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مستخلص الدراسة
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع تناول مقررات الثقافة اإلسالمية التي تدرس لطالب جامعة القصم لظاهرة التعصب الريايض .ومن ثم تقديم تصور
مقرتح لتضمني ظاهرة التعصب الريايض يف مقررات الثقافة اإلسالمية لتسهم يف تعريف الطالب بآثار ظاهرة التعصب الريايض وسبل عالجها لدى طالب الجامعة.
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل املتمثل ببناء بطاقة تحليل محتوى مقررات الثقافة اإلسالمية التي تدرس لطالب جامعة القصيم يف الفصل األول من
العام الجامعي 1439/1438هـ .وتوصل البحث إىل مجموعة من النتائج بعد املعالجات اإلحصائية ومن أهمها أن تدني درجة تناول مقررات الثقافة اإلسالمية
بجامعة القصيم لظاهرة التعصب الريايض ،حيث تراوحت مابني ضعيفة إىل ضعيفة جدا ً ومعدومة ،أي بنسبة مئوية بني ( % 0و )%10.53وهو األمر الذي أكد
عىل رضورة تضمني تلك املقررات لظاهرة التعصب الريايض بالقدر املالئم  ،حيث قدم الباحث تصورا ً مقرتحا ً يعضد تلك الرضورة وقدم جملة من التوصيات
واملقرتحات املرتبطة بنتائج البحث.
abstract
The study aimed to identify how Islamic culture courses dealt with the phenomenon of intolerance in sports. It also presented a
suggested proposal in how to deal with the phenomenon of intolerance in sports in Islamic culture courses. It made a contribution
in helping university students to realize the effects of the phenomenon of intolerance in sports and ways to overcome this
phenomenon among them. The researcher used the descriptive analytical method. An analysis card was designed to analyze the
H.A. The most important results showed that there was a weakness 1439\1438 content of Islamic culture courses for the first term
in taking into account the phenomenon of intolerance in sports in Islamic culture courses in Qassim university. The percentages
which were weak, very weak and non-existent. So, according to the findings Islamic culture courses content %0 to %35 ranged from
should include the phenomenon of intolerance in sports in an adequate level. The researcher presented a suggested proposal and
.many recommendations and suggestions which were related to the study results
تحليل محتوى مقررات الثقافة اإلسالمية يف جامعة القصيم
يف ضوء تناولها لظاهرة التعصب الريايض

املقدمة:
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعني وبعد :فإن من أهم أهداف تدريس الثقافة اإلسالمية:معرفة مقومات األمة
اإلسالمية العامة بتفاعالتها يف املايض والحارض ،من دين ،ولغة ،وتاريخ ،وحضارة ،وقيم ،وأهداف مشرتكة بصورة واعية هادفة،من مصادرها الرشعية ،وهي
الكتاب ،والسنة النبوية الصحيحة واإلجماع ،والقياس .ومصادرها املعرفية ،وهي التاريخ اإلسالمي ،واللغة العربية ،والخربات اإلنسانية النافعة..
والرشيعة اإلسالمية ربانية املصدر ،مصدرها إلهي يتسم بالخلود ،والصدق ،والحفظ ،قال تعاىل" :إ ِ َّنا َنحْ ُن َن َّزلْنَا ِّ
الذ ْك َر وَإ ِ َّنا لَ ُه لَحَ ا ِف ُظ َ
ون" سورة الحجر.٩:
وتنبثق الثقافة اإلسالمية من تلك الرشيعة السمحة ،لذا فتصور الثقافة اإلسالمية للوجود بكل خصائصه ومقوماته مستمد من الله تعاىل ،من خالل ما جاء يف
َان وَلَ ِكن جَ عَلْنَا ُه ُنورًا َّن ْهدِي ب ِه َم ْن َّن َشاء ِم ْن ِعبَا ِد َنا وَإ َّن َك لَتَ ْهدِي إلَ
نت َت ْد ِري مَا الْ ِكتَابُ و ََل ْالِيم ُ
القرآن الكريم ،قال تعاىل " :و ََك َذلِ َك أَوْحَ يْنَا إِلَي َْك رُوحً ا ِّم ْن أ َ ْم ِر َنا مَا ُك َ
ِ
ِ
ِ
صَاط م تَقيم .52.صَاط اللَّه الَّذِي لَ ُه مَا ف السَّ مَاو َومَا ف ْالَر َ
ري األمُو ُر " الشورى.٥٣-٥٢:
ص ُ
َاتِ
ض أ َل إ ِ َل الل َّ ِه َت ِ
ِ ِ ِ
ِ ْ ِ
ِ
ِ ٍ ُّسْ ِ ٍ
وهذا هو الرس الذي يعطي الثقافة اإلسالمية قيمة التفرد والخلود .ومن البديهي أن الثقافة التي تنبع من كتاب الله تعاىل ستلبي حاجات اإلنسان ،والتي تجعله
يطمنئ إليها فهي أرقى ثقافة عرفتها البرشية .
وللثقافة اإلسالمية دور ال يمكن إنكاره يف بناء الفرد واملجتمع ،فهي التي تحرر البرش من أي عبودية لغري الله تعاىل مهما كان شكلها أو نوعها ،ألنها تستمد
تصورها ومبادئها ،وموازينها وقيمها ،ورشائعها  ،وقوانينها ،وأوضاعها  ،وتقاليدها من الله  -سبحانه وتعاىل  -فإذا أوجبت طاعة الترشيع فإنما هي طاعة الله
وحده ،وإذا أمرت بتنفيذ نظام فإنما تأمر بالخضوع لله رب العاملني.
كما أن الثقافة اإلسالمية زاد رضوري لكل مسلم يريد أن يعيش حياة إسالمية يف عقيدة التوحيد  ،وهي سالح قوي بيد كل مسلم يملك العزم اإليماني واإلرادة
القوية ليواجه تحديات العرص  ،ويتغلب عليها مما يتناىف مع القيم اإلسالمية السمحة .فخري زاد لإلنسان ثقافة إسالمية تحصن عقله ،ونفسه ،وأرسته من أي
انحراف عقدي أو سلوكي ،وتضبط ترصفاته بكل وسطية دون تطرف أو غلو.

