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دراسة بعنوان
الدور التربوي الوقائي للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بأضرار
التعصب الرياضي
من وجهة نظر املعلمين بمحافظة الطائف
 علي بن عوض علي الغامدي. د
وزارة التعليم – الطائف

إعداد

املستخلص
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل الدور الرتبوي الوقائي للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض من وجهة نظر املعلمني بمحافظة الطائف
.
ُ ) عبارة20(  وكانت أداتها استبانة مكونة من، وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل
) معلمًا خالل الفصل الدرايس األول للعام269( طبقت عىل،
. ه1439/1438 الدرايس
ً
 وأن تقديرات معلمي املرحلة، منخفضا
 أن مساهمة املدرسة الثانوية يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض كان:وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها
 وأن للمدرسة الثانوية أدوارًا تربوية، الثانوية حول الدور الرتبوي الوقائي للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض جاءت بدرجة متوسطة
 تحسني فرص ممارسة،  االهتمام بضبط انفعاالت الطالب عند التشجيع الريايض داخل املدرسة:وقائية إيجابية يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض منها
كما أشارت نتائج الدراسة إىل أنه توجد فروق ذات دالله إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا ملكتب، األنشطة الرياضية بجميع أشكالها داخل املدرسة
. التعليم الذي يتبعه املعلم لصالح مكتب التعليم بالحوية
: ويف ضوء نتائج الدراسة أوىص الباحث بما ييل
. وتنسيق الجهود بينها يف مجابهة ظاهرة التعصب الريايض، توثيق الروابط والعالقات بني املدارس الثانوية ومؤسسات املجتمع األخرى
.إقامة محارضات وندوات وملتقيات عىل مستوى وزارة التعليم تتناول التعصب الريايض وأرضاره
. تنظيم استضافات داخل املدرسة لبعض القيادات األمنية ؛ملناقشة أرضار التعصب الريايض مع الطالب
. أن تعمل املدرسة عىل إقامة املعارض الرتبوية التوعوية ؛ لتعريف الطالب بأرضار التعصب الريايض
) التعصب الريايض،  املدرسة الثانوية، الكلمات املفتاحية ( الدور الرتبوي الوقائي
Abstract
The research aimed to recognized the educational preventive role in secondary school to Awareness their student from damages
of intolerance in sports from teacher’s point of view in Taif city . the research employ analytical descriptive approach , lts
phrases ,applied 20 questionnaire consists of
1439 - 1438 teacher in first semester in 269 to
: the research attain to several results ,The most prominent
the secondary school contribute in awareness their student from damages of intolerance in sports is low ,and teachers’ estimates
about the educational prevent role in secondary school to awareness their student from intolerance in sports is medium , and the
-: secondary school have a positive educational prevent role to awareness their student from intolerance in sports include
. attention to control students’ emotion in sport cheering inside school.improve opportunities for practice sport activities inside schoolthe research’s result found that there is statistic different in response between the members of study in response depending on
educational office that teachers follow in favour of education office in Hawyah
-: from the result of study the researcher recommended that
closer ties between the secondary school and other community institutions coordination of efforts against intolerance in sports . organize lectures and seminars at the ministerial level discuss intolerance in sport and its damage . organize and hosting security command to discuss the damages of intolerance in sport with student inside the school setting up educational and awareness-raising exhibits to inform student in the damages of intolerance in sports )key words ( educational prevent role - the secondary school - intolerance in sports
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املقدمة :
لقد اهتم اإلسالم بقوة جسم املسلم وصحته  ،وحرص عىل نمائه وإعداده  ،ثم استخدام صحته بالشكل األمثل الذي يريض الله (سبحانه)  ،ويحقق الخالفة يف
األرض كما أرداها الله منه .
وإن الدين اإلسالمي يدعو أتباعه يف كل زمان ومكان إىل ممارسة الرياضة  ،والنشاطات البدنية ،ملا لإلعداد البدني من فوائد فهو " يساعد عىل زيادة اإلنتاج ،
وتقليل الشعور بالتعب  ،إضافة إىل تطوير اللياقة البدنية لإلنسان التي يحتاج إليها يف حياته اليومية " (النجار ،1432،ص.)103
ومما ال شك فيه أن الرياضة أصبحت ُتشكل جزءًا مهمًا يف الحياة االجتماعية املعارصة فلم تعد الرياضة أمرًا فرديًا يُمارسه اإلنسان بمفرده  ،أو بصحبة
رفاقه املحيطني به  ،ويف اإلطار املكاني الذي يعيش فيه  ،بل أصبحت ظاهرة اجتماعية ،و أصبح لها حيز كبري يف اإلعالم املقروء واملسموع واملرئي ( العتيق
،2017،ص. )9
ومع ظهور وتطور األلعاب الرياضية وزيادة التنافس بني الفرق الرياضية  ،وزيادة حب الناس لها ومنهم الشباب  ،ظهر التعصب الريايض ،وأصبح ظاهرة
لدى الكثريين من متابعي الرياضة  ،وخاصة يف مجال كرة القدم  ،و لوحظ يف اآلونة األخرية زيادة انتشار هذه الظاهرة يف املجتمع السعودي وغريه من
املجتمعات  ،خاصة بني فئة الشباب.
ً
وانطالقا من ذلك تأتي أهمية دور املؤسسات التعليمية والرتبوية يف بيان آثار هذه الظاهرة  ،ومن بني هذه املؤسسات التعليمية املدرسة الثانوية  ،فاملدرسة
تقوم بدور فعّال يف " إحداث التفاعل املطلوب بني الطلبة وهيئة التدريس  ،وبني املجتمع املجاور ؛لتنكرس الحواجز  ،ويحدث االندماج والتعاون للوصول إىل
وانطالقا من ذلك فإن للمدرسة الثانوية دورًا ً
ً
فعال يف
الهدف األسمى  ،أال وهو إحداث نقلة نوعية يف تطوير املجتمع نحو األفضل " ( نارص،2002 ،ص،)232
وقاية وحماية طالبها من ظاهرة التعصب  ،ويتم ذلك من خالل أدوار تربوية تقوم بها املدرسة الثانوية  ،والتي يكون لها األثر العميق يف نفوس الطالب  ،ومن
هنا جاءت هذه الدراسة بعنوان  (:الدور الرتبوي الوقائي للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض ) .

