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دراست ممارنت انسهىن انعذواني نبعط
األنعاب اجلماعيت

م.م .وداد ٌوسف دمحم

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة دٌالى

مهخص انبحث :
الفصل األول ٌشمل مشكلة البحث  ,أهمٌة البحث  ,أهداف البحث  ,فررو
 ,حدود البحث  ,تحدٌد المصطلحات .
أما الفصل الثانً فٌشمل اإلطار النظري والدراسات السابقة
وأما الفصل الثالث فتضمن منهج البحث وإجراءاته
والفصل الرابع تضمن عر النتائج وتحلٌلها ومناقشتها
أما الفصل الخامس فشمل االستنتاجات والتوصٌات والمقترحات
الفصل األول

البحرث

 1 -1مشكهت انبحث :
أن مسٌرة عالمنا كما نشهده الٌوم ومسٌرة المعرفة فٌه أخذت تطرح مشكبلت
إنسانٌة جدٌدة وضخمة فباإلضافة إلى المشكبلت المتصلة بالبٌئة وبمرا تخضرع لره مرن
عدوان بسبب التقدم العلمً والتقنً وباإلضافة إلى المشكبلت التً تطرحها محاوالت
الهٌمنة ثمة مشاكل إنسانٌة مباشرة تمس كٌان اإلنسان بل رسالته على وجه البسٌطة ,
تطرحها بوجه خاص الثرورة البٌولوجٌرة والـثرـورة (الجٌنٌرة) باإلضرافة إلرى مشركبلت
االستنساخ ومشركبلت اسرتخدام التقنٌرات البٌولوجٌرة والجٌنٌرة ونردرا جمٌعرا ا مرا وراء
مثررل هررذه االكتشررافات مررن مخرراطر تمررس كٌرران اإلنـس رـان ( .عبررد الرردائم,0222 ,
ص) 11
والبررد مررن التؤكٌررد أن األامررات التررً تتعررر لهررا المجتمعررات ( كررالحروب
والحصرررارات واألامرررات االقتصرررادٌة والصرررراعات اإلقلٌمٌرررة والكررروارث وهٌرهرررا )
تجري فً مجتمع دٌنرامٌكً حٌرث ٌــرـجري التغٌٌرر االجتمراعً بسررعة هٌرر متوقعرة
ممررا ٌررإدي إلررى تفكررا عبلقررات الجماعررات وتختررل المــــعاٌررـٌر االجتماعٌررة السررائدة
واألفكررار المتوارثررة فررً أي مجتمررع ومررا ٌترتررب علررى ذلررا مررن آثررار مجتمعٌررة علررى
المإسسات البنٌوٌة فً المجتمع ,فهً تخلف مشاكل وتناقضات نتٌجرة لعردم االسرتعداد
لـم رـواكبة التحرروالت والتطررورات السرررٌعة األمررر الررذي ٌرروفر عوامررل التصررادم وعرردم
التجررانس اخررتبلف الـتـررـواان فررً المواقرررف والسررلوا والشررا أن التغٌرررات العمٌقرررة
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الناجمة عن األامات تلقً بظبللها على جـــمٌع مإسسات المجتمع ولٌس هناا جانب
واحد فً البناء االجتماعً لم ٌتغٌر أو ٌتؤثر بتلا التغٌرات .
أن الكثٌر من الحروب واألامات وخصوصا ا فً الوقت الحاضر ال تسرتهدف
القوات الـمسلحة والبنى التحتٌة بل أن الواقع ٌشٌر إلى أن الهردف منهرا ابعرد مرن ذلرا
بكثٌرر حٌرث تسرعى إلرى جانرب تردمٌر البنرى العسركرٌة واالقتصرادٌة إلرى تردمٌر البنٌرة
المجتمعٌة وما تنطوي علٌه من عبلقات نمطٌة شبه ثابترة وعلرى نحرو ال ٌمكرن إعرادة
بنائها بسهولة وٌسـر ( .دمحم  ,1111 ,ص ) 121
ا
وتعتبر التربٌة الرٌاضٌة مظهرا ا حضرارٌا لؤلمرة وتسرتحوذ التربٌرة الرٌاضرٌة
على اهتمام قسم كبٌر من األمة ,ولذلا فؤن المنافسات الرٌاضٌة لكثرتها وشدتها فمرن
الطبٌعررً أن ٌصرراحب ذلررا مشرركبلت وأحررداث تتطررور أحٌان را ا إلررى مررا ٌسررمى بررالعنف
الرٌاضً ,وهذه الظاهرة هً ظاهرة طبٌعٌة إذا ظلت ضمن دائرة المبلعرب ,لكرن إذا
تطورت هذه الظاهرة إلرى اسرتعمال أدوات الضررب واشرتباكات فرؤن ذلرا ٌخررع عرن
هدف التربٌة الرٌاضٌة  ( .عبد الحمٌد ,1111 ,ص)002
وٌساعد على نمو السلوا العدوانً عنرد الطفرل طرٌقرة الوالردٌن فرً تنشرئته ,
فاألطفررال الررذٌن ال ٌتلقررون إال القلٌررل مررن الحررب واالهتمررام والررذٌن دائمررا مررا ٌنتقرردون
وٌعنفون هإالء األطفال ٌكونون أمٌل إلى العدوان فً عبلقاتهم بغٌررهم برل أكثرر مرن
ذلا فؤن هناا من األدلة ما ٌبررهن علرى أن عقراب الوالردٌن ال ٌرودي إلرى اقتبلعره أو
التقلٌل منه إذ ٌبدو أن الوالد الذي ٌستخدم العقاب البدنً إنما ٌجعل مرن نفسره قردوة آو
نموذجا عدوانٌا ٌقلده الطفل  ( .دمحم  ,0222 ,ص)02
وٌعد العدوان استجابة طبٌعٌة لدى األطفال  ,فهو بمعناه البسٌط ٌظهر عنردما
ٌحتاع الفرد إلرى حماٌرة أمنره وسرعادته أو فردٌتره ,والطفرل العردوانً علرى نحرو شردٌد
ومستمر ٌمٌل ألن ٌكون قهرٌا ا  ,ومتهٌجا ا وهٌر ناضج وضعٌف التعبٌر عن مشاعره
ولدٌه توجه عملً والطفل العدوانً متمركا حول الذات وٌجد صعوبة فرً تقبرل النقرد
أو اإلحباط واألطفال األقل ذكراء ,وجرد أنهرم أكثرر مرٌبلن للعردوان ( .شرٌفر, 0222 ,
ص)222
ومن بٌن المشكبلت التً تنطوي سلوا ٌثٌر سخط المجتمع واستهجانه مشكلة
العرردوان ,فرـ السلوا العرردوانً ٌختلررف تمامررا عررن مجرررد التعبٌررر عررن الغضررب بررل هررو
سررلوا مقصررود ٌنشررؤ عنرره ترردمٌر أو أضرررار أو أذى لآلخرررٌن  ,أو هررو سررلوا ظرراهر
ٌررودي إلررى أثررارة األلررم أو الضرررر لكررائن حررً آخررر عررن قصررد وتوقررع أن ٌحرردث هررذا
السلوا أثره المقصود وتتنوع أنماط السلوا العدوانً فً األطفال من العدوان اللفظً
إلى العدوان الفعلً بالضرب وهٌر ذلرا  .وقرد وجرد أن اآلبراء الرذٌن ٌتمٌرا سـرـلوكهم
بالعدوان اللفظً أو الجسمً ٌقومرون بردور النمروذع أو القردوة ألطفرالهم برل أن هنراا
مررن الرردلٌل العلمررً مررا ٌثبررت أن مررن أكثررر مررا ٌنبر بمررا إذا كرران الطفررل سررٌؤتً بؤفعررال
مضادة للمجتمع هو اتصاف األب باألنانٌرة والسرلوا االنردفاعً دون اعتبرار لمشراعر
اآلخرٌن  ,ومرن برٌن مشركبلت السرلوا العرـدوانً الترً تثٌرر قلرل الوالردٌن والمعلمرٌن
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واألقران كثرة الحركة وسهولة تشتت االنتباه .وهذه المشكلة تظهر لدى األطفال الذٌن
ٌعررانون مررن المشرركبلت االنفعالٌررة والررذٌن ٌعررانون مررن مشرركبلت السررلوا .أال إنهررا فررً
بع الحاالت قد تشكل مشكلة قائمة بذاتها ,وفً هذه الحالة ال ٌمكن للطفل أن ٌستقر
