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  الفصل األول
  : التمھید للدراسة

تطورت الرياضة عامة والرياضة التنافسية بشكل خاص، وذلك في مختلف 
ة العربية السعودية؛ مما أسهم ذلك في جلب المزيد من أنحاء العالم بما فيها المملك

الجماهير المهتمة بمشاهدة األنشطة الرياضية المختلفة، بما تحويه من الفعاليات 
المتعددة في المالعب واألندية الرياضية، وغالباً ما يصاحب هذا االهتمام الواسع 

ير سواء أكان أساليب وطرق مختلفة، للمؤازرة والتشجيع من قبل هذه الجماه
لفريقها أم نجمها المفضل؛ مما ينتج عن ذلك أنواعاً من التعصب والذي بدوره قد 
يؤدي إلى االختالفات والشحناء والبغضاء وبذلك تفتقد الرياضة إلى قيمتها ومتعتها 

  .  )14م، ص2004الغامدي،  (الترويحية والتنافسية 

النبي  كما يأمرسائر البشر، ر عليه سين الدين اإلسالمي يمثل أساساً يكما أ
r  بالسير على الهدى والبعد عن الشحناء والتعصب والكراهية فالمسلم أخو المسلم

  . ويحب ألخيه كما يحب لنفسه
  : مشكلة الدراسة

إن ظاهرة التعصب ظاهرة قديمة وحديثة، ولهـا أنـواع عـدة، كـالتمييز     
ـ    روب والصـراعات  العنصري، والديني، ولعل الباحث يستنتج مـن متابعتـه للح

التاريخية أن أسباب الكثير منها يعود إلى التعصب بكافة أشـكاله ومسـمياته ومـا    
  . زالت هذه الظاهرة تتجدد وتتنوع باستمرار

 ؛عد مشكلة اجتماعيـة شكل من أشكال التعصب يوالتعصب الرياضي بوصفة 
إلى الكثير  فهو يقود ،وبالتالي تعيقه عن أداء وظائفه ،ألنها تصيب المجتمع بالخلل
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 التربيـة من التصرفات والمخالفات التربوية من استخدام عبارات بذيئة بعيدة عـن  
  . اإلسالمية

لَـا   كتَٰبِٱل لَۡأه یا ۡقُل (: حذر القرآن الكريم من التعصب بأشكاله حيث قال تعالى
لَا تَتَّبِعو حقۡٱل غَري ۡدينكُم في واْلتَغ اۡاْ أَهٓوٓوـن  ضَـلُّواْ  ۡقَـد  مۡقَو ءأَضَـلُّواْ  لُۡقَـب  مريا  وـث  ءٓسـوا  عـن  وضَـلُّواْ  كَ

  . ]77:سورة المائدة[ )ٱلسبِيلِ

كما حدث في الرياضة العالمية  الظاهرة كثيرةخطورة هذه  وإن األمثلة على
عندما قتل مدافع منتخب كولومبيا اسكوبار بسبب تسجيله هدف بالخطأ في مرمـاه  

علـى  م ضد منتخب الواليات المتحدة األمريكية 1994العالم في أحد مباريات كأس 
  . )2002عالوي،  (يد الجماهير الكولومبية المتعصبة 

كمـا   إلى الطالق امتدعمال العنف بل أولم يقتصر التعصب الرياضي على 
عندما أقسم  م2014اكتوبر 1:أشارت صحيفة كورة اإللكترونية يوم السبت الموافق

   . ثالثا إذا خسر فريقهرجل أن يطلق زوجته 

و ركيزة الـوطن،  ـ، والمجتمع ه عرد هو نواة المجتمـوانطالقاً من أن الف
ى وجه التحديـد  ـالعناية بالفرد من قبل مؤسسات التعليم ومن قبل المدرسة علفإن 

، )14ص م،1984عاشـور،  (تعد األساس القويم في تحقيق التربية اإلسالمية للفرد 
مية من أهم المؤسسـات االجتماعيـة التـي لجـأت إليهـا      وتعد المؤسسات التعلي

ن تأديتها األسـرة  ـة حاجات تربوية وتعليمية عجزت عـلتلبيالمجتمعات الحديثة 
دراسة الحاليـة فـي التسـاؤل    ، وتكمن مشكلة ال اةـقد الحيعبعد التطور التقني وت

  : التالي الرئيس
ى طالب المرحلة الثانوية لدما هو دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي   -

  ؟ بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين
  : الدراسة أسئلة

  : اآلتيالرئيس السؤال عن  الدراسة لإلجابة هذه عىتس



 

  

ما دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلـة الثانويـة     -
  بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين؟

  : اآلتية األسئلة الفرعيةويتفرع عن السؤال الرئيس 
لدى طالب المرحلة الثانوية ما واقع دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي  .1

 ؟ بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين
 
لدى طـالب المرحلـة   ما معوقات تطبيق أساليب الحد من التعصب الرياضي  .2

   ؟ الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين
لدى طالب المرحلـة  دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي  ما سبل تفعيل .3

 ؟ الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين
 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسـة علـى    .4

  ؟ محاورها الثالثة تبعا لمتغيرات سنوات الخبرة والتخصص ونوع المؤهل
  : أھداف الدراسة

  : اآلتي الرئيس إلى الهدف الدراسة للوصول ههذ عىتس
التعرف على دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلـة    -

  .  الثانوية بمدينة الرياض
  : اآلتية ويتفرع عن الهدف الرئيس األهداف الفرعية

لدى طالب المرحلـة  التعرف على دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي  .1
 . ةالثانوي

لدى طـالب  أساليب الحد من التعصب الرياضي  تطبيقمعوقات على التعرف  .2
  . الثانويةالمرحلة 

لدى طالب التعرف على سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي  .3
 . الثانويةالمرحلة 

 
الكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسـة علـى محاورهـا     .4

  . يرات سنوات الخبرة والتخصص ونوع المؤهلالثالثة تبعا لمتغ



 

  

  : أھمیة الدراسة
وقيمتها العملية ،  ) النظرية (ي قيمتها العلمية ـذه الدراسة تتحدد فـأهمية ه

  :  في اآلتي ) التطبيقية (

  : النظريةاألهمية 
المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية في مساهمة  .1

 . السالميةضوء التربية ا

  : لتطبيقيةاألهمية ا
ط اتظهر في النق ) التطبيقية ( يرى الباحث أن أهمية هذه الدراسة العلمية

  : اآلتية
  . تقديم برامج تساعد المعلم في الحد من التعصب الرياضي .1
وسائر الجهات ذات العالقة بالموضوع أن  ،يمكن للرئاسة العامة لرعاية الشباب .2

 . صياتهاتستفيد من نتائجها وتو
  :  حدود الدراسة 

تناولت هذه الدراسة دور المعلم في الحد من التعصـب   : الحدود الموضوعية  -
بمدينـة   في ضوء التربيـة اإلسـالمية   الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية

  .  الرياض
النهاريـة  في المدارس الثانوية الحكومية  هذه الدراسة طبقت : الحدود المكانية  -

  . لتعليم بمدينة الرياضلتابعة لإلدارة العامة لاللبنين 
  . هذه الدراسة على معلمي المرحلة الثانوية الحكومية طبقت : الحدود البشرية  -

دراسـي  ة بحمد اهللا تعالى خالل الفصـل ال هذه الدراس طبقت : الحدود الزمنية  -
  . هـ1436-1435الثاني لعام 

  : مصطلحات الدراسة
  :  دورــال  -

، ترتبط به مجموعة من  وضع اجتماعي:  بأنه الدور اصطالحاًيعرف 
الخصائص الشخصية، ومجموعة ضروب النشاط وهو من منظور التفاعل 



 

  

، يؤديها الشخص فهي موقف  ، مكون من مجموعة األفعال المكتسبة االجتماعي
  .  ) 267، صم1975مدكور،  (تفاعل اجتماعي 

تربوي للحد يقوم به المعلم من جهد  ما: ليةويقصد بالدور في الدراسة الحا
  . صب الرياضي في المرحلة الثانويةمن التع

  :  التعصب الرياضي  -
بأنه عبارة عن اتجاه نفسي انفعالي : يعرف التعصب الرياضي اصطالحاً

غير مبرر يتصف بالجمود نحو اآلخرين، يصعب تعديله، حيث يقود الفرد إلى 
  .  )184م، ص 2004، الباحوث (لقاصدة حول ما يريد فقط النظرة ا

التشجيع  التحيز فيهو :  ويقصد بالتعصب الرياضي في الدراسة الحالية
التفريق بين الصواب والخطأ فجميع االنصاف في ى عدم إل هذا التحيز يقودف لألندية

