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 شكر وتقدير
   

" وقال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت عمي وعمى والدي وأن اعمل صالحا ترضاه وأدخمني برحمتك في 
91عبادك الصالحين" سورة النمل اآلية   

 وعمال بقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم " من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"

بو عنا أوال وقبل كل شيء نشكر اهلل تعالى ونحمده عزوجل عل الميم اعنا عمى شكرك عمى الوجو الذي ترضى 
 توفيقو لنا في انياء ىذا العمل المتواضع الذي نتمنى فيو اننا استفدنا وافدنا غيرنا 

عمى كل المجيودات التي بذليا من نصائح وتوصيات  نبيل منصورينتقدم بالشكر الجزيل الى األستاذ المشرف 
 إلتمام ىذا العمل.

شكر أيضا االسرة الجامعية بمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة.كما ن  

وأخيرا نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان والتقدير واالحترام الى كل من ساعدنا من قريب او بعيد في انجاز 
 ىذا العمل من أساتذة وزمالء من الطور االبتدائي الى الطور الجامعي
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 االىداء
 

الى الذين قال اهلل فييما سبحانو وتعالى:" وال تقل ليما اف وال تنيرىما وقل ليما قوال كريما واخفض ليما جناح 
   42،42اآلية  " االسراءالذل من الرحمة وقل ربي ارحميا كما ربياني صغيرا

 الى التي تحممت وشقت من أجل ان تراني رجال اواجو الحياة، الى نسمة الحياة التي أعيش بيا أمي الغالية.

إلى اّلذي ضحى بالنفس والنفيس من أجل أن يراني رجال واّلذي تعيدني طفال ومازال عاكفا عمى العطف يرعاني 
عزيز.ويرعى مطالبي إلى أحق الناس باإلىداء، إلى مثمي األعمى أبي ال  

 إلى إخوتي، الى اخواتي

 

"منصوري نبيل" االستاذالى األستاذ المشرف   

 الى اىمي واقاربي

الى كل من  سفيان، ىدى، سارة، ،، أحمد، كمال، حمزة، عبد الجميلالى كل األصدقاء: امين، توفيق، محمد، عمي
 يعرف سفيان

 الى كل من ذكرىم قمبي ونساىم قممي

لمتواضع.اىدي ثمرة جيدي ىذا العمل ا  
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 الدراسة *ممخص * 
 

  -صنف أواسط–دور الممارسة الرياضية في تعديل بعض المشكالت السموكية لدى العبي كرة القدم 
 دراسة ميدانية عمى بعض أندية الرابطة الوالئية لوالية البويرة

 :الدكتورالطالب:                                                                     إشراف  إعداد
 نبيل منصوريسفيان                                                                       توات

 
المشكالت السموكية لدى دور الممارسة الرياضية في تعديل بعض هدفت الدراسة إلى التعرف عمى الممخص: 

 العبي كرة القدم صنف أواسط.
 96والعبا  69من ته طبيعة الدراسة عمى عينة عشوائية ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي لمالئم

 وبعد تحميل النتائج المتحصل عميها توصل الباحث الى:مدربين، 
 .يختمف ترتيب المشكالت السموكية لدى العبي كرة القدم -
 .مستوى المشكالت السموكية لدى العبي كرة القدم متوسط-
 :والفروض المستقبمية االقتراحات -

 وفي ضوء النتائج اوصى الباحث بما يمي:
من خالل أسئمة االستبيان الموجهة لمختمف المدربين والالعبين والتي نتمنى أن تكون لها فائدة نسبية في  -1

 التوصيات واالقتراحات ومن أهمها:المستقبل، اتضح لنا طرح جممة من 
 نشر الوعي بأهمية الممارسة الرياضية ودورها عمى الصحة النفسية.- -2
ضرورة االهتمام األسرة بالطفل أثناء مرحمة المراهقة وتوفير العناية الالزمة لنمو المراهق جسميا وعقميا - -3

 ونفسيا واجتماعيا.
 ي لمفريق.ضرورة إدماج أخصائيين نفسيين ضمن الطاقم الفن- -4
 خمق جو المنافسة أثناء التدريب بنفس وتيرة المنافسات الرسمية.- -5
 التركيز عمى التحضير النفسي لمالعبين.- -6

 
 
 
 
 

 كرة القدم-المشكالت السموكية–الممارسة الرياضيةالكممات الدالة: 
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 :مقدمة
تبذل األمم والشعوب قصارى جيدىا لرعاية أطفاليا وتنشئتيم تنشئة سميمة من جميع النواحي، وبخاصة الصحية    

منيا بشقييا الجسمي والنفسي، كما تتنافس الدول أيضا في مجال الحصول عمى شيادات التقدير من المنظمات 
ليونيسيف بحيث تؤكد ىذه الشيادات عمى مدى التابعة لألمم المتحدة التي تيتم برعاية الطفولة والسيما منظمة ا

االىتمام الذي بذلتو الدول أو تبذلو في مجال رعاية ىذه الشريحة الكبيرة والميمة من أبناء المجتمع والتي سيكون ليا 
شان كبير في مجال تطوره وتقدمو خالل العقود القميمة القادمة من مسيرتو التنموية، ويفوق اىتمام الوالدين في 

الب اىتمام الدولة في الحرص عمى تنمية األبناء منذ نعومة أظافرىم، وذلك عن طريق تييئة األجواء والظروف الغ
المالئمة لنموىم الجسمي، العقمي، الوجداني، المياري والحركي، فعاطفة الحب والحنان لألسرة عمى أبنائيا ال تتفوق 

يود الدولة مع جيود األسرة تبقى دائما في صالح عمييا خدمات اآلخرين ميما عظمت، ومع ذلك فان تكاثف ج
الطفل، مما يستدعي التنظيم والتخطيط السميمين لتحقيق األىداف التربوية والنفسية والصحية واالجتماعية المنشودة 

 ليم ولمجتمعيم.
أخرى خارجية رغم تالحم جيود األسرة والدولة في معظم الظروف واألحوال إال انو توجد عوامل عديدة داخمية و    

تفرض نفسيا أحيانا لتفسد ىذا التالحم وتؤثر سمبا عمى تمك الجيود وىذا التعاون، ويكون األطفال في غالب 
األحيان ىم الضحية، مما يسيم بطريقة أو بأخرى في ظيور مشكالت ذات عالقة بالصحة الجسمية وىي األقل 

 كثر عددا واألشد خطرا عمى الناشئة حاضرا ومستقبال.نسبيا، ومشكالت أخرى ذات عالقة بالصحة النفسية وىي األ
تتحدد الشروط االيجابية لنمو الطفل نموا طبيعيا بمقدار ما يمكن أن نوفر لو من أجواء حقيقية أو طبيعية في ظل 

بشكل استقرار األسرة واستقرار البيئة المحيطة وثرائيا وتنوعيا وتكرار الخبرات السعيدة فييا، والتي إذا لم تتوفر 
 األزمات الخطيرة ليذا الطفل. كاف، ظيرت المشكالت أو

أطفال اليوم ىم شباب المستقبل، رجالو ونسائو وىم عماد المجتمع وأممو، فيم جيل سوف يتحمل مسئولية     
الطفولة، المجتمع وتحمل واجباتو، وىم ذخره في بناءه وتقدمو وازدىاره، لذا كان ال بد لممجتمع من االىتمام بمرحمة 

وتوجيو العناية الالزمة لنمو الطفل عبر مراحل حياتو المختمفة، جسميا، عقميا، نفسيا واجتماعيا، حتى يمكن أن 
نوفر لمطفل تربية وتنشئة سميمة، تسيم في تشكيل شخصية متكاممة قادرة عمى التوافق النفسي واالجتماعي، وقادرة 

 (2، صفحة 3002)اهلل،  .جابية في بناء مجتمعو ورقيو وتقدموعمى تحقيق آمالو وطموحاتو، يسيم ويشارك باي

 ألنيا المراىقين، بدراسة األطفال االىتمام مقدار ىو وتطوره، مجتمع أي تقدم بيا يقاس التي المعايير أىم ومن   
 حريتو وضمان المجتمع بناء سيقع وعمى أكتافيم الغد شباب ألنيم كميا، األمة بمستقبل اىتماًما تعتبر الواقع في

ذا واستقاللو،  في مالمحيا تتبمور التي لمشخصية األولى البذور توضع فييا التي الفترة ىي الطفولة كانت وا 
 سموكية ومشكالت اضطرابات من فييا يحدث وما اإلنسانية، فترات الحياة وأىم أخطر من تعتبر لذا المستقبل،
 تعديمو. أو تقويميا يصعب
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نما السموكية، لممشكالت واحد سبب يوجد ال أنو ويبدو  أخرى، عدة االجتماعية وعوامل لمتنشئة تتابع ىي وا 
 البيئية والتأثيرات واالجتماعي، والمستوى االقتصادي واألقران، العائمة وتأثيرات الذكاء مستوى وانخفاض كاالندفاعية

 ضبط وأساليب لمطفل، العائمة قبل من الموجو واالعتراف أىمية الحب إلى إضافة نفسو، بالموقف المرتبطة اآلنية
 المستقبل. في الطفل سموك عمى الكبير الطفل وأثرىا مع المستخدمة السموك
 التنمية مسيرة إعاقة تعمل عمى وقد مجتمع، أي في خطيرة مشكمة عام، بوجو السموكية المشكالت ظاىرة وتمثل
 االىتمام من مزيًدا وأولتيا السموكية أصحاب المشكالت فئات إلى كافة العالم دول التفتت المنطمق ىذا ومن فيو،

 رعاية   من توفيره يتم ما خالل من المجتمع في اآلخرين مع أن يندمجوا الفئات تمك ألعضاء يمكن حتى والرعاية،
 والمتوازن. السوي النمو تحقيق عمى تساعدىم متعددة ومناسبة، وفرص خاصة
 من التخمص اإلنساني، وفي السموك ضبط وفي الطالب، شخصية تكوين في كبيرة أىمية لو المعب أن وبما

 واكتساب التعمم أدوات إحدى أنو الطالب، كما عالم في الرئيسية المفردات إحدى أنو عن فضال السموكية، المشكالت
 والمعرفية واألخالقية واالجتماعية والجسمية العقمية الجوانب في الطالب لنمو أساسًيا مدخال المعب يعد لذا الخبرة،

 والمغوية. واالنفعالية
 وقد قسمنا دراستنا إلى ثالث جوانب:

والذي يحتوي عمى إشكالية البحث مع تحديد الفرضيات وتبيان أىمية وأىداف البحث وأسباب  الجانب التمييدي:
وأخيرا الدراسات السابقة والمشابية.اختيار الموضوع وتحديد المفاىيم والمصطمحات   

بدأ بتمييد وينتيي بخالصة. تمى ثالثة  والذي يحتوي ع: الجانب النظري  
 أغراض ممارسة الرياضة، ،مفيوم الممارسة الرياضية" حيث تطرقنا فيو الممارسة الرياضيةجاء في الفصل األول" 

.ا، أىدافياألىداف العامة لمتربية البدنية والنشاط الرياضي  
تصنيف المشكالت  ،المشكالت السموكية" حيث تطرقنا فيو إلى مفيوم المشكالت السموكيةوجاء في الفصل الثاني" 

العالقة بين المشكالت السموكية والممارسة ، مرحمة المراىقة، خصائص مرحمة المراىقة، األطفالالسموكية لدى 
   .الرياضية، مظاىر السموك العدواني

معايير  ،ين كرة القدم، متطمباتيا و، مبادئ وقوانالقدموجاء في الفصل الثالث" كرة القدم" وتطرقنا فيو إلى تعريف كرة 
. النجاح في كرة  

والذي بدوره قسمناه إلى فصمين، الفصل األول"طرق ومنيجية البحث" وشممت الدراسة الجانب التطبيقي: 
التطبيق الميداني، حدود الدراسة، المعالجة اإلحصائية. االستطالعية، المنيج المستخدم، إجراءات  

استنتاج عام، والتوصيات واالقتراحات، الخاتمة.خالصة، و في الفصل الثاني عرض وتحميل النتائج،   
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 اإلشكالية: -1
تعتبر مرحمة المراىقة األولى، بوصفيا نقمة نوعية في حياة الفرد، تتسم بالتسارع في النمو، وحدوث تغيرات في كل 

المراحل التي تواجو األفراد، إن لم تعيد بالرعاية الجوانب الجسمية، العقمية، النفسية واالنفعالية، من أصعب واخطر 
إشباع الحاجات الخاصة بيذه المرحمة الحرجة حيث تتبمور معظم  إلى والحماية والتربية الصحيحة، باإلضافة

المشكالت النفسية الصحية السموكية االنفعالية عند األفرادفي ىده المرحمة، فان لم نحسن مواجية ىذه المشكالت 
سن الرشد والمراحل التالية قد تالزم الشخص طوال حياتو والخصائص  في صبح سموكا دائما عند األفرادفإنيا ست

 (32، صفحة 3004)المطيف،  .ستوى ىذا السموك تابع لعدة عواملالسموكية لألفراد المراىقين وم
فيو، ،وقد تعمل عمى إعاقة مسيرة التنمية مشكمة خطيرة في أي مجتمع،اىرة المشكالت السموكية بوجو عاموتمثل ظ

والرعاية، ىذا المنطق التفت دول العالم كافة إلى فئات أصحاب المشكالت السموكية وأولتيا مزيدا من االىتمام  ومن
ة خاصة يمكن ألعضاء تمك الفئات أن يندمجوا مع اآلخرين في المجتمع من خالل مايتم توفيره من رعاي حتى

 .وفرص متعددة ومناسبة تساعدىم عمى تحقيق النمو السوي والمتوازن
ناء ىي جميع التصرفات التي تصدر عن الطفل بصفة متكررة أث والمشكالت السموكية كما بينتيا أبو غزالة   

 أللم، وعدموا،وتجعل لو مشاعر شخصية بالمعانات حيث ال تناسب مرحمة نموه وعمره،تفاعمو مع البيئة االجتماعية
استمرارالنمو والتقدم نحو  باآلخرين، وعنكما تجعمو عاجزا عن حسن االتصال  لنفسو،قبولو  اجتماعيا، وعدمقبولو 

المشكالت السموكية في صورة أو عدة أعراض سموكية متصمة وظاىرة يمكن مالحظتيا مثل  النضج، وتظير
 (23، صفحة 2993)سمير،  ....الخاليروب، التخريب والعدوان، والعناد، الكذبالشجار 

 األفراد، ولمامن المواد المحببة لدى  والعاب، جعمتياميارات وحركات  تحتويو، تشملوالممارسة الرياضية بما    
 المحيط، وتعملتحققو منا التفاعل االجتماعي لمفرد أثناء الممارسة من خالل العالقات االجتماعية الجيدة بالمجتمع 

أنيا تحقق النمو المتكامل لألفراد  الذات، أيالثقة بالنفس واحترام  التفاعل، وزيادةعمى توكيد ذواتيم من خالل ىذا 
 إلىية والوجدانية واالجتماعية وىو من انجح البرامج التربوية التي تيدف في جميع النواحي الروحية والجسمية والعقم

 .في جميع الجوانب تحقيق النمو المتكامل لإلفراد
ومن خالل االطالع عمى الدراسات المتعمقة بتأثير ممارسة األنشطة الرياضية عمى المشكالت السموكية ،تبين نقص 

لكبيرة ليذه الدراسة ،كانت حاجة ممحة إلجراء ىذه الدراسة لمتعرف عمى ونظرا لألىمية ا ،اساتكبير لمثل ىذه الدر 
المشكالت السموكية من خالل دراسة تأثيرمتغيرات الممارسة الرياضية عمى المشكالت السموكية لدى ممارسي كرة 

 وعميو نطرح التساؤل  األفراد القدم أشبال  لما لكرة القدم من تأثير كبير عمى مختمف سموكات
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صنف لدى العبي كرة القدم السموكية  تعديل بعض المشكالتفي  دور مممارسة الرياضيةهل ل ام التالي:الع
 وانطالقا من ىذا التساؤل نطرح التساؤالت الفرعية:؟أواسط

  ؟صنف أواسطترتيب المشكالت السموكية لدى رياضي كرة القدم ىل يختمف  -2
 ؟ كرة القدمت السموكية لدى لعبي ـماىومستوى المشكال -3
 الفرضيات: -2

 الفرضية العامة: 
 لمممارسة الرياضية دور كبير في تعديل بعض المشكالت السموكية لدى العبي كرة القدم.

 الفرضيات الجزئية:
 .صنف أواسطترتيب المشكالت السموكية لدى رياضي كرة القدم يختمف  -
 مستوى المشكالت السموكية متوسط لدى العبي كرة القدم. -
 اختيار الموضوع: أسباب-3

 ىي:إلى اختيار ىذا الموضوع ي دفعتن ومن بين ىذه األسبابالتي
ـ انتشار العديد من المشكالت السموكية لدى العبي كرة القدم                                                          

                                                 ـ الرغبة في دراسة أي مشكل يعيق ىذه المعبة                    
 .ـ نقص الرعاية النفسية لالعبين الذين يعانون من ىذه المشكالت

ترجع أىمية الدراسة الحالية في كونيا تعمل عمى مايمي:                                                                        :البحث أهمية -4
واإللمام بأىم المشكالت السموكية التي تظير لدى الرياضيين الصغار                                              اإلدراك-
 معرفة أىمية الممارسة لألنشطة الرياضية في تعديل بعض المشكالت السموكية    -
ية ستساعد نتائج ىذه الدراسة في تحد تحديد اثر ىذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية .فمن الناحية النظر  -

لمتغمب عمييا  تاستراتيجياالمشكالت السموكية خالل مراحل النمو المختمفة لدى الطفل ، وسوف تسيم في وضع 
وعمى مثيالتيا مستقبال من خالل األنشطة الرياضية  أما من الناحية التطبيقية فانو يمكن لممسؤولين عمى ميدان 

بين ومشرفين تأىيميم مع االستفادة من نتائجيا في وضع البرامج العالجية المالئمة لألطفال الطفولة في إعداد مدر 
                            الممارسين مما يتوقع أن يؤثر إيجابا عمى الممارسة الرياضية خالية من الشوائب                                                    

توفير معمومات عن أىمية الممارسة الرياضية ودورىا في غرس القيم التربوية ، والتخمص ـيحاول الباحثون  -
           السموكيات غير المرغوب فييا ،وفي تعديل السموك اإلنساني ،وبأىمية الممارسة الرياضية في العممية التربوية                         
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مي .                                                               تسعى الدراسة إلى تحقيق ماي:البحثأهداف -5
 معرفة أىم المشكالت السموكية التي تواجو الممارسين لألنشطة الرياضية خاصة العبي كرة القدم أشبال -
 .ك المشكالت السموكيةمعرفة دور الممارسة الرياضية في تعديل تم-
تحديد المفاهيم والمصطمحات:                                                                                      -6
:ينضر إلييا عمى أنيا العممية التربوية التي تيدف إلى تحسين األداءاإلنساني من خالل الممارسة الرياضية *

 (02 صفحة، 7002، )رضا .لكوسيط ، وىو األنشطة البدنية المختارة لتحقيق ذ
ىي مجموعة األنشطة الرياضية التي يقوم بيا الفرد بيدف تحسين الجانب البدني النفسي  التعريف اإلجرائي:

 .واالجتماعي
                                                                                         :السموكيةالمشكالت *

، ال فسية،واالحباطات التي يتعرض ليا،يسمكو الطالب نتيجة لمتوترات النك غير سوي ،في درجة شدتو وتكرارهسمو 
انتباه وقمق  السوي تثيرسموك ، وانحرافا عن معايير النموهيقدر عمى مواجيتيا ، فتشكل أعاقة في مسار 

 (221صفحة، 7002، أسماء).المحيطين
ىي مختمف سموكات غير الئقة الناتجة عن التوترات النفسية واالنفعاالت تؤدي الى تغيير في  التعريف االجرائي:* 

 سموكاتو السوية
العبا في ميدان مستطيل الشكل 22:ىي لعبة جماعية تمعب بين فريقين يتكون كل واحد منيما من كرة القدم* 

 .صالح لمعب يحاول كل واحد منيما تسجيل اكبر عدد من األىداف
 التعريف االجرائي:

 4العب تمعب داخل ممعب مستطيل الشكل يديرىا  11ىي لعبة جماعية تضم فريقن كل فريق مكون من      
دخال الالعبين االحتياط.حكام   حكم رئيسي وحكمان مساعدان والحكم الرابع يشير إلى الوقت الضائع وا 
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 تمهيد:
 سنتناوللممارسة الرياضية ا في يتمثل األول فالمحور رئيسية محاور لثالث ىذا لبحثنا النظري الجانب في سنتطرق 

واالىداف العامة لمتربية البدنية والنشاط الرياضي  اغراض الممارسة الرياضيةو  مفيوم الممارسة الرياضية فيو
 والثقافة البدنية الرياضية عند المراىق. ،ط الرياضيوالخصائص النفسية واالجتماعية المرتبطة بالنشا

وتصنيفيا لد  ،المشكالت السموكية مفيوم الى فيو سنتطرق المشكالت السموكية حول يتمحور الثاني المحور أما
 األطفال والعالقة بين المشكالت السموكية والممارسة الرياضية، ومظاىر السموك العدواني. 

