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 إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاألِٓ اٌمِٛٝ 
 " ٕٓٔٓ" دراسة حالة مباراة مصر والجزائر فى تصفيات كأس العالم 

 إعداد                                                                        
 عبدالرحمن محمد السيد صالح  د / محمد                                                              

 مستخمص البحث:
 أستيدف البحث إلى:

ييدف البحث إلى التعرف عمى تيديدات المنازعات الرياضية الناتجة عن مباراة مصر والجزائر فى       
 عمى االمن القومى. ٕٓٔٓالتصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم 

 أستخدم الباحث: 
يج الوصفي باسموب دراسة الحالة، حيث يقوم ىذا المنيج بجمع المعمومات استخدم الباحث المن      

 عن الحالة المدروسو وعالقاتيا بالمجاالت االخرى لتحقيق الفيم االفضل لحقيقة المجنمع الذى تمثمو. 
قام الباحث باختيار مجتمع وعينة البحث بالطريقة العشوائية من اعضاء ىيئة التدريس من كميات       
( فرد، وبمغ حجم العينة ٓٙٔقوق والتربية الرياضية بالجامعات المصرية، حيث بمغت حجم العينة )الح

( فرد تم اختيارىم من داخل مجتمع ٕ٘( فرد في حين بمغ حجم العينة االستطالعية )ٖ٘ٔاألساسية )
 "قيد البحث.البحث ومن خارج العينة األساسية لمبحث، الجراء المعامالت العممية لالداة المستخدمة 

 وأظيرت أىم النتائج:
تاثر االمن القومى المصرى والجزائرى من الناحية السياسية واالقتادية واالجتماعية واالبدولوجية بعد  -ٔ

 لكرة القدم. ٕٓٔٓالنزاع الرياضية الناتجة بينيما فى مباراة تصفيات كاس العالم 
لمادية بل إنو مفيوم تتداخل فيو أبعاد إن مفيوم األمن ال يعني فقط مواجية التحديات الخارجية ا -ٕ

 مختمفة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وايدولوجية وثقافية.
لألمن القومي مستويات عدة تشتمل عمى األمن الداخمي، األمن الوطني، األمن اإلقميمي، األمن  -ٖ

 الدولي، األمن الجماعي.
 يوصي الباحث:

صػبد اٌش٠بظ١خ ثبٌذٚي اٌؼشث١خ رحذ ِظٍخ االرحبد رأس١س ِحىّخ س٠بظ١خ ٌفط ٚرس٠ٛخ إٌّب -1

 اٌؼشثٝ ٌىشح اٌمذَ.

اال٘زّبَ ثّسبٌخ إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ داخً اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٚحبٌٚخ اٌس١طش ػ١ٍٙب لجً أْ رٕفغش، ِٚٓ  -2

 صُ ٠صؼت اٌزحىُ ف١ٙب ِٓ خالي إػطبئٙب حك اٌّشبسوخ اٌس١بس١خ ٚحً اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثٙب.

ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚرٛص١ك اٌغٙٛد فٟ ِخزٍف اٌّغبالد االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزؼبْٚ  -3

 ٚاٌس١بس١خ ٚاٌضمبف١خ.
 

  
 مقدمة البحث :
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أصبحت الرياضة في عصرنا الحاضر ظاىرة اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، تستقطب       
االستيالك اإلعالمي لمنشاط الرياضي، مما نتج اىتمام جميع شرائح المجتمع، وذلك في زمن اتسع فيو 
أخالقيات تجاوزت اليدف النبيل إلى  –أحيانا  -عنو زيادة في وعي الجماىير، وأفرز لدى الممارسين 

 (ٛٔٔ:  ٕٕالطموح الذاتي. )
وتعرف الرياضة  عمومًا  بأنيا مجموعة التمارين البدنية، التي تقدم في شكل ألعاب فردية أو       
ية، وتمارس تحت المالحظة وفقًا لمجموعة من القواعد المحددة. كما تعرف بأنيا نشاط اجتماعي جماع

يسيم في االرتقاء بكفاية الفرد الحركية والصحية والنفسية، ويتحدد بصفة أساسية في عنصري التدريب 
مقام األول من والمنافسة، وما تستمزمو من قواعد تضمن عدالة المنافسة، وىو ما يجعل الرياضة في ال

 (ٕٙٙ:  ٔٔالظواىر االجتماعية، كونيا تيدف إلى تنمية البناء الجسماني والترويح عن النفس. )
لقد زاد اإلىتمام العالمي بالرياضة بعد أن أصبح ينظر إلى الرياضة عمى أنيا إستثمار قومي، ولقد       

تطمع إلييا أى مجتمع من أجل رقيو أصبحت الرياضة من أىم العوامل االقتصادية واإلجتماعية التي ي
م( عمى أن الرياضة ُتعد نشاطًا ٕٗٓٓوتقدمو، ويؤكد فى ىذا الصدد مصطفى باىي ومحمد عفيفي )

إنسانيًا راقيًا لو وظيفتو اإلجتماعية ودوره الثقافي واإلقتصادي كما إن لو عمقًا تاريخيًا، كما يرى كاًل من 
ن من أكثر العوامل التي تحكم إستراتيجية التخطيط لمتربية م( أٜٜٚٔطمحة حسام الدين، عدلة مطر )

البدنية والرياضة، ىي مطالب المجتمع وتوجياتو، كما أن التخطيط العام االستراتيجي يتركز حول توجيات 
وتطمعات المجتمع، وفيما يمكن أن تقدمو التربية البدنية والرياضة لكي يشارك المواطن في بناء مجتمعو 

 (ٔ٘: ٙ( )ٚ: ٕٓبفعالية. )
وأصبحت االنشطة والمنافسات الرياضية تشغل حيزًا ىامًا من اىتمام السمطات لما ليا من أىمية في       

الجانب االجتماعي، اذ ينظر لممنافسات الرياضية عمى انيا االطار المفضل لمتعبئة الجماىيرية خدمة 
اسات العامة، وبدرجة اقل ما تمثمو الممارسة لألىداف السياسية، مع ما تحممو رمزية الدعم الشبابي لمسي

الرياضية في أوساط الشباب من دور وقائي ضد كل اشكال العنف واالنحراف، فاقتصر اىتمام الدول 
المتقدمة عمى الجانب االقتصادي والمالي نظير الموارد المالية اليامة وحجم النشاط االقتصادي في 

 (ٔٔٔ:  ٘ية الى الجانبين االجتماعي والسياسي. )المجال، بينما ذىب اىتمام الدول النام
م( أن الرياضة قد تكون أحدى األدوات التى ٕٙٔٓبينما يوضح محمد نصر الدين رضوان )      

 تستخدميا الحكومات لمسيطرة والحكم عمى الشعوب، وان السياسة والرياضة وجيان لعممة واحدة ويظير 
 (ٕ٘ٔ: ٜٔيقية فى األلعاب األوليمبية عبر التاريخ. )ذلك جاليًا من الناحية النظرية والتطب
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م( عمى أن معظم دساتير العالم بتنص عمى حق المواطن فى الممارسة ٕٚٔٓويشير وليد الوكيل )       
الرياضية، وىو ما طبقتة الدساتير المصرية المتعاقبة عمى مر العصور المختمفة، والتى لم تخل من النص 

ممارسة الرياضية، والدستور بذلك فقد فتح بابًا واسعًا أمام أصدار تشريعات عمى حق المواطن فى ال
رياضية، أنطالقًا من أن الدستور ىو التشريع األساسى او التأسيسى لمدولة، كما يضيف مؤكدًا عمى أىمية 
أنشاء المحاكم الرياضية المتخصصة فى المجال الرياضى لفض المنازعات الرياضية المحمية منيا 

دولية والتى قد تكون موجودة فى بعض دول العالم دوننا فى مصر، بأعتبار أن المنازعة الرياضية يظل وال
شيئًا ثابتًا، بإعتبارىا خالفًا يقع نتيجة ممارسة لعبة معينة، إما نتيجة لتجاوز قواعد ىذه المعبة، واما لخرق 

 (ٖٖٕ: ٕٗقواعد إدارتيا أو تنظيميا عمى المستوى الدولى أو الداخمى.)
ويرى الميتمون بالمجال الرياضي أن المنازعات التي تقع داخل الوسط الرياضي سواء بين العب       

وناٍد أو مدرب وناٍد أو ناٍد واتحاد المعبة وبين الدول وغيرىا، البد أن يتم حسميا بمعرفة جية قانونية 
ازعات الرياضية ذات طبيعة خاصة رياضية مختصة، وبعيدًا عن الجيات القضائية العادية، حيث إن المن

تختمف عن غيرىا من المنازعات المدنية والتجارية، لكونيا متعمقة بموائح رياضية، األمر الذي يستوجب 
الفصل في تمك المنازعات داخل اإلطار الرياضي وبعيدًا عن أروقة القضاء العادي وقبل احداث خمل فى 

 (ٕٗ:  ٛٔالعالقات الدولية. )
ت الحاجة إلى وجود قوانين او لوائح محددة ليا قوة قانونية، أماًل في أن يؤدي ذلك إلى لقد ظير      

تطور نوعي لأللعاب الرياضية، لذا استوجب وجود ادارات رياضية ذات تخصص قانوني قادرة عمى تسيير 
التطورات العمل االحترافي والتسويقي والنزعات فى االعمال المرتبطة بالرياضة وتنظيميا بشكل يواكب 

الحاصمة في العالم عمى مختمف االصعدة التي جعمت من الرياضة مشروعًا يدر االرباح واألموال ويفرز 
الكثير من النزاعات، لذلك ال بد من توفير الحماية القانونية لضمان حقوق النادي والالعب والمستثمر 

 (ٗٔ:  ٕوالشركة الراعية والدول. )
ضية ما كانت لتكون محل تساؤل لو استمرت الحركة الرياضية األولمبية وتسوية المنازعات الريا      

محافظة فقط عمى بعدىا الرياضي فقط، غير ان اتساع مجال تأثير االنشطة الرياضية ليشمل العديد من 
الميادين، كاالقتصاد والسياسة والبحث العممي والتطوير التكنولوجي ، والتربية والتعميم والتاريخ 

سية، ففي المجال االقتصادي أصبحت الشركات الرياضية في شكميا الحديث مؤسسات اقتصادية والدبموما
ربحية، تتصدر في مجموع مداخيميا كبريات الشركات العالمية، باإلضافة الى تأثيراتيا السياسية 
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وألىمية واالجتماعية نظير الجماىير الواسعة التي يمكن التأثير عمييا من خالل مواقف النادي الرياضي 
 (ٚٔ:   ٘ذلك اصبح من الضروري االىتمام بيذا النشاط من الجانب العممي. )

م( ألنو من الضرورة إنشاء المحكمة الرياضية الدولية لما سيكون ليا ٕٗٔٓوبرى محمد أبو الفتوح )      
المختمفة بسرعة فى المستقبل من دورًا فعااًل فى األرتقاء بالرياضة وحل النزاعات بين األطراف الرياضية 

 (ٕٔٗ: ٗٔكبيرة وسريعة عن المحاكم اإلدارية.)
م( إلى أنو في الماضي كانت الرياضة تمارس في إطار ٕٚٓٓويشير عبد الحميد عثمان الحنفي )      

ودي سواء عمي المستوي المحمي أوعمي المستوى الدولي إال أنو نظرا لظيور العديد من المنازعات 
ممارسة الرياضة بصفة عامة ونمو روح المنافسة والتي قد تصل في أحيان كثيرة الرياضية وتطور وسائل 

إلى حد التعصب نتيجة لزيادة قيمة الجوائز والمكافآت المقدمة في مختمف األلعاب فضاًل عن تأثير نظام 
فييا االحتراف فى مجال الرياضة ظيرت العديد من النازعات والخالفات الجادة التى يتطمب األمر المجوء 

إلى جيو قضائية وتحكمية اودارية تتولى حسميا، حيث تصل ىذه المنازعات الى تيدبد االمن القومى 
 (ٖ:  ٛلمدول.)
ويتكون األمن القومي من عدة مجاالت اساسية منيا ( السياسي، االقتصادي، العسكري،       

ني أن لو أبعاًدا متعددة وىى االجتماعي، المعموماتى، الرياضي )ومن ثم فان شمولية األمن القومي تع
الُبْعد السياسي في الحفاظ عمى الكيان السياسي لمدولة والُبْعد اإلقتصادي الذي يرمي إلى توفير المناخ 
المناسب والوفاء باحتياجات الشعور وتوفير سبل التقدم والرفاىية لو والُبعدد االجتماعي الذي يرمي إلى 

ي يزيد من تنمية الشعور باإلنتماء والوالء، والُبْعد المعنوي أو توفير األمن لممواطنين بالقددر الذ
يوفر األيدديولوجي الذي يؤمن بالفكر والمعتقدات ويحدافظ عمى العادات والتقاليد والقيم، والُبْعد البيئي الذي 

 (ٕٛالتأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخمص من النفايات ومسببات التموث حفاظًا عمى األمن.)
يعتبر مفيوم األمن من األمور النسبية التي يصعب إعطاؤىا تعريفًا محددًا ودقيقًا وىو حاجة إنسانية       

أذ ال يمكن ضمان استقرار أى مجتمع في غياب األمن وسيادة الفوضى واالضطراب، وقد كانت الحاجة 
فوضى واليمجية إلي حالة إلي األمن واالستقرار ىي الدافع وراء انتقال من حالة الطبيعة التي تعميا ال

االستقرار االجتماعي التي يسودىا األمن واالستقرار حسب رأى نظرية العقد االجتماعي من جية، ومن 
 جية ثانية، فإن قيام الحضارة مرتبط باالستقرار الذى ال يتحقق إال في إطار تحقيق األمن.