بمكان بـ ل ٌظرل دائرم الحركرة والفررن برٌن كثررة الحركرة وبرٌن التملمرل هرو فررن فرً
درجة الشدة فقط وأن كــ انت األولرى تررتبط بدرجرة عالٌرة مرن عردم تركٌرا االنتبراه( .
الدٌب  ,1112 ,ص ) 02 -06
والسلوا العدوانً ٌسبقه حدوث إحباط عند الفرد والعكس صرحٌ بمعنرى أن
اإلحباط سٌإدي إلرى سرلوا عردوانً وتسراعدنا مبلحظاتنرا الٌومٌرة علرى افتررا انره
ٌمكررن إرجرراع السررلوا العرردوانً فررً صررورة المختلفررة إلررى أنررواع االحباطررات ( .عبررد
الغفار  , 1166 ,ص) 110
وٌشررٌر الواقررع إلررى اهتمررام المدرسررٌن وجمٌررع العرراملٌن علررى النررواحً البدنٌررة
والمهارٌة والخططٌة دون أي اعتبار للجانب النفسً من الشخصٌة ,وذلا بالرهم من
أن األداء الرٌاضررً بصررفة عامررة ٌـررـعتمد علررى مررا لرردى البلعررب مررن قرردرات بدنٌررة
ومهارٌة وخططٌة ومهارات نفسٌة أٌضا ا وٌضرٌف محرـمد حسرن أبرو عبٌرة ( )1120
أن لكل نشاط من األنشطة الرٌاضٌة متطلبات خاصة فرً بنراء الشخصرٌة الرٌاضرٌة ,
وانشاط الرٌاضً فً مجموعة خصائص ممٌاة  ,ومن اجل النجاح فً نشاط رٌاضً
محدد البد من توافر سرمات معٌنرة فرً الشخصرٌة  ,فرالفرد الرٌاضرً الرذي ٌفتقرر إلرى
السمات النفسٌة االٌجابٌة لن ٌستطٌع مهما بلغت قدراته ومستوٌاته البدنٌة والفنٌرة مرن
تحقٌررل أعلررى المسررتوٌات نظرررا ا ألن هررذه السررمات تررإثر بصررورة مباشرررة فررً مسررتوى
الشـخصٌة ( .أبو عبٌة  ,1120 ,ص) 121
أن طبٌعة المستوٌات الرٌاضٌة العالٌرة تتطلرب مرن الفررد الرٌاضرً ضررورة
اسررتخدام قدراترره ال بدنٌررة والمهارٌررة والخططٌررة والنفسررٌة ألقصررى درجررة ممكنررة وذلررا
لمحاولة إحراا أفضل مستوى ممكن والتكامل بٌن جوانب الشخصٌة والذي ٌتمثل فً
المهارات النفسٌة كجانب عقلً بجانب السرمات الدافعٌرة ممرثبل بعردا ا هامرا ا فرً األعرداد
النفسرً لبلعبررٌن حٌررث تلعررب دورا ا هامرا ا فررً تطرروٌر األداء وأصررب ٌنظررر إلٌهررا كؤحررد
المتغٌرررات النفسررٌة التررً ٌجررب العناٌررة بهررا جنب را ا إلررى جنررب مررع المتطلبررات الـبـدنـٌ رـة
والمهارٌة والخططٌة  ( .عبلوي  ,1161 ,ص) 10
وٌجب أال ٌكتفً الرٌاضً بتوفر الصفات المطرورة لدٌره برل وٌجرب علٌره أن
ٌقرردر علررى أبررداء هرـذه الصررفات فررً أقصررى الظررروف قسرراوة ,وفررً ظررروف الصررراع
العنٌرررف والتررروتر ضرررد منافسرررٌن أقوٌررراء وٌنبغرررً أن ٌسرررٌطر الرٌاضرررً علرررى أفكررراره
ومشرراعره وأعمالرره وٌوجههررا الوجرره الصررحٌ  ,آلن االنفعرراالت الحالٌ رة تسرربب بوجرره
خاص اإلخفاقات والهاائم فً الصراع الرٌاضً وٌكتسب اإلخفان أهمٌة حاسرمة مرن
هررذه الناحٌررة لررٌس إخفرران الفرٌررل أو الرٌاضررً بحررد ذاترره بررل صررورة هررذا اإلخفرران أو
الهاٌمة من وجهة نظر أبداء الصفات النفسٌة ولهذا السبب واجب المردرب أو مردرس
الترب رـٌة الرٌاضررٌة رفررع درجررة مسررإولٌتهم عررن أعمررالهم وسررلوكهم وٌجررب علررى كررل
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رٌاضً أن ٌتمالا نـفسه كلٌا ا وٌتمٌا برجولة وٌكون صامدا ا ورابطا ا للجؤش  ( .مجٌد,
 ,1122ص) 10
أهميت انبحث :
التربٌة أداة لنقل الثقافات والقٌم  ,والمجتمع ٌعتمد اعتمادا ا حٌوٌا ا علرى التربٌرة
فهً وسرٌلة بقائره واسرتمراره برل هرً وسرٌلة تقدمره وتطروره ,إذا مرا أرٌرد لهرذا التقردم
والتطور أن ٌكون عمٌل الــجذور متؤصبلا فً حٌاة األفرـراد ( .عبرد العاٌرا,1161 ,
ص) 6
أن طبٌعرررة العملٌرررة التربوٌرررة ,وطبٌعرررة مهنرررة التعلرررٌم قرررد فرضرررت مطالرررب
ومسررإولٌات جدٌرردة علررى مررـهنة المعلررم وأضررافت أبعررادا ا جدٌرردة إلررى عملٌررة التربٌررة
والمربٌن وفً مقدمة هذه المطالب أن ٌكون المعلم خبٌرا ا فً مٌدانه ولٌس مجررد نرال
للمعرفة  ( .الجبار ,د.ت  ,ص)121
أذن التربٌررة ال ٌمكررن أن تررنج مررا لررم تقررٌم علررى أسرراس اسررتعدادات التلمٌررذ
واهتماماته وأهـراضـه ,والتربٌة ما هً إال وسرٌلة لتنمٌرة قردرات اإلنسران وإمكانٌاتره
واستعداداته الحرة لتحقٌل إنسانٌة اإلنسان ( .القاوٌنً  ,1121 ,ص)66
وشهدت السنوات األخٌررة تحروالا وتطرورا ا كبٌررا ا وشرامبل فرً مٌرادٌن التربٌرة
الرٌاضٌة فً العـ الم ألن التربٌة الرٌاضٌة جراء مرن التربٌرة العامرة لرذلا علرى جمٌرع
العرراملٌن فررً هررذا المٌرردان العمررل بشررتى الوسرائل التررً ٌمكررن مررن خبللهررا دفررع العملٌررة
التعلٌمٌررة والتررؤثٌر االٌجررابً فررً مواصررفاتها حتررى ٌررتم أعررداد الفرررد بدرجررة عالٌررة مررن
الكفاءات تإهله لمواجهة تحدٌات العـصر( .عبد الكرٌم ,1112,ص) 006
لذلا تتطلب طبٌعة المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة من الفرد الرٌاضرً ضررورة
استخدام قدراته البدنٌة والمهارٌة والخططٌة والنفسٌة بصورة متكاملرة وذلرا لمحاولرة
إحراا أفضل مستوى ممكن ,ولـقد تقاربت طرن اإلعداد البدنً والمهاري والخططً
ومبادئه إلى درجة كبٌرة خبلل السنوات األخٌرة ولذا فقد ظهررت الحاجرة إلرى الماٌرد
من االهتمامات بالناحٌة النفسٌة ( .راتب  ,1111 ,ص) 221
والتفرون الرٌاضررً ٌتوقررف علررى مرردى اسرتفادة البلعبررٌن مررن قرردراتهم النفسررٌة
على نحو ال ٌقل عن االستفادة من قدراتهم البدنٌرة  ,فالقردرات النفسرٌة تسراعد األفرراد
على تعبئة قدراتهم وطاقاتهم البرـدنٌة لتحقٌرل أقصرى وأفضرل أداء رٌاضرً( .,راترب,
 ,0222ص) 2
فاألطفررال فررً مرحلررة الطفولررة قررد ٌسررٌئون السررلوا فررً بعر األحٌرران ولكررن
حٌنما ٌاداد معدل هذا السلوا المشكل ٌنحرف عن المعاٌٌر العامرة بمرن هرم فرً مثرل
سنـهم  ( ,الدٌب ,1112 ,ص) 06
وبما أن اللعب من أنج الوسائل التربوٌرة ألنره أسرلوب الطبٌعرة والسرٌما فرً
مراحل الطـفولة ذات الحاجة الماسة إلى الحركة األدائٌة الستهبلا الطاقة الكامنة فرً
الطفــل ( .عبد الجواد  , 1161 ,ص) 1
-534-

