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 " ال يشكر هللا من ال يشكر الناس"-صلى اهلل عليه وسلم-النبي  عن

 (8114و أبو داوود)( ،5577رواه أحمد)

كر مرسلة برواتب الشكر لكل وقفة خير طابت ثمرتها من حق القول النافذ أن مراتب الف
ومهما حاولنا أن نستقدم من عيون الكالم وزينات المالفظ فإنها تبقى  ،وتبسمت زهرتها

نقدم  كلمات اخترناها لنقدم شكرنا لكل من ساعدنا ووقف معنا في إنجاز دراستنا هذه.
عون على جهودهم معنا  ضياء أبو /طير واألستاذ لألستاذ/ أيمن أبو .خالص شكرنا

وتوجيهاتهم لنا خالل فترة إنجاز الدراسة. والشكر إلدارة مدرسة العودة الثانوية بنين 
حسين الغلبان على وقوفهم بجانبنا وتسهيل /واألستاذ برهوم،أحمد /ممثلة بإدارتها األستاذ

مدرستي الشكر إلدارة  الدراسة. كذلكمهمتنا البحثية وتوفير كل ما يلزم خالل إجراء 
اءات طيبة الثانوية بنات والمتنبي الثانوية بنين على تسهيلها مهمة تطبيق المقابلة واإلجر 

والشكر لوزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم شرق  .المختلفة المتعلقة بالدراسة
 يونس على ما يقدمونه من دعم وتشجيع للبحث العلمي في المدارس. خان
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 الدراسة: ملخص

هدفت الدراسة الى تعرف مستوى التعصب الرياضي لدى طلبة الصف العاشر      
ة اعتماد بطاقة مقابلة واستبان الوصفي. وتماالساسي استخدم الباحثون المنهج 

 م( معل4تطبيق بطاقة المقابلة على عينة من المعلمين عددهم ) م(. ت)األسئلة المغلقة
طالب وطالبة في الصف  (111ومعلمة، وتم تطبيق االستبانة على عينة مكونة من)

طالبة استخدم الباحثون  (51طالب و) (51العاشر االساسي موزعين الى )
اختبار "ت" لعينة المعياري،  نحرافاالالمتوسط الحسابي،  اإلحصائية:المعالجات 

كما  %،71. توصلت الدراسة الى أن مستوى التعصب الرياضي قد وصل الى واحدة
وفي ضوء  اإلناث.منه لدى اظهرت النتائج أنه مستوى التعصب لدى الذكور أكبر 

تعتبر من هذه الظاهرة ألنها لهتمام والتنبيه االالنتائج أوصت الدراسة بضرورة 
 .تهدد الدول المجتمعات واألحياء والمدارس والطلبة خطيرة جدا  ال اهرو ظال
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 :مقدمةال

تعتبر االلعاب الرياضية وسيلة من وسائل الترويح عن النفس قديما وحديثا، ولكن عندما        
فس عليها األفراد وبعض المجتمعات الى شيوع بعد تحولت الى غاية من الغايات التي يتنا

ومن تلك  الناس،االفرازات السيئة بحكم التنافس الخارج عن اطر اآلداب واالعراف التي بين 
االفرازات ظاهرة التعصب الرياضي التي ادت الى هالك العديد من االرواح وانشار العصبيات 

خاصة.  القدم بصورةة عامة ورياضة كرة المقيتة بين مشجعي الرياضة بمختلف انوعها بصور 
 (2115عالوي:)

ظاهرة التعصب في المجال الرياضي وخاصة لعبة كرة القدم من الظواهر االجتماعية      
النفسية الواسعة االنتشار ومن مظاهر التعصب هو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء على 

ن الظواهر القديمة الحديثة والتي ترتبط  بها ميل إلى جانب ، كما أن التعصب الرياضي يعتبر م
العديد من المفاهيم ، كالتميز العنصري والديني والطائفي والجنسي والطبقي ، والمستقرئ ألحوال 
العالم اآلن يجد أن جميع الصراعات الطائفية والسياسية والفكرية وحتى الحروب والصراعات 

لتعصب ، فهو إذن ظاهرة منتشرة بشكل كبير الحربية قد نتجت جميعها عن سبب مشترك وهو ا
، ال سيما في المجتمعات العربية خاصة التي تقوم على أساس قبلي أو طائفي أو مذهبي ، أو 
تلك الدول التي تتمايز فيها ألوان البشر وأصولهم العرقية  أو توجهاتهم االيدلوجية  والمذهبية ، 