"الطمأنينة" أى أن األمن يحتضن م( إلي أن كممة األمن يقصد بيا ٕٗٔٓيشير ىادى العدوى )      
الوجود السياسي وااللتزام بالوالء والطاعة إزاء السمطة، والطمأنينة كما أنيا تعني " االستقرار والقدر عمى 
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مواجية المفاجئات المتوقعة وغير المتوقعة لئال تضرب أوضاع المجتمع السائدة ويتقمص بالتالي االستقرار 
يكون األمن مرادفًا لمطمأنينة واالستقرار ويتطمب ذلك االلتزام والطاعة أى  والطمأنينة فيو وبيذا المعني

 (ٖٕ٘:  ٖٕالوالء لسمطة الدولة واحترام قوانينيا، كما يتطمب مواجية التيديدات الخارجية. )
ويقصد باألمن القومي تحقيق متطمبات استمرار الدولة وبقائيا عن طري تحييد التيديدات الحقيقة       
حتممة، والعمل عمى حيازة القوة االقتصادية والعسكرية وتحقيق أىداف وانخراطيا في النظام الدولي مع والم

 (ٛٛ:  ٕٔتطوير االستراتيجيات المناسبة من أجل حماية أمنيا، والذود عن مصالحيا الوطنية. )
 مشكمة البحث :

طة اإلنسانية وأقدميا، وقد مارسو يرتبط موضوع البحث بالنشاط الرياضي باعتباره أحد أىم األنش      
اإلنسان منذ زمن بعيد وال يزال يمارسو في وقتنا الحاضر، وسيستمر في ممارستو مستقباًل متى كانت لو 
القدرة عمى ذلك، حيث إنو مواجية شريفة بين أشخاص يستخدمون إمكانياتيم ومياراتيم لمتغمب عمى 

 ي يمارسونيا.منافسييم، محترمين في ذلك قواعد األلعاب الت

فالرياضة أصبحت تؤثر في كافة المجاالت، فمن الناحية االجتماعية تعد الرياضة أحد أىم        
األنشطة الميمة التي ال يخمو منيا أي مجتمع سواء كان مجتمًعا متقدًما أو مجتمًعا ناميًا، ومن الناحية 

والمؤسسات التجارية وشركات التأمين،  االقتصادية أصبحت الرياضة أداة لجذب الجميور ووسائل اإلعالم
وىو ما يترتب عميو رواج اقتصادي كبير، ومن الناحية القانونية يترتب عمى ممارسة الرياضة الكثير من 
المشاكل القانونية المتعمقة بالعالقات المتشابكة الموجودة فييا أو بالمسئولية التي تنشأ عن ممارستيا أو 

 (٘:  ٕ٘رم بمناسبتيا. )عن إدارتيا والعقود التي تب
وتعد الرياضة أحد أىم الوسائل التي يمكن من خالليا تدعيم العالقات بين الدول، وذلك من خالل       

تبادل الفرق الرياضية، واقامة المقاءات والمعسكرات الرياضية التي تساعد عمى التقريب بين الشعوب، كما 
لدولة الخارجة عن إطار الجماعة الدولية، لكي تعود إلى مكانيا أنيا قد تمعب دورًا بارزًا في التأثير عمى ا

 (ٛٚ:  ٕٚداخل تمك الجماعة. )
وقد أصبحت الرياضة وعمى وجو الخصوص كرة القدم ظاىرة عالمية، وال يقتصر األمر عمى       

في تمك المسابقات الرياضية المعروضة عمى التميفزيون عمى مستوى العالم، ولكنو يمتد إلى الالعبين 
المسابقات والذين أصبحوا يتمتعون بالصفة العالمية، ولما كان الغالب عمى المنازعة الرياضية أن تنشأ 
 نتيجة عنف عند ممارسة المعبة أو عدم احترام لقواعدىا ففي ىذه الحالة يتدخل حكم المقاء لتوقيع الجزاء

يجة أمور متعمقة بإدارة الرياضة واإلشراف المناسب لممخالفة، ولكن قد يحدث وتنشأ المنازعة الرياضية نت
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عمييا، وكذلك تنظيم العالقات بين القائمين عمييا وبين ممارسييا، وقد يصل ىذا النزاع الى تيديد االمن 
 (ٖٖ:  ٕٙالقومى لمدول، مما قد يثير تطبيق قواعد القانون بفروعو المختمفة. )

الرياضي، إال إنو في اآلونة األخير طغى الجانب  وعمى الرغم من ىذا الطابع اإلنساني لمنشاط      
التنافسى عمى ىذه الرياضة، بسبب وجود العنف الرياضى وترتب عمى ذلك ظيور العديد من المنازعات 

وما ترتب  ٕٓٔٓمباراة مصر والجزائر فى تصفيات كأس العالم لكرة القدم فى  الرياضية، أشيرىا ما حدث
 ورياضى واقتصادى بين البمدين. عمييا من نزاع اجتماعى وسياسى

ويرى الباحث أنو في ظل التنافس المستمر فى المجال الرياضى بأشكالة المختمفة يبقى النزاع       
والخالف موجودًا وحتميًا بين األفراد وبعضيم البعض وبين األفراد والمؤسسات الرياضية المختمفة، ومن 

ادية اإلدارية والجنائية، مما يضيع الكثير من الحقوق عمى ىنا يأتى النزاع والخالفات فى المحاكم الع
األفراد والمؤسسات والدولة أيضًا، وما حدث من أحداث رياضية مأساوية بعد مباراة مصر والجزائر فى 

وما ترتب عميو من تيديد االمن القومى بين البمدين، ففى ضوء كل  ٕٓٔٓتصفيات كأس العالم لكرة القدم 
البحث فى توضيح اثار تيديدات المنازعات الرياضية عمى االمن القومى سياسىًا ذلك تكمن مشكمة 

واقتصادىًا واجتماعىًا وايدولوجيًا وثقافيا، وطرح مقترحات لمواجية المنازعات الرياضية والحد من ىذه 
 التيديدات.

 أىمية البحث والحاجة اليو : 

 -وتبرز أىمية ىذا البحث والحاجة إليو، فيما يمى:
 اواًل : االىمية العممية :

 -تتضح االىمية العممية لمبحث كونو محاولة تسيم فى :      
 توضيح مفيوم المنازعات الرياضية واسبابيا وتيديداتيا. -ٔ
 توضيح مفيوم االمن القومى ومقوماتو والمفاىيم المرتبطة بو. -ٕ
 اعداد رسائل عممية مشابية لمحد من المنازعات الرياضية. -ٖ
 نتائج البحث فى لمحد من تيديدات المنازعات الرياضية عمى االمن القومى المصرى. االستفادة من -ٗ

 ثانيًا : االىمية التطبيقية :
 -كما ان لمبحث أىمية تطبيقية تتمثل فى كونيا :

التصدى لطبيعة التيديدات التي تيدد األمن القومي الناتجة من المنازعات الرياضية عمى المستوى  -ٔ
 الداخمي.
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طبيعة التيديدات التي تيدد األمن القومي الناتجة من المنازعات الرياضية عمى المستوى التصدى ل -ٕ
 الخارجى.

 اعداد ووضع استراتيجيات لمواجية المنازعات الرياضية. -ٖ
 تقديم مقترحات لمتصدى لتيديدات المنازعات الرياضية عمى االمن القومى. -ٗ

 ىدف البحث :
تيديدات المنازعات الرياضية الناتجة عن مباراة مصر والجزائر فى ييدف البحث إلى التعرف عمى       

 عمى االمن القومى. ٕٓٔٓالتصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم 

 فروض البحث :
 في ضوء ىدف البحث الحالي يفترض الباحث ما يمي :

فى  ر والجزائريوجد تيديدات عمى البعد السياسى المصرى نتيجة المنازعات الرياضية لمباراة مص -ٔ
 .ٕٓٔٓالتصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم 

فى  يوجد تيديدات عمى البعد االقتصادى المصرى نتيجة المنازعات الرياضية لمباراة مصر والجزائر -ٕ
 .ٕٓٔٓالتصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم 

فى  ضية لمباراة مصر والجزائريوجد تيديدات عمى البعد االجتماعى المصرى نتيجة المنازعات الريا -ٖ
 .ٕٓٔٓالتصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم 

فى  يوجد تيديدات عمى البعد االيدولوجى المصرى نتيجة المنازعات الرياضية لمباراة مصر والجزائر -ٗ
 .ٕٓٔٓالتصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم 

 من التيديدات عمى االمن القومى. تقديم مقترحات لمواجية المنازعات الرياضية والحد -٘

 المصطمحات المستخدمة فى البحث :
 The Sports of the disputeالمنازعة الرياضية :  -

م( عمى تعريف ٕٗٔٓم(، محمد أبو الفتوح الدليل )ٕٚٓٓيتفق كاًل من محمد أحمد عبدالنعيم )      
كان يتعمق بممارسة الرياضة بصفة المنازعة الرياضية عمى أنيا نزاع ينشأ فى مجال الرياضة سواء 

أساسية، أو يتعمق بإدارة الرياضة واإلشراف عمييا وتنظيم العالقات بين القائمين عمييا وبين 
 (ٕٓ:  ٗٔ( )ٕٗٔ: ٘ٔممارسييا.)
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م( المنازعة الرياضية بأنيا "خالف يقع نتيجة ممارسة لعبة ٕ٘ٓٓوبعرف أسامة أحمد شوقي )      
جة لتجاوز قواعد ىذه المعبة، واما لخرق قواعد إدارتيا أو تنظيميا عمى المستوى رياضية معينة، إما نتي
 (ٕٔ:  ٗالدولي أو الداخمي. )

م( بأنيا "كل نزاع وخالف قانوني بصدد عالقة قانونية ذات طابع ٕٚٔٓوبعرف وليد الوكيل )      
 (ٖٖٗ:  ٕٗرياضي من أي نوع". )

 The Sports Courtالمحكمة الرياضية :  -

م( التحكيم القضائى بأنة نظام قضائي خاص يختار فيو األطراف ٜٜٚٔيعرف إبراىيم عوض )      
قضاتيم الذين يعيدون إلييم بمقتضى اتفاق أو شرط خاص مكتوب يسمى اتفاق التحكيم بميمة تسوية 

ذات الطابع  النزاعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفصل بينيم بخصوص عالقاتيم التعاقدية أو غير التعاقدية
 الدولي والتي يجوز تسويتيا بطريقة التحكيم بإنزال حكم القانون عمييا واصدار قرار قضائي ممزم ليم. 

(1 :31) 
 The National Securityاالمن القومى :  -

م( االمن القومى بأنو  تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد األخطار ٜٗٛٔعرف عمى الدين ىالل )      
داخميًا وتأمين مصالحيا وتييئة الظروف المناسبة اقتصاديًا واجتماعيًا لتحقيق األىداف التي التي تيددىا 

تعبر عن الرضا العام في المجتمع ولكن مع تغميب الطابع العسكرى بقولو: ما قيمة بناء اقتصادى أو 
 (ٕ:  ٓٔاستقرار سياسي واجتماعي إذا كان تحت رحمة األعداء. )

 الدراسات السابقة :
 لدرسات العربية :ا -

( بعنوان التحكيم فى المنازعات الرياضية وفق قواعد ٚم( )ٕٕٔٓدراسة عايد احمد عايد الخرابشة ) -ٔ
محكمة التحكيم الرياضى الدولى، وييدف الدراسة إلى التعرف التحكيم فى المنازعات الرياضية وفق 

ختصاصات ىذه المحكمة قواعد محكمة التحكيم الرياضى الدولى من خالل التعرف عمى طبيعة ا
والوقوف عمى اجراءات التحكيم  وطبيعة النزاعات التى تنظر فييا وكذالك القواعد القانونية المطبقة

والتسوية فى النزاعات الرياضية فى محكمة التحكيم الرياضى الدولية ، استخدم الباحث المنيج 
اعات الرياضية تنشا فى مجال االنشطة الوصفي التحميمى والمنيج النقدى، واظيرت اىم النتائج ان النز 

الرياضية ايًا كان نوع النشاط الرياضى وىى نزاع اوخالف بصدد عالقة قانونية ذات طابع رياضى 
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من اى نوع كانت، وان محكمة التحكيم الرياضى ىيئة مستقمة تقدم خدماتيا من اجل تسييل حل 
 اطة.المنازعات المتعمقة بالرياضة عن طريق التحكيم او الوس

( بعنوان دور الرياضة فى تعزيز االمن القومى ٙٔم( )ٕٕٔٓدراسة محمد حسن نادي زيدان ) -ٕ
المصرى من خالل المنظور السياسى، وييدف إلى التعرف دور الرياضة فى تعزيز االمن القومى 
المصرى من خالل المنظور السياسى، استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمى،، وتكونت عينة 

( قائدة من المتخصصين فى مجال االمن االقومي باكاديمية ناصر العسكرية العميا،  ٖ٘ٔمن ) البحث
واظيرت اىم النتائج الى ان الرياضة تعبر عن مستوى االستقرار السياسى لمدولة، تساعد الرياضة 
وة عمى خمق التعاون بين الدول فى كافة المجاالت الصحية واالقتصادية، تعد اداة من ادوات الق

 الناعمة لمدولة التى تسيم فى تنمية الوعى السياسى والقيمى.
( بعنوان التحكيم فى المنازعات الرياضية فى ٚٔم( )ٕٕٔٓدراسة محمد عبد التواب عبد الحسيب ) -ٖ

القانون المصرى والفرنسى دراسة مقارنة، وييدف إلى التعرف طرح الية قانةنية لحل النزاعات 
ى تضمن عدم لجوء اى من الرياضيين واطراف المنازعات الرياضية الرياضية فى مصر وفرنسا حت

الى ساحات المحاكم، استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمى والمنيج النقدى، واظيرت اىم النتائج 
الى خروج قوانين جديدة تتعمق بالرياضة سواء فى مصر او فرنسا تساىم بشكل كبير فى حل العديد 

قة بالمجال الرياضى والتى عجزت القوانين القديمة عن تقديم حمول ليا، ويكرس من االشكاليات المتعم
تحكيم رياضى لعدة مبادى ىامة منيا مبدأ حرية االرادة فى التحكيم ومبدأ سرية احكام التحكيم 

 والسرعة فى حسم المنازعات الرياضية.
واألمن القومي الرؤى  ( بعنوان اإلعالم العربئٖم( )ٕٕٓٓدراسة مبارك بن واصل الحازمي ) -ٗ

 والتحديات نحو أجندة إعالمية مستقبمية، و تدور أىداف البحث حول التعريف بالتالي:
 أىمية تأثير اإلعالم في تشكيل الوعي الجمعي واتجاىات الرأي العام.  -

دارة المحتوى اإلعالمي في المؤسسات في ظل التنافسية الرقمية.  -  واقع تدفق المعمومات وا 

 القائمين عمى اإلعالم بمفيوم األمن القومي. أىمية وعي  -

 مناقشة تأثير مواقع التواصل االجتماعي عمى البيئة اإلعالمية والجميور العربي. -

 وقد خرج الباحث بالعديد من النتائج منيا:
مواقع التواصل االجتماعي وسائل يستخدميا من يشاء، لنشر األخبار واآلراء بشكل مكتوب أو  -

 "متعدد الوسائط.مسموع أو مرئي، 
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استخدم الشباب شبكات التواصل االجتماعي لمدردشة ولتفريغ الشحن العاطفية، ومن ثم أصبح  -
 الشباب يتبادلون وجيات النظر الثقافية واألدبية والسياسية.

