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دور معلم العلوم الشرعية يف الحد من التعصب الرياضي لدى
طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب
إعداد الدكتور  /عبدالرحمن بن عبدالعزيز أبوالحاج
أستاذ طرق تدريس العلوم الشرعية املساعد يف جامعة القصيم

ملخص الدراسة :

تتناول الدراسة دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم كما يرى ذلك طالب هذه املرحلة .وركزت
الدراسة عىل اإلجابة عن أسئلة الدراسة التي تمحورت يف سؤالني رئيسني هما :ما واقع دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة
الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب؟ ،وما طرق تفعيل دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف
منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب؟ وقد جمعت عينة الدراسة من طالب املرحلة الثانوية من مختلف مستوياتهم الدراسية بطريقة عشوائية وعددهم ( )317
طالبا ً  .واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،وتم تحليل البيانات واألساليب اإلحصائية بواسطة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ) SPSSباستخدام عدة
اختبارات للبيانات منها املتوسط (  ) Meanواالنحراف املعياري (  ) Std. Deviationواختبارمربع كاي (  . )Chi- Squareومن أهم ما توصلت له نتائج
هذه الدراسة أهمية دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض بشكل عام ،وذلك يف تسعة محاور من اثني عرش محورا ً جاء محور " :يرشد الطالب
يف أوقات املناسبات الرياضية للبعد عن العنف " أعالها وبأهمية نسبية قدرها ( ، ) 74.03%وأقلها "يوضح أهمية املنافسة األخوية " بأهمية نسبية قدرها (
 . )62.06%أما طرق تفعيل دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب فكان
املستوى العام متوسطا من خالل سبعة محاور وكان أعىل املحاور يف األهمية النسبية "تشجيع الطالب عىل املشاركة بالحمالت اإلعالمية التي تحد من التعصب
الريايض" بأهمية نسبية قدرها (  )76.28%بينما كانت أقل النسب يف محور "استضافة مسؤولني ومشاهري لتوضيح خطر التعصب الريايض " بأهمية نسبية
قدرها (.)61.86%

دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب
مقدمة:

الرياضة هي أحد األنشطة اإلنسانية التي ال يخلو مجتمع من املجتمعات اإلنسانية من ممارسة نوع من أشكالها املتعددة  .والرياضة عرب العصور والحضارات
املختلفة لها سمات متفاوتة حسب توجهات كل حضارة وطبيعتها .فالرياضة تعد تجمعًا يف نظام اجتماعي ،وهي تمثل واقعًا ملموسً ا يف حياة اإلنسان ،وتشكل
ً
نمطا سلوكيًا يحدث يف الحياة العامة  .وهي جزء من املجتمع ،وتتأثر بكل ما يسود يف املجتمع من فلسفة وعادات وتقاليد وظروف اقتصادية وسياسية .
(عبدالحفيظ 2001 ,م  :ص . )29
وهناك عدة جوانب إيجابية ملمارسة الرياضة حيث تنمي الجانب األخالقي ،والتعامل الحضاري مع اآلخرين ،وتقبل الرأي اآلخر ،وهي تنمي جوانب املواطنة
الصالحة ،وااللتزام باألنظمة ،والقوانني ،واالنضباط .ولها عدة جوانب اجتماعية ،ونفسية ذات تأثري بالغ عىل الفرد كتنمية الذات وما تحققه من البهجة واملتعة
وحفز الطاقات بما يعود عىل املجتمع والفرد باإليجابية سوا ًء بدنية أو عقلية أومعرفية أومهارات متعددة فضالً عن الفوائد االقتصادية .
وحيث إن املدرسة هي املحتضن املهم للطالب بعد أرسته وهي من يقوم بالدعم الكامل لألرسة يف الرتبية وتنمية املهارات واألخالق األساسية وتنمية الروح
اإليجابية للطالب من خالل جميع املقررات الدراسية وباألخص مقررات الرتبية اإلسالمية التي يكون لها دور كبري يف التثقيف بالرضر بشكل عام وبرضر التعصب
الريايض بشكل خاص .
وقد أصبحت الرياضة يف العرص الحديث ظاهرة حضارية واقتصادية وارتبطت بالسياسة بشكل كبري بل إنها أصبحت أحد املقومات االقتصادية ،وإحدى وسائل
التواصل بني األفراد ،والشعوب وحملت انتماءات وتكتالت اجتماعية محكها الرياضة  .وعىل الرغم من ذلك لم تجد القدر الكايف من االهتمام والدراسة للمشاكل التي
نجمت عن الرياضة بشكل يستحق ( العزاوي  2002 ,م ) .
وبني ماتيجكو  Matejkoأن املنظمني للمباريات يتجاهلون العنف الذي يندلع يف صفوف املشاهدين للمباريات والذي هو ناتج عن تخيل املسؤولني يف الرياضة
عن القيام بمهامهم التوجيهية ،وعدم وجود الدراسات التي تبحث هذه األسباب وسبل عالجها وغالبا ً يلقى اللوم عىل القائمني عىل األمن  .والنزاعات الرياضية
الحالية تفتقر إىل التدابري الواقية لذلك لوجود التشعب باملسؤولية وعدم تحديد أجهزة ذات عالقة مبارشة يف املشكالت الرياضية كما لم تحظ القضايا الرياضية،
ومن أهمها التعصب الريايض بدراسات جدية يمكن االستفادة منها يف الحد من التعصب الريايض .
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مشكلة الدراسة :

