواهم يرتفع
 





 جادة لكل الرياضيين  توعيةالى نحتاج -

التعصب الرياضي على الفرد  بأضرار

والمجتمع وتوعيتهم بأن الرياضة تنافس 

يواسي الخاسر والخاسر الفائز شريف 

   . يبارك للفائز

اقامة دورات تثقيفية لالعبين واالداريين -

والمدربين باحترام قرارات الحكام واحترام 

الجمهور ووضع الفتات باالبتعاد عن 

االلفاظ البذيئة من قبل الجمهور تجاه 

الفرق المنافسة وتقبل النتيجة بروح 

 .رياضية عالية 

وضع عقوبات صارمة من قبل الحكومات -

تجاه اي تصرف مشين يخلق ازمات بين 

 .  المشجعين والالعبين 

 



  عند اإلقدام على أي تصرفعلى العاطفة تحكيم العقل 



المنافسات المعاني الحقيقية للتنافس الرياضي الشريف وان  معرفة

 ويوم لك ويوم عليك  وخسارةفوز الرياضية هي 

 



بأن الرياضة  اإلدراك
وسيلة لتكوين العالقات 
املتينة بني الرياضيني 

  مما حيقق
النبيلة  األهداف

للتنافس الرياضي 
 . الشريف

 



أن يعرف اإلنسان 

المتعصب أن هناك 

الرياضة  أمور في

وهي االهداف 

البد السامية لها و

في عين يضعها  أن
 .االعتبار



حماربة 
املراهنات 

بكل 
 انواعها 



وعذرا لإلطالة 
ولنستمع 
ألسئلتكم 

 واستفساراتكم 