العذد السابع واالربعون  .مجلة الفتح .تشرٍه االول لسىة 3122

م.م .وداد ٍوسف دمحم

لذلا ٌعد محٌط األسرة الذي ٌلعب دورا ا هاما ا فً مراحل الطفولة المبكرة أحد
العوامل فً عملٌة االنتقال  ,تلا العملٌة التً من خبللهرا ٌرتعلم الطفرل صرور السرلوا
المقبررول اجتماعٌررا وبالتررالً ٌعمررل علررى تكٌٌررف نفسرره مررع نمررط الشخصررٌة الررذي ٌعتبررر
مرهوبا فٌه اجتماعٌا  .فكل فرد فً المجتمع البد أن ٌمرر بعملٌرة التطبٌرع االجتمراعً
والتً بدورها ال ٌمكن أن ٌصب فردا ا فً الجماعة تلا العملٌة التً مرن خبللهرا ٌرتعلم
الفرررد صررور السررلوا المقبولررة اجتماعٌررا وبالتررالً ٌعمررل علررى تكٌٌررف نفسرره مرـع نمررط
الشخصررٌة المرهوبررة اجتماعٌررة فعملٌررة التطبٌررع االجتمرراعً هررً أذن عملٌررة تكرروٌن
الشخصٌة اإلنسانٌة  ( .الدٌب ,1112 ,ص) 10
وللقضرراء علررى ظرراهرة السررلوا العرردوانً ٌررإدي المهتمررون بالتربٌررة والتعلررٌم
بشكل عام ومـدرسً التربٌة الرٌاضٌة بشكل خاص دورا ا كبٌرا ا فً تغٌٌرر الكثٌرر مرن
السررلوكٌات والتصرررفات ه رـ ٌر المرهوبررة مررن خرربلل تقرردٌم السررلوا هٌررر المرهرروب
ومعاقبته وتعلٌم األفراد وتعوٌدهم كٌفٌرة التعامرل مرع العنرف والرتحكم والسرٌطرة علرى
انفعاالتهم وذلا عن طرٌل تنمٌة الروح الرٌاضٌة لدى النشء وتعلٌم القٌم االجتماعٌة
الرٌاضٌة لذلا تكمن أهمٌة بحثنا هذا فً إٌجاد الحلول المناسبة للحد من
هررذه الظرراهرة التررً لوحظررت عنررد البلعبررٌن أثنرراء اللعررب فررً درس التربٌررة الرٌاضررٌة
وتعمٌمها لبلستفادة منهرا لكرً ٌكرون درس التربٌرة الرٌاضرٌة درس تروٌحرً ٌصرحبه
المتعة واإلثارة وروح المنافسة بٌن البلعبٌن واٌادة الثقة بالنفس والرهبة األكٌدة فرً
اللعب والفـوا.
وفرً ضروء مررا تقردم ٌتضر لنررا مقردار مررا ٌسرهم بره الوالرردٌن ومعلمرً التربٌررة
الرٌاضٌة بصورة خاصة فً بناء شخصٌة الطفل وإكسابه أنماط من السرلوا المقبرول
اجتماعٌ را ا وذلررا مررن خرربلل عملٌررة التنشررئة االجتماعٌررة  ,وال ٌكفررً وجررود األب واألم
كعنصرٌن أساسٌٌن لسبلمة األسرة واستقرارها وإنما ٌجب أن تكون العبلقات السائدة
بٌنهما وبٌن الطفل عبلقرات متانرة وسرلٌمة بحٌرث ٌتحقرل فٌهرا بشركل واضر التفاعرل
العائلً باعتباره اشد أنواع التفاعل قوة وتؤثٌرا على حٌاة الطفل.
 2-1أهذاف انبحث :
ٌهدف البحث الحالً إلى :
 -1التعرف على السلوا العدوانً لبلعبً كرة القدم.
 -0التعرف على السلوا العدوانً لبلعبً كرة الٌد .
 -2التعرف على السلوا العدوانً لبلعبً الكرة الطائرة .
 -1التعرف على السلوا العدوانً لبلعبً كرة السلة.
 -1مقارنة السلوا العدوانً لبلعبً ( كرة القدم – كررة الٌرد – الكررة الطرائرة –
كرة السلة )
 3-1فروض انبحث :
ال توجد ( ألنه األهداف فً هذه الدراسة تحقل هاٌات الفرو
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 4-1حذود انبحث :
ٌقتصر البحث الحالً على دراسة مقارنة السلوا العدوانً لربع األلعراب الجماعٌرة
لدى العبٌن المرحلة المتوسطة األول والثانً فً مركا محافظة دٌالى(بعقوبرة) للعرام
الدراسً .0211-0212
 5-1حتذيذ املصطهحاث :
 -1التربٌررة الرٌاضررٌة  :هررً جرراء مررنظم مررن مررنهج التربٌررة الرٌاضررٌة  ,وأن التتبررع
المنطقً لمنهج التربٌة الرٌاضٌة ٌرودي إلرى تنمٌرة المهرارات والمعرارف واالتجاهرات
للطبلب فً هذه المرحلة المهمة من مراحل الدراسة  ( .الدٌري ,1111 ,ص )002
 -0األلعرراب الجماعٌررة  :وهررً اللعرراب التررً ٌشررترا فٌهررا مجموعررة مررن البلعبررٌن فررً
اللعب وتتمٌرا كرـل األلعراب الجماعٌرة بعنصرر المنافسرة فكرل مشرارا ٌلعرب مرن أجرل
نفسه أو لمجموعته وكذلا بالتعاون المتبادل من أجل الوصول إلى الهردف المطلروب.
( مجٌد  ,بلفكسً  , 0222 ,ص) 11-11
 -2العدوان  :هو سلوا ٌهدف إلى محاولة إصابة أو إحداث ضررر أو إٌرذاء لشرخص
آخر .
( عبلوي,1112 ,ص)11
 -1السررلوا العرردوانً  :هررو سررلوا مررتعلم أو مكتسررب حٌررث ٌررتعلم الطفررل االسررتجابة
للمواقف بطرن متعرددة قرد تكرون بالعردوان أو التقبرل وهرذا ٌرجرع إلرى نروع العبلقرات
األسرٌة والبٌئٌة والعوامل المإثرة فٌها ( .الدٌب , 1112 ,ص)100
انفصم انثاني

 -2اإلطار اننظري وانذراساث انسابمت :