يعترب التعصب نوعا ً من أنواع التميز العنرصي الذي يشكل ظاهرة تاريخية لها أسبابها ونتج عنها كثري من الحروب والرصاعات التاريخية ولها أسباب كثرية
وظواهر متعددة أدت إىل استمرار تنوعها وفق متغريات الرتباطها بالحالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية .
والتعصب الريايض نمط حديث وشكل من أشكال التعصب الذي يعد من الظواهر االجتماعية الحديثة التي تصيب املجتمعات بالخلل وتقوده اىل االنحرافات
السلوكية البعيدة عن تعاليم ديننا الحنيف الذي يحث دائما ً عىل احرتام الغري وتقبل اآلخرين واحرتام الرأي اآلخر وعدم الظلم لآلخرين.
ويعد التعصب الريايض نوعًا من أنواع التعدي يحث عىل العنف والظلم يف املجتمع وفق مربرات ومعطيات غري رشعية وغري أخالقية وال تحرتم روح املواطنة،
والدعوة الربانية لوصف املؤمنني بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .
ومع تنامي روح املنافسة والحماس بني مشجعي األندية الرياضية يكون هناك اندفاع غري محدود تجاه االنتماء لنا ٍد معني أو العب معني يقوم اإلعالم،
وجماعة الرفاق بتنميته ودعمه إىل أن يصل إىل مشكلة مثل التعصب الريايض والشغب والعنف الريايض التي تستوجب وجود دراسات بحثية ملعرفة أبعاد هذه
املشكلة وأسبابها للوصول إىل الطرق والسبل العالجية للحد من انتشارها .
ومن خالل املالحظات التي تم تسجيلها أثناء حضور بعض املباريات يف مجاالت رياضية شتى ،تبني أن هناك نسبة عالية من طالب املرحلة الثانوية يحرضون
تلك املباريات ،ويصدرون هتافات تكاد تصل إىل حد العداء الواضح إزاء املنافسني ،بل قد يتطور األمر إىل شجار باأليدي دفاعًا عن أحقية ناد ينتمي إليه بالثناء
واملدح ،وعكس ذلك يعرض صاحبه ملا ال يرضاه قوال ً وفعالً ،وانفعاال وتعصبًا ،قد يودي بصاحبه إىل الهالك املحدق ،وبسؤال بعض املشجعني من طالب املرحلة
الثانوية عن السبب الكامن وراء هذا التعصب الشديد غري املربر ،أفاد بعضهم أنهم قد ألفوا ذلك من جماعة األقران ،أو من مشجعني سابقني ،أو انتماءات قوية
لألندية التي ينتسبون لها ،ولم يجدوا من يقوم بتوجيههم وإرشادهم إىل رضورة الحد من هذا التعصب ،بالرغم من أن هناك مواد ذات أهمية يف هذا الصدد
مثل مواد العلوم الدينية والرشعية ،بل أكثر من هذا فإن املعلمني القائمني عىل تدريس هذه املواد يتعني أن يكون لهم دو ٌر بارز يف الحد من هذه الظاهرة ،وهذا
ما لم نره يف مدارس التعليم العام ،سواء يف الفصول الدراسية ،أو يف املؤتمرات املدرسية التي يمكن استخدامها سبيالً للحد من التعصب الريايض بكل أشكاله،
ويف جميع مجاالته .وقد أكد هذه املالحظات العديد من املقابالت التي أجريت مع غري معلم يف املرحلة الثانوية ،الذين أفادوا بأنهم أكثر انشغاال بإنهاء مقرراتهم
الدراسية ،وأنه ال وقت للحديث عن مجاالت تخرج عن سياق املقرر ،وأشاروا إىل أهمية دور اإلخصائيني االجتماعيني يف هذا الشأن ،أما معلمو العلوم الرشعية
فقد أشاروا إىل أنهم قد يتناولون التعصب الريايض كأمثلة عن بعض القضايا واملشكالت الرشعية الواردة يف املناهج .وهذا كله يشري إىل غياب الرؤية املدرسية
يف التعامل مع ظاهرة التعصب الريايض ،وضبابية دور معلم العلوم الرشعية يف التعامل مع هذه الظاهرة ،وهذا كله ما دفع الباحث إىل القيام بالدراسة الحالية
إلجالء دور معلم العلوم الرشعية يف مواجهة ظاهرة التعصب الريايض ،من وجهة نظر الطالب الذين يعانون بالفعل من هذه الظاهرة املهلكة للفرد واملجتمع.

أسئلة الدراسة :

تبني من العرض السابق أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالتعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية ،مما يجعل الطالب مفتق ًدا للتوجيه واإلرشاد املدريس
للحد من هذه الظاهرة ،وملا كان معلم العلوم الرشعية عىل صلة وثيقة باملناخ املدريس السائد ،فقد تبني ضبابية الدور الذي يؤديه للحد من التعصب الريايض،
ومن هنا كان من املهم اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي:
ما دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب؟
ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالن الفرعيان اآلتيان:
ما واقع دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب؟
1ما طرق تفعيل دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب ؟
2-

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إىل التعرف عىل دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة
نظر الطالب  ،ودور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب من خالل مقررات العلوم الرشعية  ،وتهدف الدراسة أيضا إىل تحديد طرق تفعيل دور معلمي
العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم ودراسة الفروقات ذات الداللة من وجهة نظر الطالب وفق
مراحلهم الدراسية .

