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ملخص
 واملعدل، والتخصص الدرايس، العمر:هدف البحث إىل الكشف عن ظاهرة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم يف ضوء بعض املتغريات الشخصية
 ولتحقيق أهداف البحث قام الباحث بإعداد استبانه اشتملت عىل املحاور الرئيسة املرتبطة بأهداف وتساؤالت. ومستوى دخل األرسة، وعدد أفراد األرسة،األكاديمي
 وقد كشفت نتائج البحث عن أن درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم.) طالب (ذكور) بجامعة القصيم255(  طبقت عىل عينة تكونت من،البحث
 وأشارت.)%311،50( ) ونسبة تحقق24،981( ) بانحراف معياري75،467( بصفة عامة متوسطة حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجات الكلية عىل االستبانة
 وفروق تعود إىل،)21 -18( النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائيا ً يف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم تعزى إىل متغري العمر لصالح األقل عمر
 وفروق يف متغري مستوى دخل األرسة لصالح مجموعة الدخل املتوسط مقارنة بمجموعتي الدخل الضعيف،متغري التخصص الدرايس لصالح التخصصات العلمية
 وقد خرج البحث بعدة توصيات يمكن أن. يف حني كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً تبعا ً ملتغريي املعدل األكاديمي وعدد أفراد األرسة.واملرتفع
.تسهم يف الحد من ظاهرة التعصب الريايض
Sports Fanaticism Among Students of Qassim University in Light of Some Variables
Abstract
This study aims at identifying the sports fanaticism among the students of Qassim University in light of some variables: age,
major, grade point average, number of family members, and family income. To achieve the objectives of the study, the researcher
students in Qassim University. The results of the 255 items. Participants are 30 uses self-designed questionnaire consisting of
in regard to the 75.467 study revealed that the degree of sports fanaticism among the students of Qassim University was medium
.%50.311 and a percentage of ,24.981 whole measurement scale, with a standard deviation of
The results indicated that there were statistically significant differences in sports fanaticism among Qassim University students
years compared with oldest students; differences are also found related to 21 -18 due to the age variable for those who have
major variable for scientific majors. In addition, differences are found related to family income for those who have middle income,
higher income on the social dimension compared to those of lesser income. The study shows that there is no variation in relation to
.number of family members, grade point average. Several recommendations were formulated in the light of findings
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مقدمة:
تعترب الرياضة جانبا ً مهما ً يف حياة البرش يف املجتمعات املختلفة تمارس أنشطتها والعابها بشكل فردي أو جماعي ولها متابعني ومهتمني وتقام لها الدورات
والتجمعات املحلية واإلقليمية والعاملية بشكل مستمر يف جميع دول العالم ومثال ذلك (كأس العالم لكرة القدم واالوملبياد لأللعاب املختلفة عىل مستوى العالم).
وبما أن الرياضة تمارس بشكل فردي أو جماعي من قبل األفراد فإن الدول تحرص عىل القيام بتأسيس أندية رياضية تمارس بها األنشطة الرياضية املختلفة
بحيث تكون مؤسسة رياضية اجتماعية ثقافية تخضع لألنظمة املتبعة يف الدولة وتقوم هذه األندية باملشاركة يف املنافسات الرياضية املحلية واإلقليمية والعاملية
بمختلف األلعاب الرياضية ،ومن خالل هذه األندية الرياضية يشارك األفراد يف أنشطتها أو امليل لتشجيعها ومتابعة أنشطتها املختلفة .فالرياضة يف زمننا
املعارص أصبحت استثمار وصناعة وجانب اقتصادي مهم لكثري من الدول ،فاملبالغ الفلكية التي يتم رصدها لرشاء عقد العب معني ،ومبالغ اإلعالنات التجارية
خالل املنافسات املحلية واإلقليمية والعاملية ،ومبالغ حقوق النقل التلفزيوني ،جميعها تثبت أن االستثمار يف الرياضة أصبح جاذب ومغري لكثري من األغنياء
والرشكات العاملية.
إن األصل يف الرياضة هو األخالق والتنافس الرشيف والتعبري عن انتصار الفرق والفرح لذلك بمنطقية ودون املساس والتعدي عىل اآلخرين سواء بالتهكم أو
السخرية أو السب والشتم ،ولكن حينما تتطور حالة الفرح باالنتصار أو الحزن من الخسارة إىل التعدي عىل اآلخرين ،فان ذلك يعني خروج التنافس الريايض
عن مساره الصحيح الذي وضعت من اجله املنافسات املختلفة .ونتيجة لتشجيع الفرق الرياضية ومتابعة أنشطتها ومنافساتها من قبل األفراد خاصة املراهقني
والشباب ظهرت مشكلة التعصب الريايض والذي يعترب شكل من أشكال التعصب (الديني ،املذهبي ،العرقي ،االجتماعي ،السيايس ...الخ) ،فالتعصب الريايض
يصنف عىل أنه مشكلة نفسية واجتماعية لها أسباب ومظاهر وآثار تعاني منها املجتمعات املختلفة خصوصا يف وقتنا الحارض الذي يشهد تطور تكنولوجي
وتقني ساعد يف توسع دائرة التعصب الريايض وانتشاره .والتعصب الريايض له وجود منذ فرتات طويلة يف بعض الدول وعانت منه الكثري فقد وصل إىل حد
اإليذاء الجسدي للجماهري أو التعدي عىل املمتلكات الخاصة واملرافق العامة وتحطيمها (حجاج ;2002 ،عالوي ;1998 ،عنان 2002 ،؛ ( 1994 ,Kerr
وفيما يتعلق بالتمييز بني الشخص املتعصب وغري املتعصب أشار كل من ردن وستينر ( Redden & Steiner )2000والرشقاوي ( )1983إىل أن هناك
خصائص عامة نستطيع من خاللها التمييز بني الشخص املتعصب والشخص غري املتعصب مهما كان نوع التعصب .وللتفريق بني املشجع الريايض واملتعصب
الريايض يذكر سيمونز وتايلور ( 127 P ,1992( Simons & Taylorأن "املشجع الريايض هو الشخص املتحمس واملتابع واملعجب بالرياضة ووقتها
واحتفاالتها ،وأما الشخص املتعصب فهو املتشدد واملتحمس بطريقة غري موضوعية أو لديه حماس نحو موضوع ما بحيث يتصف هذا النوع من األشخاص
بضيق األفق العقيل والعنف وعدم االتزان السلوكي" .وأشار عالوي ( ،2002ص  )30إىل أن التعصب يف الرياضة "هو مرض الكراهية العمياء للمنافس,
ويف نفس الوقت هو مرض الحب األعمى لفريق املتعصب سواء كان ذلك عىل مستوى الفرد أو الجماعة" .ويذكر خليفة والرشقاوي ( ،2008ص  )19إىل أن
التعصب الريايض:
"عاطفة أو اتجاه أعمى عنيد مشحون بشحنة انفعالية قوية ,يحول دون صاحبه أن يتقبل الدليل عىل خطأ رأي أو حُ كم اتخذه نحو فكرة أو موضوع ,أو
فريق ,أو العب ,أو مدرب ,أو حكم ,أو إداري معني ,كما أنه حالة يتغلب فيها االنفعال عىل العقل مما يؤدي إىل التوصل لحتميات ال تقوم عىل املنطق ,ويعمى
االنفعال الحاد بصرية اإلنسان الريايض".
ً
وحينما ننظر إىل الشخص املتعصب رياضيا نجد أنه يف بداية األمر يمارس سلوكيات قد تكون مرتبطة يف مناقشات ومشاحنات مع املخالفني له يف التشجيع