خصائص لعبة كرة القدم، مكونات المياقة البدنية،  القدم، كرة مفيوم فيو سنتناول القدم كرة يتضمن الثالث المحور أما
 األنواع الرئيسية لمقوة العضمية، والمتطمبات البدنية في كرة القدم، معايير النجاح في كرة القدم.
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 المحور األول: الممارسة الرياضية
 ضية:مفهوم الممارسة الريا-1

لقد استفادت الممارسة الرياضية من التربويون في العصر الحديث من حيث أفكارىم وأرائيم التربوية بصفة عامة 
 وىذا ما أسيم في إثراء الفكر التربوي في مجال الممارسة الرياضية

التربوية إن مفيوم الممارسة الرياضية عبر العصور المختمفة تطور وتغير حسب ظروف كل عصر ووفقا لمفمسفة 
 في كل مجتمع، فمفيوم التمرينات البدنية نطور وأصبح التدريب البدني والذي بدوره تطور إلى التربية البدنية.

من بين اآلراء والفمسفات التربوية التي تتماشى ومفيوم التربية البدنية نجد )وود( الذي أوضح أن الفكرة الرئيسية 
ن ما االستفادة من الفرص إلي يتيحيا التدريب البدني الستكمال العممية لمممارسة الرياضية ليست تربية البدن وا 

 التربوية وذلك عمى المستوى البيئي أو المستوى الثقافي.
كما يرى كل من فولتمر، اسمنجر، وتممان أن التربية البدنية ىي ذلك الجزء من التربية التي تؤدي إلى حدوث 

جتماعية والنفسية لمفرد من خالل ممارستو لمنشاطات البدنية واكتسابو تغييرات في الجوانب البدنية العقمية واال
 (89-88-87الصفحات ،9999، )الحماميالخبرات الحركية.

وىذا يعني أن مفيوم الممارسة الرياضية الغاية منو تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية الفرد من خالل 
 االىتمام بو من جميع الجوانب.

 رياضة:مفهوم ال -1-1-2
الرياضة فعالية فردية وجماعية وظاىرة اجتماعية، فيي جزء من بنية حضارية متكاممة وتتجسد في القيم، األخالق، 

 .الثقافة والتربية
 أغراض ممارسة الرياضة: -1-1-3

يقصد بالغرض ىي الخطوة إلى نحو اليدف أي نياية لعممية عمى طول الطريق الموصل إلى اليدف، فقد وضع 
من رواد التربية الرياضية األغراض التي نادت بيا التربية البدنية ومن بين ىؤالء براونل، ىاجمان،  الكثير

 ايروينوالنس وغيرىم فكل منيم وضع مجموعة من األغراض لمتربية البدنية فمنيا:
 األغراض المرتبطة بتنمية المياقة الجسمية.-
 لحركية.األغراض المرتبطة بتنمية الميارات االجتماعية وا-
 األغراض المرتبطة بتنمية المعارف والمفاىيم.-
 األغراض المرتبطة بتنمية العادات واالتجاىات.-
 األغراض المرتبطة بتنمية الناحية االنفعالية.-

من خالل ىذه األغراض الخاصة بالتربية الرياضية يتضح أنيا تتوحد نحو تحقيق ىدف مشترك وىو المساىمة في 
 بما يحقق لذاتو السعادة ولمجتمعو التطور.تربية مواطن صالح 
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 أغراض التنمية البدنية:* 
يتميز حال التربية البدنية بأنو الوحيد الذي يمكنو إتاحة ىذا النوع من التنمية البدنية عن غيره من األنشطة اإلنسانية 

رد ويشمل ذلك في إحداث تحسين المختمفة فالتربية الرياضية تساعد ايجابيا في تحسين األداء البدني والوظيفي لمف
 في الوظائف الجسمية واألعضاء المختمفة من خالل األنشطة الحركية المقننة وىذا يؤدي إلى مستوى أدائي مناسب.

 غرض التنمية الحركية:* 
الحركة ىي جزء ال يتجزأ من الوجود اإلنساني، فاإلنسان كائن متحرك بطبيعة تكوينو البيولوجي فمكل مرحمة من 

 احل العمر قدرة حركية مناسبة تنمو من الطفولة إلى الشباب إلى الرجولة ثم تنتيي إلى الشيخوخة.مر 
تعتمد التنمية الحركية عمى التناسق والتوافق بين الجيازين العصبي والعضمي ويؤدي التمرين وتقنين الحركة 

 قة الحركية وكذا الميارة الحركية.واكتساب الميارات الحركية إلى اكتساب الكفاية اإلدراكية الحركية والطال
كما تساعد التنمية الحركية عمى االستمتاع باألنشطة المختمفة وتكسب الثقة بالنفس وتسيم في تحسين وزيادة المياقة 

 البدنية وعنصر أساسي في زيادة فرص األمان والدفاع عن النفس.
 غرض التنمية النفسية:* 

و نفسي في القيم والخبرات والخصال النفسية الحسنة والمقبولة مما يؤدي إلى تساىم التربية الرياضية في إحداث نم
تكوين الشخصية اإلنسانية السوية التي تتميز باالتزان والشمول والتكافؤ وتشبع االحتياجات النفسية لدى الفرد 

 الممارس ليا.
وسماتو الوجدانية وحتى العاطفية األنشطة الحركية تؤثر في السموك بحيث ىناك عالقة وثيقة بين جسم اإلنسان 

 (45-40الصفحات من ، 2002، واخرون)ومن بين نتائج بعض الدراسات لمرياضة وعالقتيا بالتأثيرات النفسية:
 اكتساب الحاجة إلى تحقيق األىداف واالنضباط االنفعالي مع احترام السمطة والطاعة.-
 لعدوانية.الثقة والتحكم في النفس وانخفاض التوتر والبعد عن ا-
 تمكن عن طريق الممارسة التعبير عن النفس.-
 غرض التنمية المعرفية: *

ألي نشاط إنساني البد من توفر خمفية معرفية لو حتى يتمكن من ممارسة النشاط وان يمم باإلطار العام إلى ما 
 يؤديو ىذا النشاط والتنمية المعرفية في المجال الرياضي تشمل نقاط أساسية مثل:

 ريخ الرياضي.التا-
 السيرة الذاتية ألبطال المعبة التي يمارسيا.-
 معرفة األدوات التي تستخدم في كل نشاط.-
 اإللمام بقواعد المعبة وكيفية المنافسة فييا.-
 غرض التنمية االجتماعية:* 

وتحصيالت تقدم األنشطة الرياضية مناخا اجتماعيا ثريا بالتفاعالت االجتماعية وتكسب الممارس قيم وخبرات 
 اجتماعية ايجابية مثل التطبيع، والتنشئة االجتماعية والتكيف مع المجتمع.
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 من القيم االجتماعية التي يقدميا النشاط الرياضي:
 المشاركة االيجابية التي تنمي المكانة االجتماعية والتي تتطمب االنضباط الذاتي.-
 ون.التعود عمى القيادة والتبعية والروح الرياضية والتعا-
 تساعد عمى إحداث المتعة من خالل الجماعة وتتيح متنفسا لمطاقة المقبولة اجتماعيا.-
 غرض الترويح وأنشطة الفراغ:* 

عند ممارسة أي شخص لمنشاط الرياضي يصاحبو اإلحساس بالتسمية والمتعة ويشيع روحا من التفاؤل واالنشراح 
 بين الممارسين كما يشغل أوقات فراغيم مما يعود عمييم بالنفع بدنيا ونفسيا حيث من خالل الممارسة:

 يكتسب الميارات ويتحصل عمى معارف تتصل بيذه األنشطة.-
 الرضا ويتذوق طعم اإلجادة واالنجاز والفوز والقيم الذاتية.يحس الممارس ب-
 تحسين المياقة البدنية واألجيزة الحيوية.-
 إشاعة البيجة وتدعيم االستقرار االنفعالي.-
 تنمو العالقات والصدقات بين الممارسين مما يساىم في تطوير النضج االجتماعي.-
 ذوق األبعاد الجمالية وتوفر القبول االجتماعي واالنتماء.يشيع إلييم حب االستطالع واحترام البيئة وت-
 األهداف العامة لمتربية البدنية والنشاط الرياضي: -1-1-4

إن أىداف التربية البدنية تعكس فمسفة المجتمع اإليديولوجية والتربوية وتؤكد فييا قيميا ومبادئيا، فأىداف التربية 
ة في اإلنسان والتي تتحدد سموكيا بالمجاالت )الحركية، المعرفية، البدنية ىي كذلك انعكاس لمجاالت التنمي

 (353-52الصفحات، 2002، واخرون)االنفعالية واالجتماعية(.
كل ىذه األىداف تمثل اإلطار العريض لكل التطمعات والقيم والطموحات التي يمكن لمتربية البدنية أن تحققيا من 

 و مراحل تعميمو.خالل مفيوم التربية الشمولية لممراىق أ
رغم تفاوت االتجاىات الثقافية والعقائدية في العديد من دول العالم إال أنيا جميعيا ال تخر عن حدود المجاالت 

 السموكية الرئيسية التي ذكرناىا فكميا تيدف إلى تحقيق قيم ارتضاىا المجتمع لنفسو وغيره من المجتمعات.
 رتبطة بالنشاط الرياضي:الخصائص النفسية واالجتماعية الم -1-1-5

يذكر "عالوي" أن لكل نشاط رياضي خصائصو ومتطمباتو السموكية، فيناك أنشطة رياضية تتطمب التوافق الكمي 
 لمجسم ومنيا من تتطمب تعبئة طاقات الجسم ومنو من تتطمب الذكاء.

ذه الرياضة، وكذلك السمات إن األىداف التي تحققيا الرياضة كوسيمة لتنمية الشخصية، تكون من خالل ممارسة ى
الشخصية المرغوبة والقدرة عمى المعب من خالل قواعد محددة والتي تخمق الرياضي الممتاز، فالخسارة والمكسب 
تبقى إلى جانب ذلك قيمة اقل من تحقيق من سمات الشخصية، وىذا ما نالحظو عمى جماعات المراىقة التي 

 تسيطر عمييا فكرة االنتصار بأي ثمن.
 بين دوافع ممارسة النشاط الرياضي يشير أسامة راتب أن ىناك ستة فئات أساسية ليذه الدوافع وتتمثل في: من 
 تنمية الميارات والكفاية الحركية.-
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 االنتساب لمجماعة وتكوين الصداقات.-
 الحصول عمى النجاح والتقدير.-
 التمرين وتحسين المياقة البدنية.-
 التخمص من الطاقة.-
 (394-393-399الصفحات، 2009، الخولي)مى خبرة التحدي واالستثارة.الحصول ع-
 التنشئة االجتماعية في الرياضة: -1-1-6

يقصد بعممية التنشئة االجتماعية بعممية التنشئة والتطبيع االجتماعي أو التنشئة والتطبيع واالندماج االجتماعي، في 
االتجاىات النفسية وقيم ومعايير الجماعة وتعمل عمى تشكيل عممية تعمم وتعميم وتربية وتيدف إلى اكتساب الفرد 

 سموك الفرد حتى يتمكن من مسايرة الجماعة والتوافق االجتماعي واالندماج في الحياة االجتماعية.
إن التنشئة االجتماعية تعتبر عممية نمو لمفرد فيي عممة مستمرة تبدأ مع الفرد منذ طفولتو وحتى الشيخوخة، يتعمم 

 معنى الفردية واالستقاللية والمسؤولية االجتماعي ويعدل بذلك سموكو ويكتسب أنماطا جديدة من السموك.فييا 
إن التنشئة االجتماعية عن طريق الرياضة يعني االعتقاد بان المعب واأللعاب عبارة عن عناصر أساسية في عممية 

ت األولية في الحياة االجتماعية فيناك أبحاث التنشئة االجتماعية الشاممة، فيي جانب أساسي وجوىري في الخبرا
كثيرة ترى أن المشاركة في األنشطة البدنية تعمم األطفال مجموعة من الميارات الضرورية لممشاركة الفعالة من 

 الناحية االجتماعية والسياسية واالقتصادية في المستقبل.
القيم والسموكيات أي ليا دور ىام في العممية األنشطة االجتماعية ىي بمثابة أدوات فعالة بالنسبة النتقال 

 (37صفحة ،2009، الباىي)االجتماعية العامة.
حول مختمف ثقافات المجتمع تبين أن األلعاب تقدم  9962من خالل دراسة قام بيا "روبرتس وسميث" في سنة 

يا أثناء تربية الطفل كانت خبرات في تعمم القيم االجتماعية، وتوصال إلى اكتشاف أن قيم معينة تم التركيز عمي
مرتبطة بأنواع معينة من األلعاب فمعنى االنجاز يتم عن طريق األلعاب الخاصة بالميارة البدنية، والطاعة تكون 

 عن طريق إستراتيجية المعب والمسؤولية تكون عن طريق ألعاب الفرص.
البدنية والميارية والحركية والمعمومات  إن اليدف من التنشئة االجتماعية في الرياضة ىي اكتساب الفرد المياقة

الرياضية المختمفة وتنمي عالقتو االجتماعية مع اآلخرين من خالل التفاعل االجتماعي وتيدف كذلك إلى تزويد 
الفرد بالقيم واالتجاىات ومعايير السموك الرياضي القويم، بمعنى أنيا تنقل الثقافة إلى األفراد لتؤىميم لكي يكونوا 

 (45-40الصفحات، 2009، الباىي)صالحين لدييم القدرة عمى التفاعل االيجابي السميم مع المجتمع. مواطنين
 الثقافة البدنية والرياضية عند المراهق: -1-1-7

إن الفمسفة في المجال التربوي الرياضي ليست مجرد االداءات البدنية والميارات الحركية إنما تتصل برؤية وبصيرة 
ع التربية البدنية والرياضية من مجرد كونيا حرفة إلى مصاف المين والنظم التربوية الراسخة تربوية شاممة ترف

واألنشطة الرياضية ىي مجموعة من األدوات داخل نسق اجتماعي ثقافي، وكغيرىا من أدوات الثقافة العامة تعتبر 
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حيح المثمر اليادف وتبعدىا عن سالح ذو حدين إال أن الفمسفة ىي التي تقود ىذه األدوات وتبصر مسارىا الص
 مسار العنف والتخريب.

التوظيف الفمسفي في مجال التربية البدنية والرياضية وجد من اجل إثراء البحث الفمسفي التربوي الرياضي لالستفادة 
                من معطياتو الفكرية حيث يجب تحديد إسيامات التربية البدنية كوسيط مربي وىذا يتطمب:                    

 ــ تحميل المركبات الثقافية وتقويم عمومياتيا وخصوصياتيا.
دراسة طبيعة اإلنسان ككل وليس كطبيعة فيزيقية بيولوجية فقط وىذا يتطمب اإللمام بمناىج دراسية طبيعية اإلنسان -

افية واتصاليا بالثقافة وسموكو عمى المستوى الفكري حتى نتعرف عمى أنماط النظم والمؤسسات االجتماعية والثق
البدنية والحركية وحدود إمكانياتيا والقدرات الحركية في جسم اإلنسان وكذلك المتطمبات الحركية والبدنية وعالم 

 (22صفحة، 9994، خضور)متغير.
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 المحور الثاني: المشكالت السموكية
 مفهوم المشكالت السموكية: -1-2-1
ىي اضطراب نفسي يتضح عندما يسمك الفرد سموكا منحرفا بصورة واضحة عن السموك المشكمة السموكية: -

ينتمي إليو الفرد، بحيث يتكرر ىذا السموك باستمرار ويمكن مالحظتو والحكم  المتعارف عميو في المجتمع الذي
 (34صفحة، 6002، خميل)عميو من قبل الراشدين واألسوياء ممن ليم عالقة بالفرد.

 يتم التحكم عمى سموك األفراد بالسموك المشكل أو المضطربين خالل عدد من المعايير: 
 تكرار السموك:-

 يقصد بذلك عدد المرات التي يحدث فييا السموك، في فترة زمنية معينة:
 مدة حدوث السموك:-

 يقصد بو المدة الزمنية التي يستمر فييا حدوث السموك، بشكل مستمر.
 :شدة السموك-

.، خميل ا)بو التطرف في شدة السموك، فإما يكون غير مرغوب فيو وقويا جدا، ا مرغوب فيو وضعيف جدا. يقصد
 (43صفحة ، 6005

 تصنيف المشكالت السموكية لدى األطفال: -1-2-2
 كاألرق والفزع الميمي، التجول الميمي.اضطرابات النوم: -
 : كرفض الطعام، القيء، األلم المعدة والبطن.اضطرابات التغذية-
 : كالنشاط الزائد، واالندفاعية.اضطرابات الحركة-
 : كالتمعثم، اليتيتة، التأخر في الكالم.اضطرابات الكالم-
 (63صفحة، 6000، أحمد): كالعدوانية والتمرد، االنسحاب االجتماعي، السرقة، الكذب.اضطرابات اجتماعية-
 مرحمة المراهقة المبكرة:  -1-2-3

المراىقة مرحمة من مراحل الحياة، تتميز بسرعة النمو والتغير في كل المظاىر النمائية، الجسدية، المعرفية 
واالنفعالية، حيث ينتقل الطفل خالليا من مرحمة عدم نضج الطفولة إلى نضج الرشد، وبالتالي فيي بمثابة الجسر 

 اصل بين ىاتين المرحمتين.الو 
 يمكن تقسيم المراىقة إلى مرحمتين فرعيتين ىما: المرحمة المبكرة والمرحمة المتأخرة.

سنة إلى حد ما وتنقسم  45-42سنة تقريبا والمراىقة المتأخرة تغطي  الفترة من  41-44المراىقة المبكرة تمتد من 
 مرحمة المراىقة إلى ثالثة أقسام مختمفة بحيث تكون كالتالي: 

 ، وتقابل المرحمة األساسية. 41، 43، 44، 46سن  مرحمة المراهقة المبكرة:
 وتقابل المرحمة الثانوية. 42،43سن مرحمة المراهقة الوسطى:
 لمرحمة الجامعية.وتقابل ا 64، 60، 45، 44سن  مرحمة المراهقة المتأخرة:
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 خصائص مرحمة المراهقة المبكرة: -1-2-4
حيث تظير قفزة سريعة في النمو، طوال ووزنا، وتختمف بين الذكور واإلناث فتبدو الفتاة أطول النمو الجسدي: 

تسع وأثقل من الشاب خالل مرحمة المراىقة األولى، وعند الذكور يتسع الكتفان بالنسبة إلى الوركين، وعند اإلناث ي
 الوركان بالنسبة لمكتفين والخصر، وعند الذكور تكون الساقان طويمتين بالنسبة لبقية الجسد وتنمو العضالت.

يتحدد النضوج الجنسي عند اإلناث بظيور الدورة الشيرية، أما عند الذكور فالعالمة األولى النضوج الجنسي: 
التناسمية الحقا، مع زيادة في حجم العضو لمنضوج الجنسي ىي زيادة حجم الخصيتين، وظيور الشعر حول 

 التناسمي، وفي حين تظير الدورة الشيرية عند اإلناث، كما يحصل القذف المنوي األول عند الذكور.
 التغير النفسي:
عمى الصورة الذاتية والمزاج والعالقات االجتماعية فظيور  قويا رمونية والتغيرات الجسدية تأثيراإن لمتحوالت الي

عالمات البموغ عند الذكور واإلناث يمكن أن تكون ليا ردة فعل معقدة،وتكون عبارة عن مزيج من الشعور بالمفاجأة 
 (43-42الصفحات ،6004)المنعم،والخوف واالنزعاج ومزيج من المشاعر السمبية وااليجابية.

 العالقة بين المشكالت السموكية والممارسة الرياضية: -1-2-5
يشير الخولي أن ىناك مدخمين يساعدان عمى فيم العالقة بين الممارسة الرياضية والمشكالت السموكية تكون وفق 

 مدخمين:
شباع الحاجات النفس االجتماعية:*   المدخل األول: التعويض وا 

عجاب عدد كبير من األحداث الجانحين، وخاصة تمك األنواع من الرياضات الممارس  الرياضية محط اىتمام وا 
التي تعتمد عمى المنازالت أو ذات الطبيعة القتالية، وىي أنشطة تؤكد لمجانح قدراتو البدنية وتحقق لو ذاتو من ىذه 

ض الكافي، من عوامل الحرمان التي تعرض ليا الناحية، وىي أنشطة تعطيو المكانة المتميزة بين أقرانو، والتعوي
 وعانى منيا، فضال عما تبيحو الرياضة لمجانح المتفوق رياضيا من فرص لمحراك االجتماعي.