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة يف الجوانب اآلتية:
للدراسة أهمية يف مشاركة معلمي العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية يف الحد من التعصب الريايض من منطلق تدريس العلوم الرشعية .كما أن هذه
.1
الدراسة تعطي املعلم األسس واملعلومات التي تساعد عىل الحد من التعصب الدرايس يف املرحلة الثانوية .وهذه الدراسة قد تكون أحد محاور التعاون بني
املدرسة والجهات ذات الصلة يف حماية املجتمع من املمارسات غري السوية ومن أهمها التعصب الريايض ،كما أن هذه الدراسة ترسخ روح املواطنة الصالحة
وحب الخري لآلخرين وتقبل الرأي اآلخر من منطلق السماحة يف الرشيعة اإلسالمية.
هذه الدراسة سوف تكون ذات جدوى بتسليط الضوء عىل قضية اجتماعية يف الوسط الريايض وتركز عىل فئة مهمة يف املجتمع وهي فئة الشباب مما
.2
يعني أن النتائج العلمية والنظرية يف هذه الدراسة ستحاول تقديم تفسريات علمية حول التعصب الريايض؛ مما يساعد عىل حل مشكالت اجتماعية تؤثر عىل
استقرار املجتمع وبذلك ستمنح هذه الدراسة الباحثني الجوانب املهمة يف هذا املجال والرتكيز عليها يف البحوث املستقبلية
نتائج هذه الدراسة ستكون متاحة للمؤسسات الرتبوية واملؤسسات الشبابية ذات االختصاص لألخذ بها وللمساعدة يف النواحي التطبيقية للحد من
.3
التعصب الريايض سواء كان هذا التطبيق مشاريع أو توجيهات إعالمية وفكرية لتجنب النتائج السلبية التي تنجم عن التعصب الريايض بالتوعية والرتبية
والتوجيه.

حدود الدراسة:

الحدود املوضوعية :تتناول الدراسة دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية .
الحدود املكانية :تمت هذه الدراسة يف منطقة القصيم .
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الحدود البرشية  :طبقت عىل طالب ومعلمي العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية يف مدارس منطقة القصيم
الحدود الزمانية  :كانت هذه الدراسة يف الفصل الدرايس األول للعام الجامعي  1438/1439هـ .

مصطلحات الدراسة :

التعصب الريايض  :من " تعصب  :أتى بالعصبية  ,وهو أن يدعو الرجل إىل نرصة عصبته ,والتألب معه عىل من يناوئهم ظاملني أم مظلومني  ,وقد تعصبوا عليهم :
إذا اجتمعوا " ويف اإلصطالح هو " حالة مبالغ فيها من الحكم عىل اليشء " ويعرف ماردن ماير التعصب بأنه  " :اتجاه يتسم بعدم التفضيل ضد جماعة معينة
يحط من قدرها ومن كل أعضائها " هذا ويعرف الباحث التعصب الريايض عىل أنه اإلفراط و املبالغة يف حب العب أو فريق معني يف لعبة معينة بصورة تتغلب فيها
العاطفة عىل العقل .

الدراسات السابقة :