مشكلة الدراسة :

ُتعد ظاهرة التعصب الريايض من الظواهر الخطرية عىل املجتمع ؛ نظرًا ملا يقع بسببه من أرضار عىل مستوى األفراد واملجتمعات "،ففي دراسة استطالعية قام
بها مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني  ،حيث حملت الدراسة التي شارك فيها ( )1044فر ًدا من الجنسني ،حملت املسؤولية يف تزايد التعصب الريايض
بني مشجعي الفرق السعودية لوسائل اإلعالم وجماهري األندية  ،وأشار  %50من املشاركني يف الدراسة إىل أن إساءة جماهري الفريق الخصم لفريقهم هو السبب
الرئيس يف إثارة التعصب فيما ربط نحو  %26من املشاركني تفيش املشكلة باستضافة اإلعالميني يف الربامج الرياضية بكثرة ورأى نحو  % 24أن السبب هو
انتقاء الحكام املتحيزين لتحكيم املباريات التي تشارك بها الفرق التي يشجعونه "( وحدة استطالعات الرأي العام  ،مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ) .
ولكون املدرسة الثانوية مؤسسة تربوية يتم من خاللها عملية التنشئة االجتماعية ،والتي تكون سببا ً مهمًا يف مواجهة التعصب الريايض  ،من خالل مجموعة
من األدوار الرتبوية تقوم بها املدرسة الثانوية لوقاية وحماية طالبها من هذه الظاهرة ؛لذا تأتي هذه الدراسة لكي ُتناقش تلك الظاهرة بأبعادها املختلفة ،
بهدف تحديد األدوار الرتبوية الوقائية للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض .
وعالجً ا ملشكلة الدراسة املتمثلة يف تفيش ظاهرة التعصب الريايض ،فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل  :ما الدور الرتبوي الوقائي
لتوعية طالب املرحلة الثانوية بأرضار التعصب الريايض ؟
وذلك من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الفرعية التالية :
ما درجة ممارسة املدرسة الثانوية للدور الرتبوي الوقائي يف توعية الطالب بأرضار التعصب الريايض من جهة نظر املعلمني ؟
-1
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغريات الدراسة ( مكتب التعليم التخصص  ،الخربة العملية ) حول درجة
-2
ممارسة املدرسة الثانوية للدور الرتبوي الوقائي يف توعية الطالب بأرضار التعصب الريايض ؟

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة الحالية إىل تحقيق األهداف التالية :
الوقوف عىل أرضار التعصب الريايض عىل مستوى الفرد واملجتمع .
-1
التعرف عىل األدوار الرتبوية الوقائية للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض .
-2
التعرف عىل درجة ممارسة املدرسة الثانوية للدور الرتبوي الوقائي يف توعية الطالب بأرضار التعصب الريايض من جهة نظر املعلمني.
-3
الوقوف عىل مدى الفروق بني متوسطات تقديرات معلمي املرحلة الثانوية بمحافظة الطائف نحو درجة ممارسة املدرسة الثانوية للدور الرتبوي
-4
الوقائي يف توعية الطالب بأرضار التعصب الريايض تعزى ملتغريات ( مكتب التعليم  ،التخصص ،الخربة العملية ) .

أهمية الدراسة :
األهمية العلمية :
أ-التعرف عىل بعض األدوار الرتبوية الوقائية للمدرسة الثانوية يف حماية طالبها من أرضار التعصب الريايض .
ب-يُؤمل الباحث أن تقود هذه الدراسة إىل دراسات نظرية تتعلق بجوانب التعصب الريايض يف امليدان الرتبوي .
ج-قد تكون هذه الدراسة مجال لدراسات وبحوث مستقبلية يف ضوء نتائجها وتوصياتها .
األهمية التطبيقية :
أ-قد ُتفيد الدراسة وزارة التعليم من خالل نتائجها يف تفعيل األدوار الرتبوية الوقائية لحماية الطالب من التعصب الريايض .
ب-للدراسة ً
أيضا أهمية تطبيقية من خالل ما يمكن أن ُتقدمه من توصيات للمدرسة الثانوية يف الدور الرتبوي الوقائي لتوعية الطالب بأرضار التعصب
الريايض .
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حدود الدراسة :
حدود موضوعية  :الدور الرتبوي الوقائي للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بإرضار التعصب الريايض من وجهة نظر املعلمني .
حدود زمانية :الفصل الدرايس األول للعام الدرايس 1439-1438ه .
حدود مكانية :محافظة الطائف التعليمية( مكاتب التعليم الداخلية ) .
حدود برشية  :معلمو املرحلة الثانوية بتعليم الطائف باملدارس الحكومية.
منهج الدراسة :
استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي املسحي ،الذي يهتم بوصف الواقع عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها
وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة )ملحم،1426،ص. ) 20
مصطلحات الدراسة :
الدور الرتبوي الوقائي :
الدور :هو مجموعة من األنشطة أو األطر السلوكية التي تحقق ما هو متوقع يف مواقف معينة ،ويرتتب عىل هذه األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد يف املواقف
املختلفة ( مريس.)95 ،2001،
يقصد الباحث بالدور يف هذه الدراسة  :مجموعة من اإلجراءات واألساليب الرتبوية التي تقوم بها املدرسة الثانوية ؛لتسهم يف وقاية وحماية الطالب من الوقوع يف
التعصب الريايض.
ُ
الوقاية  :هي مجموعة املجهودات البرشية املستخدمة إلبعاد وإزالة الظروف املسببة واملهيئة للخروج عن الخط املستقيم مما يسبب ويوقع يف االنحراف ( بانبيله
.)31 ،1430،
يقصد الباحث بالوقاية يف هذه الدراسة  :مجموعة من التدابري الوقائية الرتبوية تتخذها املدرسة الثانوية  ،والتي يمكن من خاللها حماية الطالب من الوقوع يف
التعصب الريايض .
ويقصد الباحث بالدور الرتبوي الوقائي يف هذه الدراسة  :مجموعة الجهود واالحتياطات التي تتخذها املدرسة الثانوية  ،وقاية لطالبها من الوقوع يف أرضار
التعصب الريايض .

