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املضامين القيمية فى التربية البدنية والرياضة
( رؤية ملواجهة التعصب الرياضى لدى الشباب الجامعى )
*أ .م.د  /محمد حسن حسن رخا

املقدمة
لكل انسان مجموعة من القيم واملبادئ التى تتحكم ىف طريقة تفكريه  ،ومن ثم مشاعره ورغباته والسلوك الصادر عنه والواقع أن الله سبحانه وتعاىل قد أودع
ىف ذات االنسان مهارات وقدرات تساهم ىف تطوير االنسان لذاته ومنح الله االنسان ىف طبيعته الحس القيمى و االخالقى الذى هو النواة االساسية ىف تكوينات
الضمري .
واألنشطة الرياضية ىف اطارها الرتبوى تؤثر عىل الحياة االنفعالية للفرد  ،وتتغلغل اىل أعمق مستويات السلوك حيث ال يمكن تجاهل املغزى الرئيىس لجسم
االنسان ودوره ىف تشكيل سماته الوجدانية والعاطفية فهدف التنمية النفسية عرب أنشطة الرتبية البدنية والرياضية هى اتاحة فرص املتعة والبهجة حيث يتخفف
االنسان من التوتر والضغوط ويسعى اىل نشاط يتيح له اللذة ويمكنه من التنفيس عن هذه الضغوط وعىل الرغم من ذلك فإننا نشهد يف الوقت الحارض أزمة
توجيه فكرى وثقاىف بني الالعبني فتحدث املشاجرات بني الالعبني ألسباب بسيطة وينتقل جو الرصاع إىل املشجعني ثم ينترش العنف بوحشية يف املدرجات  ،حول
امللعب أو القاعات الرياضية .وهكذا نكون قد ابتعدنا عن القيم الحقيقة للرياضة  ،ويف املقابل  ،حصلنا عىل مسابقات رياضية تتسم بصورة متزايدة من العنف
والوحشية وهو ما يعرف بظاهرة التعصب الرياىض وعىل ضوء ذلك فان معالجة كثري من اشكاليات املمارسات الرياضية يمكن أن تنتهى برؤية كلية شاملة
للجامعة ىف حماية القيم والفضائل االنسانية وتفعيل حركتها بما يليق باملكانة الوجودية لالنسان ىف الكون وبما يليق بسمو الهدف من ممارسة االنشطة الرياضية
) )144.p , 2001 Kokovic, D .

مشكلة البحث
عىل الرغم من أن القيم االنسانية البد ان تتجسد ىف أسمى صورها من خالل االلعاب الرياضية إال أننا نجد الواقع املعارص يحمل ىف طياته كثريا من ظواهر
التعصب والعنف والعدائية ىف ممارسة االلعاب الرياضية فالتعصب الرياىض هو تبنى نظام معادى لقيم املجتمع  ،و الذي يحل محل مجموعة من املشجعني
التقليديني اىل مجموعة من املشاغبني العدائيني  ،وليس من الصعب استنتاج أن السمة املميزة الرئيسية للتخريب والتعصب الرياىض هي أن التخريب يعني ضمنا
العنف بكل اشكاله وال يحتاج اىل أحداث رياضية  ،يف حني أن التعصب الرياىض ينطوي دائما عىل العنف ضد الناس بسبب االحداث الرياضية  ،و الخالصة أن
السمة املشرتكة بني التخريب والتعصب الرياىض هي استخدام العنف غري العقالني املجرد من كل معانى القيم االنسانية )2001 .Sljukic, S )127 .p ,.
وبذلك أصبحت االنشطة الرياضية بدال من كونها ميدانا مهما من ميادين الرتبية وعنرصا قويا ىف اعداد املواطن الصالح تزوده بخربات ومهارات واسعة تمكنه
من أن يتكيف مع مجتمعه وتجعله قادرا عىل أن يشكل حياته  ،وتعينه عىل مسايرة العرص ىف تطوره ونموه اىل مجموعة من املمارسات العنيفة و ضبابية الرؤية
الصحيحة للمغذى الحقيقى للممارسات الرياضية وعىل ضوء ما سبق فان هذا البحث هو محاولة للتعرف عىل العالقة بني املنظومة القيمية التى يتبناها الشباب
الجامعى وبني التعصب الرياىض.

هدف البحث :

-

تبنى رؤية جديدة ملواجهة التعصب الرياىض لدى الشباب الجامعى من خالل االلتزام القيمى .

-

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بني املضامني القيمية والتعصب الرياىض لدى طالب كلية الرتبية الرياضية بجامعة بورسعيد

فرض البحث :
املصطلحات :

املضامني القيمية:
هي البعد الكامن يف القيمة من معانى سامية ونبيلة ومرتبطة بوجدان الفرد و قناعاته وعن طريقها يرتجم اإلنسان ما يدور بداخله وما يؤمن به إىل فعاليات
سلوك ( .البستانى 1977،م  ،ص ) 210
التعصب الرياىض :
التعصب الرياىض هو مصطلح يصف السلوك املدمر لألفراد والجماعات من الناس الذين ال يلتزمون بالقواعد والقوانني االجتماعية ،والذين يخربون بيئتهم
املحيطة .ويرجع هذا السلوك السيئ إىل مجموعات املشجعني يف أنواع مختلفة من األلعاب الرياضية ،وغالبا ما يكون فريق مثل :كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد
والرجبي والهوكي  ،والذي يتزامن مع حدث ريايض (.)64 .p,2012 ,DoriC
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الدراسات السابقة :
ديم موك وجروف )Dim MOCK & Grove )2005.بعنوان " تأثري التعصب لدى مشجعى الفرق الرياضية املحرتفة ىف اسرتاليا " هدف الدراسة
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هو معرفة تأثري التعصب لدى مشجعي الفرق الرياضية املحرتفة يف اسرتاليا باستجاباتهم حول العنف وقد توصلت النتائج إىل إن الجماهري التي تصنف بأنها
أكثر تعصبا لفريق معني كانوا أقل تحكما يف سلوكياتهم العدوانية يف املباريات من املشجعني الذين يتصفون بالتعصب املتوسط .
(عبد الحميد  )2006 ،بعنوان " الجامعة و تعميق قيم اإلنتماء ىف ضوء معطيات القرن الحادى و العرشين"و من أهم أهداف هذه الدراسة :رصد
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معطيات القرن الحادى و العرشين و ارشاف رضورات االنتماء بقيم االيمان .الوقوف عىل دور الجامعة و آلياتها ىف تعميق قيم االنتماء لدى طلبتها ىف ضوء
معطيات القرن الحادى و العرشين و التعرف عىل دوائر االنتماء و مجاالته ىف األدبيات املتاحه  ،و استقراء منظومة القيم الفردية التى تنظمها ( قيم االنتماء
) و كذا تفيد ىف استرشاف دور الجامعة ىف تعميق قيمة االنتماء لدى طالبها.و من أهم نتائج هذه الدراسة ان االنتماء قيمة مركبة تتضمن ىف طياتها انماط من
القيم  ،كقيم اإلنتماء السياىس  ،و قيم اإلنتماء االقتصادى  ،وقيم اإلنتماء العقائدى و غريها  .و أن تلك القيم مرتابطة فيما بينها وتشكل جملة املعايري التى تحدد
و تنظم سلوكيات االنسان و أن الجامعة تسهم ىف الوقت الحاىل بشكل ضئيل ىف تعميق قيم اإلنتماء لدى طالبها .
(الفخرانى  )2012،بعنوان " القيم كمتنبئات بالهناء الشخيص واالجتماعي لدى عينة من طالب الجامعة" و هدفت هذه الدراسة اىل اإلشارة ألهمية
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القيم ىف بناء الشخصية واعترباها بمثابة املفتاح الحقيقي لفهم سيكولوجية األفراد والجماعات  ،ومدى أهمية إدراك العالقة بني الهناء الشخيص واإلجتماعي
من خالل القيم السائدة لألفراد .ومن أهم نتائج هذه الدراسة  :التحوالت التى تحدث ىف العالم نتيجة التعرض الثقايف لآلخر يستحق منا إعادة النظر ىف دراسة
منظومة القيم  ،أن القيمة هي معتقد ثابت نسبيا لدى األشخاص وتتعلق بغاية معينه لديه وتجعله يقوم بعملية التفضيل الشخيص واالجتماعي  ،الناس
جميعا يمتلكون قيما معينة ولكنها تختلف يف درجة سيطرة كل منها عىل الفرد  ،أن هناك عالقة بني تبنى الفرد للقيم السائدة يف املجتمع والتي تلقى قبول منه
والشعور بالرضا الشخيص واالجتماعي .
(كاظم و أحمد  ) 2014،بعنوان " إيجاد مستويات معيارية للتعصب الريايض ملشجعي كرة القدم " وهدف البحث اىل إيجاد مستويات التعصب
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الريايض إىل مفهوم ومعايري التعصب الريايض وكيفية التخلص من التعصب الريايض وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملالئمته مشكلة
البحث وقد توصل الباحث إىل ارتفاع مستوى درجة التعصب الريايض كلما زادت أهمية املباراة مقارنة بمستواها يف الحالة الطبيعية وتوجد عالقة بني متغريي
التعصب الريايض ونتيجة الفريق يف املباريات املهمة  .وأوىص الباحث استخدام املقياس الحايل للمقارنة بني املشجعني يف لعبة كرة القدم واأللعاب األخرى .
(الجريتىل  ) 2016،بعنوان " املضامني القيمية ىف التنمية البرشية مدخل لتفعيل دور الجامعة ىف تنمية وعى طالبها ملواجهة تحديات العرص هدفت
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هذه الدراسة اىل التعرف عىل املضامني القيمية للتنمية البرشية  ،الكشف عن واقع برامج التنمية البرشية لطالب الجامعات يف مرص ،توضيح نوع و طبيعة
املشكالت التي تعوق فعالية دور الجامعة يف تحقيق أهداف التنمية البرشية لطالبها ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن املضامني القيمية ىف التنمية البرشية
تعنى تعزيز القدرة عىل " األداء و اإلنجاز و أن تعزيز البعد القيمى ىف التنمية البرشية لطالب الجامعة يؤدى اىل تشكيل الرؤية التى يعيش بها اإلنسان كذلك
تنمية الوعى بقيم اإلنتماء ومسئوليات املواطنة  ،و أيضا تنمية الوعى بالبعد الحضارى ىف قيم العمل حيث يمكن تحويلها إىل أهداف تربوية ترتجم ىف املناهج
واألنشطة و تهيئة املناخ الجامعى ودور األستاذ الجامعى وبرامج التنمية الثقافية .

اجراءات البحث :

املنهج املستخدم
املنهج الوصفى وذلك لتناسب طبيعة هذا املنهج مع طبيعة البحث

مجتمع البحث :

طالب املستوى الثالث الذكور والبالغ عددهم ( ) 164وطالب املستوى الرابع الذكور والبالغ عددهم ( )172بكلية الرتبية الرياضية للبنني والبنات جامعة
بورسعيد للعام الجامعى  2018-2017م

عينة البحث :

تم اختيار العينة بالطريقة العمدية العشوائية وهم طالب شعبة الرياضة املدرسية الذكور بكلية الرتبية الرياضية للبنني والبنات جامعة بورسعيد للعام
الجامعى  2018-2017م للمستوى الثالث والرابع والبالغ عددهم ()111طالب

أدوات البحث :

استبيان موجهة اىل طلبة الجامعة حول البعد القيمى ىف الرتبية البدنية والرياضة .
مقياس ظاهرة التعصب الرياىض موجهة اىل طلبة الجامعة
أوال االستبيان موجهة اىل طلبة الجامعة حول البعد القيمى ىف الرتبية البدنية والرياضة (من اعداد الباحث)
قام الباحث بإختيار االستبيان كأداة ملحاولة الحصول عىل أراء الطالب حول دور الجامعة يف تنمية البعد القيمى للتنمية البرشية لدى طالبها .
إعداد الصورة األولية لالستبيان :
قامت الباحث بصياغة عدد من العبارات التي تندرج تحت كل محور من محاور االستبيان مستعينا بنتائج الدراسات السابقة التي تناولت املوضوعات املتصلة
بمحاور االستبيان .
صدق االستبيان :
-1
يقصد بصدق االستبانه مدى قدرتها عىل أن تقيس ما وضعت لقياسه  ،وهذا يعنى أن عبارات كل محور من محاور االستبانة يجب أن تقيس السمة املراد
قياسها  ،أو أن تحقق الهدف الذي من أجله وضعت تلك العبارات  (.عطيفة 1996،م) 260،
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االتساق الداخىل:
يعد صدق املحكمني من أنواع الصدق السطحى أو الظاهرى ؛ لذلك قام الباحث بتطبيق االستبيان عىل عينة استطالعية عشوائية من طالب كلية الرتبية الرياضية
بجامعة بورسعيد بلغ عددها (ن =  )30وذلك لحساب اتساق عبارات االستبيان عن طريق حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية
لالستبيان بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واملعروفة اختصارا ً ب 20.SpssVفكانت قيم معامالت االرتباط كما هو موضح بجدول ()1

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية لالستبيان دالة إحصائيا ً عند مستوى  0.05والبعض اآلخر دال عند مستوى
 0.01أى أنه يوجد اتساق ما بني عبارات االستبيان والدرجة الكلية مما يشري إىل أن عبارات االستبيان عىل درجة مناسبة من االتساق.
ثانياً :ثبات االستبيان:
-2
أ -طريقة معامل ألفا لكرونباخ:
حيث تم حساب ثبات االستبيان باستخدام معامل ألفا لكرونباخ  Cronbach's Alpha Coefficientىف حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية
لالستبيان فبلغت قيمة معامل ألفا العام  0.755وكانت قيم معامل ألفا لعبارات لالستبيان كما هى موضحة بجدول ()2

جدول ()2
قيم معامالت ألفا لعبارات استبيان البعد القيمى
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يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت ألفا لعبارات االستبيان أقل من قيمة معامل ألفا العام مما يشري إىل أن عبارات االستبيان عىل درجة مناسبة
من الثبات.
ب -طريقة التجزئة النصفية:
للتحقق من ثبات االستبيان ككل تم استخدام طريقة التجزئة النصفية  Split halfوبلغت قيمة معامل االرتباط بني نصفى االستبيان ( )0.834وبعد
تصحيح أثر التجزئة بمعادلة سبريمان وبراون  Spearman-Brownبلغت قيمة معامل ثبات االستبيان ( . )0.909ويتضح مما سبق أن االستبيان يتسم بدرجة
مناسبة من الثبات.
ومن إجراءات الصدق والثبات السابقة أصبح االستبيان مكون من ( )14عبارة لقياس املضامني القيمية لدى طالب كلية الرتبية الرياضية بجامعة بورسعيد ،
واالستبيان بهذه الصورة النهائية صالح للتطبيق عىل عينة البحث األساسية.
ثانيا  :استبيان موجهة اىل طلبة الجامعة حول ظاهرة التعصب الرياىض
قام الباحث بإختيار االستبيان كأداة ملحاولة لقياس التعصب الرياىض لدى طالب العينة وقد استعان الباحث بمقياس التعصب الرياىض من اعداد ناظم كاظم
(2014م) والذى يتكون من )  ( 27فقرة تهدف لقياس التعصب الريايض وتكون اإلجابة عليه من ثالث بدائل )دائما  ,أحيانا ,نادرا(
وقد قام الباحث بإعداد املعامالت العلمية للمقياس من صدق وثبات وذلك ملحاولة التأكد من جاهزية املقياس للتطبيق عىل عينة البحث كالتاىل :
صدق املقياس
-1
أ -االتساق الداخىل:
قام الباحث بتطبيق املقياس عىل عينة استطالعية عشوائية من طالب كلية الرتبية الرياضية بجامعة بورسعيد بلغ عددها (ن =  )30وذلك لحساب اتساق
العبارات عن طريق حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واملعروفة اختصارا ً ب
 20.SpssVفكانت قيم معامالت االرتباط كما هو موضح بجدول ()3
جدول ()3
قيم معامالت ارتباط عبارات مقياس التعصب الرياىض

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيا ً عند مستوى  0.05والبعض اآلخر دال عند مستوى 0.01
أى أنه يوجد اتساق ما بني عبارات املقياس والدرجة الكلية مما يشري إىل أن عبارات املقياس عىل درجة مناسبة من االتساق.
ثانيا ثبات املقياس :
أ  -طريقة إعادة االختبار:
قام الباحث بتطبيق املقياس عىل عينة استطالعية عشوائية من طالب مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث بلغ عددها (ن =  )30وذلك لحساب ثبات
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االستبيان (بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق) وبفارق زمني قدره (اسبوع ) من التطبيق األول والجدول التايل يُوضح ذلك .
جدول()4

قيمة ر عند مستوي (0.634 = )0.05
يتضح من جدول ( )4أن معامل االرتباط بني التطبيق األول والثاني قد بلغ ( )0.885مما يدل عىل أن االستبيان عىل درجة مقبولة من الثبات
ب -طريقة معامل ألفا لكرونباخ:
حيث تم حساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا لكرونباخ  Cronbach's Alpha Coefficientىف حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس
فبلغت قيمة معامل ألفا العام  0.841وكانت قيم معامل ألفا لعبارات املقياس كما هى موضحة بجدول ()5
جدول ()5
قيم معامالت ألفا لعبارات مقياس التعصب الرياىض
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت ألفا لعبارات
املقياس أقل من قيمة معامل ألفا العام مما يشري إىل أن عبارات
املقياس عىل درجة مناسبة من الثبات.
ج -طريقة التجزئة النصفية:
للتحقق من ثبات املقياس ككل تم استخدام طريقة التجزئة
النصفية  Split halfوبلغت قيمة معامل االرتباط بني نصفى
املقياس ( )0.808وبعد تصحيح أثر التجزئة بمعادلة جيتمان
 Guttmanبلغت قيمة معامل الثبات ( ، )0.894ويتضح مما
سبق أن املقياس عىل درجة مناسبة من الثبات.
ومن إجراءات الصدق والثبات السابقة أصبح املقياس مكون من
( )27عبارة لقياس التعصب الرياىض لدى طالب كلية الرتبية
الرياضية بجامعة بورسعيد ، .واملقياس بهذه الصورة النهائية
صالح للتطبيق عىل عينة البحث األساسية.
التجربة االستطالعية
قام الباحث بعمل تجربة استطالعية وذلك لتقنني املعامالت
العلمية الستبيان البعد القيمى ىف الرتبية البدنية والرياضة ومقياس
التعصب الرياىض وذلك ىف الفرتة من االثنني 2017/11/ 20م اىل
االثنني 2017/11/27م.
التجربة األساسية :
قام الباحث بتطبيق استبيان البعد القيمى ىف الرتبية البدنية
والرياضة ومقياس التعصب الرياىض يف يومى االربعاء
2017/12/6م والخميس 2017 / 12/7م  ،ووزعت اإلستمارات عىل عينة الدراسة من خالل توزيع االستمارات املطبوعة للطلبة.
عرض ومناقشة النتائج:
التحليل االحصائى للنتائج :
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تهدف عملية التحليل األحصائى للنتائج إىل التعرف عىل درجة االتفاق التى حصلت عليها كل عبارة من العبارات ىف املحاور املختلفة املطروحة يف االستبانه ،
وقد صارت عملية التحليل االحصائى عىل النحو التاىل :
تم تقدير األوزان الرقمية لدرجة املوافقة يف كل بند من هذه األسئلة كما يىل :
حساب عدد تكرارات االستجابة (ت)  ،لكل درجة موافقة لكل عبارة .
اعطاء درجة وزنية (د) = ( ثالث درجات العىل درجة موافقة  ،درجتان ملتوسط درجة املوافقة  ،ودرجة واحدة القل درجة موافقة ) ،وذلك لكل عبارة .
رضب عدد تكرارات االستجابة (ت) لكل درجة موافقة ىف الدرجة الوزنية املعطاة لدرجة املوافقة (د) لكل عبارة عىل حدة .
حساب درجة املوافقة النهائية عىل كل عبارة  ،وذلك بجمع حواصل رضب التكرارات ىف الدرجة الوزنية املعطاة لدرجة املوافقة عىل العبارة مجـ (ت×د).
-

جدول()6
تحليل استجابات عينة طالب جامعة بورسعيد عىل
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جدول()7
تابع تحليل استجابات عينة طالب جامعة بورسعيد عىل

يشري الجدول السابق إىل وجهة نظر أفراد العينة من طلبة الجامعة حول املشكالت التي تعوق الجامعة عن تنمية البعد القيمى لدى الطلبة  ،حيث أجمعت أفراد
العينة عىل أن (عدم وجود قاعدة بيانات كلية حول البعد القيمى ىف املمارسات الرياضية ومتطلبات تحقيقه بفاعلية ىف محيط الجامعة) هي اكرب املشكالت التي
تعوق الجامعة عن تنمية البعد القيمى لطالبها ذلك بنسبة  %82.9وهذا ما يتفق مع الواقع الفعىل حيث أنه هناك العديد من املعوقات التى تحول دون تطوير
مناهج التعليم الجامعى منها مايتعلق بطبيعة املنهج ومنها معوقات إدارية ومنها معوقات سياسية وأخرى مالية  ،ويتفق هذا مع دراسة (بركات )2009،والتى
هدفت اىل تحديد اسرتاتيجية تنمية برشية لجامعة القدس املفتوحة ىف ضوء املقررات والربامج الدراسية " .
وجاءت عبارة (عدم قدرة القائمني عىل العملية التعليمية من تحديد الرؤية حول الغايات من القيم) ىف املرتبة الثانية من وجهة نظر أفراد العينة بنسبة اتفاق
 %81.9وترتبط هذه العبارة بالعبارة السابقة فأحد اهم العوامل التى تحد من دور الجامعة ىف تنمية البعد القيمى للممارسات الرياضية هو اقتصار الجامعة عىل
الدور االكاديمى فقط ومهام تدريسه .وجاءت عبارة (غموض مفهوم املضامني القيمية بالنسبة لطالب الجامعة ).ىف املرتبة الثالثة بنسبة اتفاق  %81.9حيث أن
مفهوم املضامني القيمية مفهوم مركب من جملة من املعطيات واالوضاع والديناميات وجاءت عبارة (عدم وجود مقررات وبرامج خاصة بالقيم واالخالق ضمن
الربامج الرياضية بالجامعة) ىف املرتبة الرابعة بنسبة اتفاق  %74.8وهى مرتبطة بدرجة كبرية بالعبارات السابقة فغموض مفهوم املضامني القيمية للممارسات
الرياضية وغلبة الطابع الشكىل عىل برامجها وضعف االنفاق والتمويل كل هذه عوامل مؤديه اىل القصور ىف وجود مقررات وبرامج خاصة بها ثم جاءت عبارة
(اقتصار دور الجامعة عىل الجانب االكاديمى والتدريىس)  .ىف املرتبة الخامسة بنسبة اتفاق  %76.6وهو من ايضا املشكالت التى تعوق الدور القيمى للجامعة
نتيجة لتقادم النظم االدارية املتبعة ىف مؤسسات التعليم العاىل وضعف التمويل.وجاءت عبارة (مدى وضوح رؤية الجامعة ورسالتها ومسئوليتها القيمية تجاه
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اخالقيات ممارسة االنشطة الرياضية) ىف املرتبة السادسة بنسبة اتفاق . %66.7
جدول()8
تحليل استجابات عينة طالب جامعة بورسعيد عىل
مقياس ظاهرة التعصب الرياىض موجهة إىل طلبة الجامعة( ن=)111
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تابع تحليل استجابات عينة طالب جامعة بورسعيد عىل
مقياس ظاهرة التعصب الرياىض موجهة إىل طلبة الجامعة( ن=)111

يشري الجدول السابق إىل وجهة نظر أفراد العينة من طلبة الجامعة حول ظاهرة التعصب الرياىض  ،حيث أجمعت أفراد العينة عىل أن (مشاكل التحكيم ىف االلعاب
الرياضية ) هي اكرب املشكالت التي قد تؤدى اىل ظاهرة التعصب حيث حصلت عبارات (  )26، 23،24،25، 21 ،20عىل نسب استجابة ترتاوح من ( %49.5اىل
 ) %98.2بينما حصلت عبارات ( )19،21،،1،5،6،7،11،10،17،18عىل نسب استجابة ترتاوح من ( %59.5اىل  ) %80.2مما يشري اىل ان االنحياز الشديد للنادى
يأتى ىف املرتبة الثانية كسبب من أهم اسباب التعصب الرياىض وكذلك حصلت عبارات ( )8،9،12،14،16،27عىل نسب استجابة ترتاوح من ( %16.2اىل %51.3
) وذلك ىف املرتبة الثالثة واشارت اىل االنتماء لجماعة املشجعني الخاصة بالنادى تأتى من أهم اسباب ظاهرة التعصب الرياىض ويتفق ذلك مع دراسات ديم موك
وجروف )Dim MOCK & Grove )2005.وكذلك (كاظم و أحمد ) 2014،
نتائج البحث
اختبار صحة الفرض األول:
الختبار صحة الفرض األول والذى ينص عىل أنه "توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بني املضامني القيمية والتعصب الرياىض لدى طالب كلية الرتبية الرياضية
بجامعة بورسعيد ".استخدم الباحث معامل االرتباط  Correlation Cofficientالتتابعى لبريسون بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واملعروفة
اختصارا ً ب  ،20.Spss.Vويوضح جدول ( )1نتائج هذا الفرض:
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جدول ()9
قيمة معامل االرتباط بني املضامني القيمية والتعصب الرياىض
ومستوى داللته (ن= )111

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا ً عند مستوى  0.01بني املضامني القيمية والتعصب الرياىض لدى طالب كلية الرتبية
الرياضية بجامعة بورسعيد  ،مما يشري إىل انه كلما زادت املضامني القيمية لدى طالب كلية الرتبية الرياضية بجامعة بورسعيد كلما قل التعصب الرياىض لديهم.
و يتضح من نتائج تحليل الدراسة امليدانية عىل عينة الطالب من جامعة بورسعيد اىل ضعف الربامج املقدمة لطالب الجامعة ىف مجال املضامني القيمية
للممارسات الرياضية وانها ال تهدف إىل زيادة وعيهم املجتمعى و ال تسهم املقررات الدراسية ىف تعزيز املضامني القيمية للممارسات الرياضية
و أن املشكالت التى تعوق دور الجامعة ىف تنمية البعد القيمى لطالبها من وجهة نظر هؤالء الطالب هى وجود مجموعة من الضوابط التى تقيد من تطوير
املقررات الدراسية  ،و أن الجامعة يقترص دورها عىل الدور األكاديمى و التدريىس فقط دون الدور االخالقى  ،و أن هناك قصور ىف تخطيط برامج تنمية القيم
واالخالق الرياضية داخل الجامعات املرصية و أيضا زيادة أعداد الطالب و غلبة الطابع الشكىل عىل كثري من ندوات و ورش العمل داخل الجامعة هى إحدى
أهم املشكالت التى تعوق دور الجامعة ىف تنمية البعد القيمى للممارسات الرياضية لدى طالبها باإلضافة اىل غموض مفهوم املضامني القيمية و عدم وجود
متخصصني ىف إدارة برامج تنمية القيم واالخالق الرياضية ىف الجامعات املرصية.
ووفقا لنتائج البحث من أنه كلما زاد الوعى باملضامني القيمية للممارسات الرياضية لدى طالب كلية الرتبية الرياضية بجامعة بورسعيد كلما قل التعصب
الرياىض لديهم وعليه فأن الوعى بالقيم وااليمان بها يرتجم اىل فعاليات سلوك اثناء ممارسة الرياضة للشباب الجامعى من خالل تعزيز القدرة عىل " األداء و
اإلنجاز " بسمو الغايات  ،و من ثم فإن البعد القيمى ىف املمارسات الرياضية يعنى تنمية القيمة و تعظيم القدرة فاملضامني القيمية ىف املمارسات الرياضية هى
التى تتحدد ىف ضوئها معالم الرؤية للتفاعل مع االحداث الرياضية  ،و إصدار األحكام حول مسارات الحركة اآلمنة لدعم مفهوم الرياضة ىف صورة متجددة .
االستخالصات :
كلما زاد وعى الشباب الجامعى بقيم املجتمع وترجمت هذه القيم اىل فاعليات سلوك كلما قلت ظاهرة العنف والتعصب الرياىض .
السياسة الرتبوية التى تتبناها الجامعات ىف مجال تنمية القيم لدى الشباب الجامعى ال تهدف اىل زيادة وعيهم بطبيعة املمارسات الرياضية والهدف
منها .
التوصيات :
وضع برامج للمقررات الدراسية بكليات الرتبية الرياضية خاصة بتنمية القيم لدى الشباب الجامعى يتم من خاللها اعادة تشكيل مدركاتهم العقلية بما
يمكنهم من ادراك العالقة االرتباطية بني القيم التى توجه سلوكهم وبني الحد من ظاهرة التعصب الرياىض .
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املالحق
أوال االستبيان موجهة اىل طلبة الجامعة حول البعد القيمى ىف الرتبية البدنية والرياضة
العبارات
م
توفر الجامعة مجموعة من الربامج الداعمة للبعد القيمى
1
غموض مفهوم املضامني القيمية بالنسبة لطالب الجامعة
2
اقتصار دور الجامعة عىل الجانب االكاديمى والتدريىس
3
وجود مجموعة من الضوابط التى تقيد من تطوير املقررات الدراسية الجامعية
4
غلبة الطابع الشكىل عىل كثري من الندوات وورش العمل خارج الربنامج الدراىس ىف الجامعة
5
زيادة اعداد الطالب ىف الجامعة بما يعوق الفرص املتكافئة ىف تنمية البعد القيمى لدى طلبة الجامعة
6
عدم قدرة القائمني عىل العملية التعليمية من تحديد الرؤية حول الغايات من القيم
7
تأكيد املقررات الدراسية بالجامعة عىل البعد القيمى واالنسانى أثناء املمارسات الرياضية بما يدفع اىل الرقى ىف السلوك واملعامالت
8
الوعى بالقيم العليا ىف الحياة االنسانية وااللتزام باخالقيات السلوك املرتبطة بها اثناء ممارسة الرياضة
9
الوعى باملسئوليات الفردية والواجبات تجاه املشكالت التى تظهر اثناء املمارسات الرياضية
10
عدم وجود مقررات وبرامج خاصة بالقيم واالخالق ضمن الربامج الرياضية بالجامعة
11
املناخ الجامعي (األستاذ الجامعي ،املناهج الجامعية ،األنشطة والندوات ،نموذج العالقات)ومدى تعزيزه للقيم واالخالق
12
عدم وجود قاعدة بيانات كلية حول البعد القيمى ىف املمارسات الرياضية ومتطلبات تحقيقه بفاعلية ىف محيط الجامعة
13
مدى وضوح رؤية الجامعة ورسالتها ومسئوليتها القيمية تجاه اخالقيات ممارسة االنشطة الرياضية
14
ثانيا مقياس ظاهرة التعصب الرياىض موجهة اىل طلبة الجامعة
العبارات
م
مهما كانت مشاغيل فأنني احرص عىل متابعة إي مباراة يكون فريقي طرفا فيها
1
ال أتردد يف الدفاع عن احد مشجعي فريقي إذا اشتبك مع الفريق املنافس
2
لو أمكن توفري رشوط املنافسة الرشيفة ملا خرجت البطولة مطلقا من بني يدي فريقي
3
ارفض الجلوس يف مدرجات الفريق املنافس لفريقي
4
الاستطيع إخفاء مشاعري عند مشاهدة فريقي يف مباراة يؤديها
5
احرص عىل متابعة إخبار فريقي املفضل بصورة مستمرة
6
معظم كبار املسئولني واملثقفني هم من مشجعي فريقي
7
أقوم بشتم جمهور الفريق املنافس عندما يتكلم بكلمات تثري أعصابي
8
كثري من مشجعي الفرق األخرى يتمنون تشجيع فريقي لتحقيق شهرتهم
9
ال أفضل تشجيع الفرق األخرى
10
مهما كان مستوى فريقي منخفض فهو أفضل الفرق األخرى
11
اغلب مشجعي فريقي من ذوي األخالق الرفيعة
12
أحيانا يكون مستوى فريقي سيئا ومع ذلك فأنني ال اشعر بالحزن واألسف
13
يتميز مشجعي الفرق األخرى بأنهم من ذوي املهن املنخفضة القيمة
14
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م
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

العبارات
ال أمانع يف إقامة صداقة مع مشجعي الفرق األخرى
ال ارغب يف التعامل مع مشجعي الفرق األخرى
عدم وجود وعي بني جماهري الفريق املنافس
عدم قدرة األندية عىل ضبط جماهريها
يزداد قلقي عند تعرض احد العبي الفريق إلصابة ما
اغضب واعرتض بشدة عندما يتخذ الحكم قرارا خاطئا ضد فريقي
قد أشارك يف نقد الحكم بعنف إذا رأيت انه تحيز ضد فريقي
كثري من الحكام يتحيزون ضد فريقي لكي يحققوا الشهرة
الهزائم التي مني بها فريقي يرجع معظمها لسوء الحظ وتحيز الحكم
يجب منع الحكام املتحيزين من التحكيم ألنهم السبب يف هزائم فريقي
عندما يهاجم جمهور فريقي الحكم فانه يف الغالب يستحق ذلك لتحيزه
اشعرا حيانا برغبة يف رضب الحكم عندما تكون القرارات غري صحيحة
اعتقد إن الرضب والتهجم من صفات الجمهور الجيد