من الدراسات التي تناولت التعصب الريايض دراسة  :املطريي ( 1432هـ ) بعنوان " سمات ومظاهر التعصب الريايض دراسة ميدانية عىل عينة من طالب
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية " والتي تناولت سمات ومظاهر التعصب الريايض واختالف درجات التعصب بني طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية بالرياض حيث ذكرت عوامل التعصب الريايض وموقف طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود من التعصب الريايض وذكرت الحلول من وجهة نظر
الطالب حول قضية التعصب الريايض  .وخلصت الدراسة أن نسبة رفض التعصب الدرايس لدى طالب الجامعة تصل إىل (  ) % 50.6وأن درجة التعصب الريايض
لدى طالب الجامعة (  ) 1.83حيث تشري الدرجة (  ) 3إىل الطالب املتعصب رياضيا والدرجة ( )2الطالب متوسط التعصب بينا تشري (  ) 1الطالب غري املتعصب
 .وذكرت الدراسة إىل أن التعصب الريايض لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود يف الرياض لم يصل إىل أن يكون ظاهرة اجتماعية أو يف مستوى قضية أو
مشكلة .
وكذلك دراسة تناولت املوضوع نفسه وهي دراسة  :العتيق (  1434هـ ) بعنوان " التعصب الريايض أسبابه وآثاره وسبل معالجته بالحوار " حيث تناولت
الدراسة مؤرشات التعصب الريايض ومظاهر التعصب الريايض واألسباب املؤدية إليه  .كما ذكرت الدراسة عالج ظاهرة التعصب الريايض والقواعد واملبادئ التي
تسهم يف نبذ التعصب وأساليب الوقاية والحلول املقرتحة ملعالجة التعصب الريايض" .ونبهت الدراسة إىل الدور اإليجابي لإلعالم واملدرسة للرتكيز عىل جانب
التثقيف وزيادة الوعي لدى النشء  .كما ذكرت الدراسة دور املدرسة من خالل مقرر الرتبية الرياضية والدراسات اإلسالمية يف توعية الطالب باألرضار الناجمة عن
التعصب الريايض سوا ًء للفرد أو للمجتمع جسديا ً ونفسيا ً وماديا ً .
تناولت دراسة محمد حسني وآخرين ( 1993م) والتي تحمل " دراسة تحليلية لظاهرة التعصب الريايض يف دولة البحرين املدربون واملشجعون " وكانت الدراسة
تهدف إىل معرفة مستوى التعصب ومدى تأثريه ملستوى ذات الداللة لكل من العمر واملستوى اإلجتماعي والتعليمي حيث أثبتت نتائجها ارتفاع نسبة التعصب
الريايض لدى املدربني أعىل من عينة املشجعني  .وارتفاع مستوى التعصب لدى غرياملتزوجني بمقارنتهم بغريهم وارتفاع نسبة التعصب بنسبة املقارنة للمستوى
التعليمي حيث بينت الدراسة ارتفاع مستوى التعصب لدى غري الجامعيني مقارنة بالجامعيني كما اتضح انخفاض مستوى التعصب مع زيادة العمر.
دراسة السلمي (  1435هـ ) تحت عنوان " التعصب الريايض وتأثري وسائل اإلعالم الجديد " حيث قاست الدراسة آراء الجماهري واإلعالميني ومدى تأثري وسائل
اإلعالم يف التعصب الريايض سوا ًء يف الجانب اإليجابي كمحاربة التعصب والتوعية للحد من التعصب الريايض أو الجانب السلبي دور اإلعالم يف تأجيج التعصب
الريايض واإلسهام يف انتشاره .وكانت نتائج الدراسة أن ما يشاع من حرص التعصب الريايض يف الجماهري ليس صحيحا .كما أن زيادة التعصب الريايض ترتبط
بشكل واضح بانتشاراإلعالم الجديد وزيادة وسائل التواصل االجتماعي .وأشارت الدراسة إىل أن االستقطاب غري املرشوع وترويج الشائعات واألخبار املكذوبة يف
وسائل اإلعالم الحديث تعد مصدرا ً للتعصب الريايض .وأشارت الدراسة إىل أن لغة الخطاب عند بعض اإلعالميني يف وسائل التواصل االجتماعي تصنع نوعا من
االستفزاز واالحتقان.
ومن الدراسات املهمة يف هذا املجال دراسة :العنزي (  1424هـ ) بعنوان " التعصب وعالقته ببعض أبعاد التوافق لدى عينة من الطالب الجامعيني بمدينة
الرياض " وكانت تقيس مستوى التعصب الريايض لدى الطالب الجامعيني يف مدينة الرياض وأبعاد التوافق لديهم حيث استخدم الباحث يف هذه الدراسة منهجً ا
وصفيًّا ارتباطيًا لجامعات الرياض  .ومن أهم النتائج التي حصلت عليها الدراسة أن الطالب الجامعيني يقعون يف املستوى املتوسط من التعصب الريايض .
ووجدت الدراسة عالقات ارتباطية إيجابية ذات داللة بني الطالب منخفيض التعصب والطالب مرتفعي التعصب يف كافة أبعاد التوافق االجتماعي واالنفعايل
والصحي .وحيث إن هذه الدراسات تناولت التعصب الريايض من عدة محاور سوا ًء الرتبوية أواإلعالمية واملجتمعية وقد ذكرت هذه الدراسات كثريا ً من الجوانب
املهمة لدراسة هذه املشكلة وعالجها مع إشارة جميع الباحثني إىل تعقيدها ودخول عدة جوانب تتعلق بها سوا ًء كانت مبارشة كاإلعالم أوغريميارشة كاألرسة
واملجتمع .إال أن قليال من الدراسات التي تناولت الجانب الرتبوي ودور املعلم وباألخص معلمي العلوم الرشعية ودورهم بعالج هذه املشكلة ودورهم بالحد من هذه
املشكلة التي تؤثر عىل املجتمع بشكل كبري وعىل الفرد بشكل مبارش وتعد ذات أسس دينية وأخالقية ومجتمعية بشكل مبارش  .ولهذا جاءت هذه الدراسة لتكون
نواة دراسات قادمة تعنى بكل ما يتعلق باملشكالت الشبابية واملجتمعية من وجهة نظر املختصني يف العلوم الرشعية وطرائق التدريس فيها .

منهج الدراسة :