  . خاطئما يفعله فريقه المفضل صحيح وما سواه 

  : المرحلة الثانوية  -
بأنها هي تلك المرحلة المتوسطة وتختص : صطالحاًتعرف المرحلة الثانوية ا

وتشمل التخصصات النظرية )  نـبني (عاماً تقريباً )  18- 15من  (بالفئة العمرية 
ليم في المملكة لتعرف عليها وزارة اوتش)  العلوم الشرعية، والعلوم الطبيعية (

  . السعودية العربية
  : ةالدراسات السابق

 قيـاس التعصـب فـي المجـال     " : عنوانها:  )م1986(السالم  دراسة عبد  -
لتعصب الرياضـي لمشـجعي   قياس اهدفت الدراسة الى  : هدفها . " الرياضي
  . كرة القدم

فرد من مشجعي نادي الزمالك المعصبين، ) 100(حيث بلغ عدد أفراد العينة 
المقابالت الشخصية والمالحظـة بالمشـاركة   : وقد استخدم الباحث األدوات التالية

وقد جاءت نتائج  : أهم نتائجهاومقياس التعصب كوسائل لجمع البيانات من العينة، 
ن هناك ثالثة عوامل للتعصـب  ثة استنتاجات توصل إليها الباحث أالدراسة وفق ثال



 

  

الرياضي في مجال كرة القدم، حيث يشتمل األول على مظاهر الصالبة والجمـود،  
العدائي، ويشتمل الثالث علـى مظـاهر   بينما يشتمل ال ثاني على مظاهر االتجاه 

 . االنتماء والتحيز

دراسة تحليله لظـاهرة   " : عنوانها : )م1993(دراسة محمد حسنين وآخرون   -
حيـث   : هدفها . "المدربون والمشجعون لة البحرينالتعصب الرياضي في دو

التعرف على طبيعة وحجم ظاهرة التعصب الرياضي لـدى  الى هدفت الدراسة 
لبحث، ومعرفة الفروق بين المدربين والمشجعين في مستوى التعصـب  عينة ا

ومدى تأثير ظاهرة التعصب الرياضي لكل من العمـر والحالـة االجتماعيـة    
  . لتعليمي لدى ال مدربين والمشجعينوالمستوى ا

وقد استخدم الباحثون  مشجعاً) 79(مدربا و ) 80(حيث بلغ عدد أفراد العينة 
أهـم  .المعد من قبل فريق البحث في هـذه الدراسـة  ) ضيمقياس التعصب الريا(

حيث لوحظ ارتفاع نسبة التعصب :  حيث توصل الباحثون للنتائج التالية : نتائجها
الرياضي لدى عينة المدربين عنه لدى عينة المشجعين، وكذلك ارتفـاع التعصـب   

نة غير لدى عينة غير المتزوجين بمقارنتهم بالمتزوجين، وارتفاع التعصب لدى عي
الجامعيين بمقارنتهم بالجماعيين، بينها اختلفت فئات العمر في مسـتوى التعصـب   

  . حيث يقل مستوى التعصب بزيادة العمر

 ." التعصب دراسة نفسية اجتماعيـة " :  عنوانها:  )ـه1418(اهللا  دراسة عبد  -
حيث هدفت إلى دراسة االتجاهات التعصبية وعالقتها مـع كـل مـن    : هدفها
وقد حدد مجتمع الدراسة في طالب الجامعـة  .لشخصية واألنساق القيميةسمات ا

لكلية اآلداب بجامعتي القاهرة وعين شمس، وكذلك طالب الثانوية، حيث بلـغ  
طالب وطالبة مقسمة بالتساوي علـى الفئتـين الجـامعيين    ) 800(عدد العينة 

ث إلى ثالثة والثانوية، وقد تم استخدام مجموعة من المقاييس حيث صنفها الباح
الشخصية، مقـاييس  مقاييس االتجاهات التعصبية، مقاييس سمة : أصناف وهي
حيث وضحت نتائج الدراسة بأن سمة التعصب  : أهم نتائجها .األنساق القيمية



 

  

والعصبية والعدوانية ترتبط ايجابياً ببعض االتجاهات التعصبية فـي حـين أن   
 . جاهات التعصبيةسمة االنبساطية ترتبط سلبياً ببعض تلك االت

لي للتعصب الرياضي البناء العام"  : عنوانها : )ـه1420(الحميد  دراسة عبد  - 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على البناء  وقد:  هدفها ." لدى المشجعين

ستخدم الباحث وا : منهجها ." العاملي للتعصب الرياضي لدى المشجعين
راسة متغيرات يعتقد أنها تقتبس ظاهرة القائم على د االرتباطيالمنهج الوصفي 
وتكونت عينة الدراسة من أندية الدرجة االولى بالقاهرة  ،التعصب الرياضي

حيث سحبت عمدا بحيث تمثل القاهرة الكبرى بواقع ناديين من الجيزة  ،الكبرى
وعينة  ، ) األهلي والجزيرة (وناديين من القاهرة هما ) الزمالك والصيد(هما 

حبت بالطريقة التطوعية من مشجعين األندية األربعة بإجمالي قدره سالمشجعين 
مستوى : وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية  : أهم نتائجها .فردا 515

 ،النادي الذي تشجعه افراد عينة البحث باختالفالتعصب الرياضي يختلف 
وى يختلف مست ،المراحل السنية باختالفمستوى التعصب الرياضي يختلف 

  . المؤهل الدراسي باختالفالتعصب الرياضي 

 التعصب وعالقتـه بـبعض أبعـاد    " : عنوانها:  )ـه1424(دراسة العنزي   -
هدفت هذه  : هدفها ." الطالب الجامعيين بمدينة الرياض التوافق لدى عينة من

الدراسة إلى التعرف على مستويات التعصب لدى الطالب الجامعيين في مدينة 
واسـتخدم الباحـث المـنهج     : منهجها .القته بأبعاد التوافق لديهمض وعالريا

طالباً  1950طالباً جامعياً  364الوصفي االرتباطي وتكونت عينة الدراسة من 
ـ  169من جامعة الملك سعود،  ة اإلمـام محمـد بـن سـعود     طالباً من جامع

ن فـي  يقع الطالب الجـامعيي : وكان من أهم نتائجها : أهم نتائجها .اإلسالمية
المستوى المتوسط من التعصب، وجود عالقة إرتباطيـة إيجابيـة ذات داللـة    

بين التعصب وسوء التوافق في أبعاده المختلفـة،   5051إحصائية عند مستوى 
بـين عينتـي الطـالب     5051وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 "منخفضي التعصب والطالب مرتفعي التعصب فـي كافـة أبعـاد التوافـق     



 

  

لصـالح الطـالب   " العـام   –الصـحي   –المنزلي  –االنفعالي  –االجتماعي 
منخفضي التعصب، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب جامعـة  
الملك سعود وطالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في متوسط درجة 
 التعصب، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الجـامعيين فـي  

  .  متوسط درجة التعصب تبعاً لمتغير العمر
  : منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

  : الدراسةمنهج   -
اعتمد الباحث المنهج الوصفي لدراسته لمالءمته لطبيعة الدراسـة وأهـدافها   
والمنهج الوصفي ال يتوقف على وصف الظاهرة المدروسة فقط بل يتعـدى ذلـك   

  . ة المدروسة والمتغيرات التي تؤثر عليهالمحاولة الكشف عن العالقة بين الظاهر

  : الدراسةمجتمع   -
تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمي المرحلـة الثانويـة بمدينـة    
الرياض خالل فترة إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  . هـ1435/1436

  : الدراسةعينة   -
معلم من معلمي المرحلة  )351(يطة مكونة من أخذ الباحث عينة عشوائية بس

الثانوية بمدينة الرياض خالل فترة إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من 
  . هـ1435/1436العام الدراسي 

  : الدراسةأداة   -
وجد الباحث أن األداة المناسبة لجمع بيانات الدراسة هي االستبانة وعليه فقد 

باالستفادة من الدراسات السابقة المشابهة واإلطار ومن ثم قـام  قام بتصميم استبانته 
  :بالخطوات التالية للتحقق من صالحيتها للتطبيق الميداني 

  : صدق أداة الدراسة -
  : لألداةالصدق الظاهري  )أ ( 



 

  

للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضـعت لقياسـه تـم     
م الباحث بإعـداد أداة هـذه الدراسـة    عرضها على المشرف ، وفي ضوء آرائه قا

  . بصورتها النهائية

  : لألداةصدق االتساق الداخلي  )ب(
بعد التأكد من الصـدق الظـاهري ألداة الدراسـة قـام الباحـث بتطبيقهـا       
ميدانياً وعلى بيانات العينة قـام الباحـث بحسـاب معامـل االرتبـاط بيرسـون       