التعصب الريايض :

معني  ،أو هيئة رياضية معينة  ،غري مربر،
يقصد الباحث بالتعصب الريايض يف هذه الدراسة  :تفكري سلبي يحمله طالب املرحلة الثانوية تجاه نا ٍد معني  ،أو العب
ٍ
مما يجعل املتعصب يرتكب سلوك عنف وكراهية داخل املدرسة أو خارجها .
اإلطار النظري والدراسات السابقة :
أوال ً  :التعصب الريايض ( مفهومه – أسبابه – أرضاره )
مفهوم التعصب :
تعصب :أتى بالعصبية  ،وهو أن يدعو الرجل إىل نرصة عصبته والتآلف معه عىل من يناوئهم ظاملني كانوا أم مظلومني  ،وقد تعصبوا
أصل التعصب يف اللغة  :من ّ
عليهم :إذا تجمعوا (الزبيدي  ،د.ت .)281/3،
ويعرف التعصب بشكل عام بأنه  :التشدد وأخذ األمر بشدة وعنف  ،وعدم قبول املخالف ورفضه واألنفة من أن يتبع غريه ولو كان عىل صواب  ،وكذلك التعصب
هو نرصة قومه أو جماعته أو من يؤمن بمبادئه سواء كانوا محقني أو مبطلني وسواء كانوا ظاملني أو مظلومني( عبد الله . )57-56 ،1997،
التعصب الريايض  :اتجاه نفيس مشحون انفعاليًا ضد العب أو فريق أو هيئة رياضية معينة وهذا االتجاه غالبًا ما يتحكم فيه الشعور وامليول ال العقل
(الربعان،2008،ص. )8
وقد ُعرِّف التعصب الريايض بأنه  :حكم مسبق مع أو ضد فرد أو جماعة أو موضوع  ،قد ال يقوم عىل أساس منطقي أو حقيقة علمية ،ويجعل الفرد يرى أو يسمع
ما يجب أن يراه ويسمعه  ،وال يرى وال يسمع ماال يحب رؤيته (عالوي ،2004،ص. )74
معني أو هيئة رياضية معينة  ،غري مربر ،مما يجعل املتعصب يرتكب
ويعرفه الباحث بأنه :تفكري سلبي يحمله طالب املرحلة الثانوية تجاه نا ٍد معني  ،أو العب
ٍ
سلوك عنف وكراهية داخل املدرسة أو خارجها .
أسباب التعصب الريايض :
ذكر العتيق (2017م) أن األسباب املؤدية إىل التعصب الريايض ،تتمثل يف اآلتي  :الجمهور اإلعالم  ،الكيانات الرياضية  ،اإلداريون  ،اإلعالميون  ،أعضاء الرشف .
ويجمل الباحث أسباب التعصب الريايض يف النقاط التالية :
ضعف الوازع الديني  :فضعف الوازع الديني يف نفوس املتعصبني  ،وقلة رقابتهم لله( تعاىل) وعدم استشعارهم اطالع الله عىل أفعالهم وأقوالهم
-1
ً
وبواطنهم ،يعد سببًا من أسباب التعصب الريايض وكلما ازداد اإلنسان بعدا من الله ازداد تعصبًا (إبراهيم ،2016،ص. )118
وسائل اإلعالم  :فاإلعالم املقروء أو املسموع أو املشاهد بما يملكه من أدوات ومقومات له تأثريه عىل املجتمع  ،وتتمثل أهم أهداف اإلعالم الريايض يف
-2
نرش الثقافة الرياضية من خالل تعريف الجمهور بالقواعد والقوانني الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية املختلفة  ،وتثبيت القيم واملبادئ واالتجاهات الرياضية
واملحافظة عليها ،وإذا خرج اإلعالم الريايض عن هذه األهداف وهذا الدور فإن ذلك سوف يؤثر سلبيًا عىل الجمهور الريايض  ،ومن ثم يعمق من حدة ظاهرة
التعصب الريايض  (.العتيق ،2017،ص. )43
مواقع التواصل االجتماعي  :تعترب مواقع التواصل االجتماعي مصدرًا أساسيًا من مصادر املعلومات والتعبري عن اآلراء ووجهات النظر  ،وكلما زاد
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استخدام هذه املواقع بني أفراد املجتمع زادت وجهات النظر  ،فقد ُتسهم مواقع التواصل االجتماعي" يف زيادة حدة ظاهرة التعصب الريايض عندما ُتوحي بالتحيز
إىل إحدى الفرق الرياضية فتتبنى آراء تلك األندية  ،وتوجه االنتقادات والسباب والشتائم إىل األندية املنافسة ورموزها والعبيها" (العتيق ،2017،ص ،)45وقد
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تتعمد بعض مواقع التواصل القدح يف بعض األندية  ،وربما يف بعض الالعبني وخاصة املشهورين ،وإثارة األكاذيب ضد بعض األندية الرياضية أو الالعبني ؛ مما
يرفع حدة التعصب الريايض .
الفراغ والبطالة  :إن الفراغ الذي يحيط بكثري من الشباب  ،والبطالة التي تفشت فيهم تؤدي بهم إىل مهاوي الردى  ،فعندما ال يجد الشباب ما يملؤون
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به أوقاتهم  ،ويشغلون به حياتهم  ،ويفقدون الشعور بمسؤولياتهم نحو دينهم ووطنهم وأنفسهم ؛ فإنه يسهل انقيادهم إىل تفاهات األمور ومساوئ األخالق
ومنها التعصب (.إبراهيم،2016،ص .) 123-122
أرضار التعصب الريايض :
يرتتب عىل التعصب الريايض آثار ونتائج سلبية سواء عىل مستوى الفرد أو املجتمع  ،ويجمل الباحث بعض هذه األرضار واآلثار يف النقاط التالية :
يذكر العطية (،2013ص )14أن من أرضار التعصب الريايض ما ييل :
اإلسهام يف زيادة معدل العنف والعدوان واالعتداء عىل اآلخر وربما الجريمة  ،فكثريًا ما يتشاجر جماهري الفريقني قبل وبعد املباراة .
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انشغال الشباب عن القضايا املهمة يف مجتمعهم والتنمية املستدامة  ،واالهتمام باللهو واللعب دون غريه .
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اآلثار النفسية السلبية كاالنفعال الشديد والغضب والتوتر والقلق  ،واالنكسار النفيس عن الهزيمة .