د التباين و التمايز بين أصناف البشر وجد بمعنى آخر أنه أينما وجد اإلنسان و أينما وج
 م (1987التعصب .) المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج 

يجعل من  كبيرة،ما بدرجة  ءلشيبالميول المبالغ فيه  الرياضي،التعصب  الخبراء،يعرف     
ات في نظر وتحويل سلبياته إلى إيجابي القبيح،الشخص يتحيز لما يحب لدرجة تصل إلى تجميل 

المتعصبة من الجمهور واإلدارات  خاصة،وكرة القدم بصفة  عام،وتعاني الرياضة بشكل  الناس،
لتصل إلى مرحلة الشتم  أشكالها،وتتطور في  المنافسة،من خالل التقليل من شأن الفرق  لفرقها،

اصل التو  واستخدام مواقع واالعتداء البدني، المنافس،والقذف والتجريح وتخريب منشآت 
 (2119 يوسف،) الالئقة.في نشر األخبار والصور الغير  االجتماعي
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بعد أن فاز فريق " بريستون نورث إند "  1985وقد بدأ ظهور التعصب الرياضي في العام       
على نظيره فريق " التون فيال " بخماسية نظيفة في لقاء ودي أسفر عن تعرض  اإلنجليزي

ذلك إصابة  ونتج عنركل والرش بالحجارة والضرب بالعصي جماهير الفريقين لبعضهم بال
اآلونة األخيرة ووجدنا أن ظاهرة  المشكلة فيالمشجعين.  ونحن كطلبة قد شعرنا بوجود هذه 

 ظاهرة سلبيةتعتبر هذه الظاهرة  انتشار وأنالتعصب الرياضي في المدارس وبين الطالب في 
تراح الحلول للحد من هذه العمل على اقم مسبباتها و خالل فهمها جيدَا وفه مواجهتها منمن البد 

 (2112:مرزق: مصر. )الظاهرة

 سئلتهاأو مشكلة الدراسة 

التعصب الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي  ارتفاع مستوىتتحدد مشكلة الدراسة في 
لدى  وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي اآلتي "ما مستوى التعصب الرياضي

" ويتفرع من السؤال الرئيسي وما المقترحات للحد من ذلك؟ طلبة الصف العاشر األساسي؟
 ـاألتية: األسئلة الفرعية 

 ما مستوى التعصب الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟. 1

احصائيا في درجة التعصب الرياضي لدى طلبة الصف العاشر وفقا  ةهل يوجد فروق دال. 2
 ع )ذكرـ أنثى(؟لمتغير النو 

 ؟لدى الطلبةلمقترحات الكفيلة بالحد من ظاهرة التعصب الرياضي اما . 3

 فروض الدراسة

 تحدد فروض الدراسة فيما يأتي:

 مستوى التعصب الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي مرتفع. .1

 (.أنثى-ذكرال يوجد فروق دالة احصائيا  في درجة التعصب الرياضي وفقا  لمتغير النوع ). 2

2 



 

 أهداف الدراسة:

 تتحدد أهداف الدراسة فيما يأتي:

 الكشف عن مستوى التعصب الرياضي لدى طلبة الصف العاشر. .1

 .واالناث في مستوى التعصب الرياضيالفروق بين الذكور  داللة إلىالتعرف  .2

 .دة لمواجهة ظاهرة التعصب الرياضياقتراح العديد من الحلول المساع .3

 

 مية الدراسةأه 

 ـيأتي: تتجلى أهمية الدراسة من خالل ما 

 في التركيز على موضوع التعصب الرياضي برامج التنمية والتوعية الشبابيةتفيد واضعو قد  .1
 .لدى طلبة المدارس الثانوية

لدى  لتعصب الرياضي وأساليب الحد منهااظاهرة في التوعية ب تفيد المرشدين التربويينقد  .2
 .الطلبة

 المشكلة وايجاد طرق للتصدي لها. لتسليط الضوء علىقد تفيد المجتمع المحلي  .3
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 :حدود الدراسة

 :اقتصرت الدراسة على

 رق خانيونس.شوالتعليم الحد المكاني: مديرية التربية *

 م(.2118/2119: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )الحد الزماني*

 .العاشر األساسي الحد البشري: طلبة الصف*

 .ضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي: مستوى التعصب الرياالحد الموضوعي *