اعتمدت هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي للوصول لتحقيق أهداف الدراسة ،ولدراسة العالقات لظاهرة التعصب الريايض واملتغريات التي تؤثر عليها .
مجتمع وعينة الدراسة:
تم تكوين مجتمع الدراسة من عينة عشوائية من طالب املرحلة الثانوية يف جميع مراحلها الثالثة ،كما دخل بهذه الدراسة طالب املرحلة الثانوية ممن يدرسون
نظام املقررات الدراسية يف مختلف مستوياته .وشملت ما يقارب (  )317طالبا ذكرا ولم يتم اختيار الطالبات اإلناث يف هذه الدراسة وكان إخيار العينة عشوئيا .
أداة جمع البيانات ومعامالتها العلمية :
استخدمت الدراسة استبانة من تصميم الباحث ومحكمة علميا من عدة باحثني ومحكمني ممن لهم صلة وثيقة باملجال وقد بلغ عددهم ثمانية وقد صممت
لقياس فروع وأسئلة الدراسة بدقة حيث تم تعديلها يف ضوء اقرتاحات وتعديالت مجموعة من املحكمني وبعض الخرباء .وقام الباحث بإجراء العديد من التغيريات
واإلضافات والحذف لبعض الفقرات وصوال ً لصورتها النهائية حتى وصول التأكد من جاهزية اإلستبانة  .ومن أجل التأكد من صدق أدوات الدراسة قام الباحث
بتطبيقها عىل عينة عشوائية من مجتمع الدراسة عددهم ( )10طالب مرحلة ثانوية وذلك ملرتني متتاليتني وكان الفارق الزمني بني التطبيقني عىل نفس العينة
قرابة أسبوعني من التطبيق األول و الثاني وذلك لقياس صدق االتساق الداخيل ومعامل الثبات.
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ويف هذه الدراسة تم اعتماد النسب املئوية التالية للحكم عىل مستوى املوافقة وهي  ) 100% – 85.00 ( :مستوى عا ٍل جدا ً  ) % 84.99 – 70.00 ( ,مستوى
عا ٍل  ) 69.99% – 60.00 ( ,مستوى متوسط  ) % 59.00 – 50.00 ( ,مستوى منخفض  ( ,أقل من  ) 50.00%مستوى منخفض جدا ً  ( .مريزا . ) 3013 .
األساليب اإلحصائية املستخدمة
تم استخدام أساليب لإلجابة عن تساؤالت هذه الدراسة حيث استخدم الباحث األساليب اإلحصائية بواسطة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ) SPSS
باستخدام عدة اختبارات للبيانات منها املتوسط (  ) Meanواالنحراف املعياري (  ) Std. Deviationواختبار مربع كاي ( . )Chi- Square
عرض النتائج ومناقشتها :
السؤال األول  :ما واقع دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب؟
يف ضوء تساؤالت الدراسة للسؤال األول " ما واقع دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة
نظر الطالب ؟ " ومن أجل اإلجابة عىل هذا السؤال يوضح لنا اختبار مربع كاي بعض النتائج التالية :
جدول (  ) 2املتوسط واالنحراف املعياري واقع دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض من وجهة نظر الطالب .
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يتضح من جدول (  ) 1الذي يشري إىل واقع دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض من وجهة نظر الطالب إىل أن املتوسط الحسابي للمجال كان (
 ) 1.00 ± 3.49وبنسبة مئوية كلية وقدرها (  , ) 70.30التي تشري إىل درجة املوافقة عالية لدور معلمي العوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض.
ومن خالل الدراسة يتضح لنا دور املعلم يف إرشاد الطالب يف أوقات املناسبات الرياضية للبعد عن التعصب الريايض بلغ األعىل ويف املرتبة األوىل من خالل متوسط
انحرايف ( , ) 1.12 ± 3.70وبأهمية نسبية قدرها (  ) 74.03%ووبقيمة كاي (  . ) *1097.7كما أن وجهة نظر الطالب لدور املعلم يف توعيتهم بأسباب التعصب
الرياض يأتي يف املرتبة الثانية حيث كان املتوسط االنحرايف (  ) 1.46 ± 3.88وبأهمية نسبية قدرها (  )% 73.61وبقيمة كاي (  . )*1592.1كما يقارب هذه
النتيجة املعلم يوضح املوقف الرشعي من التعصب الريايض بمتوسط انحرايف (  ) 1.40 ± 3.68وبأهمية نسبية قدرها (  ) 73.61%وبقيمة كاي ( )*.1532