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اإلصابة ببعض األمراض كالسكري  ،وارتفاع ضغط الدم  ،وأمراض القلب والرشايني ،وكثريًا ما تحدث حاالت من اإلغماء  ،والسكتات القلبية ،والجلطات
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الدماغية بني صفوف الجماهري املتعصبة .
ويضيف الباحث إىل ذلك :
إعاقة بعض الجماهري للحركة املرورية وعرقلة حركة السري بغرض التشجيع الريايض  ،ويقع هذا عادة بعد املنافسات الرياضية .
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الكتابة عىل املرافق العامة واملساكن بعض العبارات غري الالئقة ،والتي فيها إساءة واضحة للنادي أو الالعب .
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تبادل األلفاظ النابية بني بعض الجماهري ،ونزول بعض الجماهري إىل أرض امللعب أثناء املباريات واالعتداء بالرضب أو الشتم عىل الحكام والالعبني .
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ويعترب العنف من أبرز صور التعصب الريايض سواء كان ذلك داخل أو خارج املالعب الرياضية  ،ومن أهم صوره ما ييل ( املصطفى ،2004،ص: )47
العنف اللفظي  :ويشمل السب والشتم والرصاخ والتحريض عىل الخشونة .
أ-
العنف غري اللفظي  :ويشمل العديد من األشكال والصور مثل  :االعتداء عىل الالعب والحكم واملدرب واإلداري ،ورجال األمن .
ب-
تدمري ممتلكات اآلخرين :كاالعتداء عىل السيارات  ،والتصادم بالسيارات .
ت-
تدمري ممتلكات الدولة  :كتخريب املنشآت الرياضية  ،وتحطيم النوافذ وفوانيس اإلضاءة.
ث-
اإلخالل باألمن  :ويشمل القيادة الجنونية بالسيارة والتفحيط  ،ومخالفة أنظمة املرور  ،وتعطيل حركة السري  ،والتحرش بالعائالت  ،واملشاجرة بني
ج-
األصدقاء .
ُ
ُ
فكل هذه الصور وغريها من صور التعصب الريايض أصبحت صورًا مؤملة ومؤسفة تهدد مسرية الرياضة وتخرجها عن أهدافها الحقيقية يف خلق املواطن
الصالح بدنيًا ونفسيًا وعقليًا واجتماعيًا باإلضافة إىل كونها متنفسً ا للرتويح ومتعة للجماهري الرياضية .
ثانيًا :الدور الرتبوي الوقائي للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بأرضار التعصب :
تعترب املدرسة الثانوية ذات دور فعّال يف التأثري عىل تكوين الفرد تكوينًا نفسيًا واجتماعيًا سليمًا واملدرسة بصفتها مؤسسة تربوية ،وهي وسيلة املجتمع التي
يستطيع من خاللها تحقيق أهدافه  ،فمن خاللها يتم التأثري يف سلوكيات النشء يف مراحل نموهم املختلفة  ،ويتأكد هذا األمر لدى طالب املرحلة الثانوية .
وبنا ًء عليه فإن املدرسة ممثلة يف الهيئة اإلدارية والتعليمية ُتعد نظامًا اجتماعيًا يحدد األثر الفعّال يف تنمية النشء من النواحي الجسمية والعقلية واألخالقية ،حتى
يمكنه أن يحيا حياة سوية يف البيئة التي يعيش فيها  (.الدورسي ،2012،ص.)10
ومن هذا املنطلق يُورد الباحث جملة من األدوار الرتبوية الوقائية املأمولة من املدرسة الثانوية يف سبيل توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض  ،عىل النحو التايل :
قيام املعلم القدوة بالتأثري اإليجابي يف طالبه من خالل مادته التي يدرسها بحيث يتم ربط بعض الدروس بواقع الحياة اليومية للطالب  ،ولو لدقائق
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معدودة  ،فمن خاللها يستطيع أن يغرس يف نفوس الطالب آثار التعصب الريايض .
تقوم املدرسة باستضافة العلماء واملفكرين واإلعالميني إللقاء املحارضات التي تدور حول التعصب الريايض عىل الطالب ضمن األنشطة الالمنهجية ،
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وإتاحة الفرصة لهم لبث التساؤالت التي تدور يف أذهانهم واإلجابة عنها.
تنمية روح املواطنة لدى الطالب من خالل إبراز الخصائص الدينية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية  ،التي تحظى بها اململكة العربية السعودية
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ومكانتها الرفيعة باعتبارها القلب النابض للعالم اإلسالمي  ،مما يُلقى عىل شبابها الكثري من املسؤوليات يف مجال املحافظة عىل أمنها واستقرارها وتماسك
مجتمعها  ،وتعريف الطالب بمكتسبات الوطن إليقاظ معاني الغرية واملروءة يف نفوسهم عىل هذه املكتسبات (املالكي،1427 ،ص ،)209وإذا تم تنمية روح
املواطنة يف نفوس الطالب ،فإن ذلك مدعاة للوعي بأرضار التعصب الريايض .
تفعيل دور اإلرشاد الطالبي  ،وأن يكون دور املرشد الطالبي أكثر فاعلية وإيجابية  ،من خالل متابعة سلوك الطالب بالنصح واإلرشاد  ،وتنمية الوعي
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لديهم بأرضار التعصب الريايض .
زيادة الوعي التثقيفي لدى الطالب بأن التنافس يف امللعب فقط من خالل مادة الرتبية البدنية يف املدرسة  ،وإظهار األرضار الناتجة عن التعصب .
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تعريف الطالب باملعاني الحقيقية للتنافس الريايض الرشيف  ،وأن الرياضة فوز وخسارة  ،وال بد من التعايش معها يف جميع الظروف .