 “.الموقع الذي يمارس فيو النقد”تعّد مواقع التواصل االجتماعي إعالمًا بدياًل ويقصد بو  -

( بعنوان التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود العبي كرة ٛٔم( )ٜٕٔٓبده)دراسة محمد مرسي ع -٘
القدم المحترفين:  دراسة تحميمية مقارنة في لوائح كرة القدم السعودية واإلماراتية، وييدف ىذا البحث 
إلى إبراز دور التحكيم الرياضي في فض المنازعات الناشئة عن عقود محترفي كرة القدم باعتباره 

لية التي اعتمدتيا الموائح الوطنية والدولية المنظمة لمعبة كرة القدم. واستخدم الباحث المنيج اآل
التحميمي المقارن، ولقد توصمت النتائج إلى أن عقد احتراف كرة القدم تم تنظيمو بإحكاٍم من قبل 

عديد من اآلثار القانونية االتحادات الوطنية لكرة القدم نظرًا لطبيعتو القانونية الخاصة. كما أن ىناك ال
التي تترتب عمى إبرامو؛ قد يثور بشأنيا خالفاٍت يجب تسويتيا عن طريق المجوء إلى الجيات 

 الخاصة بالتحكيم الرياضي وفقًا لموائح الوطنية ولوائح االتحاد الدولي لكرة القدم.
يس محكمة رياضية لفض ( بعنوان األليات القانونية لتأسٜم( )ٕٛٔٓدراسة عز الدين الحسينى جاد ) -ٙ

النزاعات الرياضية بجميورية مصر العربية، وييدف البحث إلى التعرف عمى األليات القانونية 
لتأسيس محكمة رياضية لفض النزاعات الرياضية بجميورية مصر العربية، استخدم الباحث المنيج 

( ٛٗالعينة االساسية عدد )الوصفي باستخدام األسموب المسحي نظرًا لمالئمتة لطبيعة البحث، وبمغت 
فردًا، كما توصمت الدراسة الى ان التكوين الشخصى لممحكمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية 
تتكون كمثل باقى المحاكم من ثالثة قضاه أحداىما عمى األقل رئيس محكمة، وجميعيم بدرجة 

عتبارى لممحكمة الرياضية مستشار، تتبع المحكمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية، التكوين اإل
لفض النزاعات الرياضية تتمثل فى أن المحكمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية مستقمة بذاتيا، 
والتكوين اإلختصاصى لممحكمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية تتمثل فى ألغاء عممية االنتخابات 

 باألندية واالتحادات الرياضية.
( بعنوان األمن القومي العربي التحديات وسبل المواجية، وتيدف ٕٔم( )ٕٚٔٓدراسة قياتي عاشور ) -ٚ

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مفاىيم األمن القومي العربي والمفاىيم المرتبطة بو، والتعرف عمى 
التيديدات التي تواجو األمن القومي العربي عمى المستويين: الداخمي والخارجي، ثم تناقش الدراسية 

ىن لألمن القومي العربي، وتعتمد الدراسة الحالية عمي المنيج الوصفي، وخمصت الدراسة الوعي الرا
إلى مجموعة من النتائج أىميا: إن األمن القومي العربي يواجو مجموعة من التيديدات الداخمية 
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أىميا: غياب االستقرار السياسي، وجود مخاطر في مجال األمن الغذائي، المشاكل المائية، وضعف 
قدرات العسكرية والتعاون العسكرى لمدول العربية، ومجموعة من التيديدات الخارجية أىميا: القيود ال

التي تفرضيا الواليات المتحدة األمريكية وتيديداتيا، وتراجع إمكانات النظام العربي في النسق الدولي 
 لصالح إسرائيل، العولمة وتيديد األمن الثقافي العربي.

( بعنوان التحكيم الدولى فى النزاعات الرياضية، وتيدف الى فك ٕٔم( )ٕٙٔٓيل )دراسة نبيل باسماع -ٛ
العقدة المتعمقة بالتحكيم الرياضى عمى الصعيد الدولى من خالل تسميط الضوء والكشف عن نظام 
التحكيم الدولى فى المجال الرياضى ببيان نشاتو وتطويره وكيفية سير اجرائاتو وما يقدمو من مزايا وما 

راعيو من مصمحة الرياضيين والرياضة فى سبيل حل المنازعات الناشئة فى المجال الرياضى، ي
واستخدم الباحث المنيج الوصفى التحميمى، واظيرت اىم النتائج الى خمق المجمس الدولى لمتحكيم 

رياضى الرياضى كييئة تدعم استقالليتيا تسند ليا ميمة االشراف االدارى والمالى لمحكمة التحكيم ال
وتشكيل غرفة تحكيم عادية تنظر فى النزاعات ذات الطبيعة التجارية وتيدف الى المحافظة وتامين 

 الخصوصية التى يتميز بيا المجال الرياضى.
 الدرسات االجنبية : -

( بعنوان تحدي األمن القومي الجديد لمنظام ٜٕم()ٕٕٓٓ) Benton Heathدراسة بينتون ىيث  -ٔ
األمن القومي بشكل متزايد القواعد التي تحكم تدفقات التجارة واالستثمار. االقتصادي تيدد سياسات 

ىذه المشكمة أعمق بكثير وأكثر استعصاًء بكثير مما توحي بو الخالفات الحالية رفيعة المستوى، مثل 
الخالفات األخيرة حول تعريفات إدارة  ترامب لمصمب واأللومنيوم. تبنت الحكومات في جميع أنحاء 

م سياسات األمن القومي التي تعالج مجموعة واسعة بشكل متزايد من المخاطر ونقاط الضعف، العال
بما في ذلك تغير المناخ واألمراض الوبائية والجرائم اإللكترونية واإلرىاب والتيديدات التي تتعرض 

السياسات ليا البنية التحتية والصناعة ووسائل اإلعالم. ومن المرجح بشكل متزايد أن تتعارض ىذه 
مع قواعد التجارة واالستثمار، في حين ركزت الخالفات البارزة اليوم عمى االنتياكات المزعومة لألمن 
القومي في القانون االقتصادي، فان ادعاءات األمن القومي المحتممة بحسن نية ولكنيا جديدة قد 

دة ىي األولى التي تحدد بشكل تشكل تيديًدا أكثر أىمية ودائًما لمنظام عمى المدى الطويل. ىذه الما
 منيجي تحدي األمن القومي "الجديد" ويأخذ في االعتبار تداعياتو عمى إصالح النظام االقتصادي.
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 أجراءات البحث :
 منيج البحث : -

استخدم الباحث المنيج الوصفي باسموب دراسة الحالة، حيث يقوم ىذا المنيج بجمع المعمومات       
وعالقاتيا بالمجاالت االخرى من اجل تحقيق الفيم االفضل واالعمق لحقيقة عن الحالة المدروسو 
 المجنمع الذى تمثمو. 

 مجتمع وعينة البحث :  -

قام الباحث باختيار مجتمع وعينة البحث بالطريقة العشوائية من اعضاء ىيئة التدريس من كميات       
( فرد، وبمغ حجم العينة ٓٙٔحجم العينة )الحقوق والتربية الرياضية بالجامعات المصرية، حيث بمغت 

( فرد تم اختيارىم من داخل مجتمع ٕ٘( فرد في حين بمغ حجم العينة االستطالعية )ٖ٘ٔاألساسية )
البحث ومن خارج العينة األساسية لمبحث، الجراء المعامالت العممية لالداة المستخدمة "قيد البحث، 

 .( يوضح توصيف مجتمع وعينة البحثٔوجدول )
 (1جدول )

 توصٌف أفراد مجتمع البحث وعٌنة البحث األساسٌة واالستطالعٌة

 أفراد العٌنة م
العٌنة 

 االساسٌة

العٌنة 

 االستطالعٌة

مجتمع 

 البحث

النسبة 

 المئوٌة

1 
أعضاء هٌئة التدرٌس  بكلٌة 

 الحقوق
65 11 76 47.5٪ 

2 
أعضاء هٌئة التدرٌس  بكلٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة
70 14 84 52.5٪ 

 :100 160 25 135 االجمالى

 أدوات جمع البيانات : -

اعتمد الباحث في جمع البيانات عمى الدراسات السايقة والمراجع المتخصصة لبناء أستمارة       
 االستبيان كوسيمو لجمع البيانات والمعمومات في البحث بعد التأكد من صدقيا وثباتيا.

 أستمارة االستبيان : -

 االستبيان :خطوات بناء  -

 أواًل / تحديد المحاور الرئيسية الستمارة االستبيان :
قام الباحث بتحديد المحاور الرئيسية المستخدمة بأستمارة االستبيان عن طريق اإلطالع عمى       

الدراسات السايقة والمراجع العممية المتخصصة، ثم قام بتصميم استمارة الستطالع رأي الخبراء واشتممت 
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( من الخبراء ٚحاور الرئيسيو المقترحو، كما قام الباحث بعرض المحاور المقترحو عمى عدد )عمى الم
( حيث تم ٔفي مجال القانون بكمية الحثوق ومجال االدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية مرفق)

 تحديدىم وفًقا لممعايير التالية : 
 الحقوق ومجال االدارة الرياضية.أن يكون أكاديمًيا حاصاًل عمى درجة دكتواره مجال  -

 بمجال الحقوق ومجال االدارة الرياضية ال تقل عن عشرة سنوات. أن يكون لديو خبرة في العمل -

وذلك الستطالع رأييم العممي حول المحاور المقترحة لالستبيان ومعرفو مدى ارتباط المحور      
ومعرفة النسبة المئوية لكل محور،  بموضوع البحث، واضافة او دمج بعض المحاور او حذف بعضيا

 (.ٕ( محاور الستمارة االستبيان الخاصة بالمنازعات الرياضية واالمن القومى مرفق )٘وتم تحديد )

 ثانيًا / تحديد العبارات المكونة الستمارة االستبيان وصياغتيا : 
الطار النظري قام الباحث بصياغة العبارات الخاصة بكل محور من خالل اإلطالع عمى ا      

والدراسات السابقة وما جاءت بو بعض المراجع المتخصصة، وكذلك اإلستعانة بشبكة المعمومات الدولية 
 -)اإلنترنت(، وتم اختيار المعايير االتية لوضع العبارات :

 تحمل العبارة معنى واحد محدد او تتبنى فكره واحده فقط لتعبر عنيا. -

 رات االستبيان، أى ال تكون مبنيو عمى غيرىا من العبارات.كل عبارة مستقمة عن غيرىا من عبا -

 صياغو العبارات بطريقو تقريريو واالبتعاد عن استخدام اسموب النفي. -

 استبعاد المفرادات البديييو والمفردات المعقده. -

ثم قام الباحث بتصميم إستمارة اإلستبيان في صورتيا المبدئية، وتم عرضيما عمى مجموعة من       
لخبراء، وذلك الستطالع رأييم العممي حول مدى مناسبة العبارات الموضوعة لكل محور وكذلك مدى ا

مناسبة ميزان التقدير المقترح والذي يمثل في استجابة الستخدامو في التطبيق األساسي وكذلك اقتراح 
 (ٕالجدول رقم )و  ٝ(،ٓٓٔميزان آخر أكثر مناسبة وكانت استجابة الخبراء لميزان التقدير المقترح )

 يوضح توصيف إستمارة اإلستبيان في صورتو المبدئية.
 (2جدول )

 توصٌف إستمارة استبٌان )المنازعات الرٌاضٌة واالمن القومى المصرى( فً صورته االولٌة

 عنوان المحور رقم المحور
عدد 

 العبارات
 النسبة المئوٌة :

 22.2: 8 المنازعات الرٌاضٌة والبعد السٌاسى  المحور األول 

 16.7: 6 المنازعات الرٌاضٌة والبعد االقتصادى  المحور الثانى 

 13.9: 5 المنازعات الرٌاضٌة والبعد االجتماعى  المحور الثالث 
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 19.4: 7 المنازعات الرٌاضٌة والبعد االٌدولوجى  المحور الرابع 

 المحور الخامس 
مقترحات التصدى للمنازعات الرٌاضٌة 

 الدولٌة.
10 :27.8 

 ٪100 36 االجمالى 

 المعامالت العممية آلستمارة االستبيان : -

 أواًل : صدق المحكمين )المحتوى( :
( ٚقام الباحث بعرض محاور وعبارات أستمارة االستبيان عمى مجموعة من الخبراء بمغ عددىم )     

وعبارات الموضوعة لكل ( وذلك الستطالع رأييم العممي حول مدى مناسبة المحاور ٔخبراء )مرفق
محور، وبيذا يتحقق الباحث من صدق ومضمون محاور وعبارات أستمارة االستبيان وفقًا آلراء الخبراء 

 % لمموافقة عمى المحاور وعبارات االستبيان.ٓٚحيث ارتضى الباحث بنسبة 
 (3جدول )

 (7عبارات االستبٌان )ن =  النسبة المئوٌة آلراء الخبراء فً محاور و 

 اٌؼجبساد ّحبٚس اٌ

 ٪100 المحور األول : المنازعات الرياضية والبعد السياسى
عبارات المحور 

 األول

  8 7 6 5 4 3 2 1 رقم العبارة

  6 7 7 6 7 5 7 6 التكرار

  ٪85.7 ٪100 ٪100 ٪85.7 ٪100 ٪71.4 ٪100 ٪85.7 النسبة المئوٌة

 ٪100 االقتصادىالمحور الثانى : المنازعات الرياضية والبعد 
عبارات المحور 

 الثانى 

    6 5 4 3 2 1 رقم التساؤل

    6 7 7 5 7 6 التكرار

    ٪85.7 ٪100 ٪100 ٪71.4 ٪100 ٪85.7 النسبة المئوٌة 

 ٪100 المنازعات الرياضية والبعد االجتماعى المحور الثالث :
عبارات المحور 

 الثالث 

     5 4 3 2 1 رقم التساؤل

     5 7 5 7 6 التكرار

     ٪71.4 ٪100 ٪71.4 ٪100 ٪85.7 النسبة المئوٌة 

 ٪100 المنازعات الرياضية والبعد االيدولوجى  الرابع : المحور
عبارات المحور 

 الرابع 

   7 6 5 4 3 2 1 رقم التساؤل

   7 5 6 7 7 5 6 التكرار
   ٪100 ٪71.4 ٪85.7 ٪100 ٪100 ٪71.4 ٪85.7 النسبة المئوٌة 

 ٪100 مقترحات التصدى لممنازعات الرياضية الدولية  الخامس : المحور
عبارات المحور 

 الخامس

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم التساؤل

 6 5 6 7 4 6 5 7 7 6 التكرار

 ٪85.7 ٪71.4 ٪85.7 ٪100 ٪57.1 ٪85.7 ٪71.4 ٪100 ٪100 ٪85.7 النسبة المئوٌة 

( ٚاٌخبص ثبٌٕسجخ اٌّئ٠ٛخ الساء اٌخجشاء ػٍٝ ِحبٚس ٚػجبساد أسزّبسح اسزج١بْ إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاالِٓ اٌمِٛٝ 3عذٚي )٠زعح ِٓ       

:( ِٓ اساء اٌخجشاء، ١ٌصجح اعّبٌٝ ػجبساد 71ٔحٛ اٌصٛسٖ اال١ٌٚٗ ح١ش اْ ع١ّغ اٌّحبٚس ٚاٌؼجبساد اٌزٝ حصٍذ ػٍٝ ٔسجخ ِئ٠ٛخ اوجش ِٓ )

 (ػجبسح.36) اسزّبسح االسزج١بْ

 

  ثانيًا : صدق اإلتساق الداخمي :
( 25لبَ اٌجبحش ثئعشاء دساسخ إسزطالػ١خ ِٓ خالي رطج١ك اسزّبسح االسزج١بْ ثؼذ سأٞ اٌخجشاء ػٍٝ اٌؼ١ٕخ االسزطالػ١خ اٌزٝ ثٍغ لٛاِٙب )

االسرجبغ ثطش٠مخ )ث١شسْٛ( ث١ٓ ػجبسح وً ِحٛس فشد ٚاٌزٟ رُ رحذ٠ذ٘ب ِسجمبً، ٚرٌه ٌحسبة صذق االرسبق اٌذاخٍٟ ػٓ غش٠ك حسبة ِؼبًِ 