دون التعدي عىل اآلخرين ،ولكن هذه السلوكيات قد تتطور سلبيا فتصل إىل ممارسة سلوكيات اشد كالسب والشتم والعنف واإليذاء والتعدي عىل املمتلكات
واملرافق العامة .والدراسات العلمية يف مجال علم النفس أوضحت أن للشخص املتعصب سمات شخصية يتصف بها ،حيث أشار جابر ( ،2004ص )298
إىل أن للشخص املتعصب بعض السمات الشخصية تتمثل يف " كون الفرد قلق ومتوتر وغري ناضج انفعاليا وغري متسامح ويميل الستخدام العنف والقوة
والعقاب البدني ،باإلضافة إىل التزمت والعناد والجمود وعدم املرونة واإلسقاط عىل من يخالفه الرأي" .والشخص املتعصب رياضيا ً يتصف كذلك بخصائص
نفسية تتمثل يف محدودية الوعي وقبول تنفذ األوامر بدون تفكري وتغليب االنفعال عىل العقل واالنفعالية الزائدة واالنغالق الفكري والعدوان الشديد واالستئثار
بالحديث والرغبة يف السيطرة عىل الحديث والحساسية املفرطة وتشويش األفكار (الرشقاوي ;1983 ،نورالدين وفتحي 2007 ،؛ ,Redden & Steiner
.)2000
ومن خالل متابعة املشهد الريايض السعودي يف الوقت الراهن نلحظ أن بعض صور التعصب الريايض السلبية أصبحت واقع ملموس يشاهد من خالل ما
يصدر من قبل الجماهري الرياضية أثناء املباريات من تهكم وسخرية وألفاظ بذيئة وسب وشتم ،وكذلك ما يتم مناقشته يف برامج القنوات الرياضية املرئية وما
يطرح يف وسائل التواصل االجتماعي وما يكتب يف الصحف الرياضية .إن مشكلة التعصب الريايض لها آثار سلبية ليس عىل الفرد فحسب وإنما عىل املجتمع
ككل ،فمن خالل التعصب الريايض تنشأ الخالفات واملشاحنات التي قد تصل إىل العنف واإليذاء اللفظي والجسدي بني أفراد املجتمع وربما يكون ذلك يف
محيط األرسة أو األقارب واألصدقاء والزمالء .إن ما نجده اليوم من تعصب ريايض يف الرياضة السعودية قد يكون أقل آثارا ً مما هو موجود يف بعض املجتمعات
الغربية ،ولكن استمرار ارتفاع وترية التعصب الريايض دون العمل عىل معالجته والحد من تفاقمه قد يصل األمر مستقبالً لعدم القدرة عىل السيطرة عليه.
فالتعصب الريايض يعترب من أهم أسباب حدوث العنف وأعمال الشغب الريايض املؤسفة والتجاوزات والترصفات غري املقبولة (حجاج.)2002،
والتعصب الريايض ليس مرتبط بمرحلة عمرية معينة ولكنه قد يكون ظاهرا ً يف أوساط الشباب أكثر من الفئات العمرية األخرى ،فغالبية الجماهري الرياضية
هم من فئة الشباب ،والدراسة التي أجراها املطريي ( )2011للكشف عن سمات ومظاهر التعصب الريايض لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض
توصلت نتائجها إىل أن  %87,6من طالب الجامعة يتابعون الرياضة ويهتمون بها .ومن هذا املنطلق نجد أن هناك حاجة للتعرف عىل مشكلة التعصب الريايض
لدى فئات الشباب وفهم تداعياتها واألسباب املؤدية لظهورها وانتشارها والطرق السليمة يف عالجها والحد من تفاقمها ،لذلك يأتي هذه البحث كمشاركة
للدراسات والبحوث التي تناولت مشكلة التعصب الريايض يف ضوء بعض املتغريات والتي يمكن أن تكشف الغطاء عن جديد يؤدي إىل التوصل إىل حلول مناسبة
تساعد يف الحد من انتشارها يف املجتمع موضوع البحث.
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مشكلة البحث وأسئلته:
تعترب األنشطة الرياضة يف وقتنا الحارض من األنشطة املهمة التي يمارسها العديد من الناس خصوصا ً الشباب ،ويتبع ذلك تشجيع األندية الرياضية وفرقها
بمختلف األلعاب واألنشطة الرياضية ،ومن خالل تشجيع األندية تربز مشكلة التعصب الريايض والتي أصبحت هذه األيام ظاهرة تستحق الدراسة والبحث .إن
تشجيع األندية الرياضية ومتابعة أنشطتها يعترب سلوك محبب وفيه ترويح للنفس إذا كان يف إطاره الصحيح واملتمثل يف عدم التعصب للنادي أو الفريق الذي
يشجعه الفرد ،إال أن بعض الصور السلبية التي تظهر وتنترش بشكل تدريجي تؤدي إىل إفساد املناخ الصحي للرياضة وتحول دون تحقيق الرياضة ألهدافها
املجتمعية السامية .فالتعصب الريايض بصوره املختلفة يعترب من أسوى ما يعكر صفو املنافسات الرياضية ،واآلثار السلبية للتعصب الريايض كبرية جدا ً سواء
عىل مستوى الفرد أو املجتمع ،وحينما نسرتجع بعض الكوارث الرياضية التي حدثت بسبب التعصب الريايض نجد أن بعضها وصل إىل أعداد كبرية من القتىل
والجرحى ،ومثال ذلك حادثة ملعب هيسيل يف بروكسل (مايو )1985 ،عندما قامت مجموعة كبرية من مشجعي ليفربول االنجليزي بكرس السياج الفاصل بينهم
وبني جماهري يوفنتوس االيطايل وحدثت أعمال شغب بني الجماهري باستخدام اآلالت الحادة واأللعاب النارية الخطرية مما أدى إىل إصابة أكثر من  400شخص
وقتل  41شخص (عيد .)2000 ،ومأساة أستاذ بورسعيد يف جمهورية مرص العربية (فرباير )2012 ،بعد مباراة جمعت بني فريقي املرصي واألهيل عندما اقتحمت
أعداد كبرية من الجماهري أرضية امللعب عقب إعالن الحكم انتهاء املباراة وحدثت أعمال شغب راح ضحيتها  72قتيل ومئات املصابني ( bbcعربي.)2017 ،
وفيما يتعلق بالشأن الريايض السعودي قام مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني (1436ه) بإجراء دراسة استطالعية حول واقع التعصب الريايض داخل املجتمع
السعودي بهدف التعرف عىل درجة انتشاره ومسبباته وآثاره ووسائل الحد منه عىل أرض الواقع .وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن  %50من عينة الدراسة يرون أن
من أسباب التعصب الريايض إساءة جماهري الفرق املنافسة لفريقهم ،ويعتقد  %22بأن فرقهم التي يشجعونها هي األحق بالفوز دائما حتى مع تدني مستواها
الفني يف املباريات ،ويحرص  %8عىل عدم الخروج من منازلهم يف اليوم التايل للمباريات التي تخرس بها فرقهم ،وأكد  %6أنهم قاطعوا احد أصدقائهم بسبب
اختالف امليول الرياضية ،وأشار  %6إىل أنهم يتغيبون عن أعمالهم يف اليوم التايل للمباريات التي تخرسها فرقهم التي يشجعونها ،يف حني يرى  %84رضورة سن
قوانني وأنظمة صارمة تجرم التعصب الريايض .وخلصت الدراسة إىل أنه بالرغم من تدني بعض النسب يف النتائج إال أنها تعترب مؤرش خطري ملا قد تؤول إليه
مشكلة التعصب الريايض يف حال تزايدها بني أوساط الشباب بسبب امليول الرياضية وخروج املنافسات الرياضية عن مسارها الطبيعي.
وعىل الرغم من أن مشكلة التعصب الريايض يف اململكة العربية السعودية لم تصل إىل حد العنف مقارنة ببعض الدول األخرى ،إال أن تعدد صور التعصب الريايض
بأنواعه املختلفة والتي حدثت خالل بعض املناسبات الرياضية وما يحدث من تراشق إعالمي يف الصحف والتلفاز وما يكتب يف وسائل التواصل االجتماعي املختلفة
والهتافات املسيئة بني الجماهري خالل املباريات يستوجب تسليط الضوء عىل هذه املشكلة ودراسة األسباب والعوامل املؤدية إىل وجودها وانتشارها واآلثار املرتتبة
عليها وكيفية معالجتها والحد من تفاقمها .لذا تكمن مشكلة البحث يف التعرف عىل مشكلة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم يف ضوء بعض املتغريات
الشخصية :العمر ،والتخصص الدرايس ،واملعدل األكاديمي ،وعدد أفراد األرسة ،ومستوى دخل األرسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم؟.
.1
هل توجد فروق يف درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم ترجع الختالف العمر ،التخصص الدرايس ،املعدل األكاديمي ،عدد أفراد األرسة،
.2
مستوى دخل األرسة؟.