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
التعصب الريايض عبئا عىل املجتمع املسلم نظرا ً ملا تحدثه من آثار سلبية عىل محاور مجتمعية متعددة ،وهنا يأتي دور املؤسسات التعليمية
وتمثل قضية
ّ
بثقافتها اإلسالمية يف قيامها بالدور الرتبوي تجاه العديد من املظاهر السلبية التي يفرزها التعصب الريايض ،الناتج عنه الشعور بالحزن والضيق عند الهزيمة
والتوتر الشديد قبل بدء املباريات ،وتفضيل عقد صداقات مع األشخاص املشجعني لنفس النادي ,والشعور بالنفور أو الكراهية للنجوم البارزين يف الفرق
األخرى والدخول يف نقاش حاد حول نتائج املباريات ،وعدم القدرة عىل إخفاء التعبريات الحماسية أثناء مشاهدة املباريات ،واالعتقاد بأن هنالك مشاعر كراهية
متبادلة بني العبي الفرق املختلفة ،وما يرتتب عليه من شغب يف املالعب تنسحب خارجه غالباً ،وتصل إىل داخل البيوت بني األزواج أو بني األوالد أو حتى أحيانا ً
بني الوالدين وأوالدهم .
ً
ويوضح (رشاد خليل  )2010 ،املوقف الرشعي من التعصب :بأن ما يحدث يف هذه اآلونة أخذ مسلكا يؤدى إىل التنافر والتباعد ؛ بسبب التعصب الذي كان
صمُوا ِبحَ بْ ِل الل َّ ِه جَ ِميعا ً وَال َت َفر َُّقوا)(آل عمران) .ونوه أن التعصب والفرقة والتنابز أمور
يف الجاهلية  ،وهذا التعصب ال يقبله اإلسالم ؛ وذلك لقوله تعاىل( :وا ْعتَ ِ
يرفضها اإلسالم رفضا قاطعا وال يقرها .غري موجود بقائمة املراجع
ويشري (عبدالله )١٩٨٩ ،إىل أن التعصب الريايض يتجىل يف االهتمام الشديد بالنواحي الرياضية وامليل لتشجيع الفرق الرياضية لناد معني دون سواه ،و
الشعور باالنتماء له واالعتقاد بأنه أفضل من سائر األندية األخرى ،و أن العبيه ذوو مهارات فنية تفوق املوجودة لدى العبي األندية األخرى.
وقد أجرى (املطريي  )2011،دراسة للتعرف عىل سمات ومظاهر التعصب الريايض لدى عينة من الطالب الجامعيني ،يف ضوء عدد من املتغريات
الديموجرافية (العمر ،والتخصص الدرايس ،والنادي املفضل) .ودلت نتائج الدراسة عىل :أن نسبة متابعة طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود للرياضة تصل
إىل (  )%87.6من الطالب ،وأن نسبة رفض الطالب للرياضة تصل إىل ( ،)%50.6كما بينت الدراسة أن الحل املناسب للتعصب الريايض األكثر طرحا ً بني
الطالب هو يف إلغاء الرياضة بنسبة (  ،)%24.1وأخريا ً كشفت الدراسة عن أن درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود بلغت
درجة متوسطة (  )%1.83وفق مستويات االستجابة ألداة البحث.
كما قام حجاج ( 2002م) بدراسة أخرى يف مرص استهدفت "قياس التعصب يف املجال الريايض" وتأثره بالعوامل الفردية املرتبطة بالتعصب الريايض،
واعتمد يف ذلك عىل مقياس للتعصب واملقابالت الشخصية ،وأشارت النتائج إىل وجود ثالثة عوامل ترتبط بالتعصب الريايض ،األول يشتمل عىل مظاهر الصالبة
والجمود الفكري ،والثاني يشتمل عىل مظاهر االتجاه العدائي ،والثالث يشتمل عىل مظاهر االنتماء والتحيز لكرة القدم.
وبناء عىل ما سبق ومن خالل رصد الواقع والذي توافق مع الدراسات التي تناولت التعصب الريايض تتأكد أهمية تناول املوضوع تناوال ً تربويا ً إجرائيا ً من
خالل تحليل محتوى مقررات الثقافة اإلسالمية التي تدرس لطالب جامعة القصيم كمتطلب رئيس ،ومدى تناولها لظاهرة التعصب الريايض ،ومن ثم تقديم
تصور مقرتح لتضمني ظاهرة التعصب الريايض بالقدر املالئم ضمن هذه املقررات بما يتالءم مع احتياجات طالب املرحلة الجامعية ومطالب نموهم.
تحديد املشكلة:
ً
أجرى الباحث دراسة استطالعية تمثلت يف مقابلة  30طالبا من طالب املستوى السادس من طالب قسم الرتبية البدنية بكلية الرتبية بجامعة القصيم -
مقر عمل الباحث-يف محاولة لتحديد دور مقررات الثقافة اإلسالمية يف الربنامج التي درسوها كمتطلب جامعة ومدى تناولها ونجاحها يف الحد من مؤرشات
ومظاهر التعصب الريايض  ،وأسفرت نتائج املقابلة عن أن معظم املقررات تركز جل اهتمامها عىل املحتوى وال تتطرق بشكل مبارش لظاهرة التعصب
الريايض ،وتركز يف الغالب عىل الرشح واإللقاء وقياس نواتج تعلمها يف التحصيل املعريف كنواتج تعلم لهذه املقررات ،وتأكدت تلك املؤرشات أيضا بالنسبة
للطالب ،حيث أبدوا عددا ً من امللحوظات التي تؤكد شيوع مظاهر التعصب الريايض كظاهرة مؤرقة للمجتمع.
وتتفق هذه الشواهد مع مجموعة من الدراسات السابقة التي اهتمت بتدريس مقرر الثقافة اإلسالمية عىل املستوى الجامعي حيث دلت عىل أنها تركز عىل
الجوانب املعرفية يف مستوى التذكر غالبا ً وعدم إعطاء االهتمام املناسب لقضايا الشباب بصفة عامة ونبذ التعصب الريايض بصفة خاصة .ومن هذه الدراسات:
(العزمية( ،)2012 ،الزهراء( ،)2012 ،رفاعي والجنوبي( ،)2011 ،العمرجي( ،)2004 ،الخباص( ،)2012 ،بهاوي( ،)2012 ،الربجاوي( ،)2012 ،جميلة،
.)2012
وتتبلور مشكلة البحث يف شيوع مظاهر التعصب الريايض لدى فئة الشباب ،وقصور الربامج الجامعية عىل حد علم واطالع الباحث عن تناول هذه الظاهرة
والتصدي لها ،وبالتايل يسعى البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:
ما واقع تناول مقررات الثقافة اإلسالمية يف جامعة القصيم لظاهرة التعصب الريايض ؟ ويتطلب ذلك اإلجابة عن السؤالني التاليني:
ما واقع تناول مقررات الثقافة اإلسالمية التي ُتدرس لطالب جامعة القصيم لظاهرة التعصب الريايض ؟
.1
ما التصور املقرتح لتناول ظاهرة التعصب الريايض ضمن مقررات الثقافة اإلسالمية يف جامعة القصيم والتي تستويف املفاهيم واآلثار املتعلقة
.2
بظاهرة التعصب الريايض وسبل عالجها ؟

أهداف البحث:
التعرف عىل واقع تناول مقررات الثقافة اإلسالمية التي تدرس لطالب جامعة القصيم لظاهرة التعصب الريايض.
.1
تقديم تصور مقرتح لتضمني ظاهرة التعصب الريايض يف مقررات الثقافة اإلسالمية كي تسهم يف تعريف الطالب بآثار ظاهرة التعصب الريايض
.2
وسبل عالجها لدى طالب الجامعة.
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أهمية البحث:
.١
.٢
.٣

تتجىل يف تركيزه عىل إثراء مقرر الثقافة اإلسالمية بالقضايا االجتماعية االيجابية ونبذ التوجهات السلبية.
قد تفيد نتائج البحث يف نرش الوعي ونبذ ظاهرة التعصب الريايض بني طالب الجامعات .
قد يستفيد من نتائج البحث مطورو الربامج الجامعية يف العمل عىل تضمني قضايا التعصب الريايض يف تلك الربامج.