معامـل االرتبـاط بـين     لمعرفة الصدق الداخلي لألسـتبانة حيـث تـم حسـاب    
درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجـة الكليـة للمحـور الـذي تنتمـي      

  . إليه العبارة كما توضح ذلك الجداول التالية
  )1(الجدول رقم 

  معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور

 رقم العبارة
معامل االرتباط 

 بالمحور
 ةرقم العبار

معامل االرتباط 
 بالمحور

1 0.823** 7  0.857** 
2 0.844** 8  0.766** 

3 0.813** 9  0.838** 
4 0.823** 10  0.781** 

5  0.786** 11  0.877** 
6  0.885** 12  0.814** 

  .فأقل  0.01دال عند مستوى الداللة ** 

  

  )2(الجدول رقم 
  رجة الكلية للمحورمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالد



 

  

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
1 0.583** 7  0.642** 
2 0.562** 8  0.628** 
3 0.511** 9  0.503** 
4 0.531** 10  0.529** 
5  0.597** 11  0.554** 
6  0.643** 12  0.508** 

  .فأقل  0.01دال عند مستوى الداللة ** 

  )3(لجدول رقم ا
  معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
1 0.642** 7  0.750** 
2 0.652** 8  0.722** 
3 0.595** 9  0.733** 
4 0.625** 10  0.698** 
5  0.672** 11  0.737** 
6  0.669**  -   - 

  .فأقل  0.01دال عند مستوى الداللة ** 

أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبـارات  ) 3 – 1(يتضح من الجداول 
فأقل مما يدل علـى  ) 0.01(مع محورها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوي الداللة 

  . صدق اتساقها مع محاورها

  :ثبات أداة الدراسة  -



 

  

معادلـة ألفـا   (استخدم الباحـث  )  االستبانة (الدراسة  لقياس مدى ثبات أداة
للتأكد من ثبات أداة الدراسـة، والجـدول   )  Cronbach's Alpha (α)) (كرونباخ

  .   يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة) 4(رقم 
  )4(جدول رقم 

  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

  محورثبات ال  عدد العبارات  محاور االستبانة
  0.9566  12  واقع دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي

  0.8010  12  معوقات قيام المعلم بدوره في الحد من التعصب الرياضي
  0.8819  11  سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي

  0.8968  35  الثبات العام

) 0.8968(بلغ ثبات العام عال حيث أن معامل ال) 4(يتضح من الجدول رقم 
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليهـا فـي   

  .التطبيق الميداني للدراسة 
 :أسالیب المعالجة اإلحصائیة  -

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تـم اسـتخدام   
الحـزم اإلحصـائية للعلـوم     العديد من األساليب اإلحصائية المناسـبة باسـتخدام  

والتـي يرمـز لهـا      Statistical Package for Social Sciencesاالجتماعيـة  
  . )SPSS(اختصاراً بالرمز 

وذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديـد طـول   
ـ ) الحدود الدنيا والعليا ( خاليا المقياس الخماسي   ة ، المستخدم في محاور الدراس

، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصـول علـى   )4=1-5( تم حساب المدى
بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلـى أقـل   )  0.80= 4/5( طول الخلية الصحيح أي

وذلـك لتحديـد الحـد    ) أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح( قيمة في المقياس 
  :ا يأتي األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كم



 

  

نحو كل عبارة باختالف ) غير موافق على اإلطالق(يمثل  1.80إلى  1.00من  •
  . المحور المراد قياسه

نحو كل عبـارة بـاختالف المحـور    ) غير موافق(يمثل  2.60إلى  1.81من  •
  . المراد قياسه

نحو كـل عبـارة بـاختالف    ) موافق إلى حد ما (يمثل  3.40إلى  2.61من  •
 . المحور المراد قياسه

نحو كل عبارة باختالف المحـور المـراد   ) موافق(يمثل  4.20إلى  3.41من  •
 . قياسه

نحو كل عبـارة بـاختالف   ) موافق بدرجة كبيرة(يمثل  5.00إلى  4.21من  •
 . المحور المراد قياسه

 :وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية 
ـ   .1 ية والوظيفيـة  التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصـائص الشخص

ألفراد عينة الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسـة  
  . التي تتضمنها أداة الدراسة

وذلك لمعرفـة  "  Weighted Mean) " المرجح(المتوسط الحسابي الموزون  .2
مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة على كل عبارة من عبـارات  

سة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متغيرات الدرا
  .  متوسط حسابي موزون

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات "  Mean" المتوسط الحسابي  .3
، مع العلـم  )متوسط متوسطات العبارات(أفراد الدراسة عن المحاور الرئيسة 

  . حسابي بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط

للتعرف على مـدى   "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  .4
انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسـة،  



 

  

ويالحـظ أن  . ولكل محور من المحاور الرئيسة عـن متوسـطها الحسـابي   
راسـة لكـل   االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة الد

عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، إلى جانب المحـاور الرئيسـة، فكلمـا    
 . تتشتالاقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض 

  : تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا
  

 )5(جدول رقم 
 غير سنوات الخبرة في التعليمتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق مت

 النسبة التكرار سنوات الخبرة في التعليم
  15.4  54  سنوات 5أقل من 

  23.6  83  سنوات 10إلى أقل من  5من 
 61.0  214 سنوات فأكثر 10من 

 %100 351 المجموع

من أفراد عينة الدراسة يمثلـون مـا   ) 214(أن ) 5(يتضح من الجدول رقم 
 10ي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم في التعليم مـن  من إجمال% 61.0نسبته 

منهم يمثلون ما ) 83(سنوات فأكثر وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة ، بينما 
إلى  5من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم في التعليم من % 23.6نسبته 

من إجمـالي أفـراد   % 15.4منهم يمثلون ما نسبته ) 54(سنوات ، و  10أقل من 
  . عينة الدراسة سنوات خبرتهم في التعليم أقل من خمس سنوات

 )6(جدول رقم 
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص

 النسبة التكرار التخصص
  68.1  239  نظري
 31.9  112 طبيعي

 %100 351 المجموع



 

  

لـون مـا   من أفراد عينة الدراسة يمث) 239(أن ) 6(يتضح من الجدول رقم 
من إجمالي أفراد عينة الدراسة تخصصهم نظري وهم الفئة األكثـر  % 68.1نسبته 

من إجمـالي  % 31.9منهم يمثلون ما نسبته ) 112(من أفراد عينة الدراسة ، بينما 
  .أفراد عينة الدراسة تخصصهم طبيعي  

 )7(جدول رقم 
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي

 النسبة التكرار علميالمؤهل ال
  76.9  270  بكالوريوس
  19.9  70  ماجستير
 3.2  11 دكتوراه

 %100 351 المجموع

من أفراد عينة الدراسة يمثلـون مـا   ) 270(أن ) 7(يتضح من الجدول رقم 
من إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكـالوريوس وهـم   % 76.9نسبته 

% 19.9منهم يمثلون ما نسـبته  ) 70(اسة ، بينما الفئة األكثر من أفراد عينة الدر
منهم يمثلون ما ) 11(من إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستير ، و 

  . من إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه% 3.1نسبته 

  )8(جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير نوع المؤهل

 النسبة التكرار نوع المؤهل
  89.5  314  تربوي
 10.5  37 غير تربوي

 %100 351 المجموع

من أفراد عينة الدراسة يمثلـون مـا   ) 314(أن ) 8(يتضح من الجدول رقم 
من إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم تربوي وهم الفئة األكثر من % 89.5نسبته 



 

  

من إجمالي أفـراد  % 10.5منهم يمثلون ما نسبته ) 37(أفراد عينة الدراسة ، بينما 
  .عينة الدراسة مؤهلهم غير تربوي  

 
ما واقع دور المعلم في الحد من التعصب الرياضـي لـدى   : " السؤال األول   -

  ؟ " طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين 
الحد من التعصب الرياضي لـدى طـالب   للتعرف على واقع دور المعلم في 

المرحلة الثانوية بمدينة الرياض تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينـة الدراسـة علـى    
عبارات محور دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طـالب المرحلـة   

  : ينة الرياض وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التاليالثانوية بمد
  )9(جدول رقم 

استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور واقع دور المعلم في الحد من التعصب 
 الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

عبارات محور واقع دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي  اجابات أفراد عينة الدراسة على
  لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم 
 العبارة