أهداف البحث:
سعى البحث الحايل إىل تحقيق األهداف التالية:
التعرف عىل درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم.
-1
التعرف عىل مشكلة التعصب الريايض واألسباب املؤدية لها وسبل مواجهتها.
-2
معرفة الفروق لدى طالب جامعة القصيم يف مشكلة التعصب الريايض تبعا ً ملتغريات العمر ،التخصص الدرايس ،املعدل األكاديمي ،عدد أفراد األرسة،
-3
دخل األرسة الشهري.

أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث الحايل يف اآلتي:
معرفة اآلثار السلبية املرتتبة من مشكلة التعصب الريايض وانعكاساتها االجتماعية والنفسية عىل األفراد واملجتمع ككل.
.1
تنبيه املجتمع بخطورة مشكلة التعصب الريايض ورضورة العمل عىل الحد من تفاقمها.
.2
إثراء املكتبة السعودية والعربية بمشكلة التعصب الريايض وآليات التصدي لها والتخفيف من آثارها السلبية.
.3
يتوقع أن يمثل البحث الحايل إضافة وإثراء لنتائج البحوث والدراسات يف مشكلة التعصب الريايض.
.4

مصطلحات البحث:
-

التعصب :يعرفه زهران ( ،1977ص  )176بأنه "اتجاه نفيس جامد مشحون انفعاليا ،أو عقيدة أو حكم مسبق مع أو (يف األغلب واألعم) ضد جماعة أو
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يشء أو موضوع ،وال يقوم عىل سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة علمية (بل ربما يستند إىل أساطري وخرافات)".
التعصب الريايض :تعرفه حنان عبدالحميد ( ،1999ص  )15بأنه "اتجاه نفيس مشحون انفعاليا نحو أو ضد العب أو فريق أو هيئة رياضية معينة،
وهذا االتجاه غالبا ما يتحكم فيه الشعور وامليول ال العقل".
طالب جامعة القصيم :املنتظمون يف كليات الجامعة املختلفة خالل الفصل الدرايس الثاني للعام الجامعي 1438 – 1437هـ.
التعريف اإلجرائي للتعصب الريايض :الدرجة التي يحصل عليها الطالب (املفحوص) نتيجة االستجابة عىل فقرات استبانه البحث.
-