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حث الطالب عند ممارسة حصة الرتبية البدنية يف املدرسة عىل التمسك باألخالق الرياضية  ،والبعد عن التعصب الريايض .
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هناك العديد من الدراسات السابقة ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية ؛يذكر الباحث أبرزها فيما ييل:
دراسة الطيار (2016م )  :بعنوان  :التعصب الريايض وأثره يف الروابط األرسية – دراسة ميدانية من وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية ورواد النشاط
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باملدارس الثانوية – وهدفت إىل التعرف عىل األسباب املتعلقة بالتعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية بمدينة الرياض  ،وقد اعتمدت عىل املنهج الوصفي
التحلييل .
وقد أشارت نتائج الدراسة  :إىل أن أهم األسباب املتعلقة بالتعصب الريايض املرتبطة باألرسة تمثلت يف ضعف قيام دور األرسة بالتوجيه الريايض وتحقيق أهدافه
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لدى األبناء  ،وعدم وضع خطوات عملية للحد من ظاهرة التعصب الريايض لدى األبناء ،كما بينت النتائج أن التعصب الريايض يؤثر يف الروابط األرسية بني األب
املتعصب وكذلك االبن ،وقد أوصت الدراسة  :بتوعية األرسة بأهمية ممارسة النشاط الريايض لتفريغ الطاقات وتفعيل األنشطة الرياضية داخل املدارس  ،رضورة
استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتثقيف األرس نحو التنشئة االجتماعية الرياضية الصحيحة .
دراسة إبراهيم (2016م )  :بعنوان أسباب التعصب الجماهريي الريايض وعالجه ورؤية رشعية وهدفت إىل  :بيان حكم التعصب الجماهريي الريايض
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وتوضيح أسباب التعصب الريايض  ،الوقوف عىل آثار التعصب الجماهريي الريايض وأظهرت نتائج الدراسة  :أن أهم األسباب التي تدفع الجماهري للتعصب هي :
ضعف الوازع الديني والجهل باألحكام الرشعية  ،وغياب املفاهيم اإلسالمية واإلعالم الريايض ،والفراغ والبطالة ،وأوصت الدراسة بما ييل  :ربط األفراد واملجتمعات
بالخالق (سبحانه وتعاىل)  ،وتنمية الرقابة الذاتية يف نفوسهم  ،وأن تحرص األرس واملساجد واملؤسسات االجتماعية واإلعالم عىل توجيه الشباب إىل معايل األمور .
دراسة املغذوي (2015م )  :بعنوان دور املؤسسات الرتبوية يف مواجهة ظاهرة التعصب الريايض باملالعب السعودية  ،وهدفت إىل التعرف عىل أسباب
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ظاهرة التعصب الريايض لدى الجماهري باملالعب السعودية ،ووضع تصور عن دور املؤسسات الرتبوية يف مواجهة ظاهرة التعصب الريايض ،واستخدم الباحث
املنهج الوصفي باألسلوب املسحي  ،وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية  :إن ظاهرة التعصب الريايض يف املالعب السعودية سببها عدم وجود نظام لحماية الحكام
 ،وعدم وجود وعي بني الجماهري  ،وعدم اتخاذ عقوبات رادعة بني املخالفني  ،وقد أوىص الباحث  :اعتماد هيئة تكون مسؤولة عىل كافة املستويات عن تطوير اللعب
النظيف من خالل منح املكافآت والجوائز تشجيع الحكام الشباب عىل أن يقوموا بقيادة مباريات الشباب .
دراسة محيسن (2015م ) بعنوان  :معالجة املواقع اإللكرتونية الرياضية العربية ملظاهر التعصب الريايض – دراسة تحليلية  ،وهدفت إىل التعرف عىل
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معالجة املواقع اإللكرتونية الرياضية العربية ملظاهر التعصب الريايض وتوصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج من أهمها  :ساهمت املواقع اإللكرتونية الرياضية
العربي بدور محدود يف الحد من ظاهرة التعصب وشغب الجماهري ،املواقع اإللكرتونية الرياضية العربية ال تؤثر يف ازدياد ظاهرة التعصب بصورة واضحة .
دراسة جواد وحارز (2014م)  :بعنوان  :إيجاد مستويات معيارية لتعصب الريايض ملشجعي كرة القدم  ،وهدفت إىل :إيجاد مستويات التعصب الريايض
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إىل مفهوم ومعايري التعصب الريايض وكيفية التخلص من التعصب الريايض ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي  ،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 الفرق يف املباريات املهمة ،وما
أوىص الباحث باستخدام املقياس الحايل للمقارنة بني املشجعني يف لعبة كرة القدم واأللعاب األخرى .
وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة يف منهج الدراسة ،وتناول موضوع التعصب الريايض بالدراسة والبحث ،وتختلف معها يف عينة الدراسة
ومكان وزمان إجرائها  ،وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة يف إعداد خطتها ،وخطوات تنفيذها ،وبناء االستبانة ،وتحليل بياناتها ويف بناء اإلطار
النظري .