و املعلم يعرض املشكالت التي تنتج عن التعصب الريايض باملرتبة الرابعة وبانحراف معياري (  )1.39 ± 3.56وبأهمية نسبية قدرها (  .) 73.61%ومن
الدراسة يتضح تقارب نتائج الدراسة لكل من قيام املعلم بتشجيع الطالب عىل املحبة والتعاون فيما بينهم بمعدل االنحراف (  ) 1.60 ± 3.62وبأهمية نسبية
قدرها (  ) 72.51%وبقيمة كاي (  ) * 2003.8ويوضح املعلم أن اإلسالم دين محبة وإخاء وينهى عن البغضاء بانحراف معياري (  ) 1.35 ± 3.61وبأهمية
نسبية قدرها (  ) % 72.36وبقيمة كاي (  ) * 876.8وأيضا يوضح املعلم قيم اإلسالم التسامحية بانحراف معياري (  ) 1.37 ± 3.60وبأهمية نسبية قدرها (
 ) 72.17%وبقيمة كاي (  . ) * 2051.1كما أن الدراسة كانت نتائجها متوسطة يف أربعة محاور  :يوضح املعلم خطر التعصب الريايض عىل األفراد بانحراف
معياري (  ) 1.36 ± 3.41وبأهيمة نسبية قدرها (  ) % 68.38وبقيمة كاي (  ) * 638.8ويوضح املعلم الدور اإليجابي للمشاركة يف نبذ التعصب الريايض
بانحراف معياري (  )1.47 ± 3.27وبأهمية نسبية قدرها (  ) % 65.40وقيمة كاي (  ) * 380.07كما يوضح املعلم سلوكيات الروح الرياضية الحسنة وأثرها
اإليجابي بانحراف معياري (  ) 1.47 ± 3.27وبأهمية نسبية (  ) % 64.80وبقيمة كاي (  ) * 380.07ويوضح املعلم أهمية املنافسة األخوية بانحراف معياري (
 ) 1.23 ± 3.10وبأهمية نسبية قدرها (  ) % 62.04وبقيمة كاي ( . ) * 439.4
ومن هذه النتائج يتضح دور املعلم اإليجابي يف الحد من التعصب الريايض يف معظم املحاور حيث إن مستوى املوافقة عا ٍل ماعدا يف أربعة محاور كان املستوى
متوسطا  .وهذه الدراسة توافق كثريا ً من الدراسات التي تعرض دور املعلم اإليجابي يف الحد من التعصب الريايض  .كما أن أعىل نسبة كانت يف الدور اإلرشادي ملعلم
العلوم الرشعية يف وقت املناسبات الرياضية لطالبه للبعد عن العنف وكان هناك تقارب يف نتائج كثري من محارو الدراسة يف املستوى العايل واملتوسط  .وسجلت
الدراسة أقل نسبة بمعدل متوسط ملحور دور معلم العلوم الرشعية يف توضيح أهمية املنافسة األخوية وبتقارب كبري يف نتائجها مع محور توضيح الدور اإليجابي
للمشاركة يف نبذ التعصب الريايض وتوضيح خطر التعصب الريايض عىل عالقات األفراد وتوضيح سلوكيات الروح الرياضية الحسنة وأثرها اإليجابي حيث إن هذه
املحاور األربعة كانت النسب فيها متوسطة .
ومن خالل الدراسة يتضح الدوراإلرشادي ملعلم العلوم الرشعية يف وقت املناسبات الرياضية التي تحد من العنف والسلوكيات الخارجة عن الذوق العام والنظام وهذا
يدعمه دراسة الكندري (  )2005التي تذكر أهمية املؤسسات الرتبوية يف دعم التنشئة ،وإكسابهم السلوكيات واملمارسات األخالقية واحرتام النظام والذوق العام .
كما أثبتت الدراسة أن معلم العلوم الرشعية له دور كبري يف توعية الطالب بأسباب التعصب الريايض وله دور كبري يف إيضاح املوقف الرشعي من التعصب الريايض
وعرض املشكالت التي قد تنشأ من التعصب .وأثبتت الدراسة أن املعلم يشجع الطالب عىل املحبة والتعاون فيما بينهم وأن اإلسالم دين محبة وينهى عن البغضاء
وهذا تؤيده دراسة كل من عالوي (  , ) 2004والشافعي (  ) 2014وأنه يجب البعد عن مرض الكراهية واالنفعاالت وعدم الحكم املسبق عىل األفراد والجماعات من
منطلق التعصب .
وأوضحت الدراسة بأن معلمي العلوم الرشعية لهم دور كبري يف ايضاح قيم اإلسالم التسامحية وأن اإلسالم ينهى عن التعصب والغلو كما أن التعصب خطر كبري عىل
املجتمعات وعىل الوحدة والتالحم بني أفرادها وأنه يجب األخذ بالروح الرياضية الحسنة  .كما بينت الدراسة أنه يجب أن يكون للطالب دور إيجابي يف املشاركة يف
نبذ التعصب الريايض وأنه من األهمية بمكان أن تكون املنافسات أخوية يسودها الود والتالحم واالحرتام مما ينعكس عىل الفرد واملجتمع ككل.
السؤال الثاني  :ما طرق تفعيل دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب ؟