حدود البحث:
يتحدد البحث الحايل باآلتي:
اقترص البحث عىل التعرف عىل درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم ،ومعرفة أثر متغريات :العمر ،التخصص الدرايس ،املعدل األكاديمي،
عدد أفراد األرسة ،مستوى دخل األرسة يف مشكلة التعصب الريايض خالل الفصل الدرايس األول للعام الجامعي 1439 -1438هـ.
تتحدد نتائج البحث باألداة املستخدمة وهي استبانه التعصب الريايض من إعداد الباحث.
الدراسات السابقة:
بعد االطالع عىل الرتاث النظري لظاهرة أو مشكلة التعصب الريايض تبني أن الدراسات تناولت هذه الظاهرة بجوانب مختلفة ،حيث أن بعضها تناولها من حيث
العوامل واألسباب املؤدية لها ،وبعضها تناولها من حيث املظاهر واآلثار املرتتبة عليها ،وبعضها تناولها من خالل موضوعات مرتبطة بها .والدراسات التي سوف
يتم عرضها هي الدراسات التي تناولت مشكلة التعصب الريايض املرتبطة بموضوع البحث الحايل.
قام جابر بإجراء ( )2007دراسة للتعرف عىل أسباب العنف الريايض يف املالعب الفلسطينية عىل عينة بلغت  152فرد ،وكشفت نتائجها عىل أن ظاهرة العنف
الريايض يف املالعب الفلسطينية يعود لعدم وجود نظام لحماية الحكام وعدم وجود وعي بني الجماهري الرياضية وعدم اتخاذ عقوبات رادعة بني املخالفني.
وأجرى الدوس ( )2011دراسة بهدف معرفة العالقة بني اإلعالم الريايض والتعصب الريايض ومعرفة أسباب التعصب الريايض وأثر التنشئة االجتماعية عىل
درجة التعصب الريايض عىل عينة قوامها  400فرد .وبينت نتائج الدراسة أن  %55من العينة يرون أن السبب الرئيس يف التعصب الريايض يعود لإلعالم ،وأن
مستوى التعصب الريايض يقل تبعا للزيادة يف العمر ،وأن التعصب الريايض يتأثر بمستوى التحصيل الدرايس بمعنى أنه كلما زاد تحصيل الفرد العلمي قل
التعصب الريايض لديه.
وقام املطريي ( )2011بدراسة للكشف عن سمات ومظاهر التعصب الريايض لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض عيل عينة قوامها  307طالب.
وخلصت نتائج الدراسة إىل أن درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود تقع يف درجة متوسطة .كما توصلت نتائج الدراسة إىل أن
 %87,6من طالب الجامعة يتابعون الرياضة ويهتمون بها ،يف حني أن  %50,6من العينة يرفضون التعصب الريايض.
ويف دراسة أجراها الواييل ( )2011بهدف التعرف عىل العوامل النفسية واالجتماعية املرتبطة بالتعصب الريايض يف اململكة ،طبقت عىل عينة بلغ حجمها  312فرد
من جماهري األندية السعودية .وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه إحصائيا بني التعصب والعوامل النفسية :األفكار الالعقالنية والتسلط ومفهوم
الذات والعدوانية والغضب والصحة النفسية ،وعن وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني التعصب الريايض والعوامل االجتماعية واملسؤولية االجتماعية واملسايرة
االجتماعية.
وهدفت دراسة زهران ( )2012إىل التعرف عىل العالقة بني النظام التعليمي وبني مشكلة التعصب لدى الشباب الجامعي ،ومدى إسهام التعليم الجامعي يف تغيري
االتجاهات التعصبية لدى الشباب ،باإلضافة إىل التعرف عىل أشكال التعصب السائدة لدى الشباب ،وأسباب التعصب ،واآلثار االجتماعية الناجمة عنه ،طبقت عىل
عينة قواها  254طالب يف جامعة بني سويف بمرص .وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن التعصب الريايض يعترب من أهم أشكال التعصب لدى الشباب ،كما كشفت
النتائج عن عدم وجود عالقة بني التعصب ومتغريات عدد سنوات التعليم داخل الجامعة ،ونوع التعليم ،ومستوى التحصيل الدرايس.
وقام املياحي ( )2013بدراسة للتعرف عىل التعصب الريايض وعالقته بالذكاء االنفعايل لدى طلبة الجامعة أجريت عىل عينة قوامها  471طالب وطالبة من
جامعتي بغداد واملستنرصية يف العراق .وبينت نتائج الدراسة بأن درجة التعصب الريايض لدى طلبة الجامعة يف مستوى مرتفع ،وأن هناك عالقة ارتباطيه دالة
إحصائيا بني التعصب الريايض والذكاء االنفعايل حيث إن من يمتلك ذكاء انفعايل مرتفع يتسم بانخفاض يف مستوى التعصب الريايض والعكس صحيح.
ويف دراسة قام بها أحمد ( )2014هدفت إىل تفعيل دور اإلعالم الريايض املرئي يف نبذ التعصب الريايض ونرش ثقافة الروح الرياضية من خالل خطة مقرتحة
عىل عينة بلغت  150فردا ما بني أكاديميني وإعالميني ورياضيني يف ليبيا .وتوصلت النتائج إىل إجماع من العينة عىل أهمية وجود صياغة جديدة ملفهوم اإلعالم
الريايض املرئي من خالل رؤى وأهداف ترسم السياسات العامة وتحدد اإلمكانات الالزمة مع تفعيل الرقابة واملتابعة داخل منظومة مكتملة األركان.
وهدفت دراسة املياحي ( )2014إىل التعرف عىل مستوى التعصب الريايض لدى طلبة الجامعة عىل عينة قوامها  471طالب وطالبة من جامعتي بغداد
واملستنرصية يف العراق .وتوصلت الدراسة إىل أن درجة التعصب الريايض لدى العينة يقع يف درجة عالية ،وأن التعصب الريايض لدى الذكور أعىل من اإلناث ،وأن
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ذوي التخصصات اإلنسانية أكثر تعصبا رياضيا من ذوي التخصصات العلمية.
وأجرى حافظ ( )2015دراسة بهدف التعرف عىل دور وسائل اإلعالم خصوصا الصحافة الرياضية يف الحد من ظاهرة التعصب الريايض لدى الشباب الجامعي
عىل عينة قوامها  150طالب من الطالب الذكور يف جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا باإلمارات العربية املتحدة .وبينت نتائج الدراسة أن من أهم أسباب التعصب
الريايض لدى الشباب الجامعي قلة الوعي والثقافة الرياضية بنسبة بلغت  ،%73وأن  %39من عينة الدراسة يرون أن من أكثر األسباب التي ساعدت يف تأجيج
ظاهرة التعصب الريايض هو كتابة بعض الصحفيني واإلعالميني ،يف حني أن  %62يرون أن من أهم مظاهر التعصب الريايض هي األلفاظ البذيئة و %50يرون أن
مظهر السخرية والتهكم والتجريح غري املربر .كما توصلت النتائج إىل أن وسائل اإلعالم بنسبة  %47ووسائل التواصل االجتماعي بنسبة  %31لها دور يف وجود
التعصب الريايض لدى الشباب الجامعي.
وهدفت دراسة الطيار ( )2016إىل التعرف عىل األسباب املتعلقة بالتعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية بمدينة الرياض وتحديد كيفية تأثريه عىل األرسة.
وقد بلغت عينة الدراسة  195طالب ،وتوصلت النتائج إىل أن أهم األسباب املتعلقة بالتعصب الريايض املرتبطة باألرسة تعود إىل عدم قيام األرسة بالتوجيه الريايض
وتحقيق أهدافه لدى األبناء وعدم وضع خطوات علمية للحد من ظاهرة التعصب الريايض لدى األبناء .كما بينت النتائج أن التعصب الريايض يؤثر يف الروابط
األرسية بني األب املتعصب وكذلك االبن.
تعليق عىل الدراسات السابقة:
من خالل العرض السابق واستعراض الدراسات التي تناولت مشكلة التعصب الريايض ،فإنه يمكن اإلشارة إىل النقاط التالية:
يتضح من العرض السابق للدراسات أنها هدفت للكشف عن أسباب التعصب الريايض ومظاهره وسمات التعصب عالقته ببعض الجوانب كاإلعالم
•
ً
ً
والتنشئة االجتماعية والذكاء االنفعايل يف ضوء بعض املتغريات الديموغرافية والشخصية ،وقد أظهرت نتائجها اتفاقا يف بعض الجوانب واختالفا يف البعض األخر
وذلك بسبب اختالف العينة وحجمها وخلفيتها الثقافية واالجتماعية التي تنتمي إليها.
الدراسات التي تناولت التعصب الريايض لدى طالب الجامعة هي دراسة (املطريي )2011 ،ودراسة (املياحي )2013 ،ودراسة (املياحي )2014 ،ودراسة
•
(حافظ )2015 ،ودراسة (زهران.)2012 ،
عىل الرغم من أن هذه الدراسات أجريت عىل عينات يف بيئات وأزمنة مختلفة ومتنوعة ،إال أن نتائجها بينت أهمية دراسة ظاهرة التعصب الريايض.
•
يختلف البحث الحايل عن الدراسات السابقة من حيث بعض املتغريات كاملعدل األكاديمي ،وعدد أفراد األرسة ،ومستوى دخل األرسة ،باإلضافة إىل اختالف
•
العينة وخلفيتها االجتماعية.
تم االستفادة من نتائج الدراسات السابقة يف إعداد وتهيئة الباحث للبحث الحايل وإعداد وبناء أداة البحث.
•