حدود البحث:
يقترص البحث عىل الحدود التالية:
الحد املوضوعي:مقررات الثقافة اإلسالمية التي تدرس لطالب جامعة القصيم ،والبالغة
-1
() 4مقررات وتتضمن عدة مفردات تزيد عن ()60موضوعا ً فرعياً.
الحد الزماني  :تم إجراء البحث يف الفصل الدرايس األول من العام الجامعي 1439/1438ه.
-2

تحديد املصطلحات:
الثقافة اإلسالمية:
.1
ورد يف كتاب املستوى األول ملقرر الثقافة اإلسالمية بأنها" :معرفة مقومات األمة اإلسالمية العامة بتفاعالتها يف املايض والحارض ،من دين ،ولغة ،وتاريخ،
وحضارة ،وقيم ،وأهداف مشرتكة بصورة واعية هادفة "( .األشقر:1400،ص.)11
ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها :نجاح مقرر الثقافة اإلسالمية يف تعريف الطالب الجامعي بمقومات األمة اإلسالمية العامة بتفاعالتها يف املايض والحارض ،من دين
ولغة وتاريخ وحضارة وقيم ،وأهداف مشرتكة بصورة واعية هادفة بشكل يسهم يف إكساب الطالب صفات وسلوكيات ايجابية ونبذ السلبية منها.
ظاهرة التعصب الريايض:
.2
يعرف عالوي ( )2004التعصب الريايض بأنه :امليل املفرط لفريق أو فئة أو شخص أو جماعة ،واملتعصب يتجه تفكريه إىل العناد ،وسماع ما يحب أن يسمعه،
ورؤية ما يحب أن يراه فقط  ،مما يعني أنه جامد الفكر ال يقبل التحاور أو النقاش .واملتعصب يتحول بمرور الوقت إىل شخص عنرصي يرفض جماهري الفريق
املنافس محاوال ً التمايز عنهم ،كما يرفض افرتاضية خسارة فريقه الذي يتعصب له.
ويعرفه الباحث املصطلح إجرائيا بأنه :استجابة انفعالية لرفض امليل املفرط لفريق أو فئة أو شخص أو جماعة ،وتجنب العناد والتشبث بالرأي ،وسماع وجهات
النظر األخرى وقبول التوجهات املختلفة ،ويقبل التحاور أو النقاش .وامتالك الروح الرياضية عند الخسارة والتواضع عند الفوز" ،ويمكن الحكم عىل هذه
الصفات بمقياس الوعي بنبذ التعصب الريايض املعد خصيصا لهذا الغرض.
اإلطار النظري للبحث
ً
ً
تمثل املقررات واملناهج الدراسية يف أي نظام تعليمي القوة الفاعلة يف املنظومة التعليمية ،األمر الذي جعل االهتمام بها مدخال مهما من املداخل األساسية
إلصالح التعليم.
وتتعدد أدوار املقررات الدراسية لطالب الجامعة وفق أهدافها ومجاالتها ،وتزداد هذه األدوار أهمية باستمرار يف ظل التطورات الحادثة يف العملية التعليمية
والتوقعات املطلوبة منها  ،فلم يعد املقرر الدرايس مادة تعليمية ُت ّ
لقن للطالب ويُتأكد من حسن حفظهم لها؛ بل ينبغي أن ُتبنى وفق احتياجات طالب كل مرحلة
تعليمية وتواكب املستجدات املعارصة واملتغريات الحادثة يف املجتمع.
كما يحتاج مجتمعنا إىل معلم يسهم يف تحقيق أهداف بناء هذه املقررات ،ويواجه مسئوليات تربية األعداد الكبرية التي تطرق باب التعليم يف الوقت الحارض،
كما أنه مطالب باالهتمام بالنمو املتكامل لشخصية كل متعلم ،وأن يراعى الفروق الفردية بينهم ،ويكون القدوة الصالحة يف األقوال واألفعال ،ويربى فيهم القيم
واملبادئ اإلسالمية الحقة ،وأن يكون له دور إيجابي يف توجيه هذا التغري الرسيع لصالح التنمية الفعالة للمتعلمني .ويتأكد ذلك يف مقررات يف الثقافة اإلسالمية بناء
وتدريساً.
أهداف مقرر الثقافة اإلسالمية:
يهدف مقرر الثقافة اإلسالمية إىل تكوين الثقافة العامة الهادفة إىل تنمية مقومات الشخصية اإلسالمية الصحيحة والتكوين املعريف والعلمي القويم لدى
املتعلمني وتنشئتهم ليكونوا مواطنني متمسكني بعقيدتهم اإلسالمية ،منتمني لوطنهم وأمتهم ،متحلني باملثل العربية اإلسالمية السامية ،مطلعني عىل تراث أمتهم
وحضارتها ،معتزين يهما،ويرتجم هذا الهدف إىل األهداف الفرعية اآلتية:
أن يستوعب الطالب املحاور األساسية التي يقوم عليه اإلسالم باعتباره دينًا يجمع بني العقيدة والرشيعة.
تربية الطالب وحسن إعدادهم وتوجيههم ،وتكوين شخصيتهم عىل أسس املثل العربية اإلسالمية السامية.
تزويد الطالب بالحقائق الواضحة عن اإلسالم ،وكشف الشبهات التي يواجهونها من قبل أعداء اإلسالم الذين يستهدفون التغرير بالشباب ،وزعزعة
عقيدتهم الدينية ،وإبعادهم عن قيمهم الروحية وأصالتهم اإلسالمية.
بيان ما يف الثقافة اإلسالمية من أصالة وقدرة عىل مخاطبة العقل ودفع الطالب إىل التفكري واإلبداع.
االقتناع بأن اإلسالم بنظمه وأخالقه هو السبيل ملواجهة مشكالت املجتمعات املعارصة.
التعرف عىل التحديات التي تواجه األمة اليوم ،وكيفية التعامل معها.
أهمية مقرر الثقافة اإلسالمية:
من خالل تلك األهداف تتبني أهمية هذا املقرر ودوره املهم يف تحقيق اآلتي:
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ً
ً
تحصن املسلم ،وتمده بقوة
شامل صالحً ا للبرشية يف كل زمان ومكان ،بصورة
أول :إمداد الطالب بحصيلة من املعارف والعلوم املتعلقة باإلسالم بوصفه دينًا عامًا
ّ
تجعله قادرًا عىل مواجهة التيارات املعادية للدين اإلسالمي ،ورد الشبهات التي يثريها أعداء اإلسالم.
ثانيًا :تنمية روح الوالء لإلسالم واالعتزاز به.
ثالثًا :تزويد عقل الطالب من خالل القضايا املطروحة أمامه بالحقائق الناصعة عن الدين اإلسالمي ،وترجمة األفكار والتعاليم اإلسالمية إىل واقع عميل ،وتربية
ملكة النقد الصحيح التي ّ
تمكن الطالب من تقويم املبادئ والنظم تقويمًا صحيحً ا.
ُ
مقرر الثقافة اإلسالمية واستيعابُه للقضايا املستجدة:
َ
َ
بالغ التأثريِ يف توجيه الشخصية
فقه واقع مجتم ِعنا  -يف الظروف املعارصة  -يلفتُ النظ َر إيل رضورة االهتمام باملحتوَى يف مادة الثقافة اإلسالمية؛ لِما لها من ِ
املسلمة نحو اإليجابية.
ُ
ذات أولوية اآلن ،واقتصارُها عىل أحد فروع الرشيعة تبعا لثقافة الكاتب ،وكذلك :كثرةُ
لقد لوحظ عىل كتابات كثرية يف الثقافة اإلسالمية تناولها ملوضوعات لم تعد َ
وبيان موقف الثقافة اإلسالمية منها بما يوجه طالباتنا وطالبنا نحو األفضل.
بالوقائع الحديث ِة املُثار ِة بمجتمعنا
التنظريِ للثقافة باعتبارها علما دون االهتمام
ِ
ِ
ُوص بما ييل إجماال:
ولذلك ي َ
االهتمام باملحتوى من حيث :شموله ملختلف قضايا الواقع املعارص ،مع ربطه بنماذج املايض اإليجابية
•