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
جدول رقم (  ) 3ما طرق تفعيل دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر الطالب ؟

يتضح من جدول (  ) 3والذي أوضح طرق تفعيل دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من
وجهة نظر الطالب متوسطة بشكل عام بانحراف معياري (  ) 1.46 ± 3.43وبأهمية نسبية قدرها (  )68.88قد جاءت يف املرتبة األوىل تشجيع الطالب عىل
املشاركة بالحمالت اإلعالمية التي تحد من التعصب الريايض بمستوى عال وبانحراف معياري (  )1.00 ± 3.89وبأهمية نسبية قدرها (  ) % 76,28وبقيمة
كاي (  ) *.1054كما يأتي باملرتبة الثانية إنشاء مجموعات إلكرتونية تناقش التعصب الريايض وتضع حلوال ً له بمستوى عال وبانحراف معياري ( ± 3.70
 ) 1.12وبأهمية نسبية وقدرها (  ) 74.35وبقيمة كاي (  . ) * 1097.7ويقارب كل من استخدام بيئة التكنولوجيا واإلنرت نت لالطالع عىل املعلومات التي
تحد من التعصب الريايض بمستوى عال وبانحراف معياري (  ) 1.47 ± 3.75وبأهمية نسبية (  ) 71.42وقيمة كاي (  ) * 1082.9و تفعيل أنشطة املدرسة
ومناسباتها فيما يخدم التوعية بمشاكل التعصب الريايض بمستوى عال بانحراف معياري (  ) 1.39 ± 3.65وبأهمية نسبية قدرها (  )71.34وقيمة كاي (
 ) * 759.3ووضع مجموعات تهتم بالنقاشات التي تحد من التعصب الريايض بمستوى عال بانحراف معياري (  ) 1.43 ± 3.52وبأهمية نسبية قدرها (
 )70.54وقيمة كاي (  . ) * 904.8كما بينت الدراسة يف املرتبة السادسة تضمني دروس وأنشطة أثناء التدريس ملوضوعات تحد من التعصب الريايض حيث
كانت يف مستوى متوسط بانحراف معياري (  ) 1.26 ± 3.84بأهمية نسبية قدرها (  )69.77وبقيمة كاي (  )*867.8مقاربة ملحور القيام بالزيارات امليدانية
التي تسهم يف الحد من التعصب الريايض باملرتبة السابعة بانحراف معياري (  ) 1.42 ± 3.48وبأهمية نسبية قدرها (  ) 69.69وبقيمة كاي ( )*380.07
 .كما أوضحت الدراسة املرتبة الثامنة إلقامة املعارض التي تحذر من التعصب الريايض بمستوى متوسط بانحراف معياري (  ) 1.46 ± 3.41وبأهمية نسبية
قدرها (  ) 68.38وقيمة كاي ( . ) *638.03وكان يف املرتبة التاسعة تفعيل الدور اإلعالمي باملدرسة للحد من التعصب الريايض حيث كان بمستوى متوسط
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وبانحراف معياري (  ) 1.15 3.30±وأهمية نسبية قدرها (  ) 66.17وقيمة كاي (  . )* 1047.1وبينت الدراسة املرتبة العارشة ملحور تشجيع الطالب يف
املشاركة يف التوعية املجتمعية للتحذير من التعصب الريايض بمستوى متوسط وبانحراف معياري (  ) 1.12 ± 3.24وبأهمية نسبية قدرها (  )% 64.2وقيمة
كاي (  . ) * 976.95وجاء يف املرتبة الحادية عرشة تكليف الطالب بإعداد النرشات وكتابة التقارير يف قضايا التعصب الريايض بمستوى متوسط بانحراف
معياري (  ) 1.23 ± 3.10وبأهمية نسبية قدرها (  )% 62.06وقيمة كاي (  . ) * 439.4كما جاء باملرتبة الثانية عرشة واألخرية استضافة مسؤولني ومشاهري
لتوضيح خطر التعصب الريايض بمستوى متوسط وبانحراف معياري (  ) 1.23 ± 3.09وبأهمية نسبية قدرها (  ) 61.85ومعدل كاي ( . ) * 876.8
من خالل هذه الدراسة يتبني طرق معالجة معلمي العلوم الرشعية للتعصب الريايض حيث كانت متوسطة بشكل عام بينما كانت عالية يف خمسة محاور وأهمها
تشجيع الطالب عىل املشاركة بالحمالت اإلعالمية التي تحد من التعصب الريايض والدور للمجموعات اإللكرتونية التي تناقش التعصب الريايض ودور بيئة
التكنولوجيا واإلنرت نت لالطالع عىل املعلومات التي تحد من التعصب الريايض وهذه من األنماط االجتماعية والسلوكية واألساليب التي يتم فيها تنشئة املجتمع
ودور األرسة واإلعالم والتعليم وكانت موافقة لكثري من الدراسات منها  ,مقداد (  )1989والشهري (  )2009والدوس ( . )2011
كما أن الدراسة أوضحت األدوار التي يقوم فيها معلمو العلوم الرشعية بالحد من التعصب الريايض وكانت يف مستوى عا ٍل يف هذ الدراسة كتفعيل أنشطة املدرسة
ومناسباتها فيما يخدم التوعية بمشاكل التعصب الريايض عىل املجتمع بشكل عام وعىل الفرد بشكل خاص وأيضا وضع مجموعات تهتم بالنقاشات التي تحد من
التعصب الريايض وعرض اآلراء وتدريب الطالب عىل احرتام رأي الغري واتجاهاته.
ويف هذه الدراسة أوضحت مستوى األهمية املتوسط لعدة محاورمنها قيام معلمي العلوم الرشعية تضمني دروس وأنشطة أثناء التدريس ملوضوعات تحد من
التعصب الريايض والقيام بزيارات ميدانية إىل مقرات أو مؤسسات حكومية أو خاصة تسهم يف الحد من التعصب الريايض  .ومن املحاور التي كان مستوى
األهمية يف نتائجها إقامة املعارض وتفعيل الدور اإلعالمي يف املدرسة للحد من التعصب الريايض وتشجيع الطالب عىل املشاركة يف التوعية املجتمعية للتحذير من
مخاطر التعصب الريايض عىل الفرد واملجتمع وما ينتج عنه من التفكك والبغضاء بني أفراد املجتمع وتأجيج الشحناء والبغضاء التي نهى عنها ديننا اإلسالمي
حيث إن الدين اإلسالمي يحث عىل التسامح واحرتام الغري وحب الخري وعدم إلحاق األذية باآلخرين .ومن األمور التي أوضحتها الدراسة هو املستوى املتوسط
يف نتائجها وكان يف أقل املستويات من األهمية تكليف الطالب بإعداد النرشات وكتابة التقارير يف قضايا التعصب واستضافة مسؤولني ومشاهري لتوضيح خطر
التعصب وإقامة الندوات واللقاءات لذلك.