إجراءات البحث:
يعرض الباحث هنا إجراءات البحث متمثلة يف املنهج املستخدم الذي تم االعتماد عليه يف الوصول للنتائج ،ومجتمع وعينة البحث واألداة املستخدمة يف جمع البيانات
وكيفية بناؤها واإلجراءات التي تم إتباعها يف التأكد من صدقها وثباتها ،وكذلك األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها يف معالجة وتحليل البيانات التي تم الحصول
عليها.
أوال:منهج البحث:
تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل وذلك لإلجابة عن أسئلة البحث وهو املنهج املناسب ملثل البحث الحايل ،حيث يقوم املنهج الوصفي عىل تجميع البيانات
واملعلومات املتعلقة بالظاهرة موضوع الدراسة ،بغرض وصفها وتحليلها وتفسريها فهو يهدف لوصف الظاهرة كما هي يف الواقع من حيث طبيعتها ودرجة
وجودها عن طريق استجواب عينة من مجتمع البحث أو كامل املجتمع (العساف .)1995 ،وأشار النوح ( ،2011ص  )145إىل أن املنهج الوصفي "أحد أشكال
التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا ً عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عنها وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها
للدراسة الدقيقة".
ثانياً :مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث الحايل من جميع الطالب الذكور املسجلني بجامعة القصيم خالل الفصل الدرايس الثاني من العام الجامعي 1438/1437هـ ( ،)372والبالغ
عددهم ( )30248طالب.
ثالثاً :عينة البحث:
عينة تقنني األدوات (العينة االستطالعية):
.1
بهدف التأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة يف البحث الحايل تم اختيار عينة استطالعية عشوائية بلغت عدد ( )80طالب من الطالب الذكور يف جامعة
القصيم (العينة االستطالعية غري داخلة يف عينة البحث األساسية).
عينة البحث األساسية:
.2
تم تحديد حجم عينة البحث الحايل بواقع ( )%1،1من مجتمع البحث األصيل ،حيث بلغ حجم العينة ( )333طالب من الطالب الذكور يف جامعة القصيم تم اختيارهم
بطريقة عشوائية بسيطة من كليات الجامعة بجميع املستويات الدراسية والتخصصات األكاديمية .حيث تم توزيع عدد ( )333استبانة تم اسرتجاع عدد ()294