 (.4ٚاٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌٍّحٛس اٌزٟ ٠ٕذسط رحزٗ اٌؼجبسح، ٚرُ إعشاء اٌزطج١ك ػٍٝ اٌؼ١ٕخ اإلسزطالػ١خ ٚ٘زا ٠زعح فٝ عذٚي سلُ)
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 ( 4جدول ) 
 معامل االرتباط بٌن عبارة كل محور والمجموع الكلً للمحور االول

 (25)المنازعات الرٌاضٌة والبعد السٌاسى(                             )ن=                                

 معامل االرتباط )ر( العبارات م

 **0.910 تاثرت العالقات الدبلوماسٌة بٌن مصر والجزائر بعد المباراة. 1

 **0.470 ادانت الخارجٌة المصرٌة التعدٌات من الجانب الجزائرى. 2

3 
طالبت الخارجٌة المصرٌة جامعة الدول العربٌة بمناقشة التعدٌات التى حصلت من الجانب 

 الجزائرى بعد المباراة.
0.922** 

4 
طلب االعالم المصرى االتحاد الجزائرى لكرة القدم السلطات الجزائرٌة بالتدخل لتهدئة النزاع 

 وعودة الروح الرٌاضٌة بٌن البلدٌن.
0.343** 

 **0.721 طالبت السلطات المصرٌة بفرض عقوبات على الجانب الجزائرى. 5

 **0.850 طلب االتحاد المصرى لكرة القدم باعادة المباراة لتجنب تصعٌد النزاع بٌن البلدٌن. 6

 **0.457 طلب االتحاد المصرى لكرة القدم من االتحاد الدولى عدم خوض اى منافسات كروٌة بالجزائز. 7

 **0.948 تصعٌد االمر من الجانب المصرى الى المحكمة الرٌاضٌة الدولٌة.تم  8

 0..02.( =0.0.)س اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِسزٜٛ "ل١ّخ 

( اْ ع١ّغ ػجبساد اٌّحٛس االٚي إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ اٌس١بسٝ عبءد ٠4زعح ِٓ عذٚي )

اٌّحسٛثخ اوجش ِٓ ل١ُ ِؼبِالد ( ح١ش اْ ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ 1.15داٌخ احصبئ١ب ػٕذ ِسزٛٞ )

(، ِّب ٠ذي ػٍٝ اْ ػجبساد اٌّحٛس االٚي إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ 1.15االسرجبغ اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِسزٜٛ )

 ٚاٌجؼذ اٌس١بسٝ ػٍٝ دسعخ ِمجٌٛخ ِٓ اٌصذق.
 ( 5تابع جدول ) 

 معامل االرتباط بٌن عبارة كل محور والمجموع الكلً للمحور الثانى
 (25)المنازعات الرٌاضٌة والبعد االقتصادى(                          )ن=                                

 معامل االرتباط )ر( العبارات م

 **0.594 تاثر البعد االقتصادى بٌن البلدٌن بعد المباراة. 1

 **0.823 تعدى الجمهور الجزائرى على المشروعات التجارٌة المصرٌة داخل دولة الجزائر. 2

 **0.904 غلق بعض المشروعات التجارٌة المصرٌة داخل دولة الجزائر. 3

 **0.548 قلة االستثمارات االقتصادٌة والتجارٌة والسٌاحٌة والرٌاضٌة بٌن البلدٌن.  4

 **0.504 توقف عملٌة االحتراف الرٌاضى بٌن البلدٌن بعد االزمة الرٌاضٌة بٌنهم. 5

 **0.971 او اتفاقٌات رٌاضٌة بٌن البلدٌن بعد االزمة الرٌاضٌة بٌنهم.عدم اقامة اى معسكرات رٌاضٌة  6

 0..02.( =0.0.)س اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِسزٜٛ "ل١ّخ 

( اْ ع١ّغ ػجبساد اٌّحٛس اٌضبٔٝ إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ االلزصبدٜ ٠5زعح ِٓ عذٚي )

اٌّحسٛثخ اوجش ِٓ ل١ُ ( ح١ش اْ ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ 1.15عبءد داٌخ احصبئ١ب ػٕذ ِسزٛٞ )

(، ِّب ٠ذي ػٍٝ اْ ػجبساد اٌّحٛس اٌضبٔٝ إٌّبصػبد 1.15ِؼبِالد االسرجبغ اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِسزٜٛ )

 اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ االلزصبدٜ ػٍٝ دسعخ ِمجٌٛخ ِٓ اٌصذق.
 ( 6تابع جدول ) 

 معامل االرتباط بٌن عبارة كل محور والمجموع الكلً للمحور الثالث
 (25)المنازعات الرٌاضٌة والبعد االجتماعى(                          )ن=                                

 معامل االرتباط )ر( العبارات م

 **0.938 ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى قلة تعزٌز التماسك االجتماعى بٌن الجماهٌر. 1

 **0.523 والتفاعل االجتماعى بٌن الفرق الوطنٌة.ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى قلة االختالط  2

 **0.951 عدم احترام العادات والتقالٌد االجتماعٌة واالستهانة بها عبر وسائل االعالم. 3

 **0.827 ادى النزاع الرٌاضى الى عدم التفاعل بٌن المجتمع والرٌاضة فى البلدٌن. 4

5 
استٌعاب دور القوى والعوامل االجتماعٌة فى ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى عدم 

 النشاط الرٌاضى.
0.654** 

 0..02.( =0.0.)س اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِسزٜٛ "ل١ّخ 
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( اْ ع١ّغ ػجبساد اٌّحٛس اٌضبٌش إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ االعزّبػٟ ٠6زعح ِٓ عذٚي )

اٌّحسٛثخ اوجش ِٓ ل١ُ ( ح١ش اْ ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ 1.15عبءد داٌخ احصبئ١ب ػٕذ ِسزٛٞ )

(، ِّب ٠ذي ػٍٝ اْ ػجبساد اٌّحٛس اٌضبٌش إٌّبصػبد 1.15ِؼبِالد االسرجبغ اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِسزٜٛ )

 اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ االعزّبػٟ ػٍٝ دسعخ ِمجٌٛخ ِٓ اٌصذق.
 ( 7تابع جدول ) 

 معامل االرتباط بٌن عبارة كل محور والمجموع الكلً للمحور الرابع
 (25)المنازعات الرٌاضٌة والبعد االٌدولوجى(                             )ن=                             

 معامل االرتباط )ر( العبارات م

1 
تعمل  المنازعات الرٌاضٌة على عدم مقاومة النوع االنسانى لعوامل االنحطاط البٌئى 

 واالجتماعى.
0.938** 

 **0.901 الرٌاضٌة على عدم تحقٌق فرص اندماج الجماهٌر الرٌاضٌة.تعمل  المنازعات  2

 **0.454 ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى عدم توافر فرص الفهم المشترك  بٌن جماهٌر البلدٌن.  3

4 
ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى ضعف التقارب بٌن جماهٌر البلدٌن نحو توحٌد حركة 

 الرٌاضٌة ثقافٌاً واجتماعٌاً.الجماهٌر 
0.578** 

5 
تؤثر المنازعات الرٌاضٌة بالسلب على تقدٌم المساعدة فى غرس الثقافة الرٌاٌة بٌن الجماهٌر 

 فى حٌاتهم الٌومٌة بما ٌعود بالنفع والفائدة على عاداتهم واحتٌاجاتهم الحٌاتٌة.
0.687** 

6 
بناء وتشكٌل النظرة االجتماعٌة االشتراكٌة بٌن تقدم المنازعات الرٌاضٌة اسهامات سلبٌةفى 

 الجماهٌر الرٌاضٌة فٌما ٌتصل بالروح الرٌاضٌة والمعنوٌات االٌجابٌة.
0.926** 

7 
تتصل المنازعات الرٌاضٌة الى حد كبٌر باالقتصاد والمجاالت االجتماعٌة والسٌاسٌة 

 باكملة.ومعنوٌات الفرد الرٌاضى فى اطار المجتمع الرٌاضى والمجتمع 
0.785** 

 0..02.( =0.0.)س اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِسزٜٛ "ل١ّخ 

( اْ ع١ّغ ػجبساد اٌّحٛس اٌشاثغ إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ ٠7زعح ِٓ ربثغ عذٚي )

( ح١ش اْ ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ اٌّحسٛثخ اوجش ِٓ 1.15اال٠ذٌٚٛعٝ عبءد داٌخ احصبئ١ب ػٕذ ِسزٛٞ )

(، ِّب ٠ذي ػٍٝ اْ ػجبساد اٌّحٛس اٌشاثغ 1.15ػٕذ ِسزٜٛ ) ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ اٌغذ١ٌٚخ

 إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ اال٠ذٌٚٛعٝ ػٍٝ دسعخ ِمجٌٛخ ِٓ اٌصذق.
 ( 8تابع جدول ) 

 معامل االرتباط بٌن عبارة كل محور والمجموع الكلً للمحور الخامس
 (25الدولٌة(                       )ن= )مقترحات التصدى للمنازعات الرٌاضٌة                          

 معامل االرتباط )ر( العبارات م

 **0.910 رفع مستوى وكفاءة التحكٌم  الرٌاضى لكرة القدم. 1

 **0.457 تعزٌز وتكثٌف افراد االمن داخل المنشات الرٌاضٌة. 2

3 
الفردٌة والجماعٌة تدرٌب افراد االمن ورفع قدراتهم فى السٌطرة والتعامل مع احداث العنف 

 بشكل سرٌع ومباشر.  
0.914** 

 **0.469 تخفٌف حدة الخطاب االعالمى واالبتعاد عن تاجٌج الجماهٌر الرٌاضٌة. 4

5 
تطبٌق االنظمة والعقوبات على االدارٌٌن واالجهزة الفنٌة والالعبٌن الذٌن ٌصدر منهم 

 سلوك إستفزازى تجاة االخرٌن.
0.562** 

 **0.748 الرقابة التى تصور جمٌع اركان المدرجات وتعرٌف المشجعٌن بذلك.زٌادة نقاط  6

7 
كتابة االنظمة والعقوبات المرتبة على مخالفتها لتكون امام الجمهور بخط واضح على تذاكر 

 الدخول.
0.755** 

 **0.915 تثقٌف االفراد والجماهٌر إعالمٌاً بطرائق التعبٌر السلٌمة فى حالة الفوز او الخسارة. 8

9 
على كل فرٌق تحدٌد عنار من رابطة المشجعٌن وتدرٌبهم فى تنظٌم عملٌة التشجٌع 

 الرٌاضى.
0.815** 

 **0.489 تأسٌس محكمة رٌاضٌة لفض النزاعات الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر العربٌة. 10

 0..02.( =0.0.)س اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِسزٜٛ "ل١ّخ 

اٌّحٛس اٌخبِس ِمزشحبد اٌزصذٜ ٌٍّٕبصػبد ( اْ ع١ّغ ػجبساد ٠8زعح ِٓ ربثغ عذٚي )

( ح١ش اْ ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ اٌّحسٛثخ 1.15اٌش٠بظ١خ اٌذ١ٌٚخ عبءد داٌخ احصبئ١ب ػٕذ ِسزٛٞ )
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(، ِّب ٠ذي ػٍٝ اْ ػجبساد اٌّحٛس اٌخبِس 1.15اوجش ِٓ ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِسزٜٛ )

 ذ١ٌٚخ ػٍٝ دسعخ ِمجٌٛخ ِٓ اٌصذق.ِمزشحبد اٌزصذٜ ٌٍّٕبصػبد اٌش٠بظ١خ اٌ

 ثالثًا : الثبات :
ٌزحم١ك صجبد أسزّبسح االسزج١بْ، لبَ اٌجبحش ثبسزخذاَ ِؼبًِ )اٌفب وشٚٔجبخ(، ٚوبٔذ ٔز١غخ حسبة       

 ِؼبِالد اٌضجبد ػٍٝ إٌحٛ ا٢رٟ :

 ( 9جدول )
 كرونباخ لمحاور استمارة االستبٌان المقترحة Alphaقٌم معامل ألفا 

 عدد العبارات المحاور م
 Alphaقٌمة معامل 

 ألفا كرونباخ

 المنازعات الرٌاضٌة واالمن القومى المصرى

 **0.785 8 المحور األول : المنازعات الرياضية والبعد السياسى  1

 **0.571 6 المحور الثانى : المنازعات الرياضية والبعد االقتصادى  2

 **0.784 5 الرياضية والبعد االجتماعى المحور الثالث : المنازعات  3

 **0.689 7 المحور الرابع : المنازعات الرياضية والبعد االيدولوجى  4

المحور الخامس : مقترحات التصدى لممنازعات الرياضية  5
 الدولية.

10 0.907** 

 0..02.( =0.0.)س اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِسزٜٛ "ل١ّخ 

استبيان المنازعات الرياضية واالمن القومى المصرى  ( ان جميع محاور ٜيتضح من جدول )     
( عبارة جميعيم عمى درجة عالية من الصدق والثبات، ٖٙ( ليشتمل في صورتو النيائية عمى )ٖمرفق)

 تؤكد الثقة في النتائج التي يمكن الحصول عمييا عند تطبيقو عمى عينة الدراسة األساسية. 
 التجربة االساسية :

ِشىٍٗ اٌجحش ٚا٘ذافٗ ٚفشٚظٗ ٚاخز١بس ػ١ٕٗ اٌجحش ٚفمب ٌششٚغ اخز١بس ػ١ٕٗ اٌجحش لبَ ثؼذ رحذ٠ذ       

  -اٌجبحش ثبالرٟ:

 َ.7/2/2122َ اٌٝ 5/11/2021رط١جك اسزّبسٖ االسزج١بْ فٟ اٌفزشٖ ِٓ  -1

 َ.15/2/2122َ اٌٝ 10/2/2122رفش٠غ إٌزبئظ فٟ اٌفزشٖ ِٓ  -2

  .Spssاسزخذاَ اٌجشٔبِظ االحصبئٟ اٌّؼبٌغٗ االحصبئ١ٗ ٌٍج١بٔبد اٌّغّؼٗ ح١ش  -3

 المعالجات اإلحصائية : -

اسزخذَ اٌجبحش اٌّؼبٌغبد اإلحصبئ١خ اٌّالئّخ ٌطج١ؼخ ث١بٔبد اٌجحش ٚرٌه ِٓ خالي اٌجشٔبِظ       

 ٚ٘ٝ:  SPSSاالحصبئٝ 

 . 2وب -اٌٛصْ إٌسجٝ  –اٌّزٛسػ اٌحسبثٟ اٌّشعح  -ِؼبًِ اإلسرجبغ  -اٌزىشاساد ٚإٌست اٌّئ٠ٛخ 

( ٌمجٛي ٚرفس١ش ٔزبئظ اٌجحش، وّب اسرعٝ اٌجبحش لجٛي  1.15ٌٚمذ اسرعىذ اٌجبحضخ ِسزٜٛ )       

 %( ، وّب اسزؼبْ اٌجبحش ث١ّضاْ رمذ٠ش صالصٝ.71إٌزبئظ اٌزٟ رزغبٚص ٔسجٗ )

 ػشض إٌزبئظ ٚرفس١ش٘ب ِٕٚبلشٙب :
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ً ا١ٌٗ اٌجبحش ِٓ ث١بٔبد خالي رحم١مبً ٌٙذف اٌجحش ٚٚصٛالً ٌٍزحمك ِٓ فشٚظٗ ٚفٝ حذٚد ِب رٛص      

إٌّٙظ اٌّسزخذَ ٚػ١ٕخ اٌجحش ٚادٚاد عّغ اٌج١بٔبد اٌّخزبسح ٚاٌزح١ًٍ االحصبئٝ اٌّسزخذَ ٠ؼشض 

 اٌجبحش فشٚض اٌجحش ِٕٚبلشزٙب.