  -الدراسة: مصطلحات 

 :التعصب الرياضي عرفه كل من

بأنه مرض الكراهية العمياء للمنافس وفي الوقت نفسه مرض الحب : م(2981) عالوي.2
على العقل حتى إن الحقائق الدامغة  لاالنفعاوهو حالة يتغلب فيها  المتعصب، للشخصاألعمى 

 (31 :1983 عالوي،)محمد حسن  جماعٌة.تعجز عن زلزلة ما يتمسك به التعصب فرٌد أو 

نفسي مشحون انفعاليا  نحو أو ضد العب أو فريق أو  اتجاهبأنه  :م(2999عبد المنعم ).1
)منان  العقل.الشعور ال  غالبا  ما يتحكم فيه االتجاههذا  معينة،فكرة رياضية  رياضية أوهيئة 

  (15:  1999عبد المنعم عبد الحميد ، 

هو انفعال يشكل على هيئة أفعال وأقوال وسلوكيات تعبر عن : (1008خليفة الشرقاوي ).1
لدى الالعبين الرياضيين ضد العب أو فريق أو حكم أو  ومشحون انفعاليا  اتجاه أعمى عنيد 

لألخالق  ومخالفةنطقية ينتج عنه سلوكيات غير ممدرب او جمهور يتحكم فيه الشعور مما 
 .الرياضية

ة حب العب أو فريق معين في لعبة معينة بصور  فيالمبالغة و هو األفراط : (1024جواد ).4
 . تتغلب فيها العاطفة على العقل
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اا، ب نااد  يااد  الحاا والت يياد لمنتياا أو  ريا  أو  ويعرف البااحوون التعباا الريا اج ائرااي 

لقو  العاطفة سيطر  على العقل وقدرتا  حينها ، والتج ُيببحالمقبول ما عن الحد الطبيعجالعا 

على التحكم و ابط الشاعور، وُيقااس بالدرئاة التاج يحبال عليهاا الطلباة  اج اساتبانة التعباا 

 الريا ج.

 أحد المراحل األساسية وفق السلم التعليمي لوزارة التربية والتعليم : الصف العاشر األساسي

 .( سنة12 ،15بين )، وتتراوح أعمار الطلبة فيه الفلسطيني، وهو نهاية المرحلة األساسية

 

 -السابقة: الدراسات 

                                                            (1891، حلمي عبد السالم رشيد)دراسة  .2

( 111م وبلغ عدد العينة )هدفت الدراسة إلى بناء مقياس التعصب الرياضي لمشجعي كرة القد
، الت الشخصية والمالحظة بالمشاركةمشجع متعصب من نادي الزمالك واستخدم الباحث المقاب

ستنتاجات ولقد توصل الباحث إلى بعض اال، ومقياس التعصب كوسيلة لجمع البيانات من العينة 
لجمود ، والثاني ظاهر الصالبة وامتضمن : االول ي أبعاد لقياس التعصبوهي أن هناك ثالثة 

نتماء والتحيز المعبر عن التعصب مظاهر اال يتضمنتجاه العدواني ، والثالث مظاهر االيتضمن 
 .رة القدمالرياضي في مجال لعبة ك

 (Grove، 2002وجروف Dimmock دراسة )يدموك   .2

معرفة تأثير التعصب لدى مشجعي الفرق الرياضية المحترفة في استراليا الى هدف الدراسة 
إلى أن  ( مشجع وقد توصلت النتائج231استجاباتهم حول العنف الجماهيري وقد شملت العينة )ب

الجماهير التي تصنفت بأنها أكثر تعصبا لطريق معين كانوا أقل تحكما في سلوكياتهم العدوانية 
 .لتعصب المتوسط أو البسيطذو اي المباريات من المشجعين ف
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 (2019دراسة )خلدون الدوس ،. 1  

والتعرف على  الرياضي، وأسباب التعصبهدفت الدراسة إلى الكشف عن خصائص المشجعين 
والتعرف على  عليها،تترتب  والنتائج التي الرياضي،جتماعية على التعصب أثر التنشئة اال

% من األفراد 55ن أالدراسة إلى  وقد توصلت ،والتعصب الرياضيالعالقة بين اإلعالم الرياضي 
% من األفراد ال يتابعون أبدا  52وأن من ساعة في مشاهدة البرامج الرياضية يقضون أقل 

 .سنة 41و 21لشباب الذين تتراوح أعمارهم بين عينة الدراسة هم من فئة ا الرياضية،األنشطة 

 