 العبارة
 التكرار

 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  موافق
موافق 
إلى 
  احد م

غير 
 موافق

غير 
موافق 
على 
 النسبة اإلطالق

10 

يبــين أن اإلســالم 
نهى عن الشـحناء  
والبغضاء ودعا إلى 

  المحبة واألخوة

 2  1  21  96  231 ك

4.58  0.671 1 
٪ 65.8  27.4  6.0  0.3  0.6 

3 
يبــين أن اإلســالم 
ــب   ــع التعص يمن

  بشكل عام

 4  12  41  84  210 ك
4.38  0.902 2 

٪ 59.8  23.9  11.7  3.4  1.1 

8 
يبث روح التعاون 
والمحبة بين جميع 

  الطالب

 3  8  35  114  191 ك
4.37  0.821 3 

٪ 54.4  32.5  10.0  2.3  0.9 

يسهم في بيان قيمة  4
  التسامح في اإلسالم

 3  11  35  111  191 ك
4.36  0.849 4 

٪ 54.4  31.6  10.0  3.1  0.9 



 

  

  )9(تابع جدول رقم 

رقم 
 العبارة

 العبارة
 التكرار

 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  موافق
موافق 
إلى 
  حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
على 
 النسبة اإلطالق

ــة   5 ــح أهمي يوض
 المنافسة الشريفة

 4  17  36  112  182 ك
4.28  0.916 5 

٪ 51.9  31.9  10.3  4.8  1.1 

12 

يوجه الطالب أثناء 
ــات  المنافســـ
ــث  ــية بب الرياض
الروح الرياضـية  
 والبعد عن العنف

 2  16  41  115  177 ك

4.28  0.883 6 
٪ 50.4  32.8  11.7  4.6  0.6 

2 

ــاطر  يوضــح مخ
ــى  ــب عل التعص
مستوى العالقـات  

  بين األفراد

 4  22  44  97  184 ك

4.24  0.974 7 
٪ 52.4  27.6  12.5  6.3  1.1 

11 

ينمي وعي الطالب 
بمصادر التعصـب  
الرياضي ويحـثهم  

  بالبعد عن ذلك

 3  25  45  100  178 ك

4.21  0.977 8 
٪ 50.7  28.5  12.8  7.1  0.9 

6 

ــالب   ــزود الط ي
ــن  ــات ع بمعلوم
ــي  المشــكالت الت
ــا  يـــؤدي إليهـ
  التعصب الرياضي

 3  27  45  103  173 ك

4.19  0.987 9 
٪ 49.3  29.3  12.8  7.7  0.9 

7 
يبــين الســلوكيات 
الرياضية الجـائزة  
  وأثرها اإليجابي

 5  25  53  117  151 ك
4.09  0.994 10 

٪ 43.0  33.3  15.1  7.1  1.4 

1 
يساعد في توضيح 
النظرة الشـرعية  
  لمفهوم التعصب

 8  26  60  103  154 ك
4.05  1.054 11 

٪ 43.9  29.3  17.1  7.4  2.3 

9 
يبين فائدة المشاركة 

حمـالت نبـذ   في 
  التعصب التطوعية

 10  30  61  103  147 ك
3.99  1.093 12 

٪ 41.9  29.3  17.4  8.5  2.8 

 0.768  4.25 امـــــــط العــــالمتوس

ـ  ـالل النتائـمن خ راد عينـة الدراسـة   ـج الموضحة أعاله يتضـح أن أف
رة على دور المعلم في الحد من التعصب الرياضـي لـدى   ـة كبيـموافقون بدرج



 

  

ـ ) 5.00مـن   4.25(ة الرياض بمتوسط ـة بمدينـالب المرحلة الثانويط و ـوه
ـ ـمتوسط يقع في الفئة الخامسة من فئ إلـى   4.21مـن  ( ي ـات المقياس الخماس

ـ  ـار موافـير إلى خيـوهي الفئة التي تش) 5.00 بيرة علـى أداة  ـق بدرجـة ك
  .  الدراسة

ت في موافقة أفـراد  ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاو
عينة الدراسة على دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة 
الثانوية بمدينة الرياض حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على دور المعلـم فـي   
( الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض ما بـين  

ت تتراوح ما بين الفئتين الرابعة والخامسـة مـن   وهي متوسطا)  4.58إلى  3.99
علـى  ) موافق بدرجة كبيرة / موافق ( فئات المقياس الخماسي واللتان تشيران إلى 

ـ ، أداة الدراسة  ة الدراسـة علـى دور   ـمما يوضح التفاوت في موافقة أفراد عين
دى طـالب المرحلـة الثانويـة بمدينـة     ـالمعلم في الحد من التعصب الرياضي ل

حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجـة كبيـرة   ، لرياض ا
على ثمانية من أدوار المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلـة  

) 5،  4،  8،  3،  10(الثانوية بمدينة الرياض أبرزها تتمثل في العبـارات رقـم   
عينة الدراسة عليهـا بدرجـة كبيـرة    والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد 

  : كالتالي
يبين أن اإلسالم نهى عن الشحناء والبغضـاء  " وهي) 10(جاءت العبارة رقم  .1

بالمرتبة األولى من حيـث موافقـة أفـراد عينـة     " ودعا إلى المحبة واألخوة 
  ) .5من  4.585(الدراسة عليها بدرجة كبيرة بمتوسط 

" ن اإلسالم يمنع التعصـب بشـكل عـام    يبين أ" وهي) 3(جاءت العبارة رقم  .2
بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسـة عليهـا بدرجـة كبيـرة     

 . )5من  4.38(بمتوسط 
ويتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أربعـة مـن أدوار    

لريـاض  المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة ا



 

  

والتي تم ترتيبها تنازلياً حسـب موافقـة   ) 9،  1،  7،  6(تتمثل في العبارات رقم 
  : أفراد عينة الدراسة عليها كالتالي

يزود الطالب بمعلومات عن المشـكالت التـي   " وهي) 6(جاءت العبارة رقم  .1
بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينـة  " يؤدي إليها التعصب الرياضي 

  ) .5من  4.19(عليها بمتوسط  الدراسة
يبين السـلوكيات الرياضـية الجـائزة وأثرهـا     " وهي) 7(جاءت العبارة رقم  .2

بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسـط  " اإليجابي 
  . )5من  4.09(

الل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز أدوار المعلم فـي الحـد   ـيتضح من خ 
ة الرياض تتمثل فـي  ـدى طالب المرحلة الثانوية بمدينـصب الرياضي لمن التع

 واألخوة وتفسـر ة ـاء ودعا إلى المحبـيبين أن اإلسالم نهى عن الشحناء والبغض
ـ  ـين يدركون الدور المنـة بأن المعلمـهذه النتيج ـ ـوط بهـم ف ز قـيم  ـي تعزي

ولـذلك  ، س طالبهم وـو لها اإلسالم في نفـة والسالم التي يدعـالوسطية والمحب
ـ ـالم نهى عـون أن اإلسـنجدهم يبين ى المحبـة  ـن الشحناء والبغضاء ودعا إل
  . وةـواألخ

ما معوقات تطبيق أساليب الحد من التعصب الرياضي لدى  : " الثانيالسؤال   -
   ؟ "طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين 

ليب الحد من التعصب الرياضي لدى طالب للتعرف على معوقات تطبيق أسا
ة بمدينة الريـاض تـم حسـاب التكـرارات والنسـب المئويـة       ـالمرحلة الثانوي

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب السـتجابات أفـراد عينـة    
الدراسة على عبارات محور معوقات تطبيق أساليب الحد من التعصب الرياضـي  

وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول ، لثانوية بمدينة الرياض لدى طالب المرحلة ا
   : التالي

  



 

  

  )10(جدول رقم 
  استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور معوقات تطبيق أساليب الحد 
  من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض مرتبة تنازلياً 

  حسب متوسطات الموافقة

رقم 
 ةالعبار

 ارةــالعب
 التكرار

 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

موافق  الرتبة
بدرجة 
  كبيرة

  موافق
موافق 
إلى 
  حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
على 
 النسبة  اإلطالق

11 

ــام  ضــعف اهتم
المســؤولين فــي 
معالجة التعصـب  

  الرياضي

 3  10  32  121  185 ك

4.35  0.828 1 
٪ 52.7  34.5  9.1  2.8  0.9 

6 

ضعف تضـمين  
المقررات لطرق 
وأساليب الحد من 
  التعصب الرياضي

 3  21  37  111  179 ك

4.26  0.931 2 
٪ 51.0  31.6  10.5  6.0  0.9 

7 

ــطة  ــو األنش خل
ــن  ــية م المدرس
القضايا المتصـلة  
ــب  بالتعصـــ

  الرياضي

 3  21  56  100  171 ك

4.18  0.966 3 
٪ 48.7  28.5  16.0  6.0  0.9 

8 

ضعف مشـاركة  
المعلم مع اإلدارة 
ــي  ــية ف المدرس
التخطيط للحد من 
ــب  ا لتعصـــ