 1-2اإلطار اننظري
أشار بع المإرخٌن فً المجال الرٌاضً إلى أنه منرذ أن وجردت الرٌاضرة
كان العدوان والعنف مبلامٌن لهرا سرواء فرً العراب اإلهرٌرل القردامى أو الرومران أو
مباراات القررون الوسرـطى أو المبلكمرة لبردون قفراا ,وكانرت المنافسرات قردٌما ا تتمٌرا
بالقسرروة والدموٌررة  ,وفررً العصررر الحرردٌث بررذلت المحرراوالت الجررادة لتهررذٌب الرٌاضررة
وأصبحت لها قوانٌنها ولوائحهرا وأنظمتهرا ومإسسراتها الترً تحراول الحرد إلرى أقصرى
مدى من مظاهر العدوان والعنف ( .عبلوي ,1112 ,ص) 1
وٌعتبر المجال الرٌاضً التنافسً أحد أهم المجاالت اإلنسانٌة الذي تبردو فٌره
ظاهرة العدوان واضرحة ,فه نراا الكثٌرر مرن مظراهر العردوان تبردأ بالسرخرٌة والتهدٌرد
وتنتهً باإلٌذاء الذي قد ٌـودي إلى إصرابة المنرافس أو الخصرم أو التخرٌرب والتردمٌر
للممتلكات  ,والعدوان فً التنافس الرٌاضـً ال ٌقتصر فقط على البلعبرٌن فٌمرا بٌرنهم
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بررل قررد ٌمتررد لٌوجرره نحررو الحكررام واإلدارٌررٌن والمرردربٌن باإلضررافة إلررى مررا ٌصرردر مررن
الجماهٌر من عدوان نحو البلعبٌن والحكام واإلدارٌٌن واإلعبلمــٌٌن
والذي هالبا ا ما ٌإدي إلى التخرٌب والتدمٌر ,وهذا النوع األخٌر مصدره األساسً هو
أحد البلعبٌن أو اإلدارٌٌن الذٌن ٌبدون االعترا أو ٌبردإون العردوان داخرل الملعرب
وسرعان ما تنقل هذه الظاهرة إلى خارجها ( .فواي  , 0222 ,ص) 000
لذلا تتطلب األلعاب الجماعٌة عامة من البلعبٌن روحا ا معنوٌة عالٌرة ومقردارا ا كبٌررا ا
من ضبط النفس وخاصة عندما تشتد المنافسة وعلٌه المحتفظة على هذه الروح طرول
المباراة مما ٌساعد على ذلا الثقة فً مدرس التربٌة الرٌاضٌة ثقة مطلقة مهما صردر
عنهم من أخطاء ألن ذلا ٌساعد البلعبٌن على تركٌا انتباههم الكلً على اللعب فقرط
 ,وأن ٌتفهموا بعمل قوانٌن األلعراب الجماعٌرة  ,وعلرى المردرس أن ٌكرون واثقرا ا مرن
نفسرره ومررن حٌرراده فررً كررل قراراترره دون أن ٌتطرررن اقررل قرردر مررن الشررا إلررى الطرربلب
وٌجب على المدرس أن ٌحتفظ بهدوئره باسرتمرار مهمرا بردا علرى البلعبرٌن مرن سرخط
وتذمر وذلا ألنه هو المسئول الوحٌد عن أحكام أي كان والقرانون معره إلرى ابعرد حرد
فعلٌرره أن ٌوجررد لنفسرره العررام الصررادن لبررذل كررل جهررد مررن طاقترره لحسررن أداء مهمترره
العظٌـمة ( .العااوي  ,1121 ,ص) 001
واإلعررداد النفسررً هررو إحرردى المكونررات الضرررورٌة فررً هررذه األلعرراب وبدونرره
ٌسررتحٌل إحررراا النجاحررات فررً الرٌاضررة  ,وفررً السررنوات األخٌرررة اكتسرربت العوامررل
النفسٌة للرٌاضٌٌن أهمٌة متااٌدة فإن ممارسة التربٌرة البدنٌرة والرٌاضرٌة والتردرٌبات
الرٌاضٌة ال تعنً تنمٌة الصفات الجسمٌة وتكوٌن القابلٌات الحركٌة فحسب برل تعنرً
تحسٌن الصفات النفسٌة وصقل قوة البلعبٌن نفسٌا ا وهكذا ٌتطلب النشاط الرٌاضً من
الرٌاضررٌٌن إبررداء صررفات نفسررٌة لتحقٌررل نـررـتائج رٌاضررٌة عالٌررة مررن جهررة ومررن جهررة
أخرررى ٌعررد هررذا النشرراط وسررٌلة قوٌررة وفعالررة لتطرروٌر وبنرراء هــررـذه الصررفات ( .مجٌررد,
 ,1122ص)11
أن األطفال أو البلعبٌن فً المدرسرة ال ٌرؤتون بالسرلوا العردوانً فرً الغالرب
حبا ا للعدوان ,وال مـ ن أجل العدوان لذاته  ,ولكن العدوان الرذي ٌقومرون بره هرو تعبٌرر
عن اإلصرار وتذلٌل العقبات التً تواجههم أو نقف فً سربٌل تحقٌرل رهبراتهم  ,ولرذا
فٌعتبر العدوان فً هذه الحالة ضررورٌا ا لحفرظ الترواان الشخصرً وٌسراعد علرى نمرو
الذات االستقبللٌة  ,وعلى التخلص من سرٌطرة الكبرار ,ومرن ثرم نررى أن الكثٌرر مرن
علماء النفس ٌرون أن الطفل السوي فً حاجرة إلظهرار بعر مظراهر العردوان تجراه
الكبار بصفة خاصة وتجاه أقرانه بصفة عامة وكثٌرا ا مرا ٌنصر بتررا الطفرل للتعبٌرر
عن انفعاالته المكبوتة تجاه الوالدٌن  ( .الدٌب ,1112 ,ص) 100
 1-1-2أسباب عذوان األطفال
هناا نظرٌات متعددة عن أسباب عدوان األطفرال ,فرالبع ٌعتقرد برؤن هنراا
هرٌاة عامة للمقاتلة لدى األطفال  ,بٌنما ٌرى آخرون أن األطفال ٌتعلمون الكثٌر من
العررادات العدوانٌررة عررن طرٌررل مبلحظ رة نمرراذع مررن سررلوا اآلبرراء واألخرروة والرفرران
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وهٌرهم  ,كما إن العدوان ٌاٌد احتمال تعلمـه عندما ٌكافؤ األطفال لقٌامهم بتصررفات
عدوانٌة وذلا عندما ٌحصلون على ما ٌرٌدون أو ٌجذبون انتباه الراشد الرذي ٌهمهرم,
وتإكد نظرٌات أخرى على أن احباطرات الحٌراة الٌومٌرة تسرتثٌر الدافـرـع إلرى العردوان
لدى اإلنسان  ,أي أنا تتصرف بعدوانٌة عندما ٌمنعا عائل ما مرن تلبٌرة حاجاترا أو
الوصررول إلررى هرردفا ومررن األسررباب األخرررى للعرردوان هررً اتجاهررات المجتمررع نحررو
العرردوان  ,فالاٌررادة المطررردة فررً جرررائم العنررف تظهررر عرردم قرردرة األفررراد علررى ضرربط
النفس  ,ولقد شهد العقد الماضً تااٌد العنف فً الرواٌات ووسائل االتصال  ,وهناا
عامل آخر هو اٌادة استخدام العقاقٌر  ,فمن المعرروف أن الكحرول ٌسرتثٌر تصررفات
العدوان العشوائً لدى المراهقٌن أو تجعلها أسروء .وهنراا سربب آخرر هرو أن األوالد
الذٌن ٌؤتون من بٌوت ٌكون األب هائبا ا عنها لفترة طوٌلة ٌظهرون تمردا ا على التؤثٌر
األنثوي لؤلمهات اللواتً ٌحملن أعباء إضافٌة بؤن ٌصبحوا شدٌدي العدوان وٌعتقدون
أن التصرفات العدوانٌة هً دلٌل الرجولة ( .شٌفر , 0222 ,ص) 221
 2-1-2اننظرياث انتي فسرث انسهىن انعذواني هي :

اننظرياث انسهىكيت ( نظريت انتعهم )
 -1نظرٌرررة الرررتعلم بالتررردعٌم  :أصرررحاب هرررذه النظرٌرررة ٌررررون أن الفررررد ٌولرررد مررراودا ا
باستعدادات أولٌة تمثل المرادة الخرام لشخصرٌته ,وتقروم األسررة بردور كبٌرر مرن خربلل
عملٌة التنشئة فً تشكٌل تلا االستعدادات وٌقرر واطسن (  )watsonأن البداٌة هو
كائن حً قادرا ا على اإلتٌان ببع االستجابات البسٌطة كالبكاء واالبتسرام أو تحرٌرا
الذراعٌن ثم ٌبدأ الوالدان فرً تشركٌله كمرا ٌرٌردان  ,وٌقررر أصرحاب هرذه النظرٌرة أن
السلوا المضطرب أو العدوانً ٌتم اكتسابه أثناء التنشئة االجتماعٌرة للفررد وال ٌوجرد
اختبلف بٌن طرٌقة اكتساب السلوا السوي وطرٌقة اكتسـاب السلوا العدوانً ,إذ أن
العملٌة الرئٌسٌة فً كلتا الحالتٌن هً عملٌة تعلٌم وهرً عملٌرة تكروٌن ارتباطرات برٌن
مثٌرات واستجابات معٌنة  .وٌتشكل السرلوا بنراء علرى هرذه النظرٌرة علرى أسراس مرا
ٌتعررر لرره الفرررد مررن أحررداث خارجٌررة وٌتضررمن تغٌٌررر السررلوا عملٌررات ترابطٌررة
فؤصحاب هذه النظرٌة ٌنظرون إلى الكائن العضوي على أساس أنه ٌستجٌب لمثٌرات
معٌنة باستجابات معٌنة .
 -0نظرٌررة التعلررٌم االجتمرراعً  :وٌرررى أصررحاب هررذه النظرٌررة أن أنواعرا ا معٌنررة مررن
السلوا تتعلم عرن طرٌرل المبلحظرة وهرً العملٌرة الترً ٌطلرل علٌهرا أحٌانرا ا القردوة أو
التوحد أو لعب األدوار  ,فإذا كان على الطفل أن ٌتعلم لغرة مجتمعره فبلبرد مرن وجرود
(نموذع لغوي ) أي أشخاص ٌتكلمون أمامه,ولقد أجرٌت عدة بحوث على الدور الذي
ٌلعبه التقلٌد فً عملٌة التعلم  .ودلت النتائج عـلى أن لعرب األدوار عرن طرٌرل التقلٌرد
ٌسم للطفرل برؤن ٌرتعلم مجموعرة بؤكملهرا مرن السرلوا المرـتداخل دون أن ٌكرون علرى
الطفل أن ٌمر بفترة طوٌلة من التدرٌب (.الدٌب  , 1112 ,ص ) 12 – 12
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 2-2انذراساث انسابمت :
 1-0-0دراسة رماي جابر ( ) 0226
اسم الدراسة  :العنف الرٌاضً فً المبلعب الفلسطٌنٌة .
هدف الدراسة  :التعرف على أسباب العنف الرٌاضً فً المبلعب الفلسطٌنٌة .
منهج الدراسة  :استخدام الباحث المنهج الوصفً .
نتررائج الدراسررة  :أظهرررت نتررائج الدراسررة إن ظرراهرة العنررف الرٌاضررً فررً المبلعررب
الفلسطٌنٌة سببها عدم وجود نظرام لحماٌرة الحكرام احتلرت المرتبرة األولرى أمرا المرتبرة
الثانٌة فكانت عدم وجود وعـرـً برٌن الجمراهٌر أمرا المرتبرة الثالثرة فكانرت عردم اتخراذ
عقوبات رادعة بٌن المخالفٌن  ,وعلى ضرـوء ذلرا أوصرت الدراسرة بضررورة توثٌرل
الررروابط والعبلقررات بررٌن المإسسررات الرٌاضررٌة وتخصررص جرروائا للررروح المعنوٌررة
الرٌاضٌة ووضع برامج لتوعٌة مدرسرً التربٌرة الرٌاضرٌة بضررورة مجابهرة العنرف
الرٌاضرررً برررٌن الطررربلب فرررً المررردارس وعقرررد البررررامج والنررردوات الثقافٌرررة وتشررردٌد
اإلجرررراءات األمنٌرررة أثنررراء اللقررراءات الرٌاضرررٌة ووضرررع الضررروابط البلامرررة مرررن قبرررل
االتحادات الرٌاضٌة وتشدٌد العقوبات ( .جابر ) 0226 ,
 0-0-0دراسة نبٌلة أحمد محمود ) 0221 ( .
اسررم الدراسررة  :المهررارات النفسررٌة الممٌرراة لبلعبررات كرررة السررلة وعبلقتهررا بالسررمات
الدافعٌة الرٌاضٌة.
هدف الدراسة  :تحدٌد المهارات النفسٌة الممٌاة لبلعبات كرة السلة  ,وتحدٌد السمات
الدافعٌة والعبلقة بٌن المهارات النفسٌة والسمات الدافعٌة لبلعبات .
منهج الدراسة  :استخدمت الباحثة المنهج الوصفً ( الدراسة المسحٌة )
نتائج الدراسة  :توصرلت الباحثرة إلرى الن ترائج اآلتٌرة منهرا  :تتمٌرا العبرات كررة السرلة
بالمهارات النفسٌة منها مهارة دافعٌة االنجاا الرٌاضً  ,ومهارة القدرة على التصور
والثقرة برالنفس والقردرة علررى االسرترخاء ,والقردرة علرى تركٌررا االنتبراه ,والقردرة علررى
مواجهة القلل .
كذلا تتمٌا العبات كرة السلة بسمات الدافعٌة الرٌاضٌة اآلتٌة  :منهرا الحالرة
التدرٌبٌرررة  ,الضرررـمٌر الحرررً  ,المسرررإولٌة  ,الثقرررة بررراآلخرٌن  ,الحرررافا  ,التصرررمٌم ,
الصرربلبة ,القٌررادة  ,الررتحكم االنفعررالً وأظهرررت الدراسررة وجررود عبلقررة اٌجابٌررة بررٌن
المهررارات النفسررٌة وأبعرراد السررمات الدافعٌررة الرٌاضررٌة مررا عرردى مهررارة القرردرة علررى
التصور والقدرة على تركٌرا االنتبراه فقرد أظهررت نترائج سرلبٌة برٌن هراتٌن المهرارتٌن
وسمة العدوان حٌث أنه كلما اادت قدرة البلعبة على استخدام مهارة التـــصور
ومهارة تركٌا االنتباه أثناء أدائها أدى ذلا إلى قدرتها على المواجهة والسٌطرة علرى
انفعاالتهررا وتقرردٌر قرردرتها البدنٌرة والمهارٌررة ممررا ٌقلررل مررن إظهررار سررمة العرردوان التررً
تعتبر رد فعل لئلحباط واألداء هٌر الموفل ( .محمود)0221,
 2-0-0دراسة قام بها مجموعة من الباحثٌن ( ) 0226
اسم الدراسة  :دراسة مسحٌة لظاهرة العنف الرٌاضً فً المملكة السعودٌة .
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المفررراهٌم والمصرررطلحات المرتبطرررة برررالعنف