تحديد املفاهيم ذات األهمية املعارصة لطالباتنا وطالبنا مثل مفاهيم :األمن واإلرهاب والتطرف ونبذ التعصب بكافة صوره وأشكاله.
•
بيان موقف الثقافة اإلسالمية من قضايا الواقع املعارص الطبية ؛ مثل :زرع األعضاء واالستنساخ واإليدز وغريها ،واالقتصادية ؛ مثل :املعامالت املرصفية
•
املعتمدة عىل وسائل االتصال الحديثة كاإلنرتنت وغريها ،واالجتماعية ؛ مثل :حقوق اإلنسان وقضايا املرأة والغزو الفكري الحديث عن طريق اإلنرتنت وأثر
الفضائيات عىل مجتمعنا املسلم ،وغري ذلك.
الرتكيز عىل تنمية مفهوم الشخصية املسلمة اإليجابية الفاعلة يف املجتمع املسلم يف كل جزئيات املحتوي.
•
املوقف الرشعي من التعصب:
فريق ،ويصطحبه اإلرضار باألفراد اآلخرين قوال ً أو فعالً ،أو يرض باملجتمع ومقدراته ،من األمر
يعد التعصب الريايض املتمثل يف الغلو يف تشجيع نا ٍد أو
ٍ
املحظورة رشعاً،حيث حذر النبي"صىل الله عليه وسلم" من كل أنواع التعصب ؛ فقال " :ليس منا من دعا إىل عصبية)" أخرجه البخاري).
وجاءت كلمة "عصبية " نكرة بعد نفى ليس  ،وذلك للعموم والشمول  ،وقد حذر القرآن الكريم والسنة من الغلو حتى يف الدين  ،وأمر بالتوسط واالعتدال حتى
يف رضوريات الحياة ؛ وذلك كقوله تعاىل ":قل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم)" املائدة :آية  .77وقوله تعاىل " :وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) البقرة،آية .143
وقوله عز شأنه" :والذين إذا أنفقوا لم يرسفوا ولم يقرتوا وكان بني ذلك قواما ً " البقرة ،آية.67 :
سلوكيات محرمة تنشأ من التعصب :
ومما يجيل بعض مظاهر التعصب الريايض ،هو أن التعصب الكروي يتضمن أمورا كثرية  ،كلها منهي عنها رشعا منها:
الغيبة  :حيث يذكر املتعصب العبي ومدربي الفريق اآلخر يف غيبتهم بما يكرهون.
.1
الظلم وعدم اإلنصاف  :وذلك للتهويل والتقليل من قدرات ومهارات العبي ومدربي الفريق اآلخر ،وإشاعة ذلك بني اآلخرين  ،كسبّهم وشتمهم .وقد يصل
.2
اآلمر إىل سباب مشجعيهم والتشاجر معهم ورضبهم  ،بل وقتل بعضهم  ،مع أن سباب املسلم فسوق ،وقتاله كفر  ،والرسول " صىل الله عليه وسلم بني أن"
املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ".أخرجه البخاري.
ً
أن الرياضة يف اإلسالم من األمور التحسينية  ،أي التي تزيد بها حياتهم جماال  .واألمور التحسينية ال يجوز أن تؤدى إىل إخالل بيشء من الرضوريات،
.3
كحفظ النفوس واألموال واألعراض ،فإن أدى تشجيع الرياضة إىل ذلك كانت ممنوعة رشعا ً من باب أوىل.
وقد أفتى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربين رحمه الله ـ بحسب موقع فضيلته عندما سئل عن حكم التعصب الريايض قائال  ":يَحْ ُر ُم هذا التعصب إذا
كان بغري مُربر ،وبغري دليل ،وقد حدث من آثار هذا التعصب كثرة الخالفات ،واملنازعات ،واملخاصمات ،من ذلك التعصب للمذاهب االعتقادية ،ونرصة تلك العقيدة
مع ظهور بطالنها ،كتعصب الرافضة ملُعتقدهم مع ما يظهر فيه من البُطالنُ ،
والخرافات ،واألكاذيب ،فيتمسكون بها ويردون ألجلها األدلة الواضحة الصحيحة،
وكذلك التعصب لالعبني؛ فإن هذه الفرق ،وهذه النوادي كلهم من أهل اللهو ،واللعب ،ومصلحتهم تختص بهم بما يحصل لهم من الجوائز ،ومن تقوية األبدان،
ونشاط العضالت ،وال يحصل يشء من ذلك ملن يُشجع هذا الفريق ،أو يتحامل عىل هذا الفريق ،وإنما يحصل هؤالء املُتعصبون عىل الخالفات ،واملُنازعات بحيث إن
بعضهم يُعادي أخاه ،ويُقاطع قريبه إذا كان ُك ٌل منهما ينتمي لفريق ".توثيق
حُ كم التعصب الريايض من وجه النظر الرشعية قائال:
التعصب عمومًا مذموم ،ونستطيع أن نستدل عىل حرمة التعصب الريايض من خالل املفاسد والخسائر التي أدى إليها؛ من شجار بني الجماهري
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املشجعة ،وحرق أعالم الدول ،وتدابر املسلمني ،وتشاتم الشعوب"،فتقطعُوا أ ْمرَهم َبيْن ُه ْم زبُرا كل ِحز ٍب ِبمَا لد ْي ِه ْم ف ِرحُ ون " املؤمنون.53
والحق ،أن هؤالء ال يغضبون لله ،وإنما يتقاتلون عصبية وح ِم ً
ية ،وبعضهم يفقد حياته من أجل الكرة ؛ وذلك لقوله "صىل الله عليه وسلم "َ : -م ْن ُقتِ َل
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َصبِيَّ ِة ،ف ِقتلة جَ ا ِهلِيَّة" (.تخريج الحديث )
َصبِيَّ ِة ،أ ْو َي ْدعُو إِل الع َ
َصبِيَّ ِة ،أ ْو يُقا ِتل لِلع َ
َتحْ َت رَا َي ٍة ِع ِّميَّ ٍةَ ،يغضبُ لِلع َ
كما أن هؤالء املتعصبني للكرة ،إنما ينطلقون يف تشجيعهم لفريق دون فريق من منطلق عرقي بحت أو قبيل محض ،وليس تشجيعًا لصاحب األخالق ،
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صا ِر
صا ِر فقال األنصاري  :يَا لأل ْن َ
َاج ِري َن رَجُ ال ِم َن األ ْن َ
ابر ْب َن َعبْ ِد الل ِه  -ريض الله عنهما  -قال كنا يف غ َزا ٍة فكسَ َع رَجُ ل ِم َن ال ُمه ِ
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َاج ِري َن !! فسَ ِم َع ذاك رَسُ ول الل ِه  -صىل الله عليه وسلم – فقال  « :مَا بَال د ْعوَى جَ ا ِهلِيَّ ٍة » قالوا يَا رَسُ ول الل ِه كسَ َع رَجُ ل ِمن ال ُمه ِ
!! و ََقال املهاجر  :يَا لل ْ ُمه ِ
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َ
ني إ َذا أ َ ْرمَلواُ
ٌ
صا ِر َ .ف َقال « َدعُو َها َفإِ َّنهَا ُمنْتِنَة ».بينما زكى النبي – صىل الله عليه وسلم – األشعريني لتآلفهم وتكافلهم
رَجُ الً ِم َن األ ْن َ
وتعاونهم ،فقال  :إ ِ َّن ال ْش َع ِر ِّي َ ِ
َ
ِف الْ َغ ْز ِو أ َ ْو َق َّل َطعَا ُم ِعيَالِ ِه ْم ِبالْ َمدِينَ ِة جَ َمعُوا مَا َك َ
َاح ٍد ِبالسَّ ِو َّي ِةَ ،ف ُه ْم ِمنِّي وَأ َنا ِمنْ ُه ْم".
َاح ٍد ُث َّم ا ْقتَسَ مُو ُه َبيْنَ ُه ْم ِف إ ِ َنا ٍء و ِ
ان ِعنْ َد ُه ْم ِف َثو ٍْب و ِ
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ٌ
وب ِه ُم الْحَ ِمي ََّة حَ ِمي ََّة الْجَ ا ِهلِيَّ ِة َفأَن َز َل الل َّ ُه سَ ِكينَتَ ُه ع ََل
والتعصب
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رَسُ ولِ ِه َوعَل ال ُمؤ ِمنِ َ