  الرياضي

 8  23  51  124  145 ك

4.07  1.012 4 
٪ 41.3  35.3  14.5  6.6  2.3 

3 
ــاء  ــرة األعب كث
التدريسية الملقـاة  

 على المعلم

 14  23  55  97  162 ك
4.05  1.114 5 

٪ 46.2  27.6  15.7  6.6  4.0 

5 

ــات  ــة اإلمكان قل
المتاحــة فــي  
المدرسة والتـي  
يمكن اسـتخدامها  
فــي معالجــة  
 القضايا الرياضية

 10  25  57  111  148 ك

4.03  1.062 6 
٪ 42.2  31.6  16.2  7.1  2.8 



 

  

  )10(تابع جدول رقم 

من خالل النتـائج الموضـحة أعـاله يتضـح أن أفـراد عينـة الدراسـة        
موافقون على معوقات تطبيق أسـاليب الحـد مـن التعصـب الرياضـي لـدى       

وهـو  ) 5.00مـن   3.91(طالب المرحلة الثانوية بمدينـة الريـاض بمتوسـط    
إلـى   3.41مـن  ( متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئـات المقيـاس الخماسـي    

  .  وهي الفئة التي تشير إلى خيار موافق على أداة الدراسة) 4.20

رقم 
 العبارة

 ارةــالعب
 التكرار

 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

موافق  الرتبة
بدرجة 
  كبيرة

  موافق
موافق 
إلى 
  حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
على 
 النسبة  اإلطالق

10 

تــأثير المســتوى 
التعليمي ألوليـاء  
ــى   ــور عل األم
  سلوكيات الطالب

 8  22  69  133  119 ك

3.95  0.996 7 
٪ 33.9  37.9  19.7  6.3  2.3 

12 
ــام  ضــعف اهتم
المعلم بموضـوع  

  لرياضيالتعصب ا

 9  23  63  144  112 ك
3.93  0.995 8 

٪ 31.9  41.0  17.9  6.6  2.6 

4 
ــرر  ــول المق ط
الدراسي مع ضيق 

  وقت الحصة

 8  35  71  97  140 ك
3.93  1.097 9 

٪ 39.9  27.6  20.2  10.0  2.3 

2 

عدم إلمام المعلـم  
ــاكل  بالمشـــ
ــي  ــودة ف الموج
  الساحة الرياضية

 20  53  74  119  85 ك

3.56  1.174 10 
٪ 24.2  33.9  21.1  15.1  5.7 

1 
ــل  ــعف تأهي ض
المعلم في مجـال  
  التربية الرياضية

 25  53  84  100  89 ك
3.50  1.221 11 

٪ 25.4  28.5  23.9  15.1  7.1 

9 
ضـــعف إدارة 
الصف من قبـل  

  المعلم

 39  73  103  64  72 ك
3.16  1.278 12 

٪ 20.5  18.2  29.3  20.8  11.1 

 0.595  3.91 امـــعط الــــالمتوس



 

  

ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت في موافقة أفـراد  
عينة الدراسة على معوقات تطبيق أساليب الحد من التعصب الرياضي لدى طالب 

قتهم على معوقـات  المرحلة الثانوية بمدينة الرياض حيث تراوحت متوسطات مواف
تطبيق أساليب الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلـة الثانويـة بمدينـة    

وهي متوسطات تتراوح ما بين الفئتين الثالثة )  4.35إلى  3.16( الرياض ما بين 
/ موافق إلى حـد مـا  ( والخامسة من فئات المقياس الخماسي واللتان تشيران إلى 

اة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة أفراد عينة على أد) موافق بدرجة كبيرة 
الدراسة على معوقات تطبيق أساليب الحد من التعصب الرياضـي لـدى طـالب    
المرحلة الثانوية بمدينة الرياض حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينـة الدراسـة   
موافقون بدرجة كبيرة على اثنين من معوقات تطبيق أساليب الحد مـن التعصـب   

رياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض تتمثالن في العبارتـان رقـم   ال
واللتان تم ترتيبهما تنازلياً حسب موافقة أفراد عينـة الدراسـة عليهمـا    ) 6،  11(

  : بدرجة كبيرة كالتالي
ضعف اهتمام المسئولين في معالجة التعصـب  " وهي) 11(جاءت العبارة رقم  .1

لى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجـة  بالمرتبة األو" الرياضي 
  ) .5من  4.35(كبيرة بمتوسط 

ضعف تضمين المقررات لطرق وأساليب الحـد  " وهي) 6(جاءت العبارة رقم  .2
بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسـة  " من التعصب الرياضي 

 ) .5من  4.26(عليها بدرجة كبيرة بمتوسط 

النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على تسعة من معوقـات   ويتضح من
تطبيق أساليب الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلـة الثانويـة بمدينـة    

والتي تم ترتيبهـا  ) 10،  5،  3،  8،  7(أبرزها تتمثل في العبارات رقم  الرياض
  : تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتالي



 

  

خلو األنشطة المدرسية من القضـايا المتصـلة   " وهي) 7(جاءت العبارة رقم  .1
بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينـة الدراسـة   " بالتعصب الرياضي 

 ) .5من  4.18(عليها بمتوسط 
ضعف مشاركة المعلم مع اإلدارة المدرسية فـي  " وهي) 8(جاءت العبارة رقم  .2

بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد " ضي التخطيط للحد من ا لتعصب الريا
ويتضح من النتائج أن أفراد عينة  ).5من  4.07(عينة الدراسة عليها بمتوسط 

الدراسة موافقون إلى حد ما على واحدة من معوقات تطبيق أساليب الحد مـن  
التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الريـاض تتمثـل فـي    

 3.16( بمتوسـط  " ضعف إدارة الصف من قبل المعلم " وهي) 9(العبارة رقم 
  . )5من 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز معوقات تطبيق أساليب 
الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض تتمثل في 

يجة بأن ضعف اهتمام المسئولين في معالجة التعصب الرياضي وتفسر هذه النت
ضعف اهتمام المسئولين في معالجة التعصب الرياضي يقلل من فعالية مواجهة هذه 
الظاهرة وتوفير متطلبات التعامل معها مما يعوق تطبيق أساليب الحد من التعصب 
الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض وعليه فأن أبرز معوقات 

ضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة تطبيق أساليب الحد من التعصب الريا
  . الرياض تتمثل في ضعف اهتمام المسئولين في معالجة التعصب الرياضي

والتي بينت أن سبب ) 2011(وتتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة الدوس 
يرون أن أخطاء الحكام هي % 54التعصب الرياضي الرئيسي هو اإلعالم، أن 

والتي بينت ) م2009(ق مع نتيجة دراسة الشهري سبب التعصب الرياضي كما تتف
أن مستوى تأثير نظم التنشئة االجتماعية المختلفة على التعصب الرياضي للجماهير 
السعودية في مدينة الرياض كان متوسطاً، كذلك فإن محوري وسائل اإلعالم 
وجماعة األصدقاء أكثر نظم التنشئة االجتماعية تأثيراً في تعصب الجماهير 

  .سعودية في مدينة الرياض ال



 

  

ما سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي : " السؤال الثالث   -
  ؟ " لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين 

للتعرف على سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضـي لـدى   
ياض تم حساب التكـرارات والنسـب المئويـة    طالب المرحلة الثانوية بمدينة الر

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب السـتجابات أفـراد عينـة    
الدراسة على عبارات محور سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي 
لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض وجاءت النتائج كما يوضحها الجـدول  

  : التالي
  )11(جدول رقم 

استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب 
   الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم 
 العبارة

 ارةــالعب

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

 الرتبة
 النسبة 

موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  موافق
موافق 
إلى 
  حد ما

غير 
 موافق

وافق مغير 
على 
 اإلطالق

7 

تشجيع الطالب على 
المشاركة بحمـالت  
إعالميــة ضــد  
التعصب الرياضي 
وتعمل على تنميـة  
  الروح الرياضية

 3  10  36  116  186 ك

4.34  0.841 1 
٪ 53.0  33.0  10.3  2.8  0.9 

5 

ــرض   ــة مع إقام
توعوي يحذر مـن  
مخاطر التعصـب  

  الرياضي

 4  10  40  111  186 ك

4.32  0.870 2 
٪ 53.0  31.6  11.4  2.8  1.1 

3 

تفعيل دور اإلذاعة 
ــية فــي   المدرس
الحـــديث عـــن 
  التعصب الرياضي

 8  10  38  108  187 ك

4.30  0.934 3 
٪ 53.3  30.8  10.8  2.8  2.3 

11 
تشجيع الطالب على 

ركة في توعية المشا
المجتمع من أخطار 

 1  7  47  134  162 ك
4.28  0.790 4 

٪ 46.2  38.2  13.4  2.0  0.3 



 

  