التوصيات :
123456789-

رضورة الرتكيز عىل حث الطالب عىل املشاركة يف نبذ التعصب الريايض وإيضاح الدور اإليجابي لنبذ التعصب .
رضورة إيضاح أهمية املنافسة الرشيفة واألخوية وإيضاح السلوكيات الحسنة وأثرها اإليجابي والبعد عن التعصب بجميع أشكاله وصوره.
يجب الرتكيز عىل إيضاح خطر التعصب الريايض عىل عالقات األفراد يف املجتمع .
الرتكيز عىل استضافة املسؤولني واملشاهري لتوضيح خطر التعصب الريايض .
تكليف الطالب بإعداد النرشات وكتابة التقارير يف قضايا التعصب الريايض مما ينعكس عىل توجيههم الوجهة السليمة لنبذ التعصب .
تنمية املشاركة املجتمعية واملشاركة يف الحمالت اإلعالمية التي تنبذ التعصب الريايض.
تفعيل الدور اإلعالمي يف املدرسة لتوجيه الطالب بأخطار التعصب الريايض .
إقامة املعارض واملناشط والزيارات امليدانية التي تسهم يف الحد من التعصب الريايض .
تضمني دروس وأنشطة أثناء التدريس داخل الفصل وطرح موضوعات تقوم وترشد الطالب للحد من التعصب الريايض.

املقرتحات :

دراسة تأثري منهج مقرتح يف العلوم الرشعية عىل تنمية الوعي بمخاطر التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية.
1دراسة فعالية برنامج وقائي يف العلوم الرشعية للحد من ظاهرة التعصب الريايض باملرحلة الثانوية .
2دراسة تحليلية لكتب العلوم الرشعية يف ضوء القيم الالزمة للحد من ظاهرة التعصب باملرحلة الثانوية.
3دراسة أثر استخدام بعض األنشطة الصفية والالصفية يف نبذ التعصب الريايض يف مجال العلوم الرشعية باملرحلة الثانوية .
4دراسة العالقة بني خفض مستوى التعصب الريايض والتحصيل الدرايس لدى طالب املرحلة الثانوية.
5دراسة تفعيل دور اإلعالم املدريس بجميع وسائله بالرتكيز عىل التثقيف التوجيهي لطالب املدارس يف جوانب التعصب الرياض بشكل خاص ويف جميع
6القضايا االجتماعية بشكل عام .
تكوين لجان مدرسية لدراسة ظواهر التعصب املدريس وأخرى عىل مستوى اإلدارات العليا يف التعليم لتقديم مقرتحات وبرامج تنفيذية للحد من
7التعصب الريايض يف املدراس .
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الخاتمة :

يف نهاية هذه الدراسة التي كانت تبحث دور معلم العلوم الرشعية يف الحد من التعصب الريايض لدى طالب املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم من وجهة نظر
الطالب ،وغرس السلوك اإليجابي يف جميع املجاالت ويف املجال الريايض بشكل خاص .
نود أن ننبه أن هذه الدراسة تهدف إىل الحد من انتشار التعصب الريايض وآثاره السلبية عىل الفرد واملجتمع وتحول الرياضة من املنافسة إىل جوانب أخرى
مما يُحتِّم تدخل الرتبويني واملسؤولني يف التنشئة االجتماعية إىل تتبع دور األرسة واألصدقاء واإلعالم ملعرفة اآلثار التي ترتكها يف النشء وسلوك الفرد وشخصيته
لعالجها وعمل سبل الوقاية العلمية والعملية لهذه اآلثار السلبية.
كما أن دور معلمي العلوم الرشعية يف املدارس يتعدى رشح املنهج الدرايس إىل زرع املبادئ والقيم واالتجاهات اإلسالمية ووضع املعايري املتعلقة بسلوك الطالب
الريايض وتوجيهها إىل الطرق التنافسية الصحية وفق ما أمرنا به ديننا اإلسالمي من احرتام الحقوق وعدم التعدي والتعايش مع اآلخرين ممن يخالفنا يف الرأي
والدين وفق ضوابط رشعية محكمة.
ومن خالل هذه الدراسة يتضح دور القدوة الحسنة والنماذج القيمة التي لها تأثري كبري سوا ًء يف التوجيه واإلرشاد أو يف املمارسات العملية وغريها وبذلك يكمن
دور معلمي العلوم الرشعية بعرض هذه النماذج وبيان القدوة الصحية بعيدا ً عن التأجيج العاطفي وإرشاد النشء بكافة فئاته من أجل نبذ التعصب ملا له من
نتائج إيجابية عىل الفرد وعىل املجتمع .
ويف هذه الدراسة يتضح الدور الرقابي الذاتي وأهمية توعية املهتمني باملجال الريايض بشكل خاص باألنظمة واللوائح التي تحد من املشاكل املجتمعية بني األفراد
والجماعات كما يجب الرتكيز ودعم السلوك اإليجابي وآثاره اإليجابية للفرد واملجتمع بشكل عام وغرس مبدأ احرتام النظام يف نفوس النشء والبعد عن التشنج
والوالء املطلق غري العقالني وضبط النفس وفق ما تنص عليه الرشيعة اإلسالمية و وفق ما وصانا به النبي محمد صىل الله عليه وسلم من عدم الغضب وحفظ
الحقوق وعدم التعدي وغريها من القيم اإلسالمية التي تحمى املجتمع من التنافر والتباغض وأن يكون املجتمع كالجسد الواحد الذي يشعر بعضه بآالم البعض
اآلخر .
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