 

 أٚالً : ػشض ِٕٚبلشخ ٔزبئظ اٌفشض االٚي ٚرفس١شٖ:

تيديدات عمى البعد السياسى  عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض األول الذى ينص عمى يوجد       
 .ٕٓٔٓنتيجة المنازعات الرياضية لمباراة مصر والجزائر فى التصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم 

 (11جدول )

 والترتٌب آلراء العٌنة بالنسبة لعبارات  2التكرارات والوسط المرجح والوزن المئوي وكا
 135: المنازعات الرٌاضٌة والبعد السٌاسى(            ن =  )المحور االول                             

 العبارات م
الوسط  التكرارات

 المرجح
الوزن 
 المئوي 

 الترتٌب 2كا
 ٔؼُ

اٌٝ حذ 

 ِب
 ال

1 
تاثرت العالقات الدبلوماسٌة بٌن مصر والجزائر 

 بعد المباراة.
124 8 3 2.896 96.54 99.6 1 

2 
التعدٌات من الجانب ادانت الخارجٌة المصرٌة 

 الجزائرى.
110 18 7 2.763 92.10 39.6 4 

3 
طالبت الخارجٌة المصرٌة جامعة الدول العربٌة 
بمناقشة التعدٌات التى حصلت من الجانب 

 الجزائرى بعد المباراة.
122 9 4 2.874 95.80 69.6 2 

4 
طلب االعالم المصرى االتحاد الجزائرى لكرة 

الجزائرٌة بالتدخل لتهدئة النزاع القدم السلطات 
 وعودة الروح الرٌاضٌة بٌن البلدٌن.

104 26 5 2.733 91.11 58.6 6 

5 
طالبت السلطات المصرٌة بفرض عقوبات على 

 الجانب الجزائرى.
109 19 7 2.756 91.85 39.6 5 

6 
طلب االتحاد المصرى لكرة القدم باعادة المباراة 

 البلدٌن.لتجنب تصعٌد النزاع بٌن 
111 16 8 2.763 92.10 76.6 3 

7 
طلب االتحاد المصرى لكرة القدم من االتحاد 
 الدولى عدم خوض اى منافسات كروٌة بالجزائز.

105 21 9 2.711 90.37 46.7 8 

8 
تم تصعٌد االمر من الجانب المصرى الى 

 المحكمة الرٌاضٌة الدولٌة.
107 19 9 2.726 90.86 31.4 7 

  57.7 92.59 2.778 الكلى للمحور االولالمجموع 

 ٜٜ.٘=  ٘ٓ.ٓعند مستوي داللة  ٕقيمة كا
أن درجة استجابات عينة البحث عمى المحور االول المنازعات الرياضية  (٠11زعح ِٓ اٌغذٚي )     

( وبوزن مئوى بقيمة ٚ.ٚ٘) 2( ونسية كاٛٚٚ.ٕوالبعد السياسى وجاءت بموسط حسابى مرجح )
يدل عمى أن وجود تيديدات عمى البعد السياسى نتيجة المنازعات الرياضية لمباراة  ٝ( مماٜ٘.ٕٜ)

بدرجة كبيرة. كما جاء ترتيب  ٕٓٔٓمصر والجزائر فى التصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم 
 -عبارات المحور االول بناءًا عمى الوزن المئوى ليا، وىو كاالتى :

عمى "تاثرت العالقات الدبموماسية بين مصر والجزائر بعد المباراة"  ( التى تنصٔجاءت العبارة رقم ) -ٔ
  .(96.54ٝفى الترتيب االول بوزن مئوى بقيمة )
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 ( التى تنص عمى " طالبت الخارجية المصرية جامعة الدول العربية ٖجاءت العبارة رقم ) -ٕ
الترتيب الثانى بوزن مئوى بمناقشة التعديات التى حصمت من الجانب الجزائرى بعد المباراة" فى 

 ٝ(. ٓٛ.ٜ٘بقيمة )
( التى تنص عمى " طمب االتحاد المصرى لكرة القدم باعادة المباراة لتجنب ٙجاءت العبارة رقم ) -ٖ

 ٝ(. ٓٔ.ٕٜتصعيد النزاع بين البمدين " فى الترتيب الثالث بوزن مئوى بقيمة )
صرية التعديات من الجانب الجزائرى" ( التى تنص عمى " ادانت الخارجية المٕجاءت العبارة رقم ) -ٗ

 ٝ(. ٓٔ.ٕٜفى الترتيب الرابع بوزن مئوى بقيمة )
( التى تنص عمى " طالبت السمطات المصرية بفرض عقوبات عمى الجانب ٘جاءت العبارة رقم ) -٘

 ٝ(. ٘ٛ.ٜٔالجزائرى " فى الترتيب الخامس بوزن مئوى بقيمة )
االعالم المصرى االتحاد الجزائرى لكرة القدم ( التى تنص عمى " طمب ٗجاءت العبارة رقم ) -ٙ

السمطات الجزائرية بالتدخل لتيدئة النزاع وعودة الروح الرياضية بين البمدين" فى الترتيب السادس 
 ٝ(. ٔٔ.ٜٔبوزن مئوى بقيمة )

( التى تنص عمى " تم تصعيد االمر من الجانب المصرى الى المحكمة ٛجاءت العبارة رقم ) -ٚ
 ٝ(. ٙٛ.ٜٓية " فى الترتيب السابع بوزن مئوى بقيمة )الرياضية الدول

( التى تنص عمى طمب االتحاد المصرى لكرة القدم من االتحاد عدم خوض اى ٚجاءت العبارة رقم ) -ٛ
 ٝ(. ٖٚ.ٜٓمنافسات كروية بالجزائز فى الترتيب الثامن بوزن مئوى بقيمة )

من التيديدات (داخمية، وخارجية ) وتتمثل  ان األمن القومي العربي يواجو نوعين ويرى الباحث      
التيديدات الداخمية في غياب االستقرار السياسي، وجود مخاطر في مجال األمن القومى، وضعف 

انو فى بعض االحيان التعاون العسكرى، أما التيديدات الخارجية فتتمثل في القيود السياسية وتيديداتيا و 
السياسة وان الواقع السياسى ينعكس بظاللو عمى الواقع  تكون الرياضة وسيمة الصالح ما افسدتو

 الرياضى سواء سمبًا او ايجابًا لتصبح الرياضة صدا لمواقع السياسى. 
عمى ان لمرياضة دور فى تعزيز االمن القومى  م(ٕٕٔٓمحمد حسن نادى )وىذا يتفق مع دراسة       

عمي ان الرياضة تعبر عن مستوى  المصرى من خالل المنظور السياسى وذلك من خالل التاكيد
االستقرار السياسى لمدولة، وتعد اداة من ادوات القوة الناعمة لمدولة، وتسيم الرياضة فى تنمية الوعى 
السياسى والقيمى، وتساعد الرياضة عمى خمق التعاون بين الدول فى كافة المجاالت الصحية 
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ياضة عمى تقارب العالقة بين الشعوب وتنمية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية، كما تساعد الر 
 (ٕٗ:  ٙٔالعالقات السياسية بين الدول بعضيا البعض. )

 صب١ٔبً : ػشض ِٕٚبلشخ ٔزبئظ اٌفشض اٌضبٔٝ ٚرفس١شٖ:

عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض الثانى الذى ينص عمى يوجد تيديدات عمى البعد        
لرياضية لمباراة مصر والجزائر فى التصفيات المؤىمة لكاس العالم االقتصادى المصرى نتيجة المنازعات ا

 .ٕٓٔٓلكرة القدم 

 (11جدول )

 والترتٌب آلراء العٌنة بالنسبة لعبارات  2التكرارات والوسط المرجح والوزن المئوي وكا
 135(            ن = )المحور الثانى : المنازعات الرٌاضٌة والبعد االقتصادى                          

 العبارات م
 التكرارات

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي 

 الترتٌب 2كا
 ٔؼُ

اٌٝ حذ 

 ِب
 ال

1 
 تاثر البعد االقتصادى بٌن البلدٌن بعد المباراة.

120 11 4 2.859 
95.3

1 
81.4 1 

2 
تعدى الجمهور الجزائرى على المشروعات 

 .التجارٌة المصرٌة داخل دولة الجزائر
117 13 5 2.830 

94.3
2 

76.6 2 

3 
غلق بعض المشروعات التجارٌة المصرٌة داخل 

 دولة الجزائر.
108 19 8 2.741 

91.3
6 

62.9 5 

4 
عدم اقامة اى معسكرات رٌاضٌة او اتفاقٌات 

 رٌاضٌة بٌن البلدٌن بعد االزمة الرٌاضٌة بٌنهم.
112 17 6 2.785 

92.8
4 

102.4 3 

5 
الرٌاضى بٌن البلدٌن بعد توقف عملٌة االحتراف 
 االزمة الرٌاضٌة بٌنهم.

109 19 7 2.756 
91.8

5 
65.1 4 

6 
قلة االستثمارات االقتصادٌة والتجارٌة والسٌاحٌة 

 والرٌاضٌة بٌن البلدٌن. 
104 26 5 2.733 

91.1
1 

83.9 6 

  78.72 92.8 2.784 المجموع الكلى للمحور الثانى

 ٜٜ.٘=  ٘ٓ.ٓ عند مستوي داللة ٕقيمة كا
أن درجة استجابات عينة البحث عمى المحور الثانى المنازعات الرياضية  (٠11زعح ِٓ اٌغذٚي )     

( وبوزن مئوى بقيمة ٕٚ.ٛٚ) 2( ونسية كاٗٛٚ.ٕوالبعد االقتصادى وجاءت بموسط حسابى مرجح )
ت الرياضية لمباراة ٝ( مما يدل عمى أن وجود تيديدات عمى البعد االقتصادى نتيجة المنازعاٛ.ٕٜ)

كما جاء ترتيب  بدرجة كبيرة. ٕٓٔٓمصر والجزائر فى التصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم 
 -عبارات المحور الثانى بناءًا عمى الوزن المئوى ليا، وىو كاالتى :

فى الترتيب "  تاثر البعد االقتصادى بين البمدين بعد المباراة ( التى تنص عمى "ٔجاءت العبارة رقم ) -ٔ
  .(95.31ٝاالول بوزن مئوى بقيمة )

( التى تنص عمى " تعدى الجميور الجزائرى عمى المشروعات التجارية ٕجاءت العبارة رقم ) -ٕ
 ٝ(. ٕٖ.ٜٗالمصرية داخل دولة الجزائر" فى الترتيب الثانى بوزن مئوى بقيمة )
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 اضية او اتفاقيات رياضية بين ( التى تنص عمى " عدم اقامة اى معسكرات ريٗجاءت العبارة رقم ) -ٖ
 ٝ(. ٗٛ.ٕٜالبمدين بعد االزمة الرياضية بينيم " فى الترتيب الثالث بوزن مئوى بقيمة )

( التى تنص عمى " توقف عممية االحتراف الرياضى بين البمدين بعد االزمة ٘جاءت العبارة رقم ) -ٗ
 . ٝ(٘ٛ.ٜٔالرياضية بينيم " فى الترتيب الرابع بوزن مئوى بقيمة )

( التى تنص عمى " غمق بعض المشروعات التجارية المصرية داخل دولة ٖجاءت العبارة رقم ) -٘
 ٝ(. ٖٙ.ٜٔالجزائر" فى الترتيب الخامس بوزن مئوى بقيمة )

( التى تنص عمى " قمة االستثمارات االقتصادية والتجارية والسياحية والرياضية ٙجاءت العبارة رقم ) -ٙ
 ٝ(.ٔٔ.ٜٔالسادس بوزن مئوى بقيمة )بين البمدين " فى الترتيب 

ان األمن القومي العربي يواجو تيديدات اقتصادية بسبب التبعية العربية لالقتصاد  ويرى الباحث      
كما  العالمي، ىروب رؤوس األموال، وجود مخاطر في مجال االستثمار الرياضى، المشاكل التسويقية،

تجارب الناجحة في مجال النزاعات الرياضية ومواصمة يرى من الضروري االستناد إلى العديد من ال
تعزيز صالت الشراكة بين القطاع العام والخاص؛ بيدف تقميص الضغط عمى ميزانية الدولة والمساىمة 

 في الحد من البطالة، وجمب استثمارات رياضية أجنبية وتوجيييا لصالح التنمية الداخمية. 
وضع قوانين وتشريعات تحكم النزاعات الرياضية التى تحد من رفع كما يرى الباحث انو البد من       

مجال االستثمار الرياضى باالتحادات الرياضية وحتى التحدث انعكاسات اقتصادية او اجتماعية سمبية، 
ولنجاح ىذه االستثمارات ىي البحث عن أفضل الوسائل لجذب المستثمرين وتعديل الموائح والقوانين لكي 

 ار في المجال الرياضي وتسوية النزاعات الرياضية.تدعم االستثم
م( ان الرياضة ُتعد أحد فروع االقتصاد الحديث، ٕٚٔٓوىذا يتفق مع ما يوكده نعمان عبد الغني )    

حيث أن ممارسة الرياضة ذات أىمية اقتصادية ثنائية بالنسبة لمفرد والدولة فبالنسبة لمفرد فإنيا تقوم 
طالة عمره اإلنتاجي وتقميل فرص إصابتو، أما بالنسبة لمدولة فالرياضة بتحسين قدراتو الصحية  والبدنية وا 

تعمل عمى زيادة كفاءة المواطنين وحفظ معدالت االستيالك العالجي والتأىيمي. كما أن الرياضة تمثل 
ل إنتاج وسيمة دعاية ومجال إشيار واسع االنتشار، وأن تزايد الرياضيين قد خمق سوقا اقتصاديًا في مجا

وتسويق واستيالك األجيزة والمعدات الرياضية. واعداد نموذج جديد إلعادة دمج النظام االقتصادي مع 
 دولة األمن القومي والتصدى لممشكالت االقتصادية التى تعتبر من انعكاسات المنازعات الرياضية.