 المدخل الثاني: اإلصالح والتقويم:* 
ذا ال مبني عمى افتراض، انو مادامت الرياضة تنال اىتماما ممحوظا من األحداث الجانحة، أو المنحرفين، فمما    

نوظفيا توظيفا اجتماعيا، لو طبيعة عالجية وتأىيمية، عمى اعتبار أن الوسط الذي تؤدى فيو األنشطة الرياضية 
رشادي لتقويم الحدث وتعديل سموكو، بما يتناسب مع معايير وقيم  تحت قيادة واعية، إنما ىو وسط إصالحي وا 

 (612صفحة، 4552، أنور)المجتمع.
 السموك العدواني: -1-2-6

يعتبر السموك العدواني من أكثر أنماط المشكالت السموكية ظيورا، مثل الضرب والقتال والصراخ، ورفض     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           األوامر والتخريب المتعمد، ىذا مع العمم أن أنماط ىذا السموك تظير لدى األطفال الطبيعيين، فيم يبكون                             

ويصرخون ويقاتمون ويفعمون معظم األشياء التي يفعميا األطفال المضطربين سموكيا ولكنيا ال تكون متكررة وشديدة، 
 (45صفحة، 6000 ،أحمد)كما ىو الحال لدى المضطربين سموكيا وانفعاليا.
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يعرف "الشربيني" العدوان بأنو "كل فعل يتسم بالعداء تجاه موضوع أو الذات، وييدف إلى التدمير ويقصد بو المعتد 
 (03صفحة، 6002، زكريا)بإيذاء الشخص األخر".

قد تعددت النظريات المفسرة لمسموك العدواني نتيجة لتعدد أشكال العدوان ودوافعو، فيرى السموكيون أن سموك    
العدوان برمتو متعمم من البيئة، كما ترى نظرية التعمم االجتماعي أن السموك العدواني يكتسب عن طريق التعمم 

ا فسرت نظرية التحميل النفسي سموك العدوان بأنو غريزة والمالحظة والتقميد باإلضافة إلى التعزيز الخارجي، كم
فطرية تعرف بغريزة المقاتمة موجودة لدى اإلنسان، كما فسرت النظرية البيولوجية سموك العدوان بأنو نتيجة لمعوامل 

، احمد)البيولوجية عند اإلنسان، أما نظرية اإلحباط أشارت إلى أن السموك العدواني يكون دائما نتيجة لإلحباط.
 (64صفحة، 6002

 مظاهر السموك العدواني: -1-2-7
 يأخذ السموك العدواني األشكال الرئيسية التالية:

ويقصد بو السموك البدني المؤذي، الموجو نحو الذات أو اآلخرين، وييدف إلى اإليذاء أو العدوان البدني: * 
ذلك: الضرب، الدفع، الركل، شد الشعر، والعض.....الخ وىذه السموكيات ترافق غالبا التخويف، ومن األمثمة عمى 

 .نوبات الغضب الشديدة
يقف عند حدود الكالم الذي رافق الغضب، الشتم، السخرية والتيديد.....الخ وىو كذلك يمكن أن العدوان المفظي:  *

 يكون موجيا لمذات أو اآلخرين.
لتعبير عن بطرق غير لفظية عن احتقار األفراد اآلخرين، أو توجيو اإلىانة ليم، ويشمل ا* العدوان الرمزي: 

كاالمتناع عن النظر إلى الشخص الذي يكن العداء لو، أو االمتناع عن تناول ما يقدمو لو، أو النظر بطريقة ازدراء 
 (hallahan.D.Kauffman, 1991, p. 76)واحتقار.

قد يكون العدوان مباشر أو غير مباشر، فالعدوان المباشر يكون موجيا نحو الشخص الذي أغضب المعتدي،     
فتسبب في سموك العدوان، أما العدوان غير المباشر فيكون االعتداء عمى شخص بديل، وعدم توجييو نحو 

من العدوان اسم العدوان  الشخص الذي تسبب في غضب المعتدي، وغالبا ما يطمق عمى مثل ىذا النوع
 (443صفحة، 6000، )أحمدالبديل.

من أسباب نشوء مفيوم الذات المتدني كما يرى العريض ىي الحماية الزائدة لمطفل أو تدني مفهوم الذات:  -1-2-8
المتدنية عند اآلباء، كما أن اإلعاقات  اإلىمال األسري والتسمط والعقاب، رفض الطفل ونبذه، باإلضافة إلى الذات

 .(36صفحة، 6003، )رضاالمختمفة عند الطفل تنشأ ذاتا متدنية عنده.
يتأثر مفيوم الذات بدرجة ما باالستعدادات الفطرية، وعوامل التكوين البيولوجي، وفي الوقت نفسو مفيوم مكتسب، 

التفاعل يتم تعممو من خالل تفاعالت الفرد المستمرة، ويعتمد بدرجة كبيرة عمى طبيعة التفاعالت فيو نتاج عمميات 
 (412صفحة، 4543ابراىيم،)االجتماعية، وعوامل التنشئة التي يمر بيا، إلى خبرات النجاح والفشل.
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عبارة عن حركات جسمية عشوائية،غير مناسبة تظير نتيجة أسباب عضوية أو نفسية،  النشاط الزائد: -1-2-9
فالشيء اليام الذي يجب االنتباه إليو وىو أن النشاط الزائد يظير من خالل النشاط غير المالئم وغير الموجو، 

الميم ىو النشاط الذي يوجد بالمقارنة مع سموك الطفل النشط الذي تتسم فعالياتو بأنيا ىادفة ومنتجة، ولكن الشيء 
عند الطفل، وليس مستوى النشاط ذاتو، فالعشوائية في النشاط والسموك غير الموجو نحو اليدف وعدم االمتثال 

، محمد)لمنظام، أو مواعيد طعام األسرة ىو المعيار الذي يمكن من خاللو أن نحكم عمى النشاط الزائد عند الطفل.
 (453صفحة، 6001

يمكن تعريف النشاط الزائد عمى انو "نشاط جسمي وحركي لمطفل، بحيث ال يستطيع التحكم بحركات جسمو، بل  
يقضي اغمب وقتو في الحركة المستمرة وىناك العديد من النظريات التي تفسر النشاط الزائد حيث أرجعتيا إلى جممة 

والوراثية، والعوامل العضوية كالتمف الدماغي أو زيادة في كيربائية الدماغ،  من األسباب والعوامل، كالعوامل الجينية
باإلضافة لعوامل تتعمق بالضغوط النفسية التي يتعرض ليا الطفل ونمط التنشئة األسرية، وىناك عوامل بيئية تتعمق 

 (452صفحة، 6005.، خميل ا)بالتسمم بالرصاص أو المواد.
العناد أو العصيان والتمرد، ظاىرة ال ينفذ فييا الطفل ما يؤمر بو، أ, يصر عمى تصرف العناد والتمرد: -1-2-10

رادة اآلخرين،  ربما يكون خطأ أو غير مرغوب فيو، وىذا السموك من جانب الطفل يتخذ كتعبير منو لرفض رأي وا 
التراجع، حتى في حالة اإلكراه والقسر، ويبقى الطفل محتفظا كاألىل والمعممين، ويتميز العناد باإلصرار وعدم 

بموقفو داخميا، وقد يظير التمرد والعصيان في فترة "المراىقة المبكرة"، إذ يصبح غير مطيع، والسيما إذا عانى من 
، 6004، ميادة)االحباطات الدائمة ويصبح أكثر تمردا وعنادا لمدفاع عن نفسو، والوصول إلى شخصية خاصة بو.

 (13صفحة 
تعريف العناد بأنو: شكل متكرر من السموك السمبي المعارض والتمرد أو رفض اإلذعان  ىيشير عبد المعطي غال

، مصطفي)لطمبات وأوامر الكبار، أو القيام بما يضايق اآلخرين عن عمد، ولوم اآلخرين والغضب والرفض والحقد.
 (340صفحة ،6004

يعرفو محمد عادل عبد اهلل بأنو: سموك ال توافقي يعني تحرك الفرد بعيدا عن االنسحاب االجتماعي:  -1-2-11
اآلخرين، وانعزاليم عنيم وانغالقو عمى ذاتو وعدم رغبتو في إقامة عالقات أو صدقات تربطيم بيم أو تجعمو يندمج 

من التفاعالت االجتماعية( واجتنابو لممواقف االجتماعية التي تجمعو بيم، وابتعاده عنيا )انسحاب معيم )انسحاب 
 (41صفحة، 6004اهلل،)من المواقف االجتماعية(.

روحي االنسحاب االجتماعي بأنو: الميل إلى تجنب التفاعل، االجتماعي واإلخفاق في المواقف  عرف عبدات
االجتماعية بشكل مناسب، واالفتقار إلى أساليب التواصل االجتماعي، ويتراوح ىذا السموك بين عدم إقامة عالقات 

نعزال عن الناس والبيئة المحيطة، وعدم اجتماعية، وبناء صدقات مع األقران إلى كراىية االتصال مع اآلخرين، واال
، روحي)االكتراث بما يحدث فييا، وقد يبدأ في سنوات ما قبل المدرسة ويستمر فترات طويمة وربما طوال الحياة.

 (55صفحة، 6001
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، فالمؤيدون لالتجاه التحميمي يرون أن وراء ىذا السموك أالنسحابي صراعات وىناك عدة تفسيرات لمسموك االنسحابي
داخمية ودوافع خفية غير مدركة، أما عمماء النفس السموكيون فيرجعون ىذا السموك إلى الفشل في التعميم 

ل السمبية االجتماعي، وىم يرجعون االنسحاب وعدم النضج االجتماعي إلى البيئة غير المالئمة، وتتضمن العوام
في التنشئة االجتماعية المقيدة جدا، والعقاب الستجابات اجتماعية مالئمة وتعزيز السموك االنسحابي، وفقدان فرصة 

 (56صفحة، 6000، أحمد)تعمم وممارسة الميارات االجتماعية.
ويزداد سموك االنسحاب االجتماعي بين األفراد المراىقين، وتعد العزلة االجتماعية إحدى المشكالت التي يعانون 

منيا، وىي من المشكالت اإلنمائية التي ترتبط بمرحمة المراىقة المبكرة، ويمكن أن تؤدي إلى سموكات غير تكيفيو 
 (43 صفحة، 6005، الحميد)وترتفع نسبة انتشارىا بين فئة األفراد المراىقين.



الخلفية النظرية للدراسة                                                                               الفصل األول  
 

 
20 

 

 المحور الثالث: كرة القدم
 كرة القدم: -1-3-1

 التعريف األول:
ية ييتم فيو بتسجيل أكبر عدد من األىداف في شباك الخصم والمحافظة عمى الشبكة كرة القدم ىي لعبة جماع     

نظيفة من األىداف، وتمارس ضمن القانين الخاصة وتممك ىيكال تنظيميا دقيقا لذلك يمكن تحميل المعبة ويمكن 
راع لتحديد القوانين العامة الكالم عن المفاىيم األساسية التي يحددىا كوسيمة أوال وكنظام ثانيا، ىذه الشروط كمما ت

لمعبة وتعميميا في مختمف الميادين الرياضية والنفوذ بيا في حمقة المنافسات عبر كل زمن باعتبارىا لعبة الماليين 
 (.6، ص8991التذكرة الرياضية،)واألكثر إقباال عمى الممارسة من طرف الشعوب كميا. 

 التعريف الثاني:
العبا يستعممون كرة منفوخة مستديرة ذات مقياس عالمي  11ىي لعبة رياضية تتم بين فريقين، كل فريق يضم      

محدد، في ممعب مستطيل ذو أبعاد محددة في كل أطراف من طرفيو مرمى اليدف، ويحاول كل فريق إدخال الكرة 
 (.9، ص8991أل سممان، )فيو عمى حارس المرمى لمحصول عمى ىدف. 

خصائص لعبة كرة القدم:-1-3-2  

تعتبر لعبة كرة القدم من الرياضات الجماعية التي ليا طابع تنافسي في المباريات، وأيضا تميزىا نع الرياضات 
األخرى من ناحية خصائصيا التي تتشابو مع الرياضات الجماعية الكروية األخرى والعناصر المشتركة ليذه 

يا لقيام مباراة كرة القدم، ولكل عنصر مميزاتو الخاصة نذكرىا كاالتي:األلعاب، ومن اىم العناصر البد من  
 86 األداة الكروية: وتتكون من جزأين، يكون الجزء الداخمي من المطاط والخارجي من الجمد، ويبمغ محيطيا ما بين

2سم 099 الى 899غرام وتحت ضغط ما بين  356الى  608سم، ووزنيا ما بين 09الى   
م 23،7، ويكون إطار المرمى متواجد في منتصف عرض الممعب متكونا من عمودين والمسافة بينيما م09م الى 54

م.7355وعارضة افقية عموىا   
العبين في االحتياط وىذا  92الفريق الرياضي: مكونات من احدى عشر العبا داخل مستطيل، باإلضافة الى 

العبين وىذا كمو في المقاءات الرسمية، اما في  92د ال يفوق تغييرات فقط، وال يمكن اجراء المباراة بعد ،9إلجراء 
 المقاءات غير رسمية فعدد التغييرات ال يكون محدد.

مكونات المياقة البدنية في كرة القدم: -1-3-3  
يكون الالعب متمتعا بمياقة بدنية عالية، فقد أصبحت الصفات البدنية الضرورية  ان كرة القدم الحديثة تتطمب ان

لالعب كرة القدم أحد الجوانب اليامة في خطة التدريب اليومية، األسبوعية، الفترية والسنوية، فكرة القدم الحديثة 
بموغ الالعب لممميزات التي تتصف بالسرعة في المعب والميارة في األداء الفني والخططي، والقاعدة األساسية ل

تؤىمو لذلك وتنمية وتطوير الصفات البدنية حيث يرجع ليا األثر المباشر عمى مستوى األداء المياريوالخططي 
 (77-87 الصفحات، 8001، واخرون)لالعب خاصة اثناء المباريات 
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 القوة:* 
تعرف القوة العضمية بأنيا: "المقدرة او التوتر الذي تستطيع العضمة او مجموعة عضمية ان تنتجيا تعريف القوة: 

 (862صفحة، 7998، حماد)ضد مقاومة في اقصى انقباض ارادي واحد ليا" 

المجموعة العضمية عمى انتاج اقصى قوة ممكنة ضد  ويعرف "نوالن تكسون" القوة العضمية بانيا: "قدرة العضمة او
 مقاومة".

يعرف القوة العضمية بأنيا" أقصى جيد يمكن انتاجو ألداء انقباض عضمي ارادي واحد".  8015حسب "شاركي" 
 (،1صفحة، ،799، الفتاح)
األنواع الرئيسية لمقوة العضمية:-1-3-4  

القوة العضمية الى األنواع الثالثة التالية:يمكن تقسيم   
، حماد)القوة العضمية العظمى )القصوى(: وىي اقصى قوة يمكن لمعضمة انتاجيا من خالل االنقباض االرادي.  -

 (860صفحة، 7998
المميزة بالسرعة )القدرة العضمية(: وىي المظير السريع لمقوة العضمية والذي يدمج كال من السرعة والقوة في  القوة -

 الحركة.
-862الصفحات، 7998، حماد)تحمل القوة: وىي المقدرة عمى االستمرار في اخراج القوة امام مقاومات لفترة طويمة.  -

829) 

أشكال القوة:*  
 التحمل:

م التحمل العضمي بانو: قدرة العضمة او المجموعة العضمية عمى أداء انقباضات ضد مقاومة 8011يعرف تكسون" 
 لفترة من الوقت، او المحافظة عمى االنقباض االزوميترى ألطول فترة زمنية.

األداء بفاعمية دون ىبوط في الكفاءة.كما يعرف التحمل: بانو" مقدرة الفرد الرياضي عمى االستمرار في   
أنواع التحمل:*  
مقدرة الرياضي عمى االستمرار في األداء البدني العام بفاعمية، والذي لو عالقة باألداء الخاص التحمل العام:  -

 في الرياضة التخصصية.
عمية ودون ظيور ىبوط مقدرة الالعب عمى االستمرار في أداء االحمال البدنية التخصصية بفا التحمل الخاص: -

 في مستوى األداء.
القدرة والخاصية التي ينفذىا الرياضي بنفسو او عن طريق قوة خارجية، بحركات ذات زاوية تمديدية المرونة:  -

 أين تتدخل مجموعة من المفاصل.
 وكذلك تعرف بانيا: كفاءة الفرد عمى أداء حركة ألوسع مدى.

التقسيمات التالية:تنقسم المرونة الى أنواع المرونة: *  
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 * المرونة العامة، المرونة الخاصة:
المرونة العامة: تتمثل في مرونة المفاصل األساسية )مفصل الكتف، مفصل الفخذ، مفاصل العمود الفقري(. -  
 المرونة الخاصة: المدى الذي تصل اليو المفاصل المشاركة في الحركة. -

 * المرونة اإليجابية والسمبية:
المرونة اإليجابية: اقصى ما يمكن وصولو في المفصل عن طريق تقمص العضالت القابضة، وتمدد العضالت  -

 الباسطة.
المرونة السمبية: درجة التمدد المتوصل إليو في المفصل والتي ينفذىا الرياضي من خالل قوة خارجية )مع  -

اسطة.شخص آخر، اوزان.( ويرتبط ىذا بتمديد واسترخاء العضالت الب  

 * المرونة الثابتة والديناميكية:
المرونة الثابتة: المدى الذي يصل اليو المفصل في الحركة ثم الثبات فيو. -  
صفحة 79983، حماد)المرونة المتحركة: المدى الذي يصل اليو المفصل اثناء تنفيذ حركة تتصف بالسرعة القصوى.  -

804) 

القدرة عمى تنفيذ األفعال الحركية في اقل وقت ممكن باالعتماد عمى وظيفة الجياز الحركي وقدرة  السرعة: *
 العضالت عمى تطوير القوة.

السرعة بانيا: "القدرة عمى تحريك أطراف الجسم او أجزاء من روافع الجسم او الجسم ككل  8019يعرف "فرانك ديك" 
 (865صفحة ،،799الفتاح،)في اقل زمن ممكن.

المتطمبات البدنية في كرة القدم: -1-3-5  
البدني عمى تنمية الصفات البدنية العامة التي يمكن عمى أساسيا بناء وتطوير  تعتمد كرة القدم في عممية االعداد

الصفات البدنية الخاصة، ويتم ذلك من خالل التمرينات البدنية سواء بأدوات او بدون أدوات او استخدام األجيزة 
مل السرعة، وىنك صفات بدنية وتتمثل ىذه الصفات في القوة المميزة لمسرعة، تحمل القوة، القوة المميزة بالسرعة، تح

أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا باألداء البدني والميارى والخططي، وىي مختمفة أكثر من صفة منيا: تحمل األداء، 
التوافق، التوازن والدقة، ويستطيع المدرب تنميتيا من خالل تدريبات الدفاع واليجوم أو تكرار األداء والتحركات 

 (77صفحة ، 8001، واخرون)داء الجوانب الميارية أو الخططية بالكرة او بدونيا. المختمفة أثناء القيام بأ

دقيقة أو أكثر خالليا الالعب يستخدم العدو تارة، والجري تارة أخرى يؤدي الى  09كما ان زمن المباراة والذي يبمغ 
الالىوائية عند أداء الحركات السريعة القوية، والطاقة اليوائية عند أداء تنوع نظم انتاج الطاقة لمجسم ما بين الطاقة 

 الحركات او الجمل الحركية المستمرة لفترة طويمة، وىذا يمقي عبأ فيزيولوجيا عمى الجياز العضمي، والجيازين
تم خالل فترات الدوري والتنفسي وقدرة الجسم عمى استيالك االكسجين والتعب وسرعة عممية االسترجاع والتي ت

انخفاض معدل المعب اثناء المباراة نفسيا لتعد الالعب ألداء سريع وقوي متوقع في أي لحظة من مواقف المعب 
 السريعة المتغيرة.