 -السابقة: التعقيب على الدراسات 

 :بعد استعراض الدراسات السابقة، تبين ما يأتي

وطالب لى تصنيف الفئات المستهدفة في الدراسة من طالب جامعات ابقة إهدفت الدراسات الس
الرياضي معرفة أثر التعصب الرياضي على الطالب ودور وسائل اإلعالم  وساهمت في مدارس

أما الدراسة الحالية فتهدف إلى تحديد مستوى التعصب الرياضي لدى طلبة الصف  حدوثه، في
 األساسي.العاشر 

أنه يعود إلى  سابقة على أسباب حدوث التعصب الرياضي عند الطلبة وتبينأكدت الدراسات ال
مستوى التعصب  ، أما الدراسة الحالية بينتالثقافة العلمية لدى الطلبة قلةأسباب كثيرة منها 

 .ضي عند طلبة الصف العاشر األساسيالريا
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 منهج الدراسة 

تعصب الرياضي ، وذلك بهدف جمع البيانات حول درجة اللمنهج الوصفياستخدم الباحثون ا
 لطلبة الصف العاشر.

 مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر األساسي بمديرية التربية والتعليم شرق 
طالب  (111طالب وطالبة. وقد تكونت عينة الدراسة من ) (5782خانيونس والبالغ عددهم )

من بين طلبة الصف العاشر بطريقة عشوائية طالب تم اختيارهم  (51وطالبة مقسمة الى )
من بين طالبات بنفس الطريقة طالبة تم اختيارهن  (51األساسي بمدرسة العودة ثانوية بنين، و)

 .الصف العاشر األساسي بمدرسة طيبة الثانوية بنات

 أدوات الدراسة

 تمثلت أدوات الدراسة في:

 ستبانة التعصب الرياضيا
  الهدف من االستبانة: تم استخدام االستبانة بهدف تحديد مستوى التعصب الرياضي لدى

 طلبة الصف العاشر األساسي.
 ( فقرة في صورة فقرات مغلقة، يقابلها تدريج 25صياغة الفقرات: اشتملت االستبانة على )

 خماسي.
  للتأكد من صالحيتها للتطبيق.ضبط االستبانة: تم عرض االستبانة على مختصين 
 

 بطاقة المقابلة
 صـــياغة مقترحــات للحــد مـــن  المقابلـــة: تــم اســتخدام بطاقـــة المقابلــة بهــدف الهــدف مــن بطاقــة

 .ظاهرة التعصب الرياضي
  ســــؤال مفتــــوح حــــول المقترحــــات للحــــد مــــن صــــياغة الفقــــرات: اشــــتملت بطاقــــة المقابلــــة علــــى

 .التعصب
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 :ضبط البطاقة: تم عرض البطاقة على متخصصين ألجل الحكم على 
 السالمة اللغوية لفقرات البطاقة. -
 السالمة العلمية لصياغة الفقرات. -
 تحقيقها للهدف منها. -

  الرياضية ومشرفي التربيةمعلمي  بطاقة: تم تطبيق بطاقة المقابلة علىالتطبيق. 
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 نتائج الدراسة

حيث استخدم  ،أسئلة الدراسة والتحقق من فروضه تضمن هذا الجزء من الدراسة االجابة عني
 .ثون األساليب اإلحصائية المناسبةالباح

 -:األولاالجابة عن السؤال 

لإلجابة عن السؤال األول، والذي ينص على "ما مستوى التعصب الرياضي لدى طلبة الصف 
  .على طلبة الصف العاشر األساسي؟" تم تطبيق استبانة العاشر األساسي

عدد أ راد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابج

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفر ج

 القيمة التااية
 المحسوبة

القيمة التااية 
 الئدولية

 درئة الحرية مستوى الدالة

111 48.41 11.117 54 8.141 1.14 1.17 11 

رق بين المتوسط الحسابي والفرضي وهذا يشير وتدل هذه النتيجة على الرغم من أن هناك داللة ف
 أن العينة تعاني من التعصب الرياضي.

 - :الثانياالجابة عن السؤال 

تم اختيار الفرض "ال يوجد اختالف دال احصائيا في متوسط  الثاني،لإلجابة عن السؤال 
اب أناث("، حيث تم حس–التعصب الرياضي لدى طلبة الصف العاشر وفقا للمتغير )ذكور 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لمتوسط درجات طلبة عينة الدراسة في استبانة 
 -النتائج: ( يبين تلك 2تم توزيعها على الطالب والطالبات والجدول )

 أناث(–)ذكور  وفقا لمتغير النوع(: داللة الفرق بين متوسطي درجات عينة الدراسة 3جدول )
 تم توزيعها.ستبانة التي حسب اال

 عدد اال راد الئنس
المتوسط 
 الحسابج

االنحراف 
 المعياري

درئة 
 الحرية

القيمة 
التااية 
 المحسوبة

القيمة 
التااية 
 الئدولية

مستوى 
 الدالة

 18.471 48.78 71 الذكور
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 1.14 1.17 



 51.114 84.1 71 اإلناث
  

15.511 1.14 1.17 
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روق بين الذكور واإلناث في التعصب الراضي ولصالح الذكور تشير هذه النتيجة الى أن هناك ف
 أي ان الذكور أكثر تعصبا من اإلناث.