هررردف الدراسرررة  :التعررررف علرررى بعررر
الرٌاضً.
منهج الدراسة  :استخدم الباحثون المنهج الوصفً التحلٌلً .
نتائج الدراسة  :توصل الباحثون إلى أن األلعاب الرٌاضٌة وسٌلة من وسائل الترروٌ
عن النفس قدٌما وحدٌثا ا ولكن عندما تحولت هذه الوسرٌلة إلرى هاٌرة مرن الغاٌرات الترً
ٌتنررافس علٌهررا األفررراد وبع ر المجتمعررات أدت إلررى شررٌوع بع ر اإلفرررااات البٌئٌررة
بحكم التنافس الخارع عن اطر اآلداب واألعراف التً بٌن الناس ومن تلا اإلفرااات
ظاهرة العنف الرٌاضً التـً أدت إلى إهبلا الكثٌر من األرواح وانتشرار العصربٌات
بٌن متابعً الرٌاضة  .وتقع الدراسة فرً ثربلث أبرواب رئٌسرٌة اشرتملت علرى ( ) 11
فصبلا  .تناول الفصل الرابع من الدراسة دور القطاعرات المختلفرة فرً ظراهرة العنرف
الرٌاضً ومنهم التبلمٌذ فعلٌهم تقع مسإولٌة االتصاف بالروح الرٌاضٌة  ,فالمدارس
والجامعات ذات السمعة الرٌاضٌة الجٌدة هرً الترً تتصرف بطربلب ٌتصرفون برالروح
الرٌاضٌة  ,حٌث ٌنبغً على الطبلب اعتبار منافسٌهم ضٌوفا ا وان ٌعملوا على ترسٌخ
روح اللعب والسلوا الجٌد ودور مدرس التربٌة الرٌاضٌة ٌعتبر حٌوٌا ا ومهما ا فً نـبذ
العنف وترسٌخ اللعب النظٌف ( .مجموعة من الباحثٌن ) 0226 ,

انفصم انثانث

 -3منهج انبحث وإجراءاته :