ان الل ُه ِبكل ش ٍء َعلِيما }الفتح26
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 -5وهو كذلك من أخالق املنافقني{ ،يَقولون ل ِئ رَّجَ ْعنا إِل ال َمدِين ِة ليُخ ِرجَ ن ال َعز ِمنهَا الذل َولِل ِه ال ِعزة َولِرَسُ ولِ ِه َولِل ُمؤ ِمنِني وَل ِكن ال ُمنا ِف ِقني ل َيعْلمُون }
املنافقون.8
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والتعصب الريايض ،ال يخلو من كلمة بذيئة ،أو سبة شنيعة ،وأنت قد سمعت شيئًا من تلك األلفاظ التي نرشتها بعض الصحف وصدرت عن بعض العبي
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َ
املنتخب املرصي واملنتخب الجزائري عىل حد سواء ـ يف تلك املباراتني املشهورتني املشؤمتني ،و َع ْن أ ِبى ُه َر ْيرَة ،أن رَسُ ول الل ِه  -صىل الله عليه وسلم – قال « :إ ِ َّن ال َعبْ َد
».وق َ
َش ِق َ
ال – صىل الله عليه وسلم ِ " : -سبَابُ الْمُسْ ل ِ ِم ُفسُ ٌ
َي ِفيهَا َ ،ي ِز ُّل ِبهَا يف النَّا ِر أ َ ْب َع َد ِممَّا ب ْ َ
لَيَتَ َكل َّ ُم ِبالْ َكل ِ َم ِة مَا َيتَب َّ ُ
وق َو ِقتَ ُال ُه ُك ْفر(.تخريج الحديث)
َي الْم ْ ِ
كما أن التعصب الريايض ال يعصم املرء من الوقوع يف ظلم اآلخرين ،والحُ كم عليهم وفق الهوى ،وقد يبخس أحدهم اآلخر ً
حقا؛ بسبب مثل هذه الو الءات
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َالباطلة ،وقد يعادي َالجا ُر جاره بسبب أنه يشجع فريقا رياضيًا معينا .قال تعاىل {:يَا أ ُّيهَا الذِين آ َمنوا كونوا قوَّا ِمني لِل ِه ش َه َداء ِبال ِقسْ ِط وَال يَجْ َ ِر َمنك ْم شن ُ ٍ
َص ُ
ون }املائدة ،8وقال ً
أيضا  { :وَإ ِ َذا ُقل ْ ُت ْم َفا ْعد ُِلوا ْ وَلَ ْو َك َ
ري ِبمَا َت ْعمَلُ َ
اكم ِب ِه
أال َّ َت ْعد ُِلوا ْ ا ْعد ُِلوا ْ ُه َو أ ْقرَبُ لِلتَّ ْقوَى وَا َّت ُقوا ْ الل ّ َه إ ِ َّن الل ّ َه َخبِ ٌ
ان َذا ُق ْربَى و َِب َع ْه ِد الل ّ ِه أو ُْفوا ْ َذلِ ُك ْم و َّ
لَعَل َّ ُك ْم َت َذ َّكر َ
ُون } .رقم اآلية والسورة
آثار التعصب الريايض:
شق صفوف املسلمني ،وإحداث الفتن والقالقل بني الشعوب ،واالحتكام إىل مقياس فاسد للتفاضل بني الشعوب ،وهو مقياس اللعب  ،غري أن الله تعاىل قال
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اس إِنا خلقناكم مِّن ذك ٍر وَأنثى وَجَ عَلناك ْم شعُوبا وَقبَا ِئل لِتعَارَفوا إِن أك َرمَك ْم ِعن َد الل ِه أتقاك ْم إِن الله َعلِي ٌم خبِريٌ}الحجرات.13و َع ْن أ ِبى نضة حدثني َم ْن
{ :يَا أ ُّيهَا الن ُ
اس ! أَال َ إ َّن رب َُّكم وَاحدٌ ،وَإ َّن أ َ
ال « يَا أ َ
سَ م َع ُخ ْطب ََة ر ول اللَّه -صىل الله عليه وسلم -يف وَسَ ط أ َ
َ
ض َل لعربي ع ََل أعجمي ،وَال َ
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لعجمي ع ََل عربي  ،وَال َ ألَحْ َم َر ع ََل أَسْ َو َد ،وَال َ أَسْ َو َد ع ََل أَحْ َم َر إِالَّ ِبالتَّ ْقوَى ،أَبَل َّ ْغتُ ؟»(..تخريج الحديث)
شغل الشباب عن القضايا الكربى لألمة ،وحرشهم يف ميادين الكرة واللهو ال يف ميادين العمل واإلنتاج والجهاد ،ولقد كان من عادة فرعون مرص أن يجمع
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َضي ُت ْم ِبال َّز ْر ِع َو َتر َْك ُت ُم الْ ِجهَا َد سَ ل َّ َط الل َّ ُه عَلَي ُْك ْم ُذالًّ ال َ َينْ ِز ُع ُه حَ تَّى َت ْر ِجعُوا إ ِ َل
.40وقال – صىل الله عليه وسلم  « : -إ ِ َذا تبا يعتم ِبالْ ِعينَ ِة ،وَأ َخ ْذ ُت ْم أ ْذ َنابَ الْب ََق ِرَ ،ور ِ
دِينِ ُك ْم » .وهذا يف من انشغل بالزرع عن الجهاد ،فما بالك بمن انشغل باللعب.
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ظهور جيل من الشباب ساذج تافه إ ِ َّمع ًَة ،يسري وراء كل ناعق ،وال يقوى عىل خدمة اإلسالم .شبابٌ لسان حاله يقول { :وَكنا نخ ُ
ض َ
ني }
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املدثر{ ،45فذ ْره ْم يَخوضوا َويَل َعبُوا حَ تى يُلقوا َي ْو َم ُه ُم الذِي يُو َعدون }الزخرف.83
ومن األقوال الحكيمة " :الناس ثالثة  :عالم رباني ،ومتعلم عىل سبيل نجاة ،وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إىل
ركن وثيق ( "...توثيق)
زيادة معدل جرائم القتل واالعتداء عىل اآلخرين ،فكثريًا ما يتشاجر جماهري الفريقني قبل وبعد املباراة .
.4
األثر النفيس السلبي الواقع عىل نفوس املتعصبني ،خاصة االكتئاب والقلق  ،واالنكسار النفيس عن الهزيمة ،والعلو واالستكبار عند الفوز ،وهشاشة الرأي،
.5
ورسعة الغضب ألهون األسباب َ .ع ِن النبي  -صىل الله عليه وسلم َ -ق َ
ال « مَثَ ُل الْ ُم ْؤ ِم ِن َكالْ َخا َم ِة ِم َن ال َّز ْرع ُت َفيِّ ُئهَا الرِّيحُ َمر ًَّة َ ،و َت ْعد ُِلهَا َمر ًَّةَ ،ومَثَ ُل الْ ُمنَا ِف ِق َكاأل َ ْر َز ِة ال َ
ِ
َت َز ُ
ون ا ْن ِجع ُ
ال حَ تَّى ي َُك َ
َاح َد ًة (.أخرجه مسلم).
َافهَا َمر ًَّة و ِ
األمراض املرتتبة عىل ذلك ،كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرشايني ،وكثريًا ما تحدث حاالت من اإلغماءات ،والسكتات القلبية ،والجلطات
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ً
الدماغية بني صفوف الجماهري املتعصبة سوا ًء يف أرض املباراة أو أمام التلفاز ،ولقد قص لنا ٌ
امرأة حدثته عن وفاة زوجها عىل إثر هدف فرح به
شيخ فاضل أن
فرحً ا شدي ًدا أدى إىل وفاة الرجل.
اءكم َفاس ٌق بنَبَأ َفتَبَيَّ ُنوا أنَ
َ
َّ
ُ
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َ
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انتشار الشائعات واألراجيف ،حيث الخبثاء يكذبون ،والسفهاء ينقلون ،فيزيد األمر سوءًا بعد سوء{ ،يَا أ ُّيهَا الذِين آ َمنوا إِن جَ ْ ِ ِ ٍ
صبِحُ وا ع ََل مَا َفعَل ْ ُت ْم َنا ِد ِم َ
ني }الحجرات.6
صيبُوا َقوْما ً ِبجَ هَالَ ٍة َف ُت ْ
ُت ِ
معاجلة ظاهرة التعصب الريايض:
ترسيخ مفهوم (رياضة الوطن أوال) يف نفوس الرياضيني من خالل الندوات الرياضية والالفتات أثناء املباريات.