رقم 
 العبارة

 ارةــالعب

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

 الرتبة
 النسبة 

موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  موافق
موافق 
إلى 
  حد ما

غير 
 موافق

وافق مغير 
على 
 اإلطالق

  التعصب الرياضي

6 

تشجيع الطالب على 
كتابة بحوث قصيرة 
عن نظرة اإلسـالم  

 للتعصب

 2  16  44  116  173 ك

4.26  0.887 5 
٪ 49.3  33.0  12.5  4.6  0.6 

  

  )11(تابع جدول رقم 

رقم 
 بارةالع

 ارةــالعب

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 النسبة 

موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  موافق
موافق 
إلى 
  حد ما

غير 
 موافق

وافق مغير 
على 
 اإلطالق

4 

ــى  ــل علـ العمـ
استضافة مسـئولين  
رياضيين للحـديث  
ــكالت   ــن مش ع
 التعصب الرياضي

 9  17  40  99  186 ك

4.24  1.006 6 
٪ 53.0  28.2  11.4  4.8  2.6 

1 

ــض   ــمين بع تض
المناهج الدراسـية  
موضوعات تحـذر  
مــن التعصــب  

  الرياضي

 3  20  45  110  173 ك

4.23  0.937 7 
٪ 49.3  31.3  12.8  5.7  0.9 

2 

ــالب  ــف الط تكلي
بجمــع تقــارير  
ونشرات عن قضايا 
التعصب الرياضي 
من خالل األنشـطة  

  الالصفية

 3  20  45  133  150 ك

4.16  0.915 8 
٪ 42.7  37.9  12.8  5.7  0.9 

8 

إنشاء مجموعات مع 
الطالب في مواقـع  
التواصل االجتماعي 

... واتساب، تويتر،(
ــايا )  ــاقش قض تن

 14  29  74  85  149 ك

3.93  1.150 9 
٪ 42.5  24.2  21.1  8.3  4.0 



 

  

رقم 
 بارةالع

 ارةــالعب

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 النسبة 

موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  موافق
موافق 
إلى 
  حد ما

غير 
 موافق

وافق مغير 
على 
 اإلطالق

  التعصب الرياضي

10 

توظيف اإلنترنـت  
الموجـــود فـــي 

سـاب  المدرسة إلك
الطالب معلومـات  
وخبرات في الروح 
  الرياضية والمحبة

 15  22  78  104  132 ك

3.90  1.108 10 
٪ 37.6  29.6  22.2  6.3  4.3 

9 

ــة  ــاء مجموع إنش
بريدية للطالب تهتم 
بقضــايا التعصــب 

  الرياضي

 13  30  93  98  117 ك

3.79  1.110 11 
٪ 33.3  27.9  26.5  8.5  3.7 

 0.654  4.16   امـــــط العـــالمتوس

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسـة موافقـون   
على سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلـة  

وهو متوسط يقـع فـي الفئـة    ) 5.00من  4.16(الثانوية بمدينة الرياض بمتوسط 
وهي الفئة التي تشـير  ) 4.20إلى  3.41من ( الرابعة من فئات المقياس الخماسي 
  .  إلى خيار موافق على أداة الدراسة

ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت في موافقة أفـراد  
عينة الدراسة على سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضـي لـدى   

مـوافقتهم علـى    طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض حيث تراوحت متوسطات
سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية 

وهي متوسطات تتراوح ما بين الفئتين )  4.34إلى  3.79( بمدينة الرياض ما بين 
موافق / موافق ( الرابعة والخامسة من فئات المقياس الخماسي واللتان تشيران إلى 

اة الدراسة مما يوضح التفاوت فـي موافقـة أفـراد عينـة     على أد) بدرجة كبيرة 
الدراسة على سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي لـدى طـالب   
المرحلة الثانوية بمدينة الرياض حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينـة الدراسـة   



 

  

تعصب موافقون بدرجة كبيرة على سبعة من سبل تفعيل دور المعلم في الحد من ال
الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض أبرزها تتمثل في العبـارات  

والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقـة أفـراد عينـة    ) 6،  11،  3،  5،  7(رقم 
  : الدراسة عليها بدرجة كبيرة كالتالي

تشجيع الطالب علـى المشـاركة بحمـالت    "  وهي) 7(م ـجاءت العبارة رق .1
بالمرتبة " ضد التعصب الرياضي والعمل على تنمية الروح الرياضية إعالمية 

  ة كبيرة بمتوسـط  ـة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجـاألولى من حيث موافق
  ) .5من  4.34 (

إقامة معرض توعـوي يحـذر مـن مخـاطر     " وهي) 5(جاءت العبارة رقم  .2
عينة الدراسة عليها  بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد" التعصب الرياضي 

  . )5من  4.32(بدرجة كبيرة بمتوسط 
ويتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أربعـة مـن سـبل    
تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طـالب المرحلـة الثانويـة    

ازليـاً  والتي تم ترتيبهـا تن ) 9 ،10 ،8 ،2(بمدينة الرياض تتمثل في العبارات رقم 
    : حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتالي

تكليف الطالب بجمع تقارير ونشرات عن قضايا " وهي) 2(جاءت العبارة رقم  .1
بالمرتبة األولى مـن حيـث   " التعصب الرياضي من خالل األنشطة الالصفية 

  ) .5من  4.16(موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 
إنشاء مجموعات مع الطالب في مواقع التواصل " وهي) 8( جاءت العبارة رقم .2

بالمرتبة " تناقش قضايا التعصب الرياضي ... ) تويتر ، واتساب، (االجتماعي 
  ) .5من  3.93(الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

في يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز سبل تفعيل دور المعلم  
الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض تتمثل فـي  
تشجيع الطالب على المشاركة بحمالت إعالمية ضد التعصب الرياضـي والعمـل   



 

  

على تنمية الروح الرياضية وتفسر هذه النتيجة بأن تشجيع الطالب على المشـاركة  
ى تنمية الروح الرياضية يحسن بحمالت إعالمية ضد التعصب الرياضي والعمل عل

من تمتع الطالب بالروح الرياضية وتقبلهم لألخر مما يقلل مـن حـدة التعصـب    
الرياضي لديهم وعليه فأن أبرز سبل تفعيل دور المعلم في الحـد مـن التعصـب    
الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض تتمثل في تشـجيع الطـالب   

المية ضد التعصب الرياضي والعمل على تنمية الـروح  على المشاركة بحمالت إع
  . الرياضية

  : أھم نتائج الدراسة وتوصیاتھا
  :أهم نتائج الدراسة 

  
مـن إجمـالي   % 61.0من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسـبته  ) 214(أن 

سنوات فـأكثر وهـم الفئـة     10ي التعليم من أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم ف
مـن  % 23.6منهم يمثلون ما نسـبته  ) 83(األكثر من أفراد عينة الدراسة ، بينما 

 10إلـى أقـل مـن     5إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم في التعليم من 
من إجمالي أفراد عينة الدراسـة  % 15.4منهم يمثلون ما نسبته ) 54(سنوات ، و 

  .خبرتهم في التعليم أقل من خمس سنوات سنوات 

مـن إجمـالي   % 68.1من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسـبته  ) 239(أن 
أفراد عينة الدراسة تخصصهم نظري وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسـة ،  

من إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة     % 31.9منهم يمثلون ما نسبته ) 112(بينما 
  . تخصصهم طبيعي

مـن إجمـالي   % 76.9من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسـبته  ) 270(ن أ
أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس وهم الفئة األكثر من أفـراد عينـة   

مـن إجمـالي أفـراد عينـة     % 19.9منهم يمثلون ما نسبته ) 70(الدراسة ، بينما 
مـن  % 3.1مـا نسـبته   منهم يمثلون ) 11(الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستير ، و 

  . إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه



 

  

مـن إجمـالي   % 89.5من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسـبته  ) 314(أن 
أفراد عينة الدراسة مؤهلهم تربوي وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة ، بينما 

عينة الدراسة مؤهلهم غيـر   من إجمالي أفراد% 10.5منهم يمثلون ما نسبته ) 37(
  . تربوي
 

ما واقع دور المعلم في الحد من التعصب الرياضـي لـدى   "  :السؤال األول   -
  ؟ " طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين 

معلم فـي الحـد مـن    أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على دور ال
  . التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض

أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على ثمانية من أدوار المعلم فـي  
الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الريـاض أبرزهـا   

  : تتمثل في
  . لبغضاء ودعا إلى المحبة واألخوةيبين أن اإلسالم نهى عن الشحناء وا .1
  . يبين أن اإلسالم يمنع التعصب بشكل عام .2
  . يبث روح التعاون والمحبة بين جميع الطالب .3
  . يسهم في بيان قيمة التسامح في اإلسالم .4
 . يوضح أهمية المنافسة الشريفة .5