الخلفية النظرية للدراسة                                                                               الفصل األول  
 

 
23 

 

ولعبة كرة القدم تتطمب مستوى عال من المياقة البدنية الالىوائية، حيث تمكن  معايير النجاح في كرة القدم: -1-3-6
مبات المعبة تبعا لظروف ومواقف المعب السريعة والمتغيرة، مع تحممو لمتعب الناتج عن نقص الالعب من أداء متط

االكسجين اثناء األداء وقدرة عضالتو وأجيزة الجسم عمى سرعة تسديد دين االكسجين خالل فترات انخفاض معدل 
طمب ذلك كفاءة عالية إلنتاج المعب، تشير معدالت المعب في كرة القدم عن نوبات سريعة وقصيرة من الحركات تت

دقيقة او اكثر يتطمب من الالعب قدرا معينا من المياقة  09الطاقة الالىوائية، اال ان استمرارية زمن المباراة لفترة  
اليوائية والتي تعني قدرة الجسم عمىانتاج طاقة ىوائية واالستمرار في أداء العمل العضمي في مستويات عديدة من 

 (80-84الصفحات، 8001، واخرون)الكسجين. اقصى استيالك ا
الجانب البدني: تعتبر كرة القدم من األلعاب التي تتصف بالحاجة الى متطمبات بدنية عالية وتنفيذ فعالية متكررة 

كمم لممباراة الواحدة.88ومعقدة، فمقد لوحظ ان الالعب كرة القدم يغطي حوالي   
التدرب عمى المياقة البدنية يساعد الالعب عمى تحمل المتطمبات البدنية الصعبة، وكذلك المحافظة عمى األداء  ان

 الفني خالل أداء المباراة.
األسس الميمة التي يعتمد عمييا نجاح خطط المعب العامة، باإلضافة الى التقنية الراقية والحالة  فالمياقة ىي احدى

النفسية العالية، فال يخفى عمى مختص في كرة القدم انو من الصعب عمى الالعب تنفيذ خطط المعب المطموبة 
يع ذا قوة تحمل عالية، واالعب بطريقة جيدة اذا كانت لياقتو ناقصة من السيل ان ندرك الفرق بين العب سر 

البطيء ذي قوة تحمل محدودة فاألول يتحرك في مساحات كبيرة وال يثبت في مركز معين وانما يستطيع استخدام 
 الممعب كمو لتحركاتو وتمعب القوة التي تتمثل في الصراع عمى الكرة والقدرة عمى التصويب، الرشاقة والمرونة تمعب

المعب ومما ال شك فيو ان التفوق البدني كثيرا ما يؤثر نفسيا عمى الفريق الخصم مما دورا ىاما في تنفيذ خطط 
يجعمو يخطئ كثيرا في لعب كرة مشتركة او نصف مشتركة والفريق ذو المياقة العالية ال يكون عنده الثقة بالنفس 

بو الالعبون الممتازون وال فحسب لكنو يستطيع ان ينقص من إرادة ومعنويات الخصم، واالقتصاد في الجيد يتميز 
يمثل ذلك في توزيع مجيوداتيم اثنا ء المباراة بل يساعدىم أكثر في التركيز عمى المحظات الحرجة خالليا. 

 (60، صفحة 9000)المولى، 
خططية واستعماليا بكثرة بدون كرة دقيقة وكذلك عدد المقطات التقنو  879أو 69ومن منطمق مدة المقابمة والمتمثمة في 

( 7-8فيجب عمى الالعب التمتع بكامل لياقتو البدنية والسرعة التي يستعمميا في بعض المقطات مثل تمرير الكرة )
 وانطالقو لقطع تمريرات الخصم وكذلك لمقوة التي تبرز في القذف.

، فكل خطة تتطمب ميارة المعب(: تعتبر الميارات األساسية من وسائل تنفيذ خطط الجانب الميارى )التعمم واالتقان
أساسية واحدة أو أكثر لتنفيذىا لذلك فإتقان الميارات ضروري لنجاح الخطة والالعب الذي ال يتقن الميارات 

ركيزه عمى الكرة ال األساسية يضطر لمتركيز عمى الكرة بطريقة لعبيا أكثر مما يركز عمى الناحية الخططية ومع ت
يستطيع أن يالحظ تحركات زمالئو وخصمو مم تؤثر عمى دقة تنفيذ الخطط لديو فال يمكن بين الفصل بين 

الميارات وخطط المعب، فبعد تحميل المقطات التي يقوم بيا الالعب بالكرة تميز "القذف، التمرير، المراوغة....إلخ" 
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اليامة لالعب في كرة القدم في التنسيق الحركي والتحكم في التقنية  والعديد من المختصين يعتبرون أن القدرات
 خالل سرعتين مختمفتين.

المكان. وضيقالرفع من تنفيذ كل أنواع التمرير من شرط نقص الوقت  -  
الوصول الى القذف الدقيق. -  
الرفع من نوعية المعب بالرأس. -  
وفي الحقيقة ىذه التقنيات ما ىي اال أساليب تنفيذ خطط  إتقان استقبال الكرة في حاالت صعبة وبسرعة كبيرة -

 وليس ىدفا بحد ذاتيا.
إن التغيير السريع في الوضعيات أثناء المعب الناتج عن التغيرات في موضع وتحرك الكرة والالعبين وكذلك الحل 

اس الفعل والقدرة عمى السريع في وقت قصير يستمزم درجة عالية من التنسيق وتعتبر كذلك قدرة رد الفعل عمى أس
 التأقمم والتحول.

لموصول الى تنفيذ نقطة رياضية جيدة تدخل السرعة، الدقة والتقنية في التأثير النفسي والبدني عمى الخصم. -  
إن فعالية الالعب تتوقف عمى مدى قدرة تنسيقو وتفاىمو مع زمالئو. -  

الجانب النفسي )الدافعية(: إن التدريب الناتج في كرة القدم ال يكتف برفع المياقة البدنية وتقوية التقنية وتطوير خطط 
المعب عند الالعب فحسب، الن ذلك قد يوصل الى المستويات العالية مالم تنل الحالة المعنوية الرعاية التي 

ل عمى نتائج حسنة والفوز بالمقابالت، ليذا أصبح يحتل مكانة تستحقيا، وتعتبر حاليا من العناصر اليامة لمحصو 
ىامة عند الالعبين والمدربين وىذا سواء أثناء أو قبل المقابمة وعمى ىذا األساس عمى المسيرين أن يقوموا بدورىم 

أجل عمى احسن وجو في تحضير الالعبين وتقديم التوضيحات الالزمة لمعب ببرودة أعصاب والثقة في النفس من 
الفوز ويتم ىذا التحضير خالل التدريبات كذلك قبل المنافسة وليذا فالتحضير البسيكولوجي لو دور في اخذ 
المسؤولية في التفكير والتحميل والثقة في النفس وعدم الخوف وكل ىذا من أجل التركيز أثناء المقابالت ومتابعة 

 اطوارىا كما ينبغي مع عناصر الفريق.
انب البسيكولوجي عمى الجانب الخطط ومنيا كيفية تنفيذ الوضعيات الثابتة عمى الالعبين أما فيما يخص الج

، اسماعيل)امتالك توازن سيكولوجي ىام وثقة في النفس الن النرفزة والقمق يؤديان إلى التسرع والى النتائج السمبية. 
 (790صفحة، 7998
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 الخالصة:
االىتمام بالرياضة والممارسة الرياضية جاء لتمبية حاجة من حاجات الفرد أو المراىق وىذا من اجل التنفس  إن

واستغالل أوقات الفراغ فالرياضة تساىم في التخفيف عن المراىق من الضغوط وتحرر طاقاتو وتدفعو إلى التعبير 
 عن مشاكمو وطموحاتو من خالل الممارسة الرياضية.

كما إن التنشئة االجتماعية في الرياضة ىي اكتساب المراىق المياقة البدنية والميارية والحركية والمعمومات الرياضية 
وتنمي عالقاتو االجتماعية مع اآلخرين من خالل التفاعل االجتماعي، وتيدف كذلك إلى تزويد المراىق بالقيم 

أنيا تنتقل الثقافة إلى األفراد الممارسين لتؤىميم ليكونوا مواطنين واالتجاىات ومعايير السموك الرياضي القويم بمعنى 
صالحين لدييم القدرة عمى التفاعل االيجابي السميم مع المجتمع والثقافة البدنية في المجال الرياضي وتزويدىم 

 بالمعارف والقوانين وبذلك تقدم ثقافة معرفية في المجال الرياضي.
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 تمهيد:
 الممارسة تناولت أخرى ودراسات السموكية، المشكالت تناولت التي التربوية والنفسية الدراسات كثرة من الرغم عمى

 الرياضيين، لدى السموكية المشكالت عمى الرياضية الممارسة دور تتناول دراسات وجود أن إال الرياضي، والنشاط
 إلجراء ممحة وحاجة فجوة وجود في تسبب مما الدراسات، ىذه لمثل البيئة الجزائرية تفتقر وتكاد بمكان، الندرة من

 في والدارسون الباحثون تعقبت التي الحالية، الدراسة لظيور مشروعية أعطى مما الجانب؛ ىذا تتناول دراسة
 .الرياضي والنشاط الرياضية الممارسةو  السموكية، المشكالت
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 الدراسات المرتبطة بالبحث:

 :األجنبية الدراسات

 الرياضية األنشطة ممارسة عمى يعتمد إرشادي برنامج لوضع الدراسة ىذه ىدفت:Ghosh( 3991غوش ) دراسة
 التجريبي المنيج الباحث استخدم الزائد، بالنشاط المصحوب االنتباه اضطراب لتعديل وذلك والمسرح، والرسم

 العشوائية، بالطريقة اختيارىم تم سنوات، 7 سن في طفال 15 الدراسة عينة شممت ،(بعدي-قبمي) واحدة لمجموعة
 في ممحوظا تحسنا النتائج أظيرت التطبيق، وبعد البرنامج تطبيق قبل االنتباه وقمة النشاط فرط مقياس الباحث طبق

 .الطاعة االجتماعي، السموك التعاون، :مثل الزائد والنشاط االنتباه الضطراب المصاحبة السموكيات
 عمى الرياضية األنشطة ممارسة أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت,Carso&Gill 1992 ):)وجل كارسو دراسة
 في المشاركات اإلناث من عينة عمى الدراسة ىذه إجراء تم ىوائي، ترويحي فبرنامج لممشاركات البدنية الذات تقدير

 لممشاركات البدنية الذات تقدير في الرياضي النشاط أثر لمعرفة وذلك الجامعة، سن في اليوائي الرياضي البرنامج
  50 ولمدة األسبوع في مرات ثالث بواقع أسابيع 10 لمدة تقوية تمرينات مع ىوائي رياضي برنامج في

 الذات تقدير مقياس استخدام تم الدراسة، لطبيعة لمالءمتو التجريبي المنيج الباحث استخدم الواحدة، المرة في دقيقة
 الذات أبعاد لجميع العينة تقدير في إحصائية داللة ذا تحسًنا البرنامج اظير البدنية، المياقة ومقاييس الجسمية،
 الرياضي النشاط باستخدام الدراسة ىذه أوصت المستخدمة، الجسمية والمقاييس البدنية، المياقة ومستوى البدنية،
 .الذات وتقدير البدنية الصفات تحسين أجل من العضمية القوة لتدريب الموجو

 الدراسات العربية:
 درس التربية البدنية والرياضية عمى السموك االجتماعي  تأثير( 9009خمف ) حسنو دراسة
 في الرابع الصف لطالب االجتماعي السموك عمى الرياضية التربية درس تأثير دراسة إلى الدراسة ىذه ىدفت

 طالًبا ( 62 ) عمى البحث عينة واشتممت المسحي، بأسموبو الوصفي المنيج ان الباحث استخدم ديالى، محافظة
 في الخاصة بالتربية المشمولة المدارس من التعمم بطيئي الطالب من عشوائًيا اختيارىم تم منيم ( 31 ) وطالبة،

 بطيئي عينة منيا اختيرت التي المدارس نفس من األسوياء الطالب من الباقية ( 31 ) اختيار وتم بعقوبة، مركز
 األسس مراعاة مع المدرسي، االجتماعي السموك مقياس عمى الرياضية التربية درس تأثير مقارنة لغرض التعمم،
 :التالية النتائجالى  الباحث وتوصل والموضوعية، والثبات الصدق حيث من لممقياس، العممية

 وتحسين تنمية في ممموسا أثًرا لو يكن لم التعمم، بطيئي الطالب عمى المطبق الحالي المدرسي المنيج إن -1
 .المدرسي االجتماعي سموكيم

 مقياس عمى األسوياء الطالب ولصالح واألسوياء، التعمم بطيئي الطالب بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -2
 .المدرسي االجتماعي السموك
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 ممارسة التربية البدنية في خفض السموك العدواني تأثير( 9002األمين ) دراسة
 المرحمة طالب لدى العدواني السموك خفض عمى البدنية التربية ممارسة تأثير عمى التعرف إلى الدراسة تيذه ىدف

 والرياضية البدنية لمتربية ممارسا طالبا ( 111 )ب الدراسة عينة قدرت الوصفي، المنيج الباحث استخدم الثانوية،
 اختيارىم وتم خمدون، بن ثانوية في البدنية لمتربية ممارس غير طالبا ( 111 )و بالل، بن محمد ثانوية في

 عينة لدى لعدوانيا السموك درجة انخفاض إلى النتائج أشارت وقد مقياس، الباحث استخدم العشوائية، بالطريقة
 .والرياضية البدنية لألنشطة الممارسة غير الطمبة عينة عن والرياضية البدنية لمتربية الممارسين الطمبة
 الشخصية سمات عمى الرياضية الممارسة ( أثر9002جابر) دراسة
 والعصبية، كالعدوانية، الشخصية، سمات عمى الرياضية الممارسة أثر عمى لمتعرف الدراسة ىذه ىدفت

 عينة عمى الدراسة أجريت البيانات، لجمع التجريبي المنيج الباحث استخدم لالستثارة، والقابمية واليدوء واالجتماعية،
 وأظيرت الشخصية، السمات لقياس فرايبورج قائمة عمييم وطبق العشوائية، بالطريقة اختيارىم تم طالبا،( 14) قواميا
 :يمي ما النتائج

 المستخدم القياس محاور من محور كل عبارة عمى تأثيًرا يحدث لم المقترح الرياضية األنشطة برنامج -1
 .(اليدوء االجتماعية، لالستثارة، القابمية االكتئاب، العدوانية، العصبية،)
 أبعاد ولكل ككل، المحور عمى إحصائيا دال تأثير إحداث إلى أدى الباحث، قبل من المقترح الرياضي البرنامج -2

 .المستخدم المقياس
 الدراسات الجزائرية:

 بوخممة سفيانالدراسة األولى: -9-1
 السموك العدواني لدى تالميذ المرحمة الثانوية خالل حصة التربية البدنية والرياضية. عنوان الدراسة:* 
 رسالة ماجستير.  2001السنة الدراسية:* 
 أهداف الدراسة:* 

محاولة التحقق من  إلىوالمتمثمين في التالميذ المراىقين، وتيدف ىذه الدراسة  اإلفرادفئة  إلىيتجو ىذا البحث 
 صحة الفرضيات التي مفادىا أنو توجد عالقة بين العدوانية و:

 لألستاذداغوجي يالب األسموب -
 االختالط الجنسي. -
 االكتظاظ داخل الفوج. -
 الفرضية العامة:* 

 دوان في حصة التربية البدنية والرياضية.دة درجة العىناك أسباب تؤدي إلى ظيور وزيا
 :فرضيات الدراسة* 
 األسموب األوتوقراطي المنتيج من طرف األستاذ يعزز في ظيور السموكات العدوانية لدى التالميذ. -
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 في درجة العدوان لصالح تالميذ األفواج غير المختمطة.توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
 داللة إحصائية في درجة العدوان في حالة عدم االكتظاظ لصالح اإلناث.توجد فروق ذات  -
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة العدوان لصالح تالميذ األفواج المكتظة. -
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة العدوان في حالة األفواج المكتظة لصالح الذكور. -
 المنهج المتبع:* 

 عمى المنيج الوصفي االرتباطي.اعتمد الباحث 
 عينة الدراسة: * 

 .تمميذ وتمميذة 140
 االستنتاجات:* 

العالقة القائمة بين األسموب البيداغوجي لألستاذ ودرجة العدوان حيث تبين أنو كمما كان  توصل الباحث إلى إيجاد
عن وجود عالقة قائمة بين األستاذ أكثر تسمطا أدى إلى زيادة درجة العدوان عند التالميذ، كما أوضحت النتائج 

في حالة عدم االختالط عمى عكس  االختالط الجنسي والعدوانية عند التالميذ حيث تبين أن درجة العدوان تزداد
حالة االختالط، كما كشفت النتائج عن العالقة القائمة بين االكتظاظ داخل الفوج ودرجة العدوان حيث كمما كان 

 الفوج مكتظ ازدادت درجة العدوان عند التالميذ.
اظ وعدم االختالط، باإلضافة إلى ذلك تم الكشف عن الفروق بين الجنسين في درجة العدوان في حالتي االكتظ

تفوق الذكور في درجة العدوان عن اإلناث في حالة االكتظاظ بينما تفوقت اإلناث في درجة العدوان عمى  تبينحيث 
 الذكور في حالة عدم االكتظاظ.

 :التعميق عمى الدراسة* 
 . تشابيت دراسة الباحث مع الدراسة الحالية في استخدام المنيج الوصفي -
الية تم اختيار العبي كرة القدم حلمعينة فقد اختار الباحث تالميذ الطور الثانوي، وفي الدراسة الأما بالنسبة  -

 أواسط.
 أدوات البحث: استخدمنا في الدراسة الحالية مقياس "السموك العدواني" موجو لالعبين واستبيان موجو لممدربين. -
 أىم النتائج المشتركة: -
 بن جدو بعيطرضوان  الدراسة الثانية: -2-2

 .الممارسة الرياضية في وقت الفراغ وعالقتيا بالتفاعل االجتماعي لتالميذ مرحمة التعميم الثانوي*عنوان الدراسة: 
 رسالة ماجستير. 2002/2003السنة الدراسية:* 
 أهداف الدراسة:*
 الحديثة.التركيز عمى أن الممارسة الرياضية في وقت الفراغ أسموب جديد من أساليب التربية  -
 دور الممارسة الرياضية في وقت الفراغ في تنمية الجانب االجتماعي لممراىق. -
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 أىمية الممارسة الرياضية في وقت الفراغ في إنشاء جيل صالح. -
التعرف عمى حجم الممارسة الرياضية في وقت الفراغ وأنواع األنشطة الرياضية التي يمارسيا التالميذ  -

 والتمميذات.
ات التالميذ والتمميذات بالنسبة لألنشطة المفضمة في وقت الفراغ وبصفة خاصة مدى تفضيل التعرف عمى رغب -

 ممارسة النشاط الرياضي في وقت الفراغ.
التعرف عمى دوافع ممارسة أو عدم ممارسة النشاط الرياضي في وقت الفراغ لدى التالميذ والتمميذات  -

 ة الرياضية في وقت الفراغ.واألشخاص الذين يعزى إلييم فضل اإليحاء بالممارس
 الفرضية العامة:* 

 ىناك عالقة بين الممارسة الرياضية في وقت الفراغ بالتفاعل االجتماعي لتالميذ مرحمة التعميم الثانوي.
 :فرضيات الدراسة* 
الوسائل التربوية التي تسيل عمى المراىق االحتكاك بالجماعة  إحدىتعتبر الممارسة الرياضية في وقت الفراغ  

 والتكيف معيا.
 ممارسة لمرياضة. األقلاندماجا من التالميذ  أكثر أنواعياممارسة لمرياضة بشتى  ثركاألالتالميذ -
 الفردية. األلعابمن  أكثرالعالقات االجتماعية  تأثيرالرياضية الجماعية دور في  األلعاب-

 :إلىاحث خمص الب
تفضيل النشاط الرياضي عند الذكور  إنكما  والتمميذات،المفضمة في وقت الفراغ بين التالميذ  األنشطةاختالف 

 .اإلناثاكبر منو عند 
 ، وىذا ما تجسد في نتائج اختبارات التالميذ لبعضيم.واإلناثانعدام االختيارات المختمطة بين الذكور 

 المنهج المتبع:* 
 عمى الميج الوصفياعتمد الباحث 

 عينة الدراسة: * 
 )تمميذة53تمميذ و 55تمميذ وتمميذة ) 130
 االستنتاجات:* 
األنشطة المفضمة في وقت الفراغ بين التالميذ والتمميذات، كما أن تفضيل النشاط الرياضي عند الذكور  اختالف -

 أكبر منو عند اإلناث
 واإلناث، وىذا ما تجسد في نتائج اختيارات التالميذ لبعضيم.انعدام االختيارات المختمفة بين الذكور  -
ميول التالميذ لأللعاب الجماعية والسباحة، وىذا باحتالليما لممراتب األولى في نتائج اختبارات التالميذ والتمميذات  -

 بالنسبة لمممارسة الرياضية في وقت الفراغ.
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والوالدين الدور الكبير في توجيو ميول التالميذ والتمميذات نحو يمعب أستاذ التربية البدنية والرياضية،  -
 الممارسة الرياضية في وقت الفراغ، وفيما يخص ىذا تبادرت في أذىاننا عدة

 :التعميق عمى الدراسة* 
 الرياضي، والنشاط الرياضية والممارسة السموكية، المشكالت في والدارسون الباحثون قدمو من خالل ما الباحث يرى

 :يمي ما منيا مستفيًدا المتوفرة، الدراسات تمك عمى الباحث والتي اطمع
 .النظري ألساس العامل اإلطار وضع -1
 .السابقة الدراسات مراجع من االستفادة -2
 .السابقة الدراسات توصيات من االستفادة -3
 .السابقة الدراسة في استخدمت التي اإلحصائية األساليب من االستفادة -4
 .السابقة الدراسات إلييا توصمت التي بالنتائج الحالية الدراسة نتائج مقارنة -5

 ومن خالل ذلك يمكن التعميق عمى الدراسات السابقة فيما يمي:
 األنشطة الرياضية، الممارسة :التالية الرياضية بالممارسة المتعمقة المتغيرات تأثير السابقة الدراسات تناولت  -1

 برامج الحركية، التربية برامج الترويحية، الرياضية الممارسة الرياضية، البرامج الرياضية، األلعاب الرياضية،
وعالقة ذلك  .الرياضية التربية درس حركية، الحس األنشطة المدرسية، الرياضية األنشطة التعاونية، األلعاب

 بالمشكالت السموكية او احد ابعادىا.
 الوصفي المنيج استخدام في السموكية، المشكالت تناولت التي السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت -2

 المرحمة في المدارس طمبة من الطبقية، العشوائية بصورتيا العينة اختيار طريقة وفي والمقارن، المسحي بأسموبو
 .المعمومات وجمع لمقياس كأداة االستبانة استخدام في السابقة الدراسات مع واتفقت العميا، األساسية

 الرياضية الممارسة أن حيث ،"الرياضية الممارسة" الحالي الدراسة متغير مع ما حد إلى المتغيرات ىذه اتفقت -3
 من مختمفة أبعاد تناولت والتي السابقة، الدراسات في المذكورة الذكر، سالفة المتغيرات كل عمى يشتمل مصطمح
 .الرياضية الممارسة

 :يمي ما إلى السابقة الدراسات معظم ىدفت -4
 التعرف عمى مستويات المشكالت السموكية -
 .الرياضية الممارسة تأثير عمى التعرف -
 .لمرياضة الممارسين وغير الممارسين بين المقارنة -
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 :خالصة
ترتبط جل الدراسات والبحوث العممية واألكاديمية بعدد من الدراسات السابقة والمشابية ذات الصمة المباشرة  

بالمواضيع المراد دراستيا، وألىمية ىذه الدراسات، فإن صاحب البحث قد حاول استعراض جممة من الدراسات في 
 ئيسية في ميدان بحثو.ميدان التدريب الرياضي، بغرض تحديد وضبط بعض المتغيرات الر 

 دراسة تخدم التي النقاط عمى الضوء تسميط خالليا من حاولنا .المشتركة النقاط أىم عمى باإلجماع اتفقت والتي
 بين واالختالف التشابو نقاط بعض ذلك في مبرزين وعممية عممية قيمة ذات نتائج إلى لموصول وتدعميا بحثنا

 ليذه جديدة صبغة إعطاء ذلك في محاولين عممية أخرى زاوية من تكممة تكون ان عمى حرصنا كما الدراسات،
 .الحساسة العممية
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 تمهيد:

التجريب العممي  إلىإن كل باحث من خالل بحثو يتحقق من الفرضيات التي وضعيا، ويتم ذلك بإخضاعيا 
منيج يتالءم وطبيعة الدراسة، حيث اعتمدت الدراسة عمى  بإتباعالستخدام مجموعة من المواد العممية، وذلك 

المنيج الوصفي كنيج عممي مالئم ليذه الدراسة كونو يعتمد عمى استقصاء ظاىرة من الظواىر ويعمل عمى 
 تشخيصيا وكشف جوانبيا المختمفة.