ُ
إبعاد كل من يحاول بقاء التعصب من الصحف الرياضية حتى تبقى صحافتنا خالية من كتّاب امليول.

ً
الزيارات املتبادلة بني األندية إدارات والعبني وأعضاء وخصوصا األندية الجماهريية.

اإليمان بأن الفوز ال يستمر ،وتعود الالعبني عىل قبول الخسارة بكل روح رياضية.

إقامة لقاءات ودية بني األندية الكبرية يكون عنوانها نبذ التعصب الريايض وتخصيص دخل هذه املباريات لدور األيتام والجمعيات الخريية.

مراقبة مواقع األندية االلكرتونية.


إجراءات البحث
أوالً -منهج البحث:
ً
لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل  ،وهو املنهج الذي يصف الظاهرة معتمدا عىل معلومات نوعية وكمية بغرض التعرف عىل شتى
جوانب الظاهرة للوصول إىل نتائج تساعد يف فهم الواقع الراهن ليتم تطويره مستقبالً( .مطاوع والخليفة .)111 ،2013،
ثانياً -خطوات تطبيق البحث:
تم تطبيق البحث وفق اإلجراءات التالية :
تحليل محتوى مقررات الثقافة اإلسالمية التي تدرس لطالب جامعة القصيم للتعرف عىل مدى تناولها لظاهرة التعصب الريايض من خالل أداة الدراسة
.1
املتمثلة يف بطاقة تحليل املحتوى.
تناول األدبيات الرتبوية ذات العالقة بمضامني البحث لرصد أهم االتجاهات الحديثة يف تدريس الثقافة اإلسالمية وقضية التعصب الريايض..
.2
مراجعة خصائص الطالب يف املرحلة الجامعية ومطالب نموهم .ومن ثم تحديد قائمة باملفاهيم والقضايا الالزم تضمينها يف مقررات الثقافة اإلسالمية
.3
لطالب الجامعة .

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
اقرتاح موضوعات مقرتحة تستويف املفاهيم والقضايا واألنشطة التعليمية املالئمة والفعاليات التي تتضمن مواقف مقصودة تضع الطالب يف موقف
.4
تعليمي يجعله يفاضل يف اختيار املوقف الصحيح منها ،وتفسريات الطالب للموقف التعليمي املتضمن لظاهرة التعصب ليصل بالطالب إىل قرارات يقتنعون بها.
اقرتاح أساليب التقويم املناسبة التي تسهم يف تحقيق أهداف تناول تلك املقررات لظاهرة التعصب الريايض.
.5
عرض هذه املقرتحات عىل مجموعة من الخرباء يف املناهج وطرق التدريس والثقافة اإلسالمية والخرباء من علم النفس الرتبوي للتأكد من مالئمتها
.6
ومناسبتها لتحقيق أهداف البحث.
عرض نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها وتقديم التوصيات واملقرتحات يف ضوء نتائج البحث .
.7
تقديم تصور مقرتح لتناول ظاهرة التعصب الريايض يف مقررات الثقافة اإلسالمية بالقدر املناسب الذي يتالءم مع احتياجات طالب املرحلة الجامعية.
.8
ً
ثالثا -أداة البحث:
وهي عبارة عن بطاقة تحليل محتوى مقررات الثقافة اإلسالمية التي تدرس لطالب جامعة القصيم يف الفصل األول من العام الجامعي 1439/1438هـ
صممها الباحث للتعرف عىل مدى تناول مقررات الثقافة اإلسالمية لقضية التعصب الريايض وآثارها عىل الفرد واملجتمع ،ومن ثم تقديم توصيات ومقرتحات
يمكن أن تسهم يف تحقيق أهداف الدراسة .
ويقصد باملحتوى مجموع الخربات الرتبوية والحقائق واملعلومات التي يرجى تزويد الطالب بها ،وكذلك االتجاهات والقيم التي يراد تنميتها لديهم ،بهدف
تحقيق النمو الشامل املتكامل لهم يف ضوء أهداف املقرر(،طعيمة.)32 ،1989 ،ومن أهم ما يجب مراعاته فيما يتصل بعملية التحليل ما ييل:
أن التحليل أسلوب موضوعي منظم من أساليب البحث التي تساعد الباحث يف الوصول إىل مجموعة من االستدالالت واالستبصارات الجديدة ،والتي تعينه
o
بدورها يف تقويم أو تطوير املادة موضوع التحليل.
أن التحليل البد وأن يتوفر فيه عنرص الثقة والثبات ،بحيث يمكن الوصول إىل النتائج ذاتها عند إعادة تحليل املادة نفسها ،بواسطة باحثني آخرين
o
يستخدمان نفس األساليب واإلجراءات البحثية.
أنه لكي يتوفر عنرصا املوضوعية والثبات السابقني فال بد وأن يتم التحليل وفق معايري موضوعية تتفق مع طبيعة املادة املراد تحليلها ،ومع الهدف من
o
التحليل ،ومع مستوى األداء املستهدف( .مدكور.)47 ،1987،
الهدف من البطاقة:

استهدفت األداة تحليل مقررات الثقافة اإلسالمية يف ضوء القيم واملفاهيم والسلوكيات واألنشطة وأساليب التقويم التي تؤكد نبذ التعصب الريايض ،وبيان آثاره
عىل الفرد واملجتمع.
فئات التحليل:

تم تحديد فئات التحليل يف مفردات املقرر التي تشكل محتواه املعريف املفاهيم ،والقيم ،واألنشطة وأساليب التقويم.
صدق بطاقة التحليل:

عرضت البطاقة يف صورتها األولية عىل مجموعة من املحكمني املتخصصني من خرباء املناهج وطرق التدريس وعلم النفس الرتبوي لتعرف مدى صلة البطاقة
بالهدف الذي أعدت من أجله ،وللتحقق من مدى مالءتها لعملية التحليل ،حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة عبارات البطاقة ،وكذلك وضوح
صياغاتها اللغوية،و يف ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض العبارات وتعديل بعضها اآلخر وقد حظيت البطاقة بمعدل صدق منطقي ومقبول.
ثبات بطاقة التحليل:

وتم قياس ثبات بطاقة التحليل من خالل معادلة هولستي ،حيث تبني أن معامل الثبات الكيل بلغ ( )0.86وهي نسبة معقولة وواقعية.
الصورة النهائية لبطاقة التحليل:
•
بعد إجراء التعديالت التي أوىص بها املحكمون والتعديل يف صياغة عبارات أخر بلغ عدد عبارات بطاقة التحليل يف صورتها النهائية ( )25عبارة  ،حيث أعطي لكل
عبارة وزن مدرج وفق مقياس ليكرت الثالثي كالتايل :تعطى الدرجات ( )1-2-3لدرجات التوافر(تتوافر بدرجة كبرية،تتوافر بدرجة متوسطة ،تتوافر بدرجة
ضعيفة) عىل الرتتيب.
رابعاً -مجتمع البحث :
تمثل مجتمع التحليل يف مقررات الثقافة اإلسالمية املقررة عىل طالب جامعة القصيم بمستوياتها املختلفة يف العام الدرايس  1438-1437هـ وتشمل سبعة
مقررات ،وبلغ عدد الصفحات الكلية ملجتمع التحليل ( )1616صفحة،واستبعد منها الباحث ( )164صفحة تمثل املصادر واملراجع باإلضافة إىل صفحات فهرس
املحتويات .
وأصبح عدد الصفحات املستهدفة من عملية التحليل ( )1452صفحة تمثل نسبة ( )%89.9كما يتضح ذلك من الجدول رقم ()1
جدول ( )1توصيف مقررات الثقافة اإلسالمية (موضع التحليل) املقررة عىل
طالب جامعة القصيم

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
خامساً /عينة البحث:
نظرا ً إلمكانية استيعاب جميع مفردات مجتمع الدراسة ونظرا ً لطبيعة البحث املبني عىل التحليل ملضامني مقررات الثقافة اإلسالمية بجامعة القصيم،فإن الباحث
اعترب العينة هي مجتمع الدراسة.
األساليب اإلحصائية:
استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
التكرارات والنسب املئوية يف الكشف عن درجة تناول املقررات لظاهرة التعصب الريايض.

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.

معادلة هولستي لثبات التحليل.

معامل ( ألفاكرونباخ) للتأكد من ثبات األداة.


عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها
إجابة السؤال األول:
نص السؤال األول للبحث عىل " ما واقع تناول مقررات الثقافة اإلسالمية الذي يدرس لطالب جامعة القصيم لظاهرة التعصب الريايض ؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية لتناول مقررات الثقافة اإلسالمية الذي يدرس لطالب جامعة القصيم لظاهرة التعصب الريايض لها،
فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التايل:
جدول ( :)2التكرارات والنسب املئوية لتناول مقررات الثقافة اإلسالمية الذي يدرس لطالب جامعة القصيم لظاهرة التعصب الريايض
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يتضح من الجدول السابق انخفاض نسبة تناول محتوى مقررات الثقافة اإلسالمية بجامعة القصيم ملعظم املفاهيم واملوضوعات املتعلقة بظاهرة التعصب
الريايض؛حيث تراوحت النسبة بني ضعيفة وضعيفة جدا ً ومنعدمة ،فقد وردت بعض هذه البنود املتعلقة بالتعصب بشكل عام وبصورة غري مبارشة ،كما يتضح
من الجدول يف كل من البنود )21 ،14 ،9( :وبنسبة مئوية تراوحت بني ( )%5.27و )%10.53وتم التطرق له يف بعض املقررات بشكل غري مبارش،كما ورد يف مقرر
اإلسالم وبناء املجتمع يف القسم األول املعنون باملجتمع املسلم ،ضمن موضوع :أهم املشكالت االجتماعية وسبل الوقاية منها وعالجها  ،وكما ورد أيضا ً يف مقرر
النظام السيايس اإلسالم وبالتحديد يف موضوع العدل الوارد ضمن القسم الثامن :قواعد النظام السيايس يف اإلسالم ،وكذلك ما ورد يف مقرر :األخالق يف اإلسالم،
يف القسم األول :املدخل لعلم األخالق وبالتحديد موضوع :تقسيم علم األخالق،وعالقة الخلق بالسلوك .وتعد هذه النسبة قليلة وغري كافية يف تناول ظاهرة عرصية
تواجه املجتمع بوجه عام ومجتمع الشباب عىل وجه الخصوص والسيما يف مقررات ينبغي أن تعتني العناية الكافية بما يتالءم مع احتياجات الطالب يف املرحلة
الجامعية .وتتفق بشكل كبري مع دراسة كل من (العزمية( ،)2012 ،الزهراء( ،)2012 ،رفاعي والجنوبي( ،)2011 ،العمرجي( ،)2004 ،الخباص،)2012 ،
(بهاوي( ،)2012 ،الربجاوي( ،)2012 ،جميلة )2012 ،والتي أوضحت عدم إعطاء هذه املقررات االهتمام املناسب لقضايا الشباب بصفة عامة ونبذ التعصب
الريايض بصفة خاصة.
ً
ً
وبإعادة النظر إىل جدول التحليل أعاله يتضح أيضا أن هناك جملة من البنود التي توافرت يف مقررات الثقافة اإلسالمية بنسبة ضعيفة جدا لم تتجاوز
 %5.26وبشكل غري مبارش كما تبني للباحث أثناء التحليل ،ومن ذلك ما ورد يف البنود )2،5،8،10،11،12،15،17،22،23،24 (:وتشري هذه النتيجة املتدنية إىل أن
مفردات مقررات الثقافة اإلسالمية ال تستجيب بالقدر الكايف لحاجات الطالب االجتماعية واملشكالت التي تواجههم يف الواقع ومن ذلك مفاهيم وقيم ظاهرة التعصب
الريايض ،حيث لم يجد الباحث عىل حد تناوله ملقررات الثقافة اإلسالمية السبعة يف جامعة القصيم إال ما تم تناول يف مقرر األخالق يف اإلسالم ،ضمن القسم الرابع:
خصائص األخالق اإلسالمية ،وبالتحديد  :املسؤولية األخالقية والجماعية والتي قد تسهم يف نبذ ظاهرة التعصب الريايض بشكل غري مبارش لدى طالب الجامعة.
وهذا يؤكد رضورة تناول هذه الظاهرة ضمن املقررات بكل وضوح واقناع يشبع حاجات الدرسني لهذه املقررات.
وباستعراض بقية البنود يف الجدول رقم ( )2يتبني انعدامها يف مقررات الثقافة اإلسالمية عىل حد تحليل الباحث والذي انصب تحليله فيها عىل تناول التعصب
الريايض بشكل مبارش  ،حيث كانت نسبة التحليل (  ) %0.00مما يشري إىل انعدام البنود (  )1،3،4،7،13،16،18،19،25وتفرس هذه النتيجة بأن هذه املقررات
ال توفر خربات تربوية تساعد الطالب يف الحكم عىل القضايا الرياضية يف إطار قيمي مستمد من الرشيعة ،ومن ذلك قضية التعصب الريايض والتي يرى الباحث
أنها تؤكد أهمية البحث من الناحية العملية .وذلك داخل إطار شامل من الحقائق واملفاهيم املرتبطة بالروح الرياضية والتسامح وقبول اآلخر وتفرسيها من القرآن
والسنة؛ ألن ضعف الوعي بهذه املفاهيم والقضايا وعدم توافر الخربات الرتبوية الالزمة لتأكيدها يف محتوى مقررات الثقافة اإلسالمية يكون سببا ً لبث التعصب
والعناد لألفراد الذين يعيشون من خالله حالة من التوتر واإلرباك يف عالقاتهم مع اآلخرين.
إجابة السؤال الثاني:
وتتمثل يف طرح تصور مقرتح لتطوير مقررات الثقافة اإلسالمية لتناول ظاهرة التعصب الريايض وآثاره عىل الفرد واملجتمع:
يف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يف هذا البحث  ،وما كشفت عنه من ضعف مواصفات محتوى هذه املقررات ،يف تناول مفاهيم والقيم التي تحد من
التعصب الريايض وتوضيح آثاره عىل الفرد واملجتمع ،يقدم البحث الرؤية املقرتحة التالية لتحسني وتطوير هذه املقررات:
إعادة النظر يف بعض مقررات الثقافة اإلسالمية يف جامعة القصيم وتضمينه املفاهيم والقيم التي تواجه ظواهر التعصب الريايض وسلوكياته.
-1
تكليف لجنة من املختصني يف الثقافة اإلسالمية وبناء املناهج وعلم النفس الرتبوي لتقويم هذه املقررات ومن ثم تقديم رؤية حيال طرح قضايا مجتمعية
-2
تتالءم مع احتياجات طالب الجامعة وتناول القضايا واملشكالت التي تهدد أمن املجتمع لدى فئة الشباب من الجنسني والسيما مايتعلق بالتعصب الريايض وآثاره
عىل الفرد واملجتمع.
رضورة التقويم املستمر ألداء أعضاء الهيئة التدريسية ومتابعة األنشطة التي يقدمونها وموضعها من قضية التعصب الريايض.
-3
كما يمكن تفعيل األساليب والوسائل التي تسهم يف توعية الطالب الجامعي لنبذ التعصب الريايض من خالل مقررات الثقافة اإلسالمية ،ومن ذلك:
-4
مرحلة التوعية
مرحلة الفهم واالستيعاب
مرحلة التدريب
مرحلة التعزيز واملمارسة
-
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أسلوب الحكمة
أسلوب املوعظة الحسنة
أسلوب القدوة الحسنة
أسلوب القصص
أسلوب رضب األمثال
أسلوب الحوار واإلقناع الفكري
أسلوب التدرج
أسلوب التشويق
أسلوب التوجيه الفردي
أسلوب حفز العاطفة
أسلوب إيجاد البدائل.
كما يمكن تناول موضوعات مقررات الثقافة اإلسالمية التي يمكن تضمينها املفاهيم والقضايا الخاصة بظاهرة التعصب الريايض ،كما ييل :
-5
مقرر الثقافة اإلسالمية ( 101املدخل إىل الثقافة اإلسالمية):
.1
القسم األول :الثقافة االسالمية
التحديات التي تواجهها الثقافة اإلسالمية كسبل مواجهتها.
موقف املثقف املسلم من الثقافات األخرى.
الحوار بني الحضارات.
القسم الثاني :خصائص اإلسالم العامة
خصائص اإلسالم العامة.
مقرر الثقافة اإلسالمية (102اإلسالم وبناء املجتمع(
.2
القسم األول:املجتمع املسلم
أسباب تقوية الروابط االجتماعية
أهم املشكالت االجتماعية وسبل الوقاية منها وعالجها
مقررا لثقافة اإلسالمية (103النظام االقتصادي يف اإلسالم(
.3
مقرر الثقافةاإلسالمية )104أسس النظام السيايس يف اإلسالم(
.4
القسم الثامن  :قواعدالنظام السيايس يف اإلسالم
الشورى
العدل
املساواة
الحرية
مقررالثقافة اإلسالمية(107األخالق يف اإلسالم(
.5
القسم األول  :مدخل لعلم األخالق
تعريف األخالق،وثمراته عىل الفرد واملجتمع
تقسيم علم األخالق،وعالقة الخلق بالسلوك
مكونات ا لخلق
القسم الثاني  :األخالقعندغرياملسلمني
األخالق يف االسالم
القسم الثالث :أساليب الرتبية الخلقية
القسم الخامس  :األخالق اإلسالميةيف ضوء القرآن والسنة
العدل،واإلحسان ،الرحمة ،والحياء ،العفة ،الصدق ،األمانة ،الحلم ،الصرب ،التواضع ،كظم الغيظ ،العفو عن امليسء ،الوفاء بالوعد ،إىل غري ذلك من
األخالق التي حث عليها اإلسالم
مقرر الثقافة اإلسالمية( 208حقوق اإلنسان يف اإلسالم(
.6
الفصل األول  :اإلنسان ونظريةالحق
تطبيق الحق
الفصل الثالث  :حقوق االنسان يف االسالم
الحقوق األساسية
الحقوق االجتماعية والثقافية
مقرر الثقافة اإلسالمية (373منهج الحوار يف اإلسالم) :
.7
الباب األول  :الحوار من خالل املنظور اإلسالمي
الحوار يف القرآن
الحوار يف السنة
-
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نماذج من حوار السلف
الباب الثاني  :فقه الحوار
اإلقرار بوجود الخالف
اختالف الحوار باختالف األشخاص
الباب الرابع  :آداب الحوار يف اإلسالم وصفات املحاور
آداب الحوار اإلسالم
صفات املحاور
-