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
استبانة وتم استبعاد ( )39استبانة لعدم استكمالها من قبل املفحوصني ،وبناء عىل ذلك تكونت عينة البحث األساسية من ( )255طالب ،والجدول التايل ()1
يوضح توزيع أفراد عينة البحث يف ضوء متغرياتها املختلفة:

رابعا :أداة البحث:
لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث الحايل وتحقيقها لألهداف التي يسعى إليها ،تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة من أفراد عينة
البحث .حيث تم بناء استبانة البحث بعد االطالع عىل الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع البحث ،واألدوات التي تم استخدامها يف هذه الدراسات ،وفيما ييل وصف
لالستبانة وخصائصها اإلحصائية وكيفية االستجابة عليها وتحديد الدرجات:
استبانة التعصب الريايض:
وتتم االستجابة لعبارات االستبانة الحالية بأن يتم االختيار من بني خمسة اختيارات تتمثل يف (أرفض بشدة ،أرفض ،أوافق لحد ما ،أوافق ،أوافق بشدة) لتقابل
الدرجات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1عىل الرتتيب؛ وجميع عبارات االستبانة موجة االتجاه والدرجة املرتفعة تعرب عن درجة عالية من التعصب الريايض .ويجب مالحظة أنه
تم االعتماد عىل املحكات التالية يف تحديد درجة التعصب الريايض بنا ًء عىل املتوسطات الحسابية كما يف الجدول التايل (:)2
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الكفاءة السيكومرتية لالستبانة:
 :1الصدق :تم التأكد من صدق االستبانة الحالية عن طريق التايل:
الصدق الظاهريFace Validity :
أ-
تم عرض االستبانة عىل عدد ( )10من الخرباء واملتخصصني يف مجايل علم النفس وعلم االجتماع (أعضاء هيئة تدريس يف جامعة القصيم) ,وتم اعتماد العبارات
التي اتفق عليها أكثر من  %80من املحكمني.
صدق االتساق الداخيلInternal Consistency :
ب-
تم كذلك التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخيل وذلك بحساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية لالستبانة ،وذلك
للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات االستبانة فيما بينها ،فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التايل (:)3

يتضح من الجدول السابق ( )3أن معامالت االرتباط بني درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائيا ً عند مستوى
 0,01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات االستبانة فيما بينها ،وتماسكها مع بعضها البعض.
 :2الثبات:
تم التحقق من ثبات درجات االستبانة الحالية باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ ،فكان معامل الثبات مساويا ً  0,963وهو معامل ثبات مرتفع ومقبول
إحصائياً.
ومما سبق يتضح أن لالستبانة مؤرشات إحصائية (صدق ،ثبات) جيدة ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها يف البحث الحايل.
خامسا :األساليب اإلحصائية املستخدمة:
يف البحث الحايل تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية  SPSSكالتايل:
 :1للتأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة يف البحث الحايل تم استخدام:
معامل ارتباط بريسون  Pearson Correlationللتأكد من صدق االتساق الداخيل.
أ-
معامل ثبات ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachللتأكد من الثبات.
ب-
 :2لإلجابة عن أسئلة البحث الحايل تم استخدام:
املتوسطات الحسابية  Meanواالنحرافات املعيارية  Std. Deviationيف تحديد درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم.
أ-
اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه One Way ANOVAيف الكشف عن داللة الفروق يف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم باختالف
ب-
(العمر ،املعدل األكاديمي ،عدد أفراد األرسة).
اختبار أقل فرق دال  LSDكاختبار للمقارنات البعدية بني املجموعات يف حالة داللة تحليل التباين أحادي االتجاه.
ج-
اختبار كروسكال واليس  Kruskal-Wallis Hكبديل ال بارامرتي لتحليل التباين أحادي االتجاه يف الكشف عن داللة الفروق يف التعصب الريايض لدى
د-
طالب جامعة القصيم باختالف مستوى دخل األرسة.
اختبار "ت" للمجموعات املستقلة  Independent Samples T-Testيف التعرف عىل مدى اختالف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم
ه-
باختالف التخصص.
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و-
.)1997

مربع إيتا ( Eta Squared )2كمؤرش لحجم التأثري يف حالة استخدام اختبار "ت" ويف حالة استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه (منصور،

نتائج البحث ومناقشتها:

نتائج السؤال األول:
ينص السؤال األول للبحث عىل "ما درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم؟".
ولإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات أفراد عينة البحث يف كل عبارة من عبارات االستبانة املستخدمة ،وكذلك
للدرجات الكلية عىل االستبانة ،وذلك للكشف عن درجة التعصب الريايض وأهم مظاهره لدى طالب جامعة القصيم ،فكانت النتائج كما هي موضحة يف جدول
(:)4

