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 ملخص الدراسة

لقد اصبح التعصب الرياضي ظاىرة واسعة االنتشار في معظم المالعب        
العالمية , و العربية , و العراقية , وىذه الظاىرة ليست حديثة , بل ىي قديمة قدم 
الرياضة التنافسية , ولكن الجديد فييا ىنا ىو تعدد , و تنوع مظاىرىا , و تغير 

اجتماعية تعاني منيا معظم دول العالم بما طبيعتيا إذ اصبحت ىذه الظاىرة مشكمة 
فييا الدول المتقدمة , و المتطورة ؛الن ىذه الظاىرة تخطت حدود التشجيع , و 
المتعة المتعارف عمييا في معظم المنافسات الرياضية ليصل االمر الى الحرق , و 
 التدمير بل , و القتل في بعض االحيان , وكم من مباراة تحولت الى نزاعات و

 حروب بين الشعوب كل ذلك يحصل بسبب تعصب المشاىدين لتمك المباريات .

ان التعصب و االنتماء لنادي , او منتخب ما امرًا طبيعيًا في معظم المنافسات      
الرياضية , وٌيعّد من االمور الميمة التي تؤدي الى زيادة فاعمية الالعبين واستثارتيم 

و التشجيع يعطي  االستمتاعجازات وعميو فان , وشحذ ىمميم من اجل تحقيق االن
 المنافسات الرياضية حالوة , ومتعة إذا بقي في حدوده الطبيعية .

ولكنو يتحول الى مشكمة نفسية , و اجتماعية خطيرة اذا تخطى تمك الحدود      
وتحول الى ميدان الستعمال العبارات , و المصطمحات البذيئة , و استعمال الضرب 

تباكات فان ذلك كمو يخرج الرياضة عن ىدفيا االول , وىو االمتاع و الميو , و االش
 البريء , ويحوليا الى ميدان لمصراعات و النزاعات .

ومن نتائج ىذا النوع من التعصب سموك بعض المتعصبين سموكًا عدائيًا      
ذلك كمو وتصبح المنافسات الرياضية مناسبات لممعارك الجماعية,  وعميو ينعكس 

 عمى الواقع الرياضي في تمك البمدان التي تنتشر فييا مثل تمك الظواىر .

 ر



كل ذلك دفع الباحث الى توثيق ىذه الظاىرة , و معرفة درجة انتشارىا بين صفوف 
طمبة الجامعة من خالل ربطيا بمتغير اخر ال يقل اىمية , وىو الذكاء االنفعالي ىذا 

المختصين في مجال عمم النفس , و التربية ؛ الن  المفيوم الذي اصبح مثار اىتمام
امتالك الفرد الميارات االجتماعية و الوجدانية التي تتكامل مع الميارات الفكرية و 
االكاديمية ُيعّد الطريقة المثمى في حل المشكالت كافة التي يعاني منيا الشباب . 

ذاتو , و فيم االخرين ,  الن مفيوم الذكاء االنفعالي يشير إلى قدرة الفرد عمى فيم
ومشاعرىم , و انفعاالتيم , و التعامل معيم عمى وفق ذلك , وكذلك فانو الطريقة 
التي تساعد الفرد عمى توجيو سموكو بصورة عامة , و يساعده ايضا عمى اتخاذ 
القرارات الميمة في حياتو.  لذلك فان اىداف البحث الحالي تمثمت بما ياتي : 

 التعرف عمى

ب الرياضي لدى طمبة الجامعة بصورة عامة عمى وفق متغيري نوع التعص .ٔ
 الجنس , ونوع التخصص .

الفرق في التعصب الرياضي لدى طمبة الجامعة بصورة عامة عمى وفق  .ٕ
 متغيري نوع الجنس , ونوع التخصص.

الذكاء االنفعالي لدى طمبة الجامعة بصورة عامة و عمى وفق متغيري  نوع  .ٖ
 ص.الجنس , ونوع التخص

الفرق بين الذكاء االنفعالي لدى طمبة الجامعة بصورة عامة عمى وفق  .ٗ
 متغيري نوع الجنس , ونوع التخصص.

العالقة بين التعصب الرياضي و الذكاء االنفعالي بصورة عامة عمى وفق   .٘
 نوع الجنس , ونوع التخصص.
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في العالقة بين التعصب الرياضي , و الذكاء االنفعالي حسب  الفرق .ٙ
 تغيري النوع , و التخصص .م

و تحقيقا الىداف البحث . قام الباحث ببناء مقياس لمتعصب الرياضي اعتمادا عمى 
 النظرية المعرفية االجتماعية , و بعض مقاييس التعصب التي تم االطالع عمييا.

( المعتمد اصال عمى نظرية  ٕٔٔٓو تبنى مقياس الذكاء االنفعالي ) الفتالوي 
( , وأوجد الباحث الخصائص السيكومترية , و االحصائية  Golemanكولمان ) 

 الالزمة عند بناء وتبني المقياسيين من صدق , و ثبات , و استخراج القوة التميزية .

(  ٖٕٔ( طالب وطالبة بواقع )  ٔٚٗوتم تطبيق المقياسيين عمى عينة بمغت ) 
المستنصرية لمدراسة ( اناث من طمبة جامعة بغداد , و الجامعة  ٕٛ٘ذكور و ) 

 الصباحية , و االختصاصين العممي , و االنساني .

  -وبعد جمع البيانات و معالجتيا احصائيًا توصل الباحث إلى النتائج االتية :

  اظيرت النتائج بصورة عامة ارتفاع مستوى التعصب الرياضي لدى طمبة
 الجامعة .

 لدى طمبة الجامعة ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالي . 

 في مستوى التعصب الرياضي حسب متغير النوع كانت فروقًا  وجود فرق
معنوية بين الذكور , و االناث ولصالح الذكور اي ان الذكور اكثر تعصبا 

 من االناث .

  و كشفت النتائج ان ىناك فروقًا دالْو احصائيًا بين طمبة الجامعة عمى وفق
, و لصالح التخصص التخصص في درجة , ومستوى التعصب الرياضي 

 االنساني .

 



  و كشفت نتائج الدراسة انو ليست ىنالك فروقًا في مستوى الذكاء االنفعالي
عمى وفق متغير النوع ) ذكور / اناث ( . اي ان الذكور و االناث من طمبة 

 الجامعة متساوون في مستويات الذكاء االنفعالي .

  ًبين مستويات االختصاصات  كما كشفت نتائج الدراسة انو ليست ىـنالك فروقا
الطبيعية, و االختصاصات االنسانية في مستوى الذكاء االنفعالي , لدى عينة 

 البحث.

  كما كشفت ان العالقة االرتباطية بين التعصب الرياضي , و الذكاء االنفعالي
كانت دالة احصائيًا . لكنيا سالبة اي ان من يمتمك ذكاء انفعاليًا عاٍل يتسم 

 وى التعصب , و العكس صحيح .بانخفاض مست

 