 1-3منهج انبحث :
المررنهج هررو ط الطرٌقررة التررً تعتمررد علررى التفكٌررر االسررتقرائً واإلسررتنتاجً
وتسررتخدم أسررالٌب المبلحظررة العلمٌررة وفررر الفرررو والتجربررة لحررل مشرركلة معٌنررة
والوصول إلى النتٌجة ط( عبد الحمٌد وخٌري ) 121 : 1112 ,
وأن اختٌار المنهج ٌعتمد أساسا علرى طبٌعرة المشركلة الترً ٌرراد حلهرا  ,ولقرد
اختارت الباحثرة المرنهج الوصرفً ألنره أكثرر مبلئمرة لطبٌعرة المشركلة  ( .فران دالرٌن ,
: 1161ص ) 012
 2-3عينت انبحث :
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لقررد تررم تحدٌررد العبررٌن المرحلررة المتوسررطة والمتمثلررة بمرردارس المتوسررطة فررً
منرراطل متفرقررة مررن مركررا محافظررة دٌررالى ( بعقوبررة ) والتابعررة إلررى المدٌرٌ رة العامررة
لتربٌرة دٌررالى والبرراله عررددهم ( ) 21العررب أنموذجرا ا للدراسررة إذ تررم اسررتبعاد البلعبررٌن
المشرراركٌن فررً التجربررة االسررتطبلعٌة والبرراله عددهـررـم ( )01العررب مررن متوسررطة
مدرسرررة االنتصرررار للبنرررٌن فرررً مركرررا قضررراء بعقوبرررة كررربل حسرررب اللعبرررة الممارسرررة
()11العب كرة القدم ( )1العب كرة السلة ( )0العب الكرة الطائرة ()6العب كررة
الٌد وبالنتٌجة تكونت العٌنة األساسٌة مرن (  ) 10العرب كربل حسرب اللعبرة الممارسرة
واختٌرو من مدارس متفرقة فً قضاء بعقوبة متمثله بمدرسة شهداء االسبلم و بواقرع
( )11استمارة لبلعبً كرة القدم اما متوسطة قرٌش للبنٌن فقد واعت ( )10استمارة
لبلعبً كرة السلة اما فً متوسطة األصدقاء للبنٌن تم تواٌرع ( )10اسرتمارة لبلعبرً
كرة الٌد واخٌرا واعرت ( )12اسرتمارة لبلعبرً الكررة الطرائرة فرً مدرسرة متوسرطة
البنٌن.
 3 – 3أدواث انبحث وانىسائم املساعذة
أدوات البحث هً الوسٌلة أو الطرٌقة التً ٌستطٌع بها الباحث جمرع البٌانرات
وحل المشكلة لتحقٌل أهداف البحرث مهمرا كانرت تلرا األدوات فرً بٌانرات وعٌنرات...
الخ  ( .محجوب  :1122ص)122
اسررتخدمت الباحثررة أدوات بحثٌررة متعررددة للوصررول إلررى البٌانررات المطلوبررة فررً
البحث وهـً :
 المصادر العربٌة واألجنبٌة
 المبلحظة والتجرٌب
 استمارة االستبانة
وقد تم الحصول على البٌانات المطلوبة بالخطوات اآلتٌة :
 -1قامت الباحثة ببناء مقٌاس مكون من ( ) 22فقررة مرع مفتراح لؤلسرئلة (
دائما – أحٌانا – أبدا ) على شكل استمارات كما هو موض فرً ملرـحل رقرم
.1
وتم التحقل من مدا صبلحٌة فقراته بعد عرضه على عدد من السادة الخبرراء
الموجودة اسماهم فً ملحل رقم( )0وبعد اجرراء التعردٌبلت البلامرة حصرلت
موافقتهم باالجماع على مبلئمة االختبار ومن ثم استخدامه فً هذا البحث .
 4 – 3انتجربت االستطالعيت
من المهرم القٌرام بتجربرة اسرتطبلعٌة علرى عٌنرة مرن المجتمرع الرذي سرتطبل علٌره
االختٌار للتثبت
من سربلمة التنظرٌم الموضروع علرى آن تكرون هرذه التجربرة صرورة مصرغرة ممرا
سٌتم ٌوم تطبٌل االختبار ( عبد المجٌد إبراهٌم ) 11 : 1111
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قامت الباحثة بتجربة استطبلعٌة أولى على عٌنة من العبٌن المرحلة المتوسطة (
األول والثررانً وعررددهم (  ) 01العررب كرربل حسررب اللعبررة الممارسررة (  11العررب
كرة قدم ) (  1كرة سلة ) (  0العب الكرة الطائرة ) (  6العب كررة ٌرد ) حٌرث
تم تواٌع االستبٌانات على البلعبٌن فرً ٌروم األربعراء  0212 / 11 / 16بهردف
الوقرروف علررى أهررم السررلبٌات والمعوقررات التررً قررد تواجـررـه الباحثررة أثنرراء تواٌررع
االستبٌانات على عٌنة البحث األساسٌة ثم قامت الباحثة بتجربة اسرتطبلعٌة ثانٌرة
لمعرفة مردى مبلئمرة فقررات اسرتبانه السرلوا العردوانً لقابلٌرات العبرٌن المرحلرة
المتوسرررطة وكرررذلا الرررامن المسرررتغرن لئلجابرررة علرررى األسرررئلة ونفرررذت التجربرررة
االسررتطبلعٌة الثانٌررة بعررد م رـ رور أسرربوعٌن مررن التجربررة األولررى وذلررا فررً ٌرروم
الثبلثاء . 0212 / 11 / 22
 5 – 3األسس انعهميت نالختبار
االختبررارات مرررا هرررً إال وسرررٌلة تسررراعدنا علرررى تقررروٌم األداء ومقارنرررة مسرررتوٌات
األهررداف الموضرروعة ,إذ ٌجررب أن تتمتررع بمعرردالت عالٌررة مررن الصرردن والثبررات
والموضوعٌة ( عبد المجٌد إبراهٌم  : 1111ص)20
 1 – 5 – 3صذق االختبار
ٌكون االختبار صادقا عندما ٌقٌس الغر الذي وضع من اجله وهذه الصفة
مرررن أهرررم الصرررفات الترررً ٌجرررب أن ٌتمٌرررا بهرررا االختبرررار ( عررروٌس  : 1111ص)12
والسررتخراع صرردن االختبررارات الموضرروعة والمختررارة اتبعررت الباحثررة طرٌقررة صرردن
المحترروى وٌقرراس هررذا الصرردن بعررد عرضرره علررى عرردد مررن المختصررٌن والخبررراء فررً
المجال الذي ٌقٌسه االختبار فإذا أُقِر إن هرذا االختبرار حقرل الغرر الرذي وضرع مرن
أجلرره أمكررن الباحررث االعتمرراد علررى حكررم الخبررراء ( عرروٌس  : 1111ص ) 11وقررد
تحقل الغر الذي وضعت من اجله .
 2 – 5 – 3ثباث االختبار
ثبات االختبار ٌعنً تطبٌرل االختبرار علرى األفرراد أنفسرهم مررات عدٌردة فانره
ٌعطً النترائج نفسرها أو نترائج متقاربرة وهرذا ٌشرٌر إلرى أن الثبرات ٌعنرً اتسران نترائج
االختبار مع نفسرها وتسرتخدم طرٌقرة أعرادة تطبٌرل االختبرار علرى أفرراد العٌنرة نفسرها
لمرررات عدٌرردة تحررت ظررروف مشررابهة قرردر اإلمكرران( برراهً  ) 6 :1111لررذا أجرررت
الباحثة تجربتٌن استطبلعٌتٌن األولى فرً ٌروم األربعراء الموافرل 0212 / 11 / 16
كتجربة استطبلعٌة أولى وبعد مرور أسبوعٌن من هذا الموعد أعٌردت التجربرة علرى
نفررس العٌنررة فررً ٌرروم الثبلثرراء الموافررل  0212 / 11 / 22وكانررت إجابررات البلعبررٌن
متشابهة ومتقاربة إلى حد ما فً كلتا التجربتٌن .
 3 -6 -1مىظىعيت االختبار
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مرررن العوامرررل المهمرررة الترررً ٌجرررب أن تتررروافر فرررً االختبرررار الجٌرررد شررررط
الموضوعٌة والتً ٌعنً التحرر أو التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصٌة للمختبرر
مثل أرائه الذاتٌة أو تحٌاه أو التعصب  ,فالموضوعٌة تعنرً أن نصرف قردرات الفررد
كما هً موجودة فعبل ال كما نرٌدها المقدر أن تكرون ( عبرد المجٌرد إبرراهٌم : 1111
ص ) 111وتعرف الموضوعٌة بؤنها (عدم اختبلف المقدرٌن فً
الحكم على شًء ما أو موضوع معٌن ) ( باهً  :1111ص) 01
وبما أن فقرات االختبار فً البحث سهلة وواضحة للفهم وهٌرر قابلرة للتؤوٌرل
وبعٌردة عرن التقرروٌم الرذاتً  ,لرذا فرران االسرتبانة المسرتخدمة فررً البحرث ذو موضرروعٌة
عالٌة إذ حصلت االستبانة على نسبة اتفان (  ) %22فما فون للخبراء.
 6 – 3تطبيك االختبار
تم تواٌع االختبار فً ٌوم األربعاء  0212/10/1على عٌنة مإلفة من ( 10
العب ) من مـدارس متفرقة من مركا قضاء بعقوبة وبواقع (  11استمارة ) لبلعبً
كرة القدم (  10استمارة ) لبلعبً كرة السلة (  10استمارة ) لبلعبً كرة الٌرد ( 12
استمارة ) لبلعبً الكرة الطرائرة وبعرد اكتمرال التواٌرع وتثبٌرت إجابرات البلعبرٌن فرً
االستبانة تم جمعها ومن ثم تفرٌه المعلومات وإدخالها العملٌات اإلحصرائٌة للحصرول
على النتٌجة النهائٌة .
 7 -3انىسائم اإلحصائيت
اسررتخدمت الباحثررة الحقٌبررة اإلحصررائٌة الجرراهاة  SPSSفررً معالجررة النتررائج التررً
حصلت علٌها وبالشكل الذي ٌخدم البحث .
انفصم انرابع

 -4عرض اننتائج وحتهيهها ومنالشتها
ٌتضررمن هررذا البرراب عررر النتررائج ومناقشررتها علررى وفررل البٌانررات التررً تررم
الحصول علٌها بعد االنتهاء من تطبٌل االختبار وقد ترم تحوٌلهرا إلرى جرداول وأشركال
بٌانٌة كونها أداة توضٌحٌة للبحث وألنها تقلل من احتماالت الخطؤ فً المراحل التالٌة
من البحث وتعاا األدلة العلمٌة وتمنحها القروة  ( .الجنرابً  ; 1111 ,ص ) 12وإن
تحلٌررل المعلومررات ٌعنررً اسررتخراع األدلررة والمإشرررات الع رـلمٌة الكمٌررة والكٌفٌررة التررً
( العسرراف ,
تبرررهن علررى إجابررة األسررئلة وتإكررد قبررول الفرضررٌة أو عرردم قبولهررا
 ,1111ص ) 12ومررن معرفررة نتررائج االختبررارات لعٌنررة البحررث وفررً ضرروء البٌانررات
اإلحصائٌة التً توصلت إلٌها نتائج البحث بعرد إجرراء االختبرار فقرد ترم تنظرٌم النترائج
وتحلٌلها ومناقشتها بالترتٌب التالً :
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 1-1عر نتائج االختبار النهائً لمعرفة أي من األلعاب الجماعٌة األكثر مٌرل إلرى
السلوا العدوانً بعد أكمال تواٌع العٌنة على مجامٌع البحث أجرت الباحثة التجرانس
لعٌنة البحث باستخدام معامل االلتواء وكما هو موض فً جدول رقم ()1
جدول رقم ( ) 1
مإشر تجانس عٌنة البحث
N

VAR00001

VAR00002

VAR00003

VAR00004

Valid

19

12

12

10

Missing

34

41

41

43

71.3684

75.2500

63.9167

57.2000

1.27781

3.12886

2.16185

1.32330

72.0000

78.5000

62.5000

57.0000

5.56986

10.83869

7.48888

4.18463

-.666

-.955

-.127

.166

.524

637

.637

.687

الوسط الحسابٌ
Mean
Std. Error of
Mean
الوسَط Median
اوحراف معَارً
Std. Deviation
معامل االلتواء
Skewness
Std. Error of
Skewness

* قٌم االلتواء محصورة بٌن [  ] 2 ±إذا العٌنة تعد ذا تواٌع طبٌعً ومتجانس .
ولغر التعرف على معنوٌة متوسط المربعات بٌن المجموعات وبٌن داخل
المجموعات تم معالجة النتائج إحصائٌا بواسطة اختبار (  ) Fوكما هرو موضر فرً
جدول رقم ( ) 0
مجموع
المربعات
بررررررررررررررررررررررٌن 2212.133
المجموعات 2625.188
داخررررررررررررررررررل 4837.321
المجموعات
المجموع