ـ   ب أفراد عينة الدراسة موافقون على أربعة من أدوار المعلم في الحد مـن التعص
  : الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض تتمثل في

  . يزود الطالب بمعلومات عن المشكالت التي يؤدي إليها التعصب الرياضي .1
  . يبين السلوكيات الرياضية الجائزة وأثرها اإليجابي .2
  . يساعد في توضيح النظرة الشرعية لمفهوم التعصب .3
 . بذ التعصب التطوعيةيبين فائدة المشاركة في حمالت ن .4



 

  

ما معوقات تطبيق أساليب الحد من التعصب الرياضي لدى "   :السؤال الثاني   -
  ؟ " طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين 

أفراد عينة الدراسة موافقون على معوقات تطبيق أساليب الحد من التعصـب  
  .  مدينة الرياضالرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية ب

أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على اثنين من معوقـات تطبيـق   
أساليب الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينـة الريـاض   

  : تتمثالن في
  . ضعف اهتمام المسئولين في معالجة التعصب الرياضي .1
 . عصب الرياضيضعف تضمين المقررات لطرق وأساليب الحد من الت .2

أفراد عينة الدراسة موافقون على تسعة من معوقات تطبيق أساليب الحد مـن  
  : أبرزها تتمثل في التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض

 . خلو األنشطة المدرسية من القضايا المتصلة بالتعصب الرياضي .1
خطيط للحد من ا لتعصـب  ضعف مشاركة المعلم مع اإلدارة المدرسية في الت .2

  . الرياضي
  . كثرة األعباء التدريسية الملقاة على المعلم .3
قلة اإلمكانات المتاحة في المدرسة والتي يمكن استخدامها في معالجة القضـايا   .4

  . الرياضية
 . تأثير المستوى التعليمي ألولياء األمور على سلوكيات الطالب .5

على واحدة مـن معوقـات تطبيـق     أفراد عينة الدراسة موافقون إلى حد ما
أساليب الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينـة الريـاض   

 ".ضعف إدارة الصف من قبل المعلم " تتمثل في 

ما سبل تفعيل دور المعلم في الحد من التعصب الرياضـي  :  " السؤال الثالث   -
  ؟ " جهة نظر المعلمين لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من و



 

  

أفراد عينة الدراسة موافقون على سبل تفعيل دور المعلـم فـي الحـد مـن     
  .  التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض

أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على سبعة من سـبل تفعيـل دور   
ة الثانوية بمدينة الرياض المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طالب المرحل

  : أبرزها تتمثل في
تشجيع الطالب على المشاركة بحمالت إعالمية ضد التعصب الرياضي وتعمل  .1

  . على تنمية الروح الرياضية
  . إقامة معرض توعوي يحذر من مخاطر التعصب الرياضي .2
  . تفعيل دور اإلذاعة المدرسية في الحديث عن التعصب الرياضي .3
على المشاركة في توعية المجتمـع مـن أخطـار التعصـب     تشجيع الطالب  .4

  . الرياضي
 . تشجيع الطالب على كتابة بحوث قصيرة عن نظرة اإلسالم للتعصب .5

أفراد عينة الدراسة موافقون على أربعة من سبل تفعيل دور المعلم في الحـد  
  : من التعصب الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض تتمثل في

ليف الطالب بجمع تقارير ونشرات عن قضايا التعصب الرياضي من خالل تك .1
  . األنشطة الالصفية

تـويتر ،  (إنشاء مجموعات مع الطالب فـي مواقـع التواصـل االجتمـاعي      .2
  . تناقش قضايا التعصب الرياضي... ) واتساب،

توظيف اإلنترنت الموجود في المدرسة إلكساب الطالب معلومات وخبرات في  .3
  . الرياضية والمحبة الروح

 . إنشاء مجموعة بريدية للطالب تهتم بقضايا التعصب الرياضي .4
  :توصیات الدراسة 

توفير الدورات التدريبية التي تعزز من دور المعلم في الحد من التعصب  §
   . الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض



 

  

ن التعصب الرياضي لدى توعية المعلمين بأهمية قيامهم بدورهم في الحد م §
   .طالب المرحلة الثانوية 

  . حث المسئولين على االهتمام بمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي لدى الشباب §
  . تضمين المقررات لطرق وأساليب الحد من التعصب الرياضي §

  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع

، صـحيفة الريـاض،   لجنة تقصـي الحقـائق   : )م13/2/2012(ب،  .ف .ا  -
ـ 6/6/1436موقع الكترونـي، روجـع بتـاريخ،    .15939  .ـه

http://www.alriyadh.com/709586  
، الفريـد العقد  : )1972(ابن عبدربه، شهاب الدين أحمد بن عبدربه األندلسي   -

  . القاهرة ،المطبعة الخيرية، بوالق، 1ج

طرق تدريس القرآنيات واإلسالميات وإعـدادها   : )م2001(أبو الهيجاء، فؤاد   -
 . ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان1ط، باألهداف السلوكية

 ، دار ) أضواء على التعصـب  (التعصب والتساهل  : )م1993(اسحق، اديب   -
 . ، بيروتأمواج

مهنـة التعلـيم وأدوار المعلـم فـي مدرسـة       : )م2005(سطل، الخالدي األ  -
 . ، دار الكتاب الجامعي، العينقبلالمست

طلبة المرحلة الثانويـة بمحافظـة    مشكالت : )ـه1424( عيدس إسعيد، دانيال  -
، رسالة ماجسـتير ، غزه وسبل عالجها في ضوء الفكر اإلسالمي

 . اإلسالمية، غزهالجامعة 



 

  

 . الرياض، ، دار القاسمآداب المتعلمين : )هـ1418(باتلي، أحمد ال  -

شغب المالعب وأساليب مواجهـة األنديـة    : )م2004(ث، خالد عبداهللا باحوال  -
، مركز الدراسـات  الرياضية ودورها في الحد من شغب المالعب

 . الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية والبحوث،

، مكتبة دار الثقافة للنشر علم النفس االجتمـاعي  : )م2004(بني جابر، جودت   -
 . والتوزيع، عمان

، دار المعرفة الجامعية، مهنة التعليم وأدوار المعلم : )م1999(بوهي، لطفي ال  -
 . االسكندرية

 ، عالم الكتب، القاهرةيةالثانو المرحلةمرشد المعلم  : )م1995(جابر وآخرون   -
. 

، مركـز  معوقات الدور اإلقليمي ومفاهيمـه المتعـددة   : )م1995(جاد، عماد   -
 . ، القاهرةستراتيجيةاالاألهرام للدراسات 

أرامكـو،  مجلة ، الحب حقداً الرياضي يقلبالتعصب  : )م2011(رجب حامد،   -
 . السعودية

مكتبـة األنجلـو   ، التعصب والعدوان في الرياضـة  : )م2002(حجاج، محمد   -
 . المصرية، القاهرة

ة دراسة تحليلي : )م1993(وسيار، عبدالرحمن  ،وعبادة، أحمد ،حسانين، محمد  -
، معهـد البحـرين،   لظاهرة التعصب الرياضي في دولة البحري

 . البحرينيةالرياض، بالتعاون مع اللجنة األولمبية 

تطوير مقومات التعليم الثانوي العام بمصر في  : )م2005(حسن، والء حسين   -
، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعـة  ضوء متطلبات المستقبل

 . المنصورة، القاهرة



 

  

نظام وسياسة التعليم في المملكة  : )ـه1432( حقيل، سليمان بن عبدالرحمنال  -
  . ، الرياض6طالعربية السعودية، 

دور التربية في تنمية الوعي الرياضـي   : )م2004( عبد القادرخطاب، سمير   -
المالعب وأساليب مواجهته، أكاديمية  ندوة شغب، لدى المشجعين

 .  لرياضنايف العربية للعلوم األمنية، ا

، مكتبة القدس، محاضرات في مناهج البحث : )م2002( عامر يوسف الخطيب،  -
  . غزه

دور التربية والمعلم في مواجهـة الغـزو    : )م2000( ي، السيد سالمةخميسال  -
 .  الشارقة، )65( العدد ،ين، جمعية االجتماعيالثقافي

ترجمة محمد  . (النفسمناهج البحث في التربية وعلم  : )م1994(دالين، فان   - 
  . مكتبة األنجلو المصرية. القاهرة. 4، ط) نبيل نوفل وآخرون

، اإلعالم الرياضي وعالقته بالتعصـب الرياضـي   : )ـه1432(دوس، خالد ال  -
 . رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، الرياض