التوصيات
يف ضوء النتائج التي توصل إليها البحث ،يويص الباحث بما ييل:
االهتمام بزيادة نسبة مفاهيم وقيم اإلسالم و نبذ التعصب بوجه عام والتعصب الريايض عىل األخص يف الربامج الدراسية بجامعة القصيم عموما ً
ومقررات الثقافة االسالمية عىل وجه الخصوص.
رضورة تأكيد أهداف مقررات الثقافة اإلسالمية عىل إكساب الطالب قيم الروح الرياضية ونبذ العنف والتعصب الريايض.
االهتمام بالفعاليات واألنشطة التي تتيح التعلم من خالل القدوة يف مقررات الثقافة اإلسالمية ،حيث يمثل سلوك املعلمون قدوة لطالبهم ،ألن املناهج
والربامج الدراسية ومقرراتها منفردة ال تكفي للتعلم إذا كانت تهمل الجانب امليداني يف السلوك.
تضمني محتوى مقررات الثقافة اإلسالمية القيم واملفاهيم والسلوكيات واألنشطة وأساليب التقويم التي تؤكد اكتساب مظاهر التسامح وتقبل اآلخر يف
مراحل العمرية املختلفة.
رضورة مشاركة مؤسسات املجتمع املدني وبخاصة املدارس والجامعات يف حماية الشباب من التعصب الريايض.
رضورة تحديث مقررات الثقافة االسالمية املقدمة يف الربامج اعداد طالب الجامعة لتستوعب املستجدات التي تواجه الشباب والعمل عىل تنمية الوازع
الديني للحث عىل نبذ العنف والكراهية ،وتوجه انتباههم لتجنب وباء التعصب.
دراسات مقرتحة
وفقا ً لنتائج البحث وتوصياته يقرتح الباحث بعض الدراسات يف هذا املجال،ومن أهمها:
استحداث برامج الوعي بنبذ التعصب الريايض يف املقررات الجامعية.
•
إجراء دراسات حول أسباب التعصب الريايض لدى طالب مراحل أخرى كاالبتدائية واملتوسطة .والثانوية.
•
إجراء دراسة حول دور وسائل اإلعالم يف الحد من ظاهرة التعصب لدى الجمهور من فئة الطالب.
•
إجراء دراسة علمية نفسية حول عوامل نشوء ونمو التعصب الريايض لدى الناشئة.
•
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