يتضح من جدول ( )4أن درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم بصفة عامة متوسطة حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجات الكلية عىل االستبانة
 75,467بانحراف معياري  24,981ونسبة تحقق  ،%50,311أما بشأن املظاهر الفرعية للتعصب الريايض فمنها ما تحقق بدرجة متوسطة ومنها ما تحقق
بدرجة ضعيفة ومنها ما تحقق بدرجة ضعيفة جداً ،ومن أعىل مظاهر التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم "اشتم من يشتم أفراد فريقي املفضل" ثم
"ارغب يف تقليد نجوم فريقي يف كل يشء" ثم "انزعج من تشجيع أفراد أرستي لناد أخر غري النادي الذي أشجعه" ثم "أقاطع الربامج الرياضية التي تمتدح الفرق
املنافسة لفريقي" ،بينما من أقل مظاهر التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم "أحب أن يفوز فريقي املفضل باستمرار" وجاء يف الرتتيب األخري من حيث
درجة التحقق ،ومن أقل مظاهر التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم كذلك "اعتقد أن الفريق الذي أشجعه أفضل من بقية الفرق" و"خسارة فريقي
املفضل لعدة مباريات تجعلني أتمسك بتشجيعه" و"أتمنى خسارة الفرق املنافسة لفريقي دائماً" و"أرى اللون الذي يرتديه أفراد فريقي هو أجمل األلوان"
وهذه النتيجة قد يعود سببها ملا يطرح يف وسائل اإلعالم الرياضية ،حيث إنه يف السنوات األخرية أصبح اإلعالم الريايض السعودي املرئي واملقروء يعج يف الربامج
املثرية للتعصب والحوارات والنقاشات التي تأجج املتلقي خاصة الشباب الذين قد تنقصهم الخربة يف تحليل وتمحيص ما يتلقونه من هذه الربامج ،وحسب النتائج
التي توصلت لها دراسة الدوس ( )2011ودراسة حافظ ( )2015أن من أهم األسباب املؤدية للتعصب الريايض ما يطرح يف وسائل اإلعالم الريايض املختلفة.
وعىل الرغم من أن نتيجة مستوى التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم يقع يف درجة متوسطة إال أنها نتيجة مزعجة ،فوجود التعصب الريايض لدى طالب
الجامعة مؤرش مقلق ،فحينما تكون استجابات الطالب لبعض عبارات استبانة البحث تتحقق بنسبة متوسطة كالعبارة التالية "اشتم من يشتم أفراد فريقي
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املفضل" ،وعبارة "انزعج من تشجيع أفراد أرستي لناد أخر غري النادي الذي أشجعه" ،فهنا نلحظ أن األمر قد وصل إىل االستعداد للشتم واالنزعاج من أفراد األرسة
إذا شجعوا فريق آخر .إن وجود التعصب الريايض لدى الفرد يؤثر عىل صحته النفسية بصفة عامة وتربز بعض االضطرابات لديه كالقلق والتوتر ومفهوم الذات
والعدوانية والغضب ،حيث أكد بني جابر ( )2004إىل أن للشخص املتعصب بعض السمات الشخصية تتمثل يف القلق التوتر وعدم النضج االنفعايل وامليل الستخدام
العنف والقوة والعقاب البدني ،باإلضافة إىل التزمت والعناد وعدم املرونة واإلسقاط عىل من يخالفه الرأي .وكذلك الجوانب االجتماعية لدى الشخص املتعصب تتأثر
بالتعصب كاملسؤولية االجتماعية واملسايرة االجتماعية والعالقة مع اآلخرين .كما أن التعصب الريايض ال يؤثر عىل الفرد فقط وإنما يشمل ذلك املجتمع ككل ،فمن
نتائج التعصب الريايض املشاحنات والخالفات واملشاجرات والعدوان واإليذاء اللفظي والجسدي لآلخرين وتحطيم املمتلكات واملرافق العامة ،وهذا بالتايل يؤدي
إىل تفكك املجتمع وانقطاع الصالت بني أفراده .وتتفق نتائج البحث الحايل مع نتائج دراسة (املطريي )2011 ,من حيث مستوى التعصب الريايض للعينة ووقوعه
يف درجة متوسطة ،وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (املياحي )2013 ،ودراسة (املياحي )2014 ،والتي بينت نتائجها أن مستوى التعصب الريايض لدى
عيناتها يقع يف درجة مرتفعة.
نتائج السؤال الثاني:
ينص السؤال الثاني للبحث عىل "هل توجد فروق يف درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم ترجع الختالف العمر ،التخصص الدرايس ،املعدل
األكاديمي ،عدد أفراد األرسة ،مستوى دخل األرسة؟".
أوالً :متغري العمر:
تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه يف الكشف عن داللة الفروق يف درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم والتي ترجع الختالف العمر (من 18
ألقل من  21سنة ،من  21ألقل من  24سنة ،من  24سنة فأكثر) فكانت النتائج كما هي موضحة يف الجدول التايل (:)5

جدول ( :)6داللة الفروق يف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم تبعا ً الختالف العمر
يتضح من جدول ( )6وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ثقة  0,01يف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم ترجع الختالف العمر ،وكان حجم تأثري
متغري العمر عىل التعصب الريايض ضعيف .وللمقارنة بني الطالب ذوي األعمار الزمنية املختلفة يف التعصب الريايض تم استخدام اختبار أقل فرق دال LSD

كاختبار للمقارنات البعدية يف حالة داللة تحليل التباين أحادي االتجاه فكانت النتائج كما هي موضحة يف جدول (:)7
جدول ( :)7داللة الفروق بني الطالب ذوي األعمار الزمنية املختلفة يف التعصب الريايض
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ويتضح من الجدول السابق ( )7أن التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم يقل بزيادة العمر حيث كانت أعىل املجموعات يف التعصب الريايض هو مجموعة
عمر من  18ألقل من  21سنة ،وتفوقت بفروق دالة إحصائيا ً عند مستوى  0,01عىل باقي املجموعات ،بينما لم يكن الفرق بني مجموعتي عمر من  21ألقل من
 24سنة ومن  24سنة فأكثر دال إحصائياً ،وهو ما يتضح من الشكل التايل (:)8

شكل ( :)8التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم يف ضوء متغري العمر
ويتضح من هذه النتيجة أن الطالب األصغر سننا أكثر عرضة للوقوع يف التعصب الريايض ،وقد يعود السبب يف ذلك لنقص الخربة وقلة الوعي الريايض ،أو ربما
يعود ألسباب مرتبطة يف جوانب النمو حيث إن هؤالء الطالب يقعون يف الفرتات األخرية من مرحلة املراهقة ،وقد أشار املفدى (1423هـ) إىل أن االنتماءات لدى
املراهق كاالنتماء لألندية الرياضية يفرتض أن يخف مع دخول املراهق مرحلة الشباب فيكون الشخص أكثر واقعية واقل حماسا لتلك االنتماءات .وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة دراسة الدوس ( )2011التي توصلت إىل أن مستوى التعصب الريايض يقل تبعا للزيادة يف العمر.
ثانياً :متغري التخصص الدرايس:
تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة يف الكشف عن داللة الفروق يف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم يف ضوء التخصص الدرايس (علوم
إنسانية ،علوم طبيعية) فكانت النتائج كما هي موضحة يف جدول (:)9