 - :الثالثاالجابة عن السؤال 

توزيعها على مجموعة من  متمت اإلجابة عن السؤال الثالث من خالل بطاقة المقابلة التي ت
اقترحوا العديد من المقترحات في  وقدالمعلمين والمعلمات باإلضافة الى مشرف التربية الرياضية 

 :مواجهة هذه الظاهرة وهي كالتالي

 .ظاهرة التعصب الرياضي بين الطلبةنشر الوعي حول خطورة . 1

 .ين الفريق الفائز والفريق الخاسرعدم التمييز ب. 2

 .ب التعصب وعمل ورشات عمل لحلولهامعرفة أسبا. 3

 .تجنب أسباب التعصب الرياضي. 4

والتي تكفل بالحد من هذه ين وضوابط حاسمة للفرق أو الجماهير المتعصبة عمل قوان. 5
 .الظاهرة

، حول المقترحات الكفيلة بالحد من ظاهرة مختصين في مجال التنمية الشبابيةوتم عقد مقابلة مع 
 ما يلي:م كالتعصب الرياضي في اوساط الطلبة وقد كانت اقتراحاته

 .عمل يوم مفتوح عن التسامح .1

 شطة رياضية تحتوي عبارات إيجابية.عمل ان. 2

 .عمل شعارات عن التعصب الرياضي. 3

 .عقد اذاعات مدرسية تحذر من نشوب ظاهرة التعصب الرياضي بين الطلبة. 4



 .عمل فقرات في اذاعة وزارة التربية والتعليم للتحذير من هذه الظاهرة. 5

11 

 .قدم للتحذير من هذه الظاهرةعمل لقاءات مع شخصيات رياضية والعبين كرة ال. 2

 .الرسم على الجدران لوحات فنية لتوصيل رسالة عن خطورة هذه الظاهرة. 7

 .كتابة الفتات في المناطق العامة عن خطورة ظاهرة التعصب الرياضي. 8

 .القيام بزيارات للمؤسسات المختصة بهذا االمر. 9

 .ظاهرةالتواصل مع القنوات الرياضية للتخفيف من هذه ال. 11

 .تحكيم العقل عند األقدام على أي تصرف. 11

 .الشريف وأن الرياضة فوز وخسارةمعرفة المعاني الحقيقية للتنافس الرياضي . 12

 لتوصيات:ا
 .التعصب الرياضي في أوساط الطلبة تصميم برامج للحد من ظاهرة .1
ف المجتمع حول وتثقي تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لعمل مبادرات شبابية لتوعية .2

 .هذه الظاهرة
ال باألخالق الرياضية في تشجيع النوادي الرياضية الستهداف مشجعيها لالمتث .3

 .التشجيع
 .عصب وعمل برامج جماعية للحد منهاتسليط الضوء على أسباب الت .4

 المقترحات:  

 اجراء دراسة مشابهة تناول عينات أخرى غير البحث الحالي. .1
الرياضي وعالقته بكل من الصحة النفسية والشعور بالوحدة اجراء دراسة التعصب  .2

 واالنعزال.
 اجراء دراسة للتعصب الرياضي وعالقته بمتغيرات ديمغرافية اخرى .3
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اجراء دراسات متشابهة من قبل الباحثين لتقنين مفهوم التعصب الرياضي لدى  .8
   والفرقية االخرى.المشجعين في األلعاب الفردية 

لي للمقارنة بين المشجعين في لعبة كرة القدم وااللعاب األخرى وأيها ستخدام الحاا .7
 الظاهرة. تتطلب تعصبا أكبر
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 المراجع

 

السالم، مكتبة  ممارستها،الريا ة وأهميتها وطريقة (د 1144)دالسالم، رشي د( عب1

 العرا د

لفر  الريا ية مشئعج ا(د ت وير التعبا الريا ج لدى 1117)وئروف ديوك (1

 .اأسترالي المحتر ة.