(22 : 125) 
 صبٌضبً : ػشض ِٕٚبلشخ ٔزبئظ اٌفشض اٌضبٌش ٚرفس١شٖ:

 عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض الثالث الذى ينص عمى يوجد تيديدات عمى البعد        
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االجتماعى المصرى نتيجة المنازعات الرياضية لمباراة مصر والجزائر فى التصفيات المؤىمة لكاس العالم 
 .ٕٓٔٓلكرة القدم 

 (12جدول )

 العٌنة بالنسبة لعبارات والترتٌب آلراء  2التكرارات والوسط المرجح والوزن المئوي وكا
 135)المحور الثالث: المنازعات الرٌاضٌة والبعد االجتماعى(            ن =                           

 العبارات م
 التكرارات

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي 

 الترتٌب 2كا
 ٔؼُ

اٌٝ حذ 

 ِب
 ال

1 
ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى قلة تعزٌز 

 التماسك االجتماعى بٌن الجماهٌر.
110 18 7 2.763 92.10 46.7 4 

2 
ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى قلة االختالط 

 والتفاعل االجتماعى بٌن الفرق الوطنٌة.
116 14 5 2.822 94.07 50.5 1 

3 
عدم احترام العادات والتقالٌد االجتماعٌة 

 واالستهانة بها عبر وسائل االعالم.
112 15 8 2.770 92.35 54.5 3 

4 
ادى النزاع الرٌاضى الى عدم التفاعل بٌن 

 المجتمع والرٌاضة فى البلدٌن.
107 23 5 2.756 91.85 116.7 5 

5 
ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى عدم 
استٌعاب دور القوى والعوامل االجتماعٌة فى 

 النشاط الرٌاضى.
111 17 7 2.770 92.35 94.2 2 

  72.52 92.54 2.776 المجموع الكلى للمحور الثالث

 ٜٜ.٘=  ٘ٓ.ٓعند مستوي داللة  ٕقيمة كا
أن درجة استجابات عينة البحث عمى المحور الثالث المنازعات الرياضية  (٠12زعح ِٓ اٌغذٚي )     

بقيمة ( وبوزن مئوى ٕ٘.ٕٚ) 2( ونسية كاٙٚٚ.ٕوالبعد االجتماعى وجاءت بموسط حسابى مرجح )
ٝ( مما يدل عمى أن وجود تيديدات عمى البعد االجتماعى نتيجة المنازعات الرياضية لمباراة ٗ٘.ٕٜ)

كما جاء ترتيب  بدرجة كبيرة. ٕٓٔٓمصر والجزائر فى التصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم 
 -عبارات المحور الثالث بناءًا عمى الوزن المئوى ليا، وىو كاالتى :

ادى النزاع الرياضى بين البمدين الى قمة االختالط والتفاعل  ( التى تنص عمى "ٕبارة رقم )جاءت الع -ٔ
 ٝ(. ٚٓ.ٜٗ" فى الترتيب االول بوزن مئوى بقيمة )االجتماعى بين الفرق الوطنية 

ادى النزاع الرياضى بين البمدين الى عدم استيعاب دور  ( التى تنص عمى "٘جاءت العبارة رقم ) -ٕ
 ٝ(. ٖ٘.ٕٜ"فى الترتيب الثانى بوزن مئوى بقيمة ) والعوامل االجتماعية فى النشاط الرياضىالقوى 

عدم احترام العادات والتقاليد االجتماعية واالستيانة بيا عبر ( التى تنص عمى "ٖجاءت العبارة رقم ) -ٖ
 ٝ(. ٖ٘.ٕٜ" فى الترتيب الثالث بوزن مئوى بقيمة ) وسائل االعالم

ادى النزاع الرياضى بين البمدين الى قمة تعزيز التماسك ( التى تنص عمى "ٔ)جاءت العبارة رقم  -ٗ
 ٝ(. ٓٔ.ٕٜ" فى الترتيب الرابع بوزن مئوى بقيمة )االجتماعى بين الجماىير
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ادى النزاع الرياضى الى عدم التفاعل بين المجتمع ( التى تنص عمى "ٗجاءت العبارة رقم ) -٘
 ٝ(.٘ٛ.ٜٔخامس بوزن مئوى بقيمة )" فى الترتيب الوالرياضة فى البمدين

ان المنازعات الرياضية تعمل عمى قمة تعزيز التماسك االجتماعى بين الجماىير، وقمة  يرى الباحث      
االختالط والتفاعل االجتماعى بين الفرق الوطنية، وعدم احترام العادات والتقاليد االجتماعية واالستيانة 

تواصل االجتماعى وعدم استيعاب دور القوى والعوامل االجتماعية فى بيا عبر وسائل االعالم ووسائل ال
 وعدم التفاعل بين المجتمع والرياضة فى البمدين. النشاط الرياضى

م( ان الرياضة أىم الوسائل وأجداىا لتحقيق ٕ٘ٓٓوىذا يتفق مع ما توكده أحسان محمد الحسن )    
شاعة روح الجماعة بين  األفراد الرياضيين؛ وذلك ِلما تتيحو مجاالتيا العريضة النضج االجتماعية، وا 

الواسعة من فرص المقاء والتعارض واألخذ والعطاء، وما تضيفو أنظمتيا وقواعدىا من أسس ومبادىء 
اجتماعية رياضية، مثل العمل الصالح وكيفية احترام اآلخرين وضرورة التحكم في االنفعاالت في مواقف 

حدث في أثناء النشاط الرياضي لمباريات كرة القدم سواء كان نشاط داخمي أو مشحونة باإلثارة، كما ي
 نشاط خارجي.

كما تشير الى ان األنشطة البدنية الترويحية االجتماعية تيدف إلى إشاعة ونشر روح الجماعة       
غير، والتالئم والمرح بين األفراد المنتفعين بيا، وتعمل عمى تكوين صداقات وعالقات إنسانية طيبة مع ال

مع اإلجواء االجتماعية المختمفة والتكيف معيا، ويتبين بأن الرياضة تستيدف النمو االجتماعي لدى 
األفراد الرياضيين، وتعمل عمى الزيادة من تفاعميم مع المجتمع الذين يعيشون فيو، وتعمل أيضًا عمى 

ا أنو يوجد العديد من القيم الخمقية أو تيذيب ميوليم ورغباتيم، وتكسبيم مبادىء اجتماعية رياضية، وكم
 (ٚٗٔ:  ٖاالجتماعية التي يمكن اكتسابيا عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية. )

 

 ساثؼبً : ػشض ِٕٚبلشخ ٔزبئظ اٌفشض اٌشاثغ ٚرفس١شٖ:

يوجد تيديدات عمى البعد عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض الرابع الذى ينص عمى        
صرى نتيجة المنازعات الرياضية لمباراة مصر والجزائر فى التصفيات المؤىمة لكاس العالم االيدولوجى الم

 .ٕٓٔٓلكرة القدم 
 
 

 (13جدول )

 والترتٌب آلراء العٌنة بالنسبة لعبارات  2التكرارات والوسط المرجح والوزن المئوي وكا
 135لبعد االٌدولوجى(            ن = )المحور الرابع: المنازعات الرٌاضٌة وا                          

 الترتٌب 2كاالوزن الوسط  التكرارات العبارات م
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 ٔؼُ
اٌٝ حذ 

 ِب
 ال

 المئوي  المرجح

1 
تعمل  المنازعات الرٌاضٌة على عدم مقاومة 
النوع االنسانى لعوامل االنحطاط البٌئى 

 واالجتماعى.
106 22 7 2.733 

91.1
1 

86.4 7 

2 
المنازعات الرٌاضٌة على عدم تحقٌق تعمل  

 فرص اندماج الجماهٌر الرٌاضٌة.
107 23 5 2.756 

91.8
5 

102.4 4 

3 
ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى عدم توافر 

 فرص الفهم المشترك  بٌن جماهٌر البلدٌن. 
110 15 10 2.741 

91.3
6 

89.0 6 

4 
ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى ضعف 
التقارب بٌن جماهٌر البلدٌن نحو توحٌد حركة 

 الجماهٌر الرٌاضٌة ثقافٌاً واجتماعٌاً.
112 12 11 2.748 

91.6
0 

138.2 5 

5 

تؤثر المنازعات الرٌاضٌة بالسلب على تقدٌم 
المساعدة فى غرس الثقافة الرٌاٌة بٌن الجماهٌر 
فى حٌاتهم الٌومٌة بما ٌعود بالنفع والفائدة على 

 واحتٌاجاتهم الحٌاتٌة.عاداتهم 

111 17 7 2.770 
92.3

5 
102.4 2 

6 

تقدم المنازعات الرٌاضٌة اسهامات سلبٌةفى بناء 
وتشكٌل النظرة االجتماعٌة االشتراكٌة بٌن 
الجماهٌر الرٌاضٌة فٌما ٌتصل بالروح الرٌاضٌة 

 والمعنوٌات االٌجابٌة.

110 18 7 2.763 
92.1

0 
101.0 3 

7 

الرٌاضٌة الى حد كبٌر تتصل المنازعات 
باالقتصاد والمجاالت االجتماعٌة والسٌاسٌة 
ومعنوٌات الفرد الرٌاضى فى اطار المجتمع 

 الرٌاضى والمجتمع باكملة.

116 14 5 2.822 
94.0

7 
91.6 1 

  101.5 92.06 2.762 المجموع الكلى للمحور الرابع

 ٜٜ.٘=  ٘ٓ.ٓعند مستوي داللة  ٕقيمة كا
 

أن درجة استجابات عينة البحث عمى المحور الرابع المنازعات الرياضية  (13اٌغذٚي )٠زعح ِٓ      
( وبوزن مئوى بقيمة ٘.ٔٓٔ) 2( ونسية كإٙٚ.ٕوالبعد االيدولوجى وجاءت بموسط حسابى مرجح )

ٝ( مما يدل عمى أن وجود تيديدات عمى البعد االيدولوجى وثقافية نتيجة المنازعات الرياضية ٙٓ.ٕٜ)
كما جاء ترتيب  بدرجة كبيرة. ٕٓٔٓراة مصر والجزائر فى التصفيات المؤىمة لكاس العالم لكرة القدم لمبا

 -عبارات المحور الرابع بناءًا عمى الوزن المئوى ليا، وىو كاالتى :
( التى تنص عمى " تتصل المنازعات الرياضية الى حد كبير باالقتصاد ٚجاءت العبارة رقم ) -ٔ

ية والسياسية ومعنويات الفرد الرياضى فى اطار المجتمع الرياضى والمجتمع والمجاالت االجتماع
 ٝ(. ٚٓ.ٜٗباكممة" فى الترتيب االول بوزن مئوى بقيمة )

( التى تنص عمى " تؤثر المنازعات الرياضية بالسمب عمى تقديم المساعدة فى ٘جاءت العبارة رقم ) -ٕ
ومية بما يعود بالنفع والفائدة عمى عاداتيم غرس الثقافة الرياية بين الجماىير فى حياتيم الي

 ٝ(. ٖ٘.ٕٜواحتياجاتيم الحياتية" فى الترتيب الثانى بوزن مئوى بقيمة )
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( التى تنص عمى " تقدم المنازعات الرياضية اسيامات سمبيةفى بناء وتشكيل ٙجاءت العبارة رقم ) -ٖ
ل بالروح الرياضية والمعنويات النظرة االجتماعية االشتراكية بين الجماىير الرياضية فيما يتص

 ٝ(.ٓٔ.ٕٜااليجابية" فى الترتيب الثالث بوزن مئوى بقيمة )
( التى تنص عمى " تعمل  المنازعات الرياضية عمى عدم تحقيق فرص اندماج ٕجاءت العبارة رقم ) -ٗ

 ٝ(. ٘ٛ.ٜٔالجماىير الرياضية" فى الترتيب الرابع بوزن مئوى بقيمة )
لتى تنص عمى " ادى النزاع الرياضى بين البمدين الى ضعف التقارب بين ( اٗجاءت العبارة رقم ) -٘

جماىير البمدين نحو توحيد حركة الجماىير الرياضية ثقافيًا واجتماعيًا" فى الترتيب الخامس بوزن 
 ٝ(. ٓٙ.ٜٔمئوى بقيمة )

توافر فرص الفيم ( التى تنص عمى " ادى النزاع الرياضى بين البمدين الى عدم ٖجاءت العبارة رقم ) -ٙ
 ٝ(. ٖٙ.ٜٔالمشترك  بين جماىير البمدين" فى الترتيب السادس بوزن مئوى بقيمة )

( التى تنص عمى " تعمل  المنازعات الرياضية عمى عدم مقاومة النوع ٔجاءت العبارة رقم ) -ٚ
 ٝ(. ٔٔ.ٜٔاالنسانى لعوامل االنحطاط البيئى واالجتماعى" فى الترتيب السابع بوزن مئوى بقيمة )

ان  المنازعات الرياضية الناتجة بين مر والجزائر بعد المبارة كرة القدم تعمل  عمى  ويرى الباحث      
عدم مقاومة النوع االنسانى لعوامل االنحطاط البيئى واالجتماعى، عدم تحقيق فرص اندماج الجماىير 

الفيم المشترك  بين جماىير الرياضية. كما ادى النزاع الرياضى بين البمدين الى عدم توافر فرص 
البمدين، وضعف التقارب بين جماىير البمدين نحو توحيد حركة الجماىير الرياضية ثقافيًا واجتماعيًا. 
وعدم تقديم المساعدة فى غرس الثقافة الرياية بين الجماىير فى حياتيم اليومية بما يعود بالنفع والفائدة 

دم اسيامات سمبية فى بناء وتشكيل النظرة االجتماعية االشتراكية عمى عاداتيم واحتياجاتيم الحياتية، وتق
بين الجماىير الرياضية فيما يتصل بالروح الرياضية والمعنويات االيجابية، وتصل الى حد كبير 
باالقتصاد والمجاالت االجتماعية والسياسية ومعنويات الفرد الرياضى فى اطار المجتمع الرياضى 

 والمجتمع باكممة.

أن فكرة وأيديولوجية مازالت تتميز بالجماعات  م(ٕٕٔٓعايد احمد عايد )وىذا يتفق مع نتائج دراسة      
والفئات الرياضية بحجميا وأىدافيا وديمومتيا وطريقة االنضمام إلييا، كما تتميز الجماعات الرياضية 

ا وىدفيا وأىميتيا فكرة أيضا بأفكارىا، حيث أن لكل جماعة رياضية في الدولة ميمتيا، حيث كان حجمي
خاصة بيا، حيث تحدد مبادئيا وقيميا وكيفية التفكير في الوصول إلى األلقاب المحمية أو الخارجية 

 (ٔٔ:  ٚوأىدافيا، وبرنامج عمميا وسيرتيا الذاتية وسموكات وممارسات أفرادىا الرياضيين. )
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ات الرياضية تؤثر في طبيعة بنائيا أن المنازع م(ٕٕٓٓمبارك الحازمي )كما تتفق مع دراسة        
االجتماعي الرياضي ووظائفيا ونمّوىا وتطويرىا وكيفية معالجتيا لمشكالتيا التي تواجيا خالل المعب أو 
التدريب، كما أن أىميتيا الفكرية في تحديد العالقات المشتركة بين قيادة الجماعة الرياضية، وقاعدتيا في 

 الفكرية والنظامية في ضبط سموكيم داخل وخارج الفريق الرياضي.تحريك أعضائيا وتحقيق وحدتيم 
(13 : 44) 

 
 خبِسبً : ػشض ِٕٚبلشخ ٔزبئظ اٌفشض اٌخبِس ٚرفس١شٖ:

تقديم مقترحات لمواجية المنازعات عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض الرابع الذى ينص عمى        
 الرياضية والحد من التيديدات عمى االمن القومى. 