يتضح من جدول ( )9وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى  0,01بني متوسطي درجات طالب التخصصات العلمية وطالب التخصصات اإلنسانية يف التعصب
الريايض ،والفروق لصالح طالب التخصصات العلمية ،وكان حجم تأثري التخصص عىل التعصب الريايض متوسط .وعىل الرغم من أن حجم التأثري كان بدرجة
متوسطة ،إال أن السبب يف ذلك قد يعود إىل طبيعة الدراسات اإلنسانية والتي تتعامل مع الجوانب النفسية واالجتماعية أكثر من تعاملها مع القوانني والنظريات
كالتخصصات العلمية ،مما يجعل طالب التخصصات اإلنسانية أكثر معرفة ودراية بكيفية التعامل مع التعصب الريايض والذي له ارتباط وثيق بالجوانب النفسية
واالجتماعية .وتختلف نتيجة البحث الحايل مع نتيجة دراسة املياحي ( )2014والتي توصلت إىل أن الطالب ذوي التخصصات اإلنسانية أكثر تعصبا رياضيا من
ذوي التخصصات العلمية.
ثالثاً :متغري املعدل األكاديمي:
تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه يف الكشف عن داللة الفروق يف درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم والتي ترجع الختالف املعدل
األكاديمي (أقل من  ،3من  3ألقل من  ،3,5من  3,5ألقل من  ،4من  4ألقل من  ،4,5من  4,5فأعىل) فكانت النتائج كما هي موضحة يف الجدول التايل (:)10
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جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتعصب الريايض تبعا ً ملتغري املعدل األكاديمي

جدول ( :)11داللة الفروق يف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم تبعا ً الختالف املعدل األكاديمي

ويتضح من جدول ( )11عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً يف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم ترجع الختالف املعدل األكاديمي .وعىل الرغم من عدم
داللة الفروق يف ضوء املعدل األكاديمي لكن يالحظ يف جدول ( )10أن املتوسطات الحسابية ملجموعة الطالب أصحاب املعدالت املنخفضة أقل من  ،3ومن  3ألقل
من  3,5كانت املتوسطات الحسابية لها مرتفعة مقارنة بباقي املجموعات ،لكن لم تصل الفروق بني املجموعات لحد الداللة اإلحصائية املقبولة.
رابعاً :متغري عدد أفراد األرسة:
تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه يف الكشف عن داللة الفروق يف درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم والتي ترجع الختالف عدد أفراد
األرسة (من  1إىل  ،4من  5إىل  ،8من  9فأكثر) فكانت النتائج كما هي موضحة يف الجدول التايل (:)12
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ويتضح من الجدول ( )13عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً يف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم ترجع الختالف عدد أفراد األرسة .وقد يعود السبب يف
ذلك إىل أن أساليب املعاملة الوالدية يف األرس السعودية متقاربة إىل حد ما ،مما يؤدي إىل عدم تأثري عدد أفراد األرسة يف التعصب الريايض ،أو بسبب أن عدد أفراد
األرس السعودية يف الغالب يتصف بالكثرة خصوصا ً يف املدن الصغرية والقرى والهجر (كحال عينة البحث) ،مع مالحظة أن مجموعة  4-1تمثل ما نسبته %5،5
من العينة ،مما جعل هناك تقارب بني مجموعتي  8-5ومجموعة  9فأكثر فلم تظهر فروق إحصائية يف متغري عدد أفراد األرسة.
خامساً :متغري مستوى دخل األرسة:
تم استخدام اختبار كروسكال واليس كبديل البارامرتي الختبار تحليل التباين أحادي االتجاه يف حالة املجموعات الصغرية حيث كان عدد الطالب يف مجموعة
الدخل الضعيف عدد صغري (طالبان) وذلك للكشف عن داللة الفروق يف درجة التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم والتي ترجع الختالف مستوى دخل
األرسة (ضعيف ،متوسط ،مرتفع) فكانت النتائج كما هي موضحة يف جدول (:)14
جدول ( :)14داللة الفروق يف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم تبعا ً ملتغري دخل األرسة (درجة الحرية )2

يتضح من جدول ( )14وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى  0,05يف التعصب الريايض لدى طالب جامعة القصيم ترجع الختالف معدل دخل األرسة ،ويف
ضوء متوسطات الرتب يف الثالث مجموعات نالحظ أن مجموعة الدخل املتوسط لها أكرب متوسط للرتب مما يعنى أن التعصب الريايض مرتفع يف هذه املجموعة
عن مجموعتي الدخل الضعيف واملرتفع .ومع األخذ يف االعتبار قلة عدد مجموعة ضعيفي الدخل املتمثلة بطالبني ،فإن النتيجة تبني أن مرتفعي الدخل أقل تعصبا
رياضيا من متوسطي الدخل ،وقد يعود ذلك لكون مرتفعي الدخل يهتمون يف الجوانب االجتماعية أكثر من متوسطي الدخل وذلك ملا يمثله من ظهور اجتماعي
وعالقات اجتماعية مع اآلخرين والتي لها عالقة بالتعصب الريايض.
توصيات البحث:
استنادا ً إىل النتائج التي توصل إليها البحث الحايل فإن الباحث يويص بما يأتي:
قيام الجامعات بدورها التثقيفي والتوعوي فيما يتعلق بالتعصب الريايض خالل إقامة األنشطة الرياضية املتنوعة يف الجامعات.
إدراج مواضيع تربوية خاصة بالرياضة يف مناهج التعليم العام تهدف إىل زرع قيم املنافسة الرياضية السليمة ونبذ التعصب الريايض لدى النشئ
والشباب.
وضع إجراءات جزائية مناسبة للتعامل مع املتعصبني رياضيا ً وخاصة التي تصل إىل إيذاء اآلخرين أو االعتداء عىل املرافق العامة واملمتلكات الخاصة.
إجراء الدراسات والبحوث العلمية ملشكلة التعصب الريايض وسرب أغوارها وإيجاد الحلول املناسبة للحد من تفاقمها ومعالجتها.
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