ة لمبحث والتي تشمل ويشمل الجانب التطبيقي لبحثنا ىذا عمى فصمين، الفصل األول يمثل الطرق المنيجي      
المجال الزماني والمكاني وكذا الشروط العممية لألداة مع ضبط متغيرات الدراسة كما اشتمل عمى عينة البحث 

 وكيفية اختيارىا والمنيج المستخدم وأدوات الدراسة وكذلك إجراء التطبيق الميداني في حدود الدراسة.
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تعد الدراسة االستطالعية الخطوة األولى التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة عامة حول الدراسة االستطالعية:-3
قمنا بدراسة استطالعية لبعض فرق الرابطة الوالئية لكرة القدم لبويرة قصد جوانب الدراسة الميدانية لبحثيحيث 

ثرائو مع بعض المدربين،  من مالئمة مكان الدراسة  لتأكدذلك من اجل او االطالععن قرب عن خفايا الموضوع وا 
 لمبحث وضبط العينة التي ستجرى عمييا الدراسة.                                                                               

دور الممارسة  ث لمتعرف عمىلقد اختار الباحث المنيج الوصفي ألنو األنسب ليذا البحالمتبع:  المنهج-3-1
والمنيج الوصفي كما يعرفو "سيكيس" في معرض حديثو عن تعديل بعض المشكالت السموكية، الرياضية في 

الدراسات الصفية بقولو: "يراد بالدراسات الوصفية ما يشمل جميع الدراسات التي تيتم بجمع وتمخيص الحقائق 
الحاضرة المرتبطة بطبيعة وبوضع جماعة من الناس أو عدد من األشياء أو مجموعة من الظروف أو فصيمة من 

 ظام فكري، أو نوع أي نوع آخر من الظواىر التي يمكن أن يرغب الشخص في دراستيا".أو ن األحداث

يقول "إن الدراسة الوصفية ىي التي تتضمن دراسة الحقائق الراىنة  إذأما ويثني فإنو يتفق تقريبا مع التعريف السابق 
 (125، صفحة 2000)ابراىيم،  المتعمقة بطبيعة ظاىرة أو موقف أو مجموعة من األوضاع".

 متغيرات البحث:-3-2
 تعريف المتغير المستقل:* 
التغير، وذلك عن طريق التأثير في قيم المتغيرات أخرى ذات  إلىإحداثاألداة التي يؤدي المتغير في قيمتيا     

(57-57)لىيس، الصفحات  صمة بو.
 

 .الممارسة الرياضيةتحديد المتغير المستقل، 
 تعريف المتغير التابع:* 
الذي تتوقف قيمتو عمى مفعول تأثير قيم متغيرات أخرى، حيث أنو كمما أحدث تعديالت عمى قيم المتغير     

 المستقل ستظير النتائج عمى قيم المتغير التابع.
 .المشكالت السموكيةتحديد المتغير التابع: 

المجتمع األصمي ويتكون من مجموعة العبي كرة القدم الذين يمعبون ضمن اندية القسم الجيوي لمموسم     
 .أواسطصنف  0247-0241الرياضي 

المكون من أندية الرابطة الوالئية لكرة القدم البويرة والبالغ ىو جميع أفراد المجتمع األصمي و البحث:  مجتمع-3-3
 العبين ومدربين()فرق مكونة من 3عددىا 

 البحث: عينة-3-4
" بوالية البويرة في الموسم الرياضي الرابطة الوالئيةكرة القدم " أنديةأجريت ىذه الدراسة عمى عينة مقصودة من     

 مدربين. 7و  العبا76وقد بمغ حجم العينة الكمي في القياس  0247- 0241
 المكاني والزماني والبشري: المجال-3-5
وقد اخذنا من كل  ، جمعية بمدية أغبالو،امل القادرية،البويرة اتحاد،انديةلقد اخترنا لعينة بحثنا المجال البشري: -

 العبا. 76بمجموع  العبا 02فريق 
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 " وىم التوالي:أواسطوالية البويرة "صنف  الرابطة الوالئية من أنديةتم البحث عمى مستوى ثالثة المجال المكاني:  -
 .ممعب ثانوية عبد الرحمان ميرة البويرةالبويرة:  اتحاد-
 . ممعب بمدية أغبالو: جمعية بمدية أغبالو-
 ممعب بمدية القادرية.: القادرية النادي الياوي -
 المجال الزماني: -
 :البحث زمنيا وفق الخطوات التالية إجراءتم 

عمى الصيغة النيائية  اإلدارةاالتفاق مع الدكتور المشرف عمى ضبط الموضوع وكذا موافقة  2014شير ديسمبر 
 2015والدراسة النظرية لموضوع الدراسة، شير مارس  األوليةجمع المادة  2015لموضوع الدراسة جانفي، فيفري، 

 الدراسة االستطالعية وكذا التعرف عمى مجتمع البحث وعينتو 
في استمارة استبيان ومقياس المشكالت  أساساالدراسة المالئمة لطبيعة الموضوع والمتمثمة  أدواتصميم ت-

 السموكية.
من شير افريل تم توزيع استمارة استبيان والمقياس عمى عينة الدراسة، من النصف الثاني من شير  األولالنصف 

 وتحميميا ومناقشتيا. األساسيةراسة من شير ماي جمع البيانات من الد األولافريل الى النصف 
 البحث: أدوات-3-6

 دور الممارسة الرياضية في تعديل المشكالت السموكية لدى العبي كرة القدمتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى 
صوغة اعتمدنا عمى منفي الفرضيات ال تأكيدأووما يتطمب ذلك من أىداف الدراسة طبيعة وفرضيات وتماشيا مع 

 التالية:  األدوات
 االستبيان: -
عدد كبير من أفراد  إلىواالستبيان بمفيومو العام ىو قائمة تتضمن مجموعة من األسئمة المعدة بدقة ترسل    

 .(165، صفحة 2000)ابراىيم،  المجتمع الذين يكونون العينة الخاصة بالبحث

تفي بما يتطمبو موضوع بحثو  إجابتياويعرف أحيانا بأنو صحيفة تحوي مجموعة من األسئمة التي يرى الباحث أن 
 الذين يتم اختيارىم عمى أسس إحصائية يجيبون عمييا ويعيدونيا بالبريد.  إلىاإلفرادمن بيانات ترسل بالبريد 

االستبيان عمى شكل عبارات ثالثية التدرج يختار منيا  وتماشيا مع طبيعة الدراسة فقد قام الباحث بصياغة االسئمة
 .الباحث االجابة الصحية

صدق االستبيان:  -   
يقيس االختبار بالفعل لمظاىرة التي وضع لقياسيا. أنإن المقصود بصدق االستبيان ىو   

، 1999)راتب،  الصدق من أىم المعامالت ألي مقياس أو اختبار حيث أنو من شروط تحديد صالحية االختبار ويعتبر
 (224صفحة 

 (167، صفحة 2002)خفاجة،  ويعني كذلك صدق االستبيان التأكد من أنو سوف يقيس ما أعد لقياسو
لمتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث باستخدام صدق المحكمين.     
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الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: -  
عمى مجموعة من المحكمين ذوي  وىي استمارة استبيان قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية   

 الخبرة والحكمة والعمم والمعرفة في مجاالت البحث العممي ومن المؤىمين عمميا لمحكم عمييا.
وطمب الباحث من المحكمين إبداء الرأي في مدى وضوح عبارات أداة الدراسة ومدى تالؤميا مع الفرضيات، ومدى 

رات الدراسة األساسية، وكذلك حذف أو إضافة أو تعديل أي عبارة كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغي
 من العبارات.

 : المقياس-

حيث يقيس (0244)فيمينضال عبد الناصر مقياس المشكالت السموكية: تم تصميم ىذا المقياس من طرف * 
 (54، صفحة 2011)فيمي،  .األبعادوىو خماسي التدرج وخماسي  األفرادالمشكالت السموكية لدى  وأبعادمستويات 

سؤال(،يقوم كل العب في الفريق الرياضي باإلجابة عمى ىذه التساؤالت، عمى مقياس خماسي  18والذي يضم )
 (.4، والدرجة الصغرى7التدرج التدريج )الدرجة القصوى

 (6 8 5 7 7 1 2 0 4)عبارات وىي:  9بعد السموك العدواني  -1
 (.46 48 45 47 1447 24 4240)عبارة وىي: 6تدني مفيوم الذاتبعد -2
 (.06 08 05 07 07 01 02 00 04 02) عبارات وىي:11النشاط الزائدبعد -3
 (.28 25 27 27 21 22 20 24 22) عبارات وىي: 6العناد والتمردبعد -4

 (.18 15 17 17 11 12 10 14 12 26)عبارات وىي:  11االنسحاب االجتماعي -5
درجات،  (7)وىي: دائما  الخماسيإستجابات أعدت بطريقة السمم  (7)ويكون سمم االستجابة عمى ىذه العبارات من 

 . درجات (7-4)واحدة وبيذا تتراوح االستجابة بين  درجتين، ابدا درجةونادرا  درجات، (2)أحيانا  ،درجات(1)غالبا 

 (لممقياس )سيكومترية ممقياساألسس العممية ل -3-8
 :المشكالت السموكية* مقياس 

لتحديد ارتباط األسئمة مع الدرجة " Pearson"بيرسون معامل االرتباط  لقياس الثبات استخدم الباحث:المقياس ثبات
العب من العبي كرة القدم لم يتم تضمينيا  47الكمية وذلك من خالل تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة من 

 وتعبير عن ثبات عال لممقياس وىو جيد ألغراض الدراسة. (2.84)بالعينة األصمية وتراوح معامل االرتباط ب 
لقياس الصدق استعنا بقياس الصدق من الثبات، ولقد جاءت نتائجيا تعبر عن صدقيا، وىي كما الصدق:

 (2.62)يمي:

)صدق المحكمين(:الصدق الظاهري  -  
األولية عمى مجموعة من  في صورتو "المشكالت السموكيةوىو "مقياس  قام الباحث بعرض أداة الدراسة   

 المحكمين ذوي الخبرة والحكمة والعمم والمعرفة في مجاالت البحث العممي ومن المؤىمين عمميا لمحكم عمييا.
عبارات أداة الدراسة ومدى تالؤميا مع الفرضيات، ومدى وطمب الباحث من المحكمين إبداء الرأي في مدى وضوح 

ة كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية، وكذلك حذف أو إضافة أو تعديل أي عبار 
 من العبارات.
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 الوسائل اإلحصائية: -9 -3
نسب مئوية، وقد  إلىخالل حالتيا الكمية  تساعد ىذه الطريقة عمى تحويل النتائج والبيانات منالنسبة المئوية:

اعتمدنا في تحميمنا لممعطيات العددية لالستبيان عمى القاعدة الثالثيةوذلك الستخراج وتحصيل نسب مئوية 
 لمعطيات كل سؤال.  

 /المجموع الكمي100×النسبة المئوية=عدد التكرارات-
 

 

 .(186، صفحة 2006)منسي،  )قياس الثبات: 

مج ص ن  مج س ص سمج 

√[ 
[ن مجص  (مج ص) ن مجس  (مج س) ]

]

 ر 

 .حيث: مج س ص: ىي مجموع حاصل ضرب الدرجات المتناظرة في االختبار
 .مج ص: ىو حاصل ضرب مجموع الدرجات )س( في مجموع الدرجات )ص(×مج س        
 .)س(، )ص(: ىو مجموع مربعات درجات االختبار 2، مج ص2مج س       

 
 قياس الصدق: 

يمكن حساب صدق االختبار من الثبات، وذلك لوجود ارتباط قوي بين صدق االختبار وثباتو ألن كل اختبار صادق 
 .(83، صفحة 2010)اليمين،  ىو بالضرورة ثابت، وذلك بتطبيق القانون األتي:

الثبات√ صدقال   
 

 المتوسط الحسابي:
يعرف الوسط الحسابي لمجموعة من القيم بأنو مجموع ىذه القيم مقسوما عمى عددىا، ويرمز في العادة إلى الوسط 

 (.̅ الحسابي بالرمز )
 .(55، صفحة 2007)عبابنة،  فإن:         ( مشاىدة مثل: nفإذا كان لدينا مجموعة من المشاىدات )

 ̅  
∑  
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 االنحراف المعياري:
، الصفحات 1996)السمامرائي، ويتم حسابو لمعرفة تقارب أو تباعد نتائج المجموعة عن وسطيا الحسابي وعالقتو كالتالي: 

75-76). 

 

  √
∑(   ̅) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث                                                            منهجية البحث واجراءاته الميدانية

 
42 

 
 خالصة: 

إن تحديد المعايير والوسائل والتقنيات التي يعتمد عمييا من أجل الوصول إلى تحقيق الدراسة لو أىمية كبرى      
مثل تطبيقيا وىذا ألنو يحدد معالم البحث من أجل ضمان تطبيقو بالشكل العممي المناسب، واستبعاد الفوضوية 

أسس خاطئة وقد ال يمكن لخروج بنتائج قد تكون مبنية عمى والعشوائية في العمل التي تقود إلى عشوائية التطبيق وا
 أو اعتماد مصداقيتيا. التنبؤ ب
وبما أن البحث العممي ىو ذلك البحث المبني عمى األسس الصحيحة والقويمة والمحددة مسبقا، فإننا من خالل      

المستعممة في الدراسة، والوسائل ىذا الفصل قمنا بتحديد مجموعة من المعايير والمناىج، والمجاالت واألدوات 
اإلحصائية وىذا من أجل أن نطبق دراستنا في أحسن الظروف وبالتالي الخروج بنتائج واقعية ومنطقية، وقابمة 
لمتفسير والتحميل والنقاش، كما أننا قمنا بتقديم عرض لالختبارات والوسائل اإلحصائية وبالتالي تمييد الطريق 

 نية.لتطبيقات الدراسة الميدا
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 تمهيــد9
 صحة من القيام بيا من أجل التحقق عمى الباحث تمزم التي الخطوات من وعرضيا النتائج جمع عمميةتعد       

) ذات داللة عممية (  يحده غير كافي لمخروج بنتيجة عممصحتيا، غير أن العرض و  عدم الفرضيات المقدمة أو
 البحث عمى بالفائدة وتعود عممية قيمة ليا تصبح حتى، ومناقشة ىذه النتائج  تحميل ما لم يكمميا الباحث بعممية

من  عمييا والتحصل جمعيا تم التي النتائج ومناقشة وتحميل بعرض عامة  ومن خالل ىذا الفصل سنقوم بصفة
 إلزالة اإلشكال المطروح في الدراسة مع  التفاسير بعض إعطاء أيضا خاللو من الدراسة الميدانية ، وسنحاول

مختمف األمور المبيمة ،  وحرصنا  عند تقديم  توضيح  من تمكن منظم بطريقة مصاغة تكون أن عمى الحرص
 تحويل ىو الرئيسي من ىذا الفصل ومنظمة واليدف عممية بطريقة العممية تتم أن عممية الشرح والتحميل عمى

 وبموغ أىدافيا . الدراسة ىذه في إتمام عمييا االعتماد يمكن وعممية عممية قيمة ذات نتائج إلى الميدانية النتائج
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 عرض وتحميل النتائج9 -4-1

 .4 الممارسة الرياضية تجعال الرياضيين يتحكمون في أنفسيم وأعصابيم10العبارة رقم
 4 معرفة دور الممارسة الرياضية في التحكم في السموك.العبارةالغرض من 
 يبين دور الممارسة الرياضية في التحكم في السموك.9(0-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %28 40 أوافق بدرجة كبيرة

 %71 40 أوافق بدرجة متوسطة
 %44 44 ال أوافق
 %744 40 المجموع

 .11دائرة نسبية توضح إجابات أفراد العينة لمعبارة رقم  9(0-4)الشكل رقم 

 
 

ن الممارسة أمن المدربين وافقوا بدرجة كبيرة عمى  %38أننالحظ والدائرة النسبية من خالل الجدول التحميل9
 وافقوا بدرجة متوسطة.%11الرياضية تمعب دورا في التحكم في السموك، فيما 

 الرياضية تمعب دور كبير في التحكم في السموك. ومنو نستنتج أن الممارسة -
 
 
 
 
 
 

 

83% 

17% 

0% 

 أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجة متوسطة

 ال أوافق
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 الممارسة الرياضية تيذب السموكات المختمفة الناتجة عن الرياضيين9 10العبارة رقم
 معرفة دور الممارسة الرياضية في تيذيب السموكات المختمفة9 الغرض من العبارة

 تيذب السموكات المختمفة الناتجة عن الرياضيينيبين ما إذا كانت الممارسة الرياضية 9 (0-4)الجدول رقم
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %744 40 أوافق بدرجة كبيرة
 %44 44 أوافق بدرجة متوسطة

 %44 44 الأوافق
 %744 40 المجموع

 
 10دائرة نسبية توضح إجابات أفراد العينة لمعبارة رقم 9(0-4)الشكل رقم 

 
 

 من إجابات أفراد العينة من المدربين متوافقة %111من خالل الجدول والدائرة النسبية نالحظ أن نسبة التحميل9
 نستنتج أن الممارسة الرياضية تيذب السموكات المختمفة الناتجة عن الالعبين وذلك برأي جميع أفراد العينة ومنو  -
 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

0% 0% 0% 

 أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجة متوسطة

 ال أوافق
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 الرياضي ال يستعمل العنف المفظي أو الجسديالممارسة الرياضية تجعل 9 10العبارة رقمالغرض 
 معرفة دور الممارسة الرياضية في جعل الرياضي ال يستعمل العنف9 من العبارة

 يبين ما إذا كانت الممارسة الرياضية ليا دور في جعل الرياضي ال يستعمل العنف 9 (0-4)الجدول رقم
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %04 48 أوافق بدرجة كبيرة
 %88 40 أوافق بدرجة متوسطة

 %71 47 ال أوافق
 744 40 المجموع

 
 18دائرة نسبية توضح إجابات أفراد العينة لمعبارة رقم 9 (0-4)الشكل رقم 

 
 

أن الممارسة الرياضية بالمئة من أفراد العينة من وافقوا بدرجة كبيرة %01أن نالحظ من خالل الجدول 4 التحميل
بالمئة وافقوا بدرجة متوسطة، أما الذين لم يوافقوا  %88ال يستعمل العنف المفظي أو الجسدي، وتجعل الرياضي 
 بالمئة من العدد اإلجمالي. %11فكانت نسبتيم 

 نستنتج أن الممارسة الرياضية دور في جعل الرياضي ال يستعمل العنف المفظي أو الجسدي -
 
 
 

 

50% 

33% 

17% 

0% 

 أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجة متوسطة

 ال أوافق
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 العالقات السموكية بين الرياضي ومحيطو.الممارسة الرياضية تنظم 9 14العبارة رقم
 معرفة دور الممارسة الرياضية في تنظيم العالقات السموكية بين الرياضي ومحيطو9 الغرض من العبارة

 يبين دور الممارسة الرياضية في تنظيم العالقات السموكية بين الرياضي ومحيطو.9 (4-4)الجدول رقم
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %01 40 أوافق بدرجة كبيرة
 %88 40 أوافق بدرجة متوسطة

 %44 44 ال أوافق
 %744 40 المجموع

 
 14دائرة نسبية توضح إجابات أفراد العينة لمعبارة رقم (:4-4)الشكل رقم 

 
 
 

لمممارسة بأوافق بدرجة كبيرة عمى أن ابالمئة من المدربين من أجابو  71من خالل الجدول نالحظ أن التحميل9
 بالمئة من وافقوا بدرجة متوسطة. 88الرياضية دور كبير في تنظيم العالقات السموكية بين الرياضي ومحيطو، و

 ومنو نستنتج أن الممارسة الرياضية تنظم العالقات السموكية بين الرياضي ومحيطو.
 