 (14جدول )

 والترتٌب آلراء العٌنة بالنسبة لعبارات  2التكرارات والوسط المرجح والوزن المئوي وكا
 135)المحور الخامس : مقترحات التصدى للمنازعات الرٌاضٌة الدولٌة(        ن =                   

 العبارات م
 التكرارات

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي 

 الترتٌب 2كا
 ٔؼُ

حذ اٌٝ 

 ِب
 ال

 6 57.71 89.88 2.696 5 31 99 رفع مستوى وكفاءة التحكٌم  الرٌاضى لكرة القدم. 1

2 
تعزٌز وتكثٌف افراد االمن داخل المنشات 

 الرٌاضٌة.
101 28 6 2.704 90.12 78.72 4 

3 
تدرٌب افراد االمن ورفع قدراتهم فى السٌطرة 
 والتعامل مع احداث العنف الفردٌة والجماعٌة

 بشكل سرٌع ومباشر.  
111 21 3 2.800 93.33 72.52 3 

4 
تخفٌف حدة الخطاب االعالمى واالبتعاد عن 

 تاجٌج الجماهٌر الرٌاضٌة.
91 35 9 2.607 86.91 101.5 10 

5 
تطبٌق االنظمة والعقوبات على االدارٌٌن 
واالجهزة الفنٌة والالعبٌن الذٌن ٌصدر منهم 

 سلوك إستفزازى تجاة االخرٌن.
95 32 8 2.644 88.15 83.76 9 

6 
زٌادة نقاط الرقابة التى تصور جمٌع اركان 

 المدرجات وتعرٌف المشجعٌن بذلك.
113 19 3 2.815 93.83 110.5 2 

7 
كتابة االنظمة والعقوبات المرتبة على مخالفتها 
لتكون امام الجمهور بخط واضح على تذاكر 

 الدخول.
104 21 10 2.696 89.88 119.6 5 

8 
تثقٌف االفراد والجماهٌر إعالمٌاً بطرائق التعبٌر 

 السلٌمة فى حالة الفوز او الخسارة.
101 20 14 2.644 88.15 102.4 8 

9 
على كل فرٌق تحدٌد عناصر من رابطة 
المشجعٌن وتدرٌبهم فى تنظٌم عملٌة التشجٌع 

 الرٌاضى.
95 35 5 2.667 88.89 110.8 7 

10 
النزاعات الرٌاضٌة تأسٌس محكمة رٌاضٌة لفض 

 بجمهورٌة مصر العربٌة.
121 8 6 2.852 95.06 94.2 1 

  93.17 90.42 2.713 المجموع الكلى للمحور الخامس

 ٜٜ.٘=  ٘ٓ.ٓعند مستوي داللة  ٕقيمة كا
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أن درجة استجابات عينة البحث عمى المحور الخامس مقترحات  (٠14زعح ِٓ اٌغذٚي )      -ٛ
( ٚٔ.ٖٜ) 2( ونسية كأٖٚ.ٕالرياضية الدولية وجاءت بموسط حسابى مرجح )التصدى لممنازعات 
ٝ( مما يدل عمى ضرورة تقديم مقترحات لمواجية المنازعات الرياضية ٕٗ.ٜٓوبوزن مئوى بقيمة )

كما جاء ترتيب عبارات المحور الخامس بناءًا عمى الوزن  والحد من التيديدات عمى االمن القومى.
 -كاالتى :المئوى ليا، وىو 

( التى تنص عمى "تأسيس محكمة رياضية لفض النزاعات الرياضية بجميورية ٓٔجاءت العبارة رقم ) -ٔ
 ٝ(. ٙٓ.ٜ٘مصر العربية" فى الترتيب االول بوزن مئوى بقيمة )

( التى تنص عمى "زيادة نقاط الرقابة التى تصور جميع اركان المدرجات ٙجاءت العبارة رقم ) -ٕ
 ٝ(. ٖٛ.ٖٜك" فى الترتيب الثانى بوزن مئوى بقيمة )وتعريف المشجعين بذل

( التى تنص عمى " تدريب افراد االمن ورفع قدراتيم فى السيطرة والتعامل مع ٖجاءت العبارة رقم ) -ٖ
احداث العنف الفردية والجماعية بشكل سريع ومباشر" فى الترتيب الثالث بوزن مئوى بقيمة 

(ٜٖ.ٖٖ.)ٝ 
تنص عمى " تعزيز وتكثيف افراد االمن داخل المنشات الرياضية" فى ( التى ٕجاءت العبارة رقم ) -ٗ

 ٝ(. ٕٔ.ٜٓالترتيب الرابع بوزن مئوى بقيمة )
( التى تنص عمى " كتابة االنظمة والعقوبات المرتبة عمى مخالفتيا لتكون امام ٚجاءت العبارة رقم ) -٘

 ٝ(. ٛٛ.ٜٛمئوى بقيمة )الجميور بخط واضح عمى تذاكر الدخول" فى الترتيب الخامس بوزن 
( التى تنص عمى " رفع مستوى وكفاءة التحكيم  الرياضى لكرة القدم " فى ٔجاءت العبارة رقم ) -ٙ

 ٝ(. ٛٛ.ٜٛالترتيب السادس بوزن مئوى بقيمة )
( التى تنص عمى "عمى كل فريق تحديد عناصر من رابطة المشجعين وتدريبيم ٜجاءت العبارة رقم ) -ٚ

 ٝ(.ٜٛ.ٛٛيع الرياضى" فى الترتيب السابع بوزن مئوى بقيمة )فى تنظيم عممية التشج
( التى تنص عمى "تثقيف االفراد والجماىير إعالميًا بطرائق التعبير السميمة فى ٛجاءت العبارة رقم ) -ٛ

 ٝ(.٘ٔ.ٛٛحالة الفوز او الخسارة" فى الترتيب الثامن بوزن مئوى بقيمة )
تطبيق االنظمة والعقوبات عمى االداريين واالجيزة الفنية ( التى تنص عمى "٘جاءت العبارة رقم ) -ٜ

والالعبين الذين يصدر منيم سموك إستفزازى تجاة االخرين" فى الترتيب التاسع بوزن مئوى بقيمة 
(ٛٛ.ٔ٘ .)ٝ 
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( التى تنص عمى "تخفيف حدة الخطاب االعالمى واالبتعاد عن تاجيج ٗجاءت العبارة رقم ) -ٓٔ
 ٝ(. ٜٔ.ٙٛلترتيب العاشر بوزن مئوى بقيمة )الجماىير الرياضية" فى ا

ان ىناك بعض المقترحات التى قد تحد من المنازعات الرياضية والحد من التيديدات  ويرى الباحث      
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالبدولوجية والثقافية وتسوية ىذه المنازعات كتثقيف االفراد والجماىير 

بير السميمة فى حالة الفوز او الخسارة، وتحديد كل فريق عناصر من رابطة إعالميًا بطرائق التع
المشجعين وتدريبيم فى تنظيم عممية التشجيع الرياضى وتأسيس محكمة رياضية لفض النزاعات 

 الرياضية الداخمية والخارجية.
بد الحسيب ومحمد عبد التواب ع م(ٕٛٔٓعز الدين الحسينى )وىذا يتفق مع دراسة كاًل من        

أن األليات القانونية لتأسيس محكمة رياضية لفض النزاعات الرياضية وان التكوين الشخصى م( ٕٕٔٓ)
لممحكمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية تتكون كمثل باقى المحاكم من ثالثة قضاه أحداىما عمى 

لنزاعات الرياضية، التكوين األقل رئيس محكمة، وجميعيم بدرجة مستشار، تتبع المحكمة الرياضية لفض ا
اإلعتبارى لممحكمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية تتمثل فى أن المحكمة الرياضية لفض النزاعات 
الرياضية مستقمة بذاتيا، والتكوين اإلختصاصى لممحكمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية تتمثل فى 

 (ٚٔ( )ٜضية. )ألغاء عممية االنتخابات باألندية واالتحادات الريا
 االستنتاجات والتوصيات
 أواًل : االستنتاجات:

 فٟ ظٛء ٔزبئظ اٌذساسخ رٛصً اٌجبحش إٌٝ االسزٕزبعبد اٌزب١ٌخ:

تاثر االمن القومى المصرى والجزائرى من الناحية السياسية بعد النزاع الرياضية الناتجة بينيما فى  -ٗ
 لكرة القدم. ٕٓٔٓمباراة تصفيات كاس العالم 

المن القومى المصرى والجزائرى من الناحية االقتصادىة بعد النزاع الرياضية الناتجة بينيما فى تاثر ا -٘
 لكرة القدم. ٕٓٔٓمباراة تصفيات كاس العالم 

تاثر االمن القومى المصرى والجزائرى من الناحية االجتماعية بعد النزاع الرياضية الناتجة بينيما فى  -ٙ
 لكرة القدم. ٕٓٔٓمباراة تصفيات كاس العالم 

تاثر االمن القومى المصرى والجزائرى من الناحية االيدلوجيةوالثقافية بعد النزاع الرياضية الناتجة  -ٚ
 لكرة القدم. ٕٓٔٓبينيما فى مباراة تصفيات كاس العالم 

إن مفيوم األمن ال يعني فقط مواجية التحديات الخارجية المادية بل إنو مفيوم تتداخل فيو أبعاد  -ٛ
 ياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وايدولوجية وثقافية.مختمفة س
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لألمن القومي مستويات عدة تشتمل عمى األمن الداخمي، األمن الوطني، األمن اإلقميمي، األمن  -ٜ
 الدولي، األمن الجماعي.

 ضرورة تفديم مقترحات لمتصدى لمتيديدات الناتجة عن المنازعات الرياضية الداخمية والخارجية. -ٓٔ
الدول العربية لمعديد من المخاطر الداخمي والمخاطر التي تيدد أمنيا بكافة أشكالو، تتعرض  -ٔٔ

حيث يواجو تحديات وأزمات تتجمى في مظاىر التشتّت والتفكك واإلخفاق، ومحاوالت اإللحاق 
 واالختراق واالختناق في الجسم العربي الممزّق.

 ثانيًا : التوصيات:
 إ١ٌٗ اٌجبحش ٚثٕبء ػٍٝ االسزٕزبعبد ٠ٛصٟ اٌجبحش ثّب ٠ٍٟ:فٟ ظٛء إٌزبئظ اٌزٟ رٛصً    

رأس١س ِحىّخ س٠بظ١خ ٌفط ٚرس٠ٛخ إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ثبٌذٚي اٌؼشث١خ رحذ ِظٍخ االرحبد  -4

 اٌؼشثٝ ٌىشح اٌمذَ.

اال٘زّبَ ثّسبٌخ إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ داخً اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٚحبٌٚخ اٌس١طش ػ١ٍٙب لجً أْ رٕفغش، ِٚٓ  -5

 اٌزحىُ ف١ٙب ِٓ خالي إػطبئٙب حك اٌّشبسوخ اٌس١بس١خ ٚحً اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثٙب.صُ ٠صؼت 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚرٛص١ك اٌغٙٛد فٟ ِخزٍف اٌّغبالد االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ  -6

 ٚاٌس١بس١خ ٚاٌضمبف١خ.

 سفغ ِسزٜٛ ٚوفبءح اٌزحى١ُ  اٌش٠بظٝ ٌىشح اٌمذَ. -7

 داخً إٌّشبد اٌش٠بظ١خ. رؼض٠ض ٚرىض١ف افشاد االِٓ -8

رذس٠ت افشاد االِٓ ٚسفغ لذسارُٙ فٝ اٌس١طشح ٚاٌزؼبًِ ِغ احذاس اٌؼٕف اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ ثشىً  -9

 سش٠غ ِٚجبشش.  

 رخف١ف حذح اٌخطبة االػالِٝ ٚاالثزؼبد ػٓ ربع١ظ اٌغّب١٘ش اٌش٠بظ١خ. -11

اٌز٠ٓ ٠صذس ُِٕٙ سٍٛن رطج١ك االٔظّخ ٚاٌؼمٛثبد ػٍٝ االداس١٠ٓ ٚاالعٙضح اٌف١ٕخ ٚاٌالػج١ٓ  -11

 إسزفضاصٜ رغبح االخش٠ٓ.

 ص٠بدح ٔمبغ اٌشلبثخ اٌزٝ رصٛس ع١ّغ اسوبْ اٌّذسعبد ٚرؼش٠ف اٌّشغؼ١ٓ ثزٌه. -12

 وزبثخ االٔظّخ ٚاٌؼمٛثبد اٌّشرجخ ػٍٝ ِخبٌفزٙب ٌزىْٛ اِبَ اٌغّٙٛس ثخػ ٚاظح ػٍٝ رزاوش اٌذخٛي. -13

 س١ٍّخ فٝ حبٌخ اٌفٛص اٚ اٌخسبسح.رضم١ف االفشاد ٚاٌغّب١٘ش إػال١ِبً ثطشائك اٌزؼج١ش اٌ -14

 ػٍٝ وً فش٠ك رحذ٠ذ ػٕبصش ِٓ ساثطخ اٌّشغؼ١ٓ ٚرذس٠جُٙ فٝ رٕظ١ُ ػ١ٍّخ اٌزشغ١غ اٌش٠بظٝ. -15

إعشاء اٌّض٠ذ ِٓ اٌجحٛس ٚاٌذساسبد ٚاٌّشرجطخ ثبٌغذاسح االداس٠خ ٚاٌز١ّض اٌّؤسسٝ ٌُ ٠زُ دساسزٙب  -16

 سبثمبً.
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م(: المنازعات الرياضية المنظورة لدى محكمة التحكيم ٕٙٔٓاحسان عبد الكريم عواد ) -ٕ
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م( : تسوية المنازعات في مجال الرياضة، مع تطبيق خاص عمى ٕ٘ٓٓأسامة أحمد شوقي المميجي ) -ٗ

 رياضة كرة القدم، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة. 
م(: تسوية المنازعات في المجال الرياضي،أطروحة دكتوراه عموم في الحقوق، ٕٛٔٓر )بن لحسن معم -٘

 م.ٕٛٔٓفرع القانون الخاص، كمية الحقوق،جامعة الجزائر،
 م(: مقدمة في اإلدارة الرياضية، دار الكتاب لمنشر، القاىرة.ٜٜٚٔطمحة حسام الدين، عدلة عيسي ) -ٙ
التحكيم فى المنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم م( : ٕٕٔٓعايد احمد عايد الخرابشة ) -ٚ

الرياضى الدولى، بحث نشر، المجمد الثانى، العدد االول، المجمة الدولية لمدراسات القانونية والفقيية 
 المقارنة، جامعة العموم االسالمية العالمية، االزدن.
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دم، مفيومو طبيعتو القانونية نظامو م( : عقد احتراف العب كرة قٕٚٓٓعبد الحميد عثمان الحنفي ) -ٛ
 القانونى فى دولة الكويت وبعض الدول األخرى.

م( : األليات القانونية لتأسيس محكمة رياضية لفض النزاعات ٕٛٔٓعز الدين الحسينى جاد ) -ٜ
 الرياضية بجميورية مصر العربية، مجمة تطبيقات عموم الرياضية، العدد الثامن.