جدول رقم ( )0
متوسط
درجة
المربعات
الحرٌة
737.378
3
53.575
49
52
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أما جدول رقم (  ) 2فٌوض الوسط الحسابً وفرن األوساط لمجامٌع العٌنة
ومستوى الخطؤ ومستوى الداللرة حٌرث كلمرا كران مسرتوى الخطرؤ اصرغر مرن مسرتوى
الداللة ( معنوي ) وإذا كان مستوى الخطؤ أكبر من مســتوى الداللة (هٌر معنوي )
جدول رقم ( ) 2
ٌبٌن الوسط الحسابً وفرن األوساط ومستوى الخطؤ ومستوى الداللة
مستوى
الخطأ
فرق األوساط
الوسط
المجامَع
الذاللة
مستوى الذاللة
الحسابٌ
0,157
-3.88158
71.368
سلة
القذم
75.250
0,008
)*(7.45175
71.368
ٍذ
القذم
630916
0,000
)*(14.16342
71.368
القذم طائرة
57.200
0,000
)*(11.33333
75.250
ٍذ
سلة
63.916
0,05
0,000
)*(18.05000
75.250
سلة طائرة
57.200
0,037
)*(6.71667
63.916
طائرة
ٍذ
57.200
 0-1عر نتائج قٌمة السلوا العدوانً لدى مجامٌع عٌنة البحث وتحلٌلها ٌتبٌن :
ٌتبرٌن مررن الجرردول رقررم (  ) 1إن أعلرى قٌمررة فررً السررلوا العردوانً لرردى العبررً كرررة
السلة ومن ثم لدى العبً كرة القدم وبعدها العبً كرة الٌرد وفرً النهاٌرة لردى العبرً
الكررررررة الطرررررائرة وحسرررررب الترتٌرررررب الترررررالً ) 73.00( ) 80.00 ( ) 86.00 ( :
() 63.00
جدول رقم ( ) 1
المتوسىىىىىىىط االوحىىىىىىىىىراف
العَىة أقل قَمة أعلىىىىىىىىي المجموع
المعَارً
الحسابٌ
قَمة
5.56986 71.3684 1356.00 80.00 60.00 19
القذم
السلة

12

54.00

86.00

903.00
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الَذ

12

52.00

الطائرة 10

م.م .وداد ٍوسف دمحم

73.00

767.00

7.48888 63.9167

63.00

572.00

4.18463 57.2000

52.00
 -5منالشت اننتائج :
لقد أظهرت نتائج تحلل البٌانات اإلحصائٌة التً تم الحصول علٌها من خبلل
استخدام الوســائل اإلحصائٌة إلى وجود سلوا عدوانً وبدرجرة متفاوترة برٌن العبرً
األلعاب الجماعٌرة وخاصرة مرـا أظهرره لنرا جردول رقرم ( )1حٌرث تبرٌن أن كررة السرلة
وبالمقارنرة مررع لعبرة كرررة القرردم والطرائرة والرـٌد قرد حصررلت علررى أعلرى قٌمررة وهررً (
 ) 86.00مما ٌدل على إن لعبة كرة السلة ونتٌجرة االحترـكاا برٌن البلعبرٌن وسررعة
الحركررة وكررذلا الترروتر النفسررً والسرررعة فررً الحصررول علررى أهررداف مبــررـكرة ٌرردفع
البلعبٌن إلى العنف وٌفسر أسامة كامل راتب برؤن ارتفراع درجرة االسرتثارة االنفعالٌرة
وحـالة التوتر لدى بع البلعبٌن أثناء اللعب والمنافسة ٌتوقرع مرنهم أن ٌكونروا أكثرر
استعدادا إلرى أخرراع السرلوا العردوانً ( راترب  , 0222,ص ) 00كمرا ٌبرٌن جردول
رقم (  ) 1ن كررة القردم احــــرـتلت المرتبرة الثانٌرة وبقٌمرة (  ) 80.00ومرن ثرم لعبرة
كرة الٌد وبقٌمة (  ) 73.00وتعتبر الكــــــــــرة الطائرة هً األقل فرً قٌمرة السرلوا
العردوانً وبقٌمرة ( ) 63.00وفرً النتٌجررة ٌتضر برؤن األلعرراب الجماعٌرة ٌظهرر فٌهررا
السررلوا العرردوانً ولكررن برردرجات متفاوتررة باإلضررافة إلررى قواعررد وقرروانٌن ك رـل لعبررة
وٌشاركنا الرأي أسامة كامل راتب حٌن قال أن السلوا العدوانً لبلعب شؤنه مثل أي
نمرـ ط سررلوكً آخررر فهررو نترراع متغٌرررات تتكامررل مررع بعضررها الرربع وٌمكررن تصررنٌف
األنشطة الرٌاضــــ ٌة على أسراس درجرة العدوانٌرة الترً تمٌرا اللعبرة أو الرٌاضرة فرً
حردود القواعررد والقرروانٌن  ,كمررا ٌـرـشٌر إلررى أنرره عررادة مررا ٌنظررر إلررى اللعررب والمنافسررة
الرٌاضٌة على أنها موقرف اختبرار وٌعنرً ذلرا إن نترائج اللعرب والمنافسرة تحمرل برٌن
طٌاتها خبرة النجاح أو الفشل لبع المنافسٌن وهذا الفشرل ٌمثرل خبررة إحبراط تجعرل
الرٌاضً أكثر تهٌإ لظهرور السرلوا العردوانً وهرذا التفسرٌر ٌتفرل مرع تفسرٌر نظرٌرة
الرردافع التررً تفسررر العرردوان علررى أنرره ٌحررل محررل اإلحبرراط الررذي ٌلعررب دورا هامررا فررً
العدوان فهو ٌستثٌر الغضب وٌتٌ حاله من االستعداد للقٌام بالسلوا العدوانً (راتب
 , 0222 ,ص – 010ص ) 010والمخطط رقم (ٌ )1بٌن تواٌع متوسطات إجابات
العٌنة على خط األعداد .
مخطط رقم ( ) 1
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الطائرة