 سوريا.مكتبة دمش د  ،1والعالم.ط ة(د الريا 1141د)حما عالوي، (1

مهارات الريا ة وأ رارها على الئمهور.        (د1111 اي ) ،المنعمعبد  (8

 .د لبنان بيروت ،  األملمئلة 

دار ،دور الريا ة  ج دعم التفكير العلمج (د 1114يليفة) ،  الشركاوي (7

 .د ئمهورية مبر العربية الئامعة

 .د بيروت(. رسالة ئامعية1145) ليجليالمرك  العربج للبحوث التربوية دول ا (4

 د عمانالسير  ر، دا1تحسينها.ط(د الريا ة وأساليا 1111مود )مح ،يوسف (5

 آ ا  الريا ة. الريا ج، مئلةمنظومة العمل  ر(د تطوي1111)، عادلعوض (4

 .141-111،( 7)1بالمنو ية، كلية التربية

                                                                                                                                      رسالة،   الريا ة،الطالا عن تيبص  ف(د ع و1117نهى) ،والرويشدعلج حبيا  (1       

 . ةالعربيمبر ئمهورية ئامعية 
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 المالحق

 

 بطاقة المقابلة 

 )حول درئة التعبا الريا ج للبف العاشر(

 ياص بالمشر ين"شرافد )الريا ة( "األتيبص 

 ياص بالمعلمين"بتدريسهاد )الريا ة( "الماد  التج تقوم 

 بالمعلمين"      "ياص  .المدرسةد ................................................................ 

  قرات المقابلة

ما السبل المقترحة للمساعد  للتيلص من ظاهر  التعبا الريا ج لدى طلبة البف العاشر 

 تنبح المعلم أن يفعل لمساعد  طالبا من التيلص منها؟ األساسج وماذا

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 

 *************************وشكرا*************************
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 استبانة التعصب الرياضي

 ابدا نادرا ناااحي غالبا دائما الفقرة ت

احرص على متابعة أي مبارا  يكون   إننجكانت مشاغلج  مهما 1
  ريقج طر ا  يها 

     

      اشتبك مع الفري  المنا س اذاادا ع عن أحد مشئعج  ريقج  1

تو ير شروط المنا سة الشريفة لما يرئت البطولة  أمكنلو  1
 مطلقا من بين يدي  ريقج

     

      لفريقج ار ض الئلوس  ج مدرئات الفري  المنا س 8

      ال استطيع ايفاء مشاعري عند مشاهد   ريقج  ج مبارا  يؤديها 7

      احرص على متابعة أيبار  ريقج المف ل ببور  مستمر  4

      معظم كبار المساولين والموقفين هم من مشئعج  ريقج 5

أقوم بشتم ئمهور الفري  المنا س عندما يتكلم بكلمات توير  4
 أعبابج

     

كوير من مشئعج الفر  األيرى يتمنون تشئيع  ريقج لتحقي   1
 شهرتهم

     

      ال أ  ل تشئيع الفر  األيرى 11

مهما كان مستوى  ريقج منيفض  هو أ  ل الفر  األيرى  11
 على األطال 

     

      اغلا مشئعج  ريقج من ذوي األيال  الر يعة 11

ياا ومع ذلك  إننج أشعر بالح ن احيانا يكون مستوى  ربقج س 11
 واألسف

     

      يتمي  مشئعج الفر  األيرى ب نهم من ذوي المهن المنيف ة 18

      ال أرغا  ج التعامل مع مشئج الفر  األيرى 17

      ال يوئد وعج بين ئماهير الفري  المنا س 14

      يبعا على األندية األيرى  بط ئماهيرها 15

      قلقج عند تعرض أحد العبج  ريقج لإلبابة ماي داد  14

اغ ا واعترض بشد  عندما يتيذ الحكم قرار ياطئ  د  11
  ريقج

     

      قد اشارك  ج نقد الحكم اذا رأيت أنا يتحي   د  ريقج 11

      يئا منع التحكيم ألنها السبا  ج ه اام  ريقج 11

القرارات غير ن أشعر برغبة  ج  را الحكم عندما تكو 11
 بحيحة

     

 اعتقد أن ال را والتهئم من بفات الئمهور الئيد 11
 

     

 اله اام التج لحقت بفريقج يرئع  18
 معظمها لسوء الحظ وتحي  الحكام

     

      عندما يهائم ئمهور  ريقج الحكم   نا  ج األغلا يستح  ذلك لتحي ه  17

 

 

21 

 



 

 