 ، مصر. ٖ٘ألمن القومي العربي دراسة في األصول، شؤون عربية، عددم(:اٜٗٛٔعمى الدين ىالل ) -ٓٔ
 ، اإلسكندرية.ٔم( : االتجاىات المعاصرة لمثقافة الرياضية، طٖٜٚٔعمي يحى المنصوري ) -ٔٔ
م(: األمن القومي العربي)التحديات وسبل المواجية(، بحث نشر، المجمد ٕٚٔٓقياتي عاشور محمد ) -ٕٔ

 ني سويف، مصر.، مجمة كمية اآلداب، جامعة بٙ
م( : اإلعالم العربي واألمن القومي الرؤى والتحديات...نحو أجندة ٕٕٓٓمبارك بن واصل الحازمي ) -ٖٔ

 إعالمية مستقبمية، المجمة المصرية لبحوث االتصال الجماىيري كمية اإلعالم جامعة بني سويف.
والوطن العربى، دار م( : أسس إنشاء المحاكم الرياضية فى مصر ٕٗٔٓمحمد أبو الفتوح الدليل ) -ٗٔ

 الجوىرة لمنشر والتوزيع، جامعة القاىرة.
م( : تسوية المنازعات الناشئة عن حل مجالس إدارات األندية ٕٚٓٓمحمد أحمد عبدالنعيم ) -٘ٔ

 الرياضية بين دور القضاء اإلداري وامكانية التسوية الودية، كمية الحقوق، جامعة أسيوط.
ة فى تعزيز االمن القومى المصرى من خالل المنظور م( : دور الرياضٕٕٔٓمحمد حسن نادى ) -ٙٔ

 السياسى، بحث نشر، مجمة كمية التربية الرياضية باليرم، جامعة حموان.
م(: التحكيم فى المنازعات الرياضية فى القانون المصرى ٕٕٔٓمحمد عبد التواب عبد الحسيب ) -ٚٔ

 االنسانية، جامعة مصر.، مجمة لمدراسات ٔ، عددٔوالفرنسى دراسة مقارنة، بحث نشر، مجمد
م( :  التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود العبي كرة القدم ٜٕٔٓمحمد مرسي عبده ) -ٛٔ

، ٕ، العدد ٚٔالمحترفين:  دراسة تحميمية مقارنة في لوائح كرة القدم السعودية واإلماراتية، المجمد 
 كمية القانون، جامعة الشارقة، االمارات.

 م( : جغرافيا الرياضة، مركز الكتاب الحديث، القاىرة.ٕٙٔٓمحمد نصر الدين رضوان ) -ٜٔ
م( : سيكولوجية اإلدارة الرياضية، مركز الكتاب ٕٗٓٓمصطفى حسين باىي، محمد متولي عفيفي ) -ٕٓ

 لمنشر، الطبعة الثانية، القاىرة.
وق م( : التحكيم الدولى فى النزاعات الرياضية، رسالة ماجستير، كمية الحقٕٙٔٓنبيل باسماعيل ) -ٕٔ

 والعموم السياسية، جامعة قاصدى مرباح، ورقمة، الجزائر.
م( : اإلدارة الرياضية، الطبعة االولى، وزارة ٕٓٔٓنعمان عبد الغني ولطيفة عبدالمة شرف الدين) -ٕٕ

 الثقافة واالعالم لمطباعو والنشر، مممكة البحرين.
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القومي العربي، مجمة البحثية  م( : التحدى العممي والتقني وتأثيراتو عمي األمنٕٗٔٓىادى العدوى ) -ٖٕ
(،  جامعة محمد ٔلمعموم اإلوسانية واالجتماعية، كمية العموم القانونية واالجتماعية بسال، مجمد)

 الخامس، المغرب. 
م( : التنظيم القانوني لممسابقات الرياضية والمسئولية المدنية ٕٚٔٓوليد جميل محمد الوكيل ) -ٕٗ

 لمنظيميا، مطابع الشرطة، القاىرة.
 ثانيا : المراجع بالمغة االجنبية :

ٕ٘- ABOU EL WAFA (A.): La réglementation internationale du droit du sport, 
art, présenté au colloque sur " le sport à l'épreuve du droit" organisé par, I. 

D. E. I. F. et A. E. J. F, Le caire. Avril 2000.  
ٕٙ- LOQUIN Eric: L'internationalisation des contrats sportifs, in colloque les 

contrats des sportifs, l'exemple du football professionnel presses 
universitaires de France, 2003, p.33. 

ٕٚ- ZLATESCU (I.): Aspects du droit comparé relatifs à la jurisdiction en 
matière des litiges sportifs, art. Presenté au colloque sur le sport à 
l'épreuve du droit, arganisé par I.D.E.I.F. et A.E.J.F. le caire, Avril, 2000, 

 ثالثا : شبكة المعمومات الدولية :
ٕٛ- www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm 
ٕٜ- www.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
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 (1ِشفك )

 لبئّخ ثأسّبء اٌسبدح اٌخجشاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبئّخ ثأسّبء اٌسبدح اٌخجشاء

 
 المسمى الوظيفى اسماء الخبراء م

 جامعو بنيا. -استاذ القانون التجارى المتفرغ بكميو الحقوق أ.د/ حسين فتحى عثمان 1

2 
 أ.م.د/ رجب كريم عبدااله

 
 

 جامعة القاىرة. –استاذ مساعد بقسم القانون بكمية الحقوق 
 
 

 -استاذ التشريعات االقتصادية والمالية المتفرغ بكميو الحقوق أ.د/ صالح محمد زين الدين 3
 جامعو بنيا.

بقسم اإلدارة الرياضية  استاذ االدارة الرياضية المتفرغ   الدين محمد أحمد عز أ.د/  4
جامعة  -والعميد األسبق لكمية التربية الرياضية لمبنين باليرم 

 حموان  
5 

 
 

 أ.د/ ليمى عثمان ابراىيم
 
 

استاذ االدارة الرياضية والترويح بكميو التربيو الرياضيو 
 لمبنات جامعو حموان
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 أ. د/ محمد فتحى توني 6
  

 أستاذ اإلدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا
 

 أ.د/ نبيل خميل ندا 7
بقسم اإلدارة الرياضية  المتفرغ الرياضيةاستاذ االدارة 

جامعو  - والترويح والعميد األسبق لكمية التربية الرياضية 
 بنيا. 

   

 ابجدياً تم ترتيب السادة الخبراء ترتيبًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2ِشفك ) 

 ِحبٚس اسزّبسح االسزج١بْ ١ِٚضاْ اٌزمذ٠ش

 إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاالِٓ اٌمِٛٝ اٌّصشٜ
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 ِحبٚس اسزّبسح االسزج١بْ 

 إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاالِٓ اٌمِٛٝ 

غير  موافق عنوان المحور رقم المحور
 موافق

 تعديل

    الرياضية والبعد السياسى المنازعات  المحور األول 
    المنازعات الرياضية والبعد االقتصادى  المحور الثانى 
    المنازعات الرياضية والبعد االجتماعى  المحور الثالث 
    المنازعات الرياضية والبعد االيدولوجى  المحور الرابع 

المحور 
 الخامس 

مقترحات التصدى لممنازعات 
 الرياضية الدولية.

 
 

 

 

 ١ِضاْ اٌزمذ٠ش: 

غير  موافق ميزان التقدير المقترح م
 موافق

   ميزان ثنائى 1
   ميزان ثالثى 2
   ميزان رباعى 3
   ميزان خماسى 4
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 ( 3ِشفك ) 

 اسزّبسح االسزج١بْ 

 إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاالِٓ اٌمِٛٝ اٌّصشٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

     

 

 االسزج١بْ فٝ صٛسرٙب إٌٙبئ١خاسزّبسح 

 

 حٛي ِحبٚس اسزّبسح االسزج١بْ ٚاٌؼجبساد إٌّز١ّخ ٌىً ِحٛس
 .......................................................................................................األسزبر /

 

 ٚثؼذ …. رح١خ غ١جخ 

اٌحصٛي ػٍٝ دسعخ أسزبر ِسبػذ  ٠مَٛ اٌجبحش ثئعشاء ثحش ظّٓ ِزطٍجبد 

 فٟ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظخ ِٚٛظٛػٗ :
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 إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاألِٓ اٌمِٛٝ 
 " ٕٓٔٓ" دراسة حالة مباراة مصر والجزائر فى تصفيات كأس العالم 

 

٠شعٝ ِٓ س١بدرىُ اٌزؼبْٚ فٟ إثذاء اٌشأٞ ػٍٝ ػجبساد اٌّحبٚس اٌشئ١س١خ السزّبسح 

 إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاالِٓ اٌمِٛٝ اٌّصشٜ إلصشاء ٘زٖ اٌذساسخ .االسزج١بْ 

 
 ٚٔشىشوُ ػٍٝ حسٓ رؼبٚٔىُ،،،

 

 اٌجبحش                                                          
 د /                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أستمارة استبيان
 الرياضية واالمن القومى المصرىالمنازعات  

 اٌؼجبسح َ
 دسعخ اٌّٛافمخ

 ال اٌٝ حذ ِب ٔؼُ

 اٌّحٛس االٚي : إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ اٌس١بسٝ

1 
تاثرت العالقات الدبلوماسٌة بٌن مصر والجزائر بعد 

 المباراة.

   

2 
ادانت الخارجٌة المصرٌة التعدٌات من الجانب 

 الجزائرى.

   

3 

الخارجٌة المصرٌة جامعة الدول العربٌة بمناقشة طالبت 

التعدٌات التى حصلت من الجانب الجزائرى بعد 

 المباراة.

   

4 

طلب االعالم المصرى االتحاد الجزائرى لكرة القدم 

السلطات الجزائرٌة بالتدخل لتهدئة النزاع وعودة الروح 

 الرٌاضٌة بٌن البلدٌن.

   

5 
عقوبات على الجانب  طالبت السلطات المصرٌة بفرض

 الجزائرى.
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6 
طلب االتحاد المصرى لكرة القدم باعادة المباراة لتجنب 

 تصعٌد النزاع بٌن البلدٌن.

   

7 
طلب االتحاد المصرى لكرة القدم من االتحاد الدولى 

 عدم خوض اى منافسات كروٌة بالجزائز.

   

8 
تم تصعٌد االمر من الجانب المصرى الى المحكمة 

 الرٌاضٌة الدولٌة.

   

 اٌّحٛس اٌضبٔٝ : إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ االلزصبدٜ

    تاثر البعد االقتصادى بٌن البلدٌن بعد المباراة. 1

تعدى الجمهور الجزائرى على المشروعات التجارٌة  2

 المصرٌة داخل دولة الجزائر.

   

غلق بعض المشروعات التجارٌة المصرٌة داخل دولة  3

 الجزائر.

   

قلة االستثمارات االقتصادٌة والتجارٌة والسٌاحٌة  4

 والرٌاضٌة بٌن البلدٌن. 

   

توقف عملٌة االحتراف الرٌاضى بٌن البلدٌن بعد االزمة  5

 الرٌاضٌة بٌنهم.

   

عدم اقامة اى معسكرات رٌاضٌة او اتفاقٌات رٌاضٌة  6

 بٌن البلدٌن بعد االزمة الرٌاضٌة بٌنهم.

   

 إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ االعزّبػٝ اٌّحٛس اٌضبٌش : 

1 
ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى قلة تعزٌز التماسك 

 االجتماعى بٌن الجماهٌر.

   

2 
ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى قلة االختالط 

 والتفاعل االجتماعى بٌن الفرق الوطنٌة.

   

3 
والتقالٌد االجتماعٌة واالستهانة بها عدم احترام العادات 

 عبر وسائل االعالم.

   

4 
ادى النزاع الرٌاضى الى عدم التفاعل بٌن المجتمع 

 والرٌاضة فى البلدٌن.

   

5 
ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى عدم استٌعاب دور 

 القوى والعوامل االجتماعٌة فى النشاط الرٌاضى.

   

 إٌّبصػبد اٌش٠بظ١خ ٚاٌجؼذ اال٠ذٌٚٛعٝ اٌّحٛس اٌشاثغ : 

1 
تعمل  المنازعات الرٌاضٌة على عدم مقاومة النوع 

 االنسانى لعوامل االنحطاط البٌئى واالجتماعى.

   

2 
تعمل  المنازعات الرٌاضٌة على عدم تحقٌق فرص 

 اندماج الجماهٌر الرٌاضٌة.

   

3 
فرص ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى عدم توافر 

 الفهم المشترك  بٌن جماهٌر البلدٌن. 
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4 

ادى النزاع الرٌاضى بٌن البلدٌن الى ضعف التقارب 

بٌن جماهٌر البلدٌن نحو توحٌد حركة الجماهٌر 

 الرٌاضٌة ثقافٌاً واجتماعٌاً.

   

5 

تؤثر المنازعات الرٌاضٌة بالسلب على تقدٌم المساعدة 

فى حٌاتهم الٌومٌة  فى غرس الثقافة الرٌاٌة بٌن الجماهٌر

بما ٌعود بالنفع والفائدة على عاداتهم واحتٌاجاتهم 

 الحٌاتٌة.

   

6 

تقدم المنازعات الرٌاضٌة اسهامات سلبٌةفى بناء 

وتشكٌل النظرة االجتماعٌة االشتراكٌة بٌن الجماهٌر 

الرٌاضٌة فٌما ٌتصل بالروح الرٌاضٌة والمعنوٌات 

 االٌجابٌة.

   

7 

الرٌاضٌة الى حد كبٌر باالقتصاد تتصل المنازعات 

والمجاالت االجتماعٌة والسٌاسٌة ومعنوٌات الفرد 

 الرٌاضى فى اطار المجتمع الرٌاضى والمجتمع باكملة.

   

  اٌّحٛس اٌخبِس : 

    رفع مستوى وكفاءة التحكٌم  الرٌاضى لكرة القدم. 1

    تعزٌز وتكثٌف افراد االمن داخل المنشات الرٌاضٌة. 2

3 

تدرٌب افراد االمن ورفع قدراتهم فى السٌطرة والتعامل 

مع احداث العنف الفردٌة والجماعٌة بشكل سرٌع 

 ومباشر.  

   

4 
تخفٌف حدة الخطاب االعالمى واالبتعاد عن تاجٌج 

 الجماهٌر الرٌاضٌة.

   

5 

تطبٌق االنظمة والعقوبات على االدارٌٌن واالجهزة 

منهم سلوك إستفزازى تجاة الفنٌة والالعبٌن الذٌن ٌصدر 

 االخرٌن.

   

6 
زٌادة نقاط الرقابة التى تصور جمٌع اركان المدرجات 

 وتعرٌف المشجعٌن بذلك.

   

7 
كتابة االنظمة والعقوبات المرتبة على مخالفتها لتكون 

 امام الجمهور بخط واضح على تذاكر الدخول.

   

8 
التعبٌر السلٌمة تثقٌف االفراد والجماهٌر إعالمٌاً بطرائق 

 فى حالة الفوز او الخسارة.

   

9 
على كل فرٌق تحدٌد عنار من رابطة المشجعٌن 

 وتدرٌبهم فى تنظٌم عملٌة التشجٌع الرٌاضى.

   

10 
تأسٌس محكمة رٌاضٌة لفض النزاعات الرٌاضٌة 

 بجمهورٌة مصر العربٌة.
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