تحليل ظاهرة التعصب الرياضي في  : )م2012(راتب، الداود، وأحمد، عكور،   -
األردن من وجهة نظر المدربين واإلداريـين والالعبـين بكـرة    

 . ، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالقدم

الـدار   ،تعليم المتعلم طريقة التعلم كتاب : )ت .د( زرنوجي، برهان اإلسالمال  -
 . السودانية للكتب، الخرطوم

الثقافة للنشر  ، مكتبةالمعلم بين النظرية والتطبيق : )م2004(خالد عقل  زكي،  -
 . والتوزيع

 ، عـالم 6ط ، علم الـنفس االجتمـاعي   : )م2000(االسالم  زهران، حامد عبد  -
 . الكتب



 

  

، عـالم الكتـب،   علم النفس االجتماعي : )م1987(السالم  زهران، حامد عبد  -
 .  القاهرة، مصر

عـالم   ،6، طعلم الـنفس االجتمـاعي   : )م2000(السالم  زهران، حامد عبد  -
 . لقاهرة، اتبالك

درسة الثانوية في إكسـاب طالبهـا   دور الم : )م1988(ساهي، اسامة إبراهيم   -
 . ، مصرجامعة األزهر ،لقيم الالزمة لرفع مستواهم المهاريا

، دور المعلم في تقديم التوعيـة األمنيـة   : )هـ1433(سكران، عبداهللا فالح ال  -
  .  )53(العدد  ، مجلة البحوث األمنية

، رسـالة ماجسـتير غيـر    سيكولوجية التعصب : )م1983(قاوي، فتحي الشر  -
 . منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة

ومـدى   التعصب الرياضـي  : )ـه1430(ري، عبداهللا بن عزم بن عبداهللا شهال  -
عالقته ببعض نظم التنشئة االجتماعية لدى الجماهير السـعودية  

، جامعة الملـك  ، رسالة ماجستير غير منشورةفي مدينة الرياض
 . سعود، الرياض

دور معلمي المرحلة الثانويـة فـي تعزيـز     : )ـه1435(مقداد زياد  شيماء،  -
المسئولية االجتماعية لدى طلبتهم وسبل تطـويره فـي ضـوء    

 . ، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزهالمعايير اإلسالمية

ن في مرحلة الجنين إلى نمو اإلنسا : )م1990(صادق، آمال، وأبو حطب، فؤاد  -
  . المصرية األنجلو، القاهرة، مكتبة مرحلة المسنين

، دار القيم التربوية في القصص القرآنـي  : )م1996( الطهطهاوي، سيد أحمد  -
 . الفكر، القاهرة

، دار الفكر للنشـر  إعداد المعلم تنمية وتدريبه : )م2005(، حوالة عبد السميع  -
 . والتوزيع، القاهرة



 

  

البناء العالمي للتعصب الرياضـي   : )ـه1420(المنعم  الحميد، حنان عبد بدع  -
 . ، رسالة ماجستير، جامعة حلوان، القاهرةلدى المشجعين

، دار األسس النفسية للنمـو اإلنسـاني   : )م1986( الرحيم، طلعت حسين عبد  -
 .  القلم، دبي

، دار 2، طتماعيـة التعصب دراسة نفسـية اج  : )م1977(اهللا، معتز سيد  عبد  -
 .  القاهرة، غريب

، العامي للتعصب الرياض لدى المشجعين البناء : )م1999(المنعم، حنان  عبد  -
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيـة الرياضـية للبنـين،    

 . القاهرة ،جامعة حلون

دار . المدخل الى البحث في العلوم السلوكية : )2012. (العساف، صالح حمد  - 
  . زهراء، الرياضال

، علم النفس االجتماعي، أسسه وتطبيقاته، القـاهرة  : )م1991(عطوه، أحمد   -
 . ، دمشقدار الفكر العربي

، دار والمنافسـة الرياضـية   س التـدريب فعلم الن : )م2002(عالوي، محمد   -
 . الفكر العربية، القاهرة

، مركـز  الرياضةالعدوان والعنف في  سيكولوجية : )م2004(عالوي، محمد   -
 . الكتاب للنشر، القاهرة

، دار الفكـر  اتجاهات الفكر التربـوي اإلسـالمي   : )م1991(علي، إسماعيل   -
 .  القاهرة العربي،

 : )م2008(عليان، ربحي وعثمان، غنيم، وجهاد، أحمـد، ومحمـد، أبوزيـد      -
، دار صفاء أساليب البحث العلمي وتطبيقاته في التخطيط واإلدارة

  .والتوزيع، عمان، األردن للنشر



 

  

التعصب وعالقته ببعض أمجـاد التوافـق    : )ـه1423(عنزي، فرحان سالم ال  -
، رسـالة  لدى عينة من الطالب الجـامعيين بمدينـة الريـاض   

 . ماجستير، جامعة أم القرى

، الطبعة األولى ندوة أمن المالعب الرياضية : )م2004(العزيز  عبد غامدي،ال  -
 . العربية للعلوم األمنية، الرياضأكاديمية نايف 

 ،6، طواإلسـالم التعصب والتسامح بين المسيحية  : )م2005( الغزالي، محمد  -
 . للنشرنهضة مصر 

  . دار الفكر العربي، القاهرة. القياس النفسي : )م1980. (فرج، صفوت  - 

لنشـر  ، الوراق لأساسيات التنمية المهنية للمعلمين : )م2006(نه بباد ،فرحال  -
 . والتوزيع، األردن

القحطاني، سالم، والعامري، أحمد، وآل مـذهب، معـدي، والعمـر، بـدران       -
مـع تطبيقـات   ( منهج البحث في العلوم السلوكية:  )ـه1431(

  . ، الرياض، المؤلفون3ط) spssعلى 

، دار الشـروق ، 1، ج4 ط، مناهج التربية اإلسالمية : )م1980(قطب، محمد   -
 .  القاهرة

، موقع كورة، موقع الكتروني، يهدد زوجته بالطالق : )م1/11/2014(كورة،   -
   ) ـه8/6/1436(روجع بتاريخ 

                   )http://www.kora.com/news/95482-/(  

ماء في مجـال  ، والتعصب واالنتالعدوان : )م2007(محمد، صدقي نور الدين   -
، الفكر أسس علمية وتوجيهات إرشادية الرياضة والتربية البدنية

 . للنشر والتوزيع، عمان األردن

مكتبة المجتمع العربي للنشـر   ،المدرسيعلم النفس  : )م2004(محمود، إقبال   -
 . والتوزيع، عمان



 

  

للكتاب،  ، الهيئة المصريةمعجم العلوم االجتماعية : )م1975(مدكور، إبراهيم   -
 . القاهرة

، 1ط، شغب المالعب وأسـاليب مواجهتـه   : )2004(العزيز  مصطفى، عبدال  -
  . الرياض األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم 

 ومظاهر التعصب الرياضـي  سمات : )ـه1433(مطيري، صالح بن عبداهللا ال  -
دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة اإلمـام محمـد بـن    

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة اإلمـام   ميةسعود اإلسال
 . محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض

، 3، طمناهج البحث في التربية وعلم النفس:  )م2005(ملحم، سامي محمد   - 
  . والتوزيع للنشراألردن، عمان، دار المسيرة 

فـي  وأسـاليبها   التربية اإلسالمية أصول : )م1979( الرحمن نحالوي، عبدال  -
 .  دمشق، الفكر ، داروالمجتمعالبيت والمدرسة 

 . ، دار أمواج ، بيروت أضواء على التعصب : )م1993(ناصيف ، نصار  -

المواجهة األمنيـة ألحـداث الشـغب فـي      : )م2003(نفيعي، عواض سالم، ال  -
 .  ماجستير غير منشور، الرياض رسالة، المالعب الرياضية

دخل لدراسة سـلوك العـدوان   م : )م2007(بالل  نور الدين، صدقي، وفتحي،  -
، 1ط، في مجال الرياضة والتربيـة البدنيـة   واالنتماءوالتعصب 

 . مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة

العوامل النفسية واالجتماعية المرتبطة  : )ـه1433(وايلي، عبداهللا بن أحمد ال  -
دكتوراه  ، رسالةبالتعصب الرياضي في المملكة العربية السعودية

، جامعة نايف العربية للعلوم االجتماعيةغير منشورة، قسم العلوم 
 .  األمنية، الرياض



 

  

اإلدارة القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام،  : )هـ1419(وزارة المعارف   -
  . العامة لإلشراف التربوي، الرياض

، اإلدارة يم العامالقواعد التنظيمية لمدارس التعل : )هـ1423(وزارة المعارف   -
 . العامة لإلشراف التربوي الرياضي

، الريـاض،  2، طأهداف التربية اإلسالمية وغاياتها : )م1989(يالجن، مقداد   -
   . دار الهدى للنشر
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