 
 

 

67% 

33% 

0% 0% 

 أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجة متوسطة

 ال أوافق
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 لدى الرياضيينالممارسة الرياضية تمعب دور الرقيب لمختمف السموكات 9 10العبارة رقم
 معرفة ما إذا كانت الممارسة الرياضية تمعب دور الرقيب لمختمف السموكات لدى الرياضيين9 الغرض من العبارة

 يبين دور الممارسة الرياضية في لعب دور الرقيب لمختمف السموكات لدى الرياضيين9(0-4)الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %28 40 أوافق بدرجة كبيرة
 %71 47 أوافق بدرجة متوسطة

 %44 44 ال أوافق
 %744 40 المجموع

 10رقم دائرة نسبية توضح إجابات العينة لمعبارة 9(0-4)الشكل رقم 

 
 

بالمئة من المدربين من وافقوا بدرجة كبيرة عمى أن الممارسة الرياضية  38من خالل نتائج الجدول نالحظ التحميل9
 بالمئة من المدربين من وافقوا بدرجة متوسطة. 11تمعب دور الرقيب لمختمف السموكات لدى الرياضيين، و

 ومنو نستنتج أن الممارسة الرياضية تمعب دور الرقيب لمختمف السموكات لدى الرياضيين. -
 
 
 

 

 

 

83% 

17% 

0% 0% 

 أوافق بدرجة كبيرة

 أاوفق بدرجة متوسطة

 ال أوافق
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 المشكالت السموكية لدى الرياضيين تزول مع الممارسة الرياضية.109رقم العبارة
 معرفة دور الممارسة الرياضية في إزالة المشكالت السموكية لدى الرياضيين9 الغرض من العبارة

 يبين دور الممارسة الرياضية في العمل عمى إزالة المشكالت السموكية لدى الرياضيين. (09-4)الجدول رقم
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %01 40 أوافق بدرجة كبيرة
 %88 40 أوافق بدرجة متوسطة

 %44 44 ال أوافق
 %744 40 المجموع

 17رقم  لمعبارة دائرة نسبية توضح إجابات أفراد العينة(:0-4)الشكل رقم 

 
 
 

بالمئة من المدربين من وافقوا بدرجة كبيرة عمى أن المشكالت السموكية لدى  71من خالل الجدول نالحظ أن 
 بالمئة منيم وافقوا بدرجة متوسطة. 88الرياضيين تزول عند الممارسة الرياضية، فيما نالحظ أن 

 ومنو نستنتج أن المشكالت السموكية لدى الرياضيين تزول مع الممارسة الرياضية. - 
 
 
 

 

67% 

33% 

0% 0% 

   أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجة متوسطة

 ال أوافق
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 الرياضي الناجح ىو الذي يتأثر بالممارسة الرياضية من اجل ضبط سموكو.9 10العبارة رقم
 معرفة دور الممارسة الرياضية في ضبط سموك الرياضي الناجح.9 الغرض من العبارة

 يبين دور الممارسة في ضبط سموك الرياضي الناجح.9(0-4)الجدول رقم
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %71 47 أوافق بدرجة كبيرة
 %04 48 أوافق بدرجة متوسطة

 %88 40 ال أوافق
 %744 40 المجموع

 11دائرة نسبية توضح إجابات أفراد العينة لمعبارة رقم (:0-4)الشكل رقم 

 
 
 

 4التحميل
بالمئة من فقط من المدربين الذين وافقوا بدرجة كبيرة عمى أن الرياضي الناجح  11من خالل الجدول نالحظ أن 

بالمئة لم  88بالمئة منيم من وافقوا بدرجة متوسطة و 01يتأثر بالممارسة الرياضية وتضبط سموكو، فيما نالحظ أن 
 يوافقوا.

 ضبط سموكو.ومنو نستنتج أن الرياضي الناجح ال يتأثر كثيرا بالممارسة الرياضية في - 

 

 

 

17% 

50% 

33% 

0% 

 أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجة متوسطة

 ال أوافق



 الفصل الرابع                                                                     عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 
52 

 

 العالقة عكسية بين الممارسة الرياضية والمشكالت السموكية. :10العبارة رقم
 معرفة دور الممارسة الرياضية في جعل الرياضي ال يستعمل العنف.9 الغرض من العبارة

 يبين ما إذا كانت الممارسة الرياضية ليا دور في جعل الرياضي ال يستعمل العنف.9 (0-4)الجدول رقم
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %71 47 أوافق بدرجة كبيرة
 %00 40 أوافق بدرجة متوسطة

 %71 47 ال أوافق
 %744 40 المجموع
 13دائرة نسبية توضح احابات أفراد العينة لمعبارة رقم 9(0-4) الشكل رقم

 
 

بالمئة من المدربين وافقوا بدرجة متوسطة عمى أن العالقة عكسية  77 من خالل نتائج الجدول نالحظ أنالتحميل9
بين الممارسة الرياضية والمشكالت السموكية، و جاءت نسبة الذين وافقوا بدرجة كبيرة والذين لم يوافقوا متساوية 

 بالمئة. 11بنسبة 
 الرياضية والمشكالت السموكية.ومنو نستنتج انو ليس بالضرورة أن تكون دائما عالقة عكسية بين الممارسة - 

 
 
 
 
 
 

17% 

66% 

17% 

0% 

 أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجة متوسطة

 ال أوافق
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 تؤثر الممارسة الرياضية في العالقة بين الرياضيين أنفسيم وبين المحيطين بيم 9 10العبارة رقم
معرفة ما إذا كانت الممارسة الرياضية تؤثر في العالقة بين الرياضيين أنفسيم وبين المحيطين 9 الغرض من العبارة

 بيم.
 ما إذا كانت الممارسة تؤثر في العالقة بين الرياضيين أنفسيم وبين المحيطين بيم.يبين 9 (0-4)الجدول رقم

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %28 40 أوافق بدرجة كبيرة

 %71 47 أوافق بدرجة متوسطة
 %44 44 ال أوافق
 %744 40 المجموع

 10دائرة نسبية توضح إجابات أفراد العينة لمعبارة رقم 9 (0-4)الشكل رقم 

 
 
 

بالمئة من المدربين وافقوا بدرجة كبيرة عمى أن الممارسة الرياضية تؤثر  38من خالل الجدول نالحظ أن التحميل9
 بالمئة من المدربين فقط من وافقوا بدرجة متوسطة.  11يطين بيم، وفي العالقة بين الرياضيين أنفسيم وبين المح

 ومنو نستنتج أن الممارسة الرياضية تؤثر في العالقة بين الرياضيين أنفسيم وبين المحيطين بيم. -
 

 
 

 

83% 

17% 

0% 0% 

 أوافق بدرجة كبيرة

 وافق بدرجة متوسطة

 ال أوافق
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 الممارسة الرياضية بانتظام تنمي الفكر والمعرفة وتيذب السموك لدى الرياضيين.9 01العبارة رقم
 دور الممارسة الرياضية في تنمية الفكر وتيذيب السموك. معرفة9 الغرض من العبارة

 يمثل دور الممارسة الرياضية في تنمية الفكر والمعرفة وتيذيب السموك لدى الرياضيين.9 (01-3)الجدول رقم
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %744 40 أوافق بدرجة كبيرة
 %44 44 أوافق بدرجة متوسطة

 %44 44 ال أوافق
 %744 40 المجموع
 11دائرة نسبية توضح إجابات أفراد العينة لمعبارة رقم 9 (01-4)الشكل رقم

 
 
 

بالمئة من المدربين وافقوا بدرجة كبيرة عمى أن الممارسة الرياضية ليا  111خالل الجدول نالحظ أن  نم التحميل9
 دور في تنمية الفكر والمعرفة وتيذيب السموك لدى الرياضيين

 نستنتج أن الممارسة الرياضية ليا دور كبير في تنمية الفكر والمعرفة وتيذيب السموك لدى الرياضيين. ومنو -
 

 
 

 

100% 

0% 0% 0% 

 أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجة متوسطة

 ال أوافق
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 الممارسة الرياضية تدمج الرياضي في المحيط والمجتمع. 009العبارة رقم
 معرفة دور الممارسة الرياضية في دمج الرياضي في محيطو ومجتمعو.9 الغرض من العبارة

 يبين دور الممارسة الرياضية في دمج الرياضي في محيطو ومجتمعو.9 (00-3)الجدول رقم
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %01 40 أوافق بدرجة كبيرة
 %88 40 أوافق بدرجة متوسطة

 %44 44 ال أوافق
 %744 40 المجموع

 11دائرة نسبية توضح إجابات أفراد العينة لمعبارة رقم 9 (00-4)الشكل رقم 

 
 
 

بالمئة من المدربين وافقوا بدرجة كبيرة عمى أن الممارسة الرياضية تدمج  71 نالحظ أنمن خالل الجدول 4التحميل
 بالمئة من وافقوا بدرجة متوسطة.  88الرياضي في المحيط والمجتمع، فيما 

 ومنو نستنتج أن الممارسة الرياضية ليا دور في دمج الرياضي في محيطو ومجتمعو. -
 
 
 

 

67% 

33% 
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 أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجة متوسطة
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 الممارسة الرياضية ترفع من مستوى مفيوم الذات والتقميل من السموكات العدوانية. 019العبارة رقم
 معرفة دور الممارسة الرياضية في رفع مستوى مفيوم الذات والتقميل من السموكات العدوانية.9الغرض من العبارة

 مفيوم الذات والتقميل من السموكات العدوانية.يبين دور الممارسة الرياضية في رفع مستوى 9 (01-3)الجدول رقم
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %01 40 أوافق بدرجة كبيرة
 %88 40 أوافق بدرجة متوسطة

 %44 44 ال أوافق
 %744 40 المجموع

 10دائرة نسبية توضح إجابات أفراد العينة لمعبارة رقم  9(00-4)الشكل رقم       

 

 

بالمئة من المدربين وافقوا بدرجة كبيرة عمى أن الممارسة  71من خالل نتائج الجدول نالحظ أن  4التحميل  
 بالمئة وافقوا بدرجة متوسطة. 88ترفع من مستوى مفيوم الذات وتقمل من السموكات العدوانية، و الرياضية

       ومنو نستنتج أن الممارسة الرياضية تمعب دور كبير في رفع مستوى مفيوم الذات والتقميل من السموكات  - 
 العدوانية.        
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 والذي صيغ 70الى  47من العبارة االستبيان واإلجابة عمى من خالل نتائج عينة الدراسة  استنتاج االستبيان9 
 العبي كرة تعديل المشكالت السموكية لدى لمممارسة الرياضية دور فيليخدم الفرضية العامة والتي تنص عمى 

 .القدم أواسط
 ومن خالل تحميل اجابات عينة الدراسة نستنتج ما يمي4   
 الممارسة الرياضية تمعب دور كبير في التحكم في السموك. -
 المختمفة الناتجة عن الالعبين  الممارسة الرياضية تيذب السموكات-
 الممارسة الرياضية دور في جعل الرياضي ال يستعمل العنف المفظي أو الجسدي-
 الممارسة الرياضية تنظم العالقات السموكية بين الرياضي ومحيطو.-
 الممارسة الرياضية تمعب دور الرقيب لمختمف السموكات لدى الرياضيين.-
 الرياضيين تزول مع الممارسة الرياضية.المشكالت السموكية لدى -
 الرياضي الناجح ال يتأثر كثيرا بالممارسة الرياضية في ضبط سموكو-
 الممارسة الرياضية والمشكالت السموكية. تختمف العالقة بين –
 الممارسة الرياضية تؤثر في العالقة بين الرياضيين أنفسيم وبين المحيطين بيم-
 دور كبير في تنمية الفكر والمعرفة وتيذيب السموك لدى الرياضيين.الممارسة الرياضية ليا -
 الممارسة الرياضية ليا دور في دمج الرياضي في محيطو ومجتمعو-
 الممارسة الرياضية تمعب دور كبير في رفع مستوى مفيوم الذات والتقميل من السموكات العدوانية.-
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها9 
 نتائج الدراسة9عرض 

من أجل تحميل أسئمة الدراسة قمم الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية ولنسب المئوية لفقرات ومجاالت الدراسة   
 لمموافقة4 من ثم ترتيبيا وفق النسبة المئوية، وذلك لإلجابة عمى السؤال األول، واعتمد الباحث المستويات اآلتية

 كبيرة (%11-%10.0)                                    ( كبيرة جدا         31%-111%) 

 ( قميمة%01-%00.0( متوسطة                                              )71%-70.0%) 

 وأقل( قميمة جدا. 01%) 
وتتمثل في )السموك العدواني، تدني مفيوم  األولنظرا لوجود خمسة مجاالت تناولتيا الدراسة ضمن السؤال   

حدة منيا يتناول الباحث ىذه النتائج كل واالنشاط الزائد، العناد والتمرد، واالنسحاب االجتماعي( فسوف  الذات،
 منفرد. بشكل
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  عرض نتائج الفرضية األولى والثانية
 المجال األول9 السموك العدواني

    المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات مجال 9 (00-4)الجدول رقم 
 السموك لعدواني.

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقييم

 قميمة جدا %00.00 4.17 7.01 أضرب وأصفع وأدفع اآلخرين عند ممارستي لكرة القدم 47
 قميمة جدا %00.00 4.00 7.07 أتمف ممتمكات زمالئي 40
 قميمة جدا %00 4.10 7.00 أتعامل بخشونة مفرطة عند ممارستي لكرة القدم 48
أجد متعة في مضايقة ومعاكسة زمالئي أثناء ممارستي  40

 لكرة القدم
 قميمة جدا 08.00% 4.02 7.72

 قميمة جدا %08 4.00 7.70 النشاطأستولي عمى أشياء وممتمكات زمالئي أثناء  40
 قميمة جدا %00.00 4.17 7.01 أغيض زمالئي باإلشارات والحركات القبيحة 40
 قميمة جدا %01.00 4.27 7.80 أتوعد زمالئي بالتيديد واألذى 41

 قميمة جدا %00.03 4.10 7.84 أتمفظ بألفاظ مؤذية وجارحة وغير مؤدبة مع زمالئي 42

 قميمة جدا %84.7 4.32 7.07 أتشاجر مع زمالئيكثير ما  43

 قميمة جدا %15.36 1.43 0.21 الدرجة الكمية لمبعد 

 

 فقة احصول جميع فقرات مجال السموك العدواني عمى درجة مو أنمن خالل الجدول نالحظ  9التحميل والمناقشة
 ( وقد7.07-7.70بين )ىذا المجال ماقميمة جدا من قبل عينة الدراسة، حيث بمغت المتوسطات الحسابية لفقرات 

 كثيرا ما أتشاجر مع زمالئي" وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذيجاءت في الترتيب األول الفقرة التي تنص عمى "
 (، وحصمت عمى الترتيب األخير الفقرة التي تنص عمى "أستولي عمى%84.7( بنسبة مئوية بمغت )7.07بمغ )

 ( وبنسبة مئوية 7.70ء النشاط الرياضي"، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ )أشياء وممتمكات زمالئي أثنا
 (.08بمغت )

الدرجة الكمية التجاىات عينة الدراسة من الالعبين نحو السؤال المتعمق بالمشكالت السموكية الموجودة لدي  في
    قميمة جدا، وذلك بداللة المتوسط العبي كرة القدم فيما يتعمق بالسموك العدواني، حصمت عمى درجة موافقة 

 (.%00.01( وبنسبة مئوية بمغت )7.84الذي بمغ ) الحسابي



 الفصل الرابع                                                                     عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 
60 

 

إن ظيور العديد من مظاىر السموكات السمبية في تصرفات الالعبين إزاء أقرانيم أو إزاء المدربين إما بشكل مباشر 
وبالشكل الذي يؤثر في عمميتي التدريب أو غير مباشر يؤثر سمبا عمى طبيعة العالقات بين الالعبين ووسطيم، 

 والتحسين األداء الرياضي.
عوامل اجتماعية أو نفسية أو جسمية أو تربوية  إلىىناك تفسيرات عديدة ألسباب السموك العدواني منيا ما يرجع 

 ومن ىذه التفسيرات4
أو أوالد الجيران أو الالعبين خوة الذي قد يتمثل في سموك الزمالء أو اآلباء أو اإل السيئاالقتداء بنماذج السموك 

 الذين يمثمون ليم المثل األعمى أو مشاىدة تمك السموكيات عبر شاشات التمفاز.
مكافأة السموك العدواني تزيد من االتجاه العدواني لبعض الالعبين، بل تزيد من تعميم االستجابة العدوانية في 

 مواضيع عديدة.
مرغوب فيو بطريقة أو أسموب غير مناسب يولد ردود فعل عنيفة تزيد من تكرار معاقبة الالعب عمى السموك غير 

 السموك العدواني.
 الخالفات الشخصية أو األسرية بين الالعبين.

الخصائص الشخصية السائدة لدى الالعبين من حيث ضعفو أو قوتو جسميا أو شخصيا أو عقميا أو حسيا مما يولد 
اه قرينو لصفة متفوقة لديو أكاديميا واجتماعيا، أو المنافسة غير المتكافئة بينيما شعور بعض الالعبين بالغيرة اتج

 المرغوب.فيؤدي ذلك الى بعض مظاىر السموك غير 
نوع التربية األسرية التي تقبل مثل ىذه العادات وتحفيزىا ألفرادىا وتمارسيا في معامالتيا اليومية كاإلفراط بالحماية 

 أو التساىل وغير ذلك.أ, التدليل أ, القسوة 
تمعب المؤثرات الحسية دورا ىاما في عممية االنضباط الصفي وفي مجريات عمميتي التعمم والتدريب، فعدم استخدام 
الوسائل والتقنيات والوسائط المناسبة والمتطورة والجذابة يؤدي ذلك الى انحراف الالعبين عن المسار الصحيح 

عض أنماط السموك العدواني لدى بعض الالعبين نتيجة الفتقار الوحدة وبشكل غير متوقع مما يسبب ظيور ب
 التدريبية لعناصر التشويق والجذب.

الصحبة السيئة تؤدي الى بناء مفاىيم سموكية مغموطة، وتكرس عادات سمبية لدى الالعبين خاصة مع مرحمة 
 المراىقة.
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 المجال الثاني9 تدني مفهوم الذات
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات مجال تدني 9 (04-4)جدول رقم 

 مفيوم الذات.