إجراءات الدراسة امليدانية
مجتمع الدراسة :
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي املرحلة الثانوية ( مكاتب التعليم الداخلية )بمحافظة الطائف  ،والبالغ عددهم ( )1429معلمًا للعام الدرايس
1439/1438ه  ،حسب إحصائية إدارة شؤون املعلمني  ،وتوزيعهم حسب الجدول التايل :

عينة الدراسة :
أجريت الدراسة عىل عينة عشوائية قوامها ( )269معلمًا من معلمي املرحلة الثانوية باملدارس الحكومية بمحافظة الطائف ،أي ما نسبته ( )%19تقريبًا من مجتمع
الدراسة .
خصائص العينة :
وصف عينة الدراسة تب ًعا ملتغري التخصص :
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يتضح من الجدول رقم ( )2أن أكرب عينة من أفراد الدراسة هم من معلمي التخصص العلمي يف املرحلة الثانوية ،إذ يبلغ عددهم ( )144معلمًا بنسبة (،)%53.5
ويرجع الباحث السبب يف ذلك إىل اهتمام هذه الفئة من املعلمني بالبحث العلمي .
وصف عينة الدراسة تبعًا ملتغري مكتب التعليم:

يتضح من الجدول رقم ( )3أن أكرب عينة من أفراد الدراسة هم من مكتبي التعليم ( الغرب – الرشق)  ،إذ بلغ عدد معلمي مكتب التعليم بغرب الطائف ()98
معلمًا بنسبة ( ،)%36,4بينما بلغ عدد معلمي مكتب التعليم برشق الطائف ( )97معلمًا بنسبة ( ، )%36,1والسبب يف ذلك أن عدد املعلمني يف املكتبني أكثر من
غريهما .
وصف عينة الدراسة تب ًعا ملتغري سنوات الخربة :
		

يتضح من الجدول رقم ( )4أن أكرب عينة من أفراد الدراسة هم ممن خربتهم التدريسية يف املرحلة الثانوية فوق خمسة عرشة سنة  ،إذ بلغ عددهم ( )175معلمًا
بنسبة ( ،)%65,1يليهم من خربتهم التدريسية من عرش إىل أقل من خمسة عرشة سنة  ،إذ يبلغ عددهم ( )54معلمًا بنسبة ( ، )%20.1ثم ممن خربتهم التدريسية
من خمس إىل أقل من عرش سنوات إذ بلغ عددهم ( )26معلمًا بنسبة ( )%9.7وجاء أخريًا ممن تبلغ خربتهم التدريسية خمس سنوات فأقل ،إذ بلغ عددهم ()14
معلمًا بنسبة ( )%5.2وهذه الخربات التدريسية املتنوعة يف املرحلة الثانوية تثري نتائج الدراسة .
أداة الدراسة :
يف ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات وقد تم بناء وتصميم أداة الدراسة ،والتي تحتوي عىل جزئني :
-1البيانات األولية ألفراد الدراسة  :وتشمل املتغريات املستقلة  ،التخصص ( علمي  ،نظري)،مكتب التعليم ( غرب – رشق – جنوب -الحوية ) ،سنوات الخربة
العملية .
 -2الدور الرتبوي الوقائي للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بإرضار التعصب الريايض من وجهة نظر املعلمني ،تم التوصل إىل () 20عبارة .
صدق أداة الدراسة :
الصدق الظاهري  :تم عرض االستبانة يف صورتها األولية عىل مجموعة من املحكمني من أساتذة بعض الجامعات  ،وتم تعديل االستبانة عىل ضوء مقرتحاتهم
وتعديالتهم .
الصدق الداخيل :قام الباحث بعد التأكد من الصدق الظاهري لألداة بتطبيقها عىل عينة استطالعية عشوائية قوامة ( )30معلمًا من معلمي املرحلة الثانوية ،
بحيث لم تشملهم العينة النهائية ،والجدول التايل يوضح قيم معامل االرتباط التي تم التوصل إليها .
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جدول رقم ( )5قيم معامل ارتباط بريسون للتأكد من صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة (ن=)30

يتضح من الجدول رقم ( )5أن قيم معامل ارتباط بريسون لصدق االتساق الداخيل بني كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليه تراوحت بني ( )0,81و()0,93؛ وهي
قيم دالة إحصائيًا عند ( )0,01مما يدل عىل ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إليه.
ثبات األداة :
استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات أداة الدراسة  ،حيث ُطبقت عىل العينة االستطالعية التي تم اختيارها عشوائيًا واملكونة من ( )30معلمًا ،
والجدول التايل يوضح ذلك .
جدول ( )6قيمة معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة (ن=)30

يتضح من الجدول ( )6أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة بلغ ()0,98؛ مما يدل عىل تمتع أداة الدراسة بثبات عا ٍل يؤكد صالحيتها لجمع
بيانات الدراسة.
تطبيق األداة :
قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة (االستبانة) عىل معلمي املرحلة الثانوية باملدارس الحكومية بمحافظة الطائف  ،خالل الفصل الدرايس األول للعام الدرايس
1439/1438ه  ،واستمرت فرتة التطبيق ثالثة أسابيع استخدم فيها الباحث االستبانة االلكرتونية .
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة.
-1
معامل ارتباط بريسون ( )Pearsonلحساب صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة.
-2
معامل ألفا كرونباخ( )Cronbach's Alphaلحساب ثبات أداة الدراسة.
-3
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لرتتيب فقرات االستبيان.
-4
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-5
-6
-7

اختبار (ت) للعينات املستقلة ( )Independent-Samples T-Testلتحديد الفروق بني مجموعتني مستقلتني.
اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلتحديد الفروق بني املجموعات ذات الثالث مستويات فأكثر.
اختبار ( )LSDالبعدي لتحديد اتجاهات الفروق بعد استخدام تحليل التباين األحادي.