السلة

كرة الٌد
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كرة القدم

 1-5االستنتاجاث
مرررن خررربلل عرررر النترررائج وتحلٌلهرررا ومناقشرررتها تمكنرررت الباحثرررة مرررن التوصرررل إلرررى
االستنتاجات اآلتٌة :
ٌ -1ظهر السلوا العدوانً فً االلعاب الجماعٌة ولكن بدرجات متفاوته .
 -0ان لعبة كرة السلة و بالمقارنة مع لعبة كررة القردم والكررة الطرائرة وكررة الٌرد
ونتٌجرررة االحتكررراا برررٌن البلعبرررٌن وسررررعة الحركرررة وكرررذلا التررروتر النفسرررً
والسرعة فً الحصول على اهرداف مبكررة جعلهرم تحترل المرتبرة االولرى فرً
السلوا العدوانً .
 -2اما كررة القردم فقرد احتلرت المركرا الثرانً فرً احصرائٌة السرلوا العردوانً اي
بدرجة اقل من لعبة كرة السلة .
 -1احتلت لعبة كرة الٌد المرتبة الثالثة بدرجة العدوانٌرة اقرل مرن لعبرة كررة القردم
والسلة .
 -1الكرة الطائرة هً االقل فً قٌمة السلوا العدوانً من بقٌة االلعاب الجماعٌرة
.
 2-5انتىصياث واملمرتحاث
من خبلل ما تقدم لتفاصٌل الدراسة توصً الباحثة بما ٌلً :
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 -1ضرورة أعطراء اإلرشرادات والنصرائ بصرورة خاصرة ولكرل العرب علرى انفرراد
ٌمكن أن ٌمنع البلعب من إعادة خطؤ ارتكبه إن نبه علٌه من قبل المدرس فً الساحة
أثناء اللعب .
 -0على المدرس محاولرة ضربط سرلوا البلعرب وٌجرب أن ٌتصرف برالعطف والحنران
والمساعدة والتوجٌه باإلضافة إلى التنظٌم .
 -2معاملة المدرس لربع البلعبرٌن معاملرة خاصرة إذا كران لردٌهم مشركلة جسرمٌة أو
نفسٌة أو اجتماعٌة .
 -1إجراء دراسات على عٌنات أخررى فرً مجتمعرات أخررى وفرً مجتمعرات تختلرف
عن مجتمع البحث ولمراحل عمرٌة مختلفة .
املصادر :
 -1الجنرابً  ,احمرد توفٌرل ; تررؤثٌر اسرتخدام حصران القفررا النابضرً المقتررح فررً
سرعة تعـــلٌم
قفاة الٌدٌن األمامٌة  ,رسالة ماجستٌر ( جامعة بغداد  ,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
)1111 ,
 -0إبراهٌم  ,مروان عبد المجٌد.الطرن العلمٌة والطرن اإلحصرائٌة لبلختبرارات
والقٌررراس فرررً التربٌرررة الرٌاضرررٌة  ,األردن  ,دار الفكرررر للطباعرررة والنشرررر ,
1111م .
 -2أبررو عبٌررة  ,دمحم حسررن  .المررنهج فررً علررم الررنفس الرٌاضررً  ,دار المعررارف ,
السكندرٌة 1120 ,م .
 -1السٌد  ,فإاد البهً  .األسس النفسٌة للنمو ,دار الفكر العربرً  ,ط , 2القراهرة
1161 ,م .
 -1القاوٌنً ,عبلء الدٌن أمٌر دمحم .المعتالة وأرائهم فً التربٌة والتعلٌم ,رسرالة
ماجسررتٌر هٌررر منشررورة – كلٌررة التربٌررة – جامعررة عررٌن شررمس – مصررر ,
1121م .
 -0الجٌار ,سٌد إبراهٌم  .مجموعة دراسات  ,مكتبة هرٌب ,د  .ت .
 -6الدٌب  ,أمٌرة عبد العاٌا  .سٌكولوجٌة التوافل النفسً فً الطفولرة المبكررة,
مكتبة الفبلح للنشر والتواٌع  ,ط , 1الكوٌت1112 ,م .
 -2الابٌرردي  ,خلررود مررانع  ,موسرروعة األلعرراب الرٌاضررٌة  ,دار دجلررة للطباعررة
والنشر ,عمان0222 ,م .
 -1الدٌري  ,علً  .طرن تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة فً المرحلرة األساسرٌة ( التربٌرة
الحركٌة) جامعة الٌرموا1111 ,م .
السماا  ,دمحم أاهرر وآخررون  .األصرول فرً البحرث العلمرً  ,ط, 1
-12
مطبعة التعلٌم العالً ,جامعة الٌرموا1122 ,م .
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العااوي  ,أٌاد عبرد الكررٌم  ,ووداد دمحم رشراد .كررة السرلة المهرارات
-11
الخططـــٌة ,التدرٌب لكلٌات التربٌة الرٌاضٌة  ,جامعة بغداد 1121 ,م .
العسرراف  ,صررال حمررد ; المرردخل إلررى البحررث فررً العلرروم السررلوكٌة
-10
(الرٌاضً ,المكتبة العبٌكان . ) 1111 ,
برراهً  ,مصررطفى حسررن  ,المعررامبلت العلمٌرة والعلمٌررة بررٌن النظرٌررة
-12
والتطبٌل  ,ط  ,القاهرة مركا الكتاب للنشر1111 ,م .
جررابر  ,رمرراي  .العنررف الرٌاضررً فررً المبلعررب الفلسررطٌنٌة  ,مجلررة
-11
الجامعة اإلسبلمٌة  ,المجلد الخامس عشر  ,العدد الثانً  ,هاة  ,فلــــــسطٌن
0226 ,م .
جابر  ,عبد الحمٌرد وكراظم أحمرد جنردي  .منراهج البحرث فرً التربٌرة
-11
وعلم الــــنفس ,ط , 1دار النهضة العربٌة  ,القاهرة1112 ,م .
جررابر ر رمرراي ر العنررف الرٌاضررً فررً المبلعررب الفلسررطٌنٌة ر قسررم
-10
التربٌرررررررررررررررررررررررررررة الرٌاضرررررررررررررررررررررررررررٌة ر كلٌرررررررررررررررررررررررررررة التربٌرررررررررررررررررررررررررررة ر
جامعة االقصى ر هاة ر فلسطٌن ر . 0226
خٌ ر ر الرردٌن,علً عرروٌس .دلٌررل البحررث العلمررً ,القرراهرة  ,دار الفكررر
-16
العربً 1111,م .
راتررب ,أسررامة كامررل ومصررطفى دمحم موسررى السررمات االنفعالٌررة لرردى
-12
السباحٌن والسباحات الناشئٌن وعبلقتها باإلنجاا الرقمً ,العدد الثانً عشرر,
كلٌة الـــتربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ,اإلسكندرٌة 1111 ,م .
راتب  ,أسامة كامل .تدرٌب المهارات النفسٌة وتطبٌقاتها فً المجال
-11
الرٌاضـــً ,دار الفكر العربً ,القاهرة 0222 ,م .
شرررٌفر  ,شرررارلا وهررروارد مٌلمررران  .مشررركبلت األطفرررال والمرررراهقٌن
-02
وأسالٌب المساعدة فٌها ,ترجمة ناٌهة حمردي ونسرٌمة داود ,ط , 1دار الفكرر
للنشر والتواٌع  ,عمان ر  0222م .
صررال  ,عبررد العاٌررا  .تطررور النظرٌررة التربوٌررة  ,دار المعررارف ,
-01
القاهرة  ,مصر 1161 ,م .
صبري  ,جمال ونعٌم عبد الحسٌن  .المهارات األساسرٌة لكررة السرلة
-00
على الكراسً المتحركة للمقعدٌن والقانون الدولً  ,ط0222 , 1م .
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ت

ملحق رقم ( ) 1
استبيان
الفقرات

 1للحصول على الكرة والمحافظة علٌها الجؤ إلى العنف
 2اضرب رفاقً فً اللعب وذلا لشعوري بفقدان األمل
فً 2
الفوا
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3
4
5
6
7

الجؤ لضرب امبلئً فً اللعب نتٌجة لضرب والدي لً
استخدم العنف للحصول على ما أرٌد
العب بعنف كً امنع الخصم من تسجٌل هدف
للسٌطرة على اللعب وعدم أعطاء فرصة اللعب للخصم
اضرب البلعب وذلا لوجود عداء شخصً بٌننا

 8اضرب وأدفع وذلا بدافع الغٌرة من البلعب القوي
 9عندما ٌقترب وقت المباراة من النهاٌة الجؤ إلى العنف
لغر الفوا
 10الجؤ لهذا األسلوب للثؤر من البلعب الذي ضربنً
 11استخدم هذا األسلوب عند المراهنة مع أصدقائً على
خسارة الفرٌل المقابل
 12استخدم أسلوب الضرب أو الدفع ألثٌر انتباه اآلخرٌن
 13الجؤ ألسلوب العنف إلثارة روح المنافسة لامبلئً
خبلل اللعب
 14الشعور باإلحباط ٌدفعنً للضرب
 15تفرقة والدي فً التعامل مع إخوتً فً البٌت ٌدفعنً
باتجاه العنف
 16الجؤ ألسلوب العنف ألثبت وجودي والوصول إلى القمة
 17الجؤ ألسلوب العنف للخروع من اللعب
 18لبلستهااء بالفرٌل الخصم
 19شعوري بالخوف ٌدفعنً لهذا األسلوب
 20الجؤ للعنف للسٌطرة على مجرى اللعب
 21لدي طاقة كبٌرة أرٌد تفرٌغها فً الملعب
 22المكان الوحٌد الذي أستطٌع فٌه تفرٌه انفعاالتً
 23الجؤ إلى العنف لرهبتً الشدٌدة فً تحدي الخصم
 24الجؤ إلى العنف ألنً ال أعٌر أهمٌة لؤلنظمة وقوانٌن
اللعبة
 25مجرى اللعب فر علً هذا التصرف
 26تصرفات الحكم دفعتنً لهذا األسلوب
 27الجؤ إلى العنف عند طول فترة اللعب وشعوري بالتعب
 28الشعور بالنقص لعدم توفر التجهٌاات الرٌاضٌة
 29نتٌجة لخسارة فرٌقً اندفعت لهذا األسلوب
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 30عدم اختٌاري فً تشكٌلة المنتخب جعلنً الجؤ للعنف

ملحق رقم ( ) 2
أسماء السادة الخبراء الذين استعان الباحث بآرائهم خالل مدة البحث
ت
1
0
2
1
1
0

أسم الخبٌر
د .كامل حسٌن علً
د .أحمررررد رمضرررران
أحمد الداهستانً
د .مهرررررررا صررررررربري
حسن
د .آالء اهٌرررررررررررررررررر
مصطفى
م  .م جنررران حسرررٌن
عطا
م  .م منٌرررررة أحمررررد
رحٌم

مكان العمل
االختصاص
كلٌرررة التربٌرررة الرٌاضرررٌة
علم النفس الرٌاضً
/جامعة دٌالى
علم النفس الرٌاضً  /كرة كلٌرررة التربٌرررة الرٌاضرررٌة
/جامعة دٌالى
القدم
كلٌرررة التربٌرررة الرٌاضرررٌة
علم النفس الرٌاضً
/جامعة دٌالى
جامعرررررة دٌرررررالى  /كلٌرررررة
علم النفس الرٌاضً
التربٌة الرٌاضٌة
طرائل تدرٌس علم النفس معهرررد إعرررداد المعلمرررات
الصباحً (بعقوبة )
طرائل تدرٌس علم النفس معهرررد إعرررداد المعلمرررات
الصباحً (بعقوبة )

Abstract :
The first chapter includes the research problem, the
importance of research, research objectives, hypotheses,
the limits of the search, select the terms.
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The second chapter covers the theoretical framework
and previous studies .
The third chapter guarantees the research methodology
and procedures Chapter IV The presentation and analysis of
results and discussion .
The fifth chapter evolved to include the conclusions and
recommendations and proposals .

-553-