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية 

 التقييم

أعتبر نفسي شخص بال قيمة أثناء ممارستي لكرة  74
 القدم

 قميمة جدا 00.0% 4.03 7.00

 قميمة جدا %88.2 4.11 7.02 اشعر بان زمالئي أفضل مني  77

 قميمة جدا %88 4.20 7.00 اعتبر نفسي فاشال  70

 قميمة جدا %02.31 7.00 7.02 اشعر باني ال أقوم بعممي عمى أكمل وجو  78

 قميمة جدا %87.2 4.21 7.00 أرى أني غير قادر عمى حل مشاكمي  70

 قميمة جدا %03 4.27 7.00                                            اشعر بان مظيري و شكمي غير الئق                                                                                                70

 قميمة جدا %02.00 4.10 7.00 عندما يختمف رأي عن زمالئي اشعر بالحرج  70

أتجنب طرح األسئمة الصفية خوفا من أن أبدو قميل  71
 الفيم

 قميمة جدا 88.0% 4.10 7.00

أجد صعوبة في اتخاذ القرارات عند ممارستي لكرة  72
 القدم

 قميمة جدا 82.70% 4.30 7.23

 قميمة جدا %03.02 4.20 7.00 لست واثقا من نفسي 73

 قميمة جدا %20.10 1.45 0.42 الدرجة الكمية لمبعد 

 

حصول جميع فقرات مجال تدني مفيوم الذات عمى درجة موافقة قميمة جدا من قبل التحميل والمناقشة 9
( وقد جاءت في الترتيب 7.23-7.00عينة الدراسة، حيث بمغت المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا المجال ما بين )

القرارات اليامة عند ممارستي لكرة القدم" وذلك بداللة المتوسط األول الفقرة التي تنص عمى "أجد صعوبة في اتخاذ 
(، وحصمت عمى الترتيب األخير الفقرة التي تنص عمى %82.70( بنسبة مئوية بمغت )7.23الحسابي الذي بمغ )

بة ( وبنس7.00"أعتبر نفسي شخصا بال قيمة أثناء ممارستي لكرة القدم" وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ )
 .(%00.0مئوية بمغت )

نحو البعد المتعمق بالمشكالت الموجودة في  العبي كرة القدملكمية التجاىات عينة الدراسة من إن الدرجة ا
ما يتعمق بتدني مفيوم الذات، حصمت عمى درجة موافقة قميمة جدا وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ 

 (.%87.07( وبنسبة مئوية بمغت )7.08)
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و يشعر بية التي تضعف من ذات الشخص وتجعمالعديد من النقاط السم ىناك أنالباحثون ىذه النتائج يرى 
بالنقص وبالتالي ينظر لذاتو بشيء من السمبية والكره واالحتقار فيقل احترام الذات وتتقمص النظرة االيجابية ويشعر 

، وىذا يقمل بطبيعة الحال من ثقة وربما االكتئاب نتيجة تمك المشاعر المؤلمة واأللمالشخص ببعض الضيق 
 اإلنسان بنفسو ومن أسباب ذلك4

 كثرة النظر لمسمبيات والنقد لمتصرفات واألفعال واألعمال المختمفة التي تحدث لو من المدرب أو الزمالء.-
 حتى األسرة.شعور الشخص بأنو منبوذ أو مكروه من المدرب أو الزمالء و  -
 مقارنتو باآلخرين من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو الخمقية والنظر لمن ىم اعمى وأوفر حظا.-
 النظرة التشاؤمية لممدرب لو وتوقع أسوأ االحتماالت وندب الحظ وعدم الرضى.-
 الخوف من المستقبل ومن الفشل.-
 في ذلك حتى ولو كان ثناء بسيط.يبالغون  وأنيمزمالئو الالعبين ورفضو  أوعدم تقبل مدح الزائد من المدرب -
 كثرة االعتذار حتى من دون سبب وحتى وان كان لم يخطئ.-
 التركيز عمى السمبيات والنظر إلييا بعدسة مكبرة جدا. -
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 المجال الثالث9 النشاط الزائد
واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات مجال المتوسطات الحسابية،  :(00-4)جدول رقم 
 النشاط الزائد.

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية 

 التقييم

 قميمة جدا %03.70 4.24 7.01 أتصرف بشكل فوضوي في التدريبات 04

 قميمة جدا %07.00 7.42 0.41 أعتبر نفسي  كثير الحركة 07

 قميمة جدا %04.7 7.40 0.47 أتصرف باندفاع وتيور دون تفكير أثناء النشاط الرياضي 00

ال استطيع البقاء في مكان واحد لفترة طويمة عند ممارستي  08
 لكرة القدم

 قميمة جدا 00.01% 7.07 0.71

 قميمة جدا %84.80 4.32 7.11 أتنقل كثيرا عند ممارستي لكرة القدم 00

 قميمة جدا %02.70 4.00 7.80 أتحدث بدون استئذان أثناء ممارستي لكرة القدم 00

 قميمة جدا %02.00 4.12 7.07 أشعر بعدم الرضا عند إعطائي التعميمات  00

 قميمة جدا %03.32 4.30 7.10 أتنقل من نشاط ألخر دون انجاز أي منيما  01

 قميمة جدا %02.00 4.13 7.00 يتشتت انتباىي بسيولة عند ممارستي لكرة القدم  02

يشعر زمالئي باإلحراج جراء تصرفاتي أثناء ممارستي لكرة  03
 القدم

 قميمة جدا 02.10% 4.24 7.03

قميمة  %20.87 1.50 0.57 الدرجة الكمية لبعد النشاط الزائد 
 جدا

 

جميع فقرات مجال النشاط الزائد عمى درجة موافقة جدا من قبل عينة الدراسة، حيث  والمناقشة9 حصولالتحميل 
( وجاءت في الترتيب األول الفقرة التي تنص 0.71-7.07بمغت المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا المجال مابين )

ة المتوسط الحسابي الذي البقاء في مكان واحد لفترة طويمة عند ممارستي لكرة القدم" وذلك بدالل أستطيععمى "ال 
(، وحصمت عمى الترتيب األخير الفقرة تنص عمى "أتصرف بشكل %00.01( بنسبة مئوية بمغت )%0.71بمغ )

 .%03.70( وبنسبة مئوية بمغت 7.01فوضوي في التدريبات" وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ )
حو السؤال المتعمق بالمشكالت العبي كرو القدم الخاصة إن الدرجة الكمية التجاىات عينة الدراسة من الالعبين ن

( 7.02بمجال النشاط الزائد، حصمت عمى درجة موافقة قميمة جدا، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ )
 (.%87.32وبنسبة مئوية بمغت )
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وطبيعة النمو من مظاىر  -أطفال–يفسر الباحثون أسباب النشاط الزائد لدى العبي كرة القدم الى الطبيعة العمرية 
 .النشاط الزائد

الزمالء وعدم االمتثال  إلىيظير سموك النشاط الزائد من خالل المظاىر المتمثمة بسموك الفوضى والتحدث 
 لتعميمات المدرب، ومغادرة الحصة التدريبية دون استئذان ومن أسباب النشاط الزائد4

جود عالقة من العوامل الجينية ومستو النشاط الزائد ولكنيا فشمت في و  إلىالعوامل الجينية4 أشارت الدراسات 
 عالقة واضحة بين ىذه العوامل. إلىالتوصل 

الذين يظيرون نشاطا زائدا ىم أطفال تعرضوا أكثر من غيرىم لمعوامل التي قد تسبب  األطفالالعوامل العضوية4 إن 
غ أو نتيجة ضعف نمائي يعود ألسباب متباينة مثل األورام أو تمفا دماغيا ومنيا نشاط الجزء تحت القشري في الدما

 .األنسجةفي  األكسجيننقص 
 العوامل النفسية4

 المزاج4 إن المزاج بمفرده ال يحدث نشاط زائد.-
في مرحمة ما قبل المدرسة يحظى استمراريتو  إلىتطور النشاط الزائد أو  إلىالتعزيز4 قد يؤثر التعزيز االجتماعي -

الطفل بانتباه اآلخرين الراشدين وقد يتم تعزيزه والمشكمة ىنا عندما ينتقل ىذا الطفل إلى المدرسة وتفرض عميو نشاط 
القيود والتعميمات في ىذه الحالة لم يعتاد عمى ىذا الموقف ومن ىنا يصبح أكثر نشاطا ليحظى بالتعزيز االجتماعي 

 الذي كان يحصل عميو.
سات إلى أن الطفل األقل نشاطا يزيد مستوى نشاطو ويصبح قريبا من الطفل األكثر النمذجة4 أشارت نتائج الدرا-

 نشاطا وقد يكون الوالدان بمثابة النموذج لمستوى نشاط الطفل وقد يعمالن عمى تعزيزه.
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 المجال الرابع9 العناد والتمرد
العناد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات مجال 9 (00-4)جدول رقم 

 .والتمرد

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية 

 التقييم

84  
إذا لم يمبي والدي رغبتي انزعج وأغضب عند ممارستي 

 كرة القدم 

 قميمة جدا 4.17% 00.00 7.40

 قميمة جدا %00.00 4.00 7.43 أمارس عادة التدخين 87

 قميمة جدا %00 4.10 7.70 لست ممتزما بالزي الرياضي أثناء ممارستي لكرة القدم 80

 قميمة جدا %00.21 4.02 7.40 لست ممتزما بقوانين وتعميمات الفريق والمدرب 88

 قميمة جدا %00 4.00 7.47 أحرض اآلخرين عمى مخالفة التعميمات 80

 قميمة جدا %00.20 4.17 7.88 أشعر بحساسية تجاه نقد زمالئي لي أثناء التدريبات 80

 قميمة جدا %00.00 4.27 7.87 نادرا ما أطيع والدي ومدربي 80

 قميمة جدا %07.07 4.10 0.71 أقوم بعمل معاكس لما طمب مني أثناء التدريبات 81

 قميمة جدا %04.82 4.17 0.40 التي يكمفني بيا مدربي لست ممتزما بالتعميمات 82

قميمة  %21.65 1.40 0.31 الدرجة الكمية لبعد العناد والتمرد 
 جدا

 

حصول جميع فقرات العناد والتمرد عمى درجة موافقة قميمة جدا من قبل عينة الدراسة، حيث  9التحميل والمناقشة
الفقرة التي  األول( وقد جاءت في الترتيب 0.71-7.47الحسابية لفقرات ىذا المجال مابين )بمغت المتوسطات 

( 0.71تنص عمى"أقوم بعمل معاكس لما طمب مني أثناء التدريبات" وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ )
عمى  اآلخرينض (، وحصمت عمى الترتيب األخير الفقرة التي تنص عمى "أحر %07.07بنسبة مئوية بمغت )

إن الدرجة الكمية (%00مئوية بمغت ) ( وبنسبة7.47مخالفة التعميمات"، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ )
التجاىات عينة الدراسة من الالعبين نحو السؤال المتعمق بالمشكالت السموكية الموجودة لدى العينة في ما يتعمق 

( وبنسبة مئوية 7.04موافقة قميمة جدا وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ )بالعناد والتمرد، حصمت عمى درجة 
 (.%84.10بمغت )

اتفقت نتائج الدراسة ىذه مع جميع نتائج الدراسات السابقة التي تناوليا الباحث من حيث التأثير االيجابي لمممارسة 
 .0443نو خمف الرياضية عمى المشكالت السموكية والصحة النفسية ككل كدراسة حس
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 االجتماعية. الحالة حيث أشارت نتائج الدراسة أن درس التربية البدنية والرياضية لو تأثير ايجابي عمى
أشارت النتائج الى تأثير البرنامج الرياضي المقترح عمى تحسين مفيوم الذات، وتأثيرىا  0111ودراسة الفيومي 

االيجابي عمى سموك العدوانية واالنطوائية والعناد والتذمر، ويفسر الباحثون ىذه النتيجة الى دور الممارسة الرياضية 
والعقمية والنفسية واالنفعالية واالجتماعية، وما  في تعديل وتيذيب سموك الفرد، وتنشئة الفرد من جميع النواحي البدنية

 تتيحو من استقرار نفسي وضبط لالنفعاالت، وتخمص الفرد من اليموم الكثيرة والتخمص من الضغوطات.
 الخامس9 االنسحاب االجتماعيالمجال 

الموافقة لفقرات مجال المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 9 (00-4)جدول رقم 
 االنسحاب االجتماعي.

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية 

 التقييم

83  
 لست متعاونا مع زمالئي في كثير من األنشطة الرياضية 

 قميمة جدا 00.2% 4.03 7.40

 جداقميمة  %80 4.11 7.82 أفضل العمل بمفردي دون مشاركة زمالئي 04

ال أشعر باالرتياح عند مالحظة اآلخرين لي أثناء  07
 ممارستي لمنشاط الرياضي

 قميمة جدا 87% 4.20 7.80

 قميمة جدا %03 7.00 7.87 ال اطمب المساعدة من زمالئي عندما أحتاج لذلك 00

 قميمة جدا %87.0 4.21 7.00 نادرا ما التقي مع زمالئي 08

 قميمة جدا %03.02 4.27 7.00 واالنفراد بنفسيأميل إلى العزلة  00

 قميمة جدا %81.70 4.10 7.00 نادرا ما أشارك زمالئي في المناسبات االجتماعية 00

 قميمة جدا %80.00 4.10 7.00 أشعر بعدم الراحة النفسية عند العمل مع زمالئي  00

 قميمة جدا %04 4.30 7.23 يصعب عمي بناء عالقات مع زمالئي 01

 قميمة جدا %80.01 4.10 7.02 مشاركتي قميمة مع زمالئي في معظم األنشطة  02

 قميمة جدا %21.25 1.40 0.31 الدرجة الكمية لبعد االنسحاب االجتماعي 
 

حصول جميع فقرات مجال االنسحاب االجتماعي عمى درجة موافقة قميمة جدا من قبل عينة  التحميل والمناقشة9
وقد جاءت في الترتيب األول  (1.30-1.17)المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا المجال ما بين الدراسة، حيث بمغت 

الفقرة التي تنص عمى "يصعب عمي بناء عالقاتي مع زمالئي الالعبين" وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ 
تنص عمى "لست متعاونا مع  بالمئة، وحصمت عمى الترتيب األخير الفقرة التي (%41)بنسبة مئوية بمغت  (1.30)
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وبنسبة مئوية  (1.17)األنشطة التدريبية"، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ زمالئي اآلخرين في كثير من 
 (.%81)بمغت 

إن الدرجة الكمية التجاىات عينة الدراسة من الالعبين نحو السؤال المتعمق بالمشكالت السموكية الموجودة لدى 
العينة في ما يتعمق باالنسحاب االجتماعي حصمت عمى درجة موافقة قميمة جدا، وذلك بداللة المتوسط الحسابي 

 (.%81.17) وبنسبة مئوية بمغت (1.41)الذي بمغ 

 ون ىذه النتائج أن االنسحاب االجتماعي لدى العبي األواسط بأنو الميل إلى تجنب التفاعل االجتماعيويرى الباحث
مع الفريق واإلخفاق في المشاركة في المواقف االجتماعية بشكل مناسب واالفتقار إلى اساليب التواصل االجتماعي 

مع األقران الى كراىية االتصال باآلخرين  ويتراوح ىذا السموك بين عدم إقامة عالقات اجتماعية وبناء صداقة
 واالنعزال عن الزمالء والبيئة المحيطة بما يحدث فييا.

 ممارسة كرة القدم تساعد الطفل عمى4
وتفاعمو معيم، وتعزيز ذلك ايجابيا من  اآلخرينالتعزيز االيجابي4 ويكون باالنتباه لالعب عندما يقترب من زمالء 

االيجابي مع الالعب الصغير حتى يستجيب لو والتعزيز االيجابي التفاعل  إلىبادرة قبل المدرب، حيث يقوم بالم
زيادة حدوث ذلك السموك في  إلىىو4 إضافة مثير معين بعد صدور االستجابة المرغوبة مباشرة، مما يؤدي 

أثناء التدريب أو المعب  اقرأنوالمستقبل في المواقف المماثمة، مثل الثناء عميو عند قيامو بالمشاركة والتفاعل مع 
 الجماعي.

 ظيم ظروف البيئة )التدريب والمنافسة(4تن
والمثيرات القبمية في البيئة االجتماعية لالعب، وذلك بيدف زيادة احتماالت حدوث التفاعل  األحداثتنظيم 

لرياضي بنفسو من اآلخرين ومما يساعد عمى ظيور السموكيات المقبولة وتدعيم ثقة ااالجتماعي بيتو وبين زمالئو 
 خالل مواقف صفية تعتمد عمى المشاركة واالحترام المتبادل.

 االجتماعية4 التدريب عمى الميارات 
والتعميمات والتغذية الراجحة، والتعزيز كزمرة عالجية واحدة متعددة  األدوارىذا يكون باستخدام النموذجية ولعب 

 المنسحب.وذلك لتنمية الميارات االجتماعية لالعب العناصر 
 التدريب مع الزمالء واألصدقاء والرفاق4

المنسحبين وعمى وجو  األطفالحيث يتم تدريب األطفال الذين لدييم ميارات اجتماعية متطورة عمى التفاعل مع 
التحديد فانو يتم تعميم الالعبين وتدريبيم عمى االستجابة بطريقة ايجابية لزميميم المنسحب عندما يقترب منيم أو 

 ل التفاعل معيم ويطمق عمى الالعب الذي يتم تدريبو لمعمل عمى سموك الطفل المنسحب اسم الشريك.يحاو 
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 9(00-4)جدول رقم 
 4والنسب المئوية والترتيب ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحرافيبين 

المتوسط  البعد رقميا الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقييم النسب المئوية

 قميمة جدا 00.01% 4.00 7.84 80.02 47 0
 قميمة جدا 87.07% 4.00 7.08 00.0 40 0
 قميمة جدا 87.32% 4.07 7.02 82.20 48 8
 قميمة جدا 84.10% 4.07 7.04 04.40 40 0
 قميمة جدا 84.10% 4.07 7.04 00.20 40 7
 

عمى  التربية الرياضية عموما يساعد الطفلو  كرة القدم ممارسة إنمن خالل الجدول ومن نتائج الدراسة تظير لنا 
التنمية السميمة وان الرياضة ىي حقل تطبيقي لتنمية وتعديل السموك، عن طريق النشاط الحركي والمعب، وىذه 
التنمية والتعديل في المشكالت السموكية يتناول الفرد بدنيا وحركيا ومياريا واجتماعيا، كما أن لمعبة كرة القدم عالقة 

فرد من خالل المعب وممارسة النشاط الحركي مجموعة من الخبرات فعالة بسموك األفراد وخمقيم، حيث يكتسب ال
 تثبت لديو دوافع وحاجات وميال ومثال عميا، ليا مغزاىا من أجل التفاعل مع البيئة المحيطة.

الدوافع وتثبيتيا لدى الممارسين،  إيجادلذلك فان لعبة كرة القدم تقوم بدور واضح في تدعيم السموك، من خالل 
تشكل ويتطور أثناء الممارسة الرياضية ويكتسب منيا صفات مميزة، منيا التعاون والصبر والتسامح فاإلنسان ي

الضرورية لممارسة األنشطة الرياضية سواء كانت جماعية أو والعدل والشجاعة وغيرىا من السمات األساسية 
 فردية.
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 مقابمة النتائج بالفرضيات9 -3-1
في تعديل بعض المشكالت دور الممارسة الرياضية لمناقشة الفرضية العامة التي تنص عمى  4الفرضية العامة

 .السموكية لدى العبي كرة القدم صنف أواسط
الخاصة بتحميل نتائج استمارة االستبيان الموجية إلى  10إلى  11في الجدول من  إلييامن خالل النتائج المتوصل 

و التي  تدعم الفرضية العامة المتوصل عمييا ألفراد العينة األولى المتمثمة في عينة المدربين نستنتج أن النتائج
ة اكدت ان الممارسة الرياضية تساىم في تعديل بعض المشكالت السموكية خاصة مع فئة االواسط والتي تمتاز بكثر 

 .الحركة والنشاط وكثرة المشكالت السموكية التي تواكب ومرحمة النمو
اإلنسان القدرة عمى تقدير وتمييز السموك، وتساعد الممارسة أيضا عمى اكتساب نواحي تكسب الممارسة الرياضية -

التقدم أو التخمف في أي مرحمة من مراحل النمو واتخاذ خطوات ايجابية في سبيل تكامل الشخصية، وكما تمعب 
اآلخرين في شتى مجاالت الممارسة الرياضية دورا ىاما في أن يصبح الممارس متزنا انفعاليا ويستطيع التكيف مع 

 الحياة.
عمى دور الممارسة الرياضية عمى أنيا وسيمة إلشباع حاجات الفرد وبناء تقدير الذات  (0، ص0442)يضيف عرار 

والثقة بالنفس، كما أن المشاركة الجماعية واالختالط باآلخرين خالل الممارسة الرياضية لو دور ميم في تحقيق 
عمى االنطواء والعزلة حيث يصبح الفرد أكثر تقبال لمحياة االجتماعية، كما تؤدي إلى  التوافق االجتماعي والتغمب

التقميل من حدة المشكالت السموكية التي تواجو الفرد، وتمعب دورا في زيادة مستوى التحكم والسيطرة عمى 
 االنفعاالت باإلضافة إلى التقميل من السموك العدواني.

في التنمية النفسية واالجتماعية بأن الممارسة الرياضية  ف الممارسة الرياضيةكما يضيف نفس الباحث في أىدا
تنمي شخصية الفرد، وتتسم باالتزان والشمول بيدف التكيف النفسي واالجتماعي لمفرد ولمممارسة الرياضية قيم 

شباع الميول واال حتياجات النفسية نفسية سموكية يكتسبيا الفرد مثل4 تحسين مفيوم الذات والثقة بالنفس، وا 
 وىذا ما يثبت صحة الفرضية العامة. واالجتماعية.

 الفرضيات الجزئية9
  ترتيب المشكالت السموكية لدى رياضي كرة القدماختالف في والتي تنص عمى  مناقشة الفرضية األولى9

  من خالل تحميل نتائج المقياس تبين لنا ما يمي  9
وفي المرتبة الثالثة النشاط  العدواني وفي المرتبة الثانية بعد تدني مفيوم الذاتظير في المرتبة االولى بعد السموك  

 الزائد والمرتبة الرابعة العناد التمرد والمرتبة الخامسة االنسحاب االجتماعي.
 9 ويفسر الباحث طبيعة النتائج المتحصل عمييا إلى        

السمبية في تصرفات الالعبين إزاء أقرانيم أو إزاء المدربين إن ظيور العديد من مظاىر السموكات 9 بالنسبة لمسموك
إما بشكل مباشر أو غير مباشر يؤثر سمبا عمى طبيعة العالقات بين الالعبين ووسطيم، وبالشكل الذي يؤثر في 

 عمميتي التدريب والتحسين األداء الرياضي.



 الفصل الرابع                                                                     عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 
70 

 

أن ىناك العديد من النقاط السمبية التي تضعف من أما بالنسبة إلى تدني مفيوم الذات4 يرى الباحثون ىذه النتائج  
ذات الشخص وتجعمو يشعر بالنقص وبالتالي ينظر لذاتو بشيء من السمبية والكره واالحتقار فيقل احترام الذات 
وتتقمص النظرة االيجابية ويشعر الشخص ببعض الضيق واأللم وربما االكتئاب نتيجة تمك المشاعر المؤلمة، وىذا 

 عة الحال من ثقة اإلنسان بنفسو.يقمل بطبي
يظير سموك النشاط الزائد من خالل المظاىر المتمثمة بسموك الفوضى والتحدث إلى الزمالء وعدم 4 النشاط الزائد

االمتثال لتعميمات المدرب، ومغادرة الحصة التدريبية دون استئذان ومن أسباب النشاط الزائد، العوامل الجينية 
 نفسية.وعوامل عضوية وأخرى 

 حيث أشارت نتائج الدراسة أن درس التربية البدنية والرياضية لو تأثير ايجابي عمى الحالة االجتماعيةالعناد والتمرد4 
وفي تعديل وتيذيب سموك الفرد، وتنشئة الفرد من جميع النواحي البدنية والعقمية والنفسية واالنفعالية واالجتماعية، 

 ط لالنفعاالت، وتخمص الفرد من اليموم الكثيرة والتخمص من الضغوطات.وما تتيحو من استقرار نفسي وضب
ويرى الباحثون ىذه النتائج أن االنسحاب االجتماعي لدى العبي األواسط بأنو الميل إلى االنسحاب االجتماعي4 

تجنب التفاعل االجتماعي مع الفريق واإلخفاق في المشاركة في المواقف االجتماعية بشكل مناسب واالفتقار إلى 
 إلىوبناء صداقة مع األقران التواصل االجتماعي ويتراوح ىذا السموك بين عدم إقامة عالقات اجتماعية  أساليب

 وىذا ما يثبت صحة الفرضية كراىية االتصال باآلخرين واالنعزال عن الزمالء والبيئة المحيطة بما يحدث فييا.
                                 ويفسر الباحث   مستوى المشكالت السموكية متوسط لدى العبي كرة القدم ان التي تنص عمىالفرضية الثانية9  

طبعة المرحمة العمرية التي تمتاز بكثرة الحركة  الدرجة المتوسطة في المشكالت السموكية إلى اعتبار حصول
ىذه  والنشاط الزائد خاصة وان الممارسة الرياضية تسمح لالعب بكثرة الحركة واالحتكاك مع الزمالء والغير وتأتي

إلى أن المشكالت السموكية  1014عامة متفقة في ما خمصت إليو دراسة فائزة عبد الوىاب نتائجيا ال الدراسة في
تظير في الصفوف االولى لممجتمع الدراسي وتنخفض في الصفوف األخيرة وىذا ما توصمت إليو دراسة جميل 

ة وفي المجال حول ظيور نتائج المشكالت السموكية لدى أطفال الممتحقين بالمدارس الجديد 1010منصورمحمد 
حيث أشارت نتائج الدراسة  0110الرياضي اتفقت النتائج المتوصل إلييا من طرف الباحث مع دراسة حسن وخمف 

 وىذا ما يثبت صحة الفرضية .أن درس التربية البدنية والرياضية لو تأثير ايجابي عمى الحالة االجتماعية
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 خالصة9
من خالل تحميل النتائج خمصنا الى ان الممارسة الرياضية ليا دور كبير في تعديل بعض المشكالت السموكية لدى 

في تعديل وتيذيب سموك الفرد، وتنشئة الفرد من  كما أن ليا دورالعبي كرة القدم وتجدمجيم في المجتمع والمحيط 
االجتماعية، وما تتيحو من استقرار نفسي وضبط لالنفعاالت، جميع النواحي البدنية والعقمية والنفسية واالنفعالية و 

 وتخمص الفرد من اليموم الكثيرة والتخمص من الضغوطات.
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 9العام االستنتاج
 الممارسة الرياضية تمعب دور كبير في التقميل من المشكالت السموكية.-
 عن الالعبين. الممارسة الرياضية تيذب السموكات المختمفة الناتجة-
 الرياضي الناجح ال يتأثر كثيرا بالممارسة الرياضية من أجل ضبط سموكو.-
 أن المشكالت السموكية لدى العبي كرة القدم والمتمثمة في4-
 السموك العدواني، تدني مفيوم الذات، النشاط الزائد، العناد والتمرد، االنسحاب االجتماعي.-
 .يمةبدرجة قم ظيرت ىي مشكالت سموكية-
 ال يوجد ىناك اختالف بين عينتي الالعبين والمدربين في دور الممارسة الرياضية.-
 ليس بالضرورة أن تكون دائما العالقة عكسية بين الرياضة والمشكالت السموكية.-
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 خاتمة9
الرياضة ظاىرة اجتماعية، كما أنيا تمارس في جماعات حتى بالنسبة لمرياضات الفردية فإن الالعب الرياضي      

ال يمارس بمعزل عن االخرين بل بصفتو عضوا في جماعة فريق رياضي أو نادي رياضي يحمل اسمو وينتمي 
ياضي في التوصل إلى العديد من المعارف اليو، ولقد أسيمت نتائج الدراسات الحديثة في مجاالت عمم النفس الر 

والمعمومات والنماذج والنظريات اليامة المرتبطة بالجماعات عمى اختالف أنواعيا وتعدد تكوينيا  وبصفة خاصة 
الجماعات الرياضية، والتي استطاع العديد من الباحثين في عمم النفس الرياضي اقتباسيا وتطويعيا في المجال 

حيز الوجود مجموعة من الباحثين المتخصصين في مجال الرياضة أو الفرق الرياضية والذين الرياضي، وظير إلى 
يسيوا في اثراء ىذا الميدان بالمزيد من المعارف والمعمومات والنماذج والنظريات التابعة من الدراسات التطبيقية في 

 المجال الرياضي.
ا من دور كبير في التقميل من السموكات العدوانية من أجل إنو من األىمية دراسة الممارسة الرياضية لما لي     

القدرة عمى تقدير  نسانبحيث يصبح لإلالممارسة الرياضية تحسين مستوى االنجاز الرياضي لالعبين عن طريق 
وتمييز السموك، وتساعد الممارسة أيضا عمى اكتساب نواحي التقدم أو التخمف في أي مرحمة من مراحل النمو 

طوات ايجابية في سبيل تكامل الشخصية، وكما تمعب دورا ىاما في أن يصبح الممارس متزنا انفعاليا واتخاذ خ
 ، مع اآلخرين في شتى مجاالت الحياةويستطيع التكيف 

فان خبرة الفرد والتغذية الراجعة االيجابية وعوامل أخرى ليا عالقة بشخصية  بالمشكالت السموكيةوفيما يتعمق      
 العدوانيةالفرد الرياضي والعوامل االجتماعية التي تحيط بو قد تساىم بشكل أو أخر في رفع أو خفض مستوى 

انية وذلك من ويسعى لمتخمص من السموكات العدو  يتأثر بالممارسة الرياضية وبالمجتمع والمحيط ككلفالرياضي 
الجماعية واالختالط باآلخرين خالل الممارسة الرياضية لو دور ميم في تحقيق التوافق االجتماعي  تومشارك خالل

والتغمب عمى االنطواء والعزلة حيث يصبح الفرد أكثر تقبال لمحياة االجتماعية، كما تؤدي إلى التقميل من حدة 
عب دورا في زيادة مستوى التحكم والسيطرة عمى االنفعاالت باإلضافة إلى المشكالت السموكية التي تواجو الفرد، وتم

 التقميل من السموك العدواني.
دور وبعد اطالعنا عمى الدراسات النظرية تمكنا من بناء أدوات الدراسة التي ساعدتنا في كشف ومعرفة      

القدم، ومعرفة مستوى المشكالت السموكية  الممارسة الرياضية في تعديل بعض المشكالت السموكية لدى العبي كرة 
 لدى العبي كرة القدم.
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 9اقتراحات وفروض مستقبمية
من خالل أسئمة االستبيان الموجية لمختمف المدربين والالعبين والتي نتمنى أن تكون ليا فائدة نسبية في -

 المستقبل، اتضح لنا طرح جممة من التوصيات واالقتراحات ومن أىميا4
 الوعي بأىمية الممارسة الرياضية ودورىا عمى الصحة النفسية.نشر -
ضرورة االىتمام األسرة بالطفل أثناء مرحمة المراىقة وتوفير العناية الالزمة لنمو المراىق جسميا وعقميا ونفسيا -

 واجتماعيا.
 ضرورة إدماج أخصائيين نفسيين ضمن الطاقم الفني لمفريق.-
 ريب بنفس وتيرة المنافسات الرسمية.خمق جو المنافسة أثناء التد-
 التركيز عمى التحضير النفسي لمالعبين.-



 خاتمة الدراسة
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 خاتمة:
الرياضة ظاهرة اجتماعية، كما أنها تمارس في جماعات حتى بالنسبة لمرياضات الفردية فإن الالعب الرياضي      

بل بصفته عضوا في جماعة فريق رياضي أو نادي رياضي يحمل اسمه وينتمي  ال يمارس بمعزل عن االخرين
اليه، ولقد أسهمت نتائج الدراسات الحديثة في مجاالت عمم النفس الرياضي في التوصل إلى العديد من المعارف 

وبصفة خاصة والمعمومات والنماذج والنظريات الهامة المرتبطة بالجماعات عمى اختالف أنواعها وتعدد تكوينها  
الجماعات الرياضية، والتي استطاع العديد من الباحثين في عمم النفس الرياضي اقتباسها وتطويعها في المجال 
الرياضي، وظهر إلى حيز الوجود مجموعة من الباحثين المتخصصين في مجال الرياضة أو الفرق الرياضية والذين 

والمعمومات والنماذج والنظريات التابعة من الدراسات التطبيقية في يسهوا في اثراء هذا الميدان بالمزيد من المعارف 
 المجال الرياضي.

إنه من األهمية دراسة الممارسة الرياضية لما لها من دور كبير في التقميل من السموكات العدوانية من أجل      
إلنسان القدرة عمى تقدير الممارسة الرياضية بحيث يصبح لتحسين مستوى االنجاز الرياضي لالعبين عن طريق 

وتمييز السموك، وتساعد الممارسة أيضا عمى اكتساب نواحي التقدم أو التخمف في أي مرحمة من مراحل النمو 
واتخاذ خطوات ايجابية في سبيل تكامل الشخصية، وكما تمعب دورا هاما في أن يصبح الممارس متزنا انفعاليا 

 ت الحياة، ويستطيع التكيف مع اآلخرين في شتى مجاال
وفيما يتعمق بالمشكالت السموكية فان خبرة الفرد والتغذية الراجعة االيجابية وعوامل أخرى لها عالقة بشخصية      

الفرد الرياضي والعوامل االجتماعية التي تحيط به قد تساهم بشكل أو أخر في رفع أو خفض مستوى العدوانية 
جتمع والمحيط ككل ويسعى لمتخمص من السموكات العدوانية وذلك من فالرياضي يتأثر بالممارسة الرياضية وبالم

مشاركته الجماعية واالختالط باآلخرين خالل الممارسة الرياضية له دور مهم في تحقيق التوافق االجتماعي  خالل
من حدة  والتغمب عمى االنطواء والعزلة حيث يصبح الفرد أكثر تقبال لمحياة االجتماعية، كما تؤدي إلى التقميل

المشكالت السموكية التي تواجه الفرد، وتمعب دورا في زيادة مستوى التحكم والسيطرة عمى االنفعاالت باإلضافة إلى 
 التقميل من السموك العدواني.

وبعد اطالعنا عمى الدراسات النظرية تمكنا من بناء أدوات الدراسة التي ساعدتنا في كشف ومعرفة دور      
ة في تعديل بعض المشكالت السموكية لدى العبي كرة القدم، ومعرفة مستوى المشكالت السموكية  الممارسة الرياضي

 لدى العبي كرة القدم.

 



 جامعة البويرة

 معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 قسم تدريب رياضي

 

 استمارة استبيان موجهة لمدربي كرة القدم 

 

منكم ملء ىذه االستمارة باإلجابة عمى ىذه األسئمة بكل صدق وأمانة حتى  نرجوفي إطار انجاز البحث العممي -
يتسنى لنا الوصول إلى معمومات وحقائق تفيد دراستنا، ونتعيد بعدم تسريب إجابتكم إلى طرف أخر ما عدا 

 استخداميا في خدمة بحثنا العممي.

عمى اإلجابة المختارة.)×( مالحظة: توضع عالمة   

 

 

:الدكتور إشراف                                                               ب:    الطال إعدادمن   
منصوري نبيل-سفيان توات                                                                       -  

 

 

 

 

4102-4102:السنة الجامعية  

لدى العبي كرة القدم الموضوع: دور الممارسة الرياضية في تعديل بعض المشكالت السموكية  
41-41صنف أواسط   

 



 
 أواسط:دور الممارسة الرياضية في تعديل بعض المشكالت السموكية لدى العبي كرة القدم صنف  :لالمحور األو

 الممارسة الرياضية تجعل الرياضيين يتحكمون في أنفسيم وأعصابيم:
 ال أوافقأوافق بدرجة كبيرة             أوافق بدرجة متوسطة                

 الناتجة عن الرياضيين:مفة الممارسة الرياضية تيذب السموكات المخت
 أوافق أوافق بدرجة كبيرة             أوافق بدرجة متوسطة                ال

 الممارسة الرياضية تجعل الرياضي ال يستعمل العنف )المفظي أو الجسدي(
 أوافق أوافق بدرجة كبيرة             أوافق بدرجة متوسطة                ال

 تنظم العالقات السموكية بين الرياضي ومحيطوالممارسة الرياضية 
 أوافق أوافق بدرجة كبيرة             أوافق بدرجة متوسطة                ال
 الممارسة الرياضية تمعب دور الرقيب لمختمف السموكات لدى الالعبين
 أوافق أوافق بدرجة كبيرة             أوافق بدرجة متوسطة                ال

 المشكالت السموكية لدى الرياضيين تزول مع الممارسة الرياضية
 أوافق أوافق بدرجة كبيرة             أوافق بدرجة متوسطة                ال

 الرياضي الناجح ىو الذي يتأثر بالممارسة الرياضية من اجل ضبط سموكو ميما كانت الظروف
 أوافق توسطة                الأوافق بدرجة كبيرة             أوافق بدرجة م

 محيطين بيمتؤثر الممارسة الرياضية في عالقة الرياضيين بين أنفسيم وبين ال
 أوافق أوافق بدرجة كبيرة             أوافق بدرجة متوسطة                ال

 الممارسة الرياضية بانتظام تنمي الفكر والمعرفة وتيذب السموك لدى الرياضيين
 أوافق جة كبيرة             أوافق بدرجة متوسطة                الأوافق بدر 

 الممارسة الرياضية تدمج الرياضي في البيئة المحيطة بو والمجتمع
 أوافق أوافق بدرجة كبيرة             أوافق بدرجة متوسطة                ال

 كات العدوانيةالممارسة الرياضية ترفع من مستوى مفيوم الذات وتقمل من السمو 
 أوافق أوافق بدرجة كبيرة             أوافق بدرجة متوسطة                ال

 
 

 

 

 

 



 

 جامعة البويرة

 معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 قسم تدريب رياضي

 

 استمارة استبيان موجهة لالعبي كرة القدم صنف اشبال

 

في إطار انجاز البحث العممي نرجو منكم ملء ىذه االستمارة باإلجابة عمى ىذه األسئمة بكل صدق وأمانة حتى -
ا يتسنى لنا الوصول إلى معمومات وحقائق تفيد دراستنا، ونتعيد بعدم تسريب إجابتكم إلى طرف أخر ما عد

 استخداميا في خدمة بحثنا العممي.

عمى اإلجابة المختارة.)×( مالحظة: توضع عالمة   

 

 

:الدكتورإشراف            من إعداد الطالب:                                                       
منصوري نبيل-  سفيان توات                                                                     -  

 

 

 

 

4102-4102السنة الجامعية:  

-أواسطصنف -لدى العبي كرة القدم  الموضوع: دور الممارسة الرياضية في تعديل بعض المشكالت السموكية  
 



 : السموك العدوانيالثانيالمحور 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات الرقم
      اضرب وادفع اآلخرين عند ممارستي لكرة القدم 10

      اتمف ممتمكات زمالئي 14

      أتعامل بخشونة مفرطة عند ممارستي لكرة القدم 10

      أجد متعة في مضايقة زمالئي أثناء ممارستي لكرة القدم 12

      أستولي عمى أشياء وممتمكات زمالئي أثناء النشاط 12

      أغيض زمالئي باإلشارات والحركات القبيحة 10

      أتوعد زمالئي بالتيديد واألذى 10

      أتمفظ بألفاظ غير مؤدبة وجارحة مع زمالئي 10

 

 مفهوم الذات:تدني -

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات الرقم
      اعتبر نفسي شخص بالقيمة أثناء ممارستي لكرة القدم 10

      أشعر بأن زمالئي أفضل مني 01

      أعتبر نفسي فاشال 00

      أشعر باني ال أقوم بعممي عمى أكمل وجو 04

      أرى أني غير قادر عمى حل مشاكمي  00

      أشعر بأن مظيري وشكمي غير الئق 02

      أجد صعوبة في اتخاذ القرارات عند ممارستي لكرة القدم  02

      عندما يختمف رأيي عن زمالئي أشعر بالحرج 00

      لست واثقا من نفسي 00

      أتجنب طرح األسئمة خوفا من أن أبدو قميل الفيم 00

 

 

 

 

 



 النشاط الزائد-

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات الرقم
      أتصرف بشكل فوضوي في التدريبات 00

      أعتبر نفسي كثير الحركة 41

      أتصرف باندفاع وتيور دون تفكير أثناء ممارستي لمنشاط الرياضي 40

ال أستطيع البقاء في مكان واحد لفترة طويمة عند ممارستي لكرة  44
 القدم

     

      أتنقل كثيرا عند ممارستي لكرة القدم 40

      أتحدث بدون استئذان أثناء ممارستي لكرة القدم 42

      أشعر بعدم الرضا عند إعطائي التعميمات 42

      أتنقل من نشاط إلى أخر دون انجاز أي منيما 40

      يتشتت انتباىي بسيولة عند ممارستي لكرة القدم  40

      يشعر زمالئي باإلحراج جراء تصرفي أثناء ممارستي لكرة القدم 40

 

 العناد والتمرد -

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات الرقم
إذا لم يمبي والدي رغبتي انزعج واغضب عند ممارستي  40

 لمرياضة
     

      أمارس عادة التدخين 01

      ممارستي لكرة القدملست ممتزما بالزي الرياضي أثناء  00

      لست ممتزما بقوانين وتعميمات الفريق والمدرب 04

      أحرض اآلخرين عمى مخالفة التعميمات 00

      أشعر بحساسية تجاه نقد زمالئي لي أثناء التدريبات 02

      نادرا ما أطيع والدي ومدربي 02

      التدريباتأقوم بعمل معاكس لما طمب مني أثناء  00

      لست ممتزما بالتعميمات التي يكمفني بيا المدرب 00

 

 

 



 االنسحاب االجتماعي: -

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات الرقم
      لست متعاونا مع زمالئي في كثير من األنشطة  00

      أفضل العمل بمفردي دون مشاركة زمالئي 00

باالرتياح عند مالحظة اآلخرين لي أثناء ممارستي لمنشاط ال أشعر  21
 الرياضي

 
 

    

      ال أطمب المساعدة من زمالئي عندما أحتاج لذلك 20

      نادرا ما ألتقي مع زمالئي 24

      أميل إلى العزلة واالنفراد بنفسي 20

      نادرا ما أشارك زمالئي في المناسبات االجتماعية 22

      أشعر بعدم الراحة النفسية عند العمل مع زمالئي 22

      يصعب عمي بناء عالقات مع زمالئي 20

      مشاركتي قميمة مع زمالئي في معظم االنشطة 20
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