طريقة التفسري:
لتحديد طول خاليا مقياس ليكرت تم حساب املدى ( )5=1-5وتقسيمه عىل أكرب قيمة يف املقياس للحصول عىل طول الخلية ( ،)0,80=5÷4ثم إضافة هذه القيمة
إىل أقل قيمة يف املقياس (الواحد الصحيح ) وأصبحت أطوال الخاليا كما ييل:

عرض نتائج الدراسة وتفسريها :
إجابة السؤال األول :
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول ونصه" :ما درجة ممارسة املدرسة الثانوية للدور الرتبوي الوقائي يف توعية الطالب بأرضار التعصب الريايض من جهة نظر
املعلمني؟ ،تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات االستبيان وترتيبها تنازليًا ،كما يف جدول (.)7
جدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول
درجة ممارسة املدرسة الثانوية للدور الرتبوي الوقائي يف توعية الطالب بأرضار التعصب الريايض من جهة نظر املعلمني
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ً
منخفضا ،حيث بلغ
يوضح الجدول ( )7أن الدور الرتبوي الوقائي للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض من وجهة نظر املعلمني كان
املتوسط الحسابي للدرجة الكلية لفقرات االستبانة ( )2.391وبانحراف معياري (. )0.98
وفيما يتعلق برتتيب عبارات الجدول جاءت العبارة رقم ( )1والتي تنص عىل  :االهتمام بضبط انفعاالت الطالب عند التشجيع الريايض داخل املدرسة  ،يف الرتتيب
األول  ،بمتوسط (،)3,32بينما جاءت العبارة رقم ( )18والتي تنص عىل  :توعية الطالب بخطورة العبث بمكتسبات الوطن ومقدراته التي تعقب املنافسة الرياضية
يف الرتتيب الثاني بمتوسط ( ،)2,94وجاءت العبارة رقم ( )19والتي تنص عىل :تحسني فرص ممارسة األنشطة الرياضية بجميع أشكالها داخل املدرسة يف الرتتيب
الثالث بمتوسط ( ، )2.92وجميعها تقع يف فئة االستجابة (متوسطة ) .
ويعزو الباحث هذه النتائج عىل الرغم من انخفاض الدور الرتبوي الوقائي للمدرسة الثانوية بشكل عام إىل إدراك املدرسة الثانوية أرضار التعصب الريايض عىل
الطالب  ،من خالل بعض اإلجراءات البسيطة التي تقوم بها املدرسة الثانوية .
بينما جاءت أقل العبارات يف الجدول  ،وتقع يف فئة االستجابة (منخفضة ) عىل النحو التايل :جاءت العبارة رقم ( )11والتي تنص عىل :ترتيب زيارات ميدانية
لألجهزة األمنية لتعريفهم بأرضار التعصب الريايض يف الرتتيب الثامن عرش بمتوسط ( ،)1.93بينما جاءت العبارة رقم ( )7والتي تنص عيل  :استضافة بعض
القيادات األمنية ملناقشة أرضار التعصب الريايض مع الطالب يف الرتتيب التاسع عرش بمتوسط ( ،)1.87وجاءت العبارة رقم ( )10أخريًا والتي تنص عىل :االتصال
بأئمة املساجد واطالعهم عىل مظاهر التعصب الريايض لدى الطالب يف الرتتيب العرشين بمتوسط (. )1.86
ويعزو الباحث هذه النتائج إىل ضعف تواصل املدرسة مع املجتمع الخارجي  ،وبالتايل ضعف الرشاكة املجتمعية .
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (املغذوي  )2015التي أوصت بأهمية وضع تصور عن دور املؤسسات الرتبوية يف مواجهة ظاهرة التعصب  ،كما تتفق مع دراسة
(الطيار  )2016التي أوصت برضورة استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتثقيف األرس نحو التنشئة االجتماعية الرياضية الصحيحة  ،وتتفق مع دراسة
(إبراهيم  )2016التي أوصت بأن تحرص األرس واملساجد واملؤسسات االجتماعية واإلعالم عىل توجيه الشباب إىل معايل األمور.
إجابة السؤال الثاني:
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ونصه" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغريات الدراسة (التخصص ،مكتب التعليم ،الخربة
العملية) حول درجة ممارسة املدرسة الثانوية للدور الرتبوي الوقائي يف توعية الطالب بأرضار التعصب الريايض؟" تم استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة
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ملتغري التخصص واختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAملتغريي مكتب التعليم وسنوات الخربة كما يف الجداول التالية:
جدول ( )8نتيجة اختبار (ت) لعينتني مستقلتني لتحديد الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا ً للتخصص

			
يتضح من الجدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا للتخصص حول درجة ممارسة
املدرسة الثانوية للدور الرتبوي الوقائي يف توعية الطالب بأرضار التعصب الريايض؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة ( ،)0,31وهي قيمة أكرب من مستوى الداللة
( )0,05وغري دالة إحصائيًا  ،مما يدل عىل عدم اختالف وجهات النظر حول الدور الرتبوي الوقائي للمدرسة الثانوية يف توعية الطالب بأرضار التعصب الريايض
 ،ويرى الباحث أن ذلك يرجع إىل قناعة املعلمني برصف النظر عن التخصص بأرضار التعصب الريايض عىل الفرد واملجتمع وأهمية أن يكون للمدرسة دور
تربوي وقائي .
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا ملكتب التعليم

يتضح من الجدول ( )9وجود فروق ظاهرية بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا ملكتب التعليم؛ ولتحديد داللة هذه الفروق تم استخدام اختبار تحليل التباين
األحادي ( ,)ANOVAوالجدول التايل يوضح نتيجة هذا االختبار:
جدول ( :)10نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلتحديد داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا ً ملكتب التعليم

يتضح من الجدول ( )10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا ً ملكتب التعليم؛ حيث بلغت قيمة مستوى
الداللة ()0,26؛ وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة ( )0,05ودالة إحصائيًا .ولتحديد اتجاه الفروق ،تم استخدام االختبار البعدي ( )LSDويوضح الجدول
التايل اتجاه هذه الفروق:
جدول ( )11نتيجة اختيار ( )LSDلتحيد اتجاهات الفروق تبعًا ملكتب التعليم
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* دال إحصائيا ً عند ()0,05
يتضح من الجدول ()11؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا ً ملكتب التعليم بني (الحوية والغرب)
لصالح (الحوية) ،وبني (الحوية والرشق) لصالح (الحوية) .ويعزو الباحث ذلك لقلة أفراد عينة الدراسة بمكتب الحوية مقارنة بمكتب الغرب والرشق بينما ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بني الغرب والرشق والغرب والجنوب والرشق والجنوب والحوية والجنوب.
جدول ( :)12املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لسنوات الخربة

يتضح من الجدول ( )12وجود فروق ظاهرية بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لسنوات الخربة؛ ولتحديد داللة هذه الفروق تم استخدام اختبار تحليل
التباين األحادي ( ,)ANOVAوالجدول التايل يوضح نتيجة هذا االختبار:
ً
جدول ( :)13نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلتحديد داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لسنوات الخربة

			
يتضح من الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لسنوات الخربة؛ حيث بلغت قيمة مستوى
الداللة ()0,000؛ وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة ( )0,05ودالة إحصائيًا .ولتحديد اتجاه الفروق ،تم استخدام االختبار البعدي ( )LSDويوضح الجدول
التايل اتجاه هذه الفروق:
ً
جدول ( )14نتيجة اختيار ( )LSDلتحيد اتجاهات الفروق تبعا لسنوات الخربة

يتضح من الجدول ()14؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لسنوات الخربة بني (خمس سنوات فأقل
ومن  5إىل أقل من  10سنوات) لصالح (خمس سنوات فأقل) ،وبني (خمس سنوات فأقل ومن  10إىل أقل من  15سنة) لصالح (خمس سنوات فأقل) وبني (خمس
سنوات فأقل و 15سنة فأكثر) لصالح (خمس سنوات فأقل) ،ويعزو الباحث ذلك إىل أن هذه الفئة من املعلمني هي أقرب الفئات العمرية إىل املرحلة العمرية
لطالب املدرسة الثانوية بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لسنوات الخربة بني (من  5إىل أقل
من  10سنوات ومن 10إىل أقل من  15سنة) وبني (من  5إىل أقل من  10سنوات ومن  15سنة فأكثر) وبني (من  10إىل أقل من  15سنة و 15سنة فأكثر).
الخاتمة ( ملخص النتائج والتوصيات )
النتائج :
يف ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث اآلتي :
أن املدرسة الثانوية ُتساهم بدور منخفض يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض .
-1
أن تقديرات معلمي املرحلة الثانوية حول الدور الرتبوي الوقائي للمدرسة الثانوية يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض جاءت بدرجة منخفضة .
-2
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أن للمدرسة الثانوية أدوارًا تربوية وقائية إيجابية يف توعية طالبها بأرضار التعصب الريايض ،تتمثل يف  :االهتمام بضبط انفعاالت الطالب عند التشجيع
-3
الريايض داخل املدرسة ،توعية الطالب بخطورة العبث بمكتسبات الوطن ومقدراته  ،تحسني فرص ممارسة األنشطة الرياضية بجميع أشكالها داخل املدرسة ،
توضيح خطورة التعصب الريايض من خالل اإلرشادات املكتوبة عىل جدران املدرسة  ،توفري برامج رياضية ُتشبع حاجات الطالب وتمأل وقت فراغهم.
عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )0.05بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا للتخصص حول درجة ممارسة املدرسة الثانوية
-4
للدور الرتبوي الوقائي يف توعية الطالب بأرضار التعصب الريايض .
يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا ملكتب التعليم الذي يتبعه املعلم  ،لصالح مكتب التعليم بالحوية .
-5
ويف ضوء نتائج الدراسة يُويص الباحث بما ييل :
توثيق الروابط والعالقات بني املدارس الثانوية ومؤسسات املجتمع األخرى  ،وتنسيق الجهود بينها يف مجابهة ظاهرة التعصب الريايض .
-1
إقامة محارضات وندوات وملتقيات عىل مستوى وزارة التعليم تتناول التعصب الريايض وأرضاره .
-2
تنظيم استضافات داخل املدرسة لبعض القيادات األمنية ؛ملناقشة أرضار التعصب الريايض مع الطالب .
-3
ترتيب الزيارات امليدانية لألجهزة األمنية ؛ لتعريف الطالب بأرضار التعصب الريايض .
-4
أن تعمل املدرسة عىل إقامة املعارض الرتبوية التوعوية ؛ لتعريف الطالب بأرضار التعصب الريايض .
-5
مالحظة املؤرشات السلوكية الدالة عىل التعصب الريايض لدى الطالب ،وتحليلها ووضع الخطط الرسيعة ملواجهتها